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پیشگفتار | 

انتخابات مظهر مردم ساالري دیني و عاملي بسیار مهم و تعیین کننده در 
در  پیشرفت کشور  و  نظام والیي  استمرار  قوام بخشي،  ملي،  انسجام بخشي 
جمهوري اسالمي به شمار مي رود. طبق قانون اساسي در جمهوري اسالمي، 
کشور با اتکا به آراي عمومي از طریق انتخابات اداره مي شود. در اسفند ماه سال 
جاري انتخابات یازدهمین دوره مجلس شوراي اسالمي برگزار خواهد شد. در 
باب اهمیت انتخابات پیش  رو، همین بس که حضرت امام خمیني)قدس اهلل 
نفسه الزکیه( در مورد جایگاه مجلس، آن را در رأس امور دانسته و مي فرمایند: 
»اگر مجلس یک مجلس اسالمي که با انتخابات صحیح انجام بگیرد و اشخاصي 
که انتخاب مي شوند واقعاً منتخب ملت باشند، تمام کارهاي کشور به دست 
مجلسي ها اصالح مي شود...« به طور قطع مي توان گفت اگر کشور با مشکالتي 
گذشته،  مجلس هاي  ناکارآمدي  و  ضعف  آن  دالیل  از  یکي  است،  مواجه 
متناسب نبودن مجلس با نیازهاي انقالب، نظام، مردم و کشور بوده است. 
اکنون و در اولین انتخابات گام دوم انقالب اسالمي، با توجه به شرایط داخلي، 
منطقه اي و بین المللي، شکل گیري یک مجلس تراز انقالب اسالمي، ضرورتي 
اجتناب ناپذیر است. سپاه پاسداران انقالب اسالمي در انتخابات رویکردهایي 
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برگرفته از رسالت، وظایف و مأموریت هاي خود دارد. سپاه در هیچ انتخاباتي 
رویکرد حزبي و جناحي نداشته، ورود مصداقي به انتخابات را در شأن خود 
نمي داند؛ اما تبیین، روشنگري و بصیرت افزایي در هر انتخاباتي را مهم ترین 

وظیفه خود مي داند و آن را در دستور کار خود قرار مي دهد.
شکل گیري مجلس تراز انقالب اسالمي در فضایي امن با مشارکت حداکثري 
مردم، از اهداف اساسي سپاه پاسداران در انتخابات اسفند ماه سال جاري است. 
به طور قطع تحقق این اهداف با انتخاباتي آگاهانه از سوي آحاد مردم ممکن 
خواهد بود؛ بر این اساس معاونت سیاسي نمایندگي ولي فقیه در سپاه تالش 
مي کند بدون هر نوع جانبداري مصداقي و بر اساس دکترین رفتار سیاسي 
سپاه، با استفاده از تمامي ظرفیت ها، تبیین، روشنگري و بصیرت افزایي نسبت 
به موضوع انتخابات را در خانواده بزرگ سپاه و بسیج به صورت شایسته و بایسته 
انجام دهد. متن حاضر که دفتر عقیدتي ـ سیاسي فرماندهي معظم کل قوا تهیه 
کرده است، سرفصل ها و محتواي مناسبي براي هادیان سیاسي سپاه و امر مهم 
تبیین و روشنگري در موضوع انتخابات دارد؛ بر این اساس معاونت سیاسي 
نمایندگي ولي فقیه در سپاه ضمن تشکر از »حضرت حجت االسالم والمسلمین 
حاج آقاي سعیدي« ریاست محترم آن دفتر، این متن را با عنوان »انتخابات 
آگاهانه، مجلس کارآمد« براي هادیان سیاسي سپاه و بسیج منتشر مي کند. 
امید است همه مسئوالن، مربیان و به ویژه هادیان سیاسي با بهره گیري الزم 
از این متن و دیگر محتواهاي تولیدي معاونت سیاسي بتوانند در شکل گیري 

مجلس تراز انقالب اسالمي نقش فعال و مؤثري داشته باشند.

    معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه  
      سرتیپ دوم پاسدار دکتر یداهلل جوانی



مقدمه | 

نگرش مردم نسبت به عملکرد مجلس شوراي اسالمي این گونه است که 
در ارزیابي نارسایي ها و ناکارآمدي ها، اغلب به اموري خارج از قلمرو خود و 
خودکردگي ها متوسل مي شوند و بیشتر عوامل خارج از خود همچون دولت 
یا رئیس مجلس، هیئت رئیسه یا ترکیب نمایندگان و عوامل دیگر را مورد 
توجه قرار مي دهند، اما کمتر به نقش خود در نحوه ورود به فرایند انتخابات 
و معیارهاي مورد نظر و سازوکار دستیابي به نامزد صالح یا اصلح مي پردازند، 
ضعف خود در مراحل و فرآیندها را مورد توجه قرار نداده و هیچ گاه خود را 

بازخواست و مورد مؤاخذه قرار نمي دهند.
واقعیت این است که مجلس محصول رأي و عملکرد مردم بوده و پیامدهاي 
عملکردي نمایندگان هم تا حد زیادي متوجه موکالن و رأي دهندگان است. 
اگرچه شوراي نگهبان مسئولیت تأیید صالحیت نامزدهاي نمایندگي مجلس 
را دارد، اما هیچ گاه از مسئولیت شهروندان و رأي دهندگان در جهت بررسي، 
تحقیق، مشورت و انتخاب بهترین یا شایسته ترین، پاک ترین و والیتمدارترین 
افراد در بین نامزدها کاسته نمي شود؛ چرا که اوالً تأیید صالحیت شوراي نگهبان 
به موارد مذکور در قانون محدود است، ثانیاً محدودیت زماني براي اعالم نظر 
وجود دارد، ثالثاً در این فرایند صالحیت ها را در نظر مي گیرند نه شایستگي ها 
را و رابعاً شوراي نگهبان باید در چارچوبي نظر دهد که بتواند پاسخگو باشد؛ 
در حالي که شهروندان و رأي دهندگان هیچ یک از این محدودیت ها را ندارند.

مي توان ادعا کرد مهم ترین چالش ها و ضعف هایي که منشأ بسیاري از نارسایي ها 
و ناکارآمدي ها در عرصه قوای مقننه و مجریه است، در نوع ورود شهروندان در 
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عرصه انتخابات ریشه دارد، زیرا هیئت مرکب قوة مقننه برآیند و نتیجه رأي 
مردم به تک تک نمایندگان است که در بسیاري از موارد دقت ها و بررسي هاي 

الزم وکافي در شناخت نامزدها به عمل نمي آید.
حقیقت غیرقابل انکار این است که مجلس شوراي اسالمي دو نوع  کارکرد 
دارد، هر یک از این کارکردها نقش مهمي در استقرار و تقویت نظام دیني 
دارد. کارکرد اول مربوط به آنچه در قانون اساسي و قوانین موضوعه براي 
مجلس پیش بیني شده، که عبارت است از: قانون گذاري اعم از طرح و الیحه، 
تأیید وزراي پیشنهادي دولت و نظارت بر قوه مجریه و عملکرد دولت. کارکرد 
دیگر این است که مجلس به عنوان یکي از ارکان نظام نقش تعیین کننده 
و مؤثري در پشتیباني از والیت فقیه و زمینه سازي تحقق ایده ها، آرمان ها 
و تدابیر رهبر معظم انقالب، حفظ و صیانت از استقالل نظام و تحقق اصل 
استکبارستیزي و دفاع از مظلومان داشته و دارد، و هر دو کارکرد متوقف بر 
رأي و نوع انتخاب مردم است که نمایندة انقالبي، وارسته، متدین و معتقد به 

والیت فقیه را انتخاب کنند.
بنابراین مسئولیت و تکلیف سنگیني بر عهده مردم است که انجام صحیح 
تکلیف منوط به تحقق شرایط صحت انجام تکلیف است. اگر انتخاب حق است 
قهراً باید  حق را به حق دار و صالح دریافت حق داد و اگر امانت است باید امانت 

را به اهلش سپرد.
مي توان ادعا کرد انتخابات مجلس شوراي اسالمي، به عنوان آزموني فراروي 
ملت ایران در حساس ترین دوره انقالب برگزار مي شود که مي بایست نقش 
بسیار مهمي در حمایت و پشتیباني از تدابیر و راهبردهاي رهبري معظم 
ایفا کرده، از سوي دیگر زمینه ساز دولت انقالبي، جوان و حزب الهي را فراهم 
کرده، نقش مؤثري در ساماندهي امور اقتصادي و معیشت مردم داشته باشد 
و سنگري قابل اطمینان را در جهت مقابله با زیاده خواهي و توطئه هاي نظام 

استکباري ایجاد نماید.
نوشتار پیش رو ره توشه و راهنمایي است در جهت ورود هدفمند و هوشمند در 

عرصه  انتخابات کشور و دستیابي به نتیجه خداپسندانه، ان شاءاهلل.



اهمیت انتخابات در جمهوری اسالمی ایران

انتخابات در کشورهاي داراي نظام جمهوري که مبتني بر شیوه دموکراسي و 
آراي مردم هستند از اهمیت زیادي برخوردار است و میزان مشارکت و حضور 
مردم در انتخابات یک مالک مهم براي ارزیابي مقبولیت این نظام ها به حساب 

مي آید.
نظام  به  که  دیني  مردم ساالري  شکل گیري  و  اسالمي  انقالب  پیروزي  با 
استبدادي پهلوي پایان داد، انتخاب مناصب مهمي از رهبري و ریاست جمهوري 
تا نمایندگي در مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي اسالمي شهر و روستا 
مستقیم و غیرمستقیم با رأي مردم صورت مي گیرد. در واقع مردم با انتخابات 
در قدرت صاحب نقش شده و چرخش قدرت را با استفاده از حق رأي رقم 
مي زنند. چگونگي انتخاب مردم و شایسته گزیني آنها آثار مهمي بر سرنوشت 
کشور دارد که کارآمدي و فقدان کارآمدي نهادها و شخصیت هاي برآمده از 

انتخابات، در رأس آن است.
البته سابقه انتخابات در ایران به طور عام به دوران انقالب مشروطه )در سال 
1285 ش/1324 ق/ 1906 م(  برمي گردد که با پیروزي نهضت مشروطه، 
استبداد مطلقه پایان یافت و در قانون اساسي اختیارات قبلي شاه میان قواي 

سه گانه یعني مقننه، مجریه و قضائیه توزیع شد.
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از این رعیت شاه محسوب شده و نظر آنها در مدیریت و  مردم که پیش 
حاکمیت هیچ تأثیري نداشت، با انتخابات مجلس شوراي ملي امکان شرکت 
در سرنوشت سیاسي را پیدا کردند. این نقش از گشایش اولین مجلس پس از 
انقالب مشروطه در سال 1285 شمسي تا کودتاي رضاخان در سال 1299 به 
صورت نسبي پیاده مي شد؛ اما از آن دوره به بعد در دوران رژیم طاغوتي پهلوي 
به جز برخي از دوره هاي پس از شهریور 1320 تا کودتاي 28 مرداد 1332 
انتخابات شکل کاماًل فرمایشي و بي اثر به خود گرفت. پس از پیروزي انقالب 
اسالمي براي نخستین بار در طول تاریخ ایران، انتخابات در معناي واقعي و 
حقیقي آن برگزار شد، به طوري که با تأسیس نظام جمهوري اسالمي و تعیین 
شکل ماهیت آن با برگزاري رفراندوم در 12 فروردین 1358 در چهل سال 
گذشته به طور متوسط هر سال یک انتخابات در کشور برگزار شده است. به 
برکت جمهوري اسالمي ایران، مشارکت در انتخابات به عنوان پشتوانه اقتدار 
مردمي براي نظام، موجب پیوند بین نظام و مردم شده که یکي از عوامل اصلي 
ماندگاري این نظام در برابر امواج دشمني ها و فتنه هاي داخلي و خارجي بوده 

است.
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اهمیت انتخابات مجلس شورای اسالمی

انتخابات در نظام هاي سیاسي جمهوري که مسئوالن آنها با رأي مستقیم 
یا غیرمستقیم مردم برگزیده مي شوند، حائز اهمیت باالیي است. انتخابات 
سازوکاري است که گردش نخبگان را میسر مي سازد و معموالً در جریان 
آن، کارگزاران و برنامه هاي اجزاي مختلف حاکمیت، در چارچوب اصول 

پذیرفته شده و مشخص تغییر مي یابند.
سیاست  بر  گسترده اي  تأثیرات  برنامه ها،  و  چهره ها  تغییر  این  طبیعتاً 
باید  انتخاباتي،  هر  از  پس  معموالً  و  مي گذارد  کشور  خارجي  و  داخلي 
منتظر تغییرات متعددي در سیاست گذاري ها و جهت گیري هاي حکومت 
و  نظام  حقوقي  ساختار  چارچوب  در  مي بایست  تغییرات  این  البته  بود. 
مبتني بر قوانین اساسي کشور باشد، در غیر این صورت بر انتخابات منجر 

به این تغییرات باید نام دیگري نهاد.
در جمهوري اسالمي ایران نیز که مطابق اصل 6 قانون اساسي، اداره امور 
با رأي و نظر مردم  اتکای آراء عمومي است و مسئوالن اصلي کشور  به 
برگزیده مي شوند، انتخابات اهمیت فراواني دارد. عالوه بر تأثیر مستقیم 
دیدگاه مردم درباره موضوعات سرنوشت ساز که از کانال همه پرسي تأمین 
مي شود، تقریباً تمامي نهادها و ساختارهاي حقوقي مؤثر جمهوري اسالمي 
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مجلس  نمایندگان  تا  گرفته  جمهوري  ریاست  و  رهبري  مقام  از  ایران، 
یا  بي واسطه  روستا  و  شهر  اسالمي  شوراهاي  اعضاي  و  اسالمي  شوراي 

باواسطه از طریق حضور مردم در پاي صندوق هاي رأي تعیین مي شوند.
ویژه  جایگاه  دلیل  به  اسالمي  شوراي  مجلس  انتخابات  میان،  این  در 
مجلس به عنوان اصلي ترین نهاد قانون گذاري کشور، اهمیت ویژه اي دارد. 
در  ویژه  به  و  نیست  محض  پارلماني  نظام  یک  ایران  اسالمي  جمهوري 
تغییر  و  نخست وزیري  پست  با حذف  اساسي مصوب سال 1368  قانون 
واقعي  ریاست  به  صرف  تشریفاتي  مقام  یک  از  ریاست جمهوري  جایگاه 
دولت و قوه مجریه، ساختار نظام شکل ریاستي ـ پارلماني به خود گرفت 
و  کالن  سیاست گذار  عنوان  به  رهبري  عالي  نهاد  وجود  اینکه  مهم تر  و 
شوراي نگهبان به عنوان تطبیق دهنده مصوبات مجلس با شرع و قانون 
به  سیاست گذاري  توان  و  سیاسي  اقتدار  توزیع  از  شیوه خاصي  اساسي، 
دست مي دهد. با این وجود مجلس شوراي اسالمي در چارچوب اختیارات 
و وظایفي که قانون اساسي براي آن مشخص کرده است جایگاه ویژه اي 

دارد و نمایندگان مجلس قدرت باالیي در امور ذیل دارند:
1 - تعیین مقررات و تصویب قوانین؛

2 - نظارت و حق تحقیق و تفحص از دستگاه ها و سازمان هاي دولتي و 
عمومي؛

3 - رأي اعتماد به دولت، وزرا و حق سوال و استیضاح آنها؛
4 - بررسي و تأیید برنامه هاي پنج ساله و برنامه و بودجه سالیانه کشور؛

5 - تأیید قراردادها و مقاوله نامه هاي خارجي؛
6 - ایفاي نقش در سیاست خارجي و امنیت داخلي کشور.

