
   خبر يک

مسئول ساماندهی
 ثبت نام انتخابات کیست؟

سیاست های کلی نظام بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 1368، در قالب 
وظایف و اختیارات رهبری مذکور در اصل 110 قانون اساسی پا به عرصه 
حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران گذاشت که بایستی از سوی رهبری 

بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین   می شد. 
سیاست های کلی نظام در حقیقت حاکی از هنجار   هایی بودند که قانونگذار 
اساسی وضع و نظارت بر آنها را در راستای تحقق و تبیین آرمان های نظام 
جمهوی اسالمی در اختیار باال  ترین مقام کشور یعنی رهبری قرار داده بود و 
رهبری بعدتر نظارت بر اجرای صحیح آنها را به هیئتی در مجمع تشخیص 

مصلحت نظام تفویض کرد. 
در یک نظام حقوقی سلسله مراتبی از هنجارهای حقوقی قابل تصور می باشد 
که از تأثیر، اعتبار و ضمانت اجراهای گوناگونی برخوردار است. بر این اساس 
هر مفهوم در ساختار کلی نظام حقوقی باید دارای جایگاه روشن و متناسبی 
باش��د و رابطه  آن با هنجارهای باالتر و پایین تر به وض��وح تبیین گردد. 
سیاست های کلی نظام نیز از این حکم کلی مستثنا نیست و باید جایگاه آن 
در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی نسبت به سایر هنجار  ها روشن گردد. 
نخست آنکه ویژگی ماهوی سیاست های کلی نظام اقتضا دارد که این هنجار 
حقوقی مادون قانون اساسی و مافوق قانون عادی و سایر مقررات فرض شود. 
در این خصوص باید بیان نمود که مطابق با تعریف ارائه شده، سیاست های 
کلی نظام در راس��تای تحقق و تبیین آرمان های نظام جمهوری اسالمی 
مذکور در قانون اساسی و به منظور اجرایی ش��دن آنها به تصویب رسیده 
و ابالغ می ش��ود و تعیین کننده جهت حرکت همه نهاد  ها و ساختارهای 
حکومتی اس��ت. بنابراین سیاس��ت های کلی نظام پس از ابالغ مطابق با 
تشریفات بیان ش��ده، برای همه قوای سه گانه و س��اختارهای حکومتی 
الزم االجرا است و همه نهاد  ها در مقام اعمال صالحیت های خود مکلف به 

تبعیت از سیاست   ها و مفاد آن می باشند. 
از جمله این نهاد  ها قوه مجریه است که در اعمال صالحیت های خود مکلف 
است در چارچوب خط مشی های تعیین شده عمل نماید. چرا که هدف از وضع 
سیاست های کلی نظام رفع خألهای موجود در کشور از جمله نبود خط مشی 
واحد در تصمیمات و اقدامات، برداشت های متفاوت از قانون اساسی، ناپایداری 
مقررات و تأثیرپذیری آنها از سالیق متفاوت سیاسی و بروز اختالفات جدی 
میان نهاد های حکومت و نگرانی از تغییر سیاس��ت های نظام در هر سال و 
با تغییر دولت   ها و مدیران بود.  بنابراین اه��داف مذکور صرفاً زمانی محقق 
می گردد که مقام اجرایی در مقام اجرای قاعده الزام آور اجتماعی نیزمکلف 
به رعایت چارچوب های تعیین شده در سیاست های کلی تعیین شده باشد. 
در نتیجه  ماهیت سیاست   ها اقتضا می نماید که خط مشی های کالن اجرای 

قانون اساسی در فرآیند ساختار اجرایی نیز الزام آور گردد. 
یکی از مصادیق مهم سیاست های مذکور، سیاست های کلی انتخابات است 
که توسط مقام رهبری در مهرماه سال 1395 به همه دستگاه   ها ابالغ شده 
است. یکی از مخاطبان خاص این سیاست ها، شورای نگهبان است که بر 
اساس جزء 5 بند 10 آن مأموریت پیدا کرده است معیار  ها و شرایط الزم 
برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست 
جمهوری را تعریف و اعالم کند. البته این مأموریت خاص ریشه در قانون 
اساسی دارد،  آنجا که در بند نهم اصل 110 قانون اساسی شورای نگهبان 
مکلف شده است شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی برای داوطلبان 
ریاست جمهوری ) رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی االصل، تابع ایران، مدیر 
و  مدبر و...  ( را قبل از انتخابات تأیید کند.  شورای نگهبان در گام نخست در 
راستای اجرای سیاست های کلی انتخابات و انجام وظیفه محوله، یک بار در 
سال 1396 معیارهای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای 

