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مقدمه
رسانى و آثار آن در تثبيت اصول و تصحيح مواضع و تقويت مشاركت ضرورت اطالع

ترين اين ضرورت در امورى كه به بنيانى. خيرخواهانه و مسؤوالنه بر كسى پوشيده نيست
هبرى در تأكيد مقام معظم ر. ترى خواهد داشتيت بيشكشور مرتبط است اهميت و حساسمسائل 
 ازنيز مذاكرات شوراى نگهبان كه از نگرش عميق ايشان به تأثير سازنده آن و نظرات وانتشار

 مسؤوليت ،خيزدهاى مستحكم حقوق اسالمى برمىاتكاى عميق معنوى و علمى ايشان به بنيان
ز در همين راستا، ا. سازدانتشار نظرات شوراى نگهبان و مبانى آن را بيش از پيش روشن مى

هاي مهم مركز تحقيقات شوراي نگهبان تدوين و انتشار نظرات شوراي نگهبان در جمله برنامه
مورد مصوبات مجلس شوراي اسالمي بوده كه انجام اين مهم از دورة ششم قانونگذاري آغاز و 

هاي با حصول اين مهم، تاكنون كتاب. هاي مجلس نيز اقدام گرديددر مورد مصوبات ساير دوره
هاي اول تا هفتم مجلس شوراي اسالمي به زيور ه نظرات شوراي نگهبان مربوط به دورهمجموع

طبع آراسته و به توزيع سپرده شده و مجموعه نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات دورة 
سازي جهت انتشار است كه بالفاصله پس از پايان هشتم قانونگذاري نيز در حال تدوين و آماده

.يور چاپ آراسته خواهد شددورة هشتم به ز
اما كتاب حاضر، مجموعه نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات دورة ششم مجلس 

 و 6، 5، 3، 2، 1هاي  است كه قبالً در قالب كتاب)1383 تا خرداد 1379خرداد  (شوراي اسالمي
هولتِ كه به دليل كمياب و در دسترس نبودن اين شمارگان، جهت س)1(اند، به چاپ رسيده7

.دسترسي، بر آن شديم آنها را تجميع و در قالب يك مجموعه به چاپ رسانيم
:اين كتاب در شش فصل و يك ضميمه به شرح زير تدوين شده است

 در مرحله اول و بدون ايراد شوراى  مصوبه263 مصوبه است كه292 دربرگيرنده فصل اول
نود و چهارمليل انقضاي مهلت مقرر در اصل  مصوبه نيز به د29 و نگهبان مورد تأييد قرار گرفته

 مشخصات اين مصوبات به صورت .اند شدهيقانون اساسي و عدم اظهارنظر شوراي نگهبان قانون
جدول تنظيم شده و شماره و تاريخ نشر آنها در روزنامه رسمى نيز براى مراجعه به متن كامل 

.مصوبات درج گرديده است
 مصوبه 81شده پس از رفع ابهام و ايراد اختصاص دارد مشتمل بر كه به مصوبات تأييدفصل دوم

اين مصوبات پس از ايراد شوراي نگهبان از حيث ابهام در متن و يا مغايرت با شرع و . باشدمي

.» كل كشور1390مجموعه نظرات شوراي نگهبان ويژه اليحه بودجه سال «: )1(كتاب شماره .1
.»)دوره ششم ـ سال اول(صوبات مجلس شوراي اسالمي مجموعه نظرات شوراي نگهبان درباره م«: )2(كتاب شماره ـ 
.» كل كشور1381بررسي تحليلي نظريات شوراي نگهبان در مورد اليحه بودجه سال  «:)3(كتاب شماره ـ 

.»)دوره ششم ـ سال دوم(مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسالمي «): 5(ـ كتاب شماره 
.»)دوره ششم ـ سال سوم(مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسالمي «: )6(ـ كتاب شماره 
ـ سال (مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسالمي «): 7(ـ كتاب شماره  .»)چهارمدوره ششم 

الفالفالفالف



 اساسي براي اصالح به مجلس شوراي اسالمي اعاده شده و پس از اصالحات صورت گرفته از قانون
در اين فصل از نقل متن كامل . وراي نگهبان قرار گرفته استسوي مجلس، مورد تأييد نهايي ش

هاي مورد ايراد شوراي نگهبان درج گرديده نظر شده و تنها متن مواد و تبصرهمصوبات مطول صرف
.است و براي اطالع از متن كامل مصوبات به روزنامه رسمي ارجاع داده شده است

 شامل تنها طرح مصوبي است كه مجلس شوراي اسالمي بدون لحاظ نمودن نظر فصل سوم
.شوراي نگهبان آن را جهت اجرا به رياست جمهوري ارسال نموده است

 مصوبه بوده و اختصاص به مصوبات اعاده شده به مجلس شوراي 22مشتمل بر چهارمفصل 
گهبان به مجلس شوراي اسالمي اعاده اين مصوبات با اعالم ايراد از سوي شوراي ن. اسالمي دارد

.مين دوره قانونگذاري به تأييد نهايي شوراي نگهبان نرسيده استشششده و تا پايان 
اختصاص به مصوبات ارجاع شده به مجمع تشخيص مصلحت نظام دارد كه پنجمفصل 

 و اين مصوبات با اصرار مجلس شوراي اسالمي بر نظرات خود. باشد مصوبه مي51مشتمل بر 
عدم تأمين نظر شوراي نگهبان در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي، به مجمع 

.تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است
 مصوبه است و مربوط به مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام 33شامل ششمفصل 

اين مصوبات پس از ارجاع از سوي مجلس شوراي اسالمي به مجمع تشخيص مصلحت . باشدمي
ام در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي، عيناً يا با دخل و تصرفاتي توسط مجمع نظ

.تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است
هر چند در گردآورى اين مجموعه دقت كافى و تالش فراوان صورت گرفته است، اما مدعىِ

محققان به ويژه حقوقدانان و پژوهان و عارى بودن آن از عيب و نقص نيستيم، لذا از تمامى دانش
.  نظرات اصالحى دريغ نفرمايندها و نواقص مجموعه و اشكال از ارائهشودميقضات محترم تقاضا 

مركز تحقيقات شوراي نگهبان ضمن اعالم آمادگي و سپاس پيشاپيش از نظرات خوانندگان فرهيخته
.داندصه را براي هميشه مفتوح ميو ارجمند از اين حركت علمي، استقبال و باب ارتباط در اين عر

 كه چاپ و نشر  مؤذنيان محمدرضاآقايدر پايان اين مركز مراتب تقدير و سپاس خود را از 
داشته و از  اعالم ،به اهتمام ايشان انجام شده است) 7 و 6، 5، 2كتب شمارگان (پيشين اين مجموعه 

.نمايدزي اين مجموعه تشكر ميسا در تجميع و آمادهآقاي سيدمهدي سيدي و اهتمامزحمات
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