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 قدمهم

نظام  ،ه.ش 1357 بهمن از پیروزی انقالب اسالمی ایران در پس

 خودجدیدی از تاریخ اجتماعی وسیاسی  ایران وارد عرصهسیاسی 

نیازمند تشکیالت،  ،این نظام نوپا با تحول در ساختار حکومت .گشت

 دیگر عناصر ضروری برای ادامه حیات ها، قانون اساسی؛ وسازمان

، تعیین نوع حکومت بود که با در این مرحله ود بود. نخستین گامخ

ه.ش  1358مراجعه مستقیم به افکار عمومی در یازدهم فرورین سال 

جمهوری اسالمی  نظام کنندگان، بهشرکتاکثریت قاطع به عمل آمد و 

که بود؛  نظام نون اساسیقا و تصویب ، تهیهگام دوم رأی مثبت دادند.

ه نمایندگان خود با تشکیل مجلس مستقیم مردم بی این مهم نیز با را

. خبرگان مزبور نیز که عمدتا از خبرگان قانون اساسی محقق گردید

بودند با  وقت های انقالبی پیرو رهبر انقالبروحانیون و شخصیت

پایه  کنار گذاشتن متن پیشنهادی دولت موقت، نظام سیاسی کشور را بر

ساسی، مبحث )مقدمه قانون ا .نظریه والیت فقیه شکل بخشیدند

  ان مجلس خبرگان(گنمایند

رهبری  مقام والیت فقیه به صورت نهاد ،در رأس این قانون

 متبلور گردید و در ساختار نظام جدید ایران به عنوان یک نظام

 البته بربا تکیه بر ادبیات فقهی شیعه اثنی عشری  دیانت محور،

 )مبحث حکومت اسالمی،پایه دیدگاه های امام خمینی )ره( 

 )ره(آیت هللا منتظری  حضرت و مرحوممقدمه قانون اساسی(

  .تعریف و قرار یافتوالیت فقیه در باره 

چون نظام رهبری جمهوری اسالمی ایران موروثی نبود و در 

عصر غیبت کبرای امام زمان)عج(، امکان نصب خاص و 

تعیین ولی امر از سوی ایشان میسر نیست و با عنایت به 

صمت صرفا به معصومین)ع(، صفت عانحصاری اختصاص 

رتمند، مستقل و متخصص الزم بود تا در خصوص نهادی قد

و در  تعیین فرد واجد صالحیت رهبری و نظارت کامل بر وی،

ایفای نقش کند تا مصلحت نظام، حقوق  ،صورت نیاز عزل او

 هایهرگونه گزند آلودگی بازی  و آینده تشیع ازایران مردم 

 در امان بماند.سی قدرت و فساد سیا
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 وظایف

 درقانون اساسی کشور در مقدمه و در بحث شیوه حکومت  

گونه گر نفی هر قانون اساسی تضمین دارد کهاسالم اعالم می

باشد و در می انحصار اقتصادی استبداد فکری و اجتماعی و

نوشت مردم به خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سر

عنهم اصرهم و االغالل و یضع )کند. دست خودشان تالش می

 .التی کانت علیهم (

سیع رهبری، نهاد انتخاب کننده با توجه به حیطه اختیارات و

بایست از تخصص کافی برای انتخاب اصلح و نظارت می

مجلس خبرگان رهبری،  تخصصی و دقیق برخوردار باشد.

وظیفه مهم و سنگین انتخاب اصلح و نظارت  سهنهادی است که 

قانون اساسی( در زمان 111و  107رهبر)اصول و عزل  بر او

ه عقلی، وجود چند . بر اساس قاعددر عهده داربرا  ضروری

است: مشروعیت مردمی، تخصص در  مهمعنصر در این نهاد 

سیاسی و حقوقی،  قدرت،  ،ضروری، استقالل مالیوزه های ح

 و خاصتا مصونیت حقوقی و قضایی تلفمخاز زوایای امنیت 

. با توجه به فضای آلوده گیریو تصمیم از نظردر هنگام ابر

دنیای سیاست و قدرت در نظام های سیاسی عصر امروز، 

ضمانت  ،عیار مرجع نظارت از موضوع نظارت استقالل تمام

صحت عمل و کردار  مقام رهبری  بخش سالمت، صالبت و

  گردد.  می

و در این نوشتار درصددیم با تکیه بر ادبیات و مفاهیم فقهی  

انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان  کارحقوقی موضوعات سازو

، شرایط انتخاب شوندگان، شرح وظایف و حیطه رهبری

این مجلس  وظایف هاختیارات این مجلس را با توجه به شاخص

بررسی نماییم و میزان انطباق موارد مذکور با شرح وظایف آن 

 را ارزیابی کنیم.

اساسی صراحتا دو روش و کر است که اصل دوم قانون شایان ذ

 یک رویکرد تدوین قوانین و مقررات نظام جمهوری اسالمی را

الشرایط جامع  اجتهاد مستمر فقهایمشخص ساخته است. نخست 

و  از علوم سپس  استفاده ،)ع( معصومینو سنت کتاب بر اساس

که به  در پیشبرد آنها، و تالش بشری پیشرفته و تجارب فنون

نگر بشری است و نهایتا حرکت با ربهتوسل به خرد تجمعنی 
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و  گری سلطهو  کشی و ستم ستمگری هر گونه رویکرد نفی

و  و اقتصادی سیاسی و استقالل ، قسط و عدلپذیری سلطه

 است ملی و همبستگی فرهنگیو  اجتماعی

هار دهه از انقالب  شکوهمند اسالمی سپری شده چ هم اکنون

 استفاده از تجربیات گذشته برای بنای آینده بسیار مهم و است.

مفید می باشد. این نوشتار طی یک ارزیابی فقهی و حقوقی 

سعی دارد پیشنهادات جدیدی را در خصوص  ساختار، شرح 

وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبری عرضه کند تا با 

یه های اندیشه پیرامون آنها، واتخاذ موارد مفید و ضروری ، پا

انقالب اسالمی مستحمکتر شده و انشاهلل نظام جمهوری اسالمی 

بتواند الگوی برای نظام حکومتی در جهان اسالم امروز باشد. 

 جهان اسالمی که هم با اندیشه های مردم ساالری و دمکراسی

روبرو است و هم متاسفانه نظام های دیکتاتور   های غربی

 )پادشاهی سعودی( و یا رانت مابانه را در قالب سنن قبییله ای

 مداری دارد.     

دانش ویژه از سرکار خانم زهره عباسی  جا دارد در اینجا تشکر

و پشت باشم که  که با همت  آموخته ارشد علوم سیاسی داشته

کار خودشان و پشتیبانی همسر گرامیشان تحقیقات مبسوطی را 

 در موضوع این کتاب داشتند. 

از همکاران خودم در گروه علوم کنم یادی همچنین جا دارد 

سیاسی به ویژه دکتر درویشی سه تالنی، استاد برجسته حقوق 

همواره حق  که اساسی و همچنین تمام اساتید قدیم و حال خودم

چه  واند و دارند چه آنهایی که در قید حیاند داشتهبر من استادی 

در سرانجامی سیاست ومردم ساالری دلشوره ناآنهایی که با 

 . ایران ساختند و سوختند و به دیار باقی شتافتند

، لوم سیاسی دانشگاه یورک تورنتوجا دارد از گروه عهمچنین 

کانادا تقدیر کنم چون بستر بسیاری از کارهای پژوهشی را در 

این دوره پر مشغله فرصت مطالعاتی برای این حقیر مهیا 

  کردند.

 

 نوخواسته به معظم کار مده      آراسته مملکت گرت





 



 

 

 فصل اول

تخصص و  ،حیتصال خبره،  مفاهیمپیرامون  بحث نظری

نظارتسازو کارهای 



 



 

  صالحیت و تخصصخبرگی، نخست:  بهره

ء با تشدید و با ضم با ء و فتح با” خبر“دو هیئت  تعریف خبره:-

 بدون تشدید، به معناى علم پیدا کردن به خبرى از روى تجربه و

شیء است.مصدرهاى خبره و خبره هم با به عمق و حقیقت آن 

این اساس، به معناى علم از روى تجربه و علم عمیق و حقیقى 

 است یا علم به حقیقت و کنه یک شیء است.

الخبیر، که جمع آن خبراء است در حقیقت صاحبان خبره یا 

ک خبره هستند که صاحبان تجربه و تخصص و تسلط بر ی

س الخبراء؛ یعنى مجلس بر این اساس مجلباشند.موضوع مى

خبیران و صاحبان تجربه و تخصص. پس مجلس خبرگان 

رهبرى یعنى مجلس خبیران و کارشناسان داراى تجربه و 

مجلس صاحبان خبره به معناى . تخصص در امر رهبرى

هاشمی )صاحبان تجربه و تخصص در موضوع رهبری.

 (731.ق : 1426شهرودی.

هاى  به عنوان یکى از راهدر فقه نیز از اهل خبره )کارشناس( 

هاى مختلف فقهی؛ مانند  اثبات موضوع احکام شرعى در باب

اجتهاد و تقلید، طهارت، صاله، صوم، حج، تجارت، نکاح، 

 (1385)قوامی.قصاص و دیات سخن رفته است.

سزاواری و  ،ا شایستگی، درخوریلغت نامه دهخدا صالحیت ر

الحیت یک واجد ص ،یعنی شخصیاهلیت تعریف کرده است. 

 مقام، جایگاه حقوقی و یا امتیاز است که سزاواری و اهلیت آن

ها از نظر حقوقی و شرعی  برخی از صالحیت را داشته باشد.

 ای از امورالحیت پدر نسبت به اوالد در پارهذاتی است مانند ص

دارایی های خود.  صغیر و یا صالحیت تمتع و استیفای فرد به

ع زمانی اطرت اکتسابی و در مقها به صوبرخی از صالحیت

 شود مانند نمایندگیخاص  و بر پایه تایید مراجع دیگرحاصل می

 و یا صالحیت قاضی در صدور حکم. قانونگذاری لسامج

و تخصص الزم خورداری از دانش برای حصول صالحیت بر

 وری است. قطعا فردی مهندس تلقی میبرای انجام وظیفه ضر

به تایید  در امور فنی مورد نظر تخصص کافی گردد که دانش و

-و فعالیت ای از مشاغل اجع ذی صالح داشته باشد. در پارهمر



مفاهیم صالحیت،  حث نظری: بفصل اول
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وط به من فردی و یا جمعی کسب صالحیتهای اجتماعی، 

بیمارستانی  تخصص هاست. برخورداری از مجموعه ای از

شود که پزشکان حاذقی در حوزه متخصص اطفال محسوب می

گرداوری کرده باشد. شورای  های متنوع طبابت کودکان را

نگهبان در ایران در کنار فقهاء از حقوقدانانی که در حوزه های 

گیرد. لذا برخورداری متنوع حقوقی صاحب نظر هستند بهره می

 از تخصص های کافی از ضروریات کسب صالحیت تلقی می

 ،به یک فرد و یا مرجعگیری اعطای صالحیت تصمیم شود.

قطعا به بروز نواقص در  الزمهای بدون وجود تخصص

 گردد.و بروز عوارض ناگوار منتهی می گیریتصمیم

رجوع غیر متخصص به متخصص از اموری است که عقل هر 

انسانی آن را تأیید می کند و خالف آن را خروج از معیارهای 

عقالنی می داند. این حکم عقلی چنان محکم و خلل ناپذیر است 

حتی چند لحظه ای در امور زندگی که اگر بشر امروز بخواهد 

خویش به این حکم عمل نکند حیاتش مختل می شود. بی شک 

ساختن خانه، نیازمند رجوع به مهندس و یا شفای بیمار، مستلزم 

رجوع به پزشک است و بدیهی است مراجعه نکردن به 

متخصص و یا عمل کردن به دستورات غیرمتخصص، نشانه کم 

 .عقلی و کاری ابلهانه است

از این مطلب می توان نتیجه گرفت که لزوم رجوع به خبره و 

متخصص، از احکام اولیه عقل است و نیازی به دلیل و برهان 

 .ندارد

در آیات و روایات نیز موارد بسیاری یافت می شود که حکایت 

از لزوم رجوع غیر خبره به خبره دارد. در واقع این موارد را 

عقل دانست و به تعبیر بهتر،  می توان مصادیقی از همان حکم

 .این آیات و روایات، ارشاد به سوی همان حکم عقلی است

لوا فاسئ« .اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید». . . آیه شریفه ذکر: 

 ( 43نـحل:)« اهل الذکر ان کنتم التعلمون

این آیه با صراحت می گوید: در اموری که تخصص و آگاهی 

گاهی و یا به تعبیر دیگر، اهل خبره ندارید، به اهل اطالع و آ

رجوع کنید. مرحوم عالمه طباطبایی ذیل این آیه شریفه می 

به هر حال، آیه مذکور، به یک اصل عمومی عقالیی ":نویسد
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است. این « رجوع جاهل به خبره»رهنمون می کند و آن اصِل 

حکم، تعبدی نیست و فرمان یافتن جاهل به پرسش از عالم، به 

از اهل ذکر هم امری مولوی و تشریعی نیست  خصوص پرسش

 1(259. ص 12)المیزان. ج  ".و این مطلب آشکاری است

تخصصی بودن تشخیص اشاره خوبی به  "معصومی"   

رهبری یک جامعه، که دارای شؤون  دارد.  مصداق رهبری

 مختلفی در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران

بر آموزه های اسالمی است،  های منطقه ای و جهانی مبتنی

یک امر کامالً تخصصی و پیچیده است. براین اساس، تشخیص 

رهبر با کارآیی مطلوب و شرایط الزم، که از اسالم اخذ شده، 

در غایت غموض است؛ خصوصا اگر واجدان شرایط، متعدد 

باشند که در این صورت تشخیص اصلح، پیچیدگی کار را 

  (1384)معصومی.بیشتر می کند.

دارد که والیت به معنای كشورداری، می اذعان  "جوادی آملی"

مشروط به بعضی ملكات علمی، مانند فقاهت و اجتهاد و برخی، 

ملكات عملی، مانند عدالت، تدبیر و شجاعت است و هر یك از 

این ملكات، آثاری دارند كه كارشناسان و خبرگان هر رشته، به 

)جوادی شده پی می برند.وسیله آن آثار، به تحقق ملكات یاد 

 (459:  1395آملی.

پس کارشناسان و خبرگان هر رشته باید در میدان انتخاب ایفای 

 نقش کنند.

ن آبر اساس متن قر )ع(حضرت یوسف ،در ادبیات اسالمی

بودن   مجید علت پذیرش مسئولیت خزانه داری را حفیظ و علیم

حفیظ  قال اجعلنی علی خزائن االرض انی»خود ذکر می کند. 

( . یعنی حضرت یوسف )غ( حافظی جدی 55)یوسف: « علیم.

 و واجد علم عمیق در خرانه داری  هستند. 

                                                           
کیف کان، فاآلیة إرشاد إلی أصل عام عقالیی و هو رجوع  1

نه من الحکم حکما  الجاهل إلی أهل الخبرة و لیـس مـا تضمَّ
ل من و ال بـالسؤا تـعبدّیا وال أمـر الجـاهل بالسؤال من العـالم

« أهل الذکـر أمـرا مولویا تشریعیا و هو ظاهر خصوص
 259، ص12المیزان، ج
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های دانش و فضیلت حضرت علی )ع( با تاکید بر ویژگی

اصوال زوال و عدم بقای دولت را در بی توجهی به این موارد 

)غرر الحکم.  ج  ،«باصطناع السفل  زوال الدول»می داند: 

ها به واسطه به کارگیری دونان زوال و سقوط دولت( 427: 1

 است. 

یستدل علی »حضرت امیر)ع( در جایی دیگر نیز می فرماید: 

ادبار الدول باربع: تضیع االصول و التمسک بالفروع و تقدیم 

انحطاط  (864: 1)غرر الحکم.  ج  ،«اراذل و تاخیر االفاضل 

 و سقوط دولت در چهار چیز است: 

  ،ردن اصول و دستورات اصلی. ضایع ک1

  ،. پرداختن به مسائل فرعی و جزئی2

  ،. مقدم داشتن فرومایگان و اراذل3

  راندن شایستگان وافراد بافضیلت.. عقب 4

معصومی به خوبی ضرورت توسل به متخصص را با بیان سه 

 کند: اصل بین می

اصل اول:رأی غیر متخصصان، در امور تخصصی حجیت 

 .اكثریت داشته باشند ندارد، حتی اگر

اصل دوم: اكثریت در متخصصان عقالً دلیل بر پایین بودن 

 .طا استاحتمال خ

. اصل سوم: شناخت اعلم و اصلح، امری تخصصی است

 (1384)معصومی.

هر حوزه داللت  سیره ائمه )ع( کامال بر مراجعه به کارشناس

. روایت هشام بن سالم از امام صادق)ع( که آن حضرت دارد

د شامی را در باره پرسش های که داشت، به اصحاب خود مر

ر وای تخصص داشتند ارجاع دادند، به طکه هرکدام در زمینه 

. اره ارجاع دادند.)جمعی از محققانزره علم فقه به مثال در بار

1385)  

 تعریف نظارتدوم: بهره 

ترین مسائل در هر از جمله مهمترین و پیچیده« نظارت»مفهوم 

زمان و به صورت کلی در هر نظام سیاسی و نهاد و سا
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 .اجتماعی است و با مسؤولیت اجتماعی پیوندی ناگسستنی دارد

تعاریف مختلفی از نظارت و کنترل شده است که در همه آنها 

یک نقطه اشتراک وجود دارد و آن اینکه نظارت مقایسه بین 

 آنچه هست و آنچه باید باشد است . 

را چنین تعریف مى « نظارت»ریت، عده اى از نویسندگان مدی

نظارت عبارت است از سنجش و اصالح عملكرد براى »كنند: 

به دست آوردن این اطمینان كه هدف هاى سازمان و طرح هاى 

 1963)کونتز.  «اجرایى آن با كامیابى به انجام رسیده است.

:388 ) 

 فرایند نظارت و كنترل داراى چهار مرحله اساسى است:

 رىمعیارهایى براى اندازه گی داردها وتعیین استان .1

 اندازه گیرى عملیات و عملكرد .2

 قایسه عملكرد با استانداردهام .3

 اقدامات اصالحى .4

ز عملیات فوق تخصص مرجع نظارت را در طبیعتا هریک ا

نش، . بدون برخورداری از داکندحوزه نظارتی طلب می

ق تواند عملیات چهارگانه فوتخصص و تجربه، مرجع ناظر نمی

ثمر بخشی ار ند و در نتیجه، ارزیابی صحیح و را به انجام رسا

 یک مجموعه به عمل نمی آ ید.های  فعالیت

ف ایجاد شفافیت در نظام حقوقی و نظارت و تعادل با هد

اقدامی ضروری است. نظام  ،اقتدارگرایی مذموم لوگیری ازج

های حقوقی عصر امروز در جهان، با پیش بینی نهادها و 

ارهای ویژه مشخص، به شیوه ای تخصصی به امر سازو ک

نظارت پرداخته اند و این سازو کار در راستای تضمین حقوق 

درت حاکم به کار گرفته شده شهروندان و انتظام اداره امور ق

 است. 

در بیان انواع نظارت به چهار نوع: استطالعی،   "مومنی راد"

منی امی اشاره دارد.)مواستصوابی، استرجاعی و انتظ

 (1395راد.

در باره واژه نظارت، تعاریف مختلف در علوم انسانی از جمله 

نای ه شده است. مفهوم کلی نظارت به معحقوق و مدیریت ارائ

تطبیق افعال )رفتارها، گفتارها( و ترک فعل ها، با هنجارها یا 
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استانداردهای از پیش تعیین شده دانسته شده است.)گرجی. 

1392) 

ه در تبصره یک قانون تشکیل سازمان مطابق  تعریفی ک

سی کل کشور آمده است نظارت و بازرسی عبارت است ازرب

از مجموعه فعالیت های مستمر و منظم و هدفدار به منظور 

جمع آوری اطالعات الزم در باره مراحل قبل، حین و بعد از 

 اقدامات دستگاه های مشمول قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق

ی گاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهاد هاعملکرد دست

مناسب در جهت حسن جریان امور )تبصره الحاقی 

17/04/1387) 

 بررسی و کنترل از نظارت به معنای دقیق کلمه، عبارت

 نهادي و مقام سوي از حکومتی نهاد یا و مقام یک اقدامات

 ماتاقدا ماندن باقی از اطمینان حصول آن غایت است که دیگر

 (21-1390:20)راسخ، است قانونی ثغور و حدود در شده یاد

برخی نیز نظارت را در معنای کنترل دانسته که از اعمال 

تفکیک می شود. )مومنی اختیار یا اجراء و رسیدگی قضایی 

 (1395راد. 

نظارت اطالعی یا استطالعی بنا به تعریف مومنی راد " یعنی 

یت، مصوبات یا عملکرد کسب اطالع و آگاهی ناظر از صالح

اشخاص، بدون نیاز به تایید و تصویب، و اطالع و گزارش 

ناظر به مرجع ذی صالح ما فوق.  لذا در نظارت استطالعی 

داد معین، بدون دخالت در تصمیم ارناظر بر اساس قانون  یا قر

مجری نظارت می کند. بنابر این مجری گیری و اجراء بر 

قل از ناظر و دارای اختیار تام دارای قدرت تصمیم گیری مست

است. اقدامات او به تصویب و موافقت ناظر نیازی ندارد و در 

صورت دستور و صدور حکم ناظر ، اطاعت از او الزم 

 (1395نیست.)مومنی راد. 

در فرهنگ لغت نیز در این باره آمده است : نظارت اطالعی 

ه از مراقبت داشتن ناظر بر اعمال متولی است بدین صورت ک

اقدام متولی آگاه گردد و لیکن تصویب اعمال متولی از طرف 

 . ذیل نظارت(4. ج 1388ناظر الزم نیست. )معین. 
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نظارت استصوابی به معنای آنست که عالوه بر کسب اطالع و 

رد اشخاص باید به تایید و لکآگاهی، صالحیت مصوبات یا عم

ون یا تصویب ناظر برسد. بدین صورت که ناظر بر اساس قان

قرارداد معین، با حق تصمیم گیری نهایی، بر مجری )نماینده 

 (1395متولی( نظارت می کند.)مومنی راد. 

 و عمل کیفیت باالبردن خطا، تقلیل براي عقالیی روشی نظارت

 که است محوله وظائف انجام حسن اطمینان در ضریب ارتقاي

 بر وي یا نماینده کار صاحب ازسوي پیچیده و مهم امور در

 ناظر، :از عبارتند نظارت ارکان .گیرد می صورت عامل

 و نظارت ضوابط و کیفیت نظارت، و عمل حوزه عامل،

 مهندسین گماشتن اگر .نظارت نتیجه بر مترتب پیامدهاي باالخره

 ناپذیر اجتناب امري فرودگاه یک یا نیروگاه یک ساختن بر ناظر

 اولی طریق به جامعه یک اداره در نظارتی نهاد وجود است،

 از برخورداري سالم جامعه یک عالئم از یکی .است ضروري

 نهادهاي ضعف یا فقدان .است مستقل و مطمئن نظارتی نهادهاي

 مدیریتی نظام نقصان و بیماري از حاکی جامعه یک در نظارتی

 .است جامعه آن

 عامل به احترامی بی یا اعتمادي بی معناي به هرگز نظارت

 اینکه از فارغ که است حدي به مسئله همیتا و پیچیدگی نیست،

 ارتقاي و خطا تقلیل دغدغه ، است آن دار عهده کسی چه

 صاحبان حق این .سازد می الزامی را نظارت اطمینان ضریب

 اطمینان و باشند مطلع شده انجام عمل کیفیت از که است کار

 کوتاهی محوله وظائف انجام در کار پیمان و عامل که بیابند

 چه محاسبه از است پاك حساب که را آن عالوه به .است نکرده

 یا خاطی عامل از را خادم عامل منصفانه ارزیابی .است باك

 امکان خادم و درستکار عامل نظارت، درپی .کند می جدا خائن

 باید می نیز خائن یا خاطی عامل و یابد می خدمت ادامه

 .باشد خود تقصیر یا قصور پاسخگوي

 مطالعه اما رسد، می نظر به بدیهی ارتنظ ضرورت اگرچه

 و ها اندیشی کج برخی که دهد می نشان معاصر ایران وضعیت

 .است کرده مواجه سؤال با را بدیهی امر این ها بدکنشی بعضی

 مقامات عملکرد بر نظارت امکان مسئله در دوباره تأملی لذا
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 مردم بر مطلقه انتصابی والیت صاحب را خود که رتبه عالی

 می ضروري نظارتی چنین پیامدهاي و ضوابط نیز و دانند می

 سیاسی قدرت هرم رأس بر نظارت مختلف ابعاد با آشنایی .نماید

 نظارتی چنین اعمال بدون و است ساختاري اصالح لوازم از

 .نیست میسر قدرت ارباب عملکرد ارزیابی

 آدمیان درمیان توان می آیا نیازند؟ بی نظارت از عامالنی چه

 تنها نمایند؟ عمل احسن وجه به نظارتی هیچ بی که یافت نیکسا

 کنند می خطا نه مطلقند، کمال که ندارند نظارت به نیازي آنان

 نیاز بی ربوبی ذات .پایان بی غناي و مطلقند علم معصیت، نه

 رمشهو اعتقاد به و پیامبران مسلمانان اعتقاد به .است نظارت از

 همین اما .معصومند دین وتبیین ابالغ و تلقی در امامان  شیعه

 قرار سیاسی جامعه مدیریت سمت در که زمانی معصوم اولیاء

 .اند ندانسته عمومی نظارت از نیاز بی را خود ، اند گرفته

 دو .است نظارت محتاج جایزالمعصیه الخطاي جایز انسان هر

 معصیت و خطا احتمال از تاحدودي عدالت اگرچه و علم صفت

 انسان انسان چراکه تا نیست، دو آن مطلق افعر اما کاهد می

 و حکومت عامالن .است جایزالمعصیت و جایزالخطا است

 هم دین عالمان و فقیهان و حکیمان از اگر حتی سیاسی مدیران

 و زاهدان و ازجمله عادالن شخص صفات لحاظ به یا باشند

 چراکه نیستند، نظارت از نیاز بی هم باز باشند نیز پرهیزکاران

 درجه به تقوایشان نه و است مطلق علم میزان به نه دانششان

 اداره در علمی رأي و در برداشت اختالف عالوه به عصمت،

 اي جز چاره که آورد می فراهم متکثر بستري همواره جامعه

 .ماند نمی آن در ترین نافع و ترین هزینه کم و بهترین انتخاب

 ترین صائب ،مالنعا رأي همواره که نیست دست در دلیلی هیچ

 (1387دیور.)ک.است ممکن رأي

یکی از مباحثی که نقش مهم و اساسی در تحلیل بحث قدرت 

های اصلی اندیشمندان سیاسی بوده، بحث دارد و از دغدغه

نظارت بر قدرت است.پیش فرض موضوع نظارت بر قدرت، 

این است که قدرت از آنجایی که امکانات گوناگون سیاسی، 

وهای متفاوت ثروت و سیاست را در اختیار یک اقتصادی، نیر

 کند. دهد؛ امکان دارد که به فساد گرایش پیداشخص قرار می
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، هرگاه که بحث اعمال شیعه اثنی عشری  در اندیشه دینی

مطرح شده، اصل اعمال قدرت و اصالت آن،  عمومی قدرت

 تا زمانی است وبوده اطهار)ع( متعلق به پیامبراکرم)ص( و ائمه

)ع(با صفت عصمت به قدرت در اختیار شخص معصوم که

 باشد،می معنی علم مطلق و مصونیت از گناه، خطاو سهو،

  می شود.به فساد مطرح ن سیاسی دغدغه گرایش قدرت

آن چه بر غیر خداوند دارد که  معصومی به صراحت اعالم می

پوشیده است، ملكه عصمت است كه در پیامبر و امام معتبر 

لكه ای، هرگز در والی و سرپرست جامعه است. چنین م

)معصومی. اسالمی، كه نایب معصومین)ع( است، معتبر نیست.

1395)  

در دوران غیبت  در شرایطی که اعمال قدرت و حاکمیت 

با  ی مطرح می گردد.یحساسیت های بجا ، شودمی  مطرح

عنایت به عدم عصمت شخص حاکم، احتمال انحراف، اشتباه، 

های مکارانه قدرت و آلوده شدن وی دربازیطمع ورزیدن به 

متاسفانه تاریخ اسالم مملوء از بروز  محتمل نیست.سیاست غیر

خلفای فساد و انحراف میان حکام اسالمی از همان دوره 

 مویان، بنی عباس و سایر حکومتراشدین و ادوار بعدی نزد ا

های دینی شامل عثمانی ها و حتی امروزه وهابیت و داعش بوده 

  ست.ا

 به واسطهو احتمال بروز فساد  در ادبیات دینی نیز بحث قدرت

فرماید سوره قصص می 83وجود دارد و خداوند در آیه  آن

 ُاُر ٱاْلِخَرةُ َنْجَعلَُها لِلَِّذیَن اَل ی اِریُدوِتْلکَ ٱلدَّ  ِفى ٱْْلَْرِض َواَل  َن ُعلُّوً

ِقینَ  سانی ساختیم که کرا برای  ، سرای آخرتَفَساًدا َوٱْلَعِقَبُة لِْلُمتَّ

در جهان و زمین خواهان برتری و فساد نبودند؛ یعنی کسی که 

در جستجوی برتری بوده، پس امکان دارد که در کنار این 

 وجود آید. جویی، فساد نیز بهبرتری

آخر »است که  155روایت مشهوری در مجموعه وّرام، صفحه

کافی آمده است یا در « ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاه

دو گرگ درنده که در آغل گوسفندان رها شوند، فساد و »که 

خرابی آنها بیشتر از حب مال و مقام در دین انسان مسلمان 
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طلبی برای انسان مؤمن از آن دو گرگ  ؛ یعنی خطر جاه«نیست

 درنده بیشتر است.

ایاکم و هوالء الروساء "رو امام صادق)ع( فرمودند  از این

سون فو هللا ما خفقت النعال خلف الرجل اال هلک و الذین یترا

طلب هستند، دوری برشما است از کسانی که ریاست ".اهلک

به خدا قسم صدای کفش، »کنید، زیرا اینها کسانی هستند که 

شود، مگر این که هم خودش هالک میپشت سر کسی بلند نمی

ه یعنی این که هنگامی ک« کندشود و هم دیگران را هالک می

آید، با این صدای پا هم ممکن صدای پای قدرت در میان می

اند، است که خودش را و هم دیگرانی که به دنبالش راه افتاده

 هالک کند.

بانی بر قدرت، معنای نظارت بر قدرت، در حقیقت، یک دیده

 آیند قدرت و نحوه اعمال قدرت است.یابی بر فرارزیابی، ارزش

وقتی »)ع( نقل شده، آمده است که در روایتی که از امام رضا

داشت، پیامبرگرامی اسالم)ص(، لشگری را به طرفی گسیل می

فرستاد، همراه آنها از افرادی مطمئن، کسی را همراه لشگر می

 ؛ بنابراین نظارت«تا خبرهای آن لشگر و امیر را برایش بیاورد

 بر شخص امیر در گسیل داشتن لشگر نیز وجود داشته است.

البالغه و عهدنامه مالک اشتر نهج 53لی)ع( در نامه امام ع

 زابانانی را برانگیزان و به کارگیر که ها و دیدهچشم»فرمودند

 «.اهل صدق و وفا باشد

با »نهج البالغه می فرمایند: 214حضرت امیر )ع( در خطبه 

من به نحوی که با جباران و ستمگران سخن می گویند، سخنی 

 نه برای من بکار نبرید... با من بر سبکنگویید، القاب پر طنط

سازشکاری معاشرت نکنید، گمان مبرید که اگر به حق سخن به 

من گفته شود بر من سنگین آید و یا از کسی بخواهم مرا تجلیل 

ق یا عرضه شدن عدالت بر او . هر کس شنیدن حو تعظیم کند

ناخوش و سنگین آید، عمل به حق و عدالت بر او سنگین تر 

مطهری. )«.پس از سخن یا نظر عادالنه خوداری نکنید.است

1354 :132) 

ایشان همچنین در فرمان معروف خود به مالک اشتر می 

من نه برتر از آن هستم که لغزشی ننمایم و نه در »مایند:فر
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رفتار خود از خطا ایمن می باشم. مگر آنکه خداوند تبارک و 

خودم تواناتر تعالی مرا کفایت کند که او بر نفس من از 

 ( 687: 207ارفع. دانشنامه علوی ، خطبه )«است

و اما :"فرمایندامیر )ع( همچنین خطاب به مردم میحضرت 

حق من » "و المغیب حقی فالوفاء بالبیعه و النصیحه فی المشهد

بر شما اینست که به بیعت خود وفادار باشید و در حضور و 

ج البالغه . خطبه )نه. «غیاب من نصیحت و خیر خواهی نمایید

34) 

 امام خمینی )ره( به کرات در بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران،

 بیاناتشان بر ضرورت نظارت بر رهبران و حکام تاکید داشتند. 

همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور، اگر من یک »

پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم ملت موظف است که بگویند 

 7)صحیفه نور. ج.. «اشتی،خود را حفظ کنگذ جپایت را ک

:118) 

هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر »

 انتقاد کند و او سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح و به او

کننده بدهد و در غیر اینصورت اگر بر خالف باید جواب قانع

ل کرده باشد خود به خود از مقام وظایف اسالمی خود عم

 (19: 4)صحیفه نور، ج. «.مامداری معزول استز

کردند، هر دیگر پیامبران و ائمه اشتباه نمیفقط خود رسول و »

 (201: 11)صحیفه نور، ج  «کندکس دیگر اشتباه می

مجموعا عوامل متعددی ضرورت نظارت بر قدرت سیاسی را 

توان به کند. در این رابطه میی توجیه میدر یک نظام اسالم

 ذیل اشاره داشت: موارد

فردی و آزادی های عمومی مردم از  رت حفظ حقوقضرو -

 )بند ششم اصل دوم قانون اساسی( تعرض و سوء استفاده حکام

قاعده ضروری امر به معروف و نهی از منکر که حکام   -

)اصل هشتم  گیرد.را نیز با شدت و ضرورت بیشتری در بر می

 قانون اساسی(
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ام سیاسی که ضرورت در نظ حق مشارکت شهروندان -

. )بند هشتم اصل دوم نظارت بر قدرت سیاسی را به دنبال دارد

 قانون اساسی(

 عدم اتصاف حکام به صفت عصمت -

ت داری مو ائمه اطهار )ع( خاصتا روش حکو سیره نبوی -

دولت را به مومنین های حضرت امیر)ع( که اجازه نقد سیاست

 دادند.می

 و دولتمردان رویه و سیاسی هاي نظام در عدالت تضمین

 اَعمال و رویکردها بر مداوم نظارت ازراه حکومت، عملکرد

 نسبت اجحاف و ظلم از کارگزاران وجلوگیري و سران

 زاده، موسی و زنجانی شود)عمید می حاصل به،شهروندان

1389) 

 از تجاوز از جلوگیري جهت در سازوکاري نیز، قضایی کنترل

 عدالت دیوان ایران، قوقیح نظام در که اختیارات است حدود

 این از و است آن قانونی متکفّل و منفعل صورت به اداري

 مراجع مصوبات بر نظارت با دیوان عمومی هیأت رهگذر،

 ایفا قانون حاکمیت اصل تضمین در را سزایی به مختلف، نقش

 .کند می

این قانون، مصوبات و اقدامات  12لیکن بنا به تبصره ماده 

جمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان شورای نگهبان، م

مستثنی از این قانون  و نظارت مذکور می 

 (1397)واعظی..باشند

چهار نوع نظارت قابل طرح  ساز و کار یک نظام اسالمیدر  

بر هی است که خداوند متعال هر لحظه النظارت نخست  :است

ش سپس نظارت فرد بر اعمال خوی اعمال انسانی ناظر است،

این  .شودنظارتی یا نظارت درونی گفته می ه آن خوداست که ب

ها و توجیهات ، ارزشلم واقع به دایره باورهانوع نظارت در عا

فردی بستگی دارد که فرد چه تصوری از سره و ناسره نزد 

خویش دارد. متاسفانه بسیاری از صاحبان قدرت در فرایند 

ر اریکه گردند و حفظ خود دتوهم حقانیت خویش می زمان دچار

؛ نوع سوم، نظارت پندارندقدرت را شاخص حقانیت  می
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که از طریق مراجع رسمی و  است همگانی عمومی و

در این  گیرد وها  و نهادهای مدنی شکل میغیررسمی رسانه

هیجانات و یا  در ایجاد های ذی نفوذ و فشارگروه راستا

نوع  نهایتا و بسیار موثر هستند ی سیاسیها و تهدیدهافرصت

م، نظارت سازمانی یا ساختاری است که هر نظام سیاسی چهار

های حقوقی و ها و چارچوبالمت خویش، سازمانبرای س

 کند.تعبیه میبرای انجام این وظیفه سیاسی  الزم را 

-انقالب در زمینه ضرورت نظارت می ای رهبرهللا خامنهآیت

 عمان ،حق محضر در حضور احساس و دروني نظارت»گویند:

 درق به هاهمه انسان در عامل این اما شودها میانسان تخلّف از

 تمامي مسائل اهم از بیرونی نظارت ،بنابراین ندارد وجود كافي

 ، ايخامنه ب ،آیت هللاسخنان رهبر انقال)«بشري است. جوامع

 (1375 اسفند 17

بر رهبران ی جدعنایت به نکات فوق، ضرورت نظارت با 

تخصص و  برخورداری ناظر از ،المیسیاسی یک نظام اس

دانش کافی و استقالل تمام عیار ناظر از مقام تحت نظارت از 

شود. در عوامل کلیدی صحت و سالمت جریان نظارت تلقی می

نظام جمهوری اسالمی ایران، مرجع مجلس خبرگان رهبری 

وظیفه خطیر نظارت بر رهبری را عهده دار است تا صالبت و 

ی در دوران غیبت کبری امام عصر )عج( پاکی نظام اسالم

 تضمین گردد.

