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 رئیــس ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری کشــور گفــت: برگــزاری جشــنواره آســتان بقیــع علیهــم الســام  یــک 
اقــدام نمادیــن درمقابــل تخریــب قبــور ائمــه اطهــار اســت. 

مهنــدس محمــود ایلخــان، رئیــس ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری کشــور در گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس 
دربــاره نحــوه برگــزاری »جشــنواره بقیــع« گفــت: جامعــه مهندســین ایــران اســامی آمــاده بازطراحــی و احــداث حرم هــای جدیــد ائمــه بزرگــوار 

بقیــع هســتند و جشــنواره مــا در واقــع فراخوانــی بــرای دریافــت بهتریــن نقشــه ها و طراحی هــای معمــاران صاحــب صاحیــت و خبــره اســت.
وی دربــاره کیفیــت شــکل گیری ایــن جشــنواره خاطرنشــان کــرد: موضــوع در اتــاق اندیشــه ورز ســازمان مطــرح شــد و آقــای مهنــدس چمــران، 
دکتــر محمدخانــی و دیگــر اعضــای هیــأت اندیشــه ورز بســیج مهندســین بــا پیشــنهاد برگــزاری یــک مســابقه بــرای جمــع آوری بهتریــن طرح هــا 

بــه منظــور بازســازی حــرم ائمــه)ع( موافقــت کردنــد. بــه ایــن ترتیــب »جشــنواره طراحــی معمــاری آســتان مطهــر ائمــه بقیــع « شــکل گرفــت.
برگزاری جشنواره بقیع در مقابل تخریب قبور ائمه اطهار

ــه کــرد: از عمــوم جامعــه مهندســین عمــران و معمــاری کشــور دعــوت می گــردد،  ــگاه اطاع رســانی جشــنواره، اضاف ــه پای ــا اشــاره ب ایلخــان ب
ــه آدرس baqifestival.ir مراجعــه کننــد. ــرای مشــارکت در ایــن مســابقه ب ب

رئیــس ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری کشــور ادامــه داد: »ثبت نــام متقاضیــان در ایــن جشــنواره بــه صــورت گروهــی یــا انفــرادی 
امــکان پذیــر اســت و جوایــزی هــم بــرای طــرح هــای برتــر درنظــر گرفتــه شــده کــه جزییــات بیشــتر در ســایت جشــنواره ذکــر شــده اســت.

ایلخــان دربــاره ترکیــب هیــأت داوران مســابقه نیــز خاطرنشــان کــرد: بــرای داوری آثــار بــه اســاتیدی ماننــد مهنــدس چمران،مهنــدس محمدخانی، 
ــمی  ــیدجواد هاش ــر س ــر و دکت ــن وفامه ــر محس ــدی، دکت ــی خان محم ــر محمدعل ــب زاده، دکت ــن ادی ــر بهم ــره کار، دکت ــد نق ــتاد عبدالحمی اس

فشــارکی زحمــت داده ایــم.«
وی برگــزاری ایــن جشــنواره را بــه عنــوان یــک اقــدام نمادیــن درمقابــل تخریــب قبــور ائمــه اطهــار ارزیابــی کــرد و گفــت: »عــاوه بــر فراخــوان 
بهتریــن طراحی هــای معمــاری، گروهــی دیگــر پیگیری هــای حقوقــی چگونگــی اجــرا را بــا توجــه بــه اســناد و مجوزهــای قانونــی حاکمــان وقــت 

ــد.« ــال می کنن عربســتان، دنب
ثبت نــام جشــنواره طراحــی معمــاری آســتان مطهــر ائمــه بقیــع آغــاز شــده و متقاضیــان تــا ســیزدهم مهرمــاه فرصــت دارنــد آثــار خــود را بــه 

دبیرخانــه جشــنواره ارســال کننــد و آثــار برگزیــده همچنیــن بعــد از اظهارنظــر هیــأت داوران آبــان 1400 معرفــی خواهــد شــد.

 برگــزاری جشــنواره طراحــی معمــاری آســتان 
مطهــر ائمــه بقیــع )علیهــم الســام(

مهندس ایلخان در گفتگو با خبرگزاری فارس مطرح کرد
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مهنــدس صالــح زاده از توزیــع 50 بســته کمــک 
ــر داد. ــه خب ــک مومنان ــش کم ــتی در رزمای معیش

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران 
و معمــاری اســتان آذربایجــان شــرقی، مهنــدس وحیــد صالــح 
ــوالی  ــه س ــخ ب ــیج در پاس ــزاری بس ــا خبرگ ــو ب زاده در گفتگ
ــر اقدامــات حمایتــی ایــن ســازمان در ایــام بیمــاری  مبنــی ب
کرونــا از اقشــار ضعیــف اســتان خاطــر نشــان کــرد: »از ابتــدای همــه گیــری بیمــاری کرونــا، ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان 
آذربایجــان شــرقی بــا همــکاری کانــون هــای خــود در شهرســتان هــا، اقــدام بــه تهیــه و توزیــع اقــام خوراکــی بــرای افــراد آســیب دیــده از ایــن 

بیمــاری بــا اولویــت کارگــران ســاختمانی انجــام داد.«
وی در ادامــه گفــت: »تــا کنــون هــزاران بســته کمــک معیشــتی در سراســر اســتان توزیــع شــده اســت کــه اخیــرا نیــز بیــش از 50 بســته بــه 

همــت کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان اهــر در بیــن کارگــران آســیب دیــده از ایــن بیمــاری توزیــع شــد.«
صالــح زاده در پایــان ســخنان خــود گفــت: »ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان آذر بایجــان شــرقی بــا انجــام پویــش سراســری 
ــده از ایــن بیمــاری منحــوس  ــواده هــای آســیب دی ــر آالم خان ــا در حــد بضاعــت خــود، مرهمــی ب ــواده، تــا ش دارد ت هــر مهنــدس یــک خان

بگــذارد  و ایــن رونــد تــا ریشــه کنــی بیمــار کرونــا ادامــه خواهــد داشــت.«
الزم به ذکر است ارزش ریالی هر کدام از این بسته ها ، 400 هزار تومن عنوان شده است.

