


سرشناسه:
عنوان قراردادی:

شورای نگهبان
      ایران. قوانین و احکام

.Iran. Laws, etc                                                                                                                                                  
تنقیح  عنوان و نام پديدآور: و  شهریور(/تحقیق  تا  )فروردین  اول  بخش   ۱۳۹۵ سال  نگهبان  شــورای  مذاکرات  مشروح 

جمعی از پژوهشگران )به ترتیب الفبا( محمدرضا اصغری شورستانی ... ] و دیگران[ ؛ پیاده سازی و 
تنظیم )به ترتیب الفبا( حسین باالزاده ... ] و دیگران[.

 مشخصات نشر:
مشخصات ظاهری:

تهران: شورای نگهبان، پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۹.  
ه ، ۱۱۹۰ص.؛ 22×2۹ س م.

۵-۵2-8۳78-6۰۰-۹78  شابک:
فیپا وضعیت فهرست نويسی:
 تحقیق و تنقیح )به ترتیب الفبا( محمدرضا اصغری شورستانی، حسین امینی پژوه، شهاب يادداشت:

اقبال، احمد تقی زاده، سیداحمد حسینی پوراردکانی، سیدعلی حسینی پوراردکانی ... .
بیات، سیدحامد چاوشی، يادداشت: بــاالزاده، محسن  الفبا( حسین  ترتیب  )به  تنظیم  و  پیاده سازی 

علی حاجی حسینی، علیرضا صنیعی منش، محمدحسین نادری ... .
کراتموضوع: شورای نگهبان -- صورت  مذا
 موضوع:
موضوع:
موضوع:

Shoraye negahban -- Publication of proceeding
شورای نگهبان-- مصوبات

Shoraye negahban-- Resolution
 شناسه افزوده:
شناسه افزوده:
شناسه افزوده:

اصغری، محمدرضا،   ۱۳66 -  
باالزاده، حسین،   ۱۳7۰ - 

شورای نگهبان. پژوهشکده شورای نگهبان
کنگره: KMH 2۵۱2 رده بندی 
۳4۹/۵۵۰۵ رده بندی دیویی:
کتابشناسی ملی: 7۳4۵۵۵۵ شماره 

فروردین تا شهریور 

1395

نگهبان شورای  اکرات  مذ  نگهبانمشروح  شورای  اکرات  مذ  مشروح 



نگهبان شورای  مذاکرات  مشروح 
سال 1395

بخش اول

تا شهریور( )فروردین 



نگهبان شورای  مذاکرات  مشروح 
1395 سال 
بخش اول

تا شهریور( )فروردین 

الفبا(:محمدرضا اصغری شورســتانی، حســین امینی پزوه،  از پژوهشــگران )به ترتیب  تحقیق و تنقیح: جمعی 
ــعید رحمانیان، سعید ستاری،  اردكانی، مهدی رجائی، س ــینی پور  احمد تقی زاده، علی تقی ن ژاد، سید احمد حس
ــتگر، علی ملكی، محمد مهاجری، محمد میثم نداف پور  امیر كش ــین فاتحی زاده،  مصطفی شاكری، حس

پیاده ســازی و تنظیم )به ترتیب الفبا(:حسین باالزاده، محسن بیات، سید حامد چاوشــی، علی حاجی حسینی، 
ابوالفضل ولی خانی ــین نادری، رضا نادی زاده،  علیرضا صنیعی منش، محمد حس

آرایی: حمید مزینانی طراحی و صفحه 

www.shora-rc.ir                     http://nashr-rc.ir

ک 12 کوچه شهید دهقـانی نیا، پـال  تهـران، خیابـــان شهید سپهبـد قرنی، 
صندوق پسـتی: 13145-1463 

تلفن: ۸۸325045-021          نمابر: 021-64014۸1۷

وهشکده شورای نگهبان حمفوظ است. • مهه حقوق برای انتشارات پژ
 • نشر و تکثیر تمام یا بخشی از اثر به هر شکل،

وهشکده شورای نگهبان ممنوع است. کتیب از انتشارات پژ کسب اجازه   بدون 

کاغذ حمایتی منتشر شده است • کتاب با  • این 

 • ناشـــــر: انتشـــــارات پژوهشـــــکده شـــــورای نگهبـــــان • نوبـــــت چـــــاپ: اول، تابســـــتان ۱۳۹۹
ــابک: ۹78-600-8۳78-۵2-۵ ــ ــان • شـ ــ ــا: 200.000 تومـ ــ ــخه • بهـ ــ ــمارگان: ۵00 نسـ ــ • شـ
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 1 ............................................................................................................................................ مقدمه