وجود خدشه و ضعف در نظام نظارت ممکن است به عوارض 

برای روند تکاملی تاریخ  بار بسیار ناگوار و به عبارتی فاجعه

تشیع اثنی عشری و اساسا نظام سیاسی اسالم در جهان منتهی 

شود  در همین راستا اهمیت مجلس خبرگان دو چندان می گردد.

زیرا که با اجرای وظیفه نظارت نه تنها عامل تضعیف جایگاه 

 عناصر جوهری تداوم  والیت فقیه نخواهند بود بلکه زمینه ساز

 آن یعنی تقوا، شجاعت و تدبیر خواهد بود. 

 مجلس اى اختیارات در  دوره نخستین مجلس خبرگان عده 

 فتضعی نوعى را ایشان بر نظارت و عزل حق همچون خبرگان

 :فرمودند فضا این مقابل در امام حضرت .دانستند مى رهبرى
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 مجلس قضیه  است) درباره( مطرح ما ملت در امروز چه آن

 ایران ملت نباید كه است مسئله این رهبرى، تعیین براى خبرگان

 دور شنیدم قرار از دسته یك االن باشد، ارج قائل كم آن براى

 تضعیف كه این براى باشد دنبای خبرگان مجلس این كه اند افتاده

 خبرگان تقویت رهبری است.  مجلس .است رهبرى

قطعا منظور امام در اینجا حمایت بی چون و چرای مجلس 

خبرگان از فرد رهبر نیست بلکه خبرگان با انجام وظایف خطیر 

ت فقیه در نظام اسالمی می خود باعث صالبت جایگاه والی

 .باشد

 



 

 

 

 

 فصل دوم

 ایف و اختیاراتوالیت فقیه، وظ

 

 
 

 

 



 



 

هدف از مباحث این فصل تببین اهمیت و جایگاه تاثیر گذار 

والیت فقیه و رهبری در نظام جمهوری اسالمی است. با تحلیل 

جایگاه رهبری در واقع اهمیت مجلس خبرگان رهبری تببین 

گردد که این مجلس برای انجام وظیفه خطیر شود و اعالم میمی

ستقالل باال، مصونیت، تخصص و تعهد خود باید از درجه ا

 کافی و وافی برخوردار باشد. 

 والیت فقیه ایگاه حقوقیجو تعریف بهره سوم: 

است که نظام سیاسی  شیعه فقهای در والیت فقیه نظریه 

را بیان می )ع(امام معصوم غیبتمشروع در دوران 

بر  جمهوری اسالمی ایراننظام   (204 :1382)فیرحی،.کند

والیت محدود فقیه از جمله  است. اساس این نظریه تأسیس شده

وجوهات در مسائل شرعی، اخذ  فتواحق قضاوت، صدور 

 فقه امامیهباز در  از دیر امور حسبیهو رسیدگی به  شرعی

 مرجعیتمطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد 

است. اما در نظریه والیت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط 

مطرح و  و) مرحوم آیت هللا منتظری )ره(( )ره(خمینی امام

تشریح شده، این والیت اساس نظم سیاسی دوره  غیبت را 

ها و در اجرای سیاست )ع(امامجانشین دهد و فقیهان، تشکیل می

به جز  )ع(مسائل حکومتی و سایر امور مربوط به امام معصوم

 (243: 1382شوند.)فیرحی،جهاد ابتدایی محسوب می

مرحوم کلینی در کتاب اصول کافی حدیث عمر بن حنظله را 

ص  1. ج10م، باب اختالف الحدیث. حدیث لدر کتاب فضل الع

امام  نقل می کند. بر اساس این حدیث ، عمر بن حنظله از 67

مومنین سوال  ز)ع( در خصوص اختالف میان دو تن اصادق 

 می کند و می پرسد ایا  اجازه مراجعه به قضات حکومت وقت

وجود دارد که حضرت به صراحت اجازه مراجعه به قضات 

و از آنها می خواهد " نظر به کسانی کنند که  جور را نمی دهد

ر کرده و احکام حدیث ما را می گویند و در حالل و حرام ما نظ

)به ما را بیان می کنند.  پس آنها را به  عنوان قاضی و حکم 

م که من آنها را بر شما حاکم قرار داد رایرند زیذبپفتح ح و ک(

"... 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
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این روایت از سوی شیخ طوسی نیز در موضوعات تهذیب 

 االحکام و کتاب القضاء امده است. 

است. نظر در خصوص مدلول این حدیث  دو نظر مطرح شده 

نخست از این حدیث به عنوان سندیت و دلیل متقن انتقال والیت 

از سوی معصوم )ع( به فقهاء و راویان احادیث یاد می کند. 

و احکام شیعه را می شناسند. نظر دوم  که حالل و حرامرواتی 

مدعی است که موضوع حدیث صرفا باب القضاء و دریافت 

ین می باشد و منظور امام حکم و اختیار در مسائل قضایی مومن

صادق )ع( حاکم شرع از باب قضاوت در اختالفات میان 

مومنین است. زیرا اگر منظور امام انتقال حق والیت در تمام 

شئون  زندگی  و امور مسلمین بود خود معصوم به صراحت 

 (1393آنرا اعالم می کرد. )کدیور.

صادق )ع(  از یکسو می توان این نظر را پذیرفت زیرا که امام

 دارند که در از فعل زمان حال استفاده می کنند و بیان نمی

صوم نیست یعنی  زمان آینده که دسترسی قطعی به مع

عصرغیبت کبری، به این روش متوسل شوند. اگر منظور امام 

صادق )ع( انتقال والیت و حق حکومت داری بود چطور هم 

یر خواهد عرض و هم زمان با امام معصوم)ع( این امکان پذ

بود. در عصر حضور معصوم)ع( بنا به نظر همه فقهاء شیعه 

نیست مگر در محدوده ای که  امر" ولیدو " امکان هم عرضی 

صورت گرفته  والیت واگذاری خود معصوم به فرد مشخص 

باشد. در متن حدیث ابن حنظله، واژه حکم )به فتح ح و ک( 

کمیت و آمده است که مشخص است منظور امام صادق)ع( ح

 قضاوت است. 

 

شیخ طوسی  از ابو خدیجه روایت می کند که امام صادق )ع(  

او را نزد اصحاب فرستاد و فرمود به اصحاب بگو" " مبادا 

، یا در مورد دریافت و وقتی بین شما خصومتی اتفاق افتاد

تالفی پیش آید برای دادخواهی نزد یکی از از این خپرداخت، ا

ید. مردی که حالل و حرام را می جماعت فاسق مراجعه کن

شناسد در بین خود قرار دهید. زیرا من او را قاضی قرار دادم. 
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جائر شکایت  انطعلیه بعض دیگر به سلمبادا بعضی از شما 

 (1393ببرد.")کدیور. 

حدیث ابو خدیجه موید نظر دوم است و حاکی از آنست که 

 معصوم)ع( صرفا در باب قضاوت به فقهای شیعه تفویض

نتصاب هم به صورت عام است یعنی اختیار کرده اند. نوع ا

صوم )ع( شرایط کلی فقیه واجد شرایط قضاوت را بیان می عم

 دارند. 

ولی بر اساس نظر نخست، معصوم )ع( تمامی اختیارات خود 

 را  به فقهاء تفویض کرده است. 

در فضیلت و شخصّیت  فقیه، نظریهاین چهارچوب در البته 

چراکه  ،نیست )ع(قی و علمی همپای امام معصومدینی و اخال

ی فقیه، جدا از شخصیت حقوقی خویش، دارای شخصیت ول

حقیقی نیز هست که از این نظر با دیگر مردم برابر است. 

همانند عدالت، تقوا و های ولی فقیه و حاکم اسالمی ویژگی

پرهیزگاری او را از لغزیدن به ورطه استبداد و خودرأیی 

 (40 :1359)امام خمینی، .داردبازمی

در سال  قانون اساسی، )ره(خمینی امامهمزمان با درگذشت 

و شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه  بازنگری شده.ش  1368

اضافه و اختیارات والیت فقیه  «مطلقهوالیت » واژهحذف، 

قانون اساسی(. از این رو در  110و 57تر شد )اصل ستردهگ

در زمان »آمده است:  ه.ش 1368 قانون اساسی سال  5اصل 

 جمهوری اسالمی ایراندر  )عج(حجت بن الحسنغیبت 

عادل و باتقوی، آگاه  فقیهبر عهده  «والیت امر و امامت امت»

قوه  نیز 57و در اصل  «به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است

والیت مطلقه امر »که زیر نظر  قوه قضائیهو  قوه مجریه، مقننه

گردند. این قوا مستقل از اداره می «و امامت امت

های کلِی نظام و رهبر که والیت مطلق دارد، سیاست،یکدیگرند

های او نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد و از جمله وظیفه

 های اساسی کشور است.گماشتن برخی سمت

شرایط ذیل  ، ساسی جمهوری اسالمی ایرانقانون ا 109اصل 

 کند:را برای رهبری ذکر می

  فقهدر ابواب مختلف  افتاءصالحیت علمی الزم برای. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%AA_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%AA_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
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 .عدالت و تقوای الزم برای رهبری امت اسالم 

  بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و

 قدرت کافی برای رهبری.

درصورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش 

 تر باشد مقدم است.فقهی و سیاسی قوی

 وظایف و اختیارات رهبری بهره چهارم: 

وري اسالمي ایران ریاست كشور با ولي فقیه است و در جمه

مقام رهبري به لحاظ امامت و هدایت نظام، داراي وظایف و 

 اختیاراتي است كه او را برتر و باالتر از قواي سه گانه قرار

ترین اصلي كه اساسي، مهم بعد از اصل پنجم قانون .داده است

اصلي آن را  به والیت فقیه اختصاص یافته و نقش و كار ویژه

در نظام مشخص نموده است، اصل پنجاه و هفتم است كه قواي 

سه گانه حاكم را زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت امت قرار 

قواي حاكم در جمهوري اسالمي ایران »داده است و مي گوید: 

عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر 

امت بر طبق اصول آینده این قانون  والیت مطلقه امر و امامت

 .«اعمال مي گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند

طبق آن چه در جریان بازنگري قانون اساسي روي داده، این 

اصل حتي بر اصل یكصد و دهم نیز حاكم است و اختیارات 

برد.)صورت مشروح از محدوده آن اصل فراتر مي رهبري را

 (34، 33، 32ون اساسي، جلساتمذاكرات شوراي بازنگري قان

رهبر مسئول تنظیم روابط بین قواي  ،طبق اصل یكصد و دهم

سه گانه و حل اختالف بین آن هاست. بنابراین رهبري در 

آید بلكه ه گانه، در عرض آنها به حساب نميارتباط با قواي س

ه و مشروعیت خود را از او این قوا زیر مجموعه رهبري بود

ل این مطلب این است كه اساساً در زمان كنند. دلیكسب مي

غیبت حق والیت و حكومت طبق ادله كالمي، فقهي و بر اساس 

 ساز و کارفقیه است.  داللت احادیث معصومین منحصر به

عادي  نظارت رهبري بر قواي سه گانه به دو قسم عادي و غیر

هاي غیر عادي آنهایي است ساز و کارشود كه مراد از تقسیم مي

و در قالب  شرایط فوق العاده و از باب والیت مطلقه كه در
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پذیرد، همچون حكم حكومتي رهبر احكام حكومتي صورت مي

در مورد استفاده برخي نمایندگان مجلس ششم در طرح اصالح 

قانون مطبوعات كه با امر حكومتي رهبري متوقف گردید. اما 

عادي نظارت رهبري بر قواي سه گانه بحث  ساز و کار

 طلبد كه فراتر از این مجال است. تري مينيطوال

به هر حال جهت تحقق والیت امر و به منظور حضور و 

نظارت فعال رهبري بر كلیه اركان نظام، اصل پنجاه و هفتم 

قانون اساسي قواي حاكم در جمهوري اسالمي ایران را زیر 

امر و امامت امت قرار داده است. در این « مطلقه»نظر والیت 

والیت، مطلقه است. رهبري به عنوان رئیس دولت كشور، اصل 

اختیارات و وظایفي هم به منظور اعمال مستقیم قدرت دارد كه 

اصل یكصد و دهم قانون اساسي حداقل به یازده مورد از 

مصادیق این اختیارات اشاره نموده است. از آن جا كه قانون 

ب مقررات اساسي، والیت مطلقه فقیه را پذیرفته و در چهارچو

توان ل به اختیارات مطلق شده است، نمياسالمي براي او قائ

پذیرفت كه اختیارات رهبري منحصر به مواردي است كه در 

این اصل ذكر شده است، بلكه آنچه در این اصل آمده نمونه از 

 اختیارات ولي فقیه بوده و مسلماً بیان این موارد از باب حصر

 (125ـ  126 : 1387كبیان، اكو)نیست.

ون قانونگذار با حاكم قرار دادن اصول پنجم، و پنجاه و هفتم قان

همه موارد اختیارات  ءاساسي بر اصل یكصد و دهم از احصا

رهبري پرهیز نموده است. در واقع در تفسیر از دیدگاه قانون 

اي از اصل توان به گونهرد حدود والیت فقیه نمياساسي در مو

اصل پنجاه و هفتم لغو و بیهوده به یكصد و دهم تفسیر كرد كه 

حساب آید. همچنین رهبر وظایف و اختیاراتي را در رابطه با 

مجموعه نظام جمهوري اسالمي و قواي سه گانه و نهادهاي 

قانوني مندرج در قانون اساسي بر عهده دارد كه اصول یكصد و 

دهم، یكصد و دوازدهم، یكصد و سي، یكصد و سي و یكم، و 

و هفتاد و هفتم قانون اساسي  اد و ششم و یكصدیكصد و هفت

 بیانگر آن اختیارات و وظایف است. 

دهم قانون  وظایف و اختیارات رهبري به ترتیب اصل یكصد و

 .اساسي به شرح ذیل است
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کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس  یها تعیین سیاست .1

 .مجمع تشخیص مصلحت نظاماز مشورت با 

 های کلی نظام. نظارت بر حسن اجرای سیاست .2

 .پرسیهمهفرمان  .3

 .فرماندهی کل نیروهای مسلح .4

 اعالم جنگ و صلح و بسیج نیروهای مردمی. .5

 .شورای نگهباننصب و عزل و قبول استعفای فقهای  .6

 تعیین مقامات ذیل: .7

 .قوه قضاییهرئیس -

 .سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانرئیس  -

 .ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایرانرئیس  -

 .سپاه پاسداران انقالب اسالمیفرمانده کل  -

 فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.  -

 .گانهحل اختالف و تنظیم روابط قوای سه .8

حل معضالت نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از  .9

 طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 جمهوری پس از انتخاب مردمامضاء حکم ریاست.10

جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از عزل رئیس.11

به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی  دیوان عالی کشورحکم 

به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد  مجلس شورای اسالمی

 و نهم.

عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسالمی .12

 پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.

تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص رهبر می

 دیگری تفویض کند.

 رسد:ت مذکور ضروری به نظر میتوضیح برخی از اختیارا

 هاي كلي نظام . تعیین سیاست1

هاي كلي ز وظایف و اختیارات رهبري، سیاستمطابق بند یكم ا

هاي داخلي و خارجي، نظام جمهوري اسالمي در همه زمینه

 سیاسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي و فرهنگي به وسیله

مي و و مجلس شوراي اسال دشوتعیین و ترسیم مي رهبری

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D8%A7_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D8%A7_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D9%88_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D9%88_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D9%88_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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-گي نیز باید در محدوده این سیاستشوراي عالي انقالب فرهن

اساسي و موازین شرعي، این  هاي كلي و در چهار چوب قانون

ها را به شكل قانوني و قابل اجرا درآورده، براي اجرا به سیاست

 قوه مجریه بفرستند. 

ا البته رهبري براي اعمال این اختیار مهم و كلیدي داراي بازوه

ترین این مهم .املي جهت مشاوره و كارشناسي استو عو

هاي مشورتي، مجمع تشخیص مصلحت نظام است، كه ارگان

هاي ن منصوب رهبري و معموال از شخصیتهمه اعضاي آ

ي سه مهم سیاسي، اقتصادي و فرهنگي  هستند كه بعضاً در قوا

 .هاي رده باال دارندگانه حاكم نیز مسئولیت 

 هاي كلي نظاماي سیاست. نظارت بر حسن اجر2

هاي كلي نظام را همان طور كه مسئولیت تعیین سیاسترهبري  

ها نیز دقت تمام بر حسن اجراي این سیاست بر عهده دارد، با

 هاي تعیین شده به هنگام اجرا، از اهدافنظارت دارد تا سیاست

هاي اصلي منحرف نشده و به خوبي پیاده شود. این و آرمان 

هبري به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض مسئولیت را ر

 نموده است. 

 . فرمان همه پرسي 3

مراجعه مستقیم به آراي عمومي و همه پرسي به عنوان یكي از 

طرق قانونگذاري در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران به 

ادي، سیاسي، رسمیت شناخته شده است و در مسائل مهم اقتص

اصل »مه پرسي دست زد.توان به هاجتماعي و فرهنگي مي

 هر چند ابتكار عمل در این مورد با«پنجاه و نهم قانون اساسي.

تواند باشد. )اصل پنجاه و نمایندگان مجلس شوراي اسالمي مي

در مسائل بسیار مهم اقتصادي، سیاسي، اجتماعي و »نهم: 

پرسي و است اعمال قوه مقننه از راه همه فرهنگي ممكن

مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه مراجعه مستقیم به آرا 

به آرا عمومي باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس 

با  اما نهایتاً تصمیم نهایي به دست رهبري است كه قاعدتاً  برسد(

مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضرورت و اهمیت همه 

 پرسي را تشخیص خواهد داد. 
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 . فرماندهي كل نیروهاي مسلح:4

-هاي سیاسي، بسیار مهم تلقي ميي مسلح در همه نظامنیروها 

شوند، زیرا از یك سو ابزار تأمین امنیت مرزها و امنیت داخل 

نظام هستند و از سوي دیگر به دلیل ماهیت طبیعي قدرت كه 

الزمه نیروهاي مسلح است ممكن است در برخي شرائط به جاي 

ین شوند. بنابراتأمین امنیت به ابزار تشنج و درگیري نیز تبدیل 

 مبذول شود تا هرچه بیشتردر سپردن اختیار آن باید نهایت دقت 

هاي دفاعي خود را ارتقا دهند و نیز هر چه كمتر خطرتوانایي

ه آفرین باشد. از این رو در جمهوري اسالمي ایران این اختیار ب

و  قانونیكسي داده شده كه ضمن برخورداري از مشروعیت 

 نهاد نظام به حساب آید. ترین امین  ،مردمي

 . اعالن جنگ و صلح و بسیج نیروها5

اعالن حالت جنگ و صلح و بسیج نیروها در شرایطي كه 

 ها و وظایفت و مصلحت ایجاب كند، از مسئولیتضرور

ت هایي ارتباط مستقیم با امنیرهبري است. از آنجا چنین موقعیت

گیري تصمیمل و ناموس مردم دارد، زمام كشور، نظام، جان، ما

ا بدر مورد آنها به طور مستقیم به رهبري آنها داده شده است كه 

با توجه به  .كمال درایت و امانت در مورد آنها تصمیم بگیرد

عطاي چنین صالحیتي به فرماندهي كل قوا توسط رهبري ا

 ترین حالت به حساب مي آید. رهبر منطقي

  ن مهمبول استعفاي برخي از مسئولی. عزل و نصب و ق6

بان. رهبري از طریق عزل و نصب الف : فقهاي شوراي نگه

ت كند تا اسالمیم قوانین و مقررات كشور نظارت ميها، بر تماآن

 نظام حفظ شود.

ترین مقام این قوه است، ب ـ رئیس قوه قضائیه هم كه عالي 

 شود.توسط رهبري منصوب و معزول مي

 مان صدا و سیما.رئیس ساز ج ـ نصب و عزل و قبول استعفاي 

 الف و تنظیم روابط قواي سه گانه. حل اخت7

، این وظیفه كه بر عهده ه.ش 1368 در بازنگري قانون اساسي 

رئیس جمهوري بود به رهبري سپرده شده است كه هم نظارت 
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كند، هم از تمركز أمین و توجیه ميرهبري نظام بر سه قوه را ت

قواي دیگر جلوگیري  ه در برابربیش از حد قدرت در قوه مجری

ارا بودن منصب نماید و هم این كه رهبري به دلیل نفوذ و دمي

بر هر سه قوه را دارد، از این  بیشتریگذاري والیت، توان تأثیر

 كند. ظر بین قواي سه گانه را تسهیل مي رو اجماع ن

، از الت نظام كه از طریق عادي قابل حل نیستض. حل مع8

 نظام.طریق مجمع تشخیص مصلحت 

شود، كه از طریق التي دامن گیر نظام ميضسائل و معگاه م

قانوني موجود قابل حل نیست، حال یا اصال در مورد  عادي و

چنین مسائلي در قانون اساسي و قوانین عادي پیش بیني خاصي 

شده مصلحت نظام اسالمي  نشده است و یا اگر هم پیش بیني

با سرعت ویژه و  كند كه در مورد آن معضل خاص،اقتصا مي

روش خاص عمل شود. این جا فقط جایگاه و مقام رهبري نظام 

ي تواند مشكل را حل و است كه بهتر از هركس و مقامي م

 فصل كند.

 .امضاي حكم ریاست جمهوري 9

ت و جانشیني امامان معصوم خالف ،آنجا كه در زمان غیبت از

ي كه بنابراین هر منصب )ع( شأن انحصاري فقهاي شیعه است،

الزمه آن تصرف در افراد و جامعه است، باید به اذن و امضاي 

والیت فقیه برسد در غیر این صورت چنین مناصبي غصب 

 جایگاه امامت بوده و نامشروع خواهد بود. بنابراین، عالوه بر

احراز صالحیت داوطلبان ریاست جمهوري توسط شواري 

جمهور،  نگهبان، و نیز پس از كسب آراي مردم براي رئیس

تنفیذ رأي مردم و حكم رئیس جمهور از سوي رهبري، یك شرط 

الزم براي احراز مقام ریاست جمهوري است، زیرا امضاي 

حكم ریاست جمهوري، در واقع انفاذ مقام والیت براي 

كه به مقبولیت مردمي مشروعیت الهي ریاست جمهوري است 

  شود. او ضمیمه مي

 .عزل رئیس جمهور10
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كه دیوان عالي كشور به تخلف رئیس جمهور از پس از آن  

وظایف قانوني اش حكم داده باشد یا این كه مجلس شوراي 

اسالمي طبق اصل هشتاد و نهم با دو سوم آراء به استیضاح و 

عدم كفایت سیاسي او رأي داده باشد؛ رهبري با در نظر گرفتن 

 .مصالح كشور عزل رئیس جمهور را انجام مي دهد

 تخفیف مجازات محكومین.عفو یا 11

عفو و تخفیف مجازات در مواردي چه بسا تأثیر آن از نظر 

تربیتي از خود مجازات نیز بیشتر است و مي تواند در اصالح 

هاي گذارتر باشد. بنابراین همه نظام و تربیت مجرمان تأثیر

اند كه در پیش بیني كردهحقوقي چنین امري را در مواردي 

، این امر پس از پیشنهاد رئیس قوه جمهوري اسالمي ایران

-وازین اسالمي توسط رهبري صورت ميقضائیه و در حدود م

 پذیرد. 

 . تصمیم تجدید نظر در قانون اساسي 12

تجدید نظر در قانون اساسي در هر كشوري سر فصل مهمي در 

رود و نقشي اساسي در نوني آن كشور به حساب ميتاریخ قا

كند. به طور طبیعي در ه ایفا ميالت حقوقي و سیاسي جامعتحو

هر زمان و در اثر وزش هر نسیم سیاسي و یا اجتماعي ممكن 

است عده اي را به فكر بیاندازد كه قانون اساسي را به میل خود 

ه تغییر دهند و آن را به گونه اي درآورند كه مطابق میل و سلیق

را تواند ماهیت قانون اساسي آنان درآید. تحقق چنین امري مي

كه ماهیت آن ثبات آفریني است دچار خدشه و آسیب قرار دهد و 

شأن آن را تا حد قوانین عادي پایین آورد. قوانین عادي را 

نمایندگان مردم هر از چند گاهي مي توانند مطابق مقتضیات 

دگرگون كنند، اما قانون اساسي در هر كشوري مایه ثبات 

تر و ي سختهاسي و حقوقي به شمار آمده مكانیزمسیا

كنند. در كشور ما تري را براي تحول آن پیش بیني ميدشوار

مكانیزم تغییر قانون اساسي بر اساس محدودیت زماني نیست و 

سعي شده بر اساس شرائط دیگري همچون شیوه پیشنهاد 

گیري در مورد بازنگري ضریب میمبازنگري و مكانیزم تص

یكصد اس اصل عقالنیت در این خصوص افزایش یابد و بر اس
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بازنگري در قانون اساسي و هفتاد و هفتم قانون اساسي 

ارد ضروري به ترتیب زیر جمهوري اسالمي ایران، در مو

گیرد، مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخیص انجام مي

مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئیس جمهوري موارد 

انون ي قاصالح یا تتمیم قانون اساسي را به شواري بازنگر

 نماید.اساسي پیشنهاد مي

 ربازنگري در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران، داوال  لذا

قام گیرد. ثانیاً: ماي، انجام ميموارد ضروري و نه به هر بهانه

این  رهبري پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در

در این شیوه كل جریان بازنگري و  .گیردخصوص تصمیم مي

گیرد. است قرار مينظام در اختیار رهبري كه رأس  تجدید نظر

ابتكار بازنگري، موارد اصالح و تتمیم، تصویب و امضاي 

رهبري، تركیب اعضاي شوراي بازنگري همه حاكي از این 

است كه مردم باید چیزي را تأیید كنند كه تا حد ممكن نظر 

 سان در مساعد رهبري نظام را نیز به همراه خود دارد و بدین

که نقش اصلی و تعیین  بازنگري نیز پیوند میان رأي رهبري

 و اراده عمومي متجلي شده است. کننده دارد

 های رهبریها و مسئولیتانواع صالحیت

 های رهبری بر سه گونه است:صالحیت

هایی که برطبق قانون اساسی برعهده رهبری است صالحیت.1

 که عبارتند از: 

  وری اسالمی ایراننیروهای مسلح جمهفرماندهی 

  قوه قضائیه ایرانصدور حکم رئیس 

  صدا و سیمای جمهوری اسالمی  سازمانصدور حکم رئیس

 ایران

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 

 شورای عالی امنیت ملی 

 جمهوری پس از انتخاب مردم امضاء حکم ریاست 

دیگر با حضور نمایندگان  هایی که بر طبق قوانینصالحیت. 2

 گردد که عبارتند از: ولی فقیه اداره می

 شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D8%A7_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D8%A7_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 سازمان اوقاف و امور خیریه 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 سازمان حج و زیارت 

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 

وان والیت مطلقه یا عامه به استناد هایی که بعنصالحیت. 3

 اصل پنجم دارا هستند که عبارتند از: 

 آستان قدس رضوی 

 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 

 کمیته امداد امام خمینی 

 سازمان تبلیغات اسالمی 

 شورای عالی قرآن 

 مؤسسه اطالعات 

 مؤسسه کیهان 

 بنیاد پانزده خرداد 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 

 هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 

 ستاد اجرایی فرمان امام 

 مرکز ملی فضای مجازی 

 شورای عالی انقالب فرهنگی 

هبری دایره شود حوزه اختیارات رظه میهمانطور که مالح

های متنوع و گسترده  ها و صالحیتبسیار وسیعی از مسئولیت

و عمال  گیردمی بسیار تخصصی را در بر ،و در مواردی

گذار بر مسائل متنوع ی در جایگاه اصلی، کلیدی و تاثیررهبر

های اقتصادی، سیاستگذاری کشوری قرار گرفته و سیاست

 در سایه تدبیر همگی ،فرهنگی و آموزشی، سیاسی و امنیتی

ر  گردد. در نتیجه مقام ناظر بمدبرانه رهبری تنظیم و هدایت می

-های کافی در حوزهانجام وظیفه رهبری باید از تخصص حسن

های فقهی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، سیاسی و امنیتی 

سنگین نظارت را  برخوردار باشد تا توانایی انجام رسالت

 برعهده گیرد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%AC_%D9%88_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
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 رهبریو عزل  انتخابز و کار سا بهره پنجم:

 دارداعالم می قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 107اصل 

رهبر کبیر انقالب جهانی اسالم و  ،از مرجع عالیقدر تقلید پس»

هللا العظمی امام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت آیت

که از طرف اکثریت قاطع مردم « قدس سره الشریف»خمینی 

و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر بهبه مرجعیت 

عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه 

فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی 

کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و و مشورت می

لیت موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبو

عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در 

اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می

کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر 

نمایند. رهبر منتخب خبرگان، والیت امر و انتخاب و معرفی می

داشت. رهبر های ناشی از آن را برعهده خواهد همه مسئولیت

 «در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

» قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 111اصل بر اساس 

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد 

یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا 

است، از مقام  بودهمعلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط 

خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان 

-مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره

گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به 

تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، 

ر، رئیس قوه قضائیه و یکی از جمهو شورایی مرکب از رئیس

فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

گیرد و همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می

چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه 

نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در 

گردد. این شورا در خصوص منصوب می شورا به جای وی

های )د( و )ه( و )و( و قسمت 10و  5و  3و  1وظایف بندهای 

اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء  6بند 
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کند. هر گاه رهبر بر اثر مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می

دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان  ادثهبیماری یا ح

این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را  شود، در

 «دار خواهد بود.عهده

 شورای رهبری 

در صورت فوت یا »قانون اساسی آمده است که  111در اصل 

کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت، 

نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام 

جمهور، رئیس قوه  کب از رئیسمعرفی رهبر، شورایی مر

قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع 

تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت 

، البته شورایی که تا هنگام انتخاب 111اصل « گیردبه عهده می

« موقت» گیرد را، جانشین رهبری وظایف او را به عهده می

-نامد. اما در این اصل، نکتهنمی« هبریشورای ر» داند و می

ای وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته و آن، ذکر نشدن 

برای مسئولیت چنین شورایی است. مطابق این « سقف زمانی» 

رهبر « اسرع وقت» اصل، اعضای مجلس خبرگان باید در 

جدید را تعیین کنند، اما تعریف نشده که این اعضا، حداکثر 

رای این انتخاب مهلت دارند و اگر تا چه مدتی بر روی چقدر ب

فردی به نتیجه نرسیدند چه خواهد شد. در حقیقت با توجه به 

اینکه جانشین رهبر، باید حداقل رای دوسوم از حاضران در 

مجلس خبرگان را داشته باشد، در صورتی که هیچ کاندیدایی 

شورای سه  نظریاین میزان رای را به دست نیاورد، به لحاظ 

تواند به طور نامحدود به ایفای می 111نفره ذکر شده در اصل 

وظایف رهبری بپردازد. در صورتی که اعضای مجلس 

خبرگان، در دراز مدت نتوانند بر روی کاندیدایی مشخص به 

توافق برسند، این شورای سه نفره حتی در شرایطی خاص، 

اصول قانون قادر است با انجام همه پرسی برای بازنگری در 

نیز موافقت کند.  –از جمله اصول مرتبط با رهبری  –اساسی 

شورای سه نفره، البته اختیار انجام تعداد کمی از وظایف 

-رهبری و از جمله صدور فرمان همه پرسی را ندارد، اما می
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پس از تصویب سه چهارم اعضای »تواند در صورت تمایل، 

وظایف هم به انجام این « مجمع تشخیص مصلحت نظام

 .بپردازد
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 فصل سوم

یبرمجلس خبرگان ره



 



 

خبرگان، نهادى است كه به موجب قانون اساسى، سه  مجلس

 ،«انتخاب»باره رهبرى نظام دارد: در و اختیار مسئولیِت مهم

)دبیرخانه  .«بركنارى»ودر صورت ضرورت  «نظارت»

 (7-6 : 1380مجلس خبرگان رهبری،

 مجلس خبرگان رهبری اعضاء حوه انتخابه ششم: نبهر

طبق اصل یكصدو هشتم قانون اساسى، قوانین مربوط به شرایط 

خبرگان و چگونگى انتخاب آنان را در اولین دوره آن، توسط 

شود؛ بدین صورت كه با اكثریت آراى معلوم مىشوراى نگهبان 

رسد. از ه به تصویب نهایى رهبر انقالب میگاآنان تدوین و آن 

هاى بعدى مجلس خبرگان، هر گونه آن پس و براى تشكیل دوره

تغییر و تجدید نظر در این قوانین و تصویب سایر مقررات 

مربوط به وظایف خبرگان، در صالحیت خوِد مجلس خبرگان 

قانون مربوط به »و هشتم چنین است:  متن اصل یكصد .است

نامه داخلى ا و آیینهاب آنتعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخ

 هاى آنان، براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولینجلسه

و به  شوراى نگهبان تهیه و با اكثریت آراى آنان تصویب شود

تصویب نهایى رهبر انقالب برسد. از آن پس، هر گونه تغییر و 

تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به 

 «.ر صالحیت خود آنان استبرگان دوظایف خ

بر این اساس قانون نحوه تشكیل مجلس خبرگان در تاریخ 

تدوین و تنظیم و براى تصویب تقدیم امام  10/7/1359

ر هللا( شده است كه برخى از مواد این قانون بعداً دخمینى)رحمه

است.)دبیرخانه مجلس  مجلس خبرگان مورد اصالح قرار گرفته

 (23:  1380خبرگان،

مجلس  1369 /4 /25و  24)اصالحي  1اساس تبصره بر 

بودن شرایط نامزدها،  خبرگان رهبري(مرجع تشخیص دارا

فقهاي شوراي نگهبان و براساس قانون انتخابات مجلس خبرگان 

ظارت بر مجموعه روند رهبری ، شورای نگهبان مرجع ن

مورخ  1234بر اساس  نظریه شماره باشد. انتخابات می

قانون  99رای نگهبان در ارتباط با اصل شو 01/03/1370

قانون اساسی استصوابی  99نظارت مذکور در اصل » اساسی،
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است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد 

  13474روزنامه رسمی. ) « می باشد.صالحیت کاندیداها 

 (25/03/1370ورخ م

ان با شورای نگهب اصل نود و یکم قانون اساسیبر اساس 

شش نفر از فقهای عادل و آگاه به  شود.ترکیب زیر تشکیل می

مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری 

های مختلف حقوقی، از میان شش نفر حقوقدان، در رشته است.

حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس 

-أی مجلس انتخاب میشوند و با رشورای اسالمی معرف می

شایان ذکر است که رئیس قوه قضاییه توسط رهبری  گردند.

 کند.تحت نظارت رهبری فعالیت می شود وتعیین و منصوب می

شود مطرح می موسوم به شبهه دور بدین سان، این شبهه جدی

که مجموعه منصوبین رهبر وقت، نقش کلیدی در تعیین 

نه انتخابات خواهند صالحیت نامزدها و اجازه ورود به صح

 کامال برتر نیز در نظارت روند انتخابات دارند. یداشت و دست

یعنی امکان دارد اشخاصی که نظر انتقادی به رهبر وقت دارند 

د زاند تا مردم با اراده آا اجازه حضور در انتخابات را نیاباساس

زمانی دور،  این شبهه  رای دهند.خود به نمایندگان مورد نظر 

شود که فقهای شورای نگهبان با استناد به شرط ان میدو چند

التزام به نظام جمهوری اسالمی، اشخاص منتقد و یا ناهمسو را 

رد  ،عقیدتی به شخص ولی وقت با استدالل عدم التزام عملی و

صالحیت کنند و یا حتی اشخاص واجد صالحیت از ترس رد 

 صالحیت و خوردن مهر رد صالحیت، اساسا وارد مرحله

 نامزدی انتخابات نشوند.

 ,دور . شبهدیدگاه بروز دور فلسفی مطرح می گردد ،در اینجا

 فلسفي دور زیرا ;فلسفي است دور مصادیق یكي از ,واقع در

وجودش  كه چیزي بر ,یك شيء وجود اینكه عبارت است از

وقوع چنین دوری  . متوقف باشد ,است شيء همان متوقف بر

وجود خودش  بر تقدم یك شيء ن ،محال است زیرا که الزمه آ

زمان واحد  یک شیء در حالی که معدوم است  . یعني در;است

 تناقض است و ,این است. موجود باشد و چنین دوري محال
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 پیدا تحقق خارج در ندارد امكان یعني ;است باطل تناقض نیز

 (1385كند) جمعی از محققان.

 

 و باطل است چون البته برخی نظر داده اند که دور فلسفی محال 

در مقوله ماهیت تکوینی است اما دور در مقوالت اعتباری 

 (1385اشکال ندارد و باطل نیست.)جمعی از محققان. 

-مي دور هشبه اشكال دانستن منتفي با، نگهبان شوراي فقهاي

 فقیه ولي شخص براي فقاهت و عدالت شرط به توجه با ،گویند

 اگر و شودنمي داده رأي اداستبد احتمال نگهبان شوراي فقهاي و

 هیچ و نیست عادل فقیه حكومت آن شود چنین نیز فرض بر

 ( 11 ) محرمی،ندارد. شاهانه هايدیگرحكومت با فرقي

مصادره تفسیر به نحو البته به نظر میرسد استدالل فوق  صبغه 

 تکه مفاهیم عدال باید توجه داشت. دارداو و تایید  مفسر مطلوب

به صورت  احتمال این ود نداراعتباری  یتذاتا ماه و تقوا

 تفسیر ه دنبالب  که ضعیف و در مواردی با قوت وجود دارد

 تایید همسویان وسیاست ات مطلوب حاکمیت، و توجیه خاص

 .شودمصداق عدالت ارزیابی  ،منتقدان حذف

یا گذران  وزندگی سیاسی و یا فقهی چه در شروع  ممکن است

فرد از مفهوم  ،گذشت زمان اثر در های سیاسیو تالطم روزگار

را  عدالت دور شود و یا تفسیر کامال متعارض با تفسیر متعارف

 لحاظ کند. در این شرایط کدام مرجع باید بقاء و یا برای خویش

 ابی کند؟یخروج از عدالت را ارز

. دش سعی میکند به شبهه دور پاسخ دهنجمه مصدق و همکار

 هـک انیـخبرگ سـمجل راـتبعا دشو می گفته" نویسد: وی می

 باشد می هبرر دخو طریقاز  سطهوا با کنند می تعیینرا  هبرر

 صالحیت تأیید ننگهبا رايشو را نخبرگا مجلس يعضاا ایرز

 بنتخاا هبرر توسط ننگهبا رايشو يفقها حالیکهدر  کنند می

 :یدآ می پیش باطل فلسفیدور  ترتیب بدین. شوند می

 "فقیه لیو    ....نخبرگا مجلس...نانگهب رايشو ... فقیه لیو

 لشکاا یني ا یشهر الًاونجمه مصدق  در ادامه می افزاد:"

 يها منظا ردموو در  سیاست فلسفه مباحث به طمربو

 شبههدر  کهاي  مغالطه .ستا تنتخاباا  رـب مبتنیو  سیاموکرد
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از  فقیه لیو رعتباا دـگوی می که جاستدارد آن  دجودور و

 بـنص هـب در حالی که مشروعیت رهبر است نخبرگاي  ناحیه

و  ستابه نصب عام   لمتعا ايخدو  ممعصو مماا جانباز  وی

نصب ناـنآش ـه نقـبلکند ـنمی کن نصباو را  حقیقتدر  نرگاخب

 .ستا(عج )ن مام زمااجانب م از عا

در رد شبه دور دیدگاه دیگری نیز مطرح شده است. اگر هر 

و نظریه کشف" و نظریه یک از دو نظریه "نصب الهی 

ه "انتخاب" را مبنا قرار دهیم شبه دور باطل است. بر پایه نظری

نصب الهی، اساسا خبرگان مبنای مشروعیت بخشی به ولی فقیه 

نیستند بلکه فقط به واسطه تخصص خود ، فرد برگزیده الهی را 

تشخیص می دهند. لذا اساسا مفهومی تحت عنوان اعمال نفوذ 

هبری در شورای نگهبان جهت  دخالت کردن عوامل منصوب ر

و اجازه حضور به همسویان و حذف ناهمسویان در مجلس 

خبرگان معنا نمی یابد. چون وظیفه خبرگان در اینجا صرفا 

تشخیص صاحب منصب گوهر والیت و معرفی  اوست نه 

 انتخاب.

با فرض پذیرش نظریه انتخاب نیز، خبرگان رهبری یک دوره 

ی عدی را انتخاب می کنند و لذا اعمال نفوذ فقهادر واقع رهبر ب

شورای نگهبان )در صورت صحت (عمال برای رهبر بعدی 

 (1385اکم فعلی. )جمعی از محققان.خواهد بود نه رهبر ح

این نکته که خبرگان منتخب یک دوره عمال در انتخاب رهبر 

بعدی صالحیت اقدام می یابند صحیح است ولی نباید خلط مبحث 

خبرگان هر دوره سیاست ها و نحوه اعمال حاکمیت  داشت.

رهبر حاکم را تحت نظارت دارند و در صورت قطعیت فقدان 

 شرایط  رهبری ،وارد عمل شده و انعزال رهبر را اعالم می

دارند. پس نقش خبرگان رهبری در انتخاب رهبر آتی در کنار 

 نقش نظارتی اشان  بر رهبر حاکم یکسان است. 

دور ارائه  های که می توان برای باطل دانستن شبهتنها توجیه 

داشت پذیرش قطعیت عنصر تقوا و بی طرفی نزد فقهای 

شورای نگهبان است و چنانچه چنین قطعیتی حاصل نباشد نمی 

 توان شبه دور را با برچسب بطالن  نادیده انگاشت.    
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به هر ترتیب باید شرایط انتخابات مجلس خبرگان به نحوی باشد 

ماهیت فرا جناحی مجلس تقویت گردد. در فصلنامه حکومت  که

اسالمی این موضوع به صراحت توسط سردبیر اعالم شده 

 است.

آن  شدن جناحي و است فراجناحي نهادي نیز مجلس خبرگان

را   حزبي جناحي و یك رهبري رهبري به جایگاه تنزل خطر

 پي دارد. انحصار حزبی و جناحی در مجلس خبرگان عمال در

حذف بخش عظیمی از نیرو های انقالب است و به ضرر کشور 

 (11.)سردبیر فصلنامه جکومت اسالمی. سال و نظام است

 شرایط نمایندگان خبرگانبهره هفتم: 

نامه داخلى، خبرگان منتخب از فصل دوم آیین 3به موجب ماده 

 : باید داراى شرایط زیر باشند مردم

 شایستگى اخالقى.الف. اشتهار به دیانت و وثوق و 

ب. اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را 

فقیه واجد شرایط رهبرى را تشخیص داشته باشد و بتواند ولى

 دهد.

ج. بینش سیاسى و اجتماعى و آشنایى با مسائل روز داشته 

 باشد.

 د. معتقد بودن به نظام جمهورى اسالمى ایران.

 اجتماعى. ه. نداشتن سوابق سوء سیاسى و

ضرورت ندارد كه نمایندگان، ساكن و یا »مطابق این قانون، 

 .« متولّد حوزه انتخابیه خود باشند

تبصره یكم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان نیز،  

مرجع تشخیص دارا بودن شرایط مورد نظر را فقهاى شوراى »

دانسته است. بر این اساس، فقهاى مزبور، براى « نگهبان

نى كه اجتهادشان محرز نیست، اقدام به برگزارى امتحان كسا

نمایند. كنند و شرایط دیگر را با تحقیق و تفحص احراز مىمى

، كسانى را كه رهبر صریحاً و یا 3مطابق تبصره دوم ماده 

ه بضمناً، اجتهاد آنان را تأیید كرده باشد، از نظر علمى، نیاز 

 .اشتفقهاى شوراى نگهبان نخواهند د تشخیص

 كیفیت انتخاب 
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 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان 5بنا به ماده 

رهبری، ابتدا وزارت کشور نظر شورای نگهبان مبنی بر 

آمادگی  برگزاری انتخابات را استعالم و در صورت مثبت 

-اتب را به استحضار مقام رهبری می، مراین شورا بودن نظر

د وع فرایند انتخابات منوط به تاییبدین ترتیب اساسا شر رساند.

شورای نگهبان در خصوص آماده بودن شرایط کشور برای 

برگزاری انتخابات است. اگر بنا به دالیلی شورای نگهبان نظر 

به آماده بودن شرایط نداشت، عمال برگزاری انتخابات تا لحظه 

 افتد. ین نظر شورای نگهبان به تعویق میتام

از  12اساس ماده  بر ی مرحله فوق،ز سوی دیگر پس از طا

 شروع انتخابات منوط به ،قانون این نامه اجراییآیین فصل سوم

صدور فرمان برگزاری انتخابات از سوی مقام رهبری است و 

-وارد مراحل عملیاتی انتخابات می وزارت کشور ،پس از آن

طی، در واقع حکایت از ضرورت وبینی چنین شرپیشگردد. 

مقام رهبری به  اولیه شورای نگهبان و سپس توجود نظر مثب

کند. یعنی مادامی برگزاری انتخابات می هایعنوان پیش شرط

نظر بنا به هر دلیل،  مستقال رهبریو سپس  نگهبانشورای ه ک

اشته باشند، انتخابات مثبتی در خصوص برگزاری انتخابات ند

رهبری  دستور، 12ماده  1 شود. البته بنا به تبصرهبرگزار نمی

برای برگزاری انتخابات سراسری، جهت انتخابات میان دوره 

 ای همان دوره نافذ است. 

دستور مقام و سپس موافقت شورای نگهبان  بینی شرط پیش

رهبری برای شروع مراحل انتخابات از یکسو حاکی از تکیه 

صیانت از  جایگاه شورای نگهبان به عنوان مسئول نظام به 

 و حکیمانه ولی فقیه منویات مدبرانهخابات و حقوق مردم در انت

سازد در حین حال این پرسش را مطرح می ولی استو رهبری 

اصد سیاسی خاص مانند جهت و یا با مقکه در صورت تاخیر بی

با ترفندهای متنوع مانند  ای از صحنه انتخاباتخروج عده

، چه مرجعی سازی و محکومیت قضایی، فوت و غیرهپرونده

 مانع از این رویکرد غیر متعارف گردد. اندتومی

و عدم  ا اتمام دوره قبلی مجلس خبرگان، بتحت این شرایط

مرجعی برای انجام وظایف این تشکیل مجلس جدید،  هیج 
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در اصل شصت و سوم  وجود ندارد.در این دوره فترت  مجلس

قانون اساسی الزام برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی 

م دوره قبلی به صراحت اعالم شده و حتی قید شده قبل از اتما

ولی در خصوص وضعیت  نباید کشور بدون مجلس اداره شود.

ان نیامده است. البته مجلس خبرگان در قانون اساسی ذکری به می

از فصل چهارم قانون انتخابات مجلس خبرگان  ماده چهار

-سال انتخاب می 8خبرگان برای مدت  داردرهبری اعالم می

وند و شش ماه به پایان هر دوره باید انتخابات دوره بعد آغاز ش

گردد به طوری که سه ماه به پایان هر دوره ، انتخابات دوره 

های شورای نگهبان با استدالل بعد خاتمه یافته باشد. ولی اگر

مورد نظر خود، شرایط را برای برگزاری انتخابات مناسب 

ولی فقیه  رای نگهبان،ندانست و یا حتی پس از نظر مثبت شو

تواند بنا که والیت مطلقه دارد و حتی فراتر از قانون اساسی می

به مصالح نظام حکم صادر کند بنا به دالیلی نظر مثبت به 

یخ مقرر نداشته باشد چه برگزاری انتخابات این مجلس در تار

تواند ضمانت اجرایی ماده چهار باشد. فراموش نکنیم مقامی می

نه قانون اساسی  و برگان استن نامه مصوب مجلس خکه این آیی

که اعتبار قانون  شورای اسالمی هم نیستمصوبه مجلس و 

نامه نیز شروع انتخابات یینعادی را داشته باشد. خود این آ

موافقت اولیه شورای نگهبان و  توسط وزارت کشور را منوط به

نظر موافق  پس دریافت دستور رهبری کرده است. سپس

 4ضرورت  صدور حکم رهبری بر ماده  ی نگهبان وشورا

ابزار  این ماده به عنوانحاکم است و اولویت دارد و در نتیجه 

شورای  الزام گردد ولی ابزارالزام وزارت کشور تلقی می

است گردد. بدیهی نمی محسوبرهبری  نگهبان و متعاقب آن،

جلس خبرگان رهبری باید در یک نظریه تفسیری  مشکل را م

رهبری شورای نگهبان و  تواندمی 4بر طرف سازد که آیا ماده 

 و ؟کند و یا خیرگزاری انتخابات بر را موظف به صدور دستور

د از باب والیت مطلقه بنا به صالحدید خو تواندقیه  میولی ف آیا

یند انتخابات را به و فرا کردهاست عمل  که قطعا صالحدید نظام

 تاخیر اندازد؟
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 ءنامه نیز درباره چگونگى انتخاب اعضان آیینفصل پنجم ای

گوید: اعضاى خبرگان براى یك دورة هشت ساله )ماده چنین مى

( و با اكثریت نسبى رأى 4نامه داخلى از فصل دوم آیین

( انتخاب نامه داخلىاز فصل دوم آیین 8كنندگان )ماده شركت

جام گیرى به صورت مخفى و به طور مستقیم انشوند كه رأىمى

در سراسر كشور، در یك روز  ء( اخذ آرا6شود. )ماده مى

 .گیردصورت مى

در مواردى انتخابات، به سبب وجود  چنانچه 1تبصره بنا به  

مانع صورت نگیرد، پس از رفع مانع، بالفاصله باید برگزار 

 شود.

در استانى، امكان شركت دو سوم  نچهچنا 2تبصره بر پایه 

در  باید برگزار شود. انتخابات داشت، مردم در انتخابات وجود

صورتى كه تعداد آراى دو یا چند نفر، مساوى باشد و به همه 

عّین مآنان نیاز نباشد، نماینده یا نمایندگان مورد لزوم، با قرعه 

 شود.مى

مجرى انتخابات مجلس خبرگان، وزرات  7ماده بر اساس 

د وزارت نامه اجرایى انتخابات، به پیشنهاكشور است. آیین

 ( 9كشور به تصویب شوراى نگهبان خواهد رسید.)ماده 

ماده، درباره  2نامه داخلى مجلس خبرگان نیز در فصل اول آیین

 گوید:تعداد خبرگان، چنین مى

 . عّده نمایندگان مجلس خبرگان در هر استان، همان عدد1ماده  

ه نفر بود 83دوره اول خواهد بود.)تعداد نمایندگان دوره اول، 

 است.(

 شود، با رعایتهایى كه جدیداً تشكیل شده یا مى. استان2ماده  

ماده اول، تعداد خبرگان به نسبت جمعیت هر استان، بین 

شود. و از تاریخ آمارگیرى سال هاى جدید تقسیم مىاستان

به ازاى هر یك میلیون نفرى كه به جمعیت هر استان  1365

ن استان افزوده ایندگان آ، یك نماینده دیگر به نماضافه شود

 .خواهد شد

مجلس خبرگان  1394 /6 /11)اصالحي  1ماده  لیکن بر اساس

 نفر به 88عدۀ نمایندگان مجلس خبرگان رهبري  -رهبري(

خراسان  هاياستان نماینده؛ 16استان تهران  :باشدشرح ذیل مي
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هاي اصفهان، استان نماینده؛ 6رضوي و خوزستان هركدام 

هاي گیالن و استان نماینده؛ 5رقي و فارس هركدام آذربایجان ش

هاي آذربایجان غربي و استان نماینده؛ 4مازندران هركدام 

 و هاي اردبیل، البرز، سیستاناستان نماینده؛ 3كرمان هركدام 

بلوچستان، قزوین، كردستان، كرمانشاه، گلستان، لرستان، 

م، بوشهر، هاي ایالاستان نماینده؛ 2مركزي و همدان هركدام 

چهارمحال و بختیاري، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، 

زنجان، سمنان، قم، كهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و یزد 

مجلس  1394 /6 /11)اصالحي  2ماده  .نماینده 1هركدام 

از تاریخ تصویب این قانون هرگونه افزایش  -خبرگان رهبري(

زم و با توجه به هاي الاز بررسيتعداد نمایندگان خبرگان پس 

میزان جمعیت و تقسیمات جغرافیاي كشور و مصالح ملي 

رئیسه در آخرین سال هر دوره و  براساس پیشنهاد هیئت

یین نامه اجرایی )آ .تصویب مجلس خبرگان رهبري خواهد بود

 (1394خبرگان،

ای ماده واحده 1380 /13/11نظام در  مجمع تشخیص مصلحت

ن قانون، از تاریخ تصویب ای»: آنده که طی را به تصویب رسان

ن و شوراهای کلیه انتخابات به جز انتخابات مجلس خبرگا

راء است ای و ملی به شرطی قابل اجکشوری در سطوح منطقه

ز عداد منتخبین  مورد نیاها حداقل دو برابر تکه تعداد کاندیدا

 «باشد.

 «تعداد نامزدها حداقل  دو برابر تعداد منتخبین»پس قاعده 

شود و این داده نمی نتخابات مجلس خبرگان رهبری تعمیمرای اب

امکان وجود دارد که انتخابات در یک حوزه با نامزدهای بسیار 

 اندک برگزار شود.

، در مواردی نگهبان برای نامزدهاصافی شورای به  با توجه 

یا برابر تعداد  ،فقط یک نفر در یک حوزه انتخابیه ممکن است

گردد و لذا واجد صالحیت معرفی ، تی کمترو یا ح کرسی حوزه

 ب میان چند نفر را ندارند.شهروندان گزینه متعدد برای انتخا

های که تعداد کاندیدادها تنها استان ، در3البته بنا به تبصره ماده 

-، نامزدهایی تایید صالحیت شده میبه تعداد نیاز یا کمتر است

-یکی از این استان به  هاساعت از سایر استان 48توانند ظرف 
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ها تغییر محل دهند. همین تبصره حاکی از احتمال شرایط کم 

های پیش بینی د واجدین صالحیت به کمتر از کرسیشدن تعدا

از طرف  انتخاباتاجازه تغییر استان . شده در یک استان است

دارد که اساسا ساعت نیز حکایت از این  48ا ظرف نامزده

 یک استان به عنوان نماینده مردم ارتباط نامزد با شهروندان

و مهم نیست. فرض کنیم بنا به نظرات دار چندان معنا استان

فقهای شورای نگهبان، جمعی از نامزدها که مورد اقبال 

دان یک استان هستند به دلیل عدم احراز شرایط رد نشهرو

صالحیت شوند و شهروندان نیز به علت نبودن نامزدهای مورد 

ات نداشته باشند. سپس ه شرکت در انتخابنظر خود تمایلی ب

و یا دارای تابعیتی کامال استان دیگر  متولدو یا  نامزد ساکن

، نامزدی خود را به زدهای یک استانبیگانه به علت کمی نام

استان مذکور منتقل کند و با عنایت به قاعده اکثریت نسبی و تک 

به  یک رای حداقلی ای بودن انتخابات، نامبرده باحلهمر

نمایندگی از استان مزبور به مجلس خبرگان رهبری برای هشت 

الزامی به  ، نامبردهدر این مدت هشت سال هم سال راه یابد.

اعمال  و همفکری با اهالی استان ندارد. مراوداتبرقراری 

ن قاعده اکثریت نسبی برای شرایطی که تعداد نامزدها و نمایندگا

 است برای انتخابات ناسبیاحزاب بسیار زیاد هستند راه حل م

بینی این رویه برای انتخاباتی که تعداد نامزدها  اندک ولی پیش

متعارف  و  نوعی نقض غیرو گاهی فقط یک نفر هستند بسیار 

وکالت نماینده از  ،شود. چون نفس انتخاباتمحسوب می  غرض

یط مذکور چنین نمایندگی طرف سکنه یک استان است و در شرا

 . شودمحقق نمی

خبرگان منتخب مردم باید داراي شرایط زیر 3ماده بر اساس 

 .باشند

 .اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگي اخالقي -الف

اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهي را  -ب 

فقیه واجد شرایط رهبري را تشخیص داشته باشد و بتواند ولي

 ن رهبري(مجلس خبرگا 1369 /4 /25و  24)اصالحي  .دهد

را  قید اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی

مجتهد  قدر مسلم منظور ،کندتی را ایجاد میاداشته باشد ابهام
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نشده اجتهاد در کدام ابواب  شخصم نیست ولیشرایط  جامع

یک یا دو مورد از  ، آیا صرف اجتهاد درمورد نظر است فقهی

-کفایت می، قصاص به و یا، هصاله ،صوم مانند ابواب فقه 52

 ،جهاد ،قضاء های اجتماعی فقه مانندکند و یا حداقل باید در باب

 هاد رسیده باشد.به درجه اجت زکات و خمس، احیاء موات ،حج

ی را واجد صالحیت بر ادرسد بهتر بود قانون افربه نظر می

شمرد که در ابواب و احکام فقهی که ماهیت اجتماعی و می

 .باشنددرجه اجتهاد رسیده به  دارند، سیاسی بیشتری

با عنایت به اینکه مجتهد مورد نظر باید قادر به تشخیص ولی 

د فردی که روی باشد طبیعتا انتظار میفقیه واجد شرایط رهبر

واجد شرایط برای انتخاب  است، ترنظردر فقه سیاسی صاحب

البته قید قادر بودن به تشخیص  ولی فقیه  شدن محسوب شود.

یک مفهوم اعتباری و تا حدودی نامعین است.  ،شرایطجد وا

شاخص و مالک شورای نگهبان برای تشخیص صالحیت یک 

 فردی ،بر اساس کدام معیار و مالک نامزد از این زاویه چیست؟

گردد. البته واگذاری تشخیص قادر به تشخیص ولی فقیه می

صالحیت نامزدها به مرجع شورای نگهبان ضمن اینکه باعث 

ساز و کار  شود ولی در حین حال،سالمت روند انتخابات می

استقالل مرجع نظارت شورای نگهبان تا حدودی  فقهای ابانتص

 کند.دار میموضوع نظارت را خدشهاز 

 .بینش سیاسي و اجتماعي و آشنایي با مسائل روز -ج 

بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل » ها و عبارتواژه

معین   و معیار ودی مبهم است و واجد یک ضابطهتا حد «روز

ل ازات امتحان کتبی و شفاهی از مسائنیست. البته اگر به مو

عی و تحوالت روز هم از فقهی، امتحان مسائل سیاسی و اجتما

مد آعمل می توسط یک نهاد مستقل و متخصص  به نامزدها

معیار  بینیین شاخصی ارزشمند بود وگرنه پیشبینی چنپیش

اعالم اینکه تشخیص دون وجود ابزار سنجش مثمر ثمر نیست. ب

واگذار شده  به وجدان عمومی جامعه و رای مردم این امر 

شهروندان عمال پس  چندان واقعی و قابل استناد نیست زیرا که 

-فی شورای نگهبان، به بررسی ویژگیگذر یک نامزد از صا

 پردازند.برای رای دادن می اوهای 
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 .دن به نظام جمهوري اسالمي ایرانمعتقدبو -د 

موضوع اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی از نکات ارزشمند و 

گردد زیرا که کلیدی شرایط نامزدهای  مجلس خبرگان تلقی می

جلس که حراست از طبیعتا برای انجام وظایف سنگین این م

راف و یا لوگیری از بروز مفسده و انحجایگاه رهبری و ج

شنا و معتقد به گاه است، عضو مجلس باید آاین جای ضعف در

 مبانی نظام جمهوری اسالمی باشد. 

در همین راستا نکته مهم اینست که مبانی نظام جمهوری 

شامل اسالمیت، با توجه به اصل دوم قانون اساسی اسالمی 

د. بدیهی است که گردبه معنی مردم ساالری دینی میجمهوریت 

 والیت فقیه به هیچ وجهاز جمله ، نظام و اصولاعتقاد به نظام 

رفتار فرد  تمام عیارنظری و یا عملی به صحت  اعتقاد برابر با

تواند می نامزدمنصوب در جایگاه رهبری نیست. یک 

از  های الزم برای عضویت در مجلس خبرگان رهبریشایستگی

را دارا باشد و در عین حال به فرد اصل نظام  جمله اعتقاد به

فرض تمکین مطلق  جایگاه انتقاداتی ابراز کند.منصوب در این 

رهبر با اصل نده یک نامزد از منویات و نظرات پیشین و آی

توان از فردی که . چگونه میدر تضاد استاستقالل ناظر 

 و با منویات عملی و نظری موظف به اطاعت و همسویی کامل

های و سیاست است انتظار داشت اقدامات حاکم نظرات رهبر

 را در بوته سخت و منصفانه نظارت قرار دهد. رهبر 

 .نداشتن سوابق سوء سیاسي و اجتماعي -ه

یک نامزد از اصول مهم و  اجتماعی پاکی سوابق زندگی

گذار در سالمت مجلس خبرگان است، لیکن اگر منظور تاثیر

، شاخص مشخصی نداشتن سوء پیشینه کیفری برای فرد است

ولی معیار عدم سوء سابقه  ،ستبینی شده ابرای این معیار پیش

سیاسی با عنایت به عدم تصویب قانون جرایم سیاسی مبهم است. 

آیا منظور از سوء سابقه سیاسی، خیانت و جاسوسی به مام 

یا هرگونه شائبه  است وبر اساس حکم دادگاه مستقل وطن 

مخالفت و ابراز نظر مخالف جریان حاکم مصداق، سوء سابقه 

 گردد.ی مورد دار بودن اشخاص میسیاسی و به تعبیر
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-اجتماعی تنها زمانی می و شرط نداشتن سوابق سوء سیاسی

میت از حقوق محرو»تواند محمل قانونی داشته باشد که منظور 

ی کیفری وفق قانون تعریف کومیت قطعمستند به مح «اجتماعی

 26/07/1366های موثر در قوانین جزایی مصوب محکومیت

( لذا  مفهوم 98: 1386باشد.)عسگری.  مجلس شورای اسالمی

 به علت عدم تصویب قانون جرائم سیاسی سوء سابقه سیاسی

 مشخص نیست.

مجلس  1369 /4 /25و  24)اصالحي  1تبصره بر اساس  

خبرگان رهبري(مرجع تشخیص دارابودن شرایط فوق، فقهاي 

 .باشندشوراي نگهبان  مي

مجلس  1369 /4 /25و  24)اصالحي  2تبصره به استناد 

صریحاً و یا  ،رهبر معظم انقالبكه  خبرگان رهبري( كساني

ه اجتهاد آنان را تأیید كرده باشد، از نظر علمي نیاز ب ضمناً،

 .تشخیص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت

انحصار مرجع تشخیص صالحیت شرایط نامزدها به فقهای 

در  راشواین  دانانو عدم امکان ورود حقوقشورای نگهبان 

ها ممکن است باعث کاهش ابعاد موضوع بررسی صالحیت

شایان ذکر است که به  بررسی همه جانبه شرایط نامزدها گردد.

کتبی سیاسی و اجتماعی و امتحان جز مورد عدم سوء پیشینه 

ا مشارکت ط ماهیت کیفی و اعتباری دارند. لذاجتهاد،  بقیه شرو

الح تی مراجع ذی صو یا ح دانان اعضاء شورای نگهبانحقوق

و های نامزدها بسیار مفید صالحیت قانونی دیگر در بررسی

نامزدهای صالحتر به مجلس خبرگان رهبری  یابیساز راهزمینه

برای شورای نگهبان بر  اختیاریپیش بینی چنین  خواهد بود.

و  اساس تفسیر شورای نگهبان از وظیفه نظارت بر انتخابات

صورت گرفته به نحوی که بر  گانقانون انتخابات مجلس خبر

اساس رویه نظارت استصوابی، شورای نگهبان )در اینجا صرفا 

-ع تشخیص صالحیت نامزدها لحاظ شدهفقهاء شورا( تنها مرج

 قاعده مزبور مصوبه خود مجلس خبرگان رهبری است.اند. 

در خصوص تایید صریح یا ضمنی یک نامزد از سوی رهبر، 

کند. دخالت فرد رهبر در قی ایجاد میحقو یک نگرانی رویه این

تعیین صالحیت اجتهاد یک نامزد نوعی ترجیح بال مرجح 
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های شود. ممکن است اشخاصی به واسطه سمتمحسوب می

حقوقی و دولتی، و یا اتصاالت با بیت رهبری توسط مقام 

رهبری شناخته شده و بدین واسطه از بررسی موشکافانه 

ی و شفاهی معاف شوند در حالی شورای نگهبان و امتحان کتب

در  ،که سایرین که به واسطه عزلت گزینی برای درس و حوزه

موظف به  ،رفته باشندجای نگ فضای مشاغل سیاسی و دولتی

از سوی دیگر تایید  .دنبان گردشرکت در آزمون شورای نگه

ضمنی مشکل آفرین است، یعنی انتصاب یک فرد و یا واگذاری 

از سوی رهبری با استدالل  به یک فرد و یا سمت یک ماموریت

اینکه شرط اجتهاد برای انتصاب در سمت مذکور ضروری 

است، پس فرد یقینا پیشاپیش به درجه اجتهاد رسیده است چندان 

توجیه پذیر نیست، زیرا در بسیاری از موارد، فردی به واسطه 

شرایط خاص و نبود فرد مناسب دیگر در آن مقطع زمانی به 

از سوی دیگر شرکت فرد مذکور در  شود.وب میسمتی منص

تواند باعث ارزیابی صحیح و قطعی زمون  سطح اجتهاد میآ

 برد.صالحیت فرد باشد و شائبه ترجیح بال مرجح را از بین می

چنانچه اجتهاد یک طبیعی است این پرسش قابل طرح است که 

اساتید  جمعی مراجع ومراجع وقت و یا  فرد توسط یکی از

کند ولی تایید صریح یا وزه تایید شود کفایت نمیسته حبرج

آزمون شورای نگهبان کفایت  ضمنی رهبری برای معافیت از

 کند. می

 گواهی ارائۀو ه.ش، نامزدها با معرفی 1358در قانون اساسی 

امکان علمیه، هاي حوزه خارج درس معروف استادان از نفر سه

ت که در اصالح قانون تائید صالحیت اجتهاد نامزدها وجود داش

ه.ش این رویه کنار گذاشته شد و صرفا فقهای  1368اساسی 

شورای نگهبان مرجع تشخیص نهایی شرط اجتهاد نامزدها تلقی 

میشوند. البته فقهای شورای نگهبان حق و اختیار دارند که فردی 

که اشتهار وافر و کافی به اجتهاد و سایر شروط دارد بدون 

 نفی معناي بهاین رویه ، کنند.  ید صالحیتبرگزاری آزمون تائ

 نبوده نگهبان شوراي توسط ها صالحیت بررسی ،نامه آیین

 مجلس انتخابات قانون اجرایی 16ه  ماد براساس زیرا است؛

 اساسی قانون 108 و 107 و 5 اصول موضوع خبرگان
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خود، این  18/07/1361شورای نگهبان بر اساس مصوبه ،

 هراریخ وصول مدارک داوطلبان روز از ت 10شورا ظرف 

همان  65 هماد بنابر را خود نظر و معمول الزم رسیدگی استان

 انتخابات ستاد به مرکزي نظارت هیئت وسیلۀ به آیین نامه ،

 .دارد می اعالم کشور

 جریان و مراحل کلیۀ بر نگهبان شوراي نظارت مرکزي هیئت

 انتخابات امر در که کشور وزارت اقدامات و انتخاباتی هاي

 صحت به مربوط وآنچه اییاجر هاي هیئت و است مؤثر

 داشت. خواهد نظارت شود، می انتخابات

 شرایط تشخیص رهبري، خبرگان مجلس انتخابات نخستین در

 خارج درس معروف استادان با درانتخابات، کت شر داوطلبان

همانطور که  ، بعدي انتخابات در ولی . بود علمیه هاي حوزه

 فقهاي به داوطلبان این صالحیت و شرایط شخیصتذکر شد 

  .شد واگذار نگهبان شوراي

 باید خبرگان انتخابات داوطلبان صالحیت بررسی معتقدند برخی

 حوزه خارج درس معروف استادان و مراجع ، علما به کماکان

 صالحیت بررسی واگذاري زیرا ؛ شود واگذار علمیه هاي

 از نگهبان شوراي فقهاي به رهبري خبرگان انتخابات داوطلبان

به طور مثال چنین رویه ای نوعی  دارد اشکال مختلفی جهات

ء تحت عنوان اعالم غیر علنی علما از برخی شأن به اهانت

برتری فقهای شورای نگهبان از یکسو است و از سوی دیگر 

 در ایشان  داوطلبی دلیل به نگهبان شوراي فقهاي بودن ذینفع

 .خبرگان است انتخابات

طرف دیگر به قاعده تایید پیشین اجتهاد افراد از سوی مقام از

رهبری و عدم ورود فقهای شورای نگهبان برای بررسی صحت 

شرط اجتهاد  انتقاد شده است. وجه اصلی انتقاد در خصوص بی 

اعتبار دانستن نظر فقهاء و اساتید و حتی مراجع تقلید در تایید 

ال مطرح می شود که چرا اجتهاد افراد است. طبیعتا این سو

نظر و تایید مراجع تقلید که استوانه های نظام فقاهت هستند نباید 

به صورت مستقل مبنای تایید صالحیت  اجتهاد باشد. اینکه 

مراجع تقلید بر اساس فشار و یا مجامالت عرفی فردی را به 

عنوان ذی صالح جهت نامزدی مجلس خبرگان معرفی کنند 
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است. فای آشکار در حق مرجعیت تشیع بسیار نامعقول و ج

مرجعی که با درایت کامل در فقه و همراه با عنصر تقوا سراغ 

رود و به استفتاءات مومنین با شجاعت و  احکام دینی می

در خصوص معرفی نامزدهای آیا دهد  استقالل رای، پاسخ می

و یا بیت  سهل انگاری،مجلس خبرگان رهبری دچار اشتباه

می شود. این احتمال اشتباه و یا  وند ساالریساالری و خویشا

سهل انگاری همانقدر که برای یک مرجع قابل فرض است 

با  که از جمله مراجع هم نیستند برای فقهای شورای نگهبان 

مراجع مطابق عرف تاریخی آیا درجه باالتری محتمل است. 

