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مقدمه
اصـل پنجـم قانـون اساسـی جمهوری اسـالمی ایـران، با الهام از اندیشـه   های رهبـر فقید انقالب 
اسـالمی حضـرت امـام خمینـی؟هر؟ مقـرر مـی   دارد: »در زمـان  غیـب  حضـرت  ولـی  عصـر ؟جع؟، در 
گاه  به  زمان ،  جمهـوری  اسـالمی  ایـران ، والیـت  امـر و امامت  امت  بر عهـده    ی فقیه  عادل  و با تقوی ، آ
شـجاع ، مدیر و مدبر اسـت ...«. این اصل اساسـی از همان آغاز طرح آن در مجلِس بررسـی نهائی 
کثیری از مردم مسـلمان،  کنش   های مثبت و منفی را در پی داشـته اسـت. جمع  قانون اساسـی، وا
کـرده و البتـه برخـی گروه   هـای سیاسـی  همـراه بـا قاطبـه علمـا، روحانیـون و دانشـگاهیان از آن دفـاع 
بـه انتقـاد و مخالفـت بـا آن برخاسـته   اند. مخالفیـن در بیـان علـت مخالفـت خـود بـا والیـت فقیـه 
اظهـار می   داشـتند: »والیـت فقیـه بـاز تولیـد »اسـتبداد دینـی« اسـت«. ایـن در حالـی اسـت کـه امـام 

خمینی؟هر؟ در دفاع از والیت فقیه آن را مخالف استبداد نامیده و اظهار داشته است: 
فقیه  این اصل والیت  اساسی،  قانون  در اصول  بهترین اصل  ؛  »فقیه مستبد نمی شود... 

است«. )موسوی خمینی،1378،11، 465( 

و فرموده است: 
ى باشد، می خواهیم  ى را ما می خواهیم بگیریم، نمی خواهیم دیکتاتور »جلوی دیکتاتور

)موسوی  ى«.  دیکتاتور نه  است؛  ى  دیکتاتور ضد  فقیه،  والیت  باشد.  ى  دیکتاتور ضد 

خمینی،1378،10، 311( 

گذشت از سه دهه از پیروزی انقالب اسالمی، بعضی همان منازعه قدیمی را دوباره آغاز  پس 
کرده و نوشته   اند: 

والیت  اصل  نتیجه  ؛  زاست...  فساد  بنیاد  از  و  معیوب  فقیه،  مطلقه  والیت  »ساختار 

براندازی  و  قانون شکنی  جور،  و  ظلم  دیکتاتوری،  و  استبداد  جز  چیزی  فقیه  مطلقه   ی 
جمهوری اسالمی، و در نهایت وهن اسالم نبوده است«. 1

گفته   اند:  و بعضی دیگر در سخنانی مشابه 
»تئوری والیت فقیه، عین استبداد دینی است. با این تئوری اصواًل نمی توان نظم دموکراتیک 

کدیور، نامه به رئیس مجلس خبرگان، تیرماه۱۳88.  ۱. محسن 
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بورزد؛ چون  تئوری والیت فقیه، عدالت  آورد. حتی هیچکس نمی تواند در ذیل  به وجود 
گفته اند، قدرت مطلقه، فساد مطلق می آورد...«. 1 که فیلسوفان قدیمی  همان   گونه 

کار بـردن تعبیراتـی ماننـد: »فسـادزا«، »اسـتبداد و دیکتاتـوری«، »قانون   شـکنی« و ماننـد آن  بـه 
ی، ضروری شمرده  کمیت و والیت و که دو شرط »فقاهت« و »عدالت« برای حا درباره زمامداری 
شـده، عجیـب و بـاور نکردنـی اسـت؛ 2 زیـرا حکومـت اسـتبدادی، 3 یـا دیکتاتـوری، 4 حکومـت 
خودکامه   ی یک شخص است، 5 حکومتی مطلقه که به قانون مقّید نمی   باشد. 6 بعضی نویسندگان 
کـه در  در تعریـف حکمـران مسـتبد نوشـته   اند: »اسـتبداد صفـت حکمرانـی اسـت مطلـق العنـان، 
امـورات رعیـت چنانکـه خـود خواهـد تصرف نماید، بدون ترس و بیم از حسـاب و عقابی محقق«. 
ایـن تعریـف، حکومـت اسـتبدادی »قانون   گریـز« و »غیرپاسـخ   گو«  کبـی،۱۳78، 8۳( مطابـق  )کوا
کـه در آن  کـم مسـتبد ماننـد، مـال در دسـت مالک آن اسـت،  اسـت. مـردم و سـرزمین در دسـت حا
گونـه تصـرف و انتفـاع دارد؛ بـا ایـن تفـاوت که قانـون ممکن اسـت اختیارات مالـک را در  حـق همـه 
کم مستبد را  که هیچ قانونی نمی   تواند اختیارات حا برخی انواع تصّرفات محدود نماید؛ در حالی 
مقّید نماید؛ زیرا قانونی جز اراده خود او وجود ندارد و او هر وقت بخواهد، اراده دیگری را جایگزین 

اراده سابق می کند؛ بدون اینکه مجبور باشد علت آن را به شخص یا نهادی توضیح دهد. 7
حال آیا والیت فقیه »قانون   گریز«، »نظارت   ناپذیر« و »غیرپاسخ   گو« است؟ این نوشتار می   کوشد 
یابی قرار دهد.  با ادبیات فقهی و حقوقی، نسبت این اوصاف را با والیت فقیه، مورد بررسی و ارز

۱. عبدالکریم سروش، پایگاه اطالع   رسانی
کنش به برخی ســخنان نظیر آنچه ذکر شــد بیان داشــته اند: »دشــمنان، والیت مطلقه را به معناى اســتبداد  2. مقام معظم رهبری در وا
گر عادل است، نمی تواند مستبد باشد؛  گرفته اند؛ یعنی میل فقیه عادل به صورت دل  بخواه. این معنا در دِل خودش یک تناقض دارد: ا
کار دلش خواست،  گر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل می کند، پس عادل نیست. این نیست مسئله ى والیت مطلقه که فقیه هر  ا

بکند. . . «؛ سخنان در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان،۱7/6/۱۳۹0. 
۳. Despotism

4. Dictatorship

۵. Iain Mclean, Oxford Concise Dictionary of politics, p۱۳۵. 
6. Opcit, p۱40
یم اسبتدادی دیده می   شود. اصل بیست و هفتم متمم این قانون به شخص  7. در قانون اساسی مشروطه ایران به نوعی اوصاف یک رژ

شاه اختیار وضع قانون داده بود، و اصل چهل و چهارم نیز تصریح می   کند »شخص پادشاه از مسئولیت مبری است«. 
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قسمت یکم
قانون   مندی والیت فقیه

برخـالف ادعـای منتقدیـن، اختیـارات ولی فقیه در جمهوری اسـالمی ایران، بـا دو قانون مقّید 
کشور را در چارچوب  می   باشد: »قوانین شرعی« و »قانون اساسی«. به عبارت دیگر، ولی فقیه باید 
احکام شرعی و قوانین موضوعه اداره نماید. در ادامه نوشتار، نخست این دو ادعا را بطور مختصر 

تبیین نموده و سپس مفهوم فقهی و حقوقی والیت مطلقه را نیز مورد توجه قرار خواهیم داد. 

1. حدود فقهی و حقوقی والیت فقیه

در جمهوری اسالمی ایران، اختیارات مقام رهبری به رعایت احکام شرعی و سازوکار مندرج 
کرد.  در قانون اساسی محدود می   باشد. ادله   ی این مدعا را بیان خواهیم 

ملف( والیت محکام ملهی بر زمامدمح مسشمی
گرامی  فلسفه   ی حکومت در اسالم، بسط عدالت از طریق اجرای احکام شرعی است. رسول 
کم مسلمانان، فراتر از این اختیاری نداشت و مجاز نبود بر خالف احکام  اسالم؟ص؟ نیز در مقام حا

اسالم سخنی بگوید، یا قدمی بردارد. در آیات 44 تا 47 سوره مبارکه الحاقه آمده است: 
را با قدرت می گرفتیم؛ سپس رگ قلبش را قطع  او  گر او سخنی دروغ بر ما می بست، ما  »ا

می کردیم، و هیچ کس از شما نمی توانست از )مجازات( او مانع شود«. 

