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قسمتاول

و رهـبري خـبرگان مـجلس عضو رفسنجاني هاشمي اكبر الله آيت

مهم بسيار قانونيو نهاد اين فعاليت سهدورة رييساينمجلسدر نايب

است/ اس.مي جمهوري در

بـا آن ارتباط آن, وجودي فلسفة نظام, ساختار در نهاد اين جايگاه

بخش اين در كه موضوعاتياست مجلس, اين عملكرد و نظام مشروعيت

حـضور با علمي گفتوگوي اين است/ شده مطرح ايشان با مصاحبه از

سـيدمسعود مـح.تي, سـروش مـحمد آقايان اس.م حجج صاحبنظران

خـبرگان مجلس رييس نايب و گرفته انجام كدخدايي دكتر و معصومي

كردهاند/ مطرح شفاف بهصورت را خود ديدگاههاي
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نـيازمند آن عملكرد و جايگاه و خبرگان مجلس نوپاي و جديد نهاد با آشنايي بيشك

متن كه ايشان از تشكر با مهماست/ نهاد اين تأثيرگذار و ديرين اعضاي با گفتوگوهايعلمي

جـلب گـفتوگو ايـن بـه را شما توجه نمودند, بازنگري و م.حظه را مصاحبه شدة تنظيم

نماييد/ پيگيري مجله بعدي شمارة در را گفتوگو اين دوم بخش ميكنيم/

<حكومتاس�مي>

Ê

فلسفةوجوديمجلسخبرگان +

با خبرگان, مجلس تشكيل فلسفة و داريم خبرگان مجلس به نياز چرا اصو( كدخدايي: Ê
چنين هم ديگر كشورهاي در استو فرد به منحصر سياسي يكنظام ما نظام اينكه به توجه

چيست؟ ندارد, وجود نظامي
ما معتقدات به خبرگان مجلس مسأله الرحيم/ الرحمن الله بسم هاشميرفسنجاني: È
مكتب در ميگردد/ بر بيت:است, مكتباهل و تشيع مبناي بر كه اسCمي نظام اصل وبه
ائـمه زمـان در دارد/ وجـود جامعه مديريت در كه است نهادي مهمترين امامت, بيت, اهل
مسلمين زعامت و امامت مسألة و ميكرد معرفي را خودش از بعد امام امامي هر معصومين
خـاصي شرايط جامع كه فقهايي از يكي كه معتقديم ما غيبت عصر در ولي ميشد/ روشن
الشرايط جامع فقهاي ممكناستتعداد چون ميگيرد/ عهده به مسؤوليتحكومترا است,
ولي عـنوان بـه را نـفر يك فـقها مـيان از تـا بـاشد داشـته وجود نهادي بايد لذا باشد, زياد

امرمشخصكند/
عهدة بر بايد موضوع تشخيصاين داشت, وجود فقيه چند يا دو عصر يك در اگر حال
ساخته مردم عامه از كار اين و باشد داشته شرايط احراز براي را تخصصTزم كه باشد نهادي
موضوعاتي از است, اسCمي جامعه رهبري شرايط واجد كسي چه اينكه تشخيص نيست/
افـراد بـايد بـلكه است, درست هـمان بگويند, مردم كثريت ا چه هر گفت: بشود كه نيست

هستند/ خبرگان همان اينان و باشند مربوطه علوم به آشناي متخصصو
وسـيعي اخـتيارات كـه را فـرد آن تـا بـاشند داشـته وجـود بـايد گـروهي حـال هـر بـه
كـه وقـتي كـنند/ مـعرفي كـند, عـوض را جـامعه سـرنوشت مـيتوانـد داردوتـصميماتش
داشـته نـهادي يك كـه بـود ايـن مـا كـارهاي ضروريترين از شايد شد نظاماسCميپيروز

م
دو
رة
ما
ش
.
م
ه
د
از
لي
سا

٢٦



<خـبرگان آن اسـم كـه بـاشد او شـرايـط بـر نـاظر و كـرده مـعرفي را رهـبر باشيمكهبتوانـد
شد/ رهبري>نهاده

دارد, وجود نظري بحثهاي در كه انتصاب و انتخاب نظريه به نسبت نظرتان كدخدايي: Ê
يا ميكنند نصب را رهبري متخصصين, آيا ميبينيد/ نظريه دو اين در تفاوتي چه و چيست؟

ميشود؟ انتخاب مردم طرف از غيرمستقيم طور به
هستند, آشنا تخصصشان و علم به حدودي تا كه را افرادي مردم هاشميرفسنجاني: È
با و خودشان نظر با مردم طرف از مردم, وكيل عنوان به منتخب افراد اين و ميكنند انتخاب

ميكنند/ انتخاب را رهبر دارند, كه تخصصي
انتخاب همان پس ميگيرد, صورت مرحله يك در انتخاب اين حقيقت در كدخدايي: Ê

است/ مردم
وTيت چون است/ همين موارد اينگونه در انتخاب راه بهترين هاشميرفسنجاني: È
توده به گر ا دارند, كه تفاوتهايي و ويژگيها آن با علما و دارد كه خاصي شرايط آن با امر,

داشت/ خواهد وجود لغزشجّدي احتمال شود, واگذار مردم
برايوTيت فقها ميان از برتر فرد شناسايي عمدتا نقشمجلسخبرگان آيا معصومي: Ê
آنها انتخاب با و انتخابكنند را فقها آن از يكي كه هستند مخيّر مجلسخبرگان خير؟ يا است
گرفت خواهد شكل مجلسخبرگان براي وجهه حقيقتدو در ميكند پيدا شخصتعيّن اين
براي بيشتري توانايي كه را فردي شرايط, حائزين بين اينكه ديگر و كشف و شناسايي يكي

مشروعيتميبخشند/ وTيتاو به و انتخاب باشد تصديوTيتداشته
تأكيد كشف نظريه روي بعضيها ميگويم/ را خودم نظر من البته هاشميرفسنجاني: È
ولي كنيم/ كشف است, متعيّن واقع در كه را چيزي آن كه است اين نقشما ميگفتند: و كرده
داشـته صـCحيت كه باشند فقها از زيادي تعداد زماني هر در است ممكن ميكنم فكر من
پنج يا سه بايد بودن, فرضشورايي در يا شود, انتخاب آنها از يكي بايد نهايتا ولي باشند,
مـتخصص افـراد كه است اين عقCيي راهكار لذا كرد/ انتخاب زياد تعداد آن ميان از نفررا
است, اصـلح كـه كسـي آن هـميشه كـه نـيست مـعلوم البـته كنند/ تعيين را آنها امر, دراين
مـجلس اعـضاي كثريت ا يعني بدهد; رخ هم اشتباه انتخاب در است ممكن انتخابشود/
داشـته وجـود جـامعه در هم اصلحي فرد حال عين در اما بدهند, رأي فرد يك به خبرگان
كـه فـردي بـپذيرند بـايد آنها ميگويند, چه كشف نظريه طرفداران صورتي چنين باشد/در
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غيبت عصر در كه نميكنم برداشت دليلي هيچ از من نيست/ واقعي امر ولي شده, انتخاب
واقع در ممكناست استو معيّن چيز همه خدا علم در البته باشد/ داشته وجود تعيّني چنين
خبرگان بايد پس بود/ نخواهد تكليفآوري تعيّن اين, اما باشند, اصلح اينها از بعضي هم
انتخابها بقيه مثل كنند, انتخاب و كرده احراز را فرد آن صCحيت ميكنند كه بررسيهايي
آن بـه مـا و باشد مكشوفي يك آنجا در كه نيست طور اين گونهاند/ اين انتخابها همة كه
آنها ميان از هم خبرگان و دارند صCحيت كه هستند كساني بلكه كنيم, پيدا دست مكشوف
به خبرگان در چون بكند/ هم اشتباه انتخاب اين در است ممكن و ميكند انتخاب را نفر يك
اكثريتيك آراي نظر قبول و دارد نظراتمخالفهموجود كثريتاستو ا مCكرأي ناچار

است/ معقول عرفي قاعده
نپذيرد, صورت تعيين اين گر ا ندارد, وجود نصبي اينكه به توجه با سروشمح�تي: Ê
تصرف ميخواهد و است وTيت شرايط واجد كه كسي حكم نتيجه در و شد؟ خواهد چه

باشد؟ نافذ دليل چه به بكند,
فقهي كتب در كه است حّدي همان در شخصي چنين تصرفات هاشميرفسنجاني: È
مسائلي يك در ميتوانند كه هستند قائل حقوقي خودشان براي مجتهدان چون است/ آمده

بگيرند/ تصميم و كنند دخالت
باشد؟ داشته ميتواند شرعي مبناي چه تصرفات, و دخالتها آن سروشمح�تي: Ê

امور در آن براساس مجتهد به كه است ادلّهاي آن, شرعي مبناي هاشميرفسنجاني: È
در كشـور امكانات همه كه معنا اين به مملكت, و نظام براي اين اما ميدهد/ اجازه خاصي
نميشود, ادله از را چيزي چنين بكنند, دخالت بتوانند جا همه در اينكه و باشد اختيارشان
و ميشود منحصر حق اين كردند, انتخاب را خاصي فرد مجلسخبرگان اگر اما كرد/ استفاده

كنند/ عمل فقيه ولي نظر برخCف نميتوانند دارد وTيي جنبه كه كارهايي در بقيه
تفصيل يد بسط عدم و يد بسط بين بايد حضرتعالي نظر به بنا پس سروشمح�تي: Ê
انتخابصورتبگيرد/ دارد, تشكيلحكومتاسCميوجود امكان كه زماني يعني شد; قائل
مقداري به فقها قهرا نداشت, وجود اسCمي حكومت تشكيل امكان و يد بسط كه زماني اما

بود/ خواهد نافذ نيز تصرفشان و كنند تصرف ميتوانند دارند, قدرت خودشان كه
ميشد, عمل جور همين نداشتيم حكومتاسCمي كه زماني در هاشميرفسنجاني: È
حكومت در ولي بود/ غاصب حكّام تصرف در بود, خCفي اگر نميشد/ ديده هم خCفي
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با ندارد, را حالت آن ميشود, انتخاب امر ولي عنوان به شرعي موازين با كه كسي اسCمي,
را آن هـم مـردم كـثريت ا و شـده تـصويب اساسي قانون مرحله اين از قبل اينكه به توجه

