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رجزخوانی عدم اختیارت و اصل 121
از جملـه موضوعاتـی کـه اصالحطلبـان در ایـام انتخابـات مطـرح میکننـد
عدماختیـار رئیـس جمهـور بـرای انجـام مسـولیتهای وی اسـت .بـه رغـم
تالشهای بسـیار جدی برای بهدسـت گرفتن کرسی ریاسـت جمهوری ،عنوان
میکننـد کـه رئیس جمهور نقشـی در حد یـک تدارکچی دارد .این سـخن پایه
و اساسـی نـدارد و فقط سرپوشـی برای توجیه ناکارآمدیهـای تئوریکی و عملی
ایـن جریـان اسـت .اینجـا نکتـهی جالبی اسـت کـه هـر رئیس جمهـوری به
هنگام موفقیت در کسـب کرسـی ریاست جمهوری در پیشـگاه ملت برای انجام
همـان مسـؤلیتها قسـم یـاد کـرده و میکنـد! از آن جالبتـر این کـه اقدامات
بسـیاری بـر خلاف آنچه برای آن قسـم یـاد کـرده انجـام داده و میدهند.
و حال آنکه 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.

سیدعبدالمجیداشکوری

سوگند به خداوند در پیشگاه قرآن

از آن جایى که خداوند در اندیشـهی انسـان مسـلمان ،بزرگترین و عزیزترین
موجـودات و قـرآن ،شـریفترین و مقدسترین کتاب اسـت ،قسـمخوردن به
خداونـد در پیشـگاه قـرآن ،افزون بر این که تعهد و مسـؤولیت سـنگینى را بر
دوش فـرد مىگـذارد ،نشـانهی ارزش واالى موضوعاتـى اسـت کـه بـه آنها
سـوگند یـاد کرده و تکلیفى شـرعى ،اخالقـى و قانونی را متوجـه فرد مىکند.
انواع قسم
قسم سه گونه است :
الـف) اخبـارى ،که گذشـته یا آینـدهی قطعـى را خبر مىدهد و چـون ماهیت
خبـرى دارد تکلیفآور نیسـت؛ البته اگر دروغ باشـد گناه اسـت.
ب) تاکیـدى ،کـه مىخواهد کارى حتما انجام گیرد؛ این درخواسـت تکلیفآور
نیست.
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ج) در برابـر قـرآن کریـم ،بـا یـاد و نـام خدا که رکن قسـم اسـت سـوگند
یـاد مىشـود .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 مىکند.
پیداسـت کـه سـوگند رئیسجمهور از نوع سـوم و در زمـرهی عهد و نذر
بـه شـمار مىآیـد کـه تخلـف از آن ،گنـاه و قابـل مؤاخذه اسـت و کفاره
دارد .براسـاس اصـول هشـتاد و نهـم و بنـد ده يكصـد و دهـم ،بدیهی
اسـت سـوگند رئیسجمهور در حضـور عالىترين مقام قضايى و شـنيدن
آن ،در صـورت تخلـف از سـوگندی کـه یـاد میکنـد ،محاكمـه و حكـم
ديـوان عالـى به عـدم كفايـت او را در بر خواهد داشـت)5(.
سوگند رئیسجمهور
رئیسجمهـور بـه دنبـال برگزیده شـدن از سـوى مـردم ،براسـاس اصل
 121قانون اساسـى در مراسـم تحلیفى که در مجلس شـوراى اسلامى
بـا حضـور رئیـس قـوهی قضاییـه و اعضـاى شـوراى نگهبـان تشـکیل
مىشـود ،سـوگند یـاد مىکنـد و سـوگندنامه را امضـا مىکنـد.
«محتـواى اصـل ،121مراسـمى را بـراى تحلیـف رئیسجمهـور تعییـن
کـرده کـه باید این سـوگند در حضـور ملت کـه بـه وى راى دادهاند ،یاد
شـود و مجلـس شـوراى اسلامى کـه نماینـدگان همـهی کشـور در آن
حضـور دارنـد مناسـبترین محـل بـرای ایـن مراسـم اسـت و مىتـوان
گفـت در حضـور ملت اسـت .عالىترین مقـام قضایى و اعضاى شـوراى
نگهبـان در حقیقـت بـه عنـوان شـهود در این مراسـم کـه رئیسجمهور
سـوگندنامه را قرائـت و امضـا مىکنـد حضـور خواهند داشـت)6(».
متن سوگندنامه
«بسـماهللالرحمنالرحیم« .مـن بـه عنـوان رئیسجمهـور در پیشـگاه
قـرآن کریـم و در برابـر ملـت ایـران بـه خداونـد قـادر متعـال سـوگند
یـاد مىکنـم کـه پاسـدار مذهـب رسـمى و نظـام جمهـورى اسلامى و
قانـون اساسـى کشـور باشـم و همـهی اسـتعداد و صالحیت خویـش را در
راه ایفـاى مسـؤولیتهایى کـه بـر عهـده گرفتـهام بـه کار گیـرم و خـود را
وقـف خدمـت بـه مـردم و اعتالى کشـور ،ترویج دیـن و اخالق ،پشـتیبانى
از حـق و گسـترش عدالـت سـازم و از هرگونـه خودکامگـى بپرهیـزم
و از آزادى و حرمـت اشـخاص و حقوقـى کـه قانـون اساسـى بـراى ملـت
شـناخته اسـت حمایـت کنـم .در حراسـت از مرزهـا و اسـتقالل سیاسـى،
اقتصـادى و فرهنگـى کشـور از هیـچ اقدامـى دریـغ نـورزم و با اسـتعانت از
خداوند و پیروى از پیامبر اسلام و ائمهی اطهار علیهمالسلام قدرتى را که
ملـت بـه عنـوان امانتى مقدس به من سـپرده اسـت؛ همچون امینى پارسـا
و فـداکار نگاهـدار باشـم و آن را بـه منتخب ملـت پس از خود بسـپارم)7(».
موارد تعهد

