
وغ بــه جلــب  یــب و در کــه بــا فر شــود 
می کننــد.  اقــدام  وندان  شــهر  آرای 
یق؛  حقــو اجــرای  ضمانــت 
مؤثــر و  کارآمــد  قانــون   تنظــم 
بایــد دانســت وجــود افــکار عمومــی 
وعده هــای  بــا  مقابلــه  زمینــه  در 
شــرط  گرچــه  ا انتخابــایت  وغــن  در
کایف  شــرط  لکــن  اســت  زم  ال
عمومــی  افــکار  کنــار  در  نیســت! 
و  یق  حقــو اجــرای  ضمانــت  بایــد 
بــرای  بازدارنــده  و  مناســب  ین  قانــو
انتخابــایت  وعده هــای  از  ختلــف 
وعده هــای  شــود.  گرفتــه  نظــر  در 
بــا  ابتــدا  در  انتخابــایت  وغــن  در
در  اســایس  قانــون  اصــول  و  مبــاین 
تضــاد قــرار دارد. بــرای مثــال طبــق 
ــدگان  ــایس مناین ــون اس ــل 67 قان اص
کــه  ســوگند می خورند:»ودیعــه ای را 
ملــت بــه مــا ســپرده بــه عنــوان امیــی 
اجنــام  در  و  کــم  ی  پاســدار عــادل 
وظایــف وکالــت، امانــت و تقــوی را 

منایندهــای  حــال  منــامی.«  رعایــت 
در  وغ  در وعده هــای  بــا  کــه 

شــده  یــده  برگز انتخابــات 

وظایــف  می توانــد  چگونــه  اســت، 
تقــوی  و  امانــت  بــا  را  منایندگــی 
اجنــام دهــد؟ مهچنــن طبــق اصــل 
مجهــور  رئیــس  اســایس  قانــون   121
وقــف  را  می خورد:»خــود  ســوگند 
کشــور،  خدمــت بــه مــردم و اعتــای 
ــتیباین از  ــاق، پش ــن و اخ ــج دی ی و تر
ســازد.«  عدالــت  گســترش  و  حــق 
وعده هــای  دادن  شــک  بــدون 
بــا  نه تهنــا  انتخابــات  در  وغــن  در
مغایــرت  اخــاق  و  دیــن  یــج  و تر
دارد، بلکــه آهنــا را دچــار ضعــف و 

می کنــد.  ل  تزلــز

ناممکــن  وعده هــای  دادن  یف  طــر از 
ــا خــارج از حیطــه  ــا بعیــد الوقــوع ی ی
از  ی  مجهــور یاســت  ر اختیــارات 
بــرای  یــب دادن مــردم  مصادیــق فر
بنــد  و  اســت  ایشــان  آرای  جــذب 
انتخابــات  کیل  سیاســت های   ۵
ی  رهبــر معظــم  مقــام  اباغــی 
ر  مقــر چنــن   1395 ســال  در 
هرگونــه  می کند:»ممنوعیــت 
تطمیــع،  هتدیــد،  یــب،  ختر
وعده هــای  و  یــب  فر

ین و هرگونه  خــارج از اختیــارات قانــو
نظیــر  مــیل  امنیــت  مغایــر  اقــدام 
تفرقــه قومــی و مذهــی در تبلیغــات 
نظــام  در  متأســفانه  انتخابــایت.« 
ی اســامی ایــران  انتخابــايت مجهــور
بــرای  مناســی  وکار  ســاز کنــون  تا
وعده هــای  ی  پیگیــر و  حتقــق 
نشــده  گرفتــه  نظــر  در  انتخابــایت 
ی  ور ضــر زمینــه  ایــن  در  و  اســت 
اســامی  شــورای  جملــس  تــا  اســت 
صاحب نظــران  بــا  مشــورت  ضمــن 
عرصــه علــوم انســاین، یــا بــا اضافــه 
کــردن مــوادی بــه قانــون انتخابــات 
و  جدیــد  قانــون  یــک  حتــت  یــا 
گانــه، در ایــن زمینــه ضمانــت  جدا
زم را وضــع منایــد تــا  ین ال اجــرای قانــو
کــه  نکننــد  خیــال  افــراد  از  بعــی 
مهــم  مســئولیت های  توانــد  مــی 
پــس  و  گیرنــد  عهــده  بــه  ی  کشــور
ــا اقدمــات ناســنجیده خــود،  از آن ب
هــم ســرمایه اجتماعــی حکومــت را 
کاهــش دهنــد و هــم وضــع معیشــت 
مشــکل  و  کمبــود  دچــار  را  مــردم 

