
  

سیاسی 2
با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی

حجت االسالم مروی به تولیت آستان قدس رضوی 
منصوب شد

حضرت آیت الله خامنه ای در حکمی حجت االسالم حاج شیخ احمد 
مروی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کردند.

به گزارش ایسنا، متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت االسالم آقای حاج شیخ احمد مروی دامت برکاته
توفیق خدمتگزاری در آستان مقدس حضرت ثامن الحجج ابی الحسن 
الثنا فوزی عظیم و کرامتی بزرگ است که  و  التحیة  الرضا علیه آالف 
شایسته است برخوردارشوندگان از آن، خدای سبحان را پیوسته از عمق 
جان سپاس گویند و اکنون که جناب حجة االسالم والمسلمین آقای رئیسی 
پس از دوره ی خدمت پر تالش و پر ثمر و پایه گذاری کارهای ماندگار در 
این آستان با کرامت، به مسئولیت مهم دیگری منصوب شده اند جنابعالی 
را که پرورش یافته ی این دیار و بهره گرفته از برکات آن میباشید و مراتب 
امانت و تقوای جنابعالی در دوره ی همکاری طوالنی به اثبات رسیده است، 
به تولیت و خدمتگزاری این درگاه با عظمت منصوب میکنم و توجه آن 

جناب را به نکاتی معطوف میسازم.
اوالً الزم میدانم همه ی نکات مذکور در حکم جناب آقای رئیسی را به 
جنابعالی نیز یادآوری کنم. اغتنام فرصت این خدمت و صرف همه ی 
توش و توان خود در آن، خدمت به زائران و مجاوران بویژه ضعیفان و 
نیازمندان، بهره گیری از ظرفیت فرهنگی آستان قدس، نگهبانی و مراقبت 
از گنجینه ی منحصربه فرد هنر معماری و خطاطی و تزئین به کار رفته در 
مجموعه ی بناها و فضاها، حفاظت از موقوفات گسترده و غنی، ساماندهی 
بنگاههای اقتصادی و خدماتی و سرانجام، بهره مندی از روحانیت این 
خورشید فروزان، با اخالص و مجاهدتی که به کار خواهید برد در شمار 

این توصیه ها است.
ثانیاً حضور و همکاری آستان قدس در کنار حوزه ی علمیه و روحانیت 

معظّم مشهد مقدس را موکداً توصیه میکنم.
ثالثاً همکاری با مدیریت های دولتی و کمک به آنان به نحو مقتضی 

توصیه ی دیگر اینجانب است.
رابعاً بهره گیری از کارشناسان متدین و انقالبی در بخشهای گوناگون 

سفارش موکد دیگری است که همواره تکرار شده است.
در پایان مزید توفیقات جنابعالی را از خداوند سبحان مسألت میکنم.

سیّدعلی خامنه ای
۱۰ فروردین ۱۳۹۸

اولین جلسه مجمع در سال جدید هفته آینده برگزار 
می شود

اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۸ شنبه 24 
فروردین ماه برگزار می شود.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت و گو با 
ایسنا، اظهار کرد: اولین جلسه مجمع در سال جدید هفته آینده )24 

فروردین( برگزار می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این جلسه موضوع لوایح چهارگانه 
برسی خواهد شد، گفت: دستور جلسه هنوز مشخص نیست و نمی دانم 

که آیا این موضوع بررسی خواهد شد یا خیر.

دریادار سیاری:
همدلی و هم افزایی الزمه مدیریت سیالب است

اتحاد،  ایران گفت:  معاون هماهنگ  کننده ارتش جمهوری اسالمی 
همدلی، هماهنگی و هم افزایی برای کنترل و مدیریت سیالب از ضرورت 

ها بوده و باید در اولویت قرار گیرد.
امیر دریادار حبیب الله سیاری شامگاه پنجشنبه در حاشیه نشست 
شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
در خصوص آخرین اقدامات ارتش برای امداد رسانی به سیل زدگان استان 
اظهار داشت: در روزهای گذشته بازدیدهای میدانی و هوایی متعددی را 
از مناطق در معرض سیالب استان و روستاهای سیل زده داشتیم که با 
توجه به نیازهای این مناطق، گردان تکاور نیروی دریایی ارتش در اهواز به 
صورت آماده باش کامل مستقر شده و بالگردهای نیروی دریایی ارتش نیز 

