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و  مـصــلـحــت  صـالحـیـت، 
تصمیم بزرگ آیت اهلل 

شما از اتوبوس انقالب پیاده نشده اید!

عدم با  که  پیامدهایی  درباره   روزها   این 
با  احراز صالحیت برخی نامزدها، جامعه 
شنیده ایم. بسیار  شد،  خواهد  مواجه   آن 
خود جای  در  موضوع  این  طرح   هرچند 
نظر به  این بار  است،  ضروری  و   الزم 
 می رسد ناظر به نامزدها و اطرافیان آن ها

نکاتی قابل ذکر باشد:

 1- سالیان گذشته مبنای شورای نگهبان
 برای تأیید نامزدها، عدم وجود خالف در
به است.  بوده  او  ویژگی های  و   سابقه 
که است  می شده  بررسی  دیگر   عبارت 
پرونده در  خالفی  سابقه،  لحاظ  به   فرد 
به او  التزام  نیز  و  مدیریت  در  و   نداشته 
 مبانی نظام اسالمی مورد نقضی مشاهده
رد معنای  به  فرد  تأیید  یعنی   نشود. 

 صالحیت نشدن او بوده است.
احراز به  مبنا  این  اخیر  دوره  در   اما 
عبارت به  است.  یافته  تغییر   صالحیت 
فرد در  عمومی  شرایط  وجود  باید   دیگر 
توان باید  یعنی  اثبات گردد.  و   مشخص 
 مدیریت و تدبیر، اعتقاد و التزام به مبانی
نیز و  سیاسی  برجستگی  اسالمی،   نظام 
 حسن سابقه برای فرد احراز و اثبات شود.
 در این صورت عدم احراز صالحیت فرد
 به معنای حقیقی، به معنای رد صالحیت
پرونده یا داشتن موردی خالف در   او و 
شود گفته  نیکوست  نخواهدبود.   اش 
ریاست پست  تصدی  برای  شخص   آن 
 جمهوری در شرایط فعلی از ویژگی الزم
 برخوردار نبوده و این نکته شاید حتی به

چه بازگردد.  او  جسمی  و  اجرایی   توان 
 بسا آن شخص بهترین گزینه باشد برای
 وزارت و یا حتی ریاست مجلس یا یک

 شورای عالی.

انتخاباتی رقابت  عرصه  در  حضور   -2 
همه سوی  از  و  کاندیداها  همه   برای 
 سالیق به معنای پذیرفتن تمامی شرایط
مهمترین از  یکی  است.  آن  الزامات   و 
انتخاباتی در نظام اسالمی  سازوکارهای 
است. نگهبان  شورای  فیلتر  از  گذر   نیز 
وظیفه قانون  اساس  بر  نگهبان   شورای 
ویژگی های بر حسب  را  نامزدها  تا   دارد 
 مزبور در اصل 511 قانون اساسی بررسی
و قانون  از  تمکین  کند.  تأیید  و   کرده 
چیزی ست همان  نگهبان  شورای   نظر 
 که خیلی از اوقات ممکن است حتی بر
 خالف خواسته شخصی، حزبی و گروهی

 افراد باشد.

 3- فرآیند انتخاب اصلح در هر انتخابی،
یعنی است.  موجود  گزینه های  میان   از 
از ایده آل  اوقات شخص  از   شاید خیلی 
موجود افراد  میان  در  اساس  از  ما   نگاه 
است واضح  چه  آن  اما  نباشد.   حاضر 
است انتخابی  امِر  در  و مشارکت   حضور 
برگزیده آن  از  فرد  یک  سرانجام   که 
بار این  شاید  مهم  این   خواهدشد. 
 گریبان گیر برخی از جماعت حزب اهلل هم
به را  گزینه ای  که  این  آن  و  باشد   شده 
 عنوان اصلح شناخته بودند که امروز دیگر

در میان گردونه رقابت حاضر نیست.

برای تالش  و  اسالمی  نظام  حفظ   -4 
انتخابات کردن  برگزار  پرشورتر   هرچه 
نیز و  سیاسی«  »حماسه  شعار  تحقق   و 
انقالب گفتمان  ترویج  برای   کوشش 
حزب اهلل امت  که  چیزی ست   اسالمی 
برآید آن  جهت  در  باید  سلیقه ای  هر   با 
سلطه برابر  در  »مقاومت«  پرچم   و 
 بیگانگان و نیز فتنه و انحراف را با تمام
 توان برافراشته کند. حال این که پرچمدار
 امروز این گفتمان هر که می خواهد باشد؛
دیگر برخی  نظر  و  میل  مطابق   هرچند 
قهر بوی  که  رفتارهایی  با  نکند   نباشد. 
آسیاب به  آب  بدهد،  اسالمی  نظام   از 
کام در  مؤمنانه  رقابت  و  ریخته   دشمن 
 ملت به تلخی گراید. دور نیست روزگاری
در حتی  نظام  حفظ  برای  دلسوزان   که 
ضد شعار  علنا  که  دولت هایی   مقابل 
می کردند انقالبی  صبر  می دادند،   ارزش 
مؤمنان امیر  که  روزگاری  نیست  دور   و 
 برای حفظ اسالم، حتی حاضر به تمکین
برابر غاصبان حکومت شد. چه رسد  در 
 به آن که پرچم گفتمان انقالب اسالمی
برافراشته دیگر  شخصی  سوی  از   تنها 

