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رجزخوانی عدم اختيارت و اصل 121
سیدعبدالمجید اشکوری

از جملـه موضوعاتـی کـه اصالح طلبـان در ایـام انتخابـات مطـرح می کننـد 
عدم اختیـار رئیـس جمهـور بـرای انجـام مسـولیت های وی اسـت. بـه رغـم 
تالش های بسـیار جدی برای به دسـت گرفتن کرسی ریاسـت جمهوری، عنوان 
می کننـد کـه رئیس جمهور نقشـی در حد یـک تدارک چی دارد. این سـخن پایه 
و اساسـی نـدارد و فقط سرپوشـی برای توجیه ناکارآمدی هـای تئوریکی و عملی 
ایـن جریـان اسـت. این جـا نکتـه ی جالبی اسـت کـه هـر رئیس جمهـوری به 
هنگام موفقیت در کسـب کرسـی ریاست جمهوری در پیشـگاه ملت برای انجام 
همـان مسـؤلیت ها قسـم یـاد کـرده و می کنـد! از آن جالب تـر این کـه اقدامات 

بسـیاری بـر خـالف آن چه برای آن قسـم یـاد کـرده انجـام داده و می دهند. 
و حال آن که در شـرع مقدس برای سـوگند شـرایطی؛ مانند مخالفت نداشـتن 
بـا شـرع، قـدرت توانایـی بـر انجام قسـم جاری شـده بر زبـان و... بیان شـده 
اسـت. بـه همیـن دلیـل بـر آن شـدیم تـا در ایـن نوشـتار بـه صورت بسـیار 

مختصـر به موضوع سـوگند ریاسـت جمهـوری بپردازیم.

سوگند به خداوند در پیشگاه قرآن
از آن جایی که خداوند در اندیشـه ی انسـان مسـلمان، بزرگ ترین و عزیزترین 
موجـودات و قـرآن، شـریف ترین و مقدس ترین کتاب اسـت، قسـم خوردن به 
خداونـد در پیشـگاه قـرآن، افزون بر این که تعهد و مسـؤولیت سـنگینی را بر 
دوش فـرد می گـذارد، نشـانه ی ارزش واالی موضوعاتـی اسـت کـه بـه آن ها 
سـوگند یـاد کرده و تکلیفی شـرعی، اخالقـی و قانونی را متوجـه فرد می کند.

انواع قسم
قسم سه گونه است :

الـف( اخبـاری، که گذشـته یا آینـده ی قطعـی را خبر می دهد و چـون ماهیت 
خبـری دارد تکلیف آور نیسـت؛ البته اگر دروغ باشـد گناه اسـت.

ب( تاکیـدی، کـه می خواهد کاری حتما انجام گیرد؛ این درخواسـت تکلیف آور 
نیست.
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ج( در برابـر قـرآن کریـم، بـا یـاد و نـام خدا که رکن قسـم اسـت سـوگند 
یـاد می شـود. این گونه قسـم در شـمار عهد و نذر اسـت؛ از ایـن رو تخلف 

از آن، گنـاه و قابـل مواخـذه اسـت و پرداخـت کفـاره را واجب می کند.
پیداسـت کـه سـوگند رئیس جمهور از نوع سـوم و در زمـره ی عهد و نذر 
بـه شـمار می آیـد کـه تخلـف از آن، گنـاه و قابـل مؤاخذه اسـت و کفاره 
دارد. براسـاس اصـول هشـتاد و نهـم و بنـد ده یک صـد و دهـم، بدیهی 
اسـت سـوگند رئیس جمهور در حضـور عالی ترین مقام قضایی و شـنیدن 
آن، در صـورت تخلـف از سـوگندی کـه یـاد می کنـد، محاکمـه و حکـم 

دیـوان عالـی به عـدم کفایـت او را در بر خواهد داشـت.)5(

سوگند رئیس جمهور
رئیس جمهـور بـه دنبـال برگزیده شـدن از سـوی مـردم، براسـاس اصل 
121 قانون اساسـی در مراسـم تحلیفی که در مجلس شـورای اسـالمی 
بـا حضـور رئیـس قـوه ی قضاییـه و اعضـای شـورای نگهبـان تشـکیل 

