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داریمهاشمیوهاشمیها دوست
بمانند دوستداشتنی

نتایـج احراز صالحیت های شـورای نگهبان 
اعالم رسـمی شـد و در لیسـت اعالم شـده، 
نـام خیلی هـا نبـود، از جملـه نـام هاشـمی 
رفسـنجانی. چنیـن امری فضـا را آماده کرده 
اسـت، تـا مخالفیـن و معاندین نظـام، از آب 

گل آلـود ماهـی بگیرند.

آقای هاشمی رفسـنجانی، از شخصیت هایی 
اسـت که تاریخ انقالب را کـه ورق می زنیم، 
در هـر برگش نـام و نشـانی از او وجود دارد. 
او یـار دیریـن امـام اسـت. با وجـود اختالف 
نظرهایـش بـا امـام، کامـال مـورد اعتمـاد 
ایشـان بوده اسـت. پـس از رحلـت امام هم، 
بـا ایـن کـه خیلی هـا می خواسـتند بیـن او 
و رهبـری اختالف افکنـی کننـد، امـا بازهـم 
خـود را در کنـار رهبـری حفـظ کرده اسـت. 
رهبـری هـم بـه وی اعتمـاد داشـته و او را 
بـرای سـمت مهـم و حیاتی ریاسـت مجمع 
تشـخیص مصلحت نظـام انتصـاب کرده اند.

امـا گاهـی خـود و بـه خصـوص اطرافیانش 
کار را خـراب کـرده و بـا گرفتـن مواضعـی 
خـالف، آب بـه آسـیاب دشـمن می ریزنـد. 
یعنـی اختـالف نظرهـا را به عرصـه ی عمل 
می کشـانند. اکنـون هـم پـس از ایـن کـه 
صالحیـت ایشـان بـرای انتخابـات ریاسـت 
احـراز  جمهـوری توسـط شـورای نگهبـان 
می کننـد  سـعی  خیلی هـا  اسـت،  نشـده 
فرصـت را غنیمـت شـمرده و از ایـن راه بـه 
انقـالب ضربـه بزنند. بـا عناوینـی نظیر این 
کـه »رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت 
او  نظـام، رد صالحیـت شـد.« می خواهنـد 

را اخراجـی نظـام دانسـته و در مقابـل نظـام 
قـرارش دهنـد.

دارنـد  نظـام  گـرو  در  دل  کـه  آن هایـی 
می داننـد کـه ایـن حرف هـا جـز از دهـان 
خـارج  ناآگاهـان  یـا  و  انقـالب  مخالفـان 
نمی شـود. بنابراین شایسـته اسـت سـخنان 
مقـام معظـم رهبـری را در مـورد ایشـان و 
دیگـر نامزدهـای رد صالحیـت شـده نصب 
العیـن قـرار داده و تحـت تاثیـر فضاهـای 
سـاخته شـده توسـط رسـانه ها قـرار نگیرند. 

البتـه همـان طـور کـه انتظـار می رفـت و 
برخـالف برخـی گمانه زنی هـا، او هـم تـا به 
حـال در برابـر رأی شـورای نگهبـان خاضع 

بـوده و طبـق قانـون عمـل کـرده اسـت.

»آقـای هاشـمی را همـه می شناسـند. مـن 
شـناختم از ایشـان مربـوط به بعـد از انقالب 
و مسـئولیت های بعـد از انقالب نیسـت؛ من 
از سـال ۶۳۳۱ -یعنی ۲۵ سـال قبل- ایشان 
را از نزدیـک می شناسـم. آقـای هاشـمی از 
اصلی تریـن افـراد نهضـت در دوران مبارزات 
از  قبـل  پیگیـِر  و  جـدی  مبارزیـن  از  بـود؛ 