 شود.
 نکند برخی از میان امت حزب اهلل با توهم
 انقالبی گری، طوری موضع گیری کرده
 و رفتار کنند که یکی از مهمترین ارکان
 نظام اسالمی )شورای نگهبان( و به تبع

آن اصل نظام را تضعیف کنند.

طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی 
ایران شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان 

به شرح زیر می باشد:
باید  نام  ثبت  انتخاب شوندگان هنگام  ماده 53. 

داراي شرایط زیر باشند:

1. از رجال مذهبي، سیاسي
2. ایراني االصل

3. تابعیت کشور جمهوري اسالمي ایران
4. مدیر و مدبر

5. داراي حسن سابقه و امانت و تقوي
و  ایران  اسالمي  جمهوري  مباني  به  معتقد  و  مؤمن   .6

مذهب رسمي کشور

ماده 63. انتخاب کنندگان باید داراي شرایط ذیل باشند:
1. تابعیت کشور جمهوري اسالمي ایران.

2. 81 سال تمام]1[
3.عدم جنون

 
کاندایدای ثبت نام شده برای ریاست جمهوری باید شرایط 
خواننده  ذهن  به  که  سؤالی  اولین  اما  باشد،  دارا  را  فوق 
شرایط  این  تشخیص  شاخص  که  است  این  می رسد 
در  می توان  چگونه  را  بودن  مدبر  و  مدیر  یعنی  چیست؟ 

یک نفر تشخیص داد؟
پاسخ به این سؤال نیازمند یک مقدمه می باشد و آن این که 
تصمیم  ساختار  آن  طراحان  ساختاری  و  نظام  هر  در   ،
می گیرند که چه کسی و با چه معیارهایی می تواند در مقام 
اول اجرایی کشور قرار گیرد؛ مثال در آمریکا تنها نماینده 
دو حزب مطرح می توانند کاندیدا و در نهایت رئیس جمهور 
در  که  است  کرده  تعیین  قانون گذار  هم  ایران  در  شوند. 
نظام جمهوری اسالمی ایران کسی می تواند رئیس جمهور 
را داشته  انتخابات  قانون  شود که ویژگی کلی مطرح در 
باشد و احراز این ویژگی ها بر عهده نهادی است قانونی به 

نام شورای نگهبان.
ادامه در صفحه 4

|  1  / اید  نشده  پیاده  انقالب  اتوبوس  از  شما   |  1  / اهلل  آیت  بزرگ  تصمیم  و  مصلحت   صالحیت، 
|  4  / قرمز  کارت  پنجمین   |  3  / ندهید  مترقی  مرفه  حرف  به  گوش   |   2  / انتحار   یک  خوش  پایان 

و  مصلحت  صالحیت، 
تصمیم بزرگ آیت اهلل
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رئیس که  نباشد  بار  اولین  این  شاید   -1 
عمق از  چه  و  علنی  چه  کشوری   جمهور 
قدرت« »کرسی  بر  ماندن  خواهان   دل، 
چیز بتوان  را  اسمش  هم  شاید   باشد. 
اما نهاد،  خدمت«  »فرصت  مانند   دیگری 
طرح از  است.  یکسان  نتیجه  حال  هر   در 
و جمهوری  ریاست  مهلت  تمدید   بحث 
 تغییر قانون اساسی در اواخر دوره سازندگی
 تا کاندیداتوری افرادی نظیر معین در سال
 84 و این اواخر هم ورود شخصیت خبرساز
عرصه به  نژاد  احمدی  الحمایه   تحت 

 انتخابات.

