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 شق القمر مجلس ازتجاع                                                           

نظارت استصوابي ، بررسي شور دوم اليحه اصالح قانون انتخاباتدر،  بهمن8 ارتجاع در روز دوشنبه مجلس

به اين ماده يك اليحه حذف كرد و  تصويب شده بود را  ارتجاعكه در مجلس پنجم را ان برانتخاباتشوراي نگهب

 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي براساس 99به موجب اصل «: شرح به تصويب رسيد

 ».ي نگهبان استمفاد اين قانون برعهده شورا

  ازاليحه بودندماده يك اصالحي كه خواستار حذف محسن آرمين در مخالفت با طرفداران ذوب در واليت

نتخابات شد، ماده يك اصالحي، اصل اليحه است زيرا آنچه كه باعث تهيه و تنظيم اليحه اصالح قانون ا«:گفت

  ».حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان بود

نظارت بر انتخابات مجلس، خبرگان و رياست جمهوري با شوراي «: قانون اساسي گفت99تناد به اصل وي با اس

نگهبان است اما مسأله نظارت با بررسي و تشخيص صالحيت داوطلبان خلط شده است در حالي كه قانون 

  ».ر تفكيك كرده استاساسي آنها را از يكديگ

تأييد نظارت استصوابي شوراي نگهبان به كتاب تحرير الوسيله  در ستانتاكارتجاع از رجب رحماني نماينده 

قانون اساسي نظارت را به شوراي نگهبان سپرده «: گفتاشاره كرد و  استصوابي  به نظارتاوتوجه ويژه و خميني 

  ».و تفسير اصول آن نيز با اين شوراست و اين شورا، نظارت را استصوابي مي داند

 مفسر قانون اساسي برگزيده ولي فقيه استاكثريت قاطع آن چون اين شورا كه از نظر طرفداران شوراي نگهبان 

مجلس نمي تواند اقدام به حذف آن كند و  است و طبق تفسير شوراي نگهبان، نظارت، استصوابي است، بنابراين

مشخص يك بار ديگر  بدين ترتيب . قانون اساسي تصميم گرفته استدر صورت حذف اين نظارت، مجلس خالف

  مي شود كه 

ذار اين قانون اساسي جمهوري اسالمي است كه اين اختيارات فرا قانوني را به ولي فقيه و شوراي نگهبان واگ

 .كرده است

 در اين مخالفت نكند، شوراي نگهبان با اين مصوبه با اين حال بياييم اين فرض محال را در نظر بگيريم كه

  برگذار مي شودخاباتي كه بر اساس اين مصوبه مجلس ارتجاع صورت اين سوال مطرح مي شود كه ايا انت

  اتيك خواهد بود؟ردمك

كانديداها بايد صويب مجلس ارتجاع رسيد، كليه  كه ماده يك آن ديروز به تاليحه اصالح قانون انتخاباتبر اساس 

به اصل واليت فقيه التزام عملي داشته باشند و بنابرين نه فقط هيچ فرد و جريان سياسي مخالف واليت فقيه 

 به واليت فقيه امشانساني كه به نظر شوراي نگهبان التزنمي تواند در انتخابات رژيم شركت كند، بلكه حتا ك

 خود را به قانون اساسي  و التزام كه بارها وفاداريمون حكومتامذهبي پير- نيروهاي مليمثل ،سست مي باشد

چوب اين رژيم نمي  هيچ انتخاباتي در چار، نمي توانند در انتخابات رژيم شركت كنند و بنابريناعالم كرده اند

مي خواهند  تم حكوو خارج مون و طرفداران آنان در پيرا حال اگر اصالح طلبان قالبي.باشدتواند دمكراتيك 

، اين را بايد به حساب ، شق القمر خود تلقي كنندكه هنوز نه به بار است و نه به دارحذف نظارت استصوابي را، 



استبداد مذهبي حاكم و نجات اين رژيم به هر خس و براي مشاركت قانونمند در  گذاشت كه يبي آنانرف عوام

محمدكاظم   كه اساس نظام حاكم بر كشور ما به همانگونه كه امروز واقعيت اين است.خاشاكي متوسل مي شوند

 محمدكاظم انبارلويي. ، حكومت مذهبي استگفته خبرنگار سياسي ايسنا بهانبارلويي، سردبير روزنامه ي رسالت 

 بنابرين يك رابطه ».استجمهوري اسالمي  ،آزادي ،استقالل سه شعار عنوان روح اصلياسالم به  «:مي گويد

 با وجود نظام استبدادي مذهبي ايي دين و دولت وجود دارد كهدتنگاتنگ و غير قابل تفكيك بين دمكراسي و ج

  . استميسر و نه تحقق يك جامعه سكوالر و پيشرفتهو انتخابات آزاد ي ، نه تحقق دمكراسواليت فقيه