انتخابات ریاست جمهوری را تعریف و اعالم کرد. 
همچنین چهار سال بعد در اردیبهشت س��ال 1400، زمانی که مجلس 
شورای اسالمی در چهارچوب معیار های شورای نگهبان، شاخص های عینی 
تری را در نظر گرفت، اما با موضع گیری مقام ناظر بر سیاست های کلی نظام 
) هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام( مواجه گردید که بیان 
این شاخص های عینی نیز طبق سیاست های کلی انتخابات بر عهده شورای 
نگهبان است، بار دیگر جهت اجرای دقیق تر سیاست های کلی انتخابات، 

مصوبه پیشین خود را اصالح و شاخص   ها را عینی تر بیان کرد. 
اما پس از اعالم مجدد این ش��اخص   ها به وزارت کشور، رئیس قوه مجریه 
با این برداشت ناصحیح از سیاس��ت های کلی انتخابات که طبق جزء دوم 
بند 10، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام به 
شیوه های مناسب قانونی به معنی صالحیت مجلس شورای اسالمی در این 

حوزه است از عمل به مصوبه شورای نگهبان استنکاف کرد. 
در مقام تحلیل این فرآیند اینگونه به نظر می رسد که،  استدالل مطرح شده 
توسط دولت، بدون توجه به این حقیقت حقوقی بیان شده است که عملکرد 
فعلی شورای نگهبان، ناشی از تذکر مقام ناظر بر اجرای سیاست های کلی 
نظام ) هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام( شکل گرفته 
است و این شورا در پی تذکر هیئت عالی نظارت و در مقام اجرای صحیح 
سیاست های کلی نظام دست به این اقدام زده است. به عبارت دیگر مقام 
صالح نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام )که خود نقش موثری در تهیه 
و تدوین این سیاست   ها دارد( تعریف معیار های عینی تر را مشمول جزء 5 
بند 10 سیاست های کلی انتخابات و در صالحیت شورای نگهبان دانسته 
است و شیوه های مناسب قانونی مذکور در جزء 2 را منحصر در صالحیت 

تقنینی مجلس شورای اسالمی قلمداد نکرده است. 
*حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی

دکتر محمد برومند*

رهبر معظم انقالب اولويت هاي انتخابات 1400 را تبیین کردند

دولتی تشکیل شود که انقالبی، عدالتخواه، ضدفساد و معتقد به تحول و جوانان باشد

مشارکت باال و انتخاب مطلوب 
رهبر معظم انقالب اسالمی عصر ديروز در ديدار 
تصويری با نمايندگان تشکل های دانشجويی 
با اش�اره ب�ه راهب�رد اساس�ی تحول خواهی 
وتحول گرايی، ايجاد حرکت جهشی و جهادی 
همراه با ن�وآوری در روش   ه�ا و کارکرد  ها در 
هم�ه عرصه ه�ای حکمران�ی و بخش   هايی از 
س�بک زندگی عمومی را ض�روری خواندند و 
با تأکید بر اهمی�ت درجه اول مش�ارکت باال 
در انتخاب�ات ۲۸ خ�رداد و تبیین آث�ار مهم 
اين مش�ارکت افزودند: در درج�ه دوم بايد با 
انتخابی خوب و مطلوب کسی را روی کار آورد 
که مؤمن، انقالبی، با کفايت، مردمی، سرش�ار 
از امی�د، معتقد ب�ه جوان�ان و توانمندی های 
داخلی، و حقیقتاً عدالت خواه و ضدفساد باشد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهب��ری ، رهبر انق��الب با اب��راز تأس��ف عمیق 
و محکوم کردن ش��دید دو حادثه بس��یار تلخ و 
خونین اخیر در جهان اسالم یعنی در افغانستان 
و فلسطین گفتند: لعنت خداوند بر جنایتکارانی 
که غنچه های مظلوم و نوگالن بی گناه افغانستانی 
را پر پر کردند و به خاک وخون کش��یدند و با به 
شهادت رساندن این دختران نوجوان، جنایت را 
تا این حد گسترش دادند. ایشان همچنین با اشاره 
به جنایات وحش��یانه و ظالمانه صهیونیس��ت   ها 
در مسجداالقصی، قدس ش��ریف و دیگر مناطق 
فلس��طین گفتند: این جنایات در جلوی چشم 
جهانیان قرار دارد و همه باید با محکوم کردن آن، 

به وظایف خود عمل کنند. 
 صهیونیس�ت   ها ج�ز زب�ان زور چی�زی 

نمی فهمند
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تجلی��ل از بیداری، 
ایس��تادگی و عزم جزم ملت فلس��طین افزودند: 
صهیونیست   ها جز زبان زور چیزی نمی فهمند لذا 
فلسطینی   ها باید با افزایش قدرت و مقاومت خود، 
جنایتکاران را به تسلیم ش��دن و توقف اقدامات 

