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شورای مجلس  انتخابات  مبارک  لحظات  و  ایام   به 
سیاسی زمستان  امسال  می شویم.  نزدیک   اسالمی 
و چپ  از  سیاسی  اشخاص  و  احزاب  داریم؛   گرمی 
 راست وارد میدان می شوند و در بوق وکرنای تبلیغاتی
شکل گرفتن برای  را  خود  تالش  باید  می دمند.   خود 
انقالب اسالمی و شأن ملت تراز گام دّوم   مجلسی در 
از حاصل  انباشته شده  مشکالت  حل  هدف  با   ایران 
مجلسیان و  دولت مردان  حماقت های  و   بی تدبیری ها 
 بیش از پیش به کار گیریم تا در این فضای انتخاباتی
مسئولیت احساس  زیاد  سیاسی  شخصیت های   هم 
 نکنند و از طرفی راه را برای نیروهای کارآمد جوان تر
 باز کنند و هم مردم بدانند چه کسانی را باید انتخاب
 کنند تا پس از انتخاب کردن پشیمان نشوند و مجبور
 نباشند چهار سال آن ها را تحمل کنند و خودشان را
 با نثار فحش و افاضات رکیک به منتخب شان و نظام
 و انقالب تخلیه روحی کنند و بعضاً برخی توقع داشته
 باشند حاکمیت رأی جمهور را نادیده بگیرد و مقام و
 مسئولی را عزل کند! از نظر قرآن اوالً هرگونه تغییر
 واقعی و مشخصی بایستی از بدنه مردم احساس و ایجاد
بَِقوٍم ُر ما  یَُغِیّ  شود. اعتقاد ما بر این است: »اَِنّ اهلل ال 
 َحّتَی یَُغِیّروا ما بِاَنُفِسِهم«. ثانیاً قرآن می فرماید فرد و
 یا جامعه ای که بصیرت و قدرت تحلیل نداشته باشد،
 بدبخت و بی چاره می شود و پیامبر خدا هم نمی تواند
َفَمن َربَُّکم  ِمن  بَصائُِر  »قدجاءکم  کند.  را حفظ   آن ها 
 اَبَصَر َفلَِنفِسِه َو ِمن َعِمَی َفَعلَیها َو ما اَنَا َعلَیُکم بََحفیٍظ«
آینده نگری و  دوراندیشی  هم  الزمه بصیرت  طرفی   از 
را آینده شان  خود  رأی  با  بدانند  باید  مردم   است. 
رأی صندوق های  پای  در  باید  می زنند.  رقم   چگونه 
هم آن ها  که  کنند  انتخاب  را  افرادی  آینده نگری   با 
 دوراندیش باشند. یکی از علل مشکالت کنونی کشور
دوراندیش که  داریم  مسئولینی  اکنون  که  است   این 
واقعاً نیروهای  دیگر  سوی  از  نیستند.  آینده نگر   و 
 انقالبی و دلسوز کشور همچنین باید درک کنند مردم
 خواستار »تغییر اساسی« در فضای سیاسی و تبدیل
فضای به  شعارمآبانه  و  ناکارآمدی  و  انفعال   فضای 
و اقتصادی  وضع  اصالح  برای  کارآمدی  و   جهادی 
 زندگی شان هستند. متأسفانه اخیراً با پدیده خطرناکی

