
 است ینظارت فقط مختص صفات رهبر

 کامال روشن است یمجموعه رهبر ریز یمغالطه نکنند؛ سازو کار نظارت بر نهاد ها یبرخ

که نظارت بر  کنندیمغالطه م یخاطرنشان کرد: برخ یاصل نظارت همگان رشیاشاره به پذ با یاالسالم صادق حجت

به شدت  یها تحت مجموعه رهبرنهادها و دستگاه نینظارت بر ا کهیوجود ندارد در حال یمجموعه رهبر ریز یهادستگاه

را  خاص خودش یعدم نظارت نبوده بلکه ساز و کار نظارت یبه معنا نیا یول ستیکار مجلس خبرگان ن یوجود دارد منته

 .دارد و کامال مشخص و شفاف و معلوم است

 

در  یادقص یهاد نیاالسالم و المسلمو به نقل از فارس، حجت هییقوه قضا یمعاونت فرهنگ یاطالع رسان گاهیگزارش پا هب

مجلس، اظهار کرد: امروز  نیو شأن ا یان رهبرمجلس خبرگ فهیدر رابطه با وظ ریاخ یخصوص مطالب مطرح شده روزها

 یهامجموعه ریز یهانهاد یو حت یمجلس ناظر بر رهبر نیامعتقدند  یبرخ شود،یموضوع مطرح م یدر دوسو یمباحث

 .آن اعتقاد دارند یبر نف گرید یاست و در مقابل بعض یرهبر

کرد بر ناظر نبودن مجلس خبرگان بر عمل یمبن ییقضامسئوالن  ریدر جلسه اخ هیقوه قضائ سیبا اشاره به سخنان رئ یو

عنوان  شانیا اراتیو اخت فیوظا ۱۱۰و صفات رهبر و اصل  طیشرا ۱۰۹اصل  یبر اساس قانون گفت: در قانون اساس یرهبر

 .را روشن نموده است تیشد وضع طیاز شرا یکیکه رهبر فاقد  یدر صورت ۱۱۱شده است و اصل 

 یعنیخبرگان،  فهیوظ نیتراصل مهم نیدر ا :گفت یقانون اساس ۱۰۷با اشاره به اصل  یصادق نیو المسلم االسالمحجت

ول قانون اص نیمذکور در ا طیفقها شرا انیاست که از م یشخص صیآنها تشخ یاصل فهیشده است و وظ انیرهبر ب نییتع

 .از نظارت وجود ندارد یبحث چگونهیه نجایرا داشته باشد که تا ا یاساس

 چگونهیما ه یبنابر قانون اساس  :گفت یقانون اساس ۱۰۹و  ۱۰۸اصول  ریو تفس انیدر ادامه با ب هیقوه قضائ یفرهنگ ونمعا

 .جز آنچه که مربوط به صفات رهبر خواهد شد میخبرگان ندار یبرا ینظارت یفهیوظ

 نیبخواهند ا یانکس ایو  دهندیارائه م یمختلف ریکه تفاس یاصول افزود: کسان نیمختلف ارائه شده از ا ریبا اشاره به تفاس یو

عه بدهد و اصل را توس کی یفراتر از قانون اساس تواندینم یگرینامه د نیقانون و آئ چیاصول را توسعه بدهند، بدانند که ه

ساس اصل ا مجلس خبرگان هم که بر یدهد و حت شینهاد وضع شده افزا کی یبرا یاز آنچه در قانون اساس شتریب یاراتیاخت

ه خود را توسعه دهند بلک اراتیاخت توانندینم زینهاد به خودش سپرده شده است ن نیا فیوضع مقررات مربوط به وظا ۱۰۸

 .ندیآنها داده شده است مقررات وضع نما هب اریو بر اساس هر آنچه که اخت ۱۰۸و  ۱۰۷توانند در چارچوب اصل  یفقط م



و در آستانه انتخابات خبرگان  ۸۵در سال  یفطر مقام معظم رهبر دیبا اشاره به خطبه نماز ع یصادق نیو المسلم االسالمحجت

 یانتخاب رهبر و دوم یفرمودند که اول حیمجلس خبرگان تشر یمهم را برا فهیسخنان با دقت دو وظ نیدر ا شانیگفت: ا

 .ودندفرم دینکته تاک نیدقت بر ا بانظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر است که 

ه کار مهم خبرگان در در درج“فرمودند که:  نینچنیا یسخنران نیدر ا یادامه داد: مقام معظم رهبر هیقوه قضائ یفرهنگ معاون

ر او د تهایصالح ایآ نندیانتخاب است و در درجه دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر، که متوجه باشند و بب نیاول، هم

