
 

 

 

 

 

 

 

91 

 

فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

9411 مستانز، 4، شماره 7دوره   

91 -36صفحات   

Online ISSN: 6742-7724 

Print ISSN: 6352-6354 

www.irijournals.com 

 العالي( )مدظله مقام معظم رهبریشورای نگهبان از دیدگاه 
 

 2بهرامي ، رضا1اله ابراهیمیان حجت

 ایران قم، واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی تئهی عضو و استادیار 9

 ایران قم، واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی، حقوق رشته دکتری دانشجوی 2

 

 چکیده

مبتنی بر نظریه متعالی والیت فقیه تشكیل شده و توانسته است به تئوری حكومتی شیعه در نظام جمهوری اسالمی ایران که 

ای برای پیشبرد اهداف  مقدمه تنها نهجامه عمل بپوشاند، توجه و اهتمام و پیروی از اندرزها، اوامر و کلیه منویات مقام والیت، 

باشد و لزوم عمل به آن  ر و لوازم پذیرش حكومت الهی میای است که از آثا باشد، بلكه نكته نظام مقدس جمهوری اسالمی می

بر همه مسئوالن و کارگزاران نظام مفروض است. از سوی دیگر بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مدیریت و 

ار گرفته است و رهبری جامعه از جمله مهمترین تكالیفی است که بر عهده ولی فقیه، به عنوان باالترین مقام نظام اسالمی، قر

باشد و ولی فقیه ضامن عدم انحراف نهادها از وظایف اصیل  رهبر دارای والیت مطلقه بر سایر مراجع و نهادهای قانونی می

باشد. از همین روی مشروعیت عملكرد همه مراجع قانونی و نهادها منوط به حرکت در  اسالمی آنها و حرکت در مسیر اسالم می

کند؛ و این مسئله در خصوص نهادها و مراجعی که دارای اهمیت و  ولی فقیه برای آنها ترسیم میچارچوب مسیری است که 

شورای نگهبان نیز به  شود. باشند بیشتر احساس می تری در اداره کشور می جایگاه واالتری در قانون اساسی و دارای نقش مهم

ت از قانون اساسی از طریق تطبیق مصوبات مجلس شورای عنوان یكی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسالمی، که وظیفه حراس

اسالم را بر عهده  اسالمی با قانون اساسی و ارائه نظرات تفسیری، و همچنین حراست از شرع از طریق تطبیق مصوبات با موازین

حقیقت به عنوان حافظ ر ؛ ددارد؛ و از طرف دیگر در امر انتخابات به عنوان نهاد ناظر، صالحیت قانونی الزم را در این امر دارد

بایست بر این اساس اتخاذ مسیر  باشد و نتیجتاً از جمله نهادها و مراجعی است که می اسالمیت نظام و پاسدار قانون اساسی می

الشریف( و مقام معظم رهبری  سره ها، بیانات و رهنمودهای حضرت امام خمینی )قدس کند و با سرلوحه قرار دادن اندیشه

توان امیدوار بود حرکت با ثبات و  عالی( در جهت اجرای هرچه بهتر وظایف خود اقدام کند. از این طریق است که میال )مدظله

منسجم نظام و به خصوص شورای نگهبان، برگرفته از یك اجتهاد و تفكر روزآمد و مستمر، با سرعت هرچه بیشتر و بهتر به 

د؛ و امید است که با نگاه همه جانبه به فرمایشات و رهنمودهای مقام های نظام اسالمی صورت بگیر سمت اهداف و برنامه

 والیت، و با دوری از برخورد گزینشی و مقطعی با آن، بتوان سعادت نظام و ملت را رقم زد.

 شورای نگهبان، مقام معظم رهبری، قانون اساسی، نظام جمهوری اسالمی ایرانهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

ن کننده سلوک و رفتار متقابل حكومت و مردم، تعیین کننده صالحیت ها و حدود اقتدارات زمامداران و نشان قانون اساسی بیا

این قانون، به عنوان یك سند سیاسی و میثاق اجتماعی، . دهنده اصول و ارزش هایی است که اکثریت جامعه طالب آن هستند

به همین جهت ایجاد تاسیس ان از یك سوء و حفظ و مراقبت آن از . شدعال االصول باید از برتری الزم االحترامی برخوردار با

 .سوی دیگر باید برعهده مقام شامخ صالحی باشد که اصول مذکور را تدوین و از طریق نظارت اجرای آن را تامین نماید

جمهوری اسالمی،  به عنوان یكی از ارکان اصلی نظام ،شورای نگهبان( بر همین اساس 222، ص9411هاشمی، سید محمد، )

که وظیفه حراست از قانون اساسی از طریق تطبیق مصوبات مجلس شورای اسالمی با قانون اساسی و ارائه نظرات تفسیری، و 

اسالم را بر عهده دارد؛ و از طرف دیگر در امر انتخابات به عنوان  همچنین حراست از شرع از طریق تطبیق مصوبات با موازین

از . باشد حقیقت به عنوان حافظ اسالمیت نظام و پاسدار قانون اساسی میر انونی الزم را در این امر دارد؛ دنهاد ناظر، صالحیت ق

مشروعیت عملكرد همه مراجع قانونی و نهادها منوط به حرکت در چارچوب مسیری است که ولی فقیه برای آنها  سوی دیگر،

که دارای اهمیت و جایگاه واالتری در قانون اساسی و دارای نقش کند؛ و این مسئله در خصوص نهادها و مراجعی  ترسیم می

 شود. باشند بیشتر احساس می تری در اداره کشور می مهم

 

 جایگاه و اهمیت شورای نگهبان -1

و ( ره) اهمیت و جایگاه شورای نگهبان بر کسی پوشیده نیست و بیان تأکیدات مصرح در قانون اساسی و بیانات امام خمینی

در ( 9314کعبی، عباس،) .بیانگر ارزش این نهاد است در خصوص جایگاه و اهمیت این مقام( مد ظله العالی) م رهبریمقام معظ

اولین پژوهش به بیانات مقام عظمای والیت در خصوص اهمیت و ارزش شورای نگهبان در جامعه و میان مردم و نقش اساسی 

 .آن در امور جاری کشور می پردازیم

 شورای نگهبانویژگي های  1-1

همان گونه که بیان شد یكی از اصلی ترین ارکان نظام جمهوری اسالمی ایران، وجود شورای نگهبان قانون اساسی می باشد که 

دارای ویژگی های خاصی از جنبه های مختلف حكومتی است.حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در بیاناتی 

 در خصوص می فرمایند؛

ى قلب مؤمنین است و در حقیقت نبض نظام اسالمى به شمار  سكینه ى اطمینان و راى نگهبان، عماد ملّت و دین و مایهشو» 

ما براى اینكه به طور کلّى . ترین دستگاه و ارگانى است که انقالب به نظام کشور بخشیده است شوراى نگهبان، مطمئن .رود می

شوراى .ى ما همین شوراى نگهبان است ترین و مؤثّرترین مجموعه رساترین و فعّال ترین و از سالمت نظام مطمئن باشیم، مهم

ى تشكیالت  شوراى نگهبان در مجموعه. این امر بسیار مهمّى است. ى تضمین و تأمین براى نظام اسالمى است نگهبان نقطه

ترند، بعضى  مختلفى هستند؛ بعضى مهم ها نیست که بگوییم ارگانها و تشكیالت ى دستگاه جمهورى اسالمى، مثل بقیّه نظام

شوراى نگهبان . اى دارد هاى یك نظام مانند قانون اساسى وضع ویژه شوراى نگهبان مثل بعضى از پدیده. ترند اهمّیّت کم

. این چیز کمى نیست. تشكیالتى است که اگر خوب باشد و درست کار کند، این نظام دیگر خطر انحراف از دین نخواهد داشت

ببینید از مشروطه تا پیروزى انقالب اسالمى بر اثر انحراف از موازین دینى . اى با چیزهاى دیگر نیست چیز قابل مقایسهاین 

اینكه اساس  با. ها سال این کشور خسارت دید؛ به خاطر اینكه از اصول دینى انحراف حاصل شد ده! چقدر ضرر کردیم

بعد هم با دین مخالفت . مورد توجّه قرار نگرفت ى طراز اوّل ایت نشد و آن قضیّهى دین بنا شده بود؛ امّا رع مشروطیّت بر پایه
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هایش تقویّت گردید و آن چیزى شد که شما دیدید یك کشور و یك  رفت؛ امّا غیر دینى هاى دینىِ آن نظام از بین شد و پدیده

ترین  یكى از بزرگ. ب اسالمى متحمّل شدسالِ دوران مشروطه تا پیروزى انقال 91ملّت چه خسارتى را در طول این چند 

وقتى  شما این را بدانید که. نظیر در تاریخ خسارتهایش حكومت خاندان پهلوى بود؛ تسلّط آن دیكتاتورىِ عجیب و حقیقتاً کم

ار ، دید9311ای، سید علی، حسینی خامنه) .یك نظام، تضمین بقا بر روال دینى نداشته باشد، این چیزها در انتظارش است

ى بسیار مهم  ى شوراى نگهبان در قانون اساسى کشور ما یك مسئله مسئله »اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان(. 

