


شناسنامه
سیاســــــــــــــی« »هم شـــــــــــــــــــــــاگردی  نشــــــریه 

صاحــــــبامتــیـــــــــــــاز: اتحادیــۀ جامعــه اســامی دانشــجویان 
مدیرمسئــــــــــــــــــول: محمدامین جعفری
سـردبیــــــــــــــــــــــــــــــر: محمد قاسمـی فــــر
گرافیستوصفحهآرا:ســــجاد کاظمــــــــی

هیئـــــــتتحریــریــــــه:
قاسمی فر،  محمد  زارعی،  امیرمحمد  زاده،  تقی  توحید  آقایان 
ریاحــی، علــی  محمــد  مهــدوی،  علــی  حســینی،  امیرمحمــد 
کوالنـــی امیرمحمـــد  و  ربانـــی  امیرمحمـــد 
زمانـــــــی، تقوایـــــــی، حاج محمـــدی  و خســــــروی و خانــــــم ها 



فهرست
شــورای نگهبان، نگهبان آرا...................................................4
ضرورت نظــارت بــر انتخابــات.................................................5
نگاهــــی گـــذرا بـه الـگـوی      انتخابات در کشــور...........................6
مردم، رکن اساســی مشــروعیت نظــام سیاســی.......................8
ــام................................10 ــی خواهی نافرج ــروطه، دموکراس مش
جمهوریــت، ارمغــان انقاب اســامی مــردم ایــران.....................11
انتخابات در ایران چه نســبتی با تحقق دموکراسی دارد؟.........13
نســبت مردم با انتخابات در جمهوری اســامی ایران................15
مردمــان امام زاده و خادمــان مســئول...................................16
ع.................................17 شــورای نگهبان، نگهبان قانــون و شــر
نگاهــی بــه نقــش شــورای نگهبــان در انتخابــات.......................19
اصاح قانون انتخابات، ضرورت فراموش شــده دموکراســی در کشــور...20
معرفــی کتــاب: فتنــۀ تغلــب................................................22



ــی   ــردی سیاســـــــــ گــــــ گاه نامۀ هم شا
1399 بهمــــــــن مــــاه        | اول  شــــــــمارۀ  همشاگــــــــــــــــــــــــــــــردیسیاســــــــــی صفحۀ

4

ــون  ــا در قان ــوآوری ه ــات و ن ــی از ابداع ــان، ی ــورای نگهب ش
اســایس جمهــوری اســایم اســت کــه در پیــش نویــس قانــون 
ــا عــرت گــری از تاریــخ مشــروطه و نــز برداشــت از  اســایس، ب
کشــورها)مانند  قوانــن اســایس ســایر  هنادهــایی مشــابه در 
کــه  بــود  شــده  تاســیس  فرانســه(،  اســایس  قانــون  شــورای 
ــایس  ــون اس ــن قان ــرای تدوی ــردم ب ــب م ــرگان منتخ ــط خ توس
بــه تصویــب رســیده و بــه عنــوان اصــل نــود و یکــم قانــون 

اســایس خودنــایی یم کنــد.
وظایــف  نگهبــان  شــورای  اســایس،  قانــون  مطابــق 

دارد. برعهــده  متعــددی 
ایــن وظایــف در اصــول ۹۱ تــا ۹۹ قانــون اســایس و نــز در 

ــه: ــت؛ از جمل ــده اس ــر آم ــل دیگ ــد اص چن
1. نظارت بر قواننی و مقرارت

۲. تفسری و بازنگری قانون اسایس

۳. نظارت بر داوطلیب، انتخابات و همه پریس

ــاله  ــط هرس ــور متوس ــه ط ــه ب ــز ک ــایم ن ــوری اس در جمه
یــک انتخابــات برگــزار شــده، قانــون اســایس، حفــظ و صیانــت 
ــه  ــایص ب ــور اختص ــاس، را بط ــق الن ــوان ح ــه عن ــردم، ب آرای م از 
قانــون  یکصــدم  اصــل  شــوراها)مطابق  انتخابــات  در  جــز 

اســایس(برعهده هنــاد شــورای نگهبــان قــرار داده اســت.
بنابرایــن مشــابه شــورای نگهبــان قانــون اســایس ایــران، 
یــا  شــورا  عنــوان  تحــت  هنادهــایی  هــم  دیگــر  کشــورهای  در 
دادگاه وجــود دارنــد کــه وظیفــه ی آن هــا نظــارت بــر صحــت 
هنایــت بــه دادگاه قانــون  انتخابــات اســت. ایــن نظــارت در 
اســایس، دادگاه عــایل عدالــت، شــورای قانــون اســایس، دیــوان 
ــم را  ــن تصمی ــه واپس ــری ک ــابه دیگ ــاد مش ــا هن ی ــور  ــایل کش ع
ایــن تصمیــم  برابــر  بــه عنــوان فصــل الخطــاب گرفتــه و در 
بــه شــخص یــا هنــادی پاســخ گــو نیســت، ختــم یم شــود و  گاه 
نظــارت اســتصوایب مشــاهده یم شــود کــه  از  نمونــه هــایی 
توســط هنادهــای عــایل نظــاریت اعــال یم شــود کــه جــزء یــا کل 
نتایــج انتخابــات از ســوی هنــاد عــایل نظــاریت ابطــال میگــردد؛
مــوردی کــه بیشــرین اعــراض و انتقــاد بــه شــورا مربــوط 

بــه آن اســت، مربــوط بــه نظــارت بــر انتخابــات بــوده اســت. بــا 
توضیحــایت کــه ارائــه شــد، مشــخص گردیــد کــه منطقــا نظــارت 
ایــن  اســتصوایب حــق و تکلیــف شوراســت. چــرا کــه در غــر 
صــورت وظیفــه نظــارت بــر انتخابــات معنــا و مفهــوم خــود را 
از دســت یم دهــد. در صــورت اســتطاعی دانســن نظــارت، 
از شــورا وجــود نــدارد کــه بخواهــد اطــاع  چــون مرجــی باالتــر 
او را ترتیــب اثــر بدهــد، لــذا یم تــوان گفــت ایــن نظــارت لغــو و 
ایــن نظــارت هیــچ  گــر  ا بیهــوده خواهــد بــود. بــه عبــارت دیگــر 
ضانــت اجــرایی نــدارد، پــس فایــده آوردن آن در قانــون اســایس 

چــه بــوده اســت؟
ــده  ــر عه ــون ب ــن قان ای ــر  ــایس، تفس ــون اس ــا قان ــق ب مطاب
ایــن شــورا از نظــارت، هــان  شــورای نگهبــان اســت، کــه تفســر 
نظــارت اســتصوایب اســت و شــامل تــام مراحــل انتخابــات 
یم شــود. همچنــن از آنجــایی کــه در اصــل ۹۹ قانــون اســایس، 
بیــان شــده و قیــد اســتطاعی و  بــه صــورت عــام  نظــارت 
و  مطلــق  نشــانگر  نگردیــده،  ذکــر  آن  بــودن  اســتصوایب  یــا 
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــت و ب ــودن( آن اس ــتصوایب ب ــودن )اس ــام ب ع
نظــارت اســتصوایب شــامل نظــارت اســتطاعی نــز یم باشــد، 
ایــن اصــل، اســتصوایب اســت. از طــریف وقــی  لــذا نظــارت در 
مســئولیی بــر عهــده فــرد یــا هنــادی قــرار داده یم شــود، الزمــه 
ــود را  ــئولیت خ ــد مس ــا بتوان ــت ت ــه اوس ــارات ب اش دادن اختی

ــد. ــام ده ــن انج ــو احس ــه نح ب
در هنایت باید گفت که ایجاد شبهه و اعراض نسبت به این 
وظیفه شورا نز عموما جنبه های سیایس و جنایح دارد. چرا 
که بریخ سیاسیون در زمان پروزی یا شکست موضع متفاویت 
در خصوص شورا اتخاذ یم نایند، که نشان از غرعلمی بودن 
نظارت  به  نسبت  که  انتقادایت  بریخ  در  آهناست.  اعراضات 
کارآمدی  استصوایب شورای نگهبان یم شود، مقصر اصیل در نا
نگهبان  شورای  استصوایب  نظارت  را  مجلس  و  دولت  های 
کارآمدی را باید در  یم رسد دلیل نا معریف یم نایند؛ به نظر 
غرجهادی  و  لیرایل  اشرایف،  روحیة  در  عمدتا  و  دیگری  جای 

بریخ افراد مسئول جستجو نمود.

شورای نگهبان، نگهبان آراشورای نگهبان، نگهبان آرا
از تفسیر قانون یا نظارت استصوابی...

توحیدتقیزاده
دبیرکلاتحادیهجامعهاسالمیدانشجویان
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فلسفه نظارت بر انتخابات ، پیشگری از رقابت ناسامل بن 
کننده  تخلفات و خطا های برگزار  جلوگری از  داوطلبان و نز 
انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلف ، تقلب 
نز  اجرا  بر  نظارت   ، باشد  محتمل   ، قانون  مجری  خطای  و 
موضوعیت پیدا یم کند. در واقع نفی نظارت بر اجرای قانون ، 
به معنای محتمل شدن تخلف ، تقلب و خطای در اجرا است. 
به  ضروری  و  منطقی   ، مسلم  امری  انتخابات  بر  نظارت  فلذا 

نظر یم رسد.
یک  واقع تیغ دو لبه ای است که از  انتخابات در  نظارت بر 
، این حق بنیادین باشد  سو یم تواند تضمن کننده و پاسدار 
بر  نظارت  باشد.  آن  کننده  تحدید  و  هتدید   ، دیگر  سوی  از  و 
و  گرفته  قرار  توجه  مورد  ها  کشور  اسایس  قوانن  در  انتخابات 
غالبا سی شده است که مرجع ناظر متشکل از افرادی باشد که 
در نتیجه انتخابات ذی نفع نباشند. در این خصوص بیشرین 
از  بودن  نفع  ذی  خاطر  به  مجریه  قوه  که  است  این  بر  توجه 
نگرد و ثانیا  قرار  نتیجه انتخابات، اوال در مقام نظارت مذکور 
در مقام مجری انتخابات توسط قوه ناظر تحت نظارت و کنرل 

قرار گرد.
و  مراقیبت  مرحله  هم  اتتخابات  بر  نظارت  معموال 
پیگری  مرحله  هم  و  انتخابایت  تخلفات  وقوع  از  پیشگری 

شکایات و حل و فصل دعاوی انتخابایت را شامل یم شود.
با توجه به تعاریف باال نظارت بر انتخابات را یم توان صورت 
زیر تعریف نمود ؛ کنرل و تحت نظر قرار دادن فرآیند انتخابات 
از ابتدای ثبت نام تا پایان اعام نتیجه رای گری از حیث برگزاری 
سامل و منطبق با شرایط قانوین . این نظارت باید به دست کساین 
انتخابات  نتیجه  به  نسبت  خایص  منفعت  و  عاقه  که  باشد 
نداشته باشند ، تا بتوانند درسی و امانت الزم را در کار نظارت یب 

طرفانه بر عهده گرند.
انتخابات و وجود هناد ناظر یب طرف را  مهم ترین دالیل نظارت بر 

بدین صورت یم توان بیان کرد:
قوه  عهده  به  انتخابات  برگزاری   ، ها  کشور  اغلب  در   -1
مجریه است. به همن دلیل بیم این یم رود قوه مجریه در 

جریان برگزاری انتخابات اعال نفوذ کرده ، لذا برای جلوگری 
حق  گونه سوء استفاده احتایِل قوه مجریه و صیانت از  از هر 
و  کنرل  برای  طرف  یب  ناظر  هناد  یک  وجود   ، مردم  انتخاب 

نظارت بر انتخابات الزم و ضروری است.
های  رقابت  و  است  رقابت  محل  همواره  2-انتخابات 
 ، تطمیع  چون  هایی  استفاده  سوء  دستخوش  اغلب  انتخابایت 
هتدید ، و خافکاری یم شود و مخصوصا در جهان امروز که همه 
چز تحت سیطره ی تبلیغات و پول واقع شده ، انتخابات نیازمند 
مراقبت شدید است ، به همن خاطر نظارت بر انتخابات و انجام 

آن تحت مراقبت های یک هناد ناظر یب طرف ضروری است.
آرای  گونه خدشه در  رقابت ناسامل و هر  3- برای جلوگری از 
مردم در انتخابات ، هنادی یب طرف یم بایست بر امر مهم انتخاب 

از شروع صبت نام تا اعام نتایج با دقت و امانت نظارت کند.
به  نسبت  اعتاد  جلب  که  است  داده  نشان  4-تجربه 
انتخابات تنها هنگایم امکان پذیر است که هناد ناظر انتخابات 

یب طرف باشد و این گونه نز جلوه ناید.
برگزاری  و  افراد  حقوق  تضییع  عدم  و  عدالت  5-اجرای 
و  قدرتمند  هیچ  که  ناید  یم  ایجاب  آزاد  و  عادالنه  انتخابات 
کارگزار حکومی نتواند از ابزار قدرت و با ایجاد رعب و وحشت یا 
استفاده از امکانات دولی و اعال نفوذ وزنه انتخابات را به نفع 
خود سنگن کند. این مهم مستلزم وجود یک هناد مستقل و 

یب طرف جهت کنرل و نظارت بر انتخابات است.
با توجه به مطالب باال یم توان گفت که برگزاری انتخابات 
از هرگونه تقلب و اعال نفوذ ، مستلزم  سامل ، عادالنه و به دور 
کنرل و نظارت توسط یک هناد یب طرف و مستقل است.این هناد 
یب طرف و ناظر یا توسط قانون اسایس و یا توسط قانون عادی در 
کشورهایی که انتخابات در ان ها برگزاریم گردد ، تاسیس یم شود.
اساس قانون اسایس شورای  ، بر  ایران  جمهوری اسایم  در 
نگهبان وظیفه و اختیار دارد ، تام فرآیند انتخابات از آغاز ثبت نام 
تا اعام نتایج را کنرل و بر برگزاری انتخابات نظارت دقیق و کامل 
صندوق های رأی برون یم آید برآیند  داشته باشد تا آن چه از 

واقی اراده مردم باشد.