از  انقـالب  پیـروزی  از  بعـد  بـود؛  انقـالب 
مؤثرترین شـخصیت های جمهوری اسـالمی 
در کنـار امـام بـود؛ بعـد از رحلـت امـام هـم 
در کنـار رهبـری تـا امـروز. ایـن مـرد بارهـا 
تـا مرز شـهادت پیش رفتـه. قبـل از انقالب 
امـوال خـودش را صـرف انقـالب می کـرد 
این هـا را جوان هـا  و بـه مبارزیـن مـی داد. 
خـوب اسـت بداننـد. بعـد از انقـالب ایشـان 
مسـئولیت های زیادی داشـت: هشـت سـال 
رئیـس جمهـور بـود؛ قبلـش رئیـس مجلس 
بعـد مسـئولیت های دیگـری داشـت.  بـود؛ 
در طـول ایـن مـدت هیـچ مـوردی را سـراغ 
نداریـم کـه ایشـان بـرای خـودش از انقالب 
یـک اندوخته ای درسـت کـرده باشـد. این ها 
یـک حقایقـی اسـت؛ این هـا را باید دانسـت. 
در حسـاس ترین مقاطـع ایشـان در خدمـت 
انقـالب و نظـام بـوده. مـن البتـه در مـوارد 
اختالف نظـر  هاشـمی  آقـای  بـا  متعـددی 
داریـم، کـه طبیعـی هم هسـت؛ ولـی مردم 
نبایـد دچـار توهم بشـوند، چیز دیگـری فکر 
کننـد.« )مقـام معظم رهبـری، ۸۸۳۱/۳/۹۲(
مـا می خواهیـم کـه ایـن نیروهـای انقالب، 
همـواره در دایـره ی نظـام و انقـالب بماننـد 
و تـا جایـی کـه می تواننـد خدمـت نماینـد. 
دوسـت داریم هاشـمی و هاشـمی ها دوست 
داشـتنی بماننـد و برای مـان سـخت اسـت 
کـه بخواهیـم در برابـر همیـن کسـانی کـه 
سـال ها از عمـر و تـوان خود را پـای انقالب 
صـرف کرده انـد قـرار بگیریـم. هـر چند که 
اگـر پـای انقـالب در میان باشـد، دیگر هیچ 

مالحظـه ای در میـان نخواهدبـود.

بر  عالوه  صالحیت ها  احراز  خبر  اعالم  با 
از  یکی  شاید  دلخوردگی ها  و  خوشی ها 
اصلی ترین مسائل، میزان مشارکت در انتخابات 
برنده  برگ  عنوان  به  همواره  که  چیزی  باشد. 
نظام اسالمی در محافل بین المللی و مدعیان 

است.  شده  شناخته  دنیا  در  مردم ساالری  و  دموکراسی 
و  اسالمی  نظام  به  مردم  اعتماد  که  نیست  جای شبهه 
مشارکت پرشور در انتخابات، اوال موجب سنگین تر شدن 
بار مسؤولیت فرد منتخب و ثانیا به عنوان یک فرصت 

برای نظام اسالمی به شمار می رود.
به  لزوما  اما مسئله اصلی آن است که مشارکت پرشور 
معنای وجود رقابت میان تفکرات و افرادی با اختالفات 
عمیق و ریشه ای در صحنه انتخابات نبوده و نیست؛ هر 
چند ممکن است در برخی مواقع افراد حاضر، رقابت های 

این چنینی با هم داشته باشند.
تاریخ سی ساله جمهوری اسالمی پر است از عرصه های 
جامعه ای  کمتر  شاید  که  دینی  ساالری  مردم  تجلی 
تعداد  به  تقریبا  که  گونه ای  به  یافت  آن  نظیر  بتوان  را 
رقابت  از  برخوردار  انقالب،  پیروزی  از  پس  سال های 
تاریخ  این  به  اجمالی  نگاه  با یک  است.  بوده  انتخاباتی 
سالیان،  این  که طی  یافت  مهم دست  این  به  می توان 
رقابت هرچند با حضور سالیق مختلف فکری و سیاسی 
برگزار می شده اما در نهایت رأی همگان در سبد نظام 
اسالمی تجمیع می شده است؛ فارغ از آن که شخص و 
جریان پیروز از کدام طیف باشد. خیلی از اوقات هم اتفاق 
افتاده که هر چند شخص یا جریان حاضر به ظاهر خود 
را پایبند به قانون و مبانی نظام اسالمی نشان دهد، اما به 
واقع موضع گیری ها و رفتاری خالف آن داشته و عمال به 
گونه ای رفتار کند که دشمنان آشکار نظام اسالمی را به 

حمایت از خود فراخواند.
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هاشـمی  داریـم  دوسـت 
داشـتنی  دوسـت  هاشـمی ها  و 
بماننـد و برایمـان سـخت اسـت 
همیـن  برابـر  در  بخواهیـم  کـه 
کسـانی کـه سـال ها از عمـر و 
تـوان خود را پـای انقالب صرف 

