
 

 
 120تا  93صفحات  ، 39شماره ، 1402 بهار، دوازدهمل سا / یعموم  قوق ح  دانشفصلنامه 

 

 

 

در نظام جمهوری   جمهورس یرئمبنای اعتبار تصمیمات 
 اسالمی ایران با نگاه به نهادهای والیت، وکالت و بیعت 

 3اندانا میرزائی م ،2زهرا وطنی ،1رضا الهامی 
 5/4/1401رش: یخ پذیتار      15/11/1400افت: یخ دریتار  

 نوع مقاله: پژوهشی 
DOI: 10.22034/qjplk.2022.1506.1407 

 ده یکچ
اصل   رهبری،    113مطابق  مقام  از  پس  اساسی  رسمی   ترین عالی   جمهوررئیس قانون  مقام 

طور به است. وی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که    کشور 
 جمهوررئیس وق اصل مذکور این است که  ، بر عهده دارد. منطشود می به رهبری مربوط    مستقیم 

قانون اساسی با رأی مستقیم مردم انتخاب   114. وی به موجب اصل  است   یی اجرا ام  ق م   ترین عالی 
دست به و اجرای اموری را    است منتخب مردم    جمهور رئیس   نکهی به ا  ت یبا عنا   رو ازاین .  د شو می 
از    گیرد می  ضروری    شئون که  او  تصمیمات  ماهیت  بررسی  است،  فقیه  مطلقه   نظربه والیت 
که  بدین ،  رسد می  مردم      جمهور یس ئ ر صورت  وی    است وکیل  تصمیمات  اعتبار   مثابه به و 

به حدود   محدود  و  وکیل  است    شدهتعیین تصمیمات  اساسی  قانون  اینکه  در   ذی تنف   واسطهبه یا 
عمل کند؟   علیهم مولی حسب مصالح    بر   مطلقًا  تواند می والیت دارد و    شده تعیین ی در حیطه  رهبر 

از جمله این آثار   ؟ که د شو می و آثار مربوط به آن جاری    ت س امنزله بیعت  به یا اینکه انتخاب او  
 اشاره کرد.   اتخاذشده به تمامی تصمیمات به وفاداری مردم   توان می 

، مفاهیم »والیت«، »وکالت« ایکتابخانهتحلیلی و  -سعی شده است تا با روش توصیفی  رو  ازاین
انطباق   با  و  تبیین  »بیعت«  تصرفات    ها آنو  ماهیت    مهور جیسرئبر حدود  اساسی،  قانون  در 

 .  دشو فقهی حقوقی این تصمیمات روشن 

 
 ( مسئول   یسنده )نو ایران    دانشگاه تبریز، تبریز،   ق اسالمی، دانشکده الهیات و علوم اسالمی، استادیار، گروه فقه و حقو   . 1

  Email: dr.elhami.reza@gmail.com 

 ( و انقالب اسالمی، تهران، ایران ره و مبانی حقوق اسالمی، پژوهشکده امام خمینی )   ، گروه فقه استادیار   . 2
  Email: zh_vatani@hotmail.com 

 دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشکده الهیات و علوم اسالمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران  یدانشجو .3
 Email: mandanamirzaei5784@gmail.com  

mailto:zh_vatani@hotmail.com


 

 
 39شماره  / یعموم  حقوق  دانشفصلنامه   

 

 

 
94 

  در   یو  تصرفات   حدود  و   جمهور رئیس  یبرا   الزم  طیشرا  ی بررس  و   میمفاه  ن یا  مالحظه  با
 ،یقانونگذار  چراکه  ،آمد  خواهد  دست به  ییوال  شأناز    جمهوررئیس  یبرخوردار  ،یاساس  قانون
نظام    در  شئون  نیا  نکهیا  به  ت یعنا  با  و  است   هیفق  همطلق  ت ی وال  شئون  ن،یقوان  یو اجرا  قضا

که در اصطالح   یاسیس  ندگانینما   ،شده است   ضیتفو   گانهسه  یبه قوا  رانیا  یاسالم  یجمهور
نام  یوکال در   ت یوال  نیکه ا  ندبرخوردار  ییوال  شأن  از  جمهوررئیس  زی و ن  شوندمی  دهیمردم 

وال فق  ت یطول  رسم  ندگانی)نما   یضمن  ذیتنف  موجب   به  و  است   هیمطلقه  و    ی مجلس( 
که    ناگفته.  شودمی  کسب (  جمهوررئیس)  ندگانینما  انتخاب  فرایند  در  انتخابات  ت یماهنماند 

  ی قوا   اعمال  گذشت،  چنانکه  رایز  ،است   یاسالم  ت ی حاکم  با   عت یب   ،جمهوررئیس  و  مجلس
   .است  شده واگذار مذکور یبه قوا هاآن یاجراکه  است  هیفق مطلقه ت یوال شئون گانهسه
،  جمهوررئیس،  بیعت ،   جمهوررئیساعتبار تصمیمات    ،یاساس  قانون  113  اصل  :کلیدی  گانواژ

   .والیت، وکالت 
 مقدمه  

مقام رسمی    ینترعالی  جمهوررئیس»پس از مقام رهبری    قانون اساسی   113مطابق با اصل  
ر سال با رأی  ااین قانون »... برای مدت چه  114به موجب اصل    جمهوررئیسکشور است ...«.  

انتخاب   مردم  مردم،    ، ...«شودمیمستقیم  طریق  از  انتخاب  به صرف  منتخب    جمهوررئیس اما 
حکم وی    یامضا  110اصل    9وجب بند  امکان آغاز اقدامات و تصرفات خود را ندارد و به م 

  ها آن غالب    ؛رهبری میان حقوقدانان اختالف است   یامضا. در ماهیت  است توسط رهبری الزم  
قانون انتخابات   1واسطه ماده  به را    110اصل    9را با لفظ تنفیذ مترادف دانسته و بند    مضاالفظ  

. صاحبان این نظریه که دیدگاه غالب حقوقدانان نیز اندکردهی حمل بر »تنفیذ«  ریاست جمهور
رهبری    ،است  که  باورند  این  اقدامات  بهبر  به  مذکور  تنفیذ  منتخب    جمهوررئیسواسطه 

در  دبخشمیمشروعیت   تشصورتیو  الزم  دارای صالحیت  و  شایسته  فردی  را  وی  خیص که 
کند  تواندمی   ، ندهد خودداری  وی  حکم  تنفیذ  را    ،از  وی  تشخیصی،  چنین  در صورت  بلکه 

 توجه  با  یطرف  از.  ندیستن قائل بر تشریفاتی بودن تنفیذ  روازاین  ،انددانستهمکلف بر عدم تنفیذ  
و    ل یوک فرضیه    ،شودمی  یمعرف   و  انتخاب  یمردم  انتخابات  قیطر   از  جمهوررئیس  نکهیا  به

و  ندهینما دو  به  جمهوررئیسبنابراین    ،شودیم  متبادر  ذهن  بهمردم    یسو از    یبودن  واسطه 
از سوی   انتخاب مردمی و مشروعیت  اقدامات و    تواندمی  فقیه  ولیمؤلفه  مربوطه  در جایگاه 
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ختیارات و تصمیمات وی مورد واکاوی  ست تا اا ضروری    روازاینغاز کند،  تصرفات خود را آ
گیرد.   قرار  مداقه  آیا  بدین و  که  آحاد بهمنتخب    جمهوررئیسصورت  از طریق  انتخاب  واسطه 

به    بنابراین اقدامات و تصمیمات او تنها محدود  شود،میملت، نماینده و وکیل ایشان محسوب  
ی  ؟است   شده  تعیینچارچوب   اینکه به موجب مشروعیت  از ا یا  تنفیذ رهبری،  فتن به موجب 

موارد   از  فراتر  چیزی  او  تصمیمات  و  اقدامات  لذا  است،  برخوردار  ولی  و   شدهتعیین شئون 
نسبت   ،که آحاد ملت هستند  علیهممولیبر مبنای مصلحت    تواندمیو    است چارچوب مشخص  

باب   از  نه  مردمی  انتخاب  اینکه  یا  کند؟  اقدام  صالح  و  الزم  تصمیمات  اخذ  یا  »به  والیت« 
 ؟ ست منزله »بیعت« با اوبلکه به ،»وکالت«

  و   ت ی ماه  ،یمبان  یحقوق  و  یفقه  لی»تحل  مقاله  باره،  نیدر ا  گرفتهصورت  هایپژوهش  عمده
 محمدمهدی  دیس  نوشته  «یاساس   قانونگذار  کردیرو   بر  دیتأک   با   جمهوررئیس  حکم  ذیتنف  اعتبار
 یفقه  یآرا  و  یرهبر  ذیتنف  محور  لو ح  پژوهش  نیا  در.  است   یمراد  کدخدا  کمال  و  یغمام

شده   نییتب ،که دارد  ایه مطلق ت ی وال به  ت یعنا   با یرهبر ذیتنف  نبودن یفاتیتشر و  ی رسم هان،یفق
 است.  