است. متفاوت  کمی  ماجرا  اخیر  مورد   در 
 این بار شخص رئیس جمهور، تمام قد در
اما است.  ایستاده  کاندیداها  از  یکی   کنار 
نظر می رسد: به  ذکر  قابل  نکاتی  آن   ذیل 
 نخست آن که شخص مورد نظر به اذعان
ریاست صالحیت  از  نظران  صاحب   قاطبه 
که آن  دیگر  نیست.  برخوردار   جمهوری 
دولت به  منتسب  که  دیگری   کاندیداهای 
 بوده اند، همگی یا بالفاصله پس از ثبت نام
انصراف چندی  از  پس  یا  و  اصلی   گزینه 
کنیم تصور  که  است  آن  بهتر   داده اند. 
اصلی نامزد  نفع  به  خود  اختیار  به   آن ها 
 کنار رفته اند. سوم آن که فرد مزبور، گزینه
نامزد صراحتا  را  او  باید  بلکه  نبوده   دولت 
که چیزی  دانست؛  جمهور  رئیس   شخص 
داشته اند. اذعان  آن  به  نیز  وزرا  از   برخی 
به منتسب  گزینه های  که  آن  نیز   چهارم 
 دولت چه با نظر رئیس جمهور و چه بدون
 اطالع وی، همگی کسانی بودند که تقریبا
 رد صالحیتشان قطعی به نظر می رسید. به
گزینه های برخی  عدم حضور  دیگر   عبارت 
»ثمره یا  »نیکزاد«  »الهام«،  نظیر   دیگر 
گزینه های می توانستند  که   هاشمی« 
شبهاتی باشند،  دولت  سوی  از   مقبولی 
یک از  نشان  همگی  که  شد  دامن گیر   را 

 ماجرای خطرناک می داد.

اردیبهشت  12 شنبه،  روز  بتوان  شاید   -2 
 ماه 29 را برای احمدی نژاد، قرارگرفتن در
شبیه چیزی  دانست؛  بی سرانجام  راه   یک 
 یک انتحار سیاسی! با این کار، احمدی نژاد
 نشان داد که حتی حاضر است تمام حیثیت
کاندیدای برای  را  خود  سابقه  و  اعتبار   و 
این رو آن چه از   مورد نظرش هزینه کند. 
کرد، فراهم  را  همگان  نگرانی   موجبات 
احمدی نژاد دارد  احتمال  که  بود   هزینه ای 
عنوان به  بلکه  احمدی نژاد،  عنوان  به   نه 
حرف کند.  تحمیل  نظام  به  جمهور   رئیس 

بینی پیش  در  هم  بسیاری  حدیث های   و 
نکردن برگزار  از  آمد.  میان  به  مورد   این 
برکناری تا  انتخابات  زمان  در  تعویق  یا   و 
کابینه نصاب انداختن  حد  از  و  کشور   وزیر 
و اشخاص  پرونده  افشاگری  به  آغاز   تا 
یک به  اقدام  حتی  تا  و  مملکتی   مسؤولین 
 تقلب بزرگ و سازماندهی شده! )چیزی که
 حتی یک درصد هم احتمال نخواهدداشت(.
 جالب آن که همه این ها چیزی جز پیمودن

ناتمام راه   یک 
احمدی نژاد  برای 
نمی کند.  پیش بینی 
که چیزی   آن 
عدم با   خاتمه اش 
طرف از   مقبولیت 
شاید و   مردم 
طرح  زمزمه های 
رئیس کفایت   عدم 

جمهور از سوی مجلس همراه خواهدبود.

 3- گذشته از آن که این پیش بینی ها چقدر
 محتمل باشد و اساسا امکان انجام شدن و
 نیز میزان آسیب ها و هزینه های آن ها برای
هر مروری  باید  باشد،  چقدر  ملت  و   نظام 
تاریخ به  ذهن  پرده  پس  در  اجمالی   چند 
و اسالمی  جمهوری  ساله  چند  و   سی 
 حوادث بسیاری که به روی خود دیده است،
از منافقین و گروهک های تروریستی  کرد. 

هشت جنگ  و  طلبان  جدایی  نزاع های   تا 
فرار نیز  و   95 اسفند   41 غائله  تا   ساله، 
بنی صدر و همچنین عزل  مسعود رجوی و 
 قائم مقام رهبری در سال های آغازین پس
تا رد صالحیت گسترده انقالب  پیروزی   از 
نیز و  ششم  مجلس  تحصن  و   نمایندگان 
دانشگاه. کوی  نظیر  اجتماعی   آشوب های 
در  88 فتنه  عنوان  به  نیز  آن ها   آخرین 
 تاریخ ثبت شد تا برگ افتخارآفرین دیگری
ملت برای   باشد 
سرشکستگی  و 
خواص.  برخی 
به هم   نظام 
مردم  پشتوانه 
از که  داد   نشان 
و قانونی   مواجهه 
اصحاب  محاکمه 
ندارد، ابایی   فتنه 
 به گونه ای که پس از آن، برخی از آن ها تا
 ابد جایگاه خود را در اذهان مردم از دست
 دادند.این ها همه بخشی از مسائلی ست که
یک براندازی  به  قادر  تنهایی  به  کدام   هر 

 حکومت انسجام یافته بوده است.

