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رسوخ وادادگی؛ بی توجهی 
به افکار عمومی

 بار امانت
که توانست کشید؟
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در عالــم ورزشــی هرگاه بازیکنــی در قبال 
حریــف خــود کــم کاری، ســهل انــگاری 
و... را انجــام دهــد اصطالحــا می گوینــد؛ 
بازیکــن واداده اســت، در واقــع ایــن اقدام 
بازیکــن نه تنهــا باعــث واگذاری بــازی به 
حریــف خــود اســت بلکــه موجبــات آن را 
فراهــم می کنــد تــا در نقطه ســیبل افکار 
عمومــی قرار بگیــرد، وادادگــی بازیکن در 
نهایــت مشــروعیت خــود و تیمــی کــه به 
آن منتســب می باشــد را، در افکار عمومی 
دچــار خدشــه می کنــد. عرصــه سیاســت 
از حیــث رقابــت بــه مثابــه بازی ورزشــی 
ــوی کســب  می باشــد کــه همــه در تکاپ

حداقــل  تریــن منافــع ملــی می باشــند. 
چنانکــه وادادگــی در ایــن عرصــه در هــر 
ســطح و انــدازه ای بــا ریــزش مشــروعیت 
همــراه اســت، از جهتــی مــی تــوان گفت 
ــکاک عرصــه سیاســت  ــث انف آنچــه باع
از ورزش مــی شــود تســری وادادگــی 
ــه تمــام شــئون جامعــه اعــم  سیاســی ب
از اقتصــادی ،اجتماعــی ،امنیتــی و... مــی 
باشــد در صورتــی کــه در عالــم ورزشــی 

محــدود بــه همــان عرصــه مــی باشــد.

غرض از بیان تمثیل ورزشــی ، ایجاد فهم 
دقیــق تــر از حرکــت در فضــای سیاســی 
و حاکمیتــی مــی باشــد. چنانکــه دولتــی 
نتوانــد در حفــظ منافــع ملی خــوب عمل 
کنــد لطمــه ای را کــه متوجه مشــروعیت 
ــت  ــان دول ــاد هم ــط در ابع ــد فق می کن
ــه تمــام  ــد و کــم کــم ب ــی نمــی مان باق
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وجــوه نظــام ســرایت پیــدا می کنــد.

دولت بی دولتی

دولــت یازدهــم و دوازده بــا شــعار احقــاق 
منافــع ملــی در خــارج از مرزهــای ملــی 
ــت  ــان اس ــه نمای ــا انچ ــد ام روی کار آم
تــوان حفــظ منافــع موجــود را در داخــل 
چارچــوب ســرزمینی را هــم نــدارد. 
چنانکــه در پیشــامد حادثــه آتش ســوزی 
ــور  ــی کش ــازمان فضای ــگاه س در پژوهش
ــه روز  ــه منتهــی ب ــاه ۹۷ ک در بهمــن م
ملــی فنــاوری فضایــی کشــور مــی شــد 
و ســوگ ســه تــن از پژوهشــگران را بــه 

ــر از  ــش موث ــا واکن ــت، تنه ــال داش دنب
ــراز  ــر ارتباطــات در ســطح اب ــب وزی جان
بــی اطالعــی و مشــغول بودن بــه آمادگی 
جشــن روز ملــی فضایــی بــوده اســت آن 
هــم در موقعیتــی کــه افــکار عمومــی در 
انتظــار پرتــاب ماهــواره فضایی بــه انتظار 
ــات  ــر ارتباط ــخ وزی ــت. پاس ــته اس نشس
ــه ای بــود کــه چیــزی متفــاوت  ــه گون ب

از مــزاح گویــی همیشــگی را شــامل نمی 
شــد. 

