بررسی فقهی -حقوقی تنفیذ حکم ریاستجمهوری
در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران

تاريخ دريافت33/7/02 :

تاريخ تأييد33/00/02 :
*

غالم رضا بهروزی لک
عباس سلیمانی

بند نهم از اصل يكصد و دهم قانون اساسی كه مربوط به وظايف و اختيارات رهبرر
است ،از امضا حكم رياست جمهور پس از انتخاب مردم سخن میگويد كه از آن بره
كلمه تنفيذ تعبير میشود .انجام وظيفه رئيس جمهور نه فقط منوط بره طریكرردن مراحرل
مختلف (ثبت نام و تأييد صالحيت و كسب اكثريت آرا) است ،بلكه طبق قانون اساسی به
امضا ولی فقيه منوط می باشد .حال سؤال مهم و اساسی اين است ،كره مفهروم فقهری و
حقوقی امضا حكم رياست جمهور چيست .آيا اين امر يک امضا صور و تشريفاتی
يا تنفيذ وشرعی است؟ آيا اين امر از وظايف رهبر است كره بايرد امضرا كنرد يرا از
اختيارات و میباشد كه در صورت مصلحت میتواند از امضا خوددار كند؟ پرووه
حاضر با رد نظريه تشريفاتی و وظيفهبودن امضا بر تنفيذ و اختيار بودن امضا تأكيد دارد
و با بررسی پيشينه تنفيذ و با تكيه بر فقه سياسی و حقرو اساسری و مشررو مرذاكرات
خبرگان قانون اساسی و اقوال فقها و حقوقدانان تنفيذ و اختيار برودن امضرا را اثبرات
میكند.
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**

کليد واژگان :واليت فقيه ،جمهوری اسالمی ايران ،رياستجمهوری ،حکم تنفيذ.

* دانشیارگروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم
** کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی.

.
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مقدمه
نظام جمهوری اسالمی ايران حکومتی است کهه دارای مایيهت اسهالمی و مهر م نهای
قوانين اسالم پايهگذاری شده است .در رأس اين نظام ،واليت فقيه قرار دارد کهه حهافو و
پاسدار حريم ارزشیای اسالمی و تعاليم اسالم است و امامت امت را مر عهده دارد (بند 5
اصل  2قانون اساسي) و مر تمام ارکان سياسی ،اجتمهاعی ،اقتاهادی ،فرین هی و نظهامی
نظام واليت دارد و از اختيارات و وظايف وی محسوب میشود؛ چنهانکهه در الهپ پهن م
قانون اساسی آمده است «در زمان غي ت حضرت ولهی عاهر ع هپ اع تعهالی فرجهه در
جمهوری اسالمی ايران واليت امر و امامت امت مر عهده فقيه عهاد و مهاتقوی ،آگهاه مهه
زمان ،ش اع ،مدير و مدمر است که ط ق الپ يکاهد و یفهتم عههدهدار آن مهیگهردد».
مشروعيت کارگزاران نظام اسالمی مه ناب ،تأييهد و تنفيهذ وی اسهت .ايهن امهر در قهوه
قضائيه ما ناب رئيس آن (بند  6اصل  111قانون اساسي) و در قوه مقننه ما ناهب شه
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تن از فقهای شورای ن ه ان (بند  6اصل  111قانون اساسي) و در قوه م ريهه از طريهق
امضای حکم رياست جمهوری محقق میشود .الپ  002قهانون اساسهی مهه اختيهارات و
وظايف ولی فقيه اختااص دارد؛ در مند  3يکی از اختيارات و وظايف ولی فقيهه «امضهای
حکههم رياسههتجمهههوری پههس از انتمههاب مههردم» اسههت .از مفهههوم امضههای «حکههم
رياستجمهوری» مه تنفيذ تع ير میشود .ال ته اين تع ير در قانون اساسی ذکر نشده اسهت؛
اما در مهاده  0قهانون انتمامهات رياسهتجمههوری ماهوب  0333/3/5آمهده کهه« :دوره
رياستجمهوری ايران چهار سا اسهت و از تهاريخ تنفيهذ اعت ارنامهه مقهام ری هری آغهاز
میگردد» .حا سؤا مهم و اساسی اين است که مفهوم و مایيت تنفيذ يا امضهای حکهم
رياستجمهوری چيست و اين امر يک امضای لهوری و تشهريفاتی يها تنفيهذی وشهرعی
است؟ آيا اين امر از وظايف ری ری است که مايد امضا کند يا از اختيارات وی میماشد کهه
در لورت مالحت میتواند از امضا استنکاف نمايد؟ نوشتار حاضهر متکفهپ پهرداختن مهه
زوايای ممتلف اين موضوع است و معد از ميان مفهوم تنفيذ حکم رياستجمههوری و ذکهر
پيشينه اين موضوع اقوا موجود در مسئله تنفيذ را مررسی کرده و قو ممتار را یمهراه مها
ادله و استدال یای مرموطه آورده است.
مفهوم تنفيذ حکم ریاستجمهوری
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الپ  002قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران امضای حکم رئيسجمهور منتمب را

در رديف وظايف و اختيارات مقهام ری هری قهرار داده اسهت .در مهتن قهانون اساسهی واژه
«امضا» آمده است؛ اما از اين امضا مه تنفيذ حکم رياست جمهوری ياد می شهود .حها اگهر
مين اين دو واژه از نظر فقهی و حقوقی تفاوتی وجود داشته ماشد ،مايد در محهدودة یمهان
واژهای که در قانون ذکر شده است ،مه تحليپ موضوع مپردازيم و اگهر فرقهی یهم نداشهته
ماشد در استعما یر يک ممتار خوایيم مود؛ ازاينرو او معنای تنفيذ و امضا را مررسهی و
مقاود از یر دو را ميان میکنيم تا محپ محث روشن شود.
ایپ لغت معنای «مهاجرا درآوردن» را مرای اين دو لغت ض ط کردهانهد (ر.ک :زبيددی

1111؛ قرشي  1731ج 3ص11؛ بستاني  1735ص)125؛ مرای نمونه فرهنگ ابجدد
تنفيذ را مه «اجرا» معنا کرده است« :التنفيذ (نفذ) دخپ فی الطهور (أو فهی حيزهز) التنفيهذ»:
آغاز مه آن کار شد ،آن حکم مه اجرا در آمد(بستاني  1735ذیل تنفيذ)« .تنفيهذ الحکهم»:
تط يق حکم ،اجرای حکم« .التنفيذیز» :آنچه قامپ اجرا ماشد« .السلطة االنفیذیهل ا» :قهوه
«أمضی إمضاءًا (مضی)» :آن امر را مه اجرا در آورد« .أمضی الحکهم حکمهه» :حهاکم رأی
خود را مه اجرا در آورد« .أمضی ال يع» :معامله را قطعی کرد ،مه اجرا در آورد (همدان ذیدل
امضا) .لذا استعما یر يک از امضا و تنفيذ مهجای دي ری از نظر ایپ لغت لحيح خواید مود.
تنفيذ و امضا در ادميات فقههی و حقهوقی متهرادف یهم و مههجهای دي هری اسهتعما
میشوند؛ ما اين تفاوت که در الطالح فقهی و حقوقی ،عالوه مر معنای لغوی ،مهه معنهای
«اعت ارممشيدن و تأييد» است (مظاهری و دیگران  1733ج 2ص.)617
معنای او «مهاجراگذاردن و عملیکردن حکمی اسهت کهه دارای اعت هار مهوده اسهت»
(سروش محالتي  1712ص .)1از اين در مابیای للوة ،وليت ،قضا سمن رفته اسهت؛
مرای نمونه :در ماب للوة آمده است «در کرایهت انفهاذ حکهم(اجهرای حکهم) در مسه د
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اجرايی و دولت« .نفذ األمر» :امر مه اجرا در آمد (همان) .در ذيهپ واژه امضها آمهده اسهت:

