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حسينصلحجو
مش�اركتمردمدرامورسياس�يدارايملزومات
وپيشنيازهاي�ياس�تك�هازآنجمل�هپذيرش
تكث�رسياس�ياس�توازآنميتوانب�هعنوان
مش�اركت»نهادمن�د«دردموكراس�يي�ادكرد.
منظ�ورازوج�وداي�نكث�رتسياس�ي،وجودو
تحركگروههاواحزابسياس�ياس�تكهفعاالن
وكنشگرانسياس�تدرقالبآنهاساليقمختلف
وگاهمتعارضخودرادنبالوساماندهيميكنند.
هدف چنين تش��كيالت و نهادهايي عمدتاً دستيابي 
مراكز ق��درت در حكوم��ت و تصدي آنها ب��ه منظور 
اعم��ال ايده ه��ا و ديدگاه ه��اي سياس��ي، فرهنگي، 
اقتص��ادي، اجتماعي و... اس��ت. در جامعه سياس��ي 
معتقد ب��ه تكثرگرايي مبتني بر اصول ش��فاف هريك 
از نهادهاي سياس��ي و البته داراي اشتراك و توافق در 
برخي ارزش هاي مش��ترك )از جمله آرمان پيشرفت 
كشور و وحدت در سطح ملي( احزاب يا جناح هاي در 
قدرت، همواره در تعارض و رقابت  با احزاب رقيب خارج 
از قدرت، در تالش ارائه خط مشي ها و برنامه هايى است 
كه بتواند حداكث��ر منافع عامه را تأمين و بيش��ترين 
حجم حمايت هاى مردمى را حفظ كند. در نتيجه اين 
كنش ورزي سياسي در حضور رقباي متكثر، اوالً آگاهي 
و فهم عمومي سياسي و تشكيالتي مردم ارتقا مي يابد 
و ثانياً مصالح نظام و سياس��ت هاي حاك��م به مصالح 
عامه نزديك مي ش��ود، چراكه حزب حاكم در حضور 
احزاب قدرتمند معارض مي داند به منظور بقا نيازمند 
تشخيص و حركت بر مبناي مصلحت عمومي است و در 
غير اين صورت در فرآيند مشاركت عمومي، رفته رفته از 

گردونه قدرت و نهادهاي سياسي حذف خواهد شد. 
احزابملي،احزابمحلي

تكثر سياسي را مي توان در ابعاد مختلف ميان احزاب 
و گروه ها دنب��ال نمود. به عنوان مثال س��طح و ميزان 
فراگيري فعاليت نهادهاي سياس��ي مي تواند در تكثر 
سياسي مؤثر باشد و هر چه احزاب محلي توسعه يابد، 
به تبع آن تكثر عقايد سياسي نيز افزايش مي يابد. لذا 
در يك دسته بندي مي توان احزاب متكثر سياسي را در 
يك جامعه اس��المي به چند نوع متفاوت تقسيم كرد. 
از منظر بع��د و فراگيري عملكرد، مي ت��وان نهادهاي 
سياس��ي را در دو دس��ته »منطقه اي« و »ملي« جاي 
داد. گروه هاي منطقه اى جماعت هاي��ى فعال در امور 
سياس��ي در مح��دوده محلى اند كه عموم��اً متكي به 
منابع محلي هس��تند. چنين گروه هايي سياست هاي 
محلي را دنب��ال مي كنند، چ��ه زماني ك��ه در قدرت 
هس��تند در جايگاه اعمال كننده اين سياس��ت ها، چه 
زماني كه به عنوان احزاب رقيب در حاش��يه هس��تند 
به عنوان ناظر و ناقد سياست هاي حزب محلي حاكم. 
طبعاً به منظور اعمال اين سياست ها در زمان حضور در 
قدرت از تصدي نهادهاي اجرايي از قبيل استانداري ها، 
شهرداري ها، ادارات و دانش��گاه هاي محلي به منظور 
اعمال سياس��ت هاي خود بهره مي گيرن��د و خارج از 
فضاي قدرت نيز عمدتاً توسط رسانه ها و مطبوعات به 
نقد قدرت هاي محلي مي پردازند، اين احزاب و گروه ها 
در عين ح��ال در كنش ورزي هاي مل��ي و رويدادهاي 
سياسي در س��طح كش��ور نيز نقش آفريني داشته و با 
هم راستايي دائم يا متناوب با احزاب و گروه هاي ملي، به 

