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پيام آدينه 146  سال چهارم  تحليلي، اطالع رساني، آموزشي

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

همدان پيام: مسئوليت انسان نسبت به سرنوشت خود 
و جامعه از ارزش هاى مسلم دين اسالم مى باشد و به 
ــده است؛ بنابراين  اين امر در آيات و روايات تأكيد ش
مشاركت افراد در تصميمات سياستگذارى، اداره امور 
اجتماع و تعيين كارگزاران از حقوق و مسئوليت هاى 

اوليه هر مسلمانى به حساب مى آيد.
ــالمى داراى توانايى  ــه اس ــراد در جامع ــن رو اف از اي
ــت جمعى خويش بوده و  ــبت به سرنوش انتخاب نس
آزادى سياسى مولود اختيارى است كه خداوند ارزانى 
ــالمى كه به رهبرى حضرت  داشته است. انقالب اس
ــتيبانى مردم به پيروزى رسيد  امام خمينى(ره) و پش
و زمينه مشاركت امت و اداره امور كشور را متكى به 
ــى مردم كرد و به همين جهت جمهورى  آراي عموم
اسالمى ايران در همه پرسى 12 فروردين 1358 (ه. 

ش) به تأييد ملت هميشه در صحنه ايران رسيد.
ــى جمهورى  ــم قانون اساس ــاه و شش ــل پنج در اص

اسالمى ايران چنين آمده است:
ــان از آن خداست و  «حاكميت مطلق بر جهان و انس
ــان را بر سرنوشت اجتماعى حاكم ساخته  هم او انس
ــت. هيچ كسي نمى تواند اين حق الهى را از انسان  اس
ــلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص  س
قرار دهد و ملت اين حق خدادادى را از طرقى كه در 

اصول بعد مى آيد اعمال مى كند.» 
ــن مى فرمايد:  ــن مورد چني ــام (ره) در اي حضرت ام
ــاج به قيم ندارند  ــردم در انتخابات آزادند و احتي «م
ــق تحميل فرد يا  ــته اى ح ــچ فرد يا گروه و دس و هي
ــالمى ايران كه  ــرادى را به مردم ندارند. جامعه اس اف
ــالمى  ــى خود جمهورى اس ــد سياس با درايت و رش
ــن خدا را  ــت قواني ــاى واالى آن و حاكمي و ارزش ه
ــد و به اين بيعت و اين پيمان بزرگ وفادار  پذيرفته ان

مانده اند.» 
ــالمى و نقش  ــوراى اس ــت و جايگاه مجلس ش اهمي
حضور مردم در صحنه بر همه روشن است. هر چه از 
عمر پر بركت جمهورى اسالمى ايران مى گذرد، مردم 
ــه اهميت حضور و  ــالمى ب متعهد و انقالبى ايران اس
ــى صحنه هاى  ــود در تمام ــن كننده خ ــش تعيي نق
ــوند و راز دوام و بقاي انقالب  ــر مى ش انقالب، آگاه ت

خود را بهتر در مى يابند.
ــوم  ــالمى تاكنون يكى از اهداف ش از آغاز انقالب اس
استكبار جهانى دوركردن مردم از صحنه هاى انقالب 
بوده و به انواع ترفندها متوسل شده اند، ولى به لطف 
ــريف و سرافراز ايران با حضور عظيم  خداوند ملت ش
ــون انقالب اين حقيقت را  خود در صحنه هاى گوناگ
ــجام آنان  ــانيده اند كه از وحدت و انس ــه اثبات رس ب
ــزدوران آنان تا ابد  ــتكبار و م ــده و اس چيزى كم نش
ــتن اتحاد و يكپارچگى ملت ما را به  ــرت گسس حس

گور خواهند برد.
حضرت امام (ره) ضمن اشاره به وضعيت مجلس قبل 
ــالمى به اهميت مجلس شوراى اسالمى  از انقالب اس
ــالم  و نقش مردم چنين مى فرمايد: «ما ديديم كه اس
ــم انگيزى از  ــيار غ ــران چه صدمات بس ــور اي و كش
ــوراى غير صالح و منحرف بعد از مشروطه  مجلس ش
ــوى و از هر زمان بدتر و  ــا عصر رژيم جنايتكار پهل ت
خطرناكتر در اين رژيم تحميلى فاسد (پهلوى) خورد 
ــا از اين  ــارت هاى جان فرس ــا و خس ــه مصيبت ه چ
جنايتكاران بى ارزش و نوكرمآب به كشور و ملت وارد 
ــروطه هيچگاه به قانون اساسى عمل  شد. بعد از مش
ــروردگار و همت ملت  ــه با عنايت پ ــده، اكنون ك نش
ــان سرنوشت كشور به دست مردم افتاده و  عظيم الش
وكال از خود مردم و با انتخاب خودشان بدون دخالت 
ــوراى اسالمى  دولت و خان هاى واليات به مجلس ش
ــالم و  ــت كه با تعهد آنها به اس راه يافتند و اميد اس

مصالح كشور از هر انحراف جلوگيرى بشود.»
ــه آن مطلب مى فرمايد: «اكنون  حضرت امام در ادام
ــاى آزاد براى  ــدا... موانع رفع گرديده و فض كه بحم
ــت. هيچ عذرى  ــت همه طبقات پيش آمده اس دخال
باقى نمانده و از گناهان بزرگ نابخشودنى، مسامحه 
ــي به مقدار توانش  ــت. هر كس ــلمين اس در امر مس
ــالم و  ــت در خدمت اس ــوذش الزم اس ــه نف و حيط
ــتگان استعمار  ــد و با جديت از نفوذ وابس ميهن باش
ــالم جلوگيرى نمايند  و منحرفان از مكتب بزرگ اس

ــورهاى ابرقدرت  ــالم و كش و بدانند كه مخالفان اس
ــج و ظرافت در  ــتند با تدري چپاولگر بين المللى هس
ــور ما و كشورهاى اسالمى رخنه و با دست افراد  كش
ــورها را به دام استثمار مى كشانند  خود ملت ها، كش
بايد با هوشيارى مراقب باشيد و با احساس اولين قدم 

نفوذى به مقابله برخيزيد و به آنها مهلت ندهيد.» 
ــت جامعه خويش  ــردم در سرنوش ــن همه م بنابراي
ــى  ــذر و بهانه اى از كس ــتند و هيچ ع ــئول هس مس
ــت اداره امور  ــبت به سرنوش ــت كه نس پذيرفته نيس
ــد و بى تفاوت بودن و  ــالمى بى تفاوت باش جامعه اس
ــت اداره امور جامعه از  كناره گيرى نسبت به سرنوش
گناهان كبيره محسوب مى شود. پس همه مردم بايد 
ــور جامعه بدانند  ــهيم در اداره ام خود را دخيل و س
ــبت به  ــي به هر اندازه اى كه توان دارد نس و هر كس
ــالمى تالش نمايد و حضور تك  سرنوشت جامعه اس
ــى و اجتماعى جامعه  تك مردم در صحنه هاى سياس
اسالمى به عنوان يك وظيفه شرعى، عقلى و سياسى 
ــيم كه حضور گسترده مردم  مى باشد و مطمئن باش
ــمن را نااميد و انقالب را  در صحنه هاى مختلف، دش

بيمه مى كند.
ــردم در انتخابات از ديدگاه امام  1) وظيفه و نقش م

خمينى (ره):
ــام (ره) جايگاه و نقش مردم در  از ديدگاه حضرت ام
ــى، حساس و تعيين كننده است. در  انتخابات، اساس
ــت  ــبت به انتخابات را به فهرس زير وظايف مردم نس

ذكر مى كنيم:
الف- شركت فعاالنه در انتخابات

ــركت در  ــام (ره) همه آحاد ملت را به ش ــرت ام حض
انتخابات فرا مى خوانند:

ــت كه در تمامى  ــريف آن اس «وصيت من به ملت ش
انتخابات چه انتخابات رئيس جمهور و چه نمايندگان 
ــند و  ــالمى و . . . در صحنه باش ــوراى اس مجلس ش
ــخاصى را كه انتخاب مى كنند روى ضوابطى باشد  اش
ــردم، از مراجع و  ــود. عدم دخالت م كه اعتبار مى ش
ــاورز و كارگر و  ــزرگ تا طبقه بازارى و كش علماي ب
كارمند، همه و همه مسئول سرنوشت كشور و اسالم 
ــل هاى  ــل حاضر و چه در نس ــند، چه در نس مى باش
ــا كه در بعضى مقاطع حضور نداشتن  آينده و چه بس
ــد كه در رأس گناهان كبيره  ــامحه گناهى باش و مس
ــل از وقوع بايد كرد واال  ــت. پس عالج واقعه را قب اس
ــد و اين حقيقتى  ــت همه خارج خواهد ش كار از دس
ــت كه بعد از مشروطه لمس نموده ايد و نموده ايم   اس
ــت كه ملت در  ــه عالجى باالتر و واالتر از آن نيس چ
ــور در كارهايى كه محول به اوست بر  ــر كش سرتاس

طبق ضوابط اسالمى و قانون اساسى انجام دهد.» 
ــور اسالمى  ــت كش ــار ملت در سرنوش پس همه اقش
ــتند؛ بنابراين همه بايد شركت در  ــئول هس خود مس
ــرعى و قانونى  ــه عنوان يك وظيفه ش ــات را ب انتخاب
خود بدانيم و بدون هيچ گونه درنگ و مسامحه اى در 
صحنه هاى حساس انقالب حضور فعال داشته باشيم 
و بدانيم كه اگر به خاطر عدم حضور ما در سرنوشت 
ــود همه ملت در  ــه، ضربه اى به انقالب وارد ش جامع
پيشگاه خداوند و شهداى عزيز مسئول خواهند بود. 
حضرت امام (ره) در اين زمينه چنين مى فرمايد: «اگر 
ــالم يا كشور اسالمى از ناحيه  خداى نخواسته بر اس
ــه لطمه و صدمه اى  ــت جامع عدم دخالت در سرنوش
ــود، يك يك ملت در پيشگاه خداى قهار توانا  وارد ش
ــده كه ممكن  ــل هاى آين ــئول خواهيم بود و نس مس
است از كناره گيرى هاى كنونى مورد هزار گونه تجاوز 
واقع شوند ما را نبخشند. يكى از وظايف مهم شرعى 
و عقلى ما براى حفظ اسالم و مصالح كشور حضور در 
ــه و رأى دادن به نمايندگان صالح  حوزه هاى انتخابي
ــاير  ــى جهان و س ــع بر اوضاع سياس و كاردان و مطل
ــد  ــور به آنها احتياج دارد، مى باش چيزهايى كه كش
ــته هاى مختلفى  و مجلس محتاج به متخصصان رش

است كه كشور احتياج به آنها دارد. 
در اصل ششم قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران 

چنين آمده است:
«در جمهورى اسالمى ايران امور كشور بايد به اتكاي 
ــود، از انتخابات انتخابات رئيس  آراي عمومى اداره ش
ــوراى اسالمى، اعضاى  جمهور، نمايندگان مجلس ش

ــى در  ــالمى و نظاير اين ها يا از همه پرس ــوراى اس ش
مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين مى گردد.» 
ــت جامعه امرى  ــور مردم در سرنوش پس نقش حض
ــت و در جمهورى اسالمى ايران  ــن و واضح اس روش
ــد كه از  ــور به عهده خود مردم مى باش اداره امور كش
ــئوليت را به افراد  ــق برگزارى انتخابات اين مس طري
ــرايط واگذار مى كنند و شكى نيست كه هر  واجد ش
فرد مسلمانى نسبت به سرنوشت اداره امور جامعه اش 
ــئوليت دارد و همه اقشار مختلف مردم  احساس مس
ــاز مجلس شوراى اسالمى  ــت س در انتخابات سرنوش
ــت و انقالب متعلق به همه  حضور فعال خواهند داش
اقشار مردم مى باشد و همه در انقالب سهيم هستند 
ــالمى ايران نسبت به  ــور اس و مردم فهيم و آگاه كش

سرنوشت كشورشان بى تفاوت نخواهند بود.
ــه مى فرمايد: «همان  ــام (ره) در اين زمين حضرت ام
ــف مى داند كه  ــه هر آدمى خودش را موظ طورى ك
ــودش را اداره كند اين  ــال خ ــودش را، اطف ــه خ بچ
ــاس بايد در ما پيدا بشود كه اين مملكت عائله  احس
ــتند و خانه ماست صاحبخانه هم يكى نيست،  ما هس

دو تا نيست، همه اند. همه كشور مال همه است.» 
ب- مشورت كردن

مشورت از دستورات اسالمى است و خداوند مؤمنان 
را به مشورت فرا خوانده و مى فرمايد: «و امرهم شورى 
ــاورهم فى  بينهم » و در جاى ديگر مى فرمايد: «وش
االمر» و در روايات متعددى بر اهميت مشورت تأكيد 
شده است. تا جايى كه حضرت اميرالمؤمنين على (ع) 
در وصيت خود چنين مى فرمايد: «اضمم آراء الرجال 
ــى الصواب و ابعدها من  ــا الى بعض ثم اقربها ال بعضه
االرتياب »؛ يعنى نظريات صاحبان رأى را جمع آورى 
ــن آن را به صواب و دورترين  ــپس نزديكتري كن و س

آن را از شك انتخاب كن.
ــتفاده  ــورت را اس ما از آيات و روايات اصل لزوم مش
ــت وااليى  ــس از اهمي ــه مجل ــا ك ــم. از آنج مى كني
ــت و تصميمات مجلس شوراى اسالمى  برخوردار اس

