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چکیده
بند  9اصل ( )111قانون اساسي كه مربوط به وظايف و اختيارات رهبري است ،از امضاء حكم رياست جمهوري
پس از انتخابات مردم توسط رهبري سخن ميگويد كه از مفهوم «امضاء» در اصطالح حقوقي تحت عنوان «تنفيذ»
ياد ميشود .اگرچه اين تعبير در قانون اساسي ذكر نشده است اما ماده ( )1قانون انتخابات رياست جمهوري
مصوب  1334/4/5مقرر ميدارد« :دوره رياست جمهوري ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه مقام
رهبري آغاز ميگردد» .حال سؤال اصلي نوشتار پيشرو تحليل حقوقي ماهيت تنفيذ ،مباني نظري و گستره آن در
نظام حقوقي جمهوري اسالميايران است .از رهگذر بررسي پرسش مذكور با استفاده از روش توصيفي تحليلي و با
تكيهبر مباني فقهي و نظرات حقوقي و با استناد به مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي اين نتيجه
به دست ميآيد كه عليرغم آنكه برخي قائل به تشريفاتي بودن امضا حكم رياست جمهوري هستند اما نظر صائب
داللت بر تنفيذي و رسمي بودن امضا حكم رياست جمهوري دارد بهگونهاي كه منصب رياست جمهوري بدون
امضا وليفقيه فاقد رسميت بوده و رئيسجمهور بر اساس موازين شرعي نميتواند در آن حوزه دخالت كند.
بهعالوه آنكه تنفيذ حكم رياست جمهوري مقيد به رعايت شرايطي است كه در صورت عدم رعايت آنها موجبات
سلب مشروعيت و زوال سمت رياست جمهوري نيز فراهم ميآيد.
واژگان کلیدی :امضاء ،تنفيذ ،حكم رياست جمهوري ،جمهوري اسالميايران ،واليتفقيه
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مقدمه
بند  9اصل ( )111قانون اساسي جمهوري اسالميايران ،يكي از وظايف و اختيارات رهبري را امضاي حكم
رئيسجمهور برشمرده است .رئيسجمهور در چهارچوب قانون اساسي جمهوري اسالميايران از اهميت ويژهاي
برخوردار است بهگونهاي كه بر اساس اصل ( ،)113پس از مقام رهبري ،عاليترين مقام رسمي كشور و مسئوليت
اجراي قانون اساسي را جز در مواردي كه مستقيماً به رهبري مربوط ميشود ،بر عهده دارد .ازاينرو داراي
مسئوليتهاي گستردهاي در اداره امور كشور ميباشد بهگونهاي كه بسياري از وظايف و اختيارات حاكم اسالمي كه
فلسفه وجودي حاكم و واليتفقيه براي اجراي آنها در جامعه است ،در قلمرو وظايف رياست جمهوري
قرارگرفته است.
با توجه به جايگاه خطير و مهم منصب رياست جمهوري در نظام حقوق اساسي جمهوري اسالميايران،
سازوكارهاي دقيق و مهمي نيز براي انتخاب رئيسجمهور و مشروعيت اعمال قدرت از طرف وي پيشبينيشده
است .بر اين اساس طبق قانون اساسي ،براي به دست آوردن منصب رياست جمهوري الزم است عالوه بر طي
كردن مراحل مختلف ثبتنام ،تأييد صالحيت ،كسب اكثريت آراء مردم و تائيد صحت انتخابات توسط شوراي
نگهبان ،يک مرحله ديگري هم سپري گردد و آن امضا حكم توسط وليفقيه است كه از آن در اصطالح حقوقي
تحت عنوان «تنفيذ» تعبير ميگردد.
مبناي اعطاي تنفيذ حكم رياست جمهوري به وليفقيه در نظام جمهورى اسالميايران ازآنرو است كه از يکسو
طبق اصل ( )5قانون اساسى واليت امر و امامت امت در زمان غيبت بر عهده فقيه جامعالشرايط گذاشتهشده و از
سوي ديگر حق حاكميت ملت و قواي حاكم طبق اصل ( ،)55زير نظر واليت مطلقه فقيه اعمال مىگردد .مبتني بر
نظريه واليت مطلقه فقيه ،زمام امور جامعه به دست وليفقيه است و كارگزاران حكومتي به اذن او مشروعيت
مييابند .بهعبارتديگر وليفقيه در عصر غيبت داراي سه شأن افتاء ،قضاء و اجراء است كه اين سهشان نيز در
قواي سهگانه متبلور شده است .بر اين اساس قواي سهگانه مأذون قانوني و منصوب از طرف وليفقيه هستند و
ازلحاظ فقهي و حقوقي موظفاند در چهارچوب سياستهاي رهبري عمل كنند .بر همين مبنا نيز قوه مجريه و
كليه امور در صالحيت اين نهاد ازجملهي شئون واليت و مصاديق تحت شمول واليت وليفقيه بوده و به همين
دليل رئيس قوه مجريه بايد منصوب يا مأذون از جانب او باشد؛ در غير اين صورت فاقد مشروعيت خواهد بود،
چنانكه حضرت امام خميني «ره» در اين رابطه فرمودند كه «...رئيسجمهور با نصب فقيه نباشد ،غير مشروع است.
وقتي غير مشروع شد ،طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزهي او وارد شدن در
حوزهي طاغوت است .طاغوت وقتي از بين ميرود كه به امر خداي تبارکوتعالي يک كسي نصب بشود.»...
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(خميني ،ج  )221 :1351 ،11بهاينترتيب رئيسجمهور نيز مشروعيت اعمال قدرت خود را از طريق تنفيذ حكمي
كه توسط وليفقيه صورت ميگيرد به دست ميآورد.
گفتني است كه تعبير «تنفيذ» حكم رياست جمهوري در قانون اساسي مورداشاره قرار نگرفته اما مفهوم مشابه آن
يعني امضا حكم رياست جمهوري دربند  9اصل ( )111بهعنوان يكي از وظايف و اختيارات رهبري مورد تصريح
قرارگرفته است .صالحيت تنفيذ حكم رياست جمهوري ،صالحيتي است كه بنا بر سنت حقوقي و سياسي در نظام
جمهوري اسالميايران در قالب تشكيل نشستي با حضور مقامات عاليرتبه كشوري و لشكري تحت عنوان مراسم
تنفيذ حكم رياست جمهوري از سوي وليفقيه اعمال ميگردد .نشستي كه بهواسطه بيانات مقام معظم رهبري و
مفاد حكم مورد امضاي رياست جمهوري اوالً هدايت و ارتقاء خطمشي و راهبردهاي دولت را در پي خواهد
داشت و ثانياً بهواسطه انجام فرآيند مذكور است كه رئيسجمهور منتخب مردم وجاهت شرعي و قانوني مييابد.
براين اساس آنچه كه سؤاالت نوشتار حاضر را رقم ميزند عبارت است از:
 .1امضاي حكم رياست جمهوري به چه معناست و از چه ماهيتي برخوردار ميباشد؟ آيا اين امر يک امضاي
صوري و تشريفاتي است به اين معنا كه اثر خاصي بر انجام آن از حيث حقوقي بار نخواهد شد و يا اينكه ماهيت
امضا مذكور يک امر حقوقي و مؤثر در مجموعه نظامات و روابط حقوقي اركان نظام حكومتي جمهوري
اسالميايران است؟
 .2درصورتيكه امضا ماهيت تنفيذي و رسمي داشته باشد و در نظامات حقوقي و قانوني كشور مؤثر باشد ،آيا اين
امر از وظايف رهبري است كه بايد امضاء كنند و يا از اختيارات وي ميباشد كه در صورت مصلحت ميتوانند از
امضاء استنكاف نمايند؟
 .3مباني و موجهات تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط وليفقيه بر چه اساسي استوار است؟ چه نسبتي بين تنفيذ
حكم رياست جمهوري توسط وليفقيه و رأي مردم وجود دارد؟ آيا نظر مردم در مشروعيت منصب رياست
جمهوري مؤثر است و از اركان مشروعيت بهحساب ميآيد يا اينكه انتخاب مردم نقشي در مشروعيت ندارد و اين
مشروعيت از جانب وليفقيه تأمين ميشود و مردم بسترساز و زمينهساز و عينيتبخش به اين حاكميت هستند؟
 . 4دامنه و اثر حقوقي امضا حكم رياست جمهوري تا چه حدي است؟ آيا دامنه حقوقي امضا مطلق است و
بهواسطه امضاي اوليه ،رئيسجمهور ميتواند به مدت چهار سال رئيسجمهور قانوني كشور محسوب گردد و يا
اينكه تنفيذ امري استمراري و مشروط به شرايطي است كه در صورت از دست دادن شروط مذكور ،مشروعيت
فقهي و حقوقي رئيسجمهور زايل ميگردد؟
در پاسخ به سؤاالت مذكور نخست مفاهيم اصلي مقاله همچون امضاء ،تنفيذ موردبررسي قرار ميگيرد ،سپس
ماهيت تنفيذ حكم رياست جمهوري در آراء و نظرات حقوقي و تدوينكنندگان قانون اساسي و اختياري يا تكليفي
بودن امضاء توسط وليفقيه بررسي ميشود ،در ادامه به مباني و موجهات تنفيذ حكم رياست جمهوري و نقش
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مردم و وليفقيه ايران در اين فرآيند و مباني تنفيذ ازنظر رهبران نظام مقدس جمهوري اسالمي پرداخته ميشود و
درنهايت گسترده تنفيذ حكم رياست جمهوري موردمطالعه قرار ميگيرد.