 1 ............................................................................................... 11/1/1931 جلسه مذاكرات مشروح

 وسـای   از ناشـی  حـواد   اثـر  در ثالـ   شخص به واردشده خسارت اجباری بیمه الیحه
 0 ............................................................................................ (نگهبان شورای از شدهاعاده) نقلیه

 مراكـ   و هـا دانشگاه در تكمیلی تحصیالت هایدوره در دانشجو پذیرش و سنجش طرح
 19 ................................................................ (نگهبان شورای از شدهاعاده) كشور عالی آموزشی

 شـورای  از شـده اعـاده ) اسـالمی  شـورای  مجلـس  انتخابات قانون از موادی اصالح طرح
 35 ..................................................................................................................................... (نگهبان

 39 ...................................................... ایران ملی اسناد سازمان تأسیس قانون( 9) ماده اصالح الیحه

 طیمحـ  حفاظـ   سـازمان  كاركنـان  خسارات و زحمات برانج نحوه قانون اصالح الیحه
 31 ............................................................................... یطیمحس یز جرایم با ارتباط در س یز

 پشـتیبانی  و دفـا   وزارت مسلح، نیروهای پرسن  حواد  و عمر بیمه قانون اصالح الیحه
 30 .............................................................. آنها به وابسته یا تابعه یهاسازمان و مسلح نیروهای

 85 ........... اعضا به صیادی و عشایری روستایی، تعاونی یهاشرك  پرداختی یهاوام عادی اسناد اعتبار الیحه

 اسـالمی  جمهـوری  احمـر  هـالل  جمعی  اساسنامه قانون( 11) ماده به تبصره یك الحاق طرح
 89 .......................................................................................................................................... ایران

 امور در) انقالب و عمومی یهادادگاه دادرسی آیین قانون( 050) ماده به تبصره یك الحاق طرح
 81 ........................................................................................................................................ (مدنی

 80 ................................................... (نگهبان شورای از شدهاعاده) معلوالن حقوق از حمای  الیحه

 74 ............................................................................................. 51/1/1931 جلسه مذاكرات مشروح

 87 ................................................................................................... معلوالن حقوق از  حمای الیحه

 81 ........................................ (نگهبان شورای از شدهاعاده) بازنشستگان یریكارگبه ممنوعی  طرح

 شـورای  از اعادهشـده ) كشور رد روستایی و شهری شرب آب یسازنهیبه و توسعه طرح
 09 ..................................................................................................................................... (نگهبان

 09 ............................................................ تعاون یگذارهیسرما ضمان  صندوق اساسنامه اصالحیه

 11 ............................................................................................... 1/5/1931 جلسه مذاكرات مشروح

 یشـورا  از شـده اعـاده ) اسـالمی  شـورای  مجلـس  انتخابات قانون از موادی اصالح طرح
 09 ..................................................................................................................................... (نگهبان

 01 .......................................... كشوری خدمات مدیری  قانون آزمایشی اجرای مدت تمدید الیحه

 06 .................................................................................... (صبح)1/5/1931 جلسه مذاكرات مشروح

 مراكـ   و هـا دانشگاه در تكمیلی تحصیالت هایدوره در دانشجو پذیرش و سنجش طرح
 05 ................................................................ (نگهبان شورای از شدهاعاده) كشور عالی آموزشی
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 05 ............................................................................................... كشور ك  9310 سال بودجه الیحه

 119 .................................................................................. (عصر)1/5/1931 جلسه مذاكرات مشروح

 903 ............................................................................................. كشور ك  9310 سال بودجه الیحه

 993 ......................................... (نگهبان شورای از شدهاعاده) ایران نف  ملی شرك  اساسنامه طرح

 111 ........................................................................................... 11/5/1931 لسهج مذاكرات مشروح

( 111) مـاده  یتبصـره  بـودن  شـر   خـال   مدعی باغانی، اصغر علی آقای ینامه بررسی
 990 .................................................................... دیه تغلیظ خصوص در اسالمی مجازات قانون

 سوی از نگهبان شورای شرعی نظر رعای  عدم مدعی محمدی، علی آقای ینامه بررسی
 از درصـدی  گـرفتن  خصـوص  در معـادن  قانون مواد برخی به نسب  دولتی نهادهای
 990 .............................................. دولتی حقوق عنوان به موقوفه اراضی در معدنی یماده بهای

 130 ........................................................................................... 55/5/1931 جلسه مذاكرات مشروح

 910 ......................................... (نگهبان شورای از شدهاعاده) ایران نف  ملی شرك  اساسنامه طرح

