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مقدمه
بر اساس اصل ( )49قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،کليهی مصوبات مجلس شورای اسالمی از
نظر انطباق با موازین اسالم و قانون اساسی بهوسيله شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگيرد و در صورت
مغایرت برای تجدیدنظر به مجلس بازگردانده میشود .همچنين بهموجب اصل ( )58قانون اساسی ،مجلس
شورای اسالمی میتواند تصویب اساسنامهی سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به
کميسيونهای ذیربط مجلس یا هيئت وزیران واگذار کند که در این صورت ،این اساسنامهها نيز باید به
لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به تأیيد شورای نگهبان برسند .عالوه بر این ،بهموجب اصل ()9
قانون اساسی ،کليهی قوانين و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سياسی و غير
اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و
مقررات دیگر حاکم است و تشخيص این امر بر عهدهی فقهای شورای نگهبان است .تفسير قانون اساسی
نيز بهموجب اصل ( )45قانون اساسی ،بر عهدهی شورای نگهبان قرارگرفته است.
در راستای اجرای این اصول ،کليهی مصوبات مجلس ،اساسنامهی سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته
به دولت و استفساریههای مربوط به اصول قانون اساسی در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی فقهی و
حقوقی قرار گرفته و سرانجام در قالب نظریه شورای نگهبان به مراجع مربوطه اعالم میشود .بدینسان،
مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان به جهت محتوای علمی قابل استفادهی آن برای آحاد عالقهمندان به
این مباحث ،به ویژه پژوهشگران و صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی از اهميت ویژهای برخوردار است.
با عنایت به تأکيدات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر ضرورت انتشار مشروح مذاکرات شورای
نگهبان ،گروه تدوین نظرات و مبانی آرای شورای نگهبان ،بهعنوان یكی از شرح وظایف خویش در
پژوهشكده شورای نگهبان ،آمادهسازی متون مذاکرات جلسات شورای نگهبان برای انتشار عمومی را در
دستور کار دارد .این مهم ،در چند مرحله به شرح زیر انجام میپذیرد :پس از پيادهسازی فایلهای
صوتی جلسات شورای نگهبان ،این متون در اختيار کارشناسان گروه قرار میگيرد تا از لحاظ فنی و
ادبی ویرایش شده و در صورت لزوم ،اظهارات اعضای شورا مستندسازی شود .سپس متون ویرایش و
مستندسازیشده از لحاظ صحت ،اتقان و انطباق با محتوای متون اوليه و همچنين از جهت ویرایشی،
مورد بازبينی قرار میگيرد .در نهایت ،متون بازبينیشده بار دیگر از جهات مذکور توسط ناظران علمی
پروژه ،به طور دقيق ،از جهت شكلی و محتوایی بررسی میشود و سپس منتشر میگردد.
پژوهشكده شورای نگهبان اميدوار است با توليد و عرضهی این مجموعه ،عالوه بر حرکت در
جهت تحققِ بخشی از منویات مقام معظم رهبری ،خواستهی جامعهی علمی کشور و همچنين مراکز
سياستگذاری ،تقنينی و اجرایی کشور را پاسخ گفته باشد .مسلماً انتشار و عرضهی چنين آثاری
میتواند ثمرهی بيش از سی سال مجاهدت و تالش شورای نگهبان در پاسداری از شرع و قانون اساسی
را در اختيار کليهی عالقمندان ،به ویژه محافل علمی و پژوهشی ،اعم از دانشگاهی و حوزوی قرار دهد
و به غنیتر شدن هر چه بيشتر مباحث فقهی و حقوقی در کشور کمك کند.
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اليحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
ايران (( )0931-0011اعادهشده از شوراي نگهبان)

منشي جلسه ـ «اليحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران (( )0931-0011اعادهشده از شوراي

نگهبان)»)1(.

اولين

ایرادی که [در نظر شماره  48/111/8859مورخ  ]1948/11/5گرفته بودیم ،این است:
« -0در بند ( )0ماده

()2()0

و ساير موارد مشابه در اين مصوبه ،با عنايت به اينكه

 .7الیحه احكام مورد نياز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران ( )1948-1944در تاریخ  1949/11/19به تصویب هيئت وزیران رسيد .این الیحه پس از ارسال به
مجلس شورای اسالمی ،با تغيير عنوان آن به الیحه برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران ( ،)1941-1911نهایتاً در تاریخ  ،1948/11/11با اصالحاتی به تصویب
نمایندگان رسيد .این مصوبه در مجموع چهار مرحله بين مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان رفت
و برگشت داشته است .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )49قانون اساسی،
طی نامهی شماره  119/58581مورخ  1948/11/14به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان این
مصوبه را در مرحلهی اول رسيدگی در جلسات مورخ ( 1948/11/14صبح و عصر)،1948/11/91 ،
( 1948/11/1 ،1948/11/1صبح و عصر و شب)( 1948/11/11 ،1948/11/5 ،صبح و عصر)،
( 1948/11/19صبح و عصر) و ( 1948/11/15صبح و عصر) ،در مرحلهی دوم در جلسهی مورخ
( 1948/11/9صبح و عصر) ،در مرحلهی سوم در جلسهی مورخ  1948/11/11و در مرحلهی چهارم در
جلسهی مورخ  1948/11/15بررسی کرد .به غير از نظر مرحلهی سوم شورای نگهبان که مربوط به
تصویب بند ( )9ماده ( )99الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران ( )1941-1911بود و شورای نگهبان در نامهی شماره  48/111/8515مورخ 1948/11/11
آن را مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست ،در سایر موارد ،شورای نگهبان نظر خود مبنی بر
مغایرت برخی از مواد این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را به ترتيب ،طی نامههای شماره
 48/111/8191مورخ  48/111/8859 ،1948/11/14مورخ  1948/11/5و  48/111/8145مورخ
 1948/11/15به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد .در نهایت ،با اصرار مجلس شورای اسالمی بر
مصوبهی خود ،این مصوبه بر اساس اصل ( )111قانون اساسی به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال
شد .بررسی این مصوبه در تاریخ  1948/11/11در دستور بررسی مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار
گرفت و در ماده ( ،)11نظر مجلس و در ماده ( )95و بند ( )1ماده ( )191نظر شورای نگهبان ،موافق با
مصلحت نظام تشخيص داده شد .همچنين ،بند ( )1ماده ( )9این مصوبه از سوی خود مجمع اصالح
شد.
 .1اصالحيهی بند ( )1ماده ( )9الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران ( ،)1948-1944مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :مجلس بر
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اصالحي به عمل نيامده است ،ايراد سابق اين شورا( )0كماكان به قوت خود باقي
است( .اطالق تأمين مالي خارجي (فاينانس) نسبت به مواردي كه مستلزم ربا
است) ».اآلن مجلس دوباره گفته است« :بر مصوبه قبلي خود در بند ( )0ماده ()0
اصرار ورزيد».
آقاي كدخدائي ـ حاال با توجه به اصرار مجلس و عدم اصالح این بند ،ایراد همچنان
باقی است.
آقاي اسماعيلي ـ تأیيد این در صالحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام است دیگر.
باید به مجمع فرستاده شود تا در آنجا بررسی بشود.
آقاي كدخدائي ـ بله ،در صالحيت مجمع است .خيلی خب.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولی این را هم واقعاً میتوانستند اصالح کنند و این کار را بر
اساس یك وجه شرعی انجام بدهند.
آقاي كدخدائي ـ یعنی اگر چيزی در اینجا قيد بكنند ،اآلن هم میتوانند این را اصالح
کنند؟ اگر اینطور میفرمایيد و آقایان فقها هم قبول بكنند ،این را بنویسيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،واقعاً در وجه شرعی این بند ،حاال یا میتوان طبق همان

مصوبه قبلی خود در بند ( )1ماده ( *)9اصرار ورزید».
*بند ( )1ماده ( )9الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران ( ،)1948-1944مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :ماده  -9جهت تأمين حداقل دو و
هشت دهم ( )1/5واحد درصد از رشد هشت درصد ( )%5اقتصاد از محل ارتقای بهرهوری کل عوامل
توليد و همچنين رشد سرمایهگذاری به ميزان متوسط ساالنه بيست و یك و چهاردهم درصد ()%11/9
در طول سالهای اجرایی برنامه ،کليه دستگاههای اجرایی با هماهنگی با دولت ،اقدامات زیر را به عمل
آورند .مسئوليت اجرا بر عهده دولت میباشد:
 -1جهتگيریها و سياستهای الزم برای تجهيز منابع مالی مورد نياز سرمایهگذاری از جمله تأمين
منابع مالی خارجی تا متوسط ساالنه سی ميليارد دالر از خطوط اعتباری بانكهای خارجی در قالب
تأمين مالی خارجی (فاینانس) خودگردان ،پانزده ميليارد دالر به شكل سرمایهگذاری مستقيم خارجی و
بيست ميليارد دالر قراردادهای مشارکتی خارجی».
 .7بند ( )1نظر شماره  48/111/8191مورخ  1948/11/14شورای نگهبان -2« :اطالق تأمين مالی
خارجی (فاینانس) در این مصوبه ،از جمله در بند ( )1ماده ( )9و بند (الف) ماده ( ،)14نسبت به
مواردی که مستلزم ربا میباشد ،خالف موازین شرع شناخته شد».
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راهی که امام (ره) به آن قائل شدند یا طبق یكی از آن حِيَلی که بعضی از آقایان
گفتهاند )1(،عمل کرد.
آقاي كدخدائي ـ حاال بعيد است که بشود آن حِيَل را اآلن در اینجا مطرح کنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ به نظرم ،آن راهی که امام (ره) گفتند ،این را حل میکند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این مصوبه را که اآلن دیگر نمیتوانند
اصالح کنند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،آن مواردی که اآلن بر آن اصرار شده ،فكر کنم دیگر از نظر
قانون اساسی ،آن اختالف [مذکور در اصل ( )111قانون اساسی بين مجلس و شورای
نگهبان] خود به خود تحقق پيدا کرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نمیدانم.
آقاي كدخدائي ـ نه ،من میگویم اگر آقایان فقها پيشنهادی داشته باشند ...
آقاي اسماعيلي ـ  ...اگر اکثریت آقایان قبول کنند ،از این به بعد ،میتوانيم یك بار
برای هميشه با مجلس صحبت کنيم تا این را اینطور بنویسند.
آقاي كدخدائي ـ بله ،میتوانيم صحبت کنيم که اینطوری بنویسند .در الیحهی بودجه
هم ظاهراً [شبيه این ایراد را

داریم])1(.

آقاي مدرسي يزدي ـ این نظر را که نمیتوان نوشت.
آقاي كدخدائي ـ نه ،آن مطلبی را که شما فرمودید ،میگویم .اآلن ،آقایان ایراد شورای
نگهبان را همچنان باقی میدانند یا عبور کنيم؟
آقاي شبزندهدار ـ یك تذکری در اینجا الزم است بدهيم در مورد اینكه [در مصوبهی
اصالحی مجلس ،مورخ  ]1948/11/11آمده است« :عبارت «استفاده از تأمين مالي
خارجي (فاينانس)» حذف شد»؛ آن کلمهی «و» هم باید حذف بشود.
 . 7برای دیدن نظری از فقها در موافقت با حيل شرعی ،نگاه کنيد به :نجفی ،محمدحسن بن باقر،
جواهرالكالم فی شرح شرائعاالسالم ،بيروت1451 ،م ،.ج ،18ص.98
 .1بند ( )9نظر شماره  48/111/8491مورخ  1948/11/19شورای نگهبان -9« :در بند (الف) تبصره (،)9
( ،) 9با توجه به انقضای مجوز مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص فاینانس در برنامه پنجم
توسعه ،ذکر این مجوز در این بند خالف موازین شرع شناخته شد».
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منشي جلسه ـ حذف نكردهاند دیگر[ .به بند ( )1ماده ( ])9اصرار کردهاند.
آقاي شبزندهدار ـ ایراد «فاینانس» دومی را میگویم .در آن اصالح بعدی [مصوب
 ،1948/11/11بر بند (الف) ماده ( )14این الیحه ،مصوب  )1(]1948/11/11میگوید:
«عبارت «استفاده از تأمين مالی خارجی (فاینانس)» حذف شد» .این «و» دیگر نباید
بماند.
آقاي كدخدائي ـ ایشان بند (الف) که ذیل آن ماده آمده است را میگویند .چه بوده
است که نوشتهاند حذف شد؟
منشي جلسه ـ این که شما میگویيد ،مربوط به اصالح ماده ( )14است.
آقاي كدخدائي ـ بله ،برای بند (الف) آن ماده است دیگر.
منشي جلسه ـ بله ،متوجه شدم .تذکر میدهيم.
آقاي شبزندهدار ـ اگر آن عبارت حذف شود ،میشود« :و مشاركتهاي دولتي-
خصوصي [ »...که «و» در آن زائد است].
منشي جلسه ـ چشم ،تذکر میدهيم.
آقاي كدخدائي ـ خب ،پس آقایان موافقند که این تذکر هم اعالم بشود.
آقاي يزدي ـ این عبارت که حذف شده است!
آقاي شبزندهدار ـ نوشته است« :عبارت «استفاده از تأمين مالی خارجی (فاینانس)»
حذف شد» ،ولی «و» در عبارت آن ماده هنوز هست .عبارت با «و» که معنا نمیدهد!
آقاي كدخدائي ـ اشكال ادبی است.
آقاي شبزندهدار ـ بله.
منشي جلسه ـ البته در مرحلهی قبل باید این تذکر را میگفتيم ،ولی تذکر میدهيم.
 .7بند (الف) ماده ( )14الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :ماده -14
الف -دولت مكلف است به منظور تكميل و اجرای پروژههای حمل و نقل ریلی ،دوخطه کردن مسيرها
و احداث خطوط برقی و سریع السير ،عالوه بر استفاده از تأمين مالی خارجی (فاینانس) و مشارکتهای
دولتی  -خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه ساالنه ،یك درصد ( )%1منابع حاصل از
فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه ساالنه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا
طرحهای حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته اجرا گردد».
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آقاي كدخدائي ـ چون تذکر است ،ایرادی ندارد.
منشي جلسه ـ بله ،تذکر میدهيم )1(.آقای دکتر ،نسبت به نظرات مجمع تشخيص
مصلحت نظام [موضوع نامهی شماره  49158/1111مورخ  ]1948/11/19چه کار باید
بكنيم؟
آقاي كدخدائي ـ نظر مجمع را اصالح کردهاند دیگر.
منشي جلسه ـ شورا باید بگوید که ایراد مجمع رفع شده است یا خود مجمع؟
آقاي كدخدائي ـ همين را میخواستم بگویم .عرضم این است که مجلس اآلن
میگوید ما ایرادات را اصالح کردیم و عبارات را هم تغيير دادهاند ،ولی دیگر مجمع به
ما نظری نداده است که آیا ایراداتی که گرفته بود ،اصالح شده است یا نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ شما که اصالحيهی مجلس را برایشان نفرستادهاید.
آقاي كدخدائي ـ نه ،خود مجلس میفرستد .آنها هم ورود میکنند .البته مجمع شنبه
هم جلسه دارد.
آقاي اسماعيلي ـ خب ،ما باید صبر کنيم تا مجمع نظرش را در مورد اصالحات
مجلس به ما اطالع دهد.
آقاي كدخدائي ـ بله ،میخواهم بگویم اآلن طبق این اصالحی که از سوی مجلس
شده است ،آیا فرض را بر این بگذاریم که ایرادات مجمع اصالح شده است یا نه؟ آیا
ایراد نگيریم یا نه ،ایراد بگيریم؟ نمیدانم چه کار باید بكنيم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اگر نمیخواهيد اظهار نظری بكنيد،
باید سكوت کنيد تا نظر مجمع بياید؛ بعد آن را ضميمهی نظر خودتان کنيد.
آقاي كدخدائي ـ آنوقت فرصت رسيدگی [ده روزهی] ما میگذرد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب ،تا زمانی که نظر مجمع نيامده
است ،مجلس که کاری نمیکند.
آقاي منشي جلسه ـ آقای دکتر ،زمان نمیگذرد؛ این مصوبه تازه به شورا ارسال شده است.
آقاي كدخدائي ـ نه ،زمان بررسی مجمع [مشخص نيست که چقدر طول میکشد].