 .1مفهومشناسي
.1-1معناي لغوي و اصطالحي
تنفيذ در لغت به معناي «به اجرا درآوردن» تعبير شده است( .قرشي )1351:91 ،در فرهنگ ابجدي نيز تنفيذ را به
«اجرا» معنا كرده است« :التنفيذ (نفذ) دخل في الطور «أو في حيز» التنفيذ»؛ آغاز به آن كار شد ،آن حكم به اجرا
درآمد (بستاني :1355 ،ذيل واژه تنفيذ)؛ در ذيل واژه امضا نيز آمده است« :أمضي امضاءاً (مضي)» :آن امر را به اجرا
درآورد« .أمضي الحكم حكمه» :حاكم رأي خود را به اجرا درآورد( .بستاني :1355 ،ذيل واژه امضا) با توجه به آنكه
مفهوم تنفيذ و امضاء به يک معنا ميباشد ،استعمال هر يک بهجاي ديگري صحيح ميباشد.
در ادبيات فقهي نيز تنفيذ و امضا مترادف هم و بهجاي يكديگر به كار ميروند؛ با اين تفاوت كه در اصطالح فقهي
و حقوقي ،عالوه بر معناي لغوي به معناي «اعتبار بخشيدن و تأييد» نيز بهكاررفته است( .مظاهري و ديگران،1315 ،
ج  .)343 :2در اين نوشتار مقصود از تنفيذ معناي دوم آن يعني «تأييد كردن و اعتبار بخشيدن» ميباشد .بر اين مبنا
تنفيذ حكم رياست جمهوري عبارت است از اعتبار بخشيدن يا مشروعيت دادن به رياست رئيسجمهور بر قوه
مجريه .بهعبارتديگر رأي مردم بهواسطه امضاي حكم رياست جمهوري توسط وليفقيه مورد تأييد و تنفيذ قرار
ميگيرد و رياست جمهوري نيز اعتبار شرعي و قانوني پيدا ميكند.
 .1-2ماهیت حقوقي تنفیذ حکم ریاست جمهوري
در رابطه با ماهيت حقوقي و كاركرد امضا حكم رياست جمهوري در بين انديشمندان و حقوقدانان اختالفنظر
وجود دارد .برخي ماهيت امضاء را يک عمل تشريفاتي دانسته و براي امضاء تنها نوعي كاركرد سياسي آنهم در
حوزه تقويت پايگاه اجتماعي و ارتقاي وجاهت مذهبي -سياسي رئيسجمهور قائل هستند .اين گروه معتقدند كه
حاكميت ملت در تعيين سرنوشت سياسي خود نوعاً از طريق آراء عمومي مردم از راه انتخابات و همهپرسي اعمال
ميشود (اصل  )53و با توجه به آنكه انتخابات رئيسجمهور بارأي مستقيم مردم يعني همان آراء عمومي صورت
ميگيرد ،ميتوان گفت كه شرط الزم براي احراز مقام رياست جمهوري ،كسب آراء مردم است و ازاينجهت
مخالفت و عدم امضاي حكم رئيسجمهور بياعتنايي به آراء عمومي و حاكميت ملي تلقي ميگردد( .هاشمي،
 .)55 :1315پيشفرض حاكم بر نظر مذكور آن است كه مشروعيت نظام را متوقف بر واليتفقيه نميداند بلكه اين
اعتقاد وجود دارد كه رأي مردم مشروعيت نظام را تأمين ميكند ،حتي وليفقيه نيز مشروعيت خود را از مردم
ميگيرد و رئيسجمهور را هم كه مردم انتخاب كردهاند ،مشروعيتش منوط به رأي مردم است .درنتيجه امضاي
وليفقيه بعد از رأي مردم تشريفاتي بيش نيست( .حجاريان )293 :1311 ،شايانذكر است كه ريشه اين بحث به
نظريه منشأ مردمي حاكميت برميگردد كه بهموجب آن ،مردم منشأ مشروعيت حكومت قلمداد ميگردند .استدالل
قائالن به اين نظريه اين است كه امت اسالمي به دليل اختياري كه از جانب خداوند به آنها اعطاشده ،واليت

گزارش تحليل حقوقي ماهيت و اعتبار تنفيذ حكم رئيسجمهور در نظام حقوقي جمهوري اسالميایران ااا 9

سياسي به خودشان تفويض شده و بر سرنوشت اجتماعي و سياسي خود حاكم ميباشند .لذا ميتوانند در
چارچوب احكام شرع يكي از فقهاي واجد شرايط را بهعنوان حاكم اسالمي انتخاب نمايند؛ بنابراين پيامبر (ص) و
ائمه اطهار (ع) ،طبق اين ديدگاه فقهاي جامعالشرايط را به مقام واليت منصوب نكردهاند بلكه آنان را بهعنوان نامزد
براي احراز مقام واليت معرفي نمودهاند و اين حق مردم است كه يكي از آنان را انتخاب و به او مشروعيت بخشند
(حاتمي.)321 :1314 ،
در پاسخ به استدالل مذكور بايد گفت كه اگرچه انتخاب و رأي مردم ،همانطور كه در اصل ( )53و ( )121قانون
اساسي آمده ،شرط الزم براي تصدي منصب رياست جمهوري است اما اين شرط ،شرط كافي نيست بلكه قدرت
اجرايي و اعمال حاكميت در كنار مقبوليت مردمي ،نيازمند مشروعيت الهي است كه اين شرط با امضاي حكم
رياست جمهوري توسط وليفقيه محقق ميشود كه در مقدمه قانون اساسي و اصول ( )55( ،)5و ( )111نيز به اين
امر پرداختهشده است و مورد تأكيد قرارگرفته است( .سليماني و بهروزي لک )41 :1393 ،بهعالوه آنكه مردم هيچ
نقشي در مشروعيت بخشي به حكومت اسالمي و حاكم اسالمي ندارند و مشروعيت آن به وابسته به اذن خداوند
است و مردم صرفاً در عينيت بخشيدن و فعليت بخشيدن به حكومت اسالمي نقش دارند .بر اين اساس پذيرش و
آراء مردم شرط الزم و نه كافي براي تحقق عيني حكومت است .رأي مردم بهمثابه قالب است و روح مشروعيت را
اذن الهي تشكيل ميدهد (مصباح يزدي ،1351 ،ج  )31 :1بنابراين عدم دخالت رأي مردم در مشروعيت حكومت
به معناي بياعتنايي به رأي و مشاركت عمومي نيست ،زيرا مردم در تحقق و فعليت بخشيدن به حكومت اسالمي
نقش اساسي دارند بهگونهاي كه عدم پذيرش حكومت اسالمي توسط مردم مستلزم عدم تشكيل حكومت است.
(فتاحي زفرقندي)34 :1394 ،
استدالل ديگري كه بر تشريفاتي بودن امضاي حكم رياست جمهوري بيان ميگردد آن است كه صالحيت داوطلبان
رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در قانون اساسي ميآيد ،بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي
نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد .در اين خصوص شوراي نگهبان كه نيمي از اعضاي آن فقهاي نماينده
منتخب و مستقيم مقام رهبري ميباشند ،نظارت و كنترل الزم را با دقت تمام بر شرايط داوطلبان رياست جمهوري
مينمايد و صالحيت آنان را مورد تأييد قرار ميدهد؛ بنابراين يكي از داوطلبان صالح با تشخيص شوراي نگهبان،
پس از شركت در انتخابات صحيح مردم به رياست جمهوري نائل ميگردد .فلذا با توجه به اينكه نظر مقام رهبري
در نظارت بر انتخابات رياست جمهوري تأمينشده است ،صالحيت و درستي رئيسجمهور بدون ترديد به نظر
ميرسد و مقام رهبري جزء امضاء راه ديگري پيش روي خود نخواهد داشت .در غير اين صورت ،حجيت و اعتبار
نمايندگي مقام رهبري و شوراي نگهبان مورد ترديد خواهد بود( .هاشمي)55-51 :1315 ،
در پاسخ به استدالل مذكور ميتوان گفت كه هرچند تأييد صالحيت داوطلبان رياست جمهوري توسط شوراي
نگهبان (كه نيمي از اعضاي آن توسط رهبر و مابقي با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه كه خود منصوب رهبري است)،
انجام ميپذيرد اما درعينحال پس از انتخاب رئيسجمهور ،حكم وي توسط رهبري امضاء ميگردد .امضاي حكم
رياست جمهوري با توجه به آنكه مشروعيت نظام حقوقي ايران مبتني بر خصيصه اسالمي بودن آن است و در
رأس نظام جمهوري اسالمي نيز وليفقيه قرار دارد فلذا اعمال واليت و مشروعيت امور به وي منتهي ميگردد.
