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 دارد؟ تاثیری جامعه، افراد اقدام و مشارکت از نظر قرآن،آیا

صریح  آیه دو در خ اون  ش     که کرده ت  و رفدار تابع هامل  و اقوام سرنو

  .اس  خودشان عملکرد

 (11 آیه رع  سوره)« بِأَنْفُسِهِمْ مَا یُغَیِّرُواْ حَدَّى بِقَوْمٍ مَا یُغَیِّرُ الَ اللّهَ إِنَّ»

ق   در ه  نمى تغییر را قومى حا   خ ا  حقی نان  تا  د  تغییر را خود حا   آ

  .دهن 

 مصدلف، شرای   و ها زمان در تغییر این در ش ن  سهیم  نحوه و شکل  که

 نحوه موثرترین و بهدرین علم، روی از و تحقیق با  فرد هر و .اسخخخ  مدفاوت 

  .گزین می بر را جامعه امور بهبود و تغییر

 اندصابات در مشخخارک  و دادن یرأ گاهی حضخخور در راهمیمایی ها، گاهی

 .بگیرد را تصمیم بهدرین موجود شرای  و خود اط عات با بای  فرد که ،و...

 مسئولی   بر نیز «لیه الس م ع» علی حضرت  و « لی اهلل علیه و آله »اکرم  پیامبر

 .ان  کرده کی تأ جامعه در مردم همه داشدن

 :) لی اهلل علیه و آله(رسو  خ ا 

 «119جامع االخبار/ص » رعیده عن مسئو  وکلکم راع کلکم

 )علیه الس م(:امیر المومنین

 «البهایم و البقاع عن حدی مسئولون کمفانّ ب ده و عباده فی اتقواهلل»

 «167الب غه خطبه نهج »
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سی   خ ا از سب   حدى شما  زیرا سرزمینهایش؛  و او بن گان درباره بدر  زمین هاى قطعه به ن

 باشی . پاسصگو بای  نیز چارپایان و ها

 کنیم، محول او به را مسئولیت و کنیم انتخاب باید که دیفر ویژگیهای

 چیست؟ قرآن منظر از

 زیر بشخخرح ن،قرآ نگاه از مسخخئولی  دارای افراد عمومی ویژگیهای برخی

 :اس 

 جسمانی ،توانایی گاهیآ و تصصص. 1

 (247 بقره،)... الْجِسْمِ وَ الْعِلْمِ فِی بَسْطَة  زادَهُ وَ عَلَیکُمْ ا ْطَفاهُ اللّهَ إِنَّ قا َ

 توان زیرا برگزی  شخخما فرمان هی به را طالوت خ اون ،: گف  پیامبرشخخان

 .دارد را مسؤولی  این برای الزم جسمی و علمی

 کار آن انجام   حی  و اهلی . 2

 (58 نساء،... ) أَهْلِها إِلی ااْلَماناتِ تُؤَدُّوا أَنْ یأْمُرُکُمْ اللّهَ إِنَّ

 .ب هی   احبانشان به را هاامان  که ده می فرمان خ اون 

* با توجه به اینکه در بعضخخخی از روایات پشیرش مسخخخئولی  را با عنوان         

 امان  معرفی می کن .

 معنوی و مادی  اماندهای   و الما   بی   نخزائ از حفاظ    و بودن امین. 3

  مردم

 (55 یوسف،) «عَلیمٌ حَفیظٌ إِنّی اْالرْضِ خَزائِنِ عَلى اجْعَلْنی قا َ»



7 
 
 

 دانا و دارامان  من که بگمار، سرزمین  این داریخزانه بر مرا :گف  یوسف 

 .هسدم

 ﴾26﴿ الْأَمِینُ الْقَوِیُّ اسْدَأْجَرْتَ مَنِ خَیْرَ إِنَّ اسْدَأْجِرْهُ أَبَ ِ یَا إِحْ َاهُمَا قَالَ ْ

 بهدرین که  چرا کن اسخخخدص ام  را او پ ر  اى گف  [ دخدر] دو آن از یکى

 .اس  اعدماد خور در[ هم و] نیرومن  هم کنى مى اسدص ام که اس  کسى

 : ه   راه در مجاه ه و ت ش. 4

 «95 آیه /نساء سوره» «عظیما  اجرا القاع ین علی المجاه ین اهلل فضل»
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 را شرایط واجد افراد ییهاراهکار چه با و چگونهقرآن  منظر از

 کنیم؟ انتخاب

 فرد هر شخخخ ، مطرح خ اون    نزد معدبر های  حج   بحث  در که  همانطور 

 و ح س .باشخخخ  داشخخخده وحی یا علم بر مبدنی دلیلی بای  خود اق ام هر برای

 و م یران  و سخخخارؤ خانواده،  و فامیل   و قبیله  و قوم از  خخخر  پیروی گمان، 

 برس  علم به بای  فرد خود یا بلکه .نیس  حج ... و اکثری  از تبعی  بزرگان،

 .کن  نظر کسب زمینه آن در اگاهان از یا

 بررسی با شریفه، آیه مص اق به اس ، آگاهی و توانایی دارای فرد خود اگر

 نهاآ بهدرین مشورت، از اسدفاده یا و ش ه، هارائ اقوا  و افراد میان در تحقیق و

 .گزین  می بر را

 «18 آیه زمر سوره» «أَحْسَنَهُ فَیَدَّبِعُونَ الْقَوْ َ یَسْدَمِعُونَ الَّشِینَ عِبَادِ فَبَشِّرْ»

نایی  ع م   خخخورت در صاب  در فرد توا هان    به  احسخخخن، افراد اند گا  و ا

 طبیعدا .کن  می تبعی  نهاآ نظر از و کرده مراجعه اعدماد مورد مدصصخخصخخان 

 گروه و احزاب نظر زمینه، این در .ن ارد حجیدی زمینه، این در آگاه نا افراد نظر

سی   های صمیم  بر مبدنی که فرد اعدماد مورد سیا  از هسدن ،  شورایی  گیری ت

 .ی آ می شمار به علم کسب مراجع و منابع

 «43 ایه نحل سوره» «التَعْلَمُون کُنْدُمْ إنْ الشِّکْرِ أهْلَ فَاسْألُوا»

 «89 آیه یونس سوره» «یَعْلَمُون الَ الَّشِینَ سَبِیلَ تَدَّبِعَآنِّ وَالَ»
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 چیست؟ شاخصه های انتخاب اصلح از نگاه نهج البالغه

 *البالغه نهج ۵۳ نامه محوریت با*

 هنگامى هجرى 38 سا  در اشدر، مالك به «الس معلیه »نامه امیرالمؤمنین 

 برگزی . مصر فرمان ارى به را او که

  مردم نظرات به اعتنا-1

 پشیری اندقاد روحیه داشدن  - بودن مشورت اهل

 و ان  ساخده امیر شما بر مرا که مگوى و ؛وَ لَا تَقُولَنَّ إِنِّی مُؤَمَّرٌ آمُرُ فَأُطَاعُ»

  «شود اطاع  من فرمان بای 

  گرفتار مردم به تخفیف -2  

 .مردم های گرفداری کاهش   د در - ضعیف اقشار به توجه

 درباره( باش داشده  نظر در) را خ ا را خ ا... ثُمَّ اهللَ اهللَ فِی الطَّبَقَةِ السُّفْلَى »

