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 مقدمه
های مختلف در خصوص امام خمینی)ه( و مقام معظم رهبری)مدظله( به مناسبت

 تأیید صالحیت های شورای نگهبان در روند بررسی وارزش و جایگاه فعالیتاهمیت، 
اند که جملگی حاکی از ضرورت اهتمام نامزدهای انتخاباتی، به ایراد سخنرانی پرداخته

باشد. از سویی دیگر نیز همواره در خصوص و دقت نظر فراوان در این مسئله می
ی معیارهایی هایی به ارائهکنندگان با بیان شاخصهنمایندگان مجلس خطاب به انتخاب

اند و در انتخاب نامزدهای صالح به ایندگان صالح و شایسته پرداختهجهت انتخاب نم
. عالوه (1)اندانتخاب از طریق تشخیص فردی یا کسب اطالع از خبرگان توصیه نموده

های الزم برای نماینده شایسته، از خطاب به نمایندگان مجلس بر این بخشی از مالک
 باشد. های بعد قابل استنباط میی دورهزدی برامدر مقام نمایندگی مجلس و در مقام نا

ن یمجلس است و هم یندگیت داوطلبان نمایوجه مشترک دو موضوع فوق، صالح
ن مجموعه یند و دو بخش این مجموعه گرد هم آین دو موضوع در ایامر باعث شده ا

 را به خود اختصاص دهند.
در  یعظم رهبرو مقام م ینیکه امام خم یازده عنوان، سخنانیل یدر بخش اول، ذ

ربط و یذ یمجلس توسط نهادها یندگیت داوطلبان نمایصالح یخصوص بررس
های نظارت ن بخش، بایستهیاند، ذکر شده است. در انگهبان داشته یخصوصاً شورا

های تصدی نمایندگی ت داوطلبان و احراز صالحیتیصالح یشورای نگهبان بر بررس

                                                                                                                                   
د؛ یها رأى دهد به آنیبرو، ات باشندین خصوصید که داراى اید کسانى را بشناسیاگر خودتان توانست .1

، دینان داشته باشیها اطمنى که به آنیهاى امى کشور از آدمدر هر نقطه، دیى نداریاما اگر خودتان آشنا
ل شود. یمردمى و متّكى به آراءِ مردم تشك، ك مجلس قوىی شاءاهللتا إن، کنندها معرفى مىد؛ آنیبپرس

 (42/11/1834، ى تهرانهاى نماز جمعهدر خطبهانات ی)ب
یكایك افراد را رسد که چون جور میبخشی به نتیجه برسد. به نظر بنده ایننسان باید به شكل اطمینانا

آورند که بیایم رأی بدهم، بعضی از ها را میخود بنده هم وقتی این فهرست، ممكن است نشناسیم
اند، و ها را[ معرّفی کردهکنم به آن کسانی که ]اینسم امّا اعتماد میشناها را نمیهای این فهرستآدم

ها اند چه کسانی هستند؛ اگر دیدم اینکنم ببینم آن کسانی که این فهرست را معرّفی کردهنگاه می
دهم؛ آنها رأی می کنم و به فهرستای هستند، به حرفشان اعتماد میهای متدیّن و مؤمن و انقالبیآدم
اند کسانی هستند که به مسائل انقالب، به مسائل دین، به ر دیدم نه، کسانی که این فهرست را دادهاگ

دهند، دلشان دنبال حرف آمریكا و غیر آمریكا است، به مسائل استقالل کشور خیلی اهمیتی نمی
 (11/11/1812، بیانات در دیدار مردم قم) .کنم؛ به نظر من این راه خوبی استحرفشان اعتماد نمی
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 ه است.های پیش روی آن مدنظر بودمجلس و ضرورت
ل پنج محور یذ یندگینما یداوطلبان صالح و اصلح برا یهاز شاخصهیبخش دوم ن

از  یآمده است. الزم به ذکر است که برخ یانات امام و رهبریبا استشهاد به ب یکل
مجلس آنها را دارا باشند  یندگید داوطلبان نمایاست که با ییهاها جزء حداقلشاخصه

ز آمده یط در قانون انتخابات مجلس نین شرایسته(. ایشا داوطلبان صالح و یهایژگی)و
رو، نیتر است. از استهیندگان اصلح و شایداها و نمایگر، صفات کاندید یاست. برخ

ت یصالح یط را در بررسین شرایا یانتخابات، لزوماً تمام یو نظارت ییمراجع اجرا
ط ین شرایدادن به ایگام رأدهند و لذا الزم است مردم در هنیداوطلبان مدنظر قرار نم

 توجه کنند.
 قابل ذکر است که:

انات و مكاتبات امام و یب یشده، از مجموعه ین مجموعه گردآوریآنچه در ا -1
مطالب مطالعه شده و مدنظر  یاست و تالش شده که تمام 1812ماه سال یتا د یرهبر

 رد. یقرار گ
مختلف، با ذکر مصادیق اعالی های انات در مناسبات و برههیل تعدد بیبه دل -4

اکتفا  یانات مشابه در پاورقیاز ب یهر محور و شاخصه، به بیان تاریخ و منبع برخ
 شده است.

 هاتیبررسی صالح یهاستهیبخش اول( با

 نگهبان یفه و حفظ حرمت شوراین وظیدانستن اـ مهم1
ت و شوراى ى که وزارت کشور اسیمسئوالن امور انتخابات، اعم از مسئوالن اجرا

ن ینى دارند. اندک اختاللى در ایف سنگینگهبان که کار نظارت را به عهده دارد، وظا
ن امر مهم، ید در ایك جرم است. مبادا بگذاریك گناه و یقتاً یم، حقیکار عظ
ن براى ین و تأمیى تضمد. ... شوراى نگهبان نقطهین اختاللى به وجود آیترکوچك

ى ار مهمّى است. .... شوراى نگهبان در مجموعهیبسن امر ینظام اسالمى است. ا
ها و م ارگانییست که بگویها نى دستگاههیالت نظام جمهورى اسالمى، مثل بقیتشك
كى از ین هم یترند؛ اتیاهمترند، بعضى کمالت مختلفى هستند؛ بعضى مهمیتشك

انون اساسى ـ ك نظام ـ مانند قیهاى دهیها؛ نه. شوراى نگهبان مثل بعضى از پدآن
التى است که اگر خوب باشد و درست کار یاى دارد. شوراى نگهبان تشكژهیوضع و
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ن یست. ایز کمى نین چین نخواهد داشت. ایگر خطر انحراف از دین نظام دیکند، ا
ت دارد، ین همه اهمین دستگاهى که ایست. چنیگر نیزهاى دیاى با چسهیز قابل مقایچ
ن یان محترمى که در ایم و حرمتش حفظ شود. هم خود آقایرد ابّهت و اقتدار و تكیبا

ن ابّهت و احترام و حرمت را حفظ یستى این شورا هستند بایا منتسب به ایشورا و 
هاى نظّار ئتیرون شورا هستند. مبادا خداى نكرده کسى از هیگران که در بیکنند، هم د

کند و احترام شوراى نگهبان اى از کشور کارى کند که دهان بدخواهى را باز در گوشه
ئت نظارت بر انتخابات شوراى نگهبان، یدار اعضاى هیانات در دی)بهتك شود. 

12/11/1832) 

 قهیقرار دادن قانون و نه سلمالك  ـ2
ق یها و سالار باشد و نه مذاقینْ مالک و معید قانون و موازی... در امر نظارت با

وقت انسان خودش كیطور نباشد که نیا د ویشخصى. مطلقاً دنبال مذاق شخصى نرو
ن ین فرد در مجلس نباشد، براى مجلس خسارتى است؛ اگر ایص دهد که اگر ایتشخ

ن مذاق ین و مقرّرات، ایگاه برخالف موازاى دارد؛ آندهیشخص باشد، براى مجلس فا
د. یشگو باش خداى متعال و بندگان او جوابید پید که بتوانید کارى کنیاعمال شود. با

د: یید، شما بگوین شخص را رد کردیاگر از شما سؤال شد که به چه مناسبت ا
ن ین گفت، من هم ایپروردگارا! من ملزم بودم طبق مقرّرات عمل کنم. مقرّرات چن

نكه ید کردم؛ اما ایین شخص را تأین گفت، من ایا مقرّرات چنیشخص را رد کردم؛ 
ن یآدم را مضر دانستم، من ا نیدم، من ایهمگونه فنیص دادم، من ایگونه تشخنیمن ا

ها را نه خداى متعال قبول خواهد کرد، نیست. ایها قابل قبول ننید دانستم؛ ایآدم را مف
د مانع یاى نباگونه مالحظهچید. هین و مقرّرات عمل کنید طبق موازینه بندگان خدا. با

ظارت بر انتخابات شوراى نگهبان، ئت نیدار اعضاى هیانات در دی)ب از اعمال مقرّرات شود.
12/11/1832) 

 مختلف یهارده و گانهسه یقوا ، مسئوالنیجمهوراستی، ریرهبر یبرا قانون
 که است کرده نیمع را یضوابط جاها گرید و روستا و شهر یشوراها یهارده ت، تایریمد

 داده صیتشخ دیبا. شود احراز دیبا ضوابط نیا. است یاسالم فكر و دید همان از برخاسته
 رد، اگریگ قرار مردم یرأ معرض در او دارد، بعد وجود شخص نیا در طیشرا نیا که شود

