رٌّوَدّای اًتخاتاتی ()2
ترگسیذُ تیاًات هقام هعظن رّثری پیراهَى اًتخاتات
 .1زهاىشٌاس ٍ هذتر
رّجزى در پطتیجبًى اس رئیس جوَْر ّیچگًَِ درًگى ًوىکٌذ .کسى را کِ هزدم اًتخبة کٌٌذ ٍ رئیس جوَْر
لبًًَى کطَر ضَدّ ،ویطِ هَرد احتزام ٍ تکزین ٍ حوبیت جبهى رّجزى در ّوِى دٍلتّب ثَدُ؛ ثًذ اس ایي ّن
ثبیذ ثبضذ .اهب آىچِ در درجِى اٍل اّویت لزار دارد ،ایي است کِ اّتوبم ّوِى هزدمً ،خجگبى هزدم ٍ هسئَالى
گًَبگَىِ ثخصّبى هختلف ایي ثبضذ کِ رئیس جوَْرى اًتخبة ضَد کِ ثتَاًذ گزُّبى سًذگى هزدم را در
دٍراى کًٌَى ثبس کٌذ؛ ٍنبیف ایي دٍرُ را ثطٌبسذ ٍ ثب لَت ٍ التذار ثِ آى يول کٌذ1.
 .2دستاًی کِ تایذ کامّا را شیریي کٌذ
رییس جوَْر یکى اس هَثزتزیي ٍ ،در دستگبُ اجزایى هَثزتزیي يٌػز ثزاى حل هسبئل کطَر است .در هیبى
هسئَالى کطَرّ ،یچ هسئَلى ثِ لذر رییس جوَْر در لبًَى اسبسى هب اهکبًبت ٍ تَاًبیىّب ٍ يزغِى يهین
خذهتگشارى ًذارد .ثَدجِى کطَر ٍ ّوِى هسئَالى قزاس اٍل اجزایى کطَر در اختیبر اٍست؛ اٍست کِ
هىتَاًذ کطَر را آثبد کٌذ ٍ اس لحبل يلوى ٍ غًٌتى ٍ هسبئل اًسبًى ٍ یب اس لحبل اهٌیت ،کطَر را ثِ پیص
ثجزد؛ کفبیت ٍ تَاًبیىّبى اٍست کِ هىتَاًذ سًذگى را در کبم هزدم ضیزیي کٌذ .آىچِ هَرد ًیبس هلت ٍ
کطَر است ،رئیسجوَْرِ کبرآهذ ٍ ثبکفبیت است .هسئَلیتّبى حسبس ٍ تبریخىِ اهزٍس ثز دٍش رئیس
لَُى هجزیِى هبست .لبًَى ّوِ چیش را در اختیبر رئیس لَُى هجزیِ لزار دادُ است2.
 .3هَهي تِ ّذفّاى اًقالب
ّز دٍرُ خػَغیتى دارد ٍ ّز کذام اس هسئَالى در دٍرُّبى گذضتِ کبرّبیى اًجبم دادًذ .اهزٍس هب احتیبج
دارین کِ در کطَرهبى تالش ٍ پیطزفت ٍ رضذ يلوى ٍ فٌبٍرىّ ،وزاُ ثب يذالت اجتوبيى ٍ هجبرسُى ثب فسبد
ثبضذ .آىچِ ثزاى رئیس جوَْر آیٌذُ ثسیبر هْن است ،ایي است کِ ثب ّوِى ٍجَد در پى کبر ٍ تالش ثزاى
هزدم ثبضذ .لذا هي در اٍل سبل يزؼ کزدم؛ آىچِ کطَر احتیبج دارد ،رئیس جوَْر ثبًطبـ ،هػون ،کبرداى،
تَاًب ،پی گیز ٍ ثب حَغلِ است؛ رئیس جوَْرى کِ لذر هزدم را ثذاًذ؛ ثب هزدم غویوى ثبضذ؛ ثزاى هزدم
هجبّذت کٌذ؛ ثزاى هزدم کبر ٍ تالش کٌذ؛ نزفیتّبى کطَر را آىچٌبى ثِکبر ثگیزد کِ هزدم ثتَاًٌذ اس ایي
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نزفیتّب در ّوِجب ثْزُهٌذ ضًَذ؛ رئیس جوَْرى کِ ايوبق کطَر ٍ رٍستبّبى دٍرافتبدُ ثزاى اٍ ثب تْزاى
تفبٍتى ًذاضتِ ثبضذ؛ حك هزدم ضْزّبى ثشرگ ٍ کَچک در ًهز اٍ یکسبى ثبضذ؛ ثتَاًذ ثزاى رفى تجًیؽ ٍ پُز
کزدى ضکبف هیبى ثزٍتوٌذاى ٍ فمزا تالش ٍ کبر کٌذ؛ رئیس جوَْرى ضجبو ،ثب تذثیز ٍ مۆهي ثِ ّذفّبى
اًمالة ٍ ًهبم ثبضذ3.