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(هراتي )131 :1391 ،به همين جهت مفهوم و ماهيت امضا در اين اصل نهتنها تشريفاتي نيست بلكه اين حكم به
معناي تنفيذ است( .محسني و نجفي )93 :131311 ،اين معنا نيز در مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون
اساسي نيز مطرح ميباشد كه در ادامه بهتفصيل موردبررسي قرار ميگيرد .ضمناً گفتني است كه شوراي نگهبان فقط
صالحيت نامزدهاي انتخاباتي را بررسي و تأييد ميكند و در مقام مشروعيت بخشي به منصب رياست جمهوري
نميباشد؛ چراكه اصال در حيطه وظايف و اختيارات شوراي نگهبان چنين صالحيتي براي شوراي نگهبان مطرح
نميباشد .بهعبارتديگر تنفيذ به معناي تفويض اختيار به رئيسجمهور است و در اين زمينه ،شوراي نگهبان
اختياري ندارد تا بخواهد آن را تفويض كند ،بلكه اين اختيار در صالحيت وليفقيه قرار دارد كه بر اساس مباني
ديني و قانون اساسي اصل ( 5و  ،)55امامت و واليت بر كشور را بر عهده دارد كه بخشي از اختيارات خود را به
رئيسجمهور واگذار ميكند .بهعبارتديگر بايد گفت كه تصدي منصب رياست جمهوري ،متوقف بر طي مراحل
مختلف مقرر در قانون اساسي است كه بهموجب آن تا مرحله رأي ملت و تا قبل از طي كليه مراحل پيشبينيشده
در قانون اساسي فقط عنوان «داوطلب» بر نامزد رياست جمهوري اطالق ميگردد ،نه تعبير «رئيسجمهور» و صرفاً
در صورت طي تمام مراحل ازجمله امضاء حكم رياست است كه اذن شرعي تصرف در امور كشور به وي اعطا
ميگردد و بهموجب آن عنوان «داوطلب» بهعنوان «رئيسجمهور» مبدل ميگردد .بر اين اساس مهمترين اثر مترتب
بر تنفيذ حكم رياست جمهوري تبديلشدن «داوطلب منتخب» به «رئيسجمهور قانوني» است كه درنتيجه منجر به
مشروعيتبخشي به تصرفات رئيسجمهور در تمام امور اجرايي كشور در حدود تكاليف و اختيارات قانوني
ميگردد( .اصالني)2 :1311 ،
شايانذكر است كه امضا و تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط وليفقيه نيز بههيچوجه باكار شوراي نگهبان
تعارض ندارد ،چراكه وظيفه شوراي نگهبان ولو آنكه از طرف رهبري نصبشده باشند ،فقط تشخيص و احراز
صالحيتها است تا از ورود افرادي كه معتقد به مباني نظام و انقالب نيستند ،جلوگيري شود كه اين امر نظارت و
كنترل پيشگيرانه است ،نه اعطاي مشروعيت؛ درحاليكه امضاي رهبري ،انتصاب حقوقى و تنفيذ شرعى رياست
جمهورى منتخب مردم و درواقع رسميت و مشروعيتبخشيدن به انتخاب مردم است (شفيعي فر)55 :1351 ،
استداللي ديگري كه بر تشريفاتي بودن امضاي حكم رياست جمهوري بيانشده آن است كه تأييد مجتهد
جامعالشرايط ،حتماً الزم نيست به شكل تنفيذ رأي مردم ،انجام گيرد ،بلكه همينكه كانديداي رياست جمهوري ،از
«رأي» يک فقيه جامعالشرايط برخوردار باشد ،از جنبه شرعي ،كفايت ميكند ،ازاينرو وقتي كانديداي مورد نظر ،در
ضمن ميليونها رأي خود ،رأي برخي فقها را هم داشته باشد ،سمت او به لحاظ شرعي ،نقصاني ندارد و نيازي
نيست كه حتماً يک «فقيه خاص» ،حكم او را امضا كند تا از مشروعيت برخوردار گردد( .سروش محالتي)2 :1392 ،
اين سخن كه مشروعيت رياست جمهوري با شركت كردن يک فقيه در انتخابات و رأي دادن به يک نامزد رياست
جمهوري تأمين ميگردد و نيازي به تنفيذ نيست ،سخن ناصوابي به نظر ميرسد چراكه بين شخص وليفقيه
باشخصيت وي تفاوت وجود دارد .در رأي دادن شخص وليفقيه مدنظر است كه طبق شرع و قانون اساسي اصل
( )115با ساير افراد مساوي است اما «تنفيذ» مصدر مشروعيت تصرفات و ثبوت اختيارات و تكاليف رئيسجمهور
در محدوده قانون اساسي است كه توسط شخصيت رهبري مشروعيت آن تأمينشده است( .هادوي تهراني)1 :1311 ،
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در مقابل تشريفاتي دانستن حكم رياست جمهوري نظر ديگر آن است كه امضاي حكم رياست جمهوري ماهيت
رسمي ،تنفيذي و تأثيرگذار در نظام حقوقي و قانوني دارد بهگونهاي كه بدون اين امضاء اصالً رياست جمهوري
رسميت پيدا نميكند .بهعبارتديگر ماهيت امضاي حكم رياست جمهوري در حقيقت نوعي عمل واليي موجد
آثار حقوقي است كه در عين تأمين كاركرد سياسي مورداشاره ،به تأمين يا تكميل عنصر مشروعيت نهاد رياست
جمهوري ميپردازد .ازاينرو متن ماده ( )1قانون انتخابات رياست جمهوري در اين رابطه مقرر داشته« :دوره
رياست جمهوري اسالميايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه بهوسيله مقام رهبري آغاز ميگردد» .بر
اين اساس به نظر ميرسد كه امضاي رهبري به معناي تنفيذ ميباشد .بهعالوه آنكه مشروعيت همه اركان جمهوري
اسالميايران منبعث از واليتفقيه است و نتيجه انتخابات عمومي نياز به تنفيذ جهت اتمام اركان مشروعيت و
صحت عمل حاكميتي دارد .ضمناً مفهوم تنفيذ بيانگر نكته ظريف در خصوص لزوم ادامه تأييد اعمال حكومت قوه
مجريه و البته ساير قوا و دستگاهها توسط واليتفقيه است .بهاينترتيب تصرف در امر حكومت بدون تنفيذ
وليفقيه فاقد مشروعيت چه در استقرار و چه در مداومت است( .غمامي )231 :1391 ،استدالل ديگري كه ميتوان
در خصوص رسمي بودن امضاي حكم رياست جمهوري توسط ولي فقه بيان نمود آن است كه درصورتيكه انسان
اختيار واگذاري حق حاكميت بر سرنوشت اجتماعي خودش را در قلمرو مباحات و تشخيص موضوعات و نظاير
آن به ديگري داشته باشد بيترديد حق واگذاري چنين اختياري را در قلمرو احكام الهي و حتي اجراي احكام الهي
به كسي كه خود فاقد شرايط واليتفقيه يا اذن وليفقيه است ،ندارد .ازاينجهت رئيسجمهوري كه فقه عادل
نيست ،جهت احراز مشروعيت الهي براي تصرفات اجرايي و انجام مسئوليت هاي قانوني خود ،احتياج به اذن
وليفقيه دارد (عميد زنجاني.)254 :1391 ،
 .2تنفیذ حکم ریاست جمهوري در نظر تدوینكنندگان قانون اساسي
آنچه در اين بخش موردبررسي قرار ميگيرد مروري بر مسئله مشروعيتبخشي به منصب رياست جمهوري و
تعيين ماهيت امضاي حكم رياست جمهوري است كه ميتوان ريشههاي اين مسئله را نيز ازنظر تدوينكنندگان
قانون اساسي مورد مداقه قرار داد.
