
 

 

 حیمحمن الر  بسم اهلل الر  

 
 

 ست؟یچ یاسالم یدر نظام جمهور صینقش مجمع تشخ

در  یادیز یها نظام، بحث صیمجمع تشخ تیطول دوران فعال در

 یاسالم یآن در نظام جمهور گاهینهاد و جا نیمورد ضرورت وجود ا

 مطرح شده است.

جمهور با مجمع  سییبه اختالف ر توان یموارد م نیجمله ا از

اشاره کرد.  نژاد یاحمد یجمهور استیمصلحت در دوران ر صیتشخ

 اریدر اخت ۱۳۸۹که در ماه بهمن  ینژاد در نامه ا یاحمد یآقا

مصلحت  صیقرار داده شده بود، مجمع تشخ رانیمجلس ا ندگانینما

کشور  تیریکردن روند مد خدوشم"و  ینظام را به نقض قانون اساس

 "آنچه  لیو مجلس به دل هییقوه قضا یمتهم کرده و از روسا "

 مصلحت خوانده انتقاد کرده بود. صیبا مجمع تشخ " یهمراه

در  ینیخم اهلل تیعالوه بر ارجاع به فرمان آ صیمجمع تشخ هیجواب در

اشاره شده بود که  یقانون اساس ۱۱۲به اصل  صیمجمع تشخ سیتاس

مصلحت نظام  صیمجمع تشخ'اصل آمده است:  نیدر ا"در آن آمده: 

 یاسالم یمجلس شورا  که مصوبه یمصلحت در موارد صیتشخ یبرا

بداند و مجلس  یقانون اساس ایشرع  نیازنگهبان، خالف مو یرا شورا

نکند و  نینگهبان را تأم یبا در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورا

که  یفیوظا ریو سا دهد یبه آن ارجاع م یکه رهبر یمشاوره در امور

. شود یم لیتشک یست، به دستور رهبرقانون ذکر شده ا نیدر ا

. دینما یم نییتع یمجمع را مقام رهبر نیا ریثابت و متغ یاعضا

 دییو به تأ بیو تصو هیمقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضاء ته

