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 دهیچک
رین ابزارهای نظارت سیاسی پارلمان بر قوه مجریه است که ت، از قویجمهوررئیساستیضاح 

 سازوکارپذیرفته شده است. از این  191در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ذیل اصل 
آن هم پیش از بازنگری در قانون اساسی و تغییر و  ،پس از انقالب اسالمی بار یکحقوقی تنها 

به همین دلیل برای روشن شدن جزئیات این  ،است استفاده شدهتحول در نظام پارلمانی وقت 
، ادبیات حقوقی جمهوررئیسو نیز تعیین تکلیف قوه مجریه پس از استیضاح و عزل یند افر

 نوعاًچندانی تولید نشده است. این امر تا حدودی نحوه استفاده از ابزار نظارتی مذکور را که 
د، مبهم و غیرشفاف باقی گذارده است. در شواز آن استفاده می پرالتهابیدر شرایط متشنج و 

با امعان نظر در قانون اساسی و سایر  ،هگرفتاین پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام 
چگونگی  نامهآیینداخلی مجلس و قانون  نامهآیینهنجارهای حقوقی مرتبط از جمله قانون 

 جمهوررئیساستیضاح  ، مقدمات و نتایج حقوقیجمهوررئیسبررسی عدم کفایت سیاسی 
از جمله مواردی چون عدم  ،در این حوزه موجود هایو ضمن بررسی چالششده ارزیابی 
یا  جمهوررئیسدر جلسه استیضاح، فرض عدم موافقت رهبری با عزل  جمهوررئیسحضور 

، چگونگی نظارت بر عملکرد کفیل و شورای ریاست جمهوررئیسکفالت معاون اول 
که مقدمات و نتایج استیضاح  شودمی دادهپاسخ  پرسشبه این ، فالت و ... جمهوری در زمان ک

   شود؟در حقوق اساسی ایران چگونه تحلیل می جمهوررئیس
 استیکفالت ر ،جمهوررئیس، عزل جمهوررئیس تیعدم کفا ضاح،یاست :واژگان کلیدی
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 مقدمه

پارلمانی، نظارت سیاسی مجلس بر قوه مجریه از نیمهریاستی نیمههای پارلمانی و در نظام
جایگاه ممتازی برخوردار است و پارلمان برای اعمال این نظارت خود، ابزارهای متنوعی را در 
اختیار دارد. این مهم در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز تدارک دیده شده است و 

و تحقیق و تفحص و  سؤالن اساسی از ابزارهایی چون مجلس شورای اسالمی به تصریح قانو
 البته استیضاح برخوردار است.

واسطه آن مقام بهنظارتی مجلس قرار دارد که  یسازوکارهاترین استیضاح، در دسته قوی
مشی و شیوه کارکرد خود را با خواست اکثریت پارلمان شود که خطشونده یا وادار میاستیضاح
 .(461: 1989)قاضی،  گیرده در آستانه عزل و برکناری از سمت خود قرار مییا آنک کندسازگار 
و  استاز مقامات قوه مجریه  نوعاًشونده استیضاحهای مختلف حقوق اساسی دنیا مقام در نظام

این ابزار در اختیار  191و  192، 81در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مطابق با اصول 
 است.« وزیران»و  1«جمهوررئیس»رای اعمال نظارت خود بر مجلس شورای اسالمی ب

تفاوت اساسی دارد و اگرچه  جمهوررئیساز  سؤالاستیضاح با یند افرکه  استذکر  شایان
مطابق با تبصره ماده ، گیردنمایندگان انجام می سؤاالتدر متن هر دو سازوکار نظارتی، طرح 

نمایندگان از  سؤالطرح یند افرالمی، نامه داخلی مجلس شورای اسینیآقانون  211
 گیریرأیو  یافته خاتمه هاپرسشپس از توضیحات وی و پاسخ او به این  جمهوررئیس

یابد و در صورت خاتمه می جمهوررئیسهای درباره قانع شدن یا نشدن نمایندگان از پاسخ
که نقض یا رصورتیرا د سؤالتوانند موضوع مورد ها میعدم اقناع نمایندگان، حداکثر آن

که استیضاح، دارای ضمانت درحالی ،یه ارسال کنندیاز اجرای قانون باشد به قوه قضا استنکاف
 اجرای مستقیم سیاسی و در حقیقت آخرین ابزار قوه مقننه برای نظارت بر قوه مجریه است

و  را مطرح ساختند سؤاالتشانوقتی موافقان استیضاح  .(248: 1911)پروین و اصالنی، 
کند و پاسخ مقتضی را ارائه دادند، موضوع خاتمه پیدا نمی جمهوررئیسهمراه بهمخالفان 

به  جمهوررئیس« عدم کفایت»های بعد مالحظه خواهد شد، بالفاصله که در بخشطورهمان
 نمایندگان گذاشته خواهد شد. یرأ

های ده، پژوهشدرباره استیضاح وزیران به لحاظ کثرت مواردی که در عمل اتفاق افتا
است و در حال حاضر برای عملیاتی شدن آن، ابهام خاصی وجود ندارد و ه گرفتزیادی انجام 

اما در خصوص  ،به تصویب رسیده استیند افرمصوبات روشنی برای اجرای صفر تا صد این 
در طول  بار یک فقطو دوران پس از آن  جمهوررئیسعدم کفایت و عزل  یرأاستیضاح، 

پیش از بازنگری در قانون اساسی و  ؛تجربه شده استیندی افرقالب اسالمی چنین تاریخ ان
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 81جز بخش دوم اصل بهپارلمانی. همچنین نیمهریاستی نیمهتغییر الگوی نظام پارلمانی به 
داخلی  نامهآیینقانون  299تا  221قانون اساسی، مواد  111اصل  11قانون اساسی و بند 

نامه چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی نیز قانون آیینمجلس شورای اسالمی و 
( که در خصوص بسیاری از موارد ساکت است و در 1961خرداد  91)مصوب  جمهوررئیس

داخلی مجلس نسخ شده است، مقرره قانونی دیگری  نامهآیینبرخی موارد هم توسط قانون 
 نظربهجود ندارد. بنابراین وجود ندارد و برای برخی ابهامات پاسخ کافی در این قوانین و

قوانین و  هاییند و شناخت ضعفاشفاف ساختن مراحل مختلف این فر منظوربهرسد می
 صورت فنی و مبسوط به این موضوع پرداخته شود.بهمقررات مربوط ضرورت دارد که 

است که برای استیضاح و عزل  پرسشدقیق به این  گوییپژوهش حاضر درصدد پاسخ
عزل تا  ةفاصل، از جمهوررئیسه مقدماتی الزم است و در صورت برکناری چ جمهوررئیس

متغیرها ممکن  و کدامهایی باید برداشته شود بعدی توسط مردم چه گام جمهوررئیسانتخاب 
ای جوی نویسندگان نشان داد که سابقهود؟ جستنقرار ده الشعاعتحترا یند افراست این 

در برخی مقاالت، مسئله متغیرهای  فقطشود و وجود یافت نمیبرای این تحقیق در میان آثار م
رخ  جمهوررئیسکه به دالیل متعددی از جمله عزل -موثر در کفالت ریاست جمهوری 

