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 مقدمه

هیچ کس پوشیده نیست. به  انتخابات مجلس هشتم پیش روي ماست. اهمیت و حساسیت این دوره از انتخابات بر

شدن آن بر همگان ضروري است. در این میان،  همین دلیل، همکاري و مشارکت براي هر چه باشکوه تر برگزار

. این امر به دلیل نقش مؤثر این گروه در مراتب از دیگران سنگین تر است مسئولیت هنرمندان و اصحاب رسانه به

مورد نیاز  سیاسی جامعه است. در واقع، اگر دیگر مسئوالن در پی فراهم کردن ابزارها و امکانات شکل گیري فضاي

انتخابات در مردم پدید آورند و فضاي  براي برپایی انتخابات هستند، هنرمندان باید انگیزه الزم را براي حضور در این

این، هنرمندان باید به افکار، رفتار و در نهایت، آراي مردم جهت  کشور را پرشور و شوق سازند. افزون برسیاسی 

 .معیارهاي مناسب، رأي دهندگان را در گزینش نامزدهاي بهتر و برتر یاري رسانند دهند و با معرفی

در این راستا، یکی از گام  .اهد بودروشن است که اداي این مسئولیت سنگین، جز با همت و تالش فراوان ممکن نخو

این گفتار، برخی از مهم ترین محورهاي انتخاباتی مورد  هاي ضروري، آشنایی با مسائل و محورهاي انتخاباتی است. در

 .بحث و گفت وگو قرار گرفته است

 تاریخچه تأسیس مجلس در ایران

ازاین رو، همه چیز  .شخصی براي اداره کشور نداشتایران تا پیش از انقالب مشروطه، مجلس شورا و قانون مدون و م

ناموس مردم می دانستند و کشور را به  تابع عالقه و سلیقه حاکمان و پادشاهان بود. آنها خود را صاحب جان، مال و

فرمانروایان، حفظ تاج و تخت و رفاه و آسایش بیشتر  میل شخصی خود اداره می کردند. معموالً مهم ترین هدف این

 .فراموشی سپرده شده و فقر، فساد و تبعیض، همه جا را فرا گرفته بود ار بود. ازاین رو، دردهاي اساسی مردم بهدرب
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مقدمات تأسیس نخستین  انقالب مشروطه با هدف تغییر در این وضعیت و اصالح ساختار سیاسی کشور آغاز شد و

تدوین نخستین قانون انتخابات در کشور به  با 1285مجلس شورا را فراهم کرد. این کار در تاریخ دهم شهریور سال 

شهریور همان سال، با توشیح و تأیید مظفرالدین شاه، قانون  ثمر نشست و پس از گذشت یک هفته، یعنی در هفدهم

 .انتخابات در ایران رسمیت یافت

 جایگاه مجلس در قانون اساسی مشروطیت

مشروطه را به  یل بودند. ازاین رو، بخش زیادي از قانون اساسیانقالبیان مشروطه براي مجلس، اهمیت ویژه اي قا

نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران  مجلس شوراي ملی،«مجلس اختصاص دادند. در اصل دوم این قانون آمده است: 

 .«است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند

تعیین گردیده است،  یاد شده و وظایف مهمی براي آن» مهم ترین رکن مشروطیت«در این قانون، از مجلس با عنوان 

مهم کشور را دارد. در اصل پانزدهم  به گونه اي که این مجلس افزون بر تصویب قانون، حق اظهارنظر در تمام امور

ملی حق دارد در عموم مسائل، آنچه را صالح ملک و  ايمجلس شور«قانون اساسی مشروطیت در این باره می خوانیم: 

راستی و درستی عنوان کرده و با رعایت اکثریت آرا در کمال امنیت و  مملکت می داند، پس از مذاکره و مداقّه از روي

 .«به توسط شخص اول دولت به عرض برساند اطمینان با تصویب مجلس سنا

 خارج شدن مجلس از جایگاه خود

حافظ منافع و مصالح  اساسی مشروطیت، مجلس شورا از نقش و جایگاه بسیار مهمی برخوردار بود و در واقع، در قانون

خودکامگی پادشاهان و بی توجهی  ملت به شمار می آمد. با این حال، با گذشت زمان، بنا به دالیل گوناگون، از جمله

 .آنان به آراي عمومی، مجلس ماهیت اصلی خود را از دست داد
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مجلس، نمایندگان واقعی  این امر به ویژه در دوران سلطنت خاندان پهلوي کامالً مشهود بود. در این دوران، نه اعضاي

کشور را انجام می دادند. امام خمینی  ملت بودند و نه رسالت حقیقی خود مبنی بر دفاع از مصالح و منافع عمومی

می کرد و از جمله درباره نمایندگان این مجلس می  تأسف یاد همیشه از وضعیت مجلس در دوران پهلوي با رحمه اهللا

در مجلس بودند، اما در این پنجاه سال اخیر (یعنی در دوران  در طول مشروطیت، افراد بسیار ارزنده اي«فرمود: 

 .«گفت این نماینده ملت است، سراغ نداریم پهلوي) یک نفر آدمی که بشود به او

 هید مدرسمجلس شورا، یادآور خاطره ش

مدرس، از  در اذهان بسیاري از مردم ایران، نام مجلس با یاد شهید سیدحسن مدرس در هم آمیخته است. شهید

ارزشمند فراوانی را براي کشور  نخستین دوره هاي تشکیل مجلس، در سنگر نمایندگی ملت حضور یافت و خدمات

سرنوشت ساز کشور ماست. در آن زمان، دولت  ادثه وانجام داد. دوران نمایندگی مدرس در مجلس از دوره هاي پرح

می خواستند استقالل کشور ما را از بین ببرند. شهید مدرس با  هاي روس و انگلیس، ایران را تهدید می کردند و

ایستاد و مردم و نمایندگان مجلس را به مقابله با توطئه هاي این دو ابرقدرت  شجاعت کامل در برابر این تهدیدها

پس از گذشت ده ها سال از شهادت این روحانی آزاده، فریادهاي پرصالبت او در دفاع از  ز فراخواند. امروزمتجاو

 .میهن و مخالفت با سلطه بیگانگان، هنوز در فضاي مجلس شوراي اسالمی طنین انداز است استقالل

  جایگاه مجلس در سخنان امام خمینی رحمه اهللا

نمایندگان را در  ز مجلس به عنوان نهادي مهم و اثرگذار یاد می کرد و نقش تک تکهمواره ا امام خمینی رحمه اهللا

درباره مجلس شوراي اسالمی  تعیین سرنوشت این کشور بزرگ و اساسی می دانست. ایشان در یکی از پیام هایی که

 »فریادهاي اهللا اکبر مردمبرآمده از «و نهادي » بودند حاصل خون جمعیتی که به اسالم وفادار«صادر فرمود، مجلس را 

 .معرفی کرد» باالترین مقام کشور» دانست و از نظر حقوقی و قانونی، آن را
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ملت انقالبی، یک  مجلسِ جوشیده از این«آن رهبر فرزانه براي اشاره به اهمیت جایگاه مجلس در کشور می فرماید: 

قهرا مسئولیت هایی که چنین مجلسی  .ستمجلس عادي نیست، بلکه یک پدیده خاص به خود با ویژگی هاي خاص ا

غرب و جناح سرمایه داري آن و دیکتاتوري شرق و  دارد، بسیار بزرگ است؛ مسئولیت مقابله با سیاست بازي هاي

