
                                                                                  
  
  

  ا نديشه مطهر  
    پايگاه شهيد مطهري دانشگاه فردوسي

   ويژه انتخابات  مجلس– 57   شماره 
شيدن به حركت قطار انتخابات مجلس فرصتي براي سرعت بخ  

   پيشرفت كشور است
: اي تأكيد كرد رئيس مجلس خبرگان رهبري با صدور بيانيه

حل آنها  انتخابات مجلس يك فرصت براي بازخواني مشكالت و راه
  .و سرعت بخشيدن به حركت قطار پيشرفت كشور است

كي  ي: كني رئيس مجلس خبرگان رهبري  مهدوي اهللا محمدرضا آيت 
انقالب اسالمي در دهه چهارم شكوفايي بيداري اسالمي در از بركات 

هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي در دنياي اسالم  منطقه و شكست توطئه
گاه مستضعفان و  ترين تكيه امروز ايران به عنوان بزرگ. است
مردم مسلمان منطقه كه يكي پس از . خواهان جهان درآمده است آزادي

كنند و در نوسازي سياسي خود به  ن ميديگري ديكتاتورها را سرنگو
ملت ايران و جمهوري اسالمي به عنوان يك الگوي كارآمد نگاه 

ايران امروز در جهان نماد يك حكومت كارآمد اسالمي است كه .كنند مي
امروز . كند هاي جهان تجربه مي پيشرفت خود را بدون تكيه به قدرت

ن جهان اسالم قرار اين تجربه موفق در معرفي نگاه تيزبين نخبگا
التهاب و بحران . جهان امروز در آستانه يك تحول عظيم است .دارد

هاي يك زلزله عظيم  لرزه اقتصادي و نارآمي و اغتشاش در غرب پس
شكند همانطور كه  سياسي است كه به زودي غرب را در هم مي

امپراطوري ظالمانه شوروي سرنگون شد و تفكر سوسياليزم و كمونيزم 
داري لجام  ليبراليسم و حاكميت سرمايه.هاي تاريخ سپرده شد زهبه مو

گسيخته در حال فروپاشي است و آنها كه صداي شكسته شدن 
فريادهاي به .شنوند دچار ناشنوايي هستند استخوان تمدن غرب را نمي

خاسته در كشورهاي اسالمي مقدمه يك قيام فراگير عليه 
اي از حيات سياسي را  بهبشريت به زودي تجر. استبدادجهاني است

خواهد ديد كه در آن استبداد و استكبار از نفس افتاده و ظهور حضرت 
ابن الحسن عسگري عج اهللا تعالي فرجه الشريف و حكومت  مهدي حجه

كريم  هاي خداوند در قرآن ما به وعده.دهد صالحان را بر جهان نويد مي
 آن چيزي كه ما را به ايمان داريم كه ان االرض يرثها عبادي الصالحون و

كند وجود جوانان مسلمان و مؤمن و  ها بيشتر اميدوار مي اين وعده
فريني  آ مبارزي است كه در سرتاسر جهان به ويژه منطقه نقش

امروز نگاه . انتخابات مجلس شوراي اسالمي در پيش است.كنند مي
ساالري ديني و ژرفاي مشاركت سياسي  مردم جهان به كارآمدي مردم

 ايران است، مردم جهان مترصدند كه حضور ملت ايران در پاي در
چگونه خواهد  88هاي رأي پس از فرو نشستن غبار فتنه  صندوق

بدون مشاركت باالي سياسي مردم، طرفداران مؤمن انقالب را .بود
انتخابات . كند  تر مي و دشمنان قسم خورده نظام را مأيوس اميدوارتر

حل آنها و سرعت  راه ني مشكالت ومجلس يك فرصت براي بازخوا

اميدوارم ملت ايران به . بخشيدن به حركت قطار پيشرفت كشور است
نقش تاريخي خود در اين مرحله عمل كنند و حضوري دشمن شكن در 

  .                                 باشندانتخابات داشته

  بيانات مهم رهبر انقالب پيرامون انتخابات مجلس      

بخش پاياني خطبه اول حضرت آيت اهللا خامنه اي به انتخابات نهمين 
ايشان انتخابات را . دوره مجلس شوراي اسالمي اختصاص داشت

ملت عزيز ايران بدانند و مي : مصونيت بخش كشور خواندند و افزودند
ين عاملي است كه هيبت ايران را به رخ دانند كه حضور مردمي اصلي تر

  .دشمنان مي كشد و دشمنان را از تعرض به اين كشور مي ترساند
بهمن  22اسفند و راهپيمايي  12رهبر انقالب اسالمي حضور در انتخابات 