در پيش نويس قانون اساسي ،هيچ اصلي در رابطه با جايگاه رهبري و وظايف و اختيارات وي پيش بيني نشده بود
و در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به مجموعه اصول قانون اساسي افزوده شد و وظايف و اختيارات رهبري
تحت عنوان اصل ( )15موردبررسي قرار گرفت .در اصل ( )15پيشنهادي كميسيون مربوطه ،هيچ مقررهاي در
خصوص امضاي حكم رياست جمهوري پيشبينينشده بود و به مناسب بحث و گفتوگو پيرامون كيفيت تنظيم
بند ( )4اصل ( – )15اتخاذ تصميم در خصوص عزل رئيسجمهور -و وجود نواقصي در تنظيم اين بند و بهواسطه
اظهارنظر برخي از نمايندگان مبني بر اينكه رهبري بايد در هر سه قوه بهگونهاي نقشآفريني كند تا مشروعيت قواي
سهگانه تأمين شود ،اين موضوع مجدداً موردبررسي قرار گرفت .نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در
خالل بحث پيرامون بند ( )3و بند ( ،)4به جايگاه رهبري و قوه مجريه و نحوه نظارت رهبري بر اين قوه پرداختند
و پيشنهاداتي را در رابطه باكيفيت نظارت رهبري بر قوه مجريه و رياست جمهوري و لزوم تأييد منصب رياست
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جمهوري توسط ولي فقه مطرح نمودند .پيشنهادات مزبور موجب شد كه در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي
موضوع «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» در بند ( )4اصل ( )111تصويب گردد .در ادامه
پيشنهادات و نظرات ارائهشده توسط نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي موردبررسي قرار ميگيرد.
يكي از پيشنهادات كه نظرات برخي از نمايندگان را ميتوان ذيل آن بيان نمود اين است كه وليفقيه در شروع
فرآيند انتخابات ،تعدادي از نامزدهاي انتخاباتي را كه مورد تأييد قراردادند ،با حفظ اين حق براي ديگران ،به مردم
معرفي نمايند تا مردم از ميان آنها فرد مطلوب را انتخاب نمايند و بهاينترتيب بهواسطه اينكه نامزد رياست
جمهوري توسط وليفقيه مورد تأييد قرارگرفته و از جانب ايشان معرفيشده ،بعد مشروعيت صالحيت رياست
جمهوري نيز تأمين گردد .بهطور مثال برخي نمايندگان در تبيين اين پيشنهاد معتقدند كه الزمه نظام جمهوري
اسالمي آن است كه در عين اسالمي بودن قوانين ،مجري قوانين نيز عالم به ايدئولوژي اسالمي باشد .ازاينرو الزم
است رهبر ده نفر از نامزدهاي مورد تأييد خود را براي رياست جمهوري بهعنوان كانديدا به مردم معرفي كند و
اعالم نمايد كه مردم به هركدام از اين ده نفر رأي دهند مورد تأييد وي ميباشد و اعمال قدرتش نيز شرعي و الزم
االجر است( .صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي« 1112-1113 :1334 ،منتظري») در
تأييد اين نگاه ميتوان به نظرات يكي ديگر از نمايندگان استناد نمود كه بهزعم ايشان معرفي نمودن كانديداي
رياست جمهوري توسط وليفقيه ضمن آنكه امكان اشتباه رخ دادن مطرح باشد ،باعث بيمعنا شدن مفهوم
جمهوريت نظام ميگردد چراكه مراد از جمهوريت ،اعالم نظر همه مردم نسبت به انتخاب نامزد رياست جمهوري
است درحاليكه معرفي كانديدا توسط وليفقيه بدون اخذ رأي مردم ،مغاير با جمهوريت نظام است اما اگر فرض
بر اين باشد كه در كنار اينكه وليفقيه ،ديگران هم افرادي را بهعنوان نامزد رياست جمهوري معرفي نمايند ،در اين
صورت كسي كه اكثريت آراء مردم را كسب نمايد ،پيروز انتخابات تلقي شده و مشروعيتش بهواسطه تنفيذ و امضاء
حكم توسط وليفقيه تكميل ميگردد( .صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي1111 :1334 ،
«يزدي»).
پيشنهادات ديگري كه مطرح شد آن بود كه مجموعه شرايطي براي نامزدهاي رياست جمهوري مقرر شود و
وليفقيه مرجع تشخيص صالحيت و تعيين و يا رد صالحيت داوطلبان رياست جمهوري باشد .به اعتقاد پيشنهاد
دهنده اين نظر ،اعطاي چنين اختياري به وليفقيه درواقع امضاي منصب رياست جمهوري تلقي ميشود( .صورت
مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي« 1111 :1334 ،موسوي اردبيلي») پيشنهاد مزبور با تأكيد بر
صالحيت انحصاري وليفقيه مبني بر تأييد صالحيت نامزد رياست جمهوري مورد تأكيد قرارگرفته است( .صورت
مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي« 1131 :1334 ،صافي»)
پيشنهاد سوم آن بود كه پس از برگزاري انتخابات و تعيين رئيسجمهور ،وليفقيه نتيجه انتخابات را تأييد و بهزعم
ايشان «پاي آن صحه» ميگذارد و در اين صورت رئيسجمهور هم منتخب مردم و هم موردقبول فقيه و رهبر
ميباشد( .صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي«1115 :1334 ،مكارم شيرازي»)
پيشنهاد چهارم نيز كه در رابطه با اتخاذ تصميم در خصوص نصب رياست جمهوري مطرح شد و به نظر ميرسد
جامع پيشنهادات پيشين به شمار آيد اين بود كه وليفقيه افرادي را بهعنوان نامزد رياست جمهوري براي كانديدا
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شدن انتخاب نمايد ،سپس فرآيند انتخابات بهواسطه رأي مردم برگزار گردد و درنتيجه آن كانديدايي كه اكثريت
آراء را كسب كند و پيروز در انتخابات محسوب گردد ،بهواسطه توشيح حكم رياست جمهوري فرآيند مشروعيت
بخشي به منصب رياست جمهوري تكميل شود( .صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي،
«1144 :1334طاهري اصفهاني»).
يكي ديگر از نمايندگان نيز ضمن مخالفت با پيشنهاد نامزد رياست جمهوري توسط وليفقيه ،معتقد است كه بايد
شر ايطي براي نامزد رياست جمهوري مقرر گردد و بعد از برگزاري انتخابات ،براي تأمين بعد مشروعيت نيز به
تصويب وليفقيه برسد( .صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي« 1111 :1334 ،خزعلي»).
افزون بر مطالب مذكور با بررسي مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مشاهده ميگردد كه برخي
از نمايندگان نيز صراحتاً نسبت به ماهيت امضاي حكم رياست جمهوري تعيين تكليف نموده و براي امضاي حكم
رياست جمهوري ماهيت مشروعيت بخشي قائل هستند و آن را تنفيذ قلمداد ميكنند .بهطور مثال آقاي فاتحي بيان
ميكند كه «براي من اين مطلب روشن نيست كه امضاي حكم رياست جمهوري آيا صرفاً تشريفاتي است يا اينكه
اگر امضاء نكرد چه ميشود؟ چون مردم رئيسجمهور را انتخاب كردهاند ،بين انتخاب مردم و امضاي او چگونه
رابطهاي برقرار است و آيا تراكم ايجاد نميكند؟ و اگر چيزي را امضا نكرد چه ميشود؟» نايبرئيس مجلس
آيتاهلل شهيد بهشتي در پاسخ به وي مي گويدكه «نه آقا اين تنفيذ است( ».صورت مشروح مذاكرات مجلس
بررسي نهايي قانون اساسي«1191 :1334 ،شهيد بهشتي») در همين رابطه يكي ديگر از نمايندگان صراحتاً بيان
ميكنند كه «اگر يک رئيسجمهور تمام ملت هم به او رأي بدهند ،وليفقيه و مجتهد روي رياست جمهوري او
صحه نگذارد اين براي بنده هيچ ضمانت اجرايي ندارد و از آن حكومتهاي جابرانه اي مي شود» همچنين ايشان
هنگام مذاكره پيرامون بند اصل  111بيان ميكنند كه الزمه اسالمي بودن حكومت تأييد كانديداهاي رياست
جمهوري از طرف رهبري است چراكه اگر رئيسجمهور از طرف رهبر تأييد نشود ،احكامش براي ملت الزماالجرا
نيست( .صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي«1142 :1334 ،منتظري»)
در تأييد اين نگاه ميتوان به نظر يكي ديگر از نمايندگان اشاره نموده كه در بررسي و تنظيم اصول مصوب قانون
اساسي بيان نمودهاند كه «وقتي ما ميگويم كه مشروعيت نظام مثالً رئيسجمهور هم كه مردم به او رأي ميدهند ،ما
جلوي چشم دنيا رئيسجمهوري را كه چندين ميليون آدم به او رأي دادهاند ميآوريم پيش ولي امر كه آقا شما
تنفيذ كن ديگر ،معناي اين حرف چيست؟ معنايش اين است كه اگر او تنفيذ نكند فايدهاي ندارد (صورت مشروح
مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي« 1332 :1334 ،خامنهاي»).
