
مخاطب شماييد!

دشمنان نظام اسالمی
شورای نگهبان را  بمباران تبلیغاتی می کنند

اصل ایجاد شورای نگهبان در قانون اساسی، یک 
کار ضروری و الزم و کامالً متین و حکیمانه بود. امروز 
هم هرچه بیش��تر پیش میرویم، ب��ه اهمیت حضور 
شورای نگهبان بیش��تر پی میبریم. شواهد متعددی 
از همه طرف برای انس��ان روش��ن میکند که چه فکر 
درس��تی بود گذاشتن این ش��ورا در قانون اساسی، 
و چ��ه لطف بزرگی کرد خدای متع��ال برای این کار، و 
امام بزرگ��وار ما که اینطور محکم در مقابل ش��بهات 
ایستادند و از شورای نگهبان دفاع کردند؛ ایشان چه 

کار بزرگی را انجام میدادند و در نظر داشتند.
اگر مالحظه کرده باش��ید، دش��منان نظام اسالمی 
هم در تبلیغاِت خودش��ان یکی از نقاطی که متصل - 
شاید در هیچ برهه ای نباشد که این نقطه را فراموش 
کنند - مورد بمباران تبلیغاتی قرار میدهند، شورای 
نگهبان است. آنها از وجود این دستگاه مهم و اثرگذار 
ناراحتند. و ما واقعاً باید تشکر کنیم از آقایان محترم 
در ش��ورای نگهبان - چه فقهای عظام، چه حقوقدانان 
محت��رم - که ب��ا اینکه یک تش��کیالت بظاهر کوچکی 
اس��ت، لیکن این کار بزرگ را توانستند انجام دهند، 
با حفظ رعایتهای الزمی که م��ردم از آنها توقع دارند. 
م��ردم توقع دارند ش��ورا آنچه را ک��ه انجام میدهد، 
همراه با استدالل متین از لحاظ تکیه گاِه قانونی باشد؛ 
در خود ش��ورا و در عملکرد ش��ورا اتحاد و انس��جام 
وجود داشته باشد؛ ش��ورا در کار خود تأخیر نداشته 
باش��د؛ بوقت و بموقع کارها را انجام دهد. اینها همه 
بحم��داهلل در این مدت طوالنی از مس��ئولیت ش��ورا 

تحقق پیدا کرده است.
در ب��اب نظ��ارت و کاری هم ک��ه هیئتهای نظارت 
انج��ام میدهن��د و س��رانجام ب��ه ش��ورای نگهبان و 
قض��اوت ش��ورای نگهب��ان منته��ی میش��ود، عرض 
میکنیم این هم بسیار مهم است. اگر کسانی اشکال 
میکنند، ایراد میکنند، بهانه گیری میکنند، اصل این 
کار را زی��ر س��ؤال میبرند، این خالف انتظار نیس��ت 
- باالخره نظرات گوناگونی هس��ت - مهم این اس��ت 
که انسان و آن دس��تگاه عامل بداند که چه کاری بر 

عهده ی اوست و چه کاری دارد انجام میدهد.

بیانات در دیدار اعضای شورای نگهبان
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شورای نگهبان از سال 1360 
رسمًا نظارت بر انتخابات ها 
را نیز برعهده گرفت. اولین 

انتخاباتی که با نظارت 
شورای نگهبان برگزار شد 

دومین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری و انتخابات میان 
دوره ای اولین دوره مجلس 
شورای اسالمی بود. شورای 

نگهبان مجموعًا یازده 
انتخابات ریاست جمهوری، 
نه انتخابات مجلس شورای 

اسالمی، پنج انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری، یک همه 

پرسی قانون اساسی و چهارده 
انتخابات میان دوره ای مجلس 

شورای اسالمی و خبرگان 
رهبری را نظارت کرده است

پاورقی 79

پژوهش و تالیف: تورج گیوری

وغی که جز تلفات عایدی دیگری نداشت فر
پس از خروج س��تون نیروهای سازمان از اسالم آباد 
پ��س از یکی دو درگی��ری کوچک در س��اعت 02:00 
مورخه 1367/5/4 در منطقه حسن آباد یکی از تیپ های 
س��ازمان گرفتار درگیری سنگینی شد و با اینکه اولین 
تیپ گردنه حس��ن آباد را پشت سر می گذارد اما بعد از 
آن هم درگیر نبرد س��نگینی در منطقه می ش��ود پس 
از کمک رس��انی گردان های متعدد از تیپ های مختلف 
به نیروهای درگیر در نزدیکی های صبح مجدداً س��تون 
سازمان به حرکت درآمد اما بار دیگر در گردنه چهارزبر 
درگیر ش��د و دنباله س��تون متوقف گردید. بر اثر نبرد 
س��نگین در چهارزبر مرتباً تعداد زخمی ها زیاد ش��د و 
تعداد الشه های کامیون ها و کش��ته ها و... افزایش پیدا 
ک��رد و تعدادی از فرماندهان گردان درگیر هم کش��ته 
ش��دند در این وقت حمله دیگری از س��وی س��ه راهی 
مالوی به نیروهای س��ازمان صورت گرفت در این میان 
اس��رای حاضر در عملیات غالب��اً فرار کردند و بی نظمی 

