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   امام خمینی

جمهور  سیآن است که در تمام انتخاب، چه انتخابات رئ فیمن به ملت شر تیوص
و چه انتخابات خبرگان ... در صحنه باشنند  یاسالم یمجلس شورا ندگانیو چه نما
... مراجن  و  شود،یباشد که اعتبار م یضوابط یرو کنندیکه انتخاب م یو اشخاص

ول ؤهمنه م نو کارگر و کارمنند، همنه و و کشاورز  یبزرگ تا طبقه بازار یعلما
و  ه؛ینآت یچه در ن ل حاضر و چه در ن ل هنا باشند؛یسرنوشت کشور و اسالم م

باشند کنه در ر    یچه ب ا که در بعض مقاط ، عدم حضنور و م نامحه، گنناه
 (421، ص 21ج  ،امام ی فهیصح) .است رهیگناهان کب
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 یرا دوست دارد، در انتخابات شرکت کند. افراد مؤمن و انقالبن ینخبگان حیصح
و  یننید زهینانگ یدر انتخابات شرکت خواهند کرد امنا اگنر ک ن یقو زهیبا انگ
 یر  یها صنندو  یرا دوست دارد الزم است به پا زیعز هنیندارد اما م یانقالب

 (https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=44816) .دیایب
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 سخن نخست

پیروزی انقالب اسالمی، ملت عزیز ایران مسیر اقتدار و قدرت خود  را نوخاخت و با 
تدانست  ر پرتد رهخمد های بخیانگذار انقالب و رهبری معظو  انقوالب، ایوا راا بوا 

جمهدری اسالمی ایوران  ر چهو   .عظمت را با قّدت و هّمت هر چه تمام ا امه  هد
ای  های  اخلی، مخطقه رفی  ر عرصهسال نخست، تدانست به  ستاور های مه  و نگ

المللی نائ  ند  و امروز با گام نها ن  ر چه  سال  وم، بایسته است با مروری  و بیا
ها را نخاسوایی و بررورن نمایود و   قیق بر رویدا های گذنته، نقاط ضعف و آسیب

ا یابی بوه تمودن نودی تر ید برای  ست بی .ها بپر از  به تقدیت نقاط قّدت و مدفقیت
هوای اقتاوا ی، سیاسوی، نظوامی و فرهخگوی بوه  اسالمی باید بتدانی   ر همه عرصوه

های کسب قدرت و اقتدار  رونی، مشوارکت  یکی از راا .استقالل و خد کفایی برسی 
انتخابات مبتخی بور مشوارکت عمودمی و  .حداکثری و پرندر مر م  ر انتخابات است

المللوی را  نظام سیاسی، اعتبوار بیا آرای مر می، افزایش رضایت و مشروعیت مر می
هوای  خداهی برای کشدر به همراا  انته و نظوام را  ر مداجهوه بوا تهدیودات و زیا ا

نظام اسوت  یو پشتدانه مل یانگر قدرت مر میکخد؛ زیرا انتخابات نما  نمخان تدانا می
 ر  یتر ر  و حضودر گسوتر ایونک  گ انتخابات  ر یشتریزان مشارکت بیو به هر م

برخودر ار  یتر  ، نظوام از پشوتدانه مسوتحک یمر م نواهد بانو یا عرصه از سدیا
حرکوت خداهود  یشوتریش با صوالبت و قودرت بیر خدیخداهد بد  و  ر ا امه مس

، از حضدر حوداکثری  ر انتخابوات بوه عخودان ؟دم؟نمد ، همچخانکه مقام معظ  رهبری
آبروی اسالم و تقدیت جمهودری  مخدی، وفاق و اقتدار ملی، تحکی  نظام، عام  عزت

مدجب ندا کوه  نومخان  ژا انتخاباتیگاا ویت و جایهمیا اهم .اسالمی یا  نمد ند
رند تا مر م را نسبت بوه نورکت  ر یش را به کار بگیتالش خد ی، تمامینظام اسالم

محوروم  یا پشوتدانه قودیله نظام را از ایوس ایخد و بدیدس نمایانتخابات  لسر  و مأ
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د یشویاند ییر و راهکارهاید تدابینمد ن تدرئه  نمخان با یخخث یرو برا ایاز اسازند؛ 
 یخوه حضودر حوداکثرید و زمیدا نمایش پیافزا انتخابات زا مشارکت مر م  ریکه انگ