اختالف است» (نجفي  1763ج 7ص )121و در ماب وليت آمده «ولهی اگهر از تنفيهذ
وليت(اجرای وليت) ناتوان ماشد مرکنار نمهیشهود؛ ملکهه نيهروی کمکهی مهر او گمهارده
میشود» (همان) که در معنای اجرايیکردن مهکار رفته است .معنای دوم «اعت ارممشهيدن
و اجازه دادن و تأييد» عمپ حقوقی قامپ امطا است؛ مثالً عقد فضهولی کهه فاقهد اعت هار
است و اثری مر آن مترتب نمی شود ،ما امضا و تنفيذ مالک اعت ار پيدا میکند يا وليت مهه
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مي از ثلث ترکه که اعت اری ندارد ،ما امضا و تنفيذ ورثه اعت ار پيدا می کند .ظهایراً تنفيهذ
حکم نيز که در کلمات فقها مه کار میرود از یمين ماب است (هدایت نيا  1712ص .)3
تنفيذ در معنای دوم حقی در اختيار مالک يا شمص ذی حق است و الزامی مرای آن
وجود ندارد؛ مثالً اگر وليت مولی مي از ثلث اموال ماشد ،اعت ار ولهيت مشهرو مهه
تنفيذ ورثه است و ورثه حق دارند که آن را تنفيذ کنند يا نکنند .اما تنفيذ در معنهای او از
سنخ حق نيست؛ ملکه نوعی تکليف و عمپ است که در جههت تحقهق يهک حکهم معت هر
ان ام میگيرد .در قانون اساسی مهلراحت آمده اسهت کهه رئهيسجمههور موظهف اسهت
ماومات م لس يا نتي ة یمهپرسی را امضا کند و مرای اجرا در اختيار مسهئوالن م هذارد
که در اين ا امضا مرای اجرايی و عملياتیشدن است (اصل 127قانون اساسي).
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ما اين توضيحات معلوم میگردد که محث از مایيت امضهای حکهم رئهيسجمههور
توسط ولی فقيه درحقيقت محث از آن است که آيا ولی فقيه حهق دارد کهه پهس از احهراز
لالحيت فرد منتمب و پس از رأی مردم درمارة فرد منتمب اعما نظر کند و مه تأييد يها
رد اقدام نمايد يا معد از آن دو مرحله جايی مرای اعما نظر ماقی نمیماند و او مها امضهای
خود دستور اجرايیشدن را لادر میکند (سروش محالتي  1712ص.)1
بررسي پيشينة (حکم) تنفيذ در فقه شيعه
تنفيذ مهلورت الطالحی که امروزه در «تنفيذ حکم رياستجمهوری» مهکار مهی رود،
در زمان گذشته دقيقاً مه اين شکپ و مدين لورت که مردم کسی را مه کهارگزاری ممه
اجرايی کشور انتماب کنند و حاکم اسالمی رأی آنها را تنفيذ و آن شمص منتمهب را مهه
آن سمت ناب کند ،ن وده است .از طرف دي ر مایيت و م نای تنفيذ مه اين مطلب وامسته
است که ما درواقع ناب کارگزاران دولتی را ذاتهاً از اختيهارات و وظهايف حهاکم اسهالمی
مدانيم تا تنفيذ رأی مردم لحيح ماشد؛ چراکه تنفيذ يک امر درلورتی لهحيح اسهت کهه
شمص تنفيذکننده مر آن واليتی داشته ماشد تا متواند آن را تنفيذ کند .لذا ما مرای مررسهی
پيشينة حکم تنفيذ رياسهتجمههوری مهه دو عاهر حضهور معاهوم
میپردازيم.
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و عاهر غي هت

زمان حضور معصوم
پيام ر معد از ی رت مه مدينه ،حکومت تشکيپ داد و شمااً مسهئوليت امهور سياسهی،
اقتاادی ،اجتماعی ،اجرايی ،قضايی را مر عهده داشتند و مرای کاریای ممتلف اشمالهی
را تعيين و ناب میکردند؛ مرای نمونه عمرومنحزم و معاذمنج پ را يکی پس از دي هری
حاکم يمن (ابنهشام  1761ج  1ص )211و عتابمناسيد را حاکم مکه و قيسمنمالهک
در یمدان ،عدیمنحاتم را حاکم منطقه طی ،عين فروه مسلک مرادی را حاکم مراد کهرد.
(جعفریان  1733ج 7ص.)111

اميرالمومنين نيز در زمان حکومهت اسهتانداران و کهارگزاران حکهومتی را خهود
تعيين و ناب میفرمودند؛ عثمهانمهنحنيهف را مهه ماهره ،عمهارمنشههاب را مهه کوفهه،
ع يداعمنع اس را مه يمن ،قيسمنسعد را مه مار وسهپمنحنيف را مه شهام اعهزام کهرد
(طبری  1111ق ج 5ص)161؛ یمچنين محمزدمن امیامکر و مالهک اشهترنمعی را يکهی

در زمان غيبت
فقهای شيعه در زمان غي ت یم درطو تهاريخ در دو حهوزه نظهر و عمهپ در المههالی
محثیای فقهی تاريح کردهاند که ناب مسئوالن و کارگزاران دولتی از اختيهارات ولهی
فقيه است و کارگزار حکومت اسالمی نيازمند تأييد و تنفيذ و ناب ولی فقيه میماشد و مها
در اين ا مه اختاار مه ذکر چند نمونه اکتفا میکنيم.

الف) حوزه نظر
شيخ اموالاالح حل ی در کتاب الکافی فی الفقه (اولين کتهاب فقههی) درمهاره واليهت
اسهت و زمهان
فقيه مینويسد« :تنفيذ احکام شرعيه از وظايف اختاالی معاهومين
غي ت امام معاوم ،از وظايف کسانی که ائمه آنان را مرای اين کار معرفی کهردهانهد .ايهن
مسئله مر فقيه ماير ش اع عاد و مهتمکن در اجهرای احکهام واجهب مهیشهود (حلبدي
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پس از دي ری مه فرمانداری شهر مار مناوب نمود (شوشتری  1731ج 5ص .)756

1117ق ص .)127-122محقق اردميلی(متوفای  333ق) مه لهراحت ميهان کهردهانهد کهه
«ناب امرا و سد ثغور که از وظايف ائمه موده و ساير ماالح عمومی در گسهتره اختيهارات
37

فقها قرار میگيرد؛ «ومن کونه حکماً فهم کونه نائ اً مناب االمام فهی جميهع االمهور»
ازآن اکه امام فقيه را حکم قرار داده است ،معلهوم مهیشهود کهه او در تمهامی امهور نايهب
امام

است» (محقق اردبيلي 1117ق ج 12ص .)11شيخ محمدرضها مظفهر(متوفهای

0330ق) مینويسد« :فطذساالمجنهداالجامعاالشرائطامرجعاًافیاالینذاافقطابلال االواله ا
العامّ افذرجعاالذ افیاالحکماواالیصلاواالقضاءاواذلکامنامخنصات االاهجلوه ااالحلداا
اناهنولّا ادون االّاابإذن » :م تهد جامعالشرايط فقط در فتویدادن مرجع نيسهت ،ملکهه در
یمه آنچه که عموم مردم مه آن نياز دارند از حکومت و قضاوت و غيره واليت دارد و مرای
غير او تادی اينها جايز نيست ،م ر مها اذن و اجهازه م تههد (مظفدر  1731ص.)75-71
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شيخ جعفر کاشفالغطاء(متوفای 0003ق) نيز معتقد است :اگر فقيه که از طرف امام ما
اذن عام ناب شده ،فردی را پادشاه يا حاکم مسلمانان قرار دیهد ،از حکهام جهور نموایهد
مود؛ یمچنانکه در منی اسرائيپ نيز حاکم شرع و عرف یهر دو از طهرف لهاحب شهريعت
ناب شده مودند (سروش محالتي  1736ص .)575

ب) حوزه عمل
در جاي اه سياسی – اجتماعی فقها ،در دوره لفويه ،مر اساس یمان واليهت فقهها مهه
معنای نيامت عام از امام زمان مود؛ ازاين رو مهرای مشهروعيت پهذيرش منالهب حکهومتی
توسط علما مه ميان علمای شهيعه مثهپ شهيخ مفيهد ،سهيد مرتضهی ،اموالاهالح حلهی در
دورهیای ق پ استدال میشد که پذيرفتن امارت و مناب حکومتی در ظهایر از سهلطان
است و درواقع پذيرفتن واليت از طرف امام زمان عج و مر اساس نيامهت از ايشهان اسهت:
«...و إن کان فی الظایر من ق پ المتغلب ،فهو عن نائب عن ولی االمر عليهه السهالم فهی
الحکم و مأیو له لث وت اإلذن منه و آمائهم» (حلبي 1117ق ص .)127مه تع ير يکی از
محققان« ،نکته اللی در اين مسئله جدای از آنکه از نظر فقهی مشروعيت پذيرش واليت
حپ شده است ،رمطدادن آن مه مشروعيت واليتی و امامتی است» (جعفریان  1731ج1
ص .)113لذا نوع استدال فقهی علمای شيعه مرای مهدستگرفتن منالهب حکهومتی مهر
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اساس اين مود که حکومت متعلق مه فقيه است و فقيه جامعالشهرايط يها مهه تع يهر آن روز
م تهههدالزمانی در عاههر غي ههت تمههامِ اختيههارات امههام معاههوم را دارد (جعفریددان 1733