 «اجدماع پایین طبقه

 . نیاندازد راه مردم بین دشمنی و کینه-3

 .باش  مهم برایش مردم جان و خون

 «بگشاى مردم در را اى کینه هر گره؛ أَطْلِقْ عَنِ النَّاسِ عُقْ َةَ کُلِّ حِقْ » 

  .دهد مناسب جزای را بدکار و کار درست -4 

هرگز نیکوکار و ؛ الَ یَکُونَنَّ الْمُحْسخخِنُ وَالْمُسخخِیءُ عِنْ َکَ بِمَنْزِلَة سخخَوَاء  وَ»

 «ب کار در نظرت یکسان نباشن 

 اقتصادی مفاسد با برخورد -5  

 «پس، از احدکار کاال جلوگیرى کن؛ فَامْنَعْ مِنَ االِحْدِکَارِ»
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 اطرافیان بر دقیق نظارت -6  

سْبَابِ تِلْكَ ال  » ریشه سدمکاریشان را با    ؛ حْوَا ِفَاحْسِمْ مَادَّةَ أُولَئِكَ بِقَطْعِ أَ

 «بری ن اسباب آن بصشکان

 دشمن به ظن سوء -7  

 «و به دشمن خوش بین مباش؛ ذلِكَ حُسْنَ الظَّنِّ وَ اتَّهِمْ فِی»

  تجار به توجه -8  

 تولی  داخلی 

صِّنَاعَاتِ  » سْدَوْصِ بِالدُّجَّارِ وَ ذَوِی ال دیگر این که نیکى به بازرگانان و ؛ ثُمَّ ا

 « نعدگران را بر خود بمشیر

   نظامیان معیشت به توجه -9

 بودن  لح اهل

سَعُ مَنْ   وَ»  شان  ؛ وَرَاءَهُمْ مِنْ خُلُو ِ أَهْلِیهِمْیَ به ان ازه اى که خانواده های

   «در پش  جبهه، و خودشان در آسایش کامل باشن 

  بودن مردم دسترس در -10

 عمومی دی ار - نشسدن مردم حر  پای

پنهان  هیچ گاه خود را فراوان از مردم ؛ فَ َ تُطَوِّلَنَّ احْدِجَابَكَ عَنْ رَعِیَّدِكَ  »

   «م ار

  ساالری شایسته و دستان زیر بر نظارت -11

سْدَعْمِلْهُمُ اخْدِبَارا  »  سمس در امور کارمن ان   ؛ ثُمَّ انْظُرْ فِی أُمُورِ عُمَّالِكَ فَا

  «بین یش، و پس از آزمایش به کارشان بگمار
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 مجلس خوب یا بد

س  که در رأس هم  س  واقع   مجلس یك چیزی ا ه اموری که در کشور ا
س ،   یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب می کن  و مجلس ب  همه چیز را ا

  «282ص  18 حیفة امام ج »ب  می کن ؛ 
 ؛اگر شرای  اقدصادی کشور طوری ش ه که عموم مردم در فشار هسدن 

 اگر نمی تونیم خونه بصریم یا اجاره کنیم؛
شهر    شیة  شهرک های اگر مجبوریم بریم توی حا اطرا  خونه  ها و حدی 

 ای اجاره و رهن کنیم؛
اگر قیم  خونه به جایی رسخخخی ه که توی برخی شخخخهرها یه کارگر بای              

 کنه تا بدونه یه خونه بصره؛سالش رو جمع  60حقوق 
 ؛میلیون 60اگر پرای  ش ه 

 اگر دالر چن  برابر ش ه و ارزش پو  ملی یك سوم ش ه بلکه کمدر؛
 ؛اگر تورم هس 
برابر شخخ ه و حقوق ها تغییر چن انی نکرده و ق رت خری   3اگر قیم  ها 

 ؛مردم به ش ت کاهش پی ا کرده
 ؛برابر میشه و جامعه در شوک فرو می ره 3اگر یك شبه بنزین 

به تعطیلی می       نه ها رو  ره و تو هر خانواده ای یك بیکار وجود    اگر کارخا
 داره

سه به    سن ازدواج میر صادی، عوض     اگر وقدی جوانی به  شار اقد خاطر ف
 ؛خودش و خانواده ش میشه او  مصیب ِ تازه خوشحالی،

خان رو طی کنی ولی برخی         ف   ی  ه با اگر برای گرفدن وام ازدواج 
 ؛میلیاردها وام ب ون ضمان  می گیرن 

 ؛اگر معض ت ع ی ه فرهنگی و اجدماعی در جامعه داریم
 ؛اگر در سیاس  خارجی اندقاد داریم
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 و هیچ کس جلوی اونها رو نمی گیره؛ به قوانین عمل نمی کنن  اگر وزرا
 مجلس استینها اهای  ریشۀبدانید یکی از مهمترین 

 این یه تعار  نیس ؛
 ؛ا ل مرتب  با مجلس هس  37در قانون اساسی 

 ؛حق تحقیق و تفحص از همة امور کشور رو دارن 
 ؛حق قانون گشاری و نظارت در همة امور را دارن 

 ؛اظهار نظر در همة امور داخلی و خارجی رو دارن حق 
 ؛حق سوا  از وزیر و رئیس جمهور
 ؛حق اسدیضاح وزیر و رئیس جمهور

 یك نماین ه می تونه با یك سوا  چن  روز یك وزیر و وزارت خانه را بگیره
 ؛میدونه وزیر را اسدیضاح و برکنار کنه 10اگر این یك بشه 

ی وارد مجلس شخخخ ن  وقدی کنار هم   زار رأماین ه هایی که با چن  ده ه      ن
 ی رو برکنار کنن   رئیس جمهور با چن  ده میلیون رأقرار می گیرن  می تونن

هزار جوان خون دادن  و  300اگر برای دفاع از مرزهای کشخخورمون ح ود 
اجازه ن ادن  یك وجب از خاک کشخخخورمون بره، اما همین مجلس می تونه با 

جابه جا کنه )مثل بحرین که در زمان شخخخاه با          یك مصخخخوبه این مرزها رو    
 تصویب مجلس ج ا ش (

صویب مجلس     سناد بین المللی و توافق نامه های خارجی بای  به ت همة ا
این مجلس بود که  کنیم در برجام مشک تی وجود دارهبرسه؛ اگر احساس می

 ،تونس  جلوی اون رو بگیرهمی
طریق برکنار   3  به  دارن  و فق نماین گان مجلس مصخخخونی  قضخخخایی      

از طر  مجلس سوم   ءبه شرط قبولی اسدعفا   ءن : او  مرگ! دوم اسدعفا وش می
 .دیمیمون به اونها میاین ق رت فوق العاده رو ما با رأ انقضاء زمان نماین گی؛
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اونق ر این جایگاه مهمه که طبق قانون اساسی کشور ممکنه م تی ب ون    
ولی فقیه یا ب ون رئیس جمهور باشخخخه اما حدی یك روز هم نمی تونه ب ون         
 مجلس باشه و تا زمان تشکیل مجلس ج ی ، مجلس قبل ادامه پی ا می کنه؛ 

