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دو  شاهدکه  خود نزدیک می شوددر حالی به پایان  44آخرین ماه از سال 

ثیر بسزایی در تاریخ خواهیم بود که تأدر این برهه از زمان رویداد مهم 

شورای  مجلس"انتخابات یکی  ،مهم دو رویداد آن و کشورمان خواهد داشت

 .می باشد  "یس خبرگان رهبرمجل" دیگری و "اسالمی

از جمله مواردی است که  «لحصا فردانتخاب »و  «حضور حداکثری»لفه دو مؤ

برای آن برنامه  د ونای داشته باش باید اذهان عمومی جامعه بدان توجه ویژه

 د.نریزی نمای

در واقع جواب  ،یق های رأجای تردیدی نیست که حضور حداکثری پای صندو

تجدید پیمانی دوباره با  وبه نظام مقدس انقالب اسالمی خواهد بود  «آری»

با امام بیعت  : به تعبیر مقام معظم رهبری و است آرمانهای امام خمینی

به طور  راهمگان  محسوب می شود، لذا رسول اهلل بیعت با خمینی

 ی حاضر شوند.أمطلق توصیه می نمایند که به پای صندوق های ر

 ت داخلی و همچنینمردم با انتخاب فرد مورد نظر در واقع سیاساز طرفی 

دی که از بنابراین انتخاب فر ؛د زدنخارجی خود را رقم خواهچگونگی سیاست 

مصالح و منافع کشور فنا  رو ددشمن نهراسد و خود را سپر مشکالت کشور کند 

و به جاست که به چنین فردی اصلح و محرم نظام و مردم است در واقع شود 

مه ی ما توصیه می نمایند که مواظب فرموده امام راحل توجه نماییم که به ه

انقالب را  دست نااهالن و نامحرمان نیفتد که خدای نکرده باشیم که انقالب به

 .به دشمن بفروشند 

ید انتخاب فرد اصلح ام با گیر و بنابراین بر همه ما واجب است تا با حضور چشم

 یرهبرپشت سر گونه بصیرت حضوری با  و دشمن را به یاس تبدیل نماییم

ب را حکم و راسخ بایستیم تا این انقالم "ای امام خامنه آیت اهلل حضرت"

 برسانیم. هبه صاحب اصلی آن حضرت ولی عصر ارواحنا فدا
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حق مردم  فقط در نظام اسالمی،انتخابات 

بلکه به عنوان یک واجب عینی وظیفه  ،نیست

  همه است که باید به آن عمل نمود.

امام خمینی)ره( در این باره چنین می 

سلمین در امروز سرنوشت اسالم و م فرمایند:

، به دست ملت است یران و سرنوشت کشور ماا

 اهمال کنند، و اگر مسامحه کنند در این امر،

لیت متوجه خود آن ئومس ،ی ندهندأنروند و ر

 (.6ص، 02ج ،)صحیفه نور ....ها است عیناً
 

پایه انتخابات  بر ایران اسالمی، کشور ما،

و همه کسانی که کاندید  مردمی است،

پس از احراز شرایط  ،نمایندگی مجلس هستند

همگی بالقوه  یید نهایی شورای نگهبان،أو ت

اما این مردم هستند که با  نماینده اند،

به بالفعل  ،انتخاب صحیح شناخت اصلح و

اینده ای نم، شدن یک نماینده کمک می کنند

که قرار است مدت چهار سال برکرسی مجلس 

از آنجا  نشسته و برای آنان قانون گذاری کند.

 که برخی مردم با کاربرد اصلح آشنا نیستند،

گاهی ممکن است فردی را راهی مجلس کنند 

که در طول چهار سال نمایندگی وی فقط 

آرزوی پایان یافتن نمایندگی او را داشته 

 ن توجه به وظایف یک نماینده،بدو زیرا ؛باشند

 فردی ناشایست را راهی خانه ملت کرده اند.

در جایی که دشمن به هنگام  

ابتدا با ایجاد هرج و مرج  انتخابات،

و جنگ روانی مانع از حضور مردم 

در انتخابات می شود و سپس می 

 ،های مقام و مالکوشد با وعده

آن  عده ای را راهی مجلس کند و

این مردم  را به دست بگیرد،

 هستند که  با بصیرت افزایی خود،

به شناخت و انتخاب فرد اصلح 

 کمک می کنند.

 ،یکی از کلیدی ترین واژه ها

 و عمل بر «اصلح» شناخت کلمه

ه قرآنی که این کلم طبق آن است.

به معنای الیق تر و سزاوار تر 

مبنای  به عنوان یک اصل، ،است

 بسیاری از حقایق واقع می شود،

اما برای شناخت فرد اصلح چه باید 

 کرد؟!!!

 

 



 

 
4 

س
ت نرگ

ضر
ت ح

ب، پایگاه مقاوم
بسیج طال


/سال چهارم/ شماره سیزدهم

 

 

 

  

زیرا چنین فردی اگر حقیقتی را  ؛شجاع بودن فرد -3

شجاعانه آن را بیان می کند  شناخت و با قانون آشنا بود،

 و به خاطر ترس از دست دادن جان و مال و موقعیت،

 قانون و حقیقت و حقوق مردم را زیر پا نمی گذارد.

برگزید که بعد از نشستن بر مسند باید افرادی را 

مسئولیت، خود را سپر بالی مشکالت کشور قرار دهند و 

فانی در خدمات و مصالح و منافع عمومی مردم باشند و 

ضمن آنکه کشور را به دشمن نمی فروشند، مصالح ملی 

رهبر معظم . )را به دلیل رودربایستی زیر پا نمی گذارند

 (31/01/44 ،انقالب

اگر  به عنوان مثال؛ آشنایی با وظایف نمایندگان است. های شناخت اصلح، هبنابراین یکی از را

به راحتی می تواند  شخص بداند که وظیفه نمایندگان قانون گذاری است نه اجرای قانون،

گذاشته و کاندیدی که عده ای را دور خود جمع کرده و به آنان وعده اشتغال می دهد را کنار 

وظیفه ی نمایندگان را نمی داند که در  چرا که چنین فردی یا؛ به انتخاب اصلح کمک کند

این صورت کسی که با وظایف نماینده آشنا نیست چطور قرار است نماینده مردم باشد، و یا از 

طرف دیگر با اینکه وظایف نمایندگان را می داند با وعده دروغین به دنبال پیشبرد اهداف خود 

فرمایش مقام معظم رهبری در این باره  می باشد و سنگ بنای خود را از ابتدا کج نهاده است.

مبادا کسانی به مجلس بروند که گیرنده آن ها منتظر فرستنده قوی آمریکا و  چنین است:

 (66/01/02این ها به زبان دیگر در داخل ملت تکرار کنند.) غرب باشد و هر چه آن ها بگویند،

 

مجلس جاایی  ؛قدرت بیان -2

 اسااات کاااه زباااان نمایناااده،

ین وسیله برای احیای ترآمدکار

 حقوق مردم می باشد.

 

من نسبت به  بهترین کیست؟ خط مشی مقام معظم رهبری در این باره چنین است: -0

بهترین آن  شاخصه هایی وجود دارد، اما هیچ گونه نظری ابراز نمی کنم، «شخص»

از  با مردم یگانه و صمیمی باشد، درد مردم را بداند، کسی است که درد کشور را بفهمد،

آفت بزرگ ما اشرافی گری و تجمل  به دنبال اشرافی گری خود نباشد، فساد دور باشد،

 (66/2/22پرستی است....)
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شناخت اطرافیان و چگونگی رفتار 

 آنان با مخالفان نیز کمک بزرگی در

زیرا هم نشینان و  این راستا است،

اطرافیان یک فرد نشانه خوبی برای 

شناخت او هستند که با نوع برخورد و 

سعه یا ضیق صبر خود به شناخت او 

 کمک می کنند.

