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 اهمیت و جایگاه شواری نگهبان در کالم رهبر انقالب 
 

 سیاسیمعاونت 
 اهي سیاسیاداره ژپوهش

 : ی در بخش های زیر در دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 امید جلوداريان   پژوهشگر:
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های  ترين نهاد يکی از مهم ،  شورای نگهبان حافظ جمهوريت و اسالمیت نظامبراساس بیانات رهبر معظم انقالب،  

  قانون   و   اسالم  و   دين  خط   از  نظام  انحراف  مانعو    ترين دستگاه برای حراست از نظام اسالمیمطمئن،  حکومتی

که يکی    استبرای شورای نگهبان وظايف متعددی برشمردهقانون اساسی جمهوری اسالمی ايران،    اساسی است.

آنها  عمده  از انتخابات  ترين  بر  نگهباناست.  نظارت  اساسی، شورای  قانون  رياست    ،براساس  داوطلبان  صالحیت 

همیت  ابه قدری  و نظارت آن  نگهبان  جايگاه شورای  موضوع  بررسی خواهد کرد.  رأساً  ،  پیش از انتخابات  را   جمهوری

جايگاه واالی شورای نگهبان در    برهمواره  رهبر معظم انقالب  اند.  بر آن صحه گذاشتهدارد که رهبر انقالب بارها  

  گناه   و   . جرم اند کردهاعتماد به مجريان و ناظران انتخابات تاکید  درعین حال لزوم  و  های نظام  حراست از ارزش 

ه رهبر انقالب به آن  است ک   ی نکاتاين شورا از جمله    نظارت   بودن   قانونی نگهبان و    شورای  کار  در  اختالل   بودن 

و اعتراض به شورای نگهبان    مستحکمرا  سازوکار انتخابات در کشور  ،  همچنینانقالب  معظم  رهبر  اند.  داشتهاشاره  

ب به آن  دانند. دقیق بودن تشخیص شورای نگهبان نکته ديگری است که رهبر انقالمیو نادرست  را غیرمنطقی  

 .1کنند تاکید می  ها صالحیت همراه با بصیرت بودن تشخیص و   طرفانه بودناشاره و بر عادالنه و بی

 

 نگهبان شورای به کامل اعتماد -

  اگر ،  بنابراين.  کنند می   کار  خوب   واقعاً  اينها.  کشور  وزارت  هم   و   است  اعتماد  مورد   کامالً  نگهبان  محترم  شورای  »هم

  بعضی   در  که  نباشد   طوراين،  آوردنمی   ديگری   و   آوردمی   رأی  يکی  يا،  شودمی   قبول   يکی  و   رد  آزمايش  فالن  در  يکی

 . «2؟کردند   رد  را فالنی   چرا، مثالً که  کنند   تحريک را  مردم گرها  فتنه، انتخابیه هایحوزه 

 

 ترین دستگاه برای حراست از نظام اسالمیمطمئن نگهبان شورای -

 
ها اعتراضهائی میکنند، واقعاً غیر منطقی است؛ واقعاً بیجا  سازوکار انتخابات در کشور ما، سازوکار مستحکمی است. اينکه گوشه و کنار بعضی  .  1

شورای حضور  اساسی  در   نگهبان است.  میکردند که  -قانون  تأکید  آن  روی  مکرر  هم  تشخیص   - امام  است.  مبارکی  حضور  يک  حقیقتاً 

ی آحاد  ا و برای همهطرف و بصیر نسبت به صالحیتها است؛ اين يک چیز مبارکی برای منگهبان، تشخیص يک عده انسانهای عادل، بی  شورای

ال  ملت است. بعد در بین اين کسانی که تشخیص داده شد صالحند، مردم میگردند، تحقیق میکنند، از افراد میپرسند، از آدمهای مورد اعتماد سؤ 