تریا راهکوار بورای  آنان فراه  گر  ؛ زیرا مشارکت مر می کارآمودتریا و کواربر ی
 .تحقق ایا مه  است
مبلغوان محتورم  ر رویودا های سیاسوی و اجتمواعی از جملوه نظر به اهمیت نقوش 

تریا رخدا  سیاسی و اجتمواعی سوال  که مه  1400انتخابات ریاست جمهدری سال 
معاونوت فرهخگوی و تبلیغوی  و  رو  و نیازمخد تدجه ویوژا اسوت؛ نمار می جاری به

های تدجیهی مبلغان اعزاموی مواا مبوارم رمضوان را بوه مدضود   نشست از نشست
عالوا بر آن مقرر گر ید محتودای مورتبب بوا انتخابوات نیوز  .انتخابات اختااص  ا 

تدلید و  ر اختیار مبلغان گرامی قرار گیر ؛ از آنجا که با انتشار یک یوا چخود مقالوه  ر 
تدنه ماا رمضان، حق مطلب  ر بارا ایا رویودا  مهو  ا ا  البالی مباحث گدناگدن را

ای مخوت   ناموه تدنوه مواا مبوارم رمضوان، تدلیود ویوژا ند؛ همزمان با تهیه را نمی
نامه کوه گوامی  ر جهوت  امید است ایا ویژا .انتخابات نیز  ر  ستدر کار قرار گرفت

مخظودر حضودر حوداکثری  به ؟دم؟ای تحقق وظیفه  یخی و انقالبی و مطالبات امام خامخه
 .قرارگیر  مر م  ر انتخابات ریاست جمهدری است، مدر  استفا ا مبلغان عزیز

رو  بر اسواس رهخمد هوای نودرانی  از روحانیت معظ  و مبلغان گرامی نیز انتظار می
امام راح  و مقام معظ  رهبری، مر م فهوی  و قدرنوخاس را بوه حضودر پرنودر  ر 

لیت ؤوهای رئیس جمهدر نایسوته، مسو انتخابات  عدت کخخد و با بر نمر ن ویژگی
ندیسوخدگان فرهیختوه و محتورم و نیوز     ر پایوان، از .الهی خد  را به انجوام برسوانخد

سازی ایوا  همکاران گروا تدلید محتدای فرهخگی و تبلیغی که  ر جهت تدلید و آما ا
 .نمای  نامه تالش نمد ند، صمیمانه قدر انی می ویژا
 

 سعید روستا آزاد

 مدیر م ؤول



 

 
 وظایف مبلغان در تبلیغ انتخابات ریاست جمهوری

*دکترعبدالحسینخسروپناهاالسالموالمسلمینحجت
 

 ضرورت حضور در انتخابات
 مبلغوانهایی که  ر ایام تبلیغ ماا مبارم رمضان با آن مداجوه هسوتی  و  یکی از بحث

 د، بحوث انتخابوات ریاسوت جمهودرینوگیر عزیز قاعدتاً  ر معرض پرسش قرار می
بپرسخد که اصالً  ر انتخاب نرکت بکخی  یا نوه  مبلغ اوالً ممکا است مر م از  .ستا

گدیخود کوه موا بوه هور رئویس  وضعیت اقتاا ی کشدر مخاسب نیسوت و مور م موی
رو  و چخدان به وضعیت  میند ، مسیر خد  را   هی  و انتخاب می جمهدری رأی می

 .هایشوان بجاسوتمخد هستخد و خیلی اوقات گلهمعیشت مر م تدجهی ندار ؛ لذا گله
-افتود بایود بوی موی اما چه باید کر   آیا ما  ر برابر ایا حدا ث و قضایایی که اتفاق

تفاوت بانی   به هر حال چه بخداهی  و چه نخداهی ، مر م با مشارکت حوداقلی یوا 
حال کوه چخویا اسوت، از  .کخخد می عخدان رئیس جمهدر انتخابکسی را بهحداکثری 

اند  ر انتخابات حضدر پیودا کخخود، بوه نوخ  اصول  رأی نظر عقالنی همه مکلف
پس بهتر اسوت  .تفاوت بانخدتدانخد  ر انتخاب یا عدم انتخاب اصل  بیبدهخد و نمی