از آنجا که تبلیغات و سخنرانی های 

از انتخابات برپا  انتخابات همیشه قبل

این مولفه نیز کمک شایانی در  است،

آنها می توان به خط  پی دارد زیرا در

مشی و قدرت و شجاعت و صداقت 

 یک نماینده پی برد.

 

پایان رسانده و آیا اصال مردم بدانند که وظایفی را که قبال به عهده داشته چطور به  -4

 انجام آن ها متعهد و صادق بوده است یا نه! وظایف محوله را به پایان رسانده و در

 

چرا ؛ داشتن تخصص کافی -1

که عدم تخصص یک نماینده 

مثل این است که یک بیمار 

نیازمند به جراحی قلبی را برای 

عمومی معالجه نزد یک پزشک 

می  پیامبر اکرم ببریم.

هر کس خود را بر  فرمایند:

قومی مقدم بدارد در حالی که 

بداند در بین آن ملت فاضل تر 

آن شخص به  از او وجود دارد،

خدا و رسول و جمیع مسلمین 

  خیانت کرده است.

 ( 240ص ،6)الغدیر،ج

 

هوری در پایان الزم است این نکته را از فرمایشات بنیان گذار جم

انتخابات یک محکی هم برای خودتان است که  اسالمی یادآور شویم:

برای خودتان یا برای  ببینید آیا می خواهید انتخاب اصلح بکنید،

 اگر برای خودتان باشد شیطانی است... اسالم؟

 (.046ص، 06)صحیفه امام ج
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 رو پیش را رهبری خبرگان پنجم و اسالمی شورای مجلس دهم مهم انتخابات دو 0344 اسفندماه 1

 دشمن که زمانی در صحنه، در مردم حداکثری حضور و سالم انتخابات برگزاری وجود، این با. داریم

 و مردم خواست کند، وارد خللی انقالب کشتی حرکت در تا شده حاضر صحنه در خود توان تمام با

 و مسئوالن مردم، مقصود، این به رسیدن برای. باشد می ایران اسالمی جمهوری نظام مسئولین

 صورت در که دارند وظایفی سیاسی جریانات و احزاب و انتخابات برگزاری اندرکاران دست و مجریان

. بود خواهیم کارآمد و شایسته افراد انتخاب و حداکثری و پرشور انتخابات برگزاری شاهد آنها به عمل

 :پردازیم می انتخابات در دخیل عناصر این از یک هر وظایف بررسی به ترتیب به

 

 نظام ارکان تقویت و پرشور انتخابات یک برگزاری برای الزم شرط مردم حضور که نیست شکی

 با و صحنه در حضور انتخابات، در مردم وظیفه اولین بنابراین،. باشد می ایران اسالمی جمهوری

 در. باشد می خود نظر مورد نماینده انتخاب و صحنه در حداکثری حضور زمانی، موقعیت به توجه

 زیرا کند؛ می پیدا نیز قانونی وجوب شرعی، وجوب بر عالوه انتخابات در مردم حداکثری حضور واقع،

 کند می ایجاب مردم منتخب نماینده یا و مردم سوی از آن اجرای حسن بر نظارت و قوانین اجرای

 و خود سرنوشت تعیین برای که کند می حکم عقل دیگر، سوی از. یابند حضور صحنه در مردم که

 حضور قدم، اولین نیز امور این در شدن سهیم برای. باشیم سهیم آن اداره در خود کشور و جامعه

 حل و امور اداره برای الزم قوانین بتواند تا باشد می نماینده انتخاب در دخالت و صحنه در یافتن

 اعتراض حق نکنیم، عمل خود وظیفه این به که صورتی در. نماید تدوین و تهیه را جامعه مشکالت

 در مردم حضور برای کشورها از برخی در چند هر. داشت نخواهیم را جامعه در موجود مشکالت به

 می شهروندی امتیازات برخی از محرومیت باعث حضور عدم و بوده قانونی اجبار انتخابات صحنه

 . شود

 

 حداکثری حضور. ۱-۱
 

 ردمـم -۱
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 و سیاسی بلوغ به توجه با دوم مرتبه در

 که رود می انتظار ما، کشور مردم بصیرت

 به خود نظر مورد نماینده انتخاب در مردم

 مختلف نامزدهای میان از احساسات از دور

 شاخص با که را نامزدی آن کننده، شرکت

 باشد سازگار ملی و انقالبی اسالمی، های

 در که کسانی تمام قطعاً. نمایند انتخاب

 از شده اعالم نهایی لیست)انتخابات عرصه

 می بهم حضور( نگهبان شورای سوی

 توانایی و شده صالحیت تأیید رسانند

 این همه ولی دارند، را عرصه این در حضور

 و کارآمدی و ها توانایی لحاظ از افراد

 . باشند نمی اندازه یک در تعهد و تخصص
 

 

 طرفداران دیگر سوی از و باشند می انتخابات مجری کشور وزارت و مستقر دولت اینکه به توجه با

 همیشه باشند، می انتخابات عرصه در فعال سیاسی جریانات و احزاب دارای آنها حامیان و دولت

 عرصه این در خود طرفداران و حامیان از انتخابات مجریان که است داشته وجود ها شائبه این هم

 گذشته، انتخابات در دولت از حمایت بخاطر که دارند انتظار برخی حتی و کرد خواهند حمایت

 در مخصوصاً انتخابات مجریان که کندمی ایجاب شائبه این. نمایند حمایت آنها از انتخابات مجریان

 دور به و آرام انتخابات برگزاری به و نموده رعایت را خود طرفیبی دورافتاده مناطق و هاشهرستان

 زیر و کشور وزارت به مربوط که نکته چند به توجه خصوص، این در. نمایند کمک تنش از

 :است ضروری است، آن های مجموعه
 

 مهم نکته انتخابات نتایج از همه تمکین

 آنجا از زیرا دارد؛ توجه جای که است دیگری

 مختلف نامزدهای میان از انتخاب امر در که

 نامزدها، زیاد تعداد به توجه با حوزه هر در

 از بعد روند، می کنار رقابت دور از زیادی عده

 به مردم و افراد این همه بایستی انتخابات

 جامعه مشکالت تا کنند کمک منتخب نامزد

 یک به تبدیل انتخابات خود اینکه نه شود حل

 به اعتراضی هم اگر. شود نظام برای معضل

 باشد داشته وجود انتخابات بحث در موضوعی

 شده بینی پیش امر این برای قانونی های راه

 دشمن جاده در افتادن راه، این از خروج که

 . بود خواهد
 

 . انتخاب اصلح2-۱
 

 . تمکين نتایج انتخابات3-۱
 

 کشور وزارت. ۱-2
 

 انتخابات برگزارکنندگان و مسئولين -2
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 و خاص فرد یک از حمایت از بایستی ها فرمانداری و ها استانداری در انتخابات اجرایی عوامل 