است/ مشخصشده فقيه ولي انتخاب عملي شيوه آنجا در و پذيرفتهاند

امامخمينيوشرطمرجعيتدررهبري +

بـه داشتيد, امام حضرت با جنابعالي كه نزديكي ارتباط به توجه با سروشمح�تي: Ê
زمينه اين در برداشتخاصي آيا نظام, تشكيل انقCبو پيروزي از بعد سالهاي خصوصدر
شوراي براي <مرجعيت> قيد حذف به نسبت تعبيري امام چون خير؟ يا داريد امام ديدگاه از
واجـد را شخصي مردم منتخب خبرگان <وقتي فرمودند: كه داشتند اساسي قانون بازنگري
اشاره اينمطلب حكمشنافذاست>, استو منتخبمردم ولي او قهرا تشخيصداد, شرايط
انقCب از بعد يا قبل خصوصدر به نقشمردم آيا چيست؟ امام مبناي استو چيزي چه به

است؟ كرده پيدا تغييري
اما كرد/ پيدا تغيير ايشان نظر رهبري مرجعيتدر شرط نسبتبه هاشميرفسنجاني: È
داشته تكليف هم و باشند جامعه در حق صاحب هم مردم, كه گونهاي به مردم نقش مسألة
چنين هم wقب امام حكومتنيست, تشكيل پساز به مربوط اطاعتكنند, امر ولي از و باشند
مـجهول امـوال و ايـتام به محدود را فقيه ولي حقوق امام حضرت هم wقب داشتند/ نظراتي

نميكردند/ داشتند, نظري چنين بعضيها كه اينها, امثال المالكو
سـؤاTت هـم كـه چـرا است/ شـده شـفافتر وTيت تـصدي از بعد ايشان نظرات البته
كـه بـود سـخني هـمان آن, اوج كـه شد مكشوفتر ايشان براي واقعيات هم و مشخصتر
مـتوقف هم را شرعي حكم يك ميتواند كه است زياد خيلي اختياراتش امر ولي فرمودند:
بوديم/ نشنيده امام از را سخناني قبwچنين ما كه حالي در متوقفكند/ را قوانين ميتواند كند,
ميرسيديم, اختCفي مسائل از بعضي به كه وقتي ولي نبود; مطرح حد اين تا هم مسائل البته
اساسي قانون در شرطمرجعيتچون مورد در بود/ وسيع خيلي امر حقوقولي در ايشان نظر
باشد,ابرازنـظر مشكلآفرين اينشرط خودشان از بعد كه بودند نگران امام و بود شرط اين

نباشد/ بسته انتخابرهبري در دستنظام كه نمودند راهنمايي و كردند
است, مطالبي هم اين از باTتر ميفرمودند: امام حضرت كه زماني سروشمح�تي: Ê

است؟ مطالبي چه اين از باTتر پرسيديد, امام حضرت از شما
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بود اين حدسمن اما نپرسيدم, ايشان پرسشاز صورت به من هاشميرفسنجاني: È
چـيز همه است, مطرح اسCمي حكومت و انقCب و اسCم واصل نظام مصالح كه آنجا كه

نميديديم/ ايشان از استثنايي هم ما مصلحتاستو تحتالشعاع
ولي اينكه به شدند انقCبمعتقد از بعد حضرتامام, كه بودند معتقد برخي معصومي: Ê

دارد/ را ابتدايي جهاد اجازة فقيه
ندارم/ شكي هيچ بله, هاشميرفسنجاني: È

نفرمودند/ اجازه را ابتدايي جهاد تحريرالوسيله كتاب در امام حضرت معصومي: Ê
فتنه, رفع جنگتا فرمودند: عراق با جنگايران با رابطه در ايشان هاشميرفسنجاني: È
را فتنه آن بخواهيم ما تا كند ايجاد ما عليه فتنهاي و بيايد كشوري نيستكه معنايشاين اين و

بشويم/ هم درگير فتنه دفع براي بايد بلكه كنيم/ رفع

انتخابرهبربهصورتغيرمستقيم,چرا؟ +

چه مجلسخبرگان وجود است, وTيتامر بر مبتني كه نظامي براي سروشمح�تي: Ê
كـثر حـدا چـون شـود؟ گـذار وا مـردم به انتخاب اين كه دارد ايرادي چه و دارد؟ ضرورتي
ولي شرايط, همين است, Tزم فقيه ولي براي كه شرايطي ايناستكه دارد وجود كه مسألهاي
همانطور يعني است; Tزم نيز جمهور رييس و مجلس نمايندگان براي پايينترش سطح در
مردم به را اينها و هستند افرادي رياستجمهوري مجلسو نمايندگي شرايط احراز براي كه
در امكاني چنين آيا ميكنند, انتخاب را آنها خودشان مستقيم رأي با مردم و ميكنند معرفي

شود؟ انجام مستقيم و يكمرحله در انتخاب اين تا ندارد وجود رهبري مورد
قبول قابل اجتماعي و ديني لحاظ از گفتيد شما كه فرضي بله, هاشميرفسنجاني: È
را افرادي صCحيت نگهبان شوراي wمث كه باشد گونه اين به ميتواند شكلش منتهي است,

بكند/ را كار اين خبرگان مثل نهادي يا دهد قرار مردم معرضرأي در و كند تأييد
را وصCحيتآنها كند شناسايي wقب را نفر پنج يا ده ;wمث هم مجلسخبرگان باشد بنا گر ا
داراي ولي باشد, فرضخوب يك در است ممكن بدهند, رأي آنها به مردم تا كند تأييد هم
تشخيص مديرتر و واتقي اشجع و اعدل را نفر يك خبرگان اگر اينكه آن و هست نيز اشكال
چند اگر ولي شود/ گذاشته مردم رأي به بگوييم تا نيست انتخاب wاص اينصورت در دادند,

دارد/ وجود فرضي چنين امكان باشند, مساوي هم با شرايط در نفر
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مـباني جـهت از يعني است؟ امكانپذير مستقيم انتخاب طبيعي طور به آيا كدخدايي: Ê

حتي يا و جمهور رؤساي با ارتباط در هم ديگر كشورهاي در ندارد؟ وجود اشكالي نظري

بهتري گزينش تا ميشود انجام مرحله دو در انتخابات سنا, مجلس wمث مجلس, نمايندگان

نيست؟ مترتب آن بر خاصي عملي يا عقلي اشكال لذا بگيرد/ صورت

گروه آن اگر كه است اين هست اينجا در كه نكتهاي ولي خير, هاشميرفسنجاني: È

اين صورتميتوانند اين در آيا صالح, را ديگري و تشخيصدادند اصلح را متخصصيكي

كه فرضي در اما دارد/ نظري شبهه اين كنند؟ معرفي مردم به و بدهند قرار هم ِعدل را نفر دو

داشت/ نخواهد هم نظري شبهه صورت اين در ببينند, عرضهم در را افرادي

عـين در غـيراصـلح انـتخاب كه است نقطه اين در مرحلهاي دو ديگر موارد با تفاوتش

گونه ميتوانستاين اشكالينداشت, عقيدتي لحاظ از گر ا اشكالنظريدارد/ شناختاصلح

بـه بـعد و انـتخاب نگهبان شوراي مثل نهادي در اول صCحيت, داراي فقهاي يعني باشد;

بدهند/ رأي آنها به مردم تا شوند معرفي جامعه

مقام در اينكه چون بشويم/ متحيّر است ممكن تشخيصمصداق مقام در معصومي: Ê

مشكـل شـناسايي در است مـمكن امـا نـيست, شكي است اصلح و برتر آنها از يكي واقع

كـه كسـي آن واقـع مـقام در اما باشند, هم ِعدل نفر چند است ممكن چه اگر داشتهباشيم/

مواردي در بنابراين بكند/ وTيت اعمال بايد شرعا و wعم است, باTتر ديگران از شرايطش

اصـلح كـه مـواردي در امـا است/ كـرده مـخيّر را مـا شريعت هم آنجا ميشويم متحيّر كه

را اصلح فرد فقط بلكه نيستند, كننده تعيين نوعي به هم مجلسخبرگان مشخصاستحتي

ميكنند/ شناسايي

ظني موارد موارد, اين چون تشخيصبدهيم/ را واقع نميتوانيم هاشميرفسنجاني: È

بودند نفر چند اگر و كنيم انتخاب خودمان استكه اين راهها از يكي تشخيص, از بعد است/

و ديني مباني از و است كردن بيعت مثل هم مردم انتخاب و كنند انتخاب ميتوانند هم مردم

در چه باشند, داشته حضور مردم كه آنجايي كه ميشود معلوم اجرايي طور همين و عرفي

حسن شرط بيشتر بيعت و ميشود انجام بهتر خيلي كارها قبول, و بيعت در چه و انتخاب

حقوق/ و شرطواقعيتها تا اجرائياتاست
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اصلي ركن
رهبري

قبول
است, مردم
چون ولي

فقيه تشخيص
شرايط, واجد

مسألهاي
است, تخصصي

مسأله اين
خبرگان به

صاحبنظران و
شد سپرده
دقت با تا
بيشتري

صالح فرد به
برسند/

نقشمردمدرانتخابرهبر +

به جهت اين در مردم نقش تقويت اساسي قانون در كدخدايي: Ê
است؟ شده لحاظ چگونه تصميمگيري عوامل از يكي عنوان

ركـن بـاشد, مردم قبول مورد بايد رهبر هاشميرفسنجاني: È
توده از بخواهيم گر ا ايناستكه ما مشكل هميناست/ رهبري اصلي
و است مشكـل مسأله ايـن تشـخيص مـردم بـراي بــپرسيم, مــردم
بـه بكـنند/ نـتخاب ا را يكـي شرايط واجد فقهاي ميان از نميتوانند
دقت بـا تـا شـد داده قرار مرحلهاي دو رهبري انتخاب خاطر همين
بيعتي يكنوع ركناستو رأيمردم Tوا برسند صالح فرد به بيشتري

ميشود/ انتصابي نباشد اين گر ا كه است

انتخابرهبرتوسطمراجعتقليد +

از مراجـع از تعدادي را رهبر كه داشت اشكالي چه معصومي: Ê
ميكردند؟ تعيين شرايط واجد افراد ميان

ميآمد اساسي قانون در موضوع اين گر ا هاشميرفسنجاني: È
نخواهيم گر ا ولي نداشت/ هم شرعي اشكال و ميشد, عمل همينطور
بهجايخبرگانبنشانيم,بايدتعريفوحدوديبرايمرجعيت را مراجع