ى  ى تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسى، بسیار وظیفه هم وظیفه. و بزرگ و منحصر به فرد است

ى  این، آن نقطه وجه تضمین ندارد هیچ ى اسالمى بودن و شرعى بودن حكومت به ادامهبزرگى است؛ که اگر این وظیفه نباشد، 

ى  ى تفسیر قانون اساسى، بسیار وظیفه ى حیات اسالمىِ این نظام است هم وظیفه ى ادامه کننده حساسى است که تضمین

گیرد، نظر شوراى نگهبان  ابهام قرار مىاهمیتى است؛ که آنجایى که اصلى از اصول قانون اساسى به دلیلى مورد  سنگین و با

. این، خیلى مطلب مهمى است. وزن اعتبار اصل قانون اساسى است فصل الخطاب است؛ و اعتبار نظر شوراى نگهبان، هم

ى کارهاى بسیار بزرگ و مهمى است  ى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات، از جمله همچنین وظیفه

اگر نظارت شوراى نگهبان نباشد، و اگر تأیید صحت انتخابات . ى شوراى نگهبان گذاشته شده است ون اساسى بر عهدهکه در قان

ى شوراى نگهبان انجام نگیرد، اصل این انتخابات زیر سؤال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ چه  به وسیله

ى شوراى نگهبان  بات ریاست جمهورى، و هر انتخاباتى که نظارت آن بر عهدهانتخابات مجلس، چه انتخابات خبرگان، چه انتخا

بینى شوراى نگهبان در قانون  پیش .تر، همه بر دوش شوراى نگهبان گذاشته شده است این وظایفِ یكى از دیگرى مهم. است

ى شباهت به  داد، از ناحیه شان مىى کشور را ن اساسى، عالوه بر اینكه یك فهم و درک عمیقِ صحیح از مجارى امور در اداره

آن روزى که بحث شوراى نگهبان . آمد نظامهاى عقالئىِ دیگر هم این کار، یك کار صحیح و متین و حكیمانه به حساب مى

مطرح شد البته قاعده همین بود که براى اطمینان از اسالمى بودن و شرعى بودنِ حرکت دولت اسالمى، دستگاه ناظرى وجود 

هاى دنیاى کنونى و دنیاى مدرن،  رسید؛ لیكن همان روز هم وقتى نگاه شد به دستگاه د این معنا به ذهن انسان مىداشته باش

اى شاید نشود فرض کرد و پیدا کرد جائى  یعنى در هیچ نظام مستحكم عقالئى. دیدیم همه جا تقریباً چنین چیزى وجود دارد

البته اصول . جائى است م بر آن نظام، دستگاهى وجود نداشته باشد؛ این، همهرا که براى مراقبت و نظارت بر اجراى اصول حاک

حاکم بر هر نظامى، ارزشهاى معتبر در هر نظامى، باهم متفاوت است؛ ولى تقریباً در همه جا دستگاهى وجود دارد که تأیید 

ر روى خط ارزشها و در جهت اهداف آن گیرد، ب ى حكومت انجام مى کند، امضاء کند، تصدیق کند که کارى که دارد به وسیله

گذارند دادگاه قانون اساسى، بعضى جاها مثالً پاسدار قانون اساسى از این قبیل  حاال بعضى جاها اسمش را مى. نظام است

راى ها را که به مناسبتهاى مختلف بر اصل وجود شو دیدیم از اول انقالب تا حاال بعضى.تعبیرات دارند اینجا شوراى نگهبان است

به نظر ما این ایراد، هم غیر منصفانه بود، هم حاکى از عدم آگاهى به مسائل دنیا بود؛ عدم آگاهى از . نگهبان ایراد وارد کردند

بدون شوراى نگهبان، بدون دستگاهى که تضمین کند سالمت این خطى را که حكومت دارد دنبال . واقعیتهاى جهان بود

 .داراى اصول، داراى ارزشها و داراى اهداف، بتواند کار خودش را دنبال بكندکند، معقول نیست که یك نظامِ  مى

امروز هم هرچه . بنابراین اصل ایجاد شوراى نگهبان در قانون اساسى، یك کار ضرورى و الزم و کامالً متین و حكیمانه بود

دى از همه طرف براى انسان روشن شواهد متعد. بریم مى رویم، به اهمیت حضور شوراى نگهبان بیشتر پى بیشتر پیش مى

کند که چه فكر درستى بود گذاشتن این شورا در قانون اساسى، و چه لطف بزرگى کرد خداى متعال براى این کار، و امام  مى

د دادن طور محكم در مقابل شبهات ایستادند و از شوراى نگهبان دفاع کردند؛ ایشان چه کار بزرگى را انجام مى بزرگوار ما که این
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اگر مالحظه کرده باشید، دشمنان نظام اسالمى هم در تبلیغاتِ خودشان یكى از نقاطى که متصل شاید در . و در نظر داشتند

ها از وجود این  آن. دهند، شوراى نگهبان است اى نباشد که این نقطه را فراموش کنند مورد بمباران تبلیغاتى قرار مى هیچ برهه

دانان  ند و ما واقعاً باید تشكر کنیم از آقایان محترم در شوراى نگهبان چه فقهاى عظام، چه حقوقدستگاه مهم و اثرگذار ناراحت

هاى الزمى  اینكه یك تشكیالت بظاهر کوچكى است، لیكن این کار بزرگ را توانستند انجام دهند، با حفظ رعایت محترم که با

گاهِ قانونى  دهد، همراه با استدالل متین از لحاظ تكیه را که انجام مى دارند شورا آنچه مردم توقع. ها توقع دارند که مردم از آن

باشد؛ در خود شورا و در عملكرد شورا اتحاد و انسجام وجود داشته باشد؛ شورا در کار خود تأخیر نداشته باشد؛ بوقت و بموقع 

در باب نظارت و کارى .ورا تحقق پیدا کرده استها همه بحمد اللَّه در این مدت طوالنى از مسئولیت ش این. کارها را انجام دهد

کنیم  شود، عرض مى دهند و سرانجام به شوراى نگهبان و قضاوت شوراى نگهبان منتهى مى هم که هیئتهاى نظارت انجام مى

برند، این  مىکنند، اصل این کار را زیر سؤال  گیرى مى کنند، بهانه کنند، ایراد مى اگر کسانى اشكال مى. این هم بسیار مهم است

ى  خالف انتظار نیست باالخره نظرات گوناگونى هست مهم این است که انسان و آن دستگاه عامل بداند که چه کارى بر عهده

اش عبارت از این  این کار خالصه. دهید، بسیار کار مهمى است کارى که شما انجام مى.دهد اوست و چه کارى دارد انجام مى

اى کشور و ملت تصمیم بگیرند چه در قالب مجلس خبرگان، چه در قالب مجلس شوراى اسالمى، است که کسانى که بناست بر

شود هرکسى  نمى. برخوردار باشند شود، از صالحیت الزم ها داده مى و سرنوشت کشور به دست این جمهورى چه در قالب رئیس

و ممشا و معلومات و  سالیقو اخالق و عقاید و  شود به هرکسى با هر کیفیتى در رفتار نمى. را مسلط بر سرنوشت مردم کرد

ى یك کشورِ هفتاد میلیونى، با این عظمت، با این تاریخ، بیاید قانون بنویسد؛ او را الزام  ها، اجازه داد که براى اداره معرفت و این

خاب کند، شرائطى دارد، آن کسى که بناست رهبر را انت. طور نكنى؛ این شرائطى دارد طور بكنى، این کند که باید تو این

ها وظایف  توانند بیایند رهبر بشناسند، رهبر انتخاب کنند، رهبر را برکنار کنند؛ این کس که نمى هائى دارد؛ همه صالحیت

دهید، بسیار کار  کارى که شما انجام مى.هاى سطح باال، از چنین اختیارى برخوردارند کسانى با صالحیت. مجلس خبرگان است

چه در قالب مجلس  ،بگیرنداش عبارت از این است که کسانى که بناست براى کشور و ملت تصمیم  ین کار خالصها. مهمى است

شود، از  ها داده مى و سرنوشت کشور به دست این جمهورى خبرگان، چه در قالب مجلس شوراى اسالمى، چه در قالب رئیس

شود به هرکسى با هر کیفیتى در رفتار و  نمى. رنوشت مردم کردشود هرکسى را مسلط بر س نمى. صالحیت الزم برخوردار باشند

ى یك کشورِ هفتاد میلیونى، با این  ها، اجازه داد که براى اداره اخالق و عقاید و سالئق و ممشا و معلومات و معرفت و این

آن کسى که . طور نكنى؛ این شرائطى دارد طور بكنى، این عظمت، با این تاریخ، بیاید قانون بنویسد؛ او را الزام کند که باید تو این

توانند بیایند رهبر بشناسند، رهبر انتخاب  کس که نمى هائى دارد؛ همه بناست رهبر را انتخاب کند، شرائطى دارد، صالحیت

هاى سطح باال، از چنین اختیارى  کسانى با صالحیت. ها وظایف مجلس خبرگان است کنند، رهبر را برکنار کنند؛ این

 .دارندبرخور

هاى نظام برداریم، چیزى  ى فعالیت اگر این را از مجموعه. اثبات صالحیت، امضاى صالحیت یا رد صالحیت، یك وظیفه است

چطور اجازه بدهند یك آدمى که از لحاظ عقیده، اعتقاد محكمى به مبانى نظام ندارد؛ از لحاظ . ماند براى نظام باقى نمى

بستگى او به مسائل  قل و داراى روش و اخالق مستقیمى نیست؛ ازلحاظ سیاسى، دلممشاى عملى، یك انسان سالم و مست

بستگى او به مصالح بیگانگان است، فرضاً بیاید در رأس دستگاه اجرائى یا در مسند  مردم کشورش کمتر از دل کشورش و

ترین کارهائى است که  ت، یكى از مهم؟ نظارت شوراى نگهبان در مسائل انتخابا گذارى قرار بگیرد؟ این کار جایز است قانون

. شود، ابداً نباید اعتناء کرد هائى که علیه این کار مى به جوسازى. دهد؛ کار بسیار مهمى است، کار بسیار الزمى است انجام مى
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باید معیارها را یعنى . به همان اندازه که کار مهم است، به همان اندازه سالمت کار مهم است. البته کار را باید درست انجام داد

از این معیارها نباید تخطى شود، کوتاهى هم نباید بشود، . درست فهمید، و فقط بر اساس این معیارها قبول کرد یا رد کرد

گرایش سیاسى، گرایش گروهى، گرایش . سالئق نباید دخالت کند. مقررات و قانون معیار عبارت است از.غفلت هم نباید بشود

معیار بایستى بین خود و خدا، همان معیار قانونى باشد؛ هم در . سفارش و توصیه نباید دخالت کند. دجناحى نباید دخالت کن