ص.)736-735

پس از مرگ شاه اسماعيپ او  ،مرحوم محقق کرکی مه عنوان نايب امام لهاحب
اختيار مطلق شد .پادشاه لفوی یم طی فرمانی مه عما و فرمانداران خهود امتثها اوامهر
شيخ را الزم دانسته و تاريح کرده است که فرمان اللی یمانا اوامر و ونوایی شيخ اسهت
و شيخ الپ و او فرع است« .انت احق مالملک النک النائب عن االمام و انّمها اکهون مهن
عمزالک اقوم مأوامرک و نوایيک» (پيشه فرد  1731ص.)136
شيخ جعفر کاشفالغطاء از علمای پرآوازه عهد ق ر اجازه نمیداد کهه فتحعلهیشهاه
مدون تأييد و اجازة علما حکومت خود را مشروع ممواند؛ او معتقد مود :کسب اجازه و اذن از
م تهدان مه احتيا و نيز رضای خداوند دو جهان نزديکتر اسهت و نزديهکتهر اسهت مهه
تواضع و خضوع مرای پروردگار جهانيان ،از فتحعلیشاه که سايه او را خداوند مر سهر مهردم
مستدام دارد (کاشف الغطاء [بيتا] ص .)7-2فی ال مله از کلمات و سيره فقهای گرانقدر

مروری بر اقوال و دیدگاهها در مسئله تنفيذ
ما گن اندهشدن الپ امضای حکم رياستجمههوری توسهط ولهی فقيهه در قهانون
اساسی؛ یمواره کارشناسان مر سر مایيت و امعاد سياسی و حقهوقی ايهن حکهم اختالفهاتی
دارند که گاه در قالب اين سؤا که آيا اين امضا تشريفاتی است يا تنفيذی و شرعی و گهاه
در قالب اين سؤا که آيا اين امضا از اختيارات ولی فقيه اسهت يها از وظهايف وی مطهرح
میشود که در ذيپ ایم اين نظريات را ذکر میکنيم.

 .1نظریة اول
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در طو تاريخ تشيع حالپ می شود که ناب کارگزاران دولتی در زمهان حضهور امهام مهر
عهده وی موده و در زمان غي ت یم اين وظيفه مرعهده ولی فقيه میماشهد کهه مهه ناهب
کارگزارن و تنفيذ آنها میپردازد.

نظرية او معتقد است امضای حکم رياستجمهوری توسط ری هری يهک موضهوع
تشريفاتی است و مه معنای لحهگذاردن ری ری که نمايندة حاکميت ملی است ،مر حسهن
انتمهاب مهردم مهیماشههد (هاشدمي  1731ج 2ص .)112مههدين ترتيهب نظريهة او مههر
وظيفهمودن اين مند توسط ری ری تأکيد دارد .ال ته لاح ان اين نظريه خهود مهه دو گهروه
تقسيم میشوند:
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الف) نظریه تشریفاتی به دليل مشروعيتدهی مردم

مرخی الالً مشروعيت نظام را متوقف مر واليت فقيه نمیدانند؛ ملکه معتقدند رأی
مردم مشروعيت نظام را تأمين میکند ،حتی ولهی فقيهه نيهز مشهروعيت خهود را از مهردم
میگيرد و رئيسجمهور را یم مردم انتماب کردهاند و مشروعيت مهه رأی مهردم اسهت و
اين امضای ولی فقيه معد از رأی مردم تشريفاتی مي نيست (حجاریان  1733ص .216
حائری  1115صص 151 117و  .)131استدال اين گروه ع ارت است از:
 )0حاکميت ملت در تعيين سرنوشت خود (الپ  53قانون) نوعاً از طريق آرای عمومی
مردم ،از راه انتمامات و یمهپرسی اعما میشود (الهپ 3قهانون اساسهی) کهه انتمامهات
رئيسجمهور ما رأی مستقيم مردم يعنی آرای عمومی لورت میگيرد .پس میتوان گفهت
که شر الزم مرای احراز مقام رياستجمهوری کسبِ آرای مردم است؛ یمچنانکه تعيهين
ری ههر نيههز مههر عهههده خ رگههان منتمههب مههردم اسههت .ممالفههت و عههدم امضههای حکههم
رياستجمهوری میاعتنايی مه آرای عمومی و حاکميهت ملهی تلقهی مهیگهردد (حدائری
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 1115صص  151 117و .)131

 )0و مطامق الپ  000قانون اساسی که مفاد سوگند نامة رئيس جمهور است ،حکومهت
امانتی است که از ناحية مردم مه رئيس جمهور اعطا شده است و مردم مهر ط هق الهپ 53
قانون اساسی از سوی خداوند مر سرنوشت اجتماعیشان حاکم شده اند؛ ازاين رو ما توجه مهه
م انی مشروعيت نظام که یمانا از مردم است ،عدم تمکهين ری هر در ق ها رأی مهردم مها
توجه مه قانون اساسی پذيرفته نيست .اين گروه اعتقاد دارند که عدم امضای حکم رياسهت
جمهوری منتمب مردم مه معنای ممالفت ما مُعد جمهوريت نظام است که ری هری از ق هپ
آن را پذيرفته است (حجاریان  1733ص.)216

نقد و بررسي
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الو قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران يک م موعه منس می است که مايهد مها
یم و در کنار یم مورد ارزيامی و تحليپ قرار گيرد؛ مه یمهين دليهپ ن ايهد مها تمسهک مهه
ظوایر مرخی الو قانون اساسی مدعی استنتاج ديدگایی خاص از قانون اساسی شد .ملهه
درست است انتماب و رأی مردم ،یمچنانکهه در الهپ  53و  000قهانون اساسهی آمهده
است ،شر الزم مرای تازدی رياستجمهوری است و ما انتماب و گزين مردم است کهه
لالحيت فرد مرای عهدهدارشدن مقام رياستجمهوری مشمص میشود ،منتها اين شهر

مشروعيت حکومت مه معنای میاعتنايی مه رأی و مشارکت عمومی آنان نيست؛ زيرا مردم
در تحقق و فعليتممشيدن مه حکومت اسالمی نق اساسی دارند و مهدون خواسهت آنهان
حکومت اسالمی تحقق نمواید يافت .مند 3از الپ  002قانون اساسی مه يک نکته مسهيار
دقيق اشاره میکند که انتماب مردم مرای مشروعيت حکومت کهافی نيسهت ،ملکهه مهرای
تشميص ماداق و تعيين لالحيت از رأی مردم استفاده میشهود؛ امها الهپ مشهروعيت
تارّف در امور وشئون مردم که مايد از خداوند متعا سرچشمه م يرد ،از طريق ولیز امهر و
ری ر فقيه که از طرف امام معاوم معيزن شده ،تعيين میشود که اين کار ما امضهای حکهم
رياستجمهوری لورت میگيرد؛ يعنی وقتی مردم لهالحيت او را مشهمص کردنهد ولهیز
فقيه اجازه تارّ ف و دخالهت در امهور را مهه او خوایهد داد و مهدين وسهيله رئهيسجمههور
مشروعيت خواید داشت» (یزدی  1732ص 551د  .)552امامخمينهی ره نيهز مهر یمهين
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مهتنهايی کافی نيست .قدرت اجرايی و اعما حاکميت در کنار مق وليهت مردمهی نيازمنهد
مشروعيت الهی است که اين شر ما امضای حکهم رياسهتجمههوری توسهط ولهی فقيهه
محزقق میشود که مقدمه قانون اساسی و الو  5و  57و 002مه اين امر پرداخته و مر آن
تأکيد کردهاند.
مردم در عينيتممشی و کارآمدی حکومت نق اساسی دارنهد؛ زيهرا مهدون مشهارکت
مردم حکومتِ اسالمی فاقد قدرت اجرايی خواید مود و نمیتوانهد احکهام اسهالمی را اجهرا
کند .درحقيقت مشارکت و حضور مردم مه حاکم اسالمی مسط يد و قدرت مهیدیهد تها در
ساية آن احکام و قوانين دين را در جامعه اجرا کند؛ مهردم یهيم مشهروعيتی مهه حکومهت
اسههالمی نمههیدینههد و مشههروعيت آن مههه خداونههد اسههت؛ ولههی انتمههاب مههردم در مقههام
فعليت ممشهيدن و تحقهق حکومهت اسهالمی مهؤثر اسهت و رأی و رضهايت آنهان ماعهث
مهوجودآمدن آن میشود .مر اين اساس پذيرش و آرای مردم شر الزم و نه کهافی مهرای
تحقق عينی حکومت است .رأی مردم مه مثامه قالب است و روح مشهروعيت را اذن الههی
تشکيپ میدید (مصباح یزدی  1733ج 2ص .)73منامراين عهدم دخالهت رأی مهردم در