هر قدر حضور : را از جمله مظاهر حضور مردمي برشمردند و افزودند
عتبار و ارزش ملت باالتر مي مردم در پاي صندوقهاي راي باالتر باشد ا

  رود و امنيت و مصونيت كشور بيشتر و اينده ايران عزيز تامين و تضمين

  .مي شود  

  
 تشكيل مجلس صالح، قوي و سالم را در آينده كشور و  رهبر انقالب

عملكرد دستگاهها از جمله دولت و قوه قضاييه، كامال موثر خواندند و 
  .ور پرشورمردم، شكل خواهد دادچنين مجلسي را فقط حض: افزودند

ايشان تالش چندين ماهه بوقهاي تبليغاتي دشمن را براي نااميد كردن 
متاسفانه در داخل : مردم از حضور در انتخابات ياد آور شدند و افزودند

  . هم عده اي غافل بدون آنكه بفهمند با دشمن مغرض هم صدا مي شوند
ي مبناي وجود بحران در ايشان بزرگ كردن مسائل كوچك و القاي ب

 دشمنان براي مايوس كردن ملت از انتخابات  كشور را ازجمله روشهاي
در كشوري كه كامال آرام و امن است و : مجلس برشمردند و افزودند

دستگاهها و مردم در حال كار و تالش هستند بحراني وجود ندارد اما 
  .دشمنان و غافالن مدام از آن حرف مي زنند

هللا خامنه اي رقابت سالم وبدون تهمت و بدگويي رامورد حضرت آيت ا
فضاي انتخاباتي بايد سالم باشد و مردم نيز : تأكيد قراردادند و افزودند

اگر خودشان كانديداهارا مي شناسند براساس اين تشخيص عمل كنند و 
  . اگر نه، از افراد بصير و متدين كمك بگيرند

خابات نكته ديگري بود كه رهبر دقت كامل مجريان در اجراي درست انت
  . انقالب مورد تأكيد قرار دادند

ايشان يادآور شدند بيش از سي انتخابات در سه دهه گذشته با سالمت 
 البته تخلفاتي احياناً بوده و كساني هم معترض  در كشور برگزار شده

بوده اند كه به اعتراض آنها رسيدگي شده اما هرگز عدم سالمت 
  . نداشته است و بعد از اين هم بايد اين چنين باشدانتخابات وجود

حضرت آيت اهللا خامنه اي درباره روند احراز صالحيت هاخاطر نشان 
شوراي نگهبان از لحاظ قانوني بايد صالحيت افراد را احراز كند : كردند



البته هميشه گفته ايم كه سطح صالحيتها را در حد معقول نگه دارند و 
  .ال نبرند كه عده كمي احراز صالحيت شوندآنقدر با

ممكن است كساني به نتايج نظارت : ايشان در همين زمينه افزودند
شوراي نگهبان معترض باشند و اعتراضشان هم درست باشد اما وقتي 
  .يك نهاد مسئول قانوني، تصميمي مي گيرد بايد همه تسليم باشند

د تصور كند كه رد كسي نباي: حضرت آيت اهللا خامنه اي افزودند
صالحيت شدگان، لزوماً آدمهاي بي صالحيت هستند چرا كه آنها فقط 

احراز صالحيت نشده اند اما براي كارهاي ديگر  براي نمايندگي مجلس،
شايد داراي صالحيت باشند ضمن اينكه ممكن است كساني كه او را رد 
  .صالحيت كرده اند اشتباه كرده باشند

زدهاي انتخاباتي و مسئوالن از امنيت كشور و مراقبت همه مردم، نام
هوشياري در مقابل توطئه دشمنان آخرين نكته اي بود كه رهبر انقالب 
  .درباره انتخابات مجلس يادآورشدند

ايشان تأكيد كردند كساني كه رأي نمي آورند كامالً مراقبت كنند  
 فريب رفت بر سر آنها نرود و 88كالهي كه بر سر راي نياوردگان سال 

  .نخورند

  
همه نامزدها، : حضرت آيت اهللا خامنه اي درپايان خطبه اول نمازافزودند

هوادارانشان و مسئوالن در مقابل توطئه احتمالي دشمنان براي بر هم 
زدن امنيت مراقب باشند و هيچ كس با متهم كردن ديگري، آب به 

  .آسياب دشمن نريزد

الي دوستان نظام مشاركت حداكثري موجب ياس دشمنان و خوشح
  اسالمي مي شود 

مردم با شركت گسترده در انتخابات ، در تعيين سرنوشت كشور خود نقش  *
  . آفرين باشند

 انتخابات مظهر اراده و قدرت مردم و تجلي حضور مردم در صحنه است،* 
در شرايط فعلي كه همه نگاهها به نظام اسالمي دوخته شده است انتخابات 