 از یبعض مثل است؛ مالک، انتصاب شود، اگر نصب ای است؛ مردم یرأ مالک
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 (18/14/1831، مجلس خبرگان یدار اعضایانات در دیب) .دارد وجود که ییهاتیمسؤول

 اقدام قاطعانه ـ3
د، یى منطبق بر قانون و مقرّرات رسجهیك نتیه به ین قضیاگر شوراى نگهبان در ا

ى د مانع از اقدام قاطع قانونى شود. در همهیزى نبایچچیت اقدام کند. هید با قاطعیبا
 د و آراءین امورى که با افكار و عواطف و احساسات و عقایامور، بخصوص در چن

ئت نظارت یدار اعضاى هیانات در دی)بز الزمى است. یت چیگوناگونى مواجه است، قاطع
 (12/11/1832بر انتخابات شوراى نگهبان، 

 اشخاص یلزوم حفظ آبروـ 4
شان یهاگر، حفظ احترام و آبروى اشخاص است. اگر کسانى در پروندهیى دنكته

ها بازگو و پخش نگردد و ده شد که بنا شد به مجلس نروند، مشكل آنیمشكلى د
کس را که رد ند فالنیها نشود. البته ممكن است بعضى کسان بگوهتك حرمت آن

د. اگر مطلَبى گفتنى است، اشكالى ندارد آن را ییحاً بگوید علّت آن را صرید، بایاکرده
ان ین حرفها برود و بید آبروى اشخاص با اید؛ اما اگر مطلَبى ناگفتنى است، نباییبگو
م؛ یها را ببرن آدمیاند، پس ما آبروى ااند و فشار آوردهطور گفتهنید. چون به ما اشو

انات در ی)ب د هتك حرمت شود.یت دارد و نبایلى اهمینه. در اسالم حرمت مؤمن خ
 (12/11/1832، ئت نظارت بر انتخابات شوراى نگهبانیدار اعضاى هید

 بر اساس قرائن و امارات  یاحراز عرف ـ5
 یعلم و ینیقی احراز عادتاً مواقع گونهنیا در یول م؛یدانیم یحتم را ت[یاحراز ]صالح ما
 ای نفر دو اندفرموده اگرچه. است طورنیهم باًیتقر هم نهیب امیق یمعنا به احرازِ و ستین ممكن

 عادلِ شاهدِ نفر دو که یموارد شودیم دایپ کمتر اما است؛ یکاف باشند هم نفر سه
مسائل،  نیا از یلیخ در. دهند شهادت یمطلب به راجع و ندیایب« حسٍ عن» یدهدهنشهادت

 شود؛یم مشتبه اتیحس با اتیحدس یگاه و است كینزد هم با حس و حدس یمرزها
 یعنی دارد؛ وجود مختلف ریتفاس یاظهارات، جا و هاحرف از یلیخ در که بخصوص

 یگرید زیچ منظورم من دیگوید، میکنیم مراجعه خودش به شما یزده، وقت یحرف یشخص
 ظاهر خالف یکس اگر. است نیا حرفت ظاهرِ که گرفت را او بانیگر شودینم. است بوده
 ممكن» نیبنابرا. است نكرده که شرع نداشته، خالف ظاهر به توجّه وقت آن در ایکرده،  اراده
 و شودیم وارد شد، احتمال که ممكن نیهم باشد؛ زده حرف ظاهر خالف یشخص «است
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 ای یعلم احراز م، مرادییگویم که احراز نیبنابرا. کندیم سست را «حسٍّ عن» شهادت یهیپا
 است اَمارات و قرائن از یناش یعرف احراز مراد ست، بلكهین نهیب امیق یمعنا به یشرع احراز

 البته د، کهبرس معنا نیا به یعرف نانیاطم كی با انسان و شود قائم یاَمارات و قرائن دیبا که
 ییجا در نفر كی اگر مثالً باشد؛ داشته وجود اَمارات و قرائن طرف دو هر در است ممكن

 نیاست، ا حرف آن مقابل ینقطه که زده یگرید حرف هم یگرید یجا در و زده یحرف
 نقاط آن یعنی کند؛ احراز را یمطلب هانیا ندیبرآ و مجموع از انسان و دیایب حساب به دیبا هم
 .دیآ حساب کند، بهیم ینف را هاتیظاهر، صالح حسب به که ینقاط کنار در هم کنندهاتاثب
 (42/11/1834، نگهبان یشورا یدار اعضایانات در دیب)

 تیره احراز صالحیدن دایق ندیمض ـ6
 یعنی د؛یرینگ گتن یلیخ را محرز یرهیدا اما د؛یریبگ یحتم را احراز انیآقا
 واقعاً. است یتیصالح چگونه که شود هست، مشخص مجلس یبرا که یتیصالح

 به التزام و یاساس قانون به التزام ینهیزم در مجلس یبرا که یتیصالح مقدار آن مینیبب
 را نیا شودیم. است یالتزام اندازه دارد، چه وجود طیشرا یهیبق و اسالم نیمب نید
 با که ییکذا دیشد التزام آن. دارد ضعف و شدّت که دانست كیشكت به مقول امرِ كی

 مجلس یندهینما یبرا که ستین گردد، معلومیم مخدوش شود دهید که یزیچ اندک
 یرتبهیعال مقامات از یبرخ یبرا ای یرهبر یبرا دییبفرما فرض مثالً آن باشد؛ الزم

 ما که است الزم طیراش و اتیخصوص نیا از یحدّ مجلس یبرا. است الزم گرید
 احراز را آن و داد صیتشخ درست دیبا را حد آن. میگذاریم هاتیصالح را اسمش

 و شودیم یجانیه که ردیگیم قرار ییفضا در نفر كی دییبفرما فرض مثالً یگاه. کرد
 آن التزام عدم از یحاک اما نباشد؛ یدرست و خوب حرف است ممكن که زندیم یحرف

 یطیمح در که است یجوان دیکن فرض. ستین یاسالم یجمهور به ای نید به شخص
 که یاجلسه در ایزده،  یحرف هم او و اندگفته یمطلب نفر چند و گرفته قرار یجانیه

 گفته یاکنند، جملهیم صحبت اسالم و کشور به راجع دوستان از نفر پنج ای دو، سه
 زیانتقادآم که هرچندـ  باشد قبول قابل دوستانه یصحبت در است ممكن جمله نیا که

 را حرف و جمله نیا توانینم اماـ  نظام یمبان از یبرخ از ای یرهبر از انتقاد ای بوده؛
 شده ساقط تیصالح از شخص نیا کهنیا از میبدان یده، حاکیرس ما گوش به که

 یطیشرا. گفتم محرز یرهیدا نگرفتنتنگ یمعنا حِیتوض یبرا را مطلب نیا. است
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 مختلف، ممكن اشخاص در طیشرا نیا وجود یاندازه منتها شود؛ احراز دیبا هک هست
 طیشرا نیا فقدان ای وجود از یحاک که یمسائل آن که همچنان باشد؛ مختلف است

انات در یب) .کندیم دایپ تفاوت مختلف احوال و اوضاع و طیشرا در هم هاهست، آن
 (42/11/1834، نگهبان یشورا یر اعضاداید

 دیبا کند؛ احراز را هاتیصالح است موظف یقانون لحاظ از نگهبان یشورا
 یهیتوص البته. دارد وجود تیصالح نیا که نیا به برسد دیبدهد، با صیتشخ

 یعده كی که نبرند باال قدرآن را هاتیصالح سطح که است بوده نیا ما یشگیهم
 را آن سطح یقدر كیاست،  تیصالح موجب که آنچه. مانندب آن ته یمعدود

 (12/11/1811تهران،  جمعه نماز یهاانات در خطبهی)ب .کنند نگاه ترباسماحت

  تیدقت در احراز صالح ـ7
 قانون با خواهندیم که یافراد مقابل در یکس که کنمینم هیتوص وجهچیهبه من
 یبرا که یکسان از یبعض به گفتم، هم انیآقا به مه را نیا د؛یایب کوتاه کنند یکلفتگردن
 عیضا یکس حقّ دیباش مراقب که کنمیم هیتوص مؤکّداً اما آمدند؛ ما شیپ تیشكا

 تیصالح ردّ را یکس ما کهنیا یعنی ست؛ین یکوچك زیچ تیصالح ردّ چون نشود؛
 طورنیا. است یمهم یلیخ ی، مسأله«جرح». باشد داشته تیصالح اناًیاح و میکن
 ....شود تیرعا و دهید کامالً جوانبش دینه، با م؛یدیفهم طورنیا ما مییبگو که ستین
 محترم و زیعز دوستان به همواره من. باشد رد، متقنیگیم انجام آنچه دیکن یسع دیبا

 آن یرو بر و کند انتخاب مستحكم را پا یجا دیبا انسان که امگفته نگهبان یشورا
 یکوتاه ای قانون از یتخطّ و تخلّف یشبهه چیه و باشد سست یستینبا پا ریز ستد؛یبا

 است نیشماست، ا و من یفهیوظ که ... آنچه .دیآ وجودبه دینبا قانون با قیتطب امر در
 آن حال تیرعا با و اتقان با و دقّت است، با یقانون یفهیوظ که را آنچه میکن یسع که