الف) پاسدارى از مذهب رسمى ،نظام اسالمى و قانون اساسى
در نظـام سیاسـى مبتنـى بر حضور مذهـب در همه شـؤون ،قانونگذارى
بایـد در چارچـوب اصـول و موازیـن مذهبـى باشـد و شـعایر مذهبى نیز
رعایـت شـود .در این نظام ،دیـن و مذهب ،پایه و علت وجودى تشـکیل
حکومت اسـت کـه آن را اصطالحـا حکومت الهـى مىگویند)8(.
در ایـران ،دیـن اسلام و مذهـب شـیعه کـه یکـى از پایههـاى اساسـى
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وحـدت ملـى بـه شـمار مـىرود( ،)9رابطـهاى تنگاتنـگ با دولـت دارد و
الگویـى کامـل را بـراى همـهی تشـکیالت ،قـواى عالیـه و ادارهی امور
کشـور از صـدر تـا ذیـل ارائـه مىکند.
بنابـر ایـن ،جمهورى اسلامى ایـران ،نظامى اسـت که بر پایـهی ایمان
بـه خـداى یکتـا ،اختصـاص حاکمیـت و تشـریع بـه او و براسـاس وحى
الهـى و نقـش بنیـادى آن در بیـان قوانیـن شـکل گرفتـه اسـت( )10و
دولـت جمهورى اسلامى ایران کـه در راس آن رئیسجمهـور قرار دارد،
بایـد همـهی امکانـات خـود را بـراى پاسـدارى از مذهـب رسـمى ،نظام
اسلامى و قانـون اساسـى کـه میثـاق ملـى و منشـور اصلـى ایـن نظام
اسـت ،بـه کار گیرد.
خدمت به مردم
در بینـش اسلام و حاکمیـت اسلامى ،صاحبـان قـدرت و مدیـران،
مسـؤولیتى سـنگین را عهـدهدار مىشـوند کـه پذیـرش ایـن مهـم بایـد
خدمترسـانى گسـتردهاى را بـه همراه داشـته باشـد؛ به عبارتـى آن که
بـر مسـند قدرت مىنشـیند ،بایـد بداند که او خادم اسـت نـه حاکم .پس
رئیسجمهـور سـوگند یـاد مىکنـد کـه مدیریـت اجرایى کشـور را براى
خدمـت بـه مـردم برعهـده مىگیـرد و متعهـد مىشـود کـه حکومـت را
وسـیلهاى بـراى خدمـت بـه مـردم بدانـد ،نـه این کـه خدمت وسـیلهی
حاکمیـت وى باشـد« .قبـل از ایـن کـه ریاسـتمدار باشـد ،خدمتگـزار
اسـت و در ایـن منصـب بـا تیـغ تیـز مدیریـت در جهت خدمتگـزارى،
اقامـهی حـق و عـدل و دفـع ظلـم گام بـردارد )11(».و «کوشـش بـر
اصلاح امـور مـردم را از کمـال سـعادت بدانـد)12(».
اعتالى کشور
از نظـر نمادیـن ،انقلاب ایـران نخسـتین پیروزى مسـلمین بـر غرب از
قـرن 16بـه بعد شـمرده مىشـود ،نکتهی مهم این جا اسـت که اسلام
هدایـت کننـدهی ایـن انقلاب بـوده اسـت و هیـچ یـک از ایسـمهاى
غربـى ـ ناسیونالیسـم ،کاپیتالیسـم ،کمونیسـم و سوسیالیسـم ـ در آن
نقشـى نداشـتهاند()13؛ از ایـن رو رئیسجمهـور بایـد بـا همـهی تـوان
بـراى عـزت و سـربلندى ایـن نظام بکوشـد و سـرافرازى هرچـه بیشتر
اسلام در سراسـر جهـان را موجب شـود.
ترویج دین و اخالق
براسـاس بررسـىهاى تاریخـى ،یکـى از مهمتریـن عوامـل توفیـق و
یـا ناکامـى جوامـع بشـرى عامـل اخالقـى بـوده اسـت .ترویـج اخلاق
پسـندیده ،موجـب تحکیـم روابـط اجتماعـى مىشـود و ملتـى کـه در
چارچـوب محاسـن اخالقـى گام بـردارد ،قلههاى رسـتگارى و پیروزى را
فتـح خواهـد کـرد .رئیسجمهـور باید همـهی همت و تالش خـود را در
جهـت ترویـج دیـن و اخالق ـ به عنـوان عنصر حیات و مایهی سـعادت
جامعـه ـ بـه کار بندد.
پشتیبانى از حق و گسترش عدالت
حقمـدارى و عدالتمحـورى افـزون بـر ایـن کـه وظیفـهاى بـر دوش
حاکمـان اسلامى اسـت ،عامـل مؤثـرى جهـت نفـوذ و اثربخشـى در
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دیگـران و اسـتحکام حکومـت بـه شـمار مىآیـد،
چنـان کـه امیرالمؤمنیـن مىفرمایـد« :کسـى کـه
عـادل باشـد ،حکمش نافذ اسـت» و عمل بـه عدالت
موجـب پایـدارى حکومـت مىشـود.
رئیسجمهـور متعهد مىشـود در زمان تصـدى قدرت،
به کسـى سـتم روا ندارد و شـهد شـیرین عدالت را به
ملـت بچشـاند و بـا ایـن عمـل موجبـات اسـتحکام و
نفـوذ هر چـه بیشتر نظـام اسلامى را فراهـم آورد.

