


4

5

6

8

10

12

13

14

18

19

22

26

فهرســـــت

مدیرمسئول: غالم نبی گلستانی
سردبیر: حسن شرفیان

صفحه آرا: مریم مقیمی خیرآباد
طراح جلد: محمدرضا اسحاق زاده

صاحب امتیاز: واحد فرهنگی موسسه 
آموزش عالی اقبال الهوری

جستاره

حداکثری،  حضـــور  انتخابات 
ملی قـــدرت 

بایدها و نبایدهای انتخابات 

تبلیغات  ای  رســـانه  شگردهای 
تی با نتخا ا

حرف نـــو رهبر انقـــاب برای 
چیســـت؟ رو  پیش  انتخابات 

به چه فهرستی اعتمادکنیم؟

3هشدار

تبلور  رهبـــری،  خبـــرگان 
جمهوریـــت و  اســـامیت 

شـــورای  مجلس  خواســـتگاه 
می سا ا

ســـاله   107 تاریخچه  مـــرور 
ایران در  مجلـــس 

مجلس و انقاب اسامی

معیارهای انتخابات شایســـته از 
منظر قـــرآن کریم

عالی  آموزش  وموسسات  دانشگاهها  فرهنگی  معاونین  شورای  دبیرخانه 
غیردولتی منطقه9



ــت  ــات ملـ ــیدن انتخابـ ــا فرارسـ   بـ
ـــك  ـــر ی ـــورمان در براب ـــلمان كش مس
ــك  ــي و یـ ــزرگ تاریخـ ــون بـ آزمـ
وظیفـــه خطیـــر الهـــي قـــرار مـــي 
ــد  ــي خواهـ ــه مـ ــرا كـ ــرد چـ گیـ
سرنوشـــت ایـــن كشـــور بـــزرگ 
اســـالمي را در لحظاتـــي بســـیار 
ـــر  ـــال دیگ ـــد س ـــراي چن ـــاس ب حس

رقـــم زنـــد.
  ســـالهایي كـــه از نظـــر وضـــع 
خـــاص تاریخـــي ممكـــن اســـت 

بازتابـــش قرنهـــا بمانـــد.
دو  انجـــام  آســـتانه  در  واینـــك   
انتخابـــات بـــزرگ هســـتیم ، یكـــي 
ـــالمي  ـــوراي اس ـــس ش ـــات مجل انتخاب
ـــرگان  ـــس خب ـــات مجل و دیگـــر انتخاب

رهبـــري
الـــف : انتخابـــات مجلـــس 

شـــوراي اســـامي
جمهـــوري  نظـــام  در  مجلـــس 
اســـالمي همچـــون قلـــب اســـت  
نماینـــدگان در بافـــت و شـــاكله 
ـــاء  ـــرو راه انبی ـــوري اســـالمي ره جمه
هســـتند و پاســـداران خـــون شـــهیدان 

انقـــالب و حافـــظ دســـتاوردهاي 
ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــن راه ب ـــارزه ای مب
ـــن  ـــب ای ـــه جـــد و دقیـــق مراق ـــد ب بای
ـــادا  ـــود مب ـــالمي ب ـــم اس ـــون مه كان
ـــرآن راه  ـــي ب ـــا اهل ـــرده ن ـــداي ناك خ
ـــا اهـــل و شایســـته اي از آن  ـــد و ی یاب

ـــد. ـــاز مان ـــروم و ب مح
ـــزرگ و    ـــن رســـالت ب ـــراي انجـــام ای  ب
ـــي  ـــح و مكتب ـــدگان اصل ـــش نماین نق
ـــده  ـــاب ش ـــر و حس ـــي بهت ـــچ راه هی
تـــر از بازگشـــت بـــه معیـــار هـــاي 
گزینـــش دراســـالم نیســـت چراكـــه 
ـــه  ـــن صـــراط مســـتقیمي اســـت  ك ای
بیـــم انحـــراف كمتـــر در آن وجـــود 

دارد.
ب: مجلس خبرگان رهبري

خبـــرگان  مجلـــس  موقعیـــت 
رهبـــري نیـــز هـــم ســـنگ و هـــم 
تـــراز نمایندگـــي مجلـــس شـــوراي 
از  فرازمندتـــر  بلكـــه  و  اســـالمي 
آن اســـت چـــرا ســـالمت نظـــام 
ـــور  ـــرو حض ـــالمي در گ ـــوري اس جمه
و  اســـت  آن  راس  در  رهبرالهـــي 

ـــي  ـــزاران وقت ـــي كارگ ـــرد تمام عملك
ــه  ــت كـ ــد داشـ ــروعیت خواهـ مشـ
ــه  ــي فقیـ ــون ولـ ــي چـ ــام  بانـ نظـ
دردوران غیبـــت برســـر آن باشـــد 
نقـــش خبـــرگان رهبـــري اوالً در 
ــرایط  ــد شـ ــراد واجـ ــایي افـ شناسـ
رهبـــري  و دوم معرفـــي اصلـــح و 
شایســـته تریـــن فـــرد بـــه مـــردم و 
ســـوم نظـــارت مســـتمر بـــر بقـــاء 
ـــن  ـــه برای ـــت. ك ـــري اس ـــرایط رهب ش
ـــارت  ـــرد نظ ـــام عملك ـــاف در مق اوص

مـــی كننـــد.
بـــا توجـــه بـــه ایـــن دو انتخابـــات 
مهـــم و سرنوشـــت ســـاز مشـــاركت 
ـــت  ـــرم اس ـــدرت ن ـــون ق ـــردم همچ م
كـــه هرچـــه بـــا شـــكوه تـــر باشـــد 
ــع  ــش و منافـ ــي افزایـ ــدرت ملـ قـ
ملـــي بهتـــر تامیـــن خواهـــد شـــد 
ـــش رو  ـــات پی ـــد انتخاب ـــن رو بای از ای
را بـــه یـــك فرصـــت بـــراي قـــدرت 
ـــالش  ـــه ت ـــم و هم ـــل كنی ـــي تبدی مل
ــاي راي  ــاي صندوقهـ ــا پـ ــم تـ كنیـ
حماســـه اي دیگـــر آفریـــده شـــود.

   ایـــران كشـــوري اســـت كـــه حـــدود 
ـــب  ـــه در قال ـــار ده ـــه چه ـــك ب نزدی
یـــك نظـــام مـــردم ســـاالر بســـیار 
ـــد و در  ـــي ده ـــات م ـــه حی ـــوي ادام ق
ـــدي  ـــي  و ان ـــش از س ـــدت بی ـــن م ای
انتخابـــات را مـــردم آن پشـــت ســـر 
گـــذارده و در هـــر انتخابـــي مـــردم 
ــه  ــور یافتـ ــل حضـ ــورتر از قبـ پرشـ

ـــد. ان
ـــات پیـــش رو امســـال از یـــك    انتخاب
ـــت  ـــوردار اس ـــژه اي برخ ـــگاه وی جای
ـــوان  ـــام ت ـــمن تم ـــرف دش ـــك ط از ی
ـــور  ـــا حض ـــه ت ـــه كار گرفت ـــود را ب خ
ـــژه  ـــه وی ـــد ب ـــگ كن ـــم رن ـــردم را ك م
بـــا ایجـــاد مشـــكالت ارزشـــي و 
اقتصـــادي و از طرفـــي مـــا درحـــال 
ورود بـــه یـــك آینـــده روشـــن و 
ــا  ــي بـ ــه حتـ ــتیم كـ ــق هسـ موفـ
ـــرآن  ـــدي ب ـــا 52 درص ـــركت 51 ی ش
ــا  ــم داشـــت. مـ دسترســـي نخواهیـ
ـــور  ـــبیه حض ـــوري ش ـــد حض ـــاز من نی
ـــا  ـــوري 70ی ـــتیم حض ـــال 76 هس س
ــاره  ــد چـ ــه بتوانـ ــدي كـ 80 درصـ
ســـاز  باشـــد یـــك حضـــور پرشـــور 
ـــه  ـــد صحن ـــي توان ـــه م ـــري ك سراس
ــعه  ــیر توسـ ــد و مسـ ــوض كنـ را عـ
را مقاومتـــي  اقتصـــاد  پرتـــو  در 

ــر  ــازد اگـ ــوار سـ ــان همـ ــر ایمـ  بـ
ـــد  ـــتیم بای ـــعه هس ـــي توس ـــا در پ م
قـــدرت ملـــي را افزایـــش دهیـــم و 
توســـعه مـــا عمدتـــا بایـــد توســـعه 
و  اقتصـــادي  فنـــاوري،  علمـــي، 
ـــروز  ـــرم ام ـــدرت ن ـــد ق ـــي باش فرهنگ
تاثیـــر گذارتریـــن روشهاســـت. از 
ـــي  ـــت خارج ـــت سیاس ـــویي موفقی س
ـــون  ـــل مره ـــن المل ـــه بی ـــا در صحن م

ــل  ــي در داخـ ــدرت ملـ ــش قـ افزایـ
كشـــور اســـت هـــر مقـــدار قـــدرت  
ـــتهاي  ـــود سیاس ـــر ش ـــزوده ت ـــي اف مل
خارجـــي در صحنـــه بیـــن المللـــي 
ـــت  ـــه فعالی ـــبتري ب ـــرایط مناس ـــا ش ب

مـــي پردازنـــد.
  در شـــرایط كنونـــي جهـــان، كارایـــي 
قـــدرت نـــرم بـــه مراتـــب بیشـــتر 
ــروز  ــت امـ ــي اسـ ــدرت نظامـ از قـ
ـــد  ـــي كن ـــازي م ـــه ت ـــر یك ـــكا اگ آمری
ـــه  ـــا ب ـــت در دنی ـــه جنای ـــن هم و ای
ـــدرت  ـــه ق وجـــود مـــي آورد، متكـــي ب
ـــده  ـــه بخـــش عم ـــي نیســـت بلك نظام
آن بـــه جاذبـــه آمـــوزش عالـــي، 
ـــتن  ـــي و داش ـــي تحقیقات ـــز علم مراك
ـــز  ـــت و نی ـــروف اس ـــگاههاي مع دانش
ـــي  ـــجوي خارج ـــذب  دانش ـــدرت ج ق
از 166 كشـــور جهـــان بنابرایـــن  ایـــن 
افزایـــش قـــدرت و عمدتـــا قـــدرت 
ـــراي  ـــرایط را ب ـــد ش ـــي توان ـــرم  م ن
حضـــور بهتـــر كشـــور در منطقـــه و 
ــان فراهـــم كنـــد و در داخـــل  جهـ
ــدرت  ــدار قـ ــر مقـ ــز هـ ــور نیـ كشـ
ـــش  ـــدرت ســـخت افزای ـــرم در كنارق ن
ـــد  ـــش خواه ـــي افزای ـــدرت مل ـــد ق یاب

ـــت. یاف
  و اینـــك توطئـــه هـــاي اســـتكبار 
آمریـــكا  آن  راس  در  و  جهانـــي 
اســـتراتژي و مقابلـــه بـــا نظـــام 
اســـالمي ایـــران و ملـــت هـــاي 
ـــلمانان  ـــژه مس ـــه وی ـــلطه ب ـــت س تح
مظلـــوم در یمـــن، عـــراق، ســـوریه 
ـــدون  ـــت و ب ـــه اس ـــش گرفت و... در پی
ــراي  ــر بـ ــن خطـ ــد بزرگتریـ تردیـ
آمریـــكا نظـــام مقـــدس جمهـــوري 
ــه  ــه بـ ــت كـ ــران اسـ ــالمي ایـ اسـ

ـــاي  ـــن ملته ـــه ای ـــت همـــه جانب حمای
ـــت و  ـــته اس ـــه برخاس ـــوم منطق مظل
ـــت  ـــالب  شكس ـــروزي انق ـــاً پی اساس

غالم نبي گلستاني

ــي   ــكا تلقـ ــراي آمریـ ــنگیني بـ سـ
مـــي شـــود .

  اگرخـــداي ناكـــرده بـــه هـــر شـــكلي 
ـــالمي وارد  ـــام اس ـــر نظ ـــه اي ب صدم
شـــود یـــا تضعیـــف گـــردد هیـــچ 
شـــرایط  در  نظامـــي  و  قـــدرت 
فعلـــي نمـــي توانـــد در برابـــر 
قـــدرت اســـتكباري و مســـتكبرین 
همـــه  امیـــد  امـــروز  بایســـتد 
نهضتهـــا، انقالبیـــون، روشـــنفكران 
ـــژه  ـــه وی ـــان ب ـــان جه و آزادي خواه
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــوم منطق ـــاي مظل ملته

نظـــام اســـت.
  اگـــر كســـي فكـــر كنـــد بـــدون 
وجـــود ایـــن نظـــام یـــك مبـــارزه 
ــر   ــتكبار سـ ــر اسـ ــدي در برابـ جـ
مـــي گیـــرد ایـــن ســـاده اندیشـــي 
ــه  ــه بـ ــن ضربـ ـــا التریـ ــت ب اسـ
اســـتكبار حفـــظ تقویـــت ایـــن 

ــت. ــام اسـ نظـ

انتخابـــات پیـــش 
رو امســـال از یـــك 
ــژه اي  ــگاه ویـ جایـ
ــت ــوردار اسـ برخـ

4

5



ـــقوط  ـــا س ـــه ب ـــران ك ـــالمي ای ـــام اس     نظ
رژیـــم دیكتاتـــوري و اســـتبدادي پهلـــوي 
در ســـال 1357 بـــه پیـــروزي رســـید 
ـــتقالل ـ آزادي ـ  ـــوري »اس ـــعار مح ـــا ش ب
ـــق  ـــوي تحق ـــه س ـــالمي « ب ـــوري اس جمه

آن حركـــت خـــود را آغـــاز نمـــود.
ــران  ــالمي ایـ ــوري اسـ ــذار جمهـ   بنیانگـ
ـــواره در  ـــي )ره ( هم ـــام خمین ـــرت ام حض
پیامهـــا و ســـخنراني هـــا در برابـــر نظـــام 
ـــت  ـــد داش ـــي تاكی ـــر حكومت ـــلطنتي، ب س
ــردم  ــالم و راي مـ ــكام اسـ ــر احـ ــه بـ كـ

بنیـــان گـــذارده شـــده باشـــد.
ـــام  ـــالمي« را ام ـــوري اس ـــالح »جمه   اصط
ابتـــدا در پاریـــس در توصیـــف نظـــام 
ـــرد.  ـــه كار ب ـــورد نظـــر خـــود ب ـــوب و م مطل
»جمهوریـــت« مـــورد نظـــر بـــه همـــان 
ــودن  ــي بـ ــي مردمـ ــج یعنـ ــاي رایـ معنـ
حكومـــت اســـت. ایشـــان در پاســـخ بـــه 
ســـوال خبرنـــگاري مبنـــي بـــر چیســـتي 
در  اســـالمي  جمهـــوري  در  حكومـــت 
ـــم  ـــد : »رژی ـــر 57 مي فرمای ـــخ 20 مه تاری
اســـالمي و جمهـــوري اســـالمي یـــك 
ـــي و  ـــر آراي عموم ـــي ب ـــي اســـت متك رژیم

ــي«. )1( ــدوم عمومـ رفرانـ
ــه  ــام، بـ ــت« نظـ ــن » جمهوریـ   بنابرایـ
پذیـــرش حـــق مـــردم در انتخـــاب نـــوع 
ـــته  ـــاره داش ـــان اش ـــي و حاكم ـــام سیاس نظ
و شـــكل و قالـــب حكومـــت مـــورد نظـــر 
امـــام را تشـــكیل مـــي دهـــد و در ایـــن 
نظـــام مـــردم بـــه عنـــوان یكـــي از اركان 
ــوري  ــي جمهـ ــام سیاسـ ــروعیت نظـ مشـ

ـــه اي  ـــه گون ـــوند ب ـــي ش ـــي م ـــالمي تلق اس
ـــل  ـــط در مراح ـــردم فق ـــر و راي م ـــه نظ ك
ـــه  ـــود بلك ـــرط نب ـــام ش ـــیس نظ ـــه تاس اولی
ـــي و  ـــور دائم ـــه حض ـــالمي ب ـــوري اس جمه
نظـــارت همیشـــگي آنهـــا بـــر مســـئولین 

ـــد. ـــي باش ـــد م مقی
ــم  ــالمیت« هـ ــار آن »اسـ ــه در كنـ   البتـ
ركـــن مهـــم دیگـــر نظـــام مـــورد نظـــر 
امـــام اســـت كـــه بارهـــا بـــر آن تاكیـــد 
ـــه  ـــن ركـــن اســـت ك ـــع ای ـــد. و در واق نمودن
جمهـــوري اســـالمي را از دموكراســـي هاي 
ـــوا و  ـــالم محت ـــازد. اس ـــي س ـــدا م ـــي ج غرب
ماهیـــت اصلـــي ایـــن نظـــام را تشـــكیل داده 
و ضوابـــط و احـــكام و مقـــررات اســـالمي 
ــن آن  ــتها و قوانیـ ــي سیاسـ ــاي اصلـ مبنـ

محســـوب مـــي شـــوند.
ـــاركت  ـــاي مش ـــن ابزاره ـــي از مهمتری   یك
سیاســـي مـــردم و تحقـــق نظـــام »جمهـــوري 
ـــي  ـــف م ـــات مختل ـــه انتخاب ـــالمي« عرص اس
ـــاذ  ـــي و اتخ ـــا دوراندیش ـــر ب ـــه اگ ـــد ك باش
ـــئوالن  ـــوي مس ـــات آن از س ـــر و مقدم تدابی
و ســـایر دســـت انـــدركاران عملـــي شـــود 
مـــي توانـــد »جمهـــوري اســـالمي« را در 
ـــوده و  ـــه نم ـــا بیم ـــه ه ـــي توطئ ـــر تمام براب
ـــي  ـــي و خارج ـــرات داخل ـــیبها و خط از آس

ـــون دارد. مص
ـــا  ـــا و نبایده ـــي بایده ـــه برخ ـــا ب   در اینج
ــدگاه و  ــه در دیـ ــات كـ ــه انتخابـ در عرصـ
اندیشـــه هـــاي معمـــار كبیـــر جمهـــوري 
ـــه  ـــي )ره ( ب ـــام خمین ـــرت ام ـــالمي حض اس
ـــم  ـــي پردازی ـــت م ـــده اس ـــه ش ـــا پرداخت آنه

.
• اهمیت انتخابات و نقش مردم

  انتخابـــات تجلـــي حضـــور و مشـــاركت 
ــق اراده  ــه تحقـ ــردم و عرصـ ــي مـ سیاسـ
ـــش  ـــت خوی ـــن سرنوش ـــراي تعیی ـــت ب مل
اســـت از اینـــرو انتخابـــات داراي اهمیـــت 
ـــش  ـــردم نق ـــت و م ـــدي اس ـــگاه بلن و جای
ـــف  ـــالت و تكلی ـــن رس ـــاي ای ـــي در ایف بزرگ

بزرگـــي بـــر دوش خواهنـــد داشـــت .
ــت  ــاره اهمیـ ــي )ره( دربـ ــام خمینـ   امـ
حضـــور و شـــركت مـــردم در انتخابـــات مـــي 
ـــي  ـــت اله ـــه اي اس ـــن وظیف ـــد: »ای فرماین
ـــت  ـــه اي اس ـــي وظیف ـــت مل ـــه اي اس وظیف
ـــد  ـــا بای ـــه م ـــت ك ـــه اي اس ـــاني وظیف انس
ـــد در  ـــان بای ـــه م ـــم هم ـــل بكنی ـــه آن عم ب

انتخابـــات شـــركت بكنیـــم.« )2(
ــه ایـــن اهمیـــت و نقـــش  ــه بـ ــا توجـ بـ
حضـــور مـــردم در صحنـــه انتخابـــات 
ـــي  ـــالش تمام ـــت و ت ـــد هم ـــه بای ـــت ك اس
ـــا و  ـــدركاران كاندیداه ـــت ان ـــئوالن دس مس
رســـانه ها بـــه ایـــن امـــر معطـــوف شـــود 
ــر  ــنجیده و تدابیـ ــات سـ ــا اقدامـ ــه بـ كـ
الزم و فضاســـازي مناســـب زمینـــه هـــاي 
حضـــور حداكثـــري مـــردم در انتخابـــات 
ــد  ــب امیـ ــا موجـ ــاخته تـ ــم سـ را فراهـ
ـــدي و شكســـت  بیشـــتر دوســـتداران و ناامی

دشـــمنان اســـالم را فراهـــم نماینـــد.
• پرهیز از تخریب

  انتخابـــات در نظـــام اســـالمي داراي 
مـــي  آداب خـــاص خـــود  و  شـــرایط 
ــا و  ــه كاندیداهـ ــه اي كـ ــه گونـ ــد بـ باشـ

ـــیوه اي  ـــر ش ـــد از ه ـــان نبای ـــداران آن طرف
بـــراي موفقیـــت و دســـتیابي بـــه اهـــداف 
ـــرش  ـــه پذی ـــرا ك ـــد چ ـــتفاده كنن ـــود اس خ
مســـئولیتها در نظـــام اســـالمي قبـــول 
ــق  ــراي تحقـ ــي بـ ــي و ملـ ــالتي الهـ رسـ
ـــردم  ـــه م ـــت ب ـــالمي و خدم ـــاي اس آرمانه
ــط  ــا و ضوابـ ــن چارچوبهـ ــت . بنابرایـ اسـ
ــي  ــي و فرهنگـ ــي اجتماعـ ــي اخالقـ دینـ
بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد و بـــه 
ـــت  ـــخصیت حیثی ـــد ش ـــوان نبای ـــچ عن هی
و آبـــروي افـــراد دســـتخوش تمایـــالت و 
ـــران  ـــي دیگ ـــراض دنیای ـــا و اغ ـــته ه خواس

قـــرار گیـــرد.
بـــه  )ره(  خطـــاب  امـــام خمینـــي    
ـــي  ـــان م ـــان بی ـــداران آن ـــا و طرف كاندیداه
ـــتان  ـــا و دوس ـــان كاندیداه ـــد: »از آقای دارن
آنـــان انتظـــار دارم كـــه اخـــالق اســـالمي 
ـ انســـاني را در تبلیـــغ بـــراي كاندیـــداي 
ــاد از  ــه انتقـ ــات و از هرگونـ ــود مراعـ خـ
ــالف  ــب اختـ ــه موجـ ــل كـ ــرف مقابـ طـ
خـــودداري  باشـــد  حرمـــت  هتـــك  و 

نماینـــد.« )3(
ــراي  ــده اي بـ ــرا عـ ــت چـ ــوم نیسـ   معلـ
ـــالح  ـــام و باصط ـــت و مق ـــه پس ـــیدن ب رس
ـــي  ـــي مباالت ـــه ب ـــردم! ینگون ـــه م ـــت ب خدم
ــه  ــوند هرگونـ ــي شـ ــر مـ ــوده و حاضـ نمـ
ــران  ــه دیگـ ــزا را بـ ــام تهمـــت و ناسـ اتهـ
ببندنـــد. »حیثیـــت و آبـــروي مومـــن در 
اســـالم از باالتریـــن و واالتریـــن مقـــام 
برخـــوردار اســـت و هتـــك مومـــن چـــه 
ــن  ــم از بزرگتریـ ــن عالـ ــه مومـ ــد بـ رسـ
ـــت  ـــلب عدال ـــب س ـــت و موج ـــان اس گناه

ــت. )4( اسـ
ــه  ــت كـ ــالمي نیسـ ــام اسـ ــده نظـ   زیبنـ
كاندیداهـــا و طرفـــداران آنـــان در شـــیوه 
هـــاي تبلیغاتـــي خـــود از هـــر روش و 
ــي  ــورهاي غربـ ــون كشـ ــیوه اي همچـ شـ
بـــراي تخریـــب چهـــره هـــا اســـتفاده 
نمـــوده تـــا از ایـــن طریـــق بـــراي خـــود 
ـــن روش  ـــا ای ـــه بس ـــازند. چ ـــره اي بس چه
ــز  ــراد را نیـ ــن افـ ــان ایـ ــده گریبـ در آینـ

بگیـــرد.
ــود  ــات خـ ــي )ره( در بیانـ ــام خمینـ   امـ
ــه  ــه نكتـ ــات انتخاباتـــي بـ ــاره تبلیغـ دربـ
ـــه  مهـــم و اساســـي اشـــاره كـــرده و از هرگون
روشـــي كـــه بـــا شـــئون اســـالم منافـــات 
ــي  ــتند؛ » نصیحتـ ــذر داشـ ــته برحـ داشـ
تمامـــي  بـــه  پیـــر  پـــدري  از  اســـت 
ـــه  ـــالمي ك ـــوراي اس ـــس ش ـــاي مجل نامزده

ـــق  ـــرش ح ـــه پذی ـــام، ب ـــت« نظ  » جمهوری
ـــي  ـــام سیاس ـــوع نظ ـــاب ن ـــردم در انتخ م
و حاکمـــان اشـــاره داشـــته اســـت.