  ی اساس  حقوق  در  یجمهور   استیر  حکم  ذیتنف  یحقوق  ی فقه  ی»بررس  آن  برعالوه
است   یگرید  وهشژپ  ،یمانی لک و عباس سل  ینوشته غالمرضا بهروز  ران«یا  یاسالم  یجمهور
ا  در  تدو  نیکه    ی بررس  و  لغت   در  ذیتنف  مفهومبر    ه یتکبا    قیتحق  نیا   در.  است   شده  ن یباره 

 ذیتنف  بودن  یاریاخت  و  نبودن  یفاتیتشر  هینظر  ت ینها  درآن    در خصوص مختلف    یهادگاهید
   .است  دهیبرگز را  یرهبر توسط جمهورسیرئ حکم

بر   اتکابا  ،  همقال  نیا  در  که  است   نیا  رد  مذکور  تحقیقات  با  حاضر  پژوهش  زیتما  وجه
»بی نمایندگی«  نهادهای   .است   شده  نییتب  زین  یمردم  انتخابات  فرایند  گاهیجاعت« و »وکالت و 

را نه  نتخاباتشرکت در ا و  رد جمهوررئیسو  یاسی س ندگانی بودن نما لی وک   هیفرضکه  یطوربه
معنا کرده است و    ت«ی کمحا  اب   عت ی»ب  یمعنا  بهبلکه    ،«یشرع  لی»وک  نییتع  یبه    با محسوب 

  ، یاساس  قانون  دراو    یبرا  شدهمطرححدود تصرفات    و  جمهوررئیسانتخاب    طیبر شرا  هیتک
استدر    تبعی  تیوالاز    یو  ی برخوردار رسانیده  اثبات  به  را  اعتبارنامه    تصمیماتش  تنفیذ  و 

رسی ماهیت  با بر  رمنظو   به همین  .داندمیبرای آغاز تصرفاتش را مؤیدی بر آن    جمهور رئیس
 .  دشو موارد مذکور، سعی شده است تا ماهیت تصمیمات وی تبیین 
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 م مفاهی .1

 مفهوم والیت .  1-1
: »َولی بر وزن َفلس به معنای قرب است و والیت با کسره اند گفته در معنای والیت  لغت  اهل 

« )فیومی، ت غالب شد و بر او تمکن یافو استولی علیه یعنی بر او    است و فتحه به معنای نصرت  
نیز  672:  1، ج ق 1405 برخی دیگر  با اند گفته (.  معنای نصرت، و والیت  به  با کسره  »...والیت   :

اصفهانی،   )راغب  است...«  امور  شدن  متولی  معنای  به  ج 1362فتحه  معنای 533:  2،  در   .)
 دیگران از لحاظ جانی و یا مالی یا اصطالحی والیت نیز گفته شده است: سلطه بر دیگری و یا  

ع به  و  یا شرع  و  عقل  به حکم  دو،  )و  هر  عارضی  یا  و  اصلی  ثانوی( به نوان  یا  و  اولی  عنوان 
 (.227:  1380)موسوی خلخالی،  

  اغلبعبارتی، والیت  بهاست.    علیهمولیاختصاصات »والیت« رعایت مصلحت    ترینمهماز  
یت پدر بر فرزند،  « تشریع شده است؛ مانند والعلیهمولیی مصالح فردی یا اجتماعی »در راستا

»ح شخص  برخالف  مصالح  با  منطبق  همواره  که  بر    ،است   حقذیق«  زوجین  حقوق  مانند 
 فبرخالاختیارات و حدود تصرفات ولی،    رو ازاین(.  227  :1380موسوی خلخالی،  یکدیگر )

نیست، بلکه رعایت غبطه و مصلحت    گرفتهدر توافق صورت    شدهتعیینوکیل محدود به حیطه  
 موجب شده است تا گستره و دامنه اختیارات ولی افزایش یابد. علیهمولی
   وکالت مفهوم .  2-1

به دیگری و نائب قرار   وکالت در لغت، اسم مصدر از توکیل است و توکیل را تفویض امری
معنا   او  مورد (.  494:  5، ج ق 1416)طریحی،    اند کرده دادن  )در  دیگری  بر  اعتماد  و  اظهار عجز 

 . ( 1845:  5، ج ق 1410جوهری، ؛  494: 5، ج ق 1416طریحی،  است )   هوکالت( نیز معنا شد 
نمایندگی    طوربه و  وکالت  برای    به   ای  و   یشرع  وکالت   .1:  ت اس   متصور  قسم  دوکلی 
  است  یخاص  فاتیتشر  یدارا  و  است   مطرح  یخصوص  حقوق  حوزه  در  که  وکالت   عقد  یعبارت

 .   است  ی عموم حقوق  حوزه به مختص که یاسی س یندگ ی نما و وکالت  .2 و
  است  شده   تصور  یاقسام  آن  یبرا   که  در تصرف  استنابه   از  است   عبارت  شرع  در  وکالت

  موجب  به   وکالت،  از  معنا  نی ا .  (42:  2ج  ،1392  ، ینیخم  ؛495  –  494:  5ج  ،ق1416  ،یحیطر)
   .دشو می محقق خود به مخصوص آثار و  فاتیتشر با زیجا عقد
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  ی برا  یحقوق  عمل  که  است  یکس  عنوان  ه،دنی »نماگفته شده است:    زین  ندهینما  فیتعر  در
  که   یاسیس  یندگ ینماخصوص    در  و(  3690  :1378  ،یلنگرود یجعفر)  کند«  او  نام  به  و  یگرید

 مردم  یهمکار  از  ینوع  یاسیس  یندگ ی»نما  :اندکردهبیان    ،است   ی ندگ ینمامعنای عام  از    ایشاخه
.  کندمی  فراهم  خود  ندگانینماخاب  تان  قی از طر  ،کنندمی  یزندگ   آن  در  که   را  ایجامعه  اداره  در

 م،یمستقمهین  و  غیرمستقیم  و   میمستق  مشارکت   به  توانمی  را  جامعه  اداره  در  مردم  مشارکت 
  (.38: 1391 ،ییکدخدا) کرد« میتقس

 مفهوم بیعت .  3-1
مبایعت و طاعت  اندگفتهدر ماده بیعت    لغت   اهل بیع و  ایجاب  : بیعت، دست دادن برای 
( و  26:  8ج،  ق1416  منظور،ابناست  تعهد  از  عبارت  نیز  اصطالح  در  ه ک است    یمانیپ(. 

از او و سپردن   یبردارفرمانبر اطاعت و  مبنی  ر(  یا امیم  ک شونده )امام، حاعت یننده با بک عت یب
عت عام عبارت است  یب.  دشو یم. بیعت بر دو نوع عام و خاص محقق  بنددیم  یامور خود به و

  ی شوایعت تنها با پین نوع بی. ا یاوامر و نواهه  همها و  نهیزم  یمام تتعهد بر اطاعت مطلق در  از  
مشروع داردیمعصوم  و    عت خاصیب.  ت  و حیطه مشخص  زمینه  در یک  اطاعت  بر  تعهد  نیز 

 (. 174: 2، ج1382 هاشمی شاهرودی،) دنیجنگ عت با فرمانده بریبمانند  است،محدود 
اخت فقیهان  میان  انتخابات  ماهیت  بودن  بیعت  معتقدند  الدر  برخی  دارد.  وجود  دیدگاه  ف 

معنابیعت   دارد    یهمان  را  اگر  انتخاب  شود،  بهو  محقق  جمعی  را    یجمهور  یمعناصورت 
امتیم و  بیدهد  مردمیاز  انتخابات  بر  اسالم  در  بک ن است  یا   یعت  اگر  با  یه  صورت    یسک عت 
نک فت  گریم خدا  طرف  از  دارایه  بود،  شده  انتخاب  ح  یز  جنبه  الهکدو  ومت  کح  و  یومت 

نَ یِإنَّ الَّذ»  :است   عت«ی»ببه  از انتخاب و تعهد مردم  . مستند این دیدگاه تعبیر قرآن  بودیم  یمردم
بِما عاهَدَ    ینَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْف  یثُ عَل کنْیثَ فَإِنَّما کهِمْ فَمَنْ نَیدیدُ اهلِل فَوْقَ أَیعُونَ اهلَل  یبایِإنَّما    کعُونَیبای

نه با  ینند، هرآک یعت میمحمّد!( ب  یه با تو )اک »آنها    (؛ 10)فتح:    «ماًیهِ أَجْراً عَظیؤْتیهُ اهلَل فَسَیعَلَ
ان  یند به زک عت( یه نقض )بک  یسک ، پس هاست دست همۀ  ینند، دست خدا باالک یعت میخدا ب

نموده و هر   نقض  بزرگ خواهد داد« ک س  ک خود  پاداش  او  به  باشد  با خدا وفادار  در عهد    ه 
خدا    یامبر )ص( از سو یپ  گرچها ایشان بر این باورند:    .(650  -  649:  1380ی،  لموسوی خلخا)

با ومر   اماجامعه بود،    یول  بالاشکال ننموده و تسل یب  ی دم  شدند، و ینم  یم دستورات ویعت 
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برا یهمچن امامت  ائمهین و سای رالمؤمنیام  ین  و  کول  ()ع  ر  عادت  مردم طبق  در ذهن  ن چون 
شده  یم معت و انتخاب مردم مسلّیبا ب  یاست و رهبریه رک     داشته   وجود  ین معنیره آنان، ایس

ها  قهین وثیعت از استوارتری ومت، بک افتن حیت  یانشاء و قطع  یبرا  ز چون در عرف مردمیو ن
ش از مردم خواسته تا با  یخو   یت ظاهریم والیکتح یرم )ص( براک امبر ا یپ سبب ن یبوده، به هم

اک   یزیمردم به چ  چراکه  ؛نندکعت  یب  یو به وفاداریه خود در  آن نقش داشته و  آن به    یجاد 
  ک توان به آن تمس یشتر میدارترند و در مقام نقض عهد ب یمراتب پابه  ،اندخود را ملزم دانسته

د یک عنوان تأبهن )ع(  یرم )ص( و ائمه معصومک امبر ایعت در ارتباط با پیه بکنیپس مراد از ا  .دکر
بد بک است  معننیاست،  آنای تحقق وال  هلیعت وس یه  نزد مردم است و عاملت  ه  ک است    ی ن در 

مردم    یم عملید اطاعت و تسلیتردیاجرا شود و ب  ترمحکمتر و  یصورت قوبهآنان    هایدستور
ت  ی ومت و والک ح  یرم )ص( براک امبر ا ی عت با پیب  ظاهراًگر،  ی د  یاز سو   ز بر آن مترتب است.ین

ق یمان و تصدیا  ن باره، صرفیدر ا  اکهرچ،  ایشان  نبوت و رسالت   یاآن حضرت است نه بر
 (. 322:  2، ج1367 منتظری،) است  یافک 

مقابل،   که    یاعدهدر  نظرند  این  معن  لزوماًانتخابات  بر  نیب  یابه  مصطلح  را یز  ،ست یعت 
معنایب به  امر  یاصطالح  یعت  صاحب  با  تنها  رک اش  امامت  یه  عهدهی است،  را  نبوت  دار  ا 
میم صورت  بیپذیشود،  شخص  تعیرد.  مک   یبا  جایه  قانونگذار  ی یخواهد  مجلس  در    ی را 