ــا  ــانه ه ــه نش ــز ۱ و ۲ ک ــه نطن در حادث
ــد  ــی کنن ــت م ــم حکای از ۳،۴،۵و... را ه
تنهــا بازنــده اصلی »افــکار عمومــی« می 
باشــد. مثــل همیشــه بــا توجیهــات برون 
ــی  ــکار عموم ــاع اف ــعی در اقن ــرزی س م
کــرده انــد در صورتــی کــه آنچــه را مردم 
از نماینــدگان منتخــب خــود خواســتارند 
ــم و  ــز مه ــن مراک ــاق در ای ــی اتف چرای
ــن  ــم تری ــدم محافظــت از مه ــی ع چرای
منافــع ملــی مــی باشــد نــه انکــه مقصــر 

دشــمن خارجــی اســت یا خباثــت داخلی 
. اصــال آیــا دولتــی وجــود دارد؟

تــرور شــهید فخــرزاده، بمبــاران هوایــی 
اســرائیل در سوریه، آســیب دیدن کشتی 
هــای نفتــی و... از جملــه مصادیقی اســت 
کــه بیــش از آنکــه منافــع ملــی را هــدف 
ــی را  ــای اجتماع ــرمایه ه ــد س ــرار ده ق
ــدم  ــن خروجــی ع ــی رود. اولی ــانه م نش

دولتبیدولتی
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اقنــاع افــکار عمومــی متوجه خــود دولت 
مــی باشــد چنانکــه بهتریــن اقدامــات رو 
هــم انجــام دهــد بــاز نمــی توانــد افــکار 
عمومــی را قانــع کنــد. چــون در ســالهای 
ــکار  ــرای اف ــی ب ــچ اهمیت ــادی هی متم
عمومــی قائل نبــوده و از یــک برهه زمانی 
بــه بعــد افــکار عمومی هیــچ توجیهــی را 

از کارگــزاران پذیــرا نیســتند.

اراده مردم به مثابه مردم ساالری

 چنانکــه رهبــر انقــالب تلقــی خــود را از 
ــه تشــریح  مــردم ســاالری دینــی اینگون
مــی نماید)مردم ســاالری دینــی بــا حرف 
نمیشــود؛ مردم ســاالری دینــی با شــرکت 
مــردم، حضــور مــردم، اراده ی مــردم، 
ارتبــاط فکــری و عقالنی و عاطفــی مردم 
بــا تحــوالت کشــور صــورت میگیــرد( در 
واقــع نادیــده انگاشــتن اراده مــردم، یعنی 
فاصلــه گرفتــن از بطــن مــردم ســاالری 
دینــی و حرکــت بــه ســمت چیــزی غیــر 
از جمهــوری اســالمی، کــه اوج اتفــاق را 

در مقطعــی نمایــان میکنــد کــه دولــت 
ــی  ــی را م ــت عموم ــتیبانی و حمای پش
طلبــد. امــا جامعــه اصــال هــم پایــه دولت 
حرکــت نمــی کنــد. همــان طــور کــه در 
مســئله »توافــق ۲۵ ســاله« جامعــه هیچ 
ــت و  ــش نرف ــاع پی ــمت اقن ــه س گاه ب
هیــچ گاه نســبت بــه انعقــاد ایــن معاهده 

رضایــت خاطــر نیافــت. 

 تنهــا راه بازســازی اعتمــاد افــکار عمومی 
اقدامــات بــه موقــع، در حــد قــواره زیــان 
متوجــه شــده اســت. اقداماتــی از قبیــل 
غنــی ســازی ۶۰٪ مســلما گامــی مهــم 
ــی  ــت منته ــی اس ــع مل ــت مناف در جه
ــه  ــرا ک ــد. چ ــی‹ باش ــد › کاف ــی توان نم
ــه  ــی ب ــای اجتماع ــرمایه ه ــازی س بازس
مراتــب مشــکل تــر از غنــی ســازی ٪۶۰ 
اســت لــذا دولتی کــه تنها به همیــن گام 
عملــی محــدود شــود بزرگتریــن باخت را 

بــه ارمغــان آورده اســت.

ارادهمردمبهمثابهمردمساالری
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مصطفیدینپیروز
نویسنده

ایــن روز هــا هرچنــد بــه داغــی روز های 
اول نــه، ولــی بــازار مذاکــره داغ شــده، و 
هرچــه ایــن داغی بیشــتر میشــود فشــار 
ــم  ــه تی ــا ب ــانه ه ــی و رس ــکار عموم اف
مذاکــره کننــده هــم بیشــتر میشــود، اما 
همــه رســانه هــا یــک حــرف را نمیزنند، 
ــم  ــد تی ــا میگوین ــون داره ــی تریب برخ
ــر از  ــد هرچــه زودت ــده بای ــره کنن مذاک
رابطــه مغشــوش ایــران و آمریــکا تنــش 
ــم  ــد و دســته ی دیگــری ه ــی کن زدای
میگوینــد کــه ایــران نباید حتــی مذاکره 