ســـعي كنیـــد تبلیغـــات انتخاباتـــي شـــما 
ــه  ــالق عالیـ ــم و اخـ ــوب تعالیـ در چارچـ
ـــا  ـــه ب ـــي ك ـــود و از كارهای ـــام ش ـــالم انج اس
شـــئون اســـالم منافـــات دارد جلوگیـــري 
ـــدف از  ـــه ه ـــت ك ـــه داش ـــد توج ـــردد. بای گ
ـــت.  ـــالم اس ـــظ اس ـــت حف ـــات در نهای انتخاب
ـــالم  ـــائل اس ـــم مس ـــات حری ـــر در انتخاب اگ
رعایـــت نشـــود چگونـــه منتخـــب حافـــظ 
اســـالم مـــي شـــود. بایـــد ســـعي شـــود 
تـــا خـــداي ناكـــرده بـــه كســـي توهیـــن 

ــردد .« )5( نگـ
ـــئولیت  ـــرش مس ـــدف از پذی ـــا ه ـــر واقع اگ
در نظـــام اســـالمي حفـــظ اســـالم و خدمـــت 
ـــك  ـــرا و هت ـــت و افت ـــت تهم ـــردم اس ـــه م ب
حرمـــت و.... چـــرا!  مگـــر اینكـــه خـــداي 

ـــد. ـــري در كار باش ـــراض دیگ ـــرده اغ ناك
• معیارهاي انتخاب

بـــا توجـــه بـــه نقـــش و رســـالت بزرگـــي 
ـــس شـــوراي اســـالمي  ـــدگان مجل ـــه نماین ك

ـــررات  ـــن و مق ـــن قوانی ـــا تدوی ـــه ب در رابط
ـــد از  ـــد بای ـــده دارن ـــي برعه ـــالمي و مل اس
شـــرایط و ویژگیهـــاي خاصـــي برخـــوردار 

ـــردد. ـــق گ ـــم محق ـــن مه ـــا ای ـــوده ت ب
ـــس  ـــا مجل ـــا و قدرته ـــه قانونه ـــز هم »مرك
ـــه  ـــد هم ـــي كن ـــت م ـــس هدای ـــت مجل اس

ـــد « )6( ـــد بكن را و بای
ــالتي  ــه ایـــن نقـــش و رسـ ــه بـ ــا توجـ بـ
بایـــد  ملـــت  دارد  مجلـــس  كـــه 
نمایندگانـــي را برگزیننـــد كـــه از هـــر 
نمایندگـــي  شایســـتگي هاي  جهـــت 
ـــند  ـــته باش ـــران را داش ـــلمان ای ـــت مس مل
ـــي  ـــام یعن ـــم نظ ـــن مه ـــه دو رك ـــد ب معتق
»جمهوریـــت« و »اســـالمیت« باشـــند تـــا 
ـــن دو  ـــا ای ـــح و طرحه ـــي لوای ـــگام بررس هن
ـــد. ـــرار ده ـــه ق ـــورد توج ـــم را م ـــن مه رك

ـــي از  ـــالمي در یك ـــوري اس ـــذار جمه بنیانگ
ـــاي الزم  ـــي ه ـــاره ویژگ ـــود درب ـــات خ بیان
بـــراي نمایندگـــي مجلـــس مـــي فرمایـــد: 
»مـــن متواضعانـــه از شـــما مـــي خواهـــم 

ـــخاص  ـــاب اش ـــكان در انتخ ـــي االم ـــه حت ك
ــخاصي  ــد و اشـ ــت نماییـ ــم موافقـ ــا هـ بـ
اســـالمي متعهـــد غیرمنحـــرف از صـــراط 
و  بگیریـــد  نظـــر  الهـــي در  مســـتقیم 
سرنوشـــت اســـالم و كشـــور خـــود را بـــه 
دســـت كســـاني دهیـــد كـــه بـــه اســـالم 
ــي  ــون اساسـ ــالم و قانـ ــوري اسـ و جمهـ
ــي  ــكام نورانـ ــه احـ ــبت بـ ــد و نسـ معتقـ
ـــود را  ـــت خ ـــند و منفع ـــد باش ـــي متعه اله
ـــد.« )7( ـــدم ندارن ـــور مق ـــت كش ـــر مصلح ب

● انتخابات تجلي وحدت
انتخابـــات یكـــي از عرصـــه هـــاي تجلـــي 
ـــردم اســـت و  ـــش وحـــدت م وحـــدت و نمای
ـــن  ـــات در ای ـــها و اقدام ـــي تالش ـــد تمام بای
راســـتا صـــورت گیـــرد. متاســـفانه گاهـــي 
ـــار  ـــه دچ ـــي جامع ـــدت مل ـــات وح در انتخاب
ــارتهاي  ــات و خسـ ــده و ضربـ ــیب شـ آسـ
بزرگـــي را بـــر مـــردم و جامعـــه تحمیـــل 
مـــي نمایـــد در ایـــن زمینـــه اگـــر مســـئوالن 

كاندیداهـــا طرفـــداران آنهـــا رســـانه هـــا 
و بویـــژه جناحهـــا و گروههـــاي سیاســـي 
روش معقـــول منطقـــي و در چارچـــوب 
اصـــول را در پیـــش گیرنـــد. ایـــن اصـــل 
ـــه  ـــد بلك ـــي بین ـــیب نم ـــا آس ـــه تنه ـــم ن مه
ـــجام  ـــدت و انس ـــي و وح ـــاق مل ـــب وف موج

ـــود. ـــي ش ـــه م ـــتر جامع بیش
ـــت و  ـــورد غفل ـــد م ـــم نبای ـــه مه ـــن نكت ای
ـــرد. ـــرار گی ـــي ق ـــیطنت برخ ـــا ش ـــا احیان ی

امـــام خمینـــي بـــا توجـــه بـــه وجـــود دو 
دیـــدگاه و دو تفكـــر در جامعـــه ضـــرورت 
ــورد  ــالف را مـ ــز از اختـ ــدت و پرهیـ وحـ
تاكیـــد قـــرار داده و فرمودنـــد » البتـــه دو 
تفكـــر هســـت بایـــد هـــم باشـــد دو راي 
هســـت بایـــد هـــم باشـــد ســـلیقه هـــاي 
ـــاي  ـــلیقه ه ـــن س ـــد لك ـــد باش ـــف بای مختل
مختلـــف اســـباب ایـــن نمـــي شـــود كـــه 
ـــر در  ـــد.... اگ ـــوب نباش ـــم خ ـــا ه ـــان ب انس
ـــن  ـــد ای ـــلیقه نباش ـــالف س ـــي اخت ـــك ملت ی

ناقـــص اســـت .
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ـــالف نباشـــد  ـــس اخت ـــك مجل ـــر در ی اگ
ـــالف  ـــت . اخت ـــص اس ـــس ناق ـــن مجل ای
ـــالف  ـــلیقه اخت ـــالف س ـــد اخت ـــد باش بای
راي مباحثـــه جـــار و جنجـــال اینهـــا 
ـــد  ـــن نباش ـــه ای ـــن نتیج ـــد لك ـــد باش بای
كـــه مـــا دو دســـته بشـــویم دشـــمن 
ـــن  ـــیم در عی ـــته باش ـــد دو دس ـــم بای ه
حالـــي كـــه اختـــالف داریـــم دوســـت 

ـــیم.« )8( ـــم باش ه
ـــي  ـــاي انتخابات ـــد رقابته ـــن نبای   بنابرای
و  پراكندگـــي  بـــراي  را  اي  زمینـــه 
ـــم  ـــت را فراه ـــه و مل ـــالف در جامع اخت
ــاي  ــزاب و جناحهـ ــژه احـ ــازد. بویـ سـ
سیاســـي بایـــد مواظـــب عوامـــل و 
ـــا  ـــه در آنه ـــند ك ـــاك باش ـــتهاي ناپ دس

رســـوخ نكننـــد.
ــه  ــم كـ ــي دهـ ــال مـ ــن احتمـ   »مـ
ـــد  ـــي بخواهن ـــتهاي ناپاك ـــل و دس عوام
ـــه  ـــي در رســـیدن ب ـــاي انتخابات از رقابته
ـــا  ـــد و ب ـــتفاده كنن ـــود اس ـــاي خ آرزوه
ـــا  ـــا دله ـــي معن ـــوچ و ب ـــائل پ ـــرح مس ط

را از یكدیگـــر جـــدا ســـازند .« )9(
ـــا  ـــه ب ـــر همـــگان اســـت ك ـــن رو ب   از ای
هوشـــیاري و درایـــت كامـــل مواظـــب 
ــاق  ــزان و نفـ ــه انگیـ ــات وسوسـ القائـ
ــكنان  ــدت شـ ــان و وحـ ــه افكنـ تفرقـ
همدلـــي  و  اتحـــاد  راه  در  و  بـــوده 
تمامـــي نیروهـــاي متعهـــد و دلســـوز 
ـــات را  ـــد و انتخاب ـــت نماین ـــام حرك نظ
ـــت و  ـــجام مل ـــاد و انس ـــه اتح ـــه عرص ب

جامعـــه تبدیـــل نماینـــد.
• حسن اجراي انتخابات

ــت در  ــاي ملـ ــاي راي امانتهـ صندوقهـ
ـــد  ـــت و بای ـــر اس ـــئوالن ام ـــت مس دس
ـــاي  ـــن امانته ـــام از ای ـــیت تم ـــا حساس ب
مـــردم نگهـــداري شـــود بایـــد دقـــت 
ـــي  ـــك راي از كس ـــي ی ـــه حت ـــود ك ش
ـــد  ـــي نبای ـــچ مصلحت ـــود. هی ـــع نش ضای
ـــردم  موجـــب خدشـــه دار شـــدن آراي م
شـــود و انگیـــزه هـــاي شـــخصي و 
ـــي  ـــي و جناح ـــردي و گروه ـــالت ف تمای
ـــي  ـــي و حقوق ـــح عموم ـــر مصال ـــد ب نبای

ـــود. ـــدم ش ـــراد مق اف
ــام خمینـــي )ره ( ایـــن مهـــم را    امـ
مـــورد توجـــه قـــرار داده و بـــه مســـئولین 
گوشـــزد فرمودنـــد : » اینجـــا مـــا كار 
ـــان  ـــن خودم ـــان بی ـــا خودم ـــم م نداری
ـــر  ـــد فك ـــي بای ـــارك و تعال ـــداي تب و خ
بكنیـــم كـــه شـــما مســـئول ایـــن مســـاله 

هســـتید هـــم مســـئول كار خودتـــان و هـــم 
ـــت  ـــه تح ـــري ك ـــئولین دیگ ـــئول مس مس
نظـــر شـــما هســـتند هســـتید كـــه جریـــان 
ـــد.  ـــح باش ـــان صحی ـــك جری ـــات ی انتخاب
هیـــچ كـــس در انتخابـــات بـــر دیگـــري 

مقـــدم نیســـت.« )10(
ابراهیم امیري

منابع و ماخذ
1 ـ صحیفه امام ج 3 ص 514

2 ـ همان ج 18 ص 318
3 ـ همان ج 12 ص 12

ـــي  ـــام خمین ـــه ام ـــات در اندیش 4 ـ انتخاب
ـــر اول ص 334 ـــان دفت )ره ( تبی

5 ـ همان ص 134
6 ـ همان ص 337

7 ـ صحیفه امام ج 12 ص 49
8 ـ همان ج 21 ص 47

9 ـ همان ص 47
10 ـ همان ج 18 ص 380

ــا  ــم تـ ــر آنیـ ــر بـ ــن مختصـ    در ایـ
ـــروه  ـــا و گ ـــان ه ـــزاب، جری ـــم اح ببینی
ـــی  ـــگرد های ـــه ش ـــی از چ ـــای سیاس ه

اســـتفاده مـــی كننـــد.
اطـــاع  ســـازی  مرجـــع  1ـ 

رســـانی 
ــرعت،  ــر سـ ــه خاطـ ــن روش بـ در ایـ
از  بیشـــتر  عمومیـــت  و  ســـهولت، 
فضاهـــای مجـــازی اســـتفاده مـــی 
شـــود و از ایـــن محیـــط بـــه عنـــوان 
ـــر  ـــانی و خب ـــالع رس ـــی اط ـــع اصل مرج
ـــا در  ـــروه ه ـــد گ ـــی برن ـــره م ـــازی به س
ایـــن بســـتر از ســـایر تكنیـــك هـــای 
ـــام ،  ـــازی ، اته ـــایعه س ـــر ش ـــغ نظی تبلی

ـــد  ـــی كنن برجســـته ســـازی و ... اســـتفاده م
و مســـلم اســـت كـــه در جنیـــن فضایـــی 
ــی  ــخ گویـ ــات و پاسـ ــری، اثبـ ــی گیـ پـ
ــه  ــور آنچـ ــن طـ ــت و همیـ ــان نیسـ آسـ
كـــه از وعـــده هـــا و ادعـــا هـــا نیـــز بـــه 
ـــی  ـــت اجرای ـــی شـــود از ضمان ـــردم داده م م

برخـــوردار نیســـت. 
2ـ وحـــدت نمایـــی و اختـــاف 

افکنـــی
ـــار   ـــل را دچ ـــاح مقاب ـــك جن ـــن تكنی   در ای
ـــك  ـــودی را ی ـــاح خ ـــتت و جن ـــف و تش ضع
ـــد  و  ـــی دهن ـــش م ـــد نمای ـــه و متح پارچ
ـــازی  ـــای مج ـــورد در فض ـــن م ـــه در ای آنچ
ـــانه ای  ـــغ رس ـــك تبلی ـــا ی ـــد تنه ـــی بینی م

ـــت. ـــل اس ـــاح مقاب ـــف جن ـــرای تضعی ب
3ـ می آید ، نمی آید:

ــرار دادن  ــور قـ ــت محـ ــن روش جهـ از ایـ
یـــك فـــرد در ذهـــن افـــراد جامعـــه 
ــر و  ــال ابتداسـ ــود؛ مثـ ــتفاده مـــی شـ اسـ
صـــدای فراوانـــی در مـــورد حضـــور یـــك 
ــود. ــی شـ ــاد مـ ــات ایجـ ــرد در انتخابـ فـ

ـــراز  ـــش اب ـــورد آمدن ـــرد در م ـــپس آن ف س
ـــد . ـــی كن ـــد م تردی

ـــد  ـــی گوی ـــرد م ـــان ف ـــی هم ـــد از مدت  بع
در صـــورت خواســـت مـــردم در ایـــن 

عرصـــه حاضـــر مـــی شـــود.
ـــر احســـاس  ـــد اگ ـــی گوی ـــد م ـــه بع در مرحل

ـــی شـــوم. ـــم حاضـــر م ـــف كن تكلی
 و همیـــن طـــور ایـــن ادعـــا هـــا ادامـــه 
مـــی یابـــد تـــا بـــه ایـــن صـــورت فضـــا 
ـــن  ـــه در ذه ـــود ك ـــاماندهی ش ـــان س آنچن

مـــردم آن فـــرد مانـــدگار شـــود.
4ـ یار گیری کاغذی :

در ایـــن روش یـــك جنـــاح آنچنـــان وانمـــود 
ـــته  ـــای برجس ـــی از اعض ـــه یك ـــد ك ـــی كن م
ــا  ــاح آنهـ ــه جنـ ــه بـ ــل بـ ــان مقابـ جریـ
پیوســـته امـــا در واقـــع خبـــری در میـــان 
نیســـت و فقـــط بـــرای تضعیـــف روحیـــه 
ـــام  ـــردن ن ـــته ك ـــا برجس ـــل ی ـــاح مقاب جن

ـــود. ـــی ش ـــتفاده م ـــودی اس ـــاح خ جن

5ـ مجلس جنسیتی و قشری:
 در ایـــن روش جنـــاح هـــای مختلـــف 
بـــرای جلـــب توجـــه قشـــرهای مختلـــف 
مـــردم مجلـــس یـــا هـــر نهـــاد دیگـــر را 
فقـــط در تبلیغـــات خـــود از آن آن قشـــر 
ـــت  ـــه واقعی ـــال آنك ـــد ح ـــی كنن ـــی م معرف

اینگونـــه نیســـت.
مثـــال ایـــن روز هـــا شـــنیده ام كـــه 
مجلـــس از آن زنـــان یـــا جوانـــان اســـت. 
كـــه البتـــه ایـــن روش چنـــدان پاســـخگو 
ـــی پرســـند  ـــراد از خـــود م نیســـت چـــون اف
ـــق  ـــاص ح ـــر خ ـــك قش ـــا ی ـــر تنه ـــه مگ ك

انتخـــاب دارنـــد؟؟!!
6ـ تکنیـــك ثبـــت نـــام حـــد 

اکثـــری :
 بعضـــی جنـــاح هـــا از ثبـــت نـــام حـــد 
اكثـــری بـــه چنـــد دلیـــل اســـتفاده مـــی 

كننـــد، 
شـــدگان  صالحیـــت  رد  تعـــداد  اول: 
ـــاس  ـــر اس ـــا ب ـــام ه ـــت ن ـــه ثب ـــی ك هنگام
ـــت در  ـــد رف ـــاال خواه ـــده نباشـــد ب ـــك قاع ی
ـــد روی  ـــی توانن ـــا م ـــاح ه ـــن صـــورت جن ای
افـــرادی رد صالحیـــت شـــده انـــد مانـــور 
ــی  ــد و برخـ ــی كننـ ــوم نمایـ داده و مظلـ
نهـــاد هـــا را زیـــر فشـــار قـــرار دهنـــد ، 
ـــی  ـــارا احساس ـــن كار فض ـــا ای ـــه ب دوم اینك
ـــالمت  ـــان اول روی س ـــد و از هم ـــی كنن م

ـــن روش  ـــد ، ای ـــه وارد كنن ـــات خدش انتخاب
ـــدف  ـــی ه ـــع جناح ـــن مناف ـــر تامی از از نظ
ــاظ  ــا از لحـ ــت امـ ــی اسـ ــذاری دقیقـ گـ
ـــی  ـــی توجه ـــد و ب ـــك تهدی ـــی ی ـــع مل مناف

ـــود. ـــی ش ـــی م ـــن تلق ـــه قوانی ب
7ـ برداشت جناحی از قانون:

ــر  ــرم تـ ــات گـ ــور انتخابـ ــه تنـ ــر چـ هـ
شـــودمردم نیـــز از قانـــون حـــرف هـــای 
ـــرف زدن  ـــه ح ـــنوند البت ـــی ش ـــتری م بیش
ــات  ــه آن تجربیـ ــل بـ ــه عمـ ــون نـ از قانـ
ــی  ــان مـ ــه نشـ ــود دارد كـ ــادی وجـ زیـ
ـــا و  ـــروه ه ـــتر گ ـــرای بیش ـــون ب ـــد قان ده
ـــا جایـــی مـــورد احتـــرام اســـت  جنـــاح هـــا ت
ـــن  ـــر ای ـــد و در غی ـــا باش ـــع آنه ـــه نف ـــه ب ك

ـــبی  ـــك برچس ـــون ی ـــن قان ـــه ای ـــورت ب ص
ـــد. ـــی كنن ـــكالی وارد م ـــا اش ـــد ی ـــی زنن م

شـــاید قانـــون اســـتصواب مثـــال خوبـــی 
بـــرای ایـــن امـــر باشـــد ایـــن امـــر یـــك 
ـــی  ـــا گروه ـــخص ی ـــر ش ـــت و ه ـــون اس قان
ـــالش  ـــد ت ـــت بای ـــف اس ـــا آن مخال ـــم ب ه

كنـــد تـــا آن را عـــوض كنـــد ، امـــا تـــا 
ـــد  ـــت بای ـــون پابرجاس ـــن قان ـــه ای ـــی ك وقت

آن را اجـــرا كـــرد.
در مجمـــوع بایـــد خودمـــان را عـــادت 
ـــا در  ـــدا ه ـــر و ص ـــی از س ـــه برخ ـــم ب دهی
ـــرا  ـــی چ ـــن نظارت ـــی از قوانی ـــاره ی برخ ب

كـــه انـــكار ایـــن قوانیـــن هـــم یكـــی از 
ــا از دور  ــردن رقبـ ــرون كـ ــای بیـ روش هـ

بـــازی هـــای سیاســـی اســـت.
8ـ دو قطبی سازی :