 .7بند ( )1تذکرات مندرج در نظر شماره  48/111/8145مورخ  1948/11/15شورای نگهبان -1« :در
بند (الف) ماده ( ،)14پس از عبارت حذفشده ،حرف «و» نيز حذف گردد».
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آقاي يزدي ـ مجلس در این زمينه نظر خودش را دارد ،ولی غير از نظر مجمع ،نظر
دیگری اعتبار ندارد.
آقاي كدخدائي ـ نه ،مجلس اصالح کرده است ،ولی سؤال اینجا است که آیا این
اصالحی که انجام شده ،نظر مجمع را تأمين میکند یا نه.
آقاي سوادكوهي ـ خب ،خود مجمع باید نظر بدهد.
آقاي منشي جلسه ـ حاجآقا ،اصل ایراد را مجمع گرفته است .ما هم آن را به نظرات
خودمان ضميمه کردیم و به مجلس فرستادیم .حاال هم مجلس آن را اصالح کرده
است .سؤال این است که آیا ما باید بگویيم ایرادات مجمع برطرف شده یا خود مجمع
باید بگوید برطرف شده است؟
آقاي سوادكوهي ـ خود مجمع باید بگوید.
آقاي يزدي ـ بله ،خود مجمع باید بگوید.
آقاي كدخدائي ـ اگر مجمع اعالم نظر کرد ،ما دوباره باید آن اعالم نظر مجمع را به
مجلس بفرستيم.
آقاي يزدي ـ بله دیگر ،موافقت یا مخالفت با آن با خود مجمع است.
آقاي اسماعيلي ـ بله ،عيناً نظر مجمع را باید بفرستيم.
آقاي كدخدائي ـ بله ،عيناً باید بفرستيم .اگر هم مجمع گفت ایراداتش اصالح شده
است ،که هيچ .پس اآلن از این مورد عبور بكنيم و وارد ماهيت نشویم دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ ما هم در مجمع مشورتی فقهی قم بررسی اینها را کنار گذاشتيم.
آقاي كدخدائي ـ بله ،خود مجمع باید رسيدگی کند .خيلی خب.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ وارد ماهيت نمیتوانيد بشوید ،چون
ما بعضی از نظرات مجمع را از نظر ماهوی قبول نداریم.
آقاي كدخدائي ـ بله ،همينطور است .حاال البته اگر مجلس موردی از ایرادات مجمع
را اصالح نكرده باشد ،ما میتوانيم همان ایراد قبلی که در این موارد میگرفتيم ،یعنی
ایراد مغایرت با اصل ( )111را بگيریم؛ اما چون مجمع در ماهيت وارد شده است ،ما
دیگر در ماهيت آن ورود نمیکنيم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حاال باید صبر کنيم مجمع نظر
خودش را بدهد.
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آقاي كدخدائي ـ خيلی خب.
منشي جلسه ـ پس آقای دکتر ،این هم به عنوان رویه در مذاکرات بماند که همانطور
که عيناً ایرادهای مجمع را به مجلس گفتيم ،در مورد اصالح آن هم عيناً هر چه مجمع
گفت ،به مجلس بگویيم.
آقاي كدخدائي ـ بله ،خيلی خب .خود مجمع باید بررسی کند.
منشي جلسه ـ ما ورود نمیکنيم.
آقاي كدخدائي ـ پس از همهی نظرات مجمع عبور کنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر مجمع ورود نكرد و ما واقعاً تشخيص دادیم که برخی
ایرادها اصالح نشده است ،آنوقت ما ایراد میگيریم.
آقاي كدخدائي ـ خيلی خب.
منشي جلسه ـ خب ،پس رد بشویم.
آقاي كدخدائي ـ بله ،از نظرات مجمع عبور کنيم.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ آن مواردی که مربوط به نظرات خودمان بوده است ،بخوانيد.
منشي جلسه ـ ایراد بعدی هم [به ترتيب شمارهی مواد ]،دوباره ایرادی است که مجمع
گرفته است .ایراد بعدی آن هم که ایراد مجمع است.
آقاي كدخدائي ـ اآلن بحث این است که ما فقط هفتهی آینده را برای رسيدگی به این
مصوبه فرصت داریم که بررسی الیحهی بودجه هم هست .حاال چه زمانی باید این
نظرات را بفرستيم؟ مجلس از شنبه تشكيل میشود و ما در هفتهی آینده نمیتوانيم
جلسهای تشكيل بدهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟
آقاي كدخدائي ـ مثل اآلن؛ مثل یكشنبه .هر چه قرار جلسهی فوقالعاده میگذاریم،
[به دليل به نصاب نرسيدن اعضا] نمیتوانيم جلسه را تشكيل بدهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن که این جلسه تشكيل شد.
منشي جلسه ـ آقای دکتر ،آنها هر چه گفتند ،ما در جلسهی دیگر ،نظرات آنها را
ضميمه میکنيم.
آقاي كدخدائي ـ حاال فعالً عبور کنيم .حاال که آقایان میفرمایند اصالً از ایرادات
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مجمع عبور کنيم تا بعد مشخص شود .حاال نظرات شورا را در آن مواردی که گرفته
شده است ،بفرمایيد .آن بحث ایراد مربوط به جزء ( )1-8را بخوانيد.
منشي جلسه ـ هنوز به آن مورد نرسيدیم .آن مربوط به ماده ( )48است.
آقاي كدخدائي ـ بله ،هنوز به آن اشكال نرسيدهایم.
منشي جلسه ـ ایراد بعدی شورا راجع به ماده ( )1()11بود که در صفحهی سوم جداولی
است که خدمت بزرگواران هست -2« :در ماده ( ،)01با عنايت به اينكه اصالحي به
عمل نيامده است ،ايراد سابق اين شورا( )2كماكان به قوت خود باقي است».
 .7اصالحيهی ماده ( )11الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :مجلس بر مصوبه قبلی
خود در مورد ماده ( *)11اصرار ورزید».
* ماده ( )11الیحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :ماده  -11ترکيب اعضای شورای پول و
اعتبار به شرح زیر تعيين میگردد:
 وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی رئيس کل بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران رئيس سازمان یا معاون وی دو تن از وزرا به انتخاب هيئت وزیران وزیر صنعت ،معدن و تجارت دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانكی به پيشنهاد رئيس کل بانك مرکزی جمهوری اسالمیایران و تأیيد رئيس جمهور
 دادستان کل کشور یا معاون وی رئيس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی ایران رئيس اتاق تعاون نمایندگان کميسيونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی (هر کدامیك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره  -1ریاست شورا بر عهده رئيس کل بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.
تبصره  -1هر یك از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یكبار تغيير مییابند .انتخاب مجدد
آنها بالمانع است».
 .1بند ( )8نظر شماره  48/111/8191مورخ  1948/11/14شورای نگهبان -8« :در ماده ( ،)11ترکيب
شورای پول و اعتبار با توجه به عضویت اعضای غير قوه مجریه ،مغایر اصل ( )11قانون اساسی شناخته
شد .همچنين ،ذکر این شورا در سایر مواد این مصوبه ،مبنياً بر ایراد فوق ،واجد ایراد است».
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آقاي شبزندهدار ـ ایراد ماده ( )19را نخواندید.
منشي جلسه ـ ایراد ماده ( ،)19ایراد مجمع بوده است.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،یكی از بندهای آن ایراد شورا بوده است.
آقاي كدخدائي ـ بله ،ایراد بند (الف) آن )1(،ایراد شورا بوده است.
منشي جلسه ـ نه آقای دکتر.
آقاي كدخدائي ـ اآلن ایراد ماده ( )19اصالح شده است؟
منشي جلسه ـ نه ،آن ایراد مربوط به مراحل قبل بود.
آقاي كدخدائي ـ [بند ( )9نظر شماره  48/111/8191مورخ  1948/11/14مربوط به
مرحلهی نخست] -0« :در بند (الف) ماده ( ،)09عبارت «دستگاههاي اجرايي» از
اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري
«مدظلّهالعالي» و نيز دستگاههاي غير قوه مجريه ميشود يا خير ،ابهام دارد .پس از
رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد».
منشي جلسه ـ آقای دکتر ،ببخشيد؛ من توضيحی عرض کنم .قسمت آخر جدول را
باید ببينيم .این موارد از نظر شورا در مراحل قبل برطرف شده است.
 .7اصالحيهی بند (الف) ماده ( )19برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :متن زیر به انتهای بند
(الف)* اضافه شد:
این بند شامل دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائيه و نهادهای عمومی غير
دولتی نمیشود».
* بند (الف) ماده ( )19برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :ماده -19
الف -دولت مكلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی
حسابرسی شده خود به سازمان تأمين اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون
اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی و اصالحات بعدی آن ،امالك مازاد بر
نياز دستگاههای اجرای ی ،تأدیه نقدی در بودجه سنواتی ،اوراق بهادار قانونی و امتيازات مورد توافق اقدام
کند.
تبصره -در اجرای حكم این بند باید ساالنه حداقل ده درصد ( )%11بدهی دولت به سازمان تأمين
اجتماعی تسویه گردد و هر گونه تعهد جدید برای سازمان تأمين اجتماعی باید در قانون بودجه همان
سال پيشبينی و تأمين شود».
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آقاي كدخدائي ـ خيلی خب ،برویم.
آقاي شبزندهدار ـ پس اینها را نباید اینجا میآوردند.
منشي جلسه ـ نه ،چون مجمع به این موارد ایراد گرفته بود ،ما آوردیم.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا ،در مورد این ماده که شورا در مرحلهی قبل نظر نداده بوده
است.
آقاي شبزندهدار ـ پس اشكال شورا و جواب مجلس در مرحلهی قبل را نباید اینجا
میآوردند.
آقاي كدخدائي ـ در این مرحله دیگر نياوردهاند.
منشي جلسه ـ چرا؛ کل سابقهاش را اینجا آوردهاند .اما حاجآقا میگویند که نباید
میآوردند .ایراد بعدی شورا به ماده ( )11است که میگوید -1« :در ماده ( ،)11با
عنایت به اینكه اصالحی به عمل نيامده است ،ایراد سابق این شورا کماکان به قوت
خود باقی است ».مجلس دوباره اصرار کرده و در مصوبهی خود گفته است« :مجلس
بر مصوبه قبلي خود در مورد ماده ( )01اصرار ورزيد».
آقاي كدخدائي ـ موضوع ماده ( )11چيست؟ همان بحث ترکيب شورای پول و اعتبار
است؟
منشي جلسه ـ بله ،راجع به ترکيب اعضای شورای است.
آقاي كدخدائي ـ اگر اینجا هم نظر خاصی هست ،بفرمایيد ،وگرنه با توجه به اینكه
مجلس بر مصوبهی قبلی خودش اصرار کرده و اصالحی انجام نداده است ،ایراد قبلی
شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
منشي جلسه ـ ایراد بعدی به تبصره ( )1ماده

()1()15

است .همان بحث مصوبات

 .7اصالحيهی تبصره ( )1ماده ( )15الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :در انتهای
تبصره ( *،)1عبارت «حكم این ماده نافی اختيارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم ( )9قانون
اساسی نمیباشد» ،اضافه شد».
* تبصره ( )1ماده ( )15الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :ماده  -15برای حصول
اطمينان از اجرای صحيح عمليات بانكی بدون ربا در نظام بانكی کشور و جهت نظارت بر عملكرد نظام
بانكی و اظهار نظر نسبت به رویهها و ابزارهای رایج ،شيوههای عملياتی ،دستورالعملها ،بخشنامهها،
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شورای فقهی بانك مرکزی است .ایراد شورا این بوده است -9« :در تبصره ( )2ماده
( ،)01با توجه به ايراد اين

شورا)1(،

واژه «نظرات» در اصالح به عمل آمده ذكر

نشده است .الزم است اين واژه نيز اضافه گردد و الّا ايراد سابق باقي است».
مجلس هم در اصالحيه این را اضافه کرده

است)1(.

آقاي كدخدائي ـ چنانچه آقایان بزرگوار ،با توجه به اصالح به عمل آمده ،ایراد را
باقی میدانند ،اعالم نظر بفرمایند.
آقاي مدرسي يزدي ـ همين ماده ( )11را میگویيد؟
منشي جلسه ـ نه ،ماده (.)15
آقاي كدخدائي ـ همين که دربارهی اختيارات و نظرات شورای فقهی بانك مرکزی
بود .بحث در مورد نظرات فقهای این شورا بود .بحث ماده ( )15را میگویم.
منشي جلسه ـ تبصره ( )1ماده (.)15
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،خب این را اصالح نكردهاند دیگر.
آقاي كدخدائي ـ چرا حاجآقا؛ به غير از «اختيارات»« ،نظرات» را هم اضافه کردند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،آن مادهی بعدی را اصالح کردند.
آقاي كدخدائي ـ بله« ،اختيارات» را ذکر کرده بودند که شما فرمودید «نظرات» را هم

چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسالمی ،شورای فقهی در بانك
مرکزی با ترکيب زیر تشكيل میشود... :
تبصره ... -1
تبصره  -1مصوبات شورای فقهی الزم الرعایه است .رئيس کل بانك مرکزی اجرای مصوبات شورا را
پيگيری و بر حُسن اجرای آنها نظارت میکند».
 .7بند ( )1نظر شماره  48/111/8191مورخ  1948/11/14شورای نگهبان -1« :در تبصره ( )1ماده (،)15
اظهار نظر شورای فقهی راجع به دستورالعملها ،بخشنامهها و شيوهنامههای صدر این ماده نباید مخالف
و نافی اختيارات و نظرات فقهای شورای نگهبان باشد و الّا مغایر اصل ( )9قانون اساسی است.
همچنين ،اطالق تبصره ( )9از آنجا که شامل نظرات اعضای غير فقيه شورای فقهی نيز میگردد ،خالف
موازین شرع است».
 .1اصالحيهی مجلس بر تبصره ( )1ماده ( )15الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :در
تبصره ( )1ماده ( ،)15بعد از کلمه «اختيارات» ،عبارت «و نظرات» اضافه شود».
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اضافه بكنند .حاال «نظرات» هم اضافه شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،آن ماده بله.
آقاي كدخدائي ـ خيلی خب.
منشي جلسه ـ ایرادات بعدی تا تبصره ( )1ماده
مادهی مشهور است.

()1(،)95

نظرات مجمع است .این همان

آقاي سوادكوهي ـ غوغایی به پا کرد.
آقاي شبزندهدار ـ آن مصوبهی جدید را که نياوردهاید.
است)1(.

گفته
آقاي كدخدائي ـ چرا؟ پس متن جدید این کجا است؟ این که متن قبلی
بودند که امكان تجاوز از سقف دستمزد را در تبصره تا سی درصد ( )%91در نظر
گرفتهایم.
آقاي شبزندهدار ـ بله دیگر ،مصوبهی جدید را نياوردهاند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ مصوبهی جدید را هنوز نفرستادهاند.
آقاي كدخدائي ـ نفرستادهاند؟
آقاي سوادكوهي ـ نه دیگر.
آقاي كدخدائي ـ آهان ،این که ما داریم ،برای قبل است؟ یعنی متن قبلی [مصوب
 .7تبصره ( )1ماده ( )95الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :تبصره ( )1ماده ( )95به
شرح زیر اصالح شد:
تبصره  -1شورای حقوق و دستمزد میتواند با پيشنهاد رؤسای قوا ،وزرا یا معاونان رئيس جمهور که
ریاست دستگاههای اجرایی را بر عهده دارند و باالترین مقام دستگاههای اجرایی ،برای مشاغل
تخصصی ،واحدهای عملياتی ،مناطق مرزی و محروم تا شصت درصد ( )%11دریافتهای موضوع این
ماده ،عالوه بر سقف مقرر در این ماده ،منظور نماید».
 .1اصالحيهی تبصره ( )1ماده ( )95الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :تبصره ( )1ماده
( )95به شرح زیر اصالح شد:
تبصره  -1شورای حقوق و دستمزد می تواند با پيشنهاد رؤسای قوا ،وزار یا معاونان رئيس جمهور که
ریاست دستگاههای اجرایی را بر عهده دارند و باالترین مقام دستگاههای اجرایی ،برای مشاغل
تخصصی ،مدیریتی ،واحدهای عملياتی و مناطق مرزی و محروم تا شصت درصد ( )%11دریافتهای
موضوع این ماده را عالوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید».
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 1948/11/11مجلس شورای اسالمی] است؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ قبالً [در مصوبهی ]،1948/11/11
شصت درصد ( )%11کرده بودند که شورا به آن ایراد گرفت)1(.
آقاي كدخدائي ـ نه ،این که درست است .متن جدید را عرض میکنم.
منشي جلسه ـ نه آقای دکتر ،نفرستادهاند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بعدش اصالح کردهاند دیگر ،ولی بعد
از آن [مصوبهی  ،]1948/11/11اصالح این ماده را به صورت جداگانه نفرستادهاند.
آقاي كدخدائي ـ نه ،اصالً آنها یك بار اصالح کردند و فرستادند ،ولی ما هنوز وقت
نكردهایم آن را بررسی کنيم.
منشي جلسه ـ نه ،یك بار این شصت درصد ( )%11در این تبصره رأی آورد که جنجال
به پا کرد .باالخره اآلن هم همان را [در مصوبهی  ]1948/11/11فرستادهاند.
آقاي كدخدائي ـ خب ،میدانم .آیا این متنی که ما داریم ،متن قبلی است؟
منشي جلسه ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ آن اصالحيهای را که میگفتند ،برای ما نفرستادهاند.
منشي جلسه ـ بله ،آن اصالحيه را نفرستادهاند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
منشي جلسه ـ اآلن همان شصت درصد ( )%11را گفتهاند .اآلن شما صفحهی هفت
[مصوبهی  ]1948/11/11را ببينيد.
آقاي كدخدائي ـ خب ،این شصت درصد ( ،)%11همان قبلی است.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ چرا اصالحيهی این ماده را برای ما نفرستادهاند؟
آقاي موسوي ـ چرا؛ به شورا فرستادهاند.
منشي جلسه ـ نه ،این یك چيز دیگری است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ در این مجموعهی کلّی
 .7بند ( )9نظر شماره  48/111/8859مورخ  1948/11/5شورای نگهبان -9« :علیرغم اصالح به عمل
آمده ،ایراد سابق این شورا در خصوص ماده ( )95کماکان به قوت خود باقی است».
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[مصوب  ]1948/11/11که ایرادات شورا و مجمع را اصالح و تنقيح کردهاند ،همان
شصت درصد ( )%11را در تبصرهی ماده ( )95آورده بودند .بعد که این اصالحيه آماده
شد ،دوباره همان سی درصد ( )%91را تصویب کردهاند.
آقاي كدخدائي ـ خب میدانم .من میگویم چرا آن مصوبهی سی درصد ( )%91به
شورا ارسال نشده است؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،آن نيامده است.
آقاي كدخدائي ـ مطمئنيد؟
منشي جلسه ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ اآلن ،آقای دکتر [موسوی] که میگویند ما مصوبهی اصالحی را
داریم.
آقاي موسوي ـ بله ،برای ما فرستادهاند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ کدام را میگویيد؟
آقاي موسوي ـ این مصوبه را بين این کارتابل گذاشتهاند.
آقاي موسوي ـ [در این مصوبهی اصالحی مورخ  ]1948/11/19نوشتهاند که «مجلس
بر مصوبه قبلي خود در تبصره ( )0ماده ( )91اصرار ورزيد.».
آقاي كدخدائي ـ شما این را از اینجا گرفتيد یا از مجلس؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،به شورا ارسال شده است.
آقاي كدخدائي ـ آهان ،در کارتابل گذاشتهاند دیگر .فكر کنم این همين امروز آمده
است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،تاریخ ثبت در دبيرخانهی شورا  1948/11/18است.
منشي جلسه ـ من هم این را ندارم .نمیدانم حاال بقيهی آقایان دارند یا نه.
آقاي كدخدائي ـ این اصالحيه را برای ما هم نگذاشتهاند.
آقاي موسوي ـ در کارتابلها گذاشته بودند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،در کارتابلها بود.
آقاي منشي جلسه ـ دو تا اصالحيه آمده است.
آقاي كدخدائي ـ بله ،آن اصالحيه ،اصالح ذیل این ماده ( )95است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،یك چيز دیگر فرستادهاند.
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اصالحيهی ماده ( )48را فرستادند.
آقاي منشي جلسه ـ نه ،این غير از آن است.
آقاي كدخدائي ـ دو تا اصالحيه است .حاال بعداً آن اصالحيهی دوم را توضيح
میدهيم ،چون آن اصالح تایپی و اشكال شكلی بوده است .حاال این اصالحيهای را که
مجلس تصویب کرده و به ما برگشت داده است ،بفرمایيد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ درست است.
آقاي كدخدائي ـ حاال آقایان این اصالحيهای را که تكبرگ است ،ببينند.
منشي جلسه ـ پس آقای دکتر ،ما این [مصوبهی  ]1948/11/19را یك مصوبهی جدا
تلقی کنيم؟
آقاي كدخدائي ـ نه دیگر ،ادامهی همان [مصوبهی اصالحی  ]1948/11/11است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ دیگر حاال آمده است دیگر.
آقاي اسماعيلي ـ نامهی مجلس همان نامهی مصوبهی قبلی است؟
منشي جلسه ـ نه ،شمارهی نامه و همه چيز آن جدا است.
آقاي كدخدائي ـ خيلی خب ،به هر حال ،این مصوبه ادامهی همان مصوبه است.
منشي جلسه ـ در این مصوبه گفتهاند« :پيرو نامه شماره  010/010013مورخ
 ،0939/02/00در اجراي اصل نود و چهارم ( )30قانون اساسي جمهوري اسالمي
ايران ،اصالحيه مصوبه مجلس در خصوص رفع ايراد تبصره ( )0ماده ( )91اليحه
برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
( )0931-0011كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ  0939/02/00قرائت و به
تصويب رسيده است ،به شرح زير ارسال ميگردد»... :
آقاي مدرسي يزدي ـ شما هم در نظر شورا همينطوری بنویسيد که اشكال قبلی باقی
است.
آقاي سوادكوهي ـ نه دیگر ،این اصالحيهی جدید را دارند میخوانند.
آقاي كدخدائي ـ بله ،دارند اصالحيهی جدید را میخوانند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ مگر این مصوبهی قبلی نيست؟
منشي جلسه ـ نه ،من دارم متن نامهی اصالحيهی جدید را میخوانم« .تبصره -0
شوراي حقوق و دستمزد مي تواند با پيشنهاد رؤساي قوا ،وزرا يا معاونان رئيس
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جمهور كه رياست دستگاههاي اجرايي را بر عهده دارند و باالترين مقام
دستگاههاي اجرايي ،براي مشاغل تخصصي در واحدهاي عملياتي و مناطق مرزي
و محروم تا سي درصد ( )%91دريافتهاي موضوع اين ماده ،عالوه بر سقف مقرر
در اين ماده ،منظور نمايد».
آقاي كدخدائي ـ خب ،این همان مصوبهی اولی شد که ما به آن ایراد گرفته

بودیم)1(.