حضودر مور م  ر  .ا کخخودکوه  ر انتخابوات حضودر پیودمر م را ترغیب کخی  به ایوا
   .انتخابات، یعخی حضدر  ر سرندنت خد نان

 ایجاد امید در مردم
ای موا  ر ایوران بوا مشوکالت عدیوداکوه  رسوت اسوت  .باید مر م را امیدوار کور 

 مداجهی ؛ اما
                                                           

 برای مبلغان ماا مبارم رمضان. 1400سخخرانی استا  خسروپخاا، به مخاسبت انتخابات ریاست جمهدری * 

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره پنجم 1400انتخابات  
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تداند آثوار و  می اگر رئیس جمهدر کارآمد، فعال، مؤما و متدیا انقالبی سر کار بیاید،
یت اقتاا ی کشدر وضعکه  رست است  .ی جامعه به ارمغان بیاور برکات خدبی برا
ای ؛ هایی ه   انتهو حتی ناکامی از ایا جهت چخدان مدفق نبد ا و ما نابسامان است

 .ایو گیوری رسویداهای چش های  یگری از انقالب اسالمی به مدفقیتاما  ر عرصه
اوای  انقالب برای ایوران  .تهای علمی و پزنکی ایران بسیار خدب بد ا اسمدفقیت

پزنوک نبد نود و هوا  فرستا ند و حتی بعضی از آن می از بخگال ش و پاکستان ربیب
پزنکی ایوران  .آیخد می برای  رمان به ایران کر ند؛ اما حاال بیمارانی از اروپا می ربابت

گیوری  ه  از نظر علمی، ه  از نظر مهخدسی پزنکی و ه  از نظور  ارو رنود چشو 
کخد واکسخی تدلیود کخود  می که  ر وضعیت کرونا کشدر ما تدفیق پیداایا . انته است

های کدئید ندز ا را پاسخ بدهد و واکسویخه بکخود، نشوان از که اندا  و اقسام ویروس
هوای ی سولدل ر حودزا .گیر است که تدانسته به ایا ظرفیت برسدهمان رند چش 

هایی بحث لقاح ماخدعی و مقدله .اندبی  انتهبخیا ی ه ، مراکز مختلفی تدفیقات خد
هوایی مقدلوه .ند  نیز، رند خدبی  انته اسوت می ی فرزندآوریکه مربدط به حدزا

هوای  یگور هو ، ایوران جوز  ای و عرصوهمث  نواندتکخدلدیی، بیدتکخدلودیی هسوته
   .کشدرهای سدم تا نش   نیاست

هایی برسد به مدفقیتها  یا عرصهجاست که چطدر ایران تدانست  ر احاال سؤال ایا
ایو  بوه مدفقیوت های اقتاا ی، بازرگانی، وار ات و صوا رات نتدانسوتهو  ر عرصه

ی تور از مقدلوههای باال، بسیار  ندارتر و پیچیدابارزی برسی    ر حالی که پیشرفت
اگر گفته ند  ما  ر تحریمی ، جداب  رستی نیست؛ آیا موثالً  .اقتاا  و معیشت است

جا که بیشتر  ر تحریمی ! آیا  ر ساخت ناوهوا،  ر ابزارآالت نظامی تحری  نیستی   آن
ی نوواندتکخدلدیی یووا  ر تحووری  نیسووتی   آیووا  ر زمیخووههووا  ناوبرهووا و زیر ریایی
ای  ر تحری  نیستی    ر ایا مدار  که تحری  خیلی بیشتر است و بیدتکخدلدیی هسته

ایو  جا که تحری  بیشتر است، مدفقیت بیشتری  انتهآن .ی تغذیهتر تا  ر حدزاجدی
 جا که کمتر، مدفقیت ما محدو تر است؛ سّرش چیست  و ایا

 یابی کشور به موفقیت در امور اقتصادیراز دست
که هور جوا نیروهوای جودان انقالبوی و موؤما راز ایا مطلب  ر یک نکته است؛ ایا

رگوی  انوته بانوخد و هور جوا آنوان آور هوای بزاند  سوتاند، تدانستهحضدر  انته
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از نظر سوخی پیرنود؛ اموا روحیوه و نشواط ها  البته بعضی .ای اند، نکست خدر ا نبد ا
ی انقالبوی نبانود، مدفوق ای نشاط جدانی و روحیوهوقتی  ر مجمدعه .جدانی  ارند