مجموعه اختیارات و وظایف فوق به مجلس شوراي اسالمي، امکان ایجاد 
تغییرات سرنوشت ساز در سیاست هاي داخلي و خارجي کشور را مي دهد. 
به همین دلیل با پیروزي انقالب اسالمي و جایگاه مستقل و سرنوشت ساز 
احزاب،  جدي  توجه  مورد  همواره  اسالمي  شوراي  مجلس  انتخابات  آن، 
که  گونه  همان  است؛  بوده  نظام  مسئوالن  و  مردم  سیاسي،  گروه هاي 
نیروهاي مخالف نظام نیز با عبور از تحریم هاي انتخاباتي تالش کرده اند از 
فرصت انتخابات مجلس شوراي اسالمي براي نفوذ در مجلس و یا کمک به 
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انتخاب افراد مسئله دار با هدف چالش در نظام بر انتخابات اثرگذار باشند.
انتخابات مجلس شوراي اسالمي، شرایط  اهمیت ذاتي و طبیعي  از  جدا 
برگزاري آن هم براي معتقدان و دلسوزان نظام قابل توجه و تأمل است. 
برگزار  زیر  ویژگي هاي  با  شرایطي  و  اوضاع  در  آینده  مجلس  انتخابات 

مي شود:
الف( تهدیدها و ضعف ها

ترکیبي  که  از سوي دشمن  فشار  اعمال  قدرت  راهبرد  کارگیري  به   -1
از شیوه ها و ابزارهاي سخت و نرم بوده و سیاست فشار حداکثري همراه 
با تهدید نظامي و شبح جنگ را براي تحمیل اراده خود بر نظام و مردم 

کشورمان دنبال مي کند.
2- فعال شدن نیروهاي مخالف و برانداز براي استفاده از فشار دشمن در 
به سمت  را  که کشور  گونه اي  به  و شورش گري  بي ثبات سازي  راستاي 

جنگ داخلي و براندازي سوق دهد.
3- آزاردهنده بودن فساد اقتصادي و اداري براي مسئوالن عالي نظام و 
مردم که حاصل انحراف و طمع ورزي سودجویان و ضعف نهادهاي نظارتي 
از  مجموعه اي  تالش  و  تقویت  مستلزم  آن،  نابودي  و  مهار  اراده  و  است 

نهادها و سازمان ها، از جمله مجلس شوراي اسالمي است.
4- بروز ناهنجاري هاي اجتماعي، فرهنگي و تهدید هویت ایراني اسالمي 
جامعه که برآمده از تهاجم نرم دشمن، غفلت ها و ناکارآمدي هاي برخي از 
دستگاه ها و مسئوالن ذي ربط و خألهاي ناشي از تغییرات اجتناب ناپذیر 

است.
ب( فرصت ها و قوت ها

صورت  در  که  راهبردي  منابع  و  ظرفیت ها  از  کشور  برخورداري   -1
کاستي ها  و  مشکالت  پاسخگوي  مي تواند  درست  استفاده  و  برنامه ریزي 
و مولد قدرت و اعتبار براي نظام و کشور و برآوردن نیازهاي جامعه باشد.

ظرفیت هایي چون نسل جوان تحصیل کرده، زیرساخت هاي فني و عمراني 
مناسب، برخورداري از منابع راهبردي از قبیل نفت و گاز و ... و فرصت هایي 
چون برخورداري از 15 کشور همسایه، افول قدرت و بي اعتباري دشمنان 

و رقبا، زمینه هاي تعامل راهبردي با کشورها و قدرت هاي مستقل و ... .
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2- سابقه و تجربه چهل سال حکمراني مستقل در شرایط چالشي و عبور 
از موانع سخت، که امکان حرکت راحت تر و سرعت بیشتر را براي آینده 
فراهم ساخته و نظام و جامعه را در برابر آسیب ها و فشارها استحکام و 

مصونیت بخشیده است.
غالب  و  نخبگان  از  مهمي  بخش  همراهي  و  حمایت  از  برخورداري   -3
تعلق  احساس  و  ملي  مالحظات  دیني،  باورهاي  در  که  مردم  توده هاي 
نظام جمهوري  تثبیت  و  اسالمي  انقالب  پیروزي  با مشارکت در  و سهم 

اسالمي ریشه دارد.
4- اثبات کارآمدي ارزش هاي انقالبي و روحیه جهادي براي پاسخگویي 
مثل  راهبردي  عرصه هاي  در  که  کشور  پیشرفت  و  جامعه  نیازهاي  به 
بازدارندگي نظامي، عمق منطقه اي، علوم و فناوري هاي پیشرفته و ... تبلور 

یافته است.
5- تجربه بصیرتي و ارتقای فهم سیاسي جامعه در مواجهه با سرنوشت 
برجام که نه تنها دشمن شناسي را در عرصه بیروني تقویت نموده، بلکه 
بي اعتباري گرایش به غرب و امید بستن به گشایش هاي بیروني را براي 

جامعه امروزي نهادینه ساخته است.
6- افزایش اعتبار و پرستیژ سیاسي جمهوري اسالمي پس از به کارگیري 
مقاومت فعال و پدید آمدن انتظارات و مطالباتي در نزد سایر ملت ها براي 
استمراربخشي به این روند قدرت یابي و یافتن موقعیت پشتیباني و حمایت 
از ملل و کشورهاي تحت ظلم و سیطره استکبار و الهام بخشي به تمامي 
مجاهدان و مبارزان در برابر نظام استکباري لیبرال سرمایه داري که طیفي 
از ملت هاي مسلمان و غیرمسلمان از شرق آسیا تا غرب آمریکاي التین 

را شامل مي شود.
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جایگاه مجلس شورای اسالمی در کالم امام و رهبری

ایران، مجلس شوراي  همان طور که اشاره شد، در نظام جمهوري اسالمي 
اسالمي نسبت به سایر نهادها و قواي نظام از شأن و جایگاه خاصي برخوردار 

است.
این اهمیت نه تنها در قانون اساسي، بلکه در رهنمودها و بیانات حضرت امام 
خمیني)ره( و رهبر معظم انقالب)مدظله العالي( نیز به صراحت مورد تأکید قرار 

گرفته است که در اینجا به نمونه هایي از این موارد اشاره مي شود:
1- جایگاه باالي مجلس: از نگاه امام و رهبري مجلس شوراي اسالمي از 
این  بیاني  امام خمیني)ره( در  باالیي برخوردار است.  جایگاه بسیار مهم و 
جایگاه را این گونه توصیف مي فرمایند: »مجلس باالترین مقام است در 
رأي  نـگهبان هـم آن  و شوراي  داد  رأي  اگر  این مملکت. مجلس 
این بگوید.«  به  را پذیرفـت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع 
)صحیفه نور، ج 14، ص 370 ( همچنین معظم له مجلس را در رأس امور 
دانسته و تأکید دارند: »مجلس یک چیزي است که در رأس همه اموري 
که در کشور است واقع است؛ یعني مجلس خوب همه چیز را خوب 
مي کند و مجلس بد همه چیز را بد مي کند.« )همان، ج 18، ص 282( 
همچنین ایشان موقعیت برتر مجلس را در تراز هدایت گري سایر دستگاه ها 
و قوا معرفي کرده اند و فرموده اند: »مرکز همه قانون ها و قدرت ها مجلس 

است. مجلس هدایت مي کند همه را ...« )همان، ج 12 ،ص 347(
خلف صالح او امام خامنه اي)مدظله العالي( نیز براي مجلس نقش محوري قائل 
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بوده، مي فرمایند: »مجلس محور اصلي تصمیم گیري در کشور است.« 
)امام خامنه اي، 1390/7/20( همچنین در موردي دیگر در توصیف جایگاه 

مهم مجلس در نظام تصریح دارند:
برای  تعیین کننده  و  اساسی  مرکز  یک  اسالمی،  شورای  »مجلس 
انقالب است. همه ی سر رشته های امور، به مجلس شورای اسالمی بر 

می گردد.« )همان، 1386/9/22(
اعتبار  به  را  امام خمیني)ره( مجلس  2- مجلس، تجلي گاه عزت ملي: 
پشتیباني ملت از آن ظرفیتي براي ایستادگي در برابر تهدید و تهاجم بیگانگان 
دانسته و تصریح دارند: »اگر مجلس یک مجلس قوي اي باشد براي خاطر 
اینکه پشتوانه اش همه ملت باشد، این مجلس مي تواند با دنیا که در 
مقابل ایران واقع شده است، مي تواند کارهایش را به شایستگي عمل 
کند و این تابع این است که قوي باشد و قوتش هم تابع این است که 
شما رأي بدهید.« )صحیفه نور، ج18 ، ص284( البته معظم له این ویژگي 
مجلس را به نوع انتخاب مردم مرتبط دانسته و به ملت توصیه مي فرمایند: 
این  مقابل  در  که  باشید  داشته  که یک مجلسي  »شما مي خواهید 
مهاجماتي که از خارج مي شود پایدار باشید، یک دولتي را او تعیین 
کند که در مقابل تهاجماتي که در دنیا واقع مي شود، فشارهایي که 
واقع مي شود در دنیا این بتواند دفاع کند این از مجلس سرچشمه 
مي گیرد، از مجلس دولت درست مي شود و شما یک همچو مجلسي 

الزم دارید.« )همان، ج18 ،ص204(
از نگاه امام خامنه اي )مدظله العالي(، مجلس شوراي اسالمي مي تواند تجلي گاه 
عزت ملي و دیني جامعه بوده و از آن در برابر تعرض دشمنان صیانت. به اعتقاد 
ایشان: »مجلس جایگاه بسیار مهمی است؛ خانه  ملت است؛ تجلي گاه 
عزت ملی ماست؛ می تواند عزت اسالمی و عزت ملی ما را به دنیا 
نشان دهد؛ تأمین کننده منافع عمومی است. با قوانین مجلس است که 
مسئوالن مي توانند حرکت کنند و پیش بروند. مجلس می تواند حافظ 
امنیت ملی باشد؛ می تواند سد مستحکمی در برابر تعرض دشمنان و 
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طمع ورزی بیگانگان باشد.« )امام خامنه اي، 1382/9/25(
3- مجلس، تأثیرگذار بر همه امور: با توجه به نقش مجلس حضرت امام 
خمیني)ره( تأکید دارند: »مجلس محلي است که اکثریت قاطع مسائل 
مهم کشور بي واسطه یا با واسطه به آن وابسته است.« )صحیفه نور، 
ج18، ص231( خلف صالح ایشان امام خامنه اي)مدظله العالي( نیز معتقدند: 
»یک مجلس صالح و سالم و قوی مي تواند بر عملکرد همه دستگاه های 
کشور اثر بگذارد؛ بر عملکرد دولت، بر عملکرد قوه  قضائیه، حتی بر 
عملکرد نیروهای مسلح مي تواند اثر بگذارد. مجلس قوی، مجلس 
صالح، مجلس سالم، یک چنین وضعی دارد. خب، این مجلس را کی 
مي تواند تشکیل بدهد، جز مردم؟ دشمن این را نمي خواهد.« )همان، 

)1390/11/14
کبیر  معمار  خمیني)ره(  امام  دیني:  مردم ساالري  مظهر  4- مجلس، 
انقالب، مجلس شوراي اسالمي را برآمده از انقالب و حاصل خون ملت انقالبي 
دانسته و تأکید دارند: »این مجلس ما حاصل خون یک جمعیتي است که 
وفادار به اسالم بودند و این مجلس عصاره زحمت هاي طاقت فرساي 
این ملت مسلمان بوده است. این مجلس فراهم آمده از اهلل اکبرهاي 
مردم است.« )صحیفه نور، ج14، ص239( همچنین معظم له تفاوت این 
انقالب دانسته و  با گذشته در واقعي بودن رأي مردم به برکت  مجلس را 
فرموده اند: »امروز به جرئت مي توان ادعا کرد که در زیر این آسمان 
کبود تنها مجلسي است که متکي به آرای توده میلیوني مردم است.« 

)همان، ج19 ،ص5(
امام خامنه اي)مدظله العالي( نیز مجلس را مظهر مردم ساالري دیني معرفي و 
تأکید دارند: »مهم ترین چیزي که در باب مجلس شوراي اسالمي وجود 
دارد، این است که این مجلس مظهر مردم ساالري دیني است.« )امام 
خامنه اي، 1383/3/27( همچنین معظم له بازتاب رأي واقعي مردم در 
تشکیل مجلس را این گونه توصیف مي فرمایند: »مجلس، مظهر آراي مردم 

در اداره  این نظام اسـت.« )همان، 1374/11/14( 
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مهم ترین وظایف و کارکردهای مجلس

نظام  قواي سه گانه حاکمیتي  از  قوه اي  اسالمي در جایگاه  مجلس شوراي 
جمهوري اسالمي ایران، داراي وظایف و کارکردهای رسمي متعددي است که 
به کارکردهاي رسمي آن در سطور باال اشاره شد. اما این نهاد کارکردهاي بسیار 
مهم دیگري نیز دارد که به طور غیرمستقیم یا غیر رسمي صورت مي گیرد. 
اگر چه شاید در قانون اساسي یا قوانین دیگر به طور مستقیم به این کارکردها 
اشاره نشده، اما در واقع باید آنها را روح حاکم بر مجلس در نظام جمهوري 
اسالمي ایران و حاکمیت والیت فقیه به شمار آورد؛ کارکردهایي که در صورت 
فقدان یا نقص، تفاوت و فاصله مجلس در جمهوري اسالمي با مجالس سایر 
نظام هاي سیاسي سکوالر را کم مي کند. تفاوت اساسي مجلس شوراي اسالمي 
در نظام مردم ساالري دیني با پارلمان در نظام هاي دموکراتیک و سکوالر، در 
همین کارکردهاست. در اینجا به خالصه به سه مورد از کارکردهاي غیررسمي 

و البته مهم مجلس شوراي اسالمي اشاره مي شود:
الف( تقویت پایگاه والیت فقیه

اصل والیت فقیه را باید محور، مبنا و اساس ساختار نظام جمهوري اسالمي 
ایران و نقطه کانوني تفاوت آن با سایر نظام هاي سیاسي هم عصر آن دانست. 
در واقع نقطه اتصال مکتب اسالم با نظام سیاسي مردم ساالري دیني، اصل 
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والیت فقیه است. بنابراین اولین و مهم ترین وظیفه و کارکرد هر قوه و نهادي 
در این نظام، صیانت از این اصل و تقویت آن است. این کارکرد حتي مي تواند 
به عنوان معیاري براي سنجش میزان و کیفیت عملکرد قوا و نهادها هم مورد 
توجه قرار گیرد، چرا که میزان تالش در راستاي تقویت اصل والیت فقیه در 
واقع نشانگر میزان تالش آن مجموعه براي حفظ و اعتالي کلي نظام به شمار 

مي رود.
این موضوع در پیوند با اسالمیت نظام براي تمام قوا و دستگاه هاي حاکمیتي 
از جمله مجلس شوراي اسالمي صدق مي کند که ظرفیت و توان ریل گذاري 
براي سایر قوا را در راستاي تدابیر، فرامین و سیاست هاي رهبري با بکارگیري 
انقالب)مد ظله  دارد. همان طور که رهبر معظم  اختیارات خود  و  وظایف 
العالي( نیز اشاره داشته اند، تفاوت عمده اي که میان مجلس شوراي اسالمي 
و سایر پارلمان هاي دنیا وجود دارد، اسالمي بودن آن است. )امام خامنه اي، 
1382/3/7( یعني تفاوت چنداني میان وظایف و کارکردهاي رسمي قواي 
مقننه و مجالس قانون گذاري در کلیه نظام هاي سیاسي سراسر دنیا وجود 
ندارد و در واقع همین »اسالمي بودن« است که مجلس شوراي اسالمي را از 
سایر نهادهاي مشابه در دیگر کشورها متمایز مي سازد. بر اساس نظر معظم 
له » مجلس شوراي اسالمي، رکن مهم نظام اسالمي و انقالبي است و 
باید پایگاه مستحکم اسالم و انقالب باشد«)1379/3/4(، و این محقق 
نمي شود مگر از طریق اهتمام این نهاد به پیگیري و پیاده سازي فرامین و 
تدابیر والیت و تحقیق و سؤال از دستگاه ها و مراکز حاکمیتي در موارد مغایرت 

کارکردها و رویکردهاي آنها با این فرامین و تدابیر.
به نظر مي رسد این کارکرد مجلس با اختیارات و وظایف آن در پیوند است که 

مهم ترین آنها عبارتند از:
1- اختصاص تریبون مجلس به مطالبات رهبري

از آنجا که سخنان و نطق هاي نمایندگان در مجلس و همچنین مواضع و 
پیام هاي آنها در بیرون مجلس مورد توجه رسانه ها و افکار عمومي است، پیگیري 
مطالبات و فرامین رهبري از این تریبون مي تواند به صیانت از جایگاه رهبري و 
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تقویت آن منتهي شود. همچنین اهتمام مجلس به اجراي سیاست هاي کالن 
تعیین شده از سوي رهبري و اختصاص وقت به پیگیري آن از تریبون مجلس 
و بازخواست قوا و دستگاه هاي خاطي و بي عمل نیز یکي از راه هاي عملي 

تقویت والیت توسط مجلس محسوب مي شود.
2- قانون گذاري

اصلي ترین کارکرد مجلس، یعني قانون گذاري نیز این فرصت را در اختیار 
نمایندگان ملت قرار مي دهد تا نسبت به تحقق فرامین و مطالبات رهبري اقدام 
کرده و همچنین به پیاده سازي و تحقق فرایندها، طرح ها، ایده ها و اقداماتي که 

در راستاي تقویت جایگاه والیت فقیه پیشنهاد یا ارائه مي شود، کمک نمایند.
3- تحقیق و تفحص و نظارت

مجلس و نمایندگان ملت از طریق یکي دیگر از اختیارات رسمي و قانوني خود، 
یعني تحقیق و تفحص و نظارت بر کلیه دستگاه ها و مسئولین، مي توانند در 
مسیر تقویت جایگاه والیت فقیه گام بردارند. در برخي موارد، تدابیر، فرامین و 
سیاست هاي ابالغي رهبري از سوي دستگاه ها و نهادهاي مسئول مورد غفلت 
واقع شده و به نتیجه منتهي نمي شود. از این رو گاه اذهان عمومي و حتي 
برخي از عناصر انقالبي و دلسوز نظام با تردید به ارزیابي نقش رهبري در نظام 

مي پردازند.
استفاده مجلس شوراي اسالمي از اختیار تحقیق، تفحص، نظارت و سؤال از 
مسئوالن، دستگاه ها و نهادهاي دولتي و استیضاح مقامات حاکمیتي که نسبت 
به تدابیر، فرامین و سیاست هاي رهبري غفلت یا کم کاري داشته اند، الزامات 
تحرک بخشي و اقدام براي پیاده سازي آن را تأمین و به حفظ جایگاه و شأن 