به مجموعه فرماندهی عملیات قرارگاه امداد ذوالفقار ملحق شده است.
وی افزود: در حال حاضر دستگاه های مختلف شامل بیل مکانیکی، 
بولدوزر، دستگاه باب کت، دستگاه های مایلر، گریدر و غلطک به صورت 
شبانه روزی در مسیر رودخانه کارون مشغول به خدمت رسانی به مردم 

 منطقه بوده و اقدامات خوبی برای مهار سیالب انجام شده است.
معاون هماهنگ  کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران ادامه داد: انتظار 
در معرض سیالب  مناطق  اهالی  به خصوص  و  استان  مردم  رود  می 
از نزدیک شدن به  هشدارهای ستاد مدیریت بحران را جدی گرفته و 

رودخانه پرهیز کنند.
وی بیان کرد: ستاد مدیریت بحران استان در خصوص سیالب های 
احتمالی در مناطق مختلف از اطالعات کافی برخوردار بوده و وضعیت 
استان را بهتر از مردم رصد می کند به همین جهت مردم باید توصیه ها و 

هشدارها را جدی تر بگیرند.
امیر دریادار سیاری گفت: افرادی که در شرایط کنونی به دنبال جوسازی 
و بهره برداری های شخصی هستند، به این کشور تعلق ندارند چرا که 
مشاهده مردم آسیب دیده دل هر ایرانی را می رنجاند اما عده ای از این 

فضا سوء استفاده می کنند.
به گزارش ایرنا، بارش های شدید در باالدست سدهای خوزستان منجر 
به ورود حجم باالی سیالب به سدهای این استان شد که به تبع، بازشدن 
خروجی سدها و در نهایت افزایش دبی رودخانه های دز ، کارون و کرخه، 

منجر به آبگرفتگی مناطقی از پایین دست شده است.

اخبار
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عبداهلل ناصری تشریح کرد

چالش های اصالح طبان در سال ۹۸
به  اصالح طلبان  حمایت  با  دولت  این  هرحال  به 
عمل  خود  وعده های  به  نتوانست  و  آمده  کار  روی 
کند و اشکاالت بسیاری داشت. از سوی دیگر عملکرد 
نمایندگان فراکسیون امید هم که توانسته بودند ترکیب 
مجلس دهم را نسبت به مجالس قبل تغییر بدهند هم 
شورای  اینکه  ضمن  نکردند.  جلب  را  عمومی  رضایت 
شهر تهران هم که به دلیل محدودیت های ایجاد شده 
نتوانست آنطور که باید عمل کند هم خیلی مورد قبول 
ما  که  است  درست  بنابراین  است؛  نگرفته  قرار  مردم 
با مشکالت بسیاری مواجه بودیم، اما به هرحال مردم 
اصالح طلبان  و  دارد  اهمیت  بیشتر  برایشان  نتیجه 
به  را  نتیجه مطلوب عموم جامعه  نتوانستند  و دولت 

دست بیاورند.
فرارو- یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: »واقعیت 
این است که االن شرایط بسیار سخت شده است. زیرا 
ما در چهل سالگی پیروزی انقالب اسالمی حاال شاهد 
شکل گیری یک جریان بسیار قوی هستیم تحت عنوان 
جامعه مدنی منتقد که ظهور و بروز آن را در دی ماه 
سال ۹۶ مشاهده کردیم؛ لذا اصالح طلبان که نماینده 
گفتمانی هستند که می تواند کشور را از این وضعیت 
بحرانی خارج کند، امروز در برابر این جامعه مدنی قرار 
پیچیده تر  و  جدی تر  بسیار  مطالباتشان  که  گرفته اند 
شده است. به همین دلیل من معتقدم که امروز دیگر 
 ۹4  ،۹2 سال های  راحتی  به  نمی توانند  اصالح طلبان 
اینکه  با خود همراه کنند. مگر  را  و ۹۶ جامعه مدنی 
یک سری اتفاقات مهمتری رخ بدهد که البته اصال در 

چارچوب قدرت و اختیارات جریان اصالحات نیست.«
محمد  سید  مشورتی  شورای  عضو  ناصری  عبدالله 
به  توجه  »با  کرد:  فرارو عنوان  با  طی گفتگو  خاتمی 
اینکه در حال حاضر بسیاری از کنشگران سیاسی بر این 
باورند که راه نجات و برون رفت از مشکالت داخلی و 
بین المللی فعلی، اصالح گری است و اصالح طلبان هم 
که همواره معتقد بودند که بر آمده از همین گفتمان 
اصالح گری هستند، باید امروز با توجه به سطح ناامیدی 
و نگرانی که در سطح جامعه به دلیل عدم کارایی به 
وجود آمده است، توجه بیشتری به این مقوله داشته 
باشند. زیرا به هرحال با توجه به اینکه آن ها پذیرفته اند 
که اصالح گری راه برون رفت از مشکالت فعلی است، 