فـردى و حقـوق اجتماعـى و سیاسـى بـراى مـردم قائل
شـده ،در اصـل نهـم ،آزادى را یکـى از محورهاى اصلى
نظـام سیاسـى کشـور قـرار داده کـه بـه صورتهـاى
گوناگونـى متظاهـر مىشـود )16(.در اصـول  19تـا 42
قانـون اساسـى ،ضمن بیـان حقـوق ملـت در جلوههاى
گوناگـون ،بـر آزادى افـراد تـا جایـى کـه بـه حقـوق و
آزادى دیگـران و ارزشهـاى جامعـه ضـررى نرسـاند،
تاکید شـده اسـت.

پرهیز از خودکامگى
خودکامگـى بـه معناى اسـتبداد و انحصارطلبى اسـت
و در نقطـهی مقابـل «عدالـت» قـرار دارد .مبـارزه با
سـتم و اسـتبداد ،بخـش اصلى ایدئولوژى اسلامى را
تشـکیل مىدهد و انقالب اسلامى ایـران در درجهی
نخسـت زاییـدهی سلسـله مبارزههـاى مردمـى علیه
نابرابـرى ،فقـر اخالقـى و آثـار ناگـوار ناشـى از آن؛
یعنـى سـتم و اسـتبداد اسـت؛ از ایـن رو نفـى آن در
دسـتور کلى نظام جمهورى اسلامى ایـران قرار دارد.
در همیـن راسـتا اصـل دوم قانـون اساسـى بنـا را بـر
«نفـى هرگونه سـتمگرى ،ستمکشـى ،سـلطهگرى و
سـلطهپذیرى» قـرار داده تـا بدیـن وسـیله ،مقدمـات
دسـتیابى بـه جامعـهی نمونـهی اسلامى را کـه
تامینکنندهی قسـط و عدل ،اسـتقالل و همبسـتگى
ملـى خواهـد بـود ،فراهم کنـد )14(.بدیهى اسـت که
پرهیـز از خودکامگـى ،یکـى از مهمتریـن تعهـدات
رئیسجمهـور شـمرده مىشـود.