 . بپرهیزند دولت به منتسب خاص جریان و حزب یک از یا و خاص جریان یک از نامزدی یا

 خاص سیاسی جریان یا و خاص فرد اختیار در نباید دولتی معنوی و مادی سرمایه و امکانات 

 . گیرد قرار دولت به منتسب

 یا و دولت توسط فرهنگی و امنیتی سیاسی، مالحضات با که انتخابات جامع قانون رعایت 

 موارد دیگر از شود، می تهیه مصلحت تشخیص مجمع یا و اسالمی شورای مجلس نمایندگان

 . باشد می کشور در سالم و پرشور انتخابات برگزاری برای موردنیاز

 

 نهادهای جمله از هم نگهبان شورای

. باشد می انتخابات برگزاری امر در دخیل

 در کننده نام ثبت افراد صالحیت تأیید

 انتخابات، اجرای بر نظارت انتخابات،

 شکایات و انتخاباتی تخلفات به رسیدگی

 تأیید و انتخابات برگزاری خصوص در

 وظایف جمله از انتخابات برگزاری صحت

 . باشد می نگهبان شورای

 

 رابط ساختاری لحاظ از سیاسی جریانات و احزاب

 و ها خواست و بوده سیاسی نظام و مردم بین

 سیاسی نظام به پاالیش از بعد را مردم مشکالت

 طرح وسیله به نیز سیاسی نظام. کند می منتقل

 برنامه و داده جواب هاخواست این به قوانین و ها

 اگر.  دهد می ارائه مردم مشکالت حل برای هایی

 شده ارائه های حل راه و قوانین و ها برنامه این

 واقع مردم قبول مورد و کرده حل را مشکالت

 جایگاه رفتن باال و نظام تقویت موجب شد،

 در موضوع این در فعال سیاسی جریانات و احزاب

 عالوه صورت این غیر در. شد خواهد مردم میان

 آن جایگاه سیاسی، نظام به مردم اعتمادی بی بر

 افول مردم بین در هم سیاسی جریانات و احزاب

 .کرد خواهد

  سيـاسی جـریـانات و احـزاب -3 نگهبان شورای. 2-2
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 و ارزشی اصول رعایت قانون، به بندی پای

 اسالمی، قانون چهارچوب در فعالیت اخالقی،

 و سیاسی نظام های پایه تقویت برای تالش

 انتخابات زمان در مخصوصاً اسالمی انقالب

 آرامش حفظ مردم، به امور این آموزش موجب

 استفاده سوء از جلوگیری و عمومی امنیت و

 سیاسی جریانات و احزاب. شد خواهد دشمن

 خود قانونی و ذاتی وجودی، فلسفه از خارج که

 و نکنند رعایت را خود قانونی و تأسیسی اصول

 تقویت جای به انتخابات زمان در بخصوص

 یا و نمایند فعالیت آن علیه بر سیاسی نظام

 مردمی، های پشتوانه و حمایت جای به اینکه

 قرار خود کار مبنای را خارجی هایحمایت

 و شکسته را ملی یکپارچگی و وحدت دهند،

 . انداخت خواهند خطر به را عمومی امنیت

 

 و ها قول به بایستی سیاسی جریانات و احزاب

 می مردم به انتخابات زمان در که هایی وعده

 بر و بندند می مردم با که پیمانهایی و دهند

 پشتیبانی و حمایت و اعتماد اساس این

 دوران طول در آورند، می بدست را مردمی

 آنها به عمل جهت در و داشته نظر در خدمت

 تداوم قدرت، در حضور تداوم نمایند، تالش

 وظایف به عمل و مردم، اعتماد و حمایت

 را تعهدات به عمل خود، اخالقی و شرعی

 حمایت صورت این غیر در. دارد می واجب

 اعتمادی بی موجب و داده دست از را مردمی

 . شد خواهد سیاسی نظام به مردم

 

 از نتایج اعالم و انتخابات برگزاری از بعد

 و احزاب قانونی، و رسمی مراجع سوی

 قبول را آن بایستی سیاسی جریانات

 را آن اعتراض داشتن صورت در و کرده

 پیگیری قانونی و رسمی مراجع طریق از

 تقویت و سیاسی نظام به اعتماد نموده

 و بدهند آموزش مردم به را آن هایپایه

 غیر راهی به اعتراضات پیگیری که بدانند

 از هاآن خروج بر عالوه قانونی، هایراه از

 آینده در انتخاباتی، رقابت قانونی مسیر

 و اجتماعی گسست و شکاف موجبات

 اجتماعی، یکپارچگی و وحدت شکست

 خطر به و نظام به مردم اعتمادیبی

 . شد خواهد ملی امنیت افتادن
 

 اگر سیاسی جریانات و احزاب بنابراین

 در و گرفته شکل قانون چهارچوب در

 کسب یعنی خود ذاتی وظایف جهت

 با مردم و جامعه مشکالت حل و قدرت

 فعالیت مردمی پشتیبانی و حمایت

 اجرای و قانون به پایبندی به و نموده

 قانونی مجاری از امور پیگیری و آن

 و سالم انتخاباتی شاهد باشند، وفادار

 . بود خواهیم پرشور
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 توسط رهبر انتخابِ معیارهاى چنینهم وظایف خبرگـان رهبـری

 آمده صدوهفتمیک اصل در خبرگانمجلس

 فقهاى همه درباره رهبرى خبرگان :است

 و پنجم اصول در مذکور شرایط واجد

 کنند،مى مشورت و بررسى صدونهم،یک

 و احکام به اعلم را آنان از یکى هرگاه

 اجتماعى و سیاسى مسائل یا فقهى موضوعات

 برجستگى واجد یا عامه مقبولیت داراى یا

 اصل در مذکور صفات از یکى در خاص

 رهبرى به را او دهند، تشخیص صدونهمیک

 از یکى صورت، این غیر در و کنندمى انتخاب

 معرفى و انتخاب رهبر عنوان به را آنان

 .نمایندمى

 

 که است ایران اسالمی جمهوری سیاسى نظام در ابتکارى نهادهاى ازخبرگان رهبری  مجلس

 چون و ،شد مطرح اساسى حقوق در اسالمى، جمهورى اساسىِقانون تدوین با بار اوّلین براى

 در که رو آن از است؛ دیگر نهادهاى از «فراتر» کند، مى گیرى تصمیم کشور، مقام باالترین درباره

 نظام حفظ براى «موقعیت ترینحساس» در کند،مى نقش ایفاى رهبرى، فقدانِ حسّاس لحظات

 دارد؛ «حکومت مشروعیّت» در اىویژه جایگاه دارد، عهده بر را رهبر تعیین که جهت بدان است؛

 و( فقهى) دینى عمیقِ دانش از باید کشور، سراسر از ملّت برگزیدگان منزله به چون باالخره و

 محسوب می شوند. امّت فرزانگان از نهادى باشند، برخوردار اجتماعى و سیاسى قوى بینش

 آن، فعّال حضور ولى نیست، محسوس کشور، خُرد هاىفعالیت در چند هر خبرگان مجلسِ نقش

 نظام در رهبرى خأل بحران از مجلس، این. است نظام صیانتِ جهت در بخشى اطمینان پشتوانه

 از. کندمى تأمین را نظام سالمت کشور، اداره شیوه بر اشهوشمندانه نگاه و کندمى گیرىپیش

 دیگر طرف از و دارد اِشراف ،«امروز رهبرى» تدبیرِ و شجاعت فقاهت، عدالت، بر سو یک

 .است «فردا رهبرى» اندیشه در هوشیارانه،

 