ضرورت نظارت بر انتخاباتضرورت نظارت بر انتخابات
نظارت تضمینی در مقابل نظارت تحدیدی

امیرمحمدزارعی
دبیرسیاسیاتحادیهجامعهاسالمیدانشجویان



ــی   ــردی سیاســـــــــ گــــــ گاه نامۀ هم شا
1399 بهمــــــــن مــــاه        | اول  شــــــــمارۀ  همشاگــــــــــــــــــــــــــــــردیسیاســــــــــی صفحۀ

6

تـام  حقـوق طبیـی و مـدین،در  آرمـان برابـری انسـاهنا در 
جوامـع و دیـدگاه های سـیایس-اجتاعی مطـرح و به صورت 
سـیایس  اسـت.نظام  آمـده  در  محـوری  سـیایس  ارزش  یـک 
و  جمهوریـت  پایـه  دو  بــر  نــز  ایـران  اسـایم  جمهـوری  در 
گـر وجـه اسـامیت،این نظـام را از  اسـامیت بنـا شـده اسـت. ا
یم سـازد امـا نقطـه  نظـام هـای سـیایس جهـان متایـز  سـایر 
اسـت.  نظـام  دموکراتیک،جمهوریـت  هـای  نظـام  بـا  تـایف 
حـوزه  در  مـردم  مشـارکت  بــر  کید  تــا بــا  اسـایم  جمهـوری 
رسـانده  اثبـات  بـه  را  بـودن،خــویش  مــردیم  مختلـف،  هـای 
اسـت. انتخابـات مجموعـه عملیـایت اسـت که در جهـت گزینش 
وایـان یـا تعیـن نــاظراین بــرای مــهارت قـدرت تدبری شـده  فرمانر
اسـت، از ایـن منظـر، انتخابـات ابـزاری اسـت کـه بوسـیله آن یم 
شــکل گـری نــهادهای سـیایس و  تـوان اراده هشرونـدان را در 

داد. مداخلـه  سـیایس  اقتـدار  اعـال  متصـدی  تعیـن 
و کارهای مشارکت هشروندان  ساز  دیگر  کنار  انتخابات در 
به  صنفی،همچنان  و  گـرویه  جـمی،  یا  انفرادی  صورت  به 
عنوان بارزترین و قابل اندازه گری ترین نوع مشارکت مردم 
پایه  سو  یک  از  انتخابات  اسـت.همچنن  سـیایس  عرصه  در 
سوی  از  و  دهد  یم  نـشان  را  سـیایس  قـدرت  اجتاعی  های 
دیگر ماک خویب برای ارزیـایب تـوزیع قدرت در جامعه است.   

مدیریت و برگزاری انتخابات
اقدامایت  و  تمهیدات  ،مجموعـه  انتخابـات  مـدیریت 
و  هدایت  کنرل،  و  نظارت  سازماندیه،  ریزی،  برنامه  شامل 
هنادهای  یا  هناد  مدیران  توسط  که  انگزش  و  گیـری  تصمیم 
از  منظور  یپـذیرد.  مـی  صـورت  انتخابـات،  برگزارکننـدة 
ترغیـب  آن  هـدف  که  است  اقدامایت  اینجا،  در  انگزش 
انتظارات  با  منطبق  و  صحیح  اجرای  بـه  انتخابـات  کـارگزاران 
انتخابات که با سازوکارهای مدیریی درون سـازماین صـورت 

و  رأی  اصـحاب  و  شـهروندان  ترغیـب  وهمچنـن  مـیگیـرد 
انتخابات  در  مشارکت  بـه  انتخابـات  ذینفعـان  یـا  نامزدهـا 
طریق رسانه  از  و نوعاً  برون سازماین  با سازوکارهای  است که 

هـا ی عمـویم صورت یم گرد.
الگـوی  سه  انتخابات  مدیریت  در  کشورها  تجربه  اساس  بر 
مسـتقل،دولی،و ترکیبـی در مـدیریت انتخابـات شناســایی شـده اسـت .
کشورهایی  در  انتخابــات  مـدیریت  مسـتقل  الگــوی 
هنـادی  نظـر  از  انتخابـات  برگزاری  رایج است که هیئت مدیره 
کارمندان  آن  اعضای  و  هستند  مجریـه  قـوه  از  مسـتقل 
انتخابـات،  مـدیره  هیئـت  الگو،  این  در  نیستند.  اجرایی  قوه 
آن  هنادهای  و  مجریه  قوه  برابر  در  و  داشته  مایل  اسـتقال 
قـانون  مجلـس  برابـر  در  اسـت  ممکـن  و  نیستند  پاسخگو 
 . باشـند  مسـئول  کشـور  رئـیس  یـا  قضـائیه  قـوه  گـذاری، 
هندوستان  و  کانادا  نظر  کشـورهایی  در  انتخابـات  مـدیریت 

در قالـب ایـن الگو جای یم گرد.
کشورها انتخابات توسـط یـک وزارتخانـه  از  بریخ دیگر  در 
قوه مجریه است، برگزار  - عمـدتاً وزارت کشـور - کـه بخیش از 
میشود. هیئت مـدیره انتخابـات در ایـن الگـو، اسـتقال مـایل 
وزیر مربوطـه یـا کابینـه  برابر  نداشته و رئیس و اعضای آن در 
دولـت مسـئول انـد . در کشـورهای دانارک، سوئیس، آمریکا 

و در انگلستان این الگوی مدیریت رایج است.
دوگانـه  برخـی مـوارد مـدیریت انتخابـات سـاختار  امـا در 
گانـه  ای دارد. در ایـن الگـو مـدیریت انتخابات را دو هیئت جدا
بـر عهـده دارد، هیئتـی کـه وظیفـه سیاسـت گـذاری و نظـارت 
به  دولت  یا  مجریه  قوه  از  و  است  دار  عهده  را  انتخابات  بـر 
که اجرای  معنـی مصـطلح آن مسـتقل اسـت و هیئـت دیگر 
انتخابات را عهده است و بخیش از قوه مجریه و یـا بـا هـدایت 
ایـن قـوه تشـکیل میشود. توزیع قدرت میان این دو هیئت 
است.  متفـاوت  دیگـر  کشـور  بـه  کشـوری  از  و  نیسـت  یکسان 

نگاهــــی گـــذرا بـه الـگـوی      نگاهــــی گـــذرا بـه الـگـوی      
انتخابات در کشــورانتخابات در کشــور
سیر تا �پیاز اجرای انتخابات در کشور...

محمدقاسمیفر
دبیرسیاسیدانشگاهعلومپزشکیبیرجند
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فرانسـه،  کشـورهای  در  و  اسـت  ترکییب  الگوی  به  الگو  این 
ژاپـن، اسـپانیا و سـنگال رایج است.

ایران مدیریت انتخابات در 
و  نظارت  و  اجرا  چگونیگ  خصوص  در  گری  تصمیم 
از  پس  اسایم  جمهـوری  نظـام  در  انتخابـات  مـدیریت 
سـطح  در  گیـرد؛  مـی  صورت  سطح  پنج  در  اسایس،  قانون 
سیاسـت گـذاری کـان :توسط مقام رهری پس از مشورت با 
سـطح قـانون گـذاری  مجمع تشخیص مصـلحت نظـام ، در 
سطح اجرا توسط وزارت  توسط مجلس شورای اسایم، در 
توسـط  نظـارت  سـطح  در   ، اجرایـی  هـای  هیئـت  و  کشـور 
داوری  سـطح  در  نظـارت،  هـای  هیئـت  و  نگهبـان  شـورای 
قضائیه  قوه  یا  دادگاهها  توسط  اختافات  فصـل  و  حـل  و 
توزیـع  رهری.  مقام  توسط  حکومی  احکام  قالب  در  یا  و 
در  انتخابات  الگوی  و  نظام  به  مختلف  سطوح  در  وظایف 
ایران وضعیی خاص و ویژه داده اسـت . الگویی که گرچه در 
قالب هیئتهای اجرایی محیل و مرکزی،  اجرای انتخابات و در 
جامعه و به عنوان معتمدان محلـی  افـرادی بـه نایندیگ از 
و ملـی نقـش آفرینـی مـی کننـد، امـا بنـا بـه دالیـل مختلف 
نقش  که  سازوکاری  توسط  معتمدان  انتصاب  ازجمله  و 
اصـیل آن را مقامـات اجرایـی در قوه مجریه عهده دارند، این 
انتخابات به الگوی ترکییب متایـل بـه الگـوی دولتـی  الگو از 
سـاختار  بـودن وظـایف در  تبـدیل کرده است. چنـد سـطیح 
نشدن  تفکیک  خصـوص  بـه  ایـران  در  انتخابـات  مـدیریی 
چالهشایی  بروز  موجب  مجریه  قوه  از  انتخابات  اجرایی  هناد 
وزارت  بخصوص  انتخابات  فرایند  در  مـؤثر  هنادهـای  میـان 
نـاظر  عنـوان  بـه  نگهبـان  شـورای  و  مجـری  عنـوان  بـه  کشور 

انتخابات شده است. 
گرچه اقدام قانونگذار به متایز ساخن دو هنـاد اجرایـی  ا
در  آهنا  های  صاحیت  و  وظـایف  بینـی  پـیش  و  نظـاریت  و 
درصـدد  اساسـی  قـانون  در  و  عادی  قوانن  در  انتخابات  امر 
ایران بوده است. ازآن  انتخابات در  چه عادالنه تر  برگـزاری هـر 
جا که تمرکز قدرت اجرا و نظارت در یـک هنـاد خاف عدالت 
حقویق است، تفکیک ساختار و وظایف اجـرا و نظـارت در امـر 
انتخابـات الزمـه اجرای عادالنه و پیشگری از معضات نایش 
یـک هنـاد بوده است. از  اختیارات نظاریت و اجرایی در  تمرکز  از 
این رو در مدیریت انتخابات ایران،وزارت کشور به عنـوان هنـاد 
تشـریک  با  نظاریت  هناد  عنوان  به  نگهبان  شـورای  و  اجرایـی 
بااین   . دارنـد  عهـده  بـر  را  انتخابـات  برگـزاری  فرآینـد  مسـاعی 
انتخابات، صاحیت  نظارت در  حال به دلیل حساسیت امر 
از  که  شده  مذکور  اسایس  قـانون  در  نگهبـان  شورای  نظاریت 
صـاحیت  واضـع  جایگاه  برتری  دلیل  به  استوارتری  جایگاه 

آن نسـبت به قوانن عادی که تعین کننده صاحیت اجرایی 
وزارت کشور است، برخوردار است.

با برریس فرآیند برگزاری در انواع انتخابـات در ایـران، عـاوه 
درنظام  هنادهـای مختلف، مردم نز  تفکیـک وظـایف در  بـر 
اجرایی انتخابات نقش آفرین هستند. به تعبر دیگر با وجـود 
اجرای  و  نظارت  یک  هر  که  کشور  وزارت  و  نگهبـان  شـورای 
انتخابات را بر عهده دارنـد در زیرمجموعـه هـای ایـن دو هناد 
به منظور حضـور و همراهـی هرچـه بیشـر مـردم در انتخابـات 
است.  گشته  تعین  ایران  انتخابـایت  قـوانن  در  وکارهایی  سـاز 
انتخابـات  بـر  نگهبان  شورای  مرکزی  نظارت  هیئت  ازجمله 
ریاسـت جمهـوری را دو نفر از اعضای این شورا و پنج نفـر دیگـر 
از افـراد مسـلان، مطلـع، مـورد اعتمـاد و دارای حسـن سابقه 
به انتخاب شورای نگهبان تشکیل میدهند و یا هیئت های 
اجرایی مرکـزی و هیئـت هـای اجرایـی هشرستان ها که بازوی 
باشـند  یم  کشور  در  انتخابات  برگزاری  در  کشور  وزارت  اصیل 
سایر  افراد معتمد محیل تشکیل میشود. در  بـا تمهیـدایت، از 
در  انتخابـات  اجرایـی  مـدیریت  در  وضعیی  چنن  کشورها 
عمـدتاً  انتخابات  اجرای  فرانسه  در  شود.  یم  دیده  فرانسه 
همچون  مـردم  برگزیـدة  مسـئوالن  و  هـا  مقـام  عهـدة  بـر 
هشرداری ها است و شورای قانون اسایس فرانسه تنها بر اساس 
فرانسه  در  انتخابات  فرایند  بـر  نظـارت  بـه  انتخابـایت  قوانن 
از  پس  در  انتخابـات  اجرایـی  رویه  مبنا  همن  بر  پردازد.  یم 
نقش نظاریت هناد شورای نگهبان با  انقاب اسایم مبتین بر 
فراینـد اجرایی بنیـان شـده اسـت  پیش بینـی حضـور مـردم در 
هشرستان به ریاست فرماندار  . هیات اجرایی انتخابات در هر 
و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان یا ناینده او و هشت 
از معتمدین تشکیل یم گردد )هشت نفر معتمد را یس  نفر 
نفر از معتمدان مورد تائید هیات نظارت دعوت شده از جانب 
با رای مخفی انتخاب یم کنند(. معتمدین دعوت  فرماندار 
شده باید دارای ایان و الزتام عمیل به اسام و قانون اسایس و 
حسن هشرت باشند و به وضع پیش بیین شده در ماده چهلم 
قانون، همچون ناظران شورای نگهبان خویشاوندی نسیب و 
هیات  باشند.  نداشته  جمهوری  ریاست  نامزدهای  با  سبیب 
اجرایی بخش هم به همن ترتیب برگزیده یم شوند. هیاهتای 
و  نام  ثبت  شعب  استقرار  محلهای  مرحله  همن  در  اجرایی 
گهی  آ اخذ رای به انتشار  روز  قبل از  اخذ رای را معن و نه روز 
و  شعب  ومحل  تاریخ  گهی،  آ این  یم کند  انتخابات مبادرت 
گایه مردم یم  آنچه را که رای دهندگان باید مطلع باشند به آ
کشورهای  سفارتخانه ها و کنسولگریهای ایران در  رساند. در 
به  ایرانیان مقیم آن کشور  از  خارج نز هیات اجرایی با پنج نفر 