بـهايـنمـهمينـميشود درمسألة درنظرگرفتكهبـيضابطهنـباشد/

رأيمردمكهنـقش وعيبديگرايناستكهجاي بيضابطهعملكرد

وعملرهبريدارد,خالياست/ مهميدرقدرتونفوذ

چه؟ بدهند رأي مردم و كنند معرفي مراجع اگر كدخدايي: Ê
حرف از غير و است ديگري حرف اين هاشميرفسنجاني: È
فرض, اين در كنند/ انتخاب خودشان مراجع ميگوييد كه است اول

دارد/ مرجعيتضرورت شدن ضابطهمند
جـامعه در آقـايان از گـروهي كـه است اين دغدغه معصومي: Ê
براي چرا بكنند, شناسايي ميتوانند بهتر را رهبر صCحيت كه هستند

باشيم؟ نداشته مكانيسمي كار اين
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بشـوند نـامزد گر ا بشوند, نامزد خبرگان در ميتوانند افراد اين هاشميرفسنجاني: È
رسـمي نـهاد يك در عـضويت كـه مـيدانـند نـميآيند/ صـحنه بـه آنها ميآورند/ هم رأي
اساسي قانون نيست/ مراجع شأن در عرفا كه ميكند تحميل را محدوديتها و مسئووليتها
بـاشند عـادل مـجتهد بـايد حـداقـل رهبري خبرگان اعضاي گفته و پذيرفته را معتدلي حد

باشند/ داشته بقيه مثل هم را ديگر وشرايط

ووظايفمجلسخبرگان قانوناساسي +

وظيفة آيا شده, نهاده خبرگان مجلس برعهدة وظايفي چه اساسي قانون در كدخدايي: Ê
دارد؟ برعهده هم وظايفديگري يا است رهبري تعيين مجلسفقط اين

بـراي اصـلح, فردي شناسايي خبرگان وظيفه اساسي قانون در هاشميرفسنجاني: È
نبود دليل هر به رهبري يعني شد; پيدا ضرورتي اگر آن از بعد است/ رهبري منصبوTيتو
كنند/ انتخاب را رهبر بايد آمد, پيش ديگري حالت يا شد عزل يا كرد فوت يا رفت كنار يا
را شرايطي رهبري در كه اصولي به اتكاي و قبلي شناخت به اتكاي با رهبر انتخاب پساز
ايـن احـيانا گـر ا كـه خـير؟ يـا هست بـاقي رهـبري در شـرايـط آن آيا است, گرفته درنظر
تشخيصاين و ميرود بين رهبريصCحيتشاز طبعا رفت بين از يا و شرايطمخدوششد

است/ خبرگان با فقط هم
اين در قوانيني يا نامه آيين بايد است/ Tزم قيودي و نظارتيكحدود انتخابو اين براي
البته كردهاند/ واگذار خبرگان به هم را قوانين و وضوابط آييننامهها اين كه باشند داشته زمينه
كه شد واگذار خبرگان به بعدي مراحل در ولي بود, نشده واگذار خبرگان به اول مرحله در

ميكنند/ تعيين را ثغور و حدود و ضوابط و آييننامهها خبرگان

مبنايانتخابقائممقامرهبري +

بر نظارت آن از بعد انتخابو و شناسايي بر عCوه مجلسخبرگان سروشمح�تي: Ê
رهبري براي مقام قائم انتخاب آن و داده انجام هم را ديگري اقدام گذشته در شرايط, استمرار
يا و دارد وجود تلقيايي چنين اكنون هم يا بود قانون از براساسبرداشت اقدام اين آيا بود,
در يا و اساسي قانون در چون باشد/ گرفته انجام قانون چارچوب براساس كه نبوده اقدامي

چيست؟ شما برداشت و تلقي لذا ندارد/ وجود چيزي چنين مجلسخبرگان قوانين
گر ا نداشت/ منعيهم كه احتياطيبود يكاقدام مقام, قائم مسأله هاشميرفسنجاني: È
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كـار يك بلكه نداشت, وجود هم قانوني منع اما نبوديم, مقام قائم انتخاب به مكلف ما چه
هر ممكنبود بود, جريان در جنگهم بودند, مسّن و بيمار امام كه شرايطي در كه عقCييبود
نظر در رهبري مقام قائم عنوان به را نفر يك كه بود اين در احتياط لذا بيافتد, اتفاق حادثهاي

بود/ Tزم شرايط آن در بلكه بود, مباح و جايز طبعا و عرفي كار يك اين و باشيم داشته
<انتخاب>؟ يا ميكرديد تلقي <شناسايي> را رهبري مقام قائم تعيين سروشمح�تي: Ê

كرديم/ انتخاب هاشميرفسنجاني: È
نظر كسب امام از حداقل مقام قائم مسأله در خبرگان نبود بهتر آيا سروشمح�تي: Ê

مخالفبودم؟ من فرمودند: بعدا امام چون ميكردند,
بنا ما كه ميدانستند ايشان نبودم, موافق من باشند فرموده شايد هاشميرفسنجاني: È
نميداديم/ انجام هم ما نكنيد>, را كار <اين ميگفتند: ما به گر ا و بدهيم انجام را كار اين داريم

هستند؟ موافق مسأله اين با امام كه بود اين برداشتتان آيا سروشمح�تي: Ê
را احتياطاتشان امام او(: چون هستند/ موافق امام ميكرديم فكر هاشميرفسنجاني: È
و داده ارجاع ايشان به را اختياراتشان از بعضي امام ثانيا: بودند/ داده ارجاع منتظري آقاي به
هم ما و ميكرد عمل يعني بود; مقام قائم موارد از بعضي در wعم ايشان بودند/ كرده محول
احمدآقا حاج با هم موضوع اين پيشقدمي دارند/ اعتماد منتظري آقاي به امام كه ميدانستيم
ايشان, به امام احتياطات ارجاع بود, آمده اساسي قانون در كه هم مرجعيت شرط بود/ من و

بود/ كرده شرط اين واجد را ايشان

شناساييشايستگاِنرهبري +

معين را فردي مشكل, صورتبروز در شناسايي بعد در مجلسخبرگان آيا معصومي: Ê
خير؟ يا كردهاند

اين در و مشخصشدهاند مجلسخبرگان در بزرگان از گروهي هاشميرفسنجاني: È
صالحان محدودة استدر ممكن احتما( كه را افرادي هستند/ وظيفه انجام خصوصمشغول
در شد نياز كه زماني و ميدارند نگه سّري صورت به و ميكنند شناسايي باشند, برايرهبري

دارد/ قرار گروه آن اختيار در سّري wكام ميدهند, قرار مجلسخبرگان اختيار
آيـنده رهـبري بـراي صـالح افـراد شناسايي و پيگيري براي كميسيوني آيا معصومي: Ê

خير؟ يا دارد وجود
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اين از يكي درون از بلكه مستقل, كميسيون يك صورت به نه هاشميرفسنجاني: È
شدند/ انتخاب موضوع اين براي نفر چند كميسيونها

خودش فعاليت دوران طول در خبرگان مجلس كه ميكنند گمان بعضيها معصومي: Ê
درستاست؟ تصوري چنين است, نداده انجام كارجدياي خيلي

آمـادگي كشـور مـوضوع مـهمترين بـراي بايد خبرگان مجلس هاشميرفسنجاني: È
يكبار است/ انتخابرهبر همان كه كنند, وظيفه انجام پيشآمد, خطري اگر كه باشند داشته
استكه مجلسخبرگان مهّم كارهاي از يكي هم رهبري نظارتبر كردند/ عمل خوبي به هم

ميگيرد/ صورت كارهايي نيز موضوع اين روي
تـوجيه و فـقيه وTيت بحث تبيين خودش وظايف در خبرگان مجلس آيا معصومي: Ê
اين توجيه به يا نظريه اين تبليغ به نوعي به تا است ديده را آن حقوقي يا و سياسي و عقCني

بپردازد؟ جامعه در نظريه
و امـر ولي زعـامت و وTيت مسأله و فقيه ولي شناساندن بله, هاشميرفسنجاني: È
تعريف مجلسخبرگان وظايف در استو مجلسخبرگان مصوبات جزو جامعه آثارشدر

است/ شده واگذار نهاد اين دبيرخانه به و شده

دوديدگاه و نظارتبررهبري +

و خير؟ هستيا هم رهبري عملكرد نظارتبر شرايط, استمرار نظارتبر آيا كدخدايي: Ê
مباني نظارت اين آيا دارد گر ا و دارد خود كار دستور در را چيزي چنين خبرگان مجلس آيا

خير؟ يا دارد هم فقهي و حقوقي
و صد اصل چون كرديم/ شروع را نظارت فقهي مباني با ما بله, هاشميرفسنجاني: È
است/ داده تـوضيح را مـوضوع ايـن مشـخصا است, اساسي قانون اصول از يكي كه يازده
از نـفر دوازده ده, كـه دارد يـازده و صد اصل كميسيون بنام كميسيوني هم خبرگان مجلس
بخواهند كه چيزي هر از رهبري اطراف در دائما و دارند عضويت كميسيون آن در خبرگان

گزارشميگيرند/
است؟ تحقيق كميسيون منظورتان معصومي: Ê

نهادهاي از كه است اين تحقيق كميسيون وظايف از يكي بله, هاشميرفسنجاني: È
رهبري خود با باشد Tزم هم اگر ميكنند/ نقادي و ارزيابي و گرفته گزارش رهبري نظر زير
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مـجلس اعـضاي بـه را خـودشان كار گزارش هم معمو( و ميكنند سؤال ميكنند, صحبت
مينمايند/ ارائه خبرگان

است؟ حدي چه تا نظارت اين قلمرو و گستره كدخدايي: Ê
رهبري به كه چيزي هر كه بود اين بر فرضش خبرگان مجلس هاشميرفسنجاني: È
نـيروهاي صـداوسـيما, نظام, تشخيصمصلحت مجمع مثل كند پيگيري را ميشود مربوط
و شـوند فـراخـوانـده خبرگان مجلس به اينها است/ رهبري امر تحت كه چه هر و مسلح
تـوضيح هم آنها و كنند سؤال هم خبرگان و بدهند خبرگان به را خودشان كارهاي گزارش
قرار جريان در همه تا شود مطرح جلسه همان در بود, ايراديهم و اشكال گر ا احيانا و بدهند
جلسه در كه دعوتشدند نهادها اين از بعضي وقتي اما آمد/ در قانون صورت به اين بگيرند,
مـانع رهـبري دفـتر بـدهند, را خـودشان عـملكردهاي گزارش تا كنند پيدا حضور خبرگان
جزء موضوع اين ايناستكه نظرشان رهبري كه داشتند اظهار و شد خبرگان در آنها حضور
چيز همه است؟ مستثني نهادها اين از دولت <مگر بودند: گفته ايشان نيست/ وظايفخبرگان
عـمل درست مسؤولين نصب در رهبري اينكه به كنيد شك اگر بله, است/ رهبري زيرنظر