بگیریـم قـرار  انـد  کـرده 
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هیچ  با  اهمیت  حیث  از  نگهبان  شورای   .۱
دستگاهی در ساختار سیاسی و حقوقی ایران 
نشان  مشروطه  تجربه  نیست.  مقایسه  قابل 
داد همه تالش ها، شهادت ها و رنج ها بدون 
خواهد  کشیده  انحراف  به  پاسداری  اصل 
عجیب  بسیار  دقتی  با  فضل اهلل  شیخ  شد. 
اولیه  مدل  و  می دهد  هشدار  آن  به  نسبت 
اساسی  قانون  متمم  با  مشروطه  در  شورا 
اصل  در  انقالب  از  بعد  می گیرد.  شکل 
برای  بلند  بسیار  تعبیری  اساسی  قانون   ۹۱
»پاسدار  می شود:  بیان  نگهبان  شورای 
احکام اسالم و قانون اساسی«. پاسداری از 
این دو بخش مهم خود نشان از اهمیت آن 
دارد. شاید به جهت همین اهمیت است که 
در ترکیب آن نیز شش فقیه با نظر مستقیم 
رهبر انقالب منصوب شده و شش حقوقدان 

نیز با نظر رییس قوه قضاییه و در واقع رای 
را  تایید مجلس، شورا  ایشان و  غیر مستقیم 

می کنند. کامل 

این  شرایط  اساسی،  قانون   ۹۱ اصل  در   .۲
آگاه  عادل،  فقیه  می کند:  بیان  را  خبرگان 
به مقتضیات مختلف و مسایل روز و درباره 
و  بودن  مسلمان  بر  تأکید  هم  حقوقدان ها 
امینی. چون رییس  از جانب شخص  معرفی 
شوراست.  این  اهمیت  نشان دهنده  قوه 
احراز  شورا،  این  مهم  وظایف  از  یکی 
قانون   ۱۱۸ ماده  مطابق  صالحیت هاست. 
ریاست  انتخابات  بر  نظارت  ایران،  اساسی 
است.  نگهبان  شورای  وظیفه  جمهوری 
این  اهمیت  به  توجه  با  و  شرایط  این  در 
انتخابات، حال معلوم می شود این چه سری 
مستقی.  نقش  با  این ها  انتخاب  که  داشت 
دقت  این  می گرفت.  شکل  انقالب  رهبری 
حساس  مراحل  در  که  است  داشته  وجود 

و  ششم  مجلس  چون  اسالمی،  جمهوری 
انتخابات و مسایلی از این دست، اصل نظام 
استوار مسیر خود را در پیچیدگی ها به پیش 

برده است.

خمینی  امام  که  است  بلند  جایگاه  این   .۳
رهبری  و  مؤسس  مقام  در  رحمت اهلل علیه 
را  نگهبان  شورای  با  مخالف  انقالب،  این 
نهادها  با دیگر  مفسد می نامد، ولی مخالفت 
نداشته  بازتاب  این گونه  هرگز  سازمان ها  و 
نهم  بند  اساس  بر  این که  دیگر  نکته  است. 
احراز  وظیفه  اساسی،  قانون   ۱۱0 ماده 
بر  را  جمهوری  نامزدهای  درباره  صالحیت 

عهده دارد.

نباید در  از اهمیت،  با این پایه  4. این شورا 
بیفتد. معرض گزندهای سیاسی 

اولین جریانی که به رأی و نظر شورای نگهبان تمکین 
نکرد؛ سازمان مجاهدین خلق بود که به سبب رد صالحیت 
»مسعود رجوی« انتخابات را تحریم کرد و آن را ظلمی 
بدین جریان تلقی نمود. این جریان که چندی بعد به مبارزه 
مسلحانه با نظام جمهوری اسالمی اقدام کرد، نتیجه شورای 
نگهبان را نپذیرفت و البته پس از انتخابات به رئیس جمهور 
منتخب تمایل پیدا کرد. اما در نهایت و پس از آشکار شدن 
ماهیت حقیقی شان و برافتادن پرده های نفاق شان توسط 

