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مقدمه7

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»شــرکت در انتخابــات هــم حــق مــردم اســت و هــم تکلیف شــرعی و واجب 
شــرعی اســت، دشــمنان ایــران هــم بــا ایــن بــه شــدت مخالفنــد«  مقــام معظــم 

رهبری)مدظله العالی( )1384/3/25(
ــواع رســانه ها  ــن ان ــار گرفت ــا در اختی ــون دشــمنان ب ــدای انقــاب تاکن از ابت
بــر علیــه جمهــوری اســامی و نــوع حاکمیــت آن بــه دروغ پراکنــی پرداختــه 
ــی از  ــی را مدل ــاالری دین ــردم س ــبهه، م ــاد ش ــا ایج ــد ب ــاش کرده ان و ت
دیکتاتــوری و اســتبداد قلمــداد کننــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه تعهــد نظــام 
ــای  ــان در عرصه ه ــور ایش ــر حض ــردم و تأثی ــرات م ــت از آراء و نظ ــر صیان ب
ــه  ــد ظل ــام معظــم رهبری)م ــوده و مق ــی بســیار جــدی ب ــف حاکمیت مختل
العالــی( بارهــا در برابــر جریاناتــی کــه در تــاش بــرای تضییــع آراء ملــت بــوده 

انــد شــخصاً ایســتاده انــد1 و تاریــخ معاصــر گــواه بــر ایــن مدعاســت. 
ــوان  ــه عن ــاجد ب ــد مس ــی ده ــان م ــه نش ــام ک ــخ اس ــه تاری ــه ب ــا توج ب
پایگاه هایــی مهــم، الزم اســت مکانــی بــرای تبییــن صحیــح مســائل جامعــه 
اســامی و پیشــبرد اهــداف نظــام اســامی در همــه ابعــاد آن باشــند، بــرآن 
ــات را  شــدیم  مجموعــه ای از ماک هــا و معیارهــای الزم درخصــوص انتخاب
بــه منظــور تأمیــن محتــوای مــورد نیــاز ســخنوران و مبلغیــن ارائــه نماییــم.

ــه ده هــا شــبهه و پرســش  ــات و پاســخ ب ــات، روای  ایــن مجموعــه حــاوی آی
ــد. و از  ــی باش ــات م ــی و انتخاب ــاالری دین ــردم س ــی، م ــون دموکراس پیرام
ویژگــی ایــن کتــاب کــه بــر جذابیــت آن مــی افزایــد انضمــام فایــل برخــی 
کتــب متناســب بــا موضــوع انتخابــات بــه صــورت QR code  مــی باشــد کــه 

ــده اســت.  ــرای اســتفاده عاقــه منــدان در انتهــای کتــاب افــزوده گردی ب

1. بنــده در انتخابــات هــا دخالــت نمیکنــم؛ هیــچ وقــت بــه مــردم نگفتــه ام و نمــی گویــم ایــن کــس را انتخــاب کنیــد، 
آن کــس را انتخــاب نکنیــد. فقــط یــک جــا بنــده دخالــت میکنــم و آن جایــی اســت کــه کســانی بخواهنــد در مقابــل 
رای مــردم بایســتند و بــا مزاحمــت در مقابــل رای مــردم، رای مــردم را بشــکنند. هــر کــس بخواهــد بــا نتیجــه آراء ملــت 

دربیفتــد، بنــده در مقابلــش مــی ایســتم. )96/1/1(
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ضمــن تشــکر از مســاعدت مرکــز مطالعــات و پاســخگویی بــه شــبهات حــوزه 
ــزه  ــاع، انگی ــد در مســیر اقن ــه حاضــر بتوان ــم مجموع ــه امیدواری ــای علمی ه
ــه  ــت ب ــرم جماع ــان محت ــن و امام ــه و پاســخ مبلغی ــاء مواجه ســازی و ارتق
ســواالت و شــبهاتی کــه در ذهــن مــردم ایجــاد می شــود؛ ســهم مهمــی در 
گشــودن مســیر بــرای مشــارکت حداکثــری و عمــل بــه منویــات مقــام معظــم 

رهبری)مدظلــه العالــی( داشــته باشــد.

دفتر مطالعات، پژوهش ها و ارتباطات حوزوی
خرداد1400
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باسمه تعالی
پایــگاه اطاع رســانی حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تعــدادی از اســتفتائات مقلــدان 

ایشــان دربــاره احــکام مربــوط بــه »انتخابــات« را مــرور کــرده اســت. 
»وجوب شــرکت در انتخابات جمهوری اســامی ایران«، »لزوم اذن شــوهر برای رای 
دادن زن«، »دعــوت از کاندیداهــا بــرای حضــور در مســاجد«، »صحبــت کــردن پشــت 
ســر کاندیداهــا«، »رای دادن بــه لیســت های انتخاباتــی بــدون تحقیــق«، » خریــد و 
فــروش آرا در انتخابــات«، »اســتفاده از بیــت المــال جهــت تبلیغــات انتخابــات« و 

غیــره عناویــن ســواالت مطــرح شــده هســتند.
متــن کامــل ایــن اســتفتائات بــه همــراه پاســخ های آیــت اهلل خامنــه ای در ادامــه آمــده 

اســت:
آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسامی ایران شرعا واجب است؟

شــرکت درانتخابــات نظــام جمهــوری اســامی بــرای افــراد واجــد شــرایط، یک 
وظیفــه شــرعی، اســامی و الهــی اســت.

آیــا شــرکت در انتخابــات جمهــوری اســامی ایــران واجــب عینــی اســت یــا 
کفایــی؟

واجب عینی است.
ــزل  ــات می بایســت از من ــه ایــن کــه زن جهــت شــرکت در انتخاب ــا توجــه ب ب
خــارج شــود آیــا واجــب اســت از شــوهر اجــازه بگیــرد؟ و اگــر شــوهر به همســرش اجازه 

شــرکت در انتخابــات را ندهــد یــا رضایــت نداشــته باشــد تکلیــف زن چیســت؟
شرکت در انتخابات منوط به اذن شوهر نیست.

بــا توجــه بــه نزدیکــی زمــان انتخابــات آیــا دعــوت بســیج از کاندیداهــا بــرای 
تبییــن مواضــع خــود در مســجد اشــکال دارد؟

باید طبق قوانین و مقررات نظام اسامی عمل شود.
در ایــام انتخابــات جهــت شــناخت کاندیــدای مناســب، می بایســت نواقــص 
و عیــوب و امتیــازات آن هــا را در گذشــته و حــال تفحــص کــرد تــا فــرد الیــق را پیــدا 
نمــود، آیــا صحبــت کــردن پشــت ســر کاندیداهــا بــرای انتخــاب فــرد اصلــح،   جایــز 
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اســت؟ مــاک چیســت؟
ــد  ــدارد، لکــن بای ــات در حــد مشــاوره، اشــکال ن ــه انتخاب ــوط ب در امــور مرب
از بیــان و نشــر شــایعاتی کــه منبــع خبــری معتبــری نــدارد یــا از نظــر مقــررات ممنــوع 

اســت، اجتنــاب شــود.
اگــر اصلــح را نشناســیم وظیفــه چیســت؟ از طرفــی اگــر تحقیــق کنیــم و بــه 

ــم؟ ــات شــرکت نکنی ــم در انتخاب ــح نرســیم می توانی شــخص اصل
ــه لحــاظ دیــن تعهــد و  ــد از کســانی کــه ب در تشــخیص فــرد اصلــح می توانی
بصیــرت مــورد اعتمادنــد، کمــک بگیریــد و در هــر صــورت شــرکت در انتخابــات نظــام 

جمهــوری اســامی بــرای افــراد واجــد شــرایط، یــک وظیفــه شــرعی اســت.
آیــا رأی دادن بــه فهرســت اســامی کــه از طــرف احــزاب و گروههــای سیاســی 
منتشــر می شــود، بــدون تحقیــق در مــورد افــراد آن جایــز اســت؟ اگــر برخی از افــراد آن 
در انتخابــات رأی آورنــد و صاحیــت منصــب را نداشــته باشــند، مــا در پیشــگاه خدای 

متعــال مســئول خواهیــم بود؟
مــی توانیــد بــه فهرســت و افــرادی رأی دهیــد کــه معرفــی کننــدگان آن هــا 
افــرادی متعهــد، مؤمــن، بصیــر و انقابــی و قابــل اعتمــاد باشــند، مگــر آنکــه حجــت 

شــرعی بــر خــاف داشــته باشــید.
خرید و فروش آراء در انتخابات چه حکمی دارد؟

جایز نیست.
آیا استفاده از بیت المال جهت تبلیغات انتخابات اشکال دارد؟

 اســتفاده از امــوال بیــت المــال بــدون مجــوز شــرعی و قانونــی جایــز نیســت و 
موجــب ضمــان اســت.

آیــا پذیــرش رأی مــردم و التــزام بــه آن بــرای نامزدهایــی کــه در انتخابات حائز 
اکثریــت آرا نشــدند الزم اســت؟ آیــا بــر ســایر نامزدهــا جایــز اســت کــه دســت بــه انتقاد 

و اعتــراض در حیطــه قانونــی یــا غیــر قانونی بزنند؟
التــزام عملــی بــه آنچــه کــه طبــق مقــررات بــه عنــوان نتیجــه نهایــی انتخابــات 
اعــام می گــردد الزم اســت. اعتــراض از راِه قانونــی و بــا مراعــات مقــررات و ضوابــط، 
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اشــکال ندارد.
 ایشــان آن طــور کــه بایــد 

ً
در صورتــی کــه بــه شــخصی رأی داده شــود و بعــدا

بــه احــکام اســامی عمــل نکنــد و موجــب نارضایتــی گــردد، آیــا فــرد رأی دهنــده، در 
محضــر خداونــد متعــال مســئول خواهــد بــود یــا خیــر؟

اگر طبق موازین شرعی عمل کرده است، مسؤول نخواهد بود.
 آیــا تخریــب نامزدهــا جهــت رأی آوردن فــردی کــه بــه نظــر هــواداران اصلــح 

اســت جایــز اســت؟
نقــد عملکــرد اشــخاص بــرای روشــن شــدن افــکار عمومــی اشــکال نــدارد، ولــی 

بایــد از نشــر مطالــب غیرمعتبــر و تهمــت و توهیــن بــه اشــخاص اجتنــاب شــود





انتخاب اصلح
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انتخــاب رئیــس جمهــور بــر اســاس چــه ماک هــا و معیارهایــی بایــد صــورت 
پذیــرد؟ 

بــرای تحقــق حماســه سیاســی و حماســه اقتصــادی نیــاز بــه رئیــس جمهــوری 
کــه مدیریــت  کــه دارای روحیــه وتفکرحماســی باشــد تــا بــه عنــوان فــردی  اســت 
اجرایــی کشــور را بــر عهــده می گیــرد، بتوانــد زمینــه ســاز شــکل گیــری حماســه سیاســی 
و حماســه اقتصــادی گــردد و چنیــن فــردی، بایــد در کنــار ویژگی هــا و شــاخصه هــای 
الزم و بایســته بــرای ریاســت جمهــوری همچــون ایمــان، اخــاص، اخــاق اســامی، 
ــه مبانــی و اصــول نظــام، قانــون اساســی، دفــاع از ارزش هــای  اعتقــاد و پایبنــدی ب
انقــاب اســامی و کاردانــی و توانمنــدی، ســاده زیســتی، توجــه بــه اقشــار محــروم و 
کــم در آمــد و... دارای چنــد ویژگــی و شــاخصه برجســته باشــد کــه ایــن معیارهــا بایــد 

مــورد توجــه مــردم در انتخــاب فــرد اصلــح قــرار بگیــرد.
اگــر بخواهیــم نگاهــی گــذرا بــه مهمتریــن ویژگی هــا و شــاخصه هــای رئیــس جمهــور 
برخــوردار از روحیــه حماســی، داشــته باشــیم، می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره نمــود:
شــجاعت؛ یکــی از لــوزام روحیــه حماســی، شــجاعت اســت. حماســه بــا شــجاعت و 
دلیــری آمیختــه اســت و رئیــس جمهــوری کــه می خواهد در عرصه سیاســی و اقتصادی 
حماســه آفریــن باشــد، بایــد شــجاع و دلیــر باشــد چــه در عرصــه خارجــی و در برخــورد 
بــا دشــمنان کــه بــا انــواع تهدیدهــا، فشــارها و تحریم هــا در صــدد بــه زانــو در آوردن 
نظــام اســامی و ملــت ایــران و تحمیــل خواســته هــای اســتکباری خــود هســتند و چــه 
در عرصــه داخلــی در برابرمشــکات و تحقــق نیازهــا و ضرورتهــای کشــور در بخــش 
هــای مختلــف بــه ویــژه بخــش اقتصــادی. امــروز قدرتهــای اســتکباری بــا منطــق زور 
گویــی بــه دنبــال اعمــال خواســته ها و مناســبات ظالمانــه خویــش درسراســر جهــان 
هســتند و بــرای ســایر کشــورها و ملت هــا هیــچ حقــی را قائــل نیســتند، رئیــس جمهــور 
بایــد شــجاعت ایســتادگی در برابــر آنــان را داشــته باشــد و منطــق روشــن و مســتحکم 
انقــاب اســامی را بــا قــدرت و صابــت مطــرح نمایــد و بــر آن پافشــاری نمایــد. 
ــر حــق  ــه در براب ــم کــه چگون ــده هســته ای کشــورمان شــاهد بوده ای ــه پرون در قضی
طبیعــی کشــورمان در دســتیابی بــه فنــاوری صلــح آمیــز هســته ای ایســتاده انــد و در 
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ایــن راه مانــع تراشــی و ســنگ انــدازی می کننــد، اگــر رئیــس جمهــور در ایــن میــدان از 
شــجاعت و دلیــری الزم برخــوردار نباشــد، نمی توانــد در برابــر زیــاده خواهــی هــای 

دشــمنان ایســتادگی نمایــد و مرعــوب تهدیدهــا و فشــارهای آنــان خواهــد شــد.
ــرای برطــرف نمــودن مشــکات و رســیدن بــه پیشــرفت،  ــز ب در عرصــه اقتصــادی نی
شــجاعت و نترســیدن از مشــکات و موانــع پیــش رو الزمــه تحقــق حماســه اقتصــادی 

اســت.
 مقاومــت و ایســتادگی؛ حماســه نیازمنــد برخــورداری از روحیــه مقاومــت و ایســتادگی 
ــدون آن حماســه شــکل نخواهــد گرفــت. رئیــس جمهــور حماســی کســی  اســت و ب
اســت کــه دارای روحیــه مقاومــت و ایســتادگی باشــد و در عرصــه سیاســی و اقتصــادی 
ــا بــروز فشــارها و مشــکات و ســختی ها میــدان را خالــی نکنــد.در عرصــه سیاســی  ب
مقاومــت و ایســتادگی رمــز موفقیــت کشــور مــا بــوده اســت کــه بایــد بــا قــدرت توســط 

رئیــس جمهــور منتخــب مــردم دنبــال شــود. 
ــه از  ــه تحریم هــا وفشــارهای دشــمنان نظــام ک ــا توجــه ب ــز ب در عرصــه اقتصــادی نی
همــان آغــاز پیــروزی انقــاب اســامی تــا بــه امــروز ادامــه داشــته اســت، مقاومــت و 
ایســتادگی و حرکــت در مســیر تحقــق اقتصــاد مقاومتــی از شــرایط الزم بــرای خلــق 
حماســه اقتصــادی اســت. کشــوری می توانــد در برابــر تهدیدهــا وفشــارهای دشــمنان 
کــه اقتصــاد آن بــر پایــه توانمنــدی داخلــی و ارتقــای آن و قطــع  کنــد  مقاومــت 
وابســتگی بــه ســایر کشــورها اســتوار باشــد و رئیــس جمهــور منتخــب بایــد دارای چنیــن 

تفکــر و روحیــه ای باشــد.
ــد: » ایــن ملــت اهــداف بلنــدى دارد، کارهــاى بزرگــی  ــری فرمودن مقــام معظــم رهب
دارد، تســلیم نیســت، کســی نمی توانــد بــا ایــن ملــت بــا زبــان زور حــرف بزنــد. 
کســانی کــه در رأس قــوه  اجرایــی قــرار می گیرنــد، بایــد کســانی باشــند کــه در مقابــل 
ــدان خــارج نشــوند؛ ایــن  فشــارهاى دشــمنان مقــاوم باشــند؛ زود نترســند، زود از می

یکــی از شــرطهاى الزم اســت.«1

ــه  ــد کشــور ب ــران و فعــاالن بخــش تولی ــدار کارگ ــات در دی ــری، بیان ــر مقــام معظــم رهب ــگاه اطــاع رســانی دفت 1. پای
مناســبت هفتــه کارگــر، 92/2/7
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ایثــار و فــداکاری؛ روحیــه حماســی، روحیــه ایثــار و فــداکاری را بــه همــراه دارد و الزمــه 
حماســه آفرینــی، از خــود گذشــتگی و ایثاراســت و رئیــس جمهــوری کــه بــه دنبــال 
تحقــق حماســه در عرصــه سیاســی و اقتصــادی اســت بایــد از روحیــه ایثــارو از خــود 
ــح  ــز ترجی ــر همــه چی ــح کشــور و مــردم را ب گذشــتگی داشــته باشــد و منافــع و مصال

دهــد.
شــور و نشــاط؛ الزمــه حماســه، شــور، نشــاط و برخــورداری از انگیــزه بــاال و جوشــش 
درونــی اســت و رئیــس جمهــوری کــه برخــوردار از ایــن روحیــه باشــد، می توانــد بــا شــور 
آفرینی و شــادابی ونشــاط الزم، در عرصه سیاســی و اقتصادی حماســه آفرین باشــد.
تدبیــر وهوشــمندی؛ حماســه هــر چنــد بــا شــورهمراه اســت، امــا این شــور آنــگاه کارآمد 
و تأثیــر گــذار خواهــد بــود کــه بــا شــعور و تدبیــر الزم همــراه باشــد. روحیــه حماســی و 
جهــاد گونــه بــا تدبیــر و هوشــمندی مناســب و در پرتــو برنامــه ریــزی منطقــی و درایــت 
و حکمــت الزم می توانــد در عرصــه هــای مختلــف سیاســی و اقتصــادی تحــوالت 
ــی برســاند و رئیــس 

ّ
چشــمگیری ایجــاد نمایــد و کشــور را بــه قلــه هــای پیشــرفت و ترق

جمهــور حماســی بایــد برخــوردار از چنیــن ویژگــی باشــد. 
ــی فرمودنــد: » مــا در سیاســت خارجــی گفتیــم  مقــام معظــم رهبــری مــد ظلــه العال
»عــزت و حکمــت و مصلحــت« در اداره  کشــور هــم همیــن جــور اســت، در مســائل 
داخلــی هــم همیــن جــور اســت، در اقتصــاد هــم همیــن جــور اســت؛ باید بــا برنامه، با 
حکمــت، بــا تدبیــر، بــا نــگاه بلنــد مــدت و همــه  جانبــه، بــا یــك هندســه  صحیــح کارها 

را مشــاهده کننــد، نــگاه کننــد، وارد میــدان شــوند.
روزمــّره فکــر کــردن در مســائل اقتصــادى، مضــّر اســت؛ تغییــر سیاســتهاى اقتصــادى 
بــه طــور دائــم، مضــّر اســت - در همــه  بخشــها، بــه خصــوص در اقتصــاد - تکیــه 
کــردن بــر نظــرات غیــر کارشناســی، مضــّر اســت؛ اعتمــاد کــردن بــه شــیوه هاى تزریقــِی 
اقتصادهــاى تحمیلــی شــرق و غــرب، مضــّر اســت. سیاســتهاى اقتصــاد باید سیاســتهاى 
»اقتصاد مقاومتی« باشــد - یك اقتصاد مقاوم - باید اقتصادى باشــد که در ســاخت 
ــن  ــرات گوناگــون در ای ــا تغیی ــد؛ ب ــد ایســتادگی کن ــِی خــود مقــاوم باشــد، بتوان درون
گوشــه  دنیــا، آن گوشــه  دنیــا متاطــم نشــود ایــن چیزهــا الزم اســت. رئیــس جمهــورى 
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کــه می خواهــد ایــن کشــور بــزرگ را اداره کنــد، ایــن راه پرافتخــار را بــه کمــك مــردم و 
بــراى مــردم طــی کنــد، بایــد ایــن چنیــن خصوصیاتــی داشــته باشــد.«1

رئیــس جمهــور دارای ایــن ویژگی هــا و شــاخصه ها کــه مجموعــه آن هــا ایجــاد کننــده 
روحیــه و تفکــر حماســی اســت، تحقــق بخــش و رقــم زننــده حماســه سیاســی و 
ــن فــردی  ــود و نقــش مــردم در انتخــاب چنی حماســه اقتصــادی در کشــور خواهــد ب

بســیار تعییــن کننــده خواهــد بــود.

1. همان.
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آیــا ایــن منصفانــه اســت کــه افــراد بــا کفایــت کــه تــوان مالــی کمــی دارنــد در 
عرصــه انتخابــات نتواننــد تبلیغــات خوبــی کــرده و بــه طــور عادالنــه بــا کســانی کــه 
شایســتگی الزم را ندارنــد و از ســوی احــزاب و گروههایــی کــه طمــع بــه پســت آن هــا 

دارنــد حمایــت می شــوند رقابــت کننــد؟ 
آنچــه کــه بایــد در مــورد انتخابــات و انتخــاب کــردن مــورد توّجــه قــرار گیــرد 
ــرت و شــناخت کامــل باشــد.انتخاب  ــا بصی ــد همــراه ب ــه رأی دادن بای ــن اســت ک ای
کــه برمی گزیننــد نســبت بــه او  کســی را  کامــل و درســت  کننــدگان بایــد بــه طــور 
ــی و  ــوان مدیریت ــر، اندیشــه و ت شــناخت داشــته باشــند، از ســوابق، عملکــرد و تفّک
اجرائــی او بــا خبــر باشــند.آن چــه  باعــث برگــزاری انتخابــات همراه بــا کیفیت انتخاب 
و منتخــب )انتخــاب اصلــح( اســت، چیــزی نیســت مگــر رأی دادن همــراه بــا شــناخت 

گاهانــه نســبت بــه کاندیداهــا. و بصیــرت کامــل و آ
الزمــه شــناخت مــردم نســبت بــه نامزدهــا هــم معرفــی داوطلبــان محتــرم بــه مــردم 
می باشــد تــا شــناخت کافــی حاصــل شــود لــذا شــناخت از طــرف مــردم و شناســاندن 
ــل بــرای تکامــل بخشــیدن بــه  )معرفــی خــود( از طــرف کاندیداهــا دو طــرف مکِمّ
مکانیــزم برگــزاری انتخابــات مطلــوب و بــا کیفیــت می باشــد.از طــرف دیگــر افــراد 
می تواننــد در قالــب تبلیغــات انتخاباتــی، خودشــان و برنامه هــا، اهــداف، تــوان 
)بــا شــرح ســابقه خــود( و تفّکــر و...خــود را بــه مــردم معرفــی کنند.پــس تبلیغــات 
انتخاباتــی راه معرفــی افــراد و یــا نوعــی برنامــه معارفــه می باشــد تــا مــردم بــا رأی 
دادن همــراه بــا شــناخت، انتخاباتــی مطلــوب از حیــث انتخــاب اصلــح و بــا کیفیــت 

را برگــزار کننــد.
لــذا تبلیغــات انتخاباتــی بــرای معرفــی افــراد، ســابقه و تــوان و...نــه تنهــا بــه خــودی 

خــود نامطلــوب نمی باشــد بلکــه الزمــه برگــزاری انتخاباتــی ســالم اســت.
اما دغدغه ای که در سؤال، ذکر شده است:

افــراد شایســته و الیقــی کــه کاندیداهــای ریاســت جمهــوری یــا مــوارد دیگــر هســتند بــا 
توجــه بــه ایــن کــه اســتفاده از کمك هــای مردمــی در میــان بعضــی از کاندیداهــا بــرای 
پیشــبرد اهــداف متــداول می باشــد و هــم چنیــن اســتقبال مــردم از ایــن امــر بــرای بــه 
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قــدرت رســاند ن افــراد الیــق و شایســته کــه مــد نظــر خودشــان می باشــد وجــود دارد 
لــذا ایــن افــراد )کاندیداهــا( می تواننــد بــا اســتفاده از ایــن شــیوه )کمك هــای مردمــی( 

اهــداف تبلیغاتــی خــود را جهــت معرفــی و ارائــه برنامه هــای خــود پیــش ببرنــد.
عــاوه بــر ایــن افــراد بــا لیاقــت معمــواًل بــا توجــه بــه عملکــرد مثبتــی کــه در ســابقه 
تبلیغاتــی مــورد توجــه و حمایــت مــردم  کمتریــن  بــدون  گاه حتــی  خــود دارنــد 
بخصــوص نخبــگان کــه بــر جامعــه تأثیــر گذارنــد قــرار می گیرنــد و همیــن مســاله زمینــه 
تبلیغاتــی مردمــی یــا معرفــی آنــان از ســوی احــزاب را فراهــم می کنــد و بــاز هــم نیــازی 

بــه صــرف هزینــه هــای کان بــرای معرفــی چنیــن کاندیدایــی وجــود نــدارد.
هــم چنیــن بســیاری از احــزاب هــم دنبــال افــراد الیــق و شایســته هســتند تــا آنــان را 
مــورد حمایــت خــود قــرار دهند.بنابرایــن بــرای شناســاندن افــرادی کــه از نظــر آن هــا 
ــو از نظــر افــراد و گــروه هــای دیگــر لیاقــت مطلــوب را نداشــته  الیــق می باشــند )و ل
باشــند( هزینــه می کننــد و هزینــه کــردن بــرای افــرادی کــه اعتقــادی بــه لیاقــت آن هــا 
ندارنــد و تنهــا بــه ســوء اســتفاده از آن هــا بیاندیشــند صرفــا باعــث زیــر ســوال رفتــن 

اعتبــار خودشــان خواهدشــد.
عــاوه برایــن الزم اســت اشــاره کنیــم کــه تبلیغــات انتخاباتــی  افــراد در انتخابــات 
بــه پوســتر، عکــس و...و در مجمــوع صــرف هزینــه  ریاســت جمهــوری محــدود 
کــه بــه  هــای کان نیســت، برنامه هــای صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران 
ــی، بیشــترین مخاطــب مردمــی را دارا می باشــد، مؤثرتریــن رســانه  

ّ
عنــوان رســانه مل

گاهــی بــه  مــردم اســت و ایــن رســانه عظیــم و تاثیــر گــذار بــا تنظیــم  بــرای رســاندن آ
برنامه هایــی فرصــت  کافــی، همســان و عادالنــه را در اختیــار کاندیداهــا قرار می دهد 
ــر اذهــان در عمــوم  ــر آن ب ــا برنامه هــا و اندیشــه های خــود را ارائــه دهنــد، کــه تأثی ت

ــه وســیله پوســتر و...می باشــد. بیشــتر از تبلیغــات ب
ــز  ــوده اســت کــه هرگ ــز در کشــور مــا حاکــی از ایــن ب ــات نی شــواهد و ســوابق انتخاب
ــه احــزاب و گروه هــا مــاک اصلــی در  ــا وابســتگی ب ــه هــای کان و شــهرت و ی هزین
انتخــاب شــدن نمــی باشــد و مــواردی وجــود داشــته اســت کــه فــردی بــا کمتریــن 
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گروهــی مــورد  شــهرت و صــرف بودجــه و بــدون اینکــه از جانــب هیــچ حــزب و 
حمایــت قــرار گیــرد، آن هــم درشــرایطی کــه تصــور عمومــی تحلیلگــران بــر ایــن بــوده 
کــه وی کــم اقبــال تریــن فــرد در میــان مــردم می باشــد، بــه ریاســت جمهــوری انتخــاب 

شــده اســت.
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بــا توجــه بــه منابــع دینــی معیــار و ماک انتخــاب اصلح در انتخابات ریاســت 
جمهوری چیست؟ 

بــا توجــه بــه حضــور قابــل توجهــی از کارشناســان اســامی در مجلــس خبــرگان 
ــه  ــوان شــرایطی ک ــون اساســی می ت ــن قان ــذاری و نقــش فعــال آن در تدوی ــون گ قان
بــرای ریاســت جمهــوری در قانــون اساســی بیــان شــده اســت را برگرفتــه از منابــع دینی 
دانســته و آن را مــاک صاحیــت افــراد بــرای ایــن مســئولیت مــد نظــر قــرار داد بــا ایــن 

وجــود بــرای انتخــاب اصلــح، بــه بعضــی از معیارهــا و ماک هــا اشــاره می شــود:

تقوا: 

یکــی از شــرایط ریاســت جمهــوری و بــه عبــارت بهتــر یکــی از معیارهــا بــرای انتخــاب 
ــد  ــه مســئله تقــوا تاکی ــه مالــک اشــتر ب اصلــح تقواســت.حضرت علــی؟ع؟در نامــه ب

دارنــد و فرمــوده اســت: »امــره بتقــوی اهلل«1
البتــه تقــوا بــا تمــام ابعــاد آن.بــه عنــوان مثــال وقتــی کاندیدایــی در معرفــی خــودش 
و همچنیــن در زمــان تبلیغــات انتخاباتــی رعایــت کنــد و بــه دیگــر کاندیداهــا تهمــت 
نزنــد و در چارچــوب حــرف بزنــد و وعــده و وعیــد ندهــد و خاصــه تقــوای سیاســی، 
اجتماعــی و...داشــته باشــد یکــی از بهتریــن مــاک بــرا ی انتخــاب اصلــح می باشــد.

امــام خمینــی؟هر؟ هــم بــه ایــن مســئله اشــاره دارنــد و فرمــوده انــد: »مــا احتیــاج بــه 
رجالــی متدیــن و قابــل اعتمــاد داریــم کــه در عضویــت شــورایی پــس از ســقوط رژیــم 

شــرکت کننــد«2

والیت پذیر باشد:

همانطــور کــه حضــرت علی؟ع؟فرمــوده اســت: »و والــی االمــر علیــک فوقــک«3 یکــی 
از مســلمات و مبانــی جمهــوری اســامی مســئله والیــت فقیــه می باشــد کــه بایــد از 

1. نهج الباغه، ترجمه دکتر شهیدی، نامه 53 ص 325
2. صحیفه امام، ج5، ص151

3. نهج الباغه، همان، ص326
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اول تــا آخریــن روز زمــان ریاســت جمهــوری اش از ولــی فقیــه اطاعــت کند.پــس مــردم 
ــح، والیــت  ــه یکــی دیگــر از مــاک هــای انتخــاب اصل ــد توجــه داشــته باشــند ک بای
پذیــری کاندیــدا می باشــد و آن را می تــوان از طریــق پرســش از متخصصیــن اهــل فــن 

و همچنیــن مراجعــه بــه ســابقه کاندیــدا تــا حــدی تشــخیص داد.
امــام خمینــی؟هر؟ هــم بــه ایــن مســاله خیلــی تاکیــد داشــتند و فرمــوده انــد انقــاب 
مــا یــک انقــاب فرهنگــی اســت و هــدف اصلــی ایشــان از نهضــت و انقــاب احیــاء و 
اجــرای احــکام اســامی اســت و ایــن زمانــی عملــی می شــود کــه رئیــس جمهــوری از 
ولــی فقیــه تبعیــت کنــد و در همــه کارهــا تحــت نظــر حاکــم اســامی باشــد تــا کارهــای 
بــر خــاف اســام انجــام نگیــرد چــون از نظــر مــا ولــی فقیــه ادامــه امامــت و رســالت 

می باشــد و بــه همیــن خاطرتبعیــت از آن الزم و ضــروری اســت.

تبعیت از قانون: 

مــی تــوان گفــت یکــی از مــواردی کــه امــام خمینــی؟هر؟ بــه آن تاکیــد داشــتند تبعیــت 
از قانــون بــود و در ایــن مــورد فرمــوده اســت »در اســام قانــون اســت.همه تابــع 
کــه از روی عدالــت الهــی  قانوننــد و قانــون هــم قانــون خداســت.قانونی اســت 
پیــدا شــده اســت.قانونی اســت کــه قــرآن اســت، قــرآن کریــم اســت و ســّنت رســول 
اکــرم؟ص؟  اســت.همه تابــع او هســتیم و همــه بایــد روی آن میــزان عمــل کنیم.فرقــی 

مــا بیــن اشــخاص نیســت در قانــون اســام.فرقی مابیــن گروه هــا نیســت«1
امــام خمینــی؟هر؟ حکومــت اســامی را حکومــت قانــون می داننــد و بــه همین خاطر 
بــه آن تاکیــد دارند.حضــرت علی؟ع؟هــم فرمــوده اســت: »و اتبــاع مــا امــر بــه فــی 

کتابــه«2
حاکــم اســامی در زمــان غیبــت کبــرا ولــی فقیــه می باشــد، بــرای اطاعــت از ولــی فقیــه 
کــه ادامــه امامــت و رســالت اســت بایــد بــه ســراغ قــرآن و دســتورات آن رفت.قــرآن راه 
اطاعــت خــدا را مشــخص کــرده اســت و هــم چنیــن راه را بــرای اطاعــت از پیام و کام 

1. صحیفه امام، ج9 ص 425
2. [نهج الباغه، همان
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رســول خدا؟ص؟  هموار ســاخته اســت.

ساده زیستی:

 یکــی دیگــراز معیارهــای انتخــاب اصلــح، ســاده زیســتی و دوری از تجمــات و 
تشــریفات می باشــد.همانطوری کــه حضــرت علی؟ع؟فرمــوده اســت: »اولئــک اخــف 

علیــک مؤونــه«1
امــام خمینــی؟هر؟ هــم بــه ایــن مســئله خیلــی تاکیــد داشــته و در ایــن مــورد فرمــوده 
اســت: »آخریــن نکتــه ای کــه در اینجا...بایــد از بــاب تذکــر عــرض کنــم و بــر آن تاکیــد 
نمایــم مســاله ســاده زیســتی و زهدگرایی...اســت...و از گرایــش بــه تجمــات و زرق 
وبــرق دنیــا دون شــان....و اعتبــار نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت پرهیــز کننــد 

و برحــذر باشــند«2
ــت مــا  امــام خمینــی؟هر؟ در مــورد کاخ نشــینی فرمــوده اســت: » آن روزى کــه دول
توجــه بــه کاخ پیــدا کــرد، آن روز اســت کــه بایــد مــا فاتحه دولــت و ملت را بخوانیم.
آن روزى کــه رئیــس جمهــور مــا خــداى نخواســته، از آن خوى کوخ نشــینی بیــرون برود 
و بــه کاخ نشــینی توجــه بکنــد، آن روز اســت کــه انحطــاط بــراى خــود و بــراى کســانی 
کــه بــا او تمــاس دارنــد پیــدا می شــود.آن روزى کــه مجلســیان خــوى کاخ نشــینی پیــدا 
کننــد خــداى نخواســته، و از ایــن خــوى ارزنــده کوخ نشــینی بیــرون برونــد، آن روز 

اســت کــه مــا بــراى ایــن کشــور بایــد فاتحــه بخوانیــم «3
حضــرت علی؟ع؟بــه مــردم بصــره فرمــود: »ای مــردم بصــره، بــر مــن خــورده مگیریــد 
)ســپس بــه پیراهــن خــود اشــاره کــرده و فرمــود(: ایــن از دســتبافت هــای همســر مــن 

اســت«4

1. نهج الباغه.همان
2. صحیفه امام، ج20، 342

3. همان؛ ج17، ص376
4. بحاراالنوار، ج40، ص325
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تخصص و تعهد: 

یکــی دیگــر از مــاک هــای انتخــاب اصلــح عــاوه بر تعهــد، تخصص داشــتن همکاران 
ــه هــر  ــی ب رئیــس جمهــور می باشــد.البته مقــداری تشــخیص آن مشــکل می باشــد ول
حــال بــه نظــر می رســد در انتخــاب اصلــح یــک معیــار مهــم می باشــد، همانطــوری کــه 
امــام بــه ایــن مســئله اشــاره کــرده و فرمــوده اســت: » دولــت بــدون گزینــش اشــخاص 
متعهــد و متخصــص در رشــته هاى مختلفــه موفــق نخواهــد شــد و دولتمــردان در 
گزینــش همــکاران بــه کاردانــی و تعهــد آنــان و بهتــر خدمــت کــردن آن هــا بــه کشــور 
و در منافــع ملــت بــودن آنــان تکیــه کننــد تــا در پیــش حــق تعالــی و ملــت رو ســفید 
باشــند و در امــور موفــق باشــند، نــه بــر دوســتی و آشــنایی و حــرف شــنوى بی تفکــر و 
تأمــل کــه ایــن روّیــه موجــب ناکامــی در خدمــت بــه کشــور است.دوســت خــوب براى 
دســت انــدرکاران آن اســت کــه در پیشــرفت امــور محولــه بــه آنــان مؤثــر باشــد و در 
خدمــت ملــت باشــد، نــه در خدمــت آنــان، هــر کــه و هــر چــه خواهــد بود.دولتمردان 
از دانشــمندان و متخصصــان متعهــد اســتمداد کننــد تــا راز موفقیــت را بــه دســت 
آورند.دولتمــردان بــا روّیــه و فکــر واحــد بــراى رســیدن بــه آنچــه صــاح اســام و کشــور 

اســت  بــه پیــش رونــد.و ایــن سیاســت صحیــح اســامی اســت «1

حمایت از محرومان و مستضعفان:

یکــی دیگــر از معیارهــای انتخــاب اصلــح ایــن اســت کــه از قشــر مســتضعف و طبقــه 
پائیــن جامعــه باشــد تــا بتوانــد ازمحرومــان و مســتضعفان حمایــت کنــد و بــه فکــر 
آن هــا باشــد و وضــع معیشــت آن هــا رســیدگی کند.پیامبــر اســام؟ص؟  هــم بــه پیــروان 
خــود توصیــه می کــرد کــه از مســتضعفان حمایــت کننــد و هــم چنیــن در یــک روایتــی 
از امــام صادق؟ع؟آمــده اســت کــه یکــی از خصلــت هــای مهــم ســلمان فارســی آن 
بــود کــه مســتمندان و مســتضعفان را دوســت می داشــت و مجالســت بــا آنــان را بــر 

مجالســت بــا ثروتمنــدان ترجیــح مــی داد.2

1. صحیفه امام، همان، ج19، ص157و 158
2.بحاراالنوار،ج22، ص327
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امــام خمینــی؟هر؟ هــم بــر حمایــت ازمحرومــان ومســتضعفان تاکیــد می کردنــد و 
در ایــن مــورد فرمــوده انــد: » توجــه داشــته باشــند رئیــس جمهــور و وکاى مجلــس 
از طبقــه اى باشــند؛ کــه محرومیــت و مظلومیــت مســتضعفان و محرومــان جامعــه را 

لمــس نمــوده و در فکــر رفــاه آنــان باشــند«1
در مجمــوع ایــن ویژگــی هــای کــه بــه اختصــار در بــاره آن پرداختیــم می توانــد مــاک 
و معیارهــای خوبــی بــرای انتخــاب اصلــح بــرای تصــدی ریاســت جمهــوری باشــد کــه 
عــاوه بــرآن مــاک هایــی چــون داشــتن برنامــه مــدون و برخــورداری از مدیریــت 
قــوی، دارای روحیــه اســتقال و خودبــاوری و عــدم گرایــش بــه غــرب، حســن ســابقه 
و شــهرت و نداشــتن ســوء ظــن بــه آن از مــواردی اســت کــه می تــوان بــر مــوارد فــوق 

افــزود.

1. وصیت نامه سیاسی الهی امام؟هر؟
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چــه ویژگی هــا و امتیازاتــی الزم اســت تــا یــك نامــزد ریاســت جمهــوری بتوانــد 
صاحیــت الزم را پیــدا کــرده و رئیــس جمهــور شــود؟ 

قبــل از هــر چیــز بایــد امتیــازات الزم یــا همــان شــرایط اساســی کــه صاحیــت 
داشــتن یــا اصلــح بــودن فــرد را بــرای کســب مقــام ریاســت جمهــوری را محــرز می کنــد 
را بــه خوبــی شــناخت،  وقتــی ایــن امتیــازات و شــرایط شــناخته شــود هــر کســی بــه 
ــا مطالعــه و جســتجو در برنامه هــا و شــعارها و ســوابق نامزدهــا  آســانی می توانــد ب

فــرد صالــح یــا اصلــح کــه دارای همــه  امتیــازات و شــرایط می باشــد را بشناســد.
چــون رئیــس جمهــوری کشــور، می خواهــد متصــدی اجــرای قوانیــن و اداره  کشــوری 
شــود کــه مردمــش مســلمان و متعهــد بــه اســام می باشــند الجــرم بایــد معتقــد بــه 
اســام باشــد، او بایــد مجــری قوانیــن اســام طبــق مقــررات شــرعی باشــد چنانکــه 
امــام راحــل؟هر؟ در بیــان معیارهــای رئیــس جمهــور مطلــوب می فرماینــد )دنبــال 
کــه صددرصــد مکتبــی باشــد، اســامی و در خــط اســام را بــرای  یــك نفــر باشــید 
 مــراد ایشــان از مســلمان بــودن، هــم در 

ً
کنیــد(1 یقینــا ریاســت جمهــوری انتخــاب 

اعتقــاد اســت و هــم در عمــل اســت یعنــی،  عــاوه بــر اعتقــاد قلبــی التــزام عملــی 
هــم بــه اســام داشــته باشــد همچنیــن امــام راحــل؟هر؟ ســابقه خــوب داشــتن را هــم 
یکــی از شــرائط اساســی رئیــس جمهــور می دانــد ایشــان فرمــوده انــد )نامــزد ریاســت 
ــرای توجیــه ایــن نکتــه در  ــذا بایــد ب جمهــوری بایــد ســوابق خــوب داشــته باشــد(2 ل
ســوابق افــراد تحقیــق درســت و اساســی بــه عمــل آورد افــرادی را بایــد برگزیــد کــه در 
مواقــع ضــروری امتحانشــان را خــوب پــس داده باشــند، زمانهایــی کــه در پســت هــای 
پاییــن تــر بودنــد اگــر در شــرائط بحرانــی واقــع می شــدند چگونــه عمــل می کردنــد 
افــرادی کــه در چنیــن موقعیت هــا )بحرانــی( ضعــف مدیریــت بــه خــرج می دادنــد 
 نمی تواننــد فــردی صالــح 

ً
و یــا اظهــار عجــز از ادامــه مســئولیت نشــان می دادنــد یقینــا

بــرای کســب پســت ریاســت جمهــوری کــه بــه مراتــب مهمتــر و... از پســت هــای قبلی 
افــراد می باشــد باشــند چــرا کــه یــك رئیــس جمهــور در هــر آنــی ممکــن اســت بــا بحــران 

1. انتخابات و مجلس در کام و پیام امام، تنظیم و نشر آثار امام؟هر؟، قم، چاپ اول، 1370، ص 235.
2. صحیفه نور، ج 11، چاپ اول، 1378، ص 484 و 485.
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)نظامــی، اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و... ( مواجــه شــود لــذا بایــد مدیــر بحــران 
ــا الاقــل ســابقه بــدی در مدیریــت مواقــع بحرانــی نداشــته باشــد همچنیــن  باشــد ی
مــردم انقابــی بایــد رئیــس جمهــوری داشــته باشــند کــه پیونــدی بــا اجانــب نداشــته و 
وابســته بــه آنــان نباشــد لــذا حــزب یــا گروهــی کــه دشــمنان انقــاب و بیگانــگان بــرای 
شــعارها، تفکــرات و برنامــه هایــش صــوت و کــف می زننــد نامــزد مــورد حمایــت آن 
حــزب صاحیــت ریاســت جمهــوری ممکلتــی کــه اســاس آن مبــارزه  بــا ظلمــی اســت 
کــه دشــمنان و بیگانــگان و ابرظالمــان امــروزی بــه راه انداختــه انــد را دارا نیســت 
چــرا کــه ایــن صــوت و کــف زدن دال بــر پیونــدی بیــن آنــان می باشــد، همچنــان کــه 
ــد  ــد: نامــزد رئیــس جمهــوری )نبای ــر انقــاب حضــرت امــام؟هر؟ می فرماین ــر کبی رهب
بــا اجانــب پیونــد داشــته باشــد(1 رئیــس جمهــور بایــد مجــری برنامــه هایــی باشــد کــه 
ــر خــدا محــوری  ــر فرهنــگ اســام در جامعــه لحــاظ گــردد مــروج فرهنــگ غی احیاگ
نباشــد دغدغــه دیــن و مذهــب داشــته باشــد بــاز بــا توجــه بــه بیانات امــام راحل؟هر؟ 
می تــوان بــر ضــرورت ایــن شــرط اساســی پــی بــرد ایشــان می فرماینــد: )بــه کســی 
رای دهیــد کــه مملکــت را آنطــور کــه خــدا می خواهــد اداره کنــد(2 لــذا او بایــد خــدا 
ــل  ــد در جامعــه هــم بیشــتر از قب ــه در دل مــردم مــوج می زن ــان ک محــوری را همچن
نهادینــه کنــد. رئیــس جمهــور بایــد کســی باشــد کــه بتوانــد، درد مــردم و جامعــه را 
لمــس کنــد، او بایــد درســت بفهمــد کــه نیــاز مــردم و جامعــه چیســت؟ دنبــال حــل آن 
 کســی کــه زجــر کشــیده نباشــد، بــه فکــر زجرکشــیده ها هــم نیســت کســی 

ً
باشــد یقینــا

کــه از قشــر مرفــه باشــد، کســی کــه دســتش در دســتان غارتگــران بیــت المــال فشــرده 
می شــود، افــرادی کــه اطرافیانشــان بــه کمــك آنــان در راه کســب ثــروت راه صــد ســاله 
را یــك شــبه پیمــوده انــد کســانی کــه بــه دالئلــی مدیــون مفســدان اقتصــادی هســتند 
هیــچ وقــت نمی تواننــد مدافــع حقــوق بیچــارگان و پابرهنــگان باشــند بــر ایــن مطلــب 
هــم مویــدی از کام امــام؟هر؟ ذکــر می کنیــم تــا واقعیــت موضــوع بیــش از آنچــه کــه 
هســت روشــن گــردد ایشــان می فرماینــد: »توجــه داشــته باشــید رئیــس جمهــور و... 

1. همان
2. ر. ك: صحیفه نور، ج 11، چاپ اول، 1378، ص 484 و 485.
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از طبقــه ای باشــند کــه محرومیــت و مظلومیــت مســتضعفان و محرومــان جامعــه را 
لمــس نمــوده و در فکــر رفــاه آنــان باشــد نــه از ســرمایه داران و زمیــن خــواران و صــدر 
نشــینان مرفــه و غــرق در لــذات و شــهوات کــه تلخــی و رنــج گرســنگان و پابرهنــگان را 
نمی تواننــد بفهمنــد همچنیــن امــام راحــل؟هر؟ وفــاداری بــه قانون اساســی بخصوص 
بــه اصــل صــد و ده آن را یکــی دیگــر از شــرائط رئیــس جمهــور مطلــوب می دانــد1 اصــل 

110 قانــون اساســی مربــوط بــه والیــت فقیــه و اختیــارات او می باشــد.
ــاك بــودن او در بعــد سیاســت  از دیگــر معیارهــای رئیــس جمهــور شــجاعت و بــی ب
خارجــی می باشــد، نبایــد در مقابــل تهدیدهــای خارجــی خــم بــه ابــرو بیــاورد بــا زیاده 
خواهــان و دیــن ســتیزان از سرســازش ســخن نگویــد، بــه معانــدان چــراغ ســبز نشــان 
ندهــد روی کار آمــدن او نبایــد باعــث امیــدواری آنــان گــردد اگــر چنیــن کســی باشــد 
 الیــق ایــن مقــام مهــم نیســت، در مســائل داخلــی هــم آنچــه از همــه مهمتــر 

ً
ــا یقین

ــر  ــزی کــه اگ ــن کــه عدالــت محــوری را پیشــه سیاســت خــود قــرار دهــد چی اســت ای
تحقــق پذیــرد نــه فقــری پدیــدار می گــردد و نــه فســادی رشــد می کنــد و نــه آنکــه 
تبعیــض رخ می دهــد و هــرگاه ایــن را نداشــتیم می توانیــم ادعــای اجــرای عدالــت 
ــزی را ســرجایش گذاشــتن، هــر  ــی هــر چی ــت یعن در جامعــه را داشــته باشــیم. عدال
ــاز  ــه نی ــی را ک ــه الیقــش نیســت نگماشــتن، برنامــه هائ ــر هــر پســتی ک ــه ب کــس را ک
اساســی جامعــه نیســت اجــرا نکــردن و باالخــره هــر چــه شایســته جامعــه  اســامی 
نیســت را رئیــس جمهــور بایــد بــرای محــو آن مجاهــدت بــه خــرج دهــد و فقــر چیــزی 
اســت کــه شایســته جامعــه اســامی نیســت، فســاد بــا ماهیــت حکومــت اســامی در 
تعــارض اســت و آینــده آن را تهدیــد جــدی می کنــد لــذا بایــد بــه حداقــل ممکــن برســد 
و تبعیــض! ولــو حتــی یــك شــمع هــم نبایــد بــه نفــع اطرافیــان از بیــت المــال روشــن 
گــردد اگــر ایــن ســه از جامعــه رخــت بربنــدد عدالــت احیــاء می شــود کمتــر نطقــی از 
مقــام معظــم رهبــری بــه گــوش می رســد کــه در آن از عدالــت اجتماعــی کــه الزمــه 
آن رفــع ایــن ســه عنصــر پلیــد می باشــد نرســیده باشــد ایشــان بــه کــرات از تحقــق 
عدالــت اجتماعــی بــه عنــوان راه نجــات جامعــه اســامی یــاد کــرده انــد ایشــان فــردی 

1. ر. ك: انتخابات و مجلس در کام و پیام امام، تنظیم و نشر آثار امام؟هر؟، قم، چاپ اول، 1370، ص 235.
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را الیــق تصــدی پســت ریاســت جمهــوری دانســتند کــه بتوانــد عدالــت را در جامعــه 
بــه نفــع مــردم نهادینــه کنــد بــا فقــر، فســاد و تبعیــض بــه مبــارزه برخیــزد1 و ریشــه آنــرا 
بخشــکاند ایشــان بــه مــردم توصیــه کردنــد کســی را برگزیننــد کــه روحیــه  اجــرای ایــن 

ســه برنامــه را بــرای تحقــق عدالــت در جامعــه را داشــته باشــد.2
بــا توجــه بــه بیانانــت امــام راحــل و مقــام معظــم رهبــری بایــد بــا مطالعــه در افــراد 
)برنامه هــا و ســوابق و روحیــه( کســی را برگزینیــم کــه واجــد شــرایط ذکــر شــده باشــد 

کــه ایــن بــه عهــده انتخــاب کننــدگان می باشــد.

1. جمهوری اسامی، 1382/11/11، شماره 4709، ص 3.
2. همان.
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رئیس جمهور باید چه شرایطی را دارا باشد؟ 

مقدمه

ریاســت جمهــوری بــه دلیــل جایگاهــی کــه در نظــام جمهــوری اســامی ایــران دارد از 
اهمیــت و حساســیت ویــژه ای برخــوردار اســت چــرا کــه از نظــر قانونــی رئیــس جمهــور 
عالیتریــن مقــام رســمی پــس از رهبــری بــه شــمار می آیــد1 و بــه لحــاظ ایــن کــه بخــش 
هــای اقتصــادی و مدیریتــی کشــور در ایــن نهــاد و زیــر مجموعــه آن متمرکــز اســت لــذا 
انتخــاب او بــرای مــردم و مســئولین بــه منزلــه تعییــن جهــت گیــری هــای اقتصــادی، 
سیاســی و مدیریتــی کشــور می باشــد و بــه همیــن دلیــل مســئول ایــن نهــاد کــه قســمت 
مهمــی از سرنوشــت کشــور بدســت او رقــم زده می شــود بایــد فــرد الیــق و کارآمــدی 

باشد.
از طرفــی همانگونــه کــه می دانیــم شــرایط ریاســت جمهــور در قانــون اساســی ذکــر 
شــده اســت و صاحبنظران و اندیشــمندانی که قانون اساســی کشــور را تهیه و تدوین 
 بعــد 

ً
نمــوده انــد اهمیــت ویــژه ای بــرای مســئول ایــن نهــاد قائــل بــوده اند،مخصوصــا

کــه در ســال 1368 نهــاد نخســت وزیــری در قانــون اساســی حــذف و در  از ایــن 
نتیجــه اختیــارات رئیــس جمهــور گســترده تــر شــد، بــه همیــن دلیــل بــه منظور شــناخت 
ویژگی هــا و شــرایط رئیــس جمهــور ابتــدا بایــد نگاهــی بــه ایــن شــرایط از منظــر قانــون 
اساســی نمــوده و آنــگاه ویژگــی هــای دیگــری کــه یــک کاندیــدا را از میــان کاندیداهای 
مختلــف واجــد شــرایط قانونی،اصلــح می ســازد را نیــز مــورد بررســی قــرار دهیــم کــه 
بــه ایــن منظــور در ایــن پاســخ صرفــا اشــاره ای کوتــاه بــه چنــد ویژگــی کاندیــد اصلــح از 

منظــر مقــام معظــم رهبــری می نماییــم:

ریاست جمهوری در قانون اساسی

مطابــق قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران؛ رئیــس جمهــور بایــد از میــان رجــال 
مذهبــی و سیاســی کــه واجــد شــرایط زیــر باشــند انتخــاب گــردد:

1. اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسامی ایران
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ایرانــی االصــل، تابــع ایــران، مدیــر و مدبــر، دارای حســن ســابقه و امانــت و تقــوی، 
مؤمــن و معتقــد بــه مبانــی جمهــوری اســامی ایــران و مذهــب رســمی کشــور.1

هــر چنــد کــه قانــون اساســی در ایــن اصــل ویژگــی هــای شــخص الیــق بــرای انتخابــات 
را بــه طــور کلــی بیــان نمــوده اســت امــا همیــن عناویــن بــا دقــت و ماحظــات زیــادی 
کــه شــروطی ماننــد ایرانــی االصــل  گزینــش شــده انــد. در ایــن میــان از آن جایــی 
بــودن یــا دارای حســن ســابقه بــودن کمتــر جــای بحــث و مناظــره دارد لــذا بــه تبییــن 
معیارهــای کلیــدی و اصلــی رئیــس جمهــوری از دیــدگاه قانــون اساســی می پردازیــم:
رجــل مذهبــی: منظــور از شــخصیت مذهبــی چیــزی فراتــر از نمازخــوان بــودن و امثــال 

آن اســت و کســی اســت کــه دارای تفکــر مذهبــی باشــد. 
رجــل سیاســی: سیاســت یعنــی کشــورداری و اصــوال علــم سیاســت را علــم اداره کشــور 
را گوینــد لــذا شــخصیت سیاســی کســی اســت کــه بتوانــد کشــورداری کنــد توجه داشــته 
باشــیم سیاســی بــودن بــه معنــای سیاســت بــاز و حــزب بــاز نیســت بلکــه منظــور 
گوناگــون نظیــر فرهنــگ اقتصــاد مســائل  کشــور در عرصــه هــای  توانمنــدی اداره 

اجتماعــی علمــی و بیــن المللــی اســت.
ــك اشــتر نخعــی  ــه مال ــه حضــرت علــی؟ع؟ ب ــی ک ــه فرمان ــوان ب ــه می ت ــن زمین در ای
نوشــته اســت مراجعــه کــرد و ایــن فرمــان و ســایر بیانــات معصومیــن ـ علیهــم الّســام 
ــرای کشــور داری و ادای مســئولیت هــای اجرایــی  ــوان ســرلوحه خویــش ب ــه عن ـ را ب

قــرار داد 
بــه توضیــح ویژگــی هایــی  اطالــه مطلــب صرفــا  از  بــرای جلوگیــری  ایــن جــا  در 
می پردازیــم کــه بیشــتر مــورد نظــر اســت کــه یکــی از آن هــا مدیــر و مدبــر بــودن رئیــس 
جمهــور آینــده اســت کــه مــد نظــر همــگان اســت و بیــان آن هــا می توانــد در انتخــاب 
اصلــح بــه مــا کمــك می کنــد و انشــاء اهلل بــا توجــه بــه آن در تغییــر و تحــوالت مثبــت 
در جامعــه مــان نقشــی ایفــا کنیــم و بتوانیــم در توســعه و آبادانــی کشــور خــود دخیــل 

باشــیم. 
رئیــس جمهــور آینــده براســاس فحــوای اصــول قانــون اساســی بایــد واجــد خصوصیــات 

1. همان، اصل 115
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زیــر باشــد:
واجــد قــدرت مدیریــت کان بــر منابــع مالی و انســانی: یعنی او حداقل باید آشــنایی 
بــا امــور مالــی داشــته باشــد تــا بتوانــد بــر متصدیــان ایــن بخــش نظــارت داشــته باشــد 
و از عهــده وظیفــه مربوطــه برآیــد زیــرا او مســتقیما مســئول امــور برنامــه و بودجــه و 
امــور اداری و اســتخدامی کشــور اســت هــر چنــد کــه می توانــد آن را بــر عهــده دیگــری 

بگــذارد.1
گاه بــه اختیــارات وزرا و توانمنــدی بــرای هماهنگــی و نظــارت بــر عملکــرد وزرا:  آ
مطابــق اصــل 133 قانــون اساســی رئیــس جمهــور بایــد وزیــر مناســب بــرای هــر 
وزارتخانــه ای را انتخــاب کنــد لــذا الزم اســت کــه اختیــارات هــر یــك از وزرا را بدانــد 
نیــز بایــد بــر کار وزیــران نظــارت داشــته و تدابیــر الزم بــرای هماهنــگ ســاختن آن را 

داشــته باشــد.2 پــس بایــد بتوانــد مدیریــت الزم را اعمــال کنــد.
توانمنــد بــه ایجــاد تفاهــم و هماهنگــی بیــن وزرا و رفــع اختــاف آنــان: یعنــی بایــد 
بتوانــد تصمیمــات و مذاکــرات هیئــت وزیــران را جمــع بنــدی کنــد و برنامــه و خــط 

مشــی دولــت )برنامــه ریــزی دولتــی( را تبییــن کنــد.3
توانمنــد بــه ســازماندهی و مدیریــت دســتگاه ها و معاونــت هــا: بــه عبارتــی قــدرت 
ســازماندهی دســتگاه ها و وزارتخانه هــا و بــه اجــرا درآوردن قوانیــن مربوطــه را داشــته 

باشــد4
گاه بــه شــرایط بیــن المللــی موجــود و حقــوق بیــن الملــل: بــه عبارتــی درك الزم را  آ
از شــرایط بیــن المللــی موجــود داشــته باشــد خصوصــا در حــال حاضــر کــه جمهــوری 
ــرا مســئولیت انتخــاب ســفراء و  ــواع تهدیــدات مواجــه اســت زی ــا ان ــران ب اســامی ای
حضــور در مجامــع بیــن المللــی بــا او اســت5 نیــز بایــد آشــنایی بــا حقــوق بیــن الملــل 
ولــو بــه نحــو اجمالــی داشــته باشــد زیــرا امضــای معاهــدات و صلــح دعــاوی بین الملل 

1. قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، اصل 126.
2. همان اصل 134.

3. همان
4. همان

5. همان اصول 125 و 128.
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ــان و مجــاب کــردن مخاطبیــن در عرصــه هــای  ــد واجــد قــدرت بی ــا او اســت و بای ب
داخــل و خــارج را داشــته باشــد.1

توانمنــد بــه حفــظ و تأمیــن امنیــت کشــور و توانــا در هماهنگــی بیــن ارکان امنیتــی 
ــرا او رئیــس شــورای امنیــت ملــی اســت.2 کشــور زی

هماهنــگ بــا والیــت فقیــه: بــه ایــن معنــا کــه قــدرت و آمادگــی هماهنگــی بــا رهبــری 
را داشــته باشــد زیــرا قــوای ســه گانــه زیــر نظــر والیــت مطلقــه هســتند لــذا بایــد سلســله 

مراتــب اداری را نســبت بــه رهبــری داشــته باشــد.3
ــرای  ــی الزم ب ــوان و آمادگ ــی ت ــه عبارت ــع آن: ب ــع موان ــگ اســامی و راف ــروج فرهن م
ترویــج دیــن، اخــاق و مقابلــه بــا نفــوذ فرهنــگ منحــط غــرب را داشــته باشــد، بــه 
ویــژه کــه ایــن موضــوع در قســم ریاســت جمهــوری4 آمــده اســت و بــه همیــن دلیــل 
بایــد بتوانــد در زمینــه ارتقــاء فرهنــگ و ارزش هــای واالی اســامی و انســانی در 

جامعــه کوشــا باشــد.
پرهیــز از انحصــار طلبــی: تــوان و قابلیــت اســتفاده از مشــارکت سیاســی اجتماعــی 
همــه جانبــه گروه هــا و اقشــار جامعــه در سرنوشــت کشــور را داشــته باشــد زیــرا اصــل 
121 قانــون اساســی می گویــد بایــد رئیــس جمهــور از هــر گونــه خودکامگــی، اســتبداد 
و انحصــار طلبــی بــه دور باشــد. از ایــن روی بایــد او بــه قدرت،نگــرش امانتــی بــودن 
داشــته باشــد و بــه قــول شــهید دکتــر بهشــتی؟هر؟ شــیفته خدمــت باشــد نــه تشــنه 

قــدرت.

مســئولیت پذیری: مســؤولیت پذیر و وظیفه شــناس در انجام تعهدات اداری باشــد، 

زیــرا در اصــل 122 آمــده اســت کــه او در قبــال ملت،رهبــر و مجلــس مســئول اســت 

و بایــد بتوانــد بــه کارآمــدی نظــام ارتقــا بخشــد.5 ویژگــی هــای ریاســت جمهــوری از 

1. همان اصول 139 و 77.
2. همان اصل 176.
3. همان اصل 57.
4. همان اصل 121.

5. ر.ك: گفتگــوی اختصاصــی بــا کعبــی حقــوق دان شــورای نگهبــان، روزنامــه جمهــوری اســامی ایــران 1384/2/18 
)بــا دخــل و تصــرف(
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دیــدگاه رهبــری

مقــام معظــم رهبــری در ســخنرانی هــای عمومــی خــود مکــررا دربــاره رئیــس جمهــور 

واجــد صاحیــت مطالبــی را بیــان داشــته انــد کــه بــه اجمــال به چند مــورد از آن اشــاره 

می کنیــم:

در برخــورد بــا مســائل توســعه از یــاد قشــرهای ضعیــف و مظلــوم غافــل نشــود و بــه 

فکــر معیشــت، دیــن و فرهنــگ مــردم باشــد و دارای ویژگــی های کارآمــدی، توانایی، 

شــادابی و نشــاط، کفایــت، عاقمنــد مبــارزه بــا فقــر و فســاد و تبعیــض، مردمــی 

کشــور، شــناخت  بــودن، مؤمــن بــه هــدف هــای انقــاب و اســتقال و پیشــرفت 

ــه امنیــت،  ــا حوصلــه، اهمیــت دادن ب ــدار، ب ــا قــوت و اقت ــه آن ب وظایــف و عمــل ب
ــا همــت باشــد.1 هوشــمندی، با تدبیــر و مصمــم، تــوان اشــتغال زایــی بــاال و ب

بــه  بایــد معتقــد  بینــش  از لحــاظ  رئیــس جمهــوری  ایشــان  بــا نظــر  نیــز مطابــق 

مبانــی نظــام باشــد و در ایــن خــط و مســیر، مدیریــت و برنامــه ریــزی هــای خــود را 

تنظیم،اعمــال و اجــرا نمایــد و بایــد اصاحــات در مدیریــت او اصولگرایانــه باشــد و از 

تقلیــد و پیــروی از الگــو هــای غــرب کــه منجــر بــه ســلطه آنــان و نتیجــه نــدادن و عبــث 

شــدن فعالیت هــا می گــردد بپرهیــزد و بــه عنــوان یکــی از مســئولین بایــد همــواره 
پاســخگوی ملــت باشــد.2

بــا در نظــر گرفتــن ایــن مــوارد و ماحظــه و دقــت در انتخــاب شایســته می تــوان بــه 

ســمت انتخــاب مدیــران شایســته بــرای نظــام و ایجــاد تغییــر و تحــوالت مثبــت در 

رونــد مدیریتــی کشــور در ســطح کان در حرکــت باشــیم.

1. روزنامه جوان 1384/3/1.
2. برگرفته از سخنان رهبر معظم انقاب کیهان سه شنبه 20 اردیبهشت 1384.
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معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و ســخنرانی هــای مقــام معظــم رهبــری در 

ایــام انتخابــات.
هاشمی. محمد، حقوق اساسی جمهوری اسامی ایران، تهران: نشر دادگستر.
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نســل جــوان چگونــه بایــد بفهمــد کــه از چــه نامــزدی در انتخابــات حمایــت 
کنــد؟ 

قبــل از هــر چیــز بایــد امتیــازات الزم یــا همــان شــرایط اساســی کــه صاحیــت 
داشــتن یــا اصلــح بــودن فــرد را بــرای کســب مقــام ریاســت جمهــوری را محــرز می کنــد 
را بــه خوبــی شــناخت،  وقتــی ایــن امتیــازات و شــرایط شــناخته شــود هــر کســی بــه 
ــا مطالعــه و جســتجو در برنامه هــا و شــعارها و ســوابق نامزدهــا  آســانی می توانــد ب

فــرد صالــح یــا اصلــح کــه دارای همــه  امتیــازات و شــرایط می باشــد را بشناســد.
چــون رئیــس جمهــوری کشــور، می خواهــد متصــدی اجــرای قوانیــن و اداره  کشــوری 
شــود کــه مردمــش مســلمان و متعهــد بــه اســام می باشــند الجــرم بایــد معتقــد بــه 
ــق مقــررات شــرعی باشــد چنانکــه  ــن اســام طب ــد مجــری قوانی اســام باشــد،  او بای
امــام راحــل؟هر؟ در بیــان معیارهــای رئیــس جمهــور مطلــوب می فرماینــد )دنبــال یــك 
نفــر باشــید کــه صددرصــد مکتبــی باشــد، اســامی و در خــط اســام را بــرای ریاســت 
 مــراد ایشــان از مســلمان بــودن، هــم در اعتقــاد اســت 

ً
جمهــوری انتخــاب کنیــد(1 یقینــا

ــر اعتقــاد قلبــی التــزام عملــی هــم بــه اســام  و هــم در عمــل اســت یعنــی،  عــاوه ب
داشــته باشــد همچنیــن امــام راحــل؟هر؟ ســابقه خــوب داشــتن را هــم یکــی از شــرائط 
اساســی رئیــس جمهــور می دانــد ایشــان فرمــوده انــد )نامــزد ریاســت جمهــوری بایــد 
ســوابق خــوب داشــته باشــد(2 لــذا بایــد بــرای توجیــه ایــن نکتــه در ســوابق افــراد 
تحقیــق درســت و اساســی بــه عمــل آورد افــرادی را بایــد برگزیــد کــه در مواقع ضروری 
امتحانشــان را خــوب پــس داده باشــند، زمانهایــی کــه در پســت هــای پاییــن تر بودند 
کــه در  اگــر در شــرائط بحرانــی واقــع می شــدند چگونــه عمــل می کردنــد افــرادی 
چنیــن موقعیت هــا )بحرانــی( ضعــف مدیریــت بخــرج می دادنــد و یــا اظهــار عجــز از 
 نمی تواننــد فــردی صالــح بــرای کســب پســت 

ً
ادامــه مســئولیت نشــان می دادنــد یقینــا

ریاست جمهوری که به مراتب مهمتر و... از پست های قبلی افراد می باشد باشند 
چــرا کــه یــك رئیــس جمهــور در هــر آنــی ممکــن اســت بــا بحــران )نظامــی، اقتصــادی، 

1. انتخابات و مجلس در کام و پیام امام، تنظیم و نشر آثار امام؟هر؟، قم، چاپ اول، 1370، ص 235.
2. صحیفه نور، ج 11، چاپ اول، 1378، ص 484 و 485.
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سیاســی، فرهنگــی و... ( مواجــه شــود لــذا بایــد مدیــر بحــران باشــد یــا الاقــل ســابقه 
بــدی در مدیریــت مواقــع بحرانــی نداشــته باشــد همچنیــن مــردم انقابــی و بیگانــه با 
بیگانــه پرســتی بایــد رئیــس جمهــوری داشــته باشــند کــه پیونــدی بــا اجانــب نداشــته و 
وابســته بــه آنــان نباشــد لــذا حــزب یــا گروهــی کــه دشــمنان انقــاب و بیگانــگان بــرای 
شــعارها، تفکــرات و برنامــه هایــش صــوت و کــف می زننــد نامــزد مــورد حمایــت آن 
حــزب صاحیــت ریاســت جمهــوری ممکلتــی کــه اســاس آن مبــارزه  بــا ظلمــی اســت 
کــه دشــمنان و بیگانــگان و ابرظالمــان امــروزی بــه راه انداختــه انــد را دارا نیســت چــرا 
کــه ایــن صــوت و کــف زدن دال بــر پیونــدی بینشــان می باشــد همچنــان کــه رهبــر کبیــر 
انقــاب حضــرت امــام؟هر؟ می فرماینــد: نامــزد رئیــس جمهــوری )نبایــد بــا اجانــب 
پیونــد داشــته باشــد از خودتــان باشــد(1رئیس جمهــور بایــد مجری برنامه هایی باشــد 
کــه احیاگــر فرهنــگ اســام در جامعــه لحــاظ گــردد مــروج فرهنــگ غیــر خــدا محــوری 
نباشــد دغدغــه دیــن و مذهــب داشــته باشــد بــاز بــا توجــه بــه بیانات امــام راحل؟هر؟ 
می تــوان بــر ضــرورت ایــن شــرط اساســی پــی بــرد ایشــان می فرماینــد: )بــه کســی 
رای دهیــد کــه مملکــت را آنطــور کــه خــدا می خواهــد اداره کنــد(2 لــذا او بایــد خــدا 
ــل  ــد در جامعــه هــم بیشــتر از قب ــه در دل مــردم مــوج می زن ــان ک محــوری را همچن
نهادینــه کنــد. رئیــس جمهــور بایــد کســی باشــد کــه بتوانــد، درد مــردم و جامعــه را 
لمــس کنــد، او بایــد درســت بفهمــد کــه نیــاز مــردم و جامعــه چیســت؟ دنبــال حــل آن 
 کســی کــه زجــر کشــیده نباشــد، بــه فکــر زجرکشــیده ها هــم نیســت کســی 

ً
باشــد یقینــا

کــه از قشــر مرفــه باشــد، کســی کــه دســتش در دســتان غارتگــران بیــت المــال فشــرده 
می شــود، افــرادی کــه اطرافیانشــان بــه کمــك آنــان در راه کســب ثــروت راه 100 ســاله 
را یــك شــبه پیمــوده انــد کســانی کــه بــه دالئلــی مدیــون مفســدان اقتصــادی هســتند 
هیــچ وقــت نمی تواننــد مدافــع حقــوق بیچــارگان و پابرهنــگان باشــند بــر ایــن مطلــب 
هــم مویــدی از کام امــام؟هر؟ ذکــر می کنیــم تــا واقعیــت موضــوع بیــش از آنچــه کــه 
هســت روشــن گــردد ایشــان می فرماینــد: »توجــه داشــته باشــید رئیــس جمهــور و... 

1. همان 
2. ر. ك: صحیفه نور، ج 11، چاپ اول، 1378، ص 484 و 485.
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از طبقــه ای باشــند کــه محرومیــت و مظلومیــت مســتضعفان و محرومــان جامعــه را 
لمــس نمــوده و در فکــر رفــاه آنــان باشــد نــه از ســرمایه داران و زمیــن خــواران و صــدر 
نشــینان مرفــه و غــرق در لــذات و شــهوات کــه تلخــی و رنــج گرســنگان و پابرهنــگان را 
نمی تواننــد بفهمنــد همچنیــن امــام راحــل؟هر؟ وفــاداری بــه قانون اساســی بخصوص 
بــه اصــل 110 آن را یکــی دیگــر از شــرائط رئیــس جمهــور مطلــوب می دانــد1 اصــل 110 

قانــون اساســی مربــوط بــه والیــت فقیــه و اختیــارات او می باشــد.
ــاك بــودن او در بعــد سیاســت  از دیگــر معیارهــای رئیــس جمهــور شــجاعت و بــی ب
ــا  ــد ب ــرو بیاوری ــه اب ــل تهدیدهــای خارجــی خــم ب ــد در مقاب خارجــی می باشــد، نبای
زیــاده خواهــان و دیــن ســتیزان از سرســازش ســخن نگویــد بــه معانــدان چــراغ ســبز 
نشــان ندهــد روی کار آمــدن او نبایــد باعــث امیــدواری آنــان گــردد یقینــا چنیــن کســی 
ــر اســت  الیــق ایــن مقــام مهــم نیســت در مســائل داخلــی هــم آنچــه از همــه مهمت
ایــن کــه عدالــت محــوری را پیشــه سیاســت خــود قــرار دهــد چیــزی کــه اگــر تحقــق 
پذیــرد نــه فقــری پدیــدار می گــردد و نــه فســادی رشــد می کنــد و نــه آنکــه تبعیــض رخ 
می دهــد و هــرگاه ایــن را نداشــتیم می توانیــم ادعــای اجــرای عدالــت در جامعــه را 
داشــته باشــیم. عدالــت یعنــی هــر چیــزی را ســرجایش گذاشــتن هــر کــس را کــه بــر هــر 
پســتی را الیقــش نیســت نگماشــتن برنامــه هائــی را کــه نیــاز اساســی جامعــه نیســت 
ــور  ــس جمه اجــرا نکــردن باالخــره هــر چــه شایســته جامعــه  اســامی نیســت را رئی
بایــد بــرای محــو آن مجاهــدت بخــرج دهــد و فقــر چیــزی اســت کــه شایســته جامعــه 
اســامی نیســت، فســاد بــا ماهیــت حکومــت اســامی در تعــارض اســت و آینــده آن 
را تهدیــد جــدی می کنــد لــذا بایــد بــه حداقــل ممکــن برســد و تبعیــض! ولــو حتــی یــك 
شــمع هــم نبایــد بــه نفــع اطرافیــان از بیــت المــال روشــن گــردد اگــر ایــن ســه از جامعه 
رخــت بربنــدد عدالــت احیــاء می شــود کمتــر نطقــی از مقــام معظــم رهبــری بــه گــوش 
کــه الزمــه آن رفــع ایــن ســه عنصــر پلیــد  کــه در آن از عدالــت اجتماعــی  می رســد 
می باشــد نرســیده باشــد ایشــان بــه کــرات از تحقــق عدالــت اجتماعــی بــه عنــوان راه 
نجــات جامعــه اســامی یــاد کــرده انــد معظــم لــه در بیانات آســتانه  دهــه مبارکه  فجر 

1. ر. ك: انتخابات و مجلس در کام و پیام امام، تنظیم و نشر آثار امام؟هر؟، قم، چاپ اول، 1370، ص 235.
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امســال کســی را الیق تصدی پســت ریاســت جمهوری دانســتند که بتواند عدالت را 
در جامعــه بــه نفــع مــردم نهادینــه کنــد بــا فقــر، فســاد و تبعیــض بــه مبــارزه برخیــزد1 
و ریشــه آنــرا بخشــکاند ایشــان بــه مــردم توصیــه کردنــد کســی را برگزیننــد کــه روحیــه  

اجــرای ایــن ســه برنامــه را بــرای تحقــق عدالــت در جامعــه را داشــته باشــد.2
بــا توجــه بــه بیانانــت امــام راحــل و مقــام معظــم رهبــری بایــد بــا مطالعــه در افــراد 
)برنامه هــا و ســوابق و روحیــه( کســی را برگزینیــم کــه واجــد شــرایط ذکــر شــده باشــد 

کــه ایــن بــه عهــده انتخــاب کننــدگان می باشــد. 

1. جمهوری اسامی، 1382/11/11، شماره 4709، ص 3.
2. همان
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اختیــارات و وظایــف رییــس جمهــوری در راســتای تضمیــن اجــرای قانــون 
اساســی چیســت؟ 

بهتــر قانــون اساســی، می توانــد  اجــرای هــر چــه  بــرای  رییــس جمهــوری 
اقدامــات ذیــل را انجــام دهــد:

ــه حداقــل در  ــرده ک ــون اساســی عمــل ک ــه خــاف قان ــه مقامــی ک ــر و اخطــار ب تذک
حیطــه ی قــّوه ی مجریــه ایــن اقدامــات را انجــام می دهــد. البتــه در حیطــه ی قــّوه 
ی مقننــه و قضاییــه جــای بحــث دارد کــه آیــا از لحــاظ حقوقــی و از لحــاظ قانــون 

اساســی رییــس جمهــوری حــق اخطــار و تذکــر را دارد یــا نــه؟
برخــورد بــا متخلفــان و معرفــی آنــان بــه مراجــع ذی صــاح، بــه ایــن معنــا کــه اگــر در 
زیــر مجموعــه ی قــّوه ی مجریــه تخلفــی صــورت گرفــت، رییــس جمهــوری می توانــد 
بــا متخلفــان برخــورد کنــد و در صــورت لــزوم آنــان را بــه مراجــع ذی صــاح قانونــی 

معرفــی کنــد؛
ــت بــا قانــون اساســی و اجــرای 

ّ
آمــوزش قانــون اساســی، کــه بســتری بــرای آشــنایی مل

آن اســت؛
اجرای قوانین و مقررات مصّوب؛

فراهم کردن زمینه ها برای اجرای اصول تعریف شده ی قانون اساسی؛
کامــل قانــون اساســی. رییــس  تهیــه ی لوایــح مناســب در جهــت اجــرای بهتــر و 
جمهــوری ایــن لوایــح را تنظیــم می کنــد و بــه مجلــس می فرســتد تــا مجلــس نیــز 
آن هــا را تبدیــل بــه قانــون کــرده، شــورای نگهبــان هــم تأییــد کنــد و در ایــن صــورت 

بســترهای مناســب بــرای اجــرای بهتــر قانــون اساســی فراهــم می شــود.
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ارگانهــا و نهادهایــی کــه توســط رئیــس جمهــور مدیــران آن تعییــن می شــوند 
 توضیــح دهیــد؟ 

ً
بــه غیــر از وزیــران چــه ارگانهایــی می باشــند لطفــا

یکــی از اختیــارات و مســئولیت هــای رئیــس جمهــور انتخــاب و عــزل وزیــران 
اســت.1

عــاوه بــر آن رئیــس جمهــور نســبت بــه تصــدی و تعییــن متصدیــان برخــی نهادهــا نیــز 
دخالــت دارد از جملــه: 

الــف: معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی: طبــق اصــل 126 قانــون اساســی 
رئیــس جمهــور مســئولیت امــور برنامــه و بودجــه را بــه عهــده دارد.وظیفــه ایــن 
معاونــت بــه عنــوان یــك مؤسســه ســتادی عبارتســت از مطالعــه و بررســی امــور 
اقتصــادی و اجتماعــی، تهیــه برنامــه هــای عمرانــی درازمــدت، تنظیــم بودجــه کشــور، 
هماهنگــی روشــها و برنامه هــا و ارزیابــی عملکــرد دســتگاههای اجرائــی می باشــد.2
ب: معاونــت توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی: رئیــس جمهــور در همیــن راســتا 
 بــر 

ً
طبــق اصــل 126 قانــون اساســی مســئولیت اداری و اســتخدامی کشــور را مســتقیما

عهــده دارد.
ج: ســازمان حفاظت محیط زیســت: براســاس اصل 50 قانون اساســی »در جمهوری 
اســامی ایــران، حفاظــت محیــط زیســت کــه نســل امــروز و نســلهای بعــد بایــد در آن 
حیــات اجتماعــی رو بــه رشــدی داشــته باشــند وظیفــه عمومــی تلقــی می گــردد.« بــا 
وجــود اهمیــت محیــط زیســت قانــون در خصــوص نحــوه اداره آن اشــاراتی نداشــته 
 وابســته بــه 

ً
امــا بــا توجــه بــه اینکــه در دوره هــای گذشــته ســازمان مــورد نظــر منطقــا

نخســت وزیــر بــوده اســت.اینك پــس از بازنگــری و حــذف پســت نخســت وزیــری، 
ایــن ســازمان وابســته بــه ریاســت جمهــوری اســت کــه از طریــق یکــی از معاونــان خود 

آن را اداره می نمایــد.
د: ســازمان انــرژی اتمــی: ســازمان انــرژی اتمــی بــا شــخصیت حقوقــی و اســتقال مالــی 
ــان خــود )رئیــس  ــه از طریــق یکــی از معاون ــه ریاســت جمهــوری اســت ک وابســته ب
ســازمان انــرژی اتمــی( اداره می شــود و تعییــن مدیــر آن بــر عهــده رئیــس جمهــور 

1. اصول 133 قانون اساسی
2. قانون برنامه و بودجه، ماده 5
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اســت.1
هـــ: سرپرســت بــرای وزارتخانــه هــای بــدون وزیــر: ممکــن اســت بــر ســر تعییــن وزیــر 
بیــن رئیــس جمهــور و مجلــس توافــق حاصــل نگــردد و یــا اینکــه وزیــر فــوت نمایــد یــا 
بــه هــر نحــوی کــه وزارتخانــه بــدون وزیــر بمانــد در اینجــا وظیفــه رئیــس جمهور اســت 
کــه طبــق اصــل 135 قانــون اساســی بــرای وزارتخانــه هایــی کــه وزیــر ندارنــد حداکثــر 

بــرای مــدت 3 مــاه سرپرســت تعییــن نمایــد.
و: طبــق اصــل 124 رئیــس جمهــور می توانــد بــرای انجــام دادن وظایــف قانونــی خــود 
معاونانــی داشــته باشــد و رئیــس جمهــور عــاوه بــر معــاون اول و معاونــت هــای کــه 
در بــاال ذکــر شــد همچنیــن معاونــت هــای دیگــری چــون معــاون اجرایــی و معــاون 
حقوقــی و پارلمانــی و....دارد کــه امــور مربوطــه را در حــد معاونــت رئیــس جمهــور 

پــی گیــری می کننــد 
ز: تعییــن ســفیران بــه عنــوان مدیــران سیاســی خــارج از کشــور: براســاس اصــل یکصــد 
و بیســت و هشــتم قانــون اساســی تعییــن ســفیران بــه عنــوان مدیــران سیاســی خــارج 
از کشــور بــر عهــده رئیــس جمهــور اســت.لذا بــا پیشــنهاد وزیــر امــور خارجــه کــه خــود 
مــورد تأئیــد رئیــس جمهــور اســت ســفیر انتخــاب و اســتوارنامه ایــن ســفیر توســط 
ــك  ــران در هــر ی ــه اینکــه ســفارت ای ــا توجــه ب ــردد و ب ــد امضــاء گ رئیــس جمهــور بای
از کشــورهای طــرف قــرارداد بــا ایــران یــك ســازمان و ارگان اســت کــه تحــت نظــارت 
رئیــس جمهــور اســت بــه نحــوی رئیــس جمهــور مهمتریــن شــخصی اســت کــه ســفیر را 

ــد. ــن می نمای معی

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

ســیدمحمد هاشــمی، حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران، ج 2، ناشــر: مجتمــع 
آمــوزش عالــی قــم، چــاپ دوم، بهــار 1375.

دکتــر ابوالفضــل قاضــی شــریعت پناهــی، بایســته هــای حقــوق اساســی، انتشــارات 
دانشــگاه تهــران.

1. قانون تأسیس سازمان انرژی هسته ای، مصوب 1353/4/16 )ماده 1 الی 5(
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اصــل 113 قانــون اساســی اختیاراتــی بــرای رئیــس جمهــوری قــرار داده اســت، 
ولــی ابــزار آن را معیــن نکــرده اســت.آیا ایــن نقــض قانــون اساســی نیســت؟ 

ــون  ــم، قان ــون مراجعــه می کنی ــه قان ــر ســؤال ب ــرای روشــن شــدن بهت ــدا ب ابت
رئیــس جمهــور  رهبــری  مقــام  از  پــس  کــه:  مــی دارد  مقــرر  اصــل 113  در  اساســی 
عالی تریــن مقــام رســمی کشــور اســت و مســئولیت، اجــرای قانــون اساســی و ریاســت 
 بــه رهبــری مربــوط می شــود، بــر عهــده 

ً
قــوه مجریــه را جــز در امــوری کــه مســتقیما

دارد.
قانــون اساســی بــه دو لحــاظ حائــز اهمیــت اســت: یکــی آن کــه اســاس و شــالوده 
کننــده  کــه تعییــن  نظــام، در کلیــه شــئون کشــور در آن ترســیم می گــردد دیگــر آن 
حقــوق و تکالیــف دولــت و ملــت می باشــد.حال بــرای اجــرای صحیــح ایــن قانــون 
بنیادیــن بایســتی تدابیــری اندیشــید لــذا قانــون اساســی بــرای پاســداری از ایــن قانــون 
از نظــر تقنینــی و اجرایــی قائــل بــه تفکیــك شــده اســت: پاســداری تقنینــی بــر عهــده 
شــورای نگهبــان اســت کــه از طریــق نظــارت بــر مصوبــات مجلــس شــورای اســامی و 

ــا شــرع و قانــون اساســی اقــدام می نمایــد. 1 عــدم مغایــرت مصوبــات آن هــا ب
پاســداری اجرایــی، تحــت عنــوان »مســئولیت اجــرای قانــون اساســی« بــر عهــده رئیس 

جمهــور قــرار گرفته اســت.2
در اجــرای اصــل 113، فصــل دوم )مــواد 13 تــا 16(، قانــون تعییــن حــدود اختیــارات و 
مســئولیتهای ریاســت جمهوری مصوب 1365/8/22 مقرراتی را بیان داشــته اســت: 

بررســی و  پیگیــری،  بازرســی،  اطــاع،  نظــارت، کســب  از طریــق  رئیــس جمهــور 
می باشــد. اساســی  قانــون  اجــرای  متولــی  الزم  اقدامــات 

در صــورت مشــاهده تخلــف از قانــون اساســی در دســتگاه ها، قانونگــذار حــق هشــدار 
و اخطــار بــه قــوای ســه گانــه را بــرای رئیــس جمهــور قائــل شــده اســت.این گونــه 
اخطارهــا هــر چنــد کــه اثــر حقوقــی چندانی را بــه دنبال ندارد اما واجد ارزش سیاســی 

1. اصل 91 قانون اساسی جمهوری اسامی ایران.
2. اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسامی ایران.
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و تبلیغاتــی می باشــد و زمینــه را بــرای احتــرام بــه قانــون اساســی فراهــم می ســازد. 1
کــه چــرا قانــون فــوق اســتفاده از مســئولیت اجــرا را  حــال ســؤال پیــش می  آیــد 
مقیــد بــه ایــن شــرایط کــرده اســت؟ بــرای روشــن شــدن مطلــب بــه اصــل 57 قانــون 
اساســی مراجعــه می کنیــم کــه مقــرر می دارد:...ایــن قــوا )قــوای ســه گانه( مســتقل از 

ــد. یکدیگرن
حــال منظــور از اســتقال چیســت؟ اســتقال قــوا بــه دو صــورت مطلــق و نســبی و یــا 
همــکاری قــوا می باشد.اســتقال مطلــق قــوا بــه شــکلی از حکومــت می گوینــد کــه هــر 
کــدام از قــوا دارای برنامــه تخصصــی و جــدا از هــم هســت بــه نحــوی کــه هیچ کدام در 
کارهــای قــوای دیگــر دخالــت نمی کننــد اّمــا در اســتقال نســبی قــوا در یــك نتیجه گیــری 
ــی  ــوا پیش بین ــا اســتقال نســبی ق ــون اساســی م ــه در قان ــم ک ــم بگویی ــی می توانی کل
ــذا هــر کــدام از قــوای ســه گانه خــود دارای اختیاراتــی هســتند.وقتی  شــده اســت و ل
قــدرت تقســیم می شــود بــه همــان نســبت اختیــارات محدودیــت پیــدا می کنــد لــذا 
وقتــی رئیــس جمهــور مســئول اجــرای قانــون اساســی اســت طبــق فصــل دّوم قانــون 

مربــوط بــه اصــل 113، اختیــارات را مشــخص می کنــد لــذا نقضــی وجــود نــدارد.
ــدام  ــه ابزارهــای رئیــس جمهــوری ک ــه قســمت اول ســؤال ک ــم ب در ادامــه می پردازی
ــارات رئیــس جمهــوری  ــی اختی ــد روشــن شــود اینکــه وقت ــه بای ــه ای ک اســت اول نکت
مشــخص می شــود بــر مبنــای اســتقال نســبی قــوا ابزارهــا در حیطــه اختیــارات رئیــس 
جمهــور اســت بــا مراجعــه بــه فصــل نهــم قانــون اساســی و مطالعــه اصــول یکصــد و 
ســیزدهم تــا اصــل یکصــد و چهــل و یکــم می تــوان بــه اختیــارات و ابزارهــای رئیــس 
جمهــور و دولــت پــی بــرد عــاوه بــر آن کــه در بازنگــری قانون اساســی در ســال 1368 

بــر اختیــارات رئیــس جمهــور بــا حــذف پســت نخســت وزیــری افــزوده شــد.
طبــق اصــل 124 رئیــس جمهــور می توانــد بــرای انجــام دادن وظایــف قانونــی خــود 
معاونانــی داشــته باشــد، طبــق اصــل 136 رئیــس جمهــور در عــزل وزراء اختیــار کامــل 
دارد، طبــق اصــل 126 مســئولیت امــور برنامــه و بودجــه و امــور اداری و اســتخدامی و 

1. محمــد هاشــمی، حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران جلــد دوم حاکمیــت و نمادهــای سیاســی -تهــران ـ 
دانشــگاه بهشــتی ـ 1372 ـ ص 384.
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تقدیــم بودجــه بــه مجلــس بــا رئیــس جمهــور اســت، طبــق اصــل 125 اختیــار امضــای 
عهدنامه هــا، مقاوله نامه ها...بــه عهــده او اســت طبــق اصــل 136 تأییــد مصوبــات 
ــوارد ریاســت  ــن م ــر ای ــه عهــده رئیــس جمهــور اســت.عاوه ب ــت ب کمســیونهای دول
شــورای عالــی امنیــت ملــی، ریاســت شــورای انقــاب فرهنگــی، مســئولیت اجــرای 
بازنگــری قانــون اساســی را بــر عهــده دارد و نیــز ســازمان انــرژی اتمــی و تربیــت بدنــی 

زیــر نظــر ریاســت جمهــوری اســت.1
بــا نگــرش بــه مطالــب فــوق می بینیــم کــه ریاســت محتــرم جمهــوری دارای اختیــار و 
امــکان زیــادی بــرای اجــرای قانــون اساســی هســتند و بــا نگاهــی دوبــاره بــه اصــل 113 
مســئولیت اجرا به گونه ای اســت که اگر تخلفی مشــاهده شــود رئیس جمهور اخطار 
الزم را داده و متهــم را بــه محاکــم قضایــی معرفــی می کنــد کــه ایــن معنــی اســتقال 
قــوا در قانــون اساســی مــا اســت و چنانچــه ابتــدا خاطر نشــان ســاختیم نظارت تقنینی 
بــا شــورای نگهبــان و نظــارت اجرایــی بــا رئیــس جمهــور بــوده و نظارتهــای اســتصوابی 

در قانــون بــرای هــر ســه قــوه نیــز مطــرح می باشــد.

1. محمد هاشمی - حاکمیت و نمادهای سیاسی جلد دوم ـ تهران ـ دانشگاه شهید بهشتی - 1372 - ص 405
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با توجه به اصل 113 آیا رئیس جمهور حق اخطار به سایر قوا را دارد؟ 

بــر اســاس اصــل 113 قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران 1.پــس از مقــام 

رهبــری، رییــس جمهــوری عالــی تریــن مقــام رســمی کشــور اســت و مســئولیت اجــرای 

ــری  ــه رهب  ب
ً
ــه مســتقیما ــوری ک ــه، جــز در ام ــّوه ی مجری ــون اساســی و ریاســت ق قان

مربــوط می شــود، بــر عهــده ی او قــرار دارد. در مــورد ایــن اصــل دو نــوع تلّقــی وجــود 

دارد؛ یــك تلّقــی ایــن اســت کــه وظایــف رییــس جمهــوری در حیطــه ی قــّوه ی مجریــه 

اســت و ایشــان بــه عنــوان مســئول اجــرای قانــون اساســی وظیفــه دارد ایــن مســئولیت 

را انجــام دهــد و بــه عبــارت دیگــر اجــرای قانــون اساســی نیــز در حیطــه قــوه مجریــه 

و نــه فراتــر از آن صــورت می گیــرد؛ تلّقــی دیگــر ایــن اســت کــه رییــس جمهــوری بــه 

عنــوان شــخص دوم کشــور و عالــی تریــن مقــام بعــد از رهبــری، دو وظیفــه بــه عهــده 

دارد: ریاســت ایــن قــّوه و مســئولیت اجــرای قانــون اساســی. بــر ایــن اســاس مســئولیت 

ــر از قــوای دیگــر قــرار  ــون اساســی، رییــس جمهــوری را در موقعیتــی فرات اجــرای قان

می دهــد و از ایــن حیــث می توانــد بــه قــوای دیگــر تذکــر و اخطــار بدهــد. حــال آیــا 

چنیــن برداشــتی از اصــل یکصــد و ســیزدهم درســت اســت یــا خیــر؟ برخــی چنیــن 

برداشــت کــرده انــد: »از آن جــا کــه رییــس جمهــوری در جایــگاه باالترین مقام رســمی 

کشــور بعــد از رهبــری می باشــد، بــر کار دو قــّوه ی دیگــر نظــارت دارد کــه از اصــول 

قانــون اساســی تخطــی نکند....شــاید بتــوان گفــت از ایــن حیــث رییــس جمهــوری 

درجــه ی نازلــه ای از رهبــری اســت«2. البتــه ایــن نظــر، یــك تفســیر شــخصی اســت کــه 

ارزش قانونــی نــدارد. تفســیرهایی کــه ارزش قانونــی دارنــد دو دســته انــد: تفســیرهای 

قانونــی و تفســیرهای قضایــی3. تفســیر قضایــی یعنــی ایــن کــه قاضــی در مقــام 

دادرســی اســت و عمــًا بــه تفســیر قانــون می پــردازد بــه ایــن صــورت کــه یــك اصــل 
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قانــون را بــر یــك قضیــه ی واقعــه تطبیــق می دهــد. تفســیر قانــون عــاّدی نیــز بــر عهــده 

ی مجلــس شــورای اســامی اســت و در نهایــت مفّســر قانــون اساســی شــورای نگهبــان 

اســت. اصــل نــود و هشــتم قانــون اساســی می گویــد: در هــر مســئله ای کــه مربــوط بــه 

قانــون اساســی باشــد تفســیر شــورای نگهبــان فصــل الخطــاب اســت و ارزش حقوقــی 

دارد و تفســیر قانونــی تلقــی می شــود؛ 4. بنــا بــر ایــن در مــورد ایــن کــه مفــاّد اصــل 

یکصــد و ســیزده چــه می گویــد و آیــا ایــن اصــل رییــس جمهــوری را درجــه ی نازلــه ای 

از رهبــری می دانــد یــا نــه، فصــل الخطــاب و برداشــت قانونــی از آن، بســته بــه تفســیر 

شــورای نگهبــان اســت و نظــرات دیگــران ارزش قانونــی نــدارد؛ بلکــه تنهــا نظــر و 

تفســیر شــخصی اســت؛ حّتــی اگــر تفســیر یــك حقــوق دان متبّحــر یــا حّتــی تفســیر خــوِد 

رییــس جمهــوری باشــد؛ زیــرا تفســیر قانونــی و قضایــی در صاحیــت رییــس جمهــوری 

یــا حتــی حقوقدانــان متبحــر کــه جایــگاه قانونــی تفســیر قانــون را نــدارد، نمــی باشــد. 

بنابــر ایــن بهتریــن راه بــرای فهــم درســت ایــن موضــوع ایــن اســت کــه بــه نظــر شــورای 

نگهبــان بــه عنــوان تنهــا مرجــع رســمی تفســیر قانــون اساســی مراجعــه شــود.

در ایــن میــان برخــی حقــوق دانــان می گوینــد: »نظــر شــورای نگهبــان هــم ایــن اســت 

کــه رییــس جمهــوری درجــه ی نازلــه ای از رهبــری اســت« 5. در حالــی کــه اظهــار 

نظرهایــی کــه از شــورای نگهبــان نقــل شــده، نــه تنهــا گویــای این مطلب نیســت بلکه 

برخــاف آن اســتنباط و برداشــت اســت. در توضیــح بایــد گفــت: رییــس جمهــوری 

اول، بنــی صــدر، بــه اســتناد اصــل یکصــد و ســیزده قانــون اساســی نســبت بــه عملکــرد 

ــی قــّوه ی قضاییــه، اعتراضاتی می کنــد و تذکراتی 
ّ
شــورای عالــی قضایــی و بــه طــور کل

می دهــد. شــورای عالــی قضایــی اعتــراض می کنــد کــه نظــارت بــر حســن اجــرای قانون 

اساســی وظیفــه ی قــّوه ی قضاییــه اســت، نــه رییــس جمهــور؛ شــورای نگهبــان نیــز 
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پاســخی می دهــد کــه بعضــی، از آن اســتفاده کــرده انــد کــه: رییــس جمهــور، درجــه ی 

نازلــه ای از رهبــری اســت.

جــواب صریــح شــورای نگهبــان ایــن اســت کــه موضــوع در جلســه ی رســمی شــورای 

ــه ایــن شــرح اظهــار نظــر شــد:  ــان مطــرح شــد و مــورد بررســی قــرار گرفــت و ب نگهب

»رییــس جمهــوری بــا توجــه بــه اصــل یکصــد و ســیزده حــق اخطــار و تذکــر را دارد و 

منافاتــی بــا بنــد ســوم اصــل یکصــد و پنجــاه و شــش نــدارد«. اّمــا نکتــه ای کــه قابــل 

توجــه اســت ایــن کــه در آن زمــان اصــل یکصــد و ســیزده هنــوز بازنگــری نشــده بــود و 

رییــس جمهــوری عــاوه بــر صاحیــت هایــی کــه هــم اکنــون دارد یــك صاحیــت دیگر 

نیــز داشــت و آن حــل اختــاف قــوا و هماهنــگ کــردن کارهــای قــوای ســه گانــه بــود. 

اصــل یکصــد و ســیزده قبــل از تجدیــد نظــر ایــن گونــه بــود: »پــس از مقــام رهبــری، 

رییــس جمهــوری عالــی تریــن مقــام رســمی کشــور اســت و مســئولیت اجــرای قانــون 

اساســی و تنظیــم روابــط قــوای ســه گانــه بــه عهــده ی ریاســت قــّوه ی مجریــه اســت؛ 

 بــه رهبــر مربــوط می شــود”.
ً
جــز در امــوری کــه مســتقیما

ــه موجــب  ــان ب ــده اســت. شــورای نگهب ــی نیام ــچ اصل ــر و اخطــار« در هی تعبیر«تذک

اصــل یکصــد و ســیزده عنــوان کــرده اســت کــه رییــس جمهــوری حــق اخطــار و تذکر به 

شــورای عالــی قضایــی را دارد؛ امــا بعضــی اســتفاده کــرده انــد کــه نظــر شــورای نگهبان 

ایــن اســت کــه رییــس جمهــوری کــه بــه موجــب اصــل یکصــد و ســیزده مســئول اجــرای 

قانــون اساســی اســت، حــق تذکــر و اخطــار را دارد. در حالــی کــه چنیــن نیســت، 

چــون قانــون اساســی بازنگــری نشــده بــود و در آن زمــان رییــس جمهــوری هماهنــگ 

ــه ای  ــن جهــت موقعیــت اشــراف گون ــود و از ای ــه ب ــوای ســه گان ــده ی کارهــای ق کنن

داشــت؛ از ایــن بابــت حــق تذکــر و اخطــار بــه شــورای عالــی قضایــی را داشــت. مؤّیــد 

مــا در ایــن بــاره ایــن اســت کــه رییــس جمهــوری بنــا بــه تفســیر دیگــری کــه شــورای 
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نگهبــان داد، و خــود اینــان ذکــر کــرده انــد، حــق نــدارد واحــدی بــه نــام واحد بازرســی 

دفتــر ریاســت جمهــوری تشــکیل دهــد و تحــت عنــوان بازرســی در کار قــّوه ی مقننــه 

یــا قضاییــه یــا بقیــه ی قــوا دخالــت کنــد6. شــورای نگهبــان دســتور داده اســت کــه بــر 

اســاس اصــل یکصــد و هفتــاد و چهــار قانــون اساســی، بازرســی بایــد از طریــق ســازمان 

بازرســی کّل کشــور صــورت گیــرد. دیــدگاه شــورای نگهبــان در ایــن زمینــه چنیــن اســت: 

آن چــه از اصــل یکصــد و ســیزده در رابطــه بــا اصــول متعــدد و مکــّرر قانــون اساســی 

اســتفاده می شــود ایــن اســت کــه رییــس جمهــوری پاســدار مذهــب رســمی کشــور و 

نظــام جمهــوری اســامی اســت و مســئولیت اجــرای قانــون اساســی و تنظیــم روابــط 

قــوای ســه گانــه را بــه عهــده دارد؛ البتــه ایــن اصــل مربــوط بــه زمانــی بــود کــه هنــوز 

قانــون اساســی بازنگــری نشــده بــود و ریاســت قــّوه ی مجریــه جــز در امــوری کــه 

 بــه رهبــری مربــوط می شــد بــر عهــده ی ریاســت جمهــوری بــود و در رابطه با 
ً
مســتقیما

ــی می توانســت از مقامــات مســئول اجرایــی 
ّ
ایــن وظایــف و مســئولیت ها بــه شــکل کل

و قضایــی و نظامــی توضیحــات رســمی بخواهــد و در مجمــوع مقامــات مســئول 

موظــف بودنــد توضیحــات الزم را در اختیــار ریاســت جمهــوری بگذارند7.بدیهــی 

اســت در آن صــورت رییــس جمهــوری موظــف بــود چنــان چــه جریانــی را مخالــف 

ــون اساســی تشــخیص داد،  مذهــب رســمی کشــور و نظــام جمهــوری اســامی و قان

اقدامــات الزم را انجــام دهــد. بنــا بــر ایــن بــا توجــه بــه بازنگــری در اصــل یکصــد و 

ســیزده در ســال 1368، تشــکیل واحد بازرســی در ریاســت جمهوری با قانون اساســی 

مغایــرت دارد.بــه ویــژه اینکــه در هیــچ جــای قانــون اساســی تصریــح نشــده اســت کــه 

رییــس جمهــوری می توانــد واحــد بازرســی تشــکیل بدهــد. در مــورد نحــوه ی اجــرای 

قانــون اساســی نیــز خــود قانــون اساســی در همیــن فصــل ُنُهــم - کــه همــه ی وظایــف 

رییــس جمهــوری را بــر شــمرده اســت- بایــد در مــورد مســئولیت اجــرای قانــون اساســی 
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جزئیــات را تعییــن می کــرد تــا قضیــه از طریــق یــك قانــون عــاّدی مصــوب مجلــس و 

مــورد تأییــد شــورای نگهبــان حــل شــود. همــان گونــه کــه در مــورد بقیــه ی کارهــای 

رییــس جمهــوری همیــن نکتــه آمــده اســت کــه مثــًا در هــر زمینــه رییــس جمهــوری 

چــه اختیاراتــی دارد و چــه کارهایــی می توانــد انجــام دهــد. بــه عنــوان مثــال ســفیران 

بــه پیشــنهاد وزیــر امــور خارجــه و تصویــب رییــس جمهــوری تعییــن می شــوند. رییــس 

جمهــوری اســتوارنامه ی ســفیران را امضــا می کنــد و اســتوارنامه ی ســفیران کشــورهای 

دیگــر را می پذیــرد. حــال چــرا ایــن در قانــون اساســی آمــده اســت؟ چــون معمــواًل ایــن 

نــوع کارهــا، کارهــای شــخص اول کشــور اســت. قانــون اساســی بــرای حــل ایــن مســئله 

تصریــح کــرده کــه رییــس جمهــوری بــه عنــوان عالــی تریــن مقــام رســمی کشــور بعــد از 

رهبــری، ایــن نــوع کارهــا را انجــام می دهــد و وظایــف ریاســت جمهــوری احصــا شــده 

اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در هیــچ جــای قانــون اساســی، بــه طــور جداگانــه در 

بــاره ی مســئولیت ریاســت جمهــوری در مــورد عــدم اجــرای صحیــح قانــون اساســی 

چیــزی نیامــده اســت.

آن وظایفــی کــه تحــت عنــوان پاســدار مذهــب رســمی کشــور، حافــظ اســتقال و 

حافــظ مرزهــا ذکــر شــده، تأکیــدی اســت بــر اینکــه رییــس جمهــوری بایــد بــه گونــه ای 

عمــل کنــد کــه پاســدار اســتقال کشــور و مذهــب رســمی کشــور هــم باشــد، دیکتاتــور 

نشــود و قــدرت اجرایــی را بــه عنــوان یــك امیــن بــه شــخص بعــد از خــود منتقــل کنــد. 

ایــن تأکیــد هــم ارزش حقوقــی دارد و هــم ارزش قانونــی.

ــاب  ــز از ب ــرای رییــس جمهــوری نی ــون اساســی ب ــوان شــدن مســئولیت اجــرای قان عن

تأکیــد اســت؛ زیــرا تخلــف و نقــض قانــون اساســی بیش تر به وســیله ی قــّوه ی مجریه 

صــورت می گرفــت. کشــور مــا اســتبداد زده بــود و مــردم از اســتبداد مقامــات مجــری 
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می ترســیدند. قانــون اساســی خواســته تأکیــد بیــش تــری در ایــن زمینــه داشــته باشــد.1

1. اصــل یکصدوســیزدهم: »پــس از مقــام رهبــری رییــس جمهــوری عالــی تریــن مقــام رســمی کشــور اســت و مســئولیت 
 بــه رهبــری مربــوط می شــود بــر عهــده 

ً
اجــرای قانــون اساســی و ریاســت قــّوه ی مجریــه را جــز در امــوری کــه مســتقیما

دارد”.
دکتــر حســین مهرپــور، مجلــه ی راهبــرد: مســئولیت رییــس جمهــور در اجــرای قانــون اساســی و جایــگاه هیئــت پــی 

گیــری و نظــارت، شــماره ی 14 و 15، بهــار و تابســتان 77، ص 1 ـ 28.
تفسیر قانون بر مبنای مقام تفسیر کننده ممکن است قانونی، قضایی، شخصی و اداری باشد.

الــف. تفســیر قانونــی: در مــواردی کــه معنــای قانــون بــه درســتی معلــوم نیســت، قانــون گــذار می توانــد بــا وضــع قانون 
دیگــری اراده ی خــود را بیــان کنــد. ایــن تفســیر را بــه اعتبــار مرجــع آن »تفســیر قانونــی« می نامنــد. در قانــون اساســی 
جمهــوری اســامی ایــران طبــق اصــل هفتادوســّوم »شــرح و تفســیر قوانیــن عــاّدی در صاحّیــت مجلس شــورای اســامی 
اســت« و اصــل نودوهشــتم تفســیر قانــون اساســی را در صاحّیــت شــورای نگهبــان نهــاده اســت. ب. تفســیر قضایــی: 
ایــن تفســیر بــه وســیله ی دادرســان در دعــاوی بیــن اشــخاص انجــام می شــود و اعتبــار آن محــدود بــه همــان دعــوی 
اســت. در بــاره ی مــاّده ی پنــج قانــون آییــن دادرســی مدنــی می گویــد: »دادگاه هــر دعــوی را بــا قانــون تطبیــق کــرده و 
ــی رأی بدهــد«. ذیــل اصــل هفتادوســّوم نیــز ناظــر 

ّ
حکــم آن را تعییــن می نمایــد و نبایــد بــه طــور عمــوم و قاعــده ی کل

بــه چنیــن تفســیری اســت کــه می گویــد: »... مفــاّد ایــن اصــل مانــع از تفســیری کــه دادرســان در مقــام تمیــز حــق، از 
قوانیــن می کننــد نیســت«. ج. تفســیر شــخصی: تفســیری را کــه دانشــمندان حقــوق در آثــار خــود از قوانیــن می کننــد بــه 
ایــن لحــاظ کــه جنبــه ی رســمی نــدارد و مقــام عمومــی عهــده دار آن نیســت »تفســیر شــخصی« می نامنــد. د. تفســیر 
اداری: از لحــاظ نظــری مقــام هــای اداری حــق شــرح و تفســیر قوانیــن را ندارنــد؛ زیــرا نــه تنهــا اصل هفتاد و ســوم قانون 
اساســی جمهــوری اســامی ایــران آن را مخصــوص مجلــس شــورا و دادگاه هــا در مقــام تمیــز حــق کــرده اســت وظیفــه ی 
اجرایــی و اداری نیــز ایجــاب می کنــد کــه امــور اداری در سیاســت حقوقــی دخالــت نکنــد و تفســیر مقــام هــای اداری از 
قوانیــن، بــرای محاکــم الــزام آور نیســت و در زمــره ی تفســیرهای شــخصی می آیــد. )برگرفتــه از: دکتــر ناصــر کاتوزیــان، 

فلســفه ی حقــوق، ج 2، ص 216.
اصــل نودوهشــتم: »تفســیر قانــون اساســی بــه عهــده ی شــورای نگهبــان اســت کــه بــا تصویــب ســه چهــارم آنــان انجــام 

می شــود”.
ر. ك: دکتر حسین مهرپور، پیشین.

بــرای مطالعــه ی نظــر شــورای نگهبــان کــه در تاریــخ 60/11/1 در پاســخ بــه رییــس جمهــوری وقــت اعــام شــده اســت، 
ر.ك: دکتــر حســین مهرپــور، پیشــین.

اصــل یکصدوســیزدهم قبــل از بازنگــری ســال 1368 چنیــن بــود: »پــس از مقــام رهبــری رییــس جمهــوری عالــی تریــن 
مقــام رســمی کشــور اســت و مســئولیت اجــرای قانــون اساســی و تنظیــم روابــط قــوای ســه گانــه ریاســت قــّوه ی مجریــه 
 بــه رهبــری مربــوط می شــود بــر عهــده دارد«. چنــان کــه ماحظــه می شــود در ایــن اصــل 

ً
را جــز در امــوری کــه مســتقیما

»تنظیــم روابــط قــوای ســه گانــه« بــا رییــس جمهــوری بــود و الزمــه ی چنیــن اختیــاری ایــن بــود کــه بتوانــد اقداماتــی در 
راســتای آن هــا انجــام دهــد؛ در حالــی کــه پــس از بازنگــری قانــون اساســی در ســال 1368 طبــق اصــل یکصدودهــم بنــد 

هفتــم »تنظیــم روابــط قــوای ســه گانــه« بــه رهبــری واگــذار شــده اســت.
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جایــگاه ریاســت جمهــوری در نظــام جمهوری اســامی، اهمّیــت آن و اهّمّیت 
انتخابــات آن نســبت بــه ســایر انتخابات هــای دیگر چیســت؟ 

مقدمه:

ــوی و مــادی اعضــای خــود را در  ــد نیازهــای معن ــه بتوان ــن ک ــرای ای هــر جامعــه ای ب
جریــان یــك زندگــی معقــول تأمیــن نمایــد، الزم اســت کــه نهاد هــای مربــوط بــه ایــن 
هــدف را در خــود بــه وجــود آورد.در یــك جامعــه دینی حاکمیــت از آن خدا بوده و بر 
اســاس دســتورات دینــی در زمــان غیبــت امــام معصــوم؟ع؟  تنهــا حاکــم مشــروع، ولــی 
فقیــه بــوده و او موظــف اســت جامعــه را در مســیر دیــن و ارزشــهای الهــی هدایــت 
نمایــد, و بــر همیــن اســاس بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی بــا رهبری هــای مدبرانــه 
امــام خمینــی ره، قانــون اساســی در کوتاه تریــن زمــان ممکــن تدویــن گردید.بر  اســاس 
ایــن قانــون کــه ملهــم از دســتورات الهــی و اعتقــادات جامعــه دینــی ایــران بــود، 
نهاد هــای حکومتــی تعریــف و حــوزه اختیــارات آن هــا نیــز بــه خوبــی روشــن شــد.بر 
اســاس ایــن قانــون یکــی از نهادهــای مهــم حکومــت ریاســت جمهــوری می باشــد و 
رئیــس جمهــور طــی انتخابــات کشــوری و بــا رأی اکثریــت مــردم بــرای چهــار ســال 
انتخــاب می شــود.رئیس جمهــور می توانــد در صــورت کســب رأی تــا چهــار ســال دیگــر 

نیــز بــه عنــوان رئیــس جمهــور باقــی بمانــد.1

اهّمّیت ریاست جمهوری

رئیس جمهور بازوی اجرایی رهبری و نماینده اجرایی مردم

بــر اســاس اصــول و اعتقــادات دینــی حکومــت جامعــه اســامی در زمــان غیبــت بــه 
عهــده فقیهــی اســت کــه بــه صــورت عــام از ســوی امــام معصــوم؟ع؟ بــه عنــوان حاکم 
جامعــه اســامی منصــوب شــده اســت.اما همیــن امــر منافاتــی نــدارد بــا ایــن کــه 
فقیــه نیــز در جهــت پیشــبرد جامعــه بــا توجــه بــه احــکام و قوانیــن دینــی مشــاوران، 

1. رئیــس جمهــور بــرای مــّدت چهــار ســال بــا رأی مســتقیم مــردم انتخــاب می شــود و انتخــاب مجــدد او بــه صــورت 
متوالــی تنهــا بــرای یــك دوره بامانــع اســت قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، اصــل114.
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معاونــان و بــازوان اجرایــی نیــز داشــته باشــد.بر همیــن اســاس در قانون اساســی قوای 
ــوده و از آن  ــه ب ــوا قــوه مجری ــن ق ــه یکــی از ای ــی شــده اســت ک ــه پیــش بین ســه گان
 توســط مــردم انتخــاب شــده و بســیاری از امــور اجرایــی 

ً
جــا کــه رئیــس آن مســتقیما

در حیطــه قانــون اساســی بــه او ســپرده می شــود، مهمتریــن بــازوی اجرایــی رهبــری 
محســوب می شــود.

نما ینده كشور در مجامع رسمی:

رئیــس جمهــور بــه عنــوان نماینــده ملــت در مجامــع رســمی محســوب شــده و از طرف 
آنــان ســخن می گوید.عــاوه بــر ایــن دیپلماســی کشــور زیــر نظــر رئیــس جمهــور اســت 
و لــذا در صورتــی کــه فــرد صالــح و شایســته ای انتخــاب شــود، نقــش اساســی در حفــظ 
م سیاســی یــك جامعــه دینــی اســت، 

ّ
عــزت و آبــروی بیــن المللــی کــه از اصــول مســل

خواهــد داشــت و ایــن همــان چیــزی اســت کــه وظیفــه انتخــاب کننــدگان را نیــز بســیار 
خطیــر می ســازد.

رئیس جمهور حافظ ارزشها و منافع ملی 
بــر اســاس قانــون اساســی رئیــس جمهــور نقــش اساســی در حفــظ ارزشــهای دینــی 
جامعــه نیــز دارد و بــر همیــن اســاس یکــی از مفــاد مهــم ســوگند رئیــس جمهــور تعهــد 
بــه حفــظ مبانــی دینــی و ارزشــی جامعــه می باشد.قســمتی از متــن ایــن ســوگند چنین 
اســت؛ » مــن بــه عنــوان رئیــس جمهــور در پیشــگاه قــرآن کریــم و در برابــر ملــت ایــران 
ــه پاســدار مذهــب رســمی و نظــام  ــم ک ــاد می کن ــادر متعــال ســوگند ی ــد ق ــه خداون ب

جمهــوری اســامی و قانــون اساســی کشــور باشــم.«1

اهّمّیت انتخابات ریاست جمهوری:

نماد اقتدار و مردم ساالری دینی:
اگــر چــه تعییــن حاکــم در جامعــه اســامی از آن خــدا بوده و به همیــن علت در زمان 

1. همان، اصل121.
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غیبــت امــام معصــوم؟ع؟ ولــی فقیــه اداره امــور جامعــه را بــه عهــده می گیــرد، امــا در 
عیــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه تــا زمانــی کــه یــك حکومــت از پشــتیبانی مردمــی 
برخــوردار نباشــد، نخواهــد توانســت بــه موفقیــت قابل توجهی دســت داشــته باشــد.
لــذا انتخــاب رئیــس جمهــور نقطــه عطــف مهمــی اســت کــه اعضــای جامعــه در آن بــه 
میــدان آمــده، ایفــای نقــش می کننــد و در عیــن حــال مردم ســاالری دینــی کــه بــه تعبیــر 
ــارت اســت از اینکــه تشــکل  ــه ای »عب ــر معظــم انقــاب حضــرت آیــت اهلل خامن رهب
ــل  ــرد.«،1 تحقــق می یابد.نکتــه قاب ــه وســیله اراده و رأی مــردم صــورت بگی نظــام ب
توجــه آنکــه در چنیــن فراینــدی و بــه واســطه ایــن پشــتوانه مردمــی، امنیــت و اقتــدار 

ملــی و بیــن المللــی حکومــت اســامی تقویــت می شــود.

2(انتخابات نماد همبستگی و مشاركت:

اگــر چــه هــر انتخاباتــی در نظــام اســامی بــه نوعــی همبســتگی را در میــان مــردم 
کــه در  افزایــش می دهــد، امــا در عیــن انتخابــات ریاســت جمهــوری از آن جهــت 
آن یــك فــرد از ســوی تمــام اعضــای کشــور انتخــاب میشــود نقــش مهمــی در ایجــاد 
همبســتگی و افزایــش مشــارکت دارد چراکــه یــك فــرد بــه عنــوان نماینــده همــه اقــوام 
ــن خــود عاملــی اســت  ــران هســتند و ای و مناطقــی اســت کــه در محــدوده کشــور ای
کــه آن هــا احســاس کننــد کــه بــه یــك ملــت، منطقــه و دیــن تعلــق دارنــد و بــر همیــن 
اســاس بــر اشــتراکات تأکیــد کــرده و نقــاط اختــاف را نادیــده گیرند کــه حداقل نتیجه 
آن ایــن اســت کــه دیگــر نیروهــا و هزینه هــای جامعــه صــرف مســائل جانبــی نگــردد.
لذاســت کــه در فرهنــگ قــرآن تأکیــد فــراوان بــر دوری از تفرقه شــده و اعضای جامعه 

اســامی بــه وحــدت و یکپارچگــی دعــوت شــده اســت.2
همچنین باید توجه داشــت که نفس شــرکت در انتخابات، »روح نشــاط و احســاس 
مســؤولیت را همیشــه در جامعــه زنــده نگــه  ]مــی[ دارد.«3 و روحیــه خودبــاوری را 

1. نــرم افــزار حدیــث والیــت )نســخه 1/1(، مؤسســه تنظیــم و نشــر، ســخنرانی در تاریــخ 1379/9/12.مــاده مــردم 
ســاالری دینــی.

2. و اعتصموا بحبل اهلل جمیعا و ال تفرقوا، قرآن مجید، آیه 103 سوره آل عمران.
3. سخنرانی رهبر معظم انقاب در مشهد، 1384/1/1.
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در میــان مــردم تقویــت می کند.چراکــه در چنیــن فراینــدی مــردم احســاس می کننــد 
کــه در سرنوشــت جامعــه خــود دخالــت دارند.بــه ویــژه اگــر توجــه داشــته باشــیم کــه 
هــر فــرد توانایــی هــای محــدودی دارد و در جابجایــی هایــی کــه صــورت می گیــرد، 
هــم افــراد تــازه نفــس بــه میــدان می آینــد و هــم مــردم بــا دیــدن گــروه  کاری جدیــد بــه 

پیشــرفتها و آرمانهــا امیدوارتــر می شــوند.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

ــی سیاســی  ــی، ناشــر: ســازمان عقیدت ــدار مل ــر اقت ــات ریاســت جمهــوری مظه انتخاب
ــر سیاســی. ــروی انتظامــی، دفت نی

پرســش ها و پاســخ ها، آیــت اهلل مصبــاح یــزدی، قــم، مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی 
امــام خمینــی؟هر؟.
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ــت هشــتم مطــرح  ــه در دول ــوری ک ــارات ریاســت جمه ــش اختی الیحــه افزای
ــا آن چــه بــود؟  شــده بــود چــه بــود و علــت مخالفــت ب

بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال در ابتــدا متــن الیحــه افزایــش اختیــارات ریاســت 
جمهــوری آورده می شــود و در ادامــه بــه نکاتــی چنــد از ایراداتــی کــه بــه آن وارد شــده 

بــود خواهیــم پرداخــت. اّمــا الیحــه اختیــارات از ایــن قــرار اســت:
الیحــه قانونــی اصــاح مــواد فصــل دوم قانــون تعییــن حــدود و وظایــف و اختیــارات 
و مســؤولیت هــای ریاســت جمهــوری اســامی ایــران مصــوب22/8/1365 مجلــس 
شــورای اســامی تحــت عنــوان »مســولیت رئیــس جمهــور در اجــرای قانــون اساســی« 

مــاده 1. متــن زیــر بــه ذیــل مــاده 13 اضافــه می شــود:
رئیــس جمهــور می توانــد وظایــف مربــوط بــه نظــارت، کســب اطــاع، بازرســی، 
پیگیــری و بررســی را از طریــق هیأتــی متشــکل از افــراد صاحــب نظــر در امــور حقوقــی 
و اجرایــی بــه نــام هیــأت پیگیــری و نظــارت بــر اجــرای قانــون اساســی، انجــام 
ــس  ــأت منصــوب از ســوی رئی ــا هی ــد، ب ــی موظفن ــه دســتگاه هــای حکومت دهــد. کلی
جمهــور همــکاری الزم را نمــوده و بــه مکاتبــات هیــأت در ارتبــاط بــا قانــون اساســی 
و چگونگــی اجــرا یــا نقــض آن در اســرع وقــت مناســب، حداکثــر ظــرف مــدت دو 
مــاه از تاریــخ وصــول، پاســخ الزم را همــراه بــا توضیحــات کافــی ارائــه داده و کلیــه 
اطاعــات، اســناد و مــدارك درخواســت شــده را در اختیــار هیــأت قــرار دهنــد و امــکان 

ــد. بازرســی را فراهــم نماین
تبصره:متخلــف جهــت پیگــرد قانونــی بــه مراجــع صالــح معرفــی می شــود و در 
صــورت اثبــات تخلــف بــه ســه مــاه تــا یــك ســال انفصــال از خدمــات دولتــی محکــوم 

خواهــد شــد.
ماده 2ـ ماده 14 به شرح زیر اصاح و دو تبصره به آن الحاق می شود.

مــاده 14ـ در صــورت توقــف، نقــض یــا عــدم اجــرای اصلــی از اصــول قانــون اساســی، 
رئیــس جمهــور در اجــرای وظایــف خویــش بــرای اجــرای قانــون اساســی بــه نحــو 
توقــف  دســتور  ضمــن  می توانــد  منظــور  ایــن  بــرای  و  می نمایــد  اقــدام  مقتضــی 
تصمیمــات و اقدامــات انجــام شــده بــر خــاف قانــون اساســی، مراتــب را بــه اطــاع 
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باالتریــن مقــام مســوول مربوطــه در هــر یــك از قــوا و نهادهــای حکومتــی برســاند و 
علــت توقــف، نقــض یــا عــدم اجــرا را خواســتار گــردد، مقــام مســؤل موظــف اســت در 
اســرع وقــت مناســب، حداکثــر ظــرف مــدت دو مــاه پاســخ خــود را مشــروحا و بــا ذکــر 
دلیــل بــه اطــاع رئیــس جمهــور برســاند، در صورتــی کــه پــس از بررســی و تشــخیص 
رئیــس جمهــور، توقــف یــا نقــض یــا عــدم اجــرا همچنــان ثابــت باشــد، رئیــس جمهــور 
نســبت بــه اجــرای اصــل یــا اصــول مربوطــه و رفــع عــوارض ناشــی از تخلــف، اقــدام 
الزم را معمــول و از جملــه دســتور توقــف تصمیمــات و اقدامــات انجــام شــده بــر 
خــاف قانــون اساســی را صــادر می نمایــد. و پرونــده امــر را بــرای تعقیــب متخلــف، 
ــا  ــار اول یــك ت ــرای ب ــح اداری و قضایــی ارســال مــی دارد. متخلــف ب بــه مراجــع صال
ســه ســال و در صــورت تکــرار بــه انفصــال دائــم از خدمــات دولتــی محکــوم می شــود.
تبصــره 1. در صورتــی کــه بــه تشــخیص رئیــس جمهــور، پس از بررســی های کارشناســی 
از جملــه کســب نظــر هیــأت پیگیــری و نظــارت بــر اجــرای قانــون اساســی، تصمیــم 
قضایــی صــادره از ســوی مراجــع قضایــی، مغایــر قانــون اساســی باشــد، رئیــس جمهور 
درخواســت نقــض آن را بــه شــعبه ای خــاص در دیــوان عالــی کشــور متشــکل از یــك 
ــه همگــی  ــی کشــور ک ــوان عال ــأت عمومــی دی ــه انتخــاب هی رئیــس و دو مستشــار ب

دارای پایــه 11 قضایــی باشــند ارجــاع می دهــد.
ــت قضــات مــاك عمــل  ــور انجــام و نظــر اکثری رســیدگی توســط قضــات شــعبه مزب
خواهــد بــود. هنــگام رســیدگی هیأتــی مرکــب از ســه حقوقــدان بــه انتخــاب مجلــس 
شــورای اســامی و ســه حقوقــدان بــه انتخــاب هیــأت وزیــران در جلســه حضــور 

خواهنــد داشــت و نظــرات و توضیحــات خــود را بــه شــعبه ارائــه خواهنــد کــرد.
درخواســت نقــض تصمیــم قضایــی از ســوی رئیــس جمهــور موجــب توقــف اجــرای آن 

و آثــار و تبعــات آن تــا پایــان رســیدگی می شــود.
در صــورت نقــض تصمیــم از ســوی شــعبه مزبــور، پرونــده جهــت رســیدگی بــه مرجــع 
قضایــی صالــح ارســال می شــود و آن مرجــع مکلــف بــه تبعیــت از نظــر شــعبه خــاص 

دیــوان عالــی کشــور خواهــد بــود.
تبصــره 2. رئیــس جمهــور می توانــد از طریــق تعییــن بودجــه ای خــاص نســبت بــه 
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جبــران خســارات و لطمــات وارده بــه شــهروندان بــه جهــت نقــض حقــوق اساســی 
شــناخته شــده آن هــا از قانــون اساســی اقــدام نمایــد.

ماده 3. ماده 15 به شرح زیر اصاح می شود:
مــاده 15. بــه منظــور اجــرای صحیــح و دقیــق قانــون اساســی، رئیــس جمهــور حــق 
دارد بــه باالتریــن مقــام هــر یــك از نهادهــای حکومتــی و قــوای ســه گانــه تذکــر و 

اخطــار دهــد.
ترتیــب اثــر نــدادن بــه تذکــر و اخطــار رئیــس جمهــور، می توانــد بــه اقدامــات مذکــور 

در مــاده 14 ایــن قانــون و تبصــره 1 آن منجــر شــود.

ماده 4. ماده 16 به شرح زیر اصالح می شود:

مــاده 16. رئیــس جمهــور می توانــد ســالی یــك بــار گــزارش مــوارد توقــف و عــدم اجــرا 
و یــا نقــض قانــون اساســی را بــا تصمیمــات متخــذه و ذکــر موانــع و مشــکات، تنظیــم 
و بــه اطــاع مجلــس شــورای اســامی برســاند. گــزارش رئیــس جمهــور در جلســه علنــی 

مجلــس قرائــت می شــود.
 مــردم را از طــرق 

ً
ــد، مســتقیما ــد هــر گاه الزم بدان ــن رئیــس جمهــور می توان همچنی

مقتضــی در جریــان مــوارد عــدم اجــرا یــا نقــض قانــون اساســی و اقداماتــی کــه انجــام 
داده، قــرار دهــد.

1381/6/31 رئیس جمهور.
بــا مطالعــه آنچــه بــه عنــوان متــن الیحــه از ســوی رئیــس جمهــور وقــت بــه مجلــس 
شــورای اســامی ارائه شــده بود می توان گفت که متاســفانه الیحه از نظر کارشناســی 
ــه در  ــی اســت ک ــات و ضعــف های ــوده و دارای ابهام ــی برخــوردار نب از دقــت باالی
هنــگام طــرح آن بــا ایــرادات حقوقــی مواجــه گردیــد کــه الزم می بینیــم در ضمــن 
چنــد نکتــه بــه طــور اختصــار بــه برخــی از ایــن مــوارد اشــاره خواهیــم کــرد. امــا پیــش 
از پرداختــن بــه اصــل ایــرادات ضــروری اســت متذکــر شــویم کــه محــل بحــث موافقیــن 
ــه »مســئولیت  ــون اساســی ک ــارت از اصــل 113 قان ــن عب ــن الیحــه، ای ــن ای و مخالفی
 به رهبری 

ً
اجــرای قانــون اساســی و ریاســت قــوه مجریــه را جــز در امــوری کــه مســتقیما
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مربــوط می شــود، بــر عهــده دارد« می باشــد و یکــی از مــواردی کــه باعــث گردیــد ایــن 
الیحــه مطــرح گــردد، البتــه از نــگاه موافقیــن همیــن بــوده اســت. اّما ســوال این اســت 
کــه عبــارت »مســوولیت اجــرای قانــون اساســی« مذکــور در اصــل 113 در حــال حاضــر 

بــه چــه مفهــوم اســت؟
آن چــه کــه منطقــی بــه نظــر می رســد بایــد مســؤولیت اجــرا را در چارچــوب وظایــف و 
اختیاراتــی کــه اصــول دیگــر قانــون اساســی بــرای رئیــس جمهــور تعییــن کــرده، تفســیر 
نمــوده و حتــی اگــر مســؤولیت اجــرا را مطلــق تلقــی کنیــم بــه ناچــار اصــول دیگــر 
ــص  قانــون را کــه اختیــارات وی را در حــدود مشــخصی محــدود کــرده انــد، بایــد مخّصِ
ــه  ــن را ب ــه هــر رک ــوط ب ــرد و مســؤولیت اجــرای اصــول مرب مفهــوم عــام آن تلقــی ک

عهــده همــان رکــن بدانیــم.
بنیادیــن  اصــول  از  یکــی  اصــل 57  در  مذکــور  قــوای  تفکیــك  اصــل  اینکــه  دیگــر 
ــردم ســاالری اســت و هــر  ــر اصــول م ــی ب ــوری اســامی و هــر نظــام مبتن نظــام جمه
ــر دیگــری باشــد اســتثناء  ــه و نظــارت یکــی از قــوا ب امــر دیگــری کــه مســتلزم مداخل
محســوب می شــود کــه اوال بایــد در قانــون اساســی تصریــح شــود و ثانیــا اینکــه اگــر 
تفســیر یــا تحلیــل و برداشــتی صــورت می گیــرد نمی توانــد بــه طــور اطــاق باشــد بلکــه 
می بایســت تفســیر، کامــًا مضّیــق بــوده و در چارچــوب همــان اســتثناء تفســیر شــود.1
بنابرایــن بــا مطالعــه و توجــه بــه مــواد ایــن الیحــه ایــن مــوارد از نــگاه مخالفین الیحه 

مطــرح گردیده اســت:
1. در مــاده یــك بــرای رئیــس جمهــور و هیئــت منصــوب وی صاحیــت نظارت، کســب 
اطــاع و بازرســی و پــی گیــری و بررســی قائــل شــده اســت، لــذا اواًل بایــد گفــت قانــون 
اساســی حقــی بــرای نظــارت رئیــس جمهــور قائــل نشــده اســت و از آن جــا کــه در 
 از عبــارت »اجــرا« اســتفاده شــده، حمــل آن بــر نظــارت و صاحیــت 

ً
اصــل 113 صرفــا

مداخلــه در ســایر قــوا، توســعه دادن مفهــوم آن اســت کــه بــر خــاف اصــول حقوقــی 
ــا   اینکــه همــان گونــه کــه گفتــه شــد، اجــرا ب

ً
ــا و منطــوق قانــون اساســی اســت، ثانی

1. عباســعلی عظیمــی شوشــتری، کیهــان 83/9/10 ص 12 ش 17538 هــم چنیــن رجــوع شــود بــه مقالــه دکتــر محمــد 
شــریف )مجموعــه مقــاالت(، نظــارت اســتصوابی روابــط عمومــی دفتــر تحکیــم وحــدت، ص 20.
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نظــارت متفــاوت اســت و چــون ایــن امــر، اســتثنایی بــر اصــل تفکیــك قواســت، نمــی 
بایســت تفســیر موّســع از آن صــورت گیــرد.

2. در تبصــره مــاده 3 از کلمــه »مراجــع صالــح« اســتفاده شــده، ایــن مراجــع صالــح 
چــه کســانی هســتند؟ چــه کســی و چــه مرجعــی می بایســت ایــن مراجــع صالــح 
ــوان اســتنباط کــرد کــه چــون متخلــف  ــوای ایــن تبصــره می ت را تعییــن کنــد؟ از محت
توســط هیئــت پیگیــری رئیــس جمهــور معرفــی می شــود، در نتیجــه هــر مرجعــی را که 
خــود صالــح تشــخیص داد می توانــد بــرای پیگیــری انتخــاب و تعییــن کنــد، در نتیجــه 
اگــر بــه عنــوان مثــال هیئــت تشــخیص داد کــه رئیــس جمهــور خــود مرجع صالح اســت 
می توانــد وی را بــه عنــوان مرجــع، معرفــی کنــد. در چنیــن صورتــی رئیــس جمهــور 
حــق خواهــد داشــت بــه عنــوان یــك قاضــی حکــم انفصــال بــرای متخلــف ـ هــر کــس 

کــه باشــدـ  را صــادر کنــد.
در تبصــره ایــن مــاده از عبــارت »کلیــه دســتگاه هــای حکومتــی« اســتفاده شــده بــا 
عنایــت بــه اطــاق ایــن عبــارت، هیئــت می توانــد حتــی رؤســای قــوای دیگــر و رهبــری 
را نیــز مــورد رســیدگی قــرار دهــد، رســیدگی ای کــه منجــر به انفصــال از خدمات دولتی 

بــه مــدت ســه مــاه تــا یــك ســال شــود.
3. رئیــس جمهــور بــر اســاس ایــن مــاده می توانــد دســتور توقــف فرامیــن رهبــری را کــه 
بــه موجــب بنــد 8 اصــل 110 بــرای حــل معضــات نظــام صــادر شــده انــد بــه دلیــل 

اینکــه مغایــر قانــون اساســی تشــخیص می دهــد، صــادر کنــد.
رئیــس جمهــور بــر اســاس ایــن مــاده می توانــد در صورتــی کــه برخــی از مصوبــات 
مجلــس را خــاف قانــون اساســی تشــخیص داد لغــو کنــد و یــا از اجــرای آن جلوگیــری 

کنــد، حتــی اگــر شــورای نگهبــان آن را تاییــد کــرده باشــد.
رئیــس جمهــور طبــق الیحــه اجــازه دارد کــه در کار هیئــت نظــارت شــورای نگهبــان 
بــر انتخابــات بــه طــور عمــوم مداخلــه کنــد رئیــس جمهــور می توانــد بــه اســتناد نقــض 

قانــون اساســی اقــدام بــه انفصــال اعضــای شــورا نمایــد.
4. تبصــره 1 مــاده 14 الیحــه پیشــنهادی بــرای رئیــس جمهــور صاحیــت قضایــی 
ــد یــك  ــه او حــق می دهــد احــکام مراجــع قضایــی را مانن ــل شــده اســت و ب ــز قائ نی
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رکــن قضایــی در صورتــی کــه مغایــر قانــون اساســی تشــخیص دهــد بــه حالــت تعلیــق 
درآورد حتــی اگــر ایــن احــکام از طــرف باالتریــن مرجــع قضایــی کشــور یعنــی دیــوان 
عالــی کشــور صــادر شــده باشــد.1 بنابــر آن چــه کــه در ایــن مــواد الیحــه یــادآور شــدیم، 
بایــد متذکــر گردیــد کــه بــر اســاس اصــل 113 قانــون اساســی نمی توان چنیــن اختیاراتی 

بــه رئیــس جمهــور اعطــا کــرد و روح قانــون اساســی2 بــا آن منافــات دارد. 

1. عباسعلی شوشتری، کیهان 81/9/13 ص 12 ش 17541.
ــه حقــوق اساســی نهادهــای سیاســی جمهــوری اســامی، ســید جــال الدیــن مدنــی، ناشــر مولــف  ــد ب 2. رجــوع کنی

1375 ص 232.
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مطالبات قانونی مردم از رئیس جمهور چیست؟ 
دربــاره مطالبــات مــردم از دولــت و بــه ویــژه رئیــس جمهــور نظــرات متفاوتــی 
ابــراز می شــود برخی هــا مهم تریــن مطالبــات مــردم را توســعه سیاســی و آزادی هــای 
سیاســی اجتماعــی بیــان می کننــد، برخی هــا عقیــده دارنــد مهم تریــن وبیشــترین 
مطالبــات مــردم ناظــر بــه مســائل اقتصــادی و رفــع معضــات اقتصــادی و تــورم 
ــه ازدواج و مســکن و… می باشــند. ــکاری و ایجــاد اشــتغال و فراهــم آوردن زمین وبی
ممکــن اســت دیدگاههــا و ادعاهــای متفــاوت دیگــری هــم موجود باشــد بــرای این که 
بتوانیــم یــك معیــار ثابــت و منطقــی بــه دســت دهیــم تا بشــود بــا آن مطالبات حقیقی 
مــردم را مشــخص کــرد بــه گونــه ای کــه دیگــر جــای مجادلــه و هیاهوی سیاســی نباشــد 

بــه دو نکتــه اشــاره می رود:
ــان  ــول همــه  مــردم و گروههــا اســت در می ــه مــورد قب ــاق مشــترك ک ــك میث  هــرگاه ی
م اســت کــه آن نقطــه مشــترك و 

ّ
نباشــد ایــن گونــه نزاع هــا طبیعــی اســت و پــر مســل

ــه آن ختــم می شــود و در همــه نگاههــا  منشــوری کــه همــه اجــزای نظــام اســامی ب
محتــرم می نمایــد قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه همــه اشــخاص 
را فصل الخطــاب  اّدعــا( آن  نظــام )الاقــل در  گــروه هــای داخــل در مجموعــه  و 
می داننــد. پــس قانــون اساســی می توانــد در ایــن زمینــه هــم خطــوط کلــی مطالبــات 

مــردم را روشــن کنــد.
اگــر کســی بگویــد از کجــا معلــوم اســت کــه مــردم همــان مطالباتــی را دارنــد کــه قانون 
اساســی بیــان می کنــد پاســخ ایــن اســت اواًل: مــردم هــر مســؤولی را کــه در چهارچــوب 
، ایــن قانــون عهــد و میثاقــی اســت 

ً
قانــون اساســی انتخــاب می کننــد، عقــا و قانونــا

بیــن مــردم و مســؤول منتخــب مــردم و ایــن امــری واضــح اســت.
: خــود قانــون اساســی بیانگــر یــك ســری اهــداف بــرای نظــام اســامی و دولــت 

ً
و ثانیــا

جمهــوری اســامی بــوده کــه همگــی در جهــت داشــتن یــك زندگــی ســعادتمند و نیــز 
ــده اســت  ــن گردی ــا و آخــرت انســان ها تدوی ــوی و دنی ــن نیازهــای مــادی و معن تأمی
کــه بــه دالیــل گوناگونــی هنــوز بخشــی از آن هــا تحقــق نیافتــه اســت، و کســی هــم 
نمی توانــد مّدعــی بشــود کــه نــه، مــردم مــا ایــن آرمانهــا و هدفهــای ذکــر شــده در 
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ــون اساســی، جــزِء مطالبات شــان نیســت. قان
حــال یــادآوری آن اصــول و ذکــر آن هــا خــودش بهتریــن دلیــل اســت بــر ایــن کــه جــای 
عمــل بــه قانــون اساســی در ایــن زمینه هــا( نســبتا خالــی اســت و از طرفــی طــرح 
ــر از این هــا کــه منعکــس کننــده مشــکات جامعــه  مطالباتــی واهــی بــرای مردم، غی
ــه دنبالــش انحــراف از اصــول قانــون اساســی و انحــراف از تأمیــن  اســت چــه بســا ب
نیازهــای عینــی مــردم را بــه دنبــال خواهــد داشــت. در اینجــا بــد نیســت بــه بعضــی 
وظایــف رئیــس جمهــور کــه در قانــون اساســی آمــده اســت که در پرتــو آن نیز مطالبات 
عمومــی نیــز مصادیــق خــودش را پیــدا می کنــد، بپردازیــم. رئیــس جمهــور طبــق اصــل 
 بــه رهبــری 

ً
کــه مســتقیما 113 مســؤولیت اجــرای قانــون اساســی را جــز در امــوری 

مربــوط می شــود دارد.

اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:

ایجــاد محیــط مســاعد بــرای رشــد فضائــل اخاقــی بــر اســاس ایمــان و تقــوا،  و مبــارزه 
بــا کلیــه مظاهــر فســاد و تباهــی«

واضــح اســت کــه ایجــاد محیــط مســاعد بــرای رشــد فضائــل اخاقــی در پرتــو نشــر 
و گســترش و ترویــج معــارف عالــی اســامی اســت، و ایــن در صورتــی اســت کــه مــا 
ایمــان جامعــه را بــه دســت خودمــان در معــرض تندبادهــا و امــواج شــك و تردیــد و 
بی ایمانی هــا قــرار ندهیــم. »مبــارزه بــا کلیــه مظاهــر فســاد و تباهــی« یکــی از شــرایط 
وجــود محیــط مســاعد بــرای رشــد فضائــل اخاقــی دانســته شــده اســت. یعنــی بــرای 
ایجــاد محیطــی پــاك و بــا تقــوا عــاوه بــر کارهــای ایجابــی و ترویــج معــارف و اخــاق 
 الزم اســت. فــرض بفرمائیــد در 

ً
اســامی و امــر بــه معــروف، کارهــای ســلبی نیــز حتمــا

یــك شــهر یکصدهزارنفــری 99% مــردم مؤمــن و متقــی باشــند و همــه هنجارهــای دینی 
و ارزشــی جامعــه را رعایــت کننــد و فقــط 1% مــردم چنیــن هنجارهایــی را مراعــات 
ننماینــد. یعنــی در یــك شــهر یکهزار نفــر عفــت و اخــاق عمومــی را و امنیــت مــردم را 
نقــض کننــد آیــا ایــن جامعــه کوچــك می توانــد محیطــی مســاعد بــرای رشــد فضائــل 
اخاقــی باشــد؟ آیــا کــودك و نوجــوان و خانواده هــای مــردم بــه واســطه همیــن یــك 
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درصــد در معــرض خطــر و تعــدی و در نتیجــه انحــراف قــرار می گیرنــد یــا خیــر؟ پاســخ 
کــه عــاوه بــر کارهــای اثباتــی و  روشــن اســت پــس خواننــده گرامــی اذعــان دارد 
ایجابــی بایــد در مــواردی بــا نقــض کننــدگان اخــاق و عفــت عمومــی برخــورد شــود و 
جــری نمــودن چنیــن افــرادی بــا شــعارهایی ماننــد آزادی و برداشــتن رعــب و هیبــت 
ــه اتفــاق افــراد  ــه اکثریــت قریــب ب عدالــت اســامی از دلهــای تبهــکاران، خیانــت ب
جامعــه یــا کل افــراد جامعــه اســت. حتــی خیانــت بــه خــود افــراد تبهــکار، چــرا کــه 
چــه بســا آن هــا نیــز در صــورت برخــورد شایســته حکومــت بــا آن هــا ســرجای خــود قــرار 

گرفتــه و زندگــی متعارفــی بــرای خــود در پیــش گیرنــد.
گاهــی هــای عمومــی در همــه زمینه هــا بــا اســتفاده صحیــح از  بــاال بــردن ســطح آ
مطبوعــات و رســانه هــای گروهــی و وســائل دیگــر« یکــی از وظایــف دولــت ارتقــاء 
گاهی هــای عمومــی اســت در ایــن زمینــه اصــل 24 قانــون اساســی نیــز بیــان مــی دارد  آ
»نشــریات و مطبوعــات در بیــان مطالــب آزادنــد مگــر این کــه مخــل بــه مبانــی اســام 
و حقــوق عمومــی باشــند.« بــا توجــه بــه ایــن دو اصــل می تــوان نتیجــه گرفــت بایــد 
گاهــی و علــم جامعــه بــا شــد و بــا تخلفــات نیــز برخورد  هــدف مطبوعــات بــاال بــردن آ
شــود، امــا مطبوعــات یــا بخشــی از آن طبــق قانــون نمی توانــد هــدف خــود را تخریــب 
ــن  ــه ای ــد چــرا ک ــرار بدهن ــه قــول خودشــان »تقــدس زدایــی« ق ــا ب باورهــای مــردم ی
امــر هــم مخــل مبانــی اســام اســت و هــم ناقــض حقــوق عمومــی. چــرا کــه تعــرض 
بــه مقدســات مــردم هــم باعــث جریحــه دار شــدن احساســات مــردم و باعــث ســلب 

امنیــت روحــی و روانــی و حتــی اجتماعــی جامعــه می شــود.
آمــوزش و پــرورش و تربیــت بدنــی رایــگان بــرای همــه در تمــام ســطوح و تســهیل و 
تعمیــم آمــوزش عالــی« آمــوزش و پــرورش بایــد در راســتای اهــداف مذکــور در اصــل 
دوم تقویــت ایمــان و باورهــای مــردم بــه آن اصــول و اســتفاده از علــوم و فنــون و 

تجــارب پیشــرفته بشــری باشــد.
حــال اشــاره ای می کنــم بــه حقــوق اقتصــادی مــردم در قانــون اساســی کــه بــر عهــده 

دولــت گذاشــته شــده اســت. 
اصــل بیســت و نهــم: برخــورداری از تأمیــن اجتماعــی از نظــر بازنشســتگی، بیــکاری،  
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ــه  ــاز ب پیــری، از کار افتادگــی، بی سرپرســتی، در راه ماندگی، حــوادث و ســوانح و نی
خدمــات بهداشــتی و درمانــی و مراقبت هــای پزشــکی بــه صــورت بیمــه و غیــره حقــی 
اســت همگانــی. دولــت مکلــف اســت طبــق قوانیــن از محــل درآمدهــای عمومــی و 
درآمدهــای حاصــل از مشــارکت مــردم خدمــات و حمایــت هــای مالــی فــوق را بــرای 
یــك یــك افــراد کشــور تأمیــن کنــد. یــا اصــل 28: هــر کــس حــق دارد شــغلی را کــه بــدان 
مایــل اســت و مخالــف اســام و … نیســت برگزینــد، و دولــت موظــف اســت… بــرای 
همــه افــراد امــکان اشــتغال، بــه کار و شــرایط مســاوی را بــرای احــراز مشــاغل ایجــاد 

نماید. 
رفــع ایــن مشــکات و نیازهــای عینــی و ملمــوس و اجــرای ایــن اصــل قانــون اساســی 
ــر  ــا هدف هــای غی ــات جــّدی مــردم اســت کــه تغافــل از آن جــز ب  جــزء مطالب

ً
قطعــا

مقــدس قابــل توجیــه نیســت. 
اصــل ســی و یکــم: »داشــتن مســکن متناســب بــا نیــاز حــق هــر فــرد و خانــواده ایرانــی 
اســت. دولــت مکلــف اســت بــا رعایــت اولویت بــرای آن ها کــه نیازمندترند بخصوص 
روستانشــینان و کارگــران زمینــه اجــرای ایــن اصــل را فراهــم کنــد.« طبــق ایــن اصــل از 
وظایــف دولــت اســت کــه زمینــه اجــرای ایــن اصــل را فراهــم نمایــد و ایــن نیــز جــزء 
مهم تریــن مطالبــات جامعــه و مــردم از دولــت و رئیــس جمهــور بــه عنــوان مســؤول 

اجــرای قانــون اساســی می باشــد. 
اصــول دیگــری هــم هســتند کــه بیــان کننــده نیازهــا و مطالبــات جامعــه می باشــند کــه 

فرصتــی دیگــر می طلبــد کــه بــه بیــان و تفصیــل آن هــا پرداختــه شــود.
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وظایــف رئیــس جمهــور و معاونــان آن چیســت؟ معاونــان رئیــس جمهــور چه 
شــرایطی باید داشــته باشــند؟ 

درپاســخ بــه ایــن ســؤال می تــوان گفــت رئیــس جمهــور بــر طبــق قانون اساســی 
ســه دســته وظایــف واختیــارات دارد کــه بــه آن اشــاره خواهیــم کرد.