متن آیه مبارکه چنین است: 
ما ِمْنُکْم 

َ
َوتیَن * ف

ْ
َقَطْعنا ِمْنُه ال

َ
َیمیِن * ُثّمَ ل

ْ
نا ِمْنُه ِبال

ْ
َخذ

َ َ
قاویِل * ل

َ ْ
ْینا َبْعَض ال

َ
 َعل

َ
ل ْو َتَقّوَ

َ
»َو ل

َحٍد َعْنُه حاِجزیَن«
َ
ِمْن أ

معنـی آیـات فـوق این اسـت که، پیامبر اسـالم تحـت والیت قوانین الهی اسـت. خدای متعال 
کس تحت والیت او است. احکام شرعی، دستورات خدای  ولی مطلق است1 و همه چیز و همه 
متعـال اسـت کـه در مقـام اعمـال والیـت صـادر شـده اسـت و پذیرش آن بـر همه الزم اسـت. پیامبر 

ُکّلِ َشْی ٍء َقدیٌر«؛ )الشوری 42(: ۹.  َمْوتی  َو ُهَو َعلی  
ْ
َوِلّیُ َو ُهَو ُیْحِی ال

ْ
ْوِلیاَء َفاهلُل ُهَو ال

َ
وا ِمْن ُدوِنِه أ

ُ
َخذ

َ
ِم اّت

َ
۱. »أ
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گر چه حق صدور حکم دارد؛ ولی مکلف است  اسالم؟ص؟ نیز از این قاعده مستثنا نمی   باشد. او ا
کیـد قـرآن کریـم بـر لـزوم اطاعـت از فرمان رسـول خـدا نیز، از  جـز حکـم خـدا فرمانـی صـادر نکنـد. 1 تأ

همین باب است. 2
کـه وقتـی پیامبـِر برخـوردار از صفـت عصمـت، در زمامـداری، شـأنی جـز اجـرای  روشـن اسـت 
احکام اسالم ندارد، ولّیِ فقیه عادل بطریق اولی چنین اختیاری ندارد و هیچ یک از عالمان دین، 
ی در چارچوب  چنیـن اختیـاری بـرای ولـی فقیه قایل نشـده اسـت؛ بلکه آنان بر ضرورت حرکـت و
کـه والیـت فقیـه، نـه والیـت بـر تشـریع؛ بلکـه  کیـد می   کننـد  کیـد می   کننـد. 3 آنـان تأ احـکام اسـالم تأ
ی   علیه« آن است. 

ّ
والیت در چارچوب شریعت است. 4 او بر شریعت والیت ندارد؛ بلکه خود »مول

ب( جایگاه قانون مساسی دح نظام والیی
قانـون اساسـی در نظـام والیـی جایـگاه ممتـازی دارد و نقض آن در حوزه تقنیـن، اجرا و قضا، بر 
هیچ   کـس روا نمی   باشـد. مطابـق اصـل۱۱۳ قانـون اساسـی، 5 عالی   تریـن مقـام سیاسـی در جمهوری 
ی   اسالمی ایران، مقام رهبری است و مطابق اصل۱07 »رهبر در برابر قوانین  با سایر افراد کشور مساو
اسـت «. مقام معظم رهبری )مدظله( مکررًا بر لزوم رعایت قانون توسـط همه، از جمله خود ایشـان 
کـرده  کـه رهبـری از رعایـت قانـون اسـتثناء شـده اسـت، صریحـًا نفـی  کـرده و ایـن مطلـب را  کیـد  تأ

است. ایشان اظهار داشته   اند: 
که در قانون اساسی آمده، معنایش  که این والیت مطلقه   ی فقیه  »بعضی ها خیال می   کنند 

که دلش بخواهد، می   تواند بکند. معنای  کار  که رهبری مطلق   العنان است و هر  این است 

احترام  آنها  به  و  کند  اجرا  را  قوانین  مو  به  مو  بایستی  رهبری  نیست.  این  مطلقه  والیت 
بگذارد«. 6

کاِفُروَن«؛ مائده )۵(: 44. 
ْ
ولِئَک ُهُم ال

ُ
 اهلُل َفأ

َ
ْنَزل

َ
ْم َیْحُکْم ِبما أ

َ
۱. ». . . َو َمْن ل

کاِفریَن«؛ آل عمران )۳(: ۳2. 
ْ
 اهلَل ال ُیِحّبُ ال

َ
ْوا َفِإّن

َّ
 َفِإْن َتَول

َ
ُسول طیُعوا اهلَل َو الّرَ

َ
2. »ُقْل أ

۳. امــام خمینــی)ره( در این خصوص می   نویســد: »إّن الحکومة اإلســالمّیة لّما کانت حکومة قانونّیة، بــل حکومة القانون اإللهّی فقط، و 
إّنمــا جعلــت ألجــل إجراء القانون، و بســط العدالة اإللهّیة بین الناس، ال بــّد فی الوالی من صفتین، هما أســاس الحکومة القانونّیة، و ال 

کتاب البیع، ج2، 62۳.   بهما: إحداهما: العلم بالقانون. و ثانیتهما: العدالة«؛ 
ّ

یعقل تحّققها إال
4. نک: عبداهلل جوادی آملی، والیت فقیه )والیت فقاهت و عدالت(، ص۱24. 
کشور است . . . «.  ۵. »پس  از مقام  رهبری  رییس  جمهور عالی   ترین  مقام  رسمی  

6. سخنانی در جمع استادان و دانشجویان قزوین، آذر۱۳82. 
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گردید، اظهار داشته اند:  ایشان همچنین در سخنان دیگری نظیر آنچه در فوق بیان 
و  کامل  اختیارات  با  قضاییه،  قوه  مسئوالن  مجلس،  نمایندگان  مجریه،  قوه  »مسئوالن 

که رهبری با آن  قانونی، وظایف خود را انجام می دهند و ممکن است تصمیماتی بگیرند 

که در این مسائل دخالت  مخالف باشد؛ اما رهبری نه حق دارد، نه می تواند و نه قادر است 
کند...«. 1

ی بر قانون والیت دارد و ملزم به رعایت آن نیست  عبارات فوق صریح است و این سخن، که و
با مواضع شخص ایشان ناسازگار است. قراردادن قانون اساسی تحت والیت مقام رهبری، ناشی 
که با تبیین مفهوم فقهی و حقوقی این اصطالح، این  از فهم نادرسـت مفهوم والیت مطلقه اسـت 

شبهه مرتفع خواهد شد. 

2. تبیین فقهی و حقوقی والیت مطلقه فقیه

که در اصل ۵7 قانون اساسـی2 بکار رفت، از متون فقهی به این قانون  اصطالح والیت مطلقه 
کرده و سپس مفهوم حقوقی آن تبیین  راه یافته است؛ لذا ابتدا به مفهوم فقهی این اصطالح اشاره 

می   گردد. 

