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 مقدمه:

 

و رفتپپپپار  یبپپپمواضپپپپق انق  یدارا ها،در همپپپپه  ر پپپه یسپپپپاه داسپپپداران انقپپپپ   اسپپپ م

« انتخابپا »ود اسپت  خپ یاسپیرفتپار س نیاساس دکتپر در چارچو  قانون و برخردمندانه 

ظهپپر کشپپور اسپپت  انتخابپپا  م یاسپپیدر سپپا ت س کننپپدهنییمهپپو و  ع یهااز  ر پپه یکپپی

و  یو پپد  م پپ تیپپ قو ،یانسپپجام داخ پپ جپپادیا رمهپپو د اریبسپپ یو  پپام  ینپپید یسپپا رمردم

ر از بپه دو ،یا ر په نیسپپاه در چنپ نی  بنپابرادیپآیبپه شپمار م یم  تیمنافق و امن نی أم

 یردهپاکیداشپتن رفتارهپا و رو ایپبپودن   فپاو یو بپه دور از ب طی فپر ایافراط  یهادوگانه

 پپپا هپپپر  کنپپپدی پپپ   م ،یانق بپپپ کپپپردیفعپپپال و رو ینپپپیآفربپپپا نق  ،ییگراو مصپپپدا  ی زبپپ

ابپا  برگپزار شپود  سپپاه در انتخ رانیپو در شپأن م پت ا یدر  پراز انقپ   اسپ م یانتخابا 

برگپزار خواهپد شپد،  یکپه در اسپفند مپاه سپال  پار یاس م یمج س شورادوره  نیازدهمی

 :کندیرا دنبال م ریز یسه هدف راهبرد

مپپردم در  شپپتری ضپپور هپپر چپپه ب یو  پپ   بپپرا یـپپ کمپپ  بپپه  اقپپ  مشپپارکت  پپداک ر1

 انتخابا ؛

 و آرام  انتخابا ؛ تیامن نیـ کم  به  أم2

  یمج س  راز انق   اس م یریگـ کم  به شکل3

و   انپپپایسپپپپاه، ب یاسپپپی رکپپپت و رفتپپپار س یا پپپ  یگانه، مبنپپپا اقپپپ  اهپپپداف سپپپه یبپپپرا

در  یک پپ اسپپتیس نیپپ)ره( و رهبپپر معظپپو انقپپ   اسپپت  براسپپاس اینپپیامپپام خم یرهنمودهپپا

سپپو،  گپپریو از د شپپودیم دیپپ أک یاسپپیس ر یو بصپپ ن یپپبپپر داشپپتن ب سپپو یانتخابپپا  از 

 نیپپشپپده اسپپت  بپپا  و پپه بپپه ا یشپپد  نهپپ بپپه یو انتخابپپا  یاسپپیس یهایبندورود بپپه دسپپته

نسپپپپبت بپپپپه انتخابپپپپا  و  ییافزار یاقپپپپداما  روشپپپپنگرانه و بصپپپپ کپپپپرد،یو رو اسپپپپتیس

 نی  در همپدیپآیدر سپپاه بپه شپمار م یاسپیمعاونپت س فپهیوظ نی پرمهو موضو ا  مر بط،

 اریپپپو در اخت هیپپپمعاونپپپت  ه نیپپپا یاز سپپپو «ازدهویپپپدرسپپپمان بهارسپپپتان »راسپپپتا، کتپپپا  

و  ییافزار یصپدر امپر مهپو ب یبپرداربهره یبپرا انیپو هاد انیپمرب مسپوو ن، ندهان،افرم

مپتن درسپمان  نیپا هیپکپه در  هسپندگان یگپروه نو  ضمن  شکر از ردیگیقرار م یروشنگر

و  ی  ا پپ  نقطپپه نظپپرا ،یمنپپدان  ر پپه روشپپنگراسپپت همپپه   قه دیپپهمپپت کردنپپد، ام

 ارسال کنند   یاسیونت سموضوع، به معا هخود را دربار ی ی کم

 

 سر یپ دوم داسدار دکتر یدهللا  وانی

 داسداران انق   اس می سپاه یاسیس معاون
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 برخوردار است؟ یدارد و از چه اشکال ییچه معنا یاسیمشاركت س -1

 نیپابپد کپه در اییشپهروندان معنپا م یبپا مشپارکت همگپان یا تما  یامروز زندگ یایدر دن

و و کپپرد   سپپت« یاسپپیمشپپارکت س» پپوان در ین سپپطوم مشپپارکت را می ریان  پپالیپپم

 یاسپیا  سیپاسپت و در ادب« یاسپی وسپعه س»مهپو  یهااز شاخصپه یکی یاسیمشارکت س

 یهپاره مشپارکت بپه نظامیپمخت ف را نسبت به سطوم و دا یاسیس یهاامروز  هان، نظام

 کنند  یو می   قسی ا دموکرا  یتبداداس یاسیس

و در یر مسپپتقیپپو و غی امعپپه در شپرکت مسپپتق یت داوط بانپه ا ضپپایپپفعال یاسپپیمشپارکت س

ه کپدارد  ین مشارکت سپطوم گونپاگونیو انتخا  کارگزاران است  ا ی موم یگذاراستیس

 سپت آن کشورها یـ ا تمپا یاسیط سیبر شرا یمخت ف مبتن یاسیس یها اق  آن در نظام

 برشمرد: یاسیمشارکت س ی وان برایر را میدر مجموع سطوم ز

 و شرکت در انتخابا ؛ ی   رأ -1

 ؛یاسیس یهات در ا زا  و گروهیو  ضو یاسیس یهاتی   فعال - 2

 در انتخابا ؛ یدا وری   کاند - 3

  یرا  ساختارییک ن و  غ یهایریگویدخالت در  صم - 4

رسد  البته هر چه سپط  یبه نظر م یها ضرورتی    یبرخ ن سطوم، و ودیدر همه ا

د انتظپپار داشپپت کپپه بپپه همپپان انپپدازه یپپابپپد، بای  یاسپپت افپپزایبپپر س یرگپپذاریمشپپارکت و  أ 
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 واننپپد بالفعپپل در آن یاز افپپراد م ین معنپپا  مپپق کمتپپریها بپپا  رفتپپه و بپپدتیشاخصپپه  پپ  

  زم را کسب کنند   یهاتیآن     ن باشند، مگر آنکه قبل ازیآفرسط  از مشارکت نق 

اسپپت و  یاسپپین نپپوع مشپپارکت سی رنپپهیهزن و کوی رن، سپپهلی رشپپرکت در انتخابپپا   پپام

آن  یمردم ولو بپه شپکل کمپ یاسیزان مشارکت سیکشف م یمناسب برا یارهایاز مع یکی

دم نپق مشپارکت مپرن موایدکننده مشارکت، همچنیها و  وامل  شدزهیانگ یاست و  ا  دود

ن سپپط  مشپپارکت یدهپپد  انتخابپپا  هرچنپپد اولپپینشپپان م یاسپپیس یهپپاتیرا در  ر پپه فعال

ز هسپت یپن آن نی رد، مهویآین سط  آن به شمار میر ریاست؛ اما از آنجا که فراگ یاسیس

برشپپمرده  یاسپپیس یهپپاسپپ مت نظام یابیپپارز یمهپپو بپپرا یارهپپایهپپا و معاز م ک یکپپیو 

 شود  یم

 

 برخوردار است؟ یگاهیجااز چه ملت  یرا یماسال یدر جمهور -2
 بپر اراده یو متکپ یاسپ م یهپابپر آموزه یاست کپه مبتنپ یاسیس ینظام یاس م ی مهور

 پپپوان در یرا م یم پپپت در نظپپپام اسپپپ م یدیپپپم پپپت شپپپکل گرفتپپپه اسپپپت  نقپپپ  ک  یهپپپا وده

، ی ماسپ انقپ   یریگمشاهده کرد  نق  مردم در شکل یاز نظام اس م یمخت ف یها  وه

، ، مک پپپف بپپپودن مسپپپوو ن در برابپپپر مپپپردمیاسپپپ م ی مهپپپور یاسپپپینظپپپام س یریگشپپپکل

كشپپور و نقپپ  مپپردم در انتخپپا  مسپپوو ن،  یاز فكپپر و  مپپل مپپردم در ا پپت  یبپپرداربهپپره

 است  یگاه م ت در نظام اس می ا ی ج  ینمادها

 یدر  مهپور یسا رردمگاه مین  ج ی ران، نق  م ت در انتخا  مسوو ن، مهوین میدر ا

 ی  انتخابا  با  ضپور  پداک ری  هر سال یدهه گذشته، کو و ب چهاراست   در  یاس م

که  ستین یچ مسوولیخته شده است و هیها ربه  ندو  یون رأی یم ت برگزار و  دها م

بپه  یاست که رهبر معظو انقپ   اسپ م یقتین  قیده باشد  ایبا انتخا  م ت به قدر  نرس

در كپار  یكپه بپه ناپو یمقامپا  همپه یاس م یامروز در  مهور»کنند: ین اشاره میچنآن 

 در یعنپی  یرهبپر یو منتخپب خپود مردمنپد؛  ت پیر مسپتقیپا غیپو یمردم دخالت دارنپد، مسپتق

 وسپت؛ ب كپه انتخپپا  مپردم هپپو شپرط  زم اسپپت ین یارهپا كپپافی، دارا بپپودن معینظپام اسپ م

 (13/11/1370)«د بدون انتخا  مردم امكان ندار

 یبخشپپپتیدر مشرو  ی تپپپ م پپپت یطور کپپپه در  بپپپار  فپپپو  آمپپپد، رأن نگپپپاه همپپپانیپپپدر ا

رار گپرفتن در قپ یها شپرط  زم بپراتینقپ  داشپته و و پود  پ   یمسوو ن نظام اسپ م

ت فپرد را  پا ب یسپت  بپه واقپق  پرف و پود  پ  ین یشرط کاف یمسند قدر  بوده، ول

 یقپپیت از طریشپپود کپپه  پپا ب  پپ  یم ی پپار یت وقتپپیپپکنپپد، ب کپپه  پپ   اکمی پپ  نم

نتخپا  ا بپور از کانپال  یسا رن راه مشروع در نظام مردمیمشروع به  کومت برسد و ا

 ت م ت است یو رضا

 ق قپدر  بپه ناپویپ،  وزیدر قپانون اساسپ»دارنپد: یبه  را ت ا پ م م یشان در  بارا یا

مپردم  یو بپا آرایر مستقیا غیو یهو، مستقمراكز قدر     و ود دارد و همهیو  ا یمنطق

را نخواهنپد،  ی كپومت رنده هسپتند و اگپر مپردمیگویكننده و  صمنییار باط دارند و مردم  ع

مپردم  هت خپود  را از دسپت داده اسپت  نظپر مپا دربپاریمشرو  هین  كومت در واقق دایا

 (4/12/1377)«ن است یا

« م پت یرأ»ق یپگپاه رفی کومپت و  ا« بپودن یمردم» ین معناییدر  ب یشان در  بارا یا

نكپه مپردم یا یكپیبپه دو معناسپت:  یبودن  كومت اسپ م یمردم»ند: یفرماین میدر آن چن

نقپ   یاسپیو س یو  كپومتیپن رژیپید در  عین  پاكو و شپاییل  كومت و  عیدر اداره و  شك
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مطپرم  ی م پاكو اسپ یدر خدمت مپردم اسپت، آنچپه بپرا یگر آنكه  كومت اس میدارند  د

 ن یا قشر و طبقه معیاست، منافق  امه مردم است نه منافق اشخاص 

بپپه  یكپپه  كومپپت مردمپپ یاسپپت  امپپا  پپا وقتپپ ی كومپپت مردمپپ یاسپپ م بپپه هپپر دو معنپپا دارا

شپود گفپت  كومپت، ینداشپته باشپند، نم ین نشود و مردم در  كومپت نقشپیاول  أم یمعنا

 ك  كومپت بپدون آنكپه بپا مپردم خپود ار بپاطیپن اد پا كپه یپو در خدمت مردم است  ا یمردم

 یرفتنیدپپذ یبشپپمارد، اد پپا یباشپپد، خپپود را مردمپپ یمپپردم متكپپ یو داشپپته و بپپه آرایمسپپتق

 یمپهپو خپود را مرد ی پی ام یهپاانپد، چپون  كومتی وانند  ابت كننپد كپه مردمیست  نمین

 « كنند یق مداد م

بر  ینغر  مبت یاسیس یهامچون نظامم ت نه ه ین نگاه خاستگاه و ا تبار رأیالبته در ا

 بنا نهاده شده است  یاس م یهابر آموزه ی، ب که مبتنیقرار ا تما 

 

ن ستنن یتا یملت استت  مننتا یزان رایفرمودند، م)ره( حضرت امام -3

 ست؟یچ
نخبگپان  خود باز نگشپتند و زمپام امپور را بپه یهامردم به خانه یانق   اس م یروزیبا د

 یت انفعپپالیرنپپد و آنهپپا  نهپپا در وضپپعیو بگیشپپان  صپپمیپردند  پپا آنهپپا براون نسپپیاسپپیو س

ن یپبود کپه در رأس ا یلها یبرخاسته از نگاه رهبر یریگن  هتیگر مسائل باشند  انظاره

 ل ازیپن دلی  بپاور داشپتند  بپه همپیشان با  مام و ود بپه م پت خپوینهضت قرار داشت و ا

م سپپپردند و از آنهپپا خواسپپتند  پپا در گپپام بپپه گپپا نهضپپت کپپار را بپپه مپپردم یروزیپپروز اول د

ابپپا  ، انتخیاسپپ م ی مهپپور یدرسپپخپپود را ا پپ م کننپپد  همه ینظپپام رأ یریگنپد شپپکلیفرا

و انتخابپا   یاسپ م ی، انتخابپا  مج پس شپورایقپانون اساسپ یدرسپمج س خبرگپان، همه

مردم  درشکوه با  ضور یاسین نظام سیا یریگشکل یی، در دو سال ابتدای مهوراستیر

 شد  یم ت قانون یبر خواست و رأ یمبتن یاسیهمراه بود و نظام س

دارنپپپد، یمج پپپس خبرگپپپان بپپپا  پپپرا ت ا پپپ م م یریگ ضپپپر  امپپپام)ره( در آسپپپتانه شپپپکل

د؛ د م پت برسپییپد بپه  أین شده بایل م ت بوده و قانون  دویمج س خبرگان  نها وک یا ضا

ك وقپت یپن اسپاس، یپدهپد، ایمپ یقپت خپود  رأك ویم ت است، م ت  یزان رأیم»چرا که 

ر بپه   اسپت، وا  میبدهند، آن در مر بپه دوم  پا یكند كه آنها رأین مییرا  ع یاك  دهی

 (25/3/1358)«اول،    مال خود م ت است 

نکپپه ید بپپر ایپپو  أک ی ضپپر  امپپام)ره( بپپا  پپرا ت ضپپمن مپپذمت هرگونپپه رفتپپار اسپپتبداد

م پت  یرامپا  پابق آ»دارند: یا  م م« و یبكن یكتا وریكه داس م به ما ا ازه نداده است »

 یو، خپدایو  مپا  پ  نپداریكنپیت مپیپداد، مپا هپو از آنهپا  بع یرأ یو  م ت ما هر طپوریهست

مپان  تمغمبر اس م به ما    نداده است كپه مپا بپه یبه ما    نداده است، د ی بارك و  عال

 و،یاز آنهپا بكنپپ ییك  قاضپایپپهپا مپا وقپپت یهو، ب په ممكپپن اسپت گپایل بكنپیپپرا  ام یزیپك چیپ

ن اسپت كپه مسپو ه دسپت مپن و یپكنپد، لكپن اسپاس ایك م پت از م پت مپیپكپه خپادم  یی قاضا

 (19/8/1358)«ست و دست م ت است یام ال من ن

دهپپد و یشپپه  ضپپر  امپپام)ره( نشپپان میق مپپردم را در اندیپپگپپاه رفی ا یر بپپه خپپوبین  عپپابیپپا

هسپتند  ن مپردمیپت ایپست و در نهایم ت ن یبگان بر ر از رأنخ یت از آن دارد که رأی کا

 رند یو بگیسرنوشت خود  صم ید برایکه با
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ن كشتور و از جملته ینظارت بر مستوول یچرا مردم از قدرت خود برا -4

 كنند؟ یندگان مجلس استفاده نمینما

و، از یق پور  مسپتدارد و گپاه مپردم بپه  یو وه مخت ف یاسینق  مردم در قدر  س یفایا

 نپپدگان مجپپالس دری  انتخپپا  نمایپپو، از طریرمسپپتقیو گپپاه بپپه  پپور  غ یدرسپپ  همهیپپطر

شپود کپه یل میپ کم ینق  زمپان یفاین ایکنند؛ اما ایفا میمشارکت و نق  ا یاسیقدر  س

کننپد، از یکپه انتخپا  م ینپدگانیز نظار  کننپد، هرچنپد نماین یاسیمردم بتوانند بر قدر  س

ن موضپوع ا سپاس  ضپور مپردم در قپدر  یپدهند، اما ایفه را انجام میظن وی انب آنان ا

اسپپت بپپه  پپور  یاز دارنپپد در  پپوزه سیپپکنپپد  مپپردم نیل نمیپپو نظپپار  بپپر آن را  مامپپا   کم

واسپطه  نهپا بپه یاسپیآنهپا در قپدر  س ینپیآفرده شوند و ا ساس کنند نق ید ینسبتا  دائم

 یهپاروهگنجا کارکرد ا زا  و یشود  در ایل نمنده ا مایو انتخا  نما یدرسسو همهیمکان

در  یقپپانون یکپپه بپپا مجپپوز نهادهپپا یاسپپیس یهپپاشپپود  ا پپزا  و گروهیمشپپخم م یاسپپیس

هسپتند و بپر  یمشخصپ یاسپیاز افراد با ا ول و اهپداف س یشوند گروهیجاد میکشورها ا

ف یز عرمپردم را بپا یهانظپار  و خواسپته یاسپین ا پول و اهپداف، بپر قپدر  سیاساس ا

 دهند یو آنها را به  ا بان قدر  انتقال م کنندیم

 و یریبا گستر  دفا ر خود در  امعه از مپردم  ضپوگ یقانون یاسیس یهاو گروه ا زا 

ز بپپر اسپپاس یپپهنگپپام انتخابپپا  ن گپپر،یکننپپد  از طپپرف دیم یاسپپیآنپپان را  پپا ب نقپپ  س

خپود را در  هپت  یو ا ضپا یانتخابپا  را معرفپ یخود نامزدها یدرون  زب یسازوکارها

 یأکنند و مردم را به انتخابپا  و ریج میبس معهت نامزد مطرم شده در  ایگستر  مقبول

ود ن نهادها مطبو پا  وابسپته بپه خپیا یاز ابزارها یکیکنند  یبه فرد مورد نظر د و  م

ن رو یکننپپپد، از همپپپیمنتشپپپر م یام خپپپود را در افکپپپار  مپپپومیپپپ  دیپپپاسپپپت کپپپه از آن طر

 اند  دهینام یا  را رکن چهارم دموکراسمطبو 

 یاسپینقپ  س یفپایا یبپرا یداریپسپازوکار نسپبتا  دا یاسپیب،  پز  و گپروه سیپن  ر یا به

بپر قپدر   یدرسپشود و اگر مردم بخواهنپد فپارا از انتخابپا  و همهیآ اد  امعه شمرده م

 یهپاا  و گروه  فشپار  ا پزیپندگان مج پس نظپار  کننپد،  نهپا از طری، از  م ه نمایاسیس

اسپت  ین موضپوع در  پالیپن امکپان فپراهو اسپت  ایپآنها ا هو مطبو ا  وابسته ب یاسیس

ژه یوران معا پر، بپهیپدر ا یاسپیس یهپاکه به سبب سابقه نه چنپدان م بپت ا پزا  و گروه

در  یاسپپیس یهپپاز ا پپزا  و گروهیپپران نیپپا یدر دوران بعپپد از مشپپروطه، در  امعپپه کنپپون

کپه بتواننپد  یاز ا زابپ رانیپانپد و هنپوز  امعپه اچندان  ا باز نکرده مردم یاسیفرهنگ س

جپپاد کننپپد، یا یب منطقپپیپپت بپپا خواسپپت مپپردم  رکیپپ اکم یهااسپپتیو س یان منپپافق م پپیپپم

ابپد یت یپ وانپد هویم یزمپان یاسپی   ز  و گپروه سینکه یگر ایست  نکته دیبرخوردار ن

 ران بپه سپببیپباشد؛ اما در  امعپه ا برخوردار یردولتیمشخم و غ یکه از منابق اقتصاد

بخپپپ   یریگ، امکپپپان شپپپکلین اقتصپپپاد دولتپپپیه سپپپنگیاقتصپپپاد بپپپه نفپپپت و سپپپا یگوابسپپپت

 یریگشپکل ی زم بپرا یقدر مند چندان و ود ندارد و به  بپق آن، منپابق اقتصپاد یخصو 

 ست یمستقل از قدر  چندان فراهو ن یهاا زا  و گروه

ژه یوو بپپه یاسپپی پپز در مواقپپق انتخابپپا  بپپر قپپدر  س  وانپپدینم یقپپدر  مردمپپ نیبنپپابرا

 یجپپپاد سپپپازوکارهایگر و ا رگپپپذار باشپپپد  البتپپپه بپپپا  و پپپه بپپپه انپپپدگان مج پپپس نظپپپارهینما

نپه و در مقابپل ین زمیپمپد  در ایو نداشتن  جربه طو ن ی  بعد از انق   اس میدموکرا 

د یپپ، بای  از انقپ   اسپ می پا دپپ یاسپتبداد یهپپادر نظام انریپ امعپه ا ید زنپپدگیپ جربپه مد

سپابقه یب یاسپیمشارکت و نظار  مردم بر قدر  س یهات هو فر تین وضعیگفت در هم
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 یانجیپپم یهپپا، او  ، ا پپل ضپپرور   پپز  و گروهیط کنپپونیگپپر در شپپراید یاسپپت  از سپپو

کشپور  یاسپیساختار س ،1395ب قانون ا زا  در سال یا ، با  صویرفته شده است؛  انیدذ

ن نهپاد یکرده است؛ بنابرا یسامانده ی ری ر و قانونت مشروعیزا  را در وضعت ا یفعال

 در کشور است  یج در  ال گستر  معقول و منطقیبه  در یانجیم یها ز  و گروه

، یمپپذهب یهپپاگاهی  دایپپمپپردم از طر یاسپپینقپپ  س یفپپاین موضپپوع،  جربپپه ایپپبپپر ا  پپ وه

 یهپپا کپپه دسپپتاورد دوران انقپپ   اسپپ مییمایدو راه یمپپذهب یهپپاوتیهمچپپون مسپپا د، ه

ز فپپراهو کپپرده یپپرا ن یاسپپی  بپپر قپپدر  سیپپن طریپپران از ایپپمپپردم ا یاسپپت، امکپپان ا رگپپذار

، در یانجیپپم یهپپااز نظپپار  ا پپزا  و گروه ارانپپده مج پپس خپپود را فپپی  نمایپپاسپپت  اگپپر 

  یپپپاز طر ینپپپد، مپپپردم انق بپپپیبیآسپپپوده خپپپاطر م یبپپپر منپپپافق م پپپ ی  منپپپافق شخصپپپی پپپر 

ها و رون آورنپپد و خواسپپتهیپپب ین آسپپودگیپپ واننپپد او را از ایمپپذکور م یمپپذهب یهپپاگاهیدا

 یمپپذهب یاهپپگاهی، دایاسپپ م یگپپر در  مهپپوریسپپالا   خپپود را مطپپرم کننپپد؛ بپپه  بپپار  د

ز یپن موضپوع نیپداشپته باشپند، امپا ا یانجیپم یهپاه ا پزا  و گروهیشب ی وانند کارکردیم

 یاسپی  سنظپو و  بپا یدارا یهان نهادها را به گروهیست  ا اا ییجاد سازوکارهایازمند این

کل ت را ا سپاس کننپد  شپیپان خود و  اکمیگرانه آنها میانجی  کند و مردم کارکرد مینزد

 یانق بپ یروهپایهمپراه اسپت، امپا در هپر  پال اگپر ن ییهایموضوع با دشوار نیادادن به 

بپپا  یمردمپپ یاسپپی  نهپپاد سیپپواننپپد  یوارد  مپپل شپپوند، م ینپپه بپپه  پپور   پپدین زمیپپدر ا

شپه یر یمپذهب یهپاگاهیجاد کنند کپه چپون در دایت ایان  امعه و  اکمیم یگریانجیهدف م

جپه ید و در نتدر آن دررنپگ خواهپد بپو یو انق بپ ینپیل دیها و فضپادارد، به  بق آن ارز 

بپر  یادتصپا مس ط شدن روابط و معام   اقی ییگرانهاد  ز  را، همچون نخبه یهابیآس

 اهداف  ز ، نخواهد داشت 

 

 ؟م دارندیاج به قیمردم احتا یست؟ آیگاه نننگان در انتنابات چیجا -5

کنپپد، آرا و ید میپپو  ضپپور و  پپ  انتخپپا  م پپت را  هد یسپپا رکپپه مردم یاز مسپپائ  یکپپی

خابپا  معتقد بوده و بپر نقپ  دررنپگ نخبگپان در انت ییگرانخبه یاست که به نو  ینظرا 

 یهار بپا  پپور یپن نگپپاه در طپول چهپار دهپپه اخیپد دارد  ایپم پپت  أک یرنپگ کپردن رأو کم

انپپد  پپا  پپ   کرده ی، بپپه ناپپویاسپپیس یهپپاکپپرده و گپپاه ا پپزا  و گروه ییخودنمپپا یمتنپپو 

 ل کنند یانتخا  و نظر خود را بر مردم  ام

ه بپد یپا باد بپه نخبگپان سپپرده شپود و مپردم  نهپیپبا ین نگاه همه امپور  امعپه اسپ میدر ا

ما  ا خپپاش شپپده یشپپان در  پپانه  ضپپور داشپپته و آنپپان را در  صپپمیبان نظپپر ایمنزلپپه دشپپت

 زم را نخواهپپد  ییما  نخبگپپان کپپارآیم پپت،  صپپم یکننپپد؛ چپپرا کپپه بپپدون همراهپپ یهمراهپپ

 شود ینم یداشت و  م 

 و؛یهسپت م مسپائل موا پهیمپردم در  شپخ یهپابپه  وده یا تمادیب یه با نو ین نظریدر ا

ه ار نخبگپپپان قپپپرار دارد و مپپپردم از هرگونپپپیپپپارا   نهپپپا در اختیپپپکپپپه همپپپه اخت یابپپپه گونپپپه

آل همپه دهیپا ین نظر به بهانپه ا پراید به کارشناس سپرد  اینا وانند و کار را با یصی شخ

ج همه امور را بر هپده یمند است که به  در،   قه«ما ین  صمیبهتر»ها و ا خاش انتخا 

هپد دو نخبگپان قپرار یم پت را منتظپر  صپم یهاان  امعه سپرده و  ودهکارشناسان و نخبگ

رار قپمپردم  یج نخبگپان بپه  پایکپرد بپه  پدرین روید کنند  در ایو ا خاش شده  أکی ا بر  صم

و یآنهپپا  صپپم ی واننپپد بپپه  پپایکپپه م یاابنپپد، بپپه گونپپهییت بپپر آنپپان میپپو  یگرفتپپه و نپپو 

 رند  یبگ
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گونپاگون بپه  یهارا در  ر ه« مآبانهویق»ن نگاه یا یاوان ضر  امام)ره( در  بارا  فر

 یاسپ م ی پس شپوران آنهپا در آسپتانه انتخابپا  دور سپوم مجیاند که مشپهور ردهینقد کش

 کپه ید بپه افپرادیپمآبانپه کپه معتقپد بپود مپردم باوین نگاه قیدر نقد ا یشان در  بارا یبود  ا

ن یدهنپد، چنپ یکنند رأیم ی ( معرفیاسیس)به  نوان نخبگان و خبرگان یاسیس یها نام

و ندارنپد و یاج بپه قپیپا  آزادند و ا تام، مردم در انتخابطور که بارها گفتههمان»فرمودند: 

 یه اسپ مرا به مردم ندارند   امع یا افرادیل فرد ی    ام یاا گروه و دستهیچ فرد و یه

آن و  یوا  یهپپپاارز و  یاسپپپ م یخپپپود  مهپپپور یاسپپپیت و رشپپپد سیپپپران کپپپه بپپپا درایپپپا

انپد، مسپ و ر ماندهمپان بپزرو وفپاداین دیپعپت و ایانپد و بپه برفتهین خپدا را دذیت قپوانی اکم

 (11/1/1367)«ا    را دارند  یدایم و انتخا  کاندیقدر   شخ

رو  نیپپباشپپد؛ از ا یارز  دارد کپپه برآمپپده از   پپو و آگپپاه یپپینکتپپه مکمپپل آن اسپپت کپپه رأ

ن ی راز مناسپپب یکپپی از ندارنپپد، امپپایپپو نیهسپپتند و بپپه قپپ مسپپتقل یرأهرچنپپد افپپراد در دادن 

ان، یپپپپان نامزدهپپپپا، مشپپپپور  گپپپپرفتن از دانین و بهتپپپپری رسپپپپتهیانتخپپپپا  شا یهپپپپا بپپپپراراه

کنپپد کپپه بپپا  مشپپور  بپپا نخبگپپان بسپپته یو  کپپو میمتخصصپپان و نخبگپپان اسپپت   قپپل سپپ 

ار یس ب اخت یدهن مشور یند اشان انجام شود، هرچیا ییبا راهنما یینشود و انتخا  نها

 نخواهد کرد  یاز  ا ب رأ

ارا  یپخت پف را از اختمبپه  پرا ت انتخابپا   یدر  بارا  یاخامنه یالعظمهللاتی ضر  آ

شپود یکننپد فپرو و ا تمپال خطپا و اشپتباه مو پب آن نمید میپو  قو  مردم دانسته و  أک

ا نجپیا»و: یار نخبگپان قپرار دهپیپختن  پ  را در ایت ندانسته و ایکه مردم را  ا ب    

كند؛ مردم بپه ینم یـ به مردم ما امر و نهین  زبی، نه دولت، نه متنفذیـ نه رهبركسچیه

كننپد و فپرد مپورد نظرشپان را ی  و مطالعه و مشپور  مپیاط  ا   خودشان  اق قدر سعه

ـ اشپپتباه درسپپد، درسپت هپپو نباشیننپپد  ممكپپن اسپت آنچپپه آخپپر سپپر بپه نظرشپپان مپپیگزیبرمپ

ت یپپخپپدا و  اكم ین كپپار را بپپرایپپرنپپد و اگپپر ایگیو مپپیباشدپپـ امپپا خودشپپان هسپپتند كپپه  صپپم

ت یپپپاهم ی پپپین خیپپپمتعپپپال دارنپپپد؛ ا ی  خپپپدایهپپپو دپپپ یبكننپپپد، ا پپپر وافپپپر یالهپپپ یهپپپاارز 

 (25/3/1384)«دارد 

 

است  یاست منتص قشر خاصی، دخالت در سیاسالم یجمهورا در یآ -6

 برخوردار است؟ یاژهیگاه ویت از جایو روحان
ل اسپپت کپپه در آن بپپه  نپپوان م پپین یو متع پپ  بپپه قشپپر خا پپ یطبقپپا  ینظپپام ینظپپام اسپپ م

 یهرچنپپد کپپار یاسپپت ورزیاسپپت و سیبرخپپوردار باشپپد  س یگپپاه ممتپپازیت از  ایپپرو ان

ر  و دقپپت یو بصپپ یکپپرده باشپپد، بپپا آگپپاه یشپپتر  پپ     مپپیاسپپت کپپه هپپر کپپه ب ی خصصپپ

و متع پپ  بپپه همپپه اقشپپار  ی مپپوم یاهپپد گرفپپت، امپپا امپپرخو ویم و  صپپمی شپپخ یشپپتریب

 ین سخن مسپتند بپه رهنمودهپایدر آن و ود ندارد  ا یت و اناصاریبوده و ممنو  امعه 

 انیپمانپه در برابپر  ری ک ی ضر  امام)ره( در  بارا است   یاس م یانگذار  مهوریبن

ت اسپیجپا کپه در اسپ م سشپده بپود از آن یکه در آستانه انتخابا  دوم مج س مپد  یاناراف

د از آنهپپا یپپگپپران باید در آن دخالپپت کپپرده و دیپپشناسپپان بااسپپت  نهپپا اس م ی خصصپپ یامپپر

 دهند:ین هشدار میت کنند، چنی بع

انپد كپه دخالپت در انپد گفتپهاز اشپخاص رفتپه یام در دانشگاه بعضپدهیكه من شن یاز قرار»

ن یگفتند كپه مجتهپدیاست   ا  ا  من ین    مجتهدیاست است و ایانتخابا ، دخالت در س

انپد، ن اسپت، آنجپا شكسپت خپوردهیبپا  پ  مجتهپد ین منافید دخالت بكنند، ایاست نبایدر س
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نپد انتخابپا  یگوینكپه مپینپه اسپت، این زمیهم ین هو رویند  ایگوی ا   كس  را دارند م

   غ پپط اسپپت یپپن اسپپت هپپر دویهپپو  پپ  مجتهپپد یاسپپیاسپپت و امپپور س یاسپپیاز امپپور س

باشپد و  یاسینكه سیكند، انتخابا  بر فرو این مییك م ت را دارد  عیانتخابا  سرنوشت 

آ پپاد م پپت سرنوشپپت  یعنپپیكنپپد، ین مپپیپپین دارد سرنوشپپت همپپه م پپت را  عیپپهسپپت هپپو، ا

سپت كپه انتخابپا  را ین طپور نیپن انتخابپا  اسپت  ایپا و آخر  منوط به ایشان در دنیزندگ

و و یسپت  پا مجتهپد در قپو داشپتیك دویدارد كه م     ین معنی، اد چند  ا مجتهد  مل كنندیبا

گپر مپردم برونپد ینپد انتخپا  كننپد، دیاینها هو بیو، ایگر داشتید یك  د  ا مجتهد در  اهای

ك مجتهپد در سرنوشپت خپود  یپكپه  ین را كپه همپانطوریپهپا بداننپد ایكنار؟      دانشگاه

ن یدر سرنوشت خود  دخالت كند  فپر  مپا بپد ی وان هو با یك دانشجوید دخالت كند، یبا

نكپپه در یشپپان بپا هپپو هسپتند  اسپت، همپهینهپپا نیو ا یاو دانشپجو و مپپ    مدرسپه یدانشپگاه

نكپپه شپپما یا یاسپپت بپپرا یاك  وطوپپهیپپن یپپرا گفتنپپد، ا یك همچپپو مط بپپیپپدانشپپگاه رفتنپپد و 

 (9/12/1362«)وس كنند یها را مأ وان

 

 ؟یاریا اختیاست  یانتنابات اجنارا شركت در یآ -7

 اسپت  در انتخابپا  بپا« انتخابپا »،  ضپور در یاسپین سطوم مشپارکت سی راز مهو یکی

ر یو  فسپ یازمنپد بررسپیو کپه خپود نیهست موا ه« یریگیرأ»و « یرأ»به نام  یموضو 

 پپوان مپپورد یرا م یدگاه ا پپ یپپ، دو دیت رأیپپغپپر  دربپپاره ماه یاشپپهیاسپپت  در نظپپام اند

 مپل   یپگپر آن را یدگاه دیپدانپد و دیدادن را  پ  افپراد م یدگاه اول رأی  د و ه قرار داد

 کند یم یافراد ا تماع معرف یف برای   ک یو  یا تما 

 ت مپردم،یپ  آنکه اگر  اکمیاست   وض« و شدهیت  قسی اکم»ه یبر نظر یه اول مبتنینظر

شپهروند  ینپعیت، یپت هر شپهروند باشپد، دپس  پا ب سپهو  اکمیما صل  مق سهو  اکم

و  یهمکپپپار یاسپپیس یاقتپپدار  پپپال یبند کومپپت و  پپپور  ی پپ  دارد کپپه در سپپپازمانده

ابپپد، دپپس هپپر ین مشپپارکت از راه انتخابپپا   اقپپ  یپپو ا ین همکپپاریپپمشپپارکت کنپپد  اگپپر ا

 گپرید یرد  از سپویپن  پ  را از او بگیپد ایپنبا یچ مقپامیبدهپد و هپ یشهروند    دارد رأ

 ر  یا خیر است از آن استفاده کند یمخ یست، ودادن متع   به فرد ا یچون رأ

ت یپر و  اکمینادذویاست  قس یتیاست  م ت ک « یت م ی اکم»شه یاز اند یه دوم ناشینظر

گپر که  زء  وامپل سپازنده آن هسپتند  ا یم ت است نه شهروندان یعنیت ین ک یمتع   به ا

ن اسپت کپه خپود یپبپا  ا  شهروندان سپرده شپده باشپد نپه از یکایقدر  انتخا  کردن به 

 ین  کپارگزاران  کپومتی   مپل در گپزیپن  پ  هسپتند، ب کپه بپا انجپام یپا التا   پا ب ا

دهنپد  یخپود را انجپام م یفه ا تما یدادن وظ یند  در واقق شهروندان با رأی ویشرکت م

ف  پپپرف یپپدادن را بپپه م ابپپه  ک  ی پپوان رأیجپپا  کنپپپد، مین اگپپر منپپافق  امعپپه ایبنپپابرا

  آن در نظر گرفت یمجازا  برا یکرد و امتناع از آن را ممنوع و  ت یالزام یا تما 

 پوان ینپه مین زمیاست که در ا ی هان، شرکت در انتخابا  ا بار یاز کشورها یدر برخ

ونپپان، ی ، یس، ا پپریا، سپپوئیپپتالیا، ایك، اسپپترالیپپس، ه نپپد، ب ژیچپپون انگ پپ ییبپپه کشپپورها

س مپپپردم موظفنپپپد در یرو اشپپپاره کپپپرد  در انگ پپپن و لوکزامبپپپویل، آرژانتپپپیپپپه، برزیپپپ رك

خواهنپد شپد  انتخابپا  در کشپور  یمپه نقپدینصپور   ریر ایپشپرکت کننپد؛ در غ یریگیرأ

ل مو په در یپط بپدون دلیوا پد شپرا ین معنپا کپه اگپر فپردیپاسپت، بپه ا یز ا باریا نیاسترال

 یشناسنامه کسان یا بر رویتالیشود  در ایموا ه م یمه نقدیانتخابا  شرکت نکند، با  ر
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ا یپآنهپا  یاسپتخدام دولتپ یبپرا یزننپد کپه گپاه مشپک  یم« نداده یرأ»ندهند، مهر  یکه رأ

 کند یجاد میا یدولت یایاز مزا یبرداربهره

کپپه شهروندشپپان بپپه شپپکل مسپپتمر در انتخابپپا   ی ، در  پپور یپپچپپون ب ژ ییدر کشپپورها

ـ موا په یـ همچپون  پ  رأخود یاز  قپو  مپدن یشرکت نکنپد، ممکپن اسپت بپا لغپو بعضپ

شپپپرکت  ی مهوراسپپپتیکپپپه شپپپهروند  در انتخابپپپا  ر یز در  پپپور یپپپشپپپود  سپپپنگادور ن

گپر یر دن  پ  را بپایا یل قانونیرا باطل کرده و  نها با ارائه دل یو ینداشته باشد،    رأ

 شپتر کپرده و ماصپو   ویب یرینه مجازا  سپختگیونان و درو در زمیخواهد داد   یبه و

کپه  یشهروندان یکنند، براین کشور به مردم ارائه میا ی موم یهارا که دستگاه یخدما 

د(  یپو رواد ینامپه راننپدگیافپت گواهیکننپد )همچپون دریشرکت نکنند قطق م یریگیدر رأ

کپپه در انتخابپپا  شپپرکت نداشپپته باشپپند،  ید را بپپه شپپهروندانیپپز  پپ  دادن روادیپپل نیپپبرز

 یافپراد، مردمپ یت خپارج کپردن دپول از  سپا  بپانکیمنو هو با م یویدهد  کشور بولینم

 کند یرا که در انتخابا  شرکت نداشته باشند، مجازا  م

د در یپاجا  كنپد كپه شپهروندان بیده و ود دارد که اگر منافق  امعه این این کشورها ایدر ا

، ن الپپزام  مپپل نكننپپدیپپكپپه بپپه ا یانتخابپپا  شپپركت كننپپد  زم اسپپت شپپركت كننپپد و در  پپور 

خپود  مپل  یف ا تمپا یپد بپه  ك یپن، افراد در هر  پور  بایشوند  بر اساس ایمجازا  م

 دادن آنهپا ینكپه بپا رأیل ایپاز قب ییهانكپه بپا اسپتد لیكنند و در انتخابپا  شپركت كننپد نپه ا

نپان یم ه اطین وسیجه به ایكند، از شركت در انتخابا  سر باز زنند  در نتیر نمیی غ یزیچ

 اند نق  داشته یانتخاب یل نهادهایت مردم در  شكید كه اك رشوی ا ل م

 باشد یو از  قو   موم مردم م یاریشرکت در انتخابا  اخت یاس م یدر  مهور

 ف؟یا تکلیاست انتنابات حق   -8

اد شپده اسپت  یپف مپردم یپبپه  نپوان  پ  و  ک  یاسیاس م از مشارکت س یاسیدر نظام س

 یمپردم معرفپ یك  پ  بپرایپدادن هپو بپه منزلپه  ی  كپردن و رأر بزرگپان، انتخپایطب   عاب

د بپپا  ر از یو شپپا یف شپپر یگپپر  كپپالیف دیپپدر رد یف شپپر یپپك  ك یپپشپپده و هپپو بپپه منزلپپه 

 اد شده است یگر یف دی كال یبرخ

 یف را بپرایمنشأ همه  قو  خداوند است و اوست كه نظام  قو  و  كپال یدر نگاه اس م

ت قپرار یار بشریدر اخت یعت نبوی  فطر  و ارسال شریاز طرف کرده و یبشر  عر یزندگ

اسپ م بپه  یاسپیاست كه در نظپام س« ن سرنوشتیی    ع»ن  قو ، یاز ا یكیداده است  

ر اسپ م دت دارد  از آنجپا کپه یپماور ی كومپت اسپ م یریگاز اركپان مهپو شپكل یكیم ابه 

ا تبپار دارد، م پت  پ   یمو انتخا  م پت در  ر په نصپب کپارگزاران  کومپت اسپ  یرأ

 ز دریپچ کپس نیدهنپد  هپ یدارند در انتخابا   اضر شپده و بپه نپامزد مپورد   قپه خپود رأ

 یغربپپ یهپپان  پپ  شپپود  بپپه واقپپق آنچپپه در نظامیپپسپپت کپپه بتوانپپد مپپانق  اقپپ  این یگپپاهی ا

 شکل گرفتپه اسپت، در اسپ م اسپاس و« یقرارداد ا تما »، چون یالیخ ییبر منشأ یمبتن

 است  یاله یهاماکو داشته و مستظهر به آموزه یانیبن

فعال در  امعه که مصدا  بارز آن  ضپور در  ر په  یاسیگر، بر مشارکت سید یاز سو

د شپده اسپت، چپرا کپه یپ أک یف الهپیپو  ک  ی  ضپرور  شپر یپانتخابا  است، بپه منزلپه 

ر ن  ضپویپا ، ایپابپد و  انییاسپ م بپدون  ضپور م پت در  پانه معنپا نم یاسپیاو  ، نظام س

کپپه بپه فرمپپوده  ضپر  امپپام  فپ  آن از اهپپو وا بپپا   یت نظپپام اسپ میپمو پب  فپپ  و  قو

 کند یدا  مخت ف مصون میاست، شده و آن را در برابر  هد
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نپد یایب ف مردم است كهیهو    و هو  ك »ن اشاره دارند: یقت چنین  قیبه ا یاخامنه امام

بپپه مپپردم  را كپپه كشپپور متع پپ یپن كننپپد؛ زیعپپدسپپت خودشپپان مو سرنوشپت كشورشپپان را به

مقننپه  شپان را در قپوه  و آزادانپه، قانونگذارانینپد و بپا انتخپا   پایاید بیپاست  مپردم با

ن یپن كننپد  این شپده اسپت، معپیكپه در قپانون معپ یبیان خودشان را با  ر ین كنند؛ مجریمع

د یپبگو یكپیسپت كپه ینطپور نیف هپو هسپت  ایپ   مردم است و متع   به آنهاست؛ اما  ك 

ن یپبپه ا قپا  و اسپتنقاش ا ن  قو استفاده كنو؛ نه، سرنوشت نظام بستهیخواهو از ایمن نم

 ( 26/11/1378)«د همه شركت كنند یف است؛ باین  ك ی   است؛ ا

ف یپنکپه  مپل بپه  ک یز نهفتپه اسپت و آن، ایپن یگپریف نکتپه دیپر  ک یپ عب یریدر به کارگ

رو مک پف نیپابپد؛ از اییت ا ول و قوا د معنپا میت و با ر ااس یت چارچوبیمست زم ر ا

د  در ن ناپو بپه  مپر رسپانیف مورد نظر، کار را به بهتپریبا الزاما   ک  یید ضمن آشنایبا

ز  و ه کند کپه از آن ین یگرید به ا ول دیمدارانه  ضور در انتخابا ، فرد بافینگاه  ک 

ر یپپعب ا پپ   اشپپاره کپپرد  بپپه  یدایپپتخپپا  کاندو ان یسپپا رستهی پپوان بپپه ا پپل شای م پپه م

ف یپك  ك یپاسپت، انتخپا  ا پ   هپو  یف الهپیپك  ك یپهمچنان كه ا ل انتخابپا  »: یرهبر

 (31/2/1376)«است  یاله

ها و هی  م پپپت بپپپا  و پپپپنیو گپپپز یمدارانپپپه بپپپه انتخابپپپا ، رأفیبپپپه واقپپپق بپپپا نگپپپاه  ک 

بپپا «  پپ  انتخپپا »ن یپپفتپپه و ا  و کپپو اشپپتباه قپپرار گری پپا یریدر مسپپ ینپپید یرهنمودهپپا

 ابد ییسو  م ینیگزستهیکمال و شا یبارور شده و به سو یاله یرهنمودها

 

 !كردشركت د یبادر انتنابات  یطیتحت هر شراا یآ -9

دس را ن نظپام مقپیپکه  ا به امپروز  وانسپته ا یاس م ی مهور ین ماللفه اقتدار م ی رمهو

گپپه نمقپپاوم و اسپپتوار  یه سپپ طه و اسپپتکبار  هپپاناردوگپپا یهپپارنگیدا  و نیپپدر برابپپر  هد

دک بنصپپره و یپپآن بپپوده اسپپت )ا« یت مردمپپیپپمقبول»و « ینصپپر  الهپپ»دارد، دو ماللفپپه 

 یت الهپیپ ما ی ج پ یت م پت کپه سپنت الهپیپت و مستظهر بودن بپه  ماین(  مقبولیبالمالمن

ن یمگد و خشپیگانه را ناامیاست که  ا به امروز دشمنان ب یاز هست، همان س م برندهین

 کرده است 

ا از همپان روز اول  پ   کپرد  پ یو انقپ   اسپ مین دشپتوانه  ظپیپز با شپناخت ایدشمن ن

 یخپارج کپرده و آنگپاه در پدد نپابود یاسپ م ی مهپور یبانی فوف متاد م ت را از دشپت

ناکپام  ر  م ت  ا به امروز در همان گپام اولیو بص یکه با نصر  اله یندید، فراینظام برآ

بپپزرو روز  یهپپاییماید پپت در راهرنپپگ نشپپان دادن  ضپپور مکو یانپپده اسپپت   پپ   بپپرام

از  یمپپردم ناشپپ یعپپیطب یهایتینارضپپا یبرخپپ ییبزرگنمپپا یبهمپپن،  پپ   بپپرا 22قپپدس و 

نتخابپپا ، ا مپپر بپپودن شپپرکت در یب یها،  پپ   بپپراتیریکمبودهپپا و سپپوءمد یو پپود برخپپ

در برابپپر  یسپتادگیو ا یاسپ م یاز  مهپور ت م پتیپنپه نشپان دادن  مایدرهز ی پ   بپرا

هپار چاست کپه در طپول  یغا  استکبار  هانیو  ب  یارسانه یها یاز  اکت یدشمن، بخش

 ر به کار گرفته شده و ناکام مانده است یدهه اخ

ن ی پپر پپوان مهویرا م یرأ یها پپندو  یکمرنپپگ کپپردن  ضپپور مپپردم در دپپا ی پپ   بپپرا

 یمن دوران دانسپت کپه در  مپایپدر طول ا ینه کردن نظام اس مدشتوایب یاقدام دشمن برا

ـ یر انقپپ   اس میپپشپپده اسپپت  رهبپپر کب یریپپگیانتخابپپا  برگپپزار شپپده بپپه طپپور مسپپتمر د

ت  ضپور م پت در یپت خپود همپواره بپه اهمـ در طپول  مپر دربرکپ)ره(ینی ضر  امپام خم

 اند  دهید ورزینه  أکین زمیدشمن در ا یویناکام گذاشتن سنار یبرا یرأ یها ندو  یدا
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انپپد بپپه از خپپارج چشپپو دوختپپه»نپپد: یفرمایشپپان در آسپپتانه مج پپس دوم خطپپا  بپپه م پپت میا

دنپد د، و شپركت كریپها، و     كه مپردم شپركت نكنهین انتخابا  درست نشود  ا  مینكه ایا

نپد همپه، دارو اما اسپ م كپه خپو  اسپت، اسپ م را كپه قبپول یالامدّلل     فرضا  كه ما بد باش

بپر  یارا  اگپر مج پس لطمپه یاسپ م یو  مهوریاست كه ما  ف  كن یفه اس میك وظین یا

 (25/2/1363)«شود یلطمه وارد م یاس م یآن وارد بشود به  مهور

ته دانس« یمج س مقتدر یریگشکل»را  یجه  ضور  داک ریانگذار انق   در ادامه نتیبن

  مپل یسپتگی  را بپه شایران واقپق شپده اسپت كارهپایپبپل اا كپه در مقایپ واند با دنیم»که 

 «بكند 

بپپر  یر مشپپارکت  پپداک رید بپپر  پپأ یپپأکز بپپا  یپپهللا)ره( در انتخابپپا  دور سپپوم ن ضپپر  روم

 یهپاو رسپانهید مطمپون باشپیپاز هپو اكنپون هپو با»نپد: یفرمایدشپمن م یهاشکست برنامپه

 یهپالیها خواهنپد گفپت و بپا  ا از  دم  ضور مپردم در  پانه انتخابپا  سپخن یاستكبار

گپر یهپا را بپه مسپائل دد و ار پا   پ   خواهنپد نمپود شهنیپانه و القائا   وأم بپا  هدیموش

ن یپپانپپد كپپه از اههاسپپت نشپپان دادران سالیپپا ینپپد  غافپپل از آنكپپه امپپت اسپپ میمعطپپوف نما

ستند و بپه یایم هاها و قدر  رسند و مقاوم و استوار در مقابل  مام ابرقدر یاهوها نمیه

رر ران با  ضور گسترده خود انتخابا  را در مو پد مقپیف ایخداوند متعال، م ت شر یاری

رنپد، یر موشك و بمب هو اگپر قپرار بگیكنند و مطمونا  در زیت برگزار میو با قدر  و قاطع

انپب نجیخپود  مپل خواهنپد نمپود و ا یو الهپ یف شر یروند و به  ك یها م ندو  یبه دا

 (11/1/1367)«كنو یدر انتخابا  شركت م یطیهر شرا  ات

 ینپیضپه  یکنپد کپه شپرکت در انتخابپا  فریقپت را آشپکار مین  قیپا ین  ذکرا  به خپوبیا

دشپمن  یبپرداربهره یکپرد و بسپتر را بپرا ید نسبت به آن کو اهیچ و ه نبایاست که به ه

طفپپره رفپپت و سرنوشپپت  ت از  ضپپور در انتخابپپا یپپکپپو اهم یهافپپراهو آورد و بپپه بهانپپه

 کشور و م ت را در ابهام گذاشت 

 

منالفت  یبه معنا یصندوق را یامدن مردم پایا كاهش مشاركت و نیآ -10

 است؟ یاسالم یبا جمهور
 یاسپت همپه آنهپا کپه دپا یزان  پدم مشپارکت، مپد یمعمو   دشمن با مصادره به مط و  م

اسپت کپه افپراد معمپو    یر  پالن دید  ااند، از مخالفان نظامن اضر نشده یرأ یها ندو 

 پپوان آنهپپا را یدهنپپد کپپه بپپا دقپپت نظپپر میرا از خپپود نشپپان م یبپپه   پپل متعپپدد رفتپپار مشپپابه

 یاز  امعپپه در دپپا یشپپود کپپه بخشپپیسپپبب م یز   پپل متعپپددیپپکپپرد  در انتخابپپا  ن یواکپپاو

 مپپق  مپپام در  یسپپنجبپپا نکته ی اضپپر نشپپوند  رهبپپر معظپپو انقپپ   اسپپ م ی پپندو  رأ

 كنند:ین اشاره میکرده و چن ین مسو ه را واکاویان ایدانشجو

و پپه چیهانپپد؛ بهگفته« نپپه»نهپپا بپپه نظپپام یشپپركت نكردنپپد، ا یادیپپز نكپپه اگپپر  پپدهینپپه ا»

انپد  یكم ی پینپد، در پد خیآینظپام نم گفپتن  بپه« نپه»خاطر كپه بپه ییست  آنهاین یطورنیا

 ده روز  معپه كیند؛ یآینم ی و  گیخاطر ب  ده بهكیند؛ یآینم ی الیخاطر ب ده بهكی

 وكه معتقپپد بپپه نظپپام ید  وا   كسپپانیپپندازینهپپا را شپپما راه بینپپد؛ ایآیدارنپپد و نم یگپپریكپپار د

