
 کالن است یمحل اجماع بزرگان نظام باشد/نظارت بر رهبر دیمجلس خبرگان با

 هیفق تیالاصل نظام و مسئله و یعنیباشند  یخود دیبا یمجلس خبرگان رهبر یکرد: اعضا دیتاک هیقوه قضائ یمعاون فرهنگ

 را قبول داشته باشند.

 که در موسسه فیو وظا هایژگیو ؛یو خبرگان رهبر ینیامام خم شیدر هما ”یصادق یهاد“دکتر  نیوالمسلم االسالمجتح

نظام را  شخص نیتریعال یعنیکه قرار است رهبر جامعه  یـ دفتر قم برگزار شد گفت: مجلس ینیحفظ و نشر آثار امام خم

 باشد. تبهریو عال نیسنگ اریمجلس بس کی دیانتخاب کند با

مجلس  نیا دیاب نیبنابرا کندیم جادیاصل نظام ا یبرا یترباشد، پشتوانه محکم شتریمجلس ب نیافزود: هر اندازه وزانت ا یو

 .میکن لیرا به محل اجماع بزرگان درون نظام تبد

 هیفق تیالاصل نظام و مسئله و یعنیباشند  یخود دیبا یمجلس خبرگان رهبر یکرد: اعضا دیتاک هیقوه قضائ یفرهنگ معاون

 را قبول داشته باشند.

بر  و نظرتان درباره نظارت دیدانیرا چه م یخبرگان رهبر فیسؤال که وظا نیدر پاسخ به ا زین هیقوه قضائ یفرهنگ معاون

 فیازو وظنظارت دارد اما عزل و نصب رهبر ج فهینشده که خبرگان وظ حیتصر یاظهار داشت: در قانون اساس ستیچ یرهبر

 نظارت است. ینوع تنمجلس خبرگان آورده شده است که الزمه آن داش

و نظارت  زیبه ر زیو ر یجزئ ینظارت کالن است؛ گفت: نظارتها ینظارت مجلس خبرگان بر رهبر، نوع نیا نکهیا انیبا ب او

نظارت را  هنگونیاست پس ا هیفق یحاکم بر کشور، ول یچون مقام عال ستیدرست ن یو نظر ییبه لحاظ مبنا یاستصواب

 .ستیممکن ن یزیچ نیو چن مینشانده ا هیفق یرا برتر از ول ودخ یبه لحاظ رهبر میببر یباالتر از رهبر میبخواه

قائل به  یگفت: از طرف یمجلس و شان رهبر ینظارت فهیتناقض در وظ یبا اشاره به مشاهده نوع هیقوه قضائ یفرهنگ معاون

 یرهبر طینظارت بر بقاء شرا یلذا نظارت بر رهبر م،ینیب یرا باالتر م یشئون رهبر گریو از طرف د مینظارت خبرگان هست

 برد. به سمت حذف دینظارت را نبا رهیگفت که دا دیاساس با نیتک تک مسائل را از او سئوال کنند بر ا نکهیاست نه ا

ظارت  ن ،یبلکه نظارت عموم ستین نیمنحصر به ا یت بر رهبرنظار یوجود دارد ول یادامه داد: نظارت حتما به لحاظ قانون او

 وجود دارد. یو قضائ یقانون یاز منکر، نظارت بر اموال، نظارتها یاز باب امر به معروف و نه

 یاسالم یکشور داشته باشند گفت: در مجلس شورا نیعالوه بر التزام، اعتقاد به قوان دیخبرگان با ندگانینما نکهیا انیبا ب یو

 ندگانیمان یحضور دارند اما در مجلس خبرگان رهبر زین ینید یهاتیاقل لیدل نیاست به هم یکاف نیصرف التزام به قوان

 باشند. یماسال یجمهور نیمعتقد به قوان دیبا



 لساظهار کرد: حضرت امام درباره مج یکننده در مجلس خبرگان رهبرنامافراد ثبت یاز فراوان یبا ابراز خوشحال یصادق

به  یادیکه افراد ز میخوشحال باش دیبا نیبنابرا دیایب دانیبه م داندیم صالحیفرموده بود هرکس خود را ذ یخبرگان رهبر

 فرمان امام عمل کردند.

 تیالحص یاست وگرنه افراد دارا تیصالحیداوطلبان مربوط به داوطلبان ب یاز مسئوالن از فراوان یبرخ یادامه داد: ناراحت یو

 وارد صحنه شوند. دیبه دستور امام با

فاف که ش یعمل یسازوکارها یدر ارتباط با مسئله احراز اجتهاد گفت: اگر مجلس خبرگان رهبر هیقوه قضائ یفرهنگ معاون

در  مر راا نیا رایز میدیاش را در مسئله احراز اجتهاد دکه نمونه شودیم ینظمیمورد وفاق اهل فن باشند نداشته باشد دچار ب

 .دادندمتفاوت انجام  وهیش کیهر دوره با 

 دیمسئله بود اما اکنون فرد در تمام فقه با کیدر استنباط  ییها آزمون اجتهاد در حد احراز توانادوره یاضافه کرد: در برخ یو

 را داشته باشد. ییتوانا نیا