 159 ............................................. (نگهبان شورای از شدهاعاده) كشور ك  9310 سال بودجه الیحه

 571 ........................................................................................... 53/5/1931 جلسه مذاكرات مشروح

 189 .......كشور یعال آموزش مراك  و هادانشگاه در دانشجو پذیرش و سنجش قانون اصالح طرح

 و ایـران  علیـه  آمریكـا  جنایات و اقدامات از ناشی خسارات جبران پیگیری به دول  ال ام طرح
 188 ............................................................................................................................... ایرانی اتبا 

 187 ............................................. (نگهبان شورای از شدهاعاده) كشور  ك 9310 سال بودجه الیحه

 شـورای  از شـده اعـاده ) كشـوری  خـدمات  مدیری  قانون آزمایشی اجرای مدت تمدید الیحه
 101 ................................................................................................................................... (نگهبان

 103 ...................................... (نگهبان شورای از شدهاعاده) بازنشستگان كارگیریبه نوعی مم طرح

 108 ........................................................................ (نگهبان شورای از شدهاعاده) سیاسی جرم طرح

 شـورای  از شـده اعـاده ) تجارت قانون از قسمتی اصالح قانونی الیحه( 189) ماده اصالح طرح
 108 ................................................................................................................................... (نگهبان

 100 .............. (نگهبان شورای از شدهاعاده) بنادر در هاكشتی بارگیری و تخلیه امر در تسریع طرح

 كلیـد  زیرساخ ( كنسرسیوم) مشارك  در ایران اسالمی جمهوری دول  عضوی  الیحه
 100 ........................................................................... (نگهبان شورای از شدهاعاده) آسیا عمومی

 وسـای   از ناشـی  حـواد   اثـر  در ثال  شخص به واردشده خسارات اجباری بیمه الیحه
 107 ....................................................................................... (نگهبان شورای از شدهاعاده) نقلیه

 و كشـور  اسـالمی  شـوراهای  انتخابات و وظایف تشكیالت، قانون از موادی اصالح طرح
 109 ...................................................................(نگهبان شورای از شدهاعاده) شهرداران انتخاب

 ایـران  اسـالمی  جمهوری دول  بین عمان دریای در دریایی مرز حدود تحدید موافقتنامه الیحه
 109 .............................................................. (نگهبان شورای از شدهاعاده) عمان سلطن  دول  و

 103 ........... كشور نق  و حم  زیربناهای توسعه و ساخ  یمادرتخصص شرك  اساسنامه اصالح
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 501 ........................................................................................... 15/9/1931 جلسه مذاكرات مشروح

 و ایـران  اسـالمی  جمهوری دول  بین عمان ایدری در دریایی مرز حدود تحدید موافقتنامه الیحه
 100 ...................................................................... (نگهبان شورای از شدهاعاده) عمان سلطن  دول 

 و مصنفان و مؤلفان حقوق از حمای  قانون( 91) ماده اصالح قانون به تبصره یك الحاق الیحه
 107 .................................................................................................................................. هنرمندان

 بـه  رسـان آسـی   و غیرمجـاز  خـدمات  و محصـوالت  معرفـی  و تبلیغات ممنوعی  طرح
 178 ....................... مجازی فضاهای و المللیبین و داخلی یجمعارتباط هایرسانه در سالم 

 119 ...................................................... خاص شرایط دارای شاغ  بانوان كار ساعات كاهش یحهال

 119 ...................................................................... طبیعی حواد  همگانی بیمه صندوق تأسیس الیحه

 964 ........................................................................................... 19/9/1931 جلسه مذاكرات مشروح

 357 ...................................................................... طبیعی حواد  همگانی بیمه صندوق تأسیس الیحه

 397 .......................................................................................... استاندارد نظام توسعه و تقوی  طرح

 333 ....................................... یردولتیغ پرورشی و آموزشی مراك  و مدارس اداره و تأسیس الیحه

 916 ........................................................................................... 14/9/1931 جلسه مذاكرات مشروح

 395 ....................................................... غیردولتی پرورشی و آموزشی مراك  و سمدار اداره و تأسیس الیحه

 897 ............................................................................... كشور توسعه هایبرنامه دائمی احكام الیحه

 شـورای  از اعادهشـده ) میاسـال  شـورای  مجلـس  انتخابات قانون از موادی اصالح طرح
 811 ................................................................................................................................... (نگهبان

 811 ........ (نگهبان شورای از شدهاعاده) مهارتی و ایحرفه فنی، تربی  و آموزش جامع نظام طرح