ــور نقش بسزايى دارند، لذا ما براى اينكه  در امور كش
ــد با افراد مورد  ــداى اصلح را انتخاب كنيم باي كاندي
اطمينان مشورت كنيم و همه امور و مصالح كشور را 
ــد خودمان تصميم بگيريم كه به  در نظر گرفته و بع

چه كسى رأى بدهيم.
 در اين مورد حضرت امام (ره) وظيفه همگان را روشن 
ــد: «در تعيين رئيس جمهورى و  مى كند و مي فرماي
ــرده متعهد و  ــه تحصيل ك ــا طبق ــس ب وكالي مجل
ــته  ــالع از مجارى امور و غير وابس ــن فكر با اط روش
ــورهاى قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوا و  به كش
تعهد به اسالم و جمهورى اسالمى مشورت كرده و يا 
علما و روحانيون با تقوا و متعهد به جمهورى اسالمى 

مشورت نموده (نماييد).» 
ــراى انتخاب  ــن و انقالبى ما ب ــردم مؤم ــن م بنابراي
ــه مورد  ــن و متعهد ك ــراد مؤم ــود با اف ــده خ نماين
ــورت مى نمايند و در مقام  ــت مش ــان هس اعتمادش
ــى حق ندارد كه رأى و نظر خود را بر  ــورت كس مش
ديگران تحميل كند. مردم ما در انتخاب وكالي خود 
ــتند و خودشان طبق معيار و ضوابطى  كامال آزاد هس
كه معين شده نامزدهاى انتخاباتى را شناسايى نموده 

و به شخص مورد نظرشان رأى خواهند داد.
ج- انتخاب اصلح

ــئوليت ها بايد در  ــن اصل كلى كه مس ــا توجه به اي ب
ــد مردم نبايد بى توجه از  ــت صالح ترين افراد باش دس
ــه دارند از روى  ــاله بگذرند؛ بلكه وظيف كنار اين مس
ــناخت كامل شايسته ترين فرد را انتخاب  آگاهى و ش

كنند.
ــت تا  ــالمى الزم اس ــراد جامعه اس ــر اف ــن ب بنابراي
ــد و از بين آنها  ــى نماين ــراد را بررس ــاى اف ويژگى ه
ــراى تصدى امور و  ــته ترين فرد را ب بهترين و شايس

كارگزارى نظام اسالمى انتخاب كنند.
حضرت امام خمينى (ره) معنا و معيار اصلح را چنين 
ــر (انتخاب اصلح) براى خودتان  بيان مى فرمايد: «اگ
ــت و اما اگر انتخاب اصلح براى  ــيطانى اس ــد ش باش
ــت،  ــت، مطرح نيس ــت، كى و از كجاس مسلمان هاس
ــا غير حزب، نه  ــد، ي ــد، حزب باش از هر گروهى باش
ــد و نه صد  ــود كه غير آن فاس ــباب اين ش حزب اس
ــت و انتخاب  ــد حزبى بودن باعث صالح آنهاس در ص
ــلمين؛ يعنى انتخاب فردى كه تعهد  اصلح براى مس
ــد و همه چيز را  ــته باش ــالم و حيثيت آن داش به اس
ــت؛  ــالم تنها كافى نيس بفهمد و چون در مجلس اس
ــد كه احتياجات مملكت را  ــلمانى باش بلكه بايد مس
ــه مصالح و  ــت را بفهمد و مطلع ب ــد و سياس بشناس
ــت به شما و گروه  ــد و ممكن اس ــد كشور باش مفاس
شما هم مربوط نباشد كه اگر اصلح را انتخاب كرديد، 
ــالمى مى كنيد و اين يك محكى است براى  كارى اس
خودتان كه تشخيص بدهيد انتخاب براى اسالم است 
ــدوارم كه تا آخر هم اين  ــا براى صالح خودتان. امي ي
ــد و هر دوره انتخابات بهتر انجام شود و اين  طور باش
ــخصى نيست؛ بلكه براى اسالم و از  مسأله، مسأله ش

امور مهمه است.» 
در جايى ديگر حضرت امام (ره) مالك و معيار انتخاب 
اصلح را براى مردم چنين بيان مى كند: «اشخاصى را 
ــند. مسلمان  انتخاب كنيم كه از هر جهت صالح باش
ــالمى را  بودن تنها، فايده اى ندارد، بايد جمهورى اس
قبول داشته باشد و از مسائل روز اطالع داشته باشد. 
سعى كنيد مثل مرحوم مدرس را انتخاب كنيد. كسانى 
را كه انتخاب مى كنيد بايد مسائل را تشخيص دهند، نه 
از افرادى باشند كه اگر قدرت ديگرى تشرى زد بترسند، 

بايد بايستند و مقابله كنند.»
ــه در صحنه ايران اسالمى با  ــيار و هميش ملت هوش
ــاى الزم به خاطر  ــالك و معياره ــر گرفتن م در نظ
ــالمى كشورمان با دقت كامل  خدا و مصالح نظام اس
ــوابق و ويژگى هاى نامزدهاى انتخاباتى را بررسى  س
ــاى جناحى و گروه گرايى  ــوده به دور از گرايش ه نم
ــراد را براى نمايندگى  ــته ترين و صالح ترين اف شايس
ــد نمود  و  ــالمى انتخاب خواهن ــوراى اس مجلس ش
ــترده در انتخابات و انتخاب  ــد كه با حضور گس بدانن
ــمنان اسالم و انقالب وارد  اصلح ضربه بزرگى بر دش

خواهند كرد.
حجت السالم حسين سورس لكى

اهميت 
و جايگاه مجلس 
شوراى اسالمى

از ديدگاه 
نگاهى امام خمينى(ره)

به عملكرد 
خانه ملت
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 مهدى طراوتى توانا
ــورهاي  همدان پيام: روند برگزاري انتخابات در كش
ــعه نويدبخش تحقق آزادي هاي فردي  در حال توس
ــئوالن و كارگزاران  ــراد در انتخاب مس و عمومي اف
ــي  ــا از اين رهگذر دموكراس ــت ت ــي آنهاس حكومت
ــي و احترام به نظرات افراد يك جامعه محقق  عموم

شود.
ــب و  ــي مكات ــا تمام ــروزي ب ــده ام ــاي پيچي دني
ــي آن به اين واقعيت  نهضت هاي اجتماعي و سياس
ــاع در تعيين  ــه حضور افراد اجتم ــت ك پي برده اس
تكليف سياسي و اجتماعي خود مي تواند ابزار توسعه 
ــير پيشرفت جوامع انساني باشد.  و همواركننده مس
ــن مهم جز با عمل به قواعد و ضوابط دموكراتيك  اي
امكان پذير نخواهد بود و حضور مردم در عرصه هاي 
ــاز جامعه خود به اين امر كمك شاياني  سرنوشت س

خواهد كرد.
ــات به عنوان يك فرايند كلي و عمل همگاني  انتخاب
در تعيين سرنوشت انسان ها مطرح بوده است و نظر 
ــكيل قدرت واحد در اداره كشور، اين  به ضرورت تش

امر ضرورتي انكار ناپذير پيدا مي كند.
ــفه وجودي انتخابات تعيين سرنوشت عمومي  فلس
جامعه با استناد به آراي مردم است و از اين رهگذر 
تمامي افراد با شركت در انتخابات سرنوشت سياسي 

آينده خود و كشورشان را رقم مي زنند.
ــوراي اسالمي از طرفي  برگزاري انتخابات مجلس ش

ــت فوق العاده اي  ــود از اهمي ــت خ ــه خاطر ماهي ب
برخوردار است و از طرفي هم به دليل نقش اساسي 
ــور داراي اعتبار ويژه اي  ــان قانونگذاري كش در جري

مي باشد.
نمايندگان منتخب مردم براي مسند قانونگذاري در 
ــرايطي به اين سمت مكلف مي شوند كه نيازهاي  ش
ــور به تدوين و تصويب قوانين روزآمد  ــي كش اساس
ــور به عينه قابل  ــا نيازهاي عمومي كش و منطبق ب

مشاهده است.
ــذا بايد تالش عمومي منتخبان ملت مبتني بر اين  ل
ــد كه مصلحت عمومي كشور و نيازهاي اساسي  باش
ــد و نمايندگان با اتكا  آن به وضع قوانين مدنظر باش

به آراي مردمي براي مصالح آنان گام بردارند.
حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ به لحاظ يكدستي 
ــيه  قومي و فرهنگي همواره جزو حوزه هاي كم حاش

انتخاباتي بوده اند. 
روند برگزاري انتخابات در اين دو شهرستان همواره 
ــق آراي مردم  ــالم بوده و نمايندگاني كه از طري س
ــالم ترين  به مجلس راه يافته اند جزو فعال ترين و س
ــي در كشور بوده اند، اما اينكه آيا  افراد از نظر سياس
ــعه در حوزه كمك  ــرد اين نمايندگان به توس عملك
ــت يا خير مطلبي است كه بايد تخصصي تر  كرده اس

و جامع تر بدان پرداخته شود.
ــالمي،  ــوراي اس در اين دوره از انتخابات مجلس ش
حوزه بهار و كبودراهنگ از وضعيت  فوق العاده اي در 

انتخابات برخوردار هستند.
اولين وضعيت آن چينش متناسب تعداد كانديداها 
ــت؛ به گونه اي كه در شهرستان بهار  از هر حوزه اس
ــتان كبودراهنگ  چهار كانديداي بومي و در شهرس
ــد و با توجه به  ــداي بومي حضور دارن ــز 8 كاندي ني
تخصص و تحصيالت اين نامزدها چينش رقابتي در 

اين دوره آكادميك و علمي تر خواهد بود.
ــه تعداد نامزدهايي كه داراي تخصص الزم براي  البت
ــتند بسيار كم است  نمايندگي مردم در مجلس هس
ــخصي در  و اغلب اين كانديداها فقط با توجيهات ش
ــركت كرده اند و مسلماً مردم  اين دور از رقابت ها ش
اين دو حوزه افرادي را به خانه ملت خواهند فرستاد 
ــائل كلي كشور و  كه صالحيت تصميم گيري در مس

قانونگذاري را داشته باشند.
ــأله تفكيك حوزه هاي انتخابيه بهار  بحث ديگر، مس
و كبودراهنگ و تعيين نمايندگان مستقل براي اين 
ــد.  ــت كه البته در اين دوره محقق نش دو حوزه اس
ــتقل  ــا مي طلبد تا در دوره بعدي نمايندگان مس ام
به لحاظ جمعيت و گستردگي منطقه، تعيين شود. 
ــگ و وجود ضعف هاي  ــتردگي بهار و كبودراهن گس
ــتان،  ــعه اين دو شهرس عمده و مفرط در حوزه توس
ــن دور از انتخابات  ــد كه نماينده منتخب اي مي طلب
مجلس از كارآمدترين و دلسوزترين نامزدها باشد تا 
حقوق حقه اين مردم از سهم توسعه استان برآورده 

شده و غبار محروميت از اين حوزه زدوده شود.

تجربه اولين انتخابات 
شهرستاني در فامنين

 محمد رسولى

ــر  ــي ب ــع مبتن ــات در جوام ــام: انتخاب همدان پي
مردم ساالري داراي جايگاه بسيار وااليي است. اين 
ــالمي ايران كه بر اساس دين  مهم در جمهوري اس
مبين اسالم و آراي اكثريت مردم اداره مي شود نيز 

به وضوح مشاهده مي شود.
ــن دوره از  ــه در اي ــاي فامنين ك ــتان نوپ شهرس
ــتاني  ــن بار به صورت شهرس ــات براي اولي انتخاب
ــرد داراي  ــات را تجربه خواهد ك ــزاري انتخاب برگ

سابقه اي روشن در ادوار گذشته است.
ــتان در تمامي  ــدار شهرس ــردم انقالبي و دين م م
ــت از  ــات با هدف حفظ و حراس ــاي انتخاب دوره ه
ــالمي و تعيين سرنوشت خود  آرمان هاي نظام اس
به صورت حداكثري مشاركت و همواره به درستي 
ــدن برخي از  ــاب كرده اند. به دليل فراهم ش انتخ
ــن دوره انتخابات  ــعه، نهمي ــاخت هاي توس زيرس
ــوراي اسالمي خود اهميت خاصي براي  مجلس ش
ــه اين امر واقف  ــتان فامنين دارد و مردم ب شهرس

هستند.
ــت و  ــتان به صورت يكپارچه اس غالب رأي شهرس
كانديداهايي كه شناخت كافي از سوابق انتخاباتي 
ــاندن خود و جذب  مردم فامنين دارند براي شناس
آراي مردم از مدت ها قبل فعاليت غيررسمي خود 
را  آغاز كرده اند. برخي از چهره هاي انتخاباتي براي 
ــت كه  ــده اند و اين در حالي اس ــناخته ش مردم ش
حتي نام بعضي از افراد براي رأي دهندگان بيگانه 

به نظر مي رسد.
ــازل افراد  ــا با حضور در من ــدادي از كانديداه تع
ــم   ــن مراس ــتاها و همچني ــهر و روس ــوذ ش بانف
مذهبي و مجالس، حضور خود را اعالم و التماس 

دعا دارند. 
ــتاد انتخاباتي و هيأت هاي اجرايي نيز در مركز  س
شهرستان و بخش پيشخور طبق برنامه زمان بندي 
ــد،  ــاز كرده ان ــود را آغ ــت خ ــور فعالي وزارت كش
مسئوالن كميته ها انتخاب شده و بر مبناي برنامه 
ارائه شده از سوي وزارت كشور به پيش مي روند. 