 .«قطب کمونیستی آن

  اهمیت مجلس از نگاه امام خمینی رحمه اهللا

 بلکه حضرت اهمیت مجلس در نگاه امام خمینی رحمه اهللا ، تنها به دوران پس از پیروزي انقالب اسالمی منحصر نبود،

من از دوران «سخنانش می فرمود:  امام از قبل از انقالب نیز به این موضوع توجه داشت. ازاین رو، ایشان در یکی از

من خیلی از مجالس را یاد دارم و در «جاي دیگر فرمود:  و در» کردمنوجوانی، مسائل مربوط به انتخابات را دنبال می 

 .«رفته بودم بعضی از مجالس هم به عنوان تماشاچی

زمان ضرورت به پشتیبانی  پس از پیروزي انقالب اسالمی نیز امام راحل، همواره عملکرد مجلس را زیر نظر داشت و در

باالترین مقام «و » مجلس در رأس همه امور» مجلس بر این باور بود کهاز این نهاد می پرداخت. ایشان درباره جایگاه 

 .«در این مملکت است

 وظایف مجلس در قانون اساسی

نظارت بر «و » قانون گذاري» :در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، دو وظیفه بر عهده مجلس گذاشته شده است

نظم، ثبات و امنیت عمومی است و زمینه هاي  ع بشري، مایهقانون در جوام». عملکرد دولت و دستگاه هاي اجرایی

تصویب قوانین صحیح، منطقی و عادالنه، شرط اساسی پیشرفت  توسعه و تکامل اجتماعی را فراهم می آورد. ازاین رو،

 در قانون گذاري، یا تصویب قوانین غیرمنطقی و ناعادالنه، موجب بر هم خوردن جامعه است، چنان که سهل انگاري

می شود. در واقع، مسئولیت قانون گذاري، فرصتی مناسب براي مجلس فراهم می سازد تا  نظم و تعادل عمومی
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ام گ بتوانند با استفاده از این فرصت، خدمات باارزشی به کشور خود ارائه کنند و براي حل مشکالت مردم، نمایندگان

 .هایی اساسی بردارند

 نظارت، شرط سالمت دولت و جامعه

نظارت، امري مهم و  .از وظایف مجلس شوراي اسالمی، نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه هاي اجرایی استیکی 

صورت می گیرد. به عبارت دیگر، نظارت بر  ضروري است و بر اساس اصول علمی مدیریت، براي پیش گیري از فساد

اي پیشرفته همواره به امر نظارت و است. ازاین رو، کشوره یک نهاد یا سازمان، شرط سالمت آن نهاد و سازمان

 .بازرسی بسیار اهمیت می دهند

است. نمایندگان مجلس  قانون اساسی کشور ما، دست مجلس را براي تحقیق و تفحص در تمام امور کشور باز گذاشته

گسترده  کارشناسی می توانند برنامه از یک سو، با دریافت گزارش هاي مردمی و از سوي دیگر، با اعزام گروه هاي

اصلی از این برنامه، اطمینان یافتن از رعایت کامل قانون  نظارتی خود را در همه بخش ها به مرحله اجرا درآورند. هدف

عمومی است. اگر این برنامه نظارتی به خوبی اجرا شود، فسادهاي اداري و  و استفاده درست از بودجه ها و امکانات

د. در واقع، مجلس ضامن حفظ سالمت دولت و جامعه است و باید این شدت کاهش می یاب مالی در سطح کشور به

 .سنگین را با انجام نظارت دقیق و فراگیر به خوبی انجام دهد مسئولیت

 نخستین انتخابات مجلس شوراي اسالمی

در  1358اسفند سال  24 پس از سرنگونی رژیم طاغوت و تأسیس نظام اسالمی، مردم ایران براي نخستین بار در روز

نمایندگان خود را تعیین کنند و نخستین  انتخابات مجلس شوراي اسالمی حضور یافتند تا در فضایی کامالً آزاد،

 .مجلس پس از انقالب را تشکیل دهند
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اسالمی، نه تنها از سوي  نخستین انتخابات مجلس شوراي اسالمی در شرایطی برگزار شد که نظام نوپاي جمهوري

فعالیت هاي گسترده گروهک هاي مختلف به ویژه  رض خطر قرار داشت، بلکه در داخل نیزقدرت هاي خارجی در مع

حال، ملت قهرمان ایران با شور انقالبی و شعور سیاسی باالي خود در  ضد انقالب، به نقطه اوج خود رسیده بود. با این

 .حضوري چشم گیر، همه توطئه ها را خنثی ساختند این انتخابات شرکت کردند و با

 نخستین مجلس شوراي اسالمی

افتتاح شد. تشکیل  تشکیل و 1359پس از پیروزي انقالب، نخستین مجلس شوراي اسالمی در روز هفتم خرداد سال 

می آمد و افزون بر تحوالتی که در  مجلس شوراي اسالمی در آن زمان، حادثه اي بسیار مهم و سرنوشت ساز به شمار

 اسالمی و غیر مردمی بودن استبدادي بودن نظام تبلیغات گسترده دشمنان مبنی بر شیوه اداره کشور ایجاد می کرد،

 .آن را نیز خنثی می ساخت

ا نمایندگی، از آنه در دیدار با نمایندگان این مجلس با تأکید بر اهمیت و حساسیت مسئولیت امام خمینی رحمه اهللا

وحدت بگذارند و از هرگونه اختالف  عدالت خواهی و حفظ خواست بناي کار مجلس شوراي اسالمی را از همان ابتدا بر

 .نظر، تشنج و کارشکنی در امور کشور خودداري کنند

 ارزش معنوي حضور در انتخابات

جامعه اسالمی،  انتخابات در کشور ما تنها امري سیاسی نیست، بلکه جنبه عبادي و معنوي نیز دارد. اساسا در یک

هرگونه کار و فعالیت یا هر نوع  اط دارد و رنگ و بوي الهی به خود می گیرد. ازاین رو،همه چیز با دین و ایمان، ارتب

 .خدمت رسانی و مشارکت اجتماعی می تواند نوعی عبادت شمرده شود

دینی و شرعی نیز به  بر این اساس، حضور در انتخابات، افزون بر آنکه وظیفه اي سیاسی ـ اجتماعی است، تکلیف

کشورمان بی اعتنا باشیم و از کنار هر  شک، دین اسالم هرگز به ما اجازه نمی دهد به آینده خود وشمار می آید. بی 
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کنیم. پیشوایان دین همواره کوشیده اند مسلمانان در  اتفاق مهمی که در جامعه اسالمی روي می دهد، به سادگی عبور

آنها را به حضور و مشارکت در فعالیت ها تشویق حساس باشند. ازاین رو،  برابر تحوالت سیاسی و اجتماعی زمان خود،

 .کرده اند

 زیباترین حضور

است. زیباترین حضور  مشارکت مردم در انتخابات مجلس شوراي اسالمی، به هر شکل که صورت گیرد، زیبا و ستودنی

ی د، به نمایندگیعنی بهترین و برترین افرا یک ملت پاي صندوق هاي رأي هنگامی تحقق می یابد که نامزدهاي اصلح،

 .مجلس انتخاب شوند

قوانین و مقررات منطقی  انتخاب نامزدهاي اصلح، آثار و برکات فراوانی در پی خواهد داشت که مهم ترین آنها، تصویب

براي درمان آن برمی گزیند. نماینده اصلح،  و عادالنه است. نماینده اصلح، با دردهاي مردم آشناست و بهترین راه را

