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مقدمــه
پس از پیروزی انقاب اســامی در بهمن 1357 تا زمان انتشار این کتاب شاهد 

برگزاری یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور بوده ایم و مردم عزیزمان 

طی ســی و نه سال هفت رئیس جمهور را در تاریخ کشورشان تجربه کرده اند. سه 

تن از روسای جمهور همراه با هیات دولت، حیات حضرت امام را درک نموده و به 

تناوب به دیدار آن بزرگوار رفته اند تا رهنمودها و توصیه های آن عزیز سفر کرده 

را مسیر روشن برنامه ها و فعالیتهای خود سازند....

 من به آقاى رئیس جمهور عرض می کنم چهار سال گذشت و چهار سالها می گذرد 

و همة حكومتها همین طور اســت، می گذرد. آن که نخواهد گذشت اعمالی است 

که ما انجام بدهیم،... )صحیفه امام، ج 19، ص 375(. 

بخشی از توصیه ها و ســفارش های رهبر کبیر انقاب به دولتمردان جمهوری 

اســامی بویژه رئیس جمهور محترم است که می بایستی چون چراغی پیش روی 
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مســئولین ما قرار گیرد و ما نیز تاش نمودیم همة آنچــه که می تواند از بیان 

بنیانگذار جمهوری اســامی ایران روشنگر هدایت و خدمت باشد، در این مجلد 

به تصویر بکشــیم تا روشنی بخش مســیر همة دولتمردان ما قرار گیرد. امید به 

آنکه این کتاب مورد توجه و مطالعه همة دست اندرکاران نظام مقدس جمهوری 

اسامی قرار گیرد. ان شاء اهلل 

الزم اســت در مقدمه اشــاره شــود ، پس از آنکه در 12 فروردین 1358 در 

رفراندوم جمهوری اســامی 20 میلیون و 288 هزار تن یعنی98/2 درصد مردم به 

حذف ســلطنت و برقراری نظامی اسامی » بله« گفتند با پیام حضرت امام نهال 

انقاب به بار نشســت و ساختار جدید سیاسی اجتماعی ایران تثبیت شد؛ کمتر از 

ده ماه بعد در 5 بهمن 1358 اولین انتخابات ریاســت جمهوری در ایران برگزار 

شد. این انتخابات در شرایطی برگزار شد که دولت موقت مهندس مهدی بازرگان 

استعفا داده و مدیریت نظام به شورای انقاب محول شد. شورای انقاب در تاریخ 

13 آبــان 1358بیانیة مهمی خطاب به ملت صادر کرد و یادآور شــد که مصمم 

است در فرصت محدودی، برگزاری همة پرســی دربارة قانون اساسی، انتخابات 

مجلس شــورای ملی و ریاست جمهوری و... را به انجام برساند. متعاقب این بیانیة 

شورا ترکیب تازه ای پیدا کرد و اینگونه بین اعضای شورا تقسیم کار شد: آیت اهلل 

خامنه ای ـ دفاع و پاســداران، حجت االسام هاشمی رفسنجانی - وزارت کشور، 

شــهید باهنر ـ آموزش و پرورش، مهدوی کنی ـ کمیته انقاب و دادگستری، 

شهید بهشتی ـ جهـــــاد سازندگی، بنی صدر ـ وزارت خارجه، معین فرـ نفت، 

حبیبیـ  آموزش عالی، عزت اهلل ســحابیـ  برنامه و بودجه، میناچیـ  ارشاد ملی، 

شهیــد قدوسی ـ دادگاه انقاب. 

آقایرئیسجمهور!10
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آقایرئیسجمهور!10 11 توصیه های رهبر کبیر انقالب اسالمی  به رؤسای جمهور

این افراد فعالیت های خود را آغاز کرده و در مدت کوتاهی نسبتا موفق شدند 

بر خأل سیاســی موجود فایق آمده و اولین انتخابات ریاست جمهوری کشور را 

برگزار نمایند. در روز 5 بهمن 1358 میلیون ها ایرانی پای صندوق های رأی رفتند 

تــا اولین رییس جمهوری تاریخ ایران را انتخاب کنند. در این انتخابات که 67/4 

درصد واجدین شــرایط در آن شرکت کردند، در مجموع 14 میلیون و 152 هزار 

و 887 رأی از مردم اخذ شــد که از این تعداد،ســید ابوالحسن بنی صدر با کسب 

10 میلیون و 753 هزار و 752 رأی و با شکســت سیداحمد مدنی که پس از وی 

در جایگاه دوم ایســتاد، به عنوان نخستین رئیس جمهوری اسامی ایران انتخاب 

شد. بعد از بنی صدر و مدنی، حسن حبیبی رتبه سوم را کسب کرد و پس از او به 

ترتیب محمد صادق طباطبایی، کاظم ســامی، صادق قطب زاده و داریوش فروهر 

رتبه های چهارم تا هفتم در کسب آراء را از آن خود کردند.

متن حکم انتصاب ســید محمد ابوالحسن بنی صدر به ریاست جمهوری توسط 

حضرت امام)ره( به شرح ذیل به ایشان اباغ شد: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم 

بر اساس آنكه ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقاى دکتر سیدابوالحسن   

  بنی صدر را به ریاســت جمهورى کشور جمهورى اسالمی ایران برگزیده اند، و 

بر حسب     آنكه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، اینجانب به 

موجب این حكم،     رأى ملت را تنفیذ و ایشــان را به این ســمت منصوب نمودم؛ 

لكــن تنفیذ و نصب اینجانب و     رأى ملت مســلمان ایران محدود اســت به عدم 

تخلف ایشان از احكام مقدسة اسالم و     تبعیت از قانون اساسی اسالمی ایران. 