در فامنين تاكنون انتخابات مستقل انجام نشده و 
در دوره هاي گذشته انتخابات مجلس با شهرستان 
ــترك  ــال هاي اخير نيز به صورت مش رزن و در س
ــت  ــتاده اس با همدان نماينده هايي به مجلس فرس
ــيار كمي  ــن نمايندگان توجه بس ــه برخي از اي ك
ــداد اندكي نيز گام هاي  ــته اند و تع به فامنين داش

اساسي براي شهرستان برداشته اند. 
ــه منابع  ــاني كه ب ــردم به ويژه كس ــن روزها م اي
ــي  ــتان دسترس ــتان و شهرس اطالعات و اخبار اس
ــتند و  ــايي كانديداها هس ــد به دنبال شناس ندارن
ــده نيز  ــناخته ش در مورد برخي از كانديداهاي ش

نظراتي مي دهند. 
ــود برخي از كانديداها با شناسايي  ــاهده مي ش مش
افراد مطلع اقدام به احصاي نيازها و مشكالت براي 

مانور تبليغاتي مي نمايند.
ــا و طرز رفتار  ــيوه بيان كانديداه ــردم آگاه از ش م
آنان تا آخر خط را مي خوانند و شاخصه هاي مهمي 
ــر دارند كه مهمترين آنها  را براي برگزيدن در نظ
ــته نبودن به جريان هاي خاص  واليي بودن و وابس

است.
ــه جريان هاي خاص مديون  ــته ب كانديداهاي وابس
ــور مردم را در  ــتند و ام حمايت حاميان خود هس
ــبختانه بصيرت  ــت قرار نخواهد داد كه خوش اولوي
مردم از حضور آنان در مجلس جلوگيري مي كند.

ــاط و اميد گام  كانديدا ها بايد در ايجاد محيط نش
ــه وعده هاي  ــت ك ــد و اين بدان معني نيس بردارن
ــريح  ــه تش ــه ب ــد؛ بلك ــذب بدهن ــي و ك غيرعمل
ــن و قابل اجراي خود بپردازند تا  برنامه ها اي روش
شاهد حضور حداكثري مردم در انتخابات پيش رو 

باشيم.

 سعيد زارع صفا
ــد  ــتم برگزار ش همدان پيام: پس از آنكه انتخابات مجلس هش
و مردم نمايندگان خود را براي كرسي هاي مجلس برگزيدند، 
همگان اميدوار به ظهور مجلس پرتالش و همچنين قدرتمند 
براي تحقق خواسته هاي ملت بودند. انتظار مردم از نمايندگان 
ــالمي اين بود كه با پافشاري  ــتم مجلس شوراي اس دوره هش
ــن نظارت ها،  ــا و همچني ــت در تصميم گيري ه ــر حقوق مل ب
ــمگيري تنزل  جايگاه مجلس- كه در دوره هفتم به طور چش
ــند. همچنين با توجه به توان و سطح  يافته بود- را ارتقا بخش
ــاالي علمي اين دوره مجلس كه در آن 89 نفر داراي مدرك  ب
ــد و 80 نماينده داراي مدرك دكترا هستند،  كارشناسي ارش
ــيار  انتظارات اين بود كه مصوبات و طرح هاي اين مجلس بس
ــنجيده باشد. با ترسيم اين نماي كوچك از مجلس  پخته و س
ــر و  ــتم اكنون به مرور برخي از عملكردها و مصوبات پرس هش

صدا و جنجال برانگيز نمايندگان مجلس هشتم مي پردازيم.
■ وقف دانشگاه آزاد؛ اولين ايستگاه

از همان ابتداي روي كار آمدن دولت احمدي نژاد؛ يعني دوره 
نهم رياست جمهوري، تالش اين دولت براي تغيير در ساختار 
ــورد. در نتيجه  ــگاه آزاد كليد خ ــازماني دانش ــي و س مديريت
ــت و مديريت بزرگ ترين  ــمكش ها بين دول اين اقدامات، كش
ــت. با باال گرفتن  ــران رو به افزايش رف ــگاه غيردولتي اي دانش
ــوراي عالي انقالب فرهنگي به دانشگاه آزاد  اين مجادله ها، ش
اولتيماتوم داد كه ظرف دو ماه اساسنامه اين دانشگاه را تغيير 
ــال اين اخطار  ــود. به دنب ــد و گرنه خود وارد عمل مي ش دهن
ــورا، دانشگاه آزاد با مطرح كردن مسأله وقف اموال دانشگاه  ش
ــال به تأخير انداخت.  ــنامه دانشگاه آزاد را يكس اصالح اساس
ــتيذان از نظر رهبري در مورد وقف اموال  اين غائله پس از اس
ــه دنبال صدور  ــه ديگري جان گرفت. ب ــگاه آزاد به گون دانش
ــس دانشگاه آزاد اسالمي مورخه 1388/6/7  بيانيه هيأت مؤس
ــگاه، يك مقام آگاه  در مورد وقف اموال و دارايي هاي اين دانش
در دفتر مقام معظم رهبري اعالم كرد: موافقتي از ناحيه رهبر 
ــگاه آزاد  ــالمي در خصوص وقف اموال دانش معظم انقالب اس
اسالمي اعالم نشده است. در ادامه ماجرا، با ورود شوراي عالي 
انقالب فرهنگي به مبحث اساسنامه دانشگاه آزاد و تغيير اين 
اساسنامه مجدداً تالش ها براي جلوگيري از اين اقدام شوراي 
عالي انقالب فرهنگي از سوي هيأت مؤسس دانشگاه آغاز شد. 
ــس براي رهايي از مصوبه  ــه اين تحركات، هيأت مؤس در ادام
ــت به دامن مجلس شد و  ــوراي عالي انقالب فرهنگي دس ش
برخي از نمايندگان نيز به مخالفت با اين طرح پرداختند و در 
ــت كار به نامه نگاري الريجاني رئيس مجلس با دفتر مقام  نهاي
معظم رهبري انجاميد و به گفته معاون پارلماني دانشگاه آزاد، 
ــان كرده بود كه جمع كثيري  الريجاني در اين نامه خاطرنش
از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي نسبت به مصوبه شوراي 
ــنامه دانشگاه آزاد  عالي انقالب فرهنگي مبني بر اصالح اساس
ــره مجلس در  ــدن اين مراحل باالخ ــراض دارند. با گذران اعت
ــنبه 30 خرداد 89، جزئيات طرح حمايت،  جلسه علني يكش
ــات و مراكز آموزش عالي غيردولتي را  تغيير و تقويت مؤسس
بررسي و تصويب كرد. بر اساس اين مصوبه مجلس، مقرر شد 
اساسنامه اوليه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي غيردولتي كه 
ــوراي عالي  ــا آن آغاز كرده و به تصويب ش ــت خود را ب فعالي
ــت همچنان معتبر بوده و هرگونه  انقالب فرهنگي رسيده اس
ــس و تأييد شوراي عالي  ــنهاد هيأت مؤس تغيير در آن با پيش
انقالب فرهنگي صورت گيرد همه مصوبات وضع شده مغاير با 

اين تبصره لغو مي شود.
ــوب كردند وقف اموال مراكز  ــدگان مجلس در ادامه مص نماين

ــات  ــاير مؤسس ــي و غيردولتي، غيرانتفاعي و س ــوزش عال آم
ــي كه هيأت مؤسس يا هيأت امناي آنها  غيردولتي غيرآموزش
حق تصور مالكانه نسبت به آن را دارند و تا تاريخ تصويب اين 
ــده است و يا در آن جاري شود  قانون صيغه وقف آن جاري ش
ــاس اين مصوبه مجلس، نوع وقف در اين  ــت. بر اس معتبر اس
بند از نوع وقف عام است. مجلس هشتم با تصويب اين قانون، 
ــي در مورد  ــوراي عالي انقالب فرهنگ ــته ش تصميمات گذش
ــنامه دانشگاه آزاد را كان لم يكن تلقي كرده و همچنين  اساس
ــنامه  ــوراي عالي انقالب فرهنگي در تغيير اساس راه را براي ش

دانشگاه آزاد كامًال سد كرد.
ــت كه قبل از اين مصوبه، در نامه نگاري كه از  الزم به ذكر اس
ــنجاني از اعضاي هيأت مؤسس دانشگاه  ــمي رفس سوي هاش
ــد نسبت به ورود شوراي  به دفتر مقام معظم رهبري انجام ش
ــگاه آزاد سؤال  ــنامه دانش عالي انقالب فرهنگي به بحث اساس
ــتي ورود  ــي دفتر رهبري، بر درس ــده بود كه بخش حقوق ش
ــده بود. علي رغم  ــگاه تأكيد ورزي ــورا به بحث اين دانش اين ش
ــأله و به  ــس با ورود خود به اين مس ــالع از اين نظر، مجل اط
ــوراي عالي از سوي اين نهاد تقنيني،  رأي گذاشتن مصوبه ش
ــجويان و  مورد اعتراض جمعي از نمايندگان و عده اي از دانش

تشكالت دانشجويي قرار گرفت. 
ــتم، مجلس با تصويب  ــه گفته برخي نمايندگان مجلس هش ب
ــكل عمده  ــرح لطمه جدي به آبروي خود زد. پنج تش اين ط
ــور و معترضان از جمله برخي رسانه ها عبارت  دانشجويي كش
ــياه مجلس» را براي روز تصويب اين طرح و به  ــنبه س «يكش
ــالب فرهنگي به كار  ــوراي عالي انق ــتن مصوبه ش رأي گذاش
ــه جنجالي مجلس نيز با اعالم مخالف  بردند. پايان اين مصوب
ــوراي نگهبان  ــي دانستن آن از سوي ش ــرع و قانون اساس ش

همراه بود و عمًال رد شد.
■ مدرك هاي دردسرساز

آخرين روزهاي سال 1389 نمايندگان مجلس هشتم طرحي 
ــتند كه در آن مقرر شده بود كه نامزدهاي  را به تصويب گذاش
نمايندگان مجلس بايد حداقل از مدرك تحصيلي كارشناسي 
ــانس- برخوردار باشند. با تصويب اين طرح-  ارشد- فوق ليس
كه طي رفت و برگشتي به شوراي نگهبان در 28 فروردين ماه 
سال 1390 به تصويب رسيد- به باور برخي نمايندگان موافق 
ــرط مدرك فوق ليسانس نه فقط مانع از نامزدي  اين طرح، ش
ــود، بلكه احتماالً تصور مي كرده اند  آنها در دوره بعدي نمي ش
ــرط مي تواند برخي از رقباي احتمالي آنان در دوره  كه اين ش
ــانس، از دور  ــتن مدرك فوق ليس ــدي را نيز به دليل نداش بع

رقابت خارج كند. 
ــي كه چندي قبل از اين  ــت؛ مجلس در طرح الزم به ذكر اس
ــر دوره نمايندگي مجلس  ــانده بود ه ــه به تصويب رس مصوب
ــالمي را يك مقطع تحصيلي محسوب كرده بود. با  شوراي اس
ــياري از نمايندگاني كه هنگام ورود  احتساب اين مصوبه، بس
به مجلس هشتم داراي مدرك ليسانس يا كارشناسي بوده اند 
ــس، خود به خود مأخوذ به مدرك  ــا گذراندن اين دوره مجل ب
كارشناسي ارشد مي شوند. اما نمايندگان مجلس هشتم كه به 
ــان ملقب است و يك جاي كار را  مجلس نخبگان و كارشناس
پيش بيني نكرده و از آن غافل شده بودند و آن اصل 63 قانون 
ــي بود كه در آن آمده است كه دوره نمايندگي مجلس  اساس
شوراي اسالمي چهار سال است و همين اصل تصريح مي كند 
ــر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار  كه در انتخابات ه
شود؛ به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد و 
ــن جا بود كه نمايندگان محترمي كه به اين مصوبه رأي  در اي
ــق داده بودند تازه فهميدند كه با تصويب طرح فوق الذكر  مواف

چه غفلتي در حق خود مرتكب شده اند.