ماقبل آن یعنی یند افربه  ضمن شده، در با تطبیق بر حقوق دیگر کشورها بررسی  -دهدمی
 نشده است. ایاشاره جمهوررئیسعدم کفایت و عزل  یرأاستیضاح، 

ای کتابخانه اطالعات به روش یآورجمعو  تحلیلی -ت توصیفی صوربهاین تحقیق که 
ابتدا به تعریف استیضاح و سابقه آن در قوانین اساسی مشروطه و متمم آن و  گرفته،انجام 

)پیش و پس از بازنگری( خواهد پرداخت و در  همچنین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، شامل  جمهوررئیسوکار استیضاح و عزل ادامه ساز

و اطالع  جمهوررئیسطرح استیضاح در مجلس، سخنرانی نمایندگان موافق و مخالف و پاسخ 
 جمهوررئیسو در انتها تکلیف دولت و مجلس پس از عزل شود میبه مقام رهبری بررسی 

مقرر تا  یهاتیمحدودشورای موقت ریاست جمهوری و ، تشکیل جمهوررئیسشامل کفالت 
 جدید مورد توجه قرار خواهد گرفت. جمهوررئیسزمان انتخاب 

 .  تعریف استیضاح1

که ذیل باب استفعال قرار  است« وضح»ای عربی و اسم فاعل از ماده واژه« استیضاح»
نامه ح(. در لغتوض )المعجم الوسیط: گیرد و معنای آن طلب و درخواست توضیح استمی

 سؤال»و « آشکار کردن»، «طلب پیدایی»، «طلب وضوح کردن»استیضاح،  دهخدا ذیل کلمه
« اعتماد باید گرفت آورده شده است یرأوکیل مجلس از وزیر که در پی آن برای وزرا 



 

 
 53/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

 

25 

همچنین برخی معتقدند استیضاح در اصطالح سیاست،  .(2211: 2ج ،1911 )دهخدا،
 )جعفری لنگرودی، است ریوزنخستنماینده مجلس از وزیر یا  درخواست توضیح چند

1981 :84).  
آنجا  افت؛ی)ع( یامام عل ،نیرالمؤمنیامبا تتبع در کالم  توانیدر اسالم را م ضاحیاست صبغه

درآمده است،  ریبه رشته تحر یاکه در قالب نامه یکه در فرمان مشهور خود به مالک اشتر نخع
مردم در صورت  انیداشته و حاضر شدن حاکم در م تأکیدز حاکم خود بر حق پرسش مردم ا

االسالم، ضیف) 2اندسفارش نموده شانیو برطرف کردن عذر و اتهام مربوطه را به ا یدگمانب
 .(1121: 19، بند19نامه

را  وزراو  وزیرنخست نوعاًاستیضاح، در حوزه مسائل سیاسی و حقوق عمومی  اگرچه واژه
برای اعمال نظارت سیاسی قوه  اغلبد و در عمل استفاده از این نهاد حقوقی نیز گیربرمی در

با مطالعه نظامات حقوق اساسی حاکم در بسیاری از  ،پذیردمقننه بر وزیران صورت می
بر موارد مذکور، عالوهشمول این واژه،  رسد دایرهمی نظربهکشورهای دنیا از جمله ایران، 

خود عزل مقام مورد خودیبهرا نیز در برگیرد. البته طرح استیضاح « جمهوررئیس»ممکن است 
شود و چنانچه در بلکه طرح مذکور اولین گام در این مسیر تلقی می ،برندارداستیضاح را در 

آن مقام  ،پس از توضیحات مقام مورد استیضاح  رأی عدم اعتماد به وی داده شود گیریرأی
 .برکنار خواهد شد

نهاد استیضاح در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری  . سابقه2
 اسالمی ایران

قانون اساسی مشروطه مصوب  دبایبرای بررسی سابقه نهاد استیضاح در قانون اساسی ایران 
و نیز قانون اساسی جمهوری اسالمی  1286، همچنین متمم این قانون اساسی مصوب 1281

 مورد توجه قرار گیرد. 1968در سال شده بازنگریو قانون اساسی  1918ایران مصوب 

 . استیضاح در قانون اساسی مشروطه و متمم آن2-1

. اگرچه در آن قانون دشنهاد استیضاح در ایران اولین بار در قانون اساسی مشروطه مطرح 
و  41، 21، 21اصول مختلف آن از جمله اصول  ،مستقیم از لفظ استیضاح استفاده نشده طوربه

مفهوم استیضاح است.  دربردارندهمتمم قانون اساسی مشروطه  61و  61و اصل ویژه دبهو  42
در صورت توضیح خواستن از آنان از سوی نمایندگان،  وزرا 42و  41، 21مطابق با اصول 

توسط  وزراو محاکمه اخذه ؤممتمم به حق  61اند. اصل مکلف به پاسخگویی به مجلس شده
متمم نیز نحوه عزل و برکناری  61قانون اساسی مشروطه و  21و اصول ده کرنمایندگان اشاره 
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علت فقدان جایگاه ریاست جمهوری در زمان بهآنان را شرح داده است. البته پرواضح است که 
 بینی نشده بود.در آن قانون پیش جمهوررئیسحکومت قانون اساسی مشروطه، استیضاح 

ان پیش و پس . استیضاح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایر2-2
 از بازنگری

 صرفاًی ایران پیش از بازنگری پس از انقالب اسالمی در قانون اساسی جمهوری اسالم
 با وجوداما  ،بینی شدپیش 81ت وزیران در اصل أنظارتی استیضاح وزیر یا هی سازوکار

ح بینی استقرار مقام ریاست جمهوری در ساختار سیاسی کشور، این قانون اجازه استیضاپیش
به اختیار  یحیتلوطور بهقانون اساسی  111اصل  1در بند فقط داد و را نمی جمهوررئیس

بود که این ده کرالبته مقرر  ،اشاره کرده بود جمهوررئیسعدم کفایت به  یرأمجلس در دادن 
 عزل خواهد شد. جمهوررئیس آنگاهرهبری رسید،  تأییدعدم کفایت وقتی به  یرأ

الزم برای این  یآراویژه نصاب بهو – جمهوررئیسجزئیات نحوه عزل  دقیق به عدم اشاره
و در آستانه مطرح شدن عدم کفایت  1961خرداد  21شد تا در تاریخ  سبب -منظور
چگونگی بررسی  نامهقانون آیین»عنوان  باای وقت در مجلس، نمایندگان مصوبه جمهوررئیس

این قانون، تقاضای  1 برسانند. مطابق با ماده را به تصویب« جمهوررئیسعدم کفایت سیاسی 
وقتی قابل طرح در مجلس است که حداقل به امضای  جمهوررئیسرأی به عدم کفایت سیاسی 

مذاکرات جلسه بررسی عدم کفایت  ، نحوه9 رسیده باشد. در ماده «نمایندگان سومیک»
تصویب عدم کفایت سیاسی  که برایاست مقرر شده  4 تعیین شده و در ماده جمهوررئیس
 بدهند. یرأ« نمایندگان حاضر دوسوم»باید  جمهوررئیس

های اجرایی ریاست جمهوری و مرز مشخص و تمییز دقیق بین مسئولیت نبودعلت به
طی  ،اسباب تشریفاتی بودن مقام ریاست جمهوری را فراهم کرده بود ینوعبهکه  وزیرنخست