بكنيد/> را كار اين ميتوانيد شما است, نكرده
انجام رهبري نظر زير نهادهاي از تحقيق كار فقط بشود, تأمين رهبري نظر اينكه خاطر به
نـيست/ چيزي چنين بيايند, خبرگان به گزارش براي بشود دعوت آنها از اينكه اما ميشود/
كـاري چـنين لذا بـاشد, داشته را خودش سياسي تبعات ميتوانست مسائل قبيل اين چون

نميگيرد/ صورت
اسـاسي قانون در اينكه آن و دارد وجود نظارت زمينه در شبههاي سروشمح�تي: Ê
بـر <نـظارت تـعبير حـتي است; نـيامده خبرگان وظايف در رهبري> بر <نظارت بنام چيزي
كه ميشود استفاده بالمCزمه فقط بلكه نيامده, اساسي قانون در هم رهبري> شرايط استمرار
به نظارت اين قهرا كنند/ اقدام بايد خبرگان شد, شرايط از برخي فاقد رهبري مواردي در اگر
مـيكند, پـيدا اسـتمرار كلي, شرايط اينكه از بيش اندازهاش حدود كه دارد مCزمه اندازهاي
سازمانهايي بر بتوانيم نتيجه در و تمسككنيم چنيناطCقي به نميتوانيم ما لذا بود نخواهد
مشكل بحثنظارت, بر عCوه شويم/ وارد ُخرد� صورت به �البته هستند, رهبري زيرنظر كه
شوراي جلسة در بعضي اساسي قانون بازنگري هنگام كه است اين دارد وجود كه مضاعفي
در مـيخواسـتيم گـاهي امـام, حـضرت زمـان در كـه كردهاند مطرح را مسأله اين بازنگري
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خبرگان در
كه شد بحث
بقاي <احراز
رهبري> شرايط
نيست اين به
دور از كه
نظارت
باشيم داشته
ببينيم تا
شرايط آيا كه
هست باقي
خير؟ يا
نظارت بلكه
كه است اين به
مديريت, ببينيم
عدالت تقوا,
دانش و
رهبري علم و
مقايسه در
بقيه با
است؟ چقدر

ميآمد/ پيش مشكCتي كه بدهيم انجام را اقداماتي خصوصنظارت
از يكـي عنوان به رهبري بر نظارت اساسا كه بود اين ما پيشنهاد لذا
عـدهاي كـه شـود تصريح اساسي قانون در خبرگان مجلس وظايف
بـلكه نـيست, خـبرگان مـجلس وظايف از رهبري بر نظارت گفتند:
هـمان كه است رهبري شرايط استمرار بر ناظر فقط خبرگان مجلس
بـازنگري شـوراي در نظارت, موضوع نهايتا است/ دورادور نظارت
پيشاز تا گر ا بنابراين نياورد/ رأي كه شد رأيگذاشته به اساسي قانون
اسـاسي قانون از برداشتي چنين ميتوانستيم اساسي قانون بازنگري
شد معلوم اساسي قانون بازنگري در رأيگيري از بعد اما باشيم داشته
چـنين قـانونگذار نظر از و كرد قانون از برداشتي چنين نميتوان كه
به خبرگان مجلس ميفرماييد پسچطور ندارد/ وجود واقعا نظارتي
ديني لحاظ به چند هر دارد؟ برداشتي و تفسير چنين حقوقي لحاظ
هـم خـبرگان و است هـمگاني وظـيفه المسـلمين> Tئـمة <النصيحة
سـازمانهاي كـه عنوان اين به اما بدهند/ انجام كاري چنين ميتوانند

مبناييدارد؟ چه كنند, استفسار و دعوت را مختلف
و صد و يازده و صد اصل دو به توجه با هاشميرفسنجاني: È
شـرايـط بقاي <احراز كه شد بحث خبرگان در اساسي, قانون هشت
آيـا كه ببينيم تا باشيم داشته نظارت دور از كه نيست اين به رهبري>
بـبينيم كـه است ايـن بـه نـظارت بـلكه خـير؟ يا هست باقي شرايط
چقدر بقيه با مقايسه در رهبري علم دانشو عدالتو تقوا, مديريت,
ميتواند باشد, داشته نظر زير را مسائل اين مجلسخبرگان اگر است؟
وظـيفه بـه نميتوانـد صورت اين غير در كند, عمل وظيفهاش آن به
كه قانونگذاري حق به توجه با مجلسخبرگان لذا كند/ خودشعمل
اينتصميم به است, آنها عهدة تكليفمهميبه اينكه به توجه با و دارد
كنند/ تعيين خودشان را خودشان راهكارهاي و آييننامه كه رسيدند
قـانون بـراسـاس بـايد خـبرگان تـصميمات سروشمح�تي: Ê

شود/ تعيين اساسي
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مـطلع هـميشه بايد خبرگان يعني است; اساسي قانون هم اين هاشميرفسنجاني: È
تا باشند داشته نظارت عملكردها بر بايد لذا خير, يا دارد را شرايط آن رهبري ا�Tن كه باشند

كنند/ قضاوت بتوانند

نظارتاستصوابييا///؟ +

اسـتصوابـي يا ناظر نظارت دارد/ خاصي بار حقوقي نظر از نظارت بحث معصومي: Ê
يـا فرد به نسبت ناظر, كه نظارتي صورت هر در است/ استطCعي مشهور تعبير به يا است
يا فرد نظارت, اين قبال در كه ميطلبد را جزئي بسيار اشراف نوعي دارد, نظرش زير ارگان
يكواقعه در رهبر چنانچه رهبر تصميمگيريهاي با رابطة در wمث باشد/ پاسخگو بايد ارگان
تـعبير بـه بگـيرد؟ ديگري تصميم ميتواند خبرگان مجلس آيا بگيرد, تصميمي حادثهاي يا
تـمام كه است مؤسسان مجلس جايگاه مثل نظارت, در خبرگان مجلس جايگاه آيا ديگر,
مـيتوانـند خـبرگان احـيانا يا و بدهد قرار تأييد مورد بايد ميدهد, انجام رهبر كه را آنچه
زير را رهبر فعاليتهاي كه است اين نظارت از مقصود يا كنند؟ تحميل رهبر به دستورالعملي
داراي گرفته, كه را تصميمي بفهمند يا است گرفته تصميمي چه رهبري بدانند و بگيرند نظر
نوعي كه حقوقي, بعد از است, شده نفي كه ممكناستنظارتي بنابراين نه؟ يا بوده شرايط آن

باشد؟ مجلسخبرگان به نسبت است, گرفته كه تصميمي نوع قبال در رهبر پاسخگويي
هر ببينند و بروند خبرگان كه نيست اين ميشود گفته كه نظارتي هاشميرفسنجاني: È
كه را كاري ببينند كه است جهت اين از بلكه كنند/ دخالت ميدهد, انجام رهبري كه كاري
خبرگان پس نيست؟ يا هست تقوا يا و عدالت يا مديريت متناقضبا ميدهد, انجام رهبري

است/ عملكرد در هم رهبري شرايط و باشند داشته شرايط بقاي بر نظارت ميخواهند
واجباست/ مقدمه اين معصومي: Ê

چون كنند/ قضاوت نميتوانند باشند, نداشته اطCع گر ا خبرگان هاشميرفسنجاني: È
بايد ميكند, نهي و امر و دخالتدارد امور در استو برخوردار اختياراتوسيعي از كه كسي
مـقدماتش كـه را كاري بايد خبرگان طبعا باشد, منطبق شد, گفته كه شرايطي آن با عمل در
است جا همين باشد, داشته معنا يكجا اگر نظارتاستصوابي لذا دهند/ انجام واجباست,
نـظارت ن �Tا كنند; اقدام ميتوانند ندارد, را شرايط اين رهبري شدند, مطلع خبرگان اگر كه
نـداشت, را نـمايندگي شـرايـط كسـي اگر كه است همينطور هم نگهبان شوراي استصوابي
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است, نگهبان شوراي و كشور وزارت بين كه اختCفي لكن نميكنند/ تأييد را او صCحيت
تا بدهيد اطCع ما به صCحيتشخصرا عدم فقط شما ميگويد: كشور وزارت استكه اين
شـرايـط كه بپذيرند بايد خبرگان و است استصوابي نظارت هم اينجا در بگيريم/ تصميم ما

دارد/ استمرار
آيا دارد/ وجود جّدي برداشت دو نظارت مسأله از اينكه به توجه با سروشمح�تي: Ê
شـود مـعلوم تـا است كـرده نگـهبان شوراي از زمينه اين در استفساريهاي خبرگان مجلس
پـيدا مبنا قانوني نظر از كارش و خير؟ يا هست اساسي قانون با خودشمطابق آيابرداشت
رهـبري چـند هـر بگـيرد انـجام بـايد نـظارت صورت آن در شد درست مبنا گر ا آيا كند؟
مـيدهيد اجـازه آيـا كـه بخواهد مجوز خبرگان مجلس نبايد صورت اين در نخواهد/طبعا
مـمكن مـيگيرند قـرار نـظارت مـورد كـه افـرادي مـوارد, غـالب در نـه؟ يا كنيم مانظارت
مـجلس كـه مواردي در حتي است ممكن اساس براين باشند/ نداشته قبول را استنظارت
هسـتم/ شـرايـط واجـد من بگويد شخص ميدهد, نظر شرايط از بعضي فقدان به خبرگان
بـايد كـه دارد لوازمي شما تفسير باTخره نميشود/ تسليم خبرگان مجلس كه است طبيعي