وحشی گرانه مجبور کنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین بحث اصلی 
خود یعنی مس��ئله تحول خواهی و تحول گرایی 
افزودند: مقصود و هدف تح��ول، حفظ و تقویت 
اص��ول و خطوط اساس��ی انقالب اس��ت البته با 
نوآوری در ش��یوه   ها و روش ها. ایشان با اشاره به 
اس��تفاده از مفهوم تحول در ادبیات کش��ورهای 
غربی مخالف ایران و سخنان کسانی که در داخل 
عمدتاً به غرب گرایش دارن��د، افزودند: مقصود 
آنها بر خالف مقصود و منطق ما، تحول در اصل 
و مبانی انقالب اس��ت که در واق��ع نفی انقالب، 
برگش��ت به عقب و ارتجاع محس��وب می شود، 

بنابراین باید در مفهوم کلمه تحول دقت کرد. 
 تبیین علت نیاز کش�ور به تحول خواهی 

و تحول گرايی
رهب��ر انق��الب در تبیین عل��ت نیاز کش��ور به 
تحول خواه��ی و تحول گرای��ی گفتن��د: درکنار 
پیش��رفت   ها و موفقیت های فراوان در دهه های 
اخی��ر، در زمینه   های��ی دچ��ار عقب ماندگ��ی 
و مش��کالت مزمن هس��تیم که ب��ا حرکت های 
معمولی عالج نمی شوند و نیاز به تحول و حرکتی 
فوق العاده دارند که این نیاز جزو مس��لمات این 
دوره از انقالب برای برای تحقق گام دوم اس��ت. 
ایشان عقب ماندگی   ها را ناشی از برخی غفلت ها، 
غرض ورزی   ها و فاصله گرفتن ه��ای تدریجی از 
خط انقالب در دهه های اخیر خواندند و گفتند: 
به همین علت، بسیاری از ظرفیت   ها و فرصت   ها 
معطل و مغفول مانده و به منافع ملی خسارت زده 
است. رهبر انقالب با اش��اره به برخی مصداق   ها 
افزودن��د: دیوان س��االری، کاغذب��ازی، مقررات 
غیرمفید و گاه مضر از جمله مشکالت بخش های 
مدیریتی کش��ور اس��ت، ضمن اینکه در بخش 
زندگی عمومی مس��ائلی مانند اس��راف، مسابقه 
تجمل گرایی و اشرافی گری، باال رفتن سن ازدواج 

و پیری جمعیت از جمله مشکالت جدی است. 
رهبر انقالب، روش��ن بودن منطق و هدف تحول 
را باعث جلوگیری از ه��رج و مرج ذهنی و عملی 
در این مسیر دانس��تند و گفتند: تحول باید ما را 
به احسن الحال برس��اند یعنی به تقویت خطوط 
اساس��ی انقالب و روان شدن مس��یر حرکت به 
سمت آرمان های اساسی نظیر عدالت، استقالل، 

آزادی و اسالمی شدن جامعه. 
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای در همی��ن زمینه 
خاطرنشان کردند: در رسیدن به این آرمان های 
کالن، برخ��ی آرمان های ُخرد مانند پیش��رفت 
علمی، خودکفایی اقتصادی، اقتدار در سیاس��ت 
خارجی و بیرون نگه داش��تن کش��ور از ش��بکه 

انحصاری قدرت های مستکبر وجود دارد. 
 اسالمی ش�دن دانش�گاه  ها جز با تحول 

امکان پذير نیست
حضرت آیت اهلل خامنه ای سیاس��ت   هایی مانند 
اسالمی ش��دن دانش��گاه  ها و یا سیاست تبدیل 
صدا و سیما به یک دانش��گاه عمومی را از جمله 
سیاست های بعدی برش��مردند. ایشان حرکت 
نسل اول انقالب به سمت مقاصد اصلی جمهوری 
اس��المی را که با هدای��ت امام)ره( انجام ش��د و 
با دش��واری  ها و ح��وادث خونینی هم��راه بود، 
زمینه ساز تجربه آموزی خواندند و گفتند: یکی 

از مسائلی که شاید در آن دوره به آن توجه کافی 
نمی شد، پیچیدگی  ها و دشواری های حرکت به 

سمت آرمان  ها بود. 
رهبر انقالب اس��المی موضوع اس��المی ش��دن 
دانش��گاه  ها را یک نمونه از این مسائل خواندند و 
افزودند: دانشگاه در کش��ور ما در دوران تسلط و 
حاکمیت سیاس��ت های غربی و به دست عوامل 
دلباخته غرب و با هدف تربی��ت نخبگان مطیع 
و مصرف کنن��ده محصوالت و دانش کهنه ش��ده 
غ��رب پایه گذاری ش��د و تبدی��ل مجموعه ای با 
چنین مختصاتی، به یک دانشگاه اسالمی دارای 
پیچیدگی   هایی اس��ت که تحقق آن جز با تحول 