ی حذف و وزیرنخستمهوری اسالمی ایران، پست قانون اساسی ج 1968بازنگری سال 
تفویض  جمهوررئیسبه  مجموعدر ی وزیرنخستخصوص های مطرح در تمامی مسئولیت

و مجلس به سمت نظام  جمهوررئیسرابطه سیاسی  یتا حدود. با تغییر قانون اساسی، دش
توسط ملت  قیماًمستهای ریاستی، مانند رژیم جمهوررئیسپارلمانی سوق پیدا کرد و اگرچه 

قانون اساسی، وی در مقابل مجلس نیز مسئول شناخته شد  122با تغییر اصل  ،دشوانتخاب می
  .(221: 1981)نجفی اسفاد و محسنی، 

که به  1968پس از تغییر ساختار سیاسی کشور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 
فیعی در قدرت پیدا کرد و این بار جایگاه ر جمهوررئیسشد، منجر ی وزیرنخستحذف مقام 

و شورای بازنگری همزمان با ایجاد د کربینی را پیش جمهوررئیسقانون اساسی، استیضاح 
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 جمهوررئیس، امکان استیضاح جمهوررئیستمرکز در قوه مجریه و توسعه چشمگیر اختیارات 
را  جمهوررئیسعدم کفایت سیاسی  یرأرا در مجلس فراهم کرد و اقتدار کمرنگ مجلس در 

عمیدزنجانی، ) ارتقا بخشید جمهوررئیسصورت استیضاح بهبه حداکثر نظارت بر قوه مجریه 
 جمهوررئیساستیضاح یند افردر قانون اساسی پس از بازنگری،  حیثاز این  .(289: 1981

 و اال ،اضافه شد و علت این کار حفظ ارقام اصول قانون اساسی بود 81اصل  2عنوان بند به
 .(488: 1911مناسب بود که این بحث در اصلی مستقل ذکر شود )یزدی، 

 جمهوررئیسهای حقوق اساسی دنیا درباره استیضاح و عزل که در نظاماست ذکر شایان 
اکثریت دوسوم  یرأبا  جمهوررئیسشود؛ در آلمان اگر روندهای متفاوتی مشاهده می

عمدی قانون اساسی یا هر قانون فدرال متهم  اکثریت بوندسرات به نقض یرأبوندستاگ یا با 
به لحاظ  جمهوررئیستواند محاکمه وی را از دادگاه قانون اساسی بخواهد. در روسیه می شود،

ولی به لحاظ مسئولیت کیفری به نظام آمریکا شباهت دارد؛ به این  ،سیاسی، مسئولیت ندارد
ندگان دوما به خیانت بزرگ به کشور یا اکثریت دوسوم نمای یرأبا  جمهوررئیسترتیب که اگر 

ارتکاب جرم سنگین دیگری متهم شود و دادگاه عالی فدراسیون روسیه نیز وصف مجرمانه این 
 ،کند تأییدشده را طیکند و در ادامه دادگاه قانون اساسی، صحت انجام مراحل  تأییداتهام را 

به برکناری  یرأنمایندگان  شورای فدراسیون با آرای اکثریت دوسوم آرای مجموع آنگاه
در یک انتخابات،  جمهوررئیسدلیل برگزیده شدن بهدهد. در فنالند نیز می جمهوررئیس

و در عمل به لحاظ سیاسی و قضایی مسئولیتی ندارد )عباسی،  شودمیشخص مستقلی قلمداد 
 .(241و  229 ، 81: 1914

تواند علیه قوه مقننه می ،سیاسی نداردمسئولیت  جمهوررئیسدر ایاالت متحده آمریکا اگرچه 
اعالم جرم کند و در صورت محکومیت به خیانت، ارتشا یا هر جنحه بزرگ یا  جمهوررئیس

)مدکس،  دکننو او را از مناصب خود عزل  کرده( را آغاز  (Interpellation حین استیضایجنایتی، آ
و کیفری برخوردار است و تنها  از مصونیت سیاسی جمهوررئیسدر فرانسه نیز  .(111: 1912
( است که زمینه عزل Haute Trahisonاین مصونیت در موضوع خیانت بزرگ ) یاستثنا

عنوان بهاکثریت مطلق نمایندگان دو پارلمان  یرأسازد. در این کشور را مهیا می یجمهورسیرئ
ل آن دیوان عالی عدالت دنبابینی شده و بهایراد اتهام خیانت بزرگ پیش منظوربهصالح مرجع ذی

 .(126: 1981)بزرگمهری،  کرددر این خصوص حکم قضایی مقتضی را صادر خواهد 

در قانون اساسی جمهوری  جمهوررئیس. سازوکار استیضاح و عزل 3
 اسالمی ایران

سه مرحله مشخص  جمهوررئیسدر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، برای برکناری 



 
 
 

 رانیا یاسالم یجمهور یدر حقوق اساس جمهورسیو عزل رئ ضاحیالزامات و آثار است
 

 

 

25 

تقاضای استیضاح را مطرح  دبایل تعداد مشخصی از نمایندگان مجلس شده است؛ در مرحله او
کنند تا استیضاح قابلیت طرح در پارلمان را پیدا کند. پس از مذاکرات مربوط، در مرحله دوم 

اتخاذ تصمیم نهایی به  منظوربهدادند، مراتب  یرأجمهور اگر نمایندگان به عدم کفایت رئیس
 جمهوررئیسرحله سوم نیز رهبری در خصوص عزل رهبری ارجاع خواهد شد. در م

درباره  لیتفصبهقانون اساسی  111و  81. قانونگذار اساسی در اصول دکرخواهد  یریگمیتصم
مراحل و روش استیضاح  دربردارنده  81اصل  2این مراحل توضیح داده است. بخش دوم بند 

 .شودمی بررسی که به تفکیک هریک از این مراحل استریاست جمهوری 

 در مجلس شورای اسالمی جمهوررئیس. طرح استیضاح 3-1

قانون اساسی، نهاد استیضاح ابتدا طی دو بند مطرح شده است؛ بند اول این  81در اصل 
که محل بحث تحقیق  2و بند  9وزرات وزیران یا هریک از أاستیضاح هی سازوکاراصل، به 
 مجلس شورای اسالمی پرداخته است. در جمهوررئیساستیضاح  سازوکاربه  ،ستپیش رو

از نمایندگان  سومیککه حداقل درصورتی»است: ده کرمقرر  81اصل  2بخش اول بند  
جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره مجلس شورای اسالمی، رئیس

پس از  جمهور باید ظرف مدت یک ماهدهند، رئیس امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار
 .«شده توضیحات کافی بدهدمطرح مسائلطرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص 

از  رانیوز تأیهبودن در قوه مجریه و همچنین ریاست  رأسسبب در به جمهوررئیس
استیضاح وی نیز قانونگذار تدابیر منظور رو به، ازاینبرخوردار است یاژهیوجایگاه سیاسی 

به جریان افتادن  منظوربهاز جمله در نظر گرفتن نصاب مشخص ؛ت خاصی را تدارک دیده اس
استیضاح پیشنهاد یند افرهای متفاوتی برای استیضاح. در مجلس خبرگان قانون اساسی نصاب

