
 

 

 

 

 

 

 

111 

 

فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

1411 زمستان، 4، شماره 1دوره   

111 -144صفحات   

Online ISSN: 6742-7724 

Print ISSN: 6352-6354 

www.irijournals.com 

 با آن ارتباط و اساسی قانون در فقیه مطلقه ولی اختیارات و وظایف حدود بررسی

 دینی ساالری مردم
 

 2جواد نوری، 1رضا پریزاد طاسرانی

 (. مسئول نویسنده) ایران. قم واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو و استادیار 1

 . ایران، قم واحد اسالمی آزاد دانشگاه، عمومی حقوق رشته دکتری دانشجوی 2

 

 چکیده

بررسی حدود وظایف و اختیارات ولی مطلقه فقیه در قانون ، یکی از مهمترین مباحث قابل طرح درباره والیت مطلقه فقیه

اساسی باشد. اساس هر حکومت وجود قانوناساسی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی ارتباط آن با مردم ساالری دینی می

اساسی مبتنی بر اسالمیت و جمهوریت به قانون، داری آن است. پس از تشکیل جمهوری اسالمی ایرانمبتنی بر محور حکومت

ترین به عنوان عالی، اثنی عشریعنصر والیت مطلقه فقیه را به عنوان نهادی برآمده از نگاه شیعه، عنوان قانون رسمی کشور

تیاراتی برای حل مسائل عمومی جامعه در نظر گرفته است وظایف و اخ، شناسد و برای شخص ولی فقیهمقام رسمی کشور می

بر عهده ایشان گذاشته است. در این پژوهش سعی شده ، و زعامت حکومت جامعه اسالمی ایران را بر مبنای مردم ساالری دینی

با مردم ساالری است حدود اختیارات و وظایف ولی مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و همچنین ارتباط آن 

دو دیدگاه در مورد حدود اختیارات و وظایف ولی فقیه در اصول قانون ، دینی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. بر این اساس

به ، کندرا در چهارچوب قانون اساسی تعیین می« حدود»کلمه ، یک دیدگاه برای اختیارات ولی مطلقه فقیه، اساسی وجود دارد

، ولی دیدگاه دوم، باشدقانون اساسی ذکر شده است و فقط شامل همین موارد می 111ولی فقیه در اصل این معنا که وظایف 

برای اختیارات ولی مطلقه فقیه بر اساس چهارچوب قانون اساسی حدود در نظر نگرفته است و ولی مطلقه فقیه را به عنوان 

وظایف و ، منتقدان دیدگاه دوم، نماید. از سوی دیگرمی حاکمی که زعامت کل جامعه را بر عهده ایشان قرار دارد معرفی

های اختیارات کلی که بر عهده ولی مطلقه فقیه نسبت به کل نظام و مسائل عمومی جامعه گذاشته شده است را با حکومت

ی شده با استفاده اند. در این پژوهش سعمعرفی نموده« حکومت مطلقه»تراز دانسته و والیت مطلقه فقیه را به عنوان مستبد هم

شود با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به این های کیفی محسوب میاز روش تحلیل اسنادی که از روش

ابتدا به تبین مفاهیم و کلیات پژوهش و پس از ، در این روش، پاسخ داده شود، مسائل طبق آنچه که قانون اساسی مبین کرده
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و اختیارات عنصر والیت مطلقه فقیه براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و آن به بررسی حدود وظایف 

 همچنین نقش مردم در انتخاب ولی فقیه و تفاوت والیت مطلقه فقیه با حکومت مطلقه پرداخته شده است.

 

 مردم ساالری دینی، قانون اساسی، والیت مطلقه فقیههای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

ترین و مهمترین مسائل محوری هر حکومتی که مورد توجه قرار گرفته است مسئله یکی از اصلی، اساسی هر کشوریدر قانون 

باشد. حکومت جمهوری اسالمی ایران که بر پایه اسالمیت و جمهوریت پایه شخص حاکم و حدود وظایف و اختیارات ایشان می

ص( ) های مختلف اسالمی و فقه تشیع که عقیده دارد پیامبر اکرمگاهاز این قاعده مستثنی نیست و بر اساس دید، گذاری شده

تشکیل حکومت اسالمی داده و خود به عنوان حاکم مسئولیت زعامت جامعه اسالمی را برعهده داشتند و پس از ایشان حکومت 

عج( این مقام به فقیه ) م عصرع( به عنوان جانشین ایشان منتقل گردید و در حال حاضر و در زمان غیبت اما) به امامان معصوم

جامع الشرایط رسیده است. در این پژوهش سعی شده است به این سوال اصلی که وظایف و اختیارات ولی مطلقه فقیه بر 

اساس قانون اساسی چه ارتباطی با مردم ساالری دینی دارد پاسخ داده شود. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای ولی 

نسبت به حل مسائل عمومی جامعه ، با عنایت به اینکه زعامت حکومت جامعه بر عهده ایشان گذاشته شده است، مطلقه فقیه

در نظر گرفته شده تا در چهارچوب قانون بتواند به حل مسائل عمومی ، وظایف و اختیاراتی وسیعی بر پایه مردم ساالری دینی

دو دیدگاه در مورد حدود اختیارات و وظایف مطروحه در اصول قانون داری بپردازند. البته در تمام امور مربوط به حکومت

دارد و دیدگاه در چهارچوب قانون اساسی بیان می« حدود»، اساسی وجود دارد. یک دیدگاه برای اختیارات ولی مطلقه فقیه

طلقه فقیه را به عنوان دیگر برای اختیارات ولی فقیه بر اساس چهارچوب قانون اساسی حدود در نظر نگرفته است و ولی م

نماید. بر اساس اصول قانون اساسی کشور که مرتبط با حاکمی که زعامت کل جامعه را بر عهده ایشان قرار دارد معرفی می

به الزام وجود عنصر والیت مطلقه فقیه و شرایط مختلف تحقق آن و همچنین حدود اختیارات و ، عنصر والیت مطلقه فقیه است

که زعامت ، حکومت اشاره شده است. و بر این اساس عنصر والیت مطلقه فقیه به عنوان محور اصلی حکومتوظایف ایشان در 

که در  و دارای وظایف و اختیاراتی است، ترین مقام رسمی کشور شناخته استبه عنوان عالی، کل جامعه را بر عهده گرفته

رای ایشان تعیین شده است و بر خالف دیدگاه برخی افراد چهارچوب اصول قانون اساسی در مورد حل مسائل عمومی جامعه ب

که والیت مطلقه فقیه و وظیفه زعامت کل جامعه از سوی ایشان را به عنوان حکومت مطلقه معرفی می نمایند در این مقاله به 

اساسی و چگونگی بررسی این دیدگاه و رابطه آن با مردم ساالری دینی و همچنین مهار قدرت رهبری بر اساس اصول قانون 

 نظارت بر وظایف و اختیارات ایشان خواهیم پرداخت.

 

 تعریف مفاهیم-2

 مفهوم والیت -1 -2

 در مختلف هایشکل با واژه این. است شده گرفته ولی کلمه از و عربی واژگان از، قرابت و پیوستگی معنای به «والیت» کلمه

 این همه مشترک وجه که شده استعمال سرپرستی و پیروی و عتمتاب، سلطان، یاری و نصرت، دوستی و حب، محبت معانی

 فرد بر داشتن سلطه و سرپرستی معنی به، اصطالح در والیت (412، 11ج: ق1411، منظور ابن) است معنوی قرب همان معانی

 است آن قهاف مصطلح. است خاص شخص برای امری در نظر اعمال و دخالت حق نوعی بیانگر حقیقت در و است معین افراد یا

 (.211: 1432، بحرالعلوم) است دو هر یا مال یا بدن در، شرع یا عقل حکم به غیر بر سلطه واو کسر به والیت که

مسئله  (.11: 141(، ره) خمینی امام) مقدس شرع قوانین اجرای و کشور اداره و حکومت یعنی والیت( ره) خمینی امام نظر از 

 بحث باشد و در واقع دنبالهعالوه بر معنای لغوی دارای معنای معنوی نیز می، «دظله العالیم»ایخامنه دیدگاه امام والیت از

 ذیل و تتمه حقیقت والیت در»: فرمایندایشان درباره معنای معنوی کلمه والیت می .نیست نبوت بحث از و جدای، است نبوت
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 بیانات در (. همچنین1412: 113، ایخامنهحسینی) ماندمی ناقص هم نبوت، نباشد والیت اگر. است نبوت بحث خاتمه و

در این زمینه  چنانکه. اندنموده بیان معنوی اتصال و محبت و ارتباط، اتصال، پیوستگی همبه معنای به را والیت متعدد عنصر

 یک دارای که نیانسا عده یک شدید اتصال و گیجبهه هم و پیوستگی هم به یعنی، قرآنی اولی اصطالح در والیت: فرمایندمی

 را فکر یک، کنندمی حرکت و تالش دارند مقصود یک برای، دارندمی بر قدم راه یک در، واحدند هدف یک جویای و واحد فکر

 دیگر هایقطب و دیگر هایجبهه از و باشند متصل همدیگر به افرادش باید جبهه این بیشتر چه هر. اندپذیرفته را عقیده یک و

 والیت. گویندمی قرآن در را این. نشوند هضم، نروند بین از اینکه برای، بگیرند کنار و جدا را خودشان دیگر هایقسمت و

 (.1412: 122ایحسینی خامنه)

 

 مفهوم والیت مطلقه فقیه2-2

 : باشد داشته به ویژگی سه باید که است الشرایط جامع مجتهد، فقیه والیت بحث در فقیه از مقصود

 درک لذا است؛ سیاست عین آن دیانت و دیانت عین آن سیاست که است منسجمی مجموعه اسالم :مطلق اجتهاد -الف

 در که است کسی واقعی شناس اسالم، رو این از و باشد آگاه آن ابعاد همه به، فقیه که گیردمی صورت زمانی آن کامل و درست

، غیبت عصر در که اسالمی نظام بر حاکم فقیه باشد مجتهد اسالمی سیاست و احکام و عقود و عبادات در، فروع و اصول همه

 درباره، قرآن معارف و احکام شناخت بر عالوه باید وی. باشد آگاه آن جوانب تمام به باید، است قرآن مبیّن و حافظ، مجری

 یعنی. یابد دست الماس احکام از جامع و کامل شناختی به و نموده بررسی خوبیبه نیز را رسیده روایات، اسالمی جامعه و انسان

 و اصول با را آنها و کند حل را مسلمانان مستحدثه و جدید مسائل بتواند و باشد فقه شعاع همدوش باید فقیه عمل شعاع آنکه

  (141: 1411، آملی جوادی) دهد تطبیق دین فروع

 در را علم آن باید، بفهمد رستد را دین علم است الزم اینکه بر عالوه که است کسی الشرایط جامع فقیه: مطلق عدالت -ب

 از آنچه و دهد انجام را خود دینی وظایف همه است الزم. نماید اجرا درستی به اسالمی جامعه در و حیاتش محدوده و خودش

 دستورهای و احکام از محض عملی پیروی با باید عادل فقیه. نکند کتمان را چیزی و نماید ابالغ، کند ابالغ مردم به باید دین

، کندمی صادر قضایی حکم اگر و کند عمل آن به نیز خود باید، دهد فتوایی اگر، حاکم فقیه. کند ترک را هوس و هوی، ندی

، آملی جوادی) نکند نقض و نهاده گردن آن بر نیز خود کند؛می انشا و صادر حکومتی و والیی حکم اگر و بپذیرد را آن نیز خود

1411 :141) 

 امور به نسبت درستی بینش، مطلق عدالت و اجتهاد بر افزون باید الشرایط جامعه فقیه: رهبری عداداست و مدیریت و قدرت -ج

، تئوری از گذشته مدیریت زیرا. باشد برخوردار آن لوازم و مدیریت هنر از و باشد داشته کشور خارج و داخل اجتماعی و سیاسی

 گذشته باید بلکه، دارد را جامعه رهبری صالحیت عادلی فقیه هر گفت انتونمی بنابراین. است تدبیر هنر و اداره و ذوق نیازمند

  (141: 1411، آملی جوادی) باشد اسالمی امت اداره برای الزم توانایی و استعداد دارای، علمی شرائط از

: رودمی کاربه معنا ندچ به پرداخت. کلمه مطلقه« مطلقه »ابتدا باید به تشریح معنای کلمه ، در بیان مفهوم والیت مطلقه فقیه

 معنای به مطلق -ب شود؛می دریافت آن از توتالیتریانیسم مفهوم که تمامتخواه و فراگیر و گرایانه کل معنای به مطلق -الف

 برابر در مطلق -ج رفتار؛ و گفتار برابر در نداشتن مسئولیت و قانون رأی و حدودی و حد هر از فارغ و بند و هرقید از رها و آزاد

، عدالت تضمین و مصالح تأمین برای که است مسئولیت شمول و فقیه والیت دامنه گسترش، اطالق از مقصود. محدود و مقید

 و شمول این برابر در زیرا کردند؛می استفاده عامه از مطلقه واژه جای به پیشین فقهای. گیردمی فرا را مردمی مصالح ابعاد همه
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 ازدواج امر در پدر والیت مانند، است نظر مورد آنها از خاصی جهات که دارد وجود نیز ریدیگ هایوالیت، والیت بودن مطلق

 مسئولیت و فقیه والیت دامنه گسترش، اطالق از منظور، بنابراین. نابالغ فرزندان مالی تصرفات در جد و پدر والیت یا دختر

 بعدی یک، هاوالیت دیگر مانند و است مردم عمومی مصالح ابعاد همه و اسالمی انتظامی احکام همه در فقیه ولی اجرایی

 حسبیه امور همچون خاصی موارد به را فقیه ولی اختیارات که است آمده ایمقیده برابر در مطلقه، رو این از. بود نخواهد

 : فقیه اینکه یعنی والیت بودن مطلق، نتیجه در. کردندمی محدود

 تعطیل قابل غیبت عصردر الهی احکام از حکمی هیچ چون زیرا کند؛ اجرا و تبیین را اسالم احکام همه که است مستلزم .1