باشد/ پايبند بدان مجلسخبرگان
شـوراي مـجلس مـصوبات تمام اينكه اساسي, قانون مورد در هاشميرفسنجاني: È
در اما نيست/ اساسي قانون خCف برسد, نگهبان شوراي تصويب و تأييد مورد بايد اسCمي
تأييد را خبرگان مصوبات نگهبان شوراي باشد Tزم كه نيست گونه اين وضع خبرگان مورد
احيانا گر ا كه آورده خود نامة آيين در دارند/ هم را قانونگذاري حق كه خبرگان خود اما كنند/
چنين كسي ولي شود, استفسار نگهبان شوراي از بايد پيشبيايد, اساسي قانون خCف شبهة
وقت آن فرمودند, مطرح را شبهه اين رهبري اينكه از بعد البته است/ نكرده مطرح را شبههاي
راههـاي از مـيتوانـند خـبرگان البـته بـود/ خواهـد نگهبان شوراي به ارجاع قابل شبهه اين
در كه شرايطي صفاتو آن با ايشان عملكرد آيا كه شوند اطCع با رهبري عملكرد مختلفاز

خير؟ يا است منطبق شده, پيشبيني قانون
نهادهاي يا و سيما و مثwصدا نيستكه اين در رهبريمنحصر عملكرد از آگاهي پسراه
نمايند/ استيضاح را آنها و كنند حاضر مجلسخبرگان در را هستند, رهبري نظر زير كه ديگر
كنند/ پيدا اطCع راهها آن از بتوانند خبرگان كه باشد آگاهي براي ديگري راههاي است ممكن

باشد؟ داشته ممانعتوجود راهي هيچ در نبايد يعني سروشمح�تي: Ê
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به مختلفميتوانند صور با خبرگان بحثديگرياست/ آن بله, هاشميرفسنجاني: È
از يكـي خـبرگان مـجلس بـه رهبري نظر زير نهادهاي دعوت كنند/ عمل خودشان وظيفه

كرد/ رفع بايد را شبهه اين است/ شده شبهه آن در كه است راههايي
رهبري دفتر در كه اموري بر خود, دائمي نظارت براي خبرگان, مجلس آيا معصومي: Ê
است رسيده هم خبرگان تصويب به موضوع اين آيا و دارد بيترهبري در دفتري ميگذرد,

است؟ پا بر هم ا�Tن رسيده, تصويب به گر ا و خير؟ يا
نميآيد/ نظرم به چيزي چنين هاشميرفسنجاني: È

است/ موجود مذاكرات مشروح در معصومي: Ê
رهبري خود اما نكرده/ تصويب را چيزي چنين مجلسخبرگان هاشميرفسنجاني: È
چنين خبرگان اينكه اما باشيد>/ داشته دفتر در را جايي يك ميخواهيد, <اگر بودند: فرموده

ندارم/ بياد باشند, كرده تصويب را چيزي
است؟ شده مستقر بيترهبري در دفتري چنين ا�Tن آيا معصومي: Ê

طرف از يا است تحقيق گروه ناحيه از يا باشد چيزي چنين اگر هاشميرفسنجاني: È
نميكنم/ فكر ولي مجلسخبرگان, دبيرخانه

ايـن در مـردم نـقش پس است/ خبرگان مجلس عهدة به رهبري بر نظارت كدخدايي: Ê
مردم دارد, بررهبري را يكنظارتي كه مجلسخبرگان وجود با يعني شد؟ خواهد جهتچه
ميشود؟ اعمال نظارتچگونه اين دارند, گر ا و باشند داشته را نظارتي چنين ميتوانند هم
است مسـلماني هر وظيفة يعني است; همگاني نظارت, بحث هاشميرفسنجاني: È
مسـلماني هـر وظيفة كه است عمومي بحث يك اين كند/ منكر از نهي و معروف به كهامر
و نـصيحت و بگـويند را خـودشان نـظر مــيتوانـند مــردم هــم مــوضوع ايــن است/در

خيرخواهيكنند/
نـظارت, بـدون كـه است پذيرفتني شما براي عقCيي لحاظ به آيا سروشمح�تي: Ê

شود؟ سپرده شخصي به وTيتمطلق
باشد/ نظارت بدون نميگوييم كه ما هاشميرفسنجاني: È

مـهار كـه نـظارتي بـلكه شرايط, بقاي و استمرار بر نظارت فقط نه سروشمح�تي: Ê
شـرايـط فـقط كه است نظارتي از غير سياسي, فلسفة در نظارت فلسفة چون باشد/ قدرت

باشد/ داشته وجود
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بر نظارت هم خبرگان نظر ميشود/ متبلور عملكرد در نظارت هاشميرفسنجاني: È
دور/ از نظارت نه است عملكرد

يعني آمده, اساسي قانون در كه اصلي برايدو مكانيزمي چه مجلسخبرگان معصومي: Ê
مجراي تا است انديشيده مسلمين, ائمة نصيحت مسألة و منكر از نهي معروفو به امر مسألة
مـجرايـي كه انديشيدهاند راهكاري خبرگان مجلس آيا بكند؟ پيدا حقوقي ـ قانوني صحيح
آن از بكنند منكر از نهي معروفو به امر يا نصيحت بخواهند مردم اگر كه باشد داشته وجود

كنند؟ برقرار ارتباط رهبري با طريق
هم اينجا در ميشود دارد, وجود دنيا در كه عرفيايي راهكار هر هاشميرفسنجاني: È
مراجـعه نمايندگانشان به ميتوانند مردم ندارد/ Tزم اينجا در ويژهاي راهكار گرفت/ كار به
طـريق از مـيتوانـند مـردم هسـتند, هم مطبوعات البته بدهند/ ارائه دارند نظري هر و كنند
باشد/ استثنايي و ويژه چيز اينجا كه نيست طور اين كنند/ اعCم را نظراتشان هم مطبوعات

نـماينده چـون بـاشد داشته وجود استثنايي چيز يك بايد اينجا در سروشمح�تي: Ê
خـيلي و هست هـم مردم دسترس در و ميشود نماينده شهري يك در سال چهار مجلس
مختلف دستگاههاي نظر زير محدود, دورة يك براي قهرا و دارد وجود او براي مCحظات
بـرخـورد ميتوانند راحت خيلي هم مطبوعات حال عين در ميگيرد/ قرار نظام در نظارتي
زيادي مشكل مشخصنكنيم, آن در نهادينه و سازماني و قانوني كار و يكساز اگر و بكنند/
يعني نيست; زمانبردار wفع ما, اساسي قانون طبق كه رهبري مسأله در اما نميآيد/ وجود به
خاصخودش محذورات هم رهبري به نسبت انتقاد و ندارد وجود او براي مشخصي مدت
مسؤوTن ديگر مثل ـ آشكار و صريح صورت به نميتواند مطبوعات و جرايد در كه دارد را
بـا لذا نيست, نمايندگان مثل محدودي قدرت يك هم رهبري قدرت و شود/ مطرح ـ نظام
مختلف احزاب و گروهها و سازمانها و مردم كه نهادي, دارد ضرورت مسائل اين به توجه

باشد/ داشته وجود كنند, مطرح معقول صورت به را مسائل اين طريق آن از بتوانند
وجود رهبري كردن زماندار براي منعي هيچ اساسي قانون در هاشميرفسنجاني: È

است/ بوده خبرگان رأي و تصميم با رهبري كردن نامحدود و ندارد
كـه است خـبرگان اخـتيارات جـزو رهبري زمان كردن محدود آيا سروشمح�تي: Ê

بكند؟ تصميمگيري بتواند
هـمان در بـدهد/ انـجام مـيتوانـد را كاري چنين ميكنم, فكر هاشميرفسنجاني: È
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بدهد/ انجام كاري چنين ميتواند ميگذارند كه قانونهايي
سوي از كه كساني سابقا ايناستكه مطرحميشود ديگريكه شبهة سروشمح�تي: Ê
شـرط ايـن بـعدا ولي شـوند, تحقيق كميسيون عضو نميتوانستند بودند, منصوب رهبري
و شرط اين بودن فلسفة بفرماييد توضيح حضرتعالي شد/ ابهاماتي باعث اين و شد برداشته

بود؟ چه آن حذف بعد
كـه كسـي بـاTخره بـود/ شـده كميسيون تشكيل مانع شرط آن هاشميرفسنجاني: È
ايـن هـم و بـاشد داشـته مـناسبي مـوقعيت بـايد هم كند, تحقيق رهبري دربارة ميخواهد

شود/ مسائل گونه اين وارد كه باشد داشته را شجاعت
باشيم داشته را افرادي نيست بهتر كميسيون اين اهميت به توجه با سروشمح�تي: Ê
نهادهايمربوط در تحقيق مسأله تا نباشند منصوبرهبري هيچنهادي در و باشند مستقل كه

بگيرند؟ برعهده را رهبري به
كـه شـخصيتهايي كـه است اين ديدهايم عمل در ما كه آنچه هاشميرفسنجاني: È
ايـن بـه فـراوان بـحثهاي بـا حـتي نـيستند/ زيـاد كـنند, تـحقيق رهبري حوزة در ميتوانند
ايـن كراه ا با ميشوند, كميسيون اين عضو و ميآيند كه هم آقاياني همين كه نتيجهرسيديم

ميكنند/ كاررا

وخبرگان ايرانيا@صلبودنرهبر +

ريـيس بـراي را بـودن اTصـل ايـرانـي اساسي, قانون يكصدوپانزدهم اصل كدخدايي: Ê
رهـبري براي يكصدونهم اصل در نه و پنجم اصل در نه كه حالي در ميداند شرط جمهور
مجلس اسCمي و شرعي موازين و اساسي قانون ديدگاه از آيا است, نشده ذكر چنينشرطي

نمايد؟ انتخاب غيرايراني رهبر ميتواند خبرگان
خـيلي مسـائل اين به ميشد نوشته اساسي قانون كه زماني در هاشميرفسنجاني: È
شـود/ تـعيين رهـبر ديگر كشورهاي براي كه نبوده بنا ما اساسي قانون در نداشتهاند/ توجه
بكـنند, پـيروي مـيخواهـند ديگـر كشـورهاي گـر ا Tحـا است, ايـران به مربوط اينمسأله
اين گنجاندن از است ممكن شود, مطرح اساسي قانون اصCح بحث امروز گر ا ميكنندولي