 ررهبـانتخاب  -۱

 وظیفه را رهبرى تعیین اساسى،قانون در

 011 اصل. است دانسته خبرگانمجلس

 رهبر و تقلید قدرعالى مرجع از پس :گویدمى

 گذاربنیان و اسالم جهانى انقالب کبیر

 اهلل آیة حضرت ایران، اسالمى جمهورى

 اکثریت طرف از که خمینى امام العظمى

 و شناخته رهبرى و مرجعیت به مردم، قاطع

 خبرگان عهده به رهبر تعیین شدند، پذیرفته

 .است مردم منتخب
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 استمرار» به امر، ولىِّ «رهبرى تداوم»

 با و دارد بستگى وى «شایستگى و صالحیت

 رهبرى، براى الزم شرایطِ از یک هر فقدانِ

 از برخى البته. رودمى بین از آن مشروعیّت

 در شرایط این که دارند عقیده اسالمى فِرق

 والیت، تحقق از پس و است نیاز مورد آغاز

 در خللى ظلم، و فسق قبیل از عاملى هیچ

 تواننمى و آوردنمى پدید حاکم مشروعیت

 هم بر را امامت و خالفت عقد وسیله بدین

 انحراف هرگونه کرددبا عزل را حاکم و زده

 قهرى صورت به شخص عملى، یا فکرى

 عدم به مردم کهآن از پیش و است معزول

 ساقط خودبه خود دهند، رأى وى صالحیّت

 از را قدرت باید هم مردم البته و شودمى

 .بگیرند  او دست

 جهت در که مردم عام نظارتِ: دارد وجود رهبرى بر نظارت نوع دو اسالمى، جامعه در

. گیردمى انجام «منکر از نهى و معروف به امر» و «المسلمین الئمة النصیحة» نقش ایفاى

. دارد «حقوقى» پشتوانه و گرددمى اِعمال خاصّى نهاد توسط که نهادینه نظارت دیگر، نوع

 بلکه شود،نمى اکتفا پیدا هاىگیرىموضع و آشکار وقایعِ ارزیابى به صرفاً نظارت، این در

 .بخواهد پاسخ مسئول مقام از تواندمى و داشته تفحّص حقّ

 

 برکنارى مورد سه در اساسىقانون در

 :است شده بینىپیش رهبرى

 رهبرى؛ وظایف انجام از ناتوانى-0

 رهبرى؛ شرایط از یکى دادن دست از -2

 .آغاز از شرایط از یکى فقدان کشف -3

 اساسى،قانون موارد، این از یک هر در

 مجلس عهده بر را تصمیم و تشخیص

 :گویدمى 000 اصل. است نهاده خبرگان

 خود قانونى وظایف انجام از رهبر هرگاه

 مذکور شرایط از یکى فاقد یا شود، ناتوان

 یا گردد، صدونهمویک پنجم اصول در

 شرایط از بعضى فاقد آغاز از شود معلوم

. شد خواهد برکنار خود مقام از است، بوده

 مذکور خبرگان عهده به امر، این تشخیص

 .باشدمى صدوهشتمیک اصل در

 

 ررهبـعـزل  -2

 ررهبـنظـارت  -3
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 تشریفات جزایى، نظر از. است «سیاسى» و «جزایى» مسئولیت دو داراى رهبرى اسالمى، نظام در

 شده تصریح اساسىقانون صدوهفتمیک اصل در و ندارد وجود دادگاه در او اتهامات بررسى براى خاصى

 سایر مانند او تخلفات به رسیدگى لذا. «است مساوى کشور افراد سایر با قوانین برابر در رهبر» که

 قضایى مصونیت نوعى از جمهور رئیس آمریکا، مانند کشورها برخى در کهحالى در. است شهروندان

 کنگره ابتدا بلکه کند، رسیدگى تواندنمى عادى دادگاه ارتشا، قبیل از جرایمى باره در و است برخوردار

 رئیس محکومیّتِ به رأى براى و شودمى مطرح سنا مجلس در پرونده سپس و پردازدمى موضوع به

 .است الزم سناتورها سوم دو رأى جمهور،

 

 و آنها انتخاب کیفیّت خبرگان، شرایط و تعداد به مربوط قانون :اساسى قانون 016 اصل مطابق

 نگهبان، شوراى اوّلین فقهاى وسیله به باید دوره، نخستین براى آنان، جلسات داخلى نامهآیین

 پس، آن از. برسد انقالب رهبر نهایى تصویب به و شود تصویب آنان، آراى اکثریّت با و تهیّه

 در خبرگان، وظایف به مربوط مقرّرات سایر تصویب و قانون این در نظر تجدید و تغییر هرگونه

 .است آنان خود صالحیّت

 

 اسالمى، جمهورى در این بر عالوه

 رهبرى بر نظارت دارعهده خبرگانمجلس

 اساسىقانون 000 اصل از مستفاد که. است

 وظایف انجام از رهبر ناتوانى تشخیص :است

 عهده بر شرایط از یکى فقدان یا خود قانونى

 خبرگان زیرا. است خبرگان مجلس

 - دارد عهده بر را «رهبر عزل» مسئولیت

 توانایى بر نظارت آن الزمه پس -000 اصل

 البته و. است آن شرایط استمرار و رهبرى

 .نیست مطلقه والیت با تضاد در نظارت، این

 

 در مستقیم، طوربه که عملى هر انجام

 باشد، مؤثر خبرگان، مجلس هدف تأمین

 انجام و است مجلس این اصلى وظیفه

 هدف تأمین آن، مستقیم اثر که اَعمالى

. گرددمى تلقّى فرعى وظیفه نباشد، مزبور

 وظایف نهایى نتیجه که است بدیهى

 خواهد اصلى وظایف اجراى حُسن جنبى،

 وضع خبرگان، مجلس فرعى وظایف از. بود

 به رسیدگى و مجلس این به مربوط قوانین

 .است مجلس این ساالنه بودجه

 

 آنها تفسير و خبرگان مجلس قوانين وضع -4
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 مرجع باید قانون، هر وضع مرجع

 قانون واضعِ زیرا باشد؛ نیز آن تفسیر

 اساس، این بر. است آگاه خود مراد به

 مجلس داخلى نامهآیین 41 مادّه

 تفسیر: »که کرده مقرّر خبرگان،

 داخلى نامهآیین و انتخابات قانون

 با ابهام، موارد در خبرگان، مجلس

 مادّه، این اطالق. «است خبرگان خود

 از که را خبرگان به مربوط قانونى موادِّ

 نگهبان، شوراى اوّلینِ  فقهاى سوى

 شامل نیز است، شده تصویب و تهیّه

 تفسیر مرجع تنها نتیجه، در. شودمى

 آنان خود خبرگان، به مربوط قوانین

 .هستند

 

 مجلس داخلى نامهآیین 41 مادّه مطابق

 زیر، امور انجام منظور به :خبرگان

 و مالى امور کمیسیون نام به کمیسیونى

 سه و اصلى عضو نُه از مرکب ادارى،

 :گرددمى تشکیل البدل،على عضو

 