منشي جلسه ـ بله ،در ذیل آن گفته است« :مجلس بر مصوبه قبلي خود در تبصره ()0
ماده ( )91اصرار ورزيد».
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،معلوم است که ایرادش باقی است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقایانی که اصالح کرده بودند ،اگر در تبصره نوشته بودند که به
طور استثنایی و خارج از عادت معمول و مانند آن میتوان دستمزد برخی را افزایش
داد ،خب با چنين شرطی میشد ایراد نگرفت.
آقاي كدخدائي ـ چه بنویسند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر این آقایان واقعاً میخواهند این مشكل را حل کنند ،باید
مینوشتند که با شرایطی ،به طور استثنایی و در مواردی که اختالل در نظام اقتصادی
کشور پيدا نمیشود ،میتوانند دستمزد برخی را افزایش بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همين را نوشتهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،این را ننوشتهاند.
آقاي موسوي ـ نه ،یك کلمهی «مدیران» را [در مصوبهی  ]1948/11/11اضافه کردند
که بعد سر و صدا به پا شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله دیگر.
آقاي كدخدائي ـ نه ،بحث مدیران نبود؛ بحث مدیریت بود.
آقاي موسوي ـ چرا؛ مدیران بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اینها در آن مصوبه یكطوری [مدیران را] اضافه کردند که بهانه
 .7بند ( )5نظر شماره  48/111/8191مورخ  1948/11/14شورای نگهبان -5« :اطالق ماده ( ،)95در
تعارض با نظام اداری صحيح میباشد؛ لذا مغایر بند ( )11اصل ( )9قانون اساسی است».
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به دست دیگران دادند .معلوم بود که سر و صدا میشود.
آقاي موسوي ـ بله ،سر و صدا شد دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ قضيه یك چيز دیگر است.
آقاي كدخدائي ـ منتها رقم قابل افزوده شدن را تا هفتاد درصد ( )%51باال برده بودند.
آقاي موسوي ـ نه ،شصت درصد ( )%11بود.
آقاي كدخدائي ـ نه ،هفتاد درصد (.)%51
منشي جلسه ـ آقای دکتر ،همين است که من هایالیت کردم دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ [در مصوبات بعدی ،نسبت به سی درصد ( )%91مصوبهی اوليه]
دو برابر کردند.
آقاي كدخدائي ـ بله ،در یكی از مصوبات هم هفتاد درصد ( )%51کرده بودند .حاال
البته من فكر میکنم اگر ایراد بگيریم ،ایندفعه مجلس کالً این تبصره را حذف میکند.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،به مجمع میفرستند.
آقاي كدخدائي ـ نه ،میخواهند حذفش کنند.
منشي جلسه ـ نه ،گفتند اصرار میکنيم تا به مجمع برود.
آقاي كدخدائي ـ چه کسی گفت؟
منشي جلسه ـ آقای الریجانی [رئيس مجلس شورای اسالمی].
آقاي اسماعيلي ـ نه ،اآلن اگر ما این را رد کنيم ،باید به مجمع برود؛ نمیتوانند حذفش
کنند.
آقاي كدخدائي ـ چرا نمیتوانند؟ میتوانند.
آقاي اسماعيلي ـ چون اصرار کردهاند دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ نه ،حاال مجلس اصالح کرده است ،ولی برگردانده است به همان
مصوبهی اوليه؛ چون در مرحلهی قبل ،مصوبه اینطوری نبوده است که اآلن بخواهد
روی آن اصرار بكند.
آقاي ابراهيميان ـ اینها اصرار کردهاند ،پس اختالف تحقق پيدا کرده است دیگر.
آقاي كدخدائي ـ نه ،خب اختالف هست ،ولی این نظر مجلس است .ما که نوبت
نگذاشتهایم که بگویيم تا چند نوبت که آمد ،بعد میتواند به مجمع برود.
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آقاي موسوي ـ اآلن اشكالش چيست؟
آقاي ابراهيميان ـ اآلن ما میگویيم اشكال باقی است دیگر.
آقاي كدخدائي ـ بله دیگر.
آقاي موسوي ـ اآلن اشكال این چيست؟
آقاي كدخدائي ـ اگر مجلس همين را حذف کرد ،چه اشكالی دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ آهان ،یعنی میگویيد اصالً این ماده را حذف کند؟
آقاي كدخدائي ـ بله ،فرض کنيد این ماده ( )95را حذف بكند.
آقاي ابراهيميان ـ کالً حذف بكند؟
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ وضعيت بدتر میشود.
آقاي كدخدائي ـ چه چيزی بدتر میشود؟
آقاي اسماعيلي ـ یعنی پرداخت دستمزدها به همان صورت قبلی برمیگردد.
آقاي كدخدائي ـ بله ،آنوقت حقوق نجومی برقرار میشود؛ منتها رسانهها یكمقدار
[فضا را برعكس جلوه دادهاند].
آقاي اسماعيلي ـ حاال ما باید بر اساس وظيفهمان عمل کنيم.
آقاي موسوي ـ اآلن اشكال این چيست؟ اشكالی که گرفته بودیم چه بود؟
آقاي كدخدائي ـ اشكال اول در جدول آمده است.
آقاي اسماعيلي ـ اآلن ما تابع جو رسانهها شدهایم.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ این اگر حذف شود ...
آقاي كدخدائي ـ  ...حقوق نجومی برمیگردد.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ آقای دکتر سوادکوهی ،فرمایشی داشتيد؟
آقاي سوادكوهي ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا ،مگر شما به آنها نگفتيد لفظ «استثنا» را در تبصره بگذارند؟
آقاي كدخدائي ـ بحث ما بحث استثنا نبود .بحث ما اینجا یكی بحث تفاوت وظيفهی
مدیریتی بود که آقای دکتر ره پيك هم به آن اشاره کردند که مثالً مدیران [باید دستمزد
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بيشتری داشته باشند].
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبی ندارد ،ولی [باید چنين مواردی به صورت استثنایی
میآمد].
آقاي كدخدائي ـ البته من این بار به کميسيون نرفتم ،ولی به آنها گفتيم که آقایان
اعضای شورا در بحث تفاوت در حقوق مدیریتی و حتی در بحث قضا و قضات ایراد
دارند؛ به این صورت که اگر این عدم تفاوت در حقوق به این منجر بشود که افرادی
که یك تخصص باالیی دارند یا در سطوح مدیریتی هستند ،حقوقشان با دیگران برابر
بشود و در نتيجه موجب خروج اینها از دستگاهها بشود ،ایراد دارد .بعد از این ،اینها
فقط لفظ «مدیریت» را اضافه کردند و آن اختالف حقوق را هم هفتاد درصد ()%51
کردند که دیگر این فضا ایجاد شد .این در واقع ،پيشنهاد کميسيونشان بوده است که به
این وضعيت تصویب شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،اگر واقعاً بخواهند اصالح کنند ،اگر بنویسند تنها به
صورت استثنایی این افزایش حقوق ممكن است ،خيلی مشكل را حل میکند.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا ،اآلن دیگر نمیتوانند اصالح کنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ یعنی این باید به عنوان یك اصل قرار میگرفت و در تبصره،
تنها به صورت استثنا میآمد .در این صورت ،خيلی مشكل را حل میکرد .مثالً برای
بيان استثنا باید اینطور اصالح میکردند که اگر در این موارد ،در قانون ،حقوق
افزایش نيابد ،موجب اختالل در نظام اقتصادی و نظام اداری میشود و لذا با یك
شرایطی میتوان حقوق را افزایش داد .اگر این کار را کرده بودند ،دیگر هيچکس
حرفی نمیزد.
آقاي كدخدائي ـ نه ،رسانهها که باز ایراد میگرفتند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اآلن من بعضی از مقالههایشان را خواندهام ُ.میگویند این
آقایان نمایندگان همينطوری آمدند یك واژهی «مدیران» را اضافه کردهاند ،بدون اینكه
توضيحی داده باشند یا حتی یك لفظ استثنایی به کار ببرند .صحبتهای نمایندگانی را
هم که آمدند و [در دفاع از این تبصره] در مجلس صحبت کردند ،در مقالههایشان
آورده بودند .معلوم بود که صحبتهایشان برای یك چيز دیگری است و میخواهند
بگویند آن حقوقهایی هم که اآلن به مسئولين میدهند ،مشكلی ندارد.
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آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ بحث این بود که این موارد مذکور در تبصره باید با ویرگول
روشن باشد؛ یعنی تخصص و سایر موارد را از هم مشخص کنيم .اگر در جلسهی اول
خاطر بزرگواران باشد ،موضوع تخصص را [در تبصره ( )1ماده ( )95مصوب
 ]1948/11/11از این قضيه استثنا کرده بودند .جلسهی بعد که دوباره اصالح شد،
بحث تفاوت مدیریتی هم بود؛ یعنی بحث مدیران نبود« .مدیران» اضافه نشد ،بلكه
واژهی «مدیریت» به تبصره اضافه شده بود .اینها با همان ویرگول و با همين تفسير،
مدیریت را اضافه کردند که در واقع ،اگر جایی الزم باشد هزینهی بيشتری برای انجام
مسئوليت مدیریتی پرداخت بشود ،پرداخت بشود ،اما آن درصد ممكن برای افزایش را
روی هفتاد درصد ( )%51بردند؛ یعنی آن درصدی که آنموقع شصت درصد ()%11
بود ،بعد از آن هفتاد درصد ( )%51شد .وقتی که هفتاد درصد ( )%51به تصویب رسيد،
بعد [رسانهها] آمدند گفتند سقف این ميزان درصد ،به بيست و چهار ميليون تومان
میرسد و چون بيست و چهار ميليون تومان است ،لذا حقوق نجومی است؛ یعنی یك
فضای اینگونهای ساخته شد .اآلن توجه داشته باشيد که دوباره با این وضعيت [سی
درصد ( ،])%91بنا به قول خود این آقایان ،حداکثر سقف حقوق ،چهارده ميليون تومان
میشود و آن بحث خروج مدیران از دستگاههای کشور را خواهيم داشت .اآلن با این
تبصره سقف حقوق آنها میشود چهارده ميليون.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،اشكال سابق وارد است.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،اشكال باقی است.
آقاي كدخدائي ـ حاال اگر ما بگویيم اشكال باقی است ،آنها هم حذفش میکنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب حذف کنند.
آقاي كدخدائي ـ اصالً آن را حذف بكنند که برگردیم به همان حقوق نجومی!
آقاي شبزندهدار ـ نه ،به حقوق نجومی برنمیگردد.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ اآلن دارند همين کار را میکنند.
آقاي يزدي ـ باالخره اگر [این مصوبه را حذف کنند و] نتيجهاش این باشد که واقعاً
دوباره به همان وضعيت برگردد که حتی بتوانند صد ميليون تومان حقوق بدهند،
چگونه میشود ایراد گرفت.
آقاي مدرسي يزدي ـ میشود .اگر ایندفعه دوباره آمد ،ما ایراد میگيریم.
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آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ یعنی اگر حذف هم کردند ،ما ایراد میگيریم.
منشي جلسه ـ اگر حذف کنند که دیگر نمیشود ایراد گرفت.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ میگویيم در جایی که شما یك چيزی را در مصوبه آوردید
و بعد حذف میکنيد ،الزمهاش این است که حقوقهای غير متعادل پرداخت بشود و
این خالف نظام اداری صحيح است .به هر حال ،فعالً ایراد دارد .حاال تا بعد.
آقاي كدخدائي ـ بگویيم ایراد باقی است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،معلوم است.
آقاي كدخدائي ـ آقایان ،به این رأی بدهيد تا تكليف ما مشخص بشود .آقای دکتر
سوادکوهی میخواهند بعد از رأیگيری صحبت کنند .بفرمایيد.
آقاي سوادكوهي ـ متنی که [از مصوبهی  1948/11/19مجلس شورای اسالمی] پيش
روی من است ،این است« :مجلس بر مصوبه قبلی خود در تبصره ( )1ماده ( )95اصرار
ورزید».
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ یعنی مجلس اصرار خودش را به ما اعالم کرده است.
آقاي كدخدائي ـ بله ،درست است.
آقاي سوادكوهي ـ ما هم نسبت به این مطلب چارهای جز این نداریم که بگویيم ایراد
باقی است.
آقاي كدخدائي ـ بله ،ایراد باقی است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،ما اصالً اینجا گفتيم این را از باب استثنا بيان کنند؛
به این معنا که اگر این نباشد ،موجب اختالل در نظام اداری میشود.
آقاي سوادكوهي ـ احسنت.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،این قاعده هم استثنا است.
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً عين این لفظ را به کار بردیم .ما اآلن هم میگویيم که اگر
میخواهد اصالح بشود ،باید طوری باشد که کامالً راه سوء استفادهها هم مُنسَد بشود.
آقاي كدخدائي ـ ما همين مطلب را گفتيم.
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آقاي يزدي ـ شما تضمين کنيد که اگر صد ميليون هم به عنوان سقف بدهند ،دیگر
اختاللی پيش نمیآید؟
منظورم این است که با قيد «اختالل» ،مسئله حل نمیشود.
آقاي كدخدائي ـ بله ،حاال آن یك بحث دیگری است ،ولی ما گفتيم که ایراد شورای
نگهبان درست است .ما گفتيم در جایی که بحث تخصص یا بحث مدیریت مطرح
است ،نباید این سقف برای آنها گذاشته شود .مثالً مدیرانی که میتوانند کارهای مهمی
را انجام بدهند ،از این جهت ،نباید این مصوبات مجلس به گونهای باشد که موجب
خروج این اشخاص باشد .من چند بار به این مطلب تأکيد کردم .همين دیروز هم
دوباره مصاحبه کردم و گفتم نظر شورای نگهبان این بوده است و ما از این نظر دفاع
میکنيم ،ولی اینكه رقم آن چقدر باشد و چقدر بدهند ،دیگر به ما مربوط نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،آن ربطی به ما ندارد.
آقاي كدخدائي ـ آن بحث کارشناسی خود مجلس و دولت است .گفتم ما در شورای
نگهبان هيچ رقم خاصی را برای این مسئله مشخص نمیکنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ میتوانند حداقل ،سقف حقوق را پایين بياورند.
آقاي كدخدائي ـ بله ،حتی من گفتم شما میتوانيد از صفر ریال تا بینهایت هم رقم
پيشنهاد بدهيد .ما اصالً در آن دخالتی نمیکنيم .مشكل ما در واقع ،آن ضوابط و
معيارهایی است که در این تبصره لحاظ نشده است.
آقاي موسوي ـ آقای دکتر ،یك صحبتی با نمایندگان بشود تا این درست شود.
آقاي اسماعيلي ـ آقای دکتر ،اآلن این صحبتها فقط دارد وقتمان را میگيرد .به هر
حال ،ما یك چيزی گفتيم و آنها هم بر مصوبهی خودشان اصرار کردهاند .چارهای
نيست؛ رد بشویم دیگر.
آقاي كدخدائي ـ ما بگویيم فعالً با توجه به اینكه اصالحی به عمل نيامده است ،ایراد
سابق ما باقی است.
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي موسوي ـ حاال باالخره آن مشكل هنوز هست .ببينيد؛ من فكر میکنم آن چيزی
که اآلن جار و جنجال راه انداخت ،اضافه کردن کلمهی «مدیران» توسط کميسيون بود.
آقاي اسماعيلي ـ گفتند شورا گفته است که «مدیران» را اضافه کنيد.
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آقاي موسوي ـ بله ،اینطوری گفته شد.
آقاي كدخدائي ـ ما گفتيم بنویسند «مدیریت»؛ چون اصالً «مدیران» مطرح نبود.
آقاي موسوي ـ بله ،ما گفتيم بنویسيد «مدیریت» ،ولی در کميسيون« ،مدیران» نوشتند
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،آن که واقعاً اشتباه است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ یك دليل آن این بود که آقای دکتر رهپيك گفتند که چرا باید
حقوق مدیر با کارمندش یكی باشد؛ باید بيشتر باشد.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بحث عدم تناسب و مانند اینها بود؛ نه
بحث رقم ،نه بحث سقف حقوق.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ دیگر بحث رقم هم به همين صورت است.
آقاي اسماعيلي ـ بله ،بحث رقم است دیگر؛ رقم آن ،در آسمان که پيدا نمیشود!
آقاي موسوي ـ خب ،اآلن این تبصرهای هم که در این مصوبه آمده است ،همگانی که
نيست .تكيهی آن بر روی مشاغل تخصصی ،واحدهای عملياتی ،مناطق مرزی و
محروم است.
آقاي كدخدائي ـ البته همهاش با هم است دیگر .اآلن آن ویرگولی را هم که آن موقع،
بعد از ایراد اول ما [در بند ( )5نظر شماره  48/111/8191مورخ  ،1948/11/14در
تبصره ( )1ماده ( )95مصوب  ]1948/11/11بين این موارد گذاشته بودند ،برداشتهاند و
اآلن دوباره همه را به هم عطف کردهاند.
آقاي موسوي ـ نه ،میگویم در خود این تبصره ،یك حالت استثنایی هست.
آقاي كدخدائي ـ بله خب.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر قيد «استثنا» را آورده بودند که مسئله دیگر حل میشد.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي موسوي ـ منتها ما قبالً ایراد دیگری گرفته بودیم.
آقاي كدخدائي ـ به همين موضوع ایراد گرفتيم .ببينيد؛ اآلن سقف حقوقِ اینها چهارده
ميليون می شود .اآلن مثالً رئيس فالن دانشگاه علوم پزشكی در تهران ،در هيچجا مطب
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ندارد و با سی سال خدمت ،در دانشگاه مشغول به کار است و دارد بيست ميليون
تومان حقوق میگيرد .حاال با تصویب این مصوبه باید چهارده ميليون تومان حقوق
بگيرد.
آقاي موسوي ـ حقوق آن بيشتر از چهارده ميليون است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال آن که استثنا است .بنا شد که پزشكها استثنا باشند.
آقاي كدخدائي ـ نه ،کجا بنا شد پزشكان استثنا بشوند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ این را داریم.
آقاي ابراهيميان ـ همان [مفاد ماده ( )54الیحهی برنامه ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ،)1941 - 1911مصوب 1948/11/11
مجلس شورای اسالمی]( )1است که [در مصوبهی مورخ  )1(]1948/11/11بر آن اصرار
کردند.
آقاي كدخدائي ـ نه ،آن بحث دیگری است.
آقاي موسوي ـ بله ،آن یك چيز دیگری است.
آقاي كدخدائي ـ آن بحث این بود که پزشكها مطب خصوصی داشته باشند یا
نداشته باشند.
 .7بند (ب) ماده ( )54الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :ماده -54
الف... -
ب -کليه پزشكان ،دندانپزشكان و داروسازانی که در استخدام پيمانی و یا رسمی دستگاههای اجرایی
موضوع این قانون هستند ،مجاز به فعاليت انتفاعی پزشكی در سایر مراکز تشخيصی ،آموزشی ،درمانی و
بيمارستانهای بخش خصوصی ،عمومی غير دولتی با رعایت تبصره ( )1ماده واحده قانون ممنوعيت
تصدی بيش از یك شغل ،مصوب  1959و یا فعاليت انتفاعی پزشكی در بخش خصوصی مرتبط با
حوزه ستادی مربوط به غير از دستگاه اجرایی خود نيستند .مسئوليت اجرای این بند به عهده وزرای
وزراتخانههای مربوطه و معاونان آنها و مسئوالن مالی دستگاههای مذکور است».
 .1اصالحيهی بند (ب) ماده ( )54الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :به انتهای بند
(ب) ماده ( ،)54عبارت زیر اضافه گردید:
«دولت م كلف است در اجرای این حكم با جبران خدمات ذینفعان از طریق اعمال تعرفه خاص در
چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید»».
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آقاي مدرسي يزدي ـ خيلی خب ،به هر حال ما گفتيم باید طوری باشد که رغبت
بكنند که [اگر اشتغال دولتی دارند ]،به بخش خصوصی وارد نشوند.
آقاي كدخدائي ـ اآلن بر این اساس ،آن پزشكانی که به عنوان هيئت علمی فعاليت
میکنند ،دیگر نمیتوانند در بخش خصوصی فعاليت داشته باشند.
آقاي شبزندهدار ـ ما در نظر شورا ،قيدی گذاشته بودیم که باید جبران کنند.
آقاي كدخدائي ـ جبران برای آن پزشكانی بود که [در بخش دولتی فعاليت دارند و]
به مطب نمیروند.
آقاي شبزندهدار ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،برای آنها نبود .کالً سيستم پزشكی اینطور شد.
آقاي كدخدائي ـ حاال به هر حال ،خود مجلس این را میگوید؛ من که نمیدانم.
آقاي موسوي ـ من فكر میکنم با این سی درصد ([ )%91مذکور در تبصره ( )1ماده
( ،])95دریافتیها از چهارده ميليون تومان بيشتر بشود .اگر سقف دستمزد شش ميليون
باشد ،دو تا شش ميليون ،دوازده ميليون میشود.
منشي جلسه ـ آقای دکتر ،دوازده ميليون و ششصد هزار تومان میشود.
آقاي موسوي ـ سی درصد ( )%91هم باید به آن اضافه بشود.
آقاي كدخدائي ـ پانزده ميليون تومان میشود.
آقاي ابراهيميان ـ نه آقای دکتر ،تازه این چيزی است که فقط ابالغ میشود؛ چون در
اینجا نزوالتش را حساب نكردهاند.
آقاي كدخدائي ـ بله ،آن که خيلی میشود؛ هيچوقت آن را حساب نمیکنند.
آقاي ابراهيميان ـ ماليات و دیگر نزوالت را حساب نمیکنند.
آقاي كدخدائي ـ بله ،آنها که هميشه هست.
آقاي موسوي ـ حاال اگر دومرتبه شورای نگهبان ایراد بگيرد ،عليه شورا جوسازی
میکنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بگذارید بكنند! ما که نمیتوانيم به کشور خيانت کنيم.
آقاي ابراهيميان ـ درست است.
آقاي كدخدائي ـ خيلی خب ،حاال میگویيم با توجه به اینكه اصالحی به عمل نيامده
است ،ایراد باقی است.
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آقاي شبزندهدار ـ بله ،رأی بگيرید که ایراد رفع شده است یا نه.
آقاي كدخدائي ـ نه ،به مصوبهی خود اصرار کردهاند.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،اصرار کردهاند.
آقاي كدخدائي ـ پس اینطور بگویيم با توجه به اینكه اصالحی به عمل نيامده است،
ایراد باقی است دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،ایراد باقی است.
آقاي اسماعيلي ـ به قول مرحوم حاجآقای رضوانی [از فقهای سابق شورای نگهبان]،
این ایراد به قوت خودش باقی است.
آقاي كدخدائي ـ همهی آقایان به این مورد رأی دادند.
منشي جلسه ـ نه آقای دکتر ،همه رأی ندادند.
آقاي كدخدائي ـ چه کسی رأی نداد؟ آقای دکتر موسوی رأی نمیدهيد؟
آقاي موسوي ـ ما بال تكليفيم.
آقاي كدخدائي ـ هفت رأی شد دیگر .اآلن اگر آقای دکتر موسوی هم رأی ندهند ،باز
هفت تا رأی میشود .مشكلی نيست .هفت رأی داده شد .ایراد هنوز باقی است .برویم.
آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً معنا ندارد که بگویيم ایراد برطرف شده است.
آقاي كدخدائي ـ خيلی خب.
آقاي موسوي ـ بله ،چون قبالً هم همين نظر را به مجلس دادیم و مجلس بر نظر خود
اصرار کرده ،ایراد هنوز برطرف نشده است.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،همان ایراد قبلی است دیگر.
آقاي كدخدائي ـ بله ،همان نظر اولی شورا [مذکور در بند ( )5نظر شماره
 48/111/8191مورخ  1948/11/14شورای نگهبان] است دیگر .خيلی خب.
آقاي مدرسي يزدي ـ تازه آقای الریجانی هم گفت حاال اگر خيلی اصرار کردند ،به
مجمع نمیفرستيم.
آقاي كدخدائي ـ نه ،حاال با آنها صحبت میکنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اتفاقاً اگر به مجمع بفرستند ،پختهتر میشود؛ طوری نيست.
آقاي اسماعيلي ـ نه ،حذفش میکنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال چرا نظر مجمع گرفته نشود؟
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آقاي شبزندهدار ـ اصالً یك مصوبهی بهتری را به شورای نگهبان میفرستند.
آقاي موسوي ـ با نمایندگان صحبت کنيم .مگر نمیتوانند تغييرش بدهند؟
آقاي كدخدائي ـ چرا خب؛ می توانند تغييرش بدهند ،اما اآلن فكرشان به اینجا رسيده
است که به همان مصوبهی خود اصرار کنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،فكرشان نرسيده است .معلوم بود که یك عدهای میخواستند
آنطوری باشد [که درصد اختالف دستمزدها زیاد باشد] که رد قضيه را بپوشاند.
آقاي موسوي ـ قضيه یك مقدار عصبانيتی شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،معلوم بود.
آقاي موسوي ـ یعنی چون سر و صدا شد ،اینها هم از این جهت ،گفتند پس اصالً
همان چيزی باشد که اول تصویب کردیم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه خب ،اصالً معلوم بود که برخی آقایان میخواهند قضيه را به
نفع خودشان تغيير دهند .اینها هم یكطور دیگری عمل کردند و کار به اینجا رسيد.
آقاي كدخدائي ـ خيلی خب ،ایراد بعدی شورا را بخوانيد.
منشي جلسه ـ مورد بعدی [در نظر شماره  48/111/8859مورخ  ]1948/11/5یك
تذکری بوده است که ظاهراً توجهی به آن نشده است.
آقاي كدخدائي ـ توجه نشده است؟
منشي جلسه ـ نه« .تذكرات:
 -0در ماده ( )0(،)90واژه «كه» بعد از واژه «ضوابط» حذف گردد».
آقاي كدخدائي ـ خب ،رفع شده است دیگر.
 .7اصالحيهی بند (ب) ماده ( )81الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :در بند (ب)
ماده ( *،)81عبارت «قوانين و مقررات مربوطه» جایگزین کلمه «ضوابطی» شد و عبارت «تدوین
میگردد» حذف شد».
* بند (ب) ماده ( )81الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :ماده -81
الف... -
ب -در خصوص روستاهای هليله و بندرگاه مجاور نيروگاه اتمی بوشهر ،بر اساس ضوابطی که توسط
وزارت کشور و با همكاری سازمان انرژی اتمی و سازمان تدوین میگردد ،تعيين تكليف شود».
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آقاي مدرسي يزدي ـ احتياجی به این اصالح نيست .اصالً اآلن درست است .مثل
اینكه قبالً [در بند (الف) ماده ( )81مصوبهی  1948/11/11مجلس شورای اسالمی]
« ...بر اساس ضوابطي كه  »...بوده است ،ولی بعد آن را [در مصوبهی ]،1948/11/11
اصالح کردند .این درست است؛ مشكلی ندارد .نه ،واقعاً درست است.
آقاي كدخدائي ـ آنها در واقع به شورای نگهبان تذکر دادهاند .میخواستهاند بگویند
که تذکرتان وارد نيست.
آقاي موسوي ـ اصالً نظری ندادهاند.
منشي جلسه ـ ظاهراً کالً به تذکرات توجهی نشده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً این تذکر بجا نبوده است .ظاهراً اصل آن عبارت یك
چيز دیگری بوده است و ما اشتباه کردهایم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ آن تذکری که حاجآقای مدرسی
میفرمایند ،درست بوده است .کلمهی «ضوابطی» حذف شده است و به جای آن
گفتهاند ...« :قوانين و مقررات مربوطه که توسط وزارت کشور و با همكاری سازمان
انرژی اتمی و سازمان ،تعيين تكليف شود».
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،چطور اینطور شده است؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ معنی آن را خراب کرده است .این
[«تدوین میگردد»] را باید حفظ میکردند تا معنی آن درست میشد .اآلن ،کلمهی
«ضوابطی» و عبارت «تدوین میگردد» ،حذف شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ «ضوابطی» حذف شده است؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،به جای آن ،عبارت «قوانين و
مقررات مربوطه» آمده است .با این تغيير ،معنی آن خراب میشود .تذکر درست بود،
اما به آن عمل نكردهاند.
منشي جلسه ـ حاجآقا ،به تذکر عمل نكردهاند ،ولی تذکر درست بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اگر اصل تذکر درست بوده است؛ باید اصالح میکردند.
منشي جلسه ـ تذکر بعدی -2« :در ماده