زنپپد و منتظپپر آمپپدن یگانگپپان و نفپپوش آنهپپا دپپر میب یشپپان بپپراسپپتند و دلین یقپپانون اساسپپ

 (5/3/1384)«اند یار كمیگانگان هستند، در د بسیب

  شپپهروند در روز یپپچپپرا »ن درسپپ  کپپه یپپا یسپپت  پپا بپپراین موانپپق بپپد نیپپشپپناخت ا یبپپرا

 پوان ینجپا میو  در ایابیپدرخپور ب یداسپخ« شود؟ی اضر نم ی ندو  رأ یانتخابا  به دا
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 یرأ یها پپندو  یافتن افپپراد در دپپایپپ ضپپور ن یگفپپت، در مجمپپوع سپپه دسپپته   پپت بپپرا

 ی وانپد رمپز  بپور از موانپق مشپارکت  پداک ریا م وان در نظر گرفت که  و ه بپه آنهپیم

ـپ 3، یا تمپادیـپ ب2، یـپ ناآگپاه1ن برشپمرد: یب چنپیپ پوان بپه  ر ین  وامپل را میپباشد  ا

  یتینارضا

دو   پن یاز  ضپور در دپا یو  نب پ ی و  گیشود فرد با بیکه مو ب م ین مانعیـ اول1

خپپود  یگپپاه ا تمپپا یمعپپه آنقپپدر از  ااز افپپراد  ا یاسپپت  بخشپپ یطفپپره رود، ناآگپپاه یرأ

از  قپپو  خپپود بپپا مشپپارکت در امپپور  ین بخپپ  قابپپل  پپو هیداننپپد  پپأمیاط  نپپد کپپه نمیب

ن یپا یگاه دارد، ولپین  ایاز ا یشود  گاه فرد اط  ا ی، از  م ه انتخابا   ا ل میاسیس

 ست که فرد را به اقدام وادار کند  ی ا آن  د ن یآگاه

و  یاسپیت مشپاركت سیپهسپتند كپه نسپبت بپه اهم یز افپراد  امعپه كسپانا یگپریـ دسپته د2

شپركت  یریپگیسپتند در رأی اضر ن« یا تمادیب»ل ی ضور در انتخابا  آگاهند، اما به دل

بپا   پواد  در انتخا ی، برخپیا    خ فپردی وان در  جربیرا م یا تمادین بیكنند  منشأ ا

ا  اپپت دانسپت كپه شهپپن افپراد ر ین نظپام اسپپ مدشپمنا یهایافكنگذشپته و القائپا  و شپپبهه

 یهپپپاكننپپپد     ی ضپپپور در انتخابپپپا  را سسپپپت م یر قپپپرار داده و اراده آنپپپان بپپپرای پپپأ 

 یشپپینبپپودن، نما ی ق پپب، رقپپابت یدر قالپپب طپپرم اد پپا یدشپپمنان انقپپ   اسپپ م یهارسپپانه

 اسپت كپه اشهپان ییشپده بپودن آرا و   ، از  م په  رفنپدها یبپودن، مهندسپ یشیبودن، فرما

 ی پپوان در قالپپب كود پپایرا م یغپپا ی ب  یوین سپپناریپپرا نشپپانه رفتپپه اسپپت  اوج ا ی مپپوم

گران مبپدل فتنپه« رمز آشپو »به «  ق ب یاد ا»مشاهده کرد كه چطور  88ن سال یمخم 

 شد 

 یینپد، آنهپایآینم یرأ یها ندو  یكه در روز انتخابا  به دا یاز كسان یگریـ بخ  د3

ستند كپه ه یا تماد شده باشند؛ ب كه كسانیر القائا  بیا  ات  أ یاط ع بوده یب ستند كهین

و  یعپیاز آن طب یكپه و پود بخشپ یو فرهنگپ ی، اقتصپادیل مشپك   متنپوع ا تمپا یبه دل

برونپپد   یرأ یها پپندو  یسپپتند دپپایهاسپپت،  اضپپر نتیریمدل سوءیپپگپپر بپپه دلید یبخشپپ

ن یپو معضپ   ا یكپارید بكننپده ادارا ، و پوتیاش نبپل و  ی، بروكراسپیاقتصاد یفشارها

 دهندگان قرار داده است  یآنان را در  ف  دم رأ ینیچن

ل مطرو پپه یپپكپپه بپپه د  یفپپیدهپپد، هپپر سپپه طینشپپان م یفپپو  بپپه خپپوب یدقپپت در كالبدشپپكاف

ن م پپت و از معتقپپدان و ی اضپپر نشپپوند،  پپزء همپپ یرأ یها پپندو  یممكپپن اسپپت در دپپا

شپان یافتن ایپممكن اسپت مو پب  ضپور ن ی انو یهستند كه  وام  یمهواداران نظام اس 

 شود   یرأ یها ندو  یدر دا

 مخپالف بپوده و در  پف یافپت شپود كپه بپا ا پل نظپام اسپ میز ممكن اسپت ین یتیالبته اق 

بپپپه  یخپپپود را در وابسپپپتگ یكپپپه آمپپپال و آرزوهپپپا یرنپپپد  كسپپپانیگیمعانپپپدان نظپپپام قپپپرار م

     كنند و هر نوعیدنبال م یسكو ر غرب یاسیس یهانظام یریگو شكل یاستكبار هان

 به همراه نخواهد داشت  یاجهینه، نتیآنها  ز  رف هز یسازهمراه یبرا

 

 ست؟یمردم در انتنابات چ یاسیش مشاركت سیراه افزا -11
کت نداشپتن مشپار یبه م ابپه  وامپل ا پ  یتیو نارضا یا تمادی، بیمقاب ه با ناآگاه یبرا

   گرفت یرا در د یتمندسازیو رضا ی، ا تمادسازید آگاه سازی، بایاسیس

« یسپازآگاه»، ی پندو  رأ یدر دپاناآگپاه   ضپور افپراد یراه مسپا د بپرا :یسـا ـ آگاه1

کشپپور، شپپرم  یریگویدر نظپپام  صپپم یاسپپ م یگپپاه مج پپس شپپورایت  ایپپاسپپت  شپپرم اهم
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 یرگپپذاریزان  أ یپپ، شپپرم میرأ یها پپندو  یدر دپپا یت  ضپپور و مشپپارکت  پپداک ریپپاهم

 ی وانپد سرنوشپت انتخابپا یم ی  رأیپنکه گاه ی   افراد در انتخابا  مج س و ا   یرأ

ت  سپاس یضپرور   ضپور در انتخابپا ، شپرم وضپع یرا دگرگون کند، شرم ابعاد شر 

کپپه مشپپارکت  یدر آسپپتانه انتخابپپا  مج پپس و نقشپپ یکشپپور در موا هپپه بپپا اسپپتکبار  هپپان

ن نقپپ  مشپپارکت یپیشپوم دشپپمن داشپته باشپپد،  ب یها وانپپد در شکسپت نقشپپهیم ی پداک ر

است که  ییهایاز آگاه ی، بخشیاس م یت و اقتدار  مهوری  مشرو یدر افزا ی داک ر

 نه سودمند باشد  ین زمی واند در ایم

نپپه بپپر  هپپده ا پپاا  رسپپانه اسپپت کپپه در رأس آن ین زمیپپدر ا یسپپازآگاه یفپپه ا پپ یوظ

نتظپار اقرار دارنپد کپه  یو رسانه م  یخبر یهاگاهیبون، مطبو ا ، دایو  ر  ا بان منبر

 نه م مر  مر باشند ین زمیخود در ا یفه قانونیرود با انجام وظیم

  یپهپو از طر یاسپت  ا تمادسپاز یراه مقاب په بپا معضپل دوم، ا تمادسپاز :یـ اعتمادسا 2

و  ی مپوم یهاامر بپر  هپده رسپانه نید كه ایآیو مستدل  ا ل م یاقنا  یهاارائه داسخ

 ورگپپذار یمر پپق و  أ  یهپپاگروه ینكپپه در ا تمادسپپازیمخت پپف اسپپت و هپپو ا یهپپابونی ر

مواقپق  شپتریبرخوردارنپد، چپرا كپه در ب یاژهیپگپاه ویم ت از  ا یهاان  ودهینفوش در میش

 دارد  یشنومر ق  رف یهان گروهیا تماد از ایفرد ب

د ضپمن یپز بایپانتخابپا  ن یبرگپزار یمتپول یقپانون ینهادهپا یسپازا تماد یضمن آنكه برا

 یت كامپل از هپر اقپدامیمطرو په، بپا  ساسپ یبه شبها  ا تمال ییو داسخگو یسازشفاف

 ز كنند یرساند، درهیعا  كمك میج شایكه به  رو

  از یجاد شده، بیا یهات افراد  امعه و رفق كدور یكسب رضا یبرا :یتمندسا یـ رضا3

فه دارند كه بپا ا پ م رفتپار و ارائپه داسپخ و یوظ ییا را یهاكس مسوو ن و دستگاههر 

ت یها بپپه منظپپور كسپپب رضپپای بپپران كاسپپت یها و  پپ   بپپراتیریمداز سپپوء ی پپذرخواه

ه یپفپه دارنپد بپا  و یز وظیپ    کنند  ضمن آنكه معتمدان م پت و كارشناسپان متخصپم ن

   پل معضپ   یندازند كه ا فاقا  راه  پایافراد  ا ب ین مهو را براین بخ  از  امعه، ایا

ا پ   و كنپار گذاشپتن ناكارآمپدان  یدایانتخا  كاند یو     برا یاسیمو ود مشاركت س

    یرأ یهااست نه قهر با  ندو 
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 است؟ یده و كاركردیچه فا یدارا انتنابات -12

خابپپا  و ضپپرور  ت انتیپپدارد کپپه اهم یممتپپاز یسپپا ر کارکردهپپاا  در نظپپام مردمانتخابپپ

 پوان مپوارد یبپه مسپو ه م یسپطا یکند  در مپروری  آشکار می  از دی و ه به آن را ب

 انتخابا  برشمرد: یر را به منزله اهو کارکردهایز

 اقپ   یمجپرا نی پرو مهو یاسپین مظهر  ضور مردم در  ر په سی ریانتخابا   ال - 1

 ، نظپپام یوخپپت مپپردم بپپر سرنوشپپت یپپسپپا ر نظپپام  اکمت مپپردم اسپپت  نظپپام مردمیپپ اکم

 برخاسته از مردم و داسخگو در برابر مردم است   یداشتن  کومت

و  وه  کومپتیمپردم کپه نظپر خودشپان را نسپبت بپه شپ یاسپت بپرا یانتخابا  فر پت  - 2

 یا گروهپیپ یداشپته باشپند، کسپ یتینارضا   دولت ابراز کنند و اگر نسبت به آنیت یریمد

سپپتو ی ه سین وسپپین کننپپد  بپپدیگزیشناسپپند،  پپای ر متیپپ ر و بپپا کفاگپپر را کپپه مناسپپبید

 رود ی  مید یجیو  کامل  در یرو به ا  م و بهبود یاسیس

از  یاسپپپیمنپپپد کپپپردن انتقپپپال قپپپدر  سانتخابپپپا ، قا ده ین کارکردهپپپای پپپراز مهو یکپپپی - 3

و  یاسپپیق قپپدر  سیپپانتقپپال و  وز یبپپرا یاگپپر اسپپت  فقپپدان قا پپدهید بپپه گپپروه یگروهپپ

آورد  انتخابپپپا  بپپپه یبپپپه دنبپپپال مپپپ یگونپپپاگون یاسپپپیت اداره  امعپپپه، مصپپپائب سیمسپپپوول

ن راه یدهپد کپه بهتپرین میکننپد،  ضپمیرقابت م یاسی صا ب قدر  س یکه برا ییهاگروه

از راه انتخابپا  ضپمن دارا وه کسپب قپدر ،  ضپور در انتخابپا  اسپت  کسپب قپدر  یو شپ
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کپه قپدر  یدن بپه اریوه در رسپین شیز ریآممردم، مسالمت یت  زم از سویبودن مشرو 

 است 

از گپپروه  ییهپپادر بخ  یچپپرخ  نخبگپپان و دگرگپپون ی زم بپپرا یهانپپهیانتخابپپا  زم  - 4

و  سا ر قپدر  در چپرخ  اسپت  نظام مردمیکند  در ی اکمه را به طور مستمر فراهو م

بپه قپدر  ماپروم  یابیشپه از دسپتیهم یچ کس بپرایبه طور مداوم دست به دست شده و ه

 شود ینم

ابپپپپل ت نظپپپپام در مقی، ا سپپپپاس مسپپپپوولیز و رقپپپپابتیآمانتخابپپپپا  مشپپپپارکت یبرگپپپپزار - 5

 دهد ی  می امعه را افزا یهاخواست

ـ یاسیس یهپپپای  آگاهی  از آن مو پپپب افپپپزایدپپپ یشپپپور رقپپپابت یانتخابپپپا  و فضپپپا  - 6

ردم مپ ینپه آگپاهینامزدها، زم یغا ی ب  یهانگیتیمناظرا  و م یم ت شده و فضا یا تما 

 آورد یمخت ف را فراهو م یهات کشور در  وزهیاز وضع

ن یبپپ یاسپپی  مشپپارکت و گسپپتر  رقابپپت سیبپپا افپپزا یانتخابپپا  واقعپپ یسپپازمانده  - 7

مو پود در  یهارقابپت  شپکل یامناسپب بپر ی،  بسپتریـ ا تمپا یاسیمخت ف س یهاگروه

د یپپ د یهپپاظهپپور گروه ی زم بپپرا یهانپپهیط و زمیشپپرا یآورد و  تپپی امعپپه بپپه و پپود مپپ

ن، انتخابپپا  بپپه منزلپپه  ر پپه مبپپارزه در یپپشپپود  بپپر اسپپاس ایفپپراهو م یـ ا تمپپا یاسیس

 یاسپپیقپپو  س ن آ پپاد مپپردم، آنهپپا را بپپا یدر بپپ یاسپپی  سیپپهپپا بپپا بسپپط   رقابپپت گروه

ت یپپسپپا رانه  قومردم یهپپات ارز یپپن آشپپنا کپپرده و بپپاور شپپهروندان را بپپه ر اخودشپپا

در   صپا ب قپ یرا بپرا یاسیس یهان گروهیز بیآمگر، رقابت مسالمتید یکند  از سویم

 شود یت آنها مینه کرده و مو ب  قوینهاد

 یازسپپیمپپردم، خن  یاسپپیژه انتخابپپا  و مشپپارکت سیپپن کپپارکرد وی پپرت مهویپپدر نها - 8

ت یپپو امن   اقتپپدار نظپامین  پال مو پپب افپزایدا  دشپپمنان اسپت کپپه در  پیپها و  هد وطوپه

واهپپد خ یاسپپیهپپر نظپام س یبپپرا یالم  پنیو ب یام بپپت منطقپپه یامپدهایکشپپور شپپده و د یم پ

 داشت 

 

 ست؟ین دستاورد شركت در انتنابات چیمهمتر -13

رد، مسپپو ه یپپ و پپه قپپرار گ  پپوان مپپوردیباپپا انتخابپپا  م یدیپپآنچپپه بپپه  نپپوان ماپپور ک 

 پپوان یت دارد کپپه میپپت کشپپور اهمیری پپا آنجپپا در مسپپو ه مپپد یاسپپت  کارآمپپد« یکارآمپپد»

 قرار یت نداشتن کارگزاران در نظام اس میا مشرو یت داشتن یمشرو  یبرا یاشاخصه

ت یمشپپپپرو  و ین کارآمپپپپدیدربپپپپاره نسپپپپبت بپپپپ یاخامنپپپپه یالعظمهللاتیپپپپرد   ضپپپپر  آیپپپپگ

فپه اسپت  یدر انجپام وظ ییفپه و كپارآیمپا بسپته بپه انجپام وظ ت همپهیمشپرو »ند: یفرمایم

ن مسپوو ن طبپ  همپا یهپا و كارآمپدییكپارآ یه دارم كه بپر روین ا رار و  كیا یبنده رو

ه شپود  هپر  پپا یپسپت  كیاسپت، با ین مپا متخپذ از شپرع و قپانون اساسپیكپه قپوان یضپوابط

رهبپر،  یبپرا ینکپه مپا در قپانون اساسپیا ن خواهپد رفپت یت از بینباشد، مشرو  یكارآمد

و یپاط گفتپهین شپرایپو و بپا ایاقائل شده یطیر شرایوز یمج س و برا ندهی مهور، نماسیرئ

ن یپپت  بر هپپده گپپرفتن ایط، مپپ ك مشپپرو ین شپپرایپپ وانپپد انجپپام بدهپپد، ایفپپه را مپپین وظیپپا

 (31/6/1383)«كند یاست كه قانون و م ت به ما  طا م یارا  و قدر یف و اختیوظا

انتخپا  كپارگزاران نظپپام  یکپه بپرا ییارهپایهپا و مع پوان گفپت، همپه م کیك منظپر میپاز 

در  یارهپا  تپیهپا و معو ود م ک یعنیاست؛  یمشخم شده، معطوف به کارآمد یاس م

اسپت  وگرنپه خداونپد متعپال در  یدن به اهداف  کومت اس میرس ز  زمهین ی اکو اس م
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ز از یمتمپپا یتیخپپاص، شپپأن ا طبقپپهیپپخپپاص  یا  بپپاریپپافپپراد  یاسپپت کپپه بپپران فکپپر نبپپوده یپپا

شپان سپو  دهپد؛ چپرا کپه در باپا  کومپت یت از ایپگران را بپه  بعیگران قائل شده و دید

را به انجپام  یکه قرار است کار یتیت است؛ مسوولیر  مسوولی، دذیا   ، مسو هیاس م

 یت در نظپام اسپ می؛ وگرنپه شا  مسپوولباشپد ینپیرساند که همانا  اق  اهداف  کومپت د

ل  ضپر  امپام)ره( یپن دلیبه همراه ندارد؛ به همپ یگاه و شأن خا یفرد مسوول،  ا یبرا

ن یپلپه بپر امعظو «فپه اسپت یسپت ب كپه  پابت از وظینجا  ابت از مقپام نیا»ند: یفرمایم

ادشان به آنهپا را در مسوو ن كشور مشاهده كنند، ا تق یاگر مردم، كارآمد»باور هستند: 

 (13/12/1381)«شتر خواهد شد یروز بو اس م روزبه یو به نظام اس م

و  یم پپ یهپپان یگز ن انتخابپپا  و همپپهیپپمپپردم در ا یآنچپپه كپپه بپپرا»د دارنپپد: یپپشپپان  أکیا

ن یپدا كنپد؛ ایپروز ار قپا دنظپام روزبپه ین اسپت كپه سپط  كارآمپدیپها مهو اسپت، اانتخابا 

ا دنبپال یگردند یمج س م ندهیا دنبال نمای مهور سیدم دنبال رئاساس مسو ه است  اگر مر

 آن هسپپتند كپپه ین كننپپد، در دپپیپپیخواهنپپد آنهپپا را بپپا انتخپپا   عیهسپپتند كپپه م یگپپر كسپپانید

نظپام را  یارآمپدكت بنشانند  پا آنهپا بتواننپد سپط  یمسوول كهیرا بر ار یكارآمد یهاانسان

 ن خواسپت مپردم اسپت   پا یپمردم را  ل كنند؛ ا یو معنو ی  بدهند و مشك   مادیافزا

 ینظرا  بپرادارند؛ آن نقطه یینظرهاهو هر كدام نقطه یاسیها و ا زا  و  نا ر سگروه

رنپپد كپپه دلسپپوز، بپپا ی هپپده بگها را بهتیمسپپوول یخواهنپپد كسپپانیخودشپپان اسپپت  مپپردم م

ر از كشپو یمهمپ یبناهپاریشپده؛ ز یادیپز یت و كارآمپد باشپند  بامپدهللا امپروز كارهپایكفا

ار بپپه ك مسپپوول مپپالمن و وفپپادیپپت یپپو باكفا یشپپده اسپپت  بپپازوان قپپو یبپپرداربهره یآمپپاده

ها را بپاز كنپد؛ از گره یاریـ خواهد  وانست بسمردم است یهاـ كه آرمانانق   یهاآرمان

 ( 24/8/1383)«ن هستند یمردم دنبال ا

ن دسپپتاورد انتخابپپا  یمهمتپپر پپوان یا مر یاسپپ م ینظپپام  مهپپور یجپپه کارآمدسپپازیدر نت

از  یایبپپر فهپپو  پپا یکامپپل و مبتنپپ یدهنپپدگان بپپا آگپپاه یکپپه در آن را یدانسپپت  انتخابپپا 

ن افپپراد یسپپته  پپریدهنپپد کپپه شا یرا ییکشپپور، بپپه نامزدهپپا یهپپاتیو اولو ازهپپایط و نیشپپرا

 یهالفپپه و پپه بپپه مو یرسپپد بپه  پپایبنظپپر مباشپپند  لپپذا مقننپه در قپپوه قپپدر   ی صپپد یبپرا

 دپپنجوكپپه در دهپپه  ین مج سپپیپپی ع یو بپپرا ی پپانو یهاشاخصپپه یبرخپپ ییو بزرگنمپپا یفر پپ

  یرا در دپ یفپراوان، راه دشپوار یهپا یبا و پود مشپك   متعپدد و دشپمن یانق   اس م

د نپدگان با جربپه و كارآمپپیكارآمپپد بپا  ضپور نما یل مج سپی  بپه  شپكی  از دپیرو دارد، بپ

 ییاو كپه از  وانپیرا بپه مج پس نفرسپت ی، كسپانیبپود بپا شپعار زدگپد مراقب یو و بایازمندین

 ستند یبرخوردار ن یدر  د كاف یندگیانجام امور نما ی زم برا

 

در نگاه حضرت امام خمینی)ره( شركت در انتنابات از چته اهمیتتی  -14

 ؟برخوردار است

و  هپپپپایام)ره( همپپپپواره در دینپپپپی ضپپپپر  امپپپپام خم یپپپپرانا یاسپپپپ م ی مهپپپپور یانگپپپپذاربن

یپد بر اهمیت انتخابا  و ضرور  مشارکت  داک ری م ت در انتخابا   اک یشانهایسخنران

 داشتند 

 ی،اسپپت الهپپ یایفپپهوظ یپپنا»: ینپپدفرمایشپپرکت مپپردم در انتخابپپا  م یپپتدربپپاره اهمایشپپان 

 یو،نپبپه آن  مپل بک یپداست که ما با یایفهوظ ی،است انسان یایفهوظ ی،است م  یایفهوظ

 (14/12/62)« یودر انتخابا  شرکت بکن یدبا مانهمه
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ه شپما چنانچپ»: ینپدفرمایمپردم م مشپارکت)ره( دربپاره لپزوم بپا  بپودن سپط  ینپیخم امام

خپپارج و  یغپپا ی ب  یهپپانخواسپپته کمتپپر بشپپود، بو  یاز زمپپان سپپاب  خپپدا  پپانیسپپط  را

دانپده و از از اسپ م رو برگر یپرانبپه خپارج خواهنپد گفپت کپه ا یفپرار یهاشکست خورده

 (7/7/60) «روبر گردانده است یاس م ی مهور

دشمنان در داخپل  یهانمودن  وطوه یخن  یمردم را  امل ا   یانم یهمبستگآن  ضر  

های رای ، لذا به د و  همه اقشار م ت بپرای  ضپور در دپای  پندو دانستندیو خارج م

 یپینر روز  عبپه شماسپت، د ینهضپت اسپ م یدمن  که ام یزان ز»فرمایند: درداخته و می

 و یزیپدخپود را در آنهپا بر یو آرا یپدها هجپوم آورو به  ندو  یزید،سرنوشت کشور بپاخ

«  یدم دهامر مشروع را انجا ینا ی،اس م -ی ل اخ   انسانمبا کمال آرام  و مرا ا  کا
(21/12/58) 

ه بپر نخواسپت یدااگر خپ»: دهندبه  نوان مر ه  الیقدر شیعه هشدار می )ره(امام ضر  

وارد  یا پدم دخالپت در سرنوشپت  امعپه لطمپه و  پدمه یپهاز نا  یکشور اس م یااس م 

 ینپدهآ یهپابود و نسل یوخواه وولقهار  وانا مس یخدا یشگاه مام م ت در د ی  ی شود، 

واقپپق شپپوند مپپا را  زمپپورد هپپزار گونپپه  جپپاو یکنپپون هپپاییپپریگکپپه ممکپپن اسپپت از کنپپاره

 ف  اس م و مصپال  کشپور  ضپور  یما برا یو  ق  یمهو شر  یفز وظاا یکینبخشند  

 پپال  و کپپپاردان و مط پپق بپپر اوضپپپاع  ینپپدگاندادن بپپپه نما یو را یپپهانتخاب یهپپادر  پپوزه

ه و مج س ماتپاج بپ باشدیدارد م یاجکه کشور به آنها ا ت یزهاییچ یر هان و سا یاسیس

 (22/11/62)«  به آنها دارد یاجاست که کشور ا ت یمخت ف هایهرشت ینمتخصص

 

بر حضور در انتنابات دارند  از نگاه  ید فراوانیرهنر معظم انقالب تاك -15

 كشور خواهد داشت؟ یبرا یانتنابات پرشور چه دستاورد یشان برگزاریا

اسپت   ضپور و مشپارکت  یاسپی  نظپام سیپت مپردم در یپ اکم یاز نمادهپا یکپیانتخابا  

در  کپپارگزاران ییت و  وانپایپپت آنهپا از  اکمیونپپاگون نمپاد رضپپامپپردم در انتخابپا  گ یبپا 

، ا تبپار یاسپینظپام س یت مردمپیت و مشپرو ی  رضپایت و اداره کشور است  افزایریمد

 دا  ویپپپپکشپپپپور بپپپپه همپپپپراه داشپپپپته و نظپپپپام را در موا هپپپپه بپپپپا  هد یرا بپپپپرا یالم  پپپپنیب

سوو ن د به نفس و شجا ت مگر ا تماید ییکند  از سویدشمنان  وانا م یهایخواهادهیز

و  یزیردر برنامپه  وسعه با  بپرده، آنپان را یهاشبرد برنامهیها و د اق  برنامه یرا برا

 کند یساختن کشور مصمو م ی انبه برا    همه

 یبرگپپزار یاز دسپپتاوردها یبرخپپ یرهبپپر معظپپو انقپپ   اسپپ م یبپپر رهنمودهپپا یبپپا مپپرور

 کرد: ی وان بررسیر میرا به شرم ز ی مهوراستیباشکوه انتخابا  ر

  بپا و  پذایار زیبسپ انتخابپا    پوه» :یمـرد  در سروشتـا امتمـاع یرگذاریتأث یتجل - 1

هپا و بتوانپد آرمان ین اسپت كپه هپر فپردیپا ی ه براین وسیاست؛ مال ر ر یمشاركت  موم

كنپد  اگپر ك یپد و آن را بپه  اقپ  نزدقپرار دهپ یپیها و مط و  خود را در قالب ا راخواست

ن آرزوهپا  اقپ  ن امكپان كپه آید، ایخود ان انتخا  كرد یها و آرزوهارا طب  آرمان یكس

ها و آرزوهپا  اق  خواسپت ید برایكنیكه فكر م یشود  كسیك میت نزدیدا كند، به واقعید

سپته اسپت، یمطپرم اسپت، مناسپب و شا یشپما در زنپدگ یكه برا یمهم یهاو گشودن گره

ن مشپك   یپنكپه ایا ید، بپرایان قپدم را برداشپتهید، در واقق ب نپد ریا  كرداو را انتخ یوقت

 (11/2/1384) «ن برود یاز ب
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ن اسپت یپگر هپو مهپو اسپت، و آن ایانتخابا  از  هت د» ا اسال  در كششر:یوماد حاكم  - 2

اسپ م بپه م پت ماسپت   هیپدر كشپور ماسپت  انتخابپا ، هد یكه انتخابا  نماد  ركت اس م

در  یاد داد   كومپت اسپ میپرا بپه مپا  یبه رو  انتخابا  یم بزرگوار ما  كومت اس ماما

كردنپپد یال میپپادگپپار مانپپده بپپود؛ خیبپپه  یمپپورو  یهپپافتهپپا بپپه شپپكل خ هپپا و خاطرهشهن

ا بپك نفپر ی؛ یا خ فت  ركان   مانی باس یه و بنیامیم ل خ فت بن یعنی ی كومت اس م

ز ا، اما بپا بپاطن و  مپل فر پون و دادشپاهان مسپتبد؛ بعپد هپو كپه فهیخ  ینام و شكل ظاهر

ن یپا بپه یا،  كومت اس مین كند  در شهن مردم دنیخود مع یك نفر را به  ایرود، یا میدن

مپت بپود  امپام،  كو ین اهانت به اس م و  كومت اس می رشد؛ كه بزرویر میشكل  صو

ن منتخپب مپردم راپـ كپه لپب اسپ م یپیو  عبه رو  انتخابپا  مپردم و  ضپور مپردم  یاس م

 (14/3/1384)«د یما  اق  بخش مردم ما معنا كرد و در  امعه یگر برایـ بار داست

ت یمصپون  هیك وسپیكشور و م ت ما  ی واند برایانتخابا  م» ا و اقتدار:یجاد مصشویا  - 3

گونپاگون  یهپابپا چال  كشور را در مقاب ه ییك نمودار اقتدار باشد و م ت و نظام ا رایو 

 ر از را  پوان یاسپ م یر واند نظام  مهپوی ر كند  انتخابا  م، از گذشته مستاكوی هان

 آنهپا رقپو یرا بپرا یی وانپد روز نپویمپردم م یآنچه هست، بكنپد  انتخابپا  درشپور از سپو

، و ی پداخ گانگان، هپو در  پانهیو در مقابل چشو ب یخار  بزند  انتخابا ، هو در  انه

 (11/2/1384) «دادهاست ین روی رین و اساسی راز مهو یكیشرفت كشور، ید یهو برا

و  یاسپ م یام  مهپوركه بپا نظپ یكسان» :یدتمنان اوقالب اسالم یكننده ترفندهاابطال  - 4

داننپد، یران به شپد  مخالفنپد و آن را بپر خپ ف منپافق خودشپان میم ت ا یت اس میبا هو

 ایپدن یمپاد یهااند؛ و ا  قپدر ، درماندهیاس م یمردم از نظام  مهور یانبیبه خاطر دشت

رنپد  كپو ندا یو سپنگدل یر میو ب یا و خدانشناسیخب یهابمب ا و و  وپ و  انك و اراده

گرفتپه،  یاسپ م ی عرو آنهپا را بپه نظپام  مهپور ی  و یكه  ا امروز م ل سد یزیآن چ

 ی ر از همپه  پاواضپ  یروز انتخابپا ،  ضپور  ضور شما مردم است   ضور مپردم در

ك یپپن یپپنپپد؛ ایای واننپپد بینپپد و میآیم یرأ یها پپندو  یمپپردم كشپپور دپپا گپپر اسپپت  همپپهید

 یبپپه  مهپپور ید، در واقپپق رأیپپآیم ی پپندو  رأ یاسپپت  هپپر كپپس دپپا ی ضپپور همگپپان

اسپ م و  ینعیـ یر قانون اساسییرقابل  غیبه مواد غ یو رأ یبه قانون اساس ی، رأیاس م

ز دفپاع ا یعنپی؛ یاسپ م یدفاع از  مهپور یعنیدهد   ضور مردم، یـ میاس م یهاارز 

سپت؛ لپذا یران مط پو  نیپدشپمنان م پت ا ین بپرایپ  ایاسپ م ینظپام  مهپور یقانون اساس

 (25/3/1384)«كنند  ضور مردم را كو رنگ كنند یم یسع

 

 است؟ یظام اسالمبه ن یرا یچرا شركت در انتنابات به معنا -16

 یبپپه نپپو  یآن اسپپت کپپه مشپپارکت مپپردم در هپپر انتخابپپا  یاسپپیت در  پپوزه مسپپائل سیپپواقع

، یاسپیو ا تمپاد بپه آن اسپت  بپه واقپق اگپر م پت بپه نظپام س یاسیر  چارچو  نظام سیدذ

د، کنپ ین و انتخابا  آن ا تماد نداشته باشد،  اضر نخواهپد شپد در آن چپارچو  بپازیقوان

نپد و یت شپده برگزیا راز  پ   یان نامزدهایرا از م ید، نامزدیایب یرأ یها ندو  یدا

ر همپپواره یپپن سپپبب اسپپت کپپه ضپپد انقپپ   در طپپول چهپپار دهپپه اخیدهپپد  بپپه همپپ یرأ یبپپه و

ت نظپام یها، مشپرو یابسامانن یل و ود برخیها را متقا د کند به دل    کرده است  وده

را  خپود یمنف یرأ ی، به نو یرأ یها ندو  یرا نشانه بروند و با  ضور نداشتن در دا

جپه ینت یچ انتخابپا یکپه  پاکنون در هپ یااست سوختهیکشور ا  م کنند  س یاسیبه نظام س

 نداده است 
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کپه  یت دارد، بپه ناپویپبپر کس  کا یر از رونپدیپا فاقا ، گذشت زمان در طول دو دهه اخ

دهپد نسپل ین نشپان میپو  ایده هسپتکننت شپرکتیپنده  معیدر ادوار انتخابا  شاهد رشد فزا

  قهپر بپا یپها از طریها و ناکارآمپدضپعف یدانسته است و ود برخپ یسوم انق   به خوب

و  یاسپیظپام سشپود، ب کپه ا فاقپا  بپا ا تمپاد بپه نیدر دازل دشمن  پل نم یها و باز ندو 

ها عف واند بر ضپیم یاس م ید  مهوریی ضور و مشارکت در  انه انتخابا ، ضمن  أ

کننپده نیسپاز مشپک   و  أممط و  خود را به قدر  رسپاند  پا چاره یغ به کند و نامزدها

 مطالبا  باشند 

ن یپپاز ا یكپپیكپپه شپپما بپپه  یپپیهپپر رأ»نپپد: یفرمایم یو و فرزانپپه انقپپ   اسپپ میرهبپپر  کپپ

ه بپ ی، رأیبپه هپر نپامزد ید  رأیپاداده یاسپ م یبپه  مهپور ید، رأیماترم بده ینامزدها

 (14/3/1392)«ا تماد به نظام و سازوكار انتخابا  است یاست؛ رأ یاس م یهور م

 

 برخوردار است؟ ییهایژگیانتنابات مطلوب، از چه و -17

و از  بپه طپور  وأمپان باشپد یمتعپدد یهاماللفپه یاسپت کپه دارا یانتخابا  مط و  انتخابا 

: یهبر معظو انقپ   اسپ مد  به فرموده ریایرون بی  و سالو بی ا یاسی  رقابت سیدل 

 «کنند، همه خو   رکت کنند  ین است که همه خو  بازیرقابت سالو ا»

 تیپز از دل انتخابا  مط و   ا ل خواهد شد؛ لذا با ر ایو مج س مط و  نیفرامو  نکن

 دهپپه دپپنجو یدر ابتپپدا یدر  پپراز انقپپ   اسپپ م یو  وانسپپت انتخابپپا ین م  ظپپا  خپپواهیپپا

 :ویماق  کن

و آوردن همپه  ی اقپ  مشپارکت  پداک ر ی پ   بپرا :یمشـاركا حـداك ر یالش برات - 1

ردن آو ید مقپدم بپر رأیپاست که با یاز م  ظا  یکی، یرأ یها ندو  یاقشار م ت به دا

فق   شپاخم مهپو در منپایپبپه م ابپه  دیبا یاسیا آن  نام لااظ شود و همه فعا ن سین یا

د یپبا در انتخابپا  لطمپه زنپد یا یپن ا پل  یپکپه بپه ا یقپدامبه آن  و ه کننپد؛ لپذا هپر ا یم 

 کنار گذاشته شود 

را نشپانه گرفتپه اسپت  اغتشاشپا   ین مشپارکت  پداک ریپن روزهپا بپه شپد  ایدر ا دشمن

و کپپاه   یا تمادسپپازیب ی انبپپه بپپراهمه ین اقپپدامیبنپپز یشپپده بپپه بهانپپه گرانپپ یطرا پپ

د  پپ   یپپ پپوارو آن با یسپپازی خن یمپپردم در انتخابپپا  بپپود کپپه بپپرا یاسپپیمشپپارکت س

 دوچندان داشت 

 اقپ  آن  یرااسپت کپه بپ ییهاغپهاز دغد یکپی ف  آرامپ  انتخابپا   آرامش اوتخابات: - 2

 یم م پد مظهپر و پد  و انسپجاید     کنند  انتخابا  همواره بایبا یاسیس یهاهمه گروه

 یسپازو ناامن یریپدرگباشد و  زمه و نشانه آن و ود آرام  در انتخابا  اسپت   شپنج، 

م و انسپجا یبپرا یدیپبپه  هد یل فر پت انتخابپا یاست که از  بد ی ، اقدامایانتخابا  یفضا

 یزیپپرطرم یوهایکپپه معمپپو   بپپا  ارکپپا  و سپپنار یت دارد  اقپپدامیپپکشپپور  کا یت م پپیپپامن

 یهپپار  نامیدشپپمن و غف پپت و سپپوء دب یداخ پپ یادیپپت ایپپرون از مرزهپپا و  مایپپشپپده در ب

  دیآیو گاه هواداران نامزدها به و ود م یداخ  یاسیس

،  پ   یانتخابپا  یهپاتی  فعالیگر با  و ه به افپزایم  ظه د حفظ سالما اوتخابات: - 3

ز یپل درهیپ، از قبیدر چارچو  اخ   اسپت  مسپائ  یانتخابا  یها ف  س مت رقابت یبرا

، یر شپر یپغ یهانهیاف، هزمشک  ، اسر یینماب، بزرویاز دروا،  همت و افترا،  خر

اسپت کپه  و په بپه  ییهااز دغدغپه ییهاو    نمونپه ید رأیپخر ،یر واقعیغ یهادادن و ده

ن ا پول در سپطوم مخت پف رقابپت یپبپه ا دیپ واند متضمن س مت انتخابپا  باشپد  بایآن م
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 مخت پپف، یهاها بپپا رسپپانهوگوهپپا و مصپپا بهغپپا ، منپپاظرا  و گفتی، همچپپون  ب یانتخابپپا 

ن رقابپت نپپزد یو همچنپپ یاسپیس یهپپانایمطبو پا  وابسپپته بپه  ر یهپپالیها و  ا ادداشپتی

 طرفداران و هواداران  و ه شود 

ز ا یکپیانتخابپا   یم پت و  فپ  سپ مت برگپزار یانت از رأی پ ملـا: یاوا ا  رأیص  - 4

ر د اسپت کپه یم پت امپانت ید کپرد کپه رأیپنه است  فرامپو  نباین زمیمهو در ا یهادغدغه

شپپان موظفنپپپد بپپا  مپپام  پپپوان در  فپپ  و سپپپ مت آن یار مسپپوو ن امپپپر قپپرار دارد و ایپپاخت

س از ن انتخابا  و هو دی  از انتخابا  و هو  ید ر  هبکوشند  س مت انتخابا  هو به م

 یاسپیس تیپنپد انتخابپا  از زمپان آغپاز فعالیبپه  مپام فرا دیپانتخابا   و ه دارد  به واقپق با

سپ مت انتخابپا   ت  ف یانتخابا   و ه شود  مسوول ییج نهاینتا دییم و  أها  ا ا   نام

، یاسپپیس یهپپاب کپپه همپپه  نام سپپت،ین ننگهبپپا ی نهپپا بپپا سپپتاد انتخابپپا  کشپپور و شپپورا

ان نقپ  خواهنپد ین میا دهنده دریرأ یهاها، هواداران و  وده، رسانهیانتخابا  ینامزدها

 داشت 

 ،ینقپ   اسپ ماانتخابا   پراز  یگر از ارکان برگزارید یکی بات:در اوتخا ییگراقاوشن  - 5

اسپت کپه  یز از ا پولیپن ییگران قپانونیپاسپت  ا یبپه ضپوابط قپانون یبندیو دا ییگراقانون

ان و نپپپپپاظران و نامزدهپپپپپا  پپپپپا هپپپپپواداران و یپپپپپهمپپپپپه فعپپپپپا ن  پپپپپانه انتخابپپپپپا ، از مجر

  واننپدین به قپانون مو بودیبا  س  یاسیسگران یباشند  باز بندیداد بدان یکنندگان باانتخا 

بپپه  یبنپپدیا    پپخ  پپدم دایپپم پپت در انتخابپپا  را فپپراهو کننپپد   جرب یر مشپپارکت واقعپپیمسپپ

ن خواسپت همچنپان در یپسپپرده نشپده اسپت و ا یقانون، هنوز از خاطرا  م ت به فراموش

 ارد قرار د 1398اسفند ماه  ا در انتخاب یاسیس یها در مطالبا  م ت از  نام

  و بپپودن انتخابپپا ی فپپ  رقپپابت یگپپر،  پپ   بپپرایم  ظپپه د بــشدن اوتخابــات: یرقــابت  - 6

و  ضپپر   ی، اسپپ م، قپانون اساسپپیاسپت کپپه بپه نظپپام اسپ م یاسپپی ضپور همپپه فعپا ن س

 یسپ مسپته نظپام ایانتخابا  شا یهااز شاخصه یکید فرامو  کرد یامام)ره( معتقدند  نبا

 ین معنپپا کپپه بپپا  ک پپر و  عپپدد نامزدهپپایبپپودن بپپد یتت  رقپپاببپپودن انتخابپپا  اسپپ یرقپپابت

 ن مسپو ه خپودیپدهنپدگان و پود داشپته باشپد  ایرأ ین  بپرای   انتخابا  و گز یانتخابا 

  یآن خواهد بود که مو پب افپزا یشدن انتخابا  و درشور یاز  وامل مال ر در  د یکی

 کنندگان در انتخابا  خواهد شد ا  شرکتیاشت

د سپرانجام بپه یپاب یاسپیدان رقابت سیها در مم  ظه آخر آنکه همه     :ینیگزاصلح - 7

اسپت کپه « یسپا رستهیشا»نجامد؛ چراکپه بپدون شپ  یها و نامزد ا    بنیبهتر ن یگز

ار آن کم  کند و بر  وان و اقتپد یو روند رو به رشد نظام اس م ی واند به کارآمدسازیم

 د یفزایب

 

 ؟یا منفیا مثنت است یآ یانتنابات یفضا یساز یدوقطن - 18

دان ارائپپه آراء و یپشپکل گرفتپه اسپپت  انتخابپا  م یاسپیبپر رقابپپت س یشا  انتخابپا ، مبتنپ

د ر یپپ ر و مفکپپه  پپذا  ییبپپا آنهپپا اسپپت  آن کپپا  ینظپپرا  مخت پپف و موا هپپه افکپپار  مپپوم

 یاسپیقابپت ساسپت کپه ر یعپیطب موا په خواهپد شپد  یان باشد، با اقبال  مپومیمشتر یبرا

از  یاسپیس یان هپایپشپتر همپراه باشپد و  ریب یو کسپب را یروزیپد یبرا یجانا یگاه با ه

ان آن یپن میپدر ا یرنپد  نکتپه اساسپیبهپره بگ یا  روانپیپو  م  یغپا ی ب  یشپگردها یبرخ

و  قابپپل  یشپپود کپپه  امعپپه را بپپه دودسپپتگ یل بپپه دوقطبپپید  بپپدیپپاسپپت کپپه  ا پپل رقابپپت نبا

 بکشاند  
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 یاسپیس یهپاا پزا  و گروه یكشور هرچند ممكن اسپت بپرا یاسیس یفضا یزسایدوقطب

 یشپك  بعپا یداشپته باشپد، امپا ب یو انتخابا  یاسیس یهاژه در رقابتی، به وییدستاوردها

ا  انتخابپپپپا  یپپپپان  جربیپپپپن میپپپپو  امعپپپپه خواهپپپپد داشپپپپت  در ا یاسپپپپینظپپپپام س یز بپپپپرایپپپپن

شپود یخطرنپاك م ین مپدل وقتپیپسپت  اند نبپوده اینهو و دهو چندان خوشا ی مهوراستیر

باخپپت بپپدل شپپود؛  - اخپپتب یـ باخپپت و  تپپبرد یـ بپپرد بپپه بپپازبرد یآن بپپه  پپا یكپپه بپپاز

 ی پاطف - یا ساسپ یبپه سپو ی ق نپ یتی امعپه را از وضپع یكپه فضپا یدرشپد  یهایباز

 آورد یو آشو  را فراهو م یریو درگ یمناقشا  ا تما  یهانهیدهد و زمیسو  م
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 د؟یدادن رس یدر را یتوان به حجت شرعیچگونه م - 19

ده شپده بنپا نهپا« ی جپت شپر »بر داشتن  ینید یسا رو انتخا  در نظام مردم یان رأیبن

 ینپه ا پ   و رأیم گزیشپناخت و  شپخ یبپرا ی، آدمپینپید یهپاا  و آموزهیپاست  در ادب

ا نداشپتن یپنا پوا   یارهپایداشپته باشپد و از  و په بپه مع ید  جپت شپر یپبا یدادن به و

 یر  ق پیپغ یارهپایبر ظواهر و ا ساسا  و فپارا از مع ین  مبتنی  و گزیشناخت و  اق

ته اسپت، ز قرار گرفین ینید بزرگان دیمخت ف مورد  أک یهاوهین مسو ه به شیز کند  ایدره

د یپپبا»نپپد: یفرماینپپه مین زمیپپ پپرا ت در اکپپه بپپا  یاز  م پپه رهبپپر معظپپو انقپپ   اسپپ م

 یاد كپه اگپر خپدیپبرو ید از راهپیپبتوان یعنپید؛ یپدا كنیپن خود پان و خپدا  جپت دید، بپیبگرد

ن یبپپ ل یپپن دلیپپد بپه اییپپد بگویپپد، بتوانیپداد ین فپپرد رأیپپل بپه ایپپد شپپما بپه چپپه دلیمتعپال درسپپ

 ید رأیپپپپپال را پپپپپت برویپپپپپد و بعپپپپپد بپپپپپا خیپپپپپفپپپپپراهو كن یل و  جتپپپپپیپپپپپخود پپپپپان و خپپپپپدا، دل

 ( 31/2/1376)«د یبده

ا یپشپود ی ا پل م ین فپردیقپی  یپا از طریپنپه ین زمیپاست کپه  جپت در شپرع در ا یعیطب

اگپپر »د دارنپپد: یپپ أک یکننپپد  رهبپپر یرا معرفپپ یت فپپردین و  پپا ب  پپ  یآنکپپه افپپراد امپپ

ن باشپپد، سپپالال ی وانپپد امپیكپپه مپ یگپرید، از دیشناسپپید؛ اگپر نمپپیپپم بدهید،  شپخیپپ وانیمپ

 (28/2/1382)«د یكن



 چگونه رای دهیو؟ ---------------------------------------------  /30

ل و برهپان یله با داشتن دیدر  الت اول یشود داشتن  جت شر یطور که مشخم مهمان

بپا  خواهد بپود کپه یبر  جت شر  یمبتن ین و م زم شده است  به واقق انتخابیقر یاقنا 

 د ینام« هوشمندانه یانتخاب»ت همراه باشد و بتوان آن را یمنط  و  ق ن ینو 

 

 تواند باشد؟یم یچه موارد ینع انتناب عقالنموان یمهمتر - 20

دن بپه هپدف را بپه یهستند کپه ا پازه رسپ دنهان یها و راهزناندام یر انتخا   ق نیدر مس

 ار بود   ید هوشیدهند و نسبت به آنان بایدهندگان نمیرأ

 اسپپت؛ چراکپپه« کورکورانپپه یرویپپد و دیپپ ق »ل افپپراد بپپه یپپر مین مسپپیپپن آفپپت در ایاولپپ -1

و  ی  و بررسپپیپپ اق یدارد، از  م پپه آن وقپپت گذاشپپتن بپپرا ییدردسپپرها یتخپپا   ق نپپان

ن آاسپت کپه اغ پب افپراد از  یانپهین هزیپاسپت  ا یانتخابپا  یشپناخت نامزدهپا ی    بپرا

 د کنند ین مسو ه  ق یدهند که در ای  میاکراه دارند و  ر 

 نپه مط پو یگز یهاشاخصه ارها ویدادن، نشناختن مع یدر رأ یگر هوشمندیراهزن د -2

ن اسپت کپه بزرگپپا ییهاهینپه ر پوع بپه رهنمودهپپا و  و پین زمیپپار در ایپن معیاسپت  بهتپر

انپد کپه در رأس آنپان رهبپر معظپپو هپا قپرار دادهار م پت و  ودهیپمپورد ا تمپاد  امعپه در اخت

 قرار دارد  یانق   اس م

 یهابپه شاخصپه ی پو هیو ب  ماللفپه یه بر یگر از موانق انتخا  مط و ،  کید یکی -3

 یژگپیو ید دارایاست کپه شپا یانهیکرد، انتخا  گزین رویجه ایگر نامزد ا    است  نتید

رد  پا د  پ   کپیپگر خواهد بود  بپه واقپق بایط دیباشد، اما فاقد  د مط و  شرا یابر سته

 ز کرد یبه نامزدها دره یبعدط  و ه شود و از نگاه   یبه همه شرا

 ت انتخابپا  را ناکپامیپر  ق نیاسپت کپه مسپ یگری ساسا  و  واطف، راهزن دغ به ا -4

رد کپپه یپپگیآنقپپدر بپپا  م یانتخابپپا  یهپپاجانپپا  رقابتیخواهپپد گذاشپپت  متأسپپفانه شپپور و ه

تخپپا  ر  و انیهپپا بصپپشپپود و ا ساسپپا  و  پپب و بغ یمپپه راه رهپپا می عقپپل در ن یهپپاگام

 کند  یس ب م یآگاهانه را از آدم

ز ات یپ ذف  ق ن ینه را برایآلوده است که زم یانتخابا ، بستر یشدن فضا یقطبدو -5

 د شپدنیاه و سپفیانتخابپا  و سپ ی انه انتخابا  فراهو خواهد کرد  بپا دوگانپه شپدن فضپا

 یهاها و ماللفپهرود و شاخصپهیسنج  کنار م یواقع یهاارها و م کیگر معینامزدها، د

اسپپت کپپه معمپپو    ین در  پپالیپپن  افپپراد خواهپپد شپپد  ایار گپپزیپپ، معیر واقعپپیپپو غ یسپپاختگ

را  یکپید، یپسپد درا فا یگپریرا کپام    پال  و د یکپیسپت کپه یاد نیها آنقدر زنهی فاو  گز

 رانگر  یرا و یگریو د یمنج

 گپپرین بپود، دیسپت کپپه اگپر چنپپیگر نیکپپدی فپپاو  و  فپو  نامزدهپپا بپر  ین البتپه بپپه معنپایپا

 یهپپاد بپپر آن اسپپت کپپه رقابتیپپداد، ب کپپه  أکیرا از دسپپت مپپت خپپود یپپو هو یانتخابپپا  معنپپ

 ورد کپپه بپپه قربانگپپاه  قپپل و آوردگپپاه  واطپپف و  پپب یپپبپپا  بگ یید  پپا  پپایپپنبا یانتخابپپا 

 ل شود یها  بدبغ 

بپود  معقپول و هوشپمندانه خواهپد یدبخ  انتخابا ین موانق و  بور از آنها، نوی و ه به ا

 یز انتخپا  فپردیپجپه آن نیخود  مل خواهپد کپرد و نت یدهنده در آن بر  جت شر یکه رأ

 را فراهو خواهد آورد   یاس م مج سسته خواهد بود که مو با   اق  یکارآمد و شا

 

 مطرح شده است؟ ین با چه منطقینش مسوولیگز یالزم برا یارهایمع -21
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ه آن یاسپت كپه در سپا ین مترقیا كام و فرام ی،  اق   م یروم و  وهره  كومت اس م

و پپود افپپراد  یان  امعپپهیافپپراد  امعپپه آمپپاده خواهپپد شپپد   زمپپه چنپپ ینپپه رشپپد و  عپپالیزم

ف اداره  امعپپه را داشپپته باشپپند و بتواننپپد اهپپدا ییاسپپت كپپه  وانپپا یتیسپپته و با پپ  یشا

 یبپرا ییهاتیارهپا و  پ  ین سپبب در اسپ م معیرا ماق  کننپد؛ بپه همپ ی کومت اس م

 نپوان شپده اسپت کپه و پود آن در مسپوو ن، شپرط  زم  یاس م اکمان و مسوو ن نظام 

ارهاسپپت  بپپه ین معیپپز بپپه  پپداوم ایپپشپپان اسپپت و ا تبپپار  اکمپپان نیا یابیتیمشپپرو  یبپپرا

 یقپی ق یکه بپه معنپا ین معنیدانست، بد« ارهاینظام مع»را  ی وان نظام اس میم ی بار 

 ت دارند، نه افراد  یارها  اکمیک مه مع

ه را مشپخم کپرد ییهان اسپت کپه شاخصپهیپن دیپد گفپت، ایز بایارها نین معییعدر مر  ه  

 طینجپا  کپو اسپ م در بپا  شپرایارها نخواهنپد داشپت  در ایدر  عل مع یاست و مردم نقش

ت از ا کپام یپـ کپه  بعنیفپه مس مینپدارد و وظ یگر ا کپام شپر یبا د ی فاو  ی اکو اس م

آن  ینپیدا  یپا  و روایپکپه آ ینپیز از ا کام دین کند در با   کومتیـ  کو ماست یشر 

 شود    یرویرا مشخم کرده است، د

ك از مرا پپپل یپپپدام مپپپردم در كپپ»ن سپپالال کپپپه یپپپدر بپپپا  ا یاخامنپپه یالعظمهللاتیپپپ ضپپر  آ