اساس است که مشروعيت فقيه را الهی دانسهته و رأی مهردم را لهرفاً شهر تهولی امهور
دانسته اند .ايشان می فرمايد فقيه جامع الشرايط «واليت در جميع لور دارد ،لکن تولی امور
مسلمين و تشکيپ مست ی دارد مه آرای اکثريت مسلمين که در قهانون اساسهی یهم از آن
ياد شده است و در لدر اسالم تع ير شده است مه ميعت ما ولی مسهلمين» (امدام خميندي
 1733ج 21ص .)151

30

پس استدال نظرية تشريفاتیمودن امضا ناتمام است؛ چون قانونگذار ما اطالع کامهپ
از فرايند انتماب رياستجمهوری امضای ری ری را مطهرح کهرده اسهت کهه خهود نشهان
عنايتی مه خاست اه مشروعيت نظام و قوای حهاکم اسهت؛ يعنهی کمها فراينهد انتمامهات
رياستجمهوری امضای ری ری است .اعما واليت ری ری مر اعما قوة م ريه فقهط در
اين فرض قامپ تاور و تحليپ اسهت .در غيهر ايهن لهورت وجهودِ واليهت فقيهه یماننهد
امضا تشريفاتی خواید مود.
ب) تشریفاتی بهدليل کسب مشروعيت بدون نياز به تنفيذ
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مرخی دي ر یرچند اعتقاد دارند مشروعيت نظام و یمه کهارگزاران از طهرف ولهی
فقيه تأمين میشود و نظام مهدون واليهت فقيهه نظهامِ طهاغوتی خوایهد مهود ،مهی گوينهد
مشروعيت رئيسجمهور مه شورای ن ه ان است که خود متشکپ از فقهايی است که ولهی
فقيه مستقيماً ناب کرده و از طرق دي ر و تأمين شده است و اين امضا يهک امهر زايهد و
تشريفاتی است (هاشمي  1731ج 2ص .)112استدال اين گروه ع ارت است از:
 )0لالحيت داوطل ان رياستجمهوری از جهت دارامودن شرايطی که در قانون اساسی
میآيد (اصل  117قانون اساسي) مايد ق پ از انتمامات مه تأييهد شهورای ن ه هان و در دور
او مه تأييد ری ری مرسد(اصل 111قانون اساسي) شورای ن ه ان که نيمی از اعضای آن
فقهههای نماينههده منتمههب و مسههتقيم مقههام ری ههریانههد ،مهها دقههت مهر شههرايط داوطل ههان
رياستجمهوری نظارت میکنند (اصل 13و  11قانون اساسي) .منامراين يکهی از داوطل هان
لالح (ماتشميص شورای ن ه ان) پس از شرکت در انتمامات لهحيح مردمهی (زيهر نظهر
شورای ن ه ان) مه رياستجمهوری نايپ میگردد .ما توجه مه اينکه نظر مقهام ری هری در
نظارتیای مذکور کامالً تأمين شده است ،لالحيت و درستی رئيسجمهور مهدون ترديهد
مه نظر میرسد و مقام مذکور جز امضا راه دي ری در پي روی نموایهد داشهت .در غيهر
اين لورت ،ح يت و اعت ار نمايندگی مقام ری ری و شهورای ن ه هان مهورد ترديهد قهرار
خواید گرفت (هاشمي  1731ج 2ص.)112
 )0تأييد ولی فقيه حتماً الزم نيست مه شکپ تنفيذ رأی مردم ان ام گيرد؛ ملکه یمهين
که کانديدای رياست جمهوری از «رأی» يک فقيه جامعالشرايط مرخهوردار ماشهد ،از جن هة
شرعی کفايت می کند؛ ازاينرو وقتی کانديدای مورد نظر در ضمن ميليونیا رأی خود رأی
مرخی فقها را یم داشته ماشد ،سمت او مه لحاظ شرعی نقاانی ندارد و نيازی نيسهت کهه
حتماً يک فقيه خاص حکهمِ او را امضها کنهد تها از مشهروعيت مرخهوردار گهردد (سدروش
محالتي  1712ص.)2
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 .0شورای ن ه ان فقط لالحيت نامزدیای انتماماتی را مررسی و تأييهد مهی کنهد ،نهه
اينکه مه آنها مشروعيت حکومت کردن م مشد؛ چرا که الالً درحيطه وظهايف و اختيهارات
شورای ن ه ان چنين چيزی نيست .تنفيذ يعنی تفويض اختيار مه رئيس جمههور و شهورای
ن ه ان در زمينه حکومت مر مردم اختياری ندارد تا آن را تفويض کند؛ ملکه اين ولی فقيهه
است که ط ق م انی دينی و قانون اساسی امامهت و واليهت مهر کشهور را مرعههده دارد و
ممشی از اين اختيارات خود را مه رئيس جمهور يا قوای دي ر واگذار می کند (اصل 5و .)53
«کار شورای ن ه ان اظهار نظر کارشناسی است که اين اظهار نظر و تأييد فاهپالمطهاب
است؛ ولی در تنفيذ و ناب ری ری اعطای حق حاکميت است» (رجبي  1733ص.)1

رياست جمهوری مايد کليه آن شرايط را داشته ماشد و مدون احراز اين لالحيت یا شرکت
در انتمامات غيرقانونی است .وی پس از تأييد شورای ن ه ان مه داشهتن شهرايط مقهرر در
قانون اساسی ه شورا «ط ق الو نهود و نههم و يکاهد و یي هدیم» مهه تعيهين و احهراز
لالحيت کانديدایا میپردازد -مه عرلة انتمامات وارد میشود و رأی ملت مه وی نهه مهه
لورت مطلق که مر م نای یمين قانون اساسی و مرای اجرای آن مهه لهندوقیها ريمتهه
میشود .مدينسان مر ط ق ترتي ات مقرر قانون اساسی تها داوطلهب کليهة ايهن مراحهپ را
نپيموده فقط عنوان «داوطلب» (بند  1اصدل111و 113و )121مهر وی اطهالق مهیگهردد؛
لرفاً در لورت طی مراحپ از جمله امضای حکم رياست و مه ع ارتی اعطای اذن شهرعی
تارف در امور کشور است که عنوان « داوطلب» مهه «رئهيسجمههور» م هد مهی شهود
(اصالني  1733ص )2و اين امضها و تنفيهذ حکهم رياسهتجمههوری توسهط ولهی فقيهه
مهیيموجه ما کار شورای ن ه ان تعارض ندارد؛ چراکه وظيفه شورای ن ه ان ولهو اينکهه از
طرف ری ری ناب شدهاند فقط تشميص و احراز لالحيتیاست تا از ورود افهرادی کهه
معتقد مه م انی نظام و انقالب نيستند جلوگيری شود که اين امر نهوعی نظهارت و کنتهر
پي گيرانه است ،نه اعطای مشروعيت؛ درحالیکه امضای ری ری انتااب حقوقی و تنفيهذ
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مه ع ارت دي ر تادی مناب رياستجمهوری متوقف مر طی مراحپ ممتلف مقهرر در
قانون اساسی است« .رئيسجمهور» در چارچوب و مر م نای قهانون اساسهی و در لهورت
داشتن شرايط ،داوطلب تادی اين مناب میشود .قانون اساسی «مرجع تعيهين شهرايط»
الزم مههرای تاههدی ايههن مناههب اسههت (اصددل .)115داوطلههب شههرکت در انتمامههات
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شرعی رياست جمهوری منتمب مردم و درواقع رسميت و مشروعيتممشيدن مهه انتمهاب
مردم است (شفيعيفر  1733ص.)35
 .0اما اين سمن که ما شرکت کردن يک فقيه در انتمامات و رأی دادن مهه يهک نهامزد
رياست جمهوری مشروعيت مرای آن شمص حالپ می شود و دي ر نيازی مه تنفيذ نيست،
سمن نالوامی است؛ چرا که فرق است مين شمايت و شهمص ولهی فقيهه؛ در رأیدادن
شمص ولی فقيه مد نظر است که ط ق شرع و قانون اساسهی(اصدل )113مها مقيهه مهردم
مسههاوی اسههت؛ ولههی تنفيههذ ماههدر مشههروعيت تاههرفات و ث ههوت اختيههارات و تکههاليف
رئيسجمهور در محدودة قانون اساسی است که توسط شماهيت ری هری مشهروعيت آن
تأمين میشود (هادوی تهراني  1733ص .)1آيتاع جوادی دراينماره میفرمايد:
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واليت فقيه که خود از پيشروترين قواعد اسهالم در عاهر غي هت معاهوم اسهت مهه
واليت فقایت و عهدالت مهاز مهیگهردد ،نهه حکومهت فهرد از جههت شماهيت حقيقهیاش؛
یمچنانکه امام راحپ در اين نظام الهی مه عنوان روح اع موسوی خمينهی جهز يهک رأی
نداشت؛ یمانند ساير شهروندان ايران اسالمی پای لندوق اخذ رأی مهیرفهت و رأی مهیداد.
اگر رأی شمايت حقيقیِ امام معيار اسالمی مود ،دي ر چه نيازی مه تنفيذ مسهئوليتِ مسهئو
مرگزيده مردم مود؟ سرّ مطلب آن است که رأی مه لندوقانداخته نظر شمص حقيقی امام راحپ
مود که از حيث حقوقی یمانند رأی ساير شهروندان مود؛ ولی تنفيذ حکم نه مه شمص حقيقهی
ملکه مه شمايت حقوقی واليت فقيه ماز میگردد که در آن مقهام نهه نظهر شهمص کهه رأی
اسالمی است؛ ازاينرو تا ولی فقيه حکم را تنفيذ نکند يا اذن ندید نهه شهورای ن ه هان و نهه
رياست جمهور و نه یيم نهاد سياسی دي ری مشروعيت نمیيامد .آن مسئولی شايست ی اعما
مسئوليت و مذ اطاعت دارد و آن نهادیايی رسمی میشوند که شمايت حقهوقی ولهی فقيهه
مه نيامت از سهوی امهام عاهرعج حکهم آن را امضها و تنفيهذ کنهد (جدوادی آملدي 1731
ص.)151

