
حسن روحانی، رئیس جمهوری، صبح دوشنبه در همایش 
استانداران و فرمانداران سراسر کشور با تسلیت به مناسبت 
ایام فاطمیه گفت:   »نظام ما روی رفراندوم است و آن همه پرسی 
اول بود که تعیین کرد نظام ما جمهوری اسالمی است.« سخنرانی 
که صداوسیما ترجیح داد آن را به صورت زنده پخش نکند. اتفاقی 
که اعتراض سخنگوی دولت را در پی داشت و او با »ناشایست« 
خواندن این عمل از آن انتقاد کرد. صحبت های رئیس جمهوری 
در جمع استانداران و فرمانداران درحالی است که اصالح طلبان 
دیگر«  »بدعتی  را  اجرایی  هیأت های  در  صالحیت ها  بررسی 
صالحیت های  رد  برای  نظارت  هیأت های  که»بار  دانسته اند 
گسترده« را سبک می کند. روحانی در این همایش همچنین با 
اشاره به اظهارات برخی درباره موضوع رفراندوم افزود:   »برخی از 
کلمه رفراندوم خوش شان نمی آید؛ این درحالی است که پایه 
انتخابات ما از رفراندوم شروع و نظام ما روی رفراندوم بنا شده 
است و آن همه پرسی اول بود که تعیین کرد نظام ما جمهوری 
اسالمی است و همان همه پرسی به ما گفت که اسالمیت و 

جمهوریت را مورد نظر قرار دهیم.«

باید پاسدار اسالمیت و جمهوریت نظام باشیم
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه همه باید پاسدار اسالمیت 
و جمهوریت نظام باشیم، گفت:   »پاسداری از جمهوریت یعنی 
پاسداری از والیت عامه، نظر و خواست مردم؛ ما به همین رأی 
دادیم و نظام ما از دهم و یازدهم فروردین سال 58 آغاز شد. 
اتفاقا یکی از پایه های قانون اساسی ما نیز همه پرسی است 
و این قانون بعد از انتخابات اعضای خبرگان قانون اساسی 
مجددا با رفراندوم تبدیل به قانون اساسی شد، در بازنگری 
نیز مجددا با همه پرسی و رفراندوم تبدیل به قانون اساسی 
کشور شد.« او با بیان اینکه اخیرا برخی به کلمه همه پرسی 

حساسیت پیدا کرده اند، اضافه کرد:   »برخی از حساسیت ها 
نه به اندازه ویروس کرونا اما خطرناک است و ما باید مواظب 
باشیم این بیماری سرایت نکند و نظر دیگری نسبت به این 
اصل مهم و اساسی که در کشور و قانون اساسی ما وجود دارد، 
پیدا نکنیم.« رئیس جمهوری تصریح کرد:    »قانون اساسی پایه 
کار ماست و مشروعیت همه ما بدون استثنا از قانون اساسی 
است و مشروعیت  قانون اساسی و همه قوانین و مقررات نیز 
از آرای مردم است.« روحانی با بیان اینکه ما از دوران مشروطه با 
مسأله آرای مردم، انتخابات و مجلس آشنا شدیم، افزود:   »همه 
فداکاری ها در دوران مشروطه برای حاکمیت آرای مردم بود و 
حاکمیت ملی یکی از اهداف ملی مشروطه و انقالب اسالمی 
ایران بود؛ مردم باید بر سرنوشت خود حاکم شوند و حاکمیت 
ما بر خود نیز به دستور خداست و کسی نمی تواند این حاکمیت 
را که حاکمیت ملی است، نقض کند.« رئیس جمهوری با بیان 
اینکه انقالب مشروطه از مسیر خود منحرف شد و استبدادگران 
آمدند و مسلح شدند و انتخابات تبدیل به تشریفات انتصابات 
شد، تأکید کرد:   »بزرگ ترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی 
روزی است که انتخابات تبدیل به تشریفات شود و جای دیگری 
انتصاب کنند و مردم پای صندوق بروند و تشریفات انتخابات را 
انجام دهند؛ خدا نکند چنین روزی برای کشور ما پیش بیاید.«  
رئیس جمهوری در ادامه صحبت های خود بر لزوم وجود رقابت 
در انتخابات های مختلف تأکید کرد و گفت:   »اگر به شما بگویند 
وارد یک فروشگاه بزرگ شوید و یک جنس را انتخاب کنید 
درحالی که فقط یک جنس و یک مارک وجود دارد دیگر انتخاب 
الزم نیست و دیگر نیازی نیست که بزرگ خانواده به فروشگاه 
برود بلکه فرزند آن خانواده می تواند به فروشگاه برود و پس از 