پس قاعدتا بیشترین هزینه را هم باید آن ها بدهند.«
وی ادامه داد: »واقعیت این است که طی یک سال 
گذشته اتفاقاتی رخ داده است که جامعه عمومی کشور 
از  هیچکدام  که  است  رسیده  باور  این  به  متاسفانه 
نمی تواند مطالبات عمومی  دو جریان سیاسی کشور، 
نکته  این  به  جامعه  عموم  اما  کند.  برآورده  را  مردم 
توجه ندارند که کانون هایی که در روند توسعه و حل 
آفرینی  نقش  می توانند  و  هستند  تاثیرگذار  بحران ها 
کنند، در اختیار اصالح طلبان نیست و حتی بعضا مانع 
مختلف  بخش های  در  جریان  این  فعاالن  حضور  از 
حاکمیتی می شوند. البته من تا حدود زیادی به مردم 

حق می دهم.«

او تصریح کرد: »زیرا به هرحال این دولت با حمایت 
اصالح طلبان به روی کار آمده و نتوانست به وعده های 
خود عمل کند و اشکاالت بسیاری داشت. از سوی دیگر 
عملکرد نمایندگان فراکسیون امید هم که توانسته بودند 
تغییر  قبل  مجالس  به  نسبت  را  ترکیب مجلس دهم 
بدهند هم رضایت عمومی را جلب نکردند. ضمن اینکه 
شورای شهر تهران هم که به دلیل محدودیت های ایجاد 
شده نتوانست آنطور که باید عمل کند هم خیلی مورد 
قبول مردم قرار نگرفته است؛ بنابراین درست است که 
هرحال  به  اما  بودیم،  مواجه  بسیاری  مشکالت  با  ما 
مردم نتیجه برایشان بیشتر اهمیت دارد و اصالح طلبان 
به  را  نتیجه مطلوب عموم جامعه  نتوانستند  و دولت 

دست بیاورند.«
این فعال سیاسی تاکید کرد: »بنابراین واقعیت این 
است که االن شرایط بسیار سخت شده است. زیرا ما 
شاهد  حاال  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگی  چهل  در 
شکل گیری یک جریان بسیار قوی هستیم تحت عنوان 
جامعه مدنی منتقد که ظهور و بروز ان را در دی ماه 
سال ۹۶ مشاهده کردیم؛ لذا اصالح طلبان که نماینده 
گفتمانی هستند که می تواند کشور را از این وضعیت 
بحرانی خارج کند، امروز در برابر این جامعه مدنی قرار 
پیچیده تر  و  جدی تر  بسیار  مطالباتشان  که  گرفته اند 
شده است. به همین دلیل من معتقدم که امروز دیگر 
 ۹4  ،۹2 سال های  راحتی  به  نمی توانند  اصالح طلبان 

اینکه  با خود همراه کنند. مگر  را  و ۹۶ جامعه مدنی 
یک سری اتفاقات مهمتری رخ بدهد که البته اصال در 

چارچوب قدرت و اختیارات جریان اصالحات نیست.«
وی افزود: »به عنوان مثال زمانی می توان امیدوار بود 
که مجلس شورای اسالمی یک بازنگری دقیق و درست 
مانع  مصوبه  یک  با  و  دهد  انجام  انتخابات  قانون  در 
انتخابات بسیار شفاف تر  و  از نظارت استصوابی شود 
و روشن تر برگزار شود و رویکرد های عملیاتی نهاد های 
نهاد های  که  زمانی  تا  زیرا  کند.  تغییر  هم  انتصابی 
نتیجه  بتوانند  که  باشند  داشته  قدرت  آنقدر  انتصابی 
رای مردم که دولت است را بی خاصیت کنند، نمی توان 
امیدوار بود که مردم حاضر به همراهی باشند. با این 
آن  به  باید  اصالح طلبان  که  آنچه  معتقدم  من  وجود 
توجه کنند مطالبات همین جامعه مدنی منتقد است 
که به راحتی حاضر به قبول حضور در پای صندوق های 
»تکرار  با  که  داشت  انتظار  نمی توان  و  نمی شوند  رای 
می کنم« آقای خاتمی هم قانع شوند. برای این مسئله 
واقع  و  درست  تحلیل  یک  نیازمند  اصالح طلبان  هم 
بینانه از شرایط جامعه و به ویژه همین جامعه مدنی 
منتقد هستند. در غیر اینصورت احتمال موفقیتشان در 