امکان پذیر نیست. 
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای، ایج��اد تحول در 
بحث  هایی همچون جریان اقتصادی و همچنین 
حرکت علمی کش��ور را منوط به نگاهی دقیق و 
جامع دانس��تند و تأکید کردند: ام��روز نخبگان 
متدین و انقالبی کشور دارای تجربه های فراوان 
هستند و می توانند با تولید فکر و ابتکار، زمینه ساز 
تحول و همچنین مواجهه صحیح با مسائل جدید 

همچون فضای مجازی باشند. 
  اس�تفاده از جوانان راه منحص�ر به فرد 

تحقق تحول
ایشان راه منحصر به فرد تحقق تحول را استفاده از 
جوانان دانستند و گفتند: جوان همه الزامات یک 
حرکت تحولی را که عبارت است از فکر نو، ابتکار، 

توان باال و جرئت اقدام، دارد. 
رهبر انقالب اس��المی افزودند: البته در کنار این 
ویژگی های بارز جوانان، برخی نواقص و کمبود  ها 
در جوانان وجود دارد که بای��د در کنار آنان، کار 

آزمودگان و مجربین قرار گیرند. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به اظهارات 
قبلی خود مبن��ی بر لزوم تش��کیل دولت جوان 
انقالبی، خاطر نش��ان کردند: برخی تصور کردند 
که منظ��ور از دولت جوان انقالبی دولتی اس��ت 
که همه اعضای آن در رده س��نی 30 تا 35 سال 
باش��ند در حالی که این به معنای نادیده گرفتن 
صاحبان تجربه و کار آزم��ودگان و دنیا دیدگان 
نیست. ایشان شرط اساسی در جوانان و همچنین 
صاحبان تجربه را ایمان و انگیزه صادقانه و انقالبی 
دانس��تند و افزودند: دولت ج��وان انقالبی فقط 
ش��امل وزرا نمی ش��ود بلکه مجموعه وسیعی از 
صد  ها مدیر مؤثر و تعیین کننده اس��ت که همه 
این رده  ها می تواند میزبان جوانان مؤمن و انقالبی 
باشد که در تصمیم سازی  ها و تصمیم گیری  ها و 

اجرا حضور داشته باشند. 
 دول�ت معتقد ب�ه جوان�ان بس�یاری از 

مشکالت را از سر راه بر می دارد
رهبر انقالب اس��المی تأکید کردند: به نظر من 
استفاده از جوانان مؤمن و انقالبی در بخش های 
مختلف مدیریتی امکانپذیر اس��ت به شرط آنکه 
دولتی س��رکار بیاید که مس��ئوالن ب��االی آن، 
اطمینان و اعتقاد به جوانان داشته باشد، همانگونه 
که امام به جوانان اعتقاد داشت و کار را جلو برد. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: اگر 
چنین دولتی س��ر کار بیاید، مشکالت در مدت 
زمان معقولی قابل حل خواهند بود و زمینه تحقق 
آرمان  ها نیز فراهم خواهد شد. ایشان با اشاره به 
نقش آفرینی و کاِر کارستان جوانان در پیروزی 
انقالب و در شکل گیری جهاد سازندگی و در دفاع 
مقدس، افزودند: امروز کش��ور از لحاظ پرورش 
نیروی انسانی مؤمن، انقالبی، متخصص و دارای 
اعتماد به نفس، نسبت به دهه اول انقالب، دارای 
شرایط بسیار بهتری است که باید این نیروهای 
جوان شناس��ایی و به کارگیری ش��وند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای بحث مربوط به تحول را اینگونه 
جمع بن��دی کردند: اوالً تحول الزم اس��ت، ثانیاً 
تحول ممکن است و ثالثاً راه تحقق تحول، تشکیل 

یک دولت معتقد به تحول و عنصر تحول آفرین 
یعنی جوان مؤمن و انقالبی است. 

 دانشجو عنصر ارزش�مند کشور است و 
نبايد افسرده شود

رهبر انقالب در ادامه سخنانش��ان چند تذکر در 
مورد دانش��گاه  ها بیان کردن��د. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اش��اره به اخبار نگران کننده از افت 
یادگیری و آموزش در دوران کرونا از مس��ئوالن 
آموزش عالی خواستند به این مسئله توجه و از آن 
جلوگیری کنند. ایشان همچنین لزوم رفع عیوب 
و نواقص دستگاه های مورد استفاده در یادگیری 
مجازی را یادآور شدند و با اشاره به پدیده زشت 
ایجاد کانال های تقل��ب در امتحانات که موجب 
بی اعتبار شدن امر آموزش می شود، برخورد با این 