 و نهادهـا  فهرسـ   بـه ( اتكـا ) مسـلح  نیروهای كادر مصر  تعاونی انسازم الحاق الیحه
 839 ................................................................................................. یدولت ریغ عمومی مؤسسات

 889 .......اساسی قانون( 88) چهارم و چه  اص  كلی هایسیاس  اجرای قانون( 18) و( 0) ،(3) مواد اصالح طرح

 889 ........................ (نگهبان شورای از شدهاعاده) حساس مشاغ  در اشخاص انتصاب نحوه طرح

 701 ........................................................................................... 13/9/1931 جلسه مذاكرات مشروح

 809 ............................................................................... كشور توسعه هایبرنامه دائمی احكام الیحه

 803 .......یاساس قانون( 88) چهارم و چه  اص  یكل یهاسیاس  یاجرا قانون( 18) و( 0) ،(3) مواد اصالح طرح

 891 ..................................................................................................... مستضعفین بسیج تقوی  طرح

 810 ........................................................ ایران اسالمی جمهوری پس  ملی شرك  اساسنامه الیحه

 156 ........................................................................................... 96/7/1931 جلسه مذاكرات مشروح

 015 ............................. (نگهبان یشورا از شدهاعاده) كیش فنون و علوم آموزشی شرك  اساسنامه

 013 .............................................................................. مسكن و زمین ملی سازمان اساسنامه اصالح

 مادر شرك ) الكترونیك صنایع توسعه و تحقیقات از حمای  صندوق اساسنامه هیاصالح
 033 .............................................................................................................................. (یتخصص

 170 ............................................................................................. 0/1/1931 جلسه مذاكرات مشروح
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 080 ...... (نگهبان شورای از شدهاعاده) خاص شرایط دارای شاغ  بانوان كار ساعات كاهش الیحه

 008 ........ (نگهبان شورای از شدهاعاده) ایران یاسالم یجمهور پس  ملی شرك  اساسنامه الیحه

 005 ............................... (نگهبان شورای از شدهاعاده) كشور توسعه هایبرنامه دائمی احكام الیحه

 066 ........................................................................................... 56/1/1931 جلسه مذاكرات مشروح

 055 ............................... (نگهبان شورای از شدهاعاده) كشور توسعه هایبرنامه دائمی احكام الیحه

 091 ........................................................................................... 54/1/1931 جلسه مذاكرات مشروح

 039 ............................. (نگهبان شورای از شده اعاده) كشور توسعه هایبرنامه دائمی احكام الیحه

 419 ........................................................................................... 51/1/1931 جلسه مذاكرات مشروح

 793 ............................. (نگهبان شورای از شده اعاده) كشور توسعه هایمهبرنا دائمی احكام الیحه

 417 .................................................................................. (صبح)5/0/1931 جلسه مذاكرات مشروح

 798 ............................. (نگهبان شورای از شده هاعاد) كشور توسعه هایبرنامه دائمی احكام الیحه

 100 .................................................................................. (عصر)5/0/1931 جلسه مذاكرات مشروح

 900 ............................. (نگهبان شورای از شده اعاده) كشور توسعه هایبرنامه دائمی احكام الیحه

 313 ............................................................................................. 9/0/1931 جلسه مذاكرات مشروح

 191 ............................. (نگهبان شورای از شده اعاده) كشور توسعه هایبرنامه دائمی احكام الیحه

 1661........................................................................................... 1/0/1931 جلسه مذاكرات مشروح

 9550 ..................................................................... كشور ك  9310 سال بودجه قانون اصالح الیحه

 9511 ............................. (نگهبان شورای از شدهاعاده) كشور توسعه هایبرنامه میدائ احكام الیحه

 از شـده اعـاده ) دولتـی  غیـر  پرورشـی  و آموزشـی  مراك  و مدارس اداره و تأسیس الیحه
 9507 .................................................................................................................... (نگهبان شورای

 9599 .......... اسالمی شورای مجلس انتخاباتی هایحوزه محدوده تعیین قانون جدول اصالح طرح

 1636......................................................................................... 14/0/1931 جلسه مذاكرات مشروح

 9515 .... (نگهبان شورای از شدهاعاده) خاص شرایط دارای شاغ  بانوان كار ساعات كاهش حهالی

 و نهادهـا  فهرسـ   بـه ( اتكـا ) مسـلح  نیروهای كادر مصر  تعاونی سازمان الحاق الیحه
 9511 ............................................... (نگهبان یشورا از شدهاعاده) دولتی غیر عمومی مؤسسات