 به نام “عمارپنداران” هم مواجه هستیم که به اسم و
 ظاهر نیروی ارزشی از روی حماقت و یا حّتی از روی
و سیاسی  اصولی  اصالحات  چرخ  الی  چوب   خیانت 
 اقتصادی می گذارند و همواره خوراک رسانه ای آن ور
 آبی ها را تأمین می کنند؛ از این جماعت در هر استان،
 شهر و دانشگاهی می بینیم! با توجه به تالش دشمنان
 آن ور آبی که می خواهند با ابزار مردم اّما علیه منافع
نیروهای و  جریانات  برسند،  خود  اهداف  به   مردم، 
 دلسوز کشور اگر ضرورت این تغییر را احساس نکنند و
 براساس آن وارد فضای انتخاباتی نشوند، فرصت را برای
دست از  کشور  مصون سازی  و  مردم  به   خدمت کردن 
و نامید  »حماقت«  می توان  را  همین  و  داد   خواهند 
 چه بسا دشمن با تأثیرگذاری و فضاسازی های رسانه ای
 و سیاسی و ورود پول های کثیف بتواند براساس پازل
 و نقشه شوم خود تغییر دلخواهش را رقم بزند. لذا هم
 جریانات و نیروهای واقعی انقالبی)نه عمارپنداران!( و
 هم مردم باید با یک بصیرت و تحلیل صحیح از حوادث
 و آشوب های اخیر در کشور و همچنین در کشورهای
 منطقه از جمله عراق و لبنان به دنبال انتخاب نیروهای
 جوان کارآمدی باشند که  »تغییر واقعی« را رقم بزنند
 و بتوان در مقابل جنگ اقتصادی دشمن به  آن پیروزی
 مدنظر که وعده اش را به ما دادند، رسید؛ »ان تنصرواهلل
و برنامه ها  شعارها،  که  نکنیم  فراموش   ینصرکم«. 
 وعده های انتخاباتی نامزدها و نیز گروه ها و جریان های
 سیاسی که هر دوره، لیست های انتخاباتی را به صورت
 گروهی به خورد مردم می دهند، در انتخابات پیش رو
 باید با وظایف مجلس یعنی قانون گذاری و نظارت بر
 اجرای قانون مطابقت داشته باشد. تجربه سیاسی  کشور
 نشان می دهد که متأسفانه در مواردی، چنین تطابقی
و نصب مسئوالن، نظیر عزل  وعده هایی  ندارد؛   وجود 
واگذاری زمین آسفالت،  بیکاری،  رفع  و  اشتغال   ایجاد 
برای کارخانه  و  فرودگاه  و  جاده  احداث  مسکن،   و 
 حوزه انتخابیه و یا قول صدور مجوز برای هواداران و یا
 وعده هایی در خصوص پرونده های قضایی و یا حّتی ناز و
 نوازش و تملّق برانکو و استراماچونی برای بازگشت شان
 به سرخابی های پایتخت هیچ یک از وظایف نمایندگان
 نیست، بلکه نمایندگان باید تالش کنند برای پیشرفت،