بامالحظه نظرات ارائهشده اين نتيجه به دست مي آيد كه نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نيز باالتفاق
نظر بر اين داشتند كه فرآيند انتخابات رياست جمهوري و مشروعيت اعمال قدرت توسط رئيسجمهور منوط به
تأييد وليفقيه است كه در قالب امضا و تنفيذ حكم رياست جمهوري متجلي ميگردد.
شايانذكر است كه در مجلس شوراي بازنگري قانون اساسي نيز بند  9اصل ( )111قانون اساسي هيچگونه تغييري
نكرد و تنها چند پيشنهاد از سوي برخي از نمايندگان در رابطه با اين موضوع بيان شد كه موردپذيرش مجلس
شوراي بازنگري قرار نگرفت .يكي از پيشنهادات آن بود كه كلمه «تنفيذ» جانشين كلمه «امضاء» شود به جهت آنكه
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ممكن است برداشت عوامانهاي از مفهوم امضاء مبني بر خط كشيدن متبادر گردد؛ اما پيشنهاد مذكور با مخالفت
مواجه شد با اين استدالل كه كلمه امضا مصدر باب افعال به معناي «گذرا قرار دادن» و «نافذ قرار دادن» است و به
همين جهت مفهوم امضا به لحاظ معنايي با مفهوم تنفيذ تفاوتي ندارد( .صورت مشروح مذاكرات مجلس شوراي
بازنگري قانون اساسي« 1335 :1339 ،مومن»).
 .3اختیاري یا تکلیفي بودن امضاء حکم ریاست جمهوري توسط وليفقیه
پس از پذيرش اينكه ماهيت امضاي حكم رياست جمهوري امري حقوقي ،تنفيذي ،رسمي و تأثيرگذار در نظامات
حقوقي و قانوني كشور است ،مسئله مهم ديگر آن است كه آيا وليفقيه مختار به امضاء حكم رياست جمهوري
حسب صالحديد خود خواهد بود و يا اينكه ايشان مكلف به امضاء ميباشند؟ قبل از پاسخ به پرسش مذكور گفتني
است كه پرسش از اختياري يا تكليفي بودن امضاء حكم رياست جمهوري توسط وليفقيه به دليل تنفيذي و رسمي
دانستن اين امضا است ،چراكه در صورت تشريفاتي بودن ماهيت امضاء ،مجالي براي تحقيق و طرح اين پرسش
نبوده و حتي در فرض اخير استنكاف ايشان از امضاء حكم رياست جمهوري تأثيري در تماميت و اعتبار صالحيت
و اقدامات شخص رئيسجمهور در پي نخواهد داشت.
در پاسخ به صالحيت اختياري يا تكليفي بودن وليفقيه نسبت به امضاء حكم رياست جمهوري بايد گفت كه
حسب موازين شرعي و حقوقي صالحيت رهبري در تنفيذ حكم رياست جمهوري و نصب ايشان به اين مقام،
درصورتيكه حسب تشخيص ايشان ،فرآيند احراز صالحيت و شرايط داوطلبان رياست جمهوري توسط شوراي
نگهبان و انتخاب نامزد اصلح توسط مردم ،بهدرستي انجام پذيرفته باشد ازجمله صالحيتهاي تكليفي و به عبارتي
جزء تكاليف ايشان خواهد بود ،به اين معنا كه ايشان شرعاً و قانوناً اجازه ندارند كه از تنفيذ حكم رياست جمهوري
فرد اصلح استنكاف نمايند (جواهري.)15 :1392 ،
در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسالميايران نيز مطلب فوق موردتوجه بوده و برخي از نمايندگان
آن را مورد سؤال قرار دادهاند .يكي از نمايندگان ميگويد...« :آيا امضا كردن از اختيارات رهبري است؟ زيرا با آن
بحثي كه امروز صبح شد فرض بر اين است كه اگر صالحيت كانديدا تأييد شد و مردم هم انتخاب كردند كه رهبر
هم حتماً امضا ميكند .آنوقت اينجا نوشتهايم كه آن از اختياراتش است .ما از كجا بفهميم كه اين از اختيارات
رهبري است؟» (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي« 1191 :1334 ،مكارم شيرازي»).
نايبرئيس مجلس در جايگاه ادارهكننده جلسه در پاسخ وي ميگويد« :اين بحث اصوالً مربوط به اين است كه در
بعضي از بندها كلمه اختيارات قيدشده باشد .چون همهاش از وظايف است ،بنابراين در پايان ،حذف اختيارات
هيچگونه اشكالي ندارد( ».صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي« 1191 :1334 ،بهشتي») .از
پرسش يكي از نمايندگان و پاسخ نايبرئيس مجلس ،چنين برميآيد كه ازنظر آنان امضاي حكم رياست جمهوري
در صورت تأييد صالحيت كانديدا و انتخاب مردم جزء وظايف وليفقيه قلمداد ميگردد.
اما درصورتيكه رهبري قطع داشته كه نامزد برگزيدهشده بهعنوان فرد اصلح به داليلي چون اشتباه شوراي نگهبان در
احراز صالحيت حداقلي ايشان يا به خطا رفتن شهروندان در اصلح شناختن فرد مذكور ،واجد شرايط تصدي مقاام
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رياست جمهوري نباشند اين سؤال مطرح ميگردد كه آيا وليفقيه همچنان مكلف به تنفيذ حكام و نصاب ايشاان
بهعنوان رئيسجمهور كشور ميباشند؟
در پاسخ به سؤال مذكور بايد گفت درصورتيكه وليفقيه نامزد مورد تأييد شوراي نگهبان بهعنوان فرد صالح و مورد
تأييد اكثريت مردم بهعنوان فرد اصلح را ،در حقيقت امر واجد شرايط و اوصاف الزم نداند ،مجاز به تنفيذ حكم
رياست جمهوري ايشان نخواهد بود و شرعاً مكلف به استنكاف از تنفيذ حكم چنين فردي ميباشد .بااينحال نبايد
ازنظر دور داشت كه تكليف وليفقيه به استنكاف از امضاي حكم رياست جمهوري فرد مذكور در چارچوب احكام
اوليه شرعي تحليل و توجيه ميگردد وگرنه در صورت وجود مصلحت يا ضرورت باالتري همچون «حفظ نظام
اسالمي » يا «جلوگيري از دلسردي مردم از نظام اسالمي» و «تخريب مقبوليت مردمي» آن ،ساحت بحث از ظرفيت
احكام اوليه به حوزه احكام ثانويه گذار خواهد نمود و در اين صورت وليفقيه با توجه به احراز عنوان ثانوي مكلف
به تنفيذ حكم رياست جمهوري براي فرد غير اصلح و فاقد شرايط الزم براي تصدي اين مقام خواهد بود.