پرداخت پول همان یک جنس موجود را خریداری کند.«      
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یان  بستری شــدن محمدرضا شــجر
در بیمارســتان دوســتدارانش را  دل نگــران کرد

یــن ره ســالمت ُبگز

همیشه عاشقت 
هستم، از طرف »کوبی«

 مهری که مردم جاری کردند

 پروازهای نیمه تمام 
در آسمان ایران

جمالتی برای وداع با اسطوره دنیای ورزش

آخرین وضع روستاهای سیل زده 
سیستان وبلوچستان  و هرمزگان 17 روز 
بعد از شروع بحران 

3 حادثه هوایی در 3 روز خبرساز شد

13 حه
صف

 ساقط شدن
 هواپیمای نظامی
یکا در افغانستان آمر

3 حه
صف

14 حه
صف

10 حه
صف

تیتر یک
رئیسجمهوری:

می ترسم روزی کلمه جمهوریت نیز جرم شود
مهم ترین محور سخنان رئیس جمهوری چه بود

یادداشت

آقــای  گـــــــذشته  روز  سخـــــــــنان 
همایــش  در  را  رئیــــــس جمـــــــهوری 
کشــور  فرمـــــانداران  و  استـــــانــــــداران 
مـــهــــــم تــریــــن  از  یـــکی  می تـــــوان 
طــی  روحانــی  آقــای  سخنرانی هــــــای 
بــه  شــاید  دانســت.  اخیــر  ســال های 
همیــن علــت اســت کــه صداوســیما از 
پخش مســتقیم آن اجتناب کــرد و اجازه 
نــداد کــه جامعــه بــه صــورت مســتقیم از 

شــود. مطلــع  مواضــع  ایــن 
این سخنرانی محورهای گوناگونی 
گفت  بتوان  شاید  ولی  داشت، 
آن بحث جمهوریت  مهم ترین محور 
چون  آن  تحقق  شیوه های  و  نظام 
انتخابات بود. درباره اصل  رفراندوم و 
که  دادند  هشدار  نظام  جمهوریت 
می ترسم کلمه جمهوری که در قانون 
اساسی هست، روزی به یك جرم تبدیل 
شود. اگر چه این کلمه در قانون اساسی 
با اسالمی ذکر شده است  در ترکیب 
آن به قلب مفهوم  ولی نادیده گرفتن 
جمهوری  شد.  خواهد  منجر  انقالب 
معنایی روشن دارد. بنیان گذار انقالب 
همان  به  کردند  اعالم  به صراحت 
است.  جمهوری  همه جا  که  معنایی 
معنای آن نیز پیچیده نیست. جمهور 
یعنی همه مردم را شامل می شود که 
باید در شکل دادن به ارکان حکومت 
نقش داشته باشند. این نقش از خالل 

انتخابات و سایر شیوه های مشارکت 
عمل  گونه ای  به  اگر  می شود.  محقق 
شود که در انتخابات نامزدهای یك قشر 
محدود حضور پیدا کنند، به طور طبیعی 
نمی شود.  محقق  جمهوری  مفهوم 
نامزدهای  که  بی معناست  امر  این 
تعداد زیادی از احزاب سیاسی رسمی 
کشور فاقد صالحیت برای شرکت در 
تعارض  از  حد  این  باشند.  انتخابات 
احزاب  نامزدهای  اگر  است.  عجیب 
رسمی فاقد صالحیت هستند پس چه 
کسی صالحیت دارد؟ نامزدهای 15 حزب 
اصالح طلب به طور کامل در انتخابات رد 
شده اند! تازه فراموش نکنیم که احزاب 
قبول  مورد  اصول گرا  و  اصالح طلب 
بنابراین و  از جامعه هستند.  بخشی 
بتوانند  که  افرادی  مجموعه  عمل  در 
در  کنند،  نمایندگی  را  جمهور  و  مردم 
انتخابات باقی نگذاشته اند. از این رو 
آقای رئیس جمهوری هشدار می دهد 
که انتخابات نباید به تشریفات تبدیل 
شود. همچنان که آقای رئیس جمهوری 
در ادامه و در توییتی و به درستی اعالم کرد 
که بزرگ ترین خطر برای حاکمیت ملی 
کشور »تشریفاتی«شدن انتخابات است 
و اینکه جای دیگری انتصاب بفرمایند؛ 
فقط  و  بروند  رأی  صندوق  پای  مردم 

تشریفات انتخابات را انجام دهند.         
ادامه در صفحه 2
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می ترسم روزی کلمه 
جمهوریت نیز جرم شود

رئیس  جمهوری:

6 حه
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1 حه
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 بزرگ ترین خطر دموکراسی تبدیل شدن انتخابات به تشریفات است

مهدی حسنی/شهروند