مرّ قانون باید رعایت . فقط باید معیار را معیار قانون قرار داد. ى قبول یا رد قوانین مجلس ها، هم در مسئله ى نظارت مسئله

جا رعایت قانون  در همان. نجا برطبق قانون عمل کنیم، مصلحت نباشدگاهى ممكن است انسان به نظرش برسد که اگر ای. شود

اندیشىِ این و آن،  تر است؛ چون اگر چنانچه بنا شد که با نظر اشخاص و افراد و مصلحت از رعایت آن مصلحت باالتر و الزم

داند، یك روزِ دیگر  ر مصلحت مىجو اى باقى نخواهد ماند؛ یك روز یك کسى یك ها به هم بخورد،دیگر ضابطه معیارها و ضابطه

کس دیگرى جور دیگرى ممكن است مصلحت بداند، یا در یك روز دو نفر دو جور مصلحت بدانند؛ لذا دیگر قانونى باقى 

البته در نگاه فقهى یا . اندیشى، بر هر نگاه و دید و بینش ضابطه مقدم است بر هر مصلحت. ماند اى باقى نمى ماند، ضابطه نمى

حقوقى در شوراى نگهبان ممكن است تغییراتى پیش بیاید؛ این ایرادى ندارد؛ براى هر مجتهدى تبدّل رأى پیش  استنباط

فهمد؛ یك روز دیگر ممكن است به همان دلیل نگاه کند، چیز دیگرى بفهمد؛ این اشكالى  امروز از دلیل، یك چیز مى. آید مى

، عیب نیست؛ منتها همین تبدّل رأى هم بایستى منطبق باشد بر ضوابط و تبدّل رأى شوراى نگهبان در موارد گوناگون. ندارد

ام، این است که آنچه را که در شوراى نگهبان به عنوان نظریه و به  ى دیگرى که من قبالً هم گفته نكته.قوانین، و منضبط باشد

تباط با شرع، موافقت و عدم موافقت با ى ار ى ارتباط با قانون اساسى، چه در زمینه شود چه در زمینه عنوان رأى صادر مى

تواند مرجعى  کند؛ مى ارزشى را تهیه مى ى حقوقىِ بسیار با ها یك مجموعه استدالل و استنادِ محكم همراه شود؛ این استدالل

وراى در خود ش. کنند ها کار مى ى مسائل حقوقى و شرعى و مسائل قوانین و این ى کسانى که در زمینه قرار بگیرد براى همه

هاى گوناگون در  شود، استدالل گیرد، حرفهاى خوب گفته مى نگهبان براى یك مسئله گاهى مباحثات فراوانى انجام مى

ها ثبت و ضبط  ارزشى است؛ این ها چیزهاى با ها چیزهاى خیلى خوبى است، این شود؛ این ى با نظرات یكدیگر مطرح مى مقابله

به هر حال یكى از نعم الهى بر ما، بحمد اللَّه .رار بگیرد تا اهمیت کار شورا حس شودنظران ق بشود و در اختیار افكار صاحب

ها  حفظ آن فقط به این نیست که در لفظ و در ظاهر و این. شوراى نگهبان است؛ این نعمت را باید قدر بدانیم و حفظ کنیم

شوراى نگهبان ساخت و پرداخت و محصول کار را با  توانیم، در احترام آن را نگه داریم؛ حفظ آن به این هم هست که هرچه مى

حسینی خامنه ای، سید علی، . )«ى شما دوستان، برادران و خواهران محترم است اتقان بیشترى همراه کنیم، که این به عهده

 (96، ص 21بیانات، ج 

 

 نقش شورای نگهبان در مسیر هدایت كشور 1-2 

هدایت مسائل مختلف کشور در بررسی قوانین موصوب ممجلس  تاثیر ایشان بر یكی دیگر از وظایف شورای نگهبان ، نقش و

شورای اسالمی و تطبیق آن با شرع مقدس و قانون اساسی کشور است. امام خامنه ای در بیاناتی در خصوص نقش شورای 

 نگهبان این گونه بیان می فرمایند:

ما براى اینكه به طور کلى از . ب به نظام کشور بخشیده استترین دستگاه و ارگانى است که انقال شوراى نگهبان مطمئن» 

در قانون . ى ما همین شوراى نگهبان است ترین و مؤثرترین مجموعه ترین و رساترین و فعال سالمت نظام مطمئن باشیم، مهم

الً طراز اول، به مسائل او. تر از طراز اولى که در صدر مشروطیت گذاشته شد، دارد اساسى ما، شوراى نگهبان حتّى نقشى مهم
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که امروز در شوراى نگهبان  ى شرع کار داشت؛ ثانیاً این کسانى ها کارى نداشت؛ فقط به مسأله قانون اساسى و امثال این

ترند، تا آن کسانى که در آن روز  هستند، با مسائل کشور و مسائل انقالب و مشكالتى که بر سر راه انقالب هست، واقف

هدایت صحیح جامعه و حفظ (997، ص93حسینی خامنه ای، سید علی، بیانات، ج ) .«ش طراز اول کار کنندخواستند در نق مى

ای  و اساس هم در هر جامعه شورای نگهبان(گیرد ) مسیر کلی اجرا و قانونگذاری از انحراف، در اینجا به وسیله جمعی انجام می

اند  و صحیح است اما اشكال بر غالب جوامعی که منحرف شده های ابتدایی در خیلی جاها خوب گیری همین است، چون جهت

 در استمرار حرکت است که باید صحیح بماند

 

 نقش اساسى شوراى نگهبان در جلوگیرى از انحراف نظام از دین1-3 

س آموزه یكی دیگر از شاخصه های اصلی وظایف شورای نگهبان، جلوگیری از انحرافات مختلف نظام از دین مبین اسالم بر اسا

های دینی و حكم قرآن می باشد، حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص نقش اساسی این شورا در این باره اینگونه می 

 فرمایند:

ى  شوراى نگهبان در مجموعه. این امر بسیار مهمّى است. ى تضمین و تأمین براى نظام اسالمى است شوراى نگهبان نقطه»

ها نیست که بگوییم ارگانها و تشكیالت مختلفى هستند؛ بعضى مهمترند،  ى دستگاه ل بقیهتشكیالت نظام جمهورى اسالمى، مث

شوراى نگهبان تشكیالتى است که اگر . اى دارد وضع ویژه هاى یك نظام مانند قانون اساسى شوراى نگهبان مثل بعضى از پدیده

اى  این چیز قابل مقایسه. این چیز کمى نیست. داشتخوب باشد و درست کار کند، این نظام دیگر خطر انحراف از دین نخواهد 

 (9379ای در دیدار با اعضای شورای نگهبان،بیانات امام خامنه. ).«با چیزهاى دیگر نیست

 

 اهمیت صیانت از هویت اسالمي توسط شورای نگهبان 1-3-1 

و محتوای   است و حفظ پیكره نگهبان  شورای  شرف  افتخار و آن  تدریجی  از استحاله  و جلوگیری  نظام   اسالمی  از هویت صیانت »

نهاد بسیار  یك   عنوان  ، به نگهبان شورای  که   است بزرگی  وظیفه  اساسی  و قانون   با اسالم قوانین  انطباق  از طریق  اسالمی  نظام  

  شورای  در دیدار اعضای ام معظم رهبریمق یاناتب) .«است داده  انجام  گذشته  سال  بیست، در  نظام  و حقیقتاً اساسی  مهم

 (.9371تیر  21،  نگهبان

 

 اهمیت نقش شورای نگهبان در اداره كشور 1-3-2 

های معتبر  اصول حاکم بر هر نظامی، ارزش»ایشان در رابطه با اهمیت نقش و تاثیر شورای نگهبان در اداره کشور می فرمایند:

یباً در همه جا دستگاهی وجود دارد که تأیید کند، امضاء کند، تصدیق کند که کاری در هر نظامی، با هم متفاوت است؛ ولی تقر

 مقام معظم رهبری بیانات) ..«استها و در جهت اهداف آن نظام  گیرد، بر روی خط ارزش ی حكومت انجام می که دارد به وسیله

ت اداره کشور توسط شورای نگهبان می فرمایند: همچنین در جایی دیگر درباره اهمی (تیر 21در دیدار اعضای شورای نگهبان، 

شكى نیست که شوراى نگهبان وظائفى قانونى دارد. به این وظائف مصرّح در قانون اساسى و که نظارت بر انتخابات و تشخیص »

مورد بحث ح کرد. یعنى این قضیه را نباید مسئله الصالحیت ها و این چیزهاست و باید تعرض نشود. این چیزها را مى شود اص

است. ممكن است در آنجا یك کسى خطائى هم بكند؛ خطا  اصالحو مورد دعوا و نزاع قرار داد؛ اینها چیزهائى است که قابل 

 (16/92/9311در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرىمقام معظم رهبری)بیانات  .«قابل جبران است. اینها مسائل اصلى نیست
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 قانون اساسي و شورای نگهبان 1-4 

در مباحث فوق به رابطه اصلی و اساسی شورای نگهبان و قانون اساسی به عنوان عالی ترین رکن نظام در پاسداشت از قانون  

مدظله العالی( اینگونه بیان شده ) امام خامنه ای اساسی در مقابل مصوبات مجلس اشاره گردید، اهمیت این موضوع از دیدگاه

ى  که این در درجه ه نظام اسالمى از خطّ دین و اسالم و همچنین از خطّ قانون اساسىشوراى نگهبان مانع این است ک»است:

قانون اساسى ستون فقرات نظام است؛ در حقیقت مرکز . منحرف شود کهدوّم اهمّیت است؛ امّا این هم خیلى اهمّیت دارد 

دستگاههاى کشور از قانون اساسى منحرف  اصلى سلسله اعصاب نظام است؛ معیار و ضابطه است و شوراى نگهبان نمیگذارد که

 (31: ، صفحه2: ، انتخاب صالحان، جلدعلی خامنه ای) .«شوند

کردند حقیقتاً یك حضور مبارکی است. تشخیص  حضور شورای نگهبان در قانون اساسی که امام هم مكرر روی آن تأکید می»