شدیدی بر نیروهای سازمان حاکم شد.
بالفاصل��ه پ��س از آزادس��ازی ش��هر اس��الم آباد، 
یگان های س��پاه پیشروی را به س��وی کرند آغاز کردند 
قبل از رس��یدن نیروهای خودی به این شهر در ساعت 
س��ه نیمه ش��ب 3 فروند هلیکوپتر تراب��ری در کرند به 
زمین نشستند و تعدادی از کادرهای منافقین و رهبری 
س��ازمان )برابر اطالعات موجود رجوی و همسرش طی 
مدت اش��غال، در شهر کرند به سر می بردند( را از شهر 
خارج کردند. از س��اعت 7 حمالت هواپیماها و س��پس 
حمالت هوانیروز باختران بر روی ستون سازمان شروع 
و در اطراف جاده ها، الی شیارها و پناهگاه های طبیعی 
کن��ار جاده و زیر پل ها س��نگر بگیرند و س��تون کاماًل 
متوقف ش��ود در ضمن همزمان در اطراف کارخانه قند 
درگیری س��نگینی درگرفت در هر سه جبهه درگیری 
نیروهای جمهوری اس��المی بر فراز ارتفاعات، بر نیروها 
س��ازمان اشراف کامل داشتند و ضمناً با حمالت هوایی 
نیروهای س��ازمان را به شدت س��رکوب کردند در این 
می��ان تعدادی از نیروه��ای آزادیبخ��ش ناگزیر از فرار 
و عقب نش��ینی ش��دند این در حالی بود که تعدادی از 
بی س��یم های آنها از کار افتاده بود و آمبوالنس ها مرتباً 

زخمی های سازمان را به عقب بر می گرداندند.
پیامد عملیات، محکومیت سازمان و عملیات فروغ 

از جانب گروه های اپوزیسیون بوده است.
پیام��د دیگ��ر عملیات ف��روغ جاوی��دان تلفات آن 
عملیات اس��ت س��ازمان 1304 نفر کشته را خود رسماً 
تایید و با عکس و زندگی نامه منتشر کرده است تعداد 
مجروحی��ن نیز بالغ بر 1500 نفر برآورد ش��د که 700 
نفر آنان معالجه س��رپایی و س��طحی داشته اند و 800 
نفر بس��تری و بعضاً جان س��پرده اند براساس اعترافات 
دستگیرش��دگان و عکس های��ی ک��ه از بعضی اجس��اد 
شناس��ایی شده تهیه گردیده اس��ت از مجموع 51 نفر 
هیئ��ت اجرایی س��ازمان )مرکزیت( حداق��ل 33 نفر از 
آنه��ا در صحنه عملیات حضور داش��ته ان��د که 16 نفر 
آنان کش��ته ش��ده اند لذا حجم ضربه به بدنه س��ازمان 
50 تا 60درصد بوده و به کادر مرکزی س��ازمان حدود 
30درصد ضربه وارد ش��ده است که این تعداد عالوه بر 
تع��داد مجروحین و از کارافتادگانی اس��ت که به عقب 

انتقال داده شده اند.

سازمان منافقین

نام مصاحبه شونده زشت نام مصاحبه شونده بد

م�ردم چش�م  مقاب�ل  در 

از خطب��ه ه��ای حضرت علی)ع( اس��ت در بیان فتنه: ابتدای ظهور فتنه ها هواهایی اس��ت که پیروی می ش��ود، و 
احکامی که در چهره بدعت خودنمایی می کند در این فتنه ها و احکام با کتاب خدا مخالفت می شود، و مردانی مردان 
دیگر را بر غیر دین خدا یاری و پیروی می نمایند. اگر باطل از آمیزش با حق خالص می شد راه بر حق جویان پوشیده 

نمی ماند. و اگر حق در پوشش باطل پنهان نمی گشت زبان دشمنان یاوه گو از آن قطع می گشت. ولی پاره ای از حق 
و پاره ای از باطل فراهم شده و در هم آمیخته می شود، در این وقت شیطان بر دوستانش مسلط می شود، و آنان که 

