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  انتخابات خبرگانبررسی نظارت شوراي نگهبان بر 
  *سیداحمد مرتضایی

  چكيده
 ةنظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري بر عهد، نهم قانون اساسيو براساس اصل نود 

هاي متفـاوتي  ديدگاه، بر اين انتخابات نگهبانشوراي  شوراي نگهبان است. دربارة نظارت
ده كـر نهاد نـاظر را تعيـين    فقط، برخي براين باورند كه اصل نود و نهم :طرح شده است

بعضي  ؛خبرگان بر عهدة شوراي نگهبان نيستداوطلبان مجلس است و تشخيص صالحيت 
 ،ديگراري ؛ شمندامرجع تشخيص صالحيت، معروف درس خارجتادان اسگويند: ديگر مي

  شرط اجتهاد را قبول ندارند.اي عدهدانند و نظارت شوراي نگهبان را دور باطل مي
 :هـاي آن عبارتنـد از  ترين يافتـه ها بررسي شده است و مهمديدگاهاين حاضر، در تحقيق 

ـ ، ه: اصل نود و نهم مطلق و اعم از مرجعيتكاين  ةنظارت و تشخيص صالحيت است. ارائ
بـر واجـد شـرايط    مبني ، هاي علميهحوزه معروف درس خارجتادان اساز  گواهي سه نفر

مربوط به قبل از بازنگري قانون اساسي و تغيير اصـل  ، ت در انتخاباتكداوطلبان شر بودن
نود و نهم است. شرايط تحقق دور در انتخابات وجود ندارد و در زمان غيبت شرط اجتهاد 

ساني از قدرت تشخيص اين شرط برخوردارنـد  ك فقطمميزه بارز رهبري اسالمي است و 
  ه در حد اجتهاد باشند.ك

انتخابـات مجلـس   ، نظـارت استصـوابي  ، نظارت بر انتخابات، شوراي نگهبان :هاهواژكليد
 شرط اجتهاد.، دور ةشبه، خبرگان
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  مقدمه
 بـر انتخـاب   نظـارت  نگهبان شوراي«، 1358نود و نهم قانون اساسی مصوب براساس اصل 

را بر  پرسیو همه آراء عمومی به و مراجعه اسالمی شوراي مجلس انتخابات، جمهوریسئر
 نظـارت  نگهبان شوراي« 1368مصوب ل نود و نهم قانون اساسی، براساس اص .»دارد عهده

 و مراجعـه  اسـالمی  شوراي مجلس، جمهوري ریاست، رهبري خبرگان مجلس بر انتخابات
 خبرگـان  مجلس انتخاباتنظارت بر ، بنابراین ».دارد را بر عهده پرسیو همه ء عمومیآرا به

 1368جزء اصل نود و نهم نبود و در بازنگري سال ، از بازنگري قانون اساسیپیش  رهبري
مرجـع تشـخیص صـالحیت    ، شد و بعـد از آن  افزودهنظارت بر این انتخابات به این اصل 

  مجلس خبرگان نیز تغییر داده شد.داوطلبان عضویت در 
برخـی   .ات طرح شده اسـت بر انتخاب نگهبان شوراي نظارتهاي متفاوتی دربارة دیدگاه

را رهبـري   انتخابـات مجلـس خبرگـان   از جملـه  ، ثـر انتخابـات  کتمام یـا ا ، هااز این دیدگاه
طرح شده است  همچون دور هاییدیدگاه، انتخابات مجلس خبرگان؛ اما دربارة گیردبرمیدر
تـر و  منظـور بررسـی دقیـق    در این نوشتار بـه ، دارد. بنابرایناختصاص ه به این انتخابات ک

هاي مختص به انتخابات مجلـس خبرگـان رهبـري در دو قسـمت     دیدگاه فقط، اختصاصی
بررسـی  » خبرگـان و آثـار آن   شـرط اجتهـاد  «و » تشـخیص صـالحیت  مرجـع   نهاد ناظر و«

  .شودمی

  تشخيص صالحيتمرجع  ناظر و نهاداول:  قسمت
ه شوراي نگهبان را تنها به عنوان نهاد ناظر بـر  کشود هایی بررسی میدر این قسمت دیدگاه

گوینـد در  دانند و میولی تشخیص صالحیت را خارج از اختیارات این شورا می، انتخابات
ور التی همچـون د کمشـ ، به شوراي نگهبان واگذار شـود ها ه تشخیص صالحیتکصورتی 

  .باطل ایجاد خواهد شد

  نظارت بر انتخابات بدون تشخيص صالحيت .۱
گویند اصل نـود و نهـم   برخی با خلط بین تعیین شرایط و تشخیص شرایط و صالحیت می

ده و شامل تشخیص صـالحیت داوطلبـان عضـویت در مجلـس     کرفقط نهاد ناظر را تعیین 
  شود:خبرگان نمی



   ۱۷۳ انتخابات خبرگانبررسي نظارت شوراي نگهبان بر 

منحصراً نهـاد نـاظر بـر انتخابـات      99ه اصل کدهد می نشان 108و اصل  99تطابق اصل 
قانون اساسی مرجع صـالح جهـت تعیـین     108خبرگان را تعیین نموده ... به موجب اصل 

  1.باشندمی خود خبرگان، صالحیت داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان

بـر  نظـارت  «تمایز را میان مرحلۀ ، قانون اساسی 99و اصل  108مقایسۀ اصل «به بیان دیگر 
کنـد. واگـذاري تعیـین شـرایط و     مـی  را نمایان» تشخیص صالحیت داوطلبان«و » انتخابات

» شرایط و کیفیت انتخاب«مفید این معناست که ، کیفیت انتخاب خبرگان رهبري به خبرگان
  2.»قانون اساسی خارج است 99مندرج در اصل » نظارت«مفهوماً از شمول قید ، خبرگان

  گوید:ینه میمنتقد دیگري در همین زم
نامۀ داخلی مجلس قانون انتخابات و آیین 2 ةقانون مزبور [ماد 2 ةماد ةو تبصر 8 ةطبق ماد

سه نفـر از اسـاتید معـروف درس    ، خبرگان] مرجع تشخیص صالحیت و شرایط مورد نظر
باشد. پس ه به هر حال غیر از شوراي نگهبان میکگردند می هاي علمیه تعیینخارج حوزه

ـ ه به تأیید شوراي محترم نگهبان هم رسیده است گواه این اسـت  کن این قانو ه نظـارت  ک
گردد و الّا تعیین مرجع دیگري غیر نمی هاشامل مرحلۀ تعیین صالحیت 99ور در اصل کمذ

  3از شوراي نگهبان خالف قانون بوده است.

  نقد و بررسي
قـانون  «و هشـتم   صدکیاصل براساس اري وجود دارد؛ زیرا کآش ۀمغالطها دیدگاه. در این 1

داخلی جلسات آنان براي  ۀنامکیفیت انتخاب آنها و آیین، مربوط به تعداد و شرایط خبرگان
اولین شوراي نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب  يفقها ۀنخستین دوره باید به وسیل

نظر در ایـن  و تجدید یرگونه تغیهر، . از آن پسشود و به تصویب نهایی رهبر انقالب برسد
 .»مربوط به وظایف خبرگان در صالحیت خـود آنـان اسـت   مقرّرات  قانون و تصویب سایر

، »تعیین صالحیت و یـا تشـخیص صـالحیت   ، تشخیص شرایط«با » تعیین شرایط«، بنابراین
گـذاري و تشـخیص   ار قـانون کـ  کمتفاوت و مرجع آنها نیز مختلف است. تعیین شرایط ی

در ، ار نظارتی است. مرجع تعیین شرایط خبرگـان رهبـري  ک کحیت یشرایط و تعیین صال
خـود مجلـس   ، صـد و هشـتم  کشوراي نگهبان و بعد از آن براسـاس اصـل ی   ةنخستین دور

خبرگان است؛ امـا مرجـع تعیـین و تشـخیص صـالحیت داوطلبـان عضـویت در مجلـس         
ن صـالحیت  شوراي نگهبان است و مجلس خبرگان و هیچ نهاد دیگري حق تعیـی ، خبرگان

 یا فقـدان وجود  تیصالح صیدر تشخنظارت سازگار نیست.  ۀخود را ندارد؛ زیرا با فلسف
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) توسـط مجلـس خبرگـان   ولی در تعیین شرایط اصل شـرایط ( ، شودیم یبررس طیشرا نیا
، ندنکمی نییرا خود خبرگان تع طیقانون و شرا، . به عبارت دیگرشوندمی تعیین و تصویب

نگهبـان   يبه عهـده شـورا   طیشرااین بودن یا نبودن  صیتشخ یعنی، تیصالح یبررس یول
  .است
بـر اسـاس   ر انتخابات مجلـس خبرگـان،   نظارت ب، . در شوراي بازنگري قانون اساسی2

الً به شوراي نگهبان واگذار شده اسـت و مجلـس خبرگـان و هـیچ نهـاد      کاصل نود و نهم 
  را ندارد. دیگري حق سلب این حق و واگذاري آن به نهاد دیگري

» تشـخیص صـالحیت داوطلبـان   «و » نظارت بـر انتخابـات  «. ادعاي تمایز میان مرحلۀ 3
خالف تمام قوانین انتخابات و قوانین نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات از ابتدا تا به حـال  
است؛ زیرا در تمام این قوانین نظارت ناظر عام است و شامل مراحل مختلـف انتخابـات از   