()0(،)19

دو بار اصالح به عمل آمده است

 .7اصالحيهی ماده ( )58الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
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كه بايد اصالح گردد ».به این تذکر هم توجه نشده است.
آقاي كدخدائي ـ کجا؟
منشي جلسه ـ یك بار در متن اصالح کردهاند ،یك بار هم این را در تذکرات آخر
مصوبه اصالح کرده

بودند)1(.

ایراد بعدی -9« :در بند (ب) ماده ( ،)13عليرغم

اصالح به عمل آمده ،ايراد سابق اين

شورا()2

كماكان به قوت خود باقي است و

بايد حكم ماده به جبران محروميت از كار در بخش خصوصي به واسطه عدم
پرداخت حقوق مناسب مشروط شود».
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ ما همين عبارت را برایشان نوشته بودیم ،آنها هم عين آن
عبارت را آوردهاند.

اسالمی ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :در صدر ماده ( *،)58قبل
از عبارت «مكلف است» عبارت «با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی» اضافه شد».
* ماده ( )58الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :ماده  -58وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات (سازمان فناوری اطالعات) مكلف است با همكاری وزارت آموزش و پرورش ،تا پایان سال
دوم اجرای قانون برنامه ،هوشمندسازی مدارس ،امكان دسترسی الكترونيك (سختافزاری -نرمافزاری
و محتوا) به کتب درسی ،کمكآموزشی ،رفع اشكال ،آزمون و مشاوره تحصيلی ،بازیهای رایانهای
آموزشی ،استعدادسنجی ،آموزش مهارتهای حرفهای ،مهارتهای فنی و اجتماعی را به صورت رایگان
برای کليه دانشآموزان شهرهای زیر بيست هزار نفر و روستاها و حاشيه شهرهای بزرگ فراهم نماید.
دولت برای تأمين هزینههای این ماده میتواند از مشارکت بخش غير دولتی استفاده نماید .هزینههای
مذکور به عنوان هزینههای قابل قبول مالياتی تلقی میشود».
 .7بند ( )15اصالحات الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :در مورد تذکرات شورای
نگهبان ،اصالحات عبارتی زیر انجام گرفت:
... -1
 -15در سطر اول ماده ( ،)58پس از عبارت «مكلف است» ،عبارت «با رعایت مصوبات شورای عالی
فضای مجازی» اضافه میشود».
 .1بند ( )11نظر شماره  48/111/8191مورخ  1948/11/14شورای نگهبان -11« :در ماده ( ،)54اطالق
بند (ب) ،نسبت به صورت عدم جبران محروميت از کار در بخش خصوصی به واسطه عدم پرداخت
حقوق مناسب ،مغایر بند ( )11اصل ( )9قانون اساسی است »...
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آقاي ابراهيميان ـ درست است.
منشي جلسه ـ در اصالحيه گفتهاند« :اجراي اين حكم مشروط به جبران محروميت از
كار در بخش خصوصي ،پرداخت حقوق مناسب و تأمين اعتبار در بودجههاي
سنواتي است ».آقای دکتر ،رأیگيری کنيد.
آقاي موسوي ـ نه ،فكر کنم مطب مشمول این محروميت نباشد .این ماده فقط
محروميت در مراکز بخش خصوصی را میگوید ،ولی یك پزشك میتواند خودش
مطب داشته باشد؛ نمیتواند؟
آقاي كدخدائي ـ مطب هم جزئی از بخش خصوصی است دیگر.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،شامل مطب هم میشود.
آقاي كدخدائي ـ چه اشكالی دارد؟ مطب هم جزء بخش خصوصی میشود دیگر.
اشكالی ندارد.
آقاي موسوي ـ آخر کلمهی «مراکز» را آورده است.
آقاي كدخدائي ـ گفته است« :سایر مراکز  ...بخش خصوصی»؛ درست است؟
آقاي موسوي ـ گفتهاند« :بيمارستانهای بخش خصوصی ،عمومی غير دولتی »...؛ من
فكر کنم منظورشان مطب نيست.
آقاي كدخدائي ـ نه ،اگر شما اشكال جدیدی دارید ،بفرمایيد.
آقاي موسوي ـ نه ،من اشكالی ندارم .میگویم در این متنی که نوشته شده ،یكطوری
خواستهاند اجازهی کار در مطب را به آنها بدهند.
آقاي كدخدائي ـ در اصالحيهی این بند گفتهاند« :اجرای این حكم مشروط به جبران
محروميت از کار در بخش خصوصی  ...است ».حاال بخش خصوصی شامل همه چيز
میشود دیگر؛ هم شامل مطب میشود و هم شامل بيمارستان میشود.
آقاي موسوي ـ من فكر میکنم مطب مشمول آن نيست.
آقاي سوادكوهي ـ منتفی شده است؛ حكمش را منتفی کرده است.
آقاي كدخدائي ـ بله ،خيلی خب .آقایانی که با توجه به اصالح به عمل آمده ،ایراد را
باقی میدانند ،اعالم نظر بفرمایند .پس تأیيد شد.
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منشي جلسه ـ ایراد بعدی -1« :در ماده ( )0(،)39با عنايت به اينكه اصالحي به عمل نيامده
است ،ايراد سابق اين شورا( )2كماكان به قوت خود باقي است ».مجلس در اصالحيهی
خود این بند و تبصرهی آن را حذف کرده است )9(.فقط اینجا یك اشتباهی شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه اشتباهی شده است؟
منشي جلسه ـ نه ،بعدی است .عذر میخواهم .اینجا فقط حذف شده است .مجلس در
اصالحيهی خود گفته است« :بند (الف) ماده ( )48و تبصره آن حذف شد».
آقاي ابراهيميان ـ حاال میخواهيد این را اینطوری بنویسيد که با توجه به حذف بند
(الف) ماده ( )48و تبصرهی آن ،ایراد شورا رفع شده است؛ یعنی به طور مشروح بنویسيد.
آقاي كدخدائي ـ ما بنویسيم؟
منشي جلسه ـ آقای دکتر ،وقتی که ایراد شورا رفع شد ،ما دیگر چيزی نمینویسيم .ما
 .7اصالحيهی ماده ( )48الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
*
اسالمی ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :مجلس بر مصوبه قبلی
خود اصرار ورزید».
* ماده ( )48الیحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :ماده -48
الف -به منظور هماهنگی برنامهها و نظارت بر عملكرد کليه دستگاههای اجرایی که در زمينه آسيبهای
اجتماعی وظایفی بر عهده دارند ،شورای عالی اجتماعی کشور به ریاست رئيس جمهور و نائبرئيسی
وزیر کشور تشكيل میگردد .وظایف ،اختيارات و ترکيب اعضاء شورا به پيشنهاد وزارت کشور حداکثر
ظرف مدت سه ماه پس از الزماالجراء شدن این قانون به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی
میرسد .نظارت بر حُ سن اجرا و پيگيری مصوبات شورای عالی اجتماعی بر عهده سازمان امور
اجتماعی خواهد بود.
تبصره -مصوبات شورای عالی اجتماعی کشور جهت اجرای اصل ( )195قانون اساسی ،برای بررسی
مغایرت با قوانين ،برای ریاست مجلس شورای اسالمی ارسال میگردد».
 .1بند ( )18نظر شماره  48/111/8191مورخ  1948/11/14شورای نگهبان -18« :در ماده (،)48
واگذاری تصویب وظایف ،اختيارات و ترکيب اعضای شورای عالی اجتماعی به شورای عالی انقالب
فرهنگی ،مغایر اصل ( )85قانون اساسی شناخته شد .همچنين ،نظارت بر حُسن اجرا و پيگيری مصوبات
شورای عالی اجتماعی از سوی سازمان امور اجتماعی ،مبنياً بر ایراد مذکور اشكال دارد .سایر بندهای
این ماده نيز مبنياً بر ایراد مذکور واجد اشكال است».
 .1اصالحيهی بند (الف) ماده ( )48الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :بند (الف) ماده
( )48و تبصره آن حذف شد».
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فقط آن ایرادی را که باقی بماند ،مینویسيم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،آن ایرادی را که باقی است،
مینویسيم.
منشي جلسه ـ مطلب بعدی همين نامهای است که فكر کنم خدمت آقایان هم داده شده است.
آقاي كدخدائي ـ بله ،من یك مطلبی را توضيح بدهم .ظاهراً در مصوبهی اصالحی
اخير آمدند جزء ( )1-8بند (ب) ماده ( )1()48را اشتباهی حذف کردند و برای ما
فرستادند .اآلن آقای الریجانی یك نامهای برای ما نوشتهاند و گفتهاند اصالحيهی
درست آن ماده ،آن چيزی است که اآلن در این نامه خدمت شما است )1(.یك نامهای
 .7جزء ( )1-8بند (ب) ماده ( )48الیحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :ماده -48
الف... -
ب... -
 -5مقابله با اعتياد با حمایت قوه قضائيه
 1-8توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غير منقول و سرمایههای
قاچاقچيان و شبكههای توليد ،توزیع و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر ،روانگردانها و پيشسازهای مرتبط
(به ویژه سرباندها و سرشبكهها ) در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همكاری دستگاههای
اجرایی ذی ربط اقدام نماید .وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و
اصالحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تكاليف مندرج در این قانون پس از گردش خزانه در قالب
بودجه سنواتی در اختيار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار میگيرد».
 .1نامهی شماره  119/111454مورخ  1948/11/15رئيس مجلس شورای اسالمی« :پيرو نامه شماره
 119/111114مورخ  1948/11/19در اجرای اصل نود و چهارم ( )49قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،اصالحيه مصوبه مجلس در خصوص جزء ( )1-8بند (ب) ماده ( )48الیحه برنامه پنجساله ششم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( )1941-1911که در جلسه علنی روز
چهارشنبه مورخ  1948/11/11به تصویب رسيده است و به اشتباه به جای جزء ( )8-1بند (ب) ماده
( )48ارسال گردیده است ،به شرح زیر اصالح میگردد:
جزء ( )1-8بند (ب) ماده ( )48به قوت خود باقی است و جزء ( )8-1بند (ب) ماده مذکور به شرح
زیر حذف گردیده است:
 -8-1ارزیابی رتبه دستگاههای اجرایی دولتی و نهادهای عمومی غير دولتی از این حيث که درحوزه
سالمت و آسيبهای اجتماعی دارای مسئوليت میباشند و از حيث تأمين رضایت عمومی مردم و
مراعات حقوق شهروندی به صورت ساالنه از طریق سازمان امور اجتماعی مطابق سازوکارهای مصوب
شورای عالی اجتماعی کشور و اطالعرسانی نتایج به عموم مردم ،کليه دستگاههای اجرایی موظفند
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است که ضميمهی سایر نامهها است .گفتهاند عدد آن بند را اشتباه نوشتهاند .اشتباهی
یك بند دیگری را حذف کرده بودند .اآلن اصالحيهی درست آن را برای ما فرستادهاند.
آقای دکتر الریجانی امروز راجع به این هم برای من توضيح دادند .حاال اگر
میخواهيد ،بررسی کنيد.
منشي جلسه ـ بله ،میخواستند جزء ( )8-1را حذف بكنند ،ولی به جای آن ،جزء (-8
 )1را حذف کردهاند .به اشتباه بند مربوط به ستاد مبارزه با مواد مخدر حذف شده
است؛ چيزی که ما اصالً ایرادی به آن نگرفته بودیم.
آقاي كدخدائي ـ بله ،ما اصالً به آن ایراد نگرفته بودیم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این جزء ( )1-8مربوط به آن [بخش
( )8است که دربارهی «مقابله با اعتياد با حمایت قوه قضائيه» گفته شده است].
منشي جلسه ـ ما به بحث مراعات حقوق شهروندی ایراد گرفته بودیم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،بحث حقوق شهروندی نبود .ایراد
ما به سازمان امور اجتماعی بود که ذیل شورای عالی اجتماعی بود)1(.
آقاي ابراهيميان ـ این نامه اصالً هيچ شمارهای ندارد.
منشي جلسه ـ چرا؛ دارد.
آقاي كدخدائي ـ نه ،اصل آن هم هست.
منشي جلسه ـ این هم اصل نامه است که به ما رسيده است دیگر.
آقاي كدخدائي ـ نه ،چون قبالً این نامه به صورت غير رسمی به شورا ارسال شده
بود ،ما هم همان نامه را به آقایان داده بودیم.

ضمن همكاری الزم در این زمينه ،اقدامات الزم را برای بهبود وضعيت دستگاه متبوع به ميزان بيست
درصد ( )%11نسبت به سال قبل به عمل آورند.
جزء ( )8-1بند (ب) ماده ( )48حذف شد».
 .7بند ( )18نظر شماره  48/111/8191مورخ  1948/11/14شورای نگهبان -18« :در ماده (،)48
واگذاری تصویب وظایف ،اختيارات و ترکيب اعضای شورای عالی اجتماعی به شورای عالی انقالب
فرهنگی ،مغایر اصل ( )85قانون اساسی شناخته شد .همچنين ،نظارت بر حُسن اجرا و پيگيری مصوبات
شورای عالی اجتماعی از سوی سازمان امور اجتماعی مبنياً بر ایراد مذکور اشكال دارد .سایر بندهای این
ماده نيز مبنياً بر ایراد مذکور واجد اشكال است».
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منشي جلسه ـ بله ،همينطور است.
آقاي كدخدائي ـ خب.
منشي جلسه ـ این نامه و نامهی قبلی [مصوب این مرحلهی مجلس به شماره
 119/111114مورخ  ،]1948/11/19با شماره و امضای مجزایی به شورا فرستاده شده
است .احتماالً ما هم باید جداگانه نظر بدهيم.
آقاي كدخدائي ـ نه ،نيازی نيست که جداگانه جواب بدهيم .هر دو به یك مسير
میرود .نمیتوانيم که یك وقت دیگری برای آن بگذاریم .اآلن باید نظر شورا را
بگویيم و رد بشویم.
منشي جلسه ـ مثل آن نامهای است که گفته بودند اشتباه شده

بود)1(.

آقاي كدخدائي ـ نه ،آن یك بحث دیگری بود .آن اشتباه نشده بود؛ همينطوری یك
متنی فرستاده بودند و ما هم در مورد آن [در نامهی شماره  48/111/8515مورخ
 1948/11/11شورای نگهبان] نظر دادیم [و تأیيد کردیم] .اآلن باالی این نامه هم
نوشتهاند و برای ما توضيح دادهاند که بين حذف ( )8-1و ( )1-8اشتباهی صورت
گرفته است .ببينيد آقای رهپيك ،آن ایراد قبلیمان باقی نمیماند؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،ببينيد آقای دکتر؛ یكی از اصالحات
مجلس این است که بند (الف) ماده ( )48را حذف کردند که راجع به همان شورای عالی
اجتماعی بود که در آن به شورای عالی انقالب فرهنگی تكليف کرده بودند.

