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 چکیده
 
 

 جمهوري رياست حكم امضاء از، است رهبري اختيارات و وظايف به مربوط كه اساسي قانون( 111) اصل 9 بند

 «تنفيذ» عنوان تحت حقوقي اصطالح در «امضاء» مفهوم از كه گويد مي سخن رهبري توسط مردم انتخابات از پس

 جمهوري رياست انتخابات قانون( 1)  ماده اما است نشده ذكر اساسي قانون در تعبير اين اگرچه. شود مي ياد

 مقام اعتبارنامه تنفيذ تاريخ از و است سال چهار ايران جمهوري رياست  دوره: »دارد مي مقرر 5/4/1334 مصوب

 در آن  گستره و نظري مباني، تنفيذ ماهيت حقوقي تحليل رو پيش نوشتار اصلي سؤال حال. «گردد مي آغاز رهبري

 با و تحليلي توصيفي روش از استفاده با مذكور پرسش بررسي رهگذر از. است ايران اسالمي جمهوري حقوقي نظام

 نتيجه اين اساسي قانون نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح به استناد با و حقوقي نظرات و فقهي مباني بر تكيه

 صائب نظر اما هستند جمهوري رياست حكم امضا بودن تشريفاتي به قائل برخي كه آن رغم علي كه آيد مي دست به

 بدون جمهوري رياست منصب كه اي گونه به دارد جمهوري رياست حكم امضا بودن رسمي و تنفيذي بر داللت

. كند دخالت حوزه آن در تواند نمي شرعي موازين اساس بر جمهور رئيس و بوده رسميت فاقد فقيه ولي امضا

 موجبات ها آن رعايت عدم صورت در كه است شرايطي رعايت به مقيد جمهوري رياست حكم تنفيذ آنكه عالوه به

 .آيد مي فراهم نيز جمهوري رياست سمت زوال و مشروعيت سلب

  هيفق تيوال، رانيا ياسالمامضاء، تنفيذ، حكم رياست جمهوري، جمهوري  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

امضاي حكم  يكي از وظايف و اختيارات رهبري را ،رانيا يقانون اساسي جمهوري اسالم (111)اصل  9بند 

اي  از اهميت ويژه رانيا ياسالمدر چهارچوب قانون اساسي جمهوري  جمهور سيرئبرشمرده است.  جمهور يسئر

ترين مقام رسمي كشور و مسئوليت  (، پس از مقام رهبري، عالي113ي كه بر اساس اصل )ا گونه بهبرخوردار است 

داراي  رو نيازاشود، بر عهده دارد.  به رهبري مربوط مي ماًيمستقاجراي قانون اساسي را جز در مواردي كه 

اختيارات حاكم اسالمي كه ي كه بسياري از وظايف و ا گونه بهباشد  اي در اداره امور كشور مي هاي گسترده مسئوليت

در جامعه است، در قلمرو وظايف رياست جمهوري  ها آنبراي اجراي  هيفق تيوالفلسفه وجودي حاكم و 

 است.  قرارگرفته

، رانيا ياسالمبه جايگاه خطير و مهم منصب رياست جمهوري در نظام حقوق اساسي جمهوري  با توجه

 شده ينيب شيپو مشروعيت اعمال قدرت از طرف وي  جمهور سيئرسازوكارهاي دقيق و مهمي نيز براي انتخاب 

است. بر اين اساس طبق قانون اساسي، براي به دست آوردن منصب رياست جمهوري الزم است عالوه بر طي 

صحت انتخابات توسط شوراي  ديتائنام، تأييد صالحيت، كسب اكثريت آراء مردم و  كردن مراحل مختلف ثبت

است كه از آن در اصطالح حقوقي  هيفق يوليگري هم سپري گردد و آن امضا حكم توسط نگهبان، يک مرحله د

 گردد.  تعبير مي« تنفيذ»تحت عنوان 

سو  است كه از يک رو ازآن رانيا يجمهورى اسالم نظامدر فقيه  مبناي اعطاي تنفيذ حكم رياست جمهوري به ولي

و از  شده گذاشته الشرايط جامع بر عهده فقيه  زمان غيبت درواليت امر و امامت امت  اساسى  قانون (5)اصل طبق 

مبتني بر  .گردد فقيه اعمال مىمطلقه واليت  زير نظر، (55)طبق اصل  و قواي حاكم حق حاكميت ملتسوي ديگر 

است و كارگزاران حكومتي به اذن او مشروعيت  هيفق ي، زمام امور جامعه به دست ولواليت مطلقه فقيه نظريه

 نيز در شان سه اين و اجراء است كه افتاء، قضاء داراي سه شأن غيبتدر عصر  فقيه ولي گريد عبارت به. بنديا مي

و  هستند فقيه ولي طرف از و منصوب قانونيگانه مأذون  سه قواي گانه متبلور شده است. بر اين اساس سه قواي

 و مجريه كنند. بر همين مبنا نيز قوه عمل رهبري هاي سياست چهارچوب دراند  موظف و حقوقي فقهيازلحاظ 

و به همين بوده  هيفق يول واليت شمول تحت مصاديق يت وشئون والي  ازجمله نهاد اين در صالحيت امور كليه

، مجريه بايد منصوب يا مأذون از جانب او باشد؛ در غير اين صورت فاقد مشروعيت خواهد بود  قوه سيدليل رئ

با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است.  جمهور سيرئ»...در اين رابطه فرمودند كه « ره»چنانكه حضرت امام خميني 

ي او وارد شدن در  وقتي غير مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه

.«. ..يک كسي نصب بشود يوتعال كه به امر خداي تبارک رود يي طاغوت است. طاغوت وقتي از بين م حوزه
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نيز مشروعيت اعمال قدرت خود را از طريق تنفيذ حكمي  جمهور سيرئ بيترت نيا به( 221: 1351، 11)خميني، ج 

 .آورد يمبه دست  رديگ يمصورت  هيفق يولكه توسط 

قرار نگرفته اما مفهوم مشابه آن  مورداشارهحكم رياست جمهوري در قانون اساسي « تنفيذ»گفتني است كه تعبير  

يكي از وظايف و اختيارات رهبري مورد تصريح  عنوان به( 111اصل ) 9 دربندضا حكم رياست جمهوري يعني ام

 نظام در سياسي و سنت حقوقي بر بنا است. صالحيت تنفيذ حكم رياست جمهوري، صالحيتي است كه قرارگرفته

 مراسم عنوان تحت لشكري و كشوري رتبه يعال حضور مقامات با نشستي تشكيل قالب در رانيا ياسالم جمهوري

 و رهبري معظم مقام بيانات واسطه به كه . نشستيگردد يم اعمال هيفق يول سوي جمهوري از رياست حكم تنفيذ

دولت را در پي خواهد  راهبردهاي و يمش خط ارتقاء و هدايت اوالً جمهوري رياست امضاي مورد مفاد حكم

 يابد.   منتخب مردم وجاهت شرعي و قانوني مي جمهور سيرئانجام فرآيند مذكور است كه  واسطه به و ثانياً  داشت

 زند عبارت است از:  اساس آنچه كه سؤاالت نوشتار حاضر را رقم مي نيارب

؟ آيا اين امر يک امضاي باشد يم. امضاي حكم رياست جمهوري به چه معناست و از چه ماهيتي برخوردار 1

صوري و تشريفاتي است به اين معنا كه اثر خاصي بر انجام آن از حيث حقوقي بار نخواهد شد و يا اينكه ماهيت 

در مجموعه نظامات و روابط حقوقي اركان نظام حكومتي جمهوري  مؤثرامضا مذكور يک امر حقوقي و 

 است؟ رانيا ياسالم

باشد، آيا اين  مؤثريذي و رسمي داشته باشد و در نظامات حقوقي و قانوني كشور امضا ماهيت تنف كه يدرصورت. 2

توانند از  باشد كه در صورت مصلحت مي امر از وظايف رهبري است كه بايد امضاء كنند و يا از اختيارات وي مي

 امضاء استنكاف نمايند؟ 

اساسي استوار است؟ چه نسبتي بين تنفيذ  فقيه بر چه . مباني و موجهات تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط ولي3

منصب رياست  مشروعيت در مردم نظر آيافقيه و رأي مردم وجود دارد؟  حكم رياست جمهوري توسط ولي

 اين و مشروعيت ندارد در نقشي مردم انتخاب اينكه يا آيد مي حساب به مشروعيت اركان از و مؤثر است جمهوري

 هستند؟ حاكميت اين به بخش تينيع و ساز زمينه بسترساز و مردم و شود مي تأمين فقيه جانب ولي از مشروعيت

. دامنه و اثر حقوقي امضا حكم رياست جمهوري تا چه حدي است؟ آيا دامنه حقوقي امضا مطلق است و 4

قانوني كشور محسوب گردد و يا  جمهور سيرئ چهار سالتواند به مدت  مي جمهور سيرئامضاي اوليه،  واسطه به