 . کننــد

وعده سر خرمن ندهید!

یه گفتمان انقالب اسالمی نشر

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق؟ع؟
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ویژه نامه انتخابات ریاست جمهوری

سرمقاله فتح

بــا وعده هــای غیــر  راه حــل مقابلــه 
کارشــنایس نامزدهــا اجیــاد ضمانــت 
وعده هاســت. ایــن  بــرای   اجــرایی 
نــوع   2 انتخابــایت  بــرای وعده هــای 
نظــر  در  می تــوان  اجــرا  ضمانــت 

گرفــت:

عمومــی؛  اجــرای  1.ضمانــت 
جامعــه اذهــان  و  افــکار  ی  بیــدار

ابــزار  یــن  مهم تر بتــوان  شــاید 
را  وغــن  در وعده هــای  بــا  مقابلــه 
حضــور  دانســت.  عمومــی  افــکار 
وندان در انتخابــات و  نــۀ شــهر فعاال
ی در مقابــل وعده هــایی  تأثیرناپذیــر
انتخابــایت  نامزدهــای  ســوی  از  کــه 
ایــن وعده هــا  کــه  مطــرح می شــود 
ین و حــی غیرممکــن  کامــًا غیرقانــو
بــازۀ  یــک  در  می توانــد  اســت، 
زمــاین مناســب، فضــای تبلیغــات 
یــایب  ز ار معرکــۀ  بــه  را  انتخابــایت 
 - وعده هــا  نــه  و   - برنامه هــا 
که  کنــد و بایــد امیــد داشــت  تبدیــل 
وندان،  باالرفــن ســواد ســیایس شــهر
نامزدهــایی  یــده شــدن  برگز از  مانــع 

یت یه و چالش جمهور 2 |سور
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می، اآلن قضیـه انتخابـات رئیـس مجهـور اسـت. مـن  کـه مـا در پیـش دار از مسـائیل 
یـک  خـودم  مـن  نیسـت،  بـوط  مر مـن  بـه  می شـود،  مجهـور  رئیـس  کـی  نـدارم  کار 
در  خبواهیـد  گـر  ا امـا  مهینطـور.  هـم  مشـا  می دهـم،  خبواهـد  دمل  هرکـه  بـه  دارم،  رأی 
گذشـن چندیـن سـال  از  بعـد  مـا  ییـد  بگو کـه  بکنیـد  اظهـار حیـات  دنیـا  مقابـل 
گـر -خـدای خنواسـته- از عـدم مشـارکت مشـا  کنیـد. ا زنـده هسـتم بایـد مشـارکت 
کـه ایـن خـاف  کـه آحـاد مـا  ی اسـامی وارد بشـود بدانیـد  یـک لطمـه ای بـر مجهـور