ارهپا را یشارع مقدس، مع»دهند: ین داسخ میچن« نق  دارند ی کومت اس م یریگشکل

كپه  ن اسپتیه ایـ و فرو قضین اس می بار ند از مك ف ن مردم كهیان كرده است  بنابرایب

گپر یا كپام د ا همپهن مر  په، م پل برخوردشپان بپیپـ برخوردشپان بپا ا كومت، مال آنهاست

نجپپا ین كپپرده اسپپت  ایارهپپا را معپپین و معیپپیه را  بین قضپپیپپاسپپت  شپپارع مقپپدس، ا یشپپر 

 (15/11/1376)«دارند  را ین  كو و معرفت شر یمردم، نق  مالمن و معتقد و  امل به ا

کپه  ییارهپایهپا و معم ک ین آن است که در نگاه اسپ م  مپامین بینکته قابل م  ظه در ا

 یشپان مشپخم شپده، همگپیت ایو بپه  نپوان شاخصپه  پ   ی اکمان نظپام اسپ م یبرا

، را یارهپا در  پاکو اسپ مین م ک و معیکه و ود ا ین معنیاست  بد یمعطوف به کارآمد

 داند  یم یدن به هدف  کومت اس میس زمه ر

و کپپه یشپوی، متو پپه می اکمپان و مسپوو ن نظپپام اسپ م یبپا برشپمردن سپپه شاخصپه ا پپ 

داف اسپپت و دن بپپه اهپپیاسپپ م در رسپپ یاسپپینظپپام س یت  م پپیپپها،  زمپپه موفقشپپرط یهمگپپ

طبقپه  ایپخاص  یا  باریافراد  ین فکر نبوده است که برایر، وگرنه خداوند متعال در ای غ

شپان سپو  دهپد؛ یت از ایپگپران را بپه  بعیگپران قائپل شپود و دیخپاص از د یتیخاص، شأن

کپه قپرار  یتیت اسپت، مسپوولیر  مسوولی، مسو ه دذیچراکه در باا  کومت مسو ه ا  

باشپپد؛ وگرنپپه شا   ینپپیرا بپپه انجپپام رسپپاند کپپه همانپپا  اقپپ  اهپپداف  کومپپت د یاسپپت کپپار

 به همراه ندارد   یگاه و شأن خا ید مسوول  افر یبرا یت در نظام اس میمسوول

و از  وامپپل مهپپ یکپپیاسپپت کپپه غف پپت از آن بپپه  یقتپپیها  قتیارهپپا و  پپ  ی و پپه بپپه مع

ها و ماپدود تیل دادن  پ  یپل شپده اسپت   ق ین  بپدیمغپر  زمپ یاسیس یهااناطاط نظام

 ییهپابه م ک ی و هیو ب یاسیو س یتیری، مدی رفا    م یهاتیکردن آن  نها به    

است و یاخ   از س ییکه ماصول  فکر  دا« به اخ   یبندیدا»و « س مت نفس»چون 

 در یاسپپیس یدردازهیپپدر نظر یدر غپپر  اسپپت، امپپروزه بپپه چالشپپ ین از  پپوزه  کپپومتیپپد

سپو ید گفپت سکو ریپشود  در واقپق بایدا نمی ل آن د یبرا یغر  مبدل شده است که راه

ه نرانپپده، ب کپپه یبپپه  اشپپ یاسپپیـ سیو  قپپو  ا تما  یه قانونگپپذارن را از  پپوزیپپ نهپپا د

  کومتگران  ذف کرده است  یارهایاست و از م ک و معیز از  وزه سیاخ   را ن
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 برخوردار است؟ یمالحظاتاز چه  ینیاصلح گز -22
بعپپد از ا پپل  ید رهبپپر معظپپو انقپپ   اسپپ میپپن ا پپل مپپورد  أكید بتپپوان گفپپت كپپه دومپپیشپپا

ت انتخپا  ا پ   یپباشپد  معظپو لپه در بپا  اهم« انتخپا  ا پ  »، ا پل ی پداك رمشاركت 

ف یپك  ك یپاست، انتخا  ا    هو  یف الهیك  ك یهمچنان كه ا ل انتخابا  »ند: یفرمایم

آن  همراه است که بدون  و ه به یبا م  ظا  ینیگزالبته ا   ( 31/2/1376)«است  یاله

 د ی وان به هدف رسینم

م و انتخپا  یقپت اسپت کپه  شپخین  قیمسائل مهو در انتخا  ا     و ه به ا از یکیـ 1

از  یریپا    بر هده مردم گذاشته شده اسپت، نپه بپر  هپده مسپوو ن و نخبگپان و در  عب

ت كپه سپین یر البته بدان معنپین  عبیخوانده شده است  ا« هنر مردم» ینیگز، ا   یرهبر

ن سپپتند، ب کپپه بپپپدایر  بپپپا نخبگپپان و آگاهپپان نو مشپپو ییازمنپپد راهنمپپایم پپت ن یهپپا وده

نتخابپا  رنپد و م پت در امپر ایو بگیهپا  صپم وده یسپت نخبگپان بپه  پایمعناست که قپرار ن

رشپاد ه نخبگان و آگاهان م ت  نها در سط  ایمق د نخبگان باشند  به واقق رهنمود و  و 

گاهانپه آآزادانه و البته به م ت واگذار شده است كه  ییو نهایاست و  صم یباق ییو راهنما

ه ن كننپپد و هپپر چپپیپپیمپپورد   قپپه خپپود را  ع یبرونپپد و نامزدهپپا یرأ یها پپندو  یبپپه دپپا

 خواهد بود  ید نظام اس مییند باشد، قطعا  مورد  أین فرایا ی ا ل خرو 

دارنپپد: یاند و بپپا  پپرا ت ا پپ م مرهبپپر معظپپو انقپپ   انتخپپا  را بر هپپده مپپردم گذاشپپته

م خودشپپان  تمپپا  یشناسپپند، طبپپ   شپپخیرا م یانتخابپپا  یدشپپان نامزدهپپامپپردم اگپپر خو»

اده اسپپتف یانتخابپپا  یهپپان ین در گزیر و متپپدیشناسپپند، از افپپراد بصپپی مپپل كننپپد؛ اگپپر نم

 (14/11/1390)«كنند 

انتخپا   یبپرا ید  جپت شپر یپدر انتخا  ا پ   آن اسپت کپه با یاز م  ظا   د یکیـ 2

انپد، نگهبپان  بپور كرده ید شپوراییپكپه از  أ یافپراد» یرهبپر و  در نگپاهیخود داشته باش

دادن  ید بپپه  پپرف رأیپپسپپت كپپه مپا باین ین بپدان معنپپیپپامپپا ا( 28/2/1380)«قانونپا   پپالاند 

را  د گشپت و ا پ  یپشپان بایبپر نظپر ا یو، ب كپه مبتنپیده یو و به هر كه شد، رأیقنا ت كن

ت  یر كپس  پ  هپ»د دارنپد: یپلپه  أكمعظورو نین البته هنر مردم است؛ از اید كه ایبرگز

دا یپ ر را دها گشپت و  پال ن  ال ید در بید شود،  ال  است؛ اما بایی أ یدر مراكز قانون

شپپتر یكپپار را د یرهبپپر (17/2/1384)«ن، هنپپر شپپما مپپردم اسپپت یپپو او را انتخپپا  كپپرد  ا

د؛ یپدا كنیپخپدا  جپت دود پان و ن خید، بپیپد بگردیپبا»دارنپد: یاند و با  را ت ا  م مبرده

 یرأ ن فپردیپل بپه ایپد شپما بپه چپه دلیمتعال درسپ ید كه اگر خدایبرو ید از راهیبتوان یعنی

 بعپد بپا ود یپفپراهو كن یل و  جتپیپن خود پان و خپدا، دلیل  بین دلید به ایید بگوید، بتوانیداد

 ( 31/2/1376)«د یبده ید رأیال را ت برویخ

شپناخت و  یا  ا     آن اسپت کپه ضپمن آنکپه بپرادر انتخ یاز م  ظا  ضرور یکیـ 3

 یارهپایبپر مع یداشپت و مبتنپ ید  جت شپر یبا یدادن به و ینه ا    و رأیم گزی شخ

بپپر ظپپواهر و ا ساسپپا  و فپپارا از  ی  و  نهپپا مبتنپپیپپا نداشپپتن شپپناخت و  اقیپپنا پپوا  

ه د بپپیپپانتخپپا  ا پپ   نبا یگپپر،  پپ   بپپراید ی مپپل نکپپرد، از سپپو یر ق پپیغ یارهپپایمع

ها در یبعضپ»دهنپد: ی  انپذار مرو رهبپر معظپو انقپ نیپنجامپد؛ از این  بیوسواس در گپز

د؛ مشپور  یشوند  شما     خود را بكنیاد میز یشناخت ا    دچار وسواس و دغدغه

 ییكننپپد، راهنمپپا یی واننپپد شپپما را راهنمپپاید میپپكنیكپپه فكپپر م ید؛ از كسپپانیپپخپپود را بكن

عپال مت ید؛ ا پر شپما را خپدایپبده ید و رأیپد،  مپل كنیدیكپه رسپ یاجپهید؛ به هر نتیبخواه

 (3/3/1384)«خواهد داد 
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ز بپپه یپپان م پپت نیپپافتن ا پپ   در میپپ ید  و پپه داشپپت  پپ   بپپرایپپگپپر آنکپپه بایـپپ سپپخن د4

ها و اخپپت ف قهیارهپپا،  نپپوع سپپ یخپپتو نخواهپپد شپپد  بپپا خره  فپپاو  مع یوا پپد یخرو پپ

ز یپپنپپه ا پپ   نیم گزیشپپخ  ك پپر و  عپپدد در  ینپپو شپپود كپپه یمنجپپر م ها، بپپه آنمی شپپخ

ن یپدر ا ید نگران آن بود  رهبر معظو انقپ   اسپ میاست و نبا یعین طبی ا ل شود كه ا

  و، ا پپ یپپسپپت؛  پپال  داریك انپپدازه نیپپها تیالبتپپه  پپ  »نپپد: یفرمایبپپاره بپپا  پپرا ت م

دانپد یرا ا پ   م یدهد و كسیرا م ك قرار م یزیچ یكیها مخت ف است؛ میو؛  شخیدار

 (28/2/1380)«ندارد یدهد  اشكالیگر را م ك قرار میز دیچ یو كس

هپپا یگریفراطد بپپا ایپپنبا ینیگزسپپتهیت و دقپپت نظپپر در شایگپپر آنکپپه  ساسپپیـپپ م  ظپپه د5

 انیپپدر م یریپپد مو پپب اخت فپپا  و درگیپپنبا« ینیگزا پپ  »همپپراه باشپپد، از  م پپه آنکپپه 

اسپپپت، « یم پپپ ی  همبسپپپتگیافپپپزا» ر انتخابپپپا  را کپپپه اقشپپپار  امعپپپه شپپپود و هپپپدف بپپپا 

 یافپراد»دارنپد: یبا  پرا ت ا پ م م یق   اس مرو رهبر معظو انن یدار کند؛ از اخدشه

ك انپپدازه یپپها تیانپپد، قانونپپا   پپالاند  البتپپه  پپ  نگهبپپان  بپپور كپپرده ید شپپوراییپپكپپه از  أ

ك قپپرار را مپپ  یزیپپچ یكپپیت؛ ها مخت پپف اسپپمیو؛  شپپخیپپو، ا پپ   داریپپسپپت؛  پپال  دارین

نپدارد؛  یدهپد  اشپكالیگپر را مپ ك قپرار مپیز دیپچ یدانپد و كسپیرا ا    م یدهد و كسیم

ك نپپامزد  یپپك دسپپته بپپه یپپ یمنپپدد مو پپب اخپپت ف شپپود  مبپپادا بپپه خپپاطر   قپپهیپپنهپپا نبایا

 دایپد ین آ پاد مپردم شپقا  و اخت فپیگپر، بپیك نپامزد دیپگپر بپه ید و دسته ی مهوراستیر

 (28/2/1380)«شود 

کپه  ز از مناقشا  و دامن زدن به اخت فا  در  امعه  ا آنجاستیت  ف  و د  و درهیاهم

گپر او و ی فپ  و پد  را ا پل قپرار بپده»ن بپا  پرا ت فرمپوده بودنپد: یپ  از ایله دمعظو

 یف ممكپن اسپت مقپداریپن  ك یپو  مپل بپه ایدیپد یو، ولپیهو ا سپاس كپرد یایف شر ی ك 

ف یپو  ك یكپردین ببرد، قطعا  انجام آنچه كپه  صپور می ود آورد و و د  را از ب شنج به و

 (12/4/1368)«است،  رام است و  ف  و د  وا ب خواهد بود  یشر 

سپته نجامپد کپه  ا پل آن شکیب ید بپه  فپر  آرائپینبا« ینیگزا   »ـ م  ظه آخر آنکه 6

در  ها را دارد  بپه واقپقیسپتگیان شیباشپد کپه کمتپر یانپهیدن گزیشدن آرا و به قپدر  رسپ

 در انتخابپا  برخپوردار یروزیپب، از امکپان دیپبپه  نپوان رق یکپه نپامزد نا پالا یطیشرا

ه آرا یپق و  جزیپ پال  همفکپر و همسپو بپه  وز یاست و  ضپور متک پر و متعپدد نامزدهپا

نه مورد   قه نق  غرو است و سپزاوار اسپت یبر انتخا  گز ید، دافشاریخواهد انجام

ق یپجمر و د   رکت کرد  پا بپا  یو  فاهو، در مس یبر همدل یانه و مبتنیهمگرا یاقدام در

ن بپپرود، هرچنپپد  ا پپل آن ینپپه نا پپال  از بپپیدن گزیمتفپپر ، فر پپت بپپه قپپدر  رسپپ یآرا

 ن نکند یمورد نظر ما را  أم یژگیباشد که همه و یانهیانتخا  گز

 

ت ید صتالحیتن و تائنگهنتا یشورا یبا توجه به وجود دستگاه نظارت -23

 د شده است؟یانتناب اصلح تاك ینقدر بر تالش براینامزدها، چرا ا

 یناپو ند انتخابا  بپهیآن است که فرا یسته نظام اس میانتخابا  شا یهااز شاخصه یکی

 یعپالن مسو ه رمز  یه بزنند  ایستگان و ا  اان بر مسند قدر   کیت شایباشد که در نها

 ست اد شده یز فراوان بر آن  أکین ینید یهااست که در آموزه ینظام اس م یو ار قا

در اسپ م دانسپت   یاسپیق قدر  در نظام سی وز ی وان دال مرکزیها را متیمسو ه    

ت یت، مشپرو یست که  ا ب آن بدون داشتن  پ  ین یچ مسند قدر یه یدر نظام اس م

از قپدر   یااگپر بپه انپدازه شره یسپ مه زدن بر آن را داشپته باشپد  هپر فپرد در نظپام ای ک
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ت برخپوردار باشپد، وگرنپه  پ  ا مپال آن ید به همپان انپدازه از  پ  یبرخوردار باشد، با

ت بپه یت رمز مشپرو یقدر  را ندارد و قدر  مذکور نامشروع خواهد بود  به واقق    

و  یا رسپستهیاسپت کپه  ا پل آن شا یدر  نظپام اسپ م ین منط   پارید و ایآی سا  م

 ت بر مسند قدر  است یه زدن  ا بان    ی ک

 یهاکسپب قپدر  در  ر په ینامزدهپا یها بپراتیان مسپو ه آن اسپت کپه  پ  یپن میدر ا

ن یپاز ا یسپت؟ و چپه بخشپیانپه چین میپشپود؟ نقپ  نخبگپان در ایمخت ف چگونه ا پراز م

 مردم سپرده شده است؟ یهاند بر  هده  ودهیفرا

 یزیپرطرم یادومر  ه یندی، فرایسا رستهی اق  شا یمعقو نه برا یبندوی   قسیدر 

 یبررسپپ یاسپپت کپپه مطپپاب  بپپا قپپانون اساسپپ ینگهبپپان نهپپاد مر عپپ یشپپده اسپپت  شپپورا

نگهبپپان بپپا اسپپتع م از  یشپپور را بپپر  هپپده دارد  شپپوراکها در انتخابپپا  مخت پپف تی پپ  

 یت  پپپداق ی،  پپ  یتپپیو امن یاط  پپا  یهااط  پپا ، ا پپو از دسپپتگاه یقپپانون ینهادهپپا

 کند  یم یشده کشور بررسنامزدها را مطاب  با قانون نوشته

اد کپرد، بپر یپ یک ر پوان بپه  نپوان ا پراز  پدایها کپه از آن متیاما گپام دوم ا پراز  پ  

اقپق اد شپده اسپت، بپه وی هده مردم گذاشته شده است  آنچه از آن با  نوان انتخا  ا    

ردم واگپذار مپم و انتخپا  آن بپه یهاسپت کپه  شپختیا راز     یانیاو د ی یمر  ه  کم

« هنپپر مپپپردم» ینیگز، ا پپ  یاز رهبپپر یریپپشپپده اسپپت نپپه مسپپوو ن و نخبگپپپان  در  عب

ن را بپر یم خپود بهتپرین مردم هستند کپه بپا شپناخت و  شپخیخوانده شده است  به واقق ا

 نشانند  ینند و بر مسند قدر  میگزیم

نپپه انتخپپا  ا پپ   آن اسپپت کپپه بپپا  و پپه بپپه و پپود دسپپتگاه ی  مطپپرم در زماز سپپالا  یکپپی

  انتخپا ین  پد بپر  پ   بپرایپت نامزدها، چرا  پا اید    یینگهبان و  أ یشورا ینظار 

 پوان یم ین سپالال را در کپ م رهبپر معظپو انقپ   اسپ میپد شپده اسپت؟ داسپخ ایا     أک

كپپس در  پپانه چیالبتپپه هپپ»دهنپپد: ی  میضپپن  وین بپپاره چنپپیپپلپپه در او و کپپرد  معظو سپپت

ن، یت او را ا پ م كنپد  بنپابراینگهبپان  پ   ینكپه شپورایشود، مگر ایانتخابا  وارد نم

ن ینگهبپان كپه امپ یهسپتند كپه شپورا یشپوند، اشخا پیكه وارد  انه انتخابا  م یكسان

اسپپت   ت نمپپودهیاسپپو آنهپپا را امضپپا كپپرده و ا پپ م  پپ   یه اسپپت دپپاین قضپپیپپمپپردم در ا

د یپهاسپت  بان  رفی، با  ر از ای مهوراستیت دارند؛ منتها امر رین، همه    یبنابرا

ن امپپر مهپو اسپپت،  فاضپپل هرچپه هپپو كپپو یپپدا كپرد    مهپپو اسپپت  چپون ایپپگشپت و ا پپ   را د

 (13/2/1376)«ن طور است یك ن، ا یكند  در كارهایدا میت دیباشد، اهم

 

دادن بته  یاز را «اصتلح» یدایكاند یكه به جا ییحرف حساب آنها - 24

 ؟ستی، چندیگویسنن م« صالح مقنول»

دلسپوز  یهااز  وده یر اشهان بخشیاخ یهادر انتخابا  كه در سال یاز سالا   اساس یكی

 ی ، در  پوریانتخابپا  یهپارقابت ین است كپه در فضپای امعه را به خود مشغول كرده، ا

 یسپپازنهیو زم یگروهپپرقابپپت درون یمو پپب نپپو   پپال  یداهایپپكاند یهانپپهیكپپه  ك پپر گز

آن  ی صپپد یت  زم را بپپرایباشپپد كپپه از نگپپاه مپپا  پپ   یانپپهیدن گزیبپپه قپپدر  رسپپ یبپپرا

ز  اضپپپر بپپپه یپپپك از داوط بپپپان  پپپال  نیپپپچ یكپپپه هپپپ ید كپپپرد؛ در  پپپالیپپپسپپپمت نپپپدارد، چپپپه با

 از  انه رقابت نباشند؟  یریگكناره

بپپه  پپال   یرأ»نخبگپپان ا پپولگرا راهكپپار از  ین درسپپ  بپپود كپپه  معپپیپپدر داسپپخ بپپه ا

نه ا    ین نظر، از آنجا كه  فر  آرا در انتخا  گزیبر ا یشنهاد کردند  مبتنیرا د« مقبول
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ن یپان ا پولگرا كاسپته شپود و ایپ ر یو شپده و از سپط  آرایمو ب خواهد شد  ا آرا  قس

ر یپان غیاه ا ولگراكه از نگ یانهیب با و د  آرا بر  ول گزیان رقیاست كه  ر یدر  ال

ن  پپور  یپپرا كسپپب کنپپد، در ا یشپپتریب ی وانپپد رأیدان شپپده و میپپ پپال  اسپپت، وارد م

ت را نپدارد،  پرف نظپر كپرده و بپه یپن مقبولیشتریكه ب ینه ا  اید از گزیان بایا ولگرا

ن آرا را به خپود اختصپاص دهپد  در یشتریت دهند كه خواهد  وانست بیرضا ینه  الایگز

ان ا پ   یده خواهد شد كه هرچنپد از نگپاه همپه ا پولگرایبرگز یمقبول ن  ور   ال یا

دن بپه نفپق یشده است كپه در  پور  بپه قپدر  رسپ یر  الایغ یروزیمانق د یست، ولین

  یپا از طریپز مشپخم اسپت، یپت نیپدن بپه مقبولینخواهد بپود  سپازوکار رسپ ینظام اس م

بپر  یاسپیس یهپا  ا ماع گروهیطر ا ازیکرد  یت افراد را بررسی وان مقبولیم ینظرسنج

ا یپپسپپت،  پپال  یان ا پپولگرا بپپه آن لیپپهمپپه هپپواداران  ر یبنپپدیوا پپد و دا یسپپتیفپپرد و ل

 ن مقبول مشخم خواهند شد ی الا

 دانند:یر را بر آن وارد میز دارد كه اشكا   زین ین نظر البته منتقدانیا

 افت ی وان ینمدگاه ین دیا یبرا یقابل قبول ی جت شر  ینیـ در متون د1

همپپواره بپپر  ی)ره( و رهبپپر معظپپو انقپپ   اسپپ مینپپیانپپا   ضپپر  امپپام خمیـپپ در كپپ م و ب2

 امده است یان نیه مب ی ا از  ال  مقبول سخنچید مستمر شده و هیانتخا  ا     أك

ف و یضپپپع یمج سپپ یریگنپپده مو پپب شپپكلین  نمایبپپه سپپازوکار گپپز ینپپیچننیـپپ نگپپاه ا3

 ناكارآمد خواهد شد 

قپرار گرفتپه و  یاسپیس یهپاط بانه گروه واند مورد سوءاسپتفاده فر پتین راهكار میـ ا4

 و چرخ  نخبگان شود  یسا رستهیمانق شا

ظپپام نانتخابپپا  در  یرنپپد سپپازوکار ا پپ یدذید دارنپپد كپپه میپپن نظپپر  أکیپپدر مقابپپل، مپپدافعان ا

 طیشپپته و  نهپپا در شپپرادا ین راهكپپار ا تبپپار  پپانویپپنپپه ا پپ   اسپپت  ایبپپه گز ی، رأیاسپپ م

سپت یآن ن یمعنپا ن بپهیپابد؛ امپا اییت مینا ال  ار ا نهیآوردن گز یاضطرار و امكان رأ

در  مو پپپود یاسپپپیط سیو بپپپدون درك شپپپرا ییگراو بپپپه ظپپپاهر آرمپپپان یانگاركپپپه بپپپا سپپپاده

بپا  باشپد كپه یبپینپه رقیجپه آن سپپردن امپور بپه گزیو كپه نتیبپزن یانتخابا ، دست به انتخاب

 ار دارد  یفا  ه بس ییگراا ول یهانآرما

  ی  دپما در موا هه با انتخابپا ی واند راهنمایبه هر  ال، دقت در استد ل هر دو نظر م

ر یپدر داسپخ بپه درسپ  ز یرازیشپمكارم یالعظمهللاتیپرو باشد  ضمن آنكه نظپر  ضپر  آ

 ن مسو ه باشد یما در ا ی واند راهنمایم

ا یپآ آوردن  کو باشد، یاگر فرد ا    در انتخابا  ا تمال رأ»شان سالال شده است: یاز ا

د و داشپت در نپزیخپواه یا  جپت شپر یپداد؟ آ یدفق فرد بد ر، بپه فپرد بپد رأ ی وان برایم

را  سپت و شپانس رقابپت بپا فپرد بپد ریاست که ا    ن یخدا؟ )البته منظور از فرد بد، فرد

طپرا  خن یپار خطرناک باشپد و بپد اید ر بسکه ب یدر  ور »ند: یفرمایله ممعظو« دارد( 

 «ندارد  ید مانعیانان باشد، آنچه نوشتهیبا  مورد اطمیاوردن ا     قرین یرا ندارد و رأ

 

 ییبتر چته مننتا یمنتن« یستیدادن ل یرا»و « ستیاعتماد به ل»ک یتاكت -25

 شده است؟ یزیطرحر

کپه بعپد از  یسپتید شپده اسپت  لیپسپت  أکیل یدادن کامل به همه ا ضپا ین الگو بر رأیدر ا

ن یپان  ا پل آمپده اسپت  ایائت ف ا ولگرا یها     و از دل   سا  متعدد در شوراماه

قبپل  یلپه مپد اسپت  معظو یاز رهبپر معظپو انقپ   اسپ م یاقدام مسپتظهر بپه کپ م و مرامپ
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واقعپا   کپه ییهابدهنپد، ا تمپاد کننپد بپه آن مجمو په یخواهنپد رأیکپه م یمردمپ»فرمودند: 

 ین؛ گپاهیطپ یاسپتاهوا ه  الشذپ یسپتند؛ کاالذپذ  یها هستند که قابل ا تماد نیقابل ا تمادند؛ بعض

ـ اسپپاس کپپار، ]باشد[ بپپه انقپپ   یمنپپدت و   قهیپپ پپفا و واقع یسپپت کپپه از روی پپور ننیا

ه، را بدهنپد؛ نپ یشپنهادی  فهرست دیند یایبه انق   ب یمند  قه یـ و از روانق   است

دهنپد  مپردم  و په کننپد و یم ییشپنهادهایـ داوقپا  مقا پد فاسد یـ گپاهگریمقا پد د یرو

شپپنهاد شپپده؛ از طپپرف چپپه یشپپنهاد شپپده اسپپت از کجپپا دیرا کپپه د ییهاننپپد کپپه آن فهرسپپتیبب

نانند، قابل ا تمادنپد انتخپا  یرا که مورد ا تمادند، قابل اطم یشنهاد شده؛ آن کسانید یکس

 (14/10/1394) «بکنند 

ا  بپکپردن اشپاره کردنپد و در « درسپت انتخپا »دار مردم قو به مسپو ه یشان مجددا  در دیا

آنهپپا را  کپپه همپپهیانتخابپپا  ا تمپپاد کننپپد، در  ال ینکپپه مپپردم چطپپور بپپه نامزدهپپا بپپرایا

مکپپن   افپپراد را میپپکایرسپپد کپپه چپپون ی پپور منیبپپه نظپپر بنپپده ا»شناسپپند، فرمودنپپد: ینم

 یبپدهو، بعضپ یأو ریایپآورنپد کپه بیها را من فهرسپتیپا ید بنده هو وقتـ خوویاست نشناس

پپا ا تمپپاد مپپیها را نمن فهرسپپتیپپا یهپپااز آدم نهپپا را[ یکپپه ]ا یکنو بپپه آن کسپپانیشناسپپو؛ ام 

فپپ فپپن فهرسپپت را میپپکپپه ا ینو آن کسپپانیپپکنو ببیانپپد، و نگپپاه مپپکرده یمعر  انپپد چپپه کرده یعر 

شپان فهسپتند، بپه  ر یاین و مپالمن و انق بپیمتپد یهپاآدمنهپا یدم ایپهستند؛ اگر د یکسان

 ن فهرسپت رایپکپه ا یدم نپه، کسپانیپدهو؛ اگپر دیمپ یکنو و به ]فهرسپت[ آنهپا رأیا تماد م

 ی پیق ل کشپور خن، به مسائل اسپتیهستند که به مسائل انق  ، به مسائل د یاند کسانداده

شپپان ا تمپپاد ه  رفکپپا اسپپت، بپپیرآمریغ کپپا ویشپپان دنبپپال  پپرف آمردهنپپد، دلینم یتپپیاهم  

 (19/10/1394)«کنو ینم

انتخابپپپا   ن دورهیدادن در چهپپپارم یز رهبپپپر معظپپپو انقپپپ   هنگپپپام رأیپپپن 1392در سپپپال 

  ن  ضپرایاز ا یدادم  البت ه بعض یشهر رأ یشورا ینفر برا 31من به »شوراها گفتند: 

ن ین ا تمپپپپاد کپپپپردم بپپپپه همپپپپشپپپپناختو، لکپپپپیرا هپپپپو نم یشپپپپناختو، بعضپپپپی  میپپپپرا از نزد

 «دهند یکنند و میشنهاد میکه د ییهافهرست

د دن بپه نپامزیرسپ یبپرا ی، بپه  نپوان سپازوکار«ا تماد به فهرست قابل ا تمپاد»د بر ی أک

شپد یان میپب 1392له در سپال معظو ین  را ت از سویبود که به ا ین باریمط و ، اول

ت یپن معظم ه به طپور  پام  نهپا بپه اهمیاز ا  ین موضوع قابل  و ه و  أمل است  دیکه ا

 فرمودند یم اشاره میمشور  گرفتن از   ما و  ا بان  شخ

 

 قابل جمع است؟« یستیل یرا»چگونه با منطق « ینیگز اصلح»منطق  -26

 یونپپد انتخابپا  بپه ناپپیآن اسپت کپه فرا یانتخابپپا   پراز نظپام اسپپ م یهااز شپاخم یکپی

 ه ن مسپویپه زننپد  ایپا پ   بپر مسپند قپدر   ک یهپان و نامزدسپتگایت شایپباشد که در نها

د شده یآن  أک ز فراوان برین ینید یهاهاست که در آموز ینظام اس م یو ار قا یرمز  عال

 ینپه ا پ   و رأیم گزیشپناخت و  شپخ ی، افپراد بپراینپید یهپاا  و آموزهیپاست  در ادب

ا نداشپپتن یپپنا پپوا   یارهپپایه معداشپپته باشپپند و از  و پپه بپپ« ی جپپت شپپر »د یپپدادن با

 یر  ق پیپغ یارهپایبر ظواهر و ا ساسا  و فپارا از مع ین  مبتنی  و گزیشناخت و  اق

 ا پل  ین فپردیقپی  یپا از طریپنپه ین زمیپدر ا یاسپت کپه  جپت شپر  یعپیز کنند  طبیدره

: د دارنپدیپ أک یکننپد  رهبپر یرا معرفپ یت فردین و  ا ب    یا آنکه افراد امیشود یم

ن باشپپد، ی وانپپد امپپیكپپه مپپ یگپپرید، از دیشناسپپید؛ اگپپر نمپپیپپم بدهید،  شپپخیپپ وانیاگپپر مپپ»

 (28/2/1380)«د یسالال كن
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سپت ین یان و مشور  گرفتن و ا تمپاد بپه آنهپا، راهکپار  پازهیضرور  ر وع به افراد ام

ا انپد؛ امپه کردهیبپه آن  و پ یاادوار انتخابا   ضپر  امپام)ره( و امپام خامنپه یو در  مام

 متفاو   و ه شده است  ییشتر و الگویب یدی، با  أکیه در انتخابا  آ ین  و یبه ا

فپر   د بپه یپنبا« ینیگزا پ  »ن نکتپه  و په کپرد کپه یپد بپه ایپد بایپه دیپن زاویپفهپو ا یبرا

باشپد کپه از  یانپهیدن گزیو بپه قپدر  رسپ ینجامد کپه  ا پل آن شکسپته شپدن رأیب ییآرا

بپه  نپوان  یکپه نپامزد نا پالا یطیار است  بپه واقپق در شپراها برخوردیستگین شایکمتر

 یدر انتخابا  برخوردار است و  ضور متک ر و متعپدد نامزدهپا یروزیب، از امکان دیرق

ه نپیبپر انتخپا  گز ید، دافشپاریپه آرا خواهپد انجامیق و  جزی ال  همفکر و همسو به  وز

بپر  یانپه و مبتنپیهمگرا یاممورد   قه نقپ  غپرو بپوده و سپزاوار آن اسپت کپه در اقپد

متفپر ، فر پت بپه قپدر   یق آرایپر و پد   رکپت کپرد  پا بپا  جمیو  فاهو، در مس یهمدل

باشپپد کپپه همپپه  یانپپهین انتخپپا  گزبپپرود، هرچنپپد  ا پپل آ نینپپه نا پپال  از بپپیدن گزیرسپپ

 ن نکند یمورد نظر ما را  أم یژگیو

دهنپدگان یز انتخپا  فپرد ا پ  ، رأشپود کپه فپارا ایل مین  و ه  کمیبا ا یدین نکته ک یا

ن ایپپان و گفتمپان ا پ   داشپته باشپپند؛ چراکپه انتخابپا ، رقابپت میپپز بپه  ریپن ید  پو هیپبا

ز هسپت  در واقپق ینمخت ف  یـ فرهنگیـ اقتصادیاسیس یهاها و گفتمان ی فکرا  و گرا

ده را بپر  هپت مج پس یمال ر است که گفتمان مورد قبول اک ر یت وقتیانتخا  افراد در نها

ت یپپاداره کشپپور را  اقپپ  بخشپپد   پپال اگپپر  فپپر  آرا بپپه  اکم یبپپرا یزیررد و برنامپپهیپپبگ

منفپپپپرد و  ید بپپپپر رأیپپپپه دارد،  أکیپپپانقپپپپ   زاو یهپپپپامنجپپپپر شپپپپود کپپپه بپپپپا آرمان یگفتمپپپان

 خواهد داشت؟  یادهی، چه فاینیگزا   

شپده فهرسپت ارائه ا تمپاد بپه»و « یسپتیل یمنطپ  رأ»ن نکتپه اسپت کپه آنچپه ی و ه به ا

شپتر یآن را ب یر   مپومیشپود را قابپل فهپو کپرده اسپت و دپذیخوانپده م« نی وسط معتمد

ن آورد یو رأ یت کپرده اسپت و از  فپر  رأیرا  قو یت گفتمانینه موفقیکند، چراکه زمیم

 کند یم یریگفتمان ناهمسو با انق     وگ

 

 داد؟ یرا یستیل با منطقت یفاقد صالح یتوان به فردیا میآ - 27
اد بپه بر منط  ا تمپ یکه مبتن یادهندهینکه اگر رأیمطرم است و آن ا ین سالالین بیدر ا

را  یا افپرادیپشپده نپام فپرد ارائه یان اسپامیخواهد در انتخابا  شرکت کند، در میست، میل

رار قا ین کامل و اسناد و مدارک روشن ا تقاد داشت، آیقیت آن با یافت که بر  دم    ی

ن یپپخواهپپد بپپود؟ در ا یدادن بپپه و یرأ یبپپرا یسپپت مپپورد ا تمپپاد  جپپت شپر یگپرفتن در ل

 د گفت: یباره با

اد   بپه  پفر اسپت؛ چراکپه افپریپبپا  نزدیار کپو و  قریبسپ ین فرضپیاو  ، ا تمال و پود چنپ

ار ینپد بسپیفرا ن ازیاند، همچنپنگهبپان گذشپته یشورا ی تر نظار یست از فیقرارگرفته در ل

عپپدد ان افپپراد متیپپمتعپپدد و از م یهایبررسپپ یانتخابپپا  و در طپپ یهاتپپهی  کمیپپده و دقیپپچید

منپدرج در  یهپاردم بپا چهرهمپ  از یکپه معمپو   بپ یاند و آن هو  وسپط افپرادده شدهیبرگز

 ست آشنا هستند یل

از افپراد  یمنفپ یتپیشهن یریگکه به شکل ییهاایها و  رف و  داز قضاو  یاریا ، بسی ان

 جپت  و مستدل نبپوده و ینیقیاست که  ییهادهیبر شن یمنجر شده، مبتن یاشهان  مومدر 

هاست که چنپدان دهین شنیبرخاسته از ا یکند  لذا اگر نظر منفیجاد نمیافراد ا یبرا یشر 

 خواهد بود  یست  جت شر یا تبار ندارد و ا تماد به ل
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فپپرد  پپدم  یبپپرا ینپپیقیه بپپه طپپور بپپود کپپ یرغو مپپوارد برشپپمرده واقعپپا  مپپوردیامپپا اگپپر   پپ

ه  ضپر  ینپداد   و پ ی وان بپه آن فپرد رأیما  ا ل شده بود، م یبرا یت نامزدی   

لپپپه در آسپپپتانه ن اسپپپتد ل باشپپپد  معظویپپپا یبپپپرا ی وانپپپد  جتپپپینپپپه مین زمیپپپامپپپام)ره( در ا

اگپپر همپپه كسپپانر كپپه در رأس ]هسپپتند[ »فرمودنپپد:  یاسپپ م یانتخابپپا  مج پپس دوم شپپورا

اشپد، د، لكپن شپما بپه نظر پان درسپت نبیپل كنیپشنهاد بكنند كپه فپ ن آدم را شپما وكیند دبرو

 (13/10/1362، 284، ص 18فه امام، ج ی ا)«د یت كنیست بر شما  بعیز نی ا

ب آن قپدم برداشپت و منطپ  یپسپت و  خریف لی وان در  ضعیست که مین بدان معنا نیاما ا

 ر سالال برد یرا ز یستیل یرأ



 

 

 

 

 

 :چهارم ارگفت
 یرا یبه چه کس
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 در انتنابات چگونه است؟ یو مرام رهنر یمش -28

 یرابپ  راهبرد و چپارچو  دارنپد و یمخت ف همواره  یهارهبر معظو انق   در انتخابا 

از نظپپپام را آغپپپ« یا یپپپو   یضپپپرور» یهپپپارهیدر دا یسپپپازدربپپپار کپپپردن انتخابپپپا  گفتمان

  یپشپان از طریابپد کپه منپافق  داک ریسپو   یمردم بپه  هتپ یف که رأن هدیکنند؛ با ایم

 سر شود ی  فرد کارآمد میانتخا  

د جپپپایان آنپپپان ایپپپداها و اطرافیپپپکپپپه کاند یجانپپپا یشپپپور و ه لیپپپدر هنگامپپپه انتخابپپپا  بپپپه دل 

ردم را جانپا  کپاش  مپیداها بپا هیپو بپود: او  ، کاندیخواه ییماتوا یکنند، شاهد دو خطایم

 یأرداها در  پور  یپا ، کاندیپکننپد   انیخپود مناپرف م یها اق  خواسته یر ا  یساز م

هپا تیشوند که در زمان انتخابا  بپدون  و په بپه اولویمتعهد م یکاشب یآوردن به شعارها

  یپبا  بپه م ابپه نکه ا ل انتخایا ین راستا، رهبر معظو انق   برایاند  در امطرم کرده

ت یکننپد بپا هپدایم یشپد، سپعالمسائل کشور باو مبدأ  او   و  له نظام  ف  شود یسرما

ها یو در زنپپدگ دیپپآیمپپردم بپپه شپپمار م یا پپ   موضپپوع کپپه دغدغپپه یپپ یهپپا بپپه سپپوشهن

 کنند   یدهابا  را  هتها و فعا ن انتخ امعه، رسانه یم موس است، فضا

کنپد یجپاد نمیا یتیر ماپدودداها در انتخا  شعایمردم و کاند یبرا ین راهبرد رهبریا البته

بپه منزلپه  ین لاپاظ رهبپرین گفتمان را انتخا  کنند، از ای وانند همیداها میو مردم و کاند
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نپپدگان بپپا سپپخن گفپپتن و یکنپپد  پپا نمایسپپت هپپدف، مقصپپد و ق پپه را مشپپخم می  استرا ژیپپ

 ند  کن یگذارلیدن به آنها ریرس یاورند و در مج س برایب یآن رأ لبر  و یسازبرنامه

انتخابپپپا  در  پپپ   اسپپپت  یبپپپه ماتپپپوا یبخشپپپتیفیفرزانپپپه انقپپپ   افپپپزون بپپپر ک رهبپپپر

آمپپده،  یانتخابپپا  کپپه در قپپانون اساسپپ یانتخابپپا   فپپ  شپپود و چپپارچو  ک پپ یسپپاختارها

ر ینمونه بر سر برگپزار یدار نشود؛ براخدشه  سپتند و نامپهیایم انتخابپا  در مو پد مقپر 

رنپد و یدذیبپا  نمر انپداختن انتخایدر بپه  پأخ راششپو  س مج سی مهور هشتو و رئسیرئ

بپپه  یف الهپپیپپن  ک یپپو از انجپپام ا برنپپدیمپپردم، سپپر بپپه سپپجده م یمشپپارکت  پپداک ر یدر دپپ

مپپد  نظپپر  نپپهینکپپه در انتخابپپا  گزینظر از اشپپوند؛  پپرفیخوشپپاال م یشپپکل زائدالو پپف

ه به ا یگرید نهیا گزیآورده است  یخودشان رأ  یا مخپ یمنتخب آقا دکه فرنیو بدون  و  

قپ   ز رهبر معظو انین 1388  در انتخابا  سال یرو ان یا آقاینژاد یا مد یا آقایاست 

غپر نکپرده و دهنپدگان را چپا  و  یانپد و رأدهنده سپخن گفتهیون رأی یهمواره از چهل م

 شپپانهپپا نشپپان در انتخابا یانپپد  مواضپپق او نکردهیخپپو  و بپپد  قسپپ دهنپپدهیآنهپپا را بپپه رأ

اسپپت و  یکنپپد خواسپپته مپپردم ماقپپ  شپپود شپپخم رهبپپریم یکپپه سپپع یدهپپد،  نهپپا فپپردیم

کننپد،  نهپا یشپان را فرامپو  مینپدگان و شعارهایهمواره دپس از انتخابپا  کپه مپردم، نما

و کنپد، رهبپر معظپیدنبپال م یشگی، قاطق و همیستیرا بدون رودربا یکه مطالبا  م  یفرد

ها و از رسپپانه ی، متأسپپفانه برخپپیرهبپپر یمشپپ بپپرخ فوضپپوع ن میانقپپ   اسپپت  در همپپ

 یمپپپپپال یشپپپپنهادهاینپپپپده را منفعپپپپپل نگپپپپه دارنپپپپد و بپپپپپه او دیمسپپپپوو ن  پپپپ   دارنپپپپپد نما

بپپه  یگپپاهندهنپپد؛ امپا بپپا یها و    مرهیوپت مپپدیت در هیدانشپپگاه،  ضپپو یهاین،کرسپیسنگ

 شپان  پایشپد کپه شپخم او ینپدگان متو په خپواهیدار با نمایسخنان رهبر معظو انق   در د

اد و یافپپراد شپپ یهپپاداشپپته و در دام ها منا پپت طبپپقنپپدهیچپپه انپپدازه ا پپرار دارنپپد کپپه نما

 رند یدار قرار نگهیفاسد سرما یهاانی ر

 

 ؟دارند یاصرار بر انتناب افراد خاص یرهنر ایآ - 29
چ یز هپپانپپد، ابپپه  پپندو  انداخته یمخفپپ ینکپپه رأیگذشپپته ضپپمن ا یهپپادر انتخابا  یرهبپپر

اره افپراد مکتپوم نگپه ا  خپود را دربپیاند و همواره منوت نکردهی ما یان خا یفرد و  ر

 یکپیو  یفکپر مهپو منظومپه یهپااز بخ  یکپیو  مس  بپه قپانون  ییگرااند  قانونداشته

نکپپه یاسپت، فپپارا از ا یاخامنپپه یالعظمهللاتیپ ضپپر  آ یتیریو مپپد یاز ا پول مهپپو رفتپار

 تیپد بپر ر ایپشپان بپا  أکیباشپد، ا یانیپو چپه  ر یانون به نفق چه کسرهاورد  مس  به ق

اند  دهیاز آن دپا دپس نکشپ یاد کپرده و لاظپهیپت مپر  قپانون  أکیپ   مردم، همپواره بپر ر ا

م و نقپپ  آنهپپا در نظپپا شپپاننوشتن سریپپیران در  عیپپکپپه سپپبب شپپده  پپ  مپپردم ا یامسپپو ه

 دابر ا بماند   یاس م ی مهور

وقپپت بپپه مپپردم چیه»انپپد: ان کردهیپپگونپپه بنیخپپود را در انتخابپپا  ا یا پپ موضپپق  لپپهمعظو

   پا بنپده یپد  فقپط یپد، آن کپس را انتخپا  نکنیپن کس را انتخا  کنیو ایگویام و نمنگفته

مپپردم و انتخپپا  مپپردم  یبخواهنپپد در مقابپپل رأ یاسپپت کپپه کسپپان ییکنو و آن  پپایدخالپپت مپپ

 جپهیمردم را بشکنند  هرکس بخواهپد بپا نت یمردم، رأ یمقابل رأ درستند و با مزا مت یب ا

ن، یشپید یهپاگذشپته و انتخابا  یهاسپتو  در سپالیایفتد، بنده در مقاب   میآراء م  ت درب

مقابپپل  ی؛ بعضپپ92، در سپپال 88، در سپپال 8۴، در سپال 7۶ پپور بپپوده  در سپپال نیهپو هم

پا امط  پق نشپدهرا هو مردم  یاند؛ بعضچشو مردم بوده و مردم مط  ق شده ر در یپن  قیپاند ام 

خواسپتند در یبودنپد کپه م یکپه شپمردم، کسپان ییهان سپالیپام  در همپه اان قرار گرفتهی ر
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کردنپد، و  یدان اردوکشپیپآشکار شپد و آمدنپد در م 88ستند؛ که در سال یمقابل انتخابا  ب ا

 جپهیتادم و گفپتو نتسپیبنپده ا هالن سپایپا ]بپود[  در همپه یگپریگر  ور دید یهادر آن سال

 (1/1/96)«دا کند ید  اق   دیانتخابا  مردم هرچه هست با

 

 ؟است ییهایژگیچه و ینده اصلح از نگاه حضرت امام)ره( داراینما - 30

نتخابپا ، م پت در هپر دوره از ا»نپد: یفرمایخپود م یـ الهپیاسینامه ستیامام)ره( در و پ

ن ین  امعپه و ماپرومیکپه غالبپا  متوسپط یماسپ  ی عهد به اسپ م و  مهپور یدارا یوک 

  بپپه یا شپپر  و بپپدون گپپرایپپغپپر   یو بپپه سپپویر مناپپرف از  پپراط مسپپتقیپپباشپپند و غیم

 یاسپ م یهااسپتیمسائل روز و س کرده و مط ق برلیو اشخاص  اص یاناراف یهامکتب

 «به مج س بفرستند 

و کپه یرا انتخپا  کنپ یا پاشخ»شپمرند: ین برمیسته را چنینده شاینما یشان خ   و خویا

ا ر یاسپپ م ید  مهپپوریپپنپپدارد، با یادهیپپاز هپپر  هپپت  پپال  باشپپند  مسپپ مان بپپودن   نهپپا فا

 د م پل مر پوم مپدرس رایپکن یقبول داشته باشپد و از مسپائل روز اطپ ع داشپته باشپد  سپع

 یدم دهنپپد، نپپه از افپپراید مسپپائل را  شپپخیپپد بایپپکنیرا کپپه انتخپپا  م ید  کسپپانیپپانتخپپا  کن

 (12/10/1362)«ستند و مقاب ه کنند ید بایزد بترسند، با ی شر یگریاشند که اگر قدر  دب

انسپته و با مشك   كشور د ییمج س را آشنا یندگینما یا   یهااز شاخصه یكیله معظو

كپپه  عهپپد بپپه اسپپ م و  یردانتخپپا  فپپ یعنپپین، یمسپپ م یو انتخپپا  ا پپ   بپپرا»انپپد: فرموده

 كپه ست، بین یز را بفهمد، چون در مج س، اس م  نها كافیهمه چت آن داشته باشد و ی ی 

ال  است را بفهمد و مط پق بپه مصپیا ا  مم كت را بشناسد و سیباشد كه ا ت ید مس مانیبا

 (4/2/1362)«و مفاسد كشور باشد 

شپان ا  در بركتین انتخابا  مج س)دوره سوم( در  یدر آخر یاس م یانگذار  مهوریبن

ه ران با دقپت  مپام بپیمردم شجاع ا»ند: یفرمایخطا  به م ت م1367ن یوردازدهو فریدر 

 :دهند كه یرأ یندگانینما

 ـ متعبد به اس م و وفادار به مردم باشند؛1

 ت كنند؛یـ و در خدمت به آنان ا ساس مسوول2

 ده باشند؛یـ و طعو   خ فقر را چش3

ن دگایپن، اسپ م رنجدیم مستضپعفن، اسپ یـ و در قول و  مل مدافق اس م دابرهنگپان زمپ4

ك مه، مپدافق اسپ م نپا   كینتان  ارف و در یط و، اس م داكخ، اس م  ارفان مبارزهی ار

 ـ باشند؛ه و آله وس ویَّللاذ   یـ   یمامد

درد، یبپن ین، اسپ م مپرفهی، اسپ م مسپتكبریدارهیرا كه طرفدار اس م سرما یـ و افراد5

 ییكپپایك ك مپپه، اسپپ م آمریپپط بان و در ط بپپان، اسپپ م فر پپترا ت ن، اسپپ میاسپپ م منپپافق

 ند؛ینما یهستند، طرد نموده و به مردم معرف

انپد، دهكه در  فكر خود خدمت به اس م و مارومان را ا ل قپرار دا ین كسانیز بیـ      م6

 «ست ین یگران كار مشك یبا د

 

چتته  یدارا العتتالی()مدظلتته یانتتده اصتتلح از نگتتاه امتتام خامنهینما -31

 ؟است ییهایژگیو
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ر در انتخپپا  ا پپ   یپپز یارهپپای پپوان بپپه معیشپپان میانپپا  ایمجمپپل و گپپذرا بپپه ب یدر مپپرور

 د:یرس

و بتوانپد    كنپدیپد،  طبیپفهمی امعپه م یكپه شپما بپرا یازیپاسپت كپه بپا ن یا    كسپ»ـ 1

 (3/3/1384) « امعه را برآورده سازد  یازهاین

مپپپردم دل  یكپپپه بپپپرا یكپپپه بپپپه فكپپپر مردمنپپپد؛ كسپپپان ید؛ كسپپپان رنكپپپه  پپپال  یكسپپپان»ـپپپ 2

ه، در یقضپپائ یكپپه  اضپپرند بپپا همكپپاران خودشپپان در دولپپت، در قپپوه یسپپوزانند؛ كسپپانیم

دهنپد؛ بك كار بزرو انجام یمخت ف، دست به دست هو بدهند و با ا ااد و ا فا ،  یهابخ 

 (4/2/1387) «را انتخا  كنند  ی ور افرادنیا

 كپه بپه  پال یكسپ یعنپیداشپته باشپد؛  یفقر و فسپاد  پزم  پد یكنشهیر یه براك یكس»ـ 3

 (17/2/1384) «ماروم و مستضعف دل بسوزاند  یقشرها

ر یپپو غ یاقتصپپاد شپپرفت كشپپور و  وسپپعهیو د یاسپپت كپپه هپپو بپپه  رقپپ یا پپ   كسپپ»ـپپ 4

اد یپز چنان ماو و ما  نشود كه ار  وهما  مربوط به  وسعه، آنیشد، هو زیندیب یاقتصاد

 (17/2/1384) «ف غافل بماند یمظ وم و ضع یقشرها

ا و آخپر  یپن مپردم، فرهنپگ مپردم و دنیپشت مپردم، دیاست كه به فكر مع یا    كس»ـ 5

 (17/2/1384) «مردم باشد 

 باشپپد و مسپپائل کشپپور را بفهمپپد؛ هپپو مسپپائل یاسپپیفهپپو و درک س یدارا دیپپبا نپپدهینما  »6

ور کشپ یتهپایمپردم و اولو یازهپایو ن یهو مسائل داخ پدشمنان را و  یهاو  وطوه یخار 

بدهنپد و  یاررا مطپرم کننپد، شپع یامسپأله هپا،تیاولو تیپنباشد که بپدون ر ا طورنیرا  ا

 (7/1/1371)«  نندم ت و دولت مشکل درست ک یبرا

آن     شپودیها به مراکز  رو  و قپدر  متصپل شپوند، کپار خپرا  ماگر چنانچه نامزد  »7

 ی پو و فپ ن اربپا  و فپ ن دولپدار یکه با دول ف ن شرکت و ف ن کمپان یمج س یندهینما

انون بپردارد، قپ عپل کنپد،  نونقپا داننپد،یهپا  زم مکه آن یمجبور است آنجائ د،یایمج س ب

کپز بپه مرا دیپ  نپه باخپوردیبپه درد مپردم نم نپدهینما نیپدر قپانون بکنپد  ا  یی وسعه و  ضپ

از دپول  دیپایب ی  کسی موم یبه  رو ها یاول  ید، و نه به طرمتصل بو یشخص ی رو ها

 رد،اددو برابپپر اشپپکال  نیپپبپپه وکالپپت مج پپس برسپپد؛ ا نکپپهیا یمصپپرف کنپپد، بپپرا المپپالتیب

 (19/10/1390) «مردم مراقب باشند  دیرا با هانیاشکال مضا ف دارد  ا

لت او بپه  پدا یبنپدیدا او بپه اسپ م باشپد، یبنپدیاسپت کپه دا ی پال  آن کسپ یندهینما»  8

شپد، ن نیپباشپد  اگپر ا یباشد، مرز او با دشمن مرز مشخص یاو به منافق م  یبندیباشد، دا

« م پپپپت در واقپپپپق نخواهپپپپد بپپپپود  ینپپپپدهینخواهپپپپد بپپپپود؛ نما یخپپپپوب ینپپپپدهینما نپپپپده،یآن نما
(22/12/1386 ) 