 یکس حقّ و نشود یکس به ظلم یعنی م؛یده جامم، انیدار کار و سر هاآن با که یکسان
 نظر شنوند، بهیم را هاآن یصدا همه و دارند یکلفت یصدا که یافراد. نگردد پامال

 سدینویم یجنّت یآقا جناب به یخصوص ینامه فرضاً که دانشگاه استاد آن قدر به من
 تیاست، اهم نیا من سوابق و اتیخصوص که یحال اند، درکرده تیصالح رد مرا که

 و باشد کنار و گوشه در که یکس یبرا و سوزدیم شخص آن یبرا دلم من. ندارند
 طوربه که یحال شده، در تیصالح ردّ و شده یتوجّهیب او حقّ به نكرده یخدا
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 را بنده آنچه. کرد احراز را تشیصالح شودیم یعادّ قرائن همان با و یعرف و ییعقال
 یشورا یدار اعضایانات در دیب). فتدیب اتّفاق نیچن كندن که است نیا کندیم نگران
 (42/11/1834، نگهبان

شود که فالنی ها هم زیاد تكرار میخب در زبان. النّاس امر مهمّی استاین حقّ
 النّاس برسیم. یكی از مصادیق رعایتمنتها خب باید به عمق این حقّ است. گفته
النّاس، مطلب حقّ داوطلب است؛ یكی از حقوق مردم، رعایت حقّ این داوطلبی حقّ

شود که اگر آدم صالحی شود و نامزد انتخابات میآید و وارد این میدان میاست که می
جور ی مقابلش هم همیننقطه. است، ما او را رد نكنیم، میدان بدهیم به اینكه او بیاید

چنانچه در این مجلس، چه  صالحی است، راهش ندهیم؛ اگرچنانچه آدم نا است؛ اگر
در هرجایی که انتخابات هست آدمی باشد که صالحیّت قانونی ورود در اینجا را 

نظر کنیم، رعایت نكنیم، دقّت نكنیم و او نداشته باشد و ما از این اغماض کنیم، صرف
مردم است؛ این هم وارد بشود، این هم باطل کردن حقّ مردم است، خراب کردن حقّ 

 (12/11/1812، بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور) .النّاس استضدّ حقّ

 مالك قراردادن وضعیت کنونی افراد  ـ8
 یاسابقه یبعض است ممكن البته. دیکن هستند، نگاه که را یافراد كیكی یپرونده

 االن کهـ  سوابق آن کندیم دییدارد، تأ که یقرائن براساس انسان که باشند داشته
 تیوضع برطبق دیبا انسان نیبنابرا. است شده منقطع اشخاص آن ازـ  ستین مطلوب

 ( 42/11/1834، نگهبان یشورا یدار اعضایانات در دیب) .کند حكم حال

 ندگان سابق مجلس یت نمایاجرای اصل استصحاب در احراز صالح ـ9
 نیا یپاـ  دادم غامیپ یجنّت یآقا جناب به من هم مجلس ندگانینما دمور در
 استصحاب یجا جانیا کهـ  ندارد هم شبهه چیه من نظر به و امستادهیا هم مطلب

نه،  م؛ینداشت نیقی وقت آن ما دیینگو شما یعنی شود؛ ثابت خالفش که یاست، مادام
 عمل همـ  دیبود که ییهاآن – ار خودتان عمل هم که هم ییجا. دیکن صحّت بر حملِ

 آمدند، با که ییهانیا. دیکن صحّت بر د، حملِیدار شكـ  نبودند که هاـ آن را گرانید
 کسچیه حرف شد، به ثابت خالفش اگر. شود ثابت خالفش مگر اند؛آمده احراز
 نینشد، ا ثابت خالفش اگر اما د؛یکن عمل شده ثابت که را یمطلب همان و دینكن گوش

 نیا یگرید قیطر از بخواهد انسان که ندارد یلزوم چیه و است احراز، استصحاب
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 را کار نیا شودیمجلس، م ندگانینما مورد در من نظر به. کند احراز را تیصالح
شده،  ثابت تشیصالح ت، عدمیصالح احراز از بعد که یکس آن حساب البته. داد انجام

 ینشده، جا تیصالح عدم احراز که یممادا اما ست؛ین کالم آن، محلِ و جداست
 استصحاب را تشیصالح هم بود، حاال صالح وقت آن است؛ تیصالح استصحاب

 است یندگانینما ن، مخصوصیا. دیکن هست، استصحاب شك که هم ییجاآن. دیکن
 اسبق یهادوره در یکسان البته. است شده قبل یدوره در تشانیصالح احراز که

 یجا جانیا گریباشد، د شده رد تشانیصالح قبل یدوره در انچهچن طبعاً که اندبوده
 و اندبوده مجلس در قبل یهادوره که هستند یکسان اگر اما بود؛ نخواهد استصحاب

دار یانات در دیب) .بود خواهد یجار شانیبرا حرف نیاند، همنشده نامزد اصالً هم بعد
 ( 42/11/1834، نگهبان یوراش یاعضا

 تیخواهان در احراز صالحادهیدر مقابل ز یستادگیا ـ11
 شیپ را خود کار خواهندیم یکلفتگردن با و خواهندادهیز که هستند هم یکسان

 انیآقا نیا یرو. آورند وارد فشار کشور مسؤوالن یرو خواهندیم هانیا. ببرند
 قیتوف هاآن یبرا متعال یخدا از من. کردند یستادگیا بود، اما یادیز یفشارها

 خواهادهیز و فشار یهاگروه فشار مقابل در که کنمیم تشكّر هاآن از و خواهمیم
 محترم یشورا هم و قوّه دو آن محترم یرؤسا هم نشدند؛ میتسل و کردند یستادگیا

 (11/11/1834، ار مختلف مردمدار اقشیانات در دیب) .نگهبان

 نشاندگانت دستیلزوم رد صالح ـ11
 نظارت ضعف ای فقد ، ازیامنطقه اشرار و نیخوان یشكردهیپ آدم ؛یپرستپول آدم
 ای کند؛ تالش و کار افراد گونهآن یبرا بخواهد بعد و شود مجلس وارد و کند استفاده

 یکسان طورنیا واقعاً اگر. شود مجلس وارد تا بدهند پول او به انتخابات هنگام در مثالً
 به کارها طورنیا یبرا که هستند یکسان دیدید اگر. دیکن ردشان غیدرید، بیشناخت را

 یهاها، آدمآدم نیا که دیکنند، بدانیم نیریش را مردم دهن ای دهندیم پول مردم
 راه در و یمادّ رامو خاطربه که هستند یکسان شودیم معلوم یوقت. هستند ینامناسب
کند، یم وضع مردم یبرا قانون که را یبا ارزش مسند خواهندیم یویدن متاع کسب
انات در یب) .است نیا به ناظر هم ارهایمع. شود گرفته جلوشان یستیکنند، با غصب

 (12/11/1832، نگهبان یأت نظارت بر انتخابات شورایه یدار اعضاید
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 داوطلبان صالح و اصلح مجلس یهایژگیبخش دوم( و

 یـ محور اعتقاد و التزام عمل 1

 پایبندی به احکام اسالم الف(
]مردم[ کسانى را انتخاب کنند که صد در صد مسلمان و معتقد به احكام اسالم و  

هاى انحرافى و معتقد به جمهورى متعهد به اجراى احكام اسالم و مخالف با مكتب
  (1)( 411، ص 14فه امام، جی)صح .اسالمى باشند

کند و براى خاطر پسندد و مقرّرات اسالمى را قبول نمىآن کسى که اسالم را نمى 
ا به یکند و گران، به انقالب و ارزشهاى انقالبى اهانت مىیگانگان و خوشامد دیدل ب

ش یدشمن گرا ش نشان دهد، بهینكه به ملت گرایگران، به جاى ایخاطر ترس از د
است یست و اهل دنیات نیدهد و آن کسى که تقواى الزم را ندارد و اهل معنونشان مى

ق و یخواهد، او الت را مىین مسئولیى شخصى، او فقط براى نام و نشان و استفاده
 (1/14/1832د فطر، یهاى نماز عانات در خطبهی)بست. ین کار نیى استهیشا

 عدم انحراف ب(
رود رأى ندهند ـ چه احتمال اصى که احتمال انحراف در آنان مىد به اشخیبا

شود کرد و ن اشخاص اعتماد نمىیا اخالقى ـ که به چنیدتى، اعمالى و یانحراف عق
  (4)(411، ص 14فه امام، جی)صح .ت خواهد بودیرأى به آنان موجب مسئول

سان نسبت به شود انتخاب کرد، کسانى هستند که انن کسانى را هم که مىیبهتر
شوراى اسالمى شدند، مورد اعتماد و  نان دارد که وقتى وارد مجلسیها اطمآن

نانند و خداى نكرده، دچار انحراف و فساد نخواهند شد و براى مردم و اسالم و یاطم
هاى ق ارزشیشبرد اهداف انقالب و گسترش و تعمین و رفاه امور کشور و پیمسلم

روهاى انقالب یر دشمن قرار نخواهند گرفت. نیتحت تأث انقالبى، تالش خواهند کرد و
ام به ی)پد. یرا کامل کن د و إن شاء اهلل مجلسیشوراى اسالمى بفرست را به مجلس

                                                                                                                                   
، 14امام، ج فهی(، )صح131 ، ص14فه امام، جیمشابه این معیار در این منابع نیز بیان شده است: )صح. 1

