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مؤمن، معتقد و... 
شرطی از قانون اساسی برای رئيس جمهور

یکـی از قـوای حاکـم در جمهـوری اسـالمی ایـران قـوه مجریه اسـت که 
زیـر نظـر والیـت مطلقـه ی امـر و امامـت امت بر طبـق اصولی و مسـتقل 
از قـوه مقننـه و قضاییـه اداره می شـود.1 قـوه مجریـه در قانـون اساسـی به 
عنـوان رکنـی مهم و حیاتی معرفی شـده اسـت و به دلیل اهمیـت ویژه ای 
کـه در رابطـه ی بـا اجرای احـکام و مقررات اسـالمی به منظور رسـیدن به 
روابـط و مناسـبات عادالنـه حاکـم بـر جامعـه دارد و نیـز ضرورتـی که این 
رکـن حیاتـی در زمینه   سـازی وصول به هـدف نهایی حیات خواهد داشـت، 
بایـد راه گشـای ایجـاد و برپایـی جامعه ی اسـالمی باشـد. بنابراین محصور 
شـدن در هـر نـوع نظام دسـت و پا گیر و پیچیـده که وصول بـه این هدف 
را ُکنـد و یـا خدشـه دار نمایـد از دیـدگاه اسـالمی نفـی خواهـد شـد. بدین 
منظـور؛ نظام هایـی که بـا بروکراسـی ها و قوانیـن بی پایه و اسـاس خود بر 
مشـکالت مـردم جوامـع می افزایند به شـدت طـرد خواهند شـد؛ زیرا هدف 
از تشـکیل دولت در کشـور اداره امـور مردم، برطرف نمـودن نیازها، نظارت 

بـر تأمیـن حقوق ایشـان و نیـز دفاع در برابر دشـمنان می باشـد.  
دولـت جمهوری اسـالمی ایـران بنا به جایگاهی که در کشـور دارد، از منابع 
و امکانـات و نیـز میـزان تأثیرگـذاری بسـیاری برخـوردار اسـت، بـه همین 
دلیـل بایـد تـالش خـود را در ایجـاد محیـط مسـاعد بـرای رشـد فضائـل 
اخالقـی و نیـز باالبـردن سـطح آگاهی هـای عمومـی، آموزش و پـرورش، 
طـرد کامـل اسـتعمار و اسـتبداد و اسـتکبار و جلوگیری از نفـوذ اجانب، نفی 
هرگونـه خودکامگـی و انحصارطلبـی، ایجاد نظام اداری صحیـح،  پی ریزی 
اقتصـادی صحیـح و عادالنـه بـر طبق ضوابط اسـالمی، تأمیـن آزادی های 
سیاسـی و اجتماعـی در حـدود قانـون، تأمین حقـوق همه جانبه افـراد اعم 
از زن و مـرد، تقویـت کامـل بنیـه دفـاع ملی، رویکرد مناسـب در سیاسـت 

خارجـی و... بـر اسـاس ضوابـط و معیارهای اسـالمی بـه کار گیرد.2
 پـس از مقـام رهبـری رئیـس جمهور عالی ترین مقام رسـمی کشـور اسـت
 و مسـئولیت اجـرای قانون اساسـی و ریاسـت قـوه مجریه را جـز در اموری
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پس از مقام رهبری رئیس 
جمهور عالی ترین مقام رسمی 

کشور است و مسئولیت 
اجرای قانون اساسی و ریاست 
قوه مجریه را جز در اموری که 

مستقیما به رهبری نظام مربوط 
می شود بر عهده دارد.3 در این 

اصل به وضوح پیداست که 
اختیارات رئیس جمهور بسیار و 
برای اداره ی کشور کافی می باشد 

و فردی نمی تواند با استناد به 
قانون اساسی ادعا نماید که 

اختیارات ریاست جمهوری در 
ایران محدود است.

 کـه مسـتقیما بـه رهبـری نظـام مربـوط می شـود بـر
 عهـده دارد.3 در ایـن اصـل بـه وضـوح پیداسـت کـه
 اختیـارات رئیـس جمهور بسـیار و برای اداره ی کشـور
 کافـی می باشـد و فـردی نمی تواند با اسـتناد بـه قانون
 اساسـی ادعـا نمایـد کـه اختیـارات ریاسـت جمهوری
 در ایـران محـدود اسـت. البتـه بـه مثابـه اختیـارات،
 مسـئولیت ها و وظایـف ایـن قـوه نیز نسـبت بـه قوای
 دیگـر بیشـتر و گسـترده تر اسـت. رئیس جمهـور برای
 مـدت چهـار سـال بـا رأی مسـتقیم مـردم انتخـاب
 می شـود و انتخـاب مجـدد او بـه صـورت متوالـی تنها
 بـرای یـک دوره بالمانـع اسـت.4 وی بایـد از میـان
 رجـال مذهبـی و سیاسـی که واجد شـرایطی همچون؛
 ایرانی االصـل، تابـع ایـران، مدیر و مدبر، دارای حسـن
 سـابقه و امانـت و تقـوی، مؤمـن و معتقـد بـه مبانـی
 جمهـوری اسـالمی ایـران و مذهـب رسـمی کشـور

گـردد.5 انتخاب 
رئیـس دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بـرای هیأت 
وزیـران خـود پـس از تشـکیل و پیـش از هـر اقـدام 
دیگـر بایـد از مجلـس شـورای اسـالمی رأی اعتمـاد 
بگیـرد.6 همـه ی اعمال قـوه مجریه جز امـوری که در 
قانون مسـتقیما بـر عهده رهبری گذارده شـده اسـت، 
بـر عهـده ی رئیـس جمهـور و وزراء وی می باشـد7  و 
نیـز  و  می شـود  داده  ایشـان  بـه  کـه  اختیاراتـی  بـا 
مسـئولیت هایی کـه بـر عهـده دارنـد بـه اداره ی امـور 