الف –  وظایف و اختیارات رئیس جمهور در قوه مجریه 

بــه موجــب اصــول شــصت و صدوســیزده قانــون اساســی ریاســت و ِاعمــال قوه مجریه 
جــز در امــوری کــه قانــون اساســی بــه طــور مســتقیم برعهــده رهبــری نهــاده، از طریــق 

رئیــس جمهوراســت.این وظایــف بدین شــرح اســت.
کاروزیــران   1- انتخــاب وعــزل وزیــران 2- ریاســت هیئــت وزیــران 3- نظــارت بــر 
بــرای  سرپرســت  تعییــن   -5 قوانیــن  واجــرای  دولــت  مشــی  خــط  تعییــن   -4
وزارتخانه هــا )اگــر بــه دالئلــی چــون عــزل، فــوت، استعفاواســتیضاح، وزارتخانــه 
ای وزیــر نداشــته باشــد رئیــس جمهــور می توانــد بــرای آن وزارتخانــه سرپرســتی بــرای 
ــی چــون معــاون اول،  ــار تعییــن همکاران ــد( 6- اختی ــر ســه مــاه تعییــن نمای حداکث
معاونــان، نماینــده یــا نماینــدگان ویــژه و مشــاوران 7- حــّل اختــاف بیــن دســتگاه 
هــای دولتــی 8- حضــور درمجلــس شــورای اســامی 9- تهیــه برنامــه وبودجــه ســالیانه 

ــج ســاله کشــور ــه برنامــه هــای عمرانــی سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی پن و تهی

ب- وظایف و اختیارات رئیس جمهور به عنوان مقام رسمی كشور

تصویب و امضای استوارنامه سفیران ایران و پذیرش استوارنامه سفیران خارجی
امضای موافقت نامه های بین المللی 

شرکت درکنفرانس ها، سمینارهاواجاسیه های بین المللی
اعطای نشان های دولتی

ی
ّ
ریاست شورای عالی امنیت مل

عضویــت درشــورای موقــت رهبری)طبــق اصــل صدویــازده قانــون اساســی درصــورت 
ــه طــور  ــر ب ــا تعییــن رهب ــری ت ــر وظایــف رهب ــا ناتوانــی رهب ــاره گیری،عــزل ی فوت،کن
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موقــت بــر عهــده شــورایی مرکــب از رئیــس جمهور،رئیــس قــوه قضائیــه ویکــی از 
ــان بــه انتخــاب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام اســت( فقهــای شــورای نگهب

عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام
امضای مصّوبات مجلس و همه پرسی ها

ج- وظایف و اختیارات رئیس جمهور ناشی از مسئولیت اجرای قانون اساسی

طبــق اصــل صدوســیزده قانــون اساســی، رئیــس جمهــور مســئولیت اجــرای قانــون 
اساســی را بــر عهــده دارد، افــزون برایــن، طبــق اصــل صدوبیســت ویــک قانــون 
اساســی رئیــس جمهــور درپیشــگاه قــرآن کریــم ســوگند یــاد می کنــد کــه پاســدار مذهب 
رســمی، نظــام جمهــوری اســامی و قانــون اساســی کشــور باشــد و همــه اســتعدادها و 
صاحیــت هــای خویــش را در راه ایفــای مســئولیت هایــی کــه برعهــده گرفتــه، بــه کار 
گیــرد و بــر طبــق قانــون تعییــن حدودوظایــف و اختیــارات ریاســت جمهــوری مصــّوب 
1365، رئیــس جمهــور از طریــق نظــارت، کســب اطــاع، بازرســی، پیگیری،بررســی و 
اقدامــات الزم،مســئول اجــرای قانــون اساســی اســت.البته رئیــس جمهــور باتوجــه بــه 
همیــن وظایــف و اختیــارات در حــدود وظایــف و اختیــارات خــود مســئول و پاســخگو 
می باشــد از ایــن رو رئیــس جمهــور طبــق قانــون از لحــاظ حقوقــی هــم مســئولیت 
سیاســی دارد و هــم مســئولیت مالــی و هــم چنیــن مســئولیت کیفــری، یعنــی رئیــس 
جمهــورو همــکاران وی بایــد در مقابــل اقدامــات مالــی خــود پاســخگو باشــند.در 
ــه  ــه ب ــد گفت؛رئیــس جمهــور درحــدود وظایفــی ک خصــوص مســئولیت سیاســی بای
ــت، رهبــر و مجلــس 

ّ
موجــب قانــون اساســی و قوانیــن عــادی برعهــده دارد در برابــر مل

شــورای اســامی مســئول و پاســخگو اســت و طبــق اصــل نــوزده قانــون اساســی هــم 
چــون همــه مــردم در برابــر تخلفــات و  جرائــم مســئول و بایــد پاســخگو باشــد.1

1. مهدی نظر پور؛آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، نشر معارف،ص138-127
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وظایف و اختیارات معاونان رئیس جمهور

رئیــس جمهــور طبــق اصــل صــدو بیســت و چهــارم قانــون اساســی می توانــد بــرای 
انجــام و ظایــف قانونــی خــود معاونانــی داشــته باشــد کــه در ایــن میــان یکــی از آنــان 
معــاون اول اســت)درحقیقت معــاون اول رئیــس جمهــور دربازنگــری قانــون اساســی، 

بــه نوعــی جایگزیــن نخســت وزیــر گشــت(
از دیگــر معاونــت هــا، معاونــت هــای حقوقــی و اجرایــی و هــم چنیــن معاونــت 
توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی و نیــز معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی 
ــژه ای  ــگاه وی ــن، معــاون اول از جای ــن بی ــه در ای ــه رئیــس جمهــور دارد البت اســت ک
ــز  ــا موافقــت رئیــس جمهــور و نی ــران ب برخــوردار اســت، از ایــن رو؛ اداره هیئــت وزی
مســئولیت هماهنگــی ســایر معاونــت هــا، بــا معــاون اول اســت و بــه موجــب اصــل 
صــدو ســی و یــک در صــورت فــوت، عزل،اســتعفا،غیبت یــا بیمــاری بیــش از ســه مــاه 
ــارات و  ــری اختی ــام رهب ــا موافقــت مق رئیــس جمهــور، معــاون اول رئیــس جمهــور ب
مســئولیت هــای رئیــس جمهــور را برعهــده می گیــرد، درضمــن الزم بــه توضیــح اســت 
کــه معاونــان رئیــس جمهــور بــه رأی اعتمــاد مجلــس نیــاز ندارنــد و تنهــا در برابــر 
ــار اوســت و دیگــر ایــن  رئیــس جمهــور مســئول بــوده و عــزل و نصــب آن هــا در اختی
ــد و  ــس شــرکت کنن ــی مجل ــد در جلســات علن ــان رئیــس جمهــور می توانن ــه معاون ک

مشــاوران خــود را نیــز بــه همــراه داشــته باشــند.1
دربــاره شــرایط معاونیــن رئیــس جمهــور می تــوان گفــت کــه آنــان بایــد در حــوزه کاری 
کــه دارنــد تخصــص داشــته باشــند و یــا دارای تــوان و دانــش مدیریــت کان و راهبردی 

آن حوزه کاری باشــند.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

کتــاب آشــنایی بــا قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران اثــر محمــد رضــا مجیــدی از 
انتشــارات نشــر معــارف 

1. محمد رضا مجیدی؛آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، نشر معارف،ص243و244
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آیا چنین حدیثی وجود دارد » حدیث انتخاباتی«انتخاب اصلح - شــخصی 
از امــام صــادق؟ع؟ پرســید: بیــن دو حاکــم در تردیــدم، چــه کنــم؟ امــام فرمودنــد: 
عــادل، صــادق، فقیــه و بــا تقواتریــن را انتخــاب کــن. - اگــر بــه تشــخیص نرســیدم؟ 
امــام فرمودنــد: ببیــن افــراد متدیــن بــه کــدام مایلند؟-اگــر نفهمیــدم؟ امــام فرمودنــد: 
بنگــر مخالفــان آییــن مــا کــدام را بیشــتر می پســندند، او را کنــار بگــذار و ببیــن کــدام 

بیشــتر آن هــارا خشــمگین میکنــد، او را برگزیــن.
اصل این روایات که در کتاب شریف کافی نقل شده است چنین است:

ــه نزاعــی  ــاره دو نفــر از شــیعیان ک ــد از امــام صــادق درب ــه می گوی ــن حنظل » عمــر ب
بینشــان بــود در مــورد قــرض یــا میــراث، و بــه قضــات جــور بــرای رســیدگی مراجعــه 

کــرده بودنــد، ســؤال کــردم کــه آیــا ایــن رواســت؟
فرمــود: هــر کــه در مــورد دعــاوی حــق یــا دعــاوی ناحــق بــه ایشــان مراجعــه کنــد، در 
حقیقــت بــه طاغــوت )یعنــی قــدرت حاکمــه نــاروا( مراجعــه کــرده باشــد: و هــر چــه 
را کــه بــه حکــم آن هــا بگیــرد، در حقیقــت بــه طــور حــرام می گیــرد گرچــه آن را کــه 
دریافــت می کنــد حــق ثابــت او باشــد: زیــرا کــه آن را بــه حکــم و بــا رأی طاغــوت و آن 

قدرتــی گرفتــه کــه خــدا دســتور داده بــه آن کافــر شــود.
پرسیدم: چه باید بکنند؟

فرمــود: بایــد نــگاه کننــد ببیننــد از شــما چــه کســی اســت کــه حدیــث مــا را روایــت 
کــرده و در حــال و حــرام مــا مطالعــه نمــوده و صاحبنظــر شــده و احــکام و قوانیــن مــا 
را شــناخته اســت. بایســتی او را بــه عنــوان قاضــی و داور بپذیرنــد: زیــرا کــه مــن او را 

حکــم کننــده و قاضــی بــر شــما قــرار داده ام.
 پــس آنــگاه کــه بــه حکــم مــا حکــم نمــود و از وی نپذیرفتنــد بــی گمــان حکــم خــدا را 
ســبک شــمرده و بــه مــا پشــت کــرده انــد و کســی بــه مــا پشــت کنــد به خداوند پشــت 

کــرده و ایــن در حــد شــرک بــه خداونــد اســت.
 گفتــم اگــر هــر کــدام شــخصی را َحَکــم ســاخت و راضــی شــدند کــه آن دو شــخص 
ناظــر در حــّق آنــان باشــند وآن دو َحَکــم، دو ُحکــِم مختلــف دادنــد و هــر دو از شــما 

حدیــث داشــتند و حدیــث هایشــان مختلــف بــود؟ ]آن وقــت چــه؟[
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فرمــود: حکــم آن کســی درســت تــر اســت کــه عــادل تــر و فقیــه تــر و در نقــل حدیــث 
راســتگوتر و بــا تقواتــر اســت و بــه ُحکــم آن دیگــری توّجــه نشــود.

گفتــم: هــر دو در نظــر اصحــاب مــا عادلنــد و پیــش شــیعه رضایــت بخــش هســتند و 
برهــم برتــری و مزّیتــی ندارنــد.

فرمــود: بــه آن روایتــی توّجــه شــود کــه از مــا نقــل شــده و مــدرک حکــم آنــان اســت، 
بــه هــر کــدام از دو روایــت کــه مــورد اّتفــاق شــیعه اســت عمــل شــود و آن روایــت شــاذ 
ــدی  ــورد اتفــاق، تردی ــت م ــرا در روای ــرک شــود، زی ــزد شــیعه، ت ــر معــروف در ن و غی
نیســت. و همانــا امــور بــر ســه گونــه اســت امــری کــه درســت و حــق بودنــش روشــن 
اســت بایــد پیــروی شــود و امــری کــه ناحــق و گمــراه بودنــش روشــن اســت بایــداز آن 
اجتنــاب شــود و ]ســوم[ امــر مشــکلی کــه بایــد بــه خــدا و رســولش برگــردد، رســول خدا 
فرمــود: حالــی اســت روشــن و حرامــی اســت روشــن و در بیــن ایــن دو شــبهاتی هــم 
هســت، هرکــه مــورد شــبهه را تــرک کــرد از محّرمــات نجــات یافتــه اســت و هرکــه آن را 

اخــذ کــرد در نتیجــه مرتکــب حــرام شــود و ندانســته هــاک گــردد.
ــق از قــول شــما نقــل 

ّ
گفتــم اگــر هــر دو روایــت از شــما مشــهورند و هــر دو را رجــال موث

کــرده انــد؟ ]آن وقــت چــه؟[1
فرمــود: توجــه شــود هرکــدام بــا قــرآن و ســنت موافــق اســت و بــا عامــه ]یعنــی اهــل 
ســنت [ مخالــف اســت بــه آن عمــل شــود. آنکــه حکمــش برخــاف قــرآن و ســنت و 

موافــق بــا عاّمــه اســت تــرک شــود
گفتــم قربانــت، اگــر دو تــن فقیــِه َحَکــم، هــردو ُحکــم خــود را موافــق کتــاب و ســنت 
تشــخیص دهنــد ولــی یکــی از دو خبــر موافــق عامــه اســت و دیگــری مخالــف عامــه 

بــه کــدام عمــل شــود؟
فرمود: آن که مخالف عاّمه است مایه رشد و هدایت است.

عــرض کــردم قربانــت، اگــر هــر دو خبــر موافــق عامــه هســتند؟ ]یعنــی هرکــدام موافق 
یکــی از مذاهــب اهــل ســنت اســت[

ضاتنــد تــرک شــود و بــه 
ُ
فرمــود: توجــه شــود هرکــدام بیــش تــر مــورد میــل ُحــّکام و ق

1. اصول کافی،ج1،ص68
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دیگــری عمــل شــود.
گفتم اگر هردو از این نظر برابر باشند و مورد میل ُحّکام باشند؟

ــف 
ّ
فرمــود: اگــر چنیــن باشــد بایــد صبــر کنــی تــا حضــور امــام ]معصــوم[ برســی زیــرا توق

در مــورِد اشــتباه، بهتــر از افتــادن در هاکــت اســت.1
مــی بینیــم ایــن روایــت در مــورد قضــاوت و صفــات قاضــی و مســتند حکــم او از 
احادیــث و وجوهــی اســت کــه پــی می بریــم حکــم او برخواســته از تعالیــم اهــل 
بیــت علیهــم الســام اســت و ارتباطــی بــا انتخــاب رییــس جمهــور و صفــات و شــرایط 

او نــدارد.
اگــر چــه از تعالیــم عقلــی و نقلــی دیگــر اســتفاده می شــود کــه افــراد بایــد بــه کســی 
گاه تریــن و بــا تقــوا تریــن مــردم باشــد و  رای دهنــد کــه عادلتریــن و صــادق تریــن و آ
مقبــول نــزد نخبــگان و افــراد برجســته دینــی و علمــی جامعــه و دشــمنان و مخالفــان 
از بــه قــدرت رســیدن آن هــا در هــراس باشــند امــا ایــن ماک هــا از روایــت مذکــور کــه 
مشــهور اســت بــه » مقبولــه عمربــن حنظلــه « کــه مربــوط بــه بــاب قضــاوت اســت 

بدســت نمــی آیــد.2

1. الکافی ج1 ص67 و ج7 ص412
ipasookh.ir:2. منبع
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بــرای ایــن کــه در ایــن انتخابــات ریاســت جمهــوری ادعــای تقلــب و بهانــه ای 
بــرای فتنــه ای دیگــر نباشــد، چــه بایــد کــرد؟ 

بــا وجــود اینکــه ســازو کارهــای قانونــی انتخابــات در کشــورما بــه روشــنی بیــان 
شــده اســت و هیــچ گونــه ابهامــی در آن وجــود نــدارد، امــا بــا بــه کارگیــری تدابیــر و 
راهکارهایــی، می تــوان تــا حــد زیــادی از بــروز بهانــه جویــی هــا، ادعــای تقلــب و... 

پیشــگیری نمــود کــه بــه مهمتریــن آن هــا بــه اختصاراشــاره می کنیــم.
ایجــاد آرامــش و جلوگیــری از فضــای تشــنج و جنجــال آفرینــی: حاکم شــدن فضای تنش 
و جنجــال در جریــان انتخابــات و تبلیغــات انتخاباتــی و مناظــرات و... موجــب خواهد 
شــد کــه فضــای عقانــی و منطقــی از بیــن رفتــه و زمینــه بــرای هــر گونــه بهانــه جویــی و 
اتهــام زنــی فراهــم شــود، از ایــن رو دســتگاههای اجرایــی و نظارتــی در انتخابــات بایــد 
چه در زمان تبلیغات انتخاباتی و مناظرات نامزدها و چه در زمان برگزاری انتخابات 
از هــر گفتارواقدامــی کــه موجــب برهــم زدن آرامــش و ایجــاد تنــش در جامعــه شــود 
توســط نامزدهــای انتخاباتــی و طرفــداران آن هــا جلوگیری نمایند و تذکــرات واقدامات 
الزم را در ایــن زمینــه ارایــه دهند.رســانه ها نقــش مهمــی درایــن راســتا بــر عهــده دارنــد و 

فعالیــت آن هــا در ایــن زمینــه بایــد مــورد دقــت قراربگیــرد. 
بــی طرفــی کامــل مجریــان و ناظــران انتخابــات: ازعوامــل مهمــی کــه نقــش زیــادی در 
جلوگیــری ازبهانــه تراشــی در نتیجــه انتخابــات خواهــد داشــت، رعایــت بــی طرفــی 
کامــل و پرهیــز از هــر گفتــار، رفتــار و موضــع گیــری کــه شــائبه طرفــداری و حمایــت از 
نامــزد خاصــی را بــه دنبــال داشــته باشــد، توســط نهادهــا و مجموعــه هــای اســت کــه 
مســئولیت اجرایــی و نظارتــی انتخابــات را بــر عهــده دارنــد. ایــن احســاس بایــد در 
جامعــه ایجــاد شــود کــه دســت انــدرکاران انتخابــات کامــًا بــی طــرف بــوده و از نامزد 

خاصــی جانبــداری نمی کننــد.
اطــاع رســانی شــفاف: اطــاع رســانی شــفاف و مناســب در جریــان انتخابــات از آغــاز 
اولیــن مراحــل انتخابــات تــا پایــان آن بــه ویــژه دراعــام نتایــج آرا نیــز ازعوامــل مؤثــر 

درجلوگیــری از هــر گونــه بهانــه جویــی و ادعــا تقلــب در ایــن زمینــه اســت.
جریــان  در  مناســب:  پاســخگویی  و  رســیدگی  در  دقــت  و  اعتراضــات  بــه  توجــه 
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انتخابــات، اعتــراض هایــی توســط افــراد مطــرح می گــردد کــه مجریــان و ناظــران 
انتخابــات بایــد بــا دقــت و حساســیت خــاص بــه تمامــی اعتراضــات رســیدگی نمــوده 
و پاســخ قانــع کننــده و مناســبی ارایــه دهنــد تــا بهانــه ای بــرای اعتــراض و تنــش وجــود 
نداشــته باشــد.در برخــی مــوارد الزم اســت بــرای برطــرف شــدن هــر شــائبه و ابهامــی، 
دســتگاههای مســئول در رســیدگی به اعتراضات و مطالبات افراد، انعطاف بیشــتری 
ــورد  ــدارک و مســتندات الزم باشــد، م ــد م ــه فاق ــی ک ــی اعتراضات ــد و حت نشــان دهن
بررســی و پیگیــری قــرار بگیرنــد تــا کوچکتریــن بهانــه ای در ایــن زمینــه باقی نماند.هر 
چنــد ایــن ســخن بــدان معنــا نیســت کــه شــورای نگهبــان زیــر بــار همــه خواســته هــای 

غیــر قانونــی یــا مطالبــات غیــر منطقــی افــراد بــرود.
ــرای  ــر ب ــی مؤث ــر وراهکارهــای قانون ــی: یکــی از تدابی اســتفاده از ظرفیت هــای قانون
برطــرف شــدن هــر گونــه شــائبه تقلــب و بهانــه تراشــی، حضورنماینــدگان نامزدهــای 
ــرای حضــور در شــعب اخــذ رأی اســت. براســاس مــاده واحــده  ریاســت جمهــوری ب
ــه  ــک از نامزدهــای ریاســت جمهــوری ب ــات ریاســت جمهــوری »هــر ی ــون انتخاب قان
 می تواننــد در هــر یــک از شــعب اخــذ رأی، اماکــن 

ً
تنهایــی و یــا چنــد نامــزد مشــترکا

اســتقرار دســتگاه شمارشــگر رایانــه ای آرا و هیــأت هــای اجرایــی شهرســتانها وبخشــها 
یــک نفــر نماینــده داشــته باشــند. نماینــدگان نامزدهــا می تواننــد در شــعب اخــذ رأی ) 
ثابت و ســیار( و اماکن اســتقرار دســتگاه شمارشــگر، بدون دخالت در انجام وظایف 
 بــه ناظریــن 

ً
آن هــا حضــور داشــته باشــند و در صــورت مشــاهد تخلــف، مراتــب را کتبــا

شــورای نگهبان و هیأت نظارت شهرســتان و اســتان مربوطه وســتاد انتخابات وزارت 
کشــور اعــام نماینــد. حضــور نماینــدگان هریــک از نامزدهــا تــا پایــان اخــذ رأی و 
شــمارش و تنظیــم صــورت جلســات بــا مانــع اســت و ممانعــت از حضــور نماینــدگان 
نامزدهــا در شــعب اخــذ رأی، اماکــن اســتقرار دســتگاه شمارشــگر ممنــوع بــوده و جــرم 
محســوب می گــردد و متخلــف بــه مجــازات مقــرر شــده در تبصــره مــاده 93 قانــون 

انتخابــات ریاســت جمهــوری محکــوم خواهــد شــد.«1

www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx ،1. پایگاه اطاع رسانی شورای نگهبان

http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx
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فراهــم شــدن چنیــن امــکان قانونــی و توجــه بــه آن نقــش زیــادی درجلوگیــری از 
بســیاری از بهانــه جویی هــا و ادعاهــای تقلــب از ســوی نامزدهــای انتخاباتــی داشــته 

ــد. ــی را برطــرف می کنن و هــر شــائبه و ابهام
گاهــی نامزدهــا و مــردم: از عوامــل مهمــی کــه در کنــار مجموعــه اقدامــات  بصیــرت و آ
ــروز  ــری ازب ــات، نقــش مهمــی در جلوگی دســتگاهها و نهادهــای دســت اندرکارانتخاب
گاهــی افــراد و مــردم و رصــد اهــداف و  تنــش و بهانــه جویــی خواهــد شــد، بصیــرت و آ
گاهــی و شناســایی اهــداف دشــمنان  برنامــه هــای دشــمنان و معانــدان نظــام اســت. آ
و بدخواهــان نظــام موجــب خواهــد شــد تــا افــراد در صــورت اعتــراض بــه انتخابــات، 
بــا پیگیــری اعتراضــات و مطالبــات خــود از مجــاری قانونــی، بهانــه ای بــه دســت 
دشــمنان نظــام ندهنــد و در مســیر اهــداف آنــان حرکــت نکننــد، چیــزی کــه متأســفانه 

در انتخابــات گذشــته ریاســت جمهــوری شــاهد آن بودیــم.
مجموعــه ایــن راهکارهــا از یــک ســو و تمکیــن نامزدهــا و طرفــداران آن هــا در مقابــل 
قانــون از ســوی دیگــر زمینــه برگــزاری انتخاباتــی آرام و بــدور از هــر گونــه تنــش و بهانــه 
ای را فراهــم خواهــد آورد. بــه هــر حــال در انتخابــات یــک طــرف رأی آورده و طــرف 
ــات  ــروز انتخاب ــه پی ــرد و گروهــی ک ــر هــر ف ــرد، اگ ــرار نمــی گی ــال ق ــل مــورد اقب مقاب
نبــوده، بــدون توجــه بــه قانــون و قواعــد انتخابــات و احتــرام بــه آرای مــردم و پذیرش 
نتیجــه انتخابــات، مطالبــات خــود را از مجــاری غیــر قانونــی پیگیــری کنــد، اعتبــار 

قانــون زیــر ســؤال رفتــه و نظــم و امنیتــی باقــی نخواهــد مانــد. 
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دشــمنان چگونــه بــا ســوء اســتفاده از صحنــه انتخابــات، آن را بــه صحنــه 
جنــگ نــرم و مقابلــه بــا نظــام تبدیــل می کننــد؟ 

اهمیــت و جایــگاه ویــژه انتخابــات در نمایــش اقتــدار، اســتحکام و مــردم 
ســاالری دینــی نظــام و پویایــی آن، موجــب شــده تــا دشــمنان و بدخواهــان نظــام کــه 
بــه دنبــال ســوء اســتفاده از هــر فرصتــی بــرای ضربــه زدن بــه نظــام جمهــوری اســامی 
هســتند، تمــام تــاش خویــش را بــه کار گیرنــد تــا بــا بهــره گیــری از شــگردهای مختلــف 
ایــن فرصــت فــرا روی نظــام و مــردم را در خلــق حماســه ای مانــدگار در تاریــخ کشــور، 
تبدیــل بــه تهدیــد و چالشــی علیــه نظــام و مقابلــه بــا آن کننــد. بدون تردید شناســایی 
برنامه هــا و راهکارهــای دشــمن در انتخابــات پیــش رو، نقــش مهمــی در مقابلــه بــا 
گاهــی وبصیــرت مــردم  تهدید هــا و توطئــه هــای آنــان و خنثــی شــدن آن هــا و افزایــش آ
خواهــد داشــت.از ایــن رو نگاهــی گــذرا بــه مهمتریــن اقدامــات و برنامــه های دشــمن 
در ســوء اســتفاده ازانتخابــات پیــش رو و تبدیــل آن بــه صحنــه جنــگ نــرم و مقابلــه بــا 

نظــام خواهیــم داشــت.

مهمترین راهکارهای دشمنان در انتخابات پیش رو

دلســرد و مأیــوس کــردن مــردم ؛ از اهــداف و برنامــه هــای اصلــی دشــمنان نظــام 
جمهــوری اســامی در راســتای جنــگ نــرم و مقابلــه بــا نظــام اســامی در عرصــه 
ــات  ــه انتخاب ــردم از حضــور در صحن ــردن م ــوس نمــودن و دلســرد ک ــات، مأی انتخاب
و بــی رونــق کــردن آن اســت. دشــمنان نظــام اســامی کــه دریافتــه انــد، نمی تواننــد 
مانــع اصــل برگــزاری انتخابــات شــوند، تــاش می کننــد تــا بــا اقدامــات و راهکارهــای 
گوناگــون، مــردم را دچــار یــأس و ناامیــدی کننــد و انگیــزه مــردم را در حضــور در میدان 
انتخابــات کاهــش دهنــد و در نهایــت انتخابــات را از رونــق بیاندازنــد و بدنبــال آن 
تبلیغــات گســترده ای را بــر علیــه نظــام جمهــوری اســامی و کاهــش جایــگاه مردمــی 

آن بــه راه اندازنــد و بــا جــرأت بیشــتری بــه دشــمنی بــا نظــام ادامــه دهنــد.
مقــام معظــم رهبــری در ایــن بــاره فرمودنــد: » دشــمنان ملــت ایــران همیشــه ســعی 
کرده انــد انتخابــات را از شــور و هیجــان بیندازنــد؛ برنامه ریــزی کردنــد کــه مــردم را از 
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حضــور در پــای صندوقهــای رأی بــاز بدارنــد؛ مردم را دلســرد کنند، مرم را ناامید کنند. 
ـــ چــه انتخابــات مجلــس، و چــه  در طــول ســالهای مختلــف کــه مــا انتخابــات داشــتیمـ 
بــه خصــوص انتخابــات ریاســت جمهــوری ــــ همیشــه دشــمنان مــا ســعی کردنــد ایــن 
انتخابــات را بی  رونــق کننــد؛ ایــن بــه خاطــر اهمیــت انتخابــات در کار کشــور اســت.«1 
» امــروز انــواع و اقســام تبلیغــات وجــود دارد بــراى اینکــه در عرصــه  اقتصــادى، مــردم 
کننــد؛ در عرصــه  سیاســی، انگیــزه  مــردم را از حضــور در  را دچــار یــأس و نومیــدى 

میــدان سیاســت و بالخصــوص در میــدان انتخابــات کاهــش دهنــد.«2
ایجــاد تنــش و اختــاف افکنــی ؛ اختــاف افکنــی و جنجــال آفرینــی ازدیگربرنامه هــا 
وشــیوه هــای دشــمنان در انتخابــات پیــش رواســت. دشــمنان و بدخواهــان نظــام 
جمهــوری اســامی بــرای تأثیرگــذاری بــر رونــد انتخابــات بــه دنبــال برهــم زدن آرامــش 
جامعــه و ایجــاد فضــای تنــش و اختــاف هســتند تــا از شــکل گیــری فضــای دوســتی 
وشــور ونشــاط ســالم در صحنــه رقابــت هــای انتخاباتــی جلوگیــری نماینــد و بــا 
حاکمیــت احساســات و هیجــان هــای کاذب و فاصلــه گرفتــن از فضــای منطقــی و 
عقانــی و رو در رو قــرار دادن جریــان هــای سیاســی کشــور و مــردم بــا یکدیگــر و 
ســوء اســتفاده از اختــاف نظرهــا و ســلیقه ها و تبدیــل آن بــه اختــاف هــای اساســی، 
مــردم را درگیرجنجال هــا و اختــاف هــای فرسایشــی کننــد وبدیــن وســیله موجــب 

ــزان مشــارکت عمومــی شــوند. ــان و کاهــش می ســرخوردگی آن
کاســتن از اهمیــت انتخابــات و بــی اثــر نشــان دادن آن در حــّل مشــکات اقتصــادی 
و سیاســی کشــور ؛ از راهکارهــای دیگــر دشــمنان نظــام در راســتای جنــگ نــرم علیــه 
نظــام، کــم اهمیــت جلــوه دادن انتخابــات و القــای بــی تأثیــر بــودن آن در حــّل 
مشــکات کشــور اســت. دشــمنان بــا تمرکــز بــر مشــکات و بــزرگ و ســیاه نمایــی 
وضعیــت کشــور بــه دنبــال ایــن هســتند کــه چنیــن وا نمــود کننــد کــه حضــور مــردم در 
انتخابــات تأثیــری دربرطــرف نمــودن مشــکات کشــور بــه ویــژه مشــکات اقتصــادی، 
تــورم و گرانــی نداشــته و شــرکت در انتخابــات کمکــی بــه بهبــود شــرایط کشــور نمــی 

1. پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بیانات در حرم مطهر رضوی، 92/1/1
2. همان، بیانات در دیدار کارگران و فعاالن بخش تولید کشور به مناسبت هفته کارگر، 92/2/7
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کنــد و هــر فــردی کــه بــه عنــوان رییــس جمهــور انتخــاب شــود وضعیــت کشــور همیــن 
اســت و تغییــر چندانــی در شــرایط کشــور ایجــاد نخواهــد شــد و بدیــن ترتیــب از 

حضــور حماســی و مشــارکت حــد اکثــری مــردم جلوگیــری نماینــد.
القــای نمایشــی بــودن انتخابــات و طــرح مســائلی همچــون ســالم نبــودن و آزاد نبودن 
انتخابــات ؛ نمایشــی نشــان دادن انتخابــات و زیــر ســؤال بــردن ســامت و آزادی 
انتخابــات و طــرح مســائلی همچــون ســالم نبــودن انتخابــات یــا آزاد نبــودن انتخابات 
و در نهایــت کــم اهمیــت جلــوه دادن انتخابــات از شــگردهای دشــمن بــرای کاســتن از 
اهمیــت انتخابــات و کمرنــگ نمــودن حضورمــردم اســت. گاه دشــمنان چنیــن وانمــود 
ــات از  ــج انتخاب ــوده و نتای ــات در جمهــوری اســامی نمایشــی ب ــه انتخاب ــد ک می کنن
پیش تعیین شــده اســت و متأســفانه بعضی نیز در داخل دانســته یا نادانســته همین 
خــط فکــر القایــی دشــمن را دنبــال می کننــد در حالــی کــه رونــد انتخابــات در کشــورما 
وشــفافیت آن و نتایــج انتخابــات در دوره هــای گذشــته و تکاپــوی دشــمنان بــرای بــی 
اثــر کــردن انتخابــات بــه خوبــی نادرســت بــودن ایــن ادعــا را ثابــت می کنــد. به راســتی 
اگــر انتخابــات در کشــور مــا نمایشــی اســت چــرا بــا نزدیــک شــدن انتخابات، دشــمنان 
نظــام بــا اســتفاده از پوشــش رســانه ای گســترده خویــش بــه دنبــال تأثیــر گــذاری بــر 

مــردم و کمرنــگ نمــودن حضــور آنــان در صحنــه انتخابــات هســتند. 
همچنیــن طــرح ســالم نبــودن انتخابــات یــا آزاد نبــودن آن توســط دشــمن نیــز در 

گــذاری برحضــور و مشــارکت مــردم صــورت می گیــرد. راســتای تأثیــر 
ــاره فرمودنــد: » آن کســانی کــه ممکــن اســت از ســر  مقــام معظــم رهبــری در ایــن ب
دلســوزى، راجــع بــه انتخابــات یــك توصیه هــاى عمومــی بکننــد کــه آقــا انتخابــات این 
ــه ایــن مقصــود دشــمن کمــك  جــورى باشــد، آن جــورى نباشــد، حواسشــان باشــد ب
نکننــد؛ مــردم را از انتخابــات مأیــوس نکنند،هــی نگوینــد انتخابــات بایــد آزاد باشــد. 
خــب، معلــوم اســت کــه انتخابــات بایــد آزاد باشــد. مــا از اول انقــاب تــا حــاال ســی 
و چنــد تــا انتخابــات داشــته ایم؛ کدامــش آزاد نبــوده اســت؟ در کــدام کشــور دیگــر، 
انتخابــات از آنچــه کــه در ایــران می گــذرد، آزادتــر اســت؟ کجــا صاحیتهــا ماحظــه 
نمــی شــود، کــه اینجــا روى ایــن مســائل هــی تکیــه بکننــد، هــی تکیــه بکننــد، هــی 
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بگوینــد، هــی تکــرار کننــد و یــواش یــواش ایــن ذهنیــت را بــه خیــال خودشــان در 
ــن یکــی از  ــدارد؟ ای ــده اى ن ــات فای ــن انتخاب ــد کــه خــب، ای ــه وجــود بیاورن مــردم ب
کــه در داخــل، ایــن حرفهــا را می زننــد،  کســانی  خواســته هاى دشــمن اســت. آن 
ممکــن اســت غفلــت کننــد. مــن می گویــم غفلــت نکنیــد، حواســتان باشــد، کار شــما 

جــدول مــورد نظــر دشــمن را پــر نکنــد؛ مقصــود او را تکمیــل و تتمیــم نکنــد. 
یــك مســأله  دیگــر ایــن اســت کــه بــه مــردم گفتــه شــود، تلقیــن شــود کــه انتخابــات 
ســامت الزم را نــدارد. البتــه بنــده هــم تأکیــد می کنــم کــه انتخابــات بایــد ســالم برگزار 
شــود؛ منتهــا ایــن، راه دارد. در جمهــورى اســامی، در قوانیــن مــا، راه هــاى قانونــِی 
بســیار خوبــی بــراى حفــظ ســامت انتخابــات پیش بینــی شــده اســت. البتــه کســانی 
بخواهنــد از طــرق غیــر قانونــی عمــل کننــد، خــب بــه ضــرر کشــور می کننــد؛ کمااینکــه 
در ســال هشــتاد و هشــت از راه هــاى غیــر قانونــی وارد شــدند، کشــور را دچــار هزینــه 
کردنــد، بــراى مــردم اســباب زحمــت درســت کردنــد، بــراى خودشــان هــم اســباب 
ــی  ــِی خوب ــی شــدند. راه هــاى قانون ــن و در مــأ اعل ــی و سرشکســتگی در زمی بدبخت
ــا  وجــود دارد. بلــه، بنــده هــم اصــرار دارم کــه انتخابــات بایــد بــا ســامت کامــل، ب
رعایــت امانــِت کامــل انجــام بگیــرد. مســئولین دولتــی و مســئولین غیــر دولتــی کــه در 
کار انتخابــات دســت اندرکارند و مســئول هســتند، همــه بایــد طبــق قانــون، بــا دقــت 
ــات ســالمی پیــش  ــا انتخاب ــد ت ــا رعایــت کمــال تقــوا و پاکدســتی عمــل کنن کامــل، ب

 هــم چنیــن خواهــد شــد.«1
ً
بیایــد؛ و مطمئنــا

 حاشــیه ســازی و ســرگرم نمــودن مــردم بــه مســایل دیگــر ؛ از شــگردهای دشــمنان 
بــرای تحــت الشــعاع قــرار دادن انتخابــات، می توانــد حاشــیه ســازی و ســرگرم نمــودن 
مــردم بــه مســائل دیگــر درایــام انتخابــات باشــد کــه بــا ایجــاد بــی ثباتــی اقتصــادی 
و امنیتــی در کشــور و بــا هــدف کاســتن از شــور انتخاباتــی در میــان مــردم و کمرنــگ 
نمــودن حضــور آنــان درانتخابــات صــورت می گیــرد. دشــمنان نظــام جمهوری اســامی 
کــه بــا هــدف خســته کــردن مــردم و جــدا نمــودن آنــان از نظــام جمهــوری اســامی، 
بــه تشــدید فشــارها و تحریم هــا بــر علیــه کشــورمان رو آورده انــد، بــا برنامــه ریــزی 

1. همان، بیانات در دیدار مردم استان قم در سالروز قیام نوزده دی، 91/10/19
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در زمــان انتخابــات تــاش می کننــد تــا بــا پیــش کشــیدن مســأله ای بــرای کشــور مــردم 
را ســرگرم آن نمــوده و بدیــن وســیله بــر حضــور مــردم در انتخابــات تأثیــر بگذارنــد. 

ــا هشــدار نســبت بــه ایــن قضیــه فرمودنــد: » یکــی از راه هــا  مقــام معظــم رهبــری ب
هــم ایــن اســت کــه ســعی کننــد در ایــام انتخابــات، ســر مــردم را بــه یــك چیــز دیگــرى 
گــرم کننــد؛ یــك حادثــه اى پیــش بیاورنــد، یــك ماجرایــی درســت کننــد؛ یــك ماجــراى 

سیاســی، یــك ماجــراى اقتصــادى، یــك ماجــراى امنیتــی.«1
آنچــه اشــاره شــد، مهمتریــن برنامه هــا وشــیوه هــای دشــمن بــرای تبدیــل عرصــه 
انتخابــات بــه صحنــه جنــگ نــرم و مقابلــه بــا نظــام جمهــوری اســامی و جلوگیــری از 

تحقــق حماســه سیاســی توســط مــردم اســت.
گاه ایــران اســامی بایــد شــرایط حســاس کشــور را بــه خوبــی درک  مــردم هوشــیار و آ
نمــوده و جایــگاه و نقــش نظــام جمهــوری اســامی را در ســطح منطقــه و عرصــه بیــن 
ــا نظــام  ــه ب ــد و اهــداف دشــمنان از دشــمنی و مقابل ــرار دهن ــورد توجــه ق ــی م الملل
جمهــوری اســامی و اعمــال فشــارها و تحریم هــا بــر علیــه آن را بشناســند و بــا توجــه 
ــزرگ آن در عرصــه هــای  ــه رشــد و پیشــرفت کشــور و دســتاوردهای ب ــد رو ب ــه رون ب
مختلــف، بــا وجــود برخــی مشــکات کشــوربه ویــژه مشــکات اقتصــادی، بــا حضــور 
ــه اهــداف  ــری خــود، دشــمنان را همچــون گذشــته در رســیدن ب حماســی و حــد اکث
خویــش نــا امیــد ســازند و نشــان دهنــد کــه در مســیر روشــنی که پیموده اســت، اســتوار 

و بــا صابــت ایســتاده انــد. 
گاهــی الزم صحنــه انتخابــات را بــه  نامزدهــای انتخاباتــی نیــز بایــد بــا بصیــرت و آ
صحنــه نمایــش رقابــت سیاســی ســالم و تبلورمــردم ســاالری دینــی تبدیــل نماینــد و 
زمینــه حضــور حــد اکثــری و حماســی مــردم را فراهــم ســازند و از هــر گفتــار و رفتــاری 
کــه دور از آداب و اخــاق اســامی و در راســتای تخریــب و اختــاف افکنــی و تشــنج 
آفرینــی می باشــد و مــردم را دلســرد و مأیــوس می ســازد، دوری کننــد و دانســته یــا 
نادانســته بــا دســت خویــش آب بــه آســیاب دشــمن نریختــه و او را در دســتیابی بــه 

اهــداف خویــش یــاری نکننــد. 

1. همان
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دشــمنان در فتنــه بعــد از انتخابــات ســال هشــتاد و هشــت ،چــه اهدافــی را 
در نظــر داشــتند؟ آیــا در انتخابــات یازدهــم می تواننــد آن اهــداف را دنبــال نماینــد؟ 
در پاســخ بــه ایــن ســؤال در ابتــدا بایــد گفــت دشــمنان ممکــن اســت اهــداف 
متعــددی داشــتند کــه می تواننــد آن را همچنــان دنبــال نماینــد، مــا بــه هــر کــدام از این 

اهــداف بــه اختصــار اشــاره خواهیــم کــرد:
نامشروع جلوه دادن انتخابات

ــزرگ  ــت ب
ّ
ــی دشــمنان مل ــا هــم نوای ــوم الحــال( ب ــه برخــی )معل ــی ک یکــی از اهداف

ایــران، در حــوادث بعــد از انتخابــات آن را دنبــال می کردنــد ایــن بــود کــه بــه مــردم 
ایــران و دیگــر ملت هــا وانمــود کننــد کــه انتخابــات ایــران بــر اســاس موازیــن قانونــی 
نبــوده و مشــروعیت نــدارد تــا از ایــن طریــق بتواننــد زمینــه تشــدید فشــارهای داخلــی 
و خارجــی بــر نظــام اســامی را فراهــم کننــد. ایــن در حالــی بــود کــه آن انتخابــات نیــز 
بســان دیگــر انتخابــات هــای گذشــته از ســامت و دقــت بســیار باالئــی برخــوردار بــود 

و در یــک فضایــی کامــا آزاد و منطقــی برگــزار گردیــد.

تقدس زدائی از والیت و حکومت

دشــمنان انقــاب و اســام کــه بــا شــکل گیــری نظــام والیــی در ایــران ضربــه مهلکــی 
از جایــگاه و شــخصیت حقوقــی ولــی فقیــه خــورده بودنــد بــه گونــه ای کــه دســتان 
نامشــروع آن هــا از ایــن کشــور قطــع شــده و بــه کنــاری نهــاده شــده بــود، از ایــن رو 
همــواره در پــی بــه چالــش کشــیدن و بــه تعبیــری تقــدس زدائــی از ایــن تحفــه و هدیه 

الهــی بودنــد.
فتنــه گــران کــه عــده ای از همدســتان و همداســتان هــای همیــن دشــمنان قســم خــوره 
بودنــد در تــاش بــرای پیــاده ســازی نقشــه آنــان در ارتبــاط بــا والیــت فقیــه بودند زیرا 
می خواســتند بــا ایجــاد شــبهه در میــان افــکار عمومــی، جایــگاه دینــی و الهــی والیــت 

فقیــه را تنــزل داده و از آن قداســت زدائــی کننــد.
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ایجاد ناامنی و بی ثباتی در كشور

کــه در حقیقــت ســنگ بنــا و اســاس هــر نظــام و اجتمــاع اســت از جملــه  امنیــت 
مســائلی اســت کــه تمــام نظامــات در پــی تحقــق آن بــوده و در ایــن راه از هیــچ 
تاشــی فروگــذار نیســتند. کشــور مــا کــه بحمــداهلل پــس از انقــاب اســامی از جملــه 
کشــورهایی اســت کــه از امنیــت باالئــی برخــوردار گردیــده اســت همیشــه دوران، در 
بیــش از ســه دهــه از عمــر آن مــورد کینــه و بغــض بدخواهــان و کینــه تــوزان مــردم و 

انقــاب بــوده اســت.
ــه هــای دیگــران  ــده حیل ــاب دهن ــام و تمــام و بازت ــده ت ــران در واقــع نماین آشــوب گ
بودنــد کــه بــرای بــر هــم زدن امنیــت و مخــدوش نمــودن آن اقــدام بــه راه انداختــن 
ــر امنیــت همــه  ــا شــاید بــه گمــان خویــش بتواننــد ب یــک سلســله آشــوب ها کردنــد ت

جانبــه ایــن مملکــت تأثیــر منفــی بنهنــد کــه خوشــبختانه نــاکام ماندنــد.

تست نظام در مهار و كنترل تقابل ها

نظــام مــا کــه بــرای اقامــه احــکام الهــی بــر اســاس دیــن و آمــوزه هــای مترقــی آن بنــا 
گردیــده اســت از همــان ابتــدای ظهــور در ایــن مــرز و بــوم، موجبــات ناخشــنودی و 
ــا   ب

ً
ــان اساســا ــه آن ــر اندیشــان داخلــی و خارجــی را فراهــم آورد چــرا ک نارضایتــی دگ

شــکل گیــری چنیــن نظامــی مخالــف بــوده و نمی توانســتند بــاور کننــد کــه دیــن هــم 
می توانــد یــک جامعــه را بــه خوبــی اداره نمایــد. از ایــن رو در تمــام ســه دهــه عمــر 
انقــاب در تــاش بــرای مقابلــه بــا ایــن نظــام بودنــد تــا بلکــه بتواننــد آن را بــه بــن 
ــرل  ــار و کنت ــاکار آمــدی نظــام در مه ــا ن ــری کارآمــدی و ی ــه تعبی بســت بکشــانند و ب
اوضــاع را آزمایــش نماینــد ایــن موضــوع در فتنــه بعــد از انتخابــات نیــز بــه خوبــی 
مشــهود بــود کــه برخــی عناصــر فریــب خــورده و دگراندیــش نــه بــرای احقــاق حقــوق 
 برنامــه 

ً
بلکــه بــه جهــت تقابــل بــا نظــام اســامی بــه فتنــه گــری پرداختنــد و دقیقــا

دشــمن را در جهــت ارزیابــی توانایــی نظــام بــه اجــرا درآوردنــد.
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فراهم كردن زمینه و بستر برای دخالت بیگانگان

ــای حقیقــی کلمــه توانســت دســت  ــه معن ــع ب ــا انقــاب خــود در واق ــران ب ــت ای مل
دخالــت گــران و غــارت گــران بیــن المللــی را از ایــن آب و خــاک کوتــاه کنــد و امــروزه 
بیــش از ســه دهــه هســت کــه خــود بــرای سرنوشــت خویــش تصمیــم می گیــرد. ایــن 
امــر کــه هیــچ گاه مطلــوب بیگانــگان نبــوده اســت باعــث گردیــده تــا همواره دشــمنان 
در راه آن ســنگ انــدازی و دســت انــدازی نماینــد و بــرای مقابلــه بــا آن، از تمــام 
ظرفیت هــا و توانمنــدی هــای خویــش بهــره گیرنــد بــه طــوری کــه می تــوان راه انــدازی 
جنــگ هشــت ســاله عــراق علیــه ایــران، انــواع تحریــم هــای اقتصــادی و... را از جملــه 

ایــن مــوارد دانســت.
ــات خــرداد  ــگان، آشــوب هــای پــس از انتخاب ــا همدســتی بیگان ــه ب ــان ک ــن آن بنابرای
88 را بــه راه انداختنــد و بــه خیــال باطــل خویــش در پــی حــق جویــی بودنــد در 
واقــع عملــه کســانی بودنــد کــه در آن ســوی مرزهــا بــرای دخالــت در امــور مملکــت 
مــا بــرای بازگردانــدن دیگــر بــاره ســایه شــوم خویــش، برنامــه ریــزی کــرده بودنــد تــا از 
ایــن رهگــذر بــه اهــداف کــور خویــش دســت یازنــد کــه بــه امدادهــای الهــی موفــق بــه 

ایــن امــر نگردیدنــد.

جدائی مردم از حکومت

در نظــام اســامی )بــر خــاف برخــی نظامــات بــه ظاهــر برخــوردار از دموکراســی( 
جایــگاه و نقــش مــردم از اهمیــت و ارج باالیــی برخــوردار می باشــد. در اندیشــه 
سیاســی اســام هــر چنــد مــردم نقــش مشــروعیت بخشــی بــه حاکــم و حکومــت 
اســامی ندارنــد ولــی ایــن مــردم انــد کــه موجبــات تحقــق و تشــکیل یــک حکومــت را 
فراهــم کــرده و بــه عبارتــی بــه آن مقبولیــت می بخشــند. ایــن مطلــب بــه خوبــی در 
بیــان امیــر المؤمنیــن؟ع؟  هویــدا اســت آنجــا کــه حضــرت می فرمایــد: »امــا و الــذی 
فلــق الحبــه و بــرأ النســمه لــو ال حضــور الحاضــر و قیــام الحجــه بوجــود الناصــر و مــا 
اخــذ اهلل علــی العلمــاء اال یقــاروا علــی کظــه ظالــم و ال ســغب مظلــوم اللقیــت حبلهــا 
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علــی غاربهــا و لســقیت آخرهــا بــکاس اولهــا«.1
یعنــی ســوگند بــه پــروردگاری کــه دانــه گیــاه را در خــاک شــکافت و انســان را آفریــد. 
ــاری  ــد و وجــود جمعــی ی ــاد )بیعــت کننــده( حضــور نمــی یافتن اگــر آن جمعیــت زی
کننــده نبــود کــه حجــت بــر مــن تمــام گــردد و نبــود پیمانــی کــه خداونــد از علمــاء و 
دانشــمندان گرفتــه تــا راضــی نشــوند بــر ســیری ظالــم و گرســنه مانــدن مظلــوم، هــر 
آینــه رشــته شــتر خافــت را بــر کوهانــش می انداختــم و پایانــش را چــون اولــش فــرض 

می کــردم و از خافــت کنــاره می گرفتــم.
ایــن ســخن بــه خوبــی بیــان گــر ایــن حقیقــت اســت کــه مــردم تنهــا بــه حاکــم و 
حکومــت اســامی مقبولیــت داده و هیــچ نقشــی در مشــروعیت آن ندارنــد چــرا کــه 

مشــروعیت از ســوی خداونــد بــوده و امــری بشــری نمــی باشــد.
انقــاب مــا پایــه اصلــی و اساســی آن مــردم بــوده و در طــول حیــات پــر برکــت انقــاب 
میــان مــردم و حاکمــان، رابطــه و علقــه خاصــی شــکل گرفتــه اســت لــذا دشــمنان مــا 
کــه ایــن دلبســتگی مــردم بــه حکومــت و حاکمــان را نمی توانســتند برتابنــد در تــاش 
بــرای ایجــاد شــکاف میــان آنــان بــا مســئولین بودنــد و در فتنــه بعــد از انتخابــات، ایــن 
تاش هــا بــه اوج خــود رســید کــه خوشــبختانه بــه ایــن مقصــد نــه تنهــا دســت نیافتنــد 

بلکــه ایــن ارتبــاط مســتحکم تــر نیــز گردیــد.

براندازی نظام

ــوده  ــدای انقــاب در پــی تحقــق آن ب آرزوی نهایــی ای کــه دشــمن همــواره و از ابت
ــز  و هســت همــان برانــدازی نظــام اســامی اســت کــه در فتنــه بعــد از انتخابــات نی
بــه عنــوان یکــی از اهــداف اصلــی تعقیــب می شــد ،در ایــن ماجــرا بــا ایــن کــه تمــام 
کــور و از پیــش  نقشــه ها و داســتان پردازی هــا بــرای دســت یابــی بــه ایــن هــدف 
طراحــی شــده بــود و متأســفانه عوامــل فریــب خــورده داخلــی و مــزدوران خارجی هم 
در ایــن موضــوع دســت بــه یکــی کردنــد ولــی بــر ایــن امــر توفیقــی حاصــل نکردنــد.

1. نهج الباغه، صبحی صالح، خطبه 3.
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حذف دین از جامعه )سکوالریزه كردن جامعه(

از جملــه مســائلی کــه همــواره دشــمنان مــا در پــی تحقــق بخشــی بــه آن بــوده و 
هســتند موضــوع حــذف دیــن از جامعــه اســت چــرا کــه ایــن دیــن اســت کــه دســتان 
نامشــروع و پلیــد آنــان را از منابــع و منافــع ملــت مــا قطــع کــرده و مــردم را بیــدار و 
بــا حقــوق خویــش آشــنا می نمایــد و اجــازه چپاولگــری بــه کســی نمــی دهــد. از ایــن 
رو دشــمنان مــا بــرای ایــن کــه بتواننــد بــه ناحــق بــر مــردم و ملــت ایــران حکــم رانــده 
 دیــن نبایــد پــا بــه 

ً
و دســت بــه تــاراج ایــن مملکــت بزننــد، بــر ایــن باورنــد کــه اساســا

عرصــه هــای گوناگــون اجتماعــی نهــاده و بــه تعبیــری در مســائل آن دخالــت نمایــد. 
بــه عبــارت دیگــر دشــمنان در جریــان فتنــه در پــی ایــن بودنــد تــا در صــورت موفقیت، 
موجبــات جدایــی دیــن از جامعــه را فراهــم آورنــد و دیــن را امــری فــردی و ناتــوان در 
اداره جامعــه جلــوه دهنــد، بررســی برخــی از جــزوات فتنــه گــران هــم از ایــن مقصــود 

و برنامــه حکایــت دارد.

ایجاد تفرقه بین مردم

یکــی از مســائل مهمــی کــه هــر جامعــه ای بــرای پیــش بــرد اهــداف خویــش بــدان نیاز 
دارد موضــوع وحــدت میــان آحــاد مــردم می باشــد تــا ایــن کــه بــا یکدلــی و هماهنگــی 
بتواننــد مشــکات و مســائل خویــش را بــه ســامان برســانند. در کشــور مــا کــه متشــکل 
از اقــوام و ادیــان و مذاهــب مختلــف و متفاوتــی می باشــد مــردم پــس از انقــاب و 
بــا تمســک بــه آمــوزه هــای دینــی از اتحــاد و وحــدت مثــال زدنــی برخــوردار شــده انــد 
کــه همیــن وحــدت همیشــه خــواری در چشــم بدخواهــان بــوده بــه طــوری کــه دشــمن 
همــواره در تــاش بــرای شکســتن ایــن وحــدت و ایجــاد رخنــه میــان آنــان بــوده اســت. 
روزی اختافــات قومــی، زمانــی اختافــات مذهبــی و... از ســوی ایــن دشــمن لجــوج 
مــورد بهــره بــرداری بــوده تــا ایــن کــه مــردم را از یکدیگــر جــدا کنــد، در فتنــه بعــد از 
انتخابــات از جملــه اهدافــی کــه دشــمن بــه آن امیــد بســته بــود همیــن امــر بــود کــه 

مــردم مــا بــا خلــق حماســه نهــم دی دشــمن را نــاکام گذاشــتند. 
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کــه دشــمنان در فتنــه بعــد از انتخابــات هشــتاد و  در مجمــوع ایــن اهدافــی بــود 
هســت می توانســتند در جهــت برنامــه هــای خــود قــرار دهنــد، البتــه دشــمنان همــواره 
درصددنــد تــا ایــن اهــداف را در هــر موقــع و فرصتــی کــه بــه دســت می آورنــد دنبــال 
ــد  ــه آن می توان ــن ک ــات، هــم از لحــاظ ای ــه خصــوص مواقعــی چــون انتخاب ــد ب کنن
ــی را بــاال بــرده و صــد البتــه خوشــایند دشــمنان نیســت و 

ّ
مشــروعیت و اقتــدار مل

هــم از لحــاظ ایــن کــه در هنــگام انتخابــات موقعیــت حســاس و گاه شــکننده ای 
ــا ســوء اســتفاده از  ــا ب ــر آن مــی دارد ت ــرد و دشــمن را ب در فضــای کشــور شــکل می گی
ایــن موقعیــت، آن را معبــری در جهــت اهــداف خــود قــرار دهــد لــذا می توانــد بــرای 
دشــمن مــورد توجــه و اهمیــت بیشــتری قــرار گیــرد و بــرای آن برنامــه ریــزی هــای 
متعــددی داشــته باشــد لکــن مــردم انقابــی مــا در ایــن انتخابــات بــا تجربــه انتخابات 
گذشــته و نصــب العیــن قــراردادن رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب و تبعیــت از 
رهبــری داهیانــه ایشــان، جلــوی وقــوع هرگونــه ماجراجویــی و ســاز مخالفــت و فتنــه 
جویــی و برنامــه هــای دشــمن را خواهنــد گرفــت در همیــن راســتا هــم مــردم و هــم 
مســئولین ضــروری اســت هشــیاری الزم را درایــن بــاره داشــته باشــند تــا پیــش از اقــدام 
جلــوی برنامــه هــای دشــمن گرفتــه شــود و در ایــن گام یازدهــم ملــت کــه در واقــع 

جلــوه ای از حماســه سیاســی اســت دشــمنان و بدخواهــان نــاکام بماننــد. 
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رقابــت هــای سیاســی گروه هــا و جریــان هــای سیاســی بایــد چگونــه باشــد تــا 
تجربــه فتنــه هشــتاد وهشــت تکــرار نگــردد؟ 

رقابــت سیاســی احــزاب، گروه هــا و جریــان هــای سیاســی جــز جــدا نشــدنی، 
انتخابــات اســت و هــر گاه نامــی از انتخــاب و انتخابــات بــرده می شــود، پــای رقابــت 
 انتخابــات بــدون رقابــت 

ً
و تــاش بــرای پیــروزی در آن بــه میــان می آیــد. اساســا

ــدا  ــا و مفهــوم پی ــه دســت آوردن آرای مــردم معن ــرای ب وتــاش احــزاب و گروه هــا ب
نمــی کند.البتــه رقابــت سیاســی بــه همــان میــزان کــه می توانــد ســازنده و مفیــد باشــد 
و در ایجــاد فضــای مناســب بــرای انتخابــات و شــور و نشــاط تأثیــر گــذار باشــد، ممکن 
اســت مخــّرب و منفــی باشــد، از ایــن رو ضابطــه منــد نمــودن رقابــت هــای سیاســی 
ــرای رقابــت  ــذا الزم اســت چارچــوب هایــی ب ــکار می باشــد ل ــل ان ــر قاب ــی غی ضرورت
هــای سیاســی مشــخص گــردد تــا زمینــه رقابــت های سیاســی ســالم و ســازنده را فراهم 
نماینــد، روشــن اســت کــه چارچوب هــا و ضوابــط رقابــت هــای سیاســی در هــر نظــام 
سیاســی بســته بــه مبانــی فکــری وارزشــی حاکــم بــر آن متفــاوت می باشــد و در نظــام 
سیاســی اســامی کــه بــر پایــه مبانــی و اصــول فکــری و ارزش هــای نــاب اســامی شــکل 
ــوان  گرفتــه اســت، فعالیــت و رقابــت سیاســی احــزاب و گــروه هــای سیاســی بــه عن
بخشــی از مجموعــه نظــام نیــز بایــد در چارچــوب نظــام ارزشــی اســام صــورت بگیــرد.

بایسته های رقابت سیاسی سالم

رقابــت سیاســی بــرای اینکــه مفیــد وســازنده باشــد بایــد شــرایط و ضوابطــی داشــته 
باشــد کــه مهمتریــن بایســته ها و شــاخصه هــای رقابــت سیاســی ســالم عبارتنــد از:

قانــون مــداری: اولیــن شــاخصه رقابــت سیاســی ســالم، توجــه بــه قوانیــن و مبنــا قــرار 
دادن آن توســط احــزاب وگــروه هــای سیاســی در رقابــت هاســت. قانونمنــدی و 
قاعــده منــدی رفتارهــای سیاســی و از جملــه رقابــت هــای سیاســی نقــش مهمــی در 
ایجــاد فضــای رقابــت سیاســی ســالم دارد و احــزاب و گــروه هــای سیاســی بــا رعایــت 
چارچــوب هــای مشــخص شــده در قوانیــن و مقــررات کشــور گام مهمــی در جهــت 
 جامعــه بــدون 

ً
فراهــم نمــودن رقابــت سیاســی ســالم برخواهنــد داشــت. اساســا
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نظــم و قانــون بــه هــرج و مــرج خواهــد انجامیــد و ضــرورت وجــود نظــم وقانــون در 
جامعــه بــر کســی پوشــیده نیســت و رقابــت سیاســی نیــز بــه عنــوان بخشــی از ابعــاد 
جامعــه نیازمنــد قوانیــن و ضوابطــی اســت کــه از لجــام گســیختگی و بــی انضباطــی 
آن جلوگیــری نمایــد. بــی توجهــی و رعایــت نکــردن قوانیــن در رقابــت هــای سیاســی، 

زمینــه ســاز رقابــت نــا ســالم و مخــرب خواهــد بــود.
اخــاق مــداری: توجــه بــه اخــاق و هنجارهــای اخاقــی و ارزشــی در رقابــت سیاســی 
موجــب می شــود کــه رقابــت سیاســی احــزاب و گــروه هــای سیاســی از حالــت تخریبــی 

فاصلــه گرفتــه و در مســیر رقابتــی ســازنده وســالم قــرار بگیــرد.
ــط و اصــول  ــع ضواب ــك فعالیــت تخصصــی، تاب ــوان ی ــه عن گرچــه رقابــت سیاســی ب
قانونــی خــاص خــود اســت، اّمــا ایــن امــر بــه هیــچ وجــه از ضــرورت التزام بازیگــران به 
مبــادی و اصــول اخاقــی، نمــی کاهــد. اخــاق می توانــد همچــون محافظــی قــوی در 
عرصــه رقابــت سیاســی عمــل نمــوده و از نفــوذ پــاره ای از بینش ها و رفتارهای ناســالم 
کــه فضــای رقابــت سیاســی را مخــدوش و ناســالم می ســازند، جلوگیــری نمایــد؛ گونــه 

ای از رفتارهــا کــه حتــی ســد قانــون نیــز تــوان مقابلــه بــا آن را نــدارد.  

توجه به اصول و مبانی اسالمی و انقالبی:

بــا توجــه بــه اســامی بــودن نظــام، توجــه بــه اصــول و مبانــی ارزشــی اســامی و 
گروه هــا و جریــان هــای سیاســی و رقابــت در  انقابــی نظــام از ســوی احــزاب و 
چارچــوب آن، زمینــه ســاز رقابــت ســالم و صحیــح خواهــد بــود و رقابتی ســالم خواهد 
بــود کــه بــا در نظــر گرفتــن اصــول و مبانــی اســامی و انقابــی انجــام شــود. نمی تــوان 
انتظــار داشــت کــه احــزاب، گروه هــا و جریــان هــای سیاســی در نظــام اســامی بــدون 
در نظــر گرفتــن معیارهــا و اصــول اســامی و انقابــی بــا یکدیگــر بــه رقابــت بپردازنــد.
بــر همیــن اســاس، مطابــق قانــون اساســی » احــزاب، جمعیت هــا، انجمن هــای 
سیاســی و صنفــی و انجمنهــای اســامی یــا اقلیتهــای دینــی شــناخته شــده آزادنــد، 
مشــروط بــه اینکــه اصــول اســتقال، آزادی، وحــدت ملــی، موازیــن اســامی و اســاس 
جمهــوری اســامی را نقــض نکننــد، هیــچ کــس را نمی تــوان از شــرکت در آن هــا منــع 
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ــا بــه شــرکت در یکــی از آن هــا مجبــور ســاخت.«1 کــرد ی
حاکمیــت عقانیــت: از مؤلفــه هــای اساســی رقابــت ســالم میــان احــزاب و گــروه هــای 
سیاســی، حاکــم شــدن عقانیــت بــر رقابــت هــای سیاســی اســت. حاکمیــت فضــای 
عقانــی بــر رقابــت هــای سیاســی موجــب خواهــد شــد کــه تصمیــم گیــری هــا، برنامــه 
ریزی هــا و همــه فعالیت هــا و از جملــه رقابــت هــای احــزاب و جریــان هــای سیاســی 
بــر اســاس عقــل و منطــق و بــه دور از احساســات و عواطــف و هیجــان هــای مقطعــی 
و زود گــذر صــورت بگیــرد و در ســایه عقانیــت، منافــع و مصالــح عمــوم جامعــه در 

نظــر گرفتــه خواهــد شــد.
رعایــت ایــن بایســته ها و شــاخصه ها موجــب خواهــد شــد کــه رقابــت هــای سیاســی، 
ســالم و ســازنده باشــد و چنیــن رقابتــی مصــداق و نمونــه » فاســتبقوا الخیــرات «2 

و»یســارعون فــی الخیــرات «3 پیشــی گرفتــن در نیکیهــا و خوبــی خواهــد بــود. 
در نــگاه دینــی و بــر اســاس آمــوزه هــای اســامی، مســئولیت و حکومــت در نظــام 
اســامی، امانــت و فرصتــی بــرای خدمــت بــه مــردم محســوب می گــردد، نــه زمینه ای 
بــرای کســب قــدرت و ثــروت و همانگونــه کــه حضــرت علی؟ع؟بــه یکــی از کارگزاران 
خــود فرمودنــد: » و اّن عملــک لیــس لــک بطعمــه و لکنــه فــی عنقــک امانه«4»همانــا 

مســئولیت تــو بــرای تــو وســیله آب و نــان نبــوده، بلکــه امانتــی در گــردن تــو اســت«
برایــن اســاس، پذیــرش مســئولیت ها و مناصــب در نظــام اســامی بایــد بــا هــدف 
ــا ایــن نگــرش و در ایــن  خدمــت بــه مــردم صــورت بگیــرد و در نتیجــه رقابتــی کــه ب
راســتا صــورت می گیــرد، رقابتــی اســت کــه در آن ارزش هــا و اصــول اســامی و اخاقــی 
رعایــت خواهــد شــد و عقانیــت در آن حاکــم خواهــد بــود و جایــی بــرای بــد اخاقــی 
و رقابــت هــای مّخــرب و ناســالم نخواهــد بــود، زیــرا هــدف در نهایــت خدمــت بــه 
مــردم اســت نــه کســب قــدرت و ایــن همــان نکتــه ای اســت کــه رقابــت هــای سیاســی 
در نظــام اســامی را از نظــام هــای سیاســی غیــر دینــی جــدا می کنــد و رنــگ اخاقــی، 

1. قانون اساسی، اصل 26
2. سوره بقره، آیه 148 و سوره مائده، آیه 48

3. سوره آل عمران، آیه 114، سوره مؤمنون، آیه 61
4. نهج الباغه، نامه 5
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ارزشــی و معنــوی بــه تمامــی فعالیــت هــای در ایــن زمینــه می دهــد.
بــه یقیــن اگــر احــزاب، گروه هــا و جریــان هــای سیاســی، مســئولیت هایــی کــه بــرای 
بــه دســت آوردن آن هــا بــا یکدیگــر رقابــت می کننــد، زمینــه و فرصتــی بــرای خدمــت 
بــه جامعــه بداننــد، رقابــت هــای سیاســی آنــان از مــرز هــای اخاقــی و اســامی فراتــر 
ــت  ــد اخاقی هــا و رقاب ــه خــود خواهــد گرفــت و شــاهد ب ــه و شــکل زیبایــی ب نرفت

هــای سیاســی نــا ســالم نخواهیــم بــود.

آسیب شناسی رقابت احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی 

در کنــار بایســته ها و شــاخصه هــای رقابــت سیاســی ســالم، رقابــت سیاســی احــزاب و 
گروههــای سیاســی بــا آســیب هایــی روبــرو می باشــد کــه در صــورت بــی توجهــی بــه 
آن هــا، رقابــت هــای سیاســی را از یــک رقابــت ســازنده و ســالم بــه رقابتــی مخــرب و 
ناســالم تبدیــل خواهــد نمــود کــه نــه تنهــا بــه ثبــات و توســعه سیاســی کشــور هیــچ 

کمکــی نخواهــد کــرد، بلکــه عامــل لجــام گســیختگی و بــی ثباتــی خواهــد شــد.
اگــر چــه بــه یــک معنــا فقــدان بایســته ها و شــاخصه هــای رقابــت سیاســی ســالم 
ــا گذاشــتن ارزش هــا  ــر پ ــن، زی ــب رعایــت نکــردن قوانی ــدان اشــاره شــد، در قال ــه ب ک
و اخــاق اســامی، نادیــده گرفتــن اصــول و مبانــی نظــام و حاکمیــت احساســات و 
عواطــف بــه جــای عقانیــت، را می تــوان بــه عنــوان آســیب هــای کلــی رقابت سیاســی 
ــه  ــذرا ب ــا در اینجــا نگاهــی گ ــان هــای سیاســی برشــمرد، اّم احــزاب، گروه هــا و جری
مهمتریــن آســیب هــای رقابــت هــای سیاســی را از دیــدگاه امــام راحــل و مقــام معظــم 

رهبــری خواهیــم داشــت.
مهمتریــن آســیب هــای فــرا روی رقابــت سیاســی احــزاب، گروه هــا و جریــان هــای 

سیاســی از منطــر امــام راحــل و مقــام معظــم رهبــری عبارتنــد از:

اختالف افکنی و تشنج آفرینی 

یکــی از آســیب هــای رقابــت هــای سیاســی، اختــاف افکنــی و تشــنج آفرینــی در ســایه 
رقابــت در جامعــه اســت. هــر چنــد احــزاب و گــرو ه هــای سیاســی ممکــن اســت 
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دیدگاه هــا و نظــرات مختلفــی در مــورد مســائل کشــور داشــته باشــند، ولــی ایــن بــه 
ــد رقابــت  ــای اختــاف افکنــی و ایجــاد تنــش و تشــنج در جامعــه نیســت و بای معن
آن هــا بــه دور از هــر گونــه اختــاف افکنــی و تشــنج باشــد تــا فضــای مناســب بــرای 

انتخــاب و گزینــش مناســب توســط مــردم فراهــم گــردد.
حضــرت امــام؟هر؟ در ایــن بــاره فرمودنــد: » ایــن طــور نباشــد کــه گروههــاى مختلف، 
احــزاب مختلــف، و اشــخاص مختلــف، در یــك موقعــی کــه مــا همــه احتیــاج بــه 
ــن  ــه ای ــد؛ تشــنج ایجــاد کنند...توجــه ب ــاف ایجــاد کنن ــم، اخت وحــدت کلمــه داری
معنــا داشــته باشــند کــه در صــدر مشــروطیت کــه احــزاب مختلــف پیــدا شــد دنبــال 
آن پیــروزى کــه ملــت پیــدا کــرده بــود، ایــن احــزاب مختلــف بــه جــان هــم افتادنــد 
و ایــن کشــور را تبــاه کردنــد. شــما گمــان نکنیــد کــه احزابــی کــه در ممالــك دیگــرى 
کــه  کارى  هســت، در صــدر مشــروطیت در انگلســتان بــود، آن احــزاب بــا همــان 
آن هــا می کردنــد و حــزب بــازى می کردنــد ماهــا را بــه اختــاف می کشــیدند، و خــود 
آن هــا بــا هــم دشــمنی نداشــتند. هیــچ حزبــی بــر ضــد مصالــح کشــور خــودش عمــل 
نمی کــرد. اگــر هــم بــا هــم اختــاف ســلیقه یــا اختــاف َروّیــه داشــتند، عاقانــه بــود؛ بــا 
حســاب بــود. ایــن طــور نبــود کــه یــك دســته دســته دیگــر را آن چنــان تضعیــف کننــد 
کــه کشورشــان آســیب ببینــد. مــع األســف همــان احزابــی کــه در آنجــا بودنــد بــه مــا 
نمایــش می دادنــد کــه کشــور بایــد احــزاب داشــته باشــد و احــزاب هــم بایــد مخالــف 
بــا هــم باشــند، مــا را و احــزاب مــا را روبــروى یکدیگــر قــرار می دادنــد و بــه ضــرر هــم 
صحبــت می کردنــد و بــه ضــرر هــم قلــم فرســایی می کردنــد؛ و نتیجــه ایــن شــد کــه 

بــه  ضــرر کشــور بــود.« 1
مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد: » گروههــا و جریانهــای سیاســی بــا هم کنــار بیایند و با 
هــم کار کننــد بدبینــی، تهمــت، اهانــت بــه یکدیگــر و قهــر از یکدیگــر نداشــته باشــند 
ــه فــرض اگــر در زمینه هــای  ــد کــه اختــاف مــذاق سیاســی داریــم... ب حــاال می گوین
اقتصــادی و سیاســی بــا هــم اختافــی دارنــد، اگــر اختافشــان فقــط اختــاف عاطفــی 

1. صحیفه امام، ج14، ص 50-48
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نیســت، در دایــره آن اختافــات بــا هــم رقابــت کننــد، حرفــی نیســت اّمــا ایــن رقابتهــا 
ــه  ــد ک ــل هــم نکشــانند، ببینی ــه ورزی در مقاب ــه کین ــه دشــمنی و ب ــه خصومــت ب را ب
دشــمن این جــا ایســتاده اســت ببینیــد کــه دشــمن منتظــر فرصــت اســت ببینیــد کــه روی 

جنــگ جناحهــا بــا یکدیگــر محاســبه می کنــد.«1

جبهه گیری، تخریب و تضعیف دیگران

از آســیب هــای رقابــت هــای سیاســی، تخریــب و تضعیــف دیگــران اســت. رقابتــی 
کــه بــه دنبــال آن تخریــب و تضعیــف دیگــران باشــد، رقابتــی نــا ســالم خواهــد بــود.
حضــرت امــام؟هر؟ فرمودنــد: » مــا اگــر اختــاف ســلیقه داریــم، اختــاف بینــش 
داریــم، بایــد بنشــینیم بــا هــم در یــك محیــط آرام صحبــت کنیــم و مســائل خودمــان را 
بــه میــان بگذاریــم و حــل کنیــم. بــا تفاهــم مســائل  را حــل کنیــم؛ نــه اینکــه جبهه گیرى 
کنیــم. یکــی یــك طــرف بایســتد، بــا دار و دســته خــودش؛ و یکــی یــك طــرف بایســتد 
بــا دار و دســته خــودش؛ و کوشــش کننــد در تضعیــف یکدیگــر و کوشــش کننــد در 
تضعیــف کشــور اســامی. اینهــا بــراى ایــن اســت کــه تعهــد اســامی نیســت، و دیــد 
سیاســی هــم نیســت. شــماها اگــر ُمْســلم هســتید، بــه احــکام اســام عمــل کنیــد. و 
اگــر خــداى نخواســته تعهــد اســامی را قبــول نداریــد، بــا دیــد سیاســی مســائل را حــل 
کنیــد. اگــر ملــت اشــخاصی را دیــد، گروههایــی را دیــد کــه بــر خــاف مصالــح کشــور 
دارنــد جبهه گیــرى می کننــد و ایــن طایفــه آن طایفــه را می کوبنــد و آن طایفــه آن 
طایفــه را، تکلیــف شــرعی ملــت ایــن اســت کــه از آن هــا اعــراض کننــد و آن هــا را پذیــرا 

نباشــند.« 2
ــم همیشــه، در همــه دوران  ــد: » مــن خواهــش می کن ــری فرمودن ــام معظــم رهب مق
هــا، انتخابات هــا را وســیله ای قــرار بدهیــد بــرای قــوت ملــی، بــرای افزایــش اقتــدار 
 از 

ً
ملــی؛ نــه بــرای تضعیــف نظــام و تضعیــف آبــروی ملــت. جنجالهایــی کــه بعضــا

طــرف بعضــی از احــزاب و گروه هــا و جریانهــای سیاســی و جناحهــای بداخــاق در 

1. پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، نماز جمعه  تهران، 1378/05/08
2. صحیفه امام، ج14، ص 50-48
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اطــراف انتخابــات می شــود، تضعیــف کننــده کشــور و ملــت و نظــام اســت. جناحهای 
مختلــف، جریانهــای مختلــف، گرایشــهای مختلــف، بــا شــوق و ذوق و عاقــه منــدی 
همــه عواملشــان را بســیج کننــد و انتخابــات را بــه عنــوان یــک هــدف عالــی، هــدف 
ــه دعــوا و جنجــال و اهانــت و  ــد و ب خــوب، هــدف شــیرین مــورد توجــه قــرار بدهن
پنجــه بــه روی هــم کشــیدن قضایــا را نکشــانند. انتخابــات را وســیله ای بکنیــد بــرای 

اینکــه دشــمنان را نــا امیــد بکنیــد.«1

توهین و اتهام به سایر رقیب ها

یکــی از آســیب ها و آفــت هــای رقابــت هــای سیاســی، توهیــن و اتهــام بــه دیگــران در 
جریــان رقابــت اســت. 

ــی و گروهــی و شــخصی حــق  ــچ مقامــی و حزب ــد: » هی حضــرت امــام؟هر؟ فرمودن
نــدارد بــه دیگــران کــه مخالــف نظرشــان هســتند توهیــن کننــد، یــا خــداى نخواســته 
افشــاگرى نماینــد؛ گرچــه همــه حــق تبلیغــات صحیح بــراى خود یــا کاندیداهاى خود 
یــا دیگــران را دارنــد، و هیــچ کــس نمی توانــد جلوگیــرى از ایــن حــق نمایــد. و البتــه 
ــه  ــد ب  نمی توان

ً
ــت باشــد. و احــدى شــرعا الزم اســت تبلیغــات موافــق مقــررات دول

کســی کورکورانــه و بــدون تحقیــق رأى بدهــد.«2 مقــام معظــم رهبــری نیــز فرمودنــد: 
» فضــا بایــد متعــادل، منطقــی و عقایــی باشــد. گفتگــوی انتقــادی اشــکالی نــدارد؛ 
اّمــا گفتگــو بــا هــای و هــوی فــرق دارد. در مــردم ســاالری اســامی، گفتگــو بــا عربــده 
کشــی و چاقوکشــی در بعضــی از دمکراســی ها تفــاوت دارد. ایــن جــا گفتگــو می کننــد؛ 
بــه قــول امــام، مثــل مباحثــه هــای طلبگــی. در مجلــس و جاهــای دیگــر مباحثــه کننــد، 
حّتــی بــر ســر مســأله ای دعــوا کننــد؛ اّمــا کینــه از هــم بــه دل نگیرنــد؛ بعــد هــم پهلــوی 
همدیگــر بنشــینند و بــا هــم صحبــت کننــد. نگذارنــد اختــاف نظــر بــه تنــازع برســد. 
ایــن تنــازع موجــب فشــل و ضعــف قــوا خواهــد شــد. دروغ، اهانــت، دســتگاه ها 
یکدیگــر را مّتهــم کــردن، شــایعه پراکنــی، افتــراء بــه رقیــب، تحریــک عصبّیــت هــای 

1. پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام، 1386/6/31
2. صحیفه امام، ج18، ص 337
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گوناگــون؛ این هــا هیچکــدام بــا انتخابــات اســامی ســازگار نیســت. ایــن خطــاب بــه 
همــه ی جناحهاســت؛ خطــاب بــه اشــخاص یــا جنــاح معّینــی نیســت؛ ایــن وظیفــه ی 
همــه ی ماســت. همــه ی جناح هــا بایــد ایــن چیزهــا را رعایــت کننــد. همــه هــم در 

چارچــوب قانــون حرکــت کننــد.«1

بی توجهی به اصول و مبانی اسالمی و انقالبی 

از آســیب هــای رقابــت هــای سیاســی، نادیــده گرفتــن و زیــر پا گذاشــتن اصــول و مبانی 
اســامی و انقابــی و توجــه نکــردن به آن ها ســت.

حضــرت امــام؟هر؟ فرمودنــد:» اختــاف اگــر زیربنایــی و اصولــی شــد، موجب سســتی 
 متوجــه باشــند کــه موضعگیری هــا 

ً
نظــام می شــود.... هــر دو [جنــاح] بایــد کامــا

کــه در عیــن حفــظ اصــول اســام بــراى همیشــه تاریــخ،  بایــد بــه گونــه اى باشــد 
حافــظ خشــم و کینــه انقابــی خــود و مــردم علیــه ســرمایه دارى غــرب و در رأس 
آن امریــکاى جهانخــوار و کمونیســم و سوســیالیزم بیــن الملــل و در رأس آن شــوروى 

متجــاوز باشــند.«2
مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد: » مــن بــه خــط و گرایــش سیاســی شــما و رقبایتــان و 
اختافــات شــما کاری نــدارم، اّمــا تأکیــد می کنــم کــه بایــد بــا حفــظ اصــول و مبانــی 
بــا یکدیگــر رقابــت و مباحثــه کنیــد... همــه شــما معتقــد بــه اســام، انقــاب و امــام 
ــن اصــول  ــا ای ــکا ب ــه همچــون آمری ــی در داخــل کشــور کســانی هســتند ک هســتید ول
دشــمنی می ورزنــد و مهــم ایــن اســت کــه در برابــر ایــن مخالفت هــا و دشــمنی ها، بــه 
طــور شــفاف و روشــن موضعگیــری شــود اّمــا موضــع برخــی دوســتان و مجموعه هــای 
سیاســی در ایــن زمینه هــا بــه قــدری نامحســوس اســت کــه اگــر کســی بــه ایــن مواضــع، 
اعتقــاد یافــت، احســاس می کنــد می توانــد حتــی بــه ضــد انقــاب نیــز نوعی دلبســتگی 
داشــته باشــد بــه همیــن لحــاظ همــه شــخصیت هــا، گروهــا و جناح هــای وفــادار بــه 
اســام و انقــاب بایــد مواضــع محکــم خــود را در برابــر کســانی کــه در داخــل وخــارج 

1. پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 82/5/15
2. صحیفه امام، ج21، ص 179-178
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زیــر پوشــش اصاحــات، انقــاب، راه امــام، والیــت فقیــه و قانــون اساســی را مــورد 
تعــرض قــرار می دهنــد، اعــام کننــد...«1

فراموشی دشمن و فقدان مرز بندی مشخص با آنان

حضــرت امــام؟هر؟ فرمودنــد: » هــر دو جریــان بایــد بــا تمــام وجــود تــاش کننــد کــه 
ذره اى از سیاســت »نــه شــرقی و نــه غربــی جمهــورى اســامی« عــدول نشــود کــه اگــر 
ذره اى از آن عدول شــود، آن را با شمشــیر عدالت اســامی راســت کنند. هر دو گروه 
بایــد توجــه کننــد کــه دشــمنان بــزرگ مشــترك دارنــد کــه بــه هیــچ یــك از آن دو جریــان 
رحــم نمی کنــد. دو جریــان بــا کمــال دوســتی مراقــب آمریــکاى جهانخــوار و شــوروى 

خائــن بــه امــت اســامی باشــند...«2
مقــام معظــم رهبــری نیــز در ایــن بــاره فرمودنــد: » انتخابــات مــال ملــت ایــران اســت، 
مــال جمهــوری اســامی اســت، مــال اســام اســت؛ مــرز هاشــان را بــا دشــمن مشــخص 
و متمایــز کننــد. مــن بار هــا بــه بعضــی از افــراد سیاســی کــه فعالیــت هایــی دارنــد و 
گاهــی یــک مخالــف خوانــی هایــی می کننــد، تذکــر داده ام، نصیحــت کــرده ام؛ گفتــه 
ــاک نشــود. مــرز  ــان شــما و دشــمن کمرنــگ نشــود؛ پ ام مواظــب باشــید مرزهــای می
وقتــی کمرنــگ شــد، احتمــال اینکــه کســانی از ایــن مــرز عبــور کننــد یــا دشــمن از ایــن 
مــرز عبــور کنــد و بیایــد ایــن طــرف یــا دوســت و خــودی غافــل شــود و از مــرز عبــور کنــد 
و بــرود بــه دامــن دشــمن، زیــاد خواهــد بــود. مرز هــا را روشــن کنیــد؛ مشــخص کنید.«3

ترجیح منافع حزبی و جناحی بر منافع كشور:

از آســیب هــای مهــم رقابــت هــای سیاســی احــزاب و گــروه هــای سیاســی، مقــدم 
ــر منافــع عمومــی کشــور و مــردم اســت حضــرت  ــی و گروهــی ب داشــتن منافــع حزب

1. گروههــا و جناح هــای سیاســی از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری، قــم: انتشــارات ســطر، 1381، ص2و8و9، ســخنرانی 
در دیــدار ســران جبهــه دوم خــرداد، 79/2/7

2. صحیفه امام، ج21، ص 179-178
3. پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری، بیانــات در دیــدار هــزاران نفــر از مــردم قــم بــه مناســبت ســالروز 
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امــام؟هر؟ در ایــن خصــوص فرمودنــد: » اگــر در ایــن نظــام کســی یــا گروهــی خــداى 
ناکــرده بی جهــت در فکــر حــذف یــا تخریــب دیگــران برآیــد و مصلحــت جنــاح و خط 
 پیــش از آنکــه بــه رقیــب یــا رقبــاى 

ً
خــود را بــر مصلحــت انقــاب مقــدم بــدارد، حتمــا

خــود ضربــه بزنــد بــه اســام و انقــاب لطمــه وارد کــرده اســت. در هــر حــال یکــی از 
 رضایــت خداونــد متعــال در آن اســت، تألیــف قلــوب و تــاش 

ً
کارهایــی کــه یقینــا

جهــت زدودن کدورتهــا و نزدیــك ســاختن مواضــع خدمــت بــه یکدیگــر اســت. بایــد 
از واســطه هایی کــه فقــط کارشــان القــاى بدبینــی نســبت بــه جنــاح مقابــل اســت، 
پرهیــز نمــود. شــما آن قــدر دشــمنان مشــترك داریــد کــه بایــد بــا همــه تــوان در برابــر 
آنــان بایســتید، لکــن اگــر دیدیــد کســی از اصــول تخطــی می کنــد، در برابــرش قاطعانه 

بایســتید«1
مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد: » از ورود در مناقشــات جناحــی و حزبــی کــه عــده ای 
می خواهنــد در کشــور مــا این  هــا را روز بــه روز بیشــتر کننــد، پرهیــز کنیــد و راز موفقیــت 
شــما ایــن اســت. دســت هایی در کار اســت تــا ســر مســائل هیــچ و پــوچ عــده ای را بــه 
جــان هــم بیاندازنــد و ســر موضــع گیری هــای گوناگــون حزبــی و جناحــی و گروهــی 
و گاهــی گروهکــی افــراد را نســبت بــه یک دیگــر مســأله دار کننــد، درســت نقطــه 
مقابــل »انمــا المؤمنــون اخــوه فاصلحــوا بیــن اخویکــم« قــرآن می فرمایــد کــه مؤمنیــن 
بــه خــدا، مومنیــن بــه دیــن، مومنیــن بــه راه انبیــاء بــا هــم برادرنــد دو بــرادر ممکــن 
اســت بــا هــم دعــوا کننــد اّمــا تکلیــف مــا چیســت؟ فاصلحــوا بیــن اخویکــم بیــن دو 
بــرادر را بایــد اصــاح کــرد درســت نقطــه مقابــل ایــن عــده می خواهنــد بــا جنــاح بندی 
و اظهــارات حزبــی و ایجــاد والیــت حزبــی بــه تنــور اختــاف افکنــی و آتــش افــروزی 

بدمنــد.«2

1. صحیفه امام، ج21، ص 180-179
2. پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری، بیانــات مقــام معظــم رهبــری ر دیــدار بــا دانشــجویان دانشــگاه 

شــهید بهشــتی، 82/2/22
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تقابل، دشمنی و نفی دیگران به جای رقابت:

از دیگــر آســیب هــای رقابــت هــای سیاســی، تبدیــل شــدن رقابــت بــه تقابــل، تعــارض 
و دشــمنی اســت روشــن اســت کــه در چنیــن فضایــی نمی تــوان انتظــار رشــد و بالندگی 
کشــور را داشــت، رقابــت هیچــگاه بــه معنــای دشــمنی، کینــه تــوزی و نفــی دیگــران 
ــر توانایی هــا و داشــته هــای خــود  ــد ب ــه و تأکی نیســت، ماهیــت رقابــت ســالم، تکی

اســت نــه تقابــل، دشــمنی و نفــی دیگــران.
حضــرت امــام ایــن گونــه نگرانــی خــود را نســبت بــه رقابــت احــزاب و گــروه هــای 
سیاســی بیــان فرمودنــد: » هیــچ گاه نگــران مباحثــات تنــد طلبگــی در فــروع و اصــول 
فقــه نبــوده ام ولــی نگــران تقابــل و تعــارض جناحهــاى مؤمــن بــه انقابــم کــه مبــادا 

منتهــی بــه تقویــت جنــاح رفــاه طلــب بــی درد و نــق بــزن گــردد.«1
همچنیــن فرمودنــد: » البتــه دو تفکــر هســت، بایــد هــم باشــد. دو رأى هســت، بایــد 
هــم باشــد. ســلیقه هاى مختلــف بایــد باشــد، لکــن ســلیقه هاى مختلــف اســباب ایــن 
نمی شــود کــه انســان بــا هــم خــوب نباشــد...اگر در یــك ملتــی اختاف ســلیقه نباشــد، 
ایــن ناقــص اســت. اگــر در یــك مجلســی اختــاف نباشــد، ایــن مجلــس ناقصــی اســت. 
اختــاف بایــد باشــد، اختــاف ســلیقه، اختــاف رأى، مباحثــه، جــار و جنجــال اینهــا 
بایــد باشــد، لکــن نتیجــه ایــن نباشــد کــه مــا دو دســته، بشــویم دشــمن هــم. بایــد دو 

دســته باشــیم در عیــن حالــی کــه اختــاف داریــم، دوســت هــم باشــیم.2
ــد: » انتخابــات بایــد ســالم باشــد، رقابتــی باشــد.  ــز فرمودن مقــام معظــم رهبــری نی
رقابــت غیــر از خصومــت اســت، رقابــت غیــر از تهمــت زنــِی متقابــل اســت؛ این هــا 
را بایــد همــه مواظــب باشــیم. رقابــت ایــن نیســت کــه کســی اثبــات خــود را متوقــف 
ــب نظــر  ــرای جل ــد ب ــه کســانی بیاین ــن نیســت ک ــت ای ــد. رقاب ــر نفــی دیگــری بدان ب
مــردم، وعــده هــای خــاف قانــون اساســی، خــاف قوانیــن عــادی بدهنــد؛ این هــا 
نبایــد باشــد. کســانی کــه وارد عرصــه ی انتخابــات می شــوند، چــه از طــرف مجریــان 
و مســئوالن، چــه از طــرف کســانی کــه نامــزد می شــوند، بایســتی بــه آداب و شــروط 

1. صحیفه امام، ج21، ص 288-287
2. صحیفه امام، ج21، ص 47
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یــک حرکــت عمومــِی ســالم پایبنــد باشــند، متعهــد باشــند؛ ایــن الزم اســت. « 1
آنچــه در جریــان انتخابــات ســال 88 رخ داد، نتیجــه بــی توجهــی بــه شــاخصه هــای 
رقابــت هــای ســالم و در نظــر نگرفتــن مرزهــای اخاقــی، ارزشــی و اســامی در رقابــت 
ــی بــه جــای عقانیــت بــود و همیــن مســأله  و حاکمیــت فضــای احساســی و جنجال
موجــب شــد تــا فضــای رقابتــی و انتخاباتــی بــه صحنــه ای بــرای اتهــام زنــی، دروغ 
پراکنــی، ســیاه نمایــی، تضعیــف و تخریــب دیگــران، تشــنج آفرینــی، اختــاف افکنــی 

و... تبدیــل گــردد. 
ــرای اینکــه دیگــر شــاهد چنیــن صحنــه هــای ناگــواری در کشــور نباشــیم، احــزاب،  ب
گروه هــا و جریــان هــای سیاســی بایــد بــا در نظــر گرفتــن شــاخصه هــای رقابــت هــای 
ســالم و توجــه بــه آســیب ها و آفــت هــای آن بــا یکدیگــر بــه رقابــت بپردازنــد و 
مرزهــای اخاقــی، ارزشــی و اســامی را رعایــت نماینــد و پســت ها و مســئولیت ها را، 
فرصتــی بــرای خدمــت بــه مــردم بداننــد نــه زمینــه ای بــرای کســب قــدرت و ثــروت. 

1. پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری، بیانــات در دیــدار مــردم قــم بــه مناســبت ســالروز 19 دی 
1390/10/19
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آیا امام؟هر؟ رای مردم را از عوامل مشروعیت نظام می دانستند؟  
از آن جــا کــه مســاله مشــروعیت حکومــت دینــی در اندیشــه سیاســی اســام از 
اهمیــت قابــل ماحظــه ای برخــوردار اســت، بــه گونــه ای کــه ارزش بــودن حکومــت 
و حقانیــت آن بــر اســاس تحقــق مشــروعیت آن محــك زده می شــود، لــذا از مســایل 
مهــم حقوقــی و نیــز فرهنــگ سیاســی اســام، تعینی شــدن مشــروعیت حکومــت و نیز 

چگونگــی تحقــق آن در جامعــه اســامی اســت.
نکتــه ای کــه در ابتــدای امــر مهــم می نمایــد، معنــا و مفهــوم کلمــه مشــروعیت اســت، 
چــرا کــه تکلــم پیرامــون واژه ای بــا عــدم احاطــه بــه معنــا و مفهــوم آن،  امــری غیــر 
علمــی و غیــر منطبــق بــر اصــول ســاختار بیانــی اســت و معلــوم اســت کــه مفیــد نتیجــه 
مطلــوب نخواهــد بــود.از ایــن رو می گوییــم گاهــی از مشــروعیت، مقبولیــت عمومــی 
اراده می شــود، چنــان کــه در حــوزه جامعــه شناســی سیاســی، مشــروعیت، پذیرایــی 
عمــوم تــوام بــا رضایــت از یــك حکومــت تفســیر می گردد.گاهــی هــم بــه معنــای 
قانونــی بــودن و حقانیــت مــورد بحــث و نظــر قــرار می گیرد.چنــان کــه در فلســفه 
کام و حقــوق سیاســی چنیــن بــار معنایــی را دارد.نکتــه مهــم آن کــه در اندیشــه 
سیاســی اســام، دو رویکــرد فــوق از مشــروعیت یعنــی مقبولیــت عمومــی و حقانیــت 
حکومــت، مــورد توجــه واقــع شــده اســت، یعنــی در حکومــت دینــی، مشــروعیت 
بــه معنــای مقبولیــت مردمــی نســبت بــه حکومــت، امــری معقــول و غیــر قابــل انــکار 
انگاشــته شــده اســت، امــا مشــروعیت بــه معنــای حقانیــت و شــرعی بــودن حکومــت 
در ســایه اســتناد بــه خــدا تحقــق می یابــد.از ایــن رو، مشــروعیت ســاز بــودن مــردم 
نســبت بــه یــك حکومــت، بــه معنــای عینیــت بخشــیدن بــه آن، امــری مقبــول اســت، 
امــا مشــروعیت بــه معنــای الهــی بــودن آن، منــوط بــه اســتناد بــه حضــرت احدیــت 

می باشــد.
در عیــن حــال برخــی مدعــی هســتند کــه »امــام خمینــی؟هر؟ رای مــردم را از عوامــل 
مشــروعیت نظــام می دانســتند.«1 بــرای بررســی ایــن ادعــا بــه بعضی از کلمــات گهربار 

1. روزنامه ایران مورخ 80/3/13، مجید انصاری
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حضــرت امــام؟هر؟ در خصــوص جایــگاه مــردم در حکومــت اســامی و نیــز در بــاب 
ایــن کــه مــاك مشــروعیت نظــام، الهــی بــودن آن اســت، توجــه می کنیم.ایشــان در 
مصاحبــه بــا مجلــه آلمانــی »اشــپیگل« در خصــوص تعییــن نظــام سیاســی بــا آرای خود 
مــردم، می فرماینــد: »تعییــن نظــام سیاســی، بــا آرای خــود مــردم خواهــد بــود.«1 و یــا 
در بــاب احتــرام بــه آرای عمومــی دارنــد کــه: »در جمهــوری اســامی، زمامــداران مردم 
ــا در زندگــی روزانــه  ــا ســوء اســتفاده از مقــام، ثــروت انــدوزی کننــد و ی نمی تواننــد ب
 بایــد بــه آرای عمومــی در همــه جــا احتــرام 

ً
امتیــازی بــرای خــود قایــل شــوند..دقیقا

بگذارنــد.«2 و نیــز در بــاب برقــراری حکومــت بــا پشــتوانه مــردم در مصاحبه پروفســور 
الــگار »آمریکایــی« بــا امــام خمینــی؟هر؟ در تاریــخ 57/10/7 ایــن چنیــن می فرماینــد: 
»پشــتوانه یــك حکومتــی، ملــت اســت، اگــر یــك ملتــی، پشــتوانه حکومت نباشــد، این 

حکومــت نمی توانــد درســت بشــود، ایــن نمی توانــد برقــرار باشــد.3
همچنین در باب تولی امور مســلمین و تشــکیل حکومت با آرای اکثریت، از ایشــان 
ــر جامعــه اســامی والیــت  ــه جامــع الشــرایط ب ــه در چــه صــورت فقی ســوال شــد ک
دارد؟ در جــواب فرمودنــد: »والیــت در جمیــع صــور دارد، لکــن تولــی امــور مســلمین 
و تشــکیل حکومت بســتگی دارد به آرای اکثریت مســلمین که در قانون اساســی هم 
از آن یــاد شــده اســت و در صــدر اســام تعبیــر می شــده بــه بیعــت بــا ولــی مســلمین.«4
نیــز در بــاب عــدم جــواز تخلــف از حکــم ملــت، در بیانــات خــود در جمــع اعضــای 
هیــات بررســی کننــده جنــگ تحمیلــی، چنیــن فرمودنــد: »این جــا آرای ملت حکومت 
می کنــد، ایــن جــا ملــت اســت کــه حکومــت را در دســت دارد و ایــن ارگان هــا را ملــت 
ــز نیســت و  ــرای هیــچ یــك از مــا جای تعییــن کــرده اســت و تخلــف از حکــم ملــت ب

امــکان نــدارد.«5
ــراز  ــن اب ــوده هــای مردمــی در برقــراری حکومــت چنی ــاب همراهــی ت همچنیــن در ب

1. صحیفه نور.ج 3، ص 52.
2. همان، ج 2، ص 280.
3. همان، ج 11، ص 130.

4. جایگاه مردم در نظام اسامی از دیدگاه امام خمینی؟هر؟، ص 9.
5. صحیفه نور، ج 14، ص 109.
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می کننــد: »اگــر همراهــی ایــن تــوده هــای محــروم نبــود،  حکومــت نمی توانســت 
برقــرار باشــد.«1 و نیــز در خصــوص نقــش مــردم در حفــظ و تــداوم جمهــوری اســامی 
می فرماینــد: »و باالخــره مــا مــردم را الزم داریــم، یعنــی جمهــوری اســامی تــا آخــر 
مــردم را می خواهد.ایــن مــردم انــد کــه ایــن جمهــوری را بــه ایــن جــا رســاندند و ایــن 

مــردم انــد کــه بایــد ایــن جمهــوری را راه ببرنــد تــا آخــر.«2
از طرفــی در بــاب الهــی بــودن مشــروعیت نظــام و ایــن کــه مشــروعیت حکومــت 
اســامی به اســتناد به حضرت احدیت و اذن اوســت، مطالب گرانمایه ایشــان؟هر؟ 
ــه بعضــی از آن هــا اشــاره   ب

ً
در کتــب و ســخنان ایشــان مضبــوط اســت کــه اختصــارا

می شــود.حضرت امــام؟هر؟ در بــاب اثبــات والیــت فقیــه و ایــن کــه حکــم والیــت 
فقیــه از جانــب خداونــد تعالــی اســت، در ذیــل قــول حضــرت صاحب االمــر )عج( »و 
امــا الحــوادث الواقعــه فارجعــوا الــی رواه حدیثنــا فانهــم حجتــی علیکــم و انــا حجــه 
ــی علیکــم«  ــا حجــه اهلل و هــم حجت ــه؟ع؟  »ان ــد: »یســتفاد مــن قول اهلل« می فرماین
هــذا یرجــع الــی جعــل الهــی لــه؟ع؟  و جعــل مــن قبلــه للفقهــاء«3 یعنــی از کام امــام 
معصــوم؟ع؟  کــه فرمــود: مــن حجــت خــدا هســتم و فقهــا حجــت مــن بــر شــمایند، 
اســتفاده می شــود کــه مــراد امــام؟ع؟  آن اســت کــه آنچــه از مقــام والیــت از جانــب 
خــدا بــرای مــن ثابــت اســت،  از جانــب مــن نیــز بــرای فقهــاء ثابــت اســت و معلــوم 
اســت کــه ثبــوت چنیــن امــری راجــع بــه ایــن اســت کــه خداونــد ایــن مقــام را بــرای 
امــام؟ع؟  جعــل کــرد و او از جانــب خــدا منصــوب اســت و امــام نیــز آن مقــام را بــرای 
فقهــا جعــل کــرده اســت.و یــا در استشــهاد بــر مقبولــه عمر بن حنظله می فرماینــد: »از 
« اســتفاده می شــود کــه 

ً
قــول امــام؟ع؟  کــه فرمــوده اســت: »فانــی قــد جعلتــه حاکمــا

ایشــان مقــام حکومــت را بــرای فقیــه جعــل می کنــد.«4 و یــا آنجــا کــه در بیــان والیــت 
گاهــی بــه  مطلقــه فقیــه می فرماینــد: »اگــر فــرد الیقــی کــه دارای ایــن دو خصلــت آ
قانــون الهــی و عدالــت باشــد، بــه پــا خاســت و تشــکیل حکومــت داد، همــان والیتــی 

1. همان، ج 16، ص 71.
2. همان، ج 19.ص 31.

3. کتاب بیع، حضرت امام خمینی؟هر؟، ج 2، ص 474.
4. همان، ص 479.
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ــه ـ در امــر اداره جامعــه داشــت دارا می باشــد  را کــه حضــرت رســول اکــرم ـ؟ص؟ و آل
ــد.«1 پــس مشــروعیت حکومــت  ــه از او اطاعــت کنن ــر همــه  مــردم الزم اســت ک و ب
اســامی بــه جهــت اســتناد آن بــه ذات حضــرت احدیــت اســت،  چــرا کــه او مالــك و 
خالــق انســان اســت، لذاســت کــه حکومــت نیــز مختــص اوســت و حکومــت انبیــاء و 
اولیــاء و فقهــا زمانــی مشــروع اســت کــه بــه اذن او و جعــل ایــن منصــب بــرای آن هــا 
از طــرف او باشــد.این اســت اعتقــاد معمــار انقــاب در خصــوص جایــگاه مردمــی و 

مشــروعیت نظــام اســامی.

1..ر.ك: حکومت اسامی، امام خمینی؟هر؟، ص 55.
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آیــا ایــن درســت اســت کــه در جامعــه مــا نوجوانانــی کــه از سیاســت و قانــون 
کمــی دارنــد رایشــان بــا یــک محقــق و قانــون دان و فــرد باتجربــه در  اطاعــات 

ــات بســیار مهــم ریاســت جمهــوری یکســان اســت؟ انتخاب
در مــورد انتخابــات و رأی در نظامهــای مختلــف آراء گوناگونــی مطــرح اســت 
اّمــا1 امــروزه مقبــول  تریــن نــوع انتخابــات آن اســت کــه همگانــی باشــد یعنــی همــه 
شــهروندان صــرف نظــر از جنــس، )مــرد یــا زن(، نــژاد، کیــش و مذهــب حــق شــرکت 
در انتخابــات را داشــته باشــند. همگانــی شــدن انتخابــات از حقوقــی اســت کــه آســان 
کان 

ّ
بــه دســت نیامــده اســت زمانــی بــوده کــه فقــط دارنــدگان ثــروت بــه ویــژه مــا

و صاحبــان زمیــن حــق انتخــاب کــردن و انتخــاب شــدن داشــتند و بانــوان از حــق 
بــر وضــع  رأی محــروم بودنــد ولــی در دموکراســی های معاصــر حــق رأی مبتنــی 
اجتماعــی طبقــات خــاص نیســت و دموکراتیــك2 بــودن انتخابــات ایجــاب می کنــد کــه 
همــه افــراد کشــور بــه طــور برابــر از حــق رأی و انتخــاب کــردن بهره منــد باشــند مگــر 
آنکــه مصلحــت اجتمــاع خــاف آن را ایجــاب کنــد ماننــد محکومیت هــای جزائــی 
کــه موجــب محرومیــت از حقــوق اجتماعــی می شــود. رأی نابرابــر کــه در ســابق در 
برخــی از کشــورها مرســوم و متــداول بــوده امــروزه در همه جــا ملغــی شــده اســت 
و ایــن محدودیت هــا مغایــر بــا اصــل تســاوی حقــوق افــراد تلقــی شــده اســت حــال 
پــس از ایــن مقدمــه کوتــاه می خواهیــم بدانیــم آیــا رأی افــراد کــم اطــاع از قانــون و 
گاه و باتجربــه و بــه طــور کلــی رأی جاهــل بــا عالــم در انتخــاب  سیاســت بــا افــراد آ
حاکمــان یکســان اســت یــا خیــر؟ بــرای ایــن منظــور ابتــدا بایــد حــق حاکمیــت و بنــای 
حقوقــی آن را در نظــام جمهــوری اســامی ایــران تحلیــل کنیــم. طبــق اصــل پنجــاه و 
ششــم قانــون اساســی »حاکمیــت مطلــق بــر جهــان و انســان از آِن خداســت و هــم او 
انســان را بــر سرنوشــت اجتماعــی خویــش حاکــم ســاخته اســت. هیــچ کــس نمی تواند 
ایــن حــق الهــی را از انســان ســلب کنــد یــا در خدمــت منافــع فــرد یــا گروهــی خــاص 
قــرار دهــد. ملــت ایــن حــق خــداداد را از طرقــی کــه در اصــول بعــد می آیــد. اعمــال 

1. مسائل حقوقی اساسی، دکتر جعفر بوشهری، نشر دادگستر، چاپ اول، بهار 76، ص77.
2. حقوق اساسی، دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی، نشر میزان، چاپ اول، ص 149.
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می کنــد« بــه ترتیبــی کــه ماحظــه می شــود، قانــون اساســی بــرای اصــل حاکمیــت دو 
مبنــای الهــی و انســانی قائــل شــده اســت. طبــق مبنــای الهــی »حاکمیــت مطلــق بــر 
جهــان و انســان از آن خداســت«1 زیــرا هســتی جهــان آفرینــش از اوســت و دســتگاه 
 از او نظــام یافتــه اســت. پــس حکــم تنهــا از آِن خداونــد برتــر 

ً
عظیــم خلقــت تمامــا

بلندمرتبــه2 اســت.
طبــق مبنــای انســانی »هــم او )خداونــد( انســان را بــر سرنوشــت اجتماعــی خویــش 
حاکــم ســاخته اســت... ملــت ایــن حــق خــداداد را از طرقــی کــه در اصــول بعــد 
می آیــد اعمــال می کنــد« البتــه »اراده انســانها و دولتــی کــه بــر مبنــای آن زمــام امــور را 
بــه دســت می گیــرد حــق نــدارد از نوامیــس الهــی و قوانیــن فطــری تخلــف کنــد.«3 زیــرا 
مــردم و بــه تبــع آن دولــت حاکمیــت خــود را بــه عنــوان امانــت از خــدا می گیرنــد و 
طبیعــی اســت کــه نمی تواننــد از اراده او بــه عنــوان سرچشــمه قــدرت خــود ســرپیچی 
کننــد بــه ایــن ترتیــب رأی دادن و هــر شــیوه دیگــر اعمــال حاکمیــت کــه مخالــف 
کــره اســت باشــد  کــه او تعییــن  بــا حاکمیــت الهــی و هدف هــا و مصلحت هائــی 
مشــروعیت نخواهــد داشــت و در مــورد ارزش رأی افــراد کــم اطــاع یــا بــی اطــاع، 
اگــر جهــل و بــی  اطاعــی ایــن افــراد بــه طــوری باشــد کــه رأیشــان مخالــف حاکمیــت 
الهــی )بــه طــور کلــی( باشــد فاقــد ارزش اســت چنانچــه اصــل چهــارم قانــون اساســی 
جمهــوری اســامی ایــران مقــرر مــی دارد: »کلیــه قوانیــن و مقــررات مدنــی، جزائــی، 
مالــی، اقتصــادی، اداری، فرهنگــی، نظامــی، سیاســی و غیــر اینهــا بایــد بــر اســاس 
موازیــن اســامی باشــد ایــن اصــل بــر اطــاق یــا عمــوم همــه اصــول قانــون اساســی و 
قوانیــن و مقــررات دیگــر حاکــم اســت و تشــخیص ایــن امــر بــر عهــده فقهــای شــورای 
نگهبــان اســت« و اصــل بیســتم قانــون اساســی مقــرر مــی دارد: »همــه افــراد ملــت 
اعــم از زن و مــرد یکســان در حمایــت قانــون قــرار دارنــد و از همــه حقــوق انســانی، 
سیاســی،... بــا رعایــت موازیــن اســام برخوردارنــد« عــاوه بــر ایــن نبایــد از نظــر دور 

... )یوسف، 40 (  هلِلّ
ّ

1. إن الحکم إال
2. فالحکم هلل العلی الکبیر. )مؤمن، 12(

3. همان، ص214.
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داشــت کــه آراء گوناگونــی کــه در تصمیم هــا و اعمــال سیاســی مؤثــر می افتــد تنهــا 
گاهــان جامعــه هیــچ تناســبی بــا تعــداد انــدك آنــان  بــه شــمار افــراد نیســت. نفــوذ آ
نــدارد. ایــن اشــخاص از حقایــق باخبرنــد. دالئــل وقــوع حــوادث را می داننــد. در 
طــرح مســائل ورزیده انــد اثــر شــگرف و بــه درجــات بیــش از اشــخاص دیگــر بــر جامعــه 
دارنــد1 همچنانکــه امــام صــادق؟ع؟ می فرماینــد2: »الملــوك حــکام علــی النــاس و 
العلمــاُء حــکاٌم علــی الملــوك« یعنــی زمامــداران فرمانــروای مــردم و علمــاء فرمانروای 
زمامداراننــد. بنابرایــن بــه طــور خاصــه در جمهــوری اســامی ایــران بــا توجــه بــه 
اینکــه جمهوریــت نظــام بــه اســامیت آن مقید شــده اســت اگــر رأی افــراد از چارچوب 
اســام خــارج شــود ارزش و مشــروعیت نخواهــد داشــت بدیــن ســان برابــری رأی عالــم 
و جاهــل کــه یــك انتقــاد اساســی بــه دموکراســی بــه شــمار می آید در جمهوری اســامی 
ایــران تــا حــد ممکــن تعدیــل شــده اســت. در واقــع نظــام اســامی ضمــن آنکــه حافظ 
ــم و ایمــان و حکــم  ــت و عل ــم و جاهــل هســت حافــظ عدال رأی مــردم اعــم از عال

الهــی نیــز می باشــد تــا در البــای آرای عمومــی نادیــده انگاشــته نشــود.

1. مسائل حقوق سیاسی، دکتر جعفر بوشهری، نشر دادگستر، چاپ اول، بهار 76، ص 119.
2. عوائداالیام مرحوم نراقی، ص 186.
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ــا آن قابــل جمــع  ــا ب ــا حاکمیــت مــردم در مقابــل حاکمیــت الهــی اســت ی آی
اســت؟

دربــاره مــاك مشــروعیت یــك حکومــت، دیدگاه هــای متفاوتــی مثل:نظریــه 
ارزش هــای  نظریــه  عمومــی،  اراده  نظریــه  رضایــت،  نظریــه  اجتماعــی،  قــرارداد 
اخاقــی، نظریــه عدالــت، نظریــه زور و غلبــه، نظریــه حــق طبیعــی و فطــری، نظریــه 

کاریزمایــی و...از ســوی صاحب نظــران غربــی و دیگــران، مطــرح شــده اســت.1 
اّمــا هیــچ کــدام از ایــن نظریه هــا موافــق بــا مبانــی نظــری مکتــب شــیعه و بلکــه بــه 
طور عام مکتب اســام نیســت.بر اســاس دیدگاه شــیعه، ماك مشــروعیت حکومت 
بــه اراده تشــریعی خداونــد برمی گردد.زیــرا بــر اســاس ایــن بینــش، همــه جهــان ِملــك 
مطلــق خداونــد اســت و هیــچ کــس حــق نــدارد کــه در آن بــدون اذن خداونــد تصــرف 
کند.پــس حکومــت بــر انســان ها هــم در اصــل حــق خداونــد و از شــؤون ربوبیــت 
اوســت کــه خالــق و مالــك آن هاســت.2 و حاکمیــت غیــر خداونــد بــر انســان ها تنهــا بــا 
اجــازه و نصــب خداونــد مشــروع می باشــد و ایــن حاکمیــت، اواًل در طــول حاکمیــت 
 در هــر زمــان بــه یکــی از انســان ها واگــذار 

ً
الهــی اســت و نــه در َعــرض آن و ثانیــا

می شــود و نــه بــه همــه آن ها.اّمــا در نظام هــای غیــر الهــی )نظام هــای دموکراســی(، 
انســان ها باالصالــه بــر خــود حــق حاکمیــت دارنــد و مشــروعیت ایــن حاکمیــت نیــز بــا 
»رأی اکثریــت« مــردم تعییــن می شــود.البّته در نظــام اســامی نیــز در برخــی مــوارد، 

»اکثریــت« معتبــر اســت و جایــگاه خــاص خــود را دارد، مثــل:
جایــی کــه مقــام، مقــام »تشــخیص حــق« )در عرصــه اجــرا( باشــد نــه »تثبیــت حــق«.
یعنــی حــق را وحــی الهــی تبییــن و تثبیــت می کنــد و در مقــام اجــرای حــق، رأی 

اکثریــت کارســاز اســت.
جایــی کــه تشــخیص حــق دشــوار باشــد و صاحبنظــران بــا یکدیگــر اختــاف نظــر 

داشــته باشــند.

1. ر.ك:محمــد حســن قــدردان قراملکــی، چــاپ اول، حکومــت دینــی از منظــر اســتاد شــهید مطهــری، )تهران، مؤسســه 
ــه سیاســی  ــزدی، چــاپ اول، نظری ــاح ی ــت اهلل مصب ــش و اندیشــه معاصــر، 1379(، صــص 30ـ34 و آی فرهنگــی دان

اســام، ج 1، )قــم، مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خیمینــی؟هر؟، 1378(، صــص 139ـ149.
2. پرسش ها و پاسخ ها، صص 13ـ17، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
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ــت  ــه رأی اکثری ــی ک ــن معن ــه ای ــه مقــام، مقــام عمــل و اجــرا باشــد؛ ب در مــواردی ک
مــردم، در کارهــای اجرایــی خودشــان معتبــر اســت.

البّتــه بــه ایــن نکتــه بایــد توّجــه شــود کــه تفــاوت اساســی اکثریــت در نظام هــای غیــر 
الهــی و نظــام الهــی در ایــن اســت کــه در نظــام الهــی، حــق و قانــون، پیــش از اکثریت 
و مقــدم بــر آن اســت و اکثریــت، »کاشــف حــق« اســت نــه مولــد و بــه وجــود آورنــده 
آن، ولــی در نظام هــای غیــر الهــی، اکثریت.پیــش از حــق و قانــون، و بــه وجــود 

آورنــده آن اســت.1
بنابرایــن، آن نــوع از حاکمیــت مــردم کــه از مفهــوم دموکراســی بــه معنــی امــروزی آن 
 بــا حاکمیــت الهــی ســازگاری نــدارد و بــا آن قابــل جمع نیســت.

ً
اراده می شــود، مطلقــا

زیرا:
بــر اســاس آن، حاکمیــت مــردم در عــرض حاکمیــت الهــی قــرار می گیــرد و مــردم بــه 

عنــوان یــك منبــع مســتقل قانونگــذاری معرفــی می شــوند.
از لــوازم پیــاده شــدن ایــن نــوع نظــام در جوامــع الهــی،  یکــی آن اســت کــه در صــورت 
موافقــت و خواســت مــردم، جامعــه اســامی می توانــد ـ و بلکــه بایــد ـ حکومــت غیــر 
مشــروع داشــته باشــد.زیرا خواســت مــردم در نظام هــای دموکراســی، مولــد و موجــد 
حــق تلقــی می شــود.و بــر ایــن اســاس اگــر اکثریــت مــردم بــه نظامــی غیــر مشــروع ـ 
مثــل نظامــی کــه در آن حاکــم مســلمین یــك کافــر باشــد ـ رأی دادنــد، ایــن نظــام بایــد 

مشــروع تلقــی شــود!  
 حاکــم بــه کســی می گوینــد کــه حکــم می رانــد و ایــن حکــم بایــد عــاوه بــر ایــن 

ً
اساســا

کــه ناظــر بــه مصالــح و مفاســد مــادی و معنــوی انســان ها باشــد، بایــد از جانــب مقــام 
ــن  ــح و مفاســد باشــد و ای ــه همــه ایــن مصال ــم ب صاحیــت داری صــادر شــود کــه عل
مقــام، کســی جــز خداونــد تبــارك و تعالــی نمی توانــد باشــد.چه این کــه، هیچ انســانی 
نیســت کــه بــه تمــام مصالــح و مفاســد نــوع بشــر علــم تفصیلــی و یــا حتــی اجمالــی 
داشــته باشــد، پــس، هیــچ انســانی صاحیــت حاکمیــت بــر انســان های دیگــر را ندارد، 

1. آیــت اهلل جــوادی آملــی، چــاپ اول، والیــت فقیــه والیــت فقاهــت و عدالــت، )قــم، انتشــارات اســراء، 1378(، 
صــص 90ـ92.
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مگــر این کــه حاکمیــت خــود را همــراه بــا قوانیــن مناســب آن، از جانــب خداونــد 
تبــارك و تعالــی وام گرفتــه باشــد.1

بــا این گونــه قضــاوت صریــح مبنــی بــر تعــارض داشــتن حاکمیــت مــردم بــا حاکمیــت 
 منحصر 

ً
الهــی، ایــن ســؤال در ذهــن خطــور می کنــد کــه، اگــر حاکمیــت بــر مــردم اصالتــا

  بایــد بــه 
ً
بــه خداونــد می باشــد، و حاکمیــت برخــی از مــردم بــر برخــی دیگــر لزومــا

اذن الهــی باشــد؛ پــس مــردم در حکومــت الهــی چــه نقشــی دارنــد و از چــه جایگاهــی 
 آیــا در حکومــت الهــی، نبایــد مــردم حاکــم بــر تعییــن سرنوشــت 

ً
برخوردارنــد؟ اساســا

خویــش باشــند؟ 
جــواب ایــن ســؤال ایــن اســت که:مهم تریــن نقــش مــردم در حکومــت الهــی مهیــا 
کــردن بســتری مناســب بــرای تحقــق یافتــن و عینیــت بخشــیدن بــه دیــن اســت.مردم 
در حکومــت الهــی بــا حضــور خــود بــر ِگــرد حاکــم الهــی و بســتن میثــاق بــا وی، بــه 
ــن الهــی اســت(، نافذیــت می بخشــند؛  ــه همــان دســتورات دی ــم الهــی )ک کام حاک
پــس اساســی ترین نقــش مــردم در حکومــت الهــی، مقبولیــت بخشــیدن بــه آن اســت، 

نــه مشــروعیت بخشــیدن بــه آن.
ــن خــدا را در  ، دی

ً
ــا ــی ثانی ــم دین ــت حاک ــرش والی ــن اواًل و پذی ــرش دی ــا پذی ــردم ب م

جامعــه متحقــق می ســازند.بنابراین حکومــت دینــی هیچــگاه بدون خواســت و اراده 
مــردم متحقــق نمی شــود و تفــاوت اساســی حکومــت دینــی بــا ســایر حکومت هــا در 
 مردمــی اســت کــه بــر پایــه 

َ
همیــن جاســت کــه حکومــت دینــی یــك حکومــت کامــًا

عشــق و عاقــه مــردم بــه دیــن الهــی صــورت می پذیــرد نــه بــر پایــه زور و جبــر.2
خاصــه این کــه، منشــأ حاکمیــت در اســام، اراده تشــریعی خداونــد تبــارك و تعالــی 
اســت و حاکمیــت مــردم تنهــا در شــرایطی کــه در طــول حاکمیــت الهــی و بــا اذن او 

باشــد، صحیــح اســت و در غیــر ایــن صــورت، در تعــارض بــا حاکمیــت الهــی اســت.

1. نظریه سیاسی اسام، ج 1، صص 245ـ246.
2.والیت فقیه والیت فقاهت و عدالت، 82ـ83.
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ــع مشــروعیت ارزش هــای اجتماعــی و  ــردم منب ــا دموکراســی و انتخــاب م آی
بشــری می باشــد؟ 

از زمانــی کــه افاطــون و دیگــر فاســفه یونــان باســتان دموکراســی را معــادل 
»دیکتاتــوری جمعــی« قــرار می دادنــد تــا همیــن اواخــر کــه سیاســیون غــرب از آن بــا 
عنــوان حکومــت »غوغــا« تعبیــر نمودنــد. ایــن واژه هرگــز بــه صورتــی تفســیر نشــد کــه 
بــر ســر درســتی و اصالــت آن توافــق جمعــی بوجــود آمــده باشــد. حتــی کســانی کــه 
ــد همــواره  ــه اصطــاح خواهــان آزادی بشــر می نامیدن ــرات و ب ــرال دموک خــود را لیب
نگــران بودنــد کــه ســرنگونی حکومــت هــای خودکامــه پادشــاهی یــا اشــرافی کهــن 
بــه پیدایــش اســتبداد جدیــدی بــا قــدرت و هــرج و مــرج بیشــتر بیانجامــد اســتبدادی 
 از ادعــای مبتنــی بــر »مشــروعیت مردمــی« کســب می کــرد. 

ً
کــه قــدرت خــود را دقیقــا

هــراس ایشــان از ایــن بــود کــه بــه راســتی در مقابــل حکومتــی کــه می توانســت مدعــی 
اداره کشــور بــه نیابــت از اراده مــردم باشــد چــه حفــاظ هایــی تــاب مقاومــت خواهــد 
داشــت؟1 اصلــی کــه آنــان بــه عنــوان مهــاری برای حکومت و مبنایی بــرای حفاظت از 
حقــوق فــردی از آن دفــاع می کردنــد آیــا بــه نوعــی دیکتاتوری جمعــی نمی انجامید؟ 

و آیــا بیــش از گذشــته تهدیــدی جــدی بــرای آزادی بــه حســاب نمــی آمــد؟ 
اکنــون پــس از تحقــق حکومــت بــه اصطــاح آرمانــی مبتنــی بــر لیبــرال ـ دموکراســی در 
غــرب ضعف هــا و نقایــص »دموکراســی غربــی« یکــی پــس از دیگــری بــر مــا گردیــده 
کــه در  و ناتوانایی هــا و مشــکات آن در اداره جامعــه نــه فقــط در بعــد نظــری 
عمــل نیــز بــه اثبــات رســیده اســت امــا بــا تمــام ایــن احــوال هنــوز برخــی دلباختــگان 
ــه  ــه ب ــا نگاهــی تقــّدس گون ــان ب ــا هــم چن ــگ غــرب از جوامــع شــرقی گوی ــه فرهن ب
دموکراســی غربــی می نگرنــد و حاضــر نیســتند هیــچ بدیلــی بــرای آن تصــور کننــد. 

برخــی مدعــی هســتند:2
»دموکراســی بــه خــودی خــود ارزشــی اســت کــه دیگــر ارزش هــا مشــروعیت خــود را از 

1. رک: آرباستر، آنتونی، لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط، ترجمه فجر، عباس، نشر مرکز، ص 110 به بعد.
2. بنیــان هــای مدرنیتــه ایرانــی، فصلنامــه مدرســه، علــی میرسپاســی )ایرانــی االصــل ســاکن امریــکا( تیــر 86، ش6، 

ص 2ـ 51.
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آن اخــذ می کننــد لــذا بــرای تبییــن و توضیــح و یــا مشــروعیت دادن بــه آن مــا محتــاج 
فلســفه و دیــن و یــا هیــچ گونــه جهــان بینــی کلــی و یــا اخاقــی نمــی باشــیم.«،1 
»دموکراســی پدیــده ای فلســفی و یــا دینــی نیســت و حتــی مفاهیمــی کــه در ظاهــر 
فلســفی بــه نظــر می رســند ماننــد »فضیلــت« و یــا »نیکــو کاری« ابعــاد کامــًا اجتماعی 
داشــته و بایســتی بــه عنــوان مفاهیــم جامعــه شناســانه و بــه توضیــح و تبییــن آنــان 

پرداخــت.« 2
در پاســخ بــه ایــن ادعاهــا بایــد گفــت احــکام اخاقــی، حقوقــی و اجتماعی بــا احکام 
دینــی از پیوســتگی برخــوردار بــوده و بطــور معمــول احــکام کل جوامــع بشــری را بــه 

ســه گــروه تقســیم می کننــد:

احکام الهی و دینی:

بــه آن دســته از نواهــی و اوامــری اطــاق می شــود کــه مســتند بــه خــدای متعــال اســت 
و در هــر دیــن و مذهبــی عمــل بــر طبــق آن هــا از انســان ها خواســته می شــود ماننــد 
اقامــه نمــاز در اســام و یــا برگــزاری ســایر احــکام و مناســک مذهبــی متناســب بــا هــر 

دیــن و مذهبــی.

احکام اخالقی؛

بــه آن دســته از احکامــی اطــاق می شــود کــه عقــل یــا فطــرت آدمــی، و یــا وجــدان 
ــا قطــع نظــر از دســتورات  ــد و ب ــر آن را درک می کن ــاف تعابی ــر حســب اخت بشــری ب
الهــی فــی نفســه بــرای آن هــا ارزش و اعتبــار قایــل اســت مثــل ُحســن راســت گویــی و 

قبــح ســتم بــه دیگــران.

1. همان
2. همان.
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احکام حقوقی و اجتماعی؛

بــه آن دســته از احکامــی اطــاق می شــود کــه بــرای تامیــن مصالــح دنیــوی انســان ها 
توســط مقامــی صاحیــت دار وضــع می شــود و ناظــر بــه ارتباطــات افــراد یــک جامعــه 
بــا یکدیگــر می باشــد بطــور معمــول ایــن احــکام دارای ضمانــت اجرایــی بــوده و 

ضامــن اجــرای آن نیــز دولــت یــا مقــام حقوقــی شــخصی تعییــن می گــردد.
در یــک رویکــرد ســکوالر ایــن ســه گــروه از احــکام را از هــم تفکیــک می کننــد و بــرای 
هــر کــدام حــوزه خاصــی در نظــر می گیرنــد مطابــق ایــن گرایــش قلمــرو احــکام الهــی 
و دینــی محــدود بــه شــعایر و مناســک خاصــی اســت کــه پیــروان هــر دیــن در زمــان 
و مــکان مخصوصــی بــه آن می پردازنــد. بــه اعتقــاد اینــان ایــن شــعایر و مناســک بــا 
دیگــر شــئون زندگــی اجتماعــی هیــچ گونــه ربــط و پیونــدی ندارنــد و فقــط انجام یک 
ســری وظایفــی خــاص اســت کــه بــه پنــدار پیــروان هــر دیــن نیــرو یــا نیروهــای طبیعــی 
و یــا فــوق طبیعــی از آدمــی طلــب می کننــد. در ایــن رویکــرد احــکام دینــی نــه بــا 
احــکام الهــی ـ کــه ضامــن اجــرای آن هــا وجــدان بشــری اســت و انســان بــرای تحصیــل 
آرامــش وجــدان خــود بدان هــا تــن می دهــد ـ ربــط می یابــد و نــه بــا احــکام حقوقــی 
و اجتماعــیـ  کــه دولــت یــا مقــام ارشــد اجــرای آن هــا را بــرای تامیــن عدالــت اجتماعــی 

و برقــراری نظــم و امنیــت از یکایــک شــهروندان طلــب می کنــد.1
الزم بــه یــاد آوری اســت کــه نخســتین زمزمــه هــای ایــن نغمــه شــوم از جهــان غــرب 
کــه مســیحیت دیــن رســمی امپراطــوری روم شــد  از آن  پــس  گــوش می رســد  بــه 
حاکمــان جــور بــه مقتضیــات زمانــه آییــن مســیح؟ع؟  را در ظاهــر پذیرفتنــد ولــی 
بــرای آن کــه بتواننــد قــدرت دنیــوی را یکســره در اختیــار بگیرنــد و بــه هــر شــکلی کــه 
ــد، نغمــه شــوم تفکیــک  ــد کشــورهای تحــت ســیطره خویــش را اداره کنن می خواهن
دیــن از تمــام شــئون زندگــی بشــر را ســاز کردنــد تــا بدیــن وســیله اوامــر و نواهــی الهــی 
را از حیطــه حقــوق بــه معنــای عــام آن بیــرون کننــد و بــدون آن کــه احــکام خــدا مانــع 
و جلوگیرشــان باشــد هــر چــه می خواهنــد انجــام دهنــد پــس از رنســانس رفتــه رفتــه 

1.  همان.
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ــه گــروه عظیمــی از نویســندگان و  ــا بدانجــا ک ــن گرایــش شــدت بیشــتری یافــت ت ای
سیاســیون در غــرب نــه تنهــا خواســتار جدایــی کامــل دیــن از حقــوق و سیاســت شــدند 
کــه انفــکاک کامــل آن را از اخــاق نیــز طلــب کردنــد. تفکیــک دیــن از امــور دنیــوی 
و اجتماعــی کــه امــروزه در کشــورهای اســامی توســط غــرب گراهــا و غــرب زدگان 
تبلیــغ می شــود. چیــزی جــز همــان گرایــش غالــب در جهــان غــرب نیســت در حالــی 
کــه بــه اعتقــاد مــا نــه فقــط دیــن اســام کــه هیــچ دیــن و آییــن الهــی و آســمانی چنیــن 
تفکیکــی را نمــی پذیــرد. دیــن در حقیقــت مجموعــه ای اســت از معــارف نظــری و 
احــکام عملــی کــه هــر ســه قلمــرو ارتبــاط انســان بــا خــدا، ارتبــاط انســان بــا خــودش 
و ارتبــاط انســان بــا انســان هــای دیگــر را در بــر می گیــرد و کلیــه شــئون زندگــی بشــر را 

شــامل می شــود.

دموكراسی در قالب دین ارزش می یابد

ــن مقــال گذشــت مشــکات و ضعــف دموکراســی از  ــدای ای ــه در ابت ــه ک همــان گون
امــور مســلمی اســت کــه حّتــی اندیشــمندان و نظریــه پــردازان غــرب نیز بــه آن اعتراف 
دارنــد، اشــکاالتی کــه بــر ایــن نظریــه وارد می شــود حداقــل از ســوی ســه دســته و 

گــروه عمــده مطــرح می شــود:
یــک دســته از ســوی همــه مکاتــب حقوقــی و سیاســی اســت کــه می گوینــد هرگــز 
کــه از ســوی مــردم برگزیــده  کــه متصدیــان امــور حکومتــی  کــرد  نمی تــوان ادعــا 
می شــوند ـ خــواه از اعضــای مجلــس قانــون گــذاری یــا دیگــر مســئوالن حکومتــی ـ 
 اگــر جنبــه های منفــی و تأثیر گــذار تبلیغاتی را 

ً
منتخــب همــه افــراد جامعــه انــد نهایتــا

هــم در نظــر نگیریــم می تــوان گفــت کســانی کــه انتخــاب می شــوند منتخــب اکثریــت 
شــرکت کننــدگان در انتخابــات و رأی دهنــدگان بــه کاندیداهــای مــورد نظــر خــود 
 
ً
می باشــند بنابــر ایــن متصدیــان امــور حکومتــی اگــر کاری هــم انجــام دهنــد نــه واقعــا
بــه نیابــت از آحــاد جامعــه خــود کــه جزیــی از کل جامعــه انجــام می دهنــد. اکنــون 
ایــن ســوال جــّدی مطــرح می شــود کــه بــر ســایرین چــه الزامــی وجــود دارد کــه خــود 
متصدیــان یــا نتایــج کاری آنــان را بپذیرنــد و بــدان ملتــزم شــوند؟ در کــدام قانــون 
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ــر  ــرده و ب ــت ک ــر موکلیــن خــود دخال ــد در امــور غی ــل اجــازه می دهن ــه وکی و عــرف ب
کســانی کــه آنــان را بــه وکالــت خویــش بــر نگزیــده انــد اعمــال قــدرت کننــد؟ مگــر نــه 
ایــن اســت کــه حامیــان دموکراســی ارزش آن را بــه انتخــاب مســئوالن جامعــه از ســوی 
مــردم می داننــد پــس چــرا بــه آرای آن دســته از مردمــی کــه ایــن شــخص را بــر نگزیــده 

انــد توجــه و اعتنــا نمــی شــود؟
از ایــن گذشــته معمــواًل روال حکومــت هــای دموکراتیــک چنــد صــد نفــر مســئول 
بــر چنــد میلیــون مــردم ســاکن یــک جامعــه حکومــت می کننــد بــر فــرض کــه ایــن 
نماینــدگان منتخبــان واقعــی کل جامعــه هــم باشــند امــا چــه کســی می توانــد ادعــا 
کنــد کــه نظــرات، دیدگاه هــا و آرای آنــان بــا عمــوم مــردم یکــی اســت؟ بنابــر ایــن ایــن 
ادعــا کــه در دموکراســی رای و نظــر مــردم مــاک عمــل قــرار می گیــرد ادعایــی بیــش 
نیســت. دســته دیگــر از اشــکاالت ایــن اســت کــه بــر فــرض در دموکراســی بــرای رای و 
 همــه مــردم بــه 

ً
خواســت مــردم هــم بطــور کامــل ترتیــب اثــر داده شــود اّمــا مگــر واقعــا

مصالــح و منافــع واقعــی کشــور و جامعــه خــود اطــاع و احاطــه دارنــد کــه تعییــن آن 
را بــر عهــده آنــان واگذاریــم؟ و حّتــی چــه تضمینــی وجــود دارد کــه انتخــاب شــوندگان 
ــذر و  ــذ زود گ ــن لذای ــه تأمی ــی خــود ک ــع واقعــی مل ــح و مناف ــن مصال ــرای تأمی ــه ب ن

تبلیغاتــی تــاش نکننــد؟ 
اشــکال اساســی تــری هــم در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه از ســوی دســته دیــن داران و 
 
ً
الهیــون مطــرح می شــود و آن ایــن اســت کــه وضــع قانــون و احــکام عمومــی اصالتــا
ــم  از آن خــدا بــه عنــوان خالــق کل هســتی و کائنــات اســت و فقــط اوســت کــه عال
بــه منافــع و مصالــح کل بشــر و موجــودات عالــم هســتی اســت. هیــچ بشــری بــه 
تنهایــی نمی توانــد مصالــح واقعــی خــود و جامعــه پیرامــون خــود را تشــخیص دهــد 
بــی توجهــی بــه منابــع وحیانــی در ایــن زمینــه و ســپردن تمــام امــور بــه دســت بشــر 
نتیجــه ای جــز خســران و زیــان بیشــتر بــرای بشــر بــه دنبــال نخواهــد داشــت ایــن 
اشــکاالت و اشــکاالت متعــدد دیگــر از ایــن دســت فقــط از آن جهــت بیــان شــد کــه 
بــار دیگــر بــر ایــن امــر مســلم تاکیــد شــود کــه در نــگاه درون دینــی و حتــی بــرون دینــی 
ــن  ــه ای ــا چــه رســد ب ــی نیســت ت ــچ ارزش ذات ــه خــودی خــود دارای هی دموکراســی ب
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ادعــای موهــوم کــه دموکراســی منبــع مشــروعیت ارزش هــای اجتماعــی و بشــری هــم 
باشــد! مــا دموکراســی را در قالــب دینــی و اســامی محتــرم می شــمریم و در عیــن 
حــال نیــز معتقدیــم کــه اســام بشــر را آزاد آفریــد و هرگــز اختیــار و آزادی را از او ســلب 

نخواهــد کــرد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

بــرای مطالعــه بیشــتر در ایــن زمینــه،رک: شــجاعی زنــد، علیرضا،عــر فــی شــدن در 
تجربــه اســامی و مســیحی، تهــران، انتشــارات بــاز، 1381.
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چــرا آرای مــردم پایــه و اســاس مشــروعیت حاکمیــت و مناصــب در جمهــوری 
نیست؟

ــار آرای عمومــی در  قبــل از تبییــن مســأله مشــروعیت حکومــت دینــی و اعتب
آن، توجــه بــه نحــوه حکومــت دموکراســی؛ بــه اصطــاح غربــی  آن و نیــز اعتبــار آراء 
عمومــی در ایــن نــوع حکومــت، جهــت تمییــز بیــن دموکراســی غربــی و دموکراســی 
مکتبــی و اســامی خالــی از فایــده نخواهــد بــود لــذا بــه بحــث و نظــر در ایــن بــاره 

می پردازیــم.

حکومت دموكراسی:

دموکراســی واژه ای یونانــی و برگرفتــه از»Demos«بــه معنــای مــردم و »Cratia« بــه 
معنــای قــدرت است.دموکراســی بــه معنــای مردم ســاالری و حکومــت مــردم، بــدان 
معناســت کــه مــردم در شــؤون حکومــت، اعــم از قانونگــذاری، اجــرا و دیگــر امــور 
سیاســی جامعــه خــود نقــش داشــته باشــد.1 تکیــه گاه ایــن نــوع حکومــت، اثرگــذاری 
مســتقیم آراء عمومــی در همــه امــور جامعــه و در رأس آن هــا حاکمیــت و قــدرت 
حاکــم و حاکمــان اســت.در ایــن تفکــر آراء عمومــی تنهــا دلیــل و وحیــد مشــروعیت 
ــج  ــوری آن در کشــورها رای ــث تئ و حقانیــت حکومــت اســت.اآلن دموکراســی از حی
اســت اّمــا آنچــه مهــم می نمایــد آن اســت کــه از حیــث عملــی و اجــرا تاکنون نتوانســته 
ــن  ــر ای ــه ب ــی فراهــم آورد.و البت ــرای خــود در عرصــه جهان اســت مصــداق روشــنی ب
نــوع حکومــت از جهــت ناســازگاری ذاتــی آن از نظــر اجــرا بــا پیــش فرضهایــش دارای 

اشــکاالت عدیــده ای اســت.که بــه بعضــی از آن هــا اشــاره می شــود.
الــف( ضــرورت توجــه بــه آراء عمومــی در حکومــت دموکراســی غربــی ایجاب می کند 
 امکان پذیــر نیســت.

ً
کــه بــه نظــر مــردم اعتنــا شــود و حــال آنکــه چنیــن چیــزی حقیقتــا

حتــی در مــواردی کــه آرای اکثریــت مــورد عمــل قــرار می گیــرد بــاز اقلیــت بــه حــق خود 
)بنابــر پیــش فــرض دموکراســی(  نمی رســند،.اگر خواســته مــردم قانون ســاز اســت پــس 

1. محمــد جــواد نــوروزی، نظــام سیاســی اســام )چــاپ اول، انتشــارات مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی 
)تابســتان 79(، ص 155.
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چــرا اقلیــت نتواننــد قانــون آفریــن باشــند و از ایــن جهــت اســت کــه اقلیــت نیــز بــه 
اکثریــت نمی پیوندنــد بــه خصــوص در آن مــواردی کــه تفــاوت بیــن اکثریــت و اقلیــت 
ناچیــز باشــد.چگونه می  تــوان گفــت حکومتــی کــه 49 درصــد مخالــف داشــته باشــد 
را گفــت کــه بــر اســاس آراء عمومــی نهادینــه شــده و عمــوم مــردم آن را پذیرفته انــد 

لــذا مشــروعیت یافتــه اســت.
نگاهی کوتاه به انتخابات اخیر آمریکا بر وضوح این مطلب می افزاید.1

ب( در حکومــت دموکراســی همــه یــا بعضــی از مــردم حــق حکومــت بــر همــه مــردم 
را دارند.راســتی ایــن حــق از کجــا آمــده اســت و چــه کســی حــق حاکمیــت بــر اعــراض 
و نفــوس مــردم را بــه آن هــا داده اســت.اگر گفتــه شــود قانــون، ســؤال ایــن اســت کــه 
صحــت قانــون از کجــا ثابــت اســت.اگر گفتــه شــود از آنجــا کــه بیانگــر خواســت همــه 
 بازگشــت آن بــه رأی همــه و یــا اکثریــت مــردم 

ً
یــا اکثریــت مــردم اســت پــس مجــددا

اســت و همچنــان ایــن ســؤال باقــی اســت، تــا ایــن حالــت دوری باقــی اســت.
ج( اصطــاح رایــج دموکراســی بــه معنــای وکیــل کــردن مــردم اســت حاکــم را تــا بــه 
ــه  ــه اضاف ــا نصــف ب ــردم ی ــر م ــی اکث ــع وقت ــردازد و در واق وضــع و اجــرای حــدود بپ
یــك بــه مقــررات و ســازمانی رأی دادنــد آن ســازمان حکومتــی قانونــی می شــود.ولی 
ســؤال ایــن اســت، آیــا حکومــت نســبت بــه آن اقلیــت کــه وکیــل آن هــا نیســت، حــق 
وضــع قوانیــن در حــوزه زندگــی اجتماعــی آن هــا را دارد؟ و بــا اســتناد بــه چــه قانونــی 
و حقــی بــر آن حکومــت می کنــد.2 و غیــر ذلــك از اشــکاالتی اســت کــه بــه ایــن نــوع 

حکومتهــا وارد اســت.
اســت و در   »Legittimmacy« مشــروعیت و حقانیــت: مشــروعیت معــادل واژه
فلســفه سیاســت مــرادف قانونــی بــودن اســت.پس مشــروعیت یــك حکومــت یعنــی 
قانونــی بــودن آن و حقانیــت داشــتن آن و منظــور ایــن اســت کــه کســی حــق حکومت 
را داشــته باشــد و مــردم موظــف بــه تبعیــت از آن باشــند.و البتــه بیــن حکومــت و 

1. ر.ك: مصباح یزدی، محمد تقی، نطریه سیاســی اســام )چاپ دوم، انتشــارات مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امام 
خمینی، تابستان 79( ص 191-190.

2. ر.ك: همان، ص 163-162.
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حاکــم و تبعیــت مــردم الزمــه ای قــوی برقــرار اســت چــرا کــه پذیرفتــن حکومــت یعنی 
اثبــات حــق حاکمیــت بــرای کســی و تبعیــت مــردم از دســتورات آن حاکــم اســت.1

البتــه در بــاب مــاك مشــروعیت دیــدگاه مختلفــی وجــود دارد کــه بــه بعضــی از آن هــا 
اشــاره می شــود.

نظریــه قــرداد اجتماعــی،  طبــق ایــن نظریــه مشــروعیت یــك حکومــت مبتنــی بــر 
ــا کــه بیــن شــهروندان و دولــت قــراردادی منعقــد  خواســت مــردم اســت بدیــن معن
کــه براســاس آن مــردم خــود را ملــزم بــه پیــروی از دســتورات حکومــت  می شــود 
می داننــد و در مقابــل حکومــت هــم متعهــد بــه ایجــاد امنیــت و نظــم و رفــاه 
شــهروندان اســت.رو ســو پایه گــذار ایــن نظریــه اســت.و دموکراســی کــه الگــوی رایــج 
ایــن دوران اســت بــه همیــن مــاك مشــروعیت می یابــد و فقــط کســی شایســتگی 
حکومــت دارد کــه آرای عمومــی، او را مســاعدت نمایــد.و بایــد گفــت کــه تفــوه بــه 
کلماتــی از قبیــل اینکــه در اســام غیــر از حاکمیــت ملــی، حاکمیت دیگری مشــروعیت 

ــر از ایــن تفکــر و ازکیســه اســام خــرج کــردن اســت. ــدارد، متأث ن

نقد این نظریه از دیدگاه اسالم:

از آنجا که مقبولیت و مشــروعیت در فلســفه سیاســت مفهومی ســوای هم دارند لذا 
خلــط بیــن آن هــا از ناهنجــاری مفهومــی و واژگانــی بشــمار می آیــد چــرا کــه اگــر ســخن 
از مقبولیــت و پیــاده شــدن حکومــت اســت کــه بــا آراء عمومــی و اکثریــت الزم بیایــد 
چنیــن امــری هیچــگاه مســتلزم مشــروع بــودن و حقانیــت آن نیســت چــرا کــه عــدم 
توافــق عمومــی بــر قانونــی کــه حــق اســت و توافــق برقانونــی کــه ناحــق اســت در 
مــورد مــردم امــکان دارد چنانکــه عکــس آن نیــز صــادق اســت.و شــاهد تاریخــی ایــن 
قضیــه ایــن اســت کــه عــدم مقبولیــت رهبــران دینــی موجــب عــدم مشــروعیت آن هــا 
نبــوده اســت.البته اشــکاالتی دیگــر بــه ایــن نظریــه نیــز وارد اســت کــه از بــاب اختصــار 

از ذکــر آن هــا خــودداری می کنیــم.2

1. مصباح یزدی، حکومت و مشروعیت، کتاب نقد )سال دوم، تابستان 77، شماره هفتم( ص 43.
2. ر.ك: حقوق و سیاست اسام، ج 1، ص 90-89.
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مشروعیت در حکومت دینی:

آنچــه در فرهنــگ سیاســی اســام بــه عنــوان طلیعــه ایــن بــاب، نورافشــانی می کنــد 
آن اســت کــه معیــار مشــروعیت یــك حکومــت، حــق خداونــد و امــر اوســت چــرا کــه 
بنابــر نصــوص قطعیــه از کتــاب و ســنت حکومــت از آن خداســت و هیــچ کــس غیــز از 
او حــق حکومــت بــر انســانها را ندارد.لــذا تنهــا در ســایه ایــن تفکــر اســامی اســت کــه 
می تــوان بــرای مشــروعیت حکومــت توجیهــی عقل پســندانه ارایــه کــرد.در ایــن تفکــر: 
ــه اصــل حکومــت حــق خداســت و همــه انســانها چــون دانه هــای شــانه  از آنجــا ک
نســبت بــه یکدیگــر مســاویند پــس هیچ کــس حــق حکومــت بــر دیگــری را نــدارد.
آری خداونــد کــه صاحــب حــق اســت و حاکــم بــر جهــان اســت می توانــد حکومــت 
 یــا بــه هــر مقــداری کــه می خواهــد بــه شــخصی عطــا کنــد و در ایــن صــورت 

ً
را تمامــا

اســت کــه حکومــت آن شــخص بــه جهــت اســتناد آن بــه خداونــد تعالــی مشــروعیت 
می یابــد و مــردم نیــز موظــف بــه تبعیــت از آن هســتند.