(، 18 ، ص1امام، ج فهی(، )صح241 ، ص41امام، ج فهی(، )صح184 ، ص1فه امام، جی(، )صح131ص
 (131 ، ص14فه امام، جی)صح

، 14ج، امام فهی)صح، (111 ص، 6ج، فه امامی)صحشده است:  مشابه این معیار در این منابع نیز بیان .2
 (241 ، ص41ج، امام فهی) صح، (111 ص
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 ( 1/1/1831د، یمناسبت آغاز سال جد

 متّقی و متدیّن بودن  پ(
 شورا مجلس به فاضل ن، وکالىیمتد ملى، وکالى آزادمنش، وکالى وکالى دیبا
  (1)(112 ، ص6امام، ج فهیصحد. )یبفرست

 و هایگرفتار تمام. بفرستند مجلس در نیمتد صالح وکالى که کنند کوشش مردم
، 1فه امام، جی)صحشود. مى حل آنجا شودمى عمل نیمواز خالف بر که ىیزهایچ تمام

  (816ص
گذارند، در حرف زدن تقوا را ن کشور مىیکسانى که چوب الى چرخ مسئول

مند و ها عالقهنكه چهار نفر به آنیبندى ندارند و براى ایکنند، پامىت نیرعا
ى آمدن به مجلس ستهیند، شایگود مىیآدهانشان مى دارشان شوند، هرچه بهطرف

 (3/1/1831هاى نماز جمعه تهران، انات در خطبهی)بستند. ین

، آگاهى ندهیمان. براى نیى متدندهیعنى انتخاب نمایى اول انتخاب صالح در درجه
اسى الزم است؛ جرأت و جسارت در برخورد با مسائل الزم است؛ آگاهى از مسائل یس

ها الزم است. لكن رکن نیى اکشور الزم است؛ آگاهى از مسائل جهان الزم است. همه
ها. نینى و عامل بودن به ایهاى دهیعنى اعتقاد به اسالم و به اصول و پاین است؛ یاصلى، تد

انت ین باشد، شما خاطرتان جمع است که خیاى که متدندهیه است. نمایساس قضن، ایا
ى ندهینخواهد کرد؛ کار خالف نخواهد کرد؛ حتى کوتاهى و سستى نخواهد کرد. نما

ن یکند ابت کند و در مجلس نباشد، احساس مىیساعتى را که بخواهد غكین، هر یمتد
ى ندهیدهد. نماشرع را انجام نمىن خالف ین است، ایخالف شرع است و چون متد

ن، مصالح یى متدندهیکند. نمابون مجلس براى گفتن سخن ناحق، استفاده نمىین، از تریمتد
ات و ین خصوصین، ایداند. تدا گروهى، مقدم مىیانقالب و کشور را بر مسائل شخصى 

ن را إن شاء یمتد ىندهید و نماین کنید تأمین شرط را بتوانین خواص مهم را دارد. اگر ایا
د از یان بازدیدر پا )مصاحبهتر است. نیتأمد، آن جهات بعدى قابلیدا و انتخاب کنیاهلل پ

 (13/4/1831المللى کتاب تهران، نیشگاه بین نمایپنجم
ز بدى است؛ هرجا باشد، انسان را یى چیتقوانى و بىیدن باشد. بىید متدیبا ندهینما

                                                                                                                                   
 (811ص، 3ج، فه امامی)صحمشابه این معیار در این منبع نیز بیان شده است:  .1
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ار گران تمام یرى آن بسیپذبیجاى حسّاس باشد، آسکند. اگر در ر مىیپذبیآس
 (1)(42/11/1834ى تهران، هاى نماز جمعهانات در خطبهی)بخواهد شد. 

دار حقوق دار عدالت، مخالف با فساد، طرفن، طرفین، امیى متدندهینما
اى ندهین نمایك چنیبند به مبانى اسالم و ارزشهاى اسالمى و خط امام؛ ین، پایمحروم

در  اناتیوقت مجلس مقتدر خواهد شد، عزتمند خواهد شد. )ببفرستند مجلس؛ آن را
 (4)(44/14/1836دار اقشار مختلف مردم، ید

انّ اکرمكم عند اهلل »ن شرط تقواست: ید باتقوا باشد. اوّلی، باد به مجلسیآکسى که مى
 (13/11/1834دار اقشار مختلف مردم قم، یانات در دی)ب«. اتقاکم

 ایبندی به نظام و قانون اساسیپ ت(
ن نظام و اعتقاد به اسالم و یالزم است، اعتقاد به ا ندهیك نمایى آنچه که در عمده

ئت یدار اعضاى هیانات در دی)بت و تعهّد است. یك مسئولیانقالب و سعى براى انجام 
 (12/11/1832نظارت بر انتخابات شوراى نگهبان، 

تواند وارد میدان انتخابات شود. کسانی پایبند است، می هر کس که به این نظام معتقد و
خطاست و خودشان هم  مجلس که این نظام و قانون اساسی را قبول ندارند، آمدنشان به

خطاست. معلوم است کسانی که  مجلس ها بهبایستی بدانند که از نظر این ملت آمدن آن
 و اهدافش را قبول ندارند، نباید به ها و راهها و شعاراین قانون اساسی و این ملت و کار

دی  11در آستانه سالروز قیام  بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم قم) .بیایند مجلس
13/11/1834) 

 صادق و امین بودن ث(
 بروند شورا مجلس در صادق و نیام اشخاص و متنور اشخاص دیشما با واالى همت با

 (233 ، ص6امام، ج فهی)صحکنند.  ادهیپ متعال اىخد هاىخواسته طبق بر را شما مقدرات که

 انقالبی و در خط امام)ره( بودن ج(

                                                                                                                                   
 (41/1/1834، نیانات در اجتماع بزرگ مردم قزوی)بمشابه این معیار در این منبع نیز بیان شده است:  .1
، هاى نماز جمعه تهرانانات در خطبهی)بمشابه این معیار در این منابع نیز بیان شده است:  .2
دار اقشار مختلف مردم به یانات در دی)ب، (46/11/1833، دار کارگزاران حجیانات در دیب، )(3/1/1831

، ختلف مردمدار اقشار میانات در دی)ب، (11/11/1831، ام مردم قمیماه سالروز قدى 11مناسبت 
11/14/1833) 
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د یرود، بان ملتِ انقالبى و مؤمن و شجاع به مجلس مىیل ایآن کسى که به عنوان وک
ن؛ الاقل یترن و انقالبىیترن و مؤمنیم شجاعترییانقالبى و مؤمن و شجاع باشد. اگر نگو

دهند، باشد..... گونه از خود درخشش نشان مىنیم مردم که ایظى عن تودهیدر سطح ا
د یهاى نماز عانات در خطبهی)بد دنبال راه امام و در خطّ او باشد. یى مجلس، باندهیل آیوک

 (1/14/1832فطر، 
ى انقالبى در او هید و قوّت و روحیه و نشاط و امید انقالبى باشد؛ روحیبا ندهینما

ش یرسد، بشكافد و پبست مىى را که به نظر بنیهاا بتواند راهوجود داشته باشد ت
 (41/1/1834ن، یانات در اجتماع بزرگ مردم قزوی)ببرود. 

 ـ محور اقتصادی 2
 الف( اهتمام به امور محرومین

 به وفادار و اسالم به متعبد که دهند رأى ندگانىینما به تمام دقت با رانیا شجاع مردم
باشند،  دهیچش را فقر تلخ طعم کنند، و تیمسئول احساس آنان ت بهخدم در و باشند مردم

 دگانیرنجد ن، اسالمیمستضعف ن، اسالمیزم پابرهنگان اسالم مدافع عمل و قول در و
 اسالم کلمه، مدافع كی در عارف، و نتانیط پاک جو، اسالم مبارزه عارفان خ، اسالمیتار

 هیسرما اسالم طرفدار که را افرادى و. اشندبـ  سلم و آله و هیعل اهلل صلىـ  محمدى ناب
 طلبان، اسالم راحت ن، اسالمیمنافق درد، اسالمبى نیمرفه ن، اسالمیمستكبر دارى، اسالم

 .ندینما معرفى مردم به و نموده طرد هستند ىیكایامر کلمه، اسالم كی در طلبان، و فرصت
 (11، ص 41فه امام، جی)صح

 و است خدمتگزار ملت نیا به که شناسندمى که بكنند انتخاب دیبا را ىیآنها مردم
 باال طبقه از میخواهنمى هم شورا مجلس .سوزدمى فیضع طبقه نیا براى دلش

 نیا به نكهیا به اندمتوجه که ىیهاها، آدمآدم از میخواهمى شورا مجلس. بشود درست
 در اقل ال و شاهنشاهى، نظام طول در و سال چند و پنجاه در است گذشته چه ملت

 كی و بگذارند دیبا کنار را اشخاص آن. خودتان دیادهید که مدتى نیا مواردى، در نیا
 انت، بهید امانت، به به ششانیپ است معروف که هستند، اشخاصى نیام که اشخاصى

، 11فه امام، جیصح). بكنند نییتع هم دیکنند، بامى نییتع را مردم، آنها به خدمت

 (1)(141ص

                                                                                                                                   
 (234، ص 13(، ) صحیفه امام، ج113، ص14)صحیفه امام، جمشابه این معیار در این منابع نیز بیان شده است:  .1
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ها کار و فكر کند. دلسوز مردم ـ بخصوص طبقات محروم ـ باشد و براى آن
ها نینامزدهاى انتخابات مراقب باشند خود را وامدار ثروتمندان و قدرتمندان و امثال ا