 )2نظریة دوم
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قائالن نظرية دوم معتقدند امضای حکم رياستجمهوری توسط ری ری يهک امهر
تنفيذی میماشد که مشروعيت کاریای رياستجمهوری متوقف مر اين امضا است؛ لذا اين
مند را جزو اختيارات ولیفقيه دانسته و معتقدند که ولهی فقيهه مهی توانهد از امضهای حکهم
رياست جمهوری خودداری نمايد؛ زيرا اعطای مشروعيت مه تمامی قوای سه گانه را واليت
امر لورت می دید و او می تواند از اين موضوع استنکاف نمايد .مهديهی اسهت ری هری مها
توجه مه لفت عدالت و رعايت ماالح عامه مايد چنين تاميمی را اتماذ نمايد و نه م نای

دي ر (عميد زنجاني بيتا ص )211و (شعباني  1737ص.)111

دالیل قایالن نظریة دوم
 )0منا مر م نای مشروعيت واليت فقيه مذکور در الپ  57و  5و مقدمة قانون اساسی
سرايت مشروعيت الهی حکومت مه قوای سه گانه از ری ری نشئت می گيرد؛ مهدين ترتيهب
که قوة م ريه ما امضای حکم رئيس جمهوری توسط ری ری ،قوة مقننهه از طريهق ناهب
فقهای شورای ن ه ان و قوة قضاييه از طريق ناب رياست آن توسط ری ری مشهروعيت
می يامند و مه یمين دليپ در قانون اساسی قوای سه گانهه زيهر نظهر و در طهو اختيهارات
واليت مطلقة امر و امامت امت قرار داده شدهاند (عميد زنجاني [بيتا] ص.)211

 )3در اين خاوص ،مذاکرات م لس نهايی قهانون اساسهی حکايهت از تنفيهذیمهودن
امضا دارد (مشروح مذاکرات  1761ص1131د  .)1251عهالوه مهر آن مهادة يهک قهانون
انتمامههات رياسههتجمهههوری (مصددوب  )1761/11/15درايههنمههاره مقههرر مههیدارد «دوره
رياستجمهوری اسالمی ايران چهار سا است و از تاريخ تنفيذ اعت ارنامه مههوسهيله مقهام
ری ری آغاز میگردد».
بررسي قول مختار و ادله و استداللهای مربوطه
مراد از امضای حکم رياست جمهوری لرفِ تشريفات نيست؛ ملکه اين امر تنفيذی و
مرگرفته از م انی اعتقادی ماست .تنفيذ در حکومت اسالمی نه سنميتی ما توشيح ملوکانهه
در نظام شاینشایی دارد و نه يک امضای تشهريفاتی اسهت؛ ملکهه اعمها حساسهيت مهه
رعايت موازين اسالمی و حقهوق مهردم اسهت .مسهئلة تنفيهذ را مايهد در راسهتای مسهئلة
مشروعيت فهميد .اگر در ماب حق حاکميت دغدغهای وجود داشته ماشد ،میشهک راه رفهع
آن تنفيذِ ری ری واجدالشرايط است .اين تنفيذ است که مه حاکميت مشروعيت میممشد و
آن را از خطر عدم مشروعيت و طاغوت حفو میکند؛ لذا ما در اين ا نظريهة دوم را اختيهار
میکنيم و مرای اث ات آن داليلی اقامه مینماييم:
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 )0اساساً تشکيپ یر کدام از قوای سه گانهه مهه منزلهة واگهذاری و اعطهای ممشهی از
اختيارات ری ری است و امضای حکم رياستجمهوری نيهز نشهان از واگهذاری قسهمتی از
اختيارات اجرايی ولی فقيه مه فردی مه نام رئيسجمهور است که می تواند ايهن اختيهارات را
تفويض دید يا اختيارات ميشتری تفويض نمايد (ایماني  1733ص.)2

35

 .1دليل فقهي
ط ق جهانمينی اسالمی جهان ملک طلق خداسهت و تاهرف در آن مهدون اذن او روا
نيست .انسان مدون اجازه خدا حق تارف در خويشتن را ندارد تا چه رسهد مهه تاهرف در
دي ران؛ ما چنين اعتقادی تنها کسانی حق حکومت دارند که خدا ايشان را مناهوب کهرده
ماشد .اين افراد ان يای الهی و ائمهاند که مستقيماً ما اذن خدا مهر مهردم واليهت دارنهد و در
زمان غي ت ناي ان عام امام زمانعج ما شرايطی خاص و مهطورغيرمستقيم از سوی خداوند
مرای واليت مرگزيده میشهوند (مصدباح یدزدی  1733ص  .)11-15مهر اسهاس واليهت
انتاامی فقيه مشروعيت ساير نهادیای موجود در حکومت نيز مستند مه حکهم ولهی فقيهه
است؛ مشروعيت واليت سياسی فقيه م دأ مشروعيت سهاير نهادیهای موجهود در سهاختار
حکومت میگردد؛ زيرا اگر تنفيذ ولی فقيهه ن اشهد ،یمهة نهادیهای درون حاکميهت دچهار
محران مشروعيت میشوند (همان ص.)52
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از آن ا که امام مر اساس م انی اسالمی در رأس یرم قدرت قهرار دارد ،وظيفهة حهاکم
اسالمی شامپ یمه امور مرمو مه ماالح جامعه است و یيم امر حکومتی را نمهیتهوان از
اين محدوده ميرون دانست (جوانآراسته  1731ص )33و وقتی حهاکم و امهام در جامعهه
اسالمی ولی فقيه است ،یمه امور کشور مر عهده اوست و شمص دي ری حهق حکومهت
نمواید داشت و تنها ولی فقيه است که اين واليت را در زمان غي ت در اختيار دارد و حهق
حکومت تنها مرای او محفوظ و شرعی است« .ليس ألحد تکفّپ االمهور السياسهيه کهججراء
الحدود و القضائيه و الماليه کأخذ المراجات و الماليات الشرعيه إلّها إمهام المسهلمين و مهن
نا ه لذالک» (روح اهلل خميني  1733ج 1ص .)151یهرکس دي هری اگهر مموایهد در
شئون ممتلف جامعه تارف و حکمرانی کند مايد از طرف ولی فقيه مهأذون ماشهد وگرنهه
حق حکومت نمواید داشت و اگر مدون اذن ولیفقيه ،حکومت کند طاغوتی مي نموایهد
مود؛ مه ميانی دي ر حاکم و رئيس و امام در جامعه اسالمی ولی فقيه است و مقيه کارگزاران
نظام اسالمی افراد ودستياران اويند «انّاالمکطفاواالمسئولافیاالحکوم ااالسالمذ ااولّاًا
وابالیاتاهوااالماماواالوالیاوااناالسلطةاتااللثالاااهادهل اواائضلائ ا» (همدان ج2