لسپوز و دآمپد، کار ن،یمتپد کپهنی بار  اسپت از ا ندهینما طیشرا نی ربه نظر من مهو  »9

ه شپما آرزو و را کپ یهمپان کپار  مپق شپد، یانپدهیچهپار شپرط در نما نیشجاع باشد  اگر ا

 (24/11/1382)« انجام خواهد داد  د،ی وق ق دار

 رود،یو مپالمن و شپجاع بپه مج پس مپ یم ت  انق بپ نیا لیکه به  نوان وک یآن کس  »10

 ن؛ی پریو انق ب نی رو مپالمن نی رشپجاع وییو مالمن و شجاع باشد  اگپر نگپو یانق ب دیبا

 دهنپپد،یگونپپه از خپپود درخشپپ  نشپپان م نیپپمپپردم کپپه ا وی ظپپ ی پپوده نیپپ اقپپل در سپپط  ا

 (1/12/1374)« باشد 

 

 گاه مردم باشد؟ هیتواند تکیمجلس چگونه م ندهینما کی -32
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 و« بپودن یمردمپ»و  یدامن، دپاکیی،  پدالت، دارسپای مده در  کومت   پو یهاشاخم

،  فپ  یاسپ م یمسپوو ن  مهپور یاز کارکردهپا یکپیاست  دس اساسا  « با مردم بودن»

ا یپ بکپه  پواد  و  یه، در زمپانیپن رو یپو در کنپار مپردم بپودن اسپت  ا« یمردم هیرو »

ازمنپپپپد یکنپپپپد  مپپپپردم در  پپپپواد  و رخپپپپدادها، نیدا میپپپپد یشپپپپتریت بیپپپپافتپپپپد، اهمیا فپپپپا  م

شپان را بشپنود یهاآن بگذارنپد و  رف یهاکه سر به شپانه یگاههیهستند،  ک «گاههی ک»

 گاههیپپرفپپق مشپپکل و مانپپت آنپپان انجپپام دهپپد   ک ید، بپپرایپپآیو هپپر کپپار کپپه از دسپپت  برم

ن اسپت کپپه یهمپ ید و  پپواد ، مسپوو ن و  اکمپان آن کشپورند  بپپرای امعپه در زمپان شپدا

اسپت، در « یانسپان فپهیوظ»  یپرغو آنکه یده،   ید ضور مسوو ن در کنار مردم  اد ه

د خپود را یپنپده مج پس بای  نمایپز هسپت  یپن« یو  قپوق یشپر  یافهیوظ»، ینظام اس م

را پت و  یدوار شپوند و هپو زنپدگیپام یبپه نظپام اسپ م گاه مردم قرار دهد  ا مردم هپوهی ک

 هپپت مپپردم اگپپر افپپرادن  یپپداشپپته باشپپند، از ا یسپپار نظپپام اسپپ مهیرا در سا یبخشپپآرام 

مپپل فپپه خودشپپان  یدوار باشپپند آنهپپا بپپه وظیپپ واننپپد امیو داکپپدامن را انتخپپا  کننپپد، م یمتقپپ

ار ل آنهپا رفتپیپرند و مطپاب  میگیکنند وگرنه در خدمت زرسا ران و زورمداران قرار میم

 کنند یم

 

چگونته ممکتن خواهتد  یاز نگاه رهنر یتحقق اهداف انقالب اسالم -33

 بود؟

کپه  یدر داسپخ بپه درسشپگر ی مپدن اسپ م اقپ ه و رهبپر نهضپت   امعپ یامام و راهنمپا

راهپپ  »فرمودنپپد: « سپپت؟یچ ین اسپپ میراه برافپپراختن دپپرچو  مپپد ن نپپو»ده بپپود: یدرسپپ

د بپپه یپپبا ی  نسپپ یپپنهاسپپت؛ یا  ایکپپه آن خصو پپ یا ی  خصو پپیپپاسپپت بپپا  یت نسپپ یپپ رب

ورپپپـ البتپپپه یغ شپپپگام، خودبپپپاور،یابتکپپپار، د ین، داراید شپپپجاع، باسپپپواد، متپپپدیپپپایو پپپود ب

 یسپتین بایپو، امپا ایا  را دارین خصو یاز ا یاریما امروز در نسل  وان بس شبختانهخو

شپته باشپد، مپان داشپته باشپد، سپواد دایا یسپتیو  بایپ زم دار ین نسپ یـ چندا کندیگستر  د

 یبپپرا یکپپاف زهیپپداشپپته باشپپد، انگ یر  داشپپته باشپپد، شپپجا ت داشپپته باشپپد، خودبپپاوریپپغ

رد، یپ رکپت داشپته باشپد، هپدف را در نظپر بگ یو فکپر یباشپد،  پوان  سپم  رکت داشپته

ما »ن یرالمالمنیر امیچشو را به اهداف دور متو ه بکند و به  عب مج  ر  هللاا     یدگ؛ زنپ«تا اا  

  ک مپه یپت  رکپت کنپد  در ین هپدف و بپا  پدیپخود  و و ود خود  را بگپذارد در راه ا

ا ر ی، انق بپیدشپمن یاز رو هایضپن اسپت  بعیپا یبپانق  ی، معنای  مو ود انق بی یعنی

 ر،یپداننپد[؛ نپه خیانضپباط ]می و په، بیسپواد، بیب یرا بپه معنپا یکننپد  انق بپیبد معنا م

 ن،ی پپد یانضپپباط، دارا یسپپواد، دارا یدارا یعنپپی یا  فاقپپا  درسپپت بپپه  کپپس اسپپت  انق بپپ

 نسپل  پوان نسپل،ن یپو  ایپزم دار  ین نسپ ی  چنی قل، خردمند  ما  ی رکت، دارا یدارا

 (28/7/1395)«ماست 

 

 د؟یآیبه چه كار كشور م یگریانقالبه یروح  -34

شبرد اهداف یدر د یگریه انق بیت رو یبارها بر ضرور   قو یرهبر معظو انق   اس م

 یه انق بپیرو  یریر فراگیکه در مس یاند و در نقد  م کرد آنانسخن گفته یانق   اس م

شپپان، بپپا کپپه بپا ق و یخداونپپد نخواهپپد گذشپت از آن کسپپان»کننپپد، فرمودنپد: یم یاندازنگسپ

ف کننپد؛ یمپا  ضپع یهپان مپردم مپا و  وانیرا در بپ یانق بپ هیپکننپد رو یم یشان سعانیب



 به چه کسی رای دهیو؟ -------------------------------------------  /44

ن م  پت اسپت  آن وقپت یپن م  ت اسپت، روم ای ان ا یانق ب هیگذرد    رو ینها نمیخدا از ا

ن را خپپدا یپپ  کنپپد در انقپپ  ، ایف کنپپد و  شپپکیه را در مپپردم  ضپپعیپپرو ن یپپکپپه ا یآن ق مپپ

 (11/2/1398)«د؟یخواهد بخش

در  ییوردهاکپپه چپپه دسپپتا کنپپدین سپپالال موا پپه میپپرا بپپا ا یها اشهپپان  مپپومهین  و پپیپپا 

 یهپاتیاز اولو یکپید بپر آن بپه یپدر  امعه نهفته است که  أک یگریه انق بیگستر  رو 

کننپد یشپاهده مرا م یله چه خطرا پبدل شده است؟ معظو یانق   اس ممدنظر رهبر معظو 

اهپد از کشپور را مر فپق خو یچپه مشپک   یگپریژه دارنپد؟ انق بید وی أک هن مسو یکه بر ا

 ر اشاره کرد:ی وان به   نوان نمونه به موارد زیدر  وا  م کرد؟

  ممکن است یه انق بیـ  داوم انق   با رو 1

  است یت نسل انق بیدر گرو  رب یمدن اس مـ  اق   2

  ممکن است یه انق بیشرفت کشور با رو یـ د3

  است یه انق بیدر گرو  ف  رو  یـ  ز  و اقتدار م 4

  ،  اف  کشور در برابر دشمن استیه انق بیـ رو 5

  است یگریه انق بیدر گرو رو  یت ساخت درونیـ  قو6

  استااله انق   است یبرا یرانق بیغ یهاشهیاند مانق رواج یه انق بیـ رو 7

 

 شرفت كشور دارد؟یدر پ یریچه تاث یه انقالبیروح -35

ن ی پپر پپوان مهویر رفپپق مشپپک    امعپپه را میشپپرفت و  وسپپعه کشپپور و  رکپپت در مسپپید

کنپپد  همپپه ین میپپیمسپپوو ن کشپپور را  ع یت کشپپور دانسپپت کپپه  هپپت  رکپپت  مپپامیپپاولو

  یپکشپور را  د ویاز مشپک   مپردم بگشپا یاد گپرهیپمخت پف، با یهاهها در  ر پتیفعال

و مصپال   ی پا  م پیف مخپ  ی ر کنپد، وگرنپه اقپدام یپشپده نزد یزیپرگام به اهداف طرم

ق یپشرفت و  جمید یکشور به سو یهایریگ هت یکشور خواهد بود؛ اما سو  دادن  مام

ه بپدون کپاست  یها و الزاما فرو یند دازمی امعه ن ی عال یها برایها و انرژهمه  وان

 د یبه  مر نخواهد رس یمین رسالت  ظیآن چن

بپوده اسپت کپه در  یقپو ییهپاآن اسپت کپه اقپداما  بپزرو در کشپور ماصپول اراده قتی ق

ن بزرگپپان را یپپا ینپپیآفراند  آ پپار نق ن و انقپپ   دچپپار اناپپراف و  زلپپزل نشپپدهیپپر دیمسپپ

و  ی، فرهنگپی، اقتصپادیتپی، امنیاسپیس یهاو در  ر پهن ین سپرزمیپخ ای وان در  اریم

سپپرد  ید امپور را بپه دسپت افپرادیپمشک   کشور با فقر یمشاهده کرد؛ لذا برا یا تما 

انق   و م پت را بپاور دارنپد   یهابرخوردارند و با همه و ود آرمان یه انق بیکه از رو 

  ک مپپه یپپز کپپرد  در یپپد درهیپپ  بان و انقپپ یپپبپپه افپپراد متزلپپزل در راه د یبخشپپتیاز اولو

شپپرفت کشپپور یگفتمپپان د ید رمپپز و مو پپور  اپپول و دال مرکپپزیپپرا با یگپپریه انق بیپپرو 

مپال ر  یروهایر نزد همه نخبگان کشور و نیفراگ ید به م ابه گفتمانیه باین رو یدانست  ا

ه یپو ن ریپز  مسپ  بپه ایپرد  در طول چهار دهه گذشپته نیو کارآمد در امور کشور قرار گ

: یمبوده است  بپه فرمپوده رهبپر معظپو انقپ   اسپ  یشرفت نظام اس میت و دیرمز موفق

و  یگپریو و هپر  پا از انق بی  رفتپیو، دپی مل کپرد یبعد از ر  ت امام، ما هر  ا انق ب»

ن یاست  بنده در ا یتی  واقعین یو؛ ایو و ناکام شدیو،  قب ماندیغف ت کرد ی رکت  هاد

په ایدر ا یریمسوول بودم؛ اگر  قصها خودم سال ر هپو هسپت  یپن  قیپن مط ب باشپد، متو  

و؛ ی  رفتپیو، دپیل  رکپت کپردیپآن ر یو، بپر روی رکپت کپرد یو،  هپادیبود یهر  ا انق ب
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نکپپه یو، بپپه شپپرط ایو برسپپی پپوانیو  میو،  قپپب مانپپدیو و غف پپت کپپردیکپپرد یهپپر  پپا کو پپاه

 (14/3/1395)«و ی  بروید یو و انق بی رکت کن یانق ب

 

 قرار دارد؟ یمعرض چه آفات در یه انقالبیروح -36

و  ی وانپپد بپپه نپپابودیاسپپت کپپه م ییهپپادا  و لغز یپپدر معپپرو  هد یهپپر  نپپب  و  رکتپپ

د  پپ   کپپرد و از آن یپپت آن بای فپپ  سپپ مت و مصپپون یاناطپپاط آن خپپتو گپپردد، لپپذا بپپرا

 ریرامپپون مسپپیت و در دسپپیمصپپون ن ین آفپپت زدگپپیپپز از ایپپن یخواهمراقبپپت نمپپود   پپدالت

د یپپبا  بپپور از آن یقپپرار دارد کپپه بپپرا یاخطرنپپاک و نابودکننپپده یهپپادر گاه یگپپریانق ب

ر یشپپتن در مسپپن گپپام بردایانپپد کپپه در  پپون آنگپپاه در معپپرو انارافیپپار بپپود  انق بیهوشپپ

بپپا  ندانپپد و یخپپود را م پپزم بپپه ا پپول و چپپارچو  گفتمپپان انق بپپ یانق بپپ یهپپا اقپپ  آرمان

 رند یر اناراف قرار گیدر مس ییگراا ول یبور از اس و  و مرزها 

 اسپت، یخته با  وانیکه برخاسته از شجا ت و آم یه انق بیرو  :یگریو افراط ی. تندرو1

اده یپپون اگپپر در دام زیپپاسپپت  انق ب یگپپریو افراط یاده رویپپبپپه شپپد  در معپپرو آفپپت ز

تبپپار خپپود را از دسپپت داده و در  پپاده زود ا  ی پپیر شپپوند، خیاسپپ یگپپریو افراط یخپپواه

دن خواهد بود که  پز ضپربه ز یاناراف یانیاناطاط و ه کت خواهند افتاد و  ا ل آن  ر

 نخواهند داشت  یدستاورد یها و انفعال و بدنامبه آرمان

نپد، یبیهپا م اقپ  آرمان یبپرا یاز آنجا که خپود را مجاهپد یانق ب :ینی. تکبر و خشد برترب2

 یعنپامرا بپه  یین  نهپایافته و ایگانه یانه ا تماع بیود ممکن است که خود را در مز ی یخ

ن یوع مهمتپپریو شپپ ینفسپپان یهاوسوسپپه یر کپپرده و بسپپتر را بپپرای فسپپ ی فپپو  و بر پپر

از دسپت دادن اخپ ص  فپراهو آورد  -باشپد  ینیبکه کبر و خودبزرو  - یروم آدم یماریب

 زود  پا ب  را بپه در گپاه ی پیاسپت کپه خ یبا  ق ،یت مومن انق بیو شرک آلود شدن ن

 اند اناطاط و اناراف خواهد غ ط

خواهان آن اسپت کپه  دالت ی  رویدا  دیگر از  هدید یکی: ییو اوحصارگرا ی. تنگ وظر3

 انگارانه اسپت کپه همپهمط   ین خطا برآمده از نگاهیر  ایند و  غیبب ی نها خود را انق ب

 ست  یآن قائل ن یبرا یاانهیده و  د مید یکیز را  فر و یچ

، افتپپپادن در دام ونیپپپانق ب ی  رویاز آفپپپا  دپپپ یکپپپی :یو تـــزار دگ یوگـــر ی. ســـطح4

 یسپازو گفتمان یبخشتیدر هو یدیک  یاست  شعارها  نا ر یو شعارزدگ ینگریسطا

ازمندنپپد   نپپب  یتر  خپپود بپپدان نها در  ر پپه بسپپط و گسپپشپپهیهسپپتند و مکا پپب و اند

شپعار  دیازمند خ   و  ولیخود ن یهار نمودن اهداف و آرمانیفراگ یز براین یخواه دالت

مپ   نهپا در سپط  شپعارها بمانپد و از   یسپت کپه  نصپر انق بپین بدان معنا نیاست  اما ا

  ر غافل شود دا و دنهان اموید یهاهیر باز ماند و از فهو  یشه و  امل و  دبیبه اند یبخش

ــشوا5 ــگر و ییگرا. خش و  ینپپی، خشپپونت،  نجپپال آفریان درخاشپپگریپپم ینسپپبت: یپرخات

 ی  شپجا تد در شپجا ت  سپتجو کپردیپرا باگپری انق بیشپه یو ود ندارد  ر یخواه دالت

نپه یت و مهار شده و در  ر ه رفتپار بپا طمانیریر  مدیر و بصیاد  قل و  دبیکه  ات انق

 کسپویه شده است  خشو وخشونت از همرا یستادگیت و ایو آرام  و ا تدال و البته قاطع

گپر یگر ماصپول نداشپتن منطپ  و اسپتد ل و از دید یماصول ضعف نفس است و از سو

کپه اگپر  نجامد،یب یط بد به خشونتینبا یخواه   دالتیرونی   وامل بیسو ماصول  ار

 و اناراف قدم نهاده است   یری دبیر بیدر مس یانق ب یروین شد، نیچن
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 ینق بپادارد کپه  ییهپاچارچو  یخواهه  پدالتیپمپرام و رو : اخالق یمر ها دنی. در وشرد6

و  یگپرین چپارچو  سپرآغاز  بپور از انق بیپد خود را م زم به آن بداند که خپروج از ایبا

اخپ   اسپت  یگپریانق ب ین مرزهپایاز مهمتپر یکپیاناراف خواهد بپود   یافتادن در واد

 ه یتپب و مپرام هپدف وسپن مکیدهد  در ایاد خود قرار میخواهان را در انقکه رفتار  دالت

  پپوا  و در یهپپاد از راهیپپبپپزرو با یدن بپپه آرمانهپپایرسپپ یکنپپد، لپپذا بپپرایه نمیپپرا  و 

 چارچو  اخ    مل کرد  

 

 گردد؟یدر جامعه م یه انقالبیف روحیموجب تضع یعواملچه   -37

ه ماندن اسپت  مانپدن در  بهپ ی بانق، ونیانق ب ی  روید ییها و دشوارهای  از سختی

و پپود  ین رهزنپپانین بپپیپپط بپپد، و در ایون، مقاومپپت و اسپپتقامت میپپ پپ  و در  پپف انق ب

 یدگسپتایرا سسپت کپرده و او را از ا ی     شپده و اراده انسپان انق بپیدارند که مانق طر

از  جیرکنپپد و بپپه  پپدیمنپپق م یخپپواهیو آزاد یط بر  پپدالتیدان مبپپارزه و  پپداوم مسپپیپپدر م

کنپد و یم یین خروج گاه بصور  انفعال و انزوا خودنمایسازد  ایون خارج می ف انق ب

نه از گذشپته همپراه اسپت  کپه متاسپفا یمانیار جاع و بازگشپت و نپدامت و دشپ یگاه با نو 

آن  یابپر یفراوان یهابخ  و  دالت خواه، نمونه یآزاد یهاخ مبارزا  و نهضتیدر  ار

   وان برشمردیم

 نفپوش»نپد: یفرمایم یاسپ م نظپام مو پود در درون یدهایپ هد نیپیدر  ب یرهبر معظو مقام

 ینتهپایز بپه و اشپتغال یاط بیپهپا، دنآرمان بپه نسپبت  وانپان د در اشهانیجاد  ردیفساد و ا

 ینق بپ نا پر ا انیپدر م ی جم  پ یزنپدگ و بپروز   ئپو در  امعپه را ت یو زندگ یویدن

 یبپپرا و انقپپ   اسپپ م و دشپپمنان گرد اسپپتو  قپپب ار جپپاع کپپرو یر میاز  پپأ  ییهانشپپانه

 (15/10/1373)«هستند  یانق ب  امعه  یدر  آن شدن جیخود در انتظار را اهداف  اق 

د: سپازنیرا مطپرم م ییهاخود بهانپه یه وادادگی و  ی، برایرگیانق بمان شدگان از یدش

 یآورنپپد، بپپرایبهانپه م یوادادگپپ یآورنپد، بپپراید کپپه میپپنیبید و میشپنویکپپه م ییهابهانپه»

 ز  پوو شپده یپر کپرده، همپه چییپا  غیپن اسپت کپه دنیپآورند؛ بهانه هو ایبهانه م یمانیدش

سپن  پدالت و  پدالتیشپود؛ از اول   پاری پوو نم ییزهپای  چیخب،   یط بخ  پا امپروز   

سپپن اسپپتق ل م  پپییپپظ پپو  غ یزشپپت ر نکپپرده،ییپپانسپپان  غ  رییپپ غ یو  پپز   م  پپ یر نکپپرده،   

بهانپه  ر کپرده،ییپا  غیپنکه دنیست  ایر نیردذییگر که  غیاز ا ول د یارینها و بسینکرده، ا

و؛ ینکپه مپا رفتپار خودمپان، هپدف خودمپان، آرمپان خودمپان را  پوو کنپیا یشود بپراینم

 یگپر معنپی پوو شپد، د ییهپدف نهپا یشپود؛ وقتپیآرمان  وو شپد، راه  پوو م یوقت

 اسپت، یدیپد کپه راه  دیپد به سمت هپدف  دیروید، می رکت کن یندارد که شما در راه قب 

 (26/6/1392)است   یگریراه د

ار، یبسپپ یهپپا یر در کنپپار رویپپاخ یهادر طپپول سپپال یت آن اسپپت کپپه انقپپ   اسپپ میپپواقع

شپپپگام مبپپپارزه و یز  پپپزو دیپپپنکپپپه گپپپاه نپپپام آنهپپپا  یز داشپپپته اسپپپت و کسپپپانیپپپن ییهپپپاز یر

انپپد کپه امپپام رفته یگپرید یون خپارج شپپده و بپه وادیپانپد از  پپف انق ببوده یخواه پدالت

و؛ یپ  داریو، هو رویز  داریاست که ما، هو ر یهیبد»ن اشاره دارند: یبدان چن یاخامنه

  یپخاطر بپهبودنپد، بعپد فپردا  ی  روز انق بیهستند که  ین را  کسانیام ابارها بنده گفته

  کپپار یپپها هسپپتند کپپه یگرداننپپد  بعضپپیا بنپپا  ، از انقپپ   روبرمیپپا باپپ  یپپ، یا ارضپپه

 پ   -شپود یبهشپان م یی   ایدر  ی  ظ مید یفرو کن -رد یگیخ ف  وق عشان انجام م

پپا ا ن کپپار نپپا   اسپپت  یپپشپپود کپپه از انقپپ   روبرگرداننپپد؛ این مو پپب میپپبپپا آنهپپا اسپپت ام 
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و مسپپائل گونپپاگون، از انقپپ    ی، مسپپائل خپپانوادگیاطر مسپپائل شخصپپخها هپپو بپپهیبعضپپ

 (19/10/1394)« انق   است   یهاز ینها ریز ؛ ایشود رین میگردانند  ایروبرم

  وانپپد مو پپب ار جپپاع و بازگشپپت و دسپپتیون اسپپت و میپپن انق بیکپپه در کمپپ ییهپپادر گاه

  2، یکار  ماافظپپپه1 برشپپپمرد: پپپوان ین میچنپپپگپپپردد را  یانق بپپپ یهپپپادن از آرمانیکشپپپ

  دچپپار 6،   مر پپو  شپپدن5، یط ب  قپپدر 4، یخواه  منفعپپت3، ییاگرایپپو دن یط برا پپت

  یافراط ییگرا   مل7، د شدنیشبهه و  رد

 

تتا چته انتدازه  ییجتوانگرامنتنی بر بیانیه گام دوم انقالب استالمی،  -38

 نده مجلس باشد؟یشاخص انتناب نماتواند یم

مهپپو کشپپور در آغپپاز دهپپه  لیاز مسپپا یکپپیکشپپور  تیریدر مپپد ییو  پپوانگرا ییایپپومسپپاله د

 لیاز مسپا یکپی پوان  رانیاسپت  چپرخ  نخبگپان و رفپت و آمپد مپد یدپنجو انقپ   اسپ م

مهپو و  یاست که در مپورد آن با هپا یاسینظام س یو کارآمدساز یتیریمهو در مبا ا مد

 است  دهیقابل قبول بدل گرد یا   به بایانجام شده است و  قر یگسترده ا

وده همپپراه بپپ یرهبپپر معظپپو انقپپ   اسپپ م دیپپبارهپپا بپپا  اک ریپپاخ یهامهپپو در طپپول سپپال نیپپا

  پپوان بپپا  نپپوانیکپپه از آن م زیپپن یه گپپام دوم انقپپ   اسپپ میپپانیب یاسپپت  مخاطبپپان ا پپ 

انپد نیران زمپیپکپرد،  وانپان ا ادی" یدر دهه دنجو انق   اس م یفست انق   اس می"مان

 یشپده بپه سپپو یده و  پپداوم راه طپیپبدسپت آنپان ماقپ  گرد یسپپ منپده روشپن نظپام ایکپه آ

آمپده  هیپانین بیپشپان دنبپال خواهپد شپد  در ای وسط ا یاس م یب ند نظام  مهور یهاآرمان

 یشپپمندان  پپوان، فع پپا ن  پپوان، در همپپهیران  پپوان، کپپارگزاران  پپوان، اندیمپپد»اسپپت: 

ن و اخپ   یپد یهاز در  ر پهیپن و یالم  پنیو ب یو فرهنگ یتصادو اق یاسیس یهادانیم

 (22/11/1397)«ت دهند یر بار مسوولیخود را به ز یهاد شانهیت و  دالت، بایو معنو

انجپپام شپپد، بپپا برشپپمردن  1398ن روز خردادمپپاه یان کپپه اولپپیدر  مپپق دانشپپجو یرهبپپر

 اق  نقپ   ی م  یع راهکارهاه گام دوم، به موضویانیبر ب یانق   مبتن ی رکت  موم

 نیپنجا من ایشود؟ اینها چه میا یجهینت»ند: یفرمایت می وانان درداخته و در نها ینیآفر

ت یریمپد یه د به  ر پهنها[، کشاندن نسل  وان متعیام که سرانجام ]اادداشت کردهی ور 

افتپد یا  فپا  م هپان راهینسل  وان از ا یت برایریمد یکشور ]است[،     ورود در  ر ه

 یران ارشپپد نظپپام از  م پپهیت شپپد، و مپپدیریمپپد یو طبعپپا  اگپپر نسپپل  پپوان وارد  ر پپه

پپد ]شپپدند[  یهپپا وان پپد  ز  یهپپاه مپپن گفپپتو  وانکپپ-متعه  د یپپواقعپپا  با یعنپپی، یال هپپمتعه 

کشپور  ین وقپت آن  رکپت  مپومآ -یال هپ ز  یدرست ک مه یباشند؛ به معنا یال ه ز 

 «رد یگیکند و انجام میدا میکند، سر ت دیدا مید طبعا  استمرار

ت یریبپه  ر په مپد یال هپن  پرا ت در بپا  ضپرور  کشپاندن نسپل  پوان متعهپد  ز یا

ن یپاسپت کپه ا یعپی  طببزرو در  ر ه اداره کشور باشد یدبخ   اولی واند نویکشور م

 زیپنر قپوه مقننپه ها دتی  رو و سپپردن مسپوولید در انتخابپا  مج پس دپیرا با یی وانگرا

 یهپپامج پپس و ورود چهره یاندازچپپرخ  نخبگپپان و دوسپپت یو  زمپپان بپپراییمشپپاهده نمپپا

 یهپپاد انتظپپار داشپپت کپپه ا پپزا  و گروهیپپده اسپپت و بایفپپرا رسپپ ی پپوان و درنشپپاط انق بپپ

شپاخم  بپر یفراهو آورند و هپو مپردم مبتنپ یانق ب وانان  یداردانیفضا را برا م یاسیس

کارآمپپد  یمج سپپ یریگهنپپد و  ا پپل آن شپپکلنمپپره د یانتخابپپا  یامزدهپپابپپه ن یی پپوانگرا

 باشد  یبر اقتضائا  دهه دنجو انق   اس م یمبتن
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ت یتد رعایتبا یتمالحظاچه  ییجوانگرادر مقوله چرخش نننگان و   -39

 شود؟

ر یاسپپت  پپا از مسپپ یم  ظپپا  اساسپپ یازمنپپد  و پپه بپپه برخپپیر  اقپپ  نیدر مسپپ یی پپوانگرا

د یپخطاهپا بپه  هد یبه خپاطر برخپ یخین فر ت  اریط نگردد و ایافراط و  فر   دچاری ا

 بدل نشود 

 د آنیپبا یتیت و مسپوولیپاست که متناسب بپا هپر مامور ی ام و ک  یمفهوم یی   وانگرا1

 کپه اسپت یاسپیس – یف نمود  به  نوان نمونپه نمپاز  معپه از  م په امپور ا تمپا یرا  عر

 تیپپمقبول و و اهپپت ،یفقهپپ – ی  مپپ تی پپ    م پپه از ییهایسپپتگیشا از دیپپبا آن بیپپخط

 بپه  معپه نمپاز در یی پوانگرا شپ  بپدون  باشپد برخپوردار     و یاخ قپ ا تبپار ،ی موم

 ن امر مو ب ضعف نماز معپهیکه ا چرا  ستین ساله 30  ا 20  معه ائمه انتخا  یمعنا

 یو قشپر یسپطا یاشپتد دقپت نمپود کپه بردیو کاه   ضور نمازگزاران خواهد شد  لذا با

 د یدچار اناراف ننماا ر یر راهبردین  دبی، اییاز  وانگرا

 دیپپنپد باین فرآیپاسپپت کپه در ا یگپرید یران گذشپپته، م  ظپه  پدی  اسپتفاده از  جربپه مپد2

اسپپت کپپه ماصپپول  یه ارزشپپمندین  جربپپه بپپه م ابپپه سپپرمایپپد  ایشپپیاند یریآن  پپدب یبپپرا

ت کشپور قپرار یرید در خپدمت مپدیپاست کپه با یوزت و  جربه و   و آمیان سال  ق نیسال

ن یپا یدهنپد  بپرایبه هدر نم یرا به سادگ ینه ارزشمندین گنجیا چنیدن یچ  ایرد  در هیگ

ا  یپجرب ل داد و از یمنسپجو و مسپتمر  شپک یامشپاوره یهپاویفکپر و   یهپاد ا ا یپکار با

نپان رار داد  بپه واقپق  واران  پوان قپیران گذشپته اسپتفاده نمپود و آن را در خپدمت مپدیمد

 یدن بپپه ق پپه هپپایر را  پپا رسپپیبپپر  مپپار  سپپاخته شپپده گذشپپتگان بگذارنپپد و مسپپ ید دپپایپپبا

 شرفت و  وسعه کشور ادامه دهند ید

اسپت  بپه واقپق  یران  وان ضروریت مدیو  رب یچرخ  نس  یبرا یزمیمکان ی  طرا 3

 دن بپپهیقبپپل از رسپپ یریمپپد نمپود کپپه هپپر ینپپه شپپده را طرا پپیمپپد  دار و نهاد ینپپدید فرآیپبا

ه بپران  پوان کپارآزموده و آمپاده ی، در کنپار خپود مپدیغال و خط بازنشسپتگتان مد  اشیدا

 یو یرا بپرا ینیگزیال را ت بتوان  ایکشور دهد  ا با خ یتیریستو مدیل سیرا  او یکار

 تیریر  مپدیدپذ ید کپرد کپه در آغپاز دهپه دپنجو انقپ   اسپ میپانتخا  نمود  فرامپو  نبا

سپت و انتظپار ی  آزمپون و خطپا نیپکسب  جربپه از طر یبرا یگاهیکشور،  ا ییا را یها

 یرادا ینیب قپوانین کپار  صپویپن خطا همراه باشپد   زمپه ایت ها با کمتریریرود که مدیم

مخت پف  یهاکپردن آن در سپازمان یا یپو  م  ی پد یریپگین مهپو و دیپمعطوف به  اقپ  ا

 یتیریر مپدییپاز  غ یاز مشپک   ناشپ یون شپ  بخپ  مهمپفتپد، بپدین ا فا  بیاست  اگر ا

 و بود  یدر کشور موا ه نخواه یتیریده و با گسست مدیکشور  ل گرد

 سپت ین یسپته سپا ریدر  قابپل بپا شا یی پوانگرا ید  و ه نمود که در منطپ  رهبپری  با4

مپور اآنکپه ا یپستگان را  ذف نمود و ی، شایید بر  وانگرایست که بتوان با  اکینگونه نیا

 بپاوررا نپدارد  بپدون شپ   یو  خصم انجپام کپار یستگیسپرد که شا یرا به دست  وان

ن یپد نسپبت بپه ایپت اسپت و بایسته و  ا ب    یبر سپردن امور به  وانان شا یرهبر

 نجامد ین یمانه ا خاش شده به فساد و ناکارآمدیکرد  کیشاخم دقت  زم نمود  ا رو

 یت  ساسپیپ، موقعیدیپار داشپتن منا پب ک یپقدر  و در اخت ت آن است که کسبی  واقع5

به آن هر  یابیدست یبه آن چشو طمق دارند و  اضرند برا یابیدست یبرا یاریاست که بس

 یا    پخ سپال هپایپر دا بگذارنپد  متاسپفانه  جربیرا ز یکرده و خطوط قرمز فراوان یاقدام
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و یو  صپم یتیریدر منا پب مپدت از آن دارد کپه  ضپور انگشپت شپمار  وانپان یپر  کایاخ

 یغالپب و آقپازاده ماپور یاسپیان سیپدو  ر یکیکشور، اغ ب  ات نفوش روابط ژنت یساز

ت کشپپور را یریدر مپپد یینپپد  پپوانگراینپپده فرآی وانپپد آیز مین رونپپد فسپپادانگیپپبپپوده اسپپت  ا

 یل کنپد  بپرایرفپت  بپدیضد آنچه انتظار م یتید کرده و به اناراف بکشاند و به وضعی هد

بپه  یابیکپرد  پا رونپد دسپت ینمپود و کپار یشپید چپاره اندیپنپ  باین خطپر از همیپمقاب ه با ا

سپپپردن امپپور بپپه  یر بپپرایرقپپو بخپورد و مسپپ یسپپا رستهیبپپر شا یت در کشپپور مبتنپپیریمپد

 د یت فراهو آیسته و  ا ب    ی وانان شا
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ن مکتپب، یپت اسپت  در ای، داشپتن  پ  یر  قدر  در نظام اس میاز ارکان مهو دذ یکی

ت ی د  پا ب  پ یپاز قدر  برخوردار باشد، به همان اندازه با یابه اندازه شره یاگر کس

 باشد، وگرنه    ا مال آن قدر  را ندارد 

 ت مسپو ه ضپرور   و په بپهیپبپه اهم یمخت فپ یهادر مناسپبت یظو انق   اسپ مرهبر مع

سپ طه  یلپه در نفپانپد  معظودهید ورزیپ أک یت در نظام اس میر  مسوولیدذ یت برای   

  ّللذ امپر ا   ان الاكپو ا   »د: یپگویاس م است كه م»ند: یفرمایها  متیبدون  و ه به    

كس  پ  نپدارد بپر چیكنپد  هپیم یرا نفپ یات ظالمانپهیپن  كپو، هپر  اكمیپا«  اهی عبدوا ا   ا

شپپده باشپپد و مپپردم او را رفتهیدذ یارهپپایمع یت داشپپته باشپپد؛ مگپپر آنكپپه دارایپپمپپردم  اكم

 (13/11/1370)«رفته باشند یدذ

و  ی پپار یتیگپپاه مسپپوولین  ای پپرین  پپا دانی ریها در همپپه سپپطوم از  پپالتین  پپ  یپپا

قپانون »رد: یپگیقپرار م ید رهبپریپنگونپه مپورد  أکیاسپت کپه ا یقتپین  قیپاسپت و ا یسار

ت،  پپا یریمخت پپف مپپد یهپپاگانه و ردهسپپه ی، مسپپوو ن قپپوای مهوراسپپتی، ریرهبپپر یبپپرا
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ن كرده اسپت كپه برخاسپته یرا مع یگر  اها ضوابطیشهر و روستا و د یشوراها یهارده

م داده شپود كپه ید  شپخیا راز شود  با دین ضوابط بایاست  ا ید و فكر اس میاز همان د

رد، اگپر مپ ك یپمپردم قپرار گ ین شخم و ود دارد، بعد او در معپرو رأیط در این شرایا

 (13/12/1381)«ا نصب شود، اگر م ك، انتصا  است یمردم است؛  یرأ

هپر  طی، شپرا«ریت و  دبیدرا»و « داشتن  قوا و  دالت»، «با اس م ییآشنا»ن نگاه یدر ا

گپاه را کسپب کپرد  و پپود ی پوان آن  ایاسپت کپه بپپدون آن، نم یدر نظپام اسپ م یتیلمسپوو

 یمسپوو ن نظپام اسپ م یبخشپتیمشرو  یهاست که به  نوان رکن اساسپتین    یهم

نمونپه  یسپت؛ بپراار یپمتغ یگپاهیها نسبت به هپر  ان ماللفهیشود؛ البته سط  ایمطرم م

 دالت[ در همپه] پ»    نپد: یفرمایم یاخامنپه یلعظماهللاتیپدر با  ماللفه  دالت،  ضر  آ

سپت  ین یاسپ م یدر نظام  مهپور یكند و فقط مخصوص رهبری كومت  د  م یهارده

طپور  زم اسپت، بپه یكپه در رهبپر یی ر اسپت و  پدالت و  قپوانیسنگ یف رهبریالبته  ك 

مج پس بپدون  نپدهیه نماسپت كپین نیپ  این، معنایست؛ اما ایمج س  زم ن ندهیم ال، در نما

ارد؛ ر، او هپپو  قپپوا و  پپدالت  زم دیخ وانپپد بپپه مج پپس بپپرود؛ نپپهیداشپپتن  قپپوا و  پپدالت مپپ

 طپپور كپپه دولپپت و قپپوهچپپرا؟ چپپون او هپپو  پپاكو اسپپت و  پپزو  دسپپتگاه قپپدر  اسپپت، همپپان

 اپپت قپپدر  خودشپپان  نهپپا دارنپپد بپپر  پپان و مپپال   امعپپهیه هپپو  پپاكو هسپپتند؛ چپپون ایقضپپائ

 (26/9/1382)«كنند ی كومت م

گپر ید یهاارهپا و شاخصپهین معیپا له آن است که با زائپل شپدند معظوینکته مهو مورد  أک

نکپه مپا در یا»گپاه خپود را از دسپت خواهنپد داد: یت و  ایمشپرو  یمسوو ن نظپام اسپ م

قائپپل  یطیر شپپرایپپوز یمج پپس و بپپرا نپپدهی مهپپور، نماسیرهبپپر، رئپپ یبپپرا یقپپانون اساسپپ

ك ط، مپپ ین شپپرایپپ وانپد انجپپام بدهپپد، ایفپپه را مپپین وظیپپو ایپپاط گفتپهین شپپرایپپبپپا ا و ویپپاشپده

 اسپت كپه قپانون و م پت بپه مپا یارا  و قپدر یپف و اختین وظایت  بر هده گرفتن ایمشرو 

مسپوو ن  هیو چه از بق ین زائل شدند، چه از شخم رهبرین  ناویا یكند     وقتی طا م

 (31/6/1383)«ت هو زائل خواهد شد یمخت ف، آن مشرو  یهادر بخ 
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ن و چپه در  پوزه یاسپت، چپه در  پوزه  قنپ ی  امر نظار ینگهبان  یفه شورایا و   وظ

د یپپانپپد کپپه در اداره  امعپپه، بارفتهیز بپپه  کپپو  قپپل دذیپپن یانتخابپپا   همپپه  وامپپق انسپپان

 یاسپپیو س یا تمپپا  یهپپاتین نظپپار  در فعالیپپاشپپند و ارا داشپپته ب ینظپپار  یسپپازوکارها

روزانپپه هپپزاران مپپورد از  یا تمپپا  ی   امعپپه ضپپرور  دارد  شپپما در زنپپدگیپپروزانپپه 

 یوآمپپپد روزانپپپه و  رددهپپپا، در رفتید  در مسپپپابقا  ورزشپپپیپپپکنینظپپپار  را م  ظپپپه م

ظو مدرسپپه، بپه  نپپوان داور، نپپا ی، در مدرسپپه و دانشپپگاه، در ماپل کپپار و    افپپرادیشپهر

ز یپپکننپپد  پپا همپپه چیرا در  پپوزه خپپود ا مپپال م یفپپه نظپپار ین وظیپپس و    هسپپتند کپپه اید پپ

ها انسپان یا  ا تمپا یپ  ین و مقررا  انجام شود  دپس نظپار  بپرایبراساس نظو و قوان

ـ  بپپا هپپر نگهبپپان هو یمخت پپف و پپود دارد  شپپورا یهااسپپت و در  ر پپه یضپپرور یامپپر

ن  نپوان و در یران بپا همپیا یاس م یگر و ود دارد  در  مهورید یـ در کشورهای نوان

 فپدرال یوان  پالیپ، دیم ل دادگاه قپانون اساسپ ییگر، نهادهاین دیگر با  ناوید یکشورها

انجپپام  یرا بپپه نپپو  یو انتخابپپا  ینپپین نظپپار   قنیپپو    ا یقپپانون اساسپپ ی، شپپوراکپپایآمر

ار ین سپازوکار بسپیپا یانقپ   اسپ م یروزیپران هو بعپد از دیا یاس م یدهند   مهوریم
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و  ینداشپپت یمنپپدقانون ینظپپار  یمپپال ر را در نظپپر گرفپپت  قبپپل از انقپپ  ، مپپا سپپازوکارها

 ینیشپان دسپکپا، نظار یدارنپد، م پل آمر ییکه نظپار  قضپا ییا و   آنها ییقضا یهانظام

ه نکپپیاسپپت، مگپپر ا ین اسپپت کپپه مصپپوبا  منطبپپ  بپپا قپپانون اساسپپیپپفپپرو ا یعنپپیاسپپت؛ 

را در  ینیشپپیمپا نظپار  د یمطپرم شپود  امپا چپارچو  قپانون اساسپ یا ا تراضپیپ یتیشپکا

نگهبپان  ید شپورایید به  أیشدن با یی  از نهایه مصوبا  مج س دینظر گرفته است و ک 

شپد؛ امپا یگرفپت، آن انجپام میرا در نظپر م یگپریشپکل د یعتا  اگر قانون اساسپیبرسد  طب

اسپپت  البتپپه در خصپپوص نظپپار  بپپر مصپپوبا  دولپپت کپپه از  رفتپپه شپپدهین رو  دذیپپفعپپ   ا

وان یپپرد، بپپا نظپپار  دیپپگیانجپپام م یقپپانون اساسپپ 138س مج پپس، طبپپ  ا پپل یرئپپ یسپپو

رد و چنانچپپه یپپگی پپور  م ینی، نظپپار  بپپه شپپکل دسپپیبپپر مقپپررا  دولتپپ ی پپدالت ادار

وه یو شپز هپر دیپن مپا نیشپود؛ بنپابرایم داده شود، ابطال میخ ف قانون  شخ یامصوبه

ن بپوده اسپپت کپه مصپوبا  مج پس، نظپپار  یپگپذار ام قانونی شپپخ یو، ولپیپرا دار ینظپار 

 ا مال شود  ینیداشته باشد و نسبت به مصوبا  دولت، نظار  دس ینیشید
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در  یریگوی صپپپپم یواگپپپپذار از اقتضپپپپائا  آن یکپپپپیدارد و  یاقتضپپپپائا  یا تمپپپپا  یزنپپپپدگ

دار انجپپپام از مپپپردم  هپپپده ینپپپدگیاسپپپت کپپپه بتواننپپپد بپپپه نما یکپپپ ن بپپپه کسپپپان یهپپپا وزه

 پوان یها، نمدگاهیشبرد اهداف  امعه باشند؛ چراکه با و ود  ک ر دید یبرا ییهاتیمسوول

 نیز ا مپال کپرد  بپه همپیپا شد و همپه را نی  مردم را  ویکاینظر  یدر همه امور ا تما 

تار دهنپد و بپه سپاخیاداره  امعپه نظپر م یل در همه کشورها مردم ابتدا درباره چگونگیدل

 وف یاز مپردم وظپا ینپدگیبه نما یدهند و دس از آن افرادیم یرأ یاساس یک ن و نهادها

 کنند یفه میرند و در چارچو  آن ساختار ک ن ا مال وظیگیرا به  هده م یارا یاخت

، وه اداره  کومپتی، شپیبه قپانون اساسپ یران هو مردم با رأیا یماس  یدر نظام  مهور

 ن کردند یآن را مع یاساس یساختار ک ن و نهادها

کننپپپد و یارا  خپپپود را ا مپپپال میپپپف و اختیران وظپپپاین اسپپپاس مسپپپوو ن و مپپپدیبپپپر همپپپ

   نفپریست که چرا ین شبهه مطرم نینجا ایگر ایرند  دیگیک ن کشور م یبرا یما ی صم

دار  هپده یکپه در هپر سپمت یهپر کسپ ین مسو ه بپرایرا ایرد؛ زیگیو مین  صمیریسا یبرا

نپدگان مج پس، یمان مهپور، وزرا، سین شپبهه دربپاره رئیپباشد،  اد  اسپت  ا یتیمسوول

رند کپه یگیم یما یز  صمی واند مطرم باشد؛ چراکه آنان نیز میاستانداران و فرمانداران ن

 یرد اشپکالیپگیو میگپران  صپمید ی  نفپر بپرایپنکپه یجه ایدر نت گذارد؛ین ا ر میریبر سا

 ینف قپانویارا  و وظپایپبپر اخت یا مبتنپیکه گرفته است آ یمین است که  صمیندارد، مهو ا

ن یپپا  وانسپپته اسپپت ایپپر؟ وآیپپا خیپپو را داشپپته اسپپت یت ا خپپاش آن  صپپمیاو باشپپد و مشپپرو 

 ر؟یا خیانجام دهد  یخود را به خوب یف قانونیوظا

 یرانگهبپان را شپکل داده و بپ یبه نام شپورا یمردم نهاد یبا رأ یران، قانون اساسیدر ا

 را برشپپمرده یفیارا  و وظپپایپپکپپرده و اخت ینپپیب یرا د یبپپینپپد و  رکیت در آن فرای ضپپو

نفپر  15نفر است و چپرا  12نگهبان مرکب از  ین درس  که چرا شورایاست  داسخ به ا

ان نگهبپ ین نهاد هستند؟ و چرا شپورایو  قوقدانان  ضو ا نکه چرا فقط فقهایا ایست؟ ین

و و  سپت ین قانون اساسید در همیا مصوبا  است و    را بایمر ق نظار  بر انتخابا  

 کرد 
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را بپپه مج پپس سپپپرده و  یگپپذارار قانونیپپاخت ی، قپپانون اساسپپ71طور کپپه در ا پپل همپپان

ف و یگذاشپپپته اسپپپت، وظپپپا مهپپپور سیبر هپپپده رئ 113ه را در ا پپپل یپپپاسپپپت قپپپوه مجریر

شکپر کپرده  یقپانون اساسپ 99و  98 96، 94ز در ا پول یپنگهبپان را ن یارا  شپورایاخت

د یپف را بر هپده دارد، باین وظپایپنگهبان ا ین درس  را که چرا شورایاست  دس داسخ ا

فپه بر هپده ین وظیپاا پ م شپد کپه  یقپانون بپه ناپو یو و کرد  اگر زمپاندر قانون  ست

فپه ین وظیپد همپان دسپتگاه ایپست، از آن به بعد باین یاگذاشته شد، مسو ه یگریدستگاه د

اده دنگهبپان قپرار  ین مسپو ه را بپر  هپده شپورایپکپه قپانون ا یرا انجام دهپد؛ امپا  پا زمپان

 رها شود و انجام  نشود  یف قانونیفه و  ک ین وظید انتظار داشت ایاست، نبا
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ن یاز انجپام  خ فپا  و  ضپپم یری  پوگ یمپال ر بپرا ی  نظپار  قپانونیپ ینظپار  استصپواب

از  یاریسپت و در بسپپینگهبپان ن ین نپوع نظپپار  مخپتم شپورایپسپ مت اقپداما  اسپت  ا

نمونپپه  یکننپپد؛ بپپرایآن را ا مپپال م ینظپپار  یهاا دسپپتگاهیپپز نپپاظران یپپگپپر نید یها ر په

کنپد، یدهپد و او را ا مپال قپانون میمتخ پف دسپتور  وقپف م یخپودرو س بهیکه د  ییآنجا

رد زکند و بپا کپار  یرا متوقف م یزند و بازیکه داور در مسابقا  فو بال سو  م ییآنجا

  ت ا پناف نظپاریپرا  بپر فعالیپکپه اداره  عز ییکنپد، آنجپایمپه میکنپان را  ریو قرمز باز

ر نظپار  مپال »ن مپوارد یپکند، در همه اید مپ م ایمه یمتخ ف را  ر یکند و وا د  نفیم

 یر ا اسپتمرار  خ پف، ابپزار نظپایاز  کرار  یری  وگ یشود و ناظر برایانجام م« یقانون

ن یپپا یقپپانون اساسپپ 94ز ا پپل یپپار دارد  دربپپاره نظپپار  بپپر مصپپوبا  مج پپس نیپپرا در اخت

ا پ م بپه  یرا بپرار ، مصپوبه ینگهبپان داده اسپت کپه بپر  پدم مغپا یار را به شورایاخت

فپپه یوظ یقپپانون اساسپپ 99ز ا پپل یپپمج پپس بازگردانپپد  درخصپپوص نظپپار  بپپر انتخابپپا  ن

و  یاسپ م ی، مج پس شپورای مهوراسپتی، رینظار  بر انتخابا  مج س خبرگپان رهبپر

ت و نگهبپان قپرار داده اسپ یرا فقپط بر هپده شپورا یدرسو همه ی موم  یمرا عه به آرا

ده امپیدر قپانون ن ینسپرده اسپت   تپ یگریچ نهاد دیبا  را به هت نظار  بر انتخایمسوول

ا یپ  آدیپت کنیگر شکایا مر ق دیه ید و به قوه قضائیانتخابا  برو یاست در  خ فا  ا تمال

ظر  وانپد  پرفا  نپاین س مت انتخابا  را بر هده دارد، میفه  ضمینگهبان که وظ یشورا

 ، ازیا ن انتخابپیگر در  مام قپوانیکند؟ از طرف دباشد و با آنها برخورد ن ی خ فا  ا تمال

، ی، قپانون انتخابپپا  مج پس خبرگپان رهبپپریاسپ م ی م په قپانون انتخابپا  مج پپس شپورا

ده اسپت شپان یپن نظپار  بیپا  ایپ،  زئیدرسو قانون همه ی مهوراستیقانون انتخابا  ر

ان نگهبپ ی هده شپورا  شده که نظار  بر انتخابا  بر ین مجددا   صرین قوانیو در همه ا

 است 

 ین دوره انتخابپا  مج پس شپورایز از اولپیپ( نین رو  نظار  مال ر )نظار  استصپوابیا

تپپدا سپت  از همپپان ابیر نیپپادوار اخ یهپاو پپود داشپته اسپپت و مناصپر بپپه انتخابا  یاسپ م

ز ت و ابطپال انتخابپا  در  پور  ا پرایفاقپد  پ   یداهایپار رد کاندیپنگهبان اخت یشورا

دامپه ز ایپ پاکنون ن یار قانونین اختیکرده است و ایق را داشته و آن را ا مال میوس خ ف 

 دارد 

 

 هستند؟ یرینگهنان عمدتا دچاركهولت سن و پ یشورا یچرا اعضا -44
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انپ  د جربه،  یرند که دارایگیرا به کار م یافراد یو نظار  یمشور  یمعمو   در نهادها

 یپیا مپد ا   پوان ا ر یپیا را یکه در نهادهپای؛ در  الباشند یم مناسبیبا  و قدر   شخ

 یر و نظپا ییر ا رای  نهاد غیز که ینگهبان ن یازمند است  درباره شورایو  ارک با  ن

د  اد داشپته باشپنیپاست کپه  جربپه ز یازمند افرادیشتر نیکند و بین امر  د  میاست، هم

ز  پپاد  اسپپت؛ یپر کشپپورها نیسپپانگهبپان در  یمشپپابه شپپورا ین مسپپو ه دربپپاره نهادهپایپا

سپال اسپت  45 آمریکپا فپدرال یوان  پالیپن ورود به دیقضا    ین سنیانگینمونه م یبرا

 یا ضپپا ین سپپنیانگیپپده اسپپت  میسپپال رسپپ 83ز بپپه یپپوان نیپپخپپروج از د ین سپپنیانگیپپو م

 سال ا  م شده است  72،  2017ز در سال یفرانسه ن یقانون اساس یشورا

ن یانگیپت درآمدنپد و میبه  ضپو یسالگ 40و  36ا ضا در  یبرخ نگهبان یاما در شورا

 گر کمتر است ین  وامق دیانگیسال است که از م 70ر ینگهبان ز یشورا یا ضا یسن

کپرده  ینپیب یدوره انتخابپا  ا ضپا د یرا بپرا یر خپوبی پدب یدر هر  پور  قپانون اساسپ

آنهپپا  پپوو  از یمپپیا  شپپ  سپپال اسپپت و هپپر سپپه سپپال ندوره یاسپپت کپپه هپپر  ضپپو

نپد، نگهبپان نبود یکپه قپب   در شپورا یا افپرادیپاست که افراد  وان  ین فر تیشوند؛ ایم

ه یپنگهبپان  ضپور داشپته باشپند و از  جربپه بق ید در شپورایپبتوانند بپه  نپوان  ضپو  د

 استفاده کنند 

 

و نظرات  ماتیتصم اینگهنان، آ یشورا یبودن اعضا یبا وجود انتصاب -45

 است؟ ین مستقل از رهنرنگهنا یشورا

نگهبان در مقام ا پ م نظپر در خصپوص مصپوبا  و  ی، شورایریطب  قانون و نشر  فس

شپپود  فقپپط یگونپپه  مپپل منیز همیپپد نظپپر خودشپپان را ا پپ م کننپپد و اکنپپون نیپپانتخابپپا  با

د نظپپر یپپه و پپود داشپپته باشپپد و شپپر ا  بایپپفقیول یمپپوارد،  کپپو  کپپومت یچنانچپپه در برخپپ

 ر مپوارد نظپریدر سپا یه ا مپال خواهپد شپد، ولپیپفقیعتپا  نظپر ولیت شپود، طبی اه ریفقیول