انتخاب سفر یا سرکنسول تشکیل یم گردد.
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انقـاب اسـایم 1979 ایـران اندیشـه سـیایس نویـین را  در 
میـان مکاتـب متعـدد سـیایس در جهـان عرضـه کـرد  ترکیـب 
عرصـه  در  جدیـدی  اتفـاق  سـاالری  مـردم  و  دیـین  کمیـت  حا

یم آیـد . حکمـراین جهـان بـه شـار 
 عنصر والیت فقیه ریشه در سنت تفکر اسایم شیی دارد 
و عنصر دموکرایس به مثابه یک روش برآمده از تجارب بشری 
امزتاج   اما  است،  بوده  سابقه  به  مسبوق  ها  ملت  میان  در 
انقاب  این دو و ایجاد ترکیب نوین مردم ساالری دیین ابتکار 
تاریخ نداشت و در مکاتب سیایس  اسایم بود که نظری در 
کمیت مردیم بدین شکل یعین جمهوریت  جهان پذیرش حا

با قید اسامیت امری بدیع و نوظهور به شار یم آید.
به جرئت میتوان گفت اندک فقیهاین مانند حضرت امام 
)ره( را میتوان یافت که مردم را واجد نقش های اسایس و تعن 
اجتاعی  سیایس  امور  عرصه  های  گری  تصمیم  در  کننده 

بدانند و آهنا را در نظر و عمل مورد تکریم قرار داده باشند . 
و  نقش  از  علیه(   هللا  )رضوان  امام  جانبه  همه  حایت 
شریعت  چارچوب  در  جمهوریت  از  دفاع  در  مردم  جایگاه 
مغایرت  به  معتقدان  با  ایشان  چالش  مهمرین  میتوان  را 

جمهوریت و اسامیت دانست.
امام)ره( عمیقا عقیده داشت ایجاد ، برقراری و تداوم یک 

حکومت بدون پشتوانه مردیم امکان پذیر نخواهد بود 
درنظـام اندیشـه ای امـام خواسـته و رای مـردم تـا بدان جا 
اجتاعـی  امـور  کرثیـت در  اهمیـت دارد کـه ایشـان بـرای رای ا
که ایشـان معتقد اسـت ؛ درک  اعتبـار شـرعی قائـل بودنـد چرا
کرثیـت جامعـه از مصلحـت اجتاعـی بـه واقـع نزدیـک تـر  ا

اسـت.) صحیفـه امـام، ج5،ص323(

کید  یـی از مظاهـر جمهوریت در اندیشـه سـیایس امـام تا
هاسـت  آن  نظـارت  حـق  و  مـردم  سـیایس  مشـارکت  لـزوم  بـر 
.اصـل مهـم مشـارکت مـردم  ازبنیـادی تریـن اصـول اجتاعی 
مـردم سـاالری در تفکـر امـام بـود حقی کـه مبتین بـر اعتقاد به 
جامعـه اسـت .امتـداد ایـن تفکـر  برابـری وآزادی همـه اقشـار 
کـه برآمـده از بینـش عمیق بنیانگـذار نظام جمهوری اسـایم 
بعـد عملکـردی حضـرت امـام  هـم کامـا مهشـود  اسـت در 
کیـد ایشـان بـر رای و نظـر آحـاد ملـت در انتخـاب نـوع  اسـت  تا
حکومـت پـس از انقـاب در روز هـای ابتـدایی پـروزی انقـاب 

اسـایم  ؛صّحـه ایسـت بـر ایـن ادعـا.
 بـه رای گذاشـن نـوع حکومـت اتفـاق کم نظـری در تاریخ 
سـیایس دنیاسـت کـه به خواسـت امـام )ره( بنا بـه اهتایم که 
ایشـان نسـبت به جایگاه رای و نظر مردم داشـتند اتفاق افتاد 
تـا حضـور خـره کننـده ی ملـت و همچنـن رای قاطـع آهنـا بـه 
جمهـوری اسـایم رقـم بخـورد و بـرگ زریـین باشـد در صفحـه 

افتخـارات مـردیم تریـن نظام سـیایس جهان.
اندیشـه انقـاب جایـگاه  مـردم سـاالری بـه انـدازه ای  در 
کـه  را  اسـایم  دموکراتیـک  جمهـوری  امـام،  کـه  دارد  واالیی 
بـرای نظـام سـیایس پـس انقـاب  از مـیل مذهبیـون  عـده ای 
ومعتقـد  میدانـد  اسـام  بـه  توهـن  را  بودنـد  کـرده  مطـرح 
اسـت ایـن واژگان چنـن بـه مخاطـب  القـا میکند که اسـایم 
دموکراتیـک نیسـت ، حـال آنکـه اسـام از هـر دموکـرایس باالتر 

)۹ امام،جلد۱۱،صفحـه  اسـت)صحیفه 
گفتـان و منظومـه فکـری مقـام معظـم  ایـن رویکـرد در 

رهـری هـم عمیقـا متجـیل اسـت .
بـه  راجـع  ایشـان  بَـنِّ  و  صریـح  توصیفـات  و  تعابـر  ایـن 

مردم،مردم،
رکن اساسی مشروعیت نظام سیاسیرکن اساسی مشروعیت نظام سیاسی

از مشــارکت 100 درصــدی فروردین 58
تا مشــارکت 40 درصدی اسفند 98...

امیرمحمدربانی
دبیردانشگاهفرهنگیانمشهد
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مشـروعیت مـردیم ،بـه نوعـی حجـت را بر همـگان عیل الخصوص بـر نافیـان و منکران اهمیـت جایگاه مردم در مشـروعیت 
و فعلیـت بخـیش بـه نظـام اسـایم تـام میکنـد.

پایـه ى  را  مـردم  رأى   بعـى،  حـاال  کنـد.  انـکار  را  مـردم  خواسـت  و  مـردم   رأى   مـردم ،  نبایـد  اسـایم  نظـام  در  هیچ کـس 
مشـروعّیت میداننـد؛ الاقـل پایـه ى اعـال مشـروعّیت اسـت. بـدون آراءِ مـردم، بـدون حضـور مـردم و بـدون تحّقـق خواسـت 

نمیانـد.)78/3/14( و  نمیشـود  سـرِپا  اسـایم،  نظـام  خیمـه ى  مـردم، 
اما به راسـی چه میشـود که در ابتدای انقاب اسـایم در اولن رخداد های سرنوشـت سـاز و مهمی همچون انتخابات 
تعیـن نـوع نظـام سـیایس و ، قریـب بـه ۱۰۰ درصد مشـارکت از سـوی مردم صـورت میگرد و به واسـطه ی این پشـتیباین عظیم 
مـردیم از یـک نظـام نوپـای اسـایم ،جهانیـان حـران میشـوند امـا بعـد از گذشـت تنهـا چنـد دهـه از چنـن حاسـه هـایی به 

پایـن تریـن نرخ مشـارکت انتخابـات در طول انقاب در  اسـفند ۹۸ مرسـیم ؟
ک بشـری اسـت با  اینکـه مـردم حاضرنـد بـرای آن شـعار هـا و آرمـان هـای متعـایل انقـاب اسـایم کـه برآمـده از فطـرت پـا
تام وجودشـان ایسـتادیگ کنند و حی در مواقی با خونشـان هنال نوپای حکومت اسـایم را به امید اسـتقرار اسـام عزیز در 
تـایم شـئون سـیایس اجتاعـی جامعـه آبیاری کنند ویل  بعد ازگذشـت چند دهه از انقـایب که بر آمـده از اراده ملت و متعلق 
بـه خـود ملـت اسـت فاصلـه میگرنـد نیازمنـد آسـیب شـنایس جـدی اسـت . انتخابـات هـا را میتـوان مهمرین شـاخص برای 

سـنجش مزان مشـروعیت مردیم دانسـت.
بایـد شـکاف هـای  عمیقـی کـه میـان  انقـاب و آرمـان هـای متعـایل آن ایجـاد شـده باشـد ترمیـم شـود تـا بـار دیگـر مـردم 

خودشـان صاحـب ایـن انقـاب بداننـد و موثـر در سرنوشـت کشـور .
گر بـه هر علـی دچار تخطئه شـود کشـور با  یقینـا سـرمایه اجتاعـی یـک کشـور مهمریـن رکـن اقتـدار آن کشـور اسـت که ا

بحـران هـای جـدی مواجه خواهد شـد .
کمیـت و مـردم و خـواه میـان خـود مـردم نتیجـه ای جـز اضمحـال حکومـت  هـر نـوع گسسـت اجتاعـی خـواه میـان حا

داعیـه دار اسـام و بـه تبـع تضعیـف کشـور در یپ نخواهـد داشـت .



ــی   ــردی سیاســـــــــ گــــــ گاه نامۀ هم شا
1399 بهمــــــــن مــــاه        | اول  شــــــــمارۀ  همشاگــــــــــــــــــــــــــــــردیسیاســــــــــی صفحۀ

10

بنابر آنچه یم توان از واژه پادشایه مشروطه یا پادشایه مشروط 
حدس زد این برداشت به ذهن خواننده یم رسد که تعریف هان 
حکومت شاهنشایه است اما با یک سری شروط. این تعریف در 
نگاه اول صحیح استو اما اگر بخواهیم جدی تر به این مسئله برپدازیم 

و آن را واکاوی کنیم چه ؟
تعریــف یعــین حکومــت پادشــایه ای  پادشــایه مشــروط در 
ــان  ــا زم ــاه ت ــه پادش ــی ک ــق) حکوم ــاه مطل ــاف پادش ــه در آن برخ ک
مــرگ حاکــم اســت و جانشــینش را خــودش انتخــاب یم کنــد و هیــچ 
ــاه  ــدرت پادش ــت( ق ــل نیس ــردم قائ ــر و م ــخاص دیگ ــرای اش ــی ب حق
مطلــق نیســت و قانــون اســایس دارد و هنــاد هــای انتخایب دیگــر مانند 

ــت. ــر اس ــس در آن دای مجل
مقابــل  در  مشــروط  هــای  حکومــت  نــوع  ایــن  کیل  طــور  بــه 
حکومــت هــای مطلــق نســبت بــه مبــارزه بــا فســاد، ثبــات، امنیــت و 
اقتصــاد عملکــرد هبــری دارنــد و بر اســاس دموکرایس عمــل یم کنند.
پــس در یــک نظــام مشــروط حکومــت، شــاه دیگر قــدرت مطلق 
حکومــت نیســت بلکــه اختیــارات او محدود یم شــود بــه تصمیات 
حکومــت  یــک  در  مثــال  بــرای  کشــور.  اســایس  قانــون  و  پارملــان 
شاهنشــایه مطلــق، شــاه هرکــس را کــه بخواهــد بــه عنــوان نخســت 
وزیرانتخــاب یم کنــد کــه مســئول دولــت اســت و خــود به طــور مطلق 
مســئول قــدرت ســیایس کشــور و همچنــن هنــاد هــایی ماننــد ارتــش و 

دربــار اســت.
امــا در یــک نظــام مشــروطه اختیــارات شــاه بــه ایــن وســعت 
نیســت، بلکــه انتخــاب نخســت  وزیــر و یــا رای اعتــاد دادن بــه او بــر 
عهــده پارملــان اســت وهمچنــن قــدرت ســیایس او محــدود بــه قانون 

ــت. ــایس اس اس
های  انقاب  ایجاد  از  پس  معموال  مشروط  های  حکومت 

مشروطه تشکیل یم شوند.
جنبش مشروطه خوایه که مجموعه کوشش ها و رویدادهایی 
در نظر و عمل است که برای مشروط کردن قدرت حاکمیت، تأسیس 
رفع  و  ها  آرمان  این  تثبیت  برای  و  شد  آغاز  قانون  حکومت  و  آزادی 

مشکات آن ها به مدت چند سال در ایران ادامه پیدا کرد.

