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نظام حقوقی كشور قلمداد شود و مورد استفادهی عموم

مقدمه

عالقهمندان ،بهویژه مجامع علمی -پژوهشی و پژوهشگران و

شورای نگهبان بر اساس اصول قانون اساسی ،از جایگاه واالیی

صاح نظران حوزوی و دانشگاهی واقع گردد.

در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران برخوردار اس  .مطابق
اص

( )18قانون اساسی ،كلیهی مصوبات مجلس شورای

اسالمی از نظر انطباق با موازین اسالم و قانون اساسی بهوسیلهی
شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت مغایر
شناخته شدن با موازین شر یا قانون اساسی برای تجدید نظر به
مجلس بازگردانده میشود .همچنین بهموج اص ( )90قانون
اساسی ،مجلس شورای اسالمی میتواند تصوی

اساسنامهی

سازمانها ،شرك ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دول

را به

كمیسیونهای ذیربط مجلس یا هیئ وزیران واگذار كند كه در
این صورت ،این اساسنامهها نی باید به لحاظ عدم مغایرت با
شر و قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان برسند .عالوه بر
این ،بهموج

اص ( )8قانون اساسی« ،كلیهی قوانین و مقررات

مدنی ،ج ایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و
غیر اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد .این اص بر اطالق
یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر
حاكم اس

و تشخیص این امر بر عهدهی فقهای شورای نگهبان

اس  ».تفسیر قانون اساسی نی بهموج اص ( )19قانون
اساسی ،بر عهدهی نهاد شورای نگهبان قرار گرفته اس  .در
راستای اجرای این اصول ،كلیهی مصوبات مجلس ،اساسنامهی
سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دول

و استفساریههای

مربوط به اصول قانون اساسی و نی استعالمات اشخاص حقیقی
و حقوقی كه مدّعیِ مغایرتِ مقررهای با موازین شر اند ،در
جلسات شورای نگهبان مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار
میگیرد و سرانجام در قال

نظر شورای نگهبان به مراجع

مربوطه اعالم میشود .بدینسان ،مجموعهی نظرات اِبرازی از
سوی شورای نگهبان و نی مشروح مذاكرات اعضای شورا در
خصوص این نظرات كه در خالل جلسات بررسی در شورای
نگهبان بیان میشود ،از اهمی

ویژهای برخوردار اس ؛ چه آنكه

این مجموعه مباح و مذاكرات ،عالوه بر آنكه بخشی از اسناد
حقوقی نظام جمهوری اسالمی ایران به شمار میرود ،میتواند به
عنوان منبعی علمی ،پشتوانهی نظری غنی و قاب اتكایی برای

مقام معظم رهبری نی در دیدارهایی كه در سالهای اخیر با
اعضای محترم شورای نگهبان داشتهاند ،بارها بر اهمی

نظرات

فقهی و حقوقی شورای نگهبان و ضرورت انتشار آنها پای
فشردهاند .ایشان از جمله در دیداری كه در تاریخ  9311/9/9با
اعضای شورای نگهبان داشتند ،به طور خاص در بیان اهمی
توجه به مشروح مذاكرات جلسات شورای نگهبان فرمودند:
«یكی از چی هایی كه شاید بنده قبالً هم عرض كردهام ،انتشار
مذاكرات شورا اس  .این خیلی چی خوبی اس  ... .فرض
بفرمایید در قانون مجازات ،مادهی چندم این قانون ،ممكن اس
دو نظر مخالف یا سه نظر مخالف وجود داشته باشد؛ خیلی
خوب اس

كه در انتشار مذاكرات ،این نظرات مخالف ذكر

بشود ... .این میشود یك مستندی؛ این یك سابقهای اس  .این
سوابق ،مهم اس  .اینكه مثالً شورای نگهبان بتواند در سال ه ار
و چهارصد و فالن بگوید كه این حكم و این مبنا مثالً در پنجاه
سال پیش در شورای نگهبان بح

شد و این حر ها گفته شد

و این نظر از بح ها درآمد ،خودِ این یك مستند و یك
پشتوانهی تقوی علمی اس برای آرای شورا .بنابراین انتشار
مذاكرات هم به نظر من خیلی خوب اس ».
بر همین اساس ،با تشكی «مرك تحقیقات شورای نگهبان» -
كه در حال حاضر در قال