  شود.می ص صالحیت داوطلبانجمله تشخی
بلکه شرایط و ، استیت هیچ انتخاباتی را تعیین نکرده شرایط و کیف، . اصل نود و نهم4

شود و این مرحله منافاتی با اصل و نوع نظـارت  می کیفیت انتخابات در مراجع دیگر تعیین
ربوط م قانون، شوراي نگهبان در تشخیص شرایط و احراز صالحیت ندارد. مجلس خبرگان

نـد و مجلـس شـوراي    کمـی  ات خود را تهیه و تصـویب کیفیت انتخابو به تعداد و شرایط 
ولی نظارت بر انتخابـات هـر دو   ، کنداسالمی نیز قانون مربوط به انتخابات خود را تهیه می

  شوراي نگهبان است. ةمجلس بر عهد
به معنـاي نفـی   ، علمیه هايمعروف درس خارج حوزه داناتاز اس گواهی سه نفر ئۀ. ارا5

 ۀنامـ ینیـ آ« 16 ةزیـرا براسـاس مـاد    ؛ها توسط شوراي نگهبان نبوده استبررسی صالحیت
قـانون اساسـی    108و  107و  5ی قانون انتخابات مجلـس خبرگـان موضـوع اصـول     یاجرا

شوراي نگهبان : «شوراي نگهبان 18/7/1361 مورخ ۀمصوب جلس، »جمهوري اسالمی ایران
نظر خـود   وصول مدارك داوطلبان هر استان رسیدگی الزم معمول و تاریخ از ظرف ده روز

 65 ةو بنـابر مـاد   .»داردت نظارت مرکزي به ستاد انتخابات کشور اعالم مـی ئهی ۀوسیله را ب
هـاي  مراحـل و جریـان   ۀت مرکـزي نظـارت شـوراي نگهبـان بـر کلیـ      ئهی«نامه، همان آیین
ی و یـ هـاي اجرا تئـ ثر است و هیؤنتخابات ما امر اقدامات وزارت کشور که در انتخاباتی و

  ».نظارت خواهد کرد، شودآنچه مربوط به صحت انتخابات می



   ۱۷۵ انتخابات خبرگانبررسي نظارت شوراي نگهبان بر 

  مرجع تشخيص صالحيت، معروف درس خارجادان . است۲
ت در کتشـخیص شـرایط داوطلبـان شـر    ین انتخابـات مجلـس خبرگـان رهبـري،     نخستدر 

 ،ولـی در انتخابـات بعـدي   . هاي علمیه بـود معروف درس خارج حوزه تادانبا اس، انتخابات
تشخیص شرایط و صالحیت این داوطلبان به فقهاي شـوراي نگهبـان واگـذار شـد. برخـی      

 اسـتادان مراجـع و  ، معتقدند بررسی صالحیت داوطلبان انتخابـات خبرگـان بایـد بـه علمـا     
زیـرا واگـذاري بررسـی صـالحیت      ؛علمیـه واگـذار شـود   هـاي  معروف درس خارج حوزه

ت خبرگان رهبري به فقهاي شوراي نگهبان از جهات مختلفی اشـکال دارد  داوطلبان انتخابا
مانند: اهانت به شأن برخی از علما به دلیل برتري آنها و ذینفع بودن فقهاي شوراي نگهبـان  

  .به دلیل داوطلبی در انتخابات خبرگان
ولیت ئانقالبی و داراي احساس مسـ  ۀآیا در شرایطی که قطعاً بسیاري از عالمان فرهیخت«
بزرگـوار شـوراي    يهاي سیاسی باالتر نسبت بـه بعضـی از فقهـا   ن فقهی و صالحیتأاز ش

تراز یا داراي جایگاه سپردن بررسی صالحیت ایشان به افرادي هم، نگهبان برخوردار هستند
انگیزگی بسیاري از علمـاي بـزرگ از   ن ایشان و باعث انصراف و بیأاهانت به ش، ترضعیف

قانون مزبور [قانون انتخابات  2و تبصره ماده  8طبق ماده «...  4»خابات نیست؟شرکت در انت
سه نفـر  ، نامۀ داخلی مجلس خبرگان] مرجع تشخیص صالحیت و شرایط مورد نظرنو آیی

ه بـه هـر حـال غیـر از     کـ گردنـد  می هاي علمیه تعییناز اساتید معروف درس خارج حوزه
  5».باشدشوراي نگهبان می

  گویند:می ارة ذینفع بودن فقهاي شوراي نگهبانهمچنین درب
با توجه به اینکه در تمام انتخابات گذشته و به احتمال قریب به یقین در انتخابات چهـارم  

سـپردن  ، خواهنـد بـود   اند و احتمـاالً فقهاي شوراي نگهبان خود کاندیداي انتخابات بوده
  6.ایشان به لحاظ منطقی غیرقابل دفاع است [به] بررسی صالحیت سایر کاندیداها

  نقد و بررسي
  زیرا: ؛تعیین نهاد ناظر نیست كفقهی و علمی مال ۀ. شأن و درج1

قطعـاً  چـون  ، نـد کنتوانند رهبر را انتخـاب  نمی خود خبرگان، شأن باشد كاگر مال، اوالً
  رهبر باید داراي شأن باالتري نسبت به تمام اعضاي خبرگان باشد.

حتماً داراي شهرت و آثار فقهی هسـتند و بـه   ، ه داراي شأن باالتري باشندکسانی ک، ثانیاً
 ۀنگهبان ندارند؛ زیرا در شوراي نگهبان صـالحیت علمـی همـ   نیازي بررسی علمی شوراي 
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یا  اًحصریمعظم انقالب که رهبر  کسانی ه صالحیتکشود؛ بلنمی داوطلبان خبرگان بررسی
 بررسی، یا جایگاه و شهرت فقهی و اثر علمی ندارند کرده استن یدأیت را اجتهاد آنان ضمناً

  شود.می
بـدون ضـابطه و   ، نامشـخص ، لیک، . بررسی صالحیت توسط مراجع و علما و اساتید2

ل دیگـري  کخود مش، ند و تشخیص مراجعاختالف برانگیز است؛ زیرا مراجع و علما متعدد
و اساسـاً  علمیه هیچ نهاد رسمی براي بررسـی اجتهـاد وجـود نـدارد      ةدر حوز چون، است

در صورت نیاز به بررسـی اجتهـاد و   . ندارد یخاص یگواه، یمدارج علم ریاجتهاد مانند سا
ابات سـازگار  ه با محدودیت زمانی انتخکزمان بیشتري الزم است ، آن كگواهی و مدر ئۀارا

، بنـابراین . صیلی نیست و مرجع اعطایی نـدارد تح كمدر کاجتهاد ینیست. به تعبیر دیگر، 
مرجع قانونی و خبره براي تشخیص صالحیت داوطلبان مجلس خبرگـان رهبـري الزم    کی

بهتـرین مرجـع قـانونی    ، نـونی کاست تا موجب اختالف در تشخیص نشـود و در شـرایط   
  شوراي نگهبان است.

و در بسیاري از مـوارد هـیچ   افی ندارند کاندیداها شناخت کتمام  دربارة. مراجع تقلید 3
، هـا بـه عهـدة مراجـع گذاشـته شـود      اگر بررسی صالحیت، بنابراین. شناختی از آنها ندارند
شـوند.  می ت در انتخابات محرومکشود و از شرنمی اندیداها بررسیکصالحیت بسیاري از 

  به تعبیر دیگر، 
ان و با توجه به شـناختی  قانون انتخابات مجلس خبرگان در ابتدا با توجه به شرایط آن زم

کـم آن وضـعیت   امـا کـم   ...ا داشتند خیلی ساده تهیه شده بـود که مردم از بزرگان و علم
م و راهکـاري  سجدیدي مطرح شدند و نیازمند این بود که یک مکانیهاي گذشت و چهره

، مراجع عظام .براي تشخیص صالحیت و احراز صالحیت افراد ناشناس هم به وجود بیاید
ـ ، هـاي انتخابـات  نظام مدون و منظمی را براي تشخیص صالحیت افراد و یا بحثیک  ه ب

باید جایی که هم مرجع رسمی بوده رو، از این مورد ارکان مهم نظام نداشتند. خصوص در
بهتـرین  ، بنابراین .شدمی مشخص، مورد صالحیت افراد داشته باشد و هم امکان تحقیق در

 نظام ما هست شوراي نگهبان و نظارت برانتخابات درا هجایی که براي تشخیص صالحیت
  7.باشدمی اندانحقوق تعدادي از چون مرکب از تعدادي از فقها و، باشدمی

زیرا مراجع تقلید و علما  ؛ن نیستکاملِ تمام شرایط توسط مراجع تقلید ممک. بررسی 4
رهبري فقط فقهـی  دهند؛ ولی شرط داوطلبان خبرگان می فقط صالحیت علمی را تشخیص

ه بررسی و تشخیص آنهـا توسـط هـیچ مرجـع     که شرایط دیگري نیز الزم است کبل، نیست
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ه کـ نهاد رسمی و قانونی همچون شوراي نگهبان است  کن نیست و نیازمند یکتقلیدي مم
  ند.کعالوه بر شرایط فقهی سایر شرایط را نیز بررسی 