آراء عمومــی در حکومــت دینــی: آراء در اندیشــه حکومــت اســامی دارای جایــگاه 
از  آن هــا  توســط  گزینــش حاکمــان  و  مردمــی  اســت.و مســأله مشــارکت  خاصــی 
قدیم االیــام از لحــاظ تئوریــك در حکومــت دینــی مطــرح بــوده اســت و از لحــاظ 
 اعمــال شــده اســت و آراء عمومــی را عنصــر مهــم و 

ً
عملــی نیــز چنیــن رویــه ای دائمــا

وحیــد در تحقــق حکومــت معرفــی شــده اســت.یعنی اگــر مــردم نســبت بــه حکومت 
تمایــل نداشــته و در جهــت تحقــق آن نکوشــیدند تحقــق حکومــت نیــز امکان پذیــر 
نخواهــد بــود و بــا موافقــت آرای عمومی نســبت به حکومــت، آن حکومت می  تواند 
عینیــت یافتــن آن، همانطــور کــه دربــاره حکومــت نبــوی؟ع؟ چنیــن بــود کــه مــردم 
ــر آن پوشــاندند و اگــر اقــدام نمی کردنــد  آن را خواســتند و لبــاس عینیــت و تحقــق ب
ــا  ــل عــدم موافقــت آرای عمومــی ب حکومــت نبــوی؟ع؟ محقــق نمی شــد و در مقاب

حکومــت علــوی؟ع؟ موجــب عــدم تحقــق آن تــا 25 ســال شــد.
ایــن مســأله بدیــن معنــا نیســت کــه مقبولیــت و توجــه آرای عمومــی بــه حکومتــی، 
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مشــروعیت ســاز هــم باشــد چــرا کــه مشــروعیت ناآفریــن بــودن مقبولیــت هیــچ گاه 
ــی اســام  ــه آرای عمومــی نیســت.بنابراین در اندیشــه حکومت ــی ب ــی اعتنای ــد ب مول
تحقــق حکومــت، متوقــف بــر یگانــه عنصــر مقبولیــت عمومــی اّمــا مشــروعیت آن از 
جانــب خــدای تعالــی اســت.از ایــن روی امــام علــی؟ع؟ در 25 ســال ســکوت والیتش 

مشــروعیت داشــت هــر چنــد مــردم تکیــه بــه اغیــار زدنــد.
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مــردم ســاالری دینــی در ایــران بــه غیــر از برگــزاری انتخابات،چــه شــباهت 
دیگــری بــا دموکراســی دارد؟

دموکراســی از ریشــه یونانــی demos بــه معنــای مــردم و kratos بــه معنــای 
حکومــت گرفتــه شــده اســت یعنــی حکومــت مردمــی«1 امــروزه این واژه به سیســتمی 
از حکومــت اطــاق می شــود کــه بوســیله مــردم و از طریــق نماینــدگان آنــان اداره 
ــری و مســاوات و عــدل اجتماعــی و  ــه براب ــر پای ــه دموکراســی ب می شــود.اصل فرضی
حضــور فعــال مــردم در صحنه هــای سیاســی اســتوار اســت.پس بــا توجــه بــه ایــن 
ــود از اراده آزاد انســان ها در انتخــاب حاکمــان  ــارت ب ــه عب تعریــف از دموکراســی ک
خــود و یــا برکنــای آن هــا و تعییــن سرنوشــت خــود بدســت خویــش، و در واقــع شــیوه 
حکومــت مبتنــی بــر رأی اکثریــت می باشــد کــه ایــن مطلــب بــا رونــد حکومتــی نظــام 
اســامی تفاوتــی نــدارد و حضــرت امــام خمینــی بنیانگــذار نظــام جمهوری اســامی در 

ایــن رابطــه می فرماینــد:
اینجــا آرای ملــت حکومــت می کنــد، اینجــا ملــت اســت کــه حکومت را در دســت دارد 
و ارگان هــا را ملــت تعییــن کــرده اســت و تخلــف از حکــم ملــت بــرای هیــچ یــك از مــا 
جایــز نیســت و امــکان نــدارد.«2 بــا توجــه بــه فرمایــش مذکــور امــام خمینــی؟هر؟ در 
وصیت نامــه ایشــان، روشــن گردیــد کــه »دموکراســی واقعــی و حقیقــی در اعتقــادات 
امــام؟هر؟ بــا توجــه بــه تأکیــد مکــرر بــر آرای ملــت، کامــًا جــای دارد.حکومــت 
جمهــوری اســامی مــورد نظــر ایشــان از رویــه پیامبــر اکرمـ ؟ص؟ و آلــهـ  و امام علی؟ع؟ 
الهــام گرفتــه و متکــی بــر آرای عمومــی اســت و نیــز شــکل حکومــت بــا مراجعــه بــه 
آرای عمومــی ملــت تعییــن گردیــد و ســپس حتــی قانــون اساســی کــه فقهــای دیــن در 

تدویــن آن نقــش اساســی داشــتند بهرفرانــدوم عمومــی گذاشــته شــد.«3
بــا ایــن اوصــاف دموکراســی دارای شــاخصه هایی اســت کــه الزم اســت بــا بررســی 
ــران بعــد از انقــاب پــی  ــزان دموکراســی درنظــام جمهــوری اســامی ای ــه می آن هــا ب

1. داریوش آشوری، فرهنگ علوم سیاسی، ص 88.
2. امام خمینی، وصیت نامه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟هر؟، ص 27.

3. عاطفــه پهلــوان، آزادی و دموکراســی در اندیشــه امــام خمینــی، مؤسســه نشــر و تحقیقــات ذکــر، تهــران، 1379، 
ص 38.
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ببریــم؛ 

شاخصه اول:

»حضــور فعــال مــردم در صحنه هــای سیاســت اســت.بدین معنــا کــه در تمامــی ابعــاد 
سیاســت گذاری کشــور. مردم حضــور بالفعــل داشــته باشــند و بــه صــاح دیــد آنــان و 
ــروی  ــد و نی ــه حرکــت در آی ــده مــردم، چــرخ سیاســت ب ــدگان برگزی ــه دســت نماین ب
ــر رونــد حضــور مــردم در 16 دور  ــا مــروری ب محــرك، همــان اراده مردمــی باشــد.«1 ب
انتخابــات در کشــور جمهــوری اســامی ایــران کــه »نشــان دهنده 7 دوره انتخابــات 
ریاســت جمهــوری، 5 دوه انتخابــات مجلــس شــورای اســامی، 3 دوره انتخابــات 
ــات شــوراهای اســامی کشــوری اســت و  ــری و یــك دوره انتخاب ــرگان تعییــن رهب خب
میــزان متوســط حضــور مــردم در تمایــم ایــن انتخابــات 60/88 درصــد می باشــد.«2 
ــا نــوروز  ــو« روزنامه نــگار برجســته فرانســوی در گفتگویــی ب کــه بــه گفتــه »اریــك رول
80/1/26، گرایــش مــردم ایــران بــه مشــارکت سیاســی و دموکراســی منحصــر بــه فــرد 
ــه مشــارکت سیاســی و  ــن شــدت ب ــه ای ــز ب ــکا نی ــی مــردم فرانســه و آمری اســت و حت
دموکراســی گرایــش و توجــه نشــان نمی دهند.مثــًا در آمریــکا فقــط نیمــی از مــردم 
بــه انتخابــات توجــه نشــان می دهنــد ودر فرانســه نیــز 30 تــا 40 درصــد مــردم در 
انتخابــات شــرکت نمی کنند.رولــو کــه هــم اکنــون بــه عنوان اســتاد داشــنگاه پرنیســتون 
آمریــکا در حــال تدریــس اســت افــزود نکتــه قابــل ماحظــه ایــن اســت کــه در ایــران 
علی رغــم برخــورداری از یــك ســابقه طوالنــی مــدت، خودکامگــی و اســتبداد، اکنــون 
مــردم خیلــی آرام و بطــور مســالمت آمیز، بــا حضــور در پــای صندوق هــای رأی، اعتقــاد 
خــود را بــه دموکراســی و نقــش تعیین کننــده خودشــان در اراده امــور نشــان می دهند.

1. محمدهادی معرفت، جامعه مدنی،  مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی التمهید، قم 1378، ص 69.
2. آفتاب امروز، مروری بر روند حضور مردم در 16 دوره انتخاب، 78/7/26.
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شاخصه دوم:

»برابــری و مســاوات همــه افــراد ملــت در برابــر قانــون اســت و ســایه عدالــت، 
ــن شــاخصه   ــه ای ــرار می دهــد.«1 ک ــر پوشــش خــود ق ــت را یکســان زی همــه آحــاد مل
نیــز بــا مراجعــه بــه قانــون اساســی جمهــوری اســامی بــه وضــوح قابــل رؤیــت اســت 
ــران  ــا شــهروندان مســلمان ای ــر ب ــز دارای حقــوق براب ــی نی ــی اقلیت هــای مذهب و حت
می باشــند.اصل 19 قانــون اساســی »مــردم ایــران از هــر قــوم و قبیلــه کــه باشــند از 
حقــوق مســاوی برخوردارنــد و رنــگ، نــژاد، زبــان، اینهــا امتیــاز نخواهــد بود«.اصــل 
20 قانــون اساســی نیــز دارد »همــه افــراد ملــت اعــم از زن و مــرد یکســان در حمایــت 

قانــون قــرار دارنــد...« 

شاخصه سوم:

»کارگــزاران دولــت در هــر ســه بعــد، قانونگــذاری، قضــای و مجریــه و رأس آن، مقــام 
رهبــری، مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از ســوی مــردم انتخــاب می شــوند و ایــن حــق 
ــن راســتا در  ــت اســت«2 در ای ــت بطــور مســاوی و ثاب ــراد مل ــرای همــه اف انتخــاب ب
اصــل 6 قانونــی اساســی آمــده اســت کــه در جمهــوری اســامی ایــران امــور کشــور بایــد 
بــه اتــکا آراء عمومــی اداره شــود.از راه انتخابــات، انتخــاب رئیــس جمهور،  نمایندگان 
مجلــس شــورای اســامی، اعضــای شــوراها و نظایــر اینهــا، یــا از راه همه پرســی در 
کــه در اصــول دیگــر قانــون معیــن می گردد.همچنیــن اصــل 107 قانــون  مــواردی 
اساســی در مــورد تعییــن رهبــر می گوید:...تعییــن رهبــر بــه عهــده خبــرگان منتخــب 

مــردم اســت.« 

شاخصه چهارم:

تأمیــن مصالــح و منافــع همگانــی اســت کــه ایــن نیــز بــا توجــه بــه برگــزاری انتخابــات 

1. محمدهادی معرفت، جامعه مدنی، همان، ص 70.
2. همان، ص 72.
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بــرای تعییــن مســئولین از طــرف مــردم، مبرهــن اســت چنانچــه در اصــل 28 قانــون 
اساســی آمــده اســت کــه »هرکــس حــق دارد شــغلی را کــه بــدان مایــل اســت و مخالف 

اســام و مصالــح عمومــی و حقوقــی دیگــران نیســت برگزینــد.« 
کــه نظــام جمهــوری  بــا توجــه بــه شــاخصه های مذکــور دموکراســی واضــح اســت 
اســامی یــك نظــام دموکراتیــك یعنــی متکــی بــر آرای مردمــی بــوده اســت و انتخابــات 
و  بــوده  نظــام  دغدغــه  بزرگتریــن  دموکراســی،  شــاخص  اصلی تریــن  عنــوان  بــه 
کــه از انتخابــات  هســت.اصواًل  بــه اعتقــاد عالمــان سیاســت، عناصــر دموکراســی 
منتــج می شــوند، بطــور خاصــه عبارتنــد از »...1.افزایــش مشــارکت مســالمت آمیز 
2.عقانی ســازی رفتــار جمعــی 3.تقویــت مبانــی مشــروعیت نظام.4.قاعده منــد 
نمــودن انتقــال قــدرت سیاســی 5.تعدیــل روابــط اپوزیســیون  و دولــت 6.نهادمنــدی 
گروه هــای سیاســی.7.افزایش رقابــت سیاســی.8.چرخش نخبــگان سیاســی 9.ایجــاد 
و حفــظ جامعــه مدنــی 10.فرهنگ سیاســی مشــارکتی 11.جامعه پذیری سیاســی.12.
افزایــش احســاس مســئولیت حاکمــان در مقابــل مــردم 13.خشــونت زدایی از زندگــی 
سیاســی«.1 پــس بــا توجــه بــه عناویــن مذکــور کــه منتــج از انتخابــات اســت و بدلیــل 
وجود 17 دوره انتخابات، جهت تعیین مســئولین نظام توســط مردم، درجه باالی 

دموکراســی در ایــران اســامی پــس از انقــاب، کامــًا واضــح و بدیهــی می نمایــد.
در آخــر بایــد ایــن نکتــه را گوشــزد نمائیــم کــه ایــن دموکراســی کــه مطــرح گردیــد، در 
قالــب نظــام جمهــوری اســامی ایــران می باشــد کــه دموکراســی در تلفیــق بــا اســام 
می باشــد و بــا دموکراســی لیبــرال تفــاوت بســیاری دارد »چــه، ویژگــی مهــم دموکراســی 
لیبــرال اباحی گــری در امــر قانونگــذاری و دور افتــادن آن جوامــع از اخاقیــات اســت 
و در ایــن نظــام سیاســی تقنیــن و تشــریح و قانونگــذاری از آِن ملــت و منتخبــان 
 
ً
آن اســت و بــه هیــچ وجــه ماحظــه اوامــر و نواهــی الهــی نمی شــود، بلکــه صرفــا
ماحظــه ای بشــری بــرای نیــل بــه یــك سلســله اهــداف عقایــی، محــور قــرار می گیــرد.
ولــی جمهــوری اســامی از آغــاز بــر پایــه بینــش ویــژه ای از اســام، حکومــت می کنــد.
جمهوریــت کنونــی در ایــران حاصــل و دســتاورد انقــاب اســامی اســت، انقابــی 

1. محبوب شهبازی، تقدیر مردم ساالری ایرانی، انتشارات روزنه، تهران:1380، ص 329.
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کــه اســام و ایدئولــوژی شــیعی نیــروی محرکــه و عامــل بســیج و تهییــج رهبــران و 
گرداننــدگان آن بــود.«1 اصــل دوم قانــون اساســی نیــز بیانگــر ایــن اســت کــه ایــن نظــام 
نظامــی مبتنــی بــر پایــه ایمــان بــه خــدا یکتــا و اختصــاص حاکمیــت و تشــریع بــه او، 
وحــی الهــی، معــاد، عــدل، امامــت و رهبــری مســتمر، کرامــت و ارزش واالی انســان 
و آزادی تــوأم بــا مســئولیت او در برابــر خداســت، پــس در ایــن نظــام شــاهد پیونــدی 

غلیــظ بیــن خــدا ـ مــردم هســتیم.
گاهــی از دســتاورهای انقــاب و میــزان مشــارکت و دموکراســی  خاتمــه کام این کــه، آ
ــا  ــدارد، بلکــه ب ــه دقــت و توجــه علمــی ن ــاز ب ــران نی در نظــام جمهــوری اســامی ای

نگاهــی بــه اطــراف خــود نیــز می تــوان بــه ایــن امــر روشــن دســت یافــت.

1. همان، ص 226.
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مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی چگونه با هم سازگار می گردد؟
آراء عمومــی در اندیشــه حکومتــی اســام از جایــگاه خاصــی برخــوردار اســت. 
مســاله مشــارکت مردمــی و گزینــش حاکمــان توســط آن هــا از قدیــم االیــام از لحــاظ 
 
ً
تئوریــک در حکومــت دینــی مطــرح بــوده و از لحــاظ عملــی نیــز چنیــن رویــه ای دائمــا
ِاعمــال و آرای عمومــی بــه عنــوان عنصــر اساســی و غیــر قابــل انکار در تحقق حکومت 
معرفــی شــده اســت و ایــن بــدان معناســت کــه تمایــل مــردم بــه حکومــت دینــی، 
ــل آن هــا موجــب عــدم تشــکیل  ــه عــدم تمای ــان ک ــردد؛ چن موجــب تحقــق آن می گ
حکومــت دینــی خواهــد شــد همــان گونــه کــه دربــاره حکومــت نبــوی؟ص؟ چنیــن 
شــد کــه اســتقبال مــردم از آن موجــب تحقــق و عینیــت آن گردیــد و در مقابــل عــدم 
 اســتقبال عمومــی از حکومــت علــوی؟ع؟ موجــب عــدم تحقق آن تا 25 ســال گردید.
در عیــن حــال ســؤال در بــاره مشــروعیت حکومــت و نقــش مــردم و مباحــث گوناگــون 
و مختلفــی کــه در ایــن بــاب از نــگاه امــام؟هر؟ نقــل می شــود ضــرورت بحــث در 
ایــن بــاب را مبرهــن می ســازد لــذا الزم اســت در ابتــدا نگاهــی مفهــوم شناســانه بــه 
 کلمــه مشــروعیت داشــته باشــیم و ایــن کــه اصــل مشــروعیت بــه چــه معنایــی اســت.
مــرادف  سیاســت  فلســفه  در  و  اســت   »Legitimacy« واژه  معــادل  مشــروعیت 
قانونــی بــودن اســت پــس مشــروعیت یــک حکومــت دینــی قانونــی بــودن آن و 
منظــور ایــن اســت کــه کســی حــق حکومــت را داشــته باشــد و مــردم موظــف بــه 
تبعیــت از آن باشــند و البتــه بیــن حکومــت و حاکــم و تبعیــت مــردم مازمــه ای 
قــوی بــر قــرار اســت چــرا کــه پذیرفتــن حکومــت یعنــی اثبــات حــق حاکمیــت بــرای 
کســی و تبعیــت مــردم از دســتورات آن حاکــم اســت1 البتــه آن چــه در ایــن میــان 
حائــز اهمیــت اســت مــاک حقانیــت و مشــروعیت و خاصــه قانونــی بــودن یــک 
ــه هــای معــروف در بــاب مــاک مشــروعیت نظریــه  حکومــت اســت. یکــی از نظری
قــرارداد اجتماعــی اســت کــه بــه مقتضــای آن تمایــل و خواســت مــردم مــاک حقانیت 
حکومــت دانســته شــده بــدان معنــا کــه بیــن شــهروندان و دولــت قــراردادی منعقــد 

1. ر.ک: مصبــاح یــزدی، محمــد تقــی، حکومــت و مشــروعیت، کتــاب نقــد، ســال دوم، تابســتان 1377، شــماره 
هفتــم، ص43.
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کــه مــردم خــود را در قبــال التــزام حکومــت بــه ایجــاد امنیــت و نظــم  می گــردد 
ــد. ــروی از دســتورات حکومــت می دانن ــه پی ــزم ب ــاه حــال شــهروندان، مل ــور و رف  ام
بنابرایــن در ایــن دیــدگاه کــه الگــوی رایــج دموکراســی امــروزی اســت کســی حــق 
حاکمیــت بــر مــردم دارد کــه از مســاعدت و پشــتوانه آرای عمومــی برخــوردار باشــد. 
هــر چنــد ایــن ســیاهه در مقــام نقــد ایــن مــاک نیســت اما برخی اشــکاالت پیــش روی 
ایــن مــاک آن اســت کــه اواًل در حکومــت دموکراســی مبتنی بر قــرارداد اجتماعی. اگر 
خواســته مردم حقانیت بخشــی اســت، پس چرا اقلیت نتوانند قانون ســاز باشــند به 
خصــوص در مــواردی کــه فــرق بیــن اکثریــت و اقلیــت ناچیــز باشــد. چگونــه می تــوان 
گفــت حکومتــی بــر حــق قانونــی مشــروع اســت کــه 49 درصــد مخالــف را در پیــش 
رو داشــته باشــدـ  ســوای آن کــه آیــا آن حکومــت نســبت بــه آن اقلیــت کــه وکیــل آن هــا 
نیســت حــق وضــع قوانیــن در حــوزه زندگــی اجتماعــی آن هــا را دارد، مــاک ایــن حــق 
 چنین نیســت که توافق اکثریت به امری مســتلزم حق 

ً
 لزوما

ً
چه چیزی اســت؟ ثانیا

بودن یا باطل بودن آن باشد. با این وضعیت سئوال اساسی این است که حقانیت 
 ایــن گونــه حکومت هــا چگونــه اثبــات پذیــر اســت؟ مشــروعیت در حکومــت دینــی
در شــریعت اســام، معیــار مشــروعیت حکومــت، الهــی بــودن آن اســت. بدیــن 
کــه از ناحیــه حضــرت  کــه زمانــی حکومتــی از نظــر اســام، بــر حــق اســت  معنــا 
احدیــت باشــد چــرا کــه بــه مقتضــای نصــوص قطعیــه از کتــاب و ســنت، حکومــت 
از آن خداســت و هیــچ کــس غیــر از او حــق حکومــت بــر انســان ها را نــدارد و فقــط 
خداونــد صاحــب حکومــت بــر مــردم اســت. هــر چنــد چنــان چــه بخواهنــد می تواننــد 
ایــن حــق و یــا مقــداری از آن را بــه شــخصی عطــا کنــد و در ایــن صــورت اســت کــه 
حکومــت آن شــخص بــه جهــت اســتنادش بــه خداونــد مشــروعیت می یابــد. بــر ایــن 
ــان  ــر. و چن اســاس مشــروعیت حکومــت دینــی ناشــی از حــق خداونــد اســت والغی
کــه در مباحــث فلســفه سیاســت مطــرح اســت بیــن مشــروعیت و مقبولیــت فــرق 
اساســی اســت، و در اندیشــه سیاســی اســام مبــداء مشــروعیت خداونــد و مقبولیــت 
 ناظــر بــه جایــگاه رفیــع مــردم و نقــش آن هــا در تأســیس حکومــت دینــی اســت.
از نظــر امــام؟هر؟ هــم مشــروعیت قانونگــذاری حــق خداســت و کســی کــه از جانــب 
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خداونــد بــرای تشــکیل حکومــت دینــی اقــدام می کنــد موظف به اجــرای قوانین الهی 
اســت چنــان کــه مــردم موظــف بــه تبعیــت هســتند از بــاب نمونــه ایشــان می فرمایــد: 
ــرده  ــاغ ک ــا حکمــی را اب ــان و ی ــی را بی ــرم؟ص؟  هــر وقــت مطلب »حضــرت رســول اک
انــد بــه پیــروی از قانــون الهــی بــوده اســت. قانونــی کــه همــه بایســتی از آن پیــروی و 
تبعیــت کنــد حکــم الهــی بــرای رئیــس و مرئــوس متبــع اســت یگانــه حکــم و قانونــی 
کــه بــرای مــردم متبــع و الزم االجــرا اســت همــان حکــم و قانــون خداســت، تبعیــت 
ــی  ــد... رأی اشــخاص حت ــه می فرمای ــه حکــم خداســت ک از رســول اکــرم؟ص؟ هــم ب
رســول اکــرم؟ص؟ در حکومــت و قانــون الهــی، دخالتــی نــدارد همــه تابــع اراده الهــی 
ــا آن جــا کــه می فرمایــد: »حاکمیــت منحصــر بــه خداســت و قانــون،  هســتند«.1 و ی
فرمــان و حکــم خداســت... همــه افــراد از رســول اکــرم؟ص؟ گرفتــه تــا خلفــای آن 
حضــرت و ســایر افــراد تــا ابــد تابــع قانــون هســتند. همــان قانونــی کــه از طــرف خــدای 
تبــارک و تعالــی نــازل شــده و در لســان قــرآن و نبــی اکــرم؟ص؟ بیــان شــده اســت. اگــر 
رســول اکــرم؟ص؟ خافــت را عهــده دار شــد بــه امــر خــدا بــود«2 چنــان کــه روشــن 
اســت در ســیره علمــی و نیــز عملــی امــام خمینــی؟هر؟ بــر مشــروعیت الهــی حکومــت 
دینــی تصریــح شــده اســت و مــردم و حتــی وجــود مقــدس حضــرت پیغمبــر؟ص؟ در 
آن دخالتــی ندارنــد. امــا شــکی نیســت کــه جایــگاه مــردم در ایــن حکومــت، پذیــرش 
ــاز مخفــی نمانــد کــه الزمــه مشــروعیت الهــی حکومــت  و عــدم پذیــرش اســت. و ب
اســامی آن اســت کــه در صــورت عــدم اســتقبال مــردم از حکومــت اســامی و عــدم 
اقــدام عملــی در راســتای تحقــق آن، همچنــان حکومــت الهــی بــر مشــروعیتش باقــی 
اســت و حاکــم منصــوب از جانــب خــدا بــر والیــت و مشــروعیت الهــی خویــش برقــرار 
اســت. چنــان کــه حضــرت علــی؟ع؟  در 25 ســال از والیــت و مشــروعیت تشــکیل 
 حکومــت دینــی برخــوردار بــود ولــی در اثــر عــدم توجــه مــردم محقــق نگشــت.
آرای عمومــی در  بــا جایــگاه واالی  منافاتــی  امــام خمینــی؟هر؟  نظــر  ایــن  البتــه 
حکومــت دینــی و از طرفــی اعتقــاد بــه مشــروعیت الهــی حکومــت دینــی و نه مردمی 

1. امام خمینی، والیت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ نهم، 1378ش، ص34 ـ 35.
2. همان، ص34.
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ــرا هــر آن چــه را کــه امــام؟هر؟  ــدارد. زی  بحــث شــد، ن
ً
آن بــه معنایــی کــه مبســوطا

دربــاره مــردم فرمــوده انــد ناظــر بــه قــدرت اختیــار و نفــوذ عمــل آن هــا در زمینــه ســازی 
بــرای تحقــق حکومــت اســامی و نیــز تعییــن حاکمــان اســت و از همیــن روســت کــه 
حکومــت نیــز موظــف بــه حفــظ شــأن و مقــام شــهروندان جامعــه دینــی اســت و بایــد 
ــی روحــی و  ــرای تعال ــه ســازی ب از آن چــه در شــأن چنیــن شــهروندانی اســت از زمین

معنــوی تــا تأمیــن امکانــات مــادی و مناســبات اجتماعــی و... فــرو گــذار ننمایــد.
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معنــی مــردم ســاالری دینــی چیســت؟چرا در ســال های اخیــر از ایــن واژه 
بیشــتر اســتفاده می شــود؟

به منظور پاســخ گویی به این ســوال ابتدا الزم اســت درباره واژه دموکراســی 
کــه ارتباطــی تنگاتنــگ بــا مفهــوم مردمســاالری پیــدا می کنــد توضیــح داده و نســبت 
آن را بــا آمــوزه هــای دینــی مــورد بررســی قــرار دهیــم تــا بهتــر بتوانیــم معنــا و جایــگاه 
ــم  ــن اصطــاح در عل ــج تری ــه رای ــی را درک نماییــم. دموکراســی ک مردمســاالری دین
سیاســت اســت دو کلمــه یونانــی Demos بــه معنــای مــردم و Kratos بــه معنــای 

قــدرت و حکومــت آمــده و ترکیــب آن دو »حکومــت مــردم« معنــی می دهــد.1
 در دولــت - شــهرهای یونــان کهــن پدیــد آمــد بــه معنــای حــّق 

ً
ایــن واژه کــه ابتدائــا

ــه  ــی ب ــه عبارت ــا ب ــه عمومــی و ی ــورد عاق ــاره مســایل م ــم همــگان درب اتخــاذ تصمی
معنــای حکومــت مــردم بــر مــردم میباشــد و معیارهــا و ویژگیهــای آن بــه طــور خاصــه 

از ایــن قرارنــد:
الف.مــردم بــا انتخــاب خــود، نمایندگانــی را بــرای تصمیــم گیریهــای کان انتخــاب 
ــی هــر شــهروندی حــّق رأی دادن داشــته  ــد آزاد باشــد یعن ــات بای ــن انتخاب ــد، ای کنن
باشــد و رأی دهنــده از طریــق مخفــی بــودن رأی در مقابــل ارعــاب محافظت می شــود 

ضمــن اینکــه منتخــب او بایــد آزادانــه بیانــش را مطــرح کنــد.
ب.چنیــن انتخاباتــی گزینــش مؤثــر را امکانپذیــر کنــد یعنــی گزینــش انتخــاب کننــدگان 
فقــط محــدود بــه یــك حــزب نباشــد و بایــد اکثریــت آراء در مقابــل دولــت صاحــب 

قــدرت منجــر بــه تغییــر شــود.
ج.ســومین ویژگــی آن اســت کــه اکثریــت برگزیده نمایندگان، حق قانونگــذاری، حّق 
رأی بــرای مالیاتهــا و مهــار بودجــه و اســتیضاح علنــی و بحــث و انتقــاد و مخالفــت بــا 
اقدامــات حکومــت را بــدون آن کــه مشــمول تهدیــد بــه مداخلــه یــا بازداشــت شــود 

را داشــته باشــد.2
ایــن کلمــات خاصــه ای بــود از معنــای دموکراســی کــه عمدتــا غربی هــا آن را مطــرح 

1. فرهنگ جدید سیاسی، نوشته محمود مهرداد، چ انتشارات هفته، ص 58.
2. فرهنگ اندیشه نو، نوشته اولیور استلی برس و آلن بولك، ترجمه گروه مترجمان، چ مازیار، ص 376.
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کــرده اند.اّمــا اینکــه آیــا دموکراســی در اســام هســت یــا خیــر؟ توجــه شــما را بــه 
نظریــات دو اندیشــمند اســامی جلــب می کنیــم:

شــهید مطهــری؟هر؟ در ایــن مــورد می گویــد: در اســام...آزادی فــردی و دموکراســی 
وجــود دارد، منتهــا بــا تفاوتــی کــه میــان بینــش اســامی و بینــش غربــی وجــود دارد...
در نقطــه مقابــل دموکراســی و آزادی »مــدل غربیهــا«، دموکراســی اســامی قــرار دارد.
ــن آزادی انســان در آزادی  ــا ای ــر اســاس آزادی انســان اســت اّم دموکراســی اســامی ب
شــهوات خاصــه نمــی شــود.از دیــدگاه اســام، آزادی و دموکراســی بــر اســاس آن 
چیــزی اســت کــه تکامــل انســانی انســان ایجــاب می کنــد، یعنــی آزادی حــق انســان 
بمــا هــو انســان است...دموکراســی در اســام یعنــی انســانیت رهــا شــده، حــال آن کــه 

ایــن واژه در قامــوس غــرب معنــای حیوانیــت رهــا شــده را متضّمــن اســت.1
همیــن طــور آیــت اهلل مصبــاح یــزدی در ایــن مــورد معتقــد اســت کــه: دموکراســی 
جدیــد در غــرب هنگامــی شــروع شــد کــه متدینیــن غربــی متوجــه شــدند کــه آییــن 
مســیحیت کارایــی و قابلیــت ایــن را نــدارد کــه در تمــام جنبــه هــای زندگــی انســان بــه 
ویــژه زندگــی اجتماعــی نقــش داشــته باشــد و قانونگــذاری نمایــد.از ایــن رو گفتــه انــد 
حــوزه کاربــرد دیــن و حکمرانــی خــدا محــدود بــه زندگــی انســان و چگونگــی رابطه او 
بــا خــدا باشــد یعنــی دیــن فقــط بایــد احــکام را بگویــد و دیگــر ربطــی بــه آن نــدارد کــه 
در حــوزه سیاســت و حکومــت دخالــت کنــد و...حــال آیــا اســام هــم مانند مســیحیت 
تحریــف شــده اســت کــه نتوانــد دربــاره مســائل اجتماعــی و حکومتــی و بیــن المللــی 
نظــر دهــد و حکــم کند؟...آیــا اســام بــه مــا اجــازه می دهــد فقــط در مســائل نمــاز، 
روزه، زکات و ماننــد اینهــا بــه ســراغ خــدا برویــم، اّمــا در مســئله حکومــت و سیاســت 
ــن  ــر منظــور از دموکراســی ای ــا اگ ــون را رأی مــردم بدانیم...اّم ــار مشــروعّیت قان معی
باشــد کــه مــردم در چارچــوب احــکام الهــی و قوانیــن شــرعی در سرنوشــت خــود 
مؤثــر باشــند، چنیــن تعبیــری بــا دیــن مخالفــت نــدارد.2 در یــك کام بایــد گفــت کــه 
اگــر دموکراســی را بــه معنــای ارج نهــادن بــه رأی مــردم در چارچــوب ارزشــها و اصــول 

1. پیرامون انقاب اسامی، انتشارات صدرا، ص 99 الی 104.
2. پرسش ها و پاسخ ها، آیت اهلل مصباح، انتشارات موسسه امام خمینی، از ص 37 الی 41
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پذیرفتــه شــده، تفســیر کنیــم می تــوان از ســازگاری حکومــت دینــی بــا دموکراســی 
ســخن بگوئیم.بــر ایــن اســاس، در جامعــه اســامی رأی اکثریــت تــا آن جــا محتــرم و 
نافــذ اســت کــه بــا اصــول و مبانــی دینــی ســازگاری داشــته باشــد کــه بــه چنیــن شــیوه 
ــارت  ــی عب ــی مردمســاالری دین ــه عبارت ــی« می گویند.ب ــی »مردمســاالری دین حکومت

اســت از:»مشــارکت مــردم در سرنوشــت خــود در راســتای فرامیــن الهــی.«
در پاســخ بــه اینکــه چــرا در ســال هــای اخیــر واژه مردمســاالری دینــی بیشــتر بــه کار 
مــی رود الزم اســت بگوییــم کــه اواًل ایــن موضــوع در دوران بعــد از انقــاب اســامی 
ــز  بــه طــور جــّدی مــورد نظــر قــرار داشــته اســت و هــدف اصلــی انقــاب اســامی نی
حاکمیــت مردمســاالری دینــی بــوده اســت کــه نمــود آن اســتقرار نظــام جمهــوری 
اســامی بــوده اســت.بنابر ایــن اگــر دیــده می شــود کــه ایــن موضوعــات اکنــون نمایــان 
ــر ایــن نمــی شــود کــه در قبــل  ــر شــده اســت و مــورد بحــث قــرار می گیــرد، دلیــل ب ت
وجــود نداشــته و یــا موجــب تمایــز و فــرق بیــن دهــه هــای بعــدی انقــاب شــده 
اســت؛ زیــرا ایــن تعابیــر مــورد تأییــد و تأکیــد امــام امــت؟هر؟ بــوده و ایشــان قاطعانــه 
خواهــان اجــرای ایــن مســائل بــوده اند.بــه عنــوان مثــال بایــد یــادآوری نماییــم بعــد 
از ســقوط حکومــت پهلــوی، وقتــی از امــام خمینــی ســؤال شــد نــوع حکومــت شــما 
چیســت، فرمودند:جمهــوری اســامی، نــه یــك کلمــه بیشــتر و نــه یــك کلمــه کمتــر.
بــا ایــن توضیــح بایــد گفــت کــه منظــور ایشــان از کلمــه جمهــوری اســامی، حکومــت 
مردمــی اســامی اســت کــه در واقــع بــه معنــای مردمســاالری در چارچــوب مســایل 

شــرعی و اســامی می باشــد.
امــام امــت در معنــای جمهــوری اســامی می فرماینــد:... اینکــه مــا جمهــوری اســامی 
می گوئیــم، ایــن اســت کــه هــم شــرائط منتخــب و هــم احکامــی کــه در ایــران جــاری 
میشــود، اینهــا بــر اســام متکــی اســت، لکــن انتخــاب بــا ملــت اســت و طــرز جمهــوری 
ــه همــه جــا هســت.در جایــی دیگــر شــهید مطهــری  هــم همــان جمهــوری اســت ک
در ایــن مــورد می گوید:«کلمــه جمهــوری شــکل حکومــت پیشــنهاد شــده را مشــخص 
می کنــد و کلمــه اســامی، محتــوای آن را.جمهــوری اســامی یعنــی حکومتی که شــکل 
آن انتخــاب رئیــس حکومــت از ســوی عاّمــه اســت بــرای مــدت موقــت و محتــوای آن، 
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اســامی اســت.« پــس مشــخص شــد کــه ایــن واژه هــا از مســائل اساســی در جمهــوری 
اســامی میباشــد، ولــی اینکــه اکنــون مــورد بحــث بیشــتر قــرار گرفتــه اســت بــه خاطــر 
فضــای ایجــاد شــده طــی ســالیان اخیــر اســت.زیرا بــه اعتقــاد مــا ســالهای بعــد از 

انقــاب را میشــود بــه ســه دســته تقســیم کــرد:
از ســالهای 1358 تــا 1367، کــه کشــور دچــار التهــاب جنــگ و تــرور و بازســازی اولیــه 

طــرح حکومــت جمهــوری اســامی بــود؛ 
از ســالهای 1368 تــا 1375 کــه کشــور گرفتــار مســائل بعــد از جنــگ، بازســازی و 

مقابلــه بــا فشــارهای خارجــی بــود؛ 
از ســالهای 1376 تــا امــروز کــه التهابــات اولیــه تــا حــدود زیــادی فروکــش کــرد و پایــه 
هــای جمهــوری اســامی مســتحکم شــد.وقتی کــه پایه ها مســتحکم شــد اکنــون موقع 

ســاختن بنــای رفیــع جمهــوری اســامی و حکومــت الهــی و علــوی بــود.
لــذا مباحثــی از قبیــل مردمســاالری دینــی، جامعــه مدنــی اســامی و...شــکل گرفــت.
بــه عبــارت دیگــر، بایــد گفــت کــه این مســائل در بطن انقاب ما و جمهوری اســامی 
ــر  ــی در ســالهای اخی ــود ول ــه ب ــه صــورت بالقــوه در درون آن نهفت وجــود داشــت و ب
فعلّیــت آن عیــان تــر شــده اســت.غیر از ایــن وجــود مجلســی کارآمــد بــا رأی مــردم، 
ــا رأی غیرمســتقیم  ــر ب ــردم، انتخــاب رهب ــا رأی مســتقیم م انتخــاب رئیــس جمهــور ب
فــه هایــی ماننــد 

ّ
مــردم و....از ابتــدای انقــاب تاکنــون نمونــه ای بــارز از وجــود مؤل

مردمســاالری دینــی و دموکراســی اســامی در کشــور ایــران می باشــد.
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نقــش و”جایــگاه مــردم در نظــام جمهــوری اســامی” و بــه طــور کلــی نظــام 
مبتنــی بــر مــردم ســاالری دینــی چگونــه اســت؟

بــا پیــروزی انقــاب اســامی در بهمــن 57 و اســتقرار نظــام جمهــوری اســامی 
در ایــران فصــل جدیــدی در تعامــل میــان دیــن و حکومــت گشــوده شــد.این فصــل، 
فصــل نوینــی بــود، کــه پــس از ســپری شــدن قریــب بــه 14 قــرن از حاکمیــت سیاســی 

 بازگشــایی می گردیــد.
ً
معصومیــن در صــدر اســام مجــددا

نظریــه »جمهــوری اســامی« کــه از ابتــکارات معمــار کبیــر انقــاب امــام خمینــی؟هر؟ 
بــه حســاب می آمــد، تلفیــق 

هوشــمندانه ای بــود کــه بنــا بــه خواســت عمومــی جامعــه مذهبــی ایــران، بــه دنبــال 
تحقــق یافتــن حاکمیــت قوانیــن الهــی در قالــب الگــوی »مــردم ســاالری دینــی« و یــا 
ــا اوج  ــان ب ــه همزم ــه ک ــن نظری ــران بود.ای ــه »جمهــوری اســامی«در ای همــان نظری
گیــری نظریــه لیبــرال ـ دموکراســی غــرب و هــم آوردجویــی آن از ســوی نظریــه پــردازان 
و قــدرت هــای برتــر غربــی در ایــران اســتقرار یافــت، برپایــه دو رکــن اساســی »دیــن« 

و »مــردم« بنــا گردیــد.
نظــام جمهــوری اســامی برخــاف نظــام لیبــرال دموکراســی غــرب کــه زاییــده و مــروج 
تفکــر جدایــی دیــن از سیاســت بــود از پیونــد عمیــق و ارتبــاط نزدیــك دین با سیاســت 
حکایــت داشــت و بــه ایــن جهــت بــود کــه از همــان بــدو اوج گیــری انقــاب و ایــام 
پــس از پیــروزی، مخالفت هــا و دشــمنی هــای مســتقیم و غیرمســتقیم قــدرت هــای 
اســتعمارگر، حامیــان نظــام هــای ســکوالر، الییــك و...نســبت بــه آن آغاز و با گذشــت 

ایــام بــر دامنــه و ابعــاد آن افــزوده شــد.
ــه ُبعــد  بیشــترین و مهــم تریــن هــدف مخالفــان نظــام جمهــوری اســامی هجمــه ب
دینــی نظــام بــود و در پنــاه شــعار آزادی و دموکراســیـ  آن هــم بــه صورتی که اســتعمار 
غــرب تعریــف می کــردـ  ســعی شــد ایــن رکــن اساســی نظــام حــذف و یــا در حــد امــکان 

تضعیف گــردد.
در ایــن نوشــتار می کوشــیم ضمــن تبییــن چارچــوب کلــی نظــام »جمهــوری اســامی« 
کــه همــان الگــوی نظــام »مــردم ســاالری دینــی« اســت بــه جایــگاه »مــردم« در ایــن 
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نظــام بپردازیــم.
در نظــام »جمهــوری اســامی« پیونــد محکــم و تنگاتنگــی میــان دیــن و مــردم برقــرار 
ــع هدایــت  ــوان منب ــه عن ــن اســام را ب ــن نظــام از یکســو دی اســت.قانون اساســی ای
اجتماعــی و قانــون گــذاری معرفــی نمــوده و از ســوی دیگــر اداره کلیــه امــور را متکــی 
ــه  ــر و فقی ــك رهب ــر ضــرورت وجــود ی ــار آن ب ــه آراء عمومــی دانســته اســت و در کن ب
جامــع الشــرایط دینــی و سیاســی در رأس نظــام حکومتــی تأکیــد ورزیــده تــا بــر تعامــل 

صحیــح ایــن رونــد نظــارت داشــته باشــد.1
بــر ایــن اســاس حــق حاکمیــت مــردم در جمهــوری اســامی رکنــی اساســی اســت کــه در 
کنــار دو رکــن دیگــر یعنــی »دیــن« و »رهبــری« قــرار می گیرد.نقــش مــردم در ایــن نــوع 
حکومــت، مشــارکت و اقــدام بــه انتخــاب و تعییــن مصادیــق و معیارهایــی اســت 
کــه توســط دیــن ارایــه گردیــده اســت.در آســتانه پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی 
ــه از مفهــوم  ــگاری ک ــه ســؤال خبرن ــن نظــام در پاســخ ب ــد ای ــذار فقی ــان گ ــران، بنی ای

»جمهــوری اســامی« می پرســید فرمودنــد:
“...ایــن جمهــوری بــر یــك قانــون اساســی متکــی اســت کــه قانــون اســام اســت ایــن 
کــه مــا جمهــوری اســامی می گوییــم بــرای ایــن اســت کــه هــم شــرایط منتخــب و هــم 
احکامــی کــه در ایــران جــاری می شــود اینهــا بــر اســام متکــی اســت لکــن انتخــاب بــا 

ملــت اســت.«2
ایشــان بــه مناســبت دیگــری ضمــن انتســاب نظــام جمهــوری اســامی بــه نظــام 
حاکمیــت معصــوم در صــدر اســام و بــا تأکیــد بــر نقــش مــردم در آن فرمودنــد:
»حکومــت جمهــوری اســامی مــورد نظــر مــا از رویــه پیامبــر اکــرم و امــام علــی؟ع؟  
الهــام خواهــد گرفــت و ایــن حکومــت متکــی بــه آرای عمومــی ملــت خواهــد بــود.«3
الگــوی ارایــه شــده توســط بنیــان گــذار کبیــر جمهــوری اســامی کــه در 12 فروردیــن 
1358 بــه تأییــد قاطــع عمومــی ملــت ایــران نیز رســید جایگاه مشــخصی بــرای مردم، 

1. ر.ك، قانون اساسی، اصول 4،2، 5 و 6.
2. صحیفه امام؟هر؟، ج 4، ص 479.

3. امــام خمینــی؟هر؟، جایــگاه مــردم در نظــام اســامی، تبیــان 35، مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام، 1379، ص 
.28
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حاکمــان و شــریعت تبییــن می نمایــد.در ایــن الگــو کــه بــه فرمــوده ایشــان از مــدل 
حاکمیــت معصــوم در صــدر اســام الهــام می گیــرد، مــردم نقــش مهم و چشــمگیری در 
عینیــت بخشــیدن بــه حکومــت اســامی دارنــد زیــرا همــان گونــه کــه در صــدر اســام 
شــناخت و شــیفتگی اقشــار عمومــی بــه پیشــوایی و حاکمیــت معصومیــن ـ علیهــم 
الســامـ  زمینــه ســاز تأســیس و اســتقرار حکومــت دینــی گردیــد، جمهــوری اســامی نیــز 
بــا پشــتوانه گســترده مردمــی تأســیس و پایــه هــای ایــن نظــام دینــی اســتحکام یافــت.

برای تبیین بیشتر این موضوع الزم است توضیحاتی ارائه شود:

در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران حاکمیــت بــه عنــوان محــوری تریــن بحــث 
در حقــوق اساســی یــك نظــام بــا ایــن بینــش ارایــه و تبییــن می گــردد کــه:

»حاکمیت مطلق بر جهان و انســان از آن خداســت و هم او انســانها را بر سرنوشــت 
اجتماعــی خویــش حاکــم ســاخته اســت هیــچ کــس نمی توانــد ایــن حــق الهــی را از 

انســان ســلب کنــد و یــا در خدمــت منافــع فــرد یــا گروهــی خــاص قــرار دهــد.«.1
بــا توجــه بــه اصــل فــوق، تحقق نظام جمهوری اســامی و یا بطورکلی یك »حکومت 
کــه اصــل مشــروعیت حکومــت  کــرد  گونــه می تــوان توصیــف  ایــن  را  اســامی« 
اســامی از خداســت.در عالــم واقــع یــك حکومــت بــه صــرف احــراز شــرایط الزمــی 
کــه خداونــد مقــرر نمــوده خــود بــه خــود متصــف بــه مشــروعیت الهــی می گردد.حــال 
اگــر چنیــن حکومتــی مــورد پذیــرش مــردم هــم قــرار گیــرد بدیهــی اســت کــه اســتقرار 
یافتــه و کارآمــد و مقتــدر هــم خواهــد بــود ولــی اگــر مــردم چنیــن حکومــت مشــروعی 
را نپذیرفتنــد و یــا پــس از پذیــرش نقــض کننــد و یــا بــه هــر دلیلــی شــرایط اســتقرار آن 
مهّیــا نباشــد، واضــح اســت کــه در ارکان چنیــن حکومتــی تزلــزل پدیــدار خواهــد شــد 

گرچــه رهبــرش علــی بــن ابــی طالــب باشــد.«.2
کــه »نقــش مــردم« و مشــارکت مســتقیم آنــان در  گفــت  بــر ایــن اســاس می تــوان 
ــه مشــروعیت  ــداوم حکومــت اســامی بســیار تعییــن کننــده اســت و ن ــا ت تأســیس ی
بخشــیدن بــه آن.و از ایــن رو مــدل حکومتــی »جمهــوری اســامی« نیــز بــر مبنــای تفکــر 

1. اصل 56 قانون اساسی.
2. ر.ك:آیت اهلل جوادی آملی، والیت فقیه، نشر اسراء، 1378، ص 49.
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ســازگاری میــان دیــن و مشــارکت مردمــی شــکل می گیــرد بطــوری کــه در قانون اساســی 
وجــوه مدنــی حکومــت بــا وجــوه دینــی آن ناســازگار نیســت.«1

از منظــر امــام؟هر؟ حاکمیــت مــردم بــر سرنوشــت خویــش از ضــرورت هــای نظــام 
ــوان یکــی از  ــه عن ــود کــه ایشــان شــوراها را ب جمهــوری اســامی اســت و از ایــن رو ب

ــد: ــان نهادن ــران اســامی بنی ــت مــردم در ای ــوه حاکمی ــن مصادیــق جل بارزتری
»در جهــت اســتقرار حکومــت مردمــی در ایــران و حاکمیــت مــردم بــر سرنوشــت 
خویــش کــه از ضــرورت هــای نظــام جمهــوری اســامی اســت الزم می دانــم بــی درنگ 
بــه تهیــه آییــن نامــه اجرایــی شــوراها بــرای اداره امــور محــل شــهر و روســتا در سراســر 
ایــران اقــدام و پــس از تصویــب بــه دولــت ابــاغ نماییــد تــا دولــت بافاصلــه بــه 

ــه اجــرا در آورد.«2  مرحل
کــه نظــام »جمهــوری  گرفــت  از مجموعــه مطالــب فــوق می تــوان چنیــن نتیجــه 
اســامی« مصــداق بــارز یــك حکومــت مردم ســاالر دینی اســت.در ایــن مدل حکومتی 
ــك  ــردم« در ی ــن« و »م ــت الهــی اســتوار اســت، »دی ــه حــق حاکمی ــر پای  ب

ً
ــا ــه اصالت ک

ــه هــای سیاســی و شــئون  ــار هــم و در تمــام زمین چارچــوب ســازوار و متعــادل در کن
حکومتــی نقــش آفرینــی می کنند.چارچــوب نظــری ایــن نظــام بــه گونــه ای اســت کــه 
قانــون گــذاری در آن براســاس شــریعت اســام انجــام می یابــد و بــه لحــاظ عملــی نیــز 
مــردم در چارچــوب احــکام و قوانیــن الهــی بــه اعمــال حاکمیــت خواهنــد پرداخــت 
بطــوری کــه گرچــه مشــروعیت ذاتــی ایــن حکومــت ناشــی از اراده الهــی اســت امــا 
تأســیس و اســتقرار دولــت دینــی متکــی بــه خواســت مــردم و مقبولیت عمومی اســت.
 از جایــگاه ویــژه ای 

ً
بنابرایــن نقــش مــردم در ســاختار نظــام جمهــوری اســامی قطعــا

برخــوردار اســت و ایــن جایــگاه فقــط بــه اســتقرار و تأســیس نظــام هــم مربوط نیســت 
بلکــه عــاوه بــر آن، تــداوم و بقــای آن نیــز وابســته بــه اراده و خواســت اکثریــت مــردم 

مســلمان ایــران خواهــد بــود بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت:
»جمهــوری اســامی نظامــی اســت مبتنــی بــر حاکمیــت شــریعت الهــی همــراه بــا 

مشــارکت و نظــارت فعــال مــردم.« 

1. قانون اساسی، اصول 6 و 107.
2. صحیفه نور، ج 6، ص 107.
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آیا در جمهوری اسامی ایران حاکمیت دوگانه شکل گرفته است؟ 
در ایــن پاســخ بــه ایــن ســؤال و امــکان دوگانگــی حاکمیــت ســه نکتــه حائــز 

اهمّیــت اســت کــه بایــد بــه آن پرداختــه شــود:
گفــت نخســتین  الــف: اگــر از زاویــه نگــرش غربیــان بــه حاکمّیــت بنگرییــم بایــد 
کــرد. وی در  بــار »ژان برنــی« نویســنده فرانســوی اصطــاح »حاکمیــت« را ابــداع 
تبییــن حاکّمیــت بــه ویژگی هایــی چــون مطلــق بــودن، تجربــه ناپذیــری، غیــر قابــل 
انتقــال بــودن و.... اشــاره کــرده اســت.1 حــال جــای پرســش اســت کــه بــا توّجــه بــه 

ویژگی هــای مزبــور، آیــا از نظــر »تئــوری« حاکمیــت دو گانــه قابــل تصــور اســت؟ 
ب. از ســوی دیگــر اگــر از جهــت کاربــرد بنگریــم نیــز حاکمّیت دو گانه ممکن نیســت، 
کــه حاکّمیــت در نظــام جمهــوری اســامی در مراکــز تصمیــم ســازی متجلــی  چــرا 
می گــردد، و مهــم تریــن ارکان تصمیــم ســازی، مجمــع مصلحــت نظــام، و شــورای 
امنیــت ملــی می باشــند. کــه تصمیمــات کان و سیاســت های کلــی و بــه تعبیــر دیگــر 
اســتراتژی نظــام، طراحــی و تدویــن می گــردد، و در ارکان یــاد شــده رئیــس جمهــور و 
ســران قــوا مشــارکت دارنــد. بنابرایــن، ایــن معنــی نــدارد کــه از حاکمّیــت دو گانــه و یا 

تناقــض در حاکمّیــت ســخنی بــه میــان آورده شــود.
ــر  ــه نتایــج دیگــری می رســیم. ب ــز، ب ــم نی ــت بنگری ــه حاکمّی ــی ب ــر از منظــر دین ج. اگ
مبنــای اعتقــادی اســام، حاکّمیــت؛ اّواًل و بالــذات از آِن خداونــد اســت. کاروان 
هســتی از او آغــاز و بــه ســوی او کشــیده می شــود و هیــچ موجــودی از دایــره قدرتــش 
 
ً
راَد َشــْیئا

َ
ْمــُرُه ِإذا أ

َ
مــا أ

َ
بیــرون نیســت. خداونــد حاکّمیــت تکوینــی بــر جهــان دارد. »ِإّن

َیُکــوُن«2 و اعمــال حاّکمیــت الهــی کــه همــان حاکمّیــت تشــریعی 
َ
ــُه ُکــْن ف

َ
ْن َیُقــوَل ل

َ
أ

اســت بــه اطاعــت مــردم مســلمان از پیامبــرـ ؟ص؟ و آلــه – امــام معصــومـ  علیه الّســام 
ـ و فقیــه عــادل محقــق می گــردد. از ایــن رو حاکمّیــت در قانــون اساســی کــه برگرفتــه 
از وحــی و شــریعت اســامی می باشــد یگانــه اســت. حاّکمیــت از آِن خداونــد اســت و 
همــان اســت کــه انســانها را بــر سرنوشــت خــود مســلط کــرده تــا در راســتای خواســت 

1. بهاء الدین بازارگاد، تاریخ فلسفه سیاسی، تهران، انتشارات سازوار، 1359، ج 2، ص 509.
2. سوره یس، آیه 82.
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الهــی کــه همانــا حاّکمیــت فقیــه درعصــر غیبــت اســت، آن را تحقــق ســازند.1 »مجاری 
االمــور بیــد العلمــاء بــاهلل األمنــاء علــی حالــه و حرامــه«2 و انســان چــون موجــودی 
مختــار و آزاد اســت بــر سرنوشــت خــود مســلط اســت، و چــون به خداوند ایمــان دارد 
سرنوشــت خــود را براســاس مّشــیت و خواســت الهــی رقــم می زنــد. مســؤلیت انســان 

در قبــال خداونــد مســتلزم اطاعــات از خواســته های الهــی اســت.
د. بــا توجــه بــه ســه نکتــه فــوق دربــاره حاّکمیت تنهــا یك نکته مهم وجــود دارد و آن 
ایــن کــه حاکّمیــت دوگانــه و تعــارض در حاکمّیــت را در فضایــی می تــوان بــه تصویــر 
کشــید کــه کســانی بــه ناحــق بخواهنــد لبــاس »ایدئولــوگ« بــه تــن کننــد و بــرای بــه 
چالــش کشــیدن حاکمّیــت اســامی و بــر پایــه تحلیل هــای نــاروا، فضایــی را تریســم 
کننــد کــه در نهایــت منجــر بــه اســتحاله نظــام گــردد و تنهــا در ایــن فضــا می تــوان از 

تقابــل خواســته های مردمــی و حاّکمیــت ســخن بــه میــان آورد.

1. اشاره، به اصل 56 قانون اساسی.
2. تحف العقول، ص 172.
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آیا والیت فقیه در کنار دولت باعث تعدد مراکز تصمیم گیری نیست؟ 
در نظــام جمهــوری اســامی ایــران، از آن جــا که منشــأ مشــروعیت نظــام، الهی 
و دینــی اســت، اصــل والیــت فقیــه کــه برگرفتــه از روایــات و اصــول و قواعــد حقوقــی 
اســام اســت، بــر مجموعــه ی قــوای ســه گانــه ی کشــور از جملــه قــوه ی مجریــه و 
مســئوالن آن اشــراف و نظــارت دارد تــا حافــظ اســامی بــودن نظــام باشد.ســایر قوای 
موجــود در نظــام سیاســی اســام نیــز بــه عنــوان بــازوان رهبــری و زمینه ســاز و مجــری 
مقــررات اســام هســتند.در چنیــن نظامــی، هــرگاه ایــن اصــل تضعیــف شــود و یــا 

نادیــده گرفتــه شــود، اصــل مشــروعیت نظــام زیــر ســؤال مــی رود.
ــه اصــول 107، 57، 5 و 110 والیــت امــر  ــون اساســی، از جمل در اصــول متعــدد قان
گاه بــه  و رهبــری نظــام اســامی ایــران بــر عهــده ی فقیــه عــادل و بــا تقــوی، شــجاع، آ

زمــان و مدیــر و مدبــر نهــاده شــده اســت.
 - جایگاهــی 

ً
 و قانونــا

ً
بنابــر ایــن، جایــگاه رهبــری در جمهــوری اســامی ایــران - شــرعا

بــس رفیــع و عالــی می باشــد.وجود و نظــارت رهبــری بــر کلیــه ی شــئون نظــام، موجب 
اســامی بــودن نظــام خواهــد بود.

در دنیــای امــروز، امــور مربــوط بــه حاکمیــت و حکومــت تقســیم شــده و هــر وظیفه ای 
را بــه شــخص خاّصــی می ســپارند و نظــام را بــر اســاس تفکیــك قــوا بــه پیــش می برنــد.
ــا توجــه بــه وســعت امــور سیاســی - اجتماعــی  ــران ب در نظــام جمهــوری اســامی ای
ضمــن بــه رســمیت شــناختن ایــن نظــام، مســئولیت قــوه ی مجریــه را به رئیــس جمهور 
و قضاییــه را بــه رئیــس قــوه قضاییــه و مقننــه را بــه رئیــس مجلــس واگــذار کرده انــد 
تــا ضمــن جلوگیــری از مفاســد تمرکــز قــدرت، ایــن نظــام کارآمدتــر شــده و همــه ی 

وظایــف و مســئولیت ها بــر دوش رهبــری نباشــد.
 ولی فقیه از آن جا که نیازمند نیروهایی اســت که در اجرای اهداف و سیاســت های 
نظــام اســامی او را کمــك نماینــد، وجــود قــوای ســه گانــه ی مقننــه، قضاییــه و مجریه 
در نظــام اســامی، قابــل پذیــرش اســت و هیــچ کــدام از ایــن قــوا در عــرض رهبــری - یا 

خــدای ناکــرده - در مقابــل آن قلمداد نمی شــوند.
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 مطابــق قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران امامــت و رهبــری مســتمر1 از مبانــی 
نظــام اســت کــه در زمــان غیبــت - طبــق اصــل پنجــم - بــر عهــده ی فقیــه عــادل و بــا 

گاه بــه زمــان، شــجاع، مدیــر و مدبــر اســت. تقــوا، آ
بنابرایــن، ریاســت دولــت کســی اســت کــه معتقــد بــه ایــن اصــول اســت و والیــت و 
حاکمیــت فقیــه را از دل و جــان پذیرفتــه اســت و می دانــد کــه طبــق اصــل یکصــد و 
دهــم قانــون اساســی، تعییــن سیاســت های کلــی نظــام و نیــز نظــارت بــر حســن اجرای 
آن هــا بــا رهبــری اســت و طبــق اصــل یکصــد و بیســت و دّوم، رئیــس قــوه مجریــه در 
حــدود اختیــارات و وظایفــی کــه بــه موجــب قانــون اساســی یــا قوانیــن عــادی بــر 
عهــده دارد، در برابــر رهبــر و حاکــم اســامی مســئول اســت و بایــد پاســخ گو باشــد.

بــا توجــه بــه آن چــه ذکــر گردیــد، ولــی فقیــه و دولــت و بــه عبارتــی رئیــس دولــت در 
نظــام اســامی، هــر کــدام در جایــگاه خــود، تعریــف خــاص خــود را دارنــد و هــر دو، 

مــورد نیــاز و تکمیــل کننــده ی یکدیگــر هســتند.
 تعییــن رئیــس دولــت یــا همــان مجــری در نظــام جمهــوری اســامی ایــران، بــا 

ً
نهایتــا

رأی مســتقیم مــردم صــورت می پذیــرد2 کــه ایــن امــر در راســتای دســتور قــرآن کریــم، 
بــه مشــورت حاکــم اســامی بــا مــردم3 و نظــر خواهــی از آنــان در انجــام کارهــا، قابــل 
تفســیر و تحلیــل اســت کــه در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بــا انتخابــات 
ــا امضــای حکــم ریاســت  ــری ب ــر اعــام می گــردد و رهب ــه رهب عمومــی، نظــر مــردم ب

جمهــوری نظــر مــردم را پذیــرش می نمایــد.

1. قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، اصل دّوم، بند 5.
2. قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، اصل یکصد و چهاردهم.

3. سوره ی آل عمران، آیه ی 159: »و شاورهم فی االمر”.
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بــه چــه دلیــل رهبــری از برخــی از رؤســای جمهــوری حمایــت می کننــد و از 
برخــی دیگــر حمایــت نمی کننــد؟ 

ــر اســاس جایــگاه و نقشــی کــه در هدایــت و رهبــری  مقــام معظــم رهبــری ب
کــه  از همــه رؤســای جمهــوری و دولــت هایــی  برعهــده دارنــد، همــواره  کشــور 
مســئولیت اجرایــی کشــور را در یــک مقطــع زمانــی بــر عهــده گرفتــه انــد، حمایــت 
کــرده و می کننــد. ایشــان در اصــل حمایــت از کلیــت دولــت هــا، هیــچ تفاوتــی در 
میــان دولت هــا نگذاشــته انــد و از همــه دولت هــا حمایــت و پشــتیبانی نمــوده انــد، 
زیــرا هــر دولــت و رئیــس جمهــوری کــه در یــک برهــه زمانــی ســرکار می آیــد، بــا رأی 
و انتخــاب اکثریــت مــردم انتخــاب شــده اســت و بــه عنــوان رئیــس جمهــور منتخــب 
مــردم، اداره امــور اجرایــی کشــور را بــر عهــده می گیــرد و بایــد مــورد حمایــت نظــام 
قــرار بگیــرد و حمایــت از آن در واقــع، احتــرام بــه آرا و نظــرات مــردم و حمایــت 
از مطالبــات مــردم از رئیــس جمهــور و زمینــه ســاز تحقــق آن هــا می باشــد. در اینجــا 
مســأله، مســأله فــرد نیســت، مســأله جایــگاه ریاســت جمهــوری و مدیریــت امــور 
اجرایــی کشــور اســت کــه مــورد حمایــت قــرار می گیــرد. مقــام معظــم رهبــری در ایــن 
بــاره فرمودنــد: » بنــده  حقیــر هــم بــه عنــوان خدمتگــزار از رئیــس جمهــور و از کلیــت 
کــرد. دأب بنــده و قبــل از مــن دأب امــام  دولــت مثــل همیشــه حمایــت خواهــم 
عزیــز و بزرگــوار مــا ایــن بــوده و هســت و ان شــاءاهلل خواهــد بــود مــا از رئیــس جمهــور 
کــه منتخــب مــردم اســت، حمایــت می کنیــم از کلیــت دولــت حمایــت می کنیــم، 
از حقــوق و مطالبــات مــردم هــم حمایــت می کنیــم.«1 همچنیــن فرمودنــد: » بنــده 
همیشــه از دولتهــا حمایــت کــرده ام؛ امــام هــم در هــر برهــه اى، از دولتهــا و رؤســاى 
قــوه مجریــه و مســئولین دولتــی حمایــت می کردنــد. دلیلــش هــم واضــح اســت. چــون 
عمــده بــار اداره مدیریــت کشــور بــر عهــده قــوه مجریــه اســت و نظــام بایــد از قــوه 
مجریــه، از رئیــس جمهــور، از مســئولین و از وزرا، حمایــت کنــد. امــام هــم حمایــت 
می کردنــد؛ بنــده هــم در دوره هــاى گذشــته همیشــه حمایــت می کــردم.«2 » در همــه 

1. پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، نماز جمعه تهران، 84/5/28
2. بیانات در دیدار آقای احمدی نژاد و هیئت دولت،87/6/2
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دوراِن شــانزده، هفــده ســالی کــه دولتهــاى متعــددى ســر کار بودنــد و چهــار بــار مــا 
انتخابــات ریاســت جمهــورى داشــتیم و دو شــخصیت محتــرم در ایــن مــدت مســؤول 
بودنــد، موضــع بنــده همیــن موضــع بــود؛ بــدون کــم و کاســت. معتقــدم همــه بایــد 
از رئیــس جمهــور و از دولــت حمایــت و بــه آن هــا کمــك کننــد. هیــچ دولتــی و هیــچ 
کســی هــم نیســت کــه مــا بتوانیــم بگوییــم از همــه جهــت کامــل اســت؛ باالخــره 
هــر کســی ممکــن اســت در بخشــی از کارش ضعفــی وجــود داشــته باشــد. دولتهــاى 
گذشــته هــم داشــتند، ایــن دولــت هــم مســتثنا نیســت. نبایــد ضعفهــا را عمــده کــرد؛ 
نبایــد نقض هــا را بــر کمالهــا ترجیــح داد؛ بایــد ایــن را دیــد کــه وســط ایــن میــدان و 
وســط ایــن گــود، مجموعــه ای بــه نــام دولــت قــرار گرفتــه کــه در رأس آن رئیــس 
ــر دوش اینهاســت. همیــن چیزهایــی کــه االن شــما  ــار ب جمهــور اســت و بیشــترین ب
آقایــان فرمودیــد و همــه مــا توقــع داریــم ایــن کارهــا انجــام بگیــرد، جــز بــا پشــتیبانی 
و اهتمــام دولــت انجــام نخواهــد گرفــت. مشــکات فرهنگــی، مشــکات اقتصــادى، 
مســائل سیاســی، داخلــی، خارجــی و غیــره، همــه متوجــه بــه هــر دولتــی اســت که ســر 
کار اســت. بایــد دولتهــا و رؤســاى جمهــور را تقویــت کــرد. ایــن جــا هــم وظیفه ســنگین 
اســت. ایــن طــور نباشــد کــه بعضــی بــه خاطــر توقعــات زیــاد، و بعضــی بــه خاطــر 
برخــی کدورتهایــی کــه ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد، از چنــد طــرف دولــت را 
تضعیــف کننــد. ایــن وظیفــه بــزرگ ماســت کــه دولــت را تقویــت کنیــم؛ مســؤولیت 

ســنگینی اســت کــه الزم اســت انجــام بگیــرد.«1
البتــه مــا در ایــن جــا درصــدد ذکــر و بررســی همــه ایــن حمایــت های امــام؟هر؟ و مقام 
معظــم رهبــری از دولت هــا نیســتیم و ایــن حمایت هــا از دولــت هــای مختلــف بطــور 
مطلــق نبــوده و در کنــار ایــن حمایت هــا از جانــب امــام؟هر؟ و مقــام معظــم رهبــری، 
تذکــرات و گوشــزدهای الزم هــم بــوده کــه در جــای خــود مطــرح گردیــده اســت لــذا 
مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد: » بنــده از دولتهــا حمایــت کــرده ام از ایــن دولــت هــم 
حمایــت می کنــم ایــن بــه معنــای ایــن نیســت کــه همــه  جزئیــات کارهائــی کــه انجــام 
ــای ایــن  ــرد مــورد تأییــد مــن اســت... ایــن حمایــت و ایــن طرفــداری بــه معن می گی

1. همان، بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 84/6/17
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اســت کــه انتقــاد نبایــد کــرد یــا مــن خــودم انتقــاد نداشــته باشــم ممکن اســت مــواردی 
هــم انتقــاد داشــته باشــم.«1

نکتــه دیگــر ایــن کــه حمایــت رهبــری از همــه دولت هــا بــه یــک میــزان نبــوده و بســته 
ــاوت می باشــد و طبیعــی  ــر آن هــا متف ــم ب ــه شــعارها، خــط مشــی و گفتمــان حاک ب
اســت کــه در ایــن میــان دولتــی کــه شــعارها، اهــداف و خــط مشــی هــای ترســیم شــده 
از ســوی آن بــا گفتمــان اصیــل اســام، انقــاب و امــام تطابــق و هماهنگــی بیشــتری 
داشــته باشــد، از حمایــت بیشــتری برخــوردار باشــند. همانگونــه کــه ایشــان فرمودنــد 
»بنــده از تمــام نهادهــای قانونــی کشــور بــه جــّد دفــاع می کنــم. آنچــه کــه در مــورد 
اشــخاص و شــخصیتها و نهادهــا بــرای مــن مهــم اســت، دفــاع از جایــگاه و مســؤولیت 
آن هــا و کمــک بــه ُحســن انجــام کارشــان اســت. رئیــس جمهــور، رئیــس قــّوه قضایّیــه، 
رئیــس مجلــس شــورای اســامی و بدنــه اینهــا، دســتگاههای قانونــی گوناگــون، از 
ایــن جهــت بــرای مــن در ســطح واحــدی قــرار دارنــد و مــن از مســؤولیت همــه آن هــا 
پشــتیبانی و دفــاع می کنــم. البتــه ایــن دفــاع بــه خاطــر ایــن هــم هســت کــه بنــده همــه 
مســؤوالن درجــه بــاال را از نزدیــک می شناســم و خلــوص و دیــن و پایبنــدی را در اینهــا 
مشــاهده می کنــم. البتــه ایــن پشــتیبانی ها مطلــق نیســت. پیمــان مــن بــا همــه ایــن 

بــرادران عزیــز، پیمــان دیــن و انقــاب اســت.«2
بنابــر ایــن، رهبــری در طــول دوران رهبــری خویــش همــواره از همــه دولت هــا حمایــت 
ــان  ــن می ــا در ای ــدارد، ام ــه دوره خاصــی ن ــت ایشــان اختصــاص ب ــد و حمای ــرده ان ک
دولتــی کــه شــعارها، اهــداف و خــط مشــی آن بــا خطــوط اصلــی انقــاب و امــام 
انطابــق بیشــتری داشــته باشــد، از حمایــت بیشــتری برخوردارخواهــد بــود و ایــن در 
راســتای مســئولیت رهبــری در حفــظ و هدایــت جهــت گیــری کلــی نظــام می باشــد.

1. همــان، بیانــات معظــم لــه در دیــدار دانشــجویان نخبــه برتــران کنکــور و فعــاالن تشــکل هــای سیاســی فرهنگــی 
دانشــگاهها ، 17/7/1386

2. همان، بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام، 79/4/19
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چرا رهبری در مورد ریاست جمهوری دخالت نمی کند؟ 
تحقــق حکومــت هــا، حتــی حکومــت هــای اســامی کــه مشــروعیت آن هــا از 
جانــب خداســت تنهــا بــا مشــارکت و حضــور مــردم میســر می شــود.امام خمینــی؟هر؟ 
ضمــن تصریــح بــر مشــروعیت الهــی حاکــم، دربــاره نقــش مقبولیــت مردمــی و نفــی 
ــر ایــن نداریــم کــه  دیکتاتــوری و زور در حکومــت اســامی می فرماینــد: »مــا بنــای ب
یــك تحمیلــی بــر ملتمــان بکنیــم. اســام بــه مــا اجــازه نــداده اســت کــه دیکتاتــوری 
بکنیــم. مــا تابــع آراء ملــت هســتیم.ملت مــا هــر طــور رأی داد، مــا هــم از آن ها تبعیت 
می کنیــم. مــا حــق نداریــم، خــدای تعالــی بــه مــا حــق نــداده اســت کــه بــر ملتمــان 
چیــزی را تحمیــل کنیــم.«1 می تــوان گفــت کــه مشــارکت و حضــور مــردم، بــه حاکــم 
اســامی بســط یــد و قــدرت می دهــد و بــه عبارتــی نقــش و مشــارکت مــردم بــا 
رعایــت حــدود و قیــودی کــه اســام معیــن می کنــد از ارکان تشــکیل و قــوام حکومــت 
اســامی اســت کــه حاکمــان اســامی و در رأس آن هــا رهبــری نظــام نیزبایــد پیوســته 
در مشــارکت مــردم در امــور و احتــرام بــه آراء آن هــا )البتــه در چارچــوب اســام( کوشــا 
ــن  ــه نظــام لطمــه وارد نمــی شــود از منتخبی ــه اهــداف عالی ــه ب ــا جایــی ک باشــد.و ت
آن هــا حمایــت کــرده و پشــتیبان آن هــا باشــد.از آنجــا کــه شــکل حکومــت مــا جمهوری 
اســت کــه در قالــب اســام پیــاده می شــود و مشــروعیت آن از ســوی خداونــد متعــال 
اســت لــذا مشــروعیت حاکمــان آن نیــز از ســوی خداونــد متعــال خواهــد بــود و مقــام 
رهبــری نیــز وظیفــه پاســداری از اســامیت نظــام را داراســت و بــه عنــوان فقیــه صاحب 
ــود همانطــور کــه  ــه حاکمــان جامعــه خواهــد ب ــده مشــروعیت ب والیــت اعطــاء کنن
حضــرت امــام خمینــی؟هر؟ در تعییــن نخســت وزیــری دولــت موقــت می فرماینــد: 
»مــن ایشــان را حاکــم قــرار دادم، یــك نفــر آدمــی هســتم کــه بــه واســطه والیتــی 
کــه از طــرف شــارع مقــدس دارم، ایشــان واجــب االتبــاع اســت.یك حکومــت عــادی 
نیســت، یــك حکومــت شــرعی اســت.مخالفت بــا ایــن حکومــت، مخالفــت بــا شــرع 
ــز اولیــن دخالتــی کــه در ریاســت جمهــوری دارنــد  اســت.«2 مقــام معظــم رهبــری نی

1. صحیفه نور، ج 10، ص 181.
2. صحیفه نور، ج 5، ص 31.
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تنفیــذ حکــم ریاســت جمهــوری1 اســت کــه در واقــع اعطــاء کننــده مشــروعیت بــه 
ــه  ــن ک ــر ای ــری عــاوه ب ــن مقــام رهب ــت رئیــس جمهــور می باشد.گذشــته از ای حاکمّی
وظیفــه تعییــن سیاســت هــای کان کشــور را عهــده دار می باشــد،2 در هــر یــك از قوای 
ســه گانــه بــه نحــوی از دخالــت و اعمــال حاکمّیــت برخــوردار اســت کــه در مــورد قــوه 
مجریــه نیــز قانــون اساســی دراصــل یکصــد و دهــم تمهیداتــی اندیشــیده و مــواردی را 

برشــمرده اســت.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران، ســید محمــد هاشــمی، ج 2، چــاپ چهارم، 
.1379

پرسش ها و پاسخ های استاد مصباح یزدی، ج 1 و 2 و 3.
بحاراالنوار، ج 78، ص 3

1. ر.ك: اصل یکصد و دهم.
2..ر.ك: اصل یکصد و دهم.
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چرا رهبری در مورد ریاست جمهوری دخالت نمی کند؟ 
تحقــق حکومــت هــا، حتــی حکومــت هــای اســامی کــه مشــروعیت آن هــا از 
جانــب خداســت تنهــا بــا مشــارکت و حضــور مــردم میســر می شــود.امام خمینــی؟هر؟ 
ضمــن تصریــح بــر مشــروعیت الهــی حاکــم، دربــاره نقــش مقبولیــت مردمــی و نفــی 
ــر ایــن نداریــم کــه  دیکتاتــوری و زور در حکومــت اســامی می فرماینــد: »مــا بنــای ب
یــك تحمیلــی بــر ملتمــان بکنیــم. اســام بــه مــا اجــازه نــداده اســت کــه دیکتاتــوری 
بکنیــم. مــا تابــع آراء ملــت هســتیم.ملت مــا هــر طــور رأی داد، مــا هــم از آن ها تبعیت 
می کنیــم. مــا حــق نداریــم، خــدای تعالــی بــه مــا حــق نــداده اســت کــه بــر ملتمــان 
چیــزی را تحمیــل کنیــم.«1 می تــوان گفــت کــه مشــارکت و حضــور مــردم، بــه حاکــم 
اســامی بســط یــد و قــدرت می دهــد و بــه عبارتــی نقــش و مشــارکت مــردم بــا 
رعایــت حــدود و قیــودی کــه اســام معیــن می کنــد از ارکان تشــکیل و قــوام حکومــت 
اســامی اســت کــه حاکمــان اســامی و در رأس آن هــا رهبــری نظــام نیزبایــد پیوســته 
در مشــارکت مــردم در امــور و احتــرام بــه آراء آن هــا )البتــه در چارچــوب اســام( کوشــا 
ــن  ــه نظــام لطمــه وارد نمــی شــود از منتخبی ــه اهــداف عالی ــه ب ــا جایــی ک باشــد.و ت
آن هــا حمایــت کــرده و پشــتیبان آن هــا باشــد.از آنجــا کــه شــکل حکومــت مــا جمهوری 
اســت کــه در قالــب اســام پیــاده می شــود و مشــروعیت آن از ســوی خداونــد متعــال 
اســت لــذا مشــروعیت حاکمــان آن نیــز از ســوی خداونــد متعــال خواهــد بــود و مقــام 
رهبــری نیــز وظیفــه پاســداری از اســامیت نظــام را داراســت و بــه عنــوان فقیــه صاحب 
ــود همانطــور کــه  ــه حاکمــان جامعــه خواهــد ب ــده مشــروعیت ب والیــت اعطــاء کنن
حضــرت امــام خمینــی؟هر؟ در تعییــن نخســت وزیــری دولــت موقــت می فرماینــد: 
»مــن ایشــان را حاکــم قــرار دادم، یــك نفــر آدمــی هســتم کــه بــه واســطه والیتــی کــه از 
طــرف شــارع مقــدس دارم، ایشــان واجــب االتبــاع اســت.یك حکومت عادی نیســت، 
یــك حکومــت شــرعی اســت.مخالفت بــا ایــن حکومــت، مخالفــت بــا شــرع اســت.«2
مقــام معظــم رهبــری نیــز اولیــن دخالتــی کــه در ریاســت جمهــوری دارنــد تنفیــذ حکــم 

1. صحیفه نور، ج 10، ص 181.
2. صحیفه نور، ج 5، ص 31.
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ریاســت جمهــوری1 اســت کــه در واقــع اعطــاء کننــده مشــروعیت بــه حاکمّیــت رئیــس 
کــه وظیفــه تعییــن  جمهــور می باشد.گذشــته از ایــن مقــام رهبــری عــاوه بــر ایــن 
سیاســت هــای کان کشــور را عهــده دار می باشــد،2 در هــر یــك از قــوای ســه گانــه بــه 
نحــوی از دخالــت و اعمــال حاکمّیــت برخــوردار اســت کــه در مــورد قــوه مجریــه نیــز 
قانــون اساســی دراصــل یکصــد و دهــم تمهیداتــی اندیشــیده و مــواردی را برشــمرده 

اســت.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران، ســید محمــد هاشــمی، ج 2، چــاپ چهارم، 
.1379

پرسش ها و پاسخ های استاد مصباح یزدی، ج 1 و 2 و 3.
بحاراالنوار، ج 78، ص 3

1. ر.ك: اصل یکصد و دهم.
2. ر.ك: اصل یکصد و دهم.
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چرامانندتمام کشورها رئیس جمهورباالترین مقام کشورنباشد؟
نظام هــای سیاســی قابــل قبــول دنیــا بــه لحــاظ منشــأ مشــروعیت و حــق 

حاکمیــت، بــه دو قســم تقســیم می شــوند: 1- دینــی 2- قرارداداجتماعــی
در نظام هــای دینــی والهــی، منشــأ مشــروعیت نظــام بــه خــدا و مذهــب بــر می گــردد 
 بــه اراده و 

ً
و در نظام هــای مبتنــی برقرارداداجتماعــی منشــأ مشــروعیت نظــام، صرفــا

خواســت ملــت بــاز می گــردد.
ــازی  ــر باشــد، در ایــن صــورت مشــروعیت نی ــر اســاس قســم اخی ــر اداره ی کشــور ب اگ
بــه یــك رهبــر دینــی کــه در رأس حکومــت باشــد نخواهــد بــود؛ زیــرا منشــأ مشــروعیِت 
نظــام، قــرارداد اجتماعــی اســت. اّمــا اگــر منشــأ حّقانیــت و مشــروعیت نظــام را الهــی 
و دینــی بدانیــم در ایــن فــرض ناچــار بایــد یــك والیــت ونظــارت عالیــه و والئــی یــک 

فقیــه جامــع شــرایط را بپذیریــم، توضیــح اینکــه:
در نظــام جمهــوری اســامی ایــران، از آن جــا که منشــأ مشــروعیت نظــام، الهی و دینی 
اســت، اصــل والیــت فقیــه کــه برگرفتــه از روایــات و اصــول و قواعــد حقوقــی اســام 
اســت، بر مجموعه ی قوای ســه گانه ی کشــور از جمله قوه ی مجریه و مســئوالن آن 
اشــراف و نظــارت دارد تــا حافــظ اســامی بــودن نظــام باشــد. ســایر قــوای موجــود در 
نظــام سیاســی اســام، بــه عنــوان بــازوان رهبــری و زمینه ســاز و مجــری مقــررات اســام 
هســتند. در چنیــن نظامــی، هــرگاه ایــن اصــل تضعیــف شــود و یــا نادیده گرفته شــود، 

اصــل مشــروعیت نظــام زیــر ســؤال مــی رود.
در اصــول متعــدد قانــون اساســی، از جملــه اصــول 107، 57، 5 و 110 والیــت امــر و 
گاه بــه زمان  رهبــری نظــام اســامی ایــران بــر عهــده ی فقیــه عــادل و بــا تقــوا، شــجاع، آ

و مدیــر و مدبــر نهــاده شــده اســت.
 - جایگاهــی 

ً
 و قانونــا

ً
بنــا بــر ایــن، جایــگاه رهبــری در جمهــوری اســامی ایــران - شــرعا

کلیــه ی شــئون نظــام،  بــس رفیــع و عالــی می باشــد. وجــود و نظــارت رهبــری بــر 
موجــب اســامی بــودن نظــام خواهــد بــود.

در دنیــای امــروز، امــور مربــوط بــه حاکمیــت و حکومــت تقســیم شــده و هــر وظیفه ای 
را بــه شــخص خاّصــی می ســپارند و نظــام را بــر اســاس تفکیــك قــوا بــه پیــش می برنــد. 
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ــا توجــه بــه وســعت امــور سیاســی - اجتماعــی  ــران ب در نظــام جمهــوری اســامی ای
ضمــن بــه رســمیت شــناختن ایــن نظــام، مســئولیت قــوه ی مجریــه را به رئیــس جمهور 
و قضاییــه را بــه رئیــس قــوه قضاییــه و مقننــه را بــه رئیــس مجلــس واگــذار کرده انــد 
تــا ضمــن جلوگیــری از مفاســد تمرکــز قــدرت، ایــن نظــام کارآمدتــر شــده و همــه ی 

وظایــف و مســئولیت ها بــر دوش رهبــری نباشــد.
بــا ایــن وجود،همــان طوریکــه اشــاره کردیــم درکشــور وجامعــه اســامی مامشــروعیت 
نظــام بــه واســطه قانــون اســام ورهبــری ونظــارت والئــی والیــت فقیــه محقــق 
می شــود ومشــروعیت دینــی نهادهــای اجرائــی وتقنیینــی وقضائــی بــا نظــارت عالــی 
ووالئــی ایشــان محقــق می شــود وایــن متفــاوت ازدیگرنظــام هایی اســت که براســاس 

قراداداجتماعــی ودیگرارزشــهای غیردینــی استواراســت
بنابرایــن بــرای اینکــه درکشــور و جامعــه اســامی مــا ارزش هــای اســامی حاکــم و بــه 
مرحلــه اجــرا برســد طبــق اصــل پنجــم قانــون اساســی والیــت امربرعهــده فقیــه عــادل 
ــت  ــم زیرنظروالی ــوای حاک ــان و.... می باشــدوطبق اصــل57 ق ــه زم گاه ب ــواوآ وباتق
ایشــان عمــل می کنندوباتوجــه بــه اصــل 113 پــس ازمقــام رهبــری، رئیــس جمهورعالی 

تریــن مقــام رســمی کشورهســتند.
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چه فرقی بین رهبری و رئیس جمهور است؟ 
ــب  ــه در غال ــی اســت ک ــج و متداول ــك مفهــوم رای اصطــاح رئیــس جمهــور ی
حکومتهای کنونی جهان شناخته شده و از جایگاه خاصی برخوردار است در اغلب 
حکومتهــای جهــان معاصــر رئیــس جمهــور بــه فــردی اطــاق می شــود کــه ریاســت قوه 
ــون در کشــور می باشــد.به نوعــی  ــر عهــده داشــته و مســئول اجــرای قان ــه را ب مجری
بایــد گفــت چنیــن فــردی کــه بــا انتخــاب مســتقیم مــردم بــه قدرت می رســد بــه عنوان 
شــخص اول مملکــت و بــا اقتــدار عالیه نهائــی در جامعــه شــناخته می شــود لکــن 
والیــت فقیــه اصطاحــی اســت کــه تنهــا در فلســفه سیاســی اســام مطــرح می شــود.
مطابــق نظریــه والیــت فقیــه، کســی بایــد در رأس حکومــت اســامی قــرار گیــرد کــه 
ــه  ــه کلی ــن نظری ــری در اســام را دارا باشــد.در ای ــژه رهب شــرائط خــاص و صفــات وی
افــراد جامعــه از جملــه قــوای حاکــم در جامعــه،  تحــت والیــت ولــی فقیــه و زیــر نظــر 
او بــه انجــام وظیفــه می پردازند.امتیــازی کــه نظریــه والیــت فقیــه بــر ســایر نظریــات 
مطــرح در فلســفه  سیاســی حکومت هــای جهــان دارد، بــه ایــن اســت کــه ایــن نظریــه 
از توحیــد و اعتقــادات اســامی ریشــه می گیــرد بــر طبــق نظریــه فــوق، حکومــت بــر 
انســانها تنهــا مســتند بــه اجــازه الهــی بــوده و از او مشــروعیت می گیــرد.در نظــام 
سیاســی اســام، ولی فقیه به عنوان جانشــین رســول اهلل؟ص؟  و امامان معصوم؟ع؟ 
مســئولیت هدایــت و رهبــری جامعــه و تأمیــن مصالــح مــادی و معنــوی افــراد را بــر 
عهــده دارد و چــون ایشــان بــر تمــام افــراد جامعــه و از جملــه قــوای حکومتی، والیت 
خواهــد داشــت، بــر ایــن اســاس در یــك نظــام مبتنی بــر والیت فقیــه، جایگاه حقوقی 
ولــی فقیــه در مرتبــه ای باالتــر از تمــام قــوای حاکــم حتــی شــخص رئیــس جمهــور قــرار 
می گیــرد و هــر چنــد بــه لحــاظ شــخصیت حقیقــی وی بــا ســایر افــراد در برابــر قانــون 
مســاوی تلقــی می شــود، امــا از منظــر حقوقــی، اعمــال قــدرت تمــام قــوای حاکــم 
ــون اساســی  ــود.در اصــل 113 قان ــه ممکــن خواهــد ب ــی فقی ــا اجــازه ول ــر جامعــه ب ب
جمهــوری اســامی ایــران آمــده اســت: »پــس از مقــام رهبــری رئیــس جمهــور عالی ترین 
مقــام رســمی کشــور و مســئولیت اجــرای قانــون اساســی و ریاســت قــوه مجریــه را 
ــه رهبــری مربــوط می شــود برعهــده دارد.« همچنیــن    ب

ً
جــز در امــوری کــه مســتقیما
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ــه  ــارات و وظایفــی کــه ب ــم: »رئیــس جمهــور در حــدود اختب در اصــل 122 می خوانی
ــر  ــت، رهب

ّ
ــر مل ــه عهــده دارد، در براب ــن عــادی ب ــا قوانی ــون اساســی و ی موجــب قان

و مجلــس شــورای اســامی مســئول اســت.« بدیهی تریــن نتیجــه از دو اصــل فــوق، 
والیــت و حاکمیــت ولــی فقیــه بــر رئیــس جمهــور در قانــون اساســی اســت.در نظــام 
جمهــوری اســامی ایــران کــه ســاختار قانــون اساســی آن بــر تفکیــک و اســتقال قــوا بنــا 
نهــاده شــده اســت.رئیس جمهــور بــه عنــوان رئیــس قــوه مجریــه هماننــد بســیاری از 
ســاختارهای حکومتــی در کشــورهای مختلــف جهــان در کنــار دو قــوه قضائیه و مقننه 
موجودیــت می یابد.تقــاوت نظــام جمهــوری اســامی بــا ســایر نظامهــا در ایــن اســت 
کــه در نظامهــای دموکراتیــك و شــبه دموکراتیــك شــناخته شــده در جهــان، حکومــت 
بــر مــدار وکالــت می باشــد یعنــی در ایــن نظامهــا افــراد بــدون توجــه بــه ماك هــا 
و معیارهــای دینــی و تنهــا بــه میــل خویــش فــردی را بــه عنــوان وکیــل خویــش در 
انجــام امــور مــادی برمی گزیننــد در حالیکــه در نظــام جمهــوری اســامی کــه نظامــی 
والیتــی اســت، ولــی فقیــه بــه عنــوان فــردی واجــد شــرایط رهبــری در اســام، هدایــت 
و رهبــری جامعــه را بــر عهــده گرفتــه و حکومتــی را بــه منظــور تحقــق احــکام شــرعی 
و مبتنــی بــر والیــت و رهبــری الهــی پایه ریــزی می نمایــد.در اصــل پنچــم از قانــون 
اساســی جمهــوری اســامی ایــران آمــده اســت: »در زمــان غیبــت حضــرت ولــی عصــر 
در جمهــوری اســامی ایــران والیــت امــر و امامــت اّمــت بــر عهــده فقیــه عــادل و بــا 
گاه بــه زمــان، شــجاع، مدیــر و مّدبــر نهــاده شــده اســت.« بدیهــی اســت در  تقــوا، آ
ایــن نظــام نیــز افــراد جامعــه حــق دارنــد در امــوری کــه اختیــار آن در دســت ایشــان 
قــرار دارد تعییــن وکیــل نماینــد امــا ایــن امــر در امــوری کــه تصــرف در آن اختصــاص بــه 
امامــت و والیــت داشــته باشــد جــاری نمی شــود.به عنــوان نمونــه فقهــاء اقامه حدود 
را از جملــه وظایفــی می داننــد کــه بــر عهــده امامــت و والیــت نهــاده شــده اســت نــه 
فــرد و یــا افــراد جامعــه و لــذا افــراد یــك اجتمــاع نمی تواننــد بــرای اقامــه حــدود فردی 

را بــه عنــوان وکیــل خویــش تعییــن نماینــد.
بــرای تبییــن بیشــتر جایــگاه ولــی فقیــه و رئیــس جمهــور در حکومــت اســامی توجــه 
بــه ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه قــوای حاکــم در هــر نظامــی کــه شــامل قــوای 
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مجریــه، مقننــه و قضائیــه می باشــند مســقل از یکدیگــر هســتند و ممکــن اســت بطــور 
طبیعــی در جائــی بــا هــم تزاحــم و اختــاف کننــد.در بســیاری از نظامهــا تســهیاتی 
بــرای رفــع ایــن معضــل اندیشــیده شــده اســت.در نظریــه حکومــت اســامی مبتنــی 
ــوای مرتفــع  ــر ق ــه ب ــی فقی ــا اعمــال نظــارت ول ــن مشــکل ب ــه حــل ای ــت فقی ــر والی ب
می گردد.ولــی فقیــه بــه عنــوان نقطــه مرکــزی و اصلــی نظــام بــا اعمــال نظــارت بــر ســه 
قــوه ضمــن رفــع اختــاف، محــور یکپارچگــی و وحــدت جامعــه اســامی نیــز خواهــد 

بــود
در خاتمــه بــرای جمع بنــدی مطالــب فــوق در تبییــن و جایــگاه رئیــس جمهــور و ولــی 

فقیــه، بطــور خاصــه می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:
رئیــس جمهــور مفهومــی عــام در تمــام نظامهــای سیاســی و ولــی فقیــه مفهومــی خاص 

و مربــوط بــه نظــام سیاســی اســام می باشــد.
در حکومــت اســامی رئیــس جمهــور در مرتبــه ای پائین تــر از ولــی فقیــه قــرار گرفتــه و 

بــا اذن او اعمــال قــدرت می نمایــد.
رئیــس جمهــور بــا رأی مســتقیم مــردم انتخــاب و بــر خــاف ولــی فقیــه کــه تــا زمانــی 
کــه واجــد شــرایط رهبــری هســت در ســمت خــود باقــی اســت بصــورت دوره ای و 

بــرای مدتــی معیــن مســئولیت اجرائــی کشــور را در دســت می گیــرد.
وظیفــه رهبــری نظــارت بــر حســن اجــرای سیاســتهای کلــی نظــام و رفــع اختــاف بیــن 
قــوای حکومــت می باشــد.همچنین وی می توانــد در صــورت تشــخیص عــدم کفایــت 
و صاحیــت رئیــس جمهــور، بــه تأییــد مراجــع ذی صــاح و بــا در نظــر گرفتــن مصالــح 

جامعــه اســامی بــه عــزل او اقــدام نمایــد.
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حکــم تنفیــذ ریاســت جمهــوری توســط رهبــر چیســت؟ آیــا ایــن تنفیــذ بــه 
معنــای بــی اثــر بــودن انتخــاب و رأی ملــت نیســت؟ 

مالك مشروعیت حکومت در اسالم.

ــق  ــت مطل ــه حاکمی ــرد ک در بینــش اســامی مشــروعیت از منبعــی سرچشــمه می گی
ــرا همــه  ــق بر خــوردار اســت، زی ــت مطل ــد از حاکمی در آن هــا رواســت و تنهــا خداون
جهــان ملــك خداونــد اســت و هیــچ کــس بــدون اذن او حــق تصــرف در آن را نــدارد، 
ــز از شــئون ربوبیــت تشــریعی اســت و تنهــا کســانی حــق  ــه انســان ها نی حکومــت ب
کــه از طــرف خداونــد منصــوب شــده باشــند بــه  حاکمیــت بــه دیگــران را دارنــد 
عبــارت دیگــر »بر اســاس اعتقــاد توحیــد ی خداونــد رّب و صاحــب اختیــار هســتی 
و انسان هاســت، چنیــن اعتقــادی ایجــاب می کنــد کــه تّصــرف در امــور مخلوقــات 
ــن و ایجــاد  ــم قوانی ــه حکومــت و تنظی ــرد و از آن جــا ک ــد صــورت گی ــا اذن خداون ب
نظــم، مســتلزم تّصــرف در امــور انسانهاســت، ایــن امــر تنهــا از ســوی کســی رواســت 
باشــد  منصــوب  و  مــأذون  او  طــرف  از  یــا  باشــد،  اختیــار  و  حــق  ایــن  دارای  کــه 
 وقتــی خداونــد کــه منشــأ حقــوق اســت حــق حکومــت و والیــت بــه مــردم را بــه 
پیامبــر؟ص؟  امــام معصــوم؟ع؟ و یــا جانشــین امــام معصــوم واگــذار نمــوده اســت او 
حــق دارد احــکام الهــی را در جامعــه پیــاده کنــد، چــون از ناحیــه کســی نصــب شــده 
اســت کــه همــه هســتی و حقــوق و خوبی هــا از اوســت«1 بنابرایــن از دیــدگاه اســام 
منبــع و سرچشــمه مشــروعیت حکومــت الهــی بــوده و از والیــت تشــریعی و یــا اراده 
 هیچ گونــه والیتــی جــز بــا انتســاب 

ً
تشــریعی خداونــد سرچشــمه می گیــرد، زیــرا اساســا

بــه نصــب و اذن الهــی مشــروعیت نمی یابــد، تأمــل در ادلــه ای کــه در منابــع اســامی 
آمــده2 حاکــی از آن اســت کــه در عصــر غیبــت تنهــا فقیهانــی کــه دارای صاحیت هــا و 
شایســتگی های علمــی، عملــی و اخاقــی باشــند حــق حکومــت دارنــد بنابرایــن حــق 

حاکمیــت از آن خداســت نــه مــردم تــا بخواهنــد آن را بــه کســی واگــذار کننــد.

1. آیــت اهلل مصبــاح یــزدی، محمــد تقــی، نظریه سیاســی اســام، قم: مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینی؟هر؟، 
1378، ج 2 ص 40.

2. رك به، والیت فقیه، والیت فقاهت و عدالت، عبداهلل جوادی آملی، قم: مرکز نشر اسراء 1378.



یضــه انتخابات 168فر یضــه انتخابات 168فر

»جایگاه و نقش مردم در حکومت اسالمی«.

وقتــی روشــن شــد کــه مشــروعیت حکومــت در اســام از ناحیــه خداونــد اســت، ایــن 
ســوال مطــرح می شــود کــه جایــگاه و نقــش مــردم در حکومــت اســامی چیســت؟

کــه مــردم در عینیــت بخشــی و کار آمــدی حکومــت نقــش  در پاســخ بایــد گفــت 
اساســی دارنــد زیــرا بــدون مشــارکت همــکاری مــردم، حکومــت اســامی فاقــد قــدرت 
اجرایی خواهد بود و نمی تواند احکام اســامی را اجرا کند در حقیقت مشــارکت و 
حضــور مــردم بــه حاکــم اســامی بســط یــد و قــدرت می دهــد تــا در ســایه آن، احــکام 
و قوانیــن دیــن را در جامعــه اجــرا کنــد بنابرایــن هــر چنــد مــردم هیــچ مشــروعیتی بــه 
حکومــت اســامی نمی دهنــد و مشــروعیت آن از ســوی خداونــد اســت ولــی انتخــاب 
مــردم در مقــام فعلیــت بخشــیدن و تحقــق حکومــت اســامی مؤثــر اســت و رأی 
و رضایــت آنــان باعــث بوجــود آمــدن آن می شــود بــر ایــن اســاس پذیــرش و آرای 
مــردم شــرط الزم و نــه کافــی بــرای تحقــق عینــی حکومــت اســت، رأی مــردم بــه 
مثابــه قالــب اســت و ر وح مشــروعیت را اذن الهــی تشــکیل می دهــد.1 حاکمیــت دیــن 
حــق و نظــام اســامی هماننــد هــر نظــام دیگــری بــا آرزوهــا تحقــق نمی پذیــرد بلکــه 
حضــور مــردم و اتحــاد آنــان بــر محــور حــق را می طلبــد، حکومــت اســامی هیــچ گاه 
بــدون خواســت و اراده مــردم متحقــق نمی شــود و تفــاوت اساســی حکومــت اســامی 
بــا حکومت هــای جابــر در همیــن اســت کــه حکومــت اســامی حکومتــی مردمــی 
اســت و بــر پایــه زور و جبــر نیســت بلکــه براســاس عشــق و عاقــه مــردم بــه دیــن و 
حاکــم اســامی صــورت می پذیــرد«2 بنابرایــن عــدم دخالــت رأی مــردم در مشــروعیت 
حکومــت بــه معنــای بی اعتنایــی بــه رأی و مشــارکت عمومــی آنــان نیســت؛ زیــرا 
مــردم در تحقــق و فعالیــت بخشــیدن بــه حکومــت اســامی نقــش اساســی دارنــد و 

بــدون خواســت آنــان حکومــت اســامی تحقــق نخواهــد یافــت.
ــه ایــن ســوال عــرض می کنیــم کــه  ــا روشــن شــدن ایــن دو نکتــه اکنــون در پاســخ ب ب
ــر امضــای حکــم ریاســت  ــارات رهب ــون اساســی یکــی از وظایــف و اختی براســاس قان

1. آیه اهلل مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسام، پیشین، ج 2 ص 38.
2. جوادی آملی، عبداهلل، والیت فقیه، والیت فقاهت و عدالت، قم؛ مرکز نشر اسراء 1378، ص 82 و 83.
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جمهــوری پــس از انتخــاب مــردم اســت1 »ایــن بنــد بــه یــك نکتــه بســیار دقیــق اشــاره 
می کنــد کــه انتخــاب مــردم بــرای مشــروعیت حکومــت کافــی نیســت بلکــه بــرای 
تشــخیص مصــداق و تعییــن صاحیــت از رأی مــردم اســتفاده می شــود امــا اصــل 
ــد متعــال سرچشــمه  ــد از خداون ــه بای مشــروعیت تّصــرف در امــور وشــئون مــردم ک
بگیــرد از طریــق ولــّی امــر و رهبــر فقیــه کــه خــود از طــرف امــام معصــوم مّعیــن شــده، 
ــرد  ــا امضــای حکــم ریاســت جمهــوری صــورت می گی ــن کار ب ــه ای تعییــن می شــود ک
یعنی وقتی مردم صاحیت او را مشــخص کردند ولّی فقیه اجازه تّصرف و دخالت 
در امــور را بــه او خواهــد داد و بدیــن وســیله رئیــس جمهــور مشــروعیت خواهــد 
داشــت«.2 در حقیقــت »قــدرت اجرایــی کــه عینیــت حاکمیــت قــوه مقننــه نیــز هســت 
یــك نــوع والیتــی اســت کــه گرچــه مــردم بــه رئیــس جمهــور تفویــض می کننــد ولــی تــا 
مشــروعیت الهــی نداشــته باشــد نمی توانــد بــر مــردم الــزام آور باشــد، قــوه مجریــه از 
نظــر دیــدگاه اســامی و مکتبــی تــا بوســیله ولــی فقیــه حکمــش تنفیــذ و امضــاء نشــود 
از ســلطه حاکمیــت و قــدرت اجرایــی مشــروع برخــوردار نخواهــد بــود.«3 بنابرایــن 
تنفیــذ حکــم ریاســت جمهــوری بــا امضــای رهبــر بــه معنــای مشــروعیت بخشــیدن بــه 
قــدرت اجرایــی و حاکمیتــی اســت کــه رئیــس جمهــور بــا انتخــاب و رأی مــردم بدســت 
آورده اســت و ایــن برخاســته از بینــش اســامی اســت کــه مشــروعیت حاکمیــت بایــد 
منتســب بــه اذن و نصــب الهــی باشــد و بــدون آن حاکمیــت مشــروع نخواهــد بــود از 
ایــن رو ولــی فقیــه کــه مــأذون و منصــوب از ســوی امــام معصــوم؟ع؟ اســت بــا امضــای 

حکــم ریاســت جمهــوری بــه قــدرت اجرایــی او مشــروعیت می بخشــد.
ــرای تّصــدی ریاســت جمهــوری  ــر دیگــر انتخــاب و رأی مــردم، شــرط الزم ب ــه تعبی ب
اســت و بوســیله انتخــاب و گزینــش مــردم صاحیــت فــرد بــرای عهــده دار شــدن مقــام 
ریاســت جمهــوری مشــخص می شــود. امــا قــدرت اجرایــی و اعمــال حاکمیــت در 
ــا امضــای  ــن شــرط ب ــه ای ــد مشــروعیت الهــی اســت ک ــار مقبولیــت مردمــی نیازمن کن

1. قانون اساسی، اصل 110، بند 9.
2. آیــه اهلل یــزدی، محمــد، شــرح و تبییــن قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، قــم: امــام عصــر )عــج(، 1382، 

ص 551 و 552.
3. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران امیرکبیر، 1377، ج 1 ص 287.
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حکــم ریاســت جمهــوری توســط ولــی فقیــه مّحقــق می شــود بنابرایــن تنفیــذ حکــم 
ریاســت جمهــوری از ســوی رهبــر بــه معنــای بی اعتنایــی و اهانــت بــه رأی مــردم 
نیســت بلکــه بمعنــای مشــروعیت بخشــیدن بــه تصرفــات اجرایــی و مســئولیت های 
ــه براســاس  ــر فــردی را ک ــه رهب ــر عهــده دارد البت ــه رئیــس جمهــور ب ــی اســت ک قانون
قانــون و تأییــد شــورای نگهبــان و انتخــاب مــردم، مّعیــن شــده و شــرایط و صاحیــت 
الزم را بــرای عهــده  دار شــدن ریاســت جمهــوری دارا هســت، حکــم ریاســت جمهــوری 
او را امضــاء خواهنــد نمــود چنانکــه معمــول و ســیره عملــی رهبــری انقــاب از ابتــدا 
تــا کنــون چنیــن بــوده اســت. بدیهــی اســت کــه ایــن تنفیــذ تــا زمانــی اســت کــه وی بــر 
طبــق موازیــن اســام عمــل نمایــد. در غیــر ایــن صــورت مشــروعیت خــود را از دســت 
خواهــد داد البتــه ناگفتــه نمانــد کــه در متــن قانــون اساســی کلمــه »تنفیــذ« بــکار بــرده 
نشــده و تنهــا کلمــه »امضــاء« آمــده اســت امــا »بــه اعتقــاد اکثر حقوقدانــان، مذاکرات 
مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی1 حکایــت از تنفیــذی بــودن امضــاء )در مقابــل 
تشــریفاتی بــودن آن( دارد عــاوه بــر آن مــاده یــك قانــون انتخابــات ریاســت جمهوری 
اســامی مصــوب 66/4/5 در ایــن ارتبــاط مقــرر مــی دارد: »دوره ریاســت جمهــوری 
ــردد«  ــر آغــاز می گ ــذ اعتبارنامــه توســط رهب ــخ تنفی ــران چهــار ســال اســت و از تاری ای
بنابرایــن هــر چنــد از2 ظاهــر عبــارت بنــد 9 اصــل 110 قانــون اساســی چنیــن بــه نظــر 
می رســد کــه امضــای حکــم ریاســت جمهــوری از وظایــف مقــام رهبــری اســت و کســی 
کــه صحــت انتخابــات و صاحیــت او را شــورای نگهبــان تأییــد کــرده و اعتبــار نامــه 
بــرای او صــادر شــده امضــای مقــام رهبــر را هــم خواهــد داشــت امــا بنــا بــه رویــه ای کــه 
 تاکیــدی 

ً
در چنــد دوره معمــول گردیــده و کلمــه تنفیــذی کــه بــه کار رفتــه و مخصوصــا

کــه در ایــن مقــام از جانــب رهبــر فقیــد انقــاب و مقــام معظــم رهبــری وجــود دارد 
کــه ایــن تنفیــذ تــا زمانــی اســت کــه عمــل بــر طبــق موازیــن اســام باشــد بــه تنفیــذ در 
انتخابــات موضوعیــت می دهــد و اختیــارات مقــام رهبــری اســت که به آن مشــروعیت 

1. صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی، تهــران: اداره کل امــور فرهنگــی مجلــس، چــاپ 
اول 1364، ج 2، ص1181 و 1182.

ــس  ــه مجل ــم: دبیرخان ــران، ق ــون اساســی جمهــوری اســامی ای ــت در قان ــی حاکمی 2. جــوان آراســته، حســین، مبان
خبــرگان، مرکــز تحقیقــات علمــی، 1383، ص 231.
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می بخشــد.«1 مرحــوم امــام در تنفیــذ حکــم ریاســت جمهــوری مرحــوم شــهید رجایــی 
چنیــن فرمودنــد: 

ــت 
ّ
ــب رأی مل ــر باشــد اینجان ــّی ام ــه ول ــا نصــب فقی ــد ب »و چــون مشــروعیت آن بای

را تنفیــذ و ایشــان را بــه ســمت ریاســت جمهــوری اســامی ایــران منصــوب نمــودم 
ــز و پیــرو احــکام مقــدس آن می باشــند و از  و مــادام کــه ایشــان در خــط اســام عزی
ــت عظیم الشــأن در حــدود 

ّ
قانــون اساســی ایــران تبعیــت و در مصالــح کشــور و مل

اختیــارات قانونــی خویــش کوشــا باشــند و از فرامیــن الهــی و قانــون اساســی تخّطــی 
ننماینــد. ایــن نصــب و تنفیــذ بــه قــوت خــود باقــی اســت و اگــر خــدای ناخواســته بــر 

ــد مشــروعیت آن را خواهــم گرفــت.«2 خــاف آن عمــل نماین
بنابرایــن تنفیــذ و امضــای حکــم ریاســت جمهــوری توســط رهبــر بمعنــای مشــروعیت 
بخشــیدن بــه تصرفــات اجرایــی و حاکمیتــی اســت کــه رئیــس جمهــور بــا انتخــاب و 
رأی مــردم بدســت آورده اســت و بیانگــر ایــن حقیقــت اســت کــه مشــروعیت نظــام 
از ناحیــه خداونــد اســت و ولــی فقیــه کــه خــود از طــرف خداونــد بواســطه، مــاذون 
در اعمــال حاکمیــت اســت بایــد تصرفــات اجرایــی و انجــام مســئولیت های قانونــی 
ریاســت جمهــوری را بــا امضــای خــود مشــروع نماینــد و بــدون آن ریاســت جمهــوری 
فاقــد مشــروعیت الهــی اســت و ایــن بمعنــای بی اعتنایــی بــه انتخــاب و رأی مــردم 
نیســت، بلکــه گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه مشــروعیت در دیــدگاه اســام امــری 

فراتــر از انتخــاب و رأی مــردم اســت.
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2. صحیفه نور، ج 15، ص 76.
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قــم: دبیرخانــه مجلــس خبــرگان مرکــز تحقیقــات علمــی 1383، ص 219 تــا 264.
ـ مبانــی فقهــی کلیــات قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، عباســعلی عمیــد 

زنجانــی، جهــاد دانشــگاهی، 1369، ص 182 تــا 186.
ـ شــرح و تبییــن قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، محمــد یــزدی، قــم: امــام 

عصــر )عــج( 1382، ص 550 تــا 553. 
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حکــم تنفیــذ ریاســت جمهــوری توســط رهبــر در نظام جمهوری چگونــه و چرا 
انجــام می شــود آن را شــرح دهیــد؟ 

طبــق اصــول قانــون اساســی رئیــس جمهــور در صــورت احــراز شــرایط کــه در 
اصــل صــد و پانــزده آمــده و شــرکت در انتخابــات طبــق اصــل صــد و چهــارده بــا رأی 
ــه  ــات ب مســتقیم مــردم انتخــاب می شــود پــس از انتخــاب رئیــس جمهــور در انتخاب
موجــب بنــد 9 اصــل یکصــد و دهــم قانــون اساســی امضــای حکــم ریاســت جمهــوری 
پــس از انتخــاب مــردم بــا مقــام رهبــری اســت«، ایــن چگونگــی تنفیــذ حکــم ریاســت 

جمهــوری توســط رهبــری می باشــد.
ســوالی کــه در ایــن جــا مطــرح می باشــد ایــن اســت کــه امضــای مذکــور آیــا جنبــه 

تشــریفاتی دارد یــا تنفیــذی؟1
عــده ای بــر تشــریفاتی بــودن آن معتقــد بودنــد و هســتند و اســتدالل آن هــا ایــن 
گونــه می باشــد، می گوینــد: اواًل: حاکمیــت مــردم در تعییــن سرنوشــت خــود کــه در 
 از طریــق آراء عمومــی، از 

ً
اصــل پنجــاه و ششــم قانــون اساســی آمــده اســت نوعــا

ــا رأی  ــات رئیــس جمهــور ب ــه انتخاب ــات و همــه پرســی اعمــال می شــود ک راه انتخاب
مســتقیم مــردم یعنــی همــان آرأی عمومــی صــورت می گیرد.فلــذا می تــوان گفــت کــه 
شــرط الزم بــرای احــراز مقــام ریاســت جمهــوری، کســب آراء مــردم اســت.مخالفت 
ــی 

ّ
و عــدم امضــای حکــم رئیــس جمهــور بــی اعتنایــی بــه آراء عمومــی و حاکمیــت مل

تلّقــی می شــود.
: در صاحیــت داوطلبــان ریاســت جمهــوری از جهــت دارا بــودن شــرایطی کــه 

ً
ــا ثانی

در اصــل صــد و پانــزده آمــده اســت.باید قبــل از انتخابــات بــه تأییــد شــورای نگهبــان 
ــای منصــوب  ــه نیمــی از اعضــای آن فقه ــان ک ــن خصــوص شــورای نگهب برســد.در ای
مقــام رهبــری می باشــند، نظــارت و کنتــرل الزم را بــا دقــت تمــام بــر شــرایط داوطلبــان 
ریاســت جمهــوری می نمایــد و صاحّیــت آنــان را مــورد تأییــد قــرار می دهــد.از طــرف 
دیگــر شــورای مذکــور طبــق اصــول نــود و نهــم و یکصــد و هیجدهــم، بــر انتخابــات 
ریاســت جمهــوری نظــارت می کند.بنابــر ایــن یکــی از داوطلبــان صالــح پــس از شــرکت 

1. تنفیذ، همان، تأیید حکم و اذن اختیارات درباره اعمال قوه مجریه در این می باشد.
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در انتخابــات صحیــح مردمــی بــه ریاســت جمهــوری نائــل می گردد.بــا توجــه بــه ایــن 
کــه نظــر مقــام رهبــری در نظــارت هــای مذکــور کامــا تأمیــن شــده اســت، صاحیــت 
ــری جــزء امضــاء راه  ــه نظــر می رســد و رهب ــد ب ــدون تردی و درســتی رئیــس جمهــور ب

دیگــری پیــش روی نخواهــد داشــت و امضــای وی تشــریفاتی اســت. 1
ــودن امضــاء حکــم ریاســت جمهــوری  ــذی ب ــه تنفی ــروه اول، عــده ای ب ــل گ در مقاب
معتقدنــد کــه در ایــن خصــوص، مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی، 
حکایــت از تنفیــذی بــودن امضــاء دارد2 عــاوه بــر آن مــاده 1 قانون انتخابات ریاســت 
جمهــوری ایــران مصــوب 1364/4/5 در ایــن ارتبــاط مقــرر مــی دارد.دوره ریاســت 
جمهــوری ایــران چهــار ســال اســت و از تاریــخ تنفیــذ اعتبــار نامــه بوســیله مقــام رهبــری 

ــردد. آغــاز می گ
بنابــر ایــن از لحــاظ مقــررات قانونــی همچنــان کــه در بــاال ماحظــه گردیــد امضــای 
ــه نظــر درســتی هــم هســت  ــن نظــر ک ــذی اســت.و ای حکــم ریاســت جمهــوری تنفی
ــودن  ــح ب ــا دقــت در آن هــم صــواب و صحی ــه ب ــی دارد ک پشــتوانه حقوقــی و قانون
تنفیــذ معلــوم می گــردد و هــم ناصــواب و نادرســت بــودن تلقــی تشــریفاتی امضــاء 

حکــم ریاســت جمهــوری روشــن می گــردد.
از نظــر مــا نظــام اســامی کــه یــک نظــام مبتنــی بــر والیــت فقیــه اســت همچنــان کــه 
در اصــل پنجــم قانــون اساســی نیــز آمــده اســت والیــت امــر و امامــت امــت بــر عهــده 
گاه بــه زمــان، شــجاع و مدیــر و مدبــر اســت یعنــی حاکمیــت  فقیــه عــادل و بــا تقــوی آ
و والیــت بــر کشــور بــر عهــده فقیــه اســت و مشــروعیت والیــت دیگــران بایــد ُمجــاز 
و مــأذون از طــرف فقیــه باشــد و اال مشــروعیت ندارنــد.از همیــن روســت کــه طبــق 
اصــل صــد و پنجــاه و هفــت تعییــن ریاســت قــوه قضائیــه و نیز عــزل و نصب عالیترین 
مقــام قــوه قضائیــه طبــق قســمت2 »ب« اصــل صــد و دهــم قانــون اساســی جــزو 
اختیــارات رهبــری و ولــی فقیــه اســت و در همیــن راســتا اســت کــه در اصــل پنجــاه و 
هفتــم ضمــن قبــول اســتقال قــوا مقــرر مــی دارد کــه ایــن قــوا زیــر نظــر والیــت مطلقــه 

1. محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسامی ایران، جلد 2، تهران: نشر دادگستر، چاپ 1377، ص 96.
2. همان،ص 97.



استفتائات انتخاباتی  رهبری و ریاست جمهوری175175

امــر و امامــت امــت بــه اجــرای اعمــال و وظایــف خــود می پردازنــد.و انتخــاب مــردم 
ــه ُبعــد اجرایــی  ــه مقبولیــت بخشــی و اجرائــی و عینیــت بخشــی ب در ایــن جــا جنب
والیــت امــر و ولــی فقیــه اســت زیــرا ریاســت بــر قــوه مجریــه در اصــل از آن رهبــری و 
ولــی فقیــه اســت بــر ایــن اســاس اســت کــه اصــل شــصتم قانــون اساســی مقــرر دارد: 
 بــر عهــده رهبــری 

ً
اعمــال قــوه مجریــه جــز در امــوری کــه در ایــن قانــون مســتقیما

گــذارده شــده، از طریــق رئیــس جمهــور و وزرا اســت.یعنی بخاطــر گســتردگی اعمــال 
ــأت  ــور و هی ــس جمه ــه رئی ــری ب ــن مســئولیت رهب ــی کشــور بیشــتر کارهــای ای اجرای

وزیــران تفویــض شــده اســت.
یکــی نکتــه ای کــه نبایــد از آن غافــل بــود ایــن اســت کــه بایــد اصــول قانــون اساســی 
را بــا توجــه بــه مجمــوع اصــول قانــون اساســی و در ارتبــاط بــا هــم تفســیر و یــا تحلیــل 
کــرد و نبایــد در چنیــن مســائلی بــه ســراغ یــک یــا چنــد اصــل مجــّزا رفــت و قضیــه را 
تــک ُبعــدی نــگاه کرد.عــاوه بــر ایــن بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه امضــاء حکــم 
ریاســت جمهــوری از طــرف رهبــری در جهــت مشــروعیت بخشــی بــه انتخــاب مردم و 
رئیــس جمهــور اســت و بــدون امضــاء تنفیــذی وی مســئولیت وی غیــر مشــروع خواهــد 
بــود.و اگــر ایــن گونــه نبــود و صــرف انتخــاب مــردم کافــی بــود در ایــن صــورت هیــچ 
فرقــی بیــن انتخابــات ریاســت جمهــوری در نظــام اســامی و نظــام هــای ســکوالر 
نبــود.و در واقــع رهبــری بــا امضــاء و تنفیــذ خــود بعــد مقبولیــت نظــام را مشــروعیت 

می بخشــد.
شــاید گفتــه شــود پــس چــرا رئیــس قــوه مقننــه را رهبــری انتخــاب نمــی کنــد؟ جوابــش 
ــه اســت و در  ــی فقی ــازوی مشــورتی ول ــوان ب  بعن

ً
ــا ــه تقریب ــوه مقنن ــه ق ــن اســت ک ای

امــور مملکــت داری در جاهایــی کــه الزم اســت کارشناســی می کننــد و مقرراتــی را 
تصویــب می کنــد کــه بــا نظــارت اســتصوابی شــورای نگهبان عــدم مخالفــت آن قوانین 
و مصوبــات بــا شــرع و قانــون اساســی معلــوم گــردد و تأییــد ایــن مطلــب نظــارت 
ــات مجلــس شــورای  ــری در مصوب ــت رهب ــزوم دخال ــع ضــروری و ل ــری و در مواق رهب
 خالــی از اعمال 

ً
اســامی گــواه خوبــی می توانــد باشــد.از طرفــی نیــز قــوه مقننــه تقریبــا

حکومتــی و اجرایــی اســت و صحنــه قــوه مقننــه صحنــه اعمــال والیــت نیســت.
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بنابــر آن چــه گذشــت آن چــه از مجمــوع قانــون اساســی و جایــگاه والیــت فقیــه در 
نظــام سیاســی اســام معلــوم می گــردد حــق حکومــت و اعمــال والیــت در زمــان 
غیبــت از آن حاکــم مشــروع یعنــی ولــی فقیــه اســت و ســایر قــوا تحــت اشــراف و 
نظــارت وی اعمــال حاکمیــت می کننــد. و بــدون اذن و تنفیــذ وی هــر چنــد مقبولیــت 
داشــته باشــند ولــی مشــروعیت نخواهــد داشــت فلــذا امضــاء حکــم ریاســت جمهــوری 

توســط ولــی فقیــه یــک امضــاء تشــریفاتی نیســت بلکــه تنفیــذی اســت.
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از چــه راهــی بایــد بــه حضــور حداکثــری در انتخابــات دســت یافــت و بــه 
تعبیــری بایدهــای حضــور حداکثــری در انتخابــات چیســت؟ 

ثبــات هــر نظامــی، بســته بــه میــزان مقبولیــت عمومــی و مشــارکت حداکثــری 
همســو در عرصــه هــای مختلــف آن اســت.و ایــن اصلــی اســت کــه نســبت بــه جوامــع 
مختلــف جــاری و ســاری اســت بدیــن معنــا کــه هیــچ اجتمــاع بشــری نمی توانــد خــود 
را از ایــن قاعــده مســتثنی کنــد زیــرا مشــارکت عمومــی و عــدم آن در قــوام نظامــات 

حاکــم بــر جوامــع بشــری و زوال آن هــا، امــری بدیهــی و غیرقابــل انــکار اســت.
ــا مــدل هــای مختلــف آن( در جهــان مطــرح  آنچــه امــروزه بــه عنــوان دموکراســی )ب
اســت.فرایندی اســت کــه بــه منظــور جلــب آرا و مقبولیــت عمومــی طراحــی گردیده و 
در پــی همگانــی کــردن حکومت هــا بــا عناویــن نــه چنــدان تمامــی ماننــد »حکومــت 
مــردم بــر مــردم« اســت.البته ایــن ســؤال کــه آیــا دموکراســی بــا همــه آوازه ای کــه 
پیــدا کــرده اســت، توانســته اســت شــاهد موفقیــت هایــی در راســتای اهــداف خــود 
باشــد یــا خیــر؟ بحــث دیگــری اســت امــا رویکــرد مثبــت گرایانــه دموکراســی )الاقــل 
در حــد ادعــا( نســبت بــه جلــب مشــارکت عمومــی و حضــور حداکثــری آحــاد جامعــه 
در حکومــت امــری غیرقابــل انــکار اســت زیــرا ایــن مــدل نظــام سیاســی، حضــور آحــاد 
جامعــه را منشــأ اســتحکام پایــه هــای نظــام حاکــم بــر آنــان می داند.البتــه نیازمنــدی 
کــه مختــص جوامــع  حکومت هــا بــه جــذب آرای عمومــی همســو چیــزی نیســت 
دموکراتیــك باشــد بلکــه جوامــع غیــر دموکــرات نیــز بــر ایــن مهــم اذعــان دارنــد و لــذا 
 منشــأ تحقــق 

ً
اســت کــه حتــی حکومــت هــای توتالیتــری و دیکتاتــوری و...کــه غالبــا

آن هــا، رضایــت عمومــی نبــوده اســت، در بقــاء محتــاج جلــب مقبولیــت حداکثــری 
ــد. ــد و در راه تحصیــل آن می کوشــیده ان ــوده ان ب

بــا حفــظ مقدمــه یــاد شــده، آنچــه مهــم اســت چگونگــی دســت یابــی بــه مشــارکت 
عمومی و حضور حداکثری جامعه در الیه های مختلف نظام حاکم بر آن هاســت.
بدیهــی اســت یکــی از راههــای کشــف مشــارکت مردمــی و اذعــان بــه حضــور آن هــا در 

عرصــه هــای مختلــف تصمیــم گیــری، انتخابات اســت.
کــه از طریــق آن  در فرهنــگ سیاســی، انتخابــات، بــه فراینــدی اطــاق می شــود 
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کســانی یــك یــا چنــد نامــزد را بــرای انجــام دادن کار معیــن بــر می گزیننــد، انتخابــات 
انــواع گوناگــون دارد، هــر رأی دهنــده ممکــن اســت فقــط بــه یــك نامــزد رأی بدهــد یــا 
بــه چنــد نفــر )بــه شــرط اینکــه چنــد کرســی نمایندگــی وجــود داشــته باشــد( انتخاباتی 
ــان نامزدهــا انتخــاب کننــد،   از می

ً
را کــه رأی دهنــدگان نماینــدگان خــود را مســتقیما

انتخابــات یــك درجــه ای می نامنــد و انتخاباتــی کــه در آن رأی دهنــدگان نخســت بــه 
کســانی رأی دهنــد کــه آن کســان نماینــدگان اصلــی را از میــان خــود انتخــاب کننــد، 

ــد.1 انتخابــات دو درجــه ای می نامن
بنابرایــن غــرض اصلــی از برگــزاری انتخابــات تحصیــل پشــتوانه حداکثــری بــرای نظــام 
حاکــم یــا نظامــی اســت کــه بنــای حاکمّیــت دارد از ایــن روی هــرگاه مشــوب بــه تقلب 
و انحــراف نگــردد، بــه نحــو قابــل اعتنایــی می توانــد نســبت بــه مقبولیــت عمومــی و 

رأی حداکثری، کاشــفیت داشــته باشــد.
ــا توجــه  ــد و ب ــات می بین ــا، خــود را در آســتانه انتخاب ــه جامعــه اســامی م ــون ک اکن
بــه اینکــه حضــور در انتخابــات بــا در نظــر داشــت شــرایط و مصالــح داخلــی و بیــن 
المللــی نظــام اســامی، امــری الزم اســت، ایــن پرســش تولیــد می شــود کــه از چــه 
راهــی بایــد بــه حضــور حداکثــری در انتخابــات دســت یافــت و بــه تعبیــری بایدهــای 

ــات چیســت؟  حضــور حداکثــری در انتخاب
در ایــن میــان می تــوان راهکارهــای مــورد نظــر دربــاره حضــور حداکثــری در انتخابــات 

و بایدهــای حضــور حداکثــری در انتخابــات را بــه شــرح ذیــل یــادآوری نمــود
ــه آن،  ــه توجــه ب ــی ک ــات عمومــی: یکــی از مهمات ــه مطالب ــت ب ــزوم توجــه حاکمّی ل
می توانــد موجــب حضــور گســترده مــردم در انتخابــات باشــد، عنایــت حاکمّیــت بــه 
مطالبات عمومی و تاش در راه رفع معضات عمومی و مشــکات مردم اســت.در 
اینکه نظام اســامی در طول این ســال ها، گام های بلندی را در این راســتا برداشــته 
اســت، شــکی نیســت امــا تکیــه گاه مردمــی نظــام، اقتضــا دارد مســئولین امــر بیــش از 
پیــش بــه رفــع مشــکات جامعــه پرداختــه و فعالیت هــای کارشناســی را در راه تأمین 

1. ر.ك: آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، انتشارات مروارید، چاپ ششم، 1380، ص 43.
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هــر چــه بهتــر و بیشــتر مطالبــات عمومــی شــدت بخشــیده و زمینــه آرامــش و آســایش 
عمومــی را در کنــار حفــظ آرمــان هــای دینــی و ملــی نظــام جمهــوری اســامی، توســعه 
کان در  بخشــند.وجود اختــاف طبقاتــی، اقتصــاد ناپایــدار رانــت خــواری هــای 
برخــی الیــه هــای نظــام و جامعــه، ال ابالــی گــری برخــی مســئولین نســبت بــه ترویــج 
و اشــاعه بــی هویتــی اجتماعــی ـ اخاقــی از ســوی کســانی کــه از موفقیــت ایــن نظــام 
و مــردم برومنــد ایــران، خرســند نیســتند، از جملــه آســیب هایــی هســتند کــه حضــور 
ــر از  عمومــی مــردم در عرصــه هــای مختلــف تصمیــم گیــری، می توانــد بشــدت متأث
آن هــا باشد.مســئولین وظیفــه دارنــد نســبت بــه تأمیــن مایحتــاج عمومــی مــردم بــه 
نحــو احســن و یــا اســتفاده از پتانســیل هــای موجــود، آرام نباشــند چــرا کــه بــه قــول 
حضــرت امــام راحــل؟هر؟ »مــا هــر چــه داریــم از این ملت اســت«1 ایشــان در خصوص 
لــزوم توجــه بــه مصالــح فرمودنــد: »شــما فکــر ایــن ملــت، فکــر ایــن زاغــه نشــین هــا، 
ــه مســند نشــاندند، فکــر  ــد و شــما را ب فکــر ایــن مردمــی کــه همــه چیزشــان را دادن
آن هــا را بکنید.شــب وقتــی خلــوت می کنیــد، فکــر بکنیــد کــه مــن امــروز کــه کار کــردم 
کــه صحبــت می کنــم بــرای خــودم  کــردم یــا بــرای مــردم، امــروز  بــرای خــودم کار 

صحبــت می کنــم یــا بــرای مصالــح کشــور«2
توجــه بــه عدالــت اجتماعــی و فعالیتــی کــردن آن در الیــه هــای مختلــف حاکمّیــت 
و اقشــار جامعــه: چنانکــه گذشــت مــردم از وجــود ناعدالتــی طبقاتــی موجــود در 
بســیاری از مناصــب و شــغل ها و رانــت خــواری هــای قشــری در عذابنــد، اینکــه برخــی 
از ســیری بمیرنــد و برخــی از گرســنگی، آن پــول هــای بــادآورده ای کــه فقــط جیــب 
قشــری خــاص و بــی درد را می شناســد، همــه و همــه اینهــا می توانــد بــه عنــوان 
تقلیــل داده و  را در عرصــه هــای مشــارکتی  مــردم  ناعدالتــی اجتماعــی، حضــور 
کمرنــگ نماید.مســئولین امــر نبایــد فرامــوش کننــد کــه اســاس احــکام الهــی و میــزان 
ــوا قوامیــن بالقســط...ای کســانی    ــوا کون ــا ایهــا الذیــن امن تشــریع، عدالــت اســت ی

1. صحیفه نور، مرکز مدارك فرهنگی انقاب اسامی، چاپ بهمن 12 ـ 13، ج 13، ص 72.
2. صحیفه امام، همان، ص 75.
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کــه ایمــان  آورده ایــد قیــام بــه عدالــت کنیــد1 )در راســتای برقــراری آن بکوشــید( ـ 
عدالــت در قانــون آن اســت کــه همه آحــاد جامعــه در برابــر قانــون علــی الســویه 
باشــند و مفــاد آن بــدون هیــچ اســتثنایی بــرای همــه عملــی گردد.عدالــت اقتصــادی 
ــه روابــط اجتماعــی  ــر حاکمــان اســت.عدالت در زمین ــد اســام ب ــه هــای اکی از توصی
در اســام از جایــگاه خاصــی برخــوردار اســت و بــرای حفــظ عدالــت اجتماعــی بــرای 
اقشــار مختلــف جامعــه حقــوق خاصــی معیــن کــرده اســت بدیهــی اســت اگــر نظامــی 
نتوانــد حقــوق افــراد را مــورد توجــه قــرار دهــد نــه تنهــا از پشــتوانه مردمــی بهــره منــد 
نمــی گــردد بلکــه در مقابــل موجــی علیــه خــود قــرار می گیــرد امــام خمینــی؟هر؟ در 
خصــوص لــزوم پرهیــز از اختافــات و ضــرورت توجــه بــه مصالــح کشــور و مشــکات 
مــردم در جمــع هیئــت دولــت شــهید رجایــی فرمودنــد: »اگــر بنــا باشــد کــه شــما بــه 
ــن کشــور را بررســی  ــه جــای اینکــه ای ــد، ب جــای اینکــه اقتصــاد مــردم را درســت کنی
کنیــد، ببینیــد کجاهاســت کــه مخروبــه هســت و مــردم از همــه چیــز ســاقط هســتند، 
ــا فحاشــی بــه همــه مســائل  ــا حــروف و ی بــه جــای ایــن، اگــر بنشــینید سرمســند و ب
را غفلــت از آن بکنیــد ایــن همــان اســت کــه قــدرت هــای بــزرگ می خواهنــد تــا ایــن 
مملکــت خرابــه بمانــد و صــدای مــردم در آیــد، اگــر شــما بــه مــردم کار نداشــته باشــید، 
بــه مصالــح مــردم، بــه مصالــح کشــور کار نداشــته باشــید فقــط مشــغول ایــن باشــید 
کــه مــن چطــور، شــما چطــور، مــن چطــورم شــما چطــوری، مــردم بــا من هســتند، مردم 
بــا شــما هســتند، اگــر فکــر ایــن باشــید ایــن همــان اســت کــه آمریــکا می خواهــد2 و بــاز 
فرمودنــد: »بپرهیزیــد از اینکــه از ملــت جــدا شــوید، شــما را بخواهنــد جــدا کننــد«3 
»هــر چــه خــوف داریــد از خودتــان بترســید از اینکــه مبــادا خــدای نخواســته مســیر یــك 
مســیر دیگــر بشــود، راه، راه دیگــری باشــد و توجــه بــه ایــن چیــزی کــه اآلن هســت از 
دســت بــرود و مردمــی بــودن از دســتتان بــرود کــه ـ خــدای نخواســته ـ یــك وقــت ایــن 
قضیــه پیــش آمــد و شــما از مردمــی بــودن بیــرون رفتیــد و یــك موضــع دیگــری پیــدا 

1. النساء، 135.
2. صحیفه امام، ج 13، ص 202، در جمع هیئت دولت شهید رجایی، مورخ 59/6/20.

3. صحیفه امام، ج 9، ص 144، در جمع افسران و درجه داران نیروی هوانیروز، مورخ 58/4/28.
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کردیــد...آن وقــت بدانیــد کــه آســیب می بینیــد.«1 روشــن اســت متصدیــان امــر بایــد بــا 
الهــام گرفتــن از آمــوزه هــای دینــی و توصیــه هــای اکیــد بنیانگــذاری جمهــوری اســامی 
و رهبــر معظــم انقــاب بــر رفــع آســیب هایــی کــه عدالــت اجتماعــی را تهدیــد می کنــد 
بکوشــند و بداننــد کــه رعایــت قانــون در اقســام مختلــف آن می توانــد عامــل مهمــی 

در مشــارکت عمومــی مــردم در امــر انتخابــات باشــد
ایجادفضــای رقابتــی ســالم در انتخابــات: درصــد فضــای رقابتــی ســالم بیــن نامزدهــای 
انتخابــی از عناصــر قابــل توجــه در اقبــال عمومــی بــه انتخابــات و حضــور حداکثــری 
در آن هــا بــه شــمار می آید.ضــروری اســت هــم حاکمّیــت و هــم جامعــه در راســتای 
ایجــاد فضــای رقابتــی ســالم بــرای انتخابــات تــاش وافــر کــرده تــا از ایــن رهگــذر زمینه 
مشــارکت عمومــی در رأی گیــری فراهــم آید.هــر چنــد وظیفــه خــود نامزدهــا را نیــز در 

ایــن خصــوص نبایــد از نظــر دور داشــت.
ارایــه برنامه هــا و اهــداف از ســوی نامزدهــا: ارایــه برنامه هــا و اهــداف از ســوی 
نامزدهــای انتخاباتــی بــرای مــردم مهــم، و در پیشــگاه آن هــا حیاتــی اســت.دغدغه 
اساســی مــردم، از حیــث درون اجتماعــی، رفع مشــکات و معضــات جامعه، ارتقاء 
ســطح بهینــه ســازی و توســعه کشــور در عرصــه هــای مختلــف رشــد و تکنولــوژی؛ و 
در حــوزه بیــن الملــل، رســاندن ایــران همــراه بــا اقتــدار دینــی و ملــی بــه جایگاهــی 
ــوده و  ــز اهمیــت ب ــرای مــردم حای ــن روی آنچــه ب ــه شایســته آن اســت.از ای اســت ک
ــردن آن  ــی ک ــد عملیات ــر می نمای ــات مؤث ــع در تشــریك مســاعی آن هــا در انتخاب بالتب
اهــداف اســت، بدیهــی اســت بیــان راهکارهــای اجرایــی کــردن برنامه هــا بــرای مــردم 
تاثیــر بــه ســزایی در ارزیابــی آن هــا نســبت بــه تأییــد و یــا رد نامزدهــا بــا حضورشــان 
در انتخابــات دارد.بدیهــی اســت اگــر نامزدهــای انتخابــات شــوراها از داشــتن برنامــه 
هــای تاثیــر گــذار و نیــز راهکارهــای عملیاتــی کــردن آن هــا تهــی باشــد و یــا در اطــاع 
رســانی و شــفاف ســازی آن هــا بــرای افــکار عمومــی منعیــت باشــد نــه تنهــا در جلــب 
آرا موفــق نخواهــد بــود بلکــه در اقبــال مقتدرانــه مــردم بــه انتخابــات نیــز تاثیــر منفــی 

دارد.

1. صحیفه امام، ج 16، ص 446، در جمع اعضای هیئت دولت، مورخ 61/6/7.
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پرهیــز از نــزاع هــای فــردی و جناحــی انحرافــی: نامزدهــا ،بایــد بداننــد کــه مــردم از 
ــزاع هــای جناحــی خرســند نیســتند؛بنابراین الزم اســت کاندیداهــا، گرایــش هــای  ن
خــاص حزبــی و جناحــی را کنــار گذاشــته و آنچــه را کــه گرهــی از کار مــردم بــاز نمایــد، 
کــردن آن هــا، بــه دور از  انجــام دهنــد و در ارایــه طرح هــا و راهکارهــای عملیاتــی 
بــزرگ نمایی، شــعارهای چشــمگیر و دهــان پرکــن، صادقانــه بــا مــردم بــر ســر ســفره پــر 
نعمــت مکالمــه درآیند.روشــن اســت کــه مــردم وقتــی صداقــت را در شــخصی دیدنــد 
او را می جوینــد و اگــر انتخاباتــی بــر ایــن رویــه حســنه، محقــق شــود، حضــور مــردم در 

آن، بــه اوج شــدت خــود می رســد.
خصوصیــات کاندیداتــوری در انتخابــات ریاســت جمهــوری و شــوراها: هــر انتخاباتــی 
بــه اقتضــای موضوعــش ،شــرایط و خصوصیــات الزم بــرای نامزدهــا از جملــه تعهــد، 

دانــش، تخصــص و کارآمــدی مــورد نظــر، را تعییــن می کنــد.
هــم چنیــن موضــوع تشــکیل شــوراها ارتقــاء ســطح کیفــی، آبادانــی شــهرها ودر نتیجــه 
کل مملکــت اســامی و دفــع و رفــع مشــکات اســت.بدیهی اســت نامزدهــای چنیــن 
انتخاباتــی از شــرایط الزمــه برخــوردار باشــند و در تبلیغــات خویــش صاحیــت خــود 

را بــرای مــردم بــه اثبــات برســانند.
در ایــن خصــوص نکتــه مهــم تــر تبییــن چنیــن اهمــی بــرای مــردم اســت تــا بدینوســیله 
گاهانــه و متراکــم آن هــا در  زمینــه هــای شــناخت واجدیــن صاحیــت و حضــور آ
انتخابــات فراهــم آیــد ،بدیهــی اســت عــدم اهتمــام بــه چنیــن مهمــی، از ســوی 
مســئولین مربوطــه و عــدم تــاش رای دهنــدگان در راســتای تشــخیص شــرایط الزمــه 
در نامزدهــا، بــه نوعــی می توانــد در تنــزل کمــی و کیفــی انتخــاب تاثیــر قابــل توجــه 

داشــته باشــد.
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اصواًل   آیا شرکت در انتخابات و رأی دادن کار دینی و عبادت است؟ 
از دیــدگاه اســام، دین مجموعــه بــه هــم پیوســته ای از باورهــا و اندیشــه های 
برگرفتــه از وحــی الهــی در رابطــه بــا جهان، انســان و جهــان پــس از مــرگ اســت کــه 

هــدف آن هدایــت انســان بــه ســوی روشــی بهتــر زیســتن و کامل تــر شــدن اســت.
مرحــوم عامــه جعفــری؟هر؟ می گویــد: »هــر حقیقــت و پدیــده ای کــه بــرای تنظیــم 
و اصــاح حیــات انســانی در ارتبــاط چهارگانــه )ارتبــاط انســان بــا خویشــتن، ارتبــاط 
انســان بــا خــدا، ارتبــاط بــا جهــان هســتی و ارتبــاط انســان بــا هــم نــوع خویــش( قابــل 

بهره بــرداری باشــد، از دیــدگاه اســام جــزء دیــن محســوب می شــود.1

انسان در قبال خدا وظایفی دارد كه آن وظایف عبارتند از:

نمــاز،  طهــارت،  می باشــد:  عبــادات  فصــل  بــه  مربــوط  کــه  فــردی:  عبادت هــای 
زکــوات، خمــس، روزه، اعتــکاف و....کــه از واجبــات عبــادی می باشــد کــه هــر انســان 

ــد آن را انجــام دهــد. مســلمانی بای
عبادت هــای غیــر فــردی )اجتماعــی(، کــه شــامل بقیــه فصــول فقهــی می باشــد از 
جملــه، احــکام اجتماعــی حقوقــی، سیاســی، اجتماعــی کــه عبادت هــای جمعــی بــه 
شــمار می آینــد. و آنچــه محــل بحــث اســت مشــارکت سیاســی اســت کــه در اســام 
دیــن از سیاســت جــدا نیســت و سیاســت بمنزلــه عبــادت می باشــد، امــام خمینی؟هر؟ 
می فرمایــد: »در اســام آن قــدر آیــه و روایــت کــه در سیاســت وارد شــده اســت، در 
عبــادات وارد نشــده اســت. شــما پنجــاه و چنــد کتــاب فقــه را ماحظــه کنیــد، هشــت 
تایــش کتابــی اســت کــه مربــوط بــه عبــادات اســت، باقیــش مربــوط بــه سیاســت و 
اجتماعــات و معاشــرات و ایــن  طــور چیزهاســت. مــا همــه آن هــا را گذاشــتیم کنــار و 

یــك بعــد را، یــك بعــد ضعیفــش را، گرفتیــم.«2
ــی نویســنده کتــاب شــرایع االســام )و بســیاری از فقهــای دیگــر( 

ّ
مرحــوم محقــق حل

احــکام فقهــی را بــه چهــار قســم اصلــی یعنــی: عبــادات، عقــود، ایقاعــات و احــکام 

1. مجله قبسات، شماره 1، ص 66.
2. کتاب کوثر، ج 3، چ اول، 1373، ص 112 و 113، ناشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟هر؟
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مشــتمل بــر 48 بــاب تقســیم کــرده اســت کــه فصــل مربــوط بــه عبــادات تنهــا شــامل 
ده بــاب می شــود.1

نگاهــی بــه عناویــن دهگانــه نشــان می دهــد کــه بســیاری از آن هــا نیــز منحصــر، بــه 
ــه احــکام  ــر مســتقیم ناظــر ب ــا غی ــا خــدا نمی باشــد بلکــه مســتقیم و ی ــرد ب رابطــه ف
 از آن جهــت کــه قصــد 

ً
مربــوط بــه جنبه هایــی از روابــط اجتماعــی هســتند و صرفــا

قربــت شــرط صحــت آن هــا بــوده اســت در زمــره عبــادات شــمرده شــده اند. ضمــن 
آن کــه حتــی در مــورد باب هایــی هماننــد طهــارت و نمــاز کــه در فصــل عبــادات آمــده 
ــز  ــه تشــریع آن هــا نی ــوان یافــت ک ــز جنبه هــای اجتماعــی متعــددی را می ت اســت نی

ملحــوظ شــارع مقــدس بــوده اســت. 
بدیهــی اســت کــه احــکام منــدرج در ذیــل ســه فصــل عقــود و ایقاعــات و احــکام ناظــر 
بــه وظایــف فــرد نســبت بــه دیگــران )فرزند، خانــواده، جامعه، حکومــت، طبیعت( 
و مربــوط بــه حقــوق اجتماعــی و آداب معاشــرت و آئیــن کســب و تجــارت و دیگــر 
روابــط اقتصــادی و احــکام مربــوط بــه دادرســی و اقامــه حــدود وظایــف حکومــت در 

قبــال افــراد و جامعــه می باشــد.
نگاهــی گــذرا بــه قــرآن کریــم نیــز گویــای ایــن اســت، کــه انســان بایــد بــه ارتبــاط خــود 
بــا انســان های دیگــر در مناســبات اجتماعــی اهمیــت دهــد. ایــن قضیــه آنقــدر مهــم 
 یــا بخــش اعظــم آن در راســتای 

ً
اســت کــه حتــی بعضــی از ســوره های قــرآن تمامــا

 در بینــش توحیــدی اســام هیچــگاه دنیــا و آخــرت 
ً
همیــن ارتبــاط بــوده اســت.2 اساســا

ــه جنبه هــای دنیایــی زندگــی  ــوط ب ــا رفتارهــای مرب ــد ت ــرار ندارن ــر یکدیگــر ق در براب
انســان ها را بتــوان از مســایل عبــادی و معنــوی جــدا کــرد. و لذاســت کــه امــام خمینــی 
بارهــا فرموده انــد کــه اســام همــه اش سیاســت اســت و سیاســتش عیــن عبــادت و 
ــف اســت از قانــون خــدا در 

ّ
عبادتــش عیــن سیاســت. در بینــش دینــی، مســلمان مکل

همــه رفتارهــای ارادی خــود پیــروی کنــد و دیــن اســام آیات قرآنی و احادیث و ســیره 
عملــی معصومیــن ـ علیهــم الّســام ـ و آراء بــزرگان دیــن بــا رهبانیــت و گوشــه گیری و 

1. طهارت، صلوه، زکوه، خمس، روزه، اعتکاف، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر
2. سوره حجرات.
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عزلــت بــه شــّدت مبــارزه کــرده اســت و از ایــن روســت کــه در زبــان آیــات و روایــات 
اخاقــی، جهــاد، تــاش و کار و کســب و نیایــش و خدمــت بــه خلــق خــدا و هــر 
حرکتــی کــه انســان مؤمــن بــا انگیــزه الهــی و بــر طبــق احــکام او انجــام دهــد عبــادت 
)بــه معنــای عــام( اســت و گاه شــود کــه اثــر یــك حرکــت اجتماعــی نــزد خداونــد بارهــا 

مطلوبتــر از صدهــا ذکــر و نیایــش باشــد. 
چنانکــه پیامبــر اکــرم ـ؟ص؟ و آلــه ـ فرمودنــد: »ضربــه علــّی یــوم الخنــدق افضــل 
ــی و  ــه »اّن صلوت ــك مســلمان واقعــی اســت ک ــن منطــق ی ــن« و ای ــاده الثقلی مــن عب
ــه رب العالمیــن« جامعیــت دیــن اســام یکــی از علــل 

ّ
نســکی و محیــای و مماتــی للل

از اساســی ترین  کــه یکــی  ایــن اســت  گســترش روزافــزون آن می باشــد. واقعیــت 
عوامــل صف بنــدی دولت هــای غربــی و آمریــکا و بلــوك الحــادی کمونیســم )قبــل 
از فروپاشــی( در مقابــل انقــاب اســامی ایــران همیــن مطلــب اســت کــه اســام تنهــا 
یــك آییــن عبــادی و فــردی نیســت. پیامبــر اکــرم ـ؟ص؟ و آلــه ـ از نفــی شــرك و کوشــش 
در مقابــل هــر چــه غیــر خداســت آغــاز می شــود )ال الــه اال اهلل( و بــه مرحلــه پذیــرش 
کــه هیــچ زمینــه ای از رفتارهــای فــردی و خانوادگــی و  گاهانــه احکامــی می رســد  آ
اجتماعــی بشــر را فروگــذار نکــرده اســت. بــرای اثبــات ایــن مدعا کافی اســت فهرســت 
عناویــن ابــواب مجموعه هــای روایتــی )هماننــد اصــول و فــروع کافــی، بحاراالنــوار. 
وســایل الشــیعه و...( ماحظــه شــود و موضوعــات مطروحــه در قــرآن کریــم مــورد 
توجــه قــرار گیــرد. بــر همیــن اســاس احــکام اخاقــی و فقهــی اســام نیــز دســته بندی 
شــده اند. حتــی در رســاله های علمیــه فقهــا نیــز عــاوه بــر احــکام عبــادات و معامــات 
و احــکام حقوقــی، مســایل همچــون، احــکام نــگاه کــردن و... را بــه تفصیــل می تــوان 
دیــد. بــه طــور کلــی یکــی از معتقــدات مســلمانان آن اســت کــه هیــچ حرکــت و رفتــار 
ــه مشــمول حکمــی از احــکام  ــت و قصــدی( نیســت ک ــی نی ــه )و حت گاهان و فعــل آ

فقهــی نباشــد.1
اســت،  سیاســت  دیــن  »اســام  فرموده انــد:  دیگــر  جــای  در  خمینــی؟هر؟  امــام 
حکومــت دارد. شــما بخشــنامه حضــرت امیــر بــه مالــك اشــتر را بخوانیــد ببینیــد 

1. کوثر ج3، چ اول، 1373، ص 456، ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟هر؟
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چیســت. دســتورهای پیامبــر و دســتورهای امــام؟ع؟ در جنگ هــا و در سیاســت ببینیــد 
دارد.«1 چــه 

ایــن نکتــه اشــاره دارنــد  بــه  نیــز در جــای جــای نهج الباغــه  حضــرت علــی؟ع؟ 
کــه اســام دیــن اجتمــاع و سیاســت اســت و تکالیــف عبــادی و فــردی نمی تواننــد 
جایگزیــن مســایل اجتماعــی و سیاســی بشــوند.2 پــس مشــارکت سیاســی هــم نیــز نــه 
تنهــا عبــادت بلکــه در مــواردی از مهم تریــن آن هاســت مثــًا امــام حســین؟ع؟  بــرای 
کــه از مهم تریــن عبادت هــا بــه حســاب می آیــد  جهــاد و مبــارزه بــا ظالمان، حــج 
کردنــد. بســیاری از بــزرگان از علمــای مــا تنهــا بــه خاطــر پاســخ گویی بــه  را تــرك 
نیازهــای فکــری، عقیدتــی، فرهنگــی، تربیتــی و حتــی سیاســی جامعــه، گاه دســت از 
 بــه فعالیت هــای سیاســی و اجتماعــی 

ً
زندگــی زاهدانــه خــود می کشــیدند و مســتقیما

می پرداختند، نظیــر آن را از قدیــم تاکنــون، بخصــوص دوران معاصــر می تــوان دیــد. 
ایــن همــان ســیره مقــدس رســول اهلل است، ایشــان بــرای هدایــت مــردم و بــه عهــده 
ــه خصــوص سیاســی، حکومتــی( عبادت هــای فــردی  ــه )ب ــری همــه جانب ــن رهب گرفت
خویــش در غــار حــرا را تــرك گفتنــد، نــه اینکــه عبــادت را تــرك کردنــد بلکــه نــوع آن را 

بنــا بــه مقتضیــات زمــان تغییــر دادنــد.
شــاید یــك آیــه از قــرآن کریــم در اثبــات مدعــی کافــی باشــد کــه خــدای تعالــی فلســفه 
بعثــت را در یــك چیــز خاصــه کــرده اســت و آن برقــراری قســط و عدالــت در تمــام 
شــئون حیــات فــردی و اجتماعــی اســت، »لقــد ارســلنا بالبینــات و انزلنــا معهــم الکتــاب 
و المیــزان لیقــوم النــاس بالقســط و انزلنــا الحدیــد فیــه بــأس شــدید و منافــع للنــاس«3 
همانــا رســوالن خــود را، بــا آیــات روشــن فرســتادیم و بــه آنــان کتــاب و میــزان نــازل 
کردیــم تــا بــرای مردمــان قســط بــه پــا دارنــد و... و واضــح اســت کــه اقامــه قســط بــه 
قرینــه »کتــاب و میــزان و حدیــد« جــز بــا تشــکیل حکومــت و تــدارك وســایل آن امــکان 
نــدارد. بعــاوه مســایل عبــادی و فــردی خــود اهمیتــش در ایــن اســت کــه می توانــد 

زمینه ســاز حضــور مثبــت انســان در جامعــه بشــود.

