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ﺗﻨﻔﻴﺬ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻳﺎ
ﺗﻨﻔﻴﺬ راي ﻣﺮدم
اميرفيض -حقوقدان
ديروز مراسم تنفيذ رياست جمھوری شيخ حسن درتھران صورت گرفت ،تنفيذ که از حقوق انحصاری
واليت فقيه در قانون اساسی جمھوری اسالمی شناخته شده بدين معناست که پس از احراز صالحيت
کانديدای رياست جمھوری ازسوی شورای نگھبان و انجام انتخابات رياست جمھوری ،تحصيل رای
اکثريت برای رئيس جمھور انتخاب شده کافی نيست ومرحله سومی ھم دارد که ازھمه مھمتراست و آن
تنفيذ مقام رياست جمھوری بوسيله رھبری است؛ اين مرحله درقانون اساسی جمھوری اسالمی آنقدر
اعتبار دارد که بدون طی آن رئيس جمھوربا ھرتعداد آرائی که آورده شتر ديدی نديدی است.
ﺳﻤﺖ اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ
تنفيد يعنی جايز دانستن واجازه آنچه را که روی داده است ،اين تحرير مايل است يک مقايسه ای محدود
بين قانون اساسی مشروطيت وباصطالح قانون اساسی جمھوری اسالمی دراين مورد داشته باشد.
ﭼﺮا ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻻزم ﺷﺪه اﺳﺖ
نخست ببينيم که چرا تنفيذ انتخاب رئيس جمھوری که با رای اکثريت مردم يعنی روحانی که با
رای  ٢۴ميليون مردم ايران انتخاب شده چنين رائی نافذ ومعتبرنيست مگراينکه ولی فقيه آنرا
تنفيذ کند يعنی به آن مشروعيت بدھد ويا نظری را که مردم داده اند به آن مشروعيت شرعی
بدھد.
علت اصولی آن است که اسالم برای نظراکثريت مردم قائل به اعتبار نيست )آيه قرآن( وھمانطورکه
بکرات درتحريرات ومقاالت سنگرھا آمده اسالم قائل به شعور و قدرت تشخيص برای مردم نيست و
اکثريت را نادان و رياکار و فاسق ميداند و قبول نميکند که گردش جامعه اسالمی بوسيله اکثريت مردم
صورت گيرد و بھمين دليل است که تحريرات مدعی است که جمھوری اسالمی بنايش که برانتخابات
است فاقد مشروعيت ميباشد.
جامعه تشيع به حکم اسالم درباره بی اعتباری رای مردم واساسا شخصيت وجودی انسان ھا نظريه قائم
ومحکم تری ارايه داده که منضم به روايت امامان شيعه است که آخوند منتظری ھم آنرا با تشريح کامل
وروشن بيان کرده است واختصار آن اين است که >درجامعه تشيع مردم عادی مانند کف ھستند<
بنابراين نميتوان برای کف جماعت حق حاکميت قائل شد که اسالم ھم نشده است .نميشود قائل به انتخابات
شد ،چنانکه اسالم ھم نشده است ،و نميشود به کف اجازه قانونگذاری داد که اسالم ھم نداده است.
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نميشود به کف اجازه تشخيص خير و صالح خود را داد که بخش تشيع اسالم ھم آنرا ازکف سلب کرده
است.
ﺗﻨﻔﻴﺬ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ
تنفيذ رای روحانی ومقام او به اعتبار ٢۴ميليون رای به معنای آن است که نظرولی فقيه باالتروبا اعتبار
تر از  ٢۴ميليون ايرانی است ھمينطور ھم بايد باشد زيرا وقتی نظراکثريت باطل ورای دھندگان نادان
وبه دھھا صفات پست که ھريک کافی برای سلب صالحيت است از انسان دراسالم وقرآن معرفی شده اند
چگونه ميتوان به رای  ٢۴ميليون ويا  ١٠٠ميليون آدم نفھم اعتبارداد.