11 مقدمـــــه
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  از جناب ایشــان میخواهم که مســئولیت خطیرى که به موجب ارادۀ ملت و بر 

اساس     قانون اساسی به عهدۀ ایشان گذارده شده است همچون امانتی الهی از آن 

پاسدارى     نمایند، و به پیمان خود در مقابل خداوند تعالی و خلق وفادار باشند، و 

با اعتماد به فضل     خداوند و اعتماد ملت همچون محورى اســتوار براى هماهنگی 

نهادهاى مســئول، حمایت     از مبانی جمهورى اســالمی، در حــوزۀ اختیارات و 

مســئولیتهاى خود قرار گیرنــد، و در راه     هدف ملت ـ که آن تداوم بخشــیدن 

به انقالب اســالمی و اســتقرار نظام عدل اسالمی است ـ     با تمام توان بكوشند، و 

خداوند متعال را ناظر و حاضر دانند، و به وظیفة ســنگینی که به     عهده گرفته اند 

قیام کنند. 

  و از قشــرهاى مختلف ایران خصوصاً متفكران و دانشــمندان و احزاب اســالمی 

و     سیاســی و قواى انتظامی می خواهم که در این لحظات حســاس که بر کشــور 

می گذرد با     حســن نیت از ایشان و دولت اسالمی پشــتیبانی نمایند، و از تفرقه و 

اختالف و کارشــكنی  بپرهیزند؛ و تا ایشان بر محور عدل اسالمی عمل می کند و 

جانبدار مستمندان و     مستضعفان هستند و از اعمال ِشبه طاغوت اجتناب می کنند از 

همكارى و معاونت دریغ     ننمایند. 

  از خداوند تعالی توفیق ایشان را در راه خدمت به بندگان خدا و به کشور اسالمی   

  خواستارم.

 والسالم علی عباداهلل الصالحین. 

  عید پر برکت والدت با سعادت ختمی مرتبت   58/11/15 

  17 شهر ربیع االول 1400 /    روح اهلل الموسوى الخمینی «

) صحیفة امام، ج 12، ص139(
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خداوند متعال را ناظر و حاضر دانند، و به وظیفة ســنگینی که به     عهده گرفته اند 

قیام کنند. 

  و از قشــرهاى مختلف ایران خصوصاً متفكران و دانشــمندان و احزاب اســالمی 

و     سیاســی و قواى انتظامی می خواهم که در این لحظات حســاس که بر کشــور 

می گذرد با     حســن نیت از ایشان و دولت اسالمی پشــتیبانی نمایند، و از تفرقه و 

اختالف و کارشــكنی  بپرهیزند؛ و تا ایشان بر محور عدل اسالمی عمل می کند و 

جانبدار مستمندان و     مستضعفان هستند و از اعمال ِشبه طاغوت اجتناب می کنند از 

همكارى و معاونت دریغ     ننمایند. 

  از خداوند تعالی توفیق ایشان را در راه خدمت به بندگان خدا و به کشور اسالمی   

  خواستارم.

 والسالم علی عباداهلل الصالحین. 

  عید پر برکت والدت با سعادت ختمی مرتبت   58/11/15 

  17 شهر ربیع االول 1400 /    روح اهلل الموسوى الخمینی «

) صحیفة امام، ج 12، ص139(

آقایرئیسجمهور!12 13 توصیه های رهبر کبیر انقالب اسالمی  به رؤسای جمهور

  حضرت امام در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری بنی صدر نیز در حالی که در 

بیمارستان قلب بستری بود در جمع اعضای شورای انقاب خطاب به اقای بنی صدر 

فرمودند:  

مــن یک کلمه به آقــاى بنی صدر  تذکر می دهم، کــه آن یک کلمه تذکر براى 

همة     اســت:   حّب الدنیا رأس کّل خطیئة  هر مقامی که براى بشــر حاصل می شود، 

چه     مقامهاى معنوى و چه مقامهاى مادى روزى گرفته خواهد شــد و آن روز هم   

  نامعلوم است. 

  توجه داشــته باشند همة کسانی که براى بشر خدمت می کنند، کسانی که داراى 

مقامی     هستند، داراى پستی هستند، که مقاْم آنها را مغرور نكند. مقام رفتنی است 

و انسان در     حضور خداى تبارک و تعالی ماندنی است. 

  من از آقاى بنی صدر می خواهم که مابین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست   

  جمهور در اخالق روحی شــان تفاوتی نباشــد. تفاوت بودن دلیل بر ضعف نفس 

اســت.    و من از همة کســانی که در مقامی هســتند، چه مقامهاى کشــورى و چه 

مقامهاى     لشكرى می خواهم که به مقامات خودشان مغرور نباشند، و در راه اعتالى 

اسالم     و اعتالى ملت مسلمان و اعتالى کشور ایران کوشا باشند. و اینطور نباشد که 

به     واسطة تقدم و تأخر یک نفر یا چند نفر موقتاً اسباب این بشود که کناره گیرى 

کنند و   یا خداى نخواسته، مخالفت و کارشكنی. 

  از خداوند تعالی مســئلت می کنم که همة ما را به راه خدا، به راه راســت هدایت 

کند و از     گرایش به شرق و غرب حفظ کند. و از خوف از ابرقدرتها حفظ کند.  