 .7به نظر میرسد منظور ،نامهی شماره  119/44859مورخ  1948/11/4رئيس مجلس شورای اسالمی
به شورای نگهبان است« :پيرو نامه شماره  119/41148مورخ  1948/11/14در اجرای اصل نود و
چهارم ( )49قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،متن صحيح بند ( )9ماده ( )99الیحه برنامه پنجساله
ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( )1941 -1911که در جلسه علنی
روز یكشنبه مورخ  1948/11/11قرائت و به تصویب مجلس رسيده است ،به شرح زیر ارسال میگردد:
( -9ماده الحاقی ( ))9دولت مكلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق
تبصره ( )1قانون بازنشستگی پيش از موعد کارکنان دولت مصوب  1951/1/8توسط سازمان تأمين اجتماعی به
برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس ميانگين دو سال آخر پرداخت حق بيمه سنوات ارفاقی از
تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند .شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی موضوع تبصره ()9
قانون مذکور نيز با استفاده از منابع خود مشمول این حكم میباشند.
تبصره». ... -
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آقاي كدخدائي ـ خب ،این بند که حذف شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ یك ایراد دیگر هم در مورد شورای عالی اجتماعی در این [جزء (-1
 )8بند (ب) ماده ( ])48مطرح شده بود که گفته بودند سازمان امور اجتماعی زیر نظر آن
شورا ،بياید ارزیابی از بعضی سازمانها را انجام بدهد که آن بند را هم حذف کردند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ شورای عالی اجتماعی را هم به
شورای اجتماعی تبدیل کردند )1(،چون در همين ایام ،شورای عالی انقالب فرهنگی
[در آیيننامه شورای اجتماعی کشور ،مصوب جلسه ( )549مورخ  ،]1948/11/9این
شورا را با عنوان شورای اجتماعی تصویب کرده بود .یك بند دیگر از ایرادات ما [=
بند ( )18نظر شماره  48/111/8191مورخ  1948/11/14شورای نگهبان] این بود که به
سازمان امور اجتماعی که نظارت بر حُسن اجرا و پيگيری مصوبات شورای عالی
اجتماعی را داشت ،اشكال گرفته بودیم.
آقاي كدخدائي ـ اصل آن بند مصوبهی مجلس را بخوانيد.
منشي جلسه ـ اصلش همين بندی است که خوانده شد.
آقاي كدخدائي ـ نه ،اصل آن بند قبلی را میگویم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این جزء ( )8-1بند (ب) مربوط به آن
سازمان امور اجتماعی است که باید حذف میکردند ،اما اشتباهی جزء ( )1-8بند (ب)،
یعنی چهارتا بند بعدی را که مربوط به ستاد مبارزه با مواد مخدر بود ،حذف کردند.
آقاي كدخدائي ـ خب ،اآلن این جزء ( )8-1که میگویيد ،کجاست؟
منشي جلسه ـ آن را حذف کردند .نامهاش دست شما است.
آقاي كدخدائي ـ نه ،این نيست.
منشي جلسه ـ چرا دیگر؛ همين است .اآلن همين جزء را حذف کردهاند.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ اآلن این موضوع برای آقایان روشن شد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،حذفش کردهاند دیگر.
آقاي كدخدائي ـ نه ،جابهجا حذف کرده بودند .در این نامه همين را توضيح دادهاند.
 .7اصالحيهی ماده ( )48الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :در کليه بندهای ماده
( ،)48عبارت «شورای عالی اجتماعی» به عبارت «شورای اجتماعی» تغيير یافت».
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آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ حاال اگر آقایان با این توضيح ،ایراد دیگری ندارند ،بفرمایند که ما از
این عبور کنيم .خب ،ایراد بعدی را هم بخوانيد.
منشي جلسه ـ « -7در اجزاء ( )2و ( )9بند (ب) ماده

()0(،)002

اصالحي به عمل نيامده است ،ايراد سابق اين

شورا()2

است ».مجلس بر مصوبهی اصالحی اصرار کرده

است)9(.

با عنايت به اينكه

كماكان به قوت خود باقي

 .7اصالحيهی اجزای ( )1و ( )9بند (ب) ماده ( )191الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای
اسالمی« :مجلس بر مصوبه قبلی خود در مورد اجزای ( )1و ( )9بند (ب) ماده ( *)191اصرار ورزید».
* اجزای ( )1و ( )9بند (ب) ماده ( )191الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی« :ماده
 -191به منظور اجرای ی نمودن جداول کمی و احكام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه:
الف... -
ب -به منظور احياء و تحكيم نظام نظارت در اجرای قانون برنامه ،اقدامات زیر به عمل میآید:
... -1
 -1دیوان محاسبات کشور موظف است به منظور نظارت بر عملكرد مالی قانون برنامه ششم و
بودجههای سنواتی (نظارت بر اثربخشی برنامههای مالی اجرایی و فعاليتهای مالی دستگاههای اجرایی)
اقدامات الزم را انجام دهد ،بهگونهای که از سال دوم اجرای قانون برنامه ،گزارشهای نظارتی خود را
به همراه گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید.
 -9تبصره ماده ( )1قانون دیوان محاسبات کشور به این شرح اصالح میشود:
بعد از عبارت «هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ( )99و ( )98قانون اساسی مالكيت عمومی بر آنها
مترتب بشود» ،عبارت «از جمله کليه فعاليتهای و درآمد -هزینه و منابع ،مصارف شهرداریها ،سازمان
تأمين اجتماعی ،هالل احمر و واحدهای وابسته به آنها و مناطق آزاد و ویژه و موارد کمك به اشخاص
حقيقی وحقوقی» اضافه میشود».
 .1بند ( )95نظر شماره  48/111/8191مورخ  1948/11/14شورای نگهبان -95« :اطالق جزء ( )1بند (ب) ماده
( ،)191در مواردی که نظارت مربوط به اعتبارات بودجه نيست ،مغایر اصل ( )88قانون اساسی شناخته شد .همچنين،
اطالق جزء ( )9این بند ،در مواردی که خارج از اعتبارات تعيينشده در بودجه ساالنه باشد ،مغایر اصل ( )88قانون
اساسی و نظریه تفسيری این شورا در خصوص اصل ( )88قانون اساسی شناخته شد».
 .1اصالحيهی اجزای ( )1و ( )9بند (ب) ماده ( )191الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ،)1941-1911مصوب  1948/11/11مجلس شورای
اسالمی« :کميسيون بر مصوبه قبلی خود در مورد اجزای ( )1و ( )9بند (ب) ماده ( )191اصرار ورزید».
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منشي جلسه ـ بحث این بود که دیوان محاسبات کشور بر اجرای برنامه نظارت بكند.
مجلس دوباره بر مصوبهی قبلیاش اصرار کرده است.
آقاي كدخدائي ـ حاال با توجه به اینكه مجلس اصرار کرده و اصالحی هم نسبت به
مصوبهی قبلی به عمل نيامده است ،آقایانی که این ایراد را باقی میدانند ،اعالم نظر
بفرمایند .اعالم کنند که آیا ایراد رفع شده است یا نه .آقایانی که ایراد را مرتفعشده
میدانند ،اعالم بفرمایند .پس ایراد باقی است.
منشي جلسه ـ ایراد بعدی هم راجع به همان بحث نظرات مجمع است -1« :عدم
اع مال نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص مغايرت يا عدم انطباق
مواد و بندهايي از برنامه با سياستهاي كلّي نظام ،با توجه به بند ( )7آييننامه
نظارت مجمع تشخيص مصلحت

نظام)0(،

مصوب مقام معظّم رهبري مدّظلهالعالي،

مغاير بند ( )0اصل ( )001قانون اساسي و در نتيجه خالف موازين شرع شناخته
شد ».یك مادهی الحاقی هم به مصوبه اضافه کردهاند.
آقاي كدخدائي ـ این که جدیداً الحاق کردهاند ،چيست؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این برای بحث عدم انطباق با
سياستهای کلّی نظام است.
آقاي كدخدائي ـ آهان ،پس آن هم دوباره مربوط به ایرادهای مجمع است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ایراد جدید مجمع در این مورد عدم
 .7ماده ( )5مقررات نظارت بر حُسن اجرای سياستهای کلی نظام ،مصوب  1941/1/19مقام معظم
رهبری« :ماده  -5رئيس مجلس شورای اسالمی موظف است پس از اعالم وصول طرحها و لوایح در
مجلس ،نسخهای از آن را برای اطالع مجمع ارسال نماید .همزمان با بررسی طرحها و لوایح به
خصوص قانون برنامه ،قانون بودجه و تغييرات بعدی آنها در مجلس شورای اسالمی ،کميسيون نظارت
مجمع نيز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سياستهای کلّی مصوب بررسی مینماید.
کميسيون نظارت مواردی را که مغایر یا غير منطبق (حسب مورد) با سياستهای کلّی میبيند ،به
شورای مجمع گزارش مینماید .در صورتی که مجمع هم مغایرت یا عدم انطباق را پذیرفت ،نمایندگان
مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کميسيونهای ذیربط مجلس مطرح میکنند و
نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند ،شورای نگهبان مطابق اختيارات و
وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر مینماید.
تبصره -در صورت لزوم ،مجمع میتواند تصميم گيری درباره مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس
با سياستهای کلی را به کميسيون نظارت واگذار کند».
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انطباق بود که مجلس برای رفع آن یك ماده الحاق کرده
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آقاي كدخدائي ـ یعنی باز این هم در صالحيت مجمع میشود .مجمع باید نظر بدهد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،این در صالحيت مجمع است.
آقاي كدخدائي ـ این هم ایراد مجمع است .خيلی خب.
منشي جلسه ـ البته آقای دکتر ،این را ما خودمان هم باید بررسی کنيم؛ چون مادهی جدیدی است.
آقاي ابراهيميان ـ از باب دیگری ممكن است ایراد داشته باشد .ایرادی ندارد که ما هم
بخواهيم آن را بررسی کنيم.
آقاي كدخدائي ـ بله ،میتوانيم .بخوانيد تا اگر آقایان از باب دیگری ایراد دارند ،بفرمایند.
منشي جلسه ـ «ماده الحاقي:
 -0وزارت نفت موظف است تمهيدات الزم را براي استفاده از ظرفيتها و
توانمنديهاي شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غير دولتي
براي سرمايهگذاري در فعاليتهاي اكتشاف ،توليد و بهرهبرداري (نه مالكيت)
ميادين نفت و گاز ،به ويژه ميادين مشترك ،در چهارچوب سياستهاي كلّي اصل
چهل و چهارم ( )00قانون اساسي به عمل آورد.
 -2وزارت نفت موظف است به ذخاير راهبردي نفت و گاز به منظور اثرگذاري در
بازار جهاني نفت و گاز با تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيتهاي توليد نفت و گاز ،به
ويژه در ميادين مشترك را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه افزايش دهد.
 -9در جهت اجرايي شدن سياستهاي كلّي برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي،
دولت موظف است فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده ،توليد ثروت،
بهرهوري ،كارآفريني ،سرمايهگذاري و اشتغال مولّد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي
به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه را تقويت نمايد و ابعاد اقتصاد
 .7نظر شماره  49115/1111مورخ  1948/11/91مجمع تشخيص مصلحت نظام« :در اجرای مقررات نظارت بر
حُسن اجرای سياستهای کلّی نظام ،ابالغيههای مورخ  1959/1/18و  1941/11/19مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور ،مصوبه جلسه مورخ 1948/11/91
شورای مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد عدم انطباق بخش مربوطه در الیحه برنامه ششم توسعه با ماده ()11
سياستهای کلّی برنامه ،جهت اقدام توسط مجلس شورای اسالمی ارسال میگردد».
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مقاومتي و گفتمانسازي آن ،به ويژه در محيطهاي علمي ،آموزشي و رسانهاي و
تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي را تبيين و ترويج نمايد».
آقاي كدخدائي ـ خب ،آقایان نسبت به این مادهی الحاقی ،ایراد شرعی یا ایراد قانون
اساسی ندارند؟ خيلی خب)1(.

 .7نظر شماره  48/111/8145مورخ  1948/11/15شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 119/111114
مورخ  1948/11/19و پيرو نامه شماره  48/111/8859مورخ  ،1948/11/5الیحه برنامه پنجساله ششم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( )1941 -1911که با اصالحاتی در جلسه
مورخ یازدهم اسفندماه یكهزار و سيصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيده است،
در جلسه مورخ  1948/11/15شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصالحات
به عمل آمده ،نظر این شورا به شرح زیر اعالم میگردد:
 -1ایرادات بندهای ( )9( ،)1( ،)1و ( ) 5سابق این شورا ،با عنایت به اینكه اصالحی به عمل نيامده
است ،کماکان به قوت خود باقی است.
 -1در صورت وصول نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام ،متعاقباً این نظرات نيز اعالم خواهد شد.
تذکرات:
 -1به تذکرات بندهای ( )1( ،)1و ( )9سابق این شورا توجه نگردیده است.
 -1در بند (الف) ماده ( ،)14پس از عبارت حذفشده ،حرف «و» نيز حذف گردد».
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اليحه بودجه سال  0931كل كشور

منشي جلسه ـ «اليحه بودجه سال  0931كل

كشور»()0

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ آیتاهلل مؤمن هم یك نظری دادهاند.
آیتاهلل مؤمن نوشتهاند که من تا تبصره ( )14را خواندهام و ایرادی نداشته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ دربارهی بودجه این را گفتهاند؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،در مورد بودجه میگویند که تا
تبصره ( )14را خواندهاند و ایرادی نداشته است.
آقاي موسوي ـ البته دوستانی که در پژوهشكدهی شورای نگهبان هستند ،در مجموع
یك ایرادهای کلّی به بودجه

گرفتهاند)1(.

بهطور کلی ،قبل از اینكه بخواهيم وارد

جزئيات مصوبه بشویم ،ما بایستی سياستهای کلّی نظام را هم در نظر بگيریم .حاال
طبق ماده ([ )5مقررات نظارت بر حسن اجرای سياستهای کلی نظام مصوب