 ی گخدم مشک  پیوداندی ،  ر مسئلهبرای مثال  ر ساخت پراید مدفق نمی .ندی نمی
نودی ؛ چودن متدلیوان، جودان موؤما و  می ی  ان ریدر ه  گرفتارخی  و  ر تهیهک می

   .انقالبی نیستخد

 انقالبیفرد های ویژگی
فهمخد؛ اما مقام معظو   می گری را بدانقالبیها  مخظدر از انقالبی بد ن چیست  بعضی

اگر  .نداست که تدحید و تقدا  ر رأس امدرش با فرمایخد، انقالبی کسی می ؟دم؟رهبری
یوا تقودا و ور  الزم را نودار ، انقالبوی  اسوت کسی گرفتار نرم، ولد نورم خفوی

تدحیود و تقودا،  ر رأس انقالبوی بود ن و  .نیست، هر چخد نعارهای انقالبی بدهود
گوری بوه ایوا انقالبوی .گری، عقالنیت استویژگی  وم انقالبی .انقالبی ماندن است

 .حمله کخخد، هیاهد نمایخد و کاری انجوام  هخودپدستان معخا نیست که افرا  مث  سرخ
ویژگوی  یگوری کوه حضورت آقوا بورای  .خیر، باید  ر کارها عقالنیت حاک  بانود

استکبارسوتیزی هو   .انقالبیدن ذکر کر ند، تالش برای حفظ اسوتقالل کشودر اسوت
انقالبوی  .باید باور کخی  که استکبار به  نبال نابد ی کشودر اسوت .ویژگی  یگر است

ویژگی  یگری انقالبی بود ن، جوذب حوداکثری و  .که استکبارستیز باند سی استک
اندازنود و  یگور  موی ای خد نوان را از قطوار انقوالب بیورونعدا .ست  فع حداقلی

ما باید تالش کخی  که چخیا افرا ی به انقالب برگر نود و  .خداهخد به آن برگر ند نمی
به مدیریت جها ی ضمیمه ند  کوه ها  اگر ایا ویژگی .جذب حداکثری  انته بانی 

 انخد و اگور موا  ولوت  می گریهای انقالبیآن را ه  از ویژگی ؟دم؟مقام معظ  رهبری
جدان، مؤما و انقالبی  انته بانی  که تدحیود و تقودا  ر رأس کوارش بانود،  نبوال 

ی جوذب حوداکثری و مودیریت استقالل کشدر باند، استکبارستیز بانود و  غدغوه
 .رسی  می  انته باند، قطعاً به نتیجهجها ی 

 حاج قاسم سلیمانی مصداق عینی مؤمن انقالبی
کخی ، صرفاً ا عای نظری نیست و عیخیت عملوی پیودا کور ا کوه  می ا عایی که مطرح

حاج قاس  سلیمانی وقتی با رالبوان، القاعودا یوا  .است اش حاج قاس  سلیمانینمدنه
حضدر  انتخد و  نبال هجدم به تشیع، اسوالم،  ند  که  ر ارران ما می  اعش مداجه
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ایشوان بوا همویا نگواا  .انقالب و حتی برا ران اه  سخت بد نود، وار  عمو  نودند
انقالبی، یعخی نگاا به اسوتقالل کشودر، استکبارسوتیزی، مودیریت جهوا ی و جوذب 

 ر  .المللوی کور حداکثری که تدحید و تقدا  ر رأس همه بد ، جریان مقاومت را بیا
میان برا ران حشِد نعبی عراق، ه  نیعه بد ، ه  سخی، ه  مسویحی و هو  ایوز ی؛ 

   .کر ند می یعخی ا یان مختلف، جریان مقاومت را  نبال

 زادهنیاز کشور به مدیرانی همچون شهید سلیمانی و شهید فخری
قاس   ر  ولت  انته بانی ، آیوا وضوعیت اگر ما مدیری جها ی و انقالبی چدن حاج

ماند  حانا و کال! ما  ر  می اقتاا ی، معیشتی، کشاورزی و صخعتی ما به همیا نک 
ای و  فاعی، مدیریتی جها ی، نجا ، عوال ، عاقو ، مودیر و مودبر، های هستهعرصه