 ، نیست شدن

  ؛ بیندیشد؛ چارهای احکام تزاحم برای، مهم و اهم قاعده اساس بر  .2

 جامعه اداره برای تقوا و عدالت رعایت و اسالمی موازین به محدود فقیه والیت در اطالق، مطلقه هایحکومت برخالف  .4

 (31: 1411، کعبی. )است اسالمی

 ضرورت مورد در فقها که چرا. است فقیه ولی اختیارات و حدود از بحث و فقیه والیت در اطالق مفهوم، بحث تریناساسی 

 نظر از. است فقیه ولی اختیارات حدود و میزان با رابطه در آنها نظر اختالف اما دارند؛ نظر اتفاق غیبت زمان در فقیه ولی وجود

 اهلل رسول مطلقه والیت از ایشعبه وی حکومت و است( ص) پیامبر حکومتی اختیارات کلیه دارای فقیه ولی( ره) خمینیامام

 امور کلیه دیگر تعبیری به و دارد تقدم حج و روزه، نماز حتی، فرعی احکام تمام بر که است اسالم اولیه احکام از یکی و( ص)

توان نمی عقالً است و مقرر نیز عادل فقیه مورد در، شده مقرر( ع) ائمه و( ص) پیامبر برای که سیاست و حکومت به مربوط

، رهبری والیی( ره) خمینی امام فقیه مطلقه والیت نظریه اساس بر(. 41: 1431ره( ) امام خمینی) فرقی میان این دو قائل شد

 خدای مخصوص گسترده و کامل اکمیتح ابتدا نظریه این در. یک سلسله مراتب طولی و دارای یک نظم والیی است دارای

 امام( 211: 1411، الهدی علم) است شده واگذار آنها جانشینان و الهی انبیاء به خداوند سوی از حاکمیت سپس .است تعالی

 احکام از یکی است اهلل رسول مطلقه والیت از ایشعبه که حکومت: ...اندنموده بیان فقیه مطلقه والیت تشریح در( ره) خمینی

، غیرعبادی چه و عبادی چه را امری هر تواندمی حکومت. است حج و روزه و نماز حتی فرعیه احکام تمام بر مقدم و است اولیه

( از 111:  21، 1411، نور صحیفه... ).کند جلوگیری است چنین که مادامی آن از است اسالم مصالح مخالف آن جریان که

 در را وسیعی اختیارات و است فقه حاکمیت گستردگی به فقیه والیت حاکمیت حدودهم مدظله العالی() ایدیدگاه امام خامنه

 والیت در فقیه ولی اختیارات یکی از مهمترین، ایشان نظرات و بیانات اساس بر. شناسندمی فقیه ولی برای جامعه مصالح جهت

، ایشان سیاسی اندیشه از دیدگاه فقیه مطلقه والیت نظریهاند. در دانسته فقه حاکمیت حدود، فقیه حاکمیت حدودرا  مطلقه

 و والیت حدود: اندفرموده ایشان که چرا. است اجتماعی و فردی زندگی عرصه در فقه حدود گستردگی به فقیه اختیارات

 و والیت، است گسترده الهی احکام یعنی، اسالمی فقه که بشر زندگی جای هر تا. است فقه حدود همان، فقیه حاکمیت

، الهی حکم از را بشر زندگی امور از امری هیچ، اسالمی فقه که دانیممی چون. است گسترده جا همان تا هم فقیه حاکمیت

 شامل هم فقیه ولی حاکمیت پس، است الهی حکم مشمول، اجتماعی، فردی، اقتصادی، سیاسی مسائل همه و داندنمی بیرون

 در که است چیزهایی همه و المللیبین امور و امورنظامی و اقتصادی امور و سیاسی امور و اجتماعی امور و فردی امور همه

 که ( همچنین ار نظر ایشان حکومت اسالمی و والیت فقیه211: 1411، ایخامنه حسینی) است شرعی و اسالمی حکم قلمرو

 حکومت و دین تحکوم، اسالم حکومت یعنی است؛ اسالمی حکومت معنای همان به کردند مطرح و ابتکار و آوردند امام

 (14/11/1411ای سخنرانی امام خامنه) به همین معنا فهمیده شود.، شریعت
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 قانون اساسی  2-3  

سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ، اجتماعی، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبین نهادهای فرهنگی

مبارزه مردم   باشد. ماهیت انقالب عظیم اسالمی ایران و روندیضوابط اسالمی است که انعکاس خواست قلبی امت اسالمی م

یافت این خواست اساسی را مشخص  مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می

در  سی جمهوری اسالمی ایرانقانون اسا .طلبد کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می

و همان  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران(اصل تصویب شده ) 111در  مجلس خبرگان قانون اساسی توسط 1411سال 

ره( ) امام خمینی پس از حکم 1431درصد اعالم شد. در سال  2٫11گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت همه پرسی  سال به

وزیری در سمت ریاست جمهور  در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست اصالحاتیجمهور وقت،  یسرئای ایت اهلل خامنه به

، تبیان، پست نخست وزیری در ایران پس از انقالب اسالمی) .نامیدند رئیس جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را

 .تصویب رسید به  پرسی در همه ره() وفات امام خمینیاین اصالحات سه ماه پس از ( 1411

 

 مردم ساالری دینی 2-4 

که بر مشروعیت  هدر جهان مدرن دانسته شد مسلمانان ای از زندگی سیاسی ساالری اسالمی شیوه ساالری دینی یا مردم مردم

سازی در چارچوب احکام شریعت  ساالری دینی، مردم در فرآیند تصمیم در حکومت مردم د.کن مردمی حکومت تأکید می-یاله

ساالری دینی جوهره  بر این اساس در مردم (1ص ، مبانی و مولفه های مردم ساالری دینی، مشکات) د.کنن شرکت می

شناختی به توجیه و تحلیل  عنوان منبع معرفت رجعیت دین بهدموکراسی به رسمیت شناخته شده و در کنار آن با پذیرش م

ساالری  در تعریف دیگری، مردم (211ص ، 1411، نظریه مردم ساالری دینی، میراحمدی) د.شو حکومت مردم پرداخته می

الهی،  دینی مدلی از حکومت دانسته شده که بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی استوار است و حاکم در چارچوب مقررات

، نوروزی، مصباح یزدی) د.کن حق مداری، خدمت محوری و ایجاد بستری برای رشد و تعالی مادی و معنوی ایفای نقش می

ساالری دینی را تصویری از یک نظام سیاسی  بنابراین منظور از مردم (12ص ، 1411، مردم ساالری دینی و نظریه والیت فقیه

های برآمده از شریعت در تدبیر عمومی جامعه  کنند با چارچوب قرار دادن آموزه ش میباور تال اند که شهروندان دین دانسته

 دهای عمومی را از چهره نظام سیاسی خود بزداین گیری مشارکتی فعال داشته باشند و هرگونه استبداد فردی در تصمیم

  (111ص ، مردم ساالری دینی در قرآن، شفیعی)

 

 طلقه فقیه بر اساس قانون اساسیحدود وظایف و اختیارات ولی م -3

مهمترین هدف از تشکیل حکومت در اسالم، پیاده شدن احکام و دستورات شرع مقدس است که ضامن سالمت جامعه و فرد  

تواند متصدى آن باشد. فقها براى  اى برخوردار است و هر کس نمى است. از این رو تشکیل چنین حکومتى از حساسیت ویژه

اند که مهمترین آنها عبارتند از: عقل، اسالم و ایمان، عدالت، علم به موازین و احکام اسالمى، توانایى و  کرده حاکم، شرایطى ذکر

شود. از مطالب مسلم نزد فقها این  حسن تدبیر و کسى که شرایط یاد شده را دارا باشد از او به فقیه جامع الشرایط تعبیر مى

ت ندارد و اصل والیت داشتن فقیه، مورد قبول همه علما و دانشمندان شیعه است. است که: در زمان غیبت کسى جز فقیه والی

ر کس عقاید و احکام هفرماید:  امام خمینى رحمه اهلل در این رابطه مى(1411، والیت فقیه، چاپ اول، محمد هادیمعرفت، )

درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را  ر آورد بىاسالم را حتى اجماال دریافته باشد چون به والیت فقیه برسد و آن را به تصور د

https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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 فقیه مطلقه والیت( ره) خمینی امام دیدگاه (. از1ص ، قم، والیت فقیه، ره() امام خمینی« ) ضرورى و بدیهى خواهد شناخت

 ینا به تصریح ضمن، فقیه والیت اصل و اساسی قانون تصویب از پس 1411در سال  ایشان. است الهی قوانین چارچوب به مقید

(بر همین 14: 1411، 11 ج، نور صحیفه) دانندمی قانون حاکمیت تحت را فقیه غیر و فقیه(، ص) از پیامبر اعم همه، مطلب

، قانون اساسى در اصل پنجم به این مهم صحه گذاشته و به آن تصریح کرده است. بنابراین ضرورت تشکیل حکومت اساس

سعه شؤونى و قلمرو اختیاراتى  دارد، آنچه قابل بحث و شایسته دقت و تامل استدینى و اصل والیت داشتن فقیه به بحث نیاز ن

که در ادامه بر اساس اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به تشریح آن خواهیم است که ولى فقیه دارد.

  پرداخت.

 

 حدود اختیارات و وظایف رهبری نسبت به كل نظام جمهوری اسالمی ایران3-1 

 های كلی نظام تعیین سیاست 3-1-1 

تعیین سیاست ، یکی از مهمترین وظایف و اختیارات رهبری در نظام حکومتی جمهوری اسالمی ایران بر اساس قانون اساسی

سیاست در لغت به معنای حفاظت، راندن حکم حراست، نگاهداری، بر حکومت، رعیت، ریاست، داوری، های کلی نظام است. 

که به نظر تدبیر، مصلحت و دوراندیشی نزدیکترین تعاریف  (1414سیاست ، خدادوراندیشی و ... آمده است )ده مصلحت، تدبیر،

قانون  111اصل  1بر اساس بند . (44: 1414زاده، ، های کلی نظام است )موسینظر قانون اساسی از سیاست به مفهوم مورد

عنوان می، بهالمی ایران در مقام ایفای نقش هدایت و رهبری امت اسالفقیه در نظام جمهوری اس، این وظیفه ولیاساسی کشور

کند. مراد غ میابالن و مسیر کلی حرکت نظام، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام الهای کمشیکننده خطتعیین

ها را به مفاهیم اجرایی ها و اهداف حاوی اصولی هستند که آرمانهایی است که برای تحقق آرماناز سیاستهای کلی، سیاست

گانه، نیروهای مسلح، صداوسیما و نمایند، اعم از قوای سههستند که در درون نظام عمل می هایستسیانزدیک کنند و آن 

شود. سیاستهای کلی همچنین نیروهایی که در درون جامعه کل فعالیت دارند که شامل سیاستهای کلی بخشی و فرابخشی می

 اهداف نیازمندبرای وصول آن هدف یا  و گیردبر مییک بخش را درحرکت یا آرمانی از نظام، که هدف ت اس بخشی، در مواردی

بخش را در بر چند نظام هدف یا آرمانی از  مواردی است که باشد و سیاست کلی فرابخشی، درآن بخش می های کلیسیاست

و سیاست های اجرایی و برنامه چند باشد های کلی می ف نیاز به تدوین سیاستادهابرای به وصول آن هدف یا  می گیرد و

-گرفته میبر مبنای تعاریف صورت (.14/11/1413، ص مصلحت نظام)مجمع تشخی میگردد.تدوین بخش در قالب سیاست ها 

در ن برای تحقق اهداف نظام و قانون اساسی الها و راهبردهای کگیریای از جهت های کلی نظام مجموعهتوان گفت سیاست

سیاست های کالن اشاره دارد  به قانون اساسی 111 اصل 1( به بیان دیگر، بند111، 1411دوره زمانی مشخص است )انصاری، 

و سیاست های کالن همان تعیین اهداف و خط مشیهای کلی است که خارج از حیطه تقنینی است و بر مبنای مصالح وضع 

نفی حرج و...که بر ، حاکم بر قانون است.همانند قواعد کلی فقهی مانند الضرر می شود و تقریبا معادل مبنای قانون و روح کلی

 (.411، 1411، ارسطا) اساس آن ها فتاوی زیادی صادر شده است.

 

 های كلی نظام نظارت بر حسن اجرای سیاست 3-1-2 

-ها و خطدر چارچوب سیاست های کلی نظام تضمینی برای حرکت ساختارها و نهادهای حقوقیغ سیاستالازآنجا که صرف اب

ها نیازمند نظارت دائم بر نحوه اجرایی شدن آنها توسط غی نیست و حرکت نظام حقوقی در چارچوب سیاستالهای ابمشی
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قانون اساسی پیش بینی  111اصل 2این وظیفه بند  های اعطایی به آنهاستنهادهای مختلف حقوقی و در چارچوب صالحیت

است.  رشمردهوظایف رهبری ب از های کلی نظام را نیزقانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست 111اصل  2بند شده است. 