لطف حق شاملش�ان ش�ده نج�ات می یابن�د. )خطبه 50 نهج البالغه(

نام مصاحبه شونده خوب

پاسخ به اعدام های 67
بعد از آن همه س��ر و صدا و اس��تفاده انتخاباتی از اعدامهای منافقان 
در س��ال 67 باالخ��ره وزی��ر اس��بق اطالع��ات دراینب��اره پاس��خی داد که 
شنیدنی اس��ت. ه��ر چند فالحیان دیر به پاس��خگوی افت��اده اما همین که 
امروز خیلی راحت می گوید که س��عید امامی در زندان خودکش��ی نکرده، 
مش��ایی ب��ه دلیلی انج��ام ازدواج خالف قان��ون از اطالعات اخراج ش��ده و 
درباره اعدامهای 67 اظهاراتی دارد پای او را به خوبهای پاسخگو باز کرده 

است.
عل��ی فالحی��ان در گفت و گوی مفصلی که با دهباش��ی داش��ته درباره 
اعدامه��ای منافقی��ن زندانی گفته:» حک��م منافقین و تم��ام گروه هایی که 
محارب هس��تند، اعدام است.اصال امام فرموده و همه مراجع هم نظرشان 
همین اس��ت. قرآن هم بی��ان می کند که حکم محاربین اعدام اس��ت. آن 
زمان هم بر س��ر این موضوع دعوا بود؛ آقای موس��وی تبریزی که می گفت 
اصال محاکمه نمی خواهد و محاکمه در رابطه با کسانی که در حال جنگ با ما 
هس��تند، معنا ندارد. عده ای دیگر از آقایان معتقد بودند دستگیرشدگان 
محاکمه شوند. حاال این نظر آنها یا از باب احتیاط بود یا فتوا یا رافت اسالمی 
ولی امام مرتبا تاکید داشت که مواظب باشید این ها از دستتان در نروند. 
این ه��ا اگر بروند دوباره یک نفر را می کش��ند و حفظ جان مس��لمان واجب 
اس��ت لذا امام همیشه می گفت از این طرف احتیاط کنید چون ما در مورد 
دماء باید احتیاط کنیم؟ چطور؟ مثال اگر ش��بهه ای شد در این که کسی قاتل 
است یا نه، بنا را بر نکشتن بگذاریم اما در مورد منافقین امام می گفت به 
عکس رفتار کنید، من این ها را می شناسم، از دستتان درنروند و حکمشان 
اعدام اس��ت. این حکم والیی ایشان بود؛ چه قبل از جریان 67 چه بعد از 
آن.حکم منافق و محارب اعدام است. این فتوای امام و همه علما و مراجع 

و حتی آیت اهلل منتظری است. در این بحثی نبود. 

وانه ای یر بهداشت به فوت یک بیمار  پر پاسخ وز
حس��ن قاض��ی زاده هاش��می وزی��ری اس��ت که معم��وال حت��ی درباره 
موضوعات��ی خ��ارج از ح��وزه کاری خود اظهارات��ی دارد اما هفته گذش��ته 
پاسخی را در برابر خبرنگار مطرح کرد که از زبان یک مسئول در جمهوری 
اس��المی بعید بود! وزیر بهداشت در واکنش به خبر فوت یک بیمار ای بی 
که گفته می ش��ود در بیمارستان پذیرش نشده،  گفت:» اگر واقعا در این 
زمینه تخلفی ش��ده و این ادعا درست اس��ت، حتما باید به مراجع قانونی 

شکایت کرده و این موضوع را پیگیری کنند.«
دکترسیدحس��ن هاش��می در حاش��یه همایش معاونین غ��ذا و داروی 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سوالی درباره خبری مبنی بر فوت یک بیمار مبتال به بیماری ای بی که گفته 
می ش��د در بیمارس��تان مورد پذیرش قرار نگرفته است، گفت: »ساالنه 
390 ه��زار مرگ و میر داریم و قرار نیس��ت که درب��اره همه آنها توضیح 
دهیم. در حال حاضر حوزه سالمت مردم مشکالت زیادی دارد. اکنون هم 
یکی از بیماران فوت و ادعا ش��ده که مورد پذیرش قرار نگرفته اس��ت. 
اگ��ر واقعا این اتفاق افتاده، قانون وجود دارد و حتما باید ش��کایت کنند. 
اما نباید به حاش��یه ها دامن بزنیم و باید اجازه داد دس��تگاه های اجرایی 