1. همان، ص 115.
2. نهج الباغه، فیض االسام، نامه شماره 53، ص 988 و نیز خطبه 3 و نیز خطبه 131؛ و نیز نامه 131.

3. سوره حدید، آیه 25.
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 جنبــه تبلیغاتــی 
ً
آیــا حضــور مــردم در انتخابــات ایــران نمایشــی اســت و صرفــا

در برابــر غربی هــا دارد؟ 
پیــش از پرداختــن بــه پاســخ ایــن ســوال الزم اســت اشــاره نماییــم کــه بــه طــور 

کلــی انتخابــات در ســطح دنیــا بــه دو دســته تقســیم می شــوند:
انتخابات آزاد و انتخابات نمایشی.

کــه در آن بــر اســاس شــرایط و فرهنــگ سیاســی  انتخابــات آزاد انخاباتــی اســت 
ــر خواهــد شــد  ــه در ادامــه ذک ــات آزاد ک ــر یــک کشــور، شــرایط یــک انتخاب ــم ب حاک
کننــدگان و  همچــون آزاد بــودن حضــور ســایق سیاســی و آزادی حضــور انتخــاب 
انتخــاب شــوندگان و...رعایــت شــود.در مقابــل، انتخابــات نمایشــی عبــارت اســت از 
 ظاهــری از انتخابــات را داشــته و رای و نظــر واقعــی مــردم در آن 

ً
انتخاباتــی کــه صرفــا

لحــاظ نمــی شــود، بــه عبــارت بهتــر انتخابــات نمایشــی انتخاباتــی اســت کــه شــرایط 
ــردد. ــات آزاد در آن لحــاظ نمــی گ انتخاب

در کشــور هایــی کــه در آن هــا فــرد و یــا عــده معــدودی حاکمیــت دارنــد و بــا وجــود 
ایــن کــه عنــوان دموکراتیــک و یــا جمهــوری را بــر خــود دارنــد ولــی انتخابــات بــه گونــه 
ای صــورت می گیــرد کــه امــکان انتخــاب گزینــه ای غیــر از گزینــه دولــت خواســته 
وجــود نــدارد و از طرفــی مــردم هــم در آن کشــورها هیــچ اســتقبالی از انتخابــات نمــی 
کننــد، در واقــع در آن کشــورها تنهــا ظاهــری از دموکراســی وجــود داشــته و انتخاباتــی 
هــم کــه برگــزار می شــود نمایشــی خوانــده می شــود همچــون مصــر در دوران مبــارك.
البتــه در ایــن میــان برخــی تــاش دارنــد تــا انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران در 
دوران پــس از پیــروزی انقــاب اســامی را نیــز از نــوع انتخابــات نمایشــی قلمــداد 
 چنیــن اتهامــی بــه ایــن نظــام و انتخابــات آن وارد نمــی 

ً
نماینــد و حــال آنکــه اساســا

باشــد چــرا کــه تمامــی اصــول مــردم ســاالری و نیــز شــرایط واقعــی بــودن انتخابــات، 
در آن لحــاظ شــده و وجــود برخــی محدودیت هــا نیــز همچــون محدودیــت هایــی 
کــه در هــر کشــور مدعــی مــردم ســاالری مطــرح می باشــد مانعــی در واقعــی بــودن 
انتخابــات تلقــی نمــی شــود وگرنــه در هیــچ کشــوری انتخابــات واقعی وجــود خارجی 
نــدارد و انتخابــات حتــی در کشــورهای غربــی هــم بایــد یــك نمایــش دروغیــن بــزرگ 
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تلقــی شــود.
در واقــع در جمهــوری اســامی ایــران همچــون هــر نظــام مــردم ســاالر دیگــر عــاوه 
بــر اصــل نظــام کــه بــه واســطه مردمــی بــودن آن، مــردم ســاالری بــه معنــای حقیقــی 
کلمــه در آن وجــود دارد، فراینــد انتخابــات موجــود در آن نیــز بــه گونــه ای اســت 
کــه در مجمــوع، برگــزاری انتخابــات بــه صــورت یــك امــر واقعــی و نــه یــك نمایــش 

دروغیــن محقــق می شــود 
بــرای اینکــه بگوئیــم دریــك کشــور انتخابــات بــه شــکل واقعــی برگــزار شــده و فاقــد 
کــه در  گرفتــه شــود  عنــوان نمایشــی بــودن باشــد الزم اســت چنــد نکتــه در نظــر 

ــرد: ــرار می گی ــد نظــر ق ــز همــه آن هــا م ــران نی جمهــوری اســامی ای
حــق مــردم در رای دادن: یکــی از مهــم تریــن اصولــی کــه آن را می تــوان جــزء پایــه 
هــای انقــاب اســامی قــرار داد حــق مــردم در تعییــن سرنوشــت خــود می باشــد کــه 
از جملــه نمادهــای آن مشــارکت مــردم در انتخابــات می باشــد.این حــق بــه عنــوان 
یــك حــق معتبــر از ســوی رهبــران نظــام همــواره مــورد تاکیــد بــوده اســت و در قانــون 
اساســی نظــام جمهــوری اســامی ایــران نیــز مــورد توجــه قانونگــذاران بــوده اســت بــه 
گونــه ای کــه بــه ایــن موضــوع یعنــی دخالــت انســان بــر سرنوشــت خویــش و مظاهــر 
ــارت اســت از حــق رای دادن و انتخــاب کــردن در قانــون  آن کــه از جملــه آن هــا عب
ــون اساســی  ــد 8 اصــل ســوم قان ــال در بن ــوان مث اساســی تصریــح شــده اســت.به عن
جمهــوری اســامی ایــران »مشــارکت  عامــه  مــردم  در تعییــن  سرنوشــت  سیاســی ، 
اقتصــادی ، اجتماعــی  و فرهنگــی  خویــش .« بــه عنــوان یکــی از مــواردی در نظــر گرفتــه 
شــده اســت کــه دولــت جمهــوری اســامی بایــد همــه امکانــات خــود را در جهــت نیــل 
بــه آن بــه کار گیرد.همچنیــن بــر اســاس اصــل 6 قانون اساســی: »در جمهوری  اســامی  
ــکا آرا عمومــی  اداره  شــود، از راه  انتخابــات ، انتخــاب   ــه  ات ــد ب ــران  امــور کشــور بای ای
رییــس  جمهــور، نماینــدگان  مجلــس  شــورای  اســامی ، اعضــای  شــوراها و نظایــر اینهــا، 
یــا از راه  همــه  پرســی  در مــواردی  کــه  در اصــول  دیگــر ایــن  قانــون  معیــن  مــی  گــردد.« 
کــه ایــن اصــل و اصــول مشــابه آن حاکــی از ایــن اســت کــه مــردم حــق دارنــد کــه در 
انتخابــات مختلــف مشــارکت کــرده و از ایــن طریــق در سرنوشــت سیاســی کشــور 



استفتائات انتخاباتی  مردم و حماسه حضور191191

خویــش ســهیم باشــند.بر ایــن اســاس در کشــوری کــه امــور کشــور بــه اتــکاء آراء مــردم 
ــوان گفــت کــه رای مــردم نمایشــی می باشــد. اداره می شــود نمی ت

حق مردم در انتخاب شدن:

بــر اســاس اصــول مختلــف قانــون اساســی، هــر فــردی کــه شــرایط و صاحیــت هــای 
الزم برای تصدی مســئولیتی را دارد حق دارد که خود را در معرض انتخاب دیگران 
قــرار دهــد و مــردم بــا اعــام نظــر خــود در انتخابــات، از میــان افــرادی کــه صاحیــت 
الزم را دارا هســتند فــرد اصلــح را انتخــاب می کنند.البتــه برخــی تــاش می کننــد تــا 
مشــروط بــودن حضــور افــرادی کــه خــود را در معــرض انتخــاب می گذارنــد بــه داشــتن 
شــرایط خــاص را مغایــر بــا انتخابــات واقعــی تلقــی نماینــد و حــال آنکــه ایــن موضــوع 
یــك اصــل عقلــی بــوده و درهــر جامعــه ای نیــز بــرای تصــدی مســئولیت هــای مختلــف 
یــك ســری شــرایط در نظــر گرفتــه می شــود.به عنــوان مثــال بــر اســاس قانــون اساســی 

فرانســه رئیــس جمهــور بایــد شــرایط ذیــل را داشــته باشــد:
ــا واجــد  ــاط ب ــی در ارتب »داشــتن ملیــت فرانســوی، عــدم محرومیــت از حقــوق مدن
شــرایط بــودن، داشــتن ســن 18 ســال تمــام )تــا ســال 2011 ســن تعییــن شــده بــرای 
واجدیــن شــرایط نامــزدی 23 ســال بــود(، ثبت نــام در لیســت انتخاباتــی، جمــع آوری 
500 امضــاء معرفــی ]از شــهرداران، نماینــدگان و مقامــات فرانســوی[ و ارائــه گزارشــی 

از اوضــاع موروثــی«1
کاندیــدا هــای ریاســت  کشــوری بــه اقتضــای شــرایط خــود، بــرای  بنابــر ایــن هــر 
جمهــوری شــرایطی در نظــر گرفتــه اســت کــه بایــد آن هــا را بــه دقــت رعایــت نمایــد و 
بــه همیــن دلیــل وجــود چنیــن شــرایطی مغایــر بــا حق انتخــاب کردن و انتخاب شــدن 
ندارد.همچنیــن وجــود ناظرانــی کــه بــر انطبــاق شــرایط کاندیداهــا بــا مــوارد مذکــور 
در قانــون اساســی، نظــارت می کننــد نیــز امــری اســت کــه در همــه قوانیــن انتخاباتــی 
کشــورها لحاظ شــده اســت.به عنوان مثال در فرانســه شــورای قانون اساســی وظیفه 

1. نگاهی به نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، خبرگزاری فارس.



یضــه انتخابات 192فر

نظارتــی شــامل دریافــت پرونده هــا، انتشــار لیســت نامزدهــا، نظــارت بــر تطابــق رونــد 
انتخابــات بــا قوانیــن و اعــام نتایــج انتخابــات را بــر عهــده دارد.1

برگزاری انتخابات سالم از طریق ابزارهای كنترلی ونظارتی سالم:

یکــی از عواملــی کــه باعــث می شــود تــا انتخابــات یــك کشــور از حالــت نمایشــی بودن 
خــارج شــود نظــارت دقیــق و موثــر بــر انتخابــات بــه منظــور برگــزاری انتخاباتــی ســالم 
 مــردم بــه آن هــا رای داده 

ً
و واقعــی می باشــد تــا بــه ایــن ترتیــب کســانی کــه واقعــا

انــد، بتواننــد زمــام امــور کشــور را در دســت بگیرنــد.در هــر کشــوری بــه منظــور تحقــق 
چنیــن امــری ســاز و کاری پیــش بینــی شــده اســت و در کشــور مــا نیــز شــورای نگهبــان 
قانــون اساســی )غیــر از انتخابــات شــوراها( بــه همــراه ابزارهــای نظارتــی دیگــری کــه 
در ادامــه ذکــر خواهــد شــد زمینــه ســاز چنیــن امــری شــده اســت.البته ممکــن اســت 
برخــی افــراد وجــود نظــارت شــورای نگهبــان را باعــث فرمایشــی شــدن انتخابــات 
عنــوان نماینــد کــه البتــه اصــل چنیــن شــائبه ای ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد امــا 
مســاله اینجاســت کــه بــا اندکــی تامــل در برخــی شــواهد می تــوان نتیجــه گرفــت کــه 
اساســا چنیــن شــائبه ای نبایــد مطــرح شــود و یــا در صــورت مطــرح شــدن قابــل رفــع 
می باشــد.چرا کــه بــه لحــاظ نظــری نظــارت شــورای نگهبــان بــر انتخابــات، زمینــه ســاز 
 افــراد بــا صاحیــت و کســانی کــه شــرایط اولیــه را 

ً
انتخاباتــی اســت کــه در آن صرفــا

 تــاش می کننــد تــا بــه 
ً
دارا هســتند در فراینــد رقابــت حاضــر شــده و کســانی کــه صرفــا

مــدد پــول و امکانــات و جاذبــه هــای تبلیغاتــی بــه کســب رای بپردازنــد نتواننــد بــه 
ســوء اســتفاده از فضــا پرداختــه و بــر مســندی تکیــه بزننــد کــه صاحیــت آن را ندارنــد.
بــه لحــاظ عملــی نیــز از تجلــی حضــور مــردم در انتخابــات هــای مختلــف می تــوان 
دریافــت کــه حضــور شــورای نگهبــان و نظــارت هــر چــه دقیــق تــر نــه تنهــا مانعــی در 
جهــت مشــارکت مــردم نمــی باشــد بلکــه عاملــی در جهــت حضــور هــر چــه بیشــتر 
مــردم می باشــد بــه عنــوان مثــال مــردم کشــور مــا در اکثــر قریــب بــه اتفــاق انتخابــات 

1. همان.
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هایــی کــه تاکنــون برگــزار شــده اســت حــد نصــاب بســیار باالیــی از مشــارکت را تجربه 
کــرده انــد بــه گونــه ای کــه در برخــی از انتخابات هــا همچون دهمیــن دوره انتخابات 
ریاســت جمهــوری 85 درصــد مــردم در انتخابــات مشــارکت کردنــد و یــا در انتخابــات 
نهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی حــدود 65 درصــد مــردم در انتخابــات شــرکت 
کردنــد کــه نشــان دهنــده ایــن بــود کــه مــردم بــه انتخاباتــی کــه نظــارت هــای دقیقــی 
بــر آن اعمــال می شــود اعتمــاد بیشــتری دارند.بنابــر ایــن شــواهد حاکــی از آن اســت 
کــه مــردم خواســتار انتخاباتــی هســتند کــه در آن ناظرانــی امیــن بــه نمایندگــی از آنــان 
ــه  ــه را شناســایی کــرده و در مرحل ــل اعتمــاد و واجــد صاحیــت اولی ــدا افــراد قاب ابت
بعــدی مــردم بــه راحتــی بتواننــد زمــام امــور کشــور خــود را بــه دســت فــرد اصلــح از 

میــان افــراد صالــح بســپارند.
نکتــه دیگــری کــه در زمینــه موضــوع نظــارت بــر انتخابــات وجــود دارد ایــن اســت کــه 
فراینــد نظــارت در جمهــوری اســامی ایــران بــه گونــه ای اســت کــه شــائبه هــر گونــه 
تخلــف گســترده و تقلبــی را از میــان می بــرد و باعــث جلــب اعتمــاد مــردم بــه نتایــج 
انتخابــات می گردد.چــرا کــه حداقــل ســه دســته در انتخابــات جمهوری اســامی ایران 

بــر آن نظــارت می کننــد کــه عبارتنــد از:
و  خبــرگان  جمهــوری،  ریاســت  مجلــس،  انتخابــات  در  نگهبــان  شــورای   – الــف 

انتخابــات بــر  نظــارت  هــای  هیــات  شــوراها  انتخابــات  در  نیــز  و  رفراندوم هــا 
ب – هیــات هــای اجرایــی کــه متشــکل از معتمــدان محلــی هســتند و اکثــر آن هــا از 
افــراد فرهنگــی، اهــل علــم دانشــگاهی و حــوزوی و...هســتند به همــراه مجریانی که 

اکثــرا از میــان قشــر فرهنگــی کشــور برگزیــده می شــوند.
ج – ناظــران کاندیداهــا کــه بنابــر قانــون تــا آخریــن لحظــه کار اخــذ رای حــق دارند در 

حــوزه رای گیــری حضــور داشــته باشــند و بــر فرایند انتخابــات نظارت نمایند.
کشــور و نیــز  کل  عــاوه بــر ایــن ســه دســته، برخــی بخش هــا همچــون دادســتان 
کــه دارنــد در ایــن  دادســتان هــای حــوزه هــای انتخابــی و...بــه تناســب نقشــی 

انتخابــات نظــارت هایــی هــم دارنــد.
بنابــر ایــن بــا توجــه بــه چنیــن مســائلی، هــر چند امــکان تخلف جزئــی وجــود دارد اّما 
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امــکان تقلــب و یــا تخلــف گســترده وجــود نــدارد و بــه همین دلیل مــردم، با اعتمادی 
کــه بــه نتایــج چنیــن انتخاباتــی پیــدا می کننــد حضــور فعاالنــه ای در انتخابــات پیــدا 

می کننــد و نبایــد ایــن حضــور را نمایشــی دانســت.

حضور سالیق سیاسی مختلف در عرصه انتخابات:

یکــی از دالیــل واقعــی بــودن انتخابــات در جمهــوری اســامی ایران اســت که ســایق 
سیاســی مختلــف در انتخابــات حــق حضــور و مشــارکت فعــال دارنــد.در جمهــوری 
ــات اســتقبال  ــران هــم از حضــور همــه ســایق سیاســی در عرصــه انتخاب اســامی ای
می شــود.البته در نظــام اســامی نیــز همچــون هــر نظــام مــردم ســاالر دیگــری حضــور 
کــه بســیاری از چارچــوب هــای نظــام را قبــول ندارنــد و یــا بــا آن عنــاد  ســایقی 
ــد آن هــا را عهــده دار شــوند  ــه بای ــا مســئولیت هایــی ک ــا عملکردشــان ب ــد ب می ورزن
ســازگاری نــدارد نامعقــول اســت بــه عنــوان مثــال ریاســت جمهــوری، نهــادی اســت 
کــه در راس آن فــردی قــرار می گیــرد کــه عنــوان مســئول اجــرای قانــون اساســی را دارا 
می باشــد.بر ایــن اســاس جریانــی کــه هیــچ اعتقــادی بــه قانــون اساســی نــدارد و یــا 
ــز بارهــا قانــون شــکنی خــود را  ــا اقدامــات خــود نی ــه آن نداشــته و ب هیــچ التزامــی ب
بــه اثبــات رســانده اســت قطعــا صاحیــت حضــور در ایــن مســند را نخواهــد داشــت، 
چــرا کــه الزمــه اولیــه اجــرای قانــون، پذیــرش آن قانــون می باشــد و کســی کــه قانونــی 
را نمــی پذیــرد و خــود اولیــن ناقــض آن می باشــد صاحیــت اجــرای آن و تصــدی 
مســئولیت اجــرای قانــون اساســی بنــا بــر اصــل اختیــارات ریاســت جمهــوری را نخواهــد 
 جریانــات معــارض همچــون تروریســت هــای منافق نیز 

ً
داشــت.عاوه بــر ایــن، قطعــا

صاحیــت حضــور در انتخابــات را نخواهنــد داشــت کمــا اینکــه هیــچ کشــوری اجــازه 
نمــی دهــد تروریســت ها و کســانی کــه اســتقال و تمامیــت ارضــی کشــور را تهدیــد 
می کننــد همچــون تجزیــه طلبــان و کســانی کــه بــا عوامــل بیگانــه درارتبــاط هســتند 
و در صــدد زمینــه ســازی بــرای بســط ســلطه بیگانــه بــر کشــور هســتند و نیــز غارتگــران 
بیــت المــال کــه صاحیــت حفاظــت از آن را ندارنــد و...در معــرض انتخابــات قــرار 
کــه انتخابــات ایــن کشــورها  کنــد  گیرنــد و بــا ایــن حــال، هیــچ کســی ادعــا نمــی 
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نمایشــی می باشــد.

گردش و تغییر نخبگان و سالیق سیاسی مختلف:

یکــی دیگــر از شــواهد عــدم نمایشــی بــودن انتخابــات ایــن اســت کــه ســایق سیاســی 
مختلــف عــاوه بــر حضــور در انتخابــات، امــکان انتخــاب شــدن هــم داشــته باشــند و 
در نتیجــه در طــول زمــان، ســایق سیاســی مختلــف زمــام امــور را بــه دســت گیرنــد 
بــه گونــه ای کــه بــه صــورت متوالــی اکثریــت بــه اقلیــت تبدیــل و اقلیــت بــه اکثریــت 
ــت امــکان حضــور  ــات خــارج از اقلیــت و اکثری ــز جریان ــراد و نی ــا اف ــل شــود و ی تبدی
ــن مناصــب رســمی کشــور  ــه باالتری ــد ب ــی بتوانن ــد و حت ــدا کنن ــا راه پی در دور رقابته
دســت پیــدا کننــد کــه چنیــن امــری در کشــور مــا بارهــا اتفــاق افتــاده اســت و کشــور 
در دســتان جنــاح هــای سیاســی مختلــف دســت بــه دســت گشــته اســت، بــه گونــه ای 
کــه در برخــی انتخابات هــا افــرادی پیــروز میــدان بــوده انــد کــه وابســته بــه هیــچ یــک 
از جنــاح هــای مشــهور نبــوده انــد و یــا افــرادی بــه ایــن ســمت برگزیــده شــده انــد کــه 
حتــی بــا رهبــری، دارای اخــاف ســلیقه هایــی بــوده انــد و اگــر فــرض کســانی کــه ادعــا 
 در انتخابــات پیــروز خواهــد شــد درســت 

ً
می کننــد کــه فــرد مــورد نظــر رهبــری قطعــا

باشــد ایــن انتخاب هــا متناقــض بــا آن خواهــد بــود و همیــن حاکــی از بطــان چنیــن 
ــه ای می باشــد. فرضی
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تکلیــف سیاســی و اجتماعــی مــردم در بــاره انتخابــات ریاســت جمهــوری 
چیســت؟ 

مقدمه

هر انقاب کامل سه رکن اساسی دارد که عبارتند از: 1.برخورداری از یك ایدئولوژی 
و مکتــب پویــا و انقابــی 2.مشــارکت گســترده، فعاالنــه و ایثارگرانــه مــردم از همــه 
طبقــات 3.رهبــری مــورد قبــول عمــوم مــردم بــا ویژگــی هــای شــخصی همچــون نبــوغ، 
اقتــدار، صابــت و جســارت در تصمیــم گیــری.در انقــاب اســامی ایران نیز مشــارکت 
و حضــور گســترده مــردم از عوامــل اصلــی و مهــم پیــروزی بــوده اســت، اکثــر انقــاب 
هــای تاریــخ معاصــر علــی رغــم نقــش مــردم در انقــاب، بعــد از پیــروزی آن از حضــور 
مــردم خالــی شــد.اما در ایــران مــردم از ایــن احســاس برخوردارنــد کــه انقــاب متعلــق 

بــه خودشــان اســت و همــواره در صحنــه حضــور داشــته انــد.1
در صــورت ایجــاد خلــل در هــر یــك از ســه رکــن مکتــب، رهبــری و مــردم انقــاب دچــار 
انحــراف و آســیب جــدی خواهــد شــد، بنابرایــن اولیــن و مهــم تریــن وظیفــه مــردم در 
راه پاســداری از خون شــهدا و انقاب اســامی، حضور در صحنه و مشــارکت جدی و 
پرشــور در انتخابــات اســت.به همــان صــورت کــه در شــرایط بحرانــی جنــگ و موشــك 
بــاران، در انتخابــات و تظاهــرات هــای میلیونــی شــرکت کردنــد و توطئــه دشــمن 
را خنثــی کردنــد در ایــن دوره نیــز بایــد بــا حضــور حداکثــری در انتخابــات حضــور 

گســترده خــود را حفــظ کننــد.2

اهمیت انتخابات ریاست جمهوری

نهــاد ریاســت جمهــوری، مهــم تریــن نهــادی اســت کــه بخــش عظیمــی از ســازو کار 
تحــوالت سرنوشــت ســاز ملــت در آن متمرکــز شــده اســت.بخش اجرایــی حکومــت 
اســامی در دســت نهــاد ریاســت جمهــوری اســت و در واقــع بیشــترین تمــاس مــردم بــا 

 1. محمــد منوچهــر، انقــاب اســامی، زمینه هــا و پیامدهــا، نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه هــا، 
چ 1، 1380، ص 284.

2. همان، ص 282.
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حکومــت اســامی و بالعکــس از همیــن راه برقــرار اســت.به ایــن معنــی کــه اگــر رئیس 
ــردم  ــر آوردن نیازهــای جامعــه و م ــر ب ــی گی ــاش پ ــت و ت ــا جدی ــدر ب جمهــوری مقت

باشــد باعــث دلگرمــی و امیــد در دل مــردم می شــود.1
حضــرت امــام خمینــی ره قاعــده کلــی را بــرای همــه انتخابــات بــه ایــن گونــه ترســیم 

کــرده انــد:
وصیــت مــن بــه ملــت شــریف ایــن اســت کــه در تمــام ا نتخابــات در صحنــه باشــید.
کــه دیگــران رأی می دهنــد مــن هــم بایــد رأی بدهــم، تــو هــم بایــد رأی  نگوییــد 
بدهــی، آن روســتایی هــم کــه در کنــار مزرعــه خــودش کار می کنــد بایــد رأی بدهــد.

تکلیــف اســت، ایــن یــك تکلیــف الهــی اســت.2
ــات اســت و همــه در  ــردم مشــارکت در انتخاب ــن وظیفــه همــه م ــن مهــم تری بنابرای
پیشــگاه الهــی مســئول هســتند.البته تحقیــق و مشــورت راهــکار بســیار مهمــی بــرای 
گذارتــر شــدن حضــور مــردم در صحنــه انتخابــات اســت.حضرت علــی؟ع؟  تاثیــر 
ــان  ــا صاحب می فرماینــد، »مــن شــاور ذوی االلبــاب، دّل علــی الّصــواب«3 هــر کــس ب
عقــل و اندیشــه مشــورت کنــد، بــه راه راســت هدایــت می شــود.و از آنجایــی کــه 
انتخــاب یــك فــرد، ســپردن بخــش مهمــی از مملکــت بــه دســت اوســت کــه اگــر نابــاب 
از کار درآیــد، صدمــه بــه اســام می زنــد، جمهــوری اســامی را از بیــن می بــرد، و ایــن 

مســئله بــرای اســام و مســلمین حیاتــی اســت.4
بــر ایــن اســاس بــرای انتخــاب رئیــس جمهــور بایــد تحقیــق و تفحــص جــدی انجــام داد 
گاه مشــورت کــرد و ایــن یــك تکلیــف شــرعی اســت بــه طــوری  و بــا افــراد مطمئــن و آ
 نمی توانــد بــه کســی 

ً
کــه امــام راحــل؟هر؟ در ایــن مــورد می فرماینــد: »احــدی شــرعا

کورکورانــه و بــدون تحقیــق رأی بدهــد.«5 پــس بایــد بــا مشــورت و تحقیــق اصلــح را 
انتخــاب کــرد و بــه او رأی داد.

1. مهــدی زادگان، داود، تبیینــی از انتخابــات و رســالت رئیــس جمهــور بــا الهــام از رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب، 
کانــون اندیشــه جــوان، ص 36.

2. صحیفه، ج 15، ص 59.
3. بحار االنوار، ج 77، ص 422.

4. صحیفه نور، ج 5، ص 59.
5. همان، ج 18، ص 198.
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از منظــر مقــام معظــم رهبــری حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، اصلــح شــرایطی دارد کــه 
از جملــه آن هــا می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد: وفــاداری بــه اســام، جمهــوری 
اســامی و قانــون اساســی، وفــادار بــه والیــت فقیــه، برخــورداری از شــعور و اســتقال 
انحــراف،  احتمــال  عــدم  و  ســابقه  تجربــه، حســن  و  تعهــد، تخصــص  سیاســی، 
شــجاعت، ســاده زیســتی، حامــی و خدمتگــذار مســتضعفین، امانتــداری، اخــاق 
اســامی و وطــن دوســتی و حفــظ منافــع کشــور.مقام معظــم رهبــری نیــز بــه مــاك 
هایــی جهــت تعییــن فــرد اصلــح اشــاره کــرده انــد کــه بدیــن شــرح اســت: بــا کفایــت، 
بــا نشــاط، مؤمــن بــه ملــت و اهــداف متعالــی امــام و انقــاب، بــا حوصلــه، پیگیــر، 
ــاز ملــت و کشــور، رعایــت عدالــت نســبت بــه همــه  ــه نی گاه ب قــدر شــناس مــردم، آ
مــردم کشــور، مبــارزه بــا فســاد و تبعیــض، و خاصــه کســی کــه بــه فکــر دیــن و دنیــا 
و فرهنــگ ملــت باشــد و بتوانــد بــار عظیــم پیگیــری اهــداف مــادی و معنــوی نظــام را 

بــر دوش گیــرد.1
عــاوه بــر وظایــف فــردی مشــارکت و تحقیــق و تفحــص در بــاره کاندیــدای اصلــح، 
مســئولیت اجتماعــی دیگــری هــم بــر عهــده مــردم می باشــد و آن تشــویق دیگــران بــه 

شــرکت در انتخابــات و معرفــی فــرد اصلــح می باشــد.
حفــظ آرامــش نیــز ضــرورت دیگــری در عرصــه انتخابــات اســت.در ایــام برگــزاری 
انتخابــات و تبلیغــات، مــردم و طرفــداران هــر کاندیــدا بایــد از کارهایــی کــه ایجــاد 
تشــنج می کنــد جلوگیــری کننــد و بــا حفــظ آرامــش و همبســتگی بــه رقابتــی منطقــی و 
تبلیغاتــی آرام و ارائــه روحیــه بــرادری و دوســتی بپردازنــد و فرصــت ســوء اســتفاده از 

تفرقــه و اختــاف را بــرای دشــمن ایجــاد نکننــد.
پــس از پایــان انتخابــات، هــر کــس رأی بیشــتری آورد رئیــس جمهــور همــه مــردم اســت 
و آن افــراد و گــروه هایــی کــه بــه او رأی نــداده انــد هــم بایــد او را بــه عنــوان رئیــس 
جمهــور منتخــب بپذیرنــد و بــا همدلــی و همــکاری فضــای کشــور را بــرای انجــام کارهــا 

و خدمــت بــه ملــت و مــردم آمــاده کننــد.

1. مقام معظم رهبری، سخنرانی در میان مردم جیرفت و کرمان، روزنامه رسالت 12 و 18 اردیبهشت 1384.
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نتیجه گیری

اکنــون کــه دشــمن خواهــان کاهــش حضــور مــردم در انتخابــات و ایجــاد تنــش داخلــی 
اســت عقــل حکــم می کنــد مــا در نقطــه مقابــل آن حرکــت کنیــم و بــا همبســتگی ملــی 
و مشــارکت حداکثــری، انتخــاب اصلــح، تشــویق دیگــران بــه مشــارکت در انتخابــات 
هــم توطئــه دشــمن را خنثــی کنیــم و هــم گام بلنــدی بــرای رســیدن بــه آرمــان هــای 

اقتصــادی، فرهنگــی، اخاقــی، عدالــت اجتماعــی و سیاســت خارجــی برداریــم.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

انتخابات و مردم، علی شیرازی، قم، خادم الرضا، 1382.
انتخابــات و دانشــگاهیان از دیــدگاه امــام خمینــی؟هر؟، حمیــد رســایی، تهــران، 

روابــط عمومــی نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه هــا،1378.
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حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، امســال ) 1392( را ســال » حماســه سیاســی 
و حماســه اقتصــادی « نامیــده انــد، وظیفــه مــردم در قبــال ایــن شــعار چیســت؟ 2( 

وظیفــه مســئولین کشــور در قبــال ایــن موضــوع چیســت؟ 
جمهــوری اســامی بــا گذشــت چنــد دهــه پرافتخــار بــه رغــم تحریم هــا و 
فشــارهای دشــمن کــه بــا هــدف تضعیــف، فلــج ســازی و در نهایــت برانــدازی انجــام 
گرفــت خوشــبختانه بــه مرحلــه ای رســیده اســت کــه ملــت بایــد دردفتــر تاریــخ خــود 
فتــح و ظفرهــای دیگــری بــا حماســه آفرینــی هــای خــود در عرصــه سیاســی و اقتصادی 

بــه ثبــت رســاند.
امســال هــم کــه بــرای ملــت ایــران ســالی سرنوشــت ســاز اســت رویکــرد و جهــت گیــری 
ــام حماســه سیاســی و  ــه ن ــر معظــم انقــاب ب ــرای برنامــه هــای کشــور توســط رهب ب
حماســه اقتصــادی نــام گرفــت، ایــن رویکــرد و خــط مشــی در راســتای دو راهبــرد 
تعییــن شــده توســط ایشــان یعنــی عدالــت و پیشــرفت قــرار دارد همــان دو آمــوزه ای 
کــه گفتمــان انقــاب را در آن ترســیم گشــته و مــردم و دولت هــا بایــد در ایــن گفتمــان، 
ــروزه گفتمــان  ارزش هــا ی انقــاب و امــام؟هر؟ را پاســداری و اســتمرار بخشــند و ام
انقــاب در راســتای دو راهبــرد عدالــت و پیشــرفت بــه مرحلــه ای رســیده اســت کــه 
بایــد حرکــت مــردم و دولــت در دو عرصــه سیاســی و اقتصــادی جهــت حماســی بــه 
ــردم و مســئولین  ــه م ــن وظیف ــرای تبیی ــن مجــال الزم اســت ب ــذا در ای ــرد ل خــود بگی
درایــن بــاره و هــم چنیــن ارتبــاط ایــن دو رویکــرد توضیحاتــی داده شــود کــه بــه آن 

اشــاره خواهیــم کــرد.
الــف-آن چــه کــه از مفهــوم حماســه دریافــت می شــود آن مســتلزم یــک همــاوردی و 
خلــق افتخــار و ســربلندی در یــک عرصــه رویارویــی اســت البتــه این رویارویی از ســنخ 
ــر  ــرد نظامــی نیســت بلکــه ادامــه مقاومــت در براب ــه نب رویارویــی در جنــگ و صحن
دشــمن کــه فتــح و ظفــر و ســربلندی در دو عرصــه اقتصــادی و سیاســی را در خــود دارد 
ــوازم و اقتضائــات متناســب  و طبیعــی اســت کــه خلــق حماســه در ایــن همــاوردی ل

خــود را داشــته باشــد.
ب-لــوازم و اقتضائاتــی کــه الزمــه حماســه در ایــن دو عرصــه سیاســی و اقتصــادی 
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اســت و تاحــدی می توانــد ویژگی هــا و ارتبــاط ایــن دو حماســه و همینطــور وظایــف 
مــردم و مســئولین را مشــخص نمایــد در چنــد نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه درحــد ایــن 

مجــال بــه آن هــا اشــاره می شــود.
گاهــی دولتــی  اســاس وظیفــه مــردم و دولــت در ایــن اســت کــه مــردم مــا بــا بصیــرت و آ
را برگزیننــد کــه آن برخــاف ادعاهــا، در واقــع دولتــی عدالــت محــور و خــدوم در 
عرصــه اقتصــادی و دولتــی انقابــی و آرمانــی در عرصــه هــای سیاســی و بیــن المللــی 
ــا همیــن خــط مشــی و جهــت  ــت منتخــب برنامــه هــای خــود را ب ــن دول باشــد و ای
گیــری دنبــال کنــد یعنــی بــرای حماســه آفرینــی در دو عرصــه سیاســی و اقتصــادی 
ــا موقعیــت شناســی  ــار دیگــر ب ــد کــه مــردم ب گاهــی و بصیــرت مضاعفــی را می طلب آ
و حضــور حماســی خــود دولتــی را برگزیننــد تــا بــا برنامه هــا و گام هــای بلنــد، کشــور 
را در راســتای عدالــت و پیشــرفت کــه همــان گفتمــان انقــاب اســت پبــش ببرنــد و 
ایــن نشــان می دهــد کــه حماســه سیاســی و اقتصــادی مــازم یکدیگــر هســتند البتــه 
 یــک انتخــاب و گزینــش سیاســی در انتخابــات نیســت 

ً
حماســه سیاســی تنهــا و صرفــا

بلکــه حضــور حماســی و مســتمر و همراهــی ملــت بــا تبعیــت از محــور والیــت و 
رهبــری اســتمرار حماســه ای اســت کــه می توانــد ســبب تقویــت و اقتــدار نظــام دربرابــر 
فشــارها و تهدیــدات دشــمن گــردد و دولــت خــدوم را در برنامــه هــای تعریــف شــده 
در اقتصــاد مقاومتــی پشــتیبانی نمایــد و ایــن همــان یگانگــی دولت و ملت و انســجام 
آن را می رســاند کــه می توانــد حماســه اقتصــادی را در صحنــه هــای اقتصــادی شــکل 

دهــد و کشــور و ملــت ایــران را ســرافراز نمایــد.
مقاومــت ملــت مــا در برابــر تحریم هــا و فشــارهای دشــمن و همینطــور اعتــراف 
کــه ملــت مــا  غربی هــا بــه شکســت و ناکارآمــدی ایــن تحریم هــا نشــان می دهــد 
می توانــد بــدون اتــکاء بــه دیگــران و حتــی علیرغــم فشــارها و تحریم هــا پیشــرفت 
خــود را دنبــال کنــد لکــن ایــن امــر کــه یــک شکســت و چالــش جــدی بــرای غــرب بــه 
حســاب می آیــد می توانــد غــرب را بــه واکنــش هــای دیگــری بکشــاند کــه ملــت بایــد 
گاهانــه خــود راه را بــرای حضورعناصــر مرعــوب در  بــا در حماســه سیاســی و حضــور آ
مناصــب گوناگــون تصمیــم گیــری ببنــدد یعنی دشــمن وقتــی همچنــان در برنامه های 
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خصمانــه اش ناامیــدی واظهــار عجــز خواهــد نمــود کــه مــردم مــا دولتــی را برگزیننــد 
کــه آن بتوانــد شــجاعانه و بــدون مماشــات در برابرآمریــکا ایســتادگی نمایــد.

ــت هــردو نقــش و وظیفــه  ــوان گفــت در حماســه اقتصــادی هــم ملــت و دول مــی ت
کننــده و مازمــی را دارنــد زیــرا نقــش مــردم تنهــا بــه حضــور پراهمیــت و  تعییــن 
پرافتخارشــان در انتخــاب رئیــس جمهــور و برگزیــدن دولــت تمــام نمــی شــود بلکــه 
پشــتیبانی مــردم از دولــت و برنامــه هــای آن می توانــد حماســه اقتصــادی را رقــم زده 
ــا  ــا مدیریــت فهیــم و کارآمــد و داشــتن راهبردهــای اقتصــادی تنهــا ب و دولــت هــم ب
پشــتیبانی مــردم می توانــد چالــش هــای دشــمن را مهــار نمایــد و همانطــوری کــه مردم 
ــد در حماســه  ــداری تحریم هــا را ناکارآمــد نمودن ــر و پای ــا صب ــی ب در اقتصــاد مقاومت
اقتصــادی هــم بــا صبــر و پایــداری در جبهــه اقتصــادی بایــد ســربلندی را بــرای کشــور 
بــه ارمغــان آورنــد، یعنــی اگــر مــردم مــا بــا توجــه بــه الگــوی مصــرف بتوانند بــا مصرف 
تولیــدات داخلــی و تقویــت کار و ســرمایه ایرانــی حمایــت خــود را از تولیــد ملــی بــاال 
ببرنــد در واقــع بــا ایــن کارمــردم مــا پــول ملــی و چرخــه اقتصــاد ایــران را تقویــت 
نمــوده و همچــون پشــتیبانی درجنــگ، جبهــه اقتصــادی را حمایــت و پشــتیبانی کــرده 
انــد و همیــن درحقیقــت خلــق حماســه اقتصــادی اســت کــه مــردم مــا می تواننــد بــا 
ایــن کار دولــت را در برنامــه هــای اقتصــاد بــدون نفــت یــاری نمــوده و بــا اســتقال و 

عــدم وابســتگی بــه خــارج تهدیــدات دشــمن را بــی اثــر نماینــد.
ــه ای  ــه گون ــت ب در حماســه سیاســی و اقتصــادی بایســتی کار و تــاش مــردم و دول
باشــد کــه آن در صحنــه رزم و جهــاد انجــام می گیــرد چنانکــه رهبرمعظــم انقــاب 
فرمودنــد یــک تاشــی انجــام می دهیــد بــه خصــوص یک دشــمنی ســینه به ســینه شــما 
ایســتاده اســت، ایــن می شــود جهــاد، ممکــن اســت ایــن جهــاد مالــی باشــد [و ممکــن 
اســت جهــاد بــه نحــوه دیگــر باشــد]...همه این هــا جهــاد اســت انــواع و اقســام جهــاد 
و مبــارزه اســت.اگر بخواهیــم در ادبیــات امــروز مــا بــرای جهــاد معادلــی پیــدا کنیــم، 

می شــود مبــارزه؛ جهــاد اقتصــادی یعنــی مبــارزه اقتصــادی.1
ایــن ســخن معنــای ضــرورت حضــور جهادگونــه مــردم و دولــت در عرصــه هــای 

1. بیانات رهبرمعظم انقاب در جمع کارکنان صنعت نفت عسلویه 90/1/8
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سیاســی و اقتصــادی را می رســاند و غفلــت از آن ممکــن اســت باعــث از دســت دادن 
فرصت هــا و پیــچ هــای تاریخــی شــود، در حماســه و جهــاد بایــد هزینــه کــرد یعنــی از 
خــود گذشــتگی الزم اســت و اگــر مــا در ایــن راه هزینــه نکنیــم در واقــع بــه پیشــرفت 
هــای تمــدن ســاز دســت پیــدا نخواهیــم کــرد مــا بایــد در حماســه سیاســی پــای کار 
باشــیم و از هیــج کار و خدمتــی کــه می توانــد در ایــن عرصــه مؤثــر باشــد دریــغ نکنیــم 
لــذا بــا بصیــرت و هوشــمندی در عرصــه انتخابــات حضــور یافتــه و بــا انتخــاب اصلــح 
دولتــی را پشــتیبانی نمائیــم کــه بتوانــد در رویارویــی و رزم بــا دشــمن در عرصــه هــای 
سیاســی و اقتصــادی مقتدرانــه عمــل نمــوده و بــا نشــان دادن مدیریتــی والیت محور، 
هماهنــگ و البتــه کارآمــد، دشــمن را از طمــع ورزی و دسیســه نمــودن نــا امیــد نمایــد 

و ایــن امــر بــدون داشــتن نقشــه راه ممکــن نیســت 
کار و تــاش بــدون راهبــرد و نقشــه راه همچــون عملیــات کــوری اســت کــه نمی تــوان 
بــه آن نــام حماســه گذاشــت، مــردم و دولتمــردان بایــد در حماســه سیاســی و حماســه 
اقتصــادی رهنمودهــا و خــط مشــی هــای اعــام شــده از ســوی رهبــر عزیزمــان امــام 
خامنــه ای را راهبــرد و نقشــه راه خــود در عرصــه هــای سیاســی و اقتصــادی قــرار دهند 
و اگــر ایــن گونــه نباشــد آن در واقــع بــرای دولــت ضعفــی اســت کــه از آن رهبــر معظــم 
ــه سیاســتهای کان اقتصــادی، و  ــی ب ــد بــی اعتنائ ــر فرمودن ــه تعبی ــن گون انقــاب ای
سیاســتها و تصمیم گیری هــای پی در پــِی روزمّره.مســئولین کشــور ــــ مســولیِن امــروز و 
بخصــوص مســئولین آینــده کــه بعــد از انتخابــاِت امســال بــر ســر کار خواهنــد آمــد ــــ 
بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد؛ کشــور بایــد سیاســت اقتصــادِی کاِن روشــن و مــدّون و 
گوناگــون نتوانــد تغییــر و تبدیلــی در آن  برنامه ریزی شــده داشــته باشــد؛ حــوادث 

ایجــاد کنــد. 1
ــا  ــن در حماســه سیاســی و حماســه اقتصــادی در واقــع مــردم و دولتمــردان ب بنابرای
پیــروی و عمــل بــه فرامیــن رهبــری یــک دل ویــک صــدا حرکــت عظیمــی را شــکل 
ــی  ــدار مل ــن اقت ــی همی ــود یعن ــی از ثمــرات آن خواهــد ب ــدار مل ــه اقت ــد داد ک خواهن

حکایــت از پیروزمندانــه بــودن حماســه مــردم و دولتمــردان خواهــد داشــت.

1. بیانات مقام معظم رهبری در حرم شریف رضوی 92/1/1
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6- نفــوذ و اقتــدار منطقــه ای یــك ملــت و یــك کشــور پشــتوانه ی اســتقال و امنیــت 
کشــور اســت1 و اقتــدار ایــران اســامی در گــرو همیــن حماســه ملــت و دولــت در دو 
عرصــه سیاســی و اقتصــادی اســت لــذا مــا بایــد بدانیــم کــه اقتــدار سیاســی و پیشــرفت 
ــدار در  ــا اقت ــم ب ــا پیشــرفت اقتصــادی می توانی ــی ب ــرو یکدیگــر هســتند یعن ــا در گ م
عرصــه هــای سیاســی حــرف بزنیــم و ایــن اقتــدار اســت کــه اســتقال را در درون خــود 
دارد و از ایــن جهــت هــم حماســه سیاســی بــا حماســه اقتصــادی بــا هم مــازم یکدیگر 

می شــوند
گاهــی از برنامــه هــای آن از الزمــه هــای حماســه سیاســی و  7- دشــمن شناســی و آ
ــدان  ــك می ــد: ی ــری فرمودن ــن مقــام معظــم رهب ــرای همی حماســه اقتصــادی اســت ب
کــه ملــت ایــران در ایــن میــدان، بــه رغــم  عظیــم پرچالشــی را مشــاهده می کنــم 
دشــمنان، ســربلند و پیــروز ظاهــر شــده است...چالشــی کــه ملــت ایــران بــا آن مواجــه 
اســت و دشــمنانی ــــ هــم در عمــل و هــم در تبلیغــات ــــ کوشــش می کننــد مانــع بــروز 
و ظهــور رشــد چشــمگیر کشــور ایــران کــه در ســایه ی اســام زندگــی می کنــد، بشــوند، 
امــروز چنــد برابــر  اســت.2 لــذا بــرای خلــق حماســه همانطــوری رهبــر معظــم انقــاب 
کنیــم.در  فرمودنــد: مــا در برنامه ریزی هــا همیشــه بایــد جلوتــر از دشــمن حرکــت 
مقابــل فعالیــت دشــمن، کشــور نبایــد در حــال انفعــال بــه ســر ببرد.هوشــمندانه بایــد 
نقشــه ی دشــمن را حدس زد و ]باید[ تشــخیص داد و جلوتر از دشــمن عمل کرد....
ــان، پژوهشــگران علمــی،  ــا، صنعتگــران، کشــاورزان، ســرمایه داران و کارآفرین دولته
طراحــان علمــی و صنعتــی همــه موظفنــد بــه ایــن وظیفــه ی اخاقــِی بــزرگ، بــه ایــن 
وظیفــه ی عاقانــه، کــه پیــش از نیــاز، خودشــان را آمــاده کننــد و یــك قــدم جلوتــر از 

نقشــه ی دشــمن حرکــت کننــد.3

1. همان.
2. همان.
3. همان.
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اگر مشارکت در انتخابات کم شود چه تأثیری بر نظام دارد؟ 
در ســاختار سیاســی جهــان امــروز،  برگــزاری انتخابــات و گزینــش افــراد اصلــح 
یکــی از متــداول تریــن اصــول دموکراســی محســوب می شــود؛  بدیــن معنــا کــه آن 
  ســاختار قانونــی نیســت،  بلکــه 

ً
چــه موجــب قــوام و حافــظ ایــن اصــول اســت،  صرفــا

مشــارکت مــردم اســت و ایــن حضــور سیاســی، بــا بارزتریــن مولفــه انتخابــات یعنــی 
حــق رأی شــهروندان همــراه اســت.

از پیــش شــرط هــای الزم بــرای تحقــق قانــون،  در نظــر داشــتن ایــن حــق و اهمّیــت 
ــه واقــع مجــرای ارتباطــی مــردم و  مشــارکت مردمــی اســت،  از ایــن رو رأی ملــت، ب

حکومــت شــده و ایــن گونــه تعامــل الزم بیــن دو قطــب محقــق می شــود.
خواســت و اراده مــردم زیــر بنــا و ســتون مــردم ســاالری دینــی اســت و نظــام سیاســی 

محقــق نمــی شــود مگــر بــا مشــارکت و خواســت همگانــی.
نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــا دارا بــودن دو ویژگــی اساســی، از دیگــر نظــام هــای 
حکومتــی جهــان متمایــز می گــردد. 1ـ  اســامی بــودن. 2ـ  مردمــی بــودن. افتخــار نظــام 
جمهــوری اســامی ایــران در میــان نظــام هــای حکومتــی، برخــورداری از ویژگــی خــدا 
بــاوری و مــردم گرایــی آن اســت. هنگامــی کــه مــردم مســلمان کشــورمان بــه رهبــری 
حضــرت امــام ـ ؟هر؟ ـ  مبــارزه بــا رژیــم شاهنشــاهی را بــه ســرانجام رســاندند،  نظامی را 
جایگزیــن حکومــت طاغــوت کردنــد کــه شــکل و خصوصیــات آن بــا موازیــن اســامی 
ــای عمــل  ــی داشــت و ارزش هــا و احــکام الهــی مبن ــی هــم خوان ــدگاه هــای دین و دی

مســؤالن آن بــود.
ــا خــود  ــز ب ایــن نظــام کــه از متــن مــردم برخاســته بــود و آرای عمومــی جامعــه را نی
همــراه داشــت؛  هویــت، روح و معنایــش را از حضــور مــردم می گرفــت، و  مــردم در 
چارچــوب احــکام دیــن و قوانیــن شــرع مقــدس در سرنوشــت خــود تأثیرگــذار بودنــد.
از آن جــا کــه جمهــوری اســامی ایــران،  نظامــی دینــی و مردمــی اســت،  ثبــات و اقتــدار 
آن بــا حضــور و مشــارکت گســترده اقشــار مختلــف مــردم در صحنــه هایــی چــون 

انتخابــات تامیــن می گــردد. 
بــر ایــن اســاس شــرکت در انتخابــات بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن تکالیــف شــرعی و 
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اجتماعــی تلقــی شــده و هــر نــوع عاملــی کــه ســبب کاهــش حضــور و کــم رنــگ شــدن 
نقــش مــردم در صحنــه هــای انتخابــات گــردد، از عوامــل بــاز دارنــده انقــاب اســامی 

محســوب خواهــد شــد.1
انتخابــات، مهــم تریــن نمــود مشــارکت سیاســی و نیــز نقــش آفرینــی مــردم در تعییــن 
  بــه همیــن علــت امــام خمینــی؟هر؟ 

ً
سرنوشــت جامعــه اســامی اســت و دقیقــا

می فرماینــد:
نگوئیــد کــه دیگــران رای می دهنــد؛  مــن هــم بایــد رأی بدهــم. تــو هــم بایــد رأی 
کار می کنــد بایــد رأی بدهــد.  کنــار مزرعــه خــودش  کــه  بدهــی، آن روســتایی هــم 

تکلیــف اســت،  ایــن یــك تکلیــف الهــی اســت. 2
مقــام معظــم رهبــری نیــز مســأله انتخابــات را ناظــر بــه حضــور مــردم دانســته و 

می فرماینــد:
روح نظــام اســامی متــرادف بــا حضــور مــردم در همــه ی امــور اســت در ایــن صــورت 
اســتقال و عــزت،  مانــدگاری و وحــدت نظــام تامیــن خواهــد شــد. و بــا حضــور واقعی 
مــردم، دفــاع از نظــام و مــرز هــای کشــور در مقابــل دشــمن نیــز امــکان پذیــر خواهــد 

بــود.3
عــدم حضــور مــردم در صحنــه هــای انتخابــات، پایه های حکومت جمهوری اســامی 

ایــران را سســت می کنــد و باعــث تضعیــف دیــن و ارزش هــا می گــردد.
ــران را  ــات،  شــگردهای تبلیغــی دشــمنان اســام و ای حضــور مــردم در عرصــه انتخاب
گــردان مــردم از  خنثــی می کنــد. آرزوی مســتکبران و مخالفــان دیــن و ایــران، روی 
نظــام الهــی اســت. بــرای رســیدن بــه ایــن آرزو،  آنــان بــا طــرح برخــی از کاســتی ها و 
دشــواری هــای اقتصــادی،  بــر آننــد تــا شــاید بتواننــد مــردم را از حکومــت اســامی جــدا 
کننــد و ملــت نیــز بــا عــدم حضــور خــود در پــای صنــدوق هــای رأی،  ناخرســندی خود از 
حاکمیــت و اعــراض خویــش از نظــام جمهــوری اســامی را اعــام نماینــد. حضور آحاد 

1. شیرازی، علی،  انتخابات مردم، ص 14 ـ  15.
2. ر.ك:  صحیفه نور،  ج 15، ص 58.

3. ر.ك: انتخابــات،  مولفه هــا و آمــوزه هــا،  ص 66، و انتخابــات مــردم، علــی شــیرازی، انتشــارات خــادم الرضــا ؟ع؟ ،  
ص 16.
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مــردم در انتخابــات بــا آمــار دقیــق، زیــر نظــر چشــمان تیــز بیــن و خشــم آلــود دشــمنان 
ایــن نظــام الهــی و مردمــی اســت.

از ایــن رو حضــور پــر شــور و چشــم گیــر مــردم در پــای صنــدوق هــای رأی، عــاوه بــر 
تقویــت نظــام و انقــاب اسامی، ســیلی محکمــی بــه صــورت معانــدان و دشــمنان و 

خــط بطانــی بــر توطئــه توطئــه گــران خواهــد بــود. 1

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

انتخابات مردم،  علی شیرازی،  انتشارات خادم الرضا؟ع؟ ، قم.

1. شیرازی، علی،  انتخابات مردم، انتشارات خادم الرضا؟ع؟ ،  ص 90 ـ 91.
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انتخابــات ریاســت جمهــوری در ایــران چــه تفاوتــی بــا آمریــکا از حیــث شــکلی 
و قوانیــن مربوطــه دارد؟ 

ــز در اغلــب جوامــع اســت و از آن  مقدمــه: دموکراســی موضوعــی بحث انگی
ــا بــه طــور  ــاد می شــود، بســیاری از کشــورها ســعی می کننــد ت بــه عنــوان یــك ارزش ی
کامــل زمینه هــای پیــاده شــدن حکومــت مــردم بــر خودشــان و اعطــای حــق تعییــن 
سرنوشــت بــه مــردم را فراهــم کننــد. از مصادیــق بــارز ایــن تــاش، برگــزاری انتخابــات 
ــا بررســی قوانیــن و شــیوه انتخــاب رئیــس جمهــور در  ریاســت جمهــوری اســت امــا ب
هــر کشــور می تــوان بــه ایــن نکتــه پــی بــرد کــه آن کشــور هایی کــه اّدعــای حکومــت 
دموکراتیــك را دارنــد و خواهــان پیــاده کــردن آن در کشــورهای دیگــر هســتند آیــا در 
ــا در پوشــش  ــرای دموکراســی ارزش قائل انــد و بــه آن عمــل می کننــد؟ ی عمــل هــم ب

ــد؟! ــرداری سیاســی می کنن تبلیغــات و جوســازی فقــط از آن بهره ب

انتخابات ریاست جمهوری در ایران:

رئیــس جمهــور کــه عالی تریــن مقــام کشــور پــس از مقــام رهبــری اســت بــرای مــدت 
چهــار ســال بــا رأی مســتقیم مــردم انتخــاب می شــود و انتخــاب مجــدد او بــه صــورت 
ــی االصــل،  ــد ایران ــع اســت. رئیــس جمهــور بای ــرای یــك دوره بامان ــی، تنهــا ب متوال
تابــع ایــران، مدیــر و مدبــر، دارای حســن ســابقه و امانــت و تقــوی، مؤمــن و معتقــد 
بــه مبانــی جمهــوری اســامی ایــران، مذهــب رســمی کشــور و از میــان رجــال مذهبــی 

و سیاســی کشــور باشــد.1
رئیــس جمهــور بــا اکثریــت مطلــق آراء شــرکت  کننــدگان، انتخــاب می شــود کــه در 
کشــیده می شــود.  بــه دور دوم  انتخابــات  اکثریتــی  کســب چنیــن  عــدم  صــورت 
انتخابــات رئیــس جمهــور جدیــد بایــد حداقــل یــك مــاه پیــش از پایــان دوره ریاســت 
 مســئولیت نظــارت بــر ایــن انتخابــات بــر عهــده 

ً
ــا جمهــوری قبلــی انجــام شــود ضمن

شــورای نگهبــان اســت.2

1. اصول 114 و 115، قانون اساسی جمهوری اسامی ایران.
2. اصول 117 تا 119 قانون اساسی.
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در هــر مرحلــه انتخاباتــی هــر شــخص واجــد شــرایط می توانــد فقــط یــك بــار بــا ارائــه 
ــا رأی مخفــی  ــی و ب ــه صــورت مســتقیم و عموم ــات ب شناســنامه رأی دهــد و انتخاب
خواهــد بــود. اجــرای انتخابــات بــه عهــده وزارت کشــور می باشــد. انتخــاب کننــدگان 
نیــز بایــد دارای شــرایط، تابعیــت کشــور جمهــوری اســامی ایــران، ورود بــه ســن 16 

ســالگی و عــدم جنــون باشــد.1
پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار دستور تشکیل 
هیأت هــای اجرائــی را بــه بخشــداران صــادر نمــوده و موظــف اســت ظــرف ســه روز 
هیــأت اجرائــی انتخابــات شهرســتان را بــه ریاســت خــود و عضویــت رئیــس ثبــت 
احــوال و دادســتان یــا نماینــده وی و 8 نفــر از معتمدیــن تشــکیل دهــد. هیأت هــای 
اجرایــی شهرســتان نیــز بــرای هــر شــعبه اخــذ رأی پنــج نفــر از معتمدیــن محــل را بــه 

فرمانــدار یــا بخشــدار جهــت صــدور حکــم معرفــی می کننــد.2

مراحل كاندیدا شدن:

داوطلبــان مــدارك خــود را بــه وزارت کشــور تحویــل می دهنــد و وزارت کشــور پــس از 
پایــان مهلــت ثبــت نــام، مــدارك را بــه دبیرخانــه شــورای نگهبــان می فرســتد تــا شــورای 

نگهبــان ظــرف مــدت 5 روز بــه صاحیــت آن هــا رســیدگی کنــد.3

تبلیغات:

هــر نامــزدی حــق دارد بــه طــور مســاوی از امکانــات دولتــی و صــدا و ســیما بــرای 
معرفــی و ارائــه برنامه هــای خــود اســتفاده کنــد و کمیســیونی در وزارت کشــور ایــن 
کلیــه فعالیت هــای انتخاباتــی از تاریــخ اعــام اســامی  حــق را تضمیــن می کنــد و 
نامزدهــا بــه وســیله وزارت کشــور، آغــاز و تــا 24 ســاعت قبــل از شــروع اخــذ رأی 

1. ماده 10 تا 36، قانون انتخابات ریاست جمهوری.
2. ماده 38 تا 47،همان، قوانین مربوط به هیأت اجرائی.

3. ماده 55 تا 57، همان، اعام داوطلبی و قوانین مربوطه.
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می پذیــرد.1 خاتمــه 

نظارت:

عــاوه بــر نظــارت نماینــده شــورای نگهبــان، فرمانــدار و معتمدیــن محــل در هــر 
شــعبه، هــر یــك از نامزدهــای ریاســت جمهــوری نیــز می توانــد در هــر یــك از شــعب 
اخــذ رأی، یــك نفــر نماینــده داشــته باشــد و بــه ایــن ترتیــب نظــارت کامــًا مردمــی 

اســت و امــکان تقلــب و ســوء اســتفاده بــه حداقــل می رســد.

انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا:

کاندیــدای ریاســت جمهــوری در آمریــکا بایــد تبعــه آمریــکا باشــد، حداقــل 35 ســال 
ســن و الاقــل 14 ســال در آمریــکا اقامــت داشــته باشــد عــاوه بر این فقــط کاندیدایی 
شــانس انتخــاب شــدن را دارد کــه از طــرف یکــی از دو حــزب بــزرگ )جمهــوری خــواه 

یــا دموکــرات( کاندیــد شــده باشــد!2
رئیــس جمهــور در آمریــکا باالتریــن و قدرتمندتریــن مقــام در سیســتم سیاســی ایــاالت 
مّتحــده اســت و در 50 ســال گذشــته معمــواًل کســانی کــه ســابقه فرمانــداری و در 
مرحلــه بعــد ســناتوری داشــته اند، احتمــال کاندیداتــوری و بعــد رأی آوردنشــان زیــاد 
بــوده اســت. بــه طــور کلــی محبوبیــت ملــی بــر صاحیــت و شایســتگی مقــدم اســت.3
مدت ریاســت جمهوری در آمریکا 4 ســال اســت و هر شــخص فقط دو دوره متوالی 

می توانــد انتخاب شــود.
رئیــس جمهــور در آمریــکا بــا انتخابــات غیــر مســتقیم و بــه وســیله نمایندگانــی کــه بــه 
ایــن منظــور انتخــاب شــده اند تعییــن می شــود. هــر ایالتــی بــه نســبت جمعیتــش یــك 
نــوع ســهمیه انتخاباتــی دارد. مطابــق ایــن ســهیمه نمایندگانــی از هــر ایالــت انتخــاب 

1. ماده 62 تا 66، قوانین مربوط به تبلیغات.
2. مدنی، جال الدین، حقوق اسای تطبیقی، پایدار، تهران، 1379، چ 1، ص 142.

3. پرفسور حمید موالنا، مصاحبه با روزنامه کیهان، 23 / 3 / 1383.
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می شــوند کــه آن هــا رئیــس جمهــور را انتخــاب می کننــد.1 در مجمــوع 538 »انتخــاب 
کننــده« اعضــای کالــج انتخاباتــی را کــه در ایــاالت پنجاه گانــه تشــکیل شــده و وظیفــه 
نهایــی انتخــاب رئیــس جمهــور آمریــکا را بــر عهــده دارنــد تشــکیل می دهنــد. انتخــاب 
 می بایســت بــه نامــزد رئیــس جمهــوری از حــزب خــود رأی 

ً
کننــدگان هــر ایالــت الزامــا

بدهنــد و در نهایــت آن نامــزدی کــه 270 رأی از 538 رأی کالــج انتخاباتــی را بــه 
دســت آورد بــه عنــوان رئیــس جمهــور تعییــن می شــود. و اگــر هیــچ یــك از کاندیداهــا 
اکثریــت آراء کالــج را کســب نکنــد مجلــس نماینــدگان بافاصلــه از طریــق رأی گیــری 

مخفــی رئیــس جمهــور را انتخــاب می کننــد.2

اصل »برنده همه چیز را می برد«

کــه اکثریــت آرای مــردم را بــه دســت  مطابــق ایــن اصــل در هــر ایالتــی نامــزدی 
آورد، در حقیقــت »همــه آرای الکتــرال« آن ایالــت را بــه خــود متعلــق می ســازد. 
در نتیجــه »انتخــاب کننــدگان« بــر حســب میــزان آراء گــردآوری شــده، قابــل تقســیم 
ــو  میــان نامزدهــای ریاســت جمهــوری نیســتند، تعــداد آراء مردمــی نامــزد بازنــده ول
بــا اختــاف یــك رأی، از درجــه اعتبــار ســاقط می شــود. و بــرای او یــك نفــر »انتخــاب 
کاندیــدا می توانــد بــا برخــورداری از  کننــده« هــم ایجــاد نمی کنــد. بنابرایــن یــك 
اکثریــت مطلــق »کالج هــای انتخاباتــی« بــه کاخ ســفید راه یابــد. بــدون آنکــه اکثریــت 
مطلــق و یــا حتــی نســبی آرای مــردم آمریــکا را بــه دســت آورده باشــد. و ایــن حالــت 

ــاده اســت.3 ــار در تاریــخ ایــاالت متحــده اتفــاق افت ــا کنــون 15 ب ت

تبلیغات:

گذشــته  کاندیــدا تصویــری پیــدا می کننــد، در  مــردم بــه واســطه تبلیغــات از هــر 

1. قاضی ابو الفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، 1373، ص 567.
2. طباطبایــی، محمــد، سیاســت و انتخابــات در ایــاالت متحــده آمریــکا، تهــران، مرکــز اســناد انقــاب اســامی، ص 

.67
3. همان، صص 75 ـ 69.



یضــه انتخابات 214فر یضــه انتخابات 214فر

کاندیداهــا ســوار تــرن می شــدند و ایالــت بــه ایالــت می گشــتند امــا امــروزه همــه 
کــه بــه مــردم  حــرکات بــرای دوربین هــا انجــام می شــود و ایــن رســانه ها هســتند 
می گوینــد کــدام چهــره را بایــد دوســت داشــته باشــند. بنابرایــن هــر کاندیــدا در مقابــل 

کامــل بــازی می کنــد.1 دوربیــن یــك نمایــش 

مشاركت:

هــر شــخص بــرای رأی دادن بایــد ثبــت نــام کنــد و حــوزه ای را کــه می خواهــد رأی 
دهــد نیــز مشــخص کنــد، امــا دو حــزب بــزرگ آمریــکا عاقــه چندانــی بــه حضــور 
گســترده مــردم ندارنــد و در بیســت ســال گذشــته عــده کســانی کــه در انتخابــات 
شــرکت کرده انــد زیــر 50 درصــد واجدیــن حــق رأی بــوده اســت. یعنــی زندگــی روزمره 

ــا سیاســت نیســت.2 در آمریــکا اصــًا آمیختــه ب

نتیجه گیری:

در ایــران اســامی رأی مــردم دارای ارزش بــوده و کاندیــد شــدن منحصــر در احــزاب 
نیســت امــا آمریــکا کــه خــود را حامــی آزادی می خوانــد، از طرفــی با تبلیغات گســترده 
و سانســورهای خبــری ذهــن و فکــر مــردم را تســخیر کــرده و از ســویی دیگــر بــا ایجــاد 
روابــط اقتصــادی و سیاســی در دســتگاه حاکــم قــدرت را در انحصــار دو حــزب بــزرگ 
ــن دو حــزب عمــًا اجــازه مطــرح شــدن  ــه اشــخاص خــارج از ای ــرار داده و ب خــود ق

نمی دهــد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

حقوق ایاالت متحده آمریکا، آندره تنك، ت: صفایی، تهران، 1374.
قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه انتخابــات جمهوری اســامی، جهانگیر منصــور، تهران، 

وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی.

1. موالنا، حمید، کیهان، 23 / 3 / 1383.
2. موالنا، حمید، کیهان، 23 / 3 / 1383.
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آیا تعّدد احزاب در انتخابات خوب است؟ 
اصطــاح حــزب در معنــای گســترده آن یعنــی فرقــه، گــروه، جنبــش و دســته 
ســابقه دیرینــه ای دارد و در همــه ادوار جوامــع بشــری وجــود داشــته اســت.حزب در 
ایــن معنــا شــامل عــّده ای از افــراد بــوده کــه بــه لحــاظ یــك ویژگــی مشــترك مثــل زبان و 
نــژاد و یــا یــك هــدف و آرمــان مشــترك مثــل تهذیــب نفــس بــا یکدیگــر تعامــل و کنــش 

و واکنــش مشــترکی داشــته اند.
امــروزه حــزب، بــه اصطاحــی خاص تبدیل شــده اســت که دارای کارکردهای سیاســی 
بــوده و یکــی از نمودهــای بــارز توســعه سیاســی در کشــور بــه حســاب می آید.یکــی از 
کارویــژه هــای احــزاب در موضــوع انتخابــات متجلــی می شــود و از آنجایــی کــه وجــود 
یــا عــدم و نیــز وحــدت یــا تعــدد احــزاب در جهــت گیــری کیفی انتخابــات نقش آفرین 
می باشــد، الزم اســت همــه ایــن گزینه هــا بررســی شــده و گزینــه ای کــه زمینــه ســاز 

انتخاباتــی مطلــوب اســت، مشــخص و تقویــت شــود.
ــی در زمینــه وجــود و تعــّدد احــزاب و نیــز مطلوبیــت یــا عــدم مطلوبیــت آن 

ّ
بــه طــور کل

می تــوان نظریــات متعــددی مطــرح کــرد همچــون نظریــه طرفــداران وجــود و تعــّدد 
احــزاب سیاســی و نظریــه عــدم مطلوبیــت تعــّدد احــزاب و باالخــره نظریــه اســام کــه 
در ایــن جــا بــه دو دیــدگاه طرفــداران تعــدد احــزاب سیاســی و نظریــه اســام اشــاره 

ــم: ای می کنی

نظریه وجود و تعّدد احزاب سیاسی و مطلوبیت آن:

احــزاب سیاســی کــه وظیفــه ســازماندهی سیاســی کشــور را بــه عهــده دارنــد، ابتــدا بــه 
عنــوان یــك فکــر و اندیشــه سیاســی مطــرح می گردنــد.در صورتــی کــه ایــن اندیشــه 
سیاســی پرورانیــده شــود و بــا ابعــاد مختلــف فرهنگــی، اجتماعــی، تاریخــی و پیشــینه 
سیاســی جامعــه ســنجیده شــود و امــکان عملــی بــودن و عملــی شــدن آن در کوتــاه 
مــّدت و دراز مــّدت معلــوم شــود می توانــد نطفــه بگیــرد، تولــد پیــدا کنــد، و پــرورش 
یابــد، و زنــده بمانــد و نقــش مطلــوب خــود را بــه عنــوان واســطه میــان ملــت و دولــت 



یضــه انتخابات 216فر یضــه انتخابات 216فر

ایفــا کنــد.1
احــزاب سیاســی تحــت تأثیــر کیفیــت زمــان ایجادشــان هســتند و گروه هــای پارلمانــی 
بــه لحــاظ اشــتراك در دکترین هــای سیاســی نتیجــه تحول دســته های ســابق اند، ایجاد 
ــه خاصــی از  ــه مرحل ــوط ب ــوان مرب ــی را می ت ــی و پارلمان ــا اســاس انتخابات احــزاب ب
تحــول دموکراتیــك دانســت.2 گســترش احــزاب سیاســی بــه مفهــوم نوین آن با توســعه 
دموکراســی یعنــی شــرکت عامــه مــردم در انتخابــات و ســهیم شــدن آنــان در مزایــای 
نظام هــای پارلمانــی همــراه بــوده است.بســیاری وجــود احــزاب سیاســی را در فرآینــد 
توســعه و انجــام انتخابــات آزاد و تشــکیل مجالــس قانون گــذاری ضــروری دانســته اند.
اینــان بــر ایــن عقیده انــد کــه در حکومت هــای دموکراتیــك احــزاب سیاســی بــه منزلــه 

ســتون فقــرات دموکراســی، نقــش اساســی در تأثیــر گــذاری بــر افــکار عمومــی دارنــد.
یکــی از مهم تریــن ابزارهــا و مکانیســمهای موجــود در ســاختار نظام هــای حکومتــی 
رونــد  و  اجتماعــی  ســاختار  در  کیفــی  تحــوالت  ایجــاد  فرآینــد  در  کــه  جدیــد 
ــوان  ــه عن ــر احــزاب سیاســی ب ــد احــزاب هســتند.تأکید ب سیاســی نقــش اساســی دارن
مکانیســمهایی کــه در فرآینــد ایجــاد تحــوالت کیفــی نقــش اساســی دارنــد زمانــی 
ــر و تحــول مناســب در  ــدون تغیی ــم پیشــرفت اقتصــادی ب ــه بدانی آشــکار می شــود ک
 محــال اســت.با توّجــه بــه ایــن نکتــه و عنایــت بــه 

ً
نظــام سیاســی و اجتماعــی، تقریبــا

اینکــه اگــر محــور اصلــی توســعه و دگرگونــی سیاســی را مشــارکت فّعاالنــه و نهادمنــد 
مــردم در سرنوشــت سیاســی کشــور در نظــر بگیریــم، بایــد بپذیریــم کــه الجــرم یــك 
نظــام سیاســی در حــال توســعه بــرای جــذب و حــّل تعارضــات موجــود و نوپدیــد در 
یــك جامعــه سیاســی بایــد ظرفیت هــا و گنجایش هــای الزم را توســط ســازمان ها و 

ــه وجــود آورد. ــش ب ــد در درون خوی سیســتم هــای نهادمن
بدیــن ترتیــب بدیهــی اســت کــه شــاخصه اصلــی توســعه سیاســی، مشــارکت سیاســی 
خواهــد بود.مشــارکتی کــه خــود برخــوردار از ابزارهای کارآمد و ســازمان های نهادمند 

1. تحــزب در ایــران، دکتــر غــام عبــاس؟، ضــرورت توســعه احــزاب سیاســی مســتقل در جمهــوری اســامی ایــران، ص 
115، انتشــارات همشــهری، 1378.

2. موریس دوورژه، احزاب سیاسی، ترجمه رضا علوی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1357.
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باشــد.از ایــن رو مهم تریــن عامــل در حیــات مشــارکت واقعــی و فعــال، گــذر از مســیر 
پرتاطــم، پیچیــده، پرافــت و خیــز، ســازنده و آمــوزش دهنــده مبــارزات ســازمان یافته 
ــه شــده  ــی، بلکــه تشــکیاتی نهادین ــه هــر ســازمان و حزب ــی اســت.آن هــم ن و حزب
در طــول زمــان، و بهره منــد از محتوایــی اثربخــش و کارآمــد و ایــن امــری اســت کــه 

وقوعــش در یــك جامعــه و نظــام سیاســی ســّنتی بــه ســادگی میّســر نیســت.1

نظریه اسالم:

بــه طــور قطــع حکومــت یــك حــزب فراگیــر و توتالیــز، نوعــی اســتبداد و ضایــع کــردن 
 جایــز نیســت.ولی بایــد توجــه داشــت کــه 

ً
حقــوق دیگــر مســلمانان اســت، پــس شــرعا

وجــود احــزاب گوناگــون کــه همگــی بــه اســام قائــل هســتند، در تطبیــق و نظردهــی 
و انتخــاب اصلــح بیشــتر متبلــور اســت.تعداد احــزاب از آن جهــت اهمیــت دارد و 

نافــع اســت کــه:
ــاز سیاســی، بیشــترین  ــان احــزاب ســالم و در فضــای ب ــر رقابــت مثبــت می اواًل: در اث
آزادی بــرای مــردم فراهــم می شــود بــه طــوری کــه می تواننــد بــا مطالعــه بیشــتر، افــراد 

صالحــی را انتخــاب کننــد.
 هــر حزبــی در اصــاح و آمــوزش اعضــای خــود تــاش بیشــتری می کنــد کــه مبــادا 

ً
ثاثیــا

رقیــب مقابــل، آرای بیشــتر بدســت آورد و ایــن خــود، یکــی از ابزارهــا و وســائل اصاح 
جامعه اســت و شایســتگی ها و پیشــرفت کشــور را ســبب می شــود.و جامعه به رشــد 
ــا الهــام از آیــات قرآنــی و روش سیاســی امــام علــی؟ع؟  و بلــوغ سیاســی می رســد.2 ب
جامعــه اســامی می توانــد در پرتــو دولــت جمهــوری اســامی، بــا فــراغ خاطــر و 
وســعت اندیشــه در تفاهــم و تعاطــی افــکار از پیشــنهادها و روش هــای احــزاب ســالم 
اجتماعــی ـ اســامی برخــوردار باشــد.و ایــن نخســتین پایــه و شــرط جامعــه مدنــی و 

اســامی اســت.3

1. نبی اهلل قربانی، تحزب در ایران، انتشارات همشهری، ص 343، 1378.
2. اسام و تحزب، کتاب سوم تحزب و توسعه سیاسی، انتشارات همشهری، 1378.

3. همان.
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بنابرایــن اگــر احــزاب سیاســی، بــه تنــازع و تفرقــه و اختافــات سیاســی منجــر شــوند، و 
ــی کشــور را بــه ارمغــان بیاورنــد 

ّ
تضعیــف و سســتی قــوای دولــت اســامی و امنّیــت مل

ــر اســاس آیــه »و ال تنازعــوا فتفشــلوا و تذهــب ریحکــم« )انفــال، 46( مشــروعیت  ب
دینــی ندارد.همچنیــن اگــر احــزاب بــا تبلیغــات و برنامه هــا و فشــارهای آشــکار و 
پنهــان، شــخصّیت و آزادی فــردی را از میــان بردارنــد، فاقــد مشــروعیت خواهنــد بــود.
همچنیــن فعالیت هــای سیاســی احــزاب غیــر اســامی اعــم از احــزاب اهــل کتــاب و 
احــزاب ســکوالر اگــر بــا هــدف دشــمنی بــا ارزشــها و آموزه هــای قوانیــن اســامی باشــد، 
از دیــدگاه جامعــه و دولــت اســامی کــه صیانــت و حفاظــت از اســام و دســتورات او 
را مــرام اساســی خــود قــرار داده اســت، مشــروعیت ندارد.بــرای جلوگیــری از آفــات و 
زیان هــای احــزاب بایــد بــر اســاس قوانیــن، احــکام و ارزش هــای اســامی تاشــی جّدی 
در نهادینــه کــردن و نظــارت قانونــی بــر فعالّیــت احــزاب فراهــم کــرد تــا بــا رعایــت 

موازیــن شــرعی و حــدود اخاقــی بــه فعالّیت هــای سیاســی بپردازنــد.
بــودن مــردم،  در جامعــه مدنــی وجــود حــّق رأی، مشــارکت سیاســی، شــهروند 
جابجایــی قــدرت سیاســی و وجــود احــزاب سیاســی اصــل مهــم است.شــهید مطهــری 
معتقدنــد کــه جمهــوری اســامی یعنــی حکومتــی کــه شــکل آن و انتخــاب رئیــس 
حکومــت از ســوی مــردم عــام اســت و محتــوای آن اســامی اســت.در کتــاب »پیرامون 
انقــاب اســامی«، حکومــت جمهــوری اســامی را حکومتــی دموکراتیــك می داننــد، 
ــات و مســئولین  ــردم، مقام ــه اســت و م ــردم شــکل گرفت ــری م ــر اســاس رأی گی ــه ب ک
 مطابــق بــا نظــر 

ً
رده هــای مختلــف کشــوری را انتخــاب می کنند.ایــن طــرز تفّکــر دقیقــا

امــام خمینــی ـ رحمــه اهلل علیــه ـ اســت.
کتــاب »پیرامــون انقــاب اســامی« نظــام  بــا توّجــه بــه ایــن عبــارات و اینکــه در 
شــکی  جــای  می دانــد  مــردم  انتخــاب  حــق  و  دموکراســی  مبنــای  بــر  را  اســامی 
نمی مانــد کــه ایشــان بــا جابه جایــی قــدرت در جامعــه اســامی بــه شــکل مســالمت 
آمیــز و بــا رقابــت سیاســی ســالم موافــق هســتند کــه یکــی از شــاخصه های مهــم بــرای 

ــی سیاســی اســت. تکثرگرای
از طرفــی الزمــه وجــود رقابــت ســالم، تشــکیل احــزاب سیاســی و رقابــت آنــان بــرای 
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کســب قــدرت اســت.این دیــدگاه بــه صــورت روشــنی در اندیشــه شــهید مطّهــری 
مطــرح اســت:»همان طــور کــه رهبــر و امــام مــا مکــّرر گفته انــد:در حکومــت اســامی 
احــزاب آزادند...اّمــا مــا اجــازه توطئه گــری و فریبــکاری نمی دهیم.احــزاب و افــراد در 
 می گوینــد و بــا منطــق خــود بــه جنــگ منطــق 

ً
حــّدی کــه عقیــده خودشــان را صریحــا

مــا می آینــد، آن هــا را می پذیریم.اّمــا اگــر بخواهنــد در زیــر لــوای اســام، افــکار و عقاید 
خــود را بگوینــد مــا حــق داریــم از اســام خودمــان دفــاع کنیــم و بگوییــم اســام چنین 

چیــزی نمی گویــد.«1

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

موریس دوورژه، احزاب سیاسی، ترجمه رضا علوی، انتشارات امیرکبیر، تهران، 
اسام و تحزب، انتشارات همشهری، 1378، )کتاب اول و دوم و سوم«

تحزب و توسعه سیاسی، همشهری، 1378.
احزاب سیاسی، دکتر حسن محّمدی نژاد، انتشارات امیرکبیر.

1. شهید مرتضی مطهری، پیرامون انقاب اسامی، ص 17.
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آیــا حضــور مــردم در انتخابــات ایــران یــک شــبه دموکراســی را در ایــران فراهــم 
آورده اســت؟ 

ــوع ســاختار قــدرت و  در مطالعــه و بررســی نظام هــای سیاســی، پرســش از ن
رابطــه مــردم و حکومــت همــواره کانــون توجــه و موضــوع مــورد مطالعه پژوهشــگران 
ــه  ــز ســاختار قــدرت در نظام هــای سیاســی از جمل ــوده اســت، لکــن تفــاوت و تمای ب
نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــه گونــه ای اســت کــه برخــی از کســانی کــه بــا الگــو و 
معیــار قــرار دادن نظام هــای لیبــرال دمکراســی بــه مقایســه نشســته اند را بــه اشــتباه و 
کژراهه هــای غیرقابــل توجیــه کشــانده اســت لــذا بــا تعبیــر بــه اینکــه »جامعــه مــا در 
حــال گــذار از ســاخت قــدرت الیگارشــیك )گــروه انــدك( بــه شــبه دمکراســی اســت.«1 
درصدد بیان این هســتند که طبقه ای که تعدادش کمتر اســت تمام وظایف سیاســی 
را انجــام می دهــد و قــدرت را در انحصــار خــود دارد و از مزایایــی کــه قــدرت بــه 
همــراه مــی آورد بهره منــد می گــردد.«2 و »اقلیــت ســازمان یافتــه همیشــه بــر اکثریــت 
کمتــر ســازمان یافتــه یــا ســازمان نیافتــه در جامعــه پیــش می جویــد.«3 بــا ایــن حــال به 
رغــم ایــن تعبیــرات و انتســاب ها دربــاره ســاختار قــدرت و رابطــه مــردم و حکومــت 
در جمهــوری اســامی، امــام خمینــی کــه بــا درایــت تمــام، رهبــری داهیانه شــان را در 
نظــام جمهــوری اســامی بــه منصــه ظهــور رســاندند می فرماینــد: »ایــن توطئه اســام 
اســت کــه در امــور سیاســی ایــران پانصــد نفــر دخالــت کننــد. باقیشــان برونــد ســراغ 
کارشــان یعنــی مــردم برونــد ســراغ کارشــان، هیــچ کار بــه مســائل اجتماعــی نداشــته 
باشــند.«4 و همچنیــن می فرماینــد: »بایــد همــه زن هــا و همــه مردهــا در مســائل 
اجتماعــی، مســائل سیاســی وارد باشــند و ناظــر باشــند هــم بــه مجلــس ناظــر باشــند، 
هــم بــه کارهــای دولــت ناظــر باشــند، اظهارنظــر بکننــد، ملــت بایــد االن همه شــان 

1. پوالدی، کمال، روزنامه ایران )گذر از الیگارشی به شبه دمکراسی( 82/3/17، ص 9.
2. مایــکل راش، جامعــه و سیاســت، )انتشــارات ســمت(، ص 66، بــه نقــل از گاتانوموســکا، طبقــه حاکــم، 1939، 

ص 60.
3. مایکل راش، جامعهو سیاست، انتشارات سمت، ص 67.

4. نوســازی جامعــه از دیــدگاه امــام خمینــی؟هر؟، محمــد حســن حســنی، نشــر عــروج، ص 196 بــه نقــل از صحیفــه 
نــور، ج 18، ص 245.
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ناظــر امــور باشــند، اظهارنظــر بکننــد.« 1
در واقــع امــام خمینــی؟هر؟ بــا نفــی طبقاتــی بــودن جامعــه اســامی اظهــار می دارنــد 
کــه »اســام طبقــه ای را بــر طبقــه دیگــر ترجیــح نــداده اســت اســام تمــام طبقــات را 
مســاوی دانســته اســت.«2 و بدیــن خاطــر مــا بــا بررســی عینــی و دقــت نظــر در توزیــع 
قــدرت و گــردش کارگــزاران نظــام در ایــن دو دهــه بعــد از پیــروزی انقــاب بــه ایــن 
موضــع هدایــت می شــویم کــه تعبیــر الیگارشــی دربــاره ســاختار قــدرت در خصــوص 

نظــام جمهــوری اســامی، ســخن ناروایــی اســت.
ــر هــر منصفــی مخفــی  اگــر در بخش هــای مختلــف ســاختار قــدرت توجــه نماییــم ب
نمی مانــد کــه در نظــام جمهــوری اســامی مجلــس نماینــدگان جایــگاه مهــم و جــدی 
ــوده و نحــوه  ــدگان آن منتخــب مــردم ب ــور اســت.«3 و نماین را داشــته و »در رأس ام
انتخــاب آن هــا نــه تنهــا از طریــق رقابت هــای سیاســی احــزاب امکان پذیــر اســت بلکــه 
حتــی راهیابــی نامزدهــای مســتقل و غیــر وابســته بــه حزب هــای سیاســی کــه نوعــی 
الیگارشــی بــر آن حاکــم اســت امــکان داشــته و در ایــن چنــد دوره مجلــس شــورا ایــن 
ــکاء و  ــدون ات ــردم ب ــدگان منتخــب م ــری نماین ــر محقــق شــده و نحــوه تصمیم گی ام

وابســتگی بــه احــزاب و الیگارشــی بــودن آن بــوده اســت.
ــورد اهتمــام  ــردم همــواره م ــه مشــارکت عمــوم م ــاره ک ــن ب ــه ای در ای ــت اهلل خامن آی
مســؤولین بــوده اســت می فرماینــد: »در کشــور مــا، انقــاب از روز اول، همــه نقش هــا 
در همــه امــور را بــه مــردم داده اســت یعنــی مجلــس را کــه محــل قانونگــذاری اســت 
مــردم تشــکیل می دهنــد و نماینــدگان مــردم بــه آنجــا می رونــد و هیــچ کــس هــم حــق 

نــدارد نماینــده ای را بــه مــردم تحمیــل کنــد.
رئیــس جمهــور را کــه ـ مجــری امــور و مدیــر و رئیــس اداره کشــور اســت ـ مــردم بــا آرای 
خودشــان انتخــاب می کننــد ایــن وضعــی اســت کــه انتخابــات ریاســت جمهــوری در 
ایــران دارد حتــی در کشــورهای دمکراتیــك غــرب هــم ایــن وضعیــت نیســت )کــه( 

1. همان، پیشین. 
2. همان، ص 226، به نقل از صحیفه نور ج 6، ص 167.
3. همان، ص 199، به نقل از صحیفه نور، ج 17، ص 91.
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کــه بــه آن  کاندیــدا ذکــر می کنــد. مردمــی  کســی را بــه عنــوان  هــر حزبــی، اســم 
کــس  کــس رأی می دهنــد، در حقیقــت بــه آن حــزب رأی می دهنــد و خیلی هــا آن 
را اصــًا نمی شناســند، بــه هــر جهتــی طرفــدار ایــن حزبنــد و انگیزه هــای گوناگــون 
اقتصــادی و سیاســی و غیرسیاســی موجــب می شــود کــه طرفــدار فــان حــزب باشــند 
و بــه خاطــر طرفــداری آن حــزب، بــه کاندیــدای آن تشــکیات رأی می دهنــد )امــا در 
 دخالــت 

ً
 و مســتقیما

ً
ایــران اســامی( مــردم در انتخــاب دســتگاه قانونگــذاری مباشــرتا

می کننــد در انتخــاب دســتگاه اجرایــی و رئیــس قــوه مجریــه، مــردم خودشــان دخالت 
می کننــد، حتــی در انتخــاب رهبــر ـ بــا اینکــه رهبــری یــك منصــب الهــی اســت و تابــع 
کمــا اینکــه  ماك هــای الهــی و معنــوی و واقعــی اســت ـ بــاز مــردم نقــش دارنــد 
مشــاهده کردیــد مجلــس خبــرگان کــه نماینــدگان مردمنــد می نشــینند کســی را معیــن 
و انتخــاب می کننــد اگــر همــان کســی کــه مجلــس خبــرگان انتخــاب کــرد، مــورد قبــول 
مــردم نباشــد بــاز رهبــری او جــا نخواهــد افتــاد. پــس آحــاد و عامــه مــردم، عــاوه بــر 
اینکــه بــه صــورت غیــر مســتقیم ـ از طریــق مجلــس خبــرگان ـ رهبــر را معیــن می کننــد، 
 هــم نســبت بــه شــخص رهبــر نظــر و تصمیــم دارنــد و خواســت و ارا ده 

ً
مســتقیما

آن هاســت کــه در حقیقــت یــك رهبــر را رهبــر می کنــد و بــه او امــکان تصــرف و قــدرت 
امــر و نهــی و قبــض و بســط می دهــد.1

لــذا شــگفت انگیز اســت کــه برخــی از کســانی کــه نمی تواننــد حضــور و مشــارکت 
مــردم را انــکار نماینــد بــا یــك موضع گیــری متضــاد و بــا بهانه جویــی تمــام مشــارکت 
میلیونــی مــردم را مشــارکت تهییجــی و پوپولیســتی دانســته  و گفتــه انــد »جامعــه 
ــا بــه  ــور اســت.«3 آی مــا از مشــارکت پوپولیســتی2 بــه مشــارکت نهادینــه در حــال عب
راســتی ایــن همــان چشــم فــرو بســتن در قبــال حضــور و مشــارکت فعــال و قانونمنــد 
مــردم  مشــارکت  شــدن  نهادینــه  و  قانومنــد  بــه  اهتمــام  دربــاره  نیســت؟  مــردم 

1. ویژگی های انقاب اسامی در آینه نگاه مقام معظم رهبری، مؤسسه قدر والیت، ص 61، 66.
2. مــردم باورانــه، عوام گــرا(، )در پایــان قــرن 19 مارکسیســتهای روســیهـ  کــه بــه عمــل ســازمانی بــاور داشــتندـ  بــه همــه 
روش هــای انقابــی رقیبــان غیرمارکسیســت خــود برچســب پوپولیســت زدنــد و ایــن عنــوان بــه صــورت تحقیرآمیــز رواج 

یافــت(، آشــوری داریــوش، دانشــنامه سیاســی، انتشــارات مرواریــد، 1380.
3. پوالدی، کمال، پیشین.
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آیــت اهلل خامنــه ای می فرماینــد: »در یــك ســال ـ کــه همــان ســال 58 باشــد ـ امــام 
ــار از آراء مــردم بــرای چیزهــای گوناگــون استفســار کــرد؛ بــرای  خمینــی؟هر؟ چهــار ب
اصــل نظــام، بــرای قانــون اساســی نظــام، بــرای ریاســت جمهــوری بــرای تشــکیل 
مجلــس شــورای اســامی.«1 و همچنیــن می فرماینــد: »امــام می توانســت یــك قانــون 
 قبــول 

ً
اساســی مطــرح کنــد، همــه مــردم، یــا یــك اکثریــت قاطعــی از مــردم هــم یقینــا

می کردنــد. می توانســت عــده ای را معیــن کنــد و بگویــد اینهــا برونــد قانــون اساســی 
بنویســند... امــام ایــن کار را نکــرد امــام انتخابــات خبــرگان )قانــون اساســی( بــه راه 
انداختنــد، حتــی عجلــه داشــتند کــه ایــن کار هــر چــه زودتــر انجــام بگیــرد.«2 بنابرایــن 
مشــارکت قانونمنــد مــردم در عرصه هــای مختلــف نظــام همــواره مــورد اهتمــام امــام 
و مســؤولین نظــام بــوده و در ایــن 24 ســال بعــد از پیــروزی انقــاب هر ســاله در ایران 
اســامی انتخابــات برگــزار شــده اســت و مشــارکت مــردم نــه تنهــا حــق قانونــی منظــور 
شــده، بلکــه بــه عنــوان تکلیــف الهــی از جانــب علمــای دیــن مــورد تأکیــد و توصیــه 
ــردم از ظرافت هــای  ــی م ــودن مشــارکت قانون ــف ب ــه اســت. حــق و تکلی ــرار گرفت ق
گاهــی بــه اشــتباه انداختــه اســت حضــور  خاصــی اســت کــه برخــی را بــه خاطــر عــدم آ
و حــق مشــارکت فعــال مــردم کــه خاســتگاه دینــی داشــته و مــورد توصیــه علمــای دین 
می باشــد. از افتخــارات جمهــوری اســامی اســت کــه در دنیــای غــرب نظیــر نــدارد و 
ایــن در حالــی اســت کــه دنیــای غــرب بــا بحــران مشــارکت مواجــه شــده و بــا انــزوای 
دیــن و عــدم توصیــه نهادهــای دینــی بــه مشــارکت مــردم و بی توجهــی بــه حقــوق 
فطــری آن هــا، شــهروندان آن دیــار جمعیتــی خنثــی و بی نظــر و محــروم در برابــر 
ــد.  سرنوشــت اجتماعــی خویــش از عرصه هــای سیاســی اجتماعــی حــذف گردیده ان
آیــت اهلل خامنــه ای در ایــن بــاره می فرماینــد: »در دمکراســی های غربــی عــّده ای 
پــای صندوق هــای رأی می آینــد و رأی می دهنــد گاهــی ســی و هفــت درصــد حائزیــن 
شــرایط را تشــکیل می دهنــد، مثــًا در انتخابــات اخیــر آمریــکا حــدود ســی و هفــت 
درصــد شــرکت کننــده بیشــتر نبــود. هیــچ وقــت بــه انــدازه شــصت و هفــت درصــد و 

1. ویژگی های انقاب اسامی در آینه نگاه مقام معظم رهبری، همان، ص 124.
2. همان.
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هفتــاد درصــدی کــه در انتخابــات ریاســت جمهــوری و مجلــس، چــه مجلــس پنجــم و 
چــه مجلــس ششــم، ماحظــه کردیــد، شــرکت نمی کننــد.«1

گاهانــه مــردم و بــا  بنابرایــن بهتــر اســت بــا غنیمــت شــمردن حضــور و مشــارکت آ
قدرشناســی از ایــن ولی نعمتــان ،جامعــه ای را کــه در آن حدیــث شــریف نبــوی »کلکم 

راع و کلکــم مســؤول عــن رعیتــه«2 حاکــم می باشــد ارج نهیــم.

1. مقام معظم رهبری آیت اهلل خامنه ای، روزنامه رسالت، 79/4/23، ص 6.
2. میزان الحکمه، محمدی ری شهری؛ انتشارات دفتر تبلیغات اسامی، ج 4، ص 337.
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آیا رقابت به عنوان شرط دموکراسی در انتخابات ایران وجود دارد؟ 
یکــی از موضوعــات قابــل توجــه در عرصه فلســفه سیاســی، دموکراســی اســت 

کــه معــادل فارســی آن، مــردم ســاالری خوانــده شــده اســت.1
ــری آن در ســیره  ــه کارگی ــژه جامعــه جهانــی و تکاپــو در راســتای ب ــگاه وی ــد ن هــر چن
 در 

ً
ــه هــای مختلــف آن در عصــر خصوصــا سیاســی و اداره جامعــه، در شــکل و گون

عصــر مــدرن، حایــز اهمیــت اســت امــا در عیــن حــال ایــن مفهــوم، نتوانســته اســت 
از تعریــف منســجم و غیرقابــل تشــکیك برخــوردار باشــد.ناهمنوائی و تشــتت در 
تعریــف و معنایابــی ایــن مفهــوم، بســیار برجســته می نمایــد و از همین نظرگاه اســت 
کــه شــاهد تعاریــف متعــدد و در مــواردی ناســازگار از معنــای دموکراســی بوده ایــم کــه 
البتــه هــر کــدام از ایــن تعاریــف می توانــد مدعــی نوعــی از دموکراســی باشــد و بدیهــی 
اســت کــه پیدایــی گونــه هــای مختلــف از دموکراســی را می تــوان در پرتــو همیــن چنــد 
معنایــی برداشــت هــای مختلــف از آن دانست.دموکراســی لیبــرال کــه وجــه همتــش 
ــا ســایر ارزشــها و هنجارهــای سیاســی  ــه مســئله آزادی در مقایســه ب اولویــت دادن ب
ــارز دموکراســی نمایندگــی اســت  ــه کــه از مصادیــق ب ــه گرایان است.دموکراســی نخب
دموکراســی سوسیالیســتی کــه مدافــع فرصــت هــای برابــر در امــور اقتصــادی اســت و از 
تأثیــر نامطلــوب نابرابــری اقتصــادی بــر برابــری سیاســی نگــران اســت و در همین راســتا 
دخالــت جــدی دولــت را در مســائل اقتصــادی خواســتار اســت و گونــه هایــی از ایــن 
قبیــل برخــی هــم بــه لحــاظ منشــأ بــه بررســی دموکراســی و گونــه هــای آن می پردازنــد 
و هــر گونــه ای از دموکراســی را کــه از منشــأهای مــورد نظــر بــروز نکــرده باشــد، قابــل 

تصــور نمــی داننــد.
 در گونــه هــای 

ً
در ایــن مجــال ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه آیــا دموکراســی منحصــرا

گونــه هــای  یادشــده متصــور اســت و آیــا در صــورت حفــظ اصــول آن، پیدایــش 
دیگــر ممتنــع اســت یــا خیــر؟ آیــا نمی تــوان در کنــار ایــن همــه مدلهــای ارایــه شــده از 

ــز داشــت؟  ــی نی دموکراســی، دموکراســی دین

1. عبدالرســول بیــات و جمعــی از نویســندگان فرهنــگ واژه هــا، مؤسســه اندیشــه و فرهنــگ دینــی، چــاپ اول 1381، 
ص 270.
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در بــاب امــکان ســازگاری دموکراســی و دیــن، مواضــع مختلفــی وجــود دارد ـ برخــی 
ــرا  ــد زی ــن شــده ان ــن دموکراســی و دی ــه ناســازگاری بی ــل ب ــن قائ ــداری از دی ــه جانب ب
ــا مــردم ســاالری در تناقــض اســت.گروهی دیگــر  از نظــر ایــن گــروه خدامحــوری را ب
بــه دفــاع از مــردم ســاالری قائــل بــه ناســازگاری هســتند زیــرا اینــان دیــن در متــن 
حکومــت و سیاســت را تهدیــدی در راســتای نقــش آفرینــی و آزادی اراده جمعــی 
 بــا اقتــدار مذهبــی خوانایــی نــدارد و در 

ً
می داننــد بــه عقیــده آن هــا دموکراســی ذاتــا

واقــع اقتــدار سیاســی بایــد از اقتــدار دینــی جــدا گردد.برخــی هــم بــا تأمــل در مؤدیات 
ایــن دو، طریــق جمــع را پذیرفتــه انــد و مــدل ســازگاری مشــروط را پذیرفتــه انــد کــه 
همــان دموکراســی دینــی اســت و بیــان آن ایــن اســت که:دموکراســی را بــه دو گونــه 
روش و ارزش می تــوان از هــم جــدا کرد.دموکراســی در گونــه روش هرگونــه هــدف و 
آرمــان اجتماعــی را بــر می تابنــد و موضــع ویــژه ای نســبت بــه آن هــا ندارنــد برخــاف 
ــه تکثرگرایــی و نســبیت را آرمــان و ارزش   دموکراســی ای ک

ً
ــه ارزشــی آن.مســلما گون

بشــمار مــی آورد نمی توانــد بــا آرمانهــا و ارزشــهای دینــی ســازگار باشــد.از ایــن روی 
مــردم ســاالری دینــی یعنــی اتخــاذ دموکراســی بــه گونــه روش )کــه قابلیــت پذیــرش 
هــر نــوع ارزش را دارد( بــرای حضــور مــردم و اراده جمعــی در سرنوشــت خویــش 
از طریــق ارزشــهای دینــی و بــا توجــه بــه آمــوزه هــای دینــی اســت یعنــی مــردم و 
ــار  ــا حفــظ ضوابــط دینــی و حــدود شــرعی صاحــب اراده و اختی نماینــدگان آن هــا ب
گیــری هســتند و می تواننــد در انتخــاب ســاختار و روش اجــرای مســائل  و تصمیــم 
مهــم جامعــه و تصمیــم گیــری عمــده براســاس موازیــن اســامی نقــش عمــده داشــته 
ــه  ــی ســابقه نیســتند ب ــع و ب ــخ سیاســت، بدی ــی در تاری ــن الگوهای باشــند.البته چنی
عنــوان مثــال دموکراســی لیبــرال دموکراســی ای را می طلبــد کــه بــا ارزش هــای مــورد 
نظــر خــود منطبــق باشد.ســوال اینکــه مــدل مــردم ســاالری دینــی از پشــتوانه متــون 
دینــی برخــوردار اســت.مؤلفه هــای دینــی از قبیــل، مشــورت، برابــری همــگان در برابر 
ــه  ــودن حاکمــان ب ــت اجتماعــی، شــفافیت امــر حکومــت، پاســخگو ب ــون، عدال قان
ــه در مــدل  ــر قــدرت سیاســی و...همــه از امــوری هســتند ک ــردم ب ــردم، نظــارت م م
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دموکراســی دینــی مــورد توجــه انــد.1
در عیــن حــال برخــی مدعــی هســتند کــه »در برخــی جوامــع عنصــر مشــارکت پاییــن 
اســت امــا عنصــر رقابــت بــاال در اینگونــه جوامــع نوعــی پولــی آرشــی حاکــم اســت...
نخبــگان بــا هــم مشــارکت می کننــد امــا تــوده مــردم مشــارکت ندارنــد یــا میــزان 
ــوده ای وجــود  ــه عکــس مشــارکت ت ــز ب ــم اســت...در برخــی جوامــع نی مشــارکت ک
دارد و نــرخ آن نیــز بــه نســبت بــاال اســت امــا رقابــت وجــود نــدارد در ایــن نــوع جوامع 
پوپولیســم حاکــم اســت« برهمیــن مبنــا »انقــاب اســامی کامــًا طرفــدار مشــارکت 
بــود و نــه رقابــت از شــعارها هــم مشــخص بود...رقابــت یــك پایــه دموکراســی اســت 

کــه همــواره در کشــور مــا غایــب بــوده اســت، 

درپاسخ به این ادعاها الزم است به نكاتی توجه شود:

 شــرط دموکراســی واقعــی و تمــام عیــار باشــد.اگر مقصــود از 
ً
رقابــت نمی توانــد لزومــا

دموکراســی دخالــت دادن رأی مــردم و نقــش آفریــن آن هــا در نظــام حاکــم بــر آن هــا 
و رســیدن بــه آزادی انتخــاب باشــد، آیــا می تــوان گفــت همیشــه تحقــق چنیــن آرمانــی 
در گــرو رقابــت نخبــگان اســت.یکی از امتیــازات هر نظام سیاســی، برخــورداری از رأی 
جمعــی اســت و هــرگاه رأی جمعــی بــه گونــه ای باشــد کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق 
جامعــه را در برگیــرد، در ایــن صــورت شــاهد یکــی از عمــده مصادیــق دموکراســی در 
اصــل تشــکیل آن نظــام سیاســی خواهیــم بود.اگــر دموکراســی همــان معنــای متبــادر 
از آن، یعنــی مشــارکت عمومــی مؤثــر در صحنــه هــای مختلــف جامعــه و تأثیرگــذاری 
آزادانــه در نحــوه راهبــرد امــورات جامعــه و دســتگاه هــای مختلــف حاکمیــت بدانیم، 
ــر اکثریــت آراء و رأی جمعــی  بهتریــن شــکل دموکراســی همیــن دموکراســی مبتنــی ب
قریــب بــه اتفــاق اســت و اگــر شــدت رأی جمعــی، موقعیتــی بــرای رقابــت در اصــل 

نظــام حاکــم ایجــاد نکنــد، اشــکالی بــر جنبــه دمکراتیــك بــودن آن نظــام نیســت.
 چنیــن نیســت کــه در هــر نظــام سیاســی کــه از مشــارکت عمومــی برخــوردار 

ً
لزومــا

1. ر.ك.عبدالرسول بیات، همان، ص 288-285.
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باشــد، میــدان رقابــت مســدود باشــد، زیــرا در صــورت تعییــن یك نظام خاص بوســیله 
آراء عمومــی، میــدان رقابــت در عرصــه هــای دیگــر همــان نظام مفتوح اســت، رقابت 
در روش اجــرای موفــق پارادیــم هــای حکومــت و حضــور نخبــگان در تصمیــم گیــری 
هــای کان، حضــور فعــال رقبــا در صحنــه هــای انتخاباتــی از جملــه ریاســت جمهوری 

و انتخــاب مجلــس، بــه شــدت می توانــد جــاری باشــد.
در صــورت اقبــال عمومــی بــه یــك نظــام سیاســی خــاص، رقابــت را شــرط دمکراتیــزه 
ــه اتفــاق  ــه رأی جمعــی و اکثریــت قریــب ب کــردن آن نظــام قــرار دادن، چــه بســا ب
باشــد.زیرا بنابــر آنچــه کــه از دموکراســی معهــود اســت یعنــی توجــه بــه آراء مــردم، 
توجــه بــه آرای عمومــی در وهلــه اول الزم اســت.و در خصــوص نظــام جمهــوری 
اســامی، بایــد گفــت لحــاظ شــرط رقابــت بــرای دمکراتیــك بــودن نظامــی کــه مبتنــی 
بــر رأی 98% مــردم اســت غیــر قابــل قبــول اســت.آری زمانــی رقابــت بــه عنــوان شــرط 
و پایــه دموکراســی مطــرح اســت کــه فاقــد مشــارکت عمومــی که از حیــث رتبه، مقدم 

بــر رقابــت اســت، باشــیم.
نتیجــه آنکــه برجســته بــودن عنصــر مشــارکت عمومــی در نظــام جمهــوری اســامی، 
قدحــی بــر دمکراتیــك بــودن آن وارد نمــی کنــد ســوای آنکــه اینگونــه هــم نیســت کــه 

در ایــران شــاهد صحنــه هــای رقابــت نباشــیم.
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آیــا مســئولین در کشــور مــا همــه توســط مــردم انتخــاب می شــوند و پاســخگو 
هستند؟ 

در پاســخ بــه ایــن ســؤال مناســب اســت در قالــب دوعنــوان بــه موضــوع 
بپردازیــم.

جمهوریت نظام

حکومــت اســامی در ایــران، جمهــوری اســت، ایــن شــکل از حکومــت، نشــان دهنــده 
نوعــی از حکومــت انتخابــی اســت کــه مــردم در آن حــق تعییــن سرنوشــت دارنــد.
قانــون اساســی جمهــوری اســامی بــه صراحــت ایــن حــق را بــه رســمیت شــناخته 
می گویــد: حاکمیــت مطلــق بــر جهــان و انســان از آن خداســت و هــم او انســان را بــر 

سرنوشــت اجتماعــی خویــش حاکــم ســاخته اســت.1
ملــت مســلمان ایــران ایــن حــق را از مجــرای انتخابــات و نهادهــای سیاســی منتخــب 
خویــش اعمــال می کنند.ایــن انتخــاب بــه دو شــکل صــورت می گیــرد؛ یکــی مســتقیم 
و دیگــری غیــر مســتقیم.بعضی از نهادهــای سیاســی بــا انتخــاب مســتقیم ملــت ایجــاد 
می گردد.نمایندگــی مجلــس2 و ریاســت جمهــوری3 از ایــن نــوع اســت، ولــی برخــی 
دیگــر بــه شــکل غیــر مســتقیم و بــا واســطه انتخــاب می گردند.رهبــری و ریاســت قــوه 
قضائیــه بــه ایــن شــیوه از ســوی مــردم گزینــش می شــوند.رهبر را خبــرگان انتخــاب 
می کنــد،4 در حالــی کــه خــود برگزیــده مــردم اســت و ریاســت قــوه قضائیــه نیــز از 

ســوی رهبــری برگزیــده می شــود5 کــه خــود بــه یــك واســطه بــه مــردم می رســد.
بدیــن ترتیــب ماحظــه می کنیــم کــه مدیریــت سیاســی در کشــور جمهــوری اســامی 
 برگزیــده مردم انــد و هیــچ مدیــر و مســئولی نیســت کــه بــه نحــوی بــه انتخــاب 

ً
تمامــا

و گزینــش مــردم برنگــردد.

1. اصل پنجاه وششم قانون اساسی جمهوری اسامی.
2. اصل شصت و دّوم قانون اساسی.

3. اصل یکصدوچهاردهم، قانون اساسی.
4. اصل یکصدوهفتم، قانون اساسی.

5. اصل یکصدوپنجاه وهفتم، قانون اساسی.
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استقالل نهادهای اساسی كشور و پاسخگویی مسئولین

در اصــل پنجاه وهفتــم قانــون اساســی، ضمــن بیــان قــوای حاکــم و نهادهــای اساســی 
حاکمیــت ملــت )قــوه مقننــه، قــوه مجریــه و قــوه قضائیــه( بــر اســتقال آن هــا از 
یکدیگــر تصریــح شــده اســت.منظور از اســتقال قــوا ایــن اســت که هیچ کــدام از آن ها 
 در کار دیگــری دخالــت کنــد و هــر کــدام بایــد 

ً
نمی تواننــد بــه طــور مســتقیم و رأســا

بــه طــور جداگانــه و بــدون اعمــال نفــوذ قــوه دیگــر، وظایــف خــود را انجــام داده، 
اختیــارات خــود را بــه کار بگیرد.کســانی کــه اســتقال قــوا را مطــرح کرده انــد،در واقع 

اســاس آن را حفــظ آزادی هــا و نفــی دیکتاتــوری دانســته اند.1
در مجمــوع می تــوان گفــت مــا در ســاختار قــدرت سیاســی جمهــوری اســامی، نهــادی 
کــه ریشــه در انتخــاب و گزینــش مــردم نداشــته باشــد، نداریــم و همــه مدیــران عالــی 
و نهادهــا یــا بــه شــکل مســتقیم یــا بــه شــکل غیــر مســتقیم انتخابــی اســت و بــه مــردم 
بــر می گــردد و مــا در جمهــوری اســامی ایــران مقامــی کــه پاســخگو نباشــد، نداریــم.
بــرای این کــه هیــچ ابهامــی باقــی نمانــد، جایــگاه قانونــی رهبــری بــه عنــوان باالتریــن 
مقــام در ســاختار قــدرت سیاســی جمهــوری اســامی، از ایــن نقطه نظــر مــورد بررســی 
قــرار می دهیم.ماحظــه کنیــد؛ قانــون اساســی جمهــوری اســامی، بــرای ولــی فقیــه 
وظایــف و مســئولیت های ســنگین و متعــددی قائــل شــده اســت.2 ایــن مســئولیت ها 
بــه طــور طبیعــی او را در مقــام پاســخگویی نیــز قــرار می دهد.ایــن وجــه ممیــزه مهّمــی 
میــان مقــام ســلطنت موروثــی و والیــت فقیــه از نظــر قانــون اساســی است.براســاس 
قانــون اساســی مشــروطه، هیــچ مســئولیتی متوجــه شــاه نبــود، او بایــد تنهــا ســلطنت 
می کــرد و نــه حکومــت و بــر ایــن اســاس انتقــاد و ســؤال از شــاه نیــز موضوعیــت 
پیــدا نمی کــرد و بــا اتــکاء بــه قانــون اساســی از هرگونــه پاســخگویی مبــرا بــود، ولــی 
ــی  ــری و ول ــون اساســی نظــام جمهــوری اســامی مســئولیت هایی را متوجــه رهب قان
فقیــه ســاخته و بــه همیــن دلیــل او را موظــف بــه پاســخگویی نیــز کــرده اســت.اصل 

1. زنجانــی، عمیــد، مبانــی فقهــی کلیــات قانــون اساســی جمهــوری اســامی، جهــاد دانشــگاهی، 1362، صــص 204 
ـ 203.

2. اصل یکصدو دهم، قانون اساسی.
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یکصدوهفتــم بــر ایــن موضــوع تصریــح کــرده اســت کــه رهبــر منتخــب خبــرگان والیت 
امــر و همــه مســئولیت های ناشــی از آن را بــه عهــده دارد و در برابــر قوانیــن بــا ســایر 

افــراد مســاوی اســت.1
رهبــر معظــم انقــاب نیــز در یکــی از بیانــات رســمی خــود، ضمــن برشــماری رنج هــای 
ملت ایران در طول قرن های متوالی ســلطه شــاهان می فرمایند: »در نظام اســامی، 
اعتبــار همــه مســئوالن بــه ایــن اســت کــه خــود را کمربســته دیــن خدا و مجــری قوانین 
و متعهــد بــه قانــون اساســی بدانند.مــردم ایــن را می خواهنــد و انتخــاب کرده انــد.
اگــر کســی قــدم کــج بگــذارد و از ایــن راه منحــرف شــود چــه خــود رهبــری باشــد، چــه 
رئیــس جمهــوری باشــد چــه دیگــر مســئوالن، قبــل از آن کــه ســاز و کار اجرایــی بــرای 

کنــار گذاشــتن آن هــا بــه کار بیافتــد، خودشــان منعــزل و کنــار رفته انــد.«.2
راهکارهــای نظارتــی قانــون اساســی نیــز از جملــه مــواردی اســت کــه رهبــری را در 
مقــام پاســخگویی قــرار می دهد.اصــل یکصــد و یازدهــم بــه خبــرگان رهبــری وظیفــه 
می دهــد، در صــورت ناتوانــی یــا فقــدان برخــی از شــرایط، رهبــری را عــزل و برکنــار 
نمایند.طبــق اصــل یکصدوچهــل ودوم دارائــی رهبــر توســط رئیــس قــوه قضائیــه 
رســیدگی می شــود کــه افزایــش نیافتــه باشــد.اینها هــم نشــان دهنــده ایــن حقیقــت 
اســت کــه مــا رهبــر مســئول و پاســخگو داریم.نــه رهبــر غیــر مســئول و غیــر پاســخگو.
بدیهــی اســت وقتــی رهبــری بایــد در قبــال عملکــرد خــود پاســخگو باشــد.دیگر چــه 

مقامــی می توانــد از پاســخگویی امتنــاع ورزد.

1. مهندس میثمی، نشریه چشم انداز ایران، شماره 10، ص 7.
2. بیانات مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، تاریخ 11 / 5 / 80.
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بــا وجــود اینکــه انتخابــات وظیفــه هــر ایرانــی اســت بعضــی افــراد بــه دلیــل 
اینکــه حکومــت مــا حکومــت شایســته ای نیســت و تبعیــض در جامعــه وجــود دارد 

شــرکت نمــی کننــد چگونــه می تــوان ایــن افــراد را توجیــه کــرد؟ 
کننــد، در قالــب ســه  کــه در انتخابــات شــرکت نمــی  معمــواًل آن هایــی 
ــه  ــی ک ــه عمل ــا نظــام، هرگون ــر مخالفــت ب ــر اث ــد. عــده ای ب ــی ان ــل ارزیاب ــروه قاب گ
موجــب تقویــت نظــام شــود را نفــی می کننــد و از آنجایــی کــه انتخابــات نیــز موجــب 
 در آن شــرکت نمــی کننــد. 

ً
مشــروعیت بخشــی بــه نظــام کنونــی خواهــد شــد، طبیعتــا

عــده ای نیــز بــر اثــر تبلیغــات ســوء شــرکت نمــی کننــد کــه عــدم شرکتشــان، نــه بــه 
ــر تبلیغــات منفــی گــروه اول می باشــد.  ــا نظــام، بلکــه تحــت تأثی خاطــر مخالفــت ب
گاهــی سیاســی در انتخابــات  گــروه ســوم نیــز بــر اســاس بــی توجهــی و شــاید هــم ناآ

شــرکت نمــی کننــد چــون بــه اهمیــت ایــن شــرکت واقــف نیســتند.

بی تفاوتی سیاسی:

در علــوم سیاســی پدیــده ای را کــه در مقابــل مشــارکت سیاســی مطــرح می کننــد، بــی 
تفاوتــی سیاســی)PoliticalApathy( نــام دارد. البتــه بعضــی نیــز آن را بــی اعتنایــی، 
کنــاره گیــری یــا عزلــت سیاســی نیــز ترجمــه کــرده انــد. در مــورد علــل پیدایــش این نوع 
بــی تفاوتــی، بحــث گســترده ای وجــود دارد کــه بیشــتر در روانشناســی سیاســی مــورد 
ــه می شــود در مجمــوع، ســه دســته عوامــل  ــن حــال گفت ــا ای ــرد. ب ــرار می گی توجــه ق

روانشناســانه، اقتصــادی_ اجتماعــی و سیاســی در پیدایــش ایــن وضعیــت مؤثرنــد. 
از نظــر روانشناســی مشــاهده شــده کــه در شــرایطی کــه افســردگی، احســاس یــأس و 
احســاس تنهایــی در میــان عامــه مــردم یــا بخــش هایــی از آن هــا گســترش پیــدا کنــد، 

عزلــت سیاســی و بــی تفاوتــی سیاســی نیــز پدیــد می آیــد.
در خصــوص عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی، معمــواَل مشــاهده شــده کــه افزایــش 
گاهــی هــای سیاســی، افزایــش ثــروت و شهرنشــینی و  میــزان آمــوزش، بــاال رفتــن آ
باالخــره افزایــش دسترســی بــه ارتباطــات، میــزان بــی تفاوتــی سیاســی را کاهــش 
می دهــد. از نظــر سیاســی نیــز معمــواًل در رژیــم هایــی کــه مشــارکت سیاســی تشــویق 
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نمــی شــود و بــا تشــکیل گروه هــا و نهادهــای مســتقل مخالفــت می شــود، مشــارکت 
ــز محــدود اســت.«1 سیاســی نی

بــا توجــه بــه نــکات ذکــر شــده می تــوان نتیجــه گرفــت کــه علــت اصلــی کنــاره گیــری 
بخشــی از مــردم، بــی تفاوتــی سیاســی اســت کــه ایــن بــی تفاوتــی، محصــول عوامــل 
روانــی، اقتصــادی و سیاســی می باشــد. بــا ایــن حــال، می تــوان بخشــی از همیــن 

مخالفیــن را بــا اســتدالل، راضــی بــه شــرکت در انتخابــات کــرد.

اول:

ــی  ــه منکــر برخــی ب ــرد ک ــع ک ــح، قان ــه صحی
ّ
ــا ادل ــراد را ب ــه اف ــن گون ــد ای ــداء بای ابت

عدالتی هــا و تبعیض هــا در ســطوح جامعــه نیســتیم، امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن 
تبعیض هــا در نظــام اســامی یــك امــر ناخواســته و تحمیلــی اســت کــه بایــد بــا آن 
برخــورد شــود. علــت اصلــی شــکل گیــری نظامــی بــه نــام »جمهــوری اســامی ایــران« 
ایجــاد و اجــرای عدالــت اســت. حــال اگــر در برخــی ســطوح جامعــه مــا، برخــی از 
مدیــران تبعیضــات ناروایــی را ِاعمــال می کننــد، ایــن مســئله را نبایــد بــه تمــام ارکان 
، مســئولین درجــه اول نظــام، از ایــن اّتهــام مبــری هســتند و 

ً
نظــام تســّری داد. قطعــا

ــر رفــع تبعیــض و بــی عدالتــی در جامعــه اســتوار شــده  تمــام تــاش و ســعی آنــان ب
اســت.

دوم:

در مرحلــه بعــد بایــد بــه ایــن گونــه افــراد گفــت که بــر فرض هــم ایراداتی بر حکومت 
وارد باشــد. تبعیــض در آن وجــود داشــته باشــد، آیــا ایــن امــر موجــب خواهــد شــد تــا 
ــی خــود کــه همانــا شــرکت در انتخابــات و اســتیفای حقــوق خــود 

ّ
از حــق قانونــی و مل

اســت، بگذریــم؟! اصــًا در یــك جامعــه ای _ بــر فــرض _ تبعیــض وجــود داشــته باشــد، 

1. انتخابــات ریاســت جمهــوری؛ مظهــر اقتــدار ملــی، گــروه تحقیــق دفتــر سیاســی ســازمان عقیدتــی سیاســی نیــروی 
انتظامــی، چــاپ اول، 1380، صــص 23-21. 
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در ایــن صــورت شــرکت در انتخابــات امــری الزم اســت چــرا کــه می توانیــم بــا انتخــاب 
کنــار بزنیــم و حکومــت  انســان هــای شایســته، مدیــران ناصالــح و غیــر متعهــد را 
شایســته ای را بــر روی کار آوریــم. آیــا بــا کنــاره گیــری از انتخابــات و بــا شــرکت نکــردن 
در انتخابــات، مشــکات حکومــت حــل می شــود؟! آیــا بــا عــدم حضــور مــا در صحنــه، 
آن عــده از مدیــران ناصالــح بــا دلگرمــی بیشــتر، بــه تبعیــض هــای نــاروای خــود ادامــه 

نخواهند داد؟ 

سوم:

ــد،  ــات شــرکت نمــی کنن ــه هــای مختلــف در انتخاب ــه بهان ــه ب ــه آن هایــی ک ــد ب بای
متذّکــر شــد کــه شــرکت در انتخابــات یــك حــق و یــك وظیفــه ملــی و اســامی اســت و 
بــی تفاوتــی در مقابــل ایــن حــق، خیانــت بــه اســام و کشــور اســت. همانطوریکــه 

حضــرت 
ــت شــریف بداننــد کــه انحــراف از ایــن امــر 

ّ
امــام خمینــی؟هر؟ معتقدنــد که:»بایــد مل

ــه اســام و کشــور اســت و موجــب مســئولیت  ــات[ خیانــت ب مهــم اســامی ]انتخاب
عظیــم اســت«1

چهارم:

بایــد از منظــر »شــرعی« بــه آنــان خاطــر نشــان کــرد کــه شــرکت در انتخابــات یــك امــر 
شــرعی و دینــی اســت و شــرکت نکــردن در آن حــرام اســت. ایــن ســخن را می تــوان بــا 
اســتناد بــه کام برخــی از بــزرگان بیــان نمــود. بــه عنــوان نمونــه حضــرت امــام؟هر؟ 
ــف، همــان طــور کــه 

ّ
معتقدنــد که:»بایــد همــه شــما، همــه مــا، زن و مــرد، هــر مکل

ــن  ــد«. 2همی ــد سرنوشــت خــودش را تعییــن کن ــد، همــان طــور بای ــد نمــاز بخوان بای
طــور می تــوان بــه فتــوای بســیاری از مراجــع کنونــی اشــاره نمــود کــه در آســتانه هــر 
ــه  ــدان خــود و عمــوم مــردم را ب

ّ
ــران، مقل ــی در نظــام جمهــوری اســامی ای انتخابات

1. صحیفه نور، ج 12، ص 3.
2. پیشین، ج 15، ص 168.
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شــرکت در ایــن امــر فــرا می خواننــد و ایــن مســئله را یــك تکلیــف شــرعی و دینــی 
قلمــداد می نماینــد.

پنجم:

یــك جهــت قضیــه هــم بــه خــود مســئولین و همــه دلســوزان نظــام برمــی گــردد. اگــر 
فضــای کشــور در آســتانه هــر انتخاباتــی، ســالم و رقابتــی باشــد و اگــر ایــن فضــا، آرام 
 
ً
و دلنشــین باشــد و مــردم هــم احســاس کننــد کــه رأی آنــان نافــذ و مؤثــر اســت، قطعــا
ــد شــد. حضــرت  ــات تشــویق خواهن ــه ســمت شــرکت در انتخاب ــردم ب بســیاری از م
آیــت اهلل خامنــه ای، در ایــن مــورد می گوینــد:»... کاری کنیــم کــه فضــای کشــور در 
آســتانه انتخابــات، یــك فضــای معتــدل، آرام و دلنشــین باشــد، تــا مشــوق مــردم بــرای 
انتخابــات شــود«.1 بــی گمــان؛ هروقــت فضــای کشــور در آســتانه انتخابــات، ســالم 
ــن امــر مهــم بیــش از پیــش  ــرای شــرکت در ای ــر مســموم باشــد، رغبــت مــردم ب و غی

خواهــد بــود.
امــا بایــد دانســت برخــی هــم کــه از اســاس بــا ایــن نظــام مخالفنــد و بــا هرگونــه عمــل 
کــه موجــب تقویــت و تحکیــم و نظــام جمهــوری اســامی شــود، مخالفنــد بــا هیــچ 
 بحــث و 

ً
اســتدالل و منطقــی، راضــی بــه شــرکت در انتخابــات نخواهنــد شــد و طبیعتــا

مناظــره بــا ایــن گونــه افــراد، غیــر مؤثــر و بیهــوده اســت.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

انتخابات و مردم، علی شیرازی، مؤسسه فرهنگی خادم الرضا، قم، 1382.
ــی، گــروه تحقیق دفتر سیاســی ســازمان 

ّ
انتخابــات ریاســت جمهــوری؛ مظهــر اقتــدار مل

عقیدتــی سیاســی نیــروی انتظامی، تهــران، 1380.

1. روزنامه کیهان، 1383/6/9.
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بــاال رود و حضــور  انتخابــات  مــردم در  انگیــزه مشــارکت  کــه  ایــن  بــرای 
کــرد؟  حداکثــری آنــان در انتخابــات شــکل بگیــرد چــه بایــد 

انتخابــات عرصــه مشــارکت مــردم و نمایانگــر قــدرت مردمــی و پشــتوانه 
ــرد و  ــات شــکل بگی ــزان مشــارکت بیشــتری در انتخاب ــه هــر می ــی نظــام اســت و ب مل
حضــور گســترده تــری را در ایــن عرصــه از ســوی مــردم شــاهد باشــیم، نظام از پشــتوانه 
مســتحکم تــری برخــوردار خواهــد بــود و در ادامــه مســیرخویش بــا صابــت و قــدرت 
بیشــتری حرکــت خواهــد نمود.اهمیــت و جایــگاه ویــژه انتخابــات موجــب شــده کــه 
دشــمنان نظــام اســامی، تمامــی تــاش خویــش را بــه کار بگیرنــد تــا مــردم را نســبت 
ــا بدیــن وســیله نظــام را از ایــن  ــد ت ــات دلســرد و مأیــوس نماین ــه شــرکت درانتخاب ب
پشــتوانه قــوی محــروم ســازند و بتواننــد در رونــد حرکــت نظــام خلــل وارد نماینــد از 
ایــن رو بــرای خنثــی نمــودن توطئــه دشــمنان بایــد تدابیــر و راهکارهایــی اندیشــید کــه 
انگیــزه مشــارکت مــردم در انتخابــات افزایــش پیــدا نمایــد و زمینــه حضــور حــد اکثــری 

آنــان فراهــم گــردد.
مهمتریــن راهکارهــای افزایــش مشــارکت عمومــی و حضــور حــد اکثــری مــردم در 

انتخابــات عبارتنــد از:
گاهــی بخشــی و بصیــرت افزایــی در مردم، نقش  گاهــی بخشــی وبصیــرت افزایــی ؛ آ آ
مؤثــری در افزایــش مشــارکت مردمــی در انتخابــات دارد.مــردم اگــر درک صحیحــی از 
موقعیــت و جایــگاه کشورداشــته باشــند و حساســیت انتخابــات ریاســت جمهــوری و 
نقــش آن را در پیشــبرد اهــداف و برنامــه هــای کشــور و ناکامــی دشــمنان در دســتیابی 
بــه اهــداف خویــش بشناســند، بــه یقیــن در عرصــه انتخابــات حضــور پــر رنگــی پیــدا 
ــد کــه نظــام  گاهــی پیــدا نماین ــه ایــن واقعیــت آ ــد نســبت ب ــد کرد.مــردم بای خواهن
جمهــوری اســامی کــه بــر پایــه فرهنــگ نــاب اســامی شــکل گرفتــه اســت، بــا وجــود 
کارشــکنی هــای  مشــکات و ضعــف هایــی مدیریتــی و داخلــی و دشــمنی ها و 
خارجــی توانســته اســت در مســیر پیشــرفت گام برداشــته و بــه دســتاوردها ی ارزنــده 
ای در عرصــه هــای مختلــف دســت یابــد و افــق روشــنی را فــرا روی کشــور روشــن 
نمــوده اســت کــه ادامــه ایــن مســیر بــه جــز بــا پشــتیبانی و همراهــی مــردم همانگونــه 
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کــه تــا کنــون چنیــن بــوده اســت، امــکان پذیــر نخواهــد بــود و انتخــاب رییــس جمهــور 
شایســته و نقــش مهمــی در رونــد حرکــت کشــور خواهــد داشــت و همیــن پیشــرفت ها 
و حرکــت رو بــه رشــد کشــور ســبب شــده کــه دشــمنان نظــام از جایگاه نظــام جمهوری 
اســامی و تأثیــر گــذاری آن و تبدیــل شــدن ان بــه الگویــی بــرای کشــورهای اســامی 

احســاس خطــر نماینــد و تــاش خویــش را بــرای دشــمنی بــا آن بــه کار بندنــد.
مــردم بایــد بداننــد کــه حضــور آنــان در صحنــه، خنثــی کننــده بســیاری از توطئــه هــای 
کشــور بــه ارمغــان خواهــد آورد.امــروز  دشــمنان بــوده و امنیــت بیشــتری را بــرای 
شــاهدیم کــه چگونــه قدرتهــای غربــی در برابــر دســتیابی کشــور مــا بــه فنــاوری صلــح 
ــس اتمــی،  ــت مقــررات آژان ــا وجــود همــه اعتمــاد ســازی ها و رعای ــز هســته ای ب آمی
ایســتادگی نمــوده و کارشــکنی می کننــد و حاضــر بــه رســمیت شــناختن حــق طبیعــی 
کشــور مــا در ایــن عرصــه نیستند.روشــن اســت کــه حضــور پــر شــور و حــد اکثــری مــردم 
در عرصــه انتخابــات پیــام روشــنی بــرای ایــن کشــورها خواهــد داشــت و قــدرت برتری 

را بــرای کشــور مــا بــه ارمغــان خواهــد آورد و آنــان را در تنگنــا قــرار خواهــد داد.
گســترده  مــردم در  مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد:» گســترش مشــارکت و حضــور 
انتخابــات اهمیــت دارد.شــور انتخاباتــی در کشــور و حضــور مــردم پــای صندوقهــای 
ــر کنــد؛ می توانــد دشــمن را ناامیــد کنــد؛  رأی می توانــد تهدیدهــای دشــمنان را بی اث
ــن را  ــز مــا در همــه  نقــاط کشــور ای ــن کند.ملــت عزی ــد امنیــت کشــور را تأمی می توان
بداننــد؛ حضــور گســترده  آن هــا در پــای صنــدوق رأی، در آینــده  کشــور تأثیــر دارد؛ در 
امنیــت، در اســتقال، در ثــروت ملــی، در اقتصــاد، در همــه  مســائل مهــم کشــور تأثیــر 

می گــذارد.«1
شــناخت و درک احســاس مؤثــر بــودن مــردم از رأی خویش:طبــق اصــل ششــم قانــون 
اساســی در جمهــوری اســامی ایــران امــور کشــور بایــد بــه اتــکای آرای عمومــی اداره 
ــر  ــدگان مجلــس، اعضــای شــوراها و نظای شــود از راه انتخــاب رئیــس جمهــور، نماین
گاهــی و شــناخت مــردم از نقــش مؤثرشــان در اداره کشــور و تعییــن  این هــا و...لــذا آ

1. پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حرم مطهر رضوی، 92/1/1
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سرنوشــت کشــور می توانــد انگیــزه شــرکت در آنــان را افزایــش داده و هرگونــه ادعــای 
بــی فایــده بــودن رأی مــردم و اتهــام نمایشــی بــودن و بــی اثــر بــودن آرای آن هــا 
می توانــد میــزان مشــارکت مــردم را تضعیــف و رو بــه کاســتی ببــرد بــرای همیــن توجیه 
مــردم در خصــوص میــزان نقــش و تأثیــری کــه در اداره آینــده سیاســی کشــور دارنــد و 
ملمــوس کــردن ایــن نقــش و حــق آنــان در تعییــن سرنوشــت سیاســی کشــور می توانــد 

میــزان مشــارکت را بــه مراتــب افزایــش دهــد.
شــفافیت، صداقــت و اطمینــان بخشــی ؛ یکــی از عوامــل افزایــش مشــارکت مردمــی، 
ایجــاد فضــای شــفاف و بــه دور از ابهــام، صادقانــه و اطمینــان بخشــی بــه مــردم 
مشــارکت  و  بــه حضــور  می توانــد  در صورتــی  انتخاباتــی  هــای  می باشــد.رقابت 
حداکثــری مــردم بیانجامــد کــه از شــفافیت و صداقــت الزم برخوردارباشــد و از هــر 
گونــه عــوام فریبــی و شــعار زدگــی پرهیــز شــود و بــرای بــرون رفــت از مشــکات و 
حرکــت کشــور برنامــه هــای روشــن، کاربــردی وشــفاف ارائــه داده شــود ومــردم ایــن 
اطمینــان را پیــدا نماینــد کــه افــرادی کــه پــا در عرصــه انتخابــات گــذارده انــد، عــزم 
و اراده جــدی و برنامــه روشــنی بــرای برطــرف نمــودن مشــکات کشــور وشــکوفایی 
ــان  ــی از ســوی نامزدهــا و جری ــن اطمینان ــه چنی ــی ک بیشــتر آن دارا هســتند.در صورت
هــای سیاســی کشــور بــرای مــردم ایجــاد شــود، شــاهد حضــور حــد اکثــری آنــان در 

عرصــه انتخابــات خواهیــم بــود.
پرهیــز از ســیاه نمایــی شــرایط کشــور ؛ هــر چنــد وجــود برخــی ازمشــکات بــه ویــژه 
نیســت،  انــکار  قابــل  قیمت هــا  نوســانات  و  تــورم  گرانــی،  اقتصــادی،  مشــکات 
امــا نامزدهــای انتخاباتــی و طرفــداران آنــان بایــد از ســیاه نمایــی و بــزرگ نمایــی 
مشــکات کشــور و نادیــده انگاشــتن اقدامــات و عملکردهــای مثبــت پرهیــز نماینــد 
و بــا ارزیابــی منصفانــه و منطقــی از شــرایط کشــور، بــرای برطــرف شــدن مشــکات 
چــاره اندیشــی نمــوده و برنامــه روشــنی ارایــه دهند.بــه هــر حــال دولــت های گذشــته 
دارای نقــاط ضعــف و قوتــی بــوده انــد کــه در ارزیابــی وضعیــت کلــی کشــور بایــد بــه 
مجموعــه ایــن نقــاط توجــه شــود و بــرای برطــرف نمــودن نقــاط ضعــف و کاســتی ها 
و تقویــت نقــاط مثبــت راهکارهایــی معرفــی گردد.ســیاه نمایــی وضعیــت کشــور 



استفتائات انتخاباتی  گاهانه239239 مشارکت و انتخاب آ

ضمــن اینکــه انگیــزه مشــارکت را در مــردم کاهــش خواهــد داد.دانســته یــا نادانســته 
حرکــت درراســتای اهــداف دشــمنان محســوب خواهــد شــد.

ــر در  ــرون رفــت از مشــکات ؛ از عوامــل مؤث ــرای ب برنامــه و راه حــل هــای روشــن ب
ــه  ــان، ارای ــری آن ــری حضــور حــد اکث ــزه مشــارکت در مــردم و شــکل گی ــش انگی افزای
برنامــه و راه حــل روشــن نامزدهــای انتخاباتــی بــرای بــرون رفــت از مشــکات کنونــی 
کشــور و پرهیــز از کلــی گویــی و ابهــام گویــی در ایــن زمینــه اســت.مردم بایــد دربرنامه 
هــای نامزدهــای انتخاباتــی، راه حــل و برنامــه هــای روشــن و ملموســی را بــرای 
برطــرف شــدن مشــکات کنونــی کشــور مشــاهده نماینــد تــا انگیــزه آنــان بــرای حضــور 
در انتخابات و بهتر شــدن شــرایط کشــور و برطرف شــدن مشــکات آن افزایش پیدا 

نمایــد.
حضــور ســایق و گرایــش هــای متنــوع بــا پرهیــز از جنــاح بــازی هــای سیاســی ؛ حضــور 
ســایق و گرایــش هــای سیاســی متنــوع و معتقــد بــه نظــام موجــب ایجــاد شــور و 
نشــاط فضــای انتخاباتــی و فضــای رقابتــی در کشــور شــده و ایــن عاملی بــرای افزایش 
مشــارکت مردمــی خواهــد بود.البتــه ایــن تنــوع نبایــد بــه گونــه ای باشــد کــه بــه جنــاح 
بــازی سیاســی و رقابــت هــای خســته کننــده منجــر شــود و اعتمــاد مــردم را بــه صداقت 
جریان هــا و گروههــای سیاســی متزلــزل نمایــد و مــردم را دچارســردرگمی در تصمیــم 

گیــری نمایــد.
نقش مطبوعات و رســانه ها در ایجاد فضای رقابتی مناســب:مطبوعات و رســانه های 
عمومــی می تواننــد نقــش مهمــی در ایجــاد انگیــزه و هیجان ســالم انتخاباتــی در میان 
ــی، برنامه هــا و  ــا نامزدهــای انتخابات ــا آشــنا ســازی مــردم ب ــد و ب مــردم ایجــاد نماین
ــه دور از  ــه و ب ــی عادالن ــح وایجــاد فضــای رقابت ــان و گزینــش نامــزد اصل اهــداف آن
جنجــال آفرینــی، بســتر مناســبی را بــرای حضــور حداکثــری مــردم فراهــم نماینــد.در 
ایــن زمینــه رســانه ملــی، از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت و بــا توجــه بــه گســتره و 
پوشــش عمومــی ایــن رســانه و تأثیــر گــذاری آن در میــان مــردم، ایــن رســانه می توانــد 
بــا برنامــه ریــزی دقیــق و برگــزاری مناظــرات شــفاف انتخاباتــی، نقــش مهمــی را در 

افزایــش انگیــزه مشــارکت عمومــی ایفــا نمایــد.
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ــوان ادای تکلیــف خواســته  ــه عن چــرا همیشــه مشــارکت و انتخــاب مــردم ب
می شــود و مشــارکت مــردم کمتــر بــه عنــوان حــق تلقــی می گــردد؟ 

قبــل از پاســخ ســئوال، الزم اســت رابطــه حــق و تکلیــف، در مباحــث حقوقــی 
شــناخته شــود تــا بتوانیــم ایــن مطلــب را خــوب ازریابــی کنیم.هــر تکلیفــی در مقــررات 
حقوقــی، مــازم بــا حقــی اســت کــه بــرای دیگــران در نظــر گرفتــه شــده اســت و هــر 
حقــی نیــز بــرای دیگــران تکلیفــی را بــه همــراه دارد.از ایــن رو می گوینــد: حــق و 
تکلیــف دو مفهــوم متــازم وبــه یــك معنــی دو روی یــك ســکه اند.وقتی می گوییــم: 
کســی حقــی دارد ایــن درســت بــه ایــن معنــی اســت کــه دیگــران تکلیــف دارنــد حــق 
او را محتــرم بشــمارند.و نیــز اگــر گفتــه شــود افــراد نبایــد در مــال کســی بــدون اذن او 
تصــرف کننــد، ایــن بــدان معنــی اســت کــه مالــك حــق تصــرف و بهــره وری دارد.البتــه 
تــازم حــق و تکلیــف در مقــررات حقوقــی بــه دو گونــه اســت: نخســت آنکــه هــر گاه 
 تکلیفــی بــرای دیگــران نیــز خواهــد بــود 

ً
حقــی بــرای کســی در نظــر گرفتــه شــود، طبعــا

و بــر عکــس.دوم آنکــه هــر گاه حقوقــی بــرای کســی یــا کســانی در نظــر گرفتــه شــود 
 در ازای آن حقــوق و امتیازهــا، بــر همــان افــراد، یــك رشــته تکالیفــی هــم ثابــت 

ً
طبعــا

ــود:  ــی دوم بیشــتر مــورد بحــث مــا خواهــد ب ــه معن ــازم ب ــن ت ــر عکس.ای اســت و ب
زیــرا چنیــن نیســت کــه بــرای شــخص یــا اشــخاصی تنهــا حقــوق و مزایــا جعــل شــود، 
ــه شــده اســت: بســیاری از حقــوق  ــن رو گفت ــچ تکلیفــی نداشــته باشــند.از ای ــا هی ام
اجتماعــی افــراد در برابــر تکالیفــی اســت کــه بــر عهــده آنــان گــذارده شــده اســت و 
یــا بــر عکــس، بنابرایــن؛ هــر تکلیــف و مســؤولیتی مســتلزم حقــی اســت و هــر حقــی، 
ــری  ــی تکلیف پذی ــه توانای ــرادی ک  اف

ً
ــا ــال دارد.طبیعت تکلیــف و مســؤلیتی را بــه دنب

را دارنــد ولــی تــن بــه مســؤولیت نمی دهنــد نــه تنهــا حقــوق و مزایایــی بــرای آنــان 
 بــه خاطــر عــدم پذیــرش مســؤولیت مســتحق  مجــازات 

ً
ــا ــود بلکــه احیان نخواهــد ب

نیــز خواهنــد بــود.1 بــه دلیــل همیــن تــازم حــق و تکلیــف اســت کــه در مــاده 1168 
قانــون مدنــی آمــده اســت: »نگهــداری اطفــال هــم حــق و هــم تکلیــف اســت.« یعنــی 

1. قــدرت اهلل خسروشــاهی، مصطفــی دانــش پــژوه، فلســفه حقــوق، )انتشــارات مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام 
خمینی)قدس ســره( چــاپ پنجم،1380(صفحــه 25و 24.
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ــن اســت و از ســویی نگهــداری و سر پرســتی  از ســویی نگهــداری بچه هــا حــق والدی
ــر عهــده پــدر و مــادر اســت کــه هیــچ یــك از پــدر و مــادر حــق ندارنــد، از  تکلیفــی ب
ــا اینکــه »حضانــت« حــق والدیــن اســت بدیــن  نگهــداری کــودك خــودداری کنند.اّم
معناســت کــه کســی حــق مزاحمــت آنــان را نداشــته و نمی تواننــد آنــان را از نگهــداری 
فرزندشــان منــع نمایــد و یــا فرزنــد را از آن هــا گرفتــه و جــدا نمایــد و اینکــه گفتــه 
می شــود »حضانــت« یــك تکلیــف اســت بدیــن معناســت کــه پــدر و مــادر نمی تواننــد 
از حضانــت یعنــی نگهــداری و تربیــت فرزنــد خــود ســرباز زننــد لــذا در صــورت امتنــاع 
اجبــار خواهنــد شــد.بنابراین حضانــت فرزنــد، هــم حــق اســت بــه نفــع پــدر و مــادر 
ــا ذکــر ایــن مقدمــه روشــن  و هــم تکلیــف اســت بــه ضــرر آن هــا و بــه نفــع طفــل.1 ب
می گــردد کــه اگــر مشــارکت مــردم در سرنوشــت اجتماعــی خویــش بــه عنــوان ادای 
ــی نفــی حقــوق آن هــا نیســت.بلکه در  ــه معن ــز ب تکلیــف خواســته شــده اســت هرگ
عیــن حــال کــه دارای حــق و امتیــاز بــرای شــرکت در سرنوشــت خــود می باشــند، دارای 
تکلیــف و مســئولیت نیــز می باشــند، زیــرا حــق و تکلیــف بــا هــم مــازم هســتند.یعنی 
هــر تکلیــف و مســئولیتی مســتلزم حقــی اســت و هــر حقــی، تکلیــف و مســئولیتی را بــه 
دنبــال دارد.و اگــر بیشــتر بــه جنبــه تکلیفــی مشــارکت مــردم توجــه شــده اســت و کمتــر 
بــه جنبــه حــق بــودن آن پرداختــه شــده اســت، بــه جهت روشــنی حق بودن  آن اســت 
نــه بــه معنــی نفــی حــق آن ها.بــه عبــارت دیگر، مشــارکت مــردم در تعیین سرنوشــت 
خــود بــه عنــوان یــك حــق در تمــام کشــورها از جملــه کشــور مــا پذیرفتــه شــده اســت و 
لــذا وقتــی قانــون اساســی کشــورمان را مطالعــه می کنیم،می بینیــم، قانــون اساســی بــا 
تأکیــد بــر حاکمیــت ملــت در اصــل پنجــاه و ششــم، ضمــن اذعــان بــه حاکمیــت مطلق 
خداونــد مقــرر مــی دارد: »هــم او)خداونــد( انســان را حاکــم برسرنوشــت اجتماعــی 
خویــش ســاخته اســت.هیچ کــس نمی توانــد ایــن حــق الهــی را از انســان ســلب کنــد 
یــا در خدمــت منافــع فــرد یــا گروهــی خــاص قــرار دهــد« در ایــن ارتبــاط »مشــارکت 
مــردم در تعییــن سرنوشــت سیاســی، اقتصادی،اجتماعــی و فرهنگــی خویــش « بــه 
ــن  ــون اساســی مطــرح می گردد.بنابرای ــن در اصــل ســوم قان ــك اصــل بنیادی ــوان ی عن

1. حبیب اهلل طاهری، حقوق مدنی)5( )دفتر انتشارات اسامی وابسته به جامعه مدرسین ( ج3،ص326
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در جمهــوری اســامی ایــران مطابــق قانــون اساســی، امــور کشــور بایــد بــه اتــکاء آراء 
عمومــی اداره شــود و در اجــرای ایــن دســتورات کلــی اســت کــه مــردم در همه پرســی 
و انتحابــات رهبــری )غیــر مســتقیم( ریاســت جمهــوری، مجلــس شــورای اســامی 
و شــوراها می تواننــد مشــارکت فعــال و تعییــن کننــده ای داشــته باشــند.1 امــا ایــن 
حــق بایــد تــؤام بــا مســئولیت باشــد.و از ایــن مســئولیت و تکلیــف کمتــر بحــث شــده 
اســت و کمتــر توجــه شــده اســت، لــذا بــرای روشــن شــدن ایــن تکلیــف و بیــان اهمیــت 
ــوان ادای تکلیــف بــوده اســت و ایــن تأکیــد  ــر عن مشــارکت مــردم، تأکیــد بیشــتری ب
هرگــز بــه معنــی نفــی حقــوق مــردم در سرنوشــت خویــش نبــوده اســت.ضمن ایــن 
کــه بــر ایــن مســئولیت در قانــون اساســی کشــورمان بنــد 6 اصــل دوم نیــز بــه صراحــت 
تأکیــد کــرده اســت کــه جمهــوری اســامی ایــران، بــر پایــه ایمــان بــه » کرامــت و ارزش 
واالی انســانی و آزادی تــوأم بــا مســئولیت او در برابــر خداونــد « می باشــد.یعنی 
ــراد  ــی از ای ــات اجتماعــی، خال ــه حی ــدون توجــه ب ــردی، ب ــه ســعادت ف ــن ب پرداخت
نمی باشــد.و اســام دینــی اســت کــه اســاس آییــن خــود را بــر پایــه اجتمــاع قــرار داده 
اســت و در هیــچ شــأنی از شــؤون خــود نســبت بــه اجتمــاع بــی اعتنــا نبــوده اســت.
ــر و  ــه صب ــه 200/آل عمــران ضمــن دعــوت ب ــد در آی ــن جهــت اســت کــه خداون بدی
شــکیبایی فــردی، همکاری هــای اجتماعــی را بــرای زندگــی تــوأم بــا پرهیــزگاری، طلــب 
ــردم باشــد.بنابراین، اصــل کرامــت و ارزش  ــرای رســتگاری م ــه ای ب ــا مقدم ــد ت می کن
واالی انســانی وآزادی تــوأم بــا مســئولیت افــراد ملــت در برابــر خداونــد، شــرط ادامــه 
حیــات نظــام جمهــوری اســامی ایــران نیــز می باشــد و شــکی نیســت کــه غیبــت مــردم 
از صحنــه سیاســی، و عــدم توجــه بــه مســئولیت و تکلیــف خــود، می توانــد موجــب 
سســت شــدن و حتــی فروریختــن نظــام گــردد.2 عامــه محمــد تقــی جعفــری، اشــتراك 
همــه افــراد جامعــه را در تنظیــم حیــات اجتماعــی خــود یــك ضــرورت دانســته و از آن 
بــه عنــوان یــك تکلیــف مقــدس یــاد می کنــد و می گویــد: »ضــرورت شــرکت همــه افــراد 

1. ســید محمــد هاشــمی، حقــوق اساســی جمهــوری ایــران، )مجتمــع آمــوزش عالــی قــم، نشــر دادگســتر، چــاپ 
دوم،1378(ج1،ص223.