 شود یخود ا ضا ا  م م

 

 اند ؟ یاسیس حگروه و جنا کینگهنان از  یشورا یچرا اعضا  - 46

ضا، چ کدام از ا یگنجد و هینم یو  نا  یف  زبین  عارینگهبان ا    در قالب ا یشورا

سپت کپه  زم باشپد ین یاسپی  باشپگاه سیپنگهبپان  ید  شپوراکننی مل نم یو  نا  ی زب

ر نگهبپان د ین اسپت کپه  م کپرد شپورایمخت ف  ضو آن باشند  مهو ا یهاافراد از  نام

 چارچو  قانون و بر مدار مقررا  و ضوابط باشد  

ـ ا ولگرا یبندویسپتند و در  قسپی ضو ن یاسینگهبان در ا زا  س یشورا یخود ا ضا

و  ی  مپپ یهاشپپکل ل انقپپ   در یپپا ضپپا از اوا یانپپد  البتپپه برخپپقپپرار نگرفتها پپ م ط پپب 

ت یپ یها  اند و اکنپون آن  شپکله قو(  ضو بودهین  وزه   می)م ل  امعه مدرس ی وزو

سپپت و از  هپپت ین یاسپپیز سیپپن   یانپپد  امپپا نگپپاه ا ضپپا بپپه آن  شپپکدا کردهیپپد یاسپپیس

 ند همچنان  ضو هست یو  وزو ی  م یهاتیفعال
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نگهنتان چقتدر  یو نظترات شتورا ماتیاعضاء و تصم یاسیس قهیسل -47

 است؟ لیدخ

سر و کار دارد کپه مسپتند  یقنها با اسناد و مدارک متتی    ینگهبان در بررس یشورا

ن یپشپود؛ از ای  اسپتد ل ابپراز میپما  ا ضاست و هر نظپر بپه دشپتوانه ینظرا  و  صم

جپه ینگهبپان نپدارد  نت یشپورا یما  ا ضپایدر  صپم یدخپالت یو  نپا  یاسی  سیرو س 

هپپپا در انتخابا  یاسپپیمخت پپف س یهپپا یز نشپپان داده اسپپپت گرایپپمخت پپف ن یهپپاانتخابا 

روز یپپت آرا دیپپراند بپپا کسپپب اک انپپد و  وانسپتهدا بودهیپپنپپامزد و کاند ی ضپور داشپپته و دارا

جپپالس گذشپپپته و و م یاسپپ م یمج پپس شپپپورا یب فع پپیپپبپپپه  رک یانتخابپپا  شپپوند  نگپپاه

خپپاص در کشپپور  پپاکو  یاسپپی  سی  گپپرایپپدهپپد هرگپپز یادوار مخت پپف نشپپان م یهپپادولت

 مخت ف و ود داشته است  یاسیانا  سیان ا زا  و  ریم یتیرینبوده و چرخ  مد

د یپنبا ی و  نپا یا پ   نگپاه  زبپ یان شد، در مجپالس و مجپامق کارشناسپیطور که بهمان

 کند  یطرفانه قضاو  و داورید بتواند نسبت به مسو ه بی   قوقدان بای اکو باشد و 

و  یاسپپیقه سی  و سپپ یل گپپرایپپ  فپپرد بپپه دلیپپفتپپاده اسپپت کپپه یا فپپا  ن یز مپپوردیپپ پپاکنون ن

 ت شود ید    ییا  أیگر رد یط دیبدون در نظر گرفتن شرا

 

نگهنتان  یشورا ینظارت استصواب لیمجلس و دولت به دل یناكارآمد -48

 ؟است

ربط اسپپت؛ ی  انتسپپا  بپپیپپنگهبپپان  یافپپراد بپپه نظپپار  مپپال ر شپپورا یاکارآمپپدانتسپپا  ن

نگهبپان  یشپورا بپا نظپار  مپال ر یز ار بپاطیپران و مسپوو ن نیمپد یطور که کارآمدهمان

  از شپ  هپزار نفپر ینگهبان ب ی، شورایاس م یر مج س شورایندارد  در انتخابا  اخ

 تید  پ  ییپا همپه افپراد  أیپت کرد  آی ندگان مج س ا راز   ینما یکرس 290 یرا برا

هپپزار نفپپر  ان آن شپپ یپپن افپپراد در می رسپپتهیا افپپراد منتخپپب، شایپپشپپده، ناکارآمپپد بودنپپد؟ آ

نهپا آردم بپه م ی یبه هر دل یان آنها  تما  افراد کارآمد ر بوده است، ولیعتا  در میبودند؟ طب

 نگهبپان نپدارد  یورابپا شپ ی ار باطران ا و   یمد یبرخ ین ناکارآمدیاند؛ بنابرانداده یرأ

  یپفقپط  یشپوند، ولپید مییپ أ یادین طور است  افراد زیهو هم ی مهوراستیانتخابا  ر

و  ن فپپرد بپپوده اسپپتی رسپپتهیگپپر شایان افپپراد دیپپا فپپرد منتخپپب در میپپآورد  آیمپپ ینفپپر رأ

ت آرا یپپب اک رو کسپپ یارآمپپدان کیپپم یرو ار بپپاطنیپپانپپد؟ از اگپپران از او ناکارآمپپد ر بودهید

ان نگهبپپ یقپپت شپپورایجپپاد کپپرد  در  قیا ینیگزسپپتهیشا یبپپرا ینپپدید فرایپپو پپود نپپدارد و با

ا داهیپکاند یستگیسنج  شا یبرا یاریکند و معیم یرا بررس ی داق  یهاتی رفا     

 ییمپپردم بپپه  نهپپا یو، رأیها هسپپتیسپپتگیا پپراز شا یبپپرا یازمنپپد سپپازوکارینپپدارد  مپپا ن

 یینهپپپا ز بپپپه یپپپنگهبپپپان ن یها در شپپپوراتی پپپ   ین کنپپپد  بررسپپپیپپپیرا  عن یپپپ وانپپپد اینم

 ونامزدهپا  یفپیط کیها و سپنج  شپرایسپتگیا پراز شا ید بپرایباشد  لذا با ی واند کافینم

 و که مقدمه آن ا  م قانون انتخابا  است یداشته باش یآنان ابزار یهای وانمند

 

 



   ------------------------------------------------- / 57 11 بهارستان

 یو نظترات شتورا ماتینفره است و تصتم کینگهنان  یچرا شورا - 49

 است ؟ یاهلل جنتتینگهنان تابع نظرات آ

اسپت   ییمبنپا یاسپت، باپا بپ یهللا  نت تینگهبان  ابق نظرا   ضر  آ یکه شورا یبا 

متو په  د،یپنگهبان که چاپ شده است را اگپر م  ظپه کن یمشروم مذاکرا    سا  شورا

بپا شکپر  یاسپ م یج پس شپورامصپوبا  م رامونی  همه مذاکرا  ا ضا ددیشو یامر م نیا

در مبا پا  ییهپا یو مشخم شپده اسپت کپه چپه اسپتد ل شود ینام ا ضا منتشر و چاپ م

از  یکپی زیپن یهللا  نتپ تیپبه چه شکل است   ضپر  آ یریگ یرا جهیشود و نت یمطرم م

 یا ضپا برابپر اسپت وبر پر ریبپا نظپر سپا شپانینگهبان است و نظر ا یشورا ی ضو 12

سپبت را ن گپرانید دبتواننپ دیپنگهبان استد ل بر ر  اکو است و ا ضپا با یندارد  در شورا

 به استد ل خود قانق کنند 

 

 ست؟یچ تیاحراز صالحبا عدم تیتفاوت ردصالح - 50
 طیبپر فقپدان شپرا ینپیقیو  ی  پو قطعپ همربوطپ نیمعناسپت کپه مسپوول نیبه ا ت،ی    رد

 پور   نیپکسپب کپرده باشپند کپه در ادر فپرد داوط پب قپانون انتخابپا   28موضپوع مپاده 

 هد داشت را نخوا ی نوان نامزد انتخابا فرد    شرکت در انتخابا  به

و  گسپترده سپ با   قپا یانجپام  اق رغویمعناست که ناظران    نیهو بد تیا راز      دم

دکتپر  یآقپاکننپد   کسپب ی  و قطع 28موضوع ماده  طیاند در خصوص شراا با ا  نتوانسته

ده دا  ی وضپپ گونپپهنیرا ا تیاز رد پپ   یانمونپپه نگهبپپان، یشپپورا ی، سپپخنگوییاکدخپپد

آدرس و شپپماره  یسپپیوهنگام نپپام ناند بپپهنشپپده تیافپپراد کپپه ا پپراز  پپ   یاسپپت کپپه برخپپ

هپپا درسپپت اسپپت و هپپا داسخگوسپپت و نپپه آدرس آنانپپد کپپه اکنپپون نپپه   فپپن آنداده ی  فنپپ

افپپراد  نیپپبپپه ا یرسپپکاره اسپپت  اگپپر دستچپپهو  کنپپدیم یفپپرد کجپپا زنپپدگ نیپپا سپپتیمشپخم ن

 دییپهپا  أو اگپر آن ویریپهپا اسپتع م بگاز مرا ق چهارگانه درباره آن وی وانیم ویداشته باش

  شودیم تی    دییفرد  أ یعیطور طببه دکردن

 یانبپازه زمپ نیپدر ا یعنپیاسپت  طیفقدان شپرا یمعنابه شودیا راز نم ت یکه     یکس

 ا یا پپراز بکنپپد امپپا اگپپر در مر  پپه دوم و سپپوم شپپکا را تیتوانسپپته  پپ  کو پپاه شپپورا ن

کپه  یکسپ نیهمچنپ هسپت  د ییپرا بپه شپورا  ابپت بکنپد ا تمپال  أ ینپدگینما طیبتواند شپرا

کشپپور  یهادسپپت گپپریدر د طیکپپه فاقپپد شپپرا سپپتین نیپپا یمعنابپپه شپپودینم تیا پپراز  پپ  

  مج س ا راز کند یندگیدست نما یبرااو را  تیب که شورا  رفا  نتوانسته     ،است

 

 یداوطلنان را چگونه بررست یهاتیو نظارت صالح ییاجرا یهاوتیه -51

 د؟نكنیم

گفتپپه  یپپیا را یهپپاوتی وسپپط ه هاتی پپ   یبررسپپ یکشپپور در خصپپوص چگپپونگ ریپپوز

مراکپز  پوزه  یها، دادسپتان95قپانون در سپال  رییدوره از انتخابا ، با  غ نیدر ا»است: 

ن از شهرسپتا یاسپ م یشپورا ندهیاضافه شدند و نما ییا را یهاوتیه بیبه  رک هیتخابان

 یبتنپبر اساس استع م از مرا ق چهارگانه و م یی راا یهاوتی ذف شد  ه نی مق معتمد

 « رساندندیداوط بان را به انجام م تی    یبررس تیمأمور یقانون نیبر مواز



 انتخابا در مساله    یت و نظار   ---------------------------------  /58

و  بپپت ا پپوال  یدادگسپپتر ،یانتظپپام یرویپپاط  پپا ، ن از مرا پپق چهارگانپپه وزار  منظپپور

 است 

 یشپورا یسپخنگو زینظار  ن یهاوتی وسط ه هاتی    یبررس یخصوص چگونگ در

 ینهادهپپا یهپپامرا پپق چهارگانپپه، گزار  یهپپانگهبپپان گفتپپه اسپپت کپپه  پپ وه بپپر گزار 

 قپا ی اق هنکپیضپمن ا شود،یم یوزار  اط  ا  هو بررس یورا یتیو مراکز امن یمردم

  ردیگیانجام م یما 

 یهپامپاده کنپار گپزار  نیپا یعنپیاشپاره دارد؛  یما پ قا یقانون انتخابا  به  اق 50 ماده

رار قپ دیپمپورد  أک هاتیرا هپو در باپا ا پراز  پ   یمردم یهامرا ق چهارگانه، گزار 

ا ان آن رنگهبپ یگرفت، شپورا رادیماده ا نیبه ا یاس م یمج س شورا ،یداده است  زمان

مصپ ات نظپام ار پاع داده شپپد،  مینظپر بپه مجمپق  شپخ ا پ م یو موضپوع بپرا رفتینپپذ

قپط نظپر کپه ف وینپدار یمپا قپانون نیابنپابر رفت،ینگهبپان را دپذ ینظر شورا تا  یمجمق هو نها

 م ک باشد  هاتیمرا ق چهارگانه در ا راز    

 

مجتدد دور  یدر بررسشده بودند،  دییكه قنال تا ییداهایچگونه كاند - 52

 بالعکس ؟ ایشوند  یبعد رد م
ادوار  یهپر انتخابپا  مخپتم همپان دوره اسپت و بپرا یت افراد بپرایا راز و ا  م    

ها در افپراد و پود تیمسپوول یط نپامزدی فپ  شپرا یبپرا ینیرا  ضپمیا تبار ندارد، ز یبعد

ت همپپه ی ر دوره  پپ د در هپپیپپنگهبپپان با ی، شپپورایف قپپانونیپپرو طبپپ   ک نیپپنپپدارد؛ از ا

هپا و پود دارد و ن مسو ه در خصپوص همپه انتخابا یو ا  م کند  ا یافراد را مجدد بررس

ادوار  یرانپپدگان مج پپس خبرگپپان چنانچپپه بخواهنپپد بپپینپپده مج پپس و نمای مهپپور، نماسیرئ

ه کپ ینکپه چپرا کسپانیشپود؛ امپا ا یگپر بررسپید بار دیت آنان بایدا شوند،    یکاند یبعد

دارد:  ل  مپدهیپشپوند، چنپد دلیرد م ید شده است در دوره بعدییشان  أتیره      دوی

بپوده  یاهممکن است به گونپ ی مهوراستیا ری یندگیاو  ،  م کرد فرد در طول دوره نما

بپه دسپت  یهپا و مپدارکا ، ممکن اسپت گزار یت را از دست داده باشد؛  انیباشد که    

نداشپپته اسپپت؛  یبپپه آن دسترسپپ یه در انتخابپپا  دوره قب پپده باشپپد کپپینگهبپپان رسپپ یشپپورا

 ت فرد مال ر واقق شده است یمجدد     ین در بررسیبنابرا

بپپا  و پپه بپپه اسپپناد و  یادر دوره یز  پپاد  اسپپت، ممکپپن اسپپت فپپردیپپن مسپپو ه نیپپ کپس ا

ت نباشپپپد، امپپپا دپپپس از ینگهبپپپان  پپپائز  پپپ   یده بپپپه شپپپورایرسپپپ یهپپپامپپپدارک و گزار 

از آن  یانتخابپپا  دوره بعپپد، مشپپخم شپپود برخپپ ی  از برگپپزاریا دپپیپپبپپا  انتخا یبرگپپزار

ان برسپد کپه نشپان نگهبپ یبپه دسپت شپورا یگپریا مپدارک دیپها معتبر نبوده است گزار 

 کپه قپب    یز ممکپن اسپت فپردیپت نین وضعیقانون را داراست  در ا یط  داق یدهد فرد شرا

هپپر  تی پ   یجپه بررسپپیرو نتنیپز اد شپپود؛ اییپ أ یت شپده بپپود، در دوره بعپدیرد  پ  

 فرد  رفا  مختم همان دوره است 

 

نگهنتان اعتالم  یتوست  شتورا داهایتكاند تیرد صالح لیچرا دال - 53

 شود؟ینم یعموم
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ل یپد »کنپد: ی  می صپر یاسپ م یقانون نظار  بر انتخابا  مج پس شپورا 5 بصره ماده 

و پود  ی  قپانونین  صپریپکنپون کپه اا«  رسپدیت مارمانپه بپه اطپ ع داوط پب میرد    

 یا پپپ م کپپپرد  اگپپپر روز یت را   نپپپیل رد  پپپ  یپپپ پپپوان خپپپ ف آن  مپپپل و د یدارد، نم

 ی پپ م شپپود، شپپوراون ایپپزیت   نپپا  و در   ویل رد  پپ  یپپن د یپپگپپذار مقپپرر کنپپد اقانون

کرده  نامانتخابا   بت یکه برا یگر، فردید یز همان کار را خواهد کرد  از سوینگهبان ن

ته را داشپ ی  مط پب خپ ف و دنهپانیپم     یشناسند، ولینم ی یاست و همه افراد او را خ

 ی وانپد آن را بپرایم ینگهبپان بپا چپه مجپوز یت او شپده اسپت، شپورایو  امل رد  پ  

ن امپپر بپپه مصپپ ات یپپعتپپا  ایاو شپپود؟ طب یپپیآبرویت و بیپپ یهمپپه افشپپا کنپپد و با پپا هتپپ   

 ندارد ز ین یست و مجوز شر ین

م ت فپپرد را ا پپ یل رد  پ  یپپبپه وزار  کشپپور دل یانامپپه ینگهبپان طپپ یالبتپه ا ن شپپورا

د ها بنپپد مربوطپپه را بپپه نپپامزیرود و فرمانپپداریها مپپیفرمانپپدار ین نامپپه بپپرایپپکنپپد و ایم

 ان تینگهبپپان  پپ   یاز طپپرف شپپورا 28مپپاده  1کننپپد کپپه بپپه اسپپتناد مپپ    بنپپد یا پپ م م

 پان د ا تراویپ وانیم ید ظپرف مپد  مشپخم قپانونیپدار یت، اگر ا تراضد نشده اسیی أ

 رد یها  ور  گید  ا بررسیرا ا  م کن

 

 دارد؟ هاتیصالح یدر بررس یچه نقش داهایكاند یاسیس کردیرو -54
از  یکپپپی تیپپپقپپپانون انتخابپپپا ، ار بپپپاط داوط بپپپان بپپپا  اکم 30 پپپا  28 یاسپپپاس بنپپپدها بپپپر

رد است که فپ نیا تیاز ار باط داوط بان با  اکم منظور  ستهاتی    یبررس یماورها

 معاند و ضدانق   نباشد  یهانداشته باشد،  ضو گروه یتیامن تیماکوم

 هاتی پپ   یدر بررسپپ»: دیپپگویمموضپپوع  نیپپا  ینگهبپپان در  وضپپ یشپپورا یسپپخنگو

در  یو « ویکنیهپپا نگپپاه مپپو فقپپط بپپه درونپپده آن ویکنینمپپ یافپپراد را بررسپپ یاسپپیس لیپپ ما

مپا »: دیپگویم شپود،یفپرد م تیمو ب رد    یانتقاد از رهبر ایسالال که آ نیداسخ به ا

 یهپپپپاافتپپپپرا و باا ن،یامپپپپا  پپپپوه و،یدهیقپپپپرار نمپپپپ تی پپپپ   یانتقپپپپاد را مپپپپ ک بررسپپپپ

رد و مپپا قطعپپا  مپپوارد ساختارشپپکنانه را مپپو کنپپدیبپپا انتقپپاد فپپر  م ف یساختارشپپکنانه  ک پپ

 « ویدهیم قرارم ک 

 

و  كنتدیبعضاً مماشات م هاتیصالح ینگهنان در بررس یچرا شورا  - 55

 تاوان آن را پس بدهند؟ دیمردم با

نگهبپپان  یاره شپپوراخپپود دربپپ دیپپاز د یاسپپیس یهپپاهمپپواره گروهگونپپاگون،  یهپپادوره در

 تیپامپا واقع داشپتند؛یم انیپاسپاس نقپدها و انتظپارا  خپود را ب نیو بر ا کردندیقضاو  م

شپده  نیپیسپازوکار  ع  یپبپر اسپاس  دهپد،ینگهبپان نشپان م یاست که  م کرد شپورا آن

 سپازوکار نسپبتا   ابپت و نیپا دهدیکشور نشان م یاسیس فیدو ط یو نقدها کردندی مل م

 بوده است   یفرا زب

کپرده،  تی پ   دییپرا کپه  أ ینگهبپان بارهپا ا پ م کپرده، کسپان یشورا نکهیا گرید نکته

 شپانیهایاسپت و مپردم در بررس ینپدگیدار شپدن نما هپده یبرا هاتی     داقل یدارا

بپر اسپاس  گپر،یدارد، انتخپا  کننپد  بپه  بپار  د ی پداک ر یهاتیرا کپه  پ   یفرد دیبا

 نپدیفرآ  یپانتخپا  ا پ    نپهیدر زم یاس م ی مهور ساختارشده در  ینیب یسازوکار د

کپه  یو ک پ ی مپوم یهاتی پ   یمعنپا کپه برخپ نیپشده است  به ا ینیب ید یادو مر  ه
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آن  گپرینگهبپان اسپت و بخپ  د یبه  هپده شپورا شود،یماسو  م هاتی داقل آن    

نقپ  کننپد   یفپایا نپدیفرآ نیپا ر در و موشپکافانه  ریمردم است که با نگاه  زئ اریدر اخت

 طیشپرا یدارا یهادایپکاند نگهبپان همپه یآن اسپت کپه شپورا نپهیزم نینکته در ا نی رمهو

  تپپریکپپه از ف یکپپه  مپپام کسپپان سپپتیآن ن یبپپه معنپپا نیپپو ا کنپپدیم تی زم را ا پپراز  پپ  

 کسپپانی هاتیدارا بپپودن  پپ   زانیپپبپپه لاپپاظ در پپه و م کننپپد،ینگهبپپان  بپپور م یشپپورا

آنها را ا راز کند، به لاپاظ در په  تینگهبان     یکه شورا یکسان ،ی  به  بار هستند

آنهپا  پرفا  بپر اسپاس ا پراز  تیب کپه ا پراز  پ   سپتند؛ی پد ن  یدر  تی    زانیو م

شپده بپه لاپاظ دارا بپودن  تیا پراز  پ   یداهایپکاند یعنپی پور  گرفتپه؛  طی پداقل شپرا

نگهبپپان  یآنچپپه شپپورا ن،یپپقپپرار دارنپپد  بپپر اسپپاس ا ی فپپدر در پپا  مخت ت،ی پپ   زانیپپم

 نیپپ پپالاان بپپه مپپردم اسپپت و در ا یمعرفپپب کپپه  پپرفا   سپپت؛ین ینیگزا پپ   دهپپد،یانجپپام م

 یبنپدیاز لپوازم دا ت،یوضپع نیبه خود مردم واگذار شده است که البته ا ینیگزا    ان،یم

 پپالاان از  تی پپ   راز و پپه داشپپت ا پپ دیپپبا نکپپهیاسپپت  ضپپمن ا ینپپید یسپپا ربپپه مردم

 ینپعی رد؛یپگی پور  م یو قپانون یشپر  یارهپایبپر اسپاس مع زیپنگهبان ن یشورا یسو

 تیبپه  پ   یرأ  واننپدینداشپته باشپند، نم ینگهبپان  پا بپه  جپت شپر  یشورا یا ضا

 بدهند  یفرد خا 

 

 فیاز انجتام وظتا یتتر  از نظتارت استصتواب لیتبه دل ندگانینما - 56

 است؟ حیاظهار نظر صح نیا ایآناتوان شده اند، یندگینما

ون قپان 86باشپد  طبپ  ا پل  ینپدگیف نمایوظپا یفپاید در مقپام ایندگان مج س بایا مال نما

د خپو یدر اظهپار نظپر و رأ ینپدگیف نمایوظا یفایندگان مج س در مقام اینما»ز ین یاساس

کپه  یپیا آرایپانپد کپه در مج پس ابپراز کرده ی وان آنها را به سبب نظرا پیکام   آزادند و نم

 یانپدهیاگپر  نما جپهیدر نت« ف کپرد یپا  وقیپب یپاند،  عقداده یندگیف نمایوظا یفایدر مقام ا

 یو خپپانوادگ ی  امپپر شخصپپیپپ ی، مپپ    بپپراینپپدگیف نمایوظپپا یفپپایت ایپپدر خپپارج از موقع

ز یپن «خپود کپام   آزادنپد یدر اظهپار نظپر و رأ»نکپه یسپت  این ا ل نیاقدام کند، مشمول ا

 پ   یچ کسپیهپ یبدهنپد و بپه لاپاظ  قپوق ی واننپد اظهپار نظپر بکننپد و هپو رأیهو م یعنی

نکپپه یگپپر ایداده اسپپت؟ مط پپب د یا منفپپیپپم بپپت  ین مصپپوبه رأیپپد چپپرا بپپه ایپپبگونپپدارد 

کپه  ییاظهار نظرها ن ا ل خواسته است نسبت بهیدر ا« مج س»د یگذار با آوردن ققانون

خپپارج از  ی  قائپپل شپپود، لپپذا اگپپر نظرا پپیپپز و  فکیرد،  مپپایپپگیخپپارج از مج پپس  پپور  م

 ست یا ل نن یمج س ابراز شود، باز هو مشمول ا یفضا

 یانپپدهیاگپپر نمابپپوده اسپپت،  نیپپا یقپپانون اساسپپ 86گپپذار از ا پپل جپپه مقصپپود قانونیدر نت

 یافپهیا تپراو کنپد، نسپبت بپه وظ یگپری  مقام دیا ی یی  مقام ا رایبخواهد نسبت به 

ر و و درسپت هپو هسپت؛ امپا اگپر دیپن را مپا قبپول داریپد معترو شپود  اینبا یکه دارد، کس

ا یپپو اخپپت س، قتپپل و    شپپد، آ ین، رشپپوه، دزدیدروا، افتپپرا،  پپوه ن مج پپس مر کپپبیهمپپ

 ن طپور باشپد؛ چراکپهیپ وانپد ایا  است؟ ا پ   نمیندگیف نماین  زء وظای وان گفت ایم

ت از ار کپا  یاز و مصپونیپسپبب امت یندگیهستند و سمت نما یهمه در برابر قانون مساو

و  یدگید به  رم او رسپیکه باشد با یمقامشود  دس فرد مجرم در هر یو و  خ فا  نمی را

ـ در آنها رون مج سیب یها ابت یـ  تندگان  ابت کنندین اگر نمایمااکمه شود  بنابرا

 ن  مل آزاد و ب مانق است ینشوند، ا یکه مر کب  رم ی د



   ------------------------------------------------- / 61 11 بهارستان

 یسپر سپالال نبپرد و خپ ف قپانون اسایپان نظر هو چنانچه ک ن نظام را زی رف انتقاد و ب

 وباشپد  یاد کپرده اسپت داسپدار قپانون اساسپیپنپده سپوگند یندارد؛ چپون نما ی، اشکالنباشد

ن ن قپانویپنده ای واند نمایگر نمین فرد دیرا قبول نداشته باشد، ا ینده قانون اساسیاگر نما

 کند   یباشد و از آن داسدار یاس م یمج س شورا یاساس

 یان نظپر کپاریپنسبت به انتقپاد و ب یچ کسین چه داخل مج س و چه خارج از آن، هیبنابرا

 ید مپپن نظپپام  مهپپوریپپبگو یباشپپد، مپپ    کسپپ یخپپ ف قپپانون اساسپپ ینپپدارد، امپپا اگپپر مط بپپ

 وانپپد یشپان نمید ایپگویو قپانون انتخابپا  م یران را قبپول نپدارم، قپانون اساسپپیپا یاسپ م

ا مپ ید بپرایاوری  مورد بیو  شما یستین معتقد نی  از ایب یزیوارد مج س شود، ما به چ

ه ، مپا بپیاسپیس ین اظهپار نظرهپایدر مج س اظهپار نظپر کپرده باشپد، از همپ یاندهیکه نما

گپپر ید یا پپ  ین قپپانون اساسپینکپه البتپپه در همپیو  ضپپمن ایت  کپردیواسپطه آن رد  پپ  

و ی وانیرا همچنان م یودی(  دس ق40گران را منق کرده است )ا لیو که اضرار به دیدار

 یاسپکرده اسپت  در واقپق قپانون اس ید به ضوابطیرا مق یو که آزادینیبب یدر قانون اساس

 از ا ول ما داده یکیبر  ی  بر ری یخود قانون اساس یی  کل وا د است، مگر در  ای

و  و و در چپارچی  کل وا د نگاه کنپید همه را به  نوان ین  ور  ما بایر ایباشد  در غ

 و ینجاست، بس یرا که بر قانون اساس یآن اهداف

 

 برد؟یبهره م یو تنصص ینگهنان از نظرات كارشناس یشورا ایآ - 57

دو  یاز نظپپرا  کارشناسپپ یاسپپ م یمصپپوبا  مج پپس شپپورا ینگهبپپان در بررسپپ یشپپورا

 یو کارشناسپ یبپرد  پا نظپرا  از ا قپان کپافیخود در قپو و  هپران بهپره م یدژوهش یبازو

 پپوزه  یاز فقهپپا و فضپپ  یاز  معپپ در قپپو، مرکپپب یفقهپپ یبرخپپوردار باشپپد  مجمپپق مشپپور 

 یکند و مجمق مشپور یم یبررس ین شر یر  با موازیه قو، مصوبا  را از نظر مغای  م

 یفپپپه بررسپپپینگهبپپپان، مرکپپپب از  قوقپپپدانان  پپپوان، وظ یدر دژوهشپپپکده شپپپورا ی قپپپوق

   ازین دو مجمپق دپیپرا بر هپده دارد  نظپرا  ا یر  با قانون اساسیمصوبا  از نظر مغا

را ا ضپپا ا پپ م  ییرد و نظپپر نهپپایپپگیار ا ضپپا قپپرار میپپنگهبپپان در اخت یسپپه شپپوراهپپر   

و  از دولپپت، مج پپس ینپپدگان و کارشناسپپانین، اگپپر  زم باشپپد از نمایپپکننپپد   پپ وه بپپر ایم

شپود، نظپرا  خپود را یز  سب مورد و موضپوع   سپه درخواسپت میگر  نید یهادستگاه

دا کننپپد  پپا همپپه ابعپپاد مصپپوبه بپپه یپپا   ضپپور دا در   سپپیپپنسپپبت بپپه مصپپوبا  ارائپپه دهنپپد 

 شود  ی  بررسی ور  دق

 

ن كارآمتد را رد ید و قتوانییتن ناكارآمتد را ت ینگهنان قتوان یشورا - 58

 ح است؟ین اظهار نظر صحیا ایكند؛ آیم

اداره کشپور و  ید بپودن آن بپرایپقانون و مف یمصوبا  از نظر کارآمد یکارشناس یبررس

 هده دولت و مج س، به  نوان طرا پان مصپوبا  اسپت   مپام ابعپاد  ل مشک   مردم بر

شپود  پا آ پار  یدولپت و مج پس بررسپ ید از سپویپب بای  از  صپوید یهر قانون یایو زوا

ر  مصپوبا  یا  پدم مغپایپر  ینگهبان  پرفا  مغپا یکشور داشته باشد  شورا یبرا یدیمف

 یابیپن را ارزیقپوان یسپنجص اتو م یکنپد و کارآمپدیرا ا پ م م یبا شرع و قانون اساسپ

رد کامپپل آنهپپا  ینگهبپپان بپپه مصپپوبا  بپپه معنپپا یرادا  شپپورایپپگپپر ایکنپپد  از طپپرف دینم

د مج پس یپداشپته اسپت کپه با یرادا پیا ین معناست که مصوبه در مپواردیست، ب که به این
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د خواهپد شپد ییپ أ یرادا  ا  م شود، مصوبه در مرا پل بعپدیآن را ا  م کند  چنانچه ا

 ز کم  خواهد کرد ین نینگهبان به کارآمد شدن قوان یرادا  شورایو رفق ا



 

 

 

 

 

 :ششم گفتار
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 ت مجلسیاهم
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 برخوردار بود؟ یگاهیاز نگاه حضرت امام)ره( مجلس از چه جا -59

در  یماسپپ  ی، مج پپس شپپورایدر نظپپام اسپپ م یو انق بپپ یقپپانون یان همپپه نهادهپپایپپدر م

 پوان یت را میپن اهمیپبرخوردار اسپت  ا یاژهیگاه وی)ره( از  اینیمنظر  ضر  امام خم

کپه در  یایشپان مشپاهده کپرد  امپام)ره( در سپخنرانیا یاز رهنمودها یمخت ف یدر فرازها

انجپام گرفپت، با پرا ت  1361آشر مپاه  6و و پد ، در یان  ضو دفتر  اکی مق دانشجو

 (112، ص 17فه امام، ج ی ا)«س در رأس همه امور واقق است مج »دارند: یا  م م

در  مپپپق فرمانپپپداران، بخشپپپپداران و  1362مپپپپاه  ید 13 ین در سپپپخنرانیشپپپان همچنپپپیا

ف فرمانپداران و بخشپداران در  کومپت یز کپه دربپاره وظپایپن ییروسپتا یشوراها یا ضا

  یپپمج پپس »ودنپپد: گپپاه مج پپس فرمیسپپخن گفتنپپد، دربپپاره  ا ت انتخابپپا یپپو اهم یاسپپ م
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مج پس خپو   یعنپیکپه در کشپور اسپت، واقپق اسپت   یاست که در رأس همپه امپور یزیچ

ن یپکپه قپب   در ا ییکند  و لهذا آنهایز را بد میکند و مج س بد همه چیز را خو  میهمه چ

 ( 279، ص 18)همان، ج « ن بود که مج س را نگه دارند یشان ایکشور  کومت داشتند سع

ا ر، ب کپه  عپرو بپه آن یاراده م پ یم ت و  ج  ینه  نها مج س را خانه واقع ضر  امام 

 یمج پس  نهپا مر عپ»انپد: دانسپته و فرموده ینپین دی  و خ ف مص ات کشور و موازیقب

 ی  م ت است و مج پس از همپه مقامپا ی  م ت است  مج س قوه مجتمق ی یاست که برا

د و لپپپو یرا نشپپپکن یهمچپپپو مقپپپام  یپپپن ی  کشپپپور هسپپپت بپپپا  ر اسپپپت  بنپپپابرایپپپکپپپه در 

 (17، ص 12)همان، ج « د ی وانینم

ت نقپپ  آن در دپپرداختن بپپه یپپو  امع یاسپپ م یت مج پپس شپپورایپپن در اهمیشپپان همچنپپیا

بپر طبپ   یاسپ م یاگپر مج پس شپورا»مسائل مهو کشور و ا  م امور  امعپه معتقدنپد: 

أ منشپ ین مج سپیباشپند، چنپ ندگان آن افراد  ال  و دلسوز مردمیرد و نماین شکل گیمواز

 ی  مج پس اسپ میپاگپر  یریپبپه  عب( 256همان، ص )«ا  م همه امور  امعه خواهد بود 

، شوند واقعا  منتخپب م پت باشپندیکه انتخا  م یل شود و اشخا ی   شکیبا انتخابا   ا

 شود یها ا  م می مام کارها با دست مج س

 ت مجپالسیخودشپان ضپمن اشپاره بپه وضپع یـ الهیاسینامه ستی ضر  امام)ره( در و 

ن یو نقپپپ  مپپپردم چنپپپ یاسپپپ م یت مج پپپس شپپپورایپپپدربپپپاره اهم یقبپپپل از انقپپپ   اسپپپ م

از مج پس  یزیپانگار غویران چپه  پدما  بسپیپو کپه اسپ م و کشپور ایدیپما د»ند: یفرمایم

و از هپر  یتکپار ده پویو  نایر  ال  و منارف از بعد از مشروطه  ا  صر رژیغ یشورا

ها و بتی( خپپورد، چپپه مصپپیفاسپپد )ده پپو ی پپیو  امیپپن رژیپپ ر در اان بپپد ر و خطرنپپاکزمپپ

 پت وارد شپد  مارز  و نوکرمآ  به کشور و یتکاران بین  نایفرسا از ا ان یهاخسار 

ت دروردگپار یپکپه بپا  نا  مل نشپده،    اکنپون یگاه به قانون اساسچیاز بعد از مشروطه ه

ود مپردم و بپا شت کشور به دست مردم افتپاده و وکپ  از خپالشأن، سرنوویو همت م ت  ظ

راه  یاسپپ م یا  بپپه مج پپس شپپورایپپو  یهپپاانتخپپا  خودشپپان بپپدون دخالپپت دولپپت و خان

ف از هپپر اناپپرا یرید اسپپت کپپه بپپا  عهپپد آنهپپا بپپه اسپپ م و مصپپال  کشپپور   پپوگیپپافتنپپد و امی

 «بشود 

 

 برخوردار است؟ یفیارات و وظایاختمجلس از چه  -60

 ارا  ویپل بپه اختیبپه  فصپ 99 پا  71 یهاران در ا پلیپا یاس م ی مهور یانون اساسق

ن در  موم مسپائل کشپور، شپرم و یندگان مج س اشاره کرده است  وضق قوانیف نمایوظا

 زم  یهپاارائپه طرم وه یپشده از طرف قپوه مجر  ارائهیلوا ی، بررسین  ادیر قوانی فس

ها، ب  هدنامپهینپدگان در همپه امپور کشپور،  صپویا  و  فاپم نمیپ،  اق74مطاب  ا پل 

 یدربپاره  مپام ن اظهپارنظری، همچنپیالم  پنیب یهانامپهها، قراردادها و موافقتنامهمقاوله

 است  یگذارف مج س در  وزه قانونیاز  م ه وظا یو خار  یمسائل داخ 

 ،یل از وضپپام و سپپالاین استیران و همچنپپیپپو وز ی مهپپورسیا تمپپاد بپپه رئ یرأ یا طپپا

گپپر ی، از د90 پپا  87 یهاقپپوا بپپه شپپرم ا پپل یها از  مپپامتیبپپه شپپکا یدگیو رسپپ یریپپگید

ل نگهبپان و ا مپا ی قوقدان شپورا یرود  انتخا  ا ضایندگان به شمار مینما یارهایاخت

ب م پت نپدگان منتخپینما یارهپایز از  م په اختیوان مااسبا  نیاز راه د یقانون یهانظار 

 است 
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از  ی، در نگپاه اول از مج پس بپه م ابپه  ضپوین ا پول مصپرم قپانون اساسپیپبپر ا یمبتن

رفتپار کنپد  یرود در چپارچو  ا پول و قوا پدیانتظار م یمسوول در نظام اس م ینهادها

زمپه ف و شأن مج س را با  مام  وان  فپ  کنپد   یکه نماد  ز  و اقتدار م ت باشد و وظا

 ر است:یت موارد زین کار  داقل ر ایا

و ارج نهپپادن بپپه  یدگنپپیو سپپوگند نما یشپپده در قپپانون اساسپپنییبپپه  عهپپدا   ب یبنپپدیـپپ دا1

 ؛یندگینما یهایژگیاز و یا تماد مردم با داسدار

در قپول و « شپجا ت»هپا و قیها و  طمدیپرفتن از  هدیو ا پر نپپذ یندگیـ  ف  استق ل نما2

 فعل؛

در  یو ما پپپپ یائفطپپپپ، یهپپپپ، گروی،  نپپپپا یشخصپپپپ یهپپپپاـپپپپ دخالپپپپت نپپپپدادن  پپپپب و بغ 3

 ها یریگقانون و موضق ی، نظار ، ا رایگذارقانون

 

افتزار باشد تتا نرم ییهایژگیچه و یدارا دیمصوب مجلس با نیقوان - 61

 د؟یعمل نما یبه خوبكشور  تیریمد

 د داشپتهیپن بایکپه بپه طپور ا پو قپوان یا یدارد، اما خصو پ یوضق قانون اقتضائا  مخت ف

 باشپپد، ینظپام و مطپاب  بپا اسپناد با دسپت یهاکپه نخسپت، در  هپت هپپدفن اسپت یپباشپد، ا

شپرفت ید یـ اسپ م یرانیا یه گام دوم انق  ، الگویانیساله، بستیانداز بهمانند سند چشو

 یهپپاوی  ین از سپپویابپپ ا شپپده و در  پپال  پپدو یرهبپپر یا   از سپپویپپدنجپپاه سپپاله کپپه ک 

منپدرج  یک پ یهااسپتیهاسپت   هپا  و ساهو دانشگ یدر مراکز مطالعپا  ینخبگ ی خصص

ن یپد ایپت قپانون باین خصو پین کنپد  دپس اولپیپیگذار را  عقانون یهاد گامین اسناد بایدر ا

 باشد که  هت  مشخم باشد 

دار ر یپدا ده باشپند،یپابعپاد را د  ر باشپند و همپهن هرچپه  پامقین است که قپوانیدوم ا نکته

ه بپمپا  ینمونپه قپانون مپدن یشپتر ادامپه بدهنپد؛ بپرایرا با  خودشان ی وانند  یهستند و م

د یپهاست که ماپل ر پوع اسپت، امپا قپانون  جپار  باکه در آن و ود دارد، سال یل کمالیدل

 ر   قپانون مپادر اسپت و هرچپه  پامقیپر کند  قپانون  جپار  یی غ یط، کمیمتناسب با شرا

 باشد، بهتر است 

گپر کپه ین دیاز قپوان ید     شود  ا بعضپین بایانن قوین است که هنگام  دویسوم ا نکته

 شان مشخم شود  فیده شوند و  ک یدر کشور و ود دارند، د

ن ین  باشپند  مخاطپب قپوایشپتر روشپن و  پرید هرچه بین باین است که قوانیگر اید نکته

هپر  د روشپن باشپد کپهیپف خودشان را بداننپد  باید  ک یهو مسوو ن هستند، هو مردم که با

د مشپخم باشپد  یپبا یف و  قپو  هرکسپیخواهپد دنبپال کنپد  وظپایرا م یزیپنون، چپه چقا

ن یاسپت  بهتپر یمهم ن هو مسو هی  قوانید و ود دارد  دس  نقین  هت هو  ردیدر ا یگاه

  در ین لپوایپ پا ا   مناسب بدهندیخودشان لوا یازهایها بر اساس نن است که دولتیراه ا

ا یپشپود ی  مناسپب داده نمیلپوا یعنپیسپت؛ ین طپور نیپا یشپود  گپاه یمج س، خپو     پ

 ن هستند ی  خ ف قوانیلوا

 

 د؟ینما فایتواند ایم یچه نقش یمجلس در تحقق توسعه اقتصاد -62
دارد بپپا  یو هپپو شپپأن نظپپار  یگپپذارهپپو شپپأن قانون یاسپپ م یاز آنجپپا کپپه مج پپس شپپورا

فپا کنپد  از ی وانپد ایرا م یمتعپدد یها  کرده است، نق یکه قانون آنها را  صر ییابزارها
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 مرکپپز دارد؛ اول  یفپپه ا پپ ی، نقپپ  مج پپس  پپول سپپه وظیاقتصپپاد یشناسپپدگاه  امعهیپپد

نپه کمپ  کنپد کپه بپه یجپاد درآمپد و  پرف هزی واند دولت را در اینکه، مج س چگونه میا

 از رایپمپورد ن یاقتصپاد یهااسپتینکپه، چگونپه سینپد  دوم ایگویم یمال یشناسآن  امعه

آن نظپار   یب و بپر ا پرایرا  صو ین  قوقینکه، چگونه قوا د و قوانیوضق کند  سوم ا

 کند 

 یاسپپ م یسپپا نه اسپپت  در مج پپس شپپورا یهاو بود پپهین بخپپ   نظپپیپپوه در این شپپیبهتپپر

ها و افپپراد ونیسپپیهپپا، کمب بود پپه معپپرف قپپدر  گروهی  در هنگپپام  صپپویپپون   فیسپپیکم

د په اپه بویل   سپا  متعپدد قبپل از آوردن  ید که با  شکت را دارین ظرفیبانفوش است و ا

ون یسپیداشته باشد کپه  م کپرد کم ی د یمج س، بر بود ه ا مال نظرها یدر  ان   ن

دولپت اسپت  یاست اقتصپادین ابزار سی رمهو« بود ه»ن موضوع است  دس یا یایهو گو

ه و  پوز ین نگپاه ما پبپدو یم پ یازهپاید مطمون شپود نینده مردم بایو مج س به م ابه نما

مخت پپف،  یشپپود  در سپپاختار کشپپورهاین می  منپپابق مو پپود  پپأمیپپ  از طریه خپپویپپانتخاب

زان یپهپا ممج س یکنند، برخیب میگذارند و  صویر مییها بود ه را بدون  غمج س یبرخ

رهپا ن کایپا یهر دو یند و برخیفزایبر آن ب یزی وانند چیدهند، اما نمیبود ه را کاه  م

 وانپپپد یر از دو کپپپار مپپذکور، میپپغ یاسپپ م یدهنپپد؛ امپپپا شپپأن مج پپس شپپپورایانجپپام مرا 

   را هو انجام دهد  یافزا

 پپوان گفپپت فسپپاد یاسپپت؛ البتپپه نم یاز فسپپاد اقتصپپاد یریگپپر مج پپس   پپوگینقپپ  مهپپو د

ده یپپچیرا  وامپپل فسپپاد متعپپدد و دیپپف اسپپت؛ زی  مج پپس منفعپپل و ضپپعیپپده ییپپزا یاقتصپپاد

 یفسپپاد اقتصپپاد ی وانپپد   پپویم ی  مج پپس قپپویپپطورکپپه ن گفپپت همان پپوایهسپپتند، امپپا م

ز بپه یپ  مج پس منفعپل نیپرد، یپشپکل بگ یرد و نگذارد اناصپارا  اقتصپادیگسترده را بگ

 یمتعپپدد نظپپار  ین و ابزارهپپایگسپپتر  فسپپاد کمپپ  خواهپپد کپپرد  مج پپس بپپا وضپپق قپپوان

ها وهین شپپیپپاز ا یکپپینمونپپه  یرد؛ بپپرایپپفسپپاد را بگ یاز مفرهپپا یاریبسپپ ی وانپپد   پپویم

 یهپپاو مولپپد کپپردن بنگاه یاسپت کپپه واگپپذار یبپپه بخپپ  خصو پپ یامپپور اقتصپپاد یواگپذار

 از کار مج س است  یبخش یدولت

 

توانتد انجتام یم یشدن اقتصاد مقاومت یاتیدر عمل یچه نقش مجلس  - 63

 دهد؟
اقتصپاد  شپدن یپیا را یفپه بپرایچند وظ یندگان مج س بدون شعارزدگیرسد نمایبه نظر م

 دارند: یمقاومت

ه بپد یپرا با ینپدگان، اقتصپاد مقپاومتیمج پس و نما ؛یرش وسـخ  اقتصـاد مقـاومتیپـذ - الف

ن یذا بهتپرت باور داشته باشند؛ لین وضعیرفت از ابرون ی  نسخه شفابخ  برای نوان 

ت مپپا یپپکپپه در  اکم یر مپپواردیه و سپپای، قپپوه قضپپائیپپیا را یهادسپپتگاه یکپپار مج پپس بپپرا

و  یگپپذارانجپپام دهنپپد، فپپراهو کپپردن بسپپتر قانون یاقپپداما  یاننپپد در اقتصپپاد مقپپاومت ویم

 است که  زم دارند  ینظار 

رهپا، از کا ی  سپریانجام  یده شده است برایار در کشور دیبس ن مزارض؛یحذف قشاو - ب

ن معپپارو یشپپوند کپپه قپپوانیو پپود دارنپپد کپپه مپپانق بپپه سپپرانجام رسپپاندن آنهپپا م ینیقپپوان

ن دسپپت و پپود دارد کپپه مج پپس یپپاز ا ین متعپپددید قپپوانیپپشپپوند  در  ر پپه  ولیته مشپپناخ

 د ا ا  م کنیرساند،  ذف یب میآس ین را که به اقتصاد مقاومتیقوان یفه دارد برخیوظ
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 نتدگانیبتا نما تواندیم ییهازمیمجلس چگونه و با چه ابزارها و مکان - 64

 مقابله كند؟ متنلف 
آن اسپپت کپپه همپپه مسپپوو ن و مقامپپا  در هپپر رده و  یاسپپ م یهپپورازا   میپپاز امت یکپپی

خپود  یر قپانونیپا مپال نادرسپت و غ ید داسپخگویت ندارند و بایکه باشند مصون یگاهی ا

گپر یها و در سپط  مپال ر ر دران متخ ف در خود دستگاهیمقاب ه با مد یباشند  سازوکارها

بپپپر  یاسپپپ م یمج پپپس شپپپورانپپپه موضپپپوع نظپپپار  یه و پپپود دارد  در زمیدر قپپپوه قضپپپائ

  و ود نداشپت؛ امپا رهبپر معظپو انقپ  یسازوکار قانون 1391  از سال یندگان،  ا دینما

 د کردند:یبر موضوع نظار  مج س بر خود   أک 8/3/1390خ یدر  ار

 ی، خودنظپپار یاسپپ م یمپپن دارسپپال بپپه شپپما  پپرو کپپردم کپپه در داخپپل مج پپس شپپورا»

گوشپه  ییهپاد   پا   رفیپسپت  مجمو په، خپود را بپاا ی معپ ین، همپان  قپواید  ایبگذار

ت؛ بپا سپینپده مخپالف نینما یبپا آزاد ید آزاد باشپد، چپه باشپد  کسپیپنپده بایکنار زدند کپه نما

 یاسپ م ی پس شپورارفتار ممکن است مجکج ندهی  نماینده مخالف است  ینما یرفتارکج

ر د ین نهپاد قپانونر  اساسپیپا ن  ظمپت،یپسپت؟ مج پس  بپه ایف نیرا بدنام کند، متهو کند   

ه ن خودمپپان را بپپیاز بزرگپپان  بپپ یکپپینکپپه یا یو، بپپرایکشپپور  اول انقپپ   خپپدمت امپپام رفتپپ

شپان را یو اییایپننپد و مپا بکشان را قبپول یو  ا امام ایکن ی مهور به امام معرفسی نوان رئ

ول قبپپ ی پپیو  امپپام بپپه دلی مهپپور مطپپرم کنپپسیبپپه  نپپوان رئ یاسپپ م یدر  پپز   مهپپور

  و د سراا مج س؛ مج س مهو است  از نگاه رهبر انقپ ینکردند  بعد به ما گفتند که برو

ن یپارد  خب، اد یگاهین  ای  چنین مجمو ه، مج س یا دآورندهین نظام و ددیگذار اانیبن

ن، یپپپا  را  فپپپ  کپپپرد؛ اد چهپپپرهیپپپ  را  فپپپ  کپپپرد، باید آبپپپرویپپپد نگپپپه داشپپپت، بایپپپرا با

و د؛ خپود شپما هپیپآینباشپد، اشپکال بپه و پود م ین خودنظار یاگر ا  زم دارد  یخودنظار 

ه بپرا  در مج س نسبت ین خصوص سفار  کردم  البته اخید  من دارسال در اینیبید میدار

ن یپپپامپپپد  ایه درسپپپت بپپپه دسپپپت نین قضپپپیپپپت ایپپپانجپپپام گرفپپپت، امپپپا اهم یه کپپپارکین قضپپپیپپپا

 «است  ی مع ی،  قوایخودنظار 

ا رنپدگان ی، مج پس طپرم نظپار  بپر رفتپار نمایمعظو انق   اس م انا  رهبرین بیا یدر د

 نگهبپان ارسپال یبپه شپورا یید نهایی أ یب رساند و برایبه  صو 1390در مهر ماه سال 

م داد و طپپرم را ی شپپخ یاز آن را خپپ ف قپپانون اساسپپ ییهپپان شپپورا، بخ یپپکپپرد؛ امپپا ا

ب یبپه  صپو 1391ن یفپرورد 1۵در  تا  ین طرم نهایراد به مج س بازگرداند  ایرفق ا یبرا

گان نپدینگهبپان فرسپتاده شپد  سپرانجام نما یبپه شپورا یید نهایی أ ید و برایندگان رسینما

طپپپرم نظپپپار  مج پپپس بپپپر رفتپپپار  یوارد بررسپپپ 1391ن یفپپپرورد 19خ یمج پپپس در  پپپار

 212ممتنپپپپق از  یرأ 17مخپپپپالف و  یرأ ۴1موافپپپپ ،  یرأ 1۴۶نپپپپدگان شپپپپدند و بپپپپا ینما

 م بت دادند  ین طرم رأیا  ای، به ک نده  اضرینما

 ین مپپواد بپپرایپپمپپاده اسپپت کپپه در ا 11نپپدگان شپپامل یطپپرم نظپپار  مج پپس بپپر رفتپپار نما

، مانند  پذکر یمی را یندگیت شوون نمایا  دم ر ایموضو ا  و موارد مخت ف از  خ فا  

در  یعنپی اسپت؛نپده در نظپر گرفتپه شدهین لغو ا تبارنامپه نمایو همچن یا  ذکر کتبی یشفاه

نپده را از سپمت خپود  پزل ی  نمای وان یب مج س، میندگان و  صویم نمای ور   شخ

 یوتپپی، ه«نپپدگانینظپپار  مج پپس بپپر رفتپپار نما»و از مج پپس اخپپراج کپپرد  بپپر اسپپاس طپپرم 

« ینپدگیرفتار خ ف شپوون نما»مربوط به  یهانده مج س، به گزار یمتشکل از هفت نما

 یگپپپر ا مپپپال مجرمانپپپه از سپپپویو د« یت م پپپیپپپف امنخپپپ »هپپپا دربپپپاره ا مپپپال و گزار 
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نپپدگان، دادگپپاه خپپاص یکنپد  در طپپرم نظپپار  بپپر  م کپرد نمایم یدگینپدگان مج پپس رسپپینما

قپپوه »اسپپت: ن طپپرم آمپپده یپپا 8اسپپت  در مپپاده شده ینپپیب یز دیپپن امپپور نیپپبپپه ا یدگیرسپپ

ضپو ا  بپه مو یدگیرا  هپت رسپ ین قپانون شپعبه خا پیا یه موظف است در ا رایقضائ

وپت نظپار  یجه را ظرف سپه مپاه بپه هیو نت یدگیل داده و خارج از نوبت رسی شک یارسال

 «د یا  م نما

و هپپو از  یدا  رهبپپر معظپپو انقپپ   اسپپ میپپا  أکیپپدهپپد، هپپو از  یاا  نشپپان مین  وضپپیپپا