است؛ این یك چیز مبارکی برای ما و  صالحیت هات به شورای نگهبان، تشخیص یك عده انسانهای عادل، بیطرف و بصیر نسب

 (17/92/9312در تاریخ مقام معظم رهبری بیانات ) .«ی آحاد ملت استگبرای هم

 

 اعتماد ملت به شورای نگهبان 1-5 

ویژه ای در باشد که از جایگاه شورای نگهبان مساله اعتماد مردم به این شورا می ترین موضوعات در رابطه بایكی دیگر از مهم

 این زمینه برخوردار است لذا رهبری معظم انقالب حساسیت این موضوع را اینگونه بیان می دارد:

شورای نگهبان، عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سكینه قلب مؤمنین است و در حقیقت نبض نظام اسالمی به شمار »

شود که  ی و قاطع و دقیق باشد، موجب آرامش کسانی میهای گذشته آن، قو رود. وقتی شورای نگهبان مثل همه دوره می

در مراسم  مقام معظم رهبریت بیانا) «تپد و آرزویشان تحقق اهداف اسالمی و شریعت حقه نبویه است دلشان برای اسالم می

نگهبان  در قانون اساسی ما، شورای»( همچنین در جای دیگر بیان میدارند: 9361 خرداد 29بیعت اعضای شورای نگهبان، 

مشروطیت گذاشته شد، دارد. اوالً طراز اول، به مسائل قانون اساسی و امثال اینها  صدرر حتّی نقشی مهمتر از طراز اولی که د

ی شرع کار داشت؛ ثانیاً این کسانی که امروز در شورای نگهبان هستند، با مسائل کشور و مسائل  کاری نداشت؛ فقط به مسأله

. «خواستند در نقش طراز اول کار کنند ترند، تا آن کسانی که در آن روز می ر سر راه انقالب هست، واقفانقالب و مشكالتی که ب

 (9371اسفند  4در دیدار اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس،  مقام معظم رهبری)بیانات 

 

 قضاوت در مورد شورای نگهبان 1-6 

برخی از افراد و کسانی که خود را صاحب نظر می دانند در جامعه و بین احاد  این مهم در رابطه با شورای نگهبان از سوی 

مردم نمایان است و از سوی با توجه به جایگاه حساس و مردمی این نهاد و نقش تاثیر گذار آن ، خیلی از جریانات در پی ایجاد 

مدظله العالی( در خصوص قضاوت در مورد ) ینابجا در مورد این نهاد حساس می باشند از این رو امام خامنه ا قضاوت و لو

شورای نگهبان در حرف و اقدام و کار خودش، امین و مؤتمن است و همه موظفند که به چشم » شورای نگهبان می فرمایند:

امین به آن نگاه کنند. هر قاضی عادلی هم وقتیكه قضاوت میكند، ممكن است یك نفر در دلش به او اعتراض داشته باشد چون 

ین ماها عصمت که نیست و آن اعتراض بحق هم باشد؛ اما حكم قاضی، حكم یك امین مؤتمن است و بایستی عملًا مورد ب

اعتماد قرار بگیرد. امروز وضع شورای نگهبان اینطور است؛ هم در قوانین، هم در تصرفات اجرایی و شبه اجرایی از این قبیلی که 

تی مورد اعتماد و قبول و ائتمان مردم باشد و بحمد اللّه هست و هیچكس نباید به ما در باب انتخابات مشاهده میكنیم بایس
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شورای نگهبان معین کرده، حَطّی انجام بدهد و برای ی که قانون ا خودش اجازه بدهد که از این موقعیت و مقام شامخ معنوی

 (14/92/9371در تاریخ  مقام معظم رهبریبیانات ) «.ی وارد کندا نسبت به آن خدشه

 

 اهداف و پیامدهای تضعیف شورای نگهبان -2

با عنایت به جایگاه مهم شورای نگهبان و نقش به سزای این شورا در اهداف راهبردی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، 

خواهیم و تضعیف قرار گرفته که در ادامه به بیان آن  جایگاه این شورا از سوی معاندین و دشمنان نظام همیشه مورد تخریب

 پرداخت: 

 

 تخریب و حمله به شوراى نگهبان 2-1 

دشمنان نظام، تخریب جایگاه نهادهای مهم و تاثیرگذار انقالب اسالمی با استفاده از شیوه های  یكی از بارزترین شیوه های

اف دشمنان مورد مختلف می باشد. شورای نگهبان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همیشه به عنوان یكی از مهمترین اهد

هجمه های مختلف واقع شده است از این رو امام خامنه ای درباره لزوم هوشیاری در مقابل این جریانات مضر انقالب می 

 فرمایند: 

بنده هم ممكن است . فهم است، قبول است شوند؛ این ناراحتى قابل وقتى در شوراى نگهبان رد شدند ناراحت می ها بعضى»

؟  ناراحت بشوم؛ امّا آیا وقتى ناراحت شدیم بایستى جنجال بكنیم« شما صالحیّت ندارى»موردى بگویند اگر چنانچه در یك 

من تعجّب میكنم که بعضى بنا میكنند . اى وجود دارد، باید به آن راه قانونى متوسّل بشود انسان اگر ناراحت شد، اگر راه قانونى

. قبیل کارها علیه شوراى نگهبان که چرا ما را رد کردید؛ ما صالح بودیم  ینا طرف و از  طرف و آن  نوشتن در روزنامه و این

خیلى خب، شما صالح؛ اگر چنانچه شوراى نگهبان اشتباه کرده باشد، شما بایستى به آنها مراجعه کنید و آنها هم طبق قانون، 

شوراى نگهبان جزو آن مراکز . ا تخریب کردشود شوراى نگهبان ر اى که دارند باید انجام بدهند؛ اگر نشد، نمی همان وظیفه

یكى از چند مرکز مهمّى که از اوّل انقالب سعى دستگاه . اى است که از اوّل انقالب، استكبار خواسته آن را تخریب بكند اصلى

ما نباید . ن استها و استكبار بر این بوده است که آن را تخریب بكنند، شوراى نگهبا ها و آمریكایى تبلیغات اهریمنىِ صهیونیست

بله، ممكن است گِله داشته باشیم یا یك مشكلى [. ردّ صالحیّت]خاطر این  کمك کنیم و شوراى نگهبان را تخریب کنیم به

وجود داشته باشد؛ خب، مشكل را باید بگوییم؛ نباید تخریب بكنیم شوراى نگهبان را؛ این مرکزاساسى قانونى را نبایستى 

 .«کردن علیه شوراى نگهبان حقیقتاً یك کار غیر اسالمى، غیر شرعى، غیر قانونى و غیر انقالبى است پراکنى لجن. تخریب بكنیم

( همچنین ایشان درجایی دیگر در این باره ،212: صفحه 9جلد  ، رهبر جمهوری اسالمی ایران، انتخاب صالحان،علی خامنه ای

ود چه تضعیف حیثیتى، و چه تضعیف هویتى و درونى مطمئناً اگر خداى نكرده روزى شوراى نگهبان تضعیف بش»می فرمایند: 

گیرى در نظام اسالمى است، تأثیر  این نقطه که نمایشگر صحت و اتقان تصمیم. ناپذیرى به انقالب خواهد خورد ى جبران ضربه

شود  یت از او، هیچ کار نمىاى در حرکت نظام دارد و جز با اخالص و استمداد از پروردگار و طلب هدا کننده العاده و تعیین فوق

تخریب  مدظله العالی( در مورد) ایامام خامنه (91، ص 99علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی ایران، بیانات، جلد ) «.کرد

 نیز بیاناتی به شرح ذیل ایراد نموده اند:تالش دشمن براى اعمال نفوذ در انتخابات و غیر قانونى جلوه دادن آن شورای نگهبان و 

! یكى از کارهایى که آنها امروز بجد دنبال میكنند این است که شوراى نگهبان را تخریب کنند؛ ببینید برادران و خواهران عزیز»

ى اساسى در کشور و در نظام جمهورى اسالمى بشدّت  ها از اوّل انقالب با چند نقطه آمریكایى. تخریب شوراى نگهبان معنا دارد
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توجّه هم   وراى نگهبان بود؛ سعى کردند، تالش کردند و از بعضى افراد داخلى غافل و بىاش ش مخالف بودند که یكى

هاى  توانند حاال درصددند تصمیم سوءاستفاده کردند بلكه بتوانند بساط شوراى نگهبان را جمع کنند البتّه نتوانستند و نمی

هاى شوراى  زیز ما به این درست توجّه کنند؛ وقتى تصمیم؟ جوانهاى ع معناى این کار چیست. شوراى نگهبان را زیر سؤال ببرند

؟ معنایش این است که انتخاباتى که پیش رو است،  نگهبان زیر سؤال رفت و ادّعا شد که اینها غیر قانونى است، معنایش چیست

است مجلسى که بر اش این  ؟ نتیجه اش چیست غیر قانونى است؛ وقتى انتخابات غیر قانونى شد، برخالف قانون شد، نتیجه

اساس این انتخابات تشكیل خواهد شد، غیر قانونى است؛ معناى غیر قانونى بودن مجلس این است که در طول چهار سال هر 

اعتبار است؛ یعنى کشور را چهار سال در خأل مجلس و خأل قانون نگه داشتن؛  قانونى که در این مجلس بگذرد، اعتبار ندارد و بى

صدایى میكنند،  کسانى که با دشمن در داخل هم البتّه آن. نگهبان این است و دشمن این را میخواهد معناى تخریب شوراى

من متّهم نمیكنم کسى را به خیانت؛ ملتفت نیستند، توجّه ندارند امّا واقع قضیّه این . کار میكنند بیشترشان ملتفت نیستند چه

هایشان برخالف قانون بوده  گیرى ا زیر سؤال ببریم و بگوییم که تصمیمتخریب شوراى نگهبان، اینكه شوراى نگهبان را م. است