ملف( مفهوم فقهی والیت مطلقه
تئـوری والیـت مطلقـه بـه نـام امـام خمینـی؟هر؟ شـناخته می   شـود؛ بـه همیـن دلیـل بـرای تبییـن 
مفهوم فقهی والیت مطلقه، به آثار ایشان استناد می   گردد. ایشان در مباحث مربوط به والیت فقیه 
می   نویسند: »برای فقیه عادل، جمیع اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر و ائمه؟ع؟ ثابت است 

کم معصوم و فقیه عادل در این خصوص معقول نیست«:  گذاشتن میان حا و فرق 
»فاللفقیه العادل جمیع ما للّرسول و الئّمة؟ع؟ ؛ مّما یرجع إلی الحکومة و السیاسة، و ال 

کرمانشاه، مهر ماه۱۳۹0.  ۱. سخنرانی در جمع مردم 
کــم  در جمهــور اســالمی  ایــران  عبارتند از: قوه  مقننه ، قوه  مجریــه  و قوه  قضاییه  که  زیر نظر والیت  مطلقــه  امر و امامت  امت  بر  2. »قــوای  حا

طبق  اصول  آینده  این  قانون  اعمال  می  گردند. این  قوا مستقل  از یکدیگرند«. 
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یعقل الفرق «. 1

از نظـر امـام خمینـی؟هر؟، پیامبـر، بـه اعتبـار منصـب رسـالت خویـش اختیاراتـی داشـته اسـت 
کم غیرمعصوم منتقل  ی ندارد. این بخش از اختیـارات به حا کمیـت و کـه ارتباطـی بـه والیـت و حا
کم معصـوم و ولّی  نمی   گـردد. بدیـن ترتیـب، منظـور از والیـت مطلقـه فقیـه، همسـانی اختیـارات حا
فقیه عادل است و البته مقصود از »همسانی« در اینجا تنها اختیارات حکومتی است. 2 برخی در 
کم معصوم با اختیارات ولی فقیه می   گویند: » فضایل  مقام اشکال بر همسان   شماری اختیارات حا
معنـوی معصـوم بـا فقیـه قابل مقایسـه نیسـت؛ در این صـورت چگونه ممکن اسـت اختیارات آنان 
گر چه فضایل معنوی پیامبر  یکسان باشد؟«. امام خمینی؟هر؟، در پاسخ این مطلب می   نویسد: »ا
یادی فضایل معنوی،  ی، با فضایل معنوی فقیه قابل مقایسه نیست؛ ولی ز و جانشینان معصوم و
که فضایل پیامبر؟ص؟، بیش  اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. به همین دلیل، با وجود این 

از فضایل امیرالمؤمنین؟ع؟ بود؛ ولی اختیارات حکومتی آنان برابر بوده است«. 3

کان - هو المجری ألحکام الشریعة، و المقیم  کتاب البیع، ج2، ص626. در ادامه همین بیان آمده است: »ألّن الوالی- أّی شخص   .۱
للحدود اإللهّیة، و اآلخذ للخراج و ســائر الضرائب، و المتصّرف فیها بما هو صالح المســلمین. فالنبّی؟ص؟ یضرب الزانی مائة جلدة، 

کذلک«.  کذلک، و الفقیه  و اإلمام؟ع؟ 
کید بر این مطلب می   نویسد: »إّن ما ثبت للنبّی؟ص؟ و اإلمام؟ع؟ من جهة والیته و سلطنته ثابٌت للفقیه، و أّما  2. امام خمینی؟هر؟ با تأ
إذا ثبتــت لهــم والیــة من غیر هــذه الناحیة فال. فلو قلنا: بأّن المعصــوم؟ع؟ له الوالیة علی طالق زوجة الرجل، أو بیــع ماله، أو أخذه منه و 
لو لم تقتضه المصلحة العاّمة، لم یثبت ذلک للفقیه«. این مطلب از سوی بعضی فقهای دیگر نیز به صراحت بیان شده است: »فقیه 
جامع الشــرایط، همه اختیارات پیامبر؟ص؟ و امامان؟ع؟ که در اداره جامعه نقش دارند را داراســت. این ســخن، بدان معناست که فقیه 
کم اســالمی، محدوده والیت مطلقه   اش تا آنجایی اســت که ضرورت نظم جامعه اســالمی اقتضا می   کند اوال، و ثانیا به شــان نبوت  و حا
که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود  گونه از اختیاراتی  و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن 
کرم؟ص؟ بنا بر شــان نبوت و عصمت خود، در باره ازدواج دو  گر مثال پیامبر ا داشــته   اند، از اختیارات فقیه جامع الشــرایط خارج اســت و ا
کــه خــارج از مســاله اجتمــاع و ضرورت اداره جامعه اســت نظرى صادر فرمــوده و آنان را بــه ازدواج دعوت و امــر نموده   اند، در چنین  نفــر 
مــواردى، ولــی فقیــه، اختیــارى ندارد و هــر موردى از اختیارات آن بزرگان که ثابت شــد منوط و مشــروط به ســمت   هاى اختصاصی آنان 
کــه در عصر خود امام زمان؟جع؟ واجب اســت از حــوزه اختیارات فقیه  می   باشــد و مربــوط بــه اداره جامعــه نیســت؛ مانند نماز عیدین 

خارج می   گردد«؛ )عبداهلل جوادی آملی، والیت فقیه، والیت فقاهت و زعامت، ص2۵0(. 
که اختیارات حکومتی رسول اکرم؟ص؟ بیشتر از حضرت امیر؟ع؟ بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر؟ع؟ بیش از فقیه  ۳. »این توّهم 
است، باطل و غلط است. البته فضائل  حضرت رسول اکرم؟ص؟ بیش از همۀ عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر؟ع؟ از همه 
که حضرت رســول و دیگر  بیشــتر اســت؛ لکن زیادى فضایل معنوى اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و والیتی را 
ائمه؟ع؟، در تدارک و بســیج ســپاه، تعیین والت و اســتانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مســلمانان داشــتند، خداوند همان 

اختیارات را براى حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روى عنواِن عالم عادل است«؛ والیت فقیه، ص۵0. 



بهار و تابستان ۱۳۹۵شماره اولفقه حکومتی     122

کـه ذکر شـد، از سـوی بعضـی فقهای دیگـر نیز بـه صراحت ذکر  والیـت مطلقـه فقیـه، بـه معنائـی 
کـه در آن بـرای پیامبـر و امـام والیت  کـه نوشـته اسـت: » هـر آنچـه  شـده اسـت. ماننـد، مرحـوم نراقـی 
کـه دلیل خاصـی از اجماع، یا نّص، یـا مانند آن  ثابـت اسـت، بـرای فقیـه نیـز ثابـت اسـت؛ مگر این 
کـه نقـل آراء آنـان در ایـن مختصر نمی   گنجـد. 2 ذکر این نکته  مـوردی را اسـتثناء نمایـد«1 و دیگرانـی 
کـه فقهای دیگـر از آن به »والیت  کـه ظاهـرًا مقصـود از »والیـت مطلقـه«، همان اسـت  نیـز الزم اسـت 
گانه دارد و از پی   گیری آن در این مختصر  کرده   اند. این بحث البته نیاز به بررسی جدا عاّمه« تعبیر 

خودداری می   شود. 3

ب( مفهوم حقوقی والیت مطلقه
کـه در دو  گرفتـه اسـت  در مـورد مفهـوم حقوقـی والیـت مطلقـه، اظهارنظرهـای متنوعـی صـورت 
سـوی افـراط و تفریـط قـرار دارد. از ذکـر ایـن نظریـات خـودداری می   شـود و به ذکر تفسـیری از آن که با 
قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران هماهنـگ بـوده و بـا نظریـات مقـام معظم رهبری نیز همسـو 

می   باشد، بسنده می   گردد. 
بـر مبنـای یـک تفسـیر معتـدل و معقول از والیت فقیه، مقام رهبری اختیاراتی دارد که فهرسـت 
که حدود آن در  کدام اختیاراتی دارند  آن در قانون اساسـی آمده اسـت. مسـئوالن قوای دیگر نیز هر 
قانون اساسی به روشنی تبیین شده است. هیچ   کدام از مسئوالن از جمله مقام رهبری وارد حیطه 
اختیارات سایرین نخواهند شد. با وجود این، قانون اساسی در دو مورد مشخص، به مقام رهبری 

 ما أخرجه 
ّ

۱. »کّل مــا کان للّنبــی و اإلمــام- الذین هم ســالطین األنام و حصون اإلســالم- فیه الوالیــة و کان لهم، فللفقیه أیضا ذلــک، إال
الدلیل من إجماع أو نّص أو غیرهما«؛ عوائد األیام، ص۵۳6. 

