
 

 

 

 

 

 

 

مقام معظم رهبری در رابطه با صالحیت نمایندگان 

آن کسانى که به وسیلة شوراى نگهبان " :معتقدند

شود، معنایش این است که این از  صالحیت آنها اعالم می

حداقل صالحیت مورد نیاز برخوردار است. در بین این 

هاى  شوند، افرادى هستند با صالحیت کسانى که اعالم می

تر. هنر ملت ایران و  فرادى هستند در سطح پایینباالتر، ا

هاى انتخابیه این است که دقت کنند،  مردم شهرها و حوزه

 " .نگاه کنند، بشناسند اصلح را، بهترین را انتخاب کنند

های مورد نظر مقام معظم  بر همین اساس، معیارها و مالک

رهبری در انتخاب افراد اصلح برای نمایندگی مجلس را مرور 

کنیم. ایشان معتقدند از بین کاندیداهای نمایندگی  می

بهترین از لحاظ ایمان، "بایدکسانی انتخاب شوند که: 

بهترین از لحاظ اخالص و امانت، بهترین از لحاظ دیندارى و 

ترین و  هاى انقالب؛ دردشناس آمادگى براى حضور در میدان

ینها دردمندترین نسبت به نیازهاى مردم را انتخاب کنند. ا

هایى، است ]که[ بایستى مردم عزیز ما در همه جاى  فرصت

ـ هوشیارانه،  کشور ـ این دیگر مخصوص استان یزد نیست 

با بصیرتِ تمام تالش کنند، پیدا کنند و با رأى خود مسجل 

ـ آن مجلسى را که مورد نیاز جامعة  کنند و مجلس را 

 .ـ تشکیل بدهند کنونى ماست 

م معظم رهبری در رابطه با این روش یکی از نکاتی که مقا

مردم باید توجه داشته باشند "تبلیغات دارند این است که: 

 .که تبلیغات رنگین و متنوع مالک نیست

یکی از تصورات اشتباهی که در ذهن عموم مردم در رابطه 

باشد، این است که وظیفه  با وظیفه نمایندگان مجلس می

انات مختلف برای اصلی نمایندگان، پیگیری و جذب امک

حوزه انتخابی خود است. بر همین اساس یکی از راهکارهای 

های مختلفی در   تبلیغاتی نمایندگان این است که وعده

های عمرانی و رفاهی به مردم منطقه خود  پروژه  زمینه

ها غیر عملی است. در  دهند که بسیاری از این وعده می

وزه انتخابی حالی که اساساً نماینده منتخب مردم یک ح

است که به عنوان نماینده افکار عمومی آن بخش از کشور، 

های اجرایی ایفای  در بحث قانونگذاری و نظارت بر دستگاه

ی در بحث نقش نماید. بر این اساس، مقام معظم رهبر

هاى غیر عملى مالک  وعده"فرمایند:  انتخاب نماینده می

هاى مختلف  هاى محترم در دوره نیست. من با خودِ نماینده

هاى نماینده!  وقتى مواجه شدم، به اینها گفتم: آقایان و خانم

وظیفة نماینده این نیست که وعدة عمرانى و فالن پروژه، 

به مردم بدهد؛ اینها کار فالن کار را در منطقة انتخابى خود 

اجرایى است، کار دولت است. وظیفة نماینده این است که 

بتواند قانون مورد نیاز کشور را پیدا کند، آن قانون را جعل 

ـ  اى گذاشته میشود  ـ یعنى قاعده کند. وقتى قانون شد 

دستگاههاى اجرایى و قضایى مجبورند برطبق قانون عمل 

هاى  هاى غیرعملى دادن، وعده دهکنند. وع بکنند و عمل می

بزرگ دادن، اینها مالک نیست؛ باید مردم توجه کنند؛ 
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رهبر فرزانه انقالب ضمن هشدار از راهیابی عناصر 

در برخى تبلیغات "شوند:  خودفروخته به مجلس یادآور می

شود که نه فقط رنگ و بوى  هایى دیده مىانتخاباتى شعار

مذهبى ندارد، بلکه ضد مسائل انقالبى و دینى است و این 

خطر است. البته ما به هوشیارى ملت مطمئن هستیم، اما 

این احتمال وجود دارد که یک کسى بتواند با تبلیغات 

مختلف و غبارآلوده کردن فضا به مجلس راه یابد. البته ملت 

یده بیدار است و اگر مشاهده کرد که عنصر آگاه و رنج کش

اى به مجلس راه یافت، او را از مجلس نیز بیرون  وابسته

 .خواهد انداخت

کنندگان بحث تخصص  یکی از نکات مد نظر انتخاب

نمایندگان منتخب و توانایی علمی و عملی آنها در نوع 

ای که  باشد. اما نکته گیرند، می می  مسؤولیتی که برعهده

امام )ره( نیز همواره بر آن تأکید داشتند بحث تعهد  حضرت

در کنار تخصص بود. لذا مقام معظم رهبرى نیز در یکی از 

های خود با اشاره به برخى تبلیغات در مورد اصالت  سخنرانی

کنند:  دادن به تخصص داوطلبان نمایندگى تصریح می

تخصص نیز امرى الزم است و ما امروز متخصص کم "

ما ملت هوشیار ایران باید دقت کند که در میان نداریم، ا

ها را انتخاب کند؛ زیرا دین و  همین متخصصان، متدین

شود و اگر دیندارى نباشد وابستگى  تدین مانع وابستگى مى

 شود.   آسان مى
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