می پردازنـد. کشـور 
رئیـس دولـت پـس از انتخاب شـدن توسـط مـردم در 
مجلس شـورای اسـالمی با حضور رئیس قـوه قضاییه 
و اعضای شـورای نگهبان سـوگند یاد و سـوگندنامه  را 
امضـاء می کنـد کـه برخـی از مضامیـن آن این اسـت 
که؛ پاسـدار مذهب رسـمی و نظام جمهوری اسـالمی 
و قانـون اساسـی کشـور باشـد. خـود را در راه ایفـای  
خدمـت  وقـف  دارد،  عهـده  بـر  کـه  مسـئولیت هایی 
بـه مـردم و اعتـالی کشـور، ترویـج دیـن و اخـالق، 
پشـتیبانی از حق و گسـترش عدالت سـازد و از هرگونه 
خودکامگـی بپرهیـزد... و بـا اسـتعانت از خداوند متعال 
و پیـروی از پیامبـر اسـالم و ائمه اطهار علیهم السـالم 
قدرتـی را کـه ملت بـه عنوان امانتی مقدس به ایشـان 
سـپرده اسـت را همچون امینی پارسـا و فداکار نگاهدار 

باشد.8
در قانـون اساسـی وظایـف ویـژه ای بـرای دولـت ذکر 
شـده اسـت کـه بـه برخـی از آن هـا اشـاره می کنیـم: 
از محـل درآمدهـای عمومـی و درآمدهـای حاصـل 
از مشـارکت مـردم، دولـت مکلـف اسـت خدمـات و 
حمایت هـای مالـی را تأمین کند؛ امکان اشـتغال برای 
همـه افـراد با رعایت نیـاز جامعه به مشـاغل گوناگون، 

برخـورداری مردم از تأمین اجتماعی از نظر بازنشسـتگی، 
راه  در  بی سرپرسـتی،  کارافتادگـی،  از  پیـری،  بیـکاری، 
ماندگـی، حـوادث و سـوانح، نیـاز بـه خدمـات بهداشـتی 
و درمانـی و مراقبت هـای پزشـکی بـه صـورت بیمـه از 
جملـه ی خدمـات و حمایت هایـی اسـت که قـوه  اجرایی 
وسـائل  نمـودن  فراهـم  می باشـد.9  آن هـا  بـه  موظـف 
آمـوزش و پـرورش رایـگان برای همـه ی مردم تـا پایان  
دوره ی متوسـطه و نیـز تأمیـن مسـکن متناسـب بـا نیاز 
هـر خانـواده ایرانـی بـا اولویـت افـراد نیازمنـد از دیگـر 
مسـئولیت های مطرح شـده در قانون اساسـی برای دولت 
می باشـد. حقـوق بانـوان از دیگـر مسـائل مهمـی اسـت 
کـه قانـون اساسـی بـه آن پرداخته اسـت. مکتب اسـالم 
هیچـگاه  نسـبت به حقوق و مسـائل زنـان بی اعتنا نبوده 
و در ایـن حـوزه دولـت را مکلف کرده اسـت که با رعایت 
موازیـن اسـالمی حقوق ایشـان تضمیـن شـود. از جمله؛ 
ایجـاد زمینه هـای مسـاعد بـرای رشـد شـخصیت زن و 
احیـای حقـوق مـادی و معنـوی ایشـان، حمایت مـادران 
بالخصـوص در دوران بـارداری و حضانت فرزند و حمایت 
از کـودکان بی سرپرسـت، ایجاد دادگاه صالـح برای حفظ 
کیـان و بقـای خانـواده، ایجاد بیمه خاص بیـوگان و زنان 
سـالخورده و بی سرپرسـت، اعطای قیمومیـت فرزندان به 
مـادران شایسـته در جهـت غبطه آن ها در صـورت نبودن 

شـرعی.10 ولّی 
بنابرایـن قـوه مجریـه یکی از قـوای مهم در میـان قوای 
سـه گانه جمهـوری اسـالمی اسـت. این قـوه بـا توجه به 
جایـگاه و اختیاراتـی کـه قانونگـذار بـرای او تعریف کرده 
اسـت، می توانـد نقـش بـه سـزایی در رسـیدن انقـالب 
اسـالمی بـه اهـداف خـود ایفـا و موجـب رشـد جامعـه و 
تعالـی آن شـود. اگر کسـی که متصدی این قوه می شـود 
بـه وظایفـی کـه قانونگذار تعییـن کرده به درسـتی عمل 
کنـد قطعـا نظام اسـالمی ایـران به هـدف خـود و ایجاد 

تمـدن اسـالم نایل خواهد شـد.

پی نوشت ها
1. اصل پنجاه و هفتم ق.اج.ا

2. اصل سوم ق.اج.ا
3. اصل یکصد و سیزده ق.اج.ا

4. اصل یکصد و چهاردهم ق.اج.ا
5. اصل یکصد و پانزدهم ق.اج.ا

6. اصل هشتاد و هفتم ق.اج.ا
7. اصل شصتم ق.اج.ا

8. اصل یکصد و بیست و یک ق.اج.ا
9. اصل بیست و هشتم و بیست و نهم ق.اج.ا

10. اصل بیست و یکم ق.اج.ا