های کلی نظام طراحی شود، تعیین الزامات و بایدها و نبایدهای یندهایی که باید منطبق با سیاستآدر این زمینه یکی از فر

کننده ا که تعیینالزم االجرتر، قوانین ه بیان دقیقغی است. بالهای ابحقوقی از طریق قانونگذاری در چارچوب سیاست

-شده توسط ولیها و مسیر کلی تعییناند، باید در راستای سیاستهای گوناگون زندگی اجتماعیهای رفتاری در حوزهچارچوب

از وظایف  های کلی نظامحیت نظارت بر حسن اجرای سیاستالصاساسی قانون  111اصل  2به استناد بند .فقیه تصویب شود

عنوان قانون اساسی یا حتی در های کلی نظام بهبر این ازآنجا که ماهیت سیاستعالوه  (411،  1411رهبری است )هاشمی، 

صرفاً مکلف به بررسی مصوبات  قانون اساسی( 11بر اساس اصل از طرف دیگر شورای نگهبان )و  شودنمیحکم قانون اساسی 

، موضوع نظارت بر (11، 1411نظیف، می و قانون اساسی است )اسماعیلی و طحانالین اسمجلس از حیث عدم مغایرت با مواز

های رهبری است حسن اجرای سیاستهای کلی نظام از حیطه صالحیت شورای نگهبان خارج بوده و صرفاً در چارچوب صالحیت

 (.111، 1411، زاده)موسی

 

 حل معضالت نظام  3-1-3 

حل . »است یان شدهقانون اساسی ب 111اصل  1یکی از وظایف و اختیارات رهبری در بند به عنوان « حل معضالت نظام»

قانون  111اصل ) پذیردانجام می معضالت نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام

و ارائه راه حل قرار گیرد. در تشریح ای مورد بررسی اساسی(. نکته اینجاست که این معضالت باید در چه سطحی و با چه شیوه

 طریق از رهبری توسط کرد، حل را آن نتوان عادی طرققانون اساسی آمده است که هر معضلی که از  111این بند از اصل

 از پس رهبری آن، عملی یرویه و مجمع داخلی ینامهآیین با مطابق همچنین شود.می حل نظام مصلحت تشخیص مجمع

 دهد،می ارجاع مجمع به دهد، تشخیص معضل را موضوعی چنانچه کشور، سیاسی و اجرایی مقامات وسطت موضوعی اعالم

 باشد. داده ارجاع آن به رهبر اینکه مگر باشد، داشته ورود معضل حل عنوان به امری در مستقیما تواندنمی مجمع رو ازاین

 رویه از همچنین کند.می قلمداد رهبر برای مستشاری عالی هیات عنوان به معضالت حل در را مجمع مجمع، داخلی نامه آیین

 در است ممکن هرچند کند؛می عمل دهد،می قرار ایشان فراروی مجمع که طریقی به توجه با رهبری که رسدمی نظر به عملی

 اختالف حل :مودن اشاره آن به اینجا در تواند می که معضالتی جمله از .سازد مشروط و مقید را شده ارائه طریق مواردی

 فقیه ولی سوی از و... گانه سه قوای بین اختالف حل همچنین و تصویب برای نگهبان شورا با اسالمی شورای مجلس مصوبات

 است.

 

 فرماندهی كل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 3-1-4 

 بر باشد. می ایران مسلح نیروهای کل یفرمانده ،ایران اسالمی جمهوری حکومت در فقیه ولی اختیارات و وظایف از دیگر یکی

 ،انتصاب حق ایشان و است رهبری مقام با ایران مسلح نیروهای کل فرماندهی وظیفه ،اساسی قانون 111 اصل 4بند اساس

 دارند. را خود امر تحت نظامی نیروهای استعفاء قبول ،عزل
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 صدور حکم حکومتی 3-1-5 

را از « والیت فقیه»شود که ایشان  )ره( استفاده می خمینی از این بیان امامتوان یدر تفسیر ویژگی حکم حکومتی ولی فقیه م

را ایشان از احکام اولیه « اصل حکومت»دانند. البته در بیانات دیگر  مبانی رفع ضرورات کشور همچون رجوع به احکام ثانویه می

که مقصود احکام حکومتی حاکم و فقیه است « یت فقیهوال»شود که بدون  اند. از این بیان همچنین استفاده می ذکر فرموده

بست خواهد شد و این با اساس فقه که به تعبیر امام فلسفه عملی حکومت است مغایر خواهد بود. با این وصف  کشور دچار بن

فقهی  بر این اساس نظریه وجود احکام حکومتی، الزمة حکومت است و بدون آن حکومت کامل نیست و محقق نیز نخواهد شد

به نظرات امام )ره( که از منابع حقوق اساسی کشور است، اعتبار و « والیت مطلقه»درخصوص  11ا انضمام تعبیر اصل و ب

شود. به این ترتیب عالوه بر اصل پنجاه و هفتم، اصل یکصد و دهم نیز مؤید پذیرش حکم  جایگاه احکام حکومتی مشخص می

نیز که در مقام تأسیس مجمع تشخیص مصلحت است، در جایی که گفته است  112در اصل  .حکومتی و والیت مطلقه است

در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خالف موازین شرع بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای 

آن دارد که این  نگهبان را تأمین نکند، حل موضوع و تشخیص مصلحت را به عهدة مجمع تشخیص دانسته است، نشان از

مجمع برای اعالم احکام حکومتی تشکیل شده، چرا که احکام حکومتی ممکن است حکم اولیه را متوقف و یا برای مدتی 

گفته  112شود. و با همین دیدگاه نیز شورای نگهبان، در تفسیر اصل  تعطیل نماید، و این حکم حاکم بر دیگر احکام اولیه می

اصل  د.نونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارنهیچ یک از مراجع قا»است: 

ی قوانین حاکم ندانسته است. لذا از آنجایی که  چهارم قانون اساسی، موازین شرعی را بر اطالق و عموم قانون اساسی و بر همه

نیز هست توجه به اطالق این « حاکم»آید  ن برمیکه از عنوان آ شود و چنان حکم حکومتی از زمرة احکام شرعی محسوب می

ی احکام را تضییق یا توسعه دهد، و مبتنی بر مصالح  تواند دامنه حکم حاکم می ست.اصل متضمن پذیرش حکم حکومتی نیز ه

کس به هر   شود و هیچ ی و مناط احکام شرعی است. از این جهت بر همگان اجرای آن واجب می ای است که فلسفه ملزمه

 4-112-11ل اصو) .تواند از پذیرش و اجرای آن سر باز بزند توجیهی ولو این توجیه که مبانی احکام والیی را قبول ندارد، نمی

 (قانون اساسی

  

 گانهحدود اختیارات و وظایف رهبری نسبت به قوای سه 3-2 

است و در اصول مختلف عالوه بر بیان کلی  از دامنه وسیعی برخوردار، وظایف و اختیارات ولی فقیه طبق اصول قانون اساسی 

در جمهوری اسالمی ایران به تشریح وظایف و نقش ایشان در قوای سه گانه پرداخته شده است ، وظایف نسبت به کل نظام

ریاست کشور با ولیّ فقیه است و اصل والیت فقیه از مهمترین و کلیدی ترین اصول قانون اساسی است که ناشی از مبانی 

دارای وظایف و اختیاراتی است که او را بسی برتر از قوای  ،نظام می باشد. مقام رهبری به لحاظ امامت و هدایت نظام مکتبی

سه گانه قرار داده است. به همین لحاظ یک تفاوت بارز بین سیستم تفکیک قوای موجود در قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ر نظام کالسیک، قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود ندارد و اصوالً تفکیک قوا ایران و نظام کالسیک تفکیک قوا وجود دارد. د

ولی در جمهوری  های یکدیگر را خنثی نمایند.برای آن است که دیگر قدرت مافوق وجود نداشته باشد و قوای ثالثه قدرت

شوند و این و امامت امت اعمال میاسالمی ایران طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، این قوا زیر نظر والیت مطلقه امر 

نظارت ناشی از اصل پنجم قانون اساسی است که اصل والیت فقیه را از اصول بنیادی نظام قرار داده است. به همین دلیل در 

قانون اساسی به طور مشخص از قدرت باالتر از رئیس جمهور سخن به میان آمده که قسمتی از اعمال قوه مجریه را نیز برعهده 
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های ریاستی و پارلمانی دیگر خنثی نموده و آن را هم سنگ ارد. این مسئله عمالً قدرت فوق العاده مجریه را در مقایسه با نظامد

 اختیارات ولی فقیه نسبت به هر یک از این قوا خواهیم پرداخت.  در ادامه به تشریح .دهدقوای دیگر قرار می

 

 قوه مجریه 3-2-1  

ها و ادارات مختلفی که در اختیار دارد نسبت به رفع نیازهای رایی کشور را بر عهده دارد و با سازمانقوه مجریه مسئولیت اج

نماید. رئیس این قوه که رئیس جمهور عمومی کشور و در راستای منعت عمومی وظیفه به ایفای نقش در جامعه اقدام می

ت وزیران به مجلس و اخذ رای اعتماد از نمایندگان مردم تشکیل شود با رای اکثریت مردم انتخاب و با پیشنهاد هیئنامیده می

پردازد. اما یک سری اختیارات و ویژگی های این قوه بر اساس قانون در اختیار ولی فقیه دولت داده و به ایفای وظایف خود می

 : قرار داده شده است که شامل

قانون  111اصل  1طبق بند  تنفیذ حکم ریاست جمهوری: دمجمهور پس از انتخاب از سوی مرامضای حکم تنفیذ ریس - الف 

به  ور ایرانجمه رئیس تنفیذ حکم ت.اس رهبر جمهوری اسالمی از انتخاب مردم، از جمله وظایف و اختیارات ساساسی، پ

تا زمانی که  طبق قانوناست و هرگز جنبه تشریفاتی و صوری ندارد؛ یعنی،  قانون اساسی ، از اختیارات او دروالیت فقیه وسیله

فرمایش امام  و با توجه به« تنفیذ»ندارد. واژه  قوه مجریه را تنفیذ نکند، وی ریاستی بر جمهور منتخب رئیس والیت فقیه حکم

دهد که امضای ولی فقیه به نتیجه  باشد، نشان می اسالم این تنفیذ تا زمانی است که عمل بر طبق موازین »: ره() خمینی

ری مسئله نصب الهی رهبر و در همه تنفیذهای ریاست جمهو رهبر ایران دهد چنانکه نخستین انتخابات مردم مشروعیت می

است. از لحاظ قانونی پس از اینکه اکثریت مردم در انتخابات  های نظام را مطرح کرده لزوم تأمین مشروعیت الهی تمامی بخش

جمهور انتخاب کردند، بعد از تأیید درستی انتخابات از  به یکی از نامزدهای ریاست جمهوری رای داده و او را به عنوان رئیس

به وسیله والیت فقیه پس از گزینش  تنفیذ حکم ریاست جمهوری یک مرحله بعدی هم وجود دارد و آن شورای نگهبان سوی

پس  جمهوری ایران رئیس، 1431بازنگری شده در سال  وری اسالمی ایرانقانون اساسی جمه بنا بر .مردم است

 .دومین مقام سیاسی بلندپایه کشور است رهبری از

جمهوری پرداخته و نوشته است:  استعفای رئیسقانون اساسی هم به موضوع  141اصل : جمهورقبول استعفای رئیس - ب 

خود   وظایف  انجام  به  است  نشده  او پذیرفته  استعفای  که  کند و تا زمانی می  رهبر تقدیم  خود را به  رئیس جمهوری استعفای»

از   بیش  یا بیماری  فوت، عزل، استعفاء، غیبت  در صورت»قانون اساسی هم می خوانیم:  141همچنین در اصل « دهد. می  ادامه

  هنوز انتخاب  جمهور جدید بر اثر موانعی  و رئیس  یافته  پایان  جمهوری  ریاست  مدت  که  جمهور و یا در موردی  رئیس  دو ماه

  هدهرا بر ع  وی  های و مسئولیت  اختیارات  رهبری  جمهور یا موافقت  رئیس  اول  قبیل، معاون  از این  و یا امور دیگری  نشده

  دهد که  ترتیبی  است  جمهور موظف  رئیس  اول  و معاون  قضائیه  قوه  و رئیس  مجلس  از رئیس  متشکل  گیرد و شورایی می

 «.شود  جمهور جدید انتخاب روز رئیس  پنجاه  مدت  حداکثر ظرف

زل رئیس جمهور توسط مقام تواند موجبات عقانون اساسی دو روش می 111اصل  11به موجب بند : عزل رئیس جمهور -ج 

رهبری را در صورت اقتضای مصلحت کشور فراهم نماید. روش اول رأی دیوان عالی کشور به تخلف رئیس جمهور از وظایف 

قانونی و روش دوم رأی مجلس شورای اسالمی به عدم کفایت وی است. روش رسیدگی مجلس شورای اسالمی به موضوع عدم 

قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی مشخص شده است که  11اصل  2کفایت رئیس جمهور در بند 

بر اساس آن اگر نمایندگان اقدام به استیضاح رئیس جمهور در رابطه با اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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برای اعمال صالحیت عزل وی به مقام رهبری اعالم کشور نمایند و دو سوم از نمایندگان به عدم کفایت وی رأی دهند موضوع 

 قانون اساسی( 11اصل  2و بند  111اصل  11بند می شود. )

 111اصل  1بر اساس بند ، از سایر وظایف و اختیارات ولی فقیه: ق.ا( 111اصل  1بند) اعالن جنگ و صلح و بسیج نیروها -د 

است. البته در کشورهای دیگر این وظیفه در اختیار رئیس جمهور به اعالن جنگ و صلح و همچنین بسیج نیروه، قانون اساسی

عنوان فرد اول سیاسی آن کشور قرار دارد اما با عنایت به اینکه بر اساس قانون اساسی کشور ما رهبر به عنوان فرد اول کشور 

 شناخته شده است این وظیفه بر عهده ایشان گذاشته شده است.

که ، قانون اساسی 111اصل  4با عنایت به بند : ای فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامینصب و عزل و قبول استعف -ه

همان اصل نیز  3مقرر می دارد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران بر عهده شخص ولی فقیه می باشد بند 

از وظایف و اختیارات ولی ، ی و انتظامی کشور نیزدارد نصب و عزل و قبول استعفای فرماندهان عالی نیروهای نظامبیان می

  فقیه می باشد.