کتاب القضاء و الشهادات، ص48؛ شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم،  2. نک: شیخ مرتضی انصاری، 
ج2۱، ص۳۹7. 

گر فقیه قدرت و حکومت را در اختیار داشــته باشــد مبسوط الید  ۳. بعضی اندیشــمندان معاصر با اشــاره به همین مطلب نوشــته   اند: »ا
اســت. در ایــن حالــت حــوزه فعالیــت او تنها امور ِحســبیه و موارد اضطرارى نیســت، بلکه حتــی در جایی که اضطرار و نیاز شــدید هم 
نباشــد می توانــد ِاعمــال والیت نماید. از این والیت به والیت عامه یا والیت مطلقه تعبیر می شــود. تعبیــر اول، یعنی والیت عامه، رایج   تر 
از والیــت مطلقه اســت«؛ )محمدتقی مصباح یزدى، پرســش ها و پاســخ ها، قم، مؤسســه امــام خمینــی،۱۳77، ج۱، ص60(. و ن. ک: 
»منظــور قدمــا و فقیهــان پیشــین از ایــن تعابیــر، همان والیت مطلقه   اى اســت که امــام خمینی مطــرح کردند«؛ )خاتم یــزدی، مجله فقه 

اهل بیت؟ع؟، ج 20-۱۹، ص۱00(. 
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اختیـار خاّصـی داده اسـت تـا بـا ضوابـط مشـخصی اعمال والیت نمایـد. این اختیـار قانونی، مقام 
کشور، بر مبنای موازین شرع مقدس و مصالح ملی، مبسوط   الید می   سازد و  رهبری را در اداره امور 
در عیـن حـال، زمینـه   ای بـرای نقـض قانون اساسـی باقی نمی   گـذارد؛ زیرا این اختیـار ویژه، ظرفیتی 
کرده است. در ادامه   ی نوشتار، موارد اعمال والیت مطلقه  است که خود قانون اساسی آن را ایجاد 

از منظر قانون اساسی و دیدگاه   های مقام معظم رهبری )مدظله( تبیین خواهد شد: 
۱( حـل معضـالت نظـام؛ در مـواردی که نظام اسـالمی با معضلی مواجه شـود که راه حل عادی 
نـدارد، یـا راه حـّل قانونـی بـا مصالـح ملـی ناسـازگار باشـد، مقـام رهبـری از طریـق مشـورت بـا مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظـام نسـبت بـه حـل معضـل و راه بـرون رفـت از آن اقدام می   نمایـد. در بند 8 

اصل۱۱0 قانون اساسی، در ردیف اختیارات مقام رهبری چنین آمده است: 
تشخیص   مجمع  طریق   از  نیست ،  حل   قابل   عادی   طرق   از  که   نظام،    معضالت   »حل  

مصلحت  نظام«. 

این بند در بازنگری سـال۱۳68، به اختیارات مقام رهبری افزوده شـد. در یک نظام سیاسـی، 
ظهور برخی معضالت در اداره کشور غیرقابل پیش   بینی است. به همین دلیل قانونگذار نمی   تواند 
کند. از سوی دیگر، یک  از پیش، راه برون رفت از آن را شناسایی و برای آن قانون مورد نیاز را وضع 
نظـام حقوقـی کارآمـد نبایـد نسـبت بـه گره   ها و بن   بسـت   های احتمالـی در اداره امور کشـور بی   اعتنا 
باشد. عدم پیش   بینی راه برون رفت از معضالت احتمالی، نقطه ضعف متن اولیه قانون اساسی 
جمهـوری اسـالمی ایـران بـوده اسـت. پـس از حـدود یـازده سـال از آغـاز پیـروزی انقـالب اسـالمی در 
ایران، قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و در اصالحات به عمل آمده، نقیصه یاد شده مرتفع 
گردیـده اسـت. مطابـق متـن قانون اساسـی فعلی، »حل معضالت نظام« که بـرای آن راه حل عادی 
اندیشـیده نشـده، در ردیـف اختیـارات مقـام رهبـری قـرار دارد. مطابـق ایـن تحلیـل حقوقـی، ولـی 
فقیه در عین برخورداری از والیت مطلقه، وارد حیطه اختیار قوای سـه   گانه کشـور و سـایر نهادهای 
حکومتـی نخواهـد شـد. او قانـون اساسـی را نقـض نمی   کنـد و اجـازه نقـض آن را بـه سـایر مقامـات 
گـر نظـام دچـار معضلـی شـود و ضـرورت ایجاب نمایـد، مقـام رهبری بر  سیاسـی نیـز نمی   دهـد؛ امـا ا
اسـاس حـق شـرعی و مجـّوز قانونـی، با بهره   گیری از مشـورت مجمع تشـخیص مصلحـت نظام، راه 
کـرد. مبتنـی بـر ایـن تحلیـل، حکومـت جمهـوری اسـالمی ایران  حـل مناسـب را شناسـایی خواهـد 
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بـا وجـود برخـورداری مقـام رهبـری از والیـت مطلقه، »قانونمند« اسـت؛ زیرا »اختیار مقـام رهبری در 
کرده اسـت و این اختیار،  که خود قانون اساسـی آن را ایجاد  حل معضالت نظام«، ظرفیتی اسـت 
فراقانونـی تلقـی نمی گـردد. از سـوی دیگـر، تشـخیص راه بـرون رفـت از معضـالت حقوقـی، پـس از 
مشورت با نهاد قانونِی مجمع تشخیص مصلحت صورت می   گیرد؛ و بدین ترتیب، احتمال خطا 
در تشـخیص و اقدامـی بـر خـالف مصالـح دینـی و ملـی کاهـش می   یابـد. پیش بینـی راه بـرون رفـت 
از معضـالت احتمالـی، نقطـه قـوت و امتیـاز قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران اسـت. بـا این 

ظرفیت حقوقی، جمهوری اسالمی ایران، هیچگاه دچار معضل غیرقابل حل نخواهد شد. 
بـا دیدگاه   هـای مقـام معظـم رهبـری )مدظلـه( در  گردیـد،  بـاال بیـان  آنچـه در تحلیـل حقوقـی 
کامل دارد. پیش از بیان مواضع ایشان الزم است اشاره  خصوص مفهوم والیت مطلقه، همسوئی 
کـه، بعضـی اعضـای شـورای بازنگـری قانـون اساسـی، بـا الحـاق قیـد »مطلقـه« بـه آن مخالف  شـود 
ردیـف  در  مطلقـه  قیـد  »الحـاق  داشـته   اند:  اظهـار  خـود  مخالفـت  دالیـل  بیـان  در  آنـان  بوده   انـد. 
اختیـارات مقـام رهبـری، بـا نظام   منـدی و تفکیـک قـوا ناسـازگار اسـت. نمی   شـود قانـون اساسـی 
کـرد، و در عیـن حـال بـه رهبـری اختیـار  نوشـت، قـوای سـه   گانه و حـدود اختیـارات آنـان را احصـاء 
کـرد«. 1 مـردم و دنیـا از اصطـالح »مطلقـه« در ردیـف اختیـارات مقـام رهبـری، خیـال  مطلـق اعطـا 
می   کننـد کـه حکومـت جمهـوری اسـالمی یـک حکومـت فـردی اسـت کـه همـه امـور بـه دسـت یک 
فـرد؛ یعنـی ولـی فقیـه اسـت. مقـام معظم رهبری )مدظله( که عضو شـورای بازنگری بوده اسـت، در 