 !کنهیراهم ماندصابات زمینة اندقا  این ق رت فوق العاده به نماین ة بع ی رو ف
ما با اندصاب خودمون مشصص می کنیم چه کسی لیاق  در اخدیار داشدن    

 !این ق رت عظیم رو دارد
ما با اندصاب خودمون به نماین ه ها یا نظام خ مدی نمی کنیم، ما داریم به 

 !خودمون خ م  می کنیم
 !ما با دس  خودمون اونها رو مسل  بر امور خودمون می کنیم

مون سخخرنوشخخ  اقدصخخادی و فرهنگی و سخخیاسخخی خود و    ی هاما با رأ
 !فرزن انمون رو به دس  اونها می سماریم

ی خودمون اونها رو وکیل م افع منافعمون قرار می دیم که اگر ب        ما با رأ  
  !اندصاب کنیم دزد منافع ما می شون 

مشک تی اگر می بینیم ریشه در مجلس داره؛ و اگر درس  اندصاب نکنیم   
 .ت چن  برابر خواه  ش این مشک 

مطمئن باشی  اگر از این فر   برای تغییر مسیر اسدفاده نکنیم یعنی چه     
نیم و ب ون شخخخناخ  سخخخابقه و در اندصابات شخخخرک  نکنیم چه ب  اندصاب ک

ی ب یم، شخخرای  اقدصخخادی و اجدماعی نه تنها بهدر نمیشخخه بلکه تصصخخص رأ
شه؛  سرکار    میدونه چن  پله ب تر ب آم ن یه مجلس ناکارآم  و رفاه شك نکنی  

، دوباره زمینه   ءزده و غیرانق بی، به جای جلوگیری از ناکارآم ی دول  و وزرا      
 ساز تورم بی سابقه و باالرفدن قیم  مسکن و دالر و .... میشه؛

مجلس یك چیزی اسخخ  که در رأس همه اموری که در فراموش نکنیم، 
ز را خوب می کن  و مجلس کشور اس  واقع اس  یعنی مجلس خوب همه چی

ان اهلل الیغیر ما  »ب انیم  «282ص  18 خخخحیفة امام ج   »ب  همه چیز را ب  می کن ؛     
 (11 آیه رع  )سوره «بقوم حدی یغیروا ما بانفسهم
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 رعایت چه نکاتی الزم است؟ ارتباط با مخاطبین خاکستری برای

برای مبلغین چند تکنیک بسیار ساده اما بسیار مفید، موثر و کاربردی * 

 چهره به چهره

ثیر گشار سعی کنی  شصص یك ارتباط ه فمن  و تأبرای برقرار کردن 

آنچه میصوانی  را عملی اگر برای دس  یابی به این مقصود . جشابی جلوه کنی 

 موفق خواهی  ش . ان شا اهلل الرحمن. حدما تا ح  زیادی کنی  

سوزی ، خیر     .1 ص  دل  خواهی و ه ای نی  خود را خالص کنی  و به ق

 . گری تصمیم بگیری  ارتباطی را برقرار کنی 

سی  ا .2 شی . از قرار   ز مردم ندر شده با . از برقراری یك ارتباط واهمه ن ا

شخخدی نکه توسخخ  دیگران دی ه بشخخوی  هیچ وحگرفدن در مجامع عمومی و ای

 ن اشده باشی  چرا که این یك القاء غل  و موهوم اس  که هیچ واقعیدی ن ارد.

o دیگران توجه کنی  به 

o   در حین راه رفدن  سرتان را باال بگیری 

o  احساس کنی  همه مردم دارن  شما را نگاه میکنن 

o   آماده باشی  که هر لحظه ممکن اس  شصصی از شما سوالی بمرس 

قبل از ورود در اماکن عمومی خود را آراسخخده کنی . از آرایش سخخر و  .3

ر چه زیبا تر و مرتب تر موفق تر.  ورت گرفده تا رنگ و نوع و م   لباس ه 

بع  از م ت کمی از رعای  این نکده خواهی  دی  افراد مدع دی از توده مردم          

 به سم  شما می آین  و خودشان باعث بر قراری ارتباط میشون .

به هر کسی رسی ی  س م کنی  مطمئن باشی  . هر چه میزان س م       .4

شما به افرادی که به آنها بر خورد می  ش     های  شدر با شما در  کنی  بی موفقی  
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ثر باالتر اس . باور ن اری  تجربه کنی . ضرر که ن ارد کلی ایجاد یك ارتباط مؤ

 ثواب اخروی هم عائ تان میشود.

عطر خوب و همه پسخخن  و دارای ق رت اندشخخار خوب مانن  آهن ربا  .5

ن  واهاس  و افراد را به سم  شما جشب میکن . حدی برخی از افراد از شما خ    

 ؟ و این خود شروع یك رابطه اس .پرسی  که نام عطر شما چیس 

مه ای  .6 ن  دائمی اسخخخ     از ه جشاب تر لبص . بهدرین آرایش ن موارد 

ردم را تح  تاثیر ج ی قرار لبصن  اسخخ . زیباترین چهره ای که م ، خخورت

ی شخخخما را افزایش می ه  و ان چیزی که به شخخخما ، ق رت ارتباط گیرمی ه 

هر کس را اگر . رابطه می ه  لبصن  روی لبان اس   در ایجادت و جسارت  جرأ

دی ی  با روی گشخخخاده با او برخورد کنی  خواهی  دی  که چه اتفاقات خاطره              

 انگیزی در کارنامه تبلیغی شما رقم خواه  خورد.

o            از کنار هر مکانی که عبور میکنی  سخخخرتان باال باشخخخ  و به اهالی

 موجود در آنجا لبصن  بزنی . 

o زم نیسخخخ  همیشخخخه بصن یم ، همین که چهره و ابروها در هم     ال

 .کشی ه و عبوس نباش  و بشاشی  در چهره نمایان باش  کافی اس 

o          سی کنی  و س  با لبصن  با او احوا  پر سوا  میمر شما  سی از  هر ک

 بع  جواب او را ب هی .

o  سؤ سدی  جم ت و بیانات خود را با  وقدی در مقام جواب  ا  مردم ه

مراه کنی . چون به احدما  قوی دیگرانی که شخخاه  مکالمه شخخما و لبصن  ه

شخخصص سخخوا  کنن ه هسخخدن  این  خخحنه)لبصن  شخخما( را میبینن  و همین 

 مسأله ثمرات زیاد و ارزش تبلیغی بسیار باالیی دارد.
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o           به با توجه  کانی  کانی و خروج از هر م به هر م به طور کلی ورود 

شما   شلوغی جمعی  مواجهه ها و روبرو   ش ن های آنی را به همراه دارد. اگر 

دق  کنی  که در هر ورود و خروج چهره بشاش و مدبسم داشده باشی  مطمئن 

 باشی  که شاه  انعکاس های خوبی از ناحیه مردم خواهی  بود.