هسـتم. مسـئول  خنواسـته-  باشـم-خدای  کـرده  را 

بــا  و  آرا  درصــد  پنــج  نودو کســب  بــا  اســد  بشــار 
یه،  مشــارکت هفتادوهشــت درصــدی مــردم ســور
رئیس مجهــور  به عنــوان  دیگــر  ســال  هفــت  بــرای 
انتخابــات،  ایــن  شــد.  یــده  برگز کشــور  ایــن 
کشــور  ی  یاســت مجهــور ــات ر دومــن دوره انتخاب
نیــز   2014 ســال  در  ایــن  پیــش از  بــود.  یه  ســور
اســد در اولــن انتخابــات پــس از اصــاح قانــون 
منتخــب  رئیس مجهــور  به عنــوان  اســایس،  
یــده  شــده بــود. پیــش از ســال 2014، نظــام  برگز
ــریس  ــا مهه پ ــود و تهن یب ب ــز یه تک ح ــور ــیایس س س
ی نامــزد حــزب بعــث برگــزار  یاســت مجهــور تائیــد ر
گرفتــه،  می شــد، امــا پــس از اصاحــات صــورت 
اجــازه فعالیــت رمســی بــه ســایر احــزاب داده  شــده 
در  شــد.  برگــزار  ی  مجهــور یاســت  ر انتخابــات  و 
ایــن دوره، عبــداهلل ســلوم عبــداهلل )عضــو حــزب 
مرعــی  امحــد  حممــود  و  سوسیالیســت(  احتادیــه 
)نامــزد خمالفــان داخــیل دولــت( بــا بشــار اســد بــه 

پرداختنــد. رقابــت 

کــه  شــد  برگــزار  حــایل  در  انتخابــات  ایــن 
و  امنیــت  شــورای  عضــو  یب  غــر کشــورهای 
انگلیــس،  و  فرانســه  یــکا،  آمر آن هــا  رأس  در 
ی  برگــزار نتایــج  بــا  را  خــود  خمالفــت  پیشــاپیش 
ایــن مســئله  کــه  کردنــد  ایــن انتخابــات اعــام 
خمالفــت  و  اعتــراض  بــا  امنیــت  شــورای  در 

شــد. مواجــه  وســیه  ر

حضــور  دوره  یــن  آخر ایــن  اســایس،  قانــون  طبــق 
در  وی  و  بــود  خواهــد  انتخابــات  در  اســد  بشــار 

را خنواهــد  انتخابــات  دور بعــدی حــق شــرکت در 
یه،  ــور ــیل س ــب اص ــی از مصائ ــون یک کن ــت. ا داش
یــت ایــن نظــام اســت. پــس از آغــاز  چالــش مجهور
یه، اســد اصاحــایت را  ی هــای 2011 در ســور درگیر

کایف بــود، امــا  زم  کــه ال کار قــرار داد   در دســتور 
یب  تک حــز نظــام  از  یه  ســور درحایل کــه  نبــود. 
وی  ر پیــش  را  انتخابــات  مســیر  و  خــارج  شــده 
بــه  رســیدن  بــا  امــا هنــوز  اســت،  گشــوده  مــردم 
امــکان مشــارکت  یــت و  ایــده آل مجهور جایــگاه 
ســیایس  نظــام  در  افــراد  و  احــزاب  ی  کثــر حدا

دارد. فاصلــه 

بــا توجــه بــه ادامــه نبــرد داخــیل و اینکــه مهچنــان 
ل  کنتــر یه حتــت  ک ســور بیــش از یس درصــد خــا
ود  مــی ر انتظــار  نــدارد،  قــرار  ی  مرکــز دولــت 
ارتــش  بیشــتر  وی هــای  پیش ر بــا  هم زمــان 
ک ایــن  کامــل خــا ی  یه در مســیر آزادســاز ســور
یــت  بــه مســئله مجهور ناظــر  کشــور، اصاحــات 

گــردد. تمکیــل  نیــز  یه  ســور نظــام  در 

سوریه و چالش 
جمهوریت

صحیفه امام؛ ج 19، صفحه 148

مسائل منطقه

مسئله ما ریاست جمهوری نیست

یب خارج  شــده  یه از نظام تک حز  ســور
گشــوده  وی مردم  و مســیر انتخابــات را پیــش ر
اســت، امــا هنوز با رســیدن بــه جایگاه ایده آل 

ی احزاب  کثر یــت و امــکان مشــارکت حدا مجهور
و افــراد در نظــام ســیایس فاصله دارد.