سـی را  کامـل صـالحیت   کطـور  مراجع تقلید به لحاظ احتیاط اخالقی به، نایعالوه بر 
ی از اعضـاي شـوراي   کـ ه تأیید آنها به حسب ظـاهر اسـت. بـه تعبیـر ی    ککنند؛ بلتأیید نمی

  نگهبان:
در انتخابات مجلس شوراي اسالمی خیلی از کاندیداها به سراغ مراجع و علمـاي بـزرگ   

مبنـی بـر   ، آورنـد می سوي آنان براي شوراي نگهبان اي را ازتأییدیه ۀروند و برگمی بالد
دست ه سوابقی که در مورد برخی افراد ب، دیگرسوي اینکه ایشان مورد تأیید است. اما از 

حاال با این شرایط آن  .دهد که کاندیداي مذکور سوابق بدي هم داردمی نشان، رسدمی ما
تواننـد از  می از کجا، شناسندمی دور مرجع تقلید یا علماي بزرگوار بالدي که ایشان را از

 ...از کجـا مطلـع هسـتند    اصـالً  ؟دادگستري بخواهند که شما سوابق ایشان را به ما بدهید
ام من حسب ظاهر و آنچه کـه در اینجـا دیـده   ، فرمایند که من تأیید کلی نکردممی ایشان

آدم خـوبی اسـت   ام و یا اینکه براساس شهادت یکی از آشـنایانش کـه گفتـه    تأیید کرده
  8.»پذیرفته نیست ام که این هم طبعاًشهادت بر شهادت آن فرد داده

از  یبعضـ «گوید: می دربارة نظر مراجع تقلید، از فقهاي شوراي نگهبان اللّه محمد مؤمنتآی
ها از مراجع بزرگوار صحبت کردند و خود آن ینگهبان با بعض يشورا يمحترم فقها ياعضا

  9.»تأییدیه ننویسند یکس يکه براهم مصلحت دانستند 
. نظارت بر انتخابات و تشخیص صالحیت منحصر بـه شـوراي نگهبـان اسـت؛ زیـرا      5
و  5داخلی مجلس خبرگان مربـوط بـه اصـول     مۀناینیآو  قانون انتخابات« 2ة ماد 1 ةتبصر
گویـد:  مـی  هکـ ، 1359/ 10/7مصـوب  » قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران   108و  107

هـاي  استادان معروف درس خارج حـوزه  ط با گواهی سه نفر ازیواجد بودن شرا تشخیص«
اول انتخابات خبرگان و قبل از بـازنگري قـانون اساسـی     ۀمربوط به مرحل، »باشدعلمیه می

ولـی در شـوراي   ، ه نظارت بر انتخابات خبرگان رهبري جزء اصل نود و نهـم نبـود  کاست 
رده و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان به کاصل نود و نهم تغییر ، بازنگري قانون اساسی

الً به فقهاي شوراي نگهبان واگذار شده کشوراي نگهبان و تشخیص صالحیت داوطلبان آن 
شـوراي نگهبـان نظـارت بـر     نهم قبل از بازنگري قانون اساسی،  براساس اصل نود و .است

پرسـی  و مراجعه به آراء عمومی و همه انتخابات مجلس شوراي ملی، جمهوریسئانتخاب ر
بـر   نظارت نگهبان شوراي«اس اصل نود و نهم بعد از بازنگري، ؛ ولی براس»را بر عهده دارد
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 بـه  و مراجعـه  اسالمی شوراي مجلس، جمهوري ریاست، رهبري خبرگان مجلس انتخابات
 ».دارد را بر عهده پرسیو همه آراء عمومی
واگذاري تشخیص شرایط و صالحیت داوطلبان عضویت در مجلس خبرگـان   ،بنابراین

شـوراي  رات کبه هر نهاد و مرجع دیگري خـالف قـانون اساسـی اسـت. در مشـروح مـذا      
  به این صالحیت شوراي نگهبان تصریح شده است: بازنگري قانون اساسی

خاطر اینکه  به ؛تشخیص صالحیت داوطلبان هم به عهدة فقهاء شوراي نگهبان گذاشته شد
توانند تشخیص شرایط بدهند یا نـه؟ غیـر فقهـا گفتنـد     له فقه مطرح است و اینکه میئمس

  10د.تواننمی
، ه براساس قانون قبلی انتخـاب شـده بودنـد   کمجلس خبرگان  ة. همان اعضاي اولین دور6

در آخـرین اجـالس   «ردند؛ زیرا کشوراي نگهبان را به عنوان مرجع تشخیص شرایط تعیین 
تشـخیص شـرایط احـراز نماینـدگی ایـن       ۀوظیفـ ، )24/5/1369س خبرگان دوره اول (مجل

امـل حاصـل   که شناسایی کفقهاي شوراي نگهبان گذارده شد و در مواردي  ةمجلس بر عهد
  ،به تعبیر دیگر 11».بینی سنجش معلومات (امتحان) فقهی شدپیش، نبود

قـانون اساسـی از سـوي مجلـس      108اولین قانون انتخابات خبرگان که به استناد اصـل  
خبرگان به تصویب رسید توسط فقهاي شوراي نگهبان تهیـه و تنظـیم شـده و بـه تأییـد      

قرار شد هر تغییر یا اصـالحی  ، 108هم رسید. براساس همان اصل  حضرت امام خمینی
اصالحاتی ... هم در قانون مذکور به همین شکل و از همین طریق مورد اصالح واقع شود 

به آن وارد شد و سه بار با نظـر موافـق    حضرت امامیعنی در زمان خود  1361در سال 
  12».ایشان مورد اصالح واقع گردید

اندیـداتوري در انتخابـات مجلـس خبرگـان رهبـري بـه       ک. اعضاي شوراي نگهبان بـراي  7
ن فقهـاي  ندارند؛ زیرا شرط عضویت و انتخاب آنها بـه عنـوا  نیازي بررسی صالحیت فقهی 

بـر  ، اجتهاد آنها قبالً تأییـد شـده اسـت   ، بنابراین. فقاهت و اجتهاد آنهاست، شوراي نگهبان
 5ی قانون انتخابات مجلس خبرگان موضوع اصول یاجرا ۀنامینیآ« 11 ةماد 2 ةاساس تبصر

 18/7/1361مصـوب جلسـه مـورخ    ، »قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران  108و  107و 
ید کـرده  أیت را اجتهاد آنان و یا ضمناً اًحصریمعظم انقالب که رهبر  کسانی« :شوراي نگهبان

 ».نظر علمی نیازي به تشخیص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت از، باشد
حـق  هسـتند،  داوطلـب نماینـدگی   کـه  شوراي نگهبان در انتخابـات اسـتانی،   فقهاي  .8

 ۀنامـ ینیـ آ« 11 ةمـاد  4 ةزیرا براسـاس تبصـر   ؛گیري ندارند تا ذینفع باشندنظارت و تصمیم
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چنانچه اعضاء شوراي نگهبان داوطلب نماینـدگی  « »ی قانون انتخابات مجلس خبرگانیاجرا
انـد  توانند نسبت به انتخابات استانی که از آنجـا داوطلـب شـده   مجلس خبرگان گردند نمی

  ».نظارت و اتخاذ تصمیم نمایند

  باطل در انتخابات خبرگان دور. ۳
زیـرا فقهـاي    ؛ور باطـل وجـود دارد  داین باورند که در انتخابات خبرگان رهبـري   برخی بر

و آنها نیز صالحیت داوطلبـان انتخابـات خبرگـان     کندرهبري انتخاب میرا شوراي نگهبان 
  کنند:می رهبري را بررسی

وب اي از افراد منصسپردن بررسی صالحیت کاندیداهاي نمایندگی مجلس خبرگان به عده
طرفی یا عدم توانایی منتخبان در انجام دقیـق  تواند شبهاتی در خصوص عدم بیرهبري می

کـه در اصـطالح   ، بسـته  ةدایـر  ...نظارت بر عملکرد رهبري را به دنبال داشته باشد ۀوظیف
معناست که فقهاي بزرگوار منصوب رهبري  بدین، شودتعبیر می »دور«حکما و فالسفه به 

صالحیت یا عدم صالحیت فقهاي دیگري هسـتند کـه قـرار     ةکنندی تعییندر شرایط کنون
از پایـه در معـرض    [نظارتی] بدیهی است چنین نظراتی، است بر مقام رهبري نظارت کنند

  13.تردید است
  گوید:می منتقد دیگري در همین زمینه

است پـس  زیرا شوراي نگهبان منتخب رهبر ، انتخاب خبرگان گرفتار یک دور باطلی است
ـ   خـود رهبـر معـین    ۀبا دخالت این شورا در امر خبرگان رهبري در حقیقت رهبر از ناحی

شود؛ پس براي رفع این محذور الزم است نظارت استصوابی شوراي نگهبان بـه طـور   می
  14.کلی لغو شود

  نقد و بررسي
  گوید:در تعریف دور می علّامه طباطبائی. 1

، ه وجودش متوقف بر آن اسـت کدور عبارت است از توقف وجود چیزي بر چیز دیگري 
 دور مصرح نامیده، و این دور، »ا«بر » ب«و توقف » ب«بر » ا«یا بدون واسطه مانند توقف 