ـــی  ـــای سیاس ـــت ه ـــی در رقاب ـــی قدیم روش
ـــی  ـــم م ـــر ه ـــو و دلب ـــه ان دی ـــه ب ـــت ك اس
گویند.احـــزاب و جریـــان هـــای سیاســـی 
ـــه  ـــات را ب ـــه انتخاب ـــك عرص ـــن تكنی در ای
دو بخـــش ســـیاه و ســـفید تقســـیم مـــی 
ـــقید  ـــودی س ـــزب خ ـــه ح ـــه البت ـــد و ك كنن
ـــی  ـــكیل م ـــیاه را تش ـــاح س ـــایرین جن و س
ــات را  ــای انتخابـ ــن روش فضـ ــد. ایـ دهنـ
كامـــال ااحساســـی مـــی كنـــد و فرصـــت 
تأمـــل و تعقـــل را معمـــوال از افـــراد مـــی 

ـــوال كاذب  ـــم معم ـــب ه ـــن دو قط ـــرد. ای گی
هســـتند و نیـــاز هـــای مـــردم را در نظـــر 
ـــی  ـــد دو قطب ـــد چن نمـــی گیرند.حـــال بیایی
را كـــه امســـال در انتخابـــات شـــكل مـــی 
ـــی  ـــال دو قطب ـــم، مث ـــدس بزنی ـــرد را ح گی
ـــی  ـــا دو قطب ـــام ی ـــان برج ـــام و مخالف برج
تعامـــل بـــا دنیـــا و مخالفـــان تعامـــل بـــا 

ـــا  دنی
9-تکنیك برچسب یا لیبل

ـــی دارد  ـــای متنوع ـــكل ه ـــك ش ـــن تكنی ای
ــن  ــم از ایـ ــان هاهـ ــا و جریـ ــاح هـ و جنـ
ـــن روش  ـــد. در ای ـــی كنن ـــتفاده م روش اس
ــان  ــات جریـ ــل  از انتخابـ ــای قبـ از ماههـ
هـــای سیاســـی ســـعی مـــی كننـــد 
ـــال  ـــد مث ـــرطی كنن ـــردم را ش ـــا م اصطالح
ـــر برخـــی  ـــدر كلمـــه فســـاد را روی تصوی انق
ـــد  ـــی كنن ـــرار م ـــا تك ـــان ه ـــخاص جری اش
كـــه نزدیكـــی هـــای انتخابـــات هركســـی 
ـــن  ـــه در ذه ـــاورد بالفاصل ـــاد را بی ـــم فس اس
شـــما نـــام همـــان اشـــخاص یـــا جریـــان 
ـــوذ  ـــه نف ـــال كلم ـــا مث ـــود، ی ـــی ش ـــده م زن
ـــرار  ـــاص تك ـــوژه خ ـــك س ـــدر روی ی را انق
ـــك  ـــاد ی ـــه ی ـــما بالفاصل ـــه ش ـــود ك ـــی ش م
ـــاص  ـــوع خ ـــا موض ـــان ی ـــا جری ـــخص ی ش
ـــه  ـــك جنب ـــن تكنی ـــه ای ـــدازد البت ـــی ان م
ایجابـــی یـــا مثبـــت هـــم دارد مثـــال  بـــا 
جریـــان ســـازی تبلیغاتـــی یـــك جریـــان 

ــمبل آزادی  ــروه سـ ــا گـ یـ
یـــا ســـمبل پیشـــرفت و 
ـــی  ـــت م ـــا عدال ـــعه و ی توس

شـــود.
ــب  ــال مراقـ ــر حـ ــه هـ بـ
ـــه  ـــید چراك ـــن روش باش ای

ـــد. ـــی باش ـــردی م ـــوی و پركارب ـــك ق تكنی
-10کمپین سازی

ــای  ــن هـ ــا كمپیـ ــده ای روی كمپینهـ عـ
بـــزرگ برپـــا مـــی كننـــد كمپیـــن هـــا 
ـــك  ـــی ی ـــوش مردم ـــود ج ـــای خ ـــا گروه ی
ابـــزار اجتماعـــی بـــرای حـــل مشـــكالت 
ــن  ــات ایـ ــان انتخابـ ــد در زمـ ــه انـ جامعـ
كمپیـــن هـــا بیشـــتر مـــی شـــوند و هـــم 
انـــگار بیشـــتر بـــه چشـــم مـــی آینـــد و 
ـــی  ـــا م ـــایت ه ـــا و س ـــه ه ـــر اول روزنام تیت

شـــوند.    

صاحیـــت  رد  تعـــداد 
ــه  ــی کـ ــدگان هنگامـ شـ
ـــاس  ـــر اس ـــا ب ـــام ه ـــت ن ثب
ـــاال  ـــد ب ـــده نباش ـــك قاع ی
ــن  ــت در ایـ ــد رفـ خواهـ
ـــی  ـــا م ـــاح ه ـــورت جن ص
تواننـــد روی افـــرادی رد 
صاحیـــت شـــده انـــد 
مظلـــوم  و  داده  مانـــور 

ــد ــی کننـ نمایـ
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   شـــاید یكـــی از روش هـــای مناســـب و 
ــف  ــق و ظرایـ ــم دقایـ ــرای فهـ ــق بـ دقیـ
بیانـــات حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای 
ـــاره ی  ـــات ایشـــان درب بررســـی تطبیقـــی بیان
ــد.  ــابه باشـ ــای مشـ ــا و رویدادهـ پدیده هـ
ــح  ــد و تصریـ ــم تأكیـ ــرای فهـ ــی بـ یعنـ
جدیـــد و بـــه روز رهبـــری دربـــاره ی 
یـــك موضـــوع مثـــل انتخابـــات می تـــوان 
ـــال  ـــان در س ـــات ایش ـــی بیان ـــای كل محوره
جـــاری را بـــا محورهـــای كلـــی بیانـــات 
ــا  ــل و یـ ــات دوره ی قبـ ــاره ی انتخابـ دربـ
ـــه  ـــی مقایس ـــه صـــورت تطبیق ـــی ب ادوار قبل
كـــرد. بـــا ایـــن توضیـــح بـــرای كســـانی 
ــی  ــی و تبیینـ ــای علمـ ــا روش هـ ــه بـ كـ
ـــه  ـــالب را مطالع ـــم انق ـــر معظ ـــات رهب بیان
ــان  ــر ایشـ ــخنرانی اخیـ ــد، دو سـ می كننـ
ـــفندماه  ـــش رو در اس ـــات پی ـــاب انتخاب در ب

ـــا  ـــی ب ـــاوت مشـــخص و محسوس ـــال تف امس
همـــه ی ســـخنرانی های ایشـــان دربـــاره ی 
ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــات مجل ادوار انتخاب

ــی دارد. ــون اساسـ ــرگان قانـ و خبـ
ـــه ی ادوار  ـــواره در هم ـــالب هم ـــر انق    رهب
انتخابـــات یكـــی از پایه هـــای تحلیـــل 
خـــود در انتخابـــات پیـــش رو را بـــه 
بررســـی برنامـــه و نقشـــه ی دشـــمنان در 
انتخابـــات اختصـــاص داده انـــد. بنابرایـــن 
یكـــی از محورهایـــی كـــه می توانـــد از 
ســـوی نیروهـــای مؤمـــن انقالبـــی بـــرای 
ـــات  ـــرای انتخاب ـــری ب ـــه ی رهب ـــم دغدغ فه
ــرار  ــی قـ ــورد ارزیابـ ــال مـ ــفند امسـ اسـ
ـــی ســـخنان ایشـــان  ـــرد، بررســـی تطبیق بگی
دربـــاره ی نقشـــه ی دشـــمن در انتخابـــات 

ســـال 94 بـــا ادوار گذشـــته اســـت.
ــرح  ــؤال را مطـ ــن سـ ــد ایـ ــال بایـ    حـ
كـــرد كـــه از نـــگاه رهبـــر حكیـــم و 
ـــه ی ادوار  ـــمن در هم ـــالب دش ـــه ی انق فرزان

ـــور،  ـــرای كش ـــه ای ب ـــه برنام ـــات چ انتخاب
ــت.  ــته اسـ ــران داشـ ــت ایـ ــام و ملـ نظـ
ــم  ــر معظـ ــخنرانی رهبـ ــی 13 سـ بررسـ
انقـــالب از مجمـــوع بیاناتایشـــان نشـــان 
ـــت اهلل  ـــرت آی ـــر حض ـــه از نظ ـــد ك می ده
ــا  خامنـــه ای دشـــمنان ملـــت ایـــران تـ
پیـــش از ایـــن انتخابـــات، همـــواره ســـه 
راهـــكار مشـــخص و البتـــه تكـــراری 
بـــرای انتخابـــات در جمهـــوری اســـالمی 

ند: داشـــته ا
1.برنامـــه ی دشـــمن بـــرای اصـــل 

انتخابـــات
انتخابـــات،  كشـــاندن  تعطیلـــی  بـــه 
مخـــدوش كـــردن انتخابـــات، شـــبهه 
در آزاد بـــودن انتخابـــات، انـــكار وجـــود 
علیـــه  سوءاســـتفاده  مردم ســـاالری، 

امنیـــت كشـــور و...
ـــور  ـــه حض ـــمن علی ـــه ی دش 2.برنام
ــردم در  ــترده ی مـ ــور و گسـ پرشـ

انتخابـــات
ترســـاندن مـــردم از خطـــر حملـــه    ی 
ـــات،  دشـــمن، تهمـــت ســـالم نبـــودن انتخاب
تلقیـــن دلســـردی و بی تفاوتـــی مـــردم، 

تحریـــم انتخابـــات و...
بـــرای  دشـــمن  3.برنامـــه ی 
جلوگیـــری از انتخـــاب افـــراد 

صالـــح
و  هوچی گـــری  تهمت زنـــی،  غوغـــا، 

ــده ــات فریبنـ تبلیغـ
ـــر  ـــا از منظ ـــه آی ـــید ك ـــد پرس ـــال بای   ح
حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای برنامـــه ی 
ــش رو در  ــات پیـ ــرای انتخابـ ــمن بـ دشـ
ـــه  ـــر ب ـــز منحص ـــاری نی ـــال ج ـــفند س اس
همـــان 3 راهـــكار قدیمـــی و همیشـــگی 
ــاد  ــمن ابعـ ــه ی دشـ ــا نقشـ اســـت؟ و یـ
ـــر انقـــالب  ـــه رهب ـــدا كـــرده ك ـــدی پی جدی
اینگونـــه بـــا نگرانـــی دربـــاره ی اصـــل و 

ــد. ــدار می دهنـ ــالب هشـ ــت انقـ هویـ
    نفـــوذ افـــراد ناصالـــح و كســـانی كـــه 
دلشـــان دنبـــال حـــرف آمریكاســـت رای 
پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال یكبـــار دیگـــر 
عبـــارات ابتدایـــی ایـــن یادداشـــت را 
ـــؤال  ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــد. پاس ـــه كنی مطالع
ـــات  ـــن كلم ـــه الی ای ـــی از الب ـــه خوب را ب
ـــر معظـــم  ـــت. رهب ـــد یاف ـــرارت خواهی پرح
ــه  ــود كـ ــر خـ ــات اخیـ ــالب در بیانـ انقـ
ــه  ــا را بـ ــی از آنهـ ــل توجهـ ــش قابـ بخـ
ــد  ــاص دادنـ ــات اختصـ ــوع انتخابـ موضـ
ـــه  ـــدی از برنام ـــد جدی ـــر بع ـــوح ب ـــه وض ب

ـــد  ـــش رو تأكی ـــات پی ـــرای انتخاب ـــمن ب دش
ــدار  ــه در دیـ ــا كـ ــه آنجـ ــد. چـ می كننـ
ــا  ــوذ موریانه هـ ــه از نفـ ــا ائمـــه ی جمعـ بـ
ـــرگان  ـــالمی و خب ـــورای اس ـــس ش در مجال
ــات  ــاب انتخابـ ــردم در بـ ــد: »مـ می گوینـ
ـــر  ـــند. اگ ـــن باش ـــه ای ـــی متوّج ـــد خیل بای
ـــكلی  ـــه ش ـــوذی ب ـــر نف ـــم عنص ـــرض كنی ف
ـــا  ـــود ی ـــالمی بش ـــورای اس ـــس ش وارد مجل
ـــا در اركان  ـــود ی ـــرگان بش ـــس خب وارد مجل
ـــه  ـــل موریان ـــد، مث ـــوذ بكن ـــام نف ـــر نظ دیگ
ــت  ــا را سسـ ــود و پایه هـ ــل می َجـ از داخـ
قضّیـــه  می ریـــزد؛  فـــرو  و  می كنـــد 
نفـــوذ  مســـئله ی  اســـت.  این جـــوری 
ـــه  ـــت. 1394/10/14 و چ ـــم اس ـــی مه خیل
آنجـــا كـــه دربـــاره ی برنامـــه ی دشـــمن 
بـــرای »نفـــوذ در مراكـــز تصمیم گیـــر 
یـــا تصمیم ســـاز نظـــام  1394/09/04 
و  شـــبكه ای  نفـــوذ  آمـــاج  به عنـــوان 
می گوینـــد. جریانی1394/09/04ســـخن 

ـــان  ـــه ی مصلح ـــد هم ـــالب مانن ـــر انق   رهب
اجتماعـــی تاریـــخ و بـــر اســـاس روش 
همـــه ی انبیـــای و اوصیـــای الهـــی بـــرای 
درك بهتـــر ایـــن خطـــر توســـط مـــردم، 
ـــه ی  ـــن برنام ـــق ای ـــاك تحق ـــده ی خطرن آین
دشـــمن را نیـــز بـــه وضـــوح تصویـــر 
می كننـــد. چـــه آنجـــا كـــه دربـــاره ی 
ـــی خـــود از آینـــده ی مجلـــس شـــورای  نگران
اســـالمی می گوینـــد: »بحمـــداهلل مجلـــس 
كنونـــی مـــا، در مســـائل بین المللـــی، 
مواضـــع خیلـــی خوبـــی می گیـــرد؛ ایـــن 
ـــن  ـــت. ای ـــم اس ـــور مغتن ـــرای كش ـــی ب خیل
ـــا  ـــورائی م ـــس ش ـــك مجل ـــه ی ـــا، و اینك كج
ـــمنان  ـــل دش ـــه در مقاب ـــم ك ـــكیل بدهی تش
ـــمنان،  ـــد دش ـــه ی مّتح ـــی و جبه بین الملل
ـــی  ـــا خیل ـــد ]كجـــا[؛ اینه ـــا را بزن حـــرف آنه
ـــه  ـــا ك ـــن كج ـــد. ای ـــرق می كن ـــم ف ـــا ه ب
ــه در  ــه چـ ــیم كـ ــته باشـ ــی داشـ مجلسـ
ــای  ــه در قضایـ ــته ای و چـ ــه ی هسـ قضّیـ
ـــرار  ـــمن را تك ـــرف دش ـــر، ح ـــون دیگ گوناگ
ـــتقل،  ـــی مس ـــه، مجلس ـــه ن ـــا اینك ـــد؛ ی بكن

ــد )1394/10/19  ــجاع باشـ آزاد و شـ
  و چـــه آنجـــا كـــه اهمیـــت فوق العـــاده 
مجلـــس خبـــرگان در تضمیـــن آینـــده ی 
جایـــگاه  و  اســـالمی  نظـــام  انقالبـــی 
رهبـــری بـــر اســـاس راه و مكتـــب امـــام 
ـــرگان  ـــس خب ـــد: »مجل ـــزد می كنن را گوش
بنـــا اســـت كـــه رهبـــر انتخـــاب كننـــد؛ 
]ایـــن[ شـــوخی اســـت؟ آن روزی كـــه رهبـــر 
ـــد،  ـــر نباش ـــا رهب ـــد ی ـــا نباش ـــی در دنی فعل

ــر  ــم عنصـ ــرض کنیـ ــر فـ اگـ
نفـــوذی بـــه شـــکلی وارد مجلـــس 
ـــا  ـــود ی ـــامی بش ـــورای اس ش
ـــود  ـــرگان بش ـــس خب وارد مجل
یـــا در ارکان دیگـــر نظـــام 
ـــه از  ـــل موریان ـــد، مث ـــوذ بکن نف
داخـــل می َجـــود و پایه هـــا 
ــرو  ــد و فـ ــت می کنـ را سسـ

؛ د یـــز می ر
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ـــه  ـــد. چ ـــاب بكنن ـــر انتخ ـــا رهب ـــد اینه بای
ـــا  ـــرد؟ آی ـــد ك ـــاب خواهن ـــی را انتخ كس
كســـی را انتخـــاب خواهنـــد كـــرد كـــه 
در مقابـــل هجمـــه ی دشـــمن بِایســـتد، 
ـــان  ـــجاعت نش ـــد، ش ـــوّكل كن ـــدا ت ـــه خ ب
بدهـــد، راه امـــام را ادامـــه بدهـــد؟ آیـــا 
ــد  ــاب می كننـ ــی را انتخـ ــن كسـ چنیـ
ــا كســـی را انتخـــاب می كننـــد كـــه  یـ
ــی  ــن خیلـ ــت؟ ایـ ــری اسـ ــور دیگـ جـ

مهـــم اســـت.«

آیا به فهرست اعتماد كنیم؟
پاسخ به یك سؤال انتخاباتی براساس 

بیانات رهبر انقالب 

ــه  ــی ك ــات، هنگام ــر دوره از انتخاب    در ه
براســاس  می خواهنــد  اهلل  حــزب  امــت 
ــالب  ــر انق ــل و رهب ــام راح ــای ام آموزه ه
بــه تكلیــف عمــل كــرده و نمایندگانشــان را 
ــرای مجلــس شــورای اســالمی، خبــرگان  ب
ــهر و  ــالمی ش ــوراهای اس ــا ش ــری و ی رهب
ــختی را در  ــد، كار س ــش كنن ــتا گزین روس
پیــش رو دارنــد. چــرا كــه امــكان شــناخت 
ــخت  ــردم س ــب م ــرای اغل ــراد ب ــی اف تمام
اســت. از ایــن رو، هربــار در هنــگام رأی 
دادن ایــن ســؤال مطــرح می شــود كــه: 
از تمــام حــق رأی دادن خــود  چگونــه 
ــراد را  ــام اف ــه تم ــد درحالی ك اســتفاده كنن

نمی شناســند؟
ــالب  ــر انق ــه رهب ــود ك ــش ب ــال پی   دو س
دوره ی  چهارمیــن  در  دادن  رأی  هنــگام 
انتخابــات شــوراها گفتنــد: »مــن بــه 31 نفر 
بــرای شــورای شــهر رأی دادم. البّتــه بعضی 
ــك میشــناختم،  ــن حضــرات را از نزدی از ای
ــاد  ــم نمیشــناختم، لكــن اعتم بعضــی را ه
كــه  فهرســتهایی  همیــن  بــه  كــردم 
پیشــنهاد میكننــد و میدهنــد.« ایــن اولیــن 
ــرای  ــه ایشــان، راه درســت ب ــود ك ــاری ب ب
اســتفاده از تمــام حــق رأی را، »اعتمــاد بــه 
فهرســت« اعــالم كردند.حــاال تــا انتخابــات 
7 اســفند نزدیــك بــه یــك مــاه و نیــم مانده 
اســت؛ انتخاباتــی كــه رهبــر انقــالب نســبت 
ــی در  ــه انتخــاب شــدن عناصــر غیرانقالب ب

كشــور  در  ریل گــذاری  مهــم  مراكــز 
هشــدار دادنــد و »نفــوذ« آنهــا را ماننــد 
ــل،  ــه از داخ ــتند ك ــه«ای دانس »موریان
نظــام را پــوك می كنــد. امــا مــردم 
چطــور از تمــام حقشــان بــرای انتخــاب 
ــا  اســتفاده كننــد كــه مطمئــن شــوند ب
انتخــاب درســت، جــدول نفــوذ دشــمن 
ــر  ــل را رهب ــد؟ راه ح ــل نمی كنن را كام
انقــالب بــرای اولیــن بــار نزدیــك بــه دو 
ــرده  ــان ك ــات بی ــه انتخاب ــده ب ــاه مان م
ــی  ــای متفاوت ــا كالم ه ــدار ب و در دو دی
و  دادن  »رأی  كرده انــد:  تبییــن  را  آن 
اعتمــاد بــه فهرســتی كــه از ســوی افــراد 
متدیــن، مؤمــن، انقالبــی و در خــط امــام 

ــی شــده باشــد.« معرف
ــه  ــك وظیف ــت« ی ــاب درس  اول؛»انتخ
ــردم  ــده ی م ــر عه ــاس ب ــك حق الن و ی
ــه  ــت ك ــری اس ــن تذك ــت. ای ــران اس ای
رهبــر انقــالب در دیــدار ائمــه ی جمعــه 
ــد  ــك بُع ــد. »ی ــردم دادن ــه م ــاب ب خط
دیگــر ]حق النــاس[ ایــن اســت كــه 
ــد،  ــد رأی بدهن ــه میخواهن ــی ك مردم
اعتمــاد كننــد بــه آن مجموعه هایــی 
ــا  ــد؛ بعضی ه ــل اعتمادن ــاً قاب ــه واقع ك
ــتند؛  ــاد نیس ــل اعتم ــه قاب ــتند ك هس
ــیطاین؛گاهی  الشَّ اســَتهَوتُه  ـِذی  َكالَـّ
و  صفــا  ازروی  كــه  این جورنیســت 
انقــالب   بــه  عالقه منــدی  و  واقعیــت 
]باشــد[ - اســاس كار، انقــالب اســت- و 
ــد  ــه انقــالب بیاین از روی عالقه منــدی ب
ــد؛  ــنهادی را بدهن ــت پیش ــك فهرس ی
نــه، روی مقاصــد دیگــر -گاهــی اوقــات 

ــد...  ــنهادهایی میدهن ــد- پیش ــد فاس مقاص
واقعــاً ایــن بــه ایــن معنــا، حقّ الّنــاس 

ــت.« اس
دوم؛ ایشــان در دومیــن دیــدار در بــاب 
انتخابــات، در دیــدار مــردم قــم به مســئله ی 
»درســت انتخاب«كــردن اشــاره كردنــد. 
مــردم چطــور بــه نامزدهــا بــرای انتخابــات 
ــا را   ــه همــه ی آنه ــد درحالی ك ــاد كنن اعتم
ــور  ــده این ج ــر بن ــه نظ ــند: »ب نمی شناس
می رســدكه چــون یكایــك افــراد را ممكــن 
ــی  ــم وقت ــده ه اســت نشناســیم -خــود بن
ایــن فهرســتها را می آورنــد كــه بیایــم رأی 
بدهــم، بعضــی از آدمهــای ایــن فهرســت ها 
ــه آن  ــم ب ــاد میكن ــا اعتم ــم اّم را نمیشناس
ــد،  ــی كرده ان ــا را[ معّرف ــه ]اینه ــانی ك كس
و نــگاه میكنــم ببینــم آن كســانی كــه ایــن 
ــد چــه كســانی  ــی كرده ان فهرســت را معّرف
هســتند؛ اگــر دیــدم اینهــا آدمهــای متدیـّـن 
ــه حرفشــان  ــی  هســتند، ب و مؤمــن و انقالب
اعتمــاد میكنــم و بــه ]فهرســت[ آنهــا رأی 
میدهــم؛ اگــر دیــدم نــه، كســانی كــه ایــن 
ــه  ــتند ك ــانی هس ــد كس ــت را داده ان فهرس
بــه مســائل انقــالب، بــه مســائل دیــن، بــه 
ــی  ــی اهّمّیت ــور خیل ــتقالل كش ــائل اس مس
ــكا  ــرف آمری ــال ح ــان دنب ــد، دلش نمیدهن
ــاد  ــه حرفشــان اعتم ــكا اســت، ب و غیرآمری
نمیكنــم...« حتــی بــا وجــود آنكــه »ممكــن 
اســت ســعی مــا بــه نتیجــه نرســد و غلــط 
انتخــاب كنیــم، عیبــی نــدارد؛ خــدای 
ــون  ــرد، چ ــد ك ــول خواه ــا قب ــال از م متع
كار خودمــان را كرده ایــم، تــالش خودمــان 

كرده ایــم.  را 

بعـــد چهـــارم نقشـــه ی دشـــمن یـــا 
ـــش  ـــد بی ـــار را بای ـــماره ی چه ـــروژه ی ش پ
ـــه در  ـــروژه ای ك ـــت، پ ـــدی گرف ـــش ج از پی
ــا« در »اركان  ــت »موریانه هـ ــرار اسـ آن قـ
موریانه هایـــی  كننـــد،  نفـــوذ  نظـــام« 
كـــه »بـــه مســـائل انقـــالب، بـــه مســـائل 
ــور  ــتقالل كشـ ــائل اسـ ــه مسـ ــن، بـ دیـ
خیلـــی اهّمّیتـــی نمی دهنـــد، دلشـــان 
ــكا  ــر آمریـ ــكا و غیـ ــرف آمریـ ــال حـ دنبـ
ـــن  ـــا ای ـــه ب ـــت 1394/10/19 و راه مقابل اس

ــورای  ــتصوابی شـ ــارت اسـ ــوع »نظـ موضـ
ـــت  ـــه ی حاكمی ـــوان وظیف ـــه عن ـــان« ب نگهب
و »روشـــنگری« و »انتخـــاب درســـت« 
ــی  ــت انقالبـ ــاد ملـ ــش آحـ ــوان نقـ به عنـ

مهم رهبر معظم انقاب اسامی و راهکارهای مقابله آنهشدار3خواهـــد بـــود.