 قـانون ( 88) اصـ   كلـی  یهـا اسـ  یس اجـرای  قانون( 18) و( 0) ،(3) مواد اصالح طرح
 9511 .................................................................................. (نگهبان یشورا از شدهاعاده) اساسی

 9519 ....................... اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون( 01) ماده( 3) تبصره تفساریهاس طرح

ـین  قانون( 97) ماده( 95) تبصره اصالح طرح ـتخدامی  تكلیـف  تعی ـین  اس  و التدریسـی حـق  معلم
 9998 ................................................... پرورش و آموزش وزارت در سوادآموزی نهض  ارانیآموزش

 معاضـدت  زمینـه  در چـین  خلـق  جمهـوری  و ایران اسالمی جمهوری بین معاهده الیحه
 9919 ............................................................................... كیفری موضوعات در دوجانبه حقوقی
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 مقدمه
شورای نگهبان بر اساس اصول قانون اساسی، از جایگاه واالیی 

س . مطابق در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران برخوردار ا
ی مصوبات مجلس شورای ( قانون اساسی، كلیه18)اص  

ی وسیلهاسالمی از نظر انطباق با موازین اسالم و قانون اساسی به
گیرد و در صورت مغایر شورای نگهبان مورد بررسی قرار می

شناخته شدن با موازین شر  یا قانون اساسی برای تجدید نظر به 
( قانون 90موج  اص  )مچنین بهشود. همجلس بازگردانده می

ی تواند تصوی  اساسنامهاساسی، مجلس شورای اسالمی می
ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دول  را به ها، شرك سازمان
ربط مجلس یا هیئ  وزیران واگذار كند كه در های ذیكمیسیون

ها نی  باید به لحاظ عدم مغایرت با این صورت، این اساسنامه
قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان برسند. عالوه بر  شر  و
ی قوانین و مقررات كلیه»( قانون اساسی، 8موج  اص  )این، به

مدنی، ج ایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و 
غیر اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد. این اص  بر اطالق 

و قوانین و مقررات دیگر یا عموم همه اصول قانون اساسی 
ی فقهای شورای نگهبان حاكم اس  و تشخیص این امر بر عهده

( قانون 19موج  اص  )تفسیر قانون اساسی نی  به« اس .
ی نهاد شورای نگهبان قرار گرفته اس . در اساسی، بر عهده

ی ی مصوبات مجلس، اساسنامهراستای اجرای این اصول، كلیه
های دولتی یا وابسته به دول  و استفساریهها و مؤسسات سازمان

مربوط به اصول قانون اساسی و نی  استعالمات اشخاص حقیقی 
اند، در ای با موازین شر و حقوقی كه مدّعیِ مغایرتِ مقرره

جلسات شورای نگهبان مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار 
گیرد و سرانجام در قال  نظر شورای نگهبان به مراجع می

ی نظرات اِبرازی از سان، مجموعهشود. بدینه اعالم میمربوط
سوی شورای نگهبان و نی  مشروح مذاكرات اعضای شورا در 
خصوص این نظرات كه در خالل جلسات بررسی در شورای 

ای برخوردار اس ؛ چه آنكه شود، از اهمی  ویژهنگهبان بیان می
از اسناد این مجموعه مباح  و مذاكرات، عالوه بر آنكه بخشی 

تواند به رود، میحقوقی نظام جمهوری اسالمی ایران به شمار می
ی نظری غنی و قاب  اتكایی برای عنوان منبعی علمی، پشتوانه

ی عموم نظام حقوقی كشور قلمداد شود و مورد استفاده
پژوهشی و پژوهشگران و  -ویژه مجامع علمیمندان، بهعالقه

 اقع گردد.نظران حوزوی و دانشگاهی وصاح 

های اخیر با مقام معظم رهبری نی  در دیدارهایی كه در سال
اند، بارها بر اهمی  نظرات اعضای محترم شورای نگهبان داشته

فقهی و حقوقی شورای نگهبان و ضرورت انتشار آنها پای 
با  9/9/9311اند. ایشان از جمله در دیداری كه در تاریخ فشرده

، به طور خاص در بیان اهمی  اعضای شورای نگهبان داشتند
توجه به مشروح مذاكرات جلسات شورای نگهبان فرمودند: 

ام، انتشار یكی از چی هایی كه شاید بنده قبالً هم عرض كرده»
مذاكرات شورا اس . این خیلی چی  خوبی اس . ... فرض 

ی چندم این قانون، ممكن اس  بفرمایید در قانون مجازات، ماده
ا سه نظر مخالف وجود داشته باشد؛ خیلی دو نظر مخالف ی