هیچ گاه به فکر گرفتن رشوه یا پارتی بازي نمی افتد. ازاین رو،  م فساد و زد و بندهاي سیاسی نمی غلتد وهرگز به دا

صدایش براي دفاع از حقوق مردم، بسیار بلند است. پس بهتر آن است ما نیز با  دستش براي مبارزه با فساد، باز و

 .به انتخاب نامزدهاي اصلح یاري رسانیم همان یک رأي خود،

 مالك هاي انتخاب اصلح

دهیم و کدام  این روزها که فصل انتخابات و تبلیغات است، بسیاري از مردم از یکدیگر می پرسند: به چه کسی رأي

است که پاسخ گفتن به آن  فرد یا کدام فهرست از بقیه افراد یا فهرست ها بهتر است؟ بی شک، این پرسش دشواري

 انتخاباتی، بهترین و برترین افراد را مشخص کند؟ تواند از میان این همه نامزدچندان آسان نیست. واقعا چه کسی می 

مالك ها و معیارهاي  به نظر می رسد براي پاسخ به این پرسش، باید به سراغ مالك هاي برتري رفت و با تکیه بر

 .معینی، نامزد اصلح یا به عبارت دیگر، نماینده بهتر و برتر را تشخیص داد
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از اهمیت فوق » تخصص تعهد و«از میان مالك هاي متعددي که براي نماینده اصلح می توان بیان کرد، دو ویژگی 

پاي بندي دایمی نماینده مجلس به قانون و  العاده اي برخوردار است. ویژگی تعهد، یعنی ایمان و تقوا داشتن، موجب

د. همچنین تخصص، یعنی علم و تجربه کافی داشتن در می شو حمایت همیشگی از اصول و ارزش هاي دین و انقالب

نماینده مجلس در انجام مسئولیت هایش خواهد شد. بر این اساس، هرچه تعهد و  امور سبب موفقیت و کارآمدي

 .بیشتر باشد، شایستگی اش براي حضور در مجلس زیادتر خواهد بود تخصص یک فرد

 ضرورت انتخاب اصلح

ضرورتی عقلی و  یاد می شود،» انتخاب اصلح«تر و برتر که در ادبیات سیاسی ما از آن به رأي دادن به نمایندگان به

می کند که مسئوالن سیاسی و اجتماعی  شرعی است؛ یعنی هم منطق عقل و هم آموزه هاي دین به ما این گونه حکم

 .بهترین افراد برگزینیم کشور، از جمله نمایندگان مجلس شوراي اسالمی را از میان

 نقل شده است که ضرورت و اهمیت همین موضوع، یعنی در این باره حدیثی از پیامبر اعظم صلی اهللا علیه و آله

 :می فرماید واگذاري مسئولیت هاي اجتماعی به افراد شایسته را یادآوري می کند. آن حضرت در این باره

نَبیه، فَقَد خانَ اللّه َ و  هِم اَولی بِذالک منه و اَعلَم بِکتابِ اللّه ِ و سنَّۀِمن استَعملَ عامالً منَ المسلمینَ و هو یعلَم اَنَّ فی

 .رسولَه و جمیع المسلمینَ

مردم، فرد دیگري بهتر از او و  هر کس شخصی را مأمور رسیدگی به امور مسلمانان کند، در حالی که می داند در میان

 .به خدا و رسول و همه مسلمانان خیانت کرده است ا و سنت پیامبرش وجود دارد، هماناآگاه تر از او به کتاب خد

  ضرورت انتخاب اصلح در اندیشه و کالم امام خمینی رحمه اهللا
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و از همه  در سخنانشان درباره انتخاب، همواره ضرورت انتخابات اصلح را به مردم یادآور می شد امام خمینی رحمه اهللا

را انتخاب کنند. ایشان  ی خواست از میان نامزدهاي نمایندگی مجلس، بهترین و شایسته ترین افرادرأي دهندگان م

انتخاب فردي که تعهد به اسالم و حیثیت آن  انتخاب اصلح براي مسلمین، یعنی«در بخشی از سخنانشان می فرماید: 

ین یک محکی است براي خودتان که تشخیص اسالمی می کنید و ا داشته باشد. ... اگر اصلح را انتخاب کردید، کاري

 .«یا براي صالح خودتان بدهید انتخاب براي اسالم است

 انتخابات مطلوب

 انتخابات مطلوب چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

ایی انتخاباتی است که در فض در پاسخ به این پرسش، نکته هاي گوناگونی را می توان بیان کرد. مثالً انتخابات مطلوب،

 .بهترین نامزدها به نمایندگی برگزیده شوند و به دور از هرگونه تشنج و درگیري انجام شود یا اینکه در آنآرام 

این گونه توصیف می  مقام معظم رهبري، حضرت آیت اهللا خامنه اي، در یکی از سخنان خویش، انتخابات مطلوب را

انتخاباتی که مردم، با شور و نشاط در  .نون برگزار شودانتخابات مطلوب، انتخاباتی است که سالم، آزاد و طبق قا«کند: 

 .«مردم، خود را موظف به برگزاري باشکوه آن بدانند آن شرکت کنند. انتخاباتی که به عنوان وظیفه دینی، همه

 شرکت در انتخابات، تکلیف الهی

میشه ه ینی و الهی می دانست وشرکت در انتخابات را نه تنها وظیفه سیاسی، بلکه تکلیفی د امام خمینی رحمه اهللا

امر مهم خودداري  تأکید می کرد یک فرد مسلمان نباید به آینده خود و جامعه بی اعتنا باشد و از مشارکت در این

 .کند
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می شود، شرکت در  در واقع، همان گونه که نماز خواندن، تکلیفی دینی است و موجب نزدیکی انسان به پروردگار

 .فراهم می آورد هی است که زمینه هاي رشد اجتماعی و معنوي انسان راانتخابات هم تکلیفی ال

نظام هاي سیاسی جهان  بنابراین، در یک جامعه اسالمی، انتخابات را نباید تنها در قالب اصول و برنامه هاي رایج در

 .می گیرد رضاي پروردگار صورت تحلیل کنیم، بلکه باید آن را حرکتی عبادي ـ سیاسی بدانیم که براي کسب

 آثار و لوازم تکلیف دانستن انتخابات

روزه گرفتن  کسی که انتخابات را تکلیفی الهی می داند و معتقد است مشارکت در انتخابات مانند نماز خواندن و

در واقع، چنین فردي باید  .موجب نزدیکی به پروردگار می شود، باید به آثار و لوازم این عقیده خود نیز پاي بند باشد

گردد، براي خدا تبلیغ کند، براي خدا رأي دهد و  ا کمال اخالص و بصیرت وارد میدان انتخابات شود و براي خدا نامزدب

 .براي خدا نتایج انتخابات را بپذیرد

توهین و بی حرمتی به  بدیهی است در این صورت، دیگر از تخلف و قانون شکنی خبري نیست و هیچ یک از نامزدها،

تبلیغاتی که در کشورهاي غربی رایج  ا مجاز نمی شمارد و براي کسب چند رأي بیشتر، از حیله هايدیگر نامزدها ر

 .است، استفاده نمی کند

 ویژگی هاي انتخابات در ایران

ها  دیگر انتخابات همه ساله در سراسر دنیا، انتخابات متعدد و گوناگونی برگزار می شود. آنچه انتخابات کشور ما را از