مردم پشتیبانی  جز  چیزی  که  آن   حال 
و آرمان ها  سر  بر  آن ها  ایستادگی   و 
آن برای  اساس  از  )که  خود   ارزش های 
 انقالب کرده بودند( و البته هدایت و تدبیر

پیچ از  به سالمت  را   رهبری حکیم، کشور 
 و خم حوادث عبور نداده است. اتفاقا نقطه
همین نیز  فتنه ها  تمامی  در  دشمن   اتکای 
اسالمی نظام  در  امت  و  امام  عمیق   رابطه 
 ست. چیزی که هر نقشه شومی را به یک
 فرصت تاریخی بدل کرده است. واقعیت آن
از بیش  گذشت  با  اسالمی  نظام  که   است 
سرگذاردن پشت  و  خود  عمر  از  دهه   سه 
فوالدی بسان  فراوان  نشیب های  و   فراز 
استحکام بر  جز  فتنه ها  که  می ماند   آبدیده 

 ارکان و انسجام ملت نخواهدافزود.

که افرادی  نیکوست  چه  آن  نهایت   در 
دشمنان پازل  در  گرفتن  قرار  معرض   در 
با خود  خلوتگاه  در  ملت اند،   استراتژیک 
دنیا اعتبار  و  کرده  معامله  خود   خدای 
چندروزه تدبیری  بی  به  را  خود  آخرت   و 
 نفروشند. چرا که بسیارند آن هایی که قدم
ناتمام گذاشتند و قصه »انتحار راه  این   در 
پرتگاه قعر  در  افتادن  تا  را  خود   سیاسی« 
انقالب دایره  از  شدن  طرد  و  ملت   نفرت 
 سرودند. البته باید بدانند که فضل و رحمت
 امام و امت آن قدر بوده و هست که آغوش
دهد؛ نشان  آن ها  پذیرای  همواره  را   خود 
 لکن اگر خودشان را در آغوش ملت افکنده

 و از خطاهای خود عذر تقصیر بخواهند.

   پایان خوش یک انتحار!
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در رحمت اهلل علیه  خمیني  امام   حضرت 
بر تاکید  با  مختلفي  پیام هاي  و   سخنراني ها 
 فصل الخطاب بودن نظر شوراي نگهبان بر لزوم
 پذیرش آن توسط همه گروه ها، احزاب و افراد
بنیان گذار بیانات  از  ورزیده اند.گزیده اي   تاکید 
مسئوالن، تمکین  درباره  اسالمي   جمهوري 
 احزاب و گروه ها به قانون و فصل الخطاب بودن
 قانون اساسي و شوراي نگهبان به شرح ذیل

است:

 شوراي نگهبان گوش به حرف عده اي كه
به اصطالح مترقي هستند ندهد

 »شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید، و باید
باید نکنید.  مالحظه  وجه  هیچ  به  که   بدانید 
 قوانین را بررسي نمایید که صددرصد اسالمي
 باشد. به هیچ وجه گوش به حرف عده اي که
 می خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان
ندهید، هستند،  مترقي  اصطالح  به  و   بیاید 
 قاطعانه با اینگونه افکار مبارزه کنید. خدا را در
 نظر بگیرید. اصوال آنچه که باید در نظر گرفته
 شود خداست، نه مردم، اگر صد میلیون آدم، اگر
 تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید
 که همه آن ها حرفي می زنند که بر خالف حکم
بزنید، ولو را  بایستید و حرف خدا   قرآن است 
 این که تمام بر شما بشورند. انبیا هم همین طور
 عمل می کردند؛ مثال موسي در مقابل فرعون
 مگر غیر از این عمل کرد؟ مگر موافقي داشت.
 بحمداهلل مجلس ما مجلسي است اسالمي و
 قوانین خالف اسالم تصویب نخواهد شد؛ ولي
 شما وظیفه دارید ناظر باشید. خالصه گوش به
 حرف طبقه مرفه مترقي ندهید. خدا انشاءاهلل با
 ماست. اگر عملمان براي خدا باشد، خدا ما را
موفق می کند...« )صحیفه امام ج 31 ص 35(

