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همـان طور كـه بارها گفتـه ام، مردم در 
انتخابـات آزادند و احتياج به قيم ندارند 
و هيـچ فرد و يـا گروه و دسـته اي حق 
تحميل فرد و يا افرادي را به مردم ندارند. 
 صحيفه امام/ جلد 21/ ص10

من مكّرر عرض كرده ام كه مسأله، مسأله 
دين و خدا و اداى تكليف است. همچنان 
كه اصل انتخابات يك تكليف الهى است، 
انتخاب اصلح هم يك تكليف الهى است.
  بيانات در ديدار جمعى از 
خانواده  هاى شهدا و ايثارگران 76/2/21
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مردم ســاالرى دينى مدل بى بديل امام راحل(ره) بر دو پايه مشــروعيت الهى و مقبوليت مردمى اســتوار 
اســت، و يكى از مؤلفه   هاى مهمى كه  اين پديده منحصر به فرد را از ديگر نظام   هاى مّدعى دموكراســى 
تمييز مى دهد، تعريف مشاركت مردم به عنوان يك وظيفه و حق الهي است. در اين نظام حق انتخاب ملت با 
توجه به راهنمايى و هدايِت وحيانى در مسير صحيح خود قرار گرفته و در نتيجه سير حركت تكاملى جامعه 

را محقق مى سازد.
يكى از وجوه تمايز نظام مردم ساالرى دينى، تعريف شاخصه  ها و معيار  هاى مبتنى بر دين، براى صاحبان 
قدرت است. بدين معنا كه در نظام سياسى اسالم تن ها كسانى از مشروعيت تصدى قدرت برخوردارند كه  
از شايستگى  ها و صالحيت   هاى الزم برخوردار بوده و توانايى الزم براى انجام وظايف محوله را دارا باشند. 
اما امروز بســيارى مدعى «شايسته» بودن هستند! حال بايد ديد چگونه مى توان اصلح را از ميان صالحان و يا 

مدعيان دروغين تمييز داد؟! 
هدف اسالم در مسئله حكومت، حاكميت دادن به صالحين است و در جمهوري اسالمي نيز اين حق براي 
همه ي ملت ايران يكسان در نظر گرفته شده، كه هم حق «انتخاب شدن» دارند، و هم حق «انتخاب كردن» اما 
اصول و معيارهاي اعتقادي، اخالقي و مصالح اسالمى ايجاب مي كند، اول؛ كسي كه صالحيت هاي الزم را 
ندارد، به خود اجازه ندهد، در معرض انتخاب مردم براي مســؤوليت هاي مهم قرار گيرد دوم؛ افراد انتخاب 
كننده هم مجاز نيســتند دل به خواهي و يا با معيارهاي حزبي، قومي – قبيله اي، خويشــاوندي، دوســتي و... 
بدون مبنا و حجت شرعى قانون گذاران يا مجريان قانون در كشور را انتخاب نمايند. اين جاست كه موضوع 

«انتخاب اصلح» در نظام جمهوري اسالمي مطرح مي شود.
آنچه بايد انگيزه يك فرد مسلمان در انتخاب افراد باشد همين انتخاب اصلح است، و هنگامى كه به پاى 
صندوق   هاى رأى مى روند بايد خدا را در نظر داشــته باشــند و فقط براى رضاى خدا و مصلحت اســالم و 

مقدمه
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كشور اسالمى، شايسته ترين افراد را انتخاب كنند. و اگر غير از اين باشد يعنى انتخابى را كه انجام مى دهند 
براســاس هواى نفس، تعصبات و گرايش   هاى حزبى و گروهى باشد، در پيش گاه خدا و رسول او مسؤول 

بوده و خائن محسوب مى شوند. 
پيامبر اعظم(ص) مى فرمايند: « هر كس خود را بر قومى مقدم بدارد، در حالى كه بداند در بين آن ملت فاضل 
تر ]و شايســته تر[ از او ]براى آن كار[ وجود دارد، آن شــخص به خدا و رسول و جميع مسلمانان خيانت كرده 

است.»
همچنين امير المؤمنين على(ع) مى فرمايند:

« هركه به كردار عّده اى راضى باشد، مانند كسى است كه همراه آنان كار را انجام داده باشد. و هر كس 
به كردار باطلى دست زند او را دو گناه باشد، گناه انجام آن و گناه راضى بودن به آن»

اينك ما در اين برهه حساس از حيات انقالب اسالمى و بيدارى عظيم امت اسالمى مسؤوليم، و مى بايست 
وظيفه خود را به درستى تشخيص و به شايستگى به انجام رسانيم. انشاء اهللا.

اثر  پيش  رو مجموعه اى است شامل ؛
 لزوم گزينش اصلح

 اصلح از نگاه قرآن كريم و اهل بيت(عليهم السالم)
 اصلح در كالم امام خمينى(رضوان اهللا)

 اصلح در بيان رهبر معظم انقالب(حفظه اهللا)
 تبليغات احسن

 چند جمله با گروه   هاى سياسى
 سخنى با نامزد ها و طرفدارانشان
 سخنى با نخبگان و روحانيون

 سخنى با منتخبين
 نمونه سؤاالتى كه مى توان از هر نامزد مجلس پرسيد و....
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گفتار اول:
لزوم گزينش اصلح
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«همانا خداوند به شــما امر مي كند كه امانت  ها را به كســاني كه اهليت آن را دارند بســپاريد. و چون ميان 
مردم به قضاوت مى پردازيد، به عدل حكم كنيد، چه نيكوست آنچه خداوند شما را به آن اندرز مي دهد. همانا 

خداوند، شنوايي بيناست1. »        
نمايندگى مردم از جمله جايگاه  هايى  بســيار مهمى اســت كه الزمه قرار گرفتن در اين مسؤوليت خطير، 
برخوردار بودن از صالحيت(اهليت) مورد نياز اين جايگاه است. صالحيت افراد در دو گام مورد بررسى قرار 

مى گيرد.
در گام اول، بررســى حداقل صالحيت كانديدا  هاى مجلس شــوراى اســالمى، كه طبق قانون اساسى به 
شوراى محترم نگهبان سپرده شده است. اين شورا وظيفه دارد با نگاهى حداقلى مبتنى بر قانون، نامزد  هاى حائز 

شرايط را براى شركت در رقابت هايى  انتخاباتى به مردم معرفى نمايد.
«آن كســانى را كــه شــوراى نگهبــان صالحيــت آنــان را اعــالم مى كنــد از حداقــل صالحيــت 
در  ملــت  هنــر  تــر.  پاييــن  افــرادى  و  باالتــر  ســطح  در  افــرادى  هســتند،  برخــوردار  موردنيــاز 
حوزه   هــاى انتخاباتــى ايــن اســت كــه دقــت كنــد؛ بشناســد؛ اصلـح را؛ بهتريــن را؛ انتخــاب كنند2.»

در گام دوم، اين مردم هســتند  كه حق دارند از بين صاحبان صالحيت كســانى را به عنوان نماينده خويش به 
مجلس بفرســتند. و مردم در اين مرحله وظيفه حساســى را بر عهده دارند، در اين امر بايد سعى كنند فردى را 
كه مى خواهند انتخاب كنند، فقط براى رضاى خدا و مصلحت امت اســالمى باشــد و در انتخاب آن  ها هيچ 

انگيز  هاى غير از انتخاب اصلح كه تن ها راه حاكميت صالحان است نداشته باشند.
امام خمينى(ره) در اين خصوص مى فرمايند:

«انتخابات يك محكى هم براى خودتان است كه ببينيد آيا مى خواهيد انتخاب اصلح بكنيد براى خودتان، 
يا براى اســالم؟ اگر براى خودتان باشد، شيطانى است. و اما اگر انتخاب اصلح براى مسلمان هاست، «كى و از 
كجاست» مطرح نيست، از هر گروهى باشد، حزب باشد يا غيرحزب، نه حزب اسباب اين مى شود كه غير آن 
فاسد، و نه صددرصد حزبى بودن باعث صالح آنهاست. و انتخاب اصلح براى مسلمين يعنى انتخاب فردى كه 
تعهد به اسالم و حيثيت آن داشته باشد؛ و همه چيز را بفهمد، چون در مجلس، اسالم تن ها كافى نيست، بلكه 
بايد مسلمانى باشد كه احتياجات مملكت را بشناسد و سياست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد كشور باشد، 
و ممكن اســت به شما و گروه شما هم مربوط نباشــد. اگر اصلح را انتخاب كرديد، كارى اسالمى مى كنيد3.»

1- سوره نساء/ آيه 57
2- بيانات رهبر معظم انقالب در جمع مردم يزد 86/10/12

3- صحيفه امام/ جلد 18/ ص197
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«امروز سرنوشت اسالم و سرنوشت مسلمين در ايران و سرنوشت كشور ما به دست ملت است و اگر مسامحه 
كنند در اين امر، اهمال كنند، نروند راى ندهند مسئوليت متوجه خود آن هاست عينا، و اگر بروند و در تشخيص 
مســامحه كنند و اشخاص متعهد مسلّم كسانى كه براى كشور و اهالى كشور ارج قائل هستند كسانى كه نمى 
خواهند زمام امور كشور ما به دست چپ بيفتد يا به دست راست بيفتد، اين اشخاص را چنان چه تعيين كنند به 
تكليف خودشان عمل كرده اند و اگر چنان چه مسامحه در اين امر كنند و آن  ها پيش ببرند و شما ساكت باشيد 

تمام مسؤوليت متوجه شماست4.»
«چه بسا كه در بعض مقاطع، عدم حضور و مسامحه[در انتخابات] ، گناهى باشد كه در رأس گناهان كبيره 

است5.»
«اگر مسامحه بكنيد و امروز هم كسى نفهمد، خدا هست، خدا مى داند و مى بيند. شما در محضر خدا هستيد 

هرجا هستيد. همه خلق اهللا در محضر خدا هستند6.»
رهبر معظم انقالب(حفظه اهللا) در اهميت انتخاب اصلح مى فرمايند:

«مسئله ديگري كه حائز اهميت فراوان است، تالش و دقت مردم براي شناخت نماينده اصلح است... هنر 
مردم شهرهاي مختلف كشور اين است كه از ميان اين نامزدها، بهترين افراد را از لحاظ ايمان، اخالص، امانت، 
دينداري و آمادگي براي حضور در ميدان هاي انقالب انتخاب كنند و به كساني رأي دهند كه نسبت به نيازهاي 
مردم دردشــناس  ترين و دردمندترين افراد باشــند... انتخاب بهترين نامزدهاي انتخاباتي با رأي مردم زمينه ساز 

تشكيل مجلس مورد نياز كشور است7.»
«مــردم وظيفه دارند به مالك هاى دينى و شــرعى و انقالبى نگاه كنند؛ به روابط قوم و خويشــى و ايل و 
طايفه اى و اين طور چيز ها نگاه نكنند. ببينند واقعاً چه كسى با معيار هاى الهى و انقالبى، مناسبتر و به آن نزديكتر 

است، او را برگزينند و با شور و شوق به عنوان يك وظيفه در اين كار دخالت كنند8.»
«اصلح يعني چه كســي؟ يعني كســي كه همين هدف  ها [رفع فقر و محروميت و ايجاد رونق در زندگى 
عموم مردم - نه بخشــى از مردم …… و معنويت و تكامل روحى و تعالى اخالقى] را دنبال كند؛ يعني كسي 
كه همين درد ها را بداند و حس كند؛ يعني كسي كه براي ريشه كني فقر و فساد عزم جدي داشته باشد؛ يعني 
كسي كه به حال قشرهاي محروم و مستضعف دل بسوزاند. اصلح كسي است كه هم به ترقي و پيشرفت كشور 
و توسعه ي اقتصادي و غيراقتصادي بينديشد؛ هم زير توهمات مربوط به توسعه، آن چنان محو و مات نشود كه از 
ياد قشرهاي مظلوم و ضعيف غافل بماند. اصلح كسي است كه به فكر معيشت مردم، دين مردم، فرهنگ مردم 

و دنيا و آخرت مردم باشد9.»
4- صحيفه نور/ جلد 12/ ص 6

5- وصيت نامه سياسى- الهى امام خمينى(ره) صفحه 19
6- صحيفه امام/ جلد 18/ ص286)

7-  بيانات رهبر معظم انقالب در جمع مردم يزد 86/10/12
8- بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار اعضاى هيأت نظارت 74/11/14

9- بيانات رهبر معظم انقالب در جمع مردم جيرفت 84/2/17
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به فرموده امام خميني(ره)، اين مجلس عصاره زحمت هاي طاقت فرســاي اين ملت مسلمان بوده و فراهم 
آمده از اهللا اكبرهاي مردم است. يعني آراي يكايك ما آنچنان اهميت دارد كه گويي با كمي بي دقتي يا احساسي 

فكر كردن ثمره اي صدمه خواهد ديد كه جبرانش بسيار مشكل است.
اهميت و حساســيتي را كه رهبران انقالب مورد تأكيد قرار داده اند، نشان از اهميت انتخاب اصلح دارد، 
يعني وظيفه رأي دادن كه خود بسيار حائز اهميت است، شايد هم  عرض و هم  تراز آن، انتخاب اصلح باشد. زيرا 
اگر قرار باشــد صرف رأي دادن  تكليف را ساقط كند پس موضوع سرنوشت ساز بودن رأي يك نماينده چه 

مي شود؟ اگر ديدگاه هاي او را نشناخته رأي دهيم حاصل چه خواهد بود؟!
بــى توجهى به اين مهم به معناى خالى كردن ميدان تكليف شــرعى اســت.  زمانى رضايت الهى حاصل 
مى شود و همه مرضى خداوند عزيز مى گرديم كه معيار  هاى انتخاب اصلح را مد نظر قرار دهيم، و نمايند  هاى 
را برگزينيم كه داراى ويژگى هايى  مدنظر اســالم باشد. نمايندگان شايسته  اى همچون شهيد مدرس(ره)، كه 
حضرت امام در تاريخ 58/3/16 طي ديدار دانشجويان دانشگاه شيراز ، با ايشان پيرامون شخصيت شهيد مدرس 