شود/ دفاع شرط
در فردي اگر ميگويد بلكه نميشناسد, جغرافيايي مرز فقيه وTيت مباني معصومي: Ê
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ميفرماييد؟ تبيين چطور را اين ميكند/ وTيتپيدا بود, ديگران از برتر شرط اين
دادنـد/ رأي هم ايران مردم نوشتيم, اساسي قانون ايران براي ما هاشميرفسنجاني: È
ولي ندارد/ تعهدي آن به نسبت هم غيرايراني هيچ لذا ندادند/ رأي قانون اين به كه خارجيها
تكليف به بداند, ايران وTيتفقيه از پيروي به ملزم را خود شرعا نيست ايران در كه كسي اگر

ندارد/ قانوني الزام ولي ميكند, عمل شرعي
مجلس اعضاي خود مورد در ـ بودن اTصل ايراني شرط ـ مسأله همين اگر معصومي: Ê
ايراني wاص و ميكند زندگي كشور از خارج در اTن كه را فردي مردم و شود مطرح خبرگان
عـضو مـيتوانـد فـرد ايـن آيـا كـردند, انـتخاب دارد, را خـبرگان شـرايـط ولي نيست, هم

خبرگانشود؟
شرعي اشكال گرچه نداريم/ چيزي چنين خبرگان قانون در ما هاشميرفسنجاني: È

دارد/ عرفي اشكال حاضر حال در نظرم به ولي ندارد,

رهبريوحكمانحAلمجلسشوراياسAمي +

انحCل به حكم ميتواند رهبر آيا يككارشناس, عنوان به حضرتعالي, نظر به كدخدايي: Ê
مجلسبدهد؟

بـراسـاس بكـند, را كـار اين ميتواند رهبري ميگويد كه كسي هاشميرفسنجاني: È
ميزند/ را حرف اين آمده قانون در كه وTيتمطلقهاي همان

نظام معضCت خصوصحل در كه يكصدودهم اصل هشتم بند به توجه با معصومي: Ê
مـيتوان شود, معضل دچار خبرگان مجلس زماني اگر تشخيصميباشد, مجمع طريق از

كرد؟ عمل قانون اين براساس
بـه بـاز شـود, بـنبست دچـار كشور و بيافتد اتفاقي چنين اگر هاشميرفسنجاني: È
از معضل حل براي و ميكنند استفاده مطلقهشان وTيت از رهبري چون ميگردد, بر رهبري

ميكنند/ عمل مجمع طريق

عملكردمجلسخبرگان +

اين فعال عضو مجلسخبرگان دوره سه هر در حضرتعالي اينكه به توجه با كدخدايي: Ê
فرماييد/ مجلسبيان اين عملكرد از را خودتان ارزيابي و نظر لطفا مجلسبودهايد

مشـخص مسـؤوليت دو خبرگان مجلس ميدانيد كه همانطور هاشميرفسنجاني: È
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خبرگان مجلس
رهبري

اساس بر
وظيفهاي

عهده بر كه
دارد,

رحلت از بعد
امام,

سريع خيلي
موقع به و

را خامنهاي آيتا^
رهبري به

برگزيد
زمان چه هر و

ميگذرد,
ميفهميم

درستي انتخاب
است/ بوده

كه شرايطي استمرار بر نظارت هم يكي و رهبري انتخاب يكي دارد,
زمـان در است/ هـمين مـا كـار عـمدة است/ شـده تعيين رهبر براي
قـانون كـردند, تـعيين را رهـبرشان خودشان مردم امام1, حضرت
مسـؤوليتي هم ما لذا بود, دانسته اصل را تعيين شيوة آن هم اساسي
امـام بـيماري و جـنگ اوضـاع از نگراني خاطر به موقع آن نداشتيم/
مـتن در كـه شـد گـرفته رهـبري مـقام قـائم خـصوص در تصميمي
اطـمينان براي كه رسيد نظر به يعني نبود; رهبري خبرگان مسؤوليت
شرايطي بعدا اگرچه نداشت, هم منعي باشيم, داشته مقام قائم خاطر
در اينكه عليرغم كنيم/ لغو را مصوبه آن خواستند امام كه آمد پيش
امام كسالت مسأله اما نداشتيم, سنگيني كار مجلسخبرگان اول دورة
لحـظات آخـرين تا رهبري وظايف انجام در ايشان توانايي مسأله و
مهم كار كه رسيديم انتخابرهبر به بعد بود/ خبرگان نظر مد عمرشان
به و سريع خيلي كه چرا ميآيد, حساب به ارزشمجلسخبرگان با و
و شـديم خامنهاي الله آيت رهبري تعيين به موفق امام از بعد موقع,
درستي انتخاب ميبينيم ميكنيم, نگاه چه هر زمان باگذشت هم Tحا
در كه است دقتي و سرعتعمل انتخاب, اين جالب نكته است/ بوده
كند, مراجعه موجود مذاكرات به كسي اگر يعني داشت; وجود بحثها
قـبل, بـرخـCف هـم ايـن از بـعد است/ شده دقت چقدر كه ميبيند
و بـCد عـلماي بـاTخره شـدند, فـعالتر خـبرگان و بيشتر جلسات
صـميمي فـضاي يك در و خـوب جـمع يك در كشور شخصيتهاي
مـيكنند, اقـدام بـاشد, اقدامـي بر بنا گر ا ميكنند/ مطرح را نظراتشان
تجزيه مباحث روي و ميشوند مطلع باشد, آگاهي و اطCع بر گربنا ا
سـازنده خـبرگان خـود بـراي نـظرم بـه مـيگيرد, صـورت وتـحليل
نـبود, گـذشته در كـه مـيشود مطرح هم ويژهاي مسائل اخيرا است/
تكـامل از سطحي به اTن خبرگان مجلس بگويم بايد رفته هم روي

است/ رسيده
بفرماييد؟ اشاره موارد بعضي به است ممكن كدخدايي: Ê
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خبرگان
اطميناني نقطة
رهبري براي
است, كشور
لحاظ از هم
آينده به نگاه
هم و
لحاظ از
موجود/ وضع

بايد اجCس از قبل كه داريم كميسيوني هاشميرفسنجاني: È
ميان در خبرگان با سپس كند, بررسي را كشور اساسي و مهم مسائل
شود/ حCجي مسائل آقايان صحبتهاي و جواب و سؤال با تا بگذارد
اجCسديگري در و شد مطرح بحث<عراق> اجCسها از يكي در wمث
كـه ميشوند خاصوارد مسائل در هم گاهي شدن>; <جهاني بحث
ندارد معمولي رسميت گرچه است, ما نظارتي وظيفة حاشية در بيشتر
كه تحليل اين با ميگنجد/ خبرگان مسؤوليت از فضايي يك در ولي
وظيفه عنوان به هم رهبري و است رهبري عملكرد بر ناظر خبرگان
بايد هم خبرگان بنابراين, ميكند/ اعCم و تدوين را كلي> <سياستهاي
مـا البته است/ شده اجرا و نظارت اعCم, چگونه سياستها اين بدانند
سازمان هنوز رهبري چون نشديم, فاز اين وارد جدي طور به هنوز
تشـخيص مجمع به هم را سياستها تدوين نيست/ كامل نظارتيشان
منتشر بعد و تنظيم تدريج به هم مجمع و نمودهاند گذار وا مصلحت
در هـم دولت و مـجلس مـصوبات و بـودجهها بـرنامهها, مــيكند/
كنيم, مشاهده خCفي ما اگر ميشود/ نوشته و اينچهارچوبطراحي
با نگهبان شوراي نشود, توجه مجمع تذكر همبه اگر ميدهيم, تذكر
تـاييد به و شد تهيه مجمع نظارت آييننامه بعدا ميكند/ برخورد آن
مـجمع نظارت قانوني و مشخص صورت به اكنون و رسيد رهبري

است/ شده شروع
هـمان واقـع در نــظارتي حــقوق از مــنظورتان Êكــدخدايــي:

سياستهاست؟
مجلس در قانوني هر تصويب يعني بله, هاشميرفسنجاني: È
بحث جاي نظريه اين طبعا باشد/ سياستها محدودة در بايد دولت يا
استوارد قرار گر ا نه؟ يا بشود مسأله اين بايدوارد خبرگان آيا كه دارد
كه شود خبرگانمطمئن تا نيرومنددرستشود يكسازمان بايد شود,
است/ تذكر حد در خبرگان كار اTن ميشود, اينوظايفخوبانجام
را گزارشكارشان اجCسها همه در كه دارند نظارتي هم كميسيونها
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راسـتاي در كـه بـاشد تحقيق كميسيون آنها مهمترين شايد ميدهند/
و رهـبري صـCحيت كـميسيون ايـن مـيكند, اقدام صدويازده اصل

ميگويد/ خبرگان به و ميكند احراز را آن تداوم
ميشود؟ ارائه اجCس به گزارشچگونه اين كدخدايي: Ê

در و مـيكند جـمعبندي و بـررسي را مطالب تحقيق كميسيون هاشميرفسنجاني: È
استو محرمانه خيلي البته ميگذارد, ميان در ايشان با را نظر مورد موارد رهبري, با مCقات
بـر واجب, مـقدمة عـنوان به ما كه ديگري مسأله ميكند/ مطرح جلسات در را خCصهاش
موقع در تا است كشور شخصيتهاي مورد در شناخت و مطالعه كردهايم, واجب خودمان
براي شود/ انتخاب جديد رهبر عنوان به نفر يك آنها ميان از رهبري براي آمدي پيش بروز

فوقسرياست/ مسأله اين البته شدهاند, تعيين خاصي گروه كار اين
نميشود؟ ارائه خبرگان به گزارشي زمينه اين در كدخدايي:

در و ندارد وجود چيزي چنين داخلي آييننامه در چون نخير; هاشميرفسنجاني: È
تـنها كه حدي در هم آن ميكنند/ مطرح را وگزارششان ميآيند نياز موقع در مسائلي چنين

رييسهبدانند/ هيأت
ميكند كمكاري خبرگان ميكردند فكر شدند, خبرگان عضو جوانتري افراد قبل دوره در
باز را ميدان برسند, بيشتري كارهاي به ثانيا و كنند بيشتر را جلسات او( كه افتادند فكر به و
از مقدار يك كه ديدند عمل در ولي كرديم, تصويب را راهكارهايي و آييننامهها و كرديم
قبلي دورههاي وضعيت همان به تقريبا تدريج به و بوده احساسات روي از آنان اصرارهاي
كشـور رهـبري بـراي اطميناني نقطة خبرگان است/ شده بيشتر اجCسهايمان تنها و برگشته