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقالب  قانون اساسی 113بر اساس اصل : تایید مصوبات شورای عالی امنیت ملی -و  

حکم انتصاب  گردد. میجمهور، تشکیل  اسالمی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس

-امنیتی کشور در محدودة سیاست -های دفاعی، سیاستگردد عالوه بر اینرئیس جمهور با امضای ولی فقیه به ایشان ابالغ می

مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل گردد و تعیین می مقام رهبری طرفهای کلی تعیین شده از 

  و پس از تایید و تصویب از سوی قوای سه گانه الزم االجرا خواهد بود. برسد. ایشانه امضاء باید ب و اجرا است

در صورت فوت، عزل، استعفا، ، قانون اساسی 113بر طبق اصل : تایید تصدی پست ریاست جمهوری در شرایط خاص -ز 

وری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر در موردی که مدت ریاست جمه غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا

های موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت

تیبی گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است تروی را بر عهده می

دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع 

انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او 

  .کندمنصوب می

 

 قوه مقننه 3-2-2 

های وظایف و اختیارات ولی فقیه که در قانون اساسی به صورت صریح به آن اشاره شده است قوه مقننه ر از حوزهیکی دیگ

 : است که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت

پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر است که در  ، فرمان همهقانون اساسی 111اصل  4بر اساس بند : پرسیفرمان همه -الف 

قانونی اساسی جمهوری  11اصل  .پرسی از سوی رهبری است ع به معنای لزوم تایید مصوبه مجلس و صدور فرمان همهواق

دارد که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از  اسالمی ایران تصریح می

گیرد. این اصل درخواست مراجعه به آراء عمومی را منوط به تصویب دو  پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت راه همه

 و تایید و صدور فرمان اجرای همه پرسی از سوی رهبری تعیین کرده است.سوم مجموع نمایندگان مجلس 
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است. قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام رهبری  11اصل  به موجب: نفر فقیه شورای نگهبان 3تعیین  -ب

مقام رهبری، از میان فقیهان، کسانی را که واجد شایستگی و شرایط الزم برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمَت 

را جزء وظایف و « نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان»نیز  111اصل  3، بند 11کند. عالوه بر اصل منصوب می

ین ترتیب، هرگاه یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به درستی انجام اختیارات رهبری دانسته است. بد

تواند وی را بر کنار کند. همچنین اگر عضوی از فقها از سِمَت خود استعفا دهد، پذیرش استعفای وی با دهد، مقام رهبری می

 .باشدمقام رهبری می

مقام رهبری پس ، در موارد ضروری، قانون اساسی 111بر اساس اصل : اساسی نفر از اعضای کمیته اصالح قانون11تعیین  -ج

از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصالح یا تتمیم قانون اساسی را به 

، وسای قوای سه گانهر، اعضای شورای نگهبان: نماید. ترکیب اعضای شورای شاملشورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می

سه نفر ، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام

ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و سه نفر از دانشگاهیان می باشد. مصوبات ، سه نفر از قوه قضائیه، از هیئت وزیران

و امضای مقام معظم رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان  شورا پس از تایید

در همه پرسی برسد. الزم به ذکر است محتوای اصول مربوط به اسالمی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس 

ایران و جمهوری بودن حکومت و والیت امر و امامت امت و نیز  موازین اسالمی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسالمی

 اداره امور کشور با اتکای به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران غیر قابل تغییر است.

 

 قوه قضاییه 3-2-3       

لیت پشتیبانی از مسئو، قوه قضاییه یکی دیگر از قوای حاکمیتی در جمهوری اسالمی ایران است. این قوه به صورت مستقل

عالوه بر این مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدار وظایف مختلفی از ، حقوق فردی و اجتماعی عامه مردم و جامعه را دارد

حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام الزم ، شکایات، تعدیات، قبیل رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات

نظارت بر حسن اجرای ، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، کندون معین میکه قان، در امور حسبیه

اقدام مناسب برای ، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسالم، قوانین

برخی از وظایف مربوط به این قوه در اختیار ، پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین بر عهدار دارد. بر اساس قانون اساسی

 : ولی فقیه می باشد مه در ادامه به بیان آنها خواهیم پرداخت

های قوه قضائیه در کلیه به منظور انجام مسئولیت، قانون اساسی 111بر اساس اصل : عزل و انتصاب رئیس قوه قضاییه -الف 

جتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به ولی فقیه یک نفر م، امور قضایی و اداری و اجرایی

عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است. دوره تصدی ریاست قوه قضائیه به مدت پنج 

 قابل تمدید است.، سال دیگر از سوی رهبر معظم انقالب

موافقت با عفو و یا تخفیف ، یکی دیگر از حدود وظایف و اختیارات ولی فقیه: ت محکومینقبول عفو و یا تخفیف مجازا -ب 

آمده است که عفو یا تخفیف مجازات اینگونه  قانون اساسی 111اصل  11بند  باشد. بر اساسمجازات محکومین قضایی می

شود که این عفو خاص است  رهبری انجام میپس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه توسط مقام   محکومان در حدود موازین اسالمی

شود که طبق  شامل متهمانی می  کند. عفو عمومی مقننه و مجلس مقرر می  را قوه  متفاوت است. عفو عمومی که با عفو عمومی 
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م نفر در این شورش، هنوز محکو 111ای اتفاق افتاده و  مثال در جریان یک شورش، حادثه  قانون مجازات اسالمی 11ماده 

اعطای عفو یا آزادی مشروط یا حبس باز به عنوان یک نهاد  . کند نفر محکوم را از مجازات معاف می 111اند و قانون این  نشده

نامه یا در قانون، درباره  کند که موارد آن در آیین نامه مشخص می ارفاقی نیازمند احراز حسن اخالق و شرایطی است که آیین

ها نیازمند احراز شرایط و وضعیت طرف است. کسی که در زندان مرتکب جرمی  طای این نهادآزادی مشروط آمده است و اع

گذار است. در تخفیف و تبدیل مجازات به صراحت آمده است که برای اعطای عفو  نشده حسن اخالق داشته همه در عفو او تاثیر 

 گیرد. طول مدت مجازات مد نظر قرار میبا استفاده از سوابق، وضعیت اجتماعی، فرهنگی و وضعیت رفتار فرد در 

 

 حدود اختیارات و وظایف رهبری نسبت به سایر نهادها 3-3 

 و 112شود بلکه در ادامه به استناد اصل اما وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی صرفا محدود به اصول مطرح شده نمی

م و رئیس سازمان صدا و سیما که مستقیما زیر نظر روسای و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظا، قانون اساسی111اصل 

قانون اساسی سایر نهادهای  1رهبری فعالیت دارند از سوی ایشان منتصب و عزل خواهد شد. همچنین با استنباط از اصل 

 : پرداخت ها خواهیمانقالبی نیز زیر نظر مستقیم ولی فقیه تعیین و به ایفای نقش خواهند پرداخت که در ادامه به تشریح آن

 

 تعیین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  3-3-1 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای ، قانون اساسی 112به موجب اصل 

 اسالمی را شورای نگهبان خالف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای

دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده  مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می همچنین نگهبان را تامین نکند، و

مقررات مربوط به  .نماید اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می. شود است به دستور رهبری تشکیل می

 .و به تایید مقام رهبری خواهد رسیدمجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب 

 

 تعیین رئیس سازمان صدا و سیما  3-3-2 

در صدا و سیمای جمهوری ، داردقانون اساسی در مورد انتصاب و عزل ریاست سازمان صدا و سیما اینگونه بیان می 111اصل 

ید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان اسالمی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسالمی و مصالح کشور با

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و 

مجلس شورای اسالمی )هر کدام دو نفر( نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن 

 .کند ا قانون معین میر

 

 وظایف والیت عامه و مطلقه 3-3-3 

در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه در جمهوری اسالمی ایران والیت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و 

انون اساسی در اصل ق .با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد

پنجم به تبیین جایگاه مجری و ناظر در اجرای شریعت پرداخته و اجرای این مهم را در دوران غیبت حضرت ولی عصر عجل 

اهلل تعالی فرجه الشریف، بر عهده فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر، نهاده است. البته وجهه همت قانونگذار 
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تر والیت امر و امامت امت از آن یاد کرده است، که این اصل با عنوان کلی -اصل نهادینه کردن اصل والیت فقیه اساسی در این

بوده و تفصیل جزئیات مربوط به آن همچون اوصاف الزم برای تصدی این مقام و نیز نحوه تعیین مصداق برای آن را به فصل 

 ست.ساسی واگذار نموده اهشتم و اصول یکصد و هفتم و یکصد و نهم قانون ا

یا شعام )شورای عالی امنیت ملی(، شورایی  : شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایرانشورای عالی امنیت ملی –الف 

ایران، به  حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و 1411انقالب اسالمی  است که به منظور تأمین منافع ملّی و پاسداری از

گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور  گردد. این شورا مهمترین وزنه تصمیم تشکیل می جمهور رئیس ریاست

دبیر شورا نیز با  .دهند رتبه سیاسی، نظامی و اطالعاتی ایران تشکیل می اعضای این شورا را مقامات عالی .شود محسوب می

 و شورا مصوبات و تصمیمات صحیح اجرای بر نظارت و دبیرخانه هو مسئولیت ادارشود  جمهور تعیین می انتخاب مستقیم رئیس

ر عهده دارد. با اینکه دبیر حق رأی ندارد، اما مطابق روال مرسوم در اغلب موارد پس از انتخاب ب را شورا اجرایی و اداری امور

کند تا حق رأی  رهبری در شورا نیز منصوب می، وی را به نمایندگی رهبر معظم انقالب جمهور، همزمان دبیر از سوی رئیس

 .مام مصوبات این شورا پیش از اجرا باید به تایید رهبر جمهوری اسالمی درآیند تا به مرحله اجرا برسندد. تباش  داشته

جمهوری اسالمی  از نهادهای های دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس -ب

و ترویج فرهنگ مقاومت، ایثار، جهاد و  (جنگ ایران و عراق )است که با هدف حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ایران

ستاد کل نیروهای  بنیان نهاده شد. این بنیاد در تابعیت 1431در مهرماه سال  رهبر جمهوری اسالمی شهادت، به موجب فرمان

 .که مستقیما زیر نظر رهبری قرار دارد قرار دارد مسلح

فاقد  موقوفات کلیه ایرانی است، که مدیریت دولتی سازمان شبه سازمان اوقاف و امور خیریه: سازمان اوقاف و امور خیریه -ج

حوزه فعالیت این سازمان شامل مدیریت موقوفات عام فاقد متولی، موقوفات خاصه و اماکن  د.در اختیار دارمتولی کشور را 

و هر مال دیگری که به غیر از  صدقات، نذورهای متبرکه، همچنین محبوسات،  مذهبی اسالمی، اثالث باقیه و بقعه

رئیس این سازمان .باشد های خیریه می اختصاص یافته و نیز اداره مؤسسات و انجمن خیریه المنفعه و برای امور عام وقف عنوان

 .شود تعیین می ولی فقیه از طرف فرهنگ و ارشاد اسالمی با پیشنهاد وزیر

است که  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وابسته به سازمان دولتی مستقل یک سازمان حج و زیارت: حج و زیارتسازمان  -د

، و سفر عتبات عالیات عراق، مدینه و مکه در شهر عربستان ، عمره مفرده درحج تمتع مسئولیت اجرا و نظارت بر

گذاری، نظارت، هدایت و اداره امور حج و زیارت عتبات عالیات در خارج از کشور و  سیاست. را بر عهده دارد سوریه زیارتی

شورای عالی  د.المللی اسالمی در امر حج و زیارت، اهداف این سازمان هستن ی ارتباط با کشورهای اسالمی و مجامع بینبرقرار

حج و زیارت، نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، رئیس سازمان حج و زیارت، و حسابرسان ارکان این سازمان را تشکیل 

با تثبیت وضعیت موجود، سازمان حج و زیارت  1414خرداد  24سه خود در مین جل121شورای عالی اداری در  .دهند می

های  های مصوب نظام، اندیشه می دانست که بر پایه سیاست، مستقل و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالسازمانی دولتی را

شود و رئیس آن با هماهنگی نماینده ولی فقیه در امور  اداره می جمهوری رئیس و مقام رهبری و رهنمودهای ره(خمینی )امام 

  د.شو حج و زیارت توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی معین می

ایجاد و گسترش شناخت، عالقه و باور نسبت به اسالم ناب، سازمان به منظور این :  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی -ه 

به منظور و همچنین  ایرانی در جوامع دیگر -های جمهوری اسالمی ایران و فرهنگ و تمدن اسالمی  انقالب اسالمی، مزیت

 -1: ارکان این سازمان شامل تشکیل شده است. گسترش پرتوِ اسالم و تحکیم همگرایی و پیوندهای اسالمی، دینی و معنوی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B0%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC_%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC_%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 معظم مقام حکم با که است فرهنگی و علمی هایشخصیت و وزراء از نفر 11از که متشکل یشورای عال -2رئیس سازمان و 

 نفر11و رهبری معظم مقام انتخاب به فرهنگی و علمی های شخصیت از نفر 1) .دشون می منصوب( العالی مدظله) رهبری

، ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان رئیسارشاد اسالمی )رئیس شورا(، وزیر امور خارجه،  متشکل از وزیر فرهنگ و

، اسالمی مذاهب تقریب جهانی مجمع دبیرکل،  اسالمی تبلیغات سازمان رئیس، رهبری معظم مقام دفتر الملل بین امور معاون

 (.عالمیه و رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمیکل مجمع جهانی اهل بیت )ع(، رئیس جامعه المصطفی )ص( ال دبیر

گسترش نفوذ فرهنگ اسالمی در شئون جامعه، تقویت انقالب فرهنگی، اعتالی فرهنگ : شورای عالی انقالب فرهنگی -و

عالی های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از جمله اهداف تأسیس این شورا  عمومی و تزکیه محیط

بندی  گذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیم توان به سه حوزه سیاست وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی را می .در ایران است

های زنان، تبلیغات،  های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه های راهبردی کشور در زمینه ها و طرح تهیه و تدوین سیاست .کرد

ها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و  وادی، دانشگاهس  رسانی، چاپ و نشر، بی اطالع

های فرهنگی از جمله وظایف  ریزی برای مقابله با تهاجم فرهنگی و سایر حوزه های دینی و معنوی، برنامه دانشگاه، فعالیت

نفر از  24حقیق و حقوقی است که از این تعداد  نفر عضو 44این شورا دارای  .شود گذاری این شورا محسوب می سیاست