 ۱.دیخواهد رس یمقام رهبر

 ینظام جمهور یاصل یمصلحت نظام از نهادها صیمجمع تشخ

 انیحل اختالف م تش،یسئولم نیتر است که مهم رانیا یاسالم

 نیا یاست. تعداد اعضا نگهبان یو شورا یاسالم یمجلس شورا

نفر مهمان متناسب با موضوع جلسه است که  ۱نفر ثابت و  ۴۴مجمع 

 شوند یانتخاب م رانیاو با حکم رهبر  کباریسال  ۵ثابت هر  یاعضا

 یعل دیبر عهده س ،یرسم سیتأس یمجمع از ابتدا نیا استیر

 یسال بر عهده اکبر هاشم ۲۷بود و بعد از آن به مدت  یا خامنه

 سیرئ یکرمان یموحد یبود و پس از مرگ او، محمدعل یرفسنجان

 دیدوره پنج ساله، س کی یبرا ۹۶مرداد  ۲۳و در  ۳موقت مجمع شد

 ۳در  زین یکه و ۴شد. معمج نیا سیرئ یشاهرود یمحمود هاشم

کنون ا ۵تهران درگذشت. ایاالنب خاتم مارستانیب در ۱۳۹۷ماه  ید

مقر  نیاز ا شینهاد را بر عهده دارد. پ نیا استیر یجانیصادق الر

مقر مجمع درساختمان  نکیا مجمع در کاخ مرمر تهران بود. هم

  ۶است. یاسالم یمجلس شورا نیشیپ

و  میدر سالن اجتماعات ساختمان مجلس قد تجلسا یمحل برگزار

 ساختمان است. نیدر ا زیمجمع ن ریو دب سیدفتر رئ

 شیرایو خچهیتار

 یمجلس و شورا نیبروز اختالف ب یو در پ یانقالب اسالم لیاوا در

ها با شرع  مصوبات مجلس و لزوم تطابق آن بیتصو ینگهبان برا

 یط ۱۳۶۰در پنجم مهر  یاسالم یوقت مجلس شورا استیاسالم، ر

ائه دهد. ار یدرخواست کرد که راه حل ینیاهلل خم روح دیاز س یا نامه

 تیرا با اکثر یبه مجلس اجازه داد تا موارد مصلحت یا نامه یط یو

  ۷برسانند. بیموقت به تصو دیو ق ندگانیاعضا نما

بودن مشکالت سرانجام  یباق نهیزم نیدر ا شتریاما با وقوع اختالفات ب

وقت کشور،  ربطیو ذ رتبه یمقامات عال نیب یپس از مکاتبات

 سیجمهور وقت، رئ سیبه امضاء رئ ۱۳۶۲در بهمن ماه  یدرخواست

کشور، نخست  یعال وانیوقت د سیرئ ،یاسالم یوقت مجلس شورا

چاره  یبرا ینیاهلل خم روح دیبه س ینیاحمد خم دیوقت و س ریوز

 ۱۷ خیدر تار ینیاهلل خم روح دی. سدیباره ارسال گرد نیدر ا ییجو

 صیمجمع تشخ ،یبا صدور فرمان یشمس یهجر ۱۳۶۶بهمن 

 ۸نمود. سیامور تأس لیقب نیبه ا یدگیرس یصلحت نظام را برام

مصلحت در  صیمنظور تشخ صرفاً به س،یمجمع که در آغاز تأس نیا

 یوقت بود، دهیگرد سینگهبان تأس یمجلس و شورا نیموارد اختالف ب

 یمورد بازنگر ۱۳۶۸در سال  رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس

 صیمجمع تشخ گاهجایوح درباره مشر یها قرار گرفت پس از بحث

و  ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲مستند به اصول  یا گانه ازدهی فیمصلحت، وظا

 تیدر حاکم یلیاش قرار گرفت، تا به عنوان حلقه تکم برعهده ۱۷۷

 ۹.دینقش نما یفایمختلف ا طیو در شرا یاسالم ینظام جمهور

 شیرایو فیوظا

 نیا یبرا فهیوظ ۸ ران،یا یاسالم یجمهور یاساس قانون اساس بر

 فهیوظ ۴و مستمر و  یعموم فهیوظ ۴است.  مجمع در نظر گرفته شده

 ۱۰.یخاص و مقطع طیو شرا ها تیدر موقع

 :یعموم فهیوظ چهار

 یو شورا یاسالم ینظرات مجلس شورا انیمصلحت م صیتشخ

 ینظام )جمهور یکل یها استیس سینو شیپ شنهادیو پ هیته نگهبان

معضالت نظام  حل یقانون اساس ۱۱۰اصل  ۱بند  ی( در اجرایاسالم

 یها هینظر در مورد استفسار اعالم یمقام رهبر یبا ارجاع از سو

 مصلحت نظام صیمربوط به مجمع تشخ

 :یمقطع فهیوظ چهار

به  یقانون اساس ۱۱۲اصل  یدر اجرا رانیکه رهبر ا یدر امور مشاوره

عزل  ای یاستعفا مقام رهبر ای.در صورت فوت کند یمجمع ارجاع م

نفره جهت  ۳ یشورا کی لیتشک ،یمجلس خبرگان رهبر توسط



 

 