اينكه تنفيذ امري استمراري و مشروط به شرايطي است كه در صورت از دست دادن شروط مذكور، مشروعيت 

 ؟گردد يمزايل  جمهور سيرئفقهي و حقوقي 

، سپس رديگ يمي قرار موردبررسمذكور نخست مفاهيم اصلي مقاله همچون امضاء، تنفيذ  سؤاالتدر پاسخ به 

كنندگان قانون اساسي و اختياري يا تكليفي  ت تنفيذ حكم رياست جمهوري در آراء و نظرات حقوقي و تدوينماهي

شود، در ادامه به مباني و موجهات تنفيذ حكم رياست جمهوري و نقش  بررسي مي هيفق يولبودن امضاء توسط 
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شود و  م مقدس جمهوري اسالمي پرداخته ميرهبران نظا ازنظرفقيه ايران در اين فرآيند و مباني تنفيذ  مردم و ولي

 گيرد. قرار مي موردمطالعهگسترده تنفيذ حكم رياست جمهوري  تيدرنها

 شناسي . مفهوم1

 .معناي لغوي و اصطالحي1-1

( در فرهنگ ابجدي نيز تنفيذ را به 91 :1351تعبير شده است. )قرشي، « درآوردنبه اجرا »تنفيذ در لغت به معناي 

؛ آغاز به آن كار شد، آن حكم به اجرا «التنفيذ« أو في حيز»التنفيذ )نفذ( دخل في الطور »معنا كرده است: « اجرا»

آن امر را به اجرا «: )مضي(  أمضي امضاءاً»: ذيل واژه تنفيذ(؛ در ذيل واژه امضا نيز آمده است: 1355  )بستاني، درآمد

ذيل واژه امضا( با توجه به آنكه   :1355  . )بستاني،درآوردحاكم رأي خود را به اجرا «: أمضي الحكم حكمه. »درآورد

 باشد.  ي ديگري صحيح ميجا به، استعمال هر يک باشد يممفهوم تنفيذ و امضاء به يک معنا 

روند؛ با اين تفاوت كه در اصطالح فقهي  ي يكديگر به كار ميجا بهو  در ادبيات فقهي نيز تنفيذ و امضا مترادف هم

، 1315است. )مظاهري و ديگران،  كاررفته بهنيز « اعتبار بخشيدن و تأييد»و حقوقي، عالوه بر معناي لغوي به معناي 

بر اين مبنا . باشد يم «تأييد كردن و اعتبار بخشيدن»يعني  آن معناي دوماز تنفيذ  مقصوداين نوشتار  در(. 343: 2ج 

  بر قوه جمهور سيعتبار بخشيدن يا مشروعيت دادن به رياست رئتنفيذ حكم رياست جمهوري عبارت است از ا

فقيه مورد تأييد و تنفيذ قرار  توسط ولي حكم رياست جمهوريامضاي  واسطه رأي مردم به گريد عبارت به. مجريه

 كند. پيدا مي قانوني اعتبار شرعي و نيز رياست جمهوري و گيرد مي

 . ماهیت حقوقي تنفیذ حکم ریاست جمهوري2-1

 نظر اختالفدر رابطه با ماهيت حقوقي و كاركرد امضا حكم رياست جمهوري در بين انديشمندان و حقوقدانان 

هم در  براي امضاء تنها نوعي كاركرد سياسي آن امضاء را يک عمل تشريفاتي دانسته ووجود دارد. برخي ماهيت 

. اين گروه معتقدند كه قائل هستند جمهور سيسياسي رئ -يحوزه تقويت پايگاه اجتماعي و ارتقاي وجاهت مذهب

ي اعمال پرس همهاز طريق آراء عمومي مردم از راه انتخابات و  نوعاًحاكميت ملت در تعيين سرنوشت سياسي خود 

مستقيم مردم يعني همان آراء عمومي صورت  يبارأ جمهور سيرئ( و با توجه به آنكه انتخابات 53)اصل  شود يم

 جهت نيازاگفت كه شرط الزم براي احراز مقام رياست جمهوري، كسب آراء مردم است و  توان يمگيرد،  مي

گردد. )هاشمي،  اعتنايي به آراء عمومي و حاكميت ملي تلقي مي بي جمهور سيرئمخالفت و عدم امضاي حكم 

داند بلكه اين  نمي هيفق تيوال مذكور آن است كه مشروعيت نظام را متوقف بر حاكم بر نظر فرض شيپ(. 55: 1315

فقيه نيز مشروعيت خود را از مردم  ، حتي وليكند يماعتقاد وجود دارد كه رأي مردم مشروعيت نظام را تأمين 

امضاي  جهيتدرناند، مشروعيتش منوط به رأي مردم است.  را هم كه مردم انتخاب كرده جمهور سيرئگيرد و  مي

است كه ريشه اين بحث به  ذكر انيشا( 293: 1311فقيه بعد از رأي مردم تشريفاتي بيش نيست. )حجاريان،  ولي

گردند. استدالل  آن، مردم منشأ مشروعيت حكومت قلمداد مي موجب بهكه  گردد يبرمنظريه منشأ مردمي حاكميت 

، واليت اعطاشدهها  قائالن به اين نظريه اين است كه امت اسالمي به دليل اختياري كه از جانب خداوند به آن
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توانند در  . لذا ميباشند يمسياسي به خودشان تفويض شده و بر سرنوشت اجتماعي و سياسي خود حاكم 

بنابراين پيامبر )ص( و ؛ حاكم اسالمي انتخاب نمايند عنوان بهشرع يكي از فقهاي واجد شرايط را  چارچوب احكام

نامزد  عنوان بهاند بلكه آنان را  الشرايط را به مقام واليت منصوب نكرده ائمه اطهار )ع(، طبق اين ديدگاه فقهاي جامع

كه يكي از آنان را انتخاب و به او مشروعيت بخشند  اند و اين حق مردم است براي احراز مقام واليت معرفي نموده

 (. 321: 1314)حاتمي، 

( قانون 121( و )53كه در اصل ) طور هماندر پاسخ به استدالل مذكور بايد گفت كه اگرچه انتخاب و رأي مردم، 

رت اساسي آمده، شرط الزم براي تصدي منصب رياست جمهوري است اما اين شرط، شرط كافي نيست بلكه قد

اجرايي و اعمال حاكميت در كنار مقبوليت مردمي، نيازمند مشروعيت الهي است كه اين شرط با امضاي حكم 

( نيز به اين 111و ) (55(، )5كه در مقدمه قانون اساسي و اصول ) شود يممحقق  هيفق يولرياست جمهوري توسط 

آنكه مردم هيچ  عالوه به( 41: 1393هروزي لک، است. )سليماني و ب قرارگرفتهاست و مورد تأكيد  شده پرداختهامر 

نقشي در مشروعيت بخشي به حكومت اسالمي و حاكم اسالمي ندارند و مشروعيت آن به وابسته به اذن خداوند 

در عينيت بخشيدن و فعليت بخشيدن به حكومت اسالمي نقش دارند. بر اين اساس پذيرش و  صرفاًاست و مردم 

قالب است و روح مشروعيت را  مثابه بهكافي براي تحقق عيني حكومت است. رأي مردم  آراء مردم شرط الزم و نه

( بنابراين عدم دخالت رأي مردم در مشروعيت حكومت 31: 1ج ، 1351دهد )مصباح يزدي،  اذن الهي تشكيل مي

كومت اسالمي يي به رأي و مشاركت عمومي نيست، زيرا مردم در تحقق و فعليت بخشيدن به حاعتنا يببه معناي 

عدم تشكيل حكومت است.  مستلزمي كه عدم پذيرش حكومت اسالمي توسط مردم ا گونه بهنقش اساسي دارند 

 (34: 1394)فتاحي زفرقندي، 

گردد آن است كه صالحيت داوطلبان  استدالل ديگري كه بر تشريفاتي بودن امضاي حكم رياست جمهوري بيان مي

، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي ديآ يمرايطي كه در قانون اساسي رياست جمهوري از جهت دارا بودن ش

نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد. در اين خصوص شوراي نگهبان كه نيمي از اعضاي آن فقهاي نماينده 

، نظارت و كنترل الزم را با دقت تمام بر شرايط داوطلبان رياست جمهوري باشند يممنتخب و مستقيم مقام رهبري 

بنابراين يكي از داوطلبان صالح با تشخيص شوراي نگهبان، ؛ دهد يمو صالحيت آنان را مورد تأييد قرار  دينما يم

ظر مقام رهبري . فلذا با توجه به اينكه نگردد يمپس از شركت در انتخابات صحيح مردم به رياست جمهوري نائل 

بدون ترديد به نظر  جمهور سيرئاست، صالحيت و درستي  شده نيتأمدر نظارت بر انتخابات رياست جمهوري 

و مقام رهبري جزء امضاء راه ديگري پيش روي خود نخواهد داشت. در غير اين صورت، حجيت و اعتبار  رسد يم