2. ســید محمــد هاشــمی، حقــوق اساســی جمهــوری ایران،)مجتمــع آمــوزش عالــی قــم، چــاپ دوم، 1378 ج1، 
ص104،ص103،ص102.
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ــه قــدری بدیهــی اســت  ــات سیاســی خــود، ب و گروه هــای جامعــه در سرنوشــت حی
کــه نیــازی بــه شــرح و بســط مفصــل نــدارد « 1ایشــان بــرای اثبــات مکلــف بــودن هــر 
انســانی بــه شــرکت در نظــم و مدیریــت حیــات اجتماعــی و فــردی خــود از دیــدگاه 
اســام از همــه دالئــل چهارگانــه معتبــر )قــرآن کریــم، ســنت، اجمــاع و عقــل ( بهــره 
بــرداری می نمایــد.در نتیجــه شــرکت مــردم در سرنوشــت خویــش نــه حــق تنهــا و نــه 
تکلیــف تنهاســت بلکــه هــم حــق وهــم تکلیــف می باشــد.و تأکیــد برتکلیف بــودن آن 
بــه جهــت مهــم بــودن جنبــه تکلیفــی آن و بدیهــی و روشــن بــودن حــق شــرکت در 
سرنوشــت خویــش بــوده اســت.برای مطالعــه بیشــتر می تــوان بــه کتــب ذیــل مراجعه 
نمود:الــف ـ محمــد تقــی مصبــاح یزدی، والیــت فقیــه، خبــرگان، )مؤسســه آموزشــی 
و پژوهشــی امــام خمینی؟هر؟،چــاپ ســوم،1377(ص20 تــاص25 ب ـ ابوالفضــل 
ــدا ( چــاپ  قاضــی شــریعت پناهــی، بایســته های حقــوق اساسی،)مؤسســه نشــر یل
اول،1373( ص278 و ص277 جـ  ســید محمــد طباطبائــی، تفســیر المیــزان، )بنیــاد 
علمــی و فکــری عامــه طباطبائــی ( ترجمــه محمــد رضــا صالحــی کرمانــی، چــاپ 

پنجــم، 1370( ج4 ـ ص157 تــا ص166.

1. محمد تقی جعفری، حکمت اصول سیاسی اسام، )بنیاد نهج الباغه، چاپ اول، 1369 ( ص94،ص93.
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چگونــه می گوییــد انتخابــات در ایــران آزاد اســت در حالــی کــه مانــع شــرکت 
مخالفــان در رقابــت هــای انتخاباتــی می شــوید؟ 

گــرو  گونــه قضــاوت و داوری در مــورد آزادی انتخابــات در ایــران، در  هــر 
مشــخص شــدن منظــور از انتخابــات آزاد و شــاخصه هــای آن اســت، تــا بــر اســاس آن 
بتوانیــم انتخابــات کشــورمان را بســنجیم.در مــورد آزاد بــودن انتخابــات، چنــد تلقــی 
و برداشــت مختلــف ممکــن اســت تصــور شــود کــه بــه ارزیابــی آن هــا و تبییــن معنــای 

ــم. ــات آزاد می پردازی ــح انتخاب صحی
برداشــت نخســت از آزاد بــودن انتخابــات ایــن اســت کــه انتخابــات آزاد، انتخاباتــی 
اســت کــه در آن همــه افــراد بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط و ویژگــی هــای خاصــی 
بتواننــد بــه عنــوان نامــزد انتخابــات مطــرح شــوند اشــکال عمــده ایــن برداشــت ایــن 
اســت کــه در ایــن صــورت هیــچ انتخاباتــی را نمی تــوان پیــدا کــرد کــه آزاد باشــد، زیــرا 
ــراى تصــدى مســئولیت هاى مهــم،  ــم ب ــزد تمامــی عقــاى عال در تمــام کشــورها و ن
ــه فــرد مــورد  ــه ب ــا هــم وظایــف محول ــژه اى در نظــر گرفتــه مــی شــود، ت شــرایط وی
نظــر بــه درســتی انجــام پذیــرد و هــم حقــوق و مصالــح شــهروندان در اثــر بــی کفایتــی 
مســئول برگزیــده پایمــال نگــردد، از ایــن رو امــروزه در فرآینــد انتخاباتــی کشــورها، 
شــرایط ویــژه اى بــراى انتخــاب شــوندگان در نظــر گرفتــه مــی شــود و عقــل و منطــق 
حکــم می کنــد کــه بایــد میــان افــرادی کــه نامــزد انتخابــات می شــود و مســئولیتی کــه 
قراراســت بــر عهــده بگیرنــد، تناســب وجــود داشــته باشــد و نمی تــوان بــدون در نظــر 
گرفتــن شــرایط و صاحیــت هــای عمومــی افــراد، بــه همــه افــراد اجــازه داد تــا نامــزد 

انتخابــات شــوند.
بــر ایــن اســاس، آزادی درانتخابــات نمی توانــد بــه معنــای آزادی بــدون قیــد وشــرط و 
در نظــر گرفتــن شــرایط، هــر چنــد شــرایط عمومــی، بــرای نامزدهــای انتخاباتــی باشــد 

و ایــن برداشــت از انتخابــات آزاد، صحیــح و منطقــی بــه نظــر نمــی رســد.
برداشــت دیگــر از انتخابــات آزاد، فقــدان نهــاد نظارتــی بــر انتخابــات اســت.در ایــن 
نــگاه، انتخاباتــی آزاد اســت کــه نهــاد نظارتــی بــرای تشــخیص صاحیــت داوطلبــان 
انتخاباتــی و نظــارت بــر رونــد انتخابــات وجــود نداشــته باشــد وانتخابــات ایــران چون 
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بــا نظــارت شــورای نگهبــان صــورت می گیــرد و صاحیــت هــای افــراد توســط ایــن 
شــورا تعییــن می گــردد و همــه افــراد نمی توانــد نامــزد انتخابــات شــوند، نمی توانــد 

انتخابــات آزاد باشــد.
ــه وجــود یــک سلســله ویژگــی هــا،  ــه از آنجــا ک ــن اســت ک ــن برداشــت ای مشــکل ای
شــرایط و توانایی هــا در افــراد بــرای عهــده دار شــدن مســئولیت ها الزم و ضــروری 
اســت، مرجعــی نیــز بایــد وجــود داشــته باشــد کــه وجــود این شــرایط را در افــراد احراز 
نماید.بــر ایــن اســاس، در همــه کشــورها نهــاد خاصــی مســئولیت نظارت بــر انتخابات 
و احــراز شــرایط داوطلبــان انتخابــات را بــر عهــده دارد.ایــن نهــاد رســمی عهــده 
دار بررســی وضعیــت و رونــد اجــراى انتخابــات و وجــود یــا عــدم شــرایط الزم در 
داوطلبــان مــی باشــد کــه در نتیجــه بــه تأییــد یــا رّد صاحیــت داوطلبــان مــی انجامــد.
بنابرایــن، نظــارت امــرى شــایع، عقایــی و قانونــی در تمامــی کشــورها و نظام هــاى 
موجــود دنیــا مــی باشــد بــه عنــوان مثــال یکــی از شــرایط معتبــر در کلیــه نظــام هــای 
حقوقــی جهــان ایــن اســت کــه کاندیــدای مــورد نظــر ســابقه کیفــری نداشــته باشــد و 
افــراد دارای ســوء ســابقه کیفــری از پــاره ای از حقــوق اجتماعــی، از جملــه انتخــاب 
شــدن بــرای مجالــس تصمیــم گیــری، هیــأت هــای منصفــه، شــوراها و غیــره محــروم 
ــرای احــراز ایــن شــرط و شــرایطی از ایــن قبیــل مخالــف  ــا وجــود مرجعــی ب انــد.1 آی

آزادی انتخــاب اســت؟
از ایــن رو نمی تــوان، فقــدان نهــاد نظارتــی را بــه عنــوان شــاخصه و معیــار انتخابــات 
آزاد برشــمرد زیــرا در ایــن صــورت نیــز نمی تــوان هیــچ انتخاباتــی را انتخابــات آزاد 
کشــورها مرجعــی رســمی مســئولیت برگــزاری  بــه هــر حــال در همــه  دانســت و 
انتخابــات و احــراز شــرایط داوطلبــان و نظــارت بــر رونــد انتخابــات را بــر عهــده 
ــه شــده  ــه شــرایط و راهکارهــای در نظــر گرفت خواهــد داشــت.البته روشــن اســت ک
در نظــام هــای سیاســی مختلــف بــه حســب نــوع نگــرش، مبانــی نظــری و ایدئولــوژی 
حاکــم بــر آن هــا متفــاوت باشــد، امــا در اصــل نظــارت و وجــود مرجعــی در ایــن زمینــه 

1. مصبــاح یــزدی، محمــد تقــی، پرســش ها و پاســخ هــا، قــم: مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینــی؟هر؟، 1380، 
ج3، ص 76
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بــا یکدیگــر تفاوتــی ندارنــد.
برداشــت ســوم از انتخابــات آزاد، آزادی همــه افــراد حتــی مخالفــان بــا اصــل آن نظــام 
سیاســی در انتخابــات اســت.بر ایــن اســاس، انتخاباتــی، انتخابــات آزاد محســوب 
می گــردد کــه همــه افــراد بــدون در نظــر گرفتــن اعتقــاد بــه مبانــی و اصــول نظــام 
سیاســی و قانــون اساســی آن کشــور بتواننــد نامــزد مســئولیت شــوند و بــرای انتخــاب 

شــدن تــاش نماینــد.
اشــکال چنیــن برداشــتی ایــن اســت کــه نتیجــه چنین نگاهــی نقض غــرض از انتخابات 
و سســت شــدن پایــه هــای نظــام سیاســی و اختــال در رونــد حرکــت کشــور خواهــد 
بود،چــه اینکــه معنــای شــرکت در انتخابــات و نامــزد شــدن بــرای انتخابــات، پذیــرش 
چارچــوب هــای حاکــم بــر آن نظــام سیاســی و قواعــد پذیرفتــه شــده در آن نظــام 
بــرای عهــده دار شــدن یــک مســئولیت  کشــور  کــه در یــک  سیاســی است.کســی 
داوطلــب می شــود در صورتــی کــه قانــون اساســی و چارچــوب هــای پذیرفتــه شــده آن 
کشــور را قبــول نداشــته باشــد، چگونــه می توانــد در آن مســئولیت بــه وظایــف خــود 
عمــل نماید.اگــر معنــای انتخابــات آزاد ایــن برداشــت اســت در هیــچ کشــوری چنیــن 
انتخاباتــی وجــود نــدارد و هیــچ نظــام سیاســی اجــازه نمــی دهــد کســانی کــه اصــل آن 
نظــام سیاســی و قانــون اساســی کشــور را قبــول نداشــته باشــند نامــزد چنیــن مســئولیت 
هایــی شــوند.در همــه نظــام هــای سیاســی رئیــس جمهــور و نماینــدگان مجلــس و...
ــون  ــه از کلیــت آن نظــام و اصــول آن و قان ــد ک ــاد می کنن پــس از انتخــاب، ســوگند ی
اساســی نگهبانــی و حراســت نماینــد آیــا از کســی کــه اعتقــادی بــه مبانــی یــک نظــام 

سیاســی نــدارد، می تــوان انتظــار داشــت کــه بــه چنیــن ســوگندی پایبنــد باشــد؟.
مقــام معظــم رهبــری در ایــن بــاره فرمودنــد:» درهیــچ جــای دنیــا بــه کســانی کــه 
بــه قانــون اساســی و اصــول آن کشــور معتقــد نیســتند، اجــازه نمــی دهنــد در بخــش 
حاکمیــت وارد شــوند.در کجــای دنیــا چنیــن اجــازه ای داده می شــود؟ آیــا در آمریــکا 
و انگلیــس و جاهــای دیگــر بــه کســی کــه بــا اصــول و ارزش هــای آمریکایــی مخالــف 
مبــارزات  در  می بینیــد  شــما  بیایــد؟  حکومــت  رأس  در  می دهنــد  اجــازه  اســت، 
ــاح برســر چیزهــای بســیار جزیــی  ــی شــان اختــاف بیــن دو حــزب و دو جن انتخابات
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تــر از ایــن حــرف هاســت...مگر در دنیــای دموکراســی اجــازه می دهنــد کــه کســانی 
کــه بــا اصــول و مبانــی یــک نظــام مخالفنــد بیاینــد داخــل حاکمیــت آن نظــام شــوند؟ 
هیــچ جــای دنیــا چنیــن اجــازه ای نمــی دهند.البتــه معلــوم اســت کــه مــا هــم اجــازه 
نمــی دهیــم کســانی کــه قانــون اساســی را قبــول ندارنــد، اینهــا بیاینــد در رأس نظــام 

جمهــوری اســامی قــرار بگیرنــد.1
ــان هــای  ــا و جری ــات آزاد، آزادی حضــور احــزاب، گروهه ــارم از انتخاب برداشــت چه
سیاســی مختلــف معتقــد بــه مبانــی و چارچــوب هــای پذیرفتــه شــده یــک نظــام 
سیاســی بــا ســایق و برنامــه هــای گوناگــون در عرصــه انتخابــات و رقابــت سیاســی 

ــه اســت. ــن زمین در ای
بــا روشــن شــدن نادرســتی و غیــر منطقــی بــودن برداشــت هــای ســه گانــه یــاد شــده از 
انتخابــات آزاد، می تــوان ایــن برداشــت را بــه عنــوان برداشــتی صحیــح و منطقــی از 
انتخابــات آزاد برشــمرد، زیــرا در ایــن نــگاه، فضــا و میــدان بــرای حضــور، فعالیــت و 
رقابــت احــزاب و جریــان هــای سیاســی بــا ســایق و افــکار مختلــف امــا باورمنــد بــه 
اصــول و مبانــی حاکــم بــر نظــام سیاســی، فراهــم می شــود و از همــه ظرفیت هــا و 

توانمنــدی هــای الزم بــرای پیشــرفت کشــور اســتفاده می گــردد.
در کشــور مــا آزادی انتخابــات بــه ایــن معنــا وجــود دارد و همــه احــزاب و جریــان 
هــای سیاســی کــه معتقــد بــه نظــام جمهــوری اســامی و مبانــی آن و قانــون اساســی 
هســتند، می تواننــد نامــزد معرفــی نمــوده و در عرصــه انتخابــات فعالیــت نماینــد و 
احــراز صاحیتــی کــه توســط شــورای نگهبــان در مــورد افــراد صــورت می گیــرد، چیــزی 
جــز احــراز پایبنــدی بــه اصــول و مبانــی نظــام و قانــون اساســی در افــراد نیســت.هر 
ــه  ــد ک ــن وا نمــود می کنن ــد دشــمنان و بدخواهــان نظــام جمهــوری اســامی چنی چن
وجــود نظــارت شــورای نگهبــان، آزادی انتخابــات را زیــر ســؤال می بــرد و برخــی از 
افــراد و گروههــای سیاســی نیــز ســخنان آنــان را تکــرار می کننــد، اّمــا احــراز دارا بــودن 
شــرایط عمومــی داوطلبــان و پایبنــدی بــه اصــول نظــام و قانــون اساســی از مــواردی 

ــر مقــام معظــم رهبــری، بیانــات در دیــدار اســاتید و دانشــجویان دانشــگاههای اســتان  1. پایــگاه اطــاع رســانی دفت
کرمــان، 84/2/19
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ــزان از نظــارت و احــراز  ــن می ــز ای ــن کشــورها نی ــه در نظــام هــای سیاســی ای اســت ک
صاحیــت مــورد قبــول بــوده و انجــام می شــود.مقام معظــم رهبــری فرمودنــد: » در 
انتخابــات، همــه  ســلیقه ها و جریانهــای معتقــد بــه جمهــوری اســامی بایــد شــرکت 
کننــد؛ ایــن، هــم حــق همــه اســت، هــم وظیفــه  همــه اســت.انتخابات مــال یــك 
ســلیقه  خــاص، مــال یــك جریــان فکــری و سیاســِی خــاص نیســت.همه  کســانی کــه بــه 
نظــام جمهــوری اســامی و بــه اســتقال کشــور معتقدنــد، بــه آینــده  کشــور اهمیــت 
می دهنــد، دلشــان بــرای منافــع ملــی می ســوزد، بایــد در انتخابــات شــرکت کننــد.
رو گردانــدن از انتخابــات، مناســب کســانی اســت کــه بــا نظــام اســامی مخالفنــد.«1
ایشــان بــه دنبــال طــرح »انتخابــات آزاد« توســط رســانه هــای بیگانــه و تکــرار آن 
ــد  ــات بای ــد انتخاب ــد: »هــی نگوین ــراد در داخــل کشــور، فرمودن توســط برخــی از اف
ــا  آزاد باشــد.خب، معلــوم اســت کــه انتخابــات بایــد آزاد باشــد.ما از اول انقــاب ت
کــدام  حــاال ســی و چنــد تــا انتخابــات داشــته ایم؛ کدامــش آزاد نبــوده اســت؟ در 
کشــور دیگــر، انتخابــات از آنچــه کــه در ایــران می گــذرد، آزادتــر اســت؟ کجــا صاحیتها 
ماحظــه نمــی شــود، کــه اینجــا روى ایــن مســائل هــی تکیــه بکننــد، هــی تکیــه بکنند، 
هــی بگوینــد، هــی تکــرار کننــد و یــواش یــواش ایــن ذهنیــت را بــه خیــال خودشــان 
در مــردم بــه وجــود بیاورنــد کــه خــب، ایــن انتخابــات فایــده اى نــدارد؟ ایــن یکــی از 
خواســته هاى دشــمن اســت.آن کســانی کــه در داخــل، ایــن حرفهــا را می زننــد، ممکن 
اســت غفلــت کنند.مــن می گویــم غفلــت نکنیــد، حواســتان باشــد، کار شــما جــدول 

مــورد نظــر دشــمن را پــر نکنــد؛ مقصــود او را تکمیــل و تتمیــم نکنــد.« 2

1. همان، بیانات در حرم مطهر رضوی، 92/1/1
2. همان، بیانات در دیدار مردم استان قم در سالروز قیام نوزده دی، 91/10/19
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چــه ضــرورت و فائــده ای دارد کــه مــردم رای بدهنــد و رئیــس جمهور انتخاب 
کنند.انتخــاب مــردم چقــدر می تواند در اداره کشــور اثرگذار باشــد؟ 

نظــام سیاســی مــا کــه از نــوع »جمهــوری اســامی« اســت مــردم در آن ســتون 
اصلــی هســتند کــه بــه تحقیــق بایــد گفــت اگــر ایــن مــردم در شــکل گیری،تثبیــت و 
ــز  ــا کنــون نی  انقابــی رخ نــداده و ت

ً
تــداوم انقــاب اســامی حضــور نداشــتند اساســا

تــداوم نیافتــه بود.ایــن حضــور بگونــه ای بــوده اســت کــه بطــور متوســط،ملت ایــران 
ــر  ــا کــم نظی ــوان آن را در دنی ــد کــه می ت ــزار کــرده ان ــات برگ در هــر ســال یــک انتخاب
دانســت لــذا بــرای ایــن کــه اهمیــت و فائــده رأی مــردم روشــن گــردد بــه چنــد نکتــه 

ــم اشــاره می کنی
کــه قانــون  اوال:اهمیــت و ضــرورت حضــور مــردم در انتخابــات تــا بدانجــا اســت 
اساســی، امــور نظــام را بــر آراء عمومــی مــردم مبتنــی دانســته و چنیــن می گویــد:»در 
جمهــوری اســامی ایــران امــور کشــور بایــد بــه اتــکاء آراء عمومــی اداره شــود،از راه 
انتخابات:انتخــاب رییــس جمهــور، نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی، اعضــای 
کــه در اصــول دیگــر ایــن  شــوراها و نظایــر اینهــا، یــا از راه همه پرســی در مــواردی 

قانــون معیــن می گــردد«1
ــون اساســی،دومین مقــام  ــر اســاس اصــل 113 قان ــا:از آنجــا کــه رئیــس جمهــور ب ثانی
 انتخــاب ایــن شــخصیت 

ً
رســمی کشــور پــس از مقــام رهبــری بشــمار می آیــد طبعــا

حقوقــی، بســیار مهــم می باشــد و از ایــن طریــق مــردم بطــور غیــر مســتقیم، در مســائل 
کشــور نقــش آفریــن بــوده و موثــر می باشــند.2

ثالثا:بــا دقــت در بیانــات امــام راحــل و همچنیــن رهبــر معظــم انقــاب، بخوبــی 
می تــوان تعییــن کننــده بــودن حضــور مــردم را در صحنــه انتخابــات هــای گوناگــون، 

بدســت آورد چنانکــه می فرمایــد:3
»حضور مردم  در انتخابات ،یکی از مهم ترین مظاهر اقتدار ملی است.« 

1. قانون اساسی؛اصل 6
2. همان:» پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است«

3. سی دی »حدیث والیت«
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امام؟هر؟ در جای دیگر می فرماید:
» اصل حضور مردم  در انتخابات ،حّتی از انتخاب اصلح هم مهم تر است.« 

زیــرا بنــا بــه فرمایــش امــام؟هر؟ » عظمــت ملــت ایــران را حضــور مــردم  در انتخابــات  
نشــان می دهــد.« و »حضــور مــردم  در انتخابــات  یکــی از همــان نمایشــهاى عــزم 

راســخ و قــدرت و تصمیــم ملــت ایــران اســت« 
کــه امــام خمینــی فرمودنــد:» توده هــاى مــردم ، اصــل  و  بــه همیــن دلیــل اســت 
تعیین کننــده و تصمیم گیرنده انــد و آن هــا هســتند کــه جریانهــا را هدایــت می کننــد. « 

ــه اســت.1 ــرده حضــور مــردم در صحن ــران را حفــظ ک و » آنچــه انقــاب و ای
ــر حضــور مــردم در  ــر گاهــی زمزمــه هــای عــدم تاثی ــه اگ ــد توجــه داشــت ک رابعا:بای
کــه  کشــور مطــرح می گــردد بــی شــک نقشــه ای اســت  انتخابــات در سرنوشــت 
همــواره پــس از انقــاب از ســوی دشــمنان ملــت ایــران مطــرح گردیــده اســت.لذا در 
ایــن جهت،رهبــری معظــم انقــاب در بیانــی چنیــن می فرمایند:»)دشمنان(همیشــه 
اطــراف عرصــه ى  مــردم  تــا  کننــد  کم فــروغ  را  مــا  انتخابات هــاى  کرده انــد  ســعی 

انتخابــات را خالــی بگذارند،بــه صندوقهــاى رأى اعتنائــی نکننــد«.2
خامسا:بر اساس نگاه دینی،انتخابات،هم حق مردم و هم تکلیفی شرعی می باشد.
در ایــن رابطــه رهبــری معظــم انقــاب در بیانــی چنیــن می فرمایند:»انتخابــات ، فقــط 
یــك پدیــده ى سیاســی نیســت. انتخابــات ، مظهــر حضــور مــردم، مظهــر احقــاق حــق  و 
مظهــر توانایــی و اقتــدار ملــی بــراى یــك کشــور اســت... هــم حــق  و هم تکلیــف مردم 
اســت کــه بیاینــد و سرنوشــت کشورشــان را به دســت خودشــان معّیــن کننــد؛ زیــرا کــه 

ــق بــه مردم اســت«.3
ّ
کشــور متعل

بنابرایــن بعیــد بــه نظــر می رســد کســی نســبت بــه اهمیــت و ضــرورت حضــور مــردم 
در انتخابــات ریاســت جمهــوری تردیــدی بــه خــود راه داده و آن را در اداره کشــور 

موثــر ندانــد.

1. صحیفه امام؛ج 17؛ ص 453
2. همان.
3. همان.
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چه ضرورتی دارد که در انتخابات شوراهای شهر و روستا شرکت کنیم؟ 
در پاسخ به این سوال توجه به چند نکته ضروری است:

اگــر هــر ایرانــی بخواهــد در تعییــن سرنوشــت کشــور مؤثــر باشــد، حضــور در انتخابــات 
شــوراهای اســامی یکــی از راههــای ایــن تاثیــر گــذاری اســت چــرا کــه در قانون اساســی 
در ایــن بــاب چنیــن آمــده اســت:»... شــوراها،مجلس شــورای اســامی، شــورای 
اســتان، شهرســتان، شــهر، محــل، بخــش، روســتا و نظایــر اینهــا از ارکان تصمیم گیــری 

و اداره امــور کشــورند.«1
در ایــن اصــل جایــگاه شــوراها در پیشــبرد امــور کشــور بخوبــی بیــان گردیــده اســت بــه 
ایــن دلیــل کــه آن هــا را از ارکان تصمیــم گیــری در اداره امــور کشــور می دانــد. از ایــن 
رو حضــور مــردم در انتخابــات شــوراها می توانــد در اداره صحیــح امــور، موثــر بــوده و 

تعییــن کننــده باشــد.
از ســوی دیگــر قانــون اساســی بــرای ایــن کــه بخوبــی بتوانــد اداره امــور را بــه مــردم 
واگــذار نماید)تــا همــگان در آن نقــش آفریــن باشــند( انتخــاب اعضــای شــوراها را 
از میــان مــردم هــر محــل می دانــد و می گویــد: »بــرای پیشــبرد ســریع برنامه هــای 
اجتماعــی، اقتصــادی، عمرانــی، بهداشــتی، فرهنگی، آموزشــی و ســایر امــور رفاهی از 
طریــق همــکاری مــردم بــا توجــه بــه مقتضیــات محلــی، اداره امــور هــر روســتا، بخــش، 
ــام شــورای ده، بخــش، شــهر،  ــه ن ــا نظــارت شــورایی ب ــا اســتان ب شــهر، شهرســتان ی
شهرســتان یــا اســتان صــورت می گیــرد کــه اعضــای آن را مــردم همــان محــل انتخــاب 

می کننــد«.2
ــه همــکاری مــردم از طریــق شــوراها  ــن اصــل پیشــبرد ســریع امــور جامعــه را ب در ای
ــن شــوراها از یــک ســوی و ارزش  ــگاه ای ــی بیانگــر جای ــن بخوب ــه ای دانســته اســت ک
حضــور مــردم در انتخابــات شــوراها می باشــد.لذا ایــن جاســت کــه ضــرورت و ثمــرات 

شــرکت در ایــن انتخابــات بــر کســی پوشــیده نمی مانــد.
اهمیــت تصمیمــات شــوراها: قانــون اساســی تمــام مقامــات دولتــی را بــه رعایــت آن ها 

1. قانون اساسی؛اصل 7.
2. همان؛اصل 100.
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مکلــف کــرده و چنیــن بیــان مــی دارد: »اســتانداران، فرمانــداران، بخشــداران و ســایر 
مقامــات کشــوری کــه از طــرف دولــت تعییــن می شــوند در حــدود اختیــارات شــوراها 

ملــزم بــه رعایــت تصمیمــات آن هــا هســتند«.1
بــی تردیــد اگــر شــوراها در جایــگاه رفیــع و مهمــی قــرار نداشــتند هیــچ گاه قانــون گذار 

مقامــات مســئول و دولتــی را بــه رعایــت تصمیمــات آن هــا نمــی نمود.
ــه مجلــس شــورای  ــه طــرح ب ــون اساســی،حق ارائ ــر شــده، قان گذشــته از مســائل ذک
اســامی را بــه شــورای عالــی اســتان ها داده و چنیــن تصریــح می کند:»شــورای عالــی 
اســتانها حــق دارد در حــدود وظایــف خــود طرحهایــی تهیــه و مســتقیما یــا از طریــق 
دولــت بــه مجلــس شــورای اســامی پیشــنهاد کنــد. ایــن طرحهــا بایــد در مجلــس مورد 

بررســی قــرار گیــرد«.2
بــرای تعییــن  ایــن اوصــاف در مجمــوع ضــرورت حضــور مــردم در انتخابــات  بــا 
سرنوشــت جامعــه بــر کســی پوشــیده نمــی مانــد چــرا کــه در نهایــت ایــن مــردم انــد 

کــه امــور خــود را تدبیــر و جهــت ســامان یافتــن آن برنامــه ریــزی می نماینــد.

1. همان؛اصل 103
2. قانون اساسی؛اصل 102
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چه عواملی می تواند مانع مشارکت مردم در انتخابات گردد؟ 
بــی گمــان؛ بررســی موانــع مشــارکت مــردم در انتخابــات و ارائــه راهکارهــای 
مثبــت در جهــت رفــع آن هــا، موجــب ازدیــاد شــور و حــال در ایــن انتخابــات خواهــد 
ــع پیــش روی شــرکت در  ــا بررســی موان ــا ب ــن نوشــتار ســعی شــده اســت ت ــود.در ای ب
انتخابــات بــه بــه تبییــن ایــن مشــکل پرداختــه و راهکارهــای در ایــن خصــوص ارائــه 

گــردد:
موانعــی کــه بــه طــور معمــول از اجــرای انتخابــات پــر شــور و بــا مشــارکت حداکثــری، 
جلوگیــری می کنــد بــه دو قســم موانــع درونــی و موانــع بیرونــی قابــل تقســیم هســتند.

موانع درونی:

منظور از موانع درونی، آن موانعی اســت که از درون؛ طراوت و شــادابی انتخابات 
را مــورد تهدیــد قــرار می دهــد می تــوان برخــی از ایــن مــوارد را بــا توجــه بــه کام امــام 

و رهبــری مــورد ارزیابی قــرار داد:

1 - 1 - دلسرد كردن مردم:

از جملــه موانــع درونــی شــرکت مــردم در انتخابــات، دلســرد کــردن مــردم می باشــد.
یکی از نقشــه های حســاب شــده دشــمنان خارجی و داخلی، دلســرد کردن و مأیوس 
نمــودن مــردم و در نتیجــه نهادینــه کــردن، بــی انگیزگــی در آنــان اســت دلســرد کــردن 

 از دو راه صــورت می پذیــرد.
ً
مــردم، عمومــا

1 ـ 1 ـ 1 ـ ایجاد شك و دو دلی:

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای می گویند:»مبــادا در روزنامــه یــا رســانه ایـ  بــه هــر نحوش 
ـ یــا در تبلیغاتــی، طــوری حــرف زده بشــود کــه مــردم را نســبت بــه انتخابــات دو دل 
بکنند...مبــادا کســانی در داخــل محــدوده نظــام اســامی پیــدا بشــوند کــه بــه ایــن 
خواســته دشــمن کمــك کنند.بــه علــت اختافــی کــه بــا زیــد و عمــر و بکــری دارنــد، 
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 شــخصی یــا گروهــی، بیاینــد مــردم 
ً
بــرای خاطــر یــك امــر جزئــی، کــم اهمیــت و احیانــا

را نســبت بــه ایــن حقیقــت عظیــم ـ کــه حضــور آن هــا را در صحنــه نشــان می دهــد ـ 
مــرّدد و دلســرد بکننــد.«1

1 - 1 - 2- تبلیغ ضعف مدیریت:

یکــی دیگــر از مــواردی کــه موجــب دلســرد کــردن مــردم در انتخابــات می شــود، تبلیــغ 
ــل  ــد:»...از عوام ــد می کنن ــی نظــام است.ایشــان تأکی ــران عال ــت مدی ضعــف مدیری
دیگــری کــه از موجبــات واگرایــی مــردم اســت، تبلیــغ ضعــف مدیریــت در کشــور و 
نبــود اقتــدار اســت، کــه متأســفانه تبلیغــات گوناگونــی از جناح هــای متاخلــف کشــور 

وجــود دارد کــه انســان از ایــن رنــج می بــرد« 82/6/5

1 - 2 - وجود تبعیض و بی عدالتی 

از دیگــر مــوارد موانــع درونــی، می تــوان بــه »وجــود تبعیــض و بــی عدالتــی« توســط 
می کننــد:»... تأکیــد  مــورد  درایــن  انقــاب  نمود.رهبــر  اشــاره  مســئوالن  برخــی 
ــات واگرایــی و دلســرد شــدن مــردم اســت، تبعیض هــا  ــه از موجب مســئله دیگــری ک
مشــاهده  گاهــی  کــه  اســت  اشــخاص  بــه  شــده  داده  اختصــاص  فرصت هــای  و 

می شــود...«82/6/5 

1ـ  3ـ  تبلیغ سوء برخی افراد و گروه های منحرف:

انحــراف برخــی افــراد و گروه هــا، موجــب خواهــد شــد تــا موجبــات بــد گمانــی و در 
نتیجــه دلســرد شــدن مــردم فراهــم آید.حضــرت امــام؟هر؟ می گوینــد:»آن مقدســی 
کــه خیــال می کنــد کــه کنــار نشســته و دخالــت در امــور اســامی نمی کنــد، او بــر خاف 
اســام دارد رفتــار می کند.اگــر خــدای نخواســته یــك همچــو آدمــی باشــد، آن آدمــی کــه 
ــا از یــك گروهــی  ــز اعوجاجــی از یــك نفــر می می بینــد ی ــًا یــك چی بواســطه اینکــه مث

1. بیانات رهبری، 19 / 10 / 70.
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می بینــد کنــار بــرود، ایــن بــر خــاف مصالــح اســام عمــل می کنــد...«.1

موانع بیرونی:

شــادابی  و  طــراوت  بیــرون؛  از  کــه  اســت  موانعــی  آن  بیرونــی  موانــع  از  منظــور 
انتخابــات را مــورد تهدیــد قــرار می دهــد بزرگتریــن مانــع بیرونــی، همــان تبلیــغ 
دشــمنان اســت.بی گمــان، دشــمنان ملــت ایــران، در صــدد یافتــن راه هــای مختلــف 
در جهــت تضعیــف نظــام جمهــوری اســامی اند.یکی از ایــن راه هــا تبلیــغ منفــی در 
جهــت کاســتن از حضــور گســترده مــردم در انتخابــات مختلــف می باشــد.در ایــن 
مــورد بــه چنــد شــیوه متوســل می شــوند، اّول آنکــه بــا پاشــیدن بــذر تردیــد و شــك و 
بدبینــی، در صــدد کمرنــگ کــردن شــور مردمــی می  باشــند؛ رهبــر معظــم انقــاب ایــن 
توطئــه دشــمن را خاطــر نشــان کــرده و هشــدار می دهند:»دشــمن می خواهــد مــردم 
را نســبت بــه آینــده خودشــان بدبیــن و ناامیــد کند...دشــمن می خواهــد بگویــد مردم 
ایــران نســبت بــه مسئولیت هایشــان خــوش بیــن نیســتند و بــه آن هــا اعتمــاد ندارنــد.
ــن  ــه وجــود آمــده و ای ــان مــردم و مســئولین ب ــه می ــد فاصل دشــمن می خواهــد بگوی
فاصلــه هــر روز بیشــتر می شــود، ایــن چیزهــا را دشــمن دارد تفهیــم می کنــد و سمپاشــی 
می کند.دشــمن می خواهــد بــذر تردیــد و شــك و بــی اعتمــادی و بدبینــی در جامعــه 

بپاشــد.« 68/7/28 
دیگــر آن کــه بــا پخــش شــایعاتی از قبیــل؛ وجــود تقلــب در انتخابــات و...در پــی نیــل 
بــه خواســته های شــوم خــود می  باشــند.به تعبیــر رهبری:»دشــمن بــه همــان انــدازه ای 
کــه از اجتمــاع آراء در روز انتخابــات ناراحــت اســت، بــه همــان انــدازه هــم در صــدد 
اســت کــه اگــر ایــن تجربــه بــه وســیله ملــت ایــران بــا موفقیــت انجــام شــد، شــیرینی 
انتخابــات را بــه دهــان مــردم تلــخ کنــد.از مّدتــی پیــش دارنــد بــرای ایــن قضیــه برنامه 
کردنــد،  ــب در انتخابــات و صــوری بــودن آن را مطــرح 

ّ
ریــزی می کنند.شــایعه تقل

لطیفــه و مثــل درســت کردنــد و در دهــان مــردم انداختنــد...« 76/2/31

1. صحیفه نور، ج 18، ص 205.
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راهکارها:

در مقابــل ایــن موانــع، راهکارهایــی را می تــوان پیــش بینــی نمود.ایــن راهکارهــا 
می توانــد بــرون رفتــی مناســب از حصــار موانــع باشــد:

تشویق به شركت در انتخابات:

نخبــگان جامعــه می تواننــد بــا تشــویق مــردم بــه شــرکت در انتخابــات، موجــب 
پــر شــوری ایــن انتخابــات شــوند.حضرت امــام؟هر؟ در وصیتنامــه خویــش تأکیــد 
ــت شــریف آن اســت کــه در تمــام انتخابــات در صحنــه 

ّ
می کنند:»وصیــت مــن بــه مل

باشــند...«1 و به این طریق مردم را، تشــویق به شــرکت در این امر مهم می نمایند.
ایشــان همچنیــن بــا گوشــزد کــردن ایــن مهــم کــه حفــظ اســام در گــرو شــرکت مــردم 
در انتخابــات اســت، همــگان را تشــویق بــه شــرکت در انتخابــات کــرده و خاطرنشــان 
می کنند:»مــردم اگــر اســام را، اســتقال و آزادی را، نبــودن تحــت اســارت شــرق و 
غــرب را می خواهنــد، همــه در انتخابــات شــرکت کننــد، و در صحنــه  حاضــر باشــند«2

ایجاد فضای متعادل:

ایجــاد فضــای متعــادل و عقایــی در جامعــه، می توانــد بــر کثــرت حضــور مــردم در 
انتخابــات بیفزایــد.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای معتقدند:»مــردم بــه انتخابــات عاقــه دارند.آنچه مردم 
را می رانــد، برخــی از صحنه هــای ناخشــنود کننــده ای اســت کــه در ســطوح ما هــا بــه 
چشــم آن هــا می آید.فضــا بایــد متعــادل، منطقــی و عقایــی باشــد گفتگــوی انتقــادی 
اشــکالی نــدارد، امــا گفتگــو بــا هــای و هــوی فــرق دارد.در مــردم ســاالری اســامی، 

گفتگــو بــا عربــده کشــی و چاقــو کشــی در بعضــی از دموکراســی ها تفــاوت دارد«
 82/5/2 

1. صحیفه نور، ج 21، ص 187.
2. پیشین، ج 18، ص 180.



استفتائات انتخاباتی  گاهانه257257 مشارکت و انتخاب آ

3-3- رعایت امانت در انتخابات: 

از جملــه راهکارهایــی کــه می توانــد موانــع شــرکت گســترده در انتخابــات را از ســر راه 
بــردارد، رعایــت »اصــل امانــت« در انتخابــات اســت:معظم لــه تأکیــد می کنند:»مــردم 
بایــد احســاس کننــد کــه در کار انتخابــات ـ خــدا ناکــرده ـ دخالــت و ســوء اســتفاده ای 
نیســت.مردم بایــد بداننــد کــه اجــازه ســوء اســتفاده بــه کســی داده نمی شــود، تــا از 
روی میــل و رغبــت در انتخابــات شــرکت بکنند.بایــد انتخابــات از روی نهایــت امانــت 

انجــام بگیــرد.« 74/10/26 

برآوردن توقعات مردم:

بــی گمــان، بــرآورده کــردن انتظــارات و توقعــات مــردم، موجــب خواهد شــد تا نوعی 
عاقه در آنان واقع شده و به ترغیب شرکت در انتخابات منتج شود:رهبر انقاب، 
در ایــن مــورد می گویند:»مــردم از اعمــاق وجودشــان نظــام اســامی را می خواهنــد، 
منتهــا از ایــن نظــام اســامی توقعاتــی دارنــد و ایــن توقعــات بایــد بــرآورده شــود.این 
توقعــات، بــه حــق هــم هســت.توقع عــدل و رفــاه و پیشــرفت در امــور زندگــی و بــر 
طــرف شــدن مشــکات و کــم شــدن شــکاف های طبقاتــی، ایــن توقعــات، توقعــات 
درســتی اســت، همیــن چیزهایــی اســت کــه اســام بــه مــا و مــردم یــاد داده، این هــا 

تعلیمــات اســامی اســت.« 81/12/13 
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ــی و مشــارکت عمومــی وجــود 
ّ
چــه موانعــی بــر ســر راه تحقــق همبســتگی مل

دارد؟ 

الف.موانع همبستگی ملّی:

ــی می توانــد مهمتریــن هــدف و اولویــت یــك نظــام سیاســی 
ّ
همبســتگی و وحــدت مل

را تشــکیل دهد.ایــن مقولــه، امــری مهــم و حیاتــی بــرای جامعــه محســوب می شــود.
ــت را بهتــر می شــود حفظ 

ّ
ــی، آبــروی مل

ّ
بــه تعبیــر رهبــر معظــم انقاب:»بــا وحــدت مل

ــی می توانــد بــه 
ّ
ــت تمــام آرمانهــای بــزرگ خــودش را در ســایه وحــدت مل

ّ
کرد.یــك مل

ــرار دادن  ــا از یکدیگــر، رو در رو ق ــاف، تفــّرق کلمــه، جدایــی دله دســت آورد.اخت
جناح هــا و گروه هــا و اشــخاص و شــخصّیت ها بــا یکدیگــر، نمی توانــد هیــچ خدمتــی 
بکنــد.«1 بــا ایــن مقدمــه، می تــوان عواملــی کــه بــه عنــوان موانــع بــر ســر راه تحقــق 

ــی بــه شــمار می رونــد را ایــن گونــه بیــان نمــود:
ّ
وحــدت و همبســتگی مل

توطئــه دشــمنان:حضرت امــام خمینــی؟هر؟  در ایــن مــورد می گویند:»...دســت هــای 
اجنبــی در کار می باشــد تــا دوبــاره مــا را بــه وضــع اولیــه بــر گردانــد، تفرقــه بیــن 
صفــوف ایرانیــان بیانــدازد«2 و در جایــی دیگــر خاطــر نشــان می کننــد:»از آغــاز انقــاب 
تــا کنــون یکــی از اهــداف شــوم و پلیــدی کــه همــواره مــورد توّجــه اســتکبار جهانــی و 
نوکــران خارجــی و داخلــی آنــان بــوده اســت، دور کــردن مــردم از صحنــه هــای انقاب 
و گسســتن پیوندهــای پوالدیــن آنــان بــا آرمــان هــای اجتماعی – سیاســی اســام بوده 

اســت«3
ت:حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ایــن مــورد می گویند:»یکــی از 

ّ
تشــویش اذهــان مل

 
ً
چیزهایــی کــه ایــن وحــدت را خدشــه دار می کنــد، مفاهیــم مشــتبهی اســت کــه دائمــا
در فضــای ذهنــی مــردم پرتــاب می شــود؛ هــر کــس هــم بــه گونــه ای معنــا می کنــد؛ 
یــك عــده از ایــن طــرف، یــك عــّده از آن طــرف؛ جنجــال و اختــاف غیــر الزم تولیــد 
می شــود! البتــه دشــمن در همــه ایــن مســائل ســود می بــرد و بــه احتمــال زیــاد در ایــن 

1. پرسش و پاسخ از محضر رهبر معظم انقاب، مؤسسه فرهنگی قدر والیت، ص 360.
2. صحیفه نور، ج 6، ص 16.

3. همان، ج 20، ص 193.
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مســائل یــا در همــه اش، یــا در بعضــی اش هــم دســت دارد«1
هواهــای نفســانی:یکی دیگــر از عواملــی کــه مانــع بــزرگ در راه وحــدت و همبســتگی 
ــی محســوب می شــود، پیــروی از هواهــای نفســانی توســط بســیاری از انســان 

ّ
مل

ــر امام؟هر؟:»اختــاف، ریشــه اش از حــّب نفــس اســت«2 هاســت.به تعبی
ایشــان همچنیــن تأکیــد می کنند:»هــر اختــاف و نزاعــی شــروع شــود، از باطــن خــود 

انســان اســت و هــر اتحــاد و انســجامی کــه حاصــل شــود، از خداســت«3
اظهــارات نســنجیده برخــی نخبگان:حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای می گویند:»یکــی 
کــه  کــه آن کســانی  ــی را تأمیــن می کنــد، ایــن اســت 

ّ
کــه وحــدت مل از چیزهایــی 

سخنانشــان در میــان مــردم، حــوزه تأثیــری دارد ـ یــا مســئولند، یــا چهــره موّجــه دینــی 
ــد ـ در اظهــارات خودشــان کاری نکننــد  انــد، چهــره روحانــی انــد، چهــره سیاســی ان
کــه یــك گــروه و جنــاح از مــردم، دلهایشــان نســبت بــه دیگــران چرکیــن شــود؛ فتنــه 

انگیــزی نکننــد.« 4
ــی، گــروه گرایــی کاذب و 

ّ
گــروه گرایــی: یکــی از مهمتریــن موانــع بــر ســر همبســتگی مل

 مضــّر، توســط برخــی از افــراد ایــن مــرز و بــوم اســت.امام خمینــی؟هر؟؛ در ایــن 
ً
بعضــا

مــورد خاطــر نشــان می کنند:»همــه قشــرها بــه اســام توّجــه بکننــد، و ایــن اختافــات 
و ایــن مســائل کــه همــه مضــّر بــرای کشــور ماســت،...از این هــا دســت بــر دارنــد، گروه 
گــروه نشــوند.«5 و در جایــی دیگــر نیــز تأکیــد می کننــد:»ای گروههــای مختلــف! اگــر 
ت خودتان دلســوز هســتید، باید 

ّ
شــما برای کشــور خودتان دلســوز هســتید و برای مل

ــت ســّم قاتــل است...شــماها 
ّ
بدانیــد کــه ایــن ایجــاد گــروه هــای مختلــف بــرای مل

اجتمــاع مســلمین را بــه هــم می زنیــد و موجــب تفرقــه می شــوید.6

1. پرسش و پاسخ از محضر رهبر معظم انقاب، مؤسسه فرهنگی قدر والیت، ص 342.
2. صحیفه نور، ج 18، ص 46.

3. همان، ج 13، ص 45.
4. پرسش و پاسخ از محضر رهبر معظم انقاب، مؤسسه فرهنگی قدر والیت، ص 359.

5. صحیفه نور، ج 7، ص 189.
6. همان، ج 8، ص 40.
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ب.مشاركت عمومی:

مشــارکت مــردم در امــور سیاســی و اجتماعــی، یکــی از مباحــث مهــّم در حــوزه 
علــوم سیاســی و فلســفه سیاســی است.اســام نیــز اهمیــت خاّصــی بــرای ایــن مقولــه 
ــوان بــه قســمت هایــی از نامــه مــوال علــی؟ع؟  قائــل اســت.به عنــوان نمونــه می ت
خطــاب بــه مــردم مصــر اشــاره نمود.ایشــان می فرماینــد:»ای مــردم مصــر! نگوییــد مــا 
سرپرســتی چــون مالــك اشــتر و امامــی چــون علــی داریم.اگــر در صحنــه حاضر نباشــید، 
ــا باطــل هســتیم.جامعه ای کــه در  ــرد و جنــگ ب شکســت می خورید.مــا در حــال نب
خــواب باشــد، دشــمِن بیــدارش، او را رهــا نمــی کنــد«1 بــا ایــن توضیــح، می تــوان 
عواملــی کــه بــه عنــوان موانــع بــر ســر راه تحقــق مشــارکت عمومــی بــه شــمار می رونــد 

را بــه اختصــار، ایــن گونــه بیــان کــرد:
ســاختار سیاســی: ســاختار سیاســی یــك نظــام، نقــش بســیار زیــادی در افزایــش یــا 
کاهــش مشــارکت عمومــی دارد.اصــواًل در نظــام هــای سیاســی کــه مشــارکت عمومــی 

ــر رعایــت می شــود: ــاد اســت مــوارد و عوامــل زی در آن هــا زی
الف.قانــون اساســی آن کشــور اجــازه می دهــد کــه قشــرهای وســیع تــری بــه مجالــس 

و یــا دیگــر پســت هــای انتخابــی راه یابنــد.
ب.امکان تماس بین مردم و مسئوالن سیاسی، آسان و زیاد می باشد.2

طبیعــی اســت عــدم رعایــت دو نکتــه فــوق از جملــه موانــع اصلــی مشــارکت عمومــی 
محســوب می شــود.

ــر بــر کاهــش یــا افزایــش 
ّ
تحــّوالت جمعیتی:تحــوالت جمعیتــی نیــز از عوامــل مؤث

مشــارکت اســت.وجود جمعیــت جــوان از عوامــل گســترش مشــارکت اســت، زیــرا 
 بــه مشــارکت سیاســی و اجتماعــی تمایــل چندانــی ندارند.البتــه 

ً
کهــن ســاالن، غالبــا

ایــن مّدعــا عمومیــت نــدارد ولــی بــی تأثیــر در کاهــش یــا افزایــش مشــارکت عمومــی 
نیســت.3

1. نهج الباغه، نامه 62.
2. راه هــای تقویــت مشــارکت مــردم در صحنــه هــای سیاســی و اجتماعــی،، مرکــز پژوهــش هــای صــدا و ســیما، 

.80 1380.ص 
3. همان، ص 81.
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عــدم افزایــش جمعیــت شــهری:از دیگــر عواملی که مانع مشــارکت عمومی می شــود، 
ــه اقشــار شــهری بیشــتر مشــارکت جــو  عــدم افزایــش جمعیــت شــهری اســت.چرا ک
هســتند.البته منظــور از مشــارکت جــو بــودن افــراد یــك جامعــه، شــرکت در انتخابــات 
نیســت، بلکه شــاخصه های دیگری مانند شــرکت در مباحثات سیاســی، جمعیت ها 

و تشــّکل ها و خوانــدن مطبوعــات سیاســی را نیــز در بــر می گیــرد.1
مســائل اقتصادی:عدالــت اجتماعــی، اقتصــادی و فقــر زدایــی، محــور مهّمــی اســت 
کــه در گســترش مشــارکت سیاســی و اجتماعــی، نقــش تعییــن کننــده ای دارد.خداوند 
در قــرآن، عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی را هــدف اجتماعــی بعثــت پیامبــران الهــی 
می دانــد.2 شــهید مطهــری در ایــن مــورد می گویــد:»اول انســان بایــد ســیر باشــد 
بعــد دنبــال ایمانــش مــی رود ـ چــه رســد بــه مشــارکت سیاســی و اجتماعــی ـ ایــن 
ــدارد، یــك حرفــی درســت اســت.جان، قــدرت  کــه می گویند:شــکم گرســنه ایمــان ن
و مقــام پــس از ایــن اســت کــه شــکم ســیر باشد.انســان پــس از ســیری شــکم، دنبــال 
ایــن عواطــف می رود.انســان در درجــه اول، نگاهــش بــه مســائل اقتصــادی اســت.«3 
واقعیــت آن اســت کــه وجــود فقــر و بــی عدالتــی، مانــع بزرگی بر راه تحقق مشــارکت 

عمومــی خواهــد بــود.
بــی اعتمــادی بــه مســئوالن:دوگانگی عملکــرد مســئوالن در قبــل و بعــد از انتخابــات 
موجــب بــی اعتمــادی و کاهــش مشــارکت می شــود.پرهیز از وعــده هــای غیــر ممکــن 

و نقــد عملکــرد مســئوالن از راه هــای کاهــش بــی اعتمــادی اســت.
ت، پیروی 

ّ
پــس در کل می تــوان عواملــی از قبیــل توطئه دشــمنان، تشــویش اذهان مل

از هواهــای نفســانی، اظهــارات نســنجیده بعضــی از بــزرگان و گــروه گرایی را از جمله 
ــی قلمــداد کرد.همچنیــن می تــوان عواملــی از 

ّ
موانــع مهــم بــر ســر راه همبســتگی مل

قبیــل ســاختار سیاســی، تحــوالت جمعیتــی، عــدم افزایــش جمعیــت شــهری، مســائل 
اقتصــادی، و بــی اعتمــادی بــه مســئوالن را بــه عنــوان مهمتریــن موانــع مشــارکت 

1. همان، ص 82.
2. سوره حدید، آیه 25.

3. اسام و مقتضیات زمان، مرتضی مطهری، ج 2، ص 126.
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عمومــی محســوب کــرد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

راههــای تقویــت مشــارکت مــردم در صحنــه هــای سیاســی و اجتماعــی، مرکــز پژوهــش 
هــای صــدا و ســیما، 1380.

ــی از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری، ســلمان شــایان فــر، تهــران، 
ّ
وحــدت و امنیــت مل

نشــر نذیــر.
وحدت از دیدگاه امام خمینی؟هر؟، تبیان، دفتر پانزدهم.

مشارکت سیاسی، علی اکبر علیخانی، سفیر، تهران.
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در یــك حکومــت دینــی و کشــوری کــه می خواهــد بــا اندیشــه و زیــر بنــای قرآن 
و ســنت حرکــت کنــد، رقابــت سیاســی بــرای خدمــت کجا معنــا می یابد؟ 

نگــرش اســام بــه عنــوان مجموعــه تعالیــم وحیانــی بــه پدیــده قــدرت کامــًا 
ــزاری دارد و مطلوبیــت آن بــه مطلوبیــت هــدف دارنــدگان قــدرت و نحــوه  جنبــه اب
بهــره بــرداری از قــدرت منــوط اســت.در چنیــن چارچــوب فکــری مفهــوم رقابــت نیــز 
در راســتای نیــل بــه اهــداف متعالــی و رســیدن انســان در دو حــوزه مــادی و معنــوی 
و بــا جنبــه هــای فــردی و جمعــی نمــود می یابــد و از ســویی برخــی از فعالیــت هــای 
سیاســی بــه منظــور تامیــن ســعادت اجتمــاع بــه عنــوان یــك هــدف برتــر و مشــترك کلیه 
جهــت گیری هــا محســوب می شــود و از ســوی دیگــر تعالیــم دینــی اجــرا و تحقــق ایــن 
اهــداف را در اقــدام دارنــدگان صاحیــت در یــك حــوزه رقابتــی مطــرح می کند.نوشــته 
حاضــر در پاســخ بــه پرســش فــوق نمودهــای رقابــت سیاســی در یــك جامعــه دینــی را 

بــه صــورت کلــی و مختصــر بررســی می کنــد.

تعریف چند اصطالح مورد نیاز:

ــا  ــد ب ــت سیاســی بای ــر دانســتن مفهــوم رقاب ــوق عــاوه ب ــه پرســش ف ــرای پاســخ ب ب
مفهــوم دو اصطــاح دیگــر کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا مفهــوم رقابــت سیاســی دارد آشــنا 

شــویم:1.ثبات سیاســی 2.احــزاب سیاســی.
رقابــت سیاســی:به طــور خاصــه رقابــت سیاســی بخشــی از بــازی کلــی سیاســی اســت 
 احــزاب( بــه 

ً
کــه متکــی بــه اصــول خــاص اســت، کــه توســط نهادهــای معینــی )غالبــا

جریــان می افتــد و در حقیقــت نوعــی نگهبانــی و مراقبــت عملــی سیاســتمداران از 
یکدیگــر اســت کــه بــا امیــد دســتیابی بــه قــدرت سیاســی و حفــظ آن بــه شــکل بــازی با 

حاصــل جمــع مثبــت )کــه تامیــن کننــده منافــع اســت( می باشــد.
ــر فقــدان نســبی برخــی  ثبــات سیاســی:عبارت اســت از پدیــده ای کــه ناظــر اســت ب
انــواع حــوادث سیاســی »بــی ثبــات کننــده« ای کــه بتواننــد الگــوی متعــارف یــك نظــام  
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سیاســی را تغییــر داده، یــا بــا آن از در چالــش در آینــد. 1
احــزاب سیاســی:احزاب جمــع حــزب اســت و حــزب بــه طــور خاصــه عبــارت اســت 
از جمعیــت ســازمان یافتــه در درون یــك نظــام سیاســی کــه دارای عقایــد مشــترك 
هســتند و بــرای کســب قــدرت و بکارگیــری قــدرت سیاســی جهــت اجــرای اهــداف و 

دیدگاههایشــان بــا هــم متحــد شــده انــد.2

نمودهای رقابت و رقابت سیاسی:

آنچــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد ایــن اســت کــه رقابتــی کــه قــرآن و ســنت مــد نظــر 
دارد و جامعــه را بــدان ترغیــب می نمایــد بســیار عــام و گســترده اســت و می توانــد 
مصادیــق بســیار زیــادی را در بــر گیــرد کــه رقابــت سیاســی ســالم یکــی از مصادیــق 
آن می باشــد.قرآن کریــم ســبقت گرفتــن از یکدیگــر در امــر خیــر، نیــك و پســندیده را 
مطلــوب دانســته و آنــرا از اوصــاف بنــدگان پاکــدل و اهــل ایمــان می دانــد.3 بنابرایــن 
ســبقت گرفتــن از یکدیگــر در امــر خیــر بیانگــر نوعــی رقابــت در درون جامعه اســامی 
اســت.رقابت بــر ســر انجــام بهتریــن کارهــا، حــال می تــوان گفــت:در جامعــه اســامی 
هــر امــر و فعالیتــی کــه عنــوان خیــر و نیکــی و پســندیده بــودن بــر آن صــدق کنــد و از 
قالــب شــریعت حقــه الهــی خــارج نباشــد، می توانــد یکــی از مصادیــق رقابــت باشــد 

کــه قــرآن کریــم جامعــه را بــه آن ترغیــب می نمایــد.
پــس تــا اینجــا جــواب کلــی بــه پرســش روشــن شــده اســت و در ادامــه بایــد بگوئیــم که 
رقابــت سیاســی هــم در ایــن محــدوده جــای می گیــرد یعنــی می تــوان رقابــت سیاســی 
را نیــز از مصادیــق رقابــت در امــور خیــر دانســت.چرا کــه مفهــوم خیــر اواًل: تنهــا بــه 
:تنهــا بــا نمودهــای اخــروی و معنــوی مــورد 

ً
حــوزه فــردی محــدود نمــی گــردد.و ثانیا

توجــه قــرار نمــی گیــرد بلکــه امــوری کــه ســعادت دنیــوی مــردم را تامیــن می کنــد و 
زمینــه هــای کمــال و ســعادت اخــروی آنــان را فراهــم می ســازد، نیــز از مصادیــق خیــر 

1. غامرضا خواجه سروی، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسامی ایران، ص 434.
2. سید عبدالقیوم سجادی، مبانی تحّزب در اندیشه سیاسی اسام، ص 26.

3. قرآن کریم، سوره مومنون، آیه 6.
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خواهــد بود.چــرا کــه مدیریــت معقــول و بایســته جامعــه دینــی از مصادیــق بــارز 
ــت  ــرار می گیرد.رقاب ــت ق ــت، عرصــه رقاب ــن مدیری ــه ای ــر می باشــد.و صحن ــور خی ام
در چارچــوب حکومــت دینــی و پذیــرش مبانــی  آن اولیــن شــرط ثبــات و امنیــت ملــی 

اســت و در جامعــه ای دینــی هماننــد جامعــه مــا دو شــرط اساســی نیــز دارد:
پذیــرش مبانــی امــام خمینــی؟هر؟ در بــاب حکومــت دینــی، یعنــی هــر قرائتــی از 

حکومــت دینــی پذیرفتــه نیســت.
کــه در قانــون  پذیــرش جایــگاه رهبــری نظــام و نیــز مبانــی والیــت فقیــه آنچنــان 

اساســی آمــده اســت.

رقابت سیاسی و انتخابات:

انتخابــات یکــی از بارزتریــن و برجســته تریــن نمودهــای رقابــت سیاســی اســت.اگر 
ــا  قانــون اساســی جامعــه ای پذیرفــت کــه ملــت در تعییــن سرنوشتشــان دخیــل و ب
نفوذنــد، انتخابــات مناســبترین راه و معقــول تریــن شــیوه تحقــق اداره همگانــی 
اســت.در ایــن راســتا ســازماندهی انتخابــات یکــی از کارهــای ویــژه احــزاب سیاســی 
اســت.1 بــه تعبیــر دیگــر ایــن کار ویــژه، بــا عنــوان انتخــاب اصلــح مطــرح می گــردد.
حــال ایــن جاســت کــه رقابــت بیــن افــراد، گروه هــا و احــزاب نمــود می یابــد و احــزاب 
سیاســی بــا درك و تحلیــل مواضــع سیاســی و شــناخت افــراد تــاش می کننــد تــا چهــره 
هــای شــاخص را مــورد حمایــت و پشــتیبانی قــرار داده و بــا ایجــاد رقابــت زمینــه 

انتخــاب آنــان را فراهــم آورنــد.2
الزم بــه ذکــر اســت کــه چارچــوب رقابت هــا در طــول قانــون اساســی و قوانیــن جــاری 
مشــخص اســت و ایــن چارچــوب در تمامــی نظام هــا معطــوف بــه اصــول قانــون 
ــی  ــم مبان ــد در جهــت تحکی ــون اساســی رقابت هــا بای ــه قان ــر پای اساســی اســت و ب
حکومــت دینــی باشــد.به عنــوان مثــال نظــام جمهــوری اســامی نظامــی اســت کــه 
ــردم در رفراندومهــای  ــه و م ــرآن و احــکام الهــی شــکل گرفت ــه ق ــاد ب ــر اســاس اعتق ب

1. عبدالحمید ابوالحمد، مبانی سیاست، ص 432.
2. سید محمد شیرازی، الفقه السیاسیه، ص 376.
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گوناگــون و انتخابهــای مکــرر شــکل رقابــت را در قالــب اســام و آمــوزه هــای دینــی 
قبــول دارنــد.1 بــه همیــن دلیــل بــرای انتخــاب کننــدگان و انتخــاب شــوندگان و بــه طور 
کلــی چارچــوب رقابــت هــا، قانــون اساســی2 و قوانیــن عــادی حدود و شــرایطی را قرار 

داده اســت و شــورای نگهبــان و نیــز وزارت کشــور وظایــف کلیــدی دارنــد.

رقابت سیاسی و عملکرد سیستم سیاسی:

یکــی دیگــر از نمودهــای رقابــت سیاســی در مــورد عملکــرد سیســتم سیاســی جامعــه 
ــژه مهــم  اســامی اســت.چرا کــه نقــد عملکــرد سیســتم سیاســی یکــی از کارهــای وی
نظــام رقابتــی اســت کــه در فرهنــگ اســامی نیــز مــورد توجــه قــرار می گیرد.امــام 
کــرده می فرماید:»فعلیکــم  علــی؟ع؟ ایــن نکتــه را در قالــب فرمــان دینــی بیــان 
بالتناصــح فــی ذلــك و حســن التعــاون علیه«.)نصیحــت و نقــد خیــر خواهانــه رســالتی 
اســت کــه امــت اســامی بــرای اعانــت و یــاری حاکــم دینــی و دولــت اســامی بر دوش 

ــد.(3 دارن
بــه عبــارت دیگــر نقــد دلســوزانه حکومــت دینــی فراتــر از حقــوق شــهروندی بــه 
عنــوان یــك تکلیــف سیاســی مــورد توجــه قــرار می گیــرد زیــرا در میــان امــت اســامی 
بایــد کســانی بــا نقــد و نظــارت مســتمر ســامت حکومــت دینــی را تضمیــن نمــوده 
از خطاهــا و انحرافــات احتمالــی جلوگیــری کنند.بــاز شــدن فضــای نقــد و نظــارت 
زمینــه هــای الزم را بــرای رقابــت نیروهــا فراهــم می آورد.لــذا در فضــای نقــد و نظــارت 
بــر علمکــرد سیســتم سیاســی کشــور رقابــت سیاســی می توانــد نمــود فراوانــی داشــته 

باشــد.

رقابت سیاسی و تعدد اجتهادات:

بهــره بــرداری حکومــت دینــی )حاکــم عــادل( از قواعــد متیــن و متقــن شــرعی و 

1. احمد کریمی، مقاله، نشریه رسالت، 80/8/2.
2..قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، اصول 24، 26، 27، 56.

3. نهج الباغه، خطبه 207.
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اســتحکام پایــه هــای حکومــت دینــی و قوانیــن برگرفتــه از تعالیــم دینــی نمی توانــد 
عصمــت حاکــم عــادل را اثبــات کند.بنابرایــن حاکــم اســامی هــر چنــد بــر فــرض از 
عدالــت برخــوردار اســت، اّمــا احتمــال خطــا در اســتنباط و جــدی تــر از آن در تطبیــق 
و اجــرای احــکام و شــیوه هــای اجــرا کامــًا موجــه بــه نظــر می رســد.عدالت حاکــم 

ــرد. ــا اصــل خطــا را از بیــن نمــی ب اســامی تعّمــد در خطــا را منتفــی می ســازد اّم
کــه اشــاره شــد، بــه عنــوان یــك اصــل  اصــل خطــا پذیــری در اجتهــاد، همانگونــه 
پذیرفتــه شــده کامــًا ایــن معنــا را اثبــات می کند.تعــدد اجتهــادات در زمینــه احــکام 
شــرعی و بــه خصــوص عبــادات، تعــدد اجتهــاد در امــور سیاســی و عرفــی را به ســادگی 
می پذیرد.دیگــر اینکــه تعــدد در اجتهــادات در زمینــه مســائل سیاســی بیانگــر پذیــرش 
ــت سیاســی را فراهــم مــی آورد.  ــرای رقاب ــه خــود بســتر الزم ب ــر اســت ک ــوع و تکث تن
نتیجــه اینکــه ایــن عرصــه نیــز می توانــد یکــی از عرصــه هــای نمــود رقابــت سیاســی 

باشــد.البته بــرای اهــل فــن و بــا رعایــت تمامــی ضوابــط آن. 1
رقابــت سیاســی و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر )نمــوِد فرهنگــی سیاســِی رقابــت 

سیاســی(
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه عنــوان روش واقعــی تغییــر و اصــاح اجتماعــی و 
برخــورد بــا حالــت انحرافــی کــه بــر جامعــه  دینــی و دولــت اســامی عــارض می شــود 
رســالت همگانــی اســت کــه بــه خوبــی زمینــه هــای مشــارکت و رقابــت سیاســی افــراد 
و نیروهــا را فراهــم مــی آورد.2 چــرا کــه مســلمانان در قبــال خوبــی و بــدی زندگــی 

اجتماعــی و رفتــار افــراد نســبت بــه یکدیگــر مســئولیت دارنــد.
بــه نظــر می رســد کــه در شــرایط کنونــی بــا توجــه بــه پیچیدگــی هــای زندگــی سیاســی 
اعمال نظارت مســتقیم و فردی با مشــکات جدی روبروســت و گاه در بیشــتر موارد 
تــا ســر حــد عــدم امــکان می رســد.در چنیــن حالتــی اســتفاده از ابزار مناســب کــه بتواند 
مجموعه ای از آرای انتقادی شــهروندان را ترکیب کرده وارد سیســتم سیاســی ســازد، 
ضــروری بــه نظــر می رســد.احزاب سیاســی کــه جمــع آوری تقاضاهــا و وارد کــردن آن 

1. سید عبدالقیوم سجادی، مبانی تحّزب در اندیشه سیاسی اسام، ص 81 ـ 80.
2. محمد حسین فضل اهلل، تامات فی الفکر السیاسی االسامی، ص 39.
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بــه سیســتم سیاســی از کارهــای ویــژه آنــان محســوب می شــود، یکــی از شــیوه ها و 
ابزارهــای مناســب بــرای اجــرای فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر می باشــند.

بنابرایــن از آنجایــی کــه اســتخراج و تبییــن شــیوه هــای اجــرای ایــن دســتور شــرعی بــه 
شــرایط و مقتضیــات زمــان احالــه شــده اســت، ایــن امــر زمینــه هــای رقابــت در ایجــاد 
بهتریــن ابــزار و مناســبترین راهــکار اجرایــی را در درون جامعــه  دینــی فراهــم می کنــد 
و افــراد جامعــه  دینــی بــه ویــژه نخبــگان فکــری جامعــه را فراخــوان می دهد.بدیــن 
ترتیــب همچنانکــه اجــرای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه عنــوان مصــداق امــر 
خیــر، در معــرض رقابــت افــراد قــرار می گیــرد، کشــف بهتریــن ابــزار بــرای نیــل بــه ایــن 
خیــر مهــم نیــز در معــرض رقابــت واقــع می شــود.اگر نگوئیــم کــه واجب بــودن رقابت 
ــزار اجرایــی آن می باشــد،  ــودن رقابــت در اب ــر مســتلزم واجــب ب در انجــام امــور خی
ــرد.1  ــکار ک ــوان ان حداقــل اســتحباب و مطلوبیــت چنیــن مســابقه و رقابــت را نمی ت
نتیجــه اینکــه رقابــت سیاســی در ایــن مــورد در دو عرصــه کلــی معنــا می یابــد و نمــود 

پیــدا می کنــد.

نتیجه گیری:

گرچــه در ایــن زمینــه تحقیقــات جــدی و مبســوطی صــورت نگرفتــه و در نوشــته حاضــر 
ــا توجــه بــه رعایــت اختصــار بــه چنــد نمونــه کلــی از نمودهــای رقابــت سیاســی و  ب
مــواردی کــه رقابــت سیاســی می توانــد در آنجــا معنــا پیــدا کنــد، اشــاره شــده اســت، 
ــوان نمودهــای  ــدان اشــاره شــد می ت ــه ب ــی ک ــی و چارچوبهای ــه مبان ــا توجــه ب ــا ب اّم
دیگــری از رقابــت سیاســی مانند:رقابــت سیاســی در مبــارزات سیاســی بــرای رســیدن 
بــه اهــداف گوناگــون، رقابــت بــر ســر تدویــن قوانیــن و همچنیــن اجــرای قوانیــن و 

همچنیــن رقابــت سیاســی در برنامــه ریزیهــا و....را تعریــف کــرد. 2

1. سید عبدالقیوم سجادی، مبانی تحّزب در اندیشه های سیاسی اسام، ص 101 ـ 100.
2. غامرضا خواجه سروی، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسامی ایران، ص 475 به بعد.
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تابســتان 1378، صص 213 ـ 208.
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راه کارهــا و اقداماتــی کــه می توانــد منجــر بــه تقویــت و افزایــش مشــارکت 
عمومــی شــود چیســت؟ 

مشــارکت سیاســی عبــارت اســت از آن دســته فعالیت هــای ارادی و اختیــاری 
ــه وســیله آن در انتخــاب حاکمــان و  ــا ب ــد ت ــه اعضــای یــك جامعــه انجــام می دهن ک
سیاســتمداران ایفــای نقــش نمــوده و بــه ایــن ترتیــب بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر 

ــد. مســتقیم در سیاســت گــذاری هــای عمومــی مشــارکت نماین
مشــارکت سیاســی امــروزه یکــی از مؤلفه هــای اصلــی توســعه محســوب می شــود.
کــه مــردم در آن  بــا نگاهــی بــه کشــورهای پیشــرفته و توســعه یافته در می یابیــم 
کشــورها در برابــر سرنوشــت اجتماعــی و سیاســی خــود بی تفــاوت و منفعــل نیســتند 
و همــواره در امــور سیاســی و اجتماعــی مشــارکت می کنند.مشــارکت مــردم در امــور 
سیاســی و اجتماعــی هــر کشــور و جامعــه عــاوه بــر آثــار و برکاتــی کــه در همبســتگی 
ــل توجهــی دارد. ــرات قاب ــز اث ــی نی ــن الملل ــی دارد در ُبعــد بی ــاق مل اجتماعــی و وف
پشــتوانه  کــه  »مــا می بینیــم  این بــاره می فرمایــد:  آیــه اهلل خامنــه ای در  حضــرت 
مــردم از نظــام و از مســئولین چقــدر در محاســبات ابرقدرتهــا مؤثــر اســت.آن ها اگــر 
احتمــال می دادنــد کــه مــردم مــا در مســائل کشــور بی تفاوتنــد، بــه آینــده کشــور خــود 
ــه از  ــه خطــوط سیاســی ک ــه نظــام سیاســی کشــور نمی اندیشــند، ب نمی اندیشــند، ب
متــن اســام بــر گرفتــه شــده، بی اعتنــا هســتند، بدانیــد فشارهایشــان روی جمهــوری 
اســامی چندبرابــر می شــد.چون امیــدوار بودنــد کــه بتواننــد دولت مــردان و مســئوالن 
را بــا فشــار بــه یــك طــرف متمایــل کنند.امــا امــروز چنیــن چیــزی محــال اســت چــون 
کــه مســئوالن از یــك پشــتوانه مردمــی برخوردانــد.آن هــم مردمــی کــه در همــه ایــن 
مســائل فکــر می کننــد.«.1 همچنیــن ایشــان بــه طــور مکــرر فرموده انــد کــه آنچــه مهــم 
اســت مشــارکت حداکثــری اســت و این کــه نفــس مشــارکت ازانتخــاب فــرد اصلــح 

بســیار مهمتــر اســت.2
بــا توجــه بــه مقدمــه ای کــه ذکــر شــد و بــا توجــه بــه اینکــه مشــارکت عمومــی یکــی از 

1. سید علی خامنه ای، پرسش و پاسخ، ج3، ص 3.
2. به عنوان مثال رک: بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم جیرفت، 1384/2/17
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شــاخصه های اصلــی نظــام توســعه یافته و دموکراتیــك محســوب می شــود.باید دیــد 
کــه چــه عوامــل و زمینه هایــی می تواننــد در مشــارکت عمومــی مــردم در امــور سیاســی 
و اجتماعــی تأثیرگــذار باشــند و راهکارهایــی کــه موجــب مشــارکت حداکثــری مــردم 

می شــوند.کدامند؟
بــه طــور کلــی راهکارهایــی کــه بــرای مشــارکت عمومــی و سیاســی مــردم بــکار بــرده 

ــد از: می شــوند، عبارتن
ـ تبییــن مبانــی دینــی و گســترش آن در جامعــه: دیــن یکــی از مؤلفه هــای اصلــی و 
مهــم و موتــور محرکــه  جنبش هــای اجتماعــی و سیاســی در جامعــه می باشــد.متغیر 
زیــادی دارد. گســترش مشــارکت سیاســی و اجتماعــی اهمیــت  مســتقل دیــن در 
تأثیــر دیــن در گســترش مشــارکت مردمــی در طــول تاریــخ بــه ویــژه در جهــان اســام 
انکار ناپذیــر اســت.ابن خلدون، جامعه شــناس بــزرگ اســامی دربــاره نقــش دیــن در 
مشــارکت می گویــد: »دیــن در بیــن نیروهــا وحــدت می آفرینــد، رقابت هــا را از بیــن 
می بــرد و بــه افــراد روحیــه ایثــار می دهد.ایــن روحیــه بــه افزایــش مشــارکت و ایجــاد 
دولت هــای وســیع می انجامد.چنانچــه باورهــای مذهبــی بــه دلیــل تجمل پرســتی 
و...بــه رکــود گرایــد، وحــدت اجتماعــی متزلــزل می گــردد.«1 از ایــن رو یکــی از اهداف 
اســتعمارگران در ســکوالریزه کــردن جوامــع مســلمان، بی تفــاوت ســاختن آنــان در 
ــن جوامــع  ــر ای ــرای تســلط آســان ب ــال سرنوشــت اجتماعــی خــود و زمینه ســازی ب قب
اســت، چــرا کــه دیــن اســام جامــع امــور دنیــوی، سیاســی و معنــوی اســت و انگیــزه 
ــن  ــه ای ــل ب ــت مشــارکت مســلمانان می باشــد.ولی سکوالریســم قای مهمــی در تقوی
ــدارد و در پــی بــی تحــرک کــردن توده هــای  ــا سیاســت ارتباطــی ن ــن ب ــه دی اســت ک
جامعــه و مســلمانان اســت )دیــن افیــون توده هاســت( و بــا ایــن عقیــده بــه دنبــال 
ایــن اســت کــه مســلمانان تنهــا بــه عبــادت بپردازنــد و از مســائل و امــور اجتماعــی و 

سیاســی غافــل بماننــد.
ــری از  ــی در جامعــه و جلوگی ــی دین ــن و مبان ــگاه دی ــح جای ــا تبییــن صحی ــن ب بنابرای
افــکار انحرافــی می تــوان مشــارکت مــردم در امــور اجتماعــی و سیاســی را بــاال بــرد، 

1. مصطفی ملکوتیان، سیری در نظریه های انقاب، نشر قومس، چاپ سوم، 1380، ص 31.
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ً
چــرا کــه دیــن واقعــی، طالــب مشــارکت عمومــی اســت.به عبارتــی دیــن واقعــی ذاتــا

مشــارکت جو اســت.

ـ اطالع رسانی و باال بردن سطح آگاهی مردم:

گاهــی اســت، بــه گونــه ای کــه قشــر زیــادی از  یکــی از موانــع مشــارکت عمومــی ناآ
گاه هســتند.از آنجایــی کــه در رژیم گذشــته اکثریت  جامعــه نســبت بــه تــوان خــود نــاآ
بزرگــی از جامعــه در خــارج از صحنــه قــرار داشــتند و در هیــچ تصمیم گیــری مشــارکت 
نمی کردنــد، بــه طــور عملــی بــه انــزوا کشــانده و ایمــان بــه تــوان خویــش را از دســت 
داده بودند.عــدم ایمــان بــه تــوان خویــش هنــوز هــم در قشــر زیــادی از جامعــه وجود 
دارد.از طرفــی یکــی از دالیــل شــرکت فــرد در امــور سیاســی و اجتماعــی پیوســتن 
بــه جمعیتــی اســت کــه بــه گونــه ای آرزو هــا، ارزش هــا، نارضایتی هــا و برداشــتهای 
کــه فــرد می خواهــد هویــت مســتقلی در  او را منعکــس می کنــد.در دوره جوانــی 
ــا اجتماعــی را بــرای ایــن  جامعــه بــه دســت آورد، پیوســتن بــه گروه هــای سیاســی ی
گاهی هــای هــر فــرد بــه گونه هــای مختلــف بــروز  کار بــر می گزیند.وابســتگی ها و آ
می کنــد کــه پیوســتن بــه گروه هــا و هیأت هــای دلخــواه، یکــی از ایــن روش هاســت.
گاهی هــای عمومــی در گســترش مشــارکت در امــور اجتماعــی و  در ایــن رونــد نقــش آ
گاهــی سیاســی و اجتماعــی شــهروندان بــا میزان  سیاســی غیرقابــل انــکار اســت.درجه آ
و کیفیــت جریــان اطاعــات، ســهولت دسترســی بــه آن و اعتمــاد عمومــی بــه منابــع 

تغذیــه اطاعاتــی رابطــه ای مســتقیم دارد.1
معمــواًل گرایشــهای حزبــی، صنفــی، گروهــی، اجتماعــی و سیاســی مــردم و واکنــش 
آنــان در برابــر عملکــرد حکومــت در عرصه هــای سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی بــه 
ــاال و  ــد داشــتن تحصیــات ب ــان هــر چن گاهــی بســتگی دارد.در ایــن می ــه  آ پیش زمین
گاهی هــای عمومــی در مســایل  ــه تنهایــی نشــان دهنده ارتقــای آ ــی ب مــدرك تحصیل
یــاد شــده نیســت ولــی بی ســوادی و عــدم دسترســی بــه اطاعــات حقوقــی، اداری, 

1. ســعید کریمــی، رســانه ها و راههــای تقویــت مشــارکت مــردم در صحنه هــای سیاســی و اجتماعــی، انتشــارات دفتــر 
تبلیغــات اســامی، 1382، ص 62.



استفتائات انتخاباتی  گاهانه273273 مشارکت و انتخاب آ

فنــی، مانــع اصلــی ســازماندهی نیازهــای مشــترك و چگونگی مشــارکت برای بــرآوردن 
گاهی های عمومــی عــاوه بــر گســترش مشــارکت، افــراد را در برابــر  آن هــا اســت.آ
تهاجــم اخبــار و تبلیغــات بیگانــه مقاوم تــر می ســازد.تحقیقات نشــان دهنده ایــن 
اســت کــه افــراد بــا اطاعــات سیاســی متوســط، بیشــتر از کســانی کــه دارای اطاعــات 
وســیع هســتند، مســتعد تغییــر عقیده انــد و رســانه های جمعــی نیــز از ایــن موقعیــت 
اســتفاده کــرده و بــرای تغییــر عقیده قشــر متوســط1 تــاش می کنند.بنابرایــن، می توان 
بــا گســترش عرضــه مطالــب و اطاعــات بــرای آشــنایی مــردم بــا مبانــی قانــون اساســی 
ــغ  ــن تبلی ــاره مشــارکت از طریــق رســانه های گروهــی و همچنی ــدگاه اســام درب و دی
احادیــث اســامی و ســخنان امــام خمینــی ـ رحمــه اهلل علیــه ـ یــا مقــام معظــم رهبــری 

در زمینــه مشــارکت عمومــی، بــه افزایــش مشــارکت عمومــی دامــن زد.

ـ جلوگیری از تسلط گروههای ذی نفوذ:

مشــارکت عمومــی بــه طــور طبیعــی قــدرت تصمیم گیــری را توزیــع می کنــد و آن را از 
انحصــار گروهــی خــاص بیــرون مــی آورد.در چنیــن شــرایطی آنــان کــه قــدرت فایقــه در 
تصمیم گیــری دارنــد، نمی تواننــد از آن خشــنود باشــند.از ایــن رو بــا روشــهای مختلــف 
بــه عــدم تحقــق مشــارکت عمومــی کمــك می کنند.شــبهات دینی، اشــکاالت سیاســی، 
اقتصــادی چیــزی جــز تخریــب و بی اعتبــار ســاختن ایــن نــوع فعالیت هــا نیســت کــه 
همــه آن هــا بــه انگیــزه بیــرون رانــدن عمــوم مــردم از صحنــه فعالیت هــای سیاســی و 

اقتصــادی و...انجــام می گیــرد. 
بنابرایــن بــا جلوگیــری از تســلط ایــن گروه هــا بــر ارکان سیاســی و اقتصــادی جامعــه و 
حفــظ عدالــت اجتماعــی می تــوان عمــوم مــردم را بــه مشــارکت در امــور سیاســی و 

اقتصــادی و اجتماعــی ترغیــب کــرد.

1. ر.ك: به کتاب مك کوئل، ترجمه پرویز اجالی، نظریه های ارتباط جمعی، انتشارات صدا و سیما.
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ـ عملکرد فقها در از بین بردن ابهامات فقهی:

بــدون شــك یکــی از موانــع مشــارکت عمومــی، برداشــتهای فقهــی مختلفــی اســت کــه 
فقهــا و صاحب نظــران ارائــه می دهنــد.از آنجایــی کــه فقــه مبتنــی بــر اجتهــاد اســت، 
طبیعــی اســت کــه بــا توجــه بــه مــدارك احــکام و برداشــت  اســتنباط کنندگان در هــر 
موضوعــی جوابهــای گوناگــون داشــته باشــند.به ویــژه کــه در فقــه عنــوان مخصوصــی 
ــام  ــه ن ــام »مشــارکت عمومــی« و بــه طــور مســتقل وجــود نــدارد و آنچــه کــه ب ــه ن ب
واجــب کفایــی در فقــه وجــود دارد، در موضوعــات محــدود منحصــر شــده اســت و 
پــاره ای از مســائل و موضوعــات بــه طــور ماهــوی از دایــره آن خــارج اســت.از ایــن رو 
در مــواردی کــه قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان عرصــه مشــارکت 
عمومــی در نظــر گرفتــه اســت، فقــه نیازمنــد فقهــای پرجــرأت اســت کــه بتواننــد بــا 
ــرای پیــاده  دیــدی وســیع تر بــه منابــع احــکام بپردازنــد و راههــای عملــی جدیــدی ب
کــردن مشــارکت عمومــی ارائــه دهند.ایــن نــوع کار نیازمنــد فقهایــی اســت کــه مــوارد 
را مقیــد بــه قواعــد کلــی احــکام نداننــد و تفریــع اصــول معصومیــنـ  علیهــم الّســامـ  را 

وظیفــه اصلــی مجتهــد تلقــی کننــد.1

ـ نقش توسعه سیاسی و جایگاه احزاب در مشاركت سیاسی و اجتماعی:

یکــی از شــاخصه های نظــام توســعه یافتــه مشــارکت سیاســی است.توســعه سیاســی 
وقتــی حاصــل می شــود کــه در درون نهادهــای سیاســی مســتقر، مجــال مشــارکت و 
رقابــت سیاســی مســتمر و مســالمت آمیز وجــود داشــته باشــد.2 وجــود چنیــن نظامــی 
 مســتلزم ایــن اســت کــه تنــوع عایــق و منافــع فکــری و اجتماعی و اقتصــادی در 

ً
طبعــا

جامعــه حفــظ شــود و مــردم بتواننــد بــه صــورت فــردی یــا جمعــی خواســت های خود 
را بیــان کننــد و وســایلی بــرای بیــان ایــن خواســت ها وجــود داشــته باشــد.3

بنابرایــن وجــود رقابــت  سیاســی و ایدئولوژیــك و مشــارکت ســازمان  یافتــه، نهادمنــد 

1.  مجله حوزه، آذر و دی 1366، شماره 23، ص111.
2. حسین بشیریه، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران، نشر علوم نوین، 1378، چاپ اول، ص 2.

3. از جمله این وسایل، رسانه های جمعی هستند که در همین مقاله به آن ها اشاره خواهد شد.
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ــه اســت.وجود رقابــت  ــی نظــام سیاســی توســعه یافت و گســترده از ویژگی هــای اصل
سیاســی و ایدئولوژیك مهمتر از مشــارکت سیاســی و خود در واقع متضمن آن اســت.
حــال آن کــه صــرف وجــود مشــارکت سیاســی متضمــن وجــود رقابــت سیاســی نیســت.1
ــوان ویژگی هــای  ــه عن ــك و گســترش مشــارکت سیاســی ب ــت ایدئولوژی ــش رقاب پیدای
اساســی توســعه سیاســی نیازمند تحوالت عمده ای در حوزه های سیاســی، فرهنگی، 
اقتصــادی جامعــه اســت.وجود نوعــی ســاختار سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی خــاص 
بیشــتر مســاعد پیدایــش و گســترش مشــارکت و رقابــت سیاســی اســت.از لحــاظ رونــد 
تاریخــی توســعه سیاســی، ممکــن اســت رقابــت سیاســی اول افزایــش یابــد و ســپس 
مشــارکت سیاســی گســترش یابد.چنانکــه در مــورد تاریــخ توســعه سیاســی برخــی 
ــا برعکــس، نخســت مشــارکت  ــد انگلســتان اتفــاق افتاد.ی ــی مانن از کشــورهای غرب
گســترش یابد.البتــه احتمــال این  کــه رقابــت و  سیاســی و ســپس رقابــت سیاســی 

مشــارکت سیاســی هــر دو بــا هــم رشــد یابنــد نیــز هســت )مثــل توســعه آمریــکا(.2
فصل ممیز انســان از ســایر موجودات، ذی شــعور بودن آن اســت.عقل و خرد انســان 
هــم فکــر می کنــد کــه در امــور خــود رایزنــی و مشــورت کند.مســائل اعتقــادی، قانــون 
ــگان و  ــژه نخب ــه وی اساســی و عقــل و خــرد انســان بیانگــر مشــارکت آحــاد مــردم، ب
گروههــای سیاســی در امــر سیاســت و حکومــت اســت.با توجــه بــه رشــد جمعیــت، 
کــرد. کارهــا بایــد بــه اصــل نمایندگــی رجــوع  پیچیدگــی امــور و تخصصــی شــدن 
ــه مــردم نداریم.بلکــه آنچــه  ــای امــروز مــا حکومــت مــردم ب ــه در دنی ــه ک همان گون
تحقــق یافتــه، حکومــت نخبــگان منتخــب اکثریــت مــردم بــر مــردم اســت.برای 
تحقــق ایــن امــر ناگزیــر بایــد نهاد هایــی بــه وجــود آورد کــه ضمــن کمــك بــه انتخــاب 
اصلــح، چگونگــی مشــارکت مــردم را نهادمنــد کنند.احــزاب، جمعیت هــا، تشــکل ها 
و ســازمان های سیاســی وســیله مناســبی بــرای مشــارکت مــردم در سرنوشــت خــود 

می باشــند.3

1. حسین بشیریه، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران، نشر علوم نوین، 1378، ص 4.
2. همان منبع.

3. ایران، 30 / 9 / 77، احزاب راهکارهای مناسب برای مشارکت عمومی.
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ـ فرهنگ ســازی: فرهنگ از مهمترین متغیرهای مشــارکت سیاســی و اجتماعی اســت.
مشــارکت افــراد در جامعــه ای کــه دارای فرهنــگ سیاســی مشــارکتی اســت، گســترده 
اســت؛ در مقابــل، در جامعــه فاقــد چنیــن فرهنگــی مــردم بــا پدیده هــای سیاســی و 

اجتماعــی برخــورد انفعالــی دارنــد.
ــار سیاســی، تحــول باورهــا و  ــه شــدن رفت ــرای نهادین ــن اعتمــاد عمومــی: ب برانگیخت
تغییــر ذهنیــت مــردم و برانگیختــن حساســیت سیاســی مقدمــه اصلــی اســت.پس 
برانگیختــن حساســیت سیاســی مــردم در قالــب شــعارها و اهــداف راهبــردی، ایجــاد 
نهادهــا و تشــکل ها، گام بعــدی محســوب می شــود.در ایــن راســتا، ایجــاد یــك نظــام 
حقوقــی مــدون بــرای تعییــن چارچــوب فعالیت هــای سیاســی و تأمیــن امنیــت در 
جهــت آزادی بیــان و ایجــاد فضــای گفت وگــو، تفاهــم و مشــارکت می توانــد تضمیــن 
کننــده مشــارکت آحــاد مــردم باشــد.در نتیجــه برانگیختــن مشــارکت مــردم در قالــب 
تشــکل های سیاســی، پویایــی نظــام اجتماعــی و ثبــات حاکمیــت را در پــی دارد.در 
جامعــه  ای مثــل جامعــه ایــران بــه خاطــر جــوان بــودن جمعیــت آن، امــکان مشــارکت 
بیشــتر فراهــم اســت.چرا کــه پتانســیل الزم در ایــن قشــر وجــود دارد.بــه شــرط آن کــه 
موانــع مشــارکت سیاســی و یــا اجتماعــی بــه خوبــی شناســایی و برطــرف شــود.)مثل 
بــی کاری، گرانــی و...(.امیــد بــه آینــده بهتــر می توانــد زیربنــای مشــارکت بیشــتر قــرار 
بگیرد.کســانی کــه ســعی می کننــد فضــای جامعــه را تیــره و تــار نشــان دهنــد، عمــًا 

دیگــران را از دخالــت در سرنوشــت اجتماعــی بــر حــذر می دارنــد.1
فقــر زدایــی: عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی و فقرزدایــی، محورهــای مهمــی هســتند 
که در گســترش مشــارکت سیاســی و اجتماعی نقش تعیین کننده ای دارد.قرآن کریم 
عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی را هــدف اجتماعــی بعثــت پیامبــران الهــی می دانــد.2 
پژوهش هــای روان شناســی نشــان می دهــد کــه برخــی ویژگی هــای روانــی و جســمانی 
انســان، تنهــا موقــع وفــور نعمــت ظهــور می یابد.اگــر شــرایط اقتصــادی بــه گونــه ای 
ــرای  ــی ب ــد، فرصت ــه معــاش را فراهــم کن ــد وســیله اولی ــه انســان فقــط بتوان باشــد ک

1. ایران، 3 / 8 / 79، برانگیختن اعتماد عمومی.
2.  حدید، 25.
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پــرورش طبــع نخواهــد داشــت.هرچند ایــن دیــدگاه بــه طــور مطلــق صحیــح نیســت، 
امــا نمی تــوان انــکار کــرد کــه آرامــش و امنیــت معــاش و زندگــی، فرصــت بیشــتری را 

بــرای پــرورش اســتعدادهای لطیــف مشــارکت سیاســی و اجتماعــی فراهــم می کنــد.
ـ رســانه های جمعــی و زمینه ســازی آن هــا: رســانه ها نوعــی حلقــه رابــط در جامعــه 
هســتند کــه در دنیــای امــروزی نقــش بســیار مهمــی را ایفــا می کنند.یکــی از کارکردهای 
رســانه ها ایجــاد همبســتگی اجتماعــی و تأثیــر در مشــارکت عمومــی جامعــه اســت.
رســانه ها در جامعــه بــا وجــود تفاوتهــا و اختافــات، تضادهــا را از بیــن می برنــد و بــه 

همبســتگی یــا یکسان ســازی جامعــه کمــك می کننــد.
یکــی از کارکردهــای اصلــی رســانه ها ایجــاد قشــر متوســط و تأثیرگــذاری بــر آن هاســت.
دنبالــه رو  بیشــتر  و  نیســتند  فرهیختــه  و  دارنــد  ســطحی  توقعــات  متوســط  قشــر 
ــه  ــه طــرق مختلــف عامــه مــردم را ب ــگان جامعــه هســتند.بنابراین، رســانه ها ب نخب
مشــارکت عمومــی دعــوت می کننــد، کــه عبارتنــد از: تبلیــغ و ترغیــب، ایجــاد انگیــزه، 
اطاع رســانی، بیــان دیدگاههــا، برنامه هــا و روایــات اســامی در مــورد مشــارکت و 
شــورا، ایجــاد عــزم ملــی، رفــع شــبهات و....1 بحــث در مــورد رســانه ها و نقــش آن هــا 
در ایجــاد مشــارکت عمومــی بحــث گســترده ای اســت کــه بحــث تفضیلــی در مــورد 

ــد. ــی بی شــك در فراین ــن مقــال نمی گنجــد ول آن هــا در ای

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

رســانه  ها و راههــای تقویــت مشــارکت مــردم در صحنه هــای سیاســی و اجتماعــی، 
انتشــارات دفتــر تبلیغــات.

نظریه های ارتباط جمعی، مك کوئل )پرویز اجالی(، انتشارات صدا و سیما.
حسین بشیریه، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران، نشر علوم نوین.

داود فیرحــی، مفهــوم مشــارکت سیاســی، فصلنامــه علــوم سیاســی، شــماره اول، ســال 
اول 1377.

1. ر.ك: به مك کوئل، ترجمه پرویز اجالی، نظریه های ارتباط جمعی، انتشارات صدا و سیما.
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ریشــه تفاوتــی کــه کارکــرد انتخابــات در دو نظریــه مــردم ســاالری دینــی و 
دموکراســی غربــی دارد در چیســت؟ 

امتیــاز نظــام جمهــوری اســامی ایــران در میــان نظــام هــای دیگــر حکومتــی در 
عصــر معاصــر، برخــورداری ایــن نظــام از دو ویژگــی »خدامحــوری« و »مــردم گرایــی« 
اســت. اگــر چــه نظــام اســامی از ابتــدای ظهــور اهــداف خــود را بــر طبــق معیارهــا و 
ارزش هــای الهــی معرفــی کــرد امــا هویــت و تجلــی ایــن ظهــور از حضــور مــردم و اتــکا 
بــه آرای عمومــی جامعــه حاصــل آمــد و از آنجــا کــه جمهــوری اســامی ایــران نظامــی 
ــه حضــور و مشــارکت  ــز وابســته ب ــدار آن نی ــات و اقت ــی و مردمــی اســت پــس ثب دین
گســترده مردمــی از طریــق نمودهایــی همچــون انتخابــات خواهــد بــود و کســی حــق 
نــدارد ایــن ویژگــی مهــم نظــام اســامی را تضعیــف نمایــد. بــر ایــن اســاس ویژگــی و 
اصــل دوم ایــن نظــام یعنــی »اســامیت« و »دینــی بــودن« آن نیــز حایــز اهمیــت بــوده 
 هــر موضــع گیــری از ســوی جناح هــا و 

ً
و بــه هیــچ وجــه خدشــه بــردار نیســت و قطعــا

نهادهــای موجــود در ایــن نظــام بایــد بــا توجــه بــه فــرض خدشــه ناپذیــر بــودن هــر دو 
اصــل مذکــور صــورت پذیــرد 

دینــی  ســاالری  مــردم  نظریــه  دو  در  انتخابــات  جایــگاه  تفــاوت  خصــوص  در 
کــه مشــروعیت  و دموکراســی غربــی بایــد گفــت ایــن تفــاوت ریشــه در ایــن دارد 
در دموکراســی غربــی وابســته بــه خواســت مــردم اســت و اگــر مــردم حکومتــی را 
نخواســتندـ  درســت یــا غلــطـ  حکومــت نامشــروع تلقــی می گــردد و البتــه در ایــن میان 
خواســت واقعــی مــردم تحــت الشــعاع خواســت ســرمایه داران و صاحبــان زر و زور 
ــا انــواع فریب هــا و نیرنگ هــا تحریــف می گــردد. در حالــی کــه در  قــرار می گیــرد و ب
نظریــه مــردم ســاالری دینــی مــاك و معیــار مشــروعیت وابســته بــه رأی مــردم نیســت 
تــا بــه ســادگی مــورد ســوء اســتفاده قــرار گیــرد. در نظریــه مــردم ســاالری دینــی معیــار 
مشــروعیت حکومــت، خواســت الهــی اســت. ایــن نظریــه، خداونــد را حاکــم مطلــق 
و مالــك همــه چیــز می شناســد و اگــر او کســی را بــرای اجــرای حکــم الهــی معیــن کــرد 
ــی اهلل 

ّ
حــق حاکمّیــت خواهــد یافــت همچنــان کــه مشــروعیت حکومــت پیامبــر ـ صل

علیــه و آلــه ـ از ســوی خداونــد متعــال اســت نقــش مــردم در ایــن جــا نــه مشــروعیت 
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بخشــی کــه تحکیــم بخشــیدن و اســتقرار حکومــت الهــی اســت. همیــن مشــروعیت از 
زمــان غیبــت از ســوی خداونــد و بــه واســطه امامــان معصــوم بــه ولــی فقیــه واگــذار 
ــا  ــود ب ــده چارچــوب شــرعی نظــام خواهــد ب ــه والیــی او مشــخص کنن شــده و نظری
ایــن حــال ایــن والیــت و مشــروعیت الهــی چــه در زمــان غیبــت و چــه در عصــر حضــور 
معصوم عامل نفی مشــارکت سیاســی مردم نبوده اســت. مشــارکت سیاســی مردم از 
ــی اهلل علیــه و آلــهـ  وارد حیات سیاســی 

ّ
صــدر اســام و بــا آغــاز رســالت پیامبــر اکــرمـ  صل

مســلمانان و جامعــه اســامی شــد اگــر در عصــر حضــور معصــوم مشــارکت سیاســی 
ــات سیاســی نقــش  ــد حی ــد در رون ــب بیعــت تجلــی می گردی و رأی مــردم کــه در قال
 ایــن 

ً
داشــت در عصــر غیبــت نیــز کــه در رأس حکومــت ولــی فقیــه حاکــم اســت قطعــا

مشــارکت کــه از طریــق نمودهایــی چــون انتخابــات تجلــی می یابــد، نقــش خــود را 
خواهــد داشــت بــا ایــن توضیــح کــه نقــش ایــن مشــارکت در حکومــت مــردم ســاالری 
دینــی بــا دموکراســی غربــی متفــاوت اســت نقــش مــردم در حکومــت مــردم ســاالری 
دینــی نــه مشــروعیت ســاز بلکــه مقبولیــت ســاز و عامــل تشــکیل حکومــت اســت و 
البتــه بایــد پذیرفــت کــه از یــك نظــر چــه در حکومــت مــردم ســاالری دینــی و چــه در 
دموکراســی غربــیـ  نتیجــه بــه یــك جــا منتهــی خواهــد شــد و آن ایــن کــه اگــر مــردم رأی 
بــه حکومــت ندادنــد در هــر حــال حکومــت تشــکیل نخواهــد شــد لکــن بــا توجــه بــه 
آن کــه در دموکراســی غربــی مــردم مکلــف و متعهــد بــه انتخــاب خاصــی نیســتند ایــن 
امــر مســئولیتی را متوجــه آنــان نخواهــد ســاخت اّمــا در نظریــه اســامی مــردم موظــف 
و متعهــد بــه پیــروی از تکلیــف الهــی انــد کــه در راســتای اســتقرار حاکمّیــت عــدل الهی 

گام بردارنــد.
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ضرورت تشــکیل شــوراهای اســامی شــهر و روســتا چیســت؟ و ازمنظر قانونی 
چــه وظایفــی بــر عهــده ایــن شــوراها گذاشــته شــده اســت؟ 

شــوراهای اســامی شــهر و روســتا از جملــه نهادهایــی هســتند کــه بــه دنبــال 
پیــروزی انقــاب اســامی در کشــور مــا بــه عنــوان یکــی از موضوعــات مهــم و مطــرح 
در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران پیــش بینــی شد.براســاس اصــول قانــون 
اساســی امــور کشــور بایــد بــه اتــکاء آراء عمومــی اداره شــود کــه یکــی از شــیوه هــای 
ــات شــوراهای اســامی شــهر و  ــارت اســت از انتخاب ــن موضــوع عب ــی شــدن ای اجرای
ــوان یکــی از ارکان  ــه عن ــون اساســی شــوراها ب ــم قان ــن در اصــل هفت روســتا.1 همچنی
اصلــی تصمیــم گیــری در کشــور دانســته شــده و شــورای اســتان، شــهر، بخــش، محــل، 

ــوان شــده اند.2 ــه ایــن ارکان عن ــر آن از جمل روســتا و نظای
بــر اســاس همیــن قانــون مبنــای شــکل گیــری شــوراها، عبــارت اســت از آیــه »و شــاورهم 
فــی االمــر«3 کــه در آن درس بزرگــی بــه حکومــت اســامی داده می شــود کــه در کارهــا 

از شــورا و مشــورت اســتفاده نمایند.

تاریخچه تشکیل شورا در ایران:

شــاید بتــوان پیشــینه قانــون شــوراها را بــه نهــادی چــون انجمــن هــای بلدیــه در عصــر 
مشــروطه رســاند.به عبــارت دیگــر یکــی از نخســتین قوانیــن مصــوب مجلــس شــورای 
ملــی، قانــون بلدیــه اســت کــه در ســال 1325 قمــری برابــر بــا 1286 خورشــیدی بــه 

تصویــب رســید.4
بــا آغــاز دیکتاتــوری پهلــوی هــا، قانــون انجمــن هــای بلدیــه یــا همــان انجمــن 
هــای ایالتــی و والیتــی دســتخوش تغییــرات مهمــی شــد بــه طــوری کــه در اثــر تغییــر 

1. در اصــل ششــم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران چنیــن آمدهاســت: در جمهــوری  اســامی  ایــران  امــور 
کشــور بایــد بــه  اتــکاء آراء عمومــی  اداره  شــود از راه  انتخابــات : انتخــاب  رئیــس  جمهــور، نماینــدگان  مجلــس  شــورای  
اســامی ،اعضاءی  شــوراها و نظایــر اینهــا، یــا از راه  همــه  پرســی  در مــواردی  کــه  در اصول دیگــر ایــن  قانــون  معیــن  مــی  

گــردد.
2. رک:اصل هفت قانون اساسی جمهوری اسامی ایران.

3. آل عمران / 159.
.103=http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid ،4. نقل از پایگاه اطاع رسانی شورای اسامی شهر تهران
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کــه در ایــن قانــون رخ می داد،وظایــف انجمــن هــای شــهر،  و تحــوالت مختلفــی 
تغییــرات گوناگونــی می کــرد تــا جایــی کــه در اکثریــت دوره دیکتاتــوری پهلــوی هــا، 
انتخــاب شــهرداری ها از دســت شــوراها گرفتــه شــده و بــه دســت دولــت می افتــاد و 

عمــًا بســیاری از وظایــف انجمن هــا نیــز از اختیــار آنــان خــارج می شــد.
بــا پیــروزی انقــاب اســامی و تشــکیل مجلــس خبــرگان قانــون گــذاری بــا تــاش 
پیگیــر و مجدانــه حضــرت آیــت اهلل طالقانــی اصــل ششــم، هفتــم و اصــول یکصــدم 
ــی یکصــد و ششــم قانــون اساســی موضــوع شــوراهای اســامی بــه عنــوان یکــی از  ال
ارکان نظــام جمهــوری اســامی ایــران مطــرح و تثبیــت گردیــد.در همــان حــال روزهــای 
ــاش  ــا ت ــه از ســوی شــورای انقــاب و ب ــك مصوب ــرو ی ــن انقــاب اســامی و پی آغازی
جهــاد ســازندگی شــوراهای اســامی روســتا و شــوراهای اســامی کار تشــکیل گردیــد.
امــا ایــن شــوراها بــه دلیــل بحــران هــای روزهــای آغازیــن انقــاب و عــدم وجــود 
قانــون مناســب متوقــف ماند..اولیــن قانــون شــوراهای اســامی کشــور در ســال 1361 
گذشــت.پس از آن ایــن قانــون در 5 نوبــت  از تصویــب مجلــس شــورای اســامی 
 آخرین اصــاح آن در پنجمین دوره 

ً
دســتخوش تغییــرات و اصاحاتــی گردیــد و نهایتــا

مجلــس شــورای اســامی در ســال 1375 انجــام شــد.1
ســرانجام بــا مســاعد شــدن اوضــاع و شــرایط بــرای تشــکیل شــوراهای اســامی شــهر و 
روســتا، در 17 اســفند ســال 1377 اولین دوره انتخابات سراســری شــوراهای اســامی 
کشــور بــا اســتقبال چشــمگیر مــردم در بیــش از 40000 حــوزه انتخاباتــی برگــزار گردید و 
 حــدود 200 هــزار نفــر از منتخبیــن مــردم جهــت اداره امــور شــهرها و روســتاهای 

ً
نهایتــا

کشــور بــه عنــوان عضــو شــورای اســامی شــهر یــا روســتا برگزیــده شدند.شــروع بــه کار 
شــوراهای اســامی از 9 اردیبهشــت ســال 1378 و همزمــان بــا پیــام تاریخــی حضــرت 
امــام در خصــوص شــوراها و بــا صــدور پیــام ویــژه ای از ســوی مقــام معظــم رهبری آغاز 

گردیــد و امــروز شــاهد فعالیــت گســترده ایــن نهــاد مردمــی در کل کشــور هســتیم.2

1. همان.
http://www.farsnews.com/ ،فــارس اســامی شــهر و روســتا، خبرگــزاری  تاریخچــه شــوراهای  بــه  2. نگاهــی 

.8802070991=newstext.php?nn
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ضرورت های تشکیل شوراهای اسالمی شهر و روستا:

مهمترین دالیل و ضرورت های تشکیل شوراهای اسامی شهر و روستا عبارتند از:
همانگونــه کــه گفتــه شــد مبنــای شــکل گیری شــوراهای اســامی شــهر و روســتا، عبارت 
ــردن در اســام  ــی »و شــاور هــم فــی االمــر«، از طرفــی مشــورت ک ــه قرآن اســت از آی
ــرای  ــوان یــک الگــو ب ــه عن ــم ب ــرآن کری ــه در ق ــه ای ک ــه گون ــژه ای دارد ب ــگاه وی جای
حکومــت اســامی معرفــی شــده اســت کمــا اینکــه پیامبــر اکــرم نیــز بــه ایــن کار توصیه 
شــده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه پیامبــر معصــوم بــوده و نیــازی بــه مشــورت نداشــتند 
لــذا مشــخص می شــود کــه هــدف مهــم ایــن کار، ارائــه درس بــه حکومــت اســامی 
و نیــز مســلمانان بــرای انجــام مشــورت در امــور مربــوط بــه جامعــه بــوده اســت.1 بــر 
ایــن اســاس، مراجعــه بــه موضــوع مهــم مشــورت کــه از طریق شــورا عملیاتی می شــود 

گامــی در راســتای اجــرای فرمــان الهــی تلقــی می گــردد.
تشــکیل شــوراهای اســامی شــهر و روســتا و اســتفاده از ظرفیــت مردمــی در تصمیــم 
ــم ســازی هــا،  ــل تصمی ــن قبی ــر مشــارکت دادن مــردم در ای ــر بهت ــه تعبی ســازی ها و ب

ــی واقعــی می باشــد. نمــاد ومظهــری مهــم از مردمســاالری دین
عقــل جمعــی، اســتفاده از مشــورت دیگــران و اتــکاء اداره کشــور بــه خــرد جمعــی 
بــه جــای خــرد فــردی یــک باســته عقلــی در حکومــت مردمســاالر و یکــی از عوامــل 
ــه آن باعــث  ــکاء ب ــه ات ــز از اســتبداد رای می باشــد ک کارآمــدی نظــام اســامی و پرهی
پیشــرفت کشــور و تســهیل امــور می گــردد و ایــن اصلــی اســت کــه در روایــات نیــز بــه 
آن اشــاره شــده اســت.به عنــوان مثــال در حدیثــی از پیامبــر اکــرم ص نقــل شــده کــه 
فرمــود: »مــا شــقی عبــد قــط بمشــوره و ال ســعد باســتغناء رأى  « یعنــی؛ هیچکــس 
هرگــز بــا مشــورت بدبخــت و بــا اســتبداد رأى، خوشــبخت نشــده اســت.2همچنین در 
ســخنان امــام علــی ع می خوانیــم: »مــن اســتبد برأیــه هلــك و مــن شــاور الرجال شــارکها 
فــی عقولهــم « یعنــی؛ کســی کــه اســتبداد بــه راى داشــته باشــد هــاك می شــود و کســی 

1. در این زمینه رک:تفسیر نمونه، جلد 3، ص 143، ذیل آیه 159 سوره آل عمران.
2. تفسیر ابوالفتوح رازی به نقل از تفسیر نمونه، همان.
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کــه بــا افــراد بــزرگ مشــورت کنــد در عقــل آن هــا شــریك شــده اســت.1
بــر ایــن اســاس، مراجعــه بــه شــوراهای اســامی شــهر و روســتا گامــی در مســیر اتــکاء 
و اســتفاده از خــرد جمعــی و پرهیــز از اســتبداد بــه رای می باشــد کــه هــم ارشــاد عقــل 

می باشــد و هــم توصیــه شــرع مقــدس اســام.
تشــکیل شــوراهای اســامی شــهر و روســتا یکــی از موضوعــات مهــم و مطــرح در قانــون 
اساســی می باشــد کــه چندیــن اصــل از ایــن قانــون را بــه خــود اختصــاص داده اســت 
و بــه همیــن دلیــل هــر دولتــی در صورتــی کــه بخواهــد اجــرای بــدون تنــازل و تبعیــض 
قانــون اساســی را عملیاتــی نمایــد بایــد آن را اجــرا نمایــد و از آنجایــی کــه در دهــه 
هــای آغازیــن انقــاب اســامی بــه دلیــل شــرایط خــاص کشــور و نیــز فقــدان قانونــی 
جامــع در زمینــه اجــرای اصــل شــوراها، ایــن بخــش از قانــون بــر زمیــن مانــده بــود، 
ــزاری  ــام، برگ ــت ن ــا ثب ــن اصــل ب در ســال 1377 نخســتین گام در راســتای اجــرای ای
انتخابــات و نهایتــا تشــکیل نخســتین دوره شــوراهای اســامی شــهر و روســتا برداشــته 

شــد.

وظایف شوراهای اسالمی شهر و روستا:

کــه در گذشــته نیــز اشــاره شــد قانــون مربــوط بــه شــوراهای اســامی،  همانگونــه 
تشــکیل شــوراهای مختلفــی از قبیــل شــورای روســتا، بخــش، محلــه، شــهر، اســتان و...
را پیــش بینــی کــرده اســت و حــدود وظایــف و اختیــارات آن را بــه قانــون اساســی و نیز 
قوانیــن مربوطــه دیگــر محــول کــرده اســت.در ایــن میــان بــا توجــه بــه اینکــه هــر کــدام 
از شــوراهایی که در این قانون از آن ها ســخن گفته شــده اســت، به دلیل اقتضائات 
خاصــی کــه آن شــورا دارد، وظایــف جداگانــه ای دارنــد لــذا بــه وظایــف هــر کــدام از 
ایــن شــوراها بــه صــورت تفکیــک شــده بــه نقــل از قوانیــن مربوطــه اشــاره می نماییــم:
فصــل ســوم از قانــون تشــکیات، وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســامی کشــور، 
وظایــف هــر کــدام از شــوراهای مختلــف را طــی مــاده 68 تــا 78 ایــن قانــون بــه 

1. نهج الباغه، حکمت 161
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تفصیــل بیــان کــرده اســت کــه بخــش هایــی از آن از ایــن قــرار می باشــد:
ماده 68- وظایف و اختیارات شورای اسامی روستا عبارت است از:

الف – نظارت بر حسن اجرای تصمیمهای شورای اسامی روستا.
ب ) اصاحــی 1382/7/6 ( – ارائــه پیشــنهاد جهــت رفــع کمبودهــا، نارســایی ها و 

نیازهــا بــه مقامــات ذیربــط.
مقامــات مذکــور موظــف بــه بررســی پیشــنهادها و ارائــه پاســخ، حداکثــر ظــرف مــدت 
دو مــاه، بــه شــورا هســتند. در صــورت عــدم ارائــه پاســخ در موعــد مقــرر، مراتــب بــرای 

پیگیــری قانونــی بــه اطــاع مقامــات مافــوق می رســد.
ج ) اصاحی 1382/7/6 ( – تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و 
دریافــت پیشــنهادها و پاســخ بــه ســؤاالت و جلــب مشــارکت و خودیــاری مــردم بــرای 

پیشــبرد امــور روســتا حداقــل دو بــار در ســال و بــا پانــزده روز اعــام قبلــی.
د – تبییــن و توجیــه سیاســتهای دولــت و تشــویق و ترغیــب روســتائیان جهــت اجــرای 

سیاســتهای مذکور.
ــه  ــه ب ــی اختصــاص یافت ــروژه هــای عمران ــا و پ ــری اجــرای طرحه ه - نظــارت و پیگی

روســتا.
و – همــکاری بــا مســئوالن ذیربــط بــرای احــداث، اداره، نگهــداری و بهــره بــرداری 
ــاز روســتا در حــدود  از تأسیســات عمومــی، اقتصــادی، اجتماعــی و رفاهــی مــورد نی

امکانــات.
ز – کمــك رســانی و امــداد در مواقــع بحرانــی و اضطــراری ماننــد جنــگ و وقــوع 
ــا  ــواده هــای بــی سرپرســت ب ــه مســتمندان و خان ــز کمــك ب ــه و نی حــوادث غیرمترقب

اســتفاده از خودیاریهــای محلــی.
ح – تاش برای رفع اختافات افراد و محات و حکمیت میان آن ها.

ط ) اصاحــی 1382/7/6 ( – پیگیــری شــکایات اهالــی روســتا از ادارات حــوزه 
مربــوط از طریــق مقامــات مســئول.

ی – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.
ك – ایجــاد زمینــه مناســب و جلــب مشــارکت عمومــی در جهــت اجــرای فعالیتهــای 
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تولیــدی وزارتخانه هــا و ســازمانهای دولتــی.
ل ) اصاحــی 1382/7/6 ( – فراهــم نمــودن زمینــه مشــارکت و جلــب همــکاری 
مــردم در جهــت ایجــاد و توســعه نهادهــای مدنــی، کتابخانــه و مراکــز فرهنگــی، 
ــزی  ــوان و برنامــه ری ــان و بان ــژه جوان ــود و ارتقــای فرهنگــی اقشــار مختلــف بوی بهب
در انجــام خدمــات اجتماعــی، اقتصــادی، عمرانــی، بهداشــتی، فرهنگــی، آموزشــی، 

ــا موافقــت و هماهنگــی مراجــع ذیربــط. ســوادآموزی و ســایر امــور ب
م – انتخــاب فــردی ذی صــاح بــه ســمت دهیــار بــرای مدت چهارســال براســاس آیین 

نامــه مربــوط و معرفــی بــه بخشــدار جهت صــدور حکم.
تبصــره – عــزل دهیــار بــا رأی اکثریــت اعضــای شــورای اســامی روســتا براســاس 
آئیــن نامــه مربــوط انجــام می شــود و بــه بخشــدار جهــت صــدور حکــم عــزل اعــام 

می گــردد.
ن ) الحاقــی 1382/7/6 ( – ایجــاد زمینــه مناســب بــرای توســعه اشــتغال و جلــب 

مشــارکتهای عمومــی در جهــت گســترش فعالیتهــای تولیــدی.
س ) الحاقــی 1382/7/6 ( – مشــارکت در تهیــه طرحهــای هــادی روســتا و بهســازی 

بافتهــای فرســوده و ضوابــط و مقــررات ســاخت و ســاز.
ع ) الحاقــی 1382/7/6 ( – نظــارت بــر حســن اجــرای مقــررات مربــوط بــه حفاظــت 
و بهســازی محیــط زیســت روســتا و بهــره بــرداری از منابــع طبیعــی و جلوگیــری از 
فرســایش خــاك و حفــظ عمــران، مــزارع، باغهــا، مراتــع، جنــگل هــا، محــدوده هــای 
زیســت محیطی، احیاء و الیروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشــنهاد 

در ایــن زمینه هــا بــه شــورای بخــش.
ف ) الحاقــی 1382/7/6 ( – بررســی برنامــه هــای پیشــنهادی ارگانهــای اجرایــی در 
زمینــه هــای اجتماعــی، اقتصــادی، عمرانــی، بهداشــتی، فرهنگــی، آموزشــی و ســایر 
امــور رفاهــی از نظــر تطبیــق بــا ضــرورت هــای موجــود در حــوزه انتخابیــه شــورا و ارائــه 

گــزارش نارســایی ها بــه شــورای مافــوق و مراجــع اجرایــی ذی ربــط.
ص ) الحاقــی 1382/7/6 ( – نظــارت بــر حفــظ و نگهــداری تأسیســات عمومــی و 

عمرانــی و امــوال و دارایــی هــای روســتا.
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کــوچ رو کشــور بــا  مــاده 68 مکــرر ) الحاقــی 1382/7/6 ( – هــر تیــره از عشــایر 
ــا وظایــف  ــوار در حکــم روســتا )ده( بــوده و شــورای عشــایری ب حداقــل بیســت خان
و اختیــارات شــورای روســتا در آن تیــره تشــکیل می گردد.شــورای عشــایری مذکــور در 
زمــان تشــکیل شــورای بخــش محــل اســتقرار خــود هماننــد شــورای روســتا مشــارکت 

خواهــد داشــت.
همــکاری در امــور مربــوط بــه دام، مرتــع و کــوچ جــزو وظایــف شــورای عشــایری 

خواهــد بــود.
مــاده 69 ) اصاحــی 1382/7/6 ( – دهیــار بــه مــدت چهارســال انتخــاب و وظایــف 

زیــر را بــه عهــده دارد:
1- اجرای مصوبات شورای روستا.

2- همــکاری بــا نیــروی انتظامــی درخصــوص اعــام وقــوع جرایــم، اجــرای مقــررات 
خدمــت وظیفــه عمومــی، حفــظ نظــم عمومــی و ســعی در حــل اختافــات محلــی.

3- اعان فرامین و قوانین و مقررات عمومی.
4- همــکاری در حفــظ و نگهــداری تأسیســات عمومــی و عمرانــی و امــوال و دارایــی 

هــای روســتا.
5- همــکاری بــا ســازمانها و نهادهــای دولتــی و ایجــاد تســهیات الزم در جهت ایفای 

وظایــف آنان.
6- مراقبــت در اجــرای مقــررات بهداشــتی و حفــظ نظافــت و ایجــاد زمینــه مناســب 

بــرای تأمیــن بهداشــت محیــط.
7- همــکاری بــا ســازمان هــای ثبــت احــوال و اســناد درجهــت ثبــت وقایــع چهارگانــه 

ســجلی و اســناد و امــاك.
8- همــکاری بــا مســئولین ذیربــط در جهــت حفــظ، نگهــداری و بهــره بــرداری منابــع 

طبیعــی و میــراث فرهنگــی واقــع در روســتا.
9- اجــرای طرحهــای عمرانــی و خدماتــی در محــدوده روســتا در صــورت آمادگــی بــا 

تأییــد کمیتــه برنامــه ریــزی شهرســتان.
ــك اراضــی در محــدوده  ــرای ایجــاد بناهــا، تأسیســات و تفکی ــده ب 10- تشــکیل پرون
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ــه بخشــداری جهــت صــدور مجــوز. قانونــی روســتا و ارجــاع ب
تبصــره ) الحاقــی 1382/7/6 ( – درآمــد حاصــل از وصــول عــوارض مربــوط بــه 
ــه می شــود. ــور عمومــی روســتا و زیرنظــر شــورای روســتا هزین ــد در ام ــن بن اجــرای ای
مــاده 70 ) اصاحــی 1382/7/6 ( – وظایــف و اختیــارات شــورای اســامی بخــش 

عبــارت اســت از:
ــه مســئولین اجرایــی منطقــه جهــت رفــع  ــه طرحهــا و پیشــنهادهای اصاحــی ب ارائ
کمبودهــای اجتماعــی، فرهنگــی، آموزشــی، اقتصــادی، عمرانــی، بهداشــتی و ســایر 

امــور رفاهــی بخــش.
تبصــره – مقامــات اجرایــی ذیربــط موظــف بــه بررســی طرحها و پیشــنهادهای مذکور 
و ارائــه پاســخ حداکثــر ظــرف مــدت دو مــاه بــه شــورا هســتند.در صــورت عــدم ارائــه 
پاســخ در موعــد مقــرر مراتــب جهــت انجــام اقدامــات قانونــی بــه اطــاع مقامــات 

مافــوق خواهــد رســید.
ایجاد هماهنگی الزم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش.

نظارت بر شوراهای روستاها بمنظور رعایت وظایف قانونی.
حــل و فصــل مشــکات و اختافــات میــان دو یــا چنــد روســتا یــا شــوراهای روســتایی 

واقــع در محــدوده بخــش، در مــواردی کــه قابــل پیگیــری قضایــی نیســت.
رســیدگی بــه امــور عمرانــی بخــش کــه خــارج از حیطــه اختیــارات و وظایــف شــورای 

روســتا اســت.
ایفــای وظایــف شــورای روســتا در مــزارع مســتقل، مکان هــا و آبادی هــا و روســتاهایی 

کــه بــه هــر دلیــل فاقــد شــورای روســتا می باشــند.
تشــویق مــردم بــه همــکاری و ســرمایه گــذاری در امــور و برنامــه هــای عمرانــی بخــش 
از قبیل توســعه کشــاورزی، حمل و نقل، بهداشــت، صنایع روســتایی و دســتی، امور 

فرهنگــی و مذهبــی بخش.
بررســی و تأییــد طرحهــای هــادی روســتاهای واقــع در محــدوده بخــش و ارســال بــه 

مراجــع ذیربــط جهــت تصویــب نهایــی.
ماده 71- وظایف شورای اسامی شهر به شرح زیر است:
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انتخاب شهردار برای مدت چهارسال.
تبصــره 1- شــورای اســامی شــهر موظــف اســت بافاصلــه پــس از رســمیت یافتــن 

نســبت بــه انتخــاب شــهردار واجــد شــرایط اقــدام نمایــد.

تبصره 2- شهردار نمیتواند همزمان عضو شورای شهر باشد.
تبصره 3 ) اصاحی 1382/8/4 ( – نصب شــهرداران در شــهرها با جمعیت بیشــتر 
از دویســت هــزار نفــر و مراکــز اســتان بنــا بــه پیشــنهاد شــورای شــهر و حکــم وزیــر کشــور 

و در ســایر شــهرها به پیشــنهاد شــورای شــهر و حکم اســتاندار صورت می گیرد.
شــورای شــهر براســاس ضوابــط و شــرایط احــراز صاحیــت شــهرداران منــدرج در آییــن 
نامــه مصــوب ایــن قانــون، شــهردار مــورد نظــر خــود را انتخــاب می کند.وزیــر کشــور 
و اســتانداران موظفنــد حکــم شــهردار معرفــی شــده را ظــرف مــدت ده روز صــادر 

نماینــد.
در صورتــی کــه وزیــر کشــور یــا اســتاندار، شــهردار معرفــی شــده را واجد شــرایط تعیین 
شــده ندانــد، مراتــب را بــا ذکــر دلیــل و مســتندات به شــورای شــهر منعکــس می نماید، 
در صــورت اصــرار شــورای شــهر برنظــر قبلــی خــود و عــدم صــدور حکــم شــهردار، 
موضــوع توســط شــورای شــهر بــه هیــأت حــل اختــاف ذی ربــط ارجــاع خواهــد شــد.

هیــأت مذکــور ظــرف پانــزده روز مکلــف بــه تصمیــم گیــری بــوده و تصمیــم آن هیــأت 
بــرای طرفیــن ) وزارت کشــور و شــورای اســامی شــهر ( الزم االجــرا می باشــد.چنانچه 
در مــدت مقــرر، هیــأت حــل اختــاف نظــر خــود را اعــام ننمایــد، نظــر شــورای شــهر 
متبــع خواهــد بــود و شــهردار میتوانــد اختیــارات قانونــی خــود را اعمــال و اجــرا نمایــد.

تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد:
الف – استعفای کتبی با تصویب شورا.

ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج – تعلیق طبق مقررات قانونی.

د – فقدان هر یك از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
بررســی وشــناخت کمبودهــا، نیازهــا و نارســائیهای اجتماعــی، فرهنگــی، آموزشــی، 
بهداشــتی، اقتصــادی و رفاهــی حــوزه انتخابیــه و تهیــه طرحهــا و پیشــنهادهای 
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اصاحــی و راه حلهــای کاربــردی در ایــن زمینه هــا جهــت برنامــه ریــزی و ارائــه آن بــه 
مقامــات مســئول ذیربــط.

نظــارت بــر حســن اجــرای مصوبــات شــورا و طرحهــای مصــوب در امــور شــهرداری و 
ســایر ســازمانهای خدماتــی در صورتــی کــه ایــن نظــارت مخــل جریــان عــادی ایــن امــور 

نگــردد.
همــکاری بــا مســئولین اجرایــی و نهادهــا و ســازمانهای مملکتــی در زمینــه هــای 
مختلــف اجتماعــی، فرهنگــی، آموزشــی، اقتصــادی و عمرانــی بنــا بــه درخواســت 

آنــان.
برنامــه ریــزی درخصــوص مشــارکت مــردم در انجــام خدمــات اجتماعــی، اقتصــادی، 
عمرانــی، فرهنگــی، آموزشــی و ســایر امــور رفاهــی بــا موافقــت دســتگاههای ذیربــط.
تشــویق و ترغیــب مــردم درخصــوص گســترش مراکــز تفریحــی ورزشــی و فرهنگــی بــا 

هماهنگــی دســتگاههای ذیربــط.
اقــدام درخصــوص تشــکیل انجمنهــا و نهادهــای اجتماعــی، امــدادی، ارشــادی و 
تأســیس تعاونیهــای تولیــدی و توزیــع و مصــرف، نیــز انجــام آمارگیــری، تحقیقــات 

محلــی و توزیــع ارزاق عمومــی بــا توافــق دســتگاههای ذیربــط.
نظــارت بــر حســن اداره و حفــظ ســرمایه و داراییهــای نقــدی، جنســی و امــوال منقول 
ــه  ــه آن هــا ب ــر حســاب درآمــد و هزین ــن نظــارت ب ــر منقــول شــهرداری و همچنی و غی

گونــه ای کــه مخــل جریــان عــادی امــور شــهرداری نباشــد.
تصویــب آییــن نامــه هــای پیشــنهادی شــهرداری پــس از رســیدگی بــه آن هــا بــا رعایــت 

دســتورالعملهای وزارت کشور.
ــار توســط  ــه شــهرداری کــه هــر شــش مــاه یــك ب تأییــد صــورت جامــع درآمــد و هزین
ــرای اطــاع عمــوم و ارســال نســخه ای از آن  شــهرداری تهیــه می شــود و انتشــار آن ب

ــه وزارت کشــور. ب
همــکاری بــا شــهرداری جهــت تصویــب طــرح حــدود شــهر بــا رعایــت طرحهــای هــادی 
و جامــع شهرســازی پــس از تهیــه آن توســط شــهرداری بــا تأییــد وزارت کشــور و وزارت 

مســکن و شهرسازی.
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تصویــب بودجــه، اصــاح و متمــم بودجــه و تفریــغ بودجــه ســاالنه شــهرداری و 
مؤسســات و شــرکتهای وابســته بــه شــهرداری بــا رعایــت آییــن نامــه مالــی شــهرداریها 

و همچنیــن تصویــب بودجــه شــورای شــهر.
ــد شــورای شــهر در  ــا تأیی ــه ب ــه حســابهایی ک ــه درآمدهــای شــهرداری ب تبصــره – کلی

ــه خواهــد شــد. ــن مربوطــه هزین ــق قوانی ــز و طب ــاح می شــود واری ــا افتت بانکه
تصویــب وامهــای پیشــنهادی شــهرداری پــس از بررســی دقیــق نســبت بــه مبلــغ، مدت 

و میــزان کارمزد.
ــد، فــروش، مقاطعــه، اجــاره و  ــر آن هــا اعــم از خری تصویــب معامــات و نظــارت ب
اســتیجاره کــه بــه نــام شــهر و شــهرداری صــورت می پذیــرد بــا در نظرگرفتــن صرفــه و 

صــاح و بــا رعایــت مقــررات آئیــن نامــه مالــی و معامــات شــهرداری.
تبصــره – بمنظــور تســریع در پیشــرفت امــور شــهرداری، شــورا میتوانــد اختیــار تصویب 
و انجــام معامــات را تــا میــزان معینــی بــا رعایــت آییــن نامــه معامــات شــهرداری بــه 

شــهردار واگــذار نماید.
تصویــب اساســنامه مؤسســات و شــرکتهای وابســته بــه شــهرداری بــا تأییــد و موافقــت 

وزارت کشــور.
تصویــب لوایــح برقــراری یــا لغــو عــوارض شــهر و همچنیــن تغییــر نــوع و میــزان آن بــا 

در نظرگرفتــن سیاســت عمومــی دولــت کــه از ســوی وزارت کشــور اعــام می شــود.
نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
نظــارت بــر امــور تماشــاخانه هــا، ســینماها، و دیگــر اماکــن عمومــی، که توســط بخش 
ــن مقــررات خــاص  ــا وضــع و تدوی ــی اداره می شــود ب ــا دولت ــی و ی خصوصــی، تعاون
بــرای حســن ترتیــب، نظافــت و بهداشــت ایــن قبیــل مؤسســات بــر طبــق پیشــنهاد 
شــهرداری و اتخــاذ تدابیــر احتیاطــی جهــت جلوگیــری از خطر آتش ســوزی و مانند آن.
تصویــب مقــررات الزم جهــت اراضــی غیــر محصــور شــهری از نظــر بهداشــت و آســایش 

عمومــی و عمــران و زیبایــی شــهر.
نظــارت بــر ایجــاد گورســتان، غســالخانه و تهیــه وســایل حمــل امــوات مطابــق بــا 
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اصــول بهداشــت و توســعه شــهر.
وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.

نظــارت بــر اجــرای طرحهــای مربــوط بــه ایجــاد و توســعه معابــر، خیابانهــا، میادیــن و 
فضاهــای ســبز و تأسیســات عمومــی شــهر بــر طبــق مقــررات موضوعــه.

تصویــب نامگــذاری معابــر، میادیــن، خیابانهــا، کوچــه و کــوی در حــوزه شــهری و 
ــام آن هــا. ــر ن همچنیــن تغیی

ــا  ــوع مطلــب و ی ــه پیشــنهاد شــهرداری جهــت نوشــتن هرن ــب مقــررات الزم ب تصوی
گهــی و تابلــو بــر روی دیوارهــای شــهر بــا رعایــت مقــررات  الصــاق هــر نــوع نوشــته و آ

موضوعــه و انتشــار آن بــرای اطــاع عمــوم.
تصویــب نــرخ خدمــات ارائــه شــده توســط شــهرداری و ســازمانهای وابســته بــه آن بــا 

رعایــت آییــن نامــه مالــی و معامــات شــهرداریها.
تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.

وضــع مقــررات مربــوط بــه ایجــاد و اداره میدانهــای عمومــی توســط شــهرداری بــرای 
خریــد و فــروش مایحتــاج عمومــی بــا رعایــت مقــررات موضوعــه.

وضــع مقــررات الزم در مــورد تشــریك مســاعی شــهرداری بــا ادارات و بنگاههــای 
کشــاورزی، هنــری، بازرگانــی و غیــره. ذیربــط بــرای دایرکــردن نمایشــگاههای 

کلیــه  )الحاقــی 1382/7/6 ( – نظــارت بــر حســن اداره امــور مالــی شــهرداری و 
ســازمانها، مؤسســات، شــرکتهای وابســته و تابعه شــهرداری و حفظ ســرمایه، دارایی 
هــا، امــوال عمومــی و اختصاصــی شــهرداری، همچنیــن نظــارت بــر حســاب درآمــد و 
هزینــه آن هــا بــا انتخــاب حســابرس رســمی و اعــام مــوارد نقــض و تخلــف بــه شــهردار 

و پیگیریهــای الزم براســاس مقــررات قانونــی.
تبصــره – کلیــه پرداختهــای شــهرداری در حــدود بودجــه مصــوب بــا اســناد مثبتــه و بــا 
رعایــت مقــررات مالــی و معاماتــی شــهرداری بــه عمــل می آیــد کــه ایــن اســناد بایــد 
بــه امضــای شــهردار و ذی حســاب یــا قائــم مقــام آنــان کــه مــورد تأییــد شــورای شــهر 

باشــند برســد.
)الحاقــی 1382/7/6 ( – شــورا موظــف اســت در پایــان هــر ســال مالــی صــورت 
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بودجــه و هزینــه خــود را جهــت اطــاع عمــوم منتشــر نمایــد و نســخه ای از آن را 
جهــت بررســی بــه شــورای شهرســتان و اســتان ارســال کنــد.

 (الحاقــی 1382/7/6 ( – واحدهــای شهرســتانی کلیــه ســازمانها و مؤسســات دولتــی 
و مؤسســات عمومــی غیردولتــی کــه در زمینــه ارائــه خدمــات شــهری وظایفــی را بــه 
عهــده دارنــد، موظفنــد برنامــه ســاالنه خــود درخصــوص خدمــات شــهری را کــه در 

چارچــوب اعتبــارات و بودجــه ســاالنه خــود تنظیــم شــده بــه شــورا ارائــه نماینــد.
ــا شــورای تأمیــن شهرســتان در حــدود قوانیــن  )الحاقــی 1382/7/6 ( – همــکاری ب

و مقــررات.
)الحاقــی 1382/7/6 ( – بررســی و تأییــد طــرح هــای هــادی و جامــع شهرســازی و 
ــه آن توســط شــهرداری و  ــی شــهرها پــس از ارائ ــم و محــدوده قانون تفصیلــی و حری

ارســال بــه مراجــع ذیربــط قانونــی جهــت تصویــب نهایــی.
تبصــره 1 – در کلیــه قوانیــن و مقرراتــی کــه انجمــن شــهر عهــده دار وظایفــی بــوده 
اســت شــورای اســامی شــهر بــا رعایــت مقــررات ایــن قانــون بعــد از یــك ســال از تاریــخ 

تصویــب جانشــین انجمــن شــهر خواهــد بــود.
تبصــره 2 – وزارتخانه هــا و مؤسســات دولتــی و وابســته بــه دولــت و ســازمانهایی 
کــه شــمول قانــون بــر آن هــا مســتلزم ذکــر نــام اســت موظفنــد در طــول مــدت یــك ســال 
مذکــور در تبصــره فــوق بــا بررســی قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه خــود هــر کجــا نامــی 
از انجمــن شــهر ســابق آمــده و وظایفــی را بــه آن محــول نمــوده اســت جهــت اصــاح 

ایــن گونــه مــوارد الیحــه اصاحــی بــه مجلــس شــورای اســامی ارائــه نماینــد.
مــاده 72 – شــرایط احــراز تصــدی ســمت شــهردار طبــق آییــن نامــه ای خواهــد بــود 

کــه بنــا بــه پیشــنهاد وزارت کشــور بــه تصویــب هیــأت دولــت خواهــد رســید.
مــاده 73 – چنانچــه یــك یــا چنــد نفــر از اعضــای شــورای شــهر بــه عملکــرد شــهردار یــا 
عملیــات شــهرداری اعتــراض یــا ایــرادی داشــته باشــند ابتــدا توســط رئیــس شــورا مــوارد 
را بــه صــورت روشــن بــه شــهردار تذکــر خواهنــد داد.در صــورت عــدم رعایــت مفــاد 
مــورد تذکــر، موضــوع بــه صــورت ســؤال مطــرح می شــود کــه در ایــن صــورت رئیــس 
 بــه شــهردار اطــاع خواهــد داد و حداکثــر ظــرف ده روز پــس از 

ً
ــا شــورا ســؤال را کتب
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ابــاغ، شــهردار موظــف بــه حضــور درجلســه عــادی یــا فــوق العــاده شــورا و پاســخ بــه 
ســؤال می باشــد.

ــده تشــخیص  ــع کنن ــا پاســخ وی قان ــده ی چنانچــه شــهردار از حضــور اســتنکاف ورزی
 بــه صــورت اســتیضاح کــه حداقــل 

ً
داده نشــود طــی جلســه دیگــری موضــوع مجــددا

بــه امضــای یــك ســوم اعضــای شــورا رســیده باشــد، ارائــه می شــود.فاصله بیــن ابــاغ تــا 
تشــکیل جلســه کــه از طــرف رئیــس شــورا تعییــن خواهــد شــد حداکثــر ده روز خواهــد 
بود.شــورا پــس از طــرح ســؤال یــا ســؤاالت و جــواب شــهردار رأی موافــق یــا مخالــف 

خواهــد داد.
در صورتــی کــه شــورا بــا اکثریــت دوســوم کل اعضــا رأی مخالــف دهــد شــهردار از کار 

برکنــار و فــرد جدیــدی از ســوی شــورا انتخــاب خواهــد شــد.
تبصــره – در فاصلــه بیــن صــدور رأی عــدم اعتمــاد و برکنــاری شــهرداری و یــا خاتمــه 
خدمــت شــهردار تــا انتخــاب فــرد جدیــد کــه نبایــد بیــش از ســه مــاه بــه طــول انجامــد 
یکــی از کارکنــان شــهرداری بــا انتخــاب شــورای شــهر عهــده دار و مســئول اداره امــور 

شــهرداری خواهــد بــود.
مــاده 74 ) اصاحــی 1382/7/6 ( – شــوراهای موضــوع ایــن قانــون یــا هــر یــك از 
اعضــاء آن هــا حــق ندارنــد در نصــب و عــزل کارکنــان دهیــاری هــا، شــهرداری ها و یــا 
شــرکتها و مؤسســات وابســته بــه آن هــا دخالــت نماینــد یــا بــه آن هــا دســتور دهنــد و 
واگــذاری مســئولیت اجرایــی، عضویــت هیــأت مدیــره و مدیریــت عامــل بــه اعضــاء 
شــوراهای مذکــور در دهیاریهــا، شــهرداریها، شــرکتها و ســازمانهای تابعــه ممنــوع 

می باشــد.
تبصــره 1 ) الحاقــی 1382/7/6 ( – اعضــاء شــوراهای مذکــور و بســتگان درجــه 
ــاری، شــهرداری، ســازمانها و  ــا دهی یــك آن هــا بــه هیــچ وجــه حــق انجــام معاملــه ب
شــرکتهای وابســته بــه آن را نخواهنــد داشــت و انعقــاد هــر نــوع قــرارداد بــا آن هــا 

می باشــد. ممنــوع 
تبصره 2 ) الحاقی 1382/7/6 ( – هرگونه اســتفاده شــخصی از اموال، دارایی ها و 
امکانات شــوراها، دهیاری، شــهرداری، مؤسســات و شــرکتهای وابســته توســط اعضاء 
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شــوراها ممنوع می باشــد.
مــاده 75 ) اصاحــی 1382/7/6 ( – آییــن نامــه ســازمانی، تشــکیاتی و تعــداد و 
نحوه تشــکیل جلســات شــوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شــوراها و تعداد کارکنان 
آن هــا و هزینــه هــای مربــوط و هرگونــه پرداختــی بــه اعضــای شــوراها توســط شــورای 
عالــی اســتانها تهیــه و بــه تصویــب هیــأت وزیــران می رســد.به کارگیــری کارکنــان و 

هرگونــه پرداختــی خــارج از ایــن آییــن نامــه ممنــوع می باشــد.
ماده 76 ) اصاحی 1382/7/6 ( – شورای شهر و شهرداری وشرکتها و سازمانهای 
وابســته موظفنــد بــه نحــو مقتضــی و در صــورت امــکان بــا راه انــدازی پایــگاه رایانــه 
ای، زمینــه اطــاع عمــوم مــردم را بــه طــور مســتمر از مصوبــات، تصمیمــات، عملکــرد، 

بودجــه، هزینــه و درآمــد خــود فراهــم نماینــد.
مــاده 77- شــورای اســامی شــهر و دهســتان میتواننــد نســبت بــه وضــع عــوارض 
متناســب بــا تولیــدات و درآمدهــای اهالــی بــه منظــور تأمیــن بخشــی از هزینــه هــای 
خدماتــی و عمرانــی مــورد نیــاز شــهر و روســتا طبــق آییــن نامــه مصــوب هیــأت وزیــران 

اقــدام نماینــد.
تبصــره – عــوارض یــك مــاه پــس از ارســال هــر مصوبــه بــه وزارت کشــور قابــل وصــول 
اســت.وزیر کشــور میتوانــد در هــر مقطعــی کــه وصــول هــر نــوع عــوارض را منطبــق بــر 

آییــن نامــه مصــوب ندانــد نســبت بــه اصــاح یــا لغــو آن اقــدام نمایــد.
مــاده 78 ) اصاحــی 1382/7/6 ( – وظایــف و اختیــارات شــورای شهرســتان عبارت 

است از:
ارائــه پیشــنهادات الزم در زمینــه توســعه اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و عمرانــی 
شهرســتان بــه دســتگاههای اجرایــی ذی ربــط و کمیتــه برنامــه ریــزی شهرســتان و 

شــورای اســتان.
نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان.

تصویب، اصاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان.
هماهنگــی و رســیدگی بــه مســائل و حــل و فصــل مشــکات فــی مابین شــوراهای شــهر 

و بخــش، در مــواردی کــه قابــل پیگیــری قضایی نیســت.
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نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر.
مــاده 78 مکــرر 1 ) الحاقــی 1382/7/6 ( – وظایــف و اختیــارات شــورای اســتان 

ــارت اســت از: عب
بررســی مســائل و مشــکات اســتان و ارائــه پیشــنهادهای الزم بمنظــور رفــع تبعیــض و 
توزیــع عادالنــه امکانــات و منابــع و جلــب همــکاری در تهیــه برنامــه هــای عمرانــی و 

رفاهــی اســتان بــه شــورای عالــی اســتان هــا.
تبصــره – ســه نفــر از اعضــای شــورای اســتان بــه انتخــاب آن شــورا در جلســات شــورای 

برنامــه ریــزی و توســعه اســتان شــرکت می نماینــد.
نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده استان.

ایجــاد ارتبــاط و هماهنگــی الزم میــان شــوراهای شهرســتان در محدوده اســتان جهت 
حســن انجــام وظایــف و حــل و فصــل اختافــات شــوراهای ســطح اســتان، در مواردی 

کــه قابــل پیگیــری قضایی نیســت.
همــکاری بــا شــورای برنامــه ریــزی و توســعه اســتان در نظــارت بــر حســن اجــرای 
طرحهــای عمرانــی اســتانی و ملــی در محــدوده اســتان و ارائــه گــزارش و پیشــنهاد 
در جهــت بهبــود امــور بــه رئیــس شــورای برنامــه ریــزی و شــورای عالــی اســتانها و 

ذیربــط. دســتگاههای 
تصویب، اصاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان.

نظــارت بــر عملکــرد شــوراهای شهرســتانها در محــدوده اســتان و نظــارت بــر حســن 
اجــرای مصوبــات شــورای اســتان.

مــاده 78 مکــرر 2 ) الحاقــی 1382/7/6 ( – وظایــف و اختیــارات شــورای عالــی 
ــارت اســت از: اســتانها عب

1- بررســی پیشــنهادهای واصلــه از طــرف شــوراهای اســتانها و تعییــن اولویــت هــر یــك 
و ارجــاع بــه مقامــات اجرایــی ذیربــط.

اعــام نارســایی ها و اشــکاالت نهادهــا و ســازمانهای اجرایــی در حــدود اختیــارات و 
وظایــف شــوراها بــه مســئولین مربوطــه و پیگیــری آن هــا.

بررســی پیشــنهادها وارائــه آن هــا در قالــب طــرح بــه مجلــس شــورای اســامی یــا 
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دولــت.
تصویب، اصاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استانها.

ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور موظــف اســت یــك نســخه از پیــش نویــس 
ــه در  لوایــح برنامــه هــای توســعه و بودجــه عمومــی کشــور و اســتانها را پــس از تهی
اختیــار شــورای عالــی اســتانها قــرار دهد.شــورای عالــی اســتانها پیشــنهادهای اصاحــی 
خــود را در مــورد برنامــه و بودجــه مذکــور بــه ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور 

اعــام خواهــد کــرد.
ــه بودجــه شــوراها و ابــاغ آن پــس از تصویــب هیــأت  ــه آییــن نامــه نحــوه هزین تهی

ــه شــوراها. ــران ب وزی
برنامــه ریــزی بمنظــور آمــوزش و آشــنایی اعضــاء شــوراها بــا وظایــف خویــش از طریــق 

برگــزاری دوره هــای کوتــاه مــدت کاربــردی در قالــب امکانــات موجــود کشــور.
جلســات عــادی شــورای عالــی اســتانها هــر دو مــاه یکبــار و حداکثــر بــه مــدت ســه روز 
تشــکیل می گــردد.در مــوارد ضــروری شــورا میتوانــد جلســات فــوق العــاده تشــکیل 

دهــد.
مــاده 78 مکــرر 3 ) الحاقــی 1382/7/6 ( – شــورای عالــی اســتانها موظــف اســت 
حداکثــر یــك ســال پــس از تشــکیل، ضمــن مشــخص نمــودن آن دســته از امــور شــهری 
ــی انجــام می شــود و انجــام آن در حــد  ــه توســط وزارتخانه هــا و ســازمانهای دولت ک
توانایــی شــهرداری ها میباشــد طــرح الزم جهــت واگــذاری آن امــور بــه شــهرداری ها را 

تهیــه و بــه دولــت یــا مجلــس شــورای اســامی تقدیــم نمایــد.
ــون  ــن قان ــه شــوراهای موضــوع ای مــاده 78 مکــرر 4 ) الحاقــی 1382/7/6 ( – کلی
مکلفنــد حداکثــر ظــرف مــدت ده روز مصوبــات خــود را بــه نماینــدگان حــوزه انتخابیه 
ــوط و  ــی مرب ــام اجرای ــن مق ــط و عالیتری ــی ذیرب و شــورای مافــوق، مســئولین اجرای
ــه مجلــس شــورای اســامی و وزارت کشــور ارســال  ــی اســتانها ب در مــورد شــورای عال

نماینــد.
مــاده 78 مکــرر 5 ) الحاقــی 1382/7/6 ( – اســتانداران، فرمانــداران و بخشــداران 
موظفنــد در کلیــه شــوراها و کمیتــه هــای تخصصــی مرتبــط بــا وظایــف شــوراها ) 
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بجــز کمیتــه برنامــه ریــزی شهرســتان ( کــه در ســطح منطقــه تشــکیل می دهنــد از 
نماینــده شــوراهای بخــش، شــهر، شهرســتان و اســتان بــه عنــوان ناظــر جهــت شــرکت 

در جلســات دعــوت بــه عمــل آورنــد.
مــاده 78 مکــرر 6 ) الحاقــی 1382/7/6 ( – اســتانداران، فرمانــداران، بخشــداران 
و ســایر مقامــات کشــوری کــه از طــرف دولــت تعییــن می شــوند در حــدود اختیــارات 
شــوراها ملــزم بــه رعایــت تصمیمــات آن هــا هســتند.موارد تخلــف بــه مقامــات مافــوق 

اعــام و در مراجــع ذی صــاح رســیدگی می شــود.
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مردم و رای آن ها در ساختار اساسی جمهوری اسامی چه جایگاهی دارد؟ 
ــون اساســی  ــن آمــد و قان ــه مت ــن از حاشــیه ب ــا وقــوع انقــاب اســامی، دی ب
جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان مهم تریــن دســتاورد مبــارزات ملت مســلمان ایران 
ــون اساســی  ــن قان ــی اصــول ای ــه آن شــکل گرفــت. بازخوان ــر برپای در ســده های اخی
دربــاره جایــگاه مــردم و رای مــردم نیــاز اساســی امــروز جامعــه ماســت، البتــه درایــن 
زمینــه بایــد فرهنگ ســازی هایــی هــم صــورت بگیــرد و بــرای اجــرای دقیــق ایــن اصــول 
بایــد زمینــه هایــی فراهــم گــردد؛ چــرا کــه توفیــق در اجرای قانون، مســتلزم شــناخت، 
آمــوزش و بسترســازی فرهنگــی و اجتماعــی اســت باایــن حــال درپاســخ بــه ایــن ســئوال 
الزم اســت درقالــب دوبحــث »ســاختار حاکمیــت در جمهــوری اســامی« و »ِاعمــال 

حاکمیــت در نظــام جمهــوری اســامی ایــران« بــه ایــن موضــوع بــه پردازیــم.

الف (ساختار حاكمیت در جمهوری اسالمی

در اصل 56 قانون اساســی جمهوری اســامی، حاکمیت مطلق بر جهان و انســان از 
آن خدا دانســته شــده و تصریح شــده اســت که خدا انســان را بر سرنوشــت اجتماعی 
خویــش حاکــم ســاخته اســت. بــا توجــه بــه اینکــه حــق تعییــن سرنوشــت اجتماعــی 
همــان حــق حاکمیــت اســت،1 دو نــوع یــا دو مرحلــه از حاکمیــت در قانــون اساســی 
بــه رســمیت شــناخته شــده کــه یکــی در طــول دیگــری قــرار گرفتــه اســت؛ حاکمیــت 
خــدا بــر جهــان و انســان، و حاکمیــت انســان بــر سرنوشــت اجتماعــی خویــش.2  هــر 

دوی اینهــا ریشــه در اعتقــادات اســامی دارنــد و از هــم تفکیــك ناپذیرنــد.
بعضــی از حقوقدانــان، تصریــح حاکمیــت انســان بــر سرنوشــت اجتماعــی  خویــش در 
ایــن اصــل را مبّیــن حاکمیــت مــردم و نوعــی دمکراسی مســتقیم دانســته انــد3 کــه هیــچ 

1. مدنــی، جــال الدیــن، حقــوق اساســی و نهادهــای سیاســی جمهــوری اســامی ایــران، تهــران، تشــر همــراه، چ اول، 
1370، ص 147.

ــر چ چهــارم 1377 ص  ــد زنجانــی، عباســعلی,فقه سیاســی ج اول انتشــارات امیرکبی 2. همــان، ص 140 ـ 142؛ عمی
258 و 261 ـ 262.

3. هاشــمی، محمــد، حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران، ج 2، حاکمیــت و نهادهــای سیاســی، تهــران، نشــر 
دادگســتر، چ پنجــم، 1380، ص 4 ـ 5.
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کــس نمی توانــد ایــن حــق الهــی را از انســان ســلب کنــد یــا در خدمــت منافــع فــرد و 
گروهــی خــاص قــرار دهــد. همــان طورکــه عبــارت پایانــی ایــن اصــل: »ملــت، ایــن حق 
خــداداد را از طرقــی کــه در اصــول بعــد می آیــد، اعمــال می کنــد«، نشــانه دمکراســی 

مبتنــی برنمایندگی اســت.
کــرده و  قانــون اساســی جمهــوری اســامی، حاکمیــت را در قالــب والیــت تعبیــر 
زمامــدار را حاکــم یــا ولــی امــر نامیــده و ریاســت جامعــه اســامی را بــر عهــده والیــت 
امــر و امامــت امــت قــرار داده اســت )اصــل 5( کــه همانــا فقیــه عــادل و بــا تقــوی و 
گاه بــه زمــان و مدیــر و مدّبــر می باشــد؛ امــا ایــن مقــام، منتخــب غیــر مســتقیم مــردم  آ
می باشــد کــه نتیجــه منطقــی حــق حاکمیــت مــردم بــر سرنوشــت اجتماعــی خویــش 

اســت.1
در ایــن راســتا، شــکل جمهــوری، اصــل تفکیــك قــوا، محوریــت مــردم در شــکل گیــری 
ــکای آرای عمومــی در نظــام جمهوری اســامی  ــه ات ــز اداره امــور کشــور ب نظــام، و نی
مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه کــه تمهیداتــی بــرای تحدیــد قــدرت دولــت، محو اســتبداد، 
دفــاع از آزادی مــردم، مقابلــه بــا فســاد و ســوء اســتفاده از قــدرت می باشــد؛ ضمــن 
اینکــه حاکــی از نهادینــه شــدن یــك ســاختار غیــر شــخصی قــدرت اســت کــه تــا کنــون 

طبــق روال از پیــش تعییــن شــده اعمــال شــده اســت.

شکل نظام سیاسی:

قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، جمهــوری بــودن نظــام سیاســی کشــور را بــه 
گونــه زیــر تضمیــن کــرده اســت:2

مشــارکت مــردم در امــور عمومــی از طریــق انتخابــات و همــه پرســی: قانــون اساســی 
بــا پذیــرش حاکمیــت ملــت و مســئولیت عمومــی و مشــترك مــردم در اداره امــور 

ــه طــرق مختلفــی آن را تحقــق بخشــیده اســت.3 مملکــت، ب

1. عمید زنجانی، پیشین، ص 263 و 291.
2. هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسامی ایران، ج 1، ص 82؛ عمید زنجانی، پیشین، 203 ـ 207.

3. ر. ك. به مدنی، جال الدین، پیشین، ص 148 ـ 149.
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ــه شــامل  ــکای آرای عمومــی )اصــل 6( اســت ک ــه ات ــور کشــور ب زمامــداری و اداره ام
ــاز  ــون اساســی و ب ــب قان ــدوم )اصــل1(، تصوی ــا رفران ــوع نظــام سیاســی ب انتخــاب ن
نگــری آن از راه همــه پرســی، تعییــن رهبــر توســط خبــرگان منتخــب ملــت )اصــل 
107( و نیــز انتخــاب رئیــس جمهــور )اصــل114(، نماینــدگان مجلــس شورای اســامی 
)اصــل62(، شــوراهای محلــی )اصــل100(، و خبــرگان رهبــری  بــا رأی مســتقیم مــردم 
اســت. رســمیت دولــت نیــز بــه معرفــی وزرا از ســوی رئیــس جمهــور و رأی اعتمــاد 

نماینــدگان مــردم )اصــول 87 و137( صــورت می پذیــرد.
محدودیــت دوره زمامــداری و جلوگیــری از قــدرت مطلقــه: دوره ریاســت جمهــوری 
)اصــل114(، مجلــس شــورای اســامی )اصــل63( و شــوراهای محلی، هــر کــدام چهــار 
ســال و دوره مأموریــت دولــت نیــز محــدود بــه همیــن مــدت اســت و دوره مجلــس 

خبــرگان رهبــری 8 ســال اســت.
امتیــاز نداشــتن شــخصی زمامــداران نســبت بــه دیگــران: رهبــر در برابــر قوانیــن با ســایر 
افــراد کشــور مســاوی اســت )اصــل 107( ســایر زمامــداران نیــز بــه طریــق اولــی امتیــاز 
شــخصی نســبت بــه دیگــران ندارنــد و مثــل همــه مــردم تابــع قانــون و مســئول تمــام 
اعمــال خــود )مســئولیت مدنــی( می باشــند. از ایــن نظــر، قانــون اساســی جمهــوری 

اســامی ایــران »تســاوی در برابــر قانــون« را بــدون اســتثناء مطــرح کــرده اســت.1
مســئولیت سیاســی زمامــداران جهــت جلوگیــری از اعمــال قــدرت مطلــق: طبــق قانون 
اساســی، رهبــری در مقابــل مجلــس خبــرگان منتخــب ملت )اصــل 111(، رئیس جمهور 
در مقابــل ملــت، رهبــری و مجلــس )اصــل122(، و وزیــران در مقابــل رئیــس جهــور و 

مجلــس )اصــل 137( مســئول انــد.
ممکــن اســت وصــف »اســامی« در جمهــوری اســامی، ظاهــرا بــا منطــق »جمهــوری« 
ناســازگار تلقــی شــود. اماایــن نظــر نمی توانــد مــورد تأییــد باشــد؛ زیــرا در هــر صــورت 
افــراد انســانی انــد کــه در ایــن زمینــه نقــش اساســی ایفــاء می کننــد.2 وقتــی مجموعــه 

1. مدنی، همان، ص 90.
2. ر. ك. بــه: هاشــمی، پیشــین، ج 1، ص 6 ـ 84؛ عمیــد زنجانــی، پیشــین، ص 45، 209 ـ 211 ؛ هاشــمی، همــان، 

ص 86.
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قوانیــن و اصــول و معیارهــای اســامی توســط اکثریــت یــك ملــت پذیرفتــه و مطــاع 
شــناخته شــد، نظــام مبتنــی بــر ایــن مجموعــه هــم، مردمــی خواهــد بــود. »اســامی 
بــودن« جمهــوری تنهــا بــه ایــن معناســت کــه قوانیــن اســامی در آن جامعــه حاکــم 
اســت؛ ضمن اینکه به لحاظ عدم تحمیل در قبول یا رّد تعالیم دینی، در حکومت 
دینــی هــم برخــورد اندیشــه ها می توانــد وجــود داشــته باشــد و همزیستی مســالمت 
آمیــز ادیــان و مذاهــب در جامعــه اســامی امــکان پذیــر اســت؛ امــا چــون اعمــال 
دمکراســی بــه اتفــاق آرا، اصــواًل غیــر ممکــن اســت، بدیــن لحــاظ در منافــع عمومــی 
جامعــه رأی اکثریــت منــاط اعتبــار اســت. اکثریــت می تواننــد نظــام سیاســی خــود را 
مبتنــی بــر دیــن یــا مذهــب خــود نماینــد. در ایــن صــورت، آن دیــن بــر اداره امور کشــور 

احاطــه کامــل دارد و کلیــه مقــررات بایــد بــر اســاس آن دیــن باشــد.
عــاوه بــر ایــن، بــه لحــاظ اکثریــت مســلمان و قبــول محتــوای حاکمیــت اســامی 
در قالــب جمهــوری، پیونــدی بیــن »جمهــوری« و »اســامی« ایجــاد شــده اســت 
کــه اراده آزاد و اســامی مــردم، بــه صــورت مشــارکت همگانــی بــرای تعییــن نظــام 

سیاسی کشــور، جمهــوری اســامی را پدیــد آورده اســت.
در  اســامی  جمهــوری  نظــام  مردمــی  نظام:مبنــای  تشــکیل  در  مــردم  محوریــت 
اعتقــادات ملــت، انقــاب اســامی و رفرانــدوم عمومــی ملــت ایــران نهفتــه اســت.1 
ــی آن هــا،  ــارزات طوالن ــه حکومــت حــق و عــدل و مب ــران ب ــه ملــت ای اعتقــاد دیرین
نهــاد »جمهوری اســامی« را بــرای تحقــق آرمانهــای خــود بــه وجــود آورده اســت. 
از ســوی دیگــر، انقــاب اســامی ایــران بــه عنــوان مردمــی تریــن انقــاب دنیــا، 
آرای عمومــی ملــت  بــه  اســت. مراجعــه  اســامی  بنیان گــذاری جمهــوری  اســاس 
برای انعقــاد قــرارداد حقوقــی اجتماعــی، و رســمیت دادن و اعتبــار قانونی بخشــیدن 
بــه آن، تکمیــل نقــش ملــت در تأســیس نظــام جمهــوری اســامی بود و ملــت ایــران 
بــا مشــارکت گســترده خــود در رفرانــدوم 10و11 فروردیــن مــاه 1358 از میــان همــه 
نظامهــای سیاســی ممکــن و موجــود، بــا اکثریــت قریــب بــه اتفــاق، جمهوری اســامی 

را برگزیــد.

1. ر. ك. به: هاشمی، ج 1، ص 86 ـ 91؛ عمید زنجانی، پیشین، ص 174 ـ 184 و 194 ـ 195.
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ــده کــه ایــن  ــه وجــود آم ــت مــردم ب ــن لحــاظ، نظــام سیاســی کشــور بــا محوری بدی
کامــًا بــارز اســت. قانــون اساســی  امــر در قانــون اساســی هــم ملحــوظ شــده و 
ــا قــرار داده اســت و آن را ودیعــه ای الهــی  جمهوری اســامی، حاکمیــت ملــت را مبن
)اصــل56( می دانــد کــه از طریــق انتخابــات و همــه پرســی )اصل6( محقق می شــود.1
حــق حاکمیــت مــردم بــر سرنوشــت سیاســی اجتماعــی خویــش، مشــارکت عملــی و 
ــون اساســی جلوه هــای  ــل، قان ــن دلی ــه همی ــد. ب ــان را ایجــاب می کن ــه آن همــه جانب

مختلفــی از مشــارکت مــردم را پیــش بینــی کــرده اســت.2
و مشــارکتهای متنــوع حقوقــی، سیاســی و اجتماعــی نمونــه هایــی از اعمــال حاکمیــت 

ملــی توســط مــردم اســت کــه زمامــداری کشــور را مردم ســاالرانه جلــوه می دهــد.3
ــا رأی ملــت در  بــه لحــاظ حقوقــی، نظــام جمهــوری اســامی و قانــون اساســی آن ب
رفرانــدوم ایجــاد شــده )اصــل 1 و 177( و اداره امــور کشــور بــه اتــکای آرای عمومــی و 
شوراهاســت )اصــل6 و7( و مــردم در انتخــاب رهبــری )اصــل 107(، ریاســت جمهوری 
و وزرا )اصل 114 و133(، نمایندگان مجلس شــورای اســامی )اصل 62( و شــوراهای 

محلــی )اصــل 100( مشــارکت دارنــد.
اصــول ششــگانه فصــل پنجــم قانــون اساســی، تحــت عنــوان »حاکمیــت ملــت و 
قــوای ناشــی از آن«، بــه اضافــه اصــل »مشــارکت عاّمــه در تعییــن سرنوشــت سیاســی، 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی خویــش« )بنــد 8 اصــل 3(، اصــل »اداره امــور کشــور 
بــه اتــکای آرای عمومــی« )اصــل 6( و اصــول مربــوط بــه شــوراها )اصــل7 و نیزفصــل 
هفتــم( همگــی مؤیــد اراده عمومــی و محوریــت مــردم در قانــون اساســی اســت4 کــه 

در شــکل گیــری اجــزا و ارکان نظــام ایفــای نقــش دارنــد.
اداره کشــور بــه اتــکای آرای عمومی:بــرای تأمیــن مشــارکت همــه جانبــه و گســترده 
مــردم در امــور عمومــی، زمامــداری و اداره امــور کشــور بــه اتــکای آرای عمومی اســت5 

1. ر. ك. به: عمید زنجانی، پیشین، ص 218 ـ 219.
2. ر. ك. به: هاشمی، ج 2، ص 5 و نیز 81 ـ 82.

3. هاشمی، ج 1، ص 71؛ مدنی، پیشین، ص 149.
4. ر. ك. به: هاشمی، ج 1، ص 61؛ مدنی، پیشین، ص 149؛ عمید زنجانی، پیشین، ص 253 ـ 354.

5. عمید زنجانی، همان، ص 56، 217 ـ 222 و 215 ـ 217.
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و همــه کســانی که در اعمــال حاکمیــت مشــارکت دارنــد، مســتقیم یــا غیــر مســتقیم 
منتخــب ملــت هســتند.

در قانــون اساســی، بــه طــور صریــح تعییــن رهبــر در جایــگاه رئیــس کشــور، بــر عهــده 
خبــرگان منتخــب مــردم گذاشــته شــده اســت )اصــل 107( کــه شــبیه شــیوه پارلمانــی 
موجــود در دنیاســت و افــراد خبــره و منتخــب بــه نمایندگــی از مــردم، رئیــس کشــور 
را انتخاب کننــد.1 بدیــن لحــاظ، انتخــاب رهبــری بــه طــور غیــر مســتقیم، و توســط 
خبــرگان صــورت می گیــرد و ایــن امــر خللــی در مردمــی بــودن رهبــری نظــام بــه وجــود 

نمــی آورد.2
در دمکراســیهای معاصــر، رئیــس جمهــور یــا بــا انتخــاب مســتقیم مــردم و مســتقل از 
پارلمــان انتخــاب می شــود یــا خــارج از دخالــت مســتقیم مــردم، بــا مشــارکت مجلــس 
)نظامهــای پارلمانــی( برگزیــده می شــود.3 در جمهــوری اســامی ایــران بــه عنوان یکی 
از نمودهــای تحقــق مشــارکت مــردم و اراده عمومــی در حاکمیــت، هــم رئیــس قــوه 
مجریــه مســتقیما از ســوی مــردم انتخــاب می شــود )اصــل 114( و هــم اعضــای دولــت 
از ســوی رئیــس جمهــور بــه مجلــس شــورای اســامی معرفــی می شــوند و مــورد تأییــد 

نماینــدگان مــردم قرارگیرنــد.
بــه لحــاظ جایــگاه و اقتــدار قــوه مجریــه در مجموعــه قــوای حاکمیــت، بــا ایــن ســاز 
و کار از تمرکــز قــدرت در قــوه مجریــه و خطــرات ناشــی از آن احتــراز می شــود و قــوه 
مجریــه بیشــتر تحــت کنتــرل قــرار می گیــرد. بــه همیــن دلیــل، نظــام جمهــوری اســامی 
را نیمــه ریاســتی نیمــه پارلمانــی دانســته اند4  کــه در آن کفــه تــرازو کامــًا بــه نفــع قــوه 
مقننــه و حاکمیــت مــردم اســت و اضافــه قــدرت مجریــه بیــن رهبــری و مجلــس توزیــع 

شــده اســت..
قــوه مقننــه مظهــر اراده عمومــی مــردم، مبیــن خواســته هــای آنــان و تبلــور اراده ملــت 
اســت و از بیــن ســه قــوه، بیشــترین قرابــت و ســنخیت را بــا مــردم دارد و جلــوه 

1. هاشمی، ج 2، ص 34؛ لیپست، پیشین، ج 1، ص بیست و سوم دیباچه.
2. هاشمی، همان، ص 35؛ عمید زنجانی، پیشین، ص 257 و 443 ـ 450.

3. هاشمی، پیشین، ج 2، ص 260 - 265؛ عمید زنجانی، پیشین ص 315 ـ 316.
4. هاشمی، پیشین، ج 2 ص 262 ـ 296 ؛ عمید زنجانی، پیشین، ص 293.
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اصلــی دمکراســی بــه شــمار مــی رود؛ زیــرا نماینــده کامــل و مســتقیم ملــت، و کامــًا 
متعلــق بــه مــردم اســت؛ برعکــس قــوه مجریــه کــه حافــظ بروکراســی و تخصــص در 

دستگاه هاســت.
مجلــس ریشــه در آرای عمومــی دارد و محــور اساســی حاکمیت ملــت از طریــق آن 
اعمــال می شــود1 و از ســوی قــوه مجریــه قابــل انحــال نیســت. از ایــن نظــر، بخــش 
مهمــی از حــق خــدادادی مــردم )اصــل 56( و اراده عــام ملــت، در مجلــس تبلــور 

می یابــد و سرنوشــت اجتماعــی و سیاســی آنــان را رقــم می زنــد.
مجلــس از نماینــدگان مســتقیم مــردم شــکل می گیــرد و مطابــق اصــل 69 قانــون 
اساســی مذاکــرات آن بایــد علنــی باشــد و گــزارش کاملــش از طریــق رادیــو و روزنامــه 

رســمی بــرای اطــاع عمــوم منتشــر شــود.
قــوه قضائیــه بــا انتصــاب رئیــس قــوه از ســوی مقــام رهبــری شــکل می گیــرد کــه خــود 
منتخــب غیــر مســتقیم مــردم اســت. بــا توجــه بــه ماهیــت امــر قضــا و کار ایــن قــوه، 
رعایــت اســتقال قضایــی2  و نیــز بــه منظــور رهایــی از فشــارهای سیاســی و حزبــی و 
مردمــی، ایــن قــوه معمــواًل در غالــب کشــورها بــه گونــه ای خــاص شــکل می گیــرد و 
در دمکراســیهای دنیــا هــم تعییــن باالتریــن مقــام قضایــی بــه انتخــاب مردمــی واگذار 
نمی شــود. بدیــن لحــاظ، حــوزه امــور عمومی عمدتــا در دو قــوه مقننــه و مجریــه 
تجلــی دارد و قــوه قضائیــه مراقبــت می کنــد تــا قوانیــن مصــوب نماینــدگان مــردم، از 

ســوی قــوه مجریــه درســت اجــرا شــود.

ب ( ِاعمال حاكمیت در نظام جمهوری اسالمی ایران

عــاوه بــر ســاختار ظاهــری حاکمیــت کــه شــاخصه هــای مردمســاالری را پذیرفتــه و 
اعمــال کــرده اســت، محتــوای نظامنامــه حقوقــی جامعــه )قانــون اساســی( نیــز ارکان 
قــدرت را بــه شــکل مردم ســاالر و بــه نفــع حاکمیــت مــردم ســامان داده اســت؛ بــه 
گونــه ای کــه از میــان ارکان حاکمیــت، رهبــری، فرماندهــی کل قــوا، نظــارت کلی بــر 

1. مدنی، پیشین، ص 161 ـ 164 و 170 ـ 172.
2. عمید زنجانی، پیشین، صص 349 ـ 350.
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ســه قــوه، هماهنگــی و حــل اختــاف آن هــا و نیــز تعییــن سیاســتهای کان و هدایــت 
کلــی نظــام را بــر عهــده دارد و حاکمیــت از طریــق قــوای ســه گانــه اعمــال می شــود.
ــدار و اعمــال حاکمیــت  ــه واجــد بیشــترین اقت ــز قــوه مقنن ــه نی از بیــن قــوای ســه گان
اســت و قابــل تعطیلــی و انحــال از ســوی قــوه مجریــه نیســت و در همــه امــور 
ــه شــرط عــدم نقــض موازیــن اســامی و قانــون اساســی( حــق  ــه مــردم )ب مربــوط ب
ورود، قانون گــذاری و نظــارت دارد. قــوه مجریــه کامــًا مســئول، و تحــت نظــارت 
چنــد جانبــه مــردم، مجلــس و رهبــری و حتــی قــوه قضاییــه اســت و نســبت بــه ســایر 
دمکراســیهای دنیــا نیــز از اقتــدار کمتــری، در مقایســه بــا ســایر قــوا، برخوردار اســت که 
همــه ایــن مــوارد بــه منزلــه ســاز و کارهایــی بــرای ایجــاد حاکمیــت پارلمــان بــر دولــت 
اســت و محدودیتهــای عمــده ای بــر ظرفیــت عمــل دولــت تحمیــل می کنــد. قــوه 
قضائیــه هــم از اســتقال الزم برخــوردار اســت، و خــارج از نفــوذ دو قــوه دیگــر، مقّیــد 

بــه قانــون و مکلــف بــه دادرســی و انجــام علنــی محاکمــات شــده اســت.
ــران، قانون گــذاری و  ــه:در نظــام جمهــوری اســامی ای ــدار قــوه مقنن صاحیتهــا و اقت
ِاعمــال قــوه مقننــه در حــوزه امــور عمومــی مربــوط بــه مــردم قــرار گرفتــه اســت کــه 
اصــل بــر ایــن اســت کــه بــه صــورت غیــر مســتقیم آن هــم از طریــق مجلــس شــورای 
کــه  اســامی باشــد )اصــل 58(؛ ولــی طــرق اســتثنایی و فــوق العــاده هــم دارد 
مشــهورترین آن، روش مســتقیم همــه پرســی و مراجعــه بــه آرای مــردم در مســایل 

بســیار مهــم اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی )اصــل 59( اســت.
ــا اشــتراك مســاعی مجلــس و ملــت اعمــال می شــود1  و  برایــن اســاس، قــوه مقننــه ب
بــه لحــاظ اســتمرار قــوه مقننــه و حــق مجلــس بــرای قانون گــذاری در تمــام مســایل 
کشــور)اصل70(، تــا کنــون نیــاز چندانــی بــه اعمــال مســتقیم قــوه مقننــه احســاس 
ــون اساســی،  ــی قان ــه ای در جمهــوری اســامی نداشــته ایم؛ ول نشــده اســت و تجرب
توســل بــه آرای عمومــی را بــه عنــوان یــك راه حــل سیاســی در امــور مهــم از نظــر دور 

نداشــته کــه نمــادی از شــرکت عمــوم مــردم در تصمیــم گیــری اســت.2

1. عمید زنجانی، پیشین، ص 293.
2. هاشمی، پیشین، ج 2، ص 86؛ مدنی، پیشین، ص 162، پاورقی 1.
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مجلــس شــورای اســامی رکــن اصلــی قــوه مقننــه اســت کــه نمایندگــی مســتقیم مــردم 
را دارد. نمایندگــی یکــی از طــرق اعمــال حاکمیــت ملــی اســت و مجلــس غیــر از مــوارد 
اســتثنائی و محــدود، حــق انحصــاری وضــع قانــون را دارد؛1 ضمــن اینکــه نماینــدگان 
مجلــس هــم حــق اظهــار نظــر در همــه مســایل داخلــی و خارجــی را دارنــد )اصــل 84( 
و در جهــت تســهیل انجــام چنیــن وظیفــه ای، مطابــق اصــل 88، دارای مصونیــت 
پارلمانــی انــد تــا بــا آزادی و بــدون هــر گونــه پــروا، پرهیــز و ماحظــه کاری بــه ایفــای 

وظایــف خــود در دفــاع از منافــع مــردم بپردازنــد؛

نتیجه گیری:

بــا توجــه بــه مطالــب فــوق دربــاره جایــگاه مــردم ورای آن هادرســاختارجمهوری 
کــه جمهــوری اســامی هــم نوعــی حکومــت نمایندگــی یــا  اســامی بایدبگوئیــم 
حکومــت بــه وســیله نماینــدگان برگزیــده مــردم اســت کــه مــردم از طریــق نماینــدگان 
خــود در مجریــه و مقننــه و بــا انتخابــات عمومــی و نــه صنفــی، حق تعیین سرنوشــت 
سیاســی و اجتماعــی خــود را اعمــال می کننــد و بــر مقــّدرات امــور خــود حاکم انــد. دو 
قــوه مجریــه و مقننــه، حــوزه امــور عمومــی هســتند کــه کامــًا در اختیــار نماینــدگان 
مــردم اســت و تنهــا محدودیــت اعمــال قــدرت آن هــا، محــدوده موازیــن شــرعی 
اســامی و شــیعی اســت کــه ملــت ایــران بــه عنــوان اعتقــاد دینــی و مذهبــی آن هــا را 
پذیرفتــه انــد و محدودیــت محســوب نمی شــود؛ ضمــن اینکــه اگــر اکثریــت جامعــه 
پیــرو دیــن و مذهــب خاصــی باشــند، می تواننــد نظــام سیاســی خــود را مبتنــی بــر دیــن 
یــا مذهــب خــود نماینــد. در ایــن صــورت، آن دیــن بــر اداره امــور کشــور احاطــه کامــل 
دارد و کلیــه مقــررات بایــد بــر اســاس آن باشــد کــه در اصــول 12و 14 قانــون اساســی 
جمهــوری اســامی ایــن امــر تصریــح شــده اســت و مــردم بــا پذیــرش ایــن نظــام و 
ــن اســام و شــیعه اعــام  ــه موازی ــدی خــود را ب ــای بن ــون اساســی آن، تعهــد و پ قان
ــد  ــه در امــور عمومــی جامعــه نبای ــه و مقنن ــن اســاس قــوای مجری ــر ای ــد و ب ــرده ان ک

1. مدنی، همان، ص 177 ـ 186؛ عمید زنجانی، پیشین، ص 293 ـ 294.
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خــاف موازیــن دینــی وشــرعی عمــل کننــد.
بــا بررســی موجــود روشــن شــد حــق تعییــن سرنوشــت مــردم، ســاختار نیمــه پارلمانــی، 
نظــام قضائــی مســتقل، و خدمــات اداری مرکــزی و محلــی نیــز در قالــب شــوراها پیش 
بینــی شــده و ســاز و کارهــای حاکمیــت پارلمــان بــر دولــت و نیــز حاکمیــت مــردم بــر 

پارلمــان هــم کــم و بیــش در قانــون اساســی منظــور شــده اســت.
ــه الگــوی مــردم ســاالری دینــی مــورد نظــر در قانــون اساســی جمهــوری اســامی  البت
گــو و فرهنــگ سیاســی مشــارکت و رقابــت  گفــت و  باوجــود فرهنــگ مفاهمــه و 
در جامعــه، قطعــا بــه تعمیــق هــر چــه بیشــتر مردم ســاالری در کشــورمی انجامــدو 

می تــوان بــه آن امیــدوار بــود.





نظارت، تضمین 
سالمت انتخابات
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اگــر نظــارت شــوراى نگهبــان، نظــارت اســتصوابی اســت، پــس چرا در مشــروح 
مذاکــرات خبــرگان قانــون اساســی ذکــرى از آن بــه میــان نیامــده اســت؟ 

بــا مطالعــه اجمالــی مشــروح مذاکــرات معلــوم مــی شــود کــه منظــور تدویــن 
کننــدگان قانــون اساســی، نظــارت اســتصوابی، عــام، فراگیــر و در همــه ى مراحــل 
انتخابــات مدنظــر بــوده اســت. البتــه در آن زمــان، اصطــاح »نظــارت اســتصوابی« و 
»نظــارت اطاعــی« بــر ســر زبان هــا نبــود، ولــی مفهــوم و محتــواى نظــارت اســتصوابی 
مــورد نظــر تدویــن کننــدگان قانــون اساســی بــوده اســت؛یعنی ایــن که شــوراى نگهبان 

بــر انتخابــات و از جملــه صاحیــت نامزدهــاى نمایندگــی نظــارت داشــته باشــد.
در پیــش نویــس تقدیمــی از ســوى دولــت موقــت بــه مجلــس خبرگان ســخن از اجراى 
همــه پرســی توســط شــوراى نگهبــان بــه عمــل مــی آیــد، در اصــل 147 پیــش نویــس 

عنــوان شــده اســت:
شــوراى نگهبــان نظــارت بــر انتخابــات رییــس جمهــور و آراء عمومــی )رفرانــدوم( را نیز 
بــر عهــده دارد، درخواســت مراجعــه بــه آراء عمومــی بایــد... بــراى اجــرا بــه شــوراى 

نگهبان تســلیم شــود.1
در جلســات مجلــس خبــرگان پیشــنهاد ســپردن وظیفــه ى نظــارت بــه رهبــرى مطــرح 
مــی شــود، ولــی بــه ایــن دلیــل کــه نظــارت از ســوى دیگــران هــم بــر مــی آیــد از ســوى 

پیشــنهاد کننــده پــی گیــرى نمی شــود.
بــا مطالعــه مشــروح مذاکــرات معیــن مــی شــود کــه نظــارت شــوراى نگهبــان بــی 
ــر ایــن نظــارت مــورد نظــر  ــا اســتثنا قایــل شــدن ب ــوده و اطاعــی دانســتن ی اســتثنا ب
 ایــن کــه از ســوى بنــی صــدر 

ً
تدویــن کننــدگان قانــون اساســی نبــوده اســت. خصوصــا

انجمــن نظــارت مطــرح مــی شــود و مــورد اســتقبال هیــچ کــس واقــع نمی شــود. البتــه 
ــع  ــد نظــر واق ــورد تجدی ــون اساســی ســال 1368 م ــه در بازنگــرى قان ــود و ن اصــل ن
شــد کــه در پــی آن، نظــارت مجلــس خبــرگان رهبــرى هــم بــه شــوراى نگهبــان محــول 
گردیــد. در ایــن مذاکــرات جنــاب آقــاى کروبــی ســؤال مــی کنــد کــه آیــا ایــن نظــارت 

1. سید علی حسینی نواز، نگاهی به سیر نظارت استصوابی، ص 18.
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بــه صاحیــت نامزدهــاى نمایندگــی هــم بازمــی گــردد یــا خیــر؟ مرحــوم آذرى قمــی 
در پاســخ می گویــد:

منظورم این است که بگوید این آقانون باید باشد و این آقانون نباید باشد.1
گیــرد و آقــاى هاشــمی  کروبــی قــرار مــی  ایــن پاســخ فقــط مــورد اعتــراض آقــاى 

می گوینــد:
مثــل مجلــس شــوراى اســامی بایــد نظــارت کننــد کــه انتخابــات )خبــرگان( صحیــح 

انجــام شــود.2
 اصطــاح »نظــارت اســتصوابی« در مشــروح مذاکــرات 

ً
پاســخ دوم آن اســت کــه فرضــا

خبــرگان قانــون اساســی بــه میــان نیامــده باشــد، امــا از این طریق، »نظــارت اطاعی« 
ــه  ــرات ســخنی از نظــارت اطاعــی هــم ب ــت نمی شــود، چــون در مشــروح مذاک ثاب

میــان نیامــده اســت.
 نبایــد بــه گونــه اى تفســیر شــود کــه در مذاکــرات تدویــن قانــون 

ً
قانــون اساســی لزومــا

اساســی بــه آن تصریــح شــده اســت. اگــر چنیــن اســت، پس بایــد هر تفســیرى از قانون 
کــه در مذاکــرات تدویــن آن نیامــده اســت، مــردود اعــام شــود و حــال آن کــه چنیــن 
رویــه اى عقایــی نیســت و در هیــچ جــاى دنیــا مرســوم نیســت. عــاوه بــر ایــن، الزمه 
ایــن ســخن آن اســت کــه هــر شــخصی بــا مراجعــه بــه مذاکــرات تدوین قانــون، بتواند 
قانــون را تفســیر کنــد و حــال آن کــه چنیــن نیســت؛زیرا کــه نــگاه بــه ظاهــر اصــل و یــا 
مــاده قانونــی تنهــا ابــزارى نیســت کــه در اختیــار مفســر اســت، بلکــه ابزارهــاى دیگرى 
از جملــه مراجعــه بــه اصــول و قوانیــن دیگــر و نیــز ظواهــر، اشــارات، قرایــن، شــواهد، 
روح و فلســفه ى قانــون نیــز در اختیــار او اســت. او حــق دارد در مقــام تفســیر از همــه 
ــا توجــه بــه همــه اینهــا شــورای نگهبــان در  ایــن ابزارهــا کمــك بگیــرد.3 کمــا اینکــه ب
نهایــت نظــارت اســتصوابی را بــه عنــوان تفســیر مقبــول از نظــارت موجــود در مــاده 

99 قانــون اساســی برگزیــد. 

1. همان، ص 19.
2. همان، ص 19.

3. عباس نیکزاد، نظارت استصوابی، ص 58.
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آن چــه در اصــل 99 قانــون اساســی آمــده اســت، نظــارت بــر »انتخابــات« 
اســت نــه نظــارت بــر کاندیداهــا و تعییــن صاحیــت آنــان، پــس چگونــه شــوراى 

نگهبــان بــر تعییــن صاحیــت کاندیداهــا نظــارت مــی کنــد؟ 
ــه در  ــن اســت ک ــد ای ــوق داده ان ــه پرســش ف ــان ب ــه شــوراى نگهب پاســخی ک
 از عمــوم یــا اطــاق نظارت 

ً
اصــل نــود و نهــم قیــدى بــراى نظــارت نیامــده اســت، قهــرا

می تــوان فهمیــد کــه مــراد قانــون گــذار نظــارت در تمــام مراحــل انتخابــات اســت و 
ــی  ــه عل ــه اســت ک ــل و قرین ــد دلی ــه برخــی از مراحــل نیازمن ــد آن ب تخصیــص و تقیی
الفــرض مفقــود اســت.1 از طرفــی در اینجــا ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه آیــا ثبــت 
نــام کاندیداهــا و تشــخیص صاحیــت و عــدم صاحیــت آن هــا مربــوط بــه انتخابــات 
نیســت؟ مــی دانیــم کــه انتخابــات منحصــر بــه روز رأى گیــرى نیســت. کار انتخابــات 
از زمــان نــام نویســی کاندیداهــا شــروع مــی شــود و تــا پایــان کار انتخابــات و اعــام 
صحــت یــا بطــان انتخابــات ادامــه دارد. تلقــی عمومــی و برداشــت عرفــی نیــز همیــن 
معنــا را تأییــد مــی کنــد. یعنــی از زمانــی کــه ثبــت نــام نامزدهــا شــروع مــی شــود، در 
عــرف گفتــه مــی شــود کار انتخابــات شــروع شــده اســت. آن هــا بررســی و تشــخیص 
صاحیت هــا و تعییــن صندوق هــا و... را نیــز جــزو کار انتخابــات بــه حســاب مــی 

آورنــد.
فلســفه و روح اصــل نــود و نهــم نیــز مــی توانــد مــا را در فهــم معنــا و مــراد آن یــارى 
نمایــد. اگــر فلســفه ى نظــارت، دقــت در عمــل و جلوگیــرى از احتمال تخلف و اشــتباه 
مجــرى اســت، آیــا احتمــال تخلــف و یــا اشــتباه مجــرى مختــص بــه روز انداختــن رأى 
در صندوق هــا اســت؟ آیــا ایــن احتمــال در کیفیــت ثبــت نــام و نیز تشــخیص صاحیت 
 ایــن احتمــال در مراحــل مختلــف 

ً
و عــم صاحیــت نامزدهــا وجــود نــدارد؟ یقینــا

وجــود دارد. قانــون گــذار بــا توجــه بــه اهمیــت فــوق العــاده انتخابــات و سرنوشــت 
ســاز بــودن آن بــراى بقــا و حفــظ نظــام، وجــود ناظــر را در آن ضــرورى دانســته اســت. 
البتــه ایــن انگیــزه و فلســفه ایجــاب مــی کنــد کــه نظــارت بــر تمــام مراحــل انتخابــات 

اعمــال شــود.2

1. عباس نیکزاد، نظارت استصوابی، ص 10.
2. همان، ص 10 و 39.
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انگیزه ى مخالفت با نظارت استصوابی چیست؟ 
بــا عنایــت بــه جایــگاه عقایــی و قانــون نظــارت اســتصوابی کــه در همــه ى 
کشــورها و نظامهــاى دنیــا امــرى پذیرفتــه شــده و جــا افتــاده اســت، ایــن ســؤال مطــرح 
مــی شــود کــه چــرا برخــی در ســخنرانی ها و نوشــته هاى خــود بــه مخالفــت بــا ایــن 

نظــارت مــی پردازنــد و در صــدد حــذف آن هســتند؟
در پاســخ بایــد گفــت: جــداى از مســئله ى مخالفــت برخــی افــراد ناآشــنا و کــم اطــاع 
ــه انــد، واقعیــت آن اســت کــه  ــر تبلیغــات منفــی دشــمنان قــرار گرفت کــه تحــت تأثی
هیــچ جنــاح و گــروه سیاســی در کشــور نیســت کــه قائــل بــه نظــارت نباشــد و جالــب 
اســت بدانیــم ســابقه ى عملکــرد برخــی مخالفــان امروزیــن نظــارت اســتصوابی نشــان 
 از آن 

ً
مــی دهــد کــه خــود بــه هنــگام تصــدى امــور، چنیــن نظارتــی را اعمــال و شــدیدا

دفــاع مــی کردنــد. امــا هــم اکنــون بــه انگیــزه ى سیاســی ـ و نــه بــه انگیــزه ى دینــی و 
ملــی ـ و تأمیــن منافــع گروهــی و جناحــی خــود از در مخالفــت بــا نظــارت اســتصوابی 
در مــی آینــد تــا بتواننــد افــرادى کــه واجــد صاحیــت نیســتند را وارد مراکــز تصمیــم 
گیــرى و حســاس نظــام کننــد و از ایــن طریــق اهــداف حزبــی و اغــراض سیاســی خــود 

را بــرآورده ســازند.
مثــا بــه هنــگام انتخابــات مجلــس خبــرگان، ســعی مــی کننــد افــراد غیــر مجتهــد هــم 
فکــر خــودـ  کــه از نظــر قانونــی واجــد صاحیــت نیســتندـ  را وارد مجلــس خبــرگان کنند 
ــق  ــان مطاب ــد، و چــون شــوراى نگهب ــه مقاصــد خــود دســت یابن ــن طریــق ب ــا از ای ت
قانــون بــا خواســت غیــر عقانــی و غیــر قانونــی آنــان مخالفــت مــی کنــد، ســعی در 
حــذف نظــارت اســتصوابی دارنــد و پیشــنهاد مــی کننــد: شــوراى نگهبــان تنهــا حــق 
ــا  ــی ب ــه برخــورد عمل ــچ گون ــدون اعمــال هی ــات را دارد و ب ــد انتخاب ــر رون نظــارت ب
 مــی بایســت گــزارش کننــده ماوقــع باشــد.

ً
تخلفــات و کارهــاى خــاف قانــون، صرفــا

ایــن گــروه در پاســخ بــه ایــن کــه شــورای نگهبــان بــه چــه کســی بایــد گــزارش کنــد؟ و 
 قانــون مقــام دیگــرى را کــه شــوراى نگهبــان گــزارش خــود را تقدیــم او کنــد 

ً
آیــا اساســا

در نظــر گرفتــه اســت یــا خیــر؟ هرگــز جوابــی نمی دهنــد.
کــه بــا حاکمیــت اســام و احــکام  کســانی  گاهــی نیــز از ســوى  ایــن مخالفت هــا 
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حیاتبخــش آن بــر ایــن کشــور ســر ســتیز دارنــد صــورت مــی گیــرد و اینــان در پــی آننــد 
کــه بــه بهانــه حمایــت از »جمهوریــت« نظــام، بــه سســت کــردن و منــزوى ســاختن 
»اســامیت« آن بپردازنــد و بــا حــذف شــرایطی کــه بــه دلیــل ویژگــی اســامی بــودن 
نظــام بــراى داوطلبــان انتخاباتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت، انگیزه هــاى ضــد دینــی 

و ضــد مردمــی خــود را عملــی گرداننــد.1

1. محمد تقی مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 79 ـ 80.
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آیــا از نظــر حقوقــی، نظــارت شــوراى نگهبــان درانتخابــات و نیــز تعییــن برخــی 
مجازات هــا بــرای متخلفــان در قانــون انتخابــات دخالــت در کار قوه قضائیه نیســت؟ 
ــه  ــوا صــورت گرفت ــك ق ــون اساســی تفکی ــم قان ــر اســاس اصــل پنجــاه و هفت ب

اســت:
ــه و  ــه، قــوه ى مجری ــد از قــوه مقنن ــران عبارتن قــواى حاکــم در جمهــورى اســامی ای

ــه... ــوه ى قضایی ق
هم چنین اصل شصت و یکم قانون اساسی چنین مقرر می دارد:
اعمال قوه قضاییه به وسیله ى دادگاه هاى دادگسترى است....

بنابرایــن، بــر اســاس اصــول مختلــف قانــون اساســی اعمــال قضایــی بــه وســیله ى 
دادگاه هــاى دادگســترى اســت، از همیــن مــواد مــی تــوان ایــن نتیجــه را گرفــت کــه کار 
شــوراى نگهبــان در نظــارت حتــی در مــورد جرایــم و تخلفــات هیــچ ربطــی بــه قضــا، 
قضــاوت و دادگاه هــا نــدارد، بلکــه ایــن نظــارت یــك نظــارت شــرعی و حقوقــی اســت.
بــه عبارتــی آن چــه بــه عنــوان جرایــم و مجــازات در قانــون انتخابــات مجلــس شــوراى 
اســامی بیــان شــده اســت، نــه از ایــن جهــت اســت کــه اعضــاى شــوراى نگهبــان مــی 
تواننــد احــکام قضایــی، مبنــی بــر مجــازات متخلفیــن صــادر کننــد، بلکــه بــه ایــن معنــا 
اســت کــه مرتکبیــن جرایــم منــدرج در مــاده ى 66 قانــون انتخابــات، تحــت پیگــرد 
قانونــی قــرار مــی گیرنــد و در دادگاه بــه تحمــل مجــازات محــوم مــی شــوند. بــه 
عبــارت دیگــر، ایــن قاضــی اســت کــه احــکام قضایــی را صــادر می نمایــد و متخلفیــن 
را مجــازات می کنــد و نــه شــورای نگهبــان. از ایــن رو، مــاده 88 قانــون انتخابــات 

مجلــس شــوراى اســامی ایــن گونــه مقــرر مــی دارد:
ــوده و قاضــی  ــون منحصــر نب ــن قان ــور در ای ــواع مذک ــه ان ــن فصــل ب مجازات هــاى ای
در هــر مــورد مــی توانــد متخلــف را بــه مجــازات مذکــور در ایــن قانــون و یــا مجازاتــی 
کتــاب پنجــم قانــون مجــازات اســامی )تعزیــرات و  کــه بــراى ایــن تخلفــات در 

گردیــده محکــوم نمایــد.1 مجازات هــاى بازدارنــده( مصــوب 1375/3/2 مقــرر 

1. مجموعه قوانین انتخابات مجلس شوراى اسامی، ص 60، ماده 88 قانون انتخابات مجلس شوراى اسامی.
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آیــا امــکان پاســخ گویــی بیشــتر شــورای نگهبــان و حتــی شــکایت از ایــن شــورا 
وجــود دارد؟ 

از آن جایــی کــه »تفســیر قانــون اساســی« و »نظــارت بــر امــر انتخابــات« دو 
وظیفــه از وظایــف مهــم شــوراى نگهبــان اســت، لــذا پرســش فــوق را از دو جهت مورد 

بررســی قــرار مــی دهیــم:
امکان پاسخ گویی شوراى نگهبان در مسأله ى تفسیر قانون اساسی

در زمینــه امــکان پاســخ گویــی شــورای نگهبــان در تفســیر قانــون اساســی، ابتــدا چنــد 
ســوال مطــرح می شــود از جملــه اینکــه چــه کســانی مــی تواننــد از شــوراى نگهبــان در 
مــورد اصلــی از اصــول قانــون اساســی درخواســت تفســیر نماینــد؟ و اصــوال وضعیــت 
پــس از تفســیر چگونــه اســت؟ ; بــه عبــارت دیگــر، آیــا پــس از تفســیر اصلــی از اصــول 
قانــون اساســی، امــکان تغییــر یــا نســخ آن وجــود دارد؟ ایــن مطلــب را در دو قســمت 

پــی مــی گیریــم:
الف( افراد و نهادهاى صالح براى درخواست تفسیر قانون اساسی

به موجب ماده ى 18 آیین نامه ى داخلی شــوراى نگهبان، شــورا به استفســاریه هاى 
رؤســاى ســه گانــه بــه اضافــه ارجاعــات رهبــری و نیــز درخواســت یکــی از اعضــای ایــن 

شــورا پاســخ خواهــد گفت:
ــا درخواســت   ــا ب ــری  و ی ــا ارجــاع  مقــام  معظــم  رهب ــون  اساســی  ب »تفســیر اصــول  قان
رئیــس  جمهــور، رئیــس  مجلــس  شــورای  اســامی  و رئیــس  قــوه  قضائیــه  و یــا یکــی  از 

اعضــای  شــورای  نگهبــان  صــورت  می گیــرد.«1
هم چنین ماده 22 آیین نامه ى داخلی شوراى نگهبان چنین مقرر می دارد:

»تشــخیص  اینکــه  مــورد ســؤال  از مصادیــق  تفســیر اســت  بــا اکثریــت  شــورای  نگهبــان  
اســت .«2

با توجه به موارد فوق می توان نتیجه گرفت:
اوال: تنهــا بخــش هــای معــدودی همچــون قــواى ســه گانــه مــی تواننــد درخواســت 

1. آیین نامه داخلی شورای نگهبان، نقل از پورتال ستاد انتخابات کشور
2. همان.
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تفســیر اصلــی از اصــول قانــون اساســی را بنماینــد.
: چنــان چــه از نظــر اکثریــت شــوراى نگهبــان، اصلــی داراى ابهــام نباشــد، اقــدام 

ً
ثانیــا

بــه تفســیر نخواهــد شــد.
البتــه الزم بــه ذکــر اســت نیــاز بــه تفســیر را ممکــن اســت یــك مقــام دولتــی احســاس 
کند.مدیــران، وزرا و ســایر مســئولین اجرایــی کشــور در مقــام اجــرای قوانیــن ممکــن 
اســت، احســاس کننــد کــه فــان اصــل قانــون اساســی اجمــال دارد یــا مجلــس شــورای 
اســامی هنــگام تدویــن قوانیــن مــورد نیــاز، محتــاج تفســیر یــك اصــل از قانون اساســی 
شود.اشــخاص عــادی هــم ممکــن اســت بــه چنیــن نیــازی برســند.خاصه در ایــن 
ــا حقوقــی احســاس  ــه تفســیر را ممکــن اســت هــر شــخص حقیقــی ی ــاز ب ــه، نی مرحل
نمایــد1 امــا انتقــال آن بــه شــورای نگهبــان صرفــا توســط مراجــع مذکــور در مــاده 18 
ایــن آییــن نامــه صــورت می گیــرد و بــه همیــن دلیــل ایــن مــاده منافاتــی نــدارد بــا اینکه 
دســتگاه هــای دیگــر نیــز نیــاز بــه تفســیر قانــون اساســی داشــته باشــند و بخواهنــد از 
ایــن شــورا استفســار نمــوده واستفســار خــود را از طریــق مراجــع مذکــور درمــاده 18 بــه 

ایــن شــورا انتقــال دهنــد.
ب( امکان تفسیر یا نسخ شوراى نگهبان در مورد اصل قانون اساسی

 در اختیار شــوراى 
ً
قانــون اساســی در اصــل نــود و نــه، تفســیر قانــون اساســی را منحصرا

نگهبــان مــی دانــد، امــا در ایــن اصــل و یــا ســایر اصــول دیگــر قانــون اساســی در مــورد 
تغییــر یــا نســخ تفســیر قانــون اساســی ســخنی بــه میــان نیامــده اســت.با ایــن حــال می 

تــوان گفت:
اوال: هیــچ نهــاد یــا قــوه اى در جمهــورى اســامی ایــران نمی توانــد تفســیر انجام شــده 

توســط شــوراى نگهبان را تغییر داده یا نســخ نماید.
:مــی تــوان از روح قانــون اساســی ایــن اســتفاده را کــرد کــه تغییــر یــا نســخ تفســیر، 

ً
ثانیا

در اختیــار خــود شــوراى نگهبــان اســت.
چــون همــان طــور کــه جعــل و رفــع قانــون در اختیــار قانون گذار اســت، انجام تفســیر 

ــاره شــورای  ــه »در ب ــوط ب ــان، لینــک مرب ــان، نقــل از ســایت اطــاع رســانی شــورای نگهب ــا شــورای نگهب 1. آشــنایی ب
ــان« نگهب
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و نیــز تغییــر تفســیر در اختیــار شــوراى نگهبــان اســت.البته از آن جایــی کــه هیــچ نســخ 
یــا تغییــرى نســبت بــه تفاســیر انجــام شــده ى شــوراى نگهبــن صــورت نگرفتــه اســت، 

بنابرایــن هیــچ رویــه یــا ســابقه اى در ایــن بــاره در اختیــار نداریــم.
نکتــه دیگــر آن کــه »تفســیر قانــون اساســی« از ســوى شــوراى نگهبــان، قابــل شــکایت 
 چنیــن امــرى در قانــون اساســی و یــا قوانیــن دیگــر پیــش بینــی نشــده 

ً
نیســت و اساســا

است.

امکان شکایت از شوراى نگهبان در امر نظارت بر انتخابات

برخــی معتقدنــد »بــر اســاس اصــل 34 قانــون اساســی »دادخواهــی حــق مســلم هــر 
فــرد اســت و هــر کــس مــی توانــد بــه منظــور دادخواهــی بــه دادگاه هــاى صالــح رجــوع 
نمایــد...«، ایــن در حالــی اســت کــه نظــارت اســتصوابی بــه ایــن معناســت که شــوراى 
نگهبــان حــق دارد بــه رد صاحیــت کاندیداهــا بــر اســاس رأى و نظــر خویــش اقــدام 
کنــد و رأى او قطعــی و قانونــی اســت و هیــچ کــس حــق نــدارد در محاکــم قضاىــی 
از آن شــکایت کنــد.« بــه همیــن دلیــل عملکــرد شــورای نگهبــان بــا اصــل 34 قانــون 

اساســی در تعــارض می باشــد.

در پاسخ به چنین اشکالی باید گفت:

اوال: ایــن نــوع مصونیــت قضایــی اختصــاص بــه شــوراى نگهبــان در مقــام ایفــاى 
مســؤولیت نظارت ندارد.نمایندگان مجلس نیز در مقام ایفاى مســؤولیت نمایندگی 

خــود شــبیه همیــن مصونیــت را دارنــد )اصــل 86 و 84(.1
: از جهــت قانونــی، معترضــان و شــاکیان مــی تواننــد در مهلــت مقــرر اعتــراض 

ً
ثانیــا

و شــکایت خــود را بــه شــوراى نگهبــان ارســال دارنــد تــا شــوراى نگهبــان بــه آن هــا 
ــد. رســیدگی کن

در ایــن میــان ایــن نکتــه نیــز حائــز اهمیــت اســت کــه معمــوال بســیاری از رد صاحیــت 

1. عباس نیکزاد، نظارت استصوابی، ص 47.
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ــد و در هــر جــا کــه دستشــان  ــان رضایــت ندارن ــه رأى و نظــر شــوراى نگهب شــده ها ب
مــی رســد حاضرنــد شــکایت خــود را مطــرح کنند.حــال اگــر قــرار بــر ایــن باشــد کــه هــر 
رّد صاحیــت شــده اى حــق شــکایت در محاکــم قضایــی را داشــته باشــد، چــه غائلــه 
و مشــکل عجیبــی، هــم بــراى قــوه قضاییــه و هــم شــوراى نگهبــان جهــت حضــور و 

پاســخ گویــی در محکمــه پیــش مــی آیــد!
اگــر قانــون، شــوراى نگهبــان را ناظــر قــرار داده اســت معنایــش ایــن اســت کــه او مــی 
توانــد بــه رأى و تشــخیص خــود بعــد از بررســی و تحقیــق عمــل کنــد و نمی تــوان او را 

در ایــن رابطــه تحــت تعقیــب و یــا توقیــف قــرار داد.1
کــه  کــه صاحیتــش رد شــده، توســط شــورایی صاحیــت او رد شــده  :کســی 

ً
ثالثا

اعضــاى آن عبارتنــد از:6 نفــر از فقهــاى طــراز اول کــه توســط باالترین شــخصیت نظام 
اســامی )رهبــر( منصــوب شــده و 6 نفــر از حقــوق دانــان برجســته کــه توســط رییــس 
ــدگان مجلــس شــوراى اســامی  ــه وســیله ى نماین  ب

ً
ــا قــوه ى قضاییــه معرفــی و نهایت

برگزیــده مــی شــوند.
ــن قضــا دانســته مــی  ــا ترکیــب خــاص آن خــاف موازی ــن شــورا ب ــدگاه ای ــه دی چگون
شــود و معتقدنــد پــس از گــذر از رســیدگی شــوراى نگهبــان وجــود یــك مرجــع برتــرى 
الزم اســت؟ آیــا اگــر چنیــن اســتداللی درســت باشــد غیــر از ایــن اســت کــه بایــد جمعی 
از مراجــع عظــام و سیاســت مــداران برجســته تــر از آن هــا و یــا بــه هــر حــال عــده اى 
ــان نمایندگــی  ــه صاحیــت داوطلب ــا ب ــده شــده ت ــرا خوان ــن ف ــه زمی ــرات دیگــر ب از ک

رســیدگی کننــد!2

1. همان، ص 48 - 49.
2. ر.ك:دکتر قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهورى اسامی ایران، ص 188.
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ــر  ــه اى و غی ــات مجلــس دو مرحل ــا وجــود نظــارت اســتصوابی، انتخاب ــا ب آی
مســتقیم نخواهــد بــود؟ 

پیــش از پرداختــن بــه پاســخ ایــن ســوال الزم اســت اشــاره نماییــم کــه ایــن 
ســوال، از جملــه ســواالتی اســت کــه توســط مخالفــان نظــارت اســتصوابی مطــرح 

ــد: ــن مــی گوی ــاره چنی ــن ب ــال یکــی از ایــن مخالفــان در ای ــوان مث ــه عن می شــود. ب
نظــارت اســتصوابی در حقیقــت بــه انتخــاب دو مرحلــه اى برگشــت دارد. بدین گونه 
کــه در یــك مرحلــه شــوراى نگهبــان بــا برداشــتی خــاص، افــراد را انتخــاب نمــوده و در 
مرحلــه بعــد، مــردم از طبقــات مختلــف ناچــار هســتند از بیــن انتخــاب شــدگان آنــان، 
کســانی را انتخــاب نماینــد و ایــن امــر برخــاف ظاهــر اصــل 99 اســت. عــاوه بــر ایــن 

کــه بــا جمهوریــت نظــام هــم ناســازگار خواهــد بــود.1
این در حالی است که:

ــا عــدم آن،  ــودن شــرایط ی ــث دارا ب ــان از حی  بررســی صاحیــت داوطلب
ً
اوال( اساســا

انتخابــات را دو مرحلــه اى نخواهــد کــرد. ایــن امــر در تمــام کشــورها مرســوم اســت 
 هیــچ گاه ایــن امــر، انتخابــات 

ً
کــه صاحیــت افــراد را مــورد بررســی قــرار دهنــد. عرفــا

را از یــك مرحلــه اى بــه دو مرحلــه اى تبدیــل نمی ســازد. تعییــن صاحیــت افــراد 
جهــت نامــزدى در انتخابــات و واگــذار کــردن انتخــاب آن هــا به مــردم، غیر از انتخاب 
 تعییــن 

ً
کــه در مرحلــه اول انجــام مــی شــود صرفــا و گزینــش آن هــا اســت. آنچــه 

صاحیــت و تشــخیص انطبــاق و عــدم انطبــاق شــرایط و اوصــاف منــدرج در قانون بر 
متقاضیــان ورود بــه انتخابــات اســت و اگــر چنیــن کارى انجــام نگیــرد ذکــر اوصــاف و 
شــروط خــاص بــراى صاحیــت کاندیداتــورى در قانــون لغــو و عبــث خواهــد بــود.« 2
 انتخابــات 

ً
: بــر فــرض بپذیریــم کــه انتخابــات، دو مرحلــه اى شــده اســت، اساســا

ً
ثانیــا

 بســیارى از انتخابات هــا بــه صــورت دو 
ً
دو مرحلــه اى چــه اشــکالی دارد؟ اساســا

مرحلــه اى و یــا ســه مرحلــه اى صــورت مــی پذیــرد. بــراى مثــال، مــردم بــا انتخــاب 
خویــش رییــس جمهــور را انتخــاب مــی کننــد و رییــس جمهــور، وزرا را انتخــاب مــی 

1. نامه آیت اهلل منتظرى در رد نظارت استصوابی.
2. عباس نیکزاد، نظارت استصوابی، ص 34.
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کند و وزیر کشــور هم اســتانداران را انتخاب می کند و اســتاندار نیز مســؤولین پایین 
دســت خــود را انتخــاب مــی کنــد. پــس انتخــاب دو مرحلــه اى از نظــر حقوقــی هیــچ 
 در عمــل بســیارى از انتخاب هــا بــه صــورت دو مرحلــه اى، ســه 

ً
اشــکالی نــدارد و ثانیــا

مرحلــه اى و... واقــع شــده اســت.
ثالثــا: »اگــر تعییــن صاحیــت افــراد بــه معنــاى دو مرحلــه اى شــدن انتخابــات اســت، 
پــس چــه فرقــی اســت کــه ایــن امــر بــه وســیله ى شــوراى نگهبــان انجــام گیرد یــا وزارت 
کشــور؟ الزمــه ایــن کام ایــن اســت کــه حتــی وزارت کشــور هــم نتوانــد بــه تشــخیص 
صاحیت هــا اقــدام کنــد و حــال آن کــه عــاوه بــر ایــن کــه ایــن ســخن غیــر معقــول 
اســت، بــا صراحــت ســخن همیــن معتــرض و مستشــکل منافــات دارد زیــرا در چنــد 

جملــه بعــد بــا کمــال تعجــب بــه صراحــت مــی گویــد:
درســت اســت کــه متصدیــان انتخابــات از طــرف وزارت کشــور نیــز اوضــاع فعلــی و 
ســوابق کاندیداهــا را کامــا بررســی مــی نماینــد و بســا مهــر رد بــر چهــره ى برخــی 
ــه از انتخــاب اســت پیــش از  ــد و ایــن عمــل اســتصوابی و یــك مرحل ــان مــی زنن از آن
انتخــاب عمومــی و همگانــی، ولــی بایــد توجــه نمــود کــه ایــن عمــل در راســتاى انجام 

وظیفــه وزارت کشــور بــراى احــراز شــرایط قانونــی در انتخــاب شــوندگان اســت.1
ایــن تناقــض آشــکار را چگونــه مــی تــوان توجیــه کــرد؟ از یــك طــرف مــی گویــد نظــارت 
اســتصوابی بــه معنــاى دو مرحلــه اى کــردن انتخابــات اســت کــه برخــاف جمهوریت 
ــه  ــد ب ــد وزارت کشــور مــی توان ــه صراحــت مــی گوی نظــام اســت و از طــرف دیگــر ب
تأییــد و رد صاحیت هــا بپــردازد و بــا عمــل اســتصوابی خــود انتخابــات را دو مرحلــه 

اى کنــد.«

1. نامه ى آیت اهلل منتظرى در رد نظارت استصوابی.
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 بــه خــود مــردم واگــذار کنیــم و بــا کنــار 
ً
آیــا بهتــر نیســت گزینــش را مســتقیما

گذاشــتن مراجــع رســمی احــراز صاحیــت، افــراد خــود بــه تحقیــق بپردازنــد و نامــزد 
مــورد عاقــه ى خــود را بــا آزادى بیشــترى انتخــاب کننــد؟ 

اب و مــردم پســند همــراه 
ّ

پاســخ ایــن شــبهه - کــه گاه بــا چاشــنی هاى جــذ
اســت - ایــن اســت کــه:

اوال: تحقیــق و جســتجوى خــود افــراد در میــان تعــداد زیــادى داوطلــب و احــراز 
بــا وجــود  کــه  اســت  فــراوان  نیــروى  نیازمنــد صــرف وقــت و  شــرایط در آن هــا، 
گرفتارى هــا و مشــغله هاى افــراد ناممکــن و یــا حداقــل بســیار مشــکل اســت. بــه 
عنــوان نمونــه بــراى احــراز ایــن کــه داوطلبــان ســوء ســابقه ى کیفــرى ندارنــد نیــاز بــه 
مراجعــه ى فــراوان و وجــود دســتگاه پاســخگوى بســیار فعــال اســت کــه عملــی شــدن 
ــن ماه هــا طــول مــی کشــد و  ــه تعــداد مراجعی ــا توجــه ب ــك شــرط ب ــن ی احــراز همی
ــده از  ــام کنن ــر قــرار باشــد ایــن شــرط و برخــی شــروط دیگــر توســط نهــاد ثبــت ن اگ
داوطلبــان احــراز و اعــام شــود تــا مــردم بــه دارنــدگان آن شــرایط رأى دهنــد و خــود 
متحّمــل زحمــت نشــوند، در ایــن صــورت ایــن همــان نظــات اســتصوابی یــك نهــاد 

ــد. ــز از آن بودن ــدگان در صــدد گری ــه شــبهه کنن ــود، ک رســمی خواهــد ب
: تجربــه بــه خوبــی نشــان داده اســت آن هــا کــه از پــول، امکانــات و روش هــاى 

ً
ثانیــا

تبلیغــی بیشــتر و بهتــرى برخوردارنــد، عمــا در چنیــن وضعّیتی موفق ترند و توانســته 
ــان مــورد نظــر  ــا داوطلب اب، کار را از مســیر آن خــارج و خــود ی

ّ
ــا تبلیغــات جــذ ــد ب ان

خــود را - اگــر چــه بــدون وجــود صاحیــت الزم بــراى تصــّدى امــور در ایشــان - راهــی 
مجالــس و مناصــب تصمیــم گیــرى و اجرایــی کننــد.

: بایــد آزادى انتخــاب مــردم را بــا حفــظ حقــوق آن ها همراه کــرد. یعنی مردم هر 
ً
ثالثــا

جــا کــه بداننــد حقوقشــان راحــت تــر تأمیــن شــده اســت، آزادى بیشــترى دارنــد و هــر 
وقــت کــه دچــار تردیــد و ابهــام و نگرانــی بیشــترى باشــند، از آزادى کمتــرى برخــوردار 
خواهنــد بــود. پــر واضــح اســت کــه گزینــش در میــان مجموعــه ى ده نفــرى کــه انســان 
بــه صاحیــت تمامــی آن هــا و در نتیجــه تضمیــن حقــوق خــود بــا انتخــاب هــر یــك از 
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آن هــا اطمینــان دارنــد، بســیار راحــت تــر و بهتــر از گزینــش در میــان مجموعــه ى هــزار 
نفــرى اســت کــه شــناخت و تضمینــی بــراى افــراد وجــود نــدارد.

بنابرایــن، وجــود ایــن فیلتــر )= نظــارت اســتصوابی( در حقیقــت کمــك کار و یاور مردم 
در انتخــاب بهتــر، آزادانــه تــر و بــه دور از تردیدهــا و دلهره هاســت.1

1. محمدتقی مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 2، ص 83 - 84.
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آیــا در تفســیر مــاده 99 در مــورد اســتصوابی بــودن نظــارت شــوراى نگهبــان 
فنــون و روش هــاى حقوقــی رعایــت شــده اســت؟ 

معمــوال بهتریــن مرجــع بــراى تفســیر یــك ســخن گوینده ى آن اســت.هر کســی 
بهتــر از دیگــران مــی دانــد کــه مقصــودش از جمــات بــر زبــان آمــده چیســت.بر ایــن 
مبنــا، شــرح و تفســیر قانــون عــادى بــر عهــده ى مجلــس شــوراى اســامی گذاشــته 
اســت،1 زیــرا قوانیــن عــادى را مجلــس تدویــن و تصویــب مــی کند.علــی القاعــده 
تفســیر قانــون اساســی نیــز بایــد بــر عهــده ى تدویــن کننــدگان آن )مجلــس مؤسســان( 
باشــد، لکــن از آن جــا کــه مجلــس مؤسســان یــا بــه عبارتــی مجلــس خبــرگان قانــون 
اساســی وجــود موقــت و ناپایــدار داشــته، پــس از تدویــن قانــون اساســی منقــرض 
گردیــده اســت و بــه همیــن دلیــل عمــا ممکــن نیســت تــا در مــورد ابهــام بعضــی از 
اصــول قانــون اساســی از قانــون گــذار اساســی استفســار شــود.پس بایــد مرجــع دیگــرى 
بــراى ایــن منظــور پیــش بینــی شــود.در قانــون اساســی بعضــی کشــورها، تفســیر قانون 
اساســی بــر عهــده ى »دیــوان قانــون اساســی« گذاشــته شــده اســت.2 در برخــی دیگــر از 

کشــورها ایــن کار را بــر عهــده ى »دیــوان عالــی«3 گذاشــته انــد.
در نظــام جمهــورى اســامی ایــران، تفســیر قانــون اساســی بــر عهــده ى »شــوراى 
ــت و  ــه نیاب ــه ب ــوه ى مؤســس ناظــر، گذاشــته شــده اســت ک ــوان ق ــه عن ــان«، ب نگهب
جانشــینی از مجلس مؤســس قانون گذار، قانون اساســی را تفســیر خواهد کرد.اصل 

ــود و هشــتم قانــون اساســی مقــرر مــی دارد: ن
تفسیر قانون اساسی به عهده ى شوراى نگهبان است...

بــا توجــه بــه ایــن کــه پاســدارى از اصــول قانــون اساســی بــر عهــده ى شــوراى  نگهبــان 
قــرار دارد4 و او بایــد مراقبــت نمایــد کــه قانــون گــذار عــادى در مصوبــات خود، اصول 

1. اصــل هفتــاد و ســه قانــون اساســی جمهــورى اســامی ایــران مــی گویــد: »شــرح و تفســیر قوانیــن عــادى در صاحیــت 
مجلــس شــوراى اســامی اســت.مفاد ایــن اصــل مانــع از تفســیرى کــه دادرســان، در مقــام تمییــز حــق، از قوانیــن مــی 

کننــد، نیســت«
2. مانند قانون اساسی آلمان و قانون اساسی روسیه.

3. در ایاالت متحده ى آمریکا، تنها مرجع تفسیر قانون اساسی دیوان عالی آن کشور است.
4. اصل نود و یك قانون اساسی جمهورى اسامی ایران.
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قانــون اساســی را نقــض ننمایــد، واگــذارى وظیفــه خطیــر تفســیر قانون اساســی و پرده 
برداشــتن از ابهامــات احتمالــی اصــول آن، بــه شــوراى نگهبــان معقــول و منطقــی بــه 
نظــر مــی رســد.هم چنیــن نظــر بــه ترکیــب اعضــاى آن و شــرایط پیــش بینــی شــده، در 

مــورد آنــان1 ایــن نهــاد بــراى تفســیر قانــون اساســی اصلــح بــه نظــر مــی رســد.
ــوان مدعــی  ــز مــی ت ــا نظام هــاى دیگــر نی از حیــث تطبیقــی و مقایســه ى نظــام مــا ب
شــد کــه قانــون اساســی جمهــورى اســامی ایــران شــیوه ى بهتــرى را در ایــن خصــوص 
برگزیــده اســت، کمــا ایــن کــه در بخــش اول گذشــت.زیرا دادگاه قانــون اساســی در 
کشــورهایی کــه وظیفــه ى تفســیر قانــون اساســی را بــر عهــده دارد، یــك مرجــع قضایی 
ــه  ــردد و حــال آن ک ــه ى آن کشــور محســوب مــی گ ــوده و بخشــی از قــوه ى قضائی ب
شــوراى نگهبــان در نظــام مــا، یــك نهــاد مســتقل بــوده و خــارج از تشــکیات قــواى ســه 

گانــه کشــور فعالیــت مــی نمایــد.2
ــان از موضــوع نظــارت در  ــه شــورای نگهب ــه تفســیری ک ــن موضــوع ب ــه ای ــا توجــه ب ب
اصــل 99 نمــوده و آن را اســتصوابی دانســته اســت بــاز گردیــم و اشــکاالتی کــه بــه این 

تفســیر صــورت گرفتــه اســت را بیــان نماییــم: 
دکتر ســید محمد هاشــمی به عنوان یکی از منتقدین و مخالفین نظارت اســتصوابی 

در مــورد تفســیر شــوراى نگهبــان از اصــل نــود و نهــم چنیــن می گوید:
اصــل، فاقــد هرگونــه اجمالــی اســت، حــال آن کــه تفســیر بــه طــور کلــی مجمل اســت.
اصــل بــه طــور کلــی نیــاز بــه تفســیر نــدارد، در حالــی کــه تفســیر خــود شــورا احتیــاج بــه 
تفســیر دارد...بــا ماحظــه تفســیر شــوراى نگهبــان از اصــل نــود و نهــم قانــون اساســی 
بافاصلــه ایــن ســؤال ایجــاد مــی شــود کــه نظــارت اســتصوابی چیســت؟...پس اولیــن 
ــه  ــن ک ــل از ای ــه قب ــن اســت ک ــان وارد اســت ای ــه تفســیر شــوراى نگهب ــه ب ــرادى ک ای

تعریــف کنــد، بــه صــدور حکــم پرداختــه اســت.3
بــه نظــر مــی رســد کــه واقــع امــر، خــاف ســخن فــوق اســت.نظارت در اصــل نــود و 

1. اصل نود و یك قانون اساسی جمهورى اسامی ایران.
2. فرج اهلل هدایت نیا و محمد هادى کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شوراى نگهبان، ص 154 ـ 156.

3. روابــط عمومــی دفتــر تحکیــم وحــدت، نظــارت اســتصوابی، )تهــران: افــکار، 139(، ص 34 ـ 36 مقالــه دکتــر ســید 
محمد هاشــمی.
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نهــم مطلــق و بــدون قیــد اســت بنابرایــن مبهــم اســت و معلــوم نیســت کــه منظــور از 
آن، نظــارت اســتصوابی اســت یــا نظــارت اطاعــی )اســتطاعی(.عده اى ایــن نظــارت 
را از نــوع نظــارت اســتصوابی مــی داننــد و در مقابــل عــده اى دیگــر آن را نظــارت 
ــه وجــود دارد و تفســیر شــوراى  ــود و ن ــد و شــك در اصــل ن اطاعــی مــی دانند.تردی
نگهبــان ایــن ابهــام و تردیــد را مرتفــع ســاخته و نظــارت اســتصوابی را بــر نظــارت 

اطاعــی ترجیــح داده اســت.
اگــر نظــارت در اصــل نــود و نــه ابهامــی نداشــت، پــس ایــن همــه بحــث و مشــاجره 
بــر ســر آن چــه مفهومــی دارد؟! آیــا اختــاف نظــر صاحــب نظــرات و نویســندگان در 
مــدت چنــد ســال گذشــته نمی توانــد بهتریــن شــاهد بــر وجــود ابهــام و نیــاز بــه تفســیر 
باشــد؟ عــاوه بــر ایــن کــه نظــر شــخصی یــك نفــر نمی توانــد مــاك وضــوح و یــا ابهــام 
یــك قانــون باشــد، بلکــه آن چــه کــه مــاك قانونــی اســت، نظــر مفســر رســمی اســت.
اگــر از مجمــوع بحث هــاى جامعــه، مفســر رســمی احســاس کنــد کــه الزم اســت بــراى 

رفــع تشــاجر و تنــازع، تفســیرى صــورت گیــرد نظــر او متبــع و پذیرفتــه اســت.«1
دلیــل دیگــر در وجــود ابهــام در اصــل نــود و نهــم قانــون اساســی ایــن اســت کــه در 
جریــان انتخابــات مجلــس ســوم در مــورد نــوع نظارت و محــدوده آن منازعاتی مطرح 
شــد.در نهایــت رییــس هیــأت مرکــزى نظــارت بــر انتخابــات طــی مکاتبــه اى با شــوراى 
نگهبــان خواســتار تفســیر اصــل نــود و نهــم شــد.در ذیــل متــن استفســاریه و بعــد از آن 

پاســخ شــورا آورده مــی شــود:
نظــر بــه ایــن کــه امــر انتخابــات از امــور مهــم کشــور اســت و امــت اســامی بــا رشــد 
ــات شــرکت  ــرى در انتخاب ــه نحــو چشــم گی ــی در تمــام دوره هــاى اخــذ رأى ب انقاب
نمــوده انــد و مــن بعــد نیــز بایــد بــه نحــوى عمــل شــود کــه حضــور آزادانــه ى مــردم 
هــم چنــان محفــوظ بمانــد و ایــن امــر مســتلزم نظــارت شــوراى نگهبــان اســت تــا در 
تمــام جهــات بــی طرفــی کامــل معمــول گــردد، در ایــن خصــوص در کیفیــت اجــرا و 
نظــارت گاهــی شــائبه تداخــل مطــرح مــی گــردد بنابرایــن اســتدعا دارد، نظــر تفســیرى 

1. عباس نیکزاد، نظارت استصوابی، ص 18 ـ 19.
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آن شــوراى محتــرم را در مــورد مدلــول اصــل نــود و نهــم اعــام فرماییــد.1

نظر تفسیرى شوراى نگهبان:

نظــارت مذکــور در اصــل نــود و نهــم قانــون اساســی اســتصوابی اســت و شــامل تمــام 
مراحــل اجرایــی انتخابــات از جملــه تأییــد و رد صاحیــت کاندیداهــا مــی شــود.2

بــر ایــن اســاس شــورای نگهبــان مــی توانــد از طریــق اعــام تخلــف متولــی یــا نماینــده 
بــه دادگاه، نظــارت خــود را کامــا عملــی ســازد چــرا که ناظر اســتصوابی ناظرى اســت 

کــه بایــد اعمالــی متولــی را تصویــب کنــد.3
امــا ایــن پرســش مطــرح اســت کــه چــه قرائنــی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد نظــارت 
ــن  ــرای دانســتن پاســخ ای ــوع اســتصوابی اســت؟ ب ــان از ن ــرای شــورای نگهب ــور ب مذک
ســوال الزم اســت بــه حقــوق اساســی مراجعــه نمــوده و منظــور از نظــارت منــدرج در 

قانــون اساســی را در یابیــم:
بــا نــگاه بــه قانــون اساســی جمهــورى اســامی ایــران بــه راحتــی روشــن مــی شــود کــه 
در مــوارد متعــددى، نظــارت وجــود دارد کــه بــه اختصــار بــه چنــد مــورد آن اشــاره مــی 

کنیم:
ماده 110 )بند 3( در مورد یکی از وظایف مقام رهبرى می گوید:

»نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلی نظام.«
یکــی از وظایــف قــوه ى قضاییــه بــر اســاس اصــل 156، نظــارت بــر حســن اجــراى 

قوانیــن اســت:
»قــوه ى قضائیــه، قــوه اى اســت مســتقل کــه پشــتیبان حقــوق فــردى و اجتماعــی و 

مســؤول تحقــق بخشــیدن بــه عدالــت و عهــده دار وظایــف زیــرا اســت...
نظارت بر حسن اجراى قوانین «.

1. نشــریه ى روزنامــه ى رســمی کشــور، مجموعــه قوانیــن ســال 1370، ص 52، بــه نقــل از بررســی فقهــی ـ حقوقــی 
شــوراى نگهبــان، ص 183 ـ 184.

2. همان.
3. بررسی فقهی ـ حقوقی شوراى نگهبان، ص 164.
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دیــوان عالــی کشــور نیــز داراى مســؤولیت نظــارت اســت، اصــل 161 قانــون اساســی 
مــی گویــد:

»دیــوان عالــی کشــور بــه منظــور نظــارت بــر اجــراى صحیــح قوانیــن در محاکــم و 
ایجــاد وحــدت رویــه ى قضایــی و انجــام مســؤولیت هایــی کــه طبــق قانــون بــه آن، 
محــول مــی شــود، بــر اســاس ضوابطــی کــه رییــس قــوه ى قضاییــه تعییــن مــی کنــد، 

تشــکیل مــی گــردد.
بر اساس اصل 134 قانون اساسی، رییس جمهور بر کار وزیران نظارت دارد:

ریاســت هیــأت وزیــران، بــا رییــس جمهــور اســت کــه بــر کار وزیــران نظــارت دارد و بــا 
اتخــاذ تدابیــر الزم بــه هماهنــگ ســاختن تصمیم هــاى وزیــران و هیــأت دولــت مــی 

پــردازد...
شوراى نگهبان نیز بر اساس اصل 99 داراى حق نظارت است:

شــوراى نگهبــان نظــارت بــر انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــرى، ریاســت جمهــورى، 
مجلــس شــوراى اســامی و مراجعــه بــه آراى عمومــی و همــه پرســی را بــر عهــده دارد.
در مــورد نظارت هــاى پیــش بینــی شــده در قانــون اساســی، از آن جملــه نظــارت 
کنیــم، اکثــر نظارت هــا در قانــون اساســی،  شــوراى نگهبــان، اگــر منصفانــه نــگاه 
اســتصوابی اســت، مثــل نظــارت رهبــرى، هــم چنیــن نظــارت قــوه ى قضاییــه بــر 
دادگاه هــا و نظارت هــاى دیگــر.1 نظــارت رهبــرى، نظــارت اطاعــی نیســت، بلکــه از 
نــوع اســتصوابی اســت.به ایــن معنــا کــه در هــر مــوردى کــه رهبــرى صــاح بدانــد، مــی 
توانــد دخالــت کنــد و از ادامــه رونــد کار جلوگیــرى نماید.نیــز نظــارت رییــس جمهــور 
بــر کار وزیــران، صــرف یــك نظــارت ســاده یــا نظــارت اطاعــی نیســت، بلکه مــی تواند 
بــه هــر صــورت کــه صــاح دانســت امــر و نهــی نمایــد و از انجــام برخــی سیاســت ها 
و تصمیمــات در وزارت خانه هــا جلوگیــرى کنــد.از ایــن رو، در ذیــل اصــل 134 آمــده 
کــه ریاســت جمهــورى در برابــر مجلــس بــه خاطــر اعمــال و اقدامــات هیــأت وزیــران 

مســؤول اســت.

1. آیت اهلل عباسعلی عمید زنجانی، مجله ى ناظر امین، ش 12، ص 11.
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ــون  ــك از نظارت هــاى موجــود در قان ــدام ی ــه ک ــن پرســش مطــرح اســت ک ــون ای اکن
اساســی اســتصوابی اســت و کــدام یــك اطاعــی؟ بــه نظــر مــی رســد کــه اصــل در 
نظــارت، اســتصوابی بــودن اســت.براى مثــال، در اصــل 99 قانــون اساســی، هیــچ 
 از عمــوم یــا اطــاق نظــارت، اســتظهار 

ً
گونــه قیــدى بــراى نظــارت نیامــده اســت.قهرا

مــی شــود کــه مــراد قانــون گــذار، نظــارت در تمــام مراحل انتخابات اســت و تخصیص 
و تقییــد آن بــه برخــی از مراحــل، نیازمنــد دلیــل و قرینــه اســت که علــی الفرض مفقود 
ــات و سرنوشــت ســاز  ــه اهمیــت فــوق العــاده انتخاب ــا توجــه ب اســت.قانون گــذار ب
ــا و حفــظ نظــام، وجــود ناظــر را در آن ضــرورى دانســته اســت. ــراى بق ــودن آن ب ب
البتــه ایــن انگیــزه و فلســفه، ایجــاب مــی کنــد کــه نظــارت بــر تمــام مراحــل انتخابــات 

اعمــال شــود.
برخــی در زمینــه تشــخیص نظــارت اســتصوابی از اطاعــی معتقدنــد هــر جــا قانــون، 
نحــوه ى نظــارت را بیــان نکــرده و مطلــق گذاشــته اســت، نظــارت اســتصوابی اســت.
بــه عبــارت دیگر،هــرگاه در نظــارت، مرجــع تقدیــم گــزارش ناظــر، معیــن شــده باشــد، 
نظــارت اطاعــی خواهــد بــود وگرنــه نظــارت اســتصوابی اســت.بر اســاس اصــل 90 
قانــون اساســی، قــوه ى مقننــه حــق رســیدگی بــه برخــی شــکایت ها را دارا اســت و در 
مــواردی نتیجــه تحقیقــات خــود را بــه اطــاع عمــوم مــردم مــی رســاند.در ایــن حالت، 
نظــارت قــوه ى مقننــه، نظــارت اطاعــی خواهــد بود.اصــل نــود در ایــن بــاره چنیــن 

مقــرر مــی دارد:
هــر کــس شــکایتی از طــرز کار مجلــس یــا قــوه ى مجریــه با قوه ى قضاییه داشــته باشــد 
ــه مجلــس شــوراى اســامی عرضــه کند.مجلــس   ب

ً
ــا ــد شــکایت خــود را کتب مــی توان

موظــف اســت بــه ایــن شــکایت رســیدگی کنــد و پاســخ کافــی دهــد و در مــواردى کــه 
شــکایت بــه قــوه ى مجریــه و یــا قــوه ى قضاییــه مربوط اســت رســیدگی و پاســخ کافی 
از آن هــا بخواهــد و در مــدت متناســب نتیجــه را اعــام نمایــد و در مــوردى کــه مربوط 

بــه عمــوم باشــد بــه اطــاع عامــه برســاند.
ــه سیاســی و حقــوق اساســی دانشــگاه  ــی اســتاد برجســته فق ــد زنجان ــت اهلل عمی آی

ــد: تهــران مــی گوی
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بگوییــم  نمی خواهیــم  اســت...  اســتصوابی  اساســی،  قانــون  در  نظارت هــا  اکثــر 
همــه ى نظارت هــا اســتصوابی اســت، امــا آن جــا کــه قانــون نحــوه نظــارت را تعییــن 
نکرده و مطلق گذاشــته اســت، نظارت اســتصوابی اســت.در نظارت مجلس شــوراى 
ــد از طریــق  ــق و تفحــص بای ــه نتیجــه تحقی ــرده ک ــون تعییــن ک اســامی، چــون قان
تریبــون مجلــس بــه اطــاع عمــوم برســد نظــارت را مطلق نگذاشــته اســت، نتیجه می 
گیریــم کــه قانــون، مجلــس را داراى نظــارت اســتصوابی ندانســته و قــوه ى قضاییــه 
هــم هیــچ وظیفــه اى در مــورد نتایــج حاصــل از تحقیــق و تفحــص مجلــس شــوراى 
اســامی نــدارد مگــر ایــن کــه خــودش بــا شــواهد و قراینــی تشــخیص دخالــت بدهــد.
بنابــر ایــن هــر جــا کــه نظــارت مطلــق آمــده و تعییــن تکلیــف نشــده اســت، نظــارت 

اســتصوابی اســت.1 

1. مجله ى ناظر امین، ش 12 )بهمن 82(، ص 11.
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آیــا در کشــور هــای دیگــر هــم نهــادی همچــون شــورای نگهبــان متکفــل انجــام 
وظایــف مشــابه ایــن شــورا می باشــد؟ ایــن نهادهــا چــه جایگاهــی در حقــوق اساســی 

ایــن کشــورها دارنــد؟ 
ــر معیشــت خــود  ــه تدبی ــه ب  و باالصال

ً
ــه اشــخاص خــود مباشــرتا ــی ک ــا وقت ت

پرداختــه و اداره منافــع و امــور خــود را بــه دیگــرى نســپرده بودنــد، »نهــاد نظــارت« 
ــا  ــی هــم زمــان ب ــوده اســت؛ ول ــی فاســد ب ــده و داراى تال ــا و بــی فای امــرى بــی معن
وورد نهادهــاى وکالــت، تولیــت، وصایــت و امثــال آن، کــه اداره ى امــور در آن بــه 
صــورت غیــر مســتقیم انجــام مــی شــود و نیــز وقتــی کــه انســان بــا نهــاد حکومــت بــراى 
تنظیــم روابــط اجتماعــی خــود آشــنا گردیــد، نظــارت پــا بــه عرصــه ى حقــوق گذاشــت 
و هــر روز بــا پیچیــده تــر شــدن روابــط انســانی جــاى خــود را در کنــار تأســیس دیگــر 
نهاد هــاى حقوقــی بازتــر کــرد، بــه طــورى کــه در تمامــی نظام هــاى حقوقــی جهــان 
»نهــاد نظــارت« وجــود دارد، بــه طــوری کــه در قوانیــن اساســی بســیارى از کشــورها 

بــراى جلوگیــرى از ســوء اســتفاده قــواى حاکمــه بــه آن اشــاره شــده اســت.1
از آن جــا کــه غالــب کشــورها در خصــوص مســأله ى تطبیــق قوانیــن عــادى بــا قانــون 
اساســی خــود دچــار مشــکل بــوده انــد؛ لــذا بــراى کنتــرل و انطبــاق قوانیــن عــادى و 
ــر  ــم ب ــون اساســی و معیارهــاى ارزشــی حاک ــا اصــول قان ــه ب ــس مقنن ــات مجال مصوب
 داراى جایــگاه 

ً
جوامــع خــود، تعییــن مرجعــی یــا مراجعــی ذى صــاح را کــه ضمنــا

ارزشــی مهــم تــرى باشــد، ضــرورى دانســته و اغلــب وجــود چنیــن نهــاد و مراجعــی را 
در قوانیــن اساســی خــود تصریــح کــرده انــد.2

ــن  ــه ای ــس، همــواره دغدغــه اى اســت ک ــات مجل ــون اساســی در مصوب ــت قان رعای
نگرانــی را بــه دنبــال دارد کــه مجلــس در مصوبــات خــود از چارچــوب قانــون اساســی 
ــادى  ــك سلســله قواعــد بنی ــه ی ــن، برخــی از کشــورها، ب ــر ای خــارج نشــود. عــاوه ب
اعتقــاد دارنــد کــه قوانیــن اساســی، بــه ایــن قواعــد، پــاى بنــد هســتند. بــراى مثــال، 
در قانــون اساســی فرانســه جــز قوانیــن بنیــادى کــه پیــش بینــی شــده و تصویــب آن 

1. ر.ك: سیدعلی حسینی نواز، نگاهی به سیر نظارت استصوابی، ص 3.
2. ر.ك: دکتر قاسم شعبانی، حقوق اساسی، ص 171.
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بــا دو ســوم آراى نماینــدگان اســت، یــك ســرى قوانیــن بنیــادى دیگــر مثــل »اعامیــه ى 
جهانــی حقــوق بشــر« دربســت پذیرفتــه شــده اســت، و یــا در کشــورهایی مثــل ایتالیا، 
ســوئیس و آمریــکا »میثاق هــاى بیــن المللــی« بــه عنــوان قوانیــن پذیرفتــه شــده انــد 
و احتیاجــی بــه تأییــد پارلمان هــا ندارنــد. هــم چنیــن در ترکیــه، قانــون اساســی یــك 
مقدمــه دارد کــه شــامل 7 بنــد بنیــادى اســت کــه بــه »اصــول آتاتــورك« معــروف اســت 
ــه کــه در مقدمــه ى قانــون اساســی  ــورك اســت. ایــن اصــول هفــت گان ــراث آتات و می
ــون  ــون اساســی حاکــم اســت و هیــچ اصلــی از قان ــر همــه اصــول قان آمــده اســت، ب
اساســی نبایــد بــه نحــوى تفســیر شــود کــه آن هــا را زیــر ســؤال ببــرد، یــا مخالــف آن هــا 
باشــد. بنابرایــن، در ســایر کشــورها هــم نوعــی نظــارت در دو مرحلــه پیــش بینی شــده 
اســت کــه قوانیــن عــادى، عــاوه بــر عــدم منافــات بــا قانــون اساســی، بایــد بــا ایــن 

قواعــد بنیــادى نیــز منافــات نداشــته باشــد.1
در هــر حــال، شناســایی قوانیــن و نظام هــاى انتخاباتــی کشــورهاى مختلــف ایــن 
امــکان را بــراى محققیــن و مســؤالن فراهــم مــی آورد تــا بــا کســب تجربــه از روش هاى 

آزمــوده شــده از اشــتباهات احتمالــی بپرهیزنــد.
در ذیــل بــه دلیــل پرهیــز از اطالــه ى کام تنهــا بــه قانــون اساســی چنــد کشــور کــه در 

آن هــا نهــادی مشــابه شــورای نگهبــان پیــش بینــی شــده اســت مــی پردازیــم:

قانون اساسی فرانسه

قانــون اساســی فرانســه یکــی از نزدیــك تریــن قوانیــن اساســی موجــود بــه قانــون 
ــون  ــه لحــاظ ســاختارى و نهــادى اســت؛ در قان ــران ب اساســی جمهــورى اســامی ای
اساســی فرانســه، نهــادى بــه نــام »شــوراى قانــون اساســی« پیــش بینــی شــده کــه 
شــبیه »شــوراى نگهبــان« در قانــون اساســی جمهــورى اســامی ایــران اســت. بــر اســاس 
مــاده ى 56 قانــون اساســی فرانســه، شــوراى قانــون اساســی مرکــب از ُنــه عضــو اســت 
کــه بــراى مــدت ُنــه ســال بــه عضویــت ایــن شــورا منصــوب مــی شــوند. انتخــاب ایــن 

1. عباسعلی عمید زنجانی، مجله ناظر امین، »نظارت استصوابی در قانون اساسی«، ش 12، ص 9 - 10.



یضــه انتخابات 334فر یضــه انتخابات 334فر

اعضــا بــه ایــن گونــه اســت کــه هــر کــدام از مقامــات ریاســت جمهــورى، ریاســت 
مجلــس ســنا و ریاســت مجلــس ملــی ســه نفــر را بــراى ایــن کار نصــب مــی کننــد. 
رؤســاى جمهــورى ســابق فرانســه بــه لحــاظ ســمت نیــز بــه طــور مــادام العمــر عضــو 
ایــن شــورا خواهنــد بــود. ریاســت ایــن شــورا بــا حکــم رییــس جمهــور تعییــن مــی شــود 
ــق  ــد. آراى اکثریــت مطل ــدا مــی کن ــا هفــت نفــر رســمیت پی ــن شــورا ب و جلســات ای
ــم گیرى هــا مــاك اســت و در صــورت تســاوى آرا، رأى رییــس شــورا قاطــع  در تصمی

خواهــد بــود.
ــت در پارلمــان و  ــا عضوی ــن شــورا ب ــت در ای ــون اساســی، عضوی ــاده 57 قان ــر م بناب
وزارت قابــل جمــع نیســت. بــر اســاس مــاده ى 58 و 60 قانــون اساســی، ایــن شــورا 
وظیفــه ى نظــارت بــر انتخابــات ریاســت جمهــورى و مراجعــه بــه آراى عمومــی را 
بــر عهــده دارد. عــاوه بــر ایــن وظیفــه، بنابــر مــاده ى 59، شــوراى قانــون اساســی 
بــه عنــوان مرجــع حــل اختــاف بــه اختافــات ناشــی از اجــراى مقــررات مربــوط بــه 

ــرد. ــات مجلســین حکــم خواهــد ک ــدگان و ســناتورها، انتخاب انتخــاب نماین
بــر اســاس مــاده ى 41 قانــون اساســی، قوانیــن ســازمان دهنــده و ارگانیــك بایــد پیــش 
از توشــیح و انتشــار و هــم چنیــن آییــن نامه هــاى داخلــی مجلــس ملــی و ســنا پیــش از 
اجــرا بایســت بــه ایــن شــورا ســپرده شــود تــا بــر مطابقــت آن بــا قانــون اساســی حکــم 

کند.
بنــد دوم مــاده ى 37 قانــون اساســی بررســی و بازبینــی پــس از تصویــب قانــون را 
ــه توشــیح رســیده  ــا تصویــب شــده، ب ــی کــه قب ــز پیــش بینــی کــرده اســت. قانون نی
کــه صــورت و عنــوان قانــون دارد، ممکــن اســت از طــرف  کلــی متنــی  و بــه طــور 
نخســت وزیــر بــه شــوراى قانــون اساســی فرســتاده شــود تــا شــورا معیــن کنــد کــه آیــا 
ضوابــط منــدرج در متــن ارســالی جنبــه ى تقنینــی دارد یــا آییــن نامــه اى. ایــن بررســی 
یــك بازبینــی توصیفــی اســت و ممکــن اســت بــه تغییــر عنــوان یــا خــارج کــردن آن از 

موقعیــت قانونــی منجــر شــود.
مطابقــت  در  بررســی  شــیوه ى  اساســی،  قانــون   54 مــاده ى  این هــا  بــر  عــاوه 
عهدنامه هــاى بیــن المللــی را کــه هنــوز بــه امضــاء نرســیده انــد، نیــز معیــن مــی کنــد؛ 
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ــدرج در  ــون اساســی عــدم مطابقــت شــرایط من ــر شــوراى قان ــه اگ ــن ترتیــب ک ــه ای ب
عهدنامــه را بــا قانــون اساســی احــراز کنــد، قــوه ى مجریــه موظــف اســت یکــی از 

اقدامــات را انجــام دهــد:
پیشــنهاد تجدیــد نظــر در قانــون اساســی را بنابــر مــاده ى 89 بدهــد کــه در نتیجــه ى 

قانــون اساســی مطابــق بــا عهدنامــه مــی شــود.
از عهدنامه صرف نظر کند و آن را به تصویب نرساند.1

قانون اساسی آلمان

نهــادى شــبیه »شــوراى  کــه  اســت  اساســی«  قانــون  فــدرال داراى »دادگاه  آلمــان 
نگهبــان« اســت. صاحیــت ایــن دادگاه در قانــون اساســی مشــخص شــده اســت کــه 
مهــم تریــن آن هــا عبــارت اســت از تغییــر قانــون اساســی و حــل اختــاف نظــر یــا تردیــد 
در ایــن کــه آیــا قانــون ایــاالت بــا ایــن قانــون از حیــث صــورى یــا ماهــوى و هــم چنیــن 
بــا ســایر قوانیــن فــدرال منطبــق اســت یــا مغایــرت دارد. حــل اختــاف نظــر حقوقــی 
وظایــف اتحادیــه و فــدرال، رســیدگی بــه شــکایات ناشــی از تخلــف از قانــون اساســی 
کــه هــر شــخص مــی توانــد آن را طــرح و ادعــا کنــد، هــم چنیــن از آن جــا کــه بــر اســاس 
بنــد یکــم مــاده ى 41، رســیدگی بــه صحــت انتخابــات در مســؤولیت مجلــس فــدرال 
اســت، در مــورد عــزل و نصــب نماینــدگان عضــو مجلــس فــدرال و شــکایات مربــوط 

بــه تصمیمــات مجلــس فــدرال، دادگاه قانــون اساســی صاحیــت دارد.2

قانون اساسی ایتالیا

در قانــون اساســی کشــور ایتالیــا بــه اســتناد اصــول 134 تــا 137 نهــادى به نــام »دیوان 
قانــون اساســی« وجــود دارد کــه بــر مصوبــات مجلــس ملــی و ســناى ایتالیــا نظــارت 

1. ر.ك: فــرج اهلل هدایــت نیــا و محمدهــادى کاویانــی، بررســی فقهــی، حقوقــی شــوراى نگهبــان، ص 62 - 65؛ نیــز 
نــگاه کنیــد بــه: مجلــه ناظــر امیــن، ش 2، ص 10 - 11؛ ش 12، ص 12 - 14.

2. همان، ص 65 - 66؛ نیز نگاه کنید دکتر قاسم شعبانی، حقوق اساسی، ص 171.
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دارد. چنــان چــه ایــن دیــوان، مصوبــات آن هــا را رد کنــد، بــی اثــر و ملغــی مــی شــود.1

قانون اساسی هند

عــاوه بــر مــواد مختلــف در قانــون اساســی هنــد کــه ناظــر بــر امــر انتخابــات اســت، 
گردیــده اســت، ماننــد: قانــون  قوانیــن عــادى دیگــرى نیــز در ایــن ارتبــاط وضــع 
نمایندگــی مــردم مصــوب 1950 و 1951. کشــور هنــد در یکــی از آراء خــود، ایــن گونــه 
نظــر داده کــه چنــان چــه ابهــام و یــا ســکوتی در قوانیــن موجــود وجــود داشــته باشــد، 
کمیســیون انتخابــات مــی توانــد بــر اســاس تشــخیص خــود عمــل نمایــد. بــه عبــارت 
دیگــر در مواقــع ســکوت قانــون و بــروز ابهــام و یــا اشــکال در امــر انتخابــات نظــر 

کمیســیون انتخاباتــی صائــب خواهــد بــود.
امــر نظــارت بــر انتخابــات در هنــد بــر عهــده کمیســیون انتخابــات اســت کــه تعــداد 
زیــادى از ناظریــن را جهــت اجــراى ایــن وظیفــه و حصــول اطمینــان از حســن اجــراى 
گیــرد. عــاوه بــر نظــار ادارى، ناظریــن مالــی نیــز بــر امــر  کار مــی  انتخابــات بــه 

هزینه هــاى انتخاباتــی توســط نامــزدان نظــارت دارنــد.
شــده  تأســیس  اساســی 1950  قانــون  اســاس  بــر  انتخابــات«  مســتقل  »کمیســیون 
و مســؤول اجــراى انتخابــات پارلمــان و مجالــس قانــون گــذارى محلــی و ریاســت 
جمهــورى اســت. عــاوه بــر وظایــف انتخاباتــی، کمیســیون در واقــع وظایــف شــبه 
قضایــی دیگــرى نیــز دارد. ایــن مرجــع نظــر مشــورتی خــود را بــراى عــدم صاحیــت 
نماینــدگان پــس از انتخابــات ارایــه مــی کنــد. عــاوه آن کــه در رســیدگی بــه جرایــم 
نماینــدگان در دادگاه عالــی و دیــوان عالــی کشــور نیــز ایــن مراجــع نظــر کمیســیون را 
اخــذ مــی نماینــد کــه در ایــن گونــه مــوارد رعایــت و اجــراى نظــر کمیســیون الزامــی 
اســت. هــم چنیــن در صــورت عــدم ارایــه صــورت هزینه هــاى انتخاباتــی کمیســیون 
مــی توانــد صاحیــت یــك نماینــده را رد کنــد. البتــه ایــن نظــرات کمیســیون مــی توانــد 
در دیــوان عالــی کشــور و یــا دادگاه هــاى عالــی آن مــورد تجدیــد نظــر واقــع مــی شــود. 

1. عباس نیکزاد، نظارت استصوابی، ص 75.
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قابــل ذکــر اســت کــه صاحیــت کمیســیون در رســیدگی بــه شــکایات تنهــا در خصــوص 
شــکایات واصلــه پیرامــون انتخابــات مجالــس اســت و شــکایت مربــوط بــه انتخابــات 

 در دیــوان عالــی کشــور مطــرح مــی گــردد.1
ً
ریاســت جمهــورى صرفــا

قانون اساسی مصر

بــر اســاس قانــون اساســی ایــن کشــور، »دیــوان عالــی قانــون اساســی«2 نهــاد و مرجــع 
پاســدار قانــون اساســی مصــر اســت. قلمــرو صاحیــت دیــوان عالــی قانــون اساســی 

مصــر از قــرار ذیــل اســت:
نظــارت بــر قوانیــن: صاحیــت اصلــی ایــن دیــوان ناظــر بــر تطبیــق قوانیــن عــادى بــا 
قانــون اساســی مــی باشــد. عــاوه آن کــه نظــارت بــر پرداخت هــا را نیــز از لحــاظ 
ــه  ــن ب ــز در زمــره ى قوانی ــر عهــده دارد. معاهــدات نی ــون اساســی ب ــا قان مطابقــت ب
شــمار مــی رونــد؛ چــرا کــه پــس از تصویــب بــه عنــوان قانــون تلقــی شــده و لــذا از ایــن 

جهــت نیــز شــمول صاحیــت آن قــرار دارد.
ــذا  ــر عهــده دارد و ل ــز ب تفســیر قوانیــن: دیــوان عالــی صاحیــت تفســیر قوانیــن را نی

مرجــع تفســیر قوانیــن و تصمیمــات شــوراى دولتــی، ایــن دیــوان مــی باشــد.
بررســی تصمیمــات ادارى: تصمیمــات ادارى در خصــوص اســتخدام و یــا پرداخــت بــه 

کارکنــان در ایــن مرجــع قابــل بررســی مــی باشــد.
مرجــع نهایــی پاســخ بــه اســتعامات دادگاه هــا در خصــوص قانــون اساســی: اگــر 
ــه از رســیدگی، ســؤالی در  ــا حتــی یکــی از طرفیــن دعــوى در هــر مرحل دادگاه هــا و ی
خصــوص قانــون اساســی داشــته باشــند مــی تواننــد از ایــن دیــوان اســتعام نماینــد کــه 

پاســخ آن نهایــی و قاطــع دعــوى مــی باشــد.
مــی تــوان گفــت کــه نظــارت بــر تطبیــق قوانیــن بــا قانــون اساســی در ایــن کشــور از 
شــیوه و روش قضایــی بهــره مــی بــرد کــه البتــه ایــن شــیوه در نــوع خــود بــا شــیوه و 
روش کشــورى ماننــد آمریــکا متفــاوت مــی باشــد، چــرا کــه در آن کشــور دیــوان عالــی 

1. دکتر عباسعلی کدخدایی، مجله ناظر، »نظام انتخاباتی در کشور هند«، پیش شماره ى چهارم، ص 18 - 21.
.)Supereme Constitutional Couru( 2. المحکمه الدستوریه العلیا
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کشــور بخشــی از قــوه قضاییــه محســوب مــی گــردد و در ضمــن رســیدگی بــه دیگــر 
امــور قضایــی، وظیفــه ى تطبیــق قوانیــن بــا قانــون اساســی را نیــز بــر عهــده دارد، در 
حالــی کــه در مصــر مرجــع و نهــادى خــاص بــراى انجــام دادن ایــن مهــم شــکل گرفتــه 

اســت.1
بــا توجــه بــه آن چــه گذشــت معلــوم مــی شــود کــه در غالــب کشــورها، وجــود نهــادی 
همچــون شــورای نگهبــان کــه متکفــل وظایــف مشــابه ایــن شــورا می باشــد از جملــه 
»نظــارت بــر انتخابــات« و نیــز »تطبیــق قوانیــن عــادى بــا قانــون اساســی« از مســائل 
مــورد توجــه بــوده اســت. البتــه در غالــب مــوارد، کشــورها، از یــك روش یــا سیســتم 
واحــد اســتفاده نمی کننــد، بلکــه کشــورها، متناســب بــا وضعیــت کشــور خویــش، از 
روش هــاى متفــاوت بهــره مــی برنــد. عــاوه بــر ایــن، مســأله ى »تفســیر قوانیــن« نیــز 

مــورد توجــه مــی باشــد.

1. دکتر عباسعلی کدخدایی،مجله ناظر امین،»دیوان عالی قانون اساسی مصر«،ش 6، )مرداد 82(، ص10 - 11.
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آیا نظارت استصوابی مانع توسعه سیاسی و مشارکت آحاد مردم نیست؟ 
گاه در شــرح و تفســیر اشــکال فــوق گفتــه مــی شــود: اوال، مــردم بــه دلیــل ایــن 
 ،

ً
کــه واهمــه و نگرانــی رد صاحیــت را دارنــد از کاندیــدا شــدن پرهیــز مــی کننــد. ثانیــا

بــه دلیــل ایــن کــه نظــارت اســتصوابی مانــع تنــوع و تکثــر در بیــن کاندیداهــا اســت، 
بخشــی از جامعــه از آن جــا کــه کاندیــداى مــورد نظــر خــود را در بیــن کاندیداهــا 

نمی بینــد، انگیــزه اى بــراى حضــور در انتخابــات نــدارد.
گفــت: اوال، اگــر قــرار اســت بــه بهانــه ى توســعه سیاســی و  در پاســخ مــی تــوان 
مشــارکت مردمــی بررســی صاحیت هــا انجــام نگیــرد، وضــع قانــون در مــورد شــرایط 
انتخابــات شــوندگان و ذکــر اوصــاف و شــرایط خــاص بــراى نامزدهــا بــی معنــا و لغــو 
خواهــد بــود بــه گونــه ای کــه نفــس همیــن قانــون مانعــی بــراى توســعه ى سیاســی بــه 

شــمار خواهــد آمــد. 
کــه اصــل وجــود قانــون در جامعــه،  البتــه همــگان ایــن واقعیــت را قبــول دارنــد 
محدودیــت هایــی را بــه همــراه دارد و هــر جــا محدودیتــی در کار اســت، بــا منافــع و 
 مانعــی بــراى مشــارکت همــان عــده خواهــد 

ً
مطامــع عــده اى ســازگارى نــدارد و قهــرا

ــاى توســعه ى سیاســی و مشــارکت  ــام زیب ــوان تحــت ن ــا ایــن حــال نمی ت ــود، امــا ب ب
مردمــی از اصــل قانــون صرفنظــر کــرد. 

: اگــر اصــل بررســی صاحیت هــا مانــع توســعه ى سیاســی اســت چه فــرق می کند 
ً
ثانیــا

ایــن کار توســط شــوراى نگهبــان صــورت بگیــرد یــا وزارت کشــور؟ در هــر دو صــورت 
ایــن لــوازم را بــه همــراه خواهــد داشــت.

: اگــر تعییــن صاحیت هــا و رد برخــی از کاندیداهــا مانــع توســعه ى سیاســی 
ً
ثالثــا

اســت، تــا کجــا بایــد بــه آن ملتــزم بــود؟ آیــا بــه همیــن انگیــزه مــی تــوان از ورود هــر 
کــس بــا هــر ســابقه و روحیــه اى بــه صفحــه ى انتخابــات اســتقبال کــرد؟ خاصــه حــد 
و مــرز ایــن تســاهل و تســامح تــا کجــا اســت؟ هــر مــرزى را در نظــر بگیریــد، بــا مبنــاى 
چنیــن کســانی کــه مدعــی توســعه ى سیاســی بــه نحــو مطلــق و بــی ضابطــه هســتند، 

ســازگارى نــدارد.
: مفهــوم توســعه ى سیاســی چیســت؟ آیــا بــاال بــردن تعــداد آراء شــرکت کننــده 

ً
رابعــا



یضــه انتخابات 340فر یضــه انتخابات 340فر

ــا  بــا هــر شــگرد و بــا هــر نــوع تبلیغــات، توســعه ى سیاســی بــه حســاب مــی آیــد؟ آی
توســعه ى سیاســی تنهــا بــه کمیــت نظــر دارد و بــه کیفیــت نظــرى نــدارد؟ آیــا توســعه 
واقعــی فرهنگــی و سیاســی ایــن نیســت کــه مــردم بــه حــدى از رشــد فکــرى و عقانــی 
برســند که مشــارکت خود در انتخابات و در صحنه هاى اجتماعی ـ سیاســی را منوط 

بــه امــور غیــر عقانــی نکننــد؟!
: آیــا ســرباز زدن از بررســی و تعییــن صاحیت هــا و رد برخــی از کاندیداهــاى 

ً
خامســا

فاقد شــرایط و یا حتی ناالیق، خود مانع بزرگی در راه توســعه سیاســی و مشــارکت 
مردمــی نیســت؟ آیــا بــا ایــن نــوع تســاهل و تســامح بــی ضابطــه و غیرقانونــی، راه را 
بــراى ورود افــراد نااهــل و ناالیــق و ناشایســته کــه زمینــه ســاز اســتبداد و کنــار نهــادن 
مــردم و ناامیــد کــردن مــردم از ورود افــراد صالــح و دل زدگــی آنــان می باشــد، فراهــم 

نکرده ایــم؟!
خاصــه ایــن کــه نادیــده گرفتــن نظــارت اســتصوابی و تعیین صاحیت هــا به بهانه ى 
توســعه سیاســی، ضــد توســعه ى سیاســی اســت،عاوه بــر ایــن کــه دعــوت بــه نوعــی 

بــی قانونــی و آنارشیســم اســت!1

1. عباس نیکزاد، نظارت استصوابی، ص 40 ـ 42.



استفتائات انتخاباتی  نظارت، تضمین سالمت انتخابات341341

مبانــی حکومــت  بــا  مــا  کشــور  در  شــده  اعمــال  اســتصوابی  نظــارت  آیــا 
نیســت؟  تضــاد  در  دموکراســی 

بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال ابتــدا الزم اســت بــه دو مفهــوم نظــارت اســتصوابی 
و حکومــت دموکراســی و مبانــی آن پرداختــه شــود تــا رابطــه ایــن دو و نســبت آن در 

نظــام جمهــوری اســامی مشــخص گــردد.

توضیحی مختصر درباره نظارت استصوابی؛

آن چــه کــه در مــورد نظــارت بــر انتخابــات به وســیله شــورای نگهبان مطرح می باشــد، 
ایــن اســت کــه قانــون اساســی )اصــل 99( نظــارت شــورای نگهبــان را یــك نظــارت مؤثر 
دانســته اســت1 و مقصــود از نظــارت اســتصوابی ایــن اســت کــه ناظــر بتوانــد افــزون 
بــر کســب اطــاع، صوابدیــد هــم بنمایــد2 و اعمــال حقوقــی زیــر نظــر مســتقیم و یــا 
تصویــب ناظــر انجــام شــود3 و ایــن نظــارت بــر طبــق اصــل 99 و اصــل 98 قانــون 

اساســی بــرای شــورای نگهبــان منظــور شــده اســت.
دربــاره حکومــت دموکراســی )مــردم ســاالری( و مبانــی آن و ســازگاری آن بــا نظــارت 
کــه در جمهــوری اســامی بــه آن عمــل می شــود، ناگزیریــم در ضمــن  اســتصوابی 
بررســی و توجــه بــه مبانــی حکومــت مــردم ســاالری بــه رابطــه ایــن دو در چنــد محــور 

بپردازیــم:
نخســت؛ ایــن کــه فــارغ از مبانــی حکومــت هــای لیبــرال دموکراســی، در جهــان امــروز 
ــی مطــرح  ــك مــدل و شــیوه نظــام حکومت ــوان ی ــه عن ــردم ســاالری ب دموکراســی و م
گونــه بــرای حکومــت مــردم ســاالری بــر شــمرده اند.4  می باشــد،  لــذا بیــش از ده 
و ایــن تعــدد دموکراســی تــا حــدود زیــادی از ایــن ناشــی می شــود کــه دموکراســی 
اصــواًل شــیوه و نظــام حکومتــی اســت در حالــی کــه لیبرالیســم در حکومــت هــای 

1. مهرپــور، حســین، مقالــه انتخابــات و نظــارت شــورای نگهبــان، مجموعــه مقــاالت نظــارت اســتصوابی، نشــر افــکار، 
ص 11.

2. مرندی، محمد رضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، کانون اندیشه جوان، ص 17.
3. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسامی ایران، نشر دادگستر، ج 2، ص 321.

4. الریجانی، محمد جواد، تدین، حکومت و توسعه، موسسه فرهنگی اندیشه معاصر، ص 266.
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لیبــرال دموکراســی یــک نظــام فکــری اســت1 و از ایــن خاطــر مــردم ســاالری در نظــام 
جمهــوری اســامی بــا همــه اشــتراکاتی کــه می توانــد بــا دیگــر شــیوه های دموکراســی 
داشــته باشــد ولــی از نظــر مبانــی بــا حکومــت لیبــرال دموکراســی متفــاوت می باشــد.
لــذا مــردم ســاالری کــه در نظــام جمهــوری اســامی اســت بــر مبنــای اســام و موازیــن 

ــه آراء مــردم اســت. آن و متکــی ب
ــای ترکیــب  ــه معن ــی ب ــن خیمــه مــردم هســتند و مــردم ســاالری دین ــی عمــود ای یعن
دیــن و مــردم ســاالری دینــی نیســت، بلکــه یــك حقیقــت واحــد در جوهــره نظــام 
کنــد بــدون  کــه اگــر نظامــی بخواهــد بــه مبنــای دیــن عمــل  اســامی اســت چــرا 
مــردم نمی شــود ضمــن آن کــه تحقــق حکومــت مــردم ســاالری واقعــی هــم بــدون 
دیــن امــکان پذیرنیســت.2 بدیــن ترتیــب جمهــوری اســامی طبــق رهنمــود حضــرت 
امــام؟هر؟ » اّمــا جمهــوری اســت بــرای ایــن کــه بــه آرای اکثریــت مــردم متکــی اســت و 
اّمــا اســام )آن( بــرای ایــن کــه قانــون اساســی اش عبــارت اســت از قانــون اســام«3 و 
»ایــن حکومــت، جمهــوری اســامی متکــی بــه آرای عمومــی اســت«4 و ایــن مهــم در 
اصــل ششــم قانــون اساســی5 و همینطــور اصــل پنجــاه و ششــم6 تبلــور یافتــه و طبــق 
ایــن اصــل اخیــر ملــت حــق حاکمیــت بــر سرنوشــت خویــش را از طرقــی کــه اصــول 
بعــد بیــان داشــته اعمــال می کنــد لــذا طبــق اصــل چهــارم7 قانــون اساســی ایــن حــق 
خــداداد بایــد محــدود بــه قوانیــن اســام و موازیــن اســامی باشــد، همــان طــوری کــه 
ــرال دموکراســی( صــرف مفهــوم حاکمیــت مــردم  ــات دموکراتیــك معاصــر )لیب »نظری

1. بشیریه، حسین، لیبرالیسم و محافظه کاری، نشر نی، 1378، ص 22.
2. مقــام معظــم رهبــری، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در دیــدار بــا اعضــای شــورای عمومــی دفتــر تحکیــم وحــدت، 
79/10/13، )بــه نقــل از کتــاب نظــام و مــردم ســاالری دینــی از دیــدگاه مقــام معظم رهبری ( انتشــارات ســطر، ص 14.

3. امام خمینی؟هر؟، صحیفه نور، ج 22، ص 148.
4. همان، ص 155.

5. اصل ششم، ق ا.ا: »در جمهوری اسامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود...«
6. اصــل پنجــاه و ششــم ق ا.ا: »حاکمیــت مطلــق بــر جهــان و انســان از آن خداســت و هــم او، انســان را بــر سرنوشــت 
اجتماعــی خویــش حاکــم ســاخته اســت...و ملــت ایــن حــق خــداداد را از طرقــی کــه در اصــول بعــدی می آیــد اعمــال 

میکند.«
7. اصــل چهــارم ق ا.ا: »کلیــه قوانیــن و مقررات....بایــد براســاس موازیــن اســامی باشــد ایــن اصــل بــر اطــاق یــا عموم 
همــه اصــول قانــون اساســی و قوانیــن و مقــررات دیگــر حاکــم اســت و تشــخیص ایــن امــر بــه عهــده فقهــای شــورای 

نگهبــان اســت.«
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و اصــل حکومــت اکثریــت را بــرای پیدایــش دموکراســی کافــی نمی داننــد و بــرای 
تکمیــل آن بــر اصــل محدودیــت و مشــروطیت قانونــی حکومــت تأکیــد می کننــد«.1 
ایــن حاکمیــت مــردم بــر سرنوشــت خویــش در ایــران اســامی هــم مطلــق نمــی باشــد، 
کــه در محــور نخســت روشــن گردیــد نظــام جمهــوری  کــه همــان گونــه  دوم ایــن 
ــا  ــی ب ــچ موافقت ــرال دموکراســی غــرب ســازگاری نداشــته و هی ــی لیب ــا مبان اســامی ب

مؤلفه هایــی چــون ســکوالریزم و اومانیســم و...نخواهــد داشــت.
کــه در شــیوه های دموکراســی موجــود اســت، می تــوان  بــا توجــه بــه تفاوت هــای 
اصــول و عناصرحکومــت مــردم ســاالری کــه مبتنــی بــر دیــن و قوانیــن الهــی اســت را 

مــورد شناســایی قــرار داد:
اصــل قانــون گرایــی؛ بایــد حاکمــان و مــردم هــر دو بــر اســاس قانــون عمــل نمایند.لــذا 

هــر اقــدام حاکمــان و شــهروندان بایــد توجیــه قانونــی داشــته باشــد.
اصــل مشــروعیت قانــون؛ منبــع اساســی قانــون اســام اســت و هیچ قانونــی نمی تواند 

بــا ایــن در تضاد باشــد.
اصل وجود و استقال سه قوه.

اصل محاسبه پذیری؛ حاکمان )اجرا و تقنین( باید همواره در مقابل مسئولیت های 
خود حســاب پس بدهند.

اصــل امنیــت فــردی؛ حرمــت افــراد از لحــاظ اجتماعــی )شــامل آبــرو، امنیــت شــغلی 
و حقــوق مدنــی( همگــی بایــد توســط دولــت و افــراد در منتهــا درجــه لحــاظ گــردد.
اصــل مســاوات؛ همــه در برخــورداری از امتیــازات مســاوی هســتند، مســاوات در 

مقابــل قانــون بــه معنــای ایــن کــه قانــون بــدون ترجیــح اعمــال شــود.
ــه  ــری ب ــان از طریــق پروســه رأی گی ــان و رأی گیــری؛ حکمران اصــل انتخــاب حکمران
مســئولیت می رســند و یــا از مســئولیت عــزل می شــوند و رأی گیــری رونــدی عملیاتــی 
اســت کــه بایــد هــر چــه بیشــتر بــا بــه کار گمــاردن صالح ترین افــراد برای دو مســئولیت 
مهــم اجــرا و تقنیــن و بــا تمهیــد بیشــتری بــرای زمینــه مشــارکت فــرد فرد شــهروندان در 

یــك پروســه انتخاباتــی انجــام گیــرد.

1. بشیریه، حسین، همان، ص 27.
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اصــل تضمیــن آزادی هــای اساســی: غــرض نیــل بــه کمــال حقیقــی اســت و در اســام 
ایــن امــر حاصــل نمی شــود مگــر بــه علــم وعمــل صالــح و بــرای تحقــق هــر دو عنصــر 

آزادی الزم اســت.
عنصرهدایــت؛ ایــن عنصــر در پروســه انتخابــات بــرای حکمرانــی صالح تریــن افــراد و 

اعمــال نظــارت بــرکار آنــان می باشــد.1
بــا مطالعــه و بررســی مؤلفه هایــی کــه در محــور دوم ذکــر گردیــد در خصــوص رابطــه 
ــی را  ــا دموکراســی و حاکمیــت مــردم، مــوارد و نکات و تناســب نظــارت اســتصوابی ب

ــادآور شــد: ــوان ی می ت
نکتــه اول؛ نظــارت اســتصوابی بــا مــردم ســاالری و حاکمیــت مــردم ناســازگار نبــوده 
و بــه لحــاظ اصــل اول و دوم ایــن نــوع نظــارت در راســتای وظایــف قانونــی شــورای 
نگهبــان کــه همــان حفــظ اســامیت نظــام اســت و در اصــل چهــارم قانــون اساســی 
ــر اســاس اصــل نــود و نــه و  ــان ب بــه آن تصریــح شــده اســت می باشــد، شــورای نگهب
نــود و هشــت قانــون اساســی2 و تصریــح مــاده 3 قانــون انتخابــات مجلــس )مصوبــه 

ــد. ــن نظــارت را اعمــال می نمای 1374/5/6( ای
نکتــه دوم؛ بــا در نظــر گرفتــن اصــل اســتقال قــوا و محاســبه پذیری و اهتمــام بــه 
نظــارت بــر کار مســئولین کــه در اصــول مــردم ســاالری بــه آن توجــه گردیــد بایــد بــر 
ایــن نکتــه تأکیــد نمــود کــه در نظــام تفکیــك قــوا، قــوه مجریــه بــا در اختیــار داشــتن 
بیشــترین امکانــات قســمت اعظــم زمامــداری و کارگــزاری را اعمــال می کنــد و بــه 
همیــن جهــت امــکان بــروز خطــرات از جانــب ایــن قــوه علیــه حقــوق و آزادی هــای 
مــردم و نقــض قانــون اساســی بیشــتر اســت3 و عــدم پاســخگویی بــه مــردم بــا مــردم 
ســاالری دینــی ســازگار نیســت.4 از ایــن رو بــا نظــارت اســتصوابی، یــك جانبــه گرایــی 

1. محمد جواد الریجانی، همان، ص 275 ـ 277.
ــری، ریاســت جمهــوری،  ــرگان رهب ــات مجلــس خب ــر انتخاب ــان نظــارت ب ــود و نهــم، ق 11: »شــورای نگهب 2. اصــل ن
مجلــس شــورای اســامی و مراجعــه بــه آرای عمومــی و همــه پرســی را بــه عهــده دارد« و ایــن نظــارت بــا تفســیر شــورای 
نگهبــان نظــارت اســتصوابی می  باشــد.اصل نــود و هشــتم ق 11: »تفســیر قانــون اساســی بــه عهــده شــورای نگهبــان 

اســت کــه بــا تصویــب ســه چهــارم آنــان انجــام می شــود.«
3. مرندی، محمد رضا، پاسخ به شبهات درباره نظارت استصوابی، کیهان، مورخ 81/11/9.

4. مقام معظم رهبری، همان، ص 18.
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مجریــان برگــزاری انتخابــات مهــار گردیــده و در نتیجــه نظــارت قــوه مقننــه هــم بــر 
مجریــان و مســئولین امــر در قــوه مجریــه، بــه گونــه ای جدی تــر انجــام می گیــرد و 
در ایــن راســتا قــوه مجریــه پاســخگوی نماینــدگان ملــت خواهنــد بــود و قــوه مقننــه 
بــا اســتقالی کــه ضمانــت آن نظــارت اســتصوابی اســت بــه وظایــف نظارتــی چــون 
پرسشــگری، اســتیضاح و پاســداری از قانــون و حقــوق حقــه مــردم و آنچــه کــه بــه آن 

ــاد کرده انــد، اهتمــام بیشــتری خواهنــد ورزیــد. ســوگند ی
نکتــه ســوم: بررســی اصــل دیگــر از اصــول مــردم ســاالری، همــان اصــل تضمیــن 
کــه از آرمان هــای انقــاب و در شــعار اســتقال، آزادی،  آزادی هــای اساســی اســت 
جمهــوری اســامی تبلــور یافتــه می باشــد.در ایــن بــاره یــادآوری ایــن مهــم بــه جاســت 
کــه آزادی در نظــام جمهــوری اســامی همــان طــوری کــه در قانــون اساســی در اصــل 
دوم )بنــد ششــم( و اصــل ســوم )بنــد هفتــم( آمــده اســت، »آزادی تــوأم بــا مســئولیت« 
ــان  ــه طــور مصــرح بی ــون« ب ــن آزادیهــای سیاســی و اجتماعــی در حــدود قان و »تأمی
گردیــد کــه بــر پایــه اســام و موازیــن آن و بــرای رســیدن بــه ســعات و کمــال انســانی 
بــوده و بنابــر اصــل نهــم قانــون اساســی )هیــچ فــرد یــا گــروه یــا مقامــی حــق نــدارد بــه 
نــام اســتفاده از آزادی بــه اســتقال سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و نظامــی و تمامیت 
ارضــی ایــران کمتریــن خدشــه ای وارد کنــد« و لــذا بایســته اســت کــه شــورای نگهبــان 
بــا نظــارت اســتصوابی کــه بــر انتخابــات اعمــال می نمایــد، در حیــن محفــوظ مانــدن 
آزادی هــای مشــروع، صاحیــت افــراد را بــرای وکالــت و نمایندگــی مــردم احــراز نموده 
و قانــون شــکنان و غیــر ملتزمیــن بــه اســام و دیانــت و کســانی را کــه آزادی مــردم و 
اســتقال کشــور را بــه مخاطــره می انــدازد را از فهرســت نامزدهــا خــارج کنــد و ایــن 
خدشــه ای بــه آزادی انتخــاب و دیگــر آزادی هــای اساســی بــه وجــود نمــی آورد، چــرا 
کــه اصــواًل انتخــاب و گزینــش افــراد درخصــوص افــراد ذی صــاح می باشــد و کســانی 
کــه ذی صــاح نمی باشــند بــه طــور عرفــی و معمــول در معــرض انتخــاب و گزینــش 
 خــارج هســتند و انتخــاب عقانــی، بیــن افــراد ذی صــاح 

ً
قــرار نمی گیرنــد و ابتدائــا

می باشــد.
نکتــه آخــر مربــوط بــه اصــل انتخــاب حکمرانــان و رأی گیری اســت و مــا آن را از اصول 
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مــردم ســاالری یــاد کردیــم و تردیــدی نیســت در مــردم ســاالری دینــی، حاکمــان کــه 
موضــوع رونــد رأی گیــری هســتند، بایــد صاحیــت داشــته باشــند و ایــن صاحیــت بــر 
پایــه و اصــول اســام تعریــف می شــود.بنابراین صــرف شــهروندی و ســن و عــدم ســوء 
پیشــینه قضایــی کافــی نیســت زیــرا نماینــدگان مجلــس و حاکمــان در قــوه مجریــه در 
دو مســند مهــم بایــد بنشــینند و هــر مســند شــرایط الزم خــود را دارد1 و بدیــن ســبب 
لــزوم و ضــرورت نظــارت شــورای نگهبــان را اجتناب ناپذیــر نمــوده و ایــن امــر تنافــی بــا 
مــردم ســاالری دینــی نداشــته و بــا دموکراســی بــه عنــوان شــیوه حکومتی همــان طوری 

کــه بیــان گردیــد همخوانــی و ســازگاری روشــنی خواهــد داشــت.

1. الریجانی، محمد جواد، همان.
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آیــا نظــارت اســتصوابی ســاحی نشــده در دســت یــك جنــاح بــرای آن کــه در 
قــدرت باقــی بماننــد و در واقــع از مســئله ســوء اســتفاده کننــد؟ 

در ارتبــاط بــا ایــن پرســش بایــد عــرض کنیــم کــه کســانی کــه معتقدنــد شــورای 
نگهبــان از نظــارت اســتصوابی، اســتفاده ابــزاری و سیاســی می کنــد، بایــد دلیل بیاورند 
تــا دالیــل آن هــا یــك بــه یــك بررســی شــود اّمــا مناســب اســت در ارتبــاط بــا ایــن موضوع 

بــه چنــد نکتــه اشــاره کنیم:
 نظارت بر دو قســم اســت اســتطاعی و اســتصوابی نظارت اســتطاعی یعنی این که 
ــب  ــر نظــارت و اّطــاع او مترّت ــا مّطلــع شــود و اثــری ب ــد ت ناظــر فقــط نظــارت می کن
ــه  نمی شــود و در صــورت عــدم نظــارت او، تغییــری در اوضــاع ایجــاد نمی شــود و ب
عبــارت دیگــر نظــارت و عــدم نظــارت او تفاوتــی نــدارد. نظــارت اســتصوابی یعنــی 
ــف را 

ّ
این کــه ناظــر نظــارت می کنــد تــا صحیــح را از ناصحیــح جــدا کنــد و جلــوی تخل

بگیــرد. بــا ایــن مقّدمــه در اصــل )99( قانــون اساســی دقــت کنیــد:
»شــورای نگهبــان نظــارت بــر انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری، ریاســت جمهــوری، 
مجلــس شــورای اســامی و مراجعــه بــه آرای عمومــی و همــه پرســی را بــر عهــده دارد«
اکنــون شــما داوری بفرمائیــد واژه »نظــارت« کــه در ایــن اصــل بــه کار رفتــه، بــه چــه 
ــا ممکــن اســت مقصــود از نظــارت در اصــل )99(  ــه نظــر شــما آی معنایــی اســت؟ ب
قانــون اساســی، نظــارت اســتطاعی باشــد؟ هــدف قانون گــذار از ایــن اصــل جلوگیــری 
از نفــوذ افــراد غیــر مطمئــن در بدنــه حاکمّیــت بــوده اســت. بــه نظــر شــما بــا نظــارت 
اســتطاعی آیــا ایــن مقصــود قانون گــذار تأمیــن می شــود؟ روشــن اســت کــه جلوگیــری 

از نفــوذ بیگانــگان جــز بــا نظــارت اســتصوابی ممکــن نیســت.
ابهــام دارد و  کــه واژه »نظــارت« در اصــل )99( قانــون اساســی  فــرض می کنیــم 
مفهــوم آن روشــن نیســت. در چنیــن مواقعــی چــه بایــد کــرد؟ آیــا بایــد بــا ایــن مســئله 
ســلیقه ای برخــورد شــود یــا طبــق قانــون؟ روشــن اســت کــه بــرای جلوگیــری از هــرج 
و مــرج و اختــال امــور بایــد روّیــه قانونــی را در پیــش گرفــت. اکنــون ببینیــم قانــون 
اساســی چــه راهــی را بــرای رفــع ابهــام و تفســیر اصــول قانــون اساســی تعیــن کــرده 
اســت. اصــل )98( قانــون اساســی تصریــح می کنــد: »تفســیر قانــون اساســی بــه عهــده 
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شــورای نگهبــان اســت کــه بــا تصویــب ســه چهــارم آنــان انجــام می شــود«. بنابرایــن 
اگــر فــرض کنیــم کــه اصــل )99( قانــون اساســی مبهــم اســت )کــه این طــور نیســت( 
تفســیر آن بــه عهــده شــورای نگهبــان اســت و شــورای محتــرم نگهبــان معتقــد اســت 
کــه نظــارت بایــد )اســتصوابی باشــد نــه اســتطاعی. بنابرایــن هیــچ ابهامــی در ایــن 
موضــوع باقــی نخواهــد مانــد. بــه عــاوه نظــارت اســتصوابی از همــان ابتــدای انقاب 
اعمــال می شــود و هیــچ مشــکلی هــم نبــود و روشــن نیســت کــه چــرا در چنــد ســال 

اخیــر ایــن مســئله تــا ایــن حــّد عــّده ای را آزرده خاطــر کــرده اســت!
ــه ایــن نکتــه  ــد ب ــا ســوء اســتفاده های سیاســی از نظــارت اســتصوابی بای در رابطــه ب
کــه در وادی سیاســت )غیــر دینــی( هیــچ احتمالــی منتفــی  توّجــه داشــته باشــیم 
ــر  ــا بــه هــر حــال الزم بــوده و هســت کــه یــك نهــادی مســؤول نظــارت ب نیســت. اّم
حســن اجــرای انتخابــات باشــد و ایــن موضــوع منحصــر بــه نظــام مــا نیســت بلکــه در 
نظام هــای دیگــر هــم راه هایــی بــرای پیش گیــری از نفــوذ بیگانــگان پیش بینــی شــده 
اســت. بنابرایــن اصــل وجــود یــك نهــاد نظارتــی یــك مســئله اجتنــاب ناپذیــر اســت اّمــا 

چــه بایــد کــرد کــه ایــن نهــاد از قــدرت خــود ســوء اســتفاده نکنــد؟
بــرای ایــن منظــور بایــد افــرادی در ایــن نهــاد حّســاس مشــغول بــه کار باشــند کــه 
احتمــال ســوء اســتفاده های سیاســی در مــورد آن هــا کمتــر باشــد. نگاهــی بــه ترکیــب 
ــال مــا را راحــت می کنــد. طبــق اصــل )91(  ــا حــدودی خی ــان ت اعضــای شــورای نگهب
قانــون اساســی، شــورای نگهبــان 12 عضــو دارد بــه ایــن ترتیــب: »1. شــش نفــر فقهــای 
گاه بــه مقتضیــات زمــان و مســائل روز؛ انتخــاب ایــن عــده بــا مقــام رهبــری  عــادل و آ
اســت 2. شــش نفــر حقوقــدان در رشــته های مختلــف حقوقــی، از میــان حقوق دانــان 
مســلمانی کــه بــه وســیله رئیــس قــوه قضائیــه بــه مجلــس شــورای اســامی معرفــی 
می شــوند و بــا رأی مجلــس انتخــاب می گردنــد« ماحظــه می شــود کــه شــش نفــر 
از اعضــای ایــن شــورا »فقهــای عــادل« هســتند. قیــد »عــادل« موجــب آرامــش خاطــر 
ــه بهــای قــدرت احــزاب و  ــه عــادل هیــچ گاه آخــرت خــود را ب ــرا یــك فقی می شــود زی
گروه هــا نمی فروشــد. نکتــه دیگــر این کــه ایــن شــش فقیــه بایــد توســط رهبــر کــه 
یــك ولــّی فقیــه عــادل جامــع الشــرایط اســت انتخــاب شــوند. شــش عضــو دیگــر ایــن 
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شــورا هــم از ســوی رئیــس قــوه قضائیــه کــه طبــق اصــل )157( یــك »مجتهــد عــادل« 
می باشــد بــه مجلــس شــورای اســامی )کــه از نماینــدگان و منتخبــان مــردم تشــکیل 
بــه آن هــا رأی اعتمــاد دهــد. بنابرایــن  تــا مجلــس  می شــود(، معرفــی می شــوند 
مجمــوع ایــن فیلترهــا احتمــال ســوء اســتفاده را تــا حــدود زیــادی منتفــی می کنــد. 
عــاوه بــر این هــا رهبــر کــه طبــق اصــل )57( قانــون اساســی دارای والیــت »مطلقــه« 
اســت، بــر مجموعــه نظــام نظــارت دارد و هرجــا کــه نیــاز باشــد وارد عمــل می شــود 
بنابرایــن هــرگاه شــورای نگهبــان مصالــح نظــام را زیــر پــا بگــذارد و مصالــح حزبــی و 

ــر اقدامــات الزم را انجــام خواهــد داد. خّطــی را ترجیــح دهــد، رهب
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آیا نظارت شورای نگهبان استصوابی است؟ 
در اصــل 99 قانــون اساســی بیــان شــده اســت، کــه شــورای نگهبــان نظــارت 
بــر انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری، ریاســت جمهــوری، مجلــس شــورای اســامی 
و مراجعــه بــه آراء عمومــی و همه پرســی را برعهــده دارد. بــا توجــه بــه مبهــم بــودن 
نحــوه و نــوع نظــارت در ایــن اصــل و همچنیــن ابهــام در محــدوده گســتره آن نســبت 
بــه تمــام مراحــل انتخابــات و کلیــه امــور مربــوط بــه آن، شــورای نگهبــان در تاریــخ 
1370/3/1 بــه تفســیر ایــن اصــل پرداختــه اســت. همچنان کــه می دانیــم بــه موجــب 
اصــل 98 ایــن قانــون: »تفســیر قانــون اساســی بــه عهــده شــورای نگهبــان اســت کــه بــا 

تصویــب ســه چهــارم آنــان انجــام می شــود«.
بــه موجــب تفســیر شــورای نگهبــان: »نظــارت مذکــور در اصــل 99 قانــون اساســی 
اســتصوابی اســت و شــامل تمــام مراحــل اجرایــی انتخابــات از جملــه تأییــد و رد 

می شــود.«1 کاندیداهــا  صاحیــت 
شــورای نگهبــان نظــارت اســتصوابی را تعریــف نکــرده اســت ولــی بــا توجــه مــواد 78 
و 1237 و 1242 قانــون مدنــی و همچنیــن عملکــرد شــورای نگهبــان در اعمــال ایــن 
نــوع از نظــارت، می تــوان گفــت کــه منظــور از نظــارت اســتصوابی آن اســت کــه کلیــه 
اعمــال متولــی انتخابــات زیــر نظــر مســتقیم و بــا تصویــب و تأییــد مقــام ناظــر انجــام 
شــود بنابرایــن انجــام ایــن اعمــال بــدون موافقــت مقــام ناظــر، اعتبــار نــدارد زیــرا تمــام 

امــور انتخاباتــی زیــر نظــر و بــا موافقیــت شــورای نگهبــان اعتبــار می یابــد.
ــد 9 اصــل 110  ــات ریاســت جمهــوری بن ــر انتخاب ــان ب در مــورد نظــارت شــورای نگهب
قانــون اساســی مقــرر می کنــد. کــه صاحیــت داوطلبــان ریاســت جمهــوری از جهــت 
دارا بــودن شــرایطی کــه در )اصــل 115( ایــن قانــون می آیــد، بایــد بــه تأییــد شــورای 
نگهبــان برســد. بــا توجــه بــه ایــن اصــل و شــورای نگهبــان از مفــاد اصــل 99 بایــد گفت 

کــه نظــارت ایــن شــورا بــر انتخابــات ریاســت جمهــوری اســتصوابی اســت.
ــا توجــه  ــرگان، ب ــس خب ــات مجل ــر انتخاب ــن شــورا ب ــه نظــارت ای ــن نســبت ب همچنی

1. نظــارت اســتصوابی، بــه اهتمــام روابــط عمومــی دفتــر تحکیــم وحــدت، چــاپ اول، زمســتان 1379،  نشــر افــکار، 
ص 422.



استفتائات انتخاباتی  نظارت، تضمین سالمت انتخابات351351

بــه مــاده 2 و تبصــره 1 قانــون تعــداد و شــرایط خبــرگان )مصــوب( مجلــس خبــرگان 
رهبــری و همچنیــن تفســیر اصــل 99 بایــد گفــت کــه ایــن نظــارت، اســتصوابی اســت 
ــا ابطــال  ــان اســت و تأییــد و ی ــا شــورای نگهب  ب

ً
ــان مســتقیما ــرا رد و تأییــد داوطلب زی

ــز بــه عهــده شــورا ایــن می باشــد. انتخابــات خبــرگان نی
ــر انتخابــات مجلــس شــورای اســامی، مــاده 3  در مــورد نحــوه نظــارت ایــن شــورا ب
قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســامی چنیــن می گویــد: »نظــارت بــر انتخابــات 
ــن نظــارت اســتصوابی و عــام و در  ــان می باشــد. ای ــه عهــده شــورای نگهب مجلــس ب
تمــام مراحــل و در کلیــه امــور مربــوط بــه انتخابــات جــاری اســت«. لــذا بــا توجــه بــه 
ایــن مــاده و همچنیــن تفســیر شــورای نگهبــان از اصــل 99 ایــن نظــارت نیــز اســتصوابی 

اســت. 
یکــی از حقوق دانــان معتقــد اســت کــه آن چــه از اول انقــاب وجود داشــته اســت این 
اســت کــه قانــون نظــارت شــورای نگهبــان را یــك نظــارت مؤثــر دانســته اســت، یعنــی 
ــات  ــزاری انتخاب ــه اجــرا و برگ ــه در زمین ــی ک ــف از همــه اقدامات ــد از طــرق مختل بای
انجــام می شــود، مطلــع شــود. وقتــی کــه مطلــع شــد می توانــد بــه مجــری انتخابــات 
نســبت بــه رعایــت قانــون تذکــر بدهــد و مجــری نیــز بایــد عمــل کنــد. وی می گویــد: 
کــه در حیطــه وظایــف شــورای نگهبــان اســت مســئله بررســی  مــواردی  از  یکــی 

صاحیت هاســت.1
یکــی دیگــر از حقوقدانــان در تأییــد نظــارت اســتصوابی چنیــن می گویــد: »نظــارت بــر 
امــر انتخابــات، از یــك جهــت بایــد جنبــه پیشــگیری از وقــوع تخلــف را داشــته باشــد و 
از طــرف دیگــر،  بایــد جنبــه پیگیــری و تعقیــب در رفــع و ابطــال مــوارد تخلــف را دارا 
باشــد فلــذا ایــن نظــارت تمــام مــوارد و مراتــب مربــوط بــه لــزوم صحــت انتخابــات 
و درســتی نمایندگــی و نماینــدگان را شــامل می شــود.... اعضــای شــورای نگهبــان در 
جایــگاه حقوقــی و سیاســی برجســته ای قــرار گرفته انــد... لــذا بایــد از آن چنــان قــدرت 
معنــوی، اعتقــادی و بــی طرفــی برخــوردار باشــند کــه نســبت بــه مجموعــه فعــل و 

1. نظارت استصوابی، همان،  ص 11.
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انفعــاالت سیاســی زیــر نظــر خــود، جــز طــی طریــق عدالــت، عمــل نکننــد.«1
یکــی از منتقدیــن و مخالفیــن نظــارت اســتصوابی در مــورد تفســیر شــورای نگهبــان از 
ــی اســت،  ــه اجمال ــد: »اصــل، فاقــد هــر گون ــون اساســی چنیــن می گوی اصــل 99 قان
حــال آن کــه تفســیر بــه طــور کلــی مجمــل اســت! اصــل بــه طــور کلــی نیــاز بــه تفســیر 
ــا ماحظــه تفســیر  ــی کــه تفســیر خــودش احتیــاج بــه تفســیر دارد... ب نــدارد در حال
شــورای نگهبــان از اصــل 99 قانــون اساســی بافاصلــه ایــن ســؤال ایجــاد می شــود کــه 
نظــارت اســتصوابی چیســت؟... پــس اولیــن ایــرادی کــه بــه تفســیر شــورای نگهبــان 
وارد اســت ایــن اســت کــه قبــل از این کــه تعریــف کنــد، بــه صــدور حکــم پرداختــه 

است.«2
در جــواب ایــن ایــراد بایــد گفــت: کــه برخــاف نظــر گوینــده، اصــل 99 دارای اجمــال 
اســت زیــرا نــوع و محــدوده اعمــال نظــارت را معیــن نکــرده اســت و تفســیر ایــن اصــل 
ــا توجــه بــه متــون  ــرا تعریــف نظــارت اســتصوابی ب ــی اســت زی فاقــد هرگونــه اجمال

فقهــی و مــوادی کــه از قانــون مدنــی ارائــه شــد، مشــخص اســت و ابهامــی نــدارد. 