  والسالم علیكم و رحمة اهلل و برکاته

)صحیفه امام،جلد 12، ص 141(. 
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اما اولین رئیس جمهور منتخب کشــور 31 خــرداد 1360 پس از 503 روز 

تصدی ریاســت جمهوری به دلیل عدم کفایت و خود شیفتگی از سوی مجلس 

شورای اسامی برکنار شد. پس از تصویب طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر 

توسط مجلس شورای اســامی، رئیس مجلس وقت نامه ای به امام خمینی)ره( 

نوشت: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم

محضر شریف حضرت آیت  اهللّ  العظمی امام خمینی ـ ادام اهللّ  ظله

محترمــاً به عرض می  رســاند، رأى مجلس شــوراى اســالمی در جلســة مورخ 

1360/3/31 پس از بحث و بررسی با حضور 190 نفر به شرح زیر:

آراى موافق: 177

رأى مخالف: یک نفر

آراى ممتنع: دوازده نفر

در مورد آقاى سید ابوالحسن بنی  صدر بر این قرار گرفت که»آقاى ابوالحسن بنی 

 صدر براى ریاست جمهورى اسالمی ایران کفایت سیاسی ندارد« به موجب اصل 

110 قانون اساسی جمهورى اســالمی ایران مراتب براى اتخاذ تصمیم به خدمت 

امام عظیم  الشأن گزارش می  گردد.

رئیس مجلس شوراى اسالمی

اکبر هاشمی رفسنجانی

در روز اول تیرماه 1360 نیز امام خمینی)ره( نیز با صدور حکمی عزل بنی صدر 

از مقام ریاست جمهوری رسما اعام کردند. 

متن حکم امام )ره( به شرح زیر است:
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بسم اهللّ  الرحمن الرحیم

» پس از رأى اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شوراى اسالمی مبنی بر اینكه 

آقاى ابوالحســن بنی  صدر براى ریاست جمهورى اســالمی ایران کفایت سیاسی 

ندارد، ایشان را از ریاست جمهورى اسالمی ایران عزل نمودم.

اول تیرماه 60 / روح  اهللّ  الموسوى الخمینی«

)صحیفه امام، ج 14،ص 480(

با  برکناری بنی صدر، شهید محمد علی رجایی به مدت 30 روز مسئولیت شورای 

موقت ریاست جمهوری را برعهده داشــت تا اینکه در 12 مرداد 1360 به عنوان 

دومین رئیس جمهور ایران انتخاب شد.

 در متن پیام حضرت امام خمینی )س( در تنفیذ حکم ریاســت جمهوری شهید 

رجایی  آمده است:

» به رغم تبلیغات دشــمنان خارج و داخل، با اکثریت قاطع افزون از دوره سابق، 

جناب آقاى محمد علی رجایی- ایّده اهلل تعالی- را به ریاســت جمهورى کشــور 

اسالمی ایران برگزیده و این مسئولیت بزرگ و بار سنگین را بر عهده او گذاشته 

است. و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، این جانب رأى ملت 

شــریف را تنفیذ و ایشــان را به سمت ریاست جمهورى اســالمی ایران منصوب 

نمودم، و مادام که ایشــان در خط اسالم عزیز و پیرو احكام مقدس آن می باشند 

و از قانون اساســی ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیم الشأن در حدود 

اختیارات قانونی خویش کوشــا باشــند و از فرامین الهی و قانون اساسی تخطی 

ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوت خود باقی اســت. و اگر خداى ناخواســته بر 

خالف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را خواهم گرفت. و باید ایشان توجه داشته 
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باشند و از عمل ملت دریافته باشند که ملت دالور نیز رأى خود را بر این اساس به 

ایشان داده اند، و من امیدوارم که در حفظ این  امانت الهی و مسئولیتی که ملت 

بر عهدۀ ایشان گذاشته است، با تمام توان کوشش نموده و از آن پاسدارى نمایند و 

وفادار به پیمان خود در مقابل خداوند مقتدر حاضر و ناظر و ملت حاضر در صحنه 

و مراقب احوال و اوضاع باشند و به فرمان خداوند تبارک و تعالی- که مؤمنان را 

به رحمت و عطوفت در بین خود و شدت در مقابل کفار و مخالفان اسالم دعوت 

فرموده اســت- با تمام جدیت عمل کرده و در عمل به حق از کســی و از مالمت 

بدخواهان نهراسند. و در نظارت بر قواى ثالثه، طرف حق را در نظر گیرند و در 

خدمت به خلق خدا، خصوصاً توده هاى مســتضعف، احساس غرور و سرافرازى 

نمایند، که اینانند وفاداران به اسالم و هواداران جمهورى اسالمی. و امید است در 

این موقع که دشمنان خارج و داخل دست به دست هم داده تا جمهورى اسالمی را 

به تباهی کشند، قشرهاى مختلف ایران از علما و متفكران و محققان گرفته تا قواى 

مسلح و از دهقانان و کارگران و کارمندان و کارفرمایان تا بازرگانان و بازاریان و 

عشایر و سرحدنشینان، همفكر و هم صدا با رئیس جمهور محترم و دولت و مجلس 

و ســایر ارگانهاى اسالمی دســت جنایتكاران و خائنان را قطع و در تشیید و تأیید 

جمهورى اسالمی کوشا بوده و در ساختن ایرانی مستقل و آزاد فداکار باشند و با 

وحدت کلمه به کشور خود و مردم محروم آن خدمت کنند.«

)صحیفه امام، ج 15، صص 67 و 68(

پاکی و صداقت و انقابی بودن شــهید رجایی دشــمنان انقاب اسامی را تاب 

نیاورد و رئیس جمهور محبوب ایران پس از 136 روز مســئولیت خطیر در تاریخ 

8 شهریور 1360 به همراه حجت االسام والمسلمین محمدجواد باهنر و گروهی از 
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اعضای هیات دولت در دفتر نخســت وزیری به شهادت رسید. مطابق اصول 130و 

131 قانون اساســی جمهوری اسامی ، شورای موقت ریاست جمهوری متشکل از 

نخست وزیر، رئیس  مجلس شــورای اسامی  و رئیس دیوان عالی ادارة کشور را تا 

انتخاب رئیس جمهور جدید بر عهده گرفت و در 8 شــهریور همان سال مرحوم 

آیت  اهلل محمدرضا مهدوی کنی را که وزیر کشور کابینه باهنر بود به عنوان نخست 

وزیر موقت برگزید و تا  17مهر همان سال به مدت 31 روز ادارة کشور به ایشان 

سپرده شد. 