والیت کمک شایان توجه می کند.
ب( مرجع رسمي اتخاذ تصمیم در حل مشکالت اقتصادي و معیشتي 

مردم
مجلس شوراي اسالمي به واسطه جایگاه، کارکردها، وظایف و اختیاراتي که به 
موجب قانون اساسي دارد، مي تواند نقش مهمي در حل مشکالت اقتصادي و 

معیشتي مردم ایفا کند.
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بسیاري از مشکالت اقتصادي و معیشتي جامعه به قوانین دست و پا گیر و 
یا خألهاي قانوني برمي گردد که اصالح و تکمیل آن به طور مستقیم کارکرد 
مجلس به حساب مي آید. بخشي دیگر از این مشکالت به فساد، قانون گریزي و 
تبعیض بر سر راه تولید، اشتغال و توزیع منابع و وجود روابط ناصواب در میان 
مجموعه هاي مرتبط با فعالیت هاي اقتصادي مربوط مي شود که مجلس با به 
کارگیري درست تحقیق و تفحص و نظارت مي تواند با آن مقابله کرده و رویه ها 
را اصالح نماید. ظلمي که برخي دستگاه هاي متولي توزیع ارز، کنترل واردات 
و نظارت بر توزیع اقالم وارداتي، بنگاه هاي بزرگ اقتصادي مرتبط با نیازهاي 
اقتصادي مردم از قبیل خودروسازها و شرکت هاي پتروشیمي با قانون گریزي 
و ویژه خواري در حق مردم روا مي دارند، مي تواند با به کارگیري ابزار نظارتي 

مجلس مهار گردد.
در این زمینه نگاهي به دیدگاه هاي حضرت امام خمیني)ره( و رهبر معظم 
انقالب)مدظله العالي( راه گشا و الهام بخش است. حضرت امام)ره( در این زمینه 
مي فرمایند: »مرکز همه قانون ها و قدرت ها مجلس است. مجلس هدایت 

مي کند همه را ... .« )صحیفه نور، ج 12، ص 347(
 از نظر رهبر معظم انقالب)مد ظله العالي( نیز »اگر مجلس، مجلسي باشد 
که خود نماینده و کمیسیون فکر کند و تشخیص دهد و روي آن پا 
بفشارد و دولت را به دنبال خود بکشد، آن وقت این مجلس، مجلس 
کارآمدي خواهد بود که مي تواند کشور را به بهترین وجهي اداره کند.« 

)امام خامنه اي، 1375/3/29(
)همان،  در یک کشوراست.«  کارهاي صحیح  کلیِد  »مجلِس خوب، 

)1374/12/16
»مجلس شوراي اسالمي، به اعتباري، حساس ترین و مؤثرترین نهاد 

قانوني کشور است.« )همان،1374/11/20(
ج( نظارت کاربردي بر عملکرد سایر قوا و دستگاه هاي حکومتي 

معموالً دستگاه هاي دولتي و عمومي براي پیشبرد اهداف خود از ساده ترین 
روش ها که الزاماً همیشه کم هزینه ترین نیست، بهره گرفته و از آنجا که از 
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منابع دولتي و عمومي استفاده مي کنند مستعد ناکارآمدي، سوءاستفاده و بعضاً 
فساد هستند. همچنین پنهان کاري و الپوشاني ضعف ها و کاستي ها براي حفظ 
وضع موجود، آسیبي است که دامن گیر چنین مجموعه هایي مي شود. براي 
پیش گیري و مقابله با موارد فوق، مجلس شوراي اسالمي که باید مدافع منافع 
ملي و صیانت از منابع ملي باشد مي تواند با استفاده از ظرفیت و اختیار قانوني 
خود در عرصه تحقیق و تفحص و نظارت چنین نقشي را به صورت مؤثر دنبال 
کند. امام خامنه اي)مدظله العالي( در نگاه این نقش تصریح دارند: »یک کار 
دیگری که در وظایف نظارتی مجلس مهم است، مسئله مبارزه حقیقی 
با فساد است؛ حقیقتاً مبارزه با فساد}مهم است{. نگذاریم کانون های 
چرکین شکل بگیرند که عالج آن هامشکل باشد. اگر نظارت درستی 
باشد، گاهی اوقات در قدم های اول مي شود جلوی یک حرکت خطا و 
گناه آلود را گرفت؛ اگر ما در قدم های اول جلوی آن را نگرفتیم و این 
بیماری پیشرفته شد و این زخم ناسور شد، آن وقت عالج آن مشکل 

مي شود، سخت مي شود...« )امام خامنه اي، 1393/3/4(
همچنین مجلس به عنوان چشم بیدار ملت باید بر رویکردها و عملکردهاي 
دولت و دولت مردان نظارت داشته و در صورت هرگونه انحراف، کژکارکردي و 
ضعف از اختیارات قانوني براي اصالح استفاده نماید. امام خامنه اي)مدظله العالي( 
در این راستا تأکید دارند: »اعتقاد بنده این است و همیشه عقیده ام در 
همه دولت ها این بوده که مجلس باید با دولت همکاري کند؛ اما این 
همکاري به معناي گذشت از حقوق مجلس نیست؛ بایستي حقتان را 
استیفا کنید؛ تحقیق کنید، تفحص کنید، مؤاخذه کنید که چرا نشد، 
چرا کم شد، چرا جور دیگر شد. این یک فرصت بسیار مهمي است؛ 

این را قدر بدانید.« )همان، 1395/3/16(
گفتنی است اهمیت وظایف نظارتي مجلس کمتر از وظیفه قانون گذاري در 
آن نیست. همان طور که قباًل نیز اشاره شد، اصول 62 تا 99 قانون اساسي 
مربوط به وظایف و اختیارات مجلس شوراي اسالمي و نمایندگان ملت است 
و تنها یکي از این اصول به موضوع قانون گذاري پرداخته و بقیه اصول سایر 
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وظایف و اختیارات نمایندگان و از جمله نظارت را برشمرده است. براي اعمال 
وظیفه نظارت، مجلس شوراي اسالمي ابزارهایي مثل تحقیق و تفحص، سؤال، 
استیضاح و... را بر اساس اصول قانون اساسي در اختیار دارد. اما متأسفانه 
مجلس شوراي اسالمي از این ظرفیت قانوني براي حل مشکالت و مسائل کشور 
استفاده چنداني نمي کند. حال آنکه اخبار آزاردهنده اي مربوط به سوءتدبیرها، 
ناکارآمدي ها و فسادها گویاي ضرورت ورود مجلس به این عرصه ها و استفاده از 
اختیار قانوني براي پیگیري و برخورد با آنهاست که دلیل بي تفاوتي نمایندگان 
اگر مربوط به ضعف صالحیت و شایستگي باشد، به نوع رأي و انتخاب انتخاب 

کنندگان نیز مرتبط است.
د( نقش مجلس در ارتقای کارآمدي نظام و رضایت مندي مردم

اگر مجلس شوراي اسالمي از نمایندگان واقعي مردم تشکیل شود که آگاه به 
مشکالت و مسائل واقعي جامعه باشند، مي تواند با استفاده از وظایف، اختیارات 
مشکالت  این  حل  براي  را  نهادها  و  دستگاه ها  تمامي  خود  کارکردهاي  و 
بسیج کرده و انحرافات و ضعف ها را مورد سؤال و بازخواست قرار دهد. امام 
خمیني)ره( با توجه به این نقش مجلس، آن را گره گشایي از مشکالت مردم 
دانسته و فرموده اند: »باید گفت مجموعه خواسته ها و انتظارات اسالمي 
مردم از مجلس، رفع گرفتاري ها و محرومیت ها و دگرگوني در نظام 
پر پیچ و خم اداري کشور، از انتظارات به حقي است که باید آن ها را 

جدي گرفت.« )صحیفه نور، ج20 ،ص214(
همچنین معظم له تأکید دارند: »مطمئن باشید که مجلس با قوت خودش 
وقتي که باقي بماند دولت هم اصالح مي شود و سایر قوایي که در ایران 

هستند آن ها هم اصالح مي شوند.« )همان، ج17 ، ص274(
امام خامنه اي)مدظله العالي( در بیانیه گام دوم انقالب با اشاره به ظرفیت هاي 
بي نظیر کشور براي پیشرفت مادي و معنوي و حتي جهش در این زمینه 
معتقدند: »مدیران کارآمد و پرانگیزه و خردمند مي توانند با فعال کردن 
و بهره گیري از آن، درآمدهاي ملي را با جهشي نمایان افزایش داده و 
کشور را ثروتمند و بي نیاز و به معني واقعي داراي اعتماد به نفس کنند 
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و مشکالت کنوني را برطرف نمایند.« )بیانیه گام دوم انقالب( همچنین 
معظم له به صراحت به یک آسیب بزرگ اشاره داشته و مي فرمایند ایران از 
نظر ظرفیت هاي استفاده نشده طبیعي و انساني در رتبه اول جهان است که 
در واقع تأیید ضعف کارآمدي در نظام از سوي ایشان به حساب مي آید که 

مي تواند اصالح و برطرف شود.
از سوي دیگر از نگاه امام خامنه اي)مدظله العالي( مشروعیت مسئولیت ها در 
نظام اسالمي به کارایي پیوند خورده و ایشان معتقدند: »مشروعیت همه ما 
بسته به انجام وظیفه و کارایي در انجام وظیفه است. بنده روي این 
اصرار و تکیه دارم که بر روي کارایي ها و کارآمدي مسئوالن طبق 
همان ضوابطي که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسي است، باید 
تکیه شود. هر جا کارآمدي نباشد مشروعیت از بین خواهد رفت.« 

)امام خامنه اي، 1383/6/31(
در شرایط فعلي کشور که نظام استکبار جهاني با رؤیاي واداشتن نظام جمهوري 
اسالمي ایران به تسلیم، سیاست فشار حداکثري را به کار گرفته و تصور ایجاد 
بي ثباتي و جنگ داخلي را دارد، مقابله با ناکارآمدي ها و سوءمدیریت ها و 
افزایش کارایي وکارآمدي دستگاه ها و نهادهاي حاکمیتي یک ضرورت براي 
تأمین رضایت مندي مردم است که مجال سوءاستفاده دشمن را براي سوق 
دادن مردم به سمت فاصله گرفتن از نظام و بي تفاوتي یا واداشتن به اعتراض 
سلب نموده و افزایش رضایت مندي را تأمین کند. در تحقق این مهم مجلس 

شوراي اسالمي مي تواند نقش مؤثر و تعیین کننده اي داشته باشد.
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نقش شورای نگهبان در پاسداشت جایگاه مجلس
 و محدودیت های ایفای این نقش

شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسالمي ایران یکي از مهم ترین نهادهاي 
حکومتي است که شباهت زیادي با بعضي از نهادهاي حافظ قانون اساسي 
در برخي کشورهاي دیگر دارد. در قوانین اساسي تقریباً تمام کشورها نیز 
نهادهایي به نام »دادگاه قانون اساسي«، »شوراي قانون اساسي«، »دیوان قانون 
اساسي« و نظایر آن پیش بیني شده است که با وجود برخي تفاوت ها، از حیث 
ساختار و نوع مسئولیت ها با یکدیگر شباهت هاي فراوان و در عین حال با 
توجه به ماهیت دیني نظام جمهوري اسالمي، تفاوت هایي نیز دارند. حضرت 
امام خمیني)ره( معمار کبیر نظام جمهوري اسالمي با نگاه به جایگاه این شورا 
تأکید دارند: »شوراي محترم نگهبان، که حافظ احکام مقدس اسالم و 
قانون اساسي هستند، مورد تأیید اینجانب مي باشند و وظیفه آنان 
بسیار مقدس و مهم است و باید با قاطعیت به وظایف خود عمل نمایند. 
البته توجه به اهمیت حفظ نظام جمهوري دارند که با آن هیچ حکم و 
امري مزاحمت نمي کند و براي حفظ آن از هیچ کوششي نباید مضایقه 
کرد و معلوم است آقایان با تعهدي که دارند تحت تأثیر هیچ جوي 

واقع نمي شوند.«)صحیفه نور، ج9 ،ص155( 
رهبر معظم انقالب )مدظله العالي( نیز نقش شوراي نگهبان را در نظام جمهوري 
اسالمي برجسته معرفي کرده و معتقدند: »حضور شوراي نگهبان در قانون 
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اساسي - که امام هم مکرر روي آن تأکید مي کردند - حقیقتاً یک 
حضور مبارکي است. تشخیص شوراي نگهبان، تشخیص یک عده 
انسان هاي عادل، بي طرف و بصیر نسبت به صالحیت ها است؛ این یک 
چیز مبارکي براي ما و براي همه ي آحاد ملت است.«)امام خامنه اي، 

)1392/2/7
 در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران، براي شوراي نگهبان وظایف متعددي 
ذکر شده که انجام آن به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان است و 

تعدادي دیگر، وظایف اختصاصي فقهاست. مهم ترین این وظایف عبارتند از:
1- نظارت بر قانونگذاري؛
2- تفسیر قانون اساسي؛

3- نظارت بر انتخابات.
با توجه به موضوع این نوشتار، وظیفه سوم مورد بحث قرار مي گیرد.

اصل 99 قانون اساسي در این خصوص مي گوید: »شوراي نگهبان نظارت بر 
انتخابات مجلس خبرگان رهبري، ریاست جمهوري، مجلس شوراي اسالمي 
و مراجعه به آرای عمومي  و همه پرسي را بر عهده دارد.« با توجه به این اصل، 
نظارت بر انتخابات به طور کلي در صالحیت شوراي نگهبان است؛ به جز در 
مورد انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا که قانون اساسي نظارت بر آن 
را به مجلس شوراي اسالمي محول کرده است. شوراي نگهبان نظارت خود بر 
انتخابات را از طریق هیئت هاي نظارت اعمال مي کند. تردیدي نیست که یک 
نظارت عام، گسترده و جاري در کلیه امور مربوط به انتخابات، مستلزم ابزارها 
و نیروهایي است که متأسفانه شوراي نگهبان در تأمین آن با محدودیت هایي 

مواجه است:
1- محدود بودن به بررسي و تأیید صالحیت نامزدها

 اولین محدودیت، بحث تفاوت میان صالحیت ها و شایستگي هاست. احراز 
صالحیت نامزدهاي انتخاباتي یک امر معمول و معقول در کشورهاي داراي 
رابطه  این  در  انقالب)مدظله العالي(  معظم  رهبر  است.  ساالري  مردم  نظام 

مي فرمایند: 
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»روال احراز و تشخیص صالحیت یک روال همه جایی دنیایی است 
و مخصوص ایران و مخصوص مجلس شورای اسالمی هم نیست. در 
همه جا وقتی انسان برای مسئولیتی مأموریت دارد که مسئول معین 
کند، قهراً تفحص و جست وجو می کند که آیا این شخص صالحیت 
دارد یا ندارد؛ این هیچ ارتباط ندارد به اینکه مجلس شورای اسالمی 
معمولی ای  کار  کار،  بنابراین  اسالمی.  شورای  مجلس  غیر  یا  باشد 
است؛ کاری است که در همه جای دنیا و پیش همه عقالی عالم انجام 

می گیرد.«)امام خامنه اي، 1382/10/24(
 معیار سنجش صالحیت یک فرد براي نامزدي، مواردي است که در قوانین و 
مقررات مربوطه قید شده است. در قوانین مربوط به انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي شرایطي براي داوطلبان نمایندگي ذکر شده و الزم است این شرایط 
را هر فرد داوطلب نمایندگي مجلس، الزاماً داشته باشد تا بتواند وارد مراحل 
بعدي انتخابات شود؛ برای نمونه سطح مشخصي از تحصیالت یا مواردي مثل 
پایبندي به قانون اساسي و اصل والیت فقیه یا نداشتن سوءپیشینه. در واقع هر 
فرد باید این مجموعه از شرایط را به عنوان حداقل هاي الزم براي شرکت در این 
رقابت دارا باشد. حال وظیفه ناظر بر انتخابات این است که از وجود این شرایط 
در افراد داوطلب اطمینان حاصل شود. به معناي مجرم بودن یا گناهکار فقدان 
این شرایط اساساً بودن فرد نیست )شبهه اي که مخالفان در خصوص عملکرد 
شوراي نگهبان در رد صالحیت ها مطرح مي کنند(، بلکه بدان معناست که فرد 
براي ورود به مجلس به عنوان نماینده، شرایط الزم تصریح شده در قانون را 
ندارد. اما از سوي دیگر معناي تأیید صالحیت افراد براي داوطلبي نمایندگي 
مجلس به معني تأیید شایستگي آنها با شاخص هاي حداکثري براي احراز 
این منصب نیز نیست. در واقع شوراي نگهبان در مورد احراز صالحیت هاي 
نامزدهاي انتخابات، حداقل صالحیت افراد و به اصطالح کف صالحیت ها را در 
نظر مي گیرد و مردم باید در میان افرادي که اصل صالحیت حداکثري آنها 
مورد تأیید قرار گرفته است، فرد واجد صالحیت باالتر و شایستگي بیشتر را 
انتخاب کنند. به عبارتي، این انتخاب و رأي مردم است که سطح صالحیت 
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و شایستگي نامزدهاي منتخب یا نمایندگان را تعیین مي کند. امام خامنه اي 
)مدظله العالي( این واقعیت را این گونه براي مردم شرح مي دهند: »آن کسانی 
که به وسیله شورای نگهبان صالحیت آنها اعالم مي شود، معنایش 
این است که این از حداقل صالحیت مورد نیاز برخوردار است. در بین 
این کسانی که اعالم مي شوند، افرادی هستند با صالحیت های باالتر، 
افرادی هستند در سطح پایین تر. هنر ملت ایران و مردم شهرها و 
حوزه های انتخابیه این است که دقت کنند، نگاه کنند، بشناسند اصلح 
را، بهترین را انتخاب کنند؛ بهترین از لحاظ ایمان، بهترین از لحاظ 
اخالص و امانت، بهترین از لحاظ دینداری و آمادگی برای حضور در 
میدان های انقالب؛ دردشناس ترین و دردمندترین نسبت به نیازهای 
مردم را انتخاب کنند. این ها فرصت هایی هست، بایستی مردم عزیز 
ما در همه جای کشور... هوشیارانه، با بصیرت تمام تالش کنند، پیدا 
کنند و با رأی خود مسجل کنند... البته مردم توجه باید داشته باشند 
که تبلیغات رنگین و متنوع مالک نیست؛ وعده های غیرعملی مالک 
این ها  دادن،  بزرگ  وعده های  دادن،  غیرعملی  وعده های  نیست... 