تقويت مشاركت در سطح كشور كمك مي كنند. 
مزاياي تكثرگرايي در س��طح منطقه اي بسيار فراوان 
است به طوري كه قدرت هاي محلي سياسي را از رخوت 
و تنبلي بي��رون آورده و با وجود هش��دار و زنگ خطر 
وجود يك رقيب، آنان را كه عمدتاً منبع مش��روعيت 
اصلي خود را وابس��ته به آراي عموم��ي نمي دانند، با 
ابزار و فش��ار و بازنمايي مخاطرات سياست هاي غلط، 
خواس��ته يا ناخواس��ته وادار به كار مي كند. گرچه در 
فضاي سياسي كش��ورهاي ناهمگون از نظر قوميت ها 
مي توان آس��يب بالقوه اي مانند قدرت گرفتن احزاب 

داراي عقايد جدايي طلبانه را نيز - خصوصاً بنابر تجربه 
سياسي كشور ايران در ابتداي انقالب اسالمي- براي 
كاركردهاي محل��ي احزاب درنظر گرفت ك��ه البته با 
افزايش بلوغ سياس��ي و نيز لزوم اجماع بر ارزش هاي 
ملي حين تأس��يس احزاب محلي، مي ت��وان از چنين 

تهديدهايي پيشگيري كرد. 
به رغم گروه هاى محلي، احزاب در س��طح ملى عمدتاً 
برنامه ها و فعاليت هاى فراگي��ر دارند. چنين احزاب و 
گروه هايي، نظر به سياس��تگذارى كالن دولت دارند و 
البته با تأس��يس دفاتر و حوزه هاى حزبى- جناحى در 
سطح منطقه و به صورت محلي يا با استفاده از ظرفيت 
احزاب محلي عقايد  سياس��ى خود را س��ازماندهى و 
بين م��ردم تبليغ مى كنند. رس��انه ها و نش��ريات آنها 
در س��طح ملى منتش��ر مي ش��ود و موضوعات كالن 
حكومت��ي را دربرمي گيرد. به صورت پيوس��ته تالش 
مي كنند به جذب و تربيت نيروهاى كارآمد به منظور 
به كارگيري آن در احزاب بپردازند. هدف عمده اين نوع 
گروه ها، دس��تيابى به اكثريت هاى پارلمانى، پيروزى 
در رقابت هاى رياس��ت جمهورى و به طور كلى قبضه 
كردن مراكز تصميم س��ازى و تصميم گيرى كشور، به 
منظور اجراى ديدگاه ها و برنامه هاى خود در س��طح 

ملى و كشورى است. 
احزاباسالميوغيراسالمي

احزاب سياس��ى را همچنين در يك جامعه اسالمي از 
نظر گرايش ديني مي توان ب��ه دو بخش عمده احزاب 
داراي عقايد اسالمي و احزاب داراي عقايد غير اسالمي 

)سكوالر- ضداسالمي( تقسيم كرد. 
منظور از احزاب اس��المى، گروه هايى است كه معتقد 
و ملتزم به اصول اعتقادى اس��الم در سياستگذاري و 
اجراي سياست ها هس��تند. اين دسته معتقد به نقش 
حداكثري دين در مناس��بات سياس��ي و ساير شئون 

مرتبط با حكومتداري هس��تند و به ضرورت مطابقت 
دادن الزامات حيات سياس��ي با ش��رع و ديانت تأكيد 