 تینهادر مورد پذیرش واقع نشد و  کیچیهکه  چهارمکینفر و  61نفر،  11جمله  از ،شد
مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون ) مجلس خبرگان رسید تأییدبه  سومیکنصاب 
 .(161-162: 2ج ،1961اساسی، 

است.  شده تأکیداین مهم  بر نامه داخلی مجلس شورای اسالمی نیزقانون آیین 221در ماده 
جمهور را در مقام اجراى وظایف توانند رئیسنمایندگان مجلس مى»این قانون،  براساس

کشور مورد استیضاح قرار دهند. این استیضاح وقتى  ییااجرمدیریت قوه مجریه و اداره امور 
 .«سوم نمایندگان برسدقابل طرح است که حداقل به امضاى یک

نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، قانون آیین 221قانون اساسی و ماده  81اصل  براساس
نان به نفر از آ 11 دباینماینده دارد، حداقل  211در حال حاضر که مجلس شورای اسالمی 

 دهند تا این استیضاح به جریان بیفتد. یرأ جمهوررئیسطرح استیضاح 
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، قید دیگری هم برای استیضاح سومیکبر نصاب عالوه 221و ماده  81در اصل 
که  آنجادر نظر گرفته شده و آن محورهای خاص جهت استیضاح است. از جمهوررئیس

محورهای استیضاح باید مرتبط با  رو، ازاینشوداستیضاح، نوعی نظارت سیاسی محسوب می
که نمایندگان، در اصل مذکور مقرر شده درصورتی سبباین حوزه باشد، به همین 

« اداره امور اجرایی کشور»و « اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه»جمهور را در مقام رئیس
وظایف رئیس قوه  دالیل نامربوط به اوالًبنابراین  ، او باید در مجلس حاضر شود.کننداستیضاح 

استیضاح باید منظور بهشود و مجریه و اداره امور اجرایی کشور مشمول این نوع نظارت نمی
کل وظایف مدیر قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور را در برداشته باشد؛ یعنی کفایت و 

یر یا محل بحث قرار گیرد و مورد با تغییر و تبدیل یک یا چند وز جمهوررئیسعدم کفایت 
کلی  کامالًدر مواردی که فقط استیضاح  اًیثان ؛(211: 1911)مدنی،  کل وزیران اصالح نشود

گیرد؛ چون انجام می ،بدون آنکه در جزئیات ورودی صورت گیرد ،و جنبه مدیریتی دارد است
)نجفی اسفاد و محسنی،  دکرتوان از ابزار استیضاح وزیر مربوطه استفاده در موارد جزئی می

و د کررا استیضاح  جمهوررئیسحال اگر مجلس این محورها را رعایت نکرد و  .(211: 1981
توان علیه این اقدام غیرقانونی که می ییاجراعدم کفایت داد، در اینجا تنها ضمانت  یرأبه او 

این  تأییدقانون اساسی از  111اصل  11آن است که مقام رهبری مطابق با بند  ،گرفت کاربه
به  جمهوررئیسرا عزل نکند؛ به این ترتیب  جمهوررئیسو  ورزدجلس خودداری تصمیم م

 فعالیت خود ادامه خواهد داد.

به حد نصاب رسید، مطابق  جمهوررئیساستیضاح  منظوربهپس از اینکه امضای نمایندگان 
 نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، طرح استیضاح همراه با دالیلقانون آیین 291با ماده 

شود. این تقاضا در اولین جلسه قرائت خواهد شد و صریح و روشن به رئیس مجلس ارائه می
نیز ارسال خواهد شد. پس از طی مراحل  جمهوررئیسضمن چاپ و توزیع میان نمایندگان به 

شده مطرحباید ظرف یک ماه در مجلس حاضر شود و به مسائل  جمهوررئیسمذکور 
 توضیحات کافی بدهد.

آن است  جمهوررئیسبرای پاسخگویی  ماههکیبینی بازه زمانی رسد فلسفه پیشمی نظربه
سیاسی  لیوتحلهیتجزآماده شدن وی برای دفاع و ارائه  منظوربهکه از یک طرف فرصت کافی 

گیری اتخاذ تصمیم برایزمینه مناسبی  ،گرفته شود و از طرف دیگر در نظرو حقوقی متناسب 
توان در تفاوت . این مسئله را میدشوبا عقالنیت برای نمایندگان فراهم م أصحیح و تو یرأو 

خاستگاه مقبولیت  چراکه؛ 4دکریابی نیز ریشه وزراو  جمهوررئیسنصاب فاحش استیضاح 
های سیاسی جلوگیری از تنش رو برایازاینمستقیم عمومی است.  یآرناشی از  جمهوررئیس
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گرفته  کاربهطرح  این انجامباید نهایت دقت در روند  ،و اجتماعی که ممکن است ایجاد شود
  .(211: 2، ج1981شود )هاشمی، 

 کماههیدر موعد مقرر  جمهوررئیسشود آن است که چنانچه که اینجا مطرح می یسؤال
 181 1قانون اساسی در بند اگرچه پاسخگویی در مجلس حاضر نشد چه باید کرد؟  منظوربه

در  ،بینی کرده استت وزیران در جلسه استیضاحشان را پیشأهیفرض عدم حضور وزیر یا 
قانون  291ساکت است. در ماده  جمهوررئیسخصوص تکلیف مجلس در صورت عدم حضور 

ظرف یک ماه پس از اعالم « باید» جمهوررئیسنامه داخلی مجلس نیز تکلیف شده که ینیآ
دم حضور وی مشخص نیست. اما ضمانت اجرای ع ،وصول استیضاحش در مجلس حاضر شود

چگونگی بررسی  نامهنییآقانون » 9ماده  2رسد این ماده حکم تبصره می نظربه ،از طرف دیگر
جمهور برای شرکت رئیس« اختیار»( را مبنی بر 1961)مصوب « جمهوررئیسعدم کفایت سیاسی 

نامه داخلی مجلس ینیرسد قانون آمی نظربهاست. با این اوصاف ده کردر جلسه استیضاح نسخ 
توان با وحدت مالک می ادشدهیاما تا پیش از اصالح قانون  ،در این بخش نیازمند اصالح است

 6مجلسنامه داخلی ینیقانون آ 221و همچنین ماده  81اصل  1گرفتن از حکمِ مقرر در بند 
ر داد که گونه نظدر جلسه استیضاحشان، این وزرات وزیران یا هریک از أدرباره عدم حضور هی

کنند و سپس مطالب خود را بیان می کنندگانضاحیاست، جمهوررئیسدر صورت عدم حضور 
 .دکرنرا خواهد  جمهوررئیسعدم کفایت  یرأجلسه از نمایندگان اخذ  رئیس

 جمهوررئیس. سخنرانی نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ 3-23

هم  جمهوررئیس، در استیضاح دگیرمیم به مانند بسیاری از اقداماتی که در پارلمان انجا
نامه داخلی ینیآدر قانون  شدهارائهباید نمایندگان مخالف و موافق با استیضاح مطابق با ضوابط 

خود بپردازند. در این خصوص ماده  هاینظرمجلس از کرسی سخنرانی صحن علنی به ارائه 
ن ان و مخالفابرای مذاکره موافق کند حداکثر وقتداخلی مجلس بیان می نامهنییآقانون  291