تشیع صالحیت صدور حکم دینی را برای مقلدان خود دارند یا 

صالحیت  ،؟ اگر پاسخ مثبت است چطور همین مرجعندارند

تشخیص اجتهاد یک نامزد مجلس خبرگان رهبری را به 

مرجعی که کاشف حکم الهی است و  ؟صورت مستقل ندارد

از جهت مسئولیت به مراتب مهمتر  ازتشخیص  و  کشف حکم 

معرفی یک مجتهد است. مگر اینکه فقهای شورای نگهبان  به 

اشته باشند صالحیت نامزدها صرفا از مجرای هر دلیلی تمایل د

 آنها تایید شود و ال غیر. 

 که شرایطی دربه صورت جدی مطرح شده است نیز این نظر 

 ،ولیتئمس احساس داراي و انقالبی فرهیختۀ عالمان از بسیاري

 از بعضی به نسبت باالتر سیاسی هاي صالحیت و فقهی شأن از

 ایشان صالحیت بررسی دنسپر هستند، نگهبان شوراي ي فقها

 شأن به اهانت ضعیفتر، جایگاه داراي یا همتراز افرادي به

 علماي از بسیاري انگیزگی بی و انصراف باعث و ایشان

 .است انتخابات در شرکت از بزرگ

در پاسخ به نکات فوق، این نظر نیز مطرح شده است که 

 کلی، اساتید، و علما و مراجع توسط صالحیت بررسی

 مراجع زیرا است؛ برانگیز واختالف ضابطه بدون ، نامشخص

 است، دیگري مشکل خود مراجع، تشخیص و دددنمتع علما و

 اجتهاد بررسی براي رسمی نهاد هیچ علمیه حوزة در چون

 گواهی علمی، مدارج سایر مانند اجتهاد اساساً  و ندارد وجود

 گواهی ارائۀ و اجتهاد بررسی به نیاز صورت در .ندارد خاصی

 زمانی محدودیت با که است الزم بیشتري زمان آن، مدرك و
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 مدرك یک اجتهاد دیگر، تعبیر به .نیست سازگار انتخابات

 مرجع یک ، بنابراین . ندارد اعطایی مرجع و نیست تحصیلی

 مجلس داوطلبان صالحیت تشخیص براي خبره و قانونی

 نشود تشخیص در اختالف موجب تا است الزم رهبري خبرگان

 نگهبان شوراي قانونی مرجع بهترین ، کنونی شرایط در و

 .است

 کافی شناخت کاندیداها تمام دربارة تقلید مراجعاز سوی دیگر  

 .ندارند آنها از شناختی هیچ موارد از بسیاري در و ندارند

 شود گذاشته مراجع عهدة به ها صالحیت بررسی اگر بنابراین،

 شرکت از و شود نمی یبررس کاندیداها از بسیاري صالحیت ،

 .شوند م میمحرو انتخابات در

 تقلید مراجع توسط شرایط تمام کاملِ  دیگربررسی تعبیر به

 را علمی صالحیت فقط علما و تقلید مراجع زیرا نیست؛ ممکن

 فقهی فقط رهبري خبرگان داوطلبان شرط ولی میدهند؛ تشخیص

 و بررسی که است الزم نیز دیگري شرایط بلکه نیست،

 نیازمند و نیست ممکن تقلیدي مرجع هیچ توسط آنها خیصتش

 هک است نگهبان شوراي همچون قانونی و رسمی نهاد یک

 بررسی نیز را شرایط سایر فقهی شرایط بر عالوه

 (1390)مرتضایی. .کند

اظ اشتغال در وع مهم دیگر، وضعیت نامزدها از لحموض

ری از مع کثیستا جامناصب اجرایی و سیاسی است. در این ر

مقامات که منصوب مستقیم رهبری هستند و یا  تایید قانونی و 

حق  از اداری رهبری را برای انتصاب در یک سمت دارند

. البته پاره ای از برخوردارند شرکت در مجلس خبرگان

حاظ شده که آنهم ل 111ها در اعضاء کمیسیون اصل محدودیت

نگ شده است. رای کامال بیدید آیین نامهبر اساس مصوبات ج

رهبری مستقیم  اشخاصی که منصوب  استقالل رای  و نظر

 در ابراز نظرات و هستند و یا نیاز به تایید  دفتر رهبری دارند

 همه مقاماتتا حدودی قابل بحث و تامل است.  نظارت اعمال

منصوب رهبری عمال صالحیت نامزدی را دارند و تنها 

ارت از اینست که عب 11ماده  4استثناء، بر اساس تبصره 

-مایندگی مجلس خبرگان، نمیاعضاء شورای نگهبان داوطلب ن
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اند ات استانی که از آنجا داوطلب شدهتوانند نسبت به انتخاب

از سوی دیگر هیچ شرطی و  نظارت و اتخاذ تصمیم کنند.

روابط نسبی و یا سببی و یا  محدودیتی برای اشخاصی که

ء شورای نگهبان دارند با اعضاای شراکتی و سرمایه ،شغلی

ن در شورای نگهبا ی نشده است. اساسا شرکت خود فقهاءبینپیش

ست. بر پایه کدام قاعده ساز اانتخابات مجلس خبرگان مسئله

توان پذیرفت که فرد ناظر بر انتخابات، خود راسا در عقلی  می

انتخابات شرکت کند و مرجع نهایی  رسیدگی  به شکایات و 

و یا همکاران  مجددا خود آن شخص، لب کلیدر قا اعتراضات

همکارانی که ممکن است آنها نیز از حوزه انتخاباتی  باشد. وی

دیگر، در انتخابات به عنوان داوطلب، شرکت کنند. در کنار 

مشهور است نظارت  عنصر تقوا و نظارت درونی که نزد فقهاء

  بیرونی ضروری است.

تن از  طه حضور پنجه در قانون اساسی مشروبه یاد داریم ک

قل بودن به عنوان ناظر فقهاءکه کامال از نهادهای دولتی مست

روحانیت  .پیش بینی شده بودمجلس شورای ملی  قوانین در

تقالل مالی و اجرایی از شیعه در تاریخ خود همواره به صفت اس

ار کرده است. افتخ به این استقالل متصف و کومتینهادهای ح

صورت محدود و در عصر نظام فقط در عصر صفویه به 

مقدس جمهوری اسالمی است که روحانیت معظم البته به قصد 

 و تار و پود نهادهای یایجاد صالح و مقابله با فساد در البال

 قدرت و حکومت قرار گرفته است.

ضرورت ندارد كه نمایندگان، ساكن و یا  3بر پایه تبصره  

است  باباین شرط از قید این  .متولد حوزۀ انتخابیه خود باشند

ممکن است نامزد یک حوزه انتخابیه، ساکن شهرهای مذهبی  که

مانند قم، مشهد و یا حتی کربال و نجف و یا حتی بیروت باشد 

ایل به انتخاب وی را داشته باشند و یا ولی سکنه یک منطقه تم

در یک حوزه انتخابیه هیچ فردی واجد شرایط وجود نداشته 

 امکان بر قراری کهشود مطرح می جهتاز این  مشکل باشد.

نخواهد نماینده یک حوزه با شهروندان ساکن رای دهنده  ارتباط

حوزه  . چگونه فردی که اساسا در فضای جغرافیایی یکبود

تواند مظهر و نماینده مردم آن حوزه انتخابیه سکونتی نداشته می
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-سش خوبی را در این رابطه مطرح میعسکری نژاد پر باشد.

و نامزد ساکن حوزه انتخابیه نیست  . در شرایطی که یککند

اساسا در شرایطی نیست که وارد ارتباط همفکری با حوزه 

انتخابیه خود گردد چگونه از نظرات شهروندان حوزه انتخابیه 

رهبری کالن کشور مطلع  خود در خصوص روند مدیریت و

 (22: 1386)عسگری نژاد. شود؟می

انتخابات مجلس خبرگان رهبری،  بر اساس ماده هشت قانون

خبرگان بر پایه اکثریت نسبی آرای شرکت کنندگان  انتخاب 

تعداد واجدین شرایط از یک طرف شاخص  شوند. یعنیمی

بلکه  بینی نشده استپیشدهنده در یک حوزه انتخابیه رای

است هر چند اندک  لحاظ شده افراد شرکت کننده صرفا شاخص

اعده اکثریت نسبی حاکم است و نه باشند و از طرف دیگر ق

ای است. به عبارت تک مرحله نیز اکثریت مطلق و انتخابات

واجدین حق حتی در صورت مشارکت حداقلی دیگر ممکن است 

رای، فردی با رای بسیار اندک بر کرسی مجلس خبرگان به 

مدت هشت سال تکیه زند و در زمینه مهمترین رسالت نظام 

نا به در مواردی که بداشته باشد.  جمهوری اسالمی حق رای

شورای نگهبان، فقط یک نفر  ها و تصمیمات  فقهاءحساسیت

واجد صالحیت نامردی در یک حوره انتخابیه باشد، در نتیجه 

نیز به مجلس خبرگان راه   امکان دارد نامبرده با یک رای خود

 یابد. 

ن اساسی صراحتا قانو 107همه بر این امر واقفیم که اصل 

ه عهده خبرگان منتخب مردم تعیین رهبر ب...»عالم داشته است ا

ضمن پذیرش  ضرورت نظارت شورای نگهبان بر . «است...

بری، باید اعالم داشت شرایط روند انتخابات مجلس خبرگان ره

های شورای نگهبان نباید به حدی برسد که عمال حق صافی

ه عبارت مردم در انتخاب نماینده خود بسیار محدود گردد. ب

دیگر خبرگان منتخب مردم و نه منتخب شورای نگهبان، 

صورت، برگزیدگان در غیر اینصالحیت تعیین رهبر را دارند. 

مزبور بر اساس قانون اساسی صالحیت مداخله در تعیین رهبر 

-ی نگهبان در فرایند تشخیص صالحیتمداخله شورا را ندارند.

عث سلب اعتماد عمومی متعارفی برسد که بانباید به حد غیرها 
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و هراس اشخاص واجد صالحیت از ورود به انتخابات باشد. 

قانون انتخابات مجلس  9ماده  1ماده واحده موضوع تبصره 

شورای نگهبان مبنی بر رد  ، به صالحیت فقهاءخبرگان

حیت و سپری صالحیت یک نامزد حتی پس از مرحله تایید صال

د. بر اساس این ها اشاره دارشدن مدت بررسی صالحیت

مصوبه چنانچه ادله جدیدی برای عدم صالحیت هر یک از 

، از بررسی داوطلبان به دست آید شورای نگهبان حق دارد پس

عدم صالحیت نامزد مورد نظر را اعالم دارد. ) عسگری نژاد. 

شود تا چه زمانی ( پرسشی که در اینجا مطرح می37: 1386

 آیا این اختیار در زمان ری دارد؟شورای نگهبان چنین اختیا

شود. به طور مثال نامزدی در اجرایی انتخابات نیز مطرح می

دوره تبلیغات، مواضعی را اعالم دارد که از نظر فقهاء شورای 

نکهبان مصداق عدم صالحیت فرد باشد و یا حتی پس از انتخاب 

وظایف نمایندگی، شورای و یا در حین انجام شدن یک کاندیدا، 

تواند یک رفتار، یک اعالم موضع و یا رای نماینده نگهبان می

منتخب را مصداق عدم صالحیت وی محسوب کرده و در 

را بنماید. به عبارت  خواست ابطال فرایند انتخاب فرد مذکور

تصوابی شورای نگهبان تا چه دیگر، قاعده اعمال نظارت اس

ای اعتبار قانونی دارد. آیا پس از مراسم تحلیف، مرحله

و یا دوره نمایندگی را نیز در  رسدحیت مزبور به پایان میصال

 گیرد؟ بر می

ز این باب عدم ذکر ضرورت تابعیت ایرانی برای نامزدها، ا

لذا  مال رهبر مسلمین جهان تلقی شده وبوده است که ولی فقیه ع

ایرانی هم بخواهند در های غیرممکن است مجتهدان با تابعیت

کرده و پس از انتخاب رهبر، از مقام تعیین رهبری ایفای نقش 

رهبری اطاعت کنند. البته احتمال رای دادن سکنه یک حوزه 

انتخابیه به یک شهروند بیگانه اگر چه بعید است ولی غیر 

 محتمل نیست خصوصا در شرایط بحرانی کشور.

ورود اشخاصی که تابعیت ایرانی ندارند به مجلس خبرگان در 

 موثر ی است. یعنی مشارکت دادنتعارض با اصول حاکمیت مل

 بیگانه در تعیین سرنوشت سیاسی کشور. افراد
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بینی حداقل و حداکثر سن برای نامزدها موضوع دیگر عدم پیش

-، اگرچه پیش بینی حداقل سن چندان ضروری به نظر نمیاست

ت و کمک به سالمت تصمیما ،بینی حداکثر سنولی پیش رسد

کند. با عنایت به اینکه عملکرد اعضاء مجلس خبرگان می

کهولت زیاد سن در موارد متعدد باعث کاهش ضعف قوای 

گردد امکان به روز بودن نماینده را برای جسمانی و ذهنی می

از نظر  کاهد.حلیلی تحوالت سیاسی و اجتماعی میشناخت ت

باعث پختگی تصمیمات و  سو، از یک کبر سنشناختی، روان

 یگر، کهولت زیاد به تدریجاز سوی دگردد ولی نظرات می

ها ذهنی شده به نحوی که فرد قادر به انجام افت تواناییباعث 

 1وظایف قانونی خود در سطح مطلوب نخواهد بود.

 محدودیت اعضاء به صنف روحانیت

با توجه به شرایط نامزدها، فقط اشخاصی که در زمره  

ی دروحانیون و صنف روحانیت قرار دارند صالحیت اولیه نامز

کنند. به طور مثال یک محقق  مسلمان مجلس خبرگان را پیدا می

 برجسته جامعه شناسی و یا اقتصاد، و یا یک فرمانده ارشد

فاعی و امنیتی دارد نظامی که تجربه و دانش فراوان در امور د

المللی و یا سیاسی، امکان ورود نظر مسائل بینو یا یک صاحب

حالی که وظایف و اختیارات به عرصه انتخابات را ندارد. در 

                                                           
در چهارهمین دوره مجلس خبرگان  -1

نماینده به عضویت این مجلس  86رهبری، 
سال، هشت تن  9در آمدند که در این مدت 

از این نمایندگان دار فانی را وداع 
 .گفتند
 40نماینده مابقی، حسن نمازی با  78از 

رین و سید ابوالفضل میرمحمدی تسال جوان
ترین نماینده سال به عنوان مسن 92با 

دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری شناخته 
 .شوندمی
الی  71تن از این نمایندگان در سنین  20
های به برند. در بررسیسال به سر می 80

تن از این  18عمل آمده مشخص شد، 
تن نیز  18سال،  60تا  51نمایندگان از 

الی  81تن در سنین  19سال،  70تا  61از 
سال، سن  90سال و دو تن نیز باالی  90

 (1397 /01/ 30)ایسنا.  .دارند
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، رهبر که باید تحت نظارت قرار گیرد، عمدتا مسائل، سیاسی

 المللی  در سطح کالن و خردفرهنگی، اقتصادی، امنیتی و بین

است. بنا به قاعده شرعی و عقلی، ناظر در کنار استقالل باید 

 تخصص و دانش کافی بر حوزه تحت نظارت خود داشته باشد.

خ که روحانیون مجلس خبرگان از نظرات ارائه این پاس

کند، گیرند کفایت نمینظران متنوع بهره میمشورتی صاحب

بحث بر سر تشخیص سره از ناسره است. چنانچه جمعی از 

اساتید و متخصصان مسلمان سایر علوم با حق رای در مجلس 

 خبرگان حضور داشته باشند قوام تصمیمات و نظرات مجلس

حضور متخصصان  تر خواهد بود.یحصحتر و خبرگان محکم

سوخته نظام در مجلس خبرگان، شبهه گرایش مسلمان و دل

برد. این انحصار ارکان قدرت را از بین می روحانیون به

حقیقت قابل انکار نیست که بخش اعظم وظایف رهبری که باید 

، اقتصادی، فرهنگی، تحت نظارت قرار گیرد امور سیاسی

 است. المللیامنیتی و بین

فسئلوا فرماید: می 42باری تعالی درسوره نحل آیه خداوند 

-از اهل اطالع بپرسید اگر نمی» اهل الذکر ان کنتم التعملون

د آیه، ارشا»اطبایی در این زمینه می فرماید: عالمه طب. «دانید

است.  -وب رجوع جاهل به اهل خبرهوج -به اصل عام عقالیی

 (259)عالمه طباطبایی. : 

هل ذکر مفهوم ا» نویسد: یرازی در تفسیر نمونه میرم شمکا

های مختلف همه آگاهان و اهل اطالع در زمینهوسیعی دارد که 

 (240 :کارم شیرازی)م« شودرا شامل می

اذعان داریم که از عنوان مجلس خبرگان برای این نهاد استفاده 

شده است. منطقا نام یک مجلس حکایت از قالب و صفات یک 

کند. خبرگان جمع خبره به ضم و یا کسر آن است و میعه مجمو

قیقت و کنه چیزی، . دانستن ح1در فرهنگ لغت معین به معنای 

 83اده اه، مطلع و بصیر آمده است.  مطابق مآگ 3. شناخت و 2

های عمومی و انقالب مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

آید که اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می از 28/06/1378

وص اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخص



 59 / یمجلس خبرگان رهبر: فصل سوم 

 

ساز، مهندس، ارزیاب و دیگر الزم باشد از قبیل پزشک، دارو

 (25-24: 1386صاحبان حرف. )عسگری. 

در نتیجه معنای خبره کسی است که در حوزه مورد نیاز 

آن حرفه حاذق است. مجموعه و در  تخصص کافی دارد

س خبرگان در بحث انتخاب رهبر، نظارت بر های مجلفعالیت

نیازمند برخورداری اعضاء از این مقام و عزل در زمان الزم 

هنگی جتماعی، های متنوع در امور فقهی، سیاسی، فرتخصص

اشد و لذا عدم حضور متخصصان بالمللی میامنیتی نظامی و بین

های تخصصی در این مجموعه، مجلس را از صفت حوزه

و اصول شریعت هر چند  رگی در فقهسازد. خبمیخبرگی دور 

های الزم و مهم است ولی کافی نیست. نظارت بر فعالیت بسیار

های متنوع حکومت داری به خبره متخصص رهبری در حوزه

 حوزه ذی ربط نیاز دارد. لذا اگر نام نهاد، مجلس مجتهدان بود

نون مجلس براساس اصول قااین  مد ولی نام آاشکالی پیش نمی

 اساسی خبرگان است.

اساسی و نه در سوابق قوانین از سوی دیگر نه در اصول قانون 

 مجتهد ی مستدل از اطالق خبره بر مجتهد به ویژهاعادی، نشانه

متجزیی یعنی فردی که فقط در برخی از ابواب فقه اجتهاد دارد 

 (76: 1386.)عسگری. وجود ندارد

ن حضور سایر حبیب نژاد به خوبی به نظرات طرفدارا

اجتهاد و فقاهت »کند. اشاره میمتخصصان در مجلس خبرگان 

ی از شرایط رهبری است، نه همه شرایط آن و صنف یک

اقشار جامعه توان نماینده دیگر روحانیون را به طور مطلق نمی

در احراز بینش سیاسی و اجتماعی و توانایی مدیریتی منتخب 

 «ت.رهبری دانس

یت و تشخیص اینکه رهبری دارای مدیر» :دافزایمی بیب نژادح

تدبیر است، امری است که متخصصانی از سایر اقشار بهتر در 

 اساس اطالق واژه «.توانند اظهار نظر کنندامور میاین 

به خبره و متخصص  خبرگان از باب سیره عقالء و رجوع

  (111: 1387است. )حبیب نژاد. 

در متن قانون در جلسات بررسی بازنگری  میرحسین موسوی

یک قسمت از مسأله ]ویژگی »: بوده.ش معتقد  1358اساسی 
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های رهبر[ بر می گردد به بینش سیاسی و اجتماعی، مدیریت، 

تدبیر، شجاعت و نظایر آن ها. . . ضرورت ندارد که حتما یک 

فقیه باید بینش سیاسی را یا مدیریت را تشخیص بدهد. . . و این 

و علما به اعتقاد من یک نوع حصر در رابطه با روحانیت 

استفاده نکردن از ذخایر عظیمی است که در کشور ما وجود 

مذکرات مشروح " )دارد و من فکر می کنم صحیح نیست.

 (1369بازنگری.

مهمترین دلیل کسانی که عضویت غیرمجتهدان در مجلس 

است؛ به این  یخبرگان را پیشنهاد کرده اند، ویژگی های رهبر

قانون اساسی، عالوه بر فقاهت، عدالت و  109لبیان که در اص

تقوا، شرایط دیگری نیز برای رهبر پیش بینی شده است؛ شامل 

بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و »

قدرت کافی برای رهبری ، لذا همچنان که ضرورت دارد برای 

در رهبر، مجتهدان خبره، در مجلس « فقاهت»تشخیص شرط 

عضویت داشته باشند، برای تشخیص سایر شرایط  خبرگان

رهبر، عضویت کارشناسان متخصص در این زمینه ها نیز الزم 

 (1385)ملک افضلی. .است

از طرف دیگر، رهبری مسئولیت هدایت و رهبری بسیاری از 

سازمان ها و نهادهای کشوری و لشگری را بر عهده دارند. 

ید توسط خبره و اهل طبیعتا نظارت بر نحوه مدیریت ایشان با

فن همان حوزه صورت پذیرد. به طور مثال در مسائل 

اقتصادی، فرهنگی و یا نظامی و امنیتی  کشورکه رهبری در 

یکایک آنها نقش کلیدی ایفاء می کنند نیازمند نظارت اهل فن 

 خود را طلب می کند.

مجتهد در مجلس برخی در بیان عدم ضرورت حضور غیر

اجتهاد که اساسا والیت فقیه زیر بنایش  ارنددخبرگان اظهار می

 است و مالک خبره بودن همان اجتهاد است نه امر دیگر.

(. در پاسخ 2:1101)مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی. ج 

انتخاب  توان اعالم داشت وظیفه خبرگان رهبریبه این نظر می

های آشکار سیاسی و اجتماعی و یک مجتهد با صفت توانایی

های متنوع فقهی، های اجرایی وی در حوزهرت بر سیاستنظا

  المللی است.ادی ، امنیتی و بینسیاسی، فرهنگی، اقتص
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مخالف حضور غیر مجتهدان  وجه استدالل اصلی گروه

همانگونه که از کلمات علما در باب  اینست که عبارت از

والیت فقیه بر می آید، مهمترین شرط رهبری، شرط 

« فقها»به عبارت روشن تر، می توان گفت »است؛ « فقاهت»

در عصر غیبت، صالحیت جانشینی حضرت ولی عصر 

و  )عج( و به عهده گرفتن مسؤولیت از جانب وی را دارند

را اساسی ترین شرط رهبر « فقاهت»قانون اساسی نیز 

دانسته است. همانگونه که در اصول پنجم، یکصدوهفتم و 

ود و همچنین به موجب یکصدونهم، این معنی برداشت می ش

مصوبات مجلس  18، 16، 15، 13، 12، 10، 6، 3مواد 

قانون اساسی، شخص  109و107خبرگان در مورد اصل 

 فقیه اعلم )از لحاظ جمیع مسائل فقهی یا فقه حکومتی( که از

سایر فقها در صفات تقوا، شجاعت و قدرت و مدیریت برتر 

)ملک .ستباشد، در تصدی مقام والیت و رهبری مقدم ا

  (1385افضلی. 

ند به این ترتیب عقالً و منطقا باید پذیرفت که کسانی می توان

این شرط را تشخیص دهند که خودشان از نظر علمی در 

مرتبه ای باشند که بتوان بر آنها خبره اطالق کرد؛ یعنی 

 .حداقل از اجتهاد برخوردار باشند

ر دانتخاب رهبر  اند کهاین نظر را ابراز داشته نیز رخی دیگرب 

امر و یک جمهوری اسالمی ایران، یک امر قانونی نیست بلکه 

شرعی است. پس اجرای آن به کارگزار شرع یعنی  هوظیف

 ( 113: 1387)حبیب نژاد. مجتهدان واگذار شده است.

دبیر خانه مجلس خبرگان  ،  منتشره از سویسند پاسخ به شبهات

دیگر در کنار   در پاسخ به نظریه ضرورت وجود متخصصان

فقهاء ضمن رد این دیدگاه اعالم می دارد که "هیچ گاه نمی توان 

شخیص هر یک شرایط رهبر را از هم تفکیک کرد و برای ت

ون شجاعت کارشناسی را گمارد،  زیرا  برای شرط های هم چ

و تدبیر، اساسا نمی توان متخصصان خاصی را در نظر گرفت. 

ت و توان کافی برای رهبری ثانیا در مواردی هم چون مدیری
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نیز ، جهت گیری و تشخیص احکام آنها از فقاهت رهبر نشئت 

 میگیرد". 

 این سند نهایتا اینگونه استنتاج می کند:" به هر حال ، وظیفه

مجلس خبرگان ، انتخاب مدیرترین و شجاع ترین و... نیست 

بلکه وظیفه  این مجلس، شناسایی بهترین فقیه جامع الشرایط 

ترین حد نصاب از این شرایط ، یعنی فقیهی که دارای باالاست

  (1385باشد" )جمعی از محققان. 

سند می افزاید:" حضور غیر فقهاء در مجلس خبرگان، 

معضالت فراوانی را از لحاظ راهکار اجرایی به وجود خواهد 

ه بور باید صالحیت اظهار نظر در بارآورد، زیرا افراد مز

رو  بری هستند را داشته باشند. از اینافرادی که در مظان ره

در باره هر شخص باید دو بار رای گرفته شود یک بار برای 

تشخیص اجتهاد و بار دیگر برای احراز دیگر صفاتی که 

متخصصان غیر مجتهد متکفل شناخت آنها هستند".)جمعی از 

 (1385محققان. 

کار با اندکی تامل آش اتین نظریبطالن الیکن از منظر مولف ، 

وزه شود. اوال تفکیک امر قانونی از امر شرعی در حمی

معنی است. امور قانونی در الیت فقیه بیحکومت داری و

جمهوری اسالمی ایران بنا به اصل چهارم قانون اساسی ریشه 

در شرع مقدس دارد. ثانیا بر پایه کدام منطق و قاعده فقهی و 

 هستند. مگر عیاتعقلی، فقط  مجتهدان بزرگوار کارگزار شر

-های جامعهنظران مسلمان در حوزهمتخصصان و صاحب

شناسی، سیاسی، حقوق، امور نظامی و امنیتی، فرهنگی، 

اقتصادی وظیفه شرعی در قبال صیانت از نظام اسالمی ندارند. 

 اتفاقا وظیفه این عزیزان به مراتب از یک مجتهد تقوا پیشه در

 تر است.مهمتر و قبال آینده جامعه اسالمی سنگین

... »دارد موضوع نحوه تعیین رهبر اعالم می در 107اصل 

رگان تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خب

و  باره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجمرهبری در

کنند. هرگاه یکی از آنان را یکصد و نهم بررسی و مشورت می

سائل سیاسی و اجتماعی اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا م

یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از 
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دهند او را به  صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص

 «کنند...رهبری انتخاب می

در متن قانون اساسی از حرف  شودهمانطور که مالحظه می

ر هستند ه شده است یعنی خبرگان رهبری مخیاستفاد «یا»ربط 

قرار دهند. ها را مالک دید خود یکی از شاخصبه صالحبنا 

و اعلم به... مسائل سیاسی »حال برای تشخیص شاخص 

رجستگی ب»و یا « مقبولیت عامه»یا شاخص  و «...اجتماعی

وجود خبره ذی ربط  ،«خاص در یکی از صفات مذکور

شناسی، علوم متخصص جامعهآیا وجود   ضروری نیست؟

ر عمومی برای تشخیص فرد واجد سیاسی، رسانه و افکا

حضور جلس خبرگان ضروری نیست؟ صالحیت رهبری در م

مجلس خبرگان  107چنین متخصصانی خاصتا در کمیسیون 

بت تصمیمات و نظرات کمیسیون صال رهبری باعث صحت و

  گردد.می

شوند خبرگان براي مدت هشت سال انتخاب مي ،5ماده بر پایه 

ه، باید انتخابات دورۀ بعد آغاز و شش ماه به پایان هر دور

عد كه سه ماه به پایان هر دوره، انتخابات دورۀ بطوريگردد، به

 .خاتمه یافته باشد

 مجلس خبرگان رهبري( 1385 /6 /8ي تبصره )الحاقبر اساس 

زمان انتخابات مجلس خبرگان رهبري و منظور برگزاري هم به

م مجلس انتخابات مجلس شوراي اسالمي، مدت دورۀ چهار

زمان دورۀ پنجم خبرگان رهبري تا سه ماه پس از انتخاباِت هم

مجلس خبرگان رهبري و دورۀ دهم مجلس شوراي اسالمي 

 ( 190-186، 1386)عسگری،محمد، . یابدامتداد مي

نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان آیین 112ماده 

 ی اعضاء را پذیرفته است ولی در خصوصرهبری، استعفا

در یک  (85: 1387)حبیب نژاد. برکناری بحثی نشده است. 

مخالف ابراز نظریات یکی از  ،مورد که اکثریت نمایندگان

با استدالل اینکه اعالم  وبودند هللا بیات زنجانی( )آیتنمایندگان 

-ان میولی وی باعث وهن جایگاه مجلس خبرگمواضع غیر اص

نامبرده را ملغی  عضویتویب اکثریت، تص با دداشتنسعی  گردد

 مقام رهبری موضوع پیگیری نشد.دارند که بنا به نظر 
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 ساختار مجلس خبرگان رهبریبهره هشتم: 

ها تشکیل مجلس خبرگان، از دو بخش هیئت رئیسه و کمیسیون

 :شودمی

 هیأت رئیسه؛ -الف

مجلس خبرگان، دارای دو گونه هیأت رئیسه است: هیأت رئیسه 

ه مجلس خبرگان، بر اساس سّن ِسّنی که در اّولین جلس

ترین فرد از خبرگان حاضر، شود که مسننمایندگان، تعیین می

 رئیس و دو نفربه عنوان رئیس ِسّنی و فرد بعدی به منزله نایب

و شوند ترین خبرگان حاضر، به ِسَمت منشی، معین میاز جوان

 .گیرنددر جایگاه مخصوص قرار می

ر ب اعضای هیأت رئیسه دائم، به کاهیأت رئیسه ِسّنی، با انتخا 

ن دهد. مّدت زمان هیأت رئیسه ِسّنی، فقط در اّولیخود پایان می

 جلسه هر دوره از مجلس خبرگان است. هیأت رئیسه دوم، هیأت

رئیس، دو ب از رئیس، دو نایبکرئیسه دائم است. این هیأت، مر

 منشی و دو کارپرداز است که از میان اعضاء، برای مّدت دو

 شوند.ل و با رأی مخفی، انتخاب میسا

انتخاب رئیس، با رأی اکثریت مطلق حاضران و انتخاب نّواب 

رئیس و منشیان و کارپردازان، هر کدام جداگانه و با اکثریت 

نسبی و به صورت مخفی خواهد بود. در صورتی که در 

انتخاب رئیس، در مرحله اّول، اکثریت مطلق حاصل نشود، از 

گیری اند، با رأیی که بیشترین رأی را کسب کردهبین دو نفر

شود. ریاست مجلس مجّدد و اکثریت نسبی، رئیس، انتخاب می

خبرگان، عالوه بر اداره جلسات مجلس خبرگان، بر کلّیه امور 

سازمانی مجلس خبرگان، نظارت  اداری، مالی، استخدامی و

م با رهبری، شرایط را بر  ای انجامدارد و باید با ارتباط منظَّ

بات قانونی  دادن وظایف مجلس خبرگان آسان کند. وی، مصوَّ

کند. ربط ابالغ میو به مراجع ذی ءمجلس خبرگان را امضا

 موظَّف است گزارشی ساالنه از عملکرد رئیس مجلس خبرگان،

 .و اقدامات هیأت رئیسه را به مجلس خبرگان ارائه کند

 ها؛کمیسیون -ب
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ناسی و تهیه گزارش جهت طرح های کارشبه منظور بررسی

های زیر در مجلس خبرگان تشکیل در جلسات رسمی، کمیسیون

 :شده است

به منظور این کمیسیون : قانون اساسی 108کمیسیون اصل -

بررسی و تدوین قوانین مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و 

گردد. اعضای اصلی نامه داخلی مجلس خبرگان، تشکیل میآیین

 .البدل، چهار نفرندازده نفر و اعضای علیآن، ی

: به بررسی امور مالی و اداری کمیسیون امور مالی و اداری-

پردازد، دارای نه عضو اصلی و سه عضو مجلس خبرگان می

 .البدل استعلی

: به منظور آمادگی قانون اساسی 109و  107کمیسیون اصل -

دود و صدوهفتم و شناخت حخبرگان برای اجرای اصل یک

صدونهم قانون اساسی،  شرایط مذکور در اصل پنجم و یک

عضو کمیسیونی مرّکب از یازده نفر عضو اصلی و چهار نفر 

مربوط به باره همه موارد شود تا درالبدل، تشکیل میعلی

باره همه کسانی که در مظاّن شرایط و صفات رهبر و در

نتایج آن  رهبری قرار دارند، تحقیق و بررسی به عمل آورد و

را به هیأت رئیسه ارائه کند. گزارش این کمیسیون، سّری تلقی 

گردد و بندی شده، حفاظت میشود و به صورت اسناد طبقهمی

گیرد، بدون تصویب مجلس خبرگان، در اختیار دیگری قرار نمی

 .رسدمگر رهبری، که عنداللزوم به اّطالع وی می

ن کمیسیون از این های ایسری بودن گزارش رسدبه نظر می

های ظام از روند تصمیم و نتایج بررسیباب است که دشمنان ن

، سیاسی و یا ریبی فرهنگیکمیسیون مطلع نشده و اقدامات تخ

 حتی امنیتی علیه اشخاص واجد شرایط رهبری به عمل نیاورند.

توجیه  الزم برای استدالل فوق گرچه منطقی است ولی کفایت

 ند.کمیها را نسری بودن گزارش

ر به النصیحه الئمه المسلمین و قاعده امنخست اینکه قاعده 

م مسلمین واجب است ایجاب مومعروف و نهی از منکر که بر ع

دامی که مربوط به حقوق ها ماحاد مردم از مفاد گزارشمی کند آ

شود نمی امور کامال شخصی زندگی افرادی است و وارد معمو

های سیاسی زاب و یا جریانشاید شهروندان، احمطلع گردند. 
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تیار داشته باشند طه نظرات، مشاهدات و اسنادی در اخفعال نق

که در تشخیص فرد و یا افراد واجد صالحیت رهبری بسیار 

توانند با اطالع از مفاد شهروندان می موثر و کلیدی باشد.

 ارائه دهندها، اسناد و شواهدی در تایید و یا نفی افراد گزارش

گیری صحیح مجلس خبرگان تواند در تصمیممی مریچنین ا که

 موثر باشد.