 .7الیحه بودجه سال  1941کل کشور به تصویب هيئت وزیران رسيد و طی نامهی شماره 111498
مورخ  1948/4/19به مجلس شورای اسالمی ارسال شد .این الیحه ،پس از ارسال به مجلس شورای
اسالمی ،نهایتاً در تاریخ  1948/11/18به تصویب نمایندگان رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی
پيشبينی شده در اصل ( )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  111/119195مورخ  1948/11/15به
شورای نگهبان ارسال شد .این مصوبه ،در مجموع در دو مرحله بين شورای نگهبان و مجلس شورای
اسالمی رفت و برگشت داشته است .شورای نگهبان این مصوبه را در مرحلهی اول رسيدگی در
جلسات مورخ ( 1948/11/15غير رسمی)( 1948/11/11 ،1948/11/11 ،عصر و شب) و 1948/11/19
بررسی کرد و نظر خود مبنی بر مغایرت برخی از مواد این مصوبه با قانون اساسی و موازین شرع را طی
نامهی شماره  48/111/8491مورخ  1948/11/19به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد .در نهایت ،با
اصالحات مورخ  1948/11/19مجلس ،شورای نگهبان در مرحلهی دوم رسيدگی نظر خود را مبنی بر
عدم مغایرت این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره  48/111/8418مورخ
 1948/11/18به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد .همچنين بر اساس نامهی رئيس مجلس ،بند الحاقی
تبصره ( )19که از قلم افتاده بود ،طی نامهی شماره  111/11111مورخ  1941/9/11به شورای نگهبان
ارسال شد و شورای نگهبان نظر خود مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی را طی
نامهی شماره  41/111/1911مورخ  1941/9/18به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
 .1در این خصوص ،بنگرید به :نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی پژوهشكده شورای نگهبان،
yon.ir/9W9k0
شماره  ،4811154مورخ  ،1948/11/19صص  ،1-1قابل مشاهده در نشانی زیر:
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 1948/11/19مقام معظم رهبری )1(]،باید لوایح و قوانين ،از جمله مصوبهی بودجه ،از
لحاظ اینكه با سياستهای کلی نظام انطباق دارد یا مغایرت دارد ،مورد بررسی قرار
بدهيم .حاال دوستانی اینجا در پژوهشكده زحمت کشيدهاند و سياستهای کلی
مختلفی را که با این مصوبه مغایرت دارد ،مطرح کردهاند؛ یكی از آنها همان
سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی است ،یكی هم سياستهای کلی برنامهی ششم
توسعه است و یكی هم سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی است که موارد آن
را ذکر کردهاند .حاال اگر یكوقت الزم است ،توضيح میدهم؛ چون من اینها را
جمعبندی کردهام و یادداشت کردهام که اگر الزم است ،توضيح بدهم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اینها سر جایش بگویيد.
آقاي موسوي ـ اآلن فقط اجماالً بگویم که این موارد کلياتی است که این مصوبه با
همين چيزهایی که گفتيم ،مغایرت دارد؛ یكی با سياستهای کلی برنامهی ششم و
یكی هم با سياستهای کلی اصل ( )99مغایرت دارد.
آقاي كدخدائي ـ آقای دکتر [موسوی] ،اآلن که اینها را میفرمایيد ،اثری ندارد.
میفرمایيد اجماالً این مصوبه یك مغایرتهایی با سياستهای کلی دارد؛ قبول است.
وقتی ما به همان بند مورد نظر شما رسيدیم ،شما همانجا مغایرت مربوط را بفرمایيد
که بحث بشود و رأیگيری بكنيم.
آقاي موسوي ـ این مسائل هم باشد تا انشاءاهلل خود آقای دکتر رهپيك آنها را بفرمایند.
 .7ماده ( )5مقررات نظارت بر حسن اجرای سياستهای کلی نظام مصوب  1941/11/19مقام معظم
رهبری« :ماده  -5رئيس مجلس شورای اسالمی موظف است پس از اعالم وصول طرحها و لوایح در
مجلس ،نسخهای از آنها را برای اطالع مجمع ارسال نماید .همزمان با بررسی طرحها و لوایح به
خصوص قانون برنامه ،قانون بودجه و تغييرات بعدی آنها در مجلس شورای اسالمی ،کميسيون نظارت
مجمع نيز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سياستهای کلی مصوّب بررسی مینماید.
کميسيون نظارت مواردی را که مغایر یا غير منطبق (حسب مورد) با سياستهای کلی میبيند ،به
شورای مجمع گزارش می نماید .در صورتی که مجمع هم مغایرت یا عدم انطباق را پذیرفت ،نمایندگان
مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کميسيونهای ذیربط مجلس مطرح میکنند و
نهایتاً اگر در مصوبه نهای ی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند ،شورای نگهبان مطابق اختيارات و
وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر مینماید.
تبصره :در صورت لزوم ،مجمع میتواند تصميمگيری درباره مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس
با سياستهای کلی را به کميسيون نظارت واگذار کند».
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آقاي كدخدائي ـ آقای دکتر [سوادکوهی] ،شما فرمایشی دارید؟ بفرمایيد.
آقاي سوادكوهي ـ حاال چون آقای دکتر موسوی این کليات را مطرح فرمودند ،فكر
میکنم قبل از اینكه وارد بررسی مواد یا تبصرههای مربوط به بودجه بشویم ،شاید
خوب باشد که ما پيشاپيش چند نكته را مدّ نظر داشته باشيم .من چيزی در مورد کليت
مصوبهی بودجه شنيدم که فكر میکنم برای خودم چون تازگی داشت ،نياز است که
نسبت به آن یك عنایتی صورت بگيرد .البته من به عزیزانی که در پژوهشكدهی
شورای نگهبان هستند ،این را گفتم و خواهش کردم که روی این مطلب پيگيری بشود
تا اگر مورد مؤثری بود ،یك ابهام کلی نسبت به اصل بودجه گرفته بشود .همچنين در
صورتی که ایرادها ،مربوط به سياستهای کلی برنامهی ششم بود ،با عجله از آن عبور
نكنيم .من دو نكته را عرض میکنم؛ نكتهی اول اینكه ،تلقی من از دیوان محاسبات
اینطور است و اینطوری هم حضوراً از مسئولين آن شنيدم که میفرمودند این
مصوبهی بودجه ،بودجهی کل کشور نيست؛ در حالی که بودجهی کل کشور باید در
مصوبهی مجلس بياید .آنها میگویند درآمد -هزینهی مربوط به کل کشور باید مصوبه
ی بودجه باشد؛ در صورتی که ما دارای یكسری مراجعی هستيم که بودجههایشان در
این مصوبه ذکر نمیشود .برای من جای تعجب داشت که چطور ممكن است مجلس
این موارد را در این مصوبه نداشته باشد! اگر حقيقتاً اینطور مثالها وجود داشته باشد،
باید اینها را اعالم بكنند؛ یعنی دولت و مجلس باید زیر بار این مطلب بروند .ما باید
این مسئله را مصداقی اعالم بكنيم که چرا درآمد -هزینهی برخی نهادها در بودجهی
کل کشور نيامده است؛ در حالی که آن نهادها ،تغذیهکننده از بودجهی کل کشور
هستند .فكر میکنم اولين نكته در کليت این مسئله همين است که باید روی آن توجه
بشود .نكتهی دوم مسئلهای است که آقایان [مسئول دیوان محاسبات کشور] گفتند .این
مطلب هم برای من تازگی داشت .آنها میگویند این مقدار بودجهای که اینجا نوشته
میشود ،بودجه ای نيست که ما چندان اختياری داشته باشيم که در مواردی بهموجب
مصوبات و مقرراتی که باید ورود و نظارت بكنيم ،این کار را انجام بدهيم ،بعد مطمئن
باشيم بعد از اینكه ایراد گرفتيم ،مصوبه تغييری نكند؛ یعنی در شرایط فعلی ،در
مقررات ما ،راه تغييرپذیری در ارتباط با مسائل بودجهای ،باز است یا به نحوی این
راه ،کامالً گسترده ا ست .من به آنها گفتم مثالً چه چيزی هست که شما این مطلب را
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میگویيد؛ چون باالخره دیوان محاسبات باید بر آنچه که مصوب شده است ،نظارت
کند و ببيند آیا بودجه در محل خودش هزینه شده است یا خير .اینها میگویند
شرکتهایی هستند که دولتی هستند و طبق اساسنامهای که دارند ،اختياراتی برایشان
منظور شده است .اینها میگویند ما هر کاری میکنيم که به این شرکتها ایراد بگيریم
و به آنها بگویيم که چرا بودجه در محل خودش صرف نشده است و چرا هزینه در
مورد خودش انجام نشده است ،فردا یا یك ساعت بعد ،این شرکتها یك مصوبهی
دیگری میآورند و میگویند ما باید طبق مصوبه ،اینطور هزینه کنيم؛ لذا میگویند آن
کاری که دارد صورت میگيرد ،اشكالی ندارد .حاال شاید این موضوع ،مربوط به
حقوقها و مسائل مربوط به مصارفی که در ارتباط با شرکتها است ،باشد .ببينيد؛ اگر
اینطور باشد ،من فكر میکنم یكی از موضوعاتی که شورای نگهبان میتواند نسبت به
آن به مجلس هشدار بدهد[ ،همين مورد است ].حداقل عزیزانی که در پژوهشكدهی
شورای نگهبان زحمت میکشند ،در مواردی به یك نحوی در کليت این قضيه ورود
کنند ،تا ما نسبت به یك مواردی که جای چنين اشكالی را دارد ،در آن ورود کنيم .در
واقع ،این یكی از موارد نظارت ما [= شورای نگهبان] است که باید ببينيم آنچه در
مورد وظایف دیوان محاسبات گفته شده است ،بهخوبی عمل میگيرد یا خير؛ چون آن
نهاد باید به وظيفهی خودش و در ارتباط با آنچه که مقرر شده است ،نظارت داشته
باشد و ببيند که آیا مصرف بودجه ،مطابق با مقررات بوده است یا نه .اآلن ادعای آنها
این است که این راهِ تغييرپذیری در بودجه باز است .این راهِ باز ،هر نوع تصرف را در
ارتباط با اموری که در اختيار شرکتهای دولتی قرار میگيرد ،ممكن میسازد؛ لذا این
دیوان میگوید ما هم نمیتوانيم هيچ نظارتی بكنيم .من معتقدم که نسبت به این موارد
[باید دقيقتر بررسی کنيم ].به نظر میرسد ،اگر نسبت به این موارد[ ،واکنشی نشان
ندهيم ،وضعيت بدتری صورت میگيرد؛] چون میدانيد که بودجهی خيلی زیادی در
اختيار شرکتهای دولتی است .بودجهای که در اختيار شرکتهای دولتی است،
بودجهای نيست که ما بخواهيم با بودجهی [جاهای دیگر مقایسه بكنيم؛] یعنی مطلبی
که اینها میگویند این است که دوسوم کل بودجه ،مربوط به شرکتها و سازمانهای
دولتی است.
آقاي يزدي ـ دیوان محاسبات چه شاهدی ذکر کرده است که گفته است این مقدار
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بودجه ،بودجهی کل کشور نيست؟
آقاي سوادكوهي ـ همين را عرض کردم دیگر.
آقاي يزدي ـ خب چه شاهدی ذکر کردهاند؟
آقاي سوادكوهي ـ من هم همين شواهد را از آنها خواستم.
آقاي يزدي ـ بله ،این یك مسئله است .مسئلهی دوم این است که اصالً کار دیوان
محاسبات همين است که ببيند این مبلغی که برای فالن شرکت معين شده است ،آیا
بهجا مصرف شده است یا نه .کار دیوان محاسبات همين است .پس دیوان محاسبات
چهکاره است؟ وظيفهی دیوان محاسبات همين است دیگر.
آقاي سوادكوهي ـ همين مطلب را به آنها عرض کردم.
آقاي موسوي ـ مواردی از شرکتهای دولتی ذکر شده است که دیوان نمیتواند [به
درآمد -هزینههای آنها نظارت بكند].
آقاي يزدي ـ حاال من میخواستم آن شاهد را ببينم؛ چه شاهدی بر این است که این
بودجه ،بودجهی کل کشور نيست؟ یعنی چه چيزی بودجهی کل کشور نيست؟
آقاي ابراهيميان ـ آن شرکتهایی که در بودجه ذکر نشدهاند[ ،محل اشكال است].
آقاي موسوي ـ یك مواردی هست [که در مصوبهی بودجه ذکر نشده است].
آقاي سوادكوهي ـ بله ،همين مطلب هم برای من اهميت داشت؛ چون این امر تازگی
دارد .طرح این مسائل ،از طرف عزیزانی است که در دیوان محاسبات کار میکنند و به
این مسائل وارد هستند ،والّا اگر مواردی بخواهد از ناحيهی دیوان محاسبات طرح
بشود و مستندی هم نداشته باشند ،این ،بسيار قابل بحث و قابل تأمل است و ممكن
است همين مطلب فسادانگيز باشد.
آقاي يزدي ـ آن آقایی که میگوید این بودجه ،بودجهی کل کشور نيست ،از طرف
دیوان محاسبات میگوید؟
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي يزدي ـ خب ،آن فرد چه شاهدی را ذکر کرده است؟
آقاي سوادكوهي ـ همين؛ برای این مطلب شاهد دارند.
آقاي يزدي ـ برای شما هيچ چيزی ذکر نكردند؟ آخر همينطوری که نمیشود گفت
این ،بودجهی کل کشور نيست.
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آقاي سوادكوهي ـ اآلن من میخواهم عرض کنم که به دیوان محاسباتیها همين که
حضرتعالی میفرمایيد ،گفتم .حرف من هم برای همين است .مطلب دوم اینكه
دیوان محاسبات در مورد شرکتهای دولتی میگوید که این شرکتها بهموجب
مصوبهی هيئت امنا اختياراتی دارند؛ چون هيئت امنایی اداره شدن شرکتها ،به آنها
اجازه میدهد[ ،که مصوبات این شرکتها تغيير پيدا کند؛ لذا] چنانچه ما بخواهيم
مطابق مصوبات سابق شرکتها بر آنها نظارت کنيم و بگویيم که شما چرا این
بودجهها را اینطور صرف نكردهاید ،اینها میروند و یك ساعت بعد یك مصوبهای
میآورند و میگویند که آقا ،این هزینهها روا است ،این جایز است! بعد به ما [= دیوان
محاسبات] میگویند شما به ما ایراد وارد میکنيد؛ در حالی که این مصوبهی جدید
است [که به ما اجازهی صرف بودجه به این نحو را میدهد].
آقاي كدخدائي ـ بله ،برای کارشان یك مجوز میآورند .حاال من این مطلب را
خدمت شما توضيح میدهم؛ چون این موضوع سابقه دارد و در شورا هم مطرح شده
است.
آقاي سوادكوهي ـ اینها مطالبی [بود که به ما گفته بودند .به هر حال] ممكن است این
مطالب در بودجه وجود داشته باشد .ببينيد؛ ما میخواهيم در ارتباط با مسئلهی بودجه
تصميم بگيریم .نوع بودجهنویسی نسبت به آنچه که در سياستهای مربوط به نظارت
بر امور بودجهای و مسائل کشوری گفته شده است ،مهم است؛ چون اینجا در بودجه
رقمهای خيلی زیاد جابهجا میشود.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ یعنی بودجه به نحوی است که آنچه که ما [اینجا برای بررسی
مصوبه] انجام میدهيم ،غير از آن چيزی است که [دارد اتفاق میافتد ].حاال نكتهی
دیگری هم هست که نمیخواستم وارد بحث آن بشوم؛ آن هم مسئلهی مربوط به
انعطافپذیری بودجه در بعضی موارد است که میگویند این انعطافپذیری باید در
بودجه باشد ،ولی نهایتاً آنچه که در ارتباط با این امور هست[ ،باید بررسی شود ].این
مسائل ،راجع به کليات بودجه بود .اینها مواردی است که فكر میکنم ما باید روی آن
عنایتی داشته باشيم.
آقاي موسوي ـ مثل اینكه نام شرکتهای مناطق آزاد تجاری -صنعتی هم در مصوبهی
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بودجه نيامده است.
آقاي كدخدائي ـ بله ،این شرکتها بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اداره
میشوند.
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ من میخواهم به شما عرض کنم که این موضوع ،یك سابقهای دارد
که خدمتتان عرض میکنم .دفعهی اول نيست که این مباحث مطرح میشود .حاال من
خدمتتان توضيح میدهم .آقای دکتر رهپيك ،حضرتعالی بفرمایيد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ من مطالبی در مورد شرکتها
عرض بكنم .خب ،سالها است که در مورد شرکتها ،به همين شكل بودجهنویسی
صورت میگيرد؛ البته این بودجهنویسی ایراد دارد .سالهای پيش هم به این [موضوع
بودجهی شرکتهای دولتی] ایراد مطرح شد ،منتها اآلن این بودجهنویسی به یك
رویهای تبدیل شده است .چند تا اشكال در بحث بودجهی شرکتهای دولتی وجود
دارد؛ اشكال اول این است که ما در بررسی بودجهی شرکتهای دولتی ،اصالً وارد
جزئيات آن نمیشویم .در واقع ،یك سرجمع و یك عددی مطرح میشود که میگویند
این ،عددِ درآمدی است ،این هم عددِ هزینهای است ،اما اینكه این بودجهها کجا
مصرف میشود یا چگونه مصرف میشود ،هيچموقع در بودجه این مسئله را
نمینویسند .خب ،این ،یك اشكال است؛ یعنی برای بودجهی شرکت دولتی ،فقط یك
عدد نوشتهاند و داخل جزئيات آن ورود نمیکنند .دولت میگوید خود شرکتهای
دولتی ،مستقل هستند؛ لذا بروند کار کنند .نكتهی دوم این است که ظاهراً ما حدود
( )90111شرکت دولتی داریم ،اعم از اینكه تمام سرمایهشان برای دولت باشد یا اینكه
مثالً باالی پنجاه درصد ( )%81سرمایه ،به نسبت برای دولت باشد؛ در حالی که در
جداول بودجه ،بودجهی کمتر از ( )911تا از این شرکتهای دولتی آمده است؛ یعنی
یك بخش عمدهای از شرکتهای دولتی که باید طبق قانون ،بودجهی اینها در بودجه
بياید ،در بودجه ذکر نمیشود.
آقاي شبزندهدار ـ پس این [اشكال ،از جملهی] همان مواردی است [که آقای
سوادکوهی به آن اشاره کردند].
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،یكی از این موارد این است .حاال
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این مصوبه ،باز اشكاالت دیگری دارد.
آقاي شبزندهدار ـ یعنی از ( )90111تا شرکت )90511( ،شرکت در بودجه ذکر نشده
است!
آقاي اسماعيلي ـ خب ،حاال پس [میتوانيم با این توضيح ،این مصوبه را] ردّ کنيم؛ از
این جهت ،بودجه را ردّ کنيم دیگر.
آقاي كدخدائي ـ نه ،حاال عرض میکنم .این ایراد هست ،اما آن یك بحث دیگری
است.
آقاي اسماعيلي ـ اآلن بحث دیگری هم نداریم که به آن رسيدگی کنيم؛ [پس وارد
بحث بودجه شویم].
آقاي سوادكوهي ـ آقای دکتر [اسماعيلی] ،بگذارید کليات بودجه را بگویيم .بررسی
آن را برای هفتهی بعد بگذارید.
آقاي [كدخدايي] ـ بله ،بررسی بودجه را برای هفتهی بعد بگذارید.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ امشب در مورد کليات آن بحث کنيم.
آقاي سوادكوهي ـ بله ،امشب کلياتش را میگویيم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ یك نكتهی مهم این است که
سازمانهای مناطق آزاد تجاری -صنعتی طبق قانونِ چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-
صنعتی جمهوری اسالمی ایران ،دولتی هستند؛( )1ولی هيچ سالی بودجهی اینها را در
مصوبهی بودجه نمیآورند .در قانون بودجهی دو سال ،ظاهراً سالهای

)1(1949

و

 .7ماده ( )8قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1951/1/5
مجلس شورای اسالمی« :ماده  -8هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصيت حقوقی
مستقل تشكيل میگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است ،اداره میشود .این شرکتها و شرکتهای
وابسته از شمول قوانين و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی
بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامههای مربوط اداره خواهد شد و در موارد پيشبينی نشده
در این قانون و اساسنامه ،تابع قانون تجارت خواهند بود».
 .1بند (ی) تبصره ( )11قانون بودجه سال  1949کل کشور مصوب  1941/11/1مجلس شورای
اسالمی« :تبصره -11
الف... -
ی -معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور مكلف است بر بودجه مناطق آزاد و ویژه
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 )1(،1949مجلس دولت را الزام کرد که بودجهی مناطق آزاد را هم در الیحهی بودجه
بياورد ،اما باز با وجود همان تكليف قانونی ،بودجهی این سازمانها را در مصوبهی
بودجه

نياوردهاند)1(.


اقتصادی در طول سال  1949که به تصویب هيئت وزیران میرسد نظارت نموده و آن را در پيوست
شماره ( )9الیحه بودجه سال  1949کل کشور درج نماید».
 .7بند (ل) تبصره ( )4قانون بودجه سال  1949کل کشور مصوب  1949/11/19مجلس شورای اسالمی:
«تبصره -4
الف... -
ل -سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است بر بودجه سال  1949سازمانهای مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی دولتی نظارت و بودجه سال  1948این مناطق را در پيوست شماره ( )9الیحه بودجه سال
 1948کل کشور منظور کند».
 ...« .1اما مسئلهای که در خصوص مصوبه حاضر وجود دارد ،عدم جامعيت این مصوبه نسبت به
مواردی است که میبایست در بودجه کل کشور منعكس گردد .به عبارت دیگر ،بودجه برخی دستگاهها
و نهادها که مشمول عنوان بودجه کل کشور قرار میگيرند در مصوبه حاضر وجود ندارد و این امر
عالوه بر اینكه مغایر اصل ( )81قانون اساسی میباشد ،به دليل اینكه نظارت دیوان محاسبات محدود به
مواردی است که در بودجه کل کشور ذکر میشود ،منجر به عدم امكان نظارت دیوان محاسبات کشور
نسبت به عملكرد بودجهای این نهادها میشود.
نمونه بارز این دسته از نهادها را میتوان بودجه سازمانهای مناطق آزاد تجاری -صنعتی دانست .این
سازمانها که بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب  1951/1/5مجلس شورای اسالمی
تشكيل شدهاند دارای ماهيت شرکتی بوده و مالكيت آنها در اختيار دولت است .بنابراین شرکت دولتی
محسوب میشوند و به تبع ،باید بودجه آنها در قسمت بودجه شرکتهای دولتی (بند (ب) ماده واحده
و نيز جداول مندرج در پيوست شماره ( ))9به عنوان یكی از ارکان بودجه کل کشور درج شود .این
نكته خصوصاً با توجه به قوانين بودجه سالهای  1949و  1949کل کشور بيشتر مورد توجه قرار
میگيرد .بر اساس بند (ی) تبصره ( )11قانون بودجه سال  1949کل کشور و بند (ل) تبصره ( )4قانون
بودجه سال  1949کل کشور ،دولت مكلف شده بود تا بودجه سازمانهای مزبور را در الیحه بودجه
سالهای  1949و  1948درج کند .لكن در هيچ یك از لوایح تقدیمی دولت ،این مهم مورد توجه قرار
نگرفته است.
بر این اساس میتوان گفت ماده واحده حاضر با توجه به عدم شمول آن نسبت به مواردی که الزم
است در بودجه کل کشور منعكس گردد ،مغایر اصل ( )81قانون اساسی بوده و از سوی دیگر به دليل
عدم امكان پذیر نمودن نظارت دیوان محاسبات مغایر اصل ( )88قانون اساسی میباشد ».نظر کارشناسی
مجمع مشورتی حقوقی پژوهشكده شورای نگهبان ،شماره  ،4811154مورخ  ،1948/11/19صص ،5-1
yon.ir/8oJYE
قابل مشاهده در نشانی زیر:
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آقاي سوادكوهي ـ احسنت!
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اآلن اگر شما باز در جداول بودجه و
در اسامی شرکتهای دولتی بگردید ،متوجه میشوید که هيچ اسمی از سازمانهای
مناطق آزاد تجاری -صنعتی وجود ندارد؛ یعنی اآلن بودجهی مناطق آزاد ،کامالً مخفی
است؛ حتی به این اندازه که حداقل سرجمع آن را ذکر بكنند هم نگفتهاند .پس ببينيد؛
یكسری شرکت داریم که تعداد زیادی هم هستند و نام بخش زیادی از این شرکتها
در جداول نمیآید؛ در حالی که طبق قانون بودجه که میگوید بودجهی کشور از چند
بخش تشكيل شده است و یكی از آن بخشها هم بودجهی شرکتهای دولتی است،
بودجهی تمام شرکتهای دولتی باید در بودجه بياید .همچنين فقط سرجمع بودجهی
آن شرکتهایی هم که در مصوبه میآید ،ذکر میشود .اصالً بودجه شرکتهای دولتی
جزئيات ندارد؛ یعنی ممكن است هر اتفاقی داخل آن بيافتد .بنابراین ،بودجهی یك
بخش مهمی مثل سازمانهای مناطق آزاد هم در بودجه نمیآید؛ اصالً اسمشان در
جداول نيست .این مناطق آزاد که اینهمه بودجه در اختيار دارد ،اسمشان در هيچجای
جداول شرکتهای دولتی ،نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ شاید اسمشان نباشد ،ولی آیا تحت عنوان دیگری هم در بودجه نيست؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،اسمشان تحت عنوان هيچچيزی
هم نيست.
آقاي سوادكوهي ـ بله ،این سازمانها تحت عنوان هيچچيز دیگری در بودجه نيستند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ در حالی که طبق قانون ،این
سازمانهای مناطق آزاد ،جزء شرکتهای دولتی هستند.
آقاي كدخدائي ـ ولی این سازمانها قانون دارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،اگر اینها شرکت دولتی هستند ،پس چرا نامشان در جدول
بودجهی شرکتهای دولتی نيامده است؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب نمیآید.
آقاي سوادكوهي ـ بله ،نمیآید.
آقاي كدخدائي ـ بله ،ولی ببينيد؛ آنجا فرض این است که خود این سازمانها قانون
دارند دیگر.
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آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ولی بودجهشان از بودجهی کل کشور
است.
آقاي سوادكوهي ـ بله ،این سازمانها در بودجهی کشوری ،هزینه -مصرف دارند.
آقاي موسوي ـ دوستان با همان مسئولين دیوان محاسبات سه چهار جلسه گذاشتند.
باالخره اینها این مطالب را گفتند و یك جمعبندیهایی هم انجام شده است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ البته بودجه ،هر سال هم همينطوری
است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ این مسئله ،اینقدر مهم بوده
است که دو سال در قانون بودجه به دولت تكليف کردهاند که بودجهی مناطق آزاد را
بنویسد ،ولی در هيچ سالی آن را ننوشتهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،ایندفعه ایراد میگيریم.
آقاي كدخدائي ـ نه ،چه ایرادی بگيریم؟ آخر ،چه ایرادی بگيریم؟
آقاي موسوي ـ [به این موضوع ایراد بگيریم؛ چون] دیوان محاسبات که نمیتواند به
بودجهی آن سازمانها نظارت کند دیگر.
آقاي ابراهيميان ـ آقای دکتر [کدخدائی] ،برای همين است که میگویند بودجه باید
طبق [قانون نوشته بشود ].مفهوم عرفی بودجهنویسی این است که آن را برای
دخلوخرج کل کشور ذکر می شود .اگر این امر ،برای جای مهمی استثنا بشود ،یعنی ما
از تعریف عرفی بودجه خارج شدهایم.
آقاي كدخدائي ـ آنوقت باید چهکار کرد؟
آقاي ابراهيميان ـ باید ایراد بگيریم.
آقاي موسوي ـ بله ،چون دیوان محاسبات هم نمیتواند بر بودجهی این سازمانها
نظارت بكند.
آقاي ابراهيميان ـ اینكه عرض کردم باید خود جداول بررسی بشود ،برای این است
که ببينيم آیا در جداول ،درآمدهای موهوم یا درآمدهایی که باز است و مقدار آن معلوم
نيست نوشته شده است یا نه.
آقاي كدخدائي ـ بله ،جداول که باید بررسی بشود ،ولی آن بحث دیگری است.
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آقاي ابراهيميان ـ آقای دکتر ،در پيشنویسِ بودجه ،یك جاهایی از جداول بود که
عدد ( )1را به جای درج مبلغ در مقابل ردیف آن گذاشته بودند؛ آیا آنها را درست
کردهاند؟ گفتهاند که چون ما نمیدانيم اینجا چقدر [بودجه الزم است ،عدد ()1
نوشتهایم].
آقاي كدخدائي ـ نه ،آن پيشنویس است .بعد آن را درست میکنند .این موضوع،
قطعاً در مصوبهی نهایی درست میشود.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،این عدد ( )1در جداول یك
معنایی میدهد .بعضی جاها که مثالً گفتهاند پنج درصد ( )%8به بودجهی فالن نهاد
اضافه بشود ،میگویند رقم دقيقی وجود ندارد؛ لذا ممكن است درآمدی نداشته باشد.
برای همين ،اینجا عدد ( )1میگذارند؛ یا مثالً در بحث صادرات ،میگویند اگر بيش از
این مقدار صادرات انجام شد ،شما [چه مقدار بودجه اختصاص میدهيد؛] برای
اینجاها ،عدد ( )1میگذارند؛ یعنی میگویند هر چه درآمد حاصل شد ،به این ردیف
اختصص پيدا میکند؛ در صورتی که اینها غلط است .بودجه ،یعنی پيشبينی رقم.
آقاي ابراهيميان ـ خب ،اصالً اینها ایراد دارد .خب ،وقتی جدول درآمد -هزینه غلط
باشد ،اشكال قانون اساسی دارد .این مصوبهی بودجه که به معنای عرفی آن ،باید
صورت دخلوخرج کشور باشد ،تنظيم نشده است.
آقاي سوادكوهي ـ بله ،تنظيم نشده است .این حرف ،درست است.
آقاي ابراهيميان ـ یعنی میخواهم بگویم که باور بفرمایيد ،ما یك مقدار عادتهایی
از قبل داریم و خيلی از مشكالتی که در کشور ما هست ،به خاطر نبود وضع ماليهی
درست و حسابی است .اآلن هر سال ،یك عالمه اوراق قرضه به اینجا میآید که ما
فقط یك ایراد میگيریم و میگویيم آیا مسائل شرعیاش را رعایت کردهاید یا نه ،ولی
هرگز معلوم نشد که در هر سالی که این اوراق قرضه منتشر شد ،باالخره چه شد .ما
چقدر به ملت بدهی داریم؟ در هيچکدام از اینها عملكرد قبلی و یا بدهكاری قبلی
برای ما معلوم نمیشود .هر سال یك رقم بزرگی میآورند و میگویند اینقدر اوراق
بهادار است و شما این اوراق را قرض بدهيد؛ آخر این اوراق برای چه کارهایی است؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ امسال رقم این اوراق اضافه شده
است.

