
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

كى و از »هاست،  و اما اگر انتخاب اصلح براى مسلمان"
مطرح نيست، از هر گروهى باشد، حزب باشد يا « كجاست

شود كه غيرآن فاسد، و  غيرحزب، نه حزب اسباب اين مى
نه صددرصد حزبى بودن باعث صالح آنهاست. و انتخاب 

هد به اصلح براى مسلمين يعنى انتخاب فردى كه تع
اسالم و حيثيت آن داشته باشد؛ و همه چيز را بفهمد، 
چون در مجلس، اسالم تنها 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 
است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد. اگر اصلح را 

كنيد و اين يك محكى  كرديد، كارى اسالمى مى انتخاب
است براى خودتان كه تشخيص بدهيد انتخاب براى 

 (" اسالم است، يا براى صالح خودتان
 
 

كنيد بايد مسائل را تشخيص   كسانى را كه انتخاب مى
دهند، نه از افرادى باشند كه اگر روس يا امريكا يا قدرت 

  "تند و مقابله كنندديگرى تشرى زد بترسند، بايد بايس
 

 
 

بايد خودتان تشخيص بدهيد كه آدم صحيحى است تا 
اينكه بتوانيد رأى بدهيد. مجرد اينكه اين آدم يك آدم 

خواند و نماز  خوبى است خيلى، اول وقت نمازش را مى
كند. مجلس  خواند. اين براى مجلس كفايت نمى شب مى

م دارد، اشخاص سياسى الزم دارد، اشخاص اقتصاددان الز
اشخاص سياستمدار الزم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع 
جهان الزم دارد. بايد تعهد به اسالم باشد و موافقت با 
جمهورى اسالمى باشد لكن اين مسائل هم باشد. در يك 
مجلس بايد همه چيز باشد در اين كميسيونهاى مجلس از 
امور ارتشى و كشاورزى و اقتصاد و همه چيز بحث 

بايد مطلع باشند اينها . آنهايى كه در اين شود،  مى
كميسيونها هستند بايد اشخاصى باشد در بينشان كه عالم 
به اقتصاد باشد، عالم به امور كشاورزى باشد، عالم به 
امورادارى باشد، عالم به مسائل جهانى باشد. مجلس 

خواهد ايران را در مقابل جهان اداره كند، مجلس يك  مى
واهد ايران را در مقابل خودش درست چيزى نيست كه بخ

  "بكند. 

در هر حال، مردم با بصيرت و درايت و تحقيق، كانديداها 
سوابق و روحيات و خصوصيات   را شناسايى كرده، و به

سياسى نامزدهاى انتخاباتى توجه نمايند. مردم  -دينى
شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگانى رأى دهند كه 

وفادار به مردم باشند و در خدمت به  متعبد به اسالم و
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، اسالم 
عارفان مبارزه جو، اسالم پاك طينتان عارف، و در يك 

صلى اللَّه عليه و آله  -كلمه، مدافع اسالم ناب محمدى
باشند. و افرادى را كه طرفدار اسالم سرمايه دارى،  -وسلم

درد، اسالم منافقين،  اسالم مستكبرين، اسالم مرفهين بى

 انتخاب اصلح

 از  دیدگاه امام خمینی
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اسالم راحت طلبان، اسالم فرصت طلبان، و در يك كلمه، 
اسالم امريكايى هستند طرد نموده و به مردم معرفى 

همه مردم و اميد نمايند. و از آنجا كه مجلس خانه 
مستضعفين است، در شرايط كنونى نبايد كسى انتظار 
داشته باشد كه حتماً نمايندگان بايد از گروه و صنف 

لى از مسائل خاصى باشند. بايد توجه داشت كه هنوز خي
وجود دارد كه به نفع محرومين بايد حل و فصل شود. و 
تميز بين كسانى كه در تفكر خود خدمت به اسالم و 

اند، با ديگران كار مشكلى  محرومان را اصل قرار داده
مجلس يك چيزى است كه در رأس همه امورى  .  نيست

كه در كشور است واقع است. يعنى مجلس خوب همه 
كند.  كند و مجلس بد همه چيز را بد مى مى چيز را خوب

ولهذا آنهايى كه قبلًا در اين كشور حكومت داشتند 
 "سعيشان اين بود كه مجلس را نگه دارند.

  
 

رود رأى  بايد به اشخاصى كه احتمال انحراف در آنان مى"
 -چه احتمال انحراف عقيدتى، اعمالى و يا اخالقى -ندهند

شود كرد و رأى به آنان  نمى كه به چنين اشخاص اعتماد
موجب مسئوليت خواهد بود. تحت تأثير تبليغات واقع 
نشوند و خودشان با موازين اسالمى، اشخاص صحيح را 

  "انتخاب كنند 

 

 

پس، يكى از وظايف مهم شرعى و عقلى ما براى حفظ 
هاى انتخابيه، و  اسالم و مصالح كشور، حضور در حوزه

الح كاردان و مطلع بر اوضاع رأى دادن به نمايندگان ص
سياسى جهان و ساير چيزهايى كه كشور به آنها احتياج 

باشد؛ چه از روحانيون باشند، چه نباشند. و مجلس  دارد مى
چنانچه محتاج به علما و روحانيون مطلع از احكام شرعى 

هاى  و سياسى اسالم است، محتاج به متخصصين رشته
نها دارد. مجلس امروز مختلفى است كه كشور احتياج به آ

مواجه است با دنياى پرآشوب صنعتى و سياسى پيچيده و 
هاى تنازع بقاى بين  فرهنگهاى غربى و شرقى و صحنه

المللى. و چنين مجلسى بايد انباشته از مطلعين و 
دانشمندان و متخصصان در هر رشته باشد. و الزم است 

نظر كنند در  كسانى كه كانديداهايى به ملت معرفى مى
داشته باشند كه از مطلعين هر رشته تخصصى چند نفرى 
در بين كانديداهاى آنها باشد. و اگر كسى يا كسانى را در 
غير گروه يا صنف خود يافتند كه از افراد گروهشان 

 تر است او را كانديدا كنند.  اليق
 

 

در مجموع و به طور خالصه، شاخصهای زير را می توان 

 :ج كرداز اين جمالت استنتا
 شناخت اولويتها و نيازهای اساسی و كالن كشور،

 داشتن توان و تخصص در زمينه ای خاص،

فهم صحيح مسائل سياسی روز و موقعيت انقالب در 
 جهان،

 شجاعت و جسارت انقالبی،
 داشتن روحيه علمی،

 اعتقاد به انقالب اسالمی و اسالم ناب،
 مدافعت از فقرا و محرومين،

 مرفه نبودن،طعم فقر چشيده و 
 عدم التقاط و طرد اسالم آمريكايی،

 دغدغه اسالميت داشتن،
 سالم و امين بودن،

 مستقل در روحيه و فكر،
 رعايت اخالق در تبليغات انتخاباتی
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