پدیده را خواستار شدند. 
رهبر انقالب با اشاره به برخی تالش   ها برای ناامید 
کردن دانش��جویان و یا تش��ویق آنها به خروج از 
کشور و پشت کردن به آن، گفتند: دانشجو عنصر 
ارزشمندی برای کشور است که نباید افسرده و از 
کار افتاده شود زیرا دانشجویان مؤمن و فعال، در 
امیدآفرینی و تقویت انگیزه   ها نقش مهمی دارند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین مسئله اشتغال 
دانشجویان از دوره دانشجویی را مورد تأکید قرار 
دادند و در خصوص مسئله سربازی که در سخنان 
دانشجویان نیز به آن اشاره شده بود، خاطرنشان 
کردند: مسئله س��ربازی جزو مسائل پیچیده ای 
است که نمی توان با آن به شکل شعاری برخورد 
کرد. البته در این زمینه طرح   هایی داده ش��ده و 
مجموعه   هایی مشغول بررسی هستند که باید با 

تأمل در جوانب آن به تصمیم درست رسید. 
رهب��ر انق��الب س��پس چن��د نکته خط��اب به 
تش��کل های دانش��جویی بیان کردند. ایش��ان، 
تشکل های دانش��جویی متعدد را فرصتی بزرگ 
برای کشور دانستند و با تأکید بر نقش آفرینی آنها 
به عنوان مراکز تولید فکر و پیشران حرکت های 
تحولی و جهادی در مس��ائل گوناگون اجتماعی 
و علم��ی، گفتند: »حض��ور جوان��ان جهادی در 
میدان پر خط��ر کرونا«، »حضور فع��ال در قبال 
مس��ائل بین المللی مانند قضیه نش��ریه موهن 
فرانس��وی، انفجار در دانش��گاه کابل و مس��ائل 
فلسطین و یمن«، »اظهارنظر و موضع گیری در 
قضیه اف اِی تی اف«، »تقوی��ت مصوبه راهبردی 
مجلس در موض��وع هس��ته ای«، و »واکنش به 
مش��کالت خصوصی س��ازی   ها که بعضی از آنها 
نیز به نتیجه رسید« از مصادیق تحسین برانگیز 
اقدام های تشکل های دانشجویی است که اینگونه 
موضع گیری   ها هویت تشکل های دانشجویی را 

نیز تقویت می کند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای انتظار از تش��کل های 
دانش��جویی را تقویت بنیه دین��ی و انقالبی آنها 
و مس��ئله مهم تهذیب نفس خواندند و افزودند: 
تهذیب نفس تأثیر زیادی در مبارزات اجتماعی و 
انقالبی دارد و امام بزرگوار می فرمودند علت ترس 

افراد از امریکا، تهذیب نفس نکردن است. 

رهبر انقالب عل��ت انحراف برخی دانش��جویان 
و تش��کل های انقالبِی دهه 60 در سال های بعد 
از مبانی انق��الب را ضعف فک��ری و ایمانی آنها 
برشمردند و گفتند: با وجود ایمان و تقوا، دانشجو 
دیگر سراغ مخالفان و دشمنان انقالب نمی رود و 
در راه انقالب اس��تقامت می کند. ایشان ارتباط 
تشکل های دانشجویی با دانشجویان در سراسر 
کش��ور را فرصتی ب��رای اثرگذاری و ب��از کردن 
گره های فکری و دینی دانش��جویان دانستند و 
افزودند: البته در این زمین��ه مجموعه های نهاد 
نمایندگی رهبری در دانشگاه  ها نیز وظایف مهمی 

دارند که باید بیشتر تالش کنند. 
 مشارکت باال و انتخاب مطلوب و خوب دو 

اولويت انتخابات
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، انتخاب��ات را عرصه 
دیگری برای نقش آفرینی تشکل های دانشجویی 
و تش��ویق همگان ب��ه حضور پر ش��ور و انتخاب 
مطلوب دانستند و گفتند: برخی اظهارات ممکن 
است از سر دلسوزی باشد اما نباید منجر به دلسرد 

کردن مردم از مشارکت در انتخابات شود. 
رهبر انقالب، مردم س��االری و انتخاب مسئوالن 
کشور به دس��ت مردم را بس��یار مهم خواندند و 
افزودند: حضور پر ش��ور مردم در انتخابات تأثیر 
زیادی در قوت و توانایی های دولت منتخب دارد 
و موجب افزایش آبرو، امنیت و قدرت بازدارندگی 
کشور می شود. ایشان پس از تأکید بر مشارکت 
باال در انتخابات، »انتخاب مطل��وب و خوب « را 
مورد تأکید قرار دادند و گفتند: دولتی باید تشکیل 
شود که دارای کفایت و مدیریت، با ایمان، لبریز 
از امید و معتقد به توانمندی های داخلی باش��د 
چرا که اگر مس��ئولین دولتی ناامید باشند کاری 