 (55-51: 1315ود. )هاشمي، نمايندگي مقام رهبري و شوراي نگهبان مورد ترديد خواهد ب

گفت كه هرچند تأييد صالحيت داوطلبان رياست جمهوري توسط شوراي  توان يمدر پاسخ به استدالل مذكور 

نگهبان )كه نيمي از اعضاي آن توسط رهبر و مابقي با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه كه خود منصوب رهبري است(، 

. امضاي حكم گردد يم، حكم وي توسط رهبري امضاء جمهور سيرئ پس از انتخاب حال نيدرعاما  رديپذ يمانجام 

رياست جمهوري با توجه به آنكه مشروعيت نظام حقوقي ايران مبتني بر خصيصه اسالمي بودن آن است و در 

گردد.  قرار دارد فلذا اعمال واليت و مشروعيت امور به وي منتهي مي هيفق يولرأس نظام جمهوري اسالمي نيز 
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تشريفاتي نيست بلكه اين حكم به  تنها نه( به همين جهت مفهوم و ماهيت امضا در اين اصل 131: 1391)هراتي، 

( اين معنا نيز در مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون 93: 131311معناي تنفيذ است. )محسني و نجفي، 

كه شوراي نگهبان فقط  گفتني است ضمناً. رديگ يمي قرار موردبررس ليتفص بهباشد كه در ادامه  اساسي نيز مطرح مي

و در مقام مشروعيت بخشي به منصب رياست جمهوري  كند يمصالحيت نامزدهاي انتخاباتي را بررسي و تأييد 

مطرح  نگهباندر حيطه وظايف و اختيارات شوراي نگهبان چنين صالحيتي براي شوراي  الصا؛ چراكه باشد ينم

است و در اين زمينه، شوراي نگهبان  جمهور سيرئه معناي تفويض اختيار به تنفيذ ب گريد عبارت به. باشد ينم

قرار دارد كه بر اساس مباني  هيفق يولاختياري ندارد تا بخواهد آن را تفويض كند، بلكه اين اختيار در صالحيت 

يارات خود را به (، امامت و واليت بر كشور را بر عهده دارد كه بخشي از اخت55و  5ديني و قانون اساسي اصل )

متوقف بر طي مراحل  ،تصدي منصب رياست جمهوريبايد گفت كه  گريد عبارت بهكند.  واگذار مي جمهور سيرئ

 شده ينيب شيمراحل پ  تا قبل از طي كليهآن تا مرحله رأي ملت و  موجب بهكه  مختلف مقرر در قانون اساسي است

و صرفاً « جمهور رئيس»نه تعبير  ،گردد اطالق مي است جمهوريريبر نامزد « داوطلب»فقط عنوان در قانون اساسي 

به وي اعطا اذن شرعي تصرف در امور كشور است كه  مراحل ازجمله امضاء حكم رياستتمام در صورت طي 

 مترتباثر  ترين مهمگردد. بر اين اساس  مبدل مي« جمهور رئيس»عنوان  به« داوطلب»عنوان آن  موجب بهو  گردد يم

 منجر به جهيدرنتاست كه « جمهور قانوني رئيس»به « داوطلب منتخب» شدن ليتبد بر تنفيذ حكم رياست جمهوري

 جمهور در تمام امور اجرايي كشور در حدود تكاليف و اختيارات قانوني بخشي به تصرفات رئيس مشروعيت

 (2: 1311. )اصالني، گردد يم

شوراي نگهبان  باكار وجه چيه بهنيز  هيفق يولجمهوري توسط  است كه امضا و تنفيذ حكم رياست ذكر انيشا

باشند، فقط تشخيص و احراز   شده نصبوظيفه شوراي نگهبان ولو آنكه از طرف رهبري  چراكهتعارض ندارد، 

است تا از ورود افرادي كه معتقد به مباني نظام و انقالب نيستند، جلوگيري شود كه اين امر نظارت و  ها تيصالح

شرعى رياست  انتصاب حقوقى و تنفيذ امضاي رهبري، كه يدرحالرل پيشگيرانه است، نه اعطاي مشروعيت؛ كنت

 (55: 1351)شفيعي فر،  بخشيدن به انتخاب مردم است جمهورى منتخب مردم و درواقع رسميت و مشروعيت

 مجتهد آن است كه تأييد شده انيباستداللي ديگري كه بر تشريفاتي بودن امضاي حكم رياست جمهوري 

 از جمهوري، رياست كانديداي كه نيهم بلكه گيرد، انجام مردم، رأي تنفيذ شكل به نيست الزمحتماً  الشرايط، جامع

 در نظر، مورد كانديداي وقتي رو نيازا ،كند يم كفايت شرعي، جنبه از باشد، برخوردار طيالشرا جامع فقيه يک «رأي»

 نيازي و ندارد نقصاني شرعي، لحاظ به او سمت باشد، داشته هم را فقها برخي رأي خود، رأي ها ميليون ضمن

 (2: 1392سروش محالتي، ) .گردد برخوردار مشروعيت از تا كند امضا را او حكم ،«خاص فقيه» يک حتماً كه نيست

اين سخن كه مشروعيت رياست جمهوري با شركت كردن يک فقيه در انتخابات و رأي دادن به يک نامزد رياست 

فقيه  بين شخص ولي چراكهرسد  و نيازي به تنفيذ نيست، سخن ناصوابي به نظر مي گردد يمجمهوري تأمين 

مدنظر است كه طبق شرع و قانون اساسي اصل  هيفق يولوي تفاوت وجود دارد. در رأي دادن شخص  تيباشخص

 جمهور سيرئمصدر مشروعيت تصرفات و ثبوت اختيارات و تكاليف « تنفيذ»( با ساير افراد مساوي است اما 115)

 (1: 1311است. )هادوي تهراني،  شده نيتأمدر محدوده قانون اساسي است كه توسط شخصيت رهبري مشروعيت آن 
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كه امضاي حكم رياست جمهوري ماهيت  تن حكم رياست جمهوري نظر ديگر آن استدر مقابل تشريفاتي دانس

بدون اين امضاء اصالً رياست جمهوري  ي كها گونه بهدارد  در نظام حقوقي و قانوني تأثيرگذاررسمي، تنفيذي و 

ماهيت امضاي حكم رياست جمهوري در حقيقت نوعي عمل واليي موجد  گريد عبارت به. كند رسميت پيدا نمي

يا تكميل عنصر مشروعيت نهاد رياست  نيتأمبه   ،مورداشارهكاركرد سياسي  نيتأم نيدر عآثار حقوقي است كه 

دوره »( قانون انتخابات رياست جمهوري در اين رابطه مقرر داشته: 1متن ماده ) رو نيازا. پردازد يمجمهوري 

بر «. گردد يممقام رهبري آغاز  لهيوس به اعتبارنامهچهار سال است و از تاريخ تنفيذ  رانيا ياسالمرياست جمهوري 

آنكه مشروعيت همه اركان جمهوري  عالوه به. باشد يمكه امضاي رهبري به معناي تنفيذ  رسد يماين اساس به نظر 

بات عمومي نياز به تنفيذ جهت اتمام اركان مشروعيت و است و نتيجه انتخا هيفق تيوالمنبعث از  رانيا ياسالم

مفهوم تنفيذ بيانگر نكته ظريف در خصوص لزوم ادامه تأييد اعمال حكومت قوه  ضمناًصحت عمل حاكميتي دارد. 

تصرف در امر حكومت بدون تنفيذ  بيترت نيا بهاست.  هيفق تيوالتوسط  ها دستگاهمجريه و البته ساير قوا و 

توان  ( استدالل ديگري كه مي231: 1391فقيه فاقد مشروعيت چه در استقرار و چه در مداومت است. )غمامي،  ولي

انسان  كه يدرصورتدر خصوص رسمي بودن امضاي حكم رياست جمهوري توسط ولي فقه بيان نمود آن است كه 

 رينظااجتماعي خودش را در قلمرو مباحات و تشخيص موضوعات و اختيار واگذاري حق حاكميت بر سرنوشت 

حق واگذاري چنين اختياري را در قلمرو احكام الهي و حتي اجراي احكام الهي  ديترد يب آن به ديگري داشته باشد

ي كه فقه عادل جمهور سيرئ جهت نيازااست، ندارد.  هيفق يوليا اذن  هيفق تيوالبه كسي كه خود فاقد شرايط 

مسئوليت هاي قانوني خود، احتياج به اذن  امجان ونيست، جهت احراز مشروعيت الهي براي تصرفات اجرايي 

 (. 254: 1391دارد )عميد زنجاني،  هيفق يول

 كنندگان قانون اساسي  . تنفیذ حکم ریاست جمهوري در نظر تدوین2

بخشي به منصب رياست جمهوري و  مشروعيت مسئلهگيرد مروري بر  ي قرار ميموردبررسآنچه در اين بخش 

كنندگان  تدوين ازنظررا نيز  مسئلههاي اين  توان ريشه تعيين ماهيت امضاي حكم رياست جمهوري است كه مي

 قانون اساسي مورد مداقه قرار داد. 