ــد  ــم بای ــد ه ــره کنن ــم مذاک ــد و تی کن
ویــن را تــرک کنــد بــه خصــوص کــه به 
تازگــی و در حیــن مذاکــرات تاسیســات 
هســته ای ایــران در نطنــز مــورد حملــه 
ــن  ــن ای ــده در بی ــع ش ــتی واق تروریس
حــرف هــا امــا واقعــا چــه احتماالتــی بر 
ســر راه مســیر دیپماســی هســته ای در 
ویــن )و یــا شــاید مــا بــه ازای داخلی آن 
در انتخابــات وجــود دارد( بــه طــور کلی 
ــا پنــج احتمــال ممکــن اســت  چهــار ی
واقــع شــود، و دســته هــای دیگــری در 
ــای  ــاالت ج ــن احتم ــه ای ــر مجموع زی
ــاالت را  ــن احتم ــه ای ــرد، در ادام میگی

میخوانیــم

ــر یگ د ر  ــا قم س  ــو ه
ی ه هسته ا ه کنند کر ا ی تیم مذ و یو  پیش ر ر ر سنا چها
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مطابقــه  ایرانــی  تیــم  اول:  احتمــال 
ــد،  ــت کن ــام حرک ــی نظ سیاســت قطع
و تیــم آمریکایــی هــم ایــن سیاســت را 
بپذیــرد، ایــن سیاســت در بــازه قبــل از 
انتخابــات بســیار دشــوار و در بــازه بعد از 
انتخابــات ناممکــن بــه نظــر میرســد، به 
ایــن دلیــل کــه اوال بعیــد اســت آمریــکا 
یــا هــر دولــت عاقــل دیگــری بــه یــک 
دولــت رو بــه اتمــام همچیــن امتیــازی 
بدهــد و دومــا از اظهــارات طــرف هــای 
غربــی بــر مــی آیــد کــه سیاســت ایــن 
کشــور هــا کــش دادن بــازی تــا بعــد از 

انتخابــات اســت

چگونه هزینه قمار باال رفته؟
ــا سیاســت  احتمــال دوم: تیــم ایرانــی ب
قطعــی نظــام حرکــت نکنــد و تیــم 
آمریکایــی هــم بــا گزینه هایی مثــل آزاد 
کــردن بخشــی از پــول های بلوکه شــده 
ایران یا دادن واکســن کرونــا و ... بخواهد 

ــه  ــات ب ــرای دو پینــگ نزدیــک انتخاب ب
ــه زوال ایــران کمــک کنــد،  دولــت رو ب
ایــن گزینه بیشــترین نگرانــی را در میان 
نخبــگان برانگیختــه و خیلــی هــا معتقد 
هســتند از تیــم مذاکــره کننده ایــن کار 
ــزاری  ــالن خبرگ ــال ف ــد )مث ــر می آی ب
بهمــان نخبــه فــالن تشــکل( امــا ســوال 
اصلــی ایــن جاســت، اگــر تیــم مذاکــره 
ــه  ــد، چ ــق برس ــن تواف ــه ای ــده ب کنن
کســی آن را اجــرا خواهــد کرد؟ ســازمان 
انــرژی اتمــی بــه عنــوان مســئول اصلــی 
ــر  ــا صالحــی ب ــا آی شــناخته میشــود ام
ــل  ــام عم ــی نظ ــت قطع ــالف سیاس خ

خواهــد کــرد؟ تجربــه ۹ ســاله ریاســت 
ســازمان انــرژی اتمــی در در دولــت 
هــای مختلــف و تجربــه وزارت خارجــه 
او احتمــاال مشــخص میکنــد کســی کــه 
ــارج  ــی خ ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
قاعــده قــدرت بــازی نمیکنــد، از نمونــه 

چگونههزینهقمارباالرفته؟
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هــای اخیــر آن میتــوان بــه خبــر اطــالع 
ــه  ــد ب ــوم ۶۰ درص ــازی اورانی ــی س غن
قالیبــاف اشــاره کــرد، دلیــل دیگــر ایــن 
ــف  ــه ظری ــوان در مصاحب ــرا را میت ماج
بــا جســت کــه گفتــه اســت اختیــار من 