در ایران با وقوع انقاب مشروطیت حکومت پادشایه مشروطه 
و نشیب های زیادی داشت. پس از  برای دوره ای تشکیل شد که فراز 
انقاب مشروطه برای نزدیک به دو دهه، ساختار مشروطه بر ایران 
حاکم بود. اما با قدرت یافن رضاشاه پهلوی از قدرت و نفوذ مجلس 
شورای میل کاسته شد. پس از اشغال ایران در جنگ جهاین دوم توسط 
نروهای متفقن بن سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ قدرت مجلس افزایش 
از  پس  اما  شدند.  هاهنگ  مجلس  با  بیشر  نز  دولت ها  و  یافت 
اندازه ای افزایش یافت که  تا  کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ قدرت پادشاه 
حزب  دو  انحال  با  )خورشیدی(  سال ۱۳۵۳  در  پهلوی  محمدرضا 
بایق مانده در قدرت یعین حزب ملیون و حزب مردم ایران دستور به 
داد و دستور  تشکیل یک حزب سیایس واحد به نام حزب رستاخز 
داد همه مقامات دولی و نایندگان مجلس به عضویت این حزب 
آیند. این کار محمدرضا پهلوی باعث شد عماً مجلس و دولت  در 
در این سال ها فاقد هرگونه قدرت فراتر از پادشاه باشد. اینکه در یک 
کشور پادشایه مشروطه تنها یک حزب سیایس وجود داشته باشد 
پدیده ای یب مانند بود که تنها در این سال ها در ایران رخ داد. به گونه ای 
از  را نوعی  ایران  کودتا در  از  پژوهشگران سال های پس  از  که بسیاری 

پادشاه مطلقه یم دانند که هنایتاً به انقاب ۱۳۵۷ ایران انجامید.
های  حکومت  رکن  و  تفاوت  ترین  اسایس  کیل  طور  به  پس 
قانون  و  پارملان  ایجاد  مطلق،  های  جکومت  به  نسبت  مشروطه 
اسایس است که حکومت را ملزم یم کند به پروی از قانون و اصاح 
برای دفاع  این حکومت ها  دیکتاتوری و ترویج دموکرایس.  ساختار 
از حقوق ملت و جلوگری از قدرت مطلقه ایجاد یم شوند. اما باید 
و  مردم  حقوق  از  همیشه  مشروط  های  حکومت  این  که  دانست 
اسایس  قانون  به  مطلقه  های  قدرت  های  محدودیت  برای  ناش 
اعضای  است  ممکن  است،  واضح  که  هانطور  نمی کنند.  عمل 
پارملان گایه اوقات منفعت خود، حزب و قدرت مطلقه را بر منقعت 
مردم ترجیح بدهند و آنگونه که باید، جلوی این جریانات قد علم 
نکنند. در کل تئوری های حکومت های مشروط شاید به نظر زیبا و 
منطقی و الزم االجرا باشند، اما در واقعیت ممکن است خاف حق 

و حقوق مردم باشد.

مشروطه، مشروطه، 
دموکراسی خواهی نافرجامدموکراسی خواهی نافرجام

نقد و بررسی �ادشاهی مشروطه در ایران
امیرمحمدحسینی

دبیردانشگاهشهیدبهشتی
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انقـــاب مشـــروطه بـــود کـــه ســـلطنت مطلـــق  بعـــد از 
ــا  ــون دلهـ ــران خـ ــد، ایـ ــروطه شـ ــلطنت مشـ ــه سـ ــل بـ تبدیـ
خـــورد بـــرای تاســـیس مجلس،امـــا تاســـیس شـــد و چنـــد 

ــد ــود را گذرانـ ــکوه خـ ــا شـ ــال اول دوران بـ سـ
 اما سال ۱۳۰۴...

ـــاز  ـــان آغ ـــتبداد رضاخ ـــا اس ـــا ب ـــوی ه ـــلطنت پهل  دوران س
شـــد فرمانـــده ۴۸ ســـاله قـــزاق هـــا کـــه از چنـــد ســـال پیـــش 
ـــه  ـــود ک ـــه ب ـــا ک ـــود، ام ـــرده ب ـــدا ک ـــمی پی ـــم و رس ـــود اس ـــرای خ ب

ـــد؟! ـــیم را نشناس کس ـــا ما رض
ــوی  ــر و کاری دارای خ ــر ام ــور، در ه ــدر، دیکتات ــردی قل  ف

ــری و... ــایم گ نظ
بـــه جهـــت چنـــن شـــرایطی در آن دوران وجـــود هنـــاد 
ــود، دخالـــت  ــوده ای بـ ــایب چـــون مجلـــس ســـخن بیهـ انتخـ
علـــین و آشـــکار دولـــت و شـــاه در انتخابـــات مجلـــس موجـــب 
شـــد تـــا مجلـــس کـــه تنهـــا هنـــاد انتخـــایب و نمـــود عیـــین 
اســـتبداد رضاشـــاه  از  نـــادی  بـــه  بـــود  مشـــارکت مـــردم 

ــود. ــدل شـ مبـ
تـــرور  در  را  رضاشـــاه  دوران  در  ســـیایس  خفقـــان  اوج 
اصیل تریـــن مخالـــف علـــین خـــود یعـــین آیـــت هللا مـــدرس 
ــات عـــدم  ــر انتخابـ ــود_ و عـــاوه بـ ــام بـ ــد نافرجـ ــر چنـ _هـ
وجـــود حـــرف و کایم بـــر خـــاف حـــرف شـــاه بـــود؛ و ایـــن 
هـــا فضـــای جامعـــه را تبدیـــل بـــه یـــک جـــو بســـته و خفـــه 

کـــرده بـــود.
ــوص  ــه خصـ ــوی بـ ــا پهلـ ــلطنت محمدرضـ ــان سـ در زمـ
حـــوزه   ۱۳۳۲ ســـال  در  مـــرداد   ۲۸ کودتـــای  از  بعـــد 
هـــم  در  را  مـــردم  و  جامعـــه  ســـیایس  قـــدرت  و  اقتـــدار 
را  ســـلطنت  هنـــاد  موقعیـــت  موجـــود  وقایـــع  پیچیـــد؛ 
شـــخص  اراده  از  نـــایش  قـــدرت  نتیجـــه  در  کـــرد  تقویـــت 

گردیـــد. مـــیل  اراده  از  نـــایش  قـــدرت  جایگزیـــن  شـــاه 
چـــون  خـــاریج  قدرت هـــای  شـــرایطی  چنـــن  در 
یم  خودشـــان  مـــال  را  ایـــران  کـــه  انگلیـــس  و  آمریـــکا 
هللا  فضـــل  چـــون  داخـــیل  هـــای  قـــدرت  و  دانســـتند، 
بـــه  را  انتخابـــات  شـــاه  کنـــار  زاهـــدی و اســـدهللا علـــم در 
جریـــاین بـــرای نایـــش قـــدرت خـــود تبدیـــل کـــرده بودنـــد.
ایـــران در گـــزاریش بـــه   بـــرای مثـــال ســـفر وقـــت آمریـــکا در 
وزارت امـــور خارجـــه آمریـــکا پرامـــون انتخابـــات مجلـــس 
بـــاال اشـــاره یم  هجدهـــم بـــه تعیـــن ناینـــدگان مجلـــس از 
کنـــد. اهـــرم تجـــیل اراده ی مـــیل، انتخابـــات، تحـــت ســـیطره 
ـــات  ـــت انتخاب ـــرار گرف ـــاه ق ـــخص ش ـــص ش ـــت و باالخ کمی حا
از واقعیت بود. آزاد در چنن شـــرایطی ســـخین گزاف و به دور 
بـــه خصـــوص دوره هـــای بعـــدی انتخابـــات کـــه بـــا شـــدت 

بیشـــری در فراینـــد نایـــیش و صـــوری بـــودن پیـــش رفـــت.
ـــان  ـــرای او و درباری ـــدریت ب ـــور ق ـــاه مان ـــوری ش ـــن دیکتات  ای
و نزدیـــکان شـــاه بـــود بـــه نحـــوی کـــه ناینـــدگان بـــرای کســـب 
تـــوان داشـــتند بـــه شـــاه  کـــریس ناینـــدیگ بایـــد هـــر چـــه در 

ـــدند. ـــر یم ش ـــق ت ـــر و متمل نزدیک
ـــک  ـــگران نزدی ـــش کنش ـــد نق ـــث یم ش ـــا باع ـــن فراینده ای
ایـــن معادلـــه منطقـــی افزایـــش یابـــد بـــه تبـــع  بـــه شـــاه در 
آن فســـاد در انتخابـــات یـــا هبـــر بگویـــم دروغ در انتخابـــات 
ایـــن  ــازرگان در  و جعـــل آرا بـــه اوج خـــود رســـید مهنـــدس بـ
مـــورد یم نویســـد از معجـــزه صنـــدوق هـــا ایـــن بـــود کـــه 
ــرون یم  ــل هللا بـ ــد و فضـ ــه یم شـ ــا انداختـ ــد در آهنـ محمـ

آمـــد.
 بـــا وجـــود تـــایم ایـــن اوضـــاع و احـــواالت ایـــران در دوران 
ــادی داشـــت  ــوی وی تـــاش زیـ ــا پهلـ ــلطنت محمدرضـ سـ

ـــد. ـــور بکش ـــود در کش ـــائل موج ـــایی روی مس ـــه کاور زیب ک

جمهوریت،جمهوریت،
 ارمغان انقالب اسالمی مردم ایران ارمغان انقالب اسالمی مردم ایران

تجلی دموکراسی حقیقی در انقالب اسالمی
علیمهدوی

دبیردانشگاهفرهنگیانتبریز
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اول  ســـال   ۱۴ در  پهلـــوی  محمدرضـــا  چنـــد  هـــر 
را آنطـــور کـــه برابـــر فکـــر  حکومتـــش نتوانســـته بـــود کشـــور 
ـــم  ـــت ک ـــد از آن توانس ـــا بع ـــرد ام ـــت بگ ـــود در دس ـــرادش ب م
ــا در جـــای پـــدر گذاشـــته و دیکتاتـــوری پیشـــه کنـــد. کـــم پـ
ـــرد  ـــوش نک ـــدر گ ـــت پ ـــه وصی ـــوی ب ـــا پهل ـــا محمدرض ام
و دســـت رد بـــه ســـینه انگلییس هـــا زد و بـــه آمریـــکایی هـــا 
آری گفـــت و ایـــن آری گفـــن افزایـــش درآمـــد نفـــت و بـــه تبـــع 
ـــود  ـــه خ ـــکا _ک ـــیش از آمری ـــزات ارت ـــد تجه ـــش خری آن افزای
علـــی بـــرای غـــرور کاذب بـــود_ وابســـتیگ همـــه جانبـــه 

آمریـــکا و ... را در یپ داشـــت.
و  شـــکیل  معامـــات  و  معـــادالت  ایـــن  یپ  در  امـــا   
رنگارنـــگ عامـــه مـــردم بـــا گرســـنیگ و فقـــر مفـــرط دســـت 
و پنجـــه نـــرم یم کردنـــد؛ محمدرضـــا پهلـــوی و حکومـــت 
بایـــد بـــه هـــر طریقـــی کـــه شـــده ســـر مـــردم شـــره باننـــد تـــا 

ــا و ولنـــگاری اشـــرف پهلـــوی درنیایـــد. صـــدای قـــار هـ
ـــرفت  ـــا پیش ـــرایس ی ـــی دموک ـــه نوع ـــرای اینک ـــت ب حکوم
ســـیایس جعـــیل ارائـــه بدهنـــد و یـــا بـــرای خودشـــریین 
بـــه  دســـت  دهـــد  انجـــام  اقدامـــایت  یب هـــا  غر پیـــش 
انقـــاب ســـفید، تغیـــر تاریـــخ بـــه تاریـــخ شاهنشـــایه، 

زد. و...  ســـاله  پانصـــد  و  هـــزار  دو  جشـــن های  و 
مخالفـــان  و  خمیـــین)ره(  امـــام  تبعیـــد 
شـــدید  ســـرکوب  و  ک  ســـاوا تاســـیس  و  حکومـــت 
دســـت  هنایـــت  معـــرض  ســـیایس  نروهـــای 
بـــود. نابـــودی  باتـــاق  در  پهلـــوی  زدن  پـــا  و 
هـــای و هـــوی پهلـــوی شـــبیه طبـــل تـــو خـــایل بـــود کـــه 

فقـــط صـــدا داشـــت و بـــس 
پـــای درد و دل پرمـــرد هـــایی  گـــر  هنـــوزم کـــه هنـــوز اســـت ا
ایـــن یم گوینـــد  کـــه اصـــا اهـــل سیاســـت نیســـتند بنشـــیین از 
کـــه زن یب حجـــاب شـــاه ایـــران در مقابـــل رئیس جمهـــور 
آمریـــکا نشســـت و مســـت کـــرد و...  وبـــا گفـــن ایـــن جریـــان 

ـــند. ـــه دل یم کش ت از 
ـــرد  ـــه نک ـــراین توج ـــرافت ای ـــرت و ش ـــه غ ـــًا ب ـــوی اص پهل
ـــر  ـــود در براب ـــه خ ـــدیگ خالصان ـــرای بن ـــود را ب ـــه خ ـــام توج و ت

ـــود. ـــرده ب ـــب ک ـــکا، جل ـــود، آمری ـــدای خ خ
ـــی  ـــر غـــرب پرس گ ـــه ا ـــد ک ـــراین بدان ـــران و ای ـــد ای ـــال بای ح

جـــواب میـــداد ؛
محمدرضا یم ماند....
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مـزان، رأی ملت اسـت. جملـه ای از حضـرت امام خمیین 

)ره( کـه معمـوال نزدیـک انتخابـات و حـی پـای صنـدوق هـای 
چـه  جملـه  ایـن  امـا  اسـت.  خـورده  چشـمان  بـه  زیـاد  رأی، 
مفهـویم دارد؟ برگزاری انتخابـات و معیار قرار دادن رأی مردم 

تـا چـه حـد دموکـرایس را در جامعـه محقـق یم کنـد؟
در ابتـدا نـگایه بـه مفهـوم دموکـرایس بیندازیـم. مفهـوم 
دموکـرایس یـی از مباحـی اسـت کـه پـس از پـروزی انقـاب و 
کمیـت  حا مقابـل  در  اسـایم،  جمهـوری  حکومـت  تشـکیل 
دیـین، بحـث  هـای  تفکـر  دیـین مطـرح شـد و ایـن اندیشـه در 