دور ، و ایـن دور » ا«بر » ج«و » ج«بر » ب«و » ب«بر » ا«شود؛ یا با واسطه مانند توقف می
محال بودن دور قریب به بدیهی است؛ زیرا مستلزم تقدم چیـزي بـر   شود. می مضمر نامیده

  15.ضروري است، وجود خود است و محال بودن این
  گوید: در تبیین و توضیح دور می اهللا مصباحآیت

ست که هر موجودي شود این امی مطرح، ت و معلولکی از مطالبی که پیرامون رابطۀ علی
ـ مم، موجود دیگري اسـت  ر در پیدایشاز آن جهت که علت و مؤث ن نیسـت در همـان   ک
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و ، معلولِ خـودش  تی معلولهیچ علآن باشد. و به دیگر سخن،  معلول و محتاج به، جهت
سـت یـک   محـال ا ، ت خودش نخواهد بود. و به عبارت سـوم علت براي عل، از نظر دیگر

ل. و ایـن همـان قضـیۀ محـال بـودن      ت باشد و هم معلـو موجود نسبت به دیگري هم عل
م از قضایاي قریب به بداهت کتوان آن را از بدیهیات و دستمی هکهاي دوري است تعل
ی دربـارة آن  درست تصور شـود جـاي شـک   ، اگر موضوع و محمول آن شمار آورد وه ب

نیازمنـدي اسـت و جمـع بـین     ، نیازي و الزمۀ معلولیتبی، یت؛ زیرا الزمۀ علنخواهد ماند
  16.اقض استتن، جهت کنیازي در ینیازمندي و بی

ن نیست و در مسائل سیاسی و ممکدور فلسفی محال عقلی است؛ یعنی تحقق آن ، بنابراین
ن بـودن آن  کاجتماعی دور فلسفی وجود ندارد؛ زیرا وقوع چیزي دلیل بر محال نبودن و مم

ه کـ بل، توانـد دور فلسـفی باشـد   نمـی ، شودمی است. آنچه در مورد انتخابات خبرگان گفته
نـد؛  کمـی  ر هم وجود ندارد؛ زیرا رهبري فقهاي شوراي نگهبان را انتخـاب ل ظاهري دوکش

بـر  ، ه هماننـد سـایر انتخابـات   کبل، نندکنمی ولی شوراي نگهبان اعضاي خبرگان را انتخاب
 هـیچ چیـزي  «زیـرا   ؛ننـد و ایـن هـیچ نسـبتی بـا دور نـدارد      کمی انتخابات خبرگان نظارت

و به دیگـر سـخن: دور   ، راي معلول خودش باشدت براي خودش و یا معلول بتواند علنمی
  17»محال است.، در علل

مراحـل  ؛ چون استدالل نیز ناقص است و دور در این مورد صادق نیست، اینعالوه بر 
اعضـاي مجلـس خبرگـان را    انتخاب و تشکیل مجلس خبرگان ناقص بیان شده و مردم که 

شـوراي نگهبـان و   ، (رهبـري  تا شکل ظاهري دور است نادیده گرفته شده، کنندمی انتخاب
در حالی که تشکیل مجلس خبرگـان بـدون رأي و انتخـاب    ، درست شود مجلس خبرگان)

ند و رهبـري و شـوراي   کنمی مردم انتخاب رایعنی خبرگان رهبري ، گیردمردم صورت نمی
  کند.نه آنها را انتخاب و نه برکنار می، نگهبان
انـد  ردهکانتخاب  مرا خبرگان زمان حضرت اما ـ ظله العالیمد ـ . مقام معظم رهبري2

بـر  ره، نـونی کیعنـی خبرگـان    ؛اندنقشی در انتخاب ایشان نداشته، و مجالس خبرگان بعدي
یعنـی  » ف وجود الشیء علی ما یتوقّف وجوده علیـه توق«. بنابراین، کندبعدي را انتخاب می

  و معلول واحد نیستند.علت ر موضوعیت ندارد و به تعبیر دیگر، دو
ند ابا هم مرتبط یکه هرکبسته وجود دارد  ۀحلق کهاي سیاسی غیراسالمی ی. در نظام3

ها این نظام. بخشی وجود نداردیتمشروع براي، سلسله مراتب طولی، و خارج از این حلقه
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اي جز این نوع دور وجود نـدارد. بـه تعبیـر    د و هیچ راه و چارهنشومی با همین شیوه اداره
  :اهللا مصباحآیت

 یاسـت س یلسوفانال را فکاش ینوارد است. ا یادن يهابه تمام نظام يابه گونه [دور] الکاش
ـ راتکدم ینظام ید: اگر بخواهیندگومی اند. آنهاردهکمطرح  کیراتکدمو يهادر نظام بـه   کی
انجـام   یريگيرأ یمقرّراته بر اساس کور مستلزم آن است کق نظام مذتحق، یاوریدوجود ب

ـ کبـا اصـل دمو   یدحال اگر بخواه. یستم نوجز رفراند یراه یعنی ؛شود انتخابـات  ، یراس
ـ ک ینند در حالکبرگزار  یمقرّراتانتخابات را طبق  ینا یسانک یدبا، یردانجام گ  یچه هنوز ه

طبق  و، یستمعتبر ن، ار شودک یندار اعهده یهر مقام رده است!کن یدااعتبار پ ینهاد و دولت
 یتمشروع، یراسکطبق اصول دمو یراز ؛اعتبار ندارد، یردانتخابات انجام گ ینا یمقرّراتهر 

ـ راتکنظـام دمو  ید... طراحـان آیمردم به دست م يومت از رأکدولت و ح گونـه  یـن ا کی
 م.یشناسنمی را يم و راه بهتریندار ياچاره یندگومی یول، دانندمی االت را منطقاً واردکاش
، ندهنـد  يتا مـردم رأ  یراز ؛ندارد یراه حل یراسکدمو يهادر نظام ]دور[ال کاش، ینابربنا
ـ   يحق برگزار یمقام یچه ـ ، یـرد نگ ورتانتخابات را ندارد و تا انتخابـات ص  یمقـام  یچه

  18.است کیراتکدمو يهاال نظامکاش ینا ندارد! یتمشروع
   ،به همین دلیل. هاي سیاسی دیگر متفاوت استمشروعیت نظام اسالمی با نظاممبانی 

دولـت  ، یبه سبب حـق شـرع   لامام راح یرا؛ زیستوارد ن یبه نظام اسالم [دور] الکاش
ـ  یـت اسالم حج یاسیتا انتخابات را انجام دهد؛ در نظام س، ردندکموقت را منصوب  الم ک

ـ     یتو اعتبار و مشـروع  یستمردم ن يرهبر به رأ  ياز رأ ینظـام و رهبـر برگرفتـه و ناش
خبرگان فقط  ۀیفوظ، نندکنمی را به رهبر اعطا یترا خبرگان مقام والیز، باشدنمی خبرگان

ـ  یاناطهار بائمه  آن را یطه شراک، است یاله يمصداق رهبر یصتشخ انـد. خبرگـان   ردهک
ـ  می یستهشا يرهبر و یتوال يه امام معصوم براکرا  یسکند اموظف  یداند به مـردم معرف

 شـهادت  یـد مرجـع تقل  یـت خبره بـر اعلم  نفره دو ک، یدمراجع تقل یصنند. همانند تشخک
ـ بل، بخشـند نمـی  یـت اعلم یدبه مرجع تقل، خبره دهند؛ روشن است شهودمی  یـت ه اعلمک

دهنـد و  مـی  یصو شهود فقط آن را تشـخ ، خداست يآن از سو یته حجکاست  یتیواقع
  19.نندکمی یمعرف

یـا خبرگـان نیسـت و شـیوه     در اسالم به رأي و انتخـاب مـردم    اعتبار و مشروعیت رهبري
 مکـه حضـرت امـا   همچنـان . رهبري نیستانتخاب رهبري نیز منحصر به مجلس خبرگان 

  منتخب خبرگان رهبري نبودند.
ی بیــان آثــار مترتــب بــر آن؛ یعنــ، دور در خبرگــان رهبــري ۀ. هــدف از طــرح مســئل4

شوراي نگهبان و خبرگان رهبري است؛ اما سـوء اسـتفاده در هـر سـه     ، رهبري ةسوءاستفاد
  مورد منتفی است:
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  سوء استفاده رهبري به دلیل نظارت پیشینی و پسینی منتفی است: الف.
و عـدالت در انتخـاب    ارهبري (نظارت درونی) یعنـی تقـو   ةشرایط ویژ :نظارت پیشینی

هـاي نظـام اسـالمی    از انحصارات و ویژگی، صد و نهمکرهبري مندرج در اصول پنجم و ی
این شرایط و صفات مانع هرگونه تبانی و سوء اسـتفاده از قـدرت و عـزل و نصـب      .است

در رهبـري بـا ضـمانت اجـراي     ، مفاسد مترتب بـر دور ، ی است؛ بنابراینایبراي اغراض دنی
  .شودمی نتفیقوي درونی م

رهبري مشمول انواع نظـارت بیرونـی   ، عالوه بر نظارت پیشینی و درونی :نظارت پسینی
صـد و  کنظارت سیاسـی (اصـل ی  ، صد و چهل و دوم)ک(اصل ی شود: نظارت قضاییمی نیز

  یازدهم) و نظارت مردمی (اصل هشتم).
شوراي نگهبان به دلیل شرایط اخالقی در انتصـاب آنهـا منتفـی اسـت؛      ةاستفادب. سوء

انتخاب فقهاي شوراي نگهبـان مشـروط بـه     20، م قانون اساسیکزیرا براساس اصل نود و ی
  شرط بسیار مهم عدالت است.