ــوده،  ــر ب ــت صف ــه دول در وزارت خارج
از طرفــی دیگــر بــه لحــاظ قانونــی هــم 
در ایــن دور مذاکــرات بــا وضــع »قانــون 
اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا و 
صیانــت از حقــوق ملــت ایــران« امــکان 
مانــور، خــارج از چهارچــوب، از تیــم 
ــه شــده اســت، همچنیــن  ــی گرفت ایران
ــا قــوه قضائیــه ای در ایــن دور طــرف  ب
هســتیم کــه بــه ســرعت بــه ایــن ماجرا 
رســیدگی خواهــد کــرد، و علــت آخر آن 
کــه تیــم ایرانــی احتمــاال نتوانــد دیگــر 
نتوانــد قمــار کنــد آن اســت کــه انتصاب 
وزیــر خارجــه طبــق عــرف دولــت هــای 
ــر نظــر رئیــس  بعــد از انقــالب عــالوه ب
ــم  ــری ه ــد رهب ــه تایی ــاز ب ــور نی جمه

دارد تــا در مجلــس مــورد بررســی قــرار 
بگیــرد، کــه هــم مجلــس و هــم واضــع 
سیاســت قطعــی مذاکــرات ایــران بــدون 
در نظــر گرفتــن ایــن کــه دولــت بعــدی 
ایــران در اختیــار چــه گروهــی خواهــد 

ــم  ــر خارجــه و تی ــود، در انتخــاب وزی ب
او ســخت گیــری بیشــتری خواهنــد 
کــرد کــه ایــن هــم مانــع از دســت کاری 
سیاســت ایــران در مذاکــرات خواهد بود

ــق  ــی مطاب ــم ایران ــوم: تی ــال س احتم
ــرات  ــران در مذاک ــی ای ــیت قطع سیاس
حاضــر شــود و تیــم آمریکایــی مذاکرات 
را رهــا کنــد یــا قطــع کنــد، ایــن حالــت 
از آمریــکا خیلــی بعیــد بــه نظر میرســد، 
عمومــا در سیاســت خارجــی آمریکایــی 
ــتن راه  ــره بس ــدم مذاک ــه ع ــا هزین ه
گفــت و گــو هــا را نمــی پردازنــد. بنابــر 
ایــن احتمــال دارد آمریکا برای کشــاندن 
مذاکــرات بــه ایــن ســمت، مذاکــرات را 
آنقــدر ادامــه دهــد تــا تیــم ایرانــی بــه 
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دام زمــان انتخابــات بیافتــد و مذاکــرات 
را تــا بعــد از انتخابــات تــرک کنــد کــه 
البتــه آمریکایــی هــا ســابقه انجــام ایــن 

ــد عمــل را در ســال 88 دارن

نتیجه؟ احتماال مذاکرات طوالنی

احتمــال چهــارم: در نهایــت ایــن گزینــه 
وجــود دارد کــه، تیم ایرانــی در مذاکرات 

ــران  ــا عبــور از خــط مشــی قطعــی ای ب
ــی آن را  ــم آمریکای ــود و تی ــر ش حاض
نپذیــرد، ایــن گــزاره بــه دوعلــت احتماال 
اتفــاق نیافتــد، اول ایــن که عــدم حضور 
ــرای  ــختی را ب ــرایط س ــی ش ــم ایران تی
آن هــا رقــم خواهــد زد و دوم ایــن کــه، 
آمریکایــی هــا به مســئله لــزوم دوپینگ 
ــف  ــات واق ــرای انتخاب ــران ب ــت ای دول

هســتند

در نهایــت احتمال این کــه توافقی پیش 
از زمان انتخابات رخ دهد ســخت دشــوار 
ــن  ــا همی ــن کــه ب اســت، و احتمــال ای
شــرایط بعــد از انتخابت توافقــی رخ دهد 
تقریبــا غیــر ممکــن خواهــد بــود، زیــرا 
دولت مشــخص شــده و چه غربگرا باشــد 
یــا نباشــد اوال نیــاز بــه دوپینــگ نــدارد 
ثانیــا اگــر آمریــکا عمــل بــه توافقــات را 