و نفوذ او در مجلس، مى فرمايند:
«آن ها از مدرس مى ترسيدند. مدرس يك انسان بود، يكنفرى نگذاشت پيش برود كار  هاى او را تا وقتى 
كشندش. يكنفرى غلبه مى كرد بر همه مجلس، بر اهالى كه در مجلس بودند غلبه مى كرد... مجلس آنوقت تا 
مدرس نبود مثل اينكه چيزى در آن نيســت. مثل اينكه محتوا ندارد. مدرس با آن عباى نازك و با آنـ  عرض 
بكنمـ  قباى كرباسى وقتى وارد مى شد، مجلس مى شدـ  يك مجلسـ  طرح هايى كه در مجلس داده مى شد، 

آن كه مخالف بود مدرس مخالفت مى كرد و مى ماساند مطلب را.»
در جاى ديگر حضرت امام(ره) با تجليل از شخصيت نفوذ ناپذير مدرس مي فرمايند:

«آن وقت هم كه مي رفت مجلس، يك نفري بود كه همه از او حساب مي بردند. من مجلس آن وقت را هم 
ديده ام، كأنه مجلس منتظر بود كه مدرس بيايد. با اينكه با او بد بودند ولي مجلس كأنه احساس نقص مي كرد 
وقتــي مدرس نبود. وقتي مدرس مي آمد مثل اينكه يك چيز تازه اي واقع شــده. اين براي چه بود؟ براي اينكه 
يك آدمي بودكه نه به مقام اعتنا مي كرد و نه به دارائي و امثال ذالك. هيچ اعتنا نمي كرد، نه مقامي او را جذبش 
مي كرد. ايشــان وضعش اينطور بود براي اينكه وارسته بود، وابسته به هواهاي نفس نبود. «اتخذ  هوي اهللا» نبود. 
اين، هواي نفســاني خودش را اله خودش قرار نداده بود، اين اله خودش را خدا قرار داده بود. اين براي مقام و 
براي جاه و براي وضعيت كذا نمي رفت عمل بكند، او براي خدا قرار داده بود. اين براي مقام و براي جاه و براي 

وضعيت كذا نمي رفت عمل بكند، او براي خدا عمل مي كرد10.»
قدرت، بي توجهي به مظاهر مادي، جايگاه و ارزش فردي، اصالت و تكيه بر قدرت الهي در اين كالم امام 
خميني(ره) در خصوص مدرس واضح اســت. و مجلس شــوراى اسالمى سال هاست در انتظار چون مدرسى 

است.

10- صحيفه نور/ جلد 16/ ص 269  
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گفتار دوم:
 اصلح از نگاه 

قرآن کريم و اهل بيت (عليهم السالم)
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1. ايمان و عمل صالح
قرآن كريم مى فرمايد: «كســانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجــام دهند، خداوند رحمان محبت 

آن  ها را در دل  ها مى  افكند1.»  

2. تقوى و پرهيزگارى
َ يَْجَعــْل لَُكــْم فُْرقانا)؛ «اى كســانى  َِّذيــَن آَمنُــوا إِْن تَتقــوا اهللاَّ قــرآن كريــم مى فرمايــد: (يا أَيَُّهــا ال
كــه ايمــان آورده ايــد اگــر از (مخالفــت فرمــان) خــدا بپرهيزيد براى شــما وســيله اى بــراى جدايى 
حــق از باطــل قــرار مى دهــد (و روشــن بينى خاصــى كــه در پرتــو آن حــق را از باطــل خواهيــد 

شناخت2) » 
حضرت على(عليه الســالم) در عهدنامه خود به مالك اشــتر مى فرمايند: «فردى را انتخاب كن كه به نظرت 
از ديگران خيرخواه تر و در برابر فرمان پروردگار و رســول خدا و امامت مطيع تر باشــد. از ميان اشخاص 

پاك ترين و بردبارترين را برگزين.

3. تعهد
قرآن كريم به همه دســتور مى دهد كه به عهد و پيمان   هاى خود وفادار بوده و عمل نمايند: (َو أَْوفُوا 
بِالَْعْهِد إِنَّ الَْعْهَد كاَن َمْسُؤًال) «به عهد خود وفا كنيد چرا كه از وفاى به عهد (درقيامت) پرسيده مى شود3» 
خداوند درسوره رعد، نيز وفاى به عهد و پرهيز از پيمان شكنى را از خصوصيات انسان هايى  وارسته 
) «آن  ها كسانى هستند  ِ وَ ال يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ َّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اهللاَّ و بندگان صالح برشمرده و مى فرمايد: (ال

كه به عهد الهى وفا مى كنند و پيمان را نمى شكنند4» 

4. استقامت
در ســوره مباركه آل  عمران آمده است؛ «مســلماً درباره مال   ها و جان هايتان آزمايش خواهيد شد و 
حتما از كســانى كه به آن ها پيش از شما كتاب (آسمانى) داده شده و نيز از كسانى كه شرك ورزيده  اند 
ســخنان دل آزار بســيارى (در انكار و استهزاء دين و پيامبر ، و تحريك مردم عليه اسالم) خواهيد شنيد، و 

1- سوره مريم/ آيه 96
2- سوره انفال/ آيه 29
3- سوره اسراء/ آيه 34
4- سوره رعد/ آيه 20
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اگر صبر و پروا پيشه كنيد اين (استقامت) حتما از كار  هاى بزرگ و درخور اهميت است5. » 

5. عدالت خواهى
عدالت زير بناى پيشــرفت و تكامل جامعه بشــرى است. توصيه به رفتار عادالنه و عدالت خواهى مكرراً 
َ يَأْمُُر بِالَْعْدِل َو اْإلِْحساِن َو...) «خداوند متعال به عدل و  در قرآن كريم، مطرح شــده اســت از جمله؛ (إِنَّ اهللاَّ

احسان دستور داده است و...6» 
از نظر حضرت على(ع) و به تبع آن شريعت الهى، اصلى كه مى تواند تعادل اجتماع را حفظ كند و همه 

را راضى نگه دارد، به پيكراجتماع سالمت و به روح اجتماع آرامش بدهد عدالت است،
از نگاه اميرالمؤمنين(ع)، هيچ مصلحتى باالتر از حق و عدالت نيست. سياست نبايد توأم با خدعه، دروغ 

و عوام فريبى باشد و به خاطر هيچ مصلحتى، حتى موقتاً از حق و عدالت نبايد دست كشيد.

6. علم و تدبير
وقتــى كه پيامبر بنى اســرائيل، فردى گمنــام و فقير به نام طالــوت را براى فرماندهــى و رهبرى بنى 
اســرائيل، درجنگ باجالوت ســتمگر، معرفى مى نمايــد، بامخالفت و اعتراض قوم مواجه مى شــود. اما 
پيامبرخدا، درجواب قوم بنى اسرائيل استدالل مي كند كه اين انتخاب به خاطر علم و توانايى وى از جانب 
خداوند مى باشــد «گفتند: چگونه او بر ما حكومت كند، با اينكه ما از او شايســته تريم، و او ثروت زيادى 
ندارد؟! (پيامبر)فرمود: خدا او را  بر شــما برگزيده، و او را در علم و (قدرت) جســم، وســعت بخشــيده

 است7 » 
ازاين اســتدالل حكيمانة پيامبرخدا دانسته مى شود كه شاخصه اصلى در انتخاب فرد اصلح و شايسته، 
همانا علم و توانمندى وى است، نه طبقه اجتماعى و ثروت مالى او. درحديث نبوى بر اين امر تاكيد شده 
اســت: «براى انجام كار  هــاى تان، افراد پرهيزكار، صاحب علم، مديــر، باتجربه و... را گزينش وانتخاب 

نماييد8»  

7. شجاعت
امير المومنين(ع) در توصيف ارزش   هاى اخالقى «مالك اشتر» با توجه به انتصاب او به عنوان فرماندار 
مردم مصر چنين مى فرمايند: «يكى از بندگان خداوند را به ســوى شما فرستادم كه به هنگام خوف (مردم 
از جنگ) خواب به چشم راه نمي دهد، در ساعات ترس و وحشت از دشمن هراس نخواهد داشت و نسبت 

به بدكاران از شعله آتش سوزنده تر است. »(نامه 15 نهج البالغه)
5- سوره آل عمران/ آيه 186

6- سوره نحل/ آيه 90
7- سوره بقره/ آيه 247

8- تحف العقول/ ص 137
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8. دلسوز و مردمى
قرآن كريم مردمى بودن و دلســوزى پيامبر(ص) را، از ويژگى   هاى منحصربه فرد حضرت برشمرده، 
و مى فرمايد: (لََقْد جاَءُكْم َرُســوٌل مِْن أَنُْفِســُكْم َعِزيٌز َعلَيِْه ما َعنِتُّْم َحِريٌص َعلَيُْكْم بِالُْمْؤمِنِيَن َرُؤٌف َرِحيٌم) 
«پيامبرى از خود شــما به ســوي تان آمد كه رنج  هاى شما بر او سخت است، و اصرار به هدايت شما دارد و 

نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است9.»

9. تحمل افكار ديگران
در كالم الهى آمده اســت؛ «و اگر پروردگارت مى خواســت، همه ى مردم را امت واحدـ  بدون هيچ 

گونه اختالف ـ قرار مى داد، ولى آن  ها همواره مختلف اند10. » 

10. دشمن ستيزى
قرآن مجيد مى فرمايد: «قومى را نمى  يابى كه با داشــتن ايمان به خدا و روز قيامت، با دشــمنان خدا و 

رسولش دوستى كنند، هرچند پدران، فرزندان، برادران و يا خويشاوندان آنان باشند11.» 

11. هوشيارى
اميــر المومنين على(ع) مى فرمايند: (من امارت الدوله التغيظه لحراســه االمــور) «از داليل بقاى دولت 

بيدارى ـ آگاهى و هوشيارى ـ در حفظ و حراست امور مى باشد12.» 

12. سعه صدر و حلم
در شــريعت مقدس اســالم سعه صدر و حلم يكى از فضائل انسانى اســت، و امام على(ع) اين دو را از 

اركان مهم تدبير امور ميدانند.
قال على (ع): «الحلم راس الرئاسه» برد بارى مهم ترين ركن رياست است13.  

قال على (ع): «آله الرياسه سعه الصدر» ابزار رياست سعه ى صدر است14. 

13. رسيدگى به مشكالت مظلومين
رســول خدا (ص) مى فرمايند: «همانا خداوند بندگان را در مورد آبرويشــان مورد سوال قرار مى دهد، 
همان گونه كه در مورد اموالشــان سوال مى كند و مى فرمايد: اى بنده ى من! به تو نعمت آبرو دادم، پس 

9- سوره توبه/ آيه 128
10- سوره هود/ آيه 118

11- سوره مجادله/ آيه 22
12- تصنيف غرر الحكم/ ص 341

13- ميزان الحكمه/ جلد2/ ص512
14- نهج البالغه/ حكمت 176
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آيا با اين آبرو مظلومى را كمك كردى؟ و به فرياد غمگينى رسيدى؟15 

14. تولّى و تبّرى
پيامبــر اكــرم(ص) مى فرمايند: (الحّب فى اهللا فريضــه و البغض فى اهللا فريضه) «دوســتى در راه خدا و 

دشمنى در راه خدا تكليف است16.» 
امام صادق (ع) مى فرمايد :( كّل من لم يحّب على الّدين و لم يبغض على الّدين، فال دين له) 

«كسى كه دوستى و دشمنى بر دين نداشته باشد، دين ندارد. »

15. تجربه و حيا(پاك دستى)
حضرت على(ع) مى فرمايند: «كسى كه كم تجربه بود فريب مى خورد و كسى كه تجربه اش زياد بود لغزش 
هايش كم مى گردد» اميرالمؤمنين(ع) به مالك اشتر توصيه مى نمايند كه اهل تجربه را به كار گيرد و از تجارب 
آنان به خوبى استفاده كند؛ (و توخ منهم اهل التجربه و الحياء) «كارگزاران خود را از اهل تجربه و حيا برگزين.»

حضرت در كنار «تجربه» مسئله «حيا» را نيز متذكر مى شوند؛ زيرا روشن است كه افراد باتجربه اگر ناپاك 
باشند به مراتب، خطرناك تر و مخرب تر از ديگران خواهند بود.

16. اجتناب از لجاجت
حضرت على (ع) مى فرمايند: 

( اللّجاج يغد الراى) «لجاجت، فكر و انديشه انسان را فاسد مى كند17.» 
و مى فرمايند: (ليس للجوج تدبير) «افراد لجوج عاقبت انديشى ندارند.» (همان)

15- ميزان الحكمه/ جلد2/ ص،195
16- ميزان الحكمه ، جلد 6 ، ص 233

17- ميزان الحكمه/ جلد8/ ص484
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گفتار سوم:
اصلح در کالم

امام خمينی (رضوان اهللا عليه)



2222222222



23

1. متدين، متعهد و مطلع
«اگر اســالم به آن طورى كه هســت عرضه بشــود و پياده بشــود، همه ملت  ها انشــاء اهللا به او روى 
مى آورند. شــما موظفيد كه نهضت را به همان طور كه تا اينجا رســانديد تا آخر برســانيد و در انتخابات 
اشــخاص متدين، اشخاص مطلع، اشخاص متعهد، اشخاص عقيده مند به نهضت، اشخاصى كه نه مايل به 
طرف شــرق هســتند و نه مايل به طرف غرب، بلكه در صراط مستقيم انســانيت و اسالم هستند، آن ها را 
انتخاب كنيد. سرنوشــت خودتان را به اشخاص امين بدهيد، سرنوشت خود را به افرادى كه محتمل است 

خيانت بكنند، ندهيد1. »

2. متعهد به اسالم و پايبند به جمهوريت
«... مردم را توجه بدهيد به اينكه شــما مى خواهيد اســالم را حفظ كنيد، بايد منتخبين شما اشخاصى 
باشــند كه توجه به اسالم داشته باشند، متعهد به اسالم باشند، بازيگر نباشند، به شرق و غرب توجه نداشته 
باشند. بايد تكليف كرد به مردم كه وقتى انتخابات پيش آمد به طور شايسته، روحانيين عمل كنند، وعاظ 
عمل كنند و مردم هم به تبع آن ها عمل كنند تا يك مجلسى داشته باشيم كه ديگر در آن هيچ اشخاصى 

كه مخالف با وجهه جمهوريت هستند نداشته باشيم2. »
«مردم را توجه بدهيد به اينكه شــما مى خواهيد اســالم را حفظ كنيد، بايد منتخبين شــما اشــخاصى 
باشــند كه توجه به اسالم داشته باشند، متعهد به اسالم باشند، بازيگر نباشند، به شرق و غرب توجه نداشته 

باشند3.»