مي كنند. 
تجربه سياسي احزاب اسالمي نش��ان مي دهد حضور 
چنين احزاب��ي در جامعه نه تنها مخال��ف تكثرگرايي 
سياسي نخواهد بود بلكه در راستاي تنوع سياسي نيز 
حركت خواهد كرد، چراكه تفاسير و قرائت هايي نسبت 
به سطح و ش��يوه كاركرد دين در عرصه اجتماع، خود 
طيف متنوعي از احزاب و گروه هاي سياسي را به وجود 
مي آورد كه به رغم اش��تراك در لزوم »اسالمي بودن« 
سياس��ت، در كيفيت اجرا و ميزان كاربس��ت دين در 
سياس��ت داراي تعارضات فكري هس��تند و مي توانند 

رقباي سياسي جدي براي يكديگر محسوب شوند. 
احزاب غير اسالمى نيز به اصول اعتقادى اسالم ايمان يا 
التزام ندارند يا دين را صرفاً باورهاي فردي درنظر گرفته 
كه احكام شريعت آن كاربردي در كنش ورزي و اعمال 

سياست هاي ملي ندارد. 
تكثرگرايىسياسىدردولتاسالمى

اسالم بر مبناى نظام اعتقادى كه دارد نسبت  به دو نوع 
تكثرگرايى در احزاب اس��المى و غير اس��المى موضع 
متفاوت دارد. به نظر مى رسد »دولت اسالمى « در باب 
احزاب غير اسالمى موضع سلبى دارد ولى در خصوص 
احزاب اس��المى على االص��ول و بر اس��اس مقررات و 
چارچوب هايى ك��ه در نظريه هاى گوناگون اس��المى 

متفاوت مى نمايد، ديدگاه مثبتى دارد. 
احزابوگروههاىاسالمى

برمبناي آنچه از نظرات ديني قابل اس��تخراج اس��ت، 
تكثرگرايى سياسى در ش��رايطي كه مبتنى بر اصول 
عقايد و شريعت اسالمى باش��د، نه تنها قابل پذيرش 
بلكه مورد استقبال است. چنانچه پيامبر اعظم اختالف 
رأي و نظ��ر درون چارچوب اس��الم را نش��انه رحمت 
خداوند مي داند)اختالف امت��ي رحمه(. در چارچوب 
اين ن��وع تكثرگرايى، احزاب سياس��ى، ب��ه حاكميت 
 خداوند اعتقاد دارند و ملتزم به ع��دم مخالفت احكام 
سياسى با منابع دينى و نصوص و سنن هستند. ديانت 
اسالم را تنها منبع وحيد قانونگذارى مي دانند و اعالم 
مى كنند در صورت دس��تيابى به قدرت سياس��ى، به 
اندازه يك بند انگش��ت نيز از اصول و مبانى اس��المى 

تخطى نخواهند كرد. 
بر مبناي رويدادهاي تاريخ��ي و تجاربي كه خصوصاً 
در دو سده اخير در زمينه احزاب و گروه هاي اسالمي 
به چش��م مي خورد؛ احزاب و گروه هاى اسالمى كه در 
سطح منطقه اى يا ملى فعاليت مى كنند، به لحاظ مبانى 
كالمى و اجتهادى به دو نوع احزاب مذهبى - فرقه اى و 
احزاب فقهى - اجتهادى قابل تقسيم هستند. هرچند 
مناب��ع موضوعي و مق��االت پيرامون كارك��رد احزاب 
اسالمي فرقه اي چندان زياد نيست و نشان مي دهد اين 

موضوع مورد مطالعه كارشناس��انه قرار نگرفته است، 
اما به نظر مى رس��د در صورت طرح درست مسئله در 
حوزه هاى مذاهب اسالمى، به ويژه در شرايط كنونى كه 
سياست تقريب مذاهب در جهان اسالم به جد مطرح 
است، راه چندان درازى در كشف راه و كارهاى كالمى 