اماکن مصدلف به شخخما توهین  اگر دیگران مصصخخو خخا جوانان در  .7

شی کردن کردن  سئله یك اتفاق خوب  ، مدلك ان اخدن ، بی ادبی یا فحا   این م

و یك فر خخخ  برای ه ای  دیگران اسخخخ . از این ته ی  ها با گششخخخ  و          

 بزرگواری فر   بسازی . معجزه آن را خواهی  دی . 

را به شخخ ت جشب مصاطب شخخما  ،شخخنی ن فعاالنه و با میل و انگیزه .8

ان می ه  تا یك رابطه دو طرفه قوی و فعا  را م یری  میکن  و به شخخما امک

س  و       س  گوین ه بهدری ا شنون ه خوبی ا کنی . در یك رابطه طرفینی آنکه 

مصاطبین دوسخخ  دارن  تا  فضخخای تعامل را راح  تر به دسخخ  خواه  گرف .

شنی ن(    و کام  گوش کنی . اگر این کارنها را با میل و رغبحر  های آ را )

 درس  انجام دهی  نصف بیشدر مشک ت مصاطب خود را حل کرده ای .

اگر از ع م توانایی بر قراری ارتباط با شصصی که در مدرو کنار شما     .9

ایسداده رنج میبری  و از سکوت در رابطه تان ناراح  هسدی  از تکنیك سوا      

مل لیسدی از سوا  های محاوره ای و روزمره اسدفاده کنی . اگر قب  با کمی تأ

عادی را بمرسخی  تا او  را آماده کرده باشخی  میدوانی  از مصاطب انواع سخواالت   

جواب ده  و شخخما با ع قه زیاد حر  های او را بشخخنوی  به طوری که طر  

مقابل احسخخاس کن  جواب های او برای شخخما خیلی جالب اسخخ . آنگاه شخخما 

ه ادامه مسخخیر دیگر خیلی دسخخ  برتر را در این ارتباط خواهی  داشخخ . آنگا 

 .سص  نیس 
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کوچك، مانن  تسخخخبیح،     در کیف یا جیب خود ه یه های     همیشخخخه  .10

شده باشی  و با     لوات شمار، خودکار یا ح    اقل چن  ع د شک ت یا آبنبات دا

ا این کار احدرام و  خخمیمی  هر موقع که خواسخخدی  به دیگران ه یه دهی . ب 

گار ثیر خود قرار خواهی  داد. این کار رابطه شما را مان آنها را م یون و تح  تأ

 ثر خواه  کرد.و مؤخاطره انگیز دوس  داشدنی 

با او دس  ب هی   وقدی شصص مقابل شما از قشر جوانان اس  حدما  .11

. اینگونه خی به کدف و بازوی او ضخربه بزنی  و دسخ  او را بفشخاری  یا با شخو   

 مدفاوت و دوس  داشدنی تر جلوه خواهی  کرد. 

شنا    .12 س  و همه آ ین . همه هم وطن و هم ب انی  هیچ کس غریبه نی

. اگر قرار ا شخخما نقاط اشخخدراک فراوانی دارن همه برادرن  و ب. شخخهری هسخخدن 

اس  شما ه ای  گر باشی  پس نبای  آنها را قضاوت کنی  و ظاهر آنها برخورد    

شما را مدفاوت کن . همه را به یك چشم بنگری  خود را از آنها باالتر و آنها را   

س  تر ن انی  و آنها را دوس  ب اری . این تکنیك    شما را ده  از خود پ موفقی  

 چن ان خواه  کرد و باعث نفوذ کلمه شما خواه  ش .

 «علیهم الس م»، روایات و سیره اهل بی نکات فوق برگرفده از آیات تمام

بود که  « لی اهلل علیه و آله»اشر  مصلوقات حضرت محم  مصطفی  مصصو ا 

 به لحاظ اخدصار اشاره  ریح به آنها نش .

تکنیك های ارتباط گیری زیاد اس  اما عمل به تع اد مح ود و کلی ی 

از شما یك مبلغ مانن  نکات باال شما را کفای  میکن  و تجربه همین نکات 

 سازد. موفق و پیروز باشی . من  و موفق میچهره به چهره قوی، توان
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 توصیه های شش گانه برای تبلیغ ایام انتخاباتی

 خستگی ناپذیر:  .1

پشیر   گیخسخخخد ی     در بودن نا عال یاسخخخی   های  ف ثل  سخخخ  حضخخخرت م

سی   ق ر شب  بای  را اندصابات، (هاعلیاهلل مس )ءزهرا س   جامعه سیا  برای و. دان

 ما. باشخخیم داشخخده ناپشیریخسخخدگی هایفعالی  و هابینیپیش ت ارکات، آن

  بح  روز،شبانه  چهل که داریم چشم  پیش را (س م اهلل علیها )زهرا حضرت  سیرة 

 آیا. کردن می فعالی ( لیه الس م ع)امیرالمؤمنین برای یار کردنجمع برای شب  و

 و نشس    ایگوشه  شود نمی کنیم؟می فعالی  گونهاین اللهیحزب عنوانبه ما

 طلبعافی  واقع در طلبان،حق ظاهر به از بعضی .شود اقامه حق داش  اندظار

ن    پایی  برای که  هسخخخد ن  نمی کار  حق بر ن ؛ می کار کم یا  کن  یا  و کن

 .کنن نمی کار ناپشیرخسدگی

 تبلیغ چهره به چهره: . 2

سو   مثل زد؛ حر  مردم همة با چهره به چهره بای  لی اهلل علیه   )خ ا ر

 و زد حر  مردم با  چهره به  چهره بای   . گشارد می اثر باالخره  حق حر  (و آله 

شیاری  برای موقعیدی هر در  دانی می اگر حدی کرد؛ دعوت و ت ش مردم، هو

شش  به و بگیرد  ورت  دعوت این بای  پشیرد،نمی سان ه  گو  مطمئن. شود  ر

 نگشارد، اآلن اگر گشارد،می مردم اغلب روی را خودش تأثیر حق ک م باشخخی 

 حر  به که کن تشخخکر او از نمشیرف ، هم اگر. شخخودمی نمایان اثرش بع ها

 .شودمی کاشده دلش در که اس  بشری حق حر  این. اس  دادهگوش شما

 اینکه اب رفدن ، طائف به اس م به مردم دعوت برای وقدی آلهوعلیهاهلللی پیامبر

 حضخخخرت و نکردن   اجاب    را ایشخخخان هم نفر یك  حدی بودن ،  آنجا  روز چن  

 .نباشیم م تکوتاه ندایج بن  در که ما برای اس  الگویی این. برگشدن 
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  :سیاسی دعوت در آرامش حفظ راهبرد. 3

 خیلی بای  هم اندقاد حدی. ن ارد سخخیاسخخی   دعوت در جایی ج   و جنگ

  کنی . بیان   رسعة با و منطقی لطیف،

  ارتباط با فامیل در فضای مجازی:. 4

. اسخخ  مهم فضخخاهای از یکی اجدماعی هایشخخبکه دعوت، عملیات در

 ب ون  مجازی فضخخخای در  خخخنفی و رفاقدی یا فامیلی و خانوادگی هایگروه

 .کنی  ان ازیراه تن  شعارهای دادن

  :و واقع بینانه نوینادبیات . 4 

سدفاده  شود می سوءتفاهم  موجب که سندی  انق بی ادبیات از  در ،نکنی  ا
 شود می سوءتفاهم  موجب که سندی  انق بی ادبیات برخی از اندصابات تبلیغات
سدفاده  شدی » و «اجدماعی» ادبیات نکنی ؛ ا  منافع» و مردم فهم مطابق «معی
صاب  «ملی ی   اند ی    ما . کن یات  با  با نه  واقع ادب نا  که  چرا. کنیم  خخخحب   بی