قوانبه آورد و  پیدست  معاهدات و  د  یهامانین و  با  را  تدوی مردم  معنا   ،ندکن  یگران وضع و 
سو  از  انتخاب  معنب  کنندهانتخاب  یندارد.  است  کو  ی اه  طریق  الت  از  منتخب  شخص  و 

مردم   »وکیل«  را  وکالت  دانندیمانتخابات  در  منتها  است،  رتو ص.  نهفته  نیز  بیعت  را  یزگرفته 
با دک   یسک  ب  یگریه  میبه صورت مطلق  او واگذار بهومت را  کند، حک یعت  به  صورت مطلق 
مردمک یم و ک هم    یند.  نامزداک ه  به  مطلق  ا   ،دهندیم  یلت  او  میبه  را  حق  در  ک دهند  ین  ه 

  ی بوط به زندگمر   هک را    ییها مانیند و معاهدات و پک   یریگ میامورشان هرگونه خواست تصم
 (.  239: 1380، اهللفضل) ندک  ند، امضایبیآن م یمردم است و او صالح در امضا یعموم

د برخی  مطالب  اما  از  فراتر  را  انتخاب  و  بیعت  میان  اختالف  و    دانندیم  ذکرشدهیگر 
از   قبل  به  مربوط  »انتخابات  که:  توضیح  بدین  است.  تباین  دو  این  میان  ارتباط  که  معتقدند 

اعالم خانت یک  بیعت  است.  او  انتخاب  از  بعد  به  مربوط  بیعت  و  است  مسئول  و  حاکم  اب 
تسلیم و و  آن    وفاداری  در  که  است  امری  یعنی  است  آن   مسئلهعهد  با  عهد  نیست،  انتخاب 
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کسی است که اکنون انتخاب شده و آیاتی که در سوره ممتحنه و سوره فتح، درباره بیعت آمده، 
، بیعت انتخاب نیست، بیعت عهد با آن کسی است که یا از جانب  کندیمرا خیلی روشن  مسئله

شد انتخاب  لنکرانی،  خدا  )فاضل  مردم«  جانب  از  یا  تاریخ https://fa.shafaqna.com/newsه   ،
»انتخاباتی که امروزه   :اندگفتهدیگر نیز در راستای همین دیدگاه    یا عده.  (1400/ 03/ 07:  مراجعه

بیعت به معنای پذیرش طاعت   چراکههمان بیعت عصر اول باشد    تواندینم،  ردیگ یمصورت  
شونده عمل کند و حال آنکه ماهیت  بیعت طبق رأی و نظر    شود یممتعهد    کننده عت یباست و  

اقدام کند اراده موکل  باید بر اساس توکیل و   . انتخابات عکس بیعت است و شخص منتخب 
امر متصور است    ،آن، بیعت قابل فسخ و عزل نیست بر  افزون این  انتخابات و توکیل  ولی در 

 (.  201: 1376)فاکرمیبدی، 
به    تواندینماین است که بیعت در خصوص معصومین )ع(    مذکور   ی هادگاهیدمستخرج از  

  وند دارای اتوسط خد  بالًقبلکه منحصر به پیمان اطاعت از کسی است که    ،معنای انتخاب باشد
مقام والیت و ریاست شده و بیعت مردمی تنها اعالم وفاداری و پذیرش نصب الهی مذکور در 

 .   است جامعه 
در خصوص غیرمعصومین و انتخاب اشخاص برای نهادهای اجرایی در جوامع امروزی نیز  

یافزیرا  ،  به معنای بیعت اصطالحی باشد  تواندینم امامیه مشروعیت  با دیدگاه  ن ولی،  تمطابق 
ع نصب  موجب  به  تنها  و...  یا خاص صورت  حاکم  آرای    ردیگ یمام  عام صرف  نصب  در  و 

مشروعیت   به شخص  نصب    دشو یممالحظه    رو  ازاین.  بخشدینممردمی    ی ولدر خصوص 
شارع باشد   موردنظروی باید حائز شرایط     ،دشو یمن  در عصر غیبت که به نصب عام تعیی  هیفق
با    صرفاًنصب عام خواهد بود. بنابراین در خصوص اشخاصی که  ب به  و منص  گونهنیا   صرفاًو  

ت و نه  محقق شده است صرف انتخاب اس  آنچه،  ندشو یممنصبی    دارعهدهاتکا به آرای مردمی  
نظر است  این  بر  ایران مؤیدی  زیرا به موجب    ،بیعت و رویه قانون اساسی جمهوری اسالمی 

قانون،   ر  جمهورسیرئاین  ولی    امشروعیت خود  تنفیذ  از   ،کندیمکسب    هیفقبا  پس  هم  آن 
نهایت، مشروعیت خود را  رو  ازاینانتخابات.   به   ،واهد آورددست خبهاقدامات وی در  نه  اما 

  ، طی انتخابات صورت گرفته  آنچهفقیه. بنابراین    یولتنفیذ    از طریقبلکه    ،موجب آرای مردمی
تا این مرحله همچنان مفقود    جمهورسیرئ صرف انتخاب و اعالم مقبولیت است و مشروعیت  

  ان یب  متعاقباً کهطورهمان البته.  دشو یمتنفیذ رهبری ثابت  از طریقو پس از اتمام انتخابات  است 

https://fa.shafaqna.com/news
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 و   است   ه یفق  مطلقه  ت یوال  شئون  مقررات  و  نیقوان  یاجرا  و   قضا  ،یقانونگذار  شد،  خواهد
  ی معنا   به...    و  یاسالم  یراو ش   مجلس  انتخابات   ، یجمهور  است ی ر  انتخابات  در  مردم  مشارکت 

  ی اصطالح  یمعنا  به  عت یب  شد،  گفته  کهطورهمان  رایز  ،شودیم  قلمداد  یماسال  حاکم  با  عت یب
  مقدس  شارع  طرف  از  مردم  ی سو   از  ت یمقبول  از  شیپ  شخص  که  شودیم  محقق  یزمان

  نیا  هیفق  ی ول  خصوص  در  و  باشد  شارع  یسو   از  دهیبرگز  و  منتخب   و  باشد  افتهی  ت ی مشروع
  ا ی   و  ی جمهور  استی ر  انتخابات  در  ملت   مشارکت   و  است   شده  کسب  امع  نصب   به   ت ی عروشم

  به ،  هستند  هیفق  یول  شئون  از  ی بخش  یاجرا  دارعهده  کیهر  که   مجلس  ندگانینما   انتخابات
سوی    بنابراین  .است  یو  با  عت یب  یمعنا از  شرکت    در   که  یکسانبیعت    ،اندنکردهانتخابات 

  ی سو  از  آورالزام   یتعهد  تحقق  و  کنندگانعت یب  یبندیپا  که  عت یب  آثار  لذاواهد شد،  محقق نخ
  در   اما.  است   آورالزام  کنندگانعت یب   یسو   از  عت یب   چراکه  ،شد  نخواهد  مترتب   زین  ستهاآن 

 که  معتقدند  یبرخ.  است   اختالف  ،شودیم  عت یب   یو  با  که  یفرد  یسو   از  آن  جواز  و  لزوم
  در (  ع)  نیحس  امام  که  طورهمان  ،بردارد  را  خود  ت عیب  تواندیم   و  است   زیجا  او  یسو   از  عت یب

 دو   هر  یسو   از  را  عت یب  زین  گر ید  یبرخ.  برداشت   مسلمانان  یرو  از  را  خود  عت یب  عاشورا  شب 
  برداشت  را  جهاد   عت یب   تنها(  ع)  نیحس  امام  عاشورا   شب  در  که  معتقدند  و  دانندیم  الزم  طرف

   (.68: 1377 ،یورهسم) رداد زین ینامخالف هینظر نیا  که را امامت  عت یب نه و
انتخاب   از  امری جدای  بیعت  که  است  این  این   شتریپچنانکه    ،است بنابراین حق  به  نیز 

زیر شد،  اشاره  صورت  دیدگاه  )ع(  معصومین  خصوص  در  که  اصطالحی  معنای  به  بیعت  ا 
ر  صتنها اعالم وفاداری و مقبولیت فرد منتخب از سوی خداوند متعال بود. اما در ع  ، گرفت یم

و   است  انتخاب  صرف  نهفته    توانینمحاضر،  اطاعت  و  وفاداری  انتخاب،  این  در  که  گفت 
بیعت الزم    کهیدرحال  ،اطاعت فرد منتخب نیز وجود دارد  زیرا امکان عزل و خروج از  ،است 
بر راه نداشتن    1البالغهنهجه برخی با استناد به نامه هفتم از  کو فسخ در آن راه ندارد. چنان  است 
  عتیب ه یفرض  بر که  یگرید نکته (. 199: 1376)فاکرمیبدی،  اندکردهنظر در بیعت تصریح دتجدی
وی در نهایت    که  است   نیا  ،کشدیم  بطالن  خط  انتخابات،  قیطر  از  جمهورسیرئ  انتخاب  بودن

  او  به  که  یکسان  ی حت  ،است   کشور  مردم  همه  جمهورسیرئ  و  مسئول  ملت   آحاد  یتمام  قبال  در
  تینها  در   ،اندنداده  یرأ  منتخب   جمهورس یرئ  به  که  هم  یاشخاص  مقابل،  در   و  اندنداده   یرأ
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  ی دولت  مقررات  و  دولت   مصوبات  از  و  بشناسند  ت یرسم  به  جمهورسیرئ  عنوانبه  را  او  دیبا
    .کنند ت یتبع

حوی  نبه  ،ست ینماهیت انتخابات »بیعت به معنای اصطالحی«  د  شبا عنایت به اینکه روشن  
آ  بتوان  که جاری  نآثار  انتخابات  را  »وکالت«    صرفاًدانست،    بر  و  »والیت«  مؤلفه  دو  آثار  به 
تصمیمات    پردازیممی بر  آثار  این  انطباق  با  تصمیمات  جمهورسیرئتا  این  اعتبار  و  ماهیت   ،

 .  دشو تبیین 
   « یسا یس  »وکالت و  «یشرع وکالت   »و احکام    آثار .2

  ها آن یک از  نون به بررسی آثار هر ی« اک س سیا   پس از تبیین مفهوم کلی »وکالت شرعی« و »وکالت 
 .   د شو ماهیت تصمیمات وی روشن    جمهور س ی رئ انتخاب    فرایند تا با تعمیم آن بر    د شو ی م اشاره  
 انتخاب وکیل  .  1-2

گ  شرعی  وکالت  تعریف  در  جایز  چنانکه  و  بالغ  عاقل،  فردی  که  موکل  است:  شده  فته 
اتش وکیل قرار  امری از امور در زمان حی   مشخص دیگری را برای انجا  تواندیم  ،التصرف است 

بنابراین  عالوهدهد.   باشد،  جایز  آن  انجام  که  باشد  عملی  وکالت  مورد  که  است  آن، شرط  بر 
قدرت داشتن موکل بر انجام مورد وکالت    همچنین  توکیل در غصب و امثال آن صحیح نیست.