می شـود، سـوگند یـاد می کنـد و سـوگندنامه را امضـا می کنـد.
»محتـوای اصـل121، مراسـمی را بـرای تحلیـف رئیس جمهـور تعییـن 
کـرده کـه باید این سـوگند در حضـور ملت کـه بـه وی رای داده اند، یاد 
شـود و مجلـس شـورای اسـالمی کـه نماینـدگان همـه ی کشـور در آن 
حضـور دارنـد مناسـب ترین محـل بـرای ایـن مراسـم اسـت و می تـوان 
گفـت در حضـور ملت اسـت. عالی ترین مقـام قضایی و اعضای شـورای 
نگهبـان در حقیقـت بـه عنـوان شـهود در این مراسـم کـه رئیس جمهور 

سـوگندنامه را قرائـت و امضـا می کنـد حضـور خواهند داشـت.«)6(

متن سوگندنامه
پیشـگاه  در  رئیس جمهـور  عنـوان  بـه  »مـن  »بسـم اهلل الرحمن الرحیم. 
قـرآن کریـم و در برابـر ملـت ایـران بـه خداونـد قـادر متعـال سـوگند 
یـاد می کنـم کـه پاسـدار مذهـب رسـمی و نظـام جمهـوری اسـالمی و 
قانـون اساسـی کشـور باشـم و همـه ی اسـتعداد و صالحیت خویـش را در 
راه ایفـای مسـؤولیت هایی کـه بـر عهـده گرفتـه ام بـه کار گیـرم و خـود را 
وقـف خدمـت بـه مـردم و اعتالی کشـور، ترویج دیـن و اخالق، پشـتیبانی 
بپرهیـزم  از هرگونـه خودکامگـی  و  و گسـترش عدالـت سـازم  از حـق 
 و از آزادی و حرمـت اشـخاص و حقوقـی کـه قانـون اساسـی بـرای ملـت
شـناخته اسـت حمایـت کنـم. در حراسـت از مرزهـا و اسـتقالل سیاسـی، 
اقتصـادی و فرهنگـی کشـور از هیـچ اقدامـی دریـغ نـورزم و با اسـتعانت از 
خداوند و پیروی از پیامبر اسـالم و ائمه ی اطهار علیهم السـالم قدرتی را که 
ملـت بـه عنـوان امانتی مقدس به من سـپرده اسـت؛ همچون امینی پارسـا 
و فـداکار نگاهـدار باشـم و آن را بـه منتخب ملـت پس از خود بسـپارم.«)7(

موارد تعهد
الف( پاسداری از مذهب رسمی، نظام اسالمی و قانون اساسی

در نظـام سیاسـی مبتنـی بر حضور مذهـب در همه شـؤون، قانون گذاری 
بایـد در چارچـوب اصـول و موازیـن مذهبـی باشـد و شـعایر مذهبی نیز 
رعایـت شـود. در این نظام، دیـن و مذهب، پایه و علت وجودی تشـکیل 

حکومت اسـت کـه آن را اصطالحـا حکومت الهـی می گویند.)8(
در ایـران، دیـن اسـالم و مذهـب شـیعه کـه یکـی از پایه هـای اساسـی 

وحـدت ملـی بـه شـمار مـی رود)9(، رابطـه ای تنگاتنـگ با دولـت دارد و 
الگویـی کامـل را بـرای همـه ی تشـکیالت، قـوای عالیـه و اداره ی امور 

کشـور از صـدر تـا ذیـل ارائـه می کند.
بنابـر ایـن، جمهوری اسـالمی ایـران، نظامی اسـت که بر پایـه ی ایمان 
بـه خـدای یکتـا، اختصـاص حاکمیـت و تشـریع بـه او و براسـاس وحی 
الهـی و نقـش بنیـادی آن در بیـان قوانیـن شـکل گرفتـه اسـت)10( و 
دولـت جمهوری اسـالمی ایران کـه در راس آن رئیس جمهـور قرار دارد، 
بایـد همـه ی امکانـات خـود را بـرای پاسـداری از مذهـب رسـمی، نظام 
اسـالمی و قانـون اساسـی کـه میثـاق ملـی و منشـور اصلـی ایـن نظام 

اسـت، بـه کار گیرد.