 لسمج ساالنه بودجه به رسيدگى -5

 خبرگان

 مجلس هاىهزینه پیشنهاد و بررسى-0

 رئیسه، هیئت به آن تقدیم و خبرگان

 دولت، به آن ارائه و تصویب جهت

 کشور؛ کلّ ساالنه بودجه در درج جهت

 ضوابط و تشکیالتى نمودار تنظیم-2

 آهنگىهم با کارمندان استخدامى

 نظارت و ریزىبرنامه و مدیریّت سازمان

 به آن ارائه و ادارى امور جریان حُسن بر

 رئیسه؛ هیئت

 
 از ناشى هاىهزینه پیشنهاد و بررسى-4

 هیئت به آن ارائه و نمایندگى امور

 رئیسه؛

 کلّیّه مورد در رسیدگى و بازرسى -3

 غیر و منقول هاىدارایى و اموال

 و تحقیق و خبرگان مجلس منقول

 به رسیدگى و هاحساب کلیّه تسویه

 مجلس ساالنه بودجه کرد هزینه

 به آن گزارش تقدیم و خبرگان

 .خبرگان مجلس

 



 

 
04 

س
ت نرگ

ضر
ت ح

ب، پایگاه مقاوم
بسیج طال


/سال چهارم/ شماره سیزدهم

 

 

 : دارند اصلي وظيفه دو اسالمي شوراي مجلس كلي طور به و مجلس نمایندگان

 صالحیت اسالمی شورای مجلس اساسی قانون یکم و هفتاد اصل براساس :قانونگذاري - الف

 در مقرر حدود در مسایل عموم در اسالمی شورای مجلس: »باشد می دارا را قانونگذاری عام

 :اساس این بر. «کند وضع قانون تواند می اساسی قانون

 

 :عادي قانون تفسير: سوم

 و شرح: »اساسی قانون 13 اصل براساس 

 مجلس صالحیت در عادی قوانین تفسیر

 ...«. است اسالمی شورای

 تحت قوانين نویس پيش و پيشنهاد: یكم

 وارد مجلس به طرح یا و الیحه عنوان دو

  :شود مي

 دولت طرف از که است ای مصوبه «الیحه»

 تصویب برای قانونی مراحل گذراندن از پس

 که شود می ارائه مجلس به قانون صورت به

 دولت،. 0: باشد داشته منشأ چند است ممکن

 استان عالی شورای. 3 قضائیه، قوه رئیس. 2

 .ها

 حداقل توسط که است پیشنهادی «طرح» 

 شورای یا مجلس نمایندگان از نفر پانزده

. گردد می ارائه مجلس به ها استان عالی

 شان اهمیت درجه براساس ها طرح و لوایح

 سه و فوریتی دو فوریتی، یک عادی، به

 .شوند می تقسیم فوریتی،
 

 دارند تصویبي جنبه كه قوانيني: دوم

 :نظير

 ( اساسی قانون 12 اصل) بودجه قانون. 0 

 اصل) المللی بین قراردادهای و ها عهدنامه. 2

 (اساسی قانون 11

 قانون 16 اصل طبق) مرزی خطوط تغییر. 3 

 (اساسی

 شرایط در کشور ضروری های محدودیت. 4 

 قانون 14 اصل... )و جنگ نظیر اضطراری

 (اساسی

 قانون 61 اصل) مالی کمک و وام اخذ. 1 

 (اساسی

 62 اصل) خارجی کارشناسان استخدام. 6. 

 (اساسی قانون

 قانون 63 اصل) دولتی اموال و بناها انتقال. 1 
 

 :چهارم

 قانونگذاری امر در مجلس اختیارات دامنه 

 شورای مجلس مصوبات تطبیق ضرورت به

 تأکید اساسی قانون و شرع احکام با اسالمی

 قانون دوم و هفتاد و چهارم اصل) است شده

 (.اساسی
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  :مجلس نظارت - ب
 :دارد عهده بر نیز نظارتی های مسؤولیت گذاری، قانون وظیفه بر عالوه اسالمی شورای مجلس

 

 :نمایندگان عام نظارت. 2

 از یک هر :شفاهي تذكر: تذكر - یكم 

 دستور از بیش نطق در تواند می نمایندگان

 قوانین اجرای در مجریان کوتاهی هرگونه خود

 . دهد تذکر شفاهی طور به را

 سوء یا قانون نقض صورت در :كتبي تذكر

 نمایندگان اجرایی، های دستگاه در امور جریان

 به مجلس رئیس طریق از توانند می مجلس

 کتبی طور به جمهور رئیس یا مسؤول وزیر

 .دهند تذکر

 

 قانون 66 اصل براساس :سؤال - دوم

 یک حداقل که مورد هر در: »اساسی

 شورای مجلس نمایندگان کل چهارم

 از یک هر یا و جمهور رئیس از اسالمی

 از یکی درباره مسؤول وزیر از نمایندگان

 جمهور رئیس کنند، سؤال آنان وظایف

 حاضر مجلس در است موظف وزیر یا

 طبق. «دهد جواب سؤال به و شده

 و وزراء اساسی قانون 022 و 031 اصول

 مسؤول مجلس مقابل در جمهور رئیس

 می مجلس نمایندگان رو این از هستند

 .دهند قرار سؤال مورد را آنان توانند

 در مجلس( دخالت) نظارت. 1

 : دولت تشكيل

 رئیس توسط انتخاب از پس وزرا

 به اعتماد رأی گرفتن برای جمهور،

 033 اصل) شوند می معرفی مجلس

 نظر باید مجلس و( اساسی قانون

 اعتماد عدم یا اعتماد بر مبنی را خود

 61 اصل) کند اعالم آنها فرد فرد به

 (.اساسی قانون

 

 و وزراء جمهور، رئیس استیضاح - سوم

 قانون 64 اصل براساس: )وزیران هیئت

 (اساسی

 

 : كشور مختلف امور بر نظارت. 3

 16 اصل طبق :تفحص و تحقيق - یكم

 حق اسالمی شورای مجلس» اساسی قانون

. «دارد را کشور امور تمام در تفحص و تحقیق

 عام تفحص و تحقیق موضوع اساس این بر

 بر عالوه کشور های بخش کلیه شامل و است

 .گردد می دولت و ها وزارتخانه

 



 

 
06 

س
ت نرگ

ضر
ت ح

ب، پایگاه مقاوم
بسیج طال


/سال چهارم/ شماره سیزدهم

 

 

: اساسی قانون نود اصل - دوم

 کسی هر» اصل این براساس

 یا مجلس کار طرز از شکایتی

 داشته قضائیه قوه یا مجریه قوه

 را خود شکایت تواند می باشد

 اسالمی شورای مجلس به کتبا

 است موظف مجلس. کند عرضه

 و کند رسیدگی شکایت این به

 مواردی در و بدهد کافی پاسخ

 یا و مجریه قوه به شکایت که

 است مربوط قضائیه قوه

 آنها از را کافی پاسخ و رسیدگی

 متناسب مدت در و بخواهد

 در و نماید اعالم را نتیجه

 عموم به مربوط که مواردی

 .«برساند عامه اطالع به باشد

 :اطالعي نظارت. 4

 اصل طبق :دعاوي صلح - یكم 

 دعاوی صلح: »اساسی قانون 034

 یا ودولتی عمومی اموال به راجع

 مورد، هر در داوری به آن ارجاع

 وزیران هیأت تصویب به موکول

 مجلس اطالع به باید و است

 .«برسد
 

 از برخي اتهام به رسيدگي از اطالع - دوم

  :مجریان

 اتهام به رسیدگی: »اساسی قانون 041 اصل براساس

 جرایم مورد در وزیران و او معاونان و جمهور رئیس

 دادگاه در و اسالمی شورای مجلس اطالع با عادی

 .«شود می انجام دادگستری عمومی های

 