اين دقت الزم است که تنفيذ مقام رياست جمھوری ازسوی رھبری يک الزام قانونی است که طبق
اصل  ١١٠مقرر شده است ومادامی که اين تنفيذ يعنی اجازه رھبری متوجه رئيس جمھورمنتخب
نشود رئيس جمھور ،رئيس جمھورنيست بنابراين نبايد تصور کرد که اين امر يعنی تنفيذ
رياست جمھوری امری تشريفاتی است.
خمينی درتفسرلزوم تنفيذ مقام رياست جمھوری بوسيله رھبری نوشته است که >رھبری به رای مردم
مشروعيت ميدھد< يعنی  ٢۴ميليون نفری که به روحانی رای داده اند گاو تشريف دارند و گاودار آنھاست
)ولی فقيه( که به گاوھا اجازه رای دادن داده است.
ﺗﺪاوم ﺗﻨﻔﻴﺬ
يکی ازاثرات مھم تنفيذ مزبور اين است ،مردمی که به رئيس جمھور رای داده اند نميتوانند ازرای خود
عدول کنند و تابع مجلس وتشريفات خاصی ھستند ولی تنفيذ رھبری ھمچنان مانند شمشيری برباالی مقام
رياست جمھوری آويزان است و رھبری حق دارد ھرزمان که بخواھد تنفيذ خودرا پس بگيرد.
مفھوم اين اخيتارات وتسری آن به تمام ايام رياست جمھوری آن است که رئيس جمھوری ودولت او زير
کنترل و اراده وخواست وتھديد رھبری است نه مجلس ونه دولت ونه مردم.
به ھمين دليل است که شاھديم درجريان برجام ومذاکرات ھسته ای بنابراعالم آقای عراقچی وظريف کليه
مذاکرات وتصميمات قبال باطالع خامنه ای رسيده وکسب اجازه شده است بازبه ھمين دليل است که
روحانی اعضای کابينه خودرابا نظرموافق خامنه ای انتخاب ميکند درحاليکه چنين چيزی در قانون اساسی
جمھوری اسالمی پيش بينی نشده است .اگربخواھيم بايک جمله عرفی موقعيت رئيس جمھوری را قانون
اساسی وسنت جمھوری اسالمی مشخص کنيم رئيس جمھور عامل مقام رھبری است.
بازھمين دليل است که استناد مسئولين جمھوری اسالمی به انجام ھرکاری اگرمستند آن اجازه مقام رھبری
باشد مسئوليتی متوجه عامل نيست درست برخالف قانون اساسی مشروطيت که دراصل  ۶۴حتی وزرای
کشور نميتوانند احکام شفاھی يا کتبی پادشاه را مستمسک فرار از مسئوليت قراردھند.
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ﺣﺪ دﺧﺎﻟﺖ وﺗﻨﻔﻴﺬ
حد دخالت وباصطالح تنفيذ مقام رھبری تنھا معطوف به مسائلی دررابطه با رياست جمھوری نيست بلکه
درتمام مسائل حتی مسائلی مانند جريان مفتضح سعيد طوسی وحصر کروبی وموسوی ودخالت ھای
ناموجه درسوريه وعراق ويمن وفعاليت ھای اداری وسياسی واقتصادی ازجمله برجام ادامه دارد و در
ھرکاری که اجازه وتنفيذ رھبری نباشد ،انجام وتعقيب آن حتی اگرجنايت وغارت باشد ممکن نيست رھبری
به ھيچکس ھم جوابگو نيست وتمام فعاليت ھای تجاری وصنعتی وابسته به رھبری ازھرنوع نظارت
مالی وبا تعلق ماليات معاف است واين درحالی است که مصونيت ازتعقيب حقوقی ويا کيفری برای او
معين نشده است واين چنين چيزی دردنيا بی ھمتاست که کسی دارای اختيارات وسيع اجرائی باشد ولی
مقامی برای تعقيب ورسيدگی به تخلفات او وجود نداشته باشد؛ نفرمائيد قوه قضائيه زير در حاليکه
نصب عاليترين مقامات قضائی کشور با رھبری است امکان رسيدگی قضائی دراين صورت منتفی است.