«پژوهشكده شورای نگهبان»

فعالی میكند -انجام فعالی های علمی پیرامون نظرات
شورای نگهبان به عنوان یكی از مأموری های این مجموعه ،در
چند قال

مختلف در دستور كار قرار گرف  .تدوین مجموعه

نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات ادوار مختلف
مجلس شورای اسالمی ،تدوین مجموعه نظرات تفسیری و
مشورتی شورای نگهبان راجع به اصول قانون اساسی ،تدوین
مجموعه نظرات فقهی شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات
دیوان عدال

اداری ،تدوین نظرات فقهی و حقوقی شورای

نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقیقی و حقوقی،
استخراج مبانی نظرات و دالی آرای شورای نگهبان ،راهاندازی
سامانهی اینترنتی جامع نظرات شورای نگهبان و بارگذاری
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كلیهی نظرات شورای نگهبان بر روی پورتال پژوهشكده 9و در

نكات زیر برای استفادهی مطلوب خوانندگان از این مجموعه،

نهای  ،پیادهسازی ،تنظیم و تدوین مشروح مذاكرات جلسات

مفید و راهگشا اس :

شورای نگهبان ،از جمله طرحهایی بود كه برای عینی
بخشیدن به این مهم طراحی شد.

این كتاب ،بر اساس ترتی

با وجود این ،از سال  ،9313كار آمادهسازی متن مذاكرات

جلسهی شورای نگهبان ،از نخستین جلسهی برگ ار شده در

اعضای شورای نگهبان در جلسات شورا برای انتشار عمومی ،با

فروردین سال  9310تا پایان شهریور این سال اس .

عنای

به تأكیدهای رهبر معظم انقالب اسالمی ،بهعنوان یكی از

 .1ترتی

مباح

مطرح در مذاكرات اعضای شورای نگهبان در
موضوعات بررسی شده در هر

 .5همانطور كه گفته شد ،در این مجموعه سعی شده اس

اولوی های كاری پژوهشكده شورای نگهبان بازتعریف شد .این

ویرایش فنی و ادبی متون مشروح مذاكرات با كمترین دخ و
تصر در گفتههای اعضای شورای نگهبان انجام شود .با وجود

انجام میپذیرد :ابتدا فای های صوتی ضبطشده از جلسات

این ،در مواردی كه به ضرورت ویرایشی ،واژه یا عبارتی به

شورای نگهبان ،پیادهسازی شده و به صورت متن مكتوب
درمیآید .سپس این متون در اختیار كارشناسان پژوهشكده قرار

متن ،بخش

مهم ،در چند مرحله به شرح زیر ،بر اساس شیوهنامهای مدوّن

میگیرد تا از لحاظ فنی و ادبی ویرایش شده و در صورت ل وم،

مذاكرات اعضا اضافه شده اس  ،برای حفظ اصال

اف ودهشده درون قالب ([ ]) قرار گرفته اس  .بدیهی اس این
عبارات ،برداشتی اس كه كارشناسان پژوهشكده از فحوای

اظهارات اعضای شورا مستندسازی شود .سپس متون ویرایش و

مباح

مستندسازیشده از لحاظ صح  ،اتقان و انطباق با محتوای متون
اولیه مورد بازبینی قرار میگیرد .در نهای  ،متون بازبینیشده بار

اقتضائات ویرایشی ،انسجامبخشی به مطال

یا رفع ابهام از گفتههای شفاهی اعضا به متن اضافه شدهاند.

دیگر از جهات مذكور توسط ناظران علمی پروژه ،به طور دقیق،

 .9مستندسازیهای انجامشده در متن كه عمدتاً به صورت

از جه

شكلی و محتوایی بررسی میشود و پس از تأیید نهایی،

برای انتشار در اختیار معاون پژوهشی قرار میگیرد .پیشبینی
مراح چندگانهی فوق برای آمادهسازی متون مشروح مذاكرات
اعضای شورای نگهبان از آن جه

اس

كه ویرایش فنی و ادبی

این متون  -كه الزمهی تبدی ساختار گفتاری مذاكرات اعضا به
نوشتاریِ قاب فهم برای خوانندگان اس  -احیاناً به اصال متون
خدشهای وارد نیاورده و متونِ آمادهشده برای انتشار ،با كمترین
دخ و تصرّ