 گاننامه نمایندگان مجلس خبراید از یاد بریم که در متن سوگندنب

 کنند ورابر مردم شریف ایران قسم یاد می، ایشان در بدر دو جا

خورند خود را در پیشگاه مقدس خداوند و ملت غیور قسم می

از عموم  مذاکرات و تصمیمات ئول بدانند. سری بودنایران مس

ا مردم مانع از این است که مردم پایبندی نمایندگان به سوگند ر

  کنترل کنند.

: به منظور آگاهی مستمر اعضای اجتماعی -کمیسیون سیاسی-

خبرگان از تحّوالت مهمِّ داخلی و جهانی، به ویژه در مجلس

ادی زمینه مسائل سیاسی، فرهنگی، مدیریتی، امنیتی و اقتص

ف است با تشکیل جلسات با حضور تشکیل می شود و موظَّ

نخبگان و مسئوالن امور سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی، 

اجتماعی، مسائل مهم داخلی و جهانی را که به نحوی، به انجام 

وظایف خبرگان، به ویژه وظایف مذکور در اصول 

شود، اساسی، مربوط میصدونهم قانونصدوهفتم و یکیک

مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را به هیأت رئیسه تقدیم 

 .رسد ءکند تا در اّولین اجالسیه خبرگان، به اّطالع اعضا

: به منظور قانون اساسی 111کمیسیون تحقیق موضوع اصل -

صد و یازدهم قانون اساسی و برای نظارت بر اجرای اصل یک

انون اساسی صدونهم قاستمرار شرایطی که در اصل پنجم و یک

گیری در موارد فقدان آن، برای رهبری ذکر شده است و تصمیم

شود. تحقیقات و مذاکرات این کمیسیون، محرمانه تشکیل می

است. مجلس خبرگان، به وسیله این کمیسیون، موضوع نظارت 

گذارد. این کمیسیون، باید هرگونه می ءبر رهبری را به اجرا

یازده، در محدوده  و اصل صداّطالعات الزم را در رابطه با 

قوانین و موازین شرعی، تحصیل کند و نسبت به صّحت و ُسْقم 

های مربوطه، بررسی الزم را به عمل آورد. سایر گزارش
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باره اصل صدویازده، خبرگان نیز، اّطالعات خود را در اعضای

دهند. کمیسیون، بعد از بررسی در اختیار این کمیسیون قرار می

صورتی که مطالب مذکور را برای تشکیل اجالس و تحقیق، در 

خبرگان، کافی نداند، موضوع را با عضو یا اعضای خبرگان 

گذارد و اند، در میان میکه اّطالعات را در اختیار گذارده

کند و در صورتی که آنان قانع توضیحات خود را ارائه می

ده العانشدند، اگر اکثریت نمایندگان، تقاضای تشکیل جلسه فوق

 .شودرا کنند، اجالسیه مجلس خبرگان، برگزار می

ها مادامی که صحت و سقم آنها قطعی محرمانه بودن گزارش

ولی پس از قطعی شدن  نشده است امری ضروری و مفید است

ها ضرورتی ا، محرمانه باقی ماندن این گزارشهنتایج بررسی

ات جآحاد مردم، احزاب و دسته شایان ذکر است شاید ندارد.

ت سیاسی و نخبگان، نقطه نطرات، اسناد و شواهدی در دس

های تدوین شده موثر باشد. داشته باشند که در تقویت گزارش

ضمن اذعان جایگاه رفیع رهبری در نظام جمهوری اسالمی، 

باید اعتراف داشت که رهبری به عنصر عصمت متصف نیست 

ضروری تنها و ایجاد فضای قداست برای این مسئولیت مهم نه 

باشد. زیرا که در صورت بروز لغزش نیست بلکه مضر نیز می

 مسلمین به جایگاه والیت فقیهو آشکار شدن آن، اعتماد عمومی 

تری در سیاست موثر ،زداییتقدس رویکردشود.  دار میخدشه

نباید از یاد ببریم که در متن اصل  است.جلب اعتماد عمومی 

شرایط الزم از ابتداء به ، حالت کشف عدم برخورداری از 111

شده است. یعنی خبرگان رهبری  عنوان اقدام برای عزل ذکر

را واجد شرایط دانستند و بعد آشکار شد وی واجد شرایط  فردی

نبوده است، حال با فرض ایجاد فضای قداست عالی برای 

 رهبری، خبرگان چگونه خطای خود را توجیه می کنند. 

لیلی برای محروم کردن مردم هیچ د»د: نویسعسگری نژاد می

از مشروح مذاکرات و تمام مصوبات مجلس خبرگان رهبری 

وجود ندارد. کجا پیامبر بزرگ اسالم و ائمه طاهرین علیهم 

ز سوال کردن و چند صلوات هللا اجمعین، حتی مردم عادی را ا

؟ چه برسد به اندو چون کردن درباره عملکرد آنان منع کرده

 (175:  1386عسگری نژاد. )«خصص...اهل علم و تنقادی 
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های اعمال نظارت بیان نشده ، روشتحقیق نامه هیئتدر آیین

ای را مامور یا هیئت خود راسا گزارشگران ویژهاست. آ

های دریافتی را مبنا قرار نماید و یا گزارشبررسی و رصد می

، گر آیا هیئت خود راسا وارد بررسیدهد. به عبارت دیمی

در صورت دریافت گزارش گردد و یا ارت میتفحص  و نظ

رسانی در پردازد. اطالعمبنی بر وجود نقصان، به موضوع می

سازی و اعتماد عمومی مینه نحوه اعمال نظارت بستر شفافز

سازد به ویژه اینکه نمایندگان مجلس خبرگان در را بیشتر می

سئول سوگند نامه خود، خود را در پیشگاه ملت غیور م

 کنند.و( یاد می)پاسخگ

 مقررات اعضاء هیئت تحقیق

کـسی که عضویت مجلس خبرگان را ندارد، هر چند که  -الف

تواند عضو شرایط خبرگان را داشته باشد، نمیهمه صفات و 

برگان فـقط از بـین هیأت تحقیق شود؛ به عبارت دیگر، خ

توانند هیأت تحقیق را انتخاب کنند، نه از اعضای خود می

انتخابات  ای که مردم دریل آن هم روشن است و وظیفهرج. دلخا

ر اند، قابل انـتقال بـه غیر نیست و اگبه عهده خبرگان گذاشته

اشخاصی را از خـارج بـرگزینند، از حدود اختیارات وکالتی 

 خارج شده اند.

بایست فراغت کافی اد هیأت برای انجام وظایف خود میافر -ب

 بحث و تبادل های واصله وبه گزارشتا بتوانند را دارا باشند 

ین اها با وقت کافی رسـیدگی نـمایند. البته نظر دربـاره گـزارش

امر تنافی با شغل دیگر فرد ندارد بلکه عضو هیأت باید کسی 

البته مشخص  باشد که فرصت و فراغت بیشتری داشته باشد.

نشده است که دقیقا منظور از فراغت کافی چیست؟ یعنی عدم 

بر. به طور مثال امام جمعه یک شهر و مانزی در مشاغل تصد

های یا مسئول سازمان تبلیغات اسالمی در یکی از شهرستان

تواند در این هیئت می عالیرتبه و یا یک مقام قضایی بزرگ

 مشغول کار شود. 

رده خبرگان در مصّوبه خود درباره هیأت تحقیق تصریح ک-ج

انند عضو هیأت تحقیق تواسـت؛ اعـضای هیأت رییسه نمی
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باشند؛ یعنی این که اوالً: وظایف هیأت تحقیق با وظایف هیأت 

 باشند و. ثانیا: کسانی که هیأت رییسه میرییسه تداخل پیدا نکند

 گیر عمده خـبرگان نباشند.ه مجلس را به عهده دارنـد تـصمیمادار

وظیفه هیأت تحقیق در نظر گرفتن موضوعاتی است که به  -د

شود. بنابراین، هبری و یا شـورای رهبری مربوط میرمقام 

 به خـواهد بـود کـهها و اقدامات وقتی بدون شائاعتبار گزارش

طرفی با مراعات عدالت انجام شده باشد لذا در نهایِت بی

های اجرایی و قضایی از شاغل سمت اعضای هیأت تحقیق نباید 

در  بـاشند. نزدیک رهبری انبستگجانب مقام رهبری  و از  

های ث است، بسیاری از مقامات در بدنهند نکته قابل بحچاینجا 

توسط  مستقیما اجرایی، امنیتی و قضایی در کشور هستند که

شوند لیکن تایید رهبری و یا دفتر رهبری  رهبری منصوب نمی

 بسیاری از معاونان و یا گردد.از جمله شروط انتصاب  تلقی می

باالترین مقام توسط برخی وزراء  و حتیها روسای سازمان

شود ولی نصوب میم و یا رئیس جمهور مسئول یک سازمان

صالحیت  به عنوان پیش شرط تر رهبری رادف یهفرد باید تایید

 داشته باشد. لذا این احتمال وجود دارد که فردی به عضویت این

هیئت در آید که به نوعی در انتصاب خود وامدار دفتر رهبری 

 باشد.

را مشخص نساخته و « بستگان نزدیک»ّوبه، حدود مص

سد نزدیکان ربه نظر می تشخیص آن به عهده خبرگان است.

 عینسببی و نسبی مورد نظر باشد ولی دایره این نزدیکان نیز م

 خواهر و یا برادر زاده و یا فرزندان عمو، نیست. به طور مثال

فرزند  دایی، عمه و خاله چه شرایطی دارند و یا شرایط فرد

به فرد رهبر در  یا منظور مجموعه افراد متصلآ خوانده چیست؟

چهارچوب قانون مدنی و طبقات  سه گانه ارث است و یا فقط 

 است. معیار طبقه اول و بعض طبقه دوم

 پنجو  نفره یازدهنکته دیگر اینکه عمال فقط اعضاء این هیئت 

عضو  72)ط فوق هستند ولی سایر اعضاءواجد شرو نفر ذخیره

بدین مجلس خبرگان محدودیتی در این رابطه ندارند.    دیگر(

این کمیسیون محدودیت موارد مذکور  عضونفر 16فقط  ترتیب

ولی سایر اعضاء خبرگان که تصمیمات نهایی را در  را دارند
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 ساز است و رای آنها سرنوشتگیرند خصوص رهبری  می

جلس م برای عضویت در های مذکور رامحدودیت هیچیک از

   خبرگان ندارند.

 وظایف هیأت تحقیق

پس از انـجام انـتخابات و مـشخص شدن افراد، هیأت رییسه، این 

-نماید و وظایفی را به شرح ذیـل عهدهمجموعه را به رهبر معرفی می

 شوند:دار می

 نامه داخلی: هیأت تحقیق برای انجام وظایفتهیه و تصویب آیین -الف

مصوبه  17و قواعدی است که براساس ماده خـود، نیازمند ضوابط 

هیأت »باشد، نامه داخلی، به عهده خودشان میتعیین ضوابط و آیین

-نامه داخلی خود را تهیه و با اکثریت آراء تصویب میتحقیق، آیین

 نـامه صرفا باید در چهارچوب وظایف هیأت باشد.این آیـین« نماید. 

است در جهت اخذ  مصوبه، هیأت موظف 3بر اساس ماده  -ب

با رعایت قوانین و  111اطالعات الزم برای اجرای وظایفش در اصل 

های رسیده را بـررسی کـند حدود شرعی اقدام نماید و صّحت گزارش

و در صورت لزوم، با مقام رهبری هم در این زمینه مالقات نماید. 

 نکته مهمی که باید بدان دقت کرد این است که دیگر اعضای خبرگان،

که در هیأت تحقیق شرکت نـدارند، هـر گونه اطالعاتی را که در 

دارند، باید در اختیار هیأت تحقیق قرار دهند.  111رابطه با اصل 

مصوبه مجلس خبرگان در این خصوص این است  4استنباط از ماده 

 که اعضای خبرگان حق ندارند اطالعاتی را کـه در زمـینه نـاتوانی و

لسه جاند، مستقیما و ابتدائا در بری بـه دسـت آوردهیا فقدان شرایط ره

عمومی خبرگان مطرح سازند، چنین اطالعاتی ابتدا باید در هیأت 

بینی گاه در مواردی و با شرایطی که پیـشتحقیق بررسی شود و آن

 شـده، در جـلسه عمومی خبرگان عنوان گردد. 

بعد از  در صـورتی کـه هیأت تحقیق»مصوبه  4مطابق ماده  -ج

بررسی و تحقیق، مطالب مذکور را برای تشکیل خبرگان کافی دانست، 

شود و اگـر العاده را از هیأت رییسه خواستار مـیتشکیل جلسه فوق

کـافی ندانست موضوع را با عضو یا اعضای خبرگانی که اطالعات 

دهد. اگر گذارد و توضیح میرا در اخـتیار گذارده بودند در میان می

ماند و اگر قانع نشدند، در صورتی که شدند موضوع مسکوت میقانع 
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اکـثر نـمایندگان مـنتخب از هیأت رییسه مجلس تقاضای تشکیل جلسه 

 «یسه اقدام به تشکیل جلسه کند.ئالعاده نمایند باید هـیأت رفوق

چنانچه اطالعات اولیه را، منابعی غیر از اعضای خبرگان به هیأت -د

کیل ها را کافی برای تشهـیأت در مـقام رسـیدگی، آناند و تحقیق داده

مجلس خبرگان نشناخته و نظر به مسکوت ماندن مـوضوع داده کـه 

ایـن نظر در این حالت قطعی است. هیأت تحقیق در چنین وضعی حق 

ار ندارد اطالعات و نتیجه رسـیدگی را عـلنی و مـنتشر کند یا در اختی

قط موظف است نتیجه اقدامات معموله دیگر اعضای خبرگان بگذارد. ف

 را بـه هـیأت رییسه گزارش کند.

طرح موضوع در مجلس خبرگان؛ بعد از رسیدگی هیأت تحقیق به  -ه

. 1العاده مجلس خبرگان در دو صورت: اطـالعات واصله، جلسه فوق

. تشخیص هـیأت تـحقیق به 2تقاضای اکثریت منتخبین از هیأت رییسه 

تشکیل خواهد شد. برای این جلسه کاری همچنین ها، کفایت گزارش

بایست شـرایطی هـمچون سـّری بودن جلسات، انجام بحث و می

گیری در جلسات متوالی در یک اجالسیه، رعایت گردد بررسی و رأی

مصوبه، اکثریت حضاِر جلسه  9و چنانچه براساس تـبصره ذیـل ماده 

د، تـأخیر بـحث و رسمی خبرگان تحقیقات معمول را کافی ندانستن

 ( 1370نـظرخواهی فقط تا انجام تحقیقات الزم بالمانع است. )مدنی .

به شرح زیر بوده  03/1395 /3اسامی اعضاء کمیسیون در تاریخ 

 است.

اعضاى كمیسیون تحقیق موضوع اصل یكصدویازده قانون 

 اساسى

 «دوره پنجم»منتخب اولین اجالسیه مجلس خبرگان 

 04/03/1395 مورخ

 ضاء اصلیاع

 جناب آقای سید محمود هاشمی شاهرودی -1

 جناب آقای احمد جنتی -2

 جناب آقای محمد علی موحدی کرمانی -3

 جناب آقای سید ابراهیم رئیسی -4

 جناب آقای سید هاشم حسینی بوشهری -5

   جناب آقای مرتضی مقتدایی  -6
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 جناب آقای محسن مجتهد شیستری -7

 می جناب آقای سید احمد خات -8

 جناب آقای محسن قمی -9

 جناب آقای عباس کعبی -10

  جناب آقای عبدالنبی نمازی -11

 اعضای علی البدل

 جناب آقای سید محمد على موسوى جزایرى -1

 جناب آقای محمد على تسخیرى -2

 جناب آقای علیرضا اسالمیان -3

 جناب آقای ابوالقاسم وافى -4

 نه مجلس خبرگان رهبری( جناب آقای سید علی شفیعی )دبیرخا -5

ای از سوی رسد بر اساس مصوبهبا توجه به اسامی به نظر می 

خبرگان رهبری که احتماال محرمانه بوده است قواعد و شروط مندرج 

تغییر  111نامه اعضاء کمسیسون اصل ماده نخست آیین 2در تبصره 

کرده و منصوبین مستقیم رهبری هم از صالحیت عضویت در 

برخوردارند.  حذف شروط مذکور با هر  111اصل کمیسیون 

مصلحتی که صورت گرفته باشد شبهه جدی در خصوص نقصان 

-استقالل مرجع نظارت از موضوع و مقام تحت نظارت را دامن می

 1زند.

                                                           
كمیسیون تحقیق موضوع های اعضاءسمت -1

 اصل یكصدویازده قانون اساسى
 اعضاى اصلى

آیت هللا سید محمود هاشمى -1
 شاهرودى:تحصیالت حوزوی

)از سال  شورای نگهبانعضو فقیه ها: سمت
تاکنون بجز ده سال ریاست قوه  1373

مجلس خبرگان قضائیه( نائب رئیس دوم 
 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو رهبری

. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظامو رئیس 
وی با حکم رهبر انقالب اسالمی ایران، 

دائرةالمعارف فقه اسالمی بر »رئیس مؤسسه
 است.« طبق مذهب اهل بیت

بعنوان  1390از مرداد ماه سال ایشان 
و تنظیم روابط  رئیس هیئت عالی حل اختالف

گانه منصوب شد. هاشمی شاهرودی قوای سه
قوه قضائیه جمهوری اسالمی سابقه ریاست 

داشته  1388تا  1378سال  از را  ایران
طی حکمی  1396مرداد  23تاریخ  است و در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B0_%D8%AA%D8%A7_%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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مجمع تشخیص از رهبری به عنوان رئیس 

 منصوب گردید. مصلحت نظام
 : تحصیالت حوزوی.آیت هللا احمد جنتى-2
شورای ها: عضو فقهاء و دبیر سمت 

، عضو مجلس خبرگان رهبری، رئیس نگهبان
مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای عالی 

موقت تهران  امام جمعهانقالب فرهنگی و 
است. ایشان از دوره اول شورای نگهبان 

عنوان عضو فقهاء این به 1359در سال 
دبیری  1371نهاد منصوب شد و از سال 

 1360از  است. وی شورا را برعهده داشته
و از  هنگی تبلیغات اسالمیشورای همادبیر 

ستاد احیای امر به معروف و بدو تأسیس 
، رئیس این 1372در سال  نهی از منکر

ستاد است. وی در پنجمین دوره مجلس 
رای رئیس مجلس  51خبرگان رهبری با 

 . خبرگان شد
تحصیالت :لى موحدى كرمانىآقاى محمد ع-3

 حوزوی
مجمع تشخیص مصلحت از اعضای  ها:سمت 

 مجلس خبرگان رهبرینایب رئیس اول  ،نظام
 است. جامعه روحانیت مبارزو دبیرکل 

دارای سمت نمایندگی  1384ایشان تا سال 
هللا بود. آیت اسدارانسپاه پرهبری در 

-یتآمحمدعلی موحدی کرمانی در پی درگذشت 
آذر  11، در تاریخ محمدرضا مهدوی کنیهللا 

به اتفاق آرای اعضاء، به عنوان  1393
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز انتخاب شد. 
محمدعلی موحدی کرمانی با حکم رهبری در 

موقت جدید  امام جمعهبه عنوان  1391سال 
  تهران منصوب شد.

 :تحصیالت حوزویآقاى سید ابراهیم رئیسى-4
-می دومین متولی آستان قدس رضویایشان 

 باشد. آقای رئیسی جانشین دادستان کرج و
جانشین دادستان این  همدان بوده است و

 هللا شهر شد. نامبرده با آغاز رهبری  آیت
ه.ش، عنوان  1367در سال  ایخامنه

، 1373منصوب شد. در سال  دادستان تهران
سازمان بازرسی کل رئیسی به عنوان رئیس 

در این  1383منصوب گردید و تا سال  کشور
، 1393تا  1383سمت بود. ایشان از سال 

 1393های معاون اول قوه قضاییه و در سال
بود. در اسفند  دادستان کل کشور 1394تا 
، رئیسی با حکم رهبری به تولیت 1394

چنین آستان قدس رضوی منصوب شد. او هم
 1385، از سال دادستان ویژه روحانیت

و عضو هیئت رئیسه  خراسان جنوبینماینده 
عضو شورای  1376و از سال  رگانمجلس خب
است. رئیسی  جامعه روحانیت مبارزمرکزی 

 امامزاده صالحقدس، تولیت پیش از آستان 
 1396مرداد  23او در   را بر عهده داشت.

سال به عضویت در  5به مدت  رهبریبا حکم 
 منصوب شد. صلحت نظاممجمع تشخیص م

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%88_%D9%86%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%88_%D9%86%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%88_%D9%86%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%84_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%84_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%84_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_(%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_(%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85


اختیارات و  مجلس خبرگان رهبری /74 

 وظایف

                                                                                  
:تحصیال آیت هللا سید هاشم حسینى بوشهرى-5

 حوزوی 
از اساتید حوزه علمیه قم،  ها:سمت

مجلس خبرگان در  استان بوشهرنماینده 
شورای عالی  جامعه مدرسینمعاون  ،رهبری

ی علمیه قم، ، مدیر حوزهحوزه علمیه قم
مجلس د درس خارج در این حوزه، عضو استا

جامعه مدرسین حوزه و عضو  خبرگان رهبری
دیوان عالی است؛ و سابقًا رئیس  علمیه قم

بوده است،  دادستان کل کشورو  کشور
موقت قم و مدیر حوزه امام جمعهایشان 

 باشد.های علمیه می
 آیت هللا مرتضى مقتدایى:تحصیالت حوزوی-6

، حوزه علمیه قمشورای عالی مدیر ها: سمت
ی علمیه قم، استاد درس خارج مدیر حوزه

و  مجلس خبرگان رهبریدر این حوزه، عضو 
است؛ و  جامعه مدرسین حوزه علمیه قمعضو 

دادستان و  دیوان عالی کشورسابقًا رئیس 
 بود. کل کشور

حصیالت و : تآقاى محسن مجتهد شبسترى-7
، ادبیات عربهای مطالعات او در رشته

 تفسیرو  کالم، فلسفه، اصول فقه، فقه
بوده است. ایشان استاد تمام الهیات 
 دانشگاه تهران در رشته کالم تطبیقی،

 تاریخ ادیان وعرفان است
و متخصص  قرآنیر علوم پژوهشگها: سمت

الهیات تطبیقی است. وی از نخستین 
 هرمنوتیکیهای اشخاصی است که پای تحلیل

 را به ادبیات دینی ایران باز کرد.
 مرکز اسالمی هامبورگمجتهد شبستری مدیر 

، و نماینده دوره اول 57تا  1348از سال 
 بود.  مجلس شورای اسالمی

 تحصیالت حوزوی.د احمد خاتمى: آقاى سی-8
مجلس خبرگان عضو هیئت رئیسه  ها:سمت

، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رهبری
و امام  مجمع جهانی اهل بیتشورای عالی 
 است.  تهرانجمعه موقت 

 .حوزوی تحصیالت:قمى محسن آقاى -9
 استان تهرانروحانی نمایندۀ مردم ها:سمت
و معاون ارتباطات  مجلس خبرگان رهبریدر 
است. او عضو  رهبر ایرانالملل دفتر بین

مجلس ، شورای عالی انقالب فرهنگیفعلی 
دانشگاه ، عضو هیئت مؤسس خبرگان رهبری

در  ولی فقیهو نماینده سابق  آزاد اسالمی
 ها است.دانشگاه

 آقاى عباس كعبى: تحصیالت حوزوی. -10
 مجلس خبرگاننماینده مردم خوزستان در  
 جامعه مدرسین حوزه علمیه قماز اعضای  و

وی مدرس خارج فقه و اصول در حوزه  است.
 علمیه قم ست. 

 تحصیالت حوزوی آقاى عبدالنبى نمازى:-11
های انقالب اسالمی ها: قاضی شرع دادگاهسمت

 دادگاه شرع حاکم(59–58غرب کشور )سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85


 75 / یمجلس خبرگان رهبر: فصل سوم 

 

                                                                                  
ی کرمانشاه، قصرشیرین، سرپل اسالم انقالب

 نظامی دادگاه رئیس-(59–58ذهاب )سال 
 کشور غرب مسلح اینیروه قضایی سازمان

 در( ره)خمینی امام نماینده-(60–58 سال)
 هایاستان شامل کشوری دو منطقه سپاه

 بختیاری و محال چهار یزد و اصفهان،
 دو منطقه سپاه فرمانده-(63–61 سال)

اصفهان، یزد و  هایاستان شامل کشوری
-(63–61چهارمحال و بختیاری )سال 

-سپاه کل اطالعات در خمینی امام نماینده
 نمایندگی شرعی ضوابط تأیید دفتر مسوول
سپاه پاسداران انقالب  در خمینی امام
مسوول بخش آمار و بررسی شورای -اسالمی

عضو جامعه مدرسین -مدیریت حوزه علمیه قم
عضو هییت مدیره مرکز -حوزه علمیه قم

جهانی علوم اسالمی با حکم رهبری )سال 
های علمیه حوزه  مدیره هییت عضو-(71–80

-(71–80ل خارج کشور با حکم رهبری )سا
 کل سیاسی عقیدتی، هایآموزش سازمان رئیس
 رهبری با اسالمی انقالب پاسداران سپاه

 در بوشهر استان نماینده-(80–67 سال)
دوره سوم و  دوره دوم مجلس خبرگان رهبری

دادستان کل کشور سال -مجلس خبرگان رهبری
 در تهران استان نماینده-(80–83)سال 

نماینده -دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری
-(85رهبری و امام جمعه کاشان )از سال 

نماینده استان  رئیس حوزه علمیه کاشان
 دوره پنجم مجلس خبرگان رهبریاصفهان در 

 اعضاى على البدل
آقاى سید محمد على موسوى -1

 :تحصیالت حوزوی: ىجزایر
ها:نماینده  ولی فقیه در استان سمت

خوزستان و امام جمعه اهواز عضویت در 
و  3، 2، 1مجلس خبرگان رهبری در ادوار 

 به نمایندگی از مردم خوزستان 4
 
در دانشکده   آقاى محمد على تسخیرى: -2

فقه در رشته زبان عربی و علوم اسالمی به 
الت حوزوی یحصتحصیل پرداخت و همچنین ت

 .دارد
الملل سازمان ایشان در معاونت بین
کرد تا اینکه تبلیغات اسالمی فعالیت می

مجمع جهانی اهل ، زمانی که 1369در سال 
ای از علمای را با همکاری مجموعه بیت

و ..  حکیم سید محمدباقراسالم مانند 
تشکیل داد به عنوان دبیرکل این مجمع 

سازمان فرهنگ  1374برگزیده شد. در سال 
را تأسیس نمود تا  و ارتباطات اسالمی

های فرهنگی خارج از کشور در یک فعالیت
از  1380سازمان اداره گردد. وی در سال 

سوی رهبری ایران به سمت دبیر کلی مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اسالمی انتخاب شد و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 13/06/1397با توجه به فوت برخی از اعضاء کمیسیون، در تاریخ 

 اعضاء کمیسیون تحقیق به شرح زیر اصالح شده اند:

 اعضاى كمیسیون تحقیق؛ موضوع اصل یكصدویازده قانون اساسى

 «دوره پنجم»منتخب پنجمین اجالسیه مجلس خبرگان 

 13/06/1397مورخ

  

  به ترتیب حروف الفباء اعضای اصلی

 جناب آقای احمد جنتى .1

 جناب آقای سید هاشم حسینى بوشهرى .2

 جناب آقای سید احمد خاتمى .3

 اهیم رییسىجناب آقای سید ابر .4

 جناب آقای محسن قمى .5

 جناب آقای عباس كعبى .6

 جناب آقای محسن مجتهد شبسترى .7

                                                                                  
از دبیری مجمع  1391تیر  24تاریخ  در

تقریب مذاهب کنار رفت و به سمت مشاور 
ماشته در امور جهان اسالم گ رهبریعالی 

المللی شد. همچنین تسخیری در مجامع بین
و اسالمی مانند بانک توسعه اسالمی، مجمع 

 .دارد فعالیت …الفقه اسالمی و 
  حوزوی تحصیالت:اسالمیان علیرضا آقاى  -3

علیرضا اسالمیان مجتهد و عضو  ها:سمت
جامعه مدرسین حوزه و  مجلس خبرگان رهبری

است. وی در مجلس خبرگان رهبری  علمیه قم
استان دوره چهارم و پنجم نماینده مردم 

 250. وی با کسب  چهارمحال و بختیاری
اسفند برای بار  7هزار رای در انتخابات 

دوم به نمایندگی استان چهارمحال و 
 دبختیاری در مجلس خبرگان رهبری رسی

 تحصیالت حوزوی آقاى ابوالقاسم وافى:  -4
است وی  مجلس خبرگان رهبریعضو  ها:سمت

شهریور  21ان را تا تولیت مسجد جمکر
عهده دار بود. او همچنین در دوره 1392

های اول و دوم مجلس شورای اسالمی 
  .را بر عهده داشت یزدنمایندگی مردم 

 تحصیالت حوزوی:آقاى سید على شفیعى -5
ی پس از پیروزی انقالب ها. آیت هللا شفیعسمت

نفری به  17اسالمی با عضویت در هیئت 
سرپرستی آیت هللا خزعلی برای سامان دادن 
به مشکالت اهواز که در آغاز پیروزی 
انقالب اسالمی از سوی خمینی تعیین شد. وی 

آموزشی و  هایهم اکنون هم مشغول فعالیت
 مذهبی است. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
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 جناب آقای مرتضی مقتدایى .8

 جناب آقای محمد علی موحدى كرمان .9

 جناب آقای سید محمد علی موسوى جزایرى .10

  جناب آقای سید محمود هاشمى شاهرودى . 11

 :اعضای علی البدل    

  ابوالقاسم وافى آقای.جناب 1

 جناب آقای محسن حیدرى)آل كثیر( .2

  محمود محمدى عراقى جناب آقای .3

 رضا رمضانى جناب آقای .4

)دبیرخانه مجلس خبرگان محمد حاجى ابوالقاسم دوالبى جناب آقای . 5

 (111رهبری. اعضاء کمیسیون اصل 

شروط همانطور که به نظر میرسد در ترکیب جدید اعضاء، قواعد و  

 111نامه اعضاء کمسیسون اصل ماده نخست آیین 2مندرج در تبصره 

چندان رعایت نشده است و بزرگواران خادم در این کمیسیون بعضا 

 منصوبین مستقیم رهبری در پاره ای از سمت های اجرایی می باشند.

از سوی دیگر مطابق آیین نامه اعضاء کمیسیون نباید از جمله اعضاء 

ائاتی اشند به نظر میرسد این قاعده نیز احتماال واجد استثنهیئت رئیسه ب

ضو هیئت رئیسه عا برخی از اعضاء کمیسیون همزمان شده است، زیر

 مجلس خبرگان رهبری هستند.

باید ازنمایندگانی باشند که  111از طرف دیگر اعضاء کمیسیون 

فراغت کافی برای انجام وظیفه مهم محوله را داشته باشند. عضویت 

اعضایی که در عالیترین رتبه قضایی و یا سمت های مشابه هستند با 

 اصل ضرورت فراغت کافی همخوانی ندارد. 

 اعضاء هیئت رئیسه دوره پنجم
 

 )رئیس(احمد جنتی،  .1
 
 .سید ابراهیم رئیسی)نائب رئیس اول(2
 

 محمد علی موحدی كرمانی، ) نایب رئیس دوم(  .2
 

 خاتمی ، )منشی(سید احمد  .3
 

http://majleskhobregan.com/fa/MajlesMemberView.html?ItemID=3959
http://majleskhobregan.com/fa/MajlesMemberView.html?ItemID=3959
http://majleskhobregan.com/fa/MajlesMemberView.html?ItemID=3561
http://majleskhobregan.com/fa/MajlesMemberView.html?ItemID=3561
http://majleskhobregan.com/fa/MajlesMemberView.html?ItemID=3560
http://majleskhobregan.com/fa/MajlesMemberView.html?ItemID=3560
http://majleskhobregan.com/fa/MajlesMemberView.html?ItemID=3559
http://majleskhobregan.com/fa/MajlesMemberView.html?ItemID=3559
http://majleskhobregan.com/fa/MajlesMemberView.html?ItemID=3558
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 عباس کعبی نسب )منشی( .4
 
 بوشهری)کارپرداز فرهنگی(.سیدهاشم حسینی 5
 
)دبیرخانه مجلس خبرگان .محسن قمی )کارپرداز اداری و مالی(6

 رهبریو اعضاء هیئت رئیسه(
 

 نامه، هیات موظف است با هماهنگی با مقامبر اساس ماده نوزده آیین

، به تشکیالت اداری آن مقام توجه داشته و به آن مقام در رهبری

جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیالت مذکور مساعدت 

نماید. قدر مسلم، ماده نوزده به دفتر رهبری اشاره دارد و ضرورت 

مساعدت هیئت را برای ارائه نظرات اصالحی جهت ممانعت از ورود 

« توجه»سازد. از واژه مطرح میعناصر نامطلوب به دفتر رهبری 

« مساعدت»شود و با توجه به واژه مفهوم صریح نظارت استنباط نمی

توان استنباط کرد که در صورت درخواست دفتر رهبری، اینگونه می

هیئت وارد معرکه شده و انتصاب اعضاء را با هماهنگی دفتر مورد 

درخواست گیرد که دهد. مساعدت هنگامی صورت میمداقه قرار می

مساعدت از طرف متقاضی مطرح گردد. لذا ماده نوزده به هیچ وجه 

بینی اختیار نظارت هیئت بر دفتر رهبری را به صورت مستقل پیش

نکرده است. یعنی دفتر رهبری در چهار چوب ضوابط خود که قطعا 

های کلی نظام و منویات مصلحانه رهبری است به ملهم از سیاست

وزرد و های کلیدی و یا غیرکلیدی اقدام میتانتصاب افراد در سم

تواند در صورت درخواست، نظر مشورتی بدهد. لذا انتصاب هیئت می

افراد منوط به تایید هیئت نیست ولی هیئت حق دارد نظر خود را به 

مبهم است. « دخالت عناصر نامطلوب»رهبری اعالم دارد. عبارت 

نظر لغوی لغت نامه گردد؟ از چه فردی عنصر نامطلوب تلقی می

 دهخدا، نامطلوب یعنی کسی که مورد طلب نیست و ناخواسته است. 

ولی در عرف اجتماعی به  کندفرهنگ معین نیز به ناپسند اشاره می

شود که شایستگی الزم اجتماعی را ندارد. یعنی به کسی اطالق می

ها، قادر به تامین اهداف مورد طلب  ای از ناهنجاریواسطه پاره

تواند بستر های مبهم که مییست. در مجموع بهتر بود به جای واژهن

شد. سوءتفسیرهای موردی باشد از عبارات کامال واضح استفاده می

http://majleskhobregan.com/fa/MajlesMemberView.html?ItemID=3558
http://majleskhobregan.com/fa/MajlesMemberView.html?ItemID=3558
http://majleskhobregan.com/fa/MajlesMemberView.html?ItemID=3557
http://majleskhobregan.com/fa/MajlesMemberView.html?ItemID=3557
http://majleskhobregan.com/fa/MajlesMemberView.html?ItemID=3556
http://majleskhobregan.com/fa/MajlesMemberView.html?ItemID=3556
http://majleskhobregan.com/fa/MajlesMemberView.html?ItemID=3556
http://majleskhobregan.com/fa/MajlesMemberView.html?ItemID=3556
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ماده نوزده صرفا یک نقش مشورتی به هیئت نظارت اعطاء کرده 

 است.

در خصوص مجموعه نهادها و سازمان های تحت امر رهبری، مجلس 

است های کلی و انتصاب عالیترین مقام نهاد خبرگان حق نظارت بر سی

؟ ها و سازمان ها را دارد که آیا فرد شایسته انتخاب شده است یا خیر

طبیعتا در این شرایط نهاد نظارتی مشخص و مستقلی کار نظارت 

تفصیلی بر این نهادها را عهده دار نیست و قطعا خود رهبری با 

د. موضوع نظارت درایت حکیمانه خود به این مهم می پردازن

براقدامات رهبری در تدوین سیاستهای کالن نظام، و نظارت بر 

انتصاب ها در سازمان های کشوری و لشگری از جمله مواردی است 

 که تخصص و تجربه مقام ناظر را طلب می کند. 

