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پیشگفتار
بیان  و  نیست  پوشیده  کسی  بر  نگهبان  شــورای  جایگاه  و  اهمیت 
کیدات مصرح در قانون اساسی، بیانات امام خمینی و مقام معظم  تأ
رهبری در خصوص اهمیت و جایگاه این مقام در این مجال اندک 

نمی گنجد. 
حقوقی  مشورتی  ی  بــازو عنوان  به  نگهبان«  شــورای  »پژوهشکده 
در  نگهبان  شورای  به  مشورتی  نظرات  ارائه  بر  عالوه  نگهبان،   شورای 
خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی 
انجام  به  ــدام  اق اســاســی،   قانون  با  دولــت  مصوب  اساسنامه های  و 
موضوعات  خــصــوص  در  ــردی  ــارب ک و  ــردی  ــب راه نــظــری،  مطالعات 
که از سال ۱۳۷6  مختلف حقوق اساسی می نماید. این پژوهشکده 
نگهبان«  تحقیقات شـــورای  »مــرکــز  عــنــوان  بــا  اواســـط ســال ۱۳۹۲  تــا 
فعالیت می کرد،  در سال ۱۳۹۲ با هدف ارائه خدمات پژوهشی بیشتر 
کشور، تغییر عنوان و ساختار داد  به شورای نگهبان و جامعه حقوقی 
و با عنوان »پژوهشکده شورای نگهبان« فعالیت های جدیدی را آغاز 
کرد. در این مسیر با استفاده از نیروهای جوان و مستعد دانشگاهی و 
که مرتبط با  ی، موضوعات مختلف مورد نیاز جامعه ی علمی  حوزو
صالحیت های شورای نگهبان است و نیز نیازهای پژوهشی شورای 
قــرار  کــار  دســتــور  در  اولــویــت  ترتیب  بــه  و  شــده  شناسایی  نگهبان، 
گزارش های  آن در قالب مقاالت علمی-پژوهشی،  ثمرات  که  گرفت 
جامعه  به  مختلف  کتاب های  و  کارشناسی  گزارش های  پژوهشی، 

علمی و شورای نگهبان تقدیم می شود.
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و  ملی  میثاق  به عنوان  ــران  ای اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
پژوهشکده  توجه  کانون  همواره  کشور  حقوقی  و  سیاسی  ثبات  پایه 
این  در  بسیاری  طــرح هــای  پژوهشکده  ایــن  و  ــوده  ب نگهبان  شــورای 
پیراسته  و  متقن  نسخه ای  تنظیم  و  تهیه  دارد.  اجرا  دست  در  زمینه 
که پس از بررسی  از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ضرورتی بود 
آنها در  قانون اساسی و مشاهده اشکاالت  از  نسخه های منتشرشده 

گرفت.  گروه تدوین پژوهشکده قرار  کار محققان  دستور 
در تهیه این نسخه از قانون اساسی، متنی مصوب مجلس بررسی 
و  رئیسه  هیئت  امضای  به  که   ۱۳5۸ سال  در  اساسی  قانون  نهایی 
در  بازنگری شده  اصــول  متن  رســیــده،  مجلس  آن  اعضای  کثریت  ا
تصویب  پیشینه   ،۱۳6۸ ســال  در  اســاســی  قــانــون  بازنگری  شـــورای 
اصول در جلسات مجلس بررسی نهایی، متن منتشرشده در روزنامه 
کشور و نیز نسخه های منتشرشده از سوی نهادهای مختلف  رسمی 
یاست جمهوری مورد توجه  از جمله معاونت حقوقی و امور مجلس ر
و استفاده بوده و تالش شده تا ویراستی بی غلط از بنیادی ترین قانون 

کشور به عالقه مندان ارائه شود.
شایسته است در اینجا از زحمات تهیه کنندگان این اثر صمیمانه 
آنها توفیق روزافزون طلب نماییم.  کرده و از خداوند منان برای  تشکر 
اجرایی  عوامل  کوشش  همچنین  و  نام بردگان  همکاری  گر  ا یقین  به 
که  عزیزانی  همه  و  صفحه آرا  ویراستار،  انتشارات،  مسئول  جمله  از 
کتاب سهیم اند نبود، امروز شاهد به ثمر نشستن  آماده سازی این  در 
یم قرین  یم و امیدوار این تالش علمی نبودیم. از همه ایشان سپاسگزار

صحت و توفیق باشند.
از  علمی  تــالش  ایــن  جمله  از  بشری  دســتــاورد  هیچ  کــه  آنجا  از 
اندیشمندان  و  از همه صاحب نظران  و اشکال مصون نیست،  خطا 
کیفیت  ارتقای  نظرات صائب خویش در جهت  ارائه  از  می خواهیم 

یغ نورزند. این اثر و سایر فعالیت های پژوهشکده در

و من اهلل التوفیق و علیه التکالن
پژوهشکده شورای نگهبان

پاییز ۱۳۹۸