كذا نگهبان  شوراي  راي  بگويد   هركس 
است، »مفسد« است

 »من تکرار می کنم مجلس باالترین مقام است
 در این مملکت. مجلس اگر راي داد و شوراي
کس هیچ  پذیرفت،  را  راي  آن  هم   نگهبان 
 حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. من
راي بگوید؛  نگوید؛  را  خودش  راي   نمي گویم 
 خودش را بگوید؛ اما اگر بخواهد فساد کند، به
 مردم بگوید که این شوراي نگهبان کذا و این
 مجلس کذا، این فساد است، و مفسد است یک
 همچو آدمي، تحت تعقیب »مفسدفي االرض«
خون حصل  ما  مجلس  این  بگیرد.  قرار   باید 
 یک جمعیتي است که وفادار به اسالم بودند؛
 و این مجلس عصاره زحمت هاي طاقت فرساي
مجلس این  است؛  بوده  مسلمان  ملت   این 
است؛ مردم  »اهلل اکبر«هاي  از  آمده   فراهم 
از آمده  فراهم  مجلس  این  که  باشد  بنا   اگر 
 »اهلل اکبر« مردم قدمي برخالف اسالم بگذارد،
برخالف که  بود  خواهد   این مجلس مجلسي 
 مسیر مسلمین عمل کرده. با تمام قدرت، بدون
بشود، مقامي  از  و  احدي  از  مالحظه   این که 
 مجلس باید مسائل را طرح بکند. و رد و بدل
بدون جنجال،  و  جار  بدون  صحیح،  انتقاد   و 
مخالف که  کسي  بگویند.  را  مسائل   هیاهو، 
بگوید. بدون هیاهو  را   است مخالفت خودش 
بدون را  موافقت خودش  است  موافق  که   آن 
بگیرند. راي  بعد هم  و  بگوید.  و جنجال   جار 
 وقتي راي گرفتند، اگر اکثریت راي داد، و بعد
 هم برده شد پیش شوراي نگهبان و آن ها هم
اسالم مخالف  را،  راي  این  دانستند   صحیح 
 ندانستند و مخالف قانون اساسي ندانستند، اگر
 بعدها بخواهند شیطنت بکنند، این شیطنت ها از
از مبادي فاسد، بیرون می آید.  مبادي غضب، 
 باید سرتسلیم به مجلس، یعني سر تسلیم به
 اسالم وقتي مخالف اسالم نیست، سرتسلیم به
 اسالم فرود آورد. روش هاي غیر اسالمي را، اگر

نباید باطن - خداي نخواسته -دارند،  در   هم 
 دیگر اظهار بکنند و نباید اذهان مردم را نسبت
مسئله اي یک  این  کنند.  مشوش  مجلس   به 
باشند. باید همه توجه داشته   است اساسي، و 
 به مجرد این که یک مطلبي برخالف راي یک
 نفر است، نباید بگوید مجلس درست نیست.«

)صحیفه امام ج 41 ص073(

هيچ نگهبان،  شوراي  انفاذ  و  رأي  از   پس 
مقامي حق رد آن را ندارد

نظر اسالم  ثانویه  احکام  براي   »موضوعات 
انجام به نحو شایسته   خواهي شود که کارها 
 گیرد. و این نکته نیز الزم است که تذکر داده
تشخیص از  پس  ثانویه  احکام  رد  که   شود 
رد با  کارشناس،  عرف  وسیله  به   موضوع 
 احکام اولیه فرقي ندارد، چون هر دو احکام اهلل
 می باشند. و نیز احکام ثانویه ربطي به اعمال
 والیت فقیه ندارد و پس از راي مجلس وانفاذ
 شوراي نگهبان، هیچ مقامي حق رد آن را ندارد،
 و دولت در اجراي آن باید بدون هیچ مالحظه اي
مجلس سوم  دو  تشخیص  با  و  کند.   اقدام 
 شوراي اسالمي که مجتمعي از علماي اعالم
اسالم به  متعهدان  و  متفکران  و   و مجتهدان 
 هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن
 با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت
بدون حجت آن  با  مخالفت  که  است   شرعي 
 قوي تر خالف طریقه عقالست. چنان چه تغییر
 احکام اولیه، با شک در موضوع و عدم احراز آن
 با طریقه عقال مخالف است. دولت جمهوري
 اسالمي که متصدي اداره کشور است و در هر
 پیشامدي موظف است اقدام مقتضي نماید، در
رفع توانایي  ملت،  کمک  بدون  کنوني   وضع 
نظام اداره  براي  و  ندارد  را  گرفتاري ها   تمام 
رفع و  مهاجم  دشمنان  از  دفاع  و   جمهوري 
عظیم بسیار  آن  حجم  که  جنگ   مشکالت 