هیئت رئیسه مجلس خبرگان حق دارد روسای سازمانهای که مستقیما 

 16به مجلس دعوت کند.)ماده توسط رهبری منصوب می شوند را 

 (16/06/1381آیین نامه داخلی و تبصره های مصوب 

 خبرگان ی مجلس دبیر خانه

دبیرخانه مجلس خبرگان نهادى است قانونى که زیر نظر هیئت 

ها شود و براى انجام مأموریترئیسه مجلس خبرگان، اداره می

تشکیل ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان، و مسئولیت

 .گرددمی

ها به ویژه عمومی و جلسات کمیسیوناق جلسات قریب به اتف

 111و خاصتا کمیسیون اصل  109و 107های کمیسیون

های پیش از البته در مواردی نطق شود.غیرعلنی برگزار می

های های مجلس خبرگان علنی و از رسانهدستور اجالسیه

ایت دبیرخانه سگردد. عمومی به ویژه صدا و سیما پخش می

-ها و مصاحبهرگان رهبری بر حسب مورد، سخنرانیمجلس خب

های اعضاء را در صورت ارتباط با مسائل مجلس خبرگان 

دهد. انعکاس بیشتر اطالعات و مصوبات مجلس و انتشار می

 کند.فزایش اعتماد عمومی کمک موثری میها به اکمیسیون

ای حاکی ی، مادهه داخلی مجلس خبرگان رهبرنامدر متن آیین

اعالم مواضع آنها در سمت از مصونیت نمایندگان در قبال 

به  قانون اساسی 86نمایندگی نیامده است. در حالی که در اصل 
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صراحت برای نمایندگان مجلس شورای اسالمی مصونیت در 

بینی شده ر مقام ایفای وظایف نمایندگی پیشاظهار نظر و رای د

-توسل به قاعده وحدت مالک می د بااست. به نظر حبیب نژا

توان برای نمایندگان مجلس خبرگان رهبری هم مصونیت 

(  لیکن پیش بینی 83: 1387مزبور را لحاظ کرد. )حبیب نژاد. 

مواد قانونی صریح و آشکار در خصوص مصونیت نمایندگان، 

لس خبرگان در انجام وظایف باعث قدرت بیشتر و موثرتر مج

 اش خواهد بود.قانونی

 کارکرد مجلس خبرگان رهبریبهره هشتم: 

در اصول یكصدو هفتم،  رهبریخبرگان و اختیارات وظایف 

 یكصد و هشتم، یكصد و یازدهم و یكصد و هفتاد و هفتم، بیان

 است. شده

 . انتخاب رهبر1

، بر مبناى (تعیین رهبر در زمان حضور امام معصوم)ع 

فرد واجد پذیرد كه به صورت دقیق صورت مى« نّص الهى»

چون  -د؛ اما در زمان غیبت شوشرایط به مردم معرفى مى

بوده و ناظر به « عام»براى والیت، به صورت  ءنصب فقها

ز است. لذا با استفاده ا« انتخاب مردم»با  -باشد فرد خاصى نمى

شیوه انتخاب مردمى، باید فردى را كه داراى صفات الزم براى 

 308، 1378هللا(،مینى)رحمه)امام خ .رهبرى است تعیین نمود

 .(692و  624، 1363هللا(،نى)رحمه؛ امام خمی 526و 

پس از رسول خدا، »نویسد: باره مى عالمه طباطبایى دراین

« انتخاب مسلمانان»جمهور از مسلمین، تعیین خلیفه را به 

و شیعه معتقد بود كه خلیفه از جانب خدا و پیامبر  دانستندمى

اند، ولى به هر گانه معین شدهامان دوازدهبوده و ام« منصوص»

حال در عصر غیبِت امام و در زمان حاضر، تردیدى وجود 

بوده و آنان، « مسلمانان»ندارد كه حكومت اسالمى بر عهده 

جامعه را براساس خود باید بر مبناى كتاب خدا، فرمانرواى 

، : 1356)عالمه طباطبایى،« سیره رسول اكرم، تعیین كنند

125) 
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یحیی نوری در سیستم حکومت اسالمی، انتخاب زمامدار یا  

رئیس هیات حاکمه را که واجد شرایط الزم باشد به رای 

اکثریت "اهل نظر" و "اهل حل و عقد" از امت اسالمی موکول 

می داند. ایشان این نوع انتخاب را بر اساس دیدگاه امیر 

 (1397ع(  فرض می کند.)موسی زاده.المومنین  )

زاده معتقد است روش های مورد نظر فقهاء و مراجع در  موسی

زمینه نحوه  انتخاب حاکم اسالمی در رساله های عملیه فقهاء 

 موارد ذیل بوده است: 1357-1342طی سال های 

و انتخاب شورای مسلمین، والیت انتصابی، شورای فقاهت 

  .(1397مجلس افتاء. )موسی زاده.

دارد: نون اساسى مقّرر مىاصل یكصدوهفتم قا ،این اساسبر

تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان »...

رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذكور در اصل پنجم و 

كنند. هرگاه یكى از آنان را یكصد و نهم بررسى و مشورت مى

اعلم به احكام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا 

ت عامه یا واجد برجستگى خاص در یكى از صفات داراى مقبولی

رهبرى مذكور در اصل یكصد ونهم تشخیص دهند، او را به

كنند و در غیراین صورت، یكى از آنان را به عنوان انتخاب مى

این وظیفه مجلس خبرگان «.كنند...رهبر انتخاب و معرفى مى

 ست.در صدر اسالم ا« اهل الحل و العقد»ای رهبری شبیه نمونه
پذیرش این رویه به معنای قبول نظریه انتخاب در برابر نظریه 

 انتصاب است.

بر اساس نطریه انتخاب، فقهای واجد شرایط به عنوان افرادی 

ری را دارند، از سوی  ائمه که صالحیت بر عهده گرفتن رهب

را  رفی شده اند تا اینکه مردم به اختیار خود یکی از آنان)ع( مع

والیت را به او تفویض نمایند.)ارسطا.سال  انتخاب نموده و

 ششم(

کارکرد تعیینی خبرگان، ملک افضلی  معتقد است که 

اختصاص به زماِن نبوِد رهبر ندارد، بلکه همچنانکه از آیین 

نامه مصوب خبرگان بر می آید این وظیفه جنبه استمرار 

شرایط را که در مظان  داشته و همواره باید افراد واجد
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ار دارند، مورد نظر قرار داده و در صورتی که رهبری قر

شرایط یکی از آن ها نسبت به رهبر موجود، رجحان داشت، 

او را به عنوان رهبر برگزیده و معرفی نمایند. علی القاعده 

رهبر موجود نیز نمی تواند از این تصمیم خبرگان پیروی 

« عزل»ننماید. البته متذکر می شویم این موضوع به منزله 

جابجایی »بر نیست بلکه می توان این کار را به عنوان ره

« عزل»مطرح ساخت. بدیهی است بار منفی که در « رهبر

 .وجود ندارد« جابجایی»وجود دارد در 

در خصوص وضعیت وجود افراد متعدد واجد شرایط، این  

ادالت منطقی مع وظیفه خبرگان رهبری است که در چهارچوب

از میان واجدین شرایط انتخاب  و ترجیحات الزم یک نفر را

 کنند.

دد کسانی که قانون اساسی " در صورت تع 109اصل بر اساس 

واجد شرایط رهبری هستند، شخصی که بینش فقهی و سیاسی 

دوم قوی تری دارد مقدم است" مجلس خبرگان رهبری در دوره 

ه ی را برای تعریف و نحوموارد 1372و  1370در سال های 

. در این راستا جدول ذیل به ه تصویب رسانداجرای این اصل ب

 تفصیل شرایط ترجیح را بیان می کند:

: سازو کار قانونی ترجیح میان فقهای واجد 1جدول شماره 

 (1393)قمی شرایط برای انتخاب رهبری.
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در صورت تعدد افراد واجد الشرایط ،قید تقدم فقیه ای که بینش 

اد می کند. اگر در ایج و سیاسی بیشتری دارد مشکلی رافقهی 

شرایط باشند ترجیح بر انتخاب رهبر، افراد متعدد واجد زمان 

فقیهی است که بینش فقهی و سیاسی بیشتر داشته باشد. یعنی 

والیت حق  و تکلیف فردی است که واجد این برتری های 

فردی باشد. حال اگر پس از تعیین رهبر، فردی شناسایی شود 

آیا  ط از رهبر فعلی برتری آشکار دارد،که از همه لحاظ و شرای

خبرگان نباید وارد صحنه شده و از باب ترجیح افضل بر فاضل 
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اگر پاسخ رهبر فاضل را عزل و فقیه افضل را نصب نمایند. 

منفی باشد و بیان شود عزل رهبر فقط در صورت قطعیت از 

 فاضل بر افضل  امکان ترجیح فقدان شرایط رهبری است پس

که این امر خالف رویه شیعه است. نباید از یاد  محتمل است

بریم که در استدالل شیعه بر امامت علی )ع( به عنوان جانشین 

پیامبر )ص( ضرورت انتخاب افضل مورد بحث قرار می 

گیرد. شیعه معتقد است در سقیفه بنی ساعده، اصحاب حق 

نداشتند فاضل را بر افضل ترجیح دهند و عنان والیت را به 

 ذی حق بسپارند.غیر 

 30امع الشرایطی را در سن فرض کنیم خبرگان رهبری  فقیه ج

 80سالگی به رهبری منصوب کند. این بزرگوار نیز تا سن 

واجد شرایط به صورت کلی  در قید حیات باشد و سالگی 

سال پرونده فقهای جامع  50. بدین سان مدت باشد رهبری

سا باز و بررسی الشرایط  آماده و مناسب برای رهبری اسا

نمیگردد و چنین رویه ای ظلم آشکار در حق جامعه پویای 

 مسلمین است.  

ش، ه.1368در مشروح مذاکرات مجلس بازنگری قانون اساسی 

آیت هللا مومن به عنوان مخبر کمیسیون  اعلمیت را  در مورد 

شرایط رهبری الزم می داند. اعلمیت  در علم فقه و اعلمیت در 

رد نیاز شامل بینش در صالحیت های مدیریتی.  سایر مواردمو

بر این اساس یکی از پایه های کلیدی مشروعیت و تداوم 

مشروعیت رهبری برخورداری رهبر از ویژگی اعلمیت است. 

پس باید مستمرا نظارت تامه ای بر رهبری صورت پذیرد تا 

)پژوهشکده شورای نگهبان. شرایط بقا بر اعلمیت محرز گردد. 

1396)  

قانون  109موضوع اعلمیت با توجه به جمله پایانی اصل 

اساسی معنا می یابد زیرا که این جمله ضرورت تقدم فرد  فردی 

که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر است را  یادآور می 

شود. یعنی در شرایط تعدد تعداد واجدین شرایط، فرد اقوی در 

نتخاب رهبر بینش فقهی و سیاسی مقدم است. لذا در لحظه ا

ز جمله ویژگی های مشروعیت رعایت اعلمیت  ضروری و ا

بخش به رهبر است. در واقع در این شرایط، مجموعه فقهای 
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واجد الشرایط برای رهبری مجاب می شوند که فرد منتخب 

 مشروعیت رهبری دارد و سایرین باید  از وی اطاعت کنند.

عیت در خصوص نحوه خاتمه دوره رهبری به وض 111اصل 

ناتوان شدن  رهبر برای انجام وظایف قانونی، یا فقدان شرایط  

 111اشاره می کند. اصل  109و  105مذکور در اصول 

صراحت در خصوص ضرورت تدوام اعلمیت ندارد . اصل 

شرایط  رگزیده را در قبال سایر واجدین ، فلسفه تقدم فرد ب109

پس  داند. اقوی بودن وی در دو مقوله بینش فقهی و سیاسی می

شرایط  هستند از رهبر منتخب و علت اطاعت سایرینی که واجد 

وگرنه  ،  بر پایه اعلمیت منتخب است،مبنای مشروعبت رهبری

 ترجیح فاضل بر افضل بی معنا و مجاز نیست.

تداوم  111قاطع نمی توان اذعان داشت که اصل  لذا  به نحو

ه نوبه خود اعلمیت را ضروری نمی داند. زیرا که اعلمیت  ب

 ازجمله شرایط انتخاب رهبر و مشروعیت وی بوده است. 

البته پژوهشکده شورای نگهبان در سند تحلیلی خود معتقد است 

که تداوم اعلمیت و بررسی خبرگان رهبری در این خصوص 

فقدان شرایط را عامل انعزال  111ضرورتی ندارد چون  اصل 

 رهبری می داند. 

علمیت جز شرایط رهبری است یا ا اکه آی حث اصلی اینجاستب

 از یکسو چون واژه اعلمیت و یا اقوی در موارد شرایط ؟خیر

احصاء نشده است پس جز شرایط رهبری نیست ولی  آشکارا ،

از سوی دیگر متن قانون به صراحت مبنای انتخاب را قوی تر 

بودن در بینش فقهی و سیاسی ذکر می کند. اگر اعلمیت  و 

رایط نیست پس بسیاری از فقهاء هستند که اقوی بودن جز ش

واجد شرایط تلقی می شوند. به لطف  الهی و برکت جمهوری 

ه های اسالمی ایران و به واسطه فعالیت چشمگیر  ومستمر حوز

د شرایط کم نیستند ، مجتهدانی که واجعلمیه، رقم مجتهدان جامع 

 ویژگی های بینش سیاسی و مدیریتی نیز  می باشند.

ظیفه اصلی اعضاء خبرگان رهبری در دو قسمت نهفته اساس و

است نخست تشخیص واجدین شرایط و سپس تشخیص فردی که 

 اقوی از سایرین است.  
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مطرح می شود همانطور که ذکر آن به میان حال این پرسش 

تخب ، آیا امکان دوره رهبری فرد من آمد، با فرض طوالنی شدن

وی تر باشد وجود ندارد؟ شرایطی که اعلم و اقظهور فرد واجد 

سال ، جامعه علمی و فقهاهتی  30یا  20مثال پس از گذشت 

اسالم  قادر به تربیت فرد جمهوری اسالمی و یا حتی جهان 

 شرایط اعلم از سایر فقهای موجود نیست؟واجد 

پیش بینی دوره زمانی برای رهبری بسیار می تواند مشگل گشا 

 ساله باشد در انتهای هر 8ی باشد. به طور مثال اگر دوره رهبر

سال خبرگان ملت یک بازبینی اساسی از میان واجدین شرایط  8

 8به عمل آورده و افضل را انتخاب می کنند. هر چند که طی 

سال یک دوره نیز نظارت کافی بر رهبر برای حصول قطعیت 

در زمینه برخورداری از شرایط اعمال می شود. در این شرایط 

بر به واسطه افضلیت بال مانع است و اتفاقا انتصاب مجدد ره

رهبر با قدرت و پشتوانه بیشتری  وظایف رهبری جامعه 

مسلمین را به انجام  میرساند. جامعه مسلمین ابتر نیست و می 

 تواند رهبران افضلی را برای اداره بهتر خود خلق کند.

سوالی که  در متن قوانین و رویه جاری مغفول مانده است 

نامزد شدن افراد برای سمت والیت فقیه است. یعنی آیا موضوع 

مجتهدانی که خود را واجد شرایط رهبری می دانند و یا احزاب 

حق دارند نامزدهای را به مجلس خبرگان معرفی کنند تا این 

مجلس در کنار فهرست خود به پرونده سایر متقاضیان هم توجه 

اصی است که کند و آیا خبرگان موظف به بررسی مجموعه اشخ

اعالم نامزدی کرده اند؟  شایان ذکر است که خبرگان رهبری 

حق دارند فردی راخارج از اعضاء خبرگان به رهبری منصوب 

لذا  کنند. پس ممکن است نامزدهای متعدد وجود داشته باشد.

ضروری است مجلس خبرگان رهبری به نحو مقتضی اطالع 

ا واجد شرایط می رسانی کافی و دعوت از نامزدهای که خود ر

ل دانند به عمل آورد. انتخاب فرد مورد نظر باید در زمان انعزا

و یا کناره گیری و یا فوت رهبر انجام پذیرد. زیرا ممکن است 

 مجتهدانی واجد شرایط باشند که در زمان انتخاب  رهبر جدید از

 اعلمیت مشهور و آشکاری برخور دار باشند. 



 87 / یمجلس خبرگان رهبر: فصل سوم 

 

 خابنظریه انتصاب و نه انت

ر اساس این نظریه، حق حاکمیت الهی که به صورت طولی از ب

خدواند باری تعالی به رسول و فرستاده خویش و سپس به ائمه 

هر  درشده است در دوران غیبت کبری نیز اطهار)ع( واگذار 

دوره به یک تن از مراجع و یا مجتهدان وقت اعطا شده است و 

و جل معین  اپیش توسط خداوند عزشبه عبارتی ولی فقیه پی

گردیده و فقط وظیفه نخبگان مومنین تشخیص و اعالن علنی 

و چنین فردی به واسطه  باشدمیو شهادت دادن به آن  ولی فقیه

و اطاعت مومنین مبسوط الید شده و جامعه  نخبگان اعالم

مسلمین را در میسر هدایت الهی و بر اساس سنت رسوهللا )ص( 

-امام زمان )عج(رهبری میتعانت از و ائمه اطهار)ع( با اس

ضا محمدی و جمعی دیگر چنین مصباح یزدی و علیر نماید.

 کنند. ای را مطرح مینظریه

مشروعیت رهبری به مجلس خبرگان نیست.  ،نظریه نصب در

د تنها به شناسایی اعضای این مجلس براساس تخصصی که دارن

یت کنند زیرا براساس این نظریه، رهبری حق آمررهبر اقدام می

خود را به جهت احراز شرایط الزم کسب کرده است و شارع 

مقدس منصب والیت را به فردی داده است که حائز برترین 

شرایط الزم باشد. در نتیجه مشروعیت والیت فقیه از ناحیه 

خبرگان چنین منصبی را به  شارع مقدس است نه اینکه مجلس

صورت  ارع بهدهد و از آنجا که این انتخاب از ناحیه شولی می

عام صورت گرفته است مجلس خبرگان موظف است برترین 

 (1385)شبه دور. فرد در احراز شرایط را شناسایی نماید.

در اینجا نظریه تشخیص  مورد توجه قرار گرفته است. 

 فصلنامه حکومت اسالمی در مصاحبه با آیت هللا عبد هللا جوادی

و مفاد اصل پنجم  اماعالم می دارد بر اساس ادله نصب عآملی 

قانون اساسی، ولی فقیه جامع شرایط  موظف به انجام وظیفه 

رهبری و والیت مطلقه فقیه است.  بر اساس اصل پنجم والیت 

، امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا ،آگاه به زمان

شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده 

 دار آن می گردد."
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دین الل نویسنده مقاله تکیه بر واژه " بر عهده" می باشد و باستد

ل والیت فقیهی بر عهده و  حتی گیرد که قبو سان نتیجه می

شرایط است. پس این والیت نه بر اساس واجب بر فقیه جامع 

 ر عالم هستی بر گرده فقیه جامعانتخاب خبرگان بلکه پیشاپیش د

رفا تشخیص شخص شرایط قرار گرفته است و نقش خبرگان ص

 صاحب حق والیت است نه انتخاب ایشان . )گفتکو با آیت هللا

 (2عبد هللا جوادی آملی. شماره 

در این راستا مجلس خبرگان نه ناصب  هست و نه دارای 

اختیار مستقل عزل. بلکه مجلس خبرگان فقط تشخیص حدوث 

شرایط عزل را می دهد و ناصب که خداوند باری تعالی است 

اقد شرایط را به علت فقدان شرایط عزل کرده است و فقیه ف

 طبیعتا فقیه دیگری در این جایگاه قرار داده که مجلس خبرگان 

شای نصب و لذا ان ورزند.فورا به تشخیص وی همت می 

)جوادی آملی. حکومت زل با مجلس خبرگان نیست.انشای ع

 (2اسالمی. ش.

 توانمی ،دیدگاهیچنین  در نظریهای بدون ورود به حفره

ای عمال نقش خبرگان اذعان داشت که پذیرش چنین نظریه

دهد. به عبارت ل میهبری را به تشخیص و نه انتخاب تنزر

دیگر، نمایندگان مجلس خبرگان با بررسی سوابق علمی، 

دهند که به اجرایی و سیاسی جمعی از مجتهدان، تشخیص می

همان  ،)که الزاما مرجع هم نیست( طور مثال مجتهد الف

همان فرد منصوب است که یده الهی در زمان فعلی است و برگز

واجد تمام است و  عصر امروزم زمان )عج( در جانشین اما

حاد ای امام معصوم )ع( است و تمام آهتاختیارات و صالحی

و مجتهدان و نخبگان سیاسی و علمی  مسلمین از جمله مراجع

لهی اطاعت کنند. جامعه مسلمین باید از وی به مثابه حکم ا

ایه، نظارت بر افعال ولی فقیه بر این پ (38 : 1380محمدی ،)

چون او توسط مرجعی باالتر  معنی و فاقد اعتبار استبی

 به عبارت دیگر در عصر طوالنی غیبت .برگزیده شده است

های برهه زمانی یک مجتهد که شایستگی ، همواره در هرکبری

شود و داوند برگزیده میالزم را کسب کرده است از سوی خ

 دار والیتفقهاء تشخیص این صاحب دل و مشعلوظیفه نخبگان 
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و معرفی این حامل نور والیت از میان گلزار فقهاء و مجتهدان 

 به مومنین جهت اطاعت و پیروی تمام عیار از اوست. 

بر پایه این نحوه استدالل و صغری و کبرا، پس ولی فقیه قابل 

که صاحب نور والیت در قید حیات است  عزل نیست و مادامی

حق والیت منحصرا برای ایشان محفوظ است و تنها ارتحال 

 باعث انتقال این رسالت بهو یا از دست دادن شرایط ،  ایشان، 

این شرایط گردد که خبرگان فقهاء در یسته دیگری میفرد شا

دار بعدی والیت را ابتداء شناسایی و وارد معرکه شده و مشعل

 کنند.ت اطاعت معرفی میپس به امت جهس

کند که در ته از نظریات این فرض را مطرح میطرح این دس

(، یاوری راستین و برحق همواره جطول امام زمان )عکنار و 

و او هم وزن امام شود کامال الهی انتخاب می کاری در ساز و

ها برخوردار است و بر معصوم )ع( از حق حاکمیت بر انسان

است که از وی اطاعت کنند. او توسط خداوند برگزیده  مسلمین

دوره تاریخی  هر شده و بر نخبگان فقهاء است که وی را در

. لذا ولی فقیه  همانند ائمه  اطهار )ع( منصوب شناسایی کنند

مستقیم الهی است  و اطاعت از او واجب و مخالفت با او حرام 

ای باشند اندک هلبته احادیثی که مثبت چنین نظریا الهی است.

اط بوده و باید با تفاسیر خاص، چنین مفروضاتی را از آنها استنب

و  حکمکرد. در حالی که اگر نظر شارع مقدس طرح چنین 

 وقطعا شواهد  العاده آن،اهمیت فوق با توجه به ای بود،قاعده

امعه مسلمین به ارمغان باید برای جای منقوالت محکم و عدیده

 بزرگ شیعه از آغازدیگر رویه اکثریت فقهاء  از سوی ماند.می

عصر غیبت کبری  تاکنون مبتنی بر قاعده تقلید مومنین از 

بوده است و از  در هر زمان مراجع تقلید مورد نظر خود

مطالعه دوران حیات بزرگان شیعه از شیخ مفید، سید رضی، 

صاحب بحار االنوار و  ،شیخ طوسی و حتی مرحوم مجلسی

و یا شیخ صدوق گزارشی از اقدام این بزرگواران  مرحوم کلینی

 رتبه و جایگاه به رغم نداشتن مبنی بر معرفی یک مجتهد که

 هو واجب االطاع به عنوان برگزیده الهی زمان، مرجعیت

 نرسیده است. 
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از سوی دیگر دو حدیث شاخص عمر بن حنظله و ابن خدیجه 

ء است  که مبنای پذیرش انتقال والیت معصوم)ع( به فقها

حکایت از انحصار انتقال والیت به یک فرد مشخص ندارد. 

چون در متن روایت به صراحت از واژه "الذین" استفاده شده 

است. مگر اینکه استدالل شود منظور از "الذین" سلسه افرادی 

است که یک به یک در طول زمان غیبت کبری توسط دستگاه 

ل با توجه به متن حکمت الهی انتخاب می شوند که این استدال

حدیث صحیح به نظر نمی رسد زیرا که امام صادق)ع( در 

زمان حیات خویش چنین سفارش و حکمی به مومنین می 

  نمایند.
در خصوص نظریه نصب، برخی از صاحب نظران  این ایده 

را مطرح کرده اند که اساسا در عصر غیبت کبری امام رمان 

یه منصوب خاص )عج( هیچ فردی اعم از فقیه و غیر فق

معصومان )ع( از جمله امام عصر)عج( نیست . به عبارتی از 

ئله نصب خاص شرعی مطلقا منتفی است. سه ق. م 329سال 

نصب عام نیز ابتکار فقهاء در برداشت  از برخی از روایات 

معادل  ءاست و برخالف نصب خاص در سیره عقال

ین از م یعنی نصب واجدین شرایط مععاندارد.مراد از نصب 

 (1393ب شارع به سمت خاص. )کدیور.جان

پرسش دیگری که بر ذهن خطور می کند این نکته است که 

چگونه بنا به نظرجمیع فقهاء و مراجع عظام، مرجعیت امکان 

تعدد  دارد یعنی در یک دوره زمانی، همزمان چندین مرجع 

و  ورزندمی  عالیقدر به صدور فتوا و بیان احکام الهی همت 

. استپاسخگویی به استفتائات مومنین  شرعی این مراجع وظیفه

مراجع نیز ممکن است احکام متفاوت از یکدیگر را اعالم 

که افراد متعدد   ، امکان شکل گیریدارند. ولی در یک زمان

شرایط هستند و برای تصدی سمت والیت فقیه مجتهدان جامع 

نفر از  آمادگی داشته باشند از نظر شرعی نباشد. صرفا فقط یک

میان آنها واجد صالحیت تلقی شده ، همان فردی که در جریان 

حکمت بالغه الهی  ودر چهارچوب مکنونات عالم هستی توسط 

و  وی  ایخداوند باری و تعالی برگزیده شده است و والیت بر

واجب است. در اینجا مجلس خبرگان اطاعت مومنین از وی 
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ام الهی را به انجام می رهبری تنها وظیفه شناسایی این واال مق

رساند. سپس پس از تشخیص و اعالن مجلس خبرگان، جمیع 

شرایط خواهند ظف به اطاعت از این مجتهد جامع مراجع مو

البته فقیه گرانقدری که هنوز به درجه مرجعیت هم نایل  بود.

  نشده است.

باشیم عمال موضوع   نصباز سوی دیگر اگر قائل به نظریه 

انتخاب خبرگان بی معنا خواهد بود .یعنی  مشارکت مردم در

خبره منتخب وکالت و یا نیابت از طرف عموم مردم برای 

انتخاب رهبر ندارد بلکه انتخاب وی صرفا از باب خبرویت وی 

برای تشخیص است. لذا رابطه طولی حاکمیت  و تفویض حق 

حاکمیت از مردم به رهبر و ولی فقیه  از مجاری مجلس 

الب یک انتخابات غیر مستقیم محقق نمی گردد. خبرگان و در ق

چون ضرورتی بر این امر نیست و مردم نیز اساسا واجد حق 

 برای تعیین ولی فقیه نمی باشند.  )ارسطا. سال ششم(

قانون  111بخشی از متن اصل  ،این نظریهمشکل مهم دیگر

اشاره می  اساسی است که در خصوص عزل رهبر به حالتی

شود رهبر از آغاز فاقد شرایط مذکور بوده که " معلوم  کند

ونه ممکن است خبرگان رهبری بر پایه نظریه . آخر چگاست"

نصب، فردی که کوله بار والیت از سوی خداوند بر گرده وی 

ند او را به مومنین اعالم دارنهاده شده است را شناسایی کنند و 

نامبرده  همان مشخص شود  و پس سپری شدن زمانی ناگهان 

 نتخب الهی نیست  چون واجد شرایط نبوده است. م

شود که آیا فرد برگزیده  در همین رابطه این سوال مطرح می

الهی خود از گزینش خویش از سوی خداوند باری تعالی مطلع 

 خبرگان ، به جایگاه خوداست. یا به دنبال شناسایی وی از سوی 

را به اگر خود مطلع است پس باید راسا خود  ردد.واقف می گ

خبرگان معرفی کند تا خبرگان فرد دیگری که غاصب منصب 

 والیت است را منصوب نکنند. 

عنی آشکار شدن اینکه فرد حال در صورت وقوع این اشکال، ی

یت قد برخی از شرایط بوده پس وی صالحابتداء فا منصوب از

م و فرامین نامبرده از ه تمام احکاوالیت نداشته است و در نتیج

 وعیت شرعی و قانونی خارج می شود.درجه مشر
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ازطرف دیگر روایتی از  امیر المومنین )ع( نقل شده اس که 

 :حضرت می فرمایند

فی حکم هللا و حکم االسالم علی المسلیمن بعد ما  "والواجب

و ال  یموت امامهم او یقتل... ان ال یعملوا عمال و ال یحدثوا حدثا

م ء قبل از یختارو النفسهیقدموا یدا و ال رجال و ال یبدوا بشی

 اماما عفیفا.."

همانطور که در حدیث مشاهده میشود واژه اختیار  امام عفیف 

ذکر شده است و ابدا صحبتی از تالش برای شناسایی و تشخیص 

 نیست.

 . نظارت بر رهبر

در نظام اسالمى، براى مصون ماندن هر چه بهتر صاحبان  

درونى نظیر ایمان، هاى كنترل قدرت، افزون بر ساز و کار

عدالت و تقوا، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: یكى 

النصیحة الئمة »نظارت عمومى مردم كه در جهت ایفاى نقش 

و همچنین لزوم امر به معروف و نهى از منكر، بر « المسلمین

 عهده آحاد جامعه قرار داده شده است. 

    اشت. ابراهیمیالبته تکیه زیادی بر این نوع نظارت نمی توان د

کند.  به صراحت از کم رنگ بودن این نوع نظارت صحبت می

 اگر چه رهـبر در مـقام نظارت، تعدیل وبنا به نظر ابراهیمی، 

هماهنگی قوای سه گانه، از صالحیت و اختیارات فراوان و 

تعیین کننده ای برخوردار است، این وسعت اختیارات و موقعیت 

جتماعی و سیاسی وی به حـّدی اسـت که توأم با قداست متداول ا

ابتکار عمل و اشـراف و نـظارت نهادهای مردمی نسبت به این 

چنین زمامداری را، بر خالف آنچه که در دموکراسی های 

غربی مورد انتظار است، کمرنگ و یا بی رنگ می 

 (1377()هاشمی.1385.)ابراهیمی.کند

ى اعمال گردد و نوع دیگر، نظارت نهادینه كه توسط نهاد خاصّ 

پشتوانه حقوقى دارد. در این نظارت، صرفاً به ارزیابى وقایع 
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شود، بلكه حّق تفّحص هاى پیدا اكتفا نمىگیرىآشكار و موضع

تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد. )دبیر خانه مجلس داشته و مى

 (29:  1385خبرگان رهبرى، 

زدهم موظف بر این اساس مجلس خبرگان طبق اصل یكصد و یا 

وجود شرایط در رهبر را احراز كند و تداوم  است همواره 

مرتباً رهبر و نحوه اداره امور توسط وى را زیر نظر و نظارت 

زنگرى دقیق خویش قرار دهد )مشروح مذاكرات شوراى با

 (1293 – 1295قانون اساسى:

حضرت امام خمینی)ره( در این زمینه بر امر نظارت تاکید جدی 

و می فرمایند: " همه ملت موظفند بر این امور نظارت کنند، داشتند 

اکر من پایم را کج گذاشتم ملت موظف است که بگویند پایت را کج 

-5. 1378. گذاشتی، خودت را حفظ کن مسئله مهم است")امام خمینی

تراض حکم علیه مقررات اسالم بگویم، اع ( من اگر یک وقت6.8

 کار رام باید اعتراض کنند که آقا چرا اینکنند، بگویند، بنویسند. مردم ه

 می کنی" )پیشین(

قاعده "النصیحه الئمه المسلمین" دقیقا از ضرورت نظارت بر حکام 

جامعه مسلمین حکایت دارد. نصیحت خواهی یعنی تقویت فرد در امور 

( )ابن منظور. 1393می. خیر و بازدارندگی فرد از امور شر.)ق

1408 .14/195) 

 خامنه ای نیز  به صراحت بر حق مجلس خبرگان در حضرت ایت هللا

ن امر نظارت تاکید داشته اند.ایشان می فرمایند: "نظارت وظیفه خبرگا

است و باید حضور مستمر در دستگاه رهبری داشته باشند نه اینکه 

" بنشینند تا در افواه مردم یک چیز شایع بشود بعد بروند تحقیق کنند

 (1393)قمی. 

شورای نگهبان در متن تحلیلی خود به صراحت اعالم می پژوهشکده 

دارد که باید سعی شود که مسئله نظارت بر رهبری به صورت یک 

"تابو" در نیاید، چرا که نه تنها نظارت با قداست رهبری تعارض 

 ندارد، بلکه باید آنرا تضمیین کننده این قداست دانست.     

ان اشاره داشت:نخست در این خصوص به چهار نوع نظارت می تو

نظارت والیی که همان گونه  که از ولی امر مسلمین به عنوان "الناظر 

فی امور المسلمین" یاد می کنند برای خبرگان چنین نقشی قائل باشیم 
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که عمال تحقق چنین نظارتی برای خبرگان رهبری،  دخالت در امور 

ه بر والیت است و صحیح نیست. نوع دوم نظارت استطالعی است ک

اساس آن هرگونه اقدام عامل باید به اطالع قبلی ناظر صورت پذیرد. 

در اینجا ناظرباید در جریان هر اقدام عامل قرار گیرد و هرگونه 

انحراف را تذکر دهد. این نوع نظارت نیز عمال نوعی دخالت در امور 

( نوع سوم موسوم به نظارت 1393والیت است و مجاز نیست.)قمی .

های عامل  که ناظر فقط سعی می کند از حوزه فعالیت اطالعی است

به صورت مستقل و با ابزار سنجش خود مطلع گردد. البته ناظر 

 الزامی به اطالع رسانی به عامل برای انجام نظارت ندارد. در اینجا

ناظر فقط حق اطالع و آگاهی از آنچه انجام میگیرد را دارد و خود 

ت دخالت کرده و عامل را از انجام نمی تواند در جریان امور دخال

عمل باز دارد،بلکه نتیجه ی نظارت را به مقامات ذی صالح برای اخذ 

 تصمیمات قانونی اطالع می دهد. )اربابزی. وکالت انالین(

نوع چهارم نظارت استصوابی است ،نظارتی که که نظارت شونده 

دارد.  برای انجام عمل مورد نظر خود به تصویب و تایید ناظر نیاز

یعنی ناظر مقام مافوق است و هر اقدام عامل به تصویب ناظر نیاز 

دارد. این نوع نظارت در خصوص نظارت مجلس خبرگان رهبری بر 

رهبر قابل اعمال نیست چون مجلس خبرگان رهبری مقام مافوق 

 (1393والیت فقیه تلقی نمیگردد. )قمی.

اطالعی محسوب را  میتوان از نوع خبرگان مجلس لذا نوع نظارت 

نمود. البته ضرورت هماهنگی قبلی با نهاد رهبری و اطالع رسانی 

پیشاپیش جهت انجام نظارت و سرکشی، کمی باعث تضعیف  سازو 

 کار نظارت می شود. 