کنش به سخنان فوق اظهار داشته اند:  وا
کلمه به معنای نقض قانون اساسی است؟ نه...، به نظر من هیچ  گذاشتن این  »اینکه آیا 

که مشروعیت نظام با او است، با یک دستگاهی، با یک  اشکالی ندارد. این والیت امری، 

 . است...  اساسی  قانون  این  چیست؟  سیستم  آن  می کند،  اداره  را  مملکت  سیستمی 

کارایی ندارد، آن وقت والیت مطلقه  که این سیستم با ضرورت   ها برخورد می   کند و  آنجایی 

کــه به عنوان اصول قانون اساســی هســت. . . این اصل  گــر ایــن جملــه در قانــون اساســی بیایــد، معنایش این اســت که بقیة اصول  ۱. »ا
که مردم!. . . این ولی امر می   تواند اینها را هم به  که هیچ   یک از این اصول دیگر ثباتی ندارد. . . ؛ معنایش این است  معنایش این است 
که در نظام اســالمی همة امور به دســت ولی امر اســت و والیت او  هم بزند. در حقیقت شــما به یک اصل رای می   دهید و آن این اســت 
کرات  هم مطلق است. هر چیزی را هر زمانی مصلحت دید می   تواند تغییر بدهد«؛ )سیدمحمد موسوی خوئینی   ها، صورت مشروح مذا

شوراى بازنگرى قانون اساسی جمهورى اسالمی ایران، ج۳، ص۱6۳۳. 
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گره را باز می کند؛ بنابراین، نه اصل صد و ده ایرادی دارد و نه بقیه  از باال سر وارد می   شود، 

اصول این قانون«. )موسوی خویینی ها،1369، 3،1638( 

کید بر ضرورت رعایت قانون توسـط مقام رهبری،  ایشـان سـال   های بعد، در سـخنانی پس از تأ
با اشاره به برخی معضالت احتمالی و لزوم اعمال والیت راجع به آن، اظهار داشت: 

گر  ا آنها احترام بگذارد؛ منتها در مواردی  و به  کند  را اجرا  »رهبری بایستی مو به مو قوانین 

مسئوالن و دست   اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است مو به مو عمل کنند، دچار 

مسؤوالن  که  جایی  آن  گفته  و  کرده  باز  را  چاره   ای  راه  اساسی  قانون  ؛  می   شوند...  مشکل 

بکنند...،  نمی   توانند  کار  هیچ  و  می   شوند  مضیقه  دچار  قانون...  فالن  اجرای  در  امور 

را  آن  بکند،  را  کار  این  باید  گزیر  بنا که  کرد  احساس  گر  ا و  می   کند  دقت  و  بررسی  رهبری 

انجام می   دهد. جاهایی هم که به صورت معضل مهم کشوری است، به مجمع تشخیص 
مصلحت ارجاع می   شود. این معنای والیت مطلقه است«. 1

کـه اعمـال والیـت مطلقـه، بـه معنـی نادیـده گرفتن  از آنچـه گذشـت، بـه خوبـی معلـوم می   شـود 
گشودن  کار حقوقی توسط مقام رهبری نیست؛ بلکه استفاده از ظرفیت قانون اساسی برای  ساز و 

کشور است.  گره   ها و بن   بست   های احتمالی در امور 
کـه حـدود اختیـار مسـئوالن قـوا  2( جلوگیـری از انحـراف مسـئوالن و دسـتگاه   ها، بـا وجـود ایـن 
کمیتـی در قانـون اساسـی بیـان شـده اسـت؛ ولـی همـواره ایـن نگرانـی وجـود دارد که  و نهادهـای حا
مسئوالن با سوء استفاده از اختیارات خود، یا خطا در تشخیص و عدم درک شرایط و اقتضائات 
ایـن جـزء  انجـام دهنـد. در نظـام اسـالمی،  یـا مصالـح ملـی  اقدامـی مغایـر شـرع مقـدس  زمانـی، 
اختیارات؛ بلکه وظایف مقام رهبری است که از انحراف مسئوالن جلوگیری نماید. قانون اساسی 
کرده است. مطابق اصل ۵7 قانون  ی مسئوالن را پیش   بینی  کجرو سازوکار جلوگیری از انحراف و 
کـم  در جمهـوری اسـالمی  ایران  عبارتنـد از: قوه  مقننه ، قوه  مجریـه  و قوه  قضاییه   اساسـی، »قـوای  حا
کـه  زیـر نظـر والیـت  مطلقه  امـر و امامت  امت ، اعمال  می    گردند...«. نظـارت مقام رهبری بر عملکرد 
کـه از تصمیم   هـای خـالف شـرع یـا مغایـر مصالـح ملـی آنـان  مسـئوالن قـوای سـه   گانه اقتضـاء دارد، 

۱. سخنرانی مقام معظم رهبری )آیت   اهلل خامنه   ای()مدظله( در جمع استادان و دانشجویان قزوین، 82/۹/26. 
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گر منطبق بر ظواهر قانونی باشد. 1 در غیر این صورت، نظارت مقام رهبری  جلوگیری نماید؛ حتی ا
صوری و تشـریفاتی شـده و فایده   ای بر آن مترتب نخواهد بود. این یکی از موارد مهم اعمال والیت 
مطلقـه اسـت، کـه ظرفیـت آن را قانـون اساسـی ایجاد کرده اسـت. از سـوی دیگر، بـا توجه به حضور 
مجلـس خبـرگان و نظـارت ایـن دسـتگاه بـر مقـام رهبـری، مداخـالت مقـام رهبـری بـه اسـتناد حـق 
نظارتشـان بـر قـوای سـه   گانه، بـرای جلوگیری از انحرافـات احتمالی، قانونمند و ضابطه   مند اسـت و 
کنار شایسـتگی های اخالقی شـخص رهبری، موجب  کار در  آسـیبی نخواهد داشـت. این سـاز و 

اطمینان بر سالمت رأی و تصمیم مقام رهبری خواهد شد. 
تحلیـل حقوقـی فـوق، بـا دیدگاه   هـای مقـام معظـم رهبری )مدظلـه( در خصوص مفهـوم والیت 
مطلقه و موارد اعمال آن هماهنگ است. ایشان در سخنانی در همین خصوص اظهار داشته   اند: 
و  کامل  اختیارات  با  قضاییه،  قوه  مسئوالن  مجلس،  نمایندگان  مجریه،  قوه  »مسئوالن 

که رهبری با آن  قانونی، وظایف خود را انجام می دهند و ممکن است تصمیماتی بگیرند 

که در این مسائل دخالت  مخالف باشد؛ اما رهبری نه حق دارد، نه می تواند و نه قادر است 

که طبعا در  کج شدن راه انقالب منجر می شود  که اتخاذ سیاستی، به  کند؛ مگر در جایی 
کرد«. 2 این هنگام به مسئولیت های خود عمل خواهد 

قسمت دوم
نظارت   پذیری والیت فقیه

کم است؛ زیرا  یکی دیگر از شاخصه   های مهم استبداد، غیرپاسخ   گو بودن یا نظارت   ناپذیری حا
هیـچ شـخص یـا نهـادی باالتـر از وی وجـود ندارد و به همین دلیل از وی، نمی   توان سـؤال کرد. آنچه 
در ادامـه بیـان می   گـردد، نشـان می   دهـد که دسـتگاه رهبری در جمهوری اسـالمی ایـران ایران مافوق 

نظارت نیست و میان والیت فقیه و نظام استبدادی از این لحاظ، هیچ نسبتی وجود ندارد. 