 .سازد، آرامش حاکم بر این انتخابات و سالمت فوق العاده آن است ممتاز می

کشورهاي جهان، برگزاري  آرامش حاکم بر انتخابات، از بلوغ سیاسی مردم ایران حکایت دارد. متأسفانه در بسیاري از

. در کشور ما، به خون ریزي می انجامد انتخابات با تنش ها و درگیري هاي فراوان همراه است و گاه این درگیري ها
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آرامش سیاسی همچنان حاکم است و رقابت ها از  حتی در مواردي که رقابت هاي انتخاباتی به شدت اوج می گیرد،

 .شکل قانونی و منطقی خود خارج نمی شود

شوراي نگهبان است.  سالمت انتخابات در کشور ما مرهون تالش هاي همه دستگاه هاي اجرایی و نظارتی به ویژه

نمایندگی مجلس را به دقت اجرا می کند،  هبان نه تنها هنگام ثبت نام نامزدها، مقررات مربوط به شرایطشوراي نگ

فعالیت ها نظارت دارد تا سالمت انتخابات از همه نظر تأمین  بلکه در جریان برگزاري انتخابات و شمارش آرا نیز بر همه

 .شود

 انتخابات مجلس و مردم ساالري دینی

جمهوري اسالمی،  از کشورهاي جهان، ادعاي مردم ساالري دارند، ولی به جرئت می توان گفت نظام امروزه بسیاري

صورتی که در این نظام، هم حضور  زیباترین شکل از مردم ساالري را در قالب دین و شریعت ایجاد کرده است؛ به

 .دین به خوبی اجرا و رعایت می شودو ارزش هاي  مردم در امر اداره جامعه، بسیار جدي و پررنگ است و هم اصول

نشان می دهد و زمینه هاي  در این میان، مجلس شوراي اسالمی از جمله نهادهایی است که جنبه مردمی بودن نظام را

انتخابات مجلس، به معناي احترام به مردم و  مشارکت مردم در اداره امور جامعه را فراهم می آورد. ازاین رو، شرکت در

 .دم ساالري دینی استحمایت از مر

 عملکرد مجلس در سال هاي پس از پیروزي انقالب

شوراي اسالمی  در طول نزدیک به سه دهه که از پیروزي انقالب می گذرد، مردم ایران هفت بار در انتخابات مجلس

 .شرکت کرده اند و هم اینک به استقبال هشتمین دوره از انتخابات مجلس می روند
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سال دوران حیات خود  با نگاهی اجمالی به عملکرد هفت مجلس گذشته و خدماتی که هر یک از آنها در طول چهار

مردم ما در گزینش نمایندگان، خوب  انجام دادند، می توان به این واقعیت پی برد که تقریبا در تمامی این دوره ها،

ازاین رو، این مجلس ها عملکرد نسبتا قابل قبولی  .اند عمل کرده و افراد شایسته اي را به نمایندگی مجلس برگزیده

 .مشکالت مردم، گام هاي مفید و مؤثري برداشتند داشتند و در پیشبرد اهداف جمهوري اسالمی و حل

 ن اصلی انتخاباتمردم، مسئوالن و نامزدها، سه رک

ابات مسئوالنِ امور انتخ انتخابات را می توان به یک مثلث تشبیه کرد؛ مثلثی که یک ضلع آن را مردم، ضلع دیگرش را

انتخابات خوب و سالم، به مشارکت و همکاري  و ضلع سومش را نامزدها تشکیل می دهند. بر این اساس، براي برگزاري

روشن است؛ چون همواره با حضور گسترده در انتخابات، نقش خود  ن، وظیفه مردمهر سه گروه نیاز است. در این میا

 .را به خوبی ایفا می کنند

سیاسی، اجراي دقیق  وظیفه مسئوالن، فراهم کردن شرایط و زمینه هاي انتخابات، تأمین امنیت، ایجاد فضاي مناسب

 .قوانین انتخاباتی و پیش گیري از هر نوع تخلف و تقلب است

صحیح و مشارکت در یک  فه نامزدها نیز رعایت قوانین انتخابات، پاي بندي به ارزش هاي اخالقی، انجام تبلیغاتوظی

 .کشور است رقابت کامالً سالم براي شور و نشاط بخشیدن به فضاي انتخاباتی

 آسیب شناسی انتخابات

این آسیب ها  .ت ها یا آسیب ها شودانتخابات، مانند هر حرکت سیاسی و اجتماعی دیگر ممکن است دچار برخی آف

 .می تواند از ناحیه مسئوالن، مردم یا نامزدهاي انتخاباتی پدید می آید
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ندهند. این مشکل،  در این میان، بزرگ ترین عیب و نقص یک انتخابات آن است که مردم عالقه چندانی به آن نشان

همه ادعاي دموکراسی و مردم  غربی که بیش ازامروزه دامن گیر بسیاري از کشورهاست و حتی برخی از جوامع 

انتخابات روبه رو هستند. علت اصلی این امر در  ساالري دارند، با مشکل پایین بودن سطح حضور و مشارکت مردم در

 .رهبران سیاسی است کشورهاي غربی، بی اعتمادي مردم به احزاب و

صندوق هاي رأي، همیشه  خوش بختانه حضور مردم پاي در کشور ما، در سه دهه اي که از انقالب اسالمی می گذرد،

در واقع، ما از طرف مردم، هیچ مشکلی در  .گسترده و چشم گیر بوده و موجبات شگفتی جهانیان را فراهم آورده است

پدید آید، یا به دلیل برخی تصمیم گیري هاي نسنجیده  انتخابات نخواهیم داشت، بلکه اگر مشکلی در این زمینه

 .نامزدها بوده است ن امور انتخابات یا رفتارهاي نامناسبمسئوال

 رعایت ضوابط قانونی و اخالقی در تبلیغات انتخاباتی

معرفی خود به مردم، از  تبلیغات در انتخابات، امري الزم و ضروري است. به هر حال، هر یک از نامزدها حق دارد براي

شدن فضاي انتخاباتی نیز می شود. با این  کند. این امر، موجب گرمابزارهاي تبلیغاتی و اطالع رسانی مناسب استفاده 

تبلیغات پدید آید، نباید غافل شد. متأسفانه در انتخابات هاي  حال، از آسیب ها و انحراف هایی که ممکن است در امر

وي اسراف و زیاده روجود داشت که از کنار آنها نمی توان به سادگی گذشت.  قبلی، موارد متعددي از تخلفات تبلیغاتی

شعارها و ادعاي غیرواقعی، بی احترامی به رقیبان انتخاباتی و به طور کلی، هرگونه قانون  در مسئله تبلیغات، طرح

واردي م تبلیغات، نه تنها نوعی تخلّف است و سالمت فضاي انتخاباتی کشور را تهدید می کند، بلکه در شکنی در امر

 .را به دنبال می آورد در انتخابات می شود و زیان هاي جبران ناپذیر بزرگی موجب دل سردي مردم به اصل حضور

 رقابت مثبت انتخاباتی
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 ضرورت برگزاري رهبر معظم انقالب اسالمی، از ماه ها پیش تاکنون، بارها درباره انتخابات مجلس هشتم سخن گفته و

 .شده است انتخاباتی یادآورهر چه باشکوه تر این انتخابات را به مردم، مسئوالن و نامزدهاي 

انتخابات بسیار مهم و  از دیدگاه رهبر انقالب، نقش احزاب، گروه هاي سیاسی و رقیبان انتخاباتی در برپایی این