ایجاد اشتغال و رفاه و اقتصادی،   حل معضالت کالن 
 ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه و نیز تحقق
قوانین فساد،    با  واقعی  مبارزه  و  کشور  در   عدالت 
انتخابیه آن ها نیز  جامع و مانعی وضع کنند تا حوزه 
و وام  و  و مسکن  کار  وعده  منتفع شود.  روند  این   از 
مردم آرای  جلب  برای  هواداران  و  اشخاص  به   مجوز 
بستان های بده  موجب  فوتبال  مربی  فالن  التماس   و 
البی های طریق  از  که  پروژه هایی  می شود.   ناصواب 
نمایندگان فشارهای  حّتی  یا  و  جناحی  و   سیاسی 
فاقد کارشناسی بیشتر  و  اجرا شده  برخی مناطق   در 
است. در حوزه با مشکل مواجه کرده  را   بوده، کشور 
 نظارت، به نظر می رسد صالح در آن است که مجلس
ستیز«! »دولت  نه  و  باشد  ذلیل«  »دولت  نه   محترم؛ 
 مالک بر همکاری مجلس و دولت برای پیشبرد اهداف
با باید  مجلس  و  است  مردم  مشکالت  حل  و   کشور 
روند هوشیاری  و  استقالل  با  همکاری،  روحیه   حفظ 
جمله از  الزم  شرایط  در  و  داشته  تحت نظر  را   امور 
رئیس جمهور پیشنهادی  وزرای  صالحیت  بررسی   در 
و درآمدها  و  بودجه  و  برنامه  اجرای  بر  نظارت  نیز   و 
از  هزینه های دولت بدون مالحظه سیاسی و جناحی 
 همه اختیارات خود برای نظارت بر اجرای قانون بهره
 ببرد. مجلس دهم علی رغم برخی مصوبات و اقدامات،
وکیل الدوله و  ضعیف  مجلسی  جمعی،  قضاوت   در 
تصویب چند ورای  این مجلس  در   سنجیده می شود. 
 قانون مطلوب مثل قانون منع به کارگیری بازنشستگان،
اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، تعیین  تخفیف مجازات 
 سقف حقوق مدیران، بسیاری برنامه ها ناکام و ابتر ماند.
 درحالی که افکار عمومی به شدت درگیر مسائلی مثل
 مشکالت اقتصادی و تورم، طرح اعاده اموال نامشروع
به کارگیری منع  نمایندگان،  آرای   مسئوالن، شفافیت 
را موضوعات  این  دهم  مجلس  بود،  و...   دوتابعیتی ها 
 مسکوت و معطل گذاشت. این مجلس به اولویت های
 اصلی کشور ورود نکرد و در مواجهه با جنگ اقتصادی
مؤسسات وضعیت  بود.  منفعل  و  خواب آلوده   دشمن، 
 مالی و اعتباری، نوسانات بازار ارز و کاهش ارزش پول
و اقتصادی  بنگاه های  تعطیلی  رویه،  بی  واردات   ملی، 
  کارخانه ها، بیکاری، فساد مالی دستگاه های دولتی و...
 هیچ یک باعث نشد مجلس به خود تکانی بدهد. اّما در
 عوض ماجرهای رسانه ای و جنجالی همچون دختر آبی
 از سمت اردوگاه مجلسیان، اظهارات متعددی شنیده
با همسوبودن مجلس ادعا می شد   می شد. درحالی که 
آنچه بهتر حل خواهد شد،   و دولت، مشکالت کشور 
به دغدغه های مردم  کردن  فدا  افتاد،  اتفاق  عمل   در 
 پای منویات دولت بود. تقال و جدیت عجیب مجلس
 دهم برای تصویب لوایح سؤال برانگیز و با رنگ و بوی
سه تصویب  برای  مجلس  تالش  خصوصاً   استعماری 
این بود. بدتر آن که، مجلس دهم  از آن جمله   الیحه 
 بی تحرکی و انفعال خود را با حاشیه سازی می پوشاند.
و توئیتربازی  نمایندگان،  برخی  تخریبی   نطق های 
مجلس این  غالب  بیگانگان چهره  برای   خوراک سازی 
 است. در اذهان عمومی، مجلس دهم با نمادهایی مثل
های خانواده  نجومی  »فیش  موگرینی«،  با   »سلفی 
»البی و  نمایندگان«  بعضی  »فحاشی  امید«،   لیست 
شماست و  من  وظیفه  حال  می شود.  شناخته   بازی« 
 که خانه ملت را خانه تکانی کنیم و مجلسی ایده آل و
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در مجلــس دهــم شــورای اســالمی نســبت بــه 
مجلــس نهــم شــاهِد افزایــش دو برابــری حضــور زنــان 
ــم  ــذاری بودی ــان و قانونگ ــه ی پارلم ــای مردان در فض
ــت  ــه ی ماس ــرای هم ــی ب ــه ی امیدبخش ــن روزن و ای
کــه برابــری جنســیتی را در فضــای سیاســت شــاهد 
ــری جنســیتی ایــن موضــوع برداشــت  باشــیم. از براب
نشــود کــه قــرار اســت زنــان کامــاًل مشــابه بــا مــردان 
ــا  ــون در دیدگاه ه ــت. چ ــه نیس ــد، اینگون ــل کنن عم
ــری  ــی وجــود دارد و براب ــرد تفاوت های و ذات زن و م
ــری در فرصــِت انتخاب شــدن  و  جنســیتی فقــط براب
حضــور اســت و بعــد از انتخاب شــدن بحــث توانمندی 
ــرد و زن  ــه م ــبت ب ــاًل نس ــه کام ــد ک ــش می آی پی
مســئله ای اختصاصــی می شــود و هرکــدام از زن و 
مــرد در یــک عرصــه ی مختــص بــه خــود می تواننــد 
مفیــد و توانمنــد ظاهــر شــوند. زنانــی کــه وارد ایــن 
ــت  ــرار اس ــه ق ــد ک ــال نکنن ــوند خی ــه می ش عرص
زنانگــی خــود را فرامــوش کننــد و ژســتی مردانــه بــه 
خــود بگیرنــد بلکــه بایــد بــر روی یــک خــط پیوســته 
کــه در روی آن خــط هــم بایــد طبــِق نقــش مــادر، 
ــت  ــده و ... و طبــق اولوی همســر، متخصــص، نماین
ــل  ــد. اص ــت کنن ــود حرک ــخصی خ ــای ش ه