نفر از نخبگان علمی، سیاسی، فرهنگی و دینی کشور به عنوان عضو حقیقی  21مسئوالن ارشد نظام به عنوان عضو حقوقی و 

رییس مجلس در شورای عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور به عنوان رییس، که از سوی رهبری انتخاب می شوند. هستند

شورای اسالمی به عنوان نایب رییس اول، رییس قوه قضائیه به عنوان نایب رییس دوم شورای عالی انقالب فرهنگی فعالیت 

 .کنند می

گسترش فزاینده . تشکیل شد رهبر معظم انقالب به فرمان 1411اسفند  11این شورا به تاریخ : شورای عالی فضای مجازی -ز

و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم  اینترنت جهانیشبکه  ویژه ارتباطاتی به های اطالعاتی و فناوری

 و کشورجانبه  ی ناشی از آن در جهت پیشرفت همهها گیری حداکثری از فرصت گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره سرمایه

 از صیانت منظور به مستمر هماهنگی و ریزی برنامه ضرورت همچنین و مردم گوناگون قشرها به مفید و گسترده خدمات ارائه

 گیری و هماهنگی در فضای گذاری و تصمیم سیاست برای متمرکزی کانونی نقطه که کند می اقتضا آن از ناشی های آسیب

جمهور تشکیل  مجازی کشور به وجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس

 .ه شودداد قانونی آثار ترتیب آن مصوبات گردد و الزم است به کلیه می

نقالب اسالمی در ایران، بر ولیت آستان قدس، منصبی است که از دوره صفویان شکل گرفت. پس از ات: آستان قدس رضوی -ح

، تولیت انتصاب نماید و در غیر این صورت، اداره اوقاف آستان قدس رضوی تواند بر ، ولی فقیه میسازمان اوقاف وانینق طبق

 خمینی امام با حکم عباس واعظ طبسی اولین تولیت آستان قدس پس از انقالب اسالمی را .اشددار این مسئولیت می ب عهده

را به عنوان  سید ابراهیم رئیسیطی حکمی،  مدظله العالی() ایامام خامنه، 1414دار شد. پس از فوت وی در سال  عهده ره()

دار بود تا آنکه طی حکمی به ریاست قوه قضائیه منصوب  این سمت را عهده 1411منصوب کرد. وی تا سال  آستان تولیت این

س( و حرم ) همچنین انتصاب تولیت آستان حرم حضرت معصومه .، تولیت آستان قدس گردیداحمد مروی گردید و سپس

 ع( نیز بر عهده رهبری است.) مطهر شاهچراغ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8_%D8%B7%D8%A8%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8_%D8%B7%D8%A8%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D9%88%DB%8C
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برای رفع محرومیت و ره( ) خمینی امام متعاقب فرمان 1431یکی از نهادهای خدماتی است که در سال : خرداد 11بنیاد  -ط

ای این بنیاد یکی از نهاده .های شهدا، جانبازان و ایثارگران انقالب اسالمی تشکیل شد برطرف کردن مشکالت اقتصادی خانواده

 .باشد های زیر نظر رهبر می و از سازمان جمهوری اسالمی ایران انقالبی

های مختلف اقتصادی  این نهاد در زمینه رهبری قرار داد. ایرانی و زیرنظر دولتی شبه نهاد: تضعفان انقالب اسالمیبنیاد مس -ی

شی، چاپ و انتشارات، تولید و توزیع برق، خدمات جهانگردی، ترابری و و تجاری همچون: ارائه خدمات فرهنگی و آموز

بنیاد مستضعفان یک ماه  .کند کاری عمومی و بازرگانی فعالیت می گذاری، پیمان رانی، خدمات بیمه، بانکداری و سرمایه کشتی

های مصادره شده و با شعار تخصیص این  با هدف تجمیع اموال و دارایی ره() خمینیامام  ن، به فرما1411انقالب  پس از وقوع

تغییر نام داد و  بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی به 1431ها به نیازمندان، تأسیس شد. این مؤسسه در سال  دارایی

، با تغییر نام به فرم کنونی، به ایثارگران بنیاد شهید و امور گیری نبازان و شکلدر پی تفکیک بخش جا 1411در سال 

کند.  بنیاد علوی یک مؤسسه غیردولتی که تحت نظر بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی فعالیت می .های خود ادامه داد فعالیت

بنیاد  4141است. همزمان با تغییر مدیریت در سال  عمدتاً در حوزه امالک و مستغالت بوده 1414فعالیت این بنیاد تا سال 

المنفعه آغاز نمود و این فعالیت تاکنون در  علوی به عنوان بازوی بنیاد مستضعفان، فعالیت خود را در امور خیریه و عام

های سالمت، توزیع البسه رایگان، برگزاری اردوهای دانش آموزی، ارتقاء تحصیلی دانش آموزان محروم، اعطای وام به  حوزه

 .المنفعه ادامه داشته و دارد ر خدمات حمایتی و عامدانشجویان محروم مستعد و سای

ایران به منظور  به فرمان حضرت امام خمینی )ره( بنیانگذار جمهوری اسالمی  1411سال در : بنیاد مسکن انقالب اسالمی -ک

ها و  تتأمین مسکن محرومان ومتولی توسعه و عمران روستاهای کشور و ساخت واحدهای مسکونی شهرها در چارچوب سیاس

شورای مرکزی که به عنان عالی -الف: . ارکان بنیاد عبارت است ازایران تشکیل شده است های دولت جمهوری اسالمی  برنامه

، ترین مرجع تصمیم گیری بنیاد تلقی می شود و دارای پنج عضو شامل یک نفر روحانی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری

سه نفر از مهندسین و کارشناسان ساختمان و شهرسازی که از سوی نماینده رهبری ، ازی(وزیر مسکن و شهر س) نماینده دولت

سرپرست بنیاد که از سوی اعضای شورای -گردد. بشوند رئیس شورا به انتخاب اعضا مشخص میو نماینده دولت انتخاب می

ل انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها دو نفر بازرس که از سوی اعضای شورا برای مدت یکسا -مرکزی انتخاب می شود و ج

بالمانع است. الزم به ذکر است روحانی عضو شورا موظف است در مواردی که اجرای هر قسمت از موارد که نیاز به اذن ولی 

 فقیه دارد موضوع را از رهبری استعالم نماید. یکی از اعضای شورای مرکزی به عنوان سرپرست و باالترین مقام اجرای بنیاد

 شود مشغول به کار می، برای مدت چهار سال توسط شورای مرکزی انتخاب و با حکم رئیس شورا

به فرمان حضرت امام  1431در سال ، ره(امام ) حضرت ستاد اجرایی فرمان: ره() ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی -ل

 41وظیفه مدیریت اموالی که طبق اصل لی فقیه زیر نظر و، ره( به عنوان یک نهاد حکومتی تاسیس شد. این ستاد) خمینی

دی باشند را برعهده دارد و در دو حوزه اصلی امور خیریه و بخش اقتصا می ولی فقیه قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار

در رابطه با  بنیاد برکتره( از جمله امام ) حضرت وابسته به ستاد اجرایی فرمانو نهادهای مختلف  ها نماید. شرکت فعالیت می

 در حال خدمت رسانی به محرومین جامعه هستند.المنفعه  اجتماعی، اقتصادی و عام هایانجام فعالیترفع مشکل محرومین و 

شورای سیاست ، سازمان تبلیغات اسالمی، ره() هایی دیگری از قبیل کمیته امداد امام خمینینهاد، عالوه بر موارد بیان شده

مجمع جهانی تقریب مذاهب مستقیما زیر نظر رهبر ، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، شورای عالی قرآن، گذاری ائمه جمعه

  شوند.ب میمعظم انقالب مشغول به فعالیت هستند و روسای آنها از سوی ایشان انتخا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
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، محدوده اختیاراتی که فقیه جامع الشرایط برای اداره جامعه اسالمی در زمان غیبت برعهده دارد، با عنایت به موارد مشروحه

بنابراین قلمرو ، شود از سوی دیگر چون اصل تشریع این اختیارات برای اداره و رهبری جامعه استوالیت مطلقه قیه نامیده می

بدیهی است که ، گیردباشد و در نتیجه امور خصوصی و شخصی افراد را در بر نمیمتی و عمومی جامعه میآن تنها امور حکو

ترجیح با مصالح عمومی است و تنها در این مورد است که ، هرگاه منافع شخصی افراد در مقابل مصالح عمومی جامعه قرار گیرد

راه دیگری برای تامین مصالح عمومی مردم ، که اصوال در این صورتچرا، تواند درامور خصوصی مردم تصرف نمایدولی فقیه می

( از سوی دیگر از آنجایی که اداره 41ص، 1411، تحلیل مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران، محمدجواد، ارسطا) وجود ندارد.

ی برای ولی فقیه الزامی لذا رعایت مصالح عموم، جامعه به نحوه احسنت فقط از طریق رعایت مصالح عمومی امکان پذیر است

و « محدود بودن به امور عمومی»بلکه رعایت دو قید، بی قید و شرط بودن آن نیست، است. بنابراین مقصود از اطالق والیت

وظایف ولی مطلقه فقیه با ، دانانبرای ولی مطلقه فقیه الزامی است. اما از دیدگاه برخی از حقوق« لزوم رعایت مصالح عمومی»

که به ، قانون اساسی 111شود. در تشریح اصل صرفا در یازده بند این اصل محدود می، قانون اساسی 111اصل عنایت به 

، تنها به ذکر یازده مورد اکتفا نموده و آوردن این تعداد در مقام بیان، باشدصراحت در مقام بیان اختیارات و وظایف رهبر می

شود که عدد مفهوم است. اما در انتقاد این د مزبور دارد و به اصطالح گفته میداللت بر حصر وظایف و اختیارات رهبر در موار

چراکه ، توان اشاره نمودمی، به عنوان یکی از منابع تفسیر قانون اساسی، دیدگاه به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی

ر انحصار اختیارات رهبر در موارد مذکور در داللتی ب 111برخی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی معتقد بودند که اصل 

گر این مطلب است که این اختیارات صرفا باید توسط رهبر اعمال گردد و مقام دیگری حق اعمال بلکه تنها بیان، آن اصل ندارد

دارد به هیچ اما این که رهبر اختیارات دیگری ن، مگر با تفویض مقام معظم رهبری، آن اختیارات و انجام آن وظایف را ندارد

قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران » دارد که بیان می 11وجه از اصل مزبور قابل استنباط نیست. از سوی دیگر اصل 

بر طبق اصول آینده این قانون  و امامت امت والیت مطلقه امرقوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ، اند از قوه مقننهعبارت

گذار دقیقا با عنایت به معنای والیت گردد که قانونبدین ترتیب مالحظه می« ستقل از یکدیگرندگردد. این قوا ماعمال می

 11اقدام به ذکر این عبارت در اصل ، 111مطلقه و به قصد تفهیم اختیارات وسیع رهبری حتی بیش از موارد مذکور در اصل 

اشاره به وظایف و اختیارات رهبر در مورد اعمال قوای سه  «گرددطبق اصول آینده این قانون اعمال می» نموده است و عبارت 

قضاییه( دارد و ربطی به اعمال و اختیارات ولی فقیه نسبت به مصالح عموم جامعه و زعامت کل حکومت ، مجریه، مقننه) گانه

به ، ات ولی فقیه بودآمده است در حالی که اگر ناظر به اختیار« گردندمی»از این رو فعل آن به صورت جمع، اسالمی ندارد

 آمد. صورت مفرد می

عبارتی قید شده است که دامنه کابردی آن کل حکومت اسالمی را پوشش ، آن 1قانون اساسی بند  111از سوی دیگر در اصل 

حل معظالت نظام ) یکی از اختیارات رهبر» : در توضیح این بند آمده است، شوددهد و شامل همه امور عمومی جامعه میمی

گذشته از آن که به ، تعبیر معظالت نظام«. از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ست که از طریق عادی قابل حل نیستا

شود درنتیجه تنها معظالت پیش آمده در زمینه خاصی را در بر صورت جمع آمده است و تمام معظالت جامعه را شامل می

های آن، شود. از سوی دیگر مقصود از این معظالتومتی را شامل میای از امور حکگیرد بلکه هر معظلی در هر زمینهنمی

بر عهده رهبر است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ، باشندمعهود قانونی( قابل حل نمی) هستند که از طریق عادی

عادی قابل حل نیست با یکی  ها اقدام نماید. بنابراین وظیفه والیت مطلقه فقیه است که معظالت نظام را که از طریقبه حل آن

راه حل قانونی ندارد. در حالت اول رهبر موظف است از طرق : ب، راه حل قانونی دارد -الف: از دو حالت زیر حل و فصل نماید
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زیرا فرض بر این است که قانون بر اساس مصالح عمومی و ، قانونی به رتق و فتق امور و حل معظالت و مسائل نظام بپردازد

در نتیجه بر او الزم ، اسالمی وضع شده و بر رهبر نیز شرعا واجب است که مصلحت اسالم و مسلمانان را رعایت نمایدموازین 

-ترین و مهمصورت از عدالت به عنوان یکی از اصلیدر غیر این، است قانونی را که دربردارنده چنین مصلحتی است مراعات کند

، زمینه اعمال والیت مطلقه فقیه است، ی را از دست خواهد داد. در حالت دومترین شروط رهبری ساقط شده و صالحیت رهبر

رهبری با استفاده از ، بینی نشده استها پیشای از معظالت عمومی و حکومتی که راه حلی در قانون برای آنیعنی دسته

بر اساس توضیحات فوق الذکر ها بپردازد. تواند به حل آناز طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام( می) والیت مطلقه خود

اختیارات ولی مطلقه فقیه دارای محدود نیست بلکه زعامت کل جامعه را شامل می شود و رعایت مصلحت مسلمانان بر رهبری 

لکن ، به هیچ وجه برای ولی فقیه جایز نیست از آن تخطی کند، الزامی است. و در فرض مشتمل بودن قانون بر مصالح عمومی

ن است ولی فقیه پس از مشورت با صاحب نظران احراز نماید که قانون دربردارنده مصلحت مسلمانان نیست یا در مواردی ممک

شود. بدون شک در چنین مواردی راهی که قانون برای حل معضل در نظر گرفته است عمال موجب فوت مصالح بزرگتری می

بپردازد و خود را در چهارچوب تنگ و خالی از مصلحت قانون  تواند با اعمال والیت مطلقه به حل معضل یاد شدهولی فقیه می

( البته قانون اساسی در مواردی 41ص ، 1411، تحلیل مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران، محمدجواد، ارسطا) گرفتار نسازد.