 هاي نامه آیين و ها نامه تصویب ارسال - سوم

  :مجلس رئيس براي دولت

 ها نامه تصویب: »... اساسی قانون 036 اصل موجب به

 های کمیسیون مصوبات و دولت های نامه آیین و

 اطالع به اجراء برای ابالغ ضمن اصل، این در مذکور

 صورتی در تا رسد می اسالمی شورای مجلس رئیس

 برای دلیل ذکر با باید قوانین برخالف را آنها که

 .بفرستد وزیران هیأت به نظر تجدید

 :مالي نظارت. 5

 (اساسی قانون 12 اصل) ساالنه بودجه تصویب - یكم 

 مجلس نظر زیر مستقیما کشور محاسبات دیوان - دوم 

 قانون 11 و 14 اصل.. )و باشد می اسالمی شورای

 (. اساسی
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برگزاری انتخابات سالم و با حضور حداکثری مردم، نظام و انقالب را بیمه می کند. ولی دشمنان قسم 

انقالب و فریب خوردگان و غافالن و ایادی نفوذی آنها در داخل تمام تالش خود را  خورده نظام و

برای به چالش کشیدن این انتخابات و تبدیل این فرصت به تهدید مثل تمام انتخابات قبلی به کار 

 .خواهند بست. این چالش ها در دو بخش سیاسی و امنیتی قابل بحث و بررسی می باشد

 

رقابتی در بین جریانات سیاسی فعال فضای 

در کشور و نامزدهای انتخاباتی از یک طرف و 

طرفداران آنها از سوی دیگر زمینه مساعدی 

را برای نفوذ دشمن در ابعاد مختلف سیاسی 

 دشمن که فضایی. نماید می فراهم  در جامعه

 نفع به هم دیگر کشورهای میان در آن از

 کشورهای  توانسته و نموده استفاده خود

 به و نموده مواجه هایی چالش با را میزبان

که در  چنان هم .یابد دست هم هایی موفقیت

تالش نمود تا از این  66کشور ما نیز در سال 

طریق نظام ما را دچار مشکل کرده و انقالب 

را از مسیر اصلی خود منحرف کند که هدایت 

مدبرانه مقام معظم رهبری و هوشیاری و 

آنها را در اجرای کامل برنامه  بصیرت مردم

 .هایشان ناکام گذاشت

 

 چالش های سياسی -۱

 ایجاد فضای دو قطبی در جامعه-۱-2 چالش رقابت انتخاباتی -۱-۱
 

از جمله موارد چالش برانگیز در بعد سیاسی 

ایجاد فضای دو قطبی در جامعه می باشد که 

دشمن تالش می کند از طریق فضای رقابتی 

انتخاباتی جامعه را به دو بخش موافق و 

مخالف،انقالبی و غیر انقالبی و حاکمان و 

  که کند وانمود چنین و نماید متقسی  مردم

ین نظام و مردم، بین ب مسئولین، و مردم بین

مسئولین اجرایی کشور، بین مراجع دینی و 

مردم و یا بین مراجع دینی و مسئولین 

اجرایی کشور اختالف وجود دارد تا به نوعی 

مردم را از نظام و انقالب و مسئولین انقالبی 

پشتوانه و  کشور دلسرد نماید و نظام را از

حمایت مردمی خالی کند و نقشه های شوم 

خود را در مقابله با نظام جمهوری اسالمی 

 .اجرا نماید
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با توجه به اجرای برجام و اختالف نظر در میان 

برخی از مسئولین و مردم در خصوص فرجام آن 

و با توجه به نظریه هزینه فایده، این امکان وجود 

دارد که دشمن از این امر هم در جهت تقویت 

دو قطبی سازی در جامعه و ایجاد شکاف در 

وحدت و انسجام و یکپارچگی استفاده نماید. 

موضوعی که با توجه به برگزاری انتخابات در 

کشور و فضای رقابتی آن می تواند به عنوان 

 .تقویت کننده شکاف ها در جامعه عمل نماید

تقسیم جریانات سیاسی فعال در انتخابات از سوی 

ن به جریانات سیاسی انقالبی و غیر دشم

انقالبی،اسالمی و غربی و یا متمایل به غرب می 

تواند هم باعث جذب برخی جریانات سیاسی منتقد 

به سوی غرب شده و به دنباله آن موجب تبدیل 

رقابت بین احزاب و جریانات سیاسی به دشمنی و 

خصومت گردد. همچنین ممکن است دشمن در 

سیاسی نفوذ کرده و در مسیر  میان این جریانات

حرکت قانونی و مطابق با منافع ملی و داخلی خلل 

ایجاد نموده و موجبات دودستگی و اختالف و 

 .شکاف در وحدت و انسجام را ایجاد نماید

 

با توجه به ناامیدی دشمن در پروژه براندازی 

نظام جمهوری اسالمی در طول چهار دهه 

های ها و تاکتیکشهگذشته و شکست نق

دشمن در این زمینه، امروزه با تغییرات 

تاکتیکی در برنامه ها ، تالش در اجرای 

پروژه نفوذ در مسئولیت ها،سازمان ها و 

نهادها و ارکان های تصمیم ساز و تصمیم 

بنا به تجربیات گذشته  .گیر دنبال می شود

نظام، بهترین فرصت برای این امر ورود به 

رسوخ دادن عوامل دست نشانده  انتخابات یا

های ای در حوزهو یا ایجاد فضای حاشیه

ها، تبلیغات مختلف اعم از احراز صالحیت

 .باشدانتخاباتی، نتایج انتخابات و ... می

بنابراین اگر مسئولین امر و دست اندرکاران 

برگزاری انتخابات از جمله شورای محترم 

یت نگهبان مخصوصاً در مقوله تأیید صالح

نامزدها دقت الزم را مبذول ننمایند، چه بسا 

دشمن بتواند در سایه غفلت ما در مراکز 

حساس و تصمیم ساز کشور نفوذ کرده و 

 .نقشه های خود را پیاده نماید

 

سوء استفاده از اجراي برجام در -5-1

 ایجاد اختالف در جامعه
 

دشمني و خصومت بين ایجاد -9-1

 احزاب و جریانات سياسي
 

 نفوذ در مراكز تصميم ساز و -3-1

 تصميم گير
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از جمله موارد و موضوعات چالش ساز که 

دشمن هم با توجه به فضای رسانه ای که در 

اختیار دارد و این روزها در حال پیاده کردن 

تالش  نقشه های خود در این مورد می باشد؛

شبهه در کار یک نهاد قانونی و در جهت ایجاد 

رسمی دخیل در انتخابات آینده در میان مردم 

می باشد. طبق قانون اساسی کشور شورای 

محترم نگهبان وظیفه نظارت بر تمام مراحل 

انتخابات و تأیید صالحیت نامزدهای انتخاباتی 

را برعهده دارد.این روزها که نتایج تأیید 

ای نظارت صالحیت نامزدها از سوی هیأت ه

استانی شورای نگهبان با هماهنگی هیأت 

نظارت مرکزی اعالم شده است و در آن عده 

زیادی رد صالحیت و یا عدم احراز صالحیت 

شده اند ؛ بعضی ها در داخل کشور و دشمنان 

نظام در خارج بدون ذکر علت آن امر سعی در 

به زیر سوال بردن کار یک نهاد رسمی و قانونی 

 کنند . می

با توجه به نهضت ثبت نام که از سوی 

برخی جریانات در موقع ثبت نام به راه 

افتاد که علت آن هم فشار آوردن به 

شورای نگهبان در تأیید نامزدهای 

انتخاباتی فاقد شرایط بود. می شد پیش 

بینی کرد که عده زیادی از این ثبت نام 

کنندگان با عدم احراز صالحیت مواجه 

که نظر نهایی شورای شوند ، هر چند 

نگهبان هنوز اعالم نشده است و احتمال 

افزایش تایید صالحیت ها با توجه به 

شواهد و قرائن وجود دارد ولی دشمن در 

کند از این فضای رسانه ای سعی می

موضوع در جهت ایجاد شکاف در بین 

مسئولین و یا بین مردم و نظام استفاده 

ز کرده و سعی می کنند که مردم را ا

صندوق رأی دور نمایند. موضوعی که 

بصیرت سیاسی مردم ایران در طول تاریخ 

 . نقشه های آنها را نقش بر آب کرده است

 
 