3. مدافع اسالم ناب محمدى(ص) و از طبقه محروم
«در هر حال مردم بابصيرت و درايت و تحقيق، كانديداهايى را شناسايى كرده و به سوابق و روحيات و 
خصوصيات دينى - سياسى نامزد  هاى انتخاباتى توجه نمايند. مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگانى 
رأى دهند كه متعبد به اسالم و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئوليت كنند و طعم تلخ فقر 
را چشيده باشند و در قول و عمل مدافع اسالم پابرهنگان زمين، اسالم مستضعفين، اسالم رنجديدگان تاريخ، 

1- صحيفه امام/ جلد 8/ ص 385
2- صحيفه امام/ جلد 18/ ص 174
3-     صحيفه نور/ جلد 18/ ص 137
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اسالم عارفان مبارزه جو، اسالم پاك طينتان عارف و در يك كلمه، مدافع اسالم ناب محمدى (ص) باشند و 
افرادى را كه طرفدار اسالم سرمايه دارى، اسالم مستكبرين، اسالم مرفهين بى درد، اسالم منافقين، اسالم راحت 
طلبان، اسالم فرصت طلبان و در يك كلمه اسالم آمريكايى هستند، طرد نموده و به مردم معرفى نمايند4.»
« مــردم شــجاع ايــران بــا دقــت تمــام بــه نمايندگانــى راى دهنــد كــه… طعم تلــخ فقر را چشــيده 
باشــند و در قــول و عمــل مدافــع اســالم پــا برهنــگان زميــن… و مدافــع اســالم ناب محمــدى (ص) 

باشند5.»

4. معتقد به واليت مطلقه فقيه و پايبند به قانون اساسى
«اصلح شــخصى است كه تعهد به اسالم دارد ، اعتقاد به قوانين اسالمى دارد و در مقابل قانون اساسى 
خاضع اســت و اصل 110 آن را كه ظاهراً واجب واليت فقيه اســت معتقد است و وفادار است نسبت به او 

، يك همچون شخصى را شما انتخاب كنيد6. »
«من متواضعانه از شما مى خواهم كه حتى االمكان در انتخاب اشخاص با هم موافقت نماييد و اشخاص 
اســالمِى متعهد غير منحرف از صراط مســتقيم الهى در نظر بگيريد و سرنوشت اسالم و كشور خود را به 
دســت كسانى دهيد كه به اسالم و جمهورى اسالم و قانون اساســى معتقد و نسبت به احكام نورانى الهى 

متعهد باشند و منفعت خود را برمصلحت كشور مقدم ندارند7. »

5. مؤمن و استقالل طلب
«بايد همت كنيد و اشخاص متعهد، اشخاصى كه براى ايران كار بكنند، نه براى اجانب، اشخاصى كه 

ايمان به خدا داشته باشند، نه چپگرا باشند و نه راستگرا بلكه صراط مستقيم را داشته باشند8. »

6. ساده زيست
«اگر بخواهيد بى خوف و هراس در مقابل باطل بايستيد و از حق دفاع كنيد و ابرقدرتان و سالح  هاى 
پيشرفته آنان و شياطين و توطئه  هاى آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از ميدان به در نكند، خود را به ساده 
زيستن عادت دهيد و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهيزيد؛ مردان بزرگ كه خدمت  هاى بزرگ 
براى ملت  هاى خود كرده اند اكثر ساده زيست و بى عالقه به زخارف دنيا بوده اند. آن ها كه اسير هوا هاى 
پست نفسانى و حيوانى بوده و هستند براى حفظ يا رسيدن به آن تن به هر ذلت و خوارى مى دهند و در مقابل 
زور و قدرت  هاى شــيطانى خاضع و نسبت به توده  هاى ضعيف ستمكار و زورگو هستند، ولى وارستگان 

4- صحيفه نور/ جلد 20/ ص 194
5- صحيفه نور/ جلد 4/ ص 194

6- صحيفه نور/ جلد 11/ ص 151
7- صحيفه امام/ جلد 12/ ص 49
8- صحيفه نور/ جلد 5/ ص 267
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به خالف آنانند؛ چرا كه با زندگانى اشــرافى و مصرفى نمى توان ارزش  هاى انســانى- اســالمى را حفظ 
كرد9.»

 
7. از طبقه مستضعف، نه سرمايه دار و زمين خوار

«توجه داشــته باشــند رئيس جمهور و وكالى مجلس از طبقه اى باشــند؛ كــه محروميت و مظلوميت 
مســتضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشند، نه از سرمايه داران و زمينخواران 
و صدرنشــينان مرفه و غرق در لذات و شــهوات كه تلخــى محروميت و رنج گرســنگان و پابرهنگان را 

نمى توانند بفهمند10. »

8. متخلق به اخالق اسالمى و داراى بصيرت سياسى
«وكيل هايي كه آراســته  هســتند به اخالق خوب، متعهد هســتند به اســالم... انتخاب كنيد. افرادى را 

انتخاب كنيد كه متعهد به اسالم شرقى و غربى  نباشند، بر صراط مستقيم انسانيت و اسالميت باشند11.»
«رأي خود را به شــخصي كه... داراي بصيرت در امر دين و دنيا و منّزه از گرايش به شــرق و غرب و 

مكتب هاي انحرافي و داراي ديد سياسي است بدهيد12.»

9. حسن سابقه، عالم و دلسوز مردم
چــه  ســابق  زمــان  در  كنيــد…  مطالعــه  را  سوابق شــان  مى كنيــد،   انتخــاب  كــه  «اشــخاصى 
جــور بودنــد، در زمــان انقــالب چــه جــور بودنــد، از اول انقــالب تــا حــاال چــه جــور بودنــد و 
ســوابق خانوادگى شــان چــه هســت، عقايدشــان چــه هســت و مقــدار معلوماتشــان چــه هســت13.»

«بايد شناســايى بشــوند در هر شهرستانى..... در بين روحانيون يك نفر هست، خوب، هر كسى در شهرش 
مى داند كه كدام روحانى كســى اســت كه صالحيت دارد براى اين كار؛ دلســوز براى ملت اســت. و از 
كســبه مثًال، از اصناف، از تُّجار، از كارگرها، از كشــاورزها، ســابقه اش را بايد درســت مردم بدانند.... و 
ســوابقش- سوابق خانوادگى اش- چه طور بوده است. اگر چنانچه دقت در اين امر نشود و مردم توجه به 
اين امر نكنند، مســئولند پيش خدا. اگر فردا يك گرفتارى براى ملت به واسطه اين ها پيش بيايد، ما ها كه 
مى خواهيم تعيين كنيم افراد را، مســئول هستيم، مســئوليت ما بزرگ است. امروز وجاهت اسالم در خطر 

ممكن است باشد14.»
9- صحيفه نور/ جلد 18/ ص471

10- وصيت نامه سياسى- الهى امام خمينى(ره) صفحه 19
11- صحيفه نور/ جلد 11/ ص 284
12- صحيفه نور/ جلد 15/ ص 163
13- صحيفه نور/ جلد 9/ ص 177

14-  صحيفه امام/ جلد 10/ ص 251
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10. آگاه و شجاع
«كســانى را كه انتخاب مى كنيد،  بايد مســايل را تشــخيص دهند، نه از افرادى باشند كه اگر روس  يا 

امريكا يا قدرت ديگرى تشرى زد، بترسند؛ بايد بايستند و مقابله كنند15.»

11. امين و صادق
«بايد اشــخاص امين و صادق در مجلس شــورا بروند كه مقررات شما را بر طبق خواسته   هاى خداى 

متعال پياده كنند16.»
سرنوشــت خودتان را به اشــخاص امين بدهيد، سرنوشــت خود را به افرادي كه محتمل است خيانت 

بكنند، ندهيد17.

12. قابل اعتماد
 بايــد به اشــخاصى كه احتمال انحراف در آنــان مى رود رأى ندهند- چه احتمــال انحراف عقيدتى، 
اعمالى و يا اخالقى- كه به چنين اشــخاص اعتماد نمى شــود كرد و رأى به آنان موجب مسئوليت خواهد 
بود. تحت تأثير تبليغات واقع نشــوند و خودشــان با موازين اسالمى، اشخاص صحيح را انتخاب كنند18. »

13. هوشمند و كارآمد
«بايد خودتان تشخيص بدهيد كه آدم صحيحى است تا اينكه بتوانيد رأى بدهيد. مجرد اينكه اين آدم 
يك آدم خوبى است خيلى، اول وقت نمازش را مى خواند و نماز شب مى خواند. اين براى مجلس كفايت 
نمى كند. مجلس اشــخاص سياســى الزم دارد، اشــخاص اقتصاددان الزم دارد، اشخاص سياستمدار الزم 
دارد، اشــخاص مطلع بر اوضاع جهان الزم دارد. بايد تعهد به اســالم باشد و موافقت با جمهورى اسالمى 
باشــد لكن اين مسائل هم باشــد...........مجلس مى خواهد ايران را در مقابل جهان اداره كند، مجلس يك 

چيزى نيست كه بخواهد ايران را در مقابل خودش درست بكند19.»

15- صحيفه نور/ جلد 18/ ص 198
16- صحيفه نور/ جلد 5/ ص 253 

17-  صحيفه امام/ جلد 8/ ص 385
18- صحيفه امام/ جلد 12/ص 278

19- صحيفه امام/ جلد 18/ ص 284
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گفتار چهارم:
اصلح در بيان 

رهبر معظم انقالب (حفظه اهللا)



30



31

1. تدين، ايمان، تقوا و اخالص
«هنر ملت ايران و مردم شهر ها و حوزه   هاى انتخابيه اين است كه دقت كنند، نگاه كنند، بشناسند اصلح 
را، بهترين را انتخاب كنند؛ بهترين از لحاظ ايمان، بهترين از لحاظ اخالص و امانت، بهترين از لحاظ ديندارى 
و آمادگى براى حضور در ميدان هاى انقالب؛ دردشــناس ترين و دردمندترين نســبت به نياز  هاى مردم را 
انتخاب كنند. اين ها فرصت هايى هست، بايستى مردم عزيز ما در همه جاى كشور هوشيارانه، با بصيرِت تمام 
تالش كنند، پيدا كنند و با رأى خود مسجل كنند و مجلس را – آن مجلسى را كه مورد نياز جامعه ى كنونى 

ماست – تشكيل بدهند1.»
«انسان متديّن، عفيف، كارآمد، شجاع، داراى قدرت مقاومت در برابر اين و آن، اگر به قّوه مقننه برود، 
طبق تجرب هاى كه ما در اين بيست سال داريم، مى تواند در نقاط حّساس، به نفع مردم و به نفع كشور كار 

كند. اين طور انسانهايى مهّمند2.»
«نماينده بايد متديّن باشد؛ انسانهاي متديّن مي توانند مورد اعتماد قرار گيرند3.»

«نماينده اى متديّن است كه براى مردم كار مى كند. نيّتش را خدايى مى كند ؛ مردم فهميدند، فهميدند؛ 
نفهميدند، نفهميدند. آن كس كه بخواهد كار نكرده اى را به رخ مردم بكشد، متديّن نيست. نماينده اى كه 
متديّن اســت، براى مردم كار مى كنــد، جان مى كند ، نفس مى زند ، در تنظيــم قوانين، در حفظ اكثريت 
مجلس و كميســيون ها و براى حضور در كميسيون ها تالش مى كند. كسى فهميد، فهميد؛ نفهميد، نفهميد. 
اهميت نمى دهد. مى خواهد كار كند. اين، فايده تديِّن نماينده است؛ نماينده متديّن و معتقد به انقالب، معتقد 

و پايبند به اصول انقالب4»
«كسى كه مى آيد به مجلس، بايد با تقوا باشد. اّولين شرط تقواست: «اّن اكرمكم عنداَهللاّ اتقاكم5»

«نماينده بايد متديّن باشد. بى دينى و بى تقوايى چيز بدى است؛ هرجا باشد، انسان را آسيب پذير مى كند. 
اگر در جاى حّساس باشد، آسيب پذيرى آن بسيار گران تمام خواهد شد.نماينده بايد متديّن باشد؛ انسان  هاى 

متديّن مى توانند مورد اعتماد قرار گيرند6. »
1- بيانات در جمع مردم يزد86/10/12 

2- بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم  78/11/13
3- بيانات در جمع مردم قزوين 82/9/25

4-  خطبه   هاى نماز جمعه 71/1/7
5- بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم قم 82/10/18

6- خطبه هاي نماز جمعه ي تهران 82/11/24
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«يكى از مهمترين اركان نظام، مجلس شوراى اسالمى است. اگر در مجلس نمايندگان مؤمن، با اخالص 
و توانمند حضور داشته باشند، مجلس خيلى از گره  ها را مى تواند باز كند7. »

2. پايبند به مبانى و ارزش   هاى اسالمى
«كسانى را بفرستيد كه فدايى اسالم باشند. بدانند كه فقط اسالم درد اين كشور و ملت را درمان خواهد 
كرد و بس. كســانى را بفرســتيد كه تجربه داشته باشــند و گول نخورند. با نام ليبرالى و تحت عنوان آزادى 

نخواهند پايه تفّكر اسالمى را در اين كشور بلرزانند و سست كنند8.»
«نماينده ى صالح آن كســى است كه پايبندى او به اســالم باشد، پايبندى او به عدالت باشد، پايبندى او 
به منافع ملى باشــد، مرز او با دشــمن مرز مشخصى باشد. اگر اين نشد، آن نماينده، نماينده ى خوبى نخواهد 
بود؛ نماينده ى ملت در واقع نخواهد بود. خوشبختانه در كشور ما مجموعه  هاى سياسى اى كه هستند، نسبت 
به مبانى اســالم و انقالب تقريباً همه، بجز يك اقليت كوچكى، متفق القولند؛ منت ها مرز ها را بايد روشــن 
كرد. بعضى، از دشمن رودربايستى دارند؛ بعضى، مالحظه ى دشمن را ميكنند. مالحظه ى ملت را بايد كرد، 