زیـادی را در میـان محققـان و متفکـران برانگیخـت.
بر  )ره(،  خمیین  امام  حضرت  اسایم،  انقاب  بنیانگذار 
و  دیکتاتوری  استبداد،  برابر  در  دموکرایس  که  بودند  باور  این 
ندارد.  اسایم  حکومت  با  منافایت  و  است  بودن  رأی  خود 
غر  )ره(  امام  حضرت  مطلوب  دموکرایس  در  آن،  بر  عاوه 
این  اما  شد.  کید  تأ نز  اجتاعی  حقوق  بر  فردی،  حقوق  از 
کاما  امام  مطلوب  دموکرایس  که  است  اهمیت  حائز  نکته 
بودند :  معتقد  ایشان  است.  یب  غر دموکرایس  با  متفاوت 
فاسد  هم  شریق اش  و  است  فاسد  یب اش  غر »»دموکرایس، 
گر توفیق  است. دموکرایس اسایم صحیح است و ما بعدها ا

پیدا کنیم به شرق و غرب اثبات یم کنیم که دموکرایس که ما 
طرفدار  و  دارید  شا  که  آن  نه  است.  دموکرایس  این  داریم، 
ابرقدرهتا  سرمایه داران هستید و نه اینکه آهنا دارند و طرفدار 

هستند و همه مردم را در اختناق عظیم گذاشتند.«
ـــت  کمی ـــه حا ـــت ک ـــت اس ـــام درس ـــیایس اس ـــه س در اندیش
ــود و  ــت خـ ــر سرنوشـ ــان بـ ــن انسـ ــت لکـ ــق از آن خداسـ مطلـ
ایـــن رابطـــه  جامعـــه اثـــر گـــذار اســـت و کـــیس نمی توانـــد از او در 
او را در خدمـــت گـــروه  ـــا بـــه نحـــوی باالجبـــار  ســـلب حـــق کنـــد ی
کمیـــت و تفکیـــک  خـــایص قـــرار دهـــد. دو بعـــدی بـــودن حا
بُعـــد مـــردیم، عمـــا مصـــداق بـــارز و  ناپذیـــری بُعـــد الهـــی از 
کامـــیل از پیونـــد انســـان و جامعـــه بـــا خداســـت؛ جامعـــه  ای 
ـــردم. ـــم اراده  م ـــور دارد و ه ـــدا در آن حض ـــت خ ـــم خواس ـــه ه ک
حکومــت ۴1 ســاله ایــران از هــان ابتــدا بــر اســاس اصــول و 
ضوابــط اســام پایــه گــذاری شــد و در تــام حــوزه هــای مــدین، 
فرهنــیگ، نظــایم، اقتصــادی، ســیایس،... ســی بــر عملکــرد 
اســایم داشــته و دارد. حــال اینکــه در بــریخ حــوزه هــا، فاصلــه 

ای میــان حقیقــت و واقعیــت افتــاده، بحــی دیگــر اســت. 
از  اینکـه  بـر  عـاوه  ایـران،  اسـایم  جمهـوری  حقـوق  امـا 
ک اسـام مایه میگـرد، پذیرای فلسـفه دموکرایس  فـروغ تابنا
انتخابـات،  بـا  دموکراتیـک،  جامعـه  یـک  در  هسـت.  نـز 
اشـخایص کـه حـق رأی دارنـد یم تواننـد بـه سیاسـت مـداران 
تصمیـم گری هـای  مـورد اعتـاد خـود رأی دهنـد تـا آنـان در 
مـیل یـا منطقـه ای، ناینـدگان مـوکان خـود باشـند. مسـئله 
ای کـه در نظـام جمهـوری اسـایم، کامـا مـورد پذیـرش بوده 
آراء  اتـکای  بـه  کشـور  امـور  اسـایس،  قانـون   ۶ اصـل  مطابـق  و 

یم شـود. اداره  انتخابـات  راه  از  و  عمـویم 
انتخابـات، عنصر جدایی ناپذیر جمهوریت یک حکومت 
بـرای  وسـیله  مهمریـن  انتخابـات،  برگـزاری  درواقـع،  اسـت. 

انتخابات در ایرانانتخابات در ایران
چه نسبتی با تحقق دموکراسی دارد؟چه نسبتی با تحقق دموکراسی دارد؟

دموکراسی و دموکراسی خواهی در حاکمیت دینی...
خانمزمانی

دبیرفرهنگیدانشگاهحکیمسبزواریسبزوار
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مـردم جهـت موثـر بـودن در نحـوه اداره کشـور اسـت. لذا بـرای این که دموکـرایس در کشــور کارآیی باالتری داشـته باشـد، حضور 
گـر بگوییـم، شـرکت هرچه بیشـر مـردم در انتخابـات عمویم  و شـرکت مـردم در انتخابـات بسـیار مهـم اسـت. اغـراق نیسـت ا
باعـث تقویـت دموکـرایس در جامعـه یم شـود. درسـت اسـت که مردم عـادی، شـاید بینش الزم را در مسـائل سـیایس و حقویق 
نداشـته باشـند، لیکـن هـر ملـی اجـاال میدانـد کـه چـه سیاسـتگذاری هـا و راهردهـایی، مـورد نیـاز و ضـروری بـرای مملکـت 
اسـت و بـر همـن اسـاس، رأی خـود را بـه افـراد تعیـن میکنـد؛ کـه البتـه این مسـئله، نایف ضـرورت روشـنگری و راهنـایی مردم 

بـرای انتخـاب اصلح نیسـت.

ــا  بــر همــگان روشــن اســت کــه دشــمنان همیشــه در تــاش بــوده و هســتند تــا آنچــه مطابــق ب در پایــان، ایــن نکتــه نــز 
معیارهــای خودشــان اســت را بــه عنــوان مبــاین دموکــرایس معــریف کننــد و هــر آنچــه در مغایــرت بــا معیارهــای آنــان یم باشــد، 

بــه عنــوان »نــایف دموکــرایس« قلمــداد کننــد.
بــوده انــد افــراد و گــروه هــایی کــه از طــرق مختلــف، ســی در زیــر ســوال بــردن جمهوریــت نظــام  در طــول تاریــخ، بســیار 
اســایم ایــران داشــته انــد و همــواره بــا فرافکــین در موضــوع انتخابــات ایــران، مــردم ســاالری دیــین و دموکــرایس اســایم را کــه 
ایــن باتــاق خودســاخته، قصــد کــم رنــگ نشــان  یم توانــد الگــویی جهــاین قــرار گــرد، منکــر میشــوند و بــا دســت و پــا زدن در 
دادن حضــور مــردم ایــران در انتخابــات را دارنــد امــا رأی ملــت در تــام ســالهای گذشــته و آینــده، مشــت محکمــی بــر دهــان 

یــاوه گویــان بــوده و خواهــد بــود.
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در  با  و  فرهنیگ  اجتاعی ،  شرایط  به  توجه  با  جامعه ای  هر 
شیوه  یک  به  واعتقادی  تارییخ  مختلف  دوره های  گرفن  نظر 
خود  حاکمیی  طرح  عنوان  به  را  آن  است  یافته  تایل  حکومی 
است. نبوده  مستثنا  کیل  قاعده  این  از  نز  ایران  جامعه  یم پذیرد. 
خود  دست  در  حاکمیت  حق  داشن  قرار  معنای  به  جمهوری 
و  یم کند  مشخص  را  حکومت  شکل  جمهوری  کلمه  است.  مردم 
کلمه اسایم محتوای حکومت را تعین یم کند. حکومت جمهوری 
یعین حکومی که حق انتخاب با همه مردم است ؛ صرف نظر از اینکه 
مرد یا زن، سفید یا سیاه دارای این عقیده یا آن عقیده باشند فقط 
شرط بلوغ سین و رشد عقیل معتر است نه چز دیگر کلمه اسایم 
محتوای حکومت را بیان یم کند یعین حکومت با اصول ومقررات 
چون  کند.  حرکت  اسایم  اصول  مدار  در  و  یم شود  اداره  اسایم 
اسایم به عنوان یک دین در عن حال یک مکتب و یک ایدئولوژی 

است.
در کشور ما، با توجه به سابقه طوالین حکومت های مستبد ، به 
این دلیل که مردم از حکام دیکتاتور و خودکامه خسته شده بودند 
، شاهد یب عدالی های زیادی بودند و پادشاهان ، حکومت را برای 
خود یک امر مورویث میدانستند وبرای  نظر مردم هیچ ارزیش قائل 
نبودند ،  به دنبال یک آرمان بودند که بتوانند یک حکومت تشکیل 

دهند که خودشان در آن نقش آفریین کنند.
 بافاصله بعد از پروزی انقاب اسایم در کشور ، اولن مشارکت 
میل را شاهد بودیم که واقعه ای کم نظر و یب سابقه در تاریخ انقاهبای 
مردیم در دنیا بود؛ اینکه یک انقاب ، قوانن و اهداف خود را به رای 
میگذاشت و از مردم در برابر آهنا نظر خوایه یم کرد. این امر مشارکت 
این  گسرده مردم را سبب شد تا آن جا که بیش از 98/2 درصد آرا در 

انتخابات مشارکت نمودند .
چارچـوب  در  غـریب  دموکـرایس  دارد.  چارچـویب  حکومـی  هـر   
هنـاده  بنـا  اکرثیـت  نظریـت  و  هـا  انسـان  مطلـق  آزادی  خواسـت 
یم شـود  داده  جهـت  داران  سـرمایه  توسـط  هـم  آن  البتـه  کـه  شـده 

امـا در مردم سـاالری دیـین، چارچـوب دیـن خـدا حاکـم اسـت و مـردم 
پذیرفته انـد.  را  چارچـوب  ایـن  حاکمیـت 

دارنـد،  خـدا  بـه  اعتقـاد  جامعـه  آن  مـردم  کـه  جامعـه ای  در 
حکومـت آن جامعـه بایـد حکومـت مکتـیب باشـد؛ یعـین حکومـت 
اسـام و شـریعت اسـایم و احـکام و مقـررات اسـایم بایـد بـر زندیگ 

کنـد. حکومـت  مـردم 
در جمهوری اسایم ایران مردم به واسطه مردم ساالری دیین یم 

توانند در تام تصمیم گری های اسایس کشور خودشان موثر باشند؛
را  خود  کشور  سرنوشت  توانند  یم  دادن   رای  واسطه  به  ها  آن 
بسازند چراکه آهنا در انتخاب رئیس جمهور،نایندگان مجلس،شورای 
اسایم و نایندگان خرگان را انتخاب کنند.  این مردم ساالری تا آن جا 
نمود پیدا یم کند،که به طور متوسط ، در طول این تقریبا چهل سال 

پس از انقاب ، هر سال یک انتخابات در کشور برگزار شده است.
در یک چنن نظایم و با یان مزان از دموکرایس ، رای مردم بسیار 

محرم و خی مقدس شمرده یم شود.
و معلوم الحال  سال۱۳۸۸ ، عده ای فتنه گر   چنان که وقی در 
به علت شکست در انتخابات ، بر این عقیده بودند که در انتخابات 
ریاست جمهوری تقلب شده است و خواستار ابطال رای های مردم 
شده بودند رهری شخصا وارد میدان شده و مانع از ابطال آرا مردیم 
شدند چرا که حضرت آقا به خویب به اهمیت آرا مردیم واقف بودند و 

با سیستم نظارت بر انتخابات، به خویب آشنایی داشتند.

مطالعه تاریخ به ما نشان یم دهد که یک ملت تنها هنگایم 
موفقند که آحاد مردم آن جامعه به سطح باالیی از شعور و عقانیت 
خود  غلط  اندر  غلط  های  انتخاب  با  اگرنه  و  باشند  رسیده  سیایس 
وظیفه  ندارند.  خود  سرزمن  برای  افزون  روز  پسرفت  جز  عایدی   ،
گایه  خواص هم این است که با روشنگری و بصرت افزایی به افزایش آ
نخبگان  عنوان  به  را   خود  نقش  و  نموده  کمک  مردم  عقانیت  و 

جامعه ، به خویب ، ایفا نایند.