خدمت به مردم
بینـش اسـالم و حاکمیـت اسـالمی، صاحبـان قـدرت و مدیـران،  در 
مسـؤولیتی سـنگین را عهـده دار می شـوند کـه پذیـرش ایـن مهـم بایـد 
خدمت رسـانی گسـترده ای را بـه همراه داشـته باشـد؛ به عبارتـی آن که 
بـر مسـند قدرت می نشـیند، بایـد بداند که او خادم اسـت نـه حاکم. پس 
رئیس جمهـور سـوگند یـاد می کنـد کـه مدیریـت اجرایی کشـور را برای 
 خدمـت بـه مـردم برعهـده می گیـرد و متعهـد می شـود کـه حکومـت را

وسـیله ای بـرای خدمـت بـه مـردم بدانـد، نـه این کـه خدمت وسـیله ی 
حاکمیـت وی باشـد. »قبـل از ایـن کـه ریاسـت مدار باشـد، خدمت گـزار 
اسـت و در ایـن منصـب بـا تیـغ تیـز مدیریـت در جهت خدمت گـزاری، 
اقامـه ی حـق و عـدل و دفـع ظلـم گام بـردارد.«)11( و »کوشـش بـر 

اصـالح امـور مـردم را از کمـال سـعادت بدانـد.«)12(

اعتالی کشور
از نظـر نمادیـن، انقـالب ایـران نخسـتین پیروزی مسـلمین بـر غرب از 
قـرن16 بـه بعد شـمرده می شـود، نکته ی مهم این جا اسـت که اسـالم 
هدایـت کننـده ی ایـن انقـالب بـوده اسـت و هیـچ یـک از ایسـم های 
غربـی ـ ناسیونالیسـم، کاپیتالیسـم، کمونیسـم و سوسیالیسـم ـ در آن 
نقشـی نداشـته اند)13(؛ از ایـن رو رئیس جمهـور بایـد بـا همـه ی تـوان 
بـرای عـزت و سـربلندی ایـن نظام بکوشـد و سـرافرازی هرچـه بیش تر 

اسـالم در سراسـر جهـان را موجب شـود.

ترویج دین و اخالق
براسـاس بررسـی های تاریخـی، یکـی از مهم تریـن عوامـل توفیـق و 
یـا ناکامـی جوامـع بشـری عامـل اخالقـی بـوده اسـت. ترویـج اخـالق 
پسـندیده، موجـب تحکیـم روابـط اجتماعـی می شـود و ملتـی کـه در 
چارچـوب محاسـن اخالقـی گام بـردارد، قله های رسـتگاری و پیروزی را 
فتـح خواهـد کـرد. رئیس جمهـور باید همـه ی همت و تالش خـود را در 
جهـت ترویـج دیـن و اخالق ـ به عنـوان عنصر حیات و مایه ی سـعادت 

جامعـه ـ بـه کار بندد.

پشتیبانی از حق و گسترش عدالت
حق مـداری و عدالت محـوری افـزون بـر ایـن کـه وظیفـه ای بـر دوش 
حاکمـان اسـالمی اسـت، عامـل مؤثـری جهـت نفـوذ و اثربخشـی در 
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»من به عنوان رئیس جمهور در 
پیشگاه قرآن کریم و در برابر 

ملت ایران به خداوند قادر 
متعال سوگند یاد می کنم که 
پاسدار مذهب رسمی و نظام 

جمهورى اسالمی و قانون اساسی 
کشور باشم و همه ی استعداد و 
صالحیت خویش را در راه ایفاى 

مسؤولیت هایى که بر عهده 
گرفته ام به کار گیرم و خود را 

وقف خدمت به مردم و اعتالى 
کشور، ترویج دین و اخالق، 
پشتیبانی از حق و گسترش 

عدالت سازم و از هرگونه 
خودکامگی بپرهیزم و از آزادى 

و حرمت اشخاص و حقوقی که 
قانون اساسی براى ملت شناخته 

است حمایت کنم.«

می آیـد،  شـمار  بـه  حکومـت  اسـتحکام  و  دیگـران 
چنـان کـه امیرالمؤمنیـن می فرمایـد: »کسـی کـه 
عـادل باشـد، حکمش نافذ اسـت« و عمل بـه عدالت 

موجـب پایـداری حکومـت می شـود.
رئیس جمهـور متعهد می شـود در زمان تصـدی قدرت، 
به کسـی سـتم روا ندارد و شـهد شـیرین عدالت را به 
ملـت بچشـاند و بـا ایـن عمـل موجبـات اسـتحکام و 

نفـوذ هر چـه بیش تر نظـام اسـالمی را فراهـم آورد.

