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 مقدمه
كیپ منظور انجام نگهبان و به  یبر انتشار نظرات و مذاكرات شورا  یمبن  یدات مقام معظم رهبری رو تأ

كنون آثار   یف پژوهشكدة شوراین وظایتر از مهم   یكی جلد، مشتمل بر مذاكرات   70  بیش از   ینگهبان، تا
شورا نظرات  ز   یو  به  استینگهبان  شده  آراسته  طبع  مجموعه یا  1.ور  شورا از  گر  ید  یانك   ینظرات 

 رد.ی گیار عالقمندان قرار مین و در اختینگهبان تدو 
« حاضر  كتاب  نظرات شورا عنوان  مجلس    دهمنگهبان در خصوص مصوبات دورة    يمجموعه 

با چاپ آن، انتشار نظرات شورا(1399تا خرداد    1395)خرداد    ي اسالم  ي شورا كه  نگهبان    ی« است 
 گردد.یل می( تكم دهمان دورة  یرة اول تا پاصوبات ادوار گذشته )دو ه می در مورد كل

 رد:یگیار عالقمندان قرار میو در اخت شده است نیر تدو ین مجموعه در چهار فصل به شرح ز یا
اول شورایا  فصل  مجلس  مصوبات  از  دسته  آن  به  مربوط  مجموعه  شورا  یاسالم  ین  كه    ی است 

ند موازین شرع تشخیص  و  قانون اساسی  را مغایر  آنها  و  نگهبان  ایاده است  آنها در  یا  نكه در خصوص 
ا  ی مهلت مقرر قانون كه  ل یبه قانون تبد  یز به موجب قانون اساسین مصوبات نیاظهار نظر نكرده است 

ن ی به ا  یدر پاورق،  استداده    یش تذكریل نظر خو ینگهبان در ذ   ین فصل چنانچه شورایاند. در اشده
 ز اشاره شده است.یتذكرات ن

بر   یاسالم یاز مجلس شورا یشود، مصوباتین مجموعه را شامل میا یاصلكه بخش  فصل دوم را در
ایگیم مورد  مرحله  چند  یا  یک  طی  كه  اصالح یرد  با  نهایت  در  و  است  شده  واقع  نگهبان  شورای  راد 

ل ی به دل  یینها   ین مصوبات در مرحلهینكه ا یا ایو    ، ایراد مذكور رفع شده استیاسالم  یمجلس شورا
 اند. ل به قانون شدهی، تبدینگهبان در مهلت قانون  ینظر شورا عدم اظهار 
مصوباتیا  سومفصل   به  مربوط  مجموعه  شورا  ین  مجلس  شورا  یاسالم  یاز  توسط  كه    ی است 

مرحله در  نهایاول    ینگهبان  مرحله  چند  از  پس  مغایا  اساسر  یتًا  مواز ی  یقانون  شده یا  شناخته  شرع   ن 
ن مصوبات در مجالس ین مسئله توجه نمود كه ممكن است ایبه ا یستی است. در خصوص فصل سوم با

نگهبان مرتفع   یرت آنها از نظر شورای نگهبان ارسال شده و مغا   یرند و به شورایمورد اصالح قرار گ  یبعد
ا از  باشد.  برایشده  جهت  نها  ین  روند  از  بایقوان  ییاطالع  ص داده یر تشخین مصوبات مغاید عناو ین 

 نمود. یریگیلس پشده را در همه مجا
كلینن مجموعه  یا  چهارمفصل   ، شامل  ابتدا مورد    یاسالم  یمصوبات مجلس شورا  یهیز كه  است 

شورا یا اصل    یراد  موجب  به  مجلس  اصرار  از  پس  و  است  گرفته  قرار  قانون ینگهبان  دوازدهم  و  كصد 
تشخ  یاساس مجمع  تعیبه  آنها  خصوص  در  مجمع  این  و  است  شده  ارسال  نظام  مصلحت  ن یی ص 

 ف نموده است. یتكل
 

 عه شود.كتاب مراج ی نگهبان به فهرست انتها یشورا   وهشكدةاطالع از منشورات پژ  یرا. ب 1



 
 
 
 
 

 نگهبان  یرا ظرات شومجموعه ن  ح
 

 

كه ایهمچن الزم به ذكر است  و    یگردآور   یاسالم  یمجلس شورا  دهم  بر دوره  یمبتن  ن مجموعه ی ن 
كلیتنظ و  شده است  شورا  یهیم  مجلس  شورا  یاسالم  یمصوبات  نظرات  ترت  یو  به  تار ینگهبان  خ یب 

اصلشده  یبندب دستهیتصو  مالك  بنابراین  نس  یاند.  تأخر مصوبات  و  تقدم  به  در  تار یكدیبت   ، خ ی گر
شورایتصو  مجلس  جستجو  یاسالم  یب  جهت  به  همچنین  عناو   یاست.  مجلس یآسان  مصوبات  ن 
ها طرح  ی هیر كرده باشد، عنوان اولییتغ   یمراحل بررس  ی، چنانچه عنوان مصوبات در اثنایسالما  یشورا
ت یبه جهت رعا  نكهیا  گر ینكته دمصوبه درج شده است.    یز داخل پرانتز پس از عنوان اصلیح نیو لوا

با توجه به حجم مواد، صرفًا مواد   و  آورده شده   یاسالم  یاز مصوبات مجلس شورا  یی ا بندهایاختصار 
،  ی ن  یداشته است و در خصوص مصوبات اصالح  یا ابهامیراد  ینگهبان نسبت به آنها ا  یاست كه شورا ز

شورایحت مجلس  اصالحات  فقط  ج  یاسالم  یاالمكان  است.  شده  مراجعهآورده  متن  هت  از ی پ  به  ش 
قبلیاصالح، م به مراحل  نمود. د  یتوان  جهت اطالع خوانندگان محترم در  یآن مصوبه مراجعه  آنكه  گر 

كلیپا انتشار   ی  ِ اند، شماره نامهل شدهیاند و به قانون تبدنموده  ی را ط  یكه مراحل قانون  یمصوبات  یهیاِن 
 ده است. یدرج گرد یرقن به صورت پاو شار آ خ انتین تار یو همچن یمصوبه در روزنامه رسم

ها، عالوه بر حركت در جهت ن مجموعه ی ا   ی د و عرضه یدوار است با تول ینگهبان ام   ی پژوهشكده شورا
بخش  منو   ی تحقِق  رهبر یاز  معظم  مقام  خواسته یات  همچن   ی علم   ی جامعه   ی ،  و  كز ی كشور  مرا ن 

تواند ی م  ی ن آثار ی چن  ی رضه شد. مسلمًا انتشار و ع كشور را پاسخ گفته با  یی و اجرا ی ن ی ، تقنی گذار است ی س 
ار ی را در اخت  ی از شرع و قانون اساس  ی نگهبان در پاسدار  ی سال مجاهدت و تالش شورا  ی ش از س ی ب  ی ثمره 

و   ی ه ی كل  به  علم یعالقمندان،  محافل  پژوهش   ی ژه  دانشگاه یو  از  اعم  حوزو   ی ،  غن  یو  به  و  دهد  تر  ی قرار 
 در كشور كمك كند.  ی و حقوق  ی ه شتر مباحث فق یشدن هر چه ب 

كل ی ان، مراتب تقد یدر پا  كه  یر و سپاس را از زحمات  كارشناسان محترم  ن  یا  یساز ن و آمادهیدر تدو ه 
 یم. ینمایاند، اعالم مداشته یمجموعه همكار 
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