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در عصر  یمشخص حت یفرم و ساختار یدارا یحکومت اسالم هیامام شهیبر اساس اند ،مطابق متن فوق

حکومت که اساس آن را نظام  ینوع .است نیمع قینصب از طر  وم آنو مق (پاسخ سوال دوم)است  بتیغ

 (.پاسخ پرسش اول) ،1(یتئوکراس) دهدیم لیتشک ینیو د یمذهب

مردم  و ستینمحض  یتئوکراس ،یحکومت اسالم موهر چند مق بتیدر عصر غ ،تنالبته بر اساس باور ما 

 ریغ ایرحله م کی به انتخاب درقید هر چند م ،برخوردار است ینیم معرحق انتخاب دارند لکن بازهم از ف

احب ص ینظر یمبان به توجه ، هر چند بابه پاسخ دادن به پرسش سوم ندارد یمتن فوق ورود .ستیآن ن

 .دینمایم دفاع« تر کیحکومت به اسالم نزد» تیشروعاز م یو :گفت توانیآن م

 (رانیا یاسالم یجمهور یاز قانون اساس تتبع )ادامه  

صل ا /فصل اول)اعالم شده است  «یاسالم یجمهور» رانیعنوان حکومت ا رانیا .ا .ج یدر قانون اساس 

 :و در اصل پنجم آن گفته شده (اول

امر و امامت  تیوال رانیا یاسالم یدر جمهور فرجه یعصر عجل اهلل تعال یحضرت ول بتیدر زمان غ» 

و هفتم  کصدیو مدبر است که طبق اصل  ریمد ،شجاع ،آگاه به زمان ،عادل و باتقوا هیامت بر عهده فق

اه و زمان آگ، عادل هیبودن فق ،یاسالم یم حکومت جمهوروّمق ،اصل نیمطابق ا «.گرددیدار آن معهده

حکومت  حصر ددقانون به ص نیا دآورندگانیو پد ناسانششبهه که کار نیو ا .در هرم قدرت است ریمد

اصل  نیاز ا توانیاساس نم نیکرده اند و بر ا انیاز اشکال آن را ب یکیبلکه  ،در شکل خاص نبوده

برداشت خاصی داشت، قابل دفع است2 با این توضیح که تصویب کنندگان این قانون این اصل را 

قالب خاص  کیر انحصار در بکه  یاصل ؛نده اکرد یزنگراز با شیپ یاصل پنجم قانون اساس نیگزیجا

:قرار بود نیمتن اصل سابق بد .نداشت دیتاک  

امامت  امر و تیوال رانیا یاسالم یدر جمهور فرجه  یعصر عجل اهلل تعال یحضرت ول بتیدر زمان غ» 

ناخته ش یرهبر ا بهمردم او ر تیو مدبر است که اکثر ریعادل و آگاه به زمان شجاع مد هیامت بر عهده فق

ز اب کمر یرهبر یشورا اینباشد رهبر  یتیاکثر نیچن یدارا یهیفق چیه کهیباشند و در صورت رفتهیو پذ

 «.گردد یدار آن مو هفتم عهده کصدیباال طبق اصل  طیواجد شرا یفقها

را  یراتییاند و تغو هفتم داشته کصدیرفتار فوق را در اصل  هیشب ،یدر قانون اساس یامر بازنگر انیمتول

ت:اس نیا 1۰۷اصل  یمتن فعل .نده اداشت یاز بازنگر شیپ یو هفتم از قانون اساس کصدینسبت به اصل 
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 تیضرت آح رانیا یاسالم یجمهور انگذاریاسالم و بن یانقالب جهان ریو رهبر کب قدرعالی مرجع پس از»

ناخته ش یبرو ره تیقاطع مردم به مرجع تیکه از طرف اکثر فیقدس سره شر ینیامام خم یاهلل العظم

ره همه دربا یبرره . خبرگانرهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است نییتع ،اندشده رفتهیشده و پذ

 آنان را از یکیهرگاه  ،دنکنیو مشورت م یو نهم بررس کصدیمذکور در اصل پنجم و  طیواجد شرا یفقها

 یرجستگبواجد  ایعامه  تیمقبول یدارا ای یو اجتماع یاسیمسائل س ای یعلم به احکام و موضوعات فقها

و  کنندیمانتخاب  یاو را به رهبر ،دهند صیو نهم تشخ کصدیاز صفات مذکور در اصل  یکیخاص در 

 ،رگاننتخب خبرهبر م .ندینمایم یاز آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرف یکی صورت نیا ریدر غ

 «.از آن را برعهده خواهد داشت یناش یها تیامر و همه مسئول تیوال

 :است نیا نیشیو متن پ 

به  ع مردمقاط تیقانون از طرف اکثر نیمذکور در اصل پنجم ا طیواجد شرا یاز فقها یکیهرگاه  »

 نیا ،است شده نیچن ینیمهمانگونه که در مورد امام خ ،شده باشد رفتهیشناخته و پذ یو رهبر تیمرجع

تخب رگان منخب رتصو نیا ریدر غ .از آن را برعهده دارد یناش یها تیامر و همه مسئول تیبه وال بر،ره

یک  ههر گا دنکنیو مشورت م یبررس ،دارند یو رهبر تیمرجع تیکه صالح یدرباره همه کسان ،مردم

نه و گر .ندینمایم یمعرف ردماو را به عنوان رهبر م ،ابندیب یرهبر یخاص برا یبرجستگ دارای را مرجع

 یمعرف و به مردم نییتع یرهبر یشورا یرا به عنوان اعضا یرهبر طیپنج مرجع واجد شرا ایسه 

 «.کنندیم

به  ستیث ما نمباح ارتباط با یب -بعالطب–دارد و  نیشینسبت متن پ یقانون اساس یکه متن فعل یراتییتغ 

  :است لیقرار ذ

ه ک نیشیپ متن بر خالف ه استعهده خبرگان منتخب مردم نهاد هرهبر را منحصراً ب نییتع ،یمتن فعل.أ

 .داندیم یو رسم یقانون رهبری گرفتن دست ی بهبرا یراه ،رخ داد ینیتکرار آن چه را در مورد امام خم

 .است دهیحذف گرد یرهبر یشورا ،یدر متن فعل. ب 

 نیاز ا یلفع تنکه در م یذکر شده بود در حال 1«مرجع کی»و  «تیمرجع تیصالح» نیشیدر متن پ .ج

 یالزم برا یعلم تیصالح »،شرط اول رهبر یو نهم فعل کصدیالبته در اصل  ،استفاده نشده است صطلحم

 نیا ،شود یم سیرتف تیمرجع تیبا صالح یاست که گاه مساو دهیگرد انیب «فقه مختلف بوابدر ا تاءاف

الزم  یاو تقو یعلم تیصالح .1»:قرار داده شده که در آن آمده بود نیشیپ 1۰9اصل  نیگزیاصل جا

 «.تیافتا و مرجع یبرا
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