ممكن به متنی روان ،سلیس و قاب فهم تبدی

شود .اعتقاد دس اندركاران طرح بر آن بوده كه مشروح
مذاكرات شورا ،نوعی سند محسوب میشود كه در ویرایش و
انتشار آن باید امان داری را به طور كام رعای كرد.
مجموعهی حاضر ،بخشی دیگر از ثمرهی این فعالی
اس

كه مجموعهی كام

علمی

مشروح مذاكرات اعضای شورای

نگهبان در نیمهی نخس سال  ،9310به ج مذاكرات مربوط به
بررسی استعالمات دیوان عدال اداری و مذاكرات مربوط به
مباح

انتخاباتی را در

برمیگیرد1.

 .1نشانی اینترنتی سامانه جامع نظرات شورای نگهبان:

http://nazarat.shora-rc.ir

 .2گفتنی اس پیشتر سه كتاب از مجموعه كتابهای مشروح مذاكرات
اعضای شورای نگهبان كه به مذاكرات نیمهی نخس سال  ،9311نیمهی
نخس سال  9313و نیمهی نخس سال  9310مربوط میشد ،در سالهای



مطرح در مذاكرات اعضا استنباط كردهاند و به جه
مذكور در مذاكرات

پانویس در مشروح مذاكرات آمده ،به شرح زیر اس :
 ذكر مستند آیات ،روایات یا نظرات فقهی و فتوایی اشارهشدهدر مذاكرات اعضا
 ذكر مستند و كام نظرات شورای نگهبان كه در مذاكراتاعضای شورا به آنها اشاره شده اس ؛ اعم از نظریههای تفسیری
یا مشورتی شورای نگهبان پیرامون اصول قانون اساسی یا سوابق
نظرات شورا در خصوص مصوبات پیشین.
 ذكر معنای لغوی یا اصطالحی واژگان یا عبارتهای
 9317 ،9310و  9311به چاپ رسیده اس  .همچنین در سالهای  9391و
 9315نی دو كتاب تح عنوان «مشروح مذاكرات شورای نگهبان (دوره
اول -سال  »)9301و «مشروح مذاكرات شورای نگهبان (دوره اول -سال
 »)9305از سوی مرك تحقیقات شورای نگهبان به چاپ رسیده اس كه به
جه ضبط نشدن برخی جلسات شورای نگهبان در ابتدای پیروزی انقالب
یا فقدان نوارهای ضبطشده در حال حاضر ،صرفاً مشتم بر برخی از
مذاكرات اعضای شورا در جلسات برگ ارشده در سالهای مذكور اس .
آمادهسازی سایر مجلدات این مجموعه نی در حال انجام اس كه انشاءاهلل به
محض تكمی  ،در اختیار عالقهمندان قرار خواهد گرف .
الزم به ذكر اس متن كلیهی مشروح مذاكراتهای نهاییشده (اعم از
مشروحهایی كه در قال كتاب ،چاپ شده اس و مشروحهایی كه هنوز به
مرحلهی چاپ نرسیده اس ) بر روی سامانه جامع نظرات شورای نگهبان،
ذی عنوان «مشروح مذاكرات» قاب دسترسی و بهرهبرداری اس .
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مقدمه

بهكارگیریشده در مذاكرات ،در مواردی كه نیازمند توضیح

آقایان دكتر محمدرضا اصغری شورستانی ،محمدمیثم ندا پور و

اس .

حسین امینی پ وه بوده اس

 -ذكر شناسنامهی مختصر و گویا برای هر یك از موضوعاتی كه

مدیر این مجموعه جناب آقای دكتر كاظم كوهی اصفهانی
قدردانی میشود .همچنین ضبط صوتی جلسات شورا و تبدی