ات مطلقه رهبر در اختیارات ولی مطلقه فقیه را ضابطه مند کرده و اعمال اختیار، که احراز شود قانون فاقد مصلحت است

، ها را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است و باید در همه موارد به کسر و انکسار مصالح و مفاسدآن خصوص

 ترجیح مصلحت اهم بر مهم دقیقا توجه نمود.

معظالتی را که قانون تنها « که از طریق عادی قابل حل نیست معظالت نظام» قانون اساسی  111اصل  1بنابراین بر اساس بند 

شود که به ظاهرا معظالتی را نیز شامل می، بلکه عالوه بر آن، گیردها را بیان نکرده است را در بر نمیبه صراحت راه حل آن

ولی قانون مزبور مشتمل بر مصالح عمومی نیست. هم چنین این بند معظالتی را در بر می گیرد که ، دارای راه حل قانونی بوده

معظلی که از » زیرا در تمام این موارد عنوان ، گرددها به هر دلیلی موجب از بین رفتن مصالح بزرگتری میقانونی آنراه حل 

های قانونی مشتمل بر مصلحت است و گرنه همان راه، کند. بنابراین مراد از طرق عادیصدق می« طریق عادی قابل حل نیست 

چراکه اعتبار قانون در نظام ، گرددگاه یک طریق عادی محسوب نمیهیچ، ه مفسدهراه قانونی خالی از مصلحت یا دربر دارند

 111اصل  1بلکه در کلیه نظام های عقالیی دنیا( اساسا به دلیل اشتمال آن بر مصالح عمومی است.به این ترتیب بند ) اسالمی

را ولی فقیه با وجود قانون مشتمل بر مصالح زی، گر همان مفهوم والیت مطلق استبیان، قانون اساسی با عموم و اطالق خود

تواند با استفاده از والیت مطلقه به حل موظف به رعایت آن است و فقط در صورت نبودن چنین قانونی است که می، عمومی

 معظالت نظام و اداره امور عمومی بپردازد.

 

 رابطه ولی مطلقه فقیه با مردم ساالری دینی و تفاوت آن با استبداد -4

تشکیل نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و اجرا شدن عملی حکومت اسالمی بر مبنای عنصر والیت مطلقه فقیه از  پس از

حکومت »والیت مطلقه فقیه را به عنوان ، دشمنان با ایجاد شبهه و انحراف در افکار عمومی جامعه، ره() سوی امام خمینی

قا کردندکه شخص حاکم یا رهبر در حکومت والیت مطلقه فقیه فوق قانون و و این گونه به اذهان عمومی ال، معرفی« همطلق

گونه مسئولیتی در قبال اعمال و فارغ از حدود قوانین است و مانند سایر حکام و پادشاهان مجاز است هرکاری انجام دهد و هیچ

ی است خودکامه بدون قدرت مهار و نظارت که فرد، ولی فقیه، رفتار خود در برابر مردم و جامعه ندارد. در واقع از نظر دشمنان
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آن را به اجرا بگذارد و ، حتی بدون در نظر گرفتن مصلحت عامه مردم، دانددهد و صالح میتواند هر آنچه خود تشخیص میمی

ه مصلحت هیچ قدرتی و یا نهادی قادر نیست نظارت بر اعمال و رفتار ایشان داشته باشد و یا مانع از انجام اموری شود که ب

عمل فقیه با قوانین و موازین اسالمی است، و در واقع این نوع  و معیار اساسی در نظام والیت فقیه، موافقتمردم نیست. اما 

نظام یک نوع نظام مشروطه به شمار می آید، البته نه به معنای غربی آن، بلکه مشروطه به همه شرایط و معیارهایی که شریعت 

حکومت اسالمی نه »، در نظر گرفته است. چنانکه امام خمینی در جمالتی به آن تصریح می کند: اسالمی برای ولیّ فقیه

استبدادی است، نه حکومت مطلقه، بلکه مشروطه است. البتّه نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع 

ر اجرا و اداره مقیّد به یک مجموعه شرط هستند که آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان د

اما در تشریح  (41: 1413، والیت فقیه، روح اهلل، موسوی خمینی) .( معیّن گشته استصدر قرآن کریم و سنّت رسول اکرم )

ه داری در کشورهای اسالمی است ک ای از حکومت شیوه ساالری دینی ، مردممردم ساالری دینی اینگونه آمده است که

های شریعت، مشارکتی فعال در زندگی سیاسی دارند و از هرگونه استبداد فردی در  چارچوب آموزه باور در شهروندان دین

به مردم را دو عنصر  خدا کنند. الهی بودن ذات حاکمیت و واگذاری حاکمیت از طرف های عمومی اجتناب می گیری صمیمت

اسالم گرایی  های اصلی جریان ، از نشانتشکیل حومت اسالمی ایرانساالری دینی پس از اند. مردم اصلی این نوع حکومت دانسته

جانشینی انسان از طرف خدا در  چون  ساالری دینی مبانی برای مردم .و از مصادیق چالش مدرنیسم و سنت معرفی شد سیاسی

معرفی شده  بیعت و منصوص گذاری انسان در حوزه اموری غیر ، مشروعیت قانونمشورت و شورا ، اداره جامعه بر اساسزمین

مردمی، حاکمیت قانون، نظارت عمومی دائمی بر رفتار -هایی چون مشروعیت دوگانه الهی است. این نوع حکومت دارای ویژگی

عنوان بدیلی امنیت آفرین در  ساالری دینی به از مردم .رأی مردم است کارگزاران حکومتی و اداره امور حکومتی بر اساس

مردم  ن پاسخی به مطالبات تاریخیو همچنی سلفیسم گرایی و از افراط جهان اسالم برای خروج، راهکاری سکوالریسم برابر

همانگونه که در تعریف مردم ساالری .یاد شده است انقالب مشروطه های دموکراسی از زمان در جمع میان دین و شاخص ایران

 ایامام خامنه نظر از .در عصر غیبت نظریه والیت مطلقه فقیه ارتباط موضوعی با مردم ساالری دینی دارد، دینی بیان شد

 مبتنی اصل سه بر آن مشروعیت که خواند دینی ساالری مردم نظام توانمی را غیبت عصر در اسالمی حکومتمدظله العالی( )

 نظام هر مشروعیت الزمه اساس این بر. کارآمدی است و مردم انتخاب و رضایت، دینی هایصالحیت: این سه اصل شامل است.

 خواهد بین از نیز حکومت مشروعیت، یک هر زوال با و است حکومت در مذکور عنصر سه هر نهمزما داشتن، اسالمی سیاسی

 مشروعیت نظریه و اسالمی حاکم یبالواسطه الهی نظریه مشروعیت مانند، عنصری تک نظریات مقابل در نظریه این .رفت

 کندهای دینی به تنهایی تاکید میصالحیت بر دیگری و ملت رأی عنصر بر یکی که گیردمی قرار اسالمی نظام مردمی

 (224: 1412، سعیدی)

 

 مدظله العالی() ایره( و امام خامنه) فقیه با مردم ساالری دینی از دیدگاه امام خمینیرابطه ولی 4-1 

ساس به عبارت دیگر بر احکومت و والیت فقیه، نه تنها با حکومت مطلقه فردی همخوانی ندارد که ضدّ آن به شمار می آید، 

رابطه مستقیم با مردم ساالری دینی دارد. از دیدگاه امام ، داریهای حکومتولی فقیه با عنایت به ویژگی، احکام اسالمی

، معیار اساسی در نظام والیت فقیه، موافقت عمل فقیه با قوانین و موازین اسالمی است، و در واقع این نوع نظام ره() خمینی

می آید، البته نه به معنای غربی آن، بلکه مشروطه به همه شرایط و معیارهایی که شریعت یک نوع نظام مشروطه به شمار 

حکومت اسالمی نه »اسالمی برای ولیّ فقیه، در نظر گرفته است. چنانکه امام خمینی در جمالتی به آن تصریح می کند: 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%88_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%88_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87&action=edit&redlink=1
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نای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع استبدادی است، نه حکومت مطلقه، بلکه مشروطه است. البتّه نه مشروطه به مع

آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقیّد به یک مجموعه شرط هستند که 

 (41ص ، 1413، والیت فقیه، امام خمینی) «در قرآن کریم و سنّت رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله( معیّن گشته است

کند این است که مشروع بودن والیت های نظام والیت فقیه که آن را متفاوت با حکومت مطلقه میابراین یکی از ویژگیبن

مطلقه فقیه، منوط به این است که به احکام الهی پابند باشد. به عبارت بهتر حکومت اسالمی، با همه تشکیالت آن اعم از قوه 

در حقیقت  .های اسالمی هماهنگ باشند و سرپیچی از این اصل به هیچ روی جایز نیستمقنّنه، قضائیه و مجریه باید با معیار

همچنین ولی فقیه باید همواره متّصف به ویژگیهای اخالق . در نظام والیت فقیه، حاکمیت از آنِ قوانین و دستورات خداست

مام در صحیفه اش به آن تصریح می کند: باشد؛ در غیر این صورت از والیت ساقط می شود. حضرت ا« عدالت»اسالمی مانند 

و یا در جای  (21ص ، 11ج ، 1431، صحیفه نور، امام خمینی) «ی بخواهد زورگویی کند از والیت ساقط می شوداگر فقیه»

، امام خمینی) «اگر ولیّ فقیه، یک کلمه دروغ بگوید یک قدم بر خالف بگذارد، آن والیت را دیگر ندارد»دیگر نیز می گوید: 

 (114ص ، 11ج ، صحیفه نور

سه ویژگی اساسی برای اثبات رابطه ولی فقیه با مردم ساالری دینی وجود دارد. یکی از ، مدظله العالی() ایاز دیدگاه امام خامنه

 برای اسالم در که گرددبرمی هاییویژگی و معیارها وجود صالحیت دینی ولی فقیه است. صالحیت دینی به، هااین ویژگی

-می وی یابیمشروعیت موجب و بوده ضروری اسالمی حاکم برای معیارها این وجود. است شده گرفته نظر در اسالمی حاکم

 شخص حکومت و والیت معنای به فقیه والیت» : فرمایندمدظله العالی( در مورد صالحیت دینی می) ایامام خامنه .گردد

 این، یابد تحقق جایی هر در معیارها این که دارد وجود رهاییمعیا. است شخصیت یک واقع در و معیار یک حکومت نیست؛

 مقررات همه خالف بر... کند رسیدگی، شده معین فقیه ولی برای که وظایفی به جامعه در که کند پیدا تواندمی را خصوصیت

 ولی عنوانبه که کسی آن، اسالمی نظام در -دارند خدشه قابل غیر حالت یک هاحاکمیت آنها قوانین در -حکومت باب در عالم

 ساقط خود خودی به، داد دست از را معیارها این چنانچه، معیارهاست بر مبتنی او مسئولیت اساساً چون، شودمی مشخص فقیه

-می، نیست آقا این در معیارها این فهمیدند تا، دادند تشخیص اگر. است قضیه این تشخیص، خبرگان مجلس وظیفه. شودمی

 نکته این. شودمی منعزل خودش، کنند عزلش نیست محتاج. دیگر فقیه ولی یک دنبال بروند باید ندارند؛ یهفق ولی که فهمند

(این امر در سخنان 12/14/1411جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی ) است مهمی خیلی

 و مردم بر حاکمیت، اسالم در»: فرماینداب صالحیت دینی میایشان در ب، دیگری بیانات در. است گرفته قرار تأکید ایشان مورد

 عهده بر هارده از ایرده هر در را مردم امور زمام بیاید نفر یک شانس حسب بر. نیست مناطبی و مالکبی امر یک، حکومت

 متصور همیشه، ... اشتباه و اخط امکان البته. شود رعایت معیارها این که است این کار مهمترین و معیارهاست تابع بلکه -بگیرد

 این، ماست عهده بر آنچه و است گذارده شرایطی و معیارها، هارده از ایرده هر در حاکمان گزینش باب در اسالم لیکن. است

(. نکته مورد 14/12/1411سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری ) «شود رعایت کامل طوربه معیارها این که است

 و معیارها شدن زایل با که معنا بدین. است معیارها این شدن زایل به توجه، مورد این مدظله العالی( در) ایخامنه تاکید امام

: فرمایندایشان در این باره می. داد خواهد دست از را خود جایگاه و رفت خواهد بین از نیز اسالمی حاکم مشروعیت، هاشاخصه

 زایل هم مشروعیت آن، های مختلفبخش در مسئوالن بقیه از چه و رهبری شخص از چه، شدند زایل عناوین این وقتی »

 (. اما تعیین معیارها توسط دین مشخص شده و41/3/1414سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری ) شد خواهد

، عنایت به مسائل مشروحه فوق با. نمایند تبعیت باید مسلمانان، شرعی احکام سایر مانند بلکه ندارند؛ نقشی آنها جعل در مردم
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 اصل گفت باید حاکم معیارهای جعل مورد در» : فرمایندهای دینی میایشان در رابطه و نقش مردم در مورد تعیین صالحیت

 موضوع این که است این معنایش، کنیممی استناد فقها کلمات به و کنیممی استنباط، قرآن و روایت از را آن که فقیه والیت تز

 حکومت که مردم بنابراین. است کرده بیان را معیارها، مقدس شارع. است شرعی حکم یک است؛ شده بیان و تثبیت، شرع در

 و تبیین را قضیه این، مقدس شارع. است شرعی دیگر احکام همه با برخوردشان مثل، مرحله این با برخوردشان آنهاست مال