 رانیا یرهبر یمصوبات شورا بیرهبر.تصو اریامور تحت اخت یدگیرس

 نیوقت. )در زمان وجود رهبر، ا هبرفوت ر ایدر صورت عزل، استعفا 

قانون  یبازنگر یاست(مشارکت در شورا یبر عهده شخص و یبررس

 .یقانون اساس ۱۷۷بر اساس اصل  ن،رایا یاسالم یجمهور یاساس

 شیرایو کار و ساز

که بر خالف شرع و  ییها مصوبه یبررس یبرا ۱۳۹۲مرداد  ۲۶ خیتار از

 یمجلس و شورا نیکه اختالف ب یاست و در موارد یقانون اساس

و  کند یم دایپ تیمجمع با دو سوم اعضا رسم یها نگهبان باشد جلسه

حضور  نیاز ا شی. پرسد یم بیصوبا دو سوم اعضا هم مصوبات به ت

 ۱۱الزم بود. ۱+  مین

 ،یداوود زیرضا آقازاده، پرو غالم ،یانصار دیمحمدرضا عارف، مج

حداد  یغالمعل ،یروانیمظفر، محمدرضا باهنر، محمدجواد ا نیحس

 یجعفر محمد فروزنده، داوود دانش ،یا اژه یمحسن نیعادل، غالمحس

مجمع از  نی.دوره هفتم ایبیحسن حب ،یصفار هرند نیومحمدحس

 یا خامنه یعل دیبه مدت پنج سال توسط س ۱۳۹۶مرداد  ۲۳ خیتار

 یاکبر هاشم استیر انیدوره پس از پا نیانتخاب شدند. در ا

به  یشاهرود یمحمود هاشم دیاز دوره دوم به بعد، س یرفسنجان

 ریهم در سمت دب ییمجمع انتخاب شد. محسن رضا سیعنوان رئ

مسلح  یها یرویستاد کل ن سیدوره، رئ نی. در امجمع ابقاء شد

 نیمجمع افزوده شد. در ا یحقوق ی(، به اعضایباقر نیس)محمدح

به  هیدو قوه مقننه و مجر یروسا ،یوحسن روحان یجانیالر یدوره عل

انتخاب نشدند و حضورشان در مجمع فقط به  یقیحق تیعنوان شخص

 میابراه دیدوره س نیدر ا نیخواهد بود. همچن یعنوان عضو حقوق

 ،یاحمد توکل ،یشبستر جتهدمحسن م باف،یمحمدباقر قال ،یسیرئ

مجمع  یقیمحمد صدر به اشخاص حق دیوس یرمحمدیمحمد م دیس

بر مجلس  استشیر ۀدور انیپس از پا زین ،یجانیالر یاضافه شدند. عل

 یقیحق تیتوسط رهبر به عضو ۱۳۹۹خرداد  ۸در  یاسالم یشورا

 مجمع درآمد.