۱. مقــام معظــم رهبری)مدظلــه( در دیــدار با جمعی از مردم فارس )۱۳۹0/2/۳( اظهار داشــته   اند: »تا من زنده هســتم، تا من مســئولیت 
گذاشــت این حرکت عظیم ملت به ســوى آرمان   ها ذره اى منحرف شــود. . . «؛ رجوع شــود به پایگاه  دارم، به حول و قوه ى الهی نخواهم 

 .)http: //www. leader. ir( اطالع   رسانی به نشانی
کرمانشاه، مهر ماه۱۳۹0.  2. سخنرانی در جمع مردم 
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کمان1 1. ضرورت و مبانی نظارت بر حا

کمان جامعه امری الزم بوده و برای پیشـگیری از خطاهای احتمالی مؤثر اسـت.  نظارت بر حا
سیره عملی معصومین؟ع؟ نیز این بوده است که بر کارگزاران خود نظارت مستمّر داشته و افرادی را 
برای زیر نظر گرفتن اقدامات آنان مامور می   نمودند. رسول گرامی؟ص؟، وقتی لشگری را به فرماندهی 
شـخصی عـازم می   کردنـد، بعضـی افـراد مورد اعتماد خـود را نیز مأمور می   نمودند تـا کارهای او را زیر 
کید بر لزوم  گزارش دهند. 2 امام علی؟ع؟ نیز، در فرمان خود به مالک اشتر، با تأ نظر بگیرند و به او 
کـن و بازرس   هـای  کارهایشـان کاوش و رسـیدگی  کارگـزاران حکومتـی فرمودنـد: »پـس در  نظـارت بـر 
کارهـای آنهـا، سـبب وادار  راسـت   کار و وفـادار بـر آنـان بگمـار؛ زیـرا خبرگیـری و بازرسـی پنهانـِی تـو بـر 

نمودن ایشان بر امانت   داری و مدارای با رعیت خواهد شد«. متن سخن امام چنین است: 
ّرِ  الّسِ ِفی  َتَعاُهَدَک   

َ
ِإّن

َ
ف ْیِهْم 

َ
َعل اِء 

َ
َوف

ْ
ال َو  ْدِق  الّصِ ْهِل 

َ
أ ِمْن  ُعُیوَن 

ْ
ال اْبَعِث  َو  ُهْم 

َ
ْعَمال

َ
أ ْد 

َ
َتَفّق »ُثّمَ 

ِة«. )ابن ابی الحدید،1404، 3، 96(  ِعّیَ ِق ِبالّرَ
ْ
ف َماَنِة َو الّرِ

َ ْ
ی اْسِتْعَماِل ال

َ
ُهْم َعل

َ
ُموِرِهْم َحْدَوٌة ل

ُ
ِل

کرده   انـد.  بعضـی نظـارت بـر ولـّی فقیـه و مقـام رهبـری را غیرضـروری شـمرده، یـا بـر آن اشـکال 
کـه یک نظارت  مثـاًل گفته   انـد: »بـا وجـود برخـورداری مقـام رهبری از عدالت و شایسـتگی اخالقی، 
درونی است، گماردن ناظر بیرونی بیهوده است«. این مطلب صحیح نیست؛ زیرا رهبری در نظام 
سیاسی ما عادل است و عدالت غیر از عصمت است. عصمت، مانع گناه، خطا و سهو و نسیان 
کـه عدالـت چنیـن کارکـردی نـدارد و قادر نیسـت جلوی سـهو، نسـیان و خطا را  می   شـود؛ در حالـی 
بگیـرد. فلسـفه جعـل ناظـر بـر مقـام رهبری، در نظام ما نیز، پیشـگیری از خطاهای احتمالی اسـت. 
گفته انـد: جعـل ناظـر بـر رهبـری، موجـب تضعیـف رهبـری شـده3 و بـا قداسـت جایـگاه  بعضـی نیـز 
رهبـری، ناسـازگار اسـت. 4 ایـن مطلـب نیـز صحیح نیسـت. نظـارت بر رهبری به معنای آن نیسـت 

کتاب »بررســی فقهی و حقوقی مجلس خبرگان رهبری« به نگارش در آمده  ۱. مطالب این بخش با تفصیل بیشــتری توســط نگارنده در 
و منتشر شده است. 

 اهلِل؟ص؟ ِإَذا َبَعَث َجْیشًا 
ُ

َکاَن َرُســول  :
ُ

َضا علیه الســالم َیُقول  َســِمْعُت الّرِ
َ

ِت َقال
ْ
ل اِن ْبِن الّصَ ّیَ ْســَناِد َعِن الّرَ ِ

ْ
2. »َعْبُد اهلِل ْبُن َجْعَفٍر ِفی ُقْرِب اإل

ُه َخَبَرُه«؛ حر العاملی، وسائل الشیعة، ، ج۱۱، ص44. 
َ
ُس ل ِمیرًا َبَعَث َمَعُه ِمْن ِثَقاِتِه َمْن َیَتَجّسَ

َ
َهَم أ

َ
َفاّت

۳. »اینکــه نهــادى درســت کنیــم براى اینکــه پابه پاى او )رهبــر( جلو برود, دقیقًا )تضعیف مقام رهبرى( اســت«؛ عبداهلل نوری، مشــروح 
کرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ج۳، ص۱26۹.  مذا

4. ر. ک: همــان. بعضــی نیــز گفته   انــد: »اینکه ما بیاییم در نظــام, در رأس این مخروط یک فردى را برگزینیــم و منصوبش کنیم و بگوییم 
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کـه نهـاد نظارتـی، خطاهـای احتمالـی را منتشـر نمایـد و بدیـن وسـیله بـه تضعیـف جایـگاه رهبـری 
گزارش خطاها به مقام رهبری، از ادامه روند آن جلوگیری نماید.  بیانجامد؛ بلکه می   تواند با انتقال 

2. نظارت بر رهبری

نظارت بر مقام رهبری در سه بند قابل بررسی است: نظارت بر بقای شرایط رهبری، نظارت بر 
عملکرد رهبری و نظارت بر دارائی   های رهبری. به ترتیب به این مباحث خواهیم پرداخت. 

ملف( نظاحت بر بقای شرمیط حهبری
قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران، از جملـه وظایـف مجلس خبـرگان را، نظـارت بر بقای 

کرده است. در قسمتی از اصل۱۱۱ آمده است:  شرایط رهبری عنوان 
»هر گاه  رهبر از انجام  وظایف  قانونی  خود ناتوان  شود، یا فاقد یکی  از شرایط مذکور در اصول  

گردد، یا معلوم  شود از آغاز فاقد بعضی  از شرایط بوده  است ، از مقام   پنجم  و یکصد و نهم  

کنار خواهد شد. تشخیص  این  امر به  عهده  خبرگان  مذکور در اصل  یکصد و هشتم   خود بر 

می    باشد«. 

کار مجلـس خبـرگان بـا انتخـاب رهبـر تمـام نمی   شـود؛ بلکـه بایـد بـر بقـای شـرایط نیـز،  بنابرایـن 
نظـارت مسـتمر داشـته باشـد؛ زیـرا وجـود شـرایط رهبری حدوثـًا و بقائًا ضروری اسـت. مقـام رهبری 
ممکن اسـت شـرایط قانونی را از دسـت بدهد، فقدان شـرایط نیز ممکن اسـت موقت یا دائم باشد. 

کدام از این   ها، آثار حقوقی خاصی دارد:  هر 
۱( ممکـن اسـت بـه دالیلـی مقـام رهبـری به طـور موقت نتواند وظایـف قانونی خـود را انجام دهد، 
گرفت،  در این صورت شورای رهبری، به طور موقت، مسئولیت   های مقام رهبری را بر عهده خواهد 

بدون این که مقام رهبری از سمتش بر کنار شود. در قسمتی از اصل۱۱۱ قانون اساسی آمده است: 

همــه زیــر نظــر او هســتند و بعد یک رهبرى مخفی هم درســت بکنیم که جمعــی را ناظر بر کار او، مراقب او، که یــک نوع حقی پیدا کنند 
کار را چرا می خواهی انجام بدهی؟ این در واقع یک رهبرى مخفی  کردى؟ بیا توضیح بده, آن  کار را  که چرا این  هر روز و شــب بپرســند 
یم, اما در پشــت صحنه یک تعداد کســانی که  کــه آن رهبر علنی رســمی مورد رأى خبرگان, اســمش را رهبــر بگذار کــردن اســت  درســت 
کرده ایم, خوب, این یعنی قدرت اصلی دســت آنها«؛  که براى رهبرى انتخاب  کســی هســتند  خود آنها واجد شــرایط رهبرى اند ناظر بر 

همان،۱262. 
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گاه  رهبر بر اثر بیماری  یا حادثه دیگری  موقتًا از انجام  وظایف  رهبری  ناتوان  شود، در  »... هر 

این  مدت  شورای  مذکور در این  اصل،   وظایف  او را عهده دار خواهد بود«. 