مالحظه ى خدا را بايد كرد، نه مالحظه ى دشمن را9.»  
«در مجلس شوراى اسالمى گاهى اتفاق افتاده است كه كسانى آمده اند كه با اسم «اسالمى» براى اين مجلس 
مخالفت كرده اند! در دوره ى اول كه بحث اين بود كه اسم مجلس چه باشد - كه آمده بود «مجلس شوراى 
اسالمى» - يك عد هاى ايستادند كه نه، «اسالمى» نباشد! خوب، اين نماينده ى ملت ايران نيست. ملت ايران 
براى اسالم اين فداكاري ها را كرده است. ملت ايران عظمت خود را، عزت خود را، اقتدار خود را، آسايش و 
رفاه خود را در اسالم جستجو ميكند. يك عد هاى پيدا شدند كه با اسم «اسالمى» براى مجلس مخالفت كردند! 
خوب، اين مطلوب نيست. يا يك كسانى در يك مجلس ديگرى پيدا شدند، تصميم گرفتند بر طبق خواسته ى 
مخالفين كه ميگفتند بساط انرژى هست هاى را جمع كنيد، در كشور قانون بگذرانند كه دولت را الزام كنند 
كه دنبال انرژى هســت هاى نرود! اين هم بود در يكى از مجالس ما. اين چيزى نيســت كه ملت ايران آن را 

بخواهند10. »

3. آراستگى اخالقى و اعتقادى
«در نظام جمهوري اســالمي غير از دانايي و كفايت سياســي، كفايت اخالقي و اعتقادي هم الزم است. 
افرادي نگويند كه اخالق و عقيده مســأله ي شــخصي انسانهاســت. بله، اخالق و عقيده مســأله ي شخصي 
انسانهاســت؛ اما نه براي مســؤول. من اگر در جايگاه مسؤوليت قرار گرفتم و اخالق زشتي داشتم؛ فهم بدي 
از مســائل جامعه داشــتم و معتقد بودم كه بايد جيب خودم را پُر كنم، نمي توانم به مردم بگويم اين عقيده و 

7- بيانات در ديدار با مردم قم, 82/10/18
8- بيانات در ديدار با مردم مشهد 75/1/4

9-  بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم 86/12/22
10-   بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم 86/12/22
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اخالق شخصي من است و اخالق و عقيده ربطي به كسي ندارد! براي يك مسؤول عقيده و اخالق مسأله ي 
شخصي نيست؛ مسأله اي اجتماعي و عمومي است11.»

«كســي كه عمًال و صريحاً نشــان داده و اثبات كرده؛ اصرار دارد كه تظاهر كند با مباني ارزشــي نظام 
مخالف اســت و موافقت ندارد، نمي تواند نماينده ي مردم شــود و به مجلس شــوراي اسالمي كه ركن نظام 

است، برود. بنابراين صالحيت اخالقي الزم است و همه بايد روي اين بُعد حّساس باشند12.»

4. پايبند به قانون اساسى
«كسانى كه اين نظام و قانون اساسى را قبول ندارند، آمدنشان به مجلس خطاست و خودشان هم بايستى 
بدانند كه از نظر اين ملت آمدن آن ها به مجلس خطاســت. معلوم اســت كسانى كه اين قانون اساسى و اين 

ملت و كار ها و شعار ها و راه و اهدافش را قبول ندارند، نبايد به مجلس بيايند13.»
«پارلمان جاى حضور مخالفان نظام نيســت كه عّد هاى بگويند ما از طريق وارد شدن به مجلس شوراى 
اســالمى با قانون اساسى يا با نظام جمهورى اسالمى مبارزه مى كنيم! اين در همه جاى دنيا كامًال غيرمنطقى 
و غلط اســت. شــما هيچ جاى دنيا را نمى بينيد كه در پارلمان با نظام مخالفت كنند. البته با دولت ها مخالفت 
مى كنند؛ اســتيضاح مى كنند، پايين مى كشند، باال مى برند؛ اما هيچ پارلمانى با ساخت نظام سياسى مخالفت 

نمى كند14.»

5. مستقل، عدالتخواه، امين، و استقالل طلب
«اســتقالل نماينــدگان و شــخصيت  متيــن و اســتوار آنان، مــورد انتظــار همه ي موكالن اســت. هيچ 
تطميــع و تهديــدي نبايــد نماينــده  را تحت تاثيــر بگيرد و او را از شــان و وظيفــه ي نمايندگي بــاز دارد. 
شايســته گزيني و ارزش گرايــي و شــجاعت، معيــار درســت بــراي قــول و فعــل نماينــدگان اســت15. »

«نماينــده مجلــس وامــدار ديگران بــه درد نميخورد اگــر نماينده ــاي بر ســِر كار آيد كه قبــل از ورود 
بــه مجلــس، خــود را وامــدار ديگران كــرده و مجبور باشــد در مجلــس وام آن هــا را ادا كنــد؛ نانهايي 
بــه قــرض گرفته باشــد و بخواهد بــه مجلس كه رفــت، قرض خــود را ادا كند؛ بــه درد نمي خــورد16.»

«مــردم هميشــه طرفــدار نمايندگانى بــا ايمان، خدمتگــزار، عدالتخــواه، اميــن، و تالشــگر در راه عزت 
و اســتقالل كشــورند، و در هــر دوره كســانى را كــه داراى ايــن ويژگى هــا دانســته اند، بــه نمايندگى 
كنيــد17. » پاســدارى  مجلــس،  در  ويژگى هــا  ايــن  از  و  نهيــد  ارج  مــردم  اعتمــاد  بــه  برگزيده انــد. 

11- بيانات در ديدار استادان و دانشجويان قزوين 82/9/26
12- بيانات در ديدار استادان و دانشجويان قزوين 82/9/26

13- بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم قم   82/10/18
14- بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان قزوين 82/9/26

15- پيام آغاز به كار مجلس هفتم 83/3/6
16- خطبه هاي نماز جمعه  74/11/20

17- پيام به مناسبت افتتاح مجلس هفتم 83/3/6



34

«مبادا كساني به مجلس بروند كه گيرنده ي آنها، منتظر فرستنده ي قوي امريكا و غرب باشد! مبادا كساني وارد 
مجلس شوند كه آنتن هايشان را به آن سمت تنظيم كرده باشند؛ هر چه از آن جا مي آيد، بگيرند و در داخل 

به زبان ديگري منتشر و منعكس كنند! همه نگراني من از اين است18.»

6. شجاع، انقالبى، مورد اعتماد و با نشاط
«ببينيد و بفهميد چه كســى را به مجلس مى فرســتيد. آن كســى كه به عنوان وكيل اين ملِت انقالبى و 
مؤمن و شــجاع به مجلس مى رود، بايد انقالبى و مؤمن و شــجاع باشد. اگر نگوييم شجاعترين و مؤمن ترين 
و انقالبى تريــن؛ الاقل در ســطح اين تــوده ى عظيم مردم كه اين گونه از خود درخشــش نشــان مى دهند، 
باشــد… دنبال آدم  هاى مؤمن و شــجاع و انقالبى و كســانى كه بتوانند قدرت اين ملت را كه در ســايه ى 
ارزش  هاى انقالبى اســت حفظ كنند، باشــيد. كســانى كه وقتى قوانينى مى گذارند و موضعى مى گيرند و 
نطقى مى كنند، همه در اين جهت باشد. اين طور آدمى، شايسته ى آن است كه به عنوان وكيل اين ملت، به 
مجلس شوراى اسالمى برود؛ آن كسى كه بفهمد امام چه مى گفت، چه مى خواست و چرا مى خروشيد19. »

«نماينده ى خوب، يعنى نماينده ى مؤمن، شجاع، آگاه، دانا، داراى احساس مسؤوليت20،»
«نماينده ى مردم بايد شــجاع باشــد. اين ملت، ملت شــجاع و آزاد  هاى اســت؛ ملتى است كه تهديد 
قدرت  هاى متكبّر جهانى او را به عقب نمى نشاند؛ بنابراين نماينده ى او هم بايد شجاع باشد و نترسد؛ شجاعت 
در مقابل دشمن، شجاعت در مقابل باطل، شجاعت در پذيرش حرف حق. اگر خودتان توانستيد كسانى را 
بشناسيد كه داراى اين خصوصيات باشند، برويد به آن ها رأى دهيد؛ اما اگر خودتان آشنايى نداريد، در هر 
نقطه ى كشور از آدم  هاى امينى كه به آن ها اطمينان داشته باشيد، بپرسيد؛ آن ها معرفى مى كنند، تا ان شاءاَهللاّ 
يك مجلس قوى، مردمى و متّكى به آراِء مردم تشــكيل شــود و بتواند كار  هاى بزرگى را كه بر عهده ى او 
قرار دارد، انجام دهد و مردم را – طبق آنچه شايســته ى اين مردم آزاده و بزرگ اســت – ان شاءاَهللاّ راضى و 

خشنود كند، كه اين رضايت الهى را هم به دنبال دارد21. »
«غير از كفايت ذاتى و دانايى ذاتى، به شــجاعت اخالقى، تقواى دينى و سياســى و عقيده درســت هم 

احتياج دارد22.»
«روحيه و نشاط و اميد و قّوت و روحيه ى انقالبى در او وجود داشته باشد تا بتواند راههايى را كه به نظر 

بن بست مى رسد، بشكافد و پيش برود23. »
«مجلس بايد مجلســى باشــد كه بتواند در مقابل زورگويي ها و زياده خواهي ها و مرعوب كردن ها و 
تطميع كردن هاى قدرتمندان جهانى بايســتد و مصالح كشــور و ملت را محاسبه كند و دنبال آن برود.  امام 

18- بيانات در ديدار فرماندهان ارتش, 75/1/28
19- خطبه هاي نماز عيد فطر, 74/12/1

20- بيانات در دانشكده افسرى 74/12/16
21- خطبه هاي نمازجمعه ي تهران  82/11/24

22- بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان قزوين 82/9/26
23- بيانات در در جمع مردم قزوين 82/9/25
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رضوان اهللاَّ عليه بار ها اســم «مــدّرس» را مى آوردند. مگر خصوصيت مدّرس چه بــود؟ از مدّرس عالِمتر هم 
داشــتيم. مدّرس خصوصيت عمده اش اين بود كه هيچ عامل ارعاب و تهديد و تطميع و فريبگرى در او اثر 
نمى كرد. همان وقتى كه على الّظاهر فضا را بر ضّد او آن چنان متشنّج كرده بودند كه عليهش شعار مى دادند، 

او ايستاد و حرف خودش را زد. اين خصوصيت يك نماينده ى خوب در مجلس است24.»
«مرعوب شدن، صفت خيلى بدى است. حاال يك وقت انسان در خانه ى خودش نشسته است و مرعوب 
مى شود - اين يك نفر آدم است - اما يك وقت انسان در مسند مسؤوليتى نشسته است - در مجلس است، در 
دولت است - او اگر مرعوب شد، واويالست! مرعوب شدن او، يعنى از دست دادن بسيارى از امكانات اين 
ملت! نماينده نبايد مرعوب شود......  نماينده بايد كسى باشد كه مرعوب نشود. چه كسى مرعوب نمى شود؟ 

آدمى كه دلش به خدا متّكى باشد. وقتى انسان به خدا متوّكل بود، از هيچ كس مرعوب نمى شود25.»
«بهترين كسانى را هم كه مى شود انتخاب كرد، كسانى هستند كه انسان نسبت به آن ها اطمينان دارد كه 
وقتى وارد مجلس شــوراى اسالمى شــدند، مورد اعتماد و اطمينانند و خداى نكرده، دچار انحراف و فساد 
نخواهند شد و براى مردم و اسالم و مسلمين و رفاه امور كشور و پيشبرد اهداف انقالب و گسترش و تعميق 
ارزش  هاى انقالبى، تالش خواهند كرد و تحت تأثير دشــمن قــرار نخواهند گرفت. نيرو  هاى انقالب را به 

مجلس شوراى اسالمى بفرستيد و ان شاءاَهللاّ مجلس را كامل كنيد26. »

7. پيرو خط امام و معتقد به نظام
«وكيل آينده ى مجلس، بايد دنبال راه امام و در خّط او باشــد؛ آن مرد بزرگ و انســانى كه دشــمنانش 
هم به عظمت و صداقت و شجاعت او اذعان و اعتراف مى كردند. آن انسانى كه ايراِن ضعيف و وابسته را از 
چنگ آدم  هاى فاسد و مديران نااليق و وابسته بيرون آورد و به دسِت خوِد ملت داد. آن انسانى كه توانست 
حركت مردم را هدايت و اين ملت را مجتمع و متّحد كند و در راه آن هدف عظيم، به حركت بيندازد. خّط 
امام و ارزش ها و وصيّت نامه ى او را فراموش نكنيد. آنچه را كه اين ارزش ها به شما مى آموزد، آن ها را در 
آدمى ســراغ كنيد و وقتى پيدا كرديد؛ قربة الى اَهللاّ و محض رضاى خدا، نام او را در صندوق رأى بيندازيد. 

اين، مجلس شوراى اسالمى اليق شما و اين ملت مى شود. كار را اين طور دنبال كنيد27.»
«هر كس كه به اين نظام معتقد و پايبند است، مى تواند وارد ميدان انتخابات شود. كسانى كه اين نظام و 
قانون اساســى را قبول ندارند، آمدنشان به مجلس خطاست و خودشان هم بايستى بدانند كه از نظر اين ملت 
آمدن آن ها به مجلس خطاست. معلوم است كسانى كه اين قانون اساسى و اين ملت و كار ها و شعار ها و راه 
و اهدافش را قبول ندارند، نبايد به مجلس بيايند؛ اما آن كسانى كه نظام، اسالم، قانون اساسى و امام را قبول 

24- بيانات در ديدار كارگزاران حج  78/11/26
25- بيانات در ديدار كارگزاران حج  78/11/26

26- پيام نوروزي75/1/1
27- خطبه هاي نماز عيد فطر 74/12/1



36

دارند، بايد به ميدان رقابت بيايند؛ منت ها رقابت سالم و نه رقابت لجوجانه و عنادآميز28.»
«كساني را كه امام صريحاً از گردونه ي سياست كشور خارج كرده اند، چرا بايد افرادي برخالف نظر امام 
و برخالف آنچه مبناي نظام جمهوري اسالمي است، وارد ميدان كنند؟ البته مردم به اين ها پاسخ رد دادند و 

معلوم شد برخالف آنچه اّدعا مي كردند، هيچ پايگاه و وزني در بين مردم ندارند29.»