 است، احتیاج به کمک دارد.«
)صحیفه امام ج71ص 123(

است، بوده  مقتضي  كه  مواقعي  تمام   در 
شوراي نگهبان را تاييد كرده ام

تشکر شما  رنج هاي  و  زحمات  تحمل   »از 
 می کنم. شما توقع نداشته باشید که مورد اهانت
 واقع نشوید. همه می دانید تا کسي کاري انجام
 ندهد کسي به او توهین نمي کند. توهین براي
باشند. هیچ  کساني است که می خواهند زنده 
 کدام از ما نباید انتظار تعریف را داشته باشیم.
 باید به حکم خدا عمل کنیم و به این هم کاري
این کاري که از  باشیم که چه کسي   نداشته 
چه یا  و  می آید  خوشش  می کنیم  خدا   براي 
که مواقعي  تمام  در  من  می آید.  بدش   کسي 
 مقتضي بوده است، مجلس و شوراي نگهبان
 را تایید کرده ام. ما باید دست در دست یکدیگر
کنیم. درست  اسالمي  کشور  یک  تا   بگذاریم 
 امروز تبلیغات علیه من و شما نیست، تبلیغات
 علیه اسالم است. اگر ما با اسالم کاري نداشتیم
 کسي با ما بد نبود. امروز امریکا و شوروي را
 که آن قدر در دنیا فساد می کنند کسي محکوم
 نمي کند، ولي تمام محکومیت ها مال ماست. در
 دنیا تنها ایران است که مورد سوال است؛ ولي
 اگر ما وحدت خودمان را حفظ کنیم و هم صدا

و هم جهت باشیم از هیچ چیز نباید بترسیم.«
)صحیفه امام ج 71ص144(

 افرادي كه نظر شوراي نگهبان موافق ميلشان
نباشد، دست به شايعه افكني مي زنند

انتخابات از  پس  می شود  مشاهده   »چنانچه 
شوراي مجلس  دوم  دوره  از  اول   مرحله 
محترم شوراي  نظریه  که  افرادي   اسالمي، 
 نگهبان در ابطال یا تایید بعضي حوزه ها موافق
 میلشان نبوده است دست به شایعه افکني زده
)ایدهم اهلل نگهبان   و اعضاي محترم شوراي 
و مسلمین اسالم  را که حافظ مصالح   تعالي( 
توهین ناکرده  خداي  یا  و  تضعیف   هستند، 
در خطابه  و  اعالمیه  پخش  به  و   می نمایند 
 مطبوعات و محافل دست زده اند غافل از آن که
 پیامد چنین اعمال و جوسازي ها آن هم در دوره
 دوم مجلس و نگذشتن سالي چند از انقالب چه
 خواهد بود. امید است چنین اعمال، بي توجه به

 نتایج ناروا و اسف بار آن باشد.
 معلوم نیست در صدر مشروطیت در دوره اول با
 فقهاي ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد.
 در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون
 راندند و به سر این ملت آن آوردند که دیدیم.
 من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف
امري نگهبان  شوراي  فقهاي  به  توهین   و 
است. همیشه اسالم  و  براي کشور   خطرناک 
 انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد مي شود
 و در آخر، رژیمي را ساقط می نماید. الزم است
 همه به طور اکید به مصالح اسالم و مسلمین
 توجه کنیم و به قوانین، هر چند مخالف نظر و
 سلیقه شخصي مان باشد احترام بگذاریم و به
 این جمهوري نوپا که مورد هجوم قدرت ها و

ابرقدرت هاست وفادار  باشیم.
)صحیفه امام ج71ص134(

 شوراي نگهبان حافظ احكام مقدس اسالم و
قانون اساسي است

این جانب تایید  مورد  نگهبان،   »شوراي 
حافظ که  نگهبان،  محترم  شوراي   مي باشند. 
 احکام مقدس اسالم و قانون اساسي هستند،
آنان وظیفه  و  می باشند.  این جانب  تایید   مورد 
 بسیار مقدس و مهم است. و باید با قاطعیت به
 وظایف خود عمل نمایند. البته توجه به اهمیت
 حفظ نظام جمهوري دارند که با آن هیچ حکم و
 امري مزاحمت نمي کند و براي حفظ آن از هیچ
 کوششي نباید مضایقه کرد ومعلوم است آقایان
 با تعهدي که دارند تحت تاثیر هیچ جوي واقع

نمي شوند. ان شاءاهلل موید باشند.«
)صحیفه امام ج91ص551(

 نهاد شوراي نگهبان به هيچ وجه تضعيف
نشده و نخواهد شد

 »والیت فقیه و حکم حکومتي از احکام اولیه
 است. نهاد شوراي نگهبان همیشه مورد تایید
 این جانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و
 نخواهد شد. این نهاد باید همیشه با بیداري و
 هوشیاري در خدمت به اسالم و مسلمین کوشا