ــم  ــه ه ــدان ب ــیتی چن ــری جنس ــی و براب دموکراس
ــد  ــش بای ــت پی ــی وق ــه از خیل ــد وگرن ــی ندارن ربط
ــان در سیاســت مــی بودیــم،  ــر زن شــاهِد حضــور براب
ــری  ــی تصمیم گی ــه توانای ــود ک ــوش ش ــد فرام نبای
ــه  ــت بلک ــیت نیس ــا جنس ــط ب ــه مرتب ــچ وج ــه هی ب
یــک اصــل کلــی و مختــص بــه تمــاِم انســان هاســت. 
موانــع فرهنگــی و ســنتی زیــادی مانــع ایــن مســئله 
ــا  ــر کشــور م ــب ب ــِگ سیاســی غال ــوند و فرهن می ش
فضــای مجلــس را فضایــی مردســاالرانه ایجــاد کــرده 
ــا  ــج ب ــه تدری ــا ب ــل ه ــت نس ــا گذش ــا ب ــت، اّم اس
مدرنیته شــدن جامعــه،  زنــان هــم شانه به شــانه ی 
ــن  ــه ای ــم ک ــد و می دانی ــر خواهند ش ــردان حاض م
ــه  ــاز ب ــد و نی ــاختاری می باش ــادی و س ــوع نه موض
کلیشــه های  کم رنگ شــدِن  بــرای  کافــی  زمــاِن 
ــاِن نماینــده ای کــه بــه مجلــس  اجتماعــی داریــم. زن
ــود  ــت از خ ــردی مثب ــد عملک ــد بای ــدا می کنن راه پی
ــه ی  ــاد هم ــه اعتم ــا رفته رفت ــد ت ــای گذارن ــه ج ب
مــردم بــه جنــِس زن و ذهــِن خــاّلق او جلــب شــود. 
مــورد  در  اصالحــات  و  قانونگذاری هــا  همچنیــن 
ــا  ــی ی ــان چــه در ســطح داخل ــواده و زن ــن خان قوانی
ــای  ــه فض ــش رود ک ــوری پی ــد ط ــی بای ــن الملل بی

ــانه ها  ــیما و رس ــد. صدا و س ــر کن ــی را مختلط ت سیاس
ــم  ــه ه ــذار جامع ــاخص و تأثیر گ ــراد ش ــه ی اف و هم
می تواننــد بــه نوبــه ی خــود بــه وســیله ی تبلیغــات و 
ــاِد ســهمیه بندی های  ــاًل ایج ــی  مث ــای مدن آموزش ه
ــردن  ــان در حل ک ــتگی زن ــن شایس ــیتی و تعیی جنس
ــا  ــی راهگش ــنتی و فرهنگ ــِط س ــه های غل ــن کلیش ای
باشــند. زنــاِن ایــن کشــور بداننــد کــه هیچ وقــت دیــن 
اســالم خواســتار منــع حضورشــان در اجتمــاع نبــوده 
اســت و ایــن تفکــرات فمنیســت نماِی جامعــه ی 
فعلــی فقــط ناشــی از نوعــی تفکــراِت غلــط قشــری از 
ــا تکــرار مســتمر، خــود را نشــان  مــردم اســت کــه ب
ــن  ــب و دی ــه ی مذه ــه بهان ــم ب ــر ه ــد و آخ می دهن
تفکــر اشــتباهی خــود را  در جامعــه بــروز می دهنــد. 
ــا آموزش هــای سیاســی و  ــد ب ــان می توانن همــه ی زن
ــردن درک عمومــی از مســائل کالِن اقتصــادی و  باالب
سیاســی و نیــز باالبــردن اعتمــاد بــه نفــس و جــذب 
ــای  ــاع، پا به پ ــراد اجتم ــایر اف ــاد س ــت و اعتم حمای
ــش را  ــد جمعیت ــه ۵۰ درص ــوری ک ــردان، در کش م
ــر  ــد و مثمرثم ــت کنن ــد حرک ــکیل داده ان ــان تش زن
ــره  ــان به ــه ی خودش ــیل های زنان ــند و از پتانس باش