 تعیین مرحله این. دارند را شرعی معرفت و حکم این به عامل و معتقد و منمؤ نقش، مردم اینجا. است کرده معین را معیارها

ایشان چند ویژگی دیگر ، ( عالوه بر این11/11/1413سخنرانی ) باشد عادل و فقیه، عالم باید که است حاکم برای معیارها

-و در این باره بیان می .شمارندمی بر اسالم سیاسی مکتب طبق بر اصلی هایضابطه عنوانبه را درایت و عدالت، شامل فقاهت

، تقوا آورد؛می آگاهی، علم. است معنوی و دینی هایضابطه، فقیه والیت و رهبری هایضابطه اسالم سیاسی مکتب در»دارند

 مردم همه چنانچه، شود سلب وی از هاضابطه از یکی چنانکه. کندمی تأمین را ملت و کشور مصالح، درایت آورد؛می شجاعت

 (14/4/1411ره() سخنرانی در مراسم گرامیداشت رحلت امام خمینی) شد خواهد ساقط اهلیت از، باشند طرفدارش هم ورکش

رضایت و خواست ملت ، مدظله العالی() ایدومین عنصر رابطه والیت مطلقه فقیه با مردم ساالری دینی از دیدگاه امام خامنه

 و فقیه مطلقه والیت بحث بین پیوند کننده مشخص، ملت خواست و رند. رضایتدااست که آن را به عنوان شرط کافی بیان می

 منطق در تغلب» دارندایشان در نفی استفاده از ابزار زور برای رسیدن به قدرت اینگونه بیان می. است دینی ساالری مردم بحث

 وقت آن... کردند اصرار، آمدند مردم که وقتی تا، نشست کنار اما، دانستمی حق بر را خود اینکه با. نیست ع() امیرالمؤمنین

 طلب این اگر، کردندنمی اصرار اگر مردم، بودند نیامده مردم اگر که گفت خودش. گرفت دست در را مردم امور زمام و آمد

حاکم (. بر این اساس 41/3/1411سخنرانی در دیدار اقشار مختلف مردم ) نداشتم کار این به ایعالقه من، نبود مردم جدی

در . بگیرد دست به را قدرت، مردم خواست و رضایت کسب با باید باشد؛ نیز( ع) علی حضرت اگر حتی، دارای صالحیت دینی

 دخالت مردم کار در نحوی به که مقاماتی همه، اسالمی جمهوری در»: فرمایشات دیگری از ایشان در این رابطه آمده است

 انتخاب بلکه نیست کافی معیارها بودن دارا، اسالمی نظام در یعنی. رهبری حتی، اندمردم منتخب غیرمستقیم یا مستقیم، دارند

(. در جای دیگر 11/1411/ 14سخنرانی در جمع کارگزاران نظام ) ندارد امکان مردم انتخاب بدون و است الزم شرط هم مردم

 کنندهتأمین مردم نظر »: کنندمی بیان ر این بارهزور د حکومت نفی به اشاره با و، پرداخته ملت رأی و معیارها نیز به بررسی

 او به تواندنمی انتخاب، نباشد انسان آن در الزم معیارهای اگر. است الزم معیارهای دارای که انسانی آن به نسبت اما است

 مشروعیت باز، ندنکرد قبول مردم معیارها همین با را آدم همین اگر، ما قبول به رسدمی نوبت آن از پس. ببخشد مشروعیت

 و مردمی پذیرش و رأی به متعددی بیانات در ایشان( 23: 1412، حیدری) نداریم اسالم در زور حکومت نام به چیزی. ندارد

 نظام مشروعیت رکن یک را ملت رأی مدظله العالی() ایخامنه امام .کنندمی اشاره مدیریت نظام به دستیابی در آن اهمیت

، ندارد کارآیی مردم مقبولیت و رأی بدون هم عدالت و تقوا منتها است؛ عدالت و تقوا اصلی پایه...  »: رنددامی بیان و دانندمی

(. 23/1/1412سخنرانی در جمع دانشجویان قزوین ) «است قائل اهمیت مردم رأی برای اسالم. است الزم هم مردم رأی لذا

 از که آن، بودند هامالک دارای دو هر، نفر دو اگر...  »: فرماینده میکنند و در این رابطمی تأکید ایشان براهمیت این موضوع

 را کسی چنین مردم اگر... است حاکمیت در شرط، مردم پذیرش و قبول پس. است حاکم، شد پذیرفته و شناخته مردم نظر

 خبرگان اول فرض نای در. نمایند معرفی مردم به و کنند پیدا را کسی چنین، کنند جستجو ملت خبرگان، نشناختند

 مورد در (. هچنین14/1/1432سخنرانی ) او می شود امام، اند. دوم مردم بعد از معرفی خبرگان او را می پذیرندمردم نمایندگان

 ریاست، رهبری برای قانون »: فرماینددر این باره بیان می و نموده اشاره مردم رأی اهمیت به نیز نظام کارگزاران سایر انتخاب
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 معین را ضوابطی جاها دیگر و روستا و شهر شورای هایرده تا، مدیریت مختلف هایرده و گانهسه قوای مسئوالن، یجمهور

 در بعد، دارد وجود شخص در شرایط این که شود داده تشخیص باید... است اسالمی فکر و دید همان از برخاسته که است کرده

سخنرانی در جمه اعضای مجلس خبرگان ) است مردم رأی، مالک گرا ایشان نظر از اگر، قرارگیرد مردم رأی معرض

جلسه پرسش و ) است داده دست از را خود مشروعیت این حکومت پایه، اگر مردم حکومتی را نخواهند(. »14/12/1411رهبری

 والیت با رابطه لی( درمدظله العا) ایامام خامنه بیانات از که همانگونه (.4/12/1411پاسخ مدیران مسئول و سردبیران نشریات

 متفاوت بودن العنان مطلق و استبداد با فقیه والیت ایشان نظر از شد؛ ذکر، مردم پذیرش و مقبولیت اهمیت و فقیه مطلقه

 مردم نظام طرح با مدظله العالی() ایخامنه امام .دارند تأکید نظام در مردم نقش بر مختلف هایمناسبت و موارد در لذا. است

 اشاره مردم نقش به کلی طوربه ایشان بیانات از بخشی در. پاسخ دادند استبداد و حکومت مطلقه وجود شبهه به ینید ساالری

سخنرانی در جمع ) است محسوسی حضور، مردم حضور، رهبری یقضایه در و مقننه یقوه و مجریه یدر قوه» : است شده

 و عمیق حضوری، حکومت شئون تمامی در را مردم حضور ایشان (14/12/1411گروه ویژه و گروه معارف اسالمی صدا و سیما 

 مردم اعتقاد و قلبی ایمان از برخاسته، حکومتی چنین در قوانین و حاکمه دستگاه و حاکم »که معنا این به، دانسته معنادار

 انتخاب اول »، دانندمی طریق دو به را اسالمی جامعه در فقیه ولی انتخاب، ( همچنین24/1/1434خطبه نماز جمعه ) «است

 که مردم منتخبان باشد. دوم انتخابمی ناچیز، آن مقابل در اقلیت که مقداری آن یعنی قاطع مردم که اکثریت قاطع اکثریت

 خبرگان طریق از مردم »کنندمی بیان همچنین( 111: 1411ای حسینی خامنه) «است خبرگان مجلس ما اساسی قانون در

 اداره امامت و والیت اساس بر که اسالمی نظام در نهایت (. در11/11/1413) نمایندانتخاب رهبر اقدام می به واسطه با طوربه

 «است اجتماعی مختلف هایصحنه در هم و فکری عقبه در هم، مردم فعال مشارکت معنای به مردم بودن مردمی» شود؛می

 و حکومت در را مردم نقش و پرداخته حکومت بودن مردمی تبیین به عباراتی در ایشان، عالوه بر این (.11/3/1431سخنرانی )

 : معناست دو به حکومت بودن مردمی »: فرماینددر این رابطه می و کنندمی بیان معنا دو حکومت را به بودن مردمی

 ، دارند نقش سیاسی و حکومتی رژیم تعیین در شاید و حاکم تعیین و حکومت مردم در اداره و تشکیل -1

 یا اشخاص منافع نه است مردم عامه منافع، است مطرح اسالمی حاکم برای آنچه. است مردم خدمت در، اسالمی حکومت -2

، باشند نداشته نقشی، حکومت در مردم و نشود تأمین اول معنای به مردمی حکومت که وقتی تا. معین طبقه و قشر

 . است مردم خدمت در و مردمی حکومت گفت شودنمی

 نیز دیگر دارای دو عنصر باید شده ذکر معنای دو بر عالوه دینی ساالر مردم حکومت، منظر رهبری از گفت انتومی مجموع در

 : باشد

 ، کشور اعتالی راه در مردم اندیشه و فکر از حکومت گیریبهره  -1

 (11/4/1414سخنرانی در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاههای همدان) حکومت توسط مردم مداوم سازی آگاه  -2

 کارگزار و خادم و نماینده است؛ مردم عامل حکومت»: فرمایندمدظله العالی( در رابطه با مقبولیت عامه مردم می) ایخامنهامام 

 درباره تأکید ایشان آنکه توجه قابل نکته ( اما11/4/1414سخنرانی در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاههای همدان) اندمردم

 «برود پیش و شود اداره مردمی اراده و الهی هدایت با باید نظام یک که است این دینی ساالری محقیقت مرد» : کنندمی

 دینی ساالری مردم نظام مشروعیت منشأ اساس این بر (.1/1411 21سخنرانی در جمع مردم کاشان و اران و بیدگل )

-نمی گرفته نادیده تنها نه مردم فقیه مطلقه والیت نظام در گفت توانمی ایشان بیانات اساس بر .است الهی اراده از برخاسته

. آنهاست انسانی کرامت با متناسب مردم رأی و حق جایگاه. نمایند تعیین را خویش سرنوشت که دارند را حق این بلکه شوند؛

 اسالم در. است برمعت متعال خدای پیش، انسان کرامت اساس بر مردم رأی... »: است در این رابطه آمده ایشان از درفرمایشاتی
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سخنرانی در جمع دانشجویان قزوین ) «مشخص کند... متعال خدای اینکه مگر نیست مقبول انسانها بر حاکمیتی و والیت هیچ

 و بشر سرنوشت اداره که در است این داشتن کرامت و ارزشمندی نتیجه...  »: دارندمی بیان نیز دیگری جای ( در23/1/1412

 بر (14/4/1414ره() سخنرانی در مراسم گرامیداشت رحلت امام خمینی) «کند ایفا اساسی نقش باید مردم آرای، جامعه یک

 ایشان تأکید، والیت معنای تبیین در»: توان نتیجه گرفتمی اندنموده والیت از مدظله العالی() ایامام خامنه که معنایی اساس

 بودن نزدیک: مانند شد؛ ذکر رابطه این در ایشان متعدد بیانات تفصیل به والیت بخش در. است ولی و امام و مردم بین پیوند بر

-امام خامنه ...نیست پذیر امکان کردنشان جدا و دارند معنوی اتصال یکدیگر با محبوب و محب چون محبت، یکدیگر با چیز دو

 به، اسالم در موال و ولی، والی، الیتو با رابطه در سخنانی بیان از پس، مدظله العالی( در بیاناتی به مناسبت عید غدیر) ای

(. 13/12/1413سخنرانی در جمع کارگزاران نظام) « مردم با ارتباط: است این الهی والیت حقیقت »کنندمی بیان صراحت

 را ساالری مردم با فقیه مطلقه والیت پیوند نیز کارآمدی است. کارآمدی، سومین ویژگی رابطه ولی فقیه با مردم ساالری دینی

 به اسالمی نظام مسئوالن از یک هر، شد بیان دوم عنصر یعنی مردم خواست و رأی بحث در که همانگونه. نمایدمی مشخص

 مردم اعتقاد موجب مسئوالن کارآمدی لذا. اندشده انتخاب اسالمی حکومت اهداف به دستیابی جهت در وظایفی انجام منظور

 توقع... » : اندنموده بیان هاییتوصیه نیز زمینه این در مدظله العالی() ایخامنه امام از این رو .گرددمی اسالم و اسالمی نظام به

 انجام، آنهاست عهده بر وظیفه عنوان به آنچه و کنند عمل خود هایمسئولیت به که است این ایرده هر در مسئوالن از مردم

 به و آنها به اعتقادشان، کنند مشاهده کشور مسئوالن در ار کارآمدی این، مردم اگر. معناست این به حکومت کارآمدی، دهند

(. نقش 14/12/1411سخنرانی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ) شد خواهد بیشتر روز به روز اسالم و اسالمی نظام

 در و مردمی مقبولیت عدم به منجر کارآمدی عدم چنانکه. است توجه مردم در مشخص شدن ناکارآمدی مسئوالن و نظام

 دل در( ره) خمینی امام سوی از فقیه مطلقه والیت مفهوم طرح گفت توانمی حتی. گرددمی منجر مشروعیت عدم به نهایت

 در را اسالمی حکومت، آمده پیش قانونی هایبستبن که گرفت شکل شرایطی در نظریه این. است درک قابل کارآمدی مقوله

 جلوگیری منظور به تالش ایشان( ره) خمینی امام بیانات اساس بر لذا. بود ساخته روبرو ناکارآمدی نوعی با جنگ حساس زمان

مدظله العالی( ) ایخامنه گفت امام توانمی ( بر این اساس231 – 233: 1412، سعیدی) گرددمی مشاهده کارآمدی بحران از

 را آن که آنجا تا دارند؛ توجه نظام شروعیتم جهت در کارآمدی بحران بروز عدم و کارآمدی به( ره) خمینی امام همانند نیز

 نمایند.می بیان بخش مشروعیت عناصر از یکی

 

 فرق والیت فقیه با استبداد به استناد قانون اساسی 4-2 

با تکیه بر مسئله تفکیک قوا در ، دانان دیروز و امروزحکمای ایام باستان و نویسندگان و فالسفه قرن هیجدهم و همچنین حقوق

چرا که بر ، شوددر یک شخص یا یک گروه عاید می، زای قوااند که تمرکز فساد انگیز و خود کامهفع هراسی کوشیدهجهت ر

کسی که قدرت را به دست دارد پیوسته در وسوسه سوء استفاده از ، حسب طبیعت اشیاء و احوال و اقتضای مزاج مرکزگرایی

، ( در جمهوری اسالمی ایران423ص ، 1ج، سی ایران و اصوا دموکراسیحقوق اسا، ابوالفضل، قاضی شریعت پناهی) آن است.