و فقاهتى تكثرگرايى اسالمى نباشد. 
در عين حال، به داليل اختالفات مهم تاريخى - كالمى 
در بين مذاهب اسالمى، تكثرگرايى معطوف به احزاب 
مذهبى - فرقه اى با موانع به نسبت  بيشتر و پيچيده ترى 
روبه رو اس��ت اما احزاب فقهى - اجته��ادى كه مبانى 
كالمى يك مذهب از مذاهب اسالمى را پذيرفته اند، به 
ويژه در شرايط كنونى كشور ايران كه اكثريت قريب به 
اتفاق مردم معتقد به مذهب شيعه هستند، با هيچ گونه 

مشكل اصولى و مبنايى مواجه نخواهند بود. 
اين دس��ته از احزاب و گروه هاى سياسى ضمن اعتقاد 
به اصول و مبادى شيعى، صرفاً در وسايل و روش هاى 
حكومت و اداره امور عام��ه، اختالف و »رقابت « دارند؛ 
اختالفات��ى كه على االص��ول يا ناش��ى از ديدگاه هاى 
فقاهتى اس��ت يا حاصل »مرجعيت مردم در شناخت 
و تعيين موضوعات سياس��ى « كه در نظام فقه اسالم 

پذيرفته شده است. 
در تكثرگرايى اس��المى نوع اخير كه مى ت��وان آن را 
تكثرگرايى فقاهتى - اجتهادى هم ناميد، نظريه هاى 
اجته��ادى نخبگان مذهبى - سياس��ى يعن��ى علما و 
مجتهدانى كه فعاالن عرصه دين و سياس��ت هستند 
و نيز گروه ه��ا و جماعاتى كه كارشناس��ان موضوعات 
سياسى بوده و به عبارتى »خبرگان سياست « هستند 
مبناى فعاليت ه��اى حزبى را تش��كيل مى دهند. اين 
نخبگان به ميزان و تعداد حاميان و طرفدارانى از عامه 
مردم كه به نظر و عمل آنان با تأييد و احترام مى نگرند، 
از قدرت رقابت و مشاركت در قلمرو دولت و به طور كلى 

امر سياسى برخوردار خواهند بود. 
به هر ح��ال، چنين مى نمايد كه در فرهنگ اس��المى 
به ويژه نظام فقاهتى ش��يعه، نوع��ى از تكثرگرايى به 
چش��م مى خورد كه از لحاظ نظ��رى قابليت تبديل به 
»پلوراليسم سياس��ى « يا »احزاب اسالمى « را دارد. از 
ديدگاه ش��يعيان، )و نيز ديگر نظام هاى فقاهتى( در 
مباحث اجتماعى - سياسى به اين دليل كه اغلب امور 
نظرى هستند، راه اجتهاد، اظهارنظر و امر به معروف و 
نهى از منكر باز است. چنانكه امام خمينى) قدس سره( 
مى فرمايند: »اظهارنظرها، امر به معروف و نهى از منكر 
و به طور كلى هرگونه فعاليت  سياس��ى تا زمانى كه به 
منازعه و جرح و قتل منجر نش��وند؛ نياز به استيذان و 
اذن ولى فقيه نخواهند داشت.« منتها اين تكثر نظرى 
و در نتيجه، سياسى - اجتماعى، با اختيارات و احكام 
واليى ولى فقيه رابطه ظريف��ى دارد كه در نظريه هاى 
متفاوت شيعى نسبت ها و شقوق گوناگونى پيدا مى كند 