 .نیسدن  بین واقع غیرانق بیون و بینیواقع یعنی گریانق بی

  اصول گرا یا اصالح طلب؟:. 5

 ا خخخط ح بن ه  !نمشیرن    را گراا خخخو  تحمیلی و غل  نام  انق بی، نیروهای 
سمی  گراا و  . ن ارم قبو  را گراا و   و طلبا  ح   بر طلبانا  ح  که بود ا
 را خود مقابل هایجریان همه و گشاشخخدن  ایران مد ین و انق بی مردم عموم روی
 را خود وزن هم و کنن  شخخقه دو را مردم بدوانن  هم تا دادن  قرار عنوان یك تح 
 مغز خشك  یعنی انگلیسی  زبان در گراا و   کلمة ا ل . ب هن  نشان  عم ه و مهم

 که دارد وجود سیاسی   مصدلف اقطاب و هاجریان ما جامعه در .بنیادگرا و مدحجر و
 دلسوز افراد برخی هسدن . کرد خ  ه سیاسی جناح دو تح  را آنها همة تواننمی
 ب  عادت این هاطلبا خخ ح اما. کنن نمی عمل جناحی و نیسخخدن  جناحی واقعا  که

 «پناهیان علیرضا» .کنن می مدهم بودن جناحی به را همه که دارن  را سیاسی
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 98ؤاالت و شبهات انتخابات اسفند س

حضور مردم در انتخابات چه تاثیری می تواند در حل مشکالت اقتصادی . 1

 و معیشتی کشور ایفا کند؟

بنابراین،   کارآم ی و اداره بهینه کشور اس .مرکز ثقل در اندصابات، ارتقای  

حل مشخخخک ت، بویژه در حوزه مسخخخائل روزمره، اقدصخخخاد و     میان اندصابات و    

سدقیم وجود دارد؛ ب ین معنا که به میزانی که اندصابات مندج       سبدی م ش ، ن معی

تر و  تر، کارآم تر، پویاتر، پرتحرکبه روی کارآم ن افراد و نصبگان شخخخایسخخخده

شن    چاالک شک ت، رو شود، افق موجود برای حل م   تر خواهبصشتر و امی تر 

های موجود مربوط ها و ضعف این ارتباط، بویژه براین اساس که ناکارآم ی  بود.

به م یران ناکارآم  و فاق  تحرک اسخخ ، اهمی  فراوان دارد. درواقع، اگرچه در 

نگاه او  ممکن اس  میان اندصابات و مسأله معیش  ارتباطی برقرار نباش ، اما      

خش نصبگان و م یران، نقش مهمی ساز چر در ا ل، اندصابات به عنوان زمینه 

شور به میزان          ش  در ک صاد و معی ش  دارد؛ زیرا کیفی  اداره اقد سأله معی در م

های م یران و نصبگانی بسخخخدگی دارد که به طور       باالیی به لیاق  و ظرفی      

به بیان دیگر، بصش مهمی از  مسدقیم یا غیرمسدقیم برآم ه از اندصابات هسدن .  

شخخ ن اندصابات و برآم ن نصبگان   ترسخخده به کیفیحل مسخخائل معیشخخدی واب 

 توانمن  و شایسده از اندصابات اس .

 دارد، تصمیم دارند وجود جامعه در تبعیض اینکه دلیل به افراد بعضی. 2

  کرد؟ توجیه را افراد این توان می چگونه نکنند، شرکت انتخابات در

وظیفه ملی و شخخرعی  در مواجهه با این قبیل افراد ابد ا بای  سخخعی کرد تا

بودن شخخخرک  در اندصابات برای آنها تبیین شخخخود. ثانیا  مزایا و کارکردهای           

مشخخارک  در های ع محضخخور ح اکثری در اندصابات و ثالثا  تبعات و خسخخارت
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توان  های موجود نمیها و نارسایی اندصابات. واقعی  آن اس  که هرگز ضعف  

صالح و مناف    ساس،    سبب غفل  از پرداخدن به م شود. براین ا ع ک ن و عامه 

ی نبای  هایی وجود دارد، اما این نارسخخایدرسخخ  اسخخ  که در جامعه تبعیض 

قا  می         فا با    موجب غفل  از حضخخخور در اندصابات شخخخود. ات توان در اندصابات 

هایی برای رفع این ی مبارزه با تبعیض از کان ی اها، امی وار بود که گاممطالبه  

شود،     شده  صه بردا سان ن مطالبه  اما با ع م نقی ضور در اندصابات و نر ی خود ح

توان امی وار بود که برای تحقق مطالبات ما ق می       به گوش مسخخخئوالن نمی 

توان  در افزایش برداشده شود. ع وه بر این، باتوجه به نقشی که اندصابات می   

سدیژ بین  سارت    پر ش ، بای  مزایا و خ شده با در  شرک  های ع مالمللی نظام دا

اندصابات برای این قبیل افراد تبیین شخخخود. ازجمله اینکه ع م شخخخرک  در         

 ایرانی شود. های ض ی تحریمتر ش ن حلقهاندصابات ممکن اس  باعث تنگ

 مشارکت افزایش و تقویت به منجر تواندمی اقداماتی و کارهاراه چه. 3

  شود؟ انتخاباتعمومی در 

سبب اف مهمدرین عاملی که می شارک  عمومی در اندصابات  توان   زایش م

س ؛ به این معنا که افکار       سائل جامعه ا شود، گره خوردن اندصابات با حل م

توان  عمومی بای  به این باور برسخخ  که چنانچه در اندصابات شخخرک  کن ، می

سائل آنها با ج ی  پیگیری و حل می    ش  که م شود. بنابراین، اولین  امی وار با

سازی کانون منازعه  شارک  عمومی در اندصابات، معطو  اق ام برای تقوی  م

در اندصابات به حل مسخخائل جامعه اسخخ  و نه مسخخائل افراد یا قشخخری خاص. 