متعدد در جامعه نباید به اختالف و دل  اساسی است. به همین دلیل، ایشان تأکید می کند که گرایش هاي سیاسی

نمایش وحدت، عقالنیت و شعور سیاسی است. ازاین  نتخابات، عرصه اي مستعد برايسردي مردم دامن بزنند؛ زیرا ا

خدمت گزاري به مردم، سهم متناسب و الیق خود را به دست آورند،  رو، اگر گروه هاي سیاسی در رقابتی مثبت براي

بات، بد و برخالف قوانین و پیشرفت جامعه خواهد بود. اگر گروه هاي سیاسی در این انتخا انتخابات، زمینه ساز نشاط و

 .عمل کنند، انتخابات موجب ضعف و انحطاط خواهد شد مقررات

 مجلس و برنامه هاي توسعه پنج ساله

تصویب برنامه هاي  مجلس شوراي اسالمی در کنار همه فعالیت هاي مهم و حساسی که انجام می دهد، مسئولیت

بخشیدن به فعالیت هاي سیاسی و  وسعه پنج ساله، در نظم و سامانتوسعه پنج ساله را نیز بر عهده دارد. برنامه هاي ت

 .بلندمدت کشور را فراهم می آورد اقتصادي جامعه نقش مهمی دارد و زمینه هاي تحقق اهداف

و مطالعه درباره  در شرایط کنونی، نمایندگان مجلس و مجموعه دستگاه هاي کارشناسی این نهاد، مشغول تحقیق

بی شک، پنجمین برنامه پنج  .نجم هستند تا این برنامه را در آینده اي نزدیک به تصویب برسانندبرنامه پنج ساله پ

 .کشور به وجود خواهد آورد ساله توسعه، تحوالت گسترده اي در نظام اقتصادي، سیاسی و فرهنگی

 اهمیت انتخابات مجلس هشتم

که عوامل و مسائل  بات مجلس شوراي اسالمی می رودامروز ملت ایران در شرایطی به استقبال هشتمین دوره از انتخا

 .کرده است متعددي در داخل و خارج کشور، اهمیت و حساسیت این انتخابات را دو چندان
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طرح هاي نیمه کاره اي که  .در بعد داخلی، گام هاي بلندي که مجلس هفتم در راستاي حل مشکالت جامعه برداشت

اقتصادي، کارآفرینی و ازدواج جوانان اجرا  هاي رونق بخشیدن به فعالیت هاياین مجلس با همکاري دولت در زمینه 

فرهنگی کشور آغاز شده است، به پی گیري هاي جدي نیاز دارد  کرده، به همراه برنامه هایی که براي اعتالي سیاسی و

 .مردمی دنبال شود و باید به وسیله مجلسی مقتدر و

موفقیت هایی که  امروزه ایران در سطح بین المللی به دست آورده، به همراهاز نظر خارجی نیز موقعیت حساسی که 

صحنه انتخابات، بسیار چشم گیر و  در عرصه انرژي هسته اي حاصل شده است، ایجاب می کند که حضور مردم در

 .تقویت شود پررنگ باشد تا پشتوانه هاي مردمی این نظام بیش از پیش

 رأي اولی ها

بلوغ سیاسی و  د در انتخابات، امري الزم و ضروري است. با این حال، حضور نوجوانانی که تازه بهمشارکت همه افرا

 .بیشتري برخوردار است اجتماعی رسیده اند و براي نخستین بار در انتخابات شرکت می کنند، از اهمیت و زیبایی

فرارسیدن زمان  الً مدتی بی صبرانه در انتظاریاد می شود، معمو» رأي اولی ها«این گروه از نوجوانان که از آنها به 

تجربه کنند. به همین دلیل، هنگامی  انتخابات می مانند تا در آن روز، لذت حضور پاي صندوق رأي را براي نخستین بار

انتخابات می اندازد، لبخند غرور و شادمانی را در چهره اش  که یک رأي اولی، برگه امتحان سیاسی خود را به صندوق

احساسات پاك و صمیمانه نوجوانی است؛ همان احساساتی که پیش تر  به خوبی می توان دید. این لبخند، بازتاب

فوتبال یا موفقیت در یک آزمون سخت ریاضی و فیزیک، ظهور می کرد. این بار،  هنگام پیروزي در یک بازي

در یک میدان بزرگ تر و حساس تر، یعنی عرصه انتخابات، به نمایش درمی آید و موجی از  وجوانیاحساسات ن

 .در فضاي سیاسی کشور می پراکند شادمانی را

 انتخابات و رسانه
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یعنی رادیو و  از میان مجموعه دستگاه ها و نهادهایی که باید در زمینه انتخابات فعالیت کنند، نقش رسانه ملی

 اطالع رسانی و بیان تحلیل هاي بسیار مهم و اساسی است. وظیفه اصلی رسانه در انتخابات، تبلیغ صحیحتلویزیون، 

تبلیغات مغرضانه اي که دشمن در ایام انتخابات به راه  دقیق و به موقع است. این امر، به ویژه با توجه به حجم گسترده

اهمیت و حساسیت فوق العاده اي برخوردار است. در واقع،  کند، از می اندازد تا مردم را از نتیجه انتخابات دل سرد

افزون بر همه وظایف و مسئولیت ها، باید در میدان یک جنگ تبلیغاتی تمام عیار،  رسانه ملی در جریان هر انتخابات،

ا از هر رند تحیله ها و ترفندهایی بپردازد که رسانه هاي استکباري بر ضد ملت ایران به کار می گی به مقابله با تمامی

 .ممکن، مانع از حضور آنها پاي صندوق هاي رأي شوند راه

مردم ما به رسانه ملی، به  مهم ترین سرمایه رسانه براي انجام این مسئولیت دشوار، اعتماد عمومی مردم است. اعتماد

 .یابدانتخابات هم باید ادامه  دلیل عملکرد خوب این نهاد در انتخابات هاي گذشته است که در این

 پرسش هاي مربوط به انتخابات و مجلس شوراي اسالمی

 ویژگی هاي انتخابات در کشور ما چیست؟ .1

 .آزادي، امنیت، سالمت

 انتخابات مطلوب کدام است؟ .2

 .انتخاباتی که بر اساس قانون و در کمال آزادي و آرامش برگزار شود

 وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسالمی بر عهده چه نهادي است؟ .3

 .شوراي نگهبان

 بر اساس قانون اساسی، اقلیت هاي مذهبی در ایران داراي چند نماینده مجلس هستند؟ .4
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ن او مسیحی پنج نفر: زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوري و کلدانی مجموعا یک نماینده

 .ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده

 مهم ترین ویژگی هاي یک نماینده خوب کدام است؟ .5

 .(سالمت اخالقی و کارآمدي اجتماعی (تعهد و تخصص

 چه کسی را به عنوان الگوي مناسب نمایندگی مجلس معرفی می کرد؟ امام خمینی رحمه اهللا .6

 .شهید سید حسن مدرس

 تخابات را یک وظیفه سیاسی بدانیم یا یک تکلیف الهی، چه تفاوتی دارد؟اینکه شرکت در ان .7

ح حزب یا جنا کسی که انتخابات را تنها وظیفه اي سیاسی می داند، بیشتر تابع گرایش هاي حزبی است و اهداف یک

ه خداوند در انگیزه قرب ب سیاسی را بر منافع ملی ترجیح می دهد. آن که انتخابات را تکلیف الهی می داند، با

