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 مقدمه
منظور انجام پیرو تأكیدات مقام معظم رهبري مبني بر انتشار نظرات و مذاكرات شوراي نگهبان و به

جلد، مشتمل بر مذاكرات و  03ترین وظایف پژوهشكدة شوراي نگهبان، تاكنون آثاري در میكي از مه
اي دیگر از نظرات شوراي اینك مجموعه 1.نظرات شوراي نگهبان به زیور طبع آراسته شده است

 گیرد.نگهبان تدوین و در اختیار عالقمندان قرار مي
مجلس  نهمخصوص مصوبات دورة  مجموعه نظرات شوراي نگهبان در»عنوان كتاب حاضر 

است كه با چاپ آن، انتشار نظرات شوراي نگهبان « (1931تا خرداد  1931شوراي اسالمي )خرداد 
 گردد.در مورد كلیه مصوبات ادوار گذشته )دورة اول تا پایان دورة نهم( تكمیل مي

 گیرد:ن قرار ميو در اختیار عالقمندا شده است این مجموعه در چهار فصل به شرح زیر تدوین
این مجموعه مربوط به آن دسته از مصوبات مجلس شوراي اسالمي است كه شوراي  فصل اول

نگهبان آنها را مغایر قانون اساسي و موازین شرع تشخیص نداده است و یا اینكه در خصوص آنها در 
به قانون تبدیل  مهلت مقرر قانوني اظهار نظر نكرده است كه این مصوبات نیز به موجب قانون اساسي

، در پاورقي به این استاند. در این فصل چنانچه شوراي نگهبان در ذیل نظر خویش تذكري داده شده
 تذكرات نیز اشاره شده است.

شود، مصوباتي از مجلس شوراي اسالمي را كه بخش اصلي این مجموعه را شامل مي فصل دوم
شوراي نگهبان واقع شده است و در نهایت با گیرد كه طي یك یا چند مرحله مورد ایراد دربر مي

ي نهایي اصالح مجلس شوراي اسالمي، ایراد مذكور رفع شده است و یا اینكه این مصوبات در مرحله
 اند. به دلیل عدم اظهار نظر شوراي نگهبان در مهلت قانوني، تبدیل به قانون شده

سالمي است كه توسط شوراي این مجموعه مربوط به مصوباتي از مجلس شوراي ا سومفصل 
 ي اول یا پس از چند مرحله نهایتاً مغایر قانون اساسي یا موازین شرع شناخته شدهنگهبان در مرحله

است. در خصوص فصل سوم بایستي به این مسئله توجه نمود كه ممكن است این مصوبات در 
مغایرت آنها از نظر شوراي  مجالس بعدي مورد اصالح قرار گیرند و به شوراي نگهبان ارسال شده و

نگهبان مرتفع شده باشد. از این جهت براي اطالع از روند نهایي قوانین باید عناوین مصوبات مغایر 
 تشخیص داده شده را در همه مجالس پیگیري نمود.

ي مصوبات مجلس شوراي اسالمي است كه ابتدا مورد نیز، شامل كلیهاین مجموعه  چهارمفصل 
هبان قرار گرفته است و پس از اصرار مجلس به موجب اصل یكصد و دوازدهم قانون ایراد شوراي نگ

                                                                                                                                                    
 . براي اطالع از منشورات پژوهشكدة شوراي نگهبان به فهرست انتهاي كتاب مراجعه شود.1
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اساسي به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است و این مجمع در خصوص آنها تعیین 
 تكلیف نموده است.

نهم مجلس شوراي اسالمي گردآوري و  مبتني بر دوره همچنین الزم به ذكر است كه این مجموعه
ي مصوبات مجلس شوراي اسالمي و نظرات شوراي نگهبان به ترتیب تاریخ ده است و كلیهتنظیم ش

اند. بنابراین مالك اصلي در تقدم و تأخر مصوبات نسبت به یكدیگر، تاریخ بندي شدهتصویب دسته
تصویب مجلس شوراي اسالمي است. همچنین به جهت جستجوي آسان عناوین مصوبات مجلس 

ي نچه عنوان مصوبات در اثناي مراحل بررسي تغییر كرده باشد، عنوان اولیهشوراي اسالمي، چنا
به جهت  نكته دیگر اینكهها و لوایح نیز داخل پرانتز پس از عنوان اصلي مصوبه درج شده است. طرح

رعایت اختصار و با توجه به حجم مواد، صرفاً مواد یا بندهایي از مصوبات مجلس شوراي اسالمي 
ست كه شوراي نگهبان نسبت به آنها ایراد یا ابهامي داشته است و در خصوص مصوبات آورده شده ا

به  االمكان فقط اصالحات مجلس شوراي اسالمي آورده شده است. جهت مراجعهاصالحي نیز، حتي
توان به مراحل قبلي آن مصوبه مراجعه نمود. دیگر آنكه جهت اطالع متن پیش از اصالح، مي

اند و به قانون تبدیل ي مصوباتي كه مراحل قانوني را طي نمودهدر پایانِ كلیه خوانندگان محترم
ِي انتشار مصوبه در روزنامه رسمي و همچنین تاریخ انتشار آن به صورت پاورقي اند، شماره نامهشده

 درج گردیده است. 
بر حركت در  ها، عالوهي این مجموعهپژوهشكده شوراي نگهبان امیدوار است با تولید و عرضه

ي علمي كشور و همچنین مراكز ي جامعهجهت تحققِ بخشي از منویات مقام معظم رهبري، خواسته
تواند ي چنین آثاري ميگذاري، تقنیني و اجرایي كشور را پاسخ گفته باشد. مسلماً انتشار و عرضهسیاست

ع و قانون اساسي را در ي بیش از سي سال مجاهدت و تالش شوراي نگهبان در پاسداري از شرثمره
ي عالقمندان، به ویژه محافل علمي و پژوهشي، اعم از دانشگاهي و حوزوي قرار دهد و به اختیار كلیه

 تر شدن هر چه بیشتر مباحث فقهي و حقوقي در كشور كمك كند.غني
ازي این سدر تدوین و آمادهدر پایان، مراتب تقدیر و سپاس را از زحمات كلیه كارشناسان محترم كه 

 نماییم.اند، اعالم ميمجموعه همكاري داشته
 

 و من اهلل التوفيق و عليه التكالن
 پژوهشكده شوراي نگهبان

1936 پایيز`