ــذف رقباي خويش  ــا تصويب اين طرح خيال ح ــي كه ب آنهاي
ــتند، دانستند كه خود نيز شامل  در انتخابات دوره بعد را داش
ــوند. البته بعد از اطالع از اين غفلت، دست به  اين طرح مي ش
ــال آن بودند كه به نوعي اين مصوبه را  ــي زده و به دنب اقدامات
ــمول خود خارج كنند كه در آخرين نظر شوراي نگهبان  از ش
ــاريه مجلس ايراد شد با اين خواسته  ــخ به استفس كه در پاس
مخالفت شد اما در نهايت مورد تاييد قرار گرفت و نمايندگان 
ــتند در انتخابات  ــانس توانس ــر در مجلس با مدرك ليس حاض

ثبت نام كنند.
■ عمر كوتاه مصوبه حقوق مادام العمر

ــاريه اي  ــر، نمايندگان مجلس به استفس ــتانه عيد غدي در آس
درباره تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات مديريت كشوري رأي 
ــادات به حق را  ــي از اعتراضات و انتق ــت دادند كه موج مثب

نسبت به مجلس برانگيخت. 
ــاز از چه چيزي سخن مي گفت؟! در  اما اين تبصره جنجال س
اين تبصره آمده بود «مقامات مذكور در ماده 71 قانون خدمات 
ــدگان، وزرا، معاونان  ــوا، نماين ــاي ق ــوري (رؤس مديريت كش
ــال در پست  ــتانداران و فرمانداران) كه حداقل دو س وزرا، اس
ــوده يا بنمايند، پس از  ــي انجام وظيفه نم مديريت هاي سياس
تصدي مقام در صورتي كه به سمت پايين تري منصوب شوند، 
ــئوليت  ــتمر آنها در مس چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مس
ــتمر وي  ــتاد درصد حقوق ثابت و فوق العاده مس جديد از هش
ــد، به ميزان مابه التفاوت تا 80 درصد  در پس قبلي كمتر باش
ــت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با  را تفاوت تطبيق درياف
ــغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلك  ارتقاي بعدي (عوامل ش
مي گردد و اين مابه التفاوت در محاسبه حقوق «بازنشستگي» 

و وظيفه نيز مالك عمل خواهد بود.
ــره، به خوبي مي توان دريافت كه اگر  با مطالعه متن اين تبص
ــور در ماده 71  ــزو افراد مذك ــتانداري- كه ج ــدار يا اس فرمان
ــوري اند- فقط براي چند صباحي  قانون خدمات مديريت كش
ــر خود دغدغه  ــر تا پايان عم ــند ديگ ــي صدارت باش در كرس
ــيني چند  ــدارد و به بياني ديگر مسندنش ــش را ن دريافتي هاي

روزه او براي همه عمر او بسنده خواهد كرد.
ــاريه در  ــه در آغازين لحظات تصويب اين استفس ــر چند ك ه
ــات و پيامدهاي تصويب آن  ــي متوجه تبع مجلس كمتر كس
ــادات و اعتراضات افكار  ــه صداي انتق ــده بود، اما رفته رفت ش
ــبت به اين  ــوزان نظام نس ــانه ها، همچنين دلس عمومي و رس
ــد و كار به جايي رسيد كه عده اي از  ــي ها بلند ش اقدام مجلس

نمايندگان دست به تبري جويي از اين مصوبه زدند.
ــه در روز تصويب اين طرح  ــس مجلس نيز ك ــي، رئي  الريجان
جنجالي در مجلس حضور نداشت در واكنش به اين اعتراضات 
ــه توضيحات، كامًال  ــه در خصوص اين مصوب ــت ك اظهار داش

گفته نشده و مسأله آن طور كه بايد باز نشده است. 
ــده است و  وي در ادامه افزود: در اين ماجرا به مجلس ظلم ش
ــأله پنهان مانده است. در هر حال، سرانجام موج انتقادات  مس
و موضع گيري ها عليه اين مصوبه، منجر به لغو اين استفساريه 

از سوي نمايندگان مجلس شد.
ــزو اصلي ترين و  ــه كه ج ــر اين چند مصوب ــر حال، ذك در ه
ــيده مجلس  ــر چند به انجام نرس ــن مصوبات ه پرمباحثه تري
هشتم بود، اما كمترين تأثير آن، در هنگامه امتياز و نمره دهي 
ــي و صاحب نظران  ــوي افكار عموم ــه نمايندگان ملت از س ب
ــتم اين  ــراي لحاظ نمره مجلس هش ــود كه حتماً ب ــد ب خواه
ــت و در كارزار  ــر خواهند گرف ــات را در نظ ــات و اقدام مصوب
ــفندماه امسال برگزار مي شود  انتخابات مجلس نهم كه در اس
چنين عملكردهايي را به خاطر خواهند آورد و ان شاءا... دست 

به انتخابي اصلح خواهند زد.

 معصومه كمالوند
ــده  همدان پيام: هر لحظه كه به پايان زمان تعيين ش
ــي صالحيت كانديداها نزديك مى شويم،  براي بررس

حاشيه ها و هيجان هاي انتخابات نيز بيشتر مي شود.
ــه ها و اظهارنظرهاي متفاوتي  اين روزها فضاي انديش
ــتاها حاكم است و  ــى شهرها و روس در عرصه سياس
ــبت به كانديداهايي كه در عرصه  مردم نيز تقريبا نس
ــركت كرده اطالع يافته و يا  انتخابات مجلس نهم ش

در حال كسب اطالعات بيشتر هستند.
 هرچند نتيجه نهايى هنوز مشخص نيست، اما برخي 
ــتارت  ــا حضور در مناطق، اس ــه نوعي ب ــا ب كانديداه

بي صدايي را براي ابراز وجود زده اند.
ــى حاكم بر استان به گونه اى  هم اينك فضاى سياس
ــى كانديداها وجود  ــت كه پيش بيني انصراف برخ اس
دارد، چنانچه در طول چند روز گذشته كانديداهايى 
ــراف دادند تا ميدان  ــدان و فامنين انص از مالير، هم

براى ساير كانديداها باز شود.
در هر حال، انتخابات نهم مجلس شوراي اسالمي در 
ــجام  ــت و مراحل قانونى خود را با انس حال وقوع اس
يك به يك پيش مي برد. در اين ميان نيز بعد از تأييد 
ــيپور تبليغات  ــت داوطلبان انتخابات نهم، ش صالحي
ــعارها و وعده هاي  ــه صدا درمي آيد، و ش كانديداها ب
ــتاها را فرا مي گيرد. مردم نيز  ــهر و روس تبليغاتي ش
ــن مخاطبان اين رخداد بزرگ  كه به عنوان اصلي تري

ــينند و آن گاه بهترين را  ــاوت مي نش ــتند، به قض هس
ــن موضوع تبليغات  ــاب مي كنند، البته الزمه اي انتخ
ــده كانديداها است  ــي ش صحيح، عادالنه و كارشناس
ــي  ــد حرف خود را به كرس ــن ترتيب بتوانن ــه بدي ك
ــردم را با نام خود مزين  ــاندند و برگه هاى رأى م بنش
نمايند، چرا كه مردم با حضور حداكثري خود در پاي 
ــل هاى  صندوق هاي رأي مي خواهند آينده خود و نس
ديگر را بسازند و در حقيقت به دنبال ارتقاي پيشرفت 
ــالمت جامعه با انتخاب يك وكيل قانونى و مورد  و س

اعتماد هستند.
ــود طيف ها و  ــا وج ــه بگذريم، ب ــوع ك ــن موض از اي
ــعارهاي متفاوت و  ــي مختلف و ش گرايش هاي سياس
هدف هاي متفاوت تر كانديداها از حضور در اين رقابت  
ــالم، حضور حداكثري مردم پاي صندوق هاي رأي  س
مورد تاكيد است كه بيش از هر چيز قابل توجه است.
ــي و سرنوشت ساز، مردم   در جريان اين رخداد سياس
ــد بود كه با  ــه انتخابات خواهن ــن مهره حلق بزرگتري
ــت برگي  ــته و فعال خود خواهند توانس حضور شايس
ــود را در دفتر بزرگ اين  ــر از حضور پرافتخار خ ديگ

انقالب به ثبت برسانند.
ديروز مردم سالح بر دوش و جان بر كف در جبهه هاي 
حق عليه باطل ايستادند و از ارزش هاي اين سرزمين 
ــروز همين مردم  با دانش، درايت و  دفاع كردند و ام
ــتگان را ادامه مي دهند  شعور و بينش خود راه گذش
ــته خود را  ــور حضور شايس ــى كش و در عرصه  سياس

ــش مي گذارند؛ لذا بايد كانديداها اين موضوع  به نماي
ــر جلب رضايت  ــند كه عالوه ب ــته باش را در نظر داش
ــيوه هاي تبليغاتي خود، اخالق و  ــه مردم، با ش و توج

عدالت را نيز بار ديگر مرور خواهند كرد.  
ــتند  ــده اي در اين ميان هس ــوش كرد ع ــد فرام نباي
ــته نيز بوده اند) كه مي خواهند  (همچنان كه از گذش
ــن انتخابات طرد  ــركت در اي ــردم را از حضور و ش م
ــان دهند.  ــور مردم را كمرنگ نش كرده و حضور پرش
ــتند كه پيش  غافل از اينكه اين مردم همان هايي هس
ــرلوحه  ــالب بزرگى را آفريدند كه امروز س از اين انق
ــاي  ــراي قيام ه ــي ب ــت، و الگوي ــاي دنياس انقالب ه
ــورهايي كه در فكر رهايي از بند  ــاز كش سرنوشت س
ــذا حضور  ــت، ل ــتند، قرار گرفته اس ــم و زور هس ظل
شايسته مردم در پاي صندوق هاي رأي و نيز مجموع 
آراي پرافتخار آنها در اين ميدان رقابتي بزرگ با انتخاب 
فردي اصلح به عنوان يك نماينده و قانونگذار و نيز كسي 
ــعه اي يك شهر در مجموع  ــت و آينده توس كه سرنوش
ــور را رقم مي زند و بر چرخ هاي آن نيرو مي بخشد،  كش
مهمترين بخش اين حركت سياسي كه بينش سياسي 

خاص خود را مي طلبد، محسوب مي شود.
ــداري و دور از  ــر را با قانون م ــا بايد اين ام كانديداه
ــرلوحه اهداف و برنامه هاي خود  حاشيه و تخريب، س
ــه مردم آگاه و فهيم ما حضوري را  قرار دهند، چرا ك
ــد و  خواهند پذيرفت كه وجودش تنها براي آنها باش

الغير.

كانديداها فضاي انتخابات را
به سمت حضورحداكثرى پيش برند

انتخابات تالش عمومي براي رفع محروميت ها
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ــاس  ــالمى ايران بر اس همدان پيام: نظام جمهورى اس
ــدارى از ارزش هاى حياتى  ــالم و پاس ــن مبين اس دي
ــكل گرفته است و اكثريت قريب به اتفاق ملت  آن ش
ــلمان  ــدگان به وكالى مجلس، مس ــران و رأى دهن اي
ــى  ــل 67 قانون اساس ــن طبق اص ــتند. هم چني هس
كشور، نمايندگان مجلس بايد در نخستين جلسه آن 
ــوگندنامه اى را امضا كنند كه در بخشى از آن آمده  س
است: «من در برابر قرآن مجيد، به خداى قادر متعال 
ــوگند ياد مى كنم و با تكيه بر شرف انسانى خويش  س
ــالم و نگاهبان  ــدار حريم اس ــد مى نمايم كه پاس تعه
ــران و مبانى  ــالمى ملت اي ــتاوردهاى انقالب اس دس

جمهورى اسالمى باشم...»
ــرو مهم ترين وظيفه وكالى ملت، اهتمام جدى   از اين
ــالم و ارزش هاى الهى و معنوى آن است و آنان  به اس
ــن وظيفه مهم  ــرايطى نمى توانند از اي تحت هيچ ش

تخطى نمايند.
ــراى وكالى مجلس؛ بلكه براى  ــن ويژگى نه تنها ب  اي

تك تك مسئوالن در حكومت اسالمى ضرورى و الزم 
ــت. چنانكه اميرمؤمنان على (ع) در نامه اى به يكى  اس
ــد: «فانت محقوق ان تخالف  از كارگزارانش مى فرماي
ــك و ان تنافخ عن دينك ولو لم يكن لك اال  على نفس
ــاعة من الدهر و التسخط ا... برضى احد من خلقه،  س
فان فى ا... خلفا من غيره و ليس من ا... خلف فى غيره؛
ــت كه با هواهاى نفسانى مخالفت  ــته اس  بر تو شايس
كرده و از دين خود دفاع كنى؛ هر چند براى تو ساعتى 
از زندگى نمانده باشد. خدا را به خاطر رضايت احدى 
ــمگين مساز؛ زيرا خداوند جايگزين همه  از مردم خش
چيز مى شود اما هيچ چيزى جانشين خداوند نمى تواند 

باشد.»
مهم ترين بخش قوه مقننه 

ــالمى مهم ترين بخش قوه مقننه   مجلس شوراى اس
ــت. نهاد قانونگذارى در جمهورى اسالمى در يك  اس

معنى عمومى و كلى داراى دو ركن اساسى است:
 1- مجلس شوراى اسالمى مركب از 290 (يا بيشتر) 
نماينده ملت كه به طور مستقيم و با راى مستقيم براى 

4 سال انتخاب مى شوند.
2- شوراى نگهبان مركب از 12 نفر از فقها و حقوقدانان 
كه براى 6 سال با ترتيب خاصى كه به صورت انتصابى 

و انتخابى است، به عضويت شورا درمى آيند.
 مردم نقش اساسى و محورى در ايجاد مجلس دارند و 
خواسته ملت را در شكل مصوبات درمى آورند. مجلس 

يكى از نمودارهاى مهم اصل حاكميت ملت است.
ــت كه   به عبارت ديگر قوه مقننه در ايران نهادى اس
ريشه در آرا عمومى دارد و طبق ضوابط اساسى مدون 
ــهم قابل  ــى، س به ويژه اصل 56 و اصل 6 قانون اساس
ــى كشور را اعمال  توجهى از حاكميت در نظام سياس

مى نمايد.
ــى از نهادهاى تحقق حاكميت ملت و   قوه مقننه يك
حق خدادادى مردم و مظهر اراده عام ملت است كه در 
آن سرنوشت اجتماعى و سياسى مردم رقم مى خورد 
و برنامه زندگى آنان پس از برخورد انديشه ها، كنكاش 
ــب اكثريت آرا به  و مذاكره، تبادل افكار و باالخره كس
صورت مجموعه اى مدون در مجارى اجرا قرار مى گيرد.