 .مقدم می دارد انتخابات شرکت می کند و مصلحت اسالم و منافع ملّت را بر همه چیز

 وظیفه هر یک از ما در برابر تهاجم تبلیغاتی دشمن هنگام برگزاري انتخابات چیست؟ . 8

 .بی اعتنایی به تبلیغات دشمن و اعتماد بیشتر به رسانه ملّی

 تبلیغات مسموم و مغرضانه دشمن هنگام انتخابات مقابله کند؟رسانه ملی چگونه می تواند با  .9

 .تهیه و تولید برنامه هاي مناسب درباره انتخابات و سرعت و دقت بیشتر در امر اطالع رسانی

 مهم ترین وظایف رسانه در جریان انتخابات چیست؟ .10
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 .تبلیغات صحیح، تحلیل هاي دقیق، اطالع رسانی به موقع

 گونه می تواند بی طرفی خود را در انتخابات رعایت کند؟رسانه ملی چ .11

 .از راه فراهم کردن فرصت هاي تبلیغاتی برابر براي همه نامزدها

 تبلیغات انتخاباتی در کشور ما با تبلیغات دیگر کشورها باید چه تفاوت هایی داشته باشد؟ .12

صورت گیرد. نامزدها  ی و بدون اسراف و زیاده رويچون کشور ما اسالمی است، تبلیغات نامزدها باید به شکلی منطق

نیز باید در راستاي معرفی افراد مورد  نباید شعارهاي دروغین و وعده هاي بیهوده بدهند. جهت گیري تبلیغات آنها

 .نظر باشد، نه تخریب نامزدهاي رقیب

 تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسالمی چند نفر است؟ .13

شرایط سیاسی ـ  ست. بر اساس قانون، پس از هر ده سال، متناسب با افزایش جمعیت ونفر ا 290در حال حاضر 

 .اجتماعی، تعداد نمایندگان مجلس می تواند بیست نفر افزایش یابد

 مهم ترین وظایف مجلس شوراي اسالمی چیست؟ .14

 .تصویب قوانین و مقررات و نظارت بر عملکرد دستگاه هاي اجرایی

 مجلس از راه چه سازمانی به بازرسی و نظارت بر عملکرد دولت می پردازد؟ .15

 .دیوان محاسبات کل کشور

 منابع
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 .قانون اساسی .1

 .صحیفه نور .2

 .1378اول،  مجید سائلی کرده ده، قوانین انتخاباتی مجلس در ایران، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ .3

 .1370گاه امام خمینی رحمه اهللا ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه اهللا ، انتخابات و مجلس از ن .4

 .1378اسالمی،  حمید رسایی، مجلس ششم، امام، مشارکت مردمی و انتخاب اصلح، قم، انتشارات دفتر تبلیغات .5

 مجلس خبرگان رهبري

ایران مقرر  نون اساسی جمهوري اسالمیقا 107است که بر اساس اصل » واجد شرایط«فقهاي  مجلسی متشکل از

اسالمی ایران تشکیل گردد. مدت هر دوره این  گردیده است تا پس از فوت آیت اهللا امام خمینی اولین رهبر جمهوري

 .باشدگردند، هشت سال میانتخابات و توسط رأي مستقیم و مخفی مردم انتخاب می مجلس که اعضاي آن به وسیله

 :هبريوظایف مجلس خبرگان ر

 :قانون اساسی 107اصل 

س قد«العظمی امام خمینی اهللاآیت پس از رهبر کبیر انقالب جهانی اسالم و بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران حضرت

به مرجعیت و رهبري شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده  که از طرف اکثریت قاطع مردم» الشریفسره

یکصد و نهم  گان رهبري درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم ومردم است. خبر خبرگان منتخب

موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا  یکی از آنان را اعلم به احکام وکنند هر گاهبررسی و مشورت می

 هند او را بهبرجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص د یا واجدداراي مقبولیت عامه

نمایند. رهبر منتخب انتخاب و معرفی می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبررهبري انتخاب می
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 ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد هايخبرگان، والیت امر و همه مسوولیت

 .کشور مساوي است

 :سیقانون اسا 108اصل 

د براي نخستین دوره بای نامه داخلی جلسات آنانتعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین قانون مربوط به

آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقالب برسد. از  به وسیله فقهاء اولین شوراي نگهبان تهیه و با اکثریت

خبرگان و صالحیت خود  ن قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایفتغییر و تجدید نظر در ای آن پس هر گونه

 .آنان است

 :قانون اساسی 111اصل 

پنجم و یکصد و نهم گردد،  انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول هرگاه رهبر از

قام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده است، از م یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده

موظفند، در  باشد. در صورت فوت یا کناره گیري یا عزل رهبر، خبرگاناصل یکصد و هشتم می خبرگان مذکور در

 .اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند

 شرایط نمایندگان مجلس خبرگان

، براي 108مطابق اصل  مایندگان مجلس خبرگان را بیان نکرده و تعیین آن رااساسی، بصراحت، شرایط ن قانون

به خود مجلس خبرگان واگذار کرده است؛ اما با دقت در  نخستین دوره، به فقهاي اولین شوراي نگهبان و پس از آن،

حکم و  کلیاتی را در مورد شرایط اعضاي مجلس خبرگان به دست آورد. به ضرورت تناسبِ تواناصول مربوط، می

مسائل سیاسی و اجتماعی روز باشند که  اي از فقاهت و آگاهی برموضوع، اعضاي خبرگان، اوالً، باید داراي درجه

را » مقبولیت عامه فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا شخص واجد اعلم به احکام و موضوعات«قدرت تشخیص 

اسالم و مسلمانان را در نظر  اي از تقوا باشند که در اظهار نظر خویش، فقط مصالحثانیاً، داراي مرتبه داشته باشند و

 گوید، اعتقاد نداشته باشد و یادیگر، در صورتی که اهل خبره، به آنچه می گیرند و نه منافع فردي و گروهی را. از سوي
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اعتماد کرد. در قانون انتخابات  توان به تشخیص اواسی و اجتماعی باشد، بدون تردید، نمیداراي سوابق سوء سی

 :مجلس خبرگان، شرایطی به شرح زیر آمده است

 :خبرگان منتخب مردم، باید داراي شرایط زیر باشند

 اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخالقی؛ 1٫

ل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبري را اجتهاد در حدي که قدرت استنباط بعض مسائ 2٫

 تشخیص دهد؛

 بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز؛ 3٫

 معتقد بودن به نظام جمهوري اسالمی ایران؛ 4٫

 .نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی 5٫

 فوق، این قانون بر نفی ضرورت بعضی از شرایط،نمایندگان خبرگان از شرایط  در کنار تصریح به ضرورت برخورداري

 .« .انتخابیه خود باشند ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه«تصریح کرده است که 

است. این موضوع از اهمیت » مرجع تشخیص واجدان شرایط«خبرگان،  نکته پایانی درباره شرایط نمایندگان مجلس

بودن شرایط مورد  یکم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخیص دارااست. تبصره  زیادي برخوردار

فقهاي مزبور، براي کسانی که اجتهادشان محرز نیست،  طور معمول،نظر را فقهاي شوراي نگهبان دانسته است. به

 .نندککنند و شرایط دیگر را با تحقیق و تفحص احراز میاختبار می اقدام به برگزاري امتحان و

 نیازمند رهبر، صریحاً و یا ضمناً، اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی، ، کسانی را که3مطابق تبصره دوم ماده 