سال ۹۸ بسیار اندک خواهد بود.«
جریان  استراتژی  خصوص  در  دانشگاه  استاد  این 
اصالحات برای انتخابات مجلس شورای اسالمی که در 
االن خیلی  برگذار می شود، گفت: »راستش  سال ۹۸ 

مشخص نیست که جزئیات استراتژی جریان اصالحات 
اما همانطور که آقای  انتخابات مجلس چیست،  برای 
کردند  مطرح  خود  اخیر  صحبت های  در  هم  خاتمی 
نمی توان  اشاره داشتم، دیگر  آن  به  باال  در  و من هم 
پای  مردم  که  بود  امیدوار  خاتمی  آقای  تایید  با  صرفا 
صندوق های رای بیایند؛ بنابراین ما باید به دنبال یک 
استراتژی کار آمد باشیم. اما پیش از آن باید این مسئله 
را روشن کنیم که امروز اصالح طلبان دو دسته هستند. 
یک دسته افراد و احزابی هستند که همچنان تاکید بر 
پایگاه های اجتماعی دارند و دسته دوم گروهی هستند 
که متاسفانه هرچند هویت اصالح طلبی دارند، اما به 
غلط معتقدند باید به هر قیمتی در قدرت باقی بمانند.«
ناصری در پایان گفت: »خیلی از اعضای فراکسیون 
امید هم همین دسته دوم را تشکیل می دهند. از طرف 
دیگر متاسفانه دسته دوم این روز ها نسبت به دسته 
اول در اکثریت قرار دارند. موضوع دیگر که بسیار نگران 
کننده است، نگرش برخی احزاب اصالح طلب است که 
بر خالف اینکه سمت و سویشان به طرف جامعه مدنی 
لذا  است؛  قدرت  نهاد های  در  حضور  سمت  به  باشد 
با دسته دوم  را  و مردم  تکلیف خود  ابتدا  در  باید  ما 
مشخص کنیم. برای این مسئله هم نیازمند آن هستیم 
که نهاد های انتصابی هم تغییر رویکرد بدهند تا دست 
باز تر  اول  گروه  افراد  انتخاب  برای  اصالحات  جریان 

باشد.«

حجت االسالم و المسلمین احمد مروی، از سال ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۹7 
در کنار رهبر معظم انقالب به عنوان معاون دفتر مقام معظم رهبری در امور 
ارتباطات حوزوی مشغول به خدمت بود و امروز ۱5 فروردین ماه سال ۹۸ 
با حکم ولی امر مسلمین به عنوان تولیت آستان قدس رضوی علیه السالم 

منصوب شد.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم والمسلمین احمد مروی فرزند حاج شیخ 
یحیی مروی، دارای تحصیالت حوزوی و دانشگاهی در سطوح عالی فقه و 
اصول و دکترای رشته الهیات و معارف اسالمی است که از همان اوایل دوران 
رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی در سال ۱۳۶۸ تا پایان 
سال گذشته، قریب به ۳۰  سال در کنار رهبر معظم انقالب به عنوان معاون 
دفتر ایشان در امور ارتباطات حوزوی و همزمان مسئول دفتر معظم له در قم، 

مشغول به خدمت بود.
 تولد و وضعیت خانوادگی

احمد مروی در فروردین سال ۱۳۳7 هجری شمسی در خانواده ای مذهبی، 
روحانی، متدین در محلۀ خیابان نواب صفوی شهر مقدس مشهد متولد شد.
پدر او، مرحوم حاج شیخ یحیی مروی؛ از کاسبان متدین و در عین حال، 
اهل زهد و علم مشهد بود که به رغم اشتیاق فراوان، نتوانسته بود به علت 
سختی معیشت، دروس حوزوی خود را ادامه داده و جهت تأمین معاش 
خانواده ناگزیر، مشغول به کسب و کار شده بود. وی همواره مشوّق جدّی 
فرزندان خود در این مسیر بود و با توجه به روحیات انقالبی که داشت، 
منزل اش محل رفت و آمد علما و مبارزان انقالبی مشهد بود؛ گرچه به ظاهر 
انقالب اسالمی به  پیروزی شکوهمند  نتوانست سرنگونی نظام طاغوت و 
رهبری حضرت امام خمینی)ره( را ببیند و یک سال پیش از پیروزی انقالب 