ــک  ــش کم ــزاری رزمای برگ
ــر ــتان اه ــه در شهرس مومنان

ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــت س ــه هم ب
معمــاری اســتان آذربایجــان شــرقی انجــام شــد

مهندس اژدری از توزیع  200 بسته کمک معیشتی به مناسبت روز معمار خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمــان، بمناســبت ســوم اردیبهشــت مــاه و روز معمــار، تعــداد 
۲00 بســته کمــک معیشــتی ) شــامل روغــن مایــع ، رب گوجــه فرنگــی ، ماکارونــی ، حبوبــات ، ســویا و... بهمــراه لــوازم بهداشــتی و ضــد عفونــی 
کننــده ( توســط کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان کرمــان بــا همــکاری مهندســین خیــر تهیــه و در بیــن نیازمنــدان )بــا 

اولویــت مناطــق کمتــر توســعه یافتــه و حاشــیه ای( توزیــع گردیــد.

توسط سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان صورت گرفت

توزیــع بســته هــای کمــک معیشــتی توســط کانــون بســیج مهندســین عمران 
و معمــاری شهرســتان کرمــان بمناســبت روز معمار

مهندس نیکو کام از توزیع 770 بسته کمکمعیشتی به افراد آسیب دیده از بیماری کرونا خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان قــم، مهنــدس نیکــو کام در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج بــا 
اشــاره بــه رزمایــش کمــک مومنانــه در ســطح اســتان قــم گفــت: »ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان  770 بســته کمــک 

معیشــتی بــه افــراد آســیب دیــده از بیمــار کرونــا توزیــع کــرد.«
وی همچنین از دیدار با خانواده معظم شهید علیرضا کاظمی به منطور تکریم مقام شامخ شهدا خبر داد.

تهیــه ۷۷۰ بســته کمــک معیشــتی بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضان توســط 
ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان قم
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ــان  ــتان زنج ــاری اس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــئول س مس
ــب گام دوم طــرح شــهید ســلیمانی 200بســته معیشــتی و کارت  گفــت:در قال

ــد. ــع ش ــتان توزی ــتای اس ــد روس ــدان چن ــن نیازمن ــه بی هدی
 بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان زنجــان، 
ــا بیــان اینکــه در راســتای حمایــت از افــراد آســیب دیــده از بیمــاری  مهنــدس برزگــر ب
کرونــا، بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان اقــدام بــه توزیــع بســته های معیشــتی و کارت هــای هدیــه در بیــن تعــدادی از افــراد محــروم 

ــا نمــود. ــروس کرون ــده از شــیوع وی در حمایــت از خانواده هــای آســیب دی

ــط  ــه توس ــک مومنان ــش کم ــرای رزمای اج
ســازمان بســج مهندســین مهندســین عمــران 

و معمــاری اســتان زنجــان

50بسته کمک معیشتی توسط سازمان بسیچ مهندسین عمران و معماری استان یزد توزیع شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان یــزد، تعــداد 50 بســته معیشــتی بــه ارزش تقریبــی 100/000/000 
ــه،  ــا، رب گوج ــکر، خرم ــد، ش ــج، قن ــن، برن ــام )روغ ــامل اق ــه ش ــارم ک ــه چه ــه مرحل ــای مومنان ــک ه ــه کم ــب برنام ــال در قال ــون ری میلی
بیســکوییت، نمــک، ســویا، شــکات، لوبیــا، نخــود، ماکارانــی، عــدس( توســط ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان یــزد بیــن افــراد 

آســیب دیــده از بیمــاری کرونــا توزیــع گردیــد.

برگــزاری رزمایــش کمــک مومنانــه توســط کانــون بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری شهرســتان یــزد

ــازمان  ــط س ــه توس ــک مومنان ــش کم ــام رزمای انج
ــام ــتان ای ــاری اس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس بس
 مهنــدس شــکاری از توزیــع 110 بســته کمــک معیشــتی بیــن اقشــار آســیب پذیــر 

اســتان ایــام خبــر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان ایــام، رحمــت ا.. 
ــه در ســطح ایــن  ــه رزمایــش کمــک مونان ــا اشــاره ب ــا خبرگــزاری بســیج ب شــکاری در گفتگــو ب
اســتان گفــت: »ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان ایــام در مرحلــه دیگــری 
از ایــن رزمایــش اقــدام بــه توزیــع 110 بســته مــواد غذایــی توســط مرکــز نیکــوکاری حــاج قاســم 
ــان  ــب)ع( در می ــی طال ــن اب ــی اب ــن  حضــرت عل ــی الموحدی ســلیمانی  در ســالروز شــهادت مول
ــع 300 پــرس غــذای  ــام نمــود. همچنیــن مهنــدس شــکاری از توزی فقــرا و نیازمنــدان شــهر ای
گــرم  توســط مرکــز نیکــوکاری حــاج قاســم ســلیمانی طبــخ و در میــان ایتــام و فقــرای شــهر ایــام 

توزیــع خبــر داد.«

ــتان  ــاری شهرس ــران  و معم ــین عم ــیج مهندس ــون بس ــط کان ــتی توس ــک معیش ــته کم ــع 10 بس ــی از توزی ــا عل ــدس رض مهن
ــر داد. ــردگان خب ل

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان چهارمحــال بختــاری، مهنــدس رضــا علــی در گفتگــو بــا خبــر گزاری 
بســیج خاطــر نشــان کــرد: »همزمــان بــا شــب شــهادت مــوالی متقیــان حضــرت علــی )ع(و بــه همــت کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
لــردگان و مهندســین نیــک اندیــش ودر غالــب طــرح )هــر مهنــدس یــک خانــواده( تعــداد ده بســته غذایــی بــه ارزش 17میلیون ریــال تهیــه گردید.«

قابل ذکر است این بسته ها بین خانواده های قطع نخاعی و زندانیان شهرستان لردگان توزیع گردید.

توزیــع بســته هــای کمــک معیشــتی توســط کانــون بســیج  مهندســین عمــران 
و معمــاری شهرســتان لــردگان 
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کارگــروه تخصصــی حمــل و نقــل ترافیــک توســط ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمانشــاه برگــزار 
شــد.