استفاده خبرگان رهبري نیز به دلیل شرایط انتخاب آنهـا منتفـی اسـت؛ زیـرا بـر      . سوءج
خبرگـان رهبـري بایـد    ، داخلی مجلس خبرگـان  ۀنامینیآو ن انتخابات قانودوم  ةاساس ماد

سـوابق سـوء سیاسـی و    باشـند و   شایسـتگی اخالقـی   اشتهار بـه دیانـت و وثـوق و   داراي 
فکـر  هاي سیاسی همکاندیداهاي خبرگان در گرایش، نایعالوه بر  21نداشته باشند. اجتماعی

، هـاي سیاسـی متفـاوت باشـند    از گرایششوند نیستند و ممکن است کسانی که انتخاب می
و به مجلـس   شده هاي متفاوتی انتخابگونه که در انتخابات مختلف افرادي با دیدگاههمان

  رود.استفاده و تبانی از بین میسوء ۀزمین، بنابراین .اندخبرگان رهبري راه یافته
  بازنگري قانون اساسی نیز مطرح شده است: شوراي. شبهۀ دور در 5

فقهـاي   ةیکی تشخیص صـالحیت بـه عهـد    ...هشتم سه مطلب هست:  و ل یکصددر اص
فقهـاي شـوراي نگهبـان     ةبا قسمت سوم هم که این کار بـه عهـد  ... شوراي نگهبان است

کنم این یک دور است که مـا  گذاشته شده من مخالفم. علتش هم این است که من فکر می
کند فقهاي شوراي نگهبان کسانی می خابفقهاي شوراي نگهبان را انت، زنیم. یعنی رهبرمی

  22.کنندمی هستند که صالحیت منتخبین رهبري را تأیید
زیـرا آن را در  ؛ بازنگري قانون اساسی به این شبهه پاسخ داده شـده اسـت   شورايدر همان 

اند و با تصویب نظارت شوراي نگهبان بـر انتخابـات مجلـس    حد یک توهم ضعیف دانسته
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در ، به شوراي نگهبان مجلساین تشخیص صالحیت داوطلبان خبرگان رهبري و واگذاري 
  اند:واقع این شبهه را وارد ندانسته

فقهاي شوراي نگهبان  ةتشخیص را به عهد ۀلئبعضی دیگر از بزرگوران هم فرمودند که مس
شد) ک نفر نبا(ی ما به نظرمان آمد که اگر بخواهد در داخل نظام یک جمعی باشند .بگذارند

ط خبـره  یتشخیص بدهد که فالن شـخص داراي شـرا  ، که آن جمع صالحیت داشته باشد
حاال باز آقایان نظرشان این است  .ر از اینجا نیافتیمتجمعی را منسجم، بودن هست یا نیست

اند پس جاي توهم این هست کـه رهبـر یـک    که نه چون اینها از طرف رهبر انتخاب شده
خواهد در فقهاي شوراي نگهبان گذاشته باشد و بعد آنهـا هـم   ش میاشخاصی را که خود

بروند خبرگان را با ساخت و پاخت یک عده افرادي که باندي هستند انتخاب بکنند! ایـن  
گویند او هم منصوب می قضائیه البد ةرئیس قو یم مثالًیاگر بخواهیم بگو ...، درست نیست
قضائیه و دادسـتان کـل کشـور آن هـم      ةقو اگر رئیس دیوان عالی کشور و، رهبري است

  23.منصوب رهبرند بعضی مع الواسطه باز

  به صالحيت خود خبرگان . رسيدگي۴
بـر  خبرگـان  داوطلبان مجلس  تیبه صالح یگدیرسند براساس قانون اساسی ابرخی مدعی

  ند:نکواگذار  يگریرا به نهاد د تیولئمس نیاتوانند می و آنان خود خبرگان است ةعهد
ـ  زیدر مورد مجلس خبرگان ن ـ صـراحت دارد   یقانون اساس ـ ک  تیبـه صـالح   یگدیه رس

شـش   ةرا به عهـد  تیولئمس نیه آنان اکخود خبرگان است  ةداوطلبان آن مجلس بر عهد
ـ نه به دل اریاخت نیاند. پس اردهکواگذار ، آن ياعضا ۀنه هم، نگهبان يعضو شورا هیفق  لی

 يشـورا  يعلت به فقها نیه به اکبل، نگهبان از آن يراشو ریتفس ای یقانون اساس 99اصل 
 هـر لحظـه  ، نیرده اسـت و بنـابرا  ک بیه مجلس خبرگان تصوکنگهبان واگذار شده است 

  24.ندکواگذار  يگریرا به نهاد د تیولئمس نیتواند امی

  نقد و بررسي
 یسـ قـانون اسا «گویـد:  مـی  . صدر و ذیل این گفتار با هم تناقض دارد؛ زیرا در صـدر آن 1

 ؛»خود خبرگان اسـت  ةداوطلبان آن مجلس بر عهد تیبه صالح یگدیه رسکصراحت دارد 
؛ یعنـی در صـدر   »رده استک بیمجلس خبرگان تصو«گوید: می ولی در ذیل همین عبارت

را به قانون اساسی و در ذیل آن به مجلـس خبرگـان   داوطلبان  تیبه صالح یگدیرسگفتار 
  دهد.می نسبت
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 یگدیرسـ «یا ضمنی گفتـه باشـد    آشکاراه ک. در قانون اساسی هیچ اصلی وجود ندارد 2
صـد  کی اصـل ه براساس کبل، »خود خبرگان است ةداوطلبان آن مجلس بر عهد تیبه صالح

  و هشتم قانون اساسی
داخلـی جلسـات    ۀنامکیفیت انتخاب آنها و آیین، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان

اولین شوراي نگهبان تهیه و با اکثریـت آراء   يفقها ۀخستین دوره باید به وسیلآنان براي ن
رهبر انقـالب برسـد. از آن پـس هرگونـه تغییـر و      آنان تصویب شود و به تصویب نهایی 

مربوط به وظایف خبرگان در صـالحیت  مقرّرات  نظر در این قانون و تصویب سایرتجدید
  .خود آنان است

 و و شـرایط خبرگـان   شـمار مربـوط بـه   قـانون  ، اصل آمده این است آنچه در این، بنابراین
یعنـی  ، شـرایط و تعیـین صـالحیت    بودن و یا نبـودن ولی بررسی ، ستکیفیت انتخاب آنها

شـوراي   ةنظارت بر این قانون با خود قانون و قانونگذار متفاوت است و نظـارت بـر عهـد   
  نگهبان است.

تشـخیص صـالحیت داوطلبـان مجلـس      توانـد مرجـع  نمی و یا نهادي، . هیچ شخص3
خبرگان را تغییر دهد؛ زیرا این مرجع براساس قانون اساسی تعیین شده اسـت. در مشـروح   

ه نظارت بر انتخابات خبرگان رهبري به شـوراي  ک شوراي بازنگري قانون اساسیرات کمذا
ولیت تشخیص صالحیت به شـوراي نگهبـان تصـریح    ئبه واگذاري مس، نگهبان واگذار شده

  شده است؛ زیرا:
ین اصـل یکصـد و هشـتم مطـرح     آشکارا در متن اصل پیشنهادي جانشاین مطلب ، اوالً

  شده است:
به منظور نظارت بر حسن انجام وظـایف رهبـري و اجـراي اصـل      :اصل یکصد و هشتم

یکصد و هفتم و یکصد و یازدهم و انجام سایر وظایف مذکور در این قـانون تعـدادي از   
مجتهدین عادل و آگاه به زمان که داراي قدرت تشخیص و احراز شرایط و صفات رهبري 

شوند. تشخیص صالحیت اب میباشند با رأي مستقیم و مخفی مردم به عنوان خبرگان انتخ
  25.داوطلبان مجلس خبرگان به عهده فقهاء شوراي نگهبان است

  ولیت نیز بیان شده است:ئدر همان شوراي بازنگري دلیل این مس، ثانیاً
به خاطر اینکه  ؛تشخیص صالحیت داوطلبان هم به عهدة فقهاء شوراي نگهبان گذاشته شد

د تشخیص شرایط بدهنـد یـا نـه؟ غیرفقهـا گفتنـد      تواننله فقه مطرح است و اینکه میئمس
  26.تواندنمی
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(اصـالح اصـل    36 ۀجلسـ ، شوراي بازنگري قانون اساسی جمهوري اسالمی ایراندر ، ثالثاً
  27به بررسی صالحیت تصریح شده است. نود و نهم)

در نهایت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان رهبري با همـین هـدف بـه    ، رابعاً
  شد.ر کدر اصل نود و نهم ذ، و در جلسات تنظیم اصول، رسیدتصویب 

  خبرگان و آثار آن شرط اجتهاددوم:  قسمت
 :متفاوتی طرح شده اسـت هاي شرط اجتهاد داوطلبان مجلس خبرگان رهبري دیدگاه ةدربار

 صد و هفتم قـانون اساسـی و انتخـابی بـودن رهبـري     کبرخی شرط اجتهاد را ناقض اصل ی
و برخی اصـل   ؛ندشمارمیومت کی آن را ناقض اصل ششم و مردمی بودن حبعض ؛دانندمی