؛ ندگان متخ ف مو ود اسپتینظار  و برخورد با نما ی زم برا یسازوکارها ی هت قانون

رود یچنپان کپه انتظپار مپندگان آنیوت نظار  بر رفتار نمایا هی ر آن است که آمهو اما نکته

نپپه ین زمیپپدهپپد، در ایها نشپپان میکننپپد موفپپ   مپپل کپپرده اسپپت؟ بررسپپیو مپپردم مطالبپپه م

 یقپا یکننده نبپوده، هپر چنپد  وفنینپدگان چنپدان مپال ر و  ضپمیوت نظار  بر نمای م کرد ه

 ده است ن باره به دست آمیز در این
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 تا آخر به كار خود ادامه دهد؟ دیكه دولت با شودیم انیب ،مشکالت

نپه ین زمیپبپوده اسپت کپه هنپوز در ا یآنقپدر مهپو و اساسپ 1398ق آبان ماه ی واد  و وقا

ن ن خصپوص، آیپور  گرفتپه در ا پ یهپااز باا یکیشود  یارائه م یگوناگون یهالی ا 

بپر  ا خپاش شپود  پا یبپا ید  ر یپاست که دولپت  پوان اداره کشپور را از دسپت داده اسپت و با

 ل ن اسپتدیپه ایپن نگپاه بپر دایپت دولپت ا پ م شپود  ایپان فعالین نقطه، دایاساس آن در هم

دارد نپار یپدر اخت ی  پده و راهیا یت کنونیاداره کشور در وضع یبرا یاست که دولت کنون

بپپه  پال خپپود  و مپپردم دارد؟ و  یچپپه سپود ین دولتپیچنپپ ینگونپه اسپپت، بقپایو  پال کپپه ا

رد و شپده اسپتفاده کپ ینپیب ید یاس م یکه در  مهور یقانون یهمان بهتر که از ابزارها

ن مسپپو ه دو یپپم کپپرد  در داسپپخ بپپه اضپپای مهپپور را بپپه مج پپس کشپپاند و او را استسیرئ

 م  ظه قابل ارائه است:

ران، یپا ی ماسپ یدر  مهپور :یممهـشر بـا در وظـر گـرفتن قـاوشن اساسـسیعـزل ر  -الف

  یپ ، بپه دو طریوخپ یف قپانونیدر انجپام وظپا یا نپا وانی مهور در  ور   خ ف سیرئ

 شود:یاز کار خود برکنار م

ت نداشپپتن یپپبپپه کفا یاسپپ م ینپپدگان مج پپس شپپورایکپپه دو سپپوم کپپل نما یـپپ در  پپور 1

( 2بنپپد ) 89ب کنپپد  در ا پپل یآنهپپا را  صپپو یهپپو رأ یدهنپپد و رهبپپر یأ مهپپور رسیرئ

 ی پور  در»ن آمده اسپت: ی مهور چنسیرئ یضام و برکناریرامون استید یقانون اساس

 ی مهپور را در مقپام ا پراسیرئ یاسپ م یندگان مج پس شپورای  سوم از نمایکه  داقل 

ضپپام قپپرار دهنپپد، یمپپورد است کشپپور یپپیه و اداره امپپور ا رایپپت قپپوه مجریریف مپپدیوظپپا

  مپپاه دپپس از طپپرم آن در مج پپس  اضپپر شپپود و در یپپد ظپپرف مپپد  یپپ مهپپور باسیرئ

دگان نپیانپا  نمایکه دپس از ب یبدهد  در  ور  یاا  کافیشده  وضخصوص مسائل مطرم

ت یپپم کفانپپدگان بپپه  پپدیت دو سپپوم کپپل نمایپپ مهپپور، اک رسیمخپپالف و موافپپ  و داسپپخ رئ

ع مقپپام کصپپد و دهپپو بپپه اطپپ یبنپپد ده ا پپل  ینپپد، مرا پپب  هپپت ا پپراداد ی مهپپور رأسیرئ

 «رسد یم یرهبر

ا  یف قپانونی مهپور از وظپاسیکشپور  کپو بپه  خ پف رئ یوان  پالیکه د یـ در  ور 2

قپانون  110ا پل  10رد  بر اساس بنپد یقرار گ یب رهبریبدهد و  کو مذکور مورد  صو
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 یوقتپ ی مهپور اسپت  مقپام رهبپرسیزل رئارا  رهبپر،  پیپف و اختیاز وظپا یکپی یاساس

کشپور  یوان  پالیپجپا  کنپد و  پ وه بپر آن دیامکان  زل او را دارنپد کپه مصپال  کشپور ا

قپپانون  110) ر ک: ا پپل ماکپپوم کپپرده باشپپد   یف قپپانونی مهپپور را بپپه  خ پپف از وظپپاسیرئ

 ( 13۶۵و   مهور مصسیرئ یهاتیارا  و مسوولین  دود وظائف و اختییو قانون  ع یاساس

موضپوع  یاسپان کپرد، هپر چنپد در قپانون اسیپگونپه بنید ایپن مسو ه بایدر ادامه داسخ به ا

 مهور و وزرا به طپور سیضام از رئینظار  مج س بر دولت به طور  ام و سالال و است

 یبپرا یاسپ م ینپدگان مج پس شپورایار نمایدر اخت ییخاص مطرم شده است، اما ابزارها

ضپپام خپپپتو یتپپپا  بپپه استیشپپود و نهایرار دارد کپپه از  پپپذکر شپپروع مقپپ یا مپپال  پپ  قپپپانون

د یپنظپار  بپر مجمو په دولپت با ینپدگان بپراینجپا آن اسپت کپه نمایشود  نکته مهپو در ایم

سپت، اارشان قرار گرفته یکه در اخت یی  از ابزارهاید آمده از هر یمتناسب با موضوع دد

اص در ط خپیت دارد که معمو   با وقپوع شپرایا اهمین  ین نکته از ایان ایاستفاده کنند  ب

کنپپد   پپال یدا میپپسپپو  د یاز مطالبپپا  بپپه سپپمت برکنپپار ی امعپپه، ب فا پپ ه افکپپار و برخپپ

ا به رکرده است  ا دولت  ینیب یز دیرا ن یگرید یرهای، قانون مسی  از برکناریآنکه د

 یهاربوط به دسپتگاهاز مشک   م یاریف خود وادار کند  البته  ل و فصل بسیانجام وظا

ست، هر یآنان ن ی مهور، لزوما  وابسته به برکنارسیران و رئیکشور، ا و از وز ییا را

ان سپام ین راهکپار بپرایفتد آخپریگر مال ر نید یهاکه راه یچند  زل مسوو ن، در  ور 

 شود یکشور شمرده م یدادن به مشک   مردم و منافق م 

ر یپنپه مسپائل اخیامپا در زم كشـشر: یاسـیا سیر گرفتن وضزممهشر با در وظسیعزل ر   - ب

مجپددا   یهپا و افکپار  مپومتیوسپت، شهنین به وقپوع دیمت بنزی  قیافزا یکشور که در د

 مهور سیرئ یطرم موضوع برکنار یادا کرد و  دهی مهور سو  دسیبه سمت  زل رئ

بپپر  هپپده  یعپپیور طبن اقپپدام بپپه طپپیپپم ضپپرور  ایرا از قپپوه مقننپپه مطالبپپه کردنپپد   شپپخ

و « طیشپپپرا»ت یپپپاسپپپت، امپپپا بپپپا لاپپپاظ اهم یاسپپپ م ینپپپدگان مپپپردم در مج پپپس شپپپوراینما

کنپد یه مدآمدیبه  ل مشک   دد ی مهور کمکسی زل رئ یت کنونیا در وضعی، آ«زمان»

 یبپرا ا منفعپت داشپتنیپاز   ین موضو یم چنی ر  شخنه نکته مهوین زمیر؟ در ایا خی

 از ا مپال ین اسپت کپه هپدف ا پ یپر از ایا غیاست  آ یط زمانیشرا مردم و در نظر گرفتن

اسپت؟  مپردم یشپتیو مع یدا کپردن امپور اقتصپادیپا وزرا سپامان دی مهور سیقانون بر رئ

 مهپور را از مقپام خپود سین فر پت ممکپن رئیدر اول یاس م ید مج س شورای صور کن

نشپده  اقپ  مطالبپا  و مسپائل  پل مانده ا ازه و  امکپان یا فر ت باقی زل کرده است، آ

  مهور خواهد داد؟سیرا به رئ یکنون

و اراده  یمپردم اسپت  چنانچپه رأ ی مهور برآمده از رأسیگر آن است که رئینکته مهو د

و ضپعف  یل ناکارآمپدیپانپد، بپه دلدهیشپتر برگزیکپه د ی مهپورسیانپه راه از رئیمردم در م

دسپت  یگپریابند که به انتخپا  دیین امکان را میا یر کند، در فر ت بعدییدر  م کرد  غ

خ انقپ   یدر  پار یاسپ م ی مهپور یو  ابپت بپرا یاساسپ ین م  ظه مهو، مبنپایبزنند  ا

بپپا ا تقپپاد  یبپپوده اسپپت و هپپو  ضپپر  امپپام)ره( و هپپو رهبپپر معظپپو انقپپ   اسپپ م یاسپپ م

ت یپپهپپا  مات دولتیپپلزمانپپه خپپود و  پپداوم فعا یهپپااز دولت ینپپید یسپپا رن بپپه مردمیادیپپبن

 یبپه برکنپار یدند  پا کپار ویار کوشی در که  ضر  امام)ره( بسیه بنیاند  البته قضکرده

  یپت منجپر نشپود، یپران بپه  پدم کفایپا ی مهپور اسپ مسین رئیختو نشپود و  جربپه اولپ

 یران را بپه کشپوری در در زمان  نگ  م   ایبن یهاانتیشود؛ چراکه خیم یاست نا   ق

کپپرد و مواضپپق یهپپا، روگپپر دورانیکپپرد  امپپا در دیل میو  در مقابپپل نظپپام سپپ طه  بپپدمغ پپ
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 ی مهپورسیت از رئیمردم و کم  و  ما ید رأیی أ یو  ابت امامان انق   اس م یا ول

 مردم انتخا  شده است  یبوده که از سو
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 ؟باشند

 یف ا پ یخانپه م پت و وظپا یبپا رسپالت وكپ  ین درسپ   زم اسپت کمپیپداسخ بپه ا یبرا

و  یفپه ا پ یبپه وظ ین روزهپا كمتپر كسپیپو  ایآشپنا شپو یاسپ م یندگان مج س شوراینما

ا  پذ  ر یشتریب ینكه آرایا یز برایداها نیخود كاند یكند و گاهینده فكر میك نمای یقانون

ا پپ ه نپپدگان فینما یشا پپ یهافپپهیبرنپپد كپپه بپپا وظیبپپه كپپار م یا پپخ یغپپا ی ب  یكننپپد  رفنپپدها

رنپد یگیشپان از مشپك   مو پود  امعپه بهپره ماز نامزدها و طرفداران یدارد  برخ یادیز

 یاط  پدهند  ا بتوانند  داك ر آرا را كسب كنند  کویو  ل آن مشك   را به مردم و ده م

 د  مپپ    یپپافزایو  میپپن رونپپد معیپپز بپپر ایپپس ننپپدگان مج پپیف نمایاز مپپردم از وظپپا یاریبسپپ

، اشپتغال، وام یکه متقاض یابند و به مردمیی ضور م یندگان مج س در ماافل  مومینما

 ییهاشپان هسپتند، و پدهشانیا خویپخپود  یمپارینپه درمپان بیه و درداخپت هزیپزین  هی أم

رآمپپد، شپپفاف و سپپت و اگپپر مج پپس قپپانون خپپو ، کاینپپده نیفپپه نمایدهنپپد کپپه اساسپپا  وظیم

  وادار و مشپپک  ید ر باشپپد و دولپپت را بپپه  پپل ا پپولیپپ وانپپد مفیط ب بگپپذارد، مداسپپخ

 جاد کند  یرفت از معض   را ابرون یهارساختیز

کپپو یدارنپپد:  یفپپه ا پپ یدو وظ یاسپپ م یمج پپس شپپورا ینپپدگان مج پپس و بپپه طپپور ك پپینما

ت  پپام ی پ   یاسپ م ی، مج پس شپورایقپانون اساسپپ 71؛ بپر اسپاس ا پل یگپذارقانون

فپپپپه ی پپپپ وه بپپپپر وظ یاسپپپپ م یرا داراسپپپپت  دوم نظپپپپار ؛ مج پپپپس شپپپپورا یگپپپپذارقانون

ل یشپپك ز بپپر  هپپده دارد کپپه از نظپپار  مج پپس در یپپن ینظپپار  یهاتی، مسپپوولیگپپذارقانون

بپپر کپپار  ین بپپر دولپپت و  تپپیقپپوان یشپپود و  پپا نظپپار  بپپر  سپپن ا پپرایدولپپت شپپروع م

 ادامه دارد  یندگیرد ا تبارنامه نما اید یی   أیندگان از طرینما

ق یپفرار یو نظپار ، بسپ یگپذاردر دو بعپد قانون یاسپ م یگپاه مج پس شپوراین،  ایبنابرا

   زم کپپ ن  امعپه از قپپدر یهایگذاراسپتیو س یزیرنپپدگان در برنامپهیاسپت و  مپوم نما

ت یپپدرا از هپپو ، شکپپاو  و ی، برخپپورداریبرخوردارنپپد  ا اطپپه بپپر مسپپائل کپپ ن مم کتپپ

و سپپواد  ییل مسپپائل،  و پپ ه،  وانپپایپپه و  ا یپپم بپپا ، قپپدر   جزی، قپپوه  شپپخیاسپپیس

 ت ویپپپمشپپپاوران خپپپو  فکپپپر، بادرا یو مطالعپپپه اط  پپپا ، همراهپپپ یابیو و، دسپپپت سپپپت

نپپده مج پپس در  پپد قابپپل ی  نمایپپرود در یاسپپت کپپه انتظپپار مپ ییهپپایژگی پا ب نظپپر، از و

ز نپده نباشپد،  مرکپی  نمایپمپذکور در  یژگپیچنپد وکه  یقبول و ود داشته باشد  در  ور 

شپود و چپه بسپا یخپود مناپرف م یف ا پ ینپده از وظپایرنگ و نماف ماوله کویوظا یرو

 سو  داده شود   یندگینما ین و دور از شأن وا ییسط  دا یبه امور

در كشپور را  یاسپ م یگاه مج س شورایف  این وظایا یلذا اگر مردم با خواندن و بررس

ها و یزیردر  پپپپپپوزه برنامپپپپپپپه ی پپپپپپرنپپپپپپدگان خپپپپپپود انتظپپپپپپارا  مهویرک کننپپپپپپد، از نماد

نپپه یو انجپپام امپپور به ییدولپپت بپپه داسپپخگو یكپپ ن  امعپپه و وادارسپپاز یهایگذاراسپپتیس

نپه داسپخگو یدر زم ین   وه بر مفاد و مقرار  قپانونیمردم را مطالبه خواهند کرد  بنابرا

آنهپپپا در  ینپپپه و هوشپپپمندانه مپپپردم و نظپپپار  همگپپپاننپپپدگان، مطالبپپپه قدر مندایکپپپردن نما

 یدادن و استفاده از قپدر  رأ یت ناوه رأیدارها و مرا عه به دفا ر و در نهایها، درسانه

 نده را در برابر مردم داسخگو کند ی واند نمایم
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 یفیال مپوک ن خپود دارد، در قبپال آنهپا وظپادر قبپ یفین  پال کپه وظپاینده مج س در  ینما

نپپده بپپه  پپور  ی  نمایپپ ینپپدگینما یف  پپوزه بپپومین اسپپت کپپه وظپپایپپت ایپپهپپو نپپدارد  واقع

شپده در قپانون اسپت  نیینانوشته و فاقد چار و  مشخم و خپارج از ماپدوده  ع ینیقوان

کند  یاقدام ما ، ینق  در  وزه انتخاب یفایم خود در اینده به  شخین رو، هر نمایاز ا

اسپت، م پل  یا  نظپار فهیز وظیه نیندارد و در  وزه انتخاب ییار ا راینده مج س اختینما

 وانپد ضپعف یه کپه میپقپانون، مصپوبا  و بود په در  پوزه انتخاب ینظار  بر ناپوه ا پرا

از  ینپپدگی  منطقپپه بپپه نمایپپگپپزار  دهپپد  مردمپپان  یرا بپپه مقامپپا   پپال یمسپپوو ن بپپوم

 وها را  به  نوان منتخب یکنند  ا  رف، مشک   و کاستیرا انتخا  م   نفریخودشان 

بر  پ  مپردم و  یهار خواستهیگین مردم به گو  مرا ق با  ر برساند و در کنار آن دیام

 منطقه باشد 

 و از  پ  و  قپو  یریپگیرا در سپط  منطقپه د یا تمپال یهای دالتید بینده مج س باینما

 شپتر  پدالت دفپاع کنپد و بپا  پ  یهپر چپه ب یه خپود بپا هپدف ا پرایپمردم در  پوزه انتخاب

نپپده یکنپپد  نما یرینسپپبت بپپه  قپپو   قپپه مپپردم   پپوگ یکشپپو    ی پپدالتیمضپپا ف از ب

مسپپوو ن  مو پپود بپپه  یفپپیو ک یت کمپپیپپها و ظرفیها،  وانمنپپدشپپاخم ی وانپپد بپپا معرفپپیم

انون باشپد  در مجمپوع قپ ینظپار  بپر ا پرا یهااز مصپدا  یکپی یو اسپتان یکشپور ی پال

 ست:یندگان نیف نمایر را برشمرد که از  م ه وظای وان موارد زیم

 یپیها امپور ا رانپدهیاز مردم و گاه خود نما یاریبسسا: ینده دخالا در امرا ویف  ومایوظ -1

ن یپپکپپه ا یداننپپد، در  پپالینپپده مج پپس میف نمایمربوطپپه را  پپزء وظپپا یدر  پپوزه انتخپپاب

 نپپدگانیکپپه نما یه اسپپت  هنگپپامیپپو قپپوه مجر یدولتپپ یها هپپده دسپپتگاهف  مپپد ا  بپپر یوظپپا

 یشپتیو مع یرفق معضپ   شپهر یابند، مردم  قاضایی ضور م یمج س در ماافل  موم

ه کپپ یننپپد، در  پپالیبینپپده میشهرسپپتان را از  م کپپرد نما یهاییرا دارنپپد  گپپاه  مپپام نارسپپا

نپده مج پس در یمج پس خپارج اسپت  نما نپدگانیف نمایطه وظاین مسائل از  یدرداختن به ا

ن امپور در منطقپپه و کشپور اسپت و  پپ  یپا یل مپردم موظپپف بپه نظپار  بپپر ا پرایپمقپام وک

ب   و نصپپپی،  عپپپویدیپپپجپپاد کارخانجپپپا   ولی، ایگذارهیدخالپپت در ا پپپرا را نپپپدارد  سپپپرما

، ل آ یپ، ارائپه خپدما  از قبیکپاریجاد اشتغال، رفق معضل بی، ایدولت یهاران دستگاهیمد

ان دولپت در شهرسپت ینپده  پالیه و نمایپف قپوه مجریره از وظای اده، بر ، گاز،   فن و غ

 ا استان است  ی

سپتگاه کپه واسپطه مپردم و د یانپدهینما سا:یو ییامرا یهانده واسط  مرد  و دستگاهیوما -2

 ه یآن، خپود وسپ یب قپانون و نظپار  بپر  سپن ا پرایفپه  صپویوظ یشود، بپه  پا ییا را

 ینپپده مج پپس رفپپق مشپپک   شخصپپیشپپود  کپپار نمایآن م ین قپپانون و  پپدم ا پپرادور زد

بانپه و یفرر وامیغ یهپا واند با رو یمردم که م یمورد یازهایست  نی  موک ن نیکای

ر و مورد به مپورد یگوقت یه  ور ب ر و مال ر ر مر فق شود، به  ور  گسترده ینظار 

ردم مپشپتر نظپر ین اسپت کپه هپر چپه بیپشپود و  الپب ایها انجام مینگاراز نامه یبا انبوه

 کند یرا   ب م یندگیف نمایناآگاه از وظا

 یهپا و اهپالینده  پ  سپفار  خودینمام در عزل و وصب ودارد: ینده حق دخالا مستقیوما -3

را نپه بپه  یشپان فپردیاسپتع م کننپد و ا ینکپه از ویانتصپابا  را نپدارد، مگپر ا یستاد بپرا

ل کنپد  یپا  امیپد یپد  أکیپ  بپودن سپفار  کنپد، امپا نبایپل  یپن، ب که بپه دلبود یسبب ستاد
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بپپه  پپور   ید خپپود را چپپه بپپه  پپ  و چپپه نپپا  ، در  پپزل و انتصپپابا  شپپهریپپنپپده نباینما

نپدگان کمپ  بپه مجمو په ینما یت برخپیپد  صور و نیر کند  شایو درگیر مستقیو و غیمستق

ت یکپپه بپپه لاپپاظ ماپپدود یاسپپت، در  پپالسپپته و  وانمنپپد یشا یریاز مپپد یبرخپپوردار یبپپرا

را دامپن  یرامپون، خپود بپه خپود انتصپابا   نپا ید و شناخت از افراد به سپتاد و دیره دیدا

را بپه  پور   یر انتصپابینده نتواند مدیشود که نمایم ی ین نوع انتصا  دلیزنند و همیم

 هد زد ب خواینده آسیز به و هه نمایر نیمد یبازخواست کند   م کرد منف ی د

کننده  مپل کنپد، بپه  نپوان د بپه  نپوان شپفا تیپنده نباینماسا: یكننده ونده تفاعایوما -4

گر هی  دپپدر  و پپیپپد در نقپپ  یپپا ابپپت نکپپرد، نبا یرا ارگپپان یم پپال اگپپر درخواسپپت شخصپپ

نپپدگان یگپپر، نمایمشپپک   را  پپل کنپپد؛ بپپه  بپپار  د یوارد  مپپل شپپود و بپپه  پپور  مپپورد

هپپا و مپردم  نپپزل دهنپپد؛ ب کپپه در هپپا، نهادهپپا، ارگانن بان یسپپطه بپد خپپود را در  پپد وایپنبا

 یاز سپو یاز بپه خپدما  خا پیپا نیپمشپاهده شپد  یخا پ یقپانونیو ب یکه آشپفتگ ی ور 

نپه  ر ویپران به ا  م فراگی  نهاد به شهروندان به و ود آمد، با نظار  بر  م کرد مدی

و  یشپپکل بپپه بهبپپود امپپور شپپهر نیپپو بپپه ا ی، امپپور را در  پپوزه مربوطپپه بررسپپیمپپورد

  موم شهروندان کم  کنند   یازهایبرطرف کردن ن

وزه  پ  از  د خود را در امور مربپوط و نپامربوط یب یاندهیکه نما یت، در  ور یدر نها

عکس، خود دچار اناراف خواهپد شپد و بپال یف ا  یر کند،  بعا  در انجام وظایدرگ یانتخاب

و  یبپوم یدر او کپو باشپد، بپه سپمت کارهپا یمسپائل کشپوراگر  و ه،   قپه و ا اطپه بپه 

د یپبان ینپده بپا مسپائل بپومینما یریپن، درگیخواهپد آورد  بنپابرا ین روییالبته گاه سپط  دپا

مرکپپز  ا ، با پا  پدم یپپفتپد،  انیا فپا  ب ینپپدگیف نمایباشپد کپپه او  ، اناپراف از وظپا یطپور

 ی پب آرا  یبانه( بپرایفر) وام یستیدودول یهابشود،  ال ا ، به  رکت یف ا  یوظا یرو

جاسپت نیجپاد کنپد  ایاخپت ل ا یت شپهریریل بشود و رابعا ، در مپدیدوره بعد  بد یمردم برا

 کند یافول م یندگیگاه نمایکه  ا

 

 ت دارد؟یچقدر اهمندگان مجلس ینما یو شفاف شدن رأ یعلن - 68

نهفتپه  ل منطپ یپسابقه دارد و به دل یادیان زیران سالیندگان در اینما یبودن رأ یده   نیا

 یشپدن رأ ی  نپ»ده درسپت یپد از ایپبا یاسیقه سی  و س یدر آن، بدون  و ه به نوع گرا

دن ا تمپاد کپر یندگان مج پس بپرای، کل رابطه مردم و نمایمخف یدفاع کرد  رأ« ندگانینما

ل یپ باشپد  ق هپو ی  گفتپاری وانپد نمپاینپدگان کپه مینما ی م کرد را به گفتارها یابیو ارز

د ین و شپپپای پپپریدهنپپپد کپپپه واقعیاز کردارهپپپا را انجپپپام م یانپپپدگان مجمو پپپهیدهپپپد  نمایم

خپود  یگنپدیندگان در کپل طپول  مپر نمایاز نما یدادن است  بخ  مهم یشان رأنیمال ر ر

درخصپوص  یکننپد و سپخن مپال ریشپنهاد نمید یدهنپد، طر پیانجپام نم یهرگز نطپ  مهمپ

ن در شپایا یدهند، امپا رأیارائه نم یا  ان   نیمج س  یهاونیسیمن در کی  و قوانیلوا

ن و ی پریشپود واقعیسپبب م یبپودن رأ یرگپذار اسپت  مخفپی أ  یها و  ان   نونیسیکم

 یمخفپپ ید مپپوک ن دور بمانپپد  رأیپپت  از دینپپده در طپپول دوران فعپپالین کپپردار نمایمپپال ر ر

ظپر دادن خپ ف ن یمپردم و رأ ی ذا  برا یها یکردن نما یباز یندگان را برایدست نما

 گذارد  یر اقداما  نادرست باز میبا وزرا و سا یو اقتصاد یاسیس یهامردم، بده بستان

کنپپد و هپپو مپپردم را در شپپناخت یر میدذتینپپدگان را مسپپوولیت آرا هپپو نمایبپپر کس، شپپفاف

کنپد  ید ممسپا  یبعپد یهادوره یبرا یو یو فرهنگ ی، اقتصادیاسی م کرد و موضق س

، شپامل  پپ   یت و شناسپپنامه دارلمپانیپکنپد فعالینپدگان، آنهپپا را وادار مینما یت رأیشپفاف
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 یو    داشته باشپند  بپرخ ف برخپ یریگ ، نط  و موضقیها و لوامشارکت در طرم یبرا

ر برخوردهپپا در یا سپپایپپت ینپپدگان را از  هپپت رد  پپ  ی، نمایانپپد آشپپکار شپپدن رأکپپه گفته

ت و مر پپق آن بپپه ید  پپ  ییپپا  أیپپدهپپد، اساسپپا  رونپپد و ناپپوه رد یرار ممعپپرو فشپپار قپپ

شپپده خپپود را دارد  فیوه و رونپپد خپپاص و  عریرا شپپیپپاز نپپدارد؛ زیپپنپپده نینما یدانسپپتن رأ

 یاسپپیآشپپکار شپپدن کپپردار س ینپپه را بپپراینپپدگان مج پپس زمینما یو شپپفاف شپپدن رأ ی  نپپ

کپه بپه آنهپا منسپو  هسپتند،  یو ا زابپ هپاندگان، داسخگو سپاختن آنهپا در برابپر گروهینما

 کند یفراهو م

 

 

استت یحتوزه س یهاح مولفتهینش صحیچ درازدهم یمجلس ف یوظا -69

 خواهد بود؟چه  یخارج

« یسپازوی صم»هپو قپدر   یاست خار ی، دارلمان در  وزه سیدر هر کشور یبه طور ک 

 یج پس دهپو بپالقوه بپپاقهپا در میین  وانایپپمتأسپفانه ا«  واکپن »و هپو « کپن »دارد، هپو 

ارهپا بر، یپدا کند  در طول چهپار سپال اخیبالفعل د یتید وضعید بایمانده است و در دوره  د

آور رالپزامیا غیپآور الپزام یا دارلمان ارودا مصوبا یس یا مج س  وام انگ یکا یکنگره آمر

ور  نپداده ن مسو ه  یا ادر موا هه ب یاند؛ اما مج س اقدامب کردهیه کشورمان  صوی  

ن نهپپاد در یپپنقپپ  ا یابیپد، بازیپپفپه مج پپس  دین وظیو منفعپل  مپپل کپپرده اسپت  دپپس نخسپپت

 است  « ت انفعالیخروج از وضع»  یکشور از طر یاست خار یا  م  وزه س

ن  و ی پور  دهپد، بپازچ یاسپت خپار ید در  پوزه سیازدهو بایکه مج س  ین اقدامیدوم

)ا پو  یاسپت خپار یزه سدر  و یت اهداف  ارینهاها و در تیها، اولوماللفه یسازمر ب

امپروز م پت و نظپام اسپت   یازهپایاس نمد  و ب ندمپد ( بپر اسپانیمد ، ماز اهداف کو اه

د بپه ما، خپو  یو که دولت و مج س فع یرید بپذیده است؛ اما بایچیار دیهو اکنون  انه بس

ده نقپپ  یپپچیمپپبهو و در ین  صپپویپپا یدهخواسپپته در شپپکل ی پپور  ناخواسپپته و البتپپه گپپاه

رمان و آنچپه را کشپو یاسپت خپار ید  پوزه سیپد در گپام دوم، بایپاند  دس مج س  دداشته

 گذرد، شفاف کند  یکه در آن م

شپود  ین کپار مج پس آغپاز می ریکپه ا پ  یی پا یعنیسوم، مر  ه اقدام و  مل است؛  گام

« ی پمدر نظپر گپرفتن منپافق »و « ر د هوشمندانه اوضاع»د منبعا از ین اقدام قطعا   بایا

ه بپر سپر داشپته باشپد کپ یاسپتق ل و  وانمنپد یاد به اندازهیمج س با نه،ین زمیباشد  در ا

 اسپت کپه یهینه دهد  بپدیبتواند هز« کشور یمنافق م » یدر راستا «و قاطعانهی صم»  ی

د خپو وی صپم ی، بپر روید آنقدر  وانمند باشد که در موارد ضپروریان، مج س باین میدر ا

   ستدیاز بیدولت ن یرمنطقیها و مواضق غدر مقابل خواسته یکند و  ت یدافشار

مج پس »  یپ یریگشپکل یو شپده، بپه معنپایاول، دوم و سپوم  رسپ یهپاشدن گام برداشته

 کشور خواهد بود  یاست خار یدر  وزه س« مج س  وانمند»ا ی« کنندهنیی ع
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 دا کنپد،یپآن ورود د ید بپر رویپازدهو بایپکپه مج پس  ین موضپو ی پررسپد، مهویبه نظر م

انپد هاست  رهبر معظو انق   بارها در سخنان خود گفت« ییارودا یپ ماسید»ف ین  ک یی ع

ن مفتپپوم یانپد، در  پد کردهیپشپپان  أکی سپا  بپاز کپرد  ا ییبر پام ارودپپا ی پوان بپر روینم

  ن مجمو په، آن هپو در  پل معضپ یپا ید بپر رویپبپا ارودپا، نبا یپ ماسینگه داشتن با  د

 یپ ماسپید»فپه مج پس، کپاه  وزن ین وظی پرکنو کپه مهوید مپیباز کرد   أک یکشور  ساب

 ( اسپپت  هپپویاو منطقپپه یشپپرق یپ ماسپپیهپپا )دگپپر  وزهیو متعاقبپپا ،  مرکپپز بپپر د« ییارودپپا

کشپور و وزار  امپور خار په، متو په  یاست خپار ی وزه س یاکنون  وان و  مرکز  ا  

انپپد کپپه ز  مپپ   نشپپان دادهیپپن ییگران ارودپپایاسپپت  بپپاز ییارودپپا یپ ماسپپیو معطپپوف بپپه د

از نقشپپه و  یاز مپپوارد،  زئپپ یاریدر بسپپ یا   متاپپده بپپوده و  تپپیپپوابسپپته بپپه ا یریپپمتغ

ن موضپپوع، یپپران هسپپتند  بپپا  و پپه بپپه ایپپ هپپه بپپا اواشپپنگتن در موا ین راهبپپردی پپورچ

مپا را داشپته باشپد کپه  یاسپت خپار یس« یا پ  یمجپرا»د  کپو یپنبا« ییارودا یپ ماسید»

 ن طور است  یمتأسفانه هنوز هم

قپا  یا دقرامون میمو ود در د یهاتیگر ظرفی،  زم است بار دیامنطقه یپ ماسیدر  وزه د

ه، یماننپپد  پپرا ، سپپور ییشپپود  مپپا بپپا کشپپورها یزیرهآنهپپا برنامپپ یق و بپپرایپپا صپپا،  جم

 یدهلشپک یا بپرایبا ما دارند  یا روابط خوبیو که یه، قطر و  مان موا ه هستیلبنان،  رک

اننپد م ییف کشورهاید  ک ین معادله بایگر، در اید یدارند  از سو ین روابط خو  آمادگیا

در  قابپپل بپپا  یسپپتیونیو  هیپپرژ ا   متاپپده ویپن کپپه بپپه مهپپره ایو باپپر ی ربسپتان سپپعود

شپپهاد   یدر مپپا را یوظباو و ابپپیپپاند، مشپپخم شپپود  نپپوع رفتپپار رل شپپدهیران  بپپدیپپا

 ین مسپو ه بپه خپوبیپآنهپا در قبپال ا یو سکو   وأم با و شپت و سپردرگم یمانیسردار س 

ران یپو بپا ایموا هپه مسپتق یبپرا ین در  مپل قپدر یدهد  ربستان، امارا  و باپرینشان م

کپا یآمر یابپه متاپدان منطقپه« یمج س قو»  ی  ید از طری، بایتین وضعید  در چنندارن

 ن معادله مشخم کنند یخود را در ا ییف نهایمه ت داد  ا  ک 

ن ران بپا سپازمایپه( و ناپوه  عامپل این و روسپیبپا چپ یپ ماسپی)د یشرق یپ ماسیدر  وزه د

ازدهو یپپز نقپ  مج پپس یپپا نیاوراسپ یو گمرکپپ یه اقتصپادیپپا ا اادیپ یشپپانگها یهپایهمکار

 سپبب شپده اسپت« یغربپ یپ ماسید»ر  مرکز خاص بر یاخ یهاسال یر است  طیانکارنادذ

د بمانپ یکشپورمان نهفتپه بپاق یشپرق یپ ماسپیمو پود در  پوزه د یهپاتیاز ظرف یاری ا بس

 واند بپه طپور ی، هو میسازن فعالین موارد است  ایازدهو فعال کردن ایفه مج س یکه وظ

 وانپپد از یرد و هپپو میمج پپس  پپور  دپپذ یمبتکرانپپه از سپپو ییهپپاو بپپا ارائپپه طرمیقمسپپت

ه  پور  یپقپوه مجر یاز سپو یکپاربرد یایو لپوایت،  نظیبا دولت و در نها یزنی  رایطر

 رد یگ
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 ست؟یچ یخارج

ن یپت ای، ق پب و مرکپز هپدایاسپ م ی س شپورامج یاست خار یو س یت م یون امنیسیکم

، یاسپپت خپپار یو س یت م پپیپپامن یهاونیسپپیار دربپپازده اسپپت  کمینپپد سپپخت، امپپا بسپپیفرا

 یهپپار الگووارهییپپن نقپپ  را در  غیشپپتریهسپپتند کپپه ب یونیسپپیاقتصپپاد و بود پپه، سپپه کم

ها ونیسپین کمیپکننپد  ایفپا میو اقتصپاد کشپور ا یاسپت خپار ینادرست مو ود در  وزه س

ط یل، ر پد و متعاقبپا  اقپدام در قبپال شپرایپگر باشپند و در  ا یکپدیو با ید در  عامل مستقیبا

اسپپت یازدهو در  پپوزه سیپپو  پپدا نداشپپته باشپپند  بپپه واقپپق مج پپس  یارهیپپمو پپود نگپپاه  ز
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گران یو نسپبت بپازیفپا کنپد و بپه بپاز نظیرا ا« دور برگپردان»  یپد نق  یکشور با یخار 

 به آنها بپردازد   یمنطق یدهرمان و وزنبا کشو یالم  نیب

ار گسپترده ید بسیبا یاست خار یو س یت م یون امنیسیبا کم یون اقتصادیسیکم یهمکار

رد  یپپرا در بپپر بگ« یکیاقپپداما   پپاکت» پپا « یا پپ  ا  سپپاختار»و  نگا نپپگ باشپپد و از 

اسپت،  کشپورمان  پور  گرفتپه یاسپت خپار یکپه در  پوزه س یمتأسفانه، بر ا پر  اپو  

 یریپپاد مپپا متغو  اقتصپپیدر کشپپور هسپپت« ماپپورویاقتصپپاد  ار» ینپپو  یریگشپپاهد شپپکل

ر دا   متاپده شپده اسپت  یپو در رأس آنهپا ا یگران خپار یو بپازید و  اپریوابسته به  هد

 مپت کا هپا در کشپور بپا ا پ میق یمت د ر، شاخم بورس و  تی، قیوبین ساختار معیچن

ن سپپاختار یپپکنپپد کپپه ایر مییپپ غ یمقامپپا  غربپپ یاز سپپو یبجپپایا ایپپ یسپپ ب یریگ  موضپپقیپپ

ا یپپ یهاسپپت از  اقپپ  اقتصپپاد مقپپاومتن بپپرود  رهبپپر معظپپو انقپپ   سالید از بپپیپپو  بایپپمع

نپام بپرده « ماپورویاقتصپاد  ار»گپذار از  یبه م ابه  نها راه  ل ممکن بپرا« دماوری ول»

اسپت  پا  یدانان انق بوبت اقتصاداند  هو اکنون ن  کردهیز  شریآن را ن یخطوط ک  یو  ت

شور را به سپمت ک یاقتصاد یهاتیف کرده و ظرفیرا  عر« زااقتصاد درون» یهاشاخصه

ن رسپالت را انجپام یازدهو بتوانپد همپیپسو  دهنپد  اگپر مج پس « ت مو ودیگذار از وضع»

 یسپساو ا ینجا متو ه نق  ماورین خود را به م ت و انق   ادا کرده است  در ایدهد، د

و بپود و لپذا یمج س خواه یون اقتصادیسیو کم یاست خار یو س یت م یون امنیسیدو کم

ه باشپند و انپه داشپتیافزاکپام   هو یکپرد و رفتپارید روید بایون در مج س  دیسین دو کمیا

 گر نباشند یکدیدافق 
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 پوان در یرا م یدر  ر په قانونگپذار یاسپ م یمج پس شپورا یت  م کردین وضعیآخر

مشپاهده نمپود کپه بمناسپبت  1398دهو آشرماه  یاس مج س در نشست رسانهییگزار  ر

 پپور   یمهمپپ یهپپاشپپان در مج پپس دهپپو کاریدگاه ایپپبپپر د یروز مج پپس برگپپزار شپپد  مبتنپپ

  دولپپت در از مشپپک  یاریب شپپد و بسپپیگرفپپت کپپه هپپر سپپال قپپانون بود پپه بپپا دقپپت  صپپو

ب قپپانون مر فپپق شپپد از  م پپه مسپپائل مربپپوط بپپه کشپپاورزان و یو  صپپو یان بررسپپیپپ ر

کشپپور و مسپپائل مربپپوط بپپه قپپوا در قپپانون بود پپه  یه دفپپا یپپان، بازنشسپپتگان، بنییروسپپتا

را دولپت یپن شپد، زیمج پس  پدو یز از سپویپلااظ شده است  قانون برنامپه ششپو  وسپعه ن

 ن کرد ین مج س مجددا  آن را  دویود بنابرارا ارائه داده ب یبرنامه ناقص

ب یقپانون  صپو 1۶2ب کپرد  پاکنون یکپه  صپو ین اب غپیمج س دهو بر اساس  عپداد قپوان

ر ددار یپاه بوده است  قانون  وسعه و اشتغال دایمورد   99مورد آن طرم و  ۶3کرد که 

رد کپب ینپان  صپوان و  واییروسپتا ین مهو بود که مج س دهپو بپرایاز قوان یکیها روستا

ها مر فپق اختصاص داده شد  ا مشک   روستا یکه به مو ب آن از  ندو   وسعه منابع

 شود 

نون ا پپرا نشپپد، قپپا یبپپود کپپه متأسپپفانه بپپه خپپوب ین مترق پپید از قپپوانیپپقپپانون رفپپق موانپپق  ول

ده شپد؛ دا یآبپادان یها بپراها و روسپتایبه شپهردار یارز  افزوده که به مو ب آن سهم

در  یه منپپابعب شپپد و در بود پپیها قپپانون  صپوو آسپفالت روسپپتا یگازرسپپان ین بپپرایهمچنپ

 ن مهپو مصپو یگر قوانیز از دیداک ن ینظر گرفته شد  قانون  فاظت از خاک، قانون هوا

 در مج س دهو است 
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وط بپپه  ، قپپانون  پپامق  پپدنگار، قپپانون مربپپیپپاز منپپابق ژنت یبپپردارقپپانون  فاظپپت و بهره

بانپان طیت از مایپما  نعت خپودرو، قپانون  یها، قانون ساماندهنشگاهت دای  ظرفیافزا

ت و ا یو  نگ بانان، قانون  ما ت یپما ، قانون یو فرهنگ یخی ار یهابافت یایت از مرم 

 و یت فنپیپت از  قو  مع و ن، قانون نظام  پامق آمپوز  و  ربیاز هنرمندان، قانون  ما

س مپپپدارس و مراکپپپز ی، قپپپانون  أسپپپیآ پپپار   مپپپاز  ق  پپپب در  یریشپپپگی، قپپپانون دیا رفپپپه

، قپپانون کپپاه  سپپا ت کپپار یردولتپپیغ یهاس اداره مپپدارس و آموزشپپگاهیآمپپوز ،  أسپپ

ت از کودکپپپان و نو وانپپپان، قپپپانون یپپپط خپپپاص، قپپپانون  مایشپپپرا یبپپپانوان شپپپاغل و دارا

، ییبازنشسپپتگان، قپپانون  پپدور چپپ ، قپپانون مبپپارزه بپپا دولشپپو یریت بپپه کپپارگیپپممنو 

، دگان، قپپانون کپپاه  مجپپازا  ا پپدامیپپدت از بزهیپپو  ما یدداشپپید مجپپازا  اسیشپپدقپپانون  

امپه آن همچنپان اد یسپو، قپانون  جپار  کپه بررسپی رور ین منپابق مپالیقانون مقاب ه با  پأم

کپپا، قپپانون ا پپ م یدارد، قپپانون مبپپارزه بپپا نقپپ   قپپو  بشپپر و مقاب پپه بپپا اقپپداما  آمر

ر کپه د ین بانکپدارین قپوانیکشپور،  پدو یاسپ م یهاف و انتخابپا  شپورای  ، وظپای شک

 ن مربوط به مج س دهو است یون است، از  م ه قوانیسیدستور کار کم

 یرا بپا کمپ  مقپام معظپو رهبپر یسپازوکار ،یمج س دهپو در ار بپاط بپا موسسپا  ا تبپار

 ها نفر رفق شد ونی یه کرد که به مو ب آن مشکل می عب

سپپپوال در مج پپپس دهپپپو از وزرا مطپپپرم شپپپده،  1۶۵ن  پپپاکنو، ی م کپپپرد نظپپپار در  پپپوزه 

  و یپمپورد  اق ۶س  مهپور در دسپتور کپار قپرار گرفپت  ی  مورد سوال از رئین یهمچن

ان، سپپازمان یپپ فاپپم در مج پپس قرائپپت شپپد کپپه موضپپو ا  آن مپپر بط بپپا  پپندو  فرهنگ

ضپپام در  پپان مج پپس یمپپورد است ۶ارانپپه و     بپپود  ی ی، قپپانون هدفمنپپدین ا تمپپا ی پپأم

مپورد  خ پف  13، 23۴ا تمپاد منجپر شپد  از مپاده  یمطرم شپد کپه دو مپورد از آن بپه رأ

مپپورد  31 ی خصصپپ یهانویسپپیه ار پپاع شپپد  کمیها ا صپپاء شپپد و بپپه قپپوه قضپپائدسپپتگاه

اچپه یدر یایپل، ا یگزار  به مج س دادند که موضو ا  آن مپر بط بپا  اد په د سپکو، سپ

و در ار بپپپاط بپپپا  یقپپپانون اساسپپپ ۴۴ا پپپل  یاهپپپواز، ا پپپرا یسپپپتیه،  پپپواد   روریپپپاروم

وان مااسپپبا  یپپن گزارشپپا  مجپپزا از گپپزار  دیپپبپپود البتپپه ا یو مپپال یموسسپپا  ا تبپپار

 شود یغ بود ه است که هر سال در مج س قرائت میدرباره  فر

ان دا  از زبپادر کنار این  م کرد م بت، انتقادا   پدی بپه مج پس وارد اسپت کپه ایپن انتقپ

،  زم یفقپپدان کارآمپپدبیپپان گردیپپده اسپپت   متنپپوعسیاسپپی  یهپپا یگرا بپپاکارشناسپپان امپپر 

 مبپپارزه بپپا فسپپاد، نبپپود نظپپار  یبپپرا یدر  پپل مشپپک   کشپپور، فقپپدان اراده کپپاف ینپپا وان

ت، ی، ضپعف در شپفاف ل شپدن بپه شپعبه دوم دولپتی بد و مط و  و مال ر بر  م کرد دولت

مج پپس بپپا  ین خرو پپیه بپپ، و پپود فا پپ یتیریو نظپپار ، ضپپعف مپپد یضپپعف قانونگپپذار

در راس امپپور  پپدم ا خپپاش مواضپپق قپپاطق در برابپپر اسپپتکبار و دشپپمنان، مپپردم،  یازهپپاین

کپه بپه  یمطرم بپه مج پس دهپو اسپت، بپه ناپو ینبودن مج س و      از  م ه انتقادا   د

 یکپیف یپ پوان در ردیاز منتقدان، مج پس دهپو را م یاا تبار اظهارا  بخ  قابل م  ظه

 قرار داد  یاس م ی مهور یریگن مجالس دس از شکلیر فیاز ضع

 

 

 

 



 

 

 

 

 :هفتم گفتار
 یهاتیاولو

 کشور

در آستانه 

 انتخابات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كدام است؟ یكشور در نگاه رهنر یهاتیاولو -73

هاسپپت کپپه در  پپال و انقپپ   سالی، رهبپپر  کپپیانقپپ   اسپپ م ی اقپپ  اهپپداف متعپپال یبپپرا

 یگپپذارن و هدفیپپیمخت پپف کشپپور  ب یهارا در  ر پپه ییهپپاتیهسپپتند و اولو یگپپذارلیر

و « یسپپپپخودشنا» پپپپوان بپپپپه دو  پپپپوزه یشپپپپان را میا یراهبپپپپرد یانپپپپد  رهنمودهپپپپاکرده

 و کرد ی قس« یشناسدشمن»

ل یشپپکشپپان را  ی فکپپر ا یراهبپپرد یهپپانیر، دکتریپپز یهپپاگزاره یشناسپپ پپوزه دشمن در

 دهند:یم

ت یپدر برابپر دشپمن،  بع یاریشپناخت دشپمن، هوشپ)شپامل ضپرور   یشناسدشمن - الف

ها و در برابر دشمن، شپناخت  وطوپه یستادگینکردن از دشمن، ا تماد نکردن به دشمن، ا
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، یاو رسپپانه یغپپا ی،  نپپگ  ب ی، نفپپوش و برانپپدازید نظپپامیپپدشپپمن ا پپو از  هد یوهایسپپنار

 ن و   ( یمخم  یکود ا ،یاقتصاد یهاوی،  اری ها و فرهنگ

 ، یاد و  بعپپ، فقپپر و فسپپیازدگیپپ، دنیط بتیپپبپپارزه بپپا آفپپا  و انارافپپا  )شپپامل  افم -  

 یفراموشپ و، اسپتااله یو انفعپال و وادادگپ ی، خسپتگیکار، ماافظهیاندوز کا ر و  رو 

 ها و   ( آرمان

 انبپه در آنهپا انجپام شپود، رهبپر د  پ   همهیپکپه با ییهاو  ر په یدر  وزه خودشناس 

 اند:د داشتهیژه  أکیهمواره بر چند  ر ه به طور وو انق   ی ک

ن ی،  پأمیم پ ،  فپ  و پد ینپید یسپا ر، چپون مردمییها؛ ماللفهیاسیدر  ر ه س - الف

 یزادن آیت و  پأمیپو گستر   پدالت،   ب یخواه،  دالتیاسی،  ف  استق ل سیت م یامن

      و یاسینظام س یاز، کارآمدسیسا رستهی، شایاسی،  با  و آرام  سیشیو آزاداند

شپرفت، ید یرانپیا - یاس م یالگو یزیر، چون طرمییها؛ ماللفهیدر  ر ه اقتصاد -  

، ا پپ م یت  هپپادیری، مپپدیت سپپاخت درونپپیپپ،  قوی، اقتصپپاد مقپپاومتیاقتصپپاد ییشپپکوفا

  یکاریو  ل مشک   ب یرانیا ید کا یو خر ید داخ یت از  ولیمصرف،  ما یالگو

و  یسپپپ مات یپپپت هویپپپ، چپپپون  قوییها؛ ماللفپپپهیا تمپپپا  - یفرهنگپپپ یهادر  ر پپپه - ج

،  هپپاد یرانپپیـ ایاس م ی، سپپب  زنپپدگینفس م پپو ا تمادبپپه یت خودبپپاوریپپ،  قویانق بپپ

 ییایپو دو نده، نشپاطیآ یهانسل یت اس میت،  ربی، مسو ه  معیافزارو  نب  نرم ی  م

  امعه و   

 

 كشور است؟ ین روزهایت ایاهم ل حائزیا فرهنگ، جز مسایآ  - 74

ت یپپت هپپا اسپپت  بپپدون اولویپپم اولوی شپپخ یاسپپین مبا پپا در هپپر نظپپام سیاز مهمتپپر یکپپی

خرج نخواهد شپد و هپو آفپت و مشپک   کشپور  یکشور به درست یهو  وان و انرژ یسنج

خپپود را در باپپپا  یت هپپایپپکپپپه نتوانپپد اولو یاسپپی امعپپه را آزار خواهپپد داد  هپپر نظپپام س

  خواهد رفپت کپه آ پار ید یر انارافید، بدون ش  در مسیسعه مشخم نماشرفت و  وید

هپپا  بپپران  ین فر پپت سپپوزیپپآن دپپس از چنپپد سپپال مشپپخم خواهپپد شپپد  البتپه گپپاه ا ینپی 

 و و ا  م آن و ود ندارد  یر بوده و امکان  رمینادذ

شپان یا انپد د کردهیت فرهنگ  اکیر همواره بر اولویاخ یرهبر معظو انق   در طول سالها

ار مهپو  کشپپور، فرهنپپگ یت بسپپیپپاولو»فرمودنپد:  1395وپت دولپپت در سپپال یدار بپپا هیپدر د

 پپا اخپپ    پپا رفتپپار  ی پپا فرهنپپگ  مپپوم یا  و هنپپر  پپا سپپب  زنپپدگیپپاسپپت  فرهنپپگ از ادب

و؛ یپپدار تیو، مسپپوولیپپف داریپپها  ک نپپهین زمیپپنهپپا اسپپت؛ مپپا در ایا ی، شپپامل همپپهیا تمپپا 

 و، یفپپد  پپا  ییپنپه  فپپرو بفرماین زمیپپت دارنپپد در ایعپپا  مسپوولمپا واق یفرهنگپپ یهادسپتگاه

 (3/6/95)« شود[ ینما، خب اگر مراقبت نباشد ]چه می وا ر، س

 دارنپد: ی ا بپدانجا اسپت کپه بپا  پرا ت ا پ م مپ یت فرهنگ در گفتمان و نگاه رهبریاهم

هپو مطپرم  نطور كه فرمودنپد، در   سپهآ -شه هست یكه در شهن بنده هم یمهم یمسو ه»

فرهنپگ  یفرهنگ اسپت؛ مهپو اسپت  مسپو ه یافراد است، مسو ه یو مورد دغدغه -شده 

معظپو لپه در  (25/6/89)مهمتپر اسپت   یاسپیمهمتپر اسپت، از مسپائل س یاز مسائل اقتصاد

د: نپیفرما ید مپیپ،  اکیاس م یندگان مج س شورایس و نمایدار رئیگر مجددا در دید یی ا

ت یپپو اولو یفپپور یمسپپو ه  پپر اسپت؛ اقتصپپادمهو ی پپی، از اقتصپپاد خفرهنپگ، در ب ندمپپد  »

ا[ مسو ه یکنون ار مهپو اسپت؛ یاسپت و بسپ یمسپتمر   ی  مسپو هیپفرهنپگ  یما است، ]ام 

 (16/3/95)« اقتصاد هو مهو است  یهیدر قض ی ت  
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درک کپرده اسپت  لپذا  یفرهنپگ را بپه خپوب یدیپن و ک یادیپگاه بنیز  ایبدون ش  دشمن ن

نپپد  چپپرا کپپه یبیت را در فرهنپپگ میپپاولو یاسپپ م یار بپپا  مهپپوریپپ پپانه  قابپپل  مپپام  در 

 گانپه شپپود، آن م پپت ازیب یمپپال  هپا و فرهنگهپپایا  دایا پازه داد فرهنپپگ م پ یاگپر م تپپ»

اسپت  یفرهنگپ یاست كپه فپرهنگ  غالپب اسپت  غ بپه یدست رفته است  م ت غالب، م ت

ه ز را هپو بپا خپود بپیپو همپه چ یو نظپام یتپیو امن یاسپیو س یاقتصپاد ی واند غ بپهیكه م

 (12/5/72)» اورد یدنبال ب

 

 ست؟یاقتصاد چ یرفت از وضع فعلن راه برونیمهمتر - 75
 نیقپرار دارد کپه در آن بپر اقتصپاد  مرکپز کپرده و بپه همپ یبپی نپگ  رک تیدر وضپع کشور