 است: دوره را پشت سر گذاشته ۶نهاد تا امروز  نیا

 نیبود که نخست ۱۳۶۸تا سال  ۱۳۶۶بهمن  ۱۸ خیاول از تار دوره

 ،یا خامنه یعل دیسه قوه:س سانییمجمع عبارت بودند از: ر یاعضا

 یفقها ،یلیاردب یموسو میعبدالکر دیس ،یرفسنجان یاکبر هاشم

محمد  دیس ،یمحالت یمحمدرضا توسل ،ینگهبان قانون اساس یشورا

 استی. رینیاحمد خم دیس ،یسومو نیرحسیم ها، ینیخوئ یموسو

 یبود.دوره دوم پس از اجرا یا خامنه یعل دیبر عهده س زیدوره ن نیا

 ۱۳۷۵تا سال ( ۱۳۶۸و عراق ) رانیبس با عراق و خاتمه جنگ ا آتش

قانون  ۱۷۷و  ۱۱۲، ۱۱۰٬۱۱۱ یدر بندها رییآن تغ ازین شیبود که پ

حاضر  یانجام شد. اعضا یا خامنه یعل دیبود که با فرمان س یاساس

نگهبان،  یشورا یگانه، فقها قوا سه یدوه عبارت بودند از: رؤسا نیدر ا

 ،یاسالم یمربوط در مجلس شورا ونیسیکم سیمربوط، رئ ریوز

 نیرحسیم ها، ینیخوئ یمحمد موسو دیس ،یمحالت یمحمدرضا توسل

 نیکه ا یکسان زیهمچون دوره قبل و ن ینیاحمد خم دیو س یموسو

 یمحمدعل ،یصانع وسفی ،یکن ی: محمدرضا مهدوشدنددوره اضافه 

 یدوره اکبر هاشم نی. در اینور ،عبداهللیحسن صانع ،یکرمان یموحد

مجمع انتخاب شد و تا زمان مرگ در اواخر  سیبه عنوان رئ یرفسنجان

اسفند  ۲۷.دوره سوم از ماند یسمت باق نیدر ا زیدور ششم مجمع ن

 یمجمع همراه بود. اعضا یاعضا شیبود که با افزا ۱۳۸۰تا  ۱۳۷۵

نگهبان،  یشورا یگانه، فقها سه یقوا یدوره عبارت بودند از: رؤسا نیا

اکبر  ،یاسالم یمربوط در مجلس شورا ونیسیکم سیمربوط، رئ ریوز

 میابراه ،یکن یمهدو ،محمدرضاییمحسن رضا ،یرفسنجان یهاشم

، حسن یکاشان یمحمد امام ،یاحمد جنت ،یعباس واعظ طبس ،ینیام

محمد  ،یتیوال اکبر یعل ،یموسو نیرحسیم ،یبیحسن حب ،یصانع

 ها، ینیخوئ یمحمد موسو دیس ،یحسن روحان ،یشهر یر یمحمد

 دیس ،یجانیالر یعل ،یآباد نجف یدر ی،قربانعلیعسگراوالد اهلل بیحب

 دیس ،یعبداهلل نور ،یمحالت یمحمدرضا توسل م،یرسلیم یمصطف

نامدار زنگنه،  ژنیرضا آقازاده، ب غالم ،یروزآبادیحسن ف ،ینبو یمرتض

و محسن نوربخش.دوره چهارم مجمع که از  یرفسنجان یمحمد هاشم

 نیا یپرداخت. اعضا تیسال به فعال ۵آغاز شد و به مدت  ۱۳۸۰سال 

نگهبان،  یشورا یگانه، فقها سه یقوا یدوره عبارت بودند از: رؤسا

اکبر  ،یاسالم یمربوط در مجلس شورا ونیسیکم سیمربوط، رئ ریوز

 ،یاحمد جنت ،یعباس واعظ طبس ،ینیام میابراه ،یرفسنجان یهاشم

حسن  ،یحسن صانع ،یکرمان یموحد ی،محمدعلیکاشان یمحمد امام

 یمحمد محمد ،یتیوال اکبر یعل ،یموسو نیرحسی،میبیحب

 یدر ی،قربانعلیعسگراوالد اهلل بیبح ،یحسن روحان ،یشهر یر

 م،یرسلیم یمصطف دی،سییمحسن رضا ،یجانیالر یعل ،یآباد نجف

 ،یروزآبادیحسن ف ،ینبو یمرتض دیس ،یمحالت یمحمدرضا توسل

 ،یرفسنجان ینامدار زنگنه، محمد هاشم ژنیرضا آقازاده، ب غالم

 دیحداد عادل، مج یمحمدرضا عارف، غالمعل ،یناطق نور اکبر یعل

. پس از یروانیمظفر، محمدرضا باهنر و محمدجواد ا نیحس ،یانصار

 ی، و۱۳۸۴در سال  یمحمد خاتم دیس یجمهور استیدوران ر انیپا

مجمع  یقیحق تیدور به عضو نیا یانیدر سال پا رانیبا حکم رهبر ا

آن استنکاف کرد.دوره پنجم مجمع از سال  رشیدرآمد که از پذ

دور با  نیکه از ا یال بود. چالش اساسفع ۱۳۹۰اسفند  ۱۳تا  ۱۳۸۵

 سیبه عنوان رئ نژاد یمحمود احمد افتنین حضورآن مواجه بودند، 

 یو کهیبه اتفاق تمام جلسات آن بود. به طور بیدر قر ران،یجمهور ا

دوره عالوه  نیا یاست. اعضا جلسه مجمع حضور داشته ۳ ای ۲تنها در 

 زین یگرید استمدارانیسقبل،  یها دوره یو حقوق یقیبر نفرات حق

 زیپرو ،یشاهرود یمحمود هاشم دیساضافه شدند که عبارت بودند از: 