شود، مدت صحبت برای هریک از متناوب انجام میطور بهپنج ساعت است که به تساوی و 
مجلس تا یک ساعت  یرأن استیضاح حداکثر نیم ساعت خواهد بود که با ان و مخالفاموافق

 .استقابل تمدید 

افقت یا مخالفت با استیضاح توانند در مقام موچند نفر میاست در این ماده مشخص نشده 
صورت که این زمان باید بهده است کرسقف زمانی برای آن در نظر گرفته و مقرر  فقطصحبت کنند و 

مذکور در این ماده نیز بیانگر آن است که به ازای هر « متناوب»مساوی بین دو گروه تقسیم شود. تعبیر 
 جمهوررئیسمثال استیضاح  طوربهاگر  رواینازتواند صحبت کند و مخالفی، یک موافق پس از او می

 خود بپردازند.  هاینظرتوانند به ارائه مخالفی نداشت، نمایندگان موافق هم نمی
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اکثریت مردم انتخاب شده است،  یرأی که با جمهوررئیسیند استیضاح اازآنجا که در فر
مخالفان و موافقان و عدم اهمیت بسزایی دارد، این روش )لزوم تناوب نطق  یافکار عموماقناع 

یند مذاکرات ارسد و در فرنمی نظربهسخنرانی موافقان در صورت فقدان مخالف( مناسب 
و  ترشفافبیشتر در این خصوص توضیح داده شود، موضوع برای شهروندان  همجلس هرچ

 در این خصوص تقنین صورت گیرد یاگونهبهرسد بهتر است می نظربهتر خواهد بود. روشن
 منظوربهبه موافقان استیضاح  ساعتهپنجکه حتی در صورت فقدان مخالف، نیمی از این زمان 

 ارائه دالیلشان اختصاص یابد.

داخلی  نامهنییآقانون  292رسد. بنابر ماده می جمهوررئیسدر مرحله بعد نوبت به پاسخ 
و  است پنج ساعت در مجموع جمهوررئیسهای مجلس، وقت برای توضیحات و پاسخ

تواند قسمتی از وقت خود را به نمایندگان موافق واگذار کند، این وقت اضافه می جمهوررئیس
در  ،که اشاره شدگونههمانگیرد. بر فرصتی است که به موجب ماده قبل به آنان تعلق می

شود و اکتفا مین امخالفن و اموافق یهاصحبتنیز به  جمهوررئیسصورت عدم پاسخگویی 
البته در صورت عدم  ،از نمایندگان اخذ خواهد شد جمهوررئیسعدم کفایت  یرأآن  پس از

گیری برای اعطای تصمیم چراکهن داد؛ اتوان وقت او را به موافق، نمیجمهوررئیسحضور 
است و در صورت عدم حضور  جمهوررئیسشخص  بر عهدهن ابخشی از این زمان به موافق

 کار را نخواهند داشت. اجازه این وی، دیگران قانوناً

نصاب الزم برای ارجاع امر به  جمهوررئیسمخالف و موافق و پاسخ  یهاصحبتپس از 
 1.استکل نمایندگان  دوسومعدم کفایت اکثریت  یرأرهبری، 

 جمهوررئیسبه این علت است که  جمهوررئیساستفاده از عبارت عدم کفایت برای  
رو ، ازایناستده شمردم منتخب  یآرامستقیم توسط  رطوبهبلکه  ،توسط مجلس انتخاب نشده

 دشوعدم کفایت استفاده می یرأشود و از اصطالح عدم اعتماد به او داده نمی یرأهمانند وزرا 
  .(111: 2ج ،1961 )مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی،

 الزاماً جمهورئیسرقانون اساسی ناگفته پیداست که در آیین استیضاح  81صل با تصریح ا
مخالف و  یهاصحبتتوان پس از درباره عدم کفایت وی نیز انجام گیرد و نمی یریگیرأباید 

 عمالًدر این صورت،  چراکهنمایندگان مراجعه نکرد؛  یآرابه  جمهوررئیسهای موافق و پاسخ
ن اساسی( قانو 88از وی )مندرج در اصل  سؤالتفاوت چندانی با طرح  جمهوررئیساستیضاح 

 نخواهد داشت.

نامه داخلی مجلس، نحوه ینیآقانون  299شایان ذکر است که به تصریح قسمت ذیل ماده 
البته این شیوه ، است« مخفی و با ورقه» صورتبه جمهوررئیسبرای عدم کفایت  یریگیرأ
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 ای با این درجه از اهمیت مغایر با اصل شفافیت است.آن هم در خصوص مسئله یریگیرأ
خود مقرر  4نیز در ماده  جمهوررئیسچگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی  نامهنییآقانون 

و با رأی  استعلنی با ورقه  جمهوررئیسدر مورد عدم کفایت سیاسی  گیریرأیداشته بود که 
 رسد.نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب می دوسوم

 . اطالع به مقام رهبری3-3

کل نمایندگان مجلس به عدم کفایت  دوسومکه ، درصورتی81ل اص 2مطابق با بند 
ین استیضاح و بررسی عدم کفایت، مراتب یدادند، در آخرین مرحله از آ یرأ جمهوررئیس

رسد. در این مرحله قانون اساسی، به اطالع مقام رهبری می 111اصل  11اجرای بند  منظوربه
کل  دوسوم یرأشود؛ بنابراین زل میاز سمت خود ع جمهوررئیسدر صورت موافقت رهبری 
، شرط الزم و موافقت مقام رهبری با این تصمیم جمهوررئیسنمایندگان به عدم کفایت 

 خواهد بود. جمهوررئیسنمایندگان شرط کافی برای عزل 

 111اصل  11که برای این صالحیت رهبری در بند « با در نظر گرفتن مصالح کشور»قید 
ممکن است مقام  بساچهاست و  جمهوررئیساختیار رهبری در عزل  دهندهنشانذکر شده، 

نبیند و با تصمیم نمایندگان مخالفت کند و  جمهوررئیسرهبری مصلحت کشور را در عزل 
توسط مقام رهبری  جمهوررئیسبرکناری صورت نگیرد. بنابراین صالحیت عزل یند افر
 «.صالحیت تشریفاتی»یا « صالحیت تکلیفی»شود نه محسوب می« تخییریصالحیت »

 جمهوررئیس. تکلیف دولت و مجلس پس از عزل 4

این نظر  تأییدبر اثر کسب رأی عدم کفایت از نمایندگان و  جمهوررئیسپس از آنکه 
تواند خالی جایگاه خطیر وی نمی شک، بیمجلس توسط مقام رهبری از سمت خود عزل شد

طول مدتی که ساختار سیاسی کشور بدون بماند و باید جانشینی انتخاب شود تا در 
شود. از طرفی باید  دارعهدههای وی را برد، وظایف و مسئولیتسر میبه جمهوررئیس

برگزاری انتخابات و اعاده کشور به وضع عادی در نظر گرفته شود.  منظوربهمناسبی  سازوکار
را در راستای تحقق این قانون اساسی در تدوین و بازنگری تدابیری  191به همین سبب اصل 