دولــت موقت آیت اهلل مهدوی کنی در تاریخ 17 مهــر 1360پس از برگزاری 

انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب آیت اهلل سیدعلی خامنه ای به ریاست جمهوری 

و معرفی میرحسین موســوی به عنوان نخست وزیر به فعالیت خود خاتمه داد. در 

این انتخابات حضرت آیت اهلل خامنه ای با کسب 15 میلیون و 905 هزار و 987 رای 

یعنی مجموعًا 95درصد آراء، از مجموع 16 میلیون و 847 هزار و 717 رای ماخوذه 

رئیس جمهور ایران شد.

متن کامل حکم تنفیذ ریاست جمهوری آیت اهلل خامنه ای به شرح زیر است:

بسم اهللّ  الرحمن الرحیم

 ما نَْنَسْخ مِْن آیٍَة أَْو نُْنِسهانَْأِت بَِخْیٍر مِْنها أَْو مِْثلِها 

 گرچه دســت جنایتــكاران و منافقان، رئیس جمهور متعهــد و مؤمنی را از ملت 

مجاهد ایران گرفت و یكی از خدمتگزاران صدیق را به شــهادت رســاند و ملت 

عزیــز را از خدمــت او، و او را از خدمت به ملت محروم کرد و گمان کرد که با 

ترور اشخاص، ملت بپاخاسته از تصمیم خود عقب می نشیند و در خدمت به اسالم 

بزرگ سستی می ورزد و در نتیجه راه براى قدرت هاى چپاول گر باز می شود، ولی 
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شــرکت بی سابقة مردم کشور، امید بدخواهان را مبدل به یأس و طمع آزمندان را 

براى همیشه برید.

آمریكا و تروریست هاى وابسته و پیوسته به آن با تبلیغات خود ملت شریف ایران 

و ارتش وفادار به اسالم را از هدف بزرگ اسالمی شان منحرف معرفی می نمایند، 

و وســایل ارتباط جمعی غرب، خصوصاً آمریكا و صهیونیزم براى جهانخواران و 

مزدورانشان کاخهاى سفید خیالی ساخته تا با شكست ایران در انتخابات، به سوى 

ایران مهد شــیرزنان و شیرمردان، هجوم آورده و با محو اسالم، حكومت سلطنتی 

یا جمهورى دمكراتیک خلق برقرار و کشــور را تــا ابد مورد چپاول قدرتمندان 

خصوصاً آمریكا قرار دهند. ولی شرکت عمومی ملت شجاع و متعهد در انتخابات 

و پیروزیهاى پی در پی قواى مســلح در جنوب و غرب و حضور مداوم ملت در 

سرتاسر کشور از طرفی، و از طرف دیگر سرکوبی اشرار وطن فروش در داخل و 

پشت جبهه و به انزوا کشیدن ملی گرایاِن پیوسته به آمریكا، کاخهاى تخیلی آنان 

را فروریخت.

خداوند متعال بر ما منت نهــاد که افكار عمومی را براى انتخاب رئیس جمهورى 

متعهد و مبارز، در خط مســتقیم اسالم و عالِم به دین و سیاست هدایت فرمود که 

امید است با ُحسن تدبیر و کمک قواى سه  گانه و پشتیبانی ملت بزرگ، مشكالت 

یكی پس از دیگرى رفع و احكام مقدس اســالم به طور دلخواه در ســطح کشور 

اجرا گردد.

اینجانب به پیروى از ملت عظیم الشأن و با اطالع از مقام و مرتبت متفكر و دانشمند 

محترم جناب حجت االســالم آقاى سید علی خامنه اى ـ ایّده اهللّ  تعالی ـ رأى ملت 

را تنفیذ و ایشــان را به سمت ریاســت جمهورى اسالمی ایران منصوب نمودم. و 
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رأى ملت مســلمان متعهد و تنفیذ آن محدود است به اینكه ایشان به همان نحو که 

تاکنون خدمتگزار اسالم و ملت و طرفدار قشر مستضعف، و به حكم قرآن کریم 

»اَِشّداُء َعلَی الُْكّفاِر ُرَحماُء بَْینَُهْم« بوده اند از این پس نیز به همان تعهد باقی باشند 

و از طریق مستقیم انسانیت و اسالم انحراف ننمایند، که ان شاءاهللّ  نمی نمایند. و در 

ایــن موقع خطیر که بدخواهان خارج و داخــل و بلندگوهاى ابرقدرتها خصوصًا 

آمریكاى جنایتكار با هر وســیله می خواهند ملت و دولت و مجلس و دادگاه هاى 

ایران را متهم کنند و به گمان فاسد خود تزلزلی در ارکان جمهورى اسالمی ایجاد 

نمایند، الزم اســت رئیس جمهور با کمک همة ارگان هاى جمهورى اســالمی و با 

تشریک مساعی یكدیگر جریانات امور را به طورى هماهنگ و موافق اسالم کنند 

که بهانه را از دســت بدخواهان بگیرند؛ گرچه بســیارى از آنان با احكام اسالم و 

حدود و تعزیرات آن موافقت ندارند.