فروزنده،  ،محمدیآقامحمد یعل ،یا اژه یمحسن نیغالمحس ،یداوود

 ۱۲.یجعفر داوود دانش

سال انتخاب  ۵و به مدت  ۱۳۹۰اسفند  ۲۴ خیدوره ششم مجمع از تار

دوره جز محمدرضا  نیدر ا نرایرهبر ا ،یا خامنه یعل دیاند. س شده

نفر از اعضا سابق را کنار گذاشت:  ۵ د،که درگذشته بو یمحالت یتوسل

 نیرحسیم ،یشهر یر یمحمد محمد ،یکاشان یمحمد امام

دوره در  نینامدار زنگنه. در ا ژنیو ب یرفسنجان یهاشم ،محمدیموسو

 اهلل بیحب۱۳۹۲آبان  ۱۴در  ،یبیحسن حب ۱۳۹۱بهمن  ۱۲

 یاز اعضا یعباس واعظ طبس ۱۳۹۴اسفند  ۱۴و در  یعسگراوالد

 سیرئ ،یرفسنجان یهاشم زاکبرین ۱۳۹۵ ید ۱۹و در  جمعم یقیحق

 یموحد یمحمدعل یرهبر انقالب اسالم یمجمع فوت کردند؛ و از سو

دوره ششم منصوب  انیموقت مجمع تا پا استیبه سمت ر یکرمان

 ۲۴وره ششم در د یبرا یا خامنه یعل دیحکم س یشد. پس از انقضا

صادر  یدوره بعد یبرا یدیحکم جد ۱۳۹۶، تا اواخر مرداد ۹۵اسفند 

 یدوره ششم مجمع عبارت بودند از: محمدعل یقیحق ینشد. اعضا



 

 

احمد  ،یحسن روحان ،یتیوال اکبر یعل ،ییرضا ،محسنیکرمان یموحد

ناطق  اکبر ی،علیشاهرود یمحمود هاشم دیس ،ینیام میابراه ،یجنت

 ،یحسن صانع مقدم، یغالمرضا مصباح ،یعراق یود محمدمحم ،ینور

 ۲۱)از  یلیجل دی، سع(۱۳۹۲مرداد  ۱۴)از  نژاد یاحمد ودمحم

زاده،  صادق واعظ ،یمحمد نیحس ،یدی، احمد وح(۱۳۹۲ وریشهر

 یعل م،یرسلیم یمصطف دیس ،یجانیالر یعل ،یآباد نجف یدر یقربانعل

 ۱۳،یدروزآبایحسن ف ،ینبو یمرتض دیس ،یآقامحمد

 بر عهده دارد؟ یفیمصلحت چه وظا صیمجمع تشخ

 صی، مجمع تشخ۱۳۶۸در سال  یقانون اساس یاز بازنگر پس

با  یاسالم یدر نظام جمهور یلینهاد تکم کیمصلحت به عنوان 

قانون  یبه استناد بندها فیوظا نیشد. ا یوارد قانون اساس یفیوظا

 هستند: ریز بیبه ترت یاساس

به  شنهادیارائه پ نظام یکل یها استیس نییتعبه رهبر در  مشاوره

 صیستتشخیقابل حل ن یعاد قیکه از طر یحل مشکالت یرهبر برا

 اینگهبان مصوبه مجلس را خالف شرع  یکه شورا یمصلحت در موارد

که رهبر به مجمع ارجاع  یبداندمشاوره در امور یقانون اساس

 یاعضا تیعضو یبه رهبر در موارد اصالح قانون اساس دهدمشاوره یم

 یاز فقها یکی انتخاب یقانون اساس یبازنگر یثابت مجمع در شورا

از  یبرخ بیتصو یموقت رهبر یدر شورا تیعضو ینگهبان برا یشورا

 یموقت رهبر یشورا یاجرا یرهبر برا فیوظا

، نظارت بر  ۱۳۷۹در سال  یا خامنه اهلل تیآ فیوظا نیبر ا عالوه

 صیام را بر عهده مجمع تشخنظ یکل یها استیس یحسن اجرا

سازوکار  کی شنهادیحال، آن را موظف به پ نیگذاشت و در ع

 کار کرد. نیانجام ا یمشخص برا

 یمقررات نظارت بر حسن اجرا"فرمان،  نیا یدر اجرا مجمع

 یا خامنه اهلل تیداد و آ شنهادیرا به رهبر پ "نظام یکل یها استیس

 اجرا ابالغ کرد. یبرا ۱۳۸۴ وریشهر ۲۰آن را در  ز،ین

 وارد عمل شده است؟ یمصلحت در چه موارد صیتشخ مجمع
 یکل یها استیس شنهادیپ ص،یمجمع تشخ یها اقدام نیاز آخر یکی

با  ،یاهلل خامنه ا تیآ ۱۳۹۵بود. در مهرماه  رانیانتخابات به رهبر ا

مصلحت نظام در مورد  صیاز مصوبه مجمع تشخ ییبخش ها رییتغ

 یرا برا رانیا یاسالم یجمهور یکالن انتخابات یها استیانتخابات، س

 اجرا ابالغ کرد.