مهنــدس شــوهانی در گفتگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری بســیج خاطرنشــان کــرد: » در ایــن جلســه مقــرر گردیــد معاونــت حمــل و نقــل شــهرداری 
نســبت بــه نصــب تابلــو قبــل از هــر ســرعت گیــر اقــدام و در جاهــای کــه احتمــال ســرقت تابلوهــا وجــود دارد از تابلو)نوشــتاری روی آســفالت( 
اســتفاده نمایــد. همچنیــن  شــلوغی و بــی نظمــی کاســبان در خیابــان مــدرس و مشــکاتی کــه کوچــه هــای پلکانــی و بــا شــیب تنــد بــرای تــردد 

بوجــود مــی آورد مــورد بحــث قــرار گرفــت.«
شــوهانی در ادامــه بیــان داشــت: »احــداث دو  پــل هوایــی عابــر پیــاده کــه بدلیــل نوســانات قیمــت توســط پیمانــکار تعطیــل شــده و همچنیــن 
مســیر جایگزیــن کوچــه زارع خیابــان شــریعتی کــه شــیب تنــد دارد و آســفالت نشــده نیــز از مــوارد بررســی شــده در ایــن جلســه بــود. همچنیــن 
تعــداد زیــاد ســرعت گیرهــای در کمربنــدی و راه انــدازی   دوربیــن هــای نصــب شــده  در 60 نقطــه کــه تاکنــون راه انــدازی نشــده اســت نیــز از 

مطالبــات دیگــری بــود کــه  در ایــن جلســه مــورد  بررســی قــرار گرفتنــد.«

برگــزاری کارگــروه تخصصــی حمــل و نقــل و ترافیک توســط ســازمان بســیج 
مهندســین عمــران و معماری اســتان کرمانشــاه

کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســان جیرفــت در اقدامــی تحســین برانگیــز بــه یــاری کشــاورزان منطقــه 
شــتافت.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمــان، کانــون بســیج مهدســین عمــران و معمــاری شهرســتان 
ــن  ــوالت را در بی ــود و محص ــاورزی  نم ــوالت کش ــد محص ــه خری ــدام ب ــاورزان اق ــت از کش ــه منظورحمای ــه و ب ــل توج ــی قاب ــت در اقدام جیرف

نیازمنــدان منطقــه توزیــع کــرد.
مهنــدس اژدری در گفتگــو بــا خبرگــزاری  بســیج بیــان داشــت: » در پــی کاشــت بــی رویــه و بــدون برنامــه ریــزی محصــوالت کشــاورزی )ازقبیــل 
ــان ،  ــی اســتان کرم ــن محصــوالت در شهرســتان هــای جنوب ــروش  ای ــازار جهــت عرضــه و ف ــاز( و اشــباع ب ســیب زمینــی ، گوجه فرنگــی و پی
کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان جیرفــت جهــت حمایــت از کشــاورزان متضــرر ، در پــی اقدامــی بــا همــکاری مهندســین 
عضــو کانــون ، اقــدام بــه خریــد بخشــی از محصــوالت کشــاورزان نمــوده اســت . الزم بذکــر اســت بخشــی از محصــول خریــداری شــده ، بســته 
بنــدی و در بیــن محرومیــن و نیازمنــدان توزیــع گردیــد و بخــش عظیمــی از محصــول بصــورت خــال و چیپــس   بســته بنــدی )بهداشــتی( ، 

جهــت فــروش بــه بــازار عرضــه گردیــد و بــا ایــن اقــدام بــرای چنــد نفــر بصــورت موقــت کارآفرینــی و اشــتغال ایجــاد شــد.«

حمایــت از محصــوالت کشــاورزان جنــوب اســتان کرمــان  توســط کانون بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان جیرفت

در اقدامی تحسین برانگیز انجام شد

مهنــدس اژدری از نشســت فــوری کارگــروه تخصصــی آب و مدیریــت بحــران ســازمان متبــوع خــود بــا توجــه بــه ســیل اخیــر 
در برخــی مناطــق اســتان کرمــان خبــر داد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمــان، در پــی جــاری شــدن ســیل در روســتاهای پشــوئیه و 
اندوهجــرد ، از توابــع بخــش شــهداد کرمــان ، و بــا توجــه  بــه آب گرفتگــی منــازل روســتا و همچنیــن آســیب جــدی بــه تاسیســات خــط انتقــال 
آب روســتا و از بیــن رفتــن قســمتی از لولــه هــای خــط انتقــال و مخــزن آب روســتاها ، جلســه اضطــراری مســئولین کارگــروه مدیریــت بحــران و 

کارگــروه آب ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمــان برگــزار شــد . 
اژدری در تشــریح ایــن جلســات خاطــر نشــان کــرد: »در ایــن جلســه مقــرر گردیــد کــه  اعضــای گــروه هــای جهــادی کانــون شهرســتان کرمــان 
فراخــوان ، و جهــت امدادرســانی بــه منطقــه اعــزام شــوند، همچنیــن  در اســرع وقــت مســئول کارگــروه تخصصــی آب و مســئول ســازمان بســیج 
مهندســین از منطقــه بازدیــد میدانــی بعمــل آورده و مشــکل آبرســانی بــه روســتاها از نزدیــک بررســی و  راهــکار کارشناســی شــده جهــت حــل 

مشــکل ارائــه گــردد.«

برگــزاری جلســه اضطــراری مســئولین  کارگــروه هــای تخصصــی آب و  مدیریــت بحــران 
، ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمــان
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ــر  ــون نف ــرای ۸۰ میلی ــان ب ــورای نگهب ــو ش ــد ۱۲ عض ــرا بای چ
ــد؟ ــم بگیرن تصمی

»چــرا بایــد 12 عضــو شــورای نگهبــان بــرای ۸0 میلیــون نفــر تصمیــم بگیرنــد؟ » ایــن ســوالی اســت کــه بعضــًا پرســیده 
می شــود؛ در ایــن گــزارش بــه ایــن شــبهه پاســخ داده شــده اســت.