آقاى رئیس جمهور و ســایر دست اندرکاران و دولت مردان در جمهورى اسالمی 

باید بدانند که ملت شریف ایران بر همة آنان محبت و منت دارند، چراکه این ملت 

فداکار اســت که در اول انقالب با نثار خون جوانان خود و زحمات طاقت فرســا 

پیروزى را به دست آورد و همة را از زندانها و تبعیدها و انزواها و اختناق ها نجات 

داد و حكومت را از ســتمگران بازستاند و به آنان تحویل داد. و همین ملت است 

که از اول پیروزى تاکنون در صحنه بوده و از کشــور و ارتش و ســپاه و ســایر 

قواى مسلح و دولت و مجلس و شورایعالی قضایی و دادگاهها پشتیبانی نموده، و 

با کمک و همت همین ملت، دشمنان داخل و خارج را سرکوب و حزب اهلل  را به 

جاى احزاب و گروه هاى شیطان نشاند.

و هم اینانند که با شــوق و شــعف به آقاى رئیس جمهور بیش از شانزده میلیون 
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رأى دادند و بر کرســی ریاست جمهورى نشــاندند؛ و هم اینانند که به خواست 

خداوند تعالی قادرند کشــور را حفظ و از شّر شیاطین نجات دهند؛ و اینانند که 

بر همة ماها و شــماها حق دارند و همة می بایســت دْین خود را به آنان ادا کنیم 

و در خدمت ملت خصوصًا مســتضعفین که سنگینی این جمهورى به دوش آنان 

بوده و بدون کوچكترین توقعی در خدمت اسالمند، با جان و دل کوشا باشیم. و 

مادام که همة ما و شما در خدمت مردم هستیم آسیبی به جمهورى اسالمی وارد 

نمی شود و ملت بزرگ و بیدار و در صحنه جواب همة یاوه سرایان و زورگویان 

را می دهد. از خداوند متعال پیروزى اسالم و مسلمین را خواستارم.

والسالم علی عباد اهللّ  الصالحین.

روح اهللّ  الموسوى الخمینی

) صحیفه امام، ج 15، ص 280(.

دورة اول دولت ســوم جمهوری اسامی در شهریور 1364 به پایان رسید و دورة 

دوم آن نیز در 13 شهریور 1364 با انتخاب مجدد آیت اهلل سیدعلی خامنه ای آغاز شد. 

در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از مجموع 14/238/587 میلیون 

نفر شرکت کننده واجد شرایط حضرت آیت اهلل خامنه ای 12/205/012 میلیون رای 

را به خود اختصاص داد  و رئیس دولت چهارم شد. 

متن کامل حکم دومین دوره ریاست جمهوري حضرت آیت اهلل خامنه اي، توسط 

امام خمیني به شرح زیر است:

 بحمــداهلل تعالي با تأییدات خداوند متعال- جل و عال- و دعاي خیر حضرت ولي 

اهلل االعظم- روحي لمقدمه الفداء- چهار ســال ریاســت جمهوري اسالم با خیر و 

سالمت و قدرت و عظمت سپري شد و ملت بزرگ و شجاع ایران با همة توطئه ها 
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را می دهد. از خداوند متعال پیروزى اسالم و مسلمین را خواستارم.

والسالم علی عباد اهللّ  الصالحین.
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دوم آن نیز در 13 شهریور 1364 با انتخاب مجدد آیت اهلل سیدعلی خامنه ای آغاز شد. 

در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از مجموع 14/238/587 میلیون 

نفر شرکت کننده واجد شرایط حضرت آیت اهلل خامنه ای 12/205/012 میلیون رای 

را به خود اختصاص داد  و رئیس دولت چهارم شد. 

متن کامل حکم دومین دوره ریاست جمهوري حضرت آیت اهلل خامنه اي، توسط 

امام خمیني به شرح زیر است:

 بحمــداهلل تعالي با تأییدات خداوند متعال- جل و عال- و دعاي خیر حضرت ولي 

اهلل االعظم- روحي لمقدمه الفداء- چهار ســال ریاســت جمهوري اسالم با خیر و 
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و تبلیغات دشــمنان اســالم که براي اطفاي نور خدا و اســالم بزرگ و از صحنه 

خارج نمودن ملت شریف و مجاهد، دست دردست یكدیگر نهاده بودند، به مبارزه 

برخاست و نیز توطئه هایي را که براي جلوگیري از سیل خروشان و اراده آهنین 

مؤمنین مظلوم در طول تاریخ که مي رود کاخهاي ستم سیاه و سرخ را فرو ریزد و 

فریاد حق طلبانة این ملت مظلوم، محرومان و غارتزدگان پهناور زمین را به خروش 

درآورد، با قدرت خنثي نمود.

 ملت متعهد، با عزمي واال و قدمي ثابت، از پیر نودساله تا نوجوان تازه بالغ، براي 

چهارمین بار براي تعیین سرنوشت خویش به سوي صندوقهاي رأي هجوم آورد و 

یاوه گویان و خیالبافان را بر خود لرزاند و فردي شریف از سالله پیامبران را براي 

خدمت به اســالم و ایران و مسلمانان و ملت برگزید و این مسئولیت سنگین را بر 

عهده کسي گذاشت که چهار سال در این مقام، صادقانه و با تعهد و روشن بیني به 

ملت و اســالم و ایران خدمت نمود؛ و این، پس از خدماتي بود که قبل و بعد از 

انقالب انجام داده بود. َجزاُه اهللُ َخیراً  

رئیس جمهور محترم باید توجه داشــته باشــند که در پیشگاه مقدس حق- جل و 

عــال- واقع اســت و آنچه بر او از خطرات قلبي و تمایالت ســّري تا اعمال ُمعلن 

)علني( و مخفي مي گذرد، در حضور حق است و چیزي را نتوان از او- جل و عال- 

پنهــان کرد، هرچند از خلق خدا پنهان باشــد. و باید توجــه نمایند که در مقامي 

هستند که یک جمله او گاهي مؤمني را ساقط کرده و متعهدي را از بین مي برد، 

و یا غیرصالحي را به مقامي که شایسته آن نیست مي رساند؛ گاهي یک سخنراني 

او، جمهوري اسالمي و کشور را نور مي بخشد و گاهي بعكس.