مالک نیست؛ باید مردم توجه کنند.« )امام خامنه اي، 1386/10/12(
2- محدودیت در زمان بررسي صالحیت ها 

محدودیت دیگر شوراي نگهبان براي بررسي صالحیت هاي داوطلبان نمایندگي، 
بازه زماني کوتاه و محدود براي بررسي صالحیت هاست. طبق قانون مجموعه 
فرایند بررسي و احراز صالحیت داوطلبان نمایندگي مجلس شوراي اسالمي 
اعم از بررسي در هیئت هاي اجرایي و نظارت و رسیدگي به شکایت ها  تا اعالم 
نظر نهایي یک بازه زماني تقریباً دو ماهه است که البته بخش زیادي از آن هم 
در اختیار هیئت اجرایي انتخابات است. این در حالي است که اشتیاق به نامزد 
شدن در انتخابات ها در کشور رو به تزاید بوده و معموالً شوراي نگهبان با تعداد 
انبوهي از نامزدهاي نمایندگي مواجه مي شود. برای نمونه، در جریان انتخابات 
مجلس دهم در سال 1394، بیش از 12000 نفر داوطلب نمایندگي مجلس 
شوراي اسالمي بودند که الزم بود در این بازه زماني دوماهه هم صالحیت 



انتخاب آگاهانه، مجلس کارآمد 25

آنان وفق قانون بررسي شود و هم به شکایت هاي آنان رسیدگي گردد؛ تصور 
اینکه بتوان در این مدت محدود میزان شایستگي این 12000 نفر را نیز 
سنجید، بسیار مشکل به نظر مي رسد. در واقع شوراي نگهبان و هیئت هاي 
نظارت که زیر نظر این شورا عمل مي کنند، تنها چند روز مهلت دارند تا در 
مورد احراز صالحیت 12000 نامزد نمایندگي مجلس شوراي اسالمي به جمع 
بندي رسیده و اظهارنظر کنند. قطعاً در این مدت محدود بسیاري از مسائل و 

ویژگي هاي نامزدها قابل سنجش نیست.
این در حالي است که معموالً هیئت هاي اجرایي نیز در بررسي شرایط حداقلي 
نامزدها با تسامح برخورد کرده و براي معاف شدن از پاسخگویي به معترضین، 
آن را به شوراي نگهبان احاله مي دهند که در واقع هیئت هاي نظارتي شوراي 

نگهبان را با حجم کاري باال مواجه مي سازد.
3- محدودیت در ضوابط قانوني

 مورد بعدي در محدودیت هاي پیش روي شوراي نگهبان، محدودیت ناشي 
از ضوابط قانوني اجراي نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي است. بر 
اساس قانون شوراي نگهبان در بررسي صالحیت نامزدهاي انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي، تنها مي تواند بر اساس نتایج استعالم هاي صورت گرفته از 
مراجع چهارگانه یعني ثبت احوال، دادستاني کل کشور، وزارت اطالعات، و 
نیروي انتظامي در مورد افراد و صالحیت آنها قضاوت کند و منبع یا مرجع 
دیگري براي این منظور در قانون پیش بیني نشده است. البته راه هایي براي 
کسب اطالعات بیشتر در مورد افراد وجود دارد، اما با وجود محدودیت زماني 
مترتب بر این فرایند که آن هم ناشي از قانون انتخابات است، عماًل امکان این 
کار وجود نداشته یا خیلي سخت است. بنابراین محدودیت هاي قانوني موجود، 
موجب مي شود نظارت شوراي نگهبان بر میزان صالحیت داوطلبان نمایندگي 
مجلس شوراي اسالمي در وضعیتي کاماًل محدود و حداقلي قرار داشته باشد. 
پیامد این محدودیت قانوني زماني روشن مي گردد که بسیاري از تخلفات و 
انحرافات از چشم این مراجع پنهان مانده و گاه با مصلحت اندیشي از انعکاس 
آن به هیئت هاي نظارتي شوراي نگهبان نیز خودداري مي شود. بنابراین امکان 
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نقص و ضعف بررسي ها و عبور برخي از افراد فاقد صالحیت از فیلتر شوراي 
نگهبان محتمل است که انتظار مي رود با دقت رأي دهندگان جبران شود.

4- اجبار شوراي نگهبان براي پاسخگویي به نامزدهاي رد صالحیت 
شده

صالحیت  بررسي  جریان  در  را  نگهبان  شوراي  که  مسائلي  از  دیگر  یکي 
داوطلبان نمایندگي مجلس شوراي اسالمي، در فشار و محذوریت قرار داده و 
نوعي محدودیت را تحمیل مي کند، ضرورت پاسخگویي به نامزدها و در واقع 
رسیدگي به شکایت هاي مرتبط با بررسي هاي قانوني شوراي نگهبان است که 
باید در همان مهلت حدود دو ماهه صورت گیرد. تقریباً تمام کساني که به 
نوعي صالحیت آنها احراز نمي شود، به این احکام اعتراض کرده و خواهان اعالم 
دالیل آن مي شوند، که این مورد فضاي سنگیني را علیه شوراي نگهبان ایجاد 

مي سازد. این محدودیت از دو جنبه قابل تأمل است:
1- محدودیت زماني براي پاسخگویي به حجم عظیمي از شکایت هاي مطرح 

شده؛
2- محدودیت هاي قانوني و اخالقي در اعالم دالیل هر چند مستند و مستدل، 
در بسیاري موارد به دستاویزي براي هجمه علیه این شورا تبدیل مي شود. از 

این رو، گاهي همین فشارها موجب کاهش دقت مي شود.
با توجه به موارد باال باید گفت شوراي نگهبان تنها امکان احراز صالحیت ها را 
به صورت نسبي داشته و این مردم و انتخاب کنندگان هستند که باید از میان 
نامزدهاي تأیید شده دست به انتخاب زده و شایسته ترین ها را از روي شناخت 

عمیق برگزیده و به مجلس بفرستند.
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راهبردهای عمومی مقام معظم رهبری در انتخابات

از نگاه رهبر فرزانه انقالب انتخابات به ماهیت انقالب و نظام جمهوري اسالمي 
گره خورده و یک برکت مرتبط با آن به حساب مي آید. به اعتقاد ایشان، 
»انتخابات واقعاً نعمت بزرگي است. این هم از برکات نگاه روشن و 
عمیق امام بزرگوار ما بود. کساني در همان زمان بودند که معتقد بودند 
}وقتي{ حکومت اسالمي است، انتخابات لزومي ندارد؛ امام فرمود 
نه، انتخابات باید باشد و منشأ اثر باشد، مردم تصمیم بگیرند، مردم 
انتخاب کنند و آنچه مردم مي خواهند بشود. نتیجه ي این سیاست، 
این شد که مردم در کنار انقالب و در وسط میدان باقي ماندند و تا 
انتخاب  باقي مانده اند؛ چون خود مردمند که دارند  امروز بحمداهلل 
نعمت  انتخابات  مي کنند، خود مردمند که دارند تصمیم مي گیرند. 

بزرگي است.«)امام خامنه اي، 1394/10/14(
همچنین معظم له انتخابات را با توجه به نقش آن در تأمین پشتوانه مردمي و 
اقتدار نظام، حیثیتي دانسته و حتي پشتوانه اي براي مسئوالن منتخب به شمار 
مي آورند. از این رو تصریح دارند: »آبروي جمهوري اسالمي به انتخابات و 
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حضور مردم در پاي صندوق هاي رأي و تأثیر یکایک مردم در انتخاب 
مدیران کشور است.«)همان، 1392/1/1( ایشان در آستانه هر انتخاباتي 
توصیه هایي خطاب به مردم، مسئوالن، دست اندرکاران و همه دستگاه هاي 
مجري و نظارتي با هدف برگزاري بهتر و مؤثرتر انتخابات دارند. نگاهي کلي به 
رهنمودهاي ایشان در خصوص انتخابات در مقاطع مختلف نشان مي دهد فارغ 
از توصیه ها و موارد خاص هر انتخابات معظم له به دنبال تحقق چند راهبرد در 
پیوند با مصالح نظام و منافع ملي هستند که در ادامه مهم ترین موارد آن اجماًل 

مورد بررسي قرار مي گیرد.
1- مشارکت حداکثري

مشارکت به معناي حضور مردم در انتخابات یکي از معیارهاي سنجش اقتدار 
مردمي نظام و مقبولیت آن در نزد ملت است. در شرایطي که کشور با انواع 
دشمني ها و بدخواهي ها مواجه است، میزان حضور مردم در انتخابات بخشي 
از بازدارندگي سیاسي در برابر دشمني ها به حساب مي آید. ضمن اینکه با نگاه 
دیني نیز این مردم هستند که قدرت را براي نظام سیاسي فراهم مي سازند. با 
این نگاه فرمانده معظم کل قوا)مدظله العالي( مي فرمایند: »آنچه من عرض 
مي کنم و در درجه  اول براي این حقیر مهم است، شرکت عمومي در 
انتخابات است و اینکه همه  آحادي که مي توانند رأي بدهند و مشمول 
قانونند، وارد انتخابات بشوند و انتخابات را پرشور کنند؛ این اولین 

خواسته و مهم ترین خواسته ما است.«)امام خامنه اي، 1396/1/1(
»انتخابات، فقط یک پدیده  سیاسی نیست. انتخابات، مظهر حضور 
مردم، مظهر احقاق حق و مظهر توانایی و اقتدار ملی برای یک کشور 
روی  دیگر  هرجای  در  چه  و  ما  کشور  در  چه  دنیا  در  امروز  است. 
این حساب می شود که چند درصد از کسانی که می توانستند رأی 
بدهند، در یک انتخابات شرکت کردند و رأی دادند. از نظر مردم دنیا 
و تحلیلگران و سیاست گذاران عالم، آن نظامی مستحکم است که 
تعداد بیش تری از مردمش در هنگام انتخابات پای صندوق ها بیایند 
و رأی بدهند. این نشانه  استحکام یک نظام است؛ که بحمداهلل ما این 
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را در انتخابات های گوناگونی که در این سال های متوالی داشته ایم، 
همیشه نشان داده ایم.«)همان، 1378/11/26(

 نگاه رهبر معظم انقالب)مدظله العالي( به مقوله انتخابات، فراتر از نگاه جناحي 
و حزبي است؛ نگاه ایشان به قله هاي اعتال و سربلندي ایران و نظام جمهوري 
اسالمي است و به همین دلیل در هر انتخاباتي همواره روي این نکته مهم 

تأکید دارند که نخستین برنده انتخابات، ملت ایران است:  
»هرچه انتخابات پرشورتر باشد، عظمت ملت ایران بیشتر در چشم 
مخالفان و دشمنان دیده خواهد شد؛ براي ملت ایران حرمت بیشتري 
مي شوند.  خوشحال  دنیا  در  هم  شما  دوستان  گذاشت؛  خواهند 
عظمت ملت ایران را حضور مردم در انتخابات نشان مي دهد.«)همان، 
1388/1/1( به همین دلیل، موضوع »مشارکت حداکثري« در انتخابات، از 
نظر معظم له یک موضوع کاماًل راهبردي به حساب مي آید که سایر موضوعات 
مرتبط با انتخابات در ذیل آن تعریف مي شوند. از این رو، در شرایط تهدید و 
تالش دشمن براي فرسایش قدرت نظام، رهبر معظم انقالب در جایگاه ولي 
فقیه و رهبر جامعه اسالمي در ترغیب مردم به رأي دادن از هویت ملي و 
انگیزه هاي وطني جامعه بهره گرفته و تصریح دارند: »انتخابات مال رهبري 
نیست، مال ایران اسالمي است، مال نظام جمهوري اسالمي است. 
همه باید بیایند در انتخابات شرکت کنند؛ این موجب مي شود که نظام 
جمهوري اسالمي تقویت بشود، پایداري آن و ماندگاري آن تأمین 
بشود، کشور در حصار امنیت کامل باقي بماند.«)همان، 1394/10/19( 

2- انتخاب هوشمندانه و آگاهانه 
اگر چه نفس حضور در پاي صندوق رأي و انداختن رأي به آن اصل مشارکت 
را تأمین مي کند، اما صالحیت و شایستگي نامزد منتخب است که کارآمدي و 
توانمندي مجلس را معلوم مي سازد. از این رو، رأي دهندگان باید با توجه به 

پیامد رأي ابتدا چند آگاهي سیاسي را کسب نمایند:
1-2- آگاهي و شناخت نسبت به نقش مجلس و وظایف و اختیارات نمایندگان

2-2- آگاهي و شناخت نسبت به وضعیت کشور و جامعه و نیازهاي اساسي 
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که مجلس مي تواند نسبت به آن پاسخگو باشد.
3-2- آگاهي و شناخت معیارهاي معطوف به وضعیت کشور و نیازهاي جامعه

4-2- شناخت سوابق، رویکردها، برنامه ها و توانمندي هاي احزاب و گروه هاي 
سیاسي و نامزدهاي انتخاباتي با توجه به این نوع آگاهي هاي سیاسي است 
که رأي دهنده از میان نامزدها دست به گزینش و انتخاب زده و واجدین 
صالحیت و توان الزم را به مجلس مي فرستد. این نوع انتخاب است که ماهیت 
مجلس را تعیین مي کند. با این نگاه است که رهبر معظم انقالب مي فرمایند: 
»یکي اینکه حضور آگاهانه در انتخابات ... و انتخاب هوشمندانه از 
سوي آحاد مردم، یک مشارکت در سرنوشت کشور است. کشور ما 
متکي به آراء مردم است. علت اینکه دشمنان ملت و طمع ورزان به این 
آب و خاک نتوانسته اند در طول بیست و شش سال گذشته گزندي 
وارد کنند، حضور و اراده و مشارکت مردم در صحنه هاي مختلف بوده 

است.«)همان، 1384/1/1(
و  شاخص ها  و  انقالب  و  کشور  بر  حاکم  شرایط  شناخت  راستا  همین  در 
معیارهاي مربوط به آن اهمیت مي یابد تا با انطباق آن بر نامزدها، کساني به 
مجلس بروند که قادر به حل مسائل و مشکالت موجود باشند و این فراتر از 
جناح بندي ها و دسته بندي هاي سیاسي است. همان گونه که رهبر معظم 
انقالب تأکید دارند: »به کی رأی بدهند؟ شاخص این است که شعارهای 
انقالب بایستی به وسیله ی مسئولین و منتخبین ما روز به روز زنده تر 
شود این شاخص است. ربطی به جناح بندي ها ندارد، ربطی به اسم ها 
این  آرمان های  به  و وسیله رسیدن  ملت  این  ندارد. عالج دردهای 
ملت، شعارهای انقالب است؛ اینها باید حفظ شود. آن کسانی که با 
این شعارها به معنای حقیقی کلمه مخالفند، دشمن این شعارهایند؛ 
اینها نباید در مراکز تصمیم گیری واقع بشوند. بین ملتند، باشند. آحاد 
ملت، هر کسی هر عقیده ای داشته باشد، اشکال ندارد؛ اما آن کسی 
که عقیده اش این است که این ماشین باید راه نیفتد، این را نمي شود 
پشت ُرل گذاشت. یک آدمی که عقیده اش این است که از این جا باید 
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این اتومبیل حرکت نکند، این شخص را پشت فرمان خودرو بگذاریم، 
باید کسی را بگذاریم  هیچ وقت این اتومبیل حرکت نخواهد کرد. 
که معتقد به این حرکت باشد، معتقد به این راه باشد، معتقد به آن 
هدف باشد، معتقد به توانایي های ملی باشد، معتقد به اسالم، معتقد 
به انقالب باشد و شاخص ها را قبول داشته باشد. این آن نقطه حساس 
است. این هم نکته دوم است. البته باید هوشیاری بخرج داد؛ باید 
هوشیاری بخرج داد. از دو روها و دورنگ ها و ظاهر باطن مختلف ها 