ــد. ببرن

وکیل الملهوکیل المله
زنـاِن زنـاِن 

حدود در  مسائل  عموم  در   مجلس شورای اسالمی 
به وضع اقدام  اساسی،  قانون  تعیین شده در   مقرر 
با مغایر  نباید  قوانین  این  که  می کند   قوانین 
باشد  اصول و احکام مذهب رسمی نظام اسالمی 
نظارتی، مقامی  عهده  به  نیز  امر  این  تشخیص   و 
شورای مجلس  می باشد.  نگهبان  شورای   یعنی 
 اسالمی اساساً حق تفّحص و جست وجو در تمامی
 امور کشور را دارد حّتی موافقت نامه های بین المللی
 و عهدنامه های بین دّولی باید به تصویب قوه مقننه
نهاد های  اصلی ترین  از  پارلمان  یا  مجلس   برسد. 
ضرورت و  می باشد  مردم ساالری   تحقق بخش 
 وجود این نهاد مردمی بر هیچ کس پوشیده نیست،
که هستند  وظایفی  و  اختیارات  دارای   مجلسیان 
 تصمیم های آنان به طور مستقیم و یا غیرمستقیم
اثرگذار کشور  ترقی  و همچنین  مردم  زندگی   در 
ضروری پایه های  از  مجلس  همچنین   می باشد، 
که زیرا  می باشد  سیاست  دنیای   دموکراسی 
با نزدیکی  پیوند  و  ارتباط  مجلس   نمایندگان 
 توده ی ملّت دارند، تصویب قوانین ضروری

 و قابل اجرا توسط مجلس از جمله عوامل سازنده
 مشارکت مردم در امور نظام می باشد. پس به جرئت
 می توان از قوه ی مقننه به عنوان نهادی زیربنایی و
 مردمی برای داشتن یک حاکمیت به شکل مؤثر و
 کارکردگرایانه نام برد. نمایندگان باید حوزه شرایط
 و حیطه کاری و اختیارات خود را برای مردم شفاف
 کنند تا بتوانند با روشنگری و تبیین مواضع خود،
 حدود انتظارات و توقعات مردم را مشخص کنند.
مردم به  آمادگی  و  آگاهی بخشی  و   روشنگری 
چراکه است  کارآمد  نماینده  یک  اصلی   وظیفه 
 تمامی مشکالت و موانع حساس و ضروری زندگی
نمایندگان و  دارد  آن ها  ندانستن  در  ریشه   مردم 
 نباید برای احقاق حق و فرآیند روشن سازی مردم
مجلس نمایندگی  کاندیدای  کنند.   عقب نشینی 
یک بار چهارسال  هر  که  هستند  سیاراتی   مانند 
طبق و  می شوند  نزدیک  مردم  به  و   می چرخند 
 قانون نمایندگان دارای یک محدوده حوزه قدرت
 و عملکرد از پیش تعیین شده در قانون هستند و
 نباید قدرت و اختیاراتی را که دارا هستند، بیش

 از حد تعیین شده در چارچوب اختیارات برای
ایجاد با  می توانند  زیرا  بدهند،  نشان  عوام   فریب 
 انتظار بی ثبات و به غلط برای مردم از یک جهت
اقدام دیگر  جهتی  از  خود  نشان دادن  اثرگذار   و 
کرسی به  دستیابی  برای  الزم  آرای  کسب   به 
مثل مجلس  در  دسته هایی  ایجاد  کنند.   مجلس 
 چپ و راست، حیله و حّقه جناح گرایی به حساب
 می آیند که برخی صرفاً برای تظاهر و منفعت طلبی
 طائفه های سیاسی وارد آن می شوند و از اصولی که
 بدان سوگند یاد کردند، فاصله می گیرند. مجلس
می باشد اسالمی  نظام  در  قوی  اهرمی  با   نهادی 
 که باید پیشرفت کشور، حفظ عزت و هویت ملی
انتخاب شوندگان دهد.  قرار  خود  کار  سرلوحه   را 
 مجلس شورای اسالمی وظیفه حضور دائم و پیوسته
 در جایگاه مسئولیت، پاکدستی و همچنین ترجیح
را جناحی  و  خواسته های شخصی  بر  ملی   منافع 
 که حساسیت و هوشیاری راسخ آنان را در شرایط
مجلس دارند.  می طلبد،  کشور  کنونی   حساس 
 قوی از مؤلفه های پایداری ایران است. نمایندگان
طرفدار و  بگذارند  عرصه  به  پا  روحی  شجاعت   با 
 حقیقی عدالت برای ترقی ملّت و حکومت باشند.
 در آخر مجلسی مّوفق به کسب مقبولیت از مردم
 می شود که با منش جهادی و کارکردگرایانه آماده
جنگ با نامالیمات در راه احقاق حقوق مردم بشود.