کارشان را انجام دهند.«
قطعا اف��کار عمومی می پذیرند که وزیر در لحظ��ه از اخبار جزئی حوزه 
خود اطالعی نداش��ته باش��د اما آنها نمی پذیرند که او به عنوان عالی ترین 
مقام بهداش��ت و درمان کش��ور آنقدر س��رد و بدون گفتن اینکه پیگیری 
خواهد کرد به مکالمه پایان داده و از کنار تخلفی که صراحتا برای او بیان 
می شود به راحتی عبور کند، حداقل کاری که وزیر می توانست انجام دهد 
ای��ن ب��ود که بگوید پیگیری ک��رده واعالم می کنیم! اینجاس��ت که باید به 

قاضی زاده هاشمی گفت:»آنقدر سخت بود بگویید پیگیری می کنیم؟«

توهین معاون رئیس جمهور به خبرنگار
یکی از اقداماتی که خبرن��گاران پیگیری می کنند و البته پیگیری آنها 
امری ضروری و بس��یار مهم برای پیش��برد اهداف کالن کش��ور محسوب 
می ش��ود، اجرایی شدن مصوبات قانونی است. اما اینبار خبرنگار وقتی از 
معاون وزیر درباره چرایی اجرایی نشدن مصوبه قانونی سوال می پرسد با 

چنان جوابی رو به رو می شود که انتظارش را ندارد!
معاون رئیس جمهور و رئیس مناطق آزاد در پاس��خ به سوال خبرنگار 
رادیو بدون مقدمه و خیلی راحت گفت:»به شما چه ربطی دارد؟ مگر شما 

وکیل و وصی نمایندگان هستید؟«
اکب��ر ت��رکان معاون رئیس جمه��ور و هم چنین رئی��س مناطق آزاد در 
پاس��خ به سوال خبرنگار رادیو در ارتباط با دلیل عدم اجرای قانون الحاق 
مناطق آزاد به وزارت اقتصاد تصمیم گرفت با زیرپاگذاشتن اصول اولیه 
پذیرفتن تعهد خدمتگزاری در پس��تهای دولتی به راحتی بگوید:» به شما 
چه ربطی دارد؟ مگر ش��ما وکیل و وصی نمایندگان هستید؟« وی در پاسخ 
به خبرنگاری که خبر از ارس��ال نامه توس��ط نماین��دگان مجلس به رئیس 
جمه��ور داد، نیز گفت: »خود نمایندگان نزد رئیس جمهور بروند و صحبت 
کنند. نماینده ها نامه نوش��تند و آقای رئیس جمهور هم مطالعه می کنند و 

تصمیم می گیرند. شما چه کاره این موضوع هستید که وارد می شوید؟«
ح��ال باید منتظر مان��د و دید که توهین مس��ئوالن دولتی به خبرنگاران 
و س��ایر اقش��ار مردم تا چه زمانی ادامه خواهد داش��ت؟ البت��ه اکبر ترکان 
نخس��تین باری نیس��ت که از پاس��خگویی طفره می رود و اظهاراتی عجیب و 
غری��ب را در مقابل با منتقدانش مطرح می کند، جمله »به جز قورمه س��بزی 
و آبگوشت نمی توانیم چیزی تولید کنیم« نمونه کوچکی از این رفتارهاست. 
حال باید منتظر ماند و دید آیا او علی رغم پایبند نبودن به اصول پاسخگویی 

باز هم از مقربان دولت دوازدهم خواهد ماند!

میکروفون باز

دبی��ر ش��ورای نگهب��ان گفت: م��ا ب��ر مواضع خود 
پافشاری کرده و از مواضع مان عدول نمی کنیم و تحت 

تاثیر تهدیدها و امثال آن قرار نمی گیریم.
به گزارش مهر، آیت اهلل احمد جنتی دبیر شورای 
نگهب��ان اظهار کرد: هماهنگ��ی کاملی میان اعضای این 
ش��ورا وجود دارد و از خودمان دغدغه داخلی نداریم؛ 
ما ب��ر مواضع خ��ود پافش��اری ک��رده و از مواضع مان 
ع��دول نمی کنیم و تح��ت تاثیر تهدیده��ا و امثال آن 

قرار نمی گیریم.

وی اف��زود: بعضی ه��ا حرف های��ی می زنن��د که ما 
این ه��ا را تحمل می کنی��م البته چ��اره ای نداریم باید 
تحمل کنیم و به آنان سالم می کنیم. برخی نیز مطالبی 
می گویند که نمی دانیم ت��ا چه حد دقت می کنند، آنان 
می خواهند همه مس��ائل ش��ورای نگهبان را گردن من 
بیندازند در حالی که این ش��ورا 12 عضو دارد و بنده 

فقط یک عضو آن هستم.
آیت اهلل جنتی گفت: کس��انی که درباره عملکرد ما 
حرف دارند گوش ما آماده شنیدن است، نامه بنویسند 
ت��ا جواب بدهیم، حت��ی حاضریم به ش��کل حضوری با 
یکدیگ��ر گفت وگو کنیم، تلفنی ه��م می توانند مطالب 

را بیان کنند.