مردم طرد و به دشمن اصلی مردم تبدیل شدند.
اما در سال 4۶ گروهی که در ابتدای انقالب زمامدار 
حکومت بودند با ردصالحیت نخست وزیر دولت موقت 
به   0۶ سال  در  نیز  قبال  که  گروه  این  شدند.  روبرو 
مخالفت با احکام اسالم برخاسته بود، این بار نیز در 
مخالفت با رأی شورای نگهبان با هماهنگی با خارج از 
کشور سعی در فشار بر نظام داشت که البته این خواسته 
نیز به جواب نرسید و نظام اسالمی اقتدار خود را به رخ 

همهآنهاییکه
تمکیننکردند
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وقتی
همهباید
تمکین
کنند

۱. یازده نفر دور یک میز نشسته اند و روبروی 
هر کدام یک صفحه نمایش و یک میکروفن 
خاموش  و  روشن  میکروفن ها  گرفته.  قرار 
می شوند و افراد دور میز با هم بحث می کنند.
تصویری که توی ذهن ما از شورای نگهبان 
به همین  وقت ها محدود  خیلی  گرفته  شکل 
از  که  همان هایی  باالست.  محدود  تصاویر 
شورای  به  مربوط  اخبار  وقتی  صداوسیما 
منتشر  است.  شدن  پخش  حال  در  نگهبان 

می شود.
احراز  برای  نگهبان  شورای  روزه  ده  مهلت 
انتخابات  کاندیداتوری  داوطلبان  صالحیت 
ریاست جمهوری به پایان رسید. یک بار دیگر 
»احراز  کنیم؛  مرور  را  قبل  کلمه  چند  همین 
عقالنی  روند  یک  »داوطلبان«.  صالحیت«، 
رقابت  از  سطحی  به  رسیدن  برای  قانونی  و 
باشد.  جمهوری  ریاست  پست  شأن  در  که 
قانون  در  -که  عقال  از  جمعی  است  طبیعی 
اساسی کشور ما به ۶ نفر مجتهد خبره و ۶ نفر 
حقوق دان عالی رتبه تعبیر شده است- وظیفه 
داشته  عهده  بر  را  صالحیت ها  تشخیص 
مشترک  نظر  با  که  قانونی  نهاد  این  باشند. 
رهبر انقالب، رئیس قوه قضائیه و نمایندگان 
را  اندکی  احتمال  می شود،  تشکیل  مجلس 
می  باقی  صالحیت ها  احراز  در  خطا  برای 
نیز  اشتباه  و  امکان خطا  حال،  این  با  گذارد، 

وجود دارد.

۲. فرض باال را در نظر بگیریم؛ یعنی »احتمال« 
خطا در تشخیص صالحیت. مصوبه سال۸۷ 
در خصوص  نظام  تشخیص مصلحت  مجمع 
رسیدگی به شکایات  داوطلبین رد صالحیت 
کرده  پیش بینی  را  قانونی  راهکارهای  شده 
مرجع  به  رجوع  دیگر  محتمل  راهکار  است. 
در گذشته  است.  انقالب  رهبر  یعنی  عالی تر، 
صالحیت  تأیید  بر  مبنی  درخواست هایی  نیز 
رهبری  به  نگهبان  نظر شورای  از  افراد پس 
عادل«  »حداد  دکتر  نامه  می شد.  داده  ارجاع 
به رهبر انقالب در سال 4۸ که منجر به تأیید 
»معین«  و  »مهرعلیزاده«  آقایان  صالحیت 
این  از  ای  نمونه  شد،  انقالب  رهبر  سوی  از 

درخواست هاست.
البته امکان دارد گاهی اشخاص حقوقی نظام 
نیز با رأی صادر شده توسط شورای نگهبان 
طبیعت  نظر  اختالف  باشند.  داشته  مخالفتی 
غیر  نگاه  زعم  به  است.  سیاسی  حیات  یک 
به  اختالف  این  حل  ارجاع  نگارنده،  حقوقی 
رأی  به  تمکین  عدم  هرچند  انقالب  رهبر 
حقوق دانان شورای نگهبان محسوب می شود، 
اما عدم تمکین از چهارچوب های قانونی نظام 
به  انقالب  رهبر  که  چرا  نمی شود.  محسوب 
فصل الخطاب  کشور،  مقام  باالترین  عنوان 
است  واضح  پر  البته  است.  انقالب  نیروهای 
القای  قانونی،  راهکارهای  چنین  وجود  با  که 
فشار و ایجاد ناامنی روانی به وسیله رسانه ها 