 پردازیم.اندیشیده است که به بررسی هریک می اهداف

، غیبت یا استعفادر صورت فوت، عزل، »مقرر داشته است:  191قانونگذار اساسی در اصل 
و  افتهیانیپاجمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری بیماری بیش از دو ماه رئیس

هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول جمهور جدید بر اثر موانعی رئیس
گیرد و شورایی وی را بر عهده می یهاتیمسئولجمهور یا موافقت رهبری اختیارات و رئیس
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جمهور موظف است ترتیبی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس
ید انتخاب شود، در صورت فوت جمهور جددهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس

جمهور که رئیسمعاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز درصورتی
 .«کندمعاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می

 جمهوررئیس. کفالت معاون اول 4-1

جبران جایگاه خالی  ایبر، قانونگذار 1918قانون اساسی مصوب  191در اصل 
جایگزین برگزیده و وظایف و  عنوانبهرا « شورای موقت ریاست جمهوری»، جمهوررئیس

اختیارات ریاست جمهوری را در این مدت به این شورا واگذار کرده بود. اما در بازنگری 
اینکه  از جمله ؛جایگزین مورد انتقاداتی واقع شد عنوانبهقانون اساسی، انتخاب شورای موقت 

در نظر گرفتن شورای موقت در وضعیت فقدان ریاست جمهوری برای زمانی مناسب بود که 
و  وزیرنخستدر قانون اساسی عدم تمرکز در مدیریت قوه مجریه و تقسیم مسئولیت بین 

علت ایجاد تمرکز در مدیریت قوه مجریه بهرا شاهد بودیم. اما شورای بازنگری  جمهوررئیس
متمرکز به  صورتبه هاتیمسئولی و تفویض تمامی وزیرنخستپست  اقدام به حذف

قائل به این شد که واگذاری وظایف به شورا خالف اصل تمرکز  روکرد. ازاین جمهوررئیس
  .(1119: 2، ج1961)مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی،  باشدمی

، کشور در جمهوررئیسفقدان  از طرف دیگر اعضای شورای بازنگری معتقد بودند که در
شورا قرار دهیم، ممکن است در  بر عهدهگیری را برد و اگر تصمیمسر میبهشرایط ملتهبی 

نظر در میان اعضای شورا، شرایط اختالفصورت نیاز به اخذ تصمیمات فوری  و بروز 
 رأسر خواهد شد. از طرفی رئیس دولت دمنجر آید که به بالتکلیفی  وجودبه ینابسامان

مطلع باشند که چه کسی  کامالًباید  ربطیذ یهادستگاهکارهای اجرایی کشور است. همچنین 
که با وجود شورا این امر دشوار خواهد بود )مشروح مذاکرات شورای  هاستآنکارفرمای 

 (.1169و  1162: 2، ج1961 بازنگری قانون اساسی،

با  جمهوررئیسکفالت  191ل اصل ، ذی1968با این اوصاف، سرانجام در بازنگری سال 
قرار گرفت. علت واگذاری کفالت « جمهوررئیسمعاون اول » بر عهدهموافقت رهبری 

به معاون اول و وجه تمایز معاون اول با سایرین این است که در زمان تصدی  جمهوررئیس
امور  منتخب مردم تعیین شده است، در جریان جمهوررئیس، معاون اول توسط جمهوررئیس

، جمهوررئیسدر فرض فقدان  طبعاًدهد و را انجام می جمهوررئیسبوده و بسیاری از وظایف 
)مشروح مذاکرات شورای بازنگری  است جمهوررئیسفرد برای تصدی وظایف  نیترمناسب
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 .(1111 :2، ج1961قانون اساسی، 

 در صورت»ست: بینی و مقرر شده ادر اصل مذکور حتی فرض فقدان معاون اول هم پیش 
که فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز درصورتی

«. کندجای او منصوب میبهمعاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را  جمهوررئیس
باشد و ممکن است بر اثر می ذکرشدهحصری نبودن موارد  دهندهنشان« امور دیگر»قید  آوردن

بگیرد. یکی از  بر عهدهرا  جمهوررئیسجز فوت معاون اول، او نتواند کفالت بهمل دیگری عوا
 این موارد عدم موافقت رهبری با کفالت معاون اول است.

اشاره شده بود و این عبارت « موافقت رهبری»به قید  191در اصل  گفتیم،که طورهمان
عنوان کفیل ریاست جمهوری به جمهورئیسریا رد معاون اول  تأییدبیانگر اختیار رهبری در 

مندرج در « امور دیگر»تواند مشمول عبارت رسد عدم موافقت رهبری نیز میمی نظربهاست و 
تواند فرد دیگری را پرواضح است که در این وضعیت مقام رهبری می. اصل مذکور قرار گیرد

 عنوان کفیل ریاست جمهوری منصوب کند.بهجای معاون اول به

تعبیر  ،طورکه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی هم آورده شده استهمان
تغییر یافت( راهگشاست و اگر « امور دیگر»عبارت به)که در تدوین نهایی  موجبات دیگر

است یا مشکل سیاسی دارد یا فاسد است و  لوحسادهرهبری احساس کرد معاون اول فردی 
جای او منصوب کند بهتواند فرد دیگری را می ،کندرو میهروبتصدی او کشور را با مشکل 

 .(1162: 2، ج1961)مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، 

« وظایف و اختیارات»پیش از بازنگری مقرر شده بود که معاون اول  191در اصل 
ن عدم پاسخگویی قانون اساسی که نگرا کنندگاننیتدومنتها  ،بگیرد بر عهدهرا  جمهوررئیس

عبارت وظایف و  1968در بازنگری سال  ،معاون اول به ملت، رهبری و مجلس بودند
به عام بودن  با توجهذکر است   شایانتغییر دادند. « هاتیمسئولاختیارات و »اختیارات را به 

 یهاتیمسئول، محدودیتی وجود نخواهد داشت و تمامی اختیارات و هاتیمسئولاختیارات و 
  8گرفت. بر خواهدها را در در تمامی زمینه جمهوریسرئ

موجودیت یا چگونگی مسئولیت  خصوصعلت عدم ورود به جزئیات در بهقانون اساسی 
و از طرف ده کرو پاسخگو بودن معاون اول در مقابل نمایندگان مجلس و یا رهبری سکوت 

وجه به دوره کوتاه متصدی . همچنین با تستیندر دست ه زمیندیگر قانون خاصی هم در این 
بودن کفیل، در صورت بروز تخلف از سوی وی بسیاری از سازوکارهای موجود برای نظارت 

، نخواهد داشت ییکارابرای نظارت بر کفیل ریاست جمهوری  جمهوررئیسبر عملکرد 
مسئولیت معاون اول در دوران تصدی امور و پاسخگویی  خصوصرسد در می نظربه روازاین
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 در مقابل نمایندگان مجلس و رهبری، الزم است قانونگذاری انجام گیرد.وی 

 . تشکیل شورای موقت ریاست جمهوری4-2

ریاست  زودهنگاماولویت، برگزاری انتخابات  نیترمهم جمهوررئیسپس از عزل 
برای این منظور شورایی را  191جمهوری است. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصل 

یه و معاون اول ینی کرده و اعضای این شورا، شامل رئیس مجلس، رئیس قوه قضابیپیش
جمهور را موظف ساخته تا ترتیبی دهند که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهوررئیس

 جدید انتخاب شود.