  ایــن چنــد روز  اینفوگرافیــك  نــگاه كالن 
ــن  ــد. ای ــر ش در KHAMENEI.IR  منتش
محصــول كــه حاصــل بررســی 42 بیانــات 
رهبــر انقــالب اســالمی در دو ســال  اخیــر 
ــام  ــس از برج ــام و پ ــراردادن برج ــور ق ــا مح ب
اســت؛ نشــان می دهــد كــه ایشــان دربــاره ســه 
موضــوع مهــم انتخابــات اخیــر هشــدار داده انــد 
و از آن اظهــار نگرانــی كرده انــد. ایــن ســه 

ــد از: ــوع عبارتن موض
ــورای  ــس ش ــه مجل ــوذی ب ــر نف 1. ورود عناص
اســالمی و مجلــس خبــرگان: »آمریكایی هــا 
ــد.«  ــع دوخته ان ــم طم ــات چش ــن انتخاب ــه ای ب
را وارد  نفــوذی  آن هــا می خواهنــد »عنصــر 
ــل  ــر »مث ــت آن عنص ــد.« آن وق ــس كنن مجل
ــا را سســت  ــود و پایه ه ــه از داخــل میَج موریان
ــر  ــورد نظ ــرات م ــران تغیی ــا در ای ــد« ت میكن

ــود. ــام ش ــمنان انج دش
2. ارائــه ی فهرســت انتخاباتــی بــا مقاصــد 
و  غرب گــرا  غیرانقالبی:جریــان  و  فاســد 
جریــان نفــوذی در ایــن انتخابــات حضــور پیــدا 
ــر  ــد و غی ــد فاس ــا »مقاص ــا ب ــد. آن ه می كنن
انقالبــی، فهرســت انتخاباتــی پیشــنهاد خواهنــد 

ــد. ــد ش ــه بازخواه ــوذ اینگون داد.« راه نف
ــات: برخــی  ــردم از انتخاب ــردن م ــوس ك 3. مأی
بــا گفتــن حرف هــای مختلــف »مــردم را از 
ــداوم  ــن م ــد. گفت ــوس« می كنن ــات مأی انتخاب
و پرتكــرار حرف هایــی ماننــد انتخابــات آزاد، 
تخلــف گســترده، تقلــب و... تــالش عــده ای 
ــات  ــه انتخاب ــبت ب ــردم نس ــن م ــا ذه ــت ت اس
مخــدوش شــود. مــردم حضورشــان در انتخابات 
بــرای كشــور امنیــت، در بیــن دوســتانش اعتبار 

ــد آورد.     ــت خواه ــمنانش ابه ــن دش و در بی
ــه  ــن س ــل ای ــالمی در مقاب ــالب اس ــر انق رهب
ــردم  ــه آحــاد م ــم ب ــه مه ــد توصی ــان، چن جری

ــد: كردن
یك:بــا روشــنگری و بــدون تهمــت زدن، بــدون 
ــوع  ــه موض ــان ب ــردن اذه ــن ك ــداق معّی مص

ــود. 1394/10/14 ــن ش ــوذ روش نف
و  وظیفــه  انتخاب كــردن«  »درســت  دو: 
تكلیــف مــردم اســت. اعتمــاد بــه فهرســتی كــه 
»آدمهــای متدیـّـن و مؤمــن و انقالبــی« معرفــی 
كرده انــد راهــی بــرای انجــام ایــن تكلیــف 

1394/10/19 اســت. 
ــد.  ــركت كنن ــات ش ــردم در انتخاب ــه:همه م س
حضــور همــه مــردم چــه آن هایی كــه »نظــام را 
قبــول ندارنــد« امــا كشــور و اعتبار آن برایشــان 

مهــم اســت و چــه آن هایــی كــه »ممكــن اســت 
ــه  ــا ب ــند« ام ــته باش ــول نداش ــری را قب رهب
ــتند؛   ــد هس ــالمی عالقمن ــوری اس ــام جمه نظ
ــود.  ــد ب ــرو خواه ــت آب ــام و مل ــالم، نظ برایاس

1394/10/19
ــث  ــه باع ــت ك ــتورالعملی اس ــان دس ــن هم ای
ــدگار شــود« و هــم  می شــود هــم »انقــالب مان
خداونــد در دل هــای ملــت »ســكینه و آرامــش« 
ــَن  ــِن الُمؤِمنی ــَی اهلُل َع ــد َرِض ــه لََق ــاند ك بنش
ــی  ــا ف ــَم م ــَجَرِة َفَعلِ ــَت الشَّ ــَك تَح اِذ یُبایِعونَ
ــوره ی  ــم. )س ــكیَنَة َعلَیِه ــَزَل السَّ ــم َفاَن ُقلوبِِه

ــه 18( ــح آی فت
ــه  ــا ائم ــدار ب ــن در دی ــالب همچنی ــر انق رهب
مــورخ  دوشــنبه  روز  در   كشــور  جمعــه 
ــوم  ــف مفه ــاد مختل ــن ابع ــه تبیی 14/10/94 ب
ــات  ــه انتخاب ــاس« در عرص ــای »حق الن پرمعن
پرداختنــد. رهبــر انقــالب در تشــریح ابعــاد 
داوطلــب«  بــه »حــق  مختلــف حق النــاس 
عرصه هــای  ازجملــه  افزودنــد:  و  پرداختنــد 
ــت  ــن اس ــات ای ــردم در انتخاب ــق م ــت ح رعای
كــه اگــر كســی صالحیــت داشــت او را رد 
نكنیــم و بــه او میــدان بدهیــم و برعكــس 
ــات خبــرگان و چــه  اگــر كســی چــه در انتخاب
ــی  ــت قانون ــالمی، صالحی ــورای اس ــس ش مجل
وارد  را  او  بی دقتــی  و  اغمــاض  بــا  نداشــت 
ــی بــه ایــن دو  ــه نكنیــم كــه بی توجه عرص

نكتــه، ضــد حق النــاس اســت.
ــد  ــت خواندن ــت را امان ــالب، آرای مل ــر انق رهب
ــاد  ــر ابع ــت از دیگ ــن امان ــظ ای ــد: حف و افزودن

حق النــاس اســت.
  ایشــان افزودنــد: همــه كســانی كــه در اجــرا، 
مراقبــت، شــمارش، جمع بنــدی آرا و اعــالم 
نتایــج دخیلنــد بایــد در حفــظ آرای ملــت 
كمــال امانــت را رعایــت كننــد و انــدك تخلفــی 

ــت. ــت اس ــت در امان ــاله، خیان ــن مس در ای
قانونــی  نتایــج  پذیــرش  انقــالب  رهبــر    
ــاد رعایــت حق النــاس  ــات را از دیگــر ابع انتخاب
ــی،  ــز قانون ــی مراك ــد: وقت ــمردند و افزودن برش
نتایــج انتخابــات را اعــالم و تاییــد كردنــد 
مخالفــت بــا ایــن نتایــج، ضــد حق النــاس 

ــت. اس
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی   حض
در  ملــت  میلیونــی   40 پرشــكوه  حضــور 
ــد: در آن  ــادآوری كردن ــال 88 ی ــات  س انتخاب
ــر و ناپســند،  ــا حرف هــای منَك ســال، برخــی ب
ادعــای تقلــب را مطــرح كردنــد و خواســتار بــر 

ــد:  ــج آرا شدند.ایشــان افزودن هــم خــوردن نتای
مــا بــا آنهــا خیلــی مماشــات كردیــم كــه 
جزییــات آن طوالنــی اســت، گفتیــم بیاییــد هــر 
ــماری  ــد بازش ــه می خواهی ــدوق ك ــداد صن تع
شــود امــا بــه توصیه هــا اعتنایــی نكردنــد 
ــد. ــه حــرف حــق را بپذیرن ــود ك ــا نب چــون بن

  رهبــر انقــالب یــادآور شــدند آن كار و آن ادعا، 
ــور وارد  ــت و كش ــر مل ــادی ب ــارت های زی خس
ــم  ــده و نمی دانی ــران نش ــون جب ــه تاكن آورد ك
قــرار اســت كــی جبــران شــود! ایشــان در ادامــه 
ــت های  ــه لیس ــاس در»ارائ ــت حق الن ــه رعای ب
آیــت اهلل  حضــرت  پرداختنــد.  انتخاباتــی« 
در  حق النــاس  رعایــت  افزودنــد:  خامنــه ای 
ــت  ــن اس ــای ای ــه معن ــت ها ب ــنهاد فهرس پیش
ــازی را در  ــازی و جناح ب ــق ب ــاله رفی ــه مس ك
ــار  ــا معی ــت ندهنــد و ب لیســت های خــود دخال
شایســتگی حقیقــی، لیســت ها را تهیــه كننــد.

ــرای  ــد ب ــه مــردم نیــز توصیــه كردن   ایشــان ب
ــی  ــه كســانی و مجموعه های ــا ب انتخــاب نامزده
ــت و  ــا و صداق ــر صف ــه از س ــد ك ــاد كنی اعتم
ــه  ــد، ن ــت داده ان ــالب لیس ــه انق ــدی ب عالقه من

ــد. ــاص و گاه فاس ــد خ از روی مقاص
ــه  ــع ائم ــود در جم ــخنان خ ــالب س ــر انق رهب
ــا  ــات را ب ــاره انتخاب ــه سراســر كشــور درب جمع
پرداختــن بــه موضــوع بســیار مهــم و پیچیــده 
»نفــوذ« ادامــه دادنــد. ایشــان خاطرنشــان 
ــات دسترســی  ــه اطالع ــه ب ــد: كســانی ك كردن
دارنــد، می داننــد كــه چــه دام هایــی بــرای 
ــترده  ــال گس ــا درح ــده ی ــترده ش ــور گس كش
ــات  ــار اراده و تصمیم ــا در حص ــت ت ــدن اس ش

ــد. ــوذ كنن ــت نف مل
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه 
ضــرورت هوشــیاری مــردم، تاكیــد كردنــد: 
ــس  ــوذی در مجل ــری نف ــرض، عنص ــر ف ــر ب اگ
خبــرگان یــا مجلــس شــورای اســالمی یــا دیگــر 
اركان نظــام وارد شــود ماننــد موریانــه از داخــل 
ــر  ــد. رهب ــت می كن ــود و سس ــا را می ج پایه ه
ــدون  ــد ب ــه نفــوذ بای ــد: در زمین انقــالب افزودن
ــكار  ــن، در اف ــق ُمعّی تهمــت زدن و ذكــر مصادی

ــرد. ــنگری ك ــی روش عموم
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    مساله رهبری و
 زعامت از مهمترین اصول

 مكتب زندگی ساز اسالم است
 به همین دلیل قرآن رهبری را مكمل

 رسالت و شرط ایمان معرفی كرده است.
در  چه  خود  سخنان  در  بارها  اسالم  پیامبر 
واقعه ی غدیر و چه پیش و پس از آن و حتی 
اهمیت  بر  خویش  عمر  لحظات  واپسین  در 
این مساله تاكید فرمودند و در حدیث معروف 
ثقلین، پس از كتاب خدا مساله ی رهبری و 
پایگاه و ارزش آن را برای مردم نمایاندند تا 
این  اهمیت  به  بیشتر  را هرچه  اذهان مردم 
مساله و نقش حیاتی و تاریخ ساز آن در اداره 
حكومت اسالمی آگاه سازند. امامان معصوم 
را  رهبری  منهای  اسالم  نیز  السالم  علیهم 

جاهلیت محض معرفی نموده اند.
مسأله والیت فقیه نیز دقیقا در همان راستا 
رهبری  خبرگان  و  نماید  می  نقش  ایفای 
مهمترین رسالت را در تثبیت و تداوم والیت 

فقیه دارند.
شركت  خمینی  امام  كه  بود  گونه  بدین    
تكلیف  یك  خبرگان  انتخابات  در  را  مردم 
به  خود  مهم  بسیار  پیام  در  و  دانستند 
در  رهبری  خبرگان  اجالسیه ی  نخستین 

سال 1362فرمودند :
   »و اكنون شما ای فقهای شورای خبرگان، 
مسولیتی  ستمدیده  ملت  برگزیدگان  ای  و 
مسولیت  همه  رأس  در  كه  فرمودید  قبول 
هاست و آغاز به كاری كردید كه سرنوشت 
و  داده  شهید  و  رنجدیده  ملت  و  اسالم 

داغدیده در گرو آن است .«
  اینك كه دشمن با دامن زدن به اختالفات 
نهادهای  كردن  ثبات  بی  و  مسوالن  بینشی 
و  مایوس  و  سیاسی  تشنج  ایجاد  و  انقالبی 
بی تفاوت كردن مردم و باالخره دست یافتن 
تاثیرات  جلو  تا  كند  می  تالش  مقصود،  به 
پاالیش  ضرورت  بگیرد  را  اسالمی  انقالب 
ناخالصی ها  از  راستین  خط  و  داخلی  جبه 
این  ناپذیر است در  انكار  انحرافی  و خطوط 
میان حفظ وحدت نیروهای خودی یك اصل 
انسجام و  به  تواند  آنچه می  و  اساسی است 
به  توجه  بخشد  استحكام  ها  نیرو  وحدت 
و  خمینی  امام  ازارشادهای  ارزشهاوپیروی 

رهنمودهای مقام معظم رهبری است.
ماندگار  حماسه های  دارای  ایران  ملت    
از  آكنده  انقالب  صفحه های  تمامی  و  است 
افتخاری است كه دستاورد حماسه  برگهای 

آفرینیهای
 ملت  به پا 

خاسته ی ایران است؛
 حماسه هایی كه اگرچه در

 مقاطع و اشكال گوناگون به 
منصة ظهور رسیده اند اما همه آنها 

كه  رفته اند  نشانه  را  یك هدف  به  دستیابی 
همانا تحقق ارزشها و اندیشه های بنیان گذار 

انقالب است .
بار دیگر  با گذشت نزدیك به هشت سال    
سال  ماه  اسفند  در  كه  خبرگان  انتخابات 
و  دوستان  ذهن  گردد  می  برگزار  جاری 
كرده  مشغول  خود  به  را  انقالب  دشمنان 

است.
كه  دارند  را  آن  دغدغة  انقالب  دوستان    
دستاورد بزرگ فكری و تئوریك امام خمینی 
حفظ  چگونه  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار 
براندازی  سودای  در  دشمنان  و  شد  خواهد 
نظام به انتخابات خبرگان به عنوان فرصتی 
برای وارد ساختن جدی ترین ضربه و آسیب 

به نظام می نگرند.
با شكوهتر  فكر هرچه  به  انقالب    دوستان 
عمومی  آرای  به  مراجعه  این  كردن  برگزار 
و طرح مباحث تئوریك به منظور استحكام 
هرچه بیشتر مبانی والیت فقیه و همبستگی 
ملت هستند و دشمنان قسم خورده نظام به 
فكر دسیسه چینی، ترسیم خط تضاد آشتی 
ناپذیر بین نیروهای مومن به انقالب و تفرقه 

و جدایی.
مردم  فعال  و حضور  بدین سان مشاركت    
برهة  این  در  رهبری  خبرگان  انتخابات  در 
بی امان  نبرد  مثابة  به  حقیقت  در  حساس 
علیه استكبار جهانی است و نقش هر شركت 
كننده همچون سرباز مجاهد و پاكباز و هر 
كه  است  آتشینی  گلولة  همچون  رای  برگة 
حضور  می شود.  شلیك  امپریالیسم  قلب  بر 
نشان  خبرگان،  انتخابات  در  مردم  گسترده 
عدل  نظام  و  اسالمی  انقالب  بالنده  حیات 
مبتنی بر مكتب اسالم و نمایانگر بیعتی تازه 
و تجدید عهدی دوباره با رهبر شجاع، پارسا 

و پرهیزگار است. 
به  مجال  این  در 
مباحثی  به  اختصار، 
در  كاربردی  و  الزم 
موضوع  این  بارة 
مجلس  یعنی  مهم 
رهبری  خبرگان 
پرداخت  خواهیم 
به  گذرا  نگاهی  و 
حساسیت،  پیشینه، 
ها  ویژگی  شرایط، 
خبرگان  وظایف  و 

خواهیم داشت.
دوره  اولین  انتخابات 
خبرگان  مجلس 
رهبری در جمعه 19 
نظارت  با  آذر 1361 
شورای نگهبان انجام 
اول  شد كه در دورة 
نفر   69 گیری  رای 
كاندیداها  مجموع  از 
استانهای مختلف  در 
اكثریت آراء را كسب 
صحت  و  كردند 
تأیید  آنها  انتخاب 
تعداد  انتخاب  و  شد 
علت  به  نفر   14
آراء  اكثریت  نداشتن 
دور  به  ابطال،  یا 
بعدی موكول گردید.

اجالس  اولین   

نخستین دورة خبرگان رهبری در پنج شنبه 
تیر ماه 1362 در محل مجلس شورای   23
اسالمی آغاز به كار كرد كه با قرائت پیام امام 
خمینی و الك و مهر شدن وصیتنامة ایشان 
سه  هر  سران  و  خبرگان  اعضای  حضور  در 

قوه همراه بود.
این دوره در اواخر كار خود با رحلت رهبری 
الزاماً  كه  گردید  رو  به  رو  خمینی(   اما   (
این  و  گردید  تشكیل  العاده ای  فوق  اجالس 
در شرایطی  بود كه قانون اساسی در جریان 
با توجه  بود.مجلس خبرگان  تغییر  و  اصالح 
رهبر  كشور،  و حساس  استثنایی  شرایط  به 
دیگر  یكبار  گزینش  این  و  برگزید  را  جدید 
پس از اصالح قانون اساسی مورد تایید قرار 

گرفت.
رهبری پس  دوره خبرگان  دومین  انتخابات 
از هشت سال در سال 1369 صورت گرفت  
و اكنون نیز به پیشواز انتخابات خبرگان كه 
انجام خواهد شد  ماه سال جاری  اسفند  در 

می رویم.
1 ـ جایگاه استراتژیك خبرگان.

 خبرگان رهبری به عنوان یك نهاد اساسی 
در نظام جمهوری اسالمی تلقی می شود كه 
در حقیقت برخاسته از اعمال حاكمیت مردم 
در قالب سه قوه و رابطه ی آن با نهاد رهبری 
تجلی حاكمیت  و در مجموعه ی خود  است 
تشریعی خدا در یك جامعه ی توحیدی است.