یاداشت  فتح

مثل همه جای دنیا
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انتخابــات  فراینــد  در  حمدودیــی  هــر  اجــرای  آیــا 
یــک  و  اســت  ی  مردم ســاالر اصــل  ف  خــا
بایــد  آیــا  می شــود؟  تلــی  ی  دیکتاتــور نــوع 
انتخــاب  در  یب قیدوبنــدی  بــا  را  انتخابــات 

دانســت؟ مــازم  شــدن  انتخــاب  و  کــردن 

حمدودیــت  اعمــال  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
یــک  ســیایس  فعالیت هــای  بــر  نظــارت  و 
لــذا  دنیاســت؛  کشــورهای  مهــه  در  رایــج  امــر 

مجله  ســیایس)از فعالیــت  اجــازه  کســاین  فقــط 
پیــدا  را  انتخابــات(  نامــزدی  صاحیــت 
حرکــت  معــن  چهارچــویب  در  کــه  می کننــد 
می دانــم  باشــند.  دارا  را  وطی  شــر و  کننــد 
وط در مهــه جــای دنیــا  وجــه مشــترک ایــن شــر
اســت.  متبــوع  کشــور  اســایس  قانــون  پذیــرش 
مهچــون  دموکــرات  لیبــرال  کشــورهای  در  مثــًا 

دلیــل  بــه  دیــی  احــزاب  فعالیــت  یتانیــا  بر
اســت. ممنــوع  یســم  سکوالر اصــل  شــدن   نقــض 

اصــل  کــه  اســت  کشــورهایی  مجلــه  از ایــران 
و  تقلیــدی  به صــورت   

ً
صرفــا را  ی  مردم ســاالر

و  نکــرده  اقتبــاس  یب  غــر جوامــع  از  نــه  منفعا
و  فرهنگــی  بســتر  مطابــق  حی االمــکان  را  آن 
بــه  اســت.  کــرده  تولیــد  باز خــودش  اجتماعــی 
در  انتخابــات  نظــاِم  کــه  اســت  دلیــل  مهــن 
ــا آچنــه در سیســم انتخابــایت  ی اســامی ب مجهــور
جهــایت  از  می بینــم  یب  غــر دموکــرایس  لیبــرال 
انتخابــایت  نظــام  مســئله  ایــن  اســت.  متفــاوت 
ــا انتقــادات و هجمه هــای  ی اســامی را ب مجهــور
مجلــه اینکــه برخــی  کــرده اســت از و  بــر و خمتلــف ر
از  را  نگهبــان  شــورای  اســتصوایب  نظــارت 
انتصابــات  بــه  انتخابــات  اســتحاله  مصادیــق 

می کننــد. تلــی 

وکارهای  ســاز وجــود  گفــت  بایــد  پاســخ  در   
مهــه  در  و  ی  ور ضــر انتخابــات  بــر  یت  نظــار
در  مثــًا  اســت.  متــداول  ســیایس  نظام هــای 
مســئولیت  اســایس،  قانــون  شــورای  فرانســه 
جملــس  مصــوب  عــادی  قوانــن  بــر  نظــارت 
بــر  نظــارت  اســایس،  قانــون  بــا  آن  تطبیــق  و 
احــراز صاحیــت  و مهچنــن  انتخابــات  یــان  جر
را  ی  مجهــور یاســت  ر انتخابــات  نامزدهــای 
نگهبــان  گفــت شــورای  بتــوان  داراســت. شــاید 
ی اســامی ایــران اقتباس شــده از حقــوق  مجهــور
اســایس فرانســه اســت. لــذا تصــور عــدم وجــود 
ــات و مهچنــن نبــود  ــر انتخاب یت ب هنادهــای نظــار
ی  امــر پارملان هــا  مصــوب  قوانــن  بــر  نظــارت 