منظور از شورای رهبری، »شورایی  مرکب  از رییس  جمهور، رییس  قوه  قضاییه  و یکی  از فقهای  
شورای  نگهبان ، به انتخاب  مجمع تشخیص  مصلحت  نظام« است. این شورا تمام وظایف رهبر 
گرفـت. نقـش مجلـس خبـرگان در ایـن خصـوص، تنهـا تشـخیص  را تـا زوال مانـع بـر عهـده خواهـد 
که فقدان  فقدان موقت شرایط است و در شورای رهبری حضور ندارد. قانون اساسی راجع به این 
موقـت شـرایط چـه مدتـی را شـامل می   شـود، مطلبـی نـدارد و از این رو، تشـخیص ایـن مطلب نیز در 

صالحیت مجلس خبرگان رهبری خواهد بود. 
2( فقـدان دائـم شـرایط و برکنـاری رهبـری؛ فقـدان شـرایط ممکن اسـت به طور دائم باشـد. مثل 
اینکـه: رهبـری فـوت نمایـد، یـا شـرایط قانونـی را از دسـت بدهـد، یا معلوم شـود رهبـری از ابتدا فاقد 
ی نادرست بوده است. در این موارد، مجلس خبرگان باید  بعضی شرایط قانونی بوده و انتخاب و

نسبت به برکناری رهبری و انتخاب رهبر جدید اقدام نماید. 

ب( نظاحت بر حسن منکام وظایف حهبری
آیـا عـالوه بـر نظـارت بر بقای شـرایط، مجلس خبـرگان بر عملکرد مقام رهبری نیـز نظارت دارد؟ 
در ایـن مـورد قانـون اساسـی مطلبـی نـدارد. البتـه در بازنگـری سـال۱۳68، بعضـی اعضـای شـورای 
بازنگـری، متنـی را بـه عنـوان یک اصل پیشـنهاد کرده بودند که به مجلـس خبرگان، وظیفه نظارت 

بر حسن انجام وظایف رهبری را نیز داده بود. متن پیشنهادی چنین بوده است: 
سایر  انجام  و  و111  اصل107  اجرای  و  رهبری،  وظایف  انجام  حسن  بر  نظارت  منظور  »به 

گاه به زمان، که دارای قدرت تشخیص  وظایف در این قانون، تعدادی از مجتهدین عادل و آ

به عنوان خبرگان  و مخفی مردم،  رأی مستقیم  با  باشند،  احراز شرایط و صفات رهبری  و 

انتخاب می   شوند...«. )موسوی خویینی ها، 1369، 3،1259( 

ظاهرَا مقصود شـورای بازنگری از تعبیر »نظارت بر حسـن انجام وظایف رهبری«، چیزی غیر از 
که به نظارت بر بقای شـرایط  نظارت بر بقای شـرایط رهبری بوده اسـت. به همین دلیل اصل۱۱۱ را 
کرده   اند. متن پیشنهادی به تصویب نرسید؛  کافی ندانسته و متن فوق را نیز پیشنهاد  داللت دارد 
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بـه همیـن دلیـل، در حـال حاضـر از قانـون اساسـی عبارتی که صریحـًا بفهماند، مجلـس خبرگان بر 
عملکرد رهبری نیز نظارت دارد، فهمیده نمی   شود. 

کـه ایـن بحـث ثمـره عملی نـدارد؛ زیرا بر فرض کـه مقصود از نظـارت بر رهبری،  بـه نظـر می   رسـد 
نظـارت بـر بقـای شـرایط باشـد، الزمـه ایـن نـوع نظـارت، کنترل نحـوه مدیریـت مقام رهبری بر کشـور 
که توانایی یا عدم  اسـت. از سـوی دیگر، از جمله شـرایط رهبری، »مدیریت« اسـت. روشـن اسـت 
توانایـی او در اداره کشـور، جـز بـا کنتـرل رفتارهای اداری مدیر، میسـور و مقدور نمی   باشـد. به حکم 
گر مجلس خبرگان، ناظر بر بقای شرایط  عقل، اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست؛ بنابراین، ا

رهبری است، باید ابزار اعمال نظارت را نیز در اختیار داشته باشد. 

ج( نظاحت مالی بر حهبری
در جمهـوری اسـالمی ایـران، بـر دارائـی مقامـات سیاسـی نظـارت می   شـود. قانـون اساسـی ایـن 
کـه ماهیتـًا قضائـی بـه شـمار می   آیـد، بـر عهـده رئیـس قـّوه قضائیـه قـرار داده اسـت. در  نظـارت را 

اصل۱42 قانون اساسی آمده است: 
آنان  قبل   فرزندان   و  و همسر  یران   وز ییس  جمهور،  ییس  جمهور، معاونان  ر »دارایی  رهبر، ر

که  بر خالف  حق، افزایش   ییس  قوه  قضاییه  رسیدگی  می    شود،  و بعد از خدمت ، توسط ر

نیافته  باشد«. 

همانطور که مشـاهده می   شـود، مقام رهبری نیز مشـمول اصل نظارت مالی می   شـود و به اعتبار 
موقعیت خود از این قاعده مستثنی نشده است. 

3. نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری

بـه نظـر می   رسـد کـه بحـث نظـارت بـر نهادهـای زیـر نظـر مقـام رهبـری، از نظـارت بـر خـود رهبری 
کـه قانـون اساسـی بـرای مقـام رهبـری بیـان نمـوده  مهم   تـر باشـد؛ زیـرا ویژگی   هـای علمـی و اخالقـی 
اسـت، در مـورد مدیـران نهادهـای مرتبـط بـا دسـتگاه رهبـری مطـرح نمی   باشـد. در حقـوق داخلـی 
جمهـوری اسـالمی ایـران، دو مرجـع بـرای نظـارت بر نهادهای مرتبط با دسـتگاه رهبـری وجود دارد، 

که به اختصار تبیین می   گردد. 
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ملف( نظاحت مکلس خبرگان حهبری
مجلـس خبـرگان بـر نهادهـای زیـر نظر رهبری نظـارت می   کند و تخلفات یـا خطاهای احتمالی 
کـه نظـارت مسـتمّر و مؤثـر  گـزارش می   نمایـد. روشـن اسـت  بـه مقـام رهبـری  را پی   گیـری نمـوده و 
البتـه  نمایـد،  یـادی تضمیـن  ز تـا حـدود  را  رهبـری  مجلـس خبـرگان، می   توانـد سـالمت دسـتگاه 
نظـارت بـر نهادهـای زیـر نظـر مقـام رهبـری، در قانـون اساسـی پیش بینی نشـده اسـت؛ ولی مجلس 
خبـرگان در آیین   نامـه داخلـی، چنیـن وظیفـه   ای را برای خود تعریف نموده اسـت. مطابق آیین   نامه 
مجلـس خبـرگان، کمیسـیون تحقیـق، بـر نهادهـای مربوط به دسـتگاه رهبری نظـارت می نماید. در 
مـاده۱6 آیین   نامـه مجلـس خبـرگان، دعوت از مسـؤوالن، زیر نظر مسـتقیم رهبری و اسـتماع گزارش 
اسـت.  شـده  شـمرده  خبـرگان  مجلـس  اختیـارات  از  رییسـه،  هیـأت  توسـط  آن هـا  فعالیت هـای 
همچنین، ماده۱8 آیین   نامه مزبور مقرر می   دارد: »هیأت تحقیق موظف است، به تشکیالت اداری 
مقـام رهبـری توجـه داشـته و بـه آن مقـام در جلوگیـری از دخالـت عناصـر نامطلـوب در تشـکیالت 

مذکور مساعدت نماید«. 