نسبت مردم با انتخاباتنسبت مردم با انتخابات
در جمهوری اسالمی ایراندر جمهوری اسالمی ایران

آیا واقعا مردم در تصمیم گیری ها، موثرند؟
اگر آری؛ چهار چوب این اثر گذاری تا کجاست؟

محمدعلیریاحی
دبیردانشگاهکرمان



ــی   ــردی سیاســـــــــ گــــــ گاه نامۀ هم شا
1399 بهمــــــــن مــــاه        | اول  شــــــــمارۀ  همشاگــــــــــــــــــــــــــــــردیسیاســــــــــی صفحۀ

16

ــه  ــه ب ــر باتوج گ ــت، ا ــویل آن اس ــا مت ــام زاده ب ــه ام ــرام ب اح
بعــى شــعارهای انتخابــایت امــام زاده را مــردم و متولیــان را 
چــه  بگریــم،  درنظــر  مختلــف  جایگاه هــای  در  مســئولن 
بســا آن مســئول ناینــده ای برگزیــده از ســمت مــردم هشــر 
خــودش بــرای کمــک بــه هببــود شــرایط زنــدیگ همهشریــان و 

ــد. ــم باش ــود ه ــان خ هموطن
مــا جوانــان دهه هــای هفتــاد و هشــتاد، چنــد حضــور 
موثــر از دوره هــای مختلــف مجلــس درجهــت هببــود مصائــب 

ــم؟! ــاد یم آوری ــه ی ــته را ب ــایس داش ــات اس ــا تصمی و ی
ضمـــن آن کـــه توجـــه بـــه ســـخنان امـــام خمیـــین)ره( کـــه 
کبـــر  کیـــد رهـــر  باشـــد »و تا راس امـــور  »مجلـــس بایـــد در 
ــنده و  ــت و بسـ ــذاری درسـ ــد قانونگـ کیـ ــر تا ــین بـ ــاب مبـ انقـ
قابـــل اجـــرا کـــه از شـــرایط آن ارتقـــاء شایســـتیگ ناینـــدگان 
ـــد. ـــب یم کن ـــه راجل ـــردم توج ـــدگان م ـــایه ناین ـــس، کوت مجل
زمــان  در  سالهاســت  کــه  حالیســت  در  موضــوع  ایــن 
انتخابــات وعده هــایی بــا رنگ هــای زیبــا و جــذاب دیوارهــا 
را منقــش و مــردم را دلخــوش بــه هببــودی اوضــاع یم کنــد، 
ــدا  ــس راه پی ــه مجل ــردم ب ــب م ــراد منتخ ــه اف آنک ــداز  ــا بع ام
شــرایط  از  گایه ناینــده ی عزیــز  یم کننــد گــویی وعده هــا و آ
ک یم شــود و دیگــر اهمیــی  ک شــدن هشــر، پــا مــردم بــا پــا
ــم  ــر ه گ ــد ا ــرکت نمی کن ــس را ش ــات مجل ــی جلس ــد ح ندارن
ــرای  ب ــاز  ــات سرنوشت س ــواب در جلس ــاز خ ــد امتی ــرکت کن ش
و  مشــکات  بــا  کــه  مــردم،  و  نمی دهــد  دســت  از  را  مــردم 
حســرت تحقــق وعده هــا را بــه دوش یم کشــند و بــه خاطــر 
خیانــی کــه بــه اعتادشــان شــده اســت از شــوق شــرکت در 
انتخابــات بعــدی خــود خــرج میکننــد. مجلــس بایــد راس 
حضــور  شــنیدن  از  کــه  یم شــود  اجــرا  حــایل  در  باشــد  امــور 
مجلــس در مســئله ای تعجــیب مشــاهده یم شــود کــه کاری 

چهارچــوب انجــام شــده اســت. خــارج از 

بـرریس  بـا  همـواره  اصـل۲۲  طبـق  مجلـس  ناینـدگان 
سـوی  از  مـردم  زنـدیگ  شـرایط  هببـود  درجهـت  رسـیدیگ  و 
مسـائل  و  نگذارنـد  خـایل  را  عمـل  میـدان  رئیس جمهـور 
کننـد  بـرریس  دارنـد  مـردم  بـا  تنگاتنـیگ  ارتبـاط  کـه  مختلفـی 
ابتـدا نـز اشـاره شـد ناینـدگان مجلـس  زیـرا هانطـور کـه در 
بـه واسـطه ی نزدیـی کـه بـا مـردم دارنـد؛ در صـوریت کـه احـرام 
بگذارنـد و بـه آهنـا توجـه کنند موجـب تحقق اهـداف انقاب 
بـه  هیـچ گاه  ایـران  اسـایم  جمهـوری  امـن  حـرم  تـا  میشـوند 
منافـع  پیشـرد  و  مـردم  گرفـن  نادیـده  بـا  و  نیوفتـد  خطـر 
شـخیص روزنـه ای بـرای دخالت یا منحرف کـردن قطار در حال 
حرکـت جمهـوری اسـایم ایـران از مسـر صحیـح خود توسـط 
بـرای  آن هـا  تـا  نکننـد  ایجـاد  جهـان  کدخدایـان  و  دشـمنان 
رسـیدن بـه اهـداف غرانسـاین و منفعـت طلبانـه ی  اسـتقال 

پایـال نکننـد. را  نیندازنـد و خـون هشـدا  بـه خطـر  را  کشـور 
معیشــی  مشــکات  در  غــرق  مــردم  کــه  برهــه  ایــن  در 
یب تدبری هــا و اعــال  خــود هســتند و بــا نتایــج حاصلــه از 
غربگرایانــه بــریخ مســئولن، رفــع نیازهــای اســایس هــم حــی 
ــایم  ــس در ت ــدگان مجل ــت. ناین ــده اس ــا آرزو ش ــرای بعض ب
دوره  هــا بــا نظــارت صحیــح و همــه جانبــه بــا انجــام وظایــف و 
درنظــر گرفــن منافــع مــردم بــه جــای منافــع شــخیص، حضــور 
زمــان مناســب و گرفــن تصمیــایت در  در مســائل مهــم در 
جهــت قوانــن و اهــداف انقــاب اســایم  میتواننــد درجهــت 

ــد. ــین)ره( گام بردارن ــام خمی ــه کام ام ــدام ب اق
نظرگرفت که امسال که منتهی  ضمنا باید این مهم را در 
به انتخابات ریاست جمهوری است، نیاز حیایت کشور آن است 
آن ها  سوابق  توضیح  و  کاندیدها  معریف  درجهت  افراد  که 
این زمان است که مجلیس که اعتاد مردم  تاش کنند و در 
دست نداده باشد یم تواند این روشنگری را با تاثرگذاری  را از 

موثرتر برای مردم انجام دهند.

مردمان امامزاده و خادمان مسئولمردمان امامزاده و خادمان مسئول
روایتی از باید ها و نباید های مسئوالن،توقعات 

مردمی و آن چه اکنون حس می شود...
خانمتقوایی

دبیرخواهراندانشگاهبینالمللیامامخمینی)ره(قزوین
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ابتــدای  انقــاب اســایم از   امــام خمیــین )ره( رهرکبــر 
کیــد ویــژه ای بــر شــکل گری هرچــه ســریعر  پــروزی انقــاب تا
ــال  ــوین هن ــای قان ــرای هناده ــذاری ب ــل گ ــیایس و ری ــاختار س س
بــا  دلیــل  همــن  بــه  داشــتند.  اســایم  جمهــوری  نوپــای 
برگــزاری انتخابــات مجلــس خــرگان قانــون اســایس در مــرداد 
مــاه ســال ۵۸ ایــن رونــد آغــاز شــد و در تاریــخ دوازدهــم آذر مــاه 
۱۳۵۸ نــز قانــون اســایس جمهــوری اســایم در یــک رفرانــدوم 
ــایس  ــون اس ــای قان ــی از نوآوری ه ــید. ی ــت رس ــب مل ــه تصوی ب
ــام  ــه ن ــاریت ب ــادی نظ ــین هن ــش بی ــران، پی ــایم ای ــوری اس جمه
هتیــه  شــورای نگهبــان بــود؛ مرحــوم حســن حبیــیب مامــور 
ــش  ــای او پی ــاش ه ــا ت ــد و ب ــایس ش ــون اس ــس قان ــش نوی پی
نویــس قانــون اســایس هتیــه و تنظیــم و بعــد هــا ایــن پیــش 
نویــس تکمیــل گردیــد و در هنایــت بــه عنــوان قانــون اســایس 

ــد. ــته ش ــت گذاش ــه رای مل ب
 ایـــران از دوران مشـــروطه تـــا انقـــاب اســـایم همـــواره از 
ـــد  ـــایس باش ـــون اس ـــان قان ـــم نگهب ـــه ه ـــاریت ک ـــادی نظ ـــود هن نب
ـــایس  ـــون اس ـــرد. در قان ـــج یم ب ـــدس رن ـــرع مق ـــدار ش ـــم پاس و ه
اســـایس مشـــروطه هـــم مـــا شـــاهد هنـــادی بـــه نـــام »هیئـــت 
اول« هســـتیم  کـــه تقریبـــاً هـــان وظایـــف شـــورای  طـــراز 
بـــود ایفـــا کند،امـــا ایـــن هیئـــت در حـــد طـــرح  نگهبـــان را قـــرار 
ـــا  ـــا بعده ـــید. ام ـــور نرس ـــه ظه ـــه منص ـــگاه ب ـــد و هیچ ـــایق مان ب
پـــس از پـــروزی انقـــاب اســـایم و بـــا درایـــت حضـــرت امـــام 
شـــورای نگهبـــان کـــه در واقـــع نمونـــه تکامـــل یافتـــه هـــان 
هیئـــت طـــراز اول بـــود تشـــکیل شـــد و بـــه موجـــب اصـــل 
۹۱ قانـــون اســـایس در ۳۰ هبمـــن ۱۳۵۸ امـــام خمیـــین طـــی 

ــد.  ــان را برگزیدنـ ــورای نگهبـ ــای شـ ــی فقهـ حکمـ
طبــق قانــون اســایس، شــورای نگهبــان تشــکیل شــده از 
۶ فقیــه و ۶ حقــوق دان یم باشــد. ایــن ۶ فقهــا را ویل فقیــه 

شــورای  مجلــس  را  حقوقــدان  شــش  و  کننــد  یم  منصــوب 
اســایم از میــان کاندیداهــای مطــرح شــده از ســوی رئیــس 
قــوه قضاییــه انتخــاب میکنــد. اولــن فقهــای انتخــاب شــده 
در ســال ۵۸ عبارتنــد از :حضــرات آیــات ربــاین شــرازی، صــایف، 
مهــدوی کــین، رضــواین، صانــی و آیــت هللا احمــد جنــی. ایــن 
اول حــوزه بودنــد. مرحــوم  فقهــای طــراز  فقیهــان همــیگ از 
یم  نگهبــان  شــورای  نقــش  دربــاره  کــین  مهــدوی  آیــت هللا 
ــوری  ــایس جمه ــون اس ــان قان ــان، نگهب ــورای نگهب ــد: »ش گوین
اســایم اســت، بــه ایــن معنــا کــه لوایــح تصویــب شــده در 
ــون  ــول قان ــا اص ــورا و ب ــن ش ــارت ای ــا نظ ــد ب ــورا بای ــس ش مجل
اســایس تطبیــق شــود تــا مخالفــی بــا قانــون اســایس و مقــررات 
ســوی شــورای  ترمــاه ۱۳۵۹ از  اســایم نداشــته باشــد.«. در 
عــایل قضــایی ۱۲ حقوقــدان بــرای انتخــاب شــش حقوقــدان 
شــورای نگهبــان بــه مجلــس معــریف شــدند،  شــورای نگهبــان 
عهــده  بــر  نــز  را  انتخابــات  بــر  نظــارت  رســاً   ۱۳۶۰ ســال  از 
گرفــت اولــن انتخابــایت کــه بــا نظــارت شــورای نگهبــان برگــزار 
ــات  ــوری و انتخاب ــت جمه ــات ریاس ــن دوره انتخاب ــد دوم ش

میــان دوره ای اولــن دوره مجلــس شــورای اســایم بــود. 
گفتـین اسـت در طـول ایـن سـالها یعـین از سـال ۵۸ تـا سـال 
اسـت؛  شـده  بـرریس  نگهبـان  شـورای  در  بسـیاری  قوانـن   ۹۹
بسـیاری از ایـن قوانـن تاییـد و بـریخ نز رد شـده و بـرای اصاح 

شـــورای نگهبان،شـــورای نگهبان،
نگهبان قانــــــون و شــــــرعنگهبان قانــــــون و شــــــرع

نقد و بررسی تاریخی عملکرد شورای نگهبان از ابتدا تا کنون.
امیرمحمدکوالنی

دبیردانشگاهرازیکرمانشاه
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بـه مجلـس بازگشـتند. قوانیـین کـه بـه مجلس بازگردانده یم شـوند، پـس از اصاح ایـرادات مد نظر شـورای نگهبـان دوباره به 
گـر بـاز هم رد شـوند این بـار برای بـرریس این  گـر تصویـب شـوند بـرای ابـاغ  بـه مجلـس مـرود و ا شـورا ارجـاع داده یم شـوند و ا
کنون بـر ۱۲ انتخابات ریاسـت جمهـوری و ۱۱  قانـون مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام وارد عمـل یم شـود. شـورای نگهبان تا
انتخابـات مجلـس شـورای اسـایم و ۵ انتخابـات مجلـس خـرگان رهـری نظـارت کـرده اسـت هرچنـد کـه عملکـرد ۴۱ سـاله 
شـورای نگهبـان خـایل از اشـکال نبـوده امـا یم تـوان نمـره قابـل قبویل به عملکـرد ۴۱ سـاله این هنـاد در برریس صدهـا قوانن و 

کاندیداهـای انتخابـات هـای مختلـف داد.
ـــزل  ـــه ع ـــرریس مصوب ـــد، ب ـــت؛ مانن ـــوده اس ـــش نم ـــای نق ایف ـــز  ـــاس ن ـــای حس ـــه ه ـــایس در بره ـــون اس ـــان قان ـــورای نگهب  ش

ـــه ۸۸. ـــن فتن ـــم و همچن ـــس شش ـــده مجل ـــت ش ـــدگان رد صاحی ـــه ناین ـــدر، قائل ـــین ص ب
 ایـن شـورا در تاریـخ حیـات خـود چهـار دبـر بـه خـود دیـده اسـت؛ مرحـوم آیـت هللا محمدرضـا مهـدوی کـین از تر تـا آبان 
تـر ۱۳۶۷ تـا  آذر ۱۳۵۹ تـا خـرداد۱۳۶۷، مرحـوم محمـدی گیـاین از  ۱۳۵۹ بـه عنـوان دبـر موقـت، آیـت هللا صـایف گلپایـگاین از 
مهـر ۱۳۷۱ و آیـت هللا جنـی از تـر ۱۳۷۱ تـا کنـون دبر شـورای نگهبـان بوده اند. گفتین اسـت شـورای نگهبان از سـال ۱۳۸۰ نز به 
صـورت رسـمی دارای سـخنگو گردیـد. آقـای ابراهیـم عزیزی تا سـال ۱۳۸۳ این سـمت را بر عهده داشـت. آقایان الهـام تا ۱۳۸۴ 