1. نظارت استصوابی، پیشین، مقاله دکتر محمد هاشمی، ص 36-34.
2. نظارت استصوابی، پیشین مثاله دکتر محمد شریف، ص 20.
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آیــا نظــارت شــورای نگهبــان بــر انتخابــات مخالــف حــق بــزرگ مــردم در 
انتخــاب شــدن و انتخــاب کــردن کــه در زمــره ى حقــوق ملــت در قانــون اساســی از آن 

یــاد شــده اســت نمــی باشــد؟ 
اگــر نظــارت در اصــل نــود و نهــم قانــون اساســی مخالــف حــق بــزرگ مــردم 
در انتخــاب شــدن و انتخــاب کــردن اســت، پــس بایــد نظــارت در ســایر اصــول قانــون 
اساســی نیــز مخالــف حــق مــردم باشــد، در حالــی کــه نظــارت، نــه تنهــا مخالــف حــق 
ــن   در راســتاى تأمی

ً
مــردم در انتخــاب شــدن و انتخــاب کــردن نیســت، بلکــه اساســا

حقــوق مــردم اســت. مــردم بــا اراده ى خویــش بــه جمهــورى اســامی و قانون اساســی 
رأى دادنــد تــا جمهوریــت نظــام و اســامیت آن خدشــه نبینــد. بــه عبــارت دیگــر، 
مــردم خواهــان انتخــاب شــدن و انتخــاب کــردن در چارچــوب موازیــن اســامی و 
قوانیــن منــدرج در قانــون اساســی هســتند و نبــود نظــارت مغایــر تأمیــن حقــوق مــردم 

خواهــد بــود.
همانگونــه کــه »انتخــاب شــدن و انتخــاب کــردن« بــه عنــوان یــك حــق در قانــون 
ــز بارهــا در قانــون اساســی مطــرح شــده اســت  اساســی منــدرج اســت، »نظــارت« نی
و بــه همیــن دلیــل همانگونــه کــه اصــل انتخــاب شــدن و انتخــاب کــردن بایــد مــورد 
توجــه قــرار گیــرد اصــل دیگــر همیــن قانــون تحــت عنــوان »نظــارت« نیــز بایــد مــورد 

توجــه قــرار گیــرد.
کــردن«، صاحیــت  اگــر بنــا باشــد بــه بهانــه ى حــق »انتخــاب شــدن و انتخــاب 
داوطلبــان مــورد بررســی قــرار نگیــرد، ذکــر اوصــاف و شــرایط خــاص بــراى نامزدها لغو 
و بیهــوده خواهــد بــود. در هــر حــال، اصــل وجــود قانــون در جامعــه، محدودیــت 
هایــی را بــه همــراه دارد. کســانی کــه فاقــد شــرایط الزم باشــند از انتخــاب شــدن و 

انتخــاب کــردن محــروم مــی شــوند.
در تمامــی کشــورهاى جهــان و نــزد تمامــی عقاى عالم، براى تصدى مســؤولیت هاى 
مهــم یــك ســرى شــرایط ویــژه در نظــر گرفتــه مــی شــود; تــا هــم وظایــف محولــه بــه 
فــرد مــورد نظــر بــه درســتی انجــام پذیــرد و هــم حقــوق و مصالــح شــهروندان در اثــر 
ــروزه  ــن رو، ام ــده پایمــال نگــردد. از ای ــودن مســؤول برگزی ــق ب ــی و ناالی ــی کفایت ب
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در دموکراتیــك تریــن نظام هــاى دنیــا نیــز شــرایط ویــژه اى بــراى انتخــاب کننــدگان و 
ــه مــی شــود و قانــون،  انتخــاب شــوندگان )در فرآیندهــاى انتخاباتــی( در نظــر گرفت
مرجعــی رســمی را بــراى اعمــال نظــارت و احــراز شــرایط داوطلبــان انتخابــات تعییــن 
ــات  ــد انجــام انتخاب ــن مرجــع رســی عهــده دار بررســی وضعیــت و رون ــد. ای مــی کن
ــا رد  ــه تأییــد ی ــان ـ کــه در نتیجــه ب ــا عــدم وجــود شــرایط الزم در داوطلب و وجــود ی

صاحیــت داوطلبــان مــی انجامــد ـ مــی باشــد.1

1. محمد تقی مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 76.
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آیــا نظــارت شــورای نگهبــان بــر انتخابــات نوعــی ضمانــت اجراســت یــا نوعــی 
سیســتم نگهدارنده؟ 

نظــارت امــری اســت غیــر از ضمانــت اجــراء و در واقــع مقصــود و مــراد آن 
همــان نظــارت اســت نــه ضمانــت اجــرا. البتــه گاهــی نظــارت بــه مفهــوم عــام خــود 
نوعــی ضمانــت اجــرا اســت. بــرای توضیــح بیشــتر بایــد گفــت کــه نظارت به ســه گونه 
ــه توســط قضــات دادگســتری  ــی ک ــرد: اول؛ نظــارت قضای ممکــن اســت صــورت گی
ــا در صــورت  ــرد ت ــر حســن اجــرای قوانیــن صــورت می گی ــی قضائــی ب و مقامــات عال
تخلــف، خصومــت برطــرف شــود کــه در اینجــا نظــارت نوعــی ضمانــت اجــرا بــرای 

اجــرای قوانیــن عــادی و اساســی می باشــد.
دوم؛ نظــارت سیاســی، ماننــد نظارتــی کــه مجلــس شــورای اســامی بــرکار قــوه مجریــه 
دارد کــه در صــورت تخلــف مقامــات اجرایــی، مجلــس از حــق قانونــی خــود کــه 
عبــارت اســت از تذکــر، ســؤال و.... اســتفاده می کنــد کــه ایــن نــوع نظــارت نیــز خــود 

نوعــی ضمانــت اجــرا خواهــد بــود، بــرای اجــرای قوانیــن عــادی و قانــون اساســی.
ســوم؛ نظــارت اجرایــی یــا اداری کــه عبــارت اســت از نظــارت مقامــات عالــی اجرایــی 
کــه خــود بــه دو گونــه صــورت می گیــرد. الــف: اســتطاعی کــه در ایــن صــورت مقــام 
ــن  ــه در ای ــدارد. ب. اســتصوابی: ک ــا حــق اطــاع دارد و حــق برخــورد ن مافــوق تنه

صــورت مقــام پائین تــر بــدون امضــاء و اجــازه مقــام باالتــر نمی توانــد اقــدام کنــد.
شــاید بتــوان گفــت کــه ضمانــت اجــرا چیــزی جــز اهــرم نظــارت نیســت و بــه عنــوان 
اهرمــی اســت کــه در خدمــت نظــارت قــرار می گیــرد کــه ایــن خــود می توانــد بیرونــی 
باشــد ماننــد مجازاتهــای قانونــی کــه در قانــون پیــش بینــی شــده و درونــی کــه از آن 

بــه تقــوا و عصمــت تعبیــر می شــود.1
حــال کــه مشــخص گردیــد کــه نظــارت شــورای نگهبــان ضمانــت اجــرا نبــوده بلکــه 
نوعــی سیســتم نگهدارنــده اســت کــه وظیفــه اش در قانــون اساســی مشــخص شــده بــا 

ایــن پیــش فــرض بــه تعریــف نظــارت )سیســتم نگهدارنــده( می پردازیــم:

1. قانــون اساســی و ضمانت هــای اجرایــی آن، گفتگــو بــا حجــت االســام و المســلمین عبــاس کعبــی، مرکــز مطالعــات 
و پژوهش هــای فرهنگــی حــوزه، چ اول، 80، ص 60.
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نظــارت عبــارت از آن اســت کــه شــخصی، مقــام یــا ســازمانی اعمــال شــخص، مقــام یــا 
 زیــر نظــر قــرار دهــد و بــه درســتی یــا نادرســتی آن اعمــال پــی 

ً
ســازمانی دیگــر را قانونــا

ببــرد و منظــور از نظــارت اســتصوابی ایــن اســت کــه اعمــال حقوقــی زیــر نظــر مســتقیم 
و بــا تصویــب و صاحدیــد ناظــر انجــام  شــود و ایــن اعمــال البتــه بــدون موافقــت ناظر 

اعتبار نــدارد.1
اعضای شــورای نگهبان از جایگاه حقوقی و سیاســی برجســته ای برخوردار هســتند و 
نقــش بســیار اساســی و تعییــن کننــده ای برمقــدرات سیاســی کشــور دارنــد. نظــارت بــر 
تدویــن قوانیــن،2 تفســیر قانــون اساســی3 و نظــارت برانتخابــات و همــه پرســی4 ایــن 

نهــاد را در مرجعیــت تــام، نهایــی و غیرقابــل اعتــراض قــرار داده اســت.
نقــش مــردم در تعییــن سرنوشــت خویــش از طریــق مشــارکت همگانــی بــر امــور 
سیاســی اعمــال می شــود. در ایــن امــر مهــم همــه افــراد بــه صحنــه سیاســی دعــوت 

می شــوند و مدعیــان زمامــداری از بیــن آنــان داوطلــب و انتخــاب می گردنــد.
قــدرت و میــل بــه آن عاملــی اســت کــه ممکــن اســت رقابــت ناســالم و مّکارانــه را بــه 
همــراه داشــته و اختــال و فســاد در آراء مــردم را ایجــاد  کنــد. بدیــن خاطــر اســت کــه 
بــرای احتــراز از مفاســد احتمالــی، امــر نظــارت بــر آراء عمومــی در تمــام کشــورهایی 
کــه قــرار اســت حکومتهــای مردمســاالر داشــته باشــند، مــورد قبــول قــرار گرفتــه اســت.
نظــام جمهــوری اســامی ایــران نظامــی اســت الهــی بــر پایــه ایمــان بــه اصــول و 
معتقــدات و احــکام دینــی و مقامــات و مناصــب در ایــن نظــام منشــعب از والیــت 
امــر و امامــت امــت اســت، لــذا در چنیــن نظامــی بــا ایــن اوصــاف شایســته نیســت کــه 
مســئولیتها و مناصــب را بــه افــراد نااهــل واگــذار نمــود؛ »الینــال عهــدی الظالمیــن«.5 
و البتــه ایــن تنهــا مخصــوص نظــام مــا نیســت بلکــه کلیــه نظام هــای سیاســی دنیــا بــا 
توجــه بــه اصــول و اعتقاداتــی کــه دارنــد بــرای احــراز مناصــب عالیــه خــود شــرائط و 

1. نظارت استصوابی، روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، ص 38.
2. اصل 72، ق. ا. ج. ا. ا.
3. اصل 98، ق. ا. ج. ا. ا.
4. اصل 99 ق. ا. ج. ا. ا.

5. بقره، 124.
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ویژگی هایــی را برمی شــمارند.
کــه وجــود نهــادی ماننــد شــورای نگهبــان بــرای جلوگیــری از نفــوذ  ایــن جاســت 
ــه نظــر می رســد. در  ــون گــذاری کشــور ضــروری ب عناصرمخالــف اســام در ارکان قان
واقــع شــورای نگهبــان بــه منزلــه یــك فیلتــر و صافــی اســت کــه نگــذارد ناخالصــی وارد 

ــه ای وارد شــود. ــه اســامیت نظــام ضرب ــادا ب ــا مب نظــام شــود ت
ــا شــرایط  ــاق افــراد ب ــان بررســی صاحیــت افــراد و احــراز انطب وظیفــه شــورای نگهب
موجــود در قانــون اســت و از آنجــا کــه احــراز پســت و مقــام اجتماعــی ماننــد ریاســت 
جمهــوری و نمایندگــی مجلــس شــورای اســامی از طریــق کاندیــدا شــدن در انتخابات 
تنهــا حکومــت بــر سرنوشــت خویــش نیســت، بلکــه دخالــت و حاکمیــت نســبت بــه 
سرنوشــت اجتماعــی دیگــران نیــز می باشــد. کســی کــه بــه چنیــن مقامــی می رســد 
بــر اســاس اختیاراتــی کــه دارد می توانــد در سرنوشــت همــه افــراد جامعــه تأثیرگــذار 
باشــد، بالطبــع نمی تــوان در ایــن میــدان بــه هــر فــرد ناصالــح و ناشایســتی اذن ورود و 
حضــور داد و ایــن جاســت کــه شــورای محتــرم نگهبــان وارد عمــل شــده و بــا ابزاری که 
در قانــون بــرای آن پیــش بینــی شــده حافــظ حقــوق اجتماعــی و دینــی مــردم جامعــه 
بــوده و بــا جلوگیــری از نفــوذ افــراد نااهــل در بدنــه نظــام ســامت سیاســی جامعــه را 

بــه نوعــی تضمیــن می کنــد.
نظــارت شــورای نگهبــان در واقــع نوعــی سیســتم اســت کــه بــا اعمــال صحیــح آن از 
آن جــا کــه اوال: ایــن امــکان بــرای تمــام افــراد جامعــه وجــود نــدارد کــه دربــاره تمــام 
افــرادی کــه بــرای احــراز پســت های حســاس کاندیــدا شــده اند، تحقیــق و جســتجو 
کــه از امکانــات و  کــه افــرادی  : تجربــه بــه خوبــی نشــان داده اســت 

ً
کننــد. ثانیــا

روش هــای تبلیغــی بیشــتر و بهتــری برخوردارنــد در رســیدن بــه ایــن پســتها موفق ترنــد 
ــا  : ایــن کــه بایــد ب

ً
ــا ــو ایــن کــه از شــرایط قانونــی و دینــی برخــوردار نباشــند. ثالث و ل

اجــرای سیســتمی صحیــح در امــر انتخابــات، آزادی انتخــاب مــردم را بــا حفــظ حقــوق 
آن هــا همــراه کــرد، یعنــی مصالــح عامــه و حقــوق عامــه را نبایــد فــدای آزادی انتخــاب 
آن هــا نمــود. پــس وجــود نظــارت شــورای نگهبــان بــه عنــوان فیلتــر در حقیقــت کمــك 
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کار و یــاور مــردم در انتخــاب بهتــر، آزادانه تــر و بــه دور از تردیدهــا و دلهره هاســت. 1

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

پرسشــها و پاسخها، اســتاد محمــد تقــی مصبــاح یــزدی، قــم، موسســه آموزشــی و 
پژوهشــی امــام خمینــی، ج 3، ص 75 ـ 89.

قانــون اساســی و ضمانت هــای اجرایــی آن، گفتگــو بــا حجــت االســام و المســلمین 
عبــاس کعبــی، مرکــز مطالعــات حــوزه.

1. پرسشــها و پاســخها، اســتاد محمــد تقــی مصبــاح یــزدی، قــم، موسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی، ج 3، 
ص 83 ـ 84.
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آیــا نهادهــاى دیگــرى در جمهــورى اســامی ایــران همچــون وزارت کشــور 
یــا قــوه قضائیــه مــی تواننــد نقــش شــوراى نگهبــان را در زمینــه تاییــد صاحیــت 

کننــد؟  کاندیداهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری، مجلــس و خبــرگان ایفــا 
فلســفه ى وجــودى نظــارت مقامــات غیــر اجرایــی بــر انتخابــات، بــه خصــوص 
انتخابــات ریاســت جمهــورى، پارلمــان و ســایر نهادهــاى حکومتــی را بایــد در ســلب 
 بــه علــت داشــتن امکانــات اجــرا، امــکان نفــوذ 

ً
قــدرت از قــوه ى مجریــه دیــد کــه قهــرا

در انتخابــات یــا متوجــه کــردن آراى عمومــی بــه ســمت و ســویی خــاص را دارد.ایــن 
نکتــه همیشــه ذهــن قانــون گــذاران اساســی را بــه خــود مشــغول و آنــان را وادار کــرده 
تــا در ایــن خصــوص تمهیداتــی بیندیشــند، تــا بتواننــد مقامــات منتخــب را در اعمــال 
اراده ى آزاد و مســتقل شــان در انجــام وظایــف یــارى کنند.ســپردن انجــام ایــن امــر بــه 
نهــادى خــارج از قــواى اجرایــی یــا حداقــل ســپردن اختیــارات وســیع نظارتــی بــر امــر 

انتخابــات بــه نهادهــاى مذکــور از جملــه ى ایــن تمهیــدات اســت.1
آن چــه از مشــروح مذاکــردات مجلــس خبــرگان قانــون اساســی برمــی آیــد، نماینــدگان 
آن، بــه ایــن مســأله ى مهــم توجــه داشــته انــد.در ایــن خصــوص نایــب رییــس مجلس، 

مرحــوم شــهید بهشــتی مــی فرمایند:
مــا مســاله اى داریــم بــه نــام همــه پرســی و مراجعــه بــه آراى عمومــی و هــم چنیــن 
انتخــاب رییــس جمهــور کــه چیــزى اســت شــبیه همــه پرســی و چــون ایــن انتخــاب بــه 
وســیله ى عمــوم مــردم و بــه طــور مســتقیم اســت، در ایــن مــوارد خواســته شــده کــه 
 در اختیــار دولــت یــا رییــس جمهــور قبلــی نباشــد؛ بلکــه 

ً
نظــارت بــر ایــن قســمت صرفــا

یــك مقــام مقننــه اى، یعنــی یــك مقامــی کــه دور از مســایل اجرایــی و دور از حــّب و 
بغــض هایــی اســت کــه در اجــرا پیــدا مــی شــود، او هــم بــر ایــن قســمت نظــارت کنــد.
بــراى ایــن کــه ایــن مقــام مشــخص بشــود، در مطالعــات قبلــی بــه ایــن نتیجه رســیدیم 

کــه مناســب تریــن آن، همیــن شــوراى نگهبــان اســت.2
بررسی هیأت هاى اجرایی و وزارت کشور به عنوان مرجع تشخیص صاحیت ها

1. ر.ك: فرج اهلل هدایت نیا و محمدهادى کاویانی، بررسی فقهی، حقوقی شوراى نگهبان، ص 161.
2. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهورى اسامی ایران، ج 2، ص 965.
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برخــی معتقدنــد چــون هیأت هــاى اجرایــی مســؤول برگــزارى انتخابــات در کشــورند، 
لــذا بهتــر اســت پــس از ثبــت نــام و اعــام آمادگــی کاندیداتورهــا در همیــن هیــأت و 
 در وزارت کشــور تعییــن صاحیــت شــده و افــراد فاقــد صاحیــت از شــرکت در 

ً
نهایتــا

انتخابــات محــروم گردنــد.
کــه هیأت هــاى اجرایــی  هــم چنیــن صاحبــان ایــن نظریــه معتقدنــد پــس از ایــن 
صاحیــت فــردى را تأییــد نمودنــد، هیــچ مرجــع دیگــرى حــق اظهــار نظــر در ایــن باره 
را نداشــته و تنهــا در صورتــی کــه صاحیــت یکــی از کاندیداهــا رد شــود، مــی تواننــد 
بــه شــوراى نگهبــان شــکایت کــرده و شــوراى نگهبــان پــس از رســیدگی بــه اعتــراض او 

تصمیــم نهایــی را خواهــد گرفــت.
دالیلــی کــه ایــن افــراد معمــوال بــرای مرجــع تشــخیص بــودن وزرات کشــور در بررســی 

صاحیت هــا ذکــر می کننــد عبارتنــد از:
دلیــل اول: ممکــن اســت شــوراى نگهبــان بــا ِاعمــال ســلیقه هاى خطــی و جناحــی 
مانــع از ورود عــده اى بــه مجلــس گــردد و حــال آن کــه هیــأت اجرایــی از ایــن نــوع 

برخوردهــا بــه دورنــد!!
 ســخن فــوق فاقــد دلیــل اســت، چــرا کــه ممکــن اســت گفتــه شــود 

ً
پاســخ: اساســا

همیــن اشــکال در مــورد هیأت هــاى اجرایــی و وزارت کشــور و هــر مرجــع دیگــرى 
ــر فــرض اعمــال ســلیقه هاى خطــی   ب

ً
ــا ــی کــه مطمئن هــم قابــل تصــور اســت، در حال

ــی  ــی و حت ــاره ى هیأت هــاى اجرای ــر درب ــن ام ــان، ای و سیاســی توســط شــوراى نگهب
ــان  ــه تنهــا منتفــی نیســت، بلکــه در مقایســه ى ترکیــب شــوراى نگهب وزارت کشــور ن
ــا وزارت کشــور و بخش هــاى اجرایــی تابعــه ى آن بایــد اعمــال ســلیقه هاى خطــی  ب
و جناحــی در وزارت کشــور را بیــش تــر و قــوى تــر محتمــل دانســت؛1 چــه ایــن کــه، 
شــوراى نگهبــان واجــد شــش فقیــه عــادل اســت و اعمــال ســلیقه شــخصی یــا حزبــی از 

ناحیــه ى آنــان بعیــد اســت.
دلیــل دوم: تعییــن صاحیــت کاندیداهــا از امــور اجرایــی بــوده و لــذا از وظایــف 
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 تصمیــم گیــرى شــوراى نگهبــان در ایــن 
ً
خــاص بخش هــاى اجرایــی اســت و طبعــا

خصــوص دخالــت در امــور اجرایــی مــی باشــد.
پاســخ: بــراى پاســخ بــه دلیــل دوم تنهــا بــه ارایــه چنــد پرســش از صاحبــان اســتدالل 
 ایــن دســته معتقدنــد اگــر صاحیــت 

ً
مزبــور اکتفــا مــی کنیــم از جملــه ایــن کــه مســلما

نامــزدى تأییــد نگــردد و او بــه ایــن امــر اعتــراض کنــد، شــوراى نگهبــان مرجع رســیدگی 
بــه اعتــراض مــی باشــد؛ حــال چگونــه قابــل توجیــه اســت که رســیدگی شــوراى نگهبان 
بــه اعتراضــات کاندیداهــاى مــردود از امــور اجرایــی و دخالــت در اجــرا محســوب 
 رســیدگی بــه صاحیــت داوطلبــان را انجــام دهــد دخالــت 

ً
نمی شــود، ولــی اگــر ابتدائــا

در اجرا اســت؟! و یا این که، چگونه اتخاذ تصمیم توســط شــوراى نگهبان درباره ى 
کســانی کــه از نظــر وزارت کشــور تأییــد شــده و یــا احتمــال ایــن کــه ممکن اســت تایید 
آن هــا متأثــر از موضــع گیرى هــاى خطــی و سیاســی هــم باشــد از جملــه ى دخالــت در 
اجــرا مــی باشــد؟ بــه ویــژه آن کــه قــوه مجریــه متشــکل از حاکمــان و افــراد صاحــب 
نفــوذ و قــدرت در جامعــه مــی باشــد.عاوه بــر ایــن، صاحبــان همیــن اســتدالل پــس 
از تفســیر اصــل 99 قانــون اساســی توســط شــوراى نگهبــان، بــه طــور جــدى در صــدد 
برآمدنــد تــا بررســی صاحیت هــا را بــه قضــاوت دادگاه هــا و قــوه ى قضاییــه محــّول 
کننــد، حــال چگونــه مــی تــوان نظــارت شــوراى نگهبــان را دخالــت در اجــرا دانســت، 

امــا تصمیــم گیــرى توســط قــوه ى قضاییــه را معتبــر و منطــق بــا قانــون؟! و...1
کــه اگــر شــوراى نگهبــان  گــروه ایــن اســت  دلیــل ســوم: یکــی دیگــر از ادلــه ایــن 
صاحیــت کســی را رد کنــد، هیــچ مرجــع دیگــرى نیســت کــه بــه اعتــراض و شــکایت 
داوطلــب مــردود رســیدگی نمایــد، لــذا الزم اســت کــه در ابتــدا در هیأت هــاى اجرایــی 
ــه مرجــع  ــد ب ــد نگــردد بتوان ــه صاحیــت کســی تأیی ــی ک رســیدگی شــده و در صورت

دیگــرى شــکایت کنــد.
پاســخ: اگــر چــه اســتدالل فــوق در درون خــود نفــی دالیــل اول و دوم را دربــردارد، 
ولــی در عیــن حــال بــدون پایــه و اســاس منطقــی و حقوقــی نیــز مــی باشــد؛ زیــرا همــان 

1. همان.
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گونــه کــه آشــنایان بــه قوانیــن و مقــررات قضایــی ملــل مختلــف دنیــا بویــژه قوانیــن 
جمهــورى اســامی ایــران مــی داننــد، رســیدگی بــه بســیارى از جرایــم و دعــاوى یــك 
مرحلــه اى بــوده کــه در برخــی مــوارد هــم منجــر بــه مجــازات ســنگین و مهمــی مــی 
گردنــد و فــرض قانــون گــذار هــم بــر اســاس یــك اندیشــه ى منطقــی چنیــن اســت کــه 
 رســیدگی هاى مکــرر و چند 

ً
اوال قاضــی و محکمــه صاحیــت الزم را دارا بــوده، و ثانیــا

 نظــام 
ً
 منتهــی بــه صــدور حکــم مشــابه مــی گــردد، بلکــه اساســا

ً
بــاره نــه تنهــا غالبــا

 از کارآیــی الزم بــاز خواهــد داشــت.عاوه بــر ایــن، در مــواردى 
ً
قضــا را مختــل و نهایتــا

هــم کــه بنــا بــه اهمیــت مجــازات و جرایــم، رســیدگی ها را حداکثــر بــه دو مرحلــه مــی 
کشــانند، بــاز در ایــن مــوارد نــه تنهــا احتمــال خطــا و لغــزش مــی باشــد، بلکــه ممکــن 
اســت تنهــا حداکثــر یــك قاضــی دیگــر حکــم نهایــی را صــادر کنــد و چــه بســا منتهــی 

بــه قتــل متهمــی بگــردد.
حال کســانی که به طور مســلم چنین مکانیزمی را در رســیدگی هاى قضایی منطقی 
و صحیــح مــی داننــد، رســیدگی بــه پرونــده و صاحیــت یــك داوطلــب نمایندگــی 
مجلــس را کــه ممکــن اســت حداکثــر از ورود بــه مجلــس محــروم گــردد، توســط 6 نفر 
از فقهــاى طــراز اول کــه توســط باالتریــن شــخصیت نظــام اســامی )رهبــر( منصــوب 
ــه  ــه توســط رییــس قــوه ى قضایی ــان برجســته را ک ــد و 6 نفــر از حقــوق دان شــده ان
 بــه وســیله ى نماینــدگان مجلــس شــوراى اســامی برگزیــده می شــوند 

ً
معرفــی و نهایتــا

ــد پــس از گــذر از رســیدگی شــوراى  ــن قضــا دانســته و معتقدن ــه خــاف موازی چگون
نگهبــان وجــود یــك مرجــع باالتــرى الزم اســت؟ آیــا اگــر چنیــن اســتداللی درســت 
باشــد غیــر از ایــن اســت کــه بایــد جمعــی از مراجــع عظــام و سیاســت مداران برجســته 
از آن هــا و یــا بــه هــر حــال عــده اى از کــرات دیگــر بــه زمیــن فراخوانــده شــده و بــه 

صاحیــت داوطلبــان نمایندگــی رســیدگی کننــد.1
اشکال هاى دیگر بر مکانیزم وزارت کشور به عنوان مرجع تعیین صاحیت ها

اینــك پــس از بررســی و ارزیابــی اســتدالل هاى فــوق ببینیــم بــا فــرض قبــول ایــن نظریــه 
چــه اشــکال هایــی بــر ایــن مکانیــزم یعنــی شــیوه تعییــن صاحیت هــا توســط وزارت 
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کشــور وارد اســت:
اشــکال اول: بــه طــور مســلم در هیــچ یــك از اصــول قانــون اساســی تعییــن صاحیــت 
داوطلبــان نمایندگــی بــه عهــده ى وزارت کشــور و هیأت هــاى اجرایــی گذاشــته نشــده 
اســت و آن چــه تاکنــون در قوانیــن مربــوط بــه انتخابــات آمــده اســت مفیــد ایــن معنــا 

نیســت کــه هیأت هــاى اجرایــی در تعییــن صاحیت هــا تــام االختیــار باشــند.
 امــر بــه اســتقال 

ً
اشــکال دوم: بــا توجــه بــه اصــل 57 قانــون اساســی کــه صریحــا

گانــه نمــوده اســت، بــه طــور مســلم تأییــد و رّد صاحیــت داوطلبــان  قــواى ســه 
نمایندگــی قــوه ى مقننــه توســط قــوه ى مجریــه معــارض اصــل مزبــور بــوده و ایــن 
امــر بــه عقیــده ى مــا یکــی از مهــم تریــن مراتــب ســلطه و حاکمیــت قــوه ى مجریــه بــر 

ــردد. ــه محســوب مــی گ قــوه ى مقنن
اشــکال ســوم: آن چــه مســلم اســت ایــن کــه بــر اســاس اصــول 87، 88 و 89 قانــون 
اساســی یکــی از وظایــف اصلــی و اساســی مجلــس شــوراى اســامی نظــارت و کنتــرل 
قــوه ى مجریــه و زیــر نظــر گرفتــن کلیــه اقدامــات آن مــی باشــد و بــه همیــن دلیــل طبق 
اصــول 122 و 127 قانــون اساســی رییــس جمهــور و کلیــه ى وزرا در برابــر مجلــس 
مســؤول بــوده و بایــد نســبت بــه اختیــارات و وظایــف خــود در برابــر مجلس پاســخگو 
باشــند.براى جلوگیــرى از بــروز دیکتاتــورى و ســوء اســتفاده از قــدرت، نماینــدگان 
ملــت را موظــف بــه مراقبــت و کنتــرل قــوه ى مجریــه - کــه داراى ابزارهــاى قــدرت 
ــار  ــان و اختی ــم عن ــان چــه بخواهی ــن ترتیــب چن ــد و بدی هــم مــی باشــد - نمــوده ان
ــد مرتکــب  ــه بگذاریــم، بــدون تردی مجلــس را در بــدو ورود در دســت قــوه ى مجری
کارى خطرنــاك و خــاف احتیــاط و نیــز مغایــر بــا اهــداف نویســندگان قانــون اساســی 
 هیــچ اســتبعادى نــدارد کــه بخش هــاى اجرایــی بــا اعمــال 

ً
عمــل نموده ایــم؛ و نهایتــا

نفــوذ در برخــی از کاندیداهــا از همــان ابتــدا، بــه قــول معــروف: گربــه را دم حجلــه 
بکشــند، و کســانی را تأییــد نمــوده و بــه کمــك امکانــات فــراوان بخش هــاى اجرایــی 
زمینــه ورود افــراد مــورد نظــر خــود بــه مجلــس را فراهــم آورنــد کــه در ایــن صــورت 
یکــی از مهــم تریــن مراکــز فشــار و کنتــرل قــوه ى مجریــه فاقــد اعتبــار و قــدرت الزم 
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خواهــد گردیــد.1 منتســکیو در کتــاب معــروف خــود، روح القوانیــن مــی گویــد: هر گاه 
 جمــع شــوند دیگــر اثــرى 

ً
در یــك فــرد یــا دســتگاهی قــدرت تقنیــن و قــدرت اجــرا توأمــا

از آزادى نخواهــد مانــد.

بررسی قوه ى قضاییه به عنوان مرجع تشخیص صالحیت داوطلبان

اکنــن ایــن پرســش مطــرح اســت کــه چــه مانعــی دارد قضــات حاکــم دادگســترى )قــوه 
قضاییــه( مرجــع تشــخیص صاحیــت داوطلبان انتخابات باشــند؟

تعییــن قــوه قضاییــه بــراى ایــن امــر عــاوه بــر ایــن کــه داراى اشــکاالت 1 و 2 مربــوط 
بــه قــوه ى مجریــه مــی باشــد داراى اشــکاالت ذیــل اســت:

اشــکال اول: دادگســترى بــه موجــب اصــل 159 قانــون اساســی مرجــع تظلمــات و 
کاندیداهــاى انتخابــات از نظــر  رســیدگی بــه شــکایات اســت و تعییــن صاحیــت 

ماهیــت امــر دیگــرى غیــر از رســیدگی بــه تظلمــات و شــکایات اســت.
اشــکال دوم: بــا توجــه بــه نظــام دادرســی در جمهــورى اســامی ایــران رســیدگی بــه 
پرونده هــا و ســوابق چنــد هــزار نفــر از داوطلبــان انتخابــات در هــر دوره کارى اســت 

دشــوار و مســتلزم مشــکات پیچیــده اى خواهــد بــود.
اشــکال ســوم: همــان مــاك و معیــارى کــه بــراى تعییــن قضــات دادگســترى بــه عنــوان 
ــت  ــت عدال ــی رعای ــه شــده اســت، یعن مرجــع تشــخیص صاحیت هــا در نظــر گرفت
و بــی طرفــی و آشــنایی بــه موازیــن قضایــی و قضــات، بــه طریــق اولــی در اعضــاى 
 ایــن کــه تعییــن صاحیــت داوطلبــان ریاســت 

ً
شــوراى نگهبــان وجــود دارد، خصوصــا

جمهــورى و مجلــس خبــرگان رهبــرى نیــز کــه داراى اهمیــت بیشــترى نیــز مــی باشــد به 
عهــده ى ایــن نهــاد گذاشــته شــده اســت.

نیــز 6 نفــر از حقــوق دانــان عضــو شــوراى نگهبــان را رییــس قــوه قضاییــه از میــان 
حقــوق دانــان مســلمان بــراى عضویــت در آن شــورا پیشــنهاد مــی کنــد و مجلــس هــم 

آن هــا را انتخــاب مــی نمایــد.2

1. ر.ك: دکتر قاسم شعبانی، حقوق اساسی، ص 186 - 189.
2. همان، ص 190.
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شــوراى نگهبــان بــا ویژگــی خــاص خــودش یعنــی بهــره منــدى از شــش فقیــه و شــش 
حقــوق دانــان نســبت بــه قضــات دادگســترى بــه عنــوان »مرجــع تشــخیص صاحیــت 

هــا«، برتــرى دارد.
در کشــور فرانســه ارگان سیاســی »شــوراى قانــون اساســی« کــه همــان نقــش »شــوراى 
نگهبــان« را ایفــا مــی کنــد، نهــادى مســتقل از ســه قــوه اســت.حقوق دانــان فرانســوى 
چنیــن اســتدالل کــرده انــد کــه قــواى ســه گانــه مقننــه، مجریــه و قضاییــه در عــرض 
یکدیگــر بــوده و هــم ســطح هستند.ســپردن وظیفــه ى کنتــرل قوانیــن بــر عهــده ى یکی 
ــر از قــواى دیگــر قــرار مــی دهــد و ایــن مســأله  ــه اى باالت ــن قــوه را در رتب از قــوا، ای
ــن ترتیــب آن هــا روش  ــن مــی برد.بدی ــه را از بی ــن قــواى ســه گان ــوازن بی تعــادل و ت
کنتــرل بــه وســیله یــك نهــاد سیاســی مســتقل و خــارج از ســلطه ى قــواى ســه گانــه را 

ترجیــح مــی دهنــد.1

1. دکتــر ابوالفضــل قاضــی، حقــوق اساســی و نهادهــاى سیاســی، ص 105 - 113، بــه نقــل از: فــرج اهلل هدایــت نیــا، 
مجلــه رواق اندیشــه، »نظــارت شــوارى نگهبــان بــر قوانیــن و مقــررات«، ش 11، ص 63 - 64.
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به نظر شما اصاح سیستم نظارت در نظام ما ضروری است یا خیر؟ 
ــا عــدم ضــرورت اصــاح سیســتم نظــارت در نظــام  ــل از اینکــه ضــرورت ی قب
اســامی را مــورد بررســی قــرار دهیــم الزم اســت ابتــدا جایــگاه عقایــی و قانونــی 

ــم. ــن و مقــررات را تبییــن کنی ــر قوانی نظــارت ب

جایگاه و فلسفه نظارت بر قوانین

بــرای تصــّدی  نــزد تمامــی عقــای عالــم،  کشــورهای جهــان و  تمــام  اصــواًل، در 
مســئولیت های مهــم یــك ســری شــرایط ویــژه در نظــر گرفتــه می شــود، تــا هــم وظایــف 
محولــه بــه فــرد موردنظــر بــه درســتی انجــام پذیــرد و هم حقوق و مصالح شــهروندان 

در اثــر بی کفایتــی و ناالیــق بــودن مســئول برگزیــده پایمــال نگــردد.
از ایــن رو، امــروزه در دمکراتیك تریــن نظام هــای دنیــا نیــز شــرایط ویــژه ای بــرای 
ــه  ــی( در نظــر گرفت ــدگان و انتخــاب شــوندگان )در فرآیندهــای انتخابات انتخــاب کنن
می شــود و قانــون، مرجعــی رســمی را بــرای اعمــال نظــارت و احــراز شــرایط داوطلبــان 
ــد  ــت و رون ــن مرجــع رســمی عهــده دار بررســی وضعی ــد. ای ــن می کن ــات تعیی انتخاب
انجــام انتخابــات و وجــود یــا عــدم وجــود شــرایط الزم در داوطلبــان ـ کــه در نتیجــه 
بــه تأییــد یــا رّد صاحیــت داوطلبــان می انجامــد ـ می باشــد.«1 البتــه در نظام هــای 
مختلــف بــر حســب نــوع نگــرش و ایدئولــوژی حاکــم بــر آن نظــام و قانــون اساســی 
آن هــا ایــن امــر متفــاوت اســت. در نظام هــای دموکراتیــك کــه مشــروعّیت آن از آرای 
مــردم نشــأت می گیــرد، قانونگــذاری نیــز بایــد بــر اســاس خواســت مــردم باشــد و 
هیــچ چیــز جــز آرای عمومــی مبنــای قانونگــذاری و نظــارت بــر آن نخواهــد بــود، اّمــا 
در نظام هایــی کــه بــر مایــه مکتــب اســتوار هســتند، مطابقــت قوانیــن و مقــررات بــا 
موازیــن آن مکتــب از اصــول و ارکان ضــروری قانونگــذاری و نظــارت اســت، لــذا از آن 
جــا کــه نظــام جمهــوری اســامی ایــران نظامــی مکتبــی و مردمــی اســت کــه از یــك ســو 

ــی، قــم، 81، ج 3،  ــام خمین ــزدی، پرسشــها و پاســخها، موسســه آموزشــی و پژوهشــی ام ــاح ی  1. محمــد تقــی مصب
ص 76.
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مرتبــط بــا ذات باریتعالــی و مبتنــی بــر خدامحــوری اســت، بدیــن معنــا کــه مدیریــت 
عالــی نظــام و سیســتم اجرایــی و قانونگــذاری آن در چارچــوب اصــول و مبانــی خــاص 
اســام اســت و از ســوی دیگــر فلســفه وجــودی نظــام اســامی، اداره جامعــه بشــری و 
ایجــاد زمینه هــای مناســب تأمیــن کمــال مــادی و معنــوی انســان می باشــد. بــه تعبیــر 
دیگــر خدامحــوری و مــردم گرایــی بــه عنــوان دو شــاخص مهــم نظــام تلقــی شــده و 
بــدون توجــه بــه ایــن دو رکــن، نــه مشــروعّیت نظــام تحقــق می یابــد، نــه مقبولیــت 
آن شــکل می گیــرد. لــذا از نظــر قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بــرای تــداوم 
خدامحــوری و حراســت از بعــد اســامی و مکتبــی نظــام و اســتمرار و تــداوم بعــد 
مردمــی نظــام، کــه از جملــه مراجعــه بــه آرای عمومــی و انتخابــات می باشــد، نهــادی 
ــن رســالت  ــن مهمتری ــه شــده اســت. بنابرای ــان« در نظــر گرفت ــام »شــورای نگهب ــه ن ب
شــورای نگهبــان بــه عنــوان یــك نهــاد رســمی، پاســداری و صیانــت از جامعیــت نظــام 
یعنــی پاســداری از رهبریــت،  اســامیت و جمهوریــت اســت. ایــن مســئولیت در قانون 
اساســی در ســه محــور »حراســت از احــکام اســام«، »صیانــت از قانــون اساســی« و 
»نظــارت بــر انتخابــات« بیــان گردیــده اســت. »بــه منظــور پاســداری از احــکام اســام 
و قانــون اساســی از نظــر عــدم مغایــرت مصوبــات مجلــس شــورای اســامی بــا آن هــا، 
ــر  ــان نظــارت ب ــان تشــکیل می شــود.«1 »شــورای نگهب ــام شــورای نگهب ــه ن شــورایی ب
انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری، ریاســت جمهــوری، مجلــس شــورای اســامی و 
مراجعــه بــه آرای عمومــی و همه پرســی را برعهــده دارد«.2 مقــام معظــم رهبــری در 
مــورد اهمیــت و جایــگاه ویــژه شــورای نگهبــان فرمودنــد: »شــورای نگهبــان از یــك نظــر 
مهمتریــن نهــاد جمهــوری اســامی اســت، زیــرا کــه قــوام ایــن نظــام بــه اســامیت آن 
اســت و شــورای نگهبــان تضمیــن کننــده ایــن معناســت. اگــر شــورای نگهبــان نمی بــود 
بــه تدریــج اســتحاله در هویــت نظــام و در پایــداری ارکان نظــام بــه وجــود می آمــد.«3

1. قانون اساسی، اصل 91.
2. قانون اساسی، اصل 99.

3. روابط عمومی شورای نگهبان در کام والیت، دفتر نظارت و بازرسی استان قم،80، ص 14.
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بــا توجــه بــه ایــن مطالــب هــر ناظــر منصفــی تصدیــق خواهــد نمــود کــه سیســتم 
نظارتــی در نظــام جمهــوری اســامی ایــران از جامع تریــن و مترقی تریــن سیســتم های 
نظارتــی اســت کــه از یــك ســو بــا در نظــر گرفتــن شــرایطی همچــون عدالــت و تقــوا بــه 
عنــوان نظــارت درونــی در نهــاد ناظــِر »شــورای نگهبــان« زمینــه ســوء اســتفاده از قدرت 
و تحــت تأثیــر هواهــای نفســانی و تهدیــد و تطمیــع قــرار گرفتــن را از بیــن بــرده و از 
ســوی دیگــر بــا درنظــر نگرفتــن تخصــص و مهــارت الزم در نظــارت ضریــب اطمینــان 
را بــاال بــرده اســت. لــذا نهــاد ناظرتشــکیل شــده اســت از دیــن شناســان و حقوقدانــان 
ــن اظهارنظــر  ــد در مــورد ماهیــت شــرعی قوانی ــی کســانی کــه می توانن برجســته یعن
کســانی  کســانی جــز فقهــای عــادل و باتقــوا نیســتند. همچنیــن  نماینــد و آن هــا 
ــون اساســی اظهــار نظــر  ــا اصــول قان ــات ب ــرت مصوب ــد در مــورد عــدم مغای می توانن
نماینــد کــه قانــون اساســی را خــوب بشناســند و او کســانی جــزء حقوقدانــان و فقهــاء 
نیســتند. بنابرایــن نهــاد ناظــر بایــد از ترکیــب دو گانــه ای برخــوردار باشــد تــا بتوانــد 
از هــر دو جهــت اظهارنظرنماینــد.1 و از طرفــی تمامــی ابعــاد نظــام »مکتبــی بــودن 
و مردمــی بــودن« در ایــن نظــارت مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بنابرایــن سیســتم 
نظارتــی جمهــوری اســامی ایــران ضامــن ســامتی و تــداوم اســامیت و جمهوریــت 
نظــام اســت و روشــن اســت کــه دســتیابی بــه چنیــن اهدافــی جــز بــه وســیله نظــارت 
تــام و کامــل و مؤثــر )نظــارت اســتصوابی( میســر نیســت. چــرا کــه اواًل، »نظــارت 
حقیقــی همــان نظــارت اســتصوابی اســت بــه ایــن معنــا کــه اصــل در نظــارت بــه ایــن 
اســت کــه ناظــر حــق اظهــار نظــر و نفــی و اثبــات و تأییــد و تکذیــب را داشــته باشــد. 
بــه بیــان دیگــر، نظــارت حقیقــی بــه ایــن اســت کــه رأی و نظــر ناظــر رســمیت داشــته و 

فصــل الخطــاب باشــد تــا پذیــرش رأی ناظــر بــر همــگان قطعــی باشــد«.2
، نظارتــی کــه در اصــول دیگــر قانــون اساســی آمــده ناظــر بــه همیــن معناســت. 

ً
ثانیــا

1. فــرج اهلل هدایــت و محمــد هــادی کاویانــی،  بررســی فقهــی ـ حقوقــی شــورای نگهبــان، موسســه فرهنگــی دانــش و 
اندیشــه معاصــر، تهــران، 80، ص 97.

2. عباس نیکزاد، پاسخ به شبهات نظارت استصوابی، دفتر نظارت و بازرسی استان قم، 1380، ص 11.
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، عــدم تعییــن مرجعــی کــه شــورای نگهبــان کار خــود را بــه آن گــزارش کنــد بــه 
ً
ثالثــا

خوبــی بیانگــر اســتصوابی بــودن نظــارت اســت. بنابرایــن سیســتم نظــارت جمهــوری 
اســامی بهتریــن و جامع تریــن سیســتم  نظارتــی اســت و نیازمنــد اصــاح و تغییــر 
نیســت. آنچــه الزم اســت و ضــروری بــه نظرمی رســد رعایــت و اجــرای دقیــق و قاطــع 

وظایــف اســت.
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جایــگاه شــوراى نگهبــان در قانــون اساســی چگونــه اســت؟ لطفــا ترکیــب، 
ــد. ــان فرمایی ــون اساســی بی ــه اســتناد قان ــن شــورا را ب ــت هــای ای وظایــف و صاحی
پیــش از پرداختــن بــه پاســخ ایــن ســوال الزم اســت اشــاره نماییــم کــه در هیــچ 
یــك از فصــول قانــون اساســی بــه طــور مســتقل، عنوانــی بــراى شــوراى نگبهــان آورده 
نشــده اســت؛ امــا در فصــل ششــم از مباحــث مربــوط بــه قــوه ى مقننــه اصــول 91 تــا 
99 بــه تشــکیات و وظایــف شــوراى نگهبــان اختصــاص یافتــه اســت.عاوه بــر ایــن، 
در اصــول دیگــرى نیــز بــه طــور پراکنــده بــه حــدود صاحیت هــا و اختیــارات نهــاد 

مزبــور پرداختــه شــده اســت.
مقدمه:ضرورت اولیه تشکیل شورای نگهبان:

قانــون اساســی جمهــورى اســامی ایــران کــه برگرفتــه شــده از دســتورات دیــن مقــدس 
اســام اســت، بــراى رعایــت دســتورات شــرع مقــدس اســام و اجــراى آن، مرجعــی را 
پیــش بینــی کــرده کــه بتوانــد در کلیــه مقاطــع و در جمیــع امــورى کــه قــوه ى مقننــه 
قانــون وضــع مــی کنــد، بــا توجــه بــه مقــررات و احــکام شــرع، کنتــرل الزم را نمــوده 
و از تصویــب و اجــراى کلیــه قوانیــن مغایــر بــا شــرع و شــریعت اســام جلوگیــرى بــه 

عمــل آورد.
 
ً
پــس از تصریــح بــه اســامی بــودن حکومــت در اصــل اول، در اصــل چهــارم نیــر مؤکــدا

آورده است:
کلیــه قوانیــن و مقــررات مدنــی، جزایــی، مالی، اقتصــادى، ادارى، فرهنگی، نظامی، 
سیاســی و غیــر این هــا بایــد بــر اســاس موازیــن اســامی باشد...تشــخیص ایــن امــر بــه 

عهــده ى فقهــاى شــوراى نگهبــان اســت.
عــاوه بــر لــزوم حاکمیــت دســتورات اســامی بــر کلیــه مقــررات و قوانیــن کشــور، 
الزم اســت از قانــون اساســی کــه بــه عنــوان میثــاق جامعــه اســامی ایــران و محــور 
اتحــاد و یــك پارچگــی اســت حراســت شــود.بر ایــن اســاس بــراى جلوگیــرى از هــر 
گونــه انحــراف و تخلــف از احــکام شــریعت اســام و اصــول قانــون اساســی، وجــود 
مرجعــی صاحیــت دار کامــا منطقــی و معقــول می باشــد.قانون اساســی در اصــل 

ــد: 91 مــی گوی
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به منظور پاســدارى از احکام اســام و قانون اساســی از نظر عدم مغایرت مصوبات 
ــان تشــکیل مــی  ــام شــوراى نگهب ــه ن ــا آن هــا، شــورایی ب مجلــس شــوراى اســامی ب

شــود.
عــاوه بــر ایــن دو، شــورای نگهبــان کارکــرد دیگــری نیــز در ارتبــاط بــا انتخابــات کشــور 
دارد کــه در ادامــه و در ضمــن پرداختــن بــه وظایــف ایــن شــورا بــه آن اشــاره خواهــد 

شد:

تركیب و كیفیت انتخاب اعضاى شوراى نگهبان

اعضاى شوراى نگهبان از دو گروه تشکیل شده اند که عبارتند از:
الف( فقهاى شوراى نگهبان.

ب( حقوق دانان شوراى نگهبان.
فقهــاى شــوراى نگهبــان، مرکــب از 6 نفــر از فقهــاى طــراز اول هســتند کــه ضمــن دارا 
گاه بــه مقتضیــات زمــان و مســایل روز نیــز باشــند و  بــودن صفــت عدالــت، بایــد آ
 از جانــب شــخص رهبــری انتخــاب و در ایــن ســمت منصــوب مــی گردنــد.

ً
مســتقیما

ــان برجســته اى هســتند  ــر از حقــوق دان ــان 6 نف ــروه دوم از اعضــاى شــوراى نگهب گ
کــه در رشــته هاى مختلــف حقوقــی تبحــر دارنــد و از میــان حقــوق دانــان مســلمانی 
برگزیــده می شــوند کــه بــه وســیله ى رییــس قــوه ى قضاییــه بــه مجلس معرفی شــده و 
توســط نماینــدگان مجلــس انتخــاب مــی شــوند.الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن مجموعــه 

بــراى مــدت 6 ســال انتخــاب مــی شــوند.

وظایف خاص فقهاى شوراى نگهبان

بــه موجــب اصــول 4، 72، 91 و 96 قانــون اساســی پاســدارى از احــکام اســام و 
تطبیــق قوانیــن عــادى بــا شــرع مقــدس اســام بــه عهــده ى فقهــاى شــوراى نگهبــان 
مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه اصــل 96 ایــن قانــون، تشــخیص عــدم مغایــرت مصوبــات 

مجلــس بــا احــکام اســام بــا اکثریــت فقهــاى شــوراى نگهبــان مــی باشــد.
ــا عــدم مغایــرت تصویــب نامه هــا و آییــن نامه هــاى دولتــی  تشــخیص مغایــرت و ی
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کــه بــه دیــوان عدالــت ادارى ارجــاع داده مــی شــود )بــه موجــب اصــل 170 قانــون 
 بــا شــوراى نگهبــان مــی باشــد کــه بــر اســاس مــاده 25 قانــون دیــوان 

ً
اساســی( نهایتــا

عدالــت ادارى، ایــن دیــوان موظــف اســت چنــان چــه شــکایتی مبنــی بــر مخالفــت 
بعضــی از تصویــب نامه هــا و یــا آییــن نامه هــاى دولتــی بــا مقــررات اســامی مطــرح 
گــردد، شــکایت را بــه شــوراى نگهبــان ارجــاع داده و در صورتــی کــه شــوراى نگهبــان 
طبــق اصــل 4 قانــون اساســی خــاف شــرع بــودن آن را تشــخیص دهــد، دیــوان حکــم 

ابطــال آن را صــادر مــی نمایــد.
تهیــه و تصویــب قانــون مربــوط بــه تعــداد و شــرایط خبــرگان، کیفیــت انتخــاب آن هــا 
و آییــن نامــه داخلــی جلســات آنــان کــه بــراى نخســتین دوره می بایســت به وســیله ى 
 بــه 

ً
فقهــاى اولیــن شــوراى نگهبــان انجــام شــود و بــا اکثریــت آرا تصویــب و نهایتــا

تصویــب رهبــر انقــاب برســد، از وظایــف ایــن شــورا بود.)اصــل، 108(
ــد در اســرع وقــت  ــرگان موظفن ــر، خب ــا عــزل رهب ــرى ی ــاره گی ــا کن در صــورت فــوت ی
ــر،  ــگام معرفــی رهب ــا هن ــد و ت ــد اقــدام کنن ــر جدی ــه تعییــن و معرفــی رهب نســبت ب
شــورایی مرکــب از رییــس جمهــور، رییــس قــوه ى قضاییــه و یکــی از فقهــاى شــوراى 
نگهبــان بــه انتخــاب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، همــه ى وظایــف رهبــرى را 
ــه  ــان ب ــان چــه در ایــن مــدت یکــی از آن ــرد و چن ــه عهــده مــی گی ــه طــور موقــت ب ب
هــر دلیلــی نتوانــد انجــام وظیفــه نمایــد، فــرد دیگــرى بــه انتخــاب مجمــع بــا حفــظ 

اکثریــت فقهــا در شــورا بــه جــاى وى منصــوب مــی گــردد.1

وظایف و صالحیت هاى نهاد شوراى نگهبان

تشــخیص مطابقــت و عــدم انطبــاق قوانیــن عــادى و مصوبــات موقتــی و آزمایشــی 
 پاســدارى از اصــول قانــون اساســی کــه 

ً
منــدرج در اصــل 85 بــا قانــون اساســی و نهایتــا

بــا شــوراى نگهبــان مــی باشــد )اصــول 85، 91، 94، 96(
ــا تصویــب ســه  ــان اســت و فقــط ب ــر عهــده ى شــوراى نگهب ــون اساســی ب تفســیر قان

1..ر.ك:دکتر قاســم شــعبانی، حقوق اساســی و ســاختار حکومت جمهورى اســامی ایران، ص 174؛ نیز اصل یکصد 
و یازدهــم را ماحظــه کنید.
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ــق اصــل 98( ــان انجــام مــی شــود )طب ــارم مجمــوع اعضــاى شــوراى نگهب چه
کاندیداهــاى ریاســت جمهــورى از حیــث واجــد بــودن شــرایط  تأییــد صاحیــت 

قانونــی )طبــق بنــد 9 اصــل 110(
حضــور اختیــارى در جلســات مجلــس شــوراى اســامی هنــگام مذاکــره دربــاره لوایــح و 

طــرح هایــی کــه در دســتور کار مجلــس قــرار دارنــد )اصــل 97(
کار  کــه طــرح یــا الیحــه ى فــورى در دســتور  حضــور الزامــی در مجلــس، هنگامــی 

مجلــس قــرار دارد )اصــل 97(.
حضــور الزامــی اعضــاى شــوراى نگهبــان در جلســات غیــر علنــی مجلــس کــه مســایل 
 جلســه ى مزبــور، اوال در 

ً
بســیار مهــم و امنیتــی در دســتور کار مجلــس بــوده و ضمنــا

شــرایط اضطــرارى و بــراى رعایــت مصالــح امنیتــی بــه طــور غیــر علنــی تشــکیل شــده 
ــدگان  ــا ده نفــر از نماین ــا یکــی از وزرا و ی ــه تقاضــاى رییــس جمهــور ی  ب

ً
ــا باشــد؛ ثانی

تشــکیل شــده باشــد.در چنیــن فرضــی حضــور اعضــاى شــوراى نگهبــان الزامــی اســت 
ــان و تصویــب ســه  ــا فــرض حضــور و تأییــد شــوراى نگهب و مصوبــات مجلــس هــم ب

چهــارم کل نماینــدگان معتبــر مــی باشــد )اصــل 69(
حضــور الزامــی در مراســم تحلیــف رییــس جمهــور کــه بــا حضــور رییس قــوه ى قضاییه 
ــر  ــزار مــی شــود.لذا ب ــدگان مجلــس شــوراى اســامی و در محــل مجلــس برگ و نماین
اســاس اصــل 121 بــدون حضــور شــوراى نگهبــان مراســم تحلیــف انجــام نخواهــد شــد 
و البتــه بدیهــی اســت کــه ایــن امــر بــراى اعضــاى شــوراى نگهبــان اختیــارى نیســت، 

بلکــه اجبــارى و الزم اســت.
عضویــت اعضــاى شــوراى نگهبــان در شــوراى بازنگــرى قانــون اساســی کــه طبــق اصــل 
177 تشــکیل مــی گــردد از دیگــر صاحیــت هایــی اســت کــه بــر اســاس قانــون بــراى 

اعضــاى شــوراى نگهبــان پیــش بینــی شــده اســت.
ــه در  ــات اســت ک ــر انتخاب ــان نظــارت ب ــارات شــوراى نگهب ــن اختی یکــی از مهــم تری
ایــران برگــزار مــی شــود.به موجــب اصــل 99 قانــون اساســی شــوراى نگهبــان نظــارت 
بــر انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــرى، ریاســت جمهــورى، مجلس شــوراى اســامی و 

مراجعــه بــه آراى عمومــی و همــه پرســی را بــر عهــده دارد.1

1. ر.ك:دکتر قاسم شعبانی، پیشین، ص 175 - 176.
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چــرا بــر عملکــرد شــوراى نگهبــان نظــارت نمی شــود و ایــن نهــاد در برابــر هیــچ 
مرجــع قانونی پاســخگو نیســت؟ 

در هــر نظامــی قانونگــذار بــراى مراحــل مختلــف اجــرا و نظــارت بــر امــور خــط 
پایانــی در نظــر مــی گیــرد تــا در آن جــا مســئله بــه انجــام رســد و تصمیــم گیــرى نهایــی 
ــر ایــن صــورت تسلســل پیــش خواهــد آمــد و مســئله  اتخــاذ شــود چــه آن کــه در غی
الینحــل باقــی خواهــد مانــد بــه عبــارت دیگــر »اگــر فــرض کنیم نهــادى به عنــوان ناظر 
بــر عملکــرد شــوراى نگهبــان معرفــی شــود آن نهــاد نیــز بــا ایــراد پاســخگو نبــودن رو بــه 
رو مــی گــردد لــذا بایــد نهــادى دیگــر بــه کارش نظــارت کنــد و همیــن اشــکال دربــاره 
ناظــر دوم نیــز مطــرح مــی گــردد و ایــن مشــکل بــا پیــش بینی کــردن نهادهــاى نظارتی 
دیگــر پایــان نمی پذیــرد زیــرا ایــن نظــارت و پاســخگویی ســرانجام یابــد درجایــی تمام 
شــود در دیگــر کشــورها ایــن نظــارت در نهایــت بــه دادگاه قانــون اساســی )در آلمــان 
ــا  ــی کشــور )ژاپــن( ی ــا دیــوان عال ــا شــوراى قانــون اساســی )فرانســه( و ی و روســیه( ی
نهــاد مشــابه دیگــرى کــه حــرف آخــر را مــی زنــد و بــه کســی یــا نهــادى دیگــر پاســخگو 
نیســت ختــم مــی شــود در ایــران نیــز مطابــق اصــل 99 قانــون اساســی ایــن نظــارت 
ــا ایــن بیــان واضــح اســت کــه ایــن   بــه شــوراى نگهبــان منتهــی مــی شــود.«1 ب

ً
ــا نهایت

ــن تمــام  ــه قوانی ــدارد و نســبت ب ــون جمهــورى اســامی ن ــه قان اشــکال اختصــاص ب
کشــورهاى دنیــا چنیــن اشــکالی وجــود دارد و چــون وجــود خــط پایــان در قانــون 
ضــرورى اســت لــذا چــاره اى جــزء چنیــن مکانیزمــی در قانــون نداریــم صرفنظــر از ایــن 
اشــکال عــام بــا نگاهــی دقیــق بــه قانــون اساســی جمهــورى اســامی در مــی یابیــم 
کــه راههــاى متعــددى بــراى نظــارت بــر عملکــرد شــوراى نگهبــان و محــدود ســاختن 
قــدرت آن در نظــر گرفتــه شــده اســت و ایــن طــور نیســت کــه هیچگونــه نظارتــی بــر 

عملکــرد شــوراى نگهبــان وجــود نداشــته باشــد.

1. محمد رضا مرندى، نظارت استصوابی و شبهه دور، )مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر 79(، ص 35.
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مکانیزم هاى نظارت بر شوراى نگهبان 

مقــام معظــم رهبــرى بــا تعییــن فقهــاى شــوراى نگهبــان و مجلــس و قــوه قضائیــه بــا 
تعییــن شــش عضــو حقوقــدان بــه طــور مســتقیم و مســتمر بــر ترکیــب شــوراى نگهبــان 
و عملکــرد آن بــه طــور غیرمســتقیم و مســتمر تأثیــر مــی گذارنــد و ایــن همــان چیــزى 
اســت کــه از آن بــه نظــارت تأسیســی تعبیــر مــی شــود بــر طبــق قانــون اساســی1 »بــه 
منظــور پاســدارى از احــکام اســام و قانــون اساســی از نظــر عــدم مغایــرت مصوبــات 
مجلــس شــوراى اســامی بــا آن هــا، شــورایی بــه نــام شــوراى نگهبــان بــا ترکیــب زیــر 

تشــکیل مــی شــود:
گاه بــه مقتضیــات زمان و مســائل روز که انتخاب  الــف- شــش نفــر از فقهــاى عــادل و آ

ایــن عــده بــا مقام رهبرى اســت.
ب- شــش نفــر حقوقــدان در رشــته هاى مختلــف حقوقــی، از میــان حقوقدانــان 
مســلمانی کــه بــه وســیله رئیــس قــوه قضائیــه بــه مجلــس شــوراى اســامی معرفی می 
شــوند و بــا رأى مجلــس انتخــاب مــی گردنــد.« »تعییــن فقهــاى شــوراى نگهبــان کــه از 
وظایــف و اختیــارات رهبــرى اســت در حقیقــت مبّیــن حضــور فعــال رهبــرى در مقــام 
والیــت فقیــه در قــوه مقننــه و کلیــه مراکــزى اســت کــه بــه نحــوى در تصویــب قوانیــن 

و مقــررات کشــور مؤثرنــد.« 2
مقــام رهبــرى بــا اســتفاده از اختیــارى کــه قانــون اساســی3 بــه وى بخشــیده اســت در 
مــوارد خــاص بــه منظــور رفــع معضــات نظــام مــی توانــد از طریــق مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام عملکــرد شــوراى نگهبــان را بــا محدودیت هــا و نظــارت هایــی روبــه 

رو ســازد.
وجــود مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام کــه در قانــون اساســی4 پیــش بینــی شــده 
ــه از چارچــوب  ــه اى ک ــه گون ــان ب ــت عملکــرد شــوراى نگهب اســت، ســبب محدودی

ــر آن اســت. مصلحــت نظــام و جامعــه خــارج نشــود و یــك نحــوه نظــارت ب

1. قانون اساسی، اصل 91.
2. عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، )انتشارات امیرکبیر تهران، 77(، ج 1، ص 387.

3. قانون اساسی، اصل 110، بند 8.
4. قانون اساسی، اصل 112.
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از آنجــا کــه »مطابــق اصــل 91 قانــون اساســی شــرط فقهــاى شــوراى نگهبــان، عــادل 
گاه بــه مقتضیــات زمــان و مســائل روز اســت ایــن شــرط مصونیــت اعضــاى شــوراى  و آ
نگهبــان را از انحــراف تضمیــن خواهــد کــرد.«1 و ایــن بــه عنــوان نظــارت درونــی در 
کنــار نظارت هــاى بیرونــی عاملــی جهــت کنتــرل عملکــرد شــوراى نگهبــان اســت. »از 
امتیــازات قانــون اساســی جمهــورى اســامی بــه پیــروى از نظــام سیاســی اســام تکیــه 
بــر عدالــت و تقــوا در حاکــم اســامی بــه عنــوان نظــارت درونــی اســت چنــان کــه بــراى 
ســایر مســؤوالن بلندپایــه نظــام همچــون رئیــس قــوه قضائیه و فقهاى شــوراى نگهبان 
نیــز عدالــت و تقــوا الزم اســت.«2 لــذا کســانی کــه تــاش مــی کننــد تا در نظام اســامی 
 همــان اهرم هــاى نظارتــی بیرونــی بــه کار گرفتــه در ســایر نظام هــاى جهــان را 

ً
دقیقــا

اعمــال کننــد از ایــن نکتــه اساســی غافــل انــد کــه در آن نظام هــاى سیاســی نظــارت 
درونــی جایگاهــی نــدارد. لــذا کفــه نظارت هــاى بیرونــی را ســنگین کــرده انــد امــا در 
نظــام اســامی کنتــرل و نظــارت درونــی یــك اصــل بنیــادى اســت عــاوه بــر اینکــه بــر 
طبــق قانــون اساســی3 »تشــخیص عــدم مغایــرت مصوبــات مجلس شــوراى اســامی با 
احــکام اســام بــا اکثریــت فقهــاى شــوراى نگهبــان و تشــخیص عــدم تعــارض آن هــا بــا 
قانــون اساســی بــر عهــده اکثریــت همــه اعضــاى شــوراى نگهبــان اســت« و وقتــی ماك 
اکثریــت ایــن مجموعــه باشــد احتمــال خطــا و اشــتباه یــا ســوء اســتفاده تــا حــد بســیار 

زیــادى کاهــش پیــدا مــی کنــد کــه قابــل اعتنــاء و توجــه نیســت.
بنابرایــن اشــکال پاســخگو نبــودن شــوراى نگهبــان و عــدم نظــارت بــر عملکــرد آن نه از 
جهــت حقوقــی و نــه از جهــت منطقــی و نــه از جهــت واقعــی وارد نیســت زیــرا اوال: 
ــزوم تسلســل  بــه دلیــل ضــرورت وجــود فصــل الخطــاب و حــّد یقــف در نظــارت و ل
 :

ً
ــا چــاره اى جــز ایــن نیســت کــه نهــاد نظــارت بــه شــوراى نگهبــان منتهــی شــود ثانی

 بــا تعییــن اعضــاى 
ً
نظــارت تأسیســی مقــام رهبــرى و مجلــس و قــوه قضائیــه مشــترکا

1. عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، )انتشارات امیرکبیر، تهران 77(، ج 1، ص 398.
2. مجموعــه مقــاالت، امــام خمینــی؟هر؟، و حکومــت اســامی )نهادهــاى سیاســی و اصــول مدنــی(، )انتشــارات 

ــار امــام خمینــی؟هر؟. مؤسســه تنظیــم و نشــر آث
3. قانون اساسی، اصل 96.
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شــوراى نگهبــان عامــل کنترلــی بــر ترکیــب و عملکــرد شــوراى نگهبــان اســت.
: مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام نیــز در مــوارد خاصــی عامــل محدودیــت و 

ً
ثالثــا

: وجــود صفــات ویــژه اى همچــون 
ً
نظــارت بــر عملکــرد شــوراى نگهبــان اســت. رابعــا

عدالــت در فقهــاى شــوراى نگهبــان بــه عنــوان نظــارت درونــی مصونیــت آن هــا را از 
انحــراف تضمیــن خواهــد نمــود. 
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چرا بیگانگان از نوع نظارت فعلی در کشور ما ناراحت هستند؟ 
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی برخــاف نظام هــای مردمســاالر غربــی 
یعنــی  بهــره می بــرد،  نیــز  اســامیت  از  اصــل جمهــوری  از  بهره منــدی  بــر  عــاوه 
جمهوریتــی در نظــام مــا پذیرفتنــی اســت کــه در قالــب اســام و احــکام نورانــی آن 

پیــاده و اجــرا شــده باشــد.
ــه وســیله حضــور گســترده و پرشــور مــردم در تعییــن سرنوشــت  جمهوریــت نظــام ب
ــا از آنجــا کــه آحــاد مــردم در مســائل اســامی از خبرویــت  خــود تأمیــن می شــود. اّم
الزم برخــوردار نیســتند، تشــخیص ایــن امــر در قانــون اساســی بــر عهــده نهــاد شــورای 

نگهبــان قــرار داده شــده اســت.
ــان  ــه شــورای نگهب ــه از ســوی مــردم ب ــار اســت ک ــن نوعــی تفویــض اختی ــع ای در واق
شــده اســت چــرا کــه مــردم بــا پذیــرش قانــون اساســی و رأی مثبــت بــه آن اصولــی کــه 
وظایــف و اختیــارات شــورای نگهبــان را یــادآور می شــود پذیرفتــه و بــه آن رأی مثبــت 

داده انــد.
ــی کــه حافــظ اســامیت نظــام مــا هســتند، در  از آنجــا کــه اســام و گنجانــدن اصول
ــا منافــع برخــی از بیگانــگان و نامحرمــان سیاســی ناســازگاری دارد  قانــون اساســی ب
ــون  ــا قان ــدازد. از همــان آغــاز ناســازگاری خــود را ب ــه خطــر می ان ــع آن هــا را ب و مناب
اساســی، البتــه تنهــا اصولــی کــه حافــظ اســامیت نظــام هســتند ماننــد والیــت فقیــه، 

کتمــان ننمودنــد.
 مخالفــت بــا شــورای نگهبــان و نظــارت ایــن نهــاد از ســوی کســانی صــورت 

ً
غالبــا

می گیــرد کــه بــا حاکمیــت اســام و احــکام حیاتبخــش آن بــر ایــن کشــور سرســتیز دارنــد 
و در پی آنند که با غوغاساالری و عوامفریبی و با استفاده از اصطاحات و عناوین 
فریبنــده و تحــت لــوای حمایــت از »جمهوریــت« نظــام بــه سســت کــردن و منــزوی 
ســاختن »اســامیت« آن بپردازنــد و بــا حــذف شــرایطی کــه در اثــر داشــتن ویژگــی 
ــان انتخاباتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت، انگیزه هــای  ــرای داوطلب اســامی نظــام ب
ضــد دینــی و ضــد مردمــی خــود را عملــی گرداننــد و از آنجــا کــه شــورای نگهبان حافظ 

 در نــوك حملــه ایــن مخالفیــن قــرار دارد.
ً
اســامیت نظــام مقــدس ماســت، طبیعتــا
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هــر  از  آن  انحــراف  انقــاب جهــت  پیــروزی  ابتــدای  همــان  از  انقــاب  دشــمنان 
دسیســه ای بهــره برده انــد از کودتاهــای نظامــی گرفتــه تــا تهاجــم فرهنگــی و هــزاران 
نقشــه شــوم دیگــر. اّمــا آن هــا بــه خوبــی دریافته انــد کــه بهتریــن شــیوه بــرای مقابلــه 
بــا ایــن نظــام اســتفاده از عناصــر داخلــی و بهره گیــری از نفــوذ نوکــران سرســپرده 
داخلــی اســت و پیوســته بــا تبلیغــات و شــیوه های دیگــر درصــدد نفــوذ ایــن عناصــر 
خــود فروختــه بــه داخــل بدنــه نظــام هســتند، تــا بتواننــد بهــره کافــی را از وجــود آن ها 
ببرنــد و از آنجــا کــه مســئولین دوراندیــش ایــن نظــام ایــن حربــه را شــناخته بودنــد، از 
همــان ابتــدا درصــدد خنثــی کــردن ایــن نقشــه شــوم آنــان بــر آمدنــد، لــذا اصلــی را در 
قانــون اساســی1 گنجاندنــد کــه در آن اصــل شــورای نگهبــان را مأمــور جلوگیــری از نفــوذ 

عناصــر بیگانــه بــه داخــل بدنــه نظــام نمودنــد.
در واقــع جنجــال بیگانــگان علیــه نظــارت شــورای نگهبــان بــا هــدف تضعیــف ایــن 
نهــاد صــورت می گیــرد و بــرای نفــوذ دادن عناصــر مخالــف اســام و امــام بــه داخــل 
بدنــه نظــام اســت، تــا بتواننــد بــا بهره گیــری کامــل از آن هــا بــه اهــداف خــود برســند، 
همانگونــه کــه یــك بــار در تاریــخ مشــروطه چنیــن اتفاقی حادث شــد، یعنی دشــمنان 
بانفــوذ افــراد نااهــل بــه جمــع مشــروطه خواهــان آن هــا را از مســیر اصلــی خــود 
منحــرف کردنــد و در واقــع وســیله ای را بــرای تأمیــن اهــداف بیگانــگان در داخــل 

کشــور تأمیــن نمودنــد.
علــت دشــمنی بیگانــگان را بــا شــورای نگهبــان و نــوع نظــارت آن را از کام حضــرت 

امــام بــه خوبــی می تــوان دریافــت:
ایشــان خطــاب بــه اعضــای شــورای نگهبــان می فرماینــد: مــن متواضعانــه از شــما 
کــه حتــی االمــکان در انتخــاب اشــخاص بــا هــم موافقــت نماییــد و  می خواهــم 
اشــخاص اســامی، متعهــد، غیــر منحــرف از صــراط مســتقیم الهــی را در نظــر بگیرید و 
سرنوشــت اســام و کشــور خــود را بــه دســت کســانی دهیــد کــه بــه اســام و جمهــوری 
اســامی و قانــون اساســی معتقــد و نســبت بــه احــکام نورانــی الهــی متعهــد باشــند و 

1. اصل 99 ق. ا. ج. ا. ا.



یضــه انتخابات 380فر یضــه انتخابات 380فر

منفعــت خــود را بــر مصلحــت کشــور مقــدم ندارنــد.1
حضــرت امــام خمینــی؟هر؟ بــا یــادآوری دوران مشــروطیت بــرای مــردم و عبرت گیــری 
از آن دوران سرنوشــت غــم انگیــز دوران مشــروطیت را یــادآور می شــوند و اظهــار 
می دارنــد: »اگــر ایــن طایفــه )شــورای نگهبــان( را حفــظ نکنیــد سرنوشــت شــما ماننــد 

سرنوشــت زمــان مشــروطه خواهــد شــد.«2
یــا در جــای دیگــر می فرمایــد: بــرای ایــن کــه زمــان مشــروطه تکــرار نشــود، مــردم بایــد 
ــر روشــنفکران متعهــد  ــاوت بشــوند، اگ ــردم بی تف ــر م ــد، اگ ــز کنن ــی پرهی از بی تفاوت
بــه میــدان نیاینــد، اگــر مؤمنیــن در حاشــیه قــرار گیرنــد، مقــدرات مملکــت بــه دســت 
افــراد ناصالــح و بی تفــاوت می افتــد و کشــور را از مســیر صحیــح، منحــرف می ســازد.3
ــن نهــاد  ــك نظــر، مهمتری ــان از ی ــد: شــورای نگهب ــز می فرمای ــری نی مقــام معظــم رهب
جمهــوری اســامی اســت؛ زیــرا کــه قــوام نظــام بــه اســامیت آن اســت، و شــورای 
ــج  ــه تدری ــود، ب ــان نمی ب ــر شــورای نگهب ــن معناســت، اگ ــده ای ــن کنن ــان تضمی نگهب
اســتحاله ای در هویــت نظــام و در پایــداری ارکان نظــام بــه وجــود می آمــد. بــرای 
شــورای نگهبــان، ایــن افتخــار و شــرف بــس کــه در طــول ایــن بیســت ســال گذشــته، 
ــا  ــاق ب ــه پیکــره نظــام، از لحــاظ انطب ــوده اســت کــه نگــذارد ب همــه همتــش ایــن ب

اســام و قانــون اساســی خدشــه ای وارد بیایــد.4
مخالفــت بیگانــگان بــا ایــن نهــاد هــم در واقــع بــه خاطــر عنــاد و دشــمنی آن هــا بــا 
ــادن منافــع  ــه اســام باعــث در خطــر افت ــی آن اســت. چــرا ک اســام و احــکام نوران
نامشــروع آن هــا گردیــده اســت از ایــن رو بــا نهــادی کــه تضمین کننده اســامیت نظام 
ــرای منحرفــان و معاندیــن  ماســت مخالفــت می کننــد. و ایــن نهــاد مانعــی اســت ب

نظــام تــا ایــن کــه بــه منافــع نامشــروع خــود دســت نیابنــد.

1. صحیفه نور، ج 11، ص 269.
2. صحیفه نور، ج 15، ص 233.

3. صحیفه نور، ج 12، ص 7.
4. از بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا اعضــای شــورای نگهبــان، در تیرمــاه 1379، بــه نقــل از ماهنامــه ناظــر 

امیــن، تیــر 1382.
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معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

پرسشــها و پاســخها، اســتاد محمــد تقــی مصبــاح یــزدی، قــم، موسســه آموزشــی و 
پژوهشــی امــام خمینــی، ج 3، ص 75 ـ 89.

شــورای نگهبــان در کام والیــت، روابــط عمومــی شــورای نگهبــان، دفتــر نظــارت و 
بازرســی انتخابــات اســتان قــم، 1382.



یضــه انتخابات 382فر یضــه انتخابات 382فر

چــرا در نظارت هــا و بررســی صاحیــت افــراد، اصــل بــر برائــت و اصاله الصحه 
گذاشــته نمی شــود بلکه اصرار بر نظارت اســتصوابی و احراز صاحیت هاســت؟ 

بــرای پاســخگویی بــه پرســش فــوق الزم اســت آن را در دو بخــش مــورد 
بررســی قــرار دهیــم:

قسمت اول: مسئله ى اصل برائت

بــرای دانســتن اینکــه آیــا نظــارت اســتصوابی و بررســی و تحقیــق جهــت تشــخیص و 
احــراز صاحیــت بــا »اصــل برائــت« در تعــارض اســت یــا نــه ابتــدا بایــد دیــد جایــگاه 
 ایــن مــورد از مــوارد 

ً
»اصــل برائــت« کجاســت، تــا در پرتــو آن معلــوم شــود کــه اساســا

جریــان اصــل برائــت اســت یــا خیر.»اصــل برائــت« مــی گویــد: اگــر کســی بخواهــد بــه 
کســی نســبتی نــاروا بدهــد و او را بــه مجــازات برســاند، بایــد آن را اثبــات کنــد وگرنــه 
 
ً
تــا دلیلــی اقامــه نکــرده اســت، مطابــق ایــن اصــل هیــچ اتهامــی وارد نیســت و طبعــا

دلیــل کــه اقامــه شــد، اصــل برائــت از کار مــی افتــد.
ایــن در حالــی اســت کــه در جایــی کــه وجــود یــك ســرى ویژگی هــا و توانایی هــا شــرط 
گزینــش اســت، نمی تــوان وجــود آن هــا را مفــروض تلقــی کــرد و بــه تفحــص بــراى 
احــراز آن هــا نپرداخت.بــه تعبیــر دیگــر، اصــل برائــت عــدم وجــود اتهــام را اثبــات مــی 
کنــد، نــه وجــود لیاقــت و توانمنــدى را.بــراى مثــال آیــا مــی تــوان همــه ى افــراد جامعــه 
را بــر مبنــاى اصــل برائــت مجتهــد دانســت؟! آیــا در اثبــات مهارت هــا و توانایی هــاى 
صنعتــی مــی تــوان بــر مبنــاى اصــل برائــت حکــم کــرد؟ و آیــا پلیــس بــر اســاس اصــل 
برائــت بــه متقاضیــان گواهــی نامــه ى رانندگــی مــی دهــد؟! از ســاده تریــن امــور تــا 
 شــرایطی بــراى واگــذارى مســؤولیت وضــع 

ً
پیچیــده تریــن آن هــا وقتــی عقــا و قانونــا

شــده باشــد، اجــراى آن شــرایط نیــز حتمــی خواهــد بــود.1
بایــد توجــه داشــت هــر چــه اهمیــت پســت و منصــب باالتــر باشــد، قیــود و شــرایطی 
کــه در نظــر گرفتــه مــی شــود دقیــق تــر اســت; تــا جایــی کــه در متــون اصلــی قانــون 

1. محمد تقی مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 81.
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ذکــرش را ضــرورى مــی شــمارند.براى مثــال شــرایط مقــام رهبــرى یــا ریاســت جمهــورى 
ــل  ــه تفصی ــران ب ــون اساســی جمهــورى اســامی ای در اصــول 5، 107، 109، 115 قان
برشــمرده شــده اســت.از اینــدو منصــب کــه بگذریم، یکی دیگــر از مهم ترین مناصب 
اجتماعــی، نمایندگــی مجلــس شــوراى اســامی اســت.براى تصــدى ایــن ســمت الزم 
است،اشــخاص همــه ى شــرایطی را کــه در متــون قانونــی شــمرده شــده اســت دارا 
اســامی مصــوب 1378،  انتخابــات مجلــس شــوراى  قانــون  مثــال،  باشــند.براى 

شــرایط داوطلبــان را ایــن گونــه بــر مــی شــمارد:

ماده ى 28:

انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید داراى شرایط زیر باشند:
اعتقاد و التزام عملی به اسام و نظام مقدس جمهورى اسامی.

تابعیت کشور جمهورى اسامی ایران.
ابراز وفادارى به قانون اساسی و اصل مترقی والیت مطلقه فقیه.

حداقل مدرك فوق دیپلم و یا معادل آن.
نداشتن سوء شهرت در حوزه ى انتخابیه.

سامت جسمی در حد برخوردارى از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.
حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.1

ماده ى 30: 

اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم اند:
کسانی که در تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند.

ماکین بزرگ که زمین هاى موات را به نام خود ثبت داده اند.
وابســتگان و هــواداران احــزاب، ســازمان ها و گــروه هایــی کــه غیرقانونــی بــودن آن ها 

از طــرف مقامــات صالحــه اعام شــده اســت.

1. مجموعه ى قوانین انتخابات مجلس شوراى اسامی، ص 26.
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کسانی که به جرم اقدام علیه جمهورى اسامی ایران محکوم شده اند.
محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه ى قضایی.

مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.
محکومین به حدود شرعی، مگر آن که توبه آن ها ثابت شده باشد.

قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.
محجوریــن و کســانی کــه بــه حکــم دادگاه مشــمول اصــل چهــل و نهــم قانون اساســی 

هستند.
کــه از قبیــل اعضــاى انجمن هــاى شــهر و شهرســتان و  وابســتگان بــه رژیــم ســابق 
وابســتگان بــه تشــکیات فراماســونرى و هیــأت رییســه کانون هــاى حــزب رســتاخیز 
و حــزب ایــران نویــن و اعضــاى فعــال آن هــا، نماینــدگان مجلــس ســنا، شــوراى ملــی 

ســابق و مأمــوران ســاواك.
محکومیــن بــه خیانــت و کاه بــردارى، اختااساســی و ارتشــا و غصــب امــوال دیگران 

و محکومیــن بــه ســوء اســتفاده مالــی بــه حکــم محاکم صالحــه ى قضایی.1
بــا انــدك تأملــی در مفــاد مــواد 28 و 30 قانــون انتخابــات متوجــه دو نــوع شــرط مــی 
شــویم: شــرایط ایجابــی، یعنــی شــرایطی کــه داوطلــب نمایندگــی باید آن ها را داشــته 
باشــد و شــرایط ســلبی، یعنــی شــرایطی کــه داوطلــب نمایندگــی نبایــد آن هــا را داشــته 
باشد.ســؤال ایــن اســت کــه نهــادى کــه قــرار اســت مجمــوع شــرایط نمایندگــی را احراز 
ــا  ــد و اصــل عملــی در ایــن خصــوص کــدام اســت؟ آی ــد عمــل نمای ــه بای ــد، چگون کن
بــا اصــل برائــت مــی تــوان ایــن شــرایط نمایندگــی را احــراز کــرد؟ بــه نظــر مــی رســد 
ــن اصــل،  ــر اســاس ای ــدارد، چــون ب ــراى اصــل برائــت وجــود ن ــن قابلیــت ب  ای

ً
اساســا

 مجــرم نیســتند و از وصــف مجرمیــت مبــرا مــی باشــند، مگــر آن 
ً
افــراد جامعــه اصالتــا

کــه جــرم آنــان در محاکــم صالحــه بررســی شــده و اثبــات گــردد.2 اصــل 37 قانــون 
اساســی مبیــن ایــن اصــل اساســی در مــورد حقــوق اساســی و آزادى هــاى فــردى در 

1. همان، ص 31 ـ 32.
2. هدایــت نیــا، فــرج اهلل و محمــد هــادى کاویانــی; بررســی فقهــیـ  حقوقی شــوراى نگهبان، )قم: پژوهشــگاه فرهنگ 

و اندیشه ى اسامی، 1380(.ص 200 ـ 201.
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نظــام جمهــورى اســامی ایــران مــی باشــد.
اصــل، برائــت اســت و هیــچ کــس از نظــر قانــون مجــرم شــناخته نمی شــود، مگــر ایــن 

کــه جــرم او در دادگاه ثابــت گــردد.
در خصــوص ایــن مســئله یعنــی بررســی و احــراز صاحیــت داوطلبــان در انتخابــات، 
ــت  ــا عــدم مجرمی ــت ی ــات مجرمی ــت درصــدد اثب ــده ى صاحی ــام تشــخیص دهن مق
ــه اصــل برائــت، در صــدد اثبــات عــدم مجرمیــت  ــا تمســك ب ــا ب ــان نیســت ت داوطلب
برآمــده، صاحیــت و شایســتگی او را بــراى شــرکت در انتخابــات تأییــد نمایــد.
کســب یــك  بنابرایــن، ایــن مقــام، مقــام اصــل برائــت نیســت،بلکه مقــام، مقــام 
موقعــت اجتماعــی توســط فــرد یــا افــراد متعــدد اســت.مجریان و ناظــران بــراى 
انجــام وظیفــه ى خطیــر خــود، بــر اســاس تکلیفــی کــه قانــون بــراى آنــان مقــرر داشــته، 
 
ً
ــه، مجموعــا ــن مقــام در نظــر گرفت ــراى تصــدى ای ــون ب ــه قان ــد شــرایطی را ک موظفن

ــد.1 احــراز کنن
در مــورد مــوارد ســلبی، اصــل برائــت جــارى اســت مگــر خــاف آن ثابــت شــود و 
)شــورا بــه دنبــال آن اســت(; و در مــورد ویژگــی هــا، اصــل عــدم واجدیــت اســت، مگــر 

وجــودش ثابــت شــود کــه شــوراى نگهبــان در پــی آن اســت.

قسمت دوم: مسئله ى اصاله الصحه

برخــی معتقدنــد بایــد نســبت بــه داوطلبــان نمایندگی مجلس شــوراى اســامی، اصل 
صحــت را جــارى کنیم.یکــی از منتقدیــن نظــارت اســتصوابی در ایــن بــاره چنیــن مــی 

گوید:
شــوراى نگهبــان بایــد برحســب ســیره ى عقــاى جهــان بنــا را بــر اصالــه الصحــه نســبت 
بــه عمــل غیــر، یعنــی متصدیــان وزارت کشــور قــرار دهــد، مگــر در جایی که برحســب 

شــکایات، خــاف آن ثابــت شــود.2

1. همان.
2. نامه آیت اهلل منتظرى در رد نظارت استصوابی.
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نیز در این باره گفته شده است:

شــوراى نگهبــان بایــد نســبت بــه عمــل وزارت کشــور اصالــه الصحــه جــارى کنــد کــه 
طریــق عقایــی همــه جــا اســت.طراحان الیحــه انتخابــات هــم در آن آورده انــد کــه 

اگــر در مــورد کاندیداهــا شــك و تردیــد داریــم، اصالــه الصحــه اجــرا کنیــم.1
اوال: پاســخ ها در ایــن جــا، شــبیه همــان چیــزى اســت کــه در قســمت اول یعنــی اصــل 
برائــت بیــان شــد.آیا بــا اجــراى اصــل صحــت مــی تــوان تمــام شــرایط ایجابــی و ســلبی 
)مفــاد مــاده ى 28 و 30 قانــون انتخابــات مجلــس شــوراى اســامی( را احــراز کــرد؟! 
 جــواب منفــی اســت.آیا عقــا در زندگــی روزمــره و تعامــات اجتماعــی، فــرض 

ً
قطعــا

ــه  ــدون احــراز شــرایط ب ــدون تحقیــق و تفحــص و ب ــد و ب صحــت را جــارى مــی کنن
دیگــرى اختیــارات مــی دهنــد؟ آیــا بــراى اســتخدام یــك فرد،یــا ارتقــاء رتبه و یــا ازدواج 
بــا یــك نفــر مــی تــوان چشــم را بســت و بنــا را بــر ایــن گذاشــت کــه طــرف مقابــل تمــام 

شــرایط الزم را دارا اســت؟
 
ً
: اگــر تحقیــق و تفخحــص شــوراى نگهبــان خــاف اصــل صحــت اســت، قطعــا

ً
ثانیــا

ــرا وزارت کشــور در بررســی هاى  ــز وارد اســت; زی ــه وزارت کشــور نی ــن اشــکال ب همی
ابتدایــی خویــش بــه شــرایط افــراد رســیدگی مــی کنــد و ایــن در حالــی اســت کــه بنابــر 
 وزارت کشــور از بررســی صاحیت هــا خــوددارى 

ً
اصــل صحــت الزم مــی آیــد کــه اساســا

کنــد.در ایــن حالــت، ذکــر شــرایط قانونــی )ماننــد: مــاده 28 و 30 قانــون انتخابــات 
مجلــس( لغــو و بیهــوده خواهــد بــود.

: بــر فــرض بپذیریــم کــه مــردم در تعامــات اجتماعــی و زندگــی روزمــره ى خویش 
ً
ثالثــا

بــا دیگــران، اصالــه الصحــه را جــارى کننــد، امــا بایــد دانســت کــه وظیفــه شــوراى 
نگهبــان بــه عنــوان ناظــر بــا وظیفــه ى عمــوم مــردم متفــاوت اســت.وظیفه شــورا 
هماننــد وظیفــه و یــا اختیــار رهبــرى در نظــارت بــر حســن اجــراى سیاســت هاى کلــی 
 رهبــر نمی توانــد بــه انتظــار شــکایت شــاکی بنشــیند تــا بــا مســؤول 

ً
نظــام اســت.یقینا

مربــوط برخــورد الزم را انجــام دهــد.

1. ه نقل از مجله ى ناظر امین، ش 8، ص 11.
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اگــر بنابــر ایــن باشــد کــه کســی مســؤولیت نظــارت بــر عهــده او گذاشــته شــده اســت، 
بــا اصالــه الصحــه خــود را از رنــج تحقیــق و تفحــص معــاف دارد، دیگــر نبایــد گــروه 
هایــی بــه عنــوان هیــأت نظــارت در سراســر کشــو تعییــن شــود; چــون تشــکیل ایــن 
کارهــا برخــاف اصالــه الصحــه اســت و ایــن  هیأت هــا جهــت نظــارت و بررســی 
ســخن ماننــد ایــن اســت کــه بگوییــم: رهبــر کــه مســؤولیت نظــارت بــر حســن اجــراى 
ــأت  ــوان هی ــه عن ــی را ب ــروه های ــد گ ــر عهــده دارد نبای ــی نظــام را ب سیاســت هاى کل
تحقیــق و بررســی تعییــن نمایــد، یــا ایــن کــه بگوییــم: مجلــس شــوراى اســامی نبایــد 
گــروه تحقیــق و تفحــص جهــت بررســی برخــی از کارهــا تشــکیل دهــد، یــا مهــم تــر بــه 
منزلــه ى ایــن اســت کــه بگوییــم: قــوه ى قضاییــه کــه بــر اســاس اصــل یکصــد و پنجاه و 
ششــم قانــون اساســی، مســئولیت نظــارت بــر حســن اجــراى قوانیــن را بــر عهــده دارد، 
نمی توانــد ســازمانی بــه نــام »ســازمان بازرســی کل کشــور« تشــکیل دهــد، )مفــاد اصــل 
یکصــد و هفتــاد و چهــارم قانــون اساســی(.چرا کــه در همــه ى ایــن مــوارد، ناظــر بــا 
دیــدگاه اصالــه الصحــه خــود را از بررســی معــاف نمی کنــد و بــه تشــکیل هیأت هــاى 

تحقیــق و بازرســی اقــدام می کنــد؟1

1. عباس نیکزاد، نظارت استصوابی، ص 53 ـ 55.
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چــرا عــده ای بــرای نامــزدی ریاســت جمهــوری و یــا نمایندگی تأیید صاحیت 
شــوند ولــی عــده ای دیگــر رد صاحیــت گردند.آیــا ایــن تبعیــض و بی عدالتــی سیاســی 

نیســت؟ آیــا ایــن تقســیم شــهروندان بــه خــوب و بد و...نیســت؟ 
گیــری نظام هــای سیاســی و ســپس  نقــش و جایــگاه مــردم در رونــد شــکل 
چگونگــی تأثیــر و حــق آنــان نســبت بــه تعییــن سرنوشــت خــود در دورن نظــام، 
از مهم تریــن بحث هــا و مناقاشــات سیاســی در حــوزه سیاســت و  همــوراه یکــی 
حکومــت بــوده اســت هــر مکتبــی بنــا بــه وضعیــت ســاختاری و اهــداف بنیــادی اش 
ــر مــردم در آن  ــی خــود و نقــش و تأثی تعریــف خاصــی از چگونگــی ســاختار حکومت

ارایــه می دهــد.
روی ســخن فعــًا متوجــه مکتــب اســام و نظــام سیاســی اســامی اســت.در ایــن 
مکتــب رضایــت و خواســت عمومــی در رونــد شــکل گیری حکومــت اســامی بســیار 
مــورد توجــه و تأهیرگــذار اســت و لــذا از صــدر اســام تاکنــون از هیــچ حکومــت 
کــه بــدون خواســت و  اســامی یــا رهبــری سیاســی دینــی نمی تــوان ســراغ گرفــت 
تمایــل آزادانــه مــردم در جامعــه تحقــق یافتــه باشــد.این مســئله حتــی در خصــوص 
نبــی مکــرم اســام کــه نخســتین نظــام حکومتــی اســامی را در مدینــه بنیــاد نهــاد و 
ــوده اســت. ــردار نب ــز اســتثنا ب ــس از ایشــان نی ــن دیگــر پیشــوایان معصــوم پ همچنی
ــچ معصومــی حاکمیــت سیاســی خویــش را در جامعــه  ــخ هی ــواه تاری ــه گ ــه ب ــرا ک زی
ــاه  ــان کــه دوران کوت ــر مــردم مســتقر نســاخت همچن ــل ب ــار و تحمی ــه صــورت اجب ب
حاکمیــت سیاســی ســه تــن از پیشــوایان معصــوم، پــس از کســب مقبولیــت عمومــی 
و ابــراز تمایــل عملــی آنــان بــه تأســیس یــك نظــام اســامی صــورت گرفــت.از ســوی 
دیگــر بــا توجــه بــه آن کــه نظــام اســامی دارای اصــول و اهدافــی معیــن نســبت بــه 
سرنوشــت فــرد و جامعــه اســت، می توانیــم بگوییــم حضــور و تأثیــر بیشــتر مــردم در 
رونــد شــکل گیری یــا اســتمرار نظــام مزبــور نشــان از مقبولیــت بیشــتر آن نظــام در میــان 
مــردم و تمایــات عمیق تــر آنــان در پای بنــدی بــه اصــول و اهــداف مــورد نظــر آن 

نظــام خواهــد بــود.
منظــور از بیــان ایــن مقدمــات توجــه دادن برخــی از مخالفــان نظام جمهوری اســامی 
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بــه ایــن نتیجــه منطقــی اســت کــه خواســت عمومــی مــردم مســلمان ایــران به تأســیس 
ایــن نظــام در حقیقــت ناشــی از اعتقــاد قلبــی بــه اصــول و اهــداف عالیــه مــورد نظــر 
نظــام سیاســی اســام و ابــراز تمایــل آنــان بــه اجــرای مجموعــه احــکام الهــی و حاکــم 
ســازی دیــن بــر سرنوشــت خویــش بــوده اســت در ایــن صــورت چنانچــه اقلیتــی 
معتــرض بــه حاکمیــت احــکام دیــن در جامعــه اســامی ایــران باشــند ایــن اعتــراض در 
حقیقــت مخالفــت بــا خواســت مــردم مســلمان و معتقــدی اســت کــه خــود آزادانــه به 
اســتقرار نظــام اســامی در ایــران رأی داده و حاکمیــت الهــی را بــر سرنوشــت خویــش 
پذیرفته اند.عــدم توجــه ایــن اقلیــت مخالــف نســبت بــه مفهــوم واقعــی حکومــت 
ــران همــواره یکــی  ــی مــردم مســلمان ای ــع گرایش هــا و تمایــات قلب اســامی و بالتب
از اساســی ترین وجــوه مخالفــت بــا نظــام اســامی از بــدو پیــروزی آن تاکنــون بــوده 
اســت.این گــروه کــه هیــچ گاه نخواســته اند تمایــز روشــن میــان یــك فرهنــگ دینــی بــا 
غیــر دینــی را بپذیرنــد و یــا بــه لــوازم حاکمیــت دیــن در جامعــه اســامی ایــران پای بنــد 
بماننــد بــا پیــش کشــیدن اصطاحاتــی چنــد منظــوره نظیــر آزادی، برابری، دموکراســی 
و...تــاش نموده انــد تــا بــا همــان برداشــت غرب گرایانــه از واژه هــای مزبــور عملکــرد 
نظــام اســامی را نقــادی نماینــد لــذا مدعــی هســتند کــه.1 »چــه دلیلــی دارد »الــف« 
ــی )ب(  ــت شــود ول ــد صاحی ــی تأیی ــا نمایندگ ــزدی ریاســت جمهــوری و ی ــرای نام ب
رد صاحیــت گردد.آیــا ایــن تبعیــض و بی عدالتــی سیاســی نیســت؟ آیــا ایــن تقســیم 
شــهروندان بــه خــوب و بــد و...نیســت؟...اصًا چــه کســی و کســانی حــق دارنــد کــه 

شــرایط مخصــوص بــرای ریاســت جمهــوری و نمایندگی...تعییــن نماینــد؟...«2
و  مهم تریــن  از  یکــی  مســئوالن  و  کارگــزاران  انتخــاب  گفــت  بایــد  مجمــوع  در 
سرنوشت ســازترین مراحــل اجرایــی در یــك نظــام سیاســی اســت زیــرا کارگــزاران و 
مدیــران اجتماعــی بــازوان اجرایــی حکومــت و عامــان اجــرای قانــون در جامعه انــد.
شایســتگی، توانمنــدی و ســامت رفتــاری آنــان مهم تریــن عامــل ســامان دهی صحیــح 
واگــذاری  از  مختلــف  فرهنگ هــای  و  مکاتــب  رو  ایــن  از  اســت  اجتماعــی  امــور 
مســئولیت ها بــه افــراد، همــواره بــر رعایــت اهلیــت و صاحیــت تأکیــد داشــته اند 

1. ابوالفضل فراهانی، آزادی سیاسی، نسیم صبا، شماره 304 و 307.
2. همان، شماره 304، ص 7.
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بــه طــوری کــه امــروزه در بســیاری از جوامــع غربــی نیــز بــه آن توجــه خــاص نمــوده و 
برخــی بــرای پذیــرش نمایندگــی افــراد، ارایــه تأییدیــه از ســوی 50 تــن از شــهروندان 

ــد. ــام تعییــن نموده ان ــوان شــرط ثبــت ن ــه عن ــام را ب صاحــب ن
ــه  ــی هســتند ک ــی امانتهای ــم مناصــب و مســئولیت های حکومت ــرآن کری در منطــق ق
الزم اســت بــه اهــل آن واگــذار گردنــد.1 منظــور از اهلیــت در دیــن اســام برخــورداری 
فــرد از تخصــص همــراه بــا تعهــد بــه صــورت توأمــان اســت.یعنی فــرد مســئول 
می بایســت عــاوه بــر آن کــه از تخصــص و توانایی هــای الزم برخــوردار باشــد، در 
انجــام مســئولیت های محولــه خــود را موظــف بــه حفــظ حــدود و مقــررات دینــی نیــز 
بدانــد.در روایتــی از رســول گرامــی اســام ضمــن تبییــن شــرایط الزم در مدیریــت، بــا 
صراحــت از تعهــد همــراه بــا تخصــص یــاد شــده است.شــرایط ایشــان بــرای فــردی کــه 

قــرار اســت مســئولیت امــور اجتماعــی را بــر عهــده گیــرد چنیــن اســت:
پارسایی که او را از معصیت باز دارد.

بردباری که بتواند با آن خشمش را کنترل نماید.
مدیریــت نیکــو بــر مجموعــه تحــت مدیریتــش داشــته باشــد تــا بــرای آنــان همچــون 

پــدری مهربــان باشــد.2
ــه ـ از ایشــان  ــی اهلل علیــه و آل

ّ
روزی ابــوذر صحابــی بــزرگ و وفــادار رســول خــدا ـ صل

ــی اهلل علیــه و آلــهـ  ضمــن 
ّ
درخواســت کــرد تــا منصبــی بــه وی واگذارد.رســول خــداـ  صل

دلجویــی از او فرمــود: ای ابــوذر! تــو را دوســت مــی دارم و هــر آنچــه بــرای خــود 
ــو را در مدیریــت ضعیــف می بینــم  ــز می خواهــم لکــن مــن ت ــو نی ــرای ت می پســندم ب
ــز قبــول نکــن.3 خــودداری  پــس هیــچ گاه مســئولیت و حکومــت حتــی دو نفــر را نی
ــه ـ از واگــذاری مســئولیت بــه شــخصیتی همچــون  ــه و آل ــی اهلل علی

ّ
رســول خــدا ـ صل

ــود، نشــان از  ــن خصــال ســتوده شــده ب ــه بهتری ــب ایشــان ب ــه بارهــا از جان ــوذر ک اب
اهتمــام جــدی ایشــان نســبت بــه شــرط اهلیــت و صاحیــت در گزینــش افــراد بــرای 

مناصــب حکومتــی اســت.

1. سوره نساء، آیه 58، عامه طباطبایی، تفسیر المیزان، جامعه 4، ص 378، 385.
2. اصول کافی، جامعه 1، ص 407.

3. بحاراالنوار، جامعه 72، ص 342.
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چــرا نظــارت در کشــور مــا همچــون نظــارت در کشــورهای دیگــر نیســت آیــا مــا 
بایــد نــوع نظــارت در کشــورمان را بــا نظــارت در کشــورهای دیگــر هماهنــگ کنیــم و 

آیــا چنیــن چیــزی امکان پذیــر اســت؟ 
ــوژی خــود و همیــن طــور قانــون  هــر نظامــی بســته بــه نــوع نگــرش و ایدئول
کــه نظامــی اســت  اساســی آن نظــام بــه تعریــف شــرایط می پــردازد. درکشــور مــا 
اســامی و احــکام نورانــی آن حکمفرماســت مطابــق اصــل چهــارم قانــون اساســی 
کلیــه قوانیــن مصــوب کشــورـ  اعــم از قانــون اساســی و ســایر قوانیــن موضوعــهـ  بایــد بر 
اســاس شــرع مقــدس اســام باشــد و بــرای تشــخیص ایــن امــر )عــدم مغایــرت قوانیــن 
موضوعــه بــا شــرع( نهــادی در قانــون اساســی پیــش بینــی شــده کــه عاوه بر عهــده دار 
بــودن ایــن امــر مهــم وظیفــه نظــارت بــر امــر انتخابــات و همه پرســی ها را نیــز برعهــده 

دارد.1
نظامــی را در دنیــا نمی شناســیم کــه دارای چنیــن فیلتــر نظارتی نباشــد. حتی نظامهای 
غربــی کــه داعیــه دار دموکراســی در جهــان هســتند، نیــز از ایــن نهــاد ســود می برنــد. 
کــه سیســتم حکومتــی آن فــدرال اســت. مطابــق قانــون اساســی،  مثــًا در آلمــان 

دادگاهــی بــه نــام »دادگاه قانــون اساســی« بــرای خــود پیــش بینــی نمــوده اســت.
البتــه مــا بــر ایــن اعتقادیــم کــه بهتریــن سیســتم نظارتــی در کشــورما اجــرا می شــود چــرا 
کــه نهــادی کــه در کشــور مــا عهــده دار امــر نظــارت اســت جــزء هیــچ یــك از قــوای ســه 
گانــه نبــوده، بلکــه یــك نهــاد مســتقل اســت کــه بــدون تأثیرپذیــری از رقابتهــای بیــن 
قــوای کشــور، وظایفــی کــه در قانــون بــرای او تحــت عنــوان نظــارت تعییــن گردیــده 

انجــام می دهــد.
حــال کــه فهمیدیــم کــه اصــل نظــارت چیــزی نیســت کــه مختــص بــه نظــام مــا باشــد 
جــا دارد بدانیــم کــه ایــن نهــاد بــر چــه چیــزی و بــر چــه اســاس و معیــاری امــر نظــارت 

را انجــام می دهــد.

1. پرسشــها و پاســخ ها، اســتاد محمــد تقــی مصبــاح یــزدی، قــم، موسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی، ج 3، 
ص 85.
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مــردم ایــران در ســال 1358 بــا شــرکت در رفرانــدوم همانگونــه کــه بــه جمهوریــت 
ایــن نظــام رأی مثبــت دادنــد، اســامیت آن را نیــز پذیــرا شــدند. در واقــع جمهوریتــی 
را پذیــرا شــدند کــه در قالــب اســامیت پیــاده گــردد. و در همه پرســی قانــون اساســی 
بــه قانونــی رأی دادنــد کــه در اصــل چهــارم آن آمــده کــه همــه قوانین و مقــررات نظام 
بایــد بــر وفــق اســام باشــدو در اصــل پنجــم آن تأکیــد گردیــده کــه جمهــوری اســامی 
بــر اســاس و محــور والیــت امــر و امامــت امــت و در اصــل 99 آن آمــده کــه شــورای 
نگهبــان نظــارت بــر انتخابــات را برعهــده دارد. بنابرایــن قانــون اساســی، قانــون 
واحــدی اســت کــه رأی دادن بــه آن بــه معنــی تــن دادن و پذیرفتــن تمــام اصــول آن 
اســت و نبایــد بــه گونــه ای ســخن گفــت وعمــل نمــود کــه مشــمول آیــه »نؤمــن ببعــض 

و نکفــر یبعــض«1 باشــیم.2
همــان گونــه کــه قانــون اساســی مــا بــر محــور اســام و احــکام اســامی اســت، نظارتــی 
کــه در ایــن قانــون پیــش بینــی شــده نیــز مــاك و معیــار آن ارزشــهای اســامی و احــکام 

نورانــی اســام خواهــد بــود کــه در هیــچ نظــام مردمســاالری یافــت نمی شــود.
اگــر چــه نظــارت در همــه نظامهــای مردمســاالری امــری پذیرفتــه شــده اســت اّمــا بایــد 
گفــت: هــر نظــام سیاســی دارای اصــول و مبانــی خاصــی اســت کــه عبــارت اســت از 
مبانــی اعتقــادی و فرهنگــی مشــترك آن جامعــه کــه در قانــون اساســی آن کشــور تبلــور 
یافتــه اســت. از ایــن رو نظام هــای سیاســی بــرای حفــظ ایــن اصــول و مبانــی مشــترك 
از هیــچ نظــارت مؤثــری دریــغ نمی ورزنــد چــرا کــه عــدم نظــارت و محافظــت بــر 
ایــن اصــول موجــب خدشــه دار شــدن وحــدت ملــی جامعــه خواهــد شــد. در واقــع 
هــر نظامــی طبــق همــان ایدئولــوژی کــه داراســت، دارای خطــوط قرمــزی اســت کــه 

تعــدی بــه آن هــا از هیــچ کســی پذیرفتنــی نیســت.3
در قانــون اساســی آمــده اســت » جمهــوری اســامی ایــران نظامــی اســت بــر پایه ایمان 

1. نساء، 150.
2. ر.ك: نظــارت اســتصوابی، مقالــه عبــاس نیکــزاد، روابــط عمومــی دفتــر تحکیــم وحــدت، تهــران، نشــر افــکار، 

.260 ص   ،1378
3. همان، ص 54.
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بــه... وحــی الهــی و نقــش بنیــادی آن در بیــان قوانیــن... کــه از راه... اجتهــاد مســتمر 
فقهــای جامــع الشــرایط بــر اســاس کتــاب و ســّنت معصومیــن؟مهع؟... قســط و عــدل  
اســتقال... و همبســتگی ملــی را تأمیــن می کنــد.« 1هــم چنیــن آمــده اســت: »دیــن 
رســمی ایــران، اســام و مذهــب جعفــری اثنــی عشــری اســت و ایــن اصــل الــی االبــد 

غیرقابــل تغییــر اســت.«2
نتیجــه ایــن اصــول، حاکمّیــت و اعمــال فقــه شــیعه بــر کلیــه امــور و شــئون و مناســبات 
جامعــه و همچنیــن نهادهــا و اعمــال زمامــداری اســت، بــه ویــژه آن کــه »کلیــه قوانیــن 
و مقــررات... بایــد بــر اســاس موازیــن اســامی باشــد...«3، ایــن رســمیت و حاکمّیــت 
فقــه شــیعه، علمــا و فقهــای شــیعه را بــه نظــارت می طلبــد تــا احــکام و موازیــن 
اســامی بــه نحــو شایســته در تمامــی جامعــه اعمــال شــود و افــرادی بــرای عهــده دار 
شــدن مســئولیت انتخــاب شــوند کــه بــا اســام و اصــول مترقــی آن همخوانــی داشــته و 

آن را بــا جــان و دل پذیــرا باشــند.4
پــس همانگونــه کــه ملــت ایــران بــر اســاس اعتقــاد دیرینــه اش بــه حکومــت حــق و 
عــدل و قــرآن بــا رأی بــه قانــون اساســی خواســتار جــاری شــدن احــکام نورانــی اســام 
شــد. کــه البتــه ایــن نــوع قانــون منحصــر بــه نظــام مقــدس مــا اســت، چــرا کــه نظــام مــا 
 نظامــی مردمســاالر نیســت، بلکــه نظامــی اســت کــه مــردم ســاالری و جمهــوری 

ً
صرفــا

آن در قالــب دیــن مبیــن اســام پیــاده و اجــرا می شــود چــرا کــه خــود قانــون اساســی 
کــه نظــام جمهــوری اســامی بــر احــکام و دســتورات دیــن  بــه تکــرار اذعــان دارد 
مقــدس اســام مبتنــی اســت. و پــس نظــارت بــر اجــرا و پیــاده شــدن اصــول ایــن قانــون 
اعــم از انتخابــات، همه پرســی و قانونگــذاری نیــز بایــد بــه شــیوه ای متناســب بــا ایــن 

نظــام و ایــن قانــون اساســی باشــد.

1. اصل دّوم قانون اساسی.
2. اصل دوازدهم قانون اساسی.

3. اصل چهارم قانون اساسی.
4. ر.ك: حقوق اساسی، هاشمی، ص 223.
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پرسشــها و پاســخها، اســتاد محمــد تقــی مصبــاح یــزدی، قــم، موسســه آموزشــی و 
پژوهشــی امــام خمینــی، صــص 75 ـ 89.

نظــارت اســتصوابی، روابــط عمومــی دفتــر تحکیــم وحــدت، تهــران، نشــر افــکار، 
1378، ص 51 ـ 59 و ص 251 ـ 283.
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چگونــه می تــوان یــك انتخابــات ســالم برگــزار کــرد؟ در صــورت امــکان ایــن 
موضــوع را بــا توجــه بــه دیــدگاه رهبــران انقــاب اســامی مــورد تحلیــل و بررســی قــرار 

دهیــد.
در مــورد چگونگــی برگــزاری یــك انتخابات ســالم و عــاری از هرگونه بی نظمی 
و بی عدالتــی بایــد بــه دو نکتــه اساســی توجــه نمــود: اّول: ســامِت عمــل مجریــان و 
ناظــران و دوم: ســامت عمــل کاندیداهــا و منتخبــان.در واقــع بایــد گفــت: برگــزاری 
یك انتخابات ســالم مســتلزم دو مســئله مهم اســت: برگزاری درســت بر مبنای قانون 
و رعایــت موازیــن اخاقــی توســط کاندیداها.بــا ایــن توضیحات خوبســت مــواردی را 

کــه بــه برگــزاری یــك انتخابــات ســالم منتــج می شــود را بیــان نماییــم:

الفـ  سالمِت عمل مجریان و ناظران:

1ـ نظــارت و اجــرای دقیــق مســؤالن: بــی گمــان نظــارت دقیــق و اجــرای مقتدرانــه دو 
نهــاد مســئول در امــر انتخابــات یعنــی شــورای نگهبــان و وزارت کشــور، در برگــزاری 
یــك انتخابــات ســالم و عــاری از هرگونــه شــائبه بی عدالتــی و بی نظمــی، یــک عامــل 
کلیــدی اســت.رهبر انقــاب در ایــن مــورد می گوینــد: »مســئوالن امــور انتخابــات، اعــم 
از مســئوالن اجرائــی ـ کــه وزارت کشــور اســتـ  و شــورای نگهبــان ـ کــه کار نظــارت را بــر 
 یــك 

ً
عهــده دارد ـ وظایــف ســنگینی دارند.انــدك اختالــی در ایــن کار عظیــم، حقیقتــا

ــی بــه  گنــاه و یــك جــرم اســت.مبادا بگذاریــد در ایــن امــر مهــم، کوچك تریــن اختال
وجــود بیایــد.«1

ایشــان؛ نقــش ایــن دو مجموعــه را در برگــزاری یــك انتخابــات ســالم مــورد تأکیــد قــرار 
داده و می افزاینــد: »شــورای نگهبــان یــك جریــان اســت و وزارت کشــور یــك جریــان 
دیگر.بــه نظــر مــن قانــون اساســی بهتریــن تدبیــر را اندیشــیده اســت: یــك مجموعــه 
دولتــی را مأمــور کــرده اســت تــا انتخابــات را اجــرا کننــد؛ بعــد بــرای این کــه ضریــب 
اطمینــان بــاال بــرود، یــك مجموعــه دیگــر را خــارج از دولــت مأمــور کــرده اســت کــه 

1. چه کسی را انتخاب کنیم؟ ـ اداره فرهنگی سپاه ـ ص162.
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بــر ایــن کار نظــارت کننــد تــا ایــن  کار بــه بهتریــن و ســالم ترین وجهــی انجــام بگیــرد.
بــه نظــر مــن ایــن تدبیــِر خیلــی عاقانــه و حکیمانــه ای اســت کــه قانــون اساســی در 

نظــر گرفتــه اســت.«1
2ـ پایبنــدی بــه قانــون بــرای ناظــران و مجریــان: شــرط دیگــر برگــزاری یــك انتخابــات 
ــون اساســی می باشــد.مقام  ــه قان ــه مقامــات مســئول، ب ســالم، پایبنــدی همــه جانب
رهبــری؛ در ایــن مــورد می گوینــد: »هــم مجریان، هم ناظران، باید پایبندی خودشــان 
را بــه قانــون نشــان بدهند.مــاك، قانــون اســت؛ ســایق افــراد ماك نیســت«2 ایشــان 
ــات ـ کمــك  ــزاری انتخاب ــر ـ برگ ــن ام ــه ای ــد ب ــه: »...مســئوالن بای ــد ک ــد می نماین تأکی
کننــد؛ راهــش هــم ایــن اســت کــه هــر کــدام وظایــف قانونــی خودشــان را انجــام 
بدهند.مــن خوشــبختانه می بینــم کــه هــم در فرمایش هــای جنــاب آقــای جّنتــی و 
ــن هــم  ــه می شــود؛ همی ــون تکی ــرم کشــور، روی قان ــر محت هــم در فرمایش هــای وزی
ــون  ــر روی قان ــه ب ــم ک ــرم عــرض می کن ــه هــر دو مجموعــه محت درســت اســت.من ب
پافشــاری کنیــد؛ قانــون بســیار مهــم اســت.«3 ایشــان در جــای دیگــری می افزاینــد: »در 
ــه مذاق هــا و ســایق  ــار باشــد و ن ــد قانــون و موازیــن، مــاك و معی امــر نظــارت بای

 دنبــال مــذاق شــخصی نرویــد...«4
ً
شــخصی.مطلقا

3ـ عــدم جانبــداری نّظــار و مجریــان از شــخص یــا حــزب خــاص: اگــر ـ خــدای ناکــرده 
گــروه خاّصــی حمایــت نماینــد،  ـ مســئولین برگــزاری امــر انتخابــات، از شــخص و 
ــر  ــر انقــاب بارهــا متذّک ایــن انتخابــات ناســالم و دروغیــن اســت.این مطلــب را رهب
شــده اند: »...بــه بــرادران مســئول، اعــم از نّظــار و هیــأت اجرائــی عــرض می کنــم کــه 
مواظــب باشــید کارتــان ســر ســوزنی از معیــار قانونــی تخّطــی نکند.نظــرات و ســایق 
شــخصی را کنــار بگذارید.این کــه کســی بــه خاطــر تشــخیصی کــه از دیــن و انقــاب و 
ــت و دولــت دارد، یــك نفــر را تقویــت کنــد، یــك نفــر را رد کنــد، 

ّ
اســام و رهبــری و مل

یــك نفــر را تضعیــف کنــد، یکــی را یــك خــرده جلــو بکشــد، یکــی را یــك  خــرده عقــب 

1. همان ـ ص165.

2. همان، ص161.
3. همان، صص162و161.

4. همان ـ ص163.
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بزنــد، خــاف ضابطــه اســت.«1
4ـ قاطعیــت در عمــل طبــق قانــون: شــرط دیگــر برگــزاری یــك انتخابــات ســالم، 
قاطعیــت عمــل مســئولین ایــن امــر طبــق قانــون اســت.اگر مجریــان و بــه ویــژه 
فــات صــورت  پذیرفتــه در ایــن امــر، قاطعیــت نداشــته باشــند 

ّ
ناظــران در مقابــل تخل

و انتخابــات را طبــق قانــون، قاطعانــه هدایــت ننماینــد، ایــن انتخابــات؛ ســالم و 
قانونــی نخواهــد بود.مقــام معظــم رهبــری در ایــن مــورد می گوینــد: »...اگــر شــورای 
نگهبــان در ایــن قضیــه ـ تشــخیص صاحیت هــا و برخــورد بــا خاف هــای انتخاباتــی 
ـ بــه یــك نتیجــه منطبــق بــر قانــون و مقــّررات رســید، بایــد بــا قاطعیــت اقــدام بکنــد؛ 
هیــچ چیــزی نبایــد مانــع از اقــدام قاطــع قانونــی بشــود.در همــه امــور، بخصــوص در 
چنیــن امــوری کــه بــا افــکار و عواطــف و احساســات و عقایــد و آرای گوناگونــی مواجه 

اســت، قاطعّیــت چیــزی الزمــی اســت.«2
گمــان؛ شــرط الزم بــرای برگــزاری یــك  5ـ انتخــاب ناظریــن پــاك و بی طــرف: بــی 
انتخابــات ســالم، وجــود مســئولین بی طــرف و در عیــن حــال ســالم اســت.این جنبــه 
بیشــتر در مــورد نّظــار، از اهمّیــت خــاص برخــوردار اســت.رهبر معظــم انقــاب در 
ایــن مــورد تأکیــد می کننــد کــه: »محــور چهارم...گزینــش افــراد اســت.این هایی کــه 
مــا در ســطح کشــور بــه عنــوان ناظــر انتخــاب می کنیــم، چه طــور آدم هایــی هســتند؟ 
ایــن خیلــی مهــم است.بایســتی هیــچ بهانــه ای بــرای اینکــه کســی ایــراد و خدشــه ای 
 بــدون گرایــش 

ً
وارد کنــد، وجــود نداشــته باشــد.باید افــراد پــاِك طاهــر، حّتــی ترجیحــا

واضــح بــه یــك جنــاح و جریــان، بــه عنــوان ناظــر گزینــش شــوند.«3
6ـ تعدد حضور جناح ها و سلیقه ها در عرصه انتخابات: 

یکــی دیگــر از مــواردی کــه بــه برگــزاری انتخابــات ســالم و مردمــی کمــك خواهــد کــرد، 
ــد، می باشــد. ــون اساســی معتقدن ــه قان ــه ب ــاح  و ســلیقه  های مختلفــی ک حضــور جن
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ایــن مــورد می گوینــد: »هرچــه افــراد از جهــات و 

1. همان ـ ص164.
2. همان ـ ص163.
3. همان ـ ص160.
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جناح هــای مختلــف بیشــتر در انتخابــات شــرکت کننــد، ایــن بــرای نظــام بهتــر اســت؛ 
بــرای شــورای نگهبــان هــم بهتــر اســت.ما بایــد کاری کنیــم کــه ایــن امــکان و وســیله 
یــك جریــان  کــه  باشــد  اشــخاص بیش تــر فراهــم بشــود.نباید طــوری  بــرای ورود 
احســاس بکنــد کــه در ایــن انتخابــات وارد نیســت؛ بایــد طــوری باشــد کــه در همــه 
 آزادانــه 

ً
جــا همــه احســاس کننــد کــه می تواننــد آن فــرد مــورد نظــر خودشــان را واقعــا

انتخــاب بکننــد.«1

بـ  سالمِت عمِل كاندیداها و منتخبان:

درایــن بخــش هــم چنــد موضــوع می توانــد بــه برگــزاری یــک انتخابــات ســالم کمــک 
نمایــد کــه عبارتنــد از:

کاندیداهــا در تبلیغــات  1ـ تبلیغــات بــر مــدار اخــاق و آموزه هــای اســامی: اگــر 
گونــه فریبــکاری و دروغ گویــی بــرای جلــب نظــر مــردم  انتخاباتــی خــود، از هــر 
خــودداری کننــد و آداب و اخــاق دینــی و اجتماعــی را رعایــت نماینــد، بی شــك، 
کشــورمان یــك انتخابــات ســالم و کامــًا رقابتــی را شــاهد خواهــد بود.وجــود تبلیغــات 
فریبکارانــه و بــه دور از نزاکــت و اخــاق، از خطرهــای بــزرگ بــرای جامعــه اســامی 
بــه حســاب می آید.حضــرت امــام - رحمــه اهلل علیــه ـ می فرماینــد: »مــن بســیار مایــل 
هســتم؛ گروه هایــی را کــه متعهــد و معتقــد بــه جمهــوری اســامی و خدمتگــزار بــه 
اســام هســتند، در مبــارزات انتخاباتــی کمــال آرامــش را در تبلیــغ کاندیداهایشــان 
رعایــت نماینــد و نســبت بــه یکدیگــر تفاهــم و صمیمیــت و اخــوت اســامی داشــته 

ــزاز کننــد...«2  احت
ً
باشــند، از تفرقــه و کــدورت شــدیدا

ــان کاندیداهــا و دوســتان  ــد کــه: » از آقای ــز تأکیــد می نماین ایشــان در جــای دیگــر نی
ــداى خــود  ــراى کاندی ــغ ب ــه اخــاق اســامی- انســانی را در تبلی ــان انتظــار دارم ک آن
مراعــات؛ و از هــر گونــه انتقــاد از طــرف مقابــل کــه موجــب اختــاف و هتــك حرمــت 
باشــد خــوددارى نماینــد، کــه بــراى پیشــبرد مقصــود، و لــو اســامی باشــد، ارتــکاب 

1. پیشین.
2. صحیفه نور، ج11، ص188.
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ــر اســامی اســت.«1 ــگ، مطــرود و از انگیزه هــاى غی خــاف اخــاق و فرهن
مقــام معظــم رهبــری نیــز در ایــن مــورد می گویند:»تبلیغــات انتخاباتــی، بایــد بــه 
معنــای واقعــی خــود، در حــدود شــرعی و بــه دور از فریــب و کارهــای دروغیــن و 

مّتهــم کــردن رقبــای انتخاباتــی، صــورت گیــرد.«2
2ـ عــدم اهانــت بــه رقیبــان: حضــرت امــام ـ رحمــه اهلل علیــه ـ اهانــت و یــا تضعیــف 
رقیبــان در تبلیغــات انتخاباتــی را نشــانه عــدم ســامت انتخابــات و فاجعه آمیــز بودن 
آن دانســته و می فرماینــد: »الزم اســت مطلبــی را کــه گاهــی شــنیده می شــود کــه بــرای 
تبلیغــات انتخاباتــی بعضــی از کاندیداهــا، خــدای نخواســته بعضی دیگــر را تضعیف 
یــا توهیــن می کننــد، در رابطــه بــا آن تذکــر دهــم، کــه امــروز ایــن نحــو مخالفت هــا، 
کاندیداهایــی، بــرای اســام و جمهــوری اســامی، فاجعه آمیــز   از چنیــن 

ً
خصوصــا
است.«3

ایشــان در جــای دیگــر تأکیــد می نماینــد کــه: »هیــچ مقامــی و حزبــی و گروهــی و 
شــخصی حــق نــدارد، بــه دیگــران کــه مخالــف نظرشــان هســتند، توهیــن کنــد...«4
3ـ اجتنــاب از هــر گونــه عمــِل ناپســند بــرای جلــب آراء: متأســفانه برخــی از کاندیداهــا 
بــرای جلــب آرای مــردم، بــه برخــی اعمــال ناپســند و غیــر مســئوالنه مثــل خریــدن آراء 
دســت می زنند.ایــن عمــل نیــز، ســامت ذاتــی یــك انتخابــات را بــه زیــر ســؤال خواهــد 
برد.رهبــری در ایــن مــورد می گوید:»اگــر دیدیــد، کســی اســت کــه دارد پــول بــه مــردم 
می دهــد و یــا دهــن آن هــا را بــرای ایــن  گونــه کارهــا شــیرین می کنــد، بدانیدکــه ایــن 
ــه  ــه اینهــا هســتند ک ــوم شــد ک ــی معل طــور آدم هــا، آدمهــای نامناســبی هســتند، وقت
ــا ارزشــی  ــوی، مســند ب ــاع دنی ــه خاطــر امــور مــاّدی و در راه کســب مت ــد ب می خواهن
کننــد، بایســتی جلــوی آن هــا را  کــه بــرای مــردم قانــون وضــع می کنــد، غصــب  را 

بگیریــم.«5

1. پیشین ـ ص187.
2. روزنامه رسالت ـ 1370/10/8.

3. صحیفه نور ـ ج17 ـ ص103.
4. همان ـ ج18، ص232.

5. روزنامه اّطاعات، 1374/11/15.
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سخن پایانی:

در مجمــوع بایــد گفــت بــرای برگــزاری یــك انتخابــات ســالم، عادالنــه و عــاری از 
فــه بســیار مهــم نیــاز اســت: اّول؛ ســامت 

ّ
هرگونــه بی عدالتــی و بی نظمــی بــه دو مؤل

فــه 
ّ
ــان.در مــورد مؤل ــر و دّوم؛ ســامت عمــِل کاندیداهــا و منتخب عمــِل مســئوالن ام

اول، مــواردی از قبیــل: نظــارت و اجــرای دقیــق مســئوالن، پایبنــدی بــه قانــون 
بــرای مجریــان و ناظــران، عــدم جانبــداران نّظــار و مجریــان از فــرد یــا گــروه خــاص، 
قاطعیــت در عمــل طبــق قانــون، انتخــاب ناظریــن پــاك و بی طــرف و...بایــد رعایــت 
فــه دوم بــه مــواردی از قبیــل: تبلیغــات بــر اســاس اخــاق و 

ّ
گــردد.و در مــورد مؤل

آموزه هــای دینــی، عــدم اهانــت بــه رقیبــان، اجتنــاب از هــر گونــه عمــِل ناپســند بــرای 
ــاز اســت. جلــب آراء و...نی

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ انتخابــات و مجلــس در کام و پیــام امــام خمینــیـ  مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امام 
ـ چــاپ اولـ  قــمـ  1370.

2ـ چه کسی را انتخاب کنیم؟ ـ اداره فرهنگی سپاه ـ چاپ اول ـ قم ـ 1382.
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چــه مــاك و معیــارى بــراى تشــخیص نظــارت اســتصوابی از نظــارت اطاعــی 
وجــود دارد؟ 

مــاك تشــخیص نظــارت اســتصوابی از اطاعــی، وجــود یــك مرجــع ذى صاح 
در کنــار مقــام نظارتــی اســت، از ایــن روی وجــود و عــدم ایــن مرجــع مــی توانــد ممیــزه 
ــا کــه هــر جــا نظــارت  ای بــراى تشــخیص ایــن دو نظــارت از هــم باشــد.به ایــن معن
اطاعــی باشــد، یــك مرجــع صاحیــت دار، نیــز پیــش بینــی شــده تــا ناظــر تخلفــات را 
بــه آن گــزارش کنــد و تصمیــم مقتضــی را آن مرجــع اتخــاذ کند.بررســی قانون اساســی، 
بــه خصــوص اصولــی کــه بــر اســاس آن، یــك ســازمان نظارتــی نهادینــه مــی شــود، مــی 

توانــد در تبییــن نــوع و ماهیــت نظــارت شــوراى نگهبــان مــا را رهنمــون شــود.
بــر اســاس اصــل 156 قانــون اساســی، نظــارت بــر حســن اجــراى قوانیــن از وظایــف 
قــوه ى قضاییــه مــی باشــد.براى انجــام ایــن وظیفــه، خــود قانــون اساســی ترتیبــی را 

قایــل شــده اســت.
نظــارت بــر حســن اجــراى قوانیــن در محاکــم و نیز نظارت بر حســن اجــراى قوانین در 
دســتگاه هاى اجرایــی بــه ترتیــب بــه عهــده ى دو نهــاد، دیــوان عالــی کشــور و ســازمان 
بازرســی کل کشــور قــرار داده شــده اســت.این دو نهــاد، در ایفــاى وظیفــه ى خــود، 
اختیاراتــی را بــر اســاس قانونــی کــه مصــوب مجلــس بــوده و بــه تأییــد شــوراى نگهبــان 
نیــز رســیده بــر عهــده دارند.ایــن دو نهــاد حســن اجــراى قوانیــن را در حوزه هــاى 
کارى مخصــوص بــه خــود بررســی کــرده و در صــوت مشــاهده ى مــوارد خــاف هیــچ 
وظیفــه ى دیگــرى غیــر از اطــاع بــه مقــام مســؤول نــدارد.آن مقــام مســؤول و نهــاد 
ذى صــاح وظیفــه رســیدگی و ترتیــب اثــر بــه گــزارش ایــن دو نهــاد را بــه عهــده دارد.
در بقیــه ى نهادهــای نظارتــی مطــرح در قانــون اساســی یــا قوانیــن عــادى نیــز بــا ایــن 
ممیــزه مــی تــوان ماهیــت، نــوع و چگونگــی نظــارت را تشــخیص داد.بــه عبارتــی بــا 
ایــن مــاك نــوع نظــارت در نظــارت مجلــس بــر برخــی از اعمــال قــوه ى مجریــه و یــا 
نظــارت شــوراى متشــکل از نماینــدان قــواى ســه گانــه بــر صــدا و ســیماى جمهــورى 

اســامی ایــران بــر اســاس اصــل 175 بــه وضــوح قابــل تشــخیص اســت.
حــال کــه مــاك تشــخیص نظارت هــاى اطاعــی و اســتصوابی از هــم مشــخص شــد، بــا 
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همیــن مــاك وقتــی بــه بررســی و تشــخیص نــوع نظــارت شــوراى نگهبــان می نگریــم، 
مشــاهده مــی کنیــم کــه قانــون اساســی هیــچ نهــاد ذى صــاح و مســؤولی را در کنــار 
مقــام ناظــر بــر انتخابــات )شــوراى نگهبــان( پیــش بینــی نکــرده اســت تــا در صــورت 
مشــاهده ى تخلــف نهــاد ناظــر بــه آن مقــام مســؤول اطــاع دهــد و آن مقــام رســیدگی 
کند.بــه ایــن ترتیــب پــی مــی بریــم کــه نظــارت شــوراى نگهبــان بــر انتخابــات چیــزى 
غیــر از نظــارت اســتصوابی نخواهــد بود.بنابرایــن می تــوان نتیجــه گیــری کــرد کــه نــوع 

نظــارت شــوراى نگهبــان بــر انتخابــات اســتصوابی می باشــد.1

1. فــرج اهلل هدایــت نــا و محمــد هــادى کاویانــی، بررســی فقهــیـ  حقوقــی شــوراى نگهبــان، )قــم: پژوهشــگاه فرهنــگ 
و اندیشــه اســامی، 1380(، ص 230 ـ 231.
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شورای نگهبان چند نفر است؟ وظایف آن چیست؟ 

الف( فلسفه وجودی شورای نگهبان:

دالیلــی کــه بــه خاطــر آن، تدویــن کننــدگان قانــون اساســی نهــادی ایــن چنینــی را پــی 
ریــزی کــرده انــد عبــارت از مــوارد ذیــل می باشــد:

اســامی بــودن قوانیــن: براســاس اصــل یکــم قانــون اساســی نظــام سیاســی حاکــم بــر 
ایــران، اســامی اســت و بدیهــی تریــن چیــز بــرای اســامی بــودن و اســامی کــردن یــك 
نظــام سیاســی، قوانیــن و مقــررات موضوعــه در آن نظــام اســت. بــه ایــن منظــور اصــل 
چهــارم قانــون اساســی بــرای مطابقــت قوانیــن و مقــررات بــا موازیــن شــرعی نهــادی 
بــه نــام شــورای نگهبــان را پیــش بینــی کــرده اســت. وجــود ایــن نهــاد از چنــد جهــت 

مــورد لــزوم اســت؛
یکــی آن کــه، فقهــا در مســائل مختلــف بنابــر اســتنباط شــخصی خودشــان اختــاف 
نظــر دارنــد، بــه نحــوی کــه تبعیــت از همــه آن هــا در مســائل فقهــی موجــب هــرج و 
 و 

ً
مــرج و اختــال نظــام میشــود. از طرفــی تشــخیص اســامی بــودن قوانیــن مشــخصا

 بــه عهــده عالمــان فقــه میباشــد.
ً
انحصــارا

بنابرایــن الزم اســت، نهــادی پیــش بینــی شــود تــا بنابــر رویــه ای خــاص و مشــخص بــه 
ایــن مهــم رســیدگی کنــد و نظریــه او قــول فصــل و ســخن آخــر باشــد.

ــد  ــات مجلــس بای ــه مصوب ــون اساســی کلی ــی قان ــر پیــش بین دیگــر آنکــه، چــون بناب
بــه تأییــد شــرعی و قانونــی ایــن نهــاد برســد و ایــن طــور نیســت کــه )ماننــد شــورای 
قانــون اساســی فرانســه( فقــط برخــی از مصوبــات خــاص پارلمــان بــه تأییــد آن شــورا 
برســد، بنابرایــن جمعــی متشــکل و آمــاده و صاحیتــدار مــورد لــزوم اســت، تــا بــه ایــن 
 در مجلــس بــه تصویــب می رســد، مــورد 

ً
ترتیــب حجــم عظیمــی از مصوبــات کــه دائمــا

رســیدگی قــرار گرفتــه و مغایــرت یــا عــدم مغایــرت آن هــا را بــا شــرع و قانــون اساســی 
اعــام کنــد.

حاکمیــت والیــت فقیــه: نظــر بــه حاکمیــت نظــام والیــی بــر جمهــوری اســامی ایــران 
و ایــن کــه مشــروعیت دینــی و فقهــی نظــام جمهــوری اســامی برآمده از مقــام والیت 



یضــه انتخابات 404فر یضــه انتخابات 404فر

فقیــه اســت، از ایــن رو الزم اســت ایــن اصــل در تمــام اندام هــا و قــوای حکومتــی 
جریــان یابــد. مــا جریــان ایــن امــر را در قــوه مجریــه بــه لحــاظ مســأله تنفیــذ حکــم 
ریاســت جمهــوری1 و در قــوه قضاییــه بــه صــورت نصــب مقــام اصلــی آن، یعنــی 
ریاســت قــوه قضاییــه2 می بینیــم، امــا در مجلــس شــورای اســامی، بــا توجــه بــه ایــن 
کــه همــه اعضــای آن، منتخــب ملــت هســتند و نیــز بنابرایــن اســت کــه ایــن ســاختار بــا 
ویژگــی منتخــب بــودن بــه قــوت خــودش باقــی بمانــد، چنیــن چیــزی را نمــی بینیــم.
لــذا معقولتریــن مســیری کــه بــرای جریــان مشــروعیت دینــی در قــوه قانونگــذاری بــه 
نظــر میرســد، نظــارت نهــادی اســت منســجم کــه حداقــل عــده ای از اعضــای آن، 
مســتقیما منصــوب رهبــری باشــند. بــه ایــن ترتیــب رهبــری بــا نصــب شــش فقیــه واجــد 
شــرایط از طریــق شــورای نگهبــان نظــارت عالیــه خــودش را بــر مصوبــات مجلــس 

ــد.3 اعمــال می کن
حراســت از قانــون اساســی: قانــون اساســی بــه عنــوان عالــی تریــن ســند حقوقــی کــه 
ــوان قانــون مــادر و اصلــی  ــه عن ــد ب در آن هندســه حکومتــی ترســیم شــده اســت بای
مــورد اجــرا قــرار گیــرد. کاملتریــن نحــوه اجــرای قانــون اساســی بــه خصــوص در بخــش 
مربــوط بــه حاکمیــت قــوای حکومتــی عمــل بــه موازیــن آن توســط خــود نهادهــای 
حکومتــی اســت، بــه ایــن معنــا کــه بایــد همــه اعمــال نهادهــای حکومتــی منطبــق بــر 
آن باشــد، از مهــم تریــن بخشــهای قــوای حاکمیــت قــوه قانونگــذاری اســت کــه بــر 
ایــن مبنــا بایــد منطبــق و مطابــق بــا قانــون اساســی باشــد. بــه همیــن دلیــل در تمــام 
نظامهــای سیاســی بخشــهایی از حکومــت بــرای اجــرا و انطبــاق اعمــال حکومتــی بــر 
قانــون اساســی پیــش بینــی شــده اســت. در جمهــوری اســامی ایــران شــورای نگهبــان 
وظیفــه اجــرا و نظــارت بــر اجــرای قانــون اساســی را در بخــش تقنیــن بــه عهــده دارد.

1. اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، بند نهم.
2. اصل یکصدو دهم قانون اساسی، بند ششم.

3. امــام خمینــی؟هر؟ در ایــن بــاره چنیــن میفرماینــد:« واضــح اســت کــه حکومــت بــه جمیــع شــؤون آن و ارگان هایــی 
کــه دارد تــا از قبــل شــرع مقــدس و خداونــد تبــارك و تعالــی شــرعیت پیــدا نکنــد، اکثــر کارهــای مربــوط بــه قــوه مقننــه 
و قضائیــه و اجرایــی بــدون مجــوز شــرعی خواهــد بــود و دســت ارگانهــا کــه بایــد بــه واســطه شــرعیت آن هــا بــاز باشــد، 
بســته میشــود و اگــر بــدون شــرعیت الهــی کارهــا را انجــام دهنــد، دولــت بــه جمیــع شــؤونه طاغوتــی و محــّرم خواهــد 

بــود. امــام خمینــی، صحیفــه نــور، ج 17 ص 103.
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شــورای نگهبــان وظایــف دیگــری نیــز بــر عهــده دارد، لکــن فلســفه وجــودی آن همــان 
اســت کــه بــدان اشــاره شــد. بنابرایــن علــت اصلــی تشــکیل شــورای نگهبــان در ســه 
خصیصــه »اســامیت«، »والیــت فقیــه« و »حراســت از قانــون اساســی« نهفتــه اســت 
و ظایفــی چــون نظــارت بــر انتخابــات و تفســیر قانــون اساســی در درجــه بعــدی قــرار 

دارنــد.1
بــه هــر حــال می تــوان گفــت: حاکمیــت احــکام، فرامین و دســتورات شــریعت مقدس 
اســام بــر جمیــع مقــررات و قوانیــن کشــور از مهمتریــن و خدشــه ناپذیرتریــن اصــول 
کــه بــه عنــوان  نظــام جمهــوری اســامی ایــران می باشــد. بعــاوه قانــون اساســی 
میثــاق جامعــه اســامی ایــران و محــور اتحــاد و یکپارچگــی و اســاس تشــکیات و 
حکومــت محســوب میشــود و اکثریــت قاطــع ملــت ایــران آن را پذیرفتــه انــد نیــز 
بایــد بــه عنــوان شــاخص اصلــی قوانیــن و میــزان و محــك ســنجش قوانیــن و مصوبــات 
مجلــس مقننــه باشــد و هیچکــس و هیــچ مقامــی حــق تخطــی و انحــراف از اصــول آن 

را نداشــته باشــد.
بــر همیــن اســاس بــرای جلوگیــری از هــر گونــه انحــراف و تخلــف از احــکام شــریعت 
اســام و اصــول قانــون اساســی وجــود مرجعــی صاحیتــدار کامــًا منطقــی و معقــول 

میباشــد.2
بــرای تأمیــن ایــن مهــم، قانــون اساســی در اصــل 91 میگویــد: »بــه منظــور پاســداری از 
»احــکام اســام« و »قانــون اساســی« از نظــر عــدم مغایــرت مصوبــات مجلــس شــورای 
ــن  ــدرج در همی ــب من ــا ترکی ــان )ب ــام شــورای نگهب ــه ن ــا آن هــا، شــورایی ب اســامی ب

اصــل( تشــکیل میشــود...”

1. ر.ك: فــرج اهلل هدایــت نیــا و محمدهــادی کاویانــی، بررســی فقهــی ـ حقوقــی شــورای نگهبــان، )قــم: پژوهشــگاه 
فرهنــگ و اندیشــه اســامی،1380( ص 68-66.

دکتر قاسم شعبانی، حقوق اساسی، )تهران: اطاعات، 1381، چاپ یازدهم( ص 172.
2. همان، ص 174-173.
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ب( تركیب و كیفیت انتخاب اعضای شورای نگهبان:

اعضــای شــورای نگهبــان از دو گــروه متمایــز تشــکیل شــده کــه بعضــا دارای اختیــارات 
و صاحیتهــای جداگانــه ای میباشــند. ایــن دو گــروه عبارتنــد از: 1. فقهــای شــورای 

نگهبــان 2. حقوقدانــان شــورای نگهبــان
فقهــای شــورای نگهبــان، مرکــب از 6 نفــر از فقهــا کــه ضمــن دارا بــودن صفــت عدالــت 
 از جانــب شــخص 

ً
گاه بــه مقتضیــات زمــان و مســائل روز نیــز باشــند، مســتقیما بایــد آ

رهبــر )ولــی فقیــه( انتخــاب و در ایــن ســمت منصــوب می گردنــد. بنابرایــن بــا توجــه 
بــه شــرایط و نحــوه انتصــاب آن هــا )طبــق بنــد اصــل 91( تردیــد در صاحیــت آن هــا 

روا نیســت.
گــروه دوم از اعضــای شــورای نگهبــان یعنــی 6 نفــر از حقوقدانــان برجســته ای کــه در 
یکــی از رشــته هــای حقوقــی تبحــر داشــته باشــند، از میــان حقوقدانــان مســلمانی کــه 
بــه وســیله رئیــس قــوه قضاییــه بــه مجلــس معرفی شــده و توســط نماینــدگان مجلس 
انتخــاب می شــوند بخــش دیگــر ایــن نهــاد را تشــکیل داده و ایــن مجموعــه بــرای 
مــدت 6 ســال انتخــاب میشــوند کــه تنهــا در اولیــن دوره پــس از گذشــت ســه ســال 
نیمــی از هــر دو گــروه بــه قیــد قرعــه بــر کنــار شــده و اعضــای جدیــد بــه جــای آن هــا 
منصــوب میگردنــد کــه ایــن امــر بــا توجــه بــه اینکــه دوره نمایندگــی مجلــس 4 ســال 
می باشــد از آن جهــت مفیــد اســت کــه در هیــچ زمانــی بــا فــرض وجــود مجلــس فاقــد 
شــورای نگهبــان نخواهیــم بــود هــر دوره کــه نیمــی از اعضــای شــورای نگهبــان عــوض 
می شوند،ســبب می شــود کــه نیــم باقیمانــده تجــارب و اندوختــه هــای گذشــته خــود 
را بــه اعضــای جدیــد منتقــل نمــوده و ایــن امــر در کیفیــت رســیدگی به طرحهــا و لوایح 

 مفیــد و مؤثــر خواهــد بــود.
ً
قطعــا

 طبــق آییــن نامــه داخلــی شــورای نگهبــان، هــر یــك از اعضــاء در صورتــی کــه 
ً
ــا ضمن

بخواهنــد از ســمت خــود اســتعفا دهنــد بایــد ضمــن انجــام مراحلــی کــه آییــن نامــه 
 اســتعفانامه خــود را از طریــق دبیــر شــورای نگهبــان 

ً
مزبــور مقــرر کــرده اســت، نهایتــا

بــه رهبــر و اســتعفاءنامه اعضــای حقوقــدان شــورای نگهبــان از طریــق دبیــر شــورا بــه 
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رئیــس قــوه قضاییــه و نیــز بــه مجلــس شــورای اســامی تســلیم گــردد.1

ج ( وظایف و صالحیتهای شورای نگهبان:

وظایــف و صاحیتهــای شــورای نگهبــان دو نــوع اســت، نــوع اول کــه مختــص فقهــای 
شــورای نگهبــان میباشــد و نــوع دوم کــه از وظایــف جمــع 12 نفــره اعضــای شــورای 

نگهبــان اســت.