مقام خطیر است و خطر بزرگ، به خدا باید پناه برد و از او استمداد کرد. همة 
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دســت اندرکاران- بویژه رئیس جمهور- باید از چاپلوسان دغلباز و زبان بازان 

حیله گر بر حذر باشند و مشاوران خود را از اشخاص سابقه دار که تعهدشان قبل 

از انقالب مشــهود بوده است، انتخاب کنند. بسا که منحرفان و منافقان، خود را 

با ظاهري آراســته به تقوا جا بزنند و با دست ما به اسالم و کشور اسالمي صدمه 

زنند.

شما اي رئیس جمهور محترم و دیگر متصدیان امور کشور! مي دانید که قدرتمندان 

شرق و غرب خصوصاً امریكاي بازیگر، مارهاي زخم برداشته از جمهوري اسالمي 

هســتند که از اول انقالب به هر حیلة ممكن دست زدند؛ از حملة نظامي گرفته تا 

طرح کودتا، و از ترور شــخصیتها تا به آتش کشــیدن مزرعه هــا و مغازه ها، و از 

انفجــارات کور در کوچه ها و خیابانها تا دزدي و تجــاوز و از همة بدتر و باالتر 

تبلیغات دامنه دار از اول انقالب تا امروز اســت، کــه براي تضعیف روحیة ملت 

مقاوم و رزمندگان عزیز به هر نوع دروغ و تهمتي متشبث شدند، ولي بحمداهلل نه 

تنها هیچ یک از تیرهاي آنان به هدف نرسید، که نتیجه معكوس داد.

اکنــون از چنین مارهاي زخم خــورده اي نباید غافل بود. چه بســا، با نفوذ ُعمال 

سرســپرده داخلي در ارگانهاي دولتي و مقامات مؤثــر، بتدریج قدم به قدم کار 

خود را انجام دهند و انســان مستقیم را منحرف کنند و متعهدان را وابسته نمایند. 

غفلت از این امر، فاجعه انگیز اســت و همة مقامــات، خصوصاً مقامات باال چون 

رؤساي قواي سه گانه، بیشتر موردنظر و هدف هستند، زیرا انحراف آنان- خداي 

نخواسته- ممكن است انحراف رژیم را در پي داشته باشد.

همة ما و شــما باید بدانیم که شــیطان خارج و داخل و نفس اماره بتدریج انسان را 

از خالفهاي کوچک به بزرگ و بزرگتر مي کشــاند که یكوقت از کفر ســر در 

آقایرئیسجمهور!22 23 توصیه های رهبر کبیر انقالب اسالمی  به رؤسای جمهور

مي آورد. پس خالف کوچک را بزرگ شمارید و شماریم، و فساد را از سرچشمه 

جلو گیریم. از خداوند متعال مدد مي خواهیم که همة ما را حفظ نماید، خصوصًا 

از شیطان نفس که مادر »بُت« هاست.

اینــک به پیروي از آراي محترم ملت عظیم الشــأن و آشــنایي بــه مقام تعهد و 

خدمتگزاري دانشــمند محترم، جناب حجت االســالم آقاي ســیدعلي خامنه اي- 

ایّده اهلل تعالي- آراي ملت را براي پس از پایان دورۀ کنوني، تنفیذ و ایشــان را به 

سمت ریاست جمهوري اسالمي ایران منصوب مي نمایم و از خداوند تعالي توفیق 

ایشان را در خدمت به اسالم و ملت و کشور اسالمي خواستارم. البته رأي ملت و 

تنفیذ اینجانب، تا وقتي اســت که ایشان به تعهد خود و راه مستقیمي که در پیش 

داشــته اند، باقي باشند و به اسالم و احكام نوراني آن پایبند و طرفدار مظلومان و 

مســتضعفان و محرومان و مخالف ظالمان و ستمگران و مستكبران باشند و با هیچ 

ظالم مستكبري راه سازش باز نكنند- که نمي کنند.

خداوند، همة ما را به طریق مســتقیم انســانیت هدایت فرماید! ما و همة مقامات 

جمهوري اســالمي مرهون ملت فداکار، خصوصاً قشر ضعیف و مظلوم هستیم که 

با جانبازي و فداکاري آنان دســت جباران کوتــاه و به جاي طاغوتیان، حكومت 

مســتضعفان پایه گذاري شد. این حقیقت همیشه باید در پیش چشم همة باشد، که 

همة خدمتگزار این قشــر باشــیم و هرچه در راه این ملت عزیز در طبق اخالص 

بگذاریم، از عهدۀ شكر آنان برنخواهیم آمد.

والسالم علي عباداهلل الصالحین. 18 ذي حجه 1405- عید مبارک غدیرخم.

روح اهلل الموسوي الخمیني «

 )صحیفه امام، ج 19، ص 371(
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والسالم علي عباداهلل الصالحین. 18 ذي حجه 1405- عید مبارک غدیرخم.

روح اهلل الموسوي الخمیني «

 )صحیفه امام، ج 19، ص 371(
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روزهای آخر دولت چهارم یعنی 13 خرداد 1368 مصادف شد  با رحلت حضرت 

امام خمینی ، فردای آن روز در جلســة فوق العــاده مجلس خبرگان و با تصویب 
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چهارم )6 مرداد 1368( قانون اساسی جمهوری اسامی ایران اصاحاتی را به خود 

دید.  بنابر قانون اساسی اولیه، رییس جمهور منتخب مردم موظف بود نخست وزیر 

را برای تشــکیل کابینه تعیین کند و پس از انتخاب نخست وزیر از طرف رییس 

جمهوری و تایید آن از جانب مجلس، وی مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود. 