 .تشخیص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت
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 درصد مشارکت مردم

 اولین دوره

 1361آذر سال  19تاریخ برگزاري انتخابات: 

 فرن 168کنندگان: تعداد ثبت نام 

 نفر 12ها: رد صالحیت

 نفر 10دهندگان:  انصراف

 24تعداد حوزه انتخابیه: 

 نفر 82تعداد نمایندگان: 

 %77. 38درصد مشارکت: 

 دومین دوره

 1369مهر  16تاریخ برگزاري انتخابات: 

 نفر 180کنندگان: تعداد ثبت نام 

 نفر 62ها: رد صالحیت

 نفر 12دهندگان:  انصراف

 24تعداد حوزه انتخابیه: 
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 نفر 83تعداد نمایندگان: 

 %37. 9درصد مشارکت: 

 سومین دوره

 1377آبان  1تاریخ برگزاري انتخابات: 

 نفر 396کنندگان: تعداد ثبت نام 

 نفر 214ها: رد صالحیت

 نفر 13دهندگان: انصراف 

 28تعداد حوزه انتخابیه: 

 نفر 86تعداد نمایندگان: 

 %46. 32درصد مشارکت: 

آنچه امروز در ملت مطرح است درباره مجلس خبرگان براي تعیین رهبري، این مسأله است که نباید ملت ایران براي 

 .آن کم ارج قائل باشد

سرنوشت مردم بر مقدرات خود با شریعت و دین، نظام جمهوري اسالمی را  تازگی و نو بودن گره خوردن حق تعیین

نوپا باشند. از سوي دیگر از  نظام» اسالمیت«و » جمهوریت«نند پیوندي میان دو عنصر نهادهایی کرد تا بتوا نیازمند

مربوط به زعامت و رهبري آن نظام است همچنان که از همان ابتداي  مهمترین نیازهاي هر نظامی، ساماندهی مباحث
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توجه خاصی به تنظیم نهاد  انقالب اسالمی و بویژه به دلیل اهمیت جایگاه رهبري در پیروزي و تداوم آن، پیروزي

 .رهبري شد

براي همگان پذیرفته شده بود اما با این حال تنظیم و نهادینه کردن  هرچند رهبري امام خمینی (ره) بدون هیچ شکی

خبرگان شد که بعد از  هاي بعد موجب پیدایش مجلسچارچوب حقوقی و حراست از جایگاه آن در دوره رهبري در

شود. در این مقاله نگاهی کلی به این مجلس خواهیم می هارمین دوره خود در آینده نزدیکگذران سه دوره، وارد چ

 :داشت

 :الف) تاریخچه مجلس خبرگان

مورد توجه قرار گرفت. در  ضرورت وجود نهادي براي سر وسامان دادن به نهاد رهبري از همان ابتداي انقالب گفتیم که

حساسیت هایی را نسبت به وجود مجلس خبرگان ایجاد  (امام (ره اي به دلیل حضور شخص حضرتاین میان عده

براي  آنچه] امروز در ملت مطرح است [درباره] مجلس خبرگان«[به صراحت فرمودند:  (کردند که حضرت امام (ره

 .باشد تعیین رهبري، این مسأله است که نباید ملت ایران براي آن کم ارج قائل

دوره اول مجلس خبرگان انجام شد و به تبع آن انتخابات دوره دوم و سوم آن  انتخابات 1361آذر  19بعد از این پیام در 

آذر امسال برگزار  24چهارم نیز در  برگزار شد و انتخابات دوره 1377و اول آبان  1369مهر  16هاي ترتیب در روز به

 .شودمی

 ب) وظایف و اختیارات مجلس خبرگان

 :انتخاب رهبري (1

پس از مرجع «قانون اساسی:  107ف مجلس خبرگان انتخاب رهبري است که براساس آن طبق اصل مهمترین وظای

بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران حضرت آیت اهللا العظمی امام  عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقالب جهانی اسالم و
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والیت امر  نتخب خبرگانم رهبر … است مردم منتخب خبرگان عهده به رهبر تعیین …» شریف قدس سره«خمینی 

 « … هاي ناشی از آن را برعهده خواهد داشتو همه مسئولیت

بررسی و ) 3و صد و نهم () 2فقهاي واجد شرایط مذکور در اصل پنجم ( براساس همین اصل، خبرگان در مورد همه

جتماعی یا داراي مقبولیت ا و هر کدام از آنان را که اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و مشورت کرده

کنند و تشخیص دهند، او را به عنوان رهبري انتخاب می 109 یا واجد برجستگی خاصی در صفات مذکور در اصلعامه

 .نمایندبرابر باشند یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب می اگر همه در شرایط

به «مقرر کرده است که  1362/4/27خبرگان مصوب  نامه داخلی مجلس آیین 17در راستاي اجراي این وظیفه، ماده 

یکصدو نهم قانون  آمادگی خبرگان براي اجراي اصل یکصد و هفتم و شناخت حدود شرایط مذکور در اصل منظور

شود تا درباره همه مسائل مربوط تحقیق کند و درباره می نفر از نمایندگان تشکیل 15اساسی، کمیسیونی مرکب از 

 «.شود رهبري قرار دارند بررسی به عمل آورد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع در مظانهمه کسانی که 

 :تدوین مقررات مربوطه (2

مقررات مربوط به وظایف  هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر«قانون اساسی  108 طبق ذیل اصل

 « .خبرگان در صالحیت خود آنان است

مجلس خبرگان بر خالف قوانین مصوب مجلس شوراي اسالمی براي  یک نکته در این خصوص آن است که مصوبات

هرچند تدوین  رود،مغایرت نداشتن با موازین شرعی و قانون اساسی به شوراي نگهبان نمی تشخیص مغایرت یا

آن مانند متکی بودن نظام به آراي اصول مهم  مقررات مجلس خبرگان نباید مخالف با قانون اساسی و مخصوصاً با

 .عمومی باشد

تشخیص مغایرت و عدم «اعالم داشته است که:  (1362/5/5، 1/7346) لذا شوراي نگهبان نیز در نظریه تفسیري

رعایت قانون اساسی را  مصوبات مجلس خبرگان با شوراي نگهبان نیست، ولی علی االصول که همه نهادها مغایرت
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قانون اساسی] و اصول دیگر قانون اساسی  111اصل [ بات مجلس خبرگان خارج از محدوده اینمصو …نمایند می

 «.اعتبار ندارد

 :عضویت در شوراي بازنگري قانون اساسی (3

نظام، طی حکمی خطاب به  قانون اساسی، مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت 177مطابق اصل 

نفر از  5کند که شوراي بازنگري قانون اساسی پیشنهاد می م قانون اساسی را بهرئیس جمهور موارد اصالح یا متم

 .باشندعضو این شورا می اعضاي مجلس خبرگان

 ج) ویژگیهاي نمایندگی مجلس خبرگان

 :تعداد نمایندگان (1

 طبق قانون ا

نفر بودند، ولی در  58مجلس  نتخابات مجلس خبرگان که توسط فقهاي شوراي نگهبان تدوین شده بود، اعضاي آن

اي به حضرت امام خواستار افزایش تعداد نمایندگان شدند که نامه آستانه نخستین انتخابات، فقهاي شوراي نگهبان در