مال    یریگ بازپس توان    ومثال اگر غاصب مال کسی را غصب کرده باشد و ا  برایشرط نیست.  
باشد،   نداشته  را  قدرت    تواندیمخود  که  کسی  دارد  یریگ بازپسبه  را  بدهد   ،مال  وکالت 

از 43:  2، ج1392)خمینی،   این است که عمل مورد وکالت  از دیگر شرایط صحت وکالت   .)
  امور قابل نیابت باشد، لذا وکالت در عملی که مباشرت موکل در آن شرط است، صحیح نیست

 (.   44: 2، ج1392خمینی، )
  ی و به موجب قانون اساس   است   یگرید  سبب به  یاسیس  ندهینما   و  لیوک  انتخاب  موضوع  اما

با  رانیا  یاسالم   ی: »در جمهوریقانون اساس  6اصل    طبقشده است.    نییتع به    دیامور کشور 
انتخاب    یعموم  یاتکا انتخابات:  راه  از  شود،    ی شورا  مجلس  ندگانینما،  جمهورسیرئاداره 

اصل  عالوه...«.    ،یاسالم در  آن   مجلس  قیطر  از   مقننه  قوه   »اعمال:  است   شده  مقرر  58بر 
 طیمنظور شرا  نی...«. به هم  شودیم  لیتشک  مردم  منتخب   ندگانینما  از  که  است   یاسالم  یشورا
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نکنندهانتخابشونده و  خابانت وظا  فاتیتشر  ز ی،  قانون    زین  ندهینما  فیآن و    و   یاساستوسط 
   .است  شده نییتع یاسالم  یشورا مجلس انتخابات نو قان

 یط وکیل شرا.  2-2
شده   ی شرع   ل ی وک برای    ط یشرا   عنوان به   آنچه  دانسته  چ   ، معتبر  آن  در   ی ز ی همانند  که  است 

 ست ی اما عدالت و اسالم معتبر ن  ،بلوغ و کمال عقل   ی عن ی   ؛ شده است   ی خصوص موکل معتبر تلق 
کافر ذم   انو ت ی مبلکه    ،(392:  2، ج1387  ، ی طوس  خ ی)ش  ن  ای و    یفاسق،   یشرع   لی وک   ز ی مرتد را 

 وکالت   عقد در    زی ن   ت ی (. جنس43:  2، ج 1392  ، ی نی ؛ خم 25:  2، جق 1424الغطاء،  کاشف )  د ی گردان
 استنابه   تواند ی م   زن  که   ی موارد   همه   در  توانند ی م  ز ی ن  زنان   بلکه   نشده،   لحاظ   خاص   موارد  در  جز 
 (.37:  1392  ، ی رکوهسا  ی د ی جمش و   یم ی رعظ ی )م   شوند  ل ی وک  ، باشد   داشته   تصرف   در 

  یی توانا  و   اریاخت   عقل،  لوغ،بر ب عالوهی  اسیو وکالت س  یندگینما  در  که  است   یحال  در  نیا
دانسته شده   یالزم و ضرور  کنندهانتخاببرای نماینده و    زین  ی گرید  طیشرا   وکالت،  مورد  انجام

  هنگام   شوندگانخابتان»:  یاسالم   یشورا  مجلس  انتخابات  قانون   28  مادهموجب    بهاست.  
  نظام   به  یعمل  التزام  .2  اسالم  به  یعمل  التزام  و  اعتقاد  .1:  باشند  ریز  طیشرا  یدارا  دیبا  نامثبت 

به    یابراز وفادار  .4  رانیا  یاسالم   یکشور جمهور  ت یتابع  .3  رانیا  یاسالم  یجمهور  مقدس
  ا ی ارشد    یناسشکار  یلیداشتن مدرک تحص  .5  هیمطلقه فق  ت ی وال  یو اصل مترق  ی قانون اساس
از   یدر حد برخوردار  یجسمسالمت    .7  هیسوء شهرت در حوزه انتخاب  نداشتن  .6معادل آن  

 و ...«.  ییا یو گو  ییشنوا  ،ییناینعمت ب
بارز    مجلس  ندگانینما  برای  شدهلحاظ  طی شرا  ،شد  مشاهده  کهطورهمان مصداق  که 

از    ،است   یاسی س  یندگ ینما   ط ی شرا  نیا.  است   وکالت   دعق   در  لیوک   یبرا  الزم  طیشرافراتر 
نظر گرفته   در  ،است   کشور  به  مربوط  مهم  امور  که  یاسیس  یندگ یدر نما  وکالت   موردمتناسب با  

   .دشو  محدودتر ب تمرابه ندهیو نما  لیوک   دامنهو موجب شده است تا  شده

 فات وکیلحدود تصر. 3-2
. امام  استد  عق  رد  ذکرشدهحوزه اختیارات وکیل در عقد وکالت محدود به مفاد و موارد  

)ره(   به  دیفرما یمخمینی  تنها  باید  »وکیل  وکالت    آنچه:  مورد  عنوان  به  وکالت  عقد  در  که 
(. در واقع اختیارات وکیل  47:  2، جتایباشاره شده است بسنده کند« )خمینی،    ظاهراً و    حاًیصر

در آن    یله فضو ک باشد    یزیچ مورد وکالت  اگر  بنابراین    ،محدود به توافق صورت گرفته است 
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(.  48-47  :2، جتایبخمینی،  ) ل توقف دارد  ک ، صحت آن بر اجازۀ مو عقودمانند    ،است   یجار
ن وکیل  تصرفات  در  موکل  رضایت  نیز  بنابراین  عرف  داللت  و  دارد  کلیدی  برای    صرفاًقش 

 تفسیر حدود این تصرفات در محدوده اراده موکل است.  
  کنندگان انتخاب   اراده  به  دیمق  و  محدود  ت،سا  مطرح  یاسیس  یندگ ینما  و  وکالت   در   آنچه  اما

.  کند  اظهارنظر  کشور  به  مربوط  و  یجار  ورام  یتمام  در خصوص  تواندیم  ندهینما   بلکه  ،ست ین
  همه   در  دارد  حق   و  است  مسئول  ملت  تمام  برابر  در  ندهینما  »هر:  یاساس  قانون  84  اصل   طبق

  حوزه   یآرا  واسطه  با  نکهیا  با  ندهیانم  واقع  در.  د«ینما  اظهارنظر  کشور  یخارج  و  یداخل   مسائل
  به   که  ی کسان  صرف  نه   است   مسئول  ملت  آحاد  قبال  در   اما  ،شود یم  مجلس  وارد  خود  یانتخاب

 . اندداده یرأ یو
 عزل و استعفای وکیل  . 4-2

نسبت    توانندیمو هریک از طرفین    ندهستاز جمله احکام بارز عقد وکالت    استعفاعزل و  
با    ،عقد وکالت جواز آن از ناحیه طرفین است   یهایژگ یوزیرا یکی از    ،به فسخ آن اقدام کنند

بر قول صحیح الزم است که وکیل از  بنا  ،که وکیل را عزل کندصورتیاین تفاوت که موکل در
مطلع   عزل  فرض   اما،  دشو این  وک   یدر   باطل  عقد  مطلقاً  ،کندیم  یر یگکناره  وکالت   از  لی که 

 (. 371-369: 4، جق1410)شهید ثانی،  ریخ ای  شود مطلع یریگهرکنا نیخواه موکل از ا ،شودیم
متما   ز ین  نهیزم  نی ا   در  یاسیو وکالت س  یندگ ینما   ی اسی س  ندهی نما  اری اختدارد.    یزیقواعد 
ا  ست ین  کنندگانانتخابو    موکل   اذن  بر   مشروط برداشته شدن  با  ن  نیتا    ز ین  او  یندگ یما اذن، 

تصو   ،شود  ساقط  از  پس    ران یا  ملت  تمام  ندهینما  او  مجلس،   توسط  ی و  ه بارناماعت  ب ی بلکه 
  امکان  لی وک   یبرا  که وکالت  عقد برخالف  نیهمچن(. ی اساس قانون  84)اصل  گرددیم محسوب

د  ل یتوک  دارد،    یگر یبه  اساس   85صدر اصل    براساسوجود  نما  یقانون    به   قائم  ی ندگ یسمت 
  و   یبررس  با  یبرخ  :است   شده  گفته  چنانکه  ،ست ین  یگرید  به   یواگذار  قابل  و  است   شخص

  محقق   ملت   یسو   از  یندگ ی نما  نیا  گرچها  که  شدند  نیا  بر  شورا  مجلس  بر  وکالت   آثار  قیتطب
  ط یشرا  با  است   ت یوال  یاعطا  نیا  بلکه  ،شود  دانسته  وکالت   تا   گرددنمی  موجب   ن یا  اما  ،شده

جم   توانندنمی  مردم  آحاد  که  ینحو به.  آن  خاصه از  که  وکالت  برخالف  کنند  نقض  را  ه  لآن 
جا  همچن  زیعقود  است.  نقض  قابل  موکل  شخص  توسط  آن  هر  و  و    ت یوال  نیا  نیاست 