 دیت؟ باافتاده اس نییاز حد نصاب پا ایاو، خلوص او و صدق او باقى است؛  ریاو، تدب تیریمدى او، علم او، تقوا ایباقى است؟ آ

 ”.کارِ مهم مجلس خبرگان است نینظارت داشته باشند. ا

قانون  ۱۰۷خاص و آن هم بر طبق همان اصل  یطیکار رفته؛ اما با شرابه شانیکرد: کلمه نظارت در سخنان ا حیتصر یو

 .و نه فراتر از آن یاساس

نا دارد: در نظارت دو مع یقانون گفت: در قالب کل نینظارت در ا یبر لزوم توجه به معنا دیبا تأک هییقوه قضا یفرهنگ معاون

اما نظارت نوع  رد؛یگیماندن آن صفات صورت م یشخص و احراز آن و باق یهاتیصالح صیتشخ یاول نظارت برا یمعنا

ست از آمده ا یمربوط به نظارت مجلس خبرگان بر رهبر یکه در قانون اساس یزیدوم نظارت بر عملکرد است که البته آن چ

 .رهبر است و نه نظارت بر عملکرد یشخص یهاتیبقاء صالح یعنینوع اول 

 ونیمسبا عنوان ک یاژهیو ونیسیان کمکه در مجلس خبرگ میکنیاساس اگر مشاهده م نیگفت: بر ا یاالسالم صادق حجت

 ستین شانیتحت امر ا یهامجموعه ریز یحت اینظارت بر خود رهبر و  اشفهیامر اختصاص داده شده است، وظ نیبد قیتحق

 اگر و است …و  یاسیس نشیب ها،یتوانمند ت،یریمد یعنی هاتیبقاء بر صالح ثیبلکه کار آنها نظارت بر شخص رهبر از ح

د نه از باب نظارت بر عملکر کندیمطرح و دنبال م یمجموعه رهبر ریز یاز نهادها یکیرا درباره  یمطالب یگاه ونیسیکم آن

 ر؟یخ ایدارد  یرا به طور کل یو توانمند ریرهبر تدب ایجهت است که آ نیآن نهاد که از ا

اند دارند، خواسته ییمقوالت ادعاها نیدر ا یکرد: اگر کسان حیتصر یشخص التیقانون و تما نیب کیبر لزوم تفک دیبا تأک یو

نه قانون  ندینما انیخودشان را ب التیتما خواهندیم هییقوه قضا سیبه گفته رئ ایکنند و  انیرا ب یمطلب یفراتر از قانون اساس

 .را

 یبه صورت تصادف است یاست و کاف طیبقاء شرا ثیکرده نظارت از ح انیدستگاه قضا ادامه داد: اما آنچه قانون ب معاون

و از  مداوم ندارد یهایبه بررس ازیمقوله ن نیمجموعه عملکرد که ا یمساله حالت آزمودن دارد نه حالت بررس نیو ا ندیازمایب

 .ببرد شیکار خود را پ قیطر نیاز ا تواندیمنتخب م ونیسیکمقابل احراز است و  یو یکل یریموضع گ

که نظارت بر  کنندیمغالطه م یخاطرنشان کرد: برخ یاصل نظارت همگان رشیبا اشاره به پذ یاالسالم صادق حجت

به شدت  یها تحت مجموعه رهبرنهادها و دستگاه نینظارت بر ا کهیوجود ندارد در حال یمجموعه رهبر ریز یهادستگاه

را  خاص خودش یارتعدم نظارت نبوده بلکه ساز و کار نظ یبه معنا نیا یول ستیکار مجلس خبرگان ن یوجود دارد منته

 .دارد و کامال مشخص و شفاف و معلوم است



تند که مردم هس نیقائل به ا یاند که رهبرگفته یمطهر یعل یآقا رایسوال که اخ نیدر پاسخ به ا هیقوه قضائ یفرهنگ معاون

 دیدار یهبربه ر یاگر انتقاد گفتندیم ییدانشجو یهادر جمع یبه خود رهبر هم انتقاد کنند و گاه ینظارت داشته باشند و حت

که قصد محدود نمودن مجلس خبرگان را دارند ناهمخوان است گفت: اصل حرف درست  یلفع طیبا شرا هانیو ا دیکن انیب

 .قائل شد و دقت کرد که خلط مبحث نشود کیتفک دیموضوع با نیاست اما در ا

: اصل افزود ند،یهستند و آزادند که اظهار نظر بفرما یازادهو آ فیفرد شر یمطهر یکه آقا نیا انیبا ب یاالسالم صادق حجت