كه در فرصتي مبسوط نيازمند بررسي است. 
فرجامسخن

به طور خالصه مي توان بر اس��اس نظرات پژوهشگران 
اسالمي چنين برآورد كرد كه كاركرد نهادهاي سياسي 
و تكثرگرايى سياس��ى در دولت اسالمى به اين مفهوم 
است كه هر حزب اسالمى در راستاى قطب بندى مردم 
و اقناع آن��ان درباره صحت و فايده من��دى برنامه هاى 
حكومتى خود در صورت دسترسى به قدرت سياسى 
فعاليت كند. تنوع نظرات و س��اليق منطقه اي و ملي 
در چارچوب دين و در حدي كه به تنش هاي فرقه اي 
منجر نشود سازنده و پيش برنده جامعه اسالمي خواهد 
بود و مشاركت سياسي در اين راستا از جمله امور مورد 
توصيه دين است. اين جنس فعاليت ها ضمن احترام به 
اصول و مبادى اسالمى بر مبناى مشروعيت اجتهادات 
اختالفى در حكومت و اداره جامعه استوار است و مباني 
مش��ترك ميان احزاب س��بب وحدت در عين تنوع و 
كثرت خواهد بود كه در فلس��فه سياسي اسالمي نيز 

ممدوح بوده است. 
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پيروزي جبهه انقالبي در انتخابات مجلس بايد 
با كنشگري فعاالنه و انتقادي عمومي تكميل و 
تقويت شود. راه هدايت انتقادي منتخبان، تداوم 
كنش��گري انتقادي تمامي افراد جبهه انقالبي 
است. از هم اكنون بايد ضمن ايجاد اجماع نظري 
و عملي بر سر لزوم ايفاي نقش هدايتگري انتقادي 
عمومي خاصه نيروهاي انقالبي، كار را براي توافق 
بر سر برنامه اي مشخص براي كنشگري از حيث 

موضوعات و شيوه هاي انجام آن مهيا سازيم. 
اتخاذ رويه يا رويكرد هدايتگ��ري انتقادي به اين 
معناس��ت كه منتخبان نمايندگي يك لحظه از 
حيث هدايت به س��مت تحقق اه��داف جبهه و 
ائتالف كه در واقع اهداف انقالب اسالمي مطابق با 
اقتضائات مرحله تاريخي كنوني باالخص گام دوم 
است فارغ نش��وند. اين هدايتگري خاصه متوجه 
نظارت و مهار نمايندگان از حيث عدم انحراف از 
مسير دس��تيابي به اهداف اين مرحله است. اين 
نظارت و مهار همه جانبه باي��د ناظر بر انطباق با 
شاخص هاي زندگي معيار يك نماينده انقالبي و 
عدم تخطي از آن باشد و خاصه وجهي جمعي دارد 
كه بايد رصد كننده كنشگري نمايندگان در داخل 

برنامه و اهداف نيروهاي جبهه انقالب باشد. 
اين كنشگري فعاالنه و انتقادي عمومي نيروهاي 
پيشرو انقالبي يا صحابي عمومي انقالب، صرفاً 
محدود به نظارت و مهار نمي ش��ود، بلكه بخش 
مهم و اصلي آن به هدايت ايجابي نمايندگان از 
حيث انديشه ورزي، برنامه سازي، تدوين سياست 
و سياستگذاري در زمينه هاي مختلِف مورد لزوم 
براي حركت مجلس در مسير خود است. از اين 
حيث صحابي عام انقالب نظير خود نمايندگان اما 
در عرصه جامعه و بدون محدوديت هاي رسمي 
خاص نمايندگان مي باشند. هدف و مقصود اين 
است كه به واقع اين گروه نيز نمايندگان عصاره 
فضايل ملت باشند و تمامي امكانات و ظرفيت هاي 
موجود در جامعه را از جهت سياست ورزي خاص 
نمايندگان در اختيار داشته باشند. به اين معنا 
نيروهاي انقالبي بايد جامع��ه را به صحن دوم يا 
پشتيبان مجلس بدل كنند. اين راهبرد از طرق 
مختلف مانند تأسيس كانون هاي انديشه ورزي 
و تفكر يا سياس��تگذاري و برنامه ريزي در كنار 