نشده بود  نويس قانون اساسي، هيچ اصلي در رابطه با جايگاه رهبري و وظايف و اختيارات وي پيش بيني در پيش

و در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به مجموعه اصول قانون اساسي افزوده شد و وظايف و اختيارات رهبري 

اي در  ( پيشنهادي كميسيون مربوطه، هيچ مقرره15ي قرار گرفت. در اصل )موردبررس( 15تحت عنوان اصل )

پيرامون كيفيت تنظيم  وگو گفتبحث و بود و به مناسب  نشده ينيب شيپخصوص امضاي حكم رياست جمهوري 

 واسطه بهو وجود نواقصي در تنظيم اين بند و  -جمهور سيرئاتخاذ تصميم در خصوص عزل  –( 15( اصل )4بند )

آفريني كند تا مشروعيت قواي  ي نقشا گونه بهبرخي از نمايندگان مبني بر اينكه رهبري بايد در هر سه قوه  اظهارنظر

ي قرار گرفت. نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در موردبررس مجدداًگانه تأمين شود، اين موضوع  سه

(، به جايگاه رهبري و قوه مجريه و نحوه نظارت رهبري بر اين قوه پرداختند 4( و بند )3خالل بحث پيرامون بند )

نظارت رهبري بر قوه مجريه و رياست جمهوري و لزوم تأييد منصب رياست  تيفيباكبطه تي را در راشنهادايپو 



 ایران اسالمي جمهوري حقوقي نظام در جمهور رئيس حكم تنفيذ اعتبار و ماهيت حقوقي تحليلگزارش  ااا 12

جمهوري توسط ولي فقه مطرح نمودند. پيشنهادات مزبور موجب شد كه در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي 

مه ( تصويب گردد. در ادا111( اصل )4در بند )« امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم»موضوع 

 گيرد.  ي قرار ميموردبررستوسط نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي  شده ارائهپيشنهادات و نظرات 

فقيه در شروع  توان ذيل آن بيان نمود اين است كه ولي يكي از پيشنهادات كه نظرات برخي از نمايندگان را مي

، با حفظ اين حق براي ديگران، به مردم قراردادندتأييد  فرآيند انتخابات، تعدادي از نامزدهاي انتخاباتي را كه مورد

كه نامزد رياست  اين واسطه به بيترت نيا بهها فرد مطلوب را انتخاب نمايند و  معرفي نمايند تا مردم از ميان آن

، بعد مشروعيت صالحيت رياست شده يمعرفو از جانب ايشان  قرارگرفتهمورد تأييد  هيفق يولجمهوري توسط 

مثال برخي نمايندگان در تبيين اين پيشنهاد معتقدند كه الزمه نظام جمهوري  طور بهجمهوري نيز تأمين گردد. 

الزم  رو نيازااسالمي آن است كه در عين اسالمي بودن قوانين، مجري قوانين نيز عالم به ايدئولوژي اسالمي باشد. 

كانديدا به مردم معرفي كند و  عنوان بههاي مورد تأييد خود را براي رياست جمهوري است رهبر ده نفر از نامزد

و اعمال قدرتش نيز شرعي و الزم  باشد يماز اين ده نفر رأي دهند مورد تأييد وي  هركداماعالم نمايد كه مردم به 

در «( منتظري» 1112-1113: 1334االجر است. )صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، 

ايشان معرفي نمودن كانديداي  زعم بهتوان به نظرات يكي ديگر از نمايندگان استناد نمود كه  تأييد اين نگاه مي

شدن مفهوم  معنا يبضمن آنكه امكان اشتباه رخ دادن مطرح باشد، باعث  هيفق يولرياست جمهوري توسط 

الم نظر همه مردم نسبت به انتخاب نامزد رياست جمهوري چراكه مراد از جمهوريت، اع گردد يمجمهوريت نظام 

بدون اخذ رأي مردم، مغاير با جمهوريت نظام است اما اگر فرض  هيفق يولمعرفي كانديدا توسط  كه يدرحال است

ن نامزد رياست جمهوري معرفي نمايند، در اي عنوان به، ديگران هم افرادي را هيفق يولبر اين باشد كه در كنار اينكه 

تنفيذ و امضاء  واسطه بهصورت كسي كه اكثريت آراء مردم را كسب نمايد، پيروز انتخابات تلقي شده و مشروعيتش 

 1111: 1334گردد. )صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي،  تكميل مي هيفق يولحكم توسط 

 «(.يزدي»

ديگري كه مطرح شد آن بود كه مجموعه شرايطي براي نامزدهاي رياست جمهوري مقرر شود و  تاشنهاديپ

فقيه مرجع تشخيص صالحيت و تعيين و يا رد صالحيت داوطلبان رياست جمهوري باشد. به اعتقاد پيشنهاد  ولي

. )صورت شود يمي امضاي منصب رياست جمهوري تلق درواقع هيفق يولدهنده اين نظر، اعطاي چنين اختياري به 

پيشنهاد مزبور با تأكيد بر «( موسوي اردبيلي» 1111: 1334مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، 

است. )صورت  قرارگرفتهمبني بر تأييد صالحيت نامزد رياست جمهوري مورد تأكيد  هيفق يولصالحيت انحصاري 

 «(صافي» 1131: 1334مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، 

 زعم بهفقيه نتيجه انتخابات را تأييد و  ، وليجمهور سيرئپيشنهاد سوم آن بود كه پس از برگزاري انتخابات و تعيين 

فقيه و رهبر  موردقبولهم منتخب مردم و هم  جمهور سيرئگذارد و در اين صورت  مي« پاي آن صحه»ايشان 

 «(مكارم شيرازي»1115: 1334نهايي قانون اساسي،  باشد. )صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي مي

 رسد يمتصميم در خصوص نصب رياست جمهوري مطرح شد و به نظر  اتخاذپيشنهاد چهارم نيز كه در رابطه با 

نامزد رياست جمهوري براي كانديدا  عنوان بهافرادي را  هيفق يولپيشين به شمار آيد اين بود كه  تاشنهاديپجامع 
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آن كانديدايي كه اكثريت  جهيدرنترأي مردم برگزار گردد و  واسطه بهمايد، سپس فرآيند انتخابات شدن انتخاب ن

توشيح حكم رياست جمهوري فرآيند مشروعيت  واسطه بهآراء را كسب كند و پيروز در انتخابات محسوب گردد، 

بخشي به منصب رياست جمهوري تكميل شود. )صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، 

 «(.طاهري اصفهاني»1144: 1334

، معتقد است كه بايد هيفق يوليكي ديگر از نمايندگان نيز ضمن مخالفت با پيشنهاد نامزد رياست جمهوري توسط 

ايطي براي نامزد رياست جمهوري مقرر گردد و بعد از برگزاري انتخابات، براي تأمين بعد مشروعيت نيز به شر

 «(. خزعلي» 1111: 1334برسد. )صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي،  هيفق يولتصويب 

كه برخي  گردد يماساسي مشاهده افزون بر مطالب مذكور با بررسي مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون 

از نمايندگان نيز صراحتاً نسبت به ماهيت امضاي حكم رياست جمهوري تعيين تكليف نموده و براي امضاي حكم 

مثال آقاي فاتحي بيان  طور به. كنند يمرياست جمهوري ماهيت مشروعيت بخشي قائل هستند و آن را تنفيذ قلمداد 

تشريفاتي است يا اينكه  صرفاًوشن نيست كه امضاي حكم رياست جمهوري آيا براي من اين مطلب ر»كند كه  مي

، بين انتخاب مردم و امضاي او چگونه اند كردهرا انتخاب  جمهور سيرئ؟ چون مردم شود يماگر امضاء نكرد چه 

مجلس  سيرئ بينا« شود؟ ؟ و اگر چيزي را امضا نكرد چه ميكند ينمي برقرار است و آيا تراكم ايجاد ا رابطه

)صورت مشروح مذاكرات مجلس « نه آقا اين تنفيذ است.»شهيد بهشتي در پاسخ به وي مي گويدكه  اهلل تيآ

بيان  صراحتاًدر همين رابطه يكي ديگر از نمايندگان «( شهيد بهشتي»1191: 1334بررسي نهايي قانون اساسي، 

و مجتهد روي رياست جمهوري او  هيفق يولتمام ملت هم به او رأي بدهند،  جمهور سيرئاگر يک »كه  كنند يم

همچنين ايشان « ه اي مي شودجابراني ها حكومتصحه نگذارد اين براي بنده هيچ ضمانت اجرايي ندارد و از آن 

ياست كه الزمه اسالمي بودن حكومت تأييد كانديداهاي ر كنند يمبيان  111پيرامون بند اصل  مذاكرههنگام 