شورا منتقل کنند. به   یوکالت به اعضا  قیتا بتوانند آن را از طر  ست یافراد ملت ن  یبرا  مومت یق
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  عضو  به  لیتوک   واسطهبه  را  آن  تا  ندارند  خودشان  بر  یتیوال  ملت،  آحاداز    کی  هر  یبرا  ،یعبارت
 (. 172: 3ج ،ق1421 ،یطهران ین ی)حس بدهند تقالنا یشور مجلس

داخلی مجلس شورای اسالمی: »هر نماینده که اعتبارنامه او به    نامهنییآ  90مطابق با ماده  
موکول به تصویب    استعفااز مقام نمایندگی استعفا دهد. پذیرش    تواندیمتصویب رسیده است  

است«.   آن،  عالوهمجلس  مقرر نتخابات  اقانون    8ماده    4تبصره  بر  اسالمی  شورای  مجلس 
  بیتصو   از  قبل  و  انتخابات  صحت   د ییتأ  از   پس  نیمنتخب  از  کیهر انصراف  رشیپذ...  »:  داردیم

به موجب تصریح    نیبنابرا برسد«.    یاسالم  یمجلس شورا   ب ی به تصو   ست یبا یم  زی ن  اعتبارنامه
 نقشی ندارد.   در انصراف نمایندگان هیچ  کنندگانانتخابقانونگذار رضایت و رأی 

 ابطال قهری عقد وکالت  .  5-2
ز طرفین باطل  یک اواسطه موت، جنون و اغمای هربهعقد وکالت به اقتضای جواز خود  

زمان  دشو یم از   یهوشیب. خواه  اعم  دائمی،  یا  باشد  ادواری  جنون  و خواه  کم  یا  باشد  زیاد 
و آگاهی بیابد یا خیر.    میک از این موارد در وکیل، علاینکه موکل نسبت به عارض شدن هر

نسبت به آن وکیل اختیار کرده است نیز    آنچهواسطه حجر موکل در  به، وکالت  هانیابر  عالوه
 (.   371-369: 4ج، ق1410،یثان دیشه ) دشو یمباطل 

، با  دشو یمبرخالف عقد وکالت که به موجب فوت، جنون و اغمای یکی از طرفین باطل  
برای   موارد  این  نمایندگی  کنندهانتخابوقوع  سمت  نقش   چراکه،  شودینمل  باط  مطلقاً، 

انتخابات    کنندهانتخاب به  بدهد،  است محدود  رخ  نماینده  برای  موارد  این  که  فرضی  در  اما   .
ندارد و  ا باره  این  انتخابات مجلس شورای اسالمی تصریحی در  قانون  داخلی    نامهنییآگرچه 

ت رئیسه تعیین أاعضای هی  س مجلس و سایریبرای فوت رئ  صرفاًمجلس شورای اسالمی نیز  
)ماده   کرده است  انتخابیه  18تکلیف  نماینده، حوزه  با فوت  که  بدیهی است  فاقد   تواندینم(. 

باشد،   ماده    روازایننماینده  اساس  طریق   4بر  از  اسالمی،  شورای  مجلس  انتخابات  قانون 
 .  دشو یمبرای حوزه مذکور نماینده تعیین  یادورهانیمانتخابات 

نیز   و  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  یا    نامهنییآقانون  و  جنون  به  نسبت  آن،  داخلی 
سکوت   نماینده  شورای    28ماده    7تبصره    صرفاًو    اندکردهاغمای  مجلس  انتخابات  قانون 

ح در  جسمانی  »سالمت  برای اسالمی  را  گویایی«  و  شنوایی  بینایی،  نعمت  از  برخورداری  د 
حانتخاب گفت  نامثبت ن  یشوندگان  بتوان  است  ممکن  است.  دانسته  این    الزم  اینکه  از  پس 
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برای   بودن    نامثبت شونده حین  انتخابشرایط  اگر در ضروری  دانسته شد،  از   هاآنالزم  پس 
هر چیزی که این سه    روازاین.  شودیماستصحاب    هاآنک شود، لزوم برخورداری از  انتخاب ش

 . کندیمشود، سمت نمایندگی را باطل  هاآن مدی ارناکایا موجب مورد را زائل کند 
ای اسالمی، شرط »عاقل بودن« را  است که قانونگذار در قانون انتخابات مجلس شورشایان  
داخلی مجلس نیز نسبت به    نامه نییآ(، و  27الزم دانسته است )ماده    کنندگانانتخابتنها برای  

،  دشو یمموانع اعمال حقوقی محسوب    نیترمهمآن ساکت است. اما با توجه به اینکه جنون از  
 ز سالمت قوای عقلی نیز ضرورت خواهد داشت.   برخورداری نماینده ا

یا    آنچهبرخالف   نماینده  فوت  با  سیاسی  نمایندگی  در  است،  مطرح  شرعی  وکالت  در 
به روند مجلس وارد    کنندهانتخاب ب  یاندهینمادوره    کهیهنگامو    شودی نمخللی  او   ه با فوت 

برسد انتخابات    ،پایان  برگزاری  وارد   یادورهانیمبا  دیگری  نماینده  وی  انتخابیه  حوزه  در 
    (.132: 1394 )ابوالحسنیها، دشو یممجلس 

 یاس ی س   ی ندگ یکه وکالت و نما  د ش روشن   ک ی و آثار هر  ی ندگ ینما  قسم   دو  ن ی ا آثار مالحظه  با 
 که  است   ن ی ا  از   عبارت   ی ژگ یو  ن ی رت مهم .  است   ی خصوص   حقوق   در متفاوت از عقد وکالت    ار یبس 
و    کند ی نم  ت ی تبع   موکل   اذن   از   ل، ی وک   برخالف   ی اسیس   نده ی نما  واقع  در   افراد  ل ی وک   قتًای حقو 

صحت   چراکه   ، ست ی ن  است   مطرحخصوصی    حقوق   در   که   یی معنا  به   کننده انتخاب  و  نفوذ 
نمای  وی  اقدامات  اعتبارنامه  تصویب  به  منوط  سیاسی  و    است نده  اراده  صرف  ذن انه 

 هی فق   ی ول   ی سو   از   مأذون   ی در حقوق عموم   شده مطرح   نده ی نما   گفت   د ی با   ن ی بنابرا   . کنندگان انتخاب 
به تشکیل مجلس شورای   ه ی فق  ی ول به موجب رضایت   و  م ی رمستق ی غ  صورت  بهرا    اذن  ن ی ا  و  است 

است به اسالمی   آورده  شد،    که طورهمان   رای ز  ، دست   هی فق  یول   شئوناز    ی کی   ی قانونگذارگفته 
 بر   و   است   کرده   ض ی تفو   ی اسالم   ی شورا   مجلس   به   ران ی ا   ی اسالم   ی جمهور   نظام   در   ی و ه  ت ک س ا 

در اصل بدین .  دارد   نظارت   آن  که  فقیه    57  توضیح  مطلقه  بر والیت  اساسی  شده   ح ی تصرقانون 
کارگزاران  همه  مشروعیت  که  است  این  فقیه،  مطلقه  والیت  نظریه  پذیرش  نتایج  از  و  است 

اختی  صرفًاحکومت   اس ا در  حاکم  است  ر  این قائال (.  69:  1396  ، ی عامر  و   نژاد ب یحب ) المی  ن 
در تنظیم و تدوین قوانین   ه یفق   یول مشاوران و مجریان    صرفًادیدگاه بر این نظرند که کارگزاران،  

خود   تواند ی م مثال    برایمحصور در نهادهای حکومتی جدید نیست و    ه ی فق ی ول   روازاین هستند.  
 (. 515:  ق 1432  ،ی )مؤمن قم   کند تفویض    ، داند ی م که صالح    یا عده را به    یا آن قانونگذاری کند  
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 یضمن  صورت به   ز ین   ندگان ی نما  ،ی اسالم   ی مجلس شورا  لی به تشک   نسبت   ه ی فق   ی ول   اذن   با   ن ی بنابرا
 . ابد ی ی م   ت یمشروع   ها آن   تصرفات   و   اقدامات و   د هستن   هی فق   ی ول  ی سو  از   مأذون 

با    درآن    ی اصطالح  ی معنا  یاسی س  ندهیانم  بر  ل«ی»وک   عنوان  اطالق  ن یبنابرا وکالت  باب 
  واگذار   و  یگرید  به  کردن  اعتماد  یعنی  آن  یلغو   یمعنا  ث یبلکه از ح  ،ست یخاص ن  فاتیتشر

   .است  یگرید به یامر کردن
   جمهور س ی رئ  مات یتصم   تی ماه  نیی تب .3

 انیم   ارتباط   که   د ش   روشن   وکالت،   و   عت ی ب   نهاد   دو به    نسبت انتخابات    گاه یجا   ی بررس از    پس 
 یمردم   انتخابات   صرف بر آن،  عالوه است.    ن ی تبا   ی اصطالح   ی به معنا  عت ی و ب  ی انتخابات امروز

معنا   ی وکال منتخب    ندگان ی نما تا    شود ی نم   موجب  به  که ی طوربه   ، باشند   ی شرع   کیل و   ی مردم 
 اطالق  ث یح   از  بلکه  ، باشد  مردم  توسط  شده ن ی یتع  حدود  و  اذن   به   منوط  ها آن  تصرفات  و  اقدامات 

در   . شوند ی م  ده ی نام  مردم   ل یوک   منتخب   ندگان ینما   ، ی اس ی س   یندگ ی نما  بر   وکالت   ی لغو   ی نا ع م 
تصرفات   و  اقدامات  بودن   تنها نه نیز    جمهور س ی رئ خصوص  شرعی  وکیل  موجب  انتخابات 

محسوب    ، شود ی نم   جمهور س ی رئ  اسالمی  حاکم  کارگزار  او  و   شود ی م بلکه  تصمیمات  در  و 
کرده   کسب  رهبری  رسمی  تنفیذ  با  را  والیت  این  که  دارد  والیت  چراکه اساقدامات خود  ت، 