مجلس قابل تحقق است. 
اجماالً مشخص است كه با اين كنشگري فعاالنه 
انتقادي، مجلس واجد نيروي محركه و متفكره اي 
به اندازه ظرفيت عمومي نيروهاي انقالبي خواهد 
شد كه نه تنها قابليت ها و توان نظري و عملي آن 
را چند برابر مي كند، بلكه جاي��ي براي رخوت، 
روزمرگي، تعلل، سرگرداني، بي برنامگي، انحراف 
يا گمراهي نسبت به مقصد يا اهداف نهايي باقي 
نخواهد ماند و از اين حيث مجلس جديد تحت 
فشار مثبت نيروهاي انقالب براي حركت و تالش 
درس��ت و اصولي، واجد برنامه ها و سياست هاي 

مشخص خواهد شد. 
در پاسخ به كساني كه اين كار را مداخله در كار 
مجلس تلقي مي كنند، بايد گفت از نظر كلي نقد 
اين افراد بي وجه نيست، اما آنچه در اين نقد، در 
نظر گرفته نشده است، اقتضائات شرايط تاريخي 
جامعه اس��ت. در حالت معمول و ع��ادي قطعاً 
تعريف رابطه اي بدين شكل ميان صحابي انقالب 
يا جامعه و مجلس مي تواند مشكل ساز و منفي 
و بازدارنده باش��د، اما در وضعيتي كه جامعه اي 
انقالبي در حال ش��كل گيري و ش��كل دهي به 
كليت يك حركت انقالبي تاريخ ساز است، تعريف 
چنين رابطه اي يكي از معدود شكل هاي ممكن 
رابطه ميان مجلس و نيروهاي انقالب اس��ت كه 
امكان عملكرد درس��ت مجلس و انجام اهداف 
مربوط به آن در اين شرايط تاريخي را مي دهد و 
مانع از شكل گيري مجدد وضعي خواهد شد كه 
پيش از اين شاهد بوده ايم. اين رابطه باالخص از 
منظر اقتضائات خاص گام دوم انقالب، ضرورتي 
مضاعف مي يابد، زيرا گام دوم اساس��اً تعريف و 

ماهيتي خاص و ممتاز نسبت به مرحله فاقد مهار 
پيشين خود دارد. 

بعد از اين مجمل كه صرفاً بي��ان طرح گونه اي 
از الزامات و اس��تلزامات عملكرد درست مجلس 
مطاب��ق اقتضائات خ��اص كنوني انق��الب بود، 
به نمون��ه اي از آنچه مي توان��د در اين چارچوب 
و در اي��ن آغازين مراحل ش��كل گيري مجلس 
انجام گيرد، اشاره مي ش��ود كه درگيري و سوق 
دادن نيروهاي انگيخت��ه در جريان فعاليت هاي 
انتخاباتي به س��مت انجام آن زمينه و بستري را 
براي شكل دهي به اين رابطه تازه يا هدايتگري 
انتقادي صحابي عام انقالب نسبت به مجلس تازه 

نيز فراهم مي سازد. 
اين طرح اقدامي اس��ت كه انج��ام آن همزمان 
از همين آغاز به ش��كل گيري مواجهه انتقادي 
نيروهاي انقالب با منتخبان مردم منجر خواهد 
شد. به عالوه، اين حركت مشخص خواهد كرد 
كه نيروهاي فعال در جريان تالش هاي انتخاباتي 
بنا ندارند كه رابطه سنتي موجود در اين زمينه 
را ادامه داده و با انتخاب نمايندگان به خانه هاي 
خود رفته و منتخبان را به دست خود و تقديرات 
يا بازي هاي معمول سياست بسپارند و در پايان 
دوره چهارس��اله مرحله ت��ازه اي از اين چرخه 
معي��وب را نااميدانه آغاز كنن��د و تحوالت را به 

