تنفيذ حكم روحانی
توسط رهبر معظم انقالب

حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب رأي
ملت ايران را در روز شنبه  12مرداد  1392در انتخاب
حجتاالسالم آقاي دكتر حسن روحاني در يازدهمين
دوره انتخابات رياست جمهوري تنفيذ كردند.
متن اين حكم به شرح زير است
بسماهلل الرحمن الرحيم
با سپاس به درگاه خداوند حكيم و قدير و درود بر پيامبر
گرامي و خاندان مكرمش ،آغاز دور تازهاي از زنجيره خدمت
و مسئوليت سنگين اجرايي در كشور را ،به ملت بزرگ ايران
تبريك ميگوي��م و در برابر الطاف كريمانه الهي كه كمك و
هدايتش ،عزم و توان و كاميابي در ايجاد حماسهاي ديگر را
به اين ملت بخشيد ،جبهه خشوع و شكر بر زمين ميسايم.
ملت ايران مفتخر است كه مسير مردمساالري اسالمي را
در دورههاي پيدرپي با انگيزه و نشاط ،پيموده و اين درخت
سرس��بز و ثمربخش را در هر دوره ،س��رافرازتر و ريشهدارتر
كرده اس��ت .در اين نوبت نيز ملت ايران ،با آگاهي و بصيرت،
ميدان را با حضور مبارك خود مزين ساخت و به دشمنان كه
براي دلس��رد كردن مردم از هيچ تالش سياسي و تبليغاتي
فروگذار نكرده بودند ،پاسخي قاطع و پرمعني داد .مشاركت
گس��ترده مردم و برگزيدن منتخب شايس��تهاي كه آزمون

بيش از س��ه دهه خدم��ت به نظام جمهوري اس�لامي را در
كارنامه خود نگاش��ته و از دوران مب��ارزات انقالبي تا دههها
پس از پيروزي انقالب ،از سنگر روحانيت به مقاومت در برابر
دش��منان انقالب پرداخته اس��ت ،پيامهايي روشن به همه
رسانيد؛ پيام وفاداري خدش��هناپذير به انقالب؛ پيام اعتماد
و اميد به نظام جمهوري اس�لامي؛ پيام اعتماد به روحانيت
شجاع و پيشرو؛ و اعتماد به خدمتگزاراني كه با همت و ابتكار
خود ،برآنند كه بر موفقيتها افزوده و از مشكالت بكاهند.
آنچه مل��ت ايران هم��واره و اكنون ،از حض��ور انتخاباتي
پرشور و بيتنش به دس��ت آورده است ،تنها نقشآفريني در
مديريت كش��ور و برگزيدن و بركش��يدن خدمتگزاراني تازه
نفس براي دورهاي تازه نيس��ت ،بلكه فراتر از آن ،نشان دادن
پختگي و بلوغ سياس��ياي است كه اقتدار ملي او را با حكمت
و عقالني��ت درميآمي��زد و او را در اف��كار عمومي جهان ،در
رتبه وااليي از عزت و ش��كوه مينشاند .آنان كه خواستهاند با
وسوسههاي خود ،اين دريادلي ستايش برانگيز را برآشوبند و
مرجعي��ت صندوقهاي رأي و چرخه قانوني آن را نفي كنند،
هر بار به گونهاي ،با سنگر استوار عزم ملي روبهرو شدهاند.
اكن��ون كه رأي قاطع ملت ايران ش��خصيتي دانش��مند
و كارآزم��وده ميدانهاي گوناگون و داراي س��وابق جهادي

متعدد و مفتخر به حضور در مسئوليتهاي ديني و سياسي
را به مديريت اجرايي كش��ور ،برگزيده اس��ت ،اينجانب نيز
به پي��روي از آنان و هم��راه با تبريك به ايش��ان ،رأي ملت
را تنفيذ و جناب حجتاالس�لام آقاي دكتر حسن روحاني
را به رياست جمهوري اس�لامي ايران منصوب ميكنم و از
خداوند متعال توفيقات بزرگ ايش��ان را در اين مس��ئوليت
خطير و با ارزش مس��ألت مينمايم .بديهي است كه آن رأي
و اين تنفيذ تا هنگامي اس��ت كه ايشان به تعهد در پيمودن
صراط مس��تقيمي كه تاكنون در پيش داش��تهاند يعني راه
آرمانهاي نظام اس�لامي و دفاع از حقوق ملت و ايستادگي
در برابر زورگويان و مس��تكبران پايبند باش��ند كه به كمك
الهي چنين خواهد بود ،انشاءاهلل.
رئيس جمهوري محترم را به استعانت از حضرت احديت
و التزام به پرهيزگاري و خش��وع و توس��ل ب��ه خداوند قادر
متع��ال و بهرهگي��ري از ظرفيتهاي عظيم و دس��تاوردها
و تج��ارب متراكم كش��ور توصيه ميكن��م و هدايت الهي و
حمايت همگاني از ايشان را آرزومندم.
والسالم علي جميع عباداهللالصالحين
سيدعلي خامنهاي
 ۱۲مرداد ۱۳۹۲

سوگندنامه رئیس جمهوري

بسم اهلل الرحمن الرحیم
م��ن به عن��وان رئیس جمهور در پیش��گاه قرآن کریم و در براب��ر ملت ایران به
خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری
اس�لامی و قانون اساسی کشور باش��م و همه استعداد و صالحیت خویش را در راه
ایفای مس��ئولیت هاییکه بر عهده گرفتهام ،به کار گیرم و خود را وقف خدمت به
مردم و اعتالی کش��ور ،ترویج دین و اخالق ،پش��تیبانی از حق و گسترش عدالت
س��ازم و از هرگونه خودکامگ��ی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اش��خاص و حقوقی
که قانون اساس��ی برای ملت ش��ناخته اس��ت ،حمایت کنم .در حراست از مرزها
و اس��تقالل سیاس��ی و اقتصادی و فرهنگی کش��ور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با
اس��تعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسالم و ائمه اطهار علیهم السالم قدرتی را
که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار
نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
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