پاسدارى از حرمت اشخاص
پاسـدارى از حرمت انسـانها و برخورد با خدشهدارکنندگان
ایـن حریم ،رسـالت اسلام و نظام اسلامى اسـت .هتک
حرمتهـا ،امنیت روانـى جامعه را زایل کـرده ،بىاعتمادى
را دامـن زده ،نفـاق ،دورویى ،تفرقـه ،گروهگرایى ،تعارضات
و تزاحمات را سـبب شـده و در نهایت از هم پاشـیده شدن
شـیرازهی نظام و سـقوط ارزشها و نظام اسلامى را درپى
خواهد داشت)17(.
در سـورهی مطففین ،شکسـتن حرمت و ارزش انسـانها،
عاملـى اساسـى در جهـت تحقق سـتم اقتصـادى معرفى
شـده اسـت « :ویل ل ُِلمطففین الذیـن اذا اکتالُوا على الناس
یسـتوفون و اذا کالوهـم أو َو َزنُوهـم یخسـرون؛ واى بر کم
ارزشـگران! آنان کـه هرگاه به ضرر مـردم کیل مىپذیرند،
پیمانـهی پـر بـر مىدارند و هـرگاه مردم را به طـور کلى یا
جزئـى ارزشگرایـى مىکنند ،خسـارت به بـار مىآورند».

پشتیبانى از آزادى
انسـان موجودى اسـت عاقـل و متفکـر و عملکردش
بـر اندیشـه و تعقـل اسـتوار اسـت؛ پـس ضـرورت
حیـات اجتماعـى ،لـزوم تعامـل فکـر را در حیـات
جمعـى مطـرح مىکنـد و از سـویى ،شـکلگیرى
حیـات جمعـى و ضـرورت سلامت و بقـاى آن در
زمینـهی نسـیان ،غفلـت و خطاپذیـرى اندیشـه و
عملکـرد انسـان ،ضـرورت وجـود ابـزار نظـارت،
شـبهات و نقدهـا را مطـرح مىکنـد.
نبـود فضـاى تعامـل فکـرى و ابزار نظارت و شـبهات
موجـب شـکلگیرى عقدههـاى روانـى و سـپس
دودسـتگى و تعارضهـاى اجتماعـى مىشـود کـه
سـرانجام ،نظام را سـاقط خواهـد کـرد )15(.اثر دیگر
نبـود آزادى ،توقف رشـد و خالقیت انسـانها و ضایع
شـدن اسـتعدادها خواهد بـود .البته حدود ایـن آزادى
را بایـد عقـل ،شـرع و قانـون مشـخص کند.
قانون اساسـى جمهورى اسلامى ایـران که در اصول
متعـدد ،جایـگاه ویـژهاى در زمینـهی آزادىهـاى

حقوق ملت
مجـرى قانـون بایـد در راه حفـظ ،دوام ،اسـتحکام و
گسـترش حـق زندگـى و رشـد همهجانبـهی فضایـل
انسـانى ،استقرار مسـاوات ،آزادى و جلوگیرى از تبلیغات
گوناگـون ،به عنـوان اساسـىترین حقوق ملت بکوشـد.
پاسدارى از مرزها و استقالل کشور
در جمهـورى اسلامى ایـران ،آزادى ،اسـتقالل ،وحدت
و تمامیـت ارضـى کشـور از یک دیگـر جدایـى ناپذیرند
و حفـظ آنهـا وظیفـهی دولـت و آحاد ملت اسـت .هیچ
فـرد ،گـروه و یـا مقامـى حـق نـدارد به نـام اسـتفاده از
آزادى ،بـه اسـتقالل سیاسـى ،فرهنگـى ،اقتصـادى،
نظامـى و تمامیـت ارضـى ایـران خدشـهاى وارد کنـد
و هیـچ مقامـى حـق نـدارد بـه نـام حفـظ اسـتقالل و
تمامیـت ارضى کشـور ،آزادىهـاى مشـروع را ،هر چند
بـا وضـع قوانیـن و مقررات ،سـلب کنـد)18(.
یارى جستن از خداوند و پیروى از پیامبر و ائمهی اطهار
رئیـس جمهـور بـا توجـه بـه وظایـف بسـیار سـنگین و
طاقتفرسـایى کـه بـر دوش گرفتـه اسـت ،پیمـان
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«من به عنوان رئیسجمهور در
پیشگاه قرآن کریم و در برابر
ملت ایران به خداوند قادر
متعال سوگند یاد مىکنم که
پاسدار مذهب رسمى و نظام
جمهورى اسالمى و قانون اساسى
کشور باشم و همهی استعداد و
صالحیت خویش را در راه ایفاى
مسؤولیتهایى که بر عهده
گرفتهام به کار گیرم و خود را
وقف خدمت به مردم و اعتالى
کشور ،ترویج دین و اخالق،
پشتیبانى از حق و گسترش
عدالت سازم و از هرگونه
خودکامگى بپرهیزم و از آزادى
و حرمت اشخاص و حقوقى که
قانون اساسى براى ملت شناخته
است حمایت کنم».