از فرمان رهبر  یرفسنجان یاکبر هاشم زین ۱۳۹۵اواخر آذر  در

 یکل یها استیس"مجمع در  یدر مورد بازنگر یاسالم یجمهور

 خبر داده بود. "نظام

 یکل یها استیس نییتع"رهبر را موظف کرده که  ران،یا یاساس قانون

 صیپس از مشورت با مجمع تشخ"را  "رانیا یاسالم یم جمهورنظا

 ۱۴انجام دهد. "مصلحت نظام

 

 

 فهرست منابع

 یقانون اساس ۱۱۲اصل ـ ۱

مصلحت  صیمجمع تشخ تیبه عضو ییسردار سرلشکر محسن رضا» ـ۲

. سال پنجم ی. تهران: مؤسسه همشهریهمشهر.۲روزنامه «. نظام درآمد

 .۱۳۷۶ وریشهر ۱۹(. ۱۳۵۲)

جلسات مجمع را تا اسفند بر عهده  استیر ،یکرمان یموحد اهلل تیآ.۳

 ردیگ یم

 اهلل تیمصلحت نظام منصوب شدند/آ صیمجمع تشخ دیجد یاعضا. ۴

 یابقا شد خبرگزار ییمجمع/محسن رضا دیجد سیرئ یشاهرود یهاشم

 فارس

به لقاءاهلل  یشاهرود یهاشم اهلل تیآ -فارس  یخبرگزار.»۵ 

 .«اهلل تیآ تیب هی+اطالعوستیپ
 شده افتیقانون. در:«. مصلحت نظام  صیمحل جلسات مجمع تشخ رییتغ»ـ۶

 .۲۸-۰۵-۲۰۲۰در 

بر اساس  یرورض نی)وضع قوان یاسالم یمجلس شورا سینامه به رئ». 7

 ینیجامع امام خم تیسا(«. هیاحکام ثانو

«. مصلحت نظام صیمجمع تشخ لینظام در مورد تشک نینامه به مسئول.»۸

 .ینیجامع امام خم تیسا

۹[.maslahat.ir/About/History.aspx.html  

 دیکن ی= را بررسینشان|[ مقدار «خچهیتار -مصلحت نظام  صیمجمع تشخ»

 .۲۱-۱۲-۲۰۱۶در شده افتی)کمک(. در

مصالح  صیتشخ یبرا یمجمع(. »۱۳۹۱ بهشتیارد ۱۷) میمر لو، هیهد.۱۰ 

 شده افتیدر. ۲۰۱۷ هیژانو ۱۹در  یاز اصل شده یگانی. بانیجم آنال جام«. نظام

 .۲۰۱۲دسامبر  ۱۳در 

پس با  نیمصلحت نظام از ا صی: مصوبات مجمع تشخییمحسن رضا». ۱۱

 مرده[ وندیپ.]۱۳۹۲مرداد  ۲۶. یلم ٔ  اراده«. حضور دو سوم اعضا

 یخال ای= ناموجود وندیپ|مرد(. »۱۳۹۰بهمن  ۱) نیسخندان، حس. ۱۲

 = دارد )کمک(وندیپ|د کردن به وار ازی= نیابیباز خیتار|پارامتر  ;)کمک(

دانشکده حقوق و  ن،یراد محمد ام یشمیابر ،یدمحمدهادیس یراج. ۱۳

 رانی،دانشگاه تهران، ا یاسیعلوم س

 ، ۱۳۹۵پژوهش ملل، اسفند  ،یعلو دعبداهللیس ،یبانیسا رضایعل. ۱۴

  ۱۵شماره
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