گذارى در مجلس  است، تخریب شوراى نگهبان نیست، تخریب انتخابات است، تخریب مجلس است، تخریب چهار سال قانون

یم؛ افكار عمومى باید بدانند این را من باید به افكار عمومى بگو. ببینید، نقشه را چه زیرکانه میكشند. است؛ دنبال این هستند

کار دارد میكند امّا کار این  کسى که علیه شوراى نگهبان حرف میزند، خودش ملتفت نیست و توجّه ندارد که چه این را؛ آن

ى بدیع،  نظیر، این پدیده ى بى این پدیده -ساالرى دینى  تالش دشمن متمرکز است بر اینكه جمهورى اسالمى را از مردم. است

کردند که  می اگر میتوانستند انتخابات را متوقّف. محروم کنند؛ تالششان این است -ى جذّاب براى ملتّهاى مسلمان  پدیدهاین 

. کردند که نتوانستند اثر می نتوانستند و نخواهند توانست؛ اگر میتوانستند شوراى نگهبان را از بین میبردند یا نظارت او را بى

ای،  علی خامنه) «.شوند؛ باید حواسمان جمع باشد ها دارند وارد می ها متوسّل شدند، از این راه راهحاال که نتوانستند، به این 

 (211: ، صفحه37: رهبر جمهوری اسالمی ایران، بیانات، جلد

 

 اهمّیت حفظ اعتماد عمومى توسّط شوراى نگهبان( 2-2

شوراى نگهبان همچنان که »اینگونه می فرمایند:  آن معظم له در خصوص اعتماد مردم نسبت به شورای نگهبان و اهمیت حفظ

هاى مختلف بیشتر در  هرچه افراد از جهات و جناح. ى اعتماد عمومى بوده است، باید مظهر این اعتماد هم باشد  واقعاً وسیله

ه این امكان و وسیله ما باید کارى کنیم ک. انتخابات شرکت کنند، این براى نظام بهتر است؛ براى شوراى نگهبان هم بهتر است

نباید طورى باشد که یك جریان، ولو در یك شهر خاص، احساس بكند که در این . براى ورود اشخاصِ بیشتر فراهم بشود

جا همه احساس کنند که میتوانند آن فرد مورد نظر خودشانرا واقعاً آزادانه  انتخابات وارد نیست؛ باید طورى باشد که در همه

البتّه من . ى اعتماد عمومى باشد ى شوراى نگهبان و حرکتى که در این مقطع انجام میدهد، باید مظهر و آینهانتخاب بكنند؛ یعن

من شماها را از لحاظ اخالقى و علمى، عادل و زکى و نزیه میدانم و مطمئنّم . شخصاً به آقایان در حدّ اعالى اعتماد، اعتماد دارم

هرحال اینها  قایان واقعاً وجود دارد و ضوابط کاملًا رعایت خواهد شد؛ لیكن بهطورى که هست، در ذهن آ که مصلحت هم، آن

، رهبر علی خامنه ای) «کلّیاتى است که الزم است گفته بشود تا براى عمل و موارد شبهه، وضع روشنى وجود داشته باشد

ى اعتماد عمومى بوده  که واقعاً وسیلهشوراى نگهبان همچنان »(،27: ، صفحه2: جمهوری اسالمی ایران، انتخاب صالحان، جلد

هاى مختلف بیشتر در انتخابات شرکت کنند، این براى نظام  هرچه افراد از جهات و جناح. است، باید مظهر این اعتماد هم باشد

. ما باید کارى کنیم که این امكان و وسیله براى ورود اشخاصِ بیشتر فراهم بشود. بهتر است؛ براى شوراى نگهبان هم بهتر است
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نباید طورى باشد که یك جریان، ولو در یك شهر خاص، احساس بكند که در این انتخابات وارد نیست؛ باید طورى باشد که در 

نه انتخاب بكنند؛ یعنى شوراى نگهبان و حرکتى توانند آن فرد موردنظر خودشان را واقعاً آزادا جا همه احساس کنند که می همه

البتّه من شخصاً به آقایان در حدّ اعالى اعتماد، . ى اعتماد عمومى باشد دهد، باید مظهر و آینه که در این مقطع انجام می

ورى که هست، ط دانم و مطمئنّم که مصلحت هم،آن من شماها را ازلحاظ اخالقى و علمى، عادل و زکى و نزیه می. اعتماد دارم

هرحال اینها کلّیّاتى است که الزم است گفته بشود   در ذهن آقایان واقعاً وجود دارد و ضوابط کامالً رعایت خواهد شد؛ لیكن به

، رهبر جمهوری اسالمی ایران، انتخاب صالحان، علی خامنه ای) «تا براى عمل و موارد شبهه، وضع روشنى وجود داشته باشد

 (،212: صفحه

 

 تعرض به شورای نگهبان 2-3 

عالوه بر تخریب جایگاه شورای نگهبان، یكی دیگر از اهداف دشمن حمله و تعرض به شورای نگهبان می باشد که در طول این 

مدتی که از عمر شكوهمند نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران میگذرد از هیچ عاملی در این زمینه کوتاهی ننموده اند لذا در 

طور باید رعایت کنند. آنهایی که  کسانی هم که در بیرون این مجموعه هستند، همین»معظم انقالب می فرمایند: این باره رهبر 

احترامی کردن و هتك حرمت شورای  دستشان هست، تریبونی در اختیارشان هست، بفهمند که اعتراض کردن، بی  قلمی به

ها را  ذهن: گونه است قدم تصویر کنیم، این به اگر بخواهیم قدم نگهبان، خطای کوچكی نیست. قابل قبول و قابل تحمّل نیست.

بینید که به شوراى نگهبان  اآلن مى. تحت تأثیر قرار دادن؛ سپس موانع نفوذ در ارکان نظام را از بین بردن؛ مثل شوراى نگهبان

کنند، از آن جنجالهاى  مى و این چیزهایى که بازهم رویش جنجال« نظارت استصوابى»این بحث . شود هم خیلى حمله مى

اى است که هدفش تضعیف شوراى نگهبان و در واقع نفوذ دادن عناصر مخالف با اسالم و مخالف با امام  ریشه مبنا و بى بسیار بى

کنند همان بالیى که یك  فكر مى. مانعشان شوراى نگهبان است. گذارى است و مخالف با نظام جمهورى اسالمى در ارکان قانون

توانند بر سر شوراى نگهبان هم بیاورند، که البته نخواهند توانست و  ر آن هیئت علماى طراز اوّل آوردند، به این وسیله مىروز س

طرّاحان سیاسى و امنیتى و جنگ روانى . هدف این است؛ این قدم بعدى است. مطمئنّاً چنین چیزى تحقّق پیدا نخواهد کرد

ند که اگر این کار هم به نتیجه برسد، آن وقت قدم بعدى نفوذ در مجلس است و کن دشمن، پیش خودشان چنین محاسبه مى

ای ، رهبر جمهوری  علی خامنه. )«خواهند وارد شوند گونه مى این. این به معناى نفوذ در دولت و نفوذ در ارکان نظام است

ى به شوراى نگهبان است؛ خب،  ، حملهیكى از غلطترین کارها در این زمینه»( 99 ، صفحه29: اسالمی ایران، بیانات، جلد

ى مورد اعتماد است؛ در قانون اساسى شأنى براى شوراى نگهبان معیّن شده است، مشخّص شده  شوراى نگهبان یك مجموعه

دانِ برجسته که منتخب مجلس شوراى اسالمى در شوراى نگهبان هستند؛ چطور  است؛ شش نفر فقیهِ عادل، شش نفر حقوق

اند؟ خب این  اند، یا فالن کس را قبول کرده شوراى نگهبان را که مثالً از روى غرض فالن کس را رد کرده ندآسان متّهم بكن

 رهبر جمهوری اسالمی ایران، جلدای ،  لی خامنهع) .«تهمت گناه کبیره است؛ توبه الزم دارد؛ باید توبه کنند. تهمت زدن است

 (،61: ، صفحه49

 

 نگهباناهمیت حفظ شاٌن شورای  (2-4 

مدظله العالی( در خصوص حفظ شان و لزوم حفظ جایگاه حفظ شورای نگهبان نیز فرمایشاتی ایراد ) حضرت امام خامنه ای

 نموده اند که به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود: 
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محترمی که در چنین دستگاهی که این همه اهمیت دارد، باید ابهّت و اقتدار و تكریم و حرمتش حفظ شود. هم خود آقایان 

شما آقایان بایستی این ابهّت و احترام و حرمت را حفظ کنند، هم دیگران که »این شورا و یا منتسب به این شورا هستند مثلِ 

ای از کشور کاری کند که دهان بدخواهی را باز کند  های نظّار در گوشه در بیرون شورا هستند. مبادا خدای نكرده کسی از هیأت

نگهبان هتك شود؛ یا در بیان مطالب طوری حرف زده شود که احیاناً کسانی به عنوان اعتراض نه از سر  و احترام شورای

 (61: ، صفحه49: ای ، رهبر جمهوری اسالمی ایران، بیانات، جلد علی خامنه) خیرخواهی حرمت شورای نگهبان را هتك کنند.