کنـون نـز مجـدداً آقـای کدخـدایی سـخنگوی این هنـاد بودند.  کدخـدایی تـا ۱۳۹۲ ابراهیمیـان تـا ۱۳۹۴ و از سـال ۹۴ تا
در پایـان یم تـوان اظهـار داشـت، هرچنـد شـورای نگهبـان عملکـرد قابـل قبویل داشـته اسـت اما کاسـی ها و نارسـایی هایی 
کـه بعضـاً در عملکـرد ایـن هنـاد دیـده یم شـوند قابـل حـل بـوده و بـه عنـوان یـک فعـال دانشـجویی میتوانـم بگویـم ارتبـاط 
هرچـه بیشـر شـورا بـا بدنـه جامعـه عـیل الخصوص نخبـگان دانشـگایه و حـوزوی یم توانـد از این نارسـایی ها جلوگـری کند؛ 
بـه عنـوان مثـال، بـد نیسـت شـورای نگهبـان بعى جلسـات خـود را با دعـوت از اعضای ارشـد اتحادیه هـای دانشـجویی برگزار 

کـرده و آهنـا را از کیفیـت عملکـرد خـود مطلـع سـازند و بـه اهبامـات، سـواالت و پیشـنهادات ایـن افـراد گوش فـرا دهند. 
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کـم اسـت  انتخابـات در کشـوری کـه نظـام مردم سـاالر در آن حا
را  آن  بـه  توجـه  ضـرورت  و  اهمیـت  کـه  دارد  ممتـازی  کارکردهـای 
بیشـر یم کنـد، زیـرا کـه پایه هـای نظام جمهوری اسـایم وابسـته 
بـه مـردم اسـت. مـردیم کـه بـا رای خـود مشـخص یم کننـد که چه 
کـیس آینـده ۴ سـال یـا شـاید هبـر باشـد بگوییـم ۸ سـال کشـور را در 
دسـت دارد و بـا برنامـه ریـزی، سیاسـتگذاری و اقدامـات خویـش 
در  بـود؛  خواهـد  اثرگـذار  توجهـی  قابـل  طـور  بـه  آنـان  آینـده  در 
اینجـا اهمیـت نظـارت بـر شـرایط و صاحیـت کاندیـدای ریاسـت 

یم شـود .  رنـگ تـر  و نقـش شـورای نگهبـان پـر  جمهـوری بیشـر 
نامزدهــای انتخابــایت بــرای تاییــد صاحیــت یم بایســت واجــد 
ــراین  ــه ای ــوان ب ــا یم ت ــه آهن ــه از جمل ــند ک ــویص باش ــه خص ــرایط ب ش
االصــل و تابــع ایــران، مدیــر و مدبــر بــودن، حســن ســابقه، امانــت 
و تقــوا و... اشــاره کــرد البتــه بــه تــازیگ طــرح اصــاح قانــون انتخابــات 
از  خــایل  کــه  رســید  تصویــب  بــه  مجلــس  در  جمهــوری  ریاســت 
اشــکال هــم نمــی باشــد؛ امــا ســوایل کــه مطــرح یم شــود ایــن 
ایــن ویــژیگ  اســت کــه چگونــه و بــر مبنــای چــه معیــاری هــر یــک از 
ــورت  ــه ص ــه چ ــود و ب ــنجیده یم ش ــان س ــورای نگهب ــط ش ــا توس ه
گــزاره هــایی کــه واجــد ویــژیگ هــای یــک اســتدالل و نگــرش عمــویم 

ــد؟ ــان یم کن ــردم بی ــه م ــت را ب ــر اس ــه پذی و هم
شورای نگهبان چطور متوجه اینکه نامزد مورد نظر در مواقع 
حساس یم تواند ضرورت ها و انحرافات را بشناسد، خواهد شد؟ 
مورد  نامزد  از  مصاحبه  و  آزمون  امکان  که  است  درست  امر  این 
نظر و مشاوران آن وجود دارد، ویل این آزمون به چه شکل خواهد 
انتخاب بر  صوریت که امر  دارد؟ در  بود؟ و چه معیارهایی را مد نظر 
گایه ندارند و برنامه های  این موارد آ عهده ی مردم است لکن از 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بدون اطاع مردم صرفا به 
شورای نگهبان ارائه یم شود که چنن پروسه ای امکان تجربه های 
گایه و بینش سیایس آنان را کاهش  مردمساالرانه  مردم و تقویت آ
خواهد داد و این ذهنیت را ایجاد یم کند که عمًا انتخابات تا حد 

که  آنچه  از  بسیاری  نگهبان  شورای  و  شده  تضعیف  توجهی  قابل 
باید مردم برریس و نظردیه کنند را به عهده گرفته است که باعث 
بد بیین در نزد مردم و آسیب زا به مشارکت آنان در امر انتخابات که 

از مهمرین راهردهای نظام یم باشد، است.
ـــاین  ـــای روح ـــت آق ـــون دول ـــی همچ ـــای ناموفق ـــه ه ـــه تجرب گرچ
حاصـــل تاییـــد شـــورای نگهبـــان بـــوده اســـت و ایـــن خـــود مزیـــد 
بـــر علـــت درســـت نبـــودن معیارهـــای مـــد نظـــر شـــورای نگهبـــان 
یم باشـــد امـــا از جملـــه مـــواردی کـــه بـــه نظـــر بایـــد مـــورد توجـــه 
شـــورای نگهبـــان قـــرار بگـــرد بـــرریس کامـــل خـــط فکـــری نامزدهـــای 
انتخابـــایت اســـت چـــرا کـــه بســـیاری از مشـــکات ایجـــاد شـــده 
ــرش  ــران ناپذیـ ــب جـ ــام و عواقـ ــث برجـ ــه مبحـ از جملـ ــور  در کشـ
ــابقه فعالیـــت  در دولـــت آقـــای روحـــاین نـــایش از عـــدم بـــرریس سـ

ایشـــان یم باشـــد.
یم  صورت  فکری  شنایس  جریان  و  برریس  این  گر  ا که  چرا
۸۲ایل  های  سال  طی  در  که  ناخوشایند  اتفاقات  از  بسیاری  گرفت 
و  بود  ایشان  عهده  بر  ایی  هسته  های  پرونده  مسئولیت  که   ۸۴
تعلق  اروپایی  کشورهای  به  زماین  برهه  هان  در  که  امتیازایت  تام 
و  ایی  هسته  توافقات  داستان  شد  یم  واقع  توجه  مورد  گرفت 
برجام دوباره در هنگام تصدی ریاست قوه مجریه آقای روحاین با 

تاثرگذاری بیشری بر اوضاع کشور رخ نمیداد.
لذا اهمیت برریس عقبه فکری نامزدهای انتخابایت از اهمیت 
به  بسته  آینده  در  آنان  تصمیات  که  زیرا  است  برخوردار  ایی  ویژه 
همن امر است و چه بسا باید این نکته را مد نظر داشت که رییس 
جمهور یک کشور انقایب باید اندیشه ایی در مسر حفظ ارزش ها 
و آرمان های انقاب داشته باشد و عاوه بر آن، کارنامه اش شامل 
حضرت آقا  راستای تحقق این موارد و پروی از  تاش های وی در 
در جهت هببود وضعیت کشورو حل مشکات و معضات دولت 
باشد، تنها در این صورت است که دولت انقایب به معنای درست 

خود یم تواند باعث رفع موانع رشد کشور شود.

نگاهــــی به نـقش شــــــــورای نگهباننگاهــــی به نـقش شــــــــورای نگهبان
در  انـتـخــــــاباتدر  انـتـخــــــابات

نامزد های انتخاباتی بر اساس چه معیاری سنجیده می شوند؟
میزان رد یا تایپید صالحیت کاندیدا ها چه می باشد؟

خانمحاجمحمدی
دبیرواحدخواهراندانشگاهتربیتدبیرشهیدرجایی
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بــا نزدیــک شــدن بــه مــاه هــای آخــر ســال و  انتخابــات 
گــر و رقابــی نیــاز جــدی  1400، برگــزاری انتخابــات پرشــور، فرا
ــیایس و  ــارهای س ــیل و فش ــکات داخ از مش ــور  ــرای عب ب ــور  کش
ــراتژیک  ــدون اس ــای م ــه ه ــرح برنام ــا ط ــاریج ب ــادی خ اقتص

ــت. ــدت اس ــاه م ــدت و کوت ــد م بلن
ریاســت  انتخابــات  قانــون  جزئیــات  در  تغیــرات  لــزوم 
بســیاری  دغدغــه  عنــوان  بــه  ششــم  مجلــس  در  جمهــوری 
ــس  ــن مجل ــای آغازی ــه  ه ــود و در هفت ــرح ب ــدگان مط از ناین
هفتــم نــز توســط تعــدادی از ناینــدگان مجلــس پیگــری 
شــد امــا بــه دلیــل مطــرح شــدن قانــون جامــع انتخابــات 
قوانــن  در  موجــود  نواقــص  و  ماند،حساســیت  مســکوت 
موجــب  پیــش  ســال   ۳۵ یعــین   ۵/۴/۱۳۶۴ مصــوب  اولیــه 
ــار  ــن ب ــرای اول ــرح ب ــن ط ای ــری در  ــاح و بازنگ ــه اص ب ــاز  ــد نی ش
بیشــر احســاس شــود لکــن بــرای رفــع ایــن نواقــص نیــاز اســت 
اصاحــات بــه دقــت بــرریس و قوانیــین تنظیــم شــوند کــه خــا 
ــته  ــرایی داش ــت اج از آن قابلی ــر  ــم ت ــد و مه ــر کن ــل را پ ــای قب ه
باشــد.اما نکتــه ای کــه بایــد بــه آن اشــاره داشــت ایــن اســت کــه 
تغیــرات حاصلــه منافــایت بــا قانــون اســایس نــدارد چــرا کــه در 
قانــون اســایس تنهــا شــرایط کیل و عمــویم ذکــر میشــود و بــرای 
ــه  ــود ک ــه ش ــنجش ارائ ــل س ــای قاب ــد معیاره ــرایط بای ــن ش ای

ــت. ــر اس ــام پذی ــادی انج ــن ع ــا در قوان ــن معیاره ــه ای ارائ
سـال  مـاه  مـرداد  در  انتخابـات  از  قبـل  مـاه  چندیـن  امـا 
اصاحـات شـرایط نامزدهـای ریاسـت جمهـوری   جـاری خـر 
صحـن علـین پارملـان  تـب وتـایب بـه وجـود اورد، طـریح کـه در 
بـه  آن  جزئیـات  بـرریس  منظـور  بـه  و  شـد  وصـول  اعـام 
کمیسـیون شـوراها وامـور داخـیل مجلس ارجاع داده شـد و در 
هنایـت در صحـن علـین مجلـس بـا اخـذ۱۶۰ رای موافـق کلیات 

انجـام  پیشـن  قانـون  در  اصاحـایت   ، کردنـد  تصویـب  را  آن 
مـوارد  بـریخ  در  کـه  اسـت  شـده  افـزوده  آن  بـه  تکمله هـایی  و 
یک از  طـرح حـا اشـکاالیت بـه آن وارده شـده و بـرریس مـوادی از 
آن اسـت دوری از اهبـام و اجـال کـه از ویـژیگ هـا و مولفـه هـای 

نشـده. رعایـت  اسـت  نویـیس  قانـون  و  قانـون  اصـیل 
طــرح  ایــن  در  غرکارشــنایس  و   ناپختــه  مــوارد  کنــار  در 
بــه ظرفیت هــای  انتخابــات  ضــرورت توجــه نامزدهــای  بــر 
ــیایس«  ــل س ــده و »رج ــد ش کی ــری تا ــرایف گ ــیل ، دوری از اش داخ

بازتعریــف شــده اســت
گــر بخواهیــم کمــی دقیــق بشــویم بایــد ببینیــم چقــدر  ا
ســاده زیســی بــا زنــدیگ و بــاور رجــل ســیایس مــان آمیختــه 
را نداشــته  اشــرایف گــری  از  اجتنــاب  شــده اســت کــه انتظــار 
اســت بگوئیــم ایــن واژه، واژه ای  باشــیم؟  شــاید اصــا هبــر 
متناجــس اســت بــا مســئوالنان یاصرفــا ماننــد واژه »انقــایب« 

بــه عنصــری تبدیــل گشــته کــه تنهــا آن را یــدک میکشــند؟ 
رجــل  معــین  درواقــع  برمیگردیــم  رجــل  واژه  خــود  بــه 
گســره  قبــیل  قانــون  بــه  نســبت  جدیــد  طــرح  در  ســیایس 
وســیع تری دارد و بــه نظــر مرســد بــا تکیــه بــر اصــل 115 قانــون 
ــرده ای  ــف گس ــم، طی ــریخ مفاهی ــفافیت در ب ــا ش ــایس و ب اس
ــت  ــام اس ــت ن ــان ثب ــه ه ــات ک ــر انتخاب ــن فیل ــراد از اول اف از 
ــر  ایــن رقابــت مشــخص ت عبــور نمــی کننــد و دایــره حضــور در 
میشــود. اهبــام و اشــکال دیگــر ایــن اصــاح در اهبــام در معنــای 
خــود کلمــه رجــل »بــه معــین مــرد« اســت کــه مشــخص نشــده 
ایــن رقابــت انتخابــایت را دارنــد یــا  بانــوان نــز امــکان حضــور در 
ــه  ــن رابط ای ــخین در  ــرح س ــن ط ای ــه در  ــال گرچ ــن ح ــا ای ب ــر  خ
بــه میــان نیامــده امــا بــه گفتــه ســخنگوی شــورای نگهبــان 
ــراز  ــه در اح ــت بلک ــام نیس ــت ن ــکیل در ثب ــه مش اینک ــر  ــین ب مب