ــوراى اسالمى وظايف و اختيارات مختلف   مجلس ش
ــاخص ترين آن،  ــترده اى دارد كه مهم ترين و ش و گس
ــل در نگرش اول  ــت و به همين دلي ــذارى اس قانونگ
ــود كه مجلس تنها  ــه ذهن متبادر مى ش ــن گونه ب اي
براى قانونگذارى است، ولى بايد گفت مجلس شوراى 

اسالمى وظايف ديگرى همچون وظايف نظارتى دارد. 
در واقع مجلس تركيب متالزمى از نمايندگى و بحث 
و مذاكره، وضع قانون و نظارت بر امور است. نمايندگى 
ــكيل  و بحث و مذاكره، ماهيت وجودى پارلمان را تش
مى دهد و قانونگذارى و نظارت، اعمال حقوقى پارلمان 

به شمار مى رود.
ــه  ــالمى را مى توان به س ــوراى اس  نظارت مجلس ش
ــتصوابى تقسيم كرد.  ــى، اطالعى و اس بخش تأسيس
ــى مى توان به راى اعتماد به  به لحاظ نظارت تأسيس
وزيران، راى اعتماد به هيأت وزيران، نظارت بر عملكرد 
ــاره  ــتيضاح و عزل وزرا اش وزرا، حق مجلس براى اس
ــى مى توان به مقوله  ــرد. در خصوص نظارت اطالع ك
ــكايات مردم از سه  ــيون اصل 90 و ش وظايف كميس
ــؤال  ــوه به مجلس و اعالم نتايج به عموم مردم و س ق
ــص از تمامى نهادها و  ــئوالن و تحقيق و تفح از مس
ــاره كرد و در زمينه نظارت استصوابى  وزارتخانه ها اش
ــاى بين المللى، تغيير  ــب قرارداده ــوان به تصوي مى ت

خطوط مرزى و... اشاره كرد.
ــالمى ايران در اصول  ــى جمهورى اس در قانون اساس
مختلف از جمله ششم، هفتم، از پنجاه و دوم تا پنجاه 
ــصت و دوم تا نودونهم، يكصد و دوم،  و نهم، اصول ش
يكصد و دهم، يكصد و بيست و يكم تا يكصد و چهلم 

به مجلس پرداخته شده است.
ــام طاغوت پهلوى با  ــى تطبيقى مجلس در نظ  بررس

جمهورى اسالمى مى تواند بسيارى از مسائل سياسى، 
اجتماعى و فرهنگى اين دوره را نشان دهد. اين بررسى 
در موضوعاتى از قبيل جايگاه مجلس در قانون اساسى، 
برگزارى انتخابات مجلس، احزاب و نيروهاى سياسى، 
پايگاه اجتماعى نمايندگان مجلس و كاركرد مجلس، 
مبين اين است كه با وجود اين كه طبق قانون اساسى 
ــبه پارلمانى شبه رياستى  نظام ايران از پارلمانى به ش
ــت وظايف خود اعم از  تغيير يافت، ولى مجلس توانس
قانونگذارى و نظارت را به نحو مطلوبى انجام دهد و در 
ــتگى و سمبليكى به نماد  واقع مجلس از حالت وابس

دموكراسى و قانون تغيير يافت.
 گفتمان انقالب اسالمى بر اساس مردم ساالرى دينى و 
عينيت بخشى به اراده مردم شكل گرفت. اين گفتمان 
ــر رهبران انقالب  ــام خمينى(ره) و ديگ در بيانات ام
تجلى يافت. در واقع مطلوبيت مردم در انقالب اسالمى 
تالزم اسالميت و جمهوريت بود. اين هدف از يك سو 
بيانگر اين بود كه مجلس و ديگر نهادهاى دموكراسى 

نتوانسته اند ظرفيت ها و توانمندى هاى خود را در دوره 
نظام پهلوى تحقق بخشند و از سوى ديگر، مبين اين 
امر بود كه مقوله اهميت دين در عرصه عمومى و سپهر 
ــت. به  ــده اس اجتماعى در اين دوره ناديده گرفته ش
عبارت ديگر، انقالب اسالمى واكنشى به جدايى دين 
از سياست يا سياست هاى سكوالريستى نظام پهلوى 

و استبداد مدرن و فضاى بسته سياسى اين دوره بود.
 قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران كه ميثاق ملت 
ــت، به طور مستقيم در 29  ــور اداره كشور اس و منش
اصل به موضوع مجلس شوراى اسالمى پرداخته و در 
20 اصل وظايفى خاص براى مجلس برشمرده است. 
مجلس به عنوان نهاد حاكميت ملى از آنچنان جايگاه 
و اقتدارى برخوردار بوده كه حضرت امام(ره) آن را در 
راس نهادهاى نظام جمهورى اسالمى دانستند و مقام 
معظم رهبرى هم آن  را به عنوان ويترين مجموعه نظام 
ناميده اند و در عرف مردم، كاربرد كلمه ويترين به اين 
معنا است كه چيزهاى خوب و ناب را در ويترين كارى 
خود مى چينند. مجلس هم به عنوان ويترين نظام بايد 
ــن افراد و مصوبات و نظارت و عملكرد آن  داراى بهتري
ــداق ويترين نظام بر آن  ــد تا مص هم از بهترين ها باش

صدق كند.
ــه نمايندگان  ــدارگونه ب ــه ضمن توجه هش معظم ل
ــگاه خودتان غفلت نكنيد. توجه  مى فرمايند: «از جاي
ــوراى  ــت و مجلس ش ــيد اين جا كجاس ــته باش داش

اسالمى يعنى چه اهميت تصميم و موضعگيرى را در 
ــد. اين جا مركز و  ــن مجلس مورد غفلت قرار ندهي اي
قله و به تعبيرى ويترين نظام اسالمى است كه جلوى 

چشم قرار دارد.»
ــش، راهبرد و  ــه اي در اين بخ ــت ا... خامن  حضرت آي
ــالمى در مورد مجلس را  ــته دشمنان نظام اس خواس
ــمنان  همواره بى تأثير و منفى تحليل مى كنند: «دش
ــش را  ــك مجلس بى نق ــواره ي ــالمى هم ــام اس نظ

خواسته اند، مجلسى كه تأثيرى نداشته باشد.»
ــان ضمن رد صريح اين راهبرد دشمنان نظام با   ايش
ــد اثرگذار، پررنگ،  تأكيد بيان مى كنند: «مجلس باي
ــد؛ همه تالش بايد دنبال اين  فعال و داراى نقش باش

باشد.»
 مقام معظم رهبرى جايگاه سياسى مجلس را اينگونه 
ــاره و خالصه  ــما نماينده عص ــان مى فرمايند: «ش بي
ــتيد. موضع گيرى شما در مسايل سياسى و  ملت هس
ــى از موضع گيرى ملت  ــى، به يك معنا حاك بين الملل
ــت. اين موضع گيرى دو گونه مى تواند باشد:  ايران اس
ــتر اميدوار  ــمن را به دخالت بيش گاهى مى تواند دش
ــبت به نظام اسالمى گستاخ و طلبكار  كند و او را نس
ــويق كند، مى تواند  و فزون طلب و به زياده خواهى تش
ــد؛ احساس كند كه در ملت  هم درست بالعكس باش
ــتادگى، آگاهى به  ايران و نمايندگان او، صالبت، ايس
منابع و مصالح، ايستادگى بر سر منافع ملى و مصالح و 
ناسازگارى با كسانى وجود دارد كه همه همتشان اين 
ــت كه منافع ملى را به بازيچه بگيرند و راهى براى  اس

سيطره بر اين ملت پيدا كنند.»
 با اين بيان رهبر معظم انقالب از مجلس هشتم انتظار 
دارند كه در شرايط حساس كنونى كه نظام جمهورى 
اسالمى به سطح مطلوبى از قدرت در عرصه منطقه اى 
ــت يافته است، با قدرت و شجاعت در مقابل نظام  دس
سلطه ايستادگى كنند. بديهى است كه جايگاه سياسى 
مهم مجلس كه در رأس تمام امور است، نقش اساسى 

در ايستادگى ملت و دولت بر سر منافع ملى دارد.
 يكى از وظايف مهم و اختيارات مجلس بعد نظارتى آن 
ــت. در بين ابزارهاى متعدد نظارتى مجلس، ديوان  اس
ــبات يكى از آن ها است. اختيار و وظايف ديوان  محاس
محاسبات در اصول 52 و 53 قانون اساسى بيان شده 

است.
 بر اين اساس مقام معظم رهبرى به نمايندگان سفارش 
ــبات را خيلى جدى بگيرند  مى كنند كه ديوان محاس
ــتفاده كنند: «من در  ــتاى كار خود اس و از آن در راس
ــت اندركاران  ــئوالن و دس مجالس قبلى مكرر به مس
مى گفتم ديوان محاسبات را خيلى جدى بگيريد؛ اين 
ابزار بسيار مهمى است. به شما هم اين نكته را عرض 
ــوش كردند، بعضى هم گوش  مى كنم. البته بعضى گ
ــبات خيلى مهم  نكردند، اما گوش كنيد. ديوان محاس
است. بودجه عظيم اين ملت تنها درآمد عمومى عمده 
ــت كه در اختيار دستگاه ها قرار مى گيرد بايد  ملت اس
مشخص باشد كه اين بودجه چگونه خرج شد. مسأله 
تفريغ بودجه و تشخيص صحت و سقم كارى كه انجام 
گرفته، يكى از مهم ترين ابزارهاى نظارتى شماست؛ از 

اين غفلت نكنيد.»
 رهبر معظم انقالب در بحث نظارت بر ديوان محاسبات 
ــه كار نظارتى كه  ــفارش مى كنند ك به نمايندگان س
انجام مى دهند قانونى باشد و از ارتباطات مخدوش كه 
احتمال دارد بين بخشى از نمايندگان و دستگاه هاى 
تحت نظارتى صورت بگيرد جداً بپرهيزند؛ چراكه اين 

مسأله در نهايت جايگاه مجلس را بى اثر خواهد كرد. 
ــد: «اگر بخواهيد از  معظم له در اين زمينه مى فرماين
ابزارهاى نظارتى استفاده كنيد، همه تالش خود را بر 
اين قراردهيد كه ارتباط با دستگاه هاى اجرايى و تحت 
نظارتتان قانونى باشد و بعضى از ارتباط هاى مخدوش، 
ــى يا  ــت. نمى خواهيم به كس ــاً به ضرر شماس مطلق
ــاره كنيم؛ اما در فرض هاى ذهنى  چيزى يا جمعى اش
ــى از نمايندگان و بخشى از  نمى گنجد كه بين بخش
ــتگاه هاى تحت نظارت، ارتباطات مخدوش و غير  دس
صحيحى به وجود بيايد. اين، قطعاً نظارت را مخدوش 
خواهد كرد و قدرت نظارت را خواهد گرفت و توانايى 
ــت، از مجلس  ــه قانون به مجلس داده اس عظيمى ك
سلب خواهد كرد؛ آنگاه مجلس ديگر اثرگذار نخواهد 

بود.»

 مهدى غالمى
ــي از اركان مهم  ــي يك ــام: احزاب سياس همدان پي
ــند. اغلب  ــي در دنياي امروز مي باش ــعه سياس توس
ــي وجود احزاب را مايه توسعه  ــمندان سياس انديش
ــاركت هاي سياسي-  ــي، افزايش مش و ثبات سياس
ــي  ــق و تحرك دموكراس ــل تحق ــي و عام اجتماع
مي دانند. علي رغم اين اعتقاد، عده اي هم نسبت به 
اين پديده انتقاداتي دارند كه وجود آن را مايه تفرقه 

و بي ثباتي سياسي- اجتماعي مي دانند. 
ــب براي  ــه ارتباطي مناس ــد حلق ــزاب مي توانن اح
مشاركت سياسي بهينه را در مردم و براي حكومت 
ــتا تجربه احزاب سياسي  افزايش دهند. در اين راس
در ايران به دوران انقالب مشروطه باز مي گردد، اما 
ــي ناكارآمدي در  ــخ تحزب در ايران بيانگر نوع تاري

قبل و بعد از انقالب اسالمي بوده است.
ــتاي  ــطه روزنامه همدان پيام در راس به همين واس
ــدت باقيمانده تا  ــي در م ــث تخصصي سياس مباح
انتخابات مجلس نهم سعي خواهد كرد اموري را كه 
مستقيم و غيرمستقيم در حضور مردم در انتخابات 
ــاتيد و صاحب نظران بومي استان  تأثير دارد را با اس
تحليل كرده و در جهت حضور حداكثري مردم گام 

مثبتي بردارد.
ــي، ميزبان دكتر عباس  ــتا گروه سياس در اين راس
صالحي نجف آبادي، عضو هيأت علمي و مدير گروه 
ــالمي واحد همدان  ــي دانشگاه آزاد اس علوم سياس
ــي  ــت آنچه مورد تحليل و بررس ــود. در اين نشس ب
ــل ناكارآمدي آن در  ــرار گرفت بحث احزاب و عل ق

كشورمان بود.
■ بـا توجـه به نقشـي كـه احزاب در توسـعه 
دمكراسـي در كشـورهاي غربي ايفا مي كنند 
و همواره كشـورها از آن به عنوان ركني براي 
توسعه سياسي ياد مي كنند به نظر شما احزاب 
تا چه حد در توسعه مردم ساالري نقش دارند؟