ص .)111منامراين شأن و جاي اه واليت فقيه در نظام سياسی شيعه مسيار ماایميهت اسهت؛
33

زيرا م دأ مشروعيت ارکان نظام سياسی است .مهر اسهاس یمهين م نها در قهانون اساسهی
جمهوری اسالمی که م تنی مر واليت فقيه است ،قانون اساسی و رياستجمهوری پهس از

رأی مردم مايد مورد تنفيذ و امضای ری ر قرار گيرد (واعظي  1735ص.)113

.2دليل حقوقي
يکی از پايهیای اعتقادی نظام جمهوری اسالمی «امامهت و تهداوم ری هری از طريهق
اجتهاد مستمر» (قانون اساسي بند پنجم از اصل دوم) است که در مند پن م از الهپ دوم
قانون اساسی ،مه لورت مرگردان قانونی از م انی اعتقادی اسالم ،مهدين لهورت مت لهی
شده است« :جمهوری اسالمی ،نظامی است مر پايه ايمان مه امامهت و ری هری مسهتمر و
نق اساسی آن در تداوم انقالب اسالم»؛ يعنی یرگاه حاکميهت و واليهت در ايهن نظهام
دست غير فقيه ماشد ،میشک نظام مر پايه الپ امامت و تداوم آن از طريق اجتهاد مستمر
نيست و از مشروعيت الهی مرخوردار نمواید مود (شفيعيفر  1733ص .)63ری ری الههی

پس ط ق الو قانون اساسی قوای سهگانه تحت واليت ولی فقيه قرار دارنهد و ايهن
واليت در قوه قضائيه ما ناب رئيس اين قهوه و درقهوه مقننهه مها ناهب فقههای شهورای
ن ه ان و در قوه م ريه ما تنفيذ حکم رياستجمهوری جهاری مهیشهود و از ايهن طريهق
مشروعيت قوای سهگانه تأمين میگردد .عالوه مر اين ،اعما قوه م ريهه یهم مههنحهوی
ان ام میشود که ما الپ اعتقادی حاکميت الهی و واليت ولی فقيه یمآینگ ماشد .مهدين
منظور الپ شاتم قانون اساسی اعما قوه م ريه را در درجه او تلويحاً مهرای ری هری
شناخته است و در مرحلهه معهدی مهرای رئهيسجمههور و وزرا؛ مهه ع هارت دي هر ری هری
عالیترين مقام رسمی کشور و درواقع شمص او مملکت اسهت و ط هق الهپ يکاهد و
سيزدیم رئيسجمهور پس از مقام ری ری قرار دارد و مسئوليت اوليه اجرای قانون اساسهی
و رياست قوه م ريه نيز ط ق یمين الپ مها ری هری اسهت و مهوارد خهارج از مسهئوليت
ری ری مه رئيسجمهور موکو شده است .عالوه مر اين چون رئيسجمهور یهم مها تنفيهذ
ری ری مسئوليت را مه دست میگيرد مطامق الپ يکاد و ميست و دوم در مرامهر ری هری
نيز مسئو است« ،عالوه مر مسئوليت در ق ا م لس» .مايد گفت رئيسجمهور ما استفاده
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و امامت امت اي اب میکند ولی امر وحاکم اسالمی نظارتِ عاليه مر قوای سهگانهه را کهه
حاکميت ملت را اعما میکنند ،مر عهده گيرد .قانون اساسی یم واليت فقيه را حاکم مهر
سه قوه مقننه و م ريه و قضائيه قرار داده است؛ زيرا مرای تحقق مشروعيت قوای سهگانه
ناگزير مايد اختيارات فقيه در تمامی ارکان حکومت مهگونهای اعما شود و نهاد ری هری از
فراز قوای سهگانه اين اختيارات را اعما میکند (همان ص.)63
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از تفويض اختيار ری ری مه ان ام وظايف خود میپردازد و مهطور غيرمستقيم کارويژه ری ر
را اعما میکند (همان ص.)33
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ما توجه مه الو يادشده مشروعيت نظام و قوای حهاکم منهو مهه تأييهد ولهی فقيهه
جامعالشرايط است و امضای حکم رياستجمهوری نمیتواند امری لرفاً تشهريفاتی ماشهد،
ملکه ل غة تنفيذی دارد؛ منامراين رئيسجمهورِ منتمب مردم وقتی رسميت میيامد کهه مها
امضای ری ری عهده دار اين مسئوليت شود .ط يعی است ری ر مر اساس مسئوليتی کهه در
پيش اه خداوند و در مرامهر مهردم دارد ،نمهیتوانهد حکهم رياسهتجمههوری شهمص فاقهد
لالحيت اين مقام را امضا کند و ولی فقيه ما توجه مه دو لفت عدالت و فقایت ايهن کهار
را ان ام میدید؛ لذا استدال نظرية تشريفاتیمودن امضا ناتمام است؛ چون قانونگهذار مها
اطالع کامپ از فرايند انتماب رياستجمهوری امضای ری ری را مطرح کرده است که خود
نشان عنايتی مه خاست اه مشروعيت نظام و قوای حاکم است؛ يعنی کما فرايند انتمامهات
رياستجمهوری امضای ری ری است و اعما واليت ری ری مر اعما قوة م ريه فقط در
اين فرض قامپ تاور و تحليپ است .در غير اين لورت ،وجود واليت فقيه یماننهد امضها
تشريفاتی خواید مود.

 .7مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسي
از سمنان اعضای م لس مررسی نهايی قانون اساسی جمهوری اسالمی ايهران چنهين
مرمیآيد که آنان مرای امضای مقام ری ری کهارکرد مشهروعيتممشهی قايهپ انهد و آن را
تنفيذی دانستهاند.
 .0آقای فاتحی از اعضای م لس در زمان مررسی پي نويس الپ  002قانون اساسی
میگويد« :مرای من اين مطلب روشن نشد که امضای حکم رياسهتجمههوری آيها لهرفاً
تشريفاتی است يا اينکه اگر امضا نکرد تکليف چه میشود؟» نايب رئيس م لهس آيهتاع
شهيد مهشتی در پاسخ وی میگويد« :نه آقا اين تنفيذ اسهت» (صورت مشروح مدذاکرات
قانون اساسى  1761ص .)1111پي

از اين سمنان یهم آقهای منتظهری درمهارة پيونهد

اسالميت و جمهوريت نظام میگويد« :اگر يک رئيسجمهور ،تمهام ملهت یهم مهه او رأی
مدیند ،ولی فقيه و م تهد روی رياستجمهوری او لهحه ن هذارد ايهن مهرای منهده یهيم
ضمانت اجرايی ندارد و از آن حکومتیای جامرانهای میشود» (همان ص.)531
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 .0آيتاع خامنهای یم در محث مررسى و تنظيم الو ماهوب قهانون اساسهى طهیِ

نطقی فرمودند« :وقتى ما مىگوييم که مشروعيت نظام مثالً رئيسجمهور یم که مردم مه
او رأى مىدیند ما جلوى چشم دنيا رئيسجمهورى را که چنهدين ميليهون آدم مهه او رأى
دادهاند مىآوريم پي ولى امر که آقا شما تنفيذ کن دي هر ،معنهاى ايهن حهرف چيسهت؟
معناي اين است که اگر او تنفيذ نکند فايدهاى ندارد» (همان ص.)1672