 .باشدنفر می 86ایشان قرار گرفت. هم اکنون تعداد نمایندگان آن مجلس  مورد موافقت

 مدت نمایندگی (2

 .سال است 8قانون انتخابات مجلس خبرگان مدت هر دوره از مجلس خبرگان  5طبق ماده 

 :تحلیف (3

ئت قرا اي راآغاز نخستین جلسه رسمی و بعد از انتخاب هیأت رئیسه سنی سوگندنامه نمایندگان مجلس خبرگان در

 کنیم که در ایفايمتعال، سوگند یاد میخداي  ما در برابر قرآن مجید و مردم شریف ایران به«کنند که چنین است: می

 یعنی تشخیص و معرفی بهترین فرد براي مقام واالي رهبري، خود را در پیشگاه وظیفه سنگینی که به عهده داریم،

 .خیانت را روا نداریم مقدس خداوند در برابر ملت غیور ایران مسئول بدانیم و کوچکترین مسامحه و
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 :د) ساختار و تشکیالت

 :جلس خبرگان داراي ساختار و تشکیالت زیر استم

 :هیأت رئیسه (1

باشد، هیأت می سنی که عهده دار وظایفی چون انجام مراسم تحلیف و اداره جلسه افتتاحیه عالوه بر هیأت رئیسه

 .شوندبرگزیده می رئیسه دائم با رأي مخفی اعضا و با احراز اکثریت مطلق آرا

 .دو نایب رئیس و دو منشی استهیأت رئیسه شامل یک رئیس، 

 :دبیرخانه (2

 شهر مقدس قم قرار دارد و هیأت رئیسه مجلس خبرگان ریاست دبیرخانه را انتخاب دبیرخانه مجلس خبرگان در

ی ارتباط با ریاست، ضبط و بایگان کند. هماهنگی تشکیل کمیسیون ها، تنظیم کلیه امور مربوط به مجلس خبرگان،می

 .است دبیرخانه وظایف جمله از …مشروح مذاکرات و 

 :هاکمیسیون (3

 :هاي ذیل استهاي خویش داراي کمیسیونمجلس خبرگان در راستاي انجام وظایف و مسئولیت

 :قانون اساسی 109و  107کمیسیون اصل  (1-3

ل قانون رهبري، مذکور در اصو نفر تشکیل شده است عهده دار روشن ساختن شرایط و صفات 15این کمیسیون که از 

 .تحقیق درباره همه کسانی است که در مظان رهبري هستند اساسی و مفاهیم آن و بررسی مصادیق رهبري و
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 :قانون اساسی 108کمیسیون اصل  (2-3

 .کنداین کمیسیون، آیین نامه داخلی مجلس خبرگان را براي طرح در جلسه عمومی تنظیم می

 :(قیققانون اساسی (هیأت تح 111کمیسیون اصل  (3-3

هیأت تحقیق دو وظیفه دارد: نظارت و بررسی عملکرد رهبري و نهادهاي زیرنظر ایشان و آماده بودن براي مشاوره با 

 .رهبري

  

 :کمیسیون بودجه و محاسبات (4-3

 .ها از وظایف این کمیسیون استها و دبیرخانهتعیین ضوابط بودجه اجالسیه

 :کمیسیون فعالتر کردن خبرگان (5-3

 .هاي مجلس خبرگان کمیسیون مذکور ایجاد شده استها و برنامهت فعالتر کردن سیاستدر جه

 :هااجالسیه (4

 .شودروز برگزار می 2هاي مجلس خبرگان به طور ساالنه (معموالً دونشست در سال) و به مدت اجالسیه

نفر از اعضا به طور  10م بداند یا چند در مواردي که هیأت رئیسه الز رسمیت این جلسات با حضور دوسوم اعضاست. هر

 (6شود. (پیشنهاد کنند، اجالسیه فوق العاده تشکیل می کتبی

 (7هـ) انتخابات: (

اي براي استقرار و استمرار نظام سیاسی و انتخابات تجلی اراده مردم در تعیین سرنوشت خویش و شیوه پذیرفته شده

 .توزیع قدرت است
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شود از راه انتخابات ایران، امور کشور به اتکاي آراي عمومی اداره می وري اسالمیدر جمه«قانون اساسی  6طبق اصل 

 .شود، مجلس خبرگان استیکی از نهادهاي کشور که به صورت انتخابات تشکیل می و » …

 :شرایط انتخاب شوندگان (1

خبرگان تعیین کرده است:  قانون انتخابات مجلس خبرگان شرایط ذیل را براي داوطلبان نمایندگی مجلس ماده سوم

در حدي که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و  اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخالقی، اجتهاد

 روز، معتقد به واجد شرایط رهبري را تشخیص دهد، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل بتواند ولی فقیه

 .اجتماعی – تن سوابق سوء سیاسینظام جمهوري اسالمی ایران، نداش

 :در این خصوص چند نکته قابل ذکر است

 .اول: معمم بودن و داشتن لباس روحانیت براي داوطلبان این مجلس شرط نیست

توانند کاندیدا شوند که هر دو مورد آن را در انتخابات این دوره شاهد دوم: زنان نیز در صورت داشتن شرایط الزم می

 .بودیم

 .اد از فقاهت و اجتهاد، اجتهاد تجزي (توانایی استنباط احکام در برخی ابواب فقهی) است و نه اجتهاد مطلقسوم: مر

 .چهارم: براي داوطلبی در این مجلس شرط حداقل و حداکثر سن وجود ندارد که قابل تأمل است

 :شرایط انتخاب کنندگان (2

 .روز اخذ رأي در دور اول انتخابات، شروط رأي دهندگان استسال تمام در  15تابعیت جمهوري اسالمی ایران، داشتن 
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 :تشخیص صالحیت داوطلبان مجلس خبرگان (3

آیین نامه مجلس خبرگان مرجع تشخیص دارا بودن شرایط داوطلبی، فقهاي شوراي نگهبان  3یک ماده طبق تبصره

 .هستند

اً یا ضمناً اجتهاد آنها را تأیید کرده باشد از نظر همین ماده، کسانی که رهبر معظم انقالب صریح 2البته طبق تبصره 

 علمی نیا

 .ز به تشخیص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت

 :مدیریت، مراحل و نظام انتخاباتی (4

آیین نامه قانون انتخابات مجلس  110مدیریت اجرایی انتخابات مجلس خبرگان بر عهده وزارت کشور است. (ماده 

ثبت نام داوطلبان، تشکیل هیأت اجرایی انتخابات، در اختیار قرار دادن  خبرگان) لذا وظایفی چون اعالم تاریخ شروع

اسامی داوطلبان تأیید شده از  مدارك داوطلبان به هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه توسط فرماندار، اعالم سوابق و

 .ها استها و فرمانداريهاي آن از جمله استانداريزیرمجموعه و کشور وزارت عهده بر …ان و سوي شوراي نگهب

قانون اساسی بر عهده شوراي نگهبان است. تشکیل  99نیز طبق اصل  مدیریت نظارتی بر انتخابات مجلس خبرگان

هاي مؤثر انتخاباتی و اقدام ايهنظارت بر انتخابات که داراي وظیفه نظارت بر کلیه مراحل و جریان هیأت مرکزي

باشد برعهده شوراي نگهبان است. نظام انتخاباتی انتخابات اجرایی می هايانتخاباتی وزارت کشور و نظارت بر هیأت

تري هر چند این بر -کسب کند خبرگان نیز نظام اکثریت نسبی است و هر کدام از داوطلبان که بیشترین آرا را مجلس

 .شودبرگزیده می به عنوان عضو مجلس خبرگان -با یک رأي باشد

  