بــا گســترش زندگــی اجتماعــی و تشــکیل نظام هــای سیاســی در دنیــا، امــکان تصمیم گیــری افــراد در همــه حــوزه بــرای خودشــان میســر 
نیســت و اداره اکثــر جوامــع از طریــق نظــام نمایندگــی و مدیریتــی صــورت می گیــرد. در نظــام نمایندگــی افــرادی از ســوی ملــت، اداره امــور 
ــد  ــدگان می توانن ــن نماین ــد. ای ــش می برن ــی را پی ــور اجتماع ــط مشــخصی، ام ــد و ضواب ــر اســاس قواع ــد و ب ــده می گیرن ــر عه ــاع را ب اجتم
بصــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از طــرف مــردم انتخــاب شــده باشــند و قواعــد و ضوابطــی کــه بــا عنــوان »قانــون« شــناخته می شــوند 
را اعمــال نماینــد. در حقیقــت افــرادی از جانــب مــردم عهــده دار مســئولیت های اجتماعــی می شــوند و امــور اقتصــادی، فرهنگــی، قضایــی، 
سیاســی، آموزشــی، نظارتــی، امنیتــی و ... را سیاســتگذاری و اجــرا می نماینــد؛ لــذا بدیهــی اســت کــه در یــک نظــام اجتماعــی بــزرگ، بــرای 
انجــام امــور مختلــف همــه مــردم نمی تواننــد در تــک تــک امــور قانــون وضــع کننــد، یــا اجــرای هــرکاری را خودشــان بــه عهــده گیرنــد یــا 

بــر همــه موضوعــات نظــارت نماینــد.
در نظــام جمهــوری اســامی ایــران مــردم بــا رأی بــه قانــون اساســی، شــیوه اداره حکومــت، ســاختار کان و نهاد هــای اساســی آن را معیــن 
کردنــد. بــر همیــن اســاس مســئوالن و مدیــران، وظایــف و اختیــارات خــود را اعمــال می کننــد و تصمیماتــی بــرای کان کشــور می گیرنــد. 
دیگــر اینجــا ایــن شــبهه مطــرح نیســت کــه چــرا مثــا یــک نفــر بــرای ســایرین تصمیــم می گیــرد؛ ایــن شــبهه دربــاره رئیس جمهــور، وزرا، 
ــر  ــر ســایرین اث ــد کــه ب ــان نیــز تصمیماتــی می گیرن ــد مطــرح باشــد؛ چراکــه آن ــداران نیــز می توان نماینــدگان مجلــس، اســتانداران و فرمان
می گــذارد؛ در نتیجــه اینکــه یــک نفــر بــرای دیگــران تصمیــم می گیــرد اشــکالی نــدارد، مهــم ایــن اســت کــه تصمیمــی کــه گرفتــه اســت 
مبتنــی بــر اختیــارات و وظایــف قانونــی او باشــد و مشــروعیت اتخــاذ آن تصمیــم را داشــته اســت یــا خیــر؟ و آیــا توانســته اســت ایــن وظایــف 

قانونــی خــود را بــه خوبــی انجــام دهــد یــا خیــر؟
در ایــران، قانــون اساســی بــا رأی مــردم، نهــادی بــه نــام شــورای نگهبــان را شــکل داده و بــرای عضویــت در آن فرآینــد و ترکیبــی را پیش بینــی 
کــرده و اختیــارات و وظایفــی را بــر شــمرده اســت. پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا شــورای نگهبــان مرکــب از 1۲ نفــر اســت و چــرا 15 نفــر 
نیســت؟ یــا اینکــه چــرا فقــط فقهــا و حقوقدانــان عضــو ایــن نهــاد هســتند؟ و چــرا شــورای نگهبــان مرجــع نظــارت بــر انتخابــات یــا مصوبــات 

اســت و... را بایــد در همیــن قانــون اساســی جســت وجو کــرد.
همان طــور کــه در اصــل 71 قانــون اساســی، اختیــار قانون گــذاری بــه مجلــس ســپرده شــده و ریاســت قــوه مجریــه در اصــل 113 برعهــده 
ــر  ــون اساســی ذک ــز در اصــول 4، ۹1، ۹4، ۹6، ۹۸ و ۹۹ قان ــان نی ــارات شــورای نگهب ــف و اختی ــور گذاشــته شــده اســت؛ وظای رئیس جمه
شــده اســت. پــس پاســخ ایــن پرســش را کــه چــرا شــورای نگهبــان ایــن وظایــف را برعهــده دارد، بایــد در قانــون جســت وجو کــرد. اگــر زمانــی 
قانــون بــه نحــوی اصــاح شــد کــه ایــن وظیفــه برعهــده دســتگاه دیگــری گذاشــته شــد، مســئله ای نیســت، از آن بــه بعــد بایــد همان دســتگاه 
ایــن وظیفــه را انجــام دهــد؛ امــا تــا زمانــی کــه قانــون ایــن مســئله را بــر عهــده شــورای نگهبــان قــرار داده اســت، نبایــد انتظــار داشــت ایــن 

وظیفــه و تکلیــف قانونــی رهــا شــود و انجــام نشــود.
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معیارهای انتخاب اصلح از منظر امام خامنه ای)مدظله(
شــرکت مــردم در انتخابــات در نظــام 
ــردم  ــق م ــه ح ــر اینک ــاوه ب ــامی، ع اس
از جهــت مشــارکت در تعییــن سرنوشــت 
نیــز  الهــی  تکلیفــی  اســت،  خویــش 
محســوب می شــود؛ چــه آنکــه در منطــق 
ــوم  ــف« دو مفه ــق« و »تکلی ــام، »ح اس
متضایــف انــد، بدیــن معنــی کــه هــر جــا 
حّقــی بــرای کســی وجــود دارد، تکلیفــی 
نیــز بــر عهــدة صاحــب حــق وجــود 

ــت. ــد داش خواه
ــبت  ــردم نس ــف م ــش اول( وظای بخ
ــح در  ــای صحی ــت معیاره ــه رعای ب

ــات انتخاب
دوســتی،  روابــط  نــدادن  دخالــت   .1

انتخــاب در  طایفه ــای  و  فامیلــی 
»مــردم وظیفــه دارنــد بــه ماک هــای 
ــد؛  ــگاه کنن ــی ن ــرعی و انقاب ــی و ش دین
بــه روابــط قــوم و خویشــی و ایــل و 
طایفه ــای و ایــن طــور چیزهــا نــگاه 
ــا  ــی ب ــه کس ــاً چ ــد واقع ــد. ببینن نکنن
ــب تر و  ــی، مناس ــی و انقاب ــای اله معیاره
ــد و  ــر اســت، او را برگزینن ــه آن نزدیک ت ب
بــا شــور و شــوق بــه عنــوان یــک وظیفــه 
در ایــن کار دخالــت کننــد ... کســانی کــه 
زبــان گویایــی دارنــد، قلــم توانایــی دارنــد 
و آبرویــی پیــش مــردم دارنــد ... مــردم را 
توجیــه و تشــویق کننــد و آدم هــای خــوب 
ــی  ــد. در معرف ــی نماین ــا معرف ــه آنه را ب
بایــد ماحظــه  نمایندگــی  نامزدهــای 
کننــد کــه هیــچ رابطه ــای را غیــر از 
ــرعی  ــه ش ــی و وظیف ــی و اله ــه دین رابط