ى مورد اعتماد   گهبان است؛ خب، شوراى نگهبان یك مجموعهى به شوراى ن  ترین کارها در این زمینه، حمله یكى از غلط

است؛ در قانون اساسى شأنى براى شوراى نگهبان معیّن شده است، مشخّص شده است؛ شش نفر فقیهِ عادل، شش نفر 

که  دانِ برجسته که منتخب مجلس شوراى اسالمى در شوراى نگهبان هستند؛ چطور آسان متّهم بكنند شوراى نگهبان را حقوق

تهمت گناه کبیره است؛ . اند؟ خب این تهمت زدن است اند، یا فالن کس را قبول کرده مثالً از روى غرض فالن کس را رد کرده

همچنین ایشان در خصوص اهمیت حفظ  (96/99/9311، بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم) «توبه الزم دارد؛ باید توبه کنند

یك وظیفه هم بر عهده دیگران است که پاسداری کنند؛ »گاه های اجرایی می فرمایند:شان شورای نگهبان توسط دیگر دست

یعنی نماینده مجلس و وزیر و مسئول دولتی و مسئول قضائی، جایگاه شورا شورای نگهبان را با همان اهمیتی که دارد، 

مقام  بیانات) .«ری کنند و معتبر بشمرنداش را پاسدا بشناسند و رعایت کنند و حرمت آن را حفظ کنند و دستور و رأی قانونی

  ( 9311مرداد  99،  جمهوری در مراسم تنفیذ ریاست معظم رهبری

 

 شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات و صیانت از آراء -3

ب در به نقش شورای نگهبان در مورد نظارت از انتخابات و صیانت از آرای مردم بر اساس دیدگاه رهبر معظم انقال این بخش در

 خصوص وظایف این دستگاه در امور مربوط به انتخابات خواهیم پرداخت:

 

 ى تأیید شوراى نگهبان؛ احراز صالحیّت كاندیداها الزمه 3-1 

باید گفت به تبعیّت ناخواسته »اینگونه می فرمایند:  آیت اهلل خامنه ای در سخنانی درباره موضوع احراز هویت کاندیداها حضرت

شوراى . گونه افراد کنند به شوراى نگهبان؛ بنده حقیقتاً گله دارم از این دشمن برخى از اشكاالت را متوجّه میو نادانسته از 

شما هم جاى شوراى نگهبان باشید، غیر از این عمل . نگهبان کار خودش را با جدّیّت، با زحمت فراوان، با تالش انجام داد

خب، این اشكال از قانون است؛ اگر این . دید باید دوازده هزار پرونده را می. ..شوراى نگهبان درظرف بیست روز. نخواهید کرد

ما چرا باید آن اشكال قانونى را به پاى . اشكال قانونى برطرف بشود، آن مشكلى که مترتّب بر این هست برطرف خواهد شد

. زنند میكنم از بعضى که این حرف را میکنند؛ من تعجّب  ؟ آقایان صحبت از احراز و عدم احراز می شوراى نگهبان بنویسیم

شود آن شخص را تأیید کرد؟ بدون  خب، شما همه اهل فضلید، اهل علمید؛ آیا بدون احراز شرایط براى یك مسئولیّت، می

نید؛ توا جواب دارید؟ نمی اینكه شما احراز کنید شرایط قانونىِ این کار را دارد، میتوانید آن را تأیید کنید؟ پیش خداى متعال

شوراى نگهبان اگر احراز نكرد، ناگزیر است از اینكه بگوید من احراز نكردم؛ . توانید جاى شوراى نگهبان باشید نمی شما هم به

خواهید شوراى  اگر می. شود؛ خب، این ایرادى نیست که به شوراى نگهبان وارد بشود وقتى احراز نكرد، طبعاً طرف رد می

، رهبر جمهوری اسالمی ایران، انتخاب صالحان، لی خامنه ای) .«د، باید قانون را اصالح کنیدنگهبان فرصت احراز داشته باش

 (،211: صفحه
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 احراز صالحیت كاندیدا توسط شورای نگهبان 3-2 

آنچه که در »ایشان در خصوص احراز هویت کاندیداها توسط شورای نگهبان و لزوم دقت نظر در این رابطه می فرمایند:  

ها را احراز  ى شوراى نگهبان است و قهراً باید صالحیت رسد، این است که احراز، وظیفه حراز صالحیت به ذهنم مىى ا مسأله

شود تا وارد میدانى شود که شرایطى براى آن میدان  کسى که داوطلب مى. ى وزارت کشور هم هست کند؛ همچنان که وظیفه

این، مخصوص . که بایستى شرایط را در آن شخص احراز کنیدهست و شما هم مسئول این گذرگاه هستید، طبیعى است 

ى محرز را خیلى تنگ نگیرید؛  البته آقایان احراز را حتمى بگیرید؛ اما دایره. ى همه است شوراى نگهبان هم نیست؛ به عهده

ى که براى واقعاً ببینیم آن مقدار صالحیت. یعنى صالحیتى که براى مجلس هست، مشخص شود که چگونه صالحیتى است

. ى شرایط وجود دارد، چه اندازه التزامى است ى التزام به قانون اساسى و التزام به دین مبین اسالم و بقیه مجلس در زمینه

آن التزام شدید کذایى که با اندک چیزى که دیده شود . شود این را یك امرِ مقول به تشكیك دانست که شدّت و ضعف دارد مى

ى مجلس الزم باشد؛ آن مثالً فرض بفرمایید براى رهبرى یا براى برخى از  نیست که براى نمایندهگردد، معلوم  مخدوش مى

براى مجلس حدّى از این خصوصیات و شرایط الزم است که ما اسمش را صالحیتها . ى دیگر الزم است رتبه مقامات عالى

: ای رهبر جمهوری اسالمی ایران، بیانات، جلد  خامنه لیع) .«آن حد را باید درست تشخیص داد و آن را احراز کرد. گذاریم مى

 (،44: ، صفحه22

 

 ها ى شوراى نگهبان؛ حفظ احترام و آبروى اشخاص در بررسى صالحیّت وظیفه 3-3 

ى دیگر حفظ احترام   نكته»مدظله العالی( در خصوص حفظ حریم شخصی کاندیداها در انتخابات می فرمایند؛ ) امام خامنه ای

هایشان مشكلى دیده شد که بنا شد به مجلس نروند، مشكل آنها بازگو و پخش  اگر کسانى در پرونده. اشخاص است و آبروى

اید، باید علّت آن را صریحاً  را که رد کرده شخص  البتّه ممكن است بعضى کسان بگویند فالن. نگردد و هتك حرمت آنها نشود

ها  ن را بگویید؛ امّا اگر مطلبى ناگفتنى است، نباید آبروى اشخاص با این حرفاگر مطلبى گفتنى است، اشكالى ندارد آ. بگویید

در اسالم حرمت مؤمن . اند، پس ما آبروى این آدمها را ببریم؛ نه اند و فشار آورده طور گفته چون به ما این. برود و بیان شود

 (211: ی اسالمی ایران، انتخاب صالحان، صفحه، رهبر جمهورعلی خامنه ای) .«خیلى اهمّیّت دارد و نباید هتك حرمت شود

 

 اعتقاد به انقالب به مجلس  اهمّیّت جلوگیرى از ورود افراد بى 3-4 

ای در خصوص نظارت بر کاندیداها و جلوگیری از ورود بی اعتقاد به انقالب به مجلس را می امام خامنه از فرمایشات حضرت

اگر در معیارهایى که نسبت به نمایندگى مجلس وجود دارد، واقعاً دقّت شود، همین »توان بیانات ایشان به شرح ذیل ذکر نمود: 

اعتقاد به رسالت انقالبى و مسئولیّت نمایندگى و کسانى  باید مراقب بود که آدمهاى اهل سوءاستفاده و بى. آید هم از آب درمى

اى انجام دهند، وارد مجلس  کارى نكرده خراب خداى اى بكنند یا که میخواهند وارد مجلس شوند فقط براى اینكه سوءاستفاده

، رهبر جمهوری اسالمی علی خامنه ای) «باید دقّت کنید مجموع شرایطى که گذاشته شده است، همین نتیجه را بدهد. نشوند

 (211: ایران، انتخاب صالحان، صفحه
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 در انتخابات ها ضرورت رعایت اصول مهم در بررسى صالحیّت 3-5 

البتّه »اینكونه بیان می دارند:  انقالب در خصوص دقت و اهمیت در بررسی صالحیت ها توسط شورای نگهبان رهبر معظم

ى ضعفى هم باشد؛ امّا لزومى ندارد که انسان هر چیز کوچكى را در اشخاص ببیند و  ها ممكن است در کسى نقطه بعضى وقت

طور بود بحمداهلل حاال  ى را بر زبان جارى کرده است؛ یا مثالً قبالً اینوقت حرف  جا یك کس در فالن مثالً فالن. آن را بزرگ کند

ضدّیّت با والیت »داد که برخالف مذاق بعضى بود، فوراً او را به  شود که تا کسى مختصر حرکتى انجام می کمتر دیده می

امروز مردم این . ت فقیه محسوب شودکلمه حرفى زد، ضدّ والی  طور نیست که حاال هرکس یك نه، این! کردند متّهم می« فقیه

غرض؛ . کنند اند و زندگى می ترین اصل پذیرفته عنوان یك اصل مهم، بلكه مهم  کشور قانون اساسى و اساس والیت فقیه را به

خودى را باید کنار  هاى بی نظرى و دقّت  اهمّیّت، تنگ توجّه به چیزهاى کم. نمیشود افراد را به اندک چیزى متّهم کرد

اى، از فقد یا ضعف نظارت   پرستى،اشرار منطقه  اساس قضیّه همان چیزهایى است که واقعاً همه را میترساند؛ آدم پول. ذاشتگ

طور که جناب آقاى جنّتى در نماز  گونه افراد کار و تالش کند؛ یا مثالً آن استفاده کند و وارد مجلس شود و بعد بخواهد براى آن

طور کسانى را شناختید،  اگر واقعاً این. دند در هنگام انتخابات به او پول بدهند تا وارد مجلس شودکر ى دیروز اظهار می جمعه

کنند،  طور کارها به مردم پول میدهند یا دهن مردم را شیرین می اگر دیدید کسانى هستند که براى این. دریغ ردّشان کنید بى

خاطر امور مادّى و در راه کسب  شود کسانى هستند که به معلوم می وقتى. ها، آدمهاى نامناسبى هستند بدانید که این آدم

. کند، غصب کنند، بایستى جلویشان گرفته شود خواهند مسند باارزشى را که قانون براى مردم وضع می متاع دنیوى می

ظام و اعتقاد به اسالم و انقالب ى آنچه که در یك نماینده الزم است، اعتقاد به این ن بنابراین عمده .معیارها هم ناظر به این است