اهمیت و ارزش و مختصه های نهاد اساسی 
از نقش          خبرگان در نظام اسالمی ـ مردمی 
گردد  می  ناشی  رهبری  نهاد  كننده  نعیین 
كه به دلیل دو بعدی بودن دستگاه رهبری، 
و  مكتبی  گی  ویژ  دو  از  باید  نیز  خبرگان 
مردمی برخوردارباشند و با دارا بودن این دو 
ویژگی است كه این نهاد می تواند در مورد 
رهبری كه شرط اساسی مكتبی بودن نظام 
بدین  بپردازد.  دهی  نظر  به  است،  سیاسی 
نمایندگی  نامزدهای  صفات  و  شرایط  سان 
با  رهبر،  صفات  و  شرایط  همانند  خبرگان، 
تعیین  مكتبی  معیار های  و  از ضوابط  الهام 
می شود؛ اگرچه اشخاص آنها توسط مردم و 

از طریق انتخابات مشخص می گردند.
 این نهاد چونان دیگر نهادهای نظام برخاسته 
مردم  ارادة  از  برانگیخته  و  جامعه  متن  از 
است و قدرت آن مبتنی بر اختیارات سازمان 
یافته ای است كه از یك سو مكتب و از سوی 
دیگر، مردم به آن تفویض كرده اند. خبرگان 
رهبری، نشانه ای از جمهوریت نظام اسالمی 
است كه وظیفه تشخیص معیارهای رهبری 
را به عنوان رفیعترین ركن نظام اسالمی بر 

به  و  هستند  مردم  برگزیدة  دارد.آنان  عهده 
اعتبار رأیی كه گرفته اند، حق دارند رهبری 
را برگزینند و بر طبق اصول 107 ـ 108 و 
111 قانون اساسی ، وظیفه سنگین خود را 

انجام دهند.
ـ  خبرگان  اهمیت  مورد  در  خمینی  امام   

خطاب به آنان ـ می فرماید:
باید  كه  است  مجلسی  مجلس خبرگان،   «  
پشتوانه  مجلس  این  كه  بدانند  وملت  شما 

كشور است.« 
مقام معظم رهبری نیز در تاریخ 15/10/1376 

در دیدار با اعضای خبرگان فرمودند:
» خبرگان نقش فرد مومن و متعهد و عامل 
به حكم و معرفت شرعی را دارند و در مرحله 
بدیهی  ها  معیار  بر  منطبق  مصداق  تعیین 
طریق  از  واسطه ای  با  نقش  مردم  كه  است 
مراجعه به خبرگان ایفا می كنند. چه در غیر 
با  مفهوم  تطبیق  باشد  قرار  اگر  صورت  این 
مصداق را از دست خبرگان خارج كنند همه 
چیز به هم خواهد ریخت و معیار ها به كلی 

نابود خواهد شد.« 
معظم اله ضمن آن كه نقش مردم را بسیار 
پذیرش  در  خواندند،  كننده  تعیین  و  مهم 
مصداق والیت فقیه و پیروی از آن فرمودند:

 » هر كسی دغدغة مردم را دارد باید كاری 
كند كه مردم به ایمان، تبعیت و اطاعت قلبی 
یك  مردم  مایلند  كه  آنان  شوند.و  كشانده 
نقش عملی و عینی داشته و حكومت الهی با 
جنبة مردمی آن توأم شود، باید جاذبه ها و 
زیبایی این مساله را ) نقش خبرگان( از نظر 
عقل و منطق بشری تبیین كنند و مردم را 
برای حضور در صحنه به شوق آورند، تا مردم 
نیز با ایفای نقش واقعی و همواره ناصر اسالم 
و  اسالم  یاور  بودنشان،  اسالمی  حكومت  و 

نظام باشند.
  2ـ جایگاه حدیثی و فقهی خبرگان : 

اسالمی  نظام  در  رهبری  خبرگان  اساس   
بر  از دیگر سو  بر روایات و  از سویی مبتنی 

قواعد و اصول فقهی استوار است .
می  بسنده  روایت  دو  به  روایی  نظر  از  الف: 

كنیم :
 ـ یعقوب بن شعب از امام صادق علیه السالم 
می پرسد: آنگاه كه امام دچار حادثه ای می 
چه  مردم  كند،  می  رحلت  دنیا  از  و  شود 

وظیفه ای دارند؟
می  »نفر«  آیه  به  استناد  با  پاسخ  در  امام 
هر  از  آیا   « خدا  فرمودة  كجاست  فرمایند: 
گروهی عده ای نمی روند تا در دین، فقاهت 
و آگاهی كسب كنند و مردم خویش را پس 

از بازگشت هشدار دهند تا از گمراهی بازشان 
دارند. «

در ادامه امام می فرمایند:
جوی  و  در جست  كه  هنگامی  تا  اینان   «  
در  كه  مردمی  و  معذورند  امامند،  شناخت 
انتظار كسب معرفت از آنانند نیز تا برگشت 

آنان در عذرند. 
شناسایی  كه  است  این  روایت  این  مضمون 
و تعیین جانشین مقام رهبری و والیت امر 
مسلمین در هر زمان برای پیشگیری از بروز 
سیاسی  نظام  در  زمانی  ی  فاصله  و  گسل 
بر  الهی  تداوم حكومت  نیز ضمانت  و  اسالم 

اساس والیت فقیه امری ضروری است.
 ـ در روایتی از محمد بن مسلم، وی از امام 
از  امام  وقتی  می پرسد:  السالم  علیه  صادق 
دنیا می رود آیا مردم می توانند در شناخت 
جانشین او آزاد باشند و به دنبال این معرفت 

نروند؟
امام در پاسخ می فرمایند: مردم همان شهر 
نمی توانند،  اند  رفته  دنیا  از  آن  در  امام  كه 
زمانی  مقدار  به  دیگر  های  شهر  مردم  ولی 
كه برای آمدن به آن شهر و تحقیق الزم نیاز 

دارند معذورند. 
است  این  روایت،  این  در  توجه  قابل  نكتة 
كه مالك رجوع و علت تبعیت، همان جنبة 
علم و آگاهی امام به اسالم است و وظایفی 
كه مردم بر اساس وحی و دستورات پیامبر 

اسالم دارند.
 ب ( از لحاظ فقهی، مبنای انتخاب خبرگان 
انتخاب  در  آنان  به  سپرده  مسئولیت های  و 

رهبر می تواند تابع موارد زیر باشد:
دلیل  به  وی  كه  خبره،  شهادت  باب  از  1ـ 
خبره بودن نسبت به این مسألة حیاتی مورد 
شرایط  واجد  فرد  جامعه،  جهل  یا  اختالف 
رهبری را به مردم معرفی نماید كه تخلف از 
این مسؤلیت دینی و وجدانی ـ چه به عنوان 
كتمان  چه  و  بقره/283(   ( شهادت  كتمان 
الهی  فضل  كتمان  یا  و   )159/ )بقره  حق  
در  و  می شود  گناه محسوب  ـ   )37/ )نساء 
قرآن، سخت مورد نكوهش قرار گرفته است.

 2 ـ از باب حكم حاكم شرعی در موضوعات 
كه  شرعی،  احكام  با  ارتباط  در  خارجی 
قضاوت  مصادیق  از  رهبر  معرفی  و  شناخت 
و حكومت به شمار می رود و از باب » خبره 
ی واجد صالحیت قضایی و شرعی دارد« می 
باشد. هر چند این در راه، هر دو وظیفه خبره 
حكم  چه  و  شهادت  مسوؤلیت  در  چه  ـ  را 
اما  می داند،  الزم  ـ  حجت  و  امارات  باب  از 
تفاوتی با هم دارند كه حجت بودن نظر خبره 
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از باب شهادت، تعدد شاهد خبره را می طلبد 
و در حكم، خبرة واحد، كفایت می كند.

 3 ـ شرایط خبرگان 
 خبرگان به دلیل این كه كار شناسایی ولی 
فقیه و نظارت بر تداوم امر والیت فقیه را بر 
عهده دارند، به طور طبیعی شرایط ویژه ای را 
عالوه بر انتخاب از ناحیة مردم و رای الزم، 

باید دارا باشند.
 الف : اشتهار به دیانت وثاقت

جزء  اخالقی  شایستگی  و  وثاقت  اعتماد،   
اوصافی است كه كاندیدای خبرگان باید آن 
را دارا باشد و اشتهار به این صفات الزمه اش 
قانون،  اگر چه در  استمرار و مداومت است. 
واژه های  از  جانبه ای  همه  و  دقیق  تعریف 
نشده  اخالق  شایستگی  یا  و  وثاقت  دیانت، 
دیانت  به  اشتهار  واژة  اما خود همین  است، 
مقصود را می رساند، چرا كه شهرت به صفت 
به  نیز  را  اخالقی  وثاقت و شایستگی  تدین، 
شناخته  متدین  كسی  اگر  زیرا  دارد،  همراه 
شود، ولی وثاقتش مورد تردید باشد، در واقع 

دیانت او مورد تردید است.
 ب : اجتهاد ) آگاهی کامل به مبانی دین 

و قدرت بر استخراج حکم دینی (
در  علمی  سابقه  چنان  از  باید  خبره  فرد   
دینی  علوم  از  بهره مندی  میزان  و  حوزه ها 
برخوردار باشد كه توان شناسایی فرد صالح 
با  ویژه  به  باشد،  داشته  را  رهبری  برای 
سنگین شدن این شرط در سال 1369 كه 
آشنایی به مبانی اجتهاد، به دارا بودن درجه 
اجتهاد تعریف شد و قانون تشخیص آن را بر 
عهدة فقهای شورای نگهبان گذاشت. به این 
ترتیب كاندیدای مجلس خبرگان باید در حد 
اجتهاد، سابقة تحصیلی در حوزه های علمیه 
اهمیت  بر  ویژگی  باشد كه همین  داشته  را 

مجلس خبرگان افزوده است.
 ج : دارا بودن بینش سیاسیـ  اجتماعی 

و آشنایی به مسائل روز 
درك  خبره،  وظایف  از  یكی  كه  آنجا  از 
در  اجتماعی  ـ  سیاسی  بینش  شناخت  و 
به  آشنای  باید  خود  ناگزیر  است،  رهبری 
توان  بوده،  روز  اجتماعی  ـ  سیاسی  مسائل 
تا  نیاز های جامعه را داشته باشد  تشخیص 

گزینش او آگاهانه و كارشناسانه باشد.
اسامی  جمهوری  نظام  به  اعتقاد   : د 

ایران:
 بدون تردید حفظ نظامی كه در كشور بعد 
در  یافته  استقرار  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
ناخواه  و  خواه  و  است  اهمیت  اول  درجه 
خود  كه  باشند  آن  حافظ  می توانند  كسانی 

است  ممكن  است.  الرعایه  الزم  خبره  برای 
شرایط  آیا  كه  آید  پیش  سوالی  جا  این  در 
دیگری از قبیل شرط سنی تابعیت و ... الزم 

نبوده است؟
در پاسخ باید گفت برخی از این شرایط خود 
بخود در شرایط یاد شده مندرج است همچون 
شرط سنی كه حد اقل سن، با شرط اجتهاد 
قابل حل می باشد، زیرا معموال كسی در سن 
پایین تر از حد قانونی به اجتهاد نمی رسد و 
حد اكثر آن هم كه مورد اشكال نیست، چه 
این كه هر چه سن شخص عالم باال تر برود، 

تجربه وی در مسایل بیشتر می شود.
مسألة تابعیت نیز با در نظر داشتن حوزة نفوذ 
سیاسی نظام جمهوری اسالمی در قلمرو مرز 
های معین شده خودبخود روشن است؛ اگر 
چه این مسأله خود بحث جداگانه ای است 
امت  فرامرزی  افقهای  داشتن  نظر  در  با  كه 
در جای خود  آن  از  است  اسالمی، شایسته 
بحث شود كه فعال از آن صرف نظر می كنیم.

4 ـ مرجع تشخیص شرایط خبرگان 
سوال  این  خبرگان،  شرایط  بحث  پایان  در 
مطرح است كه مرجع تشخیص این شرایط 
رهبری  خبرگان  كاندیداهای  صالحیت  و 
كیست؟ خود رای دهندگان هستند ، یا نهد 
ار آن است؟ در این مورد در  خاتصی عهده 
مصوبة سال 1359 شورای نگهبان كه مرجع 
تشخیص معرفی شده بود، واجد بودن شرایط 
اساتید  از  نفر  سه  گواهی  با  اجتهاد  بویژه 
معروف درس خارج حوزه های علمیه بود، اما 
در اصالحیة 1361/12/5 اضافه شد: كسانی 
كه رهبر صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تایید 
علمی  مجامع  در  كه  كسانی  یا  باشد،  كرده 
اجتهاد  به  بلد خویش شهرت  نزد علمای  یا 
دارند، نیازمند به ارائة گواهی نیستند. اما در 
آخرین اجالسی كه مجلس خبرگان دور اول 
شورای  را  خبرگان  تشخیص  مرجع  داشت، 
نگهبان تعیین كرد كه آنان نیز بر اساس این 
اختیار، نسبت به احراز شرط علمی، در مورد 
كسانی كه از آنان شناخت ندارند، دعوت به 
به  نظر  دیگران،  به  نسبت  و  امتحان  انجام 

تشخیص خود عمل می نمایند.
دورة   زمان  مدت  كه  است  آوری  یاد  شایان 
خبرگان، هشت سال است كه طوالنی ترین 
و  است  اسالمی  جمهوری  نظام  در  دوره ها 
پایان  از  پیش  ماه  سه  باید  مجدد  انتخابات 

آن صورت گیرد .
5 ـ حوزه ی مسئولیت خبرگان 

نهاد  برای  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
كرده  مقرر  را  مهم  مسئولیت  دو  خبرگان، 

است:
1-بررسی همه كسانی كه  صالحیت رهبری 
از  واجد صالحیت پس  فرد  انتخاب  و  دارند 
خاص  برجستگی  به  رسیدن  و  كافی  شور 
برای رهبری و معرفی وی به مردم. این كار 
نتوانند  مستقیماً  مردم  كه  است  در صورتی 
...را  و  شجاع  آگاه،  تقوا،  با  عادل،  فقیه  فرد 
چندین  دارای  مسأله  این  و  كنند  شناسایی 

فرض است:
به دلیل تخصصی بودن شرایط شرعی  الف: 
به  قادر  مردم  اسالمی،  موازین  و  رهبری 
تشخیص فرد واجد شرایط نباشند و درنتیجه 

مردم به خبره مراجعه كنند .
و  شرایط  واجد  افراد  تعداد  خاطر  به   ) ب   
ناتوانی مردم از تشخیص اولویت و ارجحیت 
برای  صورت  این  در  رهبری،  برای  فردی 
جلوگیری از خدشه دار شدن قداست عمومی 
رهبری و نیز ارج نهادن به فكر و رای مردم، 
از  را  مشكل  و  گزینند  برمی  را  خبرگانی 

طریق آنان حل می كنند.
و  اولویت  تشخیص  در  مردم  میان  در   ) ج 
هیچ  و  آید  وجود  به  نظر  اختالف  ارجحیت 
یك از طرفین، اكثریت قاطع را نداشته باشند 
كه ممكن است این اختالف ناشی از ضعف 
تشخیص مردم یا ناشی از رای افراد خبره و 
آنان مراجعه كرده  به  باشد كه  فقیه شناس 

اند.
انجام وظایف  از  ناتوانی رهبر    2ـتشخیص 
شرایط  از  یكی  شدن  فاقد  یا  قانونی  محولة 
الزم  خبرگان  بر  كه   ،109 اصل  در  مذكور 
است برای رفع ابهام در اولین اجالسیة خود 
به این مهم رسیدگی كنند و نیز طبق اصل 
در  را  رهبر  هرگاه  موظفند  خبرگان   ،111
ناتوان یافتند، اقدام  انجام مسئولیت خویش 
كنند. بر این اساس، خبرگان یك نهاد الزم 
اسالمی  شرایط جمهوری  تمامی  در  الوجود 
بدون  و  اول  شیوة  به  رهبر  اگر  است؛ حتی 
خبرگان تعیین شده باشد، وجود آنان برای 
تعیین جانشین و بررسی عدم صالحیت رهبر 

ضروری است.
  6ـ انتخاب رهبر، تفویض والیت یا تعیین 

مصداق؟
است  بحث  قابل  مسأله  دو  مقال،  پایان  در 
معنای  به  رهبر  انتخاب  آیا  اینكه  نخست   .
تفویض والیت به اوست؟ یا مشخص و تعیین 
كردن مصداق كلی فقیه می باشد؟ دوم این 
كه آیا رهبری زماندار و مدت بردار است یا 

خیر؟
 مسلماً خبرگان به كسی والیت نمی دهند، 

به  كه  است  عنوانی  مصداق  تعیین  بلكه 
وسیله ی خدا و رسول جعل شده است؛ فقط 
مردم یا خبرگان، مصداق آن را با آرای خود 
از عنوان روی  اثر جعل  قهراً  برگزیده اند كه 
 5 اصل  ذیل  در  رو  این  از  آید.  می  مصداق 
قاطع  اكثریت  كه  است  آمده  اساسی  قانون 
مردم یكی از فقها را به عنوان اعدل و اعلم و 
اقوی تشخیص داده اند و او را برگزیده اند. 
پس این مصداق بین فقها با انتخاب، ولی و 
حاكم می باشد، چه آن كه عنوان لیاقت برای 
سمت  و  مسئولیت  داشتن  از  غیر  مقامی، 
رسمی آن است. بنابراین، فعلیت یافتن این 
منصب منوط به حكم یا انتخاب است و در 
این مورد فعلیت با انتخاب خواهد بود و رای 
وجه  هیچ  به  فرد  این  در  خبرگان  یا  مردم 
ی  وسیله  به  وی  كه  نیست  مفهوم  این  به 
انتخاب، حق والیت پیدا می كند و یا با عدم 

آن، آن حق را دارا نیست.
در مورد پرسش دوم، یعنی زماندار بودن یا 
نبودن رهبری باید گفت كه هرچند وظایف 
فاصلة  در یك  های هر شخص  و مسئولیت 
قاعده  این  از  هم  رهبری  امر  و  است  زمانی 
معین  مدت  رهبری  موضوع  اما  جدانیست، 
باشد  شده  تعیین  قبل  از  كه  مشخصی  و 
ندارد و این یكی از مزایای اصل والیت فقیه 
است، زیرا حفظ كیان نظام در هر دوره ای از 
مجلس و ریاست جمهوری و ... به عهده ی 
اوست و از این دیدگاه با هیچ یك از مقامات 
ممكن  براین  بنا  نیست.  مقایسه  قابل  دیگر 
است مدت آن یك روز یا چندین سال باشد، 
یا  العمری  مادام  مفهوم  موضوع  این  از  ولی 
بلكه  شود،  نمی  استفاده  آن  مانند  و  وراثت 
در  دارد كه  پیوند  تعیین شده ای  به شرایط 

قانون اساسی آمده است.
پایان  موارد  از  یكی  هرچند  این،  از  گذشته 
همه  ولی  اوست،  درگذشت  رهبری  دورة 
نمی  منحصر  این  به  رهبری  پایان  موارد  ی 
است  ممكن  نیز  دیگری  موارد  در  گردد. 
مثال  شود؛  سلب  شخصی  از  رهبری  عنوان 
احراز  محاكمه ای،  جریان  در  است  ممكن 
سلب شرط عدالت و تقوا از او شود و چون 
و  قوانین  تابع  افراد،  دیگر  همانند  رهبری 
دادگاه ها است، از این سمت بركنار شود. یا 
موارد مشخص در اصل 111 ـ كه شرطی را 
از دست دهد یا ناتوان از انجام مسئولیتی از 
گیری  كناره  یا  گردد،  محوله  مسئولیت های 
كند و استعفا دهد، یا كسی را واجد شرایط 
با كنار  او را ارجح بداند و زمینه را  ببیند و 
رفتن برای او فراهم سازد، یا بیماری طوالنی 

آن را باور دارند و گرنه منكر اصل نظام، 
چگونه ممكن است در محموعه ای قرار 
بگیرد كه شأن آن، انتخاب رهبری نظام 
از  شرط  این  وجود  این،  بنابر  است؟ 
بدیهیات اعضای خبرگان رهبری است.

و  سیاسی  سوء  سابقه  نداشتن  هـ: 
اجتماعی 

این شرط در واقع متمم و مكمل شرط  
كه  چند  هر  آید.  می  شمار  به  پیشین 
سیاسی  ی  سابقه  سوء  فقدان  از  مراد 
كیفری  محكومیت  عدم  اجتماعی  ـ 
نیست، بلكه مقصود از آن متهم نبودن 
بر حمایت از مخالف نظام اسالمی و یا 
با نظام اسالمی  تبلیغ رژیمی است كه 
نظام  از  حمایت  مثل  باشد؛  منافی 
مشروطه سلطنتی و لیبرال و ... به طور 
كلی هدف این است  كه سابقة خبره در 
شخصی  چنین  نباشد.  ابهام  از  هاله ای 
جمهوری  نظام  به  معتقد  فعاًل  اگرچه 
شدن  كاندیدا  صالحیت  باشد،  اسالمی 

برای خبرگان رهبری را ندارد.
قانون  طبق  بر  شرایط  این  بودن  دارا   
نگهبان  ماه 1359 شورای  مصوب مهر 

مدت او را از كار باز دارد، یا ضعف جسمانی یا 
كهولت سن كه مخل به مسئولیت ها باشد، 
نارسایی روانی حتی اشتغاالت شخصی و  یا 
عواملی  جزء  تواند  می  همه   ... و  خانوادگی 
باشد كه سبب به میدان آمدن خبرگان گردد 
و با این توضیح پاسخی به همة گفته هایی 
داده می شود كه زمزمه ی استبداد، انحراف 
و یا وراثتی شدن رهبری را سر داده، دچار 

دلهره و اضطراب می شوند.

 

رهبری  خبرگان 
نهاد  یك  عنوان  به 
نظام  در  اساسی 
اسامی  جمهوری 
که  شود  می  تلقی 
برخاسته  حقیقت  در 
حاکمیت  اعمال  از 
سه  قالب  در  مردم 
با  آن  رابطه ی  و  قوه 
است  رهبری  نهاد 
مجموعه ی  در  و 
حاکمیت  تجلی  خود 
تشریعی خدا در یك 
توحیدی  جامعه ی 

است.

16

17



جامعــه ی انســانی بــه خاطــر 
جمــع بــودن و كثــرت اعضــا 
ــون و رهبــری  ــه قان ــر ب ناگزی

نیــاز دارد. ایــن دو شــرط در یــك ســاختار 
بــه نــام حكومــت ظهــور می یابــد . سیســتم 
ــا توجــه  هــای حكومتــی در طــول تاریــخ ب
ــه  ــه و ب ــد یافت ــی رش ــرفت تمدن ــه پیش ب
شــكل خالصــه از حكومــت فــردم بــر مــردم 
ــر مــردم  ــه حكومــت مــردم ب در گذشــته ب
ــه  ــه ب ــیده ك ــی رس ــان دموكراس ــا هم ی
ــزد بیشــتر مــردم جهــان  شــكل عمومــی ن

ــه اســت. پذیرفت
مــردم  یــا  بــاز  حكومتــی  سیســتم  در 
در  حكومتــی  نظــام  ســاالر)دموكراتیك( 
ــه  ــود ك ــیم می ش ــی تقس ــش اصل ــه بخ س
هریــك از ایــن ســاختار هــا جهــت پیشــبرد 
امــور حكومتــی یكــی از وظایــف ســه گانــه 
ســاختار حكومتــی را بــه عهــده مــی گیــرد.