 ایجاد بدبيني نسبت به عملكرد نهادهاي قانوني-۶-1
 

 چالش تنوع قوميتي-۷-1
 

موضوعاتی است که می تواند به عنوان فرصت برای کشور به حساب تنوع قومیتی در ایران از 

بیاید . ولی دشمن در طول تاریخ تالش کرده است تا آن را تبدیل به چالش و تهدید علیه نظام 

و انقالب بنماید . در فضای رقابتی انتخابات از چند ماه پیش دشمن سعی کرده است تا فضای 

تا از آن در جهت چالشی کردن انتخابات و یا شاید امنیتی قومیتی را در کشور فعال نماید . 

  . کردن کشور استفاده نماید
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باتوجه به فضای رقابتی خاص انتخابات 

مجلس شورای اسالمی که مردم هر شهرستان 

 برای  نمایندگانی از شهر خودمعموالً به 

 می رأی اسالمی شورای مجلس در نمایندگی

 قطبی دو فضای اینکه امکان و دهند،احتمال

 از نفر دو میان در مختلف های شهرستان در

نمایندگان با نفوذ آن شهرستان بوجود آید 

،وجود دارد . مسئولین امر و دست اندرکاران 

 برگزاری انتخابات و مسئولین امنیتی

شهرستان ها بایستی از قبل از برگزاری 

انتخابات چنین مواردی را شناسایی کرده و 

برنامه هایی برای کنترل چنین چالش های 

سیاسی که احتمال تبدیل شدن به چالش 

 در مخصوصاً.  باشند داشته  امنیتی را دارند ،

 یا و نفر یک صالحیت رد احتمال که جاهایی

  یک به تبدیل است ممکن انتخاباتی رقیب یک

 .بشود امنیتی چالش  
 

انتخابات کشور ما هم در مجلس شورای اسالمی و هم خبرگان رهبری یکی از نادرترین و 

ترین انتخاباتی است که در آن اقلیت های دینی هر کدام نامزدهای مخصوص قوم دموکراتیک 

فرستند . این احتمال وجود دارد که دشمن با ایجاد فضای خود را انتخاب کرده و به مجلس می

 .ساختگی در این حوزه نیز به دنبال آسیب زدن به انتخابات سالم و مردمی باشد

 

نزاع و درگيري در -1-۲

 هاي انتخاباتيرقابت
 

 امنيتیچالش های  -۱

درگيري و چالش هاي -۲-۲

 تي قومي و مذهبيامني
 
 امنیتی های چالش  دشمن در صدد است که

هایی  شهرستان در مخصوصا ای قبیله و قومی

 وجود به را ندارند یکسانی  که ترکیب قومیتی

 چالش کردن فعال احتمال همچنین.  بیاورد

 سوی از کشور گوشه چهار در قومیتی های

 برگزاری از قبل چه انتخابات آستانه در دشمن

  نظام بدخواهان توسط آن از بعد یا و انتخابات

 .دارد وجود

دعوی ترک و فارس، فارس و عرب، سیستانی  

، کرد و ترک و یا کرد و ، عرب و عجمو بلوچی

فارس و یا وعده های استقالل قومیتی از 

سوی دشمنان از مواردی است که دشمنان در 

صددند که فضای رقابتی و یا غبار آلود 

 سایر بر و کرده تحریک را  انتخاباتیمنازعات 

 و وحدت تا بزنند دامن اجتماعی های شکاف

شور را خدشه دار ک یکپارچگی و انسجام

 .نماید
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رسمی و قانونی از جمله شورای محترم نگهبان مخصوصاً بعد از  عدم پذیرش نظرات مراجع

اعالم نتایج رسمی انتخابات از جمله مواردی است که دشمنان قسم خورده نظام بر روی آن 

کنند انقالبهای رنگین را در ایران نیز پیاده نمایند و سعی مینقشه کشیده و برنامه ریزی می

ماه بعد از برگزاری انتخابات فضای  1کرده و طی  اجرا 66نمایند. موضوعی که در سال 

کشور را امنیتی کردند و خسارات جبران ناپذیری به کشور وارد کردند و باز هم به تکرار آن 

امید دارند. راه جلوگیری و برخورد با چنین افرادی هوشیاری مردم و مسئولین امر در تمام 

 .باشدمراحل برگزاری انتخابات می

تکفیری  -های سلفیتالش دشمن به کشاندن منازعات و درگیری های گروه ،از موارد دیگر

که ایجاد و توسعه آن از سوی غرب و نوچه های باشد. موضوعی منطقه به درون کشور می

منطقه ای بیشتر به خاطر ضربه زدن به اسالم عزیز و نظام مقدس جمهوری اسالمی بوده 

است ولی به لطف خدا و هدایت های مقام معظم رهبری و بصیرت مردم تا امروز موفق نشده 

بنابراین  .ین کاری نخواهند شداند و با تدبیرهای الزم مسئولین امر در آینده نیز موفق به چن

ها، تحرک های قومیتی، رقابت های تنش آمیز در بین نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آن

دوقطبی سازی در میان مردم و جریانات سیاسی ،تالش در جذب افرد و جریانات متمایل به 

کار نهادهای غرب، اجرای پروژه نفوذ در مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر، ایجاد شبهه در 

رسمی و قانونی برگزاری انتخابات از جمله چالش های سیاسی و از بین بردن فضای آرام 

کشور برای برگزاری انتخابات سالم و پرنشاط از طریق درگیری های رقابتی و قومی قبیله ای 

های منطقه ای به داخل کشور و اجرای و یا تنش های دینی و مذهبی و کشاندن درگیری

های رنگین بعد از بر گزاری انتخابات از جمله چالش های امنیتی در آستانه نقالبپروژه ا

برگزاری انتخابات آینده می باشد که هوشیاری مسئولین امر و بصیرت مردم باعث برگزاری 

 .سالم و پرشور انتخابات و عبور سالم کشتی انقالب از این گردنه تاریخی خواهد شد

 

 راه اندازي انقالب هاي رنگين-3-۲
 

 هاي تروریستي با منشأ خارجيگروه-9-۲
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 که باشند می انتخابات در درگیر های طرف از دیگر یکی اسالمی شورای مجلس اینامزده

 ملی امنیت و مصالح رعایت با و مسئولیت این خاص هایویژگی و شرایط داشتن با بایستی

 تبلیغات در قانون به عمل با و دهند ارائه برنامه کشور پیشرفت و توسعه و مشکالت برای

 .ببرند باال دشمنان مقابل در را ملی اقتدار و یکپارچگی و انسجام انتخاباتی،

 