14

مشروحمذاکراتشوراينگهبان

آقاي ابراهيميان ـ بله ،این رقم اضافه هم شده است؛ اضافه هم شده است؛ اینطور که
نمیشود! در مسئلهی قرض ،ما بینهایت میتوانيم قرض بگيریم و در ستون درآمد
بگذاریم ،ولی از آن طرف ،آخرش معلوم نيست این پولها چه میشود .لذا عرض من
این است که بد نيست راجع به این موارد ،یك مقدار خرق عادت بكنيم و ببينيم که
واقعاً کار به کجا میرسد .به هر حال ،یك کسی باید جلوی این روش را بگيرد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ آقای دکتر ،من یك نكته دارم .حرف
من ناتمام ماند .یك نكته هم به آن بحثهای شرکتهای دولتی اضافه کنم .اآلن شما
مثالً شرکت نفت را نگاه بكنيد؛ در آن یك غوغایی هست .هيچموقع هم [در بحث
نظارت بر بودجهی آن] ورود نمیکنند .اآلن برای شرکت نفت یك رقمی پيشبينی
شده است و گفتهاند چهارده و نيم درصد ( )%1908از صادرات نفت ،به این وزارتخانه
اختصاص پيدا میکند )1(.هر سال هم این را در قانون بودجه میآورند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اوالً این مقدا ،سقف ندارد که مبلغ آن
دقيقاً چقدر است .گفتهاند چهارده و نيم درصد ( )%1908از صادرات نفت حاال هر چه
که شد ،به این وزارتخانه اختصاص پيدا میکند .برای بقيهی شرکتها سقف
گذاشتهاند ،ولی برای این شرکت سقفی نگذاشتهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،سقف آن معلوم است .این چهارده و نيم درصد ()%1908
سقف است که در بودجه ذکر شده است؛ یعنی چهارده و نيم درصد ( )%1908از
فروش نفت ،سهم این شرکت است .مبلغ فروش نفت را هم حساب کردهاند دیگر.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،برای فروش سقف گذاشتهاند.
 .7بند (الف) تبصره ( )1ماده واحده الیحه بودجه سال  1941کل کشور مصوب  1948/11/18مجلس
شورای اسالمی« :تبصره -1
الف -سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام  ،ميعانات گازی و خالص
صادرات گاز ،سی درصد ( )%91تعيين میشود .بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران مكلف است در
طول سال و متناسب با وصول منابع ،بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نيم درصد
( )%1908شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و ميعانات گازی (معاف از تقسيم سود سهام
دولت) و همچنين سهم سه درصد ( )%9مناطق نفتخيز ،گازخيز و کمتر توسعهیافته موضوع ردیف
درآمدی  111114جدول شماره ( )8این قانون اقدام نماید»...
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آقاي مدرسي يزدي ـ خيلی خب ،چهارده و نيم درصد ( )%1908از آن ،سهم شرکت
نفت است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،اینطوری نمیشود .ببينيد؛ اگر
فروش نفت اضافه بر این مبلغ شد چه میشود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،معلوم است که این اضافه چقدر میشود.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،برای شرکتهای دیگر سقف
گذاشتهاند ،ولی برای شرکت نفت سقفی نگذاشتهاند .حاال وقتی به این مسئله برسيم،
من ایرادش را میگویم.
آقاي اسماعيلي ـ آقا ،حاال یعنی ما این مصوبه را نخوانيم؟ تكليف چيست؟
آقاي سوادكوهي ـ فردا این را بخوانيم.
آقاي اسماعيلي ـ فردا بخوانيم؟
آقاي سوادكوهي ـ بله.
خاتمی()1

خيلی مفصل
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ این بحثها در دورهی دولت آقای
انجام شد .همين نكاتی که آقایان میفرمایند ،هر سال که ما به بودجه میرسيم ،ابتدای
بررسی ،این بحثها مطرح میشود .در مورد این بحثهای دیوان محاسبات ،هميشه
آقایان مسئول به اینجا میآیند و میروند و این مباحث را مطرح میکنند .از بس که
پيش ما آمدهاند و این صحبتها را مطرح کردهاند ،خسته شدهاند .حاال پيش شما
آمدهاند.
آقاي سوادكوهي ـ سه سال است [که مسئولين دیوان محاسبات نكاتی را میگویند]،
ولی من این حرفها را نشنيده بودم .اولين بار است که دارم میشنوم.
آقاي كدخدائي ـ واقعيت این است که وضعيت بودجهی کل کشور ،همينطور است
که شما میفرمایيد ،ولی میتوانيد یك ایراد مهمتری هم به این مصوبه بگيرید .اآلن
بودجه ی نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری باید در بودجه بياید یا نباید بياید؟ اآلن
دیوان محاسبات نسبت به آن هم حرف دارد؛ میگوید بودجهی این نهادها ،همهاش از
بودجهی کل کشور است .حاال من کاری به این موضوع ندارم و نمیخواهم روی
 .7سيد محمد خاتمی ،رئيسجمهور از ( 1951تا .)1959
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صحت و سقم آن حرف بزنم .من میخواهم بگویم دیوان محاسبات در مورد این
نهادها هم صحبت دارد .در دولتهای [قبل هم همين حرفها مطرح بود].
آقاي سوادكوهي ـ آن موضوع فرق میکند .اصالً [دیوان محاسبات] به این کاری
ندارد.
آقاي كدخدائي ـ اجازه بفرمایيد .در دولت آقای خاتمی و مجلس ششم که این
بحثها خيلی جدیتر شد ،ما همهی این حرفها را گفتيم؛ گفتيم بودجهی
شرکتهای دولتی را هم در بودجه بياورید .اآلن ،شما از کجا میدانيد چند تا شرکت
دولتی هست؟ شما گفتيد باید بودجهی شرکتها را در بودجه بياورند .به قول شما،
بودجهی ( )911تا شرکت را آوردهاند ،اما بودجهی ( )90111تای دیگر را نياوردهاند.
آنموقع ،اصالً وضعيت شرکت نفت اینطوری نبود .این چهارده و نيم ( )%1908سهم
وزارت نفت از صادرات نفت که میفرمایيد ،مربوط به بعد از قضيهی مجلس ششم
بود که شورا به آن ایراد گرفت؛ بعد آنها این درصد را تعيين کردند و درصد برای
وزارت نفت در بودجه لحاظ شد .بودجهی برخی از شرکتها ،مثل شرکت نيكوی
نفت که در انگلستان هست ،در این بودجه لحاظ شد؛ اما شرکتهای دولتی یك
قوانينی دارند و بر اساس قوانين خودشان عمل میکنند .اآلن شما [= دیوان محاسبات]
میفرمایيد که این شرکتها دارند قوانين را دور میزنند؛ یعنی ما هر کاری بكنيم،
دوباره یك جاهایی اینها از قوانين فرار میکنند .خب شما [= مجلس] باید بروید و آن
قانونها را اصالح بكنيد .شما که نمیتوانيد در بودجه ،همهی مسائل مربوط به
شرکتهای دولتی را حل بكنيد.
آقاي اسماعيلي ـ اآلن فلسفهی شرکت دولتی چيست؟ فلسفهاش دور زدن همين
قانونها است؛ یعنی خود دولت نمیتواند خيلی کارها را انجام بدهد؛ لذا میآید و یك
شرکت تأسيس میکند .دولت از آنجا کار خودش را انجام میدهد[ .درآمد] را دریافت
میکند ،اما دیگر آن را به خزانه نمیریزد .اصالً شرکت دولتی برای همين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ این حرف فیالجمله درست است که شرکت حقوقی،
شخصيت مستقل است .این درست است .دریافت شرکت ،دریافت دولت حساب
نمیشود؛ پرداختش هم پرداخت دولت نيست ،بلكه پرداختش ،پرداخت یك شخصيت
حقوقی مستقل است .آنهایی که نوشتهاند این شرکتها ،از لحاظ مالی شخصيت
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حقوقی مستقل دارد ،درست گفتهاند ،ولی دیوان محاسبات میتواند به بودجهی آن
شرکتها رسيدگی کند؛ لذا هزینه -درآمدِ آن باید در بودجه بياید؛ چون اصل ()89
میگوید که دیوان محاسبات حتی باید به بودجهی شرکتهای دولتی هم رسيدگی
کند .آن ،نصّ قانون اساسی است.
آقاي كدخدائي ـ برای رسيدگی به بودجهی شرکتها که مشكلی نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلی خب ،اگر یك شرکتی ،در قانون بودجه نيامده باشد ،پس
[دیوان محاسبات نمیتواند به حسابهای آن رسيدگی بكند .برای همين] باید نام
شرکتها هم در قانون بودجه ذکر بشود .تا نامشان در بودجه نباشد که این دیوان
نمیتواند به حسابشان رسيدگی کند .به هر حال باید نام این شرکتها در بودجه ذکر
بشود.
آقاي سوادكوهي ـ بله ،این بودجه است دیگر .تا نام شرکتهای دولتی در بودجه
نباشد ،نمیشود به آنها رسيدگی کرد.
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن اصل ( )89را بخوانيد.
آقاي كدخدائي ـ اصل ( )88را میفرمایيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اصل (.)88
آقاي كدخدائي ـ اصل ( )88میگوید« :ديوان محاسبات به كليه حسابهاي
وزارتخانهها ،مؤسسات ،شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از
انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند ،به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد
رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد »...
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ نظر آقای دکتر سوادکوهی یك چيز دیگر است .ایشان میفرمایند که
دیوان محاسبات میرود بازرسی میکند و ایراد میگيرد ،ولی این شرکتها یك
مصوبهای یا یك مجوزی میآورند [تا نشود به آنها ایراد گرفت].
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،این مسئله جواب دارد .مگر آن شرکت میتواند مصوبه
بياورد؟
آقاي كدخدائي ـ من میگویم آن مسئله ،مربوط به قانونِ دیگر است.
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آقاي مدرسي يزدي ـ نخير.
آقاي سوادكوهي ـ آقای دکتر [کدخدائی] ،آن دومين اشكالی بود که من عرض کردم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد .ببينيد؛ دو تا مسئله مطرح است .اوالً اگر نحوهی
هزینهکرد بودجه ،بر اساس قانون باشد ،آنها نمیتوانند قانون را تغيير بدهند.
آقاي سوادكوهي ـ درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر هزینهکرد بر اساس اساسنامه باشد ،اول ،اساسنامه باید به
تصویب هيئت دولت برسد ،بعد به اینجا بياید و تأیيد بشود.
آقاي كدخدائي ـ آن اساسنامهها که به شورای نگهبان آمده است و تأیيد شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،آن شرکت که دیگر نمیتواند کار دیگری برای قانونی
کردن هزینههایش انجام دهد.
آقاي كدخدائي ـ نه ،مجمع عمومی یك اختياراتی دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آخر ،اختيارات مجمع عمومی ،طبق اساسنامهی شرکت است.
آقاي كدخدائي ـ خيلی خب ،داریم میگویيم طبق همان اساسنامه[ ،مجمع عمومی
یكسری اختيارات دارد؛ لذا] مجمع عمومی بر اساس آن اساسنامه یك مصوبهای را
تصویب میکند .اآلن ،حرف آقایان مسئول دیوان محاسبات همين است دیگر؛
میگویند این شرکتها یك مصوبهای میآورند؛ لذا ما دیگر نمیتوانيم کاری بكنيم.
این حرف ،یعنی چه؟ یعنی بر اساس قانون نمیتوانيم یك کاری بكنيم .حرفشان این
است.
آقاي سوادكوهي ـ قانون دست مجمع عمومی را باز گذاشته است.
آقاي كدخدائي ـ خيلی خب ،باید قانون شرکتهای دولتی را اصالح بكنند .این ،یك
بحث دیگر است.
آقاي سوادكوهي ـ من نمیدانم چرا شما از این موضوع دفاع میکنيد؟!
آقاي كدخدائي ـ من؟ من از چه دفاع میکنم؟ من میخواهم بگویم ببينيد که آن
حرفی که میخواهيم بزنيم ،باید چه چيزی باشد.
آقاي سوادكوهي ـ میخواهم همين را بگویم.
آقاي كدخدائي ـ اآلن ،ما در بررسی مصوبهی بودجه ،باید بگویيم قانون شرکتهای
دولتی اصالح بشود یا اینكه حرف دیگری میخواهيم بزنيم؟
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آقاي سوادكوهي ـ میخواهم بگویم شما با ما موافقيد .میخواهم بگویم که من با آنچه
که شما میخواهيد بفرمایيد[ ،موافقم].
آقاي اسماعيلي ـ آقای کدخدائی میگویند راه حل ،یك چيز دیگر است.
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ من میگویم اول بيایند و قانون مربوط به شرکتهای دولتی را
اصالح بكنند ،بعد از آن ،هر کاری خواستند ،بكنند .اآلن ،ما نمیتوانيم در بررسی
بودجه اینطوری ایراد بگيریم.
آقاي اسماعيلي ـ اآلن ،ما سر همين حقوق مدیران اینهمه دعوا میکنيم .مگر اینهمه
دعوا نيست؟ اینهمه دعوا هست .اآلن ،مجمع عمومیِ شرکتهای دولتی هر حقوقی
که میخواهد ،به مدیران شرکت میدهد.
آقاي كدخدائي ـ بله ،اص الً شرکت دولتی برای همين تأسيس شده است که
راهكارهای دیگری داشته باشد .عرض می کنم که ادارهی این شرکت ها بر اساس
قوانين شرکت ها است دیگر؛ لذا مجلس باید قانون شرکت های دولتی را اصالح
کند .این کار ،اشكالی ندارد .خب بودجهی شرکت های دولتی باید در بودجه ی
کل کشور بياید .خب بياید .ما از این جهت مشكلی نداریم ،اما شما از کجا
مطمئن هستيد که اسامی همه ی ش رکت های دولتی در بودجه آمده است یا نه؟
قطعاً می توانيد بگویيد اسم همه ی شرکت ها در بودجه نيامده است؟ مث الً اگر
دولت اسم (  )811تا شرکت دیگر را هم به بودجه اضافه کند ،دیگر بحث تمام
می شود؟
آقاي سوادكوهي ـ نه ،اینطور درست نمیشود.
آقاي كدخدائي ـ خب ،از کجا باید این را بدانيم؟
آقاي موسوي ـ میخواهيم به بودجهی شرکتها نظارت بشود دیگر.
آقاي ابراهيميان ـ ما ليست شرکتهای دولتی را داریم.
آقاي كدخدائي ـ ما که ليستش را نداریم.
آقاي ابراهيميان ـ ليست را از دیوان محاسبات بگيرید.
آقاي كدخدائي ـ نه ،دیوان محاسبات ليست همهی شرکتها را ندارد.
منشي جلسه ـ تعداد شرکتهای دولتی ،زیاد است.
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آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ تعداد شرکتهای دولتی معلوم است.
باالخره یك جایی آمار این شرکتها را به طور دقيق دارد .حاال دیوان محاسبات
میگوید ( )90111تا شرکت دولتی هست .کسی دیگر میگوید تعداد شرکتهای
دولتی کمتر یا بيشتر است.
آقاي ابراهيميان ـ همينطور است.
آقاي كدخدائي ـ ولی بر سر تعدادشان اختالف است دیگر.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ولی جدول بودجه  ،1941در مورد
بودجهی شرکتهای دولتی )151( ،تا ردیف دارد؛ یعنی ما کالً در کشور)151( ،
شرکت دولتی داریم!
آقاي كدخدائي ـ خب ،شاید این شرکتهای دولتی که از بودجهی کشور استفاده
میکنند )151( ،تا هستند.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،این ،تعدادِ شرکتهایی است از بودجهی کشور استفاده میکنند.
آقاي كدخدائي ـ یعنی شرکتهای دولتیای وجود دارد که از بودجهی رسمی استفاده
نمیکنند.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،استفاده نمیکنند.
آقاي كدخدائي ـ آنها درآمد -هزینهای هستند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،اینطوری نيستند.
آقاي كدخدائي ـ شما میخواهيد درآمدهای شرکتهای دولتی را در بودجه بياورند،
ولی دولت میگوید ما نمیآوریم.
آقاي ابراهيميان ـ خب آنطور که نمیشود.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،آنها [= بحث شرکتهای دولتی که از بودجهی عمومی استفاده
نمیکنند ]،فرق میکند؛ بحث آنها فرق میکند.
آقاي كدخدائي ـ خب ،این شرکتها ،همان شرکتهای دولتی هستند دیگر.
آقاي ابراهيميان ـ اگر شرکتها از بودجه استفاده میکنند[ ،باید نام آنها در
ردیفبودجهها بياید].
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ قانون محاسبات عمومی کشور
گفته است که بودجهی کل کشور سه جزء دارد .یك بندش مربوط به بودجهی
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است)1(.