رییس جمهور نیز تنها به امور بیــن الملل و ارتباط با قوای دیگر می پرداخت. در 

بازنگری قانون اساســی سال 1368 یکی از محورهای اساسی ، حذف پست نخست 

وزیری از ساختار دولت بود که با سپردن اختیارات و وظایف نخست وزیر به رئیس 

جمهور و وسعت بخشــیدن به حوزه اختیارات رئیس جمهور، مشکات حقوقی و 

عملی پیشین مرتفع گردد.

مرحوم هاشــمی رفسنجانی در خصوص دالیل حذف پست نخست وزیری گفته 

است:

» در مورد ریاست جمهورى هم، درد بزرگ ما تا آن تاریخ اختالف نخست وزیر 

و رئیس جمهور بود. واقعٌا توجیهی نداشت که رئیس جمهور این همة رأى بیاورد 

و بعد هم اختیارى نداشته باشد. همة کارها در دست دولت بود، این فلج کننده بود. 

بحث اینكه من باشــم یا نباشم، اصاٌل مطرح نبود، البته در مقابل این، بحث دیگرى 

بود و آن اینكه ما اصاٌل ریاســت جمهورى انتخابی نداشــته باشیم و نظام پارلمانی 
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باشد. نمایندگان مجلس انتخاب شوند و نخست وزیر را هم مجلس انتخاب کند و 

اگر رئیس جمهور هم بخواهد باشد که در قانون اساسی هست، مثل جاهاى دیگر 

باشد. این بحث بسیار جدى بود. پنج نفر هم که از مجلس آمده بودند، نوعٌا طرفدار 

این نظریه بودند و بحث هایشــان هم قوى بود، در آن بحث آقاى عبداهلل نورى به 

ما کمک کرد با اینكه از مجلس آمده بود ولی نظر ما را قبول کرد و رأى ایشــان 

هم موثر بود که این پذیرفته شود، یعنی همة قبول داشتیم که سبک موجود - که 

ریاست جمهورى انتخابی شود و نخست وزیر را معرفی کند و اختیارات در دست 

دولت باشــد - درست نیست. اختیارات در دست رئیس جمهور باشد، در غیر این 

صورت دولت شكل غیر معقولی دارد.«

 )کیهان، بهمن 1382، گفتگو با هاشمی رفسنجانی(

 بدیــن ترتیب بود که حضرت امام در نامه مورخ 1368/2/4 به رئیس جمهور به 

این مهم اشــاره می نماید و ضمن بیان کسب ده سال تجربة عملی و عینی از ادارة 

کشــور به نقایص و اشکاالت پیش رو اشاره می فرمایند و بدین جهت یک هیئت 

بیست نفره بعاوه پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسامی را انتخاب می-نماید 

تــا در مواردی از جمله تمرکز در مدیریت قوة مجریه بحث و پس از تصویب، به 

رأی مردم گذاشته شود.

نامة حضرت امام به رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب حجت االسالم آقاى خامنه اى ریاست محترم جمهورى اسالمی ایران دامت افاضاته 

» از آنجا که پس از کســب ده ســال تجربه عینی و عملی از ادارۀ کشــور، اکثر 

مسئولین و دســت اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسالمی ایران بر 

این عقیده اند که قانون اساســی با اینكه داراى نقاط قّوت بسیار خوب و جاودانه 
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اســت، داراى نقایص و اشكاالتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جّو 

ملتهب ابتداى پیروزى انقالب و عدم شــناخت دقیــق معضالت اجرایی جامعه، 

کمتر به آن توجه شده اســت، ولی خوشبختانه مسألة تتمیم قانون اساسی پس از 

یكی- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک 

ضرورت اجتناب ناپذیر جامعة اســالمی و انقالبی ماست و چه بسا تأخیر در آن 

موجب بروز آفات و عواقب تلخی براى کشــور و انقالب گردد. و من نیز بنا بر 

احساس تكلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فكر حل آن بوده ام که جنگ 

و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید.

اکنــون که به یارى خداوند بــزرگ و دعاى خیر حضرت بقیــة اهلل- روحی له 

الفداء- نظام اســالمی ایران راه ســازندگی و رشد و تعالی همة جانبه خود را در 

پیش گرفته اســت، هیأتی را براى رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس 

از بررســی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، تأیید آن را به 

آراى عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.

الف- حضرات حجج اسالم و المسلمین و آقایانی که براى این مهم در نظر گرفته ام:

1-  آقاى مشكینی 2- آقاى طاهرى خرم آبادى 3- آقاى مؤمن 4- آقاى هاشمی 

رفســنجانی 5- آقاى امینی 6- آقاى خامنه اى 7- آقاى موســوى )نخست وزیر( 

8- آقاى حســن حبیبی 9- آقاى موســوى اردبیلی 10- آقاى موســوى خوئینی 

11- آقاى محمدى گیالنی 12-  آقاى خزعلی 13- آقاى یزدى 14- آقاى امامی 

کاشــانی 15- آقاى جنتی 16- آقاى مهدوى کنــی 17- آقاى آذرى قمی 18- 

آقاى توســلی 19- آقاى کروبی 20- آقاى عبــد اهلل نورى، که آقایان محترم از 

مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشــخیص مصلحت و 
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افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شــوراى اسالمی به انتخاب مجلس 

انتخاب شده اند.