دخالــت ندهنــد. فــان کــس بــا مــا رفیــق اســت، فــان کــس بــا مــا دوســت اســت، فــان کــس فایده ــای بــه مــا مــی رســاند؛ ابــداً ایــن 
ــد.«]4[ ــر نگیرن ــا را در نظ چیزه

۲. دخالت ندادن هر گونه ماحظه ناصحیح و رودربایستی
ــه خاطــر بســپارد کــه وقتــی خواســت آن اســم را در برگــه رأی  ــن اســت کــه[ ... رأی دهنــده، اســم کســی را ب ــا ]ای »توصیــه همیشــگی م
بنویســد، قصــد قربــت کنــد. واقعــاً قصــد انتخــاب کســی را داشــته باشــد کــه بشــود او را بــرای خــدا و دیــن بــه مجلــس فرســتاد. ایــن مســئله 
ــد. بایــد ببیننــد کــه خــدای متعــال را چــه کاری راضــی  اهمیــت دارد. در ایــن جــا دیگــر ماحظــات و رودربایســتی ها را بایــد کنــار بگذارن

می کنــد. چــون مجلــس مهــم اســت و مســئله مجلــس، مســئله کوچکــی نیســت؛ سرنوشــت ملــت اســت.«]5[

منابع:
]1[. بیانات در دیدار کارگزاران حج- 137۸/11/۲6

]۲[. بیانات در دیدار با روحانیان و مبلّغان اعزامی در آستانه ماه محّرم الحرام- 1376/0۲/13
]3[. بیانات در دیدار خانواده های معّظم اسرا و مفقودان جنگ تحمیلی- 1376/0۲/31

]4[. بیانات در دیدار اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان- 1374/11/14
]5[. مصاحبه در مراسم رأی گیری دومین مرحله از پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسامی- 1375/01/31
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بخش دوم( معیارهای کاندیداهای اصلح
الف( معیارهای ایجابی

1. تدیّن و اعتقاد نظری و عملی به اسام، انقاب، قانون اساسی و خّط امام
»انتخــاب صالــح - در درجــه اّول- یعنــی انتخــاب نماینــده متدیـّـن. بــرای نماینــده، آگاهــی سیاســی الزم اســت؛ جــرأت و جســارت در برخــورد بــا 
مســائل الزم اســت؛ آگاهــی از مســائل کشــور الزم اســت؛ آگاهــی از مســائل جهــان الزم اســت. همــه اینهــا الزم اســت. لکــن رکــن اصلــی، تدیـّـن 
اســت؛ یعنــی اعتقــاد بــه اســام و بــه اصــول و پایــه هــای دینــی و عامــل بــودن بــه اینهــا. ایــن، اســاس قضیــه اســت. نماینده ــای کــه متدیّــن 
ــت نخواهــد کــرد؛ کار خــاف نخواهــد کــرد؛ حتــی کوتاهــی و سســتی نخواهــد کــرد. نماینــده  ــان جمــع اســت کــه خیان باشــد، شــما خاطرت
متدیّــن، هــر یــک ســاعتی را کــه بخواهــد غیبــت کنــد و در مجلــس نباشــد، احســاس می کنــد ایــن خــاف شــرع اســت و چــون متدیّــن اســت، 
ــن،  ــده متدیّ ــد. نماین ــن ســخن ناحــق، اســتفاده نمی کن ــرای گفت ــس ب ــون مجل ــن، ازتریب ــده متدیّ ــد. نماین ــن خــاف شــرع را انجــام نمی ده ای
مصالــح انقــاب و کشــور را بــر مســائل شــخصی یــا گروهــی، مقــدّم می دانــد. تدیـّـن، ایــن خصوصیــات و ایــن خــواص مهــم را دارد. اگــر ایــن شــرط 

را بتوانیــد تأمیــن کنیــد و نماینــده متدیّــن را ان شــاء اهلل پیــدا و انتخــاب کنیــد، آن جهــات بعــدی قابــل تأمین تــر اســت.«]6[
ــن اســت کــه  ــن باشــد. نماینده ــای متدیّ ــم عــرض کنــم مهم تــر از همــه این هــا- ایــن اســت کــه متدیّ ــر همــه این هــا - و شــاید بتوان »عــاوه ب
ــای  ــه بخواهــد کار نکرده  ــد. آن کــس ک ــد، نفهمیدن ــد؛ نفهمیدن ــد، فهمیدن ــردم فهمیدن ــد؛ م ــی می کن ــد. نیّتــش را خدای ــردم کار می کن ــرای م ب
ــم  ــد، در تنظی ــس می زن ََ ــد، نَف ــان می کَنَ ــد، ج ــردم کار می کن ــرای م ــن اســت، ب ــه متدیّ ــای ک ــن نیســت. نماینده  ــد، متدیّ ــردم بکش ــه رخ م را ب
ــد.  ــد، نفهمی ــد؛ نفهمی ــد، فهمی ــد. کســی فهمی ــاش می کن ــرای حضــور در کمیســیون ها ت ــت مجلــس و کمیســیون ها و ب ــن، در حفــظ اکثری قوانی
ــن و معتقــد بــه انقــاب، معتقــد و پایبنــد بــه اصــول  ــن نماینــده اســت؛ نماینــدة متدیّ اهمیــت نمی دهــد. می خواهــد کار کنــد. ایــن، فایــدة تدیّ

انقــاب.«]7[
»کسی که می آید به مجلس، باید باتقوا باشد. اّولین شرط تقواست: )اّن اکرمکم عنداهلّل اتقاکم(.«]۸[