.1اقوال حقوقدانان و مفسران قانون اساسي
غالب حقوقدانان و مفسران قانون اساسی امضای حکهم رياسهتجمههوری را تنفيهذی
دانسته و حرف آنهايی را که ادعای تشريفاتی مودن دارند نفی کردهاند و تاريح نمهودهانهد
که مشروعيت کاریای رياستجمهوری از طرف ولی فقيه ما اين امضا تأمين میشهود کهه
در ذيپ نمونهیايی از اقوا حقوقدانان را میآوريم:
ه استاد ع اسعلی عميد زن انی يکهی از حقوقهدانان مرجسهته در کتهاب مبدانی قدانو
اساسی مینويسد« :رئيسجمهور مه لحاظ دارامودن اختيارات «که مشروعيت اعمها آنهها
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 .3در م لس مازن ری قانون اساسی آقای یاشمی سؤا میکنند« :اين امضا است يها
تنفيذ» .محمد مؤمن(مم ر کميسيون) در جواب میگويد« :آقاى یاشمى ،در ايهن قسهمت
من آنچه را که در کميسيون موده توضيح مىدیم [یاشمى :مفرماييد] .یمانطورکه عرض
کردم اين ع ارتى که االن در جزوه وظايف در الپ آمده عيناً ع ارتى اسهت کهه در الهپ
موده .آن ا دو تا مطلب مطرح شد .يکى که اين کلمه امضا ت ديپ مه تنفيذ مشهود و گفتهيم
که چون کلمه امضا مه قو معضى از آقايان مفهوم عرضى يا عوامانهاش لرف یمين يک
خطکشيدن آن زير یست ،مراى اينکه کسى از آن اين مفهوم را تفهم نکند ،گفتهيم خهوب
است که ما ت ديل کنيم مه تنفيذ .آقايان فرمودند خوب اين امضا از نظر کلمههاى ماهدر
ماب افعا است؛ يعنى گذرا قراردادن و نافذقراردادن؛ لذا کلمه امضا و کلمهه تنفيهذ چهون
يک معنا را دارد موافقت نکردند که اين کلمه امضاء که زي اتر اسهت مرداشهته مشهود ،ايهن
يک مسئله» (همان ص .)163

موکو مه اذن ری ری است» ،مايد اذن ولی فقيه را داشته ماشد و مدون تنفيذ ری ری غيهر
ولههی فقيههه نمههیتوانههد ايههن اختيههارات را اعمهها نمايههد( ،عميددد زنجدداني  1763ج1
ص217د.)211

ه دکتر علی وفادار در کتاب حقوق اساسدی و حودو س سیاسدی مهینويسهد« :در
حقيقت رياستجمهوری وقتی رسميت پيدا میکند کهه از جانهب ولهی امهر عههدهدار ايهن
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مسئوليت گردد و درواقع اين امضا تنفيهذ اسهت نهه امضهای تشهريفاتی» (وفدادار 1731
ص.)133

ه سيد جال الدين مدنی در کتاب حقدوق اساسدي ج.ا.ا مهینويسهد« :امضهای حکهم
رياستجمهوری مه معنای تنفيهذ اسهت و مهه انتمهامی کهه از طهرف مهردم ان هام گرفتهه
مشروعيت میممشد؛ ازاينرو در احکام رياسهتجمههوری امهام ايهن مسهئله یويداسهت»
(مدني  1731ص.)16

ه قاسم شع انی در کتاب حقوق اساسی درمارة امضای حکم رياسهتجمههوری چنهين
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مینويسد« :مشروعيت نظام و یمه قوای مرموطه منو مه تأييد و ق و ری هر و ولهی امهر
مسلمانان است؛ زيرا اگر ولی فقيه لالحيت و لحت امری را تأييهد نکنهد ،اگرچهه یمهه
مردم یم مدان رأی و نظر موافق داده ماشند ،مشروع نمواید مود .ازاينرو ايهن امضها يهک
امر لرفاً تشريفاتی نيست؛ ملکه تنفيذ رياستجمهوری فرد منتمب است و رئهيسجمههور
منتمب ین امی مه رسميت شناخته میشود که از سوی واليت مطلقه فقيه عههدهدار ايهن
مسئوليت شود» (شعباني  1737ص.)111
ه دکتر محسن اسماعيلی عضو حقوقدان شورای ن ه ان مهیگويهد« :تشهريفاتیمهودن
يک امضا يک مرداشت عوامانه و غيرعلمی از امضاست که مهیيموجهه در قهانون اساسهی
مورد نظر نيست؛ زيرا اقدامات رئيسجمهور دخالت در حقوق و تکاليف مردم اسهت و ايهن
نياز مه اِذن ولی امر دارد و اين اذن در قانون اساسی تحت عنوان امضها مهورد تأکيهد قهرار
گرفته است» (اسماعيلي  1733ص.)1
ه آيتاع محمد يزدی عضو شورای ن ه ان دراينماره نوشتهاند « :انتماب مردم مهرای
مشروعيت حکومت کافی نيست .الپ مشروعيت تارف در امور و شئون مردم که مايهد از
خداوند متعا سرچشمه م يرد ،از طريق ولی امر و ری ر فقيه که خود از طرف امام معاوم
و پيام ر و خدا معين شده ،تعيين میشود که اين کار ما امضهای حکهم لهورت مهیگيهرد
(یزدی  1732ص.)552-551

ه دکتر ن فی اسفاد و دکتر فريد محسنی در کتاب حقوق اساسی مهی نويسهند« :مهر
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اساس مند نُه الپ  002قانون اساسى ،امضاى حکم رياستجمهورى پس از انتماب مهردم
ما ری رى است؛ امضا در اين الپ نه تنها جن ه تشريفاتى ندارد ،ملکه دقيقاً مه مفهوم تنفيذ
و تأييد است» (نجفي و محسني  1736ص.)211

نتيجه

بررسی فقهی -حقوقی تنفیذ حکم ریاستجمهوری در حقوقاساسی

 . 0در الپ  002قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران امضهای حکهم رئهيسجمههور
منتمب را در رديف وظايف و اختيارات مقام ری ری قرار داده است و کلمهه تنفيهذ مههکهار
گرفته نشده ،اما ما مررسی معنای لغوی و الطالحی مهدست میآيد که یر دو مترادف یهم
و مه معنای اعت ارممشيدن و تأييدکردن اند و در اسهتعما مههجهای يکهدي ر مههکهار مهرده
میشوند و یمچنين در مررسی مشروح مذاکرات خ رگان مشایده میشود که منظورشان از
امضا یمان تنفيذ است.
 . 0تنفيذ حکم در جايی مهکار مرده میشود که شهمص مالهک و واليتهی مهر آن کهار
داشته ماشد و تنفيذ حکم رياستجمهوری درلورتی لحيح خوایهد مهود کهه مها تعيهين و
ناب کارگزاران نظام اسالمی و از جمله آنها رئيسجمهور را از اختيهارات و وظهايف ولهی
فقيه مدانيم؛ لذا یمانطور که در پيشينه ذکهر شهد در عاهر حضهور امهام معاهوم ناهب
کارگزاران مهدست وی موده و در زمان غي ت یم ولی فقيه مهعنوان امهام و حهاکم جامعهه
اسالمی اين اختيار را در دست داشته و مه ناب کارگزاران دولتی اقدام میکرده است.
 . 3تنفيذ يک امر تشريفاتی و لوری نيست که یيمگونهه اثهری نداشهته ماشهد؛ ملکهه
امههری کههامالً شههرعی و حقههوقی مههیماشههد مهههطههوریکههه ولههی فقيههه مهها امضههای حکههم
رياستجمهوری مه او اعت ار حقوقی و مشروعيت میممشد و مهه تع يهر دي هر او را از فهرد
«منتمب مردم» مه«رئيس جمهور» ت ديپ میکند .مشروعيت قوه اجرايی وامسته مه تنفيهذ
و امضای ولی فقيه است و مدون امضا اقدامات رئيس جمهور ما فقدان مشروعيت و طاغوت
خواید مود.