منشي جلسه ـ درست است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بند ( )1ماده ( )1قانون محاسبات
عمومی کشور گفته است -2« :بودجه شركتهاي دولتي و بانكها ،شامل پيشبيني
درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار»؛ یعنی درآمدها و منابع تأمين اعتبار هر شرکت
دولتی باید در بودجه بياید .خب ،اینجا درآمد بعضی از شرکتهای دولتی را
نياوردهاند؛ این موضوع ،روشن است دیگر.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،نياوردهاند .این ایراد درست است دیگر.
آقاي سوادكوهي ـ آقای دکتر کدخدائی ،شما با این نظر موافقيد؟
آقاي كدخدائي ـ من کار به مخالف و موافق ندارم .من فقط دارم روش ایراد به بودجه
را عرض میکنم .آن موضوع ،یك بحث دیگری است .من میخواهم ببينم که اآلن چه
ایرادی باید بگيریم .این را بفرمایيد.
آقاي سوادكوهي ـ بله ،میخواهم عرض بكنم که ما باید مشخصاً بدانيم در بودجه
[چه درآمد و منابعی وجود دارد ].ببينيد؛ حضرتعالی که موافقيد ما باید بودجه را
برای کل کشور مدّ نظر داشته باشيم .حضرتعالی میفرمایيد بعضی از شرکتها
هستند که ما باید اینها را به عنوان شرکتهایی جدای از آنچه که در ارتباط با مسائل
بودجهای است ،بررسی کنيم .خب ما به آن شرکتها کاری نداریم .آنوقت ،بحث
شرکتهایی که از بودجهی مملكت استفاده میکنند ،باقی میماند .خب ،رقم این
شرکتها کم نيست .ببينيد؛ دوسوم بودجهی کل کشور کم نيست که بشود احياناً
نسبت به آن غمض عينی صورت بگيرد .اآلن ما میخواهيم نسبت به موضوعاتی توجه
 .7ماده ( )1قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  1911/1/1مجلس شورای اسالمی« :ماده  -1بودجه
کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یك سال مالی تهيه و حاوی پيشبينی درآمدها و سایر منابع
تأمين اعتبار و برآورد هزینهها برای انجام عملياتی که منجر به نيل سياستها و به هدفهای قانونی
میشود ،بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشكيل میشود:

 -1بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:
الف... -
 -1بودجه شرکتهای دولتی و بانكها ،شامل پيشبينی درآمدها و سایر منابع تأمين اعتبار
 -9بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غير از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود».
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بدهيم که یك منبع مهم تغذیه از بودجه هستند .نسبت به آنچه که حاال آقای دکتر
رهپيك نسبت به آن عنایت داشتهاند ،موارد این شرکتها را ذکر کردهاند .ببينيد؛ خود
قانونگذار هم به این نكته توجه دارد که بودجهی این شرکتها باید تحت سيطرهی
نظارتی دیوان محاسبات باشد؛ غير از این هم نمیشود توقع داشت .حاال چون ما
نسبت به آن بحث علم داریم ،میتوانيم مصادیق این موارد را هم استخراج کنيم؛ حتی
با توجه به مقررات و قوانينی که هست ،میتوانيم به صورت موردی هم این مطلب را
مورد توجه قرار بدهيم .من فكر میکنم که پژوهشكده که نسبت به این موارد تحقيق
میکند ،گزارش روشنتری از این امر را به ما ارائه بدهد .حقيقتاً رقم این بحث ،نسبت
به آنچه که ما در ماده ( )95قانون برنامهی ششم توسعه( )1راجع به سقف حقوق
مدیران بررسی کردیم ،قابل مقایسه نيست؛ چون آن بودجهای که در این منبع
میخواهد نسبت به آن عنایت صورت بگيرد ،خيلی زیاد است؛ چون دوسوم بودجهی
کل کشور کم نيست! بنابراین ،اجازه بدهيد یك تحقيقی روی این مطلب صورت بگيرد
و یك گزارش بهطور خاص داده بشود و مستند به ما داده بشود تا اگر بخواهيم احياناً
ایراد بگيریم ،بعد از ورود به مواد یا تبصرهها ،این مطلب هم از نظر دور نماند.
آقاي كدخدائي ـ تحقيق صورت بگيرد ،ولی ما به مجلس چه بگویيم؟ یعنی ما
میخواهيم ایراد بگيریم که اآلن چرا در این مصوبهی بودجه ،بودجهی همهی
شرکتهای دولتی پيشبينی نشده است؟ اینطوری باید ایراد بگيریم؟
آقاي سوادكوهي ـ اگر یك مورد شرکت دولتی هم در بودجه نيامده است ،ما باید آن را بدانيم و
به صورت مصداقی آن را به مجلس بگویيم .به نظرم ،جا دارد اینطوری ایراد بگيریم.
 .7بند ( )5نظر شماره  48/111/8191مورخ  1948/11/14شورای نگهبان در خصوص الیحه برنامه
پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1948/11/11
مجلس شورای اسالمی -5« :اطالق ماده ( ،)95در تعارض با نظام اداری صحيح میباشد؛ لذا مغایر بند
( )11اصل ( )9قانون اساسی است ».ماده ( )95الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  1948/11/11مجلس شورای اسالمی بدین شرح بود« :ماده
 -95مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع ماده ( )8قانون مدیریت
خدمات کشوری مصوب  1951/5/5و ماده ( )98این قانون حداکثر دوبرابر حداکثر حقوق و مزایای
مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ( )51قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد.
تبصره »... -1
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آقاي يزدي ـ اینكه بودجهی کل کشور را تهيه کردهاند ،یعنی چه؟ یعنی متخصصينی
هر سال نحوهی درآمدها و نحوهی هزینهها را در دو بخش تقسيم میکنند .یك مقدار
پيشبينی میکنند که مثالً دریافت ماليات چقدر خواهد بود یا مبلغ عوارض چقدر
خواهد بود و یا درآمد نفت چقدر خواهد بود؛ یك پيشبينیهایی میکنند و در
مجموع میگویند ممكن است ما بتوانيم در این سال ،این مقدار درآمد به دست بياوریم
و طبعاً از اینمقدار هم بيشتر نمیتوانيم هزینه کنيم؛ یعنی نحوهی توزیع درآمدها را هم
تنظيم میکنند و الیحه را به مجلس تقدیم میکنند .مجلس هم الیحه را به یك
کميسيونی تحت عنوان کميسيون تلفيق ارائه میدهد .معنی کميسيون تلفيق این است
که نمایندگانی از کميسيونهای مختلف و بهخصوص آنهایی که در بحثهای اقتصادی
وارد هستند ،نسبت به این الیحه بحث میکنند و اگر ایرادهایی در الیحه هست ،نسبت
به کل درآمد و کل هزینه ،بحث میکنند؛ مثالً میگویند دولت راجع به درآمدها
همينطوری پيشنهاد کرده است ،در حالی که درآمد مالياتی اینقدر نخواهد بود یا
درآمد نفتی اینقدر نخواهد بود .نهایتاً یك سقفی ،کمتر یا بيشتر ،برای آن تصویب
میکنند .همينطور راجع به هزینه هم میگویند مثالً این هزینه ،اینقدر کمتر است،
اینقدر زیادتر است؛ میگویند اینجا نياز دارد ،آنجا نياز ندارد .در مجلس روی کليات
بودجه بحث میکنند ،بعد ،الیحهی بودجه را تصویب میکنند و بودجه به اینجا میآید.
ما اینجا نمیتوانيم بگویيم شما [چرا ارقام را کم و زیاد پيشبينی کردهاید؛] یعنی ما
نمیخواهيم کار اقتصادی بكنيم .من از حرف آقای دکتر سوادکوهی تعجب میکنم که
به نقل از دیوان محاسبات میفرمایند این ،بودجهی کل کشور نيست! یعنی این
بودجهی بعض کشور است؟! یعنی چه بودجهی کل کشور نيست؟ آن کسی که
الیحهی بودجه را تهيه کرده است و تقدیم مجلس کرده است[ ،کل بودجه را تنظيم
کرده است .شما] باید از دیوان محاسبات میپرسيدید که دليل شما چيست که
میگویيد این ،بودجهی کل کشور نيست .باید میگفتيد که این حرف را به چه دليل
میگویيد؟ فرض این است که درآمدهایی که کشور دارد ،معلوم است دیگر .در
درجهی اول ،درآمد نفت هست که مقام معظم رهبری هميشه میگفتند تا میتوانيد از
نفت فاصله بگيرید .متأسفانه هر چه ما پيش رفتهایم ،از آن طرف ،بودجهی ما بيشتر
وابسته به نفت شده است .اآلن که من یك نگاه کلی به همين بودجه کردم ،میبينم باز
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نسبت به سال گذشته ،وابستگی بودجه به نفت بيشتر شده است .شاید هم مشكل
طوری است که واقعاً چارهای از وابستگی به نفت نداریم؛ یعنی نمیتوانيم کار دیگری
بكنيم .حقوقی که دولت باید به کارمندانش بدهد ،هزینههایی که باید بكند ،کمكهایی
که باید به جاهایی بكند ،اینها را بررسی کردهاند .حاال ما هم میخواهيم بررسی بكنيم
آیا این ،خالف قانون اساسی یا خالف قانون شرع است یا نيست .حاال ما بيایم و
بگویيم چون [بودجهی برخی شرکتها در این مصوبه نيامده است ]،این بودجه،
بودجهی کل کشور نيست؟! دیوان محاسبات باید بودجهی شرکتها را بررسی بكند.
وظيفهی سازمان بازرسی کل کشور چيست؟ وظيفهی دیوان محاسبات چيست؟
وظيفهاش همين است که نظارت کند و ببيند آیا درآمدها و هزینهها خالف قانون بوده
است یا نه ،موافق بوده است یا نه ،بودجه را درست صرف کردهاند یا درست صرف
نكردهاند .آنها هم یك وظایفی دارند که باید به آن عمل بكنند .وظيفهی ما بيشتر از این
نيست که نسبت به آنچه که به عنوان بودجهی کل کشور در اختيارمان میگذارند،
بگویيم این بندش خالف قانون اساسی است یا خالف شرع است یا مثالً بگویيم این
بند ،اشكال دارد؛ اما اینكه حاال دولت درآمدها را زیادتر پيشبينی کرده است ،یا اینكه
پيشبينیشان بيخود است ،یا زیادتر است یا کمتر است ،اینها باید در مجلس بررسی
بشود .علیالقاعده هم این مسائل بررسی شده است .بنابراین ،اگر قرار است [اصالحی
در ارقام صورت بگيرد ،مجلس باید اقدام کند ].این ،یك مطلب است .مطلب دوم،
راجع به همين مطلبی است که جناب آقای مدرسی فرمودند که اگر واقعاً قرار است با
شتاب و عجله بودجه تأیيد بشود و بعد ،همهاش مدام چنين و چنان بگویيم و ردّ
شویم ،قاعدهاش این است که بگویيم ما در این فرصت کوتاه نمیتوانيم رسيدگی
بكنيم؛ لذا به مجلس بگویيم بودجه را برای سال آینده بگذارید تا به آن رسيدگی بشود.
حاال برای اینكه کارهای کشور هم نخوابد ،این قانون است که دولت را الزام میکند که
بودجهی یكدوازدهم ،دودوازدهم تنظيم کند و کشور را بر اساس آن اداره کند تا بعداً
به بودجه رسيدگی بشود)1(.
 .7ماده ( )15قانون اصالح موادی از قانون آیيننامه داخلی مجلس شورای اسالمی مصوب 1941/1/91
مجلس شورای اسالمی« :ماده  -15ماده زیر به قانون آیيننامه داخلی الحاق میشود:
ماده الحاقی -چنانچه الیحه بودجه ساالنه کشور تا تاریخ تعيينشده در این آیيننامه ،به مجلس تسليم
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آقاي كدخدائي ـ باید برای این کار ،الیحه بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،باید الیحه بدهند.
آقاي يزدي ـ بله ،راهش همين است؛ راهش همين است ،والّا ظرف یك هفته واقعاً
نمیشود به بودجه رسيدگی کرد.
آقاي كدخدائي ـ بله ،ولی دیگر زمان ارائهی الیحهی چنددوازدهم گذشته است.
آقاي يزدي ـ با دولت یكطوری صحبت بكنيد که این بودجه باید در فرصت بيشتری
رسيدگی بشود .برای اینكه کارهای دولت متوقف نشود ،الیحهی یك دوازدهم ،دو
دوازدهم بياورد تا پس از تصویب مجلس ،آن را تأیيد کنيم .پيشنهاد من این است.
آقاي كدخدائي ـ متشكر .من دو تا مطلب آیيننامهای عرض بكنم .اگر تصميم آقایان
نسبت به این بحث ،واقعاً این است که همين روش را پيش بگيریم ،قطعاً امسال
بررسی بودجه تمام نمیشود و تأیيد آن به سال بعد میافتد.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ باشد.
آقاي كدخدائي ـ خيلی خب ،چنين تصميمی بگيرید و تا پایانش هم بایستيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،بایستيد.
آقاي يزدي ـ نه اینطوری نمیشود.
آقاي كدخدائي ـ اآلن ،ما این نظر را به مجلس و دولت اعالم بكنيم تا دولت الیحهی
یكدوازدهم را تهيه بكند.

نشود ،دولت موظف است الیحه چنددوازدهم بودجه را نيز به مجلس تسليم نماید .این الیحه پس از
چاپ و توزیع در دستور کار مجلس قرار میگيرد .ابتدا نماینده دولت و سپس دو مخالف و دو موافق
به ترتيب هر کدام به مدت پنج دقيقه صحبت می کنند و سپس کليات الیحه به رأی گذاشته میشود .در
صورت تصویب ،رسيدگی به الیحه در ردیف اول دستور جلسه علنی بعد قرار میگيرد .در وقت
رسيدگی ابت دا پيشنهاد نمایندگان در خصوص ميزان چنددوازدهم مطرح و در صورت عدم تصویب،
نسبت به عدد چنددوازدهم پيشنهادی دولت رأیگيری میشود.
تبصره  -1مجلس چنددوازدهم بودجه را بر مبنای آخرین قانون بودجه ساالنه مصوب مجلس رسيدگی
مینماید.
تبصره  -1حداکثر مدتی که مجلس میتواند برای بودجه چنددوازدهم تصویب نماید ،سهدوازدهم
است».
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آقاي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ البته نمیدانم که آیا مجلس میتواند در این فرصت کوتاه ،الیحهی
یكدوازدهم را تصویب بكند یا نه .واقعاً باید به این مورد دقت بكنيم؛ چون این کاری
که شما میفرمایيد ،حداقل یكی دو ماه وقت میبرد.
آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ خواهش من از حاجآقای یزدی و بزرگواران این است که
توجه کنند .اآلن ما با پول نفت [داریم درآمد کسب میکنيم و بودجه را بر اساس آن
تنظيم میکنيم ].نفت گران است.
آقاي كدخدائي ـ اآلن نفت ارزان شده است.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،آن موقع که نفت گران است ،ما یك وضعيتی داریم و مردمِ ما
بدبخت هستند .وقتی که نفت ارزان میشود ،باز هم بدبختيم .خب ،ما باید یكجایی،
یكوقتی بنشينيم و ببينيم واقعاً مشكل ما کجا است .یكی از مشكالت آن ،همين
سيستم بودجهنویسی است .آیا میشود گفت که مسئله ،فقط بحث سياست اقتصادی
است و ربطی به خالف قانون اساسی و شرع هم ندارد؟ من که نسبت به این مطلب
قاطع نيستم .بعضی جاها میدانم که این ،اشكالِ قانون اساسی دارد .پیریزی اقتصاد
صحيح ،جزء الزامات اقتصادی در قانون اساسی ما است؛ این یعنی این جدولی که
دولت در بودجه میدهد ،باید یك جدول واقعی باشد و دروغين و توهمآميز نباشد.
این موضوع میتواند مسئلهی شرعی هم باشد .شما [= فقهای شورای نگهبان] خيلی
وقتها به خاطر مردم ایراداتی میگيریدو البته این حساسيتها بهجا است؛ مثالً شما
دربارهی همكاری فرهنگی با یك کشوری حساسيت دارید و میگویيد که کار فرهنگی
با آنها چيست که خالف شرع

نباشد)1(.

خب این حساسيت بهجا است ،ولی آیا به

 .7به عنوان نمونه ،در نظر شماره  58/11/1489مورخ  1958/5/91شورای نگهبان در خصوص الیحه
موافقتنامه فرهنگى ،علمى و آموزشى بين دولتهاى جمهورى اسالمى ایران و جمهورى اسلوونی مصوب
 1958/5/18مجلس شورای اسالمی آمده است« :اطالق موادى از قبيل ذیل ماده ( )8که شامل همكارى در
عرصه آثار فرهنگى هنرى خالف ضوابط اسالمى مىشود ،خالف موازین شرع شناخته شد .با تقيد به «رعایت
مقررات قوانين داخلى» و امثال آن رفع اشكال خواهد شد ».ماده ( )8الیحه موافقتنامه فرهنگى ،علمى و
آموزشى بين دولتهاى جمهورى اسالمى ایران و جمهورى اسلوونی مصوب  1958/5/18مجلس شورای
اسالمی بدین شرح بود« :ماده  -8طرفين متعاهد کسب اطالعات بيشتر از فرهنگ طرف دیگر را به وسيله
همكاریهاى مستقيم در کليه زمينههاى فرهنگى بهویژه از طرق زیر ترغيب خواهند نمود:
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نظرتان این حساسيت مهمتر نيست که ممكن است داراییهای مردم بر باد برود؟ در
چند سال گذشته مردم شب خوابيدند ،صبح دیدند که دارایی و درآمدشان از نصف هم
پایينتر آمده است .این مسئله ،به خاطر همين سياستها است ،به خاطر این است که
ما با یارانه چهکار کردیم ،با بودجه چهکار کردیم ،با قيمت ارز چهکار کردیم .قانون
اساسی میگوید بودجه باید طبق قانون نوشته بشود .خب ،اگر قوانينی داریم که قواعد
بودجهنویسی و مفهوم بودجه را گفته است و آنها رعایت نكرده باشند ،خالف قانون
اساسی میشود .بنابراین ،اگر قوانين عادی مربوط به شيوهی بودجهنویسی رعایت
نشود ،ما میتوانيم ایراد قانون اساسی بگيریم.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا [ی مدرسی یزدی] ،حضرتعالی بفرمایيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ من مطالبی را میخواستم عرض بكنم؛ یكیاش همين بود که
آقای دکتر [سوادکوهی] داشتند میگفتند .واقعيت این است که ما میخواهيم ایراد
بگيریم که مصوبهی مجلس یا خالف قانون اساسی است ،یا خالف شرع است .اینكه
مصوبه خالف سياستهای کلی است ،باز همان ایراد خالف قانون اساسی میشود.
ایراد بودجه نویسی بر خالف اصول قانون بودجهنویسی هم همينطور است؛ چون اگر
در قانون بودجهنویسی گفته باشند بودجه را اینطوری بنویسيد و اینها هم خالف آن
قانون انجام بدهند ،ایراد دارد .حاال من نمیدانم که آیا واقعاً چنين کاری دقيقاً خالف
قانون اساسی باشد یا نه .باید آن را بررسی کنيم؛ چون بودجهنویسی ،مربوط به دولت
است .قانون اساسی گفته است دولت باید طبق قانون بودجه ،بودجه بنویسد .حاال اگر
خود مجلس خالف قانون بودجه یك چيزی نوشت ،آیا این هم خالف قانون اساسی
میشود یا نه؟ این جای بررسی دارد .آن را مسلّم فرض نكنيد .به هر حال ،یك
چيزهایی هست که در خود قانون اساسی آمده است؛ مثالً دیوان محاسبات باید به
حساب همهی شرکتها رسيدگی کند .خب ،دیوان محاسابت باید طبق قانون به
بودجهی شرکتها رسيدگی کند .بنابراین ،باید یك درآمد و هزینهای برای شرکت
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تعریف شده باشد تا دیوان محاسبات بتواند رسيدگی کند ،والّا اگر درآمدِ بعضی از
شرکتها هيچ جدولی نداشته باشد و هزینهاش هم جدول نداشته باشد ،دیوان به چه
چيزی رسيدگی بكند؟ خب ،اینطور که نمیشود دیوان رسيدگی کند؛ چون دیوان باید
طبق آن درآمد و هزینهای که برای شرکت تعریف میشود ،رسيدگی کند .نصّ این
وظيفه هم در قانون اساسی آمده است .به هر حال ،راههایی [برای رفع این ایراد،
وجود] دارد)1(.

 .7بررسی این مصوبه ،در جلسهی مورخ  1948/11/11شورای نگهبان ادامه یافته است.
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