موجود/ وضع لحاظ از هم و آينده به نگاه لحاظ از هم است,
مـجلس نـظارت بُـعد مـيگويند كه آقايان از بعضي سخنان از شما ارزيابي كدخدايي: Ê

چيست؟ نميشود, انجام درستي به خبرگان
رسـانهها و جـامعه چـون نـميشود, مـطرح عـلني صورت به هاشميرفسنجاني: È
و مـيكنند درست را كـار تفحص و تحقيق با كميسيون اعضاي خود لذا ميشوند/ حساس
اگر بله ميكنند/ تلقي شده تمام را مسأله افتاده, درستي مسير در كار كه شدند قانع كه وقتي

ميپذيرم/ من ندارد, اثباتي جنبه و بيروني بُعد كه شود گفته
مختلف دورههاي با مقايسه در را خبرگان مجلس نظارتي كار حضرتعالي معصومي: Ê
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ميكنيد؟ ارزيابي چگونه آن
رهـبري الشـعاع تـحت ميكنند, نظارت كه كساني حال هر به هاشميرفسنجاني: È

دارد/ تفاوت ديگر نظارتهاي با حاضر, حال در چه و امام زمان در چه هستند,
بـر خـبرگان مـجلس كه نظارتي با اسCمي شوراي مجلس نظارت تفاوت معصومي: Ê

چيست؟ دارد, رهبري مجموعه زير دستگاههاي
تريبونها پشت را نظارتشان معمو( آنها كه است اين تفاوتش هاشميرفسنجاني: È
شـامل ايـن و ميكنند مطرح جامعه در هم بعد و تفحصميكنند و تحقيق ميكنند, مطرح
كـار خـبرگان مجلس در ولي ميشود/ بودجه اجراي و دولت به وابسته دولتي سازمانهاي
صـCحيتهاي و شـرايـط اسـتمرار بـر نظارت wمث ميشود شامل را كمي محدوده نظارت
آن است, نـاسازگار صـCحيتها با رهبري عمل كه شود احساس اگر كنيد فرض رهبري,

است/ كم خيلي نظارت موارد لذا كنند, رسيدگي بايد كه است موقع
و خـبرگان مـجلس از مـردم مـطالبات و درخواست به توجه با آيا سروشمح�تي: Ê
نظارتبر بعد مجلسدر اين در كه كاري مقدار اين اخير, سالهاي در ويژه به نمايندگانشان,

نيستند/ توجيه هنوز عدهاي كه ميرسد نظر به است؟ كافي ميشود, انجام رهبري
تـحقيق گـروه در آنـچه از كه باشد اين توجيه عدم دليل شايد هاشميرفسنجاني: È
قضاييه, قوه مثل رهبري نظر زير نهادهاي بر حتي گروه اين چون نميشوند/ مطلع ميگذرد,
با و ميروند باشد, مسائلي اگر نظارتميكنند/ هم اينها امثال و سيما و صدا مسلح, نيروهاي
نتيجه اين به معمو( منتهي ميدهند, ارائه هم خبرگان به گزارشي در و ميكنند مطرح رهبري
امام زمان در شود گفته كه نيست هم طوري اين كردهاند, عمل درست رهبري كه ميرسند
گروه از گزارشي wاص امام زمان در كه نيست يادم من زياد, خيلي آن از بعد و بود كم خيلي
بـقيه مـثل هـم ايـنجا ولي نـيست, يـادم من باشد, شده هم شايد باشد, شده مطرح تحقيق
هستجـمعبندي كـه مسـائلي البـته ميشود/ چاپ بعد و شده ارائه گزارشها كميسيونها
امام زمان مثل بگوييد, شما كه نيست طور اين ميگردد ارائه خبرگان اعضاي براي و ميشود
يك اين نه, يا شود مطرح جامعه در مسائل گونه اين اينكه ولي است, بيشتر قطعا بلكه است,
از زيادي مسائل آقايان از گروهي اخيرا دارم خبر من كه آنچه مجموع در بحثديگرياست/
و بـودند كـرده مـطرح رهبري خدمت را قضايي مسائل و فرهنگي سياسي, اقتصادي, قبيل
پاسخ ايشان بكنند, سؤالي اگر بنابراين بودند/ داده توضيح هم ايشان بودند, خواسته توضيح
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ميشود/ مربوط كجا به اين ميگويند نباشد, هم ايشان به مربوط گر ا و ميدهند
است؟ مجلسخبرگان اعضاي تمام رهبريوظيفة از سؤال آيا سروشمح�تي: Ê

ميگيرد/ صورت تحقيق كميسيون حوزة در كار اين هاشميرفسنجاني: È
است؟ مجلسمأمور طرف از تحقيق كميسيون يعني سروشمح�تي: Ê

آنها بدهد, كار گزارش كه ميخواهد تحقيق كميسيون مجلساز هاشميرفسنجاني: È
آنها كه ميشود تصور نميشود, مطرح جامعه سطح در چون منتهي ميكنند/ را كار اين هم

نيستند/ پاسخگو

بيانيههايمجلسخبرگان +

چرا استو صورتي چه به مجلسخبرگان بيانيههاي قانوني اعتبار و جايگاه كدخدايي: Ê
است؟ كرده پيدا تحول و تغيير مجلس گوناگون دورههاي در بيانيهها اين ماهيت

ما براي كه كرديم تصويب ماده چند مجلسخبرگان مقررات در هاشميرفسنجاني: È
اساسي قانون از هم ما قانون البته است/ آمده آنجا در هم بيانيهها اين و حسابميآيد به قانون
قوانينش بايد خبرگان مجلس اساسي قانون صدوهشتم براساساصل چون است/ شده اخذ
هر در اينكه آن و كرديم درست بيانيهها براي هم جالبي و مهم شيوة خودشتصويبكند/ را
نـياز مورد محورهاي نفر پنج آن و ميشوند انتخاب نفر پنج اول, جلسه همان در دورهاي
آن محدوده در بيانيه و ميرسد خبرگان تصويب به محورها سپسآن ميكنند, تعيين را بيانيه

ميشود/ تهيه محورها
دوره؟ هر در يا اجCس هر در كدخدايي: Ê

اگر ميشود, عرضه خبرگان به اجCسمحورها هر اول جلسه در هاشميرفسنجاني: È
ايـن قـانونگذاري حق چارچوب در بيانيهها مسألة ميشود/ تهيه متني كردند, تصويب آنها
كـمك مـا بـه زمينه اين در ميكند, تهيه دبيرخانه كه هم متني گرچه ميشود, تنظيم مجلس
از يكي سوي از چون ميشود, عنوان مجلسخبرگان بيانيههاي در كه هم مطالبي لذا ميكند/

بود/ خواهد توجه مورد ميشود, صادر كشور نهادهاي مهمترين
است؟ الزامآور مجلسخبرگان بيانيههاي آيا معصومي: Ê

و مطالب يكسري بيانيهها در معمو( يعني ندارد; اجرا ضمانت هاشميرفسنجاني: È
قـانونمند را آن ما ولي ميگذارد, جامعه در را خودش تأثيرات كه ميشود عنوان مشكCت
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نـظرات حـقيقتا بايد كنيم, صادر بيانيه خبرگان مجلس نام به ميخواهيم چون يعني كرديم
هم قطعنامه بيانيه, بر عCوه كه كردهاند پيشنهاد خبرگان به رهبري اخيرا شود/ آورده خبرگان

نمايد/ تهيه كاري و ساز قطعنامه اعتبار براي است صدد در خبرگان و بدهند
مجلسخبرگان مشخصبراي وظيفة سه اساسي قانون در اينكه به توجه با معصومي: Ê
مـجلس ايـن وظـايف از بـيانيه صـدور شكـل بـه اجـتماعي مسـائل تحليل آيا شده, معين

محسوبميشود؟
ندهد, هم بيانيه گر ا يعني نيست/ اجباري تكليف يك ولي بله, هاشميرفسنجاني: È

است/ نكرده تخلفي
پانزده مادة پنجم بند شده, تصويب خبرگان مجلس در كه بندهايي از يكي معصومي: Ê
مـوضعگيري اجـتماعي مهم وقايع قبال در است موظف رييسه هيأت آن براساس كه است
به يكوظيفه خبرگان مجلس براي ـ بيانيه از نظر صرف ـ را كار اين حضرتعالي آيا نمايد,

حسابميآوريد؟
فرد, هر چون ميداند/ خودشمحفوظ براي را حق اين خبرگان هاشميرفسنجاني: È
جايگاه به توجه با لذا دارد/ را كشور عمومي مسائل در ارگانيحقاظهارنظر جمعيتو گروه,

باشد/ دور جامعه مهم مسائل از نبايد مجلس اين حساسمجلسخبرگان,
ميشود؟ توجه هم رهبري دغدغههاي و ديدگاهها به بيانيهها صدور در آيا معصومي: Ê
مـجلس يـعني بـاشد طور اين كه ندارد هم ضرورتي ولي بله, هاشميرفسنجاني: È

نيست/ كار اين مكلفبه

ورسانههايگروهي مجلسخبرگان +

زمـينه در مـردم ذهن و رسانهها در كه كنجكاوي حّس به توجه با سروشمح�تي: Ê
افكار توجيه و توجه براي مجلسرا اين رسانهاي كار آيا دارد, وجود فعاليتمجلسخبرگان

ميدانيد؟ كافي عمومي
بايد كه يكمصوبهايداريم ما كه ميدانيد شما كافينميدانم, نه, هاشميرفسنجاني: È
بگيرد/ صورت Tزم اقدام ابهامات, رفع سؤاTتو به دادن جواب و خبرگان شناساندن براي
يعنيدبيرخانه باشد اينمحدوده در ميدهيم انجام داريم اTن ما كه مصاحبههايي همين شايد
در بروند آقايان است Tزم حتي دهد/ انجام را كار اين كه است شده مكلف خبرگان مجلس
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دهند/ پاسخ يا كنند اصCح را ابهامات سيما و صدا
مجلس آيا است, غيرمستقيم ارتباط معمو( ارتباطرسانهاي اينكه به توجه با كدخدايي: Ê
باشند؟ ارتباط مجلسدر اين با مستقيما بتوانند مردم تا نيانديشيده را راهكاري هيچ خبرگان
معمو( كه مردم نمايندگان اينكه, يكي داريم/ تماس گونه دو ما هاشميرفسنجاني: È
يكي و هستند تماس در مردم با شهرستانها در هستند, حوزوي افراد يا مسؤول جمعه, امام