 مقننپه، ید و قپوا امعه و م ت ما فهپو شپو یبرا ین  نگ اقتصادیمنظور  زم است اول ا

ه باشپند کپه ن بپاور را داشپتیشان اها و اقداما یریگکردها،  هتیه در رویه و قضائیمجر

 یر نگپپاه دشپپمن بپپراییپپکپپردن،  غ ی  بپپه طپپور  پپتو راه خن پپویپپقپپرار دار یدر  نپپگ اقتصپپاد

و؛ ینپو،  و په کیپکپه در داخپل کشپور دار ییهپاتید بپه ظرفیست؛ ب که بایبرداشتن فشارها ن

 یتپدا کننپد، وقیپد یت آگپاهین وضپعیپن است که مردم ما نسبت به ایاز نکا  مهو ا یکیاما 

ن است که مپردم ، خودشپان را در یا  ایروزیرد، راه دیگیمورد هجوم قرار م یکشور

 ه بود  یداو، دفاع مردمیهشت ساله داشت یو بدانند، آنچه در  نگ نظامیمقاب ه و دفاع سه

ه شپپکل گرفپپت و یپپدا  دفپپاع مردمیپپو کردنپپد و ی نپپگ سپپه ضپپر  امپپام)ره( مپپردم را در 

دس ل شپدن آن بپه دفپاع مقپیدر  نپگ و در  بپد ییج سهو با یه بسیبر دا یمردم یهاکم 

نکپپه یو ا یو مپپردم را نسپپبت بپپه  نپپگ اقتصپپادیارسپپد هنپپوز نتوانسپپتهیداشپپت  بپپه نظپپر م

و؛ امپا بپه هپر  پال یه کنپداشته باشند، آگا ن  نگ نق یرفت از ا وانند در برونیچگونه م

د بپپپه اقشپپپار یپپپتو با پپپو پپپود دارد، دولپپپت بپپپه طپپپور  یها و اقشپپپار گونپپپاگونهیپپپدر  امعپپپه  

کنپد؛  یسپازادهیرا د یشتر و اقتصاد مقاومتید را بیباشد،  ول تهشتر  و ه داشیر بیدذبیآس

ن اسپپت کپپه یپپشپپتر از گذشپپته اسپپت  دشپپمن بپپه دنبپپال ایکپپه ضپپرور  آن امپپروز ب یموضپپو 

ن یپها ابیکپاه  آسپ یهپااز راه یکپیشپتر کنپد  دپس یر  امعپه را بیدذبی  قشر آسپمشک 

د یپوند؛ لپذا باشپکه کارگران فعپال دارنپد دچپار رکپود  یعیها و  ناو کارخانهیاست که نگذار

را چپدنبپال کپرد؛  یرا به طور  پد یو مبارزه با قاچا  و مفاسد اقتصاد تیریواردا  را مد

 دارد  ییبا  یهاتیت ظرفین وضعیت از ارفبرون یکه کشور ما برا

 

 وجود دارد؟ یاقتصاد مقاومت یامکان اجرا ایآ - 76

 رایاست؛ ز ریدذکام   امکان ب ه؛

بپپا  یرا مسپپوو ن، متخصصپپان و کارشناسپپان اقتصپپاد یاقتصپپاد مقپپاومت یهااسپپتیس - 1

 نیوو مشپپور   پپد یفکپپرکشپپور و بعپپد از  پپدها سپپا ت هو یاقتصپپاد تیاشپپراف بپپه وضپپع

 اند و اب ا فرموده دییمعظو  أ یرهبر تیو در نها کرده

نکرده اسپت، هپر  امکان  اق  آن را رد یاقتصاددان چیه ها،استیس نیبعد از اب ا ا  - 2

 است  یسخت، اما شدن یچند اش ان دارند که در مر  ه  مل کار

 یو شهنپدت کپه هپر مهو اس اریدو موضوع ک ن و بس ی اق  اقتصاد مقاومت ازین ید - 3

م پت و مسپوو ن ماقپ  نشپود، کپار  انیپدو موضپوع بپه  پور  ا مپاع م نیپهسپتند و  پا ا

 موضو ا   بار ند از: نی  ارسدیبه سامان نم یاقتصاد مقاومت
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خپود و  یرویپخورده که امروز همه  پوان و نو قسو یدشمن  د  یباور به و ود   - الف

 تیپرا در اولو یکرده و هجمه اقتصپاد جیبس یماس  ی مهور یسرنگون یرا برا اران ی

 یموضپپوع ا مپپاع  ا پپل نشپپده و برخپپ نیپپخپپود قپپرار داده اسپپت: متأسپپفانه امپپروز در ا

 ینظپام  مهپور یبرانپداز یو هدف نظام س طه برا یدشمن دیو شا دیمسوو ن آنطور که با

 را باور ندارند  یاس م

: امپام را پل دشپمن نیپمقاب ه با ا یبرا یفراوان داخ  تیباور به و ود استعداد و ظرف -  

 بپپاور بپپه  وانسپپتن در نیپپا«  وی پپوانیکپپه م ویاسپپت کپپه مپپا بپپاور کنپپ نیپپ مپپده ا»فرمودنپپد: 

ن داده و په ممکپن خپود را نشپا نیانق    ا کنپون بپه بهتپر یاز ابتدا یاا ی س  یهاوی ار

نپ  بپا ا کپا بپه دا نپه  نهپا کپرد،یخپاردار را وارد م ویدر گذشپته سپ یکپه  تپ رانیپاست و ا

 ۴3بپه  اا یب کپه بپه  پادرکننده  سپ  رود؛یبه شمار م ی هان یقدر  موشک  ی ،یبوم

 یدزشپک ،ی نعت سدسپاز ،ینانو فناور ،یاشده است   نعت هسته لی بد زین ایکشور دن

 ایپ، آاو پاف نیپهسپتند  بپا ا  وانسپتنخواستن و  نیبارز ا  یمصاد زیو    ن یسازهیو شب

ن و فپراوا یعپیو طب ینخبه، منابق معدن یانسان یرویکشور)ن یراوان اقتصادف یهاتیظرف

کپار  یرویپن ان،یبندان  یهاچهار فصل، شرکت ویاق  ،ییای غراف تیموقع ،ییبعضا  است نا

 را ماق  کند؟ یاقتصاد مقاومت  واندیارزان و   ( نم

بپه  یاقتصپاد یوابستگ کشورها که از یساله انق  ، به همراه  جربه برخ 38 جربه  - ۴

هستند کپه  یمسائ  ر،ینادذینیب ید ی هان یاقتصاد یها  طو زیو ن انددهیها لطمه دقدر 

  کنندیرا به ما گوشزد م یبه سمت اقتصاد مقاومت یو  م  یلزوم  رکت  د

 

 یهاشترفتیپ ،یماننتد تتوان دفتاع ییهاچرا با وجود آنکه در حوزه - 77

 یریچشتمگ شترفتیماننتد اقتصتاد پ ،ییهتادر حوزه م،یاداشتته یراهنرد

 م؟یانداشته
 شپهیشکپر کپرد، امپا بپه طپور خ  په، ر  پوانیم نهیزم نیدر ا یمتعدد یرهایو متغ  وامل

 پپاکو بپپر  یهپپایریگدر نپپوع  هت دیپپا بارمخت پپف کشپپور  یهپپاها در  وزههپپا و ضپپعفقو 

 دیپأک  یانق بپ یبپر ا پول و مبپان کپه یامعنپا کپه در هپر  پوزه نیپ وسعه آنها دانست؛ به ا

 و؛یادهکپر شرفتیو     اکو بوده است، د ی هاد تیریمد نگر،ندرو یهایریگداشته،  هت

 شپهیهپا هپو هم وزه نیپا    الپب آن اسپت کپه دریدفا   وزه ای ی  و و فناور مانند  وزه

 ویاوانسپتهمتعپدد،   یبا و ود موانق و فشارها یعنی و؛یاموا ه بوده ینیسنگ یهاویبا  ار

فا پ ه  یبانق  یمانند اقتصاد که از ا ول و مبان ییها ال، در  وزه نی  با اویکن شرفتید

 ویپانداشپته یو انق بپ ی هپاد تیریدرون، مد تیمعطوف به  قو یهایریگو  هت ویاگرفته

 یریچشپپپمگ یهاشپپپرفتید و،یادوختپپپه کشپپپور چشپپپو یاز مرزهپپپا رونیپپپو در  پپپوو، بپپپه ب

رم مطپ یمخت پف اد پا یهابود ه و ا تبپار در سپال می خص ی  دقت در آمارهاویاتهنداش

و  یاهبپردر یبپه  پوان دفپا  یدر  پال یدفپا  در  وزه رایز کند؛یم دیی أ یشده را به خوب

کشپور  پدود دپنج  یدفپا  هیبن تیبه  قو افتهیاختصاص  که بود ه ویاافتهیبازدارنده دست 

در پپد بود پپه  85دود  پپ و،یپپدار یادیپپز یهپپااقتصپپاد کپپه چال  هدر پپد بپپوده، امپپا در  پپوز

 کل کشور به آن اختصاص دارد  انهیسال
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برختوردار  ییهااز چه ضرورت یزیكشور فسادست یت كنونیدر وضع -78

 است؟

اند که گاه مبارزه با فساد،  قدم بر  اقپ    سکهی ی اق   دالت و مبارزه با فساد دو رو

سپت و ا رگذار ا یدیک  ینقش ییگاه دستگاه قضایر نق  و  این مسیا ز دارد  دری دالت ن

 یید دسپتگاه قضپایپس  دیرد  انتخپا  رئپیپ اق  آن     مضا ف  ور  گ ید برایکه با

شپان، از ید اما  ارزشپمنیجاد کرده است   صپمیخواهان ارا در دل  دالت یفراوان یدهایام

 یقامپا ، مسپوو ن و کپارگزاران  مهپورم یپیبه دارا یدگیرس»کردن قانون  یی م ه ا را

ود، مانپده بپ یدر کنپار یان متمپادیکپه سپال« د؟ یپااز کجا آورده»مشهور به ا ل « یاس م

 جاد کرده است  یان طبقا  مخت ف مردم ایگستر   دالت در م یبرا یفراوان یدهایام

بپپه  یربپپره یدیپپگانپپه ک هفت یهاهیان  و پپیپپت دارد کپپه در میپپ پپا آنجپپا اهم یزیفسادسپپت

ارد؛ اختصپاص د«  دالت و مبارزه با فساد»ن ماور به یه گام دوم، چهارمیانی وانان در ب

، یاسپیو س یو اخ قپ یگرنپد  فسپاد اقتصپادیکدین دو  زم و م پزوم یا»اند: فرموده شانیا

رانگپر و یو لزلپههپا  پارو شپود، ز کومت و اگر در بدنپه هامن کشورها و نظایچرک  وده

منپد ازیکپه ن یاسپ م یچون  مهپور ینظام ین برایت آنهاست و ایبه مشرو  زنندهضربه

اسپپپت،  یت ا تمپپپا یپپپ ر از مقبولیمرسپپپوم و مبنپپپائ یهاتیفرا پپپر از مشپپپرو  یتیمشپپپرو 

 «ها است گر نظامی ر از دیانی ر و بنیار  د  یبس

وز امپر ل شپده اسپت یدر  امعپه  بپد ی مپوم یابپه مطالبپه یامروز مبارزه با فساد اقتصاد

 ور و  پوان یپد یزیست، فسادستیژه نیو ی  قشر خاص با باور و نگرشیفساد متع   به 

ز یپخواهان مبارزه با فساد هستند  دسپتگاه قضپا نشناسد، ب که  موم  امعهیزن و مرد نم

اده م پت را دان شپود و اریپن میپ از اکپهید یپالعموم و نماد و پدان  امعپه بایبه  نوان مد 

 کند در  مل ماق  

نجامپد  ین معضپل بیپبپا ا یاشپهید به برخپورد ریمبارزه با فساد باد  و ه داشت که یالبته با

نپد؛ کآلپوده  ا واند دوباره سر بپرآورد و  امعپه ریشه خارج نشود، همواره میفساد  ا از ر

ازمنپد یالبتپه ن ،یاشپهین برخپورد رید، مجددا  سر باز نخواهد کرد  ایشه خشکیاما اگر از ر

 و یسپطا یاسپت وگرنپه برخوردارهپا ییو قضپا ینظار  یهاامان در دستگاهیب یارزهمبا

 ن فساد نخواهد بود یادی ل بن یداسخگو یشینما

ر د دیشپا یو فصپ  ینشپی، گزیمقطعپ یباشد  برخوردها امانیب یاد مبارزهیبا یزیفسادست

د، امپپا بپپا شپپو یانفعپپال مفسپپدان اقتصپپاد ببتوانپپد مو پپ یخا پپ یو مکپپان یماپپدوده زمپپان

 پد   یافپت   جربپه گذشپته بپه خپوبیمبارزه، باز هو بازار مفسپدان رونپ  خواهپد  ی ی عط

   شپود ویسپتما یچنپان قانونمنپد و سد آنیپد بااکند  لذا مبارزه با فسید میین گفتار را  أیا

فسپاد  یهپاکپه  خو دآن رفپق شپو یو انتظپام یتپی، امنی، نظپار یپی، ا رایهمه موانپق  قپوق

از  ینان امر و  داوم و استمرار نگهبپای  بدون ش  استقامت متولابندیوانه زدن نامکان  

واهپد خر رفتپار مجبپور ییپج مفسدان را از ادامه کار منصرف و آنها را به  غی دالت به  در

 کرد 
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نتده یدكردن مردم از آیناام یگر براید یسو و از یاقتصاد یش فشارهایافزا
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 یانتدهیچته آ ت،ین وضعیاند، با توجه به اتمام تالش خود را به كار گرفته

 وجود دارد؟ یانقالب اسالم یروشیپ

گونپه کپه اسپت و همان یو رو به  عپال دبخ یروشن، ام یاندهیقطعا  آ یانق   اس م ندهیآ

کنپپد، مشپپک   و  انقپپ   را سپپد ریته نتوانسپپته مسپپگذشپپ یهاهپپا و  وطوپپهمشپپک  ، چال 

و رقپو  ی پال،  پداوم انقپ   اسپ م نیپکار نخواهد بود  بپا ا نیقادر به ا زین یفع  یفشارها

 آن، با چند چال  موا ه است که  بار ند از:  نروش ندهیخوردن آ

 یمسپپرمپپألوف و  ،یبپپوم یهپپاکپپه بپپا ارز  یا تمپپا  در  پپوزه ینگرشپپ ـیارزش را ییپپ غ

و ادغپپپام در نظپپپام  یپپپیگرارونگرا و معتقپپپد بپپپه بنخبگپپپان  وسپپپعه یریگدارد، قپپپدر  هیپپپزاو

 دالت پپپ رشپپپتیکپپپه در  اقپپپ  هپپپر چپپپه ب ییهاکشپپپور و ضپپپعف  اقپپپ   وسپپپعه یبپپپرا ی هپپپان

 دیپبا یانق   اس م یماندگار نی ضم یبرا ن،یدر کشور و ود دارد  بر اساس ا یا تما 

در سپپط   یانق بپپ یفرهنپپگ اسپپ م دیپپباز ول یبپپرا ا پپربخ  یفرهنگپپ یماتپپوا دیپپبپپه  ول

ا  در داخپل کشپور، ا بپ یـ ا تمپا  یفرهنگپ یهابه خواسته یی امعه، به منظور داسخگو

 پپل مشپپک    نهپپا راه نکپپهیا بپپا  ا ،یبپپه  بپپار  ایپپ گپپرارونو د ینگپپاه انق بپپ یکارآمپپد

  ،یاست و رفق  بعپ یدرون شماریب یهاتیکشور، ا کا به ظرف و  اق   وسعه یاقتصاد

 شپپتریکپپه بپپه  اقپپ  هرچپپه ب یگپپریو هپپر اقپپدام د ییزداتیپپماروم ،یکپپاه  شپپکاف طبقپپا 

 داشت   ی و ه  د دوشاند،ی امه  مل م ی دالت ا تما 
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 هم داشته است؟ یگرید ثمره ،یالمللنیب یو انزوا میتحر
نهپا دارد که با خوان  نو و بپه روز از آ یرینظیب یو فرهنگ یفکر ریشخا یاس م انق  

و مهپ ریاز دسپتاوردها و شخپا یکیرا فراهو کرد   شرفتید نهیمشک   را  ل و زم  وانیم

 تیپاسپت  واقع یزیاستکبارسپت ایپفرهنپگ مقاومپت در مقابپل نظپام سپ طه  ،یانق   اسپ م

نهپپا بپپه  پپل نپپه   ،یانقپپ   اسپپ م یهپپاهپپا و ارز ن آرماناسپپت کپپه فرامپپو  کپپرد نیپپا

مخت پف  یهاهیمشک   شده و سرما  یب که سبب افزا کند،یکم  نم یمشک   اقتصاد

 شپده رهیپو چهپار دهپه بعپد از آن شخ یرا کپه در طپول دوران انقپ   اسپ م یو معنو یماد

 یی وو مناز په زیسپت یانپنپه بپه مع یزیاستکبارسپت گپر،ید ی  از سودهدیاست، بر باد م

 ردکپیرو نیپکشپورها؛ ب کپه ا گپریانزوا و  دم ار باط با د یو نه به معنا استیدر سط  دن

اده همپه و خواهان اسپتف کندیمبارزه م گریکدیبا موانق ار باط برابر و  اد نه کشورها با 

گفپپت،  ن پپوای پپال بپپه طپپور مشپپخم م نیپپاسپپت  بپپا ا الم پپلنیهپپا از نظپپام بهپپا و دولتم  ت

 به همراه داشته است: رانیکشور ا یرا برا لیش یمنافق راهبرد یزیاستکبارست

ر آن دکپه اسپتق ل  یا ر په نی پرمهو ؛یو خـارم یداخلـ یهـادر حش ه یاسیاستقالل س -1

هپپپا، همچپپپون فرهنپپپگ و  وزه گپپپریاسپپپت و اسپپپتق ل در د اسپپپتی پپپوزه س ابپپپد،یینمپپپود م

کپه  یا پوزه نی پررو مهو نیکشپور اسپت؛ از همپ  یپ یاسیاقتصاد، وابسته به استق ل س

بپر  است که با  س ط استی وزه س نینفوش کنند، هم ندر آ کوشندیم یاستکبار یهادولت

 زیپم  ت را در دسپت گرفتپه و فرهنپگ و اقتصپاد آن را ن  یو سرنوشت  ا یآن شاهرو  

  دهندیم ریی غ کند،یم جا یگونه که منافق آنها اآن
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ان قبپل در دور رانیپا ی وان نظام كششر؛ یتشان دفاع یو ارتقا یمل ایامن بیضر شیزااف - 2

 در منطقپه یسپتیونی ه ویپرژ یو  ت سیانگ  کا،یدر خدمت اهداف آمر ییرویاز انق  ، ن

بپا  یاسپ م ی مهپور یسپازتیریو غ یزیبپود  در مقابپل، فرهنپگ استکبارسپت ایغر  آسپ

 یروزه  مهپورهپداف آنهپا در منطقپه، سپبب شپده اسپت امپبا ا  هگر و مقابس طه یهاقدر 

از ابتکپپپار  مپپپل،  پپپوان  یبرخپپپوردار ،ینظپپپام یاز لاپپپاظ  پپپوان بازدارنپپپدگ رانیپپپا یاسپپپ م

و  ابپدیدسپت  یاسپابقهیب یبپه بر پر ایدر منطقه غپر  آسپ یسازو قدر  ائت ف یاط  ا 

 داده است   یافزا  ی  از دیرا ب ی وانمند نیو  را ، ا هیمشارکت در  ل باران سور

 یمردمپپ یهپپاب کپپه گروه سپپت؛یاقتپپدار سپپخت ن  یپپدر منطقپپه  نهپپا  رانیپپا یاقتپپدار نظپپام

 ن،یدر ف سپط یمپاس و  هپاد اسپ مهللا لبنپان،  گوناگون منطقه، همچپون  پز  یکشورها

 و   ، از  م پپپپه هیدر سپپپپور یالپپپپوطن یدر  پپپپرا ،   ی شدالشپپپپعب مپپپپن،یانصپپپپارهللا در 

  دهپدیدر منطقپه را نشپان م رانیپا یو  پوان نظپام ینفوش فرهنگ وندیدکه  است ییهانمونه

 یهادر مجاهپپد  ریپپاخ یهاسپپال یدر منطقپپه کپپه طپپ یمبپپارزه بپپا اهپپداف اسپپتکبار نیهمچنپپ

سپپبب شپپده اسپپت امپپروز  افپپت،ینمپپود  یریپپ کف سپپویبپپا  رور یمقاومپپت اسپپ م یهپپاگروه

 ایبخ  در منطقه غپر  آسپا  ب ییرویدر سط   هان به  نوان ن رانیا یاس م ی مهور

اسپت و از  م په  یسپتی هون ویپمهو امپروزه مپورد ا تپراف سپران رژ نیشناخته شود و ا

 ویپپپپدارلمپپپپان رژ الم پپپپلنیو ب یامپپپپور نظپپپپام تپپپپهیکم سیرئپپپپ «ختپپپپرید یآو»دو سپپپپال قبپپپپل، 

در منطقپه  بپه چشپو  امپل  بپا  رانیپبپه ا هیارودا و روس کا،یا  م کرد، آمر یستیونی ه

  کنندیم گاهن

بب شپده در برابپر اسپتکبار سپ یاسپ م یمقاومپت  مهپور ؛اسـتکبار یبرا ینیآفرچالش - 3

 الم پلنیدر سپط  ب نیو همچنپ ایدر غپر  آسپ یستیونی ه ویو رژ کایآمر یهااست چال 

در  د ر ونیپپ ی پپاکنون  پدود هفپپت  ر کپپایآمر یهپا  بپه ا تپپراف  رامپپپ، دولتابپپدی  یافپزا

قپه کپه در منط رانیپا یزیاستکبارسپت کپردیرو نیامپا همپ نپد؛اکرده نهیهز ایمنطقه غر  آس

 یهانپپهیهز نیپپبپپا  پپرف ا هپپاییکایشپپده، سپپبب شپپده اسپپت آمر لیبپپه فرهنپپگ مقاومپپت  بپپد

دولپپت  ،یکنپپون تیدر وضپپع  ابنپپدیگپپزاف همچنپپان نتواننپپد بپپه اهپپداف خپپود در منطقپپه دسپپت 

ارج شپود؟ منطقپه خپ نیپامه دهپد؟ از ارا اد هانهیهز نیهمچنان ا دیبا ایکه آ داندی رامپ نم

فقپط  رامپپبکنپد؟   دیپبا یبه هر  ال چه غ ط ایکند؟  یبندرا  ف یدی د یابتین یهاگروه

 بدوشد  شتریو ب شتریب دیکه ا را  وابسته را با داندیم

 ران،یپا  پو در  سپابقهیبپه رشپد ب یابیو دسپت یاسپتق ل   مپ ؛یاستقالل و اقتـدار علمـ  - 4

بر پر،  یهپایبپه فناور یابیدر دسپت یدارد   امپل ا پ  یزیبپا استکبارسپت یمیقرابطه مسپت

موضپپوع در  نیپاسپت  ا زهیپانگ یب کپه  امپل ا پ  سپت؛ین ی پدم اناصپار   مپ ایپاناصپار 

 در کشپور مپا یرنظپامیو در مقابل در  پوزه غ یو نظام یادر  نعت هسته شرفتید نهیزم

 شپتریب اریبسپ یو نظپام یاهسپته یفناور است اناصار دان  و یعیقابل مشاهده است  طب

اسپت؛ امپا چپرا  یمصرف قی نا گرید ایدر  وزه خودرو  ی ر از اناصار  کنولوژو ماکو

 یاکننپدهرهیخ یهاشپرفتید یو موشک ینظام ،یادر بخ   نعت هسته یاس م ی مهور

اند در انپد و نتوانسپتهنکرده شپرفتیچنپدان د ینظپام ریپ پنعت غ رانیمپد یداشته است، ول

 زهیپپانگ ی امپل ا پپ  نجپپایکسپپب کننپد  در ا یادیپپز تیپموفق یبپپوم قیو سپپاخت  پنا یطرا پ

 نیپاقپا  ابرخپوردار بپود کپه ا ف ییبپا  اریبسپ یهپازهیاز انگ یو نظام یااست   نعت هسته

ر مقابپپل آن بپپوده و د یسپپتادگیبپپا اسپپتکبار و ضپپرور  ا یسپپازتیریهپپا برآمپپده از غزهیانگ

 است 
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 یشتتیكه مشکالت مع یدر حال کا،یتداوم منارزه با استکنار و آمر ایآ  - 81

 وجود دارد، به مصلحت است؟ یدر داخل كشور به طور جد

مپردم  شپتیو مع یزیاستکبارسپت انیپم یو دوقطبپ یسالال  اضپر، و پود دوگپانگ مفروو

 یبپرا رینادذیآرمان وا  و  خط  یاگرچه  یزیگفت استکبارست دیکه با یاست، در  ور 

 گانهآن همپواره بپر اسپاس ا پول سپه یاقپدام در راسپتا تیپفینظام است؛ اما چپارچو  و ک

بپپا و پپود  یاسپپ م ی مهپپور ،ی  بپپه  بپپار تشپپده اسپپ فیپپ عر«  پپز ،  کمپپت، مصپپ ات»

؛ نبپپوده اسپپت نیبواقپپق ریپپاسپپتکبار، غ یایپپامپپا در موا هپپه بپپا دن ،یزیاستکبارسپپت یریپپگید

 ی ق نپ گریبپاز  یپدر نظر داشته و بپه منزلپه  مردم را شتیهمواره مصال  و از م ه مع

ب مناسپپ رم رفتپار کپرده و  پ   کپرده اسپت در مواقپق  زم، انعطپاف و نپ ریدذو مااسپبه

 یاسپ م ی مهپور ی ق ن یو رفتارها تیداشته باشد؛ اما طرف مقابل، نه  نها به  سن ن

ه بپا آن رفتپار کپردغ پط  یواکن  م بت نشان نپداده، ب کپه همپواره براسپاس  صپورا   قپالب

 یاسپپ م یبر پپام اسپپت کپپه بپپا و پپود آنکپپه  مهپپور نپپه،یزم نیپپنمونپپه در ا نیاسپپت  بپپارز ر

داد  زیپا نرمنظور  نیا ی زم برا یازهایوارد مذاکره شد؛ امت کایبا آمر هاویرفق  ار یبرا

 دییپپا  أربر پپام  یبپپه ا پپرا رانیپپا یبنپپدیبپپار دا 10 ،یا مپپ یانپپرژ یالم  پپنیآژانپپس ب یو  تپپ

 از بر ام خارج شد   کایکرد، اما باز آمر

ر دب که بپه طپور  مپده  ،یزینه در استکبارست یگفت مشک   اقتصاد دیبا ن،یبر ا افزون

 یزیاستکبارسپت قبپل از انقپ   هپو کپه از رایپدارد؛ ز شهیدر داخل ر هاییها و نارساضعف

کپپپپه  ییکشپپپپورها نکپپپپهیا ایپپپپو پپپپود داشپپپپت  ینبپپپپود، امپپپپا بپپپپاز مشپپپپک   اقتصپپپپاد یخبپپپپر

 مبپارک، امپا یمصپر در دوران انورسپادا  و  سپن نپدرا کنار گذاشپتند، مان یزیاستکبارست

ضپمن  یزیاسپت کپه استکبارسپت نینکته ا نیادامه داشت  سوم شانیباز مشک   اقتصاد

 یهپپاتیاز ظرف یکپپیاسپپت،  یگفتمپپان انقپپ   اسپپ م بخ تیپپهو یهپپااز دال یکپپی نکپپهیا

 کنپار و،یهسپتدشپمنان  یو فشارها دهایهمه روزه شاهد  هدکه  یطیانق   است و در شرا

  کنپدیمپردم نم یشتیبه  ل مشک   مع یکمک چیه ساز،تیظرف یتیآرمان هو نیگذاشتن ا

 یهااسپتیس ی پرااک م،   یو در  ییگرادرون ،یانسجام درون ،یشتی ل مشک   معراه

 است  یاقتصاد مقاومت

 

 

مستائل  ایتدارد  تیتاولو یو مردم یملما منافع  یخارج استیدر س - 82

 ک؟یدئولوژیا

آن کشپور اسپت  یاسپیمپردم و نظپام س یهپابرخاسته از آرمان یهر کشور یخار  استیس

چپپپون در  گپپپر،یاسپپپت  بپپپه  بپپپار  د گونپپپهنیا زیپپپن رانیپپپا یاسپپپ م یو در مپپپورد  مهپپپور

و  یم پ یهپایژگیبرخاسپته از مپتن و یخار  استیها و اهداف سآرمان ،یاس م ی مهور

 یدوشپانهو  یدئولوژیپو ا یمنپافق مردمپ نجپا،یاست، دس در ا رانیمردم مس مان ا یارزش

قپرار  یو مردمپ یمنفعت م پ در زمره شود،یم دهینام  یدئولوژیآنچه منفعت ا یعنیدارند؛ 

و پود نپدارد؛ امپا  یدو دسپته منپافق،  ضپاد نیا انیدر ا ل و اساس، م ن،ی  بنابراردیگیم

و منپپافق  شپپتیاز آنکپپه بپپه مع  یبپپ یاسپپ م ی مهپپور شپپودیاکنپپون گفتپپه م هنکپپیا دربپپاره

 اسپتیدقپت داشپت س دی و ه دارد، با  یدئولوژیمردم   و ه داشته باشد، به مناز ا  ا
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«  پز ،  کمپت، مصپ ات» گانههمواره در چپارچو  سپه رانیا یاس م ی مهور یخار 

 پرف بپر  پپز  و  دیپبپپا  أک ،ی ماسپ ینبپپوده کپه  مهپور گونپهنیو ا پرا شپده و ا یطرا پ

 باشد    و هیخود و مردم  ب ل  کمت، نسبت به مصا

 نیبواقپق ریپبپا و پود ا تقپاد راسپخ بپه مبپارزه بپا اسپتکبار، غ یاسپ م یدر واقق،  مهور

 دهیشپرفتپار کپرده و کو ریدذو مااسپبه ی ق نپ گریبپاز  یپنبوده است؛ همواره به  نوان 

 بپه هپاو نرم  مناسپب داشپته باشپد، امپا طپرف مقابپل، نپه  ن است در مواقق  زم، انعطاف

واکن  م بت نشپان نپداده، ب کپه همپواره  یاس م ی مهور ی ق ن یو رفتارها تی سن ن

 غ ط با آن رفتار کرده است   یبراساس  صورا   قالب

نپافق و م  یدئولوژیپا یهاهیپدا  انیپ ا م کندیهمواره     م یاس م ی مهور ن،یبنابرا

ا نظپپام در ار بپپاط بپپ نیپپا ی ق نپپ یچپپرا رفتارهپپا نکپپهیردم  موازنپپه برقپپرار کنپپد، امپپا امپپ

 شپود،یمنجپر نم هپاویبپه کپاه  فشپارها و  ار کپا،یو به طور اخپم آمر گرید یکشورها

 و و کرد طرف مقابل  ست خواهانهادهیو ز یاستکبار یدر خو دیبا

 

 تیتتقو یبترا یانطقتهاز نفتو  م تواندیچگونه م یاسالم یجمهور  - 83

 اقتصاد خود بهره بنرد؟
 ی ی بپد ژهیاقتصاد کشور به کپارو تی قو یبرا یااستفاده از نفوش منطقه یچگونگ تیبشاه

 دیپبا یاس م ی مهور یخار  استیس یعنی گردد؛یبرم یاس م ی مهور یخار  استیس

و  یبپه منپافق مپاد یاسپ م ی مهپور یتپیو امن  یدئولوژیپا ،یاسپیبتواند  ر مپان نفپوش س

 کننپدهنییبتوانپد از نفپوش و قپدر   ع دیپبا یخپار  استیگر، سیباشد  به  بار  د یاقتصاد

 یبپپا کشپپورها یار باطپپا  اقتصپپاد تیپپ قو یبپپرا یادر معپپاد   منطقپپه یاسپپ م ی مهپپور

 یهادهپان انیپم دیپراسپتا، با نیپ  در اردیپبگ بهپره یاقتصپاد داخ پ تیپمنطقه، بپه منظپور  قو

  ،یپپپپ ما ید ـیاسیس ملشپپپا ،یخپپپار  اسپپپتیس یو ا پپپرا ویفعپپپال در  نظپپپ  یپپپ بوروکرا

 پود داشپته باشپد  و یو همپاهنگ یینپوانظر، هوا مپاع یتپیامن ـیو نظام ی جپار ـیاقتصاد

 ریپخا مه قپرار دارد و د در مر  ه هی    شود  ا اکنون که باران سور دینمونه، با یبرا

سپهو  کشپورمان یها و بخپ  خصو پشپرکت شپود،یکشور شروع م نیا یزود بازساز ای

بپپازار  یهپپاتیماننپپد  پپرا ، ظرف یادر  پپوزه ایپپکسپپب کننپپد  هیسپپور یدر بازسپپاز یاه مپپد

 ییهاوهیبپا شپ رانیپسهولت  جار  با ا یکشور برا نی را  کشف شود و سپس با دولت ا

 ه  پپرا بپپ یرانپپیا ی پپادرا  کا هپپا یبپپرا یاو  عرفپپه یگمرکپپ یهانپپهیهز فیپپماننپپد  خف

 نیهمپو   پور  گرفتپه ی را ، اقداما  فراوان ه  البته در  وزردی ور  گ ی د یزنیرا

 ری پأ  هپاوی ار یسپازیدر دور زدن و خن   وانپدیاسپت و م یمناسپب اریبسپ تیظرف ه،یقض

در دور زدن   پوانیکشپورها م نیپا یاز بخپ  خصو پ ن،یپداشته باشپد   پ وه بپر ا ی د

 کشور بهره گرفت  یارز یزهااین نیو  أم هاوی ار

 

چترا  م،یمواجه یكه در داخل كشور با مشکالت اقتصاد یطیدر شرا - 84

 م؟یكن نهیدر منطقه هز دیبا

کپه  یشماریب یهو در مقابل دستاوردها دهد،یانجام م تی ما نیبابت ا رانیکه ا یانهیهز

 یکپه رقبپا یگزافپ یهانپهیاسپت و هپو در مقابپل هز زیکشورمان به ارمغان آورده ناچ یبرا
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و ماپپپور  یاسپپپ م ی مهپپپور هیپپپکشپپپورمان در منطقپپپه    یالم  پپپنیو دشپپپمنان ب یامنطقپپپه

بپه  ینظپام از زمپان  م په کپاینمونه، آمر یاست  برا زیناچ یرقم کنند،یمقاومت  رف م

کپرده اسپت  نپهید ر در منطقپه هز ونیپ یافغانستان و سپس  را   اکنون بپالغ بپر هفپت  ر

وزار   ریپ)بپر اسپاس گپزار  اخ رانیپا ید ر اردیپ یمادود  چند م یهانهیل هزکه در مقاب

د ر  اردیپپپ یم 16 پپپاکنون  2012در منطقپپپه از سپپپال  رانیپپپا یهانپپپهیهز کپپپا،یخار پپپه آمر

 نپپهیهز نیپپدر قبپپال ا کپپایبپپه شپپد  گپپزاف اسپپت و  الپپب آنکپپه آمر یشپپده(، رقمپپ زدهنی خمپپ

از  رانیپپا یهپپاتی ما بپپه هپپر  پپال، دربپپارههپپو نداشپپته اسپپت   یکمرشپپکن، دسپپتاورد چنپپدان

 به چند نکته  و ه داشت: دیبا منافق مردم با تی ما نیماور مقاومت و نسبت ا

کپه هپو  کشپورمان اسپت یراهبپرد یهپاتیاز ظرف یکپی رانیپا یا ضور و نفوش منطقه - 1

 تیپمنا تی قو یبرا یاست و هو  ام  الم لنیکشورمان در سط  نظام ب یبرا ی امل قدر 

دارد،  رانیپا ینفپوش بپرا نیپکپه ا یرو، بپه سپبب نقپ  مهمپ نیپکشورمان  از ا تیو مو ود

منپپپافق  گپپپر،یادامپپپه داشپپپته باشپپپد  بپپپه  بپپپار  د دیپپپاز ماپپپور مقاومپپپت با هپپپاتی پپپداوم  ما

از  یکپپیآن اسپپت کپپه  تیپپ  واقعسپپتیروزمپپره ن یو مپپاد یکشپپورمان فقپپط منپپافق اقتصپپاد

 نی راسپپپت کپپپه چنانچپپپه کوچپپپ « و با بپپپا  داریپپپدا تیپپپامن»منپپپافق کشپپپورمان،  نی پپپرمهو

رو وبپهر یسپما با چال  اسا یهاتیمنافق و مط وب ریسا نیبه آن وارد شود،  أم یاخدشه

منطقپپه ماننپپد  پپرا ،  یبپپا  ضپپور خپپود در کشپپورها یاسپپ م ی   پپال اگپپر  مهپپورشپپودیم

 نیپپکنپپد، ا نیخپپود را بپپه ناپپو ا سپپن  پپأم تیپپاز امن یو لبنپپان  وانسپپته اسپپت بخشپپ هیسپپور

دم بپا منپافق مپر یمنافپا  چینپه  نهپا هپ شپود،یکه به سبب آن  رف م ییهانهی ضور و هز

 است   فیقابل  عر یمنافق م  یاستادر ر قا  یندارد، ب که دق

و پود دارد، امپا  ییهپاها و نقمبه امورا  روزمره مردم، ضپعف یدگیاگرچه در رس  - 2

مپا ماسپو   یبپرا یکشپورمان، کپه  امپل قپدر  یاسالال بردن نفوش منطقپه ری ل آن، زراه

و مهپپو  یاساسپپ یبپپه امپپور مپپردم، امپپر یدگیاگرچپپه رسپپ گپپر،ید ریپپ  بپپه  عبسپپتین شپپود،یم

و هرگپپز بپپه  شپپودیماسپپو  م یامپپر مهمپپ زیپپن طقپپهدر من ینپپیآفراسپپت؛ امپپا  ضپپور و نق 

در  بپپود   و پپهیب یگپپرینسپپبت بپپه امپپر مهپپو د  پپوانیامپپر مهپپو، نم  یپپبپپه  یدگیبهانپپه رسپپ

 پپزم و اراده مسپپوو ن و  تیپپبپپه مشپپک   روزمپپره مپپردم،  قو شپپتری پپل  و پپه بواقپپق، راه

 رایپپز ؛کشپپورمان یاور شپپدن بپپه نفپپوش منطقپپهسپپالال بپپردن و  م پپه ریپپمپپردم اسپپت و نپپه ز

  ستینباشد، اما کمتر هو ن شتریاگرچه ممکن است ب یاز اول یدوم تیاهم
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 ند؟یگو یان چه مینواصولگرا  - 85
 یاسپپت کپپه بپپه طپپور نانوشپپته مپپورد ا مپپاع برخپپ ییهپپاتیاز اولو یکپپی« رییپپ غ»مسپپو ه 

  ی  از دپیدر انتخابا  گذشته ب ین مسو ه دس از ناکامیان قرار گرفته است  ایا ولگرا

 یا  متفاو  آمده است  مهپدیان با ادبین  ریاز بزرگان ا یاریا ساس شده و در ک م بس

ن مط پب یپا« و یر کنپییپد  غیپن اسپت کپه بایپما هو ا یا  ا ولیاز ضرور»د: یگویچمران م

 یرهبپر«  وقپف ممنپوع »نپد: یفرمایدر سخنان رهبر معظو انق   هو مشهود اسپت کپه م

گپپر مپپورد یکپپه امپپروز د ی ا و موضپپو یمیقپپد یهپپا لد بپپر راهیپپنبا»نپپد: یفرماین میهمچنپپ
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د ا پول خپود یپسپت  مپا بایگپر  وابگپو نین رو  دیو چون ایه کنیستند،  کیدسند  امعه ن

 ین  وانپان و بپرایو بپیروز کپرد  پا بتپواند بپهیپها را باها و برنامهرو  یو؛ ولیرا  ف  کن

 « و یز  وانمند شوی ذ  آنان ن

بپپه  ییگرااردوگپپاه ا پپول یشناسپپبیاسپپت کپپه دپپس از آس یر موضپپو ییپپن  غیپپا یریگ هپپت

، و پپپود ییگرات نپپپامط و  ا پپپولیرامپپپون وضپپپعین مطالعپپپا  دیپپپد کپپپه در دل ایپپپآیدسپپپت م

از  وامپپپل مپپپال ر در  یکپپپی پپپوان یدر آن را م یشپپپیو ضپپپرور  بازاند یگفتمپپپان یهاضپپپعف

بپل ق یت، مپد ین وضپعیپدانسپت  در واکپن  بپه ا ییگراان ا پولیپر و  اپول  رییپند  غیفرا

باقر اسپت کپه مامپد یاواژه ییگراها افتاد  نوا ولبر سر زبان« ییگرانوا ول»سخن از 

ر یپاخ یهال شکسپتیپدل یمطرم کرد  و یخطا  به  وانان انق ب یاباف در خ ل نامهیقال

و  یکپردی، رویدر   ب نظپر مپردم در انتخابپا  را، اشپکا   سپاختار ییگراان ا ولی ر

پپپرد  ی م کپپپرد ان یپپپدر ناپپپوه کپپپن   ر یر اساسپپپییپپپ غ»دانپپپد و یمدر سپپپطوم کپپپ ن و خ 

ن گپام یدانسپته و دپنج درسپ  از  وانپان را نخسپت یرا مطالبه  وانان انق بپ« ییگراا ول

 کند:یم یمعرف« ییگرانوا ول» یها و مبانیژگیو وی رس

و  ی،  م کپردیسپاختار یهاچپه ضپعف« ییگراا پول»شناسپانه، بی  منظر آسیاز   -1

مپپورد کپپدام  ن سپپهیپپدر ا« ییگراا پپولنو»د آنهپپا را ا پپ م کپپرد؟ یپپکپپه با دارد یکپپردیرو

 یهپپادام گروهد شپپامل کپپیپپبا ییگراد مپپورد  و پپه قپپرار دهپپد؟ چتپپر نوا پپولیپپها را بادغدغپپه

  امعه باشد؟

 رکپت کپرد؟  ییگراسپمت نوا پولبپه  ییگرا پوان از ا پولیم یروشپچگونه و با چه  -2

ند و داشپته باشپ یصپید چپه خصایپن کار را انجپام دهنپد، باید ا واننیکه م یدی د یهاچهره

 ست؟ین روند چینق   وانان در ا

زگشپت بپه مپردم و ازمنپد بایا مپا نید باشد؟ آیچگونه با ییگراگاه مردم در نوا ولی ا  - 3

 پپپوان بپپپدون یو؟ چگونپپپه میسپپپتی و پپپه بپپپه مطالبپپپا  و نقپپپ  آنهپپپا در اداره همپپپه امپپپور ن

 طبقه متوسط کنار آمد؟ یر سب  زندگییت  غیا با واقعهاز آرمان یدوشچشو

 د باشد؟یبا دولت چگونه با ییگراوه  عامل نوا ولیش - 4

ب یپرق یاسیس یهاانیو  ر یتی اکم یانق  ، نهادها یبا رهبر ییگرانسبت نوا ول - 5

 د باشد؟ یچگونه با

اخته سپ ینپگ ددرخوانپدگبا فره ییگرانوا ول»دگاه خود ابراز داشت: یباف در شرم دیقال

گپپر  پپ  نپپدارد بپپه  نپپوان یچ کپپس دیخواهپپد  هپپیددرخوانپپده نم ییگراشپپود؛ نوا پپولینم

زه و دختپپه را سپپد کنپپد؛ چپپون یو  وانپپان بپپاانگیت  ظپپیپپن ظرفیپپبپپروز ا یشکسپپو    پپوید

 « و ی وان و  وانمند شد یروهایشه مانق نیهم

آن  یرو شپد  برخپروبپه یمتفپاو  یهپاان با واکن یان ا ولگرایدر م یکرد انتقادین رویا

آن را  یخپر کردنپد و بریپ عب ییگراانه و با هپدف خپروج از اردوگپاه ا پولیواگرا یرا اقدام

هپپا و افپپراد  یهپپا،  اکتدر رو  ی پپز بپپازخوان یدانسپپتند کپپه هپپدف یدرون گفتمپپان یا پپ  

نظپر مپا از مخپود اسپت، ا یاسپیر رفتپار سییپبپاف در  پال  غیقال ی، آقایندارد  از نگاه برخ

سپت  ید نیپان  دیپ   ریپجاد یو ا یی، واگراییگراباف به ا ولینگاه قال»، یز سروریدرو

سپتفاده سپت؛ ب کپه این ییدارد، نگاه واگرا ییگراباف به موضوع ا ولیقال یکه آقا ینگاه

 یسپازتیمنتقدانپه ظرف یو بپا نگپاهیار ماسپت و اگپر بتپوانیپاست کپه در اخت یتینه وضعیبه

نپپده یآ یراو بپپیمخت پپف بتپپوان یهاو و در  ر پپهینپپده انجپپام دهپپیآ یرا بپپرا یاانپپهیگرا اول

 « و بود یو، موف  خواهیو کنیت خود را  رمیوضع
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، یمپیهن ابراینمونپه،  سپ یرفپت  بپرایز  نپد ر از آن بپود کپه انتظپار میپها نواکن  یبرخ

 ییگرانوا پولان یپس  ریاگپر رئپ یو»ن گفت: یباف چنیت درباره قالی ضو  امعه رو ان

ر و شپتید بیپافتد  هر کس خواست  دا شود     البته قدر   پذ  را باینم یهو بشود، ا فاق

ر یپشپود، خ ییگرا  نفر کنار برود، مو پب شکسپت ا پولینکه یدفق را مادود کرد؛ اما ا

 «  افتد ینم ین ا فاقیچن

ان یرادوگپپاه ا پپولگرا در ار یا  پپوان  اپپول گفتمپپانیپپسپپت؟ آیچ ییگرانکپپه واقعپپا  نوا پپولیا

نپپپد، یبیو ا پپپ م راهکارهپپپا م یرا  را در سپپپط   اپپپو   سپپپاختارییپپپا آنکپپپه  غیپپپدارد، 

 اپول  در قامت ییگرااست  اگر نوا ول یشتریب یازمند  أمل و بررسیاست که ن یابهاما 

ل یپا رو به   و   ی واند اقدامیبماند، م یباق یدرون اردوگاه یو ا  م ساختار یگفتمان

نپپار نپپو در ک یانیپپ ر یانپپدازانپپه و بپپا هپپدف راهیکپپرد واگرایامپپا اگپپر در سپپط  روشپپود؛ 

که  ا پل  ان بدل شودید در اردوگاه ا ولگرای د ی واند به آفتیابد، میل ی ق  ییگراا ول

 شتر خواهد بود یآن  شتت و افترا  ب

ماپپدود  «ییگرانوا پپول» یان  نهپپا بپپه الگپپویر در اردوگپپاه ا پپولگراییپپشپپه  غیالبتپپه اند

 یشپان نکپا سخنان ی ن مسو ه  و ه کرده و در  بهیگر هو به اید یاشود؛ ب که  دهینم

کپپه بپپا اقبپپال  یادهن شپپیرسپپد هنپپوز طپپرم  پپامق و  پپدویاند؛ امپپا بپپه نظپپر مان داشپپتهیپپرا ب

 نه و ود نداشته باشد ین زمیان موا ه شود، در ایا ولگرا ی موم

 

 ؟رسندیرو به وحدت م شیانتنابات پاصولگرا در  یهاگروه ایآ - 86

، شپپامل  بهپپه ییگراان ا پپولیپپ ر یدهپپد اضپپ ع ا پپ ین مو پپود نشپپان مئشپپواهد و قپپرا

،  بهپپپه یداریپپپ،  بهپپپه دایروان خپپپط امپپپام و رهبپپپریپپپانقپپپ  ،  بهپپپه د یروهپپپاین یمردمپپپ

ه جپین نتیپو    بپه ا یان،  پز  مال  فپه اسپ میپت رهپویپ ارگران،  معیت ای،  معیستادگیا

ن یپت  از ااسپ یدر انتخابا  و د   داک ر یروزید یاز شروط  زم برا یکیاند که هدیرس

جپاد و پد  و یاند و بپه دنبپال اگرد هو  مق شده ییا ولگرا در شورا یهارو، اغ ب گروه

 ن اردوگاه هستند یائت ف درون ا

 

 دهیشتیاند یداتیچه تمه یوحدت حداكثر جادیا یائتالف برا یشورا - 87

 است؟
انق کپپپه معمپپپو   ا پپزا  را دچپپپار اخپپپت ف کپپپرده اسپپپت و مپپپ ییهان مسپپپو هی پپپراز مهو یکپپی

 یاسپپت  شپپورا ییسپت نهپپایشپود، موضپپوع نقپپ  و سپپهو در لیسپپت وا پپد میبپپه ل یابیدسپت

 یبپرا یدنیف فرایبه  عر یخواهن مشکل و مقاب ه با سهویاز ا یریائت ف به منظور   وگ

ده اسپت  طبپ  یشپورا بپه آن رسپ یمشور  همه ا ضااقدام کرده که با  ییست نهایبستن ل

 وانپد بپه سپامانه یست ائپت ف باشپد، میل به قرار گرفتن در لیکه ما یند هر نامزدین فرایا

د را بپه مورد نظر خپو یهاستی وانند لیز میکند  ا زا  ن یسینوشده مرا عه و نامیمعرف

 شورا ارائه دهند 

 رد  یگیسه مر  ه  ور  م یست  هران طیل ینفر ا   30ست به ین لیرساندن ا

فپپه دارنپپد یدا هسپپتند، وظیپپکپپه کاند یشپپورا بپپدون  ضپپور کسپپان یدر مر  پپه اول، ا ضپپا

نفپر  را بپر  120نفپره،  250سپت ین لیپکننپد و از  عپداد ا یه نامزدها را بررسپیک  کارنامه

نفپپر   60سپپت بپه ین لیپف شپده، اسپپتخراج کنپد  در مر  پپه دوم، ایپپ عر یهااسپاس شاخصپه
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 ینفپره قپرار گرفتپه اسپت  ا ضپا 1800 یفه آن بر  هده مجمعپیکند که وظیدا میکاه  د

دهنپد  مجمپق بپا ینپدگان ا پزا ، اقپوام، ا پناف و ماپ    هپران شپکل مین مجمق را نمایا

نفپپر بپپه  60ن یپپکنپپد و در مر  پپه سپپوم، ایرا مشپپخم م ینفپپر ا پپ  60ف یپپ ک  یریپپگیرأ

ائپپت ف را  یسپپت ا پپ یب مپپردم  هپپران لیپپن  ر ید  بپپدشپپونیگذاشپپته م ی مپپوم ینظرسپپنج

 کنند یمشخم م

وپپت یو شپپده اسپپت کپپه ابتپپدا هین شپپکل  رسپپیبپپد ینپپدیز فرایپپها نسپپت اسپپتانیدر خصپپوص ل

فپه دارد معتمپدان شپهرها یوپت وظین هیپشود  ایل میمالسس شورا با  ضور چند نفر  شک

 ل مجپپامقی شپک یشپهر را بپپرا نفپر از نخبگپپان 250شپنهاد آنهپپا یاورد و بپپا دیپرا گپرد هپپو ب

 نامزدهپا بپه ین مجپامق معرفپیپفپه ایه د پو  کننپد  وظیپو شهر در هر  پوزه انتخاب یاستان

 یکپزائپت ف مر ین افپراد بپه شپورایپه است  ایاز هر  وزه انتخابیا سه برابر نیزان دو یم

ن ایپم یشپتریت بیپمقبول یرا کپه دارا یافپراد یمردم یشود و شورا با نظرسنجیم یمعرف

 کند یم یمعرف یست سراسریل یمردم باشند به  نوان نامزد ا  

ن یپا یبپه ا تراضپا  و نظپار  بپر  سپن ا پرا یدگی، رسپیبه منظور  پل اخت فپا  ا تمپال

ت مبپارز ی ان امعه رو یاز سو یوتیگرا، هندگان ا زا  ا ولیشنهاد نمایبرنامه، بنا به د

 به  نوان داور انتخا  شده است 

 

 

 

 رفتتهیمورد نظتر شتورا را پذ ندیرآهمه گروهها و اضالع ائتالف ف ایآ - 88

 ؟اند

م ت نامزدهپا هپو ا پ ی پ   یج بررسپیو و نتایشوی  میماه نزد ی اکنون که به اواخر د

بنپپد ی  در دایانپپد و بپپه  عهپپد خپپورفتهینپپد ائپپت ف را دذیشپپورا فرا یشپده اسپپت، همپپه ا ضپپا

ه بپنپده ی پوان گفپت در آین و پود نمیپهسپتند  بپا انپد وفپادار یفرا یجه و خرو پیبودن به نت

هپا نخواهنپد از گروه یاگپر بعضپ ید کپرد کپه  تپیپ وان  أکید؛ اما میآی  میطور قطق چه د

کننپپد و  یوددارخپپگر یکپپدیب یپپانپپد کپپه از  خررفتهیوفپپادار باشپپند، امپپا دذ ییسپپت نهپپایبپپه ل

 ترک باشند  را ببندند که افراد مشترک آنها به شکل  مده مش ییهاستیل

  

ائتتالف كته همته  یشتورا یاز سو ستیل کیتا چه اندازه صدور   - 89

 بند باشند متصور است؟  یبه آن پا انیاصولگرا

ان کپه یاز ا پولگرا یچ گروهپیمتصپور اسپت و هپ یادیپن ا تمال  پا  پد زیدر  ال  اضر ا

 یمپه همراهپت شپورا نداشپته اسپت و هیپبپا فعال یاداشته باشد، معارضپه یوزن قابل  و ه

ا ا پپزا  از یپپها از  بهپپه ین و پپود، ممکپپن اسپپت برخپپیپپاند  بپپا انجپپا داشپپتهی زم را  پپا ا

 یچ راهپپپیبدهنپپپد؛ چراکپپپه از هپپپ یاسپپپت  داگانپپپهینشپپپده باشپپپند و ل ینپپپد راضپپپیفرا یخرو پپپ

کشپور  یت آزادیپبا اسپتفاده از ظرف یاسیس یهان اقدام را گرفت و گروهیا ی وان   وینم

هپا  پور  گرفتپه اسپت کپه او  ، ن گروهیپن ایبپ یتپار هسپتند  امپا  پوافقمخ یریگویبه  صم

 یهاسپتیاد باشد و فقط چند نفپر در لیها زستیا ، مشترکا  لیب نکنند،  انیگر را  خریکدی

 یریگوی صپم یبپرا ی پوان گفپت مسپو ه خا پین  پور  میپ ا شده باشند  در ا ابه یبعد
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سپپت بپپه ی  لیپپکپپن اسپپت سپپبب وارد نشپپدن کامپپل جپپاد نخواهپپد کپپرد؛ امپپا ممیگپپران ان یگز

 یسپپت شخصپپیکننپپدگان دسپپت بپپه اسپپتخراج لن اسپپت کپپه انتخا یپپمج پپس شپپود  نکتپپه مهپپو ا

از  یز برخپیست است و در گذشته نیاز ل یدادن به  عداد معدود یز رأینزنند  مشکل دوم ن

 یخت رأآن سپبب سپو ییسپت  پا سپقف نهپایاند  در نکپردن لنداده یست کامل رأیمردم به ل

ت یپپب مج پپس و موفقیپپبپپر  رک یر منفپپید و  پپأ یپپآیبپپدون اسپپتفاده از  پپ  فپپرد بپپه  سپپا  م

 شود یها مستیل

 

 ؟شده است یرسانه اان كمتر یاصولگرا یانتناباتت یچرا فعال - 90
ن  فپاهو  پور  گرفتپه اسپت کپه   پب  و په افکپار یپان ا پولگرا ایرسد در  ریبه نظر م

 یهپپان رو، اغ پپب گروهیاز دارد  از همپپیپپد نیپپ د یو شپپعارهابپپه  گفتمپپان،  نپپوان  ی مپپوم

ئپپت ف در  پپال ا ین  نپپوان اسپپتفاده نکننپپد  لپپذا شپپورایپپانپپد  پپا از او گرفتهیا پپولگرا  صپپم

ه د بپیپن  دیشپده اسپت و ا تمپال اسپتفاده از  نپاو« ییگراان ا پولیپ ر»ن یگزی اضر  ا

 یروهپپای، نییگرانوا پپول»ه  پپوان بپپیو پپود دارد کپپه از  م پپه آنهپپا م ییگراا پپول ی پپا

ه نپام و چپتپا  از ینکپه نهایاشپاره کپرد  ا« بهتر و    ییائت ف، ائت ف فردا ی، شورایانق ب

 دارد   یائت ف بستگ یشورا یو ا ضایاستفاده شود، به  صم ی نوان

ه بپخپود اقپدام  یات رسپانهیپفعال یب بپرایپان رقیپب  ریپاز قپدر   خر ین شورا با نگرانیا

ائپپت ف  ی  سپپخنگویپپکنپپد  پپا اقپپداما  خپپود را از طریکپپرده اسپپت و  پپ   م یزیربرنامپپه

ن یپپا یاز سپپو یااسپپت رسپپانهین بپپار شپپاهد سینخسپپت ین   پپت بپپرایکنپپد  بپپه همپپ یارسپپانه

 ها  ضور دارند ان کمتر در رسانهین  ریشود ایو و ا ساس میان هستی ر

 

 

 

 ان اصالح طلبیمرب. 
 