بخواهــد احتمــاال بــه جــای دســت پیش 
گرفتــن بخواهــد بــا چــراغ ســبز نشــان 
دادن بــه کشــور هــای اروپایــی و کاهش 
کمــی از تحریــم هــا ایــران را بــه توافــق 
بازگردانــد و خــودش متحمــل پذیرفتــن 
ــد و  ــدون قی ــه بازگشــت ب ــه گزین هزین
شــرط و بــا راســتی آزمایــی ایران نشــود 
البتــه بــاز بایــد دیــد در روز هــای آتــی 

چــه پیشــامد هایــی رخ خواهــد داد

نتیجه؟احتماالمذاکراتطوالنی
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درمانده یادداشت

نکتــه اول ایــن کــه فایــل بــه صورت 
دوگانــه ضبــط شــده بــود یعنــی هم 
ــرای انتخابات(  مصرف داخلی دارد )ب
ــی  ــیگنال خارج ــی س ــه نوع ــم ب ه
میدهــد بــه همتــای مذاکــره کننــده 
غربــی کــه اگر رونــد مذاکــرات پیش 

نرفــت تقصیــر میــدان اســت 

ــم  ــه بپذیری ــگاری اســت ک ســاده ان
ــه  ــف محرمان ــی ظری ــه صوت مصاحب
ــرای  ــداً ب ــه تعم ــن مصاحب ــوده! ای ب
چنیــن روزی و در آســتانه انتخابــات 
ــز  ــی ج ــود و کس ــده ب ــاخته ش س
خودشــان آن را نشــر نــداده انــد! 

ــم  ــگاری اســت کــه بپذیری ســاده ان
ــن  ــت در ای ــی دول ــم جنــگ روان تی
مصاحبــه نقشــی نداشــته اســت! 
ــدازه و  ــه ان ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــروژه  ــن پ ــف در ای ــت ظری ماموری
حکــم” ســرباز پیــاده” در بــازی 
شــطرنج را داشــت! و ایــن نشــان از 
ــف  ــر” ظری قامــت “دیپلماســی حقی

دارد!

ــال  ــورت کام ــه ص ــل ب ــن فای در ای
ــعی دارد  ــر س ــاب وزی ــهود، جن مش
خــط مشــی فکــری خــود را  جــدا 
کنــد از خــط نظــام؛ کــه بــرای 
شــخصی در ایــن جایــگاه و در ایــن 
رده و در ایــن زمــان اصــال شایســته 
نیســت. و اینکــه وزیــر یــک مملکــت 

مهدیسماواتی
نویسنده

samavatimahdi

ــف ی ــر ظر ــی اخی ــل صوت ــون فای ــد پیرام ــی چن نکات
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بــا اصــول و آرمانهــای آن همخوانــی 
فکــری و نظــری نــدارد یــک فاجعــه 

اســت 

کدام منفعت؟ کدام ملت؟

ــد  ــکنانه و ض ــاختار ش ــه س مصاحب
منافــع ملــی و توهیــن آمیــز ظریــف 
ــوی  ــک ش ــات؛ ی ــتانه انتخاب در آس
انتخاباتــی و بــا هماهنگــی و دســتور 
ــود!  ــت ب ــی دول ــات روان ــم عملی تی
ــات ســخیف و  ــا و اقدام ــن رفتاره ای
ــان  ــه طوف ــه مثاب ــد ب ــه را بای خائنان
قبــل از حادثــه هــای انتخابــات دید! 

 در آســتانه انتخابات و ســناریو دولت 
در مذاکــره اخیــر ویــن و بــا هدف دو 
قطبــی ســازی” مذاکــره - مقاومــت” 
آقــای ظریــف و اتــاق عملیــات روانی 
دولــت بــه شــکل ناخواســته بــه 
ــد و  ــب خوردن ــان رک ــت خودش دس
رشــته محاسباتشــان در “مکرســازی 
ــیخیت و از  ــم گس ــی “ از ه انتخابات

قضــا پــروژه تخریــب “مذاکــره - 
مقاومــت “بــه نــام ســردار ســلیمانی 
رقــم خــورد! و رفتــار و کــردار ظریف 
بــه ســیاهه هــای خیانــت و چنــدش 
آور تاریــخ دیپلماســی تقــی زاده هــا 
ــران فــرو غلتیــد!  و فروغــی هــای ای
ــام مقــدس قهرمــان ِمظلومــی   امــا ن
کــه بــا تخریــب بیگانــه بــود تــا ابــد 

درخاطــره هــا جاودانــه شــد.