بایستی ترسید.«)امام خامنه اي، 1386/11/28( 
3- تقویت و ارتقای کارآمدي نظام )اثربخشي(

 با توجه به اهمیت مجلس شوراي اسالمي در ساختار نظام مقدس جمهوري 
اسالمي که یک چهارم اصول قانون اساسي به قوه مقننه اختصاص یافته و به آن 
جایگاه ویژه اي براي حل مشکالت کشور و مردم مي دهد، تقویت و کارایي آن 
به مثابه کارآمدسازي نظام به حساب مي آید. رهبر معظم انقالب)مدظله العالي( 
در این خصوص معتقدند: »آنچه که براي مردم در این انتخابات و همه 
گزینش هاي ملي و انتخابات ها مهم است، این است که سطح کارآمدي 
نظام روز به روز ارتقا پیدا کند؛ این اساس مسئله است. اگر مردم 
یا دنبال  نماینده ي مجلس مي گردند  یا دنبال  دنبال رئیس جمهور 
دیگر کساني هستند که مي خواهند آنها را با انتخاب تعیین کنند، در 
پي آن هستند که انسان هاي کارآمدي را بر اریکه مسئولیت بنشانند 
مشکالت  و  بدهند  افزایش  را  نظام  کارآمدي  بتوانند سطح  آنها  تا 
حاال  است.  مردم  خواست  این  کنند؛  حل  را  مردم  معنوي  و  مادي 
گروه ها و احزاب و عناصر سیاسي هم هرکدام نقطه نظرهایي دارند؛ 
آن نقطه نظرات براي خودشان است.«)همان، 1383/8/24( اهمیت 
مسئله کارآمدي تا آنجاست که در مشروعیت نظام مردم ساالري دیني نیز 
به عنوان یکي از مهم ترین شاخص ها مورد توجه قرار مي گیرد، به نحوي که 
رهبر معظم انقالب)مدظله العالي( در باب نسبت بین کارآمدي و مشروعیت 
انجام وظیفه و کارآیي در  به  ما بسته  »مشروعیت همه  مي فرمایند: 
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انجام وظیفه است. بنده روي این اصرار و تکیه دارم که بر روي کارآیي 
ها و کارآمدي مسئووالن طبق همان ضوابطي که قوانین ما متخذ از 
شرع و قانون اساسي است، بایست تکیه شود. هرجا کارآمدي نباشد، 
مشروعیت از بین خواهد رفت. این که ما در قانون اساسي براي رهبر، 
رئیس جمهور، نماینده مجلس و براي وزیر شرایطي قائل شده ایم و با 
این شرایط گفته ایم این وظیفه را مي تواند انجام بدهد، این شرایط، 
مالک مشروعیِت برعهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتي 
است که قانون و ملت به ما عطا مي کند؛ یعني این حکم والیت، با همه 
شعب و شاخه هایي که از آن منشعب است، رفته روي این عناوین، 
نه روي اشخاص. تا وقتي که این عناوین، محفوظ و موجودند، این 
مشروعیت وجود دارد. وقتي این عناوین زایل شدند، چه از شخص 
رهبري و چه از بقیه مسئوالن در بخش هاي مختلف، آن مشروعیت 
هم زایل خواهد شد. ما باید به دنبال کارآمدي باشیم. باید هر یک 
هستند،  ساقه  تا  صدر  از  مسئولیت ها،  این  متصدي  که  کساني  از 
بتوانند آنچه را که برعهده آنهاست، به قدر معقول انجام دهند. انتظار 
معجزه و کار خارق العاده نداریم و نباید داشته باشیم؛ اما بایست انتظار 
تالش موفق را، که در آن نشانه هاي توفیق هم مشاهده شود، داشته 

باشیم.«)همان، 1383/6/31(
با توجه به نکات فوق رأي دهندگان باید از میان نامزدها کساني را انتخاب 
کنند که ورود آنها به مجلس کارآمدي و توان آن را افزایش داده و مجلس 
شوراي اسالمي را در ترازي قرار دهد که وکال به نمایندگي از مردم، سایر قوا 
و سازمان ها را بر روي ریل کارآمدي و پاسخگویي قرار داده و مانع هرگونه 

انحراف و ناکارآمدي شود.
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شاخص های مجلس و نمایندگان در تراز انقالب

تأمل در مفهوم »مجلس تراز انقالب اسالمي« نشان مي دهد که چنین مجلسي 
عالوه بر داشتن وظایف و کارکردهاي یک پارلمان مطابق با استانداردهاي 
عمومي، باید واجد مجموعه اي از مختصات و ویژگي هایي از جنس و ماهیت 
انقالب اسالمي هم باشد؛ یعني همان طور که انقالب اسالمي، استقالل، آزادي، 
جمهوري اسالمي، اسالم و عدالت را براي مردم ایران در سال 1357 به ارمغان 
آورد و ایستادگي در برابر ابرقدرت هاي شرق و غرب و دفاع از مظلومان را 
به یک ارزش ارتقا داد، مجلس شوراي اسالمي تراز انقالب هم باید داراي 
نمایندگاني از این جنس باشد که نگهباني و پیش برندگي این آرمان ها و 
ارزش ها را تضمین کرده و با عمل به وظایف نمایندگي مردم در نظام مقدس 
جمهوري اسالمي، این انقالب را نه تنها در ریل اصلي اش نگه دارد، بلکه آن را 

چندین گام به پیش هم ببرد.
شاخص هاي مجلس و نمایندگان با توجه به ماهیت نظام، با توجه به تغییرات 
محیطي و نیازهاي جامعه تعیین مي شود که برخي ثابت و برخي متغیر است. 
مهم ترین شاخص هاي مجلس و نمایندگان تراز انقالب اسالمي را در شرایط 

فعلي مي توان به قرار زیر برشمرد:
1- اسالم مداري و دین محوري: در نظام مقدس جمهوري اسالمي که بر 
مدار دین تشکیل شده است، تمامي قوا باید بر این مدار حرکت کرده و هیچ 

گاه از محتواي اسالمي نظام فاصله نگیرند.
مجلس شوراي اسالمي در امر قانون گذاري و تصمیمات نظارتي خود باید 
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پایبند و مقید به اسالم و احکام آن بوده و هر چند شوراي نگهبان بر مصوبات 
آن نظارت مي کند، اما خود در انجام وظایف نباید از شرع مقدس فاصله 
بگیرد. حضرت امام خمیني)ره( به عنوان بنیانگذار نظام جمهوري اسالمي 
تصریح دارند: »مجلس شوراي اسالمي است که در رأس تمام نهادهاي 
نظام جمهوري اسالمي است، از ویژگي هاي خاص برخوردار است که 
مهم ترین آن ها اسالمي - ملي بودن آن است. اسالمي است که تمام 
تالشش در راه تصویب قوانین غیرمخالف با احکام مقدس اسالم است 
خصوصا با برخورداري از شوراي محترم نگهبان. و ملي است که از 
متن ملت جوشیده است و دست شرق و غرب و وابستگان به آنان از 
سرنوشت آن کوتاه شده است.«)صحیفه نور، ج18 ،ص273( همچنین 
معظم له در جاي دیگر مي فرمایند: »مجلس یک مجلس مشورتي اسالمي 
است، نه یک مجلسي که در جاهاي دیگر متعارف است و مربوط به این 
مسائل اسالمي نیست و کاري به مذهب ندارد. مجلس اسالمي است، 

باید نظرها، نظرهاي خیرخواهانه اسالمي باشد.«)همان، ج، ص233(
نظر  زیر  به صورت مستقل  قوه  نظام، سه  2- والیت مداري: در ساختار 
والیت فقیه تعریف شده اند و تنظیم قوا و سیاست گذاري هاي کالن نظام با 
رهبري است. بدیهي است هم مشروعیت تصمیمات و اقدامات و هم اثربخشي 
و کارآمدي قوا به والیت مداري و اطاعت از این جایگاه مهم گره خورده است. 
امام خمیني)ره( این ویژگي مجلس را در پیوند با والیت امیرالمؤمنین علي)ع( 
تعیین و فرموده اند: »اگر مجلس که از مقامات بلند یا بلندترین مقام 
کشوري است، اگر چنانچه الگو قرار داد آن چیزي که امیرالمؤمنین)ع( 
مي خواست و آن عدالتي را که او در همان برهه کمي که به او مجال 
براي  را  آن  بدهند  قرار  الگو  اگر  کرد،  پیدا  دادند، خیلي کم مجال 
اینکه احکام را و اموري که محول به آنهاست به آن نحو اجرا بکنند، 
به آن نحو تصویب بکنند و دقت بکنند، آن وقت مي شود گفت که 
مجلس ما هم از متمسکین به امیرالمؤمنین)ع( هستند.«)صحیفه نور، 
او رهبر معظم  اندیشه سیاسي  امام و مفسر  ج18 ،ص127( شارح مکتب 
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انقالب)مدظله العالي( نیز تصریح دارند: »وکیل آینده مجلس، باید دنبال 
راه امام و در خط او باشد؛ آن مرد بزرگ و انساني که دشمنانش هم 
به عظمت و صداقت و شجاعت او اذعان و اعتراف مي کردند.... این 
طور آدمي شایسته آن است که به عنوان وکیل این ملت به مجلس 
شوراي اسالمي برود، آن کسي که بفهمد امام )ره( چه مي گفت؟ چه 

مي خواست و چرا مي خروشید؟«)امام خامنه اي، 1374/12/1(
3- مردم داري: مردم در نظام جمهوري اسالمي مولد قدرت بوده و از آن 
جایي که اکثریت مسلمان و متدین نیز هستند، یک رکن اقتدار، استحکام و 
ماندگاري انقالب و نظام به حساب مي آیند. همین مردم با انتخابات، وکالي 
خود را به مجلس مي فرستند و لذا رعایت آنان توسط نمایندگان امري ضروري 

و حتمي است. 
نمایندگان مردم باید از جنس مردم و در کنار آنان بوده و به نیازهاي واقعي 
آنان کامال شناخت و آشنایي داشته و در برآوردن و پاسخگویي به آن از هیچ 
تالشي فروگذار نباشند. رهبر معظم انقالب) مدظله العالي( در این خصوص 
تصریح دارند: »نیازها و مطالبات حقیقي مردم را مي شناسید؛ اشتغال، 
مبارزه با فساد مالي، زدودن محرومیت از مناطق محروم، مهار تورم و 
مقابله با گراني، روان شدن چرخه  خدمت رساني، گسترش و اعتالي 
و  پذیري  مسئولیت  تحقیق،  و  علم  یافتن  رونق  اخالق،  و  فرهنگ 
پاسخگویي مسئوالن حکومتي، در شمار برجسته ترین این نیازها 
است و اینهاست که عدالت اجتماعي را ممکن و پیشرفت و توسعه 
را محقق مي سازد. نیازهاي موهوم و ساخته ي دست تبلیغات چي هاي 
بیگانه و بدخواه، نباید به جاي این خواسته هاي حقیقي بنشیند«)امام 

خامنه اي، 1383/3/6(
4- پایگاه مستحکم دفاع از اسالم و انقالب: مجلس تراز انقالب اسالمي، 
پایگاه مستحکم انقالب و اسالم در برابر تهدیدات فزاینده، متنوع و پیچیده 
استکبار جهاني در شرایط فعلي است. انقالب اسالمي از ابتداي پیروزي و 
تشکیل نظام جمهوري اسالمي همواره آماج سنگین ترین حمالت و توطئه 
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هاي نظامي، سیاسي ، امنیتي، فرهنگي و اقتصادي بوده است. طبیعي است 
که این انتظار از مجلس شوراي اسالمي وجود داشته باشد تا سنگر و کانوني 
براي دفاع از انقالب و نظام در مقابل این هجمه هاي سنگین و رنگارنگ باشد. 
به ویژه اینکه مجلس با پشتیباني به رأي مردم هم اقتدار داشته و هم بازتاب 
دهنده خواست مردم به حساب مي آید؛ مردمي که با مبارزه اي خونین انقالب 
را به ثمر نشانده و نظام سازي و تثبیت آن را با مجاهدت پیش برده اند. بنابراین 
مجلس باید همواره صیانت از عزت دیني و انقالبي را نصب العین قرار داده 
و از این شأن خود کوتاه نیاید. برخي از تصمیمات مجلس با چنین انتظاري 
مغایرت دارد. به عنوان نمونه، تصور مجلسي که در عرض کمتر از 20 دقیقه در 
مورد موضوع مهمي همچون برجام، بدون توجه به مالحظات راهبردي رهبر 
معظم انقالب تصمیم گیري مي کند، به عنوان یک مجلس تراز انقالب بسیار 

دشوار است.
5- مانع و رادع انحراف: گرچه بسیاري از نمایندگان در پیوند با جناح ها و 
احزاب سیاسي به مجلس راه پیدا مي کنند، اما انتظار این است در انجام وظایف 
نمایندگي بر محور مصالح نظام و منافع ملي حرکت کرده و علقه هاي جناحي 
را در مواجهه با لغزش ها، انحرافات، خیانت ها و فتنه ها علیه نظام کنار بگذارند. 
دغدغه اصلي آنها مسائل اصلي و اساسي جامعه و کشورش بوده و از منافع و 
علقه هاي شخصي و جناحي عبور کنند. حال اینکه برخي تحرکات در مجلس 
نشان از ضعف آن در این عرصه دارد. به عنوان مثال، در شرایطي که جامعه 
با مشکالت متعدد اقتصادي اجتماعي دست و پنجه نرم مي کند و چند سالي 
است این معضالت به دغدغه اصلي رهبر معظم انقالب و همه دلسوزان نظام 
تبدیل شده، تعدادي از نمایندگان مجلس روي رفع حصر از سران فتنه سال 
1388 متمرکز شده و با هدف سرپوش گذاشتن بر انحرافات و خطاهاي جبران 
ناپذیر گذشته، وقت و انرژي مجلس را به این موضوع اختصاص مي دهند. یا 
مثاًل با وجود اینکه همه صاحب نظران و دلسوزان بر اهمیت موضوع حجاب 
و برخورد با بدحجابي فزاینده در جامعه اتفاق نظر دارند و تحرکات علني نیز 
از سوي جریانات و محافل معاند براي زیر سؤال بردن این اصل خدشه ناپذیر 
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دیني در جریان است، از سوي برخي نمایندگان مجلس توجیهاتي در خصوص 
اختیاري بودن حجاب و مواردي از این دست شنیده مي شود. این موارد حکایت 

از آن دارد که هنوز تا یک مجلس در تراز انقالب فاصله جدي وجود دارد.
6 - استکبارستیز:  ایستادگي در برابر استکبار از شاخصه هاي انقالب و 
نظام اسالمي است که رهبر معظم انقالب)مدظله العالي( در بیانیه گام دوم 
انقالب به عنوان هفتمین مورد از برکات بزرگ انقالب اسالمي به آن اشاره 
داشته و فرموده اند: »نماد پر ابهت و باشکوه و افتخارآمیز ایستادگي در 
برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و در رأس آنان آمریکاي 
جهانخوار و جنایتکار روز به روز برجسته تر شد. در تمام این چهل 
سال تسلیم ناپذیري و صیانت و پاسداري از انقالب و عظمت و هیبت 
الهي آن و گردن برافراشته آن در مقابل دولت هاي متکبر و مستکبر، 
خصوصیت شناخته شده ایران و ایراني به ویژه جوانان این مرز و بوم 

به شمار مي رفته است.«)بیانیه گام دوم انقالب(
انتظار مي رود مجلس شوراي اسالمي به عنوان عصاره فضیلت هاي مردم از 
چنین ویژگي در حد عالي برخوردار بوده و در کلیه تصمیمات خود به آن وفادار 
و با هر گونه ضعف، سستي و خداي ناکرده ذلت پذیري در سایر قوا و مراکز 

مقابله و از اختیار استیضاح براي حذف عناصر ذلیل و مرعوب استفاده نماید.
7- بازوي کارآمد نظام و رهبري: مجلس تراز انقالب اسالمي مجلسي است 
که بازوي کارآمد نظام و رهبري براي حل مسائل اساسي کشور است. مجلس 
کارآمد اوالً نیازهاي واقعي مردم را در سطح ملي مي شناسد و به اصطالح 
دردآشناي مردم است، ثانیاً قوانیني در راستاي گره گشایي از این مشکالت و 
نیازها تصویب مي کند، و ثالثاً تمامي ابزارهاي خود را براي اجراي صحیح این 
قوانین به کار مي گیرد. مجلس شوراي اسالمي در این زمینه از اختیارات و 
ابزارهاي بي نظیري وفق قانون برخوردار است. نظارت بر فرایندها و عملکردها 
در سایر قوا و نهادها هم موضوع مهمي است که از یک مجلس تراز انقالب 
انتظار مي رود براساس معیارهاي مشخص در دستور کار داشته باشد. در سال 
1389 رهبر معظم انقالب موضوع مهم و راهبردي اقتصاد مقاومتي را به عنوان 
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کلید پیشرفت و رشد کشور و حل مشکالت جاري نظام و استحکام انقالب 
مطرح کردند. در چند سال اخیر نیز ضمن ابالغ سیاست هاي کلي نظام در 
موضوع اقتصاد مقاومتي، معظم له این دغدغه جدي خود و نیاز اساسي نظام 
را در قالب نام گذاري هاي سالیانه منعکس ساخته اند. اما متأسفانه جز در موارد 
بسیار نادر و البته نه چندان مؤثر، هیچ حرکت جدي نه در حوزه قانون گذاري و 
نه در حوزه نظارت از مجلس شوراي اسالمي در این زمینه صورت نگرفته است.