 نمی ها گوییم، منظور این نیست که غیر مسلمان البتّه اعتقاد به اسالم که می. و سعى براى انجام یك مسئولیّت و تعهّد است

ه مالک عمده براى کسانى ک. توانند بیایند توانند بیایند؛ خیر، اقلّیّتهاى مذهبى هم طبق همان موازینى که وجود دارد، می

ى چیزها را میشود واقعاً با اغماض نگاه کرد؛ مگر  میخواهند به مجلس بیایند این است که اگر این در کسى وجود داشت، بقیّه

( همچنین ،211: ، رهبر جمهوری اسالمی ایران، انتخاب صالحان، صفحهعلی خامنه ای) «امرى باشد که خالف قانون است

هاى  شوراى محترم نگهبان صالحیّت. ها عرض بكنم ى صالحیّت ع به این مسئلهمن دو سه جمله راج»ایشان می فرمایند: 

ها را احراز کند؛ باید  شوراى نگهبان ازلحاظ قانونى موظّف است صالحیّت. کند نمی کند، بعضى را هم احراز افرادى را احراز می

ها را  میشگى ما این بوده است که سطح صالحیّتى ه البتّه توصیه. تشخیص بدهد، باید برسد به اینكه این صالحیّت وجود دارد

 «ى معدودى ته آن بمانند ا قدر باال نبرند که یك عدّه آن

 

 صالحیتیا رد صالحیت، امضاى صالحیتوظیفه بودن اثبات  3-6

 تصالحیامضاى  صالحیت،اثبات » خامنه ای در خصوص حوزه ی تایید یا رد صالحیت توسط شورای نگهبان می فرمایند؛ امام

، یك وظیفه است. اگر این را از مجموعه فعالیت هاى نظام برداریم، چیزى براى نظام باقى نمى ماند. چطور اجازه صالحیتیا رد 

بدهند یك آدمى که از لحاظ عقیده، اعتقاد محكمى به مبانى نظام ندارد؛ از لحاظ ممشاى عملى، یك انسان سالم و مستقل و 

ت؛ از لحاظ سیاسى، دل بستگى او به مسائل کشورش و مردم کشورش کمتر از دل بستگى داراى روش و اخالق مستقیمى نیس

او به مصالح بیگانگان است، فرضاً بیاید در رأس دستگاه اجرائى یا در مسند قانون گذارى قرار بگیرد؟ این کار جایز است؟ نظارت 

بیانات در ) .«دهد؛ کار بسیار مهمى است انجام مىشوراى نگهبان در مسائل انتخابات، یكى از مهم ترین کارهائى است که 

 (9316/ 14/ 21بخشهاى نظارتى مسئوالندیدار با اعضاى محترم شوراى نگهبان قانون اساسى و 
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 اهمّیّت نظارت بر انتخابات 3-7 

کار نظارت بر »فرمایند:  نظارت بر انتخابات از دیدگاه امام خامنه ای از جایگاه ویژه ای برخوردار است لذا دراین باره می اهمیت

انتخابات، کار بسیار بااهمّیّتى است؛ زیرا که سالمت انتخابات، سالمت مجلس را به دنبال دارد و سالمت مجلس، سالمت قوانین 

 ییك دستگاه اجرائى هرچند هم که کارآمد باشد، اگر قوانینى که در اختیار آن قرار م. هاى کار را در کشور به دنبال دارد و مایه

صحّت نظام ما به حفظ جهت اسالمى و . سالم و صحیحى نباشد، باالخره در آن انحراف پیدا خواهد شد گیرد، قوانین رسا و

اگر سالمت نظام به این است که قوانین صحیحى . شود رعایت قانون اساسى در آن است؛ و این با شوراى نگهبان تأمین می

چنانى را که منطبق با اسالم است، ارائه بكند و  ناکرده مجلس نتواند قوانینِ آن داىباشد و اسالم در آن رعایت بشود، چنانچه خ

بنابراین، . ى اجرائى کشور اثر خواهد گذاشت تصرّفات مجلس، تصرّفات خوب و درستى نباشد، بالشك این در وضع دولت و اداره

و داراى اعضاى مؤمن و منطبق با ضوابط،  یك مجلس سالم و قوى و کارآمد. سالمت نظام، به سالمت مجلس وابسته است

ى رعایت این ضوابط در   بنابراین، شما که االن در آستانه. خواهد توانست پشتیبانىِ قانونى نظام را به شكل صحیحى انجام بدهد

ای، علی، رهبر  امنهخ) «دقّت رعایت کنید دهید؛ لذاست که بایستى ضوابط را به انتخابات هستید، کار بسیار مهمّى را انجام می

 (،277: جمهوری اسالمی ایران، انتخاب صالحان، صفحه

هایى است که باهم این بار سنگین را  ى بعدى، همكارى دستگاه  نكته»در جایی دیگر درباره اهمیت این موضوع بیان میدارند: 

ه میخواهند این بساط مقدّس را آن کسانى ک. بر دوش دارند؛ چه وزارت کشور، چه شوراى محترم نگهبان، چه نیروى انتظامى

من امیدوارم در این نوبت . وجود بیاورند پاسدارى کنند، باید باهم هماهنگ باشند؛ همكارى کنند و در خودشان تفاهم به

، رهبر جمهوری اسالمی ایران، علی خامنه ای) «بینى من هم همین است شاءاهلل این تفاهم به حدّ اعلى برسد؛ پیش انتخابات، ان

وظیفه نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات، از جمله  »( عالوه بر این ،2: ، صفحه39: نات، جلدبیا

کارهاى بسیار بزرگ و مهمى است که در قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان گذاشته شده است. اگر نظارت شوراى نگهبان 

اى نگهبان انجام نگیرد، اصل این انتخابات زیر سؤال خواهد رفت و اعتبار خود نباشد، واگر تأیید صحت انتخابات به وسیله شور

ن الدر دیدار با اعضاى محترم شوراى نگهبان قانون اساسى و مسئو رهبر جمهوری اسالمی ایران بیانات) .«را از دست خواهد داد

 (9316/ 14/ 21بخشهاى نظارتى

 

 میان كاندیداهاضرورت جلوگیرى از ورود افراد ناصالح در 3-8 

آخرین بحث از موضوع وظایف شورای نگهبان در حوزه انتخابات حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص ضرورت جلوگیری از  در

شود، بایستى یك انسان صالح باشد؛ حاال  اى که وارد مجلس می آن نماینده»ورود افراد ناصالح در میان کاندیداها می فرمایند؛ 

و علم و توانایى باشد، آن چیزهایى است که قانون معیّن کرده و مردم طبق آنچه که صالحشان هست،  در چه حدّى از معرفت

ناکرده در  عنوان یك ابزار اطمینان، نگذارید که خداى گیرى خواهند کرد؛ لیكن شما به شاءاهلل تشخیص خواهند داد و تصمیم ان

اگر  اد مالى، یا فسادهاى گوناگون اخالقى، یا فساد عقیدتى و سیاسىاگر کسى فاسد است فس. وجود بیاید این طریق اختاللى به

: گیرد به تعبیر رسایى که بین مردم رایج است ها را از آنها می کند، نظام را تضعیف میكند و کارایى دستگاه گرى می کسى فتنه

آن . ا کند؛ او نباید وارد مجلس بشودتواند در آن تریبونِ به آن عظمت حضور پید چوب الى چرخ دستگاه میگذارد واقعاً نمی

هاى سیاسى، یا به  یا به انگیزه -اى  کسانى که واقعاً رفتار و اعمال و گفتار آنها حاکى از این است که براى خاطر هرانگیزه

این .دجهت بایستى خیلى رعایت کر هاى شخصى و خصلتى با نظام مقابله دارند، اینها نباید وارد مجلس بشوند؛ ازاین انگیزه
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بیند که وقتى  انسان کسانى را می. ى جدّى است اى که عرض کردم، یك مسئله گرى ى فساد مالى و فساد اخالقى و فتنه مسئله

کنند؛ برایشان خالف واقع گفتن و دروغ گفتن، بلكه مردم  گرى استفاده می گیرند، از آن تریبون براى فتنه در تریبونى قرار می

واقعاً اگر چنین کسانى باشند، باید جلوى آنها را ! حق را باطل و باطل را حق جلوه دادن، اهمّیّتى نداردرا به ناحق تهییج کردن، 

 (،271: ای، علی، رهبر جمهوری اسالمی ایران، انتخاب صالحان، صفحه خامنه) .«گرفت و نباید گذاشت به مجلس راه پیدا کنند

 

 نتیجه گیری

عالی( فارغ از جایگاه حقوقی شورای نگهبان جایگاه و اهمیت شورای نگهبان بر کسی پوشیده مدظله ال) ایاز دیدگاه امام خامنه

نیست. شورای نگهبان عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سكینه قلب ملت است. شورای نگهبان مطمئن ترین دستگاه و ارگانی 

ین و فعال ترین مجموعه در کشور می باشد. شورای است که انقالب به نظام کشور بخشیده است. این ارگان مهم ترین، رساتر

نگهبان نقطه تضمین و تامین برای نظام اسالمی است. شورای نگهبان به عنوان انقالب تپنده دستگاه های اجرایی کشور می 

 باشد که بایستی از آن در برابر خطرات و هجمه ی دشمنان محافظت کرد.

یشه در امور کشورداشته است، همواره در طول زمان مورد تعرض و تخریب از شورای نگهبان به دلیل اهمیت و نقشیكه هم

سوی دشمنان داخلی و خارجی قرار گرفته است. شورای نگهبان جزو آن مراکز اصلی ای است که از اول انقالب استكبار 

 ی مظهر این اعتماد بماند.خواسته آن را تخریب کند، شورای نگهبان همچنان همیشه وسیله اعتماد عمومی بوده است و بایست

این دستگاه اجراییباید این اعتماد را همیشه در هر زمان حفظ کند. مردم ستون های این کشور هستند که باید در هر شرایطی 

 اعتماد آنها نسبت به دستگاه های اجرایی حفظ شود تابه کمك یكدیگر هدف های انقالب را پیش برند.