كه در ابتدای بررسی هر موضو به صورت پانویس آمده اس ،

فای های صوتی به نوشتار بر عهدهی كارشناسان ادارهی تدوین

مشتم بر سیر روند شك گیری آن موضو در مراجع مربوطه از

شورای نگهبان آقایان رضا نادیزاده ،سید حامد چاوشی،

ابتدا تا طرح آن در جلسهی شورا ،مراح مختلف بررسی آن در

محمدحسین نادری ،علی حاجیحسینی ،حسین باالزاده و

جلسات شورا و نی سرانجام آن پس از بررسی در شورای

ولیخانی ،محسن بیات ،علیرضا صنیعیمنش بوده

در دستور جلسهی بررسی شورا قرار گرفته اس  .این شناسنامه

ابوالفض

كه از زحمات این ع ی ان ،به ویژه

كه از زحمات كلیهی این ع ی ان ،به ویژه مدیر این

نگهبان اس  .این اطالعات ،عالوه بر آنكه میتواند آگاهیبخش

اس

خوانندگان در خصوص سوابق موضو ِ مطروحه باشد ،راهنمای

مجموعه جناب آقای یاسر مجاهد تقدیر و تشكر میشود.

خوانندگان برای مراجعه به دیگر جلساتی اس كه این موضو
در دستور بررسی شورای نگهبان قرار داشته اس .

پژوهشكده شورای نگهبان امیدوار اس با تولید و عرضهی این
مجموعه ،عالوه بر حرك در جه تحققِ بخشی از منویات

به هر موضو  ،كه در

مقام معظم رهبری ،خواستهی جامعهی علمی كشور و همچنین

نامهی رسمی شورای نگهبان به مرجع مربوطه منعكس شده

مراك سیاس گذاری ،تقنینی و اجرایی كشور را پاسخ گفته باشد.

اس  ،در پایان بررسی هر موضو  .همچنین در پایان بررسی هر

مسلّماً انتشار و عرضهی چنین آثاری میتواند ثمرهی بیش از
سی سال مجاهدت و تالش شورای نگهبان در پاسداری از شر

شورای نگهبان كه در خصوص آن ماده یا ج ء اظهار شده ،ذكر

و قانون اساسی را در اختیار كلیهی عالقمندان ،به ویژه محاف

 -ذكر كام نظر شورای نگهبان نسب

ماده از مصوبه یا هر ج ء از یك موضو نی  ،آن بند از نظر
شده اس ؛ البته در صورتی كه شورا نسب

به آن ماده یا ج ء،

اظهار نظر كرده باشد.
 ذكر مواد قانون یا مقرراتی كه در مذاكرات اعضای شورا بهآنها اشاره شده اس  .همچنین ذكر متن نظرات مجمع مشورتی
فقهی و مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان كه در متن
مشروح مذاكرات به آنها استناد شده ،ولی عیناً در جلسه خوانده
نشده و در متن نیامده اس .
 ذكر منابع و مآخذ مربوط به یك مطلجه

علمی و پژوهشی ،اعم از دانشگاهی و حوزوی قرار دهد و به
غنیتر شدن هر چه بیشتر مباح فقهی و حقوقی در كشور
كمك كند؛ ضمن آنكه آگاهیبخش ناظران بیرونی از می ان
دق ورزی و موشكافیِ علمی اعضای محترم شورا در هنگام
بررسی مسائ مختلف حقوقی و فقهی باشد و روند قانونگذاری
و نظارت بر آن در نظام جمهوری اسالمی ایران را در معرض
دید همگان قرار دهد.

به صورت كام ،

دسترسی آسان خوانندگان به مستندات مطال  ،اعم از

كتابها ،مقاالت و دیگر منابع مكتوب و یا نشانی اینترنتی آن در
فضای مجازی.
این كتاب محصول تالش علمی جمعی از پژوهشگران این
پژوهشكده اس

كه در سه مرحلهی پیشگفته (ویرایش و

مستندسازی ،بازبینی و نظارت علمی) به سرانجام رسیده اس .
«ویرایش و مستندسازی متون» در این مجموعه ،به ترتی

می انِ

همكاری بر عهدهی آقایان سعید رحمانیان ،سعید ستاری ،امیر
كشتگر ،مصطفی شاكری ،علی تقینژاد ،علی ملكی و احمد
تقیزاده بوده اس « .بازبینی متون» بر عهدهی آقایان سید احمد
حسینیپور اردكانی ،مهدی رجائی ،محمد مهاجری و حسین
فاتحیزاده بوده ،و «نظارت علمی» بر مجموعه نی بر عهدهی

و من اهلل التوفیق و علیه التكالن
پژوهشكده شورای نگهبان
تابستان 9311