وظایف خاص فقهای شورای نگهبان:

بــه موجــب اصــول 4، 72، 91، 96 قانــون اساســی پاســداری از احــکام اســام و 
تطبیــق قوانیــن عــادی بــا شــرع مقــدس اســام بــه عهــده فقهــای شــورای نگهبــان 
میباشــد کــه بــا توجــه بــه اصــل 96 تشــخیص و عــدم مغایــرت مصوبــات مجلــس بــا 

احــکام اســام بــا اکثریــت فقهــای شــورای نگهبــان می باشــد. 
تشــخیص و مغایــرت و یــا عــدم مغایــرت تصویبنامه هــا و آییننامــه هــای دولتــی کــه 
 بــه 

ً
بــه دیــوان عدالــت اداری ارجــاع داده می شــوند )بــه موجــب اصــل 170( نهایتــا

ــان میباشــد کــه براســاس مــاده 25 قانــون دیــوان عدالــت اداری، ایــن  شــورای نگهب
دیــوان موظــف اســت چنانچــه شــکایتی مبنــی بــر مخالفــت بعضــی از تصویبنامه هــا 
یــا آییــن نامــه هــای دولتــی بــا مقــرارات اســامی مطــرح گــردد، شــکایت را بــه شــورای 
نگهبــان ارجــاع داده و در صورتــی کــه شــورای نگهبــان طبــق اصــل 4 قانــون اساســی 
خــاف شــرع بــودن آن را تشــخیص دهــد، دیــوان حکــم ابطــال آن را صــادر مینمایــد.
تهیــه و تصویــب قانــون مربــوط بــه تعــداد و شــرایط خبــرگان، کیفیــت انتخــاب آن هــا 
و آییــن نامــه داخلــی جلســات آنــان کــه بــرای نخســتین دوره بایــد بــه وســیله فقهــای 
 بــه تصویــب رهبــر 

ً
شــورای نگهبــان انجــام شــود و بــا اکثریــت آرا تصویــب و نهایتــا

انقــاب برســد.)اصل 108(
در صــورت فــوت یــا کنــاره گیــری یــا عــزل رهبــر، خبــرگان، موظفنــد، در اســرع وقــت 

1. همان، ص 174.
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ــر،  ــگام معرفــی رهب ــا هن ــد و ت ــد اقــدام کنن ــر جدی ــه تعییــن و معرفــی رهب نســبت ب
شــورایی مرکــب از رئیــس جمهــور، رئیــس قــوه قضاییــه و یکــی از فقهــای شــورای 
نگهبــان بــه انتخــاب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، همــه وظایــف رهبــری را بــه 
طــور موقــت بــه عهــده میگیــرد و چنانچــه در ایــن مــدت یکــی از آنــان بــه هــر دلیلــی 
نتوانــد انجــام وظیفــه نمایــد، فــرد دیگــری بــه انتخــاب مجمــع بــا حفــظ اکثریت فقها 

ــه جــای وی منصــوب می گــردد. )اصــل 111( در شــورا ب

وظایف و صالحیت های نهاد شورای نگهبان

تشــخیص مطابقــت و عــدم انطبــاق قوانیــن عــادی و مصوبــات موقتــی و آزمایشــی 
 پاســداری از اصــول قانــون اساســی بــا 

ً
منــدرج در اصــل 85 بــا قانــون اساســی و نهایتــا

شــورای نگهبــان می باشــد.)اصل 85، 91، 94، 96(
تفســیر قانــون اساســی برعهــده شــورای نگهبــان اســت و فقــط بــا تصویــب ســه چهــارم 

مجمــوع اعضــای شــورای نگهبــان انجــام میشــود. )طبــق اصــل 98(
کاندیداهــای ریاســت جمهــوری از حیــث واجــد بــودن شــرایط  تأییــد صاحیــت 

قانونــی. )طبــق بنــد 9 اصــل 110(
حضــور اختیــاری در جلســات مجلــس شــورای اســامی هنــگام مذاکــره دربــاره لوایــح و 

طرحهایــی کــه در دســتور کار مجلــس قــرار دارنــد. )اصــل 97(
حضــور الزامــی در مجلــس »هنگامــی کــه طــرح بــا الیحــه فــوری در دســتور کار مجلــس 

قــرار دارد. )اصــل 97(
ــه مســائل  ــی مجلــس ک ــان در جلســات غیرعلن حضــور الزامــی اعضــای شــورای نگهب
 جلســه مزبــور اواًل در 

ً
کار مجلــس بــوده و ضمنــا بســیار مهــم و امنیتــی در دســتور 

شــرایط اضطــراری و بــرای رعایــت مصالــح امنیتــی بــه طــور غیرعلنــی تشــکیل شــده 
 بــه تقاضــای رئیــس جمهــور یــا یکــی از وزراء و یــا ده نفــر از نماینــدگان 

ً
باشــد و ثانیــا

ــان الزامــی  ــن فرضــی حضــور اعضــای شــواری نگهب ــه در چنی تشــکیل شــده باشــد. ک
اســت و مصوبــات مجلــس هــم بــا فــرض حضــور و تأییــد شــورای نگهبــان و تصویــب 

ســه چهــارم کل نماینــدگان معتبــر می باشــد. )اصــل 69(
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حضــور الزامــی در مراســم تحلیــف رئیــس جمهــور کــه بــا حضــور رئیــس قــوه قضاییــه 
و نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در محــل مجلــس برگــزار میشــود. لــذا براســاس 
اصــل 121 بــدون حضــور شــورای نگهبــان مراســم تحلیــف انجــام نخواهــد شــدو البتــه 
بدیهــی اســت کــه ایــن امــر بــرای اعضــای شــورای نگهبــان اختیــاری نیســت بلکــه 

ــاری و الزم اســت. اجب
عضویــت اعضــای شــورای نگهبــان در شــورای بازنگــری قانــون اساســی کــه طبــق اصــل 
177 تشــکیل میگــردد از دیگــر صاحیــت هایــی اســت کــه براســاس قانــون بــرای 

اعضــای شــورای نگهبــان پیــش بینــی شــده اســت.
ــه در  ــات اســت ک ــر انتخاب ــان نظــارت ب ــارات شــورای نگهب ــن اختی یکــی از مهــم تری
ایــران برگــزار می گــردد. بــه موجــب اصــل 99 قانــون اساســی شــورای نگهبــان نظــارت 
بــر انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری، ریاســت جمهــوری، مجلــس شــورای اســامی و 

مراجعــه بــه آرای عمومــی و همــه پرســی را بــر عهــده دارد.1

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

قانون اساسی جمهوری اسامی ایران
دکتر قاسم شعبانی، حقوق اساسی، )تهران: اطاعات، 1381(

کاویانــی، بررســی فقهــی ـ حقوقــی شــورای  فــرج الــه هدایــت نیــا و محمدهــادی 
نگهبــان )قــم: فرهنــگ و اندیشــه اســامی، 1380(

1. همان، ص 176-175.
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عدم وجود نظارت استصوابی چه عواقبی دارد؟ 
عــدم وجــود نظــارت اســتصوابی عواقــب و پیامدهــای متعــددی را بــه دنبــال 

دارد کــه در ذیــل بــه اهــم آن هــا اشــاره می گــردد:
فقــدان مرجــع قانونــی بــرای کنتــرل اعمــال مجریــان انتخابــات: بــرای برطــرف کــردن 
اشــتباهات یــا ســوء اســتفاده های احتمالــی نهــاد اجرایــی، کنتــرل اعمــال مجریــان و 
همچنیــن پاســخگویی بــه شــکایات و اعتراضــات داوطلبــان از مجریــان انتخاباتــی، 
قانــون اساســی نهــاد ناظــری بــه عنــوان مرجــع رســمی ناظــر بــر انتخابــات و تشــخیص 
صاحیــت نامزدهــا و عملکــرد جریــان انتخاباتــی تعییــن کــرده اســت. ایــن نهــاد ناظــر 
شــورای نگهبــان اســت و در قانــون نهــاد یــا شــخص دیگــری بــه عنــوان ناظــر یــا نهــادی 
کــه شــورای نگهبــان بــه آن گــزارش بدهــد بــه آن معرفــی نشــده اســت، پــس تنهــا 
ناظررســمی و قانونــی همیــن شــورای نگهبــان اســت و نظــارت عقایــی بــر رأی گیــری 
و تشــخیص صاحیــت داوطلبــان، اقتضــای تأییــد، رّد و ابطــال عملــی و مؤثــر را دارنــد 
ــل تحقــق اســت و در صــورت  ــب نظــارت اســتصوابی قاب ــا در قال ــی تنه ــن ویژگ و ای
حــذف چنیــن نظارتــی، راه بــرای اشــتباهات یــا ســوء اســتفاده های مجریــان انتخابــات 

بــاز می شــود و ایــن گونــه اعمــال افزایــش می یابــد.
ــری: بدیهــی اســت کــه هیــچ  ــز تصمیم گی ــه مراک وارد شــدن افــراد فاقــد صاحیــت ب
جنــاح و گــروه سیاســی در درون نظــام، وجــود نــدارد کــه قائــل بــه نظــارت نباشــند 
و ســابقه عملکــرد برخــی از مخالفــان کنونــی نظــارت اســتصوابی نشــان می دهــد 
 از آن دفــاع 

ً
کــه خــود بــه هنــگام تصــدی امــور، چنیــن نظارتــی را اعمــال و شــدیدا

می کردنــد. اّمــا برخــی از همیــن افــراد هــم اکنــون بــه دلیــل انگیزه هــای سیاســی و 
جناحــی بــدون درنظــر گرفتــن منافــع دینــی و ملــی، جهــت تأمیــن منافــع گروهــی و 
 بــه دلیــل 

ً
 شــخصی خــود بــه دنبــال قــرار دادن افــراد فاقــد صاحیــت و صرفــا

ً
احیانــا

ــری و مناصــب سیاســی  ــا آن هــا، در جایگاه هــای مهــم تصمیم گی ــودن ب ــروه ب هــم گ
هســتند و بــه همیــن علــت از در مخالفــت بــا نظــارت اســتصوابی در می آیــد و بــه 
دنبــال حــذف یــا از خاصیــت انداختــن آن هســتند و از ایــن رهگــذر اهــداف حزبــی و 
اغــراض سیاســی خــود را بــرآورده می ســازند کــه در بســیاری از مواقــع بــا منافــع ملــی و 
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مصلحــت عمومــی در تعــارض می باشــند. بنابرایــن حــذف نظــارت اســتصوابی ورود 
ــد. ــز سرنوشت ســاز نظــام تســهیل می کن ــرادی را در مراک ــن اف چنی

سســت کــردن و منــزوی ســاختن اســامیت نظــام: هــر نظامــی بســته بــه نــوع نگــرش 
و ایدئولــوژی خــود و همیــن طــور بــر اســاس قانــون اساســی، بــه تعریــف شــرایط 
می پــردازد. در کشــور مــا کــه نظــام اســامی حاکــم اســت و مطابــق اصــل چهــارم 
ــر اســاس موازیــن شــرع مقــدس  ــد ب ــه قوانیــن مصــوب کشــور بای ــون اساســی1 کلی قان
اســام باشــد. حــذف نظــارت اســتصوابی موجــب کمرنــگ شــدن جنبــه اســامیت 
کــه در اثــر  نظــام می گــردد، زیــرا وجــود چنیــن نظارتــی احتمــال حــذف شــرایطی 
داشــتن ویژگــی اســامی نظــام بــرای داوطلبــان انتخاباتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت، 
را بــه دنبــال دارد. و بــه همیــن علــت اســت کــه مخالفیــن بــا حاکمّیت اســام و احکام 
ــت  ــت از جمهوری ــا طــرح شــعار حمای ــه ب ــد ک ــی آنن ــر کشــور در پ حیات بخــش آن ب
نظــام بــه سســت کــردن اســامیت آن بپــردازد و در همیــن راســتا بــه مخالفــت بــا 

نظــارت اســتصوابی می پــردازد.
عدم امکان احراز صاحیت نامزدهای انتخاباتی از طرف مردم به طور مستقیم:

بدیهــی اســت کــه مــردم در انتخابهــای مختلــف بایــد از بیــن نامزدهــای متعــدد،  
آن هایــی را کــه صاحیــت بیشــتری دارنــد، بــرای ســپردن مســئولیت بــه آن هــا برگزیننــد 
و در صــورت فقــدان نهــادی بــا اختیــار نظــارت اســتصوابی کــه صاحیــت کاندیدهــا 
را مشــخص و بــرای مــردم اعــام نمایــد، خــود مــردم بایــد بــه ایــن امــر اقــدام نماینــد 
و ایــن عمــل ناممکــن می باشــد زیــرا کــه تحقیــق و جســتجو خــود افــراد در میــان 
ــروی  ــد صــرف وقــت و نی ــادی داوطلــب و احــراز شــرایط در آن هــا، نیازمن تعــداد زی
فــراوان اســت کــه بــا وجــود گرفتاری هــا و مشــغله های افــراد غیرممکــن و یــا حداقــل 
ــان ســوء ســابقه  ــرای احــراز اینکــه داوطلب ــه ب ــوان نمون ــه عن بســیار مشــکل اســت. ب
کیفــری ندارنــد، نیــاز بــه مراجعــه فــراوان و وجــود دســتگاه پاســخگوی بســیار فعــال 

1.  اصــل چهــارم قانــون اساســی: »کلیــه قوانیــن و مقــررات مدنــی، جزائــی، مالــی، اقتصــادی، اداری، فرهنگــی، 
نظامــی، سیاســی ویــژه اینهــا بایــد بــر اســاس موازیــن اســامی باشــد. ایــن اصــل بــر اطــاق یــا عمــوم همــه اصــول قانــون 

اساســی و مقــررات دیگــر حاکــم اســت و تشــخیص ایــن امــر بــه عهــده  فقهــای شــورای نگهبــان اســت.«
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اســت کــه عملــی شــدن احــراز همیــن یــك شــرط بــا توجــه بــه تعــداد مراجعیــن ماههــا 
ــان  ــه صاحب ــی نشــان داده اســت ک ــه خوب ــه ب ــن تجرب ــر ای طــول می کشــد. عــاوه ب
پــول، امکانــات و تبلیغــات، عمــًا درچنیــن وضعیــت موفق ترنــد و می تواننــد بــا 
عوام فریبــی، و تبلیغــات جــذاب کار را از مســیر صحیــح خــارج و خــود یــا داوطلبــان 
موردنظــر خــود را بــدون داشــتن صاحیت هــای الزم راهــی مجالــس یــا مناصــب 

تصمیم گیــری و اجرایــی کنــد.
ــی  ــه آزادی انتخــاب مــردم زمان ــن آزادی انتخــاب مــردم: مســلم اســت ک ــن رفت از بی
میســر می گــردد کــه حقــوق آن هــا تأمیــن گــردد، بــه عبارتــی مــردم هــر جــا کــه بداننــد 
حقوقشــان راحت تــر تأمیــن شــده اســت، آزادی بیشــتری دارنــد و هــر وقــت کــه دچــار 
تردیــد و ابهــام نگرانــی بیشــتری باشــند از آزادی کمتــری برخــوردار خواهنــد بــود و 
ــت  ــه صاحی ــه انســان ب ــری ک ــان مجموعــه ده نف ــش در می ــه گزین بدیهــی اســت ک
تمامــی آن هــا و در نتیجــه تضمیــن حقــوق خــود بــا انتخــاب هــر یــك از آن هــا اطمینــان 
دارد، بســیار راحت تــر و بهتــر از گزینــش در میــان مجموعــه ای چنــد ده نفــری اســت 
کــه شــناخت و تضمینــی بــرای افــراد وجــود نــدارد. بنابرایــن وجــود نظارت اســتصوابی 
در حقیقــت مشــاور و یــاور مــردم در انتخــاب بهتــر، آزادانه تــر و بــدور از تردیدهــا و 

نگرانی هــا اســت.
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قانــون مبــارزه بــا اســتفاده از امکانــات عمومــی و دولتــی بــه نفــع جنــاح یا فرد 
خاصــی در انتخابــات چیســت و چــه می گوید؟ 

در کتــاب قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری اســامی 
ایــران تدویــن آقــای جهانگیــر منصــوری چنیــن آمــده اســت:

بــه منظــور تضمیــن برخــورداری یکســان نامزدهــای ریاســت جمهــوری از امکانــات 
دولتی کمیســیونی بنام کمیســیون بررســی تبلیغات انتخابات در وزارت کشــور بنا به 

دعــوت وزیــر کشــور تشــکیل می شــود.1
اعضای بررسی کمیسیون تبلیغات عبارتند از: 

دادستان کل کشور یا نماینده او
وزیر کشور یا نماینده او

مدیر عامل صدا و سیما یا نماینده او2
تبصــره: شــورای نگهبــان می توانــد یــك نفــر از میــان اعضــای خــود یــا از خــارج بــه 

منظــور کار کمیســیون مزبــور تعییــن نمایــد.
ماده 64: برنامه تبلیغات از صدا و سیما باید ضبط شود.

مــاده 65: نامزدهــای ریاســت جمهــوری کــه صاحیــت آنــان توســط شــورای نگهبــان 
تأییــد و اســامی آن هــا از طــرف وزارت کشــور اعــام می گــردد هــر یــک حق دارنــد 
ــه  ــرای معرفــی و ارائ ــران ب ــه طــور مســاوی از صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ای ب

ــد. برنامه هــای خــود اســتفاده نماین
وســائل  از  اســتفاده  ریاســت جمهــوری  انتخابــات  مقــررات  و  قوانیــن  مــاده 68: 
و امکانــات وزارت خانه هــا و ادارات و شــرکت هــای دولتــی و مؤسســات وابســته 
ــه هــر مقــدار( اســتفاده  ــه دولــت و نهادهــا و مؤسســات کــه از بودجــه عمومــی )ب ب
ــوده و  ــوع ب ــور ممن ــات مزب ــار گذاشــتن وســائل و امکان ــن در اختی ــد و همچنی می کنن

مرتکــب، مجــرم شــناخته می شــود.
تبصــره 1: مؤسســات و نهادهایــی کــه دارائــی آنــان از امــوال عمومــی اســت هماننــد 

1. ماده 62، قوانین و مقررات مربوطه به انتخابات ریاست جمهوری، منصوری، جهانگیر.
2. ماده 63، همان.
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بنیــاد مســتضعفان مشــمول مــاده فــوق اســت.
تبصــره 2: ادارات و ارگانهــا و ســازمانهای دولتــی و نهادهــا بــا ذکــر ســمت خــود حــق 

ندارنــد لــه یــا علیــه هیــچ یــك از نامزدهــای انتخاباتــی اعامیــه یــا اطاعیــه بدهنــد.
مــاده 69: الصــاق اعامیــه یــا عکــس بــر روی عائــم راهنمائــی و رانندگــی و تابلوهــای 
بیمارســتان و مــدارس و ســایر مؤسســات آموزشــی دولتــی یــا وابســته بــه دولــت ممنــوع 

می باشــد.
بنیــان گــذار جمهــوری اســامی ایــران حضــرت امــام خمینــی در خصــوص اســتفاده از 

امــوال عمومــی یــا دولتــی در انتخابــات چنیــن می فرماینــد:
کــس اجــازه نمــی دهــم تــا از ســهم مبــارك  اینجانــب بــه هیــچ وجــه و بــه هیــچ 
امــام؟ع؟و یــا از امــوال دولــت و امــوال دفاتــر و ســازمانها و مجامــع و امــوال عمومــی 

کننــد )66/4/10 – صحیفــه نــور، ج 20، ص 101( خــرج انتخابــات 

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

کتــاب قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه انتخابــات )ریاســت( جمهــوری اســامی ایــران، 
تدویــن جهانگیــر منصــور – چــاپ: تهــران ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت فرهنــگ 

و ارشــاد اســامی ســال 1381.



استفتائات انتخاباتی  نظارت، تضمین سالمت انتخابات415415

مراد از نظارت استصوابی شورای نگهبان چیست؟ 
کــه شــورای نگهبــان نظــارت بــر  در اصــل 99 قانــون اساســی آمــده اســت 
انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری، ریاســت جمهــوری، مجلــس شــورای اســامی و 
مراجعه به آراء عمومی و همه پرســی را به عهده دارد.مشــخص نیســت که این نوع 
نظــارت چــه نــوع نظارتــی اســت؟ آیــا اســتصوابی اســت یــا اســتطاعی یــا انضباطــی؟ 
از جهــت دیگــر مشــخص نیســت کــه آیــا ایــن نظــارت تمــام مراحــل انتخابات را شــامل 
می شــود یــا خیــر؟ آیــا اقدامــات قبــل از انتخابــات ماننــد تأییــد یــا رّد کاندیداهــا را نیــز 
ــر اســاس  ــا نــه؟ بــه دلیــل وجــود ایــن ابهامــات شــورای نگهبــان کــه ب شــامل اســت ی
اصــل 98 قانــون اساســی تفســیر اصــول ایــن قانــون را بــا تصویــب ســه چهــارم اعضــاء 
خــود انجــام می دهــد در تاریــخ 1370/3/1 در جــواب بــه نامــه رئیــس هیئــت مرکــزی 
نظــارت شــورای نگهبــان بــر انتخابــات، نظــارت مذکــور در اصــل 99 قانــون اساســی را 
اســتصوابی دانســت و آن  را شــامل تمــام مراحــل اجرایــی انتخابــات از جملــه تأییــد و 

رد صاحیــت کاندیداهــا اعــام کــرد.1
شــورای نگهبــان در ایــن تفســیر خــود نظــارت اســتصوابی را تعریــف نکــرده  اســت 
ــات و  ــر انتخاب ــن نظــارت ب ــان در اعمــال ای ــه عملکــرد شــورای نگهب ــا توجــه ب ــا ب ام
ــا حــدودی بــه  ــز مــواردی از قانــون مدنــی کــه اشــاره بــه تصویــب دارد می تــوان ت نی
منظــور از ایــن نــوع نظــارت پــی برد.ابتــدا بایــد نظــارت را تعریــف کرد.لفــظ نظــارت 
گاه بــودن، مراقــب بــودن و مطلــع شــدن اســت، در یکــی از کتــب لغــت  بــه معنــی آ
نظــارت بــه معنــی نظــر کــردن و نگریســتن بــه چیــزی، مراقبــت و در تحــت نظــر و 
دیده بانــی داشــتن کاری بیــان شــده اســت.2 در قانــون مدنــی در بــاب وقــف تحــت 
مــاده 78 آمــده اســت، کــه واقــف می   توانــد بــر متولــی، ناظــر قــرار دهــد کــه اعمــال 
ــا اطــاع او باشــد.همچنین در مــاده 1237 ایــن قانــون آمــده  ــی بــه تصویــب ی

ّ
متول

ــی  ــد بعــد از ماحظــه صــورت دارای ــده او بای ــا نماین ــه:» مدعــی العمــوم ی اســت ک

1. نظــارت اســتصوابی، بــه اهتمــام روابــط عمومــی دفتــر تحکیــم وحــدت، )چــاپ اّول، زمســتان 1379، نشــر افــکار(، 
ص 442.

2. لغــت نامــه، عامــه علی اکبــر دهخــدا، )انتشــارات دانشــگاه تهــران، چــاپ اول پاییــز 1373(، جلــد 13، ص 
.19946
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ــر آن  ــغ ب ــه بال ــی علی ــه ممکــن اســت مخــارج ســالیانه مول ــه، مبلغــی را ک ــی علی مول
گــردد و مبلغــی را کــه بــرای اداره کــردن دارایــی مزبــور ممکــن اســت الزم شــود، معّین 
نماید.قّیــم نمی توانــد بیــش  از مبالــغ مذکــور خــرج کنــد مگــر بــا تصویــب مدعــی 
ــم نمی توانــد  العمــوم.« در اینجــا نظــارت مّدعــی العمــوم اســتصوابی اســت زیــرا قّی
بیشــتر از مبلغــی را کــه مّدعی العمــوم تصویــب کــرده، خــرج کنــد مگــر این کــه مّدعــی 
العمــوم آنــرا تصویــب کند.عــاوه بــر ایــن در مــاده 1242 ایــن قانــون نیــز چنیــن آمــده 
اســت: » قّیــم نمی توانــد دعــوای مربــوط بــه مولــی علیــه را بــه صلــح خاتمــه دهــد 
مگــر بــا تصویــب مّدعــی العمــوم.« در ایــن مــاده نیــز تصویــب مّدعــی العمــوم ضروری 
اســت زیــرا تــا وقتــی کــه مّدعــی العمــوم اجــازه نــداده و تصویــب نکــرده و آن عمــل 
صلــح را صحیــح تشــخیص نــداده اســت قّیــم نمی توانــد ایــن کار را بکند.بنابرایــن در 
ــی میخواهــد انجــام دهــد بایــد تأییــد و تصویــب 

ّ
نظــارت اســتصوابی »امــوری کــه متول

ناظــر را هــم بگیــرد و بــدون تأییــد و تصویــب ناظــر نمی توانــد اقــدام کنــد و عملــی 
را انجــام دهــد1 و علــی القاعــده اگــر عملــی را بــدون تصویــب ناظــر انجــام دهــد ایــن 

عمــل باطــل اســت.
در مقابــل نظــارت اســتصوابی، نظــارت اســتطاعی قــرار دارد کــه منظــور از آن ایــن 
ــی انجــام می دهــد ناظــر از آن اطــاع داشــته باشــد 

ّ
اســت کــه همــه امــوری را کــه متول

ــی تذّکــر میدهــد در صورتــی کــه 
ّ
ولــی در تصمیــم گیــری دخالــت نــدارد و تنهــا بــه متول

ــی بــه تذّکــر ناظــر عمــل نکنــد، ناظــر جریــان را بــه مرجــع دیگــری کــه می توانــد 
ّ
متول

دادگاه انتخابات یا دادگاه قانون اساســی یا شــورای اســامی شهرســتان یا کمیســیون 
موقــت مجلــس شــورای اســامی )منــدرج در مــاده 53 آیین نامــه مجلــس( باشــد 
اعــام می کنــد و ایــن مرجــع موضــوع را بررســی می کنــد.و بــر اســاس محتویــات 

پرونــده حکــم نهایــی را صــادر خواهــد کــرد.
عملکــرد دشــورای نگهبــان از ســال 1370 تــا بــه حــال در مــورد انتخابــات مجلــس 
شــورای اســامی و ریاســت جمهــوری و خبــرگان رهبــری بــر اســاس نظــارت اســتصوابی 
بــوده اســت؛ یعنــی شــامل تمــام مراحــل انتخابــات، از نام نویســی و بررســی صاحیت 

1. نظارت استصوابی، همان، مقاله دکتر حسین مهرپور، ص 11.
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داوطلبــان تــا تأییــد یــا رد صحــت کل انتخابــات و یــا صندوق هــای خــاِص مــورد تردیــد 
و شــمارش آراء و اعــام نتیجــه آن می شــود.در ایــن مــدت بســیاری از داوطلبــان تأییــد 
شــده از ســوی مســئوالن مجــری انتخابــات، بــه وســیله نهــاد ناظــر یعنــی شــورای 
نگهبــان رد صاحیــت شــدند و انتخابــات بعضــی از اســتان ها و شــهرها باطــل اعــام 

ــا آرای بعضــی از صندوق هــا رد شــده اند. شــده و ی
یکــی از حقوقدانــان، نظــارت را بــر ســه نــوع می دانــد و عــاوه بــر نظــارت اســتصوابی 
و اســتطاعی نــوع ســومی از نظــارت را بــه نــام نظــارت انضباطــی مطــرح می کنــد: 
»هــدف قانون گــذار آن اســت کــه شــورای نگهبــان، بــه عنــوان مقــام ناظــر بی طــرف، 
بــا تطبیــق مشــخصات داوطلبــان بــا شــرایط انتخــاب شــدن و اجــرای آن و بــا نظــارت 
بــر جریــان انتخابــات و حصــول اطمینــان از درســتی و عــدم فســاد ســاز و کار انتخاباتی 
و تأییــد صحــت برگــزاری انتخابــات، اعــام نتیجــه آن، تضمیــن کننــده یــك انتخابــات 
شایســته باشــد، تــا از غــل و غش هــای محتمــل در نمایندگــی مــردم جلوگیــری کنــد.
بدیهــی اســت کــه در ایــن نظــارت، چنانچــه شــرایط انتخابــات شــدن در داوطلــب 
نمایندگــی فراهــم نباشــد، شــورا حــق رد صاحیــت آن داوطلــب و در صــورت اثبــات 
ــات و اعــام نتیجــه آن، حــق ابطــال آن را خواهــد داشــت.در ایــن  نادرســتی انتخاب
صــورت، اقــدام مذکــور بــه منزلــه یــك عمــل قضایــی خواهــد بــود کــه شــورای نگهبــان، 
هماننــد یــك دادگاه، اقــدام بــه رســیدگِی مســتدل و مســتند بــه مــواد قانــون، مبــادرت 
بــه صــدور حکــم می نمایــد، بــدون آنکــه صاح دیــد و مصلحت اندیشــی اعضــای 
شــورا در آن دخالتــی داشــته باشــد.این چنیــن نظارتــی را...می تــوان نظــارت انضباطی 

نامیــد.«1
ایشــان در تعریــف نظــارت اســتصوابی، آن را اعمــال حقوقــی، زیــر نظــر مســتقیم و بــا 
تصویــب و صاح دیــد ناظــر، بیــان می کنــد و مصلحت اندیشــی و بــر طبــق صاح دیــد 
ــورد  ــد و آن را م ــف می دان ــان را جــزء تعری ــردن شــورای نگهب اعضــای شــورا عمــل ک

انتظــار قانــون نمی دانــد.2

1. نظارت استصوابی، همان، مقاله دکتر سید محمد هاشمی، ص 39.
2. همان،  ص 39 ـ 38.
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بــدون تردیــد اگــر قیــد مصلحــت اندیشــی را از ایــن تعریــف برداریــم و قیــد قانــون 
محــوری را بــه جــای آن بگذاریــم، مفهــوم نظــارت اســتصوابی و انضباطــی یکــی 
خواهــد شــد و خــود ایشــان نیــز اقــرار دارنــد کــه چنیــن نظارتــی مــورد نظــر قانون گــذار 
بــوده و تأمیــن کننــده هــدف قانون گــذار از وضــع نهــاد ناظــر می باشــد.صحت نظــر 
ــون اساســی،  ــودن نظــارت مــورد نظــر در قان ــان در مــورد اســتصوابی ب شــورای نگهب
چنــان واضــح اســت کــه یکــی از حقوقــدان منتقــد نظــارت اســتصوابی نیــز در گفتــار 
خــود بــدان اعتــراف می کنــد ولــی زیرکانــه نظــر شــورای نگهبــان را غیــر مرتبــط بــه 
اصــل 99 قانــون اساســی می دانــد: »آیــا فــارغ از اصــل 99، نظــارت شــورای نگهبــان بــر 
انتخابــات، اســتصوابی اســت؟ و شــامل احــراز صاحیــت داوطلبــان می شــود یــا خیــر؟ 

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

ــران و آمریــکا، حســن حمیدیــان، مؤسســه نشــر تیــر، چــاپ  کنتــرل قــوه مقننــه در ای
اّول، 1378، تهــران، صفحــات 114 ـ 77.

قانــون اساســی بــرای همــه، آیــت اهلل محمــد یــزدی، انتشــارات امیرکبیــر، چــاپ 
509 ـ   512 صفحــات  ش،   ،1375 اّول، تهــران، 

ــد دّوم،  ــر ســید محمــد هاشــمی، جل ــران، دکت حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ای
نشــر دادگســتر، چــاپ ســوم، تهــران، 1377، ش، ص 328 ـ 312.
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نظــارت بــر انتخابــات بــه چــه معناســت؟ انــواع نظــارت کدامنــد و درنظــارت 
شــورای نگهبــان بــر انتخابــات کــدام یــک از انــواع نظــارت مــد نظــر می باشــد؟ 

نظــارت در لغــت بــه معنــاى زیرکــی و فراســت آمــده اســت و در اصطــاح 
یعنــی مراقبــت و اعمالــی کــه ناظــر بــا دقــت و هوشــیارى در امــر مأمــور انجــام مــی 

ــوع کلــی دارد: دهــد کــه دو ن
در  ناظــر  اطــاع  صــرف  نظــارت،  نــوع  ایــن  در  )اســتطاعی(:  اطاعــی  نظــارت 
محــدوده ى مــورد نظــر نســبت بــه اعمــال عامــل، کافــی اســت. در ایــن نــوع نظــارت، 
عامــل هیــچ تعهــدى در قبــال ناظــر نــدارد. ولــی بایــد اقدامــات خــود را طبــق مقــررات 

بــه اطــاع ناظــر برســاند.
نظــارت اســتصوابی: در ایــن نــوع نظــارت ناظــر موظــف اســت اقدامــات و اعمــال 
عامــل را بــا ضوابــط و مقــررات تعییــن شــده تطبیــق داده و در صــورت عــدم انطبــاق، 
عمــل عامــل اعتبــار نخواهــد داشــت فلــذا عمــل او منــوط بــه تأییــد ناظــر مــی باشــد.
در نــوع اول نظــارت، مجــرى داراى اختیــار تــام و قــدرت تصمیــم گیــرى اســت و فقــط 
ملــزم بــه گــزارش عملکــرد خــود بــه ناظــر اســت. در ایــن حالــت، ناظــر تنهــا حــق دارد 

از فعــل مجــرى اطــاع پیــدا کنــد، امــا حــق دخالــت در کار او را نــدارد.
در نــوع دوم نظــارت، مجــرى نمی توانــد کارى را بــدون نظــر، اجــازه، تصویــب و 
ــد انجــام  ــدون تصویــب و صــاح دی ــر کارى را ب ــد ناظــر انجــام دهــد و اگ صــاح دی

ــح و نافــذ نیســت. دهــد، صحی
بــر اســاس اصــل 99 قانــون اساســی، نظــارت بــر انتخابــات بــه عهــده ى شــوراى نگهبان 

اســت. امــا ســوال اینجاســت کــه ایــن نظــارت از چــه نوعــی اســت؟ 
بــر اســاس اصــل 98 قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، تفســیر اصــول قانــون 
اساســی بــه عهــده ى شــوراى نگهبــان اســت، شــوراى نگهبــان نیــز در ســال 1374 و در 

جــواب استفســاریه ى رییــس هیــأت اجرایــی وزارت کشــور چنیــن اعــام کــرد:
»نظــارت مذکــور در اصــل 99 قانــون اساســی، اســتصوابی اســت و شــامل تمــام مراحل 

اجرایــی انتخابــات از جملــه تأییــد و رد صاحیــت کاندیداهــا می شــود«.
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بنابرایــن، از نظــر شــوراى نگهبــان، نظــارت بــر انتخابــات، اســتصوابی اســت، هــر چنــد 
عــده اى ایــن تفســیر را برنتافتــه انــد و اشــکاالت و ایرادهایــی را مطــرح ســاخته انــد 

کــه در جــای خــود بــه آن هــا پاســخ داده شــده اســت.
شــایان ذکــر اســت در تمــام کشــورهاى جهــان و نــزد تمامــی عقــاى عالــم، بــراى 
ــه مــی شــود  ــژه اى در نظــر گرفت تصــدى مســؤولیت هاى مهــم یــك ســرى شــرایط وی
تــا هــم وظایــف محولــه بــه فــرد مــورد نظــر بــه درســتی انجــام پذیــرد و هــم حقــوق 
و مصالــح شــهروندان در اثــر بــی کفایتــی و ناالیــق بــودن مســؤول برگزیــده پایمــال 

نگــردد.

از ایــن رو، امــروزه در دموکراتیــك تریــن نظامهــاى دنیــا نیــز شــرایط ویــژه اى بــراى 

ــه  ــی( در نظــر گرفت ــدگان و انتخــاب شــوندگان )در فرآیندهــاى انتخابات انتخــاب کنن

مــی شــود و قانــون مرجعــی رســمی را بــراى اعمــال نظــارت و احــراز شــرایط داوطلبــان 

انتخابــات تعییــن مــی کنــد. ایــن مرجــع رســمی عهــده دار بررســی وضعیــت و رونــد 

انجــام انتخابــات و وجــود یــا عــدم وجــود شــرایط الزم در داوطلبــان ـ کــه در نتیجــه 

بــه تأییــد یــا رد صاحیــت داوطلبــان مــی انجامــد ـ مــی باشــد.

بنابرایــن، نظــارت اســتصوابی امــرى شــایع، عقایــی و قانونــی در تمامــی کشــورها و 

نظامهــاى موجــود دنیــا مــی باشــد. مثــا یکــی از شــرایط معتبــر در کلیــه ى نظامهــاى 

حقوقــی جهــان ایــن اســت کــه کاندیــداى مــورد نظــر ســابقه ى کیفــرى نداشــته باشــد 

چــرا کــه کســانی کــه ســابقه کیفــری دارنــد از پــاره اى از حقــوق اجتماعــی، از جملــه 

انتخــاب شــدن بــراى مجالــس تصمیــم گیــرى، هیأت هــاى منصفــه، شــوراها و غیــره 
محــروم انــد.1

1. محمد تقی مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 75 ـ 76.
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نظــارت بــر انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر و روســتا چگونــه اســت؟ آیا این 
کار توســط شــورای نگهبــان صــورت می گیــرد و یــا توســط نهــاد دیگــری؟ 

اصــل ششــم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، امــور کشــور بایــد بــه  
اتــکاء آراء عمومــی  اداره  شــود، از راه  انتخابــات : انتخــاب  رئیــس  جمهــور، نماینــدگان  
مجلــس  شــورای  اســامی ، اعضــای  شــوراها و نظائــر این هــا، یــا از راه همــه  پرســی  در 
ــون  ــم قان ــق اصــل هفت ــن  می گردد.مطاب ــون  معی ــن  قان مواردی کــه  در اصــول  دیگــر ای
مذکــور، شــوراهای اســامی شــهر و روســتا از ارکان تصمیم گیــری کشــور بــه شــمار مــی-
رونــد. ایــن اصــل مقــرر می ــدارد: »طبــق دســتور قــرآن کریــم: »و أمرهــم شــورى بینهــم« 
و »شــاورهم فی االمر« شــوراها: مجلس شــوراى اســامی، شــوراى اســتان، شهرســتان، 
شــهر، محل، بخش، روســتا و نظائر این ها از ارکان تصمیم گیرى و اداره امور کشــورند. 
مــوارد، طــرز تشــکیل و حــدود اختیــارات و وظائــف شــوراها را ایــن قانــون و قوانیــن 
ناشــی از آن معّیــن می کنــد«. در اصــل یکصــدم ایــن قانــون نیــز آمــده اســت: »بــراى 
پیشــبرد ســریع برنامه هــاى اجتماعــی، اقتصــادى، عمرانــی، بهداشــتی، فرهنگــی، 
آموزشــی و ســایر امــور رفاهــی از طریــق همــکارى مــردم بــا توجه به مقتضیات محلی، 
اداره امــور هــر روســتا، بخــش، شــهر، شهرســتان یــا اســتان بــا نظــارت شــورایی بــه نــام 
ــه اعضــاى آن را  ــرد ک ــا اســتان صــورت می گی شــوراى ده، بخــش، شــهر، شهرســتان ی
مــردم همــان محــل انتخــاب می کننــد. شــرائط انتخاب کننــدگان و انتخاب شــوندگان 
و حــدود وظائــف و اختیــارات و نحــوه انتخــاب و نظــارت شــوراهاى مذکــور و سلســله 
مراتــب آن هــا را کــه بایــد بــا رعایــت اصــول وحــدت ملــی و تمامیــت ارضــی و نظــام 

جمهــورى اســامی و تابعیــت حکومــت مرکــزى باشــد قانــون معّیــن می کنــد«.
انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر و روســتا نیــز هماننــد انتخابــات ریاســت جمهــوری، 
ــا چشــمان  ــا ناظــران ب ــد نظــارت اســت ت ــرگان نیازمن ــس شــورای اســامی و خب مجل
تیزبیــن خویــش عملکــرد مجریــان را رصــد نمــوده و تخلفــات احتمالــی آنــان را زیرنظــر 

داشــته باشــند. اصــول فــوق نیــز بــه ایــن مهــم تصریــح نموده انــد.
تفــاوت مهمــی کــه ایــن انتخابــات بــا انتخابات هــای دیگــر دارد در ناظــران آن اســت. 
در انتخابــات شــوراها براســاس مــاده 53 قانــون تشــکیات، وظایــف و انتخابــات 
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ــه مــواد  شــوراهای اســامی کشــور و انتخــاب شــهرداران مصــوب1375/3/1 ناظــر ب
73 و 74 قانــون اصــاح قانــون تشــکیات شــوراهای اســامی کشــوری و انتخابــات 
شــوراهای کشــوری مصــوب 1365/4/29، نظــارت بــر انتخابــات شــوراها بــه عهــده 
مجلــس شــورای اســامی اســت. مــاده 73 قانــون مزبــور مقــرر می ــدارد: »بــه منظــور 
نظــارت بــر امــر انتخابــات شــوراها، هیــأت مرکــزی نظــارت بــر امــر انتخابــات شــوراهای 
ــی  اســامی کشــوری متشــکل از ســه نفــر از اعضــای کمیســیون شــوراها و امــور داخل
کمیســیون اصــل 90، بــه انتخــاب مجلــس شــورای اســامی  و دو نفــر از اعضــای 
ــه تعــداد الزم از کمیســیون های مذکــور  تشــکیل می گــردد. تبصــره – در صورتــی کــه ب
داوطلــب نباشــد مجلــس از میــان ســایر نماینــدگان داوطلــب 5 نفــر را انتخــاب مــی-
نمایــد«. هم چنیــن طبــق مــاده 74 ایــن قانــون »بــه منظــور نظــارت بــر امــر انتخابــات 
شــوراهای اســامی کشــوری در هــر اســتان هیــأت عالــی نظــارت اســتان مرکــب از 3 نفــر 
از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی آن اســتان بــه تعییــن هیــأت مرکــزی نظــارت 
کمتــر  کــه تعــداد نماینــدگان آن از 3 نفــر  تشــکیل می گــردد. تبصــره- هــر اســتانی 
باشــد و یــا بــه حــد نصــاب از ان اســتان داوطلــب نباشــد تعییــن بقیه ــی اعضــا از بیــن 

ــا هیــأت مرکــزی نظــارت می باشــد«. نماینــدگان اســتان های مجــاور ب
اینــک مراحــل مختلــف نظــارت را بــا توجــه بــه مراحــل انتخابــات مــورد بررســی قــرار 

می دهیــم.

مرحله ثبت نام

مــاده 26 قانــون قانــون تشــکیات، وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســامی کشــور 
ــر نمــوده و مــواد  ــان را ذک و انتخــاب شــهرداران مصــوب1375/3/1 شــرایط داوطلب
28 و 29 ایــن قانــون کســانی کــه حــق داوطلــب شــدن را نــدارد، بیــان کــرده اســت.
براســاس مــاده 48 قانــون مزبــور نظــر هیأت هــای اجرایــی بخــش و شهرســتان مبنــی بــر 
تأییــد صاحیــت داوطلبــان قطعــی اســت اما رد صاحیت آنــان باید به تأیید هیأت-

هــای نظــارت معتبر اســت.
طبــق تبصــره 3 مــاده 50 قانــون یادشــده هیــأت نظــارت موظــف اســت ظــرف مــدت 
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10 روز از تاریــخ دریافــت شــکایات رســیدگی و نتیجــه را هیــأت اجرایــی اعــام کنــد. 
نظــر هیــأت نظــارت قطعــی و الزم اإلجــرا خواهــد بــود.

نظارت در هنگام برگزاری انتخابات

مطابــق مــاده 63 قانــون فــوق در تمــام مدتــی کــه انتخابــات برگــزار می شــود هیــأت 
مرکــزی نظــارت در سراســر کشــور و هیــأت نظــارت اســتان و شهرســتان و هیأت هــای 
بخــش در حوزه ــای انتخابیه ــی خــود بــر کیفیــت انتخابــات نظــارت کامــل خواهنــد 
کننــد آن را بــه  کــه ســوء جریــان یــا تخلفــی را مشــاهده  داشــت و در هــر مــورد 
ــق  ــور طب ــر نظــر هیأت هــای مذک ــد بناب ــان موظفن ــداران اعــام و آن بخشــداران و فرمان
قانــون انتخابــات در رفــع نواقــص اقــدام کننــد و هیأت هــای نظــارت اســتان ها مکلفنــد 
ــات  ــه مقام ــی ک ــد و در صورت ــاف را در همــان اســتان حــل نماین ــورد اخت مســائل م
وزارت کشــور نظــرات آنــان را لحــاظ ننماینــد مراتــب را جهــت رســیدگی نهایــی بــه 

ــرد. ــد ک ــزارش خواهن ــزی نظــارت گ ــأت مرک هی
برابــر تبصــره 2 مــاده 60 قانــون مزبــور اعضــای هیأت هــای نظــارت در شــعب ثبــت 
ــار  ــأت نظــارت مافــوق برکن ــه توســط هی ــد بی طــرف باشــند و گرن ــام و اخــذ رآی بای ن
می شــوند و چنانچــه اکثریــت اعضــاء متخلــف باشــند، هیــأت مذکــور توســط هیــأت 

مرکــزی نظــارت منحــل می شــود.

نظارت پس از انتخابات

بــه تصریــح مــاده 55 قانــون ذکرشــده، صحــت انتخابــات شــوراهای روســتا و بخش با 
هیــأت نظــارت بخــش و اعــام آن توســط بخشــدار صــورت می گیــرد و در ایــن خصوص 
چنانچــه کســی شــکایت داشــته باشــد ظــرف مــدت 2 روز بــه هیأت نظارت شهرســتان 
ارســال و هیــأت مذکــور ظــرف 15 روز نظــر نهایــی خــود را اعــام می کنــد. هم چنیــن 
بــه صراحــت مــاده 56 قانــون فــوق الذکــر شــده تأییــد صحــت انتخابــات شــوراهای 
شــهر بــا هیــأت نظــارت شهرســتان اســت و اگــر کســی در ایــن خصــوص شــکایتی داشــته 
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ــأت در مــدت 15 روز  ــأت نظــارت اســتان می دهــد و آن هی ــه هی باشــد ظــرف 2 روز ب
نظــر نهایــی خــود را اعــام می ــدارد.

مــاده 58 ایــن قانــون توقــف و ابطــال یــک یــا چنــد شــعبه اخــذ رأی کــه در سرنوشــت 
انتخابــات مؤثــر باشــد را منــوط بــه پیشــنهاد هیــأت نظــارت اســتان و تأییــد هیــأت 

مرکــزی نظــارت دانســته اســت.
ــه اســناد و مــدارک  ــد مســتند ب ــه ابطــال بای ــز اعــام مــی دارد ک ــاده نی ــن م تبصــره ای

ــر باشــد. معتب
ــر  ــه طــرق زی ــزی نظــارت، ب ــأت مرک ــون ذکرشــده هی ــاده 61 قان باألخــره براســاس م

نظــارت خــود را اعمــال می نمایــد:
کشــور و بازرســی های آن. ب. اعــزام بازرســان مســتقل در  الــف. گزارش ــهای وزارت 
صــورت لــزوم بــرای رســیدگی بــه شــکایات مربــوط بــه هیأت هــای اجرایــی و مباشــرین 
وزارت کشــور. ج. رســیدگی نهایــی شــکایات و پرونده هــا و مــدارک انتخابــات. د. 

ــات.  ــه انتخاب ــوط ب تعییــن ناظــر در تمــام هیأت هــای مزپرب
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نظارت شوراى نگهبان چه مشخصات و ویژگی هایی را دارد؟ 
از مجمــوع قوانیــن و آییــن نامه هــاى انتخاباتــی و نظارتــی مشــخصات ذیــل را 

بــراى نظــارت شــوراى نگهبــان مــی تــوان دریافت:
الــف( عــام بــودن نظــارت: نظــارت شــوراى نگهبــان همــه جانبــه و فراگیــر اســت. 
ایــن نظــارت بــه اقدامــات وزارت کشــور، یــا هیأت هــاى اجرایــی، نحــوه ى تبلیغــات، 
ترتیــب رأى گیــرى، زمــان قرائــت آراء و یــا رســیدگی بــه شــکایات و اعتراضــات محدود 
ــزارى  ــراى اعــام زمــان برگ ــه ى مقدمــات ب ــان از تهی نمی شــود نظــارت شــوراى نگهب
انتخابــات تــا صــدور اعتبارنامــه نماینــدگان منتخــب و یــا در مــورد ریاســت جمهــوری 
اعام نتیجه نهایی برقرار اســت. اعمال نظارت ) اعم از نظارت مســتقیم یا نظارت 
از طریــق ناظــران و بازرســان( بایــد متضمــن اجــراى دقیــق و صحیــح مقــررات باشــد. 
طبــق مــاده ى 23 قانــون انتخابــات وزارت کشــور موظــف اســت مطالــب مربــوط بــه 
ــن مهــم  ــن وزارت در انجــام ای ــر ای ــه اطــاع همــگان برســاند حــال اگ ــات را ب انتخاب
قصــور کــرد و یــا اطــاع نادرســت داد شــوراى نگهبــان بایــد تذکــر دهد. یکی از شــرایط 
انتخــاب کننــدگان تابعــت کشــور جمهــورى اســامی ایــران اســت، )مــاده ى 29(، اگــر 
ناظــر وابســته شــوراى نگهبــان بــا رأى خافــی در ایــن زمینــه مواجه شــد باید جلوگیرى 
کنــد و اگــر رأى خافــی بــه صنــدوق رفتــه اســت بایــد اثــر آن را از بیــن ببــرد. نظــارت 
عــام ایجــاب مــی کنــد کــه همــه ى جوانــب، مــوارد و شــرایط الزمــه انتخابــات در نظــر 
گرفتــه شــود. مــاده ى 3 قانــون انتخابــات در تأکیــد ایــن مســئله مــی گویــد نظــارت بــر 
انتخابــات مجلــس بــه عهــده ى شــوراى نگهبــان مــی باشــد ایــن نظــارت عــام، در تمــام 

مراحــل و در کلیــه ى امــور مربــوط بــه انتخابــات جــارى اســت.
ــان  ــه وضــع و ترکیــب شــوراى نگهب ــا توجــه ب ــودن نظــارت: ب ــان بخــش ب ب( اطمین
در قانــون اساســی در صورتــی کــه در انتخــاب اعضــاى ایــن شــورا ماك هــا رعایــت 
شــده باشــد نظــارت آن بــر انتخابــات اطمینــان بخــش تلقــی مــی شــود. از آنجــا کــه در 
 مجلــس معمــوال تعــداد کاندیداهــا بســیار زیاد و رقابت فشــرده 

ً
انتخابــات مخصوصــا

ــات مــی شــود  ــا و ایرادهایــی متوجــه انتخاب  اعتراضه
ً
ــان وجــود دارد مســلما ــن آن بی

گاهــی اوقــات عــدم رضایــت و اعتــراض نــاوارد و بــی جــا اســت و ناشــی از انتظــارات 
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بــی مــورد و نپذیرفتــن واقعیــت اســت امــا پــاره اى اوقــات نارضایتــی و اعتــراض بــه 
مــورد و بــه حــق اســت و ســوء جریانــی در انتخابــات راه یافتــه اســت. در چنیــن 
شــرایطی تنهــا یــك مرجــع بــی طــرف، مثــل شــوراى نگهبــان کــه از هیــچ جریــان، گــروه 
یــا شــخصی حمایــت نمی کنــد و انتخابــات هیــچ کاندیدایــی برایــش نفــع و ضــررى 
نداشــته باشــد مــی توانــد مــوارد خــاف را رفــع و بــا نظــارت خــود اطمینــان و اعتمــاد 
ــه هــر  ــار را دارد ک ــن اختی ــان ای ــد. از طــرف دیگــر شــوراى نگهب ــب کن همــگان را جل
ــن امــر باعــث کاهــش  ــد و همی ــد آن را باطــل اعــام کن گاه مــوردی را ناصــواب بدان

تخلفــات و جرایــم انتخاباتــی شــده اســت. 
تجربــه نیــز حاکــی از ایــن اســت کــه مذاکــرات قانونــی ناظریــن وابســته بــه شــوراى 
 مؤثــر واقــع مــی شــود و دســت 

ً
کــه دارد غالبــا نگهبــان بــه دلیــل پشــتوانه قــوى 

کنــد. انــدرکاران انتخابــات را بیشــتر متوجــه اجــراى درســت قانــون مــی 
ج( قاطعیــت نظــارت: نظــارت شــوراى نگهبــان در عیــن اینکه امــور اجرایی انتخابات 
را در اختیــار نــدارد ولــی همــه ى مــوارد و همــه ى مراحــل را در بــر مــی گیــرد. ایــن شــورا 
بــا رأى قاطــع خــود مــوارد و موضوعــات مــورد اختــاف را حــل و فصــل مــی کنــد. 
ــن  ــا ناظری ــدام از اعضــاء ی ــچ ک ــان اســت و هی ــت نظــارت از آن شــوراى نگهب قاطعی
ــت  ــورد صاحی ــت برخــوردار نیســتند. چنانچــه نظــر ناظــر شــورا در م ــن قاطعی از ای
کاندیداهــا تأمیــن نشــد وى مــی توانــد دالیــل خــود را از طریــق هیــأت نظــارت اســتان 
و هیئــت مرکــزى نظــارت بــه اطــاع شــوراى نگهبــان برســاند در صورتــی کــه شــورا نظــر 
ناظــر را تأییــد کنــد آن نظــر قاطعیــت مــی یابــد. شــوراى نگهبــان تنهــا بــه گــزارش ناظــر 
اکتفــا نمی کنــد و نظــر ناظــر در زمانــی ارزش و اعتبــار دارد کــه بــر طبــق موازیــن قانونــی 
و مســتدل ابــراز شــده باشــد. قاطعیــت نظــر شــوراى نگهبــان ایــن نتیجــه را دارد کــه 
بــر طبــق موازیــن قانونــی و مســتدل ابــراز شــده باشــد همچنیــن قاطعیــت نظــر شــوراى 
نگهبــان ایــن نتیجــه را دارد کــه غیرقابــل تجدیدنظــر و شــکایت اســت. تصمیــم شــورا 
قطعــی اســت و مرجعــی فــوق آن نیســت کــه بــر آن تصمیمــات نظــارت داشــته و 
محــل شــکایت و تجدیدنظــر باشــد. البتــه مرجعــی کــه نظــرش قطعــی اســت بایــد در 
ابــراز نظــر بســیار احتیــاط کنــد و همــه ى جوانــب را بســنجد و خود را از هرگونه شــائبه 
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آلودگــی بــدور نگــه دارد.
د( بــا واســطه بــودن نظــارت: از آنجــا کــه اعضاء شــوراى نگهبان بعلت محــدود بودن 
 غیــر مســتقیم و باواســطه اســت. 

ً
امــکان نظــارت مســتقیم ندارنــد ناچــار نظــارت غالبــا

 مراعــات کننــد 
ً
اگــر ناظریــن وظایــف خــود را بــه خوبــی انجــام دهنــد و قانــون را دقیقــا

و بــه موقــع تخلفــات را تشــخیص دهنــد و بــه مســئولین اجرایــی یــادآورى کننــد و در 
تمــام مراحــل بــی طــرف بماننــد عوامــل خوبــی بــراى نظارت شــوراى نگهبــان خواهند 
بــود. امــا اگــر واســطه هاى نظــارت بــه جــاى مراقبــت در حســن جریــان انتخابــات در 
جریــان دســته بنــدى قــرار گیرنــد و اقدامــات غیــر قانونــی افــراد را نادیــده بگیرنــد و بــر 
اعمــال خــاف قانــون ســرپوش گذارنــد و در گــزارش خــود خــاف واقــع را منعکــس 
کننــد و خودمســئله ســاز باشــند انتخابــات رونــد مطلوبــی نخواهــد داشــت. بــازرس 
و ناظــر انتخابــات بایــد در کمــال دقــت انتخــاب شــود ولــی وضــع انتخابــات طــورى 

اســت کــه تمــام جزئیــات را نمی شــود تحــت نظــر بازرســی قــرار دارد.
 مرجع رســیدگی 

ً
منظــور از نظــارت غیــر مســتقیم ایــن نیســت کــه شــوراى نگهبــان صرفــا

بــه گزارشــات باشــد شــوراى نگهبــان بایــد از طریــق هیئــت مرکــزى نظــارت، ناظریــن 
اســتان و شهرســتان و شــعب و بازرســان عــادی و ویــژه در جریــان روزانــه امــور قــرار 

گیــرد.1

1. دکتر سید جال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهاى سیاسی جمهورى اسامی ایران، ص 234 ـ 236.
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گزیده ای از بیانات رهبر انقالب درباره اصول رقابت سیاسی در انتخابات

الف( بایدها

۱. رقابت انتخاباتی در چهارچوب نظام باشد

 ایــن انتخاباتهــا یکــی از بزرگتریــن محّســناتش ایــن اســت که از رکــود جلوگیری میکند. 
بهتریــن شــکل ادامــه ی یــک نظــام اجتماعــی ایــن اســت کــه در عیــن ثبــات، تحــول 
داشــته باشــد. رکــود بــد اســت و ثبــات خــوب اســت. ثبــات یعنــی اســتقرار؛ یعنــی ایــن 
چهارچــوب، ایــن هندســه، در جــای خــود محفــوظ باشــد، مســتقر باشــد، ریشــه دار 
باشــد؛ در عیــن حــال در داخــل ایــن چهارچــوب، تحــوالت، مســابقات و رقابتها وجود 
داشــته باشــد. ایــن بهتریــن شــکل اســت کــه کشــتی نظــام در دریاهــای طوفانــی بتوانــد 
بــدون دغدغــه حرکــت کنــد. »و هــی تجــری بهــم فــی مــوج کالجبــال«؛ ایــن دربــاره ی 
کشــتی نــوح اســت. کشــتی حرکــت میکنــد، در بیــن امــواج گوناگــون هم هســت؛ لیکن 
ایــن امــواج ســهمگین نمیتواننــد اســتقرار او را از بیــن ببرنــد. ایــن اســتقرار بایســت 
وجــود داشــته باشــد. البتــه در درون ایــن اســتقرار، در درون ایــن چهارچــوب، تحــول 

وجــود دارد.
 بنابرایــن همــه ی تحــوالت بایــد در چهارچــوب باشــد. اگــر چنانچــه کســی وارد میــدان 
رقابــت انتخاباتــی و مســابقه ی انتخاباتــی بشــود، امــا بخواهــد چهارچوب را بشــکند، 
او از قاعــده ی نظــام خــارج شــده اســت، از قواعــد حرکــت انتخاباتــی خارج شــده؛ این 
غلــط اســت، ایــن درســت نیســت. بایــد همــه چیــز در چهارچــوب نظــام باشــد. ایــن 

چهارچــوب، قابــل تغییــر نیســت. 1388/12/06

۲. به قانون اساسی و خط امام پایبند باشید

کــه حاکــم اســت، قانــون  بــرای وارد شــدن در عرصــه ی انتخابــات، تنهــا چیــزی 
اســت؛ بــر طبــق قانــون یــک عــده ای میتواننــد بیاینــد، یــک عــده ای نمیتواننــد بیاینــد؛ 
کــه تشــخیص  کــرده شــرائط چیســت، صاحیتهــا چیســت؛ کســانی  قانــون معیــن 
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صاحیــت میدهنــد، چــه کســانی اند؛ اینهــا همــه اش بــر طبــق قانــون دارد انجــام 
میگیــرد.1392/03/14

در مســئله ی انتخابــات و غیــر انتخابــات، همــه بایــد تســلیم رأی قانــون  باشــند؛ در 
مقابــل قانــون تمکیــن کننــد. آن حوادثــی کــه در ســال 88 پیــش آمــد ــــ کــه بــرای 
کشــور ضــرر داشــت و ضایعه آفریــن بــود ــــ همــه از همیــن ناشــی شــد کــه کســانی 
نخواســتند بــه قانــون تمکیــن کننــد؛ نخواســتند بــه رأی مــردم تمکیــن کننــد. ممکــن 
اســت رأی مــردم برخــاف آن چیــزی باشــد کــه مــِن شــخصی مایــل بــه آن هســتم؛ امــا 
بایــد تمکیــن کنــم. آنچــه کــه اکثریــت مــردم، اغلبیــت مــردم آن را انتخــاب کردنــد، 
بایــد همــه تمکیــن کننــد؛ همــه بایــد زیــر بــار برونــد. خوشــبختانه ســازوکارهای قانونی 
بــرای رفــع اشــکال، رفــع اشــتباه، رفــع شــبهه وجــود دارد؛ از ایــن راهکارهــای قانونــی 
اســتفاده کننــد. ایــن کــه وقتــی آنچــه کــه اتفــاق افتــاده اســت، برخــاف میــل مــا شــد، 
ـــ یکــی  ـــ کــه ایــن در ســال 88 اتفــاق افتــادـ  مــردم را بــه شــورش خیابانــی دعــوت کنیــمـ 
از خطاهــای جبران ناپذیــر اســت. ایــن تجربــه ای شــد بــرای ملــت مــا، و ملــت مــا 

همیشــه در مقابــل یــک چنیــن حوادثــی خواهــد ایســتاد. 1392/01/01
آن کســانی کــه نظــام، اســام، قانــون اساســی و امــام را قبــول دارنــد، بایــد بــه میــدان 

رقابــت بیاینــد؛ منتهــا رقابــت ســالم و نــه رقابــت لجوجانــه و عنادآمیــز. 1382/10/18
بدیهی اســت در هر انتخاباتی، یک عده ای به نتیجه ی مطلوِب خودشــان نمیرســند 
- مــن نمیخواهــم اســمش را بگــذارم بازنــده ی انتخابــات؛ نبایــد تعبیــر برنــده و بازنده 
و ایــن واژه هــا و اصطاحــات غربــِی مــادی را بــه کار بــرد؛ اگــر بــرای خــدا و برای انجام 
ــد.  ــراض دارن ــدارد - خــب، اینهــا اعت ــرد و باخــت وجــود ن تکلیــف وارد میشــویم، ب
انســان پیــش قاضــی هــم کــه میــرود، همیــن جــور اســت. قضاوتــی در یــک دادگاهــی 
وجــود دارد؛ آن طرفــی کــه در ایــن قضــاوت بــه مقصــود خــود رســیده، خوشــحال 
اســت، آن طــرف دیگــر ناراحــت اســت؛ آن طــرف دیگــر نبایــد دادگاه را متهــم کنــد کــه 
برخــاف حــق عمــل کــرده؛ نــه، دادگاه اســت و بــر طبــق قانــون عمــل میکنــد؛ منتهــا 
او ناراحــت میشــود، ناراضــی میشــود. بایــد همــه ی آنچــه را کــه پیــش می آیــد - کــه 
مبتنــی بــر قانــون اســت - تحمــل کنیــم؛ ایــن را بایــد همه مــان یــاد بگیریــم؛ ایــن صبــِر 



استفتائات انتخاباتی  اصــول رقابت سیاســی در انتخابات433 433

انقابــی اســت، ایــن تحمــِل انقابــی اســت. امیدواریــم خــدای متعــال هــم دلهــا را 
هدایــت کنــد بــه آنچــه کــه بــرای کشــور بهتــر اســت.1392/02/16

 خوشــبختانه قوانینــی هــم کــه وجــود دارد، قوانیــن خوبــی اســت؛ قوانیــن معقولــی 
اســت. همیــن طــور کــه مکــرر عــرض کردیــم، بن بســتی وجــود نــدارد. لــذا مشــاهده 
میکنیــد کــه در همیــن انتخابــات، تــا ایــن مرحلــه ای کــه تــا االن پیــش آمدیــم، روال 
ــان پیــدا کــرده. وقتــی کــه از نامزدهــای محتــرم ســؤال کردنــد کــه اگــر  قانونــی جری
چنانچــه شــورای نگهبــان نظــری بدهــد، شــما تمکیــن میکنیــد، همــه ی آنهــا گفتنــد: 
 تشــکر کنیــم از همــه ی 

ً
بلــه، مــا تمکیــن میکنیــم. تمکیــن هــم کردنــد. مــا بایــد واقعــا

گفتنــد از  کــه بــه نحــوی صاحیتشــان احــراز نشــد. اینهــا  ایــن نامزدهــا؛ آنهائــی 
نظــر شــورای نگهبــان تمکیــن میکنیــم، و بــه قــول خودشــان عمــل کردنــد و تمکیــن 
اســت، نشــان دهنده ی  ایــن نشــان دهنده ی اهمیــت و ارجحیــت قانــون  کردنــد؛ 
کاربــری قانــون اســت؛ چــون قانــون بــر مملکــت حاکــم اســت. ممکــن اســت بنــده یــا 
جنابعالــی از قانــون ناراضــی هــم باشــیم - گاهــی اینجــوری اســت - امــا وقتــی انســان 
در مقابــل قانــون تمکیــن کــرد، حــل اختــاف میشــود، فصل الخطــاب میشــود؛ ایــن 

نعمــت بزرگــی اســت، ایــن برکــت بزرگــی اســت.1392/03/08

۳. مرزها با دشمن كمرنگ نشود

انتخابــات مــال ملــت ایــران اســت، مــال جمهــوری اســامی اســت، مــال اســام اســت؛ 
مرزهاشــان را بــا دشــمن مشــخص و متمایــز کننــد. مــن بارهــا بــه بعضــی از افــراد 
گاهــی یــک مخالف خوانیهائــی میکننــد، تذکــر  کــه فعالیتهائــی دارنــد و  سیاســی 
داده ام، نصیحــت کــرده ام؛ گفتــه ام مواظــب باشــید مرزهــای میــان شــما و دشــمن 
کمرنــگ نشــود؛ پــاک نشــود. مــرز وقتــی کمرنــگ شــد، احتمــال اینکــه کســانی از ایــن 
ــا دوســت و  ــن طــرف ی ــد ای ــد و بیای ــور کن ــرز عب ــن م ــا دشــمن از ای ــد ی ــور کنن ــرز عب م
خــودی غافــل شــود و از مــرز عبــور کنــد و بــرود بــه دامــن دشــمن، زیــاد خواهــد بــود. 

ــد. 1386/10/19 ــد؛ مشــخص کنی مرزهــا را روشــن کنی
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4. با کرامت رفتار کنید
در انتخابــات بــا کرامــت رفتــار کننــد همــه؛ چــه آنهائــی کــه نامــزد میشــوند، چــه 
آنهائــی کــه طرفــدار آنهاینــد، چــه آنهائــی کــه مخالــف بــا بعضــی از نامزدهــا هســتند. 
جناحهــای مختلــف کشــور، بداخاقــی و بدگوئــی و اهانــت وتهمــت و ایــن حرفهــا 
 راه ندهنــد. ایــن از آن چیزهائــی اســت کــه اگــر پیــش بیایــد، دشــمن از او 

ً
را مطلقــا

خوشــحال میشــود. 1386/10/19

۵. با مخالفان خود حرف بزنید و استدالل كنید

یکــی از خصوصیــات امیرالمؤمنیــن در ممشــای سیاســیاش ایــن بــود کــه بــا دشــمنان 
ــی  ــزد و اســتدالل میکــرد. در نامه     هائ ــا اســتدالل حــرف می خــود و مخالفــان خــود ب
کــه حّتــی بــه معاویــه نوشــته اســت - بــا اینکــه دشــمنی بیــن معاویــه و امیرالمؤمنیــن 
شــدید بــود، در عیــن حــال او نامــه مینوشــت، اهانــت میکــرد، حرفهــای خــاف 
میگفــت - اســتدالل میکــرد بــر اینکــه روش تــو غلــط اســت. بــا طلحــه و زبیــر که آمدند 
بــا امیرالمؤمنیــن بیعــت کردنــد - اینهــا بــه عنوانــی کــه میخواهیــم عمــره برویــم، از 
مدینــه خــارج شــدند، رفتنــد بــه طــرف مکــه. امیرالمؤمنیــن مراقــب بــود، از اول هــم 
گفــت کــه اینهــا قصدشــان عمــره نیســت. رفتنــد و کارهائــی کردنــد؛ حــاال تفاصیلــش 
زیــاد اســت - حضــرت اینجــور میفرمایــد: »لقــد نقمتمــا یســیرا و ارجأتمــا کثیــرا«؛ شــما 
یــک چیــز کوچــک را وســیله و مایــه     ی اختــاف قــرار دادیــد، ایــن همــه نقــاط مثبــت را 
ندیــده گرفتیــد؛ دم از دشــمنی میزنیــد، دم از مخالفــت میزنیــد. بــا اینهــا متواضعانــه 
امیرالمؤمنیــن حــرف میزنــد، توضیــح میدهــد؛ میگویــد: مــن دنبــال دشــمن نمیگــردم. 

1388/06/20

۶. در میدان سیاست صادقانه عمل كنید

کــه ایــن  ایــن ســلوک سیاســی امیرالمؤمنیــن اســت. وقتــی نــگاه میکنیــم، میبینیــم 
 بــا رفتــار معنــوی آن بزرگــوار، همخــوان و قابــل تطبیــق اســت. و 

ً
ســلوک سیاســی عینــا

امیرالمؤمنیــن در همــه جــا، همــان علــی بــن ابیطالــِب برجســته     ی ممتــازی اســت کــه 
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دنیــا نظیــر او را ندیــده اســت. 1388/06/20
پایــه ی همــه ی خیــرات در جامعــه، تقواســت. تقــوای فــردی؛ یعنــی هــر کــس بیــن 
خــود و خــدا ســعی کنــد از جــاده ی صــاح و حــق تخطــی نکنــد و پــا را کــج نگــذارد. 
ــا مســائل  ــد ب تقــوای سیاســی؛ یعنــی هــر کــس کــه در کار سیاســت اســت، ســعی کن
سیاســی صادقانــه و دردمندانــه و از روی دلســوزی برخــورد کنــد. سیاســت بــه معنــای 
پشــت هــم انــدازی و فریــب و دروغ گفتــن بــه افــکار عمومــی مــردم، مطلــوب اســام 
نیســت. سیاســت یعنــی اداره ی درســت جامعــه؛ ایــن جــزو دیــن اســت. تقــوای 

سیاســی، یعنــی انســان در میــدان سیاســت، صادقانــه عمــل کنــد. 1381/05/05

۷. به امنیت ملی پایبند باشید

تقــوای خــدا بــه ایــن اســت کــه فریــب دشــمن را نخوریــم و تســلیم تحمیــل دشــمن 
ــن  ــه بی ــد ک ــدازد. دشــمن آرزو میکن ــن مــا اختــاف بین نشــویم. دشــمن میخواهــد بی
ــی باشــد.  ــگ داخل ــران جن ــه در ای ــد ک ــاف باشــد. دشــمن آرزو میکن مســؤوالن اخت
دشــمن نمیتوانــد ببینــد کــه جمهــوری اســامی توانســته اســت ایــن کشــور را امــن و 
آرام نگــه دارد. در هرجایــی و بــه هــر بهانــه ای، چــه جهالــت کســی یــا کســانی، چــه 
غــرض ورزی کســی یــا کســانی، اگــر ماجرایــی درســت کنــد کــه امنیــت را بــه هــم بزنــد، 

دشــمن خوشــحال میشــود. 1379/01/26
همــه ی نامزدهــای انتخابــات و همــه ی هوادارانشــان، خودشــان را در مقابل توطئه ی 
احتمالــی دشــمن مســئول امنیــت بداننــد. انتخابــات را متهــم نکننــد؛ کســی آب بــه 
آســیاب دشــمن نریــزد؛ در تبلیغــات، القــاء فضــای اختــاف و ناامیــدی نشــود، تــا 

ان شــاءاهلَلّ انتخابــات خوبــی داشــته باشــیم. 1390/11/14

۸. انتخابات را وسیله ای برای ناامیدی دشمن كنید

ــا شــوق و ذوق و  ــف، ب ــف، گرایشــهای مختل جناحهــای مختلــف، جریانهــای مختل
عاقه منــدی همــه ی عواملشــان را بســیج کننــد و انتخابــات را بــه عنــوان یــک هــدف 
عالــی، هــدف خــوب، هــدف شــیرین مــورد توجــه قــرار بدهنــد و بــه دعــوا و جنجــال 
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و اهانــت و پنجــه بــه روی هــم کشــیدن قضایــا را نکشــانند. انتخابــات را وســیله ای 
ــرای اینکــه دشــمنان را ناامیــد بکنیــد و ان شــاءاهلَلّ ایــن انتخابــات هــم مثــل  بکنیــد ب

ــه ی عــزت روزافــزون اســام باشــد. 1386/06/31 ــه ی انتخابات هــا مای بقی

۹. بر سر خدمت رقابت كنید

انتخابــات می توانــد مایــه ی اتحــاد باشــد؛ می توانــد تشــجیع کننــده ی بــه ســرعت 
عمــل و پیشــرفت باشــد؛ بــا رقابــت مثبــت. هــر گروهــی ســعی کنند بــرای خدمتگزاری 
به این ملت، ســهم متناســب با خودشــان را که الیق خودشــان می دانند، به دســت 
بیاورنــد؛ هیــچ اشــکالی نــدارد. ایــن رقابــت مثبــت بــه جامعــه نشــاط می بخشــد، مــا 

را زنــده دل می کنــد، روح جوانــی را بــر جامعــه ی مــا حاکــم می کنــد. 1386/07/21
ــرای قــدرت  ــد؛ ب ــان را خدایــی کنی ــم نّیتهایت ــرم عــرض میکن ــه نامزدهــای محت مــن ب
نباشــد، بــرای خدمــت باشــد. اگــر کســی بــرای خدمــت بــه مــردم، بخصــوص خدمــت 
بــه طبقــات ضعیــف، وارد میــدان مبــارزه بشــود، هــر حرکــت او، هــر کلمــه ی او، هــر 
حــرف او حســنه اســت، پیــش خــدای متعــال اجــر دارد. بــا ایــن نّیــت وارد بشــوید؛ بــا 

نّیــت خدمــت. 1396/02/10

۱۰. انصاف را رعایت كنید

کننــد، از جــاده ی انصــاف خــارج  کننــد، حرفهــا را منصفانــه  رقابتهــا را منصفانــه 
نشــوند. خــوب، بــه طــور طبیعــی هــر نامــزدی حرفــی دارد و حــرف مقابــل خــود را 
رد میکنــد؛ ایــن رد و ایــراد فــی نفســه اشــکالی نــدارد؛ امــا مشــروط بــر اینکــه تویــش 
بیانصافــی نباشــد، کتمــان حقیقــت نباشــد. میــدان بــرای همــه بــاز اســت؛ بیاینــد در 
میــدان انتخابــات خــود را بــر مــردم عرضــه کننــد. اختیــار بــا مــردم اســت؛ مــردم هــر 
جــوری کــه فهمیدنــد، تشــخیص دادنــد، هشــیاری آنهــا بــه آنهــا کمــک کــرد، ان شــاءاهلَلّ 

ــد کــرد. 1388/01/01 همــان جــور عمــل خواهن



استفتائات انتخاباتی  اصــول رقابت سیاســی در انتخابات437 437

۱۱. فقط آنچه می توانید انجام دهید به مردم بگویید!

مــن از نامزدهــای انتخاباتــی خواهــش میکنــم در تبلیغــات، حرفهــای واقعــی بزننــد و 
 عقیده شــان هســت، آن را به مردم 

ً
کارهایــی کــه میتواننــد انجــام دهنــد و آنچــه واقعا

بگوینــد. مــردم را آزاد بگذارنــد تــا هرکــس را خواســتند، انتخاب کننــد. 24/11/1382
آن کســانی کــه امــروز بــا مــردم حــرف میزننــد، آنچــه کــه توانائــی انجــام آن را دارنــد و 
مــردم بــه آن احتیــاج دارنــد، آن را بــا مــردم در میــان بگذارنــد؛ قــول بدهنــد بــا عقــل 
و درایــت عمــل خواهنــد کــرد؛ اگــر برنامــه ای در هــر مــوردی از مســائل دارنــد، آن 
برنامــه را بــرای مــردم ارائــه کننــد؛ قــول بدهنــد کــه بــا پشــتکار و ثبــات قــدم در ایــن 
میــدان پیــش خواهنــد رفــت؛ قــول بدهنــد کــه از همــه ی ظرفیتهــای قانــون اساســی 
بــرای اجــرای وظیفــه ی بــزرِگ خودشــان اســتفاده خواهنــد کــرد؛ قــول بدهنــد کــه بــه 
مدیریــت اوضــاع کشــور خواهنــد پرداخــت؛ قــول بدهنــد کــه بــه مســئله ی اقتصــاد - 
کــه امــروز میــدان چالــش تحمیلــی بــر ملــت ایــران از ســوی بیگانــگان اســت - بخوبــی 
خواهنــد پرداخــت؛ قــول بدهنــد حاشیه ســازی نمیکننــد؛ قــول بدهنــد دســت کســان 
و اطرافیــان خــود را بــاز نخواهنــد گذاشــت؛ قــول بدهنــد کــه بــه منافــع بیگانــگان، 
بــه بهانه هــای گوناگــون، بیــش از منافــع ملــت ایــران اهمیــت نخواهنــد داد. بعضــی 
بــا ایــن تحلیــل غلــط کــه بــه دشــمنان امتیــاز بدهیــم تــا عصبانیــت آنهــا را نســبت بــه 
خودمــان کــم کنیــم، عمــًا منافــع آنهــا را بــر منافــع ملــت ترجیــح میدهنــد؛ ایــن اشــتباه 
ــن اســت  ــه شــما هســتید، ناشــی از ای ــن اســت ک ــا ناشــی از ای ــت آنه اســت. عصبانی
کــه جمهــوری اســامی هســت، ناشــی از ایــن اســت کــه امــام در اذهــان مــردم و در 
ــه روز 14 خــرداد - روز  ــن اســت ک ــده اســت، ناشــی از ای ــن کشــور زن برنامه هــای ای
رحلــت امــام - مــردم در سرتاســر کشــور بــه جــوش و خــروش میآینــد؛ عصبانیــت آنهــا 
ــی عــاج و  ــدار مل ــا اقت ــد ب ــت دشــمن را بای ــن چیزهــا اســت. عصبانی ــه ای ــوط ب مرب

ــرد. 1392/03/14 ــران ک جب



یضــه انتخابات 438فر

۱۲. تبلیغات انتخاباتی تثبیت كننده ی  مواضع عزت آفرین انقالب باشد

در تبلیغــات انتخاباتــی، در شــعارهای انتخاباتــی، آنچــه کــه اهمیــت دارد، این اســت 
کــه مواضــع عزت آفریــن و صحیــح و عاقانــه و حکیمانــه ی انقــاب و نظــام تثبیــت 
شــود. مبــادا در شــعارهایمان، مــا بــه زیــد و عمــرو در خــارج از ایــن مرزهــا یــا آدمهائــی 

در داخــل مرزهــا، چــراغ ســبز نشــان دهیــم.1392/03/06

۱۳. كار را با حماسه و شور بدون چالش و منافرت پیش ببرید

 داوطلبــان محتــرم کار را بــا حماســه، بــا شــور، بــا غیرتمنــدی، امــا بــدون چالــش، 
ــه ممکــن اســت ســکون و  ــد. ظرافــت کار اینجــا اســت ک ــدون منافــرت پیــش ببرن ب
ســکوت و جمــود و خمودگــی وجــود نداشــته باشــد، نشــاط باشــد، تحــرک باشــد، در 
میــدان و در عرصــه گفتگــو باشــد - گفتگوهــای گــرم و داغ - درعین حــال نفرت پراکنــی 
نباشــد؛ ایــن میشــود. ایــن یــک نکتــه ای اســت کــه آقایــان داوطلبــان محتــرم خــوب 

اســت کــه رعایــت کننــد. 1392/03/06

 ۱۴. نامزدها مردم را با واقعیتها آشنا كنید

 البتــه آقایانــی هــم کــه در تلویزیــون بــه عنــوان نامــزد ظاهــر میشــوند و حــرف میزننــد، 
وظائــف ســنگینی دارنــد؛ آنهــا هــم بایــد مراقــب باشــند. حرفــی کــه از دهــان انســان 
خــارج میشــود، بایــد واقعــی، صمیمــی، متکــی بــه اطاعــات درســت و برآمــده ی از 
زبــان صــادق و راســتگو باشــد. اینجــور نباشــد کــه حــاال بــرای اینکــه توجــه مــردم را 
جلــب کنیــم، هرچــه بــه دهانمــان آمــد، بگوئیــم؛ اینهــا را بایــد مراقبت کننــد. نامزدها 
کــه میداننــد درســت اســت، میتواننــد انجــام دهنــد، آن را بگوینــد - حــاال  کاری 
ــا  ــد مــردم را ب ــوان هرچــه - ســعی کنن ــه عن ــوان برنامــه، ب ــه عن ــوان وعــده، ب ــه عن ب
واقعیــت مواجــه کننــد؛ هــم واقعیــت اوضــاع، هــم واقعیــت خودشــان. اگــر این شــد، 
ــرد؛ چــون  ــن شــد، خــدای متعــال کمــک خواهــد ک ــر ای خــدا برکــت خواهــد داد؛ اگ
کارهــا دســت خــدا اســت، همــه چیــز بــه اراده ی الهــی برمیگــردد؛ »کّل الیــه راجعون«، 
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»ازّمــة األمــور طــّر بیــده / و الــکّل مســتمّدة مــن مــدده«.)4( اگــر چنانچــه مــا صادقانــه 
عمــل کردیــم، اراده ی الهــی هــم کمــک خواهــد کــرد. گاهــی کمــک بــه ایــن بنــده ی 
حقیــر ایــن اســت کــه توفیــق ایــن مســئولیت را پیــدا کنــم، گاهــی کمــک بــه مــن ایــن 
اســت کــه توفیــق ایــن مســئولیت را پیــدا نکنــم؛ هــر دویــش کمــک الهــی اســت. اگــر 
چنانچــه مــا صادقانــه عمــل کردیــم، خــدای متعــال بــه مــا کمــک خواهــد کــرد و 
ــرای  ــر اســت، بــه مــا خواهــد داد. اینجــور نباشــد کــه حــاال ب آنچــه کــه صــاح و خی
اینکــه مــردم بــه مــا متوجــه شــوند، همــه ی آنچــه را کــه مــاورای مــا اســت، تخریــب 
کنیــم؛ چــه آنچــه کــه مربــوط بــه نامزدهــای دیگــر اســت، چــه آنچــه کــه مربــوط بــه 
واقعیتهــای موجــود جامعــه اســت. بایــد درســت عمــل شــود. آن وقــت مــا انتخــاب 

ــرد.1392/03/08 ــم ک خواهی

۱۵. در بیان نقاط قوت و ضعف كشور انصاف را رعایت كنید

ــل از  ــد -  قب ــون کردن ــرم در تلویزی ــه نامزدهــای محت ــی هــم ک مــن در مــورد اظهارات
انتخابــات عــرض کــردم - عرایضــی دارم؛ فعــًا خیلــی مجــال نیســت انســان تفاصیــل 
را بگویــد؛ لیکــن یکــی از حرفهــای مــا همیــن اســت. بلــه، نقــاط ضعفــی وجــود 
دارد، امــا نقــاط قــّوت را هــم بایــد دیــد. دولــت کنونــی هــم نقــاط قــّوت فراوانــی 
دارد، گیــرم نقــاط ضعفــی هــم وجــود دارد. کــداِم مــا در کار کردمــان، در عملمــان، 
نقطــه ی ضعــف نداریــم؟ نقــاط قــّوت را هــم بایــد دیــد. کارهــای مهمــی در کشــور 
ــه،  ــه انجــام گرفت ــی ای ک ــه شــده، کارهــای زیربنائ ــی ک ــه اســت. خدمات انجــام گرفت
ســازندگی هائی کــه انجــام گرفتــه، اینهــا را نبایــد ندیــده گرفــت. اینهــا در اظهــارات 
 ندیده 

ً
نامزدهــای محتــرم، در برنامه هــای دو ســه هفتــه اِى تبلیغــات انتخابــات، غالبــا

گرفتــه میشــد. چقــدر خــوب بــود وقتــی کــه مثــًا معضــل اقتصــادی را بیــان میکننــد، 
گرانــی را بیــان میکننــد، تــورم را بیــان میکننــد - کــه البتــه اینهــا واقعیــت هــم دارد - 
ــا را  ــه کشــیده شــده، اینه ــی ک ــه اســت، زحمات ــه انجــام گرفت ــی ک ــارش کارهائ در کن
هــم بیــان میکردنــد. اینجــور برخــورد کــردن، انصــاف اســت. انســان بایــد هــم جهــات 
مثبــت را ببینــد، هــم جهــات منفــی را ببینــد. البتــه بدیهــی اســت کســی کــه خــود را 
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بــه مــردم عرضــه میکنــد، اشــکاالت موجــود را می بینــد، بــه مــردم هــم میگویــد، ایــن 
ایــرادی نــدارد؛ امــا در ایــن زمینــه نبایــد مطلــق نــگاه کــرد و فکــر کــرد؛ نقــاط مثبــت 

هــم بایــد گفتــه شــود، نقــاط منفــی هــم گفتــه شــود. 1392/04/05

۱۶. شعارهایتان در جهت حمایت از قشرهای ضعیف كشور باشد

کــه همــه بداننــد شــما میخواهیــد از قشــرهای  کنیــد  شــعارها را جــوری انتخــاب 
ضعیــف کشــور و طبقــات ضعیــف کشــور حمایــت کنیــد، مشــکِل ]مردم[ مشــکل دار را 
میخواهیــد برطــرف کنیــد. مــا یــک پیکــره ای هســتیم؛ جامعــه مثــل پیکــر یــک انســان 
اســت؛ ببینیــم کجایمــان ضعیــف اســت، بــه کجــا خــون نمیرســد، کجا محتــاج رعایت 
بیشــتر اســت، بــه آن برســیم؛ نــه اینکــه بــه بقّیــه ی جاهــای بــدن بی اعتنائــی کنیــم؛ 

نــه، اّمــا اولوّیــت را ایــن ]بخــش[ قــرار بدهیــم. 1396/02/10

 ب( نبایدها

۱. وجهه  كشور را تخریب نكنید

گروههــای مختلــف، جناحهــای مختلــف، سیاســتها و جهتگیریهــای مختلــف، در 
مقابلــه بــا دشــمن، بایــد بــا هــم باشــند و کاری نکننــد کــه دشــمن ســوء اســتفاده کنــد. 
اختــاف سیاســی مانعــی نــدارد؛ اختــاف نظــر مانعــی نــدارد؛ مبــارزات انتخاباتــی بــه 
شــکل ســالم، مانعــی نــدارد؛ امــا خــراب کــردن یکدیگــر، خــراب کــردن چهــره ی کشــور 

اشــکال دارد. 1371/01/15
نامزدهــای محتــرم در ایــن برنامه هــای عمومــی، خــب زبــان بــه نقــد و انتقــاد بــاز 
میکننــد؛ ایــن حــق آنهــا اســت؛ میتواننــد از هــر چیــزی کــه مــورد انتقــاد آنهــا اســت، 
انتقــاد کننــد؛ منتهــا توجــه کننــد کــه انتقــاد بایــد بــه معنــی عــزم و نیــت بــرای پیمــودن 
آینــده ی پرتــاش و افتخارآمیــز باشــد، نــه بــه معنــای ســیاه نمائی و منفی بافــی و 
بی انصافــی؛ بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد. مــن بــه هیــچ کــس نظــر نــدارم. از همیــن 
گفــت: فانــی نظــر  ســاعت، رســانه های بیگانــه بــا غیــظ و غــرض ورزی خواهنــد 
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بــه زیــد یــا بــه عمــرو یــا بــه بکــر یــا بــه خالــد داشــت. ایــن، خــاف واقــع اســت؛ 
مــن بــه هیــچ کــس نظــر نــدارم؛ مــن حقایــق را عــرض میکنــم. مــن بــه برادرانــی کــه 
میخواهنــد اطمینــان ایــن مــردم را بــه ســمت خودشــان جلــب کننــد، نصیحــت میکنــم 
کــه منصفانــه حــرف بزننــد؛ انتقــاد کننــد، لیکــن انتقــاد بــه معنــای ســیاه نمائی نباشــد؛ 
بــه معنــای انــکار کارهــای بســیار برجســته ای نباشــد کــه چــه در ایــن دولــت، چــه در 
دولتهــای قبلــی انجــام گرفتــه اســت و کســانی مثــل خــود آنهــا ســر کار آمده انــد و شــب 
و روز تــاش کرده انــد و آن کارهــا را انجــام داده انــد. انتقــاد بــه معنــای انــکار جهــات 
مثبــت نیســت؛ انتقــاد ایــن اســت کــه انســان کار مثبــت را بگویــد، نقــص و ضعــف 
را هــم بگویــد. امــروز در کشــور مــا اگــر کســی ســر کار بیایــد، احتیــاج نــدارد کــه از 
صفــر شــروع کنــد؛ هــزاران کاِر برجســته انجــام گرفتــه اســت. در ســالهای طوالنــی، در 
ــرای ایــن کشــور  دوره ی مســئولیتهای مختلــف دولتهــا، هــزاران زیرســاخت اساســی ب
بــه وجــود آمــده اســت؛ علــم پیشــرفت کــرده اســت، صنعــت پیشــرفت کــرده اســت، 
کارهــای زیربنائــی پیشــرفت کــرده اســت، امــور بســیار مهــم در زمینه هــای مختلــف 
برنامه ریــزی و اجــرا شــده اســت؛ اینهــا را نبایــد از دســت بدهنــد؛ هــر کاری میکننــد، 
بایــد از اینجــا بــه بعــد باشــد. ایــن همــه کار را نمیشــود فقــط بــه بهانــه ی ایــن کــه 
امــروز مشــکات اقتصــادی داریــم، گرانــی و تــورم داریــم، انــکار کنیــم؛ این که درســت 
ــه  ــورم هســت؛ ان شــاءاهلل آن کســی ک ــه، مشــکات اقتصــادی هســت، ت نیســت. بل
 خواهــد آمــد، بتوانــد حــّال ایــن مشــکات باشــد، ایــن گره هــا را هــم بــاز کنــد؛ 

ً
بعــدا

ایــن کــه آرزوی ملــت ایــران اســت؛ امــا ایــن معنایــش ایــن نباشــد کــه اگــر مــا یــک راه 
ــروز انجــام  ــه ام ــم، همــه ی آنچــه را ک ــان داری ــرای مشــکات در نظــر خودم ــی ب حل

ــکار کنیــم.1392/03/14 گرفتــه اســت و وجــود دارد، ان

۲. ذهنیت مردم را تخریب نكنید

خــراب کــردن ذهــن مــردم و چهــره ی مســؤولین دلســوز، اشــکال دارد. ایجــاد ســؤال 
و ابهــام در ذهــن مــردم، اشــکال دارد. بــا وحــدت و یکپارچگــی، »کأنهــم بنیــان 

مرصــوص«، مثــل یــک دژ پوالدیــن، در مقابــل دشــمن بایســتید. 1371/01/15
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۳. برای پیروز شدن به كارهای ظالمانه متوسل نشوید

ــروز شــدن،  ــرای پی ــه ب ــود ک ــن ب ــن ای ــات سیاســت     ورزی امیرالمؤمنی یکــی از خصوصی
بــه ظلــم و بــه دروغ و بــه کارهــای ظالمانــه متوســل نمیشــد. یــک عــده     ای در اوائــل 
حکومــت امیرالمؤمنیــن آمدنــد کــه آقــا شــما ایــن افــرادی کــه تــو جامعــه هســتند - این 
متنفذیــن - یــک مقــداری ماحظــه     ی اینهــا را بکــن و ســهم بیشــتری از بیت     المــال 
ــه اینهــا بــده، مخالفــت اینهــا را موجــب نشــو و دلهایشــان را جلــب کــن! فرمــود:  ب
»أ تأمروّنــی ان أطلــب الّنصــر بالجــور«؛ شــما میخواهیــد مــن پیــروزی را بــه وســیله     ی 
ظلــم بــرای خــودم دســت و پــا کنــم؟ »واهلَلّ ال اطــور بــه مــا ســمر ســمیر و مــا أّم نجــم 
ــا  ــا راه غلــط و خطــا، ب ــا ظلــم، ب فــی الّســماء نجمــا«؛ امــکان نــدارد امیرالمؤمنیــن ب

ــد. 1388/06/20 ــرای خــودش درســت کن ــر اســامی دوســت ب شــیوه     های غی

۴. بامخالفان و معارضان خود یک جور رفتار نكنید

کــه رفتــارش بــا مخالفــان و  یکــی از خصوصیــات دیگــر امیرالمؤمنیــن ایــن اســت 
ــن فــرق  ــد. امیرالمؤمنی ــه یــک چــوب نمیران معارضــان یــک جــور نیســت؛ همــه را ب
میگــذارد بیــن افــرادی و جریانهائــی، بــا افــرادی و جریانهــای دیگــری. دربــاره     ی 
ــدون  ــی - ب ــه ظواهــر دین ــل انحــراف و انحطــاط و توســل ب ــه در مقاب خــوارِج - البت
اعتقــاد، علــی ایســتاد؛ هــم در مقابــل معاویــه ایســتاد - آنوقتــی کــه قرآنهــا را ســر نیــزه 
کردنــد، امیرالمؤمنیــن فرمــود: واهلل ایــن مکــر اســت، ایــن خدعــه اســت، ایــن فریــب 
اســت؛ اینهــا بــه قــرآن اعتقــادی ندارنــد - هــم در آنوقتــی کــه خــوارج بــا آن ظواهــر 
ــا آن صــوت حزیــن قرآن     خوانــی در مقابــل حضــرت قــرار گرفتنــد، حضــرت  دینــی، ب
ــد و پیــش  ــی کار بکنن ــا ظواهــر دین ــد ب ــه کســانی بخواهن ــی ک ــی آنجائ ایســتاد. یعن
برونــد، امیرالمؤمنیــن میایســتاد؛ حــاال چــه معاویــه بــود، چــه خــوارج بــود؛ تفاوتــی 
نمیکــرد. امــا در عیــن حــال یــک جــور بــا اینهــا برخــورد نمیکــرد. ایســتادگی بــود، امــا 
نصیحــت امیرالمؤمنیــن و رفتــار خــود او همیشــه ایــن بــود. لــذا فرمــود »التقاتلــوا 
الخــوارج بعــدی«؛ بعــد از مــن بــا خــوارج نجنگیــد؛ جنــگ بــا خــوارج نکنیــد؛ »فلیــس 
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مــن طلــب الحــّق فاخطــأه کمــن طلــب الباطــل فأدرکــه«؛ آن کســی کــه دنبــال حــق 
هســت، منتهــا اشــتباه میکنــد - دنبــال حــق اســت؛ از روی جهالــت، از روی قشــریگری 
خطــا میکنــد، اشــتباه میکنــد - او مثــل کســی نیســت کــه دنبــال باطــل میــرود و بــه 

باطــل میرســد؛ اینهــا یــک جــور نیســتند. 1388/06/20

۵. دیگران را تخریب نكنید!

کــردن، اهانــت  کننــد؛ بدگویــی  از بداخاقیهــای انتخاباتــی بایــد بشــدت پرهیــز 
کــردن، تهمــت زدن، بــرای عزیــز کــردن خــود و یــا نامــزد مــورد نظــر خــود، دیگــران 
را و رقبــا را در چشــم مــردم خــوار کــردن، اینهــا راههــا و روشــهای صحیــح و اســامی 
نیســت. رقابــت بایــد باشــد؛ رقابــت مثبــت و پرشــور، امــا بــا رعایــت موازیــن اخاقــی. 

1386/10/15

از طــرف عاقه منــدان بــه نامزدهــای انتخاباتــی گوناگــون، بداخاقیهــای انتخاباتــی، 
شایســته ی ملــت مــا نیســت؛ تهمــت زدن آدمهــای مؤمــن را، مصونیــت دار از لحــاظ 
اســامی و شــرعی را؛ در معــرض هتــک آبــرو قــرار دادن در شــبنامه ها، در مطبوعــات، 
در پایگاههــای اینترنتــی و غیــره، این هــا اصــًا مصلحــت نیســت. مــن بــه طــور جــد از 
همــه ی کســانی کــه نســبت بــه نامزدهــای مختلــف عاقه مندیــای دارنــد، درخواســت 
می کنــم، اصــرار می کنــم کــه ایــن عاقه منــدی خودتــان را از راه تخریــب دیگــران، 
اهانــت بــه دیگــران، متهــم کــردن دیگــران نشــان ندهیــد. هرچــه می خواهیــد، از 
نامــزد مــورد عاقــه ی خودتــان تمجیــد کنیــد، تعریــف کنیــد؛ امــا دیگــران را تخریــب 

نکنیــد. ایــن عامــت بــدی اســت. 1386/10/12
ــی مــا  ــروز وحــدت مــا، عقانیــت مــا، شــعور مل ــات یــک عرصــه ی ظهــور و ب انتخاب
می توانــد قــرار بگیــرد. بعضــی خیــال می کننــد انتخابــات، زمزمه هــای انتخابــات، 
فضــای انتخاباتــی، مایــه ی اختــاف اســت؛ نــه، می توانــد مایــه ی اتحــاد باشــد؛ 
می توانــد تشــجیع کننــده ی بــه ســرعت عمــل و پیشــرفت باشــد؛ بــا رقابــت مثبــت... 
در همیــن انتخابــات اگــر بــد عمــل بکنیــم، بــه هــم بــد بگوئیــم، بــا هــم کینــه ورزی 
کنیــم، بــه یکدیگــر تهمــت بزنیــم، برخــاف قوانیــن و مقــررات رفتــار کنیــم، می توانــد 
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وســیله ی ســقوط و ضعــف و انحطــاط باشــد؛ دســت خــود ماســت؛ امتحــان الهــی 
اســت. 1386/07/21

ع نرسانید ۶. اختالف نظر را به تناز

از  بعضــی  در  چاقوکشــی  و  عربده کشــی  بــا  گفتگــو  اســامی،  مردم ســاالری  در 
دمکراســی ها تفــاوت دارد. این جــا گفتگــو میکننــد؛ بــه قــول امــام، مثــل مباحثه هــای 
طلبگــی. در مجلــس و جاهــای دیگــر مباحثــه کننــد، حّتــی بر ســر مســأله ای دعوا کنند؛ 
امــا کینــه از هــم بــه دل نگیرنــد؛ بعــد هــم پهلــوی همدیگــر بنشــینند و بــا هــم صحبــت 
کننــد. نگذارنــد اختاف نظــر بــه تنــازع برســد. ایــن تنــازع موجــب فشــل و ضعــف قــوا 
خواهــد شــد. دروغ، اهانــت، دســتگاه ها یکدیگــر را مّتهــم کــردن، شــایعه پراکنی، 
افتــراء بــه رقیــب، تحریــک عصبّیتهــای گوناگــون؛ این هــا هیچکــدام بــا انتخابــات 
اســامی ســازگار نیســت. ایــن خطــاب بــه همــه ی جناحهاســت؛ خطــاب بــه اشــخاص 
یــا جنــاح معّینــی نیســت؛ ایــن وظیفــه ی همــه ی ماســت. همــه ی جناح هــا بایــد ایــن 
چیز هــا را رعایــت کننــد. همــه هــم در چارچــوب قانــون حرکــت کننــد. 1382/05/15

۷. از وعده های غیر عملی پرهیز كنید

تبلیغــات رنگیــن و متنــوع مــاک نیســت؛  کــه  بایــد داشــته باشــند  مــردم توجــه 
وعده هــای غیــر عملــی مــاک نیســت... وعده هــای غیــر عملــی دادن، وعده هــای 
بــزرگ دادن، این هــا مــاک نیســت؛ بایــد مــردم توجــه کننــد؛ گاهــی عامــت منفــی 

هــم هســت. 1386/10/12
نامزذهــا وعده هــای نشــدنی ندهنــد. مــن بــه نامزدهــای گوناگــون عــرض میکنــم 
امــروز شــما را جلــوی  نــوار  آینــده  اگــر در خــرداد ســال  کــه  جــوری حــرف بزنیــد 
خودتــان گذاشــتند یــا پخــش کردنــد، شــرمنده نشــوید؛ جــوری وعــده بدهیــد کــه اگــر 
ــردن  ــر را گ ــور نباشــید تقصی ــه رخ شــما کشــیدند، مجب  ب

ً
چنانچــه آن وعــده را بعــدا

ایــن و آن بگذاریــد کــه نگذاشــتند، نشــد. کاری را کــه میتوانیــد انجــام دهیــد، وعــده 
بدهیــد.1392/03/14
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۸. از وعده های خالف قانون پرهیز كنید

رقابــت ایــن نیســت کــه کســانی بیاینــد بــرای جلــب نظــر مــردم، وعده هــای خــاف 
قانــون اساســی، خــاف قوانیــن عــادی بدهنــد؛ این هــا نبایــد باشــد. 1390/10/19

۹. خود را با نفی دیگران اثبات نكنید

کســی اثبــات خــود را متوقــف بــر نفــی دیگــری بدانــد.  کــه  رقابــت ایــن نیســت 
1390/10/19

۱۰. از بیت المال سوء استفاده نشود

ــد  ــاد از انــدازه ی الزم میتوان ــان در ریخت وپــاش و خــرج و تبلیغــاِت زی ــار داوطلب رفت
گاه و هشــیار و   پیــش خواهــد آمــد، آ

ً
ماهــا و آحــاد مــردم را نســبت بــه آنچــه کــه بعــدا

بیــدار کنــد. آن کســی کــه یــا از بیت المــال هزینــه میکنــد، یــا از پــول مشــتبه بــه حــراِم 
ــن چیزهــا  ــه ای ــد؛ ب ــب کن ــردم را جل ــان م ــد اطمین ــد، نمیتوان ــا اســتفاده میکن بعضیه

خیلــی بایــد توجــه کــرد.1392/03/06
کننــد. کار غیرقانونــی نکننــد؛ کار  کــه درســت حرکــت  ــت داشــته باشــند 

ّ
همــه دق

غیراخاقــی نکننــد؛ سوءاســتفاده نشــود؛ از بیت المــال صــرف و خــرج نشــود؛ از 
یکدیگــر بدگویــی نکننــد؛ بــه یکدیگــر اهانــت نکننــد. ایــن ملــت هــم ملــت روشــن 
و متدّینــی اســت؛ ملتــی اســت کــه بــه آرمانهــای انقــاب معتقــد اســت و انقــاب را 
دوســت دارد. انقــاب میتوانــد ایــن کشــور را نجــات دهــد. بدانیــد! اگــر ارزشــهای 
انقابــی فرامــوش شــد، هیــچ قدرتــی نخواهــد توانســت مشــکات ایــن کشــور را 

کنــد و آن را بســازد. 1374/11/20 برطــرف 

۱۱. در تبلیغات، اسراف نشود

در ایــن تبلیغــات، خــرج و اســراف هــم نشــود. بنــده گمان میکنم اگر کســی برای خدا 
از اســراف در تبلیغــات و کارهــای نابــاب اجتنــاب کــرد، خــدای متعــال بــه او کمــک 
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ــق خواهــد گردانــد. 1382/11/24
ّ
خواهــد کــرد و او را در مقصــودی کــه دارد، موف

۱۲. انتخابات ابزار قدرت طلبی نشود

یــک مطلــب هــم خطــاب بــه نامزدهــای محترمــی کــه یــا تــا حــاال اعــام حضــور 
کرده انــد یــا بعــد از ایــن اعــام حضــور خواهنــد کــرد، عــرض بکنــم. کســانی کــه بــرای 
انتخابــات خــود را نامــزد میکننــد، بداننــد کــه انتخابــات یــک وســیله ای اســت بــرای 
بــاال بــردن تــوان کشــور، بــرای آبرومنــد کــردن ملــت؛ انتخابــات فقــط ابــزاری بــرای 
قدرت طلبــی نیســت. اگــر بناســت ایــن انتخابــات بــرای اقتــدار ملــت ایــران باشــد، پس 
نامزدهــا بایســتی بــه ایــن اهمیــت بدهنــد و ایــن را در تبلیغاتشــان، در اظهاراتشــان و 
در حضورشــان رعایــت کننــد. مبــادا نامزدهــا در اثنــای فعالیتهــای انتخاباتِی خودشــان 

جــوری رفتــار کننــد و حرفــی بزننــد کــه دشــمن را بــه طمــع بیندازنــد. 1388/01/01

۱۳. از مکر و فریب دوری كنید

در ایــن سیاســت     ورزی، امیرالمؤمنیــن یکــی از خصوصیاتــش ایــن اســت: از مکــر و 
فریــب دور اســت. در یــک جملــه     ای از حضــرت نقــل شــده کــه: »لــو ال الّتقــی لکنــت 
ــرا نمیبســت، از همــه     ی آحــاد و مــکاران  ــای م ــر تقــوا دســت و پ ادهــی العــرب«؛ اگ
عــرب، مکــر و حیلــه را بهتــر بلــد بــودم. یــک جــای دیگــر در مقــام مقایســه     ی معاویــه 
بــا خــودش - چــون معاویــه بــه دهــاء و مکــر در حکومــت معــروف بــود - بــه حســب 
آنچــه کــه نقــل شــده، فرمــود: »واهلَلّ مــا معاویــة بأدهــی مّنــی«؛ معاویــه از مــن زرنگتر 
نیســت. منتهــا علــی چــه کنــد؟ وقتــی بنــای بــر رعایــت تقــوا و رعایــت اخــاق دارد، 
دســت و زبانــش بســته اســت. روش امیرالمؤمنیــن ایــن اســت. تقــوا کــه نبــود، دســت 
و زبــان انســان بــاز اســت، میتوانــد همــه چیــز بگویــد، خــاف واقــع میتوانــد بگویــد، 
تهمــت میتوانــد بزنــد، دروغ بــه مــردم میتوانــد بگویــد، نقض تعهــدات میتواند بکند، 
دلبســتگی بــه دشــمناِن صــراط مســتقیم میتوانــد پیــدا کنــد. وقتی تقوا نبــود، اینجوری 
اســت. امیرالمؤمنیــن میفرمایــد: مــن سیاســت را بــا تقــوا انتخــاب کــردم، با تقــوا اختیار 
کــردم؛ ایــن اســت کــه در روش امیرالمؤمنیــن، مــکاری و حیله     گــری و کارهــای کثیــف و 
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ایــن چیزهــا وجــود نــدارد؛ پاکیــزه اســت. 1388/06/20

۱۴. تبلیغات باید با فضای تبلیغات غربی معمول دنیا تفاوت داشته باشد

فضــای انتخابــات، بایــد فضــای ســالمی باشــد؛ فضــای تبلیغــات، بایــد بــا فضــای 
پروپاگاندهــای معمــول دنیــا تفــاوت داشــته باشــد.

امــروز در دنیــا، دمکراســی، یــک دمکراســی حقیقــی نیســت؛ زیــرا فشــار تبلیغــات 
ــر ذهــن مــردم ســنگینی  ــان ب ــز، آن چن ــا ســخنان فریب آمی ــی، ب ــرق توخال ــر زرق و ب ُپ
ــردم فکــر  ــد م ــردم نمیدهــد؛ نمیگذارن ــه م ــکان انتخــاب درســت را ب ــه ام ــد، ک میکن
کننــد. هــر کــس کــه مقــداری از کارهــای انتخاباتــی کشــورهای بــه اصطــاح دمکراتیک 
ــد،  ــه میزنن ــی ک ــش واضــح اســت. حرفهای ــا برای ــن معن ــرده باشــد، ای را مشــاهده ک
کــه از بعضــی از  کــه میگیرنــد، تملقهایــی  کــه میدهنــد، قیافه هایــی  وعده هایــی 
ــا گروه هــا میگوینــد، ارتباطهایــی کــه بــا جناحهــای خاصــی برقــرار میکننــد  قشــر ها ی
تــا نظــر آن هــا را جلــب بکننــد، این هــا کارهــای ســالمی نیســت؛ کارهایــی اســت کــه 
وقتــی در یــک مجموعــه ی مردمــی انجــام گرفــت، فضــا را مســموم میکنــد و قــدرت 

فکــر کــردن بــه آن هــا نمیدهــد.
تبلیــغ، صحیــح و حــق اســت؛ امــا بــا معنــای واقعــی کلمــه، بــا حفــظ حــدود شــرعی 
کلمــه، بــه دور از فریــب، بــه دور از کارهــای دروغیــن و نمایشــی، بــه دور از متهــم 
کــردن ایــن و آن. نمیشــود مــا بگوییــم کــه مســؤوالن انتخابات، نســبت بــه این قضیه 

هیــچ مســؤولیتی ندارنــد؛ ایــن شــرط ســامت انتخابــات اســت. 1370/09/27

۱۵. بحث دل آزار »برنده و بازنده« را كنار بگذارید

ــه بحــث  ــه جریان هــا و گروه هــا و احــزاب سیاســی آن اســت ک ــب ب ــه این جان توصی
دل آزار برنــده و بازنــده را بــه کنــار بگذارنــد و بــه اختافــات دشــمن شــاد کــن دامــن 
نزننــد، برنــده ی ایــن انتخابــات ملــت اســت و همــه ی کســانی کــه در انتخــاب شــرکت 
داشــته اند اعــم از آن هــا کــه خــود یــا نامــزد مــورد عاقه شــان رای آورده یــا نیاورده انــد، 
همــه برنده انــد، بازنــده ی ایــن انتخابــات، امریــکا و صهیونیســم و دشــمنان ملــت 
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ایراننــد همــه بــا همدلــی بــه یکدیگــر و بــه دولــت خدمتگــزار کمــک کنیــد تــا گره هــا 
یکــی پــس از دیگــری گشــوده شــود. 1382/12/02

۱۶. به یکدیگر تهمت نزنید، غیبت هم نكنید

نامزدهــای انتخاباتــی بــه یکدیگــر اهانــت نکننــد؛ خــب، جنابعالــی نامــزد هســتید، 
از  بســیار خــوب،  برجســته ای هســتید؛  آدم  آدم صالحــی هســتید،  کــه  معتقدیــد 
خودتــان هرچــه میخواهیــد تعریــف کنیــد بکنیــد اّمــا بــه رقیبتــان اهانــت نکنیــد، بــه 
رقیبتــان تهمــت نزنیــد، از رقیبتــان غیبــت هــم نکنیــد؛ تهمــت و افتــرا یعنــی نســبتی 
بدهیــد کــه واقعّیــت نــدارد، ]اّمــا[ غیبــت یعنــی نســبتی بدهیــد کــه واقعّیــت دارد؛ 
غیبــت هــم نبایــد بکنیــد. بنابرایــن ایــن هــم یــک وظیفــه اســت و یــک معیــار اســت 
بــرای ســامت انتخابــات. نماینــدگان برونــد آنچــه را در وسعشــان، در قدرتشــان، در 
صاحّیتشــان هســت، بــرای مــردم بیــان کننــد؛ مــردم هــم نــگاه میکننــد، خوششــان 
می آیــد رأی میدهنــد، خوششــان نمی آیــد رأی نمیدهنــد؛ ایــن میشــود ]انتخابــات [ 

ســالم.
وعده هــای غیــر عملــی ندهنــد؛ بعضــی از نامزدهــا، وعده هایــی به مــردم میدهند که 
خودشــان هــم میداننــد از دســت آنهــا ســاخته نیســت؛ شــما کــه نمیتوانی ایــن وعده را 
عملــی کنــی، چــرا بــه مــردم وعــده میدهــی؟ چــرا مــردم را امیــدوار میکنیــد بــه چیــزی 
کــه میدانیــد نخواهــد شــد؟ گاهــی وعده هــای غیــر قانونــی میدهنــد! ]میگوینــد[ فــان 
عمــل را انجــام میدهیــم درحالی کــه میداننــد آن عمــل خــاف قانــون اســت؛ یــا خاف 
ــون عــادی اســت؛ وعده هــای این جــوری هــم  ــا خــاف قان ــون اساســی اســت، ی قان
ندهنــد؛ شــعارهای غیــر قانونــی ندهنــد. بــا مــردم صادقانــه باید برخورد کــرد؛ همه ی 
ــت مــا این جــور هســتند کــه صداقــت را احســاس میکننــد، درک میکننــد؛ وقتــی مــا 

ّ
مل

محــه ای و لحظــه ای بــه 
َ
غیــر صادقانــه برخــورد کردیــم، ممکــن اســت کســانی یــک ل

اشــتباه دچــار بشــوند لکــن بعــد حقیقــت معلــوم خواهــد شــد؛ بایــد صادقانــه بــا مردم 
رفتــار کــرد، صادقانــه بایــد بــا مــردم حــرف زد. ایــن جــزو آداب حتمی انتخابات ســالم 

اســت. 1394/10/30
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۱۷. با مطرح كردن نامطمئن بودن انتخابات، آن را تخریب نكنید

ــه عــادت دارنــد  انتخابــات را نبایــد خــراب کــرد. بعضی هــا خوششــان می آیــد و کأّن
کــه از نزدیکــی انتخابــات، دائــم بــر کــوس نامطمئــن بــودن انتخابــات بدمنــد؛ عــادت 
کرده انــد. ایــن خیلــی عــادت بــدی اســت، مــرض بــدی اســت، چــرا؟ انتخابــات 
فــی در یــک 

ّ
انتخابــات ســالمی اســت. ممکــن اســت در هــر انتخابــی، یــک تخل

گوشــه ای انجــام بگیــرد؛ ایــن ممکــن اســت، همیشــه هــم ازاین قبیــل اّتفــاق می افتــد 
-خــب در کارهــای خــود مــا هــم، کارهــای شــخصی و عمومــی و خصوصی مــان ممکــن 
فاتــی کــه نتایــج انتخابــات را تغییــر بدهــد، 

ّ
ــا تخل فاتــی اّتفــاق بیفتــد- اّم

ّ
اســت تخل

نــدارد؛ عــدم رعایــت   وجــود 
ً
ــف ســازمان یافته مطلقــا

ّ
نــدارد؛ تخل  وجــود 

ً
مطلقــا

 وجــود نــدارد. از اّول انقــاب تــا حــاال 
ً
مســئوالن دولتــی و غیردولتــِی انتخابــات ابــدا

هــم همین جــور بــوده؛ مســئوالن، مســئوالنه بــه مســائل انتخابــات ]پرداخته انــد و[ 
همــه ی دولتهایــی کــه در ایــن بیــن بوده انــد. دولتهایــی کــه آمده انــد و رفته انــد، 
بعضی هــا از لحــاظ گرایشــهای سیاســی 180 درجــه بــا هــم تفــاوت داشــته اند اّمــا رفتار 
همــه ی آنهــا در مــورد انتخابــات، رفتــار درســتی بــوده. ]نبایــد[ کســی اّدعــا کنــد کــه در 
ــب[ شــد. یک وقتــی -شــاید ایــن را مــن قبــًا هــم 

ّ
ایــن انتخابــات خیانــت شــد یــا ]تقل

گفتــه ام- در مــورد انتخابــات تهــران در یــک دوره ای، خیلــی جنجــال شــد؛ ســروصدا 
شــد و اصــرار شــد بــر اینکــه ایــن انتخابــات ابطــال بشــود. بنــده گفتــم بایــد تحقیــق 
کنیــد؛ در تهــران دو ســه میلیــون از مــردم آمده انــد در انتخابــات شــرکت کرده انــد، مــا 
ــی باطــل کنیــم؟ ایــن چــه حرفــی اســت! بایــد تحقیــق کنیــم ببینیــم 

ّ
رأی اینهــا را بکل

چه جــوری اســت. تحقیــق کردیــم، معلــوم شــد کــه نــه این جــور نیســت. تحقیــق 
 نوشــتم بــه شــورای نگهبــان کــه نخیــر، 

ً
مفّصــل کردیــم؛ بنــده در آن ســالها صریحــا

انتخابــات نبایــد دســت بخــورد. یعنــی انتخابــات حــّق مــردم اســت، مــال مردم اســت 
و مــا نمیتوانیــم انتخابــات را مّتهــم کنیــم بــه اینکــه مثــًا فــرض کنیــد که این جور اســت 
یــا آن جــور اســت؛ نــه، انتخابــات انتخابــات ســالمی اســت، در همــه ی دوره هــا ســالم 
بــوده، حــاال هــم ان شــاءاهلل بــه توفیــق الهــی همین جــور خواهــد بــود و چهارچــوب 
قوانیــن و مقــّررات و وجــود آدمهایــی کــه مراقبنــد، مواظبنــد، موّظفنــد، نمیگــذارد کــه 
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انتخابــات دچــار ایــن اختــال بشــود. 1394/10/14

۱۸. شورای نگهبان را پس از رد صالحیت تخریب نكنید

بعضــی وقتــی در شــورای نگهبــان رد شــدند ناراحــت میشــوند؛ ایــن ناراحتــی قابــل 
فهــم اســت، قبــول اســت. بنــده هــم ممکــن اســت اگرچنانچــه در یک مــوردی بگویند 
»شــما صاحّیــت نــداری« ناراحــت بشــوم اّمــا آیــا وقتــی ناراحــت شــدیم بایســتی 
جنجــال بکنیــم؟ انســان اگــر ناراحــت شــد، اگــر راه قانونــی ای وجــود دارد، بایــد بــه 
آن راه قانونــی متوّســل بشــود. مــن تعّجــب میکنــم کــه بعضــی بنــا میکننــد نوشــتن در 
روزنامــه و این طــرف و آن طــرف و از ایــن قبیــل کارهــا علیــه شــورای نگهبــان کــه چــرا ما 
را رد کردیــد؛ مــا صالــح بودیــم. خیلــی خــب، شــما صالــح؛ اگرچنانچــه شــورای نگهبان 
اشــتباه کــرده باشــد، شــما بایســتی بــه آنهــا مراجعــه کنیــد و آنهــا هــم طبــق قانــون، 
همــان وظیفــه ای کــه دارنــد بایــد انجــام بدهنــد؛ اگــر نشــد، نمیشــود شــورای نگهبــان 
را تخریــب کــرد. همــه توّجــه بکننــد! شــورای نگهبــان جــزو آن مراکــز اصلــی ای اســت 
کــه از اّول انقــاب، اســتکبار خواســته آن را تخریــب بکنــد. یکــی از چنــد مرکــز مهّمــی 
کــه از اّول انقــاب ســعی دســتگاه تبلیغــات اهریمنــِی صهیونیســت ها و آمریکایی هــا 
و اســتکبار بــر ایــن بــوده اســت کــه آن را تخریــب بکننــد، شــورای نگهبــان اســت. مــا 
نبایــد کمــک کنیــم و شــورای نگهبــان را تخریــب کنیــم به خاطــر ایــن ]رّد صاحّیــت[. 
بلــه، ممکــن اســت ِگلــه داشــته باشــیم یــا یــک مشــکلی وجــود داشــته باشــد؛ خــب، 
مشــکل را بایــد بگوییــم؛ نبایــد تخریــب بکنیــم شــورای نگهبــان را؛ ایــن مرکــز اساســی 
 
ً
قانونــی را نبایســتی تخریــب بکنیــم. لجن پراکنــی کــردن علیــه شــورای نگهبــان حقیقتــا
یــک کار غیــر اســامی، غیــر شــرعی، غیــر قانونــی و غیــر انقابــی اســت. 1394/12/20

۱۹. از مسائل اساسی كشور غافل نشوید

یــک خطــاب هــم بــه مســئولین دارم در مــورد انتخابــات. خــب، مســئولین، مســئولین 
 زحمــت میکشــند، تــاش میکنند؛ هم بــرای برگزاری انتخابــات، هم برای 

ً
دولتــی حّقــا

مســائل دیگــر مشــغول تاشــند و زحمــت میکشــند. مــن میخواهــم بگویــم مســائل 
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تبلیغاتی و روزنامه ای انتخابات، مســئولین کشــور را از مســائل مســتمر و دنباله دار و 
اساســی غافــل نکنــد. انتخابــات خیلــی مهــم اســت؛ همین طــور کــه گفتیــم و خواهیــم 
گفــت، در نهایــِت اهّمّیــت اســت اّمــا انتخابــات یــک مســئله ی مقطعــی اســت، مــال 
یــک مقطــع خــاص اســت، ایــن مقطــع تمــام میشــود، آنچــه باقــی میمانــد، مســائل 

اساســی کشــور اســت. 1394/11/19

۲۰. درگیر حواشی ایام انتخابات نشوید

درگیــر حواشــی هــم نشــوید؛ چــون ایــن ماه هایــی کــه در پیــش داریــم، ماه هایــی 
اســت کــه بتدریــج بــا چالشــهای انتخاباتــی همــراه میشــود؛ یعنی همین طــور تبلیغات 
انتخاباتــی، حرفهــای انتخاباتــی، مســائل سیاســی ]پیــش می آیــد[؛ مخالفیــن یک چیز 
میگوینــد، موافقیــن یــک چیــز میگوینــد؛ اینهــا نبایــد شــما را مشــغول کنــد، یعنــی اصًا 
توّجــه بــه ایــن مســائل نکنیــد، کار خودتــان را بکنیــد. بهتریــن تبلیــغ بــرای دولتــی کــه 
در رأس کار اســت، عمــل او اســت. یعنــی شــما اگــر چنانچــه هــزاران کلمــه در تبلیــغ 
حــرف بزنیــد، اّمــا یــک کار خــوب ]هــم[ ارائــه بدهیــد، ایــن یــک کاِر خــوب بیــش از آن 
هــزاران کلمــه حــرف تأثیــر میگــذارد در مــردم. یعنــی ]اگــر[ مــردم ببیننــد، حــس کننــد، 
لمــس کننــد کار را، ایــن بهتریــن تبلیــغ بــرای دولــت اســت؛ بــه فکــر ایــن نباشــید کــه در 

مســائل ]درگیــر حواشــی شــوید[. 1395/06/03





معیارهای اصلح 

در آیات و  روایات 
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باسمه تعالی

معیارهای اصلح در آیات، روایات 

عهــده دار شــدن هــر مســئولیتی نیازمنــد برخــورداری افــراد از ویژگــی هــا و شــرایطی 
کــه ایــن ویژگیهــا و شــرایط بســته بــه اهمیــت مســئولیت هــا، اهمیــت و  اســت 
حساســیت بیشــتری خواهــد داشــت و بــی تردیــد در مســئولیتی همچــون نمایندگــی 
مجلــس شــورای اســامی، کســانی کــه عهــده دار ایــن مســئولیت مــی شــوند بایــد 
ــه  ــذرا ب ــن نوشــتار نگاهــی گ ــت و شایســتگی الزم برخــوردار باشــند. در ای از صاحی

معیارهــای اصلــح از منظــر آیــات و روایــات خواهیــم داشــت.

معیارهای افراد اصلح از منظر قرآن مجید

1.علم و آگاهی و تعهد و امانتداری

ــی َحِفیــٌظ َعِلیٌم«؛1»یوســف گفت مرا سرپرســت  ْرِض ِإِنّ
َ ْ
ِنــی َعلــی  َخزاِئــِن األ

ْ
»قــاَل اْجَعل

گاهم« خزائــن ســرزمین مصــر قــرار ده کــه نگهدارنــده وآ
گاهــی و حفــظ و امانتــداری بــه عنــوان دو شــرط اساســی  در ایــن آیــه شــریفه علــم و آ
گاهــی و حفــظ و  پذیــرش مســئولیت برشــمرده شــده اســت. روشــن اســت کــه علــم و آ
امانتــداری در هــر کاری متناســب بــا آن مــی باشــد و بــا توجــه بــه جایــگاه مهــم مجلس 
و نمایندگــی مجلــس افــرادی کــه انتخــاب مــی شــوند بایــد بــه تناســب ایــن جایــگاه 

دارای علــم و تعهــد الزم باشــند.

2.قدرت و توانمندی

ِجْســِم«؛2» خداوند او )طالوت( 
ْ
ِم َو ال

ْ
ِعل

ْ
 ِفی ال

ً
ْیُکْم َو زاَدُه َبْســَطة

َ
»ِإَنّ اهلَلَّ اْصَطفاُه َعل

را بر شــما برگزیده و او را در علم و قدرت وســعت بخشــیده اســت «

1. سوره یوسف، آیه 55.
2. سوره بقره، آیه 247.
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در ایــن آیــه شــریفه علــم و توانایــی مــاك گزینــش طالــوت از ســوی خداونــد معرفــی 
شــده اســت. ایــن دو مــاك بــا تناســب هــر کاری بــرای افــرادی کــه عهــده دار آن مــی 
شــوند، ضــروری اســت زیــرا بــدون برخــورداری از توانایــی علمــی و جســمی الزم، 

امــکان انجــام مناســب آن کار وجــود نخواهــد داشــت.

3.توجه به ارزش ها و نیازهای جامعه

َمْعُروِف َو َنَهْوا 
ْ
َمــُروا ِبال

َ
کاَة َو أ ــاَة َو آَتــُوا الــَزّ قاُمــوا الَصّ

َ
ْرِض أ

َ ْ
اُهــْم ِفــی األ َنّ

ّ
ِذیــَن ِإْن َمَک

َّ
» ال

ُمْنَکــِر «؛1 » آن کســانی کــه هــرگاه در زمیــن بــه آنهــا قدرت بخشــیدیم، نمــاز را بر 
ْ
َعــِن ال

پــا مــی کننــد و زکات مــی دهنــد و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر می کننــد.« نماینده 
مجلــس بــا بهــره منــدی از فرصــت نمایندگــی بایــد در مســیر بندگــی خداونــد ) اقامــه 
نمــاز(، برپایــی ارزش هــا در همــه ابعــاد اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی ) 
امــر بــه معــروف( و مقابلــه بــا ضــد ارزش هــا در همــه ابعــاد ) نهــی از منکــر ( و توجــه 

بــه نیازهــای جامعــه ) ایتــاء زکات( گام بــردارد.
معیارهای افراد اصلح از منظر روایات

1. تقوا و پارسایی

ــاَك   ِبَخْیــٍر َو ِإَیّ
ّ
ُمــُر ِإاَل

ْ
ــُه اَل َیأ

ّ
ِإَن

َ
ــَوِرَع ف

ْ
ل
َ
َجــاِل ا لِرّ

َ
َعاِقــَل ِمــَن ا

ْ
ل
َ
قــال الصــادق؟ع؟ : »ِاْسَتِشــِر ا

ْنَیــا «؛2 » مــرد خردمنــد 
ّ

لُد
َ
یــِن َو ا لِدّ

َ
َعاِقــِل َمْفَســَدٌة ِفــی ا

ْ
ل
َ
ــَوِرِع ا

ْ
ل
َ
 ا

َ
ــِإَنّ ِخــَاف

َ
 ف

َ
ِخــَاف

ْ
ل
َ
َو ا

پارســا را بــه رایزنــی طلــب کــه جــز بــه نیکــی ســفارش نکنــد و مبــادا بــا غیــر او مشــورت 
کنــی؛ چــرا کــه ناپارســاى بی خــرد، ]باعــث [ فســاد دیــن و دنیــا اســت«.

2.خردمندی
َتنَدمــوا«؛3 »با انســان 

َ
پیامبــر اکــرم؟ص؟ مــی فرماینــد: »ِاسَترَشــدوا العاِقــَل َو الَتعَصــوَه ف

خردمنــد رایزنــی کنیــد و از رأى او ســرمپیچید کــه پشــیمان خواهیــد شــد« 

1. سوره حج، آیه 41
2. وسائل الشیعه، ج12، ص 32
3. بحاراالنوار، ج 72، ص 105.
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َشــاِد«؛1 »آن کــه بــا خردمنــدان بــه شــور بپــردازد،  ــی الَرّ
َ
 َعل

ّ
َبــاِب ُدَل

ْ
ل
َ ْ
ِوی األ

َ
»َمــْن َشــاَوَر ذ

بــه راه رشــد و موفقیــت راهنمایــی خواهــد شــد.«

3. تخصص و دانایی

َباُعُهــْم «؛»از  ِاِتّ َو  ِی 
ْ
أ لــَرّ

َ
ا ِوی 

َ
لرســول اهلل؟ص؟: ماالحــزم؟ قال؟ص؟؛»ُمَشــاَوَرُة ذ قیــل 

پیامبــر اکــرم؟ص؟ پرســیده شــد: دوراندیشــی چیســت؟ فرمــود: رایزنــی بــا صاحبنظــران 
ــان«. ــروى از آن و پی

4.خیرخواهی 

 َو ُرْشــٌد َو َتوفیٌق 
ٌ

عاِقــِل الّناِصــِح ُیْمــٌن َو َبَرَکــة
ْ
پیامبــر اکــرم؟ص؟ می فرماینــد: »ُمشــاَوَرُة ال

ِمــَن الّل...«؛2»رایزنــی بــا خردمنــِد خیرخــواه رشــد و میمنــت و توفیقــی از ســوى خــدا 
است...«

5.خوف الهی

ــوَن اهلل«؛3»در امــورت 
ُ
امــام صــادق؟ع؟ می فرماینــد: »شــاِور فــی َحِدیِثــَك الذیــَن َیخاف

بــا کســی رایزنــی کــن کــه خــدا تــرس باشــد«
6. آزادگی، دین دارى ، دلسوزى، صمیمیت و برادرى  و رازدارى 

ِبُحُدوِدهــا األرَبعــِة...  إاّل  الَمشــوَرَة ال تکــوُن  امــام صــادق؟ع؟ می فرماینــد: »إّن 
 أن 

ُ
نــا. و الثالثــة  أن َیکــوَن ُحــّرا ُمَتَدِیّ

ُ
هــا أن یکــوَن الــذی ُتشــاِوُرُه عاِقــًا. و الثانیــة

ُ
ل فأَوّ

ــِه َکِعلِمــَك  ــُه ب یکــوَن ِعلُم
َ
َك ف ــِرّ  أن ُتطِلَعــه علــی ِس

ُ
یکــوَن َصدیقــا ُمواِخیــا. و الرابعــة

ــّم ُیِســَرّ ذلــَك و َیکُتَمُه«؛4»مشــورت ثمربخــش نیســت؛ جــز آنکــه ارکان چهارگانــه آن 
ُ
ث

تحّقــق پذیــرد:

1. همان.
2. همان، ج 72، ص 105.

3. همان، ص 98.
4. مکارم االخاق، ج 2، ص 80.



یضــه انتخابات 458فر

 1. طرف مشورت خردمند باشد؛
 2. آزاد مرد دیندار باشد؛

 3. صمیمی و برادرسان بوده باشد؛
گاه هســتی  گاه ســازى کــه خــود آ  4. او را از راز خــود در مســأله مــورد رایزنــی چنــان آ

و او ایــن راز را مخفــی دارد و کتمــان نمایــد«

7.توجه به مردم و برخورد محبت آمیز با آنان

ــُه ِفــی ُعُنِقــَك  ِکَنّ
َ
ــَك ِبُطْعَمــٍة َو ل

َ
ْیــَس ل

َ
ــَك ل

َ
حضــرت علــی؟ع؟ مــی فرماینــد :»َو ِإَنّ َعَمل

«؛1» و همانــا مســئولیتی کــه بــر عهــده توســت وســیله آب و نــان نبــوده و بلکــه 
ٌ

َماَنــة
َ
أ

امانتــی در گــردن تــو اســت « را همــواره در نظــر دارد و در برابــر دیــدگان خویــش قــرار 
مــی دهــد، نســبت بــه امــور ومشــکات مــردم بــی تفــاوت نبــوده و نســبت بــه آنــان 
محبــت خواهــد داشــت کــه البتــه همیــن مســأله موجــب محبوبیــت او خواهــد شــد و 
ایــن همــان فرمانــی اســت کــه حضــرت علــی؟ع؟ بــه مالــك اشــتر فرمودنــد :»و أشــِعْر 
ــُبعا  ــم َس یِه

َ
ــَنّ عل ــم، و ال َتکوَن طــَف ِبِه

ُّ
ــم، و الل ُه

َ
ــة ل ــِة، و الَمَحَبّ ِعَیّ  ِللَرّ

َ
ــة حَم ــَك الَرّ لَب

َ
ق

ُهم«؛2»مهربانــی بــا مــردم را پوشــش دل خویــش قــرارده و بــا همــه 
َ
ضاِریــا َتغَتِنــُم أکل

مهربــان بــاش. مبــادا هرگــز چونــان حیــوان شــکاری باشــی کــه خــوردن آنــان را غنیمــت 
دانــی «)

8. حدیث انتخاباتی)1(

ــی اهلل«؛3 کســی کــه غیــر 
َ
 لــه عل

َ
8. امــام باقر؟ع؟»َمــِن اْئَتمــَن غیــَر ُمؤَتَمــٍن فــا ُحّجــة

امیــن را امیــن و معتمــد شــمارد، حّجتــی بــر خــدا نــدارد.

1. نهج الباغه، نامه 5
2. نهج الباغه، نامه 53.
3. الکافی،ج5، ص299.
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9. حدیث انتخاباتی )2(

ــّم 
ُ
امــام علــی؟ع؟ »إّنمــا الَبصیــُر َمــن ســِمَع فَتَفّکــَر، و َنظــَر فأْبصــَر، و اْنَتفــَع بالِعَبــِر، ث

 فــی الَمهــاِوی«؛1 بــا بصیــرت کســی اســت 
َ

ْرَعــة َک َجــَددا واِضحــا َیَتجّنــُب فیــِه الَصّ
َ
َســل

کــه بشــنود و بیندیشــد، نــگاه کنــد و ببینــد، از عبرت هــا بهره گیــرد، آن گاه راه روشــنی 
را بپیمایــد کــه در آن از افتــادن در پرتگاه هــا بــه دور مانــد. 

10.حدیث انتخاباتی )3(

ُه 
َ
هــا َوَصل

َ
ائــُد فــی األعنــاِق إلــی َیــوِم الِقیاَمــِة، فَمــن َوَصل

َ
امــام علــی؟ع؟ »إّنَ الُعهــوَد ق

 
َ

َدهــا و أَخــذ
َ
ــذی أّک

ّ
ــی ال

َ
 ِبهــا خاَصَمتــُه إل

َ
ــُه اهلل ، و َمــِن اســَتَخّف

َ
ل

َ
اهلل ، و َمــن َنَقَضهــا َخذ

َخلَقــُه ِبِحفِظهــا.«؛2 همانــا پیمان هــا، قــاده هایــی اســت کــه تــا روز قیامــت برگــردن 
اســت، هــر کــه آنهــا را رعایــت کنــد خداونــد بــه او احســان نمایــد و هــر کــه آنهــا را 
بشــکند خداونــد او فــرو بگــذارد و هــر کــه پیمان هــا را ســبک شــمارد پیمان هــا از او 
نــزد آن کــس کــه بــر پیمان هــا تأکیــد کــرده و از خلــق خــود خواســته اســت تــا آنهــا را 

پــاس دارنــد، شــکایت بــرد.  

11.حدیث انتخاباتی )4(

غــوِر، و 
ُ
ــاٍث: فــی ِحفــِظ الّث

َ
طــوا فــی ث یــَس ُیَحــّبُ ِللُملــوِک أن ُیَفّرِ

َ
امــام صــادق؟ع؟ »ل

ــِد الَمظاِلــِم، و اخِتیــاِر الّصاِلحیــَن ألعماِلِهــم«؛3 بــرای حکمرانــان پســندیده نیســت 
ُ
َتَفّق

کــه در ســه کار کوتاهــی ورزنــد: حفــظ مرزهــا، رســیدگی بــه مظالــم و حقــوق پایمــال 
شــده مــردم و انتخــاب افــراد شایســته بــرای کارهــای خــود. 

12. حدیث انتخاباتی )5(

َیْســأُل الَعبَد فی جاِهِه َکما َیســأُل فی ماِلِه، فیقوُل: 
َ
رســول اهلل؟ص؟: »إّنَ اهلل  تعالی ل

1. نهج الباغه، خطبه 153.
2. بحار االنوار، ج75، ص233

3. بحار االنوار، ج75، ص229.
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هوفــا؟«؛1 همــان 
ْ
ــَت بــِه َمل ــَت بــِه َمظلومــا، أْو أَغْث یــا َعبــدی، َرَزقُتــَک جاهــا فهــْل أَعْن

گونــه کــه خداونــد دربــاره دارایــی بنــده از او ســؤال مــی کنــد، درباره مقــام و موقعیت 
او نیــز مــی پرســد و مــی فرمایــد: بنــده مــن! مــن، مقــام و موقعیــت، روزی تــو کــردم. 

آیــا بــه وســیله آن ســتمدیده ای را یــاری رســاندی؟ یــا بــه فریــاد غمــزده ای رســیدی؟

1. مستدرک الوسائل،ج12،ص429.



مالک های انتخاب 
درست از دیدگاه 

قرآن کریم 





استفتائات انتخاباتی  یم463 مالک هــای انتخاب درســت از دیدگاه قرآن کر

باسمه تعالی

ک های انتخاب درست از دیدگاه قرآن كریم مال

قــرآن کریــم ماندگارتریــن اثــر تاریخــی اســت. همــان اثــری کــه هنــوز بــوی تازگــی از آن 
استشــمام مــی شــود ســخن از کام خداونــد اســت. کتابــی کــه امــام باقــر علیــه الســام 
دربــاره آن مــی فرماینــد: »خــدا چیــزی را کــه امــت تا روز بازپســین به آن نیازمند اســت 
فروگــذار نکــرده و آن را در کتابــش فــرو فرســتاده و بــرای پیامبــرش بیــان کــرده اســت. 
بــرای هــر چیــزی حــدی قــرار داده اســت و دلیلــی کــه بــه آن راهنمایــی کنــد.«؛1  بلــه! 
قــرآن فقــط مخصــوص امــت هــای گذشــته نبــوده و در همــه مکانهــا و زمانهــا جــاری 
اســت و نــور آن تــا قیامــت بــر جــان هــای طالــب راه درســت و حقیقــی نورافشــانی مــی 
کنــد. امــام باقــر؟ع؟ مــی فرماینــد: »اگــر بنــا بــود آیــه ای کــه در بــاره قومــی نــازل شــد 
پــس از مــردن آن قــوم بمیــرد از قــرآن چیــزی برجــای نمــی مانــد، لیکــن تــا زمانــی کــه 
آســمان هــا و زمیــن باقــی اســت سراســر قــرآن در جریــان خواهــد بــود و هــر قومــی را 
آیــه ای اســت از خیــر یــا شــر، کــه آن را مــی خواننــد و خــود اهــل آننــد. « تفســیر عیاشــی 

ج 1 ص 10.
طبــق ایــن روایــت و روایــات فــراوان دیگــر، قــرآن بــرای همــه نســلها و همــه زمانهــا 
بــوده و نیــاز انســانها بــه ایــن حبــل المتیــن الهــی در همیشــه تاریــخ ثابــت اســت. از 
ایــن روی مــا هــم بــر آن شــدیم تــا بــه انــدازه توانمــان از ایــن ســفره الهــی بهــره بــرده و 
معیارهــای قــرآن درمــورد شــخص الیــق مدیریــت جامعــه اســامی را از آن اســتخراج 
کنیــم تــا دیگــران بــا مطالعــه آن بــه راه درســت و انتخــاب شایســته رهنمــون شــوند.

1. ایمان

ــودن  ــر شــده اســت مؤمــن ب ــح ذک ــراد صال ــرای اف ــرآن ب ــه در ق ــن شــاخصه ای ک اولی
شــخص اســت. ایمــان بــه مرکــز و قلــب هســتی باعــث مــی شــود تــا شــخص در مســیر 

1. بحاراالنوار، ج 92 ص 84.
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اجــرای دســتورات الهــی گام بــردارد و بــرای پیــاده کــردن آن در جامعــه اســامی تاش 
 َکَمــْن 

ً
َمــْن کاَن ُمْؤِمنــا

َ
 ف

َ
کنــد. ایــن ویژگــی آنقــدر مهــم اســت کــه قــرآن مــی فرمایــد: »أ

ال َیْســَتُووَن«؛1 آیــا شــخص مؤمــن و شــخص فاســق بــا هــم برابــر هســتند؟!
ً
کاَن فاِســقا

2- تقوا

فــردی کــه منصــب مهمــی را عهــده دار مــی شــود بایــد متقــی و خداتــرس باشــد تــا ایــن 
جایــگاه را جوالنــگاه منافــع شــخصی، حزبــی، گروهــی و فامیلــی نکنــد. و ایــن مقــام 
را وســیله ای بــرای رســیدن بــه رحمــت الهــی و خدمــت خالصانــه بــه خلــق خــدا بداند 
ــم  کَرَمُک

َ
ــد: »ِإّنَ أ ــم مــی فرمای ــن مــورد قــرآن کری ــردارد. در ای و در ایــن جهــت گام ب

تقاُکــم«؛2 کریــم تریــن و بزرگوارتریــن شــما نــزد خداونــد متعــال باتقواتریــن 
َ
ِعنــَد اهلِل أ
شماست!

3- سابقه جهاد در راه خدا

کــدام یــک از افــراد در انقــاب ســهم دارنــد و اهــل جبهــه و جنــگ و  بایــد دیــد 
بــه اصطــاح اهــل جهــاد در راه خــدا بــوده انــد و در راه اســتقرار نظــام اســامی از 
جــان، مــال، نامــوس و... هزینــه کــرده انــد و بــه قــول معــروف امتحــان پــس داده 
ــی 

َ
ــَن َعل ــَل اهلُل الُمجاِهدی

َ
ّض

َ
هــا کدامنــد؟! قــرآن کریــم در ایــن بــاره مــی فرمایــد: »ف

جــًرا َعظیًمــا«؛3 یعنــی خداونــد مجاهدین را به غیر مجاهدین برتری داده 
َ
القاِعدیــَن أ

ُبــوَن«؛4  ُمَقّرَ
ْ
ولِئــک ال

ُ
ــاِبُقوَن، أ ــاِبُقوَن الّسَ اســت. و در جایــی دیگــر مــی فرمایــد: »َوالّسَ

البتــه نکتــه ظریفــی در اینجــا وجــود دارد و آن ایــن کــه: ایــن ویژگــی و تمــام ویژگــی 
های دیگر باید پیوســته در فرد بوده و اســتمرار داشــته باشــد. افراد باســابقه باید در 
حــال حاضــر هــم ایــن ســابقه را حفــظ کــرده و بــا اعمــال و گفتــار خــود، آن ســابقه را از 

1. سجده/18
2. حجرات /13.

3. نساء/95. 
4. واقعه/ 11 و 10.
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بیــن نبــرده باشــند. همــان طــور کــه شــرط رســتگاری در قیامــت به همراه داشــتن عمل 
صالــح تــا هنــگام مــرگ اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه قــرآن مــی فرمایــد: »مــن جاء 
بالحســنه. یعنــی کســی کــه اعمــال خــوب را بــه همــراه خــود بیــاورد، و نفرمــود: مــن 
عمــل صالحــا. یعنــی کســی کــه کار شایســته ای انجــام داد! پــس نابــود نکــردن ســابقه 

بــا رفتــار و کــردار ناشایســت نیــز الزم اســت.

4- وفاداری به نظام و آرمان های آن

ــي«؛1 و ابراهیــم کســی کــه )بــه پیمــان خــود( وفــا کــرد. وفــاداری 
َّ
ــذي َوف

َّ
»َو ِإْبراهیــَم ال

بــه آرمــان هــا و اهــداف بلنــد اســام و نظــام اســامی آن قــدر مهــم اســت کــه »وفــا«ی 
حضــرت ابراهیــم؟ع؟ در یــک آیــه مســتقل آمــده اســت. بــا ایــن کــه باقــی کمــاالت 
ــِه  ْنُعِم

َ
ِ
ّ

ــاِکًرا أل ــال هــم آورده است.»َش ــه دنب ــه و ب حضــرت ابراهیــم؟ع؟ را در یــک آی
ْســَتِقیٍم«. ــی ِصــَراٍط ّمُ

َ
اْجَتَبــاُه َوَهــَداُه ِإل

5- اهلیت و لیاقت داشتن

ْهِلَهــا«؛2 خداونــد بــه شــما امــر مــی کنــد تــا 
َ
ــی أ

َ
َماَنــاِت ِإل

َ ْ
وا األ

ُ
ْن ُتــَؤّد

َ
ُمُرُکــْم أ

ْ
» ِإّنَ اهلَل َیأ

امانــت را بــه اهلــش بســپارید. سرنوشــت ملــت بــزرگ بــا داشــتن هــدف هــای مهــم 
و نیــز درگیــر بــودن بــا انــواع مشــکات بیرونــی و داخلــی و... نیــاز بــه فــردی امیــن و 
الیــق دارد تــا بــا مدیریــت صحیــح و درســت، بتوانــد ایــن کشــتی را در مقابــل توفــان 
هــای ســهمگین داخلــی و خارجــی حفــظ نمــوده و در مســیر درســت هدایــت کنــد. 
ایــن مهــم آن قــدر مــورد توجــه اســت کــه خداونــد متعــال کلمــه »یأمرکــم« را بــه کار 

مــی بــرد. و امــر بــه چیــزی داللــت بــر مهــم بــودن آن دارد.

6- والیت پذیری

آیــات پیرامــون اطاعــت از والیــت در قــرآن کریــم خیلــی زیــاد اســت و مــا در ایــن 

1. نجم/ 37. 
2. نساء/ 58. 

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=53&AYID=37
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قســمت بــه ذکــر بعضــی از آیــات بــه همــراه ترجمــه اکتفا کــرده و از توضیــح واضحات 
ْهِلَهــا«؛1 یعنــی ای کســانی 

َ
ــی أ

َ
َماَنــاِت ِإل

َ ْ
وا األ

ُ
ْن ُتــَؤّد

َ
ُمُرُکــْم أ

ْ
پرهیــز مــی کنیــم. »ِإّنَ اهلَل َیأ

کــه بــه خــدا ایمــان آورده ایــد، )در هیــچ کاری( بــر خــدا و رســول پیشــی مگیریــد. »یــا 
ْمــِر ِمْنکــْم«؛2 یعنــی: از خــدا و 

َ
وِلــی األ

ُ
ُســوَل َوأ ِطیُعــوا الّرَ

َ
ِطیُعــوا اهلَل َوأ

َ
ِذیــَن آَمُنــوا أ

َّ
یَهــا ال

َ
أ

رســول و صاحبــان فرمــان اطاعــت کنیــد. 
ــْم 

َ
ْمــٍر جاِمــٍع ل

َ
ذیــَن آَمُنــوا ِبــاهلِل َو َرُســوِلِه َو ِإذا کاُنــوا َمَعــُه َعلــی أ

َّ
ُمْؤِمُنــوَن ال

ْ
َمــا ال

َ
»ِإّن

ِذُنوُه«؛3  یعنــی مؤمنــان واقعــی کســانی هســتند کــه بــه خــدا و 
ْ
ــَتأ ــی َیْس ــوا َحّتَ َهُب

ْ
َیذ

کار مهمــی بــا او باشــند، بــی اجــازه  کــه در  رســولش ایمــان آورده انــد و هنگامــی 
َتفَشــلوا َوَتذَهــَب ریُحُکــم 

َ
ُه َوال َتناَزعــوا ف

َ
طیُعــوا اهلَل َوَرســول

َ
او جایــی نمــی رونــد. »َوأ

َواصِبــروا ِإّنَ اهلَل َمــَع الّصاِبریــَن«؛4 و از فرمــان خــدا و پیامبــرش اطاعــت نماییــد و نــزاع 
و کشــمکش نکنیــد کــه سســت شــوید و قــدرت )و شــوکت( شــما از بیــن بــرود. » َمــْن 
طــاَع اهلَل«؛5 یعنــی و هــر کســی رســول را اطاعــت کنــد، خــدا را 

َ
ــْد أ َق

َ
ــوَل ف ُس ــِع الّرَ ُیِط

اطاعــت کــرده اســت.

7- شرح صدر، تحمل مشکالت

شــرح صــدر و تحمــل مشــکات آنقــدر مهــم اســت کــه موســی از خداونــد طلــب شــرح 
صــدر مــی کنــد! »رب اشــرح لــی صــدری« موســی گفــت: پــروردگارا! ســینه ام را گشــاده 
گــردان!6 و یــا خداونــد در یــادآوری نعمــت هــای مهــم بــه حضــرت رســول صلــی اهلل 
ــَك َصــْدَرَك«7 آیــا مــا 

َ
ــْم َنْشــَرْح ل

َ
ل
َ
علیــه و آلــه شــرح صــدر را ذکــر مــی کنــد و مــی گویــد: »أ

ســینه تــو را گشــاده نساختیم؟!شــرح صــدر و تحمــل در برابــر مشــکات حــرف هــای 
منافقــان داخلــی و خارجــی، دشــمنان و... آنقــدر مهــم اســت که این مســئله در اولین 

1. حجرات/1. 
2. نساء/59
3. نور/62.

4. انفال/ 46.
5.  نساء/80
6. طه/ 25.
7. شرح/ 1.
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آیــه از ســوره شــرح آمــده کــه خــود بیانگــر اهمیــت موضــوع اســت!

8- از مردم طلبکار نباشد )خود را خادم مردم بداند!(

کــردن بــرای مــردم و رســاندن آنهــا بــه  یکــی از ویژگــی هــای حاکمــان دینــی، کار 
ــات  ــن موضــوع در آی ــه ای ــم ب ــرآن کری ــوده اســت. ق ــای شــان ب ــن و دنی ســعادت دی
ْیــِه مــااًل 

َ
ُکْم َعل

ُ
ْســَئل

َ
ــْوِم ال أ

َ
متعــددی اشــاره کــرده اســت. آنجــا کــه مــی فرمایــد: »َو یــا ق

ــي اهلِل«،1 یعنــی: ای قــوم مــن! بــه خاطــر ایــن دعــوت اجــر و پاداشــی 
َ
 َعل

َ
جــِرَي ِإاّل

َ
ِإْن أ

ــی  ــخ حاکمــان دین ــر خداســت. در سراســر تاری ــا ب ــم! اجــر مــن تنه از شــما نمــی طلب
پیوســته در پــی اصــاح دیــن و دنیــای مــردم بــوده انــد و هیــچ وقــت بــه خاطــر ایــن 
فعالیــت هــا نــه منتــی بــر ســر آنهــا گذاشــتند و نــه تقاضــای پاداشــی کردنــد و پیوســته 
خــود را خــادم آنهــا مــی دانســته انــد. حاکمــان در جامعــه اســامی مــا نیــز بایــد خــود 
را خــادم مــردم دانســته و بــا تمــام تــاش در راه رســیدن بــه ســعادت دنیــا و آخــرت 
آنهــا تــاش کننــد و شــناخت ایــن افــراد بــا کمــی دقــت و تخفیــف میســر مــی شــود. آیه 
مذکــور بــا انــدک تفاوتــی از حضــرت رســول اکــرم )ص( و نیــز پیامبرانــی کــه در جامعــه 
خــود حکومتــی هرچنــد کوچــک داشــتند ذکــر شــده اســت مثــل نــوح؟ع؟، هــود؟ع؟، 

لــوط؟ع؟، صالــح؟ع؟ و...

9- نگاه ویژه به محرومین

ِســیًرا«؛2 و غــذای خــود را بــا ایــن کــه 
َ
ــِه ِمْســِکیًنا َوَیِتیًمــا َوأ ــی ُحِبّ

َ
َعــاَم َعل »َوُیْطِعُمــوَن الَطّ

بــه آن عاقــه و نیــاز دارنــد بــه مســکین و یتیــم و اســیر مــی دهنــد. پیوســته در جامعــه 
افــرادی هســتند کــه بــه دالیــل مختلــف از تهیــه اولیــات زندگــی خــود عاجــز هســتند. 
حکومــت بایــد بــر ایــن گونــه افــراد نــگاه خــاص و ویــژه داشــته باشــد و نیازهــای آنــان 
را برطــرف کنــد تــا دچــار انحرافــات اخاقــی، اجتماعــی و... نشــوند و هــم خــود و 
هــم جامعــه را از جهــات مختلــف دچــار چالــش نکننــد و ایــن مهــم وقتــی بــه ســامان 

1.  هود / 29.
2. انسان/8.
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ــژه داده و از  ــه ایــن موضــوع اهمیــت وی می رســد کــه حاکــم در حکومــت اســامی ب
غافــل شــدن ایــن گونــه افــراد و پرداختــن صــرف بــه ثروتمنــدان بپرهیــزد.

10- مأیوس شدن دشمنان با آمدنش

جملــه معروفــی از شــهید بهشــتی؟هر؟ وجــود دارد کــه مــی فرمایــد: ای امریــکا، از 
دســت مــا عصبانــی بــاش و از ایــن عصبانیــت بمیــر! ایــن جملــه برگرفتــه از ایــن آیــه 
ــل موتــوا ِبَغیِظُکــم«؛1 ایــن گونــه جمــات در زمانــی 

ُ
قــرآن اســت کــه مــی فرمایــد: »ق

گفتــه مــی شــود کــه شــخص مؤمــن و مطمئنــی عهــده دار حکومــت اســامی شــود کــه 
بــه واســطه ایــن انتخــاب دشــمنان دچــار یــأس و ســرخوردگی مــی شــوند. همــان گونــه 
وقتــی کــه حضــرت علــی؟ع؟ بــه عنــوان جانشــین حضــرت رســول؟ص؟ برگزیــده شــد. 
ذیــَن َکَفــروا ِمــن 

َّ
ــَس ال ــوَم َیِئ در ســوره مائــده آیــه3 اینگونــه بیــان مــی شــود کــه: »الَی

دیِنُکــم« امــروز کافــران از آئیــن شــما مأیــوس شــدند!

1. آل عمران / 119.
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انتخاب صالحان جلد 8-الزامات داوطلبی

انتخاب صالحان جلد 3-خوابهای بی تعبیر

انتخاب صالحان جلد 6 -همه با هم
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