(جواهري)19 :1392 ،
البته در فرض اخير الزاماً به تكليف وليفقيه مبني بر ضرورت امضاء حكم رياست جمهوري نامزد پيروز انتخابات
منجر نخواهد شد .اگر حسب فرض ثابت شود كه فرد فاقد شرايط از طريق فريب نهاد نظارتي به مرحله پاياني راه
پيداكرده است ،مقام رهبري ميتواند حكم وي را تنفيذ ننمايد( .هدايتنيا )3 :1392 ،بهعالوه آنكه اگر فرض شود
كه فردي پس از احراز صالحيت توسط شوراي نگهبان به عرصه تبليغات انتخاباتي قدم گذاشته درنهايت موفق شود
در فرآيند اخذ آراي مردم از ساير رقباي خود پيشي گرفته و عنوان منتخب ملت را كسب نمايد ،ليكن در بازه زماني
برگزاري انتخابات تا روز تنفيذ حكم رياست جمهوري مرتكب اعمالي شود كه ناقض صالحيتهاي الزم در او
گردد .در اين صورت شوراي نگهبان امكان ورود به مسئله را ندارد ،زيرا با پايان يافتن فرآيند انتخابات ،قلمرو زماني
امكان اعمال نظارت استصوابي شوراي نگهبان پايانيافته است .درعينحال بهموجب بند  11اصل ( )111مجلس و
ديوان عالي كشور نيز مجالي براي ورود به مسئله ندارند ،چراكه در زمان تحقق موضوع هنوز فرد مذكور
رئيسجمهور قانوني كشور محسوب نميشود .بنابراين مسئله ازجمله مواردي است كه يا بايد پذيرفت كه تنها
وليفقيه است كه ميتواند با خودداري از امضاي حكم رياست جمهوري چنين فردي ،مانع از تصدي اين مقام
توسط او شود يا در غير اين صورت وليفقيه ميتواند به استناد بند  1اصل ( )111و يا به استناد اصل ( )55قانون
اساسي و با استفاده از ظرفيت حكم حكومتي تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد( .جواهري)21 :1392 ،
 .1مباني نظري تنفیذ حکم ریاست جمهوري
پرسش مهمي كه در رابطه با تنفيذ حكم رياست جمهوري مطرح ميگردد اين است كه مباني و موجهات تنفيذ
حكم رياست جمهوري چيست و پس از انتخاب رئيسجمهور از سوي مردم ،چه نيازي به تأييد وي از سوي
وليفقيه ميباشد؟ پاسخ به سؤال مذكور درگرو بحث و بررسي پيرامون مشروعيت حاكميت در نظام حقوقي
جمهوري اسالميايران است .در رابطه با مشروعيت حاكميت اين سؤال مطرح است كه نقش مردم در ايجاد
مشروعيت براي وليفقيه بهعنوان حاكم دولت اسالمي چيست؟ آيا نظر مردم در مشروعيت حاكم اسالمي مؤثر است
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و از اركان مشروعيت بهحساب ميآيد يا اينكه انتخاب مردم نقشي در مشروعيت حاكم اسالمي ندارد و اين
مشروعيت از جانب خداوند تأمين ميشود و مردم بسترساز و زمينهساز و عينيت بخش به اين حاكميت هستند؟
تأثير حقوقي پذيرش هريک از نظرات مذكور در حوزه وظايف و اختيارات رهبري و اعمال حاكميت از طرف وي
چيست؟ در قانون اساسي جمهوري اسالميايران كداميک از نظرات مذكور موردپذيرش قرارگرفته و امضا حكم
رياست جمهوري مبتني بر كداميک از نظرات قابلتحليل ميباشد؟
در پاسخ به سؤال مذكور بايد گفت كه بر مبناي نظريه واليتفقيه ،در عصر غيبت امام معصوم (ع) ،واليت امر بر
عهده فقيه عادل باكفايت است و واليت غير او طاغوت شمرده ميشود .در خصوص مباني اين نظريه گفتني است
كه بر مبناي انديشه فقهاي اسالمي ،مبناي مشروعيت وليفقيه در اعمال واليت در دو نظريه انتصاب و انتخاب
قابلبررسي است .نظريه انتصاب كه ريشه در تاريخ فقه شيعه دارد مبناي مشروعيت اعمال واليت از سوي فقيه را
نصب وي از سوي ائمه معصومين ميداند( .ارسطا« )111 :1319 ،نصب» به اين معناست كه در عصر غيبت ،فقيهي
كه واجد شرايط علمي و عملي است ،از سوي امامان معصوم (عليهم السالم) به سمت افتاء ،قضاء و والء رسيده
است (جوادي آملي .)391 :1391 ،انتصابيون در بيان استدالالت پيرامون نظريه انتصاب معتقدند ،خداوند انسان را
آزاد آفريده است و تنها كسي كه بر انسان واليت دارد خالق و پرورشدهنده او يعني ذات اقدس اله است .بنا بر اين
اصل اولي درباره سيطره و واليت هر انساني بر انسان اصل «عدم» است و هيچ انساني حق واليت بر جامعه بشري
ندارد مگر آنكه از سوي خالق و آفريدگار انسان باشد و انبياء و اولياء الهي كه بر جامعه انساني واليت دارند ،واليت
آنان مظهري از واليت خداوند و به اذن و فرمان اوست .فقها با توجه به وجوب و ضرورت تشكيل حكومت ديني
در هر عصر ،فقهاي جامعالشرايط را در دوره غيبت خارج از اين اصل ميدانند و معتقدند كه ائمه معصومين فقهاي
جامعالشرايط را از طرف خداوند متعال براي عهده داري امور عموم جامعه نصب نمودهاند و لذا واليت انتصابي از
جانب شارع مقدس و علي االطالق است كه به پيامبر و ائمه معصومين (ع) تفويض شده و از سوي ايشان براي
عصر غيبت و در خصوص امور عمومي و مصالح عامه ازجمله حاكميت و قضاوت به فقهاي واجد شرايط واگذار
شده است( .معرفت)21 :1353 ،
بر اين اساس بنابر نظريه انتصاب ،مشروعيت وليفقيه به نصب عام از طرف امام معصوم و به عبارتي غيرمستقيم از
جانب خداست و مردم در مشروعيت بخشي به حاكم اسالمي نقشي ندارند ،اما در تحقق و استقرار و عينيت
بخشيدن به حكومت و حاكميت فقيه ،تنها عامل نقشآفرين خواهد بود .بهعبارتديگر مردم در اين ديدگاه واسطه
تفويض اين واليت نيستند و رأي و خواست و رضايت آنها هيچ نقش و دخالتي در مشروعيت ندارد (حاتمي،
.)215 :1314
در مقابل نظريه انتصاب در رابطه با مشروعيت حاكم ،ميتوان به نظريه «انتخاب» اشاره نمود .طبق اين نظريه در
عصر غيبت اگر براى فقهاى واجد شرايط ،منصب امامت از سوى ائمه بهصورت عام و در مرتبه فعليت ثابت گردد،
سخن تمام است وگرنه بر امت واجب است از ميان فقها ،فقيه واجد شرايط را تشخيص دهند و او را براى تصدى
اين مقام نامزد نموده و انتخاب كنند .در اين نظريه فقهاي جامع الشرايط منصوب ائمه اطهار نيستند بلكه آنان تنها
نامزدهايي را به عموم امت اسالمي معرفي نمودند تا مردم به انتخاب خود يكي واجدين شرايط را به رهبري
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برگزينند .بهعبارتديگر نظر مردم در انتخاب و تعيين وليفقيه نسبت به كساني كه واجد معيارهاي شرعي الزم براي
عهده گرفتن منصب واليت باشند تعيينكننده است .فلذا اگر فردي داراي شاخصههاي تعيينشده توسط شارع
مقدس نباشد و شخصي غير از فقيه جامع الشرايط براي اين منصب منتخب مردم گردد .بر اساس اين نظريه ،در
زمان حضور امام معصوم به علت وجود نص خاص و نصب از جانب شارع ،مجالي براي انتخاب مردم باقي
نميماند؛ اما در دوران غيبت معصوم ،شارع مقدس شرايط ويژهاي را براي والي مشخص كرده است كه در
چارچوب آن ،مردم حق انتخاب حاكم اسالمي را دارند (منتظري1419 ،ق )495 :بهبيانديگر ضمن اينكه حاكم
اسالمي بايد از خصوصيات مدنظر شارع براي واليت جامعه اسالمي برخوردار باشد و از اين نظر مشروعيت داشته
باشد ،بايد منتخب مردم نيز باشد و كسي كه مردم او را به اين سمت برميگزينند ،براي حكومت و واليت بر مردم
مشروعيت تام دارد .بر اين اساس ميتوان گفت كه طبق نظريه انتخاب ،مردم در حكومت اسالمي نقش مشروعيت
بخشي را بر عهدهدارند و عالوه بر اينكه قدرت و حكومت ناشي از ارادت مردم است ،آنان حق نظارت بر متصديان
امور را نيز دارا ميباشند (منتظري1419 ،ق .)295 :بر اين مبنا مشروعيت اساس نظام و حكومت وابسته به پذيرش
مردم است و حتي اگر زماني اكثريت يک جامعه خواهان حكومتي غيرديني باشند ،كسي حق تحميل قوانين ديني به
جامعه را ندارد و اگر خدايناكرده روزگاري اكثريت مردم از دين روي گرداندند ،فقها و دانشمندان ديني وظيفهاي
جز بيان احكام و ارشاد و تبليغ با منطق و زبان روز را ندارند ،و هيچگاه وظيفه ندارند قوانين دين را با زور به جامعه
تحميل نمايند (منتظري.)1311 ،
گفتني است كه در قانون اساسي جمهوري اسالميايران نيز نظريه نصب موردپذيرش قرارگرفته و رأي و نظر
اكثريت مردم در مشروعيت بخشي به حاكم اسالمي و وليفقيه تأثيري ندارد ،چنانكه در مقدمه قانون اساسي در
خصوص واليتفقيه عادل چنين مقررشده كه «بر اساس واليت امر و امامت مستمر ،قانون اساسي زمينه تحقق
رهبري فقيه جامعالشرايطي را كه از طرف مردم بهعنوان رهبر شناخته ميشود (مجاري االمور ،بيدالعلماء باهلل االمناء
علي حالله و حرامه) آماده ميكند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسالمي خود
باشند .».طبق صدر اصل ،قانون اساسي زمينه تحقق رهبري جامعالشرايط را فراهم ميسازد نه اينكه به فقيه واليت
ميدهد بلكه زمينه را فراهم ميسازد تا فقيه واليتي را كه دارد اعمال كند .همچنين از قيد «از طرف مردم بهعنوان
رهبر شناخته شود» اين برداشت ميشود كه نقش مردم در اين زمينه شناسايي و گردن نهادن به واليت الهي است.