پرهیز از خودکامگی
خودکامگـی بـه معنای اسـتبداد و انحصارطلبی اسـت 
و در نقطـه ی مقابـل »عدالـت« قـرار دارد. مبـارزه با 
سـتم و اسـتبداد، بخـش اصلی ایدئولوژی اسـالمی را 
تشـکیل می دهد و انقالب اسـالمی ایـران در درجه ی 
نخسـت زاییـده ی سلسـله مبارزه هـای مردمـی علیه 
نابرابـری، فقـر اخالقـی و آثـار ناگـوار ناشـی از آن؛ 
یعنـی سـتم و اسـتبداد اسـت؛ از ایـن رو نفـی آن در 
دسـتور کلی نظام جمهوری اسـالمی ایـران قرار دارد. 
در همیـن راسـتا اصـل دوم قانـون اساسـی بنـا را بـر 
»نفـی هرگونه سـتم گری، ستم کشـی، سـلطه گری و 
سـلطه پذیری« قـرار داده تـا بدیـن وسـیله، مقدمـات 
کـه  را  اسـالمی  نمونـه ی  جامعـه ی  بـه  دسـتیابی 
تامین کننده ی قسـط و عدل، اسـتقالل و همبسـتگی 
ملـی خواهـد بـود، فراهم کنـد.)14( بدیهی اسـت که 
پرهیـز از خودکامگـی، یکـی از مهم تریـن تعهـدات 

رئیس جمهـور شـمرده می شـود.

پشتیبانی از آزادی
انسـان موجودی اسـت عاقـل و متفکـر و عملکردش 
بـر اندیشـه و تعقـل اسـتوار اسـت؛ پـس ضـرورت 
حیـات  در  را  فکـر  تعامـل  لـزوم  اجتماعـی،  حیـات 
شـکل گیری  سـویی،  از  و  می کنـد  مطـرح  جمعـی 
حیـات جمعـی و ضـرورت سـالمت و بقـای آن در 
و  اندیشـه  خطاپذیـری  و  غفلـت  نسـیان،  زمینـه ی 
نظـارت،  ابـزار  وجـود  ضـرورت  انسـان،  عملکـرد 

می کنـد. مطـرح  را  نقدهـا  و  شـبهات 
نبـود فضـای تعامـل فکـری و ابزار نظارت و شـبهات 
سـپس  و  روانـی  عقده هـای  شـکل گیری  موجـب 
کـه  می شـود  اجتماعـی  تعارض هـای  و  دودسـتگی 
سـرانجام، نظام را سـاقط خواهـد کـرد.)15( اثر دیگر 
نبـود آزادی، توقف رشـد و خالقیت انسـان ها و ضایع 
شـدن اسـتعدادها خواهد بـود. البته حدود ایـن آزادی 

را بایـد عقـل، شـرع و قانـون مشـخص کند.
قانون اساسـی جمهوری اسـالمی ایـران که در اصول 
آزادی هـای  زمینـه ی  در  ویـژه ای  جایـگاه  متعـدد، 

فـردی و حقـوق اجتماعـی و سیاسـی بـرای مـردم قائل 
شـده، در اصـل نهـم، آزادی را یکـی از محورهای اصلی 
نظـام سیاسـی کشـور قـرار داده کـه بـه صورت هـای 
گوناگونـی متظاهـر می شـود.)16( در اصـول 19 تـا 42 
قانـون اساسـی، ضمن بیـان حقـوق ملـت در جلوه های 
گوناگـون، بـر آزادی افـراد تـا جایـی کـه بـه حقـوق و 
آزادی دیگـران و ارزش هـای جامعـه ضـرری نرسـاند، 

تاکید شـده اسـت.

پاسداری از حرمت اشخاص
پاسـداری از حرمت انسـان ها و برخورد با خدشه دارکنندگان 
ایـن حریم، رسـالت اسـالم و نظام اسـالمی اسـت. هتک 
حرمت هـا، امنیت روانـی جامعه را زایل کـرده، بی اعتمادی 
را دامـن زده، نفـاق، دورویی، تفرقـه، گروه گرایی، تعارضات 
و تزاحمات را سـبب شـده و در نهایت از هم پاشـیده شدن 
شـیرازه ی نظام و سـقوط ارزش ها و نظام اسـالمی را درپی 

داشت.)17( خواهد 
در سـوره ی مطففین، شکسـتن حرمت و ارزش انسـان ها، 
عاملـی اساسـی در جهـت تحقق سـتم اقتصـادی معرفی 
شـده اسـت : »ویل لِلُمطففین الذیـن اذا اکتالُوا علی الناس 
یسـتوفون و اذا کالوهـم أو َوَزنُوهـم یخسـرون؛ وای بر کم 
ارزشـگران! آنان کـه هرگاه به ضرر مـردم کیل می پذیرند، 
پیمانـه ی پـر بـر می دارند و هـرگاه مردم را به طـور کلی یا 
جزئـی ارزش گرایـی می کنند، خسـارت به بـار می آورند.«

حقوق ملت
و  اسـتحکام  دوام،  راه حفـظ،  در  بایـد  قانـون  مجـری 
گسـترش حـق زندگـی و رشـد همه جانبـه ی فضایـل 
انسـانی، استقرار مسـاوات، آزادی و جلوگیری از تبلیغات 
گوناگـون، به عنـوان اساسـی ترین حقوق ملت بکوشـد.