و جراید در میان مردم و همچنین پیش داوری 
نوعی  حتم  طور  به  رهبری  رأی  درباره 
سیاسی  بد اخالقی  و  بازی  قواعد  زدن  برهم 

خواهدبود.
۳. بیایید چند قدم بعد از مرحله قبل را تصور 
رهبر  به  شده  داده  ارجاع  اعتراض  کنیم. 
درخواست  با  متناسب  پاسخی  یا  انقالب، 
معترض خواهد داشت و یا خالف آن. نکته ی 
به  رهبری  نظر  اگر  که  اینجاست  تأمل  قابل 
بود،  متفاوت  ما  نظر  با  فصل الخطاب  عنوان 
نگارنده  نگاه  با  بود؟  خواهد  چگونه  ما  رفتار 
رهبری  رأی  به  تمکین  عدم  قبل،  مرحله  به 
قطعا عدم تمکین به قانون خواهد بود. قانونی 
که هیچ کس حق زیر پا گذاشتن آن را ندارد. 
در نگاه امام خمینی )ره( این قانون است که 

صالحیت ما را تعیین می کند و نه بالعکس.
و  ما  خواسته  میان  اختالفی  که  صورتی  در 
و  قانون  به  تمکین  نباشد،  شده  وضع  حکِم 
تمکین  واقع  در  ندارد.  معنی  رهبری  حکم 
هنگامی مطرح می شود که این اختالف وجود 
داوطلبان  از  بسیاری  که  کاری  باشد.  داشته 
به  یازدهم  جمهوری  ریاست  کاندیداتوی 
که  دیگرانی  از  و  دادند  انجام  را  آن  درستی 
به هر نحوی مسئولیتی در جمهوری اسالمی 
داشته اند و خود به سبب همین قانون، سعادت 
از  بیش  کرده اند،  پیدا  را  مردم  خدمت گزاری 

پیش انتظار می رود.

کشید. این گروه نیز به گونه ای از سوی مردم 
از  جایی  هیچ  در  دیگر  بعدها  که  شدند  طرد 

صحنه سیاسی کشور قرار نگرفتند.
را  نگهبان  شورای  رأی  که  جریانی  سومین 
و  تحصن  همچون  اقداماتی  با  و  نپذیرفت 
استعفاهای دسته جمعی سعی در فشار بر این 
به جریان  افراطی منتسب  نهاد داشت، طیف 
اصالحات بود. با اعالم نتایج احراز صالحیت ها 

برای انتخابات مجلس هفتم شورای اسالمی، 
دلیل  به  اکثرا  که  ششم  مجلس  نمایندگان 
شده  صالحیت  رد  ملی  منافع  خالف  عمل 
بودند، اقدام به تحصن کرده و از سوی دیگر 
در همین راستا تعداد زیادی از استانداران برای 
همراهی با هم حزبی های خود استعفا دادند. اما 
و  برده  به جایی  ره  نتوانست  نیز  این فشارها 
یا  و  نگهبان  شورای  قانونی  نظر  در  تغییری 

خللی در اجرای انتخابات ایجاد کند. این گروه 
و جناح سیاسی نیز پس از اقدامات مستقیم شان 
در جریان فتنه ۸۸ سرانجام در ۹ دی ۸۸۳۱ 

از سوی مردم تشییع و به تاریخ سپرده شدند.
آن  تاریخی  موارد  این  به  اجمالی  نگاهی  با 
چه باید در نظر داشت این است که مردم هر 
آن کس را که برخالف قانون عمل کند و به 
چهارچوب های قانونی تمکین نکند، از صحنه 

سیاسی طرد خواهند نمود و از سوی دیگر به 
یک  عنوان  به  نگهبان  شورای  می رسد  نظر 
به  انتخاب  تا  می شود  سبب  مردمی  نماینده 
سمت معقول شدن هدایت شود؛ چرا که قاطبه 
مردم خود نه توان این احراز صالحیت از میان 
انبوهی از نامزدها را داشته و نه از نظر اخالقی 
صحیح است که به تمامی اطالعات محرمانه 

و پنهان افراد دست پیدا کنند.