بیانات در ديدار کارگران و  )  گیری میکنندها نگاه میکنند، سپس تصمیممیکنند، به سوابق نگاه میکنند، به شعارها نگاه میکنند، به حرفها و گفته

 (.07/02/1392  فعاالن بخش تولید کشور

 07/01/1371  های نمازجمعهبیانات در خطبه .  2

 در کالم رهبر انقالب شواری نگهبان اهمیت و جایگاه  

https://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id=16134
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ترين دسوتگاه و ارگانی اسوت که انقالب به نظام کشوور بخشویده اسوت. ما برای اينکه به  مطمئن نگهبان شوورای»  

ی موا  ترين و مؤثرترين مجموعوهترين و رسووواترين و فعوالطور کلی از سوووالموت نظوام مطمئن بواشووویم، مهم

  «1.است نگهبان شورای مینه

که اين در    - اسالم و همچنین از خّط قانون اساسیمانع اين است که نظام اسالمی از خطّ دين و   نگهبان شورای»  

منحرف شود. قانون اساسی ستون فقرات نظام است؛    -ی دوم اهمیت است؛ اما اين هم خیلی اهمیت دارد درجه 

های نمیگذارد که دستگاه  نگهبان  شورای در حقیقت مرکز اصلی سلسله اعصاب نظام است؛ معیار و ضابطه است و

اساسی   قانون  از  چنین  کشور  شود.  اجرا  و  تصويب  اساسی،  قانون  مخالف  قوانینِ  که  نمیگذارد  شوند؛  منحرف 

  «.2دستگاهی که اين همه اهمیت دارد، بايد ابّهت و اقتدار و تکريم و حرمتش حفظ شود 

 

 نگهبان شورای کار در اختالل بودن گناه  و جرم -

  عهده   به  را  نظارت  کار  که  نگهبان  شورای   و  است  کشور  وزارت  که  اجرايی  مسئوالن  از  اعم،  انتخابات  امور   »مسئوالن

  در   بگذاريد   مبادا.  است  جرم  يک  و  گناه  يک  حقیقتاً،  عظیم  کار  اين  در  اختاللی   اندک.  دارند   سنگینی  وظايف،  دارد

   .«3آيد  وجود به  اختاللی  کوچک ترين، مهم  امر اين

 

 وظیفه همگانی درخصوص امین دانستن شورای نگهبان  -

در حرف و اقدام و کار خودش، امین و مؤتمن است و همه موظفند که به چشم امین به آن نگاه   نگهبان شورای» 

کنند. هر قاضی عادلی هم وقتیکه قضاوت میکند، ممکن است يک نفر در دلش به او اعتراض داشته باشد چون  

نیست و آن اعتراض بحق هم باشد؛ اما حکم قاضی، حکم يک امین مؤتمن است و بايستی    بین ماها عصمت که

طور است؛ هم در قوانین، هم در تصرفات اجرايی و  اين نگهبان شورای عملًا مورد اعتماد قرار بگیرد. امروز وضع 

و قبول و ائتمان مردم باشد   شبه اجرايی از اين قبیلی که ما در باب انتخابات مشاهده میکنیم بايستی مورد اعتماد

کس نبايد به خودش اجازه بدهد که از اين موقعیت و مقام شامخ معنويیی که قانون  و بحمد اللّه هست و هیچ

 «.4يی وارد کند معین کرده، حَطّی انجام بدهد و نسبت به آن خدشه نگهبان شورای برای

 

 سلیقه  نه نگهبان شورای نظارت مالک قانون،  -

  از  مانع  نبايد  چیزی  شخصی... هیچ  ساليق  و  مذاق ها   نه و  باشد  معیار  و   مالک  موازين  و  قانون   بايد  نظارت  امر  »در 

  آراء   و  عقايد   و  احساسات  و   عواطف  و  افکار  با  که   اموری   چنین  در  به خصوص ،  امور   همه  در .  شود  قانونی   قاطع   اقدام