پاسداری از مرزها و استقالل کشور
در جمهـوری اسـالمی ایـران، آزادی، اسـتقالل، وحدت 
و تمامیـت ارضـی کشـور از یک دیگـر جدایـی ناپذیرند 
و حفـظ آن هـا وظیفـه ی دولـت و آحاد ملت اسـت. هیچ 
فـرد، گـروه و یـا مقامـی حـق نـدارد به نـام اسـتفاده از 
اقتصـادی،  فرهنگـی،  سیاسـی،  اسـتقالل  بـه  آزادی، 
نظامـی و تمامیـت ارضـی ایـران خدشـه ای وارد کنـد 
و هیـچ مقامـی حـق نـدارد بـه نـام حفـظ اسـتقالل و 
تمامیـت ارضی کشـور، آزادی هـای مشـروع را، هر چند 

بـا وضـع قوانیـن و مقررات، سـلب کنـد.)18(

یاری جستن از خداوند و پیروی از پیامبر و ائمه ی اطهار
رئیـس جمهـور بـا توجـه بـه وظایـف بسـیار سـنگین و 
پیمـان  اسـت،  گرفتـه  دوش  بـر  کـه  طاقت فرسـایی 



100100

 آن که بر مسند قدرت 
می نشیند، باید بداند که او 
خادم است نه حاکم. پس 

رئیس جمهور سوگند یاد می کند 
که مدیریت اجرایى کشور را براى 
خدمت به مردم برعهده می گیرد 

و متعهد می شود که حکومت 
را وسیله اى براى خدمت به 

مردم بداند، نه این که خدمت 
وسیله ی حاکمیت وى باشد.



 رئیس جمهور متعهد می شود 
در زمان تصدى قدرت، به کسی 

ستم روا ندارد و شهد شیرین 
عدالت را به ملت بچشاند و با 

این عمل موجبات استحکام 
و نفوذ هر چه بیش تر نظام 

اسالمی را فراهم آورد.

می بنـدد کـه بـا تکیـه بـر نیـروی الیـزال الهـی، تـوکل 
بـر قـادر متعـال و پرهیـز از غـرور و توجـه نکـردن بـه 
قدرت هـای بیگانه این مسـیر دشـوار را بپیمایـد و در این 
جهـت از برتریـن الگوهای انسـانی تاریخ بشـریت؛ یعنی 
پیامبـر اسـالم و پیشـوایان معصـوم مـدد گیرد تا به سـر 

منـزل مقصـود رهنمون شـود.

مدیریت، امانت است
مسـند مدیریـت از دیـدگاه اسـالمی امانتـی اسـت که به 
مدیـر سـپرده می شـود و او بایـد از ایـن مقـام کـه بـه 
صـورت امانـت در دسـت دارد، بـه شـدت مراقبـت کنـد 
و امانـت را طبـق معیارهـای آن امانت دار باشـد. مدیریت 
از دیـدگاه اسـالمی امانت اسـت و مدیر، امانـت دار خدا و 

اسـت.)19( مردم 
مـوالی متقیـان علـی بـه یکـی از فرمانـداران خـود 
طعمـه  تـو  بـرای  حکمرانـی  و  »مدیریـت  می نویسـد: 
نیسـت؛ ولـی آن مسـؤولیت در گـردن تو، امانت اسـت و 
کسـی کـه از تـو باالتر اسـت از تو خواسـته کـه نگهبان 
آن باشـی و وظیفـه نـداری کـه در کار مـردم بـه میـل و 
خواسـته ی شـخصی خـود عمل کنـی و یا بـدون مالک 
معتبـر و فرمـان قانونـی، بـه کار بزرگـی دسـت بزنـی. 
اموالـی کـه در دسـت تـو اسـت از آِن خداونـد اسـت و 
تـو خزانـه داری هسـتی تـا آن را به مـن بسـپاری.«)20(

بـر همیـن اسـاس رئیس جمهـور ملـزم می شـود تـا ایـن 
قدرت و مسـؤولیت را امانتی از سـوی ملـت بداند و چون 
امانـت داری امیـن و پارسـا آن را بـه برگزیـده ی پـس از 

خود بسـپارد.
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