ــي خواهي در اواخر قرن 19 و اوايل  امواج دموكراس
ــدا كرد و با  ــترش پي ــيار گس قرن 21 در جهان بس
ــرق و تحوالت اخير  ــوروي و بلوك ش ــي ش فروپاش
خاورميانه موجب شده كه امواج دموكراسي خواهي 
به شدت تقويت شود. حاال بحث اينگونه است كه با 
توجه به افزايش جمعيت چگونه به سؤاالت سياسي 
ــخ داده مي شود؟ به اين سؤال، جواب هاي  آنان پاس
مختلفي داده شده است در كشورهاي غربي احزاب 
ــت مي كنند و اينگونه  ــته هاي مردم را مديري خواس
ــن امر اگر چه  ــود. اي ــخ داده مي ش به انتظارات پاس
ــت، اما توانسته به كاركرد خوبي  داراي نواقصي اس
ــته پاسخ خوبي بدهد  ــد و در اين جوامع توانس برس
ــي و حاكميت مردم  در اين خصوص بين دموكراس
ــت كه هيچكس مخالف آن نيست،  يك شعاري اس
ــازوكاري كه براي دموكراسي خواهي استفاده  اما س
ــًال لنين (يكي از  ــت. مث ــود داراي اهميت اس مي ش
ــابق) معتقد است كه ما مخالف  رهبران شوروي س
آزادي نيستيم ما مي خواهيم آزادي واقعي به مردم 
ــرمايه داري نيز  عطا كنيم و در اين خصوص نظام س
ــود را مي زند، اما بايد  ــت آزادي حرف خ معتقد اس
ــه ما به دنبال  ــه مردم عطا كرد ك ــي ب آزادي حقوق

ــتيم. پس مي بينيم كه اين بحث داراي  اين امر هس
ــت در جامعه كمونيستي شوروي،  موارد متفاوت اس
ــه در آن برابري  ــت ك ــال آزادي اس ــه دنب ــن ب لني
ــت  ــود دارد و به دنبال اين بحث اس ــادي وج اقتص
ــرح مي كند كه در  ــتم پرولتاريا را مط كه وي سيس
ــند. در دوران كنوني  ــه به آزادي مي رس نهايت هم
ــبز قذاقي  نيز اين روند وجود دارد مثًال در كتاب س
ــت: احزاب در واقع حاكميت اقليت  اينگونه آمده اس
ــي در دوره اي يك اقليت بر  ــت؛ يعن بر اكثريت اس
اكثريت در زمان و مكان  خاصي نشان مي دهند كه 

اين افراد بهترين ها هستند.
ــير اين نكته ها حائز اهميت است كه ما  با اين تفاس
ــم؛ چراكه عده اي  ــد و بدتر انتخاب كني ــد بين ب باي
ــا اينكه احزاب  ــزاب پلكان قدرتند و ب معتقدند اح
ــير را ارائه داده،  ــه دنبال قدرتند اما آنها اين تفاس ب
ــراي آن معرفي نكردند و آنان كه  ــي جايگزيني ب ول
ــته مانند لنين و  ــي در اين خصوص گذاش جايگزين
قذافي و امثال آنها، همه به ديكتاتوري وحشتناكي 

رسيد كه نمونه هاي آن كميته هاي مردمي قذافي و 
حزب كمونيست شوروي هستند كه به دنبال شكل 
دادن مقدمه اي براي آزادي مردم بودند كه بدترين 
ديكتاتوري ها را بر مردم تحميل كردند. ولي چيزي 
ــت اين است كه حزب براي ما  كه براي ما مطرح اس
ــت؛ بلكه به نظر ما  ــي و هدف نيس ايدئولوژي و مش
ــتند كه ما  ــي و يك مكانيزمي هس احزاب يك روش
ــي خود تطبيق دهيم.  ــد آن را با ارزش هاي دين باي
مثًال در بحث هاي اسالمي سفارش به امر به معروف 
و نهي از منكر تأكيد شده است در اين قضيه احزاب 
ــوند؛ چراكه مي تواند  ــيار موثر واقع ش مي توانند بس
ــد كه آنها به دنبال قدرت نيستند؛ بلكه  اينگونه باش
ــند در واقع  ــه دنبال انتقال و رفع انتقادات مي باش ب
ــت  ــر به معروف به خوبي مي توانس ــتم ام اين سيس

ــائل جزئي  برنامه احزاب را از تمركز قدرت و از مس
جدا كرده و در مسائل كالن وارد كند.

■ بـا توجـه به تاريخ شـكل گيري احـزاب در 
كشورهاي غربي و همچنين در كشور ايران به 
نظر شـما چرا فعاليت احزاب همواره در كشور 

ما دچار مشكل بوده است؟
در كشورهاي غربي حق حاكميت در طول چند دهه 
به مردم منتقل شد و مردم از طريق احزاب نيازهاي 
ــكلي  ــود را به حاكميت منتقل مي كنند، اما مش خ
ــور ما به صورت كمرنگ وجود دارد اين  كه در كش
ــتند كه هنوز حق حاكميت را  است كه عده اي هس
ــتر تزييني  ــه مردم نداده اند و حق رأي مردم بيش ب
ــت و اينكه حداكثر، مقبوليت مي دهد. زماني كه  اس
حق به مردم داده شود ساز و كار احزاب نيز تقويت 

خواهد شد.
ــكل ديگري كه در اين خصوص وجود دارد اين  مش
ــته مردم  ــت كه احزاب بايد منتقل كننده خواس اس
ــزاب تبديل  ــا مي بينيم كه اح ــند، ام به دولت باش

ــده اند. االن افراد  ــراد بزرگ ش ــگاه قدرت اف به باش
ــه داراي حزب  ــتند ك قدرتمند و صاحب نفوذ هس
ــخص محورند و  ــتر اين احزاب ش ــند و بيش مي باش
ــردم ناخودآگاه  ــتند؛ بنابراين م ــور نيس برنامه مح
بدبين مي شوند و اعتماد متقابل بين مردم و احزاب 

از بين مي رود.
ــورهاي  ــت كه احزاب در كش ــكل ديگر اين اس مش
ــول مدت زياد به دنبال ارائه  غربي با برنامه و در ط
ــد. مثًال حزب كارگر  ــاي خود اقدام مي كنن برنامه ه
ــارزات انتخاباتي و  ــال مب ــد از 50 س ــتان بع انگلس
ــت آورد كه نمونه  ــي را به دس ــي پيروزي هاي رقابت
ــفانه در كشور ما  ــته است. اما متأس ــال گذش آن س
ــكل مي گيرند  ــال قبل از انتخابات احزاب ش يك س
ــه در قالب جبهه و جمعيت افزايش پيدا  و قارچ گون

ــز فعاليت هاي خود  ــد از انتخابات ني مي كنند و بع
ــردم مغفول اند اين  ــد. در اينجا م ــان مي دهن را پاي
ــاد مي كند كه اين نيز  ــردي ايج امر ناخودآگاه دلس
ــد در آينده به عاملي براي بي اعتمادي مردم  مي توان

به احزاب تبديل شود.
■ حزب در كشـور ما به خودي خود يك بحث 
وارداتي اسـت. به نظر شـما چرا ما نتوانستيم 
از آن به عنوان يك ابزار و وسـيله در راستاي 
دستيابي به اهداف اسـتفاده كنيم؟ همچنين 
به نظر شـما آيا نگاه حاكميتي به احزاب باعث 

عدم كاركرد خوب احزاب نشده است؟
ــرح كرديم ما حزب را  ــور كه قبًال نيز مط همان ط
ــتفاده كنيم؛ چراكه  مي توانيم به عنوان يك ابزار اس
ــت؛ بلكه ما با  ــا حزب، ايدئولوژي نيس در جامعه م
ارزش هاي خود از آن استفاده مي كنيم. شما زماني 
ــد در يك جامعه فعاليت كنيد انتقاداتي  كه بخواهي
ــخصي اين امر  ــه وارد خواهيد كرد كه ش ــه جامع ب
ــاج به يك گروه  ــد. قطعاً احتي ــرانجام نمي رس به س
ــما زماني كه وارد  ــجم فكري داريد در واقع ش منس
ــگاه قدرت نمي شويد  ــويد وارد باش يك حزب مي ش
وارد جايي مي شويد كه در آن امر به معروف و نهي 
ــتا براي انتقال  ــود در اين راس ــر انجام مي ش از منك
ــه برنامه نيز وجود دارد؛  انتقادات مطمئناً احتياج ب
ــب قدرت  ــما به دنبال كس ــن فضا ش ــه در اي چراك
ــت نيامده ايم؛ بلكه در اوج  ــتيد به دنبال رياس نيس
ــز مي پردازيم و به دنبال  ــت ورزي ني تعالي به سياس
ــتيد در خصوص بخش ومر نيز  ــكالت هس حل مش
ــگاه قدرت  ــد گفت كه افراد اگر احزاب را به باش باي
تبديل كنند و از آنجا به درون حاكميت وارد شوند 
اين بدبيني مردم از احزاب به حاكميت انتقال پيدا 
ــه اي را در اين خصوص  ــد خدش ــد و مي توان مي كن
ــي نيز گردد؛  ــر به بي ثبات ــاد كند و حتي منج ايج
ــيار حائز اهميت است كه وجود  بنابراين اين امر بس

احزاب فعال  بايد با اطمينان حاصل شود. 
ــژاد در جمعيت  ــاى احمدي ن ــال 84 آق ــًال در س مث
ــوراي مركزي  ــه عنوان يكي از اعضاي ش ايثارگران ب
ــد از كانديداتوري احمدي نژاد  ــت، اما بع عضويت داش
ــت جمهوري اين جمعيت از قاليباف  در انتخابات رياس
حمايت مي كند در عرف دنيا اين امر قابل قبول نيست 
كه شما از كسي ديگر حمايت مي كنيد؛ در حالي كه يكي 
از اعضاي شما كانديداي انتخابي شده است در واقع اين 
ــت كه متأسفانه در جامعه ما وجود دارد  تناقضاتي اس
كه اين امر ناخودآگاه اين ذهنيت را ايجاد مي كند كه 

همان سازه هاي سنتي بهتر از تكيه بر احزاب است. 
ــتر در نظام هاي  ــي بيش ــن امر در مباحث سياس اي
ــه نظام ها  ــود در اينگون ــال ديده مي ش پاتريموني
ــماً مواردي در راستاي تدبير امور وجود دارد،  رس
اما در باطن اتفاقاتي ديگر در حال رخ داد مي باشد 
ــود دارد كه اكثر  ــكل در داخل جامعه وج ــن مش اي
ــتي در پوشش حزب انجام مي شود  كارهاي زيردس
ــادي مردم به احزاب  ــه اين خود مي تواند بي اعتم ك
ــت،  را در جامعه دامن بزند اين امر يك واقعيت اس

نمي توان به آن توهم و ساير اوصاف را وارد كرد.
ادامه در صفحه 5

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان:

احزاب زماني تقويت مي شوند
كه حق حاكميت به مردم داده شود  مهمترين وظيفه  مهمترين وظيفه 

اهتمام به اسالم اهتمام به اسالم 
و ارزش هاى و ارزش هاى 
الهى الهى 
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ادامه از صفحه 3: 
■ با توجه به اينكه در قانون اساسـي ما جايگاه 
احـزاب تعريف شـده اسـت، اما مـا همچنان 
مي بينيم كه احـزاب با چالش مواجه اند به نظر 
شـما براي رسـيدن به پيشـرفتي كه مطمئنًا 
فعاليـت احـزاب نيـز در ايـن چارچـوب قرار 
مي گيـرد چـه راهكارهايـي مي تـوان در نظر 

گرفت؟
ــور ما به جاي انتقال مشكالت مردم  احزاب در كش
ــتگاه دولت براي رسيدن به  به دولت تبديل به خاس
قدرت شده است در اين راستا احزاب به احزاب شبه 
ــوند و حتي  ــي تبديل و يا دولتي تبديل مي ش دولت
ــكل هاي غيردولتي) تحت فشار دولت  NGO (تش
ــتا احزاب بايد  ــع دولتي مي گيرند در اين راس مواض
ــعارهايي كه دولت هاي مختلف  ــتقل بوده و ش مس
ــيدن به قدرت مي دهند را پيگيري و سعي  براي رس
ــد و چون افرادي كه  ــاندن آن به مقصد كنن در رس
ــند به اين موضوع واقف اند كه بايد  به صورت مي رس
ــان باشند و  ــخگوي احزاب در قبال شعارهايش پاس
ــخگو باشند؛  ــتدل از طريق احزاب به مردم پاس مس
بنابراين دولت به اين امر در خصوص فعاليت احزاب 

رغبتي نشان نمي دهند.
ــت كه تقريباً   مثًال در اين خصوص خانه احزاب اس
تعطيل شده است. در دولت هاي نهم و دهم با توجه 
ــي احزاب را به  ــدم رغبت رئيس جمهور به نوع به ع
ــاند كه اين امر ذهنيتي در مردم ايجاد  تعطيلي كش

كرد كه احزاب در جامعه فاقد كارآيي هستند. 
ــيار  ــتا بس عالوه بر اين خود احزاب نيز در اين راس
ــتند و  ــه احزاب ما مردمي نيس ــد؛ چراك تأثيرگذارن
ــت هاي آنها نيز  ــال نيروهاي مردمي و خواس به دنب
ــزاب تبديل به يك  ــفانه فعاليت اح نمي روند، متأس
ــده است كه اين امر نيز براي  فعاليت عين الوقتي ش

دولت ها خوشايند شده است.
راه برون رفت از اين وضعيت نيز حوصله احزاب است 
كه بايد بسيار حوصله خرج كنند و در اين خصوص 
ــده فعاليتي خود تنظيم كنند،  برنامه هايي براي آين
چراكه كار آنها در اين خصوص بسيار مشكل است.