است/ رسانهها طريق از ارتباط هم,
دستورالعـمل يا آييننامه نظارت, كيفيت خصوص در خبرگان مجلس آيا معصومي: Ê

ميشود؟ عمل افراد سليقه طبق اينكه يا دارد خاصي
هـم كـميسيون و شـده گـذار وا تحقيق كميسيون به نظارت امر هاشميرفسنجاني: È
مـربوط خبرگان مجموعة به كه را آنچه و ميكند عمل آن طبق و كرده تنظيم را آييننامهاي
به درصCحيترهبري ترديد صورتوجود در تا مجلسگزارشبدهند اين به بايد ميشود,

نماييم/ تصميمگيري و طرح را مسأله داريم, كه مفصلي قانون وسيله
معصومي:يعنيآييننامههايكميسيونتحقيقدرمجلسخبرگانتصويبنشدهاست؟ Ê
خودشان را آييننامهشان و شده محول تحقيق كميسيون خود به هاشميرفسنجاني: È

نيست/ بحثنظارتمطرح در فردي سليقة نوشتند/
عـوض تـحقيق كـميسيون اعـضاي يكـبار وقت چند هر اينكه به توجه با معصومي: Ê
اعـضاء تـغيير بـا ايـنكه يـا است ثـابت كـميسيون ايـن مـصوب آييننامههاي آيا ميشوند,

ميكنند؟ تغيير نيز آييننامهها
دهند/ تغيير را خاصخود آييننامة ميتوانند كميسيونها هاشميرفسنجاني: È

بـحث بـا مـرتبط آيـيننامه خبرگان مجلس تحقيق, كميسيون جاي به چرا معصومي: Ê
نكرد؟ تصويب را نظارت

هاشميرفسنجاني:اينكارJزمنبود;چونهركميسيونيبرايخودشآييننامهداخلي È
گركاريمربوطبههمهاعضاباشدمجموعةمجلسآييننامهايراتنظيمميكنند/ دارد/بله,ا

ورهبري حراستازو@يتفقيه +

هم بيروني آسيبهاي از رهبري حفظ به نسبت مجلسخبرگان آيا سروشمح�تي: Ê
ميدهد؟ خرج حساسيتبه
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ارتـقاي براي كه است آمده چنين خبرگان مصوبات از يكي در هاشميرفسنجاني: È
قانون در چند هر بگيرد, صورت اقداماتTزم بايد موقعيترهبري تحكيم وTيتو جايگاه
شرايـط تا شود تCش بايد كه گونه همان بنابراين, است/ نشده ذكر وظيفهاي چنين اساسي
ظـهور هـم بيرون در رهبري مطلوبيت و مقبوليت حالت بايد باشد, داشته استمرار رهبري

بماند/ محفوظ و باشد داشته
جـامعه در فـقيه وTيت جـايگاه شـناساندن و ارتـقا جهت در اقداماتي چه كدخدايي: Ê

است؟ گرفته صورت
يكسري لذا آمده, <شناساندن> تعبير مجلسخبرگان مصوبة در هاشميرفسنجاني: È

ميگيرد/ و گرفته صورت پژوهشي و علمي اقدامات
شـخص بـه نسـبت ابـهامات رفـع و معرفي خصوص در خبرگان مجلس معصومي: Ê

است؟ داده انجام كارهايي چه رهبري
وTيتو اصل هم كاررسانهاي طريق از تا شده مكلف دبيرخانه هاشميرفسنجاني: È

نمايد/ مطرح را فقيه شخصيتولي هم

گذارينظارتبرانتخاباتخبرگانبهشوراينگهبان,چرا؟ وا +

قوانين, تصويب و تدوين كه اساسي قانون يكصدوهشتم اصل به توجه با كدخدايي: Ê
كـرده, گـذار وا خـودش بـه را خـبرگان مـجلس انـتخابات مقررات و داخلي نامههاي آيين
چيست؟ كرده, واگذار نگهبان شوراي به را انتخابات مجلسخبرگان اينكه از ارزيابيتان

نگهبان شوراي شده, ذكر شرايطي نامزدها براي فرضكه اين با هاشميرفسنجاني: È
و عادل فقيه نفر شش نگهبان شوراي در بكند/ نظارت مذكور خصوصشرايط در ميتواند
عضو گرفتهاند, ملترأي نمايندگان از و كرده عبور قضاييه قوه فيلتر از كه حقوقدان ششنفر
مـطرح اشكال اين معمو( البته دارند/ ديگر انتخاباتهاي در هم را نظارت تجربه و هستند

نميشوند/ قانع ما توضيحات از كه هستند هم كساني و ميشود
نامزدهاي صCحيت تأييد در نگهبان شوراي كه شود مطرح شبهه اين گر ا معصومي: Ê

ميدهيد؟ پاسخي چه شما ميكند, عمل دارانه جانب مجلسخبرگان
ميتواند ديگري ناظر مورد اين در شده/ مطرح مكرر شبهه اين هاشميرفسنجاني: È
بكـند/ شكـايت مـيتوانـد مـيگيرد, صـورت تخلف ميكند احساس كه كسي شود/ مطرح
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هم استثنايي نمايد, رفتار عادTنه و قانوني انتخاباتها تمام در بايد نگهبان شوراي باTخره
ندارد/ وجود

اين انتخابات اختيار واگذاري در مجلسخبرگان كه هستند معتقد بعضيها معصومي: Ê
لطـفا است, نـموده رفتار اساسي قانون صدوهشت اصل خCف نگهبان شوراي به مجلس

بفرماييد/ توضيح
اسـاسي قـانون طبق است/ شده مطرح كرارا هم شبهه اين بله/ هاشميرفسنجاني: È
كه را آنچه از بخشي پس نمايد/ تصويب خودش را مربوطهاش قوانين بايد خبرگان مجلس
آنچه و قانون با اين و كنيم تكليف ديگران به اجرا براي ميتوانيم كردهايم, تصويب خودمان
بـپذيرد, مسـئووليت نـخواهـد نگـهبان شوراي اگر ندارد/ منافات است, خبرگان وظيفه كه

است/ شده معين ديگران تكليفبراي چون ميتواند/
نهاد به نيز را داخلي آييننامههاي يا و ديگر مقررات تصويب ميتوانيد يعني كدخدايي: Ê

نماييد؟ تنفيذ ديگري
بهجـايديگـر هاشميرفسنجاني:نخير,بلكهفقطخواستهايمنظارتبرانتخاباترا È
درواقـعبـراسـاساصـليكـصدوهشتمقـانوناسـاسيبـازخـبرگاناستكـه وگـرنه بدهيم

تعيينميكندتعداداعضاچندنفرباشد,شرايطآنهاچهباشد,ناظربرانتخاباتشچهنهاديباشد/

باشد؟ هم انتخابات مجري نظارتميتواند بر عCوه نگهبان شوراي آيا كدخدايي: Ê
ميشود, انجام كشور انتخابات بقيه در كه صورتي همان به بايد هاشميرفسنجاني: È

باشد/ آن ناظر هم نگهبان شوراي و مجري كشور وزارت يعني شود عمل
كـار ايـن بـه مأمور تشخيصمصلحت مجمع نگهبان, شوراي جاي به گر ا كدخدايي: Ê

بود؟ چگونه ميشد,
اين عCوه, به ندارد, را نظارت در نگهبان شوراي تجربه مجمع, هاشميرفسنجاني: È
هستند, رهبري منصوب آن اعضاي همه چون ميكند/ شبهه ايجاد بيشتر مجمع, تفويضبه
كـار در هـم تـرجـيحي كه حالي در ميكند, تحميل كشور بر اضافي هزينة يك اينكه ديگر

نيست/ تصويبي چنين براي مانعي گرچه نيست/
مـوضوعه قـانون يك واقـع در خبرگان مجلس مصوبات اينكه به توجه با معصومي: Ê
اطـCع بـه و چـاپ روزنـامهها و نشـريات در مـصوبات ايـن چـرا مــيآيد, بــهحســاب

مردمنميرسد؟
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دبيرخانه از خصوصبايد اين در نداريم, مشكلي انتشار براي هاشميرفسنجاني: È
حتما بشود كار اين كه بوده بنا گر ا است, دقيق قانون اجراي در اميني آقاي گرچه شود/ سؤال

باشد/ بوده محرمانه مصوبه اينكه مثل باشد, شده مانع دليلي اينكه مگر شده,

مزايايعضويتدرمجلسخبرگان +

حضور خبرگان مجلس در ابتدا از عالي حضرت اينكه به توجه با سروشمح�تي: Ê
مجلسچيست؟ اين در عضويت معنوي و مادي مزاياي بفرماييد داشتيد,

حـتي ندارند مقرري يا حقوق آقايان چون ندارد, مادي مزيت هاشميرفسنجاني: È
بگـيرند تـماس آنـها با مردم كه ندارند دفتري نظام هزينه با هم انتخابيهشان حوزه در wمث
اول سـالهاي در مـيكنند/ تهيه كار اين براي را محلي باشند داشته امكاناتي واگرخودشان
پـول مـقداري خودش جيب از كس هر و نگيريم بودجه دولت از كه ميگفتند همخيليها
آقـايان از بـعضي شـود/ داده هـم هـديهاي اوقات گاهي گر ا شود/ برگزار جلسات تا بدهد
مـعنوي مزاياي البته ميكنيم/ كار خدا خاطر به و وظيفه عنوان به و نداريم نياز ما ميگويند

كمنيست/
خـبرگان مجلس كانديداهاي حضور كه نميشود سبب مسأله اين سروشمح�تي: Ê

شود/ عضويتكم براي
خيلي مادي مسائل ميكنند, پيدا حضور سطح اين با كه كساني هاشميرفسنجاني: È
مـهم برايشـان آن معنوي حيثيت بيشتر ميكنند پيدا حضور هم اگر و نيست نظرشان مورد
در مـيخواهـند مـردم رأي اتكـاء بـه و الشـرايـط جـامع مـجتهد يك عنوان به چون است

باشند/ دخالتداشته كشور مهم تصميمگيريهاي
نـمايندگي مصونيت نماينده براي خبرگان مجلس در عضويت آيا سروشمح�تي: Ê

همميآورد؟
اساسي قانون در نداشتهايم/ آييننامهها در چيزي چنين Tحا تا هاشميرفسنجاني: È

است/ نشده خصوصنوشته اين در چيزي هم
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