گر یها و اشخاص و وامدار پول و قدرت شد، دنكنند. اگر کسى وامدار دستگاه
انات در ی)بك شرط بزرگ است. یى هم تواند براى مردم دلسوزى کند. پس دلسوزنمى

 (1)(42/11/1834ى تهران، هاى نماز جمعهخطبه

ت هست و سعى و همّت ین باشد؛ بداند که در کشور محرومیدار محرومد طرفیبا
د ضدّ فساد هم باشد و با فساد مالى و اقتصادى به یت کند. بایاو باشد که رفع محروم

انات ی)به لفظ، مخالف باشد، تا با فساد مبارزه کند. جد، از بُن دندان و نه بشدّت و به
 (13/11/1834دار اقشار مختلف مردم قم، یدر د

ى کسانى باشد ندهیى مردم باشد؛ بخصوص نماى تودهندهید نمایى مردم باندهینما
از یشتر نیسازى کشور بمیرى و تصمیگمیشان در سطوح تصمندهیکه به حضور نما

شترى را دارند. پس در یت بیرسد و محرومى نمىیدستشان به جا ى کهیهادارند؛ آن
دار یانات در دی)بد. یف کنیندگى از مردم محروم را براى خودتان تعریى اول، نمادرجه

 (43/8/1838ى مجلس شوراى اسالمى، ن دورهیندگان هفتمینما

 قدرت و ثروت یهاب( عدم وابستگی به کانون
کنند که به کانونهای ثروت و قدرت متصل نباشند؛ مردم باید کسانی را انتخاب 

، بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه). کسانی باشند که واقعاً مردم اینها را بخواهند
41/3/1811) 

کردن طلبی و جمعنامزد انتخابات باید با قصد خدمت وارد شود. اگر با قصد قدرت
کند. گر وارد شود، به کشور خدمت نمیهای ناسالم دیپول و مسائل گوناگون و انگیزه

ی خدمت وارد شود؛ این را باید تشخیص داد، باید فهمید، باید نامزد انتخابات باید با انگیزه
شود؛ حدس زد. اگر چنانچه نامزدها به مراکز ثروت و قدرت متصل شوند، کار خراب می

و غیر آمریكا این رسم های دنیا، در آمریكا اصطالح دموکراسیهمچنان که امروز در به
ها و پولدارها به نامزد انتخابات در ریاست جمهوری یا در انتخابات کنگره هست؛ کمپانی

                                                                                                                                   
، بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه)مشابه این معیار در این منابع نیز بیان شده است:  .1

ندگان یدار با نماین دیانات در اولی)ب، (11/8/1831، نجم)پیام به مناسبت افتتاح مجلس پ، (41/3/1811
 (42/14/1831، انات در دیدار با اقشار مردمی) ب، (41/8/1833، مجلس هشتم
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بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز ) .دهند، ولی او در مقابل آنها متعهد استپول می
 (11/11/1811، دی 11

 گریپ( ساده زیستی و پرهیز از اشرافی
ان آنان و دور نشدن از سطح متوسط یبا مردم، مستلزم حضور در مقى یوند حقیپ

المال در امور تینه کردن بیز از هزیز از اسراف و پرهیستى و پرهیززندگى آنان است. ساده
گرى یج فرهنگ اشرافیوند است. تروین پیر ضرورى، شرط الزم براى حفظ ایشخصى و غ

ندگى و یى مردم، دور از شأن نماسهیى از کى خارجهودهینه و بیو تجمّل و سفرهاى پرهز
)پیام به مناسبت افتتاح مجلس هفتم، با مردم است.  ندهیوند نمایشدن پختهیعامل گس

6/8/1838) 
هاى ع و خاندانیى ملت از جنس ملت است. شما نه از قصرهاى رفندهینما

اى کار به مجلس هدانیاشرافى، که از متن مردم، از مدرسه و حوزه و دانشگاه، و از م
د. خوى ید و براى خود نگاه دارین منش را پاس بدارین رابطه و اید. ایال شدهیگس

ت، بالى بزرگى است که گاه ین مسئولیش به اسراف و طعمه انگاشتن ایاشرافى و گرا
ب و پارسا هم ممكن است نتوانند خود را از آن برحذر بدارند. همه یمردمِ سابقاً نج

اى ماندگار، و نه ت خود را، حسنهیى مسئولم و دورهیش باشیاقب خوشدّت مرد بهیبا
 (3/8/1833)پیام به مناسبت افتتاح مجلس هشتم، م. یر، بسازیاى دامنگئهیس

د یى، بایى و قضایندگان محترم مجلس و مأموران اجرایمسؤوالن نظام، اعم از نما
ر یگمارى همهیمردمى، بریهاى طاغوتى و غمراقب باشند که از عوارضى که در نظام

زدگى و مارى رفاهیکارگزاران است، خود را با دقت و وسواس دور نگهدارند؛ ب
مارى تكبر و دورى از مردم یمارى زدوبند نامشروع و فساد مالى و ادارى؛ بیطلبى؛ بعشرت

هاى ناسالم و یبندمارى دستهیاز و خواست و اراده و حضور آنان؛ بیتى به نیاهمو بى
هاى هیانه پاینها، که ابتالى به آن، مانند موریح مقاصد باندى بر مصالح عمومى و امثال ایترج

اى یهاى طاغوتى و رغبت به احسپردن به سنتا دلیکند؛ و هر نظامى را سست و پوک مى
راند و نشاط و یمى به ارزشهاى اسالمى و انقالبى، که دل را مىیاعتناا بىیتفاوتى آنها و بى
اند، سلب مت به مردمى را که مخلصانه جان و مال خود را در راه انقالب دادهشوق خد

ن سالگرد ارتحال حضرت یام به مناسبت دومی)پ .سازدن مىید و غمگیکند و آنان را نوممى
 (18/8/1831نى)ره(، یامام خم
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 ـ محور سیاسی 3

 عدم وابستگی و تمایل به شرق و غرب  الف(
سالم،  اشخاص د؛یبكن انتخاب دیبا اشخاصى چه دیبكن فكر را خبره اشخاص

باشند،  داشته اسالمى تیجمهور به باشند، اعتقاد غربى باشند، نه شرقى نه که اشخاصى
 (83 ، ص1فه امام، جیصح). ذلك باشند، امثال علم باشند، اهل داشته خدا به مانیا

 مسْلم، کسانى عهدمت اشخاص هم با همه م ویبرو هاصندوق پاى هم با دیبا همه امروز
 ما بفروشند، نه آنها به خواهندمى را ما دارند، نه راست شیگرا دارند، نه چپ شیگرا نه که
 و شما سرنوشت تا دیکن نییتع را اشخاص نیبفروشند، ا طرف آن به خواهندمى را

  (1)(131 ، ص41فه امام، جی)صحباشد.  حیصح اسالم، سرنوشت سرنوشت

 انسجام  ب( پایبندی به وحدت و
 کنار در نیمسئول و باشند جامعه انسجام و وحدت دیمؤ دیبا ندگانینما و مجلس

 و مادى برکات از و کنند عمل خود فهیوظ به نیمسئول بانیپشت و همراه مردم و مردم
 (4)(14 ، ص41امام، ج فهی)صحشوند....  مندبهره خود مقدس اتحاد معنوى

ى کوشش و مجاهدت را قدر شناخته، همه كپارچگىین ید ایندگان محترم باینما
ها در مجلس ها و نطقها و مصوبهى گفتهق آن کنند. همهیم و تعمیخود را صرف تحك

ندگان یان ملت باشد و حتى منش و رفتار و گفتار نمایشتر مید در جهت همدلى بیبا
د آمده یپد هااناً در هنگام انتخابات در برخى از حوزهیى را که احیهاد زخمیمحترم با
ام بخشد. هر حرکت و گفتار و نطقى در مجلس که به دودستگى و اختالف یاست، الت

عت و جهت مجلس شوراى ینجامد، کارى برخالف طبیش اذهان مردم بیا تشوی
 (11/8/1831ى پنجم مجلس شوراى اسالمى، ام به مناسبت افتتاح دورهی)پاسالمى است. 