لزوم تشکیل شورای موقت است؛ در حالت عادی وزارت کشور و شورای  ،دیگربحث 
پس  ،انتخابات ریاست جمهوری و نظارت بر صحت جریان آن هستندبرگزاری  مأمورنگهبان 

علت  ،ندادر زمان کفالت ریاست جمهوری مانند زمان عادی فعال هادستگاهکه این زمانی
د کرتوجیه  گونهنیاتوان تشکیل شورای موقت چیست؟ ضرورت تشکیل شورای موقت را می

ممکن است در انجام این تکلیف  ،استکه وزارت کشور که متصدی امر برگزاری انتخابات 
قانون اساسی در مدتی که اختیارات و  192و چون طبق اصل  کندقانونی خود تعلل 

و –امکان استیضاح وزرا  ،جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری استرئیس یهاتیمسئول
برای تعلل  یمؤثرضمانت اجرای سیاسی  عمالً رو، ازاینوجود ندارد -از جمله وزیر کشور

احتمالی وزیر کشور در برگزاری انتخابات زودهنگام متصور نیست؛ بنابراین وجود شورای 
 تواند تضمینی برای برگزاری قانونی انتخابات در موعد مقرر باشد.موقت می

( تشکیل شده 1961شایان ذکر است این شورا پس از انقالب تاکنون دو بار )هر دو بار در سال 
 رجایی. یمحمدعلو بار دوم پس از ترور شهید  صدریبنس از عزل ابوالحسن است؛ بار اول پ

 جمهوررئیسمقرر تا انتخاب  یهاتیمحدود. 4-3

بر عهده معاون اول یا فرد  جمهوررئیس یهاتیمسئولدر طول مدتی که اختیارات و 
وای جدید، ق جمهوررئیستا زمان انتخاب  جمهوررئیسدیگری است، یعنی از زمان عزل 

د که قانونگذار اساسی نهایی مواجهخصوص مجلس شورای اسالمی با محدودیتبهسیاسی و 
از: عدم امکان استیضاح  اندعبارت هاتیمحدوداست. این ده کرها اشاره به آن 192در اصل 

در قانون اساسی  دنظریتجدعدم اعتماد به وزرا، عدم امکان  یرأتوانی مجلس به دادن ناوزرا، 
 .یپرسهمهمکان برگزاری و عدم ا

محدودیت عدم استیضاح وزرا توسط مجلس، به این علت است که مدیریت کشور در 
روز معرفی وزرای جدید که معلوم نیست  11و در این مدت کوتاه  ستینحالت عادی 
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مقرون به صالح نیست. البته مجلس  ،را انتخاب کند هاآن مجدداًآینده  جمهوررئیس
، تذکر، تحقیق و تفحص در دست دارد سؤالجمله استیضاح،  ی مختلفی ازسازوکارهای نظارت

 هستند. پابرجااستیضاح در این مدت منع شده و مابقی فقط که 

معلوم نیست؛ چون  192عدم اعتماد نمایندگان به وزرا در اصل  یرأعلت ممنوعیت دادن 
رسد. این عدم اعتماد نمی یرأ نوبت به اساساًکه امکان استیضاح وزرا وجود نداشته باشد، زمانی

منتها پاسخ روشنی به آن  ،مسئله در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی هم مطرح شده
است )صورت مشروح  شده بیتصوبه شکل فعلی  192داده نشده و مسکوت مانده و اصل 

البته . (1266: 2، ج1964مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
در بازه زمانی عزل  وزراعدم اعتماد به  یرأشاید بتوان فروضی را تصور کرد که ممنوعیت 

هرچند شاید در عمل، احتمال تحقق  ،بعدی معنادار باشد جمهوررئیستا انتخاب  جمهوررئیس
قانون اساسی است، این اصل  81یافتن این فروض چندان زیاد نباشد؛ فرض اول مربوط به اصل 

برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید  جمهوررئیس» است: ان داشتهبی
تواند اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختالف می یرأاز مجلس 

 اصالًاینجا  ،شودکه مالحظه میطورهمان .«اعتماد کند یرأت وزیران تقاضای أاز مجلس برای هی
اعتماد برای وزیری  یرأتقاضای  جمهوررئیسحث استیضاح مطرح نیست، در این فرض اگر ب

قانون  192توان گفت بنابر اصل می ،اعتماد، عزل شود یرأاما پیش از تشکیل جلسه اخذ  ،کند
 عدم اعتماد بدهد.  یرأتواند به آن وزیر اساسی، مجلس نمی

اما قبل از مرحله  ،ری به جریان افتادهفرض دوم مربوط به جایی است که استیضاح وزی
او به معاون اول محول شود.  یهاتیمسئولو اختیارات و  دهشعزل  جمهوررئیس، گیریرأی

عدم اعتماد داد. البته  یرأتوان به وزیر قانون اساسی در این فرض هم نمی 192بنابر اصل 
اما دور از  است، رخ نداده ه حالبعمل تا  نظری داشته و در بوته جنبه صرفاًشده مطرحفروض 

 خالی از لطف نیست.  هاآنو طرح  بودهنذهن 

 بساچهعدم استیضاح وزرا توسط مجلس به معنای عدم اجازه کفیل برای عزل وزرا نیست، 
نباید این حق از کفیل رو ازاینشرایطی ایجاد شود که کفیل قادر به همکاری با وزیری نباشد؛ 

)مشروح مذاکرات شورای  یا معرفی وزیر دیگری را نداشته باشد سلب شود که اجازه عزل
در صورت عزل وزیر و معرفی وزیر جدید توسط  .(1114: 2، ج1961بازنگری قانون اساسی، 

عدم اعتماد توسط نمایندگان  یرأامکان دادن  191کفیل، به استناد مقرره مذکور در اصل 
 وجود ندارد.  شدهیمعرفمجلس به وزیر 

اعتماد  یرأرسد اختیار مجلس برای دادن می نظربهبا پذیرش فروضی که مطرح شد،  اساساً
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با در مدت مذکور، جنبه تشریفاتی پیدا کرده و مجلس ناچار است حتی  وزرایا عدم اعتماد به 
اعتماد دهد. اگرچه ممکن است گفته شود  یرأعلم به عدم صالحیت یک وزیر، به او  وجود

کفالت ریاست جمهوری، برای حفظ آرامش کشور منطق مندرج در این دلیل مدت کوتاه به
عدم اعتماد مجلس به وزیر کفیل  یرأهنگام  اوالًاما باید توجه داشت که  ،مقرره صحیح است

به وی  جمهوررئیسقانون اساسی، از  191قادر است با استفاده از اختیاراتی که مطابق با اصل 
و  )مظهری برای آن وزارتخانه سرپرست انتخاب کندمنتقل شده است، به مدت سه ماه 

 طوربهاگر مقصود قانونگذار اساسی اعطای اختیار انتخاب وزیر  اًیثان ؛(41: 1911 همکاران،
توانست اعتماد از سوی نمایندگان بود، می یرأمستقیم و بدون در نظر گرفتن امکان دادن 

شد در اینکه مقرر می برای مثالتر طرح کند؛ ای شایستهتر یا با شیوهواضح طوربهموضوع را 
الزم نباشد و کفیل قادر باشد  وزرااعتماد برای  یرأاخذ  اساساًمدت کفالت ریاست جمهوری، 