شورای نگهبان تحت تاثیر فشارها و تهدیدها قرار نمی گیرد

س��خنگوی ش��ورای نگهبان تاکید کرد: این ش��ورا 
در چارچ��وب وظایفی ک��ه قانون اساس��ی برعهده اش 
گذاشته، فعال است و بدون هیچ هراسی از هجمه ها و 
تبلیغات سوء علیه این نهاد، به کارش ادامه می دهد.

به گزارش صدا و س��یما، عباس��علی کدخدایی در 
سالروز تاسیس ش��ورای نگهبان درباره تعامل فقها و 
حقوقدانان این شورا اظهار داشت: در قانون اساسی 
وظایفی برای همه اعضا تعیین ش��ده اس��ت و آنان در 

چارچوب این وظایف تعامل بسیار خوبی دارند.

وی افزود: البته آنچه که اصطالحا در دانشگاه ها و 
حوزه ها به عنوان بحث های طلبگی و کارشناس��ی مطرح 

شده در شورای نگهبان همیشه داغ است.
کدخدای��ی گف��ت: بحث ه��ای مختلف��ی می ش��ود، 
ام��ا فقه��ای محت��رم ب��ا بزرگ��واری تحم��ل می کنند و 
عنای��ت دارند ک��ه اگر اعض��ای حقوق��دان نظراتی را 
 مط��رح می کنن��د آن را بش��نوند و درب��اره آن مباحثه 

می شود.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان تصریح کرد: در نهایت 
آنچه تعیین کننده است، رای گیری است که در پایان 
مباحث��ات و مذاک��رات انجام می ش��ود و نتیج��ه کار را 

روشن می کند.

 شورای نگهبان بدون هراس از هجمه ها کار خودش را می کند

یخ وهشگر تار پژ
محمد  علی کرمی
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حکمی،  ط��ی  خمین��ی)ره( 
فقهای ش��ورای نگهب��ان را برگزیدن��د. حکمی که 
توس��ط یادگار گرامی ایشان مرحوم حاج سیداحمد 
خمین��ی اع��الم گردید. ایش��ان با اع��الم این خبر 
گفتند:» افراد تعیین ش��ده ب��ه جز آقای محمدرضا 
مهدوی کنی که از مجتهدین تهران هستند همگی 
از مدرس��ین مجتهد حوزه علمیه قم می باشند و بر 
قوانی��ن مصوب مجلس ش��ورای اس��المی نظارت 
خواهن��د کرد، تا این قوانی��ن هیچگونه مخالفتی با 
اسالم نداش��ته باشد. اس��امی 6 تن تعیین شده به 
ش��رح زیر می باش��ند: حض��رات آیات: حاج ش��یخ 
عبدالرحی��م ربانی ش��یرازی، حاج ش��یخ لطف اهلل 
صافی، حاج ش��یخ محمدرضا مه��دوی کنی، حاج 
ش��یخ غالمرضا رضوانی، حاج ش��یخ احمد جنتی، 
حاج ش��یخ یوس��ف صانع��ی.« ]اطالعات،ش��ماره 
16079، کیهان، شماره 10934، جمهوری اسالمی، 
ش��ماره 215، 1358/12/01[ از نکات جالب توجه 
این حکم آن اس��ت که هیچ نشانی از این حکم در 
صحیفه امام و یا حتی صحیفه نور دیده نمی ش��ود. 
ح��ال چرا احکام به این مهمی ک��ه به نوعی فرمان 
تش��کیل شورای نگهبان اس��ت در این منبع بسیار 

مهم تاریخی مغفول مانده، جای تعجب است.
آیت اهلل ربانی ش��یرازی در اول اسفند 1358 
طی گف��ت وگویی با  روزنامه کیه��ان در رابطه با 
این انتخاب امام گفت: »اینها همه از فقها هستند 
و همه از اس��اتید قم هستند و مس��لما بینش آقا 
]امام[ نس��بت به فقها بینش صحیحی است. همه 
اینها از مدرس��ین حوزه هستند به جز یک نفر که 
در نجف بوده اس��ت. آقای رضوانی از هنگامی که 
آقا در نجف بودند، ایش��ان هم نجف بودند و با آقا 