 االجرا الزماز طرف رهبر تأييد نشود، احكامش براي ملت  جمهور سيرئجمهوري از طرف رهبري است چراكه اگر 

 «(منتظري»1142: 1334نيست. )صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، 

و تنظيم اصول مصوب قانون  توان به نظر يكي ديگر از نمايندگان اشاره نموده كه در بررسي در تأييد اين نگاه مي

، ما دهند يمهم كه مردم به او رأي  جمهور سيرئكه مشروعيت نظام مثالً  ميگو يموقتي ما »كه  اند نمودهاساسي بيان 

پيش ولي امر كه آقا شما  ميآور يم اند دادهي را كه چندين ميليون آدم به او رأي جمهور سيرئجلوي چشم دنيا 

ي ندارد )صورت مشروح ا دهيفاحرف چيست؟ معنايش اين است كه اگر او تنفيذ نكند  تنفيذ كن ديگر، معناي اين

 «(.اي خامنه» 1332: 1334مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، 

آيد كه نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نيز باالتفاق  اين نتيجه به دست مي شده ارائهنظرات  بامالحظه

منوط به  جمهور سيرئنظر بر اين داشتند كه فرآيند انتخابات رياست جمهوري و مشروعيت اعمال قدرت توسط 

 گردد. فقيه است كه در قالب امضا و تنفيذ حكم رياست جمهوري متجلي مي تأييد ولي

تغييري  گونه چيه( قانون اساسي 111اصل ) 9است كه در مجلس شوراي بازنگري قانون اساسي نيز بند  ذكر انيشا

مجلس  رشيموردپذبيان شد كه  نكرد و تنها چند پيشنهاد از سوي برخي از نمايندگان در رابطه با اين موضوع

شود به جهت آنكه « امضاء»جانشين كلمه « تنفيذ»شوراي بازنگري قرار نگرفت. يكي از پيشنهادات آن بود كه كلمه 
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اما پيشنهاد مذكور با مخالفت ؛ اي از مفهوم امضاء مبني بر خط كشيدن متبادر گردد ممكن است برداشت عوامانه

است و به « نافذ قرار دادن»و « گذرا قرار دادن»مواجه شد با اين استدالل كه كلمه امضا مصدر باب افعال به معناي 

امضا به لحاظ معنايي با مفهوم تنفيذ تفاوتي ندارد. )صورت مشروح مذاكرات مجلس شوراي  همين جهت مفهوم

 «(.مومن» 1335: 1339بازنگري قانون اساسي، 

 فقیه . اختیاري یا تکلیفي بودن امضاء حکم ریاست جمهوري توسط ولي3

و تأثيرگذار در نظامات  پس از پذيرش اينكه ماهيت امضاي حكم رياست جمهوري امري حقوقي، تنفيذي، رسمي

فقيه مختار به امضاء حكم رياست جمهوري  مهم ديگر آن است كه آيا ولي مسئلهحقوقي و قانوني كشور است، 

باشند؟ قبل از پاسخ به پرسش مذكور گفتني  ديد خود خواهد بود و يا اينكه ايشان مكلف به امضاء مي حسب صالح

فقيه به دليل تنفيذي و رسمي  امضاء حكم رياست جمهوري توسط ولياست كه پرسش از اختياري يا تكليفي بودن 

 و طرح اين پرسش قيتحق براي امضاء، مجالي ماهيت بودن تشريفاتي در صورت دانستن اين امضا است، چراكه

 اعتبار صالحيت و تماميت در تأثيري جمهوري رياست حكم امضاء از ايشان استنكاف فرض اخير در حتي و نبوده

 داشت. نخواهد پي در جمهور سيرئ شخص اقدامات و

فقيه نسبت به امضاء حكم رياست جمهوري بايد گفت كه  در پاسخ به صالحيت اختياري يا تكليفي بودن ولي

مقام،  اين به ايشان نصب و جمهوري رياست حكم تنفيذ در رهبري صالحيت و حقوقي شرعي موازين حسب

احراز صالحيت و شرايط داوطلبان رياست جمهوري توسط شوراي  فرآيند ايشان، تشخيص حسب كه يدرصورت

 عبارتي به و تكليفي هاي صالحيت ازجمله باشد انجام پذيرفته يدرست بهنگهبان و انتخاب نامزد اصلح توسط مردم، 

 رياست جمهوري حكم تنفيذ از كه ندارند اجازه قانوناً و شرعاً ايشان كه معنا اين به خواهد بود، ايشان تكاليف جزء

 (.15: 1392نمايند )جواهري،  استنكاف اصلح فرد

 رخي از نمايندگانمطلب فوق موردتوجه بوده و بنيز  رانيا ياسالمجمهوري  در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي

است؟ زيرا با آن آيا امضا كردن از اختيارات رهبري »...د: گوي مييكي از نمايندگان اند.  آن را مورد سؤال قرار داده

بحثي كه امروز صبح شد فرض بر اين است كه اگر صالحيت كانديدا تأييد شد و مردم هم انتخاب كردند كه رهبر 

ايم كه آن از اختياراتش است. ما از كجا بفهميم كه اين از اختيارات  اينجا نوشته وقت آن. كند هم حتماً امضا مي

 «(.مكارم شيرازي» 1191: 1334بررسي نهايي قانون اساسي، )صورت مشروح مذاكرات مجلس  «رهبري است؟

اين بحث اصوالً مربوط به اين است كه در »گويد:  مي جلسه در پاسخ وي  كننده در جايگاه ادارهمجلس  سيرئ بينا

اش از وظايف است، بنابراين در پايان، حذف اختيارات  باشد. چون همه دشدهياختيارات ق  بعضي از بندها كلمه

از «(. بهشتي» 1191: 1334)صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي،  .«گونه اشكالي ندارد چهي

 آيد كه ازنظر آنان امضاي حكم رياست جمهوري رئيس مجلس، چنين برمي و پاسخ نايبيكي از نمايندگان پرسش 

 .گردد مداد ميفقيه قل وليجزء وظايف  در صورت تأييد صالحيت كانديدا و انتخاب مردم

 در نگهبان شوراي اشتباه چون داليلي به فرد اصلح عنوان به شده دهيبرگز نامزد داشته كه قطع رهبري كه يدرصورتاما 

 مقاام  تصدي شرايط واجد مذكور، فرد شناختن اصلح در شهروندان رفتن به خطا يا ايشان حداقلي صالحيت احراز
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 ايشاان  و نصاب  حكام  تنفيذ به مكلف فقيه همچنان گردد كه آيا ولي مينباشند اين سؤال مطرح  رياست جمهوري

 ؟باشند يم كشور جمهور سيرئ عنوان به

 مورد و صالح فرد عنوان به نگهبان شوراي تأييد مورد نامزد فقيه ولي كه يدرصورتمذكور بايد گفت  سؤالدر پاسخ به 

 حكم تنفيذ به نداند، مجاز الزم اوصاف و شرايط واجد امر حقيقت در را، اصلح فرد عنوان بهاكثريت مردم  تأييد

 نبايد حال نيباا. باشد يم فردي چنين حكم تنفيذ از به استنكاف مكلف شرعاً و بود نخواهد ايشان جمهوري رياست

 احكام در چارچوب مذكور فرد جمهوري رياست امضاي حكم از استنكاف به فقيه ولي تكليف كه داشت دور ازنظر

نظام  حفظ» همچون باالتري ضرورت يا مصلحت وجود صورت در وگرنه گردد توجيه مي و تحليل شرعي اوليه

 ظرفيت از بحث آن، ساحت «مردمي مقبوليت تخريب» و« اسالمي نظام از مردم دلسردي از جلوگيري» يا«  اسالمي

 مكلف ثانوي عنوان احراز به توجه با هيفق يول اين صورت در و نمود خواهد گذار ثانويه احكام به حوزه اوليه احكام

بود.  خواهد مقام اين تصدي براي الزم شرايط فاقد و اصلح غير فرد براي رياست جمهوري حكم تنفيذ به

 (19: 1392)جواهري، 

 انتخابات پيروز نامزد جمهوري رياست حكم امضاء بر ضرورت مبني فقيه ولي تكليف البته در فرض اخير الزاماً به

 راه پاياني  مرحله به نظارتي نهاد فريب طريق از شرايط فاقد فرد كه شود ثابت فرض حسب شد. اگر نخواهد منجر

 شود آنكه اگر فرض عالوه به( 3: 1392نيا،  )هدايت .ننمايد تنفيذ را وي حكم تواند مي رهبري مقام است، داكردهيپ

شود  موفق تيدرنها گذاشته قدم انتخاباتي تبليغات عرصه نگهبان به شوراي توسط صالحيت احراز از پس فردي كه

 زماني در بازه ليكن نمايد، كسب را ملت منتخب عنوان و گرفته پيشي خود رقباي ساير از آراي مردم اخذ فرآيند در

 او در الزم هاي صالحيت ناقض شود كه اعمالي مرتكب جمهوري رياست حكم تنفيذ روز تا انتخابات برگزاري

 زماني قلمرو انتخابات، فرآيند يافتن پايان با زيرا ندارد، را مسئله ورود به امكان نگهبان شوراي صورت اين در گردد.