 . «5.است الزمی  چیز قاطعیت،  است مواجه گوناگونی 

 

 مظهر اعتماد عمومی  ، نگهبان شورای -

 
 04/12/1370.بیانات در تاريخ    1

 14/11/1374در تاريخ    بیانات .  2

 14/11/1374نگهبان  شورای  نظارت  هایهیئت  اعضای  ديدار  در  . بیانات  3

 04/12/1370یانات در تاريخ  ب.    4

 14/11/1374نگهبان  شورای  نظارت  هایهیئت  اعضای  ديدار  در  . بیانات  5

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2595
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2595
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2782
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2595
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2595
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حقیقتاً يک حضووور    -که امام هم مکرر روی آن تأکید میکردند    -در قانون اسوواسووی   نگهبان شووورای حضووور»  

نگهبان، تشوخیص يک عده انسوانهای عادل، بیطرف و بصویر نسوبت به صوالحیتها  شوورای مبارکی اسوت. تشوخیص

 «.1ی آحاد ملت استاست؛ اين يک چیز مبارکی برای ما و برای همه

 

 ها دستگاه  دیگر با مقایسه در نگهبان شورای ویژه  وضع -

  ارگان ها   بگويیم   که  نیست  دستگاه ها  بقیه  مثل،  اسالمی  جمهوری  نظام  تشکیالت  مجموعه   در   نگهبان  » شورای

  مثل   نگهبان  شورای.  نه؛  آنها  از  يکی  هم  اين؛  ترند اهمیت  کم  بعضی،  مهم ترند   بعضی؛  هستند   مختلفی   تشکیالت   و

 . «2دارد  ایويژه   وضع اساسی قانون مانند و  نظام  يک  هایپديده از  بعضی

 

 اساسی  قانون و اسالم  و دین خط از نظام انحراف مانع نگهبان شورای -

  در   اين  که و    اساسی  قانون   خّط   از  همچنین   و   اسالم   و   دين  خّط  از   اسالمی  نظام  که  است  اين  مانع   نگهبان   »شورای

  در   ؛ است  نظام   ستون فقرات   اساسی  قانون .  شود  منحرف و    دارد  اهمیت  خیلی   هم   اين  اما؛  است  اهمیت  دوم   درجه 

  دستگاه های   که   گذارد نمی  نگهبان  شورای   و   است  ضابطه   و   معیار ؛  است  نظام   اعصاب  سلسله   اصلی   مرکز   حقیقت 

  چنین .  شود  اجرا  و  تصويب،  قانوون اساسی مخوالف   قوانینِ  کوه  گذاردنمی ؛  شووند   منحورف  اساسی  قانون  کشور از 

 .«3شود  حفظ  حرمتش و  تکريم  و  اقتدار و  ابهّت بايد ، دارد  اهمیت همه  اين که  دستگاهی

 

 ناپذیرفتنی  خطایی نگهبان،  شورای حرمت هتک -

  ابهّت  اين بايستیو  آقايان شما مثلو   هستند  شورا اين به منتسب  يا و  شورا اين در  که  محترمی  آقايان خود »هم

  هیئت های   از  کسی   نکرده   خدای   مبادا .  هستند   شورا   بیرون  در   که   ديگران   هم ،  کنند   حفظ   را   حرمت   و   احترام   و

بیان   در   يا؛ شود  هتک  نگهبان شورای  احترام  و  کند  باز  را  بدخواهی  دهان  که  کند   کاری  کشور  از  ایگوشه  در   نظّار

  نگهبان   شورای   حرمت و  خیرخواهی    از  سر   نه و    اعتراض  عنوان  به  کسانی احیاناً  که  شود   زده  حرف   طوری   مطالب

  به   قلمی   که   آنهايی.  کنند   رعايت  بايد   طورهمین،  هستند   مجموعه   اين   بیرون  در   که  هم  کسانی .  کنند   هتک   را