دست احتماالت و تقدير بسپارند.
به هر ح��ال، طرح يا اقدام مذك��ور مي خواهد از 
همان آغاز نمايندگان مل��ت دريابند كه اين بار 
مردم خواه��ان رابطه تازه اي ب��ا منتخبان خود 
هس��تند و به همي��ن دليل اي��ن رابطه ت��ازه را 
دقيقاً از جايي آغاز مي كنند ك��ه نمايندگي در 
معناي رس��مي آن آغاز مي ش��ود يعني تأييد يا 
رد اعتبارنامه هاي نمايندگان. مرحله تأييد يا رد 
اعتبارنامه هاي منتخبان توسط خود آنها در هر 
دوره مكمل فرآيند مقدس و با بركتي اس��ت كه 
شوراي نگهبان محترم با انجام نظارت استصوابي 
در تأييد ي��ا رد نامزدي اف��راد متقاضي ورود در 
چرخه انتخابات و نمايندگي آن را به طور بنيادين 
و پايه اي آغاز مي كند. اهميت اين مرحله تكميلي 
در محدوديت هايي نهفته است كه شوراي نگهبان 
در انجام تام و تمام يا كامل بررسي صالحيت هاي 
متقاضيان با آن مواجه است. اين مرحله در عين 
آنكه مي تواند كاستي هاي نظارت شوراي نگهبان 
را تا حد ممكن بپوشاند، اين كار را به شكلي انجام 
مي دهد كه به هيچ روي جنج��ال آفريني هايي 
كه با انجام آن غوغاساالران، فش��ار شديدي بر 
بررسي صالحيت ها توسط شوراي محترم نگهبان 
قانون اساس��ي وارد آورده و تا حدي آن را عقيم 
مي گذارند ممكن نيس��ت، زيرا اين كار به شكل 

دروني و توسط خود نمايندگان انجام مي شود. 
بنابراين ه��دف اقدامي ك��ه در چارچوب طرح 
موضوعه در همين ابتداي ش��كل گيري مجلس 
جديد به همت صحابي عام انقالب اجرا مي شود، 
تأكيد بر اهميت تكميلي، اما به ش��دت ضروري 
فرآين��د تأيي��د و رد اعتبارنامه ه��اي منتخبان 
توسط جمع خود آنان براي دستيابي به مجلسي 
سالم و پاك است. بايد تأكيد كرد كه با توجه به 
محدوديت هاي ش��وراي نگهبان در غربالگري، 
انجام مرحله تكميلي تأييد و رد اعتبارنامه هاي 
منتخبان توسط خود آنان ضرورتي اجتناب ناپذير 
دارد تا مجلس عصاره فضايل ملت باشد. در اين 
چارچوب كاري كه صحابي عام انقالب مي تواند در 
صدد انجام آن باشد، آن است كه با در نظرگرفتن 
اهميت داشتن نمايندگاني س��الم و پاك براي 
انجام درست وظايف نمايندگي و كاركرد درست 
مجلس، موضوع تأييد اعتبارنامه هاي منتخبان 
را از امري جزئي و حاشيه اي به امري محوري و 
كانوني بدل سازند. به اين منظور در واقع هدف 
اين است كه اين را به عنوان مطالبه اي عمومي 
درآورد كه صداقت و س��المت مجلس از همان 
آغاز با نوع برخ��ورد مجلس ب��ا اعتبارنامه هاي 
نمايندگان مش��خص مي ش��ود. اگر افرادي كه 
سوابق سوئي داشته اند، توسط نمايندگان تأييد و 
اعتبارنامه شان رأي بياورد، اين مجلسي مبتني بر 
معيارها و ضد فساد و تبعيض و عليه ظلم نيست 
و قطعاً بسته به ميزان اختالل و نقصي كه در اين 
فرآيند تكميلي به وجود آيد، مجلسي خواهيم 
داشت كه نه تنها در حل مشكالتش دچار ضعف 
و نقصان است، بلكه به احتمال قوي براي جامعه 

و نظام نيز مشكل زا خواهد بود. 
بياييد بكوشيم مجلسي پاك و پاك دست، سالم 
و سالمت آفرين و بدون لكه يا لكه هاي پليدي و 
زشتي يا آلودگي و فساد بر چهره و دست و پاي 

نمايندگان شكل دهيم. 
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