 و مجلس (111اصل ) 11بند  موجب به حال نيدرع است. افتهي انيپا نگهبان شوراي استصوابي اعمال نظارت امكان

 فرد مذكور هنوز موضوع تحقق زمان در چراكه ندارند، مسئله به ورود براي مجالي نيز عالي كشور ديوان

 تنها بايد پذيرفت كه يا كه مواردي است ازجمله مسئله بنابراين شود. نمي محسوب كشور قانوني جمهور سيرئ

 مقام اين تصدي از مانع فردي، چنين جمهوري حكم رياست امضاي از خودداري با تواند يم كه است هيفق يول

( قانون 55( و يا به استناد اصل )111اصل ) 1تواند به استناد بند  مي هيفق يولشود يا در غير اين صورت  او توسط

 (21: 1392ي را اتخاذ نمايد. )جواهري، مقتضاساسي و با استفاده از ظرفيت حكم حكومتي تصميم 

 . مباني نظري تنفیذ حکم ریاست جمهوري1

مباني و موجهات تنفيذ اين است كه  گردد مطرح ميتنفيذ حكم رياست جمهوري رابطه با  پرسش مهمي كه در

جمهور از سوي مردم، چه نيازي به تأييد وي از سوي  يسئچيست و پس از انتخاب رحكم رياست جمهوري 

بحث و بررسي پيرامون مشروعيت حاكميت در نظام حقوقي  درگرومذكور  سؤال؟ پاسخ به باشد مي هيفق يول

 ايجاد در مردم مطرح است كه نقش سؤالاست. در رابطه با مشروعيت حاكميت اين  رانيا ياسالمجمهوري 

 مؤثر است اسالمي حاكم مشروعيت در مردم نظر آيا چيست؟ اسالمي دولت حاكم عنوان به هيفق يول براي مشروعيت
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 اين و ندارد اسالمي حاكممشروعيت  در نقشي مردم انتخاب اينكه يا آيد مي حساب به مشروعيت اركان از و

هستند؟  حاكميت اين به عينيت بخش و ساز زمينه بسترساز و مردم و شود مي تأمين خداوند جانب از مشروعيت

اعمال حاكميت از طرف وي  وتأثير حقوقي پذيرش هريک از نظرات مذكور در حوزه وظايف و اختيارات رهبري 

و امضا حكم  قرارگرفته رشيموردپذاز نظرات مذكور  کي كدام رانيا ياسالمچيست؟ در قانون اساسي جمهوري 

 ؟باشد يم ليتحل قابلاز نظرات  کي كدامرياست جمهوري مبتني بر 

، واليت امر بر م )ع(، در عصر غيبت امام معصوهيفق تيوال نظريهر مبناي مذكور بايد گفت كه ب سؤالدر پاسخ به 

. در خصوص مباني اين نظريه گفتني است شود و طاغوت شمرده مياست و واليت غير ا تيفقيه عادل باكفا  عهده

 انتخاب و انتصاب دو نظريه در واليت اعمال در هيفق يول مشروعيت مبناي اسالمي، فقهاي انديشه مبناي كه بر

 را فقيه از سوي واليت اعمال مشروعيت مبناي دارد شيعه فقه تاريخ در ريشه كه انتصاب است. نظريه يبررس قابل

 فقيهي غيبت، عصر در كه معناست اين به« نصب( »111: 1319داند. )ارسطا،  مي معصومين ائمه سوي از وي نصب

رسيده  والء و قضاء افتاء، سمت به السالم( )عليهم معصوم امامان سوي از است، عملي و علمي شرايط واجد كه

 را انسان معتقدند، خداوند انتصاب نظريه پيرامون بيان استدالالت در (. انتصابيون391: 1391است )جوادي آملي، 

 نيابر  بنااست.  اله اقدس ذات يعني او دهنده پرورش و خالق دارد واليت انسان بر كه تنها كسي و است آفريده آزاد

 بشري جامعه بر واليت حق انساني هيچ و است« عدم»انسان اصل  بر انساني هر واليت و سيطره درباره اولي اصل

 دارند، واليت واليت انساني جامعه بر كه الهي اولياء و انبياء و باشد انسان آفريدگار و خالق سوي از آنكه مگر ندارد

 ديني حكومت تشكيل ضرورت و وجوب به توجه با اوست. فقها فرمان و اذن به و خداوند واليت از مظهري آنان

 فقهاي معصومين ائمه كه معتقدند و دانند يماصل  اين از خارج غيبت دوره در را طيالشرا جامع فقهاي عصر، هر در

 از انتصابي واليت لذا و اند نموده نصب جامعه عموم امور داري عهده متعال براي خداوند طرف از را طيالشرا جامع

 براي ايشان از سوي و شده تفويض )ع( معصومين ائمه و پيامبر به كه است االطالق علي و مقدس جانب شارع

 واگذار شرايط واجد فقهاي به قضاوت و حاكميت ازجمله عامه مصالح و عمومي امور خصوص در و غيبت عصر

 (21: 1353است. )معرفت،  شده

 از غيرمستقيم به عبارتي معصوم و امام طرف از عام نصب به هيفق يول مشروعيت انتصاب، نظريه بر اين اساس بنابر

 عينيت و استقرار و تحقق در اما ندارند، اسالمي نقشي حاكم به مشروعيت بخشي در مردم و خداست جانب

مردم در اين ديدگاه واسطه  گريد عبارت بهبود.  خواهد نيآفر نقش عامل فقيه، تنها حاكميت و حكومت به بخشيدن

حاتمي، ندارد )هيچ نقش و دخالتي در مشروعيت  ها آنتفويض اين واليت نيستند و رأي و خواست و رضايت 

1314 :215.) 

اشاره نمود. طبق اين نظريه در « انتخاب»توان به نظريه  در مقابل نظريه انتصاب در رابطه با مشروعيت حاكم، مي

 گردد، ثابت فعليت مرتبه و در عام صورت به ائمه سوى از امامت منصب شرايط، واجد فقهاى براى اگر عصر غيبت

 تصدى براى را او و دهند تشخيص را شرايط واجد فقها، فقيه ميان از است واجب امت بر وگرنه است تمام سخن

تنها  آنان بلكه نيستند اطهار ائمه منصوب الشرايط جامع انتخاب كنند. در اين نظريه فقهاي و نموده نامزد مقام اين

 رهبري به را واجدين شرايط يكي انتخاب خود به مردم تا نمودند معرفي اسالمي امت عموم به را نامزدهايي
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 براي الزم شرعي معيارهاي واجد كه كساني به نسبت هيفق يول تعيين و انتخاب در مردم نظر گريد عبارت به برگزينند.

شارع  توسط شده نييتع يها شاخصه داراي فردي اگر فلذا است. كننده نييتع واليت باشند منصب گرفتن عهده

 در نظريه، اين بر اساسگردد.  مردم منتخب منصب اين براي الشرايط جامع فقيه از غير شخصي و نباشد مقدس

 باقي مردم انتخاب براي مجالي شارع، جانب از نصب و خاص نص به علت وجود معصوم امام حضور زمان

 در كه كرده است مشخص والي براي را يا ژهيو شرايط مقدس شارع معصوم، غيبت دوران اما در؛ ماند ينم

 حاكم ضمن اينكه گريد انيب به( 495ق: 1419دارند )منتظري،  را اسالمي حاكم انتخاب حق مردم آن، چارچوب

 داشته مشروعيت نظر اين از و باشد اسالمي برخوردار جامعه واليت براي شارع مدنظر خصوصيات از بايد اسالمي

 مردم بر واليت و حكومت براي ،ننديگز يبرم سمت اين به را او مردم كسي كه و باشد نيز مردم منتخب بايد باشد،

 مشروعيت نقش اسالمي حكومت در مردم انتخاب، هينظرگفت كه طبق  توان يمتام دارد. بر اين اساس  مشروعيت

 متصديان بر حق نظارت آنان است، مردم ارادت از ناشي حكومت و قدرت كه نيا بر عالوه و دارند بر عهدهرا  بخشي

 پذيرش به وابسته حكومت و نظام اساس مبنا مشروعيت اين (. بر295ق: 1419منتظري، باشند ) يم دارا نيز را امور

به  ديني قوانين تحميل حق كسي باشند، ينيرديغ حكومتي خواهان جامعه يک زماني اكثريت اگر حتي و است مردم

 يا فهيوظ ديني دانشمندان فقها و گرداندند، روي دين از مردم اكثريت روزگاري ناكرده يخدا جامعه را ندارد و اگر

 جامعه به زور با را دين قوانين ندارند وظيفه گاه چيه و را ندارند، روز زبان و منطق با تبليغ و ارشاد و احكام بيان جز