ر امور انتخابات است که اصلح ترین افراد انتخاب شده تا این کشتی پر تالطم در میان موج در آخر نقش مهم شورای نگهبان د

 های خروشان همچنان به سوی اهداف معنوی انقالب پیش برود.

 

 فهرست منابع 

 .9411هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، جلد دوم، نشر میزان، سال  -9

نظام جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر اصول قانون اساسی، پژوهشكده شورای نگهبان، جلد  کعبی، عباس، تحلیل مبانی -2

 9314اول، سال 

 WWW.SHORA-RC.IR نشانیتارنمای پژوهشكده شورای نگهبان به  -3

العظمی خامنه ای و آثار انتشارات انقالب مجموع بیانات و پیام های مقام معظم رهبری انقالب اسالمی حضرت ایت اهلل  -4

 .اسالمی در نرم افزار حدیث والیت

مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی کتاب انتخاب صالحان،  -2

 .ش.ه 9311ایران،  -ای، انتشارات انقالب اسالمی، تهران  خامنه

ای،  فرهنگی انقالب اسالمی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه مؤسسه پژوهشیکتاب پرسش و پاسخ،  -6

 .ش.ه 9311ایران،  -انتشارات انقالب اسالمی، تهران 

 .222، ص 9411هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، جلد دوم، نشر میزان، سال  -7

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


 هفق و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 91 -36، صفحات 9411 مستانز ،4 شماره ،7 دوره

34 

 

سیرت انقالب اسالمی در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی ، رهبر جمهوری اسالمی ایران، صورت و علی خامنه ای -1

، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، دفتر حفظ و نشر آثار 44: ، صفحه(مدظله العالی)ای  حضرت آیت اهلل العظمی خامنه

اى هیئت نظارت بر در دیدار اعض .ش.ه 9311ایران،  -ای، انتشارات انقالب اسالمی، تهران  حضرت آیت اهلل العظمی خامنه

 .94/99/9374انتخابات شوراى نگهبان 

 ، 96: ، صفحه21: رهبر جمهوری اسالمی ایران، بیانات، جلد علی خامنه ای، -1

، بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضاى محترم شوراى نگهبان قانون اساسى و مسئولین بخشهاى نظارتى  -91

21/4/9316 

بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با ) ،997: ، صفحه93: سالمی ایران، بیانات، جلد، رهبر جمهوری اعلی خامنه ای  -99

 .(21/4/9316) هاى نظارتى اعضاى محترم شوراى نگهبان قانون اساسى و مسئولین بخش

، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب 31: ، صفحه2: ، رهبر جمهوری اسالمی ایران، انتخاب صالحان، جلدعلی خامنه ای  -92

در ) .ش.ه 9314ایران،  -ای، انتشارات انقالب اسالمی، تهران  المی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنهاس

 (.99/94/9374دیدار اعضاى هیئت نظارت بر انتخابات شوراى نگهبان 

 رای نگهبان به نشانیتارنمای پژوهشكده شو) 9379آبان  3در دیدار اعضای شورای نگهبان،  مقام معظم رهبری بیانات  -93

WWW.SHORA-RC.IR) 

 تارنمای پژوهشكده شورای نگهبان به نشانی. )9371تیر  21،  نگهبان  شورای  در دیدار اعضای مقام معظم رهبری بیانات  -94

WWW.SHORA-RC.IR) 

 تارنمای پژوهشكده شورای نگهبان به نشانی) 9316تیر  21در دیدار اعضای شورای نگهبان،  ظم رهبریمقام مع بیانات  -92

WWW.SHORA-RC.IR) 

، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب 31: ، صفحه2: ، رهبر جمهوری اسالمی ایران، انتخاب صالحان، جلدعلی خامنه ای  -96

در . )ش.ه 9314ایران،  -ای، انتشارات انقالب اسالمی، تهران  فتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنهاسالمی، د

 (99/94/9374دیدار اعضاى هیئت نظارت بر انتخابات شوراى نگهبان 

ای نگهبان تارنمای پژوهشكده شور. )9361خرداد  29در مراسم بیعت اعضای شورای نگهبان،  مقام معظم رهبریبیانات  -97

 (WWW.SHORA-RC.IR به نشانی

تارنمای . )9371اسفند  4در دیدار اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس،  مقام معظم رهبریبیانات  -91

 (WWW.SHORA-RC.IR پژوهشكده شورای نگهبان به نشانی

-WWW.SHORA تار نمای پژوهشكده شورای نگهبان به نشانی) 14/92/9371در تاریخ  مقام معظم رهبریبیانات   -91

RC.IR) 

-WWW.SHORA تارنمای پژوهشكده شورای نگهبان به نشانی) 17/92/9312در تاریخ مقام معظم رهبری بیانات   -21

RC.IR) 

، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب 212: صفحه 9جلد  ، رهبر جمهوری اسالمی ایران، انتخاب صالحان،علی خامنه ای  -29

 .ش.ه 9311ایران،  -ای، انتشارات انقالب اسالمی، تهران  اسالمی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه
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دانان شوراى  بیانات در مراسم بیعت فقها و حقوق ،91، ص 99مهوری اسالمی ایران، بیانات، جلد علی خامنه ای، رهبر ج  -22

 .29/3/9361، نگهبان

دانان شوراى  بیانات در مراسم بیعت فقها و حقوق 91، ص 99علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی ایران، بیانات، جلد   -23

 .29/3/9361، نگهبان

بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان ،  211: ، صفحه37: ری اسالمی ایران، بیانات، جلدای، رهبر جمهو علی خامنه  -24

 .91/99/9314، نیروى هوایى و پدافند هوایى ارتش جمهورى اسالمى ایران

، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب 27: ، صفحه2: ، رهبر جمهوری اسالمی ایران، انتخاب صالحان، جلدعلی خامنه ای  -22

در دیدار  ش.ه 9314ایران،  -ای، انتشارات انقالب اسالمی، تهران  دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنهاسالمی، 

 .14/92/9371ى مجلس شوراى اسالمى  با اعضاى هیئت مرکزى نظارت بر انتخابات چهارمین دوره

بیانات پس از بازدید از نمایشگاه کتاب در ،  99: ، صفحه29: ای ، رهبر جمهوری اسالمی ایران، بیانات، جلد علی خامنه  -26

 21/2/9371. ى امام خمینى )ره( حسینیه

 .96/99/9311بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم،  61: ، صفحه49 رهبر جمهوری اسالمی ایران، جلدای ،  علی خامنه  -27

بیانات در دیدار اقشار مختلف ،  61: ، صفحه49: ای ، رهبر جمهوری اسالمی ایران، بیانات، جلد علی خامنه  -21

 .96/99/9311.مردم

تارنمای پژوهشكده شورای نگهبان به ) 9311مرداد  99،  جمهوری در مراسم تنفیذ ریاست مقام معظم رهبری بیانات -21

 (WWW.SHORA-RC.IR نشانی

تارنمای پژوهشكده شورای نگهبان به ) 16/92/9311ن رهبرىدر دیدار اعضاى مجلس خبرگامقام معظم رهبریبیانات   -31

 (WWW.SHORA-RC.IR نشانی

، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 211: ، رهبر جمهوری اسالمی ایران، انتخاب صالحان، صفحهعلی خامنه ای  -39

. در دیدار رئیس  ش.ه 9311ایران،  -ای، انتشارات انقالب اسالمی، تهران  خامنه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی

 .21/92/9314و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 

بیانات در دیدار اعضاى شوراى  ،44: ، صفحه22: ای رهبر جمهوری اسالمی ایران، بیانات، جلد  علی خامنه  -32

 24/91/9312نگهبان

، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 996: سالمی ایران، پرسش و پاسخ، صفحهای ، رهبر جمهوری ا  علی خامنه  -33

 .ش.ه 9311ایران،  -ای، انتشارات انقالب اسالمی، تهران  دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه

گی انقالب اسالمی، ، مؤسسه پژوهشی فرهن211: ، رهبر جمهوری اسالمی ایران، انتخاب صالحان، صفحهعلی خامنه ای  -34

در دیدار رئیس . ش.ه 9311ایران،  -ای، انتشارات انقالب اسالمی، تهران  دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه

 .21/92/9314و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 

انقالب اسالمی،  ، مؤسسه پژوهشی فرهنگی211: ، رهبر جمهوری اسالمی ایران، انتخاب صالحان، صفحهعلی خامنه ای  -32

در دیدار رئیس  .ش.ه 9311ایران،  -ای، انتشارات انقالب اسالمی، تهران  دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه

 .94/99/9374در دیدار اعضاى هیئت نظارت بر انتخابات شوراى نگهبان  9314/92/21و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 
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، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 212: اسالمی ایران، انتخاب صالحان، صفحه ، رهبر جمهوریعلی خامنه ای  -36

 .ش.ه 9311ایران،  -ای، انتشارات انقالب اسالمی، تهران  دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه

تارنمای ) 9316/ 14/ 21بخشهاى نظارتى مسئوالنبیانات در دیدار با اعضاى محترم شوراى نگهبان قانون اساسى و   -37

 (WWW.SHORA-RC.IR پژوهشكده شورای نگهبان به نشانی

، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 277: ای، علی، رهبر جمهوری اسالمی ایران، انتخاب صالحان، صفحه خامنه  -31

. در دیدار با وزیر، ش.ه 9311ایران،  -ای، انتشارات انقالب اسالمی، تهران  نهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خام

 22/91/9371وپرورش  معاونان، مشاوران و مدیران کلّ وزارت آموزش

بیانات در جمع مردم استان کردستان در ،2: ، صفحه39: ، رهبر جمهوری اسالمی ایران، بیانات، جلدعلی خامنه ای  -31

 22/2/9311.میدان آزادى سنندج

ن بخشهاى الرهبر جمهوری اسالمی ایران در دیدار با اعضاى محترم شوراى نگهبان قانون اساسى و مسئو بیانات  -41
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