) صحیفه امام ، ج 21 ، ص 364 (

پنجمین دوره ریاســت جمهوري پس از ارتحال جانگداز رهبر فقید انقاب در 6 

مرداد ماه 1368برگزار شــد. این در حالي بود که چهارمین رئیس جمهوري عما 

تا 17 مهر آن ســال باید در سمت ریاســت جمهوري ایفاي وظیفه مي کرد. اما به 

علــت ارتحال رهبر فقید انقاب ، حضرت امام خمینــي)ره( در تاریخ 14 خرداد 

1368، انتخابات جمعه ششــم مرداد برگزار شد و این دوره یک ماه و نیم زودتر از 

موعد مقرر آغاز شد و مرحوم حجت السام هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری 

انتخاب شــد و  اولین پست معاون اولی را مرحوم دکتر حسن ابراهیم حبیبی عهده 

دار گردید. وی سیاســتمدار، حقوقدان و  وزیر ارشاد دولت بازرگان، وزیر علوم و 

آموزش عالی و پس از آن وزیر دادگستری دولت میرحسین موسوی و اولین معاون 

اول رییس جمهور ایران در هر دو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و دولت اوِل سید 

محمد خاتمی بود.  

حجت السام هاشمی رفسنجانی دورة دوم ریاست جمهوری خود را در 12مرداد 

1372 آغاز و در 12مرداد 1376 آن را به حجت االسام سید محمد خاتمی واگذار 

کرد.

دورة دوم ریاســت جمهوری سید محمد خاتمی)دولت هشتم( از تاریخ 12مرداد 

1381 آغــاز و در 12 مرداد 1384با واگذاری ریاســت جمهوری به دکتر محمود 

احمدی نژاد به پایان رســید. ششــمین رئیس جمهور ایران 23 مرداد 1384کابینه 

پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد.
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 دورة دوم ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد )دولت دهم( روز 12مرداد 

و مراسم تحلیف وی روز 14مرداد در مجلس شورای اسامی برگزار شد. وی 12مرداد 

1392 پس از 8 ســال تصدی ریاســت جمهوری، این سمت را به حجت االسام و 

المسلمین دکتر حسن روحانی تحویل می دهد.

 یازدهمین دورة انتخابات ریاســت جمهوری 24 خردادماه سال 1396 با حضور 

پرشور مردم برگزار شد و حسن روحانی توانست با کسب 18 میلیون 613 هزار و 

329 رای یازدهمین رئیس جمهور اسامی ایران شود.

از 5 بهمن 1358 با انتخاب اولین رئیس جمهور منتخب تا 25 مرداد 1364که دورة 

چهارم انتخابات ریاست جمهوری است، تمامی روسای جمهوری در مناسبت های 

مختلف به خدمت حضرت امام رحمت اهلل می رسیدند تا از ارشادات و راهنمایی های 

ایشــان بهره کافی ببرند. در تمامی این دیدارها رهبر فقید انقاب همواره رؤسای 

جمهور را خادم ملت و بویژه مســتضعفین می دانســتند و توصیه و سفارش مردم 

عزیزمان را به ایشان می نمودند.

 ...آقاى رئیس جمهور و ســایر دســت اندرکاران و دولتمــردان در جمهورى 

اســالمی باید بدانند که ملت شــریف ایران بر همة آنــان محبت و منت دارند، 

چراکه این ملت فداکار اســت که در اول انقالب بــا نثار خون جوانان خود و 

زحمات طاقت فرســا پیروزى را به دســت آورد و همة را از زندانها و تبعیدها 

و انزواها و اختناقها نجات داد و حكومت را از ســتمگران بازســتاند و به آنان 

تحویل داد. و همین ملت اســت که از اول پیروزى تاکنون در صحنه بوده و از 

کشور و ارتش و سپاه و سایر قواى مسلح و دولت و مجلس و شورایعالی قضایی 

و دادگاهها پشــتیبانی نموده، و با کمک و همت همین ملت، دشــمنان داخل و 

آقایرئیسجمهور!28 29 توصیه های رهبر کبیر انقالب اسالمی  به رؤسای جمهور

خارج را ســرکوب و حزب اهلل را به جاى احزاب و گروههاى شیطان نشاند. و 

هم اینانند که با شوق و شعف به آقاى رئیس جمهور بیش از شانزده میلیون رأى 

دادند و بر کرسی ریاست جمهورى نشاندند و هم اینانند که به خواست خداوند 

تعالی قادرند کشــور را حفظ و از شــّر شیاطین نجات دهند و اینانند که بر همة 

ماها و شماها حق دارند و همة می بایست دْیـــــن خود را به آنان ادا کنیم و در 

خدمت ملت خصوصًا مستضعفین که سنگینی این جمهــــــورى به دوش آنان 

بوده و بدون کوچكترین توقعی در خدمت اسالمند، با جان و دل کوشا باشیم. 

و مادام که همة ما و شــما در خدمت مردم هســتیم آسیبی به جمهورى اسالمی 

وارد نمی شــود و ملــت بزرگ و بیــدار و در صحنه جواب همة یاوه ســرایان 

و زورگویان را می دهد. از خداونــــــد متعال پیروزى اســــــالم و مسلمین را 

خواستارم... 

) صحیفه امام، ج 15، ص 281 (

آنچه در این کتاب آمده ماحصل اینگونه نصایح رهبر کبیر انقاب اســامی به 

رئیس جمهور، مســئولین و دولتمردان جمهوری اسامی است که می تواند چراغ 

روشــن هدایت برای تمامی روسای جمهور کشورمان باشد. بی تردید رهنمودهای 

ســازندة امام خمینی )ره ( اکنون نیز کارآمد و همچون چراغی در پیشانی انقاب 

اسامی می درخشد که هر چند همة آنچه که باید گفت گفته نشد و ادامة آن را می 

بایستی در کام رهبر عزیزمان جستجو کنیم. 
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