در سال ۱۳5۶ وفات کرد.
برادر بزرگ او نیز، مرحوم حجت االسالم والمسلمین هادی مروی که چندین 
سال پیش از وی وارد حوزۀ علمیۀ قم شده بود، سوابق مبارزاتی و انقالبی 
زیادی پیش از انقالب داشت و از مردان خستگی ناپذیر در عرصۀ انقالب 
و نظام بود که به حکم امام ره، ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات و در 
دوره ای، معاونت اول قوه قضائیه را برعهده داشت. او که با شهیدان بزرگوار 
مطهری، بهشتی و مفتح بسیار مأنوس بود، هیچ گاه روحیۀ مردم داری و 
تواضع خود را در کنار فضل و علم و مناصب عالی قضایی از دست نداد و 
همواره در کنار فعالیت های اجتماعی، به وظایف طلبگی خود و امر تبلیغ دین 
نیز اهتمام فراوان داشت. مقام معظم رهبری مدظله العالی، در پیام تسلیت 
درگذشت ایشان در سال ۱۳۸۶، از خدمات وی در سنگر خطابه و بیان و نیز 
در مسئولیت های عالی قضایی تقدیر و آن را مایۀ یاد نیک و سرمایۀ معنوی 

برای آن مرحوم دانستند.
 تحصیالت حوزوی و دانشگاهی

مدرسۀ  در  ابتدایی  دروس  گذراندن  از  پس  مروی  احمد  حجت االسالم 
عسگریه که از مدارس مذهبی مشهد بود، بنا به توصیه و عالقۀ وافر پدر و 
اشتیاق خود در این زمینه، وارد حوزۀ علمیۀ این شهر شد و بخشی از دروس 
مقدمات را در مدرسۀ علمیۀ نواب و مدرسۀ علمیۀ آیت الله میالنی خواند. 
سپس، جهت ادامۀ تحصیالت حوزوی به حوزۀ علمیۀ قم رفت و در مدرسۀ 

آیت الله العظمی بروجردی )مدرسۀ خان( مشغول به تحصیل شد.

به  می توان  اصول  و  فقه  میانی  سطوح  دورۀ  در  وی  استادان  جمله  از 
مرحوم آیت الله خزعلی، مرحوم آیت الله طاهری خرم  آبادی، مرحوم آیت الله 
صالحی مازندرانی، مرحوم آیت الله وجدانی فخر، برادر بزرگ خود؛ مرحوم 
حجت االسالم والمسلمین هادی مروی و مرحوم حجت االسالم والمسلمین 

شیخ مصطفی اعتمادی اشاره کرد.
همچنین، حجت االسالم والمسلمین مروی تا سال ۱۳۶۸ در حوزۀ علمیۀ قم 
از محضر دروس خارج فقه و اصول حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی 
تبریزی رحمت الله علیه  العظمی شیخ جواد  حفظه الله و حضرت آیت الله 
بهره برد و پس از عزیمت به تهران، از دروس خارج فقه حضرت آیت الله 
العظمی خامنه ای مدظله العالی و حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی 
رحمت الله علیه کسب فیض کرد و در این مدت به تدریس دروس حوزوی در 

مدارس علمیۀ تهران نیز اشتغال داشت.
همچنین، او دانش آموختۀ مقطع کارشناسی ارشد و دکترای رشتۀ الهیات و 
معارف اسالمی، گرایش کالم از دانشگاه قم است که توانست با اخذ درجۀ 

عالی، از رسالۀ دکتری خود در این دانشگاه دفاع کند.
 حضور در محافل سیاسی و سوابق مبارزاتی پیش از انقالب

او که در محافل و فعالیت های انقالبی ضد رژیم پهلوی در مشهد شرکت 
می کرد، با ورود به قم و اوج گرفتن اعتراضات علیه حاکمیت طاغوت، همزمان 
با تحصیل، در اجتماعات اعتراضی که مبدأ بیشتر آنها مدرسۀ فیضیه و مقصد 
آنها بیوت علمای عظام بود، شرکت می کرد. همچنین، در حماسۀ ۱7 خرداد 
سال ۱۳54 که به مناسبت بزرگداشت سالروز قیام ۱5 خرداد سال ۱۳42 در 
مدرسۀ فیضیۀ قم برگزار شده بود و در اثر حملۀ ساواک به آن مکان مقدس، 
به همراه تعداد زیادی از طالب دستگیر و پس از ضرب و شتم و جراحت از 
ناحیۀ سر، ابتدا به شهربانی قم و سپس به تهران منتقل و در زندان اوین 

زندانی شد.
 فعالیت ها پس از پیروزی انقالب

مرحوم  خود؛  بزرگ  برادر  دعوت  به  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پس 
حجت االسالم والمسلمین هادی مروی رحمت الله علیه که به عنوان نمایندۀ 
امام قدس سره در بهبهان و مسجد سلیمان حضور داشت، جهت مبارزه با 

گروهک ها و عناصر ضد انقالب و کمک در امور فرهنگی به مسجد سلیمان 
رفت.