ع وه بر این، تبیین شخخرای  خطیر کشخخور برای افکار عمومی و نقشخخی که   

شرای       مشارک  آنها می  سرنوش  کشور در این  توان  در کیفی  رقم خوردن 
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ین کارکردهای اندصابات و حضور ح اکثری مردم در اندصابات  داشده باش ، تبی  

بصشخخی نسخخب  به افکار و ثمراتی که این قضخخیه برای کشخخور دارد، اطمینان

تبیین حق و تکلیف بودن  ی سخخخ م  و شخخخفافی  اندصابات،      عمومی درباره 

شی از     شرک  در اندصابات برای آحاد مردم  شرک  در اندصابات، بص و اینکه 

الناس و ازجمله تکالیفی اس  که یك فرد مسلمان در حوزه عمومی دارد،   حق

س    های ع متبیین خسارت  شرک  در اندصابات و... نیز از دیگر راهکارهایی ا

 توان  منجر به افزایش مشارک  عمومی در اندصابات شود. که می

کاندیداها توسط شورای نگهبان، با اصول ی احراز صالحیت آیا شیوه. 4

 مردمساالری و آزادی در انتخابات تناقضی ندارد؟

ش ، اما  ساالری در همه اگرچه بای  به ا و  آزادی و مردم  جا احدرام گشا

ضابطه و القی  نیس . واقعی  آن   آزادی و مردمساالری در هیچ جای دنیا بی 

ای و برای هر شخخغلی، ادارهاسخخ  که همان گونه که برای اسخخدص ام در هر  

ای که با   هایی وجود دارد، برای امور خطیر و تصصخخخصخخخی معیارها و گزینش  

ی جامعه سروکار داشده و در کیفی  رقم خوردن سرنوش  آن تأثیر دارد،     اداره

توان ب ون معیار برخورد کرد و اجازه داد هر فردی ب ون عبور از فیلدرهای نمی

 گیری قرار گیرد. براین اسخخخاس، نظارت یمالزم، در منا خخخب باالی تصخخخم   

سدصوابی    ورود از مانع و اس   ساالری شایسده   ا ل  شورای نگهبان ضامن   ا

 مجلس چون تأثیرگشاری   و مهم نهادهای   به  الزم های  خخخ حی   فاق    افراد

س می  شورای  سانی  منظور اگر و شود می... و ا ضوع  که ک  نظارت سلب  مو

 نوع هر با افراد همه که این اس   کنن می مطرح را نگهبان شورای  اسدصوابی  

 جمهوری، ریاس  مقام کان ی ای بدوانن  ایسابقه نوع هر با و مسلکی و اعدقاد
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سا    شون ، ...  و مجلس نماین گی سا  کنونی دنیای در آیا که پرسی   آنها از بای  ا

 و مسخخخلك  به  تعه ی  و اعدقاد  که  افرادی به  که  داری   سخخخرا  را کشخخخوری

 هایپس  کان ی ای که ده  اجازه باشن ، ن اشده حاکم نظام رسمی ای ئولوژی

  شون ؟ گشاریقانون مجالس نماین گی یا جمهوری ریاس  چون مهمی

ها را به طور شفاف به عموم مردم چرا شورای نگهبان علت رد صالحیت. 5

 کند؟اعالم نمی

 باره بای  به چن  عامل اشاره کرد:در این

شورای نگهبان و به طور  برای حفظ آبروی افراد:. مطالبه قانون ۱

های اجرایی و نظارت در اندصابات به عنوان امین نظام، مردم و کلی، هیئ 

ان  اگر فردی به هر دلیلی احراز   حی  نشود، دالیل این کان ی اها موظف

داری و حفظ امر را  رفا  به اط ع همان شصص برسانن ؛ زیرا لزوم امان 

 کن  که اسرار افراد مصفی بمان .من ایجاب میآبروی مؤ

م ک شورای نگهبان در بررسی   حی  کان ی اها، نگری: . آینده2

وضع فعلی افراد اس  و چه بسا فردی که در یك دوره   حی  وی احراز 

شود، برای دور بع ی جبران مافات کرده و مانعی برای احراز شود یا رد مینمی

شده باش . حا  در این میان، چه بسا اع م دالیل ع م   حی  وی وجود ن ا

احراز   حی  یك کان ی ا منجر به پایان حیات سیاسی وی از نظر افکار 

عمومی شود. ع وه بر این، ممکن اس  فردی برای نماین گی مجلس 

های الزم را ن اشده باش ، اما برای منا ب دیگری واج    حی    حی 
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احراز   حی  وی برای نماین گی ، اع م دالیل رد یا ع م باش . در این حال 

 ی حیات سیاسی وی تأثیر نامطلوب بگشارد. توان  بر آین همجلس می

از آنجا که  . جلوگیری از ترور شخصیت وی توسط مخالفان:۳

شود، برای دور ممکن اس  فردی که در یك دوره تأیی  یا احراز   حی  نمی

توان  شود، اع م دالیل رد یا ع م احراز   حی  وی میبع ی احراز   حی  

 های الزم به مصالفان و مندق ان وی جه  تصریبش باش . منجر به دادن بهانه

ت کرده و بعضاً اچرا شورای نگهبان در تأیید صالحیت کاندیداها مماش. 6

 کند؟گرا را تأیید صالحیت میبرخی از افراد غرب

شور ر غرب سیم کرد: برخی از آنها    ا میگرایان در ک سده تق توان به چن  د

دار بوده و پرون ه آنها ی ملی و نهضخخ  آزادی که سخخابقهمانن  اعضخخای جبهه

ای)به اسخخخدثنای مجلس او ( وجه و در هیچ دورهمشخخخصص اسخخخ ، به هیچ

 خخخ حی  آنها برای هیچ اندصاباتی احراز نشخخخ ه اسخخخ . اینان نه به نظام و 

ان  که دارن  و نه به آن الدزام دارن . دسخخخده دیگر کسخخخانی والی  فقیه اعدقاد

اگرچه عضخخو نهضخخ  آزادی و جبهه ملی نیسخخدن ، اما اعدقاد و الدزامی هم به 

آفرینی ی غائلهنظام و والی  فقیه ن ارن  و اتفاقا  در پرون ه سیاسی خود سابقه   

سخخازمان آفرینی دارن  مانن  اعضخخای احزاب منحله جبهه مشخخارک  و  و فدنه

شخخخان رد مجاه ین انق ب اسخخخ می. اینان نیز در هر اندصاباتی  خخخ حی  

اسخخ م و نظام  به عملی الدزام و ان  که اعدقادشخخود. دسخخده دیگر، کسخخانیمی

جمهوری اس می دارن ، والی  فقیه را هم قبو  دارن ، اما نه از باب اعدقاد به 

س  که در قانون   سی آم ه و کارکردهای    آن، بلکه از این باب که ا لی ا سا ا
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مثب  مدع دی برای کشخخور دارد. درواقع، طیف اخیر، هم به اسخخ م و هم به  

کنن ، اما اع م وفاداری و الدزام    نظام و هم به والی  فقیه اع م وفاداری می     

آنها به والی  فقیه نه از باب اعدقادی، بلکه از باب کارکردی و وجود آن در            

های ض نظام وجود  اینکه در سابقه آنها هم فعالی  قانون اساسی اس . ضمن     

شخخود و در اندصابات تأیی  طلبان مین ارد. طیف اخیر، شخخامل اکثری  ا خخ ح

های آنها ناقض قانون اندصابات شخخون ؛ زیرا شخخرای  و ویژگی  خخ حی  می

سدن  الزم و کافی برای رد یا ع م   س . درواقع، م احراز   حی  آنها وجود  نی

 ن ارد. 