خوب اس  كه در انتشار مذاكرات، این نظرات مخالف ذكر 
ای اس . این شود یك مستندی؛ این یك سابقهبشود. ... این می

سوابق، مهم اس . اینكه مثالً شورای نگهبان بتواند در سال ه ار 
پنجاه  و چهارصد و فالن بگوید كه این حكم و این مبنا مثالً در

ها گفته شد سال پیش در شورای نگهبان بح  شد و این حر 
ها درآمد، خودِ این یك مستند و یك و این نظر از بح 

ی تقوی  علمی اس  برای آرای شورا. بنابراین انتشار پشتوانه
 «مذاكرات هم به نظر من خیلی خوب اس .

 -« مرك  تحقیقات شورای نگهبان»بر همین اساس، با تشكی  
« پژوهشكده شورای نگهبان»ه در حال حاضر در قال  ك

های علمی پیرامون نظرات انجام فعالی  -كندفعالی  می
های این مجموعه، در شورای نگهبان به عنوان یكی از مأموری 

چند قال  مختلف در دستور كار قرار گرف . تدوین مجموعه 
نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات ادوار مختلف 

شورای اسالمی، تدوین مجموعه نظرات تفسیری و مجلس 
مشورتی شورای نگهبان راجع به اصول قانون اساسی، تدوین 
مجموعه نظرات فقهی شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات 
دیوان عدال  اداری، تدوین نظرات فقهی و حقوقی شورای 
نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقیقی و حقوقی، 

اندازی نی نظرات و دالی  آرای شورای نگهبان، راهاستخراج مبا
ی اینترنتی جامع نظرات شورای نگهبان و بارگذاری سامانه
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و در  9ی نظرات شورای نگهبان بر روی پورتال پژوهشكدهكلیه
سازی، تنظیم و تدوین مشروح مذاكرات جلسات نهای ، پیاده

 هایی بود كه برای عینی شورای نگهبان، از جمله طرح
 بخشیدن به این مهم طراحی شد.  

سازی متن مذاكرات ، كار آماده9313با وجود این، از سال 
اعضای شورای نگهبان در جلسات شورا برای انتشار عمومی، با 

عنوان یكی از عنای  به تأكیدهای رهبر معظم انقالب اسالمی، به
های كاری پژوهشكده شورای نگهبان بازتعریف شد. این اولوی 
ای مدوّن نامه، در چند مرحله به شرح زیر، بر اساس شیوهمهم

شده از جلسات های صوتی ضبطپذیرد: ابتدا فای انجام می
سازی شده و به صورت متن مكتوب شورای نگهبان، پیاده

آید. سپس این متون در اختیار كارشناسان پژوهشكده قرار درمی
در صورت ل وم، گیرد تا از لحاظ فنی و ادبی ویرایش شده و می

اظهارات اعضای شورا مستندسازی شود. سپس متون ویرایش و 
شده از لحاظ صح ، اتقان و انطباق با محتوای متون مستندسازی

شده بار گیرد. در نهای ، متون بازبینیاولیه مورد بازبینی قرار می
دیگر از جهات مذكور توسط ناظران علمی پروژه، به طور دقیق، 

شود و پس از تأیید نهایی، محتوایی بررسی می از جه  شكلی و
بینی گیرد. پیشبرای انتشار در اختیار معاون  پژوهشی قرار می

سازی متون مشروح مذاكرات ی فوق برای آمادهمراح  چندگانه
اعضای شورای نگهبان از آن جه  اس  كه ویرایش فنی و ادبی 

كرات اعضا به ی تبدی  ساختار گفتاری مذاكه الزمه -این متون 
احیاناً به اصال  متون  -نوشتاریِ قاب  فهم برای خوانندگان اس 

شده برای انتشار، با كمترین ای وارد نیاورده و متونِ آمادهخدشه
دخ  و تصرّ  ممكن به متنی روان، سلیس و قاب  فهم تبدی  

اندركاران طرح بر آن بوده كه مشروح شود. اعتقاد دس 
شود كه در ویرایش و سند محسوب می مذاكرات شورا، نوعی
 داری را به طور كام  رعای  كرد.  انتشار آن باید امان 

ی این فعالی  علمی ی حاضر، بخشی دیگر از ثمرهمجموعه
ی كام  مشروح مذاكرات اعضای شورای اس  كه مجموعه

، به ج  مذاكرات مربوط به 9310ی نخس  سال نگهبان در نیمه
دیوان عدال  اداری و مذاكرات مربوط به بررسی استعالمات 