اصالح قانون انتخابات،اصالح قانون انتخابات،
ضرورت فراموش شده دموکراسی در کشورضرورت فراموش شده دموکراسی در کشور

طرح جدید مجلس چه چیزی را دنبال می کند؟ 
تغیپیرات بنیادین یا یاز تعریف کلیشه ها؟

خانمخسروی
قائممقامواحدخواهراندانشگاهتربیتدبیرشهیدرجایی
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صاحیــت هــا و توانــایی هاســت، بایــد پرســید چــرا زمــاین کــه 
ســخن از برابــری بــه میان یم آید شــعار تســاوری بن مــرد و زن 
مطــرح اســت و زمــاین کــه پــای ارکان ســیایس بــه میــان یم آیــد 
بــا وجــود توانمنــدی هــای اثبــات شــده بانــوان کنــار گذاشــته 
میشــوند؟ کــا اینکــه رهــر معظــم انقــاب میفرماینــد: از 
نظــر اســام، میــدان فّعالیــت و تــاش علمــی و اقتصــادی و 
گــر کــیس بــا اســتناد بــه  ســیایس بــرای زنــان، کامــًا بــاز اســت ا
بینــش اســایم بخواهــد زن را از کار علمــی محــروم کنــد، از 
تــاش اقتصــادی بــاز دارد، یــا از تــاش ســیایس و اجتاعــی یب 

نصیــب ســازد، بــه خــاف حکــم خــدا عمــل کــرده اســت.
ذهــن  در  مــواد  بــریخ  مــورد  در  کــه  ســواالیت  جملــه  از 
متبــادر میشــود وســیله مــزان و ســنجش بــریخ از ایــن شــرایط 
همچــون مــزان آرمانخــوایه و واقــع گــرایی و مــزان اســتقال 
شــخصیی فــرد و حساســیت بــه انحراف،مشــورت پذیــری در 

افــراد مــورد نظــر اســت
ریاسـت   نامـزد  اسـت  آمـاده  طـرح  ایـن  در  همچنـن   
فرهنـیگ،  هـای  زمینـه  در  را  خـود  مشـاوران  بایـد  جمهـوری 
اجتاعی، سـیایس، اقتصادی، زیر بنـایی و عمراین، بن املللی، 
امنیی و دفاعی رسـاً معریف کند و این شـورای نگهبان اسـت 
را دارد کـه بـا مصاحبـه و آزمـون از مشـاوران و  کـه  ایـن اختیـار 

نامـزد انتخابـایت صاحیـت آنـان را رد و یـا تائیـد کنـد.
ریاســت  انتخابــات  قانــون  و36    35 مــواد  براســاس   
ــرای  ــی ب ــه محدودی ــال 1386 هیچگون ــوب س ــوری مص جمه
نامــزد  یم خواهــد  کــه  شــخیص  مذهــیب  و  علمــی  ســطح 
ریاســت جمهــوری شــود، قیــد نشــده ایــن در حــایل اســت کــه 
شــرط مــدرک تحصیــیل از ســواد خواندن و نوشــن بــه حداقل 
ــرده  ــدا ک ــا پی ــه ارتق ــن اصاحی ای ــد در  ــنایس ارش ــن کارش داش
ــکان  ــایل و ام ــوزش ع ــز آم ک ــدد مرا ــه تع اینک ــارغ از  ــت _ ف اس
ســاده اخــذ مــدارک تحصییل بــدون کیفیــت و صرفا اســمی در 
ایــران اعتبــار مــدارک تحصیــیل را بــه شــدت تــزل داده اســت _ 
ایــن مــاده تنهــا باعــث تقلیــل کار وزارت کشــور در جلــوی گــری 
از هجمــه ثبــت نــام هــای ســخیفی کــه بازتــاب هــای منفــی در 

ــل کار در  ــب تقلی ــته و موج ــاریج داش ــیل و خ ــای داخ ــانه ه رس
بــرریس هــای اولیــه توســط شــورای نگهبــان شــده.اما فایــده و 
ســودش بــرای مــا چیســت؟ آمــاده ایــم بــه اصــاح مــوارد کّمــی 
کتفــا کنیــم یــا بــه دنبــال راه حــیل بــرای رفــع ایــن اشــفته بــازار  ا

ــتیم؟ ــادی هس ــیایس و اقتص س
از دیگـر مـواردی کـه توجـه ویـژه ای را بـه خـود جلـب کرده 
ارائـه برنامه هـای انتخابـایت و بـرریس و تاییـد ثانـوی آن توسـط 
نامزدهـا  ردصاحیـت  یـا  و  تاییـد  جهـت  نگهبـان  شـورای 
نـگاه اول خـوب و مفیـد بـه نظـر مرسـد ویل بـا  اسـت کـه در 
انـدیک تامـل بـه تجربـه هـای بدسـت آمـده بـه یـاد خواهیـم 
مسـئولن  و  انتخابـایت  نامزدهـای  هـای  ضعـف  از  یـی  آورد 
اجـرایی ارائـه برنامـه هـا و قـول هـای پـویچ سـت که بـه مرحله 
عمـل نمرسـد و ضانـی بـرای اجـرای ایـن تعهـدات وجـود 
و  امـور  از  جمهـور  رئیـس  الحـال  یف  بینیـم  نمـی  مگـر  نـدارد. 
وظایـف خـود شـانه خـایل میکنـد و در قعـر دره نارضایـی هـا 

و مشـکات، ملـت خـود را تنهـا گذاشـته اسـت
مرســد   نظــر  بــه  کــه  اســت  آن  تــر  مهــم  همــه  از  امــا 
انتخابــات تــا حــد قابــل توجهــی تضعیــف شــده و شــورای 
ــردیه  ــرریس و نظ ــردم ب ــد م ــه بای ــه ک ــیاری از آنچ ــان بس نگهب

اســت! بــه عهــده گرفتــه  را  یم کردنــد 
گرچــه شــاید گایم در جهــت تغیــر برداشــته  بــه طــور کیل ا
ــم  ــم درمیابی ــم بیاندازی ک ــاع حا ــر اوض ــگایه ب ــر ن گ ــا ا ــم ام ای
ــا  ــیم! تام ــن باش ــوش ب ــرات خ ــن تغی ــه ای ــان ب ــد آنچن نبای
ایــن طنــاب  ایــن هــا یــک ســمت قضیــه اســت، ســر دیگــر 
ــان رأیی  ــت! ه ــت اس ــزان رأی مل ــت، م ــت اس ــت مل ــه دس ب
بــا بصــرت انتخــاب و انداختــه شــود میتوانــد ورق را  گــر  کــه ا
برگردانــد. بــا ایــن حــال نمیتــوان از تاثــر هریــک چشــم پــویش 
گــر در مــواد قانــوین دقــت کایف بــه خــرج داده نشــود  کــرد. ا
مشــکایت بــر روی مشــکات قبــیل اضافــه میشــود و یــا حــی 
ــانه های  ــیایس رس ــای س ــره  برداری ه ــرای هب ــزاری ب ــد اب میتوان
گــر چشــم بســته رأیی انداختــه  اپوزیســیون و معانــد باشــد و ا

ــرود.. . ــرو م ــی ف ــی در تاری ــت مل ــود سرنوش ش
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کنــون بــا گذشــت حــدود یــک دهــه از برگــزاری حاســه ی  ا
و  جمهــوری  ریاســت  دهــم  دوره ی  انتخابــات  میلیــوین   ۴۰
نتیجــه ی آراء و  برابــر  رخدادهــایی کــه بــه علــت ایســتادیگ در 
روندهــای قانــوین، کام مــردم را تلــخ کــرد، انتشــارات مؤسســه ی 
ــب« را  ــه تغّل ــاب »فتن ــایم، کت ــاب اس ــیگ انق ــیش فرهن پژوه
کــه بــه روایت هــایی از مــن و فرامــن فتنــه ی ۸۸ اختصــاص 
روایت هــایی  شــامل  کتــاب  ایــن  اســت.  کــرده  منتشــر  دارد، 
اســت از بیانــات و اقدامــات رهــر انقــاب در جریــان فتنــه ی 
۸۸ کــه یم توانــد الیه هــایی تــازه از واقعیــت را نایــان کــرده و 

ذهن هــا بزدایــد. رســوبات اهبــام و تردیــد دراین بــاره را از 
تاش هــای  گفتــه ای از  ایــن کتــاب شــامل روایت هــای نا
کــره بــا نامزدهــای معــرض و  پیگــر دلســوزان نظــام بــرای مذا
صیانــت از حقّ النّــاس اســت. خاطــرات دکــر عــیل آقامحّمــدی 
کــه بخــیش از مطالــب بازگوشــده و در دســت انتشــار ایشــان در 
ــته  ــک رش ــی از ی ــر دقیق ــت، س ــایم اس ــاب اس ــٔه انق مؤّسس
کــرات کــه بــا خواســت مهنــدس موســوی آغــاز  پیوســته از مذا
بــزریگ کــه بــا وجــود جلــب  و دنبــال شــده را روایــت یم کنــد. کار 
کــز ذیربــط و حــّی نظــر موافــق  همــه همرایه هــا از ســوی مرا
علــل  یــا  تردیدهــا  بــا  رفســنجاین،  هاشــمی  آقــای  مرحــوم 
ســوی مرحســن موســوی بــه بن بســت  از  نامعلــوم دیگــر 

کشــیده شــد.
یادداشــت آقــای علرضــا شــمراین ضمــن ارائــه روایــی 
ــتفهایم،  ــین - اس ــب تبیی ــک قال ــه در ی ــرای فتن ــیل از ماج تحلی
معّظــم  رهــر  نقــش  کــه  اســت  اّطاعــایت  و  اخبــار  حــاوی 
بــه  انقــاب را در مهــار فتنــه به طــور مســتند )بــا ارجــاع مکــّرر 
اعضــای دفــر  گفته هــای مقامــات مســئول کشــور، بــریخ از 
رهــری، چهره هــای ســیایس هــوادار نامزدهــا و...( بــه نایــش 

یم گــذارد.
مصاحبــه بــا آقــای حمید پارســانیا روایــت منتشرنشــده ای 
ــن از  ــد ت ــه چن ــر ۱۳۸۸ ک ــر ت ــژه در اواخ ــدار وی ــک دی ــت از ی اس
نخبــگان و فضــای حــوزوی بــه حضــور رهــر انقــاب رســیده 

و دربــاره مســائل عمــده جــاری در کشــور صمیانــه و یب پــرده 
ــته اند. ــنود نشس ــه گفت وش ــان ب ــا ایش ب

روایت هــای آقایــان غامحســن محســین اژه ای و ســّید 
مهــدی خامــویش کــه از دو موضــع مختلــف بــا نامزدهــای 
کرده انــد،  شــّفاف  کــره  مذا انتخابــات  نتایــج  بــه  معــرض 
بــه  آهنــا  نگــرش  مــورد  در  جالب توّجــه  اّطاعــایت  حامــل 
آن، ســطح تحلیــل و زاویــه دیــد آهنــا در  از  انتخابــات و فراتــر 
تصمیمهــایی اســت کــه در رابطــه بــا مســائل پــس از آن گرفتــه 

نگرفته انــد. یــا 
دو روایــت از دو خطبــه نــاز جمعــه رهــر انقــاب در ســال 
یــک  جریــان  در  ایشــان  مواضــع  مهم تریــن  بازخــواین   ۸۸
ــت های  ــیِن سیاس ــاین دی ــه مب ــگایه ب ــیایس و ن ــاد س ــران ح بح
ایشــان اســت. آقــای مصطفــی غّفــاری زمینه هــا و پیامدهــای 
 ۲۰ خطبــه  روایــت  و  شــکافته  را  خــرداد   ۲۹ خطبــه  تحلیــیل 
ــش  ــا خوان ــده، ب ــه ش ــات آن توّج ــه جزئّی ب ــر  ــه کم ــور ک هشری
تحلیــیل آقــای رحیم پــور ازغــدی ریشــه های تفّکــر و مدیرّیــت 
ســیایس حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در فتنــه را روشــن یم کند.
بخــش اصــیل کتــاب، پنــج روایــت از  آخریــن مطلــب در 
منتقــد  کــه  مخاطبــاین  بــا  اســت  انقــاب  رهــر  کنش هــای 
رفتــار  و  گفتــار  بوده انــد.   ۸۸ فتنــه  جریــان  در  نظــام  رفتــار 
ایــن مواضــع کــه بــه قلــم آقــای حســن هشســواری  ایشــان در 
ــه کار  ــه ب ــت ک ــی اس ــا و دقایق ــاوی ظرافت ه ــده، ح ــت ش روای
تکاپــوی نظــام بــرای  تحلیلگــران خواهــد آمــد و ابعــادی از 

فتنــه را رونــایی یم کنــد. مهــار 
بخــش پیوســت، روایــت مــن بیانــات حضــرت آیــت هللا 
رخــداد  از  بعــد  و  حــن  قبــل،   ،۸۸ فتنــه  دربــاره  خامنــه ای 
اســاس موضــوع  آن اســت. ایــن بیانــات بــا دســته بندی بــر 
ــده و  ــب ش ــل مرّت ــج فص ــز در پن ــاین ن ــر زم ــب، از نظ و مخاط
کله اصــیل تحلیــل  ترکیــب بــا قطعــایت منتشرنشــده، شــا در 
بــر  در  فتنــه  ماجــرای  درشــت  و  ریــز  دربــاره  را  معّظمٌ لــه 

یم گرنــد.
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