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 اهللا الرَّحمن الرَّحیمبسم
 

 مقدمه
منظور انجام پیرو تأکیدات مقام معظم رهبري مبنی بر انتشار نظرات و مذاکرات شوراي نگهبان و به

جلد، مشتمل بر  30ترین وظایف پژوهشکدة شوراي نگهبان، تاکنون آثاري بیش از یکی از مهم
اي دیگر از نظرات اینک مجموعه )1(ه است.مذاکرات و نظرات شوراي نگهبان به زیور طبع آراسته شد

 گیرد.شوراي نگهبان تدوین و در اختیار عالقمندان قرار می
هاي مصوب دولت مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد اساسنامه«عنوان کتاب حاضر 

 است.» )1395تا سال 1369سال  (از
سوي مجلس شوراي اسالمی در ها به دولت از امکان تفویض تصویب اساسنامه 1368قبل از سال 

امکان تفویض تصویب  1368بینی نشده بود. بعد از بازنگري قانون اساسی در سال قانون اساسی پیش
این قید  ذکر البته با ،) اضافه شد85ها از سوي مجلس شوراي اسالمی به دولت به متن اصل (اساسنامه

اي اظهارنظر جهت عدم مغایرت با شرع که این مصوبات نیز مانند مصوبات مجلس شوراي اسالمی بر
و قانون اساسی براي شوراي نگهبان ارسال گردد. بنابراین بعد از بازنگري در قانون اساسی، نخستین 

) جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال شد و تا کنون 1369هاي مصوب دولت ( از سال اساسنامه
 نیز این سیر ادامه دارد.

هاي مصوب دولت را  مکاتبات دولت و شوراي نگهبان پیرامون اساسنامه رو، تمامیمجموعه پیش
ها در مرحله نخست عدم مغایرت با گیرد که در برخی از آندر بر می 1395تا پایان سال  1369از سال 

ها به تأیید شوراي نگهبان رسیده است و در برخی دیگر این روند چندین شرع و قانون اساسی آن
 نجامیده یا عاقبت نافرجام مانده است.مرحله به طول ا

هاي مصوب دولت، بدون الزم به ذکر است که بر اساس بررسی انجام شده برخی از اساسنامه
ها نپرداخته است. البته برخی از اند که طبیعتا این مجموعه به آنارسال براي شوراي نگهبان، ابالغ شده

اي نگهبان و طی کامل این مسیر توسط دولت ابالغ ها نیز بدون سیر کامل اظهار نظر شوراساسنامه
 ها اشاره شده است.اند که به فراخور آخرین تصویب و ارسال براي شوراي نگهبان به آنشده

دولت است، تها در این مجموعه بر اساس تاریخ تصویب نهایی مصوبه در هیأترتیب طرح اساسنامه
 ت آن را با شرع و قانون اساسی اعالم نکرده باشد.هر چند که در نهایت شوراي نگهبان عدم مغایر

هاي ارسالی و نظرات شوراي همچنین به جهت تکرار زیاد اصول قانون اساسی در اساسنامه
در ابتداي کتاب در نظر گرفته شده است و » اصول مرتبط قانون اساسی«نگهبان، قسمتی با عنوان 

ه است. عالوه بر این، بخش دیگري با عنوان تمامی اصول مذکور در متن به این قسمت ارجاع شد

                                                                                                                                                           
 براي اطالع از منشورات پژوهشکدة شوراي نگهبان به فهرست انتهاي کتاب مراجعه شود. .1



 
 
 
 
 
 هاي مصوب دولتدر مورد اساسنامه نگهبان يمجموعه نظرات شورا ب

 
نیز در ابتداي کتاب وجود دارد که به جهت عدم تکرار زیاد برخی از مواد » مواد قانونی پرکاربرد«

قانونی مستند مصوبه دولت، تنظیم شده است. به جز این موارد، تمامی مواد قانونی مورد استناد دولت 
شوراي نگهبان در پاورقی صفحه مورد بحث آمده است تا دسترسی هاي مورد ایراد و یا مواد اساسنامه

 مخاطب به مستند مباحث تسهیل گردد.
ها، عالوه بر حرکت در ي این مجموعهپژوهشکده شوراي نگهبان امیدوار است با تولید و عرضه
 ي علمی کشور و همچنین مراکزي جامعهجهت تحققِ بخشی از منویات مقام معظم رهبري، خواسته

تواند ي چنین آثاري میگذاري، تقنینی و اجرایی کشور را پاسخ گفته باشد. مسلماً انتشار و عرضهسیاست
ي بیش از سی سال مجاهدت و تالش شوراي نگهبان در پاسداري از شرع و قانون اساسی را در ثمره

وزوي قرار دهد و به ي عالقمندان، به ویژه محافل علمی و پژوهشی، اعم از دانشگاهی و حاختیار کلیه
 تر شدن هر چه بیشتر مباحث فقهی و حقوقی در کشور کمک کند.غنی

سازي این در تدوین و آمادهدر پایان، مراتب تقدیر و سپاس را از زحمات کلیه کارشناسان محترم که 
 نماییم.اند، اعالم میمجموعه همکاري داشته

 
 و من اهللا التوفیق و علیه التکالن

 راي نگهبانپژوهشکده شو
 1396بهار 

 