ــر  ــی کشــور اســت. اگ ــاد قانون ــن نه ــترین و مؤثّرتری ــاری، حسّاس  ــه اعتب ــس شــورای اســامی، ب ــم اســت. مجل ــس شــورای اســامی، مه »مجل
ــم  ــش مه ــن کشــور برای ــح ای ــه مصال ــد ک ــدا کن ــس راه پی ــه مجل ــون اساســی ب ــه قان ــاد ب ــاب و کشــور و بی اعتق ــه انق ــه ب ــای بی عاق نماینده 
ــه  ــد و در روزنامه هــا و مجــّات وابســته ب ــق بگوی ــی تملّ ــش بخواهــد کــه از اســتکبار جهان ــی را نفهمــد، دل نباشــد؛ دشــمنی های اســتکبار جهان
صهیونیســت ها اســمش را درشــت بنویســند و بگوینــد فانــی بــا سیاســت نظــام جمهــوری اســامی مخالفــت کــرد؛ چنیــن نماینده ــای مجلــس 

ــورد.«]۹[ ــه درد نمی خ ــس ب ــد؛ پ ــراب می کن ــم خ ــور را ه ــد، کش ــراب می کن ــت را خ ــد، مل ــراب می کن را خ
»ببینیــد و بفهمیــد چــه کســی را بــه مجلــس می فرســتید. آن کســی کــه بــه عنــوان وکیــل ایــن ملــت انقابــی و مؤمــن و شــجاع بــه مجلــس 
می ــرود، بایــد انقابــی و مؤمــن و شــجاع باشــد. اگــر نگوییــم شــجاع ترین و مؤمن تریــن و انقابی تریــن؛ الاقــل در ســطح ایــن تــوده عظیــم مــردم 
ــرای  ــد و ب ــول نمی کن ــامی را قب ــرّرات اس ــندد و مق ــام را نمی پس ــه اس ــی ک ــد. آن کس ــد، باش ــان می دهن ــش نش ــود درخش ــه از خ ــه این گون ک
خاطــر دل بیگانــگان و خوشــامد دیگــران، بــه انقــاب و ارزش ــهای انقابــی اهانــت مــی کنــد و یــا بــه خاطــر تــرس از دیگــران، بــه جــای ایــن کــه 
بــه ملــت گرایــش نشــان دهــد، بــه دشــمن گرایــش نشــان می دهــد و آن کســی کــه تقــوای الزم را نــدارد و اهــل معنویـّـات نیســت و اهــل دنیاســت 
ــق و شایســته ایــن کار نیســت. دنبــال آدم هــای مؤمــن و  ــن مســئولیت را می خواهــد، او الی ــام و نشــان و اســتفاده شــخصی ، ای ــرای ن و فقــط ب
شــجاع و انقابــی و کســانی کــه بتواننــد قــدرت ایــن ملــت را -کــه در ســایه ارزش ــهای انقابــی اســت- حفــظ کننــد، باشــید. کســانی کــه وقتــی 
ــه عنــوان  ــد و نطقــی می کننــد، همــه در ایــن جهــت باشــد. ایــن طــور آدمــی، شایســته آن اســت کــه ب ــد و موضعــی می گیرن قوانینــی می گذارن
وکیــل ایــن ملــت، بــه مجلــس شــورای اســامی بــرود؛ آن کســی کــه بفهمــد امــام چــه مــی گفــت، چــه می خواســت و چــرا می خروشــید. وکیــل 
آینــده مجلــس، بایــد دنبــال راه امــام و در خــطّ او باشــد ... خــطّ امــام و ارزش ــها و وصیّت نامــه او را فرامــوش نکنیــد. آنچــه را کــه ایــن ارزش ــها بــه 
شــما می آمــوزد، آنهــا را در آدمــی ســراغ کنیــد و وقتــی پیــدا کردیــد؛ قربــة الــی اهلّل و محــض رضــای خــدا، نــام او را در صنــدوق رأی بیندازیــد. 

ایــن، مجلــس شــورای اســامی الیــق شــما و ایــن ملــت می شــود. کار را ایــن طــور دنبــال کنیــد.«]10[
»نماینــده بایــد متدیّــن باشــد؛ انســان های متدیّــن مــی تواننــد مــورد اعتمــاد قــرار گیرنــد. نماینــده بایــد انقابــی باشــد؛ روحیــه و نشــاط و امیــد 

و قــوّت و روحیــه انقابــی در او وجــود داشــته باشــد تــا بتوانــد راه هایــی را کــه بــه نظــر بن بســت می رســد، بشــکافد و پیــش بــرود.«]11[
»کارآمــدی تنهــا هــم کافــی نیســت؛ بایــد متدیّــن هــم باشــد. آدم متدیّــن، احتمــال خیانتــش کــم اســت. آن متدیّن هایــی کــه یــک وقــت دچــار 
لغــزش مــی شــوند، اوّل تقــوای خودشــان را از دســت می دهنــد؛ بعــد ایــن لغــزش بــه ســراغ آنهــا می آیــد. پــس، بایــد متدیـّـن و باتقــوا هــم باشــند 

تــا بتوانیــد بــرای کارهــای ایــن کشــور بــه آنهــا اعتمــاد کنیــد.«]1۲[
منابع:

]6[. مصاحبه رادیو- تلویزیونی در پایان بازدید از پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران- 1371/0۲/17
]7[. بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران- 1371/01/07
]۸[. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم قم- 13۸۲/10/1۸

]۹[. بیانات در خطبه های نماز جمعه )1۹ رمضان 1416(- 1374/11/۲0
]10[. بیانات در دیدار پرسنل و فرماندهان ارتش- 1375/01/۲۸

]11[. بیانات در اجتماع بزرگ مردم قزوین- 13۸۲/0۹/۲5

معیارهای انتخاب اصلح از منظر امام خامنه ای)مدظله( / بخش دوم
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آیا در کشورهای دارای نظام دموکراتیک، نهاد مشابه شورای نگهبان وجود دارد؟
سیسـتم نظـارت بـر انتخابات در دیگـر کشـورها، دائر بر مـدار نظارت 
اسـتصوابی اسـت؛ نظارتـی کـه می توانـد علی رغـم رأی قاطـع مردم 
بـه نماینـدگان، بنـا بـه ماحظـه هایـی بـا عـدم صـدور اعتبارنامه به 
نمایندةمنتخـب و یـا ابطال نمایندگـی وی و حتی ابطـال انتخابات به 

تصمیـم گیـری در انتخابات مبـادرت ورزد:
- استصوابی بودن نظارت:

اصل 5۹ قانون اساسی 1۹5۸م. فرانسه بدین شرح است:
 Le Conseil Constitutionnel statue،en Cas de  «
 Contestation،Sur La r’egularite’ de Le’lection des