 آیا در انتخابات، امکان تقلب وجود دارد؟. 7

سالم  س  و در آن تصلف و  اندصابات در ایران یکی از  ترین اندصابات دنیا ا

گیرد. درواقع، اگرچه  ترین حال  آن  خخخورت می  ترین و ح اقل  جرم در جزئی

شف        راه س  و در  ورت ک س ود ا های قانونی تقلب و تصلف در اندصابات م

گیرد، اما ب در اندصابات، برخورد قانونی با آن  خخورت میهرگونه تصلف و تقل

گبرد. واقعی  آن این ب ان معنا نیس  که ا    تقلبی در اندصابات  ورت نمی

س  که همواره افراد خاطی  سدن  که به دالیل مدع دی اق ام به تصلف  ا ای ه

بات می     صا لب در اند تأثیر      و تق ها جزیی اسخخخ  و  ما اوال  در خخخ  این ن ، ا  کن

ی اندصابات ن ارد و ثانیا  در  خخخورت کشخخخف شخخخ ن یا کنن ه بر ندیجهتعیین

 شود. گزارش ش ن، براساس قانون به آنها رسی گی می

 توانند تخلفات انتخاباتی را گزارش دهند؟مردم چگونه می. 8

باتی راه      صا فات اند له،    برای گزارش تصل های مصدلفی وجود دارد ازجم

ها، وزارت کشخخخور و شخخخورای گویایی که فرمان اریهای گزارش به سخخخامانه
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بان معرفی می  بات اعم از       نگه صا به مسخخخئوالن برگزاری اند ن ، گزارش  ک

شورای       هیئ  ضای  ضوری به اع سدقیم و ح های اجرایی و نظارت، گزارش م

نگهبان و وزارت کشخخخور، شخخخکای  از کان ی اهای مدصلف به دیوان ع ال             

ای نگهبان و گزارش به هیئ  مرکزی نظارت اداری، گزارش به دبیرخانه شور 

شکایاتی    ضمن اینکه  سی گی قابل بر اندصابات.  صات    که بود خواهن  ر شص  م

 کامل، نشخخانی شخخغل، پ ر، نام خانوادگی،نام نام، شخخامل شخخاکیان یا شخخاکی

 .باش  داشده را شاکی امضای ا ل و تلفنشماره

وص دشمن انقالب چرا انتخابات ایران برای کشورهای خارجی و بخص. 9

 اسالمی از اهمیت باالیی برخوردار است؟

ر خخ  اندصابات در ایران و حسخخاسخخی  آن برای دشخخمنان انق ب به دلیل 

کارکردها و دسخخداوردهای این امر مهم اسخخ ؛ زیرا همانگونه که گفده شخخ ،   

که             به میزانی  با مردم اسخخخ  و  ظام  ن  ن جاری پیو بات از مهمدرین م صا اند

ابات باال باش ، مهرتأیی ی اس  بر پشدوانه و حمای  مردمی    مشارک  در اندص 

ها علیه نظام، انق ب و از نظام. ع وه بر این، ه   از تمامی فشارها و توطئه 

سازی مردم نسب  به سرنوش      تفاوتمردم ایران توس  دشمنان، خسده و بی   

مدع د های پاشیکشور اس . باتوجه به این مهم، دشمن در  د اس  تا با سم

آلود خود بر پیکر کشور و نظام  در اندصابات، ندایج به ثمر نشسدن تیرهای سم   

را نظاره کن ؛ به این  خخخورت که مردم با دلسخخخردی و ناامی ی در اندصابات           

تر، در شخخرای  کنونی، دشخخمن به اندصابات به  مشخخارک  نکنن . به طور دقیق

فشارهای ح اکثری خود نگاه ی ندایج به ثمر نشسدن ی مشاه هعنوان عر ه

کن ؛ به این ترتیب که اگر مردم در اندصابات مشخخخارک  ح اقلی داشخخخده           می
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توان  امی وار باش  که با اعما  فشارهای ح اکثری، توانسده    باشن ، دشمن می  

شمن         ضیه، د شکا  مردم با نظام را تقوی  کن . در  ورت وقوع این ق س   ا

تر خواه  شخخ . ع وه بر این، رونق یدر اعما  فشخخارهای ح اکثری خود جر

ی مقابل، مشخخارک  سخخیاسخخی نشخخان از پویایی نظام اجدماعی دارد و در نقطه

سی می           ع م سیا شارک   ضعف در م سی یا  سیا شارک   توان  گویای وجود م

 هایی در جامعه از قبیل بحران هوی ، مشروعی  و... باش .بحران

، انتصابات انتخاباتی، مهندسی «تشریفاتی انتخابات»طرح مباحثی چون . 10

انتخابات و چینش کرسی های مجلس آینده که بعضا از سوی برخی از 

ئوالن ارشد کشور مطرح می شود چه نمایندگان رد صالحیت شده و حتی مس

 ثار و تبعاتی برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات دارد؟آ

فه  از یکی  بات،   برگزاری ا خخخلی های مؤل نه  نمودن فراهم اندصا  های زمی

ضور  شور  ح س   اندصابات در مردم ح اکثری و پر شارک  . ا  مردم ح اکثری م

بات    در صا عث    اند د ار  افزایش با ی   و اق  و کشخخخور المللیبین و داخلی امن

. شخخودمی اجرایی هایسخخیاسخخدگشاری و ک ن تصخخمیمات برای ایپشخخدوانه

شارک   تحقق زمینهپیش  آین ه به مردم امی  افزایش اندصابات، در ح اکثری م

 از مردم اگر .اسخخ  اجرایی هایدسخخدگاه و دولدی نهادهای کارآم ی و کشخخور

سدگاه  عملکرد ضی  اجرایی هاید شن   نارا شده  هایوع ه و با سووالن  گش  و م

 در رأی های ن وق  نقش به آنان امی  از نبینن ، ش ه  محقق را خود مندصبان

 کارآم ی. بین می لطمه مشخخخارک  و شخخخودمی کاسخخخده موجود وضخخخع تغییر

 معیشدی،  و اقدصادی  مشک ت  حل به مسووالن  اهدمام اجرایی، هایدسدگاه 

 و محرومان  وضخخخع به  رسخخخی گی  و ع الدی بی و فسخخخاد با  مبارزه  در ج ی   
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ضعفان   شارک   افزایش ا لی  عوامل دیگر از مسد س   اندصابات در م  این در.ا

 شخخخورای کشخخخور، وزارت همچون اندصابات برگزاری در دخیل نهادهای میان

سیما،    نگهبان، ضاییه قوه   او  به عمل با ان موظف نیز اندظامی نهادهای و ق

 از و داده افزایش را اندصابات   سخخخ م   به  عمومی اطمینان  و اعدماد  قانون، 

 و ق رت  عنصخخخر دو تأثیرگشاری   از اندصاباتی،   تصلفات  با  بهنگام  مقابله   طریق