 .4یا دیي یا هردمساالری!
اگز کسى سز کبر ثیبیذ کِ هكیى ٍ تسلین آىّب ثبضذ – کِ الجتِ هب چٌیي کسى را ًذارین کِ سز کبر ثیبیذ ٍ هكیى
آىّب ثبضذ – الجتِ آىّب خَضحبل خَاٌّذ ضذ ٍ حزفى ّن ًذارًذ؛ اهب اگز کسى آهذ کِ احسبس کزدًذ ثِ
اًمالة ٍ اسالم ٍ هٌبفى هلى پبیجٌذ است ٍ ثِ هجبرسُى ثب دضوٌبى ثیيالوللى ٍ تسلین ًطَى در همبثل
سٍرگَیىّبى آىّب هًتمذ است ،خَاٌّذ گفت هزدمسبالرى ٍجَد ًذارد؛ اگز ضخع هتذیي ثبضذ ،ثیطتز ّن
خَاٌّذ گفت .آىّب هًتمذًذ کِ هزدمسبالرى ،هزدمسبالرىِ سکَالریشُ ضذُ است؛ ثبیذ حتوبً اس دیي جذا ضَد
تب اسوص را هزدمسبالرى ثگذارًذ4.
 .5اصَلگرای اصالحطلة
ثٌذُ ديَاى اغالحقلت ٍ اغَلگزا را ّن لجَل ًذارم؛ هي ایي تمسینثٌذى را غلف هىداًنً .مكِى همبثل
اغَلگزا ،اغالحقلت ًیست؛ ًمكِ همبثل اغالحقلت ،اغَلگزا ًیستً .مكِى همبثل اغَلگزا ،آدم ثىاغَل ٍ
الاثبلى است؛ آدهى کِ ثِ ّیچ اغلى هًتمذ ًیست؛ آدم ّزّزى هذّت است .یک رٍس هٌبفى اٍ یب فؿبى يوَهى
ایجبة هىکٌذ کِ ثطذت ؾذ سزهبیِگذارى ٍ سزهبیِدارى حزکت کٌذ ،یک رٍس ّن هٌبفىاش یب فؿب ایجبة
هىکٌذ کِ قزفذار سزسخت سزهبیِدارى ضَد؛ حتّى ثِ ضکل ٍاثستِ ٍ ًبثبثص! ًمكِى همبثل اغالحقلجى ،افسبد
است .ثٌذُ هًتمذ ثِ اغَلگزاى اغالحقلجن؛ اغَل هتیي ٍ هتمٌى کِ اس هجبًى هًزفتى اسالم ثزخبستِ ،ثب اغالح
رٍشّب ثِ غَرت رٍسثِرٍس ٍ ًَثًَِ5.
 .6جَاىّا تَْش تاشٌذ...