« de’pute’s et des Se’nateurs

مطابـق ایـن اصل، شـورای قانون اساسـی در صـورت درگیری بر سـر 
مطابقـت انتخـاب نمایندگان و سـناتورها با قانـون، تصمیم گیری می 
کنـد. قانـون اساسـی ایـاالت متحـده آمریکا نیـز در بنـد 5 اصل خود 
می گوید: »هر یک از مجلسـین داور انتخابات، نتایج آن و خصوصیات 

اعضـای مربـوط به خود می باشـند،
 Each hose Shall be the Judge of the«
 electin،returns،and qualifications of Its own

»… ،members
بـا دقـت نظـر در عبـارات اصل 5۹ قانون اساسـی فرانسـه، به خصوص کلمـة»statue« که مصـدر آن »statuer« به معنای »امر کـردن، فرمـان دادن، رأی دادن، با قدرت و 
تسـلط انجام دادن و فرمودن« می باشـد. چنین اسـتنباط می شـود که شـورای قانون اساسـی در تطبیق انتخابات با قانون، نظارتی فراتر از نظارت یک ناظر اطاعی دارد. در 
ایـن جـا امـر در مقـام یـک آمـر فرمان می دهـد و تصمیم گیری می نمایـد. در بند 5 اصل اول قانون اساسـی آمریکا، کلمة»Judge« اسـتفاده شـده و این لغـت در اصطاح 
حقوقـی بـه معنـای »قضـاوت و داوری کـردن« اسـت. از منظـر حقوقی یکی از خصایـص و ویژگی های تصمیم هایی که توسـط قاضی یا داور اتخاذ می شـود، الـزام آور بودن 

و آمریت داشـتن آن هاست.
از این رو مجلسـین ایاالت متحده )نمایندگان و سـنا( داور انتخابات، نتایج آن، خصوصیات اعضا و صاحیت نمایندگان هسـتند و از این حیث دارای نظارتی اسـتصوابی می 
باشـند. چـرا کـه اگـر غیـر از این بود، اسـتعمال الفاظی چـون »Judge« و »statue« بی مـورد و نابه جا می نمود و ضرورتی در اسـتفاده از آن ها نبـود. حال آن که کامل 

ترین نوع نظارت، نظارت »اسـتصوابی« اسـت.
مضمون اصل ۹۹ قانون اساسـی ایران نیز شـبیه اصل 5۹ قانون اساسـی فرانسـه می باشـد و تنها مرجع نظارت، متفاوت اسـت. بنابراین از لحاظ تطبیقی در تفسـیر اصل ۹۹ 
مـی تـوان بـه قانون اساسـی فرانسـه رجوع نمـود و منظور از ماهیت اسـتصوابی این نظـارت را بهتر فهمیـد. ]۲6[هم چنین طبق اصل 64 قانون اساسـی نـروژ، به نمایندگان 

منتخـب، اعتبارنامـه اعطـا خواهد شـد که توسـط مجلس مورد بررسـی و تصویب قـرار خواهد گرفت. عبـارت »تصویب« به طور صریـح بر نظارت اسـتصوابی داللت دارد.
از ویژگـی هـای نظـارت بـر انتخابـات در دیگـر کشـورها همانند نظارت شـورای نگهبان، فراگیر بـودن نظارت اسـت. یعنی این نظارت شـامل تمامی مراحل جریـان انتخابات 
می باشـد. با اسـتناد به اصل 5۸ قانون اساسـی فرانسـه، »شـورای قانون اساسـی نظارت بر صحت انتخابات، رسـیدگی به اعتراض ها و اعام نتایج انتخابات را بر عهده دارد. 

بنابرایـن، ایـن نظارت در برگیرندةتمـام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها اسـت. «
- قدرت ابطال نمایندگی یا ابطال انتخابات

بـا توجـه بـه مـواد قانون اساسـی کشـورهای دیگر نیـز به راحتی می توان اسـتنتاج نمود کـه وظیفةنهاد نظارتی بر انتخابات در آن کشـورها نیز یک نظارت اسـتصوابی اسـت 
کـه مـی توانـد در نهایـت نمایندگـی و یـا جریان انتخابات را باطـل اعام نماید. به عنوان نمونه، اصل 47 قانون اساسـی رومانی آشـکارا بیان می دارد که مجمـع بزرگ ملی در 
صحـت یـا عـدم صحـت انتخـاب هر نماینده صاحیت داشـته و نسـبت به صحت یا ابطـال انتخاب وی تصمیم مـی گیرد. بی تردید ایـن نص قانونی بر نظارت اسـتصوابی که 
قدرت ابطال انتخابات را دارد، تأکید می نماید. هم چنین اصل 5۹ قانون اساسـی فرانسـه اعام می دارد، شـورا پس از بررسـی و رسـیدگی می تواند بر حسـب مورد شـکایت 
را رد کنـد؛ انتخابـات را باطـل نمایـد و یـا ایـن کـه نتایـج اعام شـده را اصاح کند. در این راسـتا اصـل 55 قانون اساسـی ژاپن نیز تصریـح دارد: »قضـاوت در مورد صاحیت 

اعضـای هر یـک از مجالس به عهدةهمان مجلـس خواهد بود.
محـروم کـردن هـر یـک از نماینـدگان از سـمت نمایندگـی، باید به تصویب حداکثر دو سـوم از نمایندگان حاضر در جلسـه برسـد. « از ایـن رو نهاد نظارتـی در ژاپن که خود 
مجلـس اسـت مـی توانـد بـا وجـود رأی مـردم به نماینـده ای وی را از این سـمت محـروم نماید. افـزون بر ایـن از مهم ترین اختیـارات مجلس عـوام کانادا نیز مـواردی چون 
تأییـد اعتبارنامةنماینـدگان و برکنـاری آن هـا مـی باشـد. هـم چنین طبـق اصل 6۲ قانون اساسـی سـوریه، دادگاه عالی قانون اساسـی مـی تواند صحت انتخابـات مربوط به 

نماینده ای را مخدوش سـازد.
- عدم پاسخ گویی مرجع نظارتی به هیچ نهادی در مورد تصمیم اتخاذی