 1گیرد.مباح  انتخاباتی را در برمی
                                                                                    

 . نشانی اینترنتی سامانه جامع نظرات شورای نگهبان:1

http://nazarat.shora-rc.ir   
های مشروح مذاكرات تر سه كتاب از مجموعه كتابگفتنی اس  پیش. 2

ی ، نیمه9311ی نخس  سال اعضای شورای نگهبان كه به مذاكرات نیمه
های شد، در سالمربوط می 9310ی نخس  سال و نیمه 9313س  سال نخ

 

ی مطلوب خوانندگان از این مجموعه، نكات زیر برای استفاده
 مفید و راهگشا اس :

. ترتی  مباح  مطرح در مذاكرات اعضای شورای نگهبان در 1
این كتاب، بر اساس ترتی  موضوعات بررسی شده در هر 

ی برگ ار شده در ای نگهبان، از نخستین جلسهی شورجلسه
 تا پایان شهریور این سال اس .  9310فروردین سال 

طور كه گفته شد، در این مجموعه سعی شده اس  . همان5
ویرایش فنی و ادبی متون مشروح مذاكرات با كمترین دخ  و 

های اعضای شورای نگهبان انجام شود. با وجود تصر  در گفته
واردی كه به ضرورت ویرایشی، واژه یا عبارتی به این، در م

مذاكرات اعضا اضافه شده اس ، برای حفظ اصال  متن، بخش 
شده درون قالب )] [( قرار گرفته اس . بدیهی اس  این اف وده

عبارات، برداشتی اس  كه كارشناسان پژوهشكده از فحوای 
  اند و به جهمباح  مطرح در مذاكرات اعضا استنباط كرده

بخشی به مطال  مذكور در مذاكرات اقتضائات ویرایشی، انسجام
 اند. های شفاهی اعضا به متن اضافه شدهیا رفع ابهام از گفته

شده در متن كه عمدتاً به صورت های انجام. مستندسازی9
 پانویس در مشروح مذاكرات آمده، به شرح زیر اس :

شده فتوایی اشارهذكر مستند آیات، روایات یا نظرات فقهی و  -
 در مذاكرات اعضا

ذكر مستند و كام  نظرات شورای نگهبان كه در مذاكرات  -
های تفسیری اعضای شورا به آنها اشاره شده اس ؛ اعم از نظریه

یا مشورتی شورای نگهبان پیرامون اصول قانون اساسی یا سوابق 
 نظرات شورا در خصوص مصوبات پیشین.

های الحی واژگان یا عبارتذكر معنای لغوی یا اصط -

                                                                                    
 

و  9391های به چاپ رسیده اس . همچنین در سال 9311و  9317، 9310
مشروح مذاكرات شورای نگهبان )دوره »نی  دو كتاب تح  عنوان  9315
سال  -مشروح مذاكرات شورای نگهبان )دوره اول»و (« 9301سال  -اول

مرك  تحقیقات شورای نگهبان به چاپ رسیده اس  كه به از سوی (« 9305
جه  ضبط نشدن برخی جلسات شورای نگهبان در ابتدای پیروزی انقالب 

شده در حال حاضر، صرفاً مشتم  بر برخی از یا فقدان نوارهای ضبط
 های مذكور اس .مذاكرات اعضای شورا در جلسات برگ ارشده در سال

شاءاهلل به ن مجموعه نی  در حال انجام اس  كه انسازی سایر مجلدات ایآماده
 مندان قرار خواهد گرف . محض تكمی ، در اختیار عالقه

شده )اعم از های نهاییی مشروح مذاكراتالزم به ذكر اس  متن كلیه 
هایی كه هنوز به هایی كه در قال  كتاب، چاپ شده اس  و مشروحمشروح
سامانه جامع نظرات شورای نگهبان،  ی چاپ نرسیده اس ( بر رویمرحله

 برداری اس . قاب  دسترسی و بهره« مشروح مذاكرات»ذی  عنوان 
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شده در مذاكرات، در مواردی كه نیازمند توضیح كارگیریبه
 اس .

ی مختصر و گویا برای هر یك از موضوعاتی كه ذكر شناسنامه -
ی بررسی شورا قرار گرفته اس . این شناسنامه در دستور جلسه

كه در ابتدای بررسی هر موضو  به صورت پانویس آمده اس ، 
گیری آن موضو  در مراجع مربوطه از ر سیر روند شك مشتم  ب

ی شورا، مراح  مختلف بررسی آن در ابتدا تا طرح آن در جلسه
جلسات شورا و نی  سرانجام آن پس از بررسی در شورای 

بخش تواند آگاهینگهبان اس . این اطالعات، عالوه بر آنكه می
اهنمای خوانندگان در خصوص سوابق موضو ِ مطروحه باشد، ر

خوانندگان برای مراجعه به دیگر جلساتی اس  كه این موضو  
 در دستور بررسی شورای نگهبان قرار داشته اس .