هاى ش نظام و بر افروختن چالشیفرساهر گفتار و کردارى در مجلس که به 
نجامد؛ همبستگى ملى را سست و دشمن را به نفوذ در صفوف ملت و یجناحى ب

گوئى د و در راستیندگان خود نومیدوار کند؛ مردم را از کارگشائى نمایمسئوالن ام
ى ندهیندگى است. نمایى نمافهیگمان در سمتى مخالف با وظد افكند؛ بىیآنان به ترد

                                                                                                                                   
، 1ج، امام فهی)صح؛ (113ص، 6ج، فه امامی) صح: بع نیز بیان شده استامشابه این معیار در این من .1

 (11/11/1812، بیانات در دیدار مردم قم)؛ (11 ص
 (231 ، ص13ج، فه امامیصح) :بع نیز بیان شده استامشابه این معیار در این من .2
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ام به یاى ناسزاوار است. )پكهیموکل و نشسته بر ارلى بىین صورت، وکیلس در امج
 (1)(6/8/1838ى مجلس شوراى اسالمى، ن دورهیمناسبت آغاز به کار هفتم

 پ( شجاعت داشتن
اى است؛ ملتى ن ملت، ملت شجاع و آزادهید شجاع باشد. ایى مردم باندهینما

ى او ندهین نماینشاند؛ بنابرااو را به عقب نمى د قدرتهاى متكبّر جهانىیاست که تهد
د شجاع باشد و نترسد؛ شجاعت در مقابل دشمن، شجاعت در مقابل باطل، یهم با

ى تهران، هاى نماز جمعهانات در خطبهیرش حرف حق. )بیشجاعت در پذ
42/11/1834)(4) 

ها و مرعوب یخواهها و زیادهمجلس باید مجلسی باشد که بتواند در مقابل زورگویی
های قدرتمندان جهانی بایستد و مصالح کشور و ملت را محاسبه کند ها و تطمیع کردنکردن

های ام که قدرتشوند! من بارها عرض کردهها زود مرعوب میبعضی ...و دنبال آن برود
گر جهانی که مرتب روی این کشور و آن کشور های سلطهیعنی همین قدرت استكباری
ی کارشان از کشانند، عمدهها را زیر یوغ خودش میها و ملتازند و دولتانددست می

دار یانات در دیب). آورندشان آن قدر نیست که بر زبان میگذرد. قدرت واقعیترساندن می
 (46/11/1833کارگزاران حج، 

 ت( دارا بودن بینش سیاسی 
ا بفهمد؛ هم مسائل اسى باشد و مسائل کشور رید داراى فهم و درک سیبا ندهینما

هاى کشور تیازهاى مردم و اولویهاى دشمنان را و هم مسائل داخلى و نخارجى و توطئه
اى را مطرح کنند، شعارى بدهند و ها، مسألهتیت اولویطور نباشد که بدون رعانیرا. ا

 (3/1/1831هاى نماز جمعه تهران، انات در خطبهی)ببراى ملت و دولت مشكل درست کنند. 

 ( حفظ عزت ملیث
ن ملت را ید عزّت ایز است، باین ملت عزیى اندهیى مجلس، چون نماندهینما

ن عزّت ید ایك جاى باال و بزرگ، اقتضائاتى دارد ... بایحفظ کند. باالخره انتساب به 

                                                                                                                                   
ى مجلس ن دورهیام به مناسبت آغاز به کار هفتمی)پ نیز بیان شده است:مشابه این معیار در این منبع  .1

 (3/8/1834، ندگان مجلس شوراى اسالمىیدار نمایانات در دی)ب، (6/8/1838، شوراى اسالمى
دار اقشار مختلف یانات مقام معظم رهبرى در دی)بمشابه این معیار در این منبع نیز بیان شده است: .2

 (46/1/1834، بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان قزوین)، (18/11/1833، مردم
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 (3/8/1832ى پنجم مجلس شوراى اسالمى، ندگان دورهیدار نمایدر د اناتی)بحفظ شود. 

 های دقیق سیاسییگیرج( لزوم موضع
اسى و یرى شما در مسائل سیگد. موضعیى ملت هستو عصاره و خالصه ندهیشما، نما

رى، دوگونه یگن موضعیران است. ایرى ملت ایگك معنا حاکى از موضعیالمللى، به نیب
دوار کند؛ او را نسبت به نظام یشتر امیتواند دشمن را به دخالت بتواند باشد: گاهى مىمى

تواند هم درست ق کند؛ مىیخواهى تشوادهیطلب و به زمى، گستاخ و طلبكار و فزوناسال
 (43/8/1838ى مجلس شوراى اسالمى، ن دورهیندگان هفتمیدار نمایانات در دی)ببعكس باشد. 

  ـ محور عملکرد و تخصص4
 الف(کارآمدی

 و اندخومى را نمازش وقت لى، اولیخ است خوبى آدم كی آدم نیا نكهیا مجرد
 الزم اسىیس اشخاص مجلس. کندنمى تیکفا مجلس براى نیخواند، امى شب نماز

 بر مطلع دارد، اشخاص الزم استمداریس دارد، اشخاص الزم اقتصاددان دارد، اشخاص
 باشد اسالمى جمهورى با موافقت و باشد اسالم به تعهد دیبا. دارد الزم جهان اوضاع

 هاىونیسیکم نیا در باشد زیچ همه دیبا جلسم كی در. باشد هم مسائل نیا لكن
 مطلع دیشود، بامى بحث زیچ همه و اقتصاد و کشاورزى و ارتشى امور از مجلس
 که نشانیب در باشد اشخاصى دیبا هستند هاونیسیکم نیا در که ىیآنها .نهایا باشند
 به اشد، عالمب ادارى امور به باشد، عالم کشاورزى امور به باشد، عالم اقتصاد به عالم

 (1)(432 ، ص13امام، ج فهیصح). باشد جهانى مسائل

ها کارى ساخته ن هستند، اما از آنیها متدید کارآمد هم باشد. بعضیبا ندهینما
شان قرار دارد، انجام فى را که بر عهدهیاى باشند که بتوانند وظاگونهد بهیست. باین

 (42/11/1834ان، ى تهرهاى نماز جمعهانات در خطبهی)بدهند. 

د. آدمِ مناسب چطور آدمى یدا کنین کار مهم پیهاى مناسب را براى اد آدمیبگرد
دار اقشار مختلف مردم، یانات در دی)بساله ماست. ستین تجربه بید کارآمد باشد؛ ایاست؟ با

18/11/1833) 
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 ب( صداقت و دلسوزی
مى باشد یدق باشد، صمد دلسوز مردم باشد، صایشود، بااى که انتخاب مىندهینما

ن، به یکنند. اکنند، اما کار نمىو بخواهد براى مردم کار کند. بعضى تظاهر به کار مى
اى را که ندهینما د براى مردم کار کرد. صداقت و دلسوزىیخورد. بادرد نمى

هاى نماز انات در خطبهی)بد. ینید و بعد او را برگزیص دهید، تشخید انتخاب کنیخواهمى
 (3/1/1831ه تهران، جمع

 پ( تجربه داشتن
لى مهمّ ین کارهاى بزرگ، تجربه خیالمقدور باتجربه باشد. در اآدمى باشد که حتّى

 (18/11/1833دار اقشار مختلف مردم، یانات در دی)ب است.

 گرایینامی و جوانداشتن، خوشت( برنامه
گرا باشد و نام و جوانخوشدار، ت، برنامهید خدوم، امتحان داده، با کفایبا ندهینما

د خود ین افرادى در هرجاى کشور حضور دارند، بایبه جوانان اعتقاد داشته باشد. چن
 (41/1/1834ن، یانات در اجتماع بزرگ مردم قزوی)ب را موظّف بدانند و بروند نامزد شوند.

 ث( مغتنم شمردن تمامی وقت مجلس
ى وقت ن است که ذرّه ذرّهین مجلس، ایدهاى ایدها و نبایكى از مسائلِ مربوط به بای
ن ین، سرِ این صورت که مثالً در وقت معید هدر برود. بدیمت دارد. وقت نبایآن، ق
م. فرض یا در هنگام مباحثات، در مباحثات داخل نباشیم، یت حضور نداشته باشیمأمور

، ما براى کندگرى رد مىیپردازد و داى مىد، در حالى که شخصى به دفاع از مسألهیکن
ر یندگى را براى کارهاى غیا فرصت نمایم، یا مذاکره باشیخودمان مشغول مطالعه 

گر و یندگى، اعزّ از مشاغل دیکنم: شغل نمام. من عرض مىیندگى مغتنم بشمارینما
ن یا تأمیل مال یلِ علم باالتر است؛ چه رسد به تحصیمت وقتِ مجلس، حتّى از تحصیق
ا در داخل ید به کارى باشد که در صحن مجلس یى اهتمام باه! در داخل مجلس، همهیآت

ن باشد و حتماً همه در ید تأمیه است. حضور باین، اساس قضیگذرد. اون مىیسیکم
د ین مجلس نبایقه از وقت ایك دقی نكه اضطرارى باشد...یمجلس حاضر باشند؛ مگر ا

 (1)(3/8/1832وراى اسالمى، ى پنجم مجلس شندگان دورهیدار نمایانات در دی)بهدر برود. 