  . س استپيش رو مهم و حسا
حضور مردم در صحنه را نشانه مردم ساالري ديني در نظام مقدس  *

دشمنان مي خواهند با ايجاد شبهه مسايل مختلف داخلي  جمهوري اسالمي و
  . ايران را زير سووال ببرد

توطئه ها و دشمني هاي آنان راه به جايي نخواهد برد؛ چرا كه ملت ايران * 
  . هوشيار و در صحنه هستند

اهم نمودن زمينه مشاركت آحاد مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس فر* 
  . از اهم وظايف استشوراي اسالمي

حضور حداكثري مردم در انتخابات پشتوانه محكمي براي مجلس است و  *
  . هر چه اين حضور بيشتر باشد مجلس مقتدرتري خواهيم داشت

وفايي، توسعه و پيشرفت با داشتن مجلس مقتدر و با پشتوانه محكم، زمينه شك*
  . كشور هر چه بيشتر فراهم مي شود

با اشاره به تالش هاي دشمن براي كمرنگ جلوه دادن حضور مردم در * 
مردم بايد همانند گذشته هوشيار و در صحنه باشند و :  انتخابات، بايد گفت

  . اجازه ندهند دشمنان به اهداف شوم خود برسند
 المي را در تصميم گيري كالن كشوروجايگاه و شان مجلس شوراي اس*

مجلس جايگاه قانون گذاري است و افرادي كه به مجلس راه مي يابند بايد 

متخصص، آشنا به قانون و مشكالت مردم باشند تا بتوانند با توجه به مشكالت 
  . جامعه قوانين بهتري را تصويب كنند

سي سال از مشاركت مردم ايران در انتخابات با وجود گذشت بيش از  *
  . پيروزي انقالب اسالمي ، در باالترين سطوح است

ملت ايران با شور و شوق در پاي صندوق هاي راي حضور خواهند يافت و  *
  . يك بار ديگر حضور ميليوني خود را به نمايش خواهند گذاشت

ترين مساله كشور برگزاري نهمين دوره  ترين و حساس بيان اينكه مهم* 
وراي اسالمي است، تجربه انتخابات هاي گذشته و حضور انتخابات مجلس ش

پررنگ مردم نشان داده است كه مردم ساالري ديني حاكم بر ايران ، برخالف 
تبليغات واهي دشمنان ، عالي ترين نوع دموكراسي و حكومت مردم بر خود 

  . است 
 اسفند شاهد انتخابات پرشور و گسترده همانند دوره هاي گذشته12در روز  *

  . باشيم
طرفي كامل و اجراي قانون، زمينه  اندكاران بايد با بي مسووالن و دست* 

  . حضور حداكثري مردم در اين دوره از انتخابات را فراهم كنند
همه بايد با همدلي زمينه انتخابات پرشور و بانشاط را فراهم نمايند و توطئه *

  . ه را خنثي كنندهاي دشمنان را در كمرنگ جلوه دادن حضور مردم در صحن
با اشاره به فرمايشات بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسالمي حضرت امام  *

راحل و همچنين بيانات رهبر معظم انقالب در خصوص خدمت به مردم، اظهار 
مردم صاحبان واقعي نظام هستند و مسووالن بايد همواره با خلوص و : داشت

  . ت مردم حركت كنندصداقت در راستاي خدمت به آنان و جلب رضاي
اگر مردم احساس كنند كه مسووالن براي خدمت به آنان و در جهت حل * 

  . دارند به نظام وانقالب اعتماد بيشتري خواهند كرد مشكالت شان گام برمي
حضور حداكثري مردم در انتخابات آينده، انقالب اسالمي را در مقابل  *

  . توطئه هاي دشمنان بيمه مي كند
مشاركت مردم در اين رويداد سياسي و اجتماعي بيشتر، دشمن هر چقدر *

  . مايوس تر خواهد شد و عقب نشيني خواهد كرد
اسفندماه سالجاري با حضور پرشور خود بار ديگر از  12مردم در انتخابات * 

  . آرمان ها و ارزش هاي انقالب اسالمي حمايت و پشتيباني خواهند كرد
نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي در حاجي رييس هيات اجرايي انتخابات *

  .حركت در مسير قانون ، روند برگزاري آن را شفاف مي كند: آباد گفت
  ):ع(امام جواد 

ترك العجلة ، و المشورة ، و التوكل علي : ثالث من كن فيه لم يندم 
    اهللا عند العزم 

 - 1: سه چيز است كه هر كس آن را مراعات كند ، پشميان نگردد 
و توكل بر خدا در هنگام  - 3مشورت كردن ،  - 2تناب از عجله ، اج

  . تصميم گيري 
  )247مسند االمام الجواد ، ص (