  شود.می ور بررسیکمذهاي این شرط را قبول ندارند. در این قسمت دیدگاه

  يكصد و هفتم قض اصلانري ب. تأييد اجتهاد توسط ره۱
گوینـد تأییـد اجتهـاد    مـی  بعضی دربارة نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان رهبري

نفی انتخابی بودن رهبري و نقـض   سببتوسط رهبري ، برخی از داوطلبان مجلس خبرگان
  شود:اصل یکصد و هفتم می

نگهبـان جهـت    يبـر شـورا   ينظر رهبـر  تیبه اولو راجع 28فوق االشاره ةماد 2 تبصره
ه کـ را  یاشخاصـ  تیصـالح  يه رهبـر کاست  یمعن نیشرط اجتهاد داوطلبان به ا صیتشخ

بـودن   یم بـر انتخـاب  کبا اوصاف حا يامر نیدهد. چنمی صیتشخ، نندیگزرا بر يرهبر دیبا
 یحالـت انتخـاب   نیـ در ا رایـ ز ؛اسـت  یقانون اساس 107منافات دارد و ناقض اصل  يرهبر

  29.ردیگمی قرار دیدر معرض ترد يبودن رهبر

  نقد و بررسي
  براساس اصل یکصد و هفتم:

 اسالمی و بنیانگذار جمهوري اسالم جهانی از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقالب پس
و  مرجعیت به قاطع مردم اکثریت از طرف که خمینی امام العظمی اهللاآیت حضرت ایران

 . خبرگـان است مردم منتخب خبرگان ةعهد رهبر به تعیین، شدند و پذیرفته شناخته رهبري
و  بررسـی  و یکصد و نهـم  پنجم واجد شرایط مذکور در اصول يفقها ۀهم ةدربار رهبري

 لئیـا مسـا   فقهـی  و موضـوعات  احکـام  به را اعلم از آنان یکی هرگاه ؛کنندمی مشورت
 از صـفات  در یکـی  خاص یا واجد برجستگی عامه مقبولیت یا داراي و اجتماعی سیاسی
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 کنند و در غیر اینمی انتخاب رهبري دهند او را به تشخیص یکصد و نهم مذکور در اصل
  . ...نمایندمی و معرفی رهبر انتخاب عنوان را به از آنان یکی صورت

 رهبري ندارد تأیید اجتهاد برخی از داوطلبان خبرگان توسط رهبري منافاتی با انتخابی بودن
  زیرا:

نـه  ارهاي اثبات شـرط اجتهـاد اسـت؛    کی از راهکی، رهبري دربارة شرط اجتهاد. نظر 1
  ،اللّه محمد مؤمنتآیراه اثبات آن. به تعبیر تنها 

ـ  ، است يیک راه همان تأیید رهبر، مورد احراز اجتهاد نامزدها در  یاما اگر در مـورد کس
ـ  يدیگر يهاراه، نبود ياز جانب رهبر يتأیید کـه اکثـر   این یدر نظر گرفته شده است: یک
را تأیید کننـد. راه دیگـر ایـن اسـت کـه کاندیـداها        یاجتهاد کس، نگهبان يشورا يفقها

 رادرس خـارج   يتقریرهـا یعنـی   ؛عرضه کنندخود را  یو فقه یعلم يهاخودشان رساله
ـ نه اینکه فقط صرف ، نظر خودشان هم در آن آشکار باشد که یالبته به صورت و  یرونویس

نظر تقریرکننده را فهمید و اجتهادش را احراز ، ـ تا بتوان از آن تقریرات دفتر پرکردن باشد
ـ ، یاحراز صالحیت علم يبرا ...کرد. راه دیگر امتحان گرفتن است افـراد را خـود    یبعض

هـم   یگـاه ، هسـتند  يقـو  یدانند که از جهت علمینگهبان به طور یقین م يشورا يفقها
 ییا اینکه گـاه ، است يدروس حوزو یکه او یک مدرس خارج یا سطح عالمعلوم است 

 یم یاست که ما ط یهایراها هدهند. اینیبه اجتهاد او شهادت م، صاحب صالحیت يعلما
خواهیم و نهایتـاً هـم امتحـان    یرا م یعلم يهانشد آن وقت نوشتهها اگر از این راه، کنیم
  30.یو کتب یشفاه

نـه  ، شـرط اسـت   کتأییـد یـ  ، و تأیید رهبرياست  طیاز شرا یکیشرط اجتهاد تنها . 2
و  نگهبان است يبا شورا طیشرا ریسا صیتشختأیید تمام شرایط و تعیین صالحیت نهایی. 

  ممکن است سایر شرایط اثبات نشود.
  ور در انتخابات پیروز شود.ک. در صورت اثبات تمام شرایط معلوم نیست فرد مذ3
ساز اداي زمینهایط اخالقی خبرگان مانع از تخلف از قانون و شر، . در صورت پیروزي4

  وظیفه است.
  آنان ندارد.کردن یا انتخاب نکردن و رهبري دخالتی در انتخاب اند . خبرگان مستقل5
تأیید یک شرط از شرایط خبرگـان  ، بنابراین، کنندمی رهبر بعدي را انتخاب، خبرگان. 6

  خاب رهبر کنونی ندارد.ارتباطی با انت، کنونی توسط رهبر
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  ناقض اصل ششم، جتهاد توسط شوراي نگهبانا صيتشخ.  ۲
، انتخابات خبرگان رهبري توسط شوراي نگهباناجتهاد داوطلبان  صیتشخگویند برخی می

  شود:می نقض اصل ششم و مردمی بودن حکومت سبب
ه منتخب ک يدر مجلس خبرگان به نهاد تیاجتهاد داوطلبان عضو صیتشخ تیولئمس ۀاحال

ـ عضـو فق  شـش  رایز؛ است یقانون اساس 6ناقض اصل ، ستیمردم ن نگهبـان   يشـورا  هی
 ازیه دو برابر تعداد مورد نکاعتبار  نیبه ا زیآن ن دانحقوق ششهستند و  یانتصاب ماًیمستق

ـ   یانتصاب ده خوک هیقضائ ةقو سیرئ ياز سو  نفـر  شـش شـده و   یاست به مجلـس معرف
 ندیآمی به شمار یانتصاب میمستقریبه طور غ، گردندمی آنان انتخاب نیمزبور از ب دانحقوق
  31.گرددمی تیدچار محدود 6مردم برخالف اصل  يلحاظ حق رأ نیو به ا

  گوید:منتقد دیگري می
شـود و  می رنگهاي شوراي نگهبان در انتخابات بسیار کممردمی بودن حکومت با دخالت
نود و نهـم ذکـر شـده    آنچه در اصل .کندمی بسیار دلسردمردم را از شرکت در انتخابات 

انتخابات مجلس شـوراي اسـالمی و   ، جمهورنظارت شوراي نگهبان بود بر انتخاب رئیس
پرسی؛ و ظاهر لفظ و منظور از آن نظارت بر حسن جریـان  مراجعه به آراي عمومی و همه

رگان نیـز بـه طـور    بتخاب خو نسبت به ان، انتخابات و جلوگیري از تقلبات و تخلفات بود
  32. ...کلی ساکت بود

  نقد و بررسي
. اصل ششم قانون اساسی ارتباطی با انتخابات خبرگان رهبري ندارد؛ زیرا تمام انتخابـات  1

  براساس اصل ششم: ر نشده است.کر شده؛ ولی انتخابات خبرگان ذکدر این اصل ذ
 از راه، شـود  اداره عمـومی  ءآرا ءاتکـا  امور کشـور بایـد بـه    ایران اسالمی در جمهوري

شوراها و نظایر  اعضاي، اسالمی شوراي مجلس نمایندگان، جمهوریسئر انتخاب :انتخابات
  .گرددمی معین قانون دیگر این در اصول که در مواردي پرسیهمه یا از راه، اینها

ارهاي اجرایی نقـش  کشور و کامور  ةه در ادارک. اصل ششم مربوط به انتخاباتی است 2
عمـده بـه عهـده     ۀاي ندارد؛ زیرا دو وظیفدارد؛ ولی مجلس خبرگان در امور اجرایی وظیفه

و  ،صد و هفتمکبراساس اصل ی رهبر تعیینارتباطی با این انتخابات ندارد:  یکدارد که هیچ
  صد و یازدهم.کتشخیص وجود و تداوم شرایط رهبر براساس اصل ی

. ادعاي انتخابی نبودن شوراي نگهبان ناصواب است؛ زیرا هیچ شخصی در جمهـوري  3
شود. مردم مسـتقیماً خبرگـان   نمی مستقیم مردم انتخاباسالمی بدون دخالت مستقیم یا غیر
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 (مصـداق رهبـري را تشـخیص    گزیننـد برمیرهبر را ، نند و خبرگان مردمیکمی را انتخاب
ند. مـردم نماینـدگان مجلـس را    کمی ي نگهبان را انتخابدهند) و رهبر شش فقیه شورامی

شوراي نگهبان را بعد از معرفـی رئـیس    دانحقوق نند و مجلس ششکمی مستقیماً انتخاب
  .گزیندبرمیقضائیه  ةقو

و بر اساس قانون اساسی  33جزئی از این نظام مورد قبول مردم است، نگهبان . شوراي4
ارهـاي قـانونی ایـن نظـام     کون اساسـی در چـارچوب راه  قـان  34،ندکمی بر انتخابات نظارت