ذكر كام  نظر شورای نگهبان نسب  به هر موضو ، كه در  -
ی رسمی شورای نگهبان به مرجع مربوطه منعكس شده نامه

سی هر اس ، در پایان بررسی هر موضو . همچنین در پایان برر
ماده از مصوبه یا هر ج ء از یك موضو  نی ، آن بند از نظر 
شورای نگهبان كه در خصوص آن ماده یا ج ء اظهار شده، ذكر 
شده اس ؛ البته در صورتی كه شورا نسب  به آن ماده یا ج ء، 

 اظهار نظر كرده باشد.
ذكر مواد قانون یا مقرراتی كه در مذاكرات اعضای شورا به  -

ره شده اس . همچنین ذكر متن نظرات مجمع مشورتی آنها اشا
فقهی و مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان كه در متن 
مشروح مذاكرات به آنها استناد شده، ولی عیناً در جلسه خوانده 

 نشده و در متن نیامده اس .
ذكر منابع و مآخذ مربوط به یك مطل  به صورت كام ،  -

مستندات مطال ، اعم از  جه  دسترسی آسان خوانندگان به
ها، مقاالت و دیگر منابع مكتوب و یا نشانی اینترنتی آن در كتاب

 فضای مجازی.
این كتاب محصول تالش علمی جمعی از پژوهشگران این 

گفته )ویرایش و ی پیشپژوهشكده اس  كه در سه مرحله
مستندسازی، بازبینی و نظارت علمی( به سرانجام رسیده اس . 

در این مجموعه، به ترتی  می انِ  «مستندسازی متون ویرایش و»
ی آقایان سعید رحمانیان، سعید ستاری، امیر همكاری بر عهده

ژاد، علی ملكی و احمد نكشتگر، مصطفی شاكری، علی تقی
ی آقایان سید احمد بر عهده «بازبینی متون»زاده بوده اس . تقی

ری و حسین پور اردكانی، مهدی رجائی، محمد مهاجحسینی
ی بر مجموعه نی  بر عهده «نظارت علمی»و  زاده بوده،فاتحی

پور و آقایان دكتر محمدرضا اصغری شورستانی، محمدمیثم ندا 
حسین امینی پ وه بوده اس  كه از زحمات این ع ی ان، به ویژه 
مدیر این مجموعه جناب آقای دكتر كاظم كوهی اصفهانی 

صوتی جلسات شورا و تبدی  شود. همچنین ضبط قدردانی می
ی تدوین ی كارشناسان ادارههای صوتی به نوشتار بر عهدهفای 

زاده، سید حامد چاوشی، شورای نگهبان آقایان رضا نادی
حسینی، حسین باالزاده و محمدحسین نادری، علی حاجی

منش بوده ، علیرضا صنیعی، محسن بیاتخانیابوالفض  ولی
ویژه مدیر این  این ع ی ان، بهی اس  كه از زحمات كلیه

 شود.     مجموعه جناب آقای یاسر مجاهد تقدیر و تشكر می
ی این پژوهشكده شورای نگهبان امیدوار اس  با تولید و عرضه

مجموعه، عالوه بر حرك  در جه  تحققِ بخشی از منویات 
ی علمی كشور و همچنین ی جامعهمقام معظم رهبری، خواسته

ذاری، تقنینی و اجرایی كشور را پاسخ گفته باشد. گمراك  سیاس 
ی بیش از تواند ثمرهی چنین آثاری میمسلّماً انتشار و عرضه

سی سال مجاهدت و تالش شورای نگهبان در پاسداری از شر  
ی عالقمندان، به ویژه محاف  و قانون اساسی را در اختیار كلیه

ار دهد و به علمی و پژوهشی، اعم از دانشگاهی و حوزوی قر
تر شدن هر چه بیشتر مباح  فقهی و حقوقی در كشور غنی

بخش ناظران بیرونی از می ان كمك كند؛ ضمن آنكه آگاهی
ورزی و موشكافیِ علمی اعضای محترم شورا در هنگام دق 

گذاری بررسی مسائ  مختلف حقوقی و فقهی باشد و روند قانون
یران را در معرض و نظارت بر آن در نظام جمهوری اسالمی ا

  دید همگان قرار دهد.
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