8. معتقد به عدالت اجتماعى و مخالف جدى فساد
«ارزش هاى انقالب چيست؟ 

ارزش هــاى انقالب در درجه ى اول، اســتحكام ايمان و ديانت در دلهاســت - كه منشــأ همه ى كار ها و 
مجاهدت ها اين اســت - عدالت اجتماعى اســت، مبارزه ى با فســاد اســت، آزادى مردم در انتخاب اســت، 
عــدم تحميــل آراء فــردى و حزبــى و دولتى و غيــره بر مردم اســت، كه مــردم آزادانه فكر كننــد، آزادانه 
عمــل بكننــد؛ در چارچــوب مقررات اســالمى. مردم ســاالرى دينى يعنى ايــن. اين ها ارزش هــاى انقالب 
و مبانــى انقالب اســت. لذا شــما كه ميخواهيد برويد پاى صنــدوق رأى و رأى بدهيد، هدفتان اين باشــد كه 
يك مجلســى تشــكيل بشــود پايبند به هميــن مبانى انقــالب و ارزش هاى انقــالب. نماينده، متديــن، امين، 
معتقــد بــه عدالت اجتماعى - اســتقرار عدالت در سرتاســر كشــور - متنفر از فســاد در هر بخشــى و در هر 
طبق هاى از طبقات مســئولين، معتقد به عزت جمهورى اســالمى؛ مجلس بايد يك چنين مجلســى باشد30. »

«بايد ضّد فساد هم باشد و با فساد مالى و اقتصادى به شّدت و به جد، از بُن دندان و نه به لفظ، مخالف باشد، تا با 
فساد مبارزه كند31. »

9. عدم ارتباط با كانون هايى  قدرت و ثروت
«يك مســئله ى ديگر هم نزديك شدن به صاحبان قدرت و ثروت است؛ اين را ما با شما بى رودربايستى 
عرض كنيم. باالخره ما برادراِن هم هستيم؛ همديگر را بايستى تواصى به حق و تواصى به خير كنيم. اين خيلى 
خطر بزرگى اســت كه كســى به خاطر تأمين نمايندگى در يك دوره، نزديك بشود به صاحبان ثروت يا به 
صاحبان قدرت؛ اين خيلى چيز بدى اســت؛ اين از آن چيزهايى است كه خداى متعال از آن ها نمى گذرد و 
انتقام خواهد گرفت. اين چيز ها روى شخص، روى عاقبتـ  عاقبت به خيرى كه اين قدر برايش اهميت قائليم 

ـ و روى جامعه اثر منفى مى گذارد32.»
«مردم بايد كســانى را انتخاب كنند كه به كانون هاى ثروت و قدرت متصل نباشــند؛ كســانى باشند كه 

28- بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم قم  82/10/18
29-  بيانات در جلسه ي پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي 82/2/22

30-  بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم 86/12/22
31- بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم قم 82/10/18

32- بيانات در ديدار با نمايندگان مجلس 90/3/8
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واقعاً مردم اين ها را بخواهند؛ بر طبق وجدانشان، بر طبق دينشان، بر طبق وظائف انقالبى شان عمل كنند33. »
«اگــر چنانچــه نامزد ها به مراكز ثروت و قدرت متصل شــوند، كار خراب ميشــود همچنــان كه امروز در 
به اصطالح  دموكراســى  هاى دنيا، در آمريكا و غير آمريكا اين رســم هست؛ كمپانى  ها و پولدار ها به نامزد 
انتخابات در رياســت جمهورى يا در انتخابات كنگره پول ميدهند، ولى او در مقابل آن ها متعهد اســت. آن 
رئيس جمهورى كه با پول دستگاه  هاى گوناگون و مراكز ثروت سر كار بيايد، در مقابل آن ها متعهد است. 
آن نماينده ى مجلسى كه با پول فالن شركت و فالن كمپانى و فالن ارباب و فالن پولدار توى مجلس بيايد، 
مجبور اســت آنجائى كه آن ها الزم ميدانند، قانون جعل كند، قانون بردارد، توسعه و تضييق در قانون بكند. اين 
نماينده به درد مردم نميخورد. نه بايد به مراكز ثروت هاى شــخصى متصل بود، و نه به طريق اولى  به ثروت هاى 

عمومى. كسى بيايد از پول بيت المال مصرف كند، براى اينكه به وكالت مجلس برسد34.»

10. عدم وابستگى به گروه  هايى  سياسى و اجتناب از رفتار  هاى جناحى:
«در معرفــِى نامزد هــاى نمايندگــى  بايــد مالحظــه كننــد كــه هيــچ رابطــه اى را غيــر از رابطــه ى دينى 
و الهــى و وظيفــه ى شــرعى دخالــت ندهنــد. فالن كــس بــا ما رفيــق اســت، فالن كس با ما دوســت اســت، 
فالن كــس فايــده اى بــه ما مى رســاند؛ ابــداً ايــن چيز هــا را در نظــر نگيرنــد. البته هــر كارى هم كــه آن  ها 
بكننــد، مــردم بايــد چشمشــان بــاز باشــد؛ خودشــان واقعــاً بشناســند و بفهمنــد كــه چــه كار مى كننــد35.»

«بعضي هــا آدم  هــاى خوبــى هــم هســتند؛ امــا واضــح اســت كــه حركت  آن هــا، حركــت خطى اســت؛ 
كــه حركــت خطى[جناحــى و گروهــى]، حركــت خوبــى نيســت. حركــت خطــى، غيــر از اين اســت كه 
انســان مواضعــى را بــه طــور مــدون قبول كــرده باشــد. حركــت خطــى، يعنــى گروه گرايى ؛ يعنى كســى 
را كــه داخــل يــك مجموعــه اســت، قبــول مى كنــد؛ بــه صــرف اينكــه در ايــن مجموعــه قــرار دارد36.»

«رفتار قبيل هاى معنايش اين است كه تخطئه يا تأييدى كه نسبت به كار كسى ميكنم، ناشى نباشد از ماهيت عمل 
او؛ ناشى باشد از نحوه ى ارتباط او با من. اگر از قبيله ى ما كسى كار خطائى انجام داد، راحت قابل اغماض باشد؛ 
اما از قبيله ى مقابل اگر همان كار را انجام داد، اين قابل پيگيرى و تعقيب ميشود. كار خوب اگر از كسى كه مربوط 
به قبيله ى ماست، انجام گرفت، قابل تحسين و تشويق باشد؛ اگر از قبيله ى ديگر بود، نه. رفتار قبيل هاى اين است. 

اين رفتار، اسالمى نيست، انقالبى نيست37.»
11. ساده زيست، طرفدار محرومين  و مقابله با اشرافى گرى

«پيوند حقيقي با مردم، مســتلزم حضور در ميان آنان و دور نشــدن از سطح متوسط زندگي آنان است، 
ساده زيســتي و پرهيز از اســراف و پرهيز از هزينه كردن بيت المال در امور شــخصي و غيرضروري، شــرط 

33- بيانات در جمع مردم كرمانشاه 90/7/20
34- بيانات در ديدار با مردم قم 90/10/19

35- بيانات در ديدار اعضاى هيئت نظارت بر انتخابات   14/ 7/11
36-  بيانات در ديدار با اعضاى هيئت مركزى نظارت بر انتخابات 4/ 12/ 70

37- بيانات در ديدار مسئوالن نظام 90/5/16
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الزم براي حفظ اين پيوند اســت. ترويج فرهنگ و اشــرافي گري و تجمل و ســفرهاي پرهزينه و بيهوده ي 
خارجي از كيســه  مردم، دور از شــان نمايندگي و عامل گســيخته شــدن پيوند نماينده با مردم اســت38. »

«آفت مسئوليت در يك نظامى كه متكى به آراء مردم و متكى به ايمان مردم است، اين است كه مسئولين به 
فكر رفاه شــخصى بيفتند؛ به فكر جمع آورى براى خودشان بيفتند؛ در هوس زندگى اشرافيگرى، به اين در 
و آن در بزنند؛ اين آفت بســيار بزرگى اســت. امام خودش از اين آفت بكلى بركنار ماند و مسئولين كشور 
را هم بار ها توصيه ميكرد كه به كاخ نشينى و به اشرافيگرى تمايل پيدا نكنند، سرگرم مال اندوزى نشوند39،»

«ديگر اين كه بايد طرفدار محرومين باشــد؛ بداند كه در كشور محروميت هست و سعى و هّمت او باشد كه 
رفع محروميت كند40. »

«از مســؤولين هــم انتظــار دارم هميــن راه را ادامــه دهنــد. بخصوص طبقــات محــروم، پابرهنگان و 
مســتضعفين جامعــه، بايــد براى تمــام تالش هــا و فعاليت ها محور و معيار باشــند. كســانى كــه به تعبير 
امــام، صاحبان اين كشــورند؛ كســانى كه جنــگ را، بســيج را، دفــاع فداكارانه در مقابل تجاوز دشــمن 
را، بــا جــان خودشــان تحمــل كردنــد. همه چيــز بايد بــراى آن  هــا و در جهت منافــع آن  ها باشــد41.»

بايــد  قانــون  باشــد.  ضعيــف  قشــر  و  ضعفــا  طرفــدار  و  اميــن  و  باشــرف  و  شــجاع  بايــد  «نماينــده 
قانــون  كنــد،  پولدارتــر  را  پولــداران  كــه  قانونــى  واالّ  كنــد،  دفــاع  ضعفــا  حقــوق  از  بتوانــد 
مملكــت اســالمى نيســت. قانــون بايــد بتوانــد گره  هــا را بــاز كنــد و بــه درِد دل قشــر هاى محــروم 

برسد42.»

12. مردمى بودن و دلسوز مردم
«مجلس شوراى اسالمى، مجلس مردم است. مجلس خان ها نيست؛ مجلس آحاد مردم است. نمايند هاى 
كه انتخاب مى شود، بايد دلسوز مردم باشد، صادق باشد، صميمى باشد و بخواهد براى مردم كار كند. بعضى 
تظاهر به كار مى كنند، اما كار نمى كنند. اين، به درد نمى خورد. بايد براى مردم كار كرد. صداقت و دلسوزى 

نمايند هاى را كه مى خواهيد انتخاب كنيد، تشخيص دهيد و بعد او را برگزينيد43.»
«[نماينــده] بايــد دلســوز مردم – بخصــوص طبقات محروم – باشــد و بــراى آن هــا كار و فكر كند. 
مــن در انتخابــاِت دوره ى قبل – شــايد در نماز جمعه بــود – گفتم نامزد  هاى انتخابات مراقب باشــند خود 
را وامدار ثروتمندان و قدرتمندان و امثال اين ها نكنند. اگر كســى وامدار دســتگاه ها و اشــخاص و وامدار 
پول و قدرت شــد، ديگر نمى تواند براى مردم دلسوزى كند. پس دلســوزى هم يك شرط بزرگ است44. »

38- پيام به مناسبت افتتاح مجلس ششم 79/3/6
39-  بيانات در  سالگرد امام خمينى(ره) 90/3/14

40- بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم قم 82/10/18
41- بيانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره)71/3/14

42- بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم  78/11/13
43- خطبه  هاى نماز جمعه  71/1/7

44- خطبه هاي نماز جمعه  82/11/24
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«نماينده بايد احساس دلسوزى و وجدان سياسى داشته باشد45.»

13. توانمند، كارآمد و عالم
«البته توانمند، با اخالص و عالِم هم باشد. صالحيت بر اساس اين مسائل است و مسؤوالن دستگاه   هاى 
مختلف – چه وزارت كشور، چه شوراى نگهبان و چه دستگاههايى كه در زيرمجموعه ى اين مراكز مشغول 

فعاليت هستند – بايد معيارشان را قانون قرار دهند؛ زيرا در قانون اين مسائل پيش بينى شده است46. »
«نماينده بايد كارآمد هم باشد. بعضى ها متديّن هستند، اما از آن ها كارى ساخته نيست. بايد به گون  هاى 

باشند كه بتوانند وظايفى را كه بر عهده شان قرار دارد، انجام دهند47. »
14. متخصِص متعهد (خوشنام، خدوم، با كفايت و جوانگرا)

«وابستگى از ال ابالى گرى دينى حاصل مى شود. نه اين كه هر كس متديّن نيست، وابسته است؛ نه. باالخره 
انگيزه   هاى گوناگونى وجود دارد. اما كسى كه متديّن است، يك مانع اضافه براى وابسته شدن دارد. اين خيلى 
مهم است. شنيده ام بعضى در حول و حوش مرحله ى اّول انتخابات، گفته بودند «فالنى – شايد اسم ما را هم 
نياورده بودند – يا برخى ديگر اين قدر روى تديّن تكيه مى كنند، چه اهميتى دارد؟ بايد آدم  هاى متخّصص 
به مجلس راه پيدا كنند. دكتر ها و مهندس ها به مجلس بروند و مملكت را اداره كنند!» اين، اشــتباه اســت. نه 
اين كه براى مجلس، متخّصص الزم نيســت. چرا؛ براى مجلس، متخّصص الزم است. ولى ما امروز تخّصص 
كم نداريم. عرض من اين است كه: اى ملت ايران! بين همين مهندس ها و دكترها، ميان همين متخّصص ها و 
كارشناسها، بگرديد متديّن ها را انتخاب كنيد! به صرف اّدعا، اكتفا نكنيد. فردى را كه مى خواهيد برگزينيد، 

بايد متديّن باشد. متديّن كه شد، آن وقت انسان احساس خاطر جمعى مى كند48. »
«مردم عزيزمان در سراســر كشــور اين رفتار ها را در نامزد هاى انتخابات تفرس كنند، دنبال كنند، دقت 
كننــد. نامزد انتخابات بايد با قصد خدمت وارد شــود. اگر با قصد قدرت طلبى و جمع كردن پول و مســائل 
گوناگون و انگيزه  هاى ناســالم ديگر وارد شــود، به كشــور خدمت نميكند. نامزد انتخابات بايد با انگيزه ى 

خدمت وارد شود؛ اين را بايد تشخيص داد49.»
«مردم هميشه طرفدار نمايندگانى با ايمان، خدمتگزار، عدالتخواه، امين، و تالشگر در راه عزت و استقالل 
كشورند، و در هر دوره كسانى را كه داراى اين ويژگى ها دانسته اند، به نمايندگى برگزيده اند. به اعتماد مردم 

ارج نهيد و از اين ويژگى ها در مجلس، پاسدارى كنيد50. »
«نماينده بايد خدوم، امتحان داده، با كفايت، برنامه دار، خوشنام و جوانگرا باشد و به جوانان اعتقاد داشته 

45- خطبه   هاى نماز جمعه 71/1/7
46- بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم قم 82/10/18

47- خطبه هاي نماز جمعه  82/11/24
48- بيانات در ديدار فرماندهان ارتش 75/1/28

49- بيانات در ديدار مردم قم 90/10/19
50- پيام به مناسبت افتتاح مجلس هفتم 83/3/6
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باشد. چنين افرادي در هر جاي كشور حضور دارند، بايد خود را موّظف بدانند و بروند نامزد شوند51.»
«نامزد انتخابات بايد با انگيزه ى خدمت وارد شود؛ اين را بايد تشخيص داد، بايد فهميد، بايد حدس زد52.»