 (.1311 نمايند )منتظري، تحميل

و رأي و نظر  قرارگرفته رشيموردپذنيز نظريه نصب  رانيا ياسالمگفتني است كه در قانون اساسي جمهوري 

ي ندارد، چنانكه در مقدمه قانون اساسي در ريتأث هيفق يولاكثريت مردم در مشروعيت بخشي به حاكم اسالمي و 

بر اساس واليت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق »كه  مقررشدهعادل چنين  هيفق تيوالخصوص 

بيدالعلماء باهلل االمناء  شود )مجاري االمور، ن رهبر شناخته ميعنوا الشرايطي را كه از طرف مردم به رهبري فقيه جامع

هاي مختلف از وظايف اصيل اسالمي خود  سازمان كند تا ضامن عدم انحراف علي حالله و حرامه( آماده مي

ت نه اينكه به فقيه والي سازد يمالشرايط را فراهم  طبق صدر اصل، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري جامع«. .باشند

 عنوان بهاز طرف مردم »تا فقيه واليتي را كه دارد اعمال كند. همچنين از قيد  سازد يمدهد بلكه زمينه را فراهم  مي

كه نقش مردم در اين زمينه شناسايي و گردن نهادن به واليت الهي است.  شود يماين برداشت « رهبر شناخته شود

كه در مقام بيان نحوه اداره امور كشور با اتكا به نقش و  (3اصل ) ازجملههمچنين در اصول ديگر قانون اساسي 

نقش مردم در مرحله اداره امور است نه  رانيا ياسالمكه در جمهوري  شود يمباشد، اين نكته برداشت  آراء مردم مي

 مورداشاره( نيز 53و اين همان است كه در اصل ) نظام بهدر مرحله مشروعيت يا عدم مشروعيت بخشيدن 

است كه خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم كرده است، يعني اينكه مردم در زندگي  قرارگرفته

 (215: 1391اجتماعي خود و نحوه اداره آن از جانب خدا مسئوليت و نقش دارند. )غمامي، 

براي فقيه نظريه نصب كه در عصر غيبت، واليت و مشروعيت در حكمراني تنها  رببناتوان گفت  حال مي

بر  هيفق تيوالگانه تقنين، اجرا و قضا نيز در چارچوب نظريه  الشرايط تشريع شده است و تمامي شئون سه جامع

در صالحيت يكي  هيفق يول گانه سه( قانون اساسي هريک از شئون 55، بر اساس اصل )باشد يمعادل  هيفق يولعهده 
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. شوند يممحسوب  هيفق يولاي از حاكميت  تبلور و شعبه درواقعه ك قرارگرفتهاز قواي حكومتي و البته زير نظر وي 

بازوي اجرايي  عنوان بهفقيه و  بر همين مبنا رياست جمهوري و كليه امور در صالحيت اين نهاد نيز زير نظر ولي

ت مشروعيت هرگونه تصرف و اقدامي كه توسط اين نهاد صور جهت نيازاپردازند و  به اعمال قدرت مي هيفق يول

است كه با امضاي حكم رياست جمهوري، اين تأييد و تنفيذ وجاهت  هيفق يولمنوط به تأييد و تنفيذ  رديگ يم

( نيز عالوه بر انتخاب مردم، امضاي حكم 111اصل ) 9بند  موجب به همچنان كهكند.  شرعي و قانوني پيدا مي

، دادن اجازه تصرف و اعمال درواقعاست كه اين امضا  ذكرشدهرياست جمهوري يكي از وظايف و اختيارات رهبر 

و نيز اين اختيار را از جانب خدا  هيفق يولتوسط شرع و قانون اساسي است كه  شده مشخصقدرت در چارچوب 

 ( 215: 1391و ائمه اطهار دارد. )غمامي،  امبريپ

 امام و رهبري ازنظر. مبناي نظري تنفیذ 5

توان از نظرات رهبران نظام مقدس  حقوقي تنفيذ حكم رياست جمهوري نيز ميبراي روشن شدن ماهيت فقهي و 

مند شد. رهبران نظام جمهوري اسالمي جايگاه بااليي در اين نظام حقوقي داشته و  بهره رانيا ياسالمجمهوري 

نظرات ايشان هم از منظر حقوقي و هم از جهت اعتقادي و مبناي ديني در تبيين ابعاد مختلف حقوقي اين نظام و 

قانون اساسي ناشي از  اعتبار سو کداراي اهميت خاصي خواهد بود چراكه از ي موردنظر مسئلهخاص در  طور به

توان همين نهاد رهبري قلمداد نمود و از سوي  مفسرين اين قانون را مي نيتر مهمتنفيذ ايشان بوده و لذا يكي از 

وظايف و اختيارات رهبري  عدد( قانون اساسي، امضاء حكم رياست جمهوري در 111اصل ) 9ديگر مطابق بند 

تواند به لحاظ فقهي  نيز مي رانيا ياسالممتن تنفيذ احكام رؤساي جمهوري  آنكه مفاد مندرج در عالوه بهقرار دارد. 

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.

ازجمله  اسالمي نظام اركان تمامي بودن هاي خود مشروع ي از سخنرانيكيرد« ره»خميني  حضرت امام

 فرمايند: دانند. ايشان در اين زمينه مي مي است يوتعال تبارک خداي امر همان كه فقيه امر به منوط را جمهور رئيس

 خواهند مي و كنند مي حساب روشنفكر را خودشان و هستند اسالم مسير برخالف كه ييها آن هاي حرف به»

 يا. است طاغوت نباشد، كار در هيفق تيوال نباشد، كار در فقيه چنانچه اگر( نكنيد اعتنا)نكنند  قبول را هيفق تيوال

. استمشروع  ريغ نباشد، فقيه نصب با جمهور رئيس نباشد، خدا امر با اگر. طاغوت يا خداست، يا طاغوت، يا خدا،

است؛ وارد شدن در حوزه او، وارد شدن در حوزه  طاغوت اطاعت او است؛ اطاعت طاغوت شد،مشروع  ريغ وقتي

 از نترسيد شما. بشود نصب كسي يک يوتعال تبارک خداي امر به كه رود مي بين از وقتي طاغوت طاغوت است.

« .چه يعني هيفق تيوال كه فهمند است؛ نمي چه فقيه فهمند نمي است؛ چه اسالم فهمند نمي كه آدمي نفر چهار اين

 ( 221: 1351، 11)خميني، ج 

 ريغ و طاغوت را آن غير و هستند نصب به قائل جمهور رئيس براي« ره»حضرت امام خميني  كه استتوجه  قابل

جمهور منتخب مردم اشاره نمود. ايشان  رئيس اولين تنفيذ توان به متن حكم دانند. در تأييد اين سخن مي ميمشروع 

است، بر لزوم تأمين مشروعيت الهي  حكومت براي فقيه الهي انتصاب از نظريه در اين حكم كه منبعث
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 كه آنبر اساس »كنند. در متن اين حكم آمده است كه  الشرايط تأكيد مي نصب فقه جامع واسطه بهنيز  جمهور سيرئ

 كشور جمهوري رياست به را صدر بنيابوالحسن  ديس دكتر آقاي جناب قاطع اكثريت با ايران شريف ملت

 ،باشد الشرایط جامع فقیه نصب به باید آن مشروعیت که آنحسب  به و اند برگزيده رانيا ياسالم جمهوري

است كه  ذكر انيشا« .نمودم "منصوب" سمت اين به را ايشان و تنفيذ را ملت رأي حكم اينموجب  به جانب اين

 رانيا ياسالم جمهوري رؤساي براي رهبريمقام معظم  يا «ره»خميني  امام سوي از كه ييها نامه ذيتنف تمام در

 عبارات مندرج در .شود مي ديده «جمهوري رياست به انتصاب» سپس و «مردم رأي تنفيذ» عبارت ابتدا ،صادرشده

 بيان رهبري مقام توسط وي انتصاب و مردم سوي از جمهور رئيس انتخاب ميان را معناداري ارتباطها  نامه ذيتنف

 با را هيفق يول مقام سوي از جمهوري رياست به فردي انتصاب كه ديآ يبرمي ا شبههبه  پاسخي و در مقام دارد مي

 (2: 1392نيا،  )هدايت .دانند مي ناسازگار ملي حاكميت حق

 . گستره تنفیذ حکم ریاست جمهوري6

يكي از مسائلي كه در رابطه با تنفيذ احكام رياست جمهوري وجود دارد آن است كه دامنه و اثر حقوقي امضا حكم 

امضاي  واسطه بهرياست جمهوري تا چه حدي است؟ آيا دامنه حقوقي امضا حكم رياست جمهوري مطلق است و 

ور محسوب گردد و يا اينكه تنفيذ امري قانوني كش جمهور سيرئ چهار سالتواند به مدت  مي جمهور سيرئاوليه، 

استمراري و مشروط به شرايطي است كه در صورت از دست دادن شروط مذكور، مشروعيت فقهي و حقوقي 