 خودش را در این مدت نصب کند.  موردنظروزرای  مستقیماًتا 

کند که نیز مصلحت ایجاب می یپرسهمهدر قانون اساسی و امر  دنظریتجد خصوصدر 
جامعه در التهاب انتخاب  چراکه ،مدت کوتاه کفالت اقدام به این دو امر صورت نگیرد در

بلکه ممکن است  ،ستیناقدامات فوری  تنهانهبرد و این اقدامات سر میبهجدید  جمهوررئیس
گونه اقدامات خطیر و حساسی که موجب ایجاد تشنج بیشتر در جامعه شود و بهتر است این

 ،شودهم می جمهوررئیسکه تمامی ارکان مملکت که شامل زمانیارد، در آثار بلندمدتی د
صورت بگیرد )صورت مشروح مذاکرات  هستند،صورت هماهنگ در حال انجام وظیفه به

 .(1268: 2، ج1964مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 

 گیری نتیجه
 81مقام اجرایی کشور مطابق اصل  نیرتمهمعنوان بهروند استیضاح ریاست جمهوری 

نمایندگان مجلس و البته در صورت عملکرد  سومیکقانون اساسی شامل درخواست حداقل 
. با استامور اجرایی کشور  ضعیف کلی وی در انجام وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره

خلی مجلس در دا نامهنییآقانون  221قانون اساسی و ماده  81اصل  1 وحدت مالک از بند
گونه توان اینپاسخگویی، می منظوربه شدهنیمععدم حضور وزیران در فرصت  خصوص
باید  کماههیدر مجلس در بازه زمانی  جمهوررئیسکه در صورت عدم حضور د کراستنباط 

جلسه استیضاح برگزار شده و پس از بیان اظهارات نمایندگان موافق و مخالف با استیضاح، 
نمایندگان گذاشته شود. هرچند با توجه به سکوت قانون  یرأبه  جمهوریسرئعدم کفایت 

بینی این ، اصالح این قانون و پیشجمهوررئیسداخلی مجلس درباره عدم حضور  نامهآیین
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 رسد. می نظربهفرض هم الزم 

بروز تخلفات احتمالی توسط معاون اول در زمان کفالت نیز قانونگذار اساسی خصوص در 
از طرفی  .استده کراکتفا  1968 در بازنگری سال هاتیمسئولبه تغییر لفظ وظایف به تنها 

قانون اساسی، جزئیات سازوکار مسئولیت و پاسخگویی کفیل  وسیلهبهعلت بیان کلیات به
 مسکوت مانده و قانون خاصی نیز تا به حال به این مسئله ورود نداشته است.

. در راستای استبرگزاری انتخابات زودهنگام  جمهوررئیسترین هدف پس از عزل حیاتی
قانون اساسی تشکیل شورایی با عضویت رئیس مجلس، رئیس قوه  191تحقق این هدف، اصل 

 11حداکثر ظرف  جمهوررئیسانجام انتخاب  منظوربهرا  جمهوررئیسیه و معاون اول یقضا
فعال بودن وزارت کشور و  است. ضرورت تشکیل شورای موقت با وجودده کر ینیبشیپروز 

است که  حیث، از این ندهستشورای نگهبان، که متصدی برگزاری انتخابات در شرایط عادی 
 192قصور وزارت کشور در روند انتخابات در زمان کفالت معاون اول بنابر اصل  در صورت

ل احتمالی جلوگیری از تعل منظوربه رو، ازاینامکان استیضاح وزیر کشور وجود نخواهد داشت
تواند تضمین برگزاری انتخابات در موعد مقرر باشد. البته نفس عدم صالحیت این شورا می

 ،رسدمی نظربهدر زمان کفالت، قابل انتقاد  وزراعدم اعتماد دادن به  یرأمجلس در استیضاح و 
ی که ااست و در ثانی کفیل قادر است برای وزارتخانه یساالرستهیشامغایر با اصل  چراکه

 به مدت سه ماه سرپرست تعیین کند. است، اعتماد نگرفته یرأوزیرش استیضاح شده یا 

رسد ابهامات حقوقی قابل اعتنایی در مقدمات و توالی استیضاح می نظربهبا این اوصاف 
یند خطیر و اوجود دارد و تصویب قانونی مجزا برای روشن شدن جزئیات این فر جمهوررئیس

 ضروری است. کامالً سازسرنوشت
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 هاادداشتی

دلیل نقش نمادینی که دارد، خالی از فایده بهنظارت سیاسی بر رئیس کشور « های پارلمانینظام»در  معموالً .1
 .(211: 1911دانند. )وِیژه، ها او را فاقد مسئولیت سیاسی میدر این نوع نظام نوعاً دلیل است و به همین

كَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ وَ اعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ وَ إِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِ» .2
گاه رعیت بر تو ( و هر 19نامه ، البالغهنهج) لِنَفْسِكَ وَ رِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ وَ إِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ

بد گمان گردد، عذر خویش را آشکارا با آنان در میان بگذار، و با این کار از بدگمانى نجاتشان ده، که این کار 
ریاضتى براى خود سازى تو، و مهربانى کردن نسبت به رعیّت است، و این پوزش خواهى تو آنان را به حق 

 «دارد.وامى

ت أدانند هیتوانند در مواردی که الزم میدگان مجلس شورای اسالمی مینماین»قانون اساسی:   81اصل  1بند  .5
را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر  وزراوزیران یا هریک از 

رح آن ت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طأاز نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هی
ت وزیران أو به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هی هشددر مجلس حاضر 

که مجلس دهند و درصورتییا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات الزم را می
ت وزیران یا وزیران یا وزیر أاد نداد هیمقتضی بداند اعالم رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتم

ت وزیرانی که بالفاصله أتوانند در هیشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمیمورد استیضاح عزل می
 «شود عضویت پیدا کنند.بعد از آن تشکیل می

 کهدرحالی ،کندقانون اساسی برای استیضاح یک وزیر تنها امضای ده نماینده کفایت می 81مطابق با اصل  .0
 نمایندگان، موافق آن باشند. سومیکباید حداقل  جمهوررئیسبرای استیضاح 

ت وزیران یا وزیر برای أدر صورت عدم حضور هی»قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:  81اصل  1بند  .3
مقتضی بداند که مجلس دهند و درصورتیپاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات الزم را می

  «عدم اعتماد خواهد کرد. رأیاعالم 

وزیران مورد استیضاح در مجلس حاضر ت أهیکه وزیر یا درصورتی»نامه داخلی مجلس: ینیقانون آ 221ماده  .6
 «کند.عدم اعتماد می رأیاعالم اخذ  رئیسو  کنندمیبیان  را خودمطالب  کنندگاناستیضاحنشوند 

نماینده  114نفر( نسبت مذکور برابر با  211) در زمان نگارش این پژوهشبا احتساب تعداد نمایندگان  .7
 خواهد بود.

گیرد، در علم اصول با عنوان عام و اختیارات را در عرض یکدیگر در برمی هامسئولیتتمامی مصادیق  .8
 شود.استغراقی یا افرادی در بحث عام و خاص یاد می
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