از پیش نمی رود. 
 کسانی بايد س�رکار بیايند که به جوانان 

اعتقاد داشته باشند
رهبر انقالب اس��المی تأکید کردن��د: فردی که 
معتقد اس��ت نمی توان از لحاظ دفاعی، سیاسی، 
اقتصادی و تولیدی کاری در داخل انجام داد، الیق 
حکمرانی بر مردم نیست. ایشان افزودند: کسانی 
باید بر سر کار بیایند که معتقد به مردم و جوانان 
باشند، عنصر جوان را قدر بدانند، عملکرد انقالبی 
داش��ته باش��ند و حقیقتاً عدالتخواه و ضدفساد 
باش��ند.  حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان 
کردن��د: چنین دولت��ی پ��س از روی کار آمدن 
می تواند با گماردن صد  ها مدی��ر جوان و مؤمن 
در مدیریت   ها کار کش��ور را س��امان دهد. رهبر 
انقالب نکته ای نیز درباره نظر خود درباره حضور 
اشخاص در انتخابات بیان کردند و گفتند: بنده در 
مورد انتخاب اشخاص هیچ دخالتی نمی کنم. در 
دوره های گذشته افرادی که قصد کاندیداتوری 
داشتند، نظر من را می پرسیدند که می گفتم »نه 
موافقم نه مخالفم « یعنی نظری ندارم اما در این 
دوره گفتم همین مطلب را نیز نمی گویم. ایشان 
افزودند: افرادی که بین خود و خدا، معتقدند که 
شایستگی و ش��رایط قانونی را دارند وارد شوند و 
مردم نیز با دیدن برنامه های آنان، انتخاب کنند. 

رهبر انقالب اسالمی در آغاز سخنانشان، جلسه 
را بسیار خوب و سخنان دانشجویان را در سطحی 
باال خواندند و انتش��ار دیدگاه های دانش��جویان 
را برای افکار عمومی مفید برش��مردند. ایش��ان 
همچنی��ن با توصی��ه مؤکد ب��ه حفظ آث��ار ماه 
مبارک رمضان در دیگر ایام سال گفتند: سلوک 
رمضانی بای��د در رفتارهای ش��خصی، عمومی، 
اجتماعی، دانش��گاهی، سیاسی و حکومتی بروز 
و استمرار یابد تا باب رحمت الهی گشوده بماند. 
پیش از س��خنان رهب��ر انقالب اس��المی، 9 تن 
از نمایندگان تش��کل های دانش��جویی به بیان 
دیدگاه   ها و راهکارهای خود نس��بت به مس��ائل 

کشور پرداختند. 
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همه امیدواری   ها درباره شلوغ نش��دن وزارت کشور و نیامدن آدم های 
جورواجور و بی ربط برای ثبت نام انتخابات ریاس��ت جمهوری، درست 
ش��ب قبل از آغاز زمان ثبت نام کاندیدا  ها با آخری��ن تدبیر روحانی بر 
باد رفت و رئیس جمهور به وزارت کشور دستور داد که برای ثبت نام از 
نامزدهای ریاس��ت جمهوری مطابق آنچه تاکنون عمل   می شد، عمل 
شود. این در حالی  است که شورای نگهبان دستورالعمل جدیدی را ابالغ 
کرده بود که مطابق آن، کسانی که شرایط کاندیداتوری را نداشتند، از 
همان مرحله اول ثبت نام نمی شدند. وزارت کشور هم اعالم کرده بود 
که مطابق آنچه شورای نگهبان ابالغ کرده، عمل خواهد کرد، اما روحانی 
که در برابر این اتفاقات سکوت کرده بود، شب قبل از آغاز زمان ثبت نام، 
ناگاه وزارت کش��ور را از این اقدام برحذر داشت. انتخاب چنین زمانی 
پس از چند روز بحث و سکوت روحانی نشان می دهد که رئیس جمهور 
خواسته فرصت واکنش را از شورای نگهبان بگیرد. با این حال، عباسعلی 
کدخدایی، سخنگوی این شورا با تأکید بر اینکه شورای نگهبان مدارک 
فاقد اعتبار را تحویل نخواهد گرفت، گفته است: »از نظر این شورا، ثبت 

نام بدون مدارک، ثبت نام لحاظ نمی شود. «
 با وصفی که رفت، سه شنبه، 21 اردیبهش��ت 1400 وزارت کشور در 
خیابان فاطمی تهران محل حضور آدم های متفاوتی به عنوان کاندیدای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��د. از زن تا مرد؛ از معمم تا کراواتی؛ از 
چادری تا بلوز شلوار؛ از کفن پوش و موتور سوار. آدم   هایی برای ثبت نام 
آمدند که شاید در عمرشان یک کافی شاپ را هم مدیریت نکرده اند، اما 

حاال می گویند می خواهیم رئیس جمهور شویم!
حجت االسالم جواد رویین تن از جمله چنین افرادی بود که امروز در 
وزارت کش��ور به عنوان داوطلب ثبت نام کرد. یک بانوی موتور سوار از 
نخستین ثبت نامی های متفاوت امروز وزارت کشور بود که علت حضور 
خود در انتخابات را خدمت به مردم دانست. امیررضا علیپور شهروند 2۷ 
ساله هم از ش��هروندان جوانی بود که امروز در تاالر وزارت کشور برای 