مىبنـدد کـه بـا تکیـه بـر نیـروى الیـزال الهـى ،تـوکل
بـر قـادر متعـال و پرهیـز از غـرور و توجـه نکـردن بـه
قدرتهـاى بیگانه این مسـیر دشـوار را بپیمایـد و در این
جهـت از برتریـن الگوهاى انسـانى تاریخ بشـریت؛ یعنى
پیامبـر اسلام و پیشـوایان معصـوم مـدد گیرد تا به سـر
منـزل مقصـود رهنمون شـود.

آن که بر مسند قدرت
مىنشیند ،باید بداند که او
خادم است نه حاکم .پس
رئیسجمهور سوگند یاد مىکند
که مدیریت اجرایى کشور را براى
خدمت به مردم برعهده مىگیرد
و متعهد مىشود که حکومت
را وسیلهاى براى خدمت به
مردم بداند ،نه این که خدمت
وسیلهی حاکمیت وى باشد.


رئیسجمهور متعهد مىشود
در زمان تصدى قدرت ،به کسى
ستم روا ندارد و شهد شیرین
عدالت را به ملت بچشاند و با
این عمل موجبات استحکام
و نفوذ هر چه بیشتر نظام
اسالمى را فراهم آورد.
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مدیریت ،امانت است
مسـند مدیریـت از دیـدگاه اسلامى امانتـى اسـت که به
مدیـر سـپرده مىشـود و او بایـد از ایـن مقـام کـه بـه
صـورت امانـت در دسـت دارد ،بـه شـدت مراقبـت کنـد
و امانـت را طبـق معیارهـای آن امانتدار باشـد .مدیریت
از دیـدگاه اسلامى امانت اسـت و مدیر ،امانـتدار خدا و
مردم اسـت)19(.
مـوالى متقیـان علـى بـه یکـى از فرمانـداران خـود
مىنویسـد« :مدیریـت و حکمرانـى بـراى تـو طعمـه
نیسـت؛ ولـى آن مسـؤولیت در گـردن تو ،امانت اسـت و
کسـى کـه از تـو باالتر اسـت از تو خواسـته کـه نگهبان
آن باشـى و وظیفـه نـدارى کـه در کار مـردم بـه میـل و
خواسـتهی شـخصى خـود عمل کنـى و یا بـدون مالک
معتبـر و فرمـان قانونـى ،بـه کار بزرگـى دسـت بزنـى.
آن خداونـد اسـت و
اموالـى کـه در دسـت تـو اسـت از ِ
تـو خزانـهدارى هسـتى تـا آن را به مـن بسـپارى)20(».
بـر همیـن اسـاس رئیسجمهـور ملـزم مىشـود تـا ایـن
قدرت و مسـؤولیت را امانتى از سـوى ملـت بداند و چون
امانـت دارى امیـن و پارسـا آن را بـه برگزیـدهی پـس از
خود بسـپارد.
نتیجــه

رئیـس جمهـور بـر اسـاس سـوگندی کـه یـاد میکنـد
میبایسـت بـه تعهـدات فـوق عمـل کنـد .برخـی از
دولتهـا نـه تنهـا بـه آنهـا عمـل نکـرد ه و یـا بسـیار
ضعیـف عمـل کردهانـد ،آنهـا حتـی ایـن تعهـدات را
از اسـاس قبـول نداشـتهاند .حـال ایـن دولتهـا بایـد
پاسـخگوی ایـن مسـئله باشـند کـه اگـر ایـن تعهـدات
را قبـول نداشـتهاند و یـا و بـر اسـاس ادعـای کذایـی،
اختیـارات الزم را نداشـتهاند ،پـس چـرا بـرای انجـام آن
چنیـن قسـم غلیظ و شـدیدی آن هـم در مقابـل همهی
ملـت یـاد کردهانـد؟ به نظـر میرسـد ،این نـوع دولتها
بیـش از بهانهجویـی بـرای انجـام نـدادن تعهـدات خـود
و رجزخوانیهـای عـدم اختیـارات الزم ،میبایسـت
بیشـتر پاسـخگوی رفتارهایـی باشـند کـه بـر خلاف
سـوگندنامهی خـود داشـتهاند.
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