می رســد. نظــر  بــه  واقعیــت  ف  خــا

ــان را دانشــگاه عمومــی  حضــرت امــام، مشــا آقای
موثــر  جامعــه  فهــم  اعتــای  در  بلکــه  خوانــد 
مــردم  فهــم  بــر  بالعکــس  اینکــه  نــه  باشــید، 
جهــت  ممکــن  زمــان  یــن  بدتر انتخــاب  یــد!  بتاز
یــن  هبتر و  ی  مجهــور یاســت  ر مناظــرات  خپــش 
کــی  حا رگاین،  بــاز تبلیغــات  بــرای  ســاعات 
مشــا  نظــر  مــورد  کاندیــدای  کــه  اســت  آن  از 
یــا  و  غــذایی  مــواد  زجنیــره ای،  وشــگاه های  فر
ینده باشــند! تکــرار برنامــه انتخابــایت  مــواد شــو
هیــچ  کشــور  ایــن  ی  مجهــور یاســت  ر نامــزد 
را  آن  جــای  و  نــدارد  کتورتــان  کندا در  ســهمی 
تبلیــغ فــان پوشــک چبــه اشــغال منــوده! متاشــای 
ی  یــز برنامه ر لطــف  بــه  کــه  هــم  مناظــرات 
بــه  یــت جامعــه ســلب شــده و  کثر از ا دقیقتــان 
یال های  ســر دیــدن  بــر  یق  تشــو را  مــا  جایــش 
را  عمومــی  دانشــگاه  می کنیــد!  یب حمتوایتــان 

نکنیــد! یت  معامــا بنــگاه 

کــه اصــل  کشــورهایی اســت  مجلــه  ایــران از
و  تقلیــدی  به صــورت   

ً
صرفــا را  ی  مردم ســاالر

و  نکــرده  اقتبــاس  یب  غــر جوامــع  از  منفعالنــه 
و  فرهنگــی  بســتر  مطابــق  حیت االمــکان  را  آن 
بــه  اســت.  کــرده  بازتولیــد  خــودش  اجتماعــی 
در  انتخابــات  نظــاِم  کــه  اســت  دلیــل  مهــن 
ی اســالمی بــا آچنــه در سیســم انتخابــایت  مجهــور
جهــایت  از  می بینــم  یب  غــر دموکــرایس  لیبــرال 

اســت. متفــاوت 

دانشگاه عمومی را 
بنگاه معامالتی نکنید!



بافاصلــه بعــد از درج اولــن خبرهــا 
صاحیت هــا  تأییــد  نتایــج  از 
ی،  مجهــور یاســت  ر انتخابــات 
شــورای  ســوی  بــه  منتقــدان  ســیل 
عــده ای  از  بردنــد،  نگهبــان هجــوم 
مشــارکت  دغدغــه  بــا  دلســوز 
عــده ای  و  انتخابــات  در  عمومــی 
ــت  ــان در لیس ــه مطلوب ش ین گز ــه  ک
کــه  تــا عــده ای فرصت طلــب  نبــود 
کــردن  ناامیــد  بــرای  تــازه ای  هبانــۀ 
ملــت و ســیاه منایی های خــود یافتــه 
هجمــه  ایــن  قبــال  در  اواًل  بودنــد. 
دفــاع  بــه  اندیشــه،  و  فکــر  بــدون 
می ایســتم  نگهبــان  شــورای  از 
شــورای  انتقــاد  و  یــایب  ز ار راه   

ً
ثانیــا

از  خــود  و  منی بنــدمی  را  نگهبــان 
 در 

ً
اولــن منتقــدان آن هســتم. ثالثــا

قبــال ایــن انتقــادات نیــز بــا صبــر و 
تــأین مقابلــه می کنــم و حــرف حــق 
در طلیعــه  می!  را می پذیــر تلــخ  ولــو 
کــه  کــم  کیــد  حبــث بایــد بــه جــد تأ
ســوای  نگهبــان  شــورای  از  انتقــاد 
 