 . است   هی مطلقه فق   ت یوال  شئون   از   قانون  ی اجرا و   قضا ،  ی قانونگذار  ، گفته شد   شتری پ 
 انتخاب  ط یشرا سپس    ، شودی م  ان یب   اجمال به   ت« ی »وال  آثار   و   ها ی ژگ ی و   از   یبرخ دا  ابت   لی ذ   در 

  . رد یگ ی م   قرار   قی تطب   و   ی بررس   مورد   او   ی ری گ کناره  و   عزل   امکان   و  تصرفات   حدود  ، جمهور س ی ئ ر 
 آثار »والیت«  .  1-3

 ی ول  انتخاب. 1-1-3
ولی   انتخاب  نحوه  والیت  ویژگی  این  طورهمان.  است اولین  به  فقیهان  اشاره  مسئله  که 

ن به نظریه نصب ولی فقیه در ادامکان انتخاب ولی متصور نیست. معتق  هیعلیمولبرای    ،اندکرده
توان به انتخاب مردم  ی نم  ،عادل  یان فقهایه از میفق  یولن  ییدر تععصر غیبت بر این باورند که  

این    ردک   کتمس را  از دالیل  ادله خود یکی  بیان  در  در   توانندینم  همیعلیمولکه    انددانسته و 
باشند داشته  نقشی  ولی   یکس  به  را  آن  بخواهند  تا  ت سین  مردم  حق  ت ی حاکم  چراکه  ،تعیین 

 یقابل  مبدأ  که  ی»مردم:  اندگفتهنیز    گرید  یبرخ(.  32:  1ج  ،1391  ،یزدی  مصباح)  دکنن  واگذار
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  نظر  تبادل   با  و  باشند  آن  زمامدار  تا  بود  نخواهند  اری اخت  صاحب   آن،  یفاعل  مبدأ  نه  اندحکومت 
 مردم  یآرا  به   وعرج  رو، ازاین(180:  1369  ،یآمل  یجواد)  نندیافری ب  و  کنند  انشا  را  آن  گریهمد
  اضطرار   باب   از   و  یثانو   عنوان  بربنا   و   نظام  به  مردم  اعتماد  جلب   همچون   یموارد  سبب به  تنها

 (. 270: 8، ج 1367، منتظری) است 
   یول ارات ی اخت  حدود. 2-1-3
ولی    مسئله اختیارات  حدود  م  طوربه.  است دیگر  فقهی  مختلف  ابواب  در  الحظه  کلی 

 .  است شرط استقرار و استمرار والیت  هیعلیمولیت مصلحت که رعا دشو یم
این اختیارات    ،ذکر شده است   110در قانون اساسی نیز اگرچه اختیارات ولی فقیه در اصل  

ور حکم حکومتی در به موجب صد  همیعلیمولو مؤلفه مصلحت    شودینمبه همین جا محدود  
  ی شور و اجراکت  یه حفظ نظم و امنک را    یتارای اخت  تمامیه  ی فق  نیبنابرانظر گرفته شده است.  

 (. 474: 1380 موسوی خلخالی،) ست دارد، دارا یبدان بستگ یام اسالمکاح
 ولی   یر یگکناره عزل و  . 3-1-3

به اینکه حاکم اسالم ی در عصر غیبت، مشروعیت خود را با نصب عام از شارع  با توجه 
( و این مهم بر  55:  1385ظاهری،  ، عزل وی تنها از سوی شارع متصور است )مدکنیمکسب  

، یعنی اگر فقیه دارای  ردیپذیمشارع صورت    موردنظرمبنای تحقق و یا عدم تحقق معیارهای  
والیت وی نیز    پابرجاست و مادامی که این شرایط    دشو یمی ثابت  والیت و  ،شرایط الزم بود

 استمرار دارد.  
از سوی شخص یا گروهی خاص، این  شده برای عدم امکان عزل ولی  ارائهدر واقع، مبنای  

ل ولی نیز  ، عزدشو ینمجعل والیت به دست فرد یا گروهی خاص محقق که طورهماناست که 
و اینکه فقیه به موجب اعالم خبرگان رهبری    نیست   ریپذامکانتوسط شخص یا گروه خاص  

صب و  ، در واقع صرف اعالم منعزل شدن وی است. و خبرگان نقشی در وقوع نگرددیمعزل  
 (.  123: 1، جتایب، یزدیمصباح عزل وی ندارد )

ت خود را فقط از یمشروعکه حاکم جامعه    ییآنجااز  : »اندگفتهمعاصر نیز  از فقیهان    یاعده
ط از  یهان واجد شرایندارند. فق  یدخالت  یدر نصب و عزل و  وجهچیهرد، مردم به  یگیشارع م

صفا  اندشدهنصب شارع    یسو  دادن  دست  از  با  رهبرو  م  خودخودبه،  یت  « شوندیعزل 
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(. بنابراین مقوله »عزل« در خصوص ولی از اساس متصور نیست،  268:  8، ج1367منتظری،  )
»انعزال« است و معیار، تنها وجود و فقدان شرایط الزم   ،باشدیمبرای وی مفروض    آنچهبلکه  

 از نظر شارع است.  
  ی ر یگ کنارهی است، زیرا برای ولی امکان  ول  یریگکنارهتحقق  ، عدم  دیگرحائز اهمیت  نکته  

که سمت والیت بیش از    سبب بدین  ،در آن چیزی که نسبت به آن والیت دارد متصور نیست 
  در این مقام  آنچه  روازاین(.  137:  1373)شعبانی،    است آنکه ایجاد حق کند، حکم و تکلیف  

از شرایط والیت   است مطرح است، عزل قهری   ؛  دشو یم، محقق  که در صورت فقدان برخی 
و عزل ولی فقیه گفته شده است   یریگ کناره  خصوصمانند آن چیزی که در قانون اساسی در  

 (. 137و134 :1373شعبانی، )
   جمهور س ی رئ ماتی تصم  و  طیشرا  ی بررس.  3-2

   جمهوررئیس انتخاب  . 1-2-3
مردم است که با رأی مستقیم    جمهوررئیسمقام اجرایی کشور    ترینعالی  ،یرهبر  از  پس
ویشودمیانتخاب   تصمیمات  نفوذ  اما  محقق    .  انتخاب  این  صرف  قانون  دشو نمیبه  بلکه   ،

بند با  مطابق  حکم    110اصل    9  اساسی  امضای  انتخاب،  این  به  بخشیدن  الهی  مشروعیت  با 
 2  ماده  آن،  برعالوه  ریاست جمهوری را پس از انتخاب مردم بر عهده رهبری قرار داده است.

  ی را شو   توسط  ی جمهورسی رئ  اعتبارنامه»:  داردیمقررم  یجمهور  است یر   تانتخابا  قانون
جنبه    شایان  .«گرددیم  میتقد  یرهبر  مقام  حضور  به  و   هیته   نگهبان امر  این  که  است  ذکر 

مردم  منتخب  صالحیت  احراز  صورت  در  تنها  است  موظف  رهبر  بلکه  ندارد  تشریفاتی 
است که    علت ن یمهم بد  نیا   .(205:  1373نی،  )شعباد  کنقوه مجریه را به او واگذار    مسئولیت 
  جمله   از   حکومت،  ینهادها  همه   و  است  نظام  تیمشروع   منشأ  هیفق  یول  نصب،  هینظر  براساس 

ج1367  ،ی)منتظر  ابندییم  تیمشروع  یو  ذیتنف  با   کشور  نیقوان  و  گانه سه  یقوا  ،8  :279  )
  ن،یتقنست،  سی ذکر شده ااز قانون اسا  57اصل  که    فقیه  مطلقه  ت یوالاصل  بر اساس    نیهمچن
بر   یقانون اساس  در  هرچند  ، ندهست  هیفق  یول  شئون  از  ن،یقوان  یاجرا  ایو اعمال قدرت    قضا

  روازاین  .شوندیم  محسوب  هیفق  مطلقه  ت یوال  اقتضائات  از  اما   ،نشده است   حیموارد تصر  نیا
قوای  مشروعیت  به  خصوص  به  گانهسهدهی  در  رسمی  تنفیذ  تنفیذ   و  جمهوررئیسواسطه 
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  تنها نهاز سوی وی    ،برای مجلس )تشکیل مجلس و تفویض تقنین به آن( صورت گرفته  ضمنی
 خودداری کند.   هاآن از تنفیذ  تواندیمبلکه  ،جنبه تشریفاتی ندارد

در   )ره(  خمینی  فقیه  م   خصوصامام  نصب  با  جمهوری  ریاست  »و  دیفرمایمشروعیت   :
ولی   فقیه  نصب  با  باید  آن  مشروعیت  و  چون  تنفیذ  را  شریف  ملت  رأی  اینجانب  باشد،  امر 

ایشان در خط   ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسالمی ایران منصوب نمودم، و مادام که 
آن   مقدس  احکام  پیرو  و  عزیز  مصالح    باشندیماسالم  در  و  تبعیت  ایران  اساسی  قانون  از  و 

باشند و از فرامین الهی و    در حدود اختیارات قانونی خویش کوشا  الشأنمیعظکشور و ملت  
قانون اساسی تخطی ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوت خود باقی است. و اگر خدای ناخواسته  

 (.  540-539: 1392ن را خواهم گرفت« )خمینی، آن عمل نمایند، مشروعیت آ برخالف
آن : »... بر حسب آنکه مشروعیت  فرمایدمیایشان در اولین تنفیذ حکم ریاست جمهوری  

فقیه   نصب  به  و    الشرایط جامعباید  تنفیذ  را  ملت  رأی  حکم،  این  موجب  به  اینجانب  باشد، 
م؛ لیکن تنفیذ و نصب اینجانب و رأی ملت مسلمان ایران ایشان را به این سمت منصوب نمود

از قانون اساسی اسالمی   تبعیت  از احکام مقدسه اسالم و  ایشان  محدود است به عدم تخلف 
(  »...   سلب  ،(ره)  ینیخم  امام  انیب  نیا  در  توجهشایان    نکته(.  262  :1392مینی،  خایران 