از بازگشت از مسجد سلیمان و هم زمان با حضور شهید آیت الله  پس 
قدوسی رضوان الله علیه در دادستانی کل انقالب، ابتدا به عنوان رئیس دفتر 
ایشان مشغول به خدمت شد و پس از شهادت آن شهید واالمقام، به عنوان 
معاون سیاسی دادستانی کل انقالب تا سال ۱۳۶4 در این نهاد انقالبی ادامۀ 
فعالیت داد و در طول این مدت، چندین بار توفیق حضور در جبهه های دفاع 

مقدس را به عنوان طلبه پیدا کرد.
 توفیق حضور و همراهی در محضر مبارک رهبر معظم انقالب مدظله العالی

پس از رحلت بنیان گذار کبیر انقالب و آغاز زعامت حضرت آیت الله العظمی 
خامنه ای مدظله العالی در سال ۱۳۶۸، باتوجه به شناختی که معظم له پیش از 
انقالب در مشهد و پس از پیروزی انقالب از حجت االسالم مروی داشتند، با 
عنایت و خواست ایشان، همکاری خود را در قسمت های مختلف دفتر شروع 
کرد و پس از ایجاد ساختار فعلی، به عنوان معاون ارتباطات حوزوی دفتر 
مقام معظم رهبری مدظله العالی توفیق همراهی و خدمت در محضر مبارک 

رهبر معظم انقالب را پیدا کرد؛ توفیقی که قریب به سی سال ادامه یافت.
برقراری ارتباطات مؤثّر و کارآمد با  همچنین در این مدت، جهت ایجادِ 
حوزه، علما و مراجع عظام تقلید، اقدام به راه اندازی دفتر مقام معظم رهبری 
مدظله العالی در قم کرد و بر اساس نظر ریاست دفتر مقام معظم رهبری؛ 
حضرت حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی دامت برکاته، مسئولیت 

ادارۀ آن را تا پایان حضور در دفتر رهبری برعهده گرفت.
ریاست بر شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی از دیگر مسئولیت های 
حجت االسالم احمد مروی در طول مدت حضور در دفتر مقام معظم رهبری 
کالن  مدیریت  و  عالی  نظارت  و  سیاست گذاری  وظیفۀ  که  شورایی  بود؛ 
مسائل و امور مربوط به مناطق قومی مختلف در سطح ملی را برعهده دارد 
و نمایندگان ولی فقیه در استان های مربوطه و رؤسای دستگاه های مختلف 

فرهنگی و اجرایی کشور در عضویت آن قرار دارند.
حجت االسالم احمد مروی در سال ۱۳۸7، بنا به توصیۀ آیت الله مهدوی 
کنی رحت الله علیه و تصویب در شورای مرکزی، به عضویت شورای مرکزی 

جامعۀ روحانیت مبارز درآمد.
سوابق تحصیالت حوزوی و دانشگاهی

- دارای مدرک سطوح عالی فقه و اصول از حوزۀ علمیۀ قم
- دارای مدرک دکترای رشتۀ الهیات و معارف اسالمی از دانشگاه قم

 سوابق و مسئولیت های اجرایی
- معاون دفتر مقام معظم رهبری مدظله العالی در امور ارتباطات حوزوی از 

سال ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۹7
- مسئول دفتر مقام معظم رهبریمدظله العالی در قم از سال ۱۳72 تا پایان 

سال ۱۳۹7
- رئیس شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی تا پایان سال ۱۳۹7

- رئیس ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری مدظله العالی تا پایان سال 
۱۳۹7

- معاون سیاسی دادستانی کل انقالب تا سال ۱۳۶4
- عضو شورای مرکزی جامعۀ روحانیت مبارز از سال ۱۳۸7 تاکنون

روزنامه صبح ایران

زندگینامه تولیت جدید آستان قدس رضوی
 حجت االسالم و المسلمین احمد مروی کیست؟