رد  که  اینهائی  بدانند؛  افراد  همه ی  می کنم،  اعالم  من  را  این 
اینجور  نیستند.  بی صالحیتی  آدم های  لزوماً  می شوند،  صالحیت 
رد صالحیت شد،  انتخابات  در  فالنی  که حاال چون  نشود  خیال 
در  قانون،  طبق  نه،  است؛  ساقط  صالحیت  از  بكلی  دیگر  پس 
انتخابات نمی تواند به عنوان نامزد شرکت کند، اما ممكن است 
مقامی که او را رد صالحیت کرده، اشتباه کرده باشد. ممكن است 
فراوان  اما صالحیت های  باشد،  نداشته  کار صالحیت  این  برای 
رد صالحیت  اگر کسی  که  نباشد  این جور  باشد.  داشته  دیگری 
شد، این معنایش این باشد که او دیگر از هستی ساقط شد؛ نه، 

صالحیت های گوناگون دیگری وجود دارد.
۹0/۱۱/۱4
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ادامه از صفحه 1:
در نهایـت نیـز همان ها بـا پذیرفتـن قواعد 
رقابـت در چارچـوب نظـام اسـالمی البتـه 
نوعـی از یـک رقابـت درون نظـام و درون 

گفتمانـی را رقـم می زده انـد.
آن چـه شـاید امـروز در عرصـه انتخابـات 
ریاسـت جمهوری یازدهم شـاهد آن باشیم 
درون  رقابـت  یـک  از  عالی تـر  گونـه ای 
گفتمانـی و فـارغ از جدل هـا و هیاهوهـای 
بیهـوده سیاسـی باشـد. بـه نظـر می رسـد 
بلـوغ  از  ایـن سـطح  بـه  اسـالمی  نظـام 
رسـیده باشـد کـه عرصـه رقابـت را میـان 
کسـانی تعریـف کنـد که بـه تمامـی مبانی 
و آرمان هـای واالی ملـت از عمـق جـان 
پایبنـد بـوده و تمـام هـّم خـود را صـرف 
حیـث  از  هرچنـد  کننـد،  آن هـا  بـه  نیـل 
شـیوه و روش بـا دیگـری اختـالف نظـر 
داشـته باشـند. شـاید پـس از سـی و چهـار 
سـال، دیگـر وقـت آن رسـیده باشـد کـه 
در رقابت هـای انتخاباتـی بیـش از آن کـه 
جریان هـای  میـان  مباحـث  و  فرصت هـا 
مختلـف، به اعتقـاد یا عدم اعتقـاد به مبانی 

و خطـوط قرمز نظـام از پیـروی و تبعیت از 
اصـل والیـت فقیـه گرفته تـا ایجـاد رابطه 
بـا امریکا و به رسـمیت شـناختن اسـرائیل 
و... بگـذرد، صـرف برنامه هـا و راهبردهـای 
کالن و خـرد بـرای رسـیدن بـه پیشـرفت 
و اعتـالی ایـران عزیـز و نیـل بـه اهـداف 
سـند چشـم انداز شـود. ایـن گونه اسـت که 
رشـد و پویایـی در نظام اسـالمی به معنای 
کلمـه محقـق خواهدشـد و افـراد، فـارغ از 
سیاسـی بازی و باندگرایـی صرفـا بـه خاطر 
برخـورداری از کارآمدی و توان اداره کشـور 
و تکیـه بر نظرات کارشناسـی شـده بتوانند 

بـار مسـؤولیت را بـه دوش کشـند.
پـس از اعـالن احـراز صالحیت ها، مسـئله 
مشـارکت همان چیزی سـت که ایـن روزها 
بـه زعـم برخـی کـه تـالش می کننـد بـا 
تمثیل آن به اسـتادیوم خالی در صورت نبود 
هـر یـک از تیم هـای اسـتقالل و پیـروزی، 
یـک تهدید بـرای کشـور به حسـاب آورند، 
بسـیاری  فرصت هـای  سـرآغاز  می توانـد 
پیـش روی ملت ایران باشـد؛ عصر جدیدی 

از رقابت هـای درون گفتمانـی.