15. فعال، فكور و داراى نگاه كالن ملى
«بنده طرفدار مجلِس ســاكت و سر به زير و سربجنباِن در مقابل هر حرف نيستم. معتقدم مجلس نبايستى 
ركود و سكون داشته باشد و بايد متحّرك و فعال و پُرنشاط باشد. خود من هم اّول انقالب و در دوره ى اّول 
مجلس نماينده ى مجلس بودم. مجلس به نماينده ى فّعال كه كار كند، فكر و بحث و اســتدالل كند و به طور 
منطقى اثبات و رد كند، احتياج دارد. امام بار ها به ما مى گفتند كه مباحثه  هاى طلبگى بايد سرمشــق شــما در 

مجلس شوراى اسالمى باشد53.» 
«از هر جاى كشور كه نماينده به مجلس برود، نماينده همه ايران است، نه نماينده آن محلِ ّ بخصوص كه 
از آن جا انتخاب شده است. لذا بايد به فكر مصالح همه كشور باشد؛ اين را هم توّجه داشته باشيد. بگرديد و 

چنين اشخاصى را بشناسيد54.»

16. شناخت وظايف اصلى نمايندگى
«مردم توجه بايد داشــته باشــند كه تبليغات رنگين و متنوع مالك نيست؛ وعده  هاى غير عملى مالك 
نيســت. من با خوِد نماينده  هاى محترم در دوره  هاى مختلف وقتى مواجه شــدم، بــه اين ها گفتم: آقايان و 
خانم هاى نماينده! وظيفه ى نماينده اين نيســت كه وعده ى عمرانى و فــالن پروژه، فالن كار را در منطقه ى 
انتخابى خود به مردم بدهد؛ اين ها كار اجرائى است، كار دولت است. وظيفه ى نماينده اين است كه بتواند 
قانون مورد نياز كشور را پيدا كند، آن قانون را جعل كند. وقتى قانون شد - يعنى قاعد هاى گذاشته ميشود 
- دســتگاه هاى اجرائى و قضائــى مجبورند برطبق قانون عمل بكنند و عمــل ميكنند. وعده  هاى غير عملى 
دادن، وعده  هاى بزرگ دادن، اين ها مالك نيست؛ بايد مردم توجه كنند؛ گاهى عالمت منفى هم هست.55 » 
«نگاه ملى به همه ى قوانين و برنامه   هاى مصوب مجلس ، وظيفه ى عموم نمايندگان است. انواع سليقه  ها و 
گرايش  هاى سياسى و اقوام ايرانى و پيروان اديان و اهالى مناطق گوناگون كشور در مجلس حضور دارند. 
همه ى تمايالت منطقه اى و قومى و بخشى بايد در پرتو نگاه ملى برآورده شود ، و بجاى قوانين كم عمق يا 

كم عمر و كم اثر يا غير عملى ، قوانينى گره گشا، پرتاثير، جامع و سنجيده فراهم گردد56. »
«نياز ها و مطالبات حقيقى مردم را مى شناسيد؛ اشتغال ، مبارزه با فساد مالى ، زدودن محروميت از مناطق 
محروم، مهار تورم و مقابله با گرانى، روان شــدن چرخه ى خدمت رســانى ، گســترش و اعتالى فرهنگ و 

51- بيانات در جمع مردم قزوين 82/9/25
52- بيانات در ديدار با مردم قم 90/10/19

53-  بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان قزوين 82/9/26
54- بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم  78/11/13

55- بيانات در جمع مردم يزد 86/10/12
56- پيام به مناسبت افتتاح مجلس هفتم 83/3/6
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اخالق، رونق يافتن علم و تحقيق ، مســووليت پذيرى و پاســخگويى مسووالن حكومتى ، در شمار برجسته 
ترين اين نياز ها اســت و اين ها اســت كه عدالت اجتماعى را ممكن و پيشــرفت و توسعه را محقق ميسازد. 
نياز  هاى موهوم و ســاخته ى دســت تبليغاتچى   هاى بيگانه و بدخواه، نبايد بجاى اين خواسته   هاى حقيقى 

بنشيند57.»
«هرگفتار و كرداري در مجلس كه به فرسايش نظام و برافروختن چالش هاي جناحي بيانجامد؛ همبستگي 
ملي را سست و دشمن را به نفوذ در صفوف ملت و مسووالن اميدوار كند؛ مردم را از كارگشايي نمايندگان 
خود نوميد و در راســت گويي آنان به ترديد افكند، بي گمان در سمتي مخالف با وظيفه ي نمايندگي است. 

نماينده  مجلس در اين صورت، وكيلي بي موكل و نشسته بر اريكه  ناسزاوار است58. »
17. آگاهى سياسى، هوشمندى و تجربه:

«براى نماينده، آگاهى سياسى الزم است؛ جرأت و جسارت در برخورد با مسائل الزم است؛ آگاهى از مسائل 
كشور الزم است؛ آگاهى از مسائل جهان الزم است59.»

«نماينده نبايد مفتون هم بشــود. بعضي ها مفتون و فريفته مي شوند و دهنشان باز مي ماند! اين ها آدم هاي 
ســاده لوحي هســتند كه راه حل هاي خيالي اقتصادي يا سياسي يا امنيتي اي كه با آب و تاب تمام و با رنگ و 
لعاب گوناگون عرضه مي شــود، آن ها را از خود بي خود مي كند! ســال ها تجربه مي كنند؛ اما آخرش خود 
و ديگران را به خاك ســياه مي نشانند! بنابراين، مفتون هم نبايد بشوند؛ بلكه به دنبال راه حّل صحيح، راه حّل 
مستقل، راه حّل برخاسته از شرايط خاص اين ملت و اين كشور و راه حّل ارائه شده از سوي اسالم باشند60.»

«آدمى باشد كه حتى المقدور با تجربه باشد. در اين كار هاى بزرگ، تجربه خيلى مهم است61.»

57- پيام به مناسبت افتتاح مجلس هفتم 83/3/6
58- پيام به مناسبت افتتاح مجلس هفتم 83/3/6

59- مصاحبه رهبر معظم انقالب 71/2/17
60- بيانات در ديدار كارگزاران حج 78/11/26

61- بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم  78/11/13
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تبليغات احسن:  
«اين نشــود كه يك دســته براى خاطــر اين كه يــك كانديدايى دارنــد، ديگران را بكوبند، آن دســته 
هم براى همين كانديداى خودشــان، اين را بكوبند.  اگر همه براى خدا هســت، با هم تفاهم كنيد. البته تبليغ 
هيچ مانعى ندارد، لكن مثل مشــروطه نشــود. آن طور نشــود كه هر كدام ديگرى را بكوبند و آنى كه دشمن 
مــا مى خواهد، خطوط مختلفــه را در انتخابات عملى كند. شــما همه مى خواهيد كه اســالم در اين مملكت 
تحقق پيدا كند، همه مى خواهيد كه اين جمهورى اســالمى ادامه پيدا بكند، ادامه اين به اين اســت كه شــما 
در مواردى كه مى بينيد كه دارند شــياطين نقشــه مى كشــند و توطئه مى كنند تا شــما را به جان هم بيندازند، 
بنشــينيد بــا هم و تفاهم كنيــد و آن ها را مأيوس كنيــد. امروز دارنــد تهيه مى بينند مخالفين شــما، مخالفين 
جمهورى اســالمى، كه براى انتخابات ايجاد نفاق كنند، و اين يك خطرى اســت براى كشور ما. اين ها با زور 
نمى توانند كارى انجام بدهند، نه آمريكا، نه شــوروى، با فشــار و زور به يك كشــورى كه همه با هم هســتند 
نمى توانند آســيب برســانند، لكن با توطئه و وادار كردن عمال خودشان در داخل مى توانند ايجاد نفاق كنند و

 بهانه هم انتخابات1. »
«رقابت انتخاباتى، جزو رقابت هاى مثبت و داراى فايده و نفع است براى مردم؛ ميدان رقابت انتخاباتى است 
- همانطور كه من در يزد هم توصيه كردم، االن هم تكرار ميكنم، از بداخالقي هاى انتخاباتى بايد بشدت پرهيز 
كنند؛ بدگويى كردن، اهانت كردن، تهمت زدن، براى عزيز كردن خود و يا نامزد مورد نظر خود، ديگران را و 
رقبا را در چشم مردم خوار كردن، اين ها راه ها و روش هاى صحيح و اسالمى نيست. رقابت بايد باشد؛ رقابت 

مثبت و پرشور، اما با رعايت موازين اخالقى2.»
«در انتخابات با كرامت رفتار كنند همه؛ چه آنهائى كه نامزد ميشــوند، چه آنهائى كه طرفدار آنهايند، چه 
آنهائى كه مخالف با بعضى از نامزد ها هستند. جناح هاى مختلف كشور، بداخالقى و بدگوئى و اهانت و تهمت 
و اين حرف ها را مطلقاً راه ندهند. اين از آن چيزهائى است كه اگر پيش بيايد، دشمن از او خوشحال ميشود3.»

تبليغات انتخاباتى بايد به نحوى انجام پذيرد كه نيرو  هاى كاردان و مؤمن جذب صحنه ى انتخابات شده و 
مردم با دقت كافى بتوانند اصلح را تشخيص داده و با شناخت كامل انتخاب كنند.

بهترين نوع تبليغات اين اســت كه مراكز يا ســتادهايى از افراد بى طرف تشكيل و شرايط برابر و سالمى را 
1- صحيفه امام/ جلد 18/ ص 173

2- بيانات در ديدار مردم شهرستان ابركوه  استان يزد 86/10/15
3- بيانات در ديدار هزاران نفر از مردم قم 86/10/19 
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براى معرفى هر چه بيشتر كانديدا ها فراهم نمايند. (باكمترين هزينه) تا آن  ها نيز با ارائه ديدگاه  هايى  خود در 
خصوص اداره جامعه، مردم را با افكار و انديشــه ها و برنامه هاى خود آگاه ســازند و اين مراكز يا مراكزى كه 
مسئوليت و شايستگى نظارت دارند تبليغات كانديدا ها را كنترل نموده و در صورت تخلف آن  ها را از شمار 

نامزد هايى  انتخاباتى حذف نمايند. 
همچنين خود نامزد ها نيز بايد از صرف هزينه   هاى زياد تبليغاتى و هر گونه عمل غير اخالقى مثل  از بين 
بــردن تبليغــات ديگران ، به كار گيرى افراد ذى نفوذ، اســتفاده از ابزار هايى  جذاب و پر هزينه، به كار گيرى 
تاكتيك هايى  روان شناسى و... خود دارى نموده، و در شرايط سالم به معرفى ديدگاه  ها و نظرات خود بپردازند. 
«امروز در دنيا هرجا شعار دمكراسى مى دهند، شما ببينيد براى تبليغات كانديدا هاى رياست جمهورى و يا 
نمايندگان مجلس چه كار مى كنند! پول خرج مى كنند. دمكراسى در پنجه ى اقتدار پول اسير است. مردم ساالرى 

امام زمان - يعنى مردم ساالرى دينى - با اين روش، به كلى متفاوت است4.»

چند جمله با گروه   هاى سياسى:
«همان طور كه بار ها گفته ام، مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد و يا گروه و دسته 
اي حق تحميل فرد و يا افرادي را به مردم ندارند. جامعه اسالمي ايران كه با درايت و رشد سياسي خود جمهوري 
اسالمي و ارزش هاي واالي آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفته اند و به اين بيعت و پيمان بزرگ وفادار مانده 
اند، مســلم قدرت تشــخيص و انتخاب كانديداي اصلح را دارند. البته مشورت در كار ها از دستورات اسالمي 
است و مردم با متعهدين و معتمدين خويش مشورت مي نمايند. و افراد و گروه  ها و روحانيون در حد تذكرات 
قبلي در حوزه خود مي توانند كانديدا معرفي نمايند؛ ولي هيچ كس نبايد توقع داشته باشد كه ديگران اظهارنظر 

و اظهار وجود نكنند5.»
«مردم در سراســر كشور در انتخاب فرد مورد نظر خود آزادند؛ و احدى حق تحميل خود يا كانديدا هاى 
گروه يا گروه ها را ندارد. هيچ مقامى و حزبى و گروهى و شــخصى حق ندارد به ديگران كه مخالف نظرشان 

هستند توهين كنند، يا خداى نخواسته افشاگرى نمايند6.»
«در معرفِى نامزد هاى نمايندگى  بايد مالحظه كنند كه هيچ رابطه اى را غير از رابطه ى دينى و الهى و وظيفه ى 
شرعى دخالت ندهند. فالن كس با ما رفيق است، فالن كس با ما دوست است، فالن كس فايده اى به ما مى رساند؛ 
ابداً اين چيز ها را در نظر نگيرند. البته هر كارى هم كه آن  ها بكنند، مردم بايد چشمشان باز باشد؛ خودشان واقعاً 

بشناسند و بفهمند كه چه كار مى كنند7.»
«دروغ، اهانت، دســتگاه ها يكديگر را متّهم كردن، شــايعه پراكني، افتــراء به رقيب، تحريك عصبيّتهاي 
گوناگون؛ اين ها هيچكدام با انتخابات اســالمي ســازگار نيست. اين خطاب به همه ي جناحهاست؛ خطاب به 

4- بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم  81/7/30
5- صحيفه امام/ جلد 21/ ص10

6- صحيفه امام/ جلد  18/ ص 337
7-  بيانات در ديدار اعضاى هيئت نظارت بر انتخابات 14/ 11/ 1374
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اشخاص يا جناح معيّني نيست؛ اين وظيفه ي همه ي ماست8.»
گروه    هاى سياســى بدانند، اين روش هم كه ما مردم را از هيوالى فتنه گران و جريان انحرافى بترسانيم تا 
خود رأى بياوريم ديگر كارايى ندارد. اينكه ما به مردم بگوييم كه: مردم بياييد به ما رأى بدهيد تا فتنه گران و 
منحرفين رأى نياورند خيانت به انقالب است. در اين باره نيز حضرت آقا مى فرمايند: رقابت اين نيست كه كسى 

اثبات خود را متوقف بر نفى ديگرى بداند.
از نگاه رهبران انقالب گروه  هايى  سياسى تن ها مي توانند به مردم مشورت و پيشنهاد بدهند، و احدى حق 
ندارد با شيوه  هايى  مختلف از جمله تحليل هايى  تهديد محور، ايجاد جو تهمت و بد دلى در فضاى انتخابات، 
نظــر خود را به مردم تحميل كند. اگر حرفى داريد، اگر برنامــه اى داريد و اگر نو آورى داريد، بياييد با مردم 
مطرح كنيد و برنامه تان را براى مردم تشريح كنيد، فكر مى كنم مردم بصيرت و آگاهى خود را در مناسبت هايى  

مختلف نشان داده اند و قدرت تشخيص اصلح را دارند.
طــرح مبانى و آرمان هايــى  انقالب و راهكار  هاى اجراى آن براى مردم خيلى مهمتر از جريان انحرافى و 
غيره اســت. و اگر امروز مى بينيم «گروهك انحرافى» در مجموعه دولت ريشــه كرده و برخى اعوجاج هايى  
فكرى مشاهده مي شود، ناشى از ناديده گرفتن فرمايشات حضرت آقا در خصوص مفاسد اقتصادى و.... از سوى 

جريان هايى  سياسى كشور است.

سخنى با نامزد ها و طرفداران شان:
«نماينــدگان بدانند تبليغات رنگين و متنوع و وعده   هاى غيرعملى، مالك نيســت. وعده   هاى عمرانى يا 
كارهايى كه در منطقه انتخابى خود دارند به مردم وعده ندهند. اين ها كار دولت است نماينده بايد قانون موردنياز 
پيدا كند آن قانون را وضع كند، وقتى قانون شد دستگاه   هاى اجرايى آن را عمل مى كنند. وعده   هاى غيرعملى 

دادن و بزرگ كردن مالك نيست و گاهى عالمت منفى است9 »
«نصيحتى است از پدرى پير به تمامى نامزد هاى مجلس شوراى اسالمى كه سعى كنيد تبليغات انتخاباتى شما 
در چهارچوب تعاليم و اخالق عاليه اسالم انجام شود؛ و از كارهايى كه با شئون اسالم منافات دارد جلوگيرى 
گردد. بايد توجه داشت كه هدف از انتخابات در نهايْت حفظ اسالم است. اگر در تبليغات حريم مسائل اسالمى 
رعايت نشود، چگونه منتخْب حافظ اسالم مى شود. بايد سعى شود تا خداى ناكرده به كسى توهين نگردد؛ و در 
صورتى كه رقيب انتخاباتى به مجلس راه يافت، به دوستى و برادرى، كه چيزى شيرينتر از آن نيست، لطمه اى 

نخورد10.»
«از آقايان كانديدا ها و دوستان آنان انتظار دارم كه اخالق اسالمى - انسانى را در تبليغ براى كانديداى خود 
مراعات؛ و از هر گونه انتقاد از طرف مقابل كه موجب اختالف و هتك حرمت باشد خوددارى نمايند، كه براى 

8- بيانات در ديدار مسؤوالن و كارگزاران 82/5/15
9- بيانات در جمع مردم يزد86/10/12

10- صحيفه امام/جلد21 / ص11
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پيشبرد مقصود، ولو اسالمى باشد، ارتكاب خالف اخالق و فرهنگ، مطرود و از انگيزه  هاى غير اسالمى است. 
من بســيار مايل هستم كه گروه هايى كه متعهد و معتقد به جمهورى اسالمى و خدمتگزار به اسالم هستند، در 
مبارزات انتخاباتى كمال آرامش را در تبليغ كانديداهاشان رعايت نمايند، و نسبت به يكديگر تفاهم و صميميت 
و اخوت اسالمى داشته باشند، و از تفرقه و كدورت شديداً احتراز كنند كه تفرقه و تشتت، دوستان را نگران و 

دشمنان را كامياب مى كند و موجب تبليغات سوء مى شود11.»
«از طرف عالقه مندان به نامزد هاى انتخاباتى گوناگون، بداخالقي هاى انتخاباتى، شايسته ى ملت ما نيست؛ 
تهمت زدن آدم هاى مؤمن را، مصونيت دار از لحاظ اســالمى و شرعى را؛ در معرض هتك آبرو قرار دادن در 
شبنامه ها، در مطبوعات، در پايگاه هاى اينترنتى و غيره، اين ها اصًال مصلحت نيست. من به طور جد از همه ى 
كسانى كه نسبت به نامزد هاى مختلف عالقه مندى اى دارند، درخواست ميكنم، اصرار ميكنم كه اين عالقه مندى 
خودتان را از راه تخريب ديگران، اهانت به ديگران، متهم كردن ديگران نشان ندهيد. هرچه ميخواهيد، از نامزد 

مورد عالقه ى خودتان تمجيد كنيد، تعريف كنيد؛ اما ديگران را تخريب نكنيد12.»

سخنى با نخبگان و روحانيون محترم :
«و اگر خداى ناخواسته در اين مسأله غفلت بكنيد، يا روحانيين غفلت بكنند، يا خطبا غفلت بكنند، يا فضال 
غفلت بكنند، يا دانشــگاهى  هاى متعهد غفلت بكنند،........... و يك اشــخاصى كه برخالف مسير ملت است، 
برخالف مسير اسالم است پيدا بشود، ممكن است كه يك شهرى رابه فساد بكشد؛ و ممكن است بعد از او يك 
مملكتى به فساد كشيده بشود. بايد با تمام قوا با تمام قدرت غفلت نكنيد از اين معنا؛ و علماى بالد غفلت نكنند 
از اين امر؛ اهل منبر غفلت نكنند؛ فضاليى كه در اطراف هستند، اهل علمى كه در اطراف هستند، دانشگاهيها، 

دانشجوها، همه غفلت از اين نكنند13. »
«ما مكلفيم به اينكه در امور دخالت كنيم. ما مكلفيم در امور سياسى دخالت كنيم؛ مكلفيم شرعاً؛ همان طور 
كه پيغمبر مى كرد؛ همان طور كه حضرت امير مى كرد. در اين ايام، كه اعالن مى كنند مســأله انتخاب رئيس 
جمهور [را]، آن اشخاصى كه در حوزه  ها هستند، بايد دست از كار ها بردارند و راه بيفتند توى شهر ها و دهات 
و روستا ها و آن جا هاى دور افتاده و كمك كنند. و اگر نكنند، فردا مسئول اند پيش خدا و اگر مسامحه كنند، 

فردا مسئول اند پيش خدا. مردم را دعوت كنند به دخالت در امور14.»
«روزى است امروز كه بايد هم علماى اسالم و هم مردم متفكر و هم همه طبقات  درست اين چشمهاشان 
را باز كنند، و افرادى كه انتخاب مى كنند افرادى كه شناسايى از قبل داشته باشند. هر كس در هر شهرى هست 
افرادى را از سابق مى شناسد،... اگر شناختيد او را و درست هر كسى در محيط خودش شناسايى كرد اشخاصى 
را، آن وقت علمايى كه آنجا هســتند، در بالد هســتند، و اشــخاصى كه از بازاري ها و معتمدين بازار و عرض 

11-  صحيفه امام/ جلد 12/ ص 13
12-  بيانات در جمع مردم يزد 86/10/12

13- صحيفه امام/ جلد10/ صفحه220
14- صحيفه امام/ جلد  15/ ص16
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مى كنم، اين ها هستند، دانشگاهيها، دانشجوها، اين افراد را معرفى كنند به مردم15.»
«كســانى از مردم وظيفه دارند كه ديگران را تشــويق و تحريض كنند. كسانى كه زبان گويايى دارند، قلم 
توانايى دارند و آبرويى پيش مردم دارند - كه اين آبرو هم جزو ذخاير الهى اســت و خداى متعال به هركس 
داده است، بايد آن را در راه او مصرف كند و به كار ببرد - مردم را توجيه و تشويق كنند و آدم هاى خوب را 
به آن ها معرفى نمايند. در معرفِى نامزد هاى نمايندگى بايد مالحظه كنند كه هيچ رابطه اى را غير از رابطه دينى و 
الهى و وظيفه شرعى دخالت ندهند. فالن كس با ما رفيق است، فالن كس با ما دوست است، فالن كس فايده اى 
به ما مى رساند؛ ابداً اين چيز ها را در نظر نگيرند. البته هر كارى هم كه آن ها بكنند، مردم بايد چشمشان باز باشد؛ 

خودشان واقعاً بشناسند و بفهمند كه چه كار مى كنند16.»
«بايــد خيلــى دقت بكنيد، خيلى زحمت بكشــيد، كانديداهاتان را تعيين كنيد و ارائــه بدهيد به مردم اين 

كانديداى ماست؛ آنى است كه براى اسالم كار مى كند، ترويج كنيد17.»

سخنى با مسؤولين انتخابات:
«اينجا ما كار نداريم ما خودمان بين خودمان و خداي تبارك و تعالي بايد فكر بكنيم كه شــما مسئول اين 
مساله هستيد هم مسئول كار خودتان و هم مسئول مسئولين ديگري كه تحت نظر شما هستند هستيد كه جريان 

انتخابات يك جريان صحيح باشد. هيچ كس در انتخابات بر ديگري مقدم نيست18. »
«مسؤوالن امور انتخابات، اعم از مسؤوالن اجرايى كه وزارت كشور است و شوراى نگهبان كه كار نظارت 
را به عهده دارد، وظايف سنگينى دارند. اندك اختاللى در اين كار عظيم، حقيقتاً يك گناه و يك جرم است. 

مبادا بگذاريد در اين امر مهم، كوچكترين اختاللى به وجود آيد19.»
كسانى كه به عنوان نامزد انتخابات به مردم معرفى مى شوند، معنايش اين است كه اين ها صالحيت دارند و 
اين معرفى، امضاى صالحيت اينهاست. دستگاه ها بايستى مراقب باشند كه اين امضاء بيهوده، خالف و دروغ 
نباشــد. اين دروغ گفتن به مردم اســت؛ هم رد كردِن آدم صالح، هم پذيرفتِن آدم ناصالح؛ هر دو بد و هر دو 

خالف است. دستگاه ها مراقب باشند كه اين خالف ها انجام نگيرد20،
شــما مطمئن باشيد كه ما نمى گذاريم يك رأى جا به جا شــود. اين ها مسلمان و انقالبى و متدين و مورد 
اعتمادند و از مجلس شــوراى اسالمى رأى اعتماد گرفته اند. بر فرض در گوش هاى يك تخلف كوچك هم 
انجام گيرد. اين در نتيجه ى انتخابات هيچ تأثيرى نخواهد داشت. خود من هم مواظبم و اجازه نخواهم داد كه 
كســى به خود حق بدهد، تقلب در انتخابات را كه يك عمل هم خالف شــرع و هم خالف اخالق سياسى و 

15- صحيفه امام/جلد 10/ ص 218
16- بيانات در ديدار اعضاى هيأت نظارت 74/11/14

17- صحيفه امام/ جلد 9/ ص 531
18- صحيفه امام/ ج18/ ص 380

19- بيانات در ديدار اعضاى هيأت نظارت 74/11/14
20- بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم قم   82/10/18
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اجتماعى است، انجام دهد. چنين كارى هرگز نخواهد شد21.

سخنى با منتخبين:
«از نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى در اين عصر و عصر   هاى آينده مى خواهم اگر خداى نخواسته 
عناصر منحرفى با دسيسه و بازى سياسى وكالت خود را به مردم تحميل نمودند، در مجلس اعتبار نامه آنان را رد 

كنند و نگذارند حتى يك عنصر خرابكار واسته به مجلس راه يابد22.»
«خيلى از اوقات كه در گذشته تلويزيون مجلس را نشان مى داد و من صندلى  هاى خالى را مى ديدم، پاى 
تلويزيون از مردم خجالت مى كشــيدم و احساس شــرم مى كردم! ما به اين مردم گفته ايم پاى صندوق بياييد؛ 
آن ها هم آمده اند و نماينده معين كرده اند؛ حاال چه دارد مطرح مى شود؟ مطلب مهم. به مجلس نگاه مى كنيد، 
مى بينيد چهار تا صندلى خالى است؛ يكى نشسته، پنج تا صندلى خالى است. بنده اين جا پاى تلويزيون وقتى 
اين صحنه را مى ديدم، حقيقتاً احســاس شرمندگى مى كردم. اين، بى انضباطى است و مطلقاً نبايد اين را براى 
مجلس برتافت. ســر وقت حاضر شدن، در كميسيون حاضر شدن، در صحن علنى حاضر شدن و كار كردن، 

خيلى مهم است23.»
«]يك شــأن نظارتى مجلس، نظارت بر خود مجلس و آحاد نمايندگان آن است] اگر شما امروز توانستيد 
يك سازوكار كنترلِى متقن و محكم براى نظارت بر كار نماينده پايه گذارى كنيد، تا هر وقتى كه اين دستگاه 
خوب كار كند، اجرش مال شماست؛ مزد الهى اش مال شماست. آن طرف قضيه هم متأسفانه همين جور است. 
اگر امروز با قدرتى كه خدا به شما داده - توان نمايندگى - ميتوانيد اين ابزار كنترلى را كار بگذاريد، ولى كار 

نگذاريد، از شما سؤال خواهد شد. روز قيامت خدا سؤال ميكند24.»
«نمايندگان مجلس به عدالت و عطوفت با يكديگر برخورد كنند و به مسايل  دامن نزنند و خصوصاً در اعتبارنامه  ها 
به مسايل شخصى و گروهى نپردازند و در نطق  هاى قبل از دستور و غير آن به شخصيت و اعتبار نمايندگى مجلس 
توجه كنند و حرمت مجلس و نظام و اخالق كريمه اســالمى را مقّدم دارند و خالصه كالم اين كه مجلس و 
نمايندگان بايد مؤيد وحدت و انسجام جامعه باشند و مسوولين در كنار مردم و مردم همراه و پشتيبان مسوولين به 
وظيفه خود عمل كنند و از بركات مادى و معنوى اتحاد مقدس خود بهره مند شوند و از صحنه  ها كنار نروند كه 
امروز شايد گناهى باالتر از كناره گيرى نباشد و هيچ عذر و بهانه اى براى ترك صحنه انقالب پذيرفته نمى شود25.»