 كنند؟یرا دننال م یات چه اهدافیطلنان در انتنااصالح - 91

انپد، کپه ال کردهدنبپ یبه اهداف گونپاگون یابیدست یخود را برا یاسیت سیط بان فعالا  م

 ن شمرد:ی وان چنین آنان را می رمهو

را در طپول  یط بان اهداف ک نپا  م :یطلبحركا در مها تحقق اهداف كالن اصالح - الف

ه هرگونپه کپان شپده اسپت یپب یمتفاو  یهادواژهیاند که با ک کرده یزیرر طرمیاخ یهاسال

، «یخواهمشپپروطه»ف کپپرد  دپپروژه یپپل آن  عریپپد در شیپپن اردوگپپاه را بایپپا یاسپپیت سیپپفعال

ر ی،  عپپپاب«ونیزاسپپپینرمال»، دپپپروژه «یخواهیدموکراسپپپ»و « یاسپپپی وسپپپعه س»دپپپروژه 

بپپال آن ر بپپه دنیپپخ  از دو دهپپه ایط بان در بپپقپپت اسپپت کپپه ا پپ می   قیپپگونپپاگون از 

 اند بوده

ام، چنانکپه بارهپا بپدان اشپاره کپرده یط با پ م یک  یریگ هت»د: یگویان مید  جاریسع

ر ی، سپپردبیا مپپد غ مپپ« شپپود یف میپپ عر« یخواهمشپپروطه»ل دپپروژه یپپمپپد  شانیدر م

 یاصپپپهیط بان خصف دوم ا پپپ میپپپط»سپپپد: ینویم یاز در مقالپپپهیپپپن« شپپپر »روزنامپپپه 

ن یپاسپتوار اسپت  ا یو دموکراسپ یاسپی وسعه س یآنان برمبنا یرند و استرا ژ  دای وور
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د یسپپپع«  واننپپد از آن بگذرنپپد یط بان نمدارد کپپپه ا پپ م یمشخصپپ ی، مرزهپپایاسپپترا ژ

نپه و شپرط  زم دولپت دمپوکرا  ی  زمیدولت نرمپال دپ»د: یگویگر مید ییان در  ای جار

ن  پپپالت  بپپپه ی رشپپپرفتهیزه کپپپردن در دیسپپپت    نرمپپپالیآن ن یبپپپرا یاسپپپت، امپپپا شپپپرط کپپپاف

اسپپپپپت بپپپپپر  یامقدمپپپپپه ن شپپپپپکل آن،ی ریانجامپپپپپد؛ امپپپپپا در  پپپپپداق یزه شپپپپپدن میدمپپپپپوکرا 

 «ون یزاسیدموکرا 

 یف افراطپیپاسپت کپه ط یگپریاستااله نظام هپدف د و استحال  وظا : یرات ساختارییتغ - ب

 پوان در یو را مین سپناریپا یهاکننپد  نشپانهیخپود دنبپال م یاسیت سیط بان از فعالا  م

 یرهبپر»دارد: یم مپبا  پرا ت ا پ  یزاده دنبال کرد  و اج ی، همچون مصطفیک م فرد

و چهپپره ی پپوانیگپپر نمیشپپود، چپپون مپپا د یاد ادغپپام شپپوند و دورهیپپبا ی مهوراسپپتیو ر

ظپام ن اسپتااله نیپگپر اید دبع« ارا  مادود و روشن یو، البته با اختیالعمر داشته باشمادام

کپ ن و  یهااسپتیر سییپو در  غ یاسپ م ی مهپور یاست خار ی وان در سیرا م یاس م

ر کنپد، ییپد  غیپها بااسپتیس»اسپت:  یزاده مپد  پاج یکا مشاهده کرد  مصطفیرابطه با آمر

 « یاست اقتصادیو س یاست خار یبه خصوص در س

ازدهو اسپت  یپمج پس ار گپرفتن یپ ر، در اخت یپنزد یهپدف طلب:تحقق مجلـس اصـالح - ج

مج پس  دیپون امیست و انتقاد بپه فراکسپیط بان نمج س دهو مط و  ا  م یت کنونیوضع

ط ب باشپند  مج پس ششپو  پ ما یط بان بپه دنبپال  اقپ  مج سپاد بوده که ا  میآنقدر ز

  شپپوند، خپپود را یپپط ب آنهاسپپت کپپه اگپپر بتواننپپد بپپه آن نزدآل مج پپس ا پپ مدهیپپا یالگپپو

 با  خواهند دانست  روز انتخاید

ــرا یبسترســا  - د ــا اصــالح یب ــات رتحقــق دول  دوا دهــم: یممهشراســایطلب در اوتخاب

سپپپاز  وانپپپد مقدمهیدر انتخابپپپا  مج پپپس م یروزیپپپداننپپپد کپپپه دیم یط بان بپپپه خپپپوبا پپپ م

ه یسپپپت در سپپپایز»ت یآنهپپپا  بپپپور از وضپپپع یایپپپباشپپپد  ر  1400در انتخابپپپا   یروزیپپپد

اسپپت کپپه  ا پپل آن  کپپرار « ط با پپ م ی مهپپورسیدن رئیبپپه قپپدر  رسپپ»و « ا تپپدال

 دولت هفتو و هشتو خواهد بود 

شپتاز یط بان خپود را دا پ م :یور اسـایطلبان در ساصـالح یشـتا یضرورت حفـظ پ  - ه 

را  یازشپتین دیپب باشپند و ایپ وانند در انتخابپا  غاین رو نمیدانند، از ایم یورزاستیس

شپتاز ید یانیپ   ریلااظ  ووربه یط با  م»ان معتقد است: یارد  جیاز دست بدهند  سع

اسپت و  امعپه  ضپور یس قپراول در  پانه ی نوان دد به یشود و همواره بایماسو  م

 «داشته باشد 

 

ون نظام را برعهده یسیطلنان درون نظام، نقش اپوزاصالح یچرا برخ  - 92

 تواند باشد؟ین گروه چگونه میوه برخورد با ایرند؟ شیگیم
 یهپاگروه یا ساختارشپكنانه برخپیپ یونیسپیشپبه ادوز یرفتارهپا یو   پت برخپیاگپر بخپواه

ت در و چهپار   پپ ی پوان بپه دو   پت کپپ ن گفتمپانیو، میل كنپپیپدر نظپام را  ا  یط با پ م

 اشاره کرد: یاسی وزه کن  س

 :یكالن و گفتماو لیدال - الف

وا پد و مشپخم از  فیپبپه نبپود  عر تیوضپع نیپا یا پ  لیاز د  یکی رسدیبه نظر م -1

 نیپهپا و افپراد شپناخته شپده ااز گروه  یپچیکپه  پاکنون ه گرددیبرم رانیدر ا یط با  م

و  یگفتمپان یآشفتگ ت،یوضع نیارائه نکرده و هم یط باز ا  م یمشخص فی عر انی ر
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ردهپپپا و   م ک یبپپپه و پپپود آورده اسپپپت  هرچنپپپد برخپپپ یاسپپپیس فیپپپط نیپپپرا در ا یرفتپپپار

بپوده  قیوسپ اریبسپ یط بدامنپه ا پ م دهپدینشپان م فیپط نیپا یهااظهارا  افراد و گروه

  ستندیکشور ن یو قانون ینید یهاخطوط قرمز و چارچو  یبرخ تیاما قائل به ر ا

  گپپرددیبرم یاسپپیس فیپپط نیپپا یاسپپیو س یا تقپپاد ینکتپپه دوم بپپه گفتمپپان و باورهپپا - 2

کپار و سپبب شپده اسپت  پا اف یاسیس یهااز افراد و گروه یاریبه بس یط بگستر  ا  م

راه  یاسپیمجمو په س نیپدر ا یو قپانون اساسپ یمتعارو با گفتمان اس م فقپاهت یباورها

 نیپپا یاسپپیس گرانی نا پپر و بپپاز گپپریو  م کپپرد د ارمعتبپپر شپپناخته شپپود و بپپر رفتپپ ابپپد،ی

 بگذارد  ری أ  یاسیس فیط

 :یاسیكنش سمطرح شده در حوزه  لیدال - ب

هپپا در ظپپاهر بپپه انقپپ   و ارز  یافپپراد: ممكپپن اسپپت افپپراد یر دسپپتگاه مااسپپبا ییپپ غ -1

 یرا پپییبپپا  غ یو مکپپان یط زمپپانیآنهپپا بپپه   پپت شپپرا یدسپپتگاه مااسپپبا  یبنپپد باشپپند، ولپپیدا

 موا ه شده باشد 

ت سپامو پود در نظپام، ممكپن  یونیسپیشپبه ادوز یروهاین ی: برخیگذار از  فكر انق ب -2

 ه خود  دول كرده باشند یاول یشه و رفتار انق بیاز اند ی یبه هر دل

 یفپرد لیافپراد ممكپن اسپت در خصپا ی: برخپیاسپیس یهپاانیدر  ر ی معپ ینبود  قوا -3

 ی قپوا نیپ، ایاسپی ا  س قوا باشند، امپا ممكپن اسپت بپا قپرار گپرفتن در دسپته یخود دارا

انپا  یاز ب ینمونه، بخش یکشاند  برابه اناراف الشعاع قرار گرفته و آنها را ب ات یفرد

 است  ی مع یدال بر نبود  قوا 1390 ردادخ 8رهبر معظو انق   در 

 یت و هپپدف ا پپ یپپكسپپب قپپدر  بپپه اولو ی: وقتپپیكسپپب قپپدر  بپپه  نپپوان هپپدف ا پپ  -4

ا یپپماپپ   ییگراب اول  مپپلیب همپپراه خواهپپد شپپد كپپه آسپپیمبپپدل شپپود بپپا دو آسپپ یانیپپ ر

بپپه ا تقپپادا  و اخپپ   در مناسپپبا   ی پپو هیب دوم بیكپپردن اسپپت و آسپپك  مپپل یپپدراگما 

 است  یاسیس
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د ی، چون سپعییهاه است و چهرهط بان مطرم شدکال ا  میان رادی ر یمشارکت از سو

و، یرن سپپپنایپپپبپپپر ا یانپپپد  مبتنپپپن بپپپاره سپپپخن گفتهیپپپزاده در ا پپپاج یان و مصپپپطفیپپپ جار

نظپام شپرط  یاد بپریپدر انتخابا  شپرکت کننپد  آنپان با یطید  ات هر شرایط بان نباا  م

 انتخابپپا  یبرگپپزار یرنپپد  نظپپام بپپرایاز بگیپپبگذارنپپد و بابپپت  ضورشپپان در انتخابپپا  امت

ز ط بان در انتخابپا  اسپت، اازمنپد  ضپور ا پ مین یاسپیمط و  و با  بردن مشپارکت س

 ضپپور در انتخابپپا   ید  شپرط ا پپ یپپن رو مجبپپور خواهپپد شپپد مطالبپا  مپپا را ماقپپ  نمایپا

ا مپپت نامزدهاسپپت و اگپپر نظپپام در برابپپر مطالبپپا  ید  پپ  ییپپانتخابپپا  آزاد و  أ یبرگپپزار

د از  ضپپپور در انتخابپپپا  یپپپده و بایانتخابپپپا  را بپپپه لقپپپائ  بخشپپپ ین نکپپپرد،  طپپپای مکپپپ

کپرد یکپرده و در نقپد رو اقامپه ی پیمنط  خود د  یبرا ن الگوینظر کرد  طرفداران ا رف

 کنند:یمطرم م ییهامقابل استد ل

 ن راه؛ی رـ مشارکت مشروط  اق نه1

 ط؛یمشارکت در هر شرا یویسنار یـ ناکارآمد2

 ط بانه؛کرد قدر یـ مشارکت بدون شرط، ماصول رو3

 ؛یط با  م یتیهو یـ مشارکت بدون شرط، مو ب ب4

 ن مشارکت بدون شرط؛ینه سنگیـ هز5
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 ط بان؛مردم از ا  م ییـ مشارکت بدون شرط، مو ب  دا6

 د، ماصول مشارکت بدون شرط یست امیو ل یف دولت رو انیـ  م کرد ضع7
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 ند؟یگویم
د بپه یط بان بارد و معتقد است ا  منگیبه  انه انتخابا  م یگریدگاه دوم از منظر دید

ه از کپاسپت  یریمس یط بو با همه  وان در انتخابا  باشند  ا  م یدنبال  ضور  داک ر

ن قهپپر بپپا یآن و پپود نپپدارد؛ بنپپابرا ی  رویدپپ یگپپریر دیگپپذرد و مسپپینپپد انتخابپپا  میفرا

ا مشپروط کپردن ل کپرد؛ لپذ  دنبپایپن طریپد اهپداف خپود را از ایها معنا نداشته و با ندو 

ن یپبپر ا« یبپوبهپزاد ن»سپت  یط بانه نوه ا پ میز شپیپو نید به قهر و  اریانتخابا  و  هد

ها هپو انتخابپا  را ط ب، ب که ا پ میخا م ینه  نها آقا یچ انتخابا یدر ه»باور است که 

ده مشپارکت یپا یخپا م یدر انتخابا  مج س هفتو  من از سپخنان آقپا یاند،  تو نکردهی ار

 «کنو یشروط استنباط نمم

و  یخابا  شرکت کند در انتیبا یطیام در هر شراشتر گفتهیمن د»ز معتقد است: ین یخود و

ط ب را ا پ م یالم ل اگر همه گروه هایاست که امکان  ضور باشد  ف یطیمنظورم شرا

د، آن ا پ م شپون یونر قپانیپط ب مناپل و غا پ م یهاا اگر همه گروهیبه زندان  ببرند و 

 «گر امکان شرکت و ود ندارد یگاه د

 تشان دوبال كرد:یر می  ین وگرش را در بندهایابزاد استدالل ا

 پپوان بپپا یط بان را کپپه از آن مدر اردوگپپاه ا پپ م یت کنپپونیدگاه وضپپعیپپن دیپپبپپر ا یمبتنپپ

ن رو مامپپد یپپاد کپپرد، ماصپپول مشپپارکت در انتخابپپا  بپپوده اسپپت؛ از ایپپ ی نپپوان فپپت  نسپپب

 یه ا تمپا یکپه سپرما یطیهنپوز و در شپرا» ضو  ز  کارگزاران معتقپد اسپت:  ،یهاشم

ت ف کپرد  پا د ائپیپرو شپده اسپت، باروبپه یریبا کاه  چشپمگ 92ا   ا  نسبت به سال

 «ط بانه نشود ا  م یروزید یرواقعیانتظار غ یقربان یفت  نسب

اسپت  یاورشکسپته یویو و مشپروط کپردن انتخابپا ، سپناری اپر یویدگاه، سنارین دیاز ا

ن در ید؛ بنپپابرایو انتخابپپا  مج پپس هشپپتو دنبپپال شپپد و بپپه  مپپر نرسپپ 1390کپپه در سپپال 

 د دنبال شود یط امروز نبایشرا

شپود  ی  فا پ ه ا پ  ا  از نظپام مید دارند، مشارکت مشروط مو پب افپزاین  أکیهمچن

 یر  م پپیپپط غراهبپپرد مشپپارکت مشپپرو»د دارد: یپپ أک یگپپریبپپر نکتپپه د« آرمپپان»روزنامپپه 

 یو بپرایخپواهیم ین شود و مشخم باشد که چه شپرطیی   عید از دین شرط باید  ایآیم

 پا  ا چنپان نباشپدیپن باشپد یو نظپار  چنپییو  اگر قرار است بگپوی ضور در انتخابا  بگذار

جپپپه طپپپرم شکسپپپت ین ا فپپپا  نخواهپپپد افتپپپاد و در نتیپپپو، مشپپپخم اسپپپت کپپپه ایابیپپپ ضپپپور 

ر را و افپراد مپال ینکپه بتپوانیندارد مگپر ا یر چندانیت و  أ یاهمز یگر نیخورد  شروط دیم

و بدون دشپتوانه  یک  یهااگر  رف و  امایها  بور داده و وارد مج س کناز مر  ه نظار 

 «ر خواهد بود ی أ یزده شود، ب
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ط بان از اند، ا پ مت شپدهید  پ  یی أ یانتخابا  یامزدهااز ن یاکه بخ   مده یدر  ال

« ا اپپاد م پپت»مقپپام  پپز  ، قائوینپپد  آشر منصپپوریگویسپپت سپپخن میا تمپپال ارائپپه نپپدادن ل

خودشپان  یدایپط بان بتواننپد کاندن امکان فراهو شود کپه ا پ میاگر ا»شده است:  یمد 

مپا د داد، است هو ارائه خواهنیت کرده و لرا داشته باشند، قا د ا  در انتخابا  فعا نه شرک

 وبپزرو ارائپه نخواهنپد داد  یدر شپهرها یسپتیشان فراهو نشود لین امکان برایچنانچه ا

 «ت نخواهند کرد ی ما یمشخص یدایکوچ  هو از کاند یدر شهرها

گونپه القپا کننپد کپه همپه نیرا مطپرم کپرده و در   شپند ا یز سخنان مشابهین یگریافراد د

ر بپپر  پپواد  رد داده در آبپپان و آش یاسپپت  امپپا مپپرور ینظپپار  یهادر دسپپت دسپپتگاه زیپپچ

 ت دارد ی کا یگریماه، از ا فا  د

 یهایبپپه کرسپپ یابیار بپپه منظپپور دسپپتیپپ  ضپپور  مام یها قبپپل بپپراط بان از مپپد ا پپ م

ر را ادوارانپه خپود را فپا   انتخابپا  دانسپته و قپریشدند  آنهپا امیمج س آماده م ی داک ر

 یهابر  ضور بپدون شپرط در انتخابپا  بپا  پداک ر  پوان در  پانه گذاشپته بودنپد  زمزمپه

بپپه منظپپور  یمکم پپ یوید سپپناریپپز بپپه واقپپق بایپپبپپر مشپپارکت مشپپروط را ن ی پپ  فپپاز مبنپپ

دانست که بدون ش  در ادامه بپه مشپارکت بپدون شپرط  یا   یویسنار یبرا یبسترساز

 شد یل می بد

 یرانپگه دولت که به ب وا و آشو  به بهانپه یو در اشیبان ماه و  صمان  واد  آین میدر ا

ط بان د کپرد  ا پ میپدامپه کپار ناامط بان را از ابپود کپه ا پ م ید، آ  سپردین انجامیبنز

 ده اسپت  پایشپان بپه قپدر  رسپیت ایپکپه بپا  ما یاز دولتپ یتیزان نارضپایکردند میگمان نم

 ز شود یط بان نر ا  میآن دامنگن آمده باشد،  وارو یین اندازه دایا

ولپپپپت دموا هپپپپه بپپپپا  یر چگپپپپونگیپپپپاسپپپپت کپپپپه درگ یدیپپپپمد یهاط بان مپپپپد البتپپپپه ا پپپپ م

ط بان از دولپپت قپپد ا پپ مت  مامیپپ  از شپپ  سپپال از  مای  سپپو بپپیپپاند  از خودسپپاخته

گپر سپو، یننپد  از دیبیتدال نمط بان و دولت ا ن ا  میب ی فاو  یگذرد و افکار  مومیم

کنپد و نپه آنکپه آنقپدر یمط بان را دنبپال مپدنظر ا پ م یهااستیاز س ین دولت بخشیه ان

 یلپت مبنپدو ید  اد اهپایبتپوان چشپو دوشپ ینظرا   دن اخت فیموف   مل کرده که بر ا

 ییکپه در قالپب بر پام خودنمپا یاسپت خپار یت سیری  مدیت اقتصاد کشور از طریریبر مد

ه ت از دولپپت مقپپرون بپپیپپن رو نپپه  پپداوم  مایپپوده اسپپت؛ از ات همپپراه نبپپیپپز بپپا موفقیپپکپپرد ن

 از آن ممکن است  یی رفه است و نه  دا

ط بان شپناخته از ا پ م یات، دپس از  پواد  آبپان مپاه بخپ  قابپل م  ظپهین وضعیدر ا

نهضپپت »مان شپپده و یکردنپپد، دشپپیشپپده کپپه خپپود را آمپپاده  ضپپور در  پپانه انتخابپپا  م

از فعپپا ن  یواکپپن  بخشپپ کپپه بپپا یفتپپاد   اد پپه   خپپی بان ا فپپا  نطمپپدنظر ا پپ م« نپپام بت

« یسپپازندگ»در روزنامپپه  ینمونپپه مامپپد قوچپپان ین اردوگپپاه همپپراه بپپود؛ بپپرایپپا یاسپپیس

کپه  یخسته و نااسپتوار« ط بانان ا  میآغاز دا»است  « انی  دایآغاز »ن یا»نوشت: 

ه خپود و  ا بیاز داری  شکست نیه کنند  ما ب یورزاستی وانند سین هموار میفقط در زم

و    یت باشپیپق ااگپر در  یو،  تپیمپانیط ب مو    ما ا پ میرا ا  م کن یط بو و ا  مییآ

 «ت   یاک ر یکند، نه رأیت میاست که ما را اق  یری دبین بیا

ن یپپط بان نسپپبت بپپه شکسپپت در انتخابپپا  شپپده و ات مو پپب اضپپطرا  ا پپ مین وضپپعیپپا

ط ب ا پپپ م یاسپپپی، فعپپپال سیشپپپان آشپپپکار شپپپده اسپپپت   بپپپدهللا نا پپپرماضپپپطرا  در ک 

نکردنپد؛ در رقابپت  یسپینوط ب نامآور ا پ میرأ یهپابا  و ه بپه آنکپه چهره»د: یگویم

 یآقپپا»سپپت یو ل« نژادیان ا مپپدیپپو  ام یداریپپ بهپپه دا»سپپت یط بان، لسپپت ا پپ مین لیبپپ
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دهنپپد بپپه ی  میلپپذا  پپر « سپپت یشهپپن نط بان دور از چ ا پپ میبپپر هپپ ی، باخپپت سپپ«بپپافیقال

 کنند   یجینرم و  در یریگشکست، از انتخابا  کناره ی ا

د در یپپپنپپپا وان هسپپپتند،   پپپت  را با ت در انتخابپپپا یپپپط بان از موفقبپپپه واقپپپق اگپپپر ا پپپ م

و  یسپت قپویو و کرد  اگر هو   ت را نداشتن لان  ستین  ریا یبرنامگیو ب یناکارآمد

 افتنیپو  ضپور ن یسپینوز شکست نهضت نامید گفت   ت آن نیکنند، بایم یآور معرفیرأ

و  یپپیا را یهاو مپپتهو کپپردن دسپپتگاه ین اردوگپپاه اسپپت و فرافکنپپیپپا یآشپپنانام یهپپاچهره

را  یخپ ف اخپ   اسپت کپه درد ینگهبپان، اقپدام یا و از وزار  کشپور و شپورا ینظار 

 کند یدوا نم
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 ان خواهد داشت؟ین جریا یبرا

 یان مپوانعیپن میپرده؛ امپا در ات خپود را آغپاز کپیپ  فعالیهپا دپط بان از ماهاردوگاه ا  م

 معطپوف بپه انتخابپا  و پود دارد کپه  پا یت  داک ریفعال یان براین  ریا ی  روید ی د

ها هپپا و دغدغپپهن چال یپپموفپپ   مپپل کنپپد  ا رفپپق نشپپدن آن نخواهپپد  وانسپپت بپپا همپپه  پپوان

 پپوان در یه انداختپپه و آ پپار سپپوء آن را مین اردوگپپاه سپپایپپاسپپت کپپه بپپر ا یدیپپمد یهامپپد 

 ان مشاهده کرد ین  ریاز  م کرد ا یبخش

ن یپپاسپپت  ا یموا هپه بپپا رو پان ین  ر پپه چگپپونگیپاز مسپپائل و مناقشپا  مهپپو در ا یکپی

ن مبا پپپا مطپپپرم در اردوگپپپاه ی پپپراز مهو یکپپپی « د كپپپردیپپپچپپپه با یبپپپا رو پپپان»سپپپالال كپپپه 

ن یپپان بپا داسپپخ بپه ایپن  ریپپا یاسپینپده سی پوان گفپپت، آیم یط بان اسپت  بپپه  بپار ا پ م

 یدر  پال یبه خپاطر دارد کپه چطپور  سپن رو پان یدرس  گره خورده است  اشهان  موم

بپپا نداشپپت،  1392در انتخابپپا  سپپال  یروزیپپد یبپپرا یچ شانسپپیها هپپیکپپه طبپپ  نظرسپپنج

روز یپپپپکپپپپردن مامدرضپپپپا  پپپپارف،  وانسپپپپت د یریگو کنپپپپاره یط بان از وت ا پپپپ میپپپپ ما

ده و ن روزهپا بپه سپرآمیپت ایپن  مایپخ مصپرف ایا  اریشود  گو ی مهوراستیانتخابا  ر

 یناپل بپرای  یهمچنپان بپه م ابپه معضپ  یموا هه بپا رو پان یدر آستانه انتخابا  چگونگ

 مانده است   یط بان باقا  م

ت دو یپ ما ا  پدمیپت یپط بان  مادر نگاه ا پ م :یا ا  روحاویا عد  حمایا یحما یمدهاایپ

گرفت؛ چرا کپه هپر  وی وان درباره آن  صمینم ی  معادله در مجهولند که به سادگیه یسو

 به همراه خواهد داشت   ییامدهایآنها د یدو

 یتون فقپرا  دولپت رو پانسپ یط بما پ »ط بان معتقدند: از ا  م یاان،  دهین میدر ا

خورد فا پ ه یكه شكست م ییو و  اهایباش یرو ان یهایروزیك دید فقط شریاست  ما با

 « و ی ر كنیمان را  دیهایو و مرزبندی ر كنمان را دررنگیانتقاد

و  یو پانرت یپستون فقرا  ا   ا  است و اگپر  ما یند، رو انیگویم یاسو  دهدر آن

ن رو اگپر یپاز ا  وانند موفپ   مپل کننپد یط بان نمانتخابا  نباشد، ا  مدولت ا تدال در 

 یو  شكسپپت رو پپانیز باشپپیپپن یرو پپان ید همپپراه باخپپت آقپپایپپو، بایهسپپت یروزیپپك دیشپپر

  واند شكست ا   ا  را به همراه داشته باشد یم

 :اندرا برشمرده ین موضوع آ ار م بت و منفیموا هه با ا یچگونگ یدر مجموع برا

 یا ا  دولا روحاویتداو  ا تالف و حما یمنف یامدهایپ  -1
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زه ژه  پویپمخت پف، بپه و یهپادولپت در  وزه یفراوان و ناکارآمپد یهاو ود ضعفالف ( 

 کند  ید میط بان را  هداست که ا  م یمنف یامدهاین دی راز مهو یکیهمچنان  یاقتصاد

 ط بان شده است دن ا تبار ا  م، مو ب کاسته شیکاسته شدن از ا تبار رو ان ( 

 هواداران ا   ا  است  یمو ب انتقاد و دلخور یت از رو انی ما ج(

 رد ت دولت ا تدال در  ل مشک   مردم و ود ندایموفق یبرا یم بت یاندازچشوچ( 

 شده است  یط بت مستقل ا  میجاد ابهام در هویت مو ب این  مایا ه( 

 شود یم یابیارز یط با  م یاسینماد انفعال س یناز رو ا یت  داک ری ماد( 

ت یپل  مایپط بان بپه دلا  م یه ا تما یسرما»د: یگویباک م مین راستا،  اد  زیدر هم

 ن رفتپپه اسپت و اکنپپون بپپا آوارید در مج پپس از بپیپسپپت امیل یو ناکارآمپد یاز  سپن رو پپان

رار گپپر  کپپیهپپو گفپپت کپپه د یخپپا م یآقپپا یاند و  تپپداسپپخ مپپردم موا پپه شپپدهیمطالبپپا  ب

د گفتپپه یپپن امویدار بپپا فراکسپپیپپدر د ینکپپه خپپا میان ایپپبپپا ب یو« سپپت یهپپا ا پپربخ  نکنویم

البتپه »د: یپافزای، م«ز افاقپه نکنپد و کارسپاز نباشپدیپن« کنوی کرار مپ»گر ید دیشا»است: 

 آوردنپد، ب کپه یاسپیف سیپن طیپنگهبپان بپر سپر ا یان و نپه شپوراین ب  را نه ا ولگرایا

 «دانو یشان را مسوول میاست و بنده ا یرو ان ین موضوع مر بط با آقایا

ن یپپدر ا یرو پپان ینپپه آقپپا»ز معتقپپد اسپپت: یپپ پپارگران نیرکپپل  پپز  مجمپپق ای پپواد امپپام، دب

ط ب اسپت  گپر او ا پ م انپد کپهط بان فکپر کردهط ب است و نه ا  مها گفته ا  مسال

ن یپط ب دارد و از ادولپت ا پ م یرو پان ید کپه آقپاکننپیچه امروز همه به اشپتباه فکپر م

ط بان کننپپپد  ا پپپ میط بان مولپپپت را متو پپپه ا پپپ مانتقپپپادا  وارد بپپپه د  هپپت اسپپپت کپپپه

ت از دولپت، یپکننپد کپه ضپمن  مایز ا پ م میپاند و اکنون ند کردهین نکته  أکیهمواره بر ا

دولپت  یه که  مام  م کردهانبودست و قرار یط بان نا  مدولت بر شمه  یاما  م کردها

 «و یچون و چرا قبول کنیرا ب

 یا وکردن ا  دولا روحاویو حما ییمدا یمنف یامدهایـ پ2

 یبپپرا یدیپپون همپپراه شپپود و چپپال   دی وانپپد بپپا واکپپن   نپپد ا تپپدالین اقپپدام میپپاالپپف( 

 د کند یط بان در آستانه انتخابا   ولا  م

 ط بان خواهد شد ا  م ی  رویدط ین امر مو ب  نگ شدن شرایا ( 

 یکپار  مپوم  روند؛ چپرا کپه افی وانند چندان در  ر ه نقد دولت دیط بان نما  مج( 

 داند ی  میشان را در  م کرد دولت شریا

  متهو کند یخواهادهیاز قدر  و ز یخواهشان را به سهوی واند ایدولت م چ(

ار دولپپت ا تپپدال مو پپود اسپپت، یپپ  در اختان ا پپ  ایپپکپپه از دشپپت دپپرده  ر یاط  پپا  ه(

ط بان باشپپد کپپه در  پپور  اوج گپپرفتن اخت فپپا ، بپپه ا پپ م یبپپرا ی ی وانپپد داشپپنه آشپپیم

 د یط بان خواهد انجامبسته شدن دست ا  م

رد ب ا ولگرا فراهو خواهد آویان رقی ر ین فر ت را برایبهتر ین  قابل و چالشیچند( 

 و ا   ا  را نقد کنند ان ا تدال یکه همزمان دو  ر

ن زان وزیپخواهد بود، در م یین  دایون در انتخابا  که  ا ل ای ضور مستقل ا تدالن( 

 و خواهد گذاشت یر مستقیط بان  أ ا  م یسبد رأ
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 وجود دارد؟ ییهادگاهیچه د
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ا  مج پپس، سپپه ون در  ر پپه انتخابپپیط بان بپپا ا تپپدالموا هپپه ا پپ م یدربپپاره چگپپونگ

 یمنطقپپ یط بان داشپپته و بپپرادر ا پپ م ی  هپپوادارانیپپت اسپپت کپپه هپپر یپپدگاه  پپائز اهمیپپد

 کنند:یل اقامه میبودن آن دل

ط بان همچنپان از ضپرور  از ا پ م یابخپ   مپده شن:یـ منطق حفظ ا ـتالف بـا اعتـدال1

سپخن  1400ان ا تپدال  پا انتخابپا  سپال یپو  فپ  ائپت ف بپا  ر یت از دولت رو پانی ما

 است: یت از رو انیل ضرور   داوم  ماین د ی رر مهویند  فهرست زیگویم

ان یپ ر یآن بپرا یسپت؛ امپا کارکردهپایط ب نا پ م ی، دولتپیهر چنپد دولپت رو پانالف( 

 همچنپپان یکپپه رو پپاند از آن غف پپت کپپرد  ضپپمن آنیپپاد اسپپت کپپه نبایپپآنقپپدر ز یط با پپ م

 است « نیرالمو ودیخ»

ن یبپپپپ ی فپپپپاو  چنپپپپدان یت و پپپپود نپپپپدارد  افکپپپپار  مپپپپومیپپپپ پپپپداوم  ما یبپپپپرا یزیپپپگر  ( 

 داند ی  سکه می یست و آنان را دو رویون قائل نیط بان و ا تدالا  م

اسپپت کپپه بپپه  یاشکسپپت خپپورده یوی، سپپنار«ی بپپور از رو پپان» یوید زدن سپپناریپپک ج( 

 یبپرا ینیسپنگ یامپدهایت دارد و دی کا« دنیبر شاد نشستن و بن بر» یاز ما را ینو 

 ط بان به همراه خواهد داشت  ا  م

ا ولگراسپت  یاسپیس یاز  انپب رقبپا یاقپدام ی بور از رو ان یوید خوردن سناریک چ( 

ا  اسفند جاد  ن  و اخت ف در آستانه انتخابیو ا یط بف اردوگاه ا  میکه با هدف  ضع

مج پپس  یشپپده اسپپت کپه اگپپر ماقپپ  شپپود، ممکپن اسپپت بپپه واگپپذار یزیپپرطرم 1398مپاه 

 نجامد یان بیازدهو به ا ولگرای

 یهپپپاشپپپدن رقابت یون و سپپپه ضپپپ عیو ا تپپپدال یط بان ائپپپت ف ا پپپ میپپپبپپپدون شپپپ  داه( 

ب یرق یروزیا ل آن د د که یط بان خواهد انجاما  م یز  آرایبه  فر  و ر یانتخابا 

 خواهد بود   ییگراا ول یسنت

نگهبپپان در  یمو پپب خواهپد شپد شپورا 1398ون در انتخابپا  ی ضپور مسپتقل ا تپدالن( 

کپردن انتخابپا   یقپابتر ی مل کند؛ چرا کپه بپرا یط بان با دست باز رت ا  میرد     

 دان شده است یوارد م یان سومی ر

ــ  -2 ــتالف و مطالب ــاو یگرمنطــق ا  ــان ا  روح  بان از ضپپرور  طاز ا پپ م یبخشپپ :یتشأم

 یکپردید با رویت بایند و معتقدند،  مایگویسخن م یت از رو انیدر کنار  ما یگرمطالبه

ن شپپایاز آن همپپراه باشپپد  ا یگرف دولپپت دوازدهپو و مطالبپپهیضپپع یبپپه  م کردهپپا یانتقپاد

 کنند:ین استد ل میشان چندگاهیدفاع از د یبرا

ارد وبپپه  م کپپرد دولپپت  یچپپرا کپپه انتقپپادا   پپدنانپپه اسپپت؛ یبکپپرد واققین رویپپاو   االپپف( 

ا پ م  یبپا نقپد و  پ   بپرا یط به ا پ میپط بانه است، چرا که رو ا ؛ ا  میاست،  ان

ن یکاهپپد و بپپیط بان م پپ مانپپه یط بانپپه اسپپت، چپپرا کپپه از هزن اسپپت،  ال پپا ؛ منفعتی جپپ

 ند کیجاد میط بان فا  ه ا م کرد درانتقاد دولت و درونده ا  م

بپپه منتقپپدان سرسپپخت دولپپت نخواهپپد کپپرد و  نهپپا  یکمکپپ یاز رو پپان یدفپپاع  پپداک ر  ( 

را  ی بور از رو پان یویط بان باشد و سناردن هواداران از ا  میساز برنهی واند زمیم

 ت کند  ی قو

« یمانیچپپال  دشپپ» یریپپفراگ یبپپرا ی وانپپد مپپانعینقپپد، م یمناسپپب بپپرا ییجپپاد فضپپایا ج( 

 باشد 

ر از  بپو» یویل شپدن سپناریدان آمپده اسپت  پا از  بپدیپانه به مین نظر با ارائه راه میاچ( 

ولپت، از  م کپرد د یناراضپ یهپاو  وده یر در نزد افکپار مومیفراگ یبه گفتمان« یرو ان

 د یط بان خواهد انجامان به شکست ا  مین  ریکه از نگاه ا ییویکند؛ سنار یری  وگ
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ان یپ ر ان با  را ت  بپور ازین میدگاه سوم در اید شن:یبا اعتدالمنطق خروج ا  ا تالف  - 3

ط بان بپه خواسپته ا پ م ی پو هکنپد  کویمج پس را مطپرم م 1398ا تدال در انتخابپا  

ط بان در چهپار سپال ا پ م یبپه نقپدها ی پو هینه و انتخا  اسپتانداران، بین  کابیدر چ

 ید،  مپل نکپردن بپه بعضپیپنپه  دیکاب در یری، کو شپدن قپدر  اسپاا   هپانگیاول رو ان

 کپانینزد یاز آنهپا از سپو یدپاک کپردن  پور  مسپو ه  عپداد یو  تپ یانتخابپا  یهاو ده

 ر کپپرده دولپپت   سپپاس و یط بان را بپپه  م کپپرد رو پپاناسپپت کپپه ا پپ م یمپپیدولپپت،   

 ان معتقد است:ین  ریاست  ا

  یپط بان از طرا  م یهانامهست و اهداف و بریط ب ندولت ا تدال، دولت ا  مالف( 

 افت یون  اق  نخواهد یائت ف با ا تدال

بپپه اسپپو  یو یهپپای نهپپا مو پپب آن خواهپپد شپپد کپپه کارنامپپه ناکام یت از رو پپانیپپ ما ( 

وزافپزون انتقپادا  و ا تراضپا  و ا پ م   ریط بان نوشته شود و با  و ه به افزاا  م

ت یپپپپپت آن، از ا تبپپپپار و مقبولیپپپپو مقبول ها از دولپپپپت و کاسپپپپته شپپپپپدن ا تبپپپپاریمانیدشپپپپ

 د یب فراهو آیان رقیت  ریموفق یز کاسته شود و فر ت برایط بان نا  م

د  رئت و شده و     دار یورزاستیشگام سیط ب دا  م یاز بدنه ا تما  یبخش ج( 

ن رو رأس یپپپو را دنبپپال کنپپد؛ از این سپپپناریپپرأس فپپراهو کنپپپد کپپه ا ی سپپار   زم را بپپرا

 د  قب بماند  ی ا  نباا  

، خپپرج دولپپت یط بان، بپپدون دسپپتاوردا پپ م یه ا تمپپا یها سپپرمان سپپالیپپدر طپپول اچ( 

 ضرر را گرفت  ید هر چه زود ر   ویشده است و با یرو ان

 مهور از آغاز به کار دولت دوازدهپو شپروع شپده اسپت  سیرئ یچرخ  به راست آقاد( 

 کنند؟ ید می أک ییاط بان چرا همچنان بر همگر ال ا  م

ه کپ یون ارائپه کپرد؛ فهرسپتیاز ا تپدال ید فهرست مستق یبا 1398در انتخابا  اسفند  ه( 

هپپو  یاگپر ائت فپپ ی تپپ   لپذایط بان بپپدل ضپو باشپپند، نپه ا پپ م یقپپیط بان  قدر آن ا پ م

سپهو  یشپمارارائه ندهند،  نها  عداد اندک یان ا تدال فهرست مستق ی ور  گرفته و  ر

 ان کنار گذاشته خواهد شد ین  ریا یبرا

بپه  یط باز بزرگپان ا پ م یست که اگر بخشین یاستیاست مذکور سیاست، س یالبته گفتن

 ی ن در  بپپهیآن ا تقپپاد داشپپته باشپپند،  اضپپر شپپوند آشپپکارا آن را ا پپ م کننپپد؛ بنپپابرا

 گشت  ید به دنبال اشارا یشان بااظهارا 

 

را در  ینتوانست اقتصاد مقاومتاصالح طلنان  تیمورد حما چرا دولت -98

 كند؟ یاتیكشور عمل

رد؛ نپدا یمناسپب گپاهی ا یدر  اقپ  اقتصپاد مقپاومت یشهنپ ازیپن ید ازدهو،ی فکر دولت  در

 :رایز

 اکپپیو در رأس آن آمر ی هپپان یهابپپه مپپذاکره و  عامپپل بپپا قپپدر  ازدهویپپـپپ ا پپرار دولپپت 1

و  ینپی  ا یپ   پال آنکپه واقعییو نپه مبنپا دانپدیم یاخپت ف را سپطا شهیر دهد،ینشان م

و خصپپومت آنهپپا بپپا  یدشپپمن شپپهیر کنپپد،یا بپپا  م ییکپپایمسپپوو ن آمر یسپپخنان   نپپ ی تپپ

و غپپر  اسپپت و  کپپایآمر انهی وو سپپ طه یا پپل و شا  اسپپتکبار رانیپپا یاسپپ م ی مهپپور

  ستین  یب یابهانه سوی قو  بشر و  رور ،یاچون هسته یمسائ 
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 کپایآمر یشپمنو د نپهیبپودن ک یباشد،  پد گونهنیدولت ا سازانویو نگاه  صم لی ا  یوقت

 شپودیم یو سع شودیا ساس نم یبه اقتصاد مقاومت یازین جهیو در نت رودیم هیبه  اش

 مذاکره  ل شود    یمشک   از طر

 یهاندارنپپد  نمونپپه  یپپبپاور  م یداخ پپ ییبپه  وانپپا ازدهویپپافپپراد مپال ر در دولپپت  یـپ برخپپ2

 :شودیاز آنها اشاره م یکه به برخ کندیموضوع را ا با  م نیو ود دارد که ا یادیز

 ایپپرقابپپت بپپا دن یبپپرا یگپپرید زیپپچ چیهپپ یاز آبگوشپپت بزبپپا  و قورمپپه سپپبز ریپپمپپا غ» ـپپ

 «  ویندار

هپو از خپارج  ی پنعت ریمپد دیپبا و،یکنیازخپارج وارد مپ یورزشپ یگونه که مربما همان» ـ

 «  ویاوریب

 «  ندازدیما را از کار ب یدفا  ستویکل س  واندیدکمه م  یبا فشار  کایآمر» ـ

 « خواهد بود  رانیا ی یدر  وسعه  نعت  مل و نقل ر یامروز نقطه  طف» ـ

ال بعپد از سپه سپ یداخ پ یهاساله به  عهدا  خود  مل کردند؛ اما شرکت  ی هایخار » ـ

 «  اند نداده لیوهنوز کار را  ا نهید ر هز اردهای یو م ویو ن

 اند کرده انیآن را ب یو رسم یبه طور   ن یاست که دولتمردان فع  ییهانمونه نهایا

و اسپپتق ل در اقپپ م  ییخودکفپپا یدر راسپپتا نپپهیهز ی فکپپر و نگپپاه اسپپت کپپه بپپه  پپا نیهمپپ

 نپپپگ،یو بوئ ربپپپاسیمارمانپپپه بپپپا دپپپژو،  و پپپال، ا یقراردادهپپپا یبپپپا امضپپپا  ،یاسپپپترا ژ

  کندیما را وابسته م ییو هوا یعت نفتو  ن یخودروساز

کپه  یخصو پ یهاآنها در شرکت کانیدولتمردان و خانواده و نزد ینق  برخ نیـ همچن3

از  یکپیواردا   تیریکپه مپد یاقتصاد مقپاومت عتا ،ی مد ا  در کار واردا  درسود بوده و طب

 چال  خواهد کرد  جادیآنها و درآمد سرشارشان ا یارکان آن است، برا

 

 

 

 وژادیان احمدیج. مر
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 كرد؟

د داشپت  پا مجپددا بتوانپ ی،  پ   فراوانپیاست  مهپوریان دوران رینژاد دس از دا یا مد

ان یپپ ر یرا بپرا یگپپاهین بپوده و  ایکشپپور نقپ  آفپپر یاسپپت رسپمیدر  ر په قپدر  و س

آن  یبپرا ین امکپانیشپکل گرفپت کپه چنپ ی  اما روند  پواد  بپه ناپوردیار بگیخود در اخت

ن بپه یازدهو، منسپوبیپدهپو و  یاسپت  مهپورید  در انتخابپا  مج پس دهپو و ریفراهو نگرد

د نپژا یاز ا مپد ینپدگیان و بپه نمایپن  ریپا یب وابپا  پ یت شده و کسیان رد    ین  ریا

 د یل نگردیمج س  شک ن  نوان دریبا ا یونیافت و فراکسیدر مج س  ضور ن

ل  م کپپرد درنقپپد دولپپت ا تپپدال، بپپا خم دپپس از  پپواد  آبپپان مپپاه ی  آمپپده بپپدلیط دپپیشپپرا

ان یپپ ر یبپرا یبپپین، رقیگزی پپا بتوانپد بپه  نپپوان  پا هدوار کپردیپپان را امیپن  ریپ، ا1398

ن یپپا یگپپر ا رگپپذارید یید  از سپپویپپنما یخپپود را معرفپپ ی پپاکو و بپپه  نپپوان نپپا  یاسپپیس

 یهپازهیاست کپه انگ یگریز نکته مهو دین 1400 یاست  مهوریانتخابا  ر انتخابا  در
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ن یپرا افپزون کپرده بپود  امپا ا 1398در آسپتانه انتخابپا   یاسیت سیفعال یان براین  ریا

ن دوره از یپنگهبپان در ا یشپورا یهاتیگر،  ساسید ییست، چرا که از سویهمه ما را ن

ر یپان  مپ  نتوانسپته بطپور منسپجو و فراگیپن  ریپاز همچنان دابر پا بپود، لپذا یانتخابا  ن

ت یپان فعالین  ریافراد با نام ا ینکه برخی بت نام داشته باشد  البته ا تمال ا یبرا ینهضت

ان یپپن  ریپپاز ا ینپپد و پپود داشپپته و ممکپپن اسپپت افپپرادینما یزیرخپپود را برنامپپه یغپپا ی ب 

ن  نپوان در مج پس یپگپذار بپا اریت  ا یپ  اق یوارد مج س شوند  اما آنکه  یبصور  فرد

 رسد ید به نظر میرد، بعینده شکل بگیآ

 

 شنیسید. ضداوقالب و اپش 

 

 یاستالم یانتنابات مجلتس جمهتور یبرا ونیسیاپوز یغاتیخ  تنل -100

 رانیا

اسپپتفاده  یاز هپپر فر پپت یاسپپ م یضپپربه زدن بپپه نظپپام مقپپدس  مهپپور یون بپپرایسپپیادوز

اد جپیت نظپام و ایدن مشرو یبه چال  کش یبرا یرا فر ت رانیکند  آنها انتخابا  در ایم

داننپپد  بپپا یسپپاز مویر و  صمیگوی صپپم یاخپپت ف و در  پپور  قپپادر بپپودن نفپپوش در نهادهپپا

ط خپپ  بپپه انتخابپپا  یپپام نزدیپپر و ایپپاخ یهپپاون در ماهیسپپیمواضپپق و اقپپداما  ادوز یبررسپپ

 است:بوده ر یآنها به شرم ز یغا ی ب 

 و انتخابا ؛ی ار یـ     برا1

 ت؛یکاش  در بدنه مردم و  اکم یهایجاد دوگانگیـ ا2

 کاه  مشارکت مردم در انتخابا ؛ یـ     برا3

 ده بودن انتخابا ؛یفایو ود دولت دنهان در کشور و ب یـ القا4

ن یپان ایپر سپالال بپردن انتخابپا  آزاد و  اد نپه و بیپداها و زیپبودن کاند یانتصاب یـ القا5

 ی، بانپدیدر  هت منافق فرد یران،  صرف منا ب انتخابیف از انتخابا  در انکته که هد

  ل مشک   مردم؛ یاست نه در راستا یو  زب

نپپپه نظپپپار  یژه زمیپپپنگهبپپپان، بپپه و ینظپپپام ماننپپد شپپپورا ینظپپپار   یـپپ  م پپپه بپپپه نهادهپپا6

 آن نهاد؛ یاستصواب

 شرکت در انتخابا ؛ یکننده براد و  یهاـ  م ه به همه طرف7

 ان؛ن مردم و  وانیدر ب یدیأس و ناامی ینده نظام و القایره و  ار   وه دادن آیـ  8

و ی اپپر یمخت پپف بپپرا یهاه و انجپپام مصپپا به در سپپط  گسپپترده در رسپپانهیپپانیـپپ  پپدور ب9

 انتخابا  و کاه  مشارکت مردم و دلسرد کردن آنان؛

 مشک   در داخل کشور؛ ییـ بزرگنما10

خپپود بپپه  نپپوان کاهنپپده قپپدر   کومپپت و الپپزام  اکمپپان نظپپام  ر خپپواه نشپپان دادنیپپـپپ خ11

 خاضعانه در برابر مردم؛ ییداسخگو یبرا

 نگهبان  یشورا یون مستقل نظار  بر انتخابا  به  ایسیل کمیشنهاد  شکیـ د12

ان در دو ماه مانپده بپه ین  ریا ید فرامو  کرد که موارد برشمرده، موارد ا  میالبته نبا

و ضپربه زدن بپه  یط بپ پز منفعپت  یچ ا پ یضدانق   فر ت ط ب، به هپ انتخابا  است 

 یارسانه یط ب فا  ه  رفندهایر شراییبا  غست، لذا یبند نیران دایو م ت ا یانق   اس م
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ن خاطر هرچند در فا  ه دو ماه مانده بپه انتخابپا  در  پ   یهمدهد  به یر مییخود را  غ

مپردم دنبپال کنپد، امپا اگپر  یوس سازی  مایابا  را از طرو انتخیخط  ار یاست  ا به ناو

 یادر په 180ر ییپکنپد، بپا  غ یابیارز یده و  ضور مردم را  داک ریط را نامناسب دیشرا

دان یپان دارد، وارد میپن  ریپشپتر بپا ایکپه قرابپت ب یاسپیس یهپاانی ر یت از برخیبه  ما

  یافزا یبرا یرا به فر ت ی ر  ضمن آنکه     خواهد کرد  ا مشارکت  داکخواهد شد

 ماسپه بپزرو م پت، در  یبدل کرده و ا ازه ندهپد  پا دسپتاوردها یو  ن  و ناامن یریدرگ

 رد یقرار گ یاس م یت  مهوریسبد ار قاء مشرو 

 

 

 