ــتگاه  ــت و دس ــت دول ــتان خیان داس
دیپلماســی؛ قصه تلخ و پرماجراســت! 
هنــوز تــا کشــف عمــق خیانــت هــا، 
اســرار دیگــری باید از زبان خودشــان 
افشــا شــود! این ســنت الیتغیــر الهی 
ــق  ــه ناح ــون ب ــم خ ــت و منتق اس
تــا کشــف   . ریختــه “خداســت” 
عامــالن خیانــت و رســوا شــدن 
همراهــان جنایــت ترامپ و  دســتان 
ــلیمانی  ــهید س ــون ش ــه خ ــوده ب آل

ــی نیســت! ــادی باق ــان زی زم

کداممنفعت؟کدامملت؟
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»بــه آن کســانی کــه داوطلــب ریاســت 
ــروع  ــاال ش ــوند - ح ــوری می ش جمه
ــه  ــت ک ــی اس ــر؛ اآلن مّدت ــده دیگ ش
می کننــد  اعــالم  پی درپــی  افــراد 
کــه می خواهنــد شــرکت کننــد - 
ــار  ــم انتظ ــا بگوی ــه آنه ــم ب می خواه
ــد؛ شــما  ــم ســنگینی کار را بدانی داری
ــه  ــد چ ــده  اید، بدانی ــب ش ــه داوطل ک
چیــزی را می خواهید بــر دوش بگیرید، 
ــر  ــار ســنگینی را می خواهیــد ب چــه ب
ــر  ــد. اگ ــن را بدانی ــد؛ ای دوش بگیری
ــی خــب، وارد  ــد می توانیــد، خیل دیدی

کارزار انتخاباتــی بشــوید؛ اّمــا این جــور 
 نباشــد کــه ســنگینی کار را ندانیــد.«

سخنرانی نوروزی؛ ۱۴۰۰/۱/۱

ــام  ــوان ام ــه عن ــان ب ــات ایش اوالً؛ بیان
ــه ای  ــر زمین ــالمی، در ه ــم اس و حاک
مخصوصــاً انتخابــات، فصل الخطــاب 
اســت و بــا توجــه بــه اســالمی بــودن 
»فرامیــن  ایــران،  سیاســی  نظــام 
منابــع  باالتریــن  جــزء  رهبــری« 
حقوقــی در جمهــوری اســالمی تلقــی 

می شــود.

تا پخته شود خامی

ــام  ــت نظ ــه هوی ــه ب ــا توج ــاً؛ ب ثانی
ــام  ــور، در نظ ــی کش ــی- حقوق سیاس

کشید؟ توانست  که  امانت  بار 

علیتقینژاد
دانشجوی دکترای حقوق عمومی

alitaghinezhad1

تحلیــل حقوقی جمالت انتخاباتــی حضرت امــام خامنه ای)دام ظله العالی(

تاپختهشودخامی
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حقوقــی مــا »حــق انتخاب شــدن« 
پذیرفتــه شــده اســت کــه ضمــن 
ــداد  ــت در تع ــدم اعمــال محدودی ع
ثبــت نام کننــدگان توســط مقّنــن، 

انتخابــات،  در  داوطلبیــن  چنانچــه 
ــات  ــون انتخاب ــاده )۳۵( قان ــق م طب
ریاســت جمهوری مصــوب ۱۳۶۴/۴/۵، 
شــرایط کافی و الزم را داشــته باشــند، 
ــوظ  ــا محف ــرای آنه ــام ب ــت ن حــق ثب
ــت  ــد صالحی ــورت تأیی ــوده و در ص ب
ــد  ــان، می توانن ــورای نگهب ــط ش توس
بــدون هیــچ مانعــی و ســلب حقــی، به 
تبلیغــات انتخاباتــی بپردازنــد. رهبــری 
مطابــق  اســالمی،  انقــالب  معظــم 
در  و  قانون گــذار  اندیشــه های  بــا 
راســتای قانــون، »حــق انتخاب شــدِن« 
داوطلب هــای ریاســت جمهــوری را 
منتفــی ندانســته و بــه اهتمــام آنها که 

می خواهنــد در انتخابــات پیــِش رو 
ــد و  ــام نماینــد، احتــرام قائل ان ثبــت ن
مانــع حضــور برخی یــا فــرد خاصی در 
انتخابــات نشــده اند؛ حتــی در انتهــای 