به ایران بازگشتند.«
ایش��ان در پاس��خ به این س��ؤال که ش��ورای 
نگهبان چه زمانی کار خود را شروع می کند، گفت: 
»این شورا بعد از اینکه مجلس تشکیل شد، شروع 
به کار می کند. البته باید 6 نفر دیگر از حقوقدانان 
مسلمان توسط شورای عالی قضایی انتخاب شوند 
و به مجلس معرفی شوند تا شورای نگهبان تکمیل 
شود. یعنی شورای نگهبان زمانی کار خود را شروع 
می کند که ش��ورای عالی قضایی و مجلس شورای 

ملی تشکیل شده باشد.«
آی��ت اهلل مه��دوی کن��ی نی��ز در مصاحبه با 
خبرگزاری فارس اظهار داشت: »من از اینکه امام 
بنده را مورد عنایت قرار داده اند و به عنوان عضوی 
از اعض��ای ش��ورای نگهب��ان انتخ��اب فرموده اند، 
احس��اس افتخار و مباهات می کنم، گرچه شخصاً 
خود را شایس��ته این مقام نمی بینم و از طرفی بار 
سنگینی را به دوش خود احساس می کنم آن هم 
در این موقعیت حس��اس و در مجلس شورای ملی 
اس��المی اول که قطعا با لوایح زیاد و مهمی رو به 
رو خواهی��م بود که از جمل��ه لوایح اصالح قوانین 
سابق، بازسازی و نوسازی کشور در رابطه با قانون 
اساس��ی و مقررات مترقی اس��الم با توجه به روح 

زمان و اوضاع کنونی.«

هاشمی رفسنجانی سرپرست وزارت کشور نیز 
در گفت وگو با کیهان و در پاس��خ به این سؤال که 
امام در انتخاب ش��ورای نگهبان چه مس��ائلی را در 
نظ��ر گرفتند، گفت: »آنچه امام در نظر گرفتند این 
اس��ت که قدرت اجتهاد داشته باشند، اسالم شناس 
باشند و قدرت تشخیص آنچه که در مجلس تصویب 
می شود داشته باشند و به طور خالصه اینها عدالت، 

علم و شهامت اظهار نظر داشته باشند.«
پنجشنبه 2 اسفند 1358  نیز آیت اهلل رضوانی 
در گفت وگو با کیهان و در پاسخ به این سؤال که 
نظرتان راجع به این انتخاب امام )اعضای ش��ورای 
نگهب��ان( چیس��ت، گفت: »امام ب��ه اینجانب نظر 
لطف داش��ته اند که مرا انتخاب کرده اند. من هم با 
منت این مس��ئولیت و امر امام را قبول می کنم.« 
ایشان در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا 
دیگر اعضای شورای نگهبان را می شناسید، گفت: 
»بله، می شناسمش��ان، ما با هم درس می خواندیم 
و سابق باهم بودیم، آقای ربانی که مجاهد و مبارز 
اس��ت، آقای جنتی هم همینطور. آقای صانعی که 

از فضال هستند و بقیه آقایان هم همینطور.«
به موجب اصل نود و یکم قانون اساس��ی و به 
منظور پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی از 
نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی 
با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر 
تش��کیل می شود: 1- ش��ش نفر از فقهای عادل و 
آگاه به مقتضیات زمان و مس��ائل روز، انتخاب این 
عده با مقام رهبری اس��ت. 2- شش نفر حقوقدان، 
در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان 
مس��لمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس 
شورای اس��المی معرفی می شوند و با رأی مجلس 

انتخاب می گردند.
از مهمترین وظایف ش��ورای نگهبان عالوه بر 
تطبی��ق مصوبات مجلس با ش��رع و قانون، نظارت 
بر انتخابات ریاس��ت جمه��وری، مجلس خبرگان 

رهبری، مجلس شورای اسالمی و مراجعه به آرای 
عمومی و همه پرسی می باشد.