ب( نظاحت مکلس شوحمی مسشمی
مجلـس شـورای اسـالمی نیـز بـر اسـاس حـق تحقیـق و تفحـص خـود، می   توانـد از دسـتگاه   های 
مرتبـط بـا نهـاد رهبـری توضیـح بخواهـد؛ البتـه قانـون کنونـی مربـوط به حـق نظارت مجلس شـورای 
اسـالمی بـر دسـتگاه   های مرتبـط بـا نهاد رهبـری، نواقصی دارد که به اختصار بیـان می   گردد. مطابق 
مـاده۱۹8 آیین   نامـه داخلـی مجلـس شـورای اسـالمی، »تحقیـق و تفحـص مجلـس شـامل شـورای 
نگهبـان، مجلـس خبرگان رهبری، مجمع تشـخیص مصلحت نظـام و پرونده های جریانی مراجع 
کـه زیـر نظـر مقـام معظـم رهبـری  قضائـی و امـور  ماهیتـی قضائـی نمی   شـود و در مـورد دسـتگاه   هایی 

هستند، با اذن معظم   له، امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد«. 
متـن فـوق بـا مصوبـه اولیـه مجلـس شـورای اسـالمی تفـاوت دارد. مجلـس شـورای اسـالمی بطور 
مطلـق و بـدون هیـچ اسـتثنا، مـاده۱۹8 آیین   نامـه داخلـی خـود را دربـاره حـق تحقیـق و تفحـص 
کـه با اشـکال شـورای نگهبان مواجـه گردید و به مجلس بازگردانده شـد، پس از  تصویـب نمـوده بـود 
تصویـب دوبـاره آن در مجلـس، آیین   نامـه بـه مجمـع تشـخیص مصلحت نظام ارجاع شـد. مجمع 
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کـرد و بـا اصـالح مصوبـه مجلـس، آن را  تشـخیص مصلحـت نظـام، نظـر شـورای نگهبـان را تأییـد 
که متن آن چنین است:  کرد  تصویب 

یر  ز که  دستگاه هایی  استثنای  به  اساسی،  قانون   )76( ششم  و  هفتاد  اصل  اجرای  »در 

نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان، هرگاه 

کشور را الزم بداند، ...«.  نماینده ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور 

کنـش نشـان داد و در یـک  کـه انتظـار می   رفـت، مقـام معظـم رهبـری بـه مصوبـه فـوق وا همانطـور 
نطق عمومی اظهار داشت: 

به  رسد  چه  نیست،  نظارت  فوق  هم  رهبری  خود  نیست،  نظارت  فوق  »هیچ   کس 

که  کسانی  دستگاه های مرتبط به رهبری؛ بنابراین همه باید نظارت بشوند. نظارت بر آن 

حکومت می کنند؛ چون حکومت به طور طبیعی، به معنای تجمع قدرت و ثروت است؛ 

یعنی بیت المال، اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی، در دست بخشی از حکام است. برای 

کار الزم و  اینکه امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک 

واجب است و باید هم باشد... ؛ بنابراین، این طور نیست که دستگاه های مربوط به رهبری 
از نظارت معاف باشند، نه. به نظر ما بازرسی ها الزم است«. 1

در پـی ایـن موضع   گیـری، نامـه   ای نیـز بـه مجمع تشـخیص مصلحت نظام ارسـال نمـود و در آن 
خواسـتار اصـالح مصوبـه فـوق گردیـد. مجمع در پاسـخ نامه مقـام معظم رهبری )مدظلـه(، نامه   ای 
مـورخ ۱۳80/4/7،  نامـه شـمارة۱/۱2۳۱  بـه  بازگشـت  آمـده اسـت:  آن  از  کـه در قسـمتی  نوشـت 
اسـالمی  شـورای  مجلـس  داخلـی  نامـه  آئیـن  مـاده۱۹8  در  نظـر  تجدیـد  قانونـی  راه  خصـوص  در 
)مصـوب۱۳7۹ مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام(، بـه اسـتحضار می   رسـاند موضـوع در جلسـه 
مورخ ۱۳80/4/۹، مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفت. نظریه مجمع به شرح 
زیـر تقدیـم می گـردد: »مجمع بر اسـاس نظر تفسـیری شـورای محترم نگهبان، مسـتقاًل امـکان قانونی 
تجدید نظر در مصوبه مذکور را ندارد؛ لذا چنانچه حضرت عالی تجدید نظر را ضروری می   دانید، 
با استفاده از اختیارات مقام والیت دستور بررسی مجدد، همراه با رهنمودهای مربوط را به مجمع 

۱. روزنامه جمهوری اسالمی، مورخ، ۱۳7۹/۱2/۱۳. 
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تشـخیص مصلحـت نظـام ارائـه فرماییـد«1 متعاقب این نامـه، مقام معظم رهبری )مدظله( دسـتور 
یـخ۱۳80/4/۱6 مرقـوم داشـت: »مقتضـی اسـت، در  اصـالح مصوبـه فـوق را صـادر نمـود و در تار

مصوبه ی آن مجمع محترم، تجدید نظر شود«. 
کنونی  کرد و متن  پس از این مکاتبات، مجمع در جلسه داخلی خود، مصوبه سابق را اصالح 
کـه بـا دقـت در متـن مصوبـه مجمـع  گردیـد. همانطـور  کـه در آغـاز ایـن بحـث ذکـر  آن همـان اسـت 
مشـاهده می   شـود، این مصوبه نیز با آنچه مقام معظم رهبری )مدظله( انتظار داشـته   اند همخوانی 
ندارد. در نتیجه، به رغم خواست مقام معظم رهبری )مدظله( برای فعال شدن نهادهای نظارتی، 

کنونی از جهاتی نارسائی دارد.  مقررات 

نتیجه گیری
در آغاز نوشـتار به دو شـاخصه اسـتبداد؛ یعنی »قانون   گریزی« و »نظارت ناپذیری« اشـاره شـد و 
که نسـبت این دو خصوصیت، با والیت فقیه در اسـالم و جمهوری اسـالمی ایران  وعده داده شـد 

گرفت، به نتایج زیر منتهی شد:  که در این ارتباط صورت  بررسی شود. بررسی هایی 
۱( اختیـارات ولـی فقیـه نـه تنهـا قانون   گریـز نیسـت؛ بلکـه رفتـار و اختیـارات او را دو قانـون مقّید 
می   نمایـد: یکـی قوانیـن و احـکام شـرعی اسـالم و دیگـری قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران. 
نسبت قانون   گریزی به والیت فقیه ناشی از یک تلّقی نادرست از اصطالح »والیت مطلقه« است، 

که به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و نظریات مقام معظم رهبری همخوانی ندارد. 
2( والیـت فقیـه در اسـالم و جمهـوری اسـالمی ایـران نظارت   پذیـر اسـت و شـخص ولـی فقیـه و 
ی نیـز، پاسـخگو می   باشـند. مجلـس خبـرگان رهبری و رئیس قـوه قضائیه  دسـتگاه   های مرتبـط بـا و
بـر مقـام رهبـری نظـارت سیاسـی و مالـی دارنـد. افـزون بـر ایـن، مجلـس خبـرگان و مجلـس شـورای 

اسالمی، بر دستگاه   های مرتبط با رهبری نظارت دارند. 

یخ: ۱۳80/4/۹.  ۱. نامه شماره ۱۹74۵/0۱0۱/ تار
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