  شورای   حرمت  هتک  و  کردن  احترامیبی ،  کردن   اعتراض  که   بفهمند ،  هست  اختیارشان  در  تريبونی ،  هست  دستشان

 .«4نیست تحمّل  قابل  و  قبول قابل. نیست کوچکی خطای، نگهبان

 

 انتخابات  اعتبار کننده  تامین نگهبان،  شورای نظارت -

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

شوراى نگهبان نباشد، و    نگهبان گذاشته شده است. اگر نظارتمهمى است که در قانون اساسى بر عهده شوراى  

 
 07/12/1392.بیانات در تاريخ    1

 14/11/1374نگهبان  شورای  نظارت  هایهیئت  اعضای  ديدار  در  . بیانات  2

 14/11/1374نگهبان  شورای  نظارت  هایهیئت  اعضای  ديدار  در  . بیانات  3

 14/11/1374نگهبان  شورای  نظارت  هایهیئت  اعضای  ديدار  در  . بیانات  4
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اگر تأيید صحت انتخابات به وسیله شوراى نگهبان انجام نگیرد، اصل اين انتخابات زير سؤال خواهد رفت و اعتبار  

 «. 1خود را از دست خواهد داد 

 

 نظارت  و همه جایی بودن  اساسی قانون در بانهنگ شورای بینی پیش بودن حکیمانه -

در قانون اساسى، عالوه بر اينکه يک فهم و درک عمیقِ صحیح از مجارى امور در اداره    بینى شوراى نگهبان »پیش

شباهت به نظام هاى عقالئىِ ديگر هم اين کار، يک کار صحیح و متین و حکیمانه  داد، از ناحیه کشور را نشان مى 

از  آمد. آن روزى که بحث شوراى  به حساب مى  براى اطمینان  البته قاعده همین بود که  نگهبان مطرح شد و 

اسالمى بودن و شرعى بودنِ حرکت دولت اسالمى، دستگاه ناظرى وجود داشته باشدو اين معنا به ذهن انسان  

هاى دنیاى کنونى و دنیاى مدرن، ديديم همه جا تقريباً  رسید؛ لیکن همان روز هم وقتى نگاه شد به دستگاه مى 

اى شايد نشود فرض کرد و پیدا کرد جائى را که  چیزى وجود دارد. يعنى در هیچ نظام مستحکم عقالئى   چنین

 «. 2جائى استبر اجراى اصول حاکم بر آن نظام، دستگاهى وجود نداشته باشد؛ اين، همه  براى مراقبت و نظارت 

 

 نگهبان  شورای نظارتی وظایف به تعرض  ممنوعیت -

بر انتخابات   وظائفى قانونى دارد. به اين وظائف مصرّح در قانون اساسى و که نظارت   شوراى نگهبان»شکى نیست که  

شود اصالح کرد. يعنى اين قضیه را  ها و اين چیزهاست و بايد تعرض نشود. اين چیزها را مى و تشخیص صالحیت 

ست که قابل اصالح است. ممکن است در آنجا  مورد بحث و مورد دعوا و نزاع قرار داد؛ اينها چیزهائى ا  نبايد مسئله 

 «.3يک کسى خطائى هم بکند؛ خطا قابل جبران است. اينها مسائل اصلى نیست 

 

 تخریب انتخابات  ، نگهبان شورای تخریب -

را تخريب کنند؛ ببینید برادران و   نگهبان شورای يکی از کارهايی که آنها امروز بجد دنبال میکنند اين است که » 

ی اساسی در کشور و در  ها از اوّل انقالب با چند نقطه معنا دارد. آمريکايی نگهبان شورای خواهران عزيز! تخريب

بود؛ سعی کردند، تالش کردند و از بعضی   نگهبان شورای اش نظام جمهوری اسالمی بشّدت مخالف بودند که يکی 