ــئول انتقال مشكالت مردم به دولت   افرادي كه مس
هستند امروز با بدبيني مردم مواجه شده اند؛ بنابراين 
احزاب در اين خصوص راه سختي در پيش دارند كه 

بايد رأي اعتماد از دست رفته مردم را بازگردانند.
■ بـا توجه به فرمايشـات رهبـر معظم انقالب 
در كرمانشـاه در خصوص تغيير سـاختار نظام 
پارلماني و نظام رياستي و نقش پررنگ احزاب 
در اين نظام شـما نقش احزاب را در اين تغيير 

در اين برهه زماني چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ــت؛ چراكه در  ــت مثبتي اس ــيار حرك ــن امر بس اي
ــه معموال  ــم ك ــا مي بيني ــي م ــورهاي پارلمان كش
ــده بايد به نحو احسن اجرا شود.  برنامه هاي ارائه ش
ــي مي كند  ــده خود را معرف ــر حزبي نماين ــال اگ مث
ــت خود را  ــوب كاري دول ــاي وي در چارچ برنامه ه
ــن امر كار علمي و  ــه مردم ارائه مي كند كه اي نيز ب
ــا در اين امر عملي نبوده  ــه اي را مي طلبد، ام مدبران
ــند و با  ــال جمع آوري رأي مي باش ــتر به دنب و بيش
ــات به دنبال اين  ــعارگونه و با احساس حرف هاي ش

امر باشند.
ــاهد  ــور ما ش ــاختار مي توان در كش با تغيير اين س
شكل گيري احزاب ائتالفي بود كه در جهت رسيدن 

ــي مشخص  به قدرت بايد برنامه و راهكارهاي سياس
و علمي ارائه دهند.

ــتاي توسعه سياسي بسيار   اين امر مي تواند در راس
ــكالتي نيز خواهد داشت؛ چراكه  مؤثر باشد، اما مش
در اين زمينه احزاب فعاليت بيشتري دارند در حالي 
ــركت  ــا معموال در كار جمعي كمتر ش ــه ايراني ه ك
ــهم خواهي است  مي كنند و از طرف ديگر مبحث س
ــر ايجاد كند،  ــي در اجراي اين ام ــه مي تواند خلل ك
ــن آن بسيار بيشتر از چرا كه  اما در كل موارد احس
ــوان اميدوار بود كه احزاب در  در اين خصوص مي ت
ــور بسيار فعال مي شوند و حتي در شهرستان ها  كش
ــول و كاركرد خاص خود خواهند  نيز احزاب در اص

شد.
ــرايطي را  ــه اين كارآمدي نظام پارلماني نيز ش  البت
ــت كه  ــتقل اس مي طلبد از جمله آن مطبوعات مس
ــيار  ــبرد اهداف مثبت اين امر بس ــد در پيش مي توان

موثر باشد.
■ به نظر شـما چه راهكارهايي مي تواند حضور 
حداكثـري مردم براي شـركت در انتخابات را 

فراهم كند؟
به نظر مي رسد كه براي حضور حداكثري مردم بايد 
ما منتظر حضور همه گروه هاى سياسى براي شركت 

در انتخابات باشيم. 
ــخص است، اما طيفي  ــان مش تندروها كه وضعيتش
ــتند كه بعد از انتخابات 88 نقشي در اختالفات  هس
نداشتند، آنها بايد تقويت شوند؛ چرا كه هر گرايشي 
كه وارد جريان انتخابات شوند طرفداران خاص خود 

را نيز پاي صندوق ها مي آورد.
ــردم در انتخابات  ــبب حضور م مورد ديگري كه س
ــود تقويت جريان هاي سوم است. جريان هايي  مي ش

كه به دنبال پاسخگويي به نيازهاي اصلي هستند. 
ــتند، نياز  ــرادي كه متخصص و متعهد هس ما به اف
ــبب شكل گيري  داريم. ورود اين افراد به مجلس س
ــگ تخصص گرايي در جامعه مي گردد. اين امر  فرهن
ــي را نيز تغيير دهد و  ــي مي تواند فضاي دوقطب حت
ــه جاي اتالف در وقت از متخصصان امر به بهترين  ب

نحو استفاده كرد.
■ زماني كه تا انتخابـات مجلس نهم باقيمانده 
اسـت اصولگرايـان با جبهه هايي كه تشـكيل 
داده انـد به نوعي توانسـته اند در قالب احزاب 
فعاليت هـاي مثبتـي را انجام دهند شـما اين 

فعاليت ها را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ــن اصولگرايان و جبهه پايداري  بايد ديد مباحث بي
ــد؛ چراكه مباحثي كه از  ــود دارد به كجا مي رس وج
ــود، مي تواند آن اتحاد  طرف اين جبهه مطرح مي ش
مورد نظر اصولگرايان را خدشه دار كند. اما بايد گفت 
ــبب اعتدال در  كه حضور جبهه متحد اصولگرايي س

نحوه رقابت ميان اصولگرايان خواهد شد.
ــت كه  اما در طرف ديگر در اصولگرايان، جرياني اس
ــته فضاي انتخاباتي اصولگرايان را تحت تأثير  توانس
ــه دنبال يارگيري از  ــرار دهد؛ چراكه اين جريان ب ق
ــطه اختالفات كه  ــتند. بدين واس ــان هس اصولگراي

ــته فضاي اتحادي  ــود دارد توانس ــتا وج در اين راس
اصولگرايان را متأثر از خود كند.

■ به نظر مي رسـد انتخابات مجلس نهم رقابت 
در يك جناح باشـد بـه نوعي رقابـت در بين 
اصولگرايـان شـكل گيرد به نظر شـما اين امر 
مي تواند از يك طرف سـبب حضور حداكثري 
مردم و از طرف ديگر سـبب باال بردن كيفيت 

مجلس نهم گردد؟
ــت، اما  ــكل داش از آغاز دولت نهم با اصولگرايان مش
ــتند اين  چون در آن زمان اصالح طلبان حضور داش
ــود نمي ديدند؛  ــات را اصولگرايان در بين خ اختالف
ــتند، اما امروز  ــه رقيب خود را در صحنه داش چراك
ــنتي خود را  ــل اينكه رقيب س ــان به دلي اصولگراي
ــم  ــتر به چش ــد معموال اختالفات آنها نيز بيش ندارن
مي آيد در دولت هشتم هم اين اتفاق افتاد در دولت 
ــر اكثر امور با  ــلط ب ــي نيز اصالح طلبان با تس خاتم
ــبب شكل گيري  توجه به اقليت بودن اصولگرايان س
همين اتفاق شدند، اختالفاتي كه در مجلس، شوراها 
و ... به وجود آمد. همه از قدرت گرفتن يك جبهه و 
نبود رقيب احساس مي شد؛ بنابراين مي توان اينگونه 
ــمن مشترك گاهي اوقات نعمت  گفت كه وجود دش
است؛ چراكه سبب كمرنگ شدن اختالفات در بين 

خود خواهد شد.
ــد مديريت كنند كه  ــتا احزاب مي توانن در اين راس
ــتري به جاي اينكه چپ و راستي يا  رأي هاي خاكس
سياه و سفيد بشوند حالت تخصصي و علمي بگيرند 
ــعائر اين امر را  ــات و ش ــه جاي اينكه با احساس و ب
مديريت كنند مردم را با افراد صاحب فكر به جهتي 

هدايت كنند كه واقعا اعتقاد و عالقه دارند.
■ پيش بيني شما در خصوص پيروزي نامزدهاى 

احزاب آنها در انتخابات مجلس چيست؟
ــان و خصوصاً  ــه اصولگراي ــود طرفداراني ك ــا وج ب
ــن مردم  ــت دولت در بي ــه از حماي ــي ك طيف هاي
برخوردارند به نظر مي رسد اين جبهه رأي بيشتري 

در انتخابات كسب كند. 
ــتر عالقه  ــتري ها بيش ــن خصوص رأي خاكس در اي
ــد كه در اين حوزه رأي خود را بيندازند. در اين  دارن
ــود كه 60 درصد از  ــرايط در واقع احساس مي ش ش
رأي دهندگان به اين افراد رأي دهند؛ چراكه نامزدها 
نياز نيست كه خود را به چپ و راست منتسب كنند 
افرادي با جبهه گيري مستقل وارد ميدان مي شوند با 
جمع آوري رأي ها جهت گيري آنها به طيف و جبهه 
ــخص خواهد شد. اين امر در شهرستان ها  بعدها مش

بسيار محتمل تر است.

احزاب زماني تقويت 
مي شوند كه حق حاكميت 

به مردم داده شود

ما به افرادي كه متخصص 
و متعهد هستند، نياز داريم. 

ورود اين افراد به مجلس 
سبب شكل گيري فرهنگ 

تخصص گرايي در جامعه 
مي گردد. اين امر حتي مي تواند 

فضاي دوقطبي را نيز تغيير 
دهد و به جاي اتالف در وقت 
از متخصصان امر به بهترين 

نحو استفاده كرد.

ــس در ايران  ــكيل مجل ــات و تش ــام: انتخاب همدان پي
دوره  ــه  ب و  دارد  ــال  س ــد  ص از  ــش  بي ــابقه اي   س
ــروطيت در تاريخ  ــروطيت برمي گردد. فرمان مش مش
ــال 1324 هجري قمري از طرف  14 جمادي الثاني س
مظفرالدين شاه قاجار صادر شد و اولين مجلس موقتي 
ــه انتخابات را تهيه  ــن فرمان بايد نظامنام كه طبق اي
ــال 1285 هجري  ــخ 26 مردادماه س ــد، در تاري نماي

شمسي در عمارت نظام تشكيل شد. 
ــت و چهار  ــت به بيس ــه در پي مي آيد نگاهي اس آنچ
دوره مجلس شوراي ملي كه پنج دوره مربوط به زمان 
ــلطنت پهلوي مربوط  ــار و بقيه دوره ها به دوره س قاج
ــوند. اسامي نمايندگان استان همدان در مجلس  مي ش

شوراي ملي نيز در ادامه ذكر شده است. 
■ دوره اول

ــوراي ملي در 13  ــه رسمي مجلس ش نخستين جلس
ــاه قاجار  مهرماه 1285 با نطق افتتاحيه مظفرالدين ش
گشايش يافت. نمايندگان اين دوره مجلس، به موجب 
ــراف و  ــات از بين طبقه اش ــه انتخاب ــاده 6 نظامنام م
ــون و اصناف  ــار و مالكان و روحاني ــاهزادگان و تج ش
ــي ايران را كه  ــدند. اين مجلس، قانون اساس انتخاب ش
ــتمل بر 51 اصل بود در 8 دي ماه 1285 به توشيح  مش
مظفرالدين شاه و پس از فوت وي متمم قانون اساسي را 
ــاه رساند.  در 15 مهرماه 1286 به امضاى محمد علي ش

اين مجلس در 2 تيرماه 1287  به توپ بسته شد.
■ دوره دوم

ــال و 4 ماه و  ــن دوره قانونگذاري پس از يك س دومي
21 روز فترت در 24 فروردين ماه 1288 مطابق با دوم 
ذيقعده 1327 افتتاح شد و به دنبال اولتيماتوم دولت 

روس در 3 دي ماه 1289 منحل گرديد. 
■ دوره سوم

ــه سال فترت در تاريخ 14 آذرماه  اين دوره، پس از س
ــاه قاجار افتتاح گرديد. دوره  ــط احمد ش 1293 توس
ــوم مجلس شوراي ملي به علت شروع جنگ جهاني  س

اول بيش از يك سال دوام نياورد.
■ دوره چهارم

ــال و هفت ماه، فترت در اول  ــن دوره پس از پنج س اي
ــط احمدشاه قاجار گشايش يافت و  تيرماه 1300 توس

در 30 خرداد 1302 پايان يافت.
■ دوره پنجم

پنجمين دوره قانونگذاري در 22 بهمن ماه 1302 افتتاح شد. 
ــلطنت قاجاريه منحل شد و مجلس  در اين دوره بود كه س
ــان در  آذرماه همان سال سلطنت را به پهلوى داد.  مؤسس

مجلس پنجم در 22 بهمن 1304 خاتمه يافت. 
■ دوره ششم

ــط  ــم قانونگذاري در 19 تيرماه 1305 توس  دوره شش
ــاه افتتاح و در 22 مردادماه 1307پايان يافت.  رضا ش

در اين دوره مجموعاً 276 جلسه تشكيل شد.
■ دوره هفتم

 هفتمين دوره قانونگذاري در 14 مهرماه 1307 افتتاح 

و در اول آبان 1309 پايان يافت.
■ دوره هشتم

هشتمين دوره قانونگذاري در 24 آذرماه 1309 افتتاح 
و در 24 دي ماه 1311خاتمه يافت. 

■ دوره نهم 
ــفندماه 1311  ــذاري در 24 اس ــن دوره قانونگ نهمي
ــيس دانشگاه تهران  ــيدي افتتاح شد. طرح تأس خورش
در اين دوره تصويب شد. دوره نهم در 21 فروردين ماه 

1314 پايان يافت.
■ دوره دهم

ــنبه 15 خرداد ماه  ــذاري پنجش ــن دوره قانونگ دهمي
1314 1354 هجري قمري افتتاح شد و در 22 خرداد 

ماه 1316 پايان يافت.
■ دوره يازدهم

 يازدهمين دوره در 20 شهريور 1316 افتتاح و در 27 
شهريور ماه 1318 پايان يافت.