را پرسی به تأیید مردم رسیده است؛ قانون نظارت بر انتخابات مردمی تدوین شده و در همه
نظـارت شـوراي   ، بنـابراین  اند.کردهنیز نمایندگان مردم در مجلس شوراي اسالمی تصویب 

نظـارت همـواره بـراي    ، ه بـر آن نـدارد. عـالو  مردمی بودن حکومت نگهبان هیچ منافاتی با 
ه تضـمینی  کـ شـود؛ بل نمـی  دلسردي مـردم  سببو صحت عمل است و این نه تنها  بررسی

  بیشتر مردم است. هرچه براي صحت انتخابات و مشوقی براي حضور
نظارت بر انتخابات خبرگان رهبري به اصـل نـود و نهـم    ، . در بازنگري قانون اساسی5

  شوراي نگهبان است. ةامل بر این انتخابات به عهدکنظارت ، اضافه شد؛ بنابراین

  به مجلس خبرگان نامجتهدغيرورود . ۳
، بنـابراین . رهبري غیر از اجتهاد و تخصص در فقه شرایط دیگري نیز داردگویند: می برخی

هاي مختلف در مجلس خبرگان رهبري حضـور داشـته باشـند تـا     باید کارشناسانی از رشته
منحصـر نمـودن   گوینـد:  مـی  نیـز  شـماري نشـوند.  محدود خاصی  اعضاي خبرگان به قشر

  حقوق مردم است ناقض اصل تساوي، ناداوطلبان انتخابات خبرگان به مجتهد
گستردگی وظایف نهاد رهبري در  رهبري نظام تنها در محدوده قواعد فقهی نیست... ۀوظیف

ز فرهیختگـان  اي امجموعـه  ۀحدي است که نظارت بر عملکرد این نهـاد جـز بـه وسـیل    
ـ  ، پذیر نیست. به عبارت دیگـر هاي گوناگون امکاننظر در رشتهصاحب ولیت ئسـپردن مس

اي از تکالیف و وظایف به کسانی که حـداکثر در فقـه و علـوم    گسترده ةنظارت بر حوز
طـور کـه سـپردن    همـان . در مواردي تکلیف ماالیطاق اسـت ، نظر هستندحوزوي صاحب

ها امري غیرعقالیـی و  به کارشناسان سایر رشته »اورع در دین«و  »هم در فقلاع«شناسایی 
فضـا بـراي حضـور     ...جانب بر این اعتقاد هستم که الزم است  لذا این .ناپذیرفتنی است

، دیگـر ... 35.نیز فراهم شـود ، کاندیداهایی که ممحض در برخی علوم و فنون دیگر هستند
 ی از شرایط رهبرکه فقاهت یکیل شود در حالی کقشر خاص تش کچرا خبرگان فقط از ی«

  36ایط دیگري نیز در او معتبر است؟!باشد و شرمی
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نـاقض اصـل تسـاوي مـردم در     ، حصـر داوطلبـان در مجتهـدین   «گویـد:  مـی  منتقد دیگري
جمله حقوق اساسی است و به این لحاظ مادة فوق ناقض برخورداري از حقوق مساوي من

  37».است 3 اصل 8و بند  20و  19اصول 

  نقد و بررسي
  زیرا: ؛اري وجود داردک. در بیان منتقد اول تناقضات آش1

خوشبختانه بسیاري از فقهاي بزرگوار و علماي دینی در علوم جدید کـه  «گوید می، اوالً
 و از طـرف دیگـر  » نظر هستندنیز صاحب، انجام وظایف حکومتی است ۀتسلط بر آنها الزم

اي از تکالیف و وظایف به کسـانی کـه   گسترده ةارت بر حوزولیت نظئسپردن مس«گوید می
» .در مـواردي تکلیـف ماالیطـاق اسـت    ، نظر هستندحداکثر در فقه و علوم حوزوي صاحب

جانبه و توانند نظارت همهمی، نظرندصاحبدر علوم دیگر فقها و علماي دینی اگر ، بنابراین
  بود.لیف ماالیطاق نخواهد کاملی اعمال نمایند و تک

  گوید:می، ثانیاً
هـا امـري   بـه کارشناسـان سـایر رشـته     »اورع در دین«و  »م در فقهلاع«سپردن شناسایی 

کـار بـه   یـد بـر غیـر عقالیـی بـودن سـپردن       کولی بـا تأ  »غیرعقالیی و ناپذیرفتنی است
فضـا بـراي حضـور     ...اینجانب بر این اعتقاد هستم که الزم است «گوید می ارشناسغیرک

  .نیز فراهم شود، ایی که ممحض در برخی علوم و فنون دیگر هستندکاندیداه
صـالحیت علمـی   . 1 شرایط و صفات رهبـر: « صد و نهم قانون اساسی:کیاصل . براساس 2

 .3 عدالت و تقواي الزم براي رهبري امت اسـالم. . 2 الزم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.
در  مدیریت و قدرت کافی براي رهبري.، شجاعت، تدبیر، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی

تـر باشـد   شخصی که داراي بینش فقهی و سیاسی قوي، صورت تعدد واجدین شرایط فوق
  .مقدم است

گویند براي تشـخیص شـرایط   می رهبري ن به مجلس خبرگاناغیرمجتهدمدعیان ورود 
خبرگـان   ها در مجلـس باید متخصصین در این رشته، )3(بند  مندرج در بند اخیر این اصل

زیـرا شـرایط اعضـاي خبرگـان رهبـري نیـز        ؛حضور داشته باشند. این ادعا پذیرفته نیسـت 
قـانون  « دوم ةمـاد  بینـی شـده اسـت. بـه موجـب     متناسب با شرایط رهبري در قانون پـیش 

قانون اساسی  108و  107و  5داخلی مجلس خبرگان مربوط به اصول  ۀنامینیآو انتخابات 
  :10/7/1359مصوب » جمهوري اسالمی ایران
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  ط زیر باشند:یباید داراي شرا مخبرگان منتخب مرد
  ؛شایستگی اخالقی اشتهار به دیانت و وثوق و .الف
حدي که  علمیه بزرگ درهاي تحصیل در حوزه ۀی کامل به مبانی اجتهاد با سابقیآشنا .ب

  ؛بتوانند افراد صالح براي مرجعیت و رهبري را تشخیص دهند
  ؛ی با مسائل روزیبینش سیاسی و اجتماعی و آشنا .ج
  ؛دن به نظام جمهوري اسالمی ایرانمعتقد بو .د
  .سیاسی و اجتماعینداشتن سوابق سوء . ه

سـایر شـرایط    بـر ، تعیین رهبري را بر عهده دارنـد  ۀه وظیفکن و خبرگانی امجتهد، بنابراین
ور در اصل کتواند واجد شرایط مذمی وقتی یک نفراین، رهبري نیز آگاهی دارند. عالوه بر 

توانند این شرایط را می ن به طریق اولیابرخی از مجتهد، صد و نهم در حد رهبري باشدکی
نیـازي بـه   ، رو؛ از ایـن کننـد تري داشته باشند تا بتواننـد رهبـري را انتخـاب    در مرتبۀ پایین

  حضور غیرمجتهدین در مجلس خبرگان رهبري نیست.
  :مصباح اهللاآیتبه تعبیر 

ه خود کترین) براي تصدي مقام والیت فقیه را دارند سانی توان تشخیص اصلح (شایستهک
هـا ـ هرچنـد در مرتبـه      اي از شرایط آن مقام و منصب داشته باشند و از آن ویژگیبهره

ترین ویژگی ولی فقیه فقاهت است ـ زیرا آنچـه  ه مهمکرو مند باشند. از آنتر ـ بهره پایین
ـ اعضاي خبرگـان بایـد فقهـایی باشـند     ، است ـ بنابراین » فقیه«نون آمده والیت در قا ه ک

  38.ار را دارندکصالحیت این 
رهبـري اسـالمی آن اسـت و    ، بارز و انحصاري انقـالب و نظـام اسـالمی ایـران     ویژگی. 3

شـناس و  شرط اجتهاد و فقاهت است؛ بـدون رهبـر اسـالم   ، اصلی رهبري اسالمی ۀمشخص
 .توان اسالمی نامیدنمی این نظام را ـ  الشرایطـ یعنی فقیه و مجتهد جامع  متخصص در دین

به همین  .انتخاب باشد كباید مال، یعنی اجتهاد، ترین شرط رهبريین و مهمنخست، بنابراین
باید به فقـه و  ، خطیر انتخاب رهبر را به عهده دارند ۀه وظیفکدلیل اعضاي خبرگان رهبري 

اشته باشند تا بتوانند این شرط مهم و اصلی را تشخیص دهند. عالوه افی دکاجتهاد آشنایی 
ن نـدارد و  اارشناسان و متخصصـ کن منافاتی با استفاده از نظر ااین شرط عضویت مجتهد بر

د؛ زیرا در تمـام قـوا و   کرن استفاده اتوان از دیدگاه سایر مجتهدمی حتی در مورد اجتهاد نیز
و کمیسـیون  و  مشـورتی هـاي  گـروه ، بـه عنـوان مشـاور   ، انارشناسکهاي از دیدگاه، نهادها
تواننـد بـا ایـن    می شود. خبرگان رهبري نیز در صورت نیازمی هاي تخصصی استفادهگروه