 در قانون در مندرج شرایط و هاویژگی

 شورای مجلس نمایندگی نامزدهای خصوص

 بوده شرایط حداقل رهبری، خبرگان و اسالمی

 در نباید هستند، شرایط این فاقد که کسانی و

 برای را توانشان و شوند وارد صحنه این

 جمهوری مقدس نظام و مردم به خدمت

 بکار دیگری های عرصه در ایران اسالمی

 ایجاد بر عالوه اوالً صورت این غیر در. گیرند

 است ممکن حتی نظارتی قوای برای زحمت

 انتخاب به نسبت قوا این در خطا ایجاد موجب

 در و شوند شرایط واجد افراد صالحیت تأیید و

 رد تعداد افزایش و صالحیت رد باعث ثانی

 دست به بهانه دادن و هاشده صالحیت

 و نظام علیه منفی تبلیغات برای دشمنان

 .شد خواهند انقالب

 

 طرف از نمایندگی عرصه در که کسی هر

 گذاری،قانون ریزی، برنامه برای مردم

 و مردم مشکالت حل و امور پیگیری

 این برای بایستی شود، می نامزد جامعه

 در مدون برنامه تخصص، تعهد، کار

 پیشرفت و توسعه و مشکالت حل جهت

 وظایف با و باشد، داشته جامعه

 شناسایی فعالیت؛ های حوزه نمایندگی،

 حوزه هایعیب و نواقصات و مشکالت

 آن رفع برای ریزی برنامه و فعالیتی

 و رفاه افزایش اصول و ها شیوه مشکالت،

 . باشد آشنا عمومی امنیت

 

 که باشند می انتخابات در درگیر های طرف از دیگر یکی اسالمی شورای مجلس نامزدهای

 ملی امنیت و مصالح رعایت با و مسئولیت این خاص هایویژگی و شرایط داشتن با بایستی

 تبلیغات در قانون به عمل با و دهند ارائه برنامه کشور پیشرفت و توسعه و مشکالت برای

 .ببرند باال دشمنان مقابل در را ملی اقتدار و یکپارچگی و انسجام انتخاباتی،
 

 ها ویژگي و شرایط -1

 انتخاباتي تبليغات -۲
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 خود که بزنیم را هاییحرف تبلیغات در اگر

 برخالف یا و نباشیم هاآن به عامل

 نخواهد پذیرش مورد باشد، مردم اعتقادات

 که آنگونه را خود باید تبلیغات در. بود

 با نه نماییم، معرفی داریم، برنامه و هستیم

 خالف که ایفریبانه عوام هایبرنامه

 قدرت به رسیدن برای و موجود حقیقت

 حل بر عالوه صورت این در. رودمی بکار

 باعث جامعه، و مردم مشکالت نشدن

 کاندیداهای به نسبت مردم بدبینی

 و توسعه عدم انتخابات، اصل و انتخاباتی

 در و ملی اقتدار و قدرت کاهش و پیشرفت

 .شد خواهد نظام از سرخوردگی نهایت

 

 تبلیغات برای سیاسی باز فضای به باید

 از کشور انتخابات رویکرد اساس بر انتخاباتی،

 در. شود توجه انتخاباتی نامزدهای سوی

 سوی به بیشتر مردم رویکرد که ما کشور

 تا باشد می هاآن عملکرد و نامزدها

 بایستی انتخاباتی نامزدهای حزبی؛ هایبرنامه

 معقول ، شرعی قانونی، صورت به فضا این از

 و خود معرفی جهت در و منطقی و

 و نظام هایپایه تحکیم و کاری هایبرنامه

 انتخاباتی تبلیغات از و نمایند استفاده انقالب

 مضر جامعه برای که احساساتی و هیجانی

 و نامیدی موجب که سیاه تبلیغات یا و است؛

 .بپرهیزند شود؛ می فتنه و آشوب

 

 انتخاباتي هزینه هاي -3

 دیگر از تبلیغاتی هایهزینه در شفافیت

 نامزدهای تبلیغاتی الرعایهالزم اصول

 با که بدانیم باید. باشدمی انتخاباتی

 را مردم نظر و آراء تواننمی زیاد هایهزینه

 در معموالً ما کشور در و کرد جذب

 مقبولیت و هزینه بین انتخاباتی تبلیغات

 هزینه کس هر و دارد وجود معکوس رابطه

 نشان تریکم اقبال او به مردم نماید، زیاد

 چون هاییویژگی داشتن با دهند،می

 داشتن و مشکالت شناخت شایستگی،

 .شد موفق توان می بهتر برنامه

 

 هایهزینه در زیاد هایپاش و ریخت

 و گسترده هایشام و ناهار قبیل از انتخاباتی

 هایاندازه در تبلیغاتی پوسترهای چنانی، آن

 و محیط کردن آلوده باال، تعداد و مختلف

 اندازه، از بیش پوسترهای با شهر فضای

 معنوی و مادی اموال و امکانات از استفاده

 از برخی طرف از مواقع برخی در دولتی

 در هامیتینگ و هاکارناوال اندازیراه ، نامزدها

 به اقدام مواقع بعضی در و تبلیغاتی سفرهای

 مردم آراء در نامزدها برخی طرف از آرا خرید

 .گذاردمی منفی تأثیر نامزد آن به نسبت
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 انتخاباتي وعده هاي -9

 هاییوعده دادن به اقدام مردم آراء جلب برای انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی هر در

 اوالً  خصوص، این در. نمایند عمل آن به انتخابات در پیروزی صورت در که دهندمی

. کرد عمل آن به بتوان پیروزی از بعد تا باشد نامزدها فعالیتی هایحوزه در بایستی هاوعده

 باشد، هانامزد وظایف و اختیارات حوزه از خارج و فعالیتی حوزه از خارج که هاییوعده

 برای آرا جلب و عمومی افکار فریب جهت در شاید و نداشته شدن عملی و اجرایی احتمال

 چه باشند، داشته شدن اجرایی امکان بایستی قانونی جهت از هاوعده ثانیاً. باشد پیروزی

 و ندارند شدن عملی امکان پیروزی از بعد و بوده آرا جذب برای بیشتر که هاییوعده بسیار

 .است شده مشکالت نشدن حل و مردم رنجش باعث

 

 انتخابات به نتایجتمكين  -5

 رقابت عرصه در مردم مشکالت به پاسخگویی جهت در و انتخابات قانون از اطالع با که کسی

 از بعد بنابراین. بگذارد احترام زمینه این در کشور قوانین تمام به بایستی شود می وارد

 و رسمی مراجع سوی از قانونی اعتراضات نتایج و انتخابات نتایج اعالم و انتخابات برگزاری

 عرصه این برنده که هاآن چه انتخاباتی، نامزدهای تمام سوی از آنها نظر بایستی قانونی،

 نمایند، جلب خود سوی به را مردم نظرات اند نتوانسته که هاآن چه و اندبوده رقابتی

 جهت در را خود هایبرنامه بتواند بهتر تا نمایند کمک انتخابات برنده به همه و شود پذیرفته

 مراجع به مراجعه عدم یا و قانون رعایت عدم که بدانیم باید. نماید اجرا کشور توسعه و رشد

 ترویج باعث انتخاباتی نامزدهای سوی از شکایات و اعتراضات پیگیری برای قانونی و رسمی

 .شد خواهد جامعه در عمومی امنیت و آرامش سلب و عمومی اذهان تشویش و قانونیبی

 