بی  و  غافل  داخلی  بت افراد  بلکه  کردند  سوءاستفاده  هم  بساطتوجّه  کنند   نگهبان شورای وانند  جمع  البتّه  -را 

نمیتوانند  و  تصمیم   - نتوانستند  درصددند  چیست؟   نگهبان شورای هایحاال  کار  اين  معنای  ببرند.  سؤال  زير  را 

زير سؤال رفت و ادّعا شد که اينها   نگهبان شورای هایجوانهای عزيز ما به اين درست توجّه کنند؛ وقتی تصمیم 

قانونی اس  قانونی است؛ وقتی  غیر  انتخاباتی که پیش رو است، غیر  ت، معنايش چیست؟ معنايش اين است که 

اش اين است مجلسی که بر اساس اين  اش چیست؟ نتیجه انتخابات غیر قانونی شد، برخالف قانون شد، نتیجه 

طول چهار سال  انتخابات تشکیل خواهد شد، غیر قانونی است؛ معنای غیر قانونی بودن مجلس اين است که در  

اعتبار است؛ يعنی کشور را چهار سال در خأل مجلس و خأل  هر قانونی که در اين مجلس بگذرد، اعتبار ندارد و بی 

کسانی که با دشمن  اين است و دشمن اين را میخواهد. البتّه آن  نگهبان شورای قانون نگه داشتن؛ معنای تخريب

ندر داخل هم  ملتفت  بیشترشان  میکنند،  به خیانت؛  یستند چهصدايی  را  نمیکنم کسی  متّهم  میکنند. من  کار 

 
 1386/  04/  20هاى نظارتى. بیانات در ديدار با اعضاى محترم شوراى نگهبان قانون اساسى و مسئوالن بخش  1

 1386/  04/  20هاى نظارتىهبان قانون اساسى و مسئوالن بخش. بیانات در ديدار با اعضاى محترم شوراى نگ  2

 06/12/1388رهبرى  خبرگان  مجلس  اعضاى  ديدار  در  . بیانات  3
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را ما زير سؤال   نگهبان شورای نگهبان، اينکه  شورای ملتفت نیستند، توجّه ندارند امّا واقع قضیّه اين است. تخريب

انتخابات  نیست، تخريب   نگهبان شورای هايشان برخالف قانون بوده است، تخريبگیریببريم و بگويیم که تصمیم 

بینید، نقشه را  گذاری در مجلس است؛ دنبال اين هستند. باست، تخريب مجلس است، تخريب چهار سال قانون 

    «.1د چه زيرکانه میکشن

 

 متهم نبودن تایید صالحیت نشدگان -

  اين   معنايش  و  کرده   رفتار  آنها   با  قانون   و  ضوابط   برطبق  نگهبان  شورای   ،است  شده  رد   صالحیتشان   که   »کسانی

  شده   رد  صالحیتش  که  را فردی   ندارد   حق  کسی .  نیست  اين  معنايش ،  نه؛ هستند   نابابی  آدم های ، همه  که  نیست

  کار   شما  البد !  ايد کرده  جنايتی  شما   البد !  داريد   سنگینی شما پرونده   البود » که ، کند  متهم و   کشور   جوای   هر   در و  

  امانت   با،  نگهبان  شورای   و   کرده   معین   را   ضوابطی   قانون!  نیست  اينها،  نه!«  ايد کرده   دزدی   البد !  ايد کرده   خالفی 

 آنهايی.  کند می   خارج  را  کسانی  و  گذاردمی   شدگانقبول  فهرست  در  را  کسانی،  قانونی  ضوابط   آن  طبق  بر،  کامل

  هم   ناباب  آدم   البته .  باشند   هم   صالحی   های آدم  بسا   چه.  اند نبوده   منطبق   ضوابط   اين  با  يعنی ،  مانند می   خارج   که 

  خائن   آدم  ايشان  البد »  بگويید ،  شده  رد   صالحیتش   کس  هر   که  نیست  طوراين   اما؛  نیست  اينکه   نه ؛  هست  میانشان