چارچوب مجلسچارچوب مجلس
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هستند آن  شاهد  مردم  دوره  هر  انتخابات  از   قبل 
منتشر سیاسی  جناح های  از  رنگی  لیست های   که 
 می شود؛ لیست هایی که نفرات مورد نظر و ایده آل آن
 جناح و جریان را معرفی می کنند. مشکالت عدیده
 مجلس از همین لیست ها ناشی می شود. ذات انتشار
 این سبک لیست ها بد نیست اّما اینکه این لیست ها
 اصاًل دردی از قوه مقننه ی نظام و به تبع آن مشکالت
 مردم دوا نکند و صرفاً به خاطر تصاحب قدرت بیشتر
 به دنبال سهم خواهی از نظام باشد، طبیعی است که
خواهد دنبال  به  را  ملّت  و  حاکمیت   سیاست زدگی 
 داشت. جوانان کشور انتظار دارند که نمایندگانی در
 مجلس داشته باشند تا اولویت ها را بسنجند و برای
 احقاق حق و رفع دغدغه ها در چارچوب اختیارات شان،
 از حقوق حوزه ی انتخابیه خود دفاع کنند. متأسفانه
را نمایندگانی  دهم،  مجلس  نمایندگان  بین   در 
 دیدیم که سر از گمرک و واردات ماشین های لوکس
و اقتصادی  فساد  به  دیگر  عده ای  و   درمی آوردند 
 رانت خواری و البی گری های سیاسی مّتهم می شدند
به حرف  »ژن برتر«  از  فرزندانشان  هم  برخی   و 
و رزومه  از  افراد  کارآمدی  اساساً  می آوردند.   میان 
بدست آسانی  به  داشتند  به حال  تا  که   سمت هایی 
رد صالحیت شده چهره های  از  برخی  اخیراً   می آید. 
 که اتفاقاً رزومه ی پر و پیمانی هم داشتند، به انتصابی
شورای صالحیت  تشخیص  نحوه  و  انتخابات   بودن 
انتخابات برای  و  داده اند  نشان  واکنش هایی   نگهبان 

جالب کردند.  استفاده  »انتصابات«  کلیدواژه ی   از 
 اینجاست که همین افراد در تاریخ چهل و یک ساله ی
 جمهوری اسالمی ایران در مناصب مختلف نظام و در
چه حال  می آوردند؛  رأی  انتخاباتی  سیستم   همین 
ما می خوانند؟!  »انتصابات«  را  انتخابات  که   شده 
به نه  ولی  معترضیم  نگهبان  شورای  به  نیز   جوانان 
... و  انتخابات  بودن  انتصابی  یعنی  آقایان  این   تعبیر 
 بلکه حرف ما این است که چرا شورای نگهبان برای
 تشخیص صالحیت کاندیدا، همیشه کف نمره قبولی
 را در نظر می گیرد و اگر کسی یک صدم هم باالی  آن
 باشد، با ارفاق تأیید صالحیت می کند؟!  در جمع بندی
احتمال و  اساسی  تنگناهای  با  اجتماعی  نظام   کلی، 
روبه روست. اجتماعی  شکاف های  شدن  فعال   خطر 
 ضعف و عدم کارکرد بهینه ی نهادها منجر به نـوعی
 بی سازمانی اجتماعی شده که کنش های مردم را به
 حالت سرگردان درآورده است. هر چند رفتار مردم
 برای یافتن راه حل های جدید از درون نظام، نشانه ی
 مشروعیت ساختاری آن نزد مردم است اّما اگر رأی
 دهندگان راه های عملی تحقق انتظارات اجتماعی و
 آرمان های خویش را در سازمان های اجرایی نبینند،
و کارگزاران  شایستگی  مورد  در  تردید  ابراز   به 
خود سیاسی  کنش  اثرگذاری  هم  و  خود   منتخبان 
انتخابات در  آن  برآیند  و  می پردازند  دادن  رأی   در 
 نمایان خواهد شد. انتخاب با بصیرت و آگاهی منجر
 به تحّول عظیمی در ساختارها خواهد شد و به مرور

شاهد ایرانی آبادتر خواهیم بود.