باشد.«
)صحیفه امام ج02ص754(
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ادامه از صفحه 1
در  نگهبان  شورای  از  تمثیلی  بخواهیم  اگر 
به  می توانیم  باشیم،  داشته  کوچک  مجامع 
نام  به  کوچکی  جامعه  در  دکتری  مصاحبه 
دانشگاه اشاره کنیم که فقط دانشجویانی را 
می پذیرند که مورد قبول اساتید آن دانشگاه 
کلی  ویژگی های  سری  یک  یعنی  باشند؛ 
دانشجوی  احراز صالحیت  ولی  دارد،  وجود 

دکتری با اساتید آن دانشگاه است.
ویژگی های  برای  نگهبان  شورای  اعضای 
می کنند.  تعیین  قواعدی  ریاست جمهوری  
بودن  مذهبی  سیاسی-  رجل  برای  مثال 
ممکن  البته  که  می کنند  تعیین  قواعدی 
از  مردم  باشد که همه  نداشته  لزومی  است 
آن باخبر باشند و این قواعد را  شخصی قرار 
فرد  در  را  ویژگی  یعنی  نوعی.  نه  می دهند 
مثال  برای  که  می دهند  قرار  مورد سنجش 
آقای فالن اگرچه دارای پست وزارت بوده، 
اما توانایی مدیریت ندارد. و لذا ممکن است 
دارای  را  خود  نگاه  اولین  با  انتخابات  نامزد 
بر  این صفات  تطبیق  اما  بداند،  این صفات 
نگهبان  شورای  قانونی  نهاد  با  اشخاص، 
این  اعضای  نظر  عبارتی،  به  اصاًل  و  است 
موضوعیت  ها  تشخیص صالحیت  در  نهاد 

دارد.
اما امروز برای احراز صالحیت حجت االسالم 
هاشمی رفسنجانی در شورای نگهبان، ضمن 
اعضای  نظر  با  مهم  این  تشخیص  این که 
شورای نگهبان می باشد، به ماده 53 قانون 
انتخابات اشاره می کنیم. به نظر می رسد اگر 
بخواهیم با حسن ظن به کارنامه ایشان نگاه 
کنیم، حداقل در بندهای زیر احراز صالحیت 

ایشان زیر سؤال می رود:
6. مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسالمي 

ایران و مذهب رسمي کشور.
اسالمی  جمهوری  مبانی  از  اساسی  قانون 
قانون  مقدمه  در  می آید.  شمار  به  ایران 
التزام به سخنان  اساسی قید شده است که 
و  ویژگی های مسئوالن کشوری  از  رهبری 
لشکری می باشد. به نظر می رسد ایشان در 

مصادیقی هم  چون: 
که   88 سال  فتنه گران  از  برائت  عدم   •

رهبری بر این موضوع تاکید داشتند.
در  آمریکا  با  رابطه  به  نسبت  مواضع  در   •

از  بعد  حتی  و  ریاست جمهوری شان  دوران 
آن

• در مواضع نسبت به مردم اسرائیل که آنان 
را به رسمیت شمرده اند.

رهبری  که  انقالب  گفتمان  وجود  عدم   •
بارها به آن اشاره کرده اند.

• و...
جهت گیری  رهبری  با  تضاد  در  و  مخالف 
داشته اند و این در حالی است که طبق قانون 
اساسی، جهت گیری کلی نظام با مقام معظم 

رهبری میباشد.

5. داراي حسن سابقه و امانت و تقوي.
حمایت های  در  هاشمی  آقای  سابقه  حسن 
دشمنان آشکار جمهوری اسالمی ایران زیر 
نمایان  سؤال می رود. حمایت های آشکارا و 
مسعود  هم چون  افرادی  و  بیگانه  رادیوهای 
عدم  از  نشان  گوناگون  مجامع  در  رجوی 

حسن سابقه ایشان است.
مصرف  در  ایشان  امانت داری  همچنین 
جمهوری شان  ریاست  دوران  در  بیت المال 
سیاست  که  دلیل  این  با  است.  انتقاد  مورد 
ایشان در اداره کشور مبتنی بر اشرافی گری 
و تأمین کردن مدیران خود با ارائه حقوق ها 
و مزایای زیاد بوده است و این خالف شیوه 

مدیریت اسالمی می باشد.

دالیل بسیار دیگری نیز مطرح می باشد که 
باشد،  مانده  غافل  نویسنده  نظر  از  ممکن 
اساسی  ویژگی  این دالیل، یک  با همه  اما 
برای اعضای شورای نگهبان مد نظر است 
به  تعبیر  آن  از  که  است  نظام  حفظ  آن  و 
مصلحت می کنند. ممکن است آقای هاشمی 
فاقد برخی شرایط ماده 53 قانون انتخابات 
باالتر  حساسیت  با  دلیلی  چون  اما  باشد، 
بر  اهم  ترجیح  قاعده ی  طبق  دارد،  وجود 
مهم، ممکن است ایشان را به عنوان نامزد 
صالح انتخابات معرفی کنند؛ که البته بازهم 
تشخیص بر عهده شورای نگهبان می باشد.