50

کتابنامه
ـ قرآن.
ـ ابنهشام ،عبد الملکبنهشام ،السيرةالنبويه ،ج  ،4بیروت[ :بیتا].
ـ اسماعیلی ،محسن« ،هیچ بندی از قانون اساسی تشریفاتی نیست» ،سـایت دفتـر حفـ و
نشر حضرت آیت اهلل خامنهای.8811 ،
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=7550
ـ اصالنی ،فیروز« ،نگاهی به مقوله تنفیذ رأی مردم و آثار آن» ،پایگاه اطـال رسـانی دفتـر
حف و نشر آثار حضرت آیتاهللالعظمی سیدعلی خامنهای:8811 ،
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=7616
ـ ایمانی ،ناصر ،روزنامه رسالت ،ش .8811/6/81 ،7676
ـ بستانی ،فؤاد افرام ،فرهنگ ابجدی ،تهران :نشر اسالمی.8866 ،
ـ پیشه فرد ،جعفر ،پپيشينيه نظريه واليت فقيه ،قم :دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.8811 ،
سال هفدهم /شماره شصت و پنجم  /بهار 39

ـ جعفریان ،رسول ،تاريخ تحول دولت و خالفت ،قم :بوستان کتاب.8866 ،
ـ ــــــــــــــــ ،صفويه از ظهور تا زوال ،چ  ،7تهران :کانون اندیشه جوان.8816 ،
ـ ـــــــــــــــــ ،صفويه در عرصه دين ،فرهنر

و سياسرت ،قـم :پژوهشـدده حـوزه و

دانشگاه.8861 ،
ـ جمعی از پژوهشگران (زیر نظر آیت اهلل مظاهری) ،فرهن

فقه مطابق مرذهب اهرل بيرت،

قم :انتشارات مؤسسه دایرة المعارف فقه.8816 ،
ـ جوادی آملی  ،امام مهد (عج) موجود موعود ،قم :اسراء.8811 ،
ـ ــــــــــــــــ ،پيرامون وحی و رهبر  ،قم :الزهرا.8871 ،
ـ ــــــــــــــــ ،واليت فقيه :واليت فقاهت و عدالت ،چ  ،84قم :مرکز نشر اسراء.8818 ،
ـ جوان آراسته ،حسین« ،نقد و نظر (بازخوانى امامت ،حدومت و توزیع قـدرت در قـانون
اساسى)» ،فصلنامه حكومت اسالمی ،س ،7ش.8811 ،4
ـ حائری ،مهدی ،حكمت حكومت ،لندن8116 :م.
ـ حجاریان ،سعید ،جمهوريت :افسونزدايی از قدرت ،چ .8811 ،2
ـ حلبی ،ابوالصالح ،الكافی فی الفقه ،چ  ،8اصفهان :کتابخانه امیرالمؤمنین8418 ،ق.
ـ خالقی ،علی ،مشروعيت قدرت از ديدگاه امام خمينی ،تهران :چاپ و نشر عروج.8816 ،

50

ـ خامنهای ،علی ،دفتر فرهنگی فخراالئمه ،حقیقت عظمی ،تهران :انتشارات سازمان اوقـاف
و امور خیریه.8811 ،

ـ خامنهای ،سایت مقام معظم رهبری ،بیانات در نماز جمعه .8878/12/81
ـ خمینی ،روح اهلل  ،صحيفه نور ،ج  86 ،82 ،81 ،6 ،8 ،88 ،6و ،86تهران :وزارت فرهنـ
و ارشاد اسالمی.8861،
ـ ــــــــــــــــ ،واليت فقيه ،چ  ،24تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.8811 ،
ـ ــــــــــــــ ،صحيفه امام ،ج  81و  21و  ،82تهران :مؤسسه تنظـیم و نشـر آثـار امـام
خمینی.8861 ،
ـ رجبی ،محمدحسین« ،تفاوت تنفیذ و تحلیف چیست»:8812 ،
http://rajanews.com/Detail.asp?id=164208.
ـ زبیدی ،مرتضی ،تاجالعروس ،بیروت :دارالفدر8484 ،ق.
ـ سروش محالتی ،محمد« ،تحلیل فقهی حقوقی تنفیذ»:8812،
http://www.soroosh.
mahallati.com/modules.php?name=News&file=article&sid=110
ـ شعبانی ،قاسم  ،حقوق اساسی و ساختار حدومت جمهوری اسالمی ایـران ،چ  ،8تهـران:
اطالعات.8868 ،
ـ ــــــــــــــــ ،حقو اساسی ،تهران :اطالعات.8868 ،
ـ شفيعیفر ،محمد« ،جايگاه واليت فقيه در حقو اساسی» ،فصلنامه حدومـت اسـالمی ،قـم:
دبیرخانه مجلس خبرگان ،س ،4ش.8861 ،8

ـ شوشتری ،محمـدتقی ،قـاموسالرجـال ،قـم :مؤسسـه النشـر االسـالمی التابعـه لجماعـه
المدرسین.8861 ،
ر صورت مشرو مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسری ،انتشـارات مجلـس شـورای
اسالمی.8874 ،
ـ طبری ،محمد ،تاريخ طبر  ،ج  ،6مدینه:امةبع بریل8411 ،ق.

بررسی فقهی -حقوقی تنفیذ حکم ریاستجمهوری در حقوقاساسی

ـ ـــــــــــــ ،محمد ،دين و دولت ،قم :بوستان کتاب ،به نقل از :جواهر الدالم ،ج ،22ص.867

ـ عمید زنجانی ،عباسعلی ،مبانی فقهی كليات قانون اساسی جمهرور اسرالمی ايرران ،جهاد
دانشگاهی دانشگاه گیالن.8871 ،
ـ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بازنگری آن ،مصوب .8871
ـ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران ،مصوب .8874
ـ قرشی ،علیاکبر ،قاموس قرآن ،ج  ،6تهران :دارالدتب اسالمیه.8868 ،
ـ کاشفالغطاء ،جعفر ،كشفالغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ،اصفهان :مهدوی[ ،بیتا].

53

ـ الری نجفی ،عبدالحسین ،قانون در اتحاد دولت و ملرت ،شـیراز :مطبعـ سـههر محمـدی،
8827ش.
ـ لک زایی ،نجف ،چال

سياست دينی و نظرم سرلطانی ،قـم :پژوهشـگاه علـوم و فرهنـ

اسالمی ،8817 ،به نقل از :سید محمد علی حسین زاده ،اندیشه سیاسی محقق کرکی ،ص.64
ـ ــــــــــــــــ ،چال

سياست دينی و نظرم سرلطانی ،قـم :پژوهشـگاه علـوم و فرهنـ

اسالمی ،8817به نقل از :محمد باقر خوانساری ،روضاتالجنات ،ج ،4ص.874-878
ـ محقق اردبیلی ،احمدبنمحمد ،مجمعالفائده و البرهران ،چ  ،8قـم :مؤسسـه نشـر اسـالمی
جامعه مدرسین8418 ،ق.
ـ مدنی ،سیدجالل الدین ،حقو اساسی و نهادها سياسی جمهور اسرالمی ايرران ،تهـران:
نشر همراه.8861 ،
ـ مصباح یزدی ،محمدتقی ،پرس ها و پاسخها ،ج  ،8قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امـام
خمینی.8866 ،
سال هفدهم /شماره شصت و پنجم  /بهار 39

ـ ــــــــــــــــ ،حكومت اسالمی و واليت فقيه ،تهران :سازمان تبلیغات اسالمی.8871 ،
ـ مظفر ،محمدرضا ،عقايداالماميه ،تهران :وزارت فرهن

و ارشاد اسالمی8811 ،ش.

ـ منتظری ،حسینعلی ،دراسات فی والية الفقيه ،ج  ،2قم :دارالفدر8488 ،ق.

ـ نائینی ،محمدحسین ،منيةالطالب ،چ ،8قم :مؤسسه نشر اسالمی 8481 ،ق.
ـ نجفی ،اسفاد و فرید محسنی ،حقو اساسی ،چ ،4تهران :انتشارات هدی.8817 ،
ـ نجفی ،محمدحسن ،جواهرالكالم فی شر شرائع االسرالم ،ج  8و  ،84تهـران :دارالدتـب
االسالمیه.8876 ،
ـ نراقی ،احمد ،عوائدااليام ،قم :مؤسسه نشر اسالمی جامعه مدرسین8411 ،ق.
ـ واعظی ،احمد ،حكومت اسالمی :درسنامه انديشه سياسی اسالم ،قم :حوزه علمیه قم ،مرکز
مدیریت.8816 ،
ـ وفادار ،علی ،حقو اساسی و تحوالت سياسی ،چ  ،8تهران :انتشارات شروین.8864 ،
ـ هادوی تهرانی ،مهدی« ،جايگاه تنفيذ در ساختار جمهور اسالمی» ،سـایت دفتـر حفـ و
نشر حضرت آیت اهلل خامنهای:8811 ،
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=7619
ـ هاشمی ،سیدمحمد ،حقو اساسی ،تهران :میزان.8864 ،
ـ هدایتنیا ،فرج اهلل ،روزنامه كيهان ،ش .8812/6/21 ،21672

53

ـ یزدی ،محمد ،شر و تبيين قانون اساسی ،چ ،8تهران :نشر امام عصر(عج) .8812