همچنين در اصول ديگر قانون اساسي ازجمله اصل ( )3كه در مقام بيان نحوه اداره امور كشور با اتكا به نقش و
آراء مردم ميباشد ،اين نكته برداشت ميشود كه در جمهوري اسالميايران نقش مردم در مرحله اداره امور است نه
در مرحله مشروعيت يا عدم مشروعيت بخشيدن بهنظام و اين همان است كه در اصل ( )53نيز مورداشاره
قرارگرفته است كه خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم كرده است ،يعني اينكه مردم در زندگي
اجتماعي خود و نحوه اداره آن از جانب خدا مسئوليت و نقش دارند( .غمامي)215 :1391 ،
حال ميتوان گفت بنابر نظريه نصب كه در عصر غيبت ،واليت و مشروعيت در حكمراني تنها براي فقيه
جامعالشرايط تشريع شده است و تمامي شئون سهگانه تقنين ،اجرا و قضا نيز در چارچوب نظريه واليتفقيه بر
عهده وليفقيه عادل ميباشد ،بر اساس اصل ( )55قانون اساسي هريک از شئون سهگانه وليفقيه در صالحيت يكي
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از قواي حكومتي و البته زير نظر وي قرارگرفته كه درواقع تبلور و شعبهاي از حاكميت وليفقيه محسوب ميشوند.
بر همين مبنا رياست جمهوري و كليه امور در صالحيت اين نهاد نيز زير نظر وليفقيه و بهعنوان بازوي اجرايي
وليفقيه به اعمال قدرت ميپردازند و ازاينجهت مشروعيت هرگونه تصرف و اقدامي كه توسط اين نهاد صورت
ميگيرد منوط به تأييد و تنفيذ وليفقيه است كه با امضاي حكم رياست جمهوري ،اين تأييد و تنفيذ وجاهت
شرعي و قانوني پيدا ميكند .همچنان كه بهموجب بند  9اصل ( )111نيز عالوه بر انتخاب مردم ،امضاي حكم
رياست جمهوري يكي از وظايف و اختيارات رهبر ذكرشده است كه اين امضا درواقع ،دادن اجازه تصرف و اعمال
قدرت در چارچوب مشخصشده توسط شرع و قانون اساسي است كه وليفقيه نيز اين اختيار را از جانب خدا و
پيامبر و ائمه اطهار دارد( .غمامي)215 :1391 ،
 .5مبناي نظري تنفیذ ازنظر امام و رهبري
براي روشن شدن ماهيت فقهي و حقوقي تنفيذ حكم رياست جمهوري نيز ميتوان از نظرات رهبران نظام مقدس
جمهوري اسالميايران بهرهمند شد .رهبران نظام جمهوري اسالمي جايگاه بااليي در اين نظام حقوقي داشته و
نظرات ايشان هم از منظر حقوقي و هم از جهت اعتقادي و مبناي ديني در تبيين ابعاد مختلف حقوقي اين نظام و
بهطور خاص در مسئله موردنظر داراي اهميت خاصي خواهد بود چراكه از يکسو اعتبار قانون اساسي ناشي از
تنفيذ ايشان بوده و لذا يكي از مهمترين مفسرين اين قانون را ميتوان همين نهاد رهبري قلمداد نمود و از سوي
ديگر مطابق بند  9اصل ( )111قانون اساسي ،امضاء حكم رياست جمهوري در عدد وظايف و اختيارات رهبري
قرار دارد .بهعالوه آنكه مفاد مندرج در متن تنفيذ احكام رؤساي جمهوري اسالميايران نيز ميتواند به لحاظ فقهي
و حقوقي راهنمايي جهت مشخص شدن ماهيت امضا حكم رياست جمهوري محسوب گردد .بر اين اساس مطالعه
و تحليل بخشي از بيانات و مفاد احكام تنفيذ حكم رياست جمهوري مناسب خواهد بود.
حضرت امام خميني «ره» دريكي از سخنرانيهاي خود مشروع بودن تمامي اركان نظام اسالمي ازجمله
رئيسجمهور را منوط به امر فقيه كه همان امر خداي تبارکوتعالي است ميدانند .ايشان در اين زمينه ميفرمايند:
«به حرفهاي آنهايي كه برخالف مسير اسالم هستند و خودشان را روشنفكر حساب ميكنند و ميخواهند
واليتفقيه را قبول نكنند (اعتنا نكنيد) اگر چنانچه فقيه در كار نباشد ،واليتفقيه در كار نباشد ،طاغوت است .يا
خدا ،يا طاغوت ،يا خداست ،يا طاغوت .اگر با امر خدا نباشد ،رئيسجمهور با نصب فقيه نباشد ،غير مشروع است.
وقتي غير مشروع شد ،طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او ،وارد شدن در حوزه
طاغوت است .طاغوت وقتي از بين ميرود كه به امر خداي تبارکوتعالي يک كسي نصب بشود .شما نترسيد از
اين چهار نفر آدمي كه نميفهمند اسالم چه است؛ نميفهمند فقيه چه است؛ نميفهمند كه واليتفقيه يعني چه».
(خميني ،ج )221 :1351 ،11
قابلتوجه است كه حضرت امام خميني «ره» براي رئيسجمهور قائل به نصب هستند و غير آن را طاغوت و غير
مشروع ميدانند .در تأييد اين سخن ميتوان به متن حكم تنفيذ اولين رئيسجمهور منتخب مردم اشاره نمود .ايشان
در اين حكم كه منبعث از نظريه انتصاب الهي فقيه براي حكومت است ،بر لزوم تأمين مشروعيت الهي
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رئيسجمهور نيز بهواسطه نصب فقه جامعالشرايط تأكيد ميكنند .در متن اين حكم آمده است كه «بر اساس آنكه
ملت شريف ايران با اكثريت قاطع جناب آقاي دكتر سيد ابوالحسن بنيصدر را به رياست جمهوري كشور
جمهوري اسالميايران برگزيدهاند و بهحسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامعالشرایط باشد،
اينجانب بهموجب اين حكم رأي ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت "منصوب" نمودم ».شايانذكر است كه
در تمام تنفيذ نامههايي كه از سوي امام خميني «ره» يا مقام معظم رهبري براي رؤساي جمهوري اسالميايران
صادرشده ،ابتدا عبارت «تنفيذ رأي مردم» و سپس «انتصاب به رياست جمهوري» ديده ميشود .عبارات مندرج در
تنفيذ نامهها ارتباط معناداري را ميان انتخاب رئيسجمهور از سوي مردم و انتصاب وي توسط مقام رهبري بيان
ميدارد و در مقام پاسخي به شبههاي برميآيد كه انتصاب فردي به رياست جمهوري از سوي مقام وليفقيه را با
حق حاكميت ملي ناسازگار ميدانند( .هدايتنيا)2 :1392 ،
 .6گستره تنفیذ حکم ریاست جمهوري
يكي از مسائلي كه در رابطه با تنفيذ احكام رياست جمهوري وجود دارد آن است كه دامنه و اثر حقوقي امضا حكم
رياست جمهوري تا چه حدي است؟ آيا دامنه حقوقي امضا حكم رياست جمهوري مطلق است و بهواسطه امضاي
اوليه ،رئيسجمهور ميتواند به مدت چهار سال رئيسجمهور قانوني كشور محسوب گردد و يا اينكه تنفيذ امري
استمراري و مشروط به شرايطي است كه در صورت از دست دادن شروط مذكور ،مشروعيت فقهي و حقوقي
رئيسجمهور زايل ميگردد؟
در پاسخ به سؤال مذكور بايد گفت كه در تمامي احكام تنفيذ رياست جمهوري ،مشروعيت تصرفات رئيسجمهور
در امور اجرايي كشور بهصورت مشروط و مقيد پيشبينيشده است .شروطي كه در احكامهاي تنفيذ دورههاي
رياست جمهوري بيانشده عبارت است از:
 .1عدم تخلف از احكام مقدسه اسالم و تبعيت از قانون اساسي اسالميايران.

1

 .2عدمتخطي از فرامين الهي و قانون اساسي ،باقي ماندن در خط اسالم و پيروي از احكام مقدس اسالم،
تالش در راستاي مصالح كشور و ملت در حدود اختيارات قانوني.

2

 .3طرفداري از مظلومان ،مستضعفان و محرومان و مخالف با ظالمان ،ستمگران و مستكبران.

3

 .4دفاع از اسالم ناب براي تحقق حاكميت قرآن ،عمل به شريعت ،كوشش براي ريشهكن كردن فقر و
محروميت و استقرار عدالت اجتماعي.