                                                                                                                                   
ى پنجم مجلس ندگان دورهیدار نمایانات در دی)ب نیز بیان شده است:مشابه این معیار در این منبع . 1

 (11/8/1831، )پیام به مناسبت افتتاح مجلس پنجم، (41/8/1831، شوراى اسالمى
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 ج( اهتمام در قانونگذاری و نظارت
ن یاست. البته نظارت بر اجرا و از ا« گذارىقانون»ندگى، یى اصلى در نمافهیوظ

ى کشور زى که رکن ادارهیار مهم است. اما چیها هم بسزها هم هست. آنیل چیقب
ى گوشه و کنار کشور هندگان، از همینكه نماین. ایاست، عبارت است از وضع قوان

 متجلى شود.« قانون»ى کشور در شوند، به آن خاطر است که مصالح همهانتخاب مى
 (1)(41/8/1831ى چهارم مجلس شوراى اسالمى، ندگان دورهیدار نمایانات در دی)ب

 چ( مفتون و فریفته نشدن
شوند و ىفته میها مفتون و فرید مفتون هم بشود. بعضینده نبایگر، نمایاز طرف د
ا یالىِ اقتصادى یهاى خحللوحى هستند که راههاى سادهها آدمنیماند! ادهنشان بازمى

شود، اى که با آب و تاب تمام و با رنگ و لعاب گوناگون عرضه مىتىیا امنیاسى یس
گران را به یکنند؛ اما آخرش خود و دها تجربه مىکند! سالخود مىها را از خود بىآن

ح، ید بشوند؛ بلكه به دنبال راه حلّ صحین، مفتون هم نباینشانند! بنابرامى اهیخاک س
ن کشور و راه حلّ ین ملت و ایط خاص ایراه حلّ مستقل، راه حلّ برخاسته از شرا

 (46/11/1833دار کارگزاران حج، یانات در دی)بشده از سوى اسالم باشند. ارائه

 یمصالح مله بر یانتخاب یح مصالح حوزهیح( عدم ترج
ستد؛ بدون توجه به یبون باز مجلس باید در تریایاى بندهیخطاست اگر نما

ى که یهاها، بدون توجه به برنامهتیاى، بدون توجه به اولواقتضائات مالى و بودجه
ن کار را براى ید اییایآقا، ب»ندازد که یب کند، سنگى بیها را تصود آنیمجلس قاعدتاً با

د! من ینیبب»د ین باشد که به مردم آنجا بگویقصدش هم ا« د.یمن بكنى هیى انتخابحوزه
ن کار، در جلب محبت مردم یم که ایال کنیخطاست اگر خ« کنم!براى شما کار مى

تواند دل مردم را به زى که مىید که نكرده است. چیدینسبت به او اثر خواهد کرد. و د
البته الزم هم هست اخالص هلل  طرف ما جلب کند اگر جلب دل مردم الزم باشد؛ که

 (41/8/1831ى چهارم مجلس شوراى اسالمى، ندگان دورهیدار نمایانات در دی)باست. 

                                                                                                                                   
ى پنجم مجلس ورهندگان دیدار نمایانات در دی)بنیز بیان شده است: مشابه این معیار در این منابع  .1

، ى مجلس شوراى اسالمىن دورهیندگان هفتمیدار نمایانات در دی)ب، (41/8/1831شوراى اسالمى 
)پیام به مناسبت افتتاح ، (41/8/1833، )بیانات در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، (43/8/1838

 (13/12/1833شورای اسالمی مجلس پیام به هشتمین دوره)، (3/8/1833، مجلس هشتم
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ى یزهاین هم از چیاى است؛ اح مصالح کلى بر مصالح منطقهیى بعد، ترجمسأله
وقت كیلى مشكل است. بنده هم یلى آسان است، اما در عمل خیاست که به زبان خ

هاست ندگى چگونه است؛ با مجلس هم که سالیدانم نماام و مىهدر مجلس بود
دار یانات در دی)ب د.یح ندهیاى را بر مصالح کلى ترجم. مصالح منطقهیسروکار دار

 (1)(43/8/1838ى مجلس شوراى اسالمى، ن دورهیندگان هفتمینما

 گیری مستقل با استفاده از کارشناسان خ( تصمیم
ص خودشان یعنى به تشخیندگان مجلس مستقل باشند، یمام نییگوکه ما مىوقتى

ها و هم در رند.کارشناسان، هم در وزارتخانهید مدد بگینگاه کنند. البته از کارشناسان با
نده یها و هم در خود مجلس هستند ... اگر مجلس، مجلسى باشد که خود نمادانشگاه

دولت را به دنبال خود  ص دهد و روى آن پا بفشارد ویون فكر کند و تشخیسیو کم
تواند کشور را به ن مجلس، مجلس کارآمدى خواهد بود که مىیبكشد، آن وقت ا

ى مجلس شوراى ن دورهیندگان پنجمیدار با نمایانات در دی)ب ن وجهى اداره کند.یبهتر
 (41/8/1831اسالمى، 

 د( تالش مستمر و عدم تفاوت سال اول و آخر نمایندگی
چ یندگى، با سال اوّل هید. سال آخرِ نماینده هستیگى، شما نماندین روز نمایتا آخر

د از همه جهت، مثل یم. جلسات سال آخر هم بایشوفرقى ندارد. حاال ما وارد سال آخر مى
ى پنجم مجلس شوراى اسالمى، ندگان دورهیدار نمایانات در دی)ب جلسات سال اوّل باشد.

3/8/1832) 

 هاس و کمیسیونذ( حضور منظم و به موقع در مجل
لى از اوقات که در گذشته ین را عرض بكنم؛ خین مطلب، انضباط است. من ایآخر

ون از یزیدم، پاى تلویدهاى خالى را مىداد و من صندلىون مجلس را نشان مىیزیتلو
م پاى صندوق یان مردم گفتهیکردم! ما به ادم و احساس شرم مىیکشمردم خجالت مى

شود؟ مطلب اند؛ حاال چه دارد مطرح مىن کردهیمع ندهیاند و نمادهها هم آمد؛ آنییایب
تا كى نشسته، پنجید چهار تا صندلى خالى است؛ ینیبد، مىیکنمهم. به مجلس نگاه مى

قتاً یدم، حقیدن صحنه را مىیون وقتى ایزینجا پاى تلویصندلى خالى است. بنده ا
ن را براى مجلس ید ایست و مطلقاً نباانضباطى ان، بىیکردم. ااحساس شرمندگى مى
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ون حاضر شدن، در صحن علنى حاضر شدن یسیبرتافت. سر وقت حاضر شدن، در کم
ى مجلس شوراى ن دورهیندگان هفتمیدار نمایانات در دی)ب. لى مهم استیو کار کردن، خ

 (1)(43/8/1838اسالمى، 

 ـ محور اخالقی و شئون نمایندگی 5

 اب اسالمی در مباحثالف( رعایت اخالق و آد
 براى کشور، و همه براى از باشد معلم كی مجلس نیا که خواستممى من
 انیباشد.... آقا نحو نیا دیبا وکال مشاوره تیفیک نده، کهیآ هاىنسل و بعد هاىمجلس

دارند،  دهاید در که اختالفاتى. کنند انیب آرامش با دارند که مسائلى آرام طیمح كی در
 به راجع و کنند فصل و حل و کنند انیب خاطر آرامش كی با را نهایارند، اد هاقهیسل در

 که است آرام طیمح در. آرام طیمح كی با هم د، بازیآمى آنجا در که هم کشور مسائل
 (866 ، ص12امام، ج فهیصح). بكنند کار توانندمى هاعقل

و طرح مسائل اخالقى  ضاح حق مجلس است اما برخورد با متخلف با آرامىیانتقاد و است
، 13فه امام، جی)صحگر. یكدیدار و مقابله کردن با شیکند تا با الفاظ نبهتر رفع اختالف مى

 (28ص 
زه آن یندگان متوقع است که مراعات آداب اسالمى در محاورات بشود؛ و انگیاز نما

ى در هاى علمط دوستى و صفا چون بحثین امور در محیافتن حق و راه حل باشد و ای
ان را بهتر و یده است، آقایل عقیت نه تحمیافتن واقعیط مدارس فقاهتى که مقصود، یمح

ت انسان را از واقع دور یرساند و مجادالت با حال غضب و عصبانقت مىیآسانتر به حق
ق هر چه بهتر براى خدمت به اسالم و یافتن طریها کند و چون مقصود از بحثمى

ات و مقربات الهى محسوب است، حقاً الزم است از آنچه کشور و ملت است و از عباد
ط مجلس طورى باشد که عالوه یمخالف رضاى خداوند متعال است اجتناب شود و مح

ح براى شنوندگان، آموزنده اخالق اسالمى و آداب انسانى باشد، که یافتن راه صحیبر 
 (4)(266، ص 13فه امام، جیصح). گر استیك عبادت دین خود یا
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ت یفیرى از انحراف نباشد، در کیى و جلوگیچ مقصدى جز حقجویفرض آنكه ه به 
ار الهى آن است یمع .ص دادیار الهى و نفسانى را تشخیتوان معان اشكال مىیفه و بیاداى وظ

ز و یآمشدار و اهانتیکه اثبات مدعا مبنى بر استدالل و شواهد متقن باشد، و از کلمات ن
د. یق روید، نخست بدون سر و صدا دنبال تحقیدیاگر انحرافى د ..کردار ناروا مبرّا باشد..