8 - وابسته نبودن به کانون هاي قدرت و ثروت: مجلس شوراي اسالمي 
در تراز انقالب که انتظار مي رود به کارآمدي نظام و حل مشکالت مردم کمک 
کند نباید به کانون هاي قدرت و ثروت که به دنبال فرصت طلبي و سوء استفاده 
بوده و از مجاري غیرقانوني و مفسده انگیز ارتزاق مي کنند وابسته شود، چرا 
که این وابستگي عالوه بر بي اعتباري و سلب اعتماد از مجلس، مانع از انجام 

وظایفي چون تحقیق و تفحص و اعمال نظارت قانوني مي شود.
کردن  فراهم  دنبال  به  البي گري  با  ثروت  و  قدرت  کانون هاي  که  آنجا  از 
پوشش هاي قانوني براي اقدامات خالف و فرصت طلبانه هستند، نزدیک شدن 
و وابستگي مجلس شوراي اسالمي به آنها مي تواند زمینه ساز انحراف در سایر 
دستگاه ها و قوا بشود. چنین خطري را مي توان از هشدارهاي امام راحل و عظیم 
الشأن به خوبي دریافت که فرموده است: »اگر خداي نخواسته انحرافي 
در مجلس پیدا بشود، چون منعکس مي شود به همه جا ممکن است 
انحراف در سطح گسترده اي پیدا بشود چنان که اگر انحرافاتي را شما 
بوسیله اعمال و افعال تان از ملت سلب کنید، اجر بزرگي را دارید، اجر 

انبیاء را دارید.« )صحیفه نور، ج12 ،ص117(
گاهي برخي از این کانون ها مانع انجام وظایف قانوني مجلس در مبارزه با فساد 
مي شوند که نمونه آن، مسکوت گذاشتن مکرر اجراي طرح تحقیق و تفحص 

از برخي بنگاه هاي اقتصادي است که ناکارآمدي آنها بر همگان آشکار است.
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شاخص ها و ویژگی های نمایندگان مجلس شورای اسالمی

هر چند شوراي نگهبان با بررسي هاي قانوني تعدادي از نامزدها را که از 
معرفي  جامعه  به  و  تأیید  برخوردارند،  نمایندگي  براي  الزم  صالحیت هاي 
مي کند، اما قطعاً شایستگي ها، توانمندي ها و تجارب آنان براي ایفاي نقش 
نمایندگي در مجلس شوراي اسالمي متفاوت است.  بنابراین حال نوبت رأي 
دهندگان است که با مد نظر قرار دادن شاخص ها و معیارهایي که به شرایط 
و نیازهاي نظام، کشور و جامعه مرتبط است، از میان نامزدهاي تأییدشده 
دست به گزینش زده و به شایسته ترین آنان رأي دهند. شناخت و آگاهي به 
شاخص ها یک حق شهروندي است که امکان شایسته گزیني را در انتخابات 
فراهم مي کند. گاهي این شاخص ها را رهبر معظم انقالب به عنوان دیده بان 

انقالب و مطلع ترین فرد از نیازها و مصالح نظام جامعه اعالم مي دارد.
نگاهي به مهم ترین ویژگي هاي نمایندگان در تراز انقالب نیز خالي از لطف 
نیست. رهبر معظم انقالب)مدظله العالي( در این خصوص به طور مفصل به 
بیان ویژگي ها و شاخص هاي نمایندگان تراز انقالب پرداخته اند که در ادامه به 

نمونه هایي از این رهنمودها اشاره مي شود:
»بهترین کیست؟ من نسبت به شخص، هیچ گونه نظری ابراز نمي کنم؛ 
اما شاخص هایی وجود دارد.  بهترین، آن کسی است که درد کشور را 
بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم یگانه و صمیمی باشد، از فساد دور 
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باشد، دنبال اشرافي گری خودش نباشد. آفت بزرگ ما اشرافي گری و 
تجمل پرستی است؛ فالن مسئول اگر اهل تجمل و اشرافي گری باشد، 
مردم را به سمت اشرافي گری و به سمت اسراف سوق خواهد داد.« 

)امام خامنه اي، 1388/2/22(
»پایبندی او به اسالم باشد، پایبندی او به عدالت باشد، پایبندی او به 
منافع ملی باشد، مرز او با دشمن مرز مشخصی باشد...بعضی، از دشمن 
رودربایستی دارند؛ بعضی، مالحظه دشمن را می کنند. مالحظه ملت 
را باید کرد، مالحظه خدا را باید کرد، نه مالحظه دشمن را. دشمن، 
جلو  او  بنشینی،  عقب  هرچه  کنی،  مالحظه  هرچه  است؛  دشمن 
می آید. اگر خاکریز شما در مقابل دشمن خاکریز مستحکمی نباشد، 
او نفوذ می کند. دشمنان این را می خواهند. یکی از شاخص ها همین 
است. مردم در هرجای کشور هستند، به این شاخص توجه کنند آن 
کسانی که مرزشان با دشمن و دست نشاندگان دشمن مرز کمرنگی 
است، اینها برای ورود به مجلس اصلح نیستند. کسانی باید باشند که 

مرز روشنی با دشمن داشته باشند.« )همان، 1386/12/22(
به اصول و  به اسالم و  »لکن رکن اصلی، تدین است؛ یعنی اعتقاد 
پایه های دینی و عامل بودن به اینها. این، اساس قضیه است. نماینده ای 
که متدین باشد، شما خاطرتان جمع است که خیانت نخواهد کرد؛ کار 
خالف نخواهد کرد؛ حتی کوتاهی و سستی نخواهد کرد... نماینده 
متدین، مصالح انقالب و کشور را بر مسائل شخصی یا گروهی، مقدم 
می داند. تدین، این خصوصیات و این خواص مهم را دارد. اگر این شرط 
را بتوانید تأمین کنید و نماینده متدین را ان شاءاهلل پیدا و انتخاب 

کنید، آن جهات بعدی قابل تأمین تر است.« )همان، 1371/2/17(
مرز  دشمن  دست نشاندگان  و  دشمن  با  مرزشان  که  کساني  »آن 
کمرنگي است، اینها براي ورود به مجلس اصلح نیستند. کساني باید 
باشند که مرز روشني با دشمن داشته باشند. این را من قبالً هم گفتم، 
حال هم تکرار مي کنم، بگردید؛ از خدا هم کمک بخواهید، از آدم هاي 
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مطلع و امین و باصداقت کمک بخواهید، تا بدانید چه کساني را باید 
بفرستید مجلس؛ آن وقت مجلس، مجلسي خواهد شد که مي تواند 
آرمان هاي ملت را تبلور و تجسم ببخشد به معناي واقعي کلمه...« 
)همان، 1386/12/22(. اما به طور خالصه، با نگاهي به مجموعه بیانات و 
رهنمودهاي رهبر معظم انقالب)مدظله العالي(، مهم ترین ویژگي هاي یک 

نماینده تراز انقالب را مي توان در سه بخش دسته بندي کرد:
الف( شاخص هاي انتخاباتي

1- استفاده از شیوه هاي تبلیغاتي صحیح؛
2- پرهیز از بداخالقي انتخاباتي؛

3- پرهیز از اسراف و هزینه هاي سنگین تبلیغاتي و انتخاباتي .
ب( شاخص هاي فردي

1- تعهد و پایبندي به مباني و ارزش هاي اسالم، نظام انقالبي  و اهداف ملت؛ 
2- اعتقاد به خدمتگزاري مردم و مستضعفان؛

3- استکبارستیزي، شجاعت و مقاومت در برابر فشارهاي دشمن؛
4- استقالل طلبي و مرزبندي با دشمن؛

5- طهارت اقتصادي، ساده زیستي و اجتناب از اشرافي گري و عدم اتصال به 
مراکز ثروت و قدرت؛

6- تخصص، تجربه، حسن سابقه، صداقت و روراستي؛
7- مردمي بودن و وفاداري به پیگیري مطالبات منطقي مردم.

ج( شاخص هاي کاري
1- کارآمدي، خستگي ناپذیري و اعتقاد به مدیریت جهادي؛

2- آگاهي از نیازهاي جامعه و مردم و اهتمام در جهت رفع مشکالت؛
3- بصیرت، هوشمندي و تدبیر؛

4- عدالت طلبي، امانت داري و فسادستیزي؛
5- حرکت در جهت آرمان ها و پیشرفت کشور؛

6- التزام به قانون؛
7- پایبندي به اقتصاد مقاومتي و ایمان به ظرفیت هاي دروني.
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نقش شهروندان در شکل گیری مجلس شایسته و کارآمد :

انتخابات در جمهوري اسالمي ایران انعکاس دهنده نظر واقعي و رأي مردم 
است، به گونه اي که به هر نامزدي رأي دهند همان رأي خوانده شده و همان 
نامزد از صندوق رأي خارج خواهد شد. بنابراین چنانچه مردم با درک آثار 
و نتایج رأي خود، با درایت و شناخت وارد صحنه انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي شده و نمایندگاني، جامع نگر، کاردان، آزمون داده، دین مدار، مردم 
گرا و عدم وابسته به کانون هاي ثروت و قدرت را انتخاب کنند، شاهد برپایي 
مجلسي کارآمد، عدالت گستر و مقتدر خواهیم بود که نمایندگان آن با استفاده 
از اختیارات و وظایف خود به ارتقای کارآمدي، حل مسائل و مشکالت واقعي 

مردم و رفع آسیب ها و چالش هاي جامعه کمک خواهند کرد.
چنین اتفاقي مستلزم حساسیت، تعهد و احساس مسئولیت رأي دهندگان 
نسبت به سرنوشت کشور است که مجلس در آن نقش مهمي دارد. از نگاه 
امام راحل و عظیم الشأن » اگر مجلس یک مجلس اسالمي که با انتخاب 
صحیح انجام بگیرد و اشخاصي که انتخاب مي شوند واقعا منتخب 
ملت باشند، تمام کارهاي کشور با دست مجلسي ها اصالح مي شود.« 

)صحیفه نور، ج17 ،ص272( 
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براي شکل گیري یک مجلس در تراز نظام و کشور اسالمي دقت به رأي و 
چگونگي انتخاب بسیار مهم است و داراي پیامدهاي خطیري است. از نگاه 
امام خمیني)ره( »مسئله این نیست که خب، من دلم مي خواهد یک 
وکیل داشته باشم، دلم مي خواهد یک وزیر داشته باشم، خیر، قضیه 
این نیست، قضیه سپردن یک مملکتي است به دست یک کسي که 
اگر ناباب از کار درآید، صدمه به اسالم مي زند، جمهوري اسالمي را از 
بین مي برد، این مسئله حیاتي است براي شما، براي اسالم و مسلمین. 
آسان این را نگیرید که ما دخالت نمي کنیم. یک دسته بگویند ما 
دخالت نمي کنیم از باب اینکه امر سیاسي است به ما چه. این امر 
سیاسي به همه مربوط است، به اسالم مربوط است، به حفظ اسالم 
مربوط است.«)همان، ج15 ، ص59 ( با همین نگاه است که امام راحل )ره( 
هر گونه بي تفاوتي را نسبت به انتخابات نفي و مسئولیت کارآمدي و توانمندي 
مجلس را بر عهده شهروندان مي دانند. ایشان مي فرمایند:»امروز مسئولیت 
به عهده ملت است، ملت اگر چنانچه کنار بنشینند، اشخاص مؤمن، 
اشخاص متعهد کنار بنشینند و اشخاصي که نقشه کشیده اند براي این 
مملکت از چپ و راست، آنها وارد بشوند در مجلس، تمام مسئولیت 
به عهده ملت است، هر قدمي که بر ضد اسالم بردارند در نامه اعمال 
ملت نوشته مي شود، هر کاري که انجام دهند مسئولیتش متوجه ملت 

است.« )همان، ج12 ، ص6(
انتخاب به معني فرایندي شامل شناخت و قضاوت در مورد نقاط  قوت و ضعف 
گزینه هاي مختلف و برگزیدن یک یا چند مورد از آنها است. در فرایند انتخاب، 
یک فرد با توجه به خواسته ها، اهداف، توانایي ها، امکانات، شرایط و اوضاع و... 
از میان دو یا چند گزینه در یک موضوع خاص، یک یا چند مورد را که بهتر 
و بیشتر با شرایط مورد نظر تطابق دارند یا او را به اهداف نزدیک تر مي سازند، 
انتخاب مي کند. طبیعي است که فرد در این فرایند، بسته به میزان اهمیتي 
که این انتخاب و گزینه منتخب براي او دارد، تحقیق الزم را صورت داده و 
با کسب اطالعات مورد نیاز از زوایاي مختلف امر، با محاسبه پیامدهاي هر 
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انتخاب، دست به گزینش مي زند. این فرایند در زندگي اجتماعي انسان ها هر 
روز بارها تکرار مي شود. نکته مهم اینجاست که به دلیل اختیار فرد در گزینش 
میان موارد مختلف و بعضاً سود و زیان این انتخاب به لحاظ منطقي برعهده 
خود فرد است. به بیان دیگر، مسئولیت پیامدهاي مثبت یا منفي این انتخاب 

برعهده خود فرد گزینشگر خواهد بود.
انتخابات در معناي سیاسي نیز از این قاعده مستثني نیست. انتخابات )اعم از 
مجلس شوراي اسالمي، خبرگان رهبري، ریاست جمهوري یا شوراها( در واقع 
گزینش فرد یا افرادي از میان مجموعه اي از افراد است که از حداقل شرایط 
مورد نظر برخوردارند، البته نقاط اشتراک و اختالفي هم در میان آنها وجود 
دارد. اینکه کدام گزینه بهتر مي تواند اهداف، منافع ملي، مصالح نظام و مسائل 
کشور و مردم را پیگیري و به نتیجه برساند یا کدام گزینه نسبت به دیگران از 
شایستگي بیشتري براي تصدي این مسئولیت برخوردار است، موضوعي است 
که از منابع و راه هاي مختلفي قابل شناسایي است. این خود فرد انتخاب کننده 
است که باید تشخیص دهد کدام گزینه مناسب تر است. بنابراین، مسئولیت 
پیامدهاي این انتخاب نیز برعهده خود همین فرد )و افراد دیگر( است. یعني 
اگر انتخاب کنندگان، نمایندگاني دلسوز، مردمي، والیي، بصیر، آگاه و انقالبي 
را انتخاب کنند، براي مدت چهار سال مجلسي کارآمد و انقالبي را تشکیل داده 
اند که دلسوز آنها و نظام بوده و به معناي واقعي به کشور و ملت خدمت خواهد 
کرد. برعکس آن هم )همان طور که در مقاطع مختلف مشاهده شده( کامال 
صادق است: انتخاب نمایندگاني بر اساس معیارهاي غیرواقعي و نادرست و به 
دور از هوشمندي و زمان شناسي، باعث تشکیل مجلسي شده که نه تنها باري 
از دوش ملت بر نداشته، بلکه هزینه هاي هنگفتي را بر دوش ملت و انقالبي 

گذاشته است.
جامعه اسالمي در انتخابات وظیفه حساسي دارند، از این رو در این امر باید 
سعي کنند معیارشان فقط رضاي خدا و مصلحت جامعه باشد و در انتخاب 
آن ها هیچ گونه انگیزهاي غیر از انتخاب شایسته ترین را نداشته باشند. بر 
همین اساس در انتخابي که صورت مي گیرد باید افرادي کامال شناخته شده 
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و سرنوشت ساز  وظایف خطیر  انجام  براي  و شایستگي  واجد صالحیت  و 
نمایندگي به مجلس راه پیدا کنند.