 «.2!ابداً!«؛ است نابابی و

 

 مسائل آنان منتشر نکردنمراقبت درخصوص هتک حرمت تایید صالحیت نشدگان و لزوم  -

  به   شد   بنا  که  شد   ديده   مشکلی  هايشانپرونده   در  کسانی  اگر.  است  اشخاص  آبروی   و  احترام   حفظ ،  ديگر  »نکته 

  بگويند   بعضی  کسان   است  ممکن  البته .  نشود  آنها   حرمت  هتک  و  نگردد   پخش   و   آنها بازگو  مشکل،  نروند   مجلس

؛  بگويید   را   آن   ندارد   اشکالی،  است  گفتنی  مطلَبی  اگر .  صريحاً بگويید   را   آن   علّت  بايد ، ايد کرده   رد   که   را   کس   فالن 

 اند گفته   طوراين   ما  به  چون.  بیان  شود  و  برود  حرف ها  اين  با  اشخاص   آبروی  نبايد ،  است  ناگفتنی  مطلَبی   اگر  اما

  هتک   نبايد   و   دارد   اهمیت  خیلی  مؤمن  حرمت  اسالم  در.  نه؛  ببريم  را  اين آدم ها  آبروی  ما  پس،  اند آورده   فشار  و

 .«3شود  حرمت

 

 نمایی مسائل کوچک افراد مراقبت درخصوص بزرگ -

  را   کوچکی   هرچیز  انسان  که   ندارد  اما لزومی ؛  باشد   هم  ضعفی  نقطه  کسی   در  است  ممکن  وقت ها  بعضی   » البته

  يا ؛  است  جاری کرده   زبان  بر   را  حرفی  وقت يک  جا  فالن  در  کس فالن  مثالً.  کند   را بزرگ  آن  و  ببیند   اشخاص  در

  برخالف   که  دادمی   انجام حرکتی   مختصر   کسی تا  که و    شودمی   ديده  کمتر  حاال  بحمداللَّهو    بود  طوراين   قبالً  مثالً

  يک   کس   هر  حاال  که   نیست  طوراين؛  نه!  کردند می   متّهم  « فقیه  واليت  با  ضّديت»  به   را  او  فوراً   ، بود  بعضی  مذاق

 .«4شود  محسوب فقیه واليت  ضد ، زد  حرفی کلمه
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 (هاوجود نهاد مشابه شورای نگهبان در همه نظام) هاصالحیت همه جایی بودن تایید و رد  -

  مجلس  مخصوص و  ايران  مخصوص  و  است دنیايی جايیِ  همه روال يک هم صالحیت  تشخیص و  احراز روالِ  »اين

   .«1نیست هم  اسالمی  شورای

 

 

 وظیفه بودن اثبات صالحیت، امضاى صالحیت یا رد صالحیت  -

فعالیت هاى نظام    صالحیت يا رد صالحیت، يک وظیفه است. اگر اين را از مجموعه »اثبات صالحیت، امضاى  

ماند. چطور اجازه بدهند يک آدمى که از لحاظ عقیده، اعتقاد محکمى به مبانى  برداريم، چیزى براى نظام باقى نمى 

مى نیست؛ از لحاظ  نظام ندارد؛ از لحاظ ممشاى عملى، يک انسان سالم و مستقل و داراى روش و اخالق مستقی

بستگى او به مصالح بیگانگان است، فرضاً بستگى او به مسائل کشورش و مردم کشورش کمتر از دل سیاسى، دل 

در    شوراى نگهبان  گذارى قرار بگیرد؟ اين کار جايز است؟ نظارتبیايد در رأس دستگاه اجرائى يا در مسند قانون 

 «.2دهد؛ کار بسیار مهمى استاست که انجام مى ترين کارهائىمسائل انتخابات، يکى از مهم 
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