د، و ینیشدن به مجلس با طرف به گفتگو بنشدهیپس از آنكه مسلّماً معلوم شد، قبل از کش
ق حاصل نشد، در ین مرحله توفید. اگر در ایاالمكان با خود او حل کنمسأله را حتى

صله نشد و ید. و اگر فیده صلهیستان فد، و با کمك دویون مربوط او را بخواهیسیکم
خواهد بر خالف مصالح اسالم و کشور و ملت عمل کند و در انحراف شخص مذکور مى

د، حفظ مصلحت عمومى و اسالم مقدّم است بر حفظ مصلحت شخص، هر یپافشارى نما
ن اهانت، ید و با استدالل و منطق، بدون کوچكترین صورت تقاضا کنیکس باشد؛ در ا

ن یتشنج از خود دفاع کند. در اطى آرام و بىید تا در محید. و مهلت دهیرا عرضه کن مطلب
 ن.ین توهیکوچكترف قانونى و شرعى دارد عمل کند، بىیموقع مجلس به هر چه تكل

 (263 ص، 13امام، ج فهیصح)
اناً یبسا که ناطق احهاى قبل از دستور است؛ چهالتذکر راجع به نطقاز امور الزم

د، و به هر ید هر چه بخواهد بگویف بایتعهد و تكلد و شرط و بىیقن کند بىگما
زانى الهى و یتواند به اصطالح حمله کند، و مب، مىیکس، چه حاضر جلسه و چه غا

ها تى حتى شرعى ندارد. و گاهى بعضى نطقیست و مسئولیشرعى و اخالقى در کار ن
ك مسلمان و مؤمن را به یهانت به ار و تأثر است؛ و چه بسا که ایموجب تأسف بس

ار از یکند؛ و گاهى ارقام و اقالم بسدار مىها را لكهات انسانیثیکشاند و حمى حد اعلى
کند و با آبروى دولت و اشخاص، آورى مىح و فاسد جمعیگوشه و کنار اعم از صح

جا منتشر هها، که در همکند.... وکالى محترم در برخوردها و نطقبلكه مجلس بازى مى
ت سالم یفیم انسانى و اسالمى باشند و مردم را به کیشود آموزنده اخالق کرمى

ن و یك خدمت بزرگ به اسالم و مسلمین خود یگر آشنا سازند که ایكدیبرخورد با 
 (263و 261، ص 13فه امام، جی)صحت است. یبشر

ى مسائل مهم و لهت تقوا و اخالق و ادب اسالمى در گفتگوها و مباحثات، از جمیرعا
د توجه کنند که هر کار و یز بایندگان عزیندگان و مجلس محترم است. نمایقابل توجه نما

اى بر فضاى کشور ژهیاسى و اخالقى ویر سیشود و تأثگفتار آنان، در جامعه منعكس مى
 بندىیى و پایهاى تقوا و راستگوگمان، هنگامى که در مذاکرات مجلس، نشانهگذارد. بىمى
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ن خصال یت مشاهده شود، فضاى کشور به عطر ایبه ارزشهاى اخالقى و حس مسئول
ى مجلس شوراى اسالمى، ن دورهیام به مناسبت افتتاح چهارمی)پده معطر خواهد شد. یپسند

3/8/1831)(1)  
ی سالمت است، پرهیز از تعرض به واقعاً نشانه مجلس یكی از چیزهائی که در

، یك منبری در اختیار شماست؛ این منبر، منبر عمومی آبروی این و آن است. خب
زنید؛ به زنید، پشت یك بلندگوی ملی دارید حرف میاست. شما وقتی حرف می

فرمائید، مطلبی باشد می مجلس رسد. اگر در این فرمایشاتی که شما درگوش همه می
گناهكار  اکردن یك کسی باشد ـ ولو به نظر شمکه تعرض به آبروی کسی باشد، متهم

است، لیكن گناهش ثابت نشده ـ یا تعرض به یك امری باشد که ولو اصالً واقع هم 
، نهم مجلس یانات در دیدار نمایندگانب)ی من و شما نیست به آن بپردازیم. باشد، وظیفه

42/8/1811) 

 یندگینما شئون حفظب( التزام به 

 نیا که بكنند توجه رىقد كی بعد به نیا از که دوارمیام .کس چیه ستین مأمون
 كیهم،  گرید جاهاى بعضى کشور، و همه در شودمى داده شینما که مجلسى طیمح

 را لیوک نیا نكهیا از شد، مردم واقع مردم منظر در طیمح نیا وقتى که نباشد طورى
 دنبال مردم همه که راهى آن از که نباشد طورى كی .بشوند مانیپش اندکرده انتخاب

 (831 ، ص12امام، ج فهی)صح .برود کنار هستند راه آن

 یندگینما سمت یتصد یبرا نبودن صیحرپ( 
ان محترم، توجه کنند که یر آقایا سایون، از ائمه جمعه و جماعات یحضرات روحان

شهرهاى خود را از خدمتگزاران به ملت و بندگان صالح خدا خالى نكنند، که خدمت 
ف یى و اخالقى بندگان خدا، که شغل شرت علمیبه مردم و رفع حاجات آنان و ترب

ز مقدم است؛ مگر آنكه بدانند وجود آنها در مجلس براى یت است، بر هر چیروحان
زان در نظر همه ارزش خدمت باشد، نه خداى یدتر است. میخدمت به اسالم مف

 (883، ص 13فه امام، جی)صحل مقام. ینخواسته تحص

ك اداى یت، یك مسئولیالمى، به عنوان ندگى مردم در مجلس شوراى اسیما به نما

                                                                                                                                   
(، )بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس، 3/4/1814)بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس،  .1
 (42/8/1811، نمایندگان مجلس نهم یانات در دیدار(، )ب3/4/1814
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شدن  ندهیم. اگر شوقى هم به نمایى کارآمد براى خدمت نگاه کنك صحنهیفه و یوظ
ان مطالب در باب ین خاطر باشد. اگر تالشى هم در راه معرفى خود و بیهست، به ا

ن مقصود باشد ... براى رفتن یدان هست، براى این میدن به ایخود و تالش براى رس
به مجلس شوراى اسالمى که کسى تالش کند تا بتواند به اسالم خدمت کند؛ به مردم 

ش الهى و مردمى قرار دهد. ینجا در معرض آزمایخدمت کند، و استعداد خود را در ا
 (1)(41/8/1831ى چهارم مجلس شوراى اسالمى، ندگان دورهیدار نمایانات در دی)ب

 ت( مردمی بودن
ن یسعى کنند مردمى بمانند. مردمى بودن هم فقط ا ندهیهاى نماان و خانمیآقا

لى الزم است، یبار به محل انتخابات سر بزند. البته آن خكیست که انسان هرگاهى ین
ست؛ ین شكى نید شد؛ در اید رفت، سرزد، با مردم مالقات کرد، منقطع از مردم نبایبا

ى ك طبقهیجاد یم به اید ما در جمهورى اسالمى کمك کنیست! نباین نیاما فقط ا
ن یرد. این کار انجام بگیم اید بگذارید. نبایى برخوردارِ اشرافىِ جدك طبقهید، یجد

زه، شدنى است. یمان، با انگیشود، با دل، با اهم با دستور و حكم و فرمان حاصل نمى
 (41/8/1833)بیانات در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 

 نشدنی یهااتی و ندادن وعدهث( رعایت اخالق تبلیغ
ها نیهاى مختلف وقتى مواجه شدم، به اهاى محترم در دورهندهیمن با خودِ نما

ى عمرانى و ست که وعدهین نیا ندهیى نمافهی! وظندهیهاى نماان و خانمیگفتم: آقا
ى ها کار اجرائنیى انتخابى خود به مردم بدهد؛ افالن پروژه، فالن کار را در منطقه

 (14/11/1836زد، یانات در اجتماع بزرگ مردم ی)باست، کار دولت است. 
ب نكنند و از یگر را تخریرند؛ همدیده نگیهاى نظام را ندغاتشان ارزشیدر تبل

                                                                                                                                   
، نار در پاکستان یام به سمیپ، )مكتوباتمشابه این معیار در این منابع نیز بیان شده است:  .1

انات ی)ب، (6/8/1838، ى مجلس شوراى اسالمىن دورهیام به مناسبت آغاز به کار هفتمی)پ، (41/4/1831
ى چهارم ندگان دورهیدار نمایانات در دی)ب، (3/8/1832، ندگان مجلس شوراى اسالمىیدار نمایدر د

، (41/8/1831، انات در دیدار با نمایندگان دوره پنجم مجلسی)ب، (41/8/1831، مجلس شوراى اسالمى
دار با یانات در دی)ب، (3/8/1831، ى مجلس شوراى اسالمىن دورهیام به مناسبت افتتاح چهارمی)پ

ن یام به مناسبت آغاز به کار هشتمی)پ، (11/8/1833، سالمىندگان و کارکنان مجلس شوراى اینما
انات در ی)ب، (44/8/1834، نیانات در جمع مردم ورامی)ب، (3/8/1833، ى مجلس شوراى اسالمىدوره
 (11/3/1811، یانات در اجتماع مردم بجنورد)ب، (13/11/1833، د فطرید سعیهاى نماز عخطبه
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دار نكنند. طورى نباشد که به زند... وحدت ملى را خدشهیدادن آمارهاى سست بپره
دار شود. حدت ملت خدشهك گروه، حرفى بزنند که ویا یك دسته یخاطر جذب 

ها عمل کنند، به مردم ندهند. آنچه که در توانند به آنى که معلوم است نمىیهاوعده
کند، آن را ت مىیچارچوب قانون اساسى است و امكانات مملكت از امكانِ آن حكا

ى که بنده ـ چه در یكى از کارهایغات پُرخرج هم نكنند. یند ... تبلیبه مردم بگو
شه نگران آن یاست جمهورى ـ همیو چه در انتخابات ر مجلس انتخاباتغات یتبل

دارانشان اجازه دهند. غات پُرخرج کنند، نه به طرفین است. نه خودشان تبلیهستم، ا
کنند. گران مىین کار پُرخرج را دیند به ما ربطى ندارد؛ ایبعضى افراد ممكن است بگو

  (1)(43/4/1831ى تهران، نماز جمعههاى انات در خطبهی)بد نكنند ییشما بگو
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