پنجاه و ، یکی از مهمترین مباحث قانون اساسی به شمار می رود. این پیش بینی در اصول پنجم، کنترل قدرت سیاسی رهبری

ر جمهوری اسالمی نظارت هفتادم بیان شده است با این تفاوت که دویکصد، یازدهمنهم و یکصدویکصدو، یکصدو هفتم، ششم

 عالوه بر نظارت و کنترل بیرونی با کنترل و نظارت درونی نیز همراه است.، بر قدرت سیاسی
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 نظارت درونی قدرت رهبری 4-2-1 

، عج( در جمهوری اسالمی ایران) در زمان غیبت حضرت ولی عصر»، بر اساس اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

مدیر و مدبر استکه طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار ، شجاع، آگاه به زمان، امت امت بر عهده فقیه عادل و با تقواوالیت امر و ام

مدیر و مدبر بودن برای ، شجاعت، آگاهی به زمان، تقوی، عدالت، فقاهت: صفاتی از قبیل، بر اساس این اصل« گردد.آن می

صالحیت علمی الزم برای افتا در ابواب : کصدو نهم نیز تکرار شده و شاملشرط شده است. همچنین این شرایط در اصل ی، رهبر

و قدرت ، مدیریت، شجاعت، تدبیر، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، عدالت و تقوای الزم برای رهبری امت اسالم، مختلف فقه

ه عنوان دو عامل اساسی برای را ب« تقوا»و « عدالت»دو شرط ، توانکافی برای رهبری است. اما از میان شروط مذکور می

که عدل به معنای قرار دادن هر چیز در : نظارت و کنترل درونی قدرت رهبری بیان نمود. در تعریف عدالت این گونه آمده است

باشد که در نقطه مقابل ظلم و ستم است. مقصود از صفت عدالت در مورد ولی فقیه این است که وی موضع خودش خودش می

پس صفت ، دانیم که ظلم یکی از گناهان بزرگ استدارد و میالتی نفسانی باشد که او را از ارتکاب گناه باز میباید دارای ح

همچون دروغ و حیله و مکر و بدخواهی منع می کند. بدین ، عدالت در مورد شخص ولی فقیه او را از انجام ظلم و سایر گناهان

لذا صحیح آن است که ، دارای صفت تقوا باشد، کسی که از انجام گناه بپرهیزدزیرا ، ترتیب مفاد شرط عدالت و تقوا یکی است

(. بدیهی است که 242ص ، مبانی حکومت اسالمی، جعفر، سبحانی) فقیه به یک معنا بدانیم.این دو صفت را در مورد ولی

 114ران است که بر اساس آیه از بزرگترین مصادیق تمایل به ستمگ، غیرعادل( و پذیرش والیت او) مسلط کردن حاکم ظالم

ای که در این جا متمایل نشوید که آتش دامن گیرتان خواهد شد.(تحریم شده است. نکته، به آنان که ستم کرده اند) سوره هود

-باید به آن توجه نمود این است که عدالت و تقوا همچون ایمان دارای مراتبی است و بی گمان کسی که در جای معصوم می

الزم است ، شودگیرد و از تمامی اختیارات حکومتی او برخوردار میه نمایندگی از طرف وی امور مردم را در دست مینشیند و ب

 از نظر عدالت و تقوا در باالترین درجات باشد تا بتواند وظیفه نمایندگی را به خوبی به انجام رساند.

این است که بدون قرار دادن ، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانبنابراین مقصود از مهار درونی به استناد اصول بیان شده از 

صرفا از راه وجود صفاتی همچون عدالت و تقوا که به صورت بازدارنده و عامل مهار ، قدرتی در مقابل شخص کنترل شونده

چنین این ری شود. همگردد و از گرایش او به سوی استبداد و خودکامگی جلوگیقدرت وی مهار می، کندکننده داخلی عمل می

های غیردینی شناخته شده نیست و اصوال هنگامی که التزام به دین و مذهب معینی در طریق کنترل قدرت در نزد حکومت

معنای واضحی نخواهد داشت. در نتیجه با استفاده از دو طریقی که برای مهار دورونی قدرت ، کنترل درونی قدرت، میان نباشد

اطمینان حاصل نمود. در ، وان تا اندازه زیادی به شخص کنترل شونده و عدم سوءاستفاده او از قدرتمی ت، توضیح داده شد

نه ) هیچ گاه از روی علم و عمد، واقع کسی که دارای ملکه عدالت و تقوا بوده و با حسن سابقه در محیطی ویژه رشد کرده است

تحلیل مبانی نظام ، محمد جواد، ارسطا) ت آنان اقدام نمی کند.خطا و اشتباه( به تضییع حقوق دیگران و عمل بر خالف مصلح

  (.121ص، 1411، جمهوری اسالمی ایران

 

 نظارت بیرونی قدرت رهبری 4-2-2 

اند که یکی از آنها چگونگی نظارت در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران تدابیری برای مهار بیرونی قدرت رهبری اندیشیده

 باشد.عملکرد رهبر می مجلس خبرگان رهبری بر
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وظیفه مجلس خبرگان در مقام »قانون اساسی جمهوری اسالمی درباره وظایف خبرگان رهبری چنین آمده است: 111در اصل 

اثبات و تشخیص اختصاص به مقام حدوث رهبری ندارد، بلکه در مقام بقای آن نیز هم چنان وظیفه مندند که مراقبت کامل 

صاف هم چنان موجود باشد، در صورت کشف خالف به لحاظ مقام حدوث و نیز در صورت زوال برخی نمایند که آن شرایط و او

از شرایط و اوصاف به لحاظ مقام بقا، فقیه مزبور در ظَرْفِ فقدان )حدوثاً یا بقائاً( رهبر نبوده یا نخواهد بود و وظیفه خبرگان 

(. 1411، حقوقی مجلس خبرگان –جایگاه فقهی ، عبداهلل، آملیجوادی ) «.اعالم نفی رهبر سابق و معرّفی رهبر الحق است

دارد. اصل یکصدو هفتم تعیین رهبر و شرح وظایف مجلس خبرگان رهبری را بیان می، اصول یکصدوهفتم و یکصدو یازدهم

س خبرگان و اصل یکصدویازده به تشریح وظایف مجل« تعین رهبری بر عهده خبرگان منتخب مردم است»اینگونه بیان میدارد

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول » رهبری می پردازد و بیان می دارد

پنجم و یکصدو نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر 

خبرگان موظفند در اسرع وقت ، گیری یا عزل رهبرباشد. در صورت فوت یا کنارهدر اصل یکصدوهشتم میعهده خبرگان مذکور 

: امور زیر بر عهده مجلس خبرگان رهبری می باشد، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند... . بر اساس این دو اصل

تشخیص اینکه رهبر یکی از شرایط -4، نجام وظایف قانونی خودتشخیص ناتوانی رهبر از ا-2، تعیین رهبر و معرفی او -1

برکنار کردن رهبر در هر یک -1، تشخیص اینکه رهبر از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است-4، رهبری را از دست داده است

ق اصل یکصدو از سه صورت فوق. از این رو مجلس خبرگان رهبری برای نظارت و همچنین بررسی موارد فوق و اجرای دقی

به منظور : ای مشتمل بر بیست ماده و ده تبصره تنظیم نموده است. بر اساس ماده یک این مصوبهآیین نامه، یازده قانون اساسی

خبرگان با اکثریت آرا در مرحله اول و در صورت عدم تحصیل اکثریت مطلق با اکثریت ، اجرای اصل یکصدویازده قانون اساسی

ز میان اعضای خود هئیت تحقیقی را مرکب از هفت نفر برای مدت دو سال با رای مخفی انتخاب می نسبی در مرحله دوم ا

کنندتا به وظایف مذکور در این قانون عمل کنند. این هیئت تحقیق نباید برای مقام رهبری اشخاص ناشناخته ای باشند چه 

این هیئت را به مقام رهبری معرفی نماید. یکی از این که مطابق ماده دو مصوبه مزبور هیئت رئیسه مجلس خبرگان باید 

اخذ و بررسی اطالعات راجع به اعمال مقام رهبری در محدوده اصل یکصد و ، ترین وظایف هیئت تحقیقمهمترین و اساسی

محدوده  باشد و می تواند اطالعات مورد نیاز خود را از هر طریقی به دست بیاورند با این شرط که دریازده قانون اساسی می

قوانین و مقررات شرعی تحصیل شده باشند نه بیشتر. و الزمه اخذ اطالعات از هر طریق شرعی این است که هیئت تحقیق 

بتواند اعمال رهبر را تحت نظارت خود قرار دهد. زیرا بدون نظارت بر اعمال وی نمی توانند تشخیص دهند که ایا رهبری بعضی 

به طور صریح در محدوده وظایف « نظارت بر اعمال رهبر» بنابراین اگرچه، داده است یا خیراز صفات و شرایط خود را از دست 

 مجلس خبرگان یا هیئت تحقیق ذکر نشده است ولی چنین کاری الزمه جدایی ناپذیر وظایف خبرگان رهبری می باشد.

ین اساس هیئت تحقیق موظف است (. بر ا121ص، 1411، تحلیل مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران، محمد جواد، ارسطا)

هرگونه اطالع الزم را در رابطه با اصل یکصدو یازده در محدوده قوانین و موازین شرعی تحصیل نماید. هم چنین نسبت به 

صحت و سقم گزارشات واصله در این رابطه تحقیق و بررسی کند و در صورتی که الزم بداند با مقام معظم رهبری در این زمینه 

نماید. همچنین اگر سایر اعضای خبرگان در رابطه با اصل یکصدو یازده قانون اساسی اطالعاتی در اختیار دارند باید مالقات 

 نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری( ماده چهار آیین) ابتدا اطالعات خود را در اختیار هیئت تحقیق قرار دهند... .

نامه اجرایی اصل یکصد و یازده در باشد. آیینعزل رهبر می، رهبری بنابراین مهمترین ضمانت اجرای تشخیص مجلس خبرگان

-الف: مقرر نموده است که اعضای هیئت تحقیق باید دارای چند شرط باشنداز جمله، اجرا جهت تحکیم و تقویت این ضمانت
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از -ج، مقام رهبری نباشندشاغل سمت های اجرایی و قضایی از جانب  -ب، فراغت کافی برای انجام وظایف محوله داشته باشند

ولی در هر حال تشخیص آن بر ، البته این مصوبه مقصود از بستگان نزدیک را مشخص ننموده) بستگان نزدیک رهبری نباشند

در واقع ناشی از ، منطبق نبودن عملکرد با موازین اسالمی و مصالح عمومی، عهده خبرگان است.( با عنایت به توضیحات فوق

دارا بودن مدیریت و قدرت کافی برای ، چراکه از جمله شرایط و صفات رهبر، ایط الزم برای رهبری می باشدفقدان یکی از شر

ممکن است به ، رهبری است پس اگر عملکرد رهبر در برهه ای از زمان با موازین اسالمی و مصالح عموم مردم منطبق نباشد

و یا اینکه عمدا برخالف مصالح مسلمانان عمل می کند که  داده قدرت کافی برای رهبری را از دست، این علت باشد که رهبر

شایستگی رهبری را  –یعنی عدالت و تقوا  -الزم برای رهبری یکی دیگر از صفات در این صورت نیز به دلیل از دست دادن

 نخواهد داشت.

 

 نتیجه گیری

ترین مبانی نظام فقیه را به عنوان مهمترین و اصلیجایگاه والیت مطلقه ، اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 11پرسی و کسب بیش از نماید که پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران با تدوین و تصویب آن طبق فرآیند همهمعرفی می

-قع میبه رسمیت شناخته شد. اهمیت موضوع والیت مطلقه فقیه از آن جهت بیشتر مورد توجه و بررسی وا، درصد آرای مردم

ای شود که برخی مخالفان داخلی و همچنین دشمنان خارجی با ایجاد شبهه در بحث حدود اختیارات ولی فقیه چهره

و با ، ترین سند قانونی کشوردهند. این پژوهش با استناد به قانون اساسی به عنوان عالیغیرمنطقی و مستبدانه از آن ارائه می

را از دو دیدگاه مختلف که یک  اختیارات و وظایف ولی مطلقه فقیه، هاچنین تشریح آنبیان اصول مرتبط با این موضوع و هم

قانون اساسی و دیدگاه دوم بر اساس بند  111دیدگاه شامل محدودیت حدود وظایف و اختیارات ولی فقیه در چهارچوب اصل 

که نتایج ، اند مورد تحلیل و بررسی قرار دادهوظایف و اختیارات ولی فقیه را خارج از محدویت بیان شده مید 111همان اصل  1

ولی فقیه را به عنوان شخصی که زعامت کل حکومت اسالمی را بر عهده داشته و در تمامی امور عمومی جامعه برای ، حاصله

و  با بیان شرایط احراز شخص ولی فقیه، نماید. در ادامه این پژوهشحل مسائل و معظالت جامعه حق ورود دارد معرفی می

ترین مقام رسمی کشور با همچنین نقش مردم در انتخاب ایشان و چگونگی نظارت بر قدرت شخص ولی فقیه به عنوان عالی

به تشریح مردم ساالری دینی پرداخته و از ، انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری که وظیفه انتخاب رهبر را بر عهده دارند

و  شرح وظایف مجلس خبرگان رهبری جهت نظارت و کنترل قدرت ولی فقیه، ساسیسوی دیگر با ارائه اصولی دیگر از قانون ا

 دارد.جلوگیری از بروز استبداد و خودکامگی را بیان می
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