4

 .5تمسک به اصول پايدار انقالب اسالمي.

5

 .3پايبندي به آرمانهاي نظام اسالمي ،دفاع از حقوق ملت ،ايستادگي در برابر زورگويان و مستكبران.
 .1متن حکم تنفیذ امام خمینی برای ریاست جمهوری ابوالحسن بنیصدر.6951/66/65 ،
 .2متن حکم تنفیذ امام خمینی برای ریاست جمهوری محمدعلی رجایی.6969/5/66 ،
 .3متن حکم تنفیذ امام خمینی برای دوره دوم ریاست جمهوری آیتاهلل سید علی خامنهای6964/6/64 ،
 .4متن حکم تنفیذ آیتاهلل خامنهای برای دوره اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی.6961/5/61 ،
 .5متن حکم تنفیذ آیتاهلل خامنهای برای دوره دوم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی.

3
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با توجه به شروط مقررشده در احكام تنفيذ رياست جمهوري چنين برداشت ميشود كه رئيسجمهور تنها در
مرحله شروع تصدي مسؤوليت ،نيازمند مشروعيت براي تصرفات و اقدامات خود نيست ،بلكه در ادامه و استمرار
مسؤوليت نيز بدين مشروعيت نياز دارد( .اصالني )2 :1311 ،لذا در صورت حصول شرايط مذكور سلب
مشروعيت و زوال سمت رياست جمهوري نيز قابلتصور و تحقق است .چنانكه حضرت امام خميني «ره» در حكم
تنفيذ شهيد رجايي در اين رابطه ميفرمايند...« :و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولي امر باشد ،اينجانب
رأي ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسالميايران منصوب نمودم ...و اگر خداي
ناخواسته برخالف آن عمل نمايند ،مشروعيت آن را خواهم گرفت».
بر همين مبنا سازوكاري كه براي سلب مشروعيت و عزل رئيسجمهور پيشبينيشده ،بر اساس بند  11اصل ()111
قانون اساسي است كه بهموجب آن دو روش ميتواند موجبات عزل رئيسجمهور توسط مقام رهبري را در صورت
اقتضاي مصلحت كشور فراهم نمايد .1 :رأي ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني .2 ،رأي مجلس
شوراي اسالمي به عدمكفايت وي.
نكته بسيار مهمي كه در اين بند به آن اشارهشده و ميتواند موردتوجه قرار گيرد ،آن است كه عزل رئيسجمهور
توسط رهبري «با در نظر گرفتن مصالح كشور» است .يكي از داليل عدم تفويض تعيين تكليف نهايي در رابطه با
عزل رئيسجمهور به مجلس شوراي اسالمي و ديوان عالي كشور اين است كه ممكن است مجلس يا ديوان عالي با
اهداف سياسي و به دليل تفاوت جهت فكري با رئيسجمهور وي را استيضاح كرده و رأي به عدمكفايت وي يا
حكم به تخلف وي از وظايف قانوني داده باشند و به همين دليل است كه رئيسجمهور صرفاً بارأي عدمكفايت
مجلس شوراي اسالمي و يا حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني عزل نميشود و اين مقام
رهبري است كه بر اساس تفوقي كه بر قواي سهگانه و اوضاع كشور دارد ،درصورتيكه عزل رئيسجمهور را با
مصالح كشور و نظام مغاير نبيند ،اقدام به عزل وي مينمايد (درويشوند .)11 :1394 ،ممكن است شرايطي در كشور
وجود داشته باشد كه عزل رئيسجمهور به مصلحت نظام نباشد كه در اين صورت عليرغم اينكه مجلس شوراي
اسالمي رأي به عدمكفايت رئيسجمهور داده و يا اينكه ديوان عالي كشور حكم به تخلف وي از وظايف قانوني داده
است مقام رهبري رئيسجمهور را از مقام خود عزل نمينمايد (هاشمي.)51 :1315 ،
نتیجهگیري
بر اساس اصول ( )5و ( )55قانون اساسي ،واليت امر و امامت امت در دوره غيبت امام عصر (عج) بر عهده وليفقيه
است و قواي سهگانه زير نظر ايشان به انجام وظايف خود ميپردازند .بر همين اساس نيز در اصول قانون اساسي
ابزارهاي مختلفي براي اعمال واليت توسط رهبري در قواي سهگانه در نظر گرفتهشده است .هنگاميكه وليفقيه
متصدي منصب رهبري شد تمامي امور كشور بايد تحت نظارت وي اشراف وي صورت پذيرد چراكه در غير اين
صورت هرگونه تصرف در امور عمومي براي اشخاصي كه نه خود ،فقيه جامعالشرايط مقبول مردم هستند و نه از
سوي چنين فقيهي مأذون ميباشند تصرف نامشروع خواهد بود .درنتيجه انتخاب عمومي نياز به تنفيذ وليفقيه دارد.
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بر اين اساس اعمال قوه مجريه توسط رئيسجمهور پس از رأي مردم به وي نيازمند اذن وليفقيه است .قانونگذار
اساسي بهموجب  9اصل ( )111قانون اساسي به امضاء حكم رئيسجمهور توسط مقام رهبري تصريح نموده است.
در رابطه با ماهيت تنفيذ حكم رياست جمهوري بايد گفت كه امضاء حكم رياست جمهوري يک امر تشريفاتي در
قانون اساسي نيست ،بلكه داراي مفهوم بسيار مهمي در نظريه حكومت منصوب الهي است .وليفقيه با اين تنفيذ،
رئيسجمهور را از سوي شارع مقدس به اين سمت منصوب مينمايد و درواقع واليت الهي را به بدنه اجرايي
كشور تسري ميبخشد .عدم تنفيذ وليفقيه ،موجب غير مشروع شدن اعمال رئيسجمهور است كه اطاعت از اين
اوامر ،در حد اطاعت از طاغوت خواهد بود.
نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نيز باالتفاق نظر بر اين داشتند كه فرآيند انتخابات رياست جمهوري
و مشروعيت اعمال قدرت توسط رئيسجمهور منوط به تأييد وليفقيه است كه در قالب امضا و تنفيذ حكم رياست
جمهوري متجلي ميگردد .بهعبارتديگر نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي براي امضاي حكم رياست
جمهوري ماهيت مشروعيت بخشي قائل هستند و آن را تنفيذ قلمداد ميكنند.
در خصوص اختيار يا تكليف وليفقيه به امضاي حكم رياست جمهوري ،ميتوان گفت درصورتيكه رهبري در
نفس امر معتقد به صالحيت داشتن و اصلح بودن نامزد پيروز در انتخابات باشد ،در اين صورت امضاي حكم
رياست جمهوري براي ايشان تكليف شرعي محسوب ميگردد ،اما درصورتيكه ايشان اعتقاد به صالحيت نداشتن
نامزد احراز صالحيت شده توسط شوراي نگهبان و پيروز انتخابات داشته باشد ،مجاز به تنفيذ حكم رياست
جمهوري نخواهد بود و شرعاً مكلف به استنكاف از تنفيذ حكم چنين فردي ميباشد .بااينحال نبايد ازنظر دور
داشت كه تكليف وليفقيه به استنكاف از امضاي حكم رياست جمهوري فرد مذكور در چارچوب احكام اوليه
شرعي تحليل و توجيه ميگردد وگرنه در صورت وجود مصلحت يا ضرورت باالتر ساحت بحث از ظرفيت احكام
اوليه به حوزه احكام ثانويه گذار خواهد نمود و در اين صورت وليفقيه با توجه به احراز عنوان ثانوي مكلف به
تنفيذ حكم رياست جمهوري براي فرد غير اصلح و فاقد شرايط الزم براي تصدي اين مقام خواهد بود .البته فرض
مذكور بهصورت مطلق صادق نميباشد و درصورتيكه نامزد رياست جمهوري در اثناء انتخاب شدن توسط مردم تا
تنفيذ حكم مرتكب اعمالي گردد كه ناقض صالحيت وي محسوب گردد ،وليفقيه ميتواند از امضاء حكم رياست
جمهوري خودداري و مانع تصدي منصب گردد.
ضمناً گفتني است كه تنفيذ وليفقيه نيز صرفاً در هنگام تصدي منصب نيست بلكه استمرار تصدي امور عمومي نيز
نيازمند اين تنفيذ است( .غمامي )231 :1391 ،براين اساس هرگاه رئيسجمهور شرايط و صالحيتهاي الزم براي
رياست جمهوري را از دست بدهد ،وليفقيه ميتواند تنفيذ خود را باز پس گيرد و بهواسطه سازوكار مندرج دربند
 11اصل ( )111قانون اساسي اقدام به سلب مشروعيت و عزل رئيسجمهور نمايد.
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