ســاختارهای  اكثــر  در  وظیفــه   3 ایــن 
از: عبارنتــد  حكومتــی 

ــر  ــارت ب ــت( 2ـ نظ ــرای قوانین)دول 1-اج
حســن اجــرا و عــدم تخلــف از قوانیــن 
ــردازش  ــل، پ ــه( و 3 ـ تحلی ــوه ی قضائی )ق

ــه(. ــوه ی مقنن ــن )ق ــاد قوانی و ایج
در واقــع آنچــه كــه باعــث حركــت، پویایــی 
ــاخت و  ــود س ــه می ش ــك جامع ــد ی و رش
اجــرای یــك ســری قوانیــن پیشــرفته، 
دقیــق، روشــن و محكــم مــی باشــد تــا بــا 
ــاختار  ــر س ــا دو بخــش دیگ ــه آنه ــه ب توج
حكومــت یعنــی دســتگاه اجرایــی و نظارتــی 
بتواننــد وظایــف خــود را اجــرا كننــد و 

ــد. ــش برن ــه پی ــه را ب جامع
ــر  ــاد دیگ ــه دو نه انچــه مســلم اســت اینك
ــر  ــارت ب ــرا و نظ ــه اج ــی موظــف ب حكومت
حســن اجــرای قوانیــن تصویــب شــده 
ــون گــذار در جامعــه مــی  توســط نهــاد قان
ــد  ــه شــكل مســتقل نمــی توانن باشــند و ب
فعالیــت خاصــی داشــته باشــند. در نتیجــه 
هــر گونــه پیشــرفت، توســعه و بهبــود 

ــه در آن  ــه ك ــی در هرجامع ــرایط زندگ ش
ــرار اســت وابســته  ــر ق ــی ب ــت مردم حكوم
بــه گــروه قانــون گــذار در آن جامعــه اســت 
و ایــن بخــش از حكومــت اســت كــه مســیر 
اصلــی حركــت و زمینــه پیشــرفت، توســعه 
ــن و  ــه تعیی ــاه را در آن جامع ــی و رف ، تعال
مشــخص مــی كنــد و ســایر قســمت هــای 
حكومــت موظــف بــه اعتمــاد و حركــت در 
آن مســیر و اجــرای مطلــق قوانیــن تعییــن 
شــده انــد. بــه بیــان دیگــر مجلــس قانــون 
گــذاری نمایانگــر روح و اراده هــر جامعــه و 

ــده آن اســت. ــب تپن قل
ــه در  ــذاری ك ــون گ ــاد قان ــن نه ــال ای ح
ــه  تمــام جوامــع مــردم ســاالر شــكل گرفت
ممكــن اســت در نــام متفــاوت باشــد امــا در 
ــتر  ــت. در بیش ــان اس ــرد یكس روح و عملك
جوامــع اعضایــی كــه در نهــاد قانــون گذاری 
ــا  ــه شــكل مســتقیم ب ــد ب ــت می كنن فعالی
انتخــاب مــردم تعییــن می شــوند. و تــالش 
ــه  ــر جامع ــگان ه ــه نخب ــت ك ــن اس ــر ای ب
ــه  ــراد جامع ــوند. اف ــاد وارد ش ــن نه ــه ای ب
بایــد حساســیت امــر را در ایــن نهــاد درك 
ــن نهــاد در  و از آنجــا كــه مجلــس مهمتری
هــر جامعــه مــردم ســاالر اســت بیشــترین 
حساســیت را نســبت بــه آن بــه خــرج 

دهنــد.
ــن  ــذاری در ای ــون گ ــس قان ــع مجل در واق
ــر،  ــطح فك ــانگر س ــن و نش ــع ویتری جوام
ــردم  ــان م ــی در می ــداف كل ــگ و اه فرهن
جامعــه اســت. بنــا بــر ایــن انتخابــات 
ــات حتــی ریاســت  مجلــس از دیگــر انتخاب
جمهــوری و... در جوامــع مــردم ســاالر 
ــون  ــروه قان ــه گ ــرا ك ــد چ ــر می باش مهمت
گــذار اســت كــه وظایــف و مســئولیت هــا و 
مســیر حركــت همــه ی بخــش هــای جامعه 

حتــی دولــت و رئــس جمهــور را در جامعــه 
ــرد. ــد ك ــن خواه ــاالر تعیی ــردم س م

ــات مجلــس  ــه آچــه گذشــت انتخاب نظــر ب
ــز حســاس  ــا نی شــورای اســالمی كشــور م
تریــن انتخابــات و نظــر ســنجی دموكراتیك 
در ایــران اســت. هــر یــك از افــراد جامعــه 
و  اهمیــت  زمینــه  ایــن  در  بایــد  نیــز 
ــود را  ــه ی خ ــن كار و وظیف ــیت ای حساس
ــا  ــد ت ــت نمای درك و در انتخــاب خــود دق
بهتریــن و متخصــص تریــن افــراد را جهــت 
ــدم  ــن ع ــد. همچنی ــاب كنن ــن كار انتخ ای
ــز  ــر نی ــن ام ــه در ای ــراد جامع ــركت اف ش
از جهتــی دیگــر بــه كل جامعــه ضــرر 
ــای  ــن كار فض ــا ای ــه ب ــرا ك ــاند؛ چ می رس
مجلــس بنــا بــر ســلیقه یــك دســته خــاص 
از افــراد جامعــه خواهــد شــد و قانــون 
ــان صــورت  ــر ســلیقه آن گــذاری نیــز بنــا ب
خواهــد گرفــت. در نتیجــه ایــن امــر باعــث 
ایجــاد نارضایتــی از كلیــت نظــام می شــود 
ــذاری  ــون گ ــد قان ــرها در رون ــی قش وبرخ
ــای  ــته ه ــرد و خواس ــد ك ــركت نخواهن ش

ــد. ــد ش ــه خواه ــده گرفت ــز نادی ــان نی آن
ــه شــركت  ــی ك ــوارد مثبت جــدا از ســایر م
جامعــه  هــر  در  مجلــس  انتخابــات  در 
خصوصــا ایــران دارد؛ ماننــد تثبیــت امنیــت 
ــه  ــت ك ــن اس ــت آن ای ــن مزی و... مهمتری
اصلــی تریــن زمینــه پیشــرفت یــك كشــور 
ــرفته  ــب و پیش ــن مناس ــتن قوانی ــه داش ك
تضمیــن  را  هاســت  زمینــه  همــه ی  در 
خواهــد كــرد. بایــد توجــه كــرد تــا نیازهــا و 
كمبودهــای اصلــی كشــور در حــال حاضــر 
ــه  ــرادی ك ــا اف ــا آنه ــق ب ــایی و مطاب شناس
ــه جــدای از صالحیــت هــای  ــن زمین در ای
عمومــی تخصــص دارنــد را بــرای رفــع نیــاز 

ــود.  ــس نم ــه مجل ــای كشــور روان ه
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   مرور تاریخچه 107 ساله مجلس در ایران 
ایران سربلند، همواره  تاریخ  زرین  برگ های 
در  را  پیشینیان  گفته های  و  نكته ها  تمام 
حافظه امت ضبط و ثبت می كنند و در این 
میان از 107 سالگی نهادی سخن می گویند 
كه در تاریخ این مرز و بوم، فراز و نشیب های 
هم اكنون  و  گذاشته  سر  پشت  را  بسیاری 
انقالب اصیل جمهوری  از اركان اصلی  یكی 

اسالمی ایران به شمار می رود.
*پیشینه مجلس در ایران

اولین  رسیده،  اثبات  به  آن چه  اساس  بر    
كهن  ایران  تاریخ  در  شده  شناخته  مجلس 
به زمان اشكانیان برمی گردد كه در این دوره 
مجلس "مهستان" از میان بزرگان و اشراف 

ایرانی تشكیل می شده است.
  ناصرالدین شاه در چند مورد مجوز تشكیل 
تاریخ  در  است؛  كرده  صادر  را  مجالس 
"وقایع  روزنامه  در  قمری   1275 مهر   23
التفاقیه"فرمانی از ناصرالدین شاه منتشر شد 
كه وظایف حكومت را میان وزارت خانه های 
فوایدعامه  و  مالیه  امورخارجه،  جنگ، 
تقسیم كرد و در این میان "میزراجعفرخان 
 25 رئیس مجلس  عنوان  به  مشیرالدوله" 
"مجلس  اختصار  به  یا  )مصلحت خانه(  نفره 

مشورت" منصوب شد.
  هر چند این مجلس مشورتی همان گونه 
كه از نامش پیدا بود جنبه تشریفاتی داشت 
اما پس از چندین قرن می توان آن را حركت 
دانست  ایران  سیاسی  ساختار  اصالح  اولیه 
پس از آن نیز در شوال 1301 قمری مجلسی 

تاسیس  اجازه  توانستند  بازرگانان  و  تجار  از 
"مجلس وكالی تجار ایران" را از ناصرالدین 
و  بگیرند كه مرام نامه آن بسیار مترقی  شاه 

برخوردار از جنبه پر رنگ اصالح طلبانه بود.
*اولین مجلس ایران

انقالب  به  كشور  مجلس  اولین  تشكیل    
آن  تشكیل  فرمان  كه  برمی گردد  مشروطه 
خورشیدی   1285 سال  مرداد   16 روز  در 
توسط "مظفرالدین شاه قاجار" به امضا رسید 
 17 در  نیز  ملی  شورای  مجلس  نظام نامه  و 

شهریور همان سال به دست وی امضا شد.
 1296 متولد  شاه  مظفرالدین  نماند  ناگفته 
"ناصرالدین  فرزند  چهارمین  و  قمری 
به عنوان ولیعهد  از 5 سالگی  شاه"است كه 
انتخاب شد و قریب به 40 سال در آذربایجان 
رسیدن  قتل  به  از  پس  و  كرد.  حكومت 
تخت  بر  و  آمده  تهران  به  شاه  ناصرالدین 

سلطنت تكیه زد.
  مظفرالدین شاه در سال قمری1324 فرمان 
مشروطیت را صادر و امضا نمود و 5 روز پس 

از صدور این فرمان دار فانی را وداع گفت.
جنبش  جریان  در  ملی  شورای  مجلس 
مشروطه و بر پایه اولین قانون اساسی ایران 

تشكیل شد.
مجلس  و  ملی  شورای  مجلس  مجموعه    
"مجلسین"  عنوان  به  اغلب  را  سنا 
در  مشروطیت  فرمان  صدور  از  می خواندند، 
جمهوری  انقالب  تا  1285خورشیدی  سال 
 24 مجموعا   1375 سال  در  ایران  اسالمی 
كه  شد  تشكیل  ملی  شورای  مجلس  دوره 

در برخی مواقع ایام فترت نیز پیش آمده و 
كشور بدون مجلس بوده است.

*دوره های 24 گانه مجلس شورای ملی
-دوره اول:

شورای  مجلس  رسمی  جلسه  نخستین    
ملی در تاریخ 13 مهر ماه 1285خورشیدی 
مطابق با 17 شعبان 1324 قمری و 17 اكتبر 
1906 میالدی با نطق افتتاحیه مظفرالدین 

شاه قاجار گشایش یافت.
  نمایندگان این دوره مجلس به موجب ماده 
و  اشراف  بین طبقه  از  انتخابات  نظام نامه   6
و  روحانیون  مالكان،  و  تجار  شاهزادگان، 

اصناف انتخاب شدند.
كه  را  ایران  اساسی  قانون  مجلس،  این    
مشتمل بر 51 اصل بود در تاریخ 8 دی ماه 
از  و پس  شاه  مظفرالدین  توشیح  به   1285
فوت وی متمم قانون اساسی را 15 مهر ماه 

1286 به امضای محمدعلی شاه رساندند.
 1278 ماه  تیر  دوم  روز  در  مجلس  این 
جمادی الثانی   23 با  مصادف  خورشیدی 
1326 قمری به دستور محمدعلی شاه قاجار 

به توپ بسته شد.
-دوره دوم:

  دومین دوره قانون گذاری پس از 1 سال و 
4 ماه و 21 روز فترت در تاریخ 24 فروردین 
ذیقعده  دوم  با  مطابق  1288خورشیدی 

1327 قمری افتتاح شد.
دولت  اولتیماتوم  دنبال  به  نیز  مجلس  این 
خورشیدی   1289 ماه  دی   3 روز  در  روس 

منحل شد.
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-دوره سوم:
تاریخ  در  فترت  سال   3 از  پس  دوره  این    
14 آذر ماه 1293 خورشیدی مطابق با 17 
قاجار  احمدشاه  توسط  قمری   1333 محرم 

افتتاح گردید.
  دوره سوم مجلس شورای ملی نیز به علت 
سال  یك  از  بیش  اول  جهانی  جنگ  شروع 

دوام نیافت.
-دوره چهارم:

  این دوره پس از 5 سال و 7 ماه و 8 روز 
فترت در اول تیر 1300 خورشیدی مطابق 
احمدشاه  توسط  قمری   1339 15شوال  با 
قاجار گشایش یافت و در 30 خرداد 1302 
 1441 ذیقعده   17 با  مطابق  خورشیدی 

قمری پایان یافت.
-دوره پنجم:

 22 تاریخ  در  قانونگذاری  دوره  پنجمین    
رجب   5 با  مطابق  بهمن 1302 خورشیدی 

1342 قمری افتتاح شد.
  در این دوره بود كه سلطنت قاجاریه منحل 
شد و مجلس موسسان در 21 آذر ماه همان 

سال سلطنت را به پهلوی داد.
  مجلس پنجم شورای ملی نیز در تاریخ 22 

بهمن 1304خورشیدی خاتمه یافت.
-دوره ششم:

تیر   19 تاریخ  در  قانونگذاری  دوره ششم    
ماه 1305 خورشیدی مطابق با 30 ذیحجه 
در  و  افتتاح  رضاشاه  توسط  قمری   1344
مرداد 1307 خورشیدی مصادف  تاریخ 22 

با 26 صفر 1347قمری پایان یافت.
  در این دوره مجموعا 276 جلسه تشكیل 

شد.
-دوره هفتم:

تاریخ  در  قانونگذاری  دوره  هفتمین    
 21 با  مطابق  خورشیدی   1307 مهر   14
تاریخ  در  و  افتتاح  1347قمری  ربیع الثانی 
 30 با  مصادف  خورشیدی   1309 آبان  اول 

جمادی االول 1349 قمری پایان یافت.
-دوره هشتم:

 24 تاریخ  در  قانونگذاری  دوره  هشتمین    
آذر ماه 1309 خورشیدی مطابق با 23 رجب 
1349 قمری افتتاح و در تاریخ 24 دی ماه 
رمضان   17 با  مصادف  خورشیدی   1311

1351 قمری خاتمه یافت.
-دوره نهم:

  نهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 24 اسفند 
ذیقعده   18 با  برابر  خورشیدی   1311 ماه 
1351 قمری افتتاح و در تاریخ 21 فروردین 
1314 خورشیدی مصادف با 7 محرم 1354 

خورشیدی به نخست وزیری انتخاب گردید.
با همه فراز و نشیب ها در  مجلس شانزدهم 
 22 با  مطابق  خورشیدی   1330 بهمن   29

جمادی االول 1371 قمری پایان رفت.
-دوره هفدهم:

تاریخ 17  قانونگذاری در    هفدهمین دوره 
اردیبهشت ماه 1331 خورشیدی مطابق با 2 
شعبان 1371قمری افتتاح شد در حالی كه 
از 136 كرسی نمایندگان فقط 79 كرسی آن 

دارای نماینده بود.
  به دنبال درگیری مصدق با مخالفان، وی 
طی  خورشیدی   1322 مرداد  دوازده  در 
ملی  رفراندمی دوره هفدهم مجلس شورای 
انتخابات دوره هجدهم را  را منحل و شروع 

موكل به اصالح قانون انتخابات كرد.
  شاه از فرصت عدم وجود مجلس استفاده 
به  را  زاهدی  و  عزل  را  مصدق  و  كرده 
طی  چنین  هم  و  گماشت  نخست وزیری 
دستور  سال  همین  آبان   28 در  فرمانی 

انحالل مجلسین را صادر كرد.
-دوره هجدهم:

  هجدهمین دوره قانونگذاری در 27 اسفند 
1322خورشیدی مطابق با 12 رجب 1373 
فروردین   26 تاریخ  در  و  افتتاح  قمری 
 1375 رمضان   3 با  برابر  1335خورشیدی 

قمری پایان یافت.
-دوره نوزدهم:

در  ایران  در  قانونگذاری  دوره  نوزدهمین    
تاریخ 10 خرداد ماه 1335 خورشیدی مطابق 
با 20 شوال 1375 قمری افتتاح و پس از 4 
سال در 19 خرداد 1339 خورشیدی برابر با 

14ذیحجه 1379 قمری به پایان رسید.
از دو  بود كه اجالسیه مجلس  این دوره  در 
سال به 4 سال تغییر و تعداد نمایندگان نیز 

از 136 نفر به 200 نفر افزایش یافت.
-دوره بیستم:

دلیل  به  نمایندگان،  انتخاب  از  پس    
دیگر  بار  و  منحل شده  انتخابات  اعتراضات، 
بیستم  مجلس  انتخابات،  برگزاری  از  بعد 
مطابق  خورشیدی   1339 اسفند   12 در 
و  گردید  افتتاح  قمری   1380 رمضان   5 با 
 1340 اردیبهشت   19 در  نیز  مجلس  این 
با 13ذیقعده 1380 قمری  برابر  خورشیدی 

توسط علی امینی منحل شد.
-دوره بیست و یکم:

و  بیست  ملی  شورای  مجلس  انتخابات    
شد  برگزار  شمسی   1342 شهریور  در  یكم 
این مجلس پس از دو سال و سه ماه و 25 
 1342 ماه  مهر   14 تاریخ  در  فترت  روز 

خورشیدی مطابق با 17جمادی االول 1383 
قمری افتتاح گردید.

جزو  زن  بار شش  اولین  برای  دوره  این  در 
منتخبین مجلس شدند.

تاریخ  در  قانونگذاری  یكم  و  بیست  دوره    
 30 با  برابر  خورشیدی   1346 ماه  مهر   13

جمادی الثانی 1387 قمری خاتمه یافت.
-دوره بیست و دوم:

روز  در  قانونگذاری  دوره  دومین  و  بیست    
جمعه 14 مهر 1346 خورشیدی برابر با اول 

رجب 1387 قمری افتتاح گردید.
درباره  امنیت  شورای  قطع نامه  پذیرش 
بحرین و جدایی آن از ایران در روز پنج شنبه 
در  خورشیدی  اردیبهشت 1349   24 مورخ 
جلسه فوق العاد ه ای كه بنا به تقاضای دولت 
تشكیل شده بود به تصویب و جهت اجرا به 

دولت ابالغ شد.
تاریخ 9 شهریور  قانونگذاری در  این دوره    
رجب   19 با  مصادف  خورشیدی   1350
1391 قمری به مناسبت برگزاری جشن های 
2500 ساله به موجب فرمان شاه منحل و در 
همان روز دوره بیست و سوم مجلس شورای 

ملی به وسیله شاه گشایش یافت.
-دوره بیست و سوم:

 9 سه شنبه  روز  سوم  و  بیست  مجلس    
رجب   9 با  برابر  خورشیدی   1350 شهریور 
ماه  شهریور   16 در  و  افتتاح  قمری   1391
شعبان   30 با  مصادف  خورشیدی   1354

1395 قمری خاتمه یافت.
-دوره بیست و چهارم:

انتخابات دوره بیست و چهارم مجلس شورای 
ملی یا انتخابات رستاخیزی، آخرین انتخابات 
تاریخ  در  كه  بود  پهلوی  حكومت  دوران 
 2 با  مصادف  خورشیدی   1354 17شهریور 

رمضان 1395 قمری افتتاح شد.
  در این دوره مجلس به خاطر فضای انقالبی 
نخست   5 بود،  آمده  وجود  به  در كشور  كه 
وزیر طی 4 سال به روی كار آمدند كه هیچ 

كدام از آن ها موفق به ادامه كار نشدند.
به دنبال مبارزات قهرمانانه ملت    سرانجام 
و  پهلوی  رژیم ستمگر  برای سرنگونی  ایران 
استعفای بسیاری از نمایندگان و سقوط رژیم 
سلطنتی، عمر مجلس بیست و چهارم نیز در 

21 بهمن 1357 خورشیدی پایان یافت.

قمری پایان یافت.
طرح تاسیس دانشگاه تهران در این دوره به 

تصویب رسید.
-دوره دهم:

شنبه  پنج  روز  قانونگذاری  دوره  دهمین    
با 4  برابر  ماه 1314 خورشیدی  15 خرداد 
تاریخ  در  و  افتتاح  قمری   1354 ربیع االول 
سوم  با  برابر  خورشیدی   1316 خرداد   22

ربیع الثانی 1356 قمری پایان یافت.
-دوره یازدهم:

  یازدهمین دوره قانونگذاری در 20 شهریور 
با 5 رجب 1356  1316 خورشیدی مطابق 
قمری افتتاح و در تاریخ 27 شهریور 1318 
خورشیدی برابر با چهار شعبان 1358 قمری 

پایان یافت.
-دوره دوزادهم:

در  ملی  شورای  مجلس  دوره  دوزادهمین    
تاریخ سوم آبان 1318 خورشیدی مطابق با 
در  و  شد  افتتاح  قمری   1358 رمضان   21
شوال   9 با  برابر  خورشیدی   1320 آبان   9

1360 قمری پایان یافت.
به  ایران  كه  بود  سال  همین  شهریور  در    
رضاشاه  و  درآمد  متفقین  نیروهای  اشغال 
گردید  استعفا  به  وادار  انگلیسی ها  سوی  از 

و سلطنت به پسرش محمدرضا واگذار شد.
-دوره سیزدهم:

  سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 22 
با 23 شوال  مطابق  آبان 1320 خورشیدی 
1360 توسط محمدرضا شاه پهلوی افتتاح و 
در تاریخ اول آذر 1322 خورشیدی برابر با 

24ذیقعده 1362 قمری پایان یافت.
-دوره چهاردهم:

تاریخ  در  قانونگذاری  دوره  چهاردهمین    
با  مطابق  خورشیدی   1322 ماه  اسفند   6
و  گردید  افتتاح  ربیع االول 1363قمری  اول 
 7 با  برابر  خورشیدی   1324 اسفند   21 در 

ربیع الثانی 1365 قمری خاتمه یافت.
از  پس  بار  نخستین  برای  دوره  این  در    
بر  كاندیدا   800 تعداد  ادوار،  بودن  تكراری 
سر 136 كرسی مجلس به رقابت پرداختند.

-دوره پانزدهم:
یك  از  پس  قانونگذاری  دوره  پانزدهمین    
فترت طوالنی 2 سال و 4 ماه و دو روز در 
تاریخ 25 تیر ماه 1326 خورشیدی مطابق 
با 28 شعبان 1366 قمری افتتاح و در تاریخ 
با 2 شوال  برابر  6 مرداد 1328 خورشیدی 

1368 قمری به پایان رسید.
-دوره شانزدهم:

تاریخ  در  قانونگذاری  دوره  شانزدهمین    

 21 با  مطابق  خورشیدی   1328 بهمن   20
دوره  نخستین  با  1369قمری  ربیع الثانی 
پهلوی  شاه  محمدرضا  توسط  سنا  مجلس 

پس از 6 ماه و 13روز فترت افتتاح شد.
تعدادی از كرسی های این مجلس در اختیار 
و  مصدق  محمد  و  گرفت  قرار  ملی  جبهه 
در  كه  را  نفت  به  مربوط  مباحث  دوستانش 
دوره  این  در  بود  مطرح شده  پانزدهم  دوره 

ادامه دادند.
تاریخ 20 مهر ماه همین سال مصدق    در 
مورد  در  را  دولت  مجلس  ملی  اقلیت  رهبر 

مسئله ملی نفت استیضاح كرد.
خورشیدی   1329 اسفند  سوم  روز  در 
مجلس  به  نفت  ملی شدن صنعت  پیشنهاد 
 24 در  مجلس  تصویب  از  پس  و  شد  ارائه 
 1329 اسفند   29 در  سال  همین  اسفند 

خورشیدی به تصویب مجلس سنا رسید.
  در همین دوره با تمایل نمایندگان مجلس 
 1330 اردیبهشت  در  مصدق  محمد  دكتر 
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به  دشمن  که  روزها  آن 
جانمان حمله کرد شهدا ما 

را شرمنده خود کردند!