■ دوره دوازدهم
ــن دوره قانونگذاري در 3 آبان 1318 افتتاح   دوازدهمي
شد و در 9 آبان 1320خاتمه يافت. در شهريور همين 
ــغال نيروهاى متفقين درآمد  سال بود كه ايران به اش
ــاه از سوى انگليسى ها مجبور به استعفا شد و  و رضا ش

سلطنت به پسرش محمدرضا واگذار شد.
■ دوره سيزدهم

ــذاري در 22 آبان ماه 1320  ــيزدهمين دوره قانونگ  س
ــاح و در اول آذر  ــاه پهلوي افتت ــط محمد رضا ش توس

1322 پايان يافت.
■ دوره چهاردهم

ــفند ماه 1322   چهاردهمين دوره قانونگذاري در 6 اس
ــتين بار پس  افتتاح گرديد. در اين مجلس براى نخس
ــر 136  از تكرارى بودن ادوار، تعداد 800 كانديدا بر س
ــد. اين دوره در 21  ــي مجلس با هم رقابت كردن كرس

اسفند 1324 خاتمه يافت.
■ دوره پانزدهم

 پانزدهمين دوره قانونگذاري پس از يك فترت طوالني 
ــال و چهار ماه) در 25 تيرماه 1326 افتتاح و در  (2 س

6 مردادماه 1328 به پايان رسيد.
■ دوره شانزدهم

ــانزدهمين دوره قانونگذاري در 20 بهمن ماه 1328   ش
ــط محمدرضا شاه  ــنا توس ــتين دوره مجلس س با نخس
ــرت افتتاح گرديد. تعدادى  ــش ماه فت پهلوي پس از ش
ــار جبهه ملى قرار  ــى هاى اين مجلس در اختي از كرس
ــتانش مباحث مربوط به نفت را  گرفت و مصدق و دوس
ــده بود در اين دوره ادامه  كه در دوره پانزدهم مطرح ش

دادند. در 20 مهرماه، مصدق رهبر اقليت ملي مجلس، 
دولت را در مورد مسأله نفت استيضاح كرد. در روز سوم 
اسفند 1329، پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت ايران به 
مجلس داده شد و پس از تصويب مجلس در 24 اسفند 
ــفند به تصويب مجلس سنا رسيد در  1329 در 29 اس
ــا تمايل نمايندگان مجلس، دكتر مصدق  همين دوره ب
در ارديبهشت 1330 به نخست وزيري انتخاب گرديد. 

مجلس شانزدهم در 29 بهمن 1330 خاتمه يافت.

■ دوره هفدهم
ــت ماه  ــذاري در 17 ارديبهش ــن دوره قانونگ هفدهمي
ــي  ــه از 136 كرس ــى ك ــد؛ در حال ــاح ش 1331 افتت
ــي آن داراي نماينده بود.  ــط 79 كرس ــدگان فق نماين
ــا مخالفان، مصدق در 12  ــه دنبال درگيرى مصدق ب ب
ــم مجلس  ــي دوره هفده ــرداد 1332 در رفراندوم م
ــروع انتخابات دوره هيجدهم  ــوراي ملي منحل و ش ش
ــاه از فرصت  ــول به اصالح قانون انتخابات كرد. ش موك
ــتفاده كرده مصدق را عزل و زاهدى را  نبود مجلس اس
به نخست وزيرى گماشت. شاه در فرمانى در 28 آبان 

1332 دستور انحالل مجلسين را صادر كرد.
■ دوره هجدهم

ــفندماه 1332   هجدهمين دوره قانونگذاري در 27 اس
افتتاح شد و در 26 فروردين ماه 1335 پايان يافت.

■ دوره نوزدهم
ــذاري در 10 خردادماه 1335  نوزدهمين دوره قانونگ
ــد. در اين دوره بود كه دوره اجالسيه مجلس  افتتاح ش
از دو سال به چهار سال تغيير يافت و تعداد نمايندگان 
ــش پيدا كرد.  اين دوره  ــن به 200 نفر افزاي از 136 ت
ــاه 1339به پايان  ــال در 19 خردادم ــس از چهار س پ

رسيد.
■ دوره بيستم

پس از انتخاب نمايندگان به دليل اعتراض ها انتخابات 
منحل شده و بار ديگر پس از برگزارى انتخابات مجلس 
ــتم در 2 اسفند 1339 افتتاح گرديد. اين مجلس  بيس
در 19 ارديبهشت 1340توسط على امينى منحل شد.

■ دوره بيست و يكم
ــت و يكم در شهريورماه 1342   انتخابات مجلس بيس
برگزار شد و مجلس بيست و يكم پس از دو سال و سه 

ماه  فترت، در 14 مهرماه 1342 افتتاح گرديد. در اين 
دوره براى اولين بار شش زن نيز جزو منتخبان بودند. 
از وقايع ديگر اين دوره تشكيل مجلس مؤسسان سوم 
در 28 مرداد 1346 بود. دوره بيست و يكم قانونگذاري 

در 13 مهر 1346 خاتمه يافت.
■ دوره بيست و دوم

ــذاري در روز جمعه 14  ــت و دومين دوره قانونگ  بيس
ــاح گرديد. پذيرش  ــاه 1346 هجري قمري افتت مهرم
ــن و جدايى آن  ــوراى امنيت درباره بحري قطعنامه ش
ــت ماه 1349 در  ــنبه 24 ارديبهش ــران در پنجش از اي
ــكيل  ــه فوق العاده اي كه بنا به تقاضاي دولت تش جلس
ــده بود تصويب و براي اجرا به دولت ابالغ شد. اين  ش
ــهريورماه 1350  به مناسبت  دوره قانونگذاري در 9 ش
برگزاري جشن هاي 2500 ساله به موجب فرمان شاه 

ــوم مجلس  ــت و س ــل و در همان روز دوره بيس منح
شوراي ملي به وسيله شاه گشايش يافت.

■ دوره بيست و سوم
ــت و سوم، سه شنبه 9 شهريور ماه 1350   مجلس بيس
ــد و در 16 شهريورماه 1354  هجري قمري افتتاح ش

خاتمه يافت.
■ دوره بيست و چهارم

ــي، يا انتخابات  ــوراي مل  انتخابات دوره 24 مجلس ش
ــتاخيزي، آخرين انتخابات دوران حكومت پهلوي  رس
ــد. در اين  ــهريور 1354 افتتاح ش ــه در 17 ش ــود ك ب
ــور  ــر فضاي انقالبي كه در كش ــس به خاط دوره مجل
ــر در طول چهار  ــت وزي ــه وجود آمده بود پنج نخس ب
ــا موفق به  ــه هيچ يك از آنه ــال روي كار آمدند ك س
ــدند. سرانجام به دنبال مبارزات قهرمانانه  ادامه كار نش
ــتعفاي بسياري از نمايندگان و سقوط  ملت ايران و اس
رژيم سلطنتي، عمر مجلس بيست و چهارم نيز در 21 

بهمن 1357 به پايان رسيد.
■■ نمايندگان استان همدان در مجلس شوراي ملي

ــامل  ــاي اول تا نوزدهم دو حوزه انتخابيه ش در دوره ه
ــتان  ــركان" و "همدان" براي اس "مالير، نهاوند و تويس
همدان تعريف شده بود كه هر كدام داراي يك نماينده 
ــوم تا  ــاي اول و دوم و دو نماينده از دوره س در دوره ه

بيستم  بودند.
 شايان ذكر است؛ شهرستان هاي رزن، كبودراهنگ، بهار 
ــش بودند، از توابع  ــدآباد كه آن زمان به صورت بخ و اس
همدان محسوب مي شدند و در اين حوزه انتخابيه جاي 
ــتند، اما از دوره بيستم تا بيست و چهارم با توجه به  داش
ــدول حوزه هاي انتخابيه و افزايش تعداد  قانون اصالح ج
ــتان نيز به عدد هفت  نمايندگان، حوزه هاي انتخابيه اس
ــركان، رزن، مالير،  ــيد كه شامل اسدآباد، بهار، تويس رس
نهاوند و همدان مي شد. همچنين از دوره بيستم تا بيست 
و دوم حوزه هاي همدان و مالير داراي يك نماينده بودند، 
ــت  و سوم و بيست و چهارم با توجه  اما در دوره هاي بيس
به قانون اصالح جدول حوزه هاي انتخابيه نمايندگان اين 
ــش يافت و تعداد نمايندگان  ــا نيز به دو نفر افزاي حوزه ه
استان به 9 نفر رسيد. نكته ديگر اينكه در دوره هفدهم، 
انتخابات در حوزه انتخابيه همدان برگزار نشد و در نتيجه 
ــت. همين وضعيت در دوره  نماينده اي در مجلس نداش
بيستم براي حوزه انتخابيه بهار به وجود آمد و مردم اين 

حوزه انتخابيه نماينده اي در مجلس نداشتند. 
منبع: مركز پژوهش هاى مجلس

دوره هاي اول تا نوزدهم

همدان نهاوند، مالير و تويسر كان حوزه انتخابيه
دوره

محمدتقى وكيل الرعايا ميرزا محمد ناظم العلما مجلس اول
محمدتقى وكيل الرعايا محسن آقا حاج مصدق الممالك مجلس دوم

ميرزا محمدعليخان فرزين حاج عبدا... خان اميرنظام شيخ محمد ننجى شاهزاده نجفقلى ميرزا آقاسردار مجلس سوم
ميرزا حسن على خان فرمند (ضيا الملك) حاج ميرزا عبدالوهاب رضوى سيد اسماعيل ماليرى (شيخ  االسالم) ميرزا محمد ناظم العلما مجلس چهارم
ميرزا حسن على خان فرمند (ضيا الملك) حاج ميرزا عبدالوهاب سيد اسماعيل ماليرى (شيخ االسالم) شيخ جالل نهاوندى مجلس پنجم
ميرزا حسن على خان فرمند (ضيا الملك) ميرزا حسن خان مخبرفرهمند (مخبرحضور) سيد اسماعيل ماليرى (شيخ االسالم) هاشم آقا ملك مدنى مجلس ششم

محسن خان قراگوزلو اسمعيل خان ظفرى  حسن خان مخبرفرهمند (مخبرحضور) هاشم آقا ملك مدنى مجلس هفتم
عبدالحسين داورنگ محسن خان قراگوزلو ميرزا حسن خان مخبرفرهمند هاشم آقا ملك مدنى مجلس هشتم
عبدالحسين داورنگ محسن خان قراگوزلو ميرزا حسن خان مخبرفرهمند هاشم آقا ملك مدنى مجلس نهم
عبدالحسين داورنگ محمد نراقى ميرزا حسن خان مخبرفرهمند هاشم آقا ملك مدنى مجلس دهم
عبدالحسين داورنگ منصورعلى قراگزلو ميرزا حسن خان مخبرفرهمند هاشم آقا ملك مدنى مجلس يازدهم

سيد كاظم جليلي يزدي اسدا... كيوان هاشم آقا ملك مدنى ميرزا حسن خان مخبرفرهمند مجلس دوازدهم
عبدالحسين داورنگ محسن منشور ميرزا حسن خان مخبرفرهمند هاشم آقا ملك مدنى مجلس سيزدهم

ميرزا حسن خان مخبر فرهمند (مخبرحضور) هاشم ملك مدنى ميرزا حسنعلى خان فرمند (ضيا الملك) اسماعيل خان ظفرى مجلس چهاردهم
تقى برزين عباس اسكندرى اسمعيل خان ظفرى هاشم آقا ملك مدنى مجلس پانزدهم

ميرزا حسن خان مخبرفرهمند (مخبرحضور) غالمحسين اميرى قراگزلو هاشم خان ملك مدنى اسماعيل خان ظفرى مجلس شانزدهم
__________ _________ هاشم آقا ملك مدنى هادى مصدقى مخصوص مالير مجلس هفدهم

صادق نراقى غالمحسين پيرزاد قراگزلو علي اكبر جليلوند رضايي غالمحسين بوربور مجلس هجدهم
منواهر قراگزلو مهندس اسكندر فيروز على اكبر جليلوندرضايى غالمحسين بوربور مجلس نوزدهم

دوره هاي بيستم تا بيست و چهارم

همدان نهاوند مالير رزن تويسركان  بهار اسدآباد  حوزه انتخابيه
دوره

________ ________   محمد كشاورزيان   حسن يوسفى ______   على اكبر جليلوند رضايى   غالمحسين اميرى قراگزلو (پيرزاده)  محمد كشاورزيان مجلس بيستم  دكتر عبدالحميد اعتبار
________ على اكبر صفى پور اميرنصرت ا... باالخانلو ________ مجلس بيست و يكم   على برومند   مهندس اسماعيل جاللى   حاج مسعود جهانگيرى   مهندس محمداسماعيل معينى زند   حسن صائبى
________ ________ اسدا... مروتى بانو هما زاهدى مجلس بيست و دوم   مهندس على برومند پرفسور جعفر مخبرفرهمند  مهندس حجت ا... اردالن مهندس محمداسماعيل معينى زند   مهندس حسن صائبى

مهندس حجت ا... اردالن   مهندس اسماعيل معينى زند    خليل اسعد رزم آرا   مهندس حسن صائبى مهندس اسماعيل جاللى    بانو هما زاهدى على طباطبائى مجلس بيست و سوم مهندس على برومند   روح  ا... جعفرى
مهندس حسن صائبى   على طباطبائى مجلس بيست و چهارم   ابراهيم بهرهمند   عبدا... قراگزلو شجاعى   حجت ا... اردالن محمدحسين معينى قراگزلو   مهندس حسن صائبى   هوشنگ ناضمى   پرويز ظفرى

نگاهي به مجالس قبل از انقالب

نمايندگان استان در دوره هاي مختلف 
مجلس شوراي ملى

 محمد سهرابى
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