از این رو، هیچ گونه لج بازي، تعصبات نژادي، محلي، قومي و قبیله اي، روابط 
دوستي و گروهي و حزبي، هواهاي نفساني و دنیاطلبي و مصلحت اندیشي 
هاي نابجا نباید در انتخاب نامزدها راه پیدا کند و همان طور که گفته شد، با 
توجه به پیامدهاي مهم این انتخاب، افراد باید براساس شاخص ها و معیارهایي 
دست به گزینش نمایندگان مجلس بزنند که بعداً مردم و کشور از نتایج 
مثبت این انتخاب منتفع شده و هیچ گونه هزینه اضافي و نابجا بر کشور و 
مردم بار نشود. رهبر معظم انقالب)مدظله العالي( در این خصوص مي فرمایند: 
»هر چه انتخاب کنید براي خود انتخاب کرده اید. انتخاب خوب شما 
خودتان  به  بدي اش  هم  غفلت  با  انتخاب  گردد،  مي  بر  خودتان  به 
برمي گردد. با اختیار و اراده، کار را درست انجام دهید.« )امام خامنه 

اي، 1394/12/5(
بنابراین، کیفیت نمایندگان منتخب و کلیت مجلس شوراي اسالمي، کارآمدي 
یا ناکارآمد بودن، انقالبي یا غیرانقالبي بودن و مؤثر و مفید بودن یا نبودن 

مجلس دقیقا به نوع و کیفیت انتخاب مردم بستگي دارد.
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چگونگی دستیابی به نامزد اصلح 

در خصوص راه هاي دستیابي به نامزد اصلح نکات زیادي وجود دارد، اما نگاهي 
به برخي رهنمودهاي رهبر معظم انقالب )مدظله العالي( در این زمینه، بیش 

از بقیه موارد راهگشا است:
»آنچه که در این فاصله و در این فرصت مهم است، این است که مردم 
انتخاب خوب هم داشته باشند.  عالوه بر همت بر حضور، همت بر 
همان طور که عرض کردیم، یک انتخاب خوب، یک انتخاب درست، 
نه فقط در طول چهار سال، گاهي در طول ده ها سال تأثیراتش براي 
کشور باقي مي ماند. براي انتخاب خوب باید فکر کرد، باید معیارها 
را شناخت... اجماال معیار اصلي این است که کساني سرکار بیایند 
هاي  هدف  جهت  در  کشور  حرکت  و  عزت  حفظ  بر  همت شان  که 
انقالب باشد. آنچه ما در این سال هاي طوالني از خیرات و برکات 
به دست آورده ایم، به برکت هدف هاي انقالب بوده است؛ هر جایي 
که ما کم آوردیم، عقب ماندیم، شکست خوردیم، به خاطر غفلت از 
هدف هاي انقالب اسالمي و هدف هاي اسالمي بوده است. کساني سر 
کار بیایند که مصداق: »ان الذین قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا« باشند؛ اهل 
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استقامت، اهل ایستادگي باشند؛ زرهي پوالدین از یاد خدا و از توکل 
به خدا بر تن خودشان بپوشند و وارد میدان شوند. شعارها را نگاه 
کنید، ببیند شعارهایي که تعیین مي کنند، چه جور شعارهایي است؟ 
گاهي بعضي ها - البته اشتباه مي کنند - براي جلب آرا، شعارهایي 
مي دهند که این شعارها از حدود قدرت و اختیاراتشان بیرون است؛ 
این ها را مردم هوشمند ما مي توانند بشناسند، مراقبت کنند، دقت 
کنند. آنچه که براي مردم الزم است، آنچه که فوریت بیشتري دارد، 
آنچه که با واقعیات و امکانات کشور سازگار است، آنچه که به افزایش 
قدرت دروني ملت مي انجامد، آن ها را در شعارهایشان بگنجانند؛ این 

یکي از معیارها است.« )امام خامنه اي، 1392/2/25(
 »همچنان که اصل انتخابات یک تکلیف الهي است، انتخاب اصلح هم 

یک تکلیف الهي است.«)همان، 1376/2/31(
در خصوص شیوه کشف و انتخاب فرد اصلح نیز رهبر معظم انقالب )مدظله 
العالي( در مقاطع مختلف نکته ها و شیوه هایي را بیان نموده اند. توجه به این 

نکته ها مي تواند ما را در چگونگي کشف فرد اصلح راهنمایي نماید.
»این را من قبالً هم گفتم، حاال هم تکرار مي کنم، بگردید؛ از خدا هم 
کمک بخواهید، از آدم های مطلع و امین و باصداقت کمک بخواهید.« 

)همان، 1386/12/22(
رهبر معظم انقالب )مدظله العالي( در باب تأکید بر لزوم اداي تکلیف همراه با 

شناخت و انتخاب صالح ترین ها فرموده اند:
»نکته بعدی در باب انتخابات این است که مردم باید به فکر شناخت 
مسئله  انتخابات،  مسئله  نیست.  کوچکی  امر  چون  باشند؛  اصلح 
یک  و  نفر  یک  به  کشور  امکانات  عمده  بخش  سرنوشت  سپردن 
مجموعه است. سرنوشت مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، روابط 
خارجی و مسائل گوناگون دیگر تا حدود زیادی به این قضیه وابسته 
است... شورای نگهبان طبق وظیفه قانونی خود، کسانی را که از لحاظ 
معیارهای قانونی صالحیت دارند، مشخص خواهد کرد. سپس من و 



48انتخاب آگاهانه، مجلس کارآمد

شما بایستی در بین این مجموعه نگاه کنیم و کسی را که اصلح است، 
انتخاب کنیم. این هم وظیفه بسیار مهمی است.«)همان، 1380/2/11(

درست  را  گذشته  باید  آینده،  در  استوار  گام هاي  برداشتن  »براي   
از این راهبرد غفلت شود،  از تجربه ها درس گرفت؛ اگر  شناخت و 
دروغ ها به جاي حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهاي 

ناشناخته قرار خواهد گرفت.«)بیانیه گام دوم انقالب(
خالصه کالم معظم له در خصوص راه هاي شناخت کاندیداي اصلح از میان 
هزاران فرد حاضر در صحنه، تحقیق و کسب اطالعات در مورد میزان تعهد 
افراد به مکتب اسالم، انقالب و رهبري، نظام و مردم، میزان تجربه، تخصص 
و کارآمدي، میزان توانمندي، گرایش هاي سیاسي و سایر موارد مطرح شده 
و در نهایت توکل به خداوند متعال براي انتخاب درست است. فرایند کلي و 

چگونگي شناخت کاندیداي اصلح به قرار زیر هستند:
1- مطالعه و بررسي مواضع احزاب و جریانات سیاسي و نامزدها: اگر 
براي رأي دهندگان مقدور باشد باید به صورت شخصي به دنبال مطالعه و 
بررسي سوابق، مواضع و عملکرد احزاب و جریانات سیاسي و نامزدها برآیند. اما 
از آنجا که براي غالب رأي دهندگان این فرصت و امکان فراهم نیست، استفاده 
از جلسات بصیرتي و مطالعه نشریات آگاه سازي سیاسي راه میان بر و شیوه 

منطقي محسوب مي شود.
2- مراجعه به افراد معتمد و اعتماد به مشاوره آنان: هر چند مردم شریف 
ایران به برکت انقالب اسالمي از رشد سیاسي باالیي برخوردارند، اما مشاوره با 
افراد آگاه و متدین براي شایسته گزیني در انتخابات و افزایش ضریب آگاهي 
نسبت به گروه هاي سیاسي و نامزدهاي انتخاباتي بویژه در کالن شهرها که 
تعداد نمایندگان باال بوده و شناخت همه نامزدها کاري ساده نیست، یک 
ضرورت الزم و گاهي اجتناب ناپذیر به حساب مي آید. در این راستا امام راحل 
مي فرمایند: »جامعه اسالمي ایران که به این بیعت و این پیمان بزرگ 
وفادار مانده اند، مسلم قدرت انتخاب اصلح را دارند، البته مشورت 
در کارها از دستورات اسالمي است و مردم با متعهدین و معتمدین 
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خویش مشورت مي نمایند.«)صحیفه نور، ج20 ،ص194( همچنین معظم 
له بین اعتماد براي مشورت و آزادي انتخاب منافاتي قائل نبوده و تصریح دارند: 
»مردم با علما و اشخاص مورد اعتمادشان مشورت کنند، بعد به هر 
کس که خواستند رأي دهند.«)همان، ج18 ،ص179( در این راستا، خلف 
صالح ایشان رهبر معظم انقالب نیز توصیه مشابه داشته و به مردم شریف ایران 
فرموده اند: »مردم باید بگردند و بشناسند و اگر قرار است براي شناختن 
به توصیه کساني گوش کنند، آنان را براي شنیدن توصیه شان انتخاب 
کنند که به آن ها واقعا اطمینان داشته باشند و با دلي آسوده و خالي از 
شک بتوانند به معرفي آنان عمل کنند.« )امام خامنه اي، 1362/11/15( 
همچنین معظم له در موردي دیگر به مردم توصیه مي کنند: »مردم هم 
نگاه کنند و اصلح را انتخاب کنند... شما تالش خود را بکنید؛ مشورت 
خود را بکنید؛ از کسانی که فکر می کنید می توانند شما را راهنمایی 
کنند، راهنمایی بخواهید؛ به هر نتیجه ای که رسیدید، عمل کنید و 
رأی بدهید؛ اجر شما را خدای متعال خواهد داد. ما مأموریم که به 
آنچه می فهمیم و به آنچه تکلیف الهی تشخیص می دهیم، عمل کنیم؛ 
مطابق با واقع شد یا نشد، اجر ما محفوظ است. اجر کسی که عامل به 

تکلیف است، پیش خدای متعال محفوظ است.«)همان، 1384/3/3(
بدیهي است در مشورت گرفتن از افراد و معتمدان باید به تدین، شناخت و 
آگاهي و عدم وابستگي آن ها به احزاب و گروه هاي سیاسي اطمینان داشت. 
همان گونه »َمن شاَوَر ِذوي ااَللباب، دل علي الصواب« )هر کس با صاحبان 
اندیشه مشورت کند، به راه راست هدایت مي شود.()بحاراالنوار، ج77، ص422( 
و امام صادق)ع( نیز مي فرمایند:»شاور في اَمَرک الَذین یخشون اهلل َعَزَوجل«)در 
امور خود با کساني که از خدا مي ترسند مشورت کن.()الخصال، ج1 ،ص169( 
بر همین اساس امام خمیني)ره( در وصیت نامه سیاسي ـ الهي خود براي 
پیشگیري از تکرار واقعه تلخ مشروطه، مشورت با روحانیون و طبقه تحصیل 
کرده و دانشگاهي مشهور به تقوا و متعهد به جمهوري اسالمي را به مردم 

توصیه کرده اند.
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از آن ها:  3 - مراقبت در مقابل تبلیغات کاذب و عدم تأثیرپذیري 
دشمنان انقالب و نظام اسالمي که در چهل سال گذشته همواره پایان انقالب 
اند، براي پیشبرد دشمني خود  القا کرده  و شکست نظام را آرزو داشته و 
به  تبلیغي، رسانه اي و جنگ رواني استفاده فراواني نموده و دست  ابزار  از 
تخطئه و فریب در شرایط و موقعیت هاي سرنوشت ساز زده اند. انتخابات یکي 
از موقعیت هاي سرنوشت سازي است که دشمن نیز تبلیغات کاذب، اقدامات 
رسانه اي و جنگ رواني خود را متمرکز و تشدید مي کند. در چنین شرایطي 
دشمن براي کمک به جریانات و اشخاص غرب گرا، نفوذي و واداده و تخریب 
جریانات و چهره هاي انقالبي، جهادي و کارآمد از ابزار رسانه اي و تبلیغي خود 
سود مي جوید که خنثي سازي آن به شناخت و تجربه نیاز دارد. در این راستا 
رهبر معظم انقالب )مدظله العالي( مي فرمایند: »در طول این چهل سال و 
اکنون مانند همیشه سیاست تبلیغي و رسانه اي دشمن و فعال ترین 
برنامه هاي آن، مأیوس سازي مردم و حتي مسئوالن و مدیران ما از 
آینده است. خبرهاي دروغ، تحلیل هاي مغرضانه، وارونه نشان دادن 
بزرگ کردن عیوب  امید بخش،  پنهان کردن جلوه هاي  واقعیت ها، 
برنامه هاي  بزرگ،  انکار محسنات  یا  دادن  نشان  و کوچک  کوچک 
همیشگي هزاران رسانه صوتي و تصویري و اینترنتي دشمنان ملت 
ایران است و البته دنباله هاي آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند 
که با استفاده از آزادي ها در خدمت دشمن حرکت مي کنند.«)بیانیه 

گام دوم انقالب(
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آسیب های انتخابات
انتخابات که متأثر از تصمیم و رفتار انساني است، همچون سایر عرصه هاي 
اقدام و عمل انساني در معرض آسیب هایي قرار مي گیرد. اما از آنجا که آثار 
اثرگذار است و بر رویکردها، کارکردها و  این آسیب ها در سرنوشت کشور 
عملکردهاي نهادها و مجموعه هاي منتخب تأثیر مي گذارد، توجه به آن براي 
اجتناب یا اصالح اهمیت بسیار باالیي دارد. در این زمینه موارد متعددي قابل 
احصا و بررسي هستند، اما در این مجال تنها به برخي آسیب ها در فرایند 
انتخاب و رأي دهي اشاره مي شود که البته بیشترین تأثیر منفي را بر عملکرد 

مجلس شوراي اسالمي دارد:
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 1- رأي بر اساس رویکرد انفعالي
شرکت در انتخابات و رأي دادن همچون سایر اقدامات که مستلزم انگیزه، 
شناخت و تحرک براي اثربخش بودن نتیجه است، نیازمند توجه، صرف وقت 
و انرژي و کسب آگاهي براي شور بخشیدن به اصل مشارکت و رأیي آگاهانه و 
هوشمندانه براي تشکیل مجلسي کارآمد و انقالبي است. مجلسي که بتواند در 
عین حفظ آرمان ها و ارزش هاي دیني و ملي، پاسخگوي مشکالت و نیازهاي 
اساسي کشور و مردم نیز باشد. با این وجود، برخي افراد با رویکردي منفعالنه 

در انتخابات ظاهر مي شوند که:
1-1- نسبت به شناخت جریانات سیاسي و نامزدهاي انتخاباتي بي تفاوتند.

2-1- هیچ تالشي براي ترغیب اطرافیان و دوستان براي شرکت در انتخابات 
به خرج نمي دهند.

3-1-در پاسخگویي به سؤال و نیاز اطرافیان به شناخت نامزدها و آگاهي از 
مالک ها و شاخص ها ناتوانند.

4-1- در انتخاب نامزدها، تابع فضا و جو غالب بوده و با دنباله روي از دیگران 
رأي مي دهند.

5-1- نسبت به نتیجه و تأثیر رأي توجهي نداشته و خروجي انتخابات براي 
شان علي السویه است.

حال آنکه در مقابل این رویکرد، برخي عناصر فعال حزبي و خطرناک تر از آنان، 
عناصر مسئله دار و مخالف نظام که به دنبال نفوذ پارلماني و استفاده از جایگاه 
مجلس براي اهداف سیاسي خاص هستند، فضا را به دست گرفته و با استفاده 
از رویکرد انفعالي برخي عناصر مدعي تدین و تقدس، اهداف خود را محقق 

مي سازند.
2- رأي بر اساس رویکرد احساسي

در حالي که انتخابات محل رفتاري سنجیده و عقالني است که امکان انتخاب 
گزینه اي شایسته تر از میان نامزدها و در عین حال با توجه به واقعیت هاي 
موجود را فراهم مي سازد، اما برخي افراد و گروه ها رویکردي احساسي به آن 
داشته و هزینه هاي بیهوده اي را بر کشور تحمیل مي نمایند. ویژگي هاي رویکرد 
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احساسي عبارتند از:
1-2- اصلي و فرعي نکردن مسائل سیاسي- انتخاباتي؛

2-2- اتخاذ معیارهاي حداکثري و طرد نامزدها با تلقي هرگونه ضعف احتمالی؛
3-2- عدم توجه به منطق رأي و رأي آوري در انتخابات؛

4-2- تأثیرپذیري از عالئق نسبت به شخصیت هاي سیاسي خاص و مبنا قرار 
دادن عواطف در میدان سیاست؛

5-2- بی توجهی به پیامدهاي عبور از منطق رأي و رأي آوري با تلقي اداي 
تکلیف و تکلیف گرایي.