  نماید.می ارشناسان استفادهکاز نظر ، ار معقول و متداولکراه
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تمام علوم انسانی مـورد   رایاست؛ ز ترجامع یو علوم انسان انیسایر اداز . اسالم و فقه 4
، نهـا یشناسـان و فق در آن وجـود دارد. اسـالم  ، م مبـانی و اصـول ایـن علـوم    کنیاز یا دست

ند و در هیچ تخصص دیگـري ایـن جامعیـت    انهیزم نیدر ا ترین عالمان و متخصصانجامع
رهبـر   کزیرا خبرگـان بـراي انتخـاب یـ     ؛ترین استاولویت با جامع، بنابراین .وجود ندارد

رهبـر مـدیر.    و، رهبـر شـجاع  ، امع است نه براي انتخاب رهبران متعدد مانند رهبـر فقیـه  ج
بدون ورود سـایر   ـن  اه اختصاص به مجتهدکنونی کموفق مجلس خبرگان با شرایط بۀ تجر

ظلـه  مدـ    مقام معظم رهبريآمیز دارد و انتخاب صحیح و موفقیت ـ متخصصین غیرمجتهد
ارآمدي خبرگان رهبري و درستی قانون و شـرایط  ک ۀنشان، رگانهمان خب ۀبه وسیلـ   العالی

  انتخاب آنهاست.
  صد و هفتمک. بر اساس اصل ی5

فقهاء واجد  ۀهم ةخبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري دربار ةتعیین رهبر به عهد ...
هرگـاه یکـی از    ؛کنندمی شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت

آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا داراي مقبولیـت  
عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشـخیص  

  . ...کننددهند او را به رهبري انتخاب می
وح قـانون اساسـی و نـص    ن به مجلس خبرگان رهبري خـالف ر امجتهدورود غیر، بنابراین

داشته باشند و آن  كمورد لزوماً باید اشترا کقوانین مربوط است؛ زیرا خبرگان رهبري در ی
فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و  ۀهم ةدربار بررسی و مشورتقدرت 

است و این تخصص و توانایی تنها در مورد مجتهدان صادق اسـت و هـیچ متخصـص     نهم
  ار را ندارد.کعلمی دیگري توانایی این  ۀر هیچ رشتد، دیگر
ــا رو  6 ــابق ب ــان مط ــاد خبرگ ــرط اجته ــول  ش. ش ــول و مقب ــته، معق ــاالري و شایس س

تشخیص شـرایط و انتخـاب    ۀمتخصص و شایست، گرایی است؛ زیرا تنها مجتهدینتخصص
ه کـ  سـانی کارشناسـانه اسـت و   کن غیراند و واگذاري این امر خطیر بـه غیرمجتهـد  ارهبري

  توانایی تشخیص این شرایط مهم را نخواهند داشت.، تخصصی در این مورد ندارند
براي جـدایی فقـه و دیـن از سیاسـت      كن به خبرگان آغازي نامبارا. ورود غیرمجتهد7
  . به تعبیر دیگر:است

ه کسانی اسـت و  چ، منظور آقایان پیشنهاددهنده از متخصصان و کارشناسان امور سیاسی
ها و مکاتب سیاسی بیـرون  مشرب، نظر ایشان است؟ اگر منظور آنان مورد »سیاست«کدام 
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 ۀشده و خالی از ابهام اندیشمبانی شناخته، از اسالم باشد که عالوه بر هویت اسالمی نظام
سیاسـی و   انـد! و امـا اگـر امـور    را نیز نادیده گرفته و آشکارا نفی کـرده  حضرت امام

همان سیاسیات و اجتماعیات اسالم است کـه بایـد   ، اننظر آقایاجتماعی و اقتصادي مورد
خود  ةتصور اینکه دین در حوز، بنابراین ...فقها خواهد بود ةگفت تشخیص آن تنها بر عهد

تصـور موهـوم و نادرسـتی اسـت و     ، سیاست کاري نداشته باشـد  ةباقی مانده و به حوز
 ...مور سیاسی دخالت نکننـد توانند در انمی دینی خودهاي مسلمانان معتقد براساس آموزه

اسـت کـه واقعیـت     خمینـی متفکران مسلمان پنهان مانده بود و تنها  ۀاین نکته از نگاه هم
  39.را به وضوح درك کرده است (نقل به مضمون)» جدایی دین از سیاست«دکترین 

رهبـري و   خبرگـان داوطلبـان مجلـس   اجتهاد از شـرایط   اساسی حذف شرط، عالوه براین
بـه دلیـل   ، اري سیاسـی بـراي نفـوذ در مجلـس خبرگـان     کراه، ورود افراد غیرمجتهد به آن

  ر و همراه است.کن همفانداشتن مجتهد
 مسـاوي  باشـند از حقـوق   که و قبیله از هر قوم ایران مردم«موجب اصل نوزدهم:  . به8

بنـابر اصـل بیسـتم:    » .ز نخواهـد بـود  امتیا و مانند اینها سبب زبان، نژاد، برخوردارند و رنگ
 حقـوق  ۀقرار دارنـد و از همـ   قانون در حمایت یکسان، و مرد از زن اعم ، افراد ملت ۀهم«

» .برخوردارنـد  اسـالم  مـوازین  بـا رعایـت   و فرهنگـی  اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، انسانی
ی ایـران عبـارت اسـت از    ی از وظایف دولت جمهوري اسـالم کاصل سوم ی 8براساس بند 

  ».خویش و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، سیاسی سرنوشت در تعیین مردم ۀعام مشارکت«
تناقضی با حصـر داوطلبـان   ، اصل سوم 8) و بند 20و 19تساوي حقوق (اصل ، بنابراین

ز اامالً رعایـت شـده اسـت و    کدر مجلس خبرگان این اصول ، جتهدان ندارد؛ زیرا اوالًدر م
در این مجلس حضـور  و مانند اینها  زبان، نژاد، رنگاي بدون در نظر گرفتن و قبیله هر قوم

هـر تکلیفـی شـرایطی دارد و هـر     ، پذیرش مسئولیت تکلیف است نه حق؛ ثالثاً، دارند؛ ثانیاً
ه کـ هر تکلیفی را ندارد. اعضاي خبرگـان رهبـري وظـایفی دارنـد      دادن کسی توانایی انجام

ی از کـ آن وظایف را ندارد و اساسـاً ی  اجرايتوانایی ، شرایط آن را نداشته باشده کسی کهر
  آن و واجد شرایط بودن است. اجرايقدرت بر ، شرایط تنجز تکلیف

  گيرينتيجه
  توان به نتایج ذیل دست یافت:بر اساس آنچه در این تحقیق گذشت می

صـالحیت داوطلبـان نیـز     شامل تشـخیص ، صل نود و نهم عالوه بر تعیین نهاد ناظراـ 
 .شودمی
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براساس اصل نود و نهم بعـد از  ، خبرگانداوطلبان مجلس  ـ مرجع تشخیص صالحیت
هـاي  حوزه از استادان معروف درس خارج گواهی سه نفرشوراي نگهبان است و ، بازنگري

نود مربوط به قبل از بازنگري قانون اساسی و تغییر اصل ، بر واجد شرایط بودنمبنی علمیه 
 .و نهم است

دور به نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري وارد نیسـت؛   ۀـ شبه
علـت تـام ایجـادي بـراي دیگـري      ، از این مراحـل  یکزیرا شرایط دور وجود ندارد و هیچ

، اسـت. عـالوه بـر آن   مراحل انتخاب و تشکیل مجلس خبرگان ناقص بیـان شـده    نیست و
 ةیعنـی سـوء اسـتفاد   ، در خبرگان رهبري بیان آثار مترتـب بـر آن   دور ۀهدف از طرح مسئل

اسـتفاده در هـر سـه مـورد بـه دلیـل       وءشوراي نگهبان و خبرگان رهبري است؛ اما س، رهبر
 .شرایط اخالقی منتفی است

نیسـت و آنـان    خـود خبرگـان   ةبـر عهـد  خبرگان داوطلبان مجلس  تیصالح ـ بررسی
زیرا این مرجـع براسـاس قـانون اساسـی      ؛تغییر دهندرا  تیصالح توانند مرجع بررسینمی

 .تعیین شده است
 بـا انتخـابی بـودن رهبـر    ، اجتهاد برخی از داوطلبان مجلس خبرگـان  ةبارـ نظر رهبر در

ی از کـ شـرط و تنهـا ی   کتأییـد یـ   فقـط ، ندارد؛ زیرا تأیید صریح یا ضمنی اجتهـاد منافاتی 
 .هاي احراز اجتهاد استراه

با اصل ششم تناقضی ندارد؛ زیرا اصل ششم هیچ ارتباطی با انتخابات  ـ اصل نود و نهم
خبرگان رهبري ندارد و ادعاي غیرمردمی بودن شوراي نگهبان ناصـواب اسـت؛ زیـرا هـیچ     

 .شودنمی بدون دخالت مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب، شخصی در جمهوري اسالمی
خالف قانون اساسی و قـوانین عـادي   برن به مجلس خبرگان رهبري امجتهدـ ورود غیر

ن عمـالً  امجتهـد ورود غیر، شرط رهبـري اجتهـاد اسـت    تریناست و با توجه به اینکه مهم
  .خواهد بودثمر بی
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