از همین رو تش��کیل، تکمیل و ش��روع به کار 
رسمی ش��ورای نگهبان موکول به تشکیل مجلس 
ش��ورای اس��المی و ش��ورای عالی قضایی و نهایتاً 
معرفی حقوقدانان از س��وی ش��ورای عالی قضایی  
به مجلس و رأی مجلس به ایش��ان شد. در تاریخ 
4 اس��فند 1358 ام��ام در حکمی آی��ت اهلل دکتر 
سیدمحمد حسینی بهش��تی را به ریاست شورای 
عالی قضایی و آیت اهلل س��یدعبدالکریم موس��وی 
اردبیلی را به دادس��تانی کل کش��ور منصوب کرد. 
با برگزاری مرحله اول اولین دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی در 24 اسفند 1358 و نیز دومین 
مرحله در 19 اردیبهش��ت 1359 مجلس اول کار 
خ��ود را در 7 خرداد 1359 آغاز ک��رد. در تیرماه 
59 از س��وی ش��ورای عالی قضایی 12 حقوقدان 
ب��ه نام ه��ای  سیدحس��ین مرتضوي، عل��ي آراد، 
مهدي ه��ادوي، حس��ین مهرپور، گ��ودرز افتخار 
جهرمي، محمد صالحي، حس��ین حجتي، محمود 
فهیمي، سیدهاش��م طباطبائي، س��یدجالل الدین 
مدني کرمان��ي، محمدجعف��ر لنگرودي و محس��ن 
هادوي برای انتخاب 6 حقوقدان ش��ورای نگهبان 
به مجلس معرفی شدند. بحث نمایندگان در مورد 
این 12 نفر در در 23 و 26 تیرماه صورت می گیرد 
ام��ا رأی گی��ری در تاریخ 26 تیرماه و به ریاس��ت 
رئیس س��نی مجلس مرحوم دکتر یداهلل س��حابی 
انجام ش��د. در جلس��ه 23 تیرماه آق��ای خلخالی 
نماین��ده قم اعتراض می کند ای��ن 12 نفر باید به 
مجلس بیایند ت��ا آنها را بهتر بشناس��یم یا اینکه 
خ��ود دکتر بهش��تی بیاید و در مجل��س در مورد 
ایش��ان توضیح بدهد وی عنوان می دارد: »به نظر 
من خود آقایان اینجا بیایند. هویت اینها را ببینیم. 
یک قدري به شخصیت ش��ان آشنا بشویم یا آقایان 
دیگري که وارد هس��تند قدري توضیحاتي بدهند، 

پول خرد نیست که آدم بگوید تا حاال هر چه جیبم 
بود دستم آمد. این قرعه کشي مي شود، این مسأله 
اساسي و حساس اس��ت، نمي شود بدون اطالع از 
س��وابق آنها ما ش��ش نفر از آنه��ا را انتخاب کنیم 
این کار خیلي بد است. باید این افراد اینجا بیایند 
هویتش��ان، خصوصیتش��ان، اخالق ش��ان براي ما 
مشخص شود مخصوصاً جناب آقاي دکتر بهشتي 
که واردند با آقاي موسوي اردبیلي که واردند اینجا 
بیایند و توضیح بدهند که اینها که  هس��تند؟ مثاًل 
من آقاي هادوي را مي شناسم، خوب آقاي هادوي 
خیلي آدم خوبي اس��ت اما آدم ش��ل کاري است 

)خنده نمایندگان( بلي، این واقعیت است.« 
در روز 26 تیرم��اه اع��الم ش��د ک��ه آق��ای 
محمدجعفر لنگرودی از کاندیداتوری انصراف داده 
و بدی��ن ترتیب حقوقدانان حاضر به 11 نفر تقلیل 
یافتن��د و همین موضوع نیز باعث بحث هایی میان 
نماین��دگان ش��د به طوری که برخی این مس��ئله 
را مان��ع رأی گیری دانس��ته و عن��وان نمودند فرد 
دوازدهم هم باید معرفی ش��ود تا از میان 12 نفر، 
6 نفر انتخاب ش��وند. در نهایت علی رغم بحث های 
فراوان رأی گیری انجام ش��ده و ب��ه ترتیب آراء از 
195 رأي، آقای��ان مهرپ��ور 179 رأي، محس��ن 
ه��ادوی 172 رأي، مهدي هادوي 151 رأي، علی 
آراد 140 رأي و گودرز افتخار جهرمی )که س��هواً 
از بیان دکتر سحابی جا افتاد و طبعاً تعداد آرایش 
معلوم نش��د( به دلیل اخذ اکثری��ت آراء موفق به 
جلب اعتماد نمایندگان ش��دند. اما آقایان صالحي 
ب��ا 76 رأي، مدن��ي 74 رأي، مرتض��وي 47 رأي، 
طباطبائ��ي 38 رأي، لنگ��رودي 15 رأي، حجتي 
10 رأي و فهیمي 4 رأي نتوانس��تند رأی اکثریت 
را کس��ب کنند و بدین ترتیب نفر شش��م در این 
مرحله برگزیده نش��د. همین موض��وع نیز محمل 
بحث های دیگری در میان نمایندگان ش��د اما باز 
هم نتیجه آن شد که پس از دقایقی بار دیگر رأی 
گیری شده تا نفر ششم انتخاب شود. جالب اینکه 
با وجود اس��تعفای آقای لنگ��رودی باز هم برخی 
نماین��دگان به ایش��ان رأی دادند. نتیجه بحث آن 