رهبر می تواند به هر نحو که صالح بداند  نظرات خود را در 

به اطالع خبرگان رهبری برساند. نصاب الزم  111خصوص اصل 

ی اعالم فقدان شرایط رهبری باید به تصویب دو سوم اعضاء برا

خبرگان رهبری برسد)آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری. مواد 

 (41 و 40، 39، 36

است  بردارهبرى و والیت فقیه در جمهورى اسالمى نظارت ر

پذیرى كامال سازگار و قداست اینگونه رهبرى، با نظارت
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قانون اساسى به عهده  111صل باشد. این نظارت طبق امى

 (1383مجلس خبرگان است .)اخوان کاظمی. 

نظارت مجلس خبرگان رهبری بر رهبر که از نوع نظارت 

بیرونی است در قانون اساسی مورد تصدیق و شناسایی قرار 

هرگاه رهبر از انجام »دارد مقرر می111گرفته است. اصل 

از شرایط مذکور  وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی

 در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد

بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. 

تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و 

پیش شرط این اختیارات توانایی نطارت بر رهبر «. هشتم است

مه نظارت استفاده نشده است، اما مستقیم کل 111است. در اصل 

شود نظارت است و این نتیجه تعبیری که از آن مستفاد می

: 1359نظارت خبرگان نظارت استصوابی است. )یهلوزاده، ،

226) 

نظران منکر وظیفه نظارت برای مجلس البته برخی از صاحب

هللا حیدری معتقد است از نظر شرعی نظارت آیتاند. خبرگان شده

مجلس خبرگان رهبری نماد  کرد رهبری توجیهی نداردبر عمل

جمهوریت نظام است چون اعضای آن مستقیما از سوی مردم 

شود و انتخاب می شوند. بدون رای مردم مجلس خبرگان تشکیل نمی

کند. مجلس خبرگان رهبری نماد اسالمیت جایگاه قانونی پیدا نمی

که وظیفه خطیر آید. چرا نظام جمهوری اسالمی نیز به حساب می

مجلس خبرگان رهبری انتخاب رهبر در مقتضی زمان خود است. 

منبع مشروعیت نظام رهبری و ولی فقیه است. جنس نظارت مجلس 

خبرگان بر عملکرد رهبری از جنس نظارت لغوی است و از نظر 

شرعی نظارت بر عملکرد رهبری توجیهی ندارد. نظارت در 

شود. نظارت حقوقی و قانونی م میادبیات سیاسی ما به دو نوع منقس

که نظارت مجلس شورای اسالمی بر عملکرد دولت از این نوع 

نظارت است و دومی نظارت لغوی. مجلس خبرگان بر عملکرد 

رهبری نظارت لغوی دارد نه نظارت حقوقی و قانونی. بدین معنا که 
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مجلس خبرگان رهبری وظیفه دارد در شرایط مقتضی رهبری را از 

بهترین فقهای موجود انتخاب کند. همچنین نظارت بر بقای میان 

شروط الزمه رهبری نیز داشته باشد. تنها نهادی که تشخیص زایل 

دهد مجلس شدن صفات رهبری و در نتیجه عزل رهبری را می

 ست.خبرگان رهبری ا

معتقد است در قانون اساسی  آملی الریجانی رییس وقت قوه قضاییه

در نظام جمهوری اسالمی  .بر رهبری نداریمچیزی به نام نظارت 

ایران مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا 

فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که 

 .مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تالزمی با هم ندارد

یم که افراد نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوی

در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون )اعلم بودن یا 

مجتهد مطلق بودن( یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر 

وی نظارت دارند! سخنی که بطالن آن روشن است. چون وظیفه مقلد 

ها و صفات مرجعیت است. خالصه آنکه آنچه در تشخیص ویژگی

صفاتی خاص یا فقدان آن در « تشخیص»آمده است قانون اساسی 

 .رهبری است و تشخیص، تالزمی با نظارت ندارد

در متن سوگند نامه نمایندگان مجلس خبرگان در آغاز نخستین جلسه 

ای به وظیفه نظارت رسمی و بعد از انتخاب هیئت رئیسه سنی، اشاره

عرفی نشده است و فقط سوگند به ایفای وظیفه سنگین تشخیص و م

 شود.بهترین فرد برای مقام واالی رهبری خورده می

 متن سوگند نامه به شرح زیر است:

 ما در برابر قرآن مجید و مردم شریف ایران، به خدای متعال، سوگند»

کنیم که در ایفای وظیفه سنگینی که به عهده داریم، یعنی یاد می

،  خود را تشخیص و معرفی بهترین فرد برای مقام واالی رهبری امت

 در پیشگاه مقدس خداوند و در برابر ملت غیور ایران مسئول بدانیم و

 «کوچکترین مسامحه و خیانت را روا نداریم

نظریه عدم وظیفه نظارت از سوی مجلس خبرگان بر رهبر، بر پایه 

این استدالل است که قانون اساسی فقط وظیفه تعیین رهبر و بررسی 

عهده مجلس خبرگان گذاشته است و نه استمرار شرایط رهبری را بر 

 ها و اقدامات رهبری. نظارت بر سیاست
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ست که بدون بررسی کند اینسوال محوری که به  هر ذهنی خطور می

توان بر استمرار شرایط رهبری ها و اقدامات رهبر چگونه میسیاست

 صحه گذاشت؟

 عدالت و تقوای الزم»شایان ذکر است که از جمله شرایط رهبری 

بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، » و« برای رهبری امت اسالم

است. تشخیص بروز « شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری

ضعف و یا نقصان و یا انحراف در موارد مذکور فقط از طریق 

پذیر است. تشخیص و اقدامات  یک فرد امکانها نظارت بر سیاست

ضعف در تدبیر و مدیریت با  نقض عدالت، ضعف در بینش سیاسی،

 گیرد؟چه سازو کاری صورت می

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود »دارد اعالم می 111اصل 

ناتوان شود  یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و 

است، از  نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده

تشخیص ناتوانی در چه شرایطی امکان « واهد شدمقام خود بر کنار خ

-پذیر است؟ تشخیص از دست دادن یکی از شرایط چگونه محقق می

ان توان ناتوانی و یا فقدشود؟ آیا بدون داشتن نظارت کافی و وافی می

 یکی از شرایط را ارزیابی کرد؟

 :گستره کارکرد نظارتی خبرگان شامل دو مورد زیر است

ن بر شرایط رهبر در هنگام انتخاب و تداوم الف( نظارت خبرگا

همانگونه که بیان شد، با الهام از روایات . شرایط در دوره رهبری

متعدد، دو اصل پنجم و یکصدونهم ویژگی هایی را برای رهبر ذکر 

کرده است. این اوصاف در تعیین رهبر و معرفی وی مبنای کار 

ر بقای این شرایط نیز عالوه بر این، خبرگان ب.خبرگان قرار می گیرد

نظارت دارند. نتیجه آن که احراز شرایط الزم در رهبر حدوثا و بقائا 

 (1385)ملک افضلی..برعهده مجلس خبرگان می باشد

  ب( نظارت خبرگان بر انجام وظایف قانونی

وظایف »مطابق اصل یکصدویازدهم، نظارت بر حسن اجرای 

وظایف قانونی، وظایف  رهبر برعهده خبرگان است. مراد از« قانونی

تشکیل کمیسیون تحقیق به منظور ِاعمال نظارت های فوق و به موجب 

کمیسیون »آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، کمیسیونی با عنوان 
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تشکیل شده که اعضای آن مرکب از یازده نفر عضو اصلی و « تحقیق

ب چهارنفر علی البدل برای مدت دو سال با امکان انتخاب مجدد، انتخا

 (31آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، ماده )می گردند.

فرض عدم انجام نظارت بدین معنی خواهد بود که قدرت تمام عیار به 

-فردی که فاقد عنصر عصمت است در یک برهه تاریخی اعطاء می

شود، قدرتی که نه تنها بر سرنوشت  یک کشور و ملت تاثیرگذار 

دهد. را تحت شعاع قرار میاست، تاریخ تشیع و قداست نظام دینی 

-بینی نمیهای وی پیشسپس ابزاری برای بررسی  و ارزیابی سیاست

-تابد؟  انصاف به ویژگیشود. کدامین خرد و منطق این نظر را بر می

تواند به صورت های مانند تقوا و عدالت ماهیت اعتباری دارد که می

 های سیاسی گردد. ادعا، دستخوش مطامع قدرت و بازی

اگر در دوره رهبري پیشواي معصوم، نسبت از منظر محمد سروش 

به مشروعّیت یا ضرورت نظارت، تردیدي وجود داشته باشد، ولي 

معموالً  نسبت به رهبران غیر معصوم، پاسخ مسأله روشن است و

« قداست»سروش معتقد است البته  .گیردمورد انكار قرار نمي

بخشد و حداكثر او را مي «اعتبار شرعي»رهبري، منصب رهبري را 

، و فاّنهم حّجتي علیكمرساند، مي« جانشیني از معصوم»رتبه  به

« نافذ»موارد تدبیر جامعه و مصلحت اجتماع،  او را در همه« حكم»

و نافرماني خداوند به  «معصیت»با وي را « مخالفت»گرداند و مي

با  نافاتآورد، ولي هیچ یك از این آثار و احكام شرعي، محساب مي

شود و نه ندارد،  زیرا با نظارت، نه منصب شرعي نفي مي« نظارت»

گردد و نه از اطاعت او سرپیچي رهبر محدود مي گیريحیطه تصمیم

والیت »خطاي فاحش دیدگاهی كه به توهم تناقض بین  .شودمي

انجامیده است درك ناصوابي است كه از « نظارت پذیري»و « مطلقه

مفاد والیت مطلقه آن است كه رهبري  .دارد والیت مطلقه وجود

نكنید، و او را براي  اسالمي را به رتق و فتق امور محجوران محدود

 اجراي همه احكام اسالمي شایسته دانسته و غیبت امام معصوم را

موجب تعطیلي برخي از احكام از قبیل اجراي حدود قرار ندهید و از 

یكي بر دیگري، تبعّیت كنید و  تزاحم احكام و تقّدم رأي او در تشخیص

منحصر نسازید. والیت مطلقه فقیه،  اختیار او را به اجراي احكام اولیه

دهد و شمول مي فقیه را در مقام زعامت نشان« گستردگي اختیارات»

 كند و اساساً بیان مي« همه اختیارات حكومتي معصوم»آن را نسبت به 
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تفاوت »ن، همان افزون بر آ .نیست« نظارت»ناظر به موضوع 

با توجه به  شود كهكه غیر قابل انكار است، موجب آن مي« عصمت

احتمال خطا یا گناه، نظارت بر غیرمعصوم قابل طرح بوده و قیاس آن 

كه « فقاهت»و « عدالت»معصوم، مع الفارق باشد زیرا  بر رهبري

تلقي « نظارت»عنوان جایگزین  دو شرط اساسي رهبري است، به

 (1390)سروش. .كندرا پر نمي« عصمت»خالء نمي شود و 

درباره نقش نظارتي مجلس خبرگان، دو دیدگاه متفاوت و متعارض 

كه حق نظارت خبرگان بر ُحسن جریان امور و   وجود دارد: دیدگاهي

 ترینكه منكر آن است. مهم كند و دیدگاهيعملكرد رهبري را اثبات مي

در   اي است كهوظیفه« زمهال»دلیل دیدگاه اّول آن است كه نظارت 

 .اصل یكصد و یازدهم براي مجلس خبرگان مشخص شده است

، چنین دفاع «مالزمه بین حق عزل و حق نظارت»آیة هللّا امیني از 

 ایم كه دریكصد و یازدهم به خبرگان اجازه داده ما در اصل"كند: مي

درست نیست كه ما بگوییم  مواقع ضروري رهبر را عزل كند و این

یك  «اتفاق از باب»خبرگان هیچ اختیاري ندارد بلكه باید بنشیند تا اگر 

ه شود كه خبرگان اصالً نظارت نداشتوقت برایشان ثابت شد! واقعاً مي

 شود، به هرو یكدفعه همین طوري بخواهند عزل كنند؟ اینكه نمي باشند

م داداشته باشند تا بتوانند در موقع مقتضي اق حال باید اطالع از وضع

 (1264.)مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي : "بكنند

م نظارت بر حسن انجا»گوید: هم چنین آیة هللّا مؤمن در این باره مي

الزمه اصل یكصد و یازدهم است چون در آنجا دارد « وظایف رهبري

تواند از دست داده یا نمي كه اگر خبرگان ببینند رهبر یا شرایط را

است  اش اینكنند، خوب الزمهكند، رهبر را عزل ميدرست رهبري 

كه یك نظارتي داشته باشند براي اینكه ببینند كه حسن انجام وظایف 

نیست. ) مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي  هست یا

:1269 ) 

كند و تر موضوع را مطرح ميهللّا جوادي آملي، به صورت روشنآیت 

ـ شرایط رهبر، بقاًء 1شود كه: استفاده مي 111این اصل  گوید: ازمي

ـ خبرگان عالوه بر اینكه در 2الزم است.  هم براي تداوم رهبري

ـ 3تداوم هم مرجع است.   مرحله تشخیص اّولي مرجع است، در بقاء و

ایشان  شود.با كشف خالف یا زوال برخي شرایط،  رهبر بركنار مي

گان در مقام بقا نیز وظیفه دارد كند: مجلس خبراز نكته دوم استفاده مي
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نماید كه آن شرایط و اوصاف هم چنان « پژوهش كامل بررسي و»

 (455:  1389موجود است. )جوادی آملی. 

ارگان نظارت بر »هللّا جوادي از مجلس خبرگان به عنوان آیت

معتقد است كه رهبر باید در برابر آن پاسخگو  كند ویاد مي« رهبري

ونظارت بر »تعیین رهبر  ارگان برگزیده مردم برايباشد: خبرگان كه 

-مي توضیح»باشند، مطالب الزم را از رهبر او مي« شؤون رهبري

 اي ارائه داد دركننده، اگر والي جامعه اسالمي جواب قانع«خواهند

( وي 496: 1389ماند. ) جوادی آملی. باقي مي منصب رهبري

 توضیح»گان دانسته و را از وظایف خبر« ارزیابي كارهاي رهبر»

مجلس خبرگان » :را ابزار انجام این وظیفه تلقي كرده است« خواستن

 كارهاي رهبر را برابر وظایف و اختیاراتي كه قانون اساسي به او

 كند. اگر دیدند كارهایش موافق با آن است و یامي« ارزیابي»داده، 

ن شد روش« توضیح خواستن»اگر ظاهراً مخالف آن بود ولي پس از 

كه در حقیقت تخلّفي نداشته است رهبري او هم چنان محفوظ است و 

دهد كه واقعاً برخالف كارهایي انجام مي در صورتي كه دیدند رهبر

 ندارد، انعزال او را به مردم قوانین است یا توان اجراي قوانین را

 (481: 1389جوادی آملی. « ) دهنداطالع مي

اساسی، بعضی نظارت بر رهبری  مشروح مذاکرات تدوین قانوندر 

دانستند)مشروح مذاکرات تدوین قانون را مایع تضعیف رهبری می

را منافی مقام والیت ( و حتی گروهی آن1266-1262:  2اساسی. ج 

( ولی 181: 1387کردند.)حبیب نژاد، و نظریه  والیت فقیه عنوان می

اال وها منافی با عده  زیادی معتقد بودند که اوال وجود حق نظارت نه تن

باشد )مشروح بودن مقام رهبری نیست، بلکه تحکیم رهبری هم می

 (1269:  2مذاکرات تدوین قانون اساسی. ج 

البته جحت االسالم کدیور معتقد است در شرایط فعلی مجلس خبرگان 

خبرگان منصوب در قبال ولی امر از هیچ استقاللی برخوردار نیستند »

رود که بر عملکرد ولی امر ن ها انتظار نمیلذا واضح  است که از آ

نظارت واقعی یا توانایی عزل وی را در صورت تخلف داشته باشند. 

 (59، 1378، 5)کدیور،شماره 

 انواع نظارت بر رهبر

 توان تفکیک کرد:به طور کلی سه نوع نظارت بر رهبر را می
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، رهبر 109و  5اول:نظارت بر شرایط رهبری: با توجه به اصل 

خاصی باشد که این شرایط و مهوری اسالمی باید واجد شرایط ج

-ها در تعیین رهبر و انتخاب او مبنای کار خبرگان قرار میویژگی

 گیرد.

قانون اساسی 110دوم:نظارت بر انجام وظایف: بر اساس اصل

جمهوری اسالمی ایران اختیارات و وظایف وسیعی بر عهده رهبری 

 ها عمل نکند مرتکب خالف شده است.آننهاده شده است که چنانچه به 

سوم:نظارت بر نهادهای تحت نظر رهبر: مجلس خبرگان حق دخالت 

تواند عملکرد رهبر را زیر نظر در این مورد را ندارد و فقط می

ب توانند انتصابگیرند نه رفتارهای نهادهای زیر نظر رهبری. مثال می

وچنانچه این انتصاب رییس قوه ی قضاییه را مورد بررسی قرار دهند 

به یکی از شرایط الزم رهبری خدشه وارد کرد اقدام مقتضی را بر 

 (234-229: 1359به عمل آورند. )پهلو زاده،  111مبنای اصل 

هللا جنتی معتقد است اساسا موضوع نظارت بر نهادهای تحت نظر آیت

دارد که  در مذاکرات رهبری وظیفه مجلس خبرگان نیست و اظهار می

بینی چنین نقشی تبط با اختیارات مجلس خبرگان، نظر بر عدم پیشمر

  (.  11برای مجلس خبرگان بوده است. )گفتگو با آیت هللا جنتی. سال 

دارد عالوه بر کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان، حبیب نژاد اعالم می

مجلس نیز حق نظارت بر نهادهای تحت پوشش رهبری دارد. البته 

مع تشخیص مصلحت نظام مخالف این رویکرد شورای نگهبان و مج

با توجه به اصل  1378اند. نمایندگان مجلس شورای اسالمی سال بوده

 آیین نامه خود را اینگونه تنظیم کردند: 198قانون اساسی ماده  76

ای تحقیق در اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی، هر گاه نماینده»

الزم بداند، درخواست خود را و تفحص در هر یک از امور کشور را 

کتبا از طریق هیات رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در 

 «نمایدتخصص آن است تقدیم می

-ولی این ماده از سوی شورای نگهبان به دلیل در بر گرفتن دستگاه 

های زیر نظر مقام های از جمله خبرگان، شورای نگهبان و دستگاه

خیص مصلحت نظام نیز در مصوبه خود رهبری رد گردید و مجمع تش

در مورد حل احتالف شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی، 

های را که زیر نظر مستقیم مقام رهبری هستند و مجلس دستگاه
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و حق تحقیق و  198خبرگان و شورای نگهبان را از شمول ماده 

 تفحص نمایندگان خارج کرد. 

 7/10/1367تاریخ  3344شماره »

 اسالمي شوراي مجلس محترم ریاست

 نظر تفسیري اساسي قانون 76 تفسیر اصل در مقام نگهبان شوراي

 دارد:مي اعالم ذیل شرحخود را به متفٌق علیه

، رهبري معظم مقام از قبیل مواردي شامل اساسي قانون 76 اصل»

 اسالمي يشورا مافوق مجلس كه نگهبان و شوراي خبرگان مجلس

 «شود.باشند نميمي

 «گیالني نگهبان _ محمد محمدي دبیر شوراي

س نامه داخلي مجلـبه دنبال تفاسیر و ایرادات شوراي نگهبان در آیین

مجلس پنجم شوراي اسـالمي  18/7/1378شـوراي اسالمي مصوب 

قلمـرو و صـالحیت مجلـس شوراي اسالمي در خصوص تحقیـق و 

ي پنامه داخلي كه در آیین 198شـروط گردیـد و مـاده تفحـص مقیـد و م

ایـراد شـوراي نگهبـان بـه مصـوبه مجلـس پـنجم در تـاریخ 

به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و   20/01/1379

فراتر از تفاسیر مذكور، ممنوعیت امر تحقیق و تفحص از مقام معظـم 

شـوند معظم له اداره مـيهـایي كـه زیـر نظـر رهبـري بـه دسـتگاه

امه نآیین  198قـانون اساسـي در مـاده  76تعمـیم داده شـد. لـذا اصـل 

قـانون اساسـي بـه  76در اجراي اصـل »داخلي چنین انعكاس یافت: 

 هایي كه زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبري هستند واسـتثناي دستگاه

هاي تحقیـق و تفحـص مجلس خبرگان و شوراي نگهبان هرگاه نماینـده

ز ادر هـر یـك از امـور كشـور را الزم بدانـد درخواست خود را كتباً 

طریق هیأت رئیسه مجلس به كمیسیوني كـه امـر مزبـور در تخصص 

 «.نماید و ... آن است تقدیم مي

عدم وجود مرجع مشخص و مستقل  برای نظارت بر نهادهای تحت 

شود. این ارت محسوب میرهبری از نواقص جدی سازو کار نظ

ها و تصمیات رهبری انجام وظیفه مجموعه نهادها بر اساس سیاست

ها، انتصابات، مسائل کرده و الگوهای مدیریتی رهبری شامل سیاست

شود.  موفقیت و یا بروز انحراف در بودجه و غیره بر آنها اعمال می

ع قرار ها مستقیما مقوله توانمندی رهبری را تحت شعااین مجموعه

 دهد.می
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فرضیه اینکه چون رهبری در باالترین جایگاه قانونی قرار گرفته و 

هیچ نهاد مادون اجازه دخالت و نظارت بر مقام مافوق را ندارد از 

اساس باطل است. مجلس خبرگان رهبری وظیفه رسالت سنگین 

دار است. این نظارت باید انتصاب و سپس نظارت بر رهبری را عهده

راگیر باشد تا اثر بخش گردد. فرض نهادی یا تشکیالتی که تامه و ف

هیچ مرجع مستقلی بر آنها نظارت ندارد با نظام کشورداری در 

تعارض است. از جمله موارد نظارت مجلس خبرگان، نظارت بر نحوه 

مدیریت و سیاستگذاری رهبری در دوران تصدی است. این نظارت 

ضعیت انتصابات و بودجه و دخل ها، وبدون دسترسی به اسناد، برنامه

 پذیر نیست. ها عمال امکانو خرج

ای از اعضاء ه.ش عده 1368در شورای بازنگری قانون اساسی سال

به عنوان « حسن انجام وظایف رهبری»پیشنهاد کردند تا نظارت بر 

ی خبرگان در قانون اساسی ذکر شود. اما این پیشنهاد با این وظیفه

ارتی با والیت مطلقه فقیه سازگار نیست مورد استدالل که چنین نظ

 مخالفت قرار گرفت.

ناشی از درک « نظارت»و « والیت مطلقه»فرض تناقض بین 

ناصوابی است که از والیت مطلقه وجود دارد، چراکه مفاد والیت 

مطلقه حکایت از اختیار تام در اجراء دارد و نه حذف نظارت. اطالق 

نظارت نیست. مربی یک تیم ورزشی قدرت به معنی حذف و یا عدم 

ق ها و راهبردها و حتی انتخاب بازیکنان اختیار مطلدر تعیین تاکتیک

بینی مرجع نظارت بر وی دارد ولی این اختیار به معنی عدم پیش

 نیست. 

نظارت بر حاکم فاقد عنصر عصمت، اساسا امری مطلوب و حتی 

عصوم آنهم در برج مضروری است زیرا که احتمال خطا و یا گناه غیر

اعالی قدرت وجود دارد و دو شرط اعتباری عدالت و فقاهت خال 

نظارت بر حسن »کند. پس به جا بود از عبارت عصمت را پر نمی

 شد.در قبال رهبری به صراحت استفاده می« اجرای وظایف

مطابق مبانی فقهی، حفظ نظام اسالمی و رهبری واجب است و از 

یری کرد و اصالت با نهاد رهبری است نه فرد اضمحالل آن باید جلوگ

رهبر و نباید جایگاه رهبری فدای شخص شود. شان رهبری با نظارت 

منافاتی ندارد بلکه به خاطر حراست از همین شان و حیثیت است که 

 نظارت بر فرد رهبر الزم است.
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این فرض که نظارت خبرگان بر رهبری منافی اختیارات رهبری است 

ل شوند نیز باطرگان عمال به نوعی رهبر در سایه تبدیل میزیرا که خب

است. رهبری که خود را وامدار مجلس خبرگان بداند و تمام تالش 

خود را بجای اداره بهینه کشور، معطوف به کسب رضایت اعضاء 

 مجلس خبرگان کند از صفات رهبری خارج شده و باید عزل گردد.

هبری به عهده خبرگان است قانون اساسی، عزل ر 111بر اساس اصل

 و اقدام به عزل منوط به بررسی موشکافانه و در حین حال منصفانه از

 ها و اقدامات رهبری است.سیاست

 142در موضوع نظارت بر دارایی رهبر، بر اساس اصل 

س قوه قضاییه ساسی قبل و بعد از خدمت توسط رئیقانون ا

شد". در اصل  رسیدگی میشود که خالف حق، افزایش نیافته با

، رسیدگی به دارای رهبر به دیوان 1358قانون اساسی  142

الی بودکه رئیس دیوان حعالی کشور واگذار شده بود. این در 

سال توسط رهبر انتخاب میشد. البته عزل  5عالی کشور برای 

 گرفت. وی از سوی رهبری صورت نمی

والن و قانون  رسیدگی به دارایی مقامات ؛ مسئ 3ماده  1تبصره 

کارگزاران جمهوری اسالمی ایران" که در تاریخ 

ویب مجلس شورای اسالمی رسیده است و صبه ت 17/02/1391

از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام  09/08/1394در تاریخ 

تایید شده است، رئیس قوه قضاییه را موظف به اعالم دارایی 

خود، همسر و فرزندان تحت تکفلش به مرجعی که از سوی 

ری تعیین می شود نموده است که این ساز و کار با توجه به رهب

 نظارت  قوه قضائیه بر دارای رهبری محل تامل است.

پیشنهاد ارائه شده عبارت از واگذاری رسیدگی به دارای رهبر 

به مجلس خبرگان رهبری است که نهاد مستقل نظارتی تلقی می 

ز عنصر و گردد. البته با توجه به ضرورت برخورداری رهبر ا

و  ملکه تقوا ، امکان اینکه رهبر از جایگاه خود سوء استفاده کند

پژوهشکده )به ناحق دارایی را تملک نماید بسیار بعید است. 

 (1396شورای نگهبان. 

، 3شایان ذکر است که در متن قانون مذکور بر اساس ماده 

برخی از مسئوالن  مقامات  موظف به اعالم دارایی خود به 
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وه قضائیه شده اند که رهبری در زمره  مقامات احصاء رئیس ق

 شده نیست.

البته در خصوص رسیدگی به دارایی های رهبری نکته مهمی 

قابل طرح است که مقطع رسیدگی  به دارایی همه مقامات  در 

شروع دوره کاری  برای اعالم سیاهه اموال  و پایان دوره برای 

اهش آن است. در رسیدگی دقیق به میزان افزایش و یا ک

خصوص رهبری قطعا در آغاز دوره رهبری این مهم به انجام 

میرسد ولی چون دوره رهبری معطوف به دوره  و محدوده 

زمانی خاصی نیست و مادامی که قطعیتی در خصوص فقدان 

شرایط با نظر و  تایید مجلس خبرگان در خصوص رهبر حاصل 

این بررسی  نشود انعزالی صورت نمیگیرد عمال ممکن است

ر ببرای سال های متمادی به تعویق افتد و با فرض فوت ره

موضوع انتخاب رهبر بعدی مطرح گردد که در چنین شرایطی 

دارایی های متوفی چندان ارزش نخواهد  نبررسی میزا

 (1396)پژوهشکده شورای نگهبان.داشت.

 نقش مردم در نظارت بر رهبر

نظارت مردمی بر رهبر را قانون اساسی جمهوری اسالمی چند نوع  

 پیش بینی کرده است:

نخست به صورت نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری سپس 

قانون اساسی که مردم را دعوت به امر به معروف و نهی  108اصل 

ی هاتوانند از طریق رسانهکند، و عموم مسلمین میاز منکر می

سی، اجتماعات گروهی و مطبوعات و از طریق احزاب و تشکالت سیا

ها نظرات اصالحی خود را ابراز دارند. و راهپیمایی

 (250، :1359)پهلوزاده،

 . بركنارى رهبر3

استمرار صالحیت و »فقیه، به در نظام اسالمى تداوم رهبرى ولى

بستگى دارد « علمى، اخالقى و مدیریتى»هاى وى در جنبه« شایستگى

ى و با كمترین انحراف، و با فقدان هریك از شرایط الزم براى رهبر

دهد. چنانكه مشروعیت آن از بین رفته و منصب خود را از دست مى

اگر فقیهى بر خالف موازین »فرماید: هللا( مىحضرت امام)رحمه

اسالمى كارى انجام دهد، نعوذ باهللَّ فسقى مرتكب شد، خود به خود از 
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بگوید، یك فقیه، اگر یك كلمه دروغ »یا اینكه: « حكومت ُمنعزل است

( بر 306: 11قدم بر خالف برگذارد، والیت ندارد )صحیفه امام، ج 

این اساس مطابق اصل یكصد و یازدهم قانون اساسى جمهورى اسالمى 

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد »ایران؛ 

یكى از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد یا معلوم 

از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است از مقام خود بركنار شود 

خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و 

 «. باشدهشتم مى

ه "گاو همکارش  به یک وضوع مهم اشاره می کند:  نجمه مصدق

س ـانی مجلـمزر ـگاکه د می شوح مطررت ین صوامعمایی به 

د کرل عزداده و صالحیت تشخیص  دـفاقرا ر ـهبي، ررـهبن راـخبرگ

د را صالحیت خون که مجلس خبرگاداد هبر هم تشخیص ن، رمازهم و

م ولزس ساایا بر د؟ آچه باید کرد منحل نموو آن را ست داده است از د

حکم س ساامنحل کنیم یا بر ن را ه   مجس خبرگاـی فقیـلاز وطاعت ا

او را در حکم و     ته ـنسداالحیت ـد صـفاقرا ر ـهبن، رمجلس خبرگا

فت گان بطه می توراین در اجماالً انچه آنیم. اثر بدامجلس فاقد ل نحالا

 ه       حکمشـه کـی فقیـلن و واـس خبرگـمجلاز ک ـست که هر یاین ا

حکم و نافذ او باشد حکم ه شددر صاي یگردبر م مانی مقدزبه حسب 

 )مصباح. مردم ساالری(راـعتباد ـفاقي رـیگد

بحث که مجلس خبرگان صالحیت عزل ندارد و در واقع رهبری  این

-یابد و خبرگان صرفا آندر صورت از دست دادن شرایط، انعزال می

کنند در عصر دنیای سیاست امروز چندان تعریف شده را اعالم می

کننده اختیار مجلس نیست. پذیرش این شیوه استدالل، عمال محدود

واقعی سیاست و حقوق باید صراحتا خبرگان رهبری است. در دنیای 

ات و ضوابط آن مشخص گردد و حتی رامرجع ذی صالح عزل و مقر

های عینی و تعریف شده مرجع تجدیدنظر هم پیش بینی گردد. شاخص

 خروج رهبر از صفات مندرج در اصول پنجم و یکصد و نهم چیست؟ 

عادل و باتقوی، آگاه به زمان،  فقیه» خروج از شرایط اصل پنجم 

و یا از دست دادن شرایط اصل یک صد و نه « شجاع، مدیر و مدبر

 قانون اساسی "

  فقهدر ابواب مختلف  افتاءصالحیت علمی الزم برای. 

 .عدالت و تقوای الزم برای رهبری امت اسالم 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
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  بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و

 قدرت کافی برای رهبری"

 ل اثبات است؟پذیرد و قابهای صورت میبا چه شاخص

در صورتی که مجلس خبرگان نظر به خروج رهبر از شرایط 

مذکورداشت ولی رهبری مدعی بود که خروجی صورت نگرفته و لذا 

 انعزالی تحقق نیافته است تا مجلس خبرگان آنرا اعالم دارد چه باید

 کرد؟

ز پذیرش نظریه انعزال خودکار نه تنها مفید فایده نیست بلکه دردسرسا

رود رهبری که دچار انحراف شده به ست. زیرا این احتمال مینیز ه

استفاده کند و فضای سیاست و حاکمیت و تدریج از ابزار قدرت سوء

 بالطبع خبرگان رهبری را در راستای منویات خود سوق دهد.

گیری یک حاکم غیر در عالم واقع سیاست، یک نمونه از کناره 

رش از دست دادن صفات خالفت معصوم به صورت داوطلبانه و با پذی

های دینی و یا والیت از سوی خود حاکم و یا خلیفه، در تاریخ حکومت

اهل تسنن از صدر اسالم و نزد شیعه از زمان غیبت کبرای سراغ 

نداریم. حتی در عصر ائمه اطهار)ع( نیز بنی عباس حاضر به تسلیم 

مرجع حق والیت و حاکمیت به ائمه معصومین)ع( نشد. پس باید 

مستقل قاطعی بر اساس اصول و ضوابط مشخص و خارج از دغل 

های سیاسی، در صورت ضرورت، اقدام به عزل رهبری که کاری

 شرایط رهبری را از دست داده است بنماید تا جامعه مسلمین از ناحیه

 ناپذیر نگردد.حکام دچار صدمات جبران

ساز و شتلذا استقالل مجلس خبرگان رهبری در این برهه، سرنو

ضامن بقای نظام و عدم غلطیدن آن در فضای استبداد، فساد و 

دیکتاتوری است. پیشاپیش باید تمام تمهیدات الزم برای استقالل تمام 

عیار این مجلس از مرجع تحت نظارت به عمل آمده باشد تا این مجلس 

با نگاهی موشکافانه و در عین حال منصفانه، با ابقاء و یا برکناری 

به مسئولیت سنگینی که خداوند باری تعالی و ملت بر گرده آن  رهبر

ای که گذاشته است عمل نماید. این احتمال وجود دارد که مجموعه

-اعضاءش مستقیما و یا به طور غیرمستقیم منصوب رهبری در سمت

های مهم و یا نیمه مهم هستند، در این دنیای رقابت پست و مقام به 

ب بدانند و نعوذ باهلل با رویکرد مستقل عمل نوعی خود را وامدار ناص

 نکنند.
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 نگاهی به ادوار پنج گانه مجلس خبرگان رهبری 

 

 آغاز به کارادوار پنج گانه مجلس خبرگان رهبری به شرح زیر است: 

 1362تیر ماه  23شروع دوره اول با پیام امام خمینی)ره( .1

 1369اسفند  2.دوره دوم با پیام آیت هللا خامنه ای 2

 1377اسفند  4.دوره سوم با پیام آیت هللا خامنه ای 3

 1385اسفند  1.دوره چهارم با پیام آیت هللا خامنه ای  4

 1395یت هللا خامنه ای خرداد ماه .دوره پنجم با پیام آ5

  در این ادوار به دنبال اجالس های رسمی ساالنه، بیانیه های متعددی

ست که حکایت از مواضع توسط مجلس خبرگان رهبری صادر شده ا

 این مجلس در موضوعات مختلف و خاصتا موضوع رهبری دارد.

طی دوره اول  بیانیه ای  در دبیرخانه مجلس ثبت نشده است.در دوره 

بیانیه ثبت شده  16بیانیه ثبت شده است.خالل دوره سوم  2دوم فقط 

 بیانیه به ثبت رسیده است و در دوره 19است.در دوره چهارم برابر 

یانیه پنجم تا کنون فقط یک بیانیه به ثبت رسیده است. تقریبا در تمامی ب

های صادره، اعم از بیانیه شروع به کار دوره و بیانیه های اختتام 

دوره، خبرگان رهبری ضمن اشاره و اعالم موضع در مسائل مختلف 

سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی به شایستگی کامل حضرت ایت 

ای برای رهبری  در جایگاه مقام شامخ والیت فقیه و هللا خامنه 

ضرورت پیروی از منویات و دستورات  معظم له تاکید مواکد داشته 

 اند.