  را   ت یمشروع   سلب (  ره)  امام.  است   شده  نصوبم  آن  یبرا  که   است   یسمت  از  یو  ت ی مشروع
ندانسته، بلکه ابتدا    (و مجلس شورای اسالمی  مردم  ندگانینما  رأی  ای  و )  مردم  یرأ  گرو  در  تنها

ه، سپس مبنای رأی مردم را مورد اشاره قرار داده است. بدین بیان به اختیار ولی فقیه اشاره کرد
به  که مردم   این تصور  به اجرا  بهکه وی قوانین را    انددادهرأی    جمهورسیرئبا  کامل  صورت 

بنابراینآوردیدرم که    ،  دارد  استمرار  زمانی  تا  ایشان  انجام   جمهورسیرئحمایت  به  نسبت 
دن  در صورت وارد آمرو  ازاین  ،شده تبعیت کندتعیینضوابط  وظایف محوله کوتاهی نکند و از  

مواردخللی    هرگونه این  سمت    کشور،  مصالح  لحاظ  با   110  اصل  10  بند  موجب   به ،  به 
 سلب خواهد شد.  اعطاشده

: تنفیذ حکم ریاست جمهوری  اند گفته بیان مبنای امضا و تنفیذ رهبری برآمده و    درصدد برخی  
در    جمهور رئیس ریاست وی بر قوه مجریه است.  ت اعتبار بخشیدن به  از سوی ولی فقیه در حقیق 

»امضای چنین    که جزء شئون والیت است یعنی   د کن می جایگاه ریاست قوه مجریه تصمیماتی اخذ  
باعث   کارهای    شود می حکمی  تمام    جمهور رئیس تمام  و  است  فقیه  خود  کأن  باشد  داشته  نفوذ 
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تصرفات فقیه است« )صورت مشروح مذاکرات مجلس    فقیه است و همان   تصرفاتش همان والیت 
 (.  1125:  2، ج 1364،  جمهوری اسالمی ایران   بررسی نهایی قانون اساسی 

پذیر است، نیازمند اذن نیابت را که از جمله امور    جمهوررئیسدیگر تصمیمات    ایعدهاما   
اجازه الحق   یا  و  مردم    ،ندادانستهسابق  از سوی  را  اجازه  این  لزوم  تا    اندندانسته ضروری  اما 

گفت   است   جمهوررئیسبتوان  وکیل  ایشان  سوی  فرض    ،از  رهبری  سوی  از  نیابت  بلکه 
که  بدین؛  اندکرده وظایف    جمهوررئیسمعنی  نایب  تعییندر حدود  با  .  است رهبری  شده  این 

قام  م ترینعالی  جمهوررئیسقانون اساسی مطابقت دارد: »... پس از مقام رهبری  113مفاد اصل 
رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که  

تنفیذ حکم   ، برشودمیبه رهبری مربوط    مستقیماً عهده دارد« )محالتی، تحلیل فقهی حقوقی 
توسط  جمهوری  مراجعه:  ت،  http://www.hamandishi.ir  ی رهبر  ریاست   (.1400/ 02/ 25اریخ 

  ، شده است   پذیرفته در امور محوله در قانون اساسی و قانون عادی    جمهور رئیسبنابراین نیابت  
اذن سابق و یا اجازه    چراکه  ؛بلکه نیابت از سوی ولی امر مسلمین  ،اما نه نیابت از سوی مردم

  توان میشده است. بنابراین    دانسته الحق ایشان برای نفوذ و مشروعیت یافتن اقدامات او شرط  
که   انتخاب    واسطهبه  هرچند  جمهور رئیسگفت  مردمی  اینکه    ،دشو میآرای  به  توجه  با  اما 

و اذن و یا اجازه    کندمیمشروعیت الزم برای تصرفات و تصمیمات خود را از رهبری کسب  
که   م  تواننمی  روازاین،  است   کنندهتعیینایشان است  نایب  نماینده و  قالب    ردمگفت وی  در 

بود به صرف انتخاب ایشان توسط مردم وکالت منعقد   گونهایناگر    چراکه  ،است   لت شرعیوکا
در    جمهوررئیس  نیبنابرا.  شدنمی و امر دیگری مانند تنفیذ رهبری در آن شرط دانسته    دشمی

ی  رهبر  ذیتنف  واسطهبه  یو  ت ی فعال  شروع  و است    هیفقیولامور اجرایی کشور مأذون از سوی  
ماده  است  در  چنانکه  مقرر    1،  جمهوری  ریاست  انتخابات  ریاست  ده  شقانون  »دوره  است: 

وسیله مقام رهبری آغاز  جمهوری اسالمی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به
منتخب    جمهوررئیسیح کرده است آغاز دوره ریاست  ماده مذکور تصر  کهطورهمان«.  گرددمی

تنفی زمان  اواز  انتخاب  زمان  از  نه  و  است  رهبری  مردم   جمهوررئیسبنابراین    ،ذ  آحاد  وکیل 
زیرا تنها برای تحقق والیت و امور مربوط    ،بلکه در وظایف محوله بر مردم والیت دارد  ،نیست 

کومت اسالمی کسب مشروعیت ضروری است که ولی فقیه این مشروعیت  به زمامداری و ح

http://www.hamandishi.ir/
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است   کرده  عام کسب  نصب  با  فقیه کسب    جمهوررئیسو  را  ولی  از  را  مشروعیت خود  نیز 
 . کندمی

بری است  که متشکل از انتخابات مردمی و تنفیذ ره  جمهوررئیستعیین    فرایندبا عنایت به  
  ی مردمه  جنب  ؛دو جنبه مردمی بودن و الهی بودن در قوه مجریه لحاظ شده است   گفت   توانمی

آن نیز توسط مقام والیت فقیه محقق    یاله  هجنب  و  بداییمردم تحقق م  هلیبه وسآن با انتخاب  
خلخالی،  )  دشو می دالیل    پس  ،(70:  1380موسوی  موجب  وکیل    جمهور رئیس،  ذکرشدهبه 

محسوب   مردم  تنف  ت یوال  ن یا  و  دارد  ت ی وال  شانی ا  بر  بلکه  ،دشو نمیبرای  موجب  به    ذ یرا 
به    نیقوان  یمجر  انتخاب  هیفق  یول  اگرچه.  ی به دست آورده است رهبر  یرسم مقررات را  و 

واگذار   در  است،  کردهمردم    منتخب  جمهورسیرئکه  د  شو احراز    یو  یبرا  کهیصورتاما 
 کند  یخوددار  او  اعتبارنامه  ذی تنف  از  تواندیم  ست،یسمت را دارا ن  نیشدن ا  دارعهده  ت یصالح

  ی ول  یسو   از  همیعل  یمول  مصلحت   ت ی رعا  چراکه  ؛ست او  ییشأن وال  یبه اقتضا  مطلب   نیا  و
 نداشته باشند.  یمردم از آن مصلحت آگاه نکهیولو ا  است  یو مهم رسالت  ه،یفق

   جمهوررئیس   طی شرا . 2-2-3
باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که    جمهوررئیسقانون اساسی: »  115به موجب اصل  

گردد؛   انتخاب  باشند  زیر  شرایط  ماالصلایرانیواجد  و  مدیر  ایران،  تابع  دارای  ،  حسن دبر، 
 و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی کشور«. مؤمن، تقواسابقه و امانت و 

  یادی بلکه قرابت ز  ،ندارد  «یبا »وکالت شرع  یتناسب  تنهانه  مذکور شده در اصل  انیب  طیشرا
و    ی جمهور  است یر  ییوال  شأنجهت  به  نیدارد و ا   ی اسیس  نده ینما   یبرا  شدهعنوان  طیبا شرا 

  گر یکدی  با  یموارد  در  یاسیس   ندهی و نما  جمهورسیرئ  طیشرا  هرچنداست.    یاسیس  یدگ نینما
 ی زمامدار  امور  با  تناسب   وشأن والیی هر دو  از    ت ی دارند که حکا  یمشترکات  اما  ،است   متفاوت

  مجلس   ندگانینما  نشی گز  و  یندگ ی نما  قت یحق  اندکرده  حیتصر  شمندانیاند  یبرخ  چنانکه.  دارد
  است  ت ی وال  ونبلکه از شئ  ،شوندیم  انتخاب  مردم  قِبل  از  اگرچه  ،ست ی ن  یشرع  وکالت   شورا،

 (.172: 3ج ،ق1421 ،یطهران ینیحس)
عواملی است که    نیترهمماهداف مجلس از    گفت   توانیم ه  شدگفتهبا توجه به توضیحات   

نه وکالت شرعی.   باشد و  تا شأن مجلس، شأن والیی  معیار  موجب شده است  در    تنهانهاین 
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مشهود است، بلکه تنفیذ رسمی حکم وی توسط رهبری، شأن والیی او را   است جمهوری  ری
 .  کندیمبیش از پیش نمایان 

 جمهور س یرئحدود تصرفات . 3-2-3
که به موجب    آنجااز    باید گفت   ،واگذار شده است   جمهورسیرئاموری که به    در خصوص

ور دانسته شده و در بخش عظیمی  دومین مقام عالی کش   جمهورسیرئقانون اساسی    113اصل  
آن را وکیل از سوی    توانینم  ،شده است مقام کشور سهیم    نیتریعالاز امور اجرایی کشور با  

و کیفیت تشکیالت قوه مجریه که طی   جمهورسیرئمردم دانست، بلکه با دقت در نوع وظایف  
امور بخش عظیمی   که تمامی این  دشو یماصل در قانون اساسی تدوین شده است، مالحظه    38

چه    ،و زمامداری است که از تسلط و عهده مردم خارج است   یحکومتداراز مسائل مربوط به  
کنند.   وکیل  تعیین  به  اقدام  امور  این  در  اینکه  به  اصل    مثال  برایرسد  با  قانون    125مطابق 

»امضای   قراردادهای    هانامهموافقت ،  هانامهمقاوله،  هاعهدنامهاساسی:  ایو  سایر  دولت  با  ران 
پس از تصویب مجلس   یالمللنیب  یهاهیاتحادمربوط به    یهامانیپو همچنین امضای    هادولت 