ً
یقینــا و  اســت  بافکــر  یــب  ختر از 
ی نیســت  مغایــر بــا فرماشــات رهبــر
مهــم  نکتــه  ایــن  بــه  بایــد  البتــه  و 
عملکــرد  نقــد  کــه  داشــت  اشــاره 
شــورای نگهبــان و هــر هنــاد دیگــر، 
ود! ر حاشــیه  بــه  یــب  ختر بــا  نبایــد 

از  پیــش  تــا  نگهبــان  شــورای 
تأییــد  نامزدهــای  اخبــار  اعــام 
جرئــت  کــه  بــود  محلــه  مــورد  شــده، 
نامزدهــا  از  تعــدادی  صاحیــت  رد 

از  بعــد  بافاصلــه  اّمــا  نــدارد  را 
اعــام ایــن اخبــار مهتــم بــه ســیایس 
آن، مهتــم  از  پیــش  یــا  ی شــد.  کار
عملکــرد  و  مصلحت ســنجی  بــه 
از  بعــد   

ً
دقیقــا و  بــود  ســلیقه ای 

عــدم  بــه  اخبــار مهتــم  ایــن  اعــام 
 
ً
اتفاقــا نظــام!  مصلحــت  رعایــت 
رد  در  شــورا  انقــایب  عملکــرد 

مفســد  ذی نفــوذ  افــراد  صاحیــت 
می کنــم.  محایــت  و  تقدیــر  را  و... 
هنــاد  یــک  نگهبــان  شــورای 
کــه  اســت  کارشــنایس  و  ختصــی 
ماحظــات  از  ســوای  می بایســت 
رســانه ای  و  جناحــی  و  ســیایس 
و  بپــردازد  تصمــم  اختــاذ  بــه  و... 
و  اســایس  قانــون  از  صیانــت  در 
ــر نکنــد.  شــرع مقــدس ذره ای تقصی
بایــد  اواًل  ایــن شــورا  نقــد  ضمنــا در 
را  آن  عملکــرد  وکار  ســاز و  جایــگاه 
گشــود!  بــه نقــد  بــان  ز فهمیــد بعــد 
ق  فــر کــه  افــراد  برخــی  مثــل  نــه 
شــورای نگهبــان و شــورای اســامی 
و  منی دهنــد  تشــخیص  را  شــهر 

می گذارنــد! نقــد  ی  اســتور

نقــد  طلیعــه دار  را  خــود  مــا  اّمــا 
نگهبــان  شــورای  یب حاشــیۀ 
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یادداشت تحلیلی

روشن کردن چراغ اتاق تاریک

یه یر هیئت تحر

نگهبــان  شــورای  می دانــم. 
یــک  تار اتــاق  یــک  از  می بایســت 
شیشــه ای  اتــاق  یــک  بــه  دربســته 
شــورا  ایــن  شــود.  بــدل  تعامل گــر 
کیل  سیاســت های   11 بنــد  وفــق 
تعیــن  بــه  مکلــف  انتخابــات 
جهــت  در  شــفافیت  وکارهای  ســاز
اســت  ی  کثــر جلــب مشــارکت حدا
و  مانــده  مغفــول  مهــم  ایــن  لکــن 
و  مردمــی  اقنــاع  از  غفلــت  ایــن 
مواقعــی  چنــن  در  شــفافیت  عــدم 
یب جــا  ینه هــایی  هز حتمیــل  موجــب 
ل  اســتدال یــن  مهم تر اســت!  شــده 
عــدم  در  شــورا  ایــن  اعضــای 
افــراد،  صاحیــت  رد  دالیــل  اعــام 