 گردد؟ مي ليزا جمهور سيرئ

 جمهور سيرئ تصرفات در پاسخ به سؤال مذكور بايد گفت كه در تمامي احكام تنفيذ رياست جمهوري، مشروعيت

هاي  هاي تنفيذ دوره است. شروطي كه در احكام شده ينيب شيپمشروط و مقيد  صورت به كشور ياجراي امور در
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 در تنها جمهور شود كه رئيس در احكام تنفيذ رياست جمهوري چنين برداشت مي مقررشدهبا توجه به شروط 

 استمرار و ادامه در بلكه نيست، خود اقدامات و تصرفات براي مشروعيت نيازمند مسؤوليت، تصدي شروع  مرحله

 شرايط مذكور سلب حصول صورت در لذا (2: 1311)اصالني،  .دارد نياز مشروعيت بدين نيز مسؤوليت

 حكم در «ره»خميني  چنانكه حضرت امام .است تحقق وتصور  قابل سمت رياست جمهوري نيز زوال و مشروعيت

 جانب نيا باشد، امر ولي فقيه نصب با بايد آن مشروعيت چون و»...: فرمايند رجايي در اين رابطه مي شهيد تنفيذ

 خداي اگر و... نمودم منصوب رانيا ياسالم جمهوري رياست سمت به را ايشان و تنفيذ را شريف ملت رأي

 «.گرفت خواهم را آن مشروعيت نمايند، عمل آن برخالف ناخواسته

( 111اصل ) 11، بر اساس بند شده ينيب شيپ جمهور سيرئبر همين مبنا سازوكاري كه براي سلب مشروعيت و عزل 

 صورت در را رهبري مقام توسط جمهور سيرئ عزل تواند موجبات روش مي آن دو موجب بهقانون اساسي است كه 

 مجلس رأي .2 قانوني، وظايف از وي تخلف به كشور ديوان عالي رأي .1نمايد:  فراهم كشور مصلحت اقتضاي

 وي. تيكفا عدم به اسالمي شوراي

 جمهور رئيس عزل كه است آن گيرد، قرارموردتوجه  تواند مي وشده  اشاره آن به بند اين در مهمي كه بسيار نكته

 با رابطه در نهايي تكليف تعيين تفويض عدم داليل از يكي. است «كشور مصالح گرفتن نظر در با» رهبري توسط

 با عالي ديوان يا است مجلس ممكن كه است اين كشور عالي ديوان و اسالمي شوراي مجلس به جمهور سيرئ عزل

 يا وي تيكفا عدم به رأي و كرده استيضاح را وي جمهور سيرئ با فكري جهت تفاوت دليل به و سياسي اهداف

 تيكفا عدم يبارأ صرفاً جمهور سيرئ كه است دليل همين به و باشند داده وظايف قانوني از وي تخلف به حكم

 مقام اين و شود نمي قانوني عزل وظايف از وي تخلف به كشور عالي ديوان حكم يا و اسالمي شوراي مجلس

 با را جمهور سيرئ عزل كه يدرصورتدارد،  كشور و اوضاع گانه سه قواي بر كه تفوقي اساس بر كه است رهبري

 كشور در شرايطي است (. ممكن11: 1394نمايد )درويشوند،  مي وي عزل به اقدام مغاير نبيند، نظام و كشور مصالح

 مجلس شوراي اينكه رغم علي صورت نيا در نباشد كه نظام مصلحت به جمهور سيرئ كه عزل باشد داشته وجود

 داده قانوني وظايف از وي تخلف به كشور حكم عالي ديوان اينكه يا و داده جمهور سيرئ تيكفا عدم به رأي اسالمي

 (.51: 1315نمايد )هاشمي،  نمي عزل مقام خود از را جمهور سيرئ رهبري مقام است

 گیري نتیجه

فقيه  ولي عهده بر عج(عصر ) غيبت امام دوره در امت امامت و امر اساسي، واليت قانون (55) ( و5اصول ) اساس بر

 اساسي قانون اصول در نيز اساس همين پردازند. بر مي خود انجام وظايف به ايشان نظر زير گانه سه قواي و است

 فقيه ولي كه يهنگام است. شده گرفته نظر در گانه سه قواي در رهبري توسط واليت اعمال مختلفي براي ابزارهاي

 غير اين در چراكه پذيرد صورت وي اشراف وي تحت نظارت بايد كشور امور تمامي شد رهبري منصب متصدي

از  نه و هستند مردم مقبول طيالشرا جامع فقيه خود، نه كه اشخاصي براي عمومي در امور تصرف هرگونه صورت

دارد.  هيفق يول تنفيذ به نياز انتخاب عمومي جهيدرنتبود.  خواهد نامشروع تصرف باشند مي مأذون فقيهي چنين سوي

                                                                                                                                                                                                 
6
 .61/5/6901، رانیا یاسالمجمهوری  ریاست  متن حکم تنفیذ یازدهمین دوره.  
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 گذار قانوناست.  هيفق يول اذن وي نيازمند به مردم رأي از پس جمهور سيرئ توسط مجريه قوه اعمال اساس اين بر

 است. نموده تصريح رهبري مقام توسط جمهور سيرئ حكم امضاء اساسي به ( قانون111اصل ) 9 موجب به اساسي

 در تشريفاتي امر يک جمهوري بايد گفت كه امضاء حكم رياست جمهوري رياست حكم در رابطه با ماهيت تنفيذ

 تنفيذ، اين با فقيه ولي. است الهي منصوب حكومت نظريه در مهمي بسيار مفهوم داراي بلكه نيست، اساسي قانون

 اجرايي  بدنه به را الهي واليتدرواقع  و نمايد مي منصوب سمت اين به مقدس شارع سوي از را جمهور رئيس

 اين از اطاعت كه است جمهور رئيس اعمال شدنمشروع  ريغ موجب فقيه، ولي تنفيذ عدم. بخشد مي تسري كشور

 بود. خواهد طاغوت از اطاعت حد در اوامر،

نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نيز باالتفاق نظر بر اين داشتند كه فرآيند انتخابات رياست جمهوري 

فقيه است كه در قالب امضا و تنفيذ حكم رياست  منوط به تأييد ولي جمهور سيرئو مشروعيت اعمال قدرت توسط 

نهايي قانون اساسي براي امضاي حكم رياست  نمايندگان مجلس بررسي گريد عبارت بهگردد.  جمهوري متجلي مي

 كنند. جمهوري ماهيت مشروعيت بخشي قائل هستند و آن را تنفيذ قلمداد مي

 در رهبري كه يدرصورت گفت توان يم جمهوري، رياست حكم امضاي به هيفق يول تكليف يا اختيار خصوص در

 حكم امضاي صورت اين در باشد، انتخابات در نامزد پيروز بودن اصلح و داشتن صالحيت به معتقد امر نفس

 نداشتن صالحيت به اعتقاد ايشان كه يدرصورت گردد، اما مي محسوب شرعي براي ايشان تكليف جمهوري رياست

 رياست حكم تنفيذ به باشد، مجاز داشته انتخابات پيروز نگهبان و شوراي توسط شده صالحيت احراز نامزد

 دور ازنظر نبايد حال نيباا. باشد يم فردي چنين حكم تنفيذ از به استنكاف مكلف شرعاً و بود نخواهد جمهوري

 اوليه احكام در چارچوب مذكور فرد جمهوري رياست امضاي حكم از استنكاف به فقيه ولي تكليف كه داشت

 احكام ظرفيت از بحث باالتر ساحت ضرورت يا مصلحت وجود صورت در وگرنه گردد توجيه مي و تحليل شرعي

 به مكلف ثانوي عنوان احراز به توجه با هيفق يول اين صورت در و نمود خواهد گذار ثانويه احكام به حوزه اوليه

بود. البته فرض  خواهد مقام اين تصدي براي الزم شرايط فاقد و اصلح غير فرد براي رياست جمهوري حكم تنفيذ

نامزد رياست جمهوري در اثناء انتخاب شدن توسط مردم تا  كه يدرصورتباشد و  مطلق صادق نمي صورت بهمذكور 

تواند از امضاء حكم رياست  فقيه مي تنفيذ حكم مرتكب اعمالي گردد كه ناقض صالحيت وي محسوب گردد، ولي

 جمهوري خودداري و مانع تصدي منصب گردد.

 نيز عمومي امور تصدي استمرار بلكهنيست  منصب تصدي هنگام در صرفاً فقيه نيز ضمناً گفتني است كه تنفيذ ولي

ي الزم براي ها تيصالحشرايط و  جمهور سيرئاساس هرگاه  ( براين231: 1391است. )غمامي،  تنفيذ اين نيازمند

 دربندسازوكار مندرج  واسطه بهتنفيذ خود را باز پس گيرد و  تواند يمفقيه  رياست جمهوري را از دست بدهد، ولي

 نمايد. جمهور سيرئاسي اقدام به سلب مشروعيت و عزل ( قانون اس111اصل ) 11
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