نیابت بوده و از این    جمهورسیرئشورای اسالمی با   یا نماینده قانونی اوست«. این امور قابل 
ن امور از  . به عبارتی ایهیفقیولوجود ندارد، اما تفویض از سوی    هاآن جهت مانعی در تفویض  

و او اجرای    ندهست  هیفقیولو زمامداری است که تنها در اختیار    یدارحکومت مسائل    نیترمهم
انتخ  تفویض کرده است   جمهور سیرئاین اقدامات را به   انتخاب    صرفاًابات  و  یکی از اسباب 

ماده    است   جمهور سیرئ طبق  جمهوری  ریاست  دوره  آغازگر  و  آن  تامه  علت  قانون    1نه 
 ات ریاست جمهوری بعد از تنفیذ رهبری است.   انتخاب

یادآوری که    شایان  وظایف  عالوهاست  ماهیت  به    جمهورسیرئبر  مربوط  امور  که 
کشورداری است و متناسب با مقام والیت است، مطلب دیگری که وکیل نبودن وی از سوی  

  شتر یپکه  طور مانهاست.    جمهورسیرئ ، مرجع تعیین وظایف و اختیارات  کندیممردم را نمایان  
تصرفا محدوده  گذشت،  »وکالت«  آثار  بیان  در  او  و  موکل  توسط  شرعی  وکیل  وظایف  و  ت 

عمده وظایف    کهیدرحالکه وکیل حق تعدی و تفریط از آن را ندارد،  طوریبه  ،شودیمتعیین  
به موجب قانون اساسی و قانون عادی تعیین شده است و آحاد مردم نقشی در    جمهورسیرئ

 . رندندا عهده براین وظایف  تعریف
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   جمهور س ی رئعزل و استعفای  . 4-2-3
و تا    کند می استعفای خود را به رهبر تقدیم    جمهور رئیس قانون اساسی: »   130مطابق با اصل  

  «. با توجه به اینکه مطابق دهد می که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه  زمانی 
، از  گیری کناره ، امکان  گفتیم شده است و چنانکه    استعفا فرض    جمهور رئیس ی  با اصل مذکور، برا 

  جمهوررئیس اشعار بر این دارد که    مطلب   و احکام عقد وکالت است نه والیت؛ لذا این   ها ویژگی 
زیرا   ندارد،  جمهور  بر  محسوب  صورتی در والیت  ولی  دوره  شد می که  تمام  در  بود  موظف   ،

گفته    فقیه   ولی   در خصوص   پیشتر   آنچه وظایف خود اقدام کند، همانند  شده نسبت به انجام  تعیین 
استعفای    ؛ شد  که  است  این  اهمیت  حائز  نکته  تشریف   عیناً   جمهور رئیس اما  عقد    استعفا ات  بر  در 

ندارد  مطابقت  صرف    ، وکالت  به  وکیل  وکالت،  عقد  در  خود    گیری کناره زیرا  سمت  منعزل  از 
ر   ، شود می  خود  استعفای  اینکه  برخالف  ولو  نرساند.  موکل  اطالع  به  استعفای    آنچه ا  برای 

است   جمهور رئیس  شده  موج   ، مقرر  به  مذکور،  زیرا  اصل  بر    جمهور رئیس ب  تصمیم  صرف  به 
که  زمانی فقیه تقدیم کند و تا   ولی ، بلکه باید استعفای خود را به رود نمی استعفا، از سمت خود کنار  

 ، مکلف است به انجام وظایف خود ادامه دهد.  ت اس   عمل نیامده به با استعفای وی موافقت  
قانون اساسی،   110اصل    10طبق بند  .  است توسط رهبری    جمهوررئیسزل  نکته دیگر، ع

، بر اساس  جمهوررئیسرهبر موظف است پس از رأی مجلس شورای اسالمی به عدم کفایت  
ق با این اصل، عزل با در نظر گرفتن مصالح کشور نسبت به عزل وی اقدام کند. مطاب  89اصل  
و مردم در عزل وی نقشی    گیردمیتوسط مقام رهبری و با اعالم ایشان صورت    جمهوررئیس

نمایندگان    دوسومرا با رأی موافق    جمهوررئیسندارند و مجلس شورای اسالمی عدم کفایت  
رهبری   سمع  مقا  گیرندهتصمیم اما    ،رساندمیبه  و  تنها  است  رهبری  اصل طور همانم  در    که 

کار گرفته  بهعنوان یک نظر کارشناسی  بهنظر مجلس شورای اسالمی    ،مذکور تصریح شده است 
تخلف    عالی  دیواندر خصوص تشخیص    مسئله. همین  شودمی بر  مبنی    جمهور رئیسکشور 

بند صدر  در  چنانکه  است.  »عزل   110اصل    10  جاری  است:  شده  مقرر  اساسی  قانون 
ح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از  با در نظر گرفتن مصال  جمهوررئیس

»... بلکه وظیفه عزل  .  است از جمله وظایف رهبری    .وظایف قانونی  در این فرض نیز حق و 
رهبری واگذار شده است و در نهایت ایشان است که با در   در صورت تخلف به  جمهوررئیس
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وی   عزل  عدم  یا  و  عزل  بر  تصمیم  ملت  مصالح  گرفتن  بنابراینگیردمینظر  نه   .  و  عزل  نه 
   منطبق با عزل و استعفای مقرر در باب عقد وکالت نیست. جمهوررئیساستعفای 
 گیری نتیجه 

 یجمهور  نظام   در  جمهور س ی رئ   انتخاب  وه یش  با  آن   سهی مقا  و  عت«ی »ب   هوم مف   نیی تب   به  ت یعنا  با 
 بر  مترتب   آثار   رو ازاین   ، د ش   روشن   « ی کنون   »انتخابات   و  عت« ی »ب  ت ی ماه  ان ی م  ن ی تبا   ران،ی ا  ی اسالم 
اما مشارکت   . باشد   طلح مص   یمعنا   به   عت« ی »ب   آثار   تواند ی نم   جمهور س ی رئ  اقدامات   و   مات ی تصم 

 . است منزله بیعت با نظام اسالمی و حاکمیت  به آحاد ملت در انتخابات مردمی 
 چراکهشد،  ی  بررس  نیز  وکالت«»  مفهوم  اقدامات،  و  ماتیتصم  نیا  ت یماه  شدن  روشن  یبرا

برگزیده  جمهورسیرئ مردمی  انتخابات  موجب  ازاینشودیم  به  تصور    رو،  این  است  ممکن 
که وی وکیل و نماینده آحاد ملت است و نفوذ تصمیمات او مبتنی بر اذن و اراده  د  شو ایجاد  

قسم   دو  به  عام  معنای  به  نمایندگی  یا  وکالت  شد:  بیان  فرض  این  بررسی  در  است.  مردم 
»نم و  شرعی«  تقسیم  »وکالت  سیاسی«  حقوق  شودیمایندگی  به  مربوط  که  شرعی«  »وکالت   .

از   متفاوت  آثاری  است،  شده  بیان  وکالت  باب  در  آن  تشریفات  و  آداب  و  است  خصوصی 
مبتنی بر اذن و    مطلقاًوکالت سیاسی دارد. در نهاد »وکالت شرعی« تصرفات و اقدامات وکیل  

نقشی در    گونهچیه  ها کنندهانتخابو    نیست  گونه نیااراده موکل است، اما در نمایندگی سیاسی  
. و  شودیمبه مرحله انتخاب نماینده ختم    هاآن نوع و کیفیت تصمیمات نماینده ندارند و اراده  

مجلس   به  که  فقیه  مطلقه  والیت  شئون  از  است  شأنی  قانونگذاری  که  است  جهت  بدین  آن 
شأن این    روازاین   ،آن هستند  داردهعهست و نمایندگان انتخابی  شورای اسالمی تفویض شده ا

شأن »وکیل شرعی« نیست تا بر مطلق اراده مردم مبتنی باشد، بلکه منطبق با    تنهانهتصمیمات  
 امر »والیت« است.  

با بررسی شرایط، حدود تصرفات و تشریفات نمایندگی سیاسی،  تبیین شأن والیی  از   پس 
به   شود ی م که اراده مردم منتهی  د  ش مالحظه    در قانون اساسی،   جمهور س ی رئ   یر ی گ کناره عزل و  
همانند    فرایند در    جمهورس ی رئ انتخاب   بود   آنچهانتخابات،  مطرح  سیاسی  نمایندگی  زیرا   ، در 

کنا  در  که  مقررات  و  قوانین  و  اجرای  تقنین  نظام   قضا ر  در  است،  فقیه  مطلقه  از شئون والیت 
ت  او  وزیران  و  جمهوری  ریاست  به  ایران  اسالمی  است جمهوری  شده  که طورهمان   ،فویض 

است  شده  تفویض  نمایندگان  به  نمایندگان   ، قانونگذاری  تصمیمات  تفویض  که  تفاوت  این  با 
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قا به  و  مجلس  تشکیل  به  )رضایت  ضمنی  اقدامات صورت  تفویض  و  آن(  توسط  نونگذاری 
قانون انتخابات ریاست   2و ماده    110اصل    9ریاست جمهوری به نحو رسمی و به موجب بند  

وی   رو، ازاین با امر »والیت« تناسب دارد   جمهورس ی رئ . بنابراین ماهیت تصمیمات  است مهوری  ج 
 عمل کند.   هستند، که آحاد ملت   هم یعل ی مول طبق مصلحت   ست یبا ی م در حوزه وظایف خود 

 

 ها یادداشت 
لَا  یلِأَنَّهَا بَ.  1 لَا  یفِ  یثَنَّی عَةٌ وَاحِدَةٌ،  ردن است و دوباره  کعت  یبار ب  کیچه خالفت  )«  ارُیهَا الْخِیسْتَأْنَفُ فِی هَا النَّظَرُ وَ 

 (. تسیار از سر گرفتن آن نیاخت ی سک یست، و برایوان نگردر آن نت
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