در بیانیه نخستین اجالسیه رسمی مجلس خبرگان  به طور مثال

رهبری)دوره پنجم( موضوع بیعت با مقام معظم رهبری ، حضرت 

د جرای منویات معظم له و تجدیآیت هللا خامنه ای مد ظله العالی  و ا

ه میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی)ره( در بند پایانی بیانیه آمد

  (1395)بیانیه نخست دوره پنجم.است. 

دوره »دربیانیه نوزدهمین اجالسیه رسمی مجلس خبرگان رهبرى

ه چهارم" اخرین بیانیه این دوره به ضرورت تبعیت از والیت فقیه اشار

 رمسئوالن خواسته شده نظرات و دستوز عموم ملت و شده است و ا

 :العمل های رهبری را مورد توجه قرار دهند. در متن بیانیه آمده است

والیت فقیه ـ که بنیانگذار عظیم الشأن انقالب اسالمی، آن را رمز  "   

آسیب ناپذیری کشور می دانست ـ محور وحدت عمومی و از مبانی 
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است. سخن ولی امر، فصل الخطاب ریشه دار در تفکر دینی م

منازعات است. والیت فقیه همواره در برابر تهاجم خارجی، استبداد 

داخلی و عوامل بیگانه، سدی خلل ناپذیر و حافظ دیانت، امنیت و 

حریت مردم عزیز ایران بوده است. والیت فقیه نه تنها آموزه ای است 

ل پیروزی انقالب که جمهوری اسالمی به جهان ارائه کرده، بلکه اص

اسالمی و احیای اسالم ناب محمدی و استقرار نظام دینی از ثمرات این 

باور عمیق است. از این رو، مردم آگاه و دیندار ما قدر این نعمت 

بزرگ را می دانند و با تمام توان از آن دفاع کرده و می کنند. خبرگان 

یه، بر حفظ و رهبری نیز با اذعان به جایگاه خطیر و رفیع والیت فق

پاسداری از این جایگاه تأکید نموده و از مسئوالن و خدمتگزاران 

کشور به ویژه شخصیت های تأثیرگذار به طور جّدی می خواهد در 

موضع گیری های گفتاری و عملی خود، دستور العمل ها و هشدارهای 

رهبری را مورد توجه قرار دهند و خطوط قرمزی را که در 

ترسیم کرده اند و هم چنین خطر نفوذ را  88فتنه رویدادهایی نظیر 

 ".همواره مّدنظر داشته باشند

رمان در بند پایاین بیانیه ضمن بیعت مجدد با رهبری ، تجدید پیمان با آ

های حضرت امام خمینی)قدس سره الشریف( بنیانگذار انقالب اسالمی 

 )بیانیه نوزدهمین اجالس. دوره چهارم(اعالم شده است.

  1نیه هجدهمین اجالسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری در بند بیاطی 

موضوع والیت فقیه و ضرورت صیانت از این نهاد مهم در نظام 

جمهوری اسالمی ایران اعالم شده است. بند یک اعالمی میدارد: " 

ترین سدى است كه در عصر غیبت همواره در  والیت فقیه، محكم

است؛ از فتواى تحریم تنباكو گرفته  مقابل تهاجم استكبار ایستادگى كرده

تا فتاواى جهادیه فقهاى عظام شیعه و نهضت مشروطیت و قیام 

در برابر رژیم طاغوت پهلوى و « قدس سره»حضرت امام خمینى 

استقرار نظام اسالمى و زعامت رهبر معظم انقالب حضرت آیة هللا 

ى داخلى و هاها و فتنه در برابر توطئه « مدظله العالى»اى خامنه 

نظام، مجلس خبرگان « جمهوریت»و « اسالمیت»خارجى و حفظ 

رهبرى بیعت مجدد خود با والیت فقیه و آرمانهاى واالى بنیانگذار 

 )بیانیه هجدهم. دوره چهارم(.دارد"انقالب اسالمى را اعالم مى

در بیانیه نخست اجالس دوره چهارم مجلس، اعضاء از همان بدو 

از سیاستهای رهبری اعالم داشتند. در بیانیه آمده دوره حمایت خود را 
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اعضاء مجلس خبرگان بر اهمیت منحصر به فرد جایگاه رفیع است: "

امامت و رهبرى كه منشأ مشروعیت نظام اسالمى بوده و مردم 

ساالرى دینى را به ارمغان آورده است و امروز در والیت فقیه تجّلى 

ى رهبرى معظم انقالب مخصوصًا یافته، تأكید مى كنند، و از سیاستها

در حق استفاده ملت ایران و نظام جمهورى اسالمى ایران از انرژى 

قانون اساسى، سند 44صلح آمیز هسته اى، اجراى سیاستهاى اصل 

ساله كشور، لزوم همكارى و هماهنگى قواى سه گانه، 2چشم انداز 

د اخالقى تالش براى تولید ثروت و تولید علم و دانش و فن آورى و رش

و معنوى جامعه، اعتالى قدرت دفاعى نیروهاى مسلح، حفظ وحدت 

داخلى و انسجام ملى، اجتناب از بحث و جدلهاى تفرقه انگیز و باالخره 

)بیانیه نخستین. دوره " حمایت از قواى سه گانه اتفاق نظر دارند

 (1385چهارم. 

 ش ه  1377اسفند  5خبرگان ر هبری در نخستین اجالس دوره سوم، 

ی حضرت آیت هللا خامنه ای را شایسته ترین  فرد  براطی بیانیه ای ، 

از  این بیانیه آمده است:خبرگان ملّت كه پس 2رهبری یاد کردند.در بند 

ارتحال بنیانگذار جمهورى اسالمى، در شرایطى حّساس و موقعیتى 

خطیر، با انتخابى سنجیده و خردمندانه، فقیهى فرزانه و وارسته را 

راى رهبرى نظام اسالمى برگزیدند، گام بلندى در راستاى تمامّیت ب

اركان قانونى كشور برداشتند و با هوشیارى و درایت نقشه هاى شوم 

بیگانگان را كه مترصد فرصت خالء رهبرى بودند، نقش برآب 

ساختند، اینك نمایندگان مجلس خبرگان ضمن تجدید پیمان با رهبر 

مى  نه اى، مدظلّه العالى، بر این باور تأكیدمعّظم حضرت آیة هللا خام

ورزد كه جمهورى اسالمى از شایسته ترین رهبرى بر خوردار مى 

 (1377)بیانیه نخستین، اجالس دوره سوم. .باشد

 انیه دوره سوم مجلس خبرگان رهبریخرین بیخبرگان رهبری درآ

در بند نهم بر ضرورت  1385شهریور  8در  بیانیه ى شانزدهمین 

عیت از فرامین و رهنمود های مقام معظم رهبری تاکید دارند. در این تب

بیانیه آمده است : " جامع ترین رهنمود به دولت، رهنمودهاى مقام 

 6معظم رهبرى، مّدظله العالى، به دولت مردان در دیدار روز دوشنبه 

است كه عمل به آن، در حقیقت، تحقق انتظارات ملّت از  85شهریور 

. مجلس خبرگان رهبرى، ضمن دعوت مسئوالن محترم دولت است 

دولت به انجام دادن دقیق رهنمودهاى فوق، بر رفع مشكل فقر و 
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محرومیت از جامعه، تالش در جهت حل مشكل بیكارى و مبارزه با 

فقر و تبعیض و فساد در عرصه هاى مختلف، بویژه ابتذال و بدحجابى 

مى خواهد تا با مرورى دقیق و فزاینده، تأكید مى كند، از دولت محترم 

منصفانه بر كارنامه ى یك ساله ى خویش و مقایسه ى آن با برنامه ها 

و وعده هاى دوران انتخاباتى، میزان عملى شدن آن ها را بدون 

تعصب و با استفاده از نظر افراد دل سوز مورد داورى قرار دهند تا با 

به آینده اى  رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، بر امید مردم

 (1385)بیانیه  شانردهمین اجالس. دوره سوم. .درخشان، افزوده شود

بهمن  13در بیانیه  هشتمین اجالس رسمی مجلس خبرگان دوره دوم  

به صراحت از حضرت آیت )آخرین اجالس دوره دوم( ش ه. 1376

 ست.هللا خامنه ای به عنوان شایسته ترین فرد در مقام رهبری یاد شده ا

و  ین بیانیه آمده است: " حضرت آیة هللا خامنه اى، فرزند روحانىدر ا

خلف صالح امام عزیز، در دفاع از اسالم و آرمان هاى اسالمى نظام 

جمهورى اسالمى و استكبارستیزى، مردم گرایى و حمایت از 

مستضعفان و استقرار عدالت اجتماعى و اهتمام به امر سازندگى و 

یت دیگِر روحى و معنوى بوده و آثار و تعالى كشور و ده ها خصوص

بركات رهبرى و زعامت ایشان، طىِّ سال هاى گذشته و توفیقات به 

دست آمده در صحنه هاى سیاست خارجى و مسائل داخلى و حفظ 

آرامش و امنیت و توسعه در سطحى وسیع و بى سابقه و در شرایط 

ح، تحت بحرانى كشور، رشد و اقتدار و توان مندى نیروهاى مسلَّ 

فرماندهى معّظم له، برگزارى موّفق هشتمین اجالس سران كنفرانس 

اسالمى، از جلوه هاى بارز كارامدى نظام جمهورى اسالمى در 

)بیانیه اجالس ". عرصه هاى بین المللى و در جهان اسالم است

 (1376هشتم.دوره دوم . 

یانی تا اعالم حمایت و تایید مقام رهبری در بیانیه های اجالس های پا

حدودی معنادار و موجه می باشد زیرا که فرض بر این است اعضاء 

خبرگان پس از هشت سال نظارت بر صحت توانمندی شخص رهبر 

اطمینان حاصل کرده اند و ایشان را تایید می کنند ولی تائید اجالس 

های نخست هر دوره کمی تامل برانگیز است زیرا که مجلس هنوز 

یاتی خود نشده است پس چگونه و بر اساس چه وارد کار رسمی و عمل
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شاخص و معیارهای مقام رهبری را مورد تائید کامل قرار می دهد. 

ضمن اینکه در هیچیک از مجموعه بیانیه ها کوچکترین نقد و یا حتی 

طرح سوال از عملکرد شخص رهبر و نهادهای زیر مجموعه ایشان 

گزارش های محرمانه  به عمل نیامده است. این پاسخ که احتماال در

کمیسیون یازده مواردی ذکر شده است مشکل گشا نیست. زیرا به علت 

محرمانه بودن ، امکان دسترسی عموم مومنین  و رای دهندگان به آن 

مفاد وجود ندارند و در صورت وجود احتمالی چنین گزارش 

های،بخش اعظم جامعه مسلمین از وجود نواقص احتمالی بی خبر 

 ن به نوعی نامحرم دانستن جامعه مومنین محسوب می شود.هستند و ای

در مواردی به صورت مستقیم  ،شایسته است به موازات تمجید و تائید

صورت پذیرد، زیرا که  و یا غیر مستقیم اشاراتی به وجود نواقص

ندگان به چنین رویکردی باعث اطمینان و وثوق بیشتر رای ده

 نمایندگان خود می گردد.

 ی:نتیجه گیر

همانطور که بیان شد هم اکنون قریب چهار دهه از پیروزی 

انقالب اسالمی می گذرد. بدیهی است استفاده از تجربیات  

بسیار گذشته برای بنای آینده بسیار مهم و کلیدی است. امید 

ست درخت تنومند انقالب اسالمی بهترین الگوی نظام حکومتی ا

نماید. این نوشتار  را برای جهان و خاصتا جهان اسالم معرفی

نقاط  در صدد بیان هدفی جز کمک به اصالح امور ندارد و

ضعفی است که ممکن است چرخه حرکت انقالب اسالمی را از 

تحول و دگردیسی مثبت در ارائه یک الگوی موفق حکومت 

ای مردمی باز دارد. قطعا هر نظام سیاسی در فرایند زمان بر

متنوع ، نیازمند بازنگری  مه حیات و پیشرفت در حوزه هایادا

 ها و الگو های خود است.   سیاست

با تکیه بر ادبیات و مفاهیم فقهی و  بودیم درصدد جادر این

حقوقی موضوعات سازوکار انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان 

رهبری، شرایط انتخاب شوندگان، شرح وظایف و حیطه 

مجلس اختیارات این مجلس را با توجه به شاخصه وظایف این 
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بررسی نماییم و میزان انطباق موارد مذکور با شرح وظایف آن 

 را ارزیابی کنیم.

گیری به اعطای صالحیت تصمیمدر این رابطه یاد آور شدیم،  

های الزم قطعا به یک فرد و یا مرجع، بدون وجود تخصص

گیری و بروز عوارض ناگوار منتهی بروز نواقص در تصمیم

 گردد.می

یات نیز موارد بسیاری یافت می شود که حکایت در آیات و روا

از لزوم رجوع غیر خبره به خبره دارد. در واقع این موارد را 

 .می توان مصادیقی از همان حکم عقل دانست 

های دانش و فضیلت حضرت علی )ع( با تاکید بر ویژگی

اصوال زوال و عدم بقای دولت را در بی توجهی به این موارد 

، )غرر الحکم.  ج «الدول باصطناع السفل  زوال»می داند: 

ها به واسطه به کارگیری دونان ( زوال و سقوط دولت427: 1

 است. 

نظارت و تعادل با هدف ایجاد شفافیت در نظام حقوقی و 

جلوگیری از اقتدارگرایی مذموم، اقدامی ضروری است. نظام 

های حقوقی عصر امروز در جهان، با پیش بینی نهادها و 

کارهای ویژه مشخص، به شیوه ای تخصصی به امر  سازو

نظارت پرداخته اند و این سازو کار در راستای تضمین حقوق 

شهروندان و انتظام اداره امور قدرت حاکم به کار گرفته شده 

 است. 

 

 عامل به احترامی بی یا اعتمادي بی معناي به هرگز نظارت

 اینکه از ارغف که است حدي به مسئله اهمیت و پیچیدگی نیست،

 ارتقاي و خطا تقلیل دغدغه ، است آن دار عهده کسی چه

 .سازد می الزامی را نظارت اطمینان ضریب

 و خطا احتمال از تاحدودي عدالت اگرچه و علم صفت دو

 انسان چراکه تا نیست، دو آن مطلق رافع اما کاهد می معصیت

 حکومت عامالن .است جایزالمعصیت و جایزالخطا است انسان

 دین عالمان و فقیهان و حکیمان از اگر حتی سیاسی مدیران و

 و زاهدان و ازجمله عادالن شخص صفات لحاظ به یا باشند هم
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 چراکه نیستند، نظارت از نیاز بی هم باز باشند نیز پرهیزکاران

 درجه به تقوایشان نه و است مطلق علم میزان به نه دانششان

 اداره در علمی رأي و در برداشت اختالف عالوه به عصمت،

 اي جز چاره که آورد می فراهم متکثر بستري همواره جامعه

 .ماند نمی آن در ترین نافع و ترین هزینه کم و بهترین انتخاب

در اندیشه دینی شیعه اثنی عشری ، هرگاه که بحث اعمال 

قدرت عمومی مطرح شده، اصل اعمال قدرت و اصالت آن، 

ی اطهار)ع( بوده است و تا زمانئمهمتعلق به پیامبراکرم)ص( و ا

که قدرت در اختیار شخص معصوم)ع(با صفت عصمت به 

باشد، معنی علم مطلق و مصونیت از گناه، خطاو سهو، می

 رت سیاسی به فساد مطرح نمی شود. دغدغه گرایش قد

 اما در شرایطی که اعمال قدرت و حاکمیت در دوران غیبت 

ایی مطرح می گردد.با مطرح شود،  حساسیت های بجکبری 

عنایت به عدم عصمت شخص حاکم، احتمال انحراف، اشتباه، 

های مکارانه طمع ورزیدن به قدرت و آلوده شدن وی دربازی

سیاست غیرمحتمل نیست. متاسفانه تاریخ اسالم مملوء از بروز 

فساد و انحراف میان حکام اسالمی از همان دوره خلفای 

ویان، بنی عباس و سایر حکومت راشدین و ادوار بعدی نزد ام

های دینی شامل عثمانی ها و حتی امروزه وهابیت و داعش بوده 

 است. 

بانی بر قدرت، معنای نظارت بر قدرت، در حقیقت، یک دیده

یابی بر فرآیند قدرت و نحوه اعمال قدرت است. ارزیابی، ارزش

وقتی »در روایتی که از امام رضا)ع( نقل شده، آمده است که 

داشت، یامبرگرامی اسالم)ص(، لشگری را به طرفی گسیل میپ

فرستاد، همراه آنها از افرادی مطمئن، کسی را همراه لشگر می

 ؛ بنابراین نظارت«تا خبرهای آن لشگر و امیر را برایش بیاورد

 بر شخص امیر در گسیل داشتن لشگر نیز وجود داشته است.

بر رهبران ی جدبا عنایت به نکات فوق، ضرورت نظارت 

سیاسی یک نظام اسالمی، برخورداری ناظر از تخصص و 

دانش کافی و استقالل تمام عیار ناظر از مقام تحت نظارت از 

شود. در عوامل کلیدی صحت و سالمت جریان نظارت تلقی می
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نظام جمهوری اسالمی ایران، مرجع مجلس خبرگان رهبری 

تا صالبت و وظیفه خطیر نظارت بر رهبری را عهده دار است 

پاکی نظام اسالمی در دوران غیبت کبری امام عصر )عج( 

 تضمین گردد.

 

شود حوزه اختیارات رهبری دایره همانطور که مالحظه می

های متنوع و گسترده  ها و صالحیتبسیار وسیعی از مسئولیت

گیرد و عمال و در مواردی، بسیار تخصصی را در بر می

و تاثیرگذار بر مسائل متنوع  رهبری در جایگاه اصلی، کلیدی

های اقتصادی، سیاستگذاری کشوری قرار گرفته و سیاست

فرهنگی و آموزشی، سیاسی و امنیتی، همگی در سایه تدبیر 

ر  گردد. در نتیجه مقام ناظر بمدبرانه رهبری تنظیم و هدایت می

-های کافی در حوزهحسن انجام وظیفه رهبری باید از تخصص

دی، فرهنگی و آموزشی، سیاسی و امنیتی های فقهی، اقتصا

برخوردار باشد تا توانایی انجام رسالت سنگین نظارت را 

 برعهده گیرد.

 

به هر ترتیب باید شرایط انتخابات مجلس خبرگان به نحوی باشد 

که ماهیت فرا جناحی مجلس تقویت گردد. در فصلنامه حکومت 

شده اسالمی این موضوع به صراحت توسط سردبیر اعالم 

 است.

آن  شدن جناحي و است فراجناحي نهادي نیز مجلس خبرگان

را   حزبي جناحي و یك رهبري رهبري به جایگاه تنزل خطر

پي دارد. انحصار حزبی و جناحی در مجلس خبرگان عمال  در

حذف بخش عظیمی از نیرو های انقالب است و به ضرر کشور 

 .و نظام است

 

رمجتهدان در مجلس مهمترین دلیل کسانی که عضویت غی

است؛ به این  یخبرگان را پیشنهاد کرده اند، ویژگی های رهبر

قانون اساسی، عالوه بر فقاهت، عدالت و  109بیان که در اصل

تقوا، شرایط دیگری نیز برای رهبر پیش بینی شده است؛ شامل 
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بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و »

لذا همچنان که ضرورت دارد برای  قدرت کافی برای رهبری ،

در رهبر، مجتهدان خبره، در مجلس « فقاهت»تشخیص شرط 

خبرگان عضویت داشته باشند، برای تشخیص سایر شرایط 

رهبر، عضویت کارشناسان متخصص در این زمینه ها نیز الزم 

 .است

از طرف دیگر، رهبری مسئولیت هدایت و رهبری بسیاری از 

کشوری و لشگری را بر عهده دارند.  سازمان ها و نهادهای

طبیعتا نظارت بر نحوه مدیریت ایشان باید توسط خبره و اهل 

فن همان حوزه صورت پذیرد. به طور مثال در مسائل 

اقتصادی، فرهنگی و یا نظامی و امنیتی  کشورکه رهبری در 

یکایک آنها نقش کلیدی ایفاء می کنند نیازمند نظارت اهل فن 

 کند. خود را طلب می

موارد ذیل قابل بررسی و  ،برای اصالح رونددر مجموع ، 

. قطعا سازو کار اجرایی شدن  آن توسط مقام رسیدگی است

معظم رهبری، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص 

 .قابل پیگیری و انجام استمصلحت 

برگان رهبری لس خ.با توجه به تخصصی بودن اقدامات مج1

کار  سازو بهتر است عزل رهبری، در انتخاب، نظارت و اعالم

ضور متخصصان برجسته مسلمان در رشته های تخصصی ح

جامعه شناسی ، و روابط بین الملل حقوق، اقتصاد، علوم سیاسی

و بر اساس  علوم انتظامی و امنیتی با حق رای ارتباطات، ،

وجود داشته  در مجلس خبرگان رهبری انتخاب مستقیم مردم

خصصی  و شرایط ویژه ای برای باشد. میتوان مراجع ت

ارزیابی صالحیت نامزدها لحاظ داشت. اختصاص حداقل یک 

سوم کرسی های مجلس خبرگان به این متخصصان می تواند 

 بسیار راه گشا باشد.

با توجه به ضرورت استقالل مرجع نظارت از موضوع .2

و کمیسیون  109- 107حداقل در کمیسیون اصول نظارت ، 
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از منصوبین مستقیم و غیر مستقیم رهبری  ، اعضاء111اصل 

 و دفتر رهبری نباشند.

اجازه  ،. اعضاء شورای نگهبان اعم از فقهاء و حقوقدانان3

 حضور در انتخابات مجلس خبرگان را نداشته باشند. 

. مراجع تقلید  شناخته شده در کشور، مستقال اجازه معرفی  4

ان را داشته مجتهدان واجد شرایط برای نامزدی مجلس خبرگ

 باشند.

. نامزدها پیوند سکونت و یا ارتباط حقوقی و اجتماعی با 5

سکنه حوره انتخابیه خود را به صورت شفاف و مستند داشته 

 باشند.

. نامزدها واجد تابعیت ایرانی در زمان اعالم نامزدی خود 6

 باشند.

وره رهبری به هشت سال مطابق دوره مجلس خبرگان  .د7

ر دوره  جدید مجلس خبرگان در آغاز هر دوره محدود شود و ه

، مجموعه واجدین شرایط را بررسی و فرد اقوی در 

برخورداری از شرایط را انتخاب کند. بدیهی است مجلس 

خبرگان ممکن است رهبر دوره هشت سال قبلی را مجددا 

ی انتخاب کند. این انتخاب مجدد باعث ثبات و اقتدار بیشتر رهبر

سان شائبه احتمال تداوم رهبری فاضل به رغم  می گردد و بدین

امکان نامزدی افراد توسط خود وجود افضل بر طرف می شود. 

اشخاص و نامزد احزاب  و معرفی آنها به مجلس خبرگان به 

   صورت علنی وجود داشته باشد.

ساز و کارهای نظارت بر رهبری  شامل شخص رهبر و  .8

رهبری ماهیت شفاف و نهادها و سازمان های تحت مدیریت  

آشکار داشته باشد و گزارش آن  هر دو سال یکباربه اطالع  

 افکارعمومی از مجاری روزنامه رسمی رسانده شود.

 وعلیه التکالن 

------------------------- ---------------------------- 
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http://majleskhobregan.com/fa/bayaniyeView.html?ItemID=3834
http://majleskhobregan.com/fa/bayaniyeView.html?ItemID=3833
http://majleskhobregan.com/fa/bayaniyeView.html?ItemID=3833
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مجلس بیانیه ى نخستین اجالس چهارمین دوره  .17

دبیرخانه مجلس . 1385اسفند  2خبرگان رهبرى. 

 خبرگان رهبری.

http://majleskhobregan.com/fa/bayaniyeVi

ew.html?ItemID=543 

بیانیه ى نخستین اجالس رسمى مجلس خبرگان  .18

دبیرخانه .1377اسفند  5رهبرى دوره ى سوم. 

 مجلس خبرگان رهبری.

http://majleskhobregan.com/fa/bayaniyeVi

ew.html?ItemID=527 

اجالس رسمى مجلس خبرگان بیانیه ى شانزدهمین  .19

. دبیرخانه مجلس 1385ریور شه 8رهبرى.

 رهبری. خبرگان

http://majleskhobregan.com/fa/bayan

iyeView.html?ItemID=542 

آخرین بیانیه دوره دوم. بیانیه ى هشتمین اجالس  .20

 13مجلس خبرگان رهبرى دوره ى دوم. رسمى 

 . دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.1376بهمن 

http://majleskhobregan.com/fa/bayaniyeVi

ew.html?ItemID=526 

(آشنایی با مجلس خبرگان 1385پهلوزاده ،عباس ) .21

 تهران.شر رهبری ن

پژوهشکده شورای نگهبان. سلسه جلسات ازخوانی  .22

مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی سال 

. بررسی اصل یکصدو یازدهم، موضوع جلسالت 1368

هفدم، نوزدهم، سی و یکم، سی و دوم سی و پنجم، سی و 

هشتم و چهلم. مشروح مذاکرات. شماره مسلسل. 

 26/07/1396تاریخ . 13960059

http://majleskhobregan.com/fa/bayaniyeView.html?ItemID=543
http://majleskhobregan.com/fa/bayaniyeView.html?ItemID=543
http://majleskhobregan.com/fa/bayaniyeView.html?ItemID=527
http://majleskhobregan.com/fa/bayaniyeView.html?ItemID=527
http://majleskhobregan.com/fa/bayaniyeView.html?ItemID=542
http://majleskhobregan.com/fa/bayaniyeView.html?ItemID=542
http://majleskhobregan.com/fa/bayaniyeView.html?ItemID=526
http://majleskhobregan.com/fa/bayaniyeView.html?ItemID=526
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مجلس خبرگان، »( 1387حبیب نژاد، سید احمد ) .23

انتشارات کانون  «مشروعیت، وظایف و اختیارات

 تهران. اندیشه جوان.

رگان ملت. در جنتی. شرایط ، وظایف و اختیارات خب .24

. 11هللا جنتی. حکومت اسالمی، سال گفتگو با آیت

 شماره سوم. 

، والیت فقیه والیت فقاهت و (1395جوادی آملی. ) .25

 تهران مرکز نشر اسراء تعدال

حقوقی محلس -جوادی آملی. عبدهللا، جایگاه فقهی .26

 خبرگان. گفت و گو با آیت هللا عبد هللا جواد آملی"

 .. حکومت اسالمی2سال سوم شماره  .27

http://mag.majlesekhobreghan.ir 

(. پرسش ها و پاسخ هایی 1385جمعی از محققان. ) .28

در باره مجلس خبرگان رهبری. مرکز تحقیقات 

 حکومت اسالمی. دبیر خانه مجلس خبرگان رهبری. 

اعضاى كمیسیون دبیر خانه مجلس خبرگان رهبری.  .29

تحقیق موضوع اصل یكصدویازده قانون 

اساسى

http://majleskhobregan.com/fa/komision

View.html?ItemID=809 

 اعضاء هیئت رئیسه.دبیر خانه مجلس خبرگان رهبری .30

http://majleskhobregan.com/fa/komisionView

.html?ItemID=811 

سردبیر فصلنامه حکومت اسالمی. کلمه نخست.  .31

"حراست از جایگاه رفیع مجلس خبرگان" فصلنامه 

 .2. شماره 11کومت اسالمی. سال ح

http://mag.majlesekhobreghan.ir 

. خبرگان و نظارت. فصلنامه 1390سروش. محمد.  .32

  14ارهحکومت اسالمی شم

 

 فرهنگ معین، واژه نامطلوب .33

http://shahreketabonline.com/products/publication/1969/
http://shahreketabonline.com/products/publication/1969/
http://mag.majlesekhobreghan.ir/
http://majleskhobregan.com/fa/komisionView.html?ItemID=809
http://majleskhobregan.com/fa/komisionView.html?ItemID=809
http://majleskhobregan.com/fa/komisionView.html?ItemID=811
http://majleskhobregan.com/fa/komisionView.html?ItemID=811
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https://www.vajehyab.com/moein/%D9%86

%D8%A7%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8

%AF) 

(. جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان 1393قمی. محسن.) .34

ری اسالمی ایرانگ رهبری در قانون اساسی جمهو

فصلنامه " انجمن انقالب اسالمی" سال سوم. بهار 

 .8. ش 1393

مبانی فقهی . 1385قوامی. سید صمصام الدین.  .35

 پایگاه بصیرت. وقانونی مجلس خبرگان رهبری

(تحلیل حقوقی جایگاه مجلس 1386د)عسگری. محم .36

 .. چاپار. تهران1386رهبری. خبرگان

المیزان فی ». 1360 طباطبایی)عالمه(. محمد حسین. .37

برگردان سید محمد باقر موسوی «. تفسیر القرآن

 .. موسسه نشر اسالمی17همدانی. ج 

( نظریه دولت درفقه شیعه،شماره 1373ن)کدیور،محس .38

 .فصلنامه مرکز تحقیقات 4

. شریعت و سیاست،  دین در 1387کدیور. محسن.  .39

. 1387آذر  3یا. ینجدانشگاه ویر. حوزه عمومی

 م.2008

. حکومت انتصابی. اندیشه 1393کدیور. محسن.  .40

 (. سایت رسمی محسن کدیور3سیاسی در اسالم )

در نظام  انی مشروعیت(مب1387کواکبیان مصطفی،) .41

 .موسسه چاپ و نشر عروج والیت فقیه،

.، 1964خ. و سیریل اودانل، هاینز ویهری كونتز هرولد .42

محمد علی طوسى و همكاران، اصول مدیریت، ترجمه؛ 

 .. مرکز آموزش مدیریت دولت388، ص 2ج 

(. " 1392گرجی ازندریانی. علی اکبر. ) .43

دی نظارت بر اجرای قانون اساسی: عدالت فر

یا نهادی؟ نظارت انحصاری یا شبکه ای؟" 

مجموعه مقاالت اولین همایش ملی قوه مجریه 

در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، 

https://www.vajehyab.com/moein/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://www.vajehyab.com/moein/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://www.vajehyab.com/moein/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://basirat.ir/fa/news/3143/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://basirat.ir/fa/news/3143/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://basirat.ir/fa/news/3143/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://basirat.ir/fa/archive?service_id=1
https://basirat.ir/fa/archive?service_id=1
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تنقیح و تهران. انتشارات معاونت تدوین، 

 انتشار قوانین و مقررات.

  «نامطلوب»لغت نامه دهخدا، واژه  .44

https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D9

%86%D8%A7%D9%85%D8%B7%D9%84

%D9%88%D8%A8 

  «خبره»لغت نامه دهخدا، واژه   .45

http://www.jasjoo.com/books/wordbook/deh

khoda/%D8%B5%D9%84%D%A7%D8%A

D%DB%8C%D8%AA /)  

.جایگاه حقوقی و نقش 1385محسن. ملک افضلی.    .46

مجله حکومت  مجلس خبرگان در جمهوری اسالمی

 40شماره  - 1385تابستان  -اسالمی 

( " بررسی نظارت 1390مرتضایی.سید احمد. )  .47

شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان" معرفت 

-196. صص 1390. پاییز 1حقوقی. سال اول. ش 

171. 

ان رهبری. حکومت محرمی. توحید. نظارت خبرگ .48

 .3. ش 11اسالمی. سال 

 مشروح مذاکرات مـجلس بـررسی نهایی قانون اساسی،. .49

اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی کجلس 

 1101، ص2ج .ه.ش.1365شورای اسالمی. 

(حقوق اساسی جمهوری 1370. )مدنی. سید جالل الدین .50

 .1370اسالمی ایران. همراه، تهران، 

. بازتاب اندیشه مبانی 1384سعود.ممعصومی. سید  .51

مجله حکومت »حقوقی مجلس خبرگان رهبری -فقهی

 37شماره  - 1384پاییز « اسالمی

. سیری در نهج البالغه. 1354مطهری. مرتضی.  .52

 .132. ص1354تهران. سپهر. 

دم مرمصباح .محمد تقی و محمد جواد نوروزی "  .53

 120-90صص الیت فقیه" ونظریه و ینی ري دساال

http://www.jasjoo.com/books/wordbook/dehkhoda/%D8%B5%D9%84%25D%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA/
http://www.jasjoo.com/books/wordbook/dehkhoda/%D8%B5%D9%84%25D%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA/
http://www.jasjoo.com/books/wordbook/dehkhoda/%D8%B5%D9%84%25D%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA/
http://www.jasjoo.com/books/wordbook/dehkhoda/%D8%B5%D9%84%25D%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA/
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(. فرهنگ فارسی معین. ذیل 1388)معین. محمد  .54

 .4نظارت. تهران. انتشارات امیر کبیر. ج

صر. و جمعی ار نویسندگان. مکارم شیرازی. نا .55

 . دار الکتب االسالمیه11تفسیر نمونه. ج . 1380

موسی زاده. ابراهیم و فاطمه السادات ضیغمیان.  .56

. "جایگاه رهبری  جامعه در حکومت اسالمی 1397

"  فصلنامه سیاست.  1357-1342در رسائل دینی 

. شماره 48مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی . دوره

 .1397. بهار  1

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. صحیفه نور.  .57

ار های امام خمینی)ره( بنیانگزسخنرانیبیانات و 1368

 تهران جلد. 22جمهوری اسالمی ایران. 

"  (1395مومنی راد. احمد و مهدی نورایی ) .58

قانون اساسی" دو  99مفهوم نظارت در اصل 

فصلنامه حقوق عمومی عدالت. سال اول ، 

 1395زمستان –شماره یک. پاییز 

و الیت فقیه . و1384مصدق. نجمه و زینب شجاعی.  .59

پاسخ گویی به روش به ضمیمه ن آن مواپیرت شبها

 دق )ع( صام ماه انشگات. داشبها

 (1397). سید مجتبی و سید محمد حسینی واعظی .60

 مصوبات بر اداري عدالت دیوان قضایی نظارت"

 و خبرگان مجلس نظام، مصلحت تشخیص مجمع

 ششم، سال اداري حقوق فصلنامه" نگهبان شوراي

 1397پائیز ، 16 شماره

فرهنگ فقه، ق. 1426هاشمی شاهرودی، محمود.  .61

موسسه دائره المعارف فقه اسالمی بر مذهب  ،1ج

 ی فارسی و الغدیر.اهل بیت )ع( مرکز پژوهش ها

 ، 731ص 
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هاشمی، سید محمد، جامعه مدنی و نظام سیاسی،  .62

مجله تحقیقات حقوقی دانـشکده حـقوق دانشگاه 

 1377، سال 23ـ24شهید بهشتی، شماره 

 سایت ها

دبیرخانه مجلس . دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری .63

،آشنایی با مجلس خبرگان  1380خبرگان رهبری

 یرهبری،مجلس خبرگان رهبر

http://www.majlesekhobregan.ir/fa/komision

View.html?ItemID=809 

فروردین  30ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران.  .64

1397. 

https://www.isna.ir/news/94091006435/%D

8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8

C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D

8%A7%D9%86-

%DA%86%D9%86%D8%AF-

%D8%B3%D8%A7%D9%84-

%D8%B3%D9%86-

%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8

%AF 

. نقل  40، شماره 1385آبان مجله معارف شبه دور.  .65

از عبایی خراسانی، محمد، بررسی مجلس خبرگان 

 رهبری نشریه دانشگاه امیر کبیر

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5211/56

48/55014/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%

87-%D8%AF%D9%88%D8%B1)http://higher-

education.ir/wp-

content/uploads/2015/02/7122.pdf -  

http://www.majlesekhobregan.ir/fa/komisionView.html?ItemID=809
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/komisionView.html?ItemID=809
https://www.isna.ir/news/94091006435/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/94091006435/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/94091006435/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/94091006435/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/94091006435/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/94091006435/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/94091006435/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/94091006435/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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