«مجلس بايد مجلســى باشــد كه بتواند در مقابل زورگويي ها و زياده خواهي ها و مرعوب كردن ها و تطميع 
كردن هاى قدرتمندان جهانى بايستد و مصالح كشور و ملت را محاسبه كند و دنبال آن برود. امام رضوان اهللاَّ عليه 
بار هــا اســم «مدّرس» را مى آوردند. مگر خصوصيــت مدّرس چه بود؟ از مدّرس عالِمتر هم داشــتيم. مدّرس 

21- بيانات در ديدار جمعى از خانواده   هاى شهدا و ايثارگران 76/2/31
22- وصيت نامه سياسى-الهى امام خمينى(ره) صفحه 18

23- بيانات در ديدار نمايندگان مجلس هفتم 83/3/27
24- ييانات در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 89/3/18 

25- صحيفه امام/ جلد 21/ ص50
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خصوصيت عمده اش اين بود كه هيچ عامل ارعاب و تهديد و تطميع و فريبگرى در او اثر نمى كرد. همان وقتى 
كه على الّظاهر فضا را بر ضّد او آن چنان متشنّج كرده بودند كه عليهش شعار مى دادند، او ايستاد و حرف خودش 

را زد. اين خصوصيت يك نماينده ى خوب در مجلس است26.»
«مجلس جايگاه بسيار مهّمي است؛ خانه ي ملت است؛ تجلّيگاه عّزت ملي ماست؛ مي تواند عّزت اسالمي و 
عّزت ملي ما را به دنيا نشان دهد؛ تأمين كننده ي منافع عمومي است. با قوانين مجلس است كه مسؤوالن مي توانند 
حركت كنند و پيش بروند. مجلس مي تواند حافظ امنيت ملي باشد؛ مي تواند سّد مستحكمي در برابر تعّرض 

دشمنان و طمع ورزي بيگانگان باشد. خصوصيات يك مجلس مطلوب اين است27.»

كالم آخر:
بايد بدانيم، نه معيار  هاى متعالى و نه روش هاى  درســت تبليغى جز در كنار معرفى مصاديق عينى، تحقق 
كامل نمى يابند. معرفى شايستگان با روش هايى  شايسته، مساوى ترويج اصل شايستگى و شايسته ساالرى است.

آرمان گرايى بايد متكى به اصل دينى «ترجيح اهم بر مهم» باشد و نه يك ايده آليسم خيالى. در عدالت اسالمى، 
ما در عين تالش براى تبديل وضع موجود به وضع مطللوب، در هر لحظه موظف به انتخاب «بهترين گزينه   هاى 
موجود» هستيم. هر نوع نگرش ديگرى ما را به افراط و تفريط مى كشاند. اگر به جاى انتخاب خوب ترين  ها، به 
خوب  ها اكتفا كنيم (همان اصل مردود«صالح مقبول به جاى اصلح نامقبول») به بيراهة سياست زدگى و فرهنگ 
ســوزى افتاده ايم، از سوى ديگر اگر تن ها به دنبال «بهترين هايى  قابل تصور» باشيم و «بهترين هايى  موجود» 
را هم طرد كنيم، هيچگاه به نتيجه نخواهيم رســيد چرا كه در آن صورت فقط بايد افرادى معصوم را كانديدا 
كرد. بنابراين، آرمانگرايى اسالمى منافاتى با انتخاب افراد ندارد، البته مشروط به اين كه آن افراد حقيقتاً –و نه 
در ادعا- بهترين   هاى موجود باشــند و نيز تالش مســتمرى براى تغيير شرايط و رشد افراد به سمت بهتر و بهتر 

شدن نيز انجام بگيرد.
براى همه ما فرداى انتخابات آغاز راه است، يقيناً هيچ كانديداى اصلحى معصوم از خطا و گناه نيست، و 
بايد هر فرد انتخاب شده، مستمراً تحت نظارت و مطالبه عمومى قرار گيرد. بنابراين شايسته است مشى ما در برابر 
كانديدا  هاى مورد قبول خود نيز مشى منتقدانه و نظارتى باشد. سالمت سياسى و مديريتى با اين نظارت مستمر، 
محقق مى شــود نه با خود سانســورى و خوددارى محتاطانه از ابراز نظر و وارد نشدن در عرصه  هايى  انتخاب، 

مطالبه و پرسشگرى.
سخن را با جمالتى ارزشمند از رهبران حكيم انقالب به پايان مي بريم؛

امام خميني (ره) مي فرمايد: «امروز مسؤوليت به عهده ملت است و ملت اگر چنانچه كنار بنشيند، اشخاص 
متعهد كنار بنشــينند، و اشخاصي كه نقشه كشــيده اند براي اين مملكت از چپ و راست، آن ها وارد بشوند در 
مجلس، تمام مسؤوليت به عهده ملت است. هر قدمي كه بر ضد اسالم بردارند در نامه اعمال ملت نوشته مي شود، 

26- ييانات در ديدار كارگزاران حج  78/11/26
27- بيانات در جمع مردم قزوين 82/9/25
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هر كاري كه انجام بدهند مسؤوليتش متوجه ملت است28.»
«چنانچه سستى بكنيد، كسانى كه مى خواهند اين كشور را به باد فنا بدهند، ممكن است پيروز بشوند. بايد همه 
شما، همه ما، زن و مرد، هر مكلف همان طور كه بايد نماز بخواند، همانطور بايد سرنوشت خودش را تعيين كند. ما يك 
سيلى خورديم از اشتباه، ما همه اين نابسامانيهايى كه اآلن داريم براى اينه كه اشتباه كرديم، نبايد اشتباه تكرار شود29»
«ما اگر از خدا بخواهيم، وارد بشويم، تك تك ما احساس مسئوليت كنيم، قصدمان اين باشد كه نظام اسالمى 
و اسالم و ملت ايران را سربلند كنيم، خوشبخت كنيم، سعادت براى دنيا و آخرتمان فراهم كنيم، راه الهى بسته 
نيســت. ما اگر چنانچه قدم برداريم، خداى متعال راه را باز ميكند؛ عمده اين اســت كه ما همت كنيم، تصميم 

بگيريم، بنا بگذاريم30»
«بحمداهللاَّ احســاس مى شــود كه مردم كامًال با شور و شوق وارد شده اند. همين شور و شوق، بلكه بيشتر از 
اين را تا روز رأى و لحظه رأى دادن حفظ كنيد. برويد تالش و تفّحص خودتان را بكنيد، اصلح را بيابيد و آن 
كسى را كه فكر كرديد اصلح است و بين خودتان و خدا حّجت تمام شد، به او رأى بدهيد و خاطر جمع باشيد 

كه تكليفتان را انجام داده ايد31.»
«انتخابات كه مظهر حضور مردم است، مظهر مردم ساالرى دينى است، بايد پشتوانه ى امنيت ما باشد. نبايد 

اجازه داد كه اين چيزى كه ذخيره ى امنيت است، پشتوانه ى امنيت است، به امنيت ما صدمه وارد كند32. »

نمونه سؤاالتى كه مى توان از هر نامزد مجلس پرسيد:
1. حوزه تخصصى شما چيست؟ به كدام كميسيون خواهيد رفت؟ مهم ترين مشكالت كشور در اين حوزه 

كدام است؟ و مهم ترين چالش  ها و نقاط قوت و ضعف قانونگذارى و نظارت در اين حوزه چيست؟
2. در آن دســته از مسائل كشور كه تخصص نداريد، تحليل   هاى خود را چگونه به دست مى آوريد؟ در 

مجلس بر چه اساسى در اين موضوعات رأى مى دهيد؟ 
3. در سوابق شما چه نمونه هايى از پيگيرى عدالت اجتماعى، مبارزه با فساد و تبعيض، و دستيابى به الگوى 
بومى و انقالبى قابل ذكر است؟ مهمترين چالش  ها در اين عرصه چيست؟ برنامه دقيق تان براى مبارزه عملى و 

قاطع با تبعيض و فقر و فساد اقتصادى و مديريتى چيست؟
4. تحليل شــما از صف بندى   هاى سياسى كشور چيســت؟ ردپاى باند  هاى قدرت و ثروت را در روابط 

انتخاباتى و نيز مجلس شوراى اسالمى كجا مى بينيد؟ نظرتان درباره البى   هاى رايج در مجلس چيست؟

5. سوابق و عملكرد پيشين و فعلى شما در شيوه ارتقاى مديريتى، تبليغات انتخاباتى، تعامالت سياسى و... 
28-  صحيفه نور/ جلد 12/ ص 6

29- صحيفه امام/ جلد15/ صفحه28
30- بيانات در ديدار مردم قم 90/10/19

31- بيانات در ديدار جمعى از خانواده   هاى شهدا و ايثارگران 76/2/21
32- خطبه  هاى نماز عيد سعيد فطر 90/6/9
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را چگونه بوده اســت، توضيح دهيد؟ آيا مى توانيد ادعا كنيد در اين موارد تن ها به صالحيت   هاى خود و نيز 
روش  هاى اسالمى و انقالبى متكى بوده ايد؟

6. در مواردى كه ديدگاه تخصصى شــما با موضــع رهبر انقالب در تعارض قرار بگيرد چه مى كنيد؟ در 
دوران جنــگ و نيز ســال 88 چقدر بــه كمك انقالب و رهبرى آمديد؟ تحليل شــما از عملكرد امثال آقايان 

الريجانى، باهنر، قاليباف، رضايى، مطهرى و... در شرايط فتنه چيست؟
7. براى تبليغات انتخاباتى خود چقدر و از چه منبعى هزينه مى كنيد؟ حاميان مالى شما كيستند و انگيزه آنان 
از حمايت از شما چيست؟ فارغ از فضاى ليست  ها چه پشتوانه اى براى حضور در عرصه انتخابات و عرضه شدن 

به افكار عمومى مردم داريد؟ با چه شرايطى حاضر به رفتن در يك ليست انتخاباتى هستيد؟
8. به نظر شما حقوق و مزايا و ساير امكانات مادى نمايندگان مجلس چقدر بايد باشد؟ براى شفاف سازى 
عملكرد خود در مجلس و نيز شفاف سازى تعامالت تان با وزرا و مديران اجرايى مختلف چه روشى داريد؟

9. چه برنامه هاى عملى براى ايجاد نظارت عمومى بر مسئولين داريد؟ چگونه مسئولين را به پاسخگويى در 
برابر مردم ملزم مى نمائيد؟( طبق بيانات صريح رهبر معظم انقالب مسئولين موظف به پاسخگويى در برابر مردم 

هستند.)
10. چقدر از ساختار مجلس و قابليت  ها و اختياراتش براى اثرگذارى بر كشور مطلعيد؟ مهمترين مطالبات 
رهبرى از مجلس در حوزه   هاى مختلف تقنين، نظارت، عملكرد سياســى و رفتار فردى نمايندگان چيســت؟ 

مهمترين نقط قوت و ضعف مجلس هشتم را چه مى دانيد؟
11. اگر حضور حداكثرى مردم به انتخاب شدن شما نينجامد، تحليل شما از نتيجه آرا چيست؟ آيا معتقديد 
در جمهورى اســالمى، راى حداكثرى مردم اصالت دارد يا نتيجه آراى آنان ولو با حضور حداقلى مردم؟ در 

صورت انتخاب شدن چه مكانيزمهايى براى نقد شدن، پاسخگويى و ارتباط مستمر با مردم خواهيد داشت؟
12. درصورتى كه سابقه مديريتى يا نمايندگى داريد، با ذكر مستندات دقيق توضيح دهيد هر يك از ادعاها، 
شعار ها و برنامه   هاى فعلى شما در فرصت قبلى كه در اختيار داشته ايد چقدر محقق شده است؟ اگر پيش از اين 

نتوانسته ايد منويات خود را عملى كنيد چه تضمينى براى عملى كردن آن  ها در آينده وجود دارد؟
13. آيا حاضر به كناره گيرى از عرصه انتخابات هستيد؟ در چه شرايطى؟ (به عنوان مثال اگر افرادى شايسته 

تر از شما حضور داشته باشند، بر طبق اصول اسالمى حاضر به انصراف هستيد؟) 



54

امام خمينى(ره):
ما نبايد مقلد كسى باشيم كه هر چه را عده اى تشخيص دادند همان را عمل كنيم، بلكه 
بايد كامًال توجه كنيم كه مثًال در تهران چه كسانى لياقت دارند كه هم مسائل روز را 
بفهمند و هم متدين باشند و هم براى اسالم كار كنند، اشخاصى را انتخاب كنيم كه از 

هر جهت صالح باشند.
 صحيفه امام، جلد 18/ ص/27

رهبر معظم انقالب اسالمى:
بايد بگرديد، بين خودتان و خدا حّجت پيدا كنيد؛ يعنى بتوانيد از راهى برويد كه اگر خداى 
متعال پرسيد شما به چه دليل به اين فرد رأى داديد، بتوانيد بگوييد به اين دليل. بين 
خودتان و خدا، دليل و حّجتى فراهم كنيد و بعد با خيال راحت برويد رأى بدهيد. مردم 
بايد اين كار را بكنند و ما هم از خدا مى خواهيم و دعا و آرزو مى كنيم كه خداى متعال 
دلهاى مردم را به سمت نامزد اصلح - آن كه واقعاً صالحيتش بيشتر است - هدايت كند.
 بيانات در ديدار جمعى از خانواده  هاى شهدا و ايثارگران 76/2/21






