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 چرا این دولت با همه ضعف هایی که دارد باید ادامه دهد؟

آى است وِ دٍلت تَاى اداسُ وطَس سا اص دست دادُ ٍ ثبیذ تشتیجبتی اتخبر ضَد تب ثش اسبس  هسبئل جبسی وطَس ّبی غَست گشفتِ دس خػَظثحثیىی اص 

دس اختیبس  حلیایذُ ٍ ساُ است وِ دٍلت وًٌَی  ثشای اداسُ وطَس دس ضشایظ وًٌَیدس ّویي ًمغِ، پبیبى فؼبلیت دٍلت اػالم ضَد. ایي ًگبُ ثش ایي استذالل آى 

؟ ٍ ّوبى ثْتش وِ اص اثضاسّبی لبًًَی وِ دس جوَْسی اسالهی پیص ثیٌی ٍ حبل وِ ایٌگًَِ است، ثمبی چٌیي دٍلتی چِ سَدی ثِ حبل خَدش ٍ هشدم داسد ًذاسد

 دس پبسخ ثِ ایي هسئلِ دٍ پبسخ لبثل اسائِ است: طبًذ ٍ اٍ سا استیضبح ًوَد.ٍ سئیس جوَْس سا ثِ هجلس و ضذُ استفبدُ وشد

 عزل رئیس جمهور با در هظر گرفتن قاهون اشاشی:

دس جوَْسی اسالهی ایشاى، سئیس جوَْس دس غَست تخلف یب ػذم تَاًبیی سییس جوَْس اص اًجبم ٍظبیف لبًًَی خَیص ، ثِ دٍ عشیك اص وبس خَد 

دس غَستی وِ دٍ سَم ول ًوبیٌذگبى هجلس ضَسای اسالهی ثِ ػذم وفبیت سئیس جوَْس سای دٌّذ ٍ سّجشی ّن سای آى ّب سا . ۱ثشوٌبس هی ضَد: 

دس غَستی وِ حذالل یه سَم » لبًَى اسبسی پیشاهَى استیضبح ٍ ثشوٌبسی سییس جوَْس چٌیي ثیبى هی داسد : ( ۲ثٌذ )  ۹۸تػَیت ًوبیذ. هغبثك اغل 

لس ضَسای اسالهی سییس جوَْس سا دس همبم اجشای ٍظبیف هذیشیت لَُ هجشیِ ٍ اداسُ اهَس اجشایی وطَس هَسد استیضبح لشاس دٌّذ، اص ًوبیٌذگبى هج

سییس جوَْس ثبیذ ظشف هذت یه هبُ پس اص عشح آى دس هجلس حبضش ضَد ٍ دس خػَظ هسبیل هغشح ضذُ تَضیحبت وبفی ثذّذ. دس غَستی وِ 

هخبلف ٍ هَافك ٍ پبسخ سییس جوَْس، اوثشیت دٍ سَم ول ًوبیٌذگبى ثِ ػذم وفبیت سییس جوَْس سأی دادًذ هشاتت جْت پس اص ثیبًبت ًوبیٌذگبى 

دس غَستی وِ دیَاى ػبلی وطَس حىن ثِ تخلف سئیس جوَْس اص ٍظبیف لبًًَی . ۲« سسذ. اجشای ثٌذ دُ اغل یىػذ ٍ دّن ثِ اعالع همبم سّجشی هی

لبًَى اسبسی یىی اص ٍظبیف ٍ اختیبسات سّجش، ػضل سئیس جوَْس  ۱۱۱اغل  ۱۱تػَیت سّجشی لشاس گیشد. ثشاسبس ثٌذ اش ثذّذ ٍ حىن هزوَس هَسد 

ثبضذ. ػضل ٍی تَسظ همبم سّجشی ٍلتی هیسش است وِ هػبلح وطَس ایجبة ًوَدُ ٍ ػالٍُ ثش آى دیَاى ػبلی وطَس سئیس جوَْس سا ثِ تخلف اص  هی

لبًَى اسبسی ٍ لبًَى تؼییي حذٍد ٍظبئف ٍ اخیتبسات ٍ هسئَلیتْبی سئیس جوَْس هػَة  ۱۱۱ذ. ) س.ن : اغل ٍظبیف لبًًَی هحىَم وشدُ ثبض

۱۳۳۱.) 

سئیس جوَْس  اص گَى ثیبى ًوَد وِ ّش چٌذ دس لبًَى اسبسی هَضَع ًظبست هجلس ثش دٍلت ثِ عَس ػبم ٍ سئَال ٍ استیضبحدس اداهِ پبسخ ثِ ایي هسئلِ ثبیذ ایي

ضَد ٍ ًْبیتب ثِ اثضاسّبی دس اختیبس ًوبیٌذگبى هجلس ضَسای اسالهی ثشای اػوبل حك لبًًَی خَد اص تزوش ضشٍع هی اهب هغشح ضذُ است،عَس خبظ  ثٍِ ٍصساء 

ام یه اص ضَد.ًىتِ هْن دس ایٌجب آى است وِ الصم است ًوبیٌذگبى ثشای ًظبست ثش هجوَػِ دٍلت هتٌبست ثب هَضَع پذیذآهذُ اص ّش وذاستیضبح ختن هی

افىبس ٍ  هؼِ ثالفبغلِاثضاسّبیی وِ دس اختیبسضبى لشاس گشفتِ ثبیذ استفبدُ وٌٌذ. ثیبى ایي ًىتِ اص ایي حیث اّویت داسد وِ هؼوَال ثب ٍلَع ضشایظ خبظ دس جب