می ش��ود که دکتر س��حابی اعالم می کند که من 
هر 7 نفر را معرف��ی می کنم حال به دو نفر مقدم 
که آقایان صالحی یا مدنی هس��تند رأی بدهید و 
ی��ا به هر 7 نفر. در ای��ن مرحله آراء مأخوذه 182 
رأي بوده است که آقایان صالحي 132 رأي، مدني 
27 رأي، مرتض��وي 7 رأي و لنگ��رودي یک رأي 
آوردند. بدین ترتیب آقاي محمد صالحي به عنوان 
نفر شش��م انتخاب ش��دند. بنابراین در 26 تیرماه 
1359 ش��ورای نگهبان تکمیل و رس��ماً کار خود 
را آغاز نم��ود. به همین دلیل 26 تیرماه س��الروز 
تأسیس ش��ورای نگهبان نام گرفت. از آن تاریخ تا 
به حال ش��ورای نگهبان فراز و نشیب های بسیاری 
را از سر گذرانده است. این نهاد در تاریخ 37 ساله 
خود چهار دبیر ب��ه خود دیده که آیت اهلل مهدوی 
کن��ی از تیر تا آبان 1359 ب��ه عنوان دبیر موقت، 
آی��ت اهلل صافی گلپایگان��ی از آذر 1359 تا خرداد 
1367، آی��ت اهلل محم��دی گیالن��ی از تیر 1367 
تا تی��ر 1371 و دیرپاترین آنه��ا آیت اهلل جنتی از 
س��ال تیر 1371 تاکنون بوده اس��ت. اوج گرفتن 
اختالفات میان شورای نگهبان و مجلس، کار را به 
دو بار استعفای دبیر وقت شورای نگهبان، آیت اهلل 
صافی گلپایگانی کش��اند. ایش��ان یکبار در س��ال 
1360 به دلیل اختالفات گس��ترده بر س��ر الیحه 
کار اقدام به اس��تعفا نمودند که مورد موافقت امام 
)ره( قرار نگرفت. بار دوم در س��ال 1367 اس��تعفا 
دادند که اینبار م��ورد موافقت بنیانگذار جمهوری 
اس��المی قرار گرف��ت و به جای ایش��ان، آیت اهلل 
محم��د یزدی به عضویت فقهای ش��ورای نگهبان 
منصوب شدند. اختالفات عمیق و ناگشودنی میان 
ش��ورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی در دهه 
60  امام)ره( را در س��ال 1366 ناگزیر به تأسیس 
نهادی کرد به نام مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
که حرف آخر را در میانه اختالفات شورای نگهبان 
و مجلس شورای اس��المی خواهد زد. این نهاد در 
بازنگری قانون اساس��ی در سال 1368 رسما وارد 
قانون اساس��ی ش��د. در زمینه برگزاری انتخابات 
نیز باره��ا اختالفاتی میان دولت )وزارت کش��ور( 
و ش��ورای نگهب��ان در گرف��ت که ب��ا پادرمیانی 
حض��رت ام��ام)ره( و مقام معظم رهب��ری فیصله 
یافتند. انتخابات س��ومین و ششمین دوره مجلس 
شورای اسالمی از جمله مهمترین آنهاست. شورای 
نگهبان از سال 1360 رسماً نظارت بر انتخابات ها 
را نیز برعهده گرفت. اولین انتخاباتی که با نظارت 
شورای نگهبان برگزار ش��د دومین دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری و انتخابات میان دوره ای اولین 
دوره مجلس ش��ورای اسالمی بود. شورای نگهبان 
مجموعاً ی��ازده انتخابات ریاس��ت جمه��وری، نه 
انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی، پنج انتخابات 
مجل��س خبرگان رهبری، یک همه پرس��ی قانون 
اساس��ی و چهارده انتخابات میان دوره ای مجلس 
شورای اسالمی و خبرگان رهبری را نظارت کرده 
اس��ت. در این میان رفراندوم جمهوری اس��المی، 
انتخاب��ات مجلس خبرگان تدوین قانون اساس��ی، 
اولین همه پرس��ی قانون اساس��ی، اولین انتخابات 
ریاس��ت جمهوری و نیز اولی��ن انتخابات مجلس 
شورای اس��المی که همگی در سال 1358 برگزار 
ش��دند به دلیل عدم تشکیل ش��ورای نگهبان زیر 

ذره بین نظارت این نهاد قرار نگرفتند.

شورای نگهبان
تراز اول انقالب اسالمی