موارد فوق موجب مي شود صرفا احساسات فرد)با توجیه انقالبي و تکلیف 
گرایانه( بر او غلبه کرده و در نتیجه دست به انتخاب هایي مي زند که معموال 

پشیماني را هم به دنبال دارد. 
از 15 به 18 سال در  افزایش سن رأي دهندگان  انتخابات و  قانون  تغییر 
راستاي مدیریت این رویکرد به حساب مي آید. اما متأسفانه ضعف بصیرت 
نافذ، نگاه هاي قشري و حاکمیت عواطف و علقه هاي سیاسي موجب مي شود 
این رویکرد در انتخابات تأثیرات منفي گذاشته و گاه بازیگران حرفه اي با ایجاد 
دوگانه هاي کاذب از آن براي اهداف انتخاباتي سوءاستفاده کنند. دوقطبي 
هاي سیاسي در آستانه انتخابات براي مصادره این رویکرد است که نمونه آن 

دوقطبي هاي »جنگ- صلح« و »محدودیت- آزادي« است.
3- رأي بر اساس رویکرد قومي، قبیله اي و فامیلي

در حالي که به برکت انقالب اسالمي امکان شرکت و تأثیرگذاري در قدرت و 
حاکمیت براي مردم فراهم آمده تا با انتخاب آگاهانه و هوشمندانه به کارایي 
بیشتر نهادهاي حاکمیتي منجر شود، متأسفانه یکي از آسیب هاي انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي در مناطق قبیله اي و عشیره اي، حاکمیت رویکرد 

قبیله اي و فامیلي است که این ویژگي ها را دارد:
1-3- حاکمیت قوم مداري و خود برترپنداري قومیتي و نفي شایستگي هاي 

دیگران
2-3- ترجیح وابستگي و انتساب قومي و قبیله اي بر صالحیت ها و شایستگي هاي 
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نامزدها
این نگاه به مهم ترین و اساسي ترین معیار در گزینش و رأي دهي تبدیل 
مي شود. در این مناطق عمدتا روال کار بدین صورت است که افراد به جاي 
مطالعه و بررسي دقیق نامزدهاي نمایندگي مجلس شوراي اسالمی، منتظر 
مي مانند تا از طرف طایفه و قوم متبوع شان فرد یا افرادي معرفي شوند و البته 

در انتخاب این افراد هم نوعي اجبار و الزام وجود دارد.
در این شرایط عماًل تجربه، تخصص، دلسوزي، ایمان و تعهد، والیت مداري، 
از این دست قرباني  انگیزه براي خدمت و مواردي  صداقت و دست پاکي، 
گرایش هاي قومي، قبیله اي و خویشاوندي مي شود. فرد در چنین حالتي به 
جاي اندیشیدن به مالک ها و معیارهاي یک انتخاب صحیح و واقعي که قبال 
اشاره شد، عمدتا به تأمین منافع قوم و قبیله خود مي اندیشد. این رویکرد 
درست در نقطه مقابل شایسته ساالري و انتخاب اصلح قرار دارد و در صورت 
تداوم، انگیزه خدمت را در افراد شایسته از بین مي برد. ضمن اینکه زمینه 
فراهم  را هم  و جریانات سیاسي فرصت طلب  احزاب  براي  را  سوءاستفاده 
مي کند تا با سوءاستفاده از این رویکرد غلط آن را براي یارکشي در مجلس به 

کار گیرند.
چرا که در صورت تأیید نامزد متصل به یک جریان سیاسي از سوي بزرگان 
قوم و طایفه، وي با رأي باالیي پیروز انتخابات خواهد بود. این امر زمینه را براي 
چانه زني هاي کاذب میان جناح هاي سیاسي و طوایف ساکن در مناطق مختلف 
فراهم کرده و انتخابات در این مناطق را از مسیر اصلي که همان اعتالي نظام 
است خارج مي سازد. از این رو، یکي از عوارض این رویکرد غلط، آسیب دیگري 
در رقابت هاي انتخاباتي، یعني استفاده ابزاري جریانات سیاسي فرصت طلب از 

موضوع قومیت ها و حتي مذاهب است.
4- رأي بر اساس رویکرد منفعت طلبانه و نگاه صرف به منافع مادي

در حالي که با انتخاب آگاهانه و هوشمندانه در انتخابات، ارتقای امنیت و منافع 
ملي را مي توان تأمین کرد، اما گاهي نیل به منافع حقیر مادي موجب مي شود 
تا این فرصت طالیي از بین رفته و میدان براي فرصت طلبان و سودجویان 
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فراهم آید. این رویکرد آسیبي، هم از سوي نامزدها و هم رأي دهندگان قابل 
تصور است. این رویکرد آسیبي موجب شده:

1-4- برخي از نامزدها در عین عدم شایستگي، براي تأمین منافع مادي خود را 
به آب و آتش زده و با صرف هزینه هاي سنگین، رسیدن به نمایندگي مجلس 

را دنبال نمایند.
2-4- برخي از مجموعه ها، گروه ها و افراد فرصت طلب براي تأمین منافع 
مادي با برخي از نامزدها زدوبند نموده و با صرف هزینه هاي سنگین، از آنان 

در رقابت هاي انتخاباتي حمایت کنند.
3-4- برخي از رأي دهندگان با تصور دستیابي به منافع مادي، با فراموشي 
ارزش ها و آرمان هاي انقالبي، دیني و ملي، به نامزدهایي رأي دهند که فاقد 

شایستگي و صالحیت الزم هستند.
4-4- فاجعه آمیزترین شکل این آسیب، خرید و فروش رأي به حساب مي آید 
که در واقع نوعي خیانت به این حق و تکلیف سیاسي انقالبي و واگذاري میدان 

به فرصت طلبان و خبیثان در عرصه رقابت هاي انتخاباتي است.
نتیجه آرایي که تنها بر اساس محاسبات و منافع مادي و نگاه صرف به آن 
به صندوق ها ریخته مي شود، درست در نقطه مقابل نگرش به انتخابات به 
عنوان عاملي براي ارتقای امنیت ملي و کارآمدي نظام و اعتال و پیشرفت کشور 
است. چنین نماینده اي در مجلس تنها به دنبال فرصت طلبي، کارچاق کني 
و زدوبند است که نمونه هاي دریافت امتیاز شغلي براي بستگان، دریافت 
آپارتمان براي شخص خود و گرفتن امتیاز مجوز در قبال انصراف از تحقیق و 
تفحص یا انجام تأییدهاي نابجا از سوي برخي نمایندگان از مصادیق آن است.
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پیامدهای عدم دقت در انتخاب اصلح

شکر نعمت حق انتخاب به انجام آگاهانه، دقیق و منطقي آن است. در این 
صورت نتیجه رأي، ورود افراد شایسته، توانمند و دلسوز به مجلس و ارتقای 
سطح کارآمدي مجلس است که مي تواند سایر قوا و دستگاه ها را نیز در مسیر 

کارایي، کارآمدي، انجام وظایف و خدمت به جامعه هدایت کند.
افراد صالح  انتخاب  براي  به رعایت دقت  نظام  این روي، توصیه رهبري  از 
و شایسته نمایندگي بوده است که در این صورت بیش از همه خود رأي 
دهندگان سود آن را خواهند برد. امام خامنه اي)مدظله العالي( چنین دقتي را 
انتظار داشته و مواهب آن را براي رأي دهندگان این گونه توصیف مي فرمایند: 
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هرچه  جوانان!  من،  عزیز  فرزندان  عزیز،  خواهران  عزیز،  »برادران 
انتخاب کنید براي خودتان انتخاب کرده اید. انتخاب خوب شما به خود 
شما برمي گردد؛ اگر انتخاب با غفلت انجام بدهید که انتخاب بدي از 
آب دربیاید و از کار دربیاید، بدي اش به شما برمي گردد؛ خاصیت کار 
این است. با اختیار و با اراده دارید یک اقدامي را انجام مي دهید، سعي 
کنید کار را درست انجام بدهید. اگر درست و با دقت انجام دادید، 
دو فایده مي برید: اوالً خداي متعال از شما راضي مي شود که کار را 
درست انجام داده اید؛ ثانیاً نتیجه کار به احتمال زیاد نتیجه درست 
خواهد بود. اگرچنانچه کار را با مالحظه و با دقت انجام بدهیم، ممکن 
هم هست یک وقتي نتیجه خوب از آب درنیاید اما آن اجر اولي وجود 
دارد؛ وقتي کار را شما با دقت و با بصیرت انجام دادید، خداي متعال 
از شما قبول مي کند، ولو یک اشتباهي هم انسان در اثنا کرده باشد؛ 
ناراضي مي شود،  نه؛ خداي متعال هم  انجام دادید،  اگر بي دقت  اما 
احتمال مصادف شدن با حق هم کم مي شود. انتخاب که مي خواهید 
بکنید، بشناسید و انتخاب کنید؛ بشناسید. به دین شان، به تعهدشان، 
به وفاداري شان به انقالب، به ایستادگي شان در راه انقالب، به عزم و 
اراده شان، به شجاعت شان و به مرعوب نشدن شان خاطرجمع بشوید، 
رأي بدهید؛ چه در انتخابات مجلس شوراي اسالمي، چه در انتخابات 
مجلس خبرگان؛ فرقي نمي کند، هر دو مهم است، که من قبال درباره ي 
اهمیت هر دو صحبت کرده ام. آنجایي هم که نمي شناسید، نگویید 
من نمي شناسم پس رأي نمي دهم؛ نه، بروید سراغ کساني که به دین 
آن ها، به تعهد آن ها و به بصیرت آن ها اطمینان دارید، از آن ها سئوال 
کنید؛ این راه عالج است. بنابراین، راه روشن است، هدف روشن است، 
وظیفه و تکلیف روشن است، کار هم بزرگ است. و وقتي انسان کار 
بزرگ را و کار خدایي را درست انجام داد ِ ان تنُصروا اهلل َ ینُصرکم؛ 
وقتي شما ، در راه نصرت الهي قدم زدید، خداي متعال قطعا شما را 
نصرت خواهد کرد. در آن صورت، نتیجه انتخابات نتیجه اي خواهد 
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خامنه اي،  باشد.«)امام  هرچه  است  کشور  نفع  به  ان شاءاهلل  که  بود 
)1394/12/5

نامزدها را  انتخاب  عواملي که موجب مي شود رأي دهنده دقت الزم براي 
نداشته باشد، مي توان در موارد زیر جست وجو کرد:

1- ناآگاهي و شناخت از اهمیت رأي و نتایج آن؛
2- نداشتن شناخت از اهمیت و جایگاه مجلس شوراي اسالمي؛

3- بي توجهي به الزامات استفاده از حق رأي و یا ناآگاهي به ارزش رأي در 
سرنوشت آینده؛

4- بي حوصلگي و مایه نگذاشتن براي انتخابات.
حال آنکه انتخابات به مثابه »شب قدر« است که مي تواند مقدرات کشور و نظام 
را براي چهار سال متوالي )در انتخابات مجلس شوراي اسالمي( تعیین کند 
و چنانچه رأي دهنده دقت الزم را براي بکارگیري رأي به عنوان سرمایه اي 
گرانقدر در مسیر تعیین آینده کارآمدي و پیشرفت کشور به کار نگیرد، مي توان 

پیامدهاي زیر را متصور بود:
1- ورود افراد ناصالح، ناشایسته و فرصت طلب به مجلس و شریک شدن در 

برخي از تخلفات و خیانت هاي آنان؛
ضعف ها،  در  شدن  شریک  و  مجلس  در  ناکارآمدي  افزایش  یا  ادامه   -2

ناکارآمدي ها و وارد شدن آسیب ها به نظام و کشور؛
3- احتمال ورود افراد نفوذي و مسئله دار به مجلس و شریک شدن در خیانت 

ها و جنایت هاي احتمالي آنان.
پیامدهاي فوق مي تواند تأثیر منفي در بعد رواني و قضاوت افکار عمومي 
نسبت به کارایي سیاست دیني و مردم ساالري دیني داشته و زبان مخالفان 
جمهوري اسالمي را علیه آن دراز کرده و به اعتبار نظام لطمه زند، اعتباري که 
محصول خون هزاران شهید و زحمات و مجاهدات فراواني است که در عرصه 
هاي مختلف براي کسب آن هزینه شده است. بي دقتي در انتخاب و رأي به 
نوعي این زحمات را خنثي کرده و بي اعتنایي نسبت به اداي تکلیف و استفاده 

از این حق به صورت مؤثر در انتخابات به شمار مي آید.
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انتظار از خانواده بزرگ نیروهای مسلح 
برای ایفای نقش قانونی، ضابطه مند و فعال در انتخابات

خانواده بزرگ نیروهاي مسلح با انتساب به فرماندهي معظم کل قوا از یک سو 
موظف به رعایت قوانین و ضوابط مرتبط با فعالیت هاي سیاسي بوده و از سوي 
دیگر به عنوان شهروندان نظام مقدس جمهوري اسالمي، داراي حق استفاده 
از رأي خود در انتخابات هستند. در واقع انتظار کلي از نیروهاي مسلح این 
است که نسبت به تحقق راهبردهاي انتخاباتي فرمانده معظم کل قوا یعني 
مشارکت حداکثري، انتخاب هوشمندانه و آگاهانه، و افزایش کارایي و کارآمدي 
نظام کمک کرده و از سویي ضوابط و چارچوب هاي قانوني تعیین شده براي 

نیروهاي مسلح را مراعات کنند. این ضوابط عبارتند از:
1- عدم ورود به دسته بندي ها و جناح هاي سیاسي؛

2- عدم استفاده از موقعیت، امکانات و اموال دولتي در اختیار براي تبلیغ له یا 
علیه نامزدهاي انتخاباتي.



60انتخاب آگاهانه، مجلس کارآمد

همچنین بخشي از نیروهاي مسلح وظیفه تأمین امنیت انتخابات و حفظ ثبات 
و آرامش و امنیت عمومي کشور را براي برگزاري انتخابات برعهده دارند که 
انجام آن مستلزم رعایت ضوابط و قواعد مشخص و ابالغي است. رعایت ضوابط 
و قوانین مشخص شده براي فعالیت هاي سیاسي نیروهاي مسلح که امري الزم، 
مطاع و قطعي است، مغایرتي با مشارکت آگاهانه و مؤثر نیروهاي مسلح نداشته 
و اتفاقا همسو با رسالت و اهداف کالني است که در رأس آن حفظ و ارتقای 
اقتدار و امنیت ملي قرار دارد. در شرایطي که دشمنان با به کارگیري تهدید 
ترکیبي و پیچیده به دنبال بي ثبات سازي و یا نفوذ و فشل سازي مجموعه ها 
و دستگاه هاي راهبردي نظام هستند، انتخابات با کارکردهاي زیر مي تواند در 

خنثي سازي راهبرد دشمن ایفاي نقش کند:
1- اثبات برخورداري نظام از پشتوانه مردمي و داشتن مقبولیت با مشارکت 

حداکثري مردم در انتخابات؛
2- اثبات برخورداري نظام از اعتماد همه جناح ها و عالیق سیاسي و امکان 

رقابت سیاسي درون آن؛
3- اعتماد رأي دهندگان به امکان گردش قدرت و پاسداشت رأي آن ها توسط 

نظام؛
4- امکان افزایش کارآمدي با گردش قدرت و تغییر افراد از طریق رأي در 

راستاي حضور افراد شایسته و توانمند در قدرت؛
با توجه به موارد فوق، از خانواده بزرگ نیروهاي مسلح انتظار مي رود:

انتخابات شرکت داشته باشند، بلکه بستگان و  1- تمامي آنان نه تنها در 
اطرافیان را نیز تشویق و ترغیب به شرکت نمایند.

2- با شناخت شرایط و اوضاع داخلي، منطقه اي و بین المللي و نیازها و مسائل 
اساسي کشور، معیارها و شاخص هاي مجلس و وکالي در تراز انقالب را دقیق 

و عمیق بشناسند.
3- حضور آنان کامال فعال و آگاهانه بوده و رأي خود را با شناخت و آگاهي 

انتخاب و توان آگاهي بخشي و بصیرت افزایي به سایرین را داشته باشند.
4- در نگاه به انتخابات از منافع مادي حقیر و علقه هاي قومیتي و محلي عبور 
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کرده، مصالح نظام و منافع ملي و افزایش کارآمدي را مد نظر قرار دهند.
5- از هرگونه گرایش و رفتار احساسي خودداري و به مصالح نظام و منافع ملي 

توجه کنند.
6- در کالن شهرهایي که چندین کرسي مجلس به آن ها اختصاص مي یابد، 
به تعداد کامل نمایندگان مورد نیاز رأي داده و از ارائه تعرفه با فهرست ناقص 

اجتناب کنند.
7- از آنجا که متأسفانه در سالیان اخیر، دشمنان به دنبال سوءاستفاده از 
شرایط انتخاباتي براي اهداف شیطنت آمیز خود هستند، مجموعه نیروهاي 

مسلح باید به حفظ فضاي آرامش و امنیت کمک کنند.
برآورده شدن انتظارات فوق قبل از هر چیز در گرو آگاهي و بصیرت نافذ 
است که از طریق آن ضمن شناخت جریانات سیاسي و نامزدهاي انتخاباتي، 
شاخص ها و معیارهاي معطوف به صیانت از ارزش ها و آرمان هاي انقالبي و در 
همان حال، نیازها و مسائل اساسي مردم و کشور معلوم شود تا امکان انتخاب 
و تعیین رأي دقیق، آگاهانه و مؤثر براي کارآمدي، استحکام، اقتدار و امنیت 
کشور فراهم شود. یک عامل اساسي در چنین فرایندي توجه به آثار شرکت در 
انتخابات و رأي آگاهانه است که موجب انگیزه حضور و دقت در رأي مي شود. 
امام خمیني)ره( براي جلوگیري از انفعال نیروهاي مؤمن و انقالبي و تقویت 
انگیزه و اهتمام آنان در انتخابات، سال ها قبل از آنکه نگاه ابزاري دشمنان 
انقالب به انتخابات معلوم شود به صراحت هشدار دادند: »اگر مؤمنین کنار 
بروند، آن هایي که متعهد به اسالم هستند کنار بروند و این ها بیایند 
و قبضه کنند، مثل صدر مشروطه که رفتند کنار اشخاصي که متعهد 
بودند و قبضه کردند مشروطه را آن هایي که متعهد به اسالم نبودند، 
اسالم را به آنجا کشاندند که همه دیدید. اگر در صدر مشروطه علما 
آمده بودند در میدان، مؤمنین آمده بودند، روشنفکرهاي متعهد آمده 
بودند و مسلمان هاي متعهد آمده بودند و قبضه کرده بودند مجلس را 
و نگذاشته بودند که دیگران بیایند مجلس را بگیرند، ما به این روزگار 
نمي رسیدیم، ما مملکت مان خراب نمي شد.«)صحیفه نور، ج12 ، ص7(