َ ال یَغیُر ما بَِقْوٍم َحتَّی یَغیُروا ما بَِأنُْفِسِهْم... إِنَّ اهللَّ
 همانا خداوند حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنکه

آنان حال خود را تغییر دهند...

ــات مجلــس  ــی کــه باعــث مــی شــود انتخاب یکــی از عوامل
ــائل  ــود و از مس ــزار ش ــی برگ ــی و منطق ــیری معمول در س
نامزدهــای  اخالق مــداری  باشــد،  دور  بــه  حاشیه ســاز 
باعــث  نه تنهــا  ماجــرا  ایــن  می باشــد.  مجلس اســالمی 
می شــود انتخابــات مجلــس آن طــور کــه بایــد برگــزار شــود 
ــی تشــنجی  ــم دور از فضای ــردم ه ــث می شــود م ــه باع بلک
ــاِن  ــا و جری ــق جوزدگی ه ــد و طب ــاب بزنن ــه انتخ ــت ب دس
بــاد حرکــت نکننــد و عاقالنــه نماینــده ی خــود را بشناســند 
ــاِم  ــه نظ ــوری ک ــد. در کش ــح را برگزینن ــدای اصل و کاندی
جمهوریــت حاکــم اســت اخالق مــداری یعنــی قانونــی عمــل 
کــردن. هــر رفتــاری کــه خــارج از چارچــوب قانونــی خــود 
اتفــاق بیافتــد غیر اخالقــی شناخته خواهد شــد. هرکــس 
ــون و  ــه قان ــدا ب ــد در ابت ــت بای ــداری اس ــی اخالق م مدع
جمهوریــت تمّســک جویــد. هرکــدام از نامزد هــا بــرای 
ــغ  ــد تبلی ــان نیازمت ــردم کشورش ــه م ــود ب ــاندن خ شناس
ــه  ــد ک ــدا می دان ــات خ ــن تبلیغ ــتند و همی ــی هس و معرف
ــای  ــت. روش ه ــاز بوده اس ــه درد سر س ــرای جامع ــدر ب چق
معمــول و معقــوِل تبلیغاتــی را تغییــر داده انــد و شــاهِد بریــز 
ــتیم.  ــات هس ــک انتخاب ــادی نزدی ــی زی ــای مال ــاش ه و بپ
ــئله ی  ــی مس ــی خیل ــی کن ــود را معرف ــور خ ــه چط اینک
ــدای مســیر  ــه خــود را در ابت ــی ک مهمــی اســت، نامزد های
ــاِن آن  ــا در می ــد آی ــی می کنن ــات معرف ــول و مادی ــا پ ب
برنامه هــا  پهن کردن هــا،  ســفره  و  دلبازی هــا  و  دســت 
ــان  ــی بی ــرای نمایندگ ــم ب ــود را ه ــجم خ ــداف منس و اه

می کننــد یــا فقــط بــا ســیرکردن مــردم آن هــا را بــه پــای 
ــی  ــالم در جای ــت س ــانند!؟ رقاب ــای رأی می کش صندوق ه
شــکل می گیــرد کــه تمــاِم اقدامــات بــرای کســب رضایــت 
ــت  ــدرت و منفع ــای ق ــه پ ــی ک ــرد. زمان ــام گی ــدا انج خ
وســط باشــد بدیهــی اســت کــه قانون هــای کشــورمان هــم 
ــن  ــان قوانی ــع آن هم ــه تب ــد شــد و ب ــه وضــع خواه چگون
توســط مــردم هــم چگونــه عمــل خواهــد شــد. ایــن مســئله 
واقعــاً ریشــه ای و مهــم اســت کــه اگــر بــه آن توجــه نکنیــم 
و افــرادی بــر ســر کار بیاینــد کــه تنهــا بــرای قدرت نمایــی 
ــه  ــاع جامع ــد اوض ــغال می کنن ــس را اش ــی های مجل کرس
ــی  ــش دین ــدا و بین ــاد خ ــود. ی ــر می ش ــاً وخیم ت ــم واقع ه
ــا  ــود بیراهه ه ــث می ش ــی باع ــای مدیریت ــام عرصه ه در تم
مســدود شــود و هــدف تنهــا کســب رضایــت خــدا باشــد و 
تنهــا وابســتگی، وابســتگی بــه خــدا اســت، همیــن بینــش 
ــردم  ــکالت م ــل مش ــرای ح ــیر ب ــدن مس ــث هموارترش باع
ــا بینــش دینــی زینــت  می شــود. منشــور اخالقــی ای کــه ب
ــم  ــاز تر ه ــردم چاره س ــای م ــل بحران ه ــاً در ح ــد، قطع یاب
عمــل می کنــد. جریــاِن انتخابــات پــر از شــعار ها و ادعاهــای 
ــا  واهــی می باشــد کــه اگــر انســاِن عاقــل تفــاوت ادعــا را ب
حقیقــت نتوانــد بفهمــد کار مشــکل خواهــد شــد. نامزد هــای 
ــی را  ــی انجــام کار و پســت های مدیریت ــر توانای ــس اگ مجل
ــد  ــود نمی بینن ــجاعت الزم را در خ ــهامت و ش ــد و ش ندارن
ــوی از  ــای ج ــاد فض ــا ایج ــوند و ب ــات ش ــد وارد انتخاب نبای
مــردم و احساســات و مشکالتشــان ســوء اســتفاده کننــد و 