ًسل جَاى هب خَضجختبًِ اهزٍس یک ًسل غبلت در سزتبسز کطَر است .جَاًْب ثَْش ثبضٌذ ،ثیذار ثبضٌذ.
هًیبرّب هطخع است .در اًتخبثبت ،ایي آگبّى ثبیذ اثز کٌذ؛ در ثیبى خَاستِ ّبى هلت ایي آگبّى ثبیذ تأثیز
ثگذارد؛ در حؿَر گًَبگَى ،در هسبئل هختلف ،ایي آگبّى ثبیستى اثز ثگذارد .هلت ایزاى در اًتخبة ّبى
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خَد – هًیبرّبى اًتخبثبت را هي آى رٍس يزؼ کزدم ،ایي ّن هکول آًْبست – تَجِ کٌذ؛ کسبًى ثب رأى هلت
سز کبر ًیبیٌذ کِ در همبثل دضوٌبى ثخَاٌّذ دست تسلین ثبال ثجزًذ ٍ آثزٍى هلت ایزاى را ثجزًذ .کسبًى سز کبر
ًیبیٌذ کِ ثخَاٌّذ ثب تولك گَئى ثِ غزة ،ثِ دٍلت ّبى غزثى ،ثِ دٍلت ّبى سٍرگَ ٍ هستکجز ،ثِ خیبل
خَدضبى ثخَاٌّذ ثزاى خَدضبى هَلًیتى در سكح ثیي الوللى دست ٍ پب کٌٌذ .ایٌْب ثزاى هلت ایزاى ارسضى
ًذارد .کسبًى سز کبر ًیبیٌذ کِ دضوٌبى هلت ایزاى قوى ثَرسًذ کِ ثِ ٍسیلِ ى آًْب ثتَاًٌذ غفَف هلت را اس ّن
جذا کٌٌذ ،هزدم را اس دیي ضبى ،اس اغَل ضبى ،اس ارسش ّبى اًمالة ىضبى دٍر کٌٌذ .هلت ثبیذ آگبُ ثبضذ .اگز
کسبًى ثز سز کبر ثیبیٌذ کِ در هزاکش گًَبگَى سیبسى یب التػبدى ثِ جبى ایٌکِ ثِ فکز اداهِ ى راُ اهبم ٍ
ارسضْب ٍ اغَل تزسین ضذُى ثِ ٍسیلِ ى اهبم ثبضٌذ ،ثِ فکز ثِ دست آٍردى دل فالى لذرت غزثى ٍ فالى
هستکجز ثیي الوللى ثبضٌذ ،ثزاى هلت ایزاى هػیجت خَاّذ ثَد .ایي آگبّى ثزاى هلت السم است6.
 .7اًتظار هردم :تالش ٍ جذیت دٍلت
اًتهبر هزدم اس دٍلت ٍ رئیس جوَْر هٌتخت ایي است کِ تالش ٍ جذیت کٌٌذ .تػَر ثٌذُ – ثب ضٌبختى کِ در
قَل ایي هذت اس احسبسبت هزدم دارم – ایي است کِ هزدم هبیلٌذ تالش ٍ کبر ٍ لبقًیت ٍ جذیت را در يول
هسئَالى هطبّذُ کٌٌذ .گبّى ًتیجِیى دیز ثِ دست هىآیذ .ثًؿى اس اّذاف ،کبرِ یک سبل ٍ دٍ سبل ًیست؛
تالش هستوزى السم داردّ .ویي لذر کِ هزدم ثجیٌٌذ هسئَل يبلى کطَر ٍ دیگز هسئَالى دارًذ کبر ٍ تالش
هىکٌٌذ ،خطٌَد ٍ راؾى هىضًَذ .هزدم اس هب کبر السم دارًذ؛ خذهت هىقلجٌذ ٍ تَلى دارًذ؛ ٍ حك ثِ جبًت
آىّبست7.
 .8قذرت عثادت است اگر...