خلط  دیبان یاست؛ ول یسخن درست ند،یآزادانه انتقاد نما دیدارند که افراد با یموضع نیچن یسخن که مقام معظم رهبر نیا

 یضاف ها،طیمح نیکه در ا طلبدیلذا م م،یکن میها را ترسدانشگاه ایجامعه  یفضا میخواهیم یمبحث کرد؛ چراکه ما گاه

اما  م؛یکنیم تیدرست است و ما هم حتما از آن حما ارینقد و نظر و گفتگو حاکم باشد که بس ت،یعقالن یآزاد، فضا یگفتگو

 .نهاد ندارد کی یقانون فیبه وظا یربط نیا

ظارت دارد که ن فهینهاد وظ نیا ایدارد؟ آ یفیچه وظا یمجلس خبرگان رهبر رینظ یاست که نهاد نیکرد: سوال ا حیتصر یو

 .است یسوال منف نیمجموعه داشته باشد؟ پاسخ ا ریز یبر عملکرد رهبر و نهاد ها

 ،یاسیاست و نه س یما طبق قانون است و کامال حقوق یگونه سخنان گفت: حرف ها نیبا تعجب از ا یاالسالم صادق حجت

ند. است که مطالب را با دقت مطرح کن نیافراد به قانون باشد ا نیترآگاه دیمحترم مجلس که خود با ندگانیلذا انتظار از نما

بوده و  یدقتیاز سر ب یسخن کنند،یگونه حرفها را مطرح م نیا هییس قوه قضایکنم رئ یاند تعجب مگفته شانیکه ا نیا

 .شود شتریمقوالت ب نیدر ا شانیکه دقت ا میدواریو ام ستیمجلس ن ندهینما کی ستهیشا

 است و نه نظارت طیبقاء شرا ثیگفتند از ح یجانیالر یاهلل آمل تیادامه داد: نظارت همانطور که آ یاالسالم صادق جتح

 .بزند یباالتر از قانون حرف تواندینم یاست و کس یو حقوق یکامال قانون نیو ا یعملکرد

قد امر و ن انیب یاز جمله دانشگاه گفت: مباحث مربوط به آزاد ییهاطیآزاد نقد در مح یدر خصوص فضا هییقوه قضا معاون

 یندارد و جا دارد در فضا یها حفظ شود اشکالکه حرمت ییو طبق قانون تا جا میفضا موافق نیاست که ما با ا یگرید

 .ردیگ امر صورت نیا یمحترمانه با حفظ شئون و مقام رهبر لبتهو ا یمنطق یگردد تا در فضا نهینهاد ییدانشجو

 حیتصر ،میمقام باش نیمراقب خدشه وارد نشدن به شان ا دیمهم است و با اریبس یمقام ،یرهبر گاهیکه جا نیا انیبا ب یو

بتوانند با اشاره او حرکت کنند و با حفظ کامل حرمت و قداست  دیحساس، مردم با طیاست که در شرا یمقام، مقام نیکرد: ا

 .داردن یانتقاد اشکال یو حفظ نفوذ کلمه رهبر

وت هم دع یگریکسان د دیمباحث خاطرنشان کرد: البته با نیدو طرفه در ا یبا شاره به وجود فضا یاالسالم صادق حجت

 بیتخر یاو جوانان ما توسط عده انیذهن دانشجو ینباشد که فضا یاباشد و به گونه یاروشن و دوطرفه یشوند و فضا فضا

 .انتقاد کامال آزاد خواهد بود طین شرایفاع کند؛ اما با حفظ انباشد که د یگردد و کس



ت: اگر امکان شرط انتقاد منصفانه گف شیفرد مورد انتقاد به عنوان پ یبر ارائه فرصت برا دیبا تأک هیقوه قضائ یفرهنگ معاون

تا  آگاهانه داشته باشندباشند که قدرت دفاع  یدست کم کسان ست،ین ریپذامکان ییدر همه مجامع دانشجو یحضور رهبر

 .هم نباشد دفاع کند یو کس ندیبگو خواهندیطرفه هر چه م کیمبادا مخالفان به طور 

 زین یمانند رهبر یتیشخص ژهیحق است، حفظ حرمت اشخاص، به و انیب یافزود: همان طور که آزاد یاالسالم صادق حجت

 ندرسیم یاقشار به خدمت رهبر گرید ای انیکه دانشجو یحالت نقد آن است که هنگام نیبهتر دیحق و واجب است. شا

 .پاسخگو باشند شانیتا خود ا ندیرا بگو شانینقدها