»این جــور  می فرماینــد  کــه  فــراز 
نباشــد کــه ســنگینی کار را ندانیــد«، 
ــاًل  ــه مث ــد ک ــخن نگفته ان ــوری س ط
ــار  ــنگینی ب ــه س ــما متوج ــون ش چ
ــتید،  ــوری نیس ــئولیت رئیس جمه مس
پــس دیگــر حــق ثبــت نــام کــردن هم 
ــه  ــا ب ــی، بن ــد! البتــه در دوره های نداری
ــای  اقتضــای شــرایط کشــور و نامزده
افــرادی ســفارش و  احتمالــی، بــه 
توصیــه می نمودنــد کــه صــالح نیســت 

ــوند. ــی ش وارد کارزار انتخابات

یک ســری  بیانــات،  ایــن  در  ثالثــاً؛ 
ریاســت  داوطلبــان  بــرای  وظایــف 

کرده انــد: تعییــن  جمهــوری 
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۱- اوالً داوطلبــی کــه »اعتقــاد بــه 
والیــت فقیــه« دارد، یعنی بــه حکومت 
فقیــه عــادل و دین شــناس معتقــد 
اســت، بایــد متوجــه باشــد ایــن نکتــه 
ــه  ــالمی ب ــم اس ــه و حاک ــّی فقی را ول
نامزدهــای احتمالــی و قطعــی ریاســت 
جمهــوری می فرماینــد. لــذا توصیــه ی 
بســیار  اتفاقــاً  و  نیســت  معنــوی 
ــا  ــردی« اســت. چنانچــه فــرد ی »کارب
ــنگینی  ــختی و س ــه س ــرادی متوج اف
ــه  ــه ب ــدون آنک ــند، ب ــئولیت باش مس
مرحلــه ی ثبــت نــام برســد، خودشــان 
منصــرف خواهند شــد و هزینــه ای هم 
ــی  ــای اجرای ــام و مجموعه ه ــرای نظ ب
و ناظــر انتخابــات تحمیــل نمی کننــد.

عمل به مر قانون

ــزی  ــه چی ــد چ ــراِز »بدانی ــن ف ۲- ای
بگیریــد،  دوش  بــر  می خواهیــد  را 
چــه بــار ســنگینی را می خواهیــد 
ــدای  ــی از ابت ــد«، یعن ــر دوش بگیری ب
رونــد شــروع انتخابــات کــه مرحلــه ی 
ــت  ــرای ثب ــانی ب ــات و اطالع رس تبلیغ
نــام نامزدهــای ریاســت جمهــوری 
ــد  ــا بای اســت، توجــه و همــت نامزده
بــه وظیفــه ی اصلــی ریاســت جمهوری 
کــه عمــل در راســتای قانــون اساســی 
و قانــون عــادی اســت، رفــع مشــکالت 
ــور  ــته در ام ــت شایس ــردم و مدیری م

اجرایــی کشــور اســت، منعطــف باشــد 
ــه  ــر ازجمل ــی دیگ ــائل فرع ــه مس و ن
کســب شــهرت، جاه و مقــام و غیره. در 
قســمت انتهایی ســوگندنامه ی ریاست 
جمهــوری کــه در اصــل )۱۲۱( قانــون 
اساســی بیــان شــده: »... و با اســتعانت 
از خداونــد و پیــروي از پیامبــر اســالم 
ــي  ــار علیهم الســالم، قدرت و ائمــه اطه
را کــه ملــت به عنــوان امانتــي مقــدس 
بــه من ســپرده اســت، همچــون امیني 
ــدار باشــم و آن  ــداکار نگاه پارســا و ف
ــود  ــس از خ ــت پ ــب مل ــه منتخ را ب
بســپارم«، کرســی ریاســت جمهــوری، 
ــده و  ــمرده ش ــدس« ش ــی مق »امانت
نشــان دهنده ی  کلمــه،  دو  همیــن 
ــاس  ــت حقوق الن ــنگینی کار و رعای س
در تصدی گــری امــور اجرایــی خواهــد 

عملبهمرقانون

مدیرمسئول: مصطفی حضوری

سردبیر: محمدرضا محمدی

جانشین سردبیر: مصطفی دین پیروز
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