ثبت نام حاضر شد. 
یک داوطل��ب دیگر هم که خ��ود را اولین نامزد زن انتخابات ریاس��ت 
جمهوری می داند، گفت که دکتری علوم سیاس��ی دارد و حقوقدان و 
اقتصاددان است. وی با شعار انتخاباتی »ما می توانیم چون می خواهیم « 
در انتخابات ثبت نام کرد. نامزد دیگری با دغدغه محیط زیستی و نگرانی 
از خشک شدن دریاچه   ها و مناطق مختلف کشور در انتخابات ریاست 

جمهوری ثبت نام کرد. 
     کلید روحانی و ريموت من!

داوطلب دیگری با دس��ته ای از ریموت اتومبیل سواری در محل ثبت 
نام وزارت کشور حاضر شد. جوان   ترین داوطلب ثبت نامی روز نخست، 
متولد سال ۷۷ است که با شعار تغییر در آموزش و پروش و رفع تبعیض 

ثبت نام کرد. 
کفن پوش��ی یکی دیگر از داوطلب��ان نامزدی در انتخاب��ات هم از دید 
خبرنگاران حاضر در وزارت کش��ور دور نماند. وی که با قرآن و ماسک 
پرچم ایران وارد وزارت کشور شد خود را نوکر ملت ایران خواند و دلیل 
حضورش را نجات کشور از مشکالت اعالم و تأکید کرد: به هر ایرانی 240 

هزار یورو به صورت نقد باید پرداخت شود. 

   ثبت نام چهره ها
 وه��اب عزیزی دبی��رکل جهادگران ایران اس��المی نخس��تین چهره 
سیاسی بود که نام خود را به عنوان داوطلب نامزدی در انتخابات ثبت 
کرد. عزیزی شعار خود را »جهاد برای حل مشکالت مردم، جهاد برای 
قطع زنجیره فس��اد، ویژه خواری و رانت« اعالم کرد. او علت حضورش 
را »مطالبه مردمی « عنوان کرد و گفت: در این دوره از انتخابات مطالبه 
اصلی مردم سپردن مدیریت اجرایی کشور به دست چهره های جدید 

و غیر تکراری است. 

   ثبت نام اول وقت وزير ارتباطات   احمدی نژاد
محمدحسن نامی، وزیر ارتباطات دولت دهم هم دومین چهره شناخته 
شده ای بود که در انتخابات ریاس��ت جمهوری سیزدهم ثبت نام کرد. 
سرتیپ محمدحسن نامی  پس از ثبت نام در انتخابات با بیان اینکه 64 
برنامه آماده کردم، گفت: شش برنامه برای شش ماهه اول دولت است تا 

بتوانیم تعادلی بین وضعیت معیشتی مردم ایجاد کنیم. 

    سعید محمد ثبت نام کرد
سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا از چهره های 
انتخاباتی مهمی بود که در اولین روز ثبت نام در ستاد انتخابات وزارت 
کشور حاضر شد و نام نویسی کرد. سعید محمد هنگام ثبت نام در وزارت 
کشور با اش��اره به عزم جزم خود برای حضور در انتخابات تصریح کرد: 
خداوند آنقدر منابع به کشور داده که بتوانیم مشکالت مردم را کاهش 
داده یا حل کنیم. جوانگرایی در سازوکار  ها و ساختار  ها باید انجام شود و 

رمز موفقیت ما تکیه بر مردم است. 

   حسین دهقان ثبت نام کرد
حسین دهقان، وزیر سابق دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح همراه با 
همسرش در ستاد انتخابات کشور حضور یافت و در سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ثبت نام کرد. دهقان 64 س��اله است و در 
سابقه اجرایی خود فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران، جانشینی 
رئیس ستاد مشترک س��پاه، قائم مقام وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مس��لح )دولت هفتم(، معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد ش��هید و 
امور ایثارگران )در دولت های هشتم و نهم(، وزیر دفاع )دولت یازدهم( و 

مشاور کنونی مقام معظم رهبری در صنایع نظامی دارد. 

     استاندار پیشین داوطلب انتخابات  
محمود زمانی قمی، استاندار پیش��ین ایالم و چهارمحال و بختیاری و 
رئیس پیش��ین بنیاد باران ثبت نام کرد. معینی قمی سابقه مدیرکلی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان های هرمزگان و سیستان بلوچستان و 
معاونت سیاسی استان های ایالم، سمنان و همدان و مدیر عامل منطقه 
ویژه اقتصادی سلفچگان را در کارنامه خود دارد. وی استاندار پیشین 
استان های ایالم، چهار محال و بختیاری، مرکزی و یزد است. معینی از 
نزدیکان رئیس دولت اصالحات و عضو بنیاد باران است و تا سال 89 مدیر 

اجرایی آن بنیاد بوده است. 