 برخی مطالبه اسخخ  ب یهی .نماین  جلوگیری مردم آرای به دهیجه  در پو 

سی    جریانات یا مقامات  شرای   فاق  افراد تأیی  برای نگهبان شورای  از سیا

 و اسخخخ  باطل   و مردود کلی به  ح اکثری  مشخخخارک   تأمین  بهانه   به  قانونی 

 عنوان هیچ به خویش قانونی وظایف انجام از مسخخوو  هایدسخخدگاه کوتاهی

ک ،  افزایش برای ه   بصشانگیزه مشخخخخار مانی  مردم. بود نصوا  نحو به  ز

 و هادسخخدگاه همه ب انن  که آم  خواهن  رأی های خخن وق پای در ح اکثری

ظایف  به  ح اکثری  طوربه  مسخخخووالن ع ه  و قانونی  و مل  خویش های و  ع

س اری  در نگهبان شورای  فراگیر و جامع دقیق، نظارت رو این از .نماین می  پا

سی     و اهمی  الناس،حق از کامل سا  اندصابات یك تلقین لشا .دارد ایویژه ح

 سیاسی   هایجناح حضور  ع م چون خ فی مطالب طرح و مردم به غیررقابدی

شه  باعث ها،رقاب  در مصدلف  ا لی  موانع از و شود می عمومی اعدماد به خ 

 دلسخخرد رمز «تشخخریفاتی اندصابات». اسخخ  اندصابات در ح اکثری مشخخارک 

 نظام مردمی رکن کردن اعدباربی آن ندیجه  و اسخخخ  اندصابات  از مردم کردن

 به نسب  مردم میان در خود رفدار یا سصن با هرکس. اس  اس می جمهوری

 کاهش  در کن ،  تردی   و اعدمادی بی ایجاد  اندصابات   ناظر  یا  مجری نهادهای  

 و ملی منافع تأمین برای ابزاری اندصابات،. اسخخ  مسخخوو  مردم مشخخارک 
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 دسدمایه  اندصابات اگر. اس   عمومی آرای طریق از کشور  اداره برای ایوسیله 

 انگیزگیبی موجب گردد، حزبی هایکشمکش یا و سیاسی هایحساب تسویه 

 مردم. شود می ملی امنی  تضعیف  و رأی های ن وق  پای در حضور  از مردم

 .کرد دلسرد اندصابات از نبای  را

 نگهبان برای احراز صالحیت نامزدها چیست؟مالک شورای . 11

س می،    28 بنا به ماده شورای ا  شون گان اندصاب قانون اندصابات مجلس 

 :باشن  زیر شرای  دارای بای  نامثب  هنگام

 .اس م به عملی الدزام و اعدقاد -1

 .ایران اس می جمهوری مق س نظام به عملی الدزام -2

 .ایران اس می جمهوری کشور تابعی  -3

 .فقیه مطلقة والی  مدرقی ا ل و اساسیقانون به وفاداری ابراز -4

 .آن معاد  یا ارش کارشناسی تحصیلی م رک داشدن -5

 .اندصابیه حوزة در شهرت سوء ن اشدن -6

 .گویایی و شنوایی بینایی، نعم  از برخورداری ح  در جسمی س م  -7

 . تمام سا  هفدادوپنج ح اکثر و تمام سا  سی سن داشدن ح اقل -8

 از اساسی  قانون در مصرح  دینی هایاقلی  نماین گی داوطلبان -1 تبصره 

 خود دین در بای  و بوده مسخخدثنی ،«1» بن  در مشکور اسخخ م، به عملی الدزام

 . باشن  العقی هثاب 
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 شخخخ نداوطلب  از زیر قانون اندصابات مجلس، اشخخخصاص     30بنا به ماده    

 :ان محروم مجلس نماین گی

 .ان داشده مؤثر نقش سابق رژیم مبانی تحکیم جه  در کهکسانی -1

 .ان داده ثب  خود نخامبه را موات هایزمین که بزرگ م کیخخن -2

 که هاییگروه و هاسخخازمان احزاب، هواداران و تشخخکی تی وابسخخدگان -3

 .اس  ش ه اع م  الحه مقامات طر  از هاآن بودنغیرقانونی

 .ان ش ه محکوم ایران اس می جمهوری علیه اق ام جرم به کهکسانی -4

 .قضایی  الحه محاکم حکم به ارت اد به محکومین -5

 .فسق به مدجاهرین و فساد به مشهورین -6

 .باش  ش ه ثاب  آنان توبة آنکه مگر شرعی ح ود به محکومین -7

 .مواد این به معدادین و مص ر مواد قاچاقچیان -8

سانی  و محجورین -9 شمو   دادگاه حکم به کهک ( 49) ونهمچهل ا ل  م

 اس   موظف دارد: دول قانون اساسی بیان می   49)ا ل  .باشن   اساسی  قانونی

سدفاده  سوء  قمار، سرق ،  اخد س، رشوه،  غصب،  ربا، از ناشی  هایثروت  از ا

 هایزمین فروش دولدی، معام ت و هاکاریمقاطعه از اسدفاده  سوء  موقوفات،

 را غیرمشخروع  موارد سخایر  و فسخاد  اماکن کردن دایر ا خلی،  مباحات و موات

 الما  بی   به  او نبودن معلوم  خخخورت در و کن   رد حق  خخخاحب  به  و گرفده 
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 اجرا دول  وسیله  به شرعی  ثبوت و تحقیق و رسی گی  با بای  حکم این. ب ه 

 (.شود

 و شخخخهر هایانجمن اعضخخخای قبیل از سخخخابق رژیم به وابسخخخدگان -10

سدان    سدگان  و شهر شکی ت  به واب سونری  ت سة هیئ  و فراما  هایکانون رئی

سداخیز  حزب ضای  و نوینایران حزب و ر سین  نماین گان ها،آن فعا  اع  مجل

 .ساواک مأموران و سابق ملی شورای سنا،

 اموا  غصب  و ارتشا  و اخد س ک هبرداری، و خیان  به محکومین -11

 .قضایی  الحه محاکم حکم به مالی سوءاسدفادة به محکومین و دیگران

 موارد گفده شخخ ، م ک عمل شخخورای نگهبان در رسخخی گی به  خخ حی 

سال      کان ی اها می شورا در انجام ر ش  و این  های قانونی خود از همکاری با

 احوا ثب  سخخازمان کل، دادسخخدانی اط عات،مراجع چهارگانه شخخامل وزارت

 من  اس .الملل بهرهبین پلیس و هوی  تشصیص ادارة و کشور

 در تائید حداکثری، مشارکت خاطر به نگهبان شورای است ممکن آیا. 12

 نماید؟ با اغماض رفتار صالحیت

شرای  قانونی      شورای نگهبان در احراز   حی  کان ی اها،  م ک عمل 

های سخخیاسخخی و جریانی کان ی اها. حا  ممکن گفده اسخخ  نه وابسخخدگیپیش

اسخخ  بصش زیادی از کان ی اهایی که از سخخوی یك جریان برای شخخرک  در 

شخون ، فاق  شخرای  الزم برای احراز  خ حی  باشخن  یا     اندصابات معرفی می

که برعکس، جریان رقیب آنها کان ی اهایی را معرفی کن  که واج  شخخرای  این

سی نمی     شن . در این  ورت، ک شورای نگهبان را مدهم کن  که  الزم با توان  
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شورای         س . همچنین  سی   حی  کان ی اها، جریانی عمل کرده ا در برر

  الزم ی مشارک  ح اکثری، کان ی اهایی که شرای  توان  به بهانهنگهبان نمی

را ن ارن  را تأیی    حی  کن ؛ زیرا تأیی    حی  فاق ان   حی ، اگرچه     

کن  و با را زایل می« اندصاب ا لح »شای  تنور اندصابات را گرم کن ، اما ا ل   

 آن منافات دارد. 
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