ده روز بسـیار سـخت بـر شـورای نگهبـان 
گذشـت. از همـان ابتدای ثبت نـام کاندیداها، 
فشـار بر روی شـورا شـروع شـد و با نزدیک 
شـدن بـه روزهـای پایانـِی مهلـت شـورای 
نگهبـان بـرای احـراز صالحیت هـا، روز بـه 
روز بـر ایـن هجمـه نیـز افزوده شـد. شـاید 
تنهـا نقطـه ای بـود کـه هـم از خـارج و هم 
از داخـل مـورد حملـه قـرار می گرفـت؛ هـم 
از دشـمنان انقـالب و هـم از دوسـتان! همه 
تالش شـان بـر ایـن بود کـه نظر خـود را بر 
آن  تحمیـل کننـد. انـگار تبدیل شـده بود به 
تنگـه احـد و اینان عده ای قلیل و سرنوشـت 

انقـالب بسـته به عملکردشـان.
حضـرت آقـا فرمـوده بودنـد کـه بـه »مـّر 
قانـون« عمل شـود، ولی در بین دل سـوزان 
انقـالب نیـز مطـرح شـده بـود کـه شـورای 
نگهبـان مصلحـت را هـم در نظـر گیـرد؛ به 
خصـوص بـا وجـود بزرگانـی که عـدم احراز 
صالحیت شـان کار هـر کسـی نبـود! هجمه 

رسـانه ای بـه باالترین حد خود رسـیده بود و 
بازار شـایعات رونـق گرفته بـود -و این خود 
امتحانـی بـود بـرای مؤمنـان- کـه باالخـره 
شـورای نگهبـان نظـر نهایـی خـود را اعالم 
کـرد: ۸ نفـر احـراز صالحیـت شـدند؛ تمام.

قانـون  مـّر  بـه  کـه  بـود  کامـاًل مشـخص 
نبـوده  نظـر  در  مصلحتـی  و  شـده  عمـل 
اسـت؛ ترسـی هـم در کار نبـوده. ایـن را از 
عـدم احراز صالحیـت عده ای کـه از بزرگان 
داشـته اند،  بزرگـی  حامیـان  یـا  و  بوده انـد 
نظـام  اقتـدار  این گونـه  و  فهمیـد.  می شـد 
مقـدس جمهـوری اسـالمی بـه رخ همـگان 
کشـیده شـد. امـام هـم انـگار ایـن روزها را 
دیـده بودند: »خـدا را در نظـر بگیرید. اصواًل 
آن چـه بایـد در نظـر گرفتـه شـود خداسـت، 
نـه مـردم. اگـر صـد میلیـون آدم، اگـر تمام 
مـردم دنیـا یک طـرف بودنـد و شـما دیدید 
کـه همـه آن هـا حرفـی می زنند کـه خالف 
حکـم قـرآن اسـت، بایسـتید و حرف خـدا را 
بزنیـد، و لـو اینکـه تمام بر شـما بشـورند...« 
و بـه حـق اینـان سـربازان گوش بـه فرمان 
والیت انـد کـه فقـط خـدا را در نظـر دارند و 

هیچ! دیگـر 
حـال کـه به گذشـته نـگاه می کنم، سـّر این 
همـه هجمـه علیـه شـورای نگهبـان و بـه 
ویـژه حضرت آیـت اهلل جنتی را بیشـتر درک 
می کنـم. اینـان آن چنـان محکـم پـای ایـن 
انقـالب ایسـتاده اند کـه همـه ایـن حمالت 
و فشـارها ذره ای در اراده شـان در مانـدن بـر 
حـق تأثیـری نـدارد. دشـمن و ضـّد انقالب 
از اینـان زخـم دیـده و ناامید شـده اسـت؛ و 
چـاره ای نـدارد جـز بـه نیـش و کنایـه. خدا 
حفظ تـان کنـد بـرای این انقـالب کـه واقعًا 

روسـفیدمان کردیـد؛ إن شـاءاهلل...

دشمنو
ضّدانقالب
ازشما
زخـم
دیدهاست!

ویژه نامه انتخاباتی گفتامن انقالب اسالمی؛ فتح

ماهنامه فرهنگی-سیاسی حیات | بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السالم

مدیرمسئول: سید مرتضی احمدزاده / جانشین مدیرمسئول: سید محمدحسین هاشمی گلپایگانی 

رسدبیر: محمدمحسن فیضی پور /همکاران این شامره: علی فروغی، عبدالحمید بیات، مجید 

صادقی، سید محمدحسین ضیایی بافقی، علی سلیامنی، مصطفی موسی پسندی، مسعود حسنلو

شهیدحسنباقری:
بدانید هر رأي که شما به صندوق مي ریزید، مشت محکمي 
است که به دهان ضّد انقالب و اربابان آمریکایي مي زنید و 

یک قدم او را وادار به عقب نشیني مي کنید.