از جملـه نتایـج نظـارت اسـتصوابی، عـدم الـزام به پاسـخ گویـی به نهادهای دولتی و نیز مردم اسـت. قانون اساسـی کشـورها آشـکارا به این اصل اساسـی تأکیـد دارد. مطابق 
مـادة7۹ قانـون اساسـی ترکیـه »انتخابـات تحـت ادارةعمومـی و نظـارت ارگان هـای قضایـی انجام می شـوند. هیـچ اعتراضی از سـوی هیچ مقامـی به تصمیم شـورای عالی 

انتخابات وارد نیسـت. «
- عام و فراگیر بودن نظارت )از ابتدای انتخابات تا پایان آن(

از دیگر ویژگی های نظارت بر انتخابات در دیگر کشـورها همانند نظارت شـورای نگهبان، فراگیر بودن نظارت اسـت. یعنی این نظارت شـامل تمامی مراحل جریان انتخابات 
می باشـد. با اسـتناد به اصل 5۸ قانون اساسـی فرانسـه، »شـورای قانون اساسـی نظارت بر صحت انتخابات، رسـیدگی به اعتراض ها و اعام نتایج انتخابات را بر عهده دارد. 
بنابرایـن، ایـن نظـارت در برگیرندةتمـام مراحـل انتخابـات از ابتـدا تـا انتها اسـت و اقدام بـه آن نیاز به طرح شـکایت از طرف افـراد ذی نفع نـدارد، هر چند کـه از این رهگذر 
نیـز شـورا مـی توانـد در موضـوع وارد شـود. « هم چنین مادة7۹ قانون اساسـی ترکیـه تصریح دارد که شـورای عالی انتخابات تمامـی اقدام های اجرایـی را به منظور تضمین 
برگـزاری مناسـب و منظـم انتخابـات از آغـاز تـا پایـان به انجام رسـانده، تحقیق و تصمیم دربارةشـکایت های رسـیده در مورد تخلف های قبـل و بعـد از رأی گیری و تعیین 

انتخابـات مجـدد اعضای مجلس اعـای ملی ترکیه را اتخـاذ می نماید. 
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ــرای جلوگیــری  ــر ب ــی مؤث نظــارت اســتصوابی یــک نظــارت قانون
از انجــام تخلفــات و تضمیــن ســامت اقدامــات اســت. ایــن 
ــیاری از  ــت و در بس ــان نیس ــورای نگهب ــص ش ــارت مخت ــوع نظ ن
ــی آن را  ــتگاه های نظارت ــا دس ــران ی ــز ناظ ــر نی ــای دیگ عرصه ه
اعمــال می کننــد؛ بــرای نمونــه آنجایــی کــه پلیــس بــه خــودروی 
ــد،  ــون می کن ــال قان ــد و او را اعم ــف می ده ــتور توق ــف دس متخل
ــازی  ــد و ب ــوت می زن ــال س ــابقات فوتب ــه داور در مس ــی ک آنجای
ــه  ــان را جریم ــز بازیکن ــا کارت زرد و قرم ــد و ب ــف می کن را متوق
می کنــد، آنجایــی کــه اداره تعزیــرات بــر فعالیــت اصنــاف نظــارت 
می کنــد و واحــد صنفــی متخلــف را جریمــه یــا پلمــپ می کنــد، 
ــی« انجــام می شــود و  ــر قانون ــوارد »نظــارت مؤث ــن م در همــه ای
ناظــر بــرای جلوگیــری از تکــرار یــا اســتمرار تخلــف، ابــزار نظارتــی 
را در اختیــار دارد. دربــاره نظــارت بــر مصوبــات مجلــس نیــز اصــل 
۹4 قانــون اساســی ایــن اختیــار را بــه شــورای نگهبــان داده اســت 
ــس  ــه مجل ــاح ب ــرای اص ــه را ب ــرت، مصوب ــدم مغای ــر ع ــه ب ک
بازگردانــد. درخصــوص نظــارت بــر انتخابــات نیــز اصــل ۹۹ قانــون 
اساســی وظیفــه نظــارت بــر انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری، 
ــت و  ــرار داده اس ــان ق ــورای نگهب ــده ش ــط برعه ــی را فق ــی و همه پرس ــه آرای  عموم ــه ب ــامی و مراجع ــورای اس ــس ش ــت جمهوری، مجل ریاس
مســئولیت نظــارت بــر انتخابــات را بــه هیــچ نهــاد دیگــری نســپرده اســت. حتــی در قانــون نیامــده اســت در تخلفــات احتمالــی انتخابــات برویــد و 
بــه قــوه قضائیــه یــا مرجــع دیگــر شــکایت کنیــد. آیــا شــورای نگهبــان کــه وظیفــه تضمیــن ســامت انتخابــات را برعهــده دارد، می توانــد صرفــاً 
ناظــر تخلفــات احتمالــی باشــد و بــا آنهــا برخــورد نکنــد؟ از طــرف دیگــر در تمــام قوانیــن انتخاباتــی، از جملــه قانــون انتخابــات مجلــس شــورای 
اســامی، قانــون انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری، قانــون انتخابــات ریاســت جمهوری و قانــون همه پرســی، جزئیــات ایــن نظــارت بیــان شــده 

اســت و در همــه ایــن قوانیــن مجــدداً تصریــح شــده کــه نظــارت بــر انتخابــات بــر عهــده شــورای نگهبــان اســت.
ــه  ــر ب ــت و منحص ــته اس ــود داش ــامی وج ــورای اس ــس ش ــات مجل ــن دوره انتخاب ــز از اولی ــتصوابی( نی ــارت اس ــر )نظ ــارت مؤث ــن روش نظ ای
انتخابات هــای ادوار اخیــر نیســت. از همــان ابتــدا شــورای نگهبــان اختیــار رد کاندیداهــای فاقــد صاحیــت و ابطــال انتخابــات در صــورت احــراز 

ــه دارد. ــز ادام ــون نی ــی تاکن ــار قانون ــن اختی ــت و ای ــرده اس ــال می ک ــته و آن را اعم ــیع را داش ــف وس تخل

نظارت استصوابی چیست و بر چه مبنایی صورت
 می گیرد؟

برای عضویت در کانال رسمی سازمان اسکن کنید برای بازدید از سایت رسمی سازمان اسکن کنید

ــی  ــه الکترونیک ماهنام
بســیج  ســازمان 
و  عمــران  مهندســین 

ی  ر معمــا

شماره بیست ویکم
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