ﻓﺼﻞ ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ
درقانون اساسی مشروطه عدم رضايت نمايندگان مردم ازدولت ووزرا سبب استيضاح وکناره گيری نخست
وزير ميشود ولی درجمھوری اسالمی عزل رئيس جمھوری درصالحيت رھبری است؛ که کافی است تنفيذ
را ازحکم رياست جمھوری بردارد ورئيس جمھور ميشود يک آدم ھيچکاره وھمچين رھبری ميتواند
بطريق پيش بينی در قانون اساسی رئيس جمھوررا پس ازحکم ديوان کشوروبارای مجلس عزل کند
دراينحالت معلوم است که تا اجازه رھبری نباشد عزل رئيس جمھور ممکن نيست.
ھمينجا يک سوال پيش ميآيد اگررھبری ،رئيس جمھور منتخب مردم را تنفيذ نکرد قضيه چه ميشود؟
ھيچ اتفاق مھمی نيفتاده مملکت بدون رئيس جمھوری ميشود واداره مملکت بوسيله نمايندگان رھبری
که درتمام ادارات ووزارتخانه ھا وحتی مدارس وارتش وپاسداران ومجلس ھستند کشور را اداره ميکنند.
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علت اينکه قانون اساسی جمھوری اسالمی محدوديتی برای حق تنفيذ برای رھبری قائل نشده ويا
درصورت خودداری ازتنفيذ تعيين تکليفی نکرده اين است که درفلسفه تشيع رھبرجمھوری اسالمی نايب
مناب خدا وپيامبراست وخطا واشتباه نميکند واگرھم کرد نزد خدا معذوراست نه مردم واساسا مشکالت
کشوررا امام زمان راه يابی ميکند.
ﺗﺤﻠﻴﻒ
تحليف که به معنای سوگند ياد کردن است تشريفاتی است که درمجلس ازسوی رئيس جمھوری صورت
ميگيرد واين تشريفات بعد ازتنفيد انجام ميشود يعنی اگررھبری رياست جمھوری را تنفيذ نکند تحليف
وقسم ياد کردن رئيس جمھوری ھم صورت نميگرد.
تفاوت مراسم تحليف درقانون اساسی مشروطيت وباصطالح قانون اساسی جمھوری اسالمی اين است که
سوگند نخست وزير ووزرای دولت درمجلس مقيد به ھيچ قيدی نيست درحاليکه سوگند رياست جمھوری
در به اصطالح جمھوری اسالمی مقيد به تنفيذ مقام رياست جمھوری ازسوی رھبری است يعنی اگرتنفيذ
صورت نگيرد تحليف ھم عملی نميشود ومعلوم نيست که وضع کشور چه خواھد شد.
حق حاکميت مردم وشخصيت سياسی و آزادگی مردم ايران درجمھوری اسالمی غاصب ازھمين مختصر
دريافتنی است.
دﺳﺘĤورد -ﻗﻄﻊ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف
موقعيت رھبری ورئيس جمھوری نشان ميدھد که روحانی قادرنيست سياستھای خارجی وحتی
داخلی مورد نظرش را بدون موافقت رھبری به اجرا بگذارد وخود روحانی ھم دارای آن فلز و
جربزه ای که بتواند موقعيت خودرا ازکنترل وامروھدايت رھبری خارج سازد نيست و اينجاست
که جھان )آمريکا( منتظررويداد ھائی است تا بند ناف جمھوری اسالمی را ازرھبری قطع کند و
روحانی آزادانه بتواندن آنطور که آمريکا ميخواھد دربغل آمريکا بلمد.
ﺗﻮﺟﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ
استفاده ازواژه رھبری ويا جمھوری اسالمی دراين تحرير به معنای تائيد مقام رھبری وياپايگاه
مشروعيتی برای جمھوری اسالمی نيست.