وی و حیثیــت اشــخاص  حفــظ آبــر
کــه اواًل در تعــارض  اســت در حــایل 
 
ً
یقینــا خصــویص،  و  عمومــی  امــر 

آمــده  فائــق  عمومــی  مصلحــت 
اشــخاص  خصــویص  حقــوق  بــر  و 
امــکان   

ً
ثانیــا دارد.  رجحــان 

جهــت  وکارهایی  ســاز طراحــی 
حفــظ  مصحلــت  دو  هــر  تأمــن 
وی اشــخاص و شــفافیت نســی  ــر آب
وجــود  صاحیت هــا  رد  دالیــل 
چنانکــه  نگهبــان  شــورای  دارد. 
کیل  سیاســت های   10 بنــد  طبــق 
بــرای  معیارهــایی  انتخابــات 

انتخابــات  نامزدهــای  ثبت نــام 
دالیــل  اعــام  بــرای  کــرد،  تعیــن 
طراحــی  بــا  نیــز  صاحیت هــا  رد 
مهــم  ایــن  ی  وکار ســاز یــب  تصو و 
وز  ر کــه  افــرادی  تــا  کنــد  بــرآورده  را 
نامزدهــای  لیســت  اعــام  از  قبــل 
از  نداشــتند  ویی  آبــر شــده  تأییــد 
خــود  بــرای  صاحیــت  رد  رهگــذر 
عامــان  و  نکننــد  ویی  آبــر کســب 
را  خودشــان  مقابــل  در  ایســتادگی 

ندهنــد! حوالــه  قیامــت  بــه 

بــا  می توانــد  شــورا  ایــن  یف املثــل 
کیل،  عنــوان  چنــد  پیش بیــی 
رد  دالیــل  جزئیــات  اعــام  بــدون 
ایــن  بــه  اشــاره  بــا  صاحیــت، 
رد  دالیــل  از  را  مــردم  کلیــات 
ســازد.  مطلــع  افــراد  صاحیــت 
ی معظــم انقــاب نیــز بــر ایــن  رهبــر
رعایــت  بــا  کــه  دارنــد  کیــد  تأ امــر 
ــوان  ــراد می ت عــدم هتــک حرمــت اف
را  اشــخاص  صاحیــت  رد  دالیــل 
بعــی  اســت  »ممکــن  کــرد:  اعــام 
کــه رد  کــس را  ینــد فــان  کســان بگو
 
ً
حیــا را صر آن  ــت 

ّ
بایــد عل کرده ایــد، 

گفتــی اســت،  ــی 
َ
گــر مطل ییــد. ا بگو

اّمــا  ییــد؛  بگو را  آن  نــدارد  اشــکایل 
نبایــد  اســت،  گفتــی  نا ــی 

َ
گــر مطل ا

حرف هــا  ایــن  بــا  اشــخاص  وی  آبــر
برخــی   

ً
یقینــا شــود.«  بیــان  و  ود  بــر

شــود  حفــظ  می بایســت  خطــوط 
نــوع جــرم  بــه بیــان  ی  یف املثــل نیــاز
ــا... نیســت و صــرف  ارتــکایب فــرد ی
ســابقه  ســوء  بــودن  دارا  اعــام 

می کنــد. کفایــت  ی  کیفــر

ــل رد  ــالم دالی ــدم اع ــورا در ع ــن ش ــای ای ل اعض ــتدال ــن اس ی مهم تر
کــه  وی و حیثیــت اشــخاص اســت در حــایل  صالحیــت افــراد، حفــظ آبــر
 مصلحــت عمومــی فائــق 

ً
ــا اواًل در تعــارض امــر عمومــی و خصــویص، یقین

ــر حقــوق خصــویص اشــخاص رجحــان دارد. آمــده و ب

چند نکته حول عملکرد شورای نگهبان در بررسی 
صالحیت ها و اتفاقات پس از آن