هي ثِ رئیس جوَْر هحتزم ثزادراًِ تَغیِ هىکٌن؛ در ّوِى حبالتّ ،ویي احسبسى را کِ اهزٍس ثیبى کزدیذ –
احسبس خذهتگشارى ثِ هزدم – ثزاى خَدتبى حفم کٌیذ .لذرت اگز ثب ّذفِ خذهت ثِ هزدم ثبضذ ،يجبدت
است .ضبیذ ّیچ يجبدتى ثبالتز اس يجبدتِ هسئَلى ًیست کِ ثِ خبقز تالش ٍ خذهت ثِ هزدم ،اس راحت ٍ آسبیص
ٍ اهٌیتِ خَد غزفًهز هىکٌذ .ایي رٍحیِى خذهتگشارى ،خبکسبرى ،تَاؾى در همبثل هزدم ٍ ضٌبخت يهوت
هزدم را ثزاى خَدتبى حفم کٌیذ ،کِ ایي ًًوت ثشرگى است .اس خذاى هتًبل لحهِیى غبفل ًطَیذ .ایي
تَفیمبت ثِ فؿل ٍ لكف الْى ثِ هب دادُ هىضَد .ثبیذ خَد را لبثل رحوت ٍ تفؿالتِ رٍسافشٍى الْى کٌین .ثب
یبد خذا ٍ ثب تَکل ثِ خذا ٍ ثب اخالظ در يول ،ثبیذ ثتَاًین جلت رحوت الْى ثکٌین .اگز جلت رحوت الْى
ضذّ ،وِى هطکالت آسبى هىضَد ٍ هَاًى اس سز راُ ثزخَاّذ خبست8 .
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 .9حرفّای تذٍى اهتیاز
جَاىّبى هب ،اّل فکز هب ،اّل فزٌّگ هب تأهل کٌٌذ؛ هسئَلیي کطَر ثِ سوت سیبستّبى اسالهى حزکت
کٌٌذ .ایٌى کِ یب هسئَالى هب ،یب در دٍرُ ّبى اًتخبثبت هثل ٍؾى کًٌَىً ،بهشدّبى اًتخبثبتى هب ثزاى جلت تَجِ
دیگزاى حزفّبى غزثى ّب را تکزار کٌٌذ ،ایي ّیچ اهتیبسى هحسَة ًویضَد .اهتیبس ایي ًیست کِ هب آى چیشى
را ثگَیین کِ غزة هى پسٌذد .ایيّب کسبًى اًذ کِ ثب فکز ایزاًى ،فکز اسالهىَّ ،یت اسالهى ٍ ایزاًى
هخبلفٌذ9.
 .11حجت درًٍی
ثًؿىّب ّستٌذ کِ خیلى ٍسَسِ هىکٌٌذ – آیب ایي ،آیب آى؟ آیب ایي ،آیب آى؟ – آخزش ّن یب هججَر هىضًَذ
ثِ قبق جفت ٍ استخبرُ هتَسل ضًَذ ٍ یب اغالً اس خیز رأى دادى هىگذرًذ ،ًِ .اًسبى فکز هىکٌذ؛ ثِ کسى
هىرسذ ٍ هىگَیذ :خذایب! ًتیجِى تحمیمبت هي ایي است .هي قجك حجت درًٍى خَدم – کِ يمل ٍ تفکز
است ٍ -ثز اسبس هطَرتى کِ ثب دیگزاى داضتِام ،رأى هىدّن .خذاى هتًبل لجَل هىکٌذ؛ ٍلَ ایي تطخیع،
درست ًجبضذ .ثٌبثزایي ًجبیذ ٍسَسِ کزد .هًیبرّب ،هًیبرّبى رٍضٌى است .جَسبسى ٍ تجلیغبت درٍغیي ٍ ثزاق ٍ
رًگیي ًجبیذ اًسبى را اس ضٌبخت حمیمت دٍر ثذارد10.
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