ادعاهایــی کننــد کــه در ســخن بســیار برنــده و تیــز هســتند 
کــه ســنگ را هــم مــی شــکنند اّمــا در عمــل، سســت تریــن 
اعمــال را از خــود نشــان می دهنــد. نامــزد اصلــح در فضــای 
رقابتــی بایــد مراقــب گفتــار و رفتــار خــود باشــد و انصــاف 
را در گفتــار رعایــت کنــد و معرفــی و ســخنانش بــه گونــه ای 
نباشــد کــه خشــم و حســادت دیگــر رقیبــان را برانگیــزد و 
ــن  ــود و همچنی ــری ش ــزد دیگ ــِت نام ــب هوی ــث تخری باع
ــز  ــت پرهی ــای تهم ــن از جایگاه ه ــه ی امیرالمومنی ــه گفت ب
ــاِم  ــکوت کردن در تم ــی س ــه معن ــئله ب ــن مس ــد و ای کن
مســیر نیســت بلکــه بــه جــا  و  اصولــی ســخن گفتن اســت. 
ــد و  ــزل نمی رس ــه من ــارش ب ــکاری ب ــا فریب ــس ب هیچک
نامــزدی کــه مــردم کســورش را بــرای قــدرت فریــب دهــد 
ــود و روزی  ــگاه دائمــی نخواهــد ب مطمئــن باشــد ایــن جای
بــا وجــدان خــود رو  بــه رو خواهــد شــد، بــه راســتی وجــداِن 
کاری اصــل بســیار مهمــی مخصوصــاً در مقــام نمایندگــی و 
مدیریتــی می باشــد. بعــد از اینکــه نامــزدی منتخــب مــردم 
شــد، وفــاداری و وفــای بــه عهــد را فرامــوش نکنــد و بــه یاد 
آورد بــه وســیله وجــود همیــن مــردم بــه ایــن مقــام رســیده 
ــا  ــردن قول ه ــرای عملی ک ــام تالشــش را ب ــس تم اســت. پ
و عهد هایــش انجــام دهــد تــا یــادی نیکــو از خدمــت 
او بــه مــردم باقــی بمانــد و الگــوی نامزد هــای بعــدی 
مجلس شورای اســالمی شــود. تمــام ایــن مســائل ذکــر 
شــد تــا مــردم بــا ذهنــی بــاز مالک هــا را در نظــر بگیرنــد 
و در نهایــت وضــع جامعــه کمــی رو بــه جلــو حرکــت کنــد. 
ایــن مالک هــا را هــم نماینــدگان بایــد بــه خاطــر بســپارند 
ــا  ــد ت کــه شــرافتمندانه در ایــن خدمت رســانی قــدم گذارن
ــا فضایــی  ــات ب ــا یــاری خــدا و آگاهی هــای مــردم، انتخاب ب

ــه ســرانجام برســد. ــه برگــزار شــود و ب آرام و معقوالن

اخـالق انتخــاباتیاخـالق انتخــاباتی

لیســت کـارآمدلیســت کـارآمد
 نیاز است! نیاز است!