وِ حل ٍ وٌذ. حبل آًىِ پیص اص ثشوٌبسی، لبًَى هسیشّبی دیگشی سا ًیض پیص ثیٌی وشدُ است. جذای اص آىثشخی اص هغبلجبت ثِ سوت ثشوٌبسی سَق پیذا هی

دس  ،ػضل هسئَالىًیست، ّش چٌذ  آًبىّبی اجشایی وطَس اػن اص ٍصیشاى ٍ سئیس جوَْس، لضٍهب ٍاثستِ ثِ ثشوٌبسی فػل ثسیبسی اص هطىالت هشثَط ثِ دستگبُ

 ضَد.هٌبفغ هلی وطَس هحسَة هیهطىالت هشدم ٍ  آخشیي ساّىبس ثشای سبهبى دادى ثِ ّبی دیگش هَثش ًیفتذوِ ساُغَستی

 عزل رئیس جمهور با در هظر گرفتن شرایط شیاشی کشور:

ثِ سوت ػضل سئیس  ّب ٍ افىبس ػوَهی هجذدارٌّیت ،ِغَست گشفت سبثمِ اسص لیوت وبالّب ٍ ًَسبًبت ثیاهب دس صهیٌِ هسبئل اخیش وطَس وِ دس پی افضایص 

هٌذی ٍ ثب ّذف حل هسبئل التػبدی ٍ هؼیطتی هشدم، عشح هَضَع ثشوٌبسی ٍ دغذغِسش دلسَصی  ًیشٍّبی اًمالثی اص ای اصجوَْس سَق پیذا وشدُ است ٍ ػذُ

دس ایي ایبم ثب عشح هَضَع استؼفبی سئیس جوَْس ثذًجبل همبغذ  علجبىجتِ دس ایي هیبًِ ثشخی اص اغالحال .ًوبیٌذگشی هیهغبلجِاص لَُ همٌٌِ سئیس جوَْس سا 

تطخیع ضشٍست ایي الذام ثِ عَس عجیؼی ثش ػْذُ ًوبیٌذگبى هشدم دس هجلس  دس ایي هتي سٍی سخي ثب آًْب ًیست.سیبسی ٍ جٌبحی خَد ّستٌذ وِ فؼال 
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 صهیٌِدس ایي  وٌذ یب خیش؟هطىالت پذیذآهذُ هیآیب ٍضؼیت وًٌَی ٍ ػضل سئیس جوَْس ووىی ثِ حل  «صهبى»ٍ  «شایظض»ثب لحبػ اّویت  اهباست، ضَسای 

آیب غیش اص ایي است وِ ّذف اغلی اص اػوبل لبًَى  تش تطخیع چٌیي هَضَػی اص حیث هٌفؼت داضتي ثشای هشدم ٍ دس ًظش گشفتي ضشایظ صهبًی است.ًىتِ هْن

سئیس جوَْس  لس ضَسای اسالهی دس اٍلیي فشغت هوىيتػَس وٌیذ وِ هج اهَس التػبدی ٍ هؼیطتی هشدم است؟یب ٍصساء سبهبى پیذا وشدى ثش سئیس جوَْس ٍ 

 خَاّذ داد؟ ثِ سئیس جوَْس ساهغبلجبت ٍ هسبئل حل ًبضذُ وًٌَی  اهىبى تحمك اجبصُ ٍ  هبًذُ، آیب فشغت ثبلیُ استسا اص همبم خَد ػضل ًوَد

 تش ثشگضیذُ اًذدیگش آى است وِ سئیس جوَْس ثشآهذُ اص سای هشدم است. اگش چٌبًچِ سای ٍ اسادُ هشدم دس هیبًِ ساُ اص سئیس جوَْسی وِ پیصًىتِ هْن 

اسبسی ٍ  یهجٌب ،هالحظِ هْندست ثِ اًتخبة دیگشی ثضًٌذ. ایي  یبثٌذ وِ، دس فشغت ثؼذی ایي اهىبى سا هیتغییش وٌذ ثذلیل ًبوبسآهذی ٍ ضؼف دس ػولىشد

یي ثِ هشدم ثشای جوَْسی اسالهی دس تبسیخ اًمالة اسالهی ثَدُ است ٍ ّن حضشت اهبم سحوِ اهلل ػلیِ ٍ ّن سّجش هؼظن اًمالة اسالهی ثب اػتمبد ثٌیبد ثبثت

اهبم سحوِ اهلل ػلیِ ثسیبس وَضیذًذ تب وبس  غذس وِ حضشتثٌیلضیِ الجتِ  اًذ.پشداختِ ّبٍ تذاٍم فؼبلیت دٍلت ّبی صهبًِ خَدسبالسی دیٌی ثِ حوبیت اص دٍلت

دس غذس ّبی ثٌیچشا وِ خیبًت ؛ضَد، یه استثٌبء تلمی هیهٌجش ًگشدد ٍ تجشثِ اٍلیي سئیس جوَْس اسالهی ایشاى ثِ ػذم وفبیت ٍی ثِ ثشوٌبسی ختن ًطَد

اهبهبى اًمالة اسالهی سٍیىشد ٍ هَاضغ اغَلی ٍ ثبثت  ،ّبس دیگش دٍساىد اهب .وشدهغلَة دس همبثل ًظبم سلغِ تجذیل هی یػوال ایشاى سا ثِ وطَسصهبى جٌگ 

ثب ایي حبل سٍش ّبی وٌتشلی دیگشی ثشای تٌظین سفتبسّب ٍ  ثَدُ وِ اص سَی هشدم اًتخبة ضذُ است. سئیس جوَْسیتبییذ سای هشدم ٍ ووه ٍ حوبیت اص 

 استفبدُ وشد.ػولىشد دٍلت ٍجَد داسد وِ هی تَاى اص آًْب ثِ هَلغ ٍ اغَلی 

 