این نظام،  تنها در  نه  باید گفت،  به عبارتی 
احراز صالحیتی  پایگاه  نظامی،  در هر  بلکه 
وجود دارد که نظام جمهوری اسالمی ایران 

آن را شورای نگهبان می داند.

ریاست دوره  می خواستند  که  را   کسی 
پایان در  تمدید کنند، مردم  را   جمهوری اش 
آن در  گفتند.  او  به  بزرگی  »نه«   دوره اش 
را هم نمی کرد  سال شاید هیچ کس فکرش 
 که عالی جناب سیاست مداران از مردم کارت
را مردم  کارت  رنگ  که  او  اما  بگیرد.   قرمز 
 ندیده بود و خود را به کوررنگی زده بود برای
 مجلس وارد انتخابات شد و باز هم با »نه«
 مردم روبرو شد. هاشمی »نه«های مردم را
 به پای مقابله اش با جریان اصالح طلب خیال
امید به  این بار  جدیدش  روند  ادامه  در   کرد. 
انتخابات شد، کارزار  وارد   روی خوش مردم 
کارت دفعه  سومین  برای  مردم  هم  باز   اما 

 قرمز را به وی نشان دادند.
این و  نکرد  فهم  را  مردم  پیام  هم  باز   وی 
انتخابات 88 شد. وارد  تمام تجهیزات  با   بار 
ها آقازاده  سخنرانی های  با  که   انتخاباتی 
و سالم  بدون  »نامه  با  آتشش  و  شد   داغ 
ماه طول  8 که  آتشی  گرفت؛  ُگر   والسالم« 
 کشید تا به آرامش برسد. درانتخابات 88 نیز
 کارت قرمزی گرفت و البته واکنش مردم به
 آتش افروزی ها در آن روزها دیدنی بود. آیا

 هاشمی -که از صحبت هایش برنمی آید که
 پیام مردم را فهمیده باشد- دوباره آمده است
 تا این بار دیگر مردم نه تنها  برای پنجمین بار
 کارت قرمز را به وی نشان دهند بلکه دیگر

به »مرگ سیاسی« دچار شود؟
همین که  آرامشی  رفت.  آرامش  از   سخن 
ماه اهلل)!( هشت  آیت  امروز جناب   اطرافیاِن 
مردم برای  کابوسی  به  و  گرفتند  مردم   از 
 تبدیل کردند. آرامشی که رهبری بارها بر آن
است آرامش  و  روانی  امنیت  نمودند.   تاکید 
سیاسی حماسه  به  آن  گرو  در  می توان   که 
که کسانی  آیا  دید،  باید  رسید.  اقتصادی   و 
 با شعار برای تحقق »حماسه سیاسی« و در
پای میدان  به  اقتصادی«  »حماسه  آن   پی 
به و  بود  خواهند  حرفشان  پای   نهاده اند؛ 
 مردمی که فریادشان را می زنند پشت خواهند
خواهند؛ می  آرامش  که  مردمی  به   کرد؟ 
 عمل به قانون می خواهند و تنها در صورت
 امنیت است که می توانند به خواسته هایشان
 برسند. مردمی که دیگر برای آن ها »دوره ی
که دوره ای  است؛  شده  تمام   سازندگی« 
حاصل و  بود  امور  راس  در   »تکنوکراسی« 
از راهبردها  بیشتر  چه  هر  شدن  جدا   آن، 

آرمان های انقالب بود.
برای هنوز  و  بسته اند  دل  انقالب  به   مردم 
 آن جان فشانی می کنند. دیگر حنای کسی که
 راهش دور شدن از آرمان های انقالب است،
 پیش مردم رنگی ندارد. مردم به کسی اعتماد

می کنند که به دنبال آرمان ها باشد...

پنجمین کارت 
قرمز 

مردم سعی کنند صالح ترین را انتخاب کنند. آن کسانی که نامزد ریاست جمهوری می شوند و در شورای نگهبان صالحیت آن ها زیر ذره بین قرار 
می گیرد و شورای نگهبان صالحیت آن ها را اعالم می کند، این ها همه شان صالحند. اما مهم این است که شما در بین این افراد صالح، بگردید و 

صالح ترین را پیدا کنید. این جا جائی نیست که من و شما بتوانیم به حداقل اکتفاء کنیم؛ دنبال حداکثر باشید؛ بهترین را انتخاب کنید.

ویژه نامه انتخاباتی گفتامن انقالب اسالمی؛ فتح
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