 نکند این روزها که دشمن 
است  کرده  حمله  نانمان  به 

شرمنده شهدا شویم

ترس دشمن از رنگها؛

روزی از سبز سپاه

روزی از خاکی بسیج

روزی از سرخی خون شهید
روزی از مشکی چادرها

روزی از کیك زردهسته ای

آبی  جوهر  از  امروز  و 
انگشتها!

هر رأی اهدای یك گل الله 
برای شهدا و امام )ره(

برای  محکم  پایه  یك  و 
انقاب است

روز انتخابات همه می آییم

غیرانتفاعي  عالي  آموزش  موسسه 
غیردولتي وحدت تربت جام.
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  بعـــد از پیـــروزی شـــكوهمند انقالب 
اســـالمی تا به امروز چنـــد دوره مجلس 
بـــا اقتدار و بـــدون وقفه برگزار شـــده و 
هم اكنون مجلس نهم شـــورای اســـالمی 

در حـــال خدمت به ملت اســـت.
  مجلـــس، همـــان نهادی اســـت كه در 
قانون اساســـی جمهوری اســـالمی ایران، 
فصلی تحـــت عنوان فصل ششـــم به آن 
اختصـــاص داده شـــده و 39 اصل همین 
قانـــون از اصل شـــصت و دوم تا اصل نود 

اســـت. پرداخته  آن  به  نهم  و 
  در ادامـــه بـــه مناســـبت اولیـــن روز 
آغـــاز  به كار مجلس شـــورای اســـالمی 
در تاریـــخ انقالب اســـالمی كـــه هفتم 
خـــرداد ماه1359 افتتاح شـــد، نگاهی به 
پیشـــینه مجلس و قانونگـــذاری در تاریخ 

ایران اســـالمی مـــی پردازیم.
*علت نام گذاری روز مجلس

  در البه الی صفحات تقویم خورشـــیدی، 
10 آذر هر ســـال به عنـــوان روز مجلس 
نام گذاری شـــده اســـت كه علـــت این 
نـــام گـــذاری شـــهادت آیت اهلل ســـید 
حســـن مدرس در روز دهم آذر ماه سال 

است.  1316
  آیت اهلل سیدحســـن مدرس در ســـال 
با 2287 قمری  برابر  1249 خورشـــیدی 
اصفهان  توابـــع  از  زواره  شهرســـتان  در 
متولـــد شـــد و در شـــش ســـالگی به 
رفت  قمشه)شـــرضا(  به  پـــدرش  همراه 
"میرعبدالباقی" درس  پدر بزرگـــش  نزد  و 

. ند ا خو
  وی پـــس از درگذشـــت پدربزرگش در 
شـــانزده ســـالگی برای ادامه تحصیل به 

رفت. اصفهان 
  سید حسن مدرس تحصیالت خود را در 
شـــیخ مرتضی ریزی  عالمه  نـــزد  اصفهان 
و در ســـامرا و نجف نـــزد مراجعی چون 
و  خراســـانی  آخوند  شـــیرازی،  میرزای 

آموخت. یزدی  ســـیدمحمدكاظم 
  وی در ســـال 1308 خورشـــیدی مورد 
ســـوء قصد عوامل رضاخان قـــرار گرفت 

كه از ترور جان ســـالم بـــه در برد.
نجفی  نـــوراهلل  قیام  جریـــان  در  مدرس 
خورشـــیدی   1305 ماه  دی  در  اصفهانی 
در قـــم علیـــه اقدامات رضا شـــاه از وی 

اســـامی انقـــاب  و  مجلـــس 
حمایـــت كرد.

انتخابات    رضاخـــان در طی برگـــزاری 
مجلس هشـــتم شـــورای ملی با مداخله 
انتخابات و حذف آرای شهید  آشـــكار در 
بـــه مجلس راه  مدرس اجـــازه نداد وی 
یابد و ســـپس 16 مهـــر 1307مدرس را 
دســـتگیر و به دامغان، مشـــهد و سپس 

كرد. تبعید  خـــواف  به 
  آیـــت اهلل مـــدرس 7 ســـال در خواف، 
توســـط ماموران شاهنشـــاهی تحت نظر 
بـــود و در 22 مهـــر 1316 از خواف به 
كاشـــمر منتقـــل شـــد، درایـــن زمان 
به  را  مـــدرس  قتل  دســـتور  رضاشـــاه 
رئیـــس شـــهربانی كاشـــمر داد ولی او 
از ایـــن كار ســـرباز زد، در نتیجـــه این 
اســـامی  به  نفـــر  ســـه  به  ماموریـــت 
واگذار  خلـــج  و  متوفیان  جهان ســـوزی، 
شـــد و آن ها شـــب 10 آذر 1316 برابر 
آیت اهلل  قمـــری،   1356 رمضـــان   27 با 
سیدحســـن مـــدرس را شـــهید كردند.

عالم  برجســـته  شـــخصیت  این  آرامگاه 
سیاســـت و دیانـــت در كاشـــمر یكی از 
شهرهای اســـتان خراســـان رضوی واقع 

شـــده است.
  حضـــور و مبـــارزات خســـتگی ناپذیر 
در  مدرس  سیدحســـن  آیت اهلل  شـــهید 
و  اســـتبداد  علیه  ملی  شـــورای  مجلس 
تا مجلس شورای  باعث شـــد  اســـتعمار 
اســـالمی براســـاس مصوبه ای در ســـال 
ســـالروز  آذر،   10 1372خورشـــیدی، 
شـــهادت این مجاهد نســـتوه و اسطوره 
بزرگ حق مـــداری و ظلم ســـتیزی را به 

عنـــوان روز مجلـــس نام گـــذاری كند.
حکومت  دوران  در  اول  -مجلـــس 

ایران اســـامی  جمهوری 
  نخســـتین دوره مجلـــس در تاریـــخ 7 
به  آغـــاز  خورشـــیدی   1359 خـــرداد 
تاریخ 6 خـــرداد 1363  كار كـــرد و در 

خورشـــیدی نیـــز پایـــان یافت.
  اولیـــن دوره مجلس بـــه دلیل پیروزی 
انقالب اســـالمی بـــا حـــوادث و فراز و 
به  بـــود  همراه  بســـیاری  نشـــیب های 
طوری كـــه برگزاری ســـه دوره انتخابات 
ریاســـت جمهـــوری به دلیـــل بركناری 
ابوالحســـن بنی صـــدر، تـــرور شـــهید 

انتخابات  و ســـومین  رجایی  محمدعلـــی 
ریاست جمهوری در ســـال 1360، تشكیل 
شـــورای عالی انقالب فرهنگـــی ، تعطیلی 
با  ایران  روابـــط  كامل  قطع  دانشـــگاه ها، 
مریـــكا، وقوع جنگ 8 ســـاله تحمیلی و.... 
از جمله مســـائل مطـــرح در دوره مجلس 

بود. اول 
  اولیـــن دوره مجلس با 28 كمیســـیون 

دائمی و 8 كمیســـیون ویـــژه و خاص به 
می كرد. رســـیدگی  محوله  وظایـــف 

-مجلس دوم:
  انتخابـــات دومین دوره مجلس شـــورای 
اســـالمی در تاریـــخ 26 فروردین 1363 
برگزار شـــد و در 8 خـــرداد 1363 دومین 

دور مجلـــس آغاز بـــه كار كرد.
  مجلس دوم شـــورای اسالمی در تاریخ 6 

خرداد 1367 بـــه كار خود پایان داد.
  تصویـــب كلیات قانـــون مطبوعات ، آغاز 
بـــه كار شـــورای عالی انقـــالب فرهنگی 
دوره  این  مصوبـــات  مهمترین  جملـــه  از 

. شد می با
  ایـــن مجلس با 28 كمیســـیون دائمی و 
3 كمیســـیون خاص و ویـــژه 318 مصوبه 

به تصویب رســـاند.
-مجلس سوم:

  ســـومین دوره قانونگذاری پس از پیروزی 

انقالب اســـالمی 7 خرداد 1367 افتتاح و 
6 خرداد ســـال 1371 خاتمه یافت.

موافقـــت   ،598 قطعنامـــه  پذیـــرش    
بنیانگـــذار كبیـــر انقـــالب اســـالمی با 
اســـتعفای منتظـــری از قائـــم مقامـــی 
رهبـــری، درخواســـت مجلـــس بـــرای 
ارتحال  اساســـی،  قانـــون  در  بازنگـــری 
انتخاب  )ره(،  امـــام خمینـــی  حضـــرت 
حضـــرت آیـــت اهلل خامنه ای بـــه عنوان 
پنجمین  برگزاری  اســـالمی،  انقالب  رهبر 
از  ریاســـت جمهـــوری  انتخابـــات  دوره 
می باشـــد. دوره  این  حـــوادث  مهمترین 

  تعـــداد قوانیـــن مصوب ســـومین دوره 
مجلـــس شـــورای اســـالمی 251 مصوبه 
بود كـــه بـــا 25 كمیســـیون دائمی و 3 
كمیســـیون خـــاص و ویژه بـــه امورات 

می كرد. رســـیدگی  مختلـــف 
-مجلس چهارم:

  انتخابات چهارمین دوره مجلس شـــورای 
اســـالمی در تاریـــخ 21 فروردین 1371 
انجام شـــد و مجلس چهـــارم از 7 خرداد 
همان ســـال كار خود را آغـــاز و در تاریخ 
6 خـــرداد 1375 به كار خـــود خاتمه داد.

مجلـــس چهارم نیـــز با 23 كمیســـیون 
ادامه داد. بـــه كار خـــود  دائمی 

-مجلس پنجم:
  انتخابات مجلس پنجم شـــورای اسالمی 
 1374 اســـفند  در  قبلی  مجالس  برخالف 
برگـــزار و باز برخالف مجالس پیشـــین با 
كمی تاخیـــر در 12 خـــرداد 1375 آغاز 

كرد. كار  به 
ایـــن مجلـــس در تاریخ 6 خرداد ســـال 

یافت. پایـــان   1379
كمیســـیون   24 دارای  نیـــز  مجلس  این 

بود. و 2 كمیســـیون خـــاص  دائمی 
-مجلس ششم:

  انتخابات ششـــمین دوره مجلس شورای 
اســـالمی در تاریخ 29 بهمن 1378 برگزار 
این  رســـمی  جلسه  نخســـتین  و  شـــد 
مجلـــس در تاریخ 7 خـــرداد 1379 آغاز 
شـــده و در 6 خـــرداد 1383 پایان یافت.

نفر   270 از  نماینـــدگان  تعـــداد  افزایش 
بـــه 290 نفر براســـاس اصـــل 64 قانون 
اساســـی از مهمترین اقدامـــات این دوره 

. شد می با

از  است؛  شـــده  استفاده  قوا"  "اســـتقالل 
این جهت قـــوه مقننه به عنـــوان یكی از 
قوای ســـه گانه نظام جمهوری اســـالمی 
ایـــران از اســـتقالل و قـــدرت منحصر به 

اســـت. برخودار  فردی 
  در ذیـــل بـــه برخی از مـــوارد تداخل و 
با ســـایر قوا  نفـــوذ متقابل قـــوه مقننه 

می كنیم: اشـــاره 
در  مقننه  قـــوه  نفوذ  و  تداخل  الف: 

مجریه قوه 
-قـــوه مجریـــه ، مجری قوانیـــن مصوب 

اســـت. مقننه  قوه 
-قـــوه مقننـــه ، به طرق مختلـــف به قوه 
تذكر،  قبیـــل  از  می كند  نظـــارت  مجریه 
از طریق  اســـتیضاح و نظارت مالی  سوال، 
قانون بودجه و دیوان محاســـبات كشـــور.

پیشـــنهادی  وزیران  بـــه  اعتمـــاد  -رای 
رئیس جمهـــور توســـط مجلس شـــورای 

می شـــود. انجام  اســـالمی 
-رئیس جمهـــور بابـــت اقدامـــات خود و 
هیئـــت وزیران در مقابل مجلس مســـئول 
اســـت و هر یـــك از وزرا در برابر مجلس 
شورای اســـالمی دارای مسئولیت هستند.

-رســـیدگی به شـــكایات مردمـــی از قوه 
مجریـــه برای مجلس شـــورای اســـالمی 

اســـت. پذیر  امكان 
اجرایی  امـــور  -تحقیـــق و تفحـــص در 
توســـط مجلس شورای اســـالمی یكی از 
مكانیســـم های اجـــرای اصـــل 90 قانون 
مردمی  شـــكایات  به  رسیدگی  در  اساسی 

. ست ا
ب: تداخـــل و نفوذ قـــوه مقننه در 

قضاییه: قوه 
مصوب  قوانین  اجـــرای  به  موظف  -قضات 

هستند. مقننه  قوه 
-رســـیدگی به شـــكایات مردمـــی از قوه 
اســـالمی  شـــورای  مجلس  برای  قضاییه 
)مســـتنبط از جمع اصول 76 و 90 قانون 

اساســـی( امكان پذیر اســـت.
*ســـاختار مجلس در نظام جمهوری 

ایران: اسامی 
و  مهم ترین  اســـالمی    مجلس شـــورای 
نظارت  و  قانونگـــذاری  ركـــن  اصلی ترین 
اســـت  ایران  اســـالمی  نظام جمهوری  بر 
كـــه نمایندگان آن به صورت مســـتقیم و 

كمیســـیون   14 با  نیز  ششـــم  مجلس 
دائمی بـــه كار خـــود پایان داد.

-مجلس هفتم:
  هفتمین دوره مجلس شـــورای اسالمی 
در تاریـــخ 7 خـــرداد 1383 آغاز به كار 
كرده و در 6 خـــرداد 1387 پایان یافت.

در ایـــن دوره محـــل مجلس شـــورای 
اســـالمی براســـاس یكی از مصوبه های 
مجلـــس ششـــم از محـــل مجلـــس 
آبان  در  ســـنا(  مجلس  به  سابق)معروف 
ماه ســـال 1383 به بهارســـتان انتقال 

. فت یا
همچنیـــن در ایـــن دوره رای گیـــری 
از حالـــت "قیـــام و قعود" بـــه صورت 

كرد. پیـــدا  تغییر  الكترونیكـــی 
كمیســـیون   14 با  نیز  هفتـــم  مجلس 

دائمـــی فعالیـــت می كرد.
-مجلس هشتم:

  هشـــتمین دوره مجلس شورای اسالمی 
ســـاعت 8:50 صبح روز 7 خرداد 1387 

گردید. افتتاح 
  در طـــول مجلـــس هشـــتم 4 نفر از 
گفتند. وداع  را  فانـــی  دار  نماینـــدگان 

مجلس هشـــتم در تاریخ 6 خرداد 1391 
كمیسیون   2 دائمی،  كمیســـیون   15 با 
ویژه و 1 كمیســـیون مشـــترك به كار 

داد. خاتمه  خود 
مجلس نهم:

  انتخابات نهم مجلس شـــورای اسالمی 
در دو مرحله انجام شـــد :

  مرحله اول در تاریخ 12 اســـفند 1390 
اردیبهشـــت  تاریخ 15  و مرحله دوم در 

شد. برگزار   1391
اسالمی  نهمین دوره مجلس شـــورای    
با حضور  تاریـــخ 7 خـــرداد 1391  در 
و طی  لشـــكری  و  مسئوالن كشـــوری 

كرد. كار  به  آغاز  باشـــكوه  مراســـمی 
اساســـی  قانون  در  قوا  *تفکیك 

ایران اســـامی  جمهوری 
  بایـــد دقت داشـــت تفكیـــك قوا در 
با  ایـــران  اســـالمی  قانـــون جمهوری 
كشـــورهای دیگر تفاوت های بســـیاری 
دارد چـــرا كـــه در قانـــون اساســـی 
جای  بـــه  ایران  اســـالمی  جمهـــوری 
اســـتفاده از كلمه "تفكیك قـــوا" از واژه 

پس  مجلس  دوره  ســـومین  در 
از انقـــاب پذیـــرش قطعنامه 
بنیانگـــذار  موافقـــت   ،598
با  اســـامی  انقـــاب  کبیر 
قائم  از  منتظـــری  اســـتعفای 
مقامـــی رهبری، درخواســـت 
در  بازنگری  بـــرای  مجلـــس 
ارتحال  اساســـی،  قانـــون 
حضـــرت امام خمینـــی )ره(، 
آیت اهلل  حضـــرت  انتخـــاب 
رهبر  عنـــوان  به  خامنـــه ای 
برگزاری  اســـامی،  انقـــاب 
انتخابـــات  دوره  پنجمیـــن 
مهمترین  از  ریاســـت جمهوری 
حـــوادث ایـــن دوره بـــود.
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بـــا رای مخفی مردم انتخاب می شـــوند.
اسالمی  شـــورای  مجلس  نمایندگی  دوره 
4 ســـال و دوره نمایندگی نمایندگان نیز 
با دوره مجلس شـــورای اسالمی  همزمان 
اســـت بنابراین اگر نماینـــده ای از طریق 
نمایندگی  بـــه  دوره ای  میـــان  انتخابات 
وی  نمایندگی  مـــدت  شـــود  انتخـــاب 
پایـــان دوره مجلس خواهد  بـــه  محدود 

. د بو

  مجلس شـــورای اســـالمی تعطیل بردار 
نبوده و بـــه همین جهـــت انتخابات هر 
دوره مجلـــس باید بیـــش از پایان دوره 
قبل برگـــزار شـــود تا كشـــور در هیچ 
بنابراین  نباشـــد  بـــدون مجلس  دوره ای 
انتخابات  مانـــع  نمی تواند  عاملـــی  هیچ 
و تشـــكیل مجلس شـــود مگـــر جنگ و 
اشـــغال نظامی كـــه در این صـــورت با 
دو  تصویب  و  رئیس جمهـــور  پیشـــنهاد 
نگهبان  شورای  تایید  و  نمایندگان  ســـوم 
انتخابـــات مناطق اشـــغال شـــده یا كل 
كشـــور بـــرای مـــدت معینـــی متوقف 
می شـــود در این صورت مجلس ســـابق 

بـــه كار خود ادامـــه خواهد داد.
شورای  مجلس  درونی  *ســـاختار 

می سا ا
الف(هیئت رئیسه

-1هیئت رئیسه سنی
-2 هیئت رئیسه موقت

-3 هیئت رئیسه دائم
ب( کمیسیون ها

-1كمیسیون های تخصصی
-2كمیسیون های ویژه

-3كمیسیون های خاص
ج( جلسات عمومی مجلس

مجلس  اختیـــارات  و  *وظایـــف 
اسامی شـــورای 

الف( قانونگذاری
ب(نظارت

*تعداد نمایندگان
  در حـــال حاضـــر تعـــداد نمایندگان 
مجلـــس شـــورای اســـالمی براســـاس 
جمهوری  اساســـی  قانـــون   64 اصـــل 
اســـالمی ایـــران 290 نفر می باشـــد و 
هر 10 ســـال با در نظـــر گرفتن عوامل 
آن  نظایر  و  انسانی، سیاســـی، جغرافیایی 
حداكثـــر 20 نماینده می توانـــد به تعداد 

نماینـــدگان اضافه شـــود.