     محمد زارع فومنی داوطلب نامزدی شد
حجت االسالم محمد زارع فومنی، دبیرکل حزب مردمی اصالحات به 
منظور ثبت نام در انتخابات، در تاالر وزارت کش��ور حاضر شد. وی در 
حاشیه ثبت نام داوطلبی ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران، گفت: 
50 درصد کابینه ام را زنان و 50 درصد کابینه را جوانان و مردان تشکیل 
می دهند. معاون اول من خانم خواهد بود و هر ایرانی از روزی که بنده 

انتخاب شوم ماهی سه میلیون یارانه دریافت می کنند. 

    4 برنامه اصلی سفیر سابق 
سید وحید کریمی سفیر پیش��ین ایران در نامبیا و دیپلمات پیشین 
در لندن و نیویورک ه��م از دیگر چهره های ثبت نام��ی امروز وزارت 
کشور بود که برنامه ریاس��ت جمهوری خود را بر چهار اصل مسکن، 
بهداشت، آموزش و حمل و نقل استوار دانست و تأکید کرد: مردم ما 
خسته هستند و باید دولت عملی و با خرد جمعی و نزدیک به اجماع 
داشته باشیم. هیچ کس نباید احساس کند که در دولت من مشارکت 

داده نشده است. 
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ف�ردی ک�ه معتقد اس�ت 
نمی ت�وان از لحاظ دفاعی، 
و  اقتص�ادی  سیاس�ی، 
تولی�دی کاری در داخ�ل 
انجام داد، اليق حکمرانی بر 
مردم نیست.   کسانی بايد 
بر سر کار بیايند که معتقد 
به مردم و جوانان باش�ند، 
عنصر جوان را قدر بدانند، 
عملک�رد انقالبی داش�ته 
باشند و حقیقتًا عدالتخواه 
باش�ند ضدفس�اد  و 

سخنگوی دولت:  قانون مجلس درباره
امحای دوربین های  آژانس الزام آور است

س�خنگوی دول�ت درب�اره موعد س�وم خ�رداد و ض�رب االجل 
مجل�س ب�رای امح�ای دوربین ه�ای آژان�س بین الملل�ی 
ان�رژی اتمی گف�ت: قان�ون مجل�س ال�زام آور اس�ت و تاريخ ۲1 
ماه مه درب�اره توافق بین اي�ران و آژان�س، تاريخی مهم اس�ت. 
به گزارش فارس، علی ربیعی سخنگوی دولت روز گذشته در نشست 
خبری هفتگی خود با خبرنگاران که به صورت تصویری برگزار ش��د، 
گفت: دیپلماسی فعال جمهوری اسالمی ایران در وین، در عرصه رفع 
تحریم  ها و در س��طح دوستی های منطقه ای و همس��ایگان برای حل 

مسائل جعلی و گسترش مناسبات به خوبی به پیش می رود. 
وی افزود: ما امیدواریم که همه طرف های برجام پیش از فرارسیدن آن 
موعد، مذاکرات جاری را برای احیای کامل برجام و عمل همه طرف  ها 
به تعهدات به سرانجام برسانند. ما ترجیح می دهیم احتمال تحقق این 
مسئله را به آینده بسپاریم و به همه اعضای برجام توصیه می کنیم که 

همچنان برای رسیدن به توافق پیش از مهلت قانونی تمرکز کنند. 
این عضو کابین��ه در ادامه گفت: قانون مجلس الزام آور اس��ت و تاریخ 
21مه در خصوص توافق بی��ن ایران و آژانس، تاریخی مهم اس��ت. ما 
عجله ای برای به سرانجام رساندن گفت وگو  ها نداریم اما از فرسایشی 
شدن آن نیز جلوگیری می کنیم و با دقت و در عین حال با سرعت الزم 
گفت وگو  ها را پیش می بریم، از این رو نمی خواهیم هیچ تاریخی مانع 
از این شود که پیگیری دقیق سیاست  ها با تعجیل روبه رو شود. ربیعی 
خاطرنشان کرد همانطور که پیشتر نیز گفته شده االن برای اظهار نظر 
زود است و در صورتی که گفت وگو  ها در مس��یر درست به پیش برود 

توافق محدود در مورد تاریخ منوط به تصمیمات در تهران است. 
سخنگوی دولت در ادامه با تأکید بر اینکه کاهش سطح تنش و افزایش 
امید به اعاده وحدت امت اولویت سیاست خارجی کشور است، گفت: 
مسائلی نظیر موضوع حقوق فلسطین ها، تالشی مشترک برای بازسازی 

منطقه ای را در دستور کار همسایگان قرار خواهیم داد. 
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