شورای  مجلس  وابســـته  *نهادهای 
می سا ا

الـــف( مركز پژوهش های مجلس شـــورای 
می سال ا

ب( دیوان محاسبات كشور
ج( كمیســـیون اصل 90 مجلس شـــورای 

می سال ا
اســـناد  مركـــز  و  كتاب خانه، مـــوزه  د( 

اســـالمی شـــورای  مجلس 
*مجموعه بهارستان

   در حال حاضر قلب تپنـــده قانونگذاری  
جمهوری اســـالمی ایـــران در تهران و در 

میدان بهارســـتان واقع شـــده است.
مجموعه بهارســـتان شـــامل ســـاختمان 
اداری،  ســـاختمان های  رئیس مجلـــس، 
و  مجلس  قدیمی  مجموعه  كمیســـیون ها، 
صحن علنی نوســـاز، و مجلس در مجموع 
80 هـــزار متر مربع وســـعت دارد كه 25 
هزار متـــر مربع آن مربوط به ســـاختمان 
راهروها،  علنـــی،  صحن  شـــامل:  مجلس 
و  همزمان  ترجمـــه  اتاق  اینترنـــت،  اتاق 

اســـت. الكترونیكی  مختلف  بخش هـــای 

   ســـاختمان جدید مجلس كه به صورت  
هرمی ســـاخته شـــده و در جـــزء جز آن 
از معمـــاری ایرانـــی بهره گرفته شـــده 
را  مجلس  نماینده   350 گنجایش  اســـت، 
دارد و می توانـــد 900نفر افـــراد متفرقه را 
نیز پذیرا باشـــد؛ همچنیـــن رای گیری از 
نماینـــدگان در ســـاختمان جدید مجلس 
نمایندگان  الكترونیكی اســـت و  به صورت 
می تواننـــد رای دادن به صـــورت مخفی را 

به صـــورت پیشـــرفته تجربه كنند.
  در ســـاختمان جدید )فعلی( شبكه مدار 
از  كه  اســـت  فعال  نیز  تلویزیونی  بســـته 
رونـــد جلســـات علنی به صـــورت كامل 

می كند. تصویربـــرداری 
  در پایـــان بایـــد بـــه این مهـــم توجه 
كـــرد كـــه مجلس شـــورای اســـالمی 
بوده و  اهمیـــت ویـــژه ای برخـــوردار  از 
تصمیم گیری هـــا،  از  بســـیاری  محـــور 
اســـت.  برنامه ریزی ها  و  قانون گذاری هـــا 
و  مردم  و  نظـــام  اساســـی  پایگاه  مجلس 
مایـــه حضور و مشـــاركت واقعـــی مردم 
ملی  اراده  و مظهـــر  در تصمیم گیری هـــا 

. ست ا
دربـــاره قداســـت ، اهمیـــت و جایـــگاه 
نقش  و  مجلس  و سرنوشت ســـاز  حساس 
آن در اصـــالح جامعه و كشـــور و نظارت 

به كارهـــا و اصالح امـــور و برخورد قاطع 
و دل ســـوزانه با مســـائل كشـــور، بیانات 
ایران  اســـالمی  انقالب  كبیر  بنیان گـــذار 
حضـــرت امـــام خمینی )ره( و ســـخنان 
رهبر معظـــم انقالب بهترین گواه اســـت 

بیـــان می گردد: آن  از  فرازهایـــی  كه 

"مجلس  )ره(:  امـــام خمینـــی    حضرت 
شـــورای اســـالمی تنها مركزی است كه 
ایـــن جانب  باشـــند،  تابع آن  بایـــد  قوا 
اكیـــدا عالقه منـــدم كه قداســـت مجلس 
معظـــم و وكالی محترم محفوظ باشـــد تا 

جهانی". مجالـــس  برای  باشـــد  الگویی 

  مقام معظم رهبـــری:" نمایندگی مجلس، 
در  اســـت، مجلس  و خدمت  مســـئولیت 
نظام اســـالمی دارای نقش حقیقی در اداره 
و هدایت كشور اســـت و درست ایفا كردن 
تاثیر عمیـــق و تعیین كننده ای  این نقش 
جهت گیری های  و  مســـیر  و  سرنوشت  در 
اصلـــی كشـــور به جـــای  می گـــذارد و 
مجلس بـــه معنای حقیقـــی كلمه مظهر 

اراده و حاكمیت مردم اســـت". 
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مـــورد  در  قـــرآن  نظـــر 
چیســـت ؟ انتخابـــات ، 

ـــاب  ـــاره انتخ ـــه درب ـــی ك ـــه آیات ـــروری ب   م
افـــراد از ســـوی خداونـــد یـــا پیشـــوایان 
معصـــوم  آمـــده ، مـــا را بـــه ایـــن مطلـــب 
رهنمـــون می ســـازد كـــه در انتخـــاب 
بایـــد  مســـلمان  هرجایـــی  در  افـــراد 
ـــالك  ـــان را م ـــد آن ـــراد و تعه ـــت اف صالحی

قـــرار دهـــد. 
  در داســـتان انتخـــاب طالـــوت در قـــرآن 
آمـــده اســـت ، برخـــی افـــراد انگیزه هـــای 
ـــروت  ـــی و ث ـــب عال ـــد نََس ـــی ، مانن ـــر اله غی
فـــراوان را مـــالك انتخـــاب فرمانـــده 
ــی َ  َـّ أَن ا  "َقالُـــوَّ می دانســـتند؛  رهبـــر  و 
یَُكـــون ُ لَـــه ُ الُْملْـــُك َعلَْیَنـــا َونَْحـــن ُ أََحـــق ُّ 
ــن َ  ـ ــَعة ً ِمّ ــْؤت َ َسـ ــم ْ یُـ ــه ُ َولَـ ــِك ِمْنـ بِالُْملْـ
ــر  ــه او بـ ــره ،247( گفتند:چگونـ الَْمال ؛)بقـ

مـــا حكومـــت كنـــد بـــا ایـــن كـــه مـــا 
از او شایســـته تریم و او ثـــروت زیـــادی 
نـــدارد"، ولـــی پیامبرشـــان در مـــورد 
ــت :"إِن َّ  ــان گفـ ــه آنـ ــوت بـ ــاب طالـ انتخـ
ــی  ــَطة ً فِـ ــم ْ َوَزاَده ُ بَْسـ ــه ُ َعلَْیُكـ ـَـ اهللَّ َ اْصَطَف
الِْعلْـــم ِ َوالِْجْســـم ِ َواهللَّ ُ یُْؤتِـــی ُملَْكـــه ُ َمـــن 
َعلِیم ٌ؛)بقـــره ،247(  َِســـع ٌ  َو  َواهللَّ ُ  یََشـــآُء 
ــد و او را در  ــما برگزیـ ــر شـ ــدا او را بـ خـ
ـــیده  ـــعت بخش ـــم وس ـــدرت ] جس ـــم و [ق عل
اهلل  آیـــت  نمونـــه ،  است .")ر.ك :تفســـیر 
مـــكارم شـــیرازی و دیگـــران ، ج 2، ص 

247، دارالكتـــب االســـالمیة (
ـــای  ـــه تعصب ه ـــی ك ـــه و روایات ـــن آی   از ای
ــس را  ــوای نفـ ــی و هـ ــه ای و گروهـ قبیلـ
ــت  ــدت مذمـ ــه شـ ــراد بـ ــاب افـ در انتخـ
امـــت  می شـــود،  فهمیـــده  می كنـــد، 
ـــیار  ـــه بس ـــات، دو وظیف ـــالمی ، در انتخاب اس
ـــا  ـــر آن ه ـــه اگ ـــده دارد ك ـــر عه ـــاس ب حس
ـــود را  ـــی خ ـــه دین ـــد وظیف ـــت نكن را رعای
ـــال  ـــداده و در پیشـــگاه خـــدای متع انجـــام ن

ـــت .  ـــر اس مقص
   وظیفـــه اول : فـــردی را كـــه می خواهـــد 

ـــدا  ـــای خ ـــرای رض ـــا ب ـــد، تنه ـــاب كن انتخ
ـــد  ـــت اســـالمی انتخـــاب نمای و مصلحـــت ام
و در انتخـــاب او هیـــچ انگیـــزه ای ، غیـــر از 
انتخـــاب اصلـــح كـــه تنهـــا راه حاكمیـــت 

صالحـــان اســـت نداشـــته باشـــد. 
وظیفـــة دوم :منتخـــب خـــود را بـــه طـــور 
و  دیانـــت  در  را  او  و  شـــناخته  كامـــل 
ـــزان  ـــد و می ـــرده باش ـــان ك ـــت ، امتح صداق
ــاب  ــه انتخـ ــرای كاری كـ ــی او را بـ كارایـ
ــرآن  ــه در قـ ــان كـ ــد. چنـ ــد بدانـ می كنـ
كریـــم آمـــده اســـت :"إِن َّ اهللَّ َ یَْأُمُرُكـــم ْ أَن 
وا االْ َ؟َمـََنـَـــت ِ إِلَـــی ََّ أَْهلَِها؛)نســـأ،58(  تُـــَؤدُّ
ــه  ــد كـ ــان می دهـ ــما فرمـ ــه شـ ــدا بـ خـ
ـــد".  ـــان بازگردانی ـــه صاحبانش ـــا را ب امانت ه
ــی  ــالمی ، امانتـ ــه اسـ ــروز، ادارة جامعـ امـ
ـــئولین  ـــه مس ـــردم ب ـــوی م ـــه از س ـــت ك اس
ــردم  ــه مـ ــذا وظیفـ ــود، لـ ــپرده می شـ سـ
اســـت ایـــن امانـــت را بـــه كســـانی كـــه 
اهلیـــت و صالحیـــت دارنـــد بســـپارند.

)ر.ك :انتخابـــات از نظـــر اســـالم و قانـــون 
ـــر  ـــلطانی ، ص 77، نش ـــی س ـــی ، یحی اساس

ماهنامـــه پاســـدار اســـالم .(

ضمـــن  در  امیرالمؤمنین نیـــز  حضـــرت 
ـــك  ـــرای مال ـــه ب ـــی ك ـــة حكومت ـــن نام آیی
اشـــتر می نویســـد بـــه او می فرماید:بخیـــل 
ـــه  ـــده ك ـــت ن ـــردن دخال ـــورت ك را در مش
ــی دارد و از  ــاز مـ ــوكاری بـ ــو را از نیكـ تـ
در  را  ترســـو  می ترســـاند.  تنگدســـتی 
ــام  ــه در انجـ ــده كـ ــت نـ ــورت دخالـ مشـ
كارهـــا روحیـــة تـــو را سســـت می كنـــد. 
ـــده  ـــت ن ـــورت دخال ـــز در مش ـــص را نی حری
ـــرت  ـــتمكاری در نظ ـــا س ـــرص را ب ـــه ح ك
زینـــت می دهد...بدتریـــن وزیـــران تـــو 
كســـی اســـت كـــه پیـــش از تـــو وزیـــر 
بـــدكاران بـــوده و در گناهـــان آنـــان 
ــن  ــادا چنیـ ــس مبـ ــته ، پـ ــركت داشـ شـ
افـــرادی محـــرم راز تـــو باشـــند...تو بایـــد 
ـــی  ـــته باش ـــان داش ـــر از آن ـــینانی بهت جانش
كـــه قـــدرت فكـــری امثـــال آنـــان را داشـــته ، 
امـــا گناهـــان و كـــردار زشـــت آن هـــا را 
ـــتمكاری  ـــه س ـــانی ك ـــند. كس ـــته باش نداش
ـــكاری  ـــرده و گناه ـــاری نك ـــتمی ی ـــر س را ب
ــند. ــانده باشـ ــك نرسـ ــی كمـ را در گناهـ

ـــة 53( ـــه ، نام ـــج البالغ )نه

قرآن و نقش و جایگاه انتخاب 
ـــه از اراده  ـــت ك ـــودي اس ـــا موج ـــان تنه انس
ــت. اراده  ــوردار اسـ ــل برخـ ــار كامـ واختیـ
ــن  ــوق و همچنیـ ــراي او حقـ ــار بـ و اختیـ
ـــد  ــي را پدی ــئولیت هایـ ـــف و مسـ تكالی
مـــي آورد كـــه مـــي بایســـت آنهـــا را در 
زندگـــي شـــخصي و اجتماعـــي مـــورد 
ـــور در انتخابـــات  ـــد. حض ـــرار ده توجـــه ق
بـــه معنـــاي انتخـــاب سرنوشـــت جمعـــي 
ــي و  ــاي سیاسـ ــئولیت هـ ــذاردن مسـ وگـ
ــادي كالن  اجتماعـــي و فرهنگـــي و اقتصـ
دراختیـــار شـــخص یـــا اشـــخاصي اســـت 
ـــود  ـــت خ ـــذاري سرنوش ـــي واگ ـــن یعن و ای

بـــه دیگـــري
ــد  ــي توانـ ــي مـ ــر انتخابـ ــن هـ ــر ایـ بنابـ
ــي  ــي در زندگـ ــگرف و بزرگـ ــرات شـ تاثیـ
فـــردي و اجتماعـــي و نیـــز مـــادي و معنـــوي 
و همچنیـــن دنیـــوي و اخـــروي بـــه جـــا 
گـــذارد. از ایـــن رو تبییـــن و تحلیـــل 

مســـاله انتخابـــات بـــه عنـــوان یـــك 
ــر  ــي بـ ــاز اجتماعـ ــت سـ ــل سرنوشـ عمـ
ــي  ــي قرآنـ ــاي وحیانـ ــوزه هـ ــاس آمـ اسـ
ضرورتـــي اســـت كـــه نمـــي تـــوان از آن 
ـــناخت  ـــتن و ش ـــرا دانس ـــید؛ زی ـــم پوش چش
ــه  ــاله بـ ــن مسـ ــه ایـ ــرآن بـ ــرش قـ نگـ
ــئولیت  ــوق و مسـ ــناخت حقـ ــاي شـ معنـ
ـــروردگار  ـــد و پ ـــگاه خداون ـــاي انســـان از ن ه

ــتي اســـت. هسـ
انتخابات، حق و تکلیف

از آن جایـــي كـــه درتحلیـــل قرآنـــي و 
اســـالمي حـــق و تكلیـــف، ناظـــر بـــه 
ـــت  ـــي ثاب ـــي حق ـــر جای ـــر اســـت و ه یكدیگ
ـــار  ـــز دركن ـــئولیتي نی ـــف و مس ـــده تكلی ش
ـــف  ـــي تكلی ـــر جای ـــا ه ـــده و ی ـــات ش آن اثب
ـــان  ـــه بی ـــوان وظیف ـــه عن ـــئولیتي را ب و مس
كـــرده حقـــي را در ضمـــن آن دیـــده اســـت، 
مـــي تـــوان گفـــت كـــه اگـــر انتخابـــات 
ـــي  ـــي و عقالی ـــي و عقالن ـــق طبیع ـــك ح ی

اســـت همچنیـــن یـــك تكلیـــف و مســـئولیت 
ـــي  ـــي نم ـــد و كس ـــي باش ـــز م ـــاني نی انس
ـــر  ـــرا اگ ـــد, زی ـــي كن ـــانه خال ـــد از آن ش توان
ـــي  ـــوق طبیع ـــوان از برخـــي حق ـــي ت چـــه م
و قانونـــي و یـــا شـــرعي خـــود گذشـــت ولـــي 
ـــت  ـــي گذش ـــوق اجتماع ـــوان از حق ـــي ت نم

و آن را نادیـــده گرفـــت.
ـــردي  ـــوق ف ـــان حق ـــر می ـــخن دیگ ـــه س ب
ــود دارد  ــاوت هایـــي وجـ و اجتماعـــي تفـ
كـــه یكـــي از آنهـــا عـــدم امـــكان چشـــم 
پوشـــي و گذشـــت از آن اســـت و حتـــي 
ـــردي  ـــخصي و ف ـــق ش ـــخص از ح ـــر ش اگ
خـــود بگـــذرد بـــه وي اجـــازه داده نمـــي 
ـــي  ـــوق اجتماع ـــه حق ـــبت ب ـــا نس ـــود ت ش
همـــان رفتـــار را درپیـــش گیـــرد؛ زیـــرا 
ــئولیت  ــد مسـ ــي هماننـ ــوق اجتماعـ حقـ
هـــاي اجتماعـــي غیـــر قابـــل واگـــذاري و 
ـــن آن  ـــده گرفت ـــت و نادی ـــت اس ـــا گذش ی

بـــه هیـــچ وجـــه مجـــاز نمـــي باشـــد
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ـــف  ـــه تكلی ـــاني ك ـــوق انس ـــه حق از جمل
و مســـئولیت اجتماعـــي وي نیـــز مـــي 
هـــاي  صحنـــه  در  حضـــور  باشـــد، 
سرنوشـــت ســـاز اجتماعـــي اســـت. 
انتخابـــات بـــه معنـــاي انتخـــاب كســـي 
را  اجتماعـــي  امـــور  مدیریـــت  كـــه 
ــا نمایندگـــي و  ــرد و یـ ــده گیـ ــه عهـ بـ
ـــته و  ـــي داش ـــي اجتماع ـــت در منصب وكال
ـــد،  ـــت نمای ـــا مدیری ـــام و ی ـــي را انج اعمال
ـــوان آن را  ـــه نمـــي ت مســـئولیتي اســـت ك

نادیـــده گرفـــت و یـــا واگـــذار كـــرد.
ــردي و  ــي فـ ــاب در زندگـ ــش انتخـ نقـ

ــي اجتماعـ
اگـــر بپذیریـــم كـــه اراده و اختیـــار 
ـــاب وي  ـــتگاه انتخ ـــه و خاس ـــي ریش آدم
اســـت، بایـــد بپذیریـــم كـــه انســـان بـــا 
ـــي  ـــود را م ـــت خ ـــي در حقیق ـــر انتخاب ه
ســـازد و تكلیـــف و مســـئولیت خـــود را در 
ـــام  ـــش انج ـــدا در آفرین ـــود و خ ـــال خ قب

ـــد.  ـــي ده م
ـــك  ـــوان ی ـــه عن ـــه ب ـــاني ك ـــن كس بنابرای
ـــد  ـــي زنن ـــاب م ـــه انتخ ـــت ب ـــان دس انس
هـــم بـــه حـــق خویـــش دســـت یافتـــه 
ـــه مســـئولیت انســـاني  ـــه ب ـــم آنك ـــد و ه ان
ـــل  ـــي عم ـــه اله ـــوان خلیف ـــه عن ـــود ب خ

ـــد ـــرده ان ك
كســـي كـــه بـــه انتخـــاب درســـتي 
دســـت زده اســـت در حقیقـــت خـــود را 
ـــاي  ـــتر و فض ـــاخته و بس ـــتي س ـــه درس ب
مناســـبي نیـــز بـــراي رشـــد اجتماعـــي 
خـــود و دیگـــران فراهـــم آورده اســـت و 
ـــته و  ـــاب شایس ـــان انتخ ـــن می ـــر در ای اگ
ـــقوط  ـــد گام در س ـــته باش ـــتي نداش درس

فـــردي و جمعـــي گذاشـــته اســـت.
انتخابات و سرنوشت

ـــن  ـــان تری ـــن و نمای ـــزرگ تری ـــي از ب یك
ـــر  ـــت در تغیی ـــي بایس ـــاب را م ـــار انتخ آث
ـــه  ـــي جســـت. ب ـــردي و جمع سرنوشـــت ف
ـــت  ـــه دس ـــي ك ـــر كس ـــه ه ـــا ك ـــن معن ای
بـــه انتخابـــي مـــي زنـــد سرنوشـــت 
ــد و از آن  ــي دهـ ــر مـ ــش را تغییـ خویـ
جایـــي كـــه انتخابـــي چـــون انتخابـــات 
هـــاي سرنوشـــت ســـاز اجتماعـــي و 
ـــران  ـــي و مدی ـــران اجتماع ـــش رهب گزین
ـــر و حســـاس  ـــم ت ـــگاه مه سیاســـي از جای
ــوان  ــي تـ ــت، مـ ــوردار اسـ ــري برخـ تـ
گفـــت كـــه تغییـــرات در سرنوشـــت 
ــخصي و  ــا شـ ــي و یـ ــردي و اجتماعـ فـ
ــر و  ــنگین تـ ــدت سـ ــه شـ ــي بـ جمعـ

آشـــكارتر خواهـــد بـــود
زیـــرا هـــر انتخابـــي از ایـــن دســـت 
انتخابـــات مـــي توانـــد نـــه تنهـــا فـــرد را 
ـــا  ـــال و ی ـــوي كم ـــه س ـــه را ب ـــه جامع بلك
ـــار  ـــات و آث ـــازد و تبع ـــون س ـــقوط رهنم س
ـــد  ـــرار خواه ـــي و برق ـــا باق ـــل ه آن، گاه نس
مانـــد. از ایـــن رو از آن بـــه انتخابـــات 
ـــه  ـــت بلك ـــراي خـــود و ام ـــاز ب سرنوشـــت س
نســـل هایـــي از امـــت یـــاد مـــي كننـــد.

خداونـــد در آیاتـــي چنـــد از جملـــه آیـــه 
ـــان  ـــي انس ـــه توانای ـــد ب ـــال و 11 رع 53 انف
بـــراي تغییـــر سرنوشـــت و دگرگـــون 
ـــاره  ـــوب اش ـــد و خ ـــوي ب ـــه س ـــازي آن ب س
ــران و  ــه 117 آل عمـ ــد. در آیـ ــي كنـ مـ
ــوره و 106  ــن سـ ــز 182 و 165 همیـ نیـ
و 107 انعـــام بدفرجامـــي انســـان هـــا در 
ــوءاختیار  ــي از سـ ــرت را ناشـ ــا و آخـ دنیـ
و انتخـــاب آنـــان مـــي شـــمارد و كســـاني 
را كـــه خداونـــد را مســـئول مشـــكالت و 
ــرزنش  ــمارند سـ ــي شـ ــا مـ ــاري هـ گرفتـ
ـــد  ـــرزنش كنن ـــود را س ـــه خ ـــد ك ـــي كن م
كـــه بـــا ســـوءاختیار خـــود ایـــن گونـــه 
ـــل  ـــود و نس ـــراي خ ـــام ب ـــت بدفرج سرنوش

هـــاي آینـــده رقـــم زده انـــد.
ــود  ــراف خـ ــي و انحـ ــت گمراهـ در حقیقـ
ــده  ــاي آینـ ــل هـ ــه نسـ ــه و بلكـ و جامعـ
و خوشـــبختي و بدبختـــي همگانـــي در 
ایـــن گونـــه انتخابهـــا رقـــم مـــي خـــورد. 
ـــكل  ـــه ش ـــا را ب ـــن معن ـــیاري ای ـــات بس آی
گـــزارش هایـــي از اقـــوام گذشـــته و نیـــز 
ـــت.  ـــرده اس ـــن ك ـــي تبیی ـــاي عین ـــه ه نمون
از جملـــه مـــي تـــوان بـــه آیـــه 108 آل 
عمـــران و 21 و 22 ابراهیـــم و ماننـــد آن 
ــراف  ــي و انحـ ــه گمراهـ ــرد كـ ــاره كـ اشـ
و  ســـوءاختیار  از  برخاســـته  را  انســـان 

انتخـــاب او برمـــي شـــمارد.
ـــه  ـــت كلی ـــد والی ـــه خداون ـــه ك ـــان گون هم
و مطلقـــه خـــود را بـــه پیامبـــر)ص( و 
ـــره  ـــت )بق ـــرده اس ـــذار ك ـــان)ع( واگ معصوم
114 و توبـــه 28 و مائـــده 55 و احـــزاب 6 ( 
ـــكل  ـــه ش ـــت را ب ـــي از والی ـــن بخش همچنی
عـــام در اختیـــار همـــه انســـان هـــا قـــرار 
ـــر  ـــیله در تغیی ـــن وس ـــه ای ـــا ب ـــت ت داده اس
سرنوشـــت خـــود و دیگـــران دخالـــت 

ـــد. نماین
ـــي را  ـــي و اجتماع ـــات سیاس ـــه انتخاب ریش
ـــه  ـــیاري از جمل ـــات بس ـــت در آی ـــي بایس م
ــران و 89 و 139 و 144  ــه 28 آل عمـ آیـ

ـــان  ـــرا مؤمن ـــت؛ زی ـــد آن جس ـــاء و مانن نس
داراي حـــق والیـــت بـــر یكدیگرنـــد و 
ـــراي  ـــه را ب ـــه زمین ـــت ك ـــت اس ـــن والی ای
انتخابـــات سیاســـي اولیـــاي امـــور بویـــژه 
ــي  ــي و اجتماعـ ــاي سیاسـ ــوزه هـ در حـ

فراهـــم آورده اســـت.

 
• انتخابات یك محکی هم برای خودتان 
انتخاب  آیا می خواهید  ببینید  که  است 
برای  یا  خودتان،  برای  بکنید  اصلح 

اسام؟ 

• اگر برای خودتان باشد، شیطانی است، 
که  می فهمید  کنید،  نظر  انتخابات  به 

ایران پایدار خواهد ماند.

انتخابات  در  که  موظفند  مردم  تمام   •
کس  هیچ  تأثیر  تحت  و  باشند  حاضر 

قرار نگیرند
.

الهی  امتحان  یك  انتخابات  مسئله   •
است که گروه گرایان را از ضوابط گرایان 
را  ممتاز می کند، و مؤمنین و متعهدین 

از مدعیان جدا می نماید.

• انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، 
در  نه  است،  روحانیین  انحصار  در  نه 
انحصار  در  نه  است،  احزاب  انحصار 
مردم  همه  مال  انتخابات  گروههاست. 

است.

از  دولت  که  می دانند  مردم  امروز   •
از  هم  انتخابات  و  است  خودشان 

خودشان است.

امام  بیانات  از  برخی 
درباره  )ره(  خمینی 
امام(  انتخابات )صحیفه 