 ان بود ، زا ا را  انتی  که عال  بود ، فیزیوکمحسا فخریچدن  انشمخد نهید حاج
او،  .متداضع بد  و مدیریت جهوا ی  انوت اه  حکمت بد ، اه  ا بیات بد ، بسیار

کوه فقوب کور ن بود ، نوه ایواتفکری انقالبی به معخای  قیق کلمه  انت و اه  عم 
ی کارهایشان بعد از نها ت ایشان نیز، حضرت آقا تدصیه کر ند که همه .حرن بزند

زا ا مدفوق نود  ر محسوا فخورینوهید حواج .ا امه پیدا کخد و چیزی زمیا نمانود
ای، مدیری تدانمخود بانود؛ چودن انقالبوی های مختلف نظامی،  فاعی و هستهعرصه
 .بد 

 های مختلفموفقیت کشور در زمینه
ما ه   . هد که نباید مر م  ر حالت ناامیدی بمانخد می هایی که مطرح ند، نشاننمدنه

اموروز واقعیوت تلخوی وجود   ار  و  .نباید سخخانی بگدیی  که مر م مأیدس نودند
مر ان ضعیف، ناکارآمد، پیر و فرسود ا  ر رأس امودر هسوتخد کوه اهو   ولت برخی

انود کوه مور م نتیجوه جا رسوانداآنان وضعیت اقتاا ی کشدر را به ایا .تدبیر نیستخد
اگر انقالب نکست خدر ا،  .گیرند که انقالب ناکام ماندا یا نکست خدر ا است می

در  ر نوواندتکخدلدیی و ای نکسووت نخوودر ا اسووت  چطووچطوودر  ر مسووائ  هسووته
بیدتکخدلدیی نکست نخدر ا است  چطودر  ر علو  و پزنوکی نکسوت نخودر ا 

هایموان ی نکسوتهای ما  ر انقالب، خیلی بیشتر از گسترای پیروزیاست  گسترا
 .است
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 ها، مرهون نیروهای جوان و انقالبیموفقیت
ما و انقالبوی هر جا پیروزی حاص  ندا است، به خارر ایا بود ا کوه جدانوان موؤ 

واکخس کرونا ه  اخیوراً  ر کشودر موا، تدسوب  انشوجدیان مقطوع  .اندحضدر  انته
ای از  انشومخدان، هایی با هدایت عداکارنخاسی ارند ساخته ندا است؛ یعخی جدان

 .ایا واکسا را فقب چخد کشدر  ر  نیا تدانسوته بسوازند .اندایا واکسا را تدلید کر ا
ایران، یک پیروزی و اعجاز است و کرامت و تدفیق بزرگوی ساخت واکسا کرونا  ر 

ممکوا  .که باید برای مر م بازگد نودند است تدفیقات بزرگیها  ایا .آید می به نمار
گدیخود!  موی ی ما کدچک ندا است و  رستاست برخی سؤال کخخد، پس چرا سفرا

که هر جا جدانان موؤما  البته باید ایا را به مر م انتقال بدهید .حق بدهیدها  باید به آن
هر جا نیوروی انقالبوی حضودر  انوته اسوت،  .ای اند، ناهد رند بد او انقالبی بد ا

 عدالت، مبارزا با فسا ، رند، بالخدگی و پیشرفت وجد   انته و هر جا انقالب  ست
و ها  ی ناکارآمودیگروهوی هسوتخد کوه هموه .ایو نااهالن افتا ا است، آسویب  یودا

 هخد و ح  مشکالت را  ر ایجوا  رابطوه بوا آمریکوا  می به تحری  نسبت ها را ناتدانی
رودر کوه  نبوال ی کشدر ماست، همانکخخد؛ آمریکایی که  نبال تجزیه می وجد جست
باالتریا آموار  .کخدآمریکا به مر م خد ش ه  رح  نمی .ی سدریه و عراق بد تجزیه
 وقتی سی ، زلزله یا ردفانی اتفواق .ومیر  ر ماجرای کرونا  ر آمریکا وجد   ار مرگ
میلیودن نفور، فقیور پخجواا .افتد، گاهی چخد روز برق چخد ایالت آمریکا قطع اسوت می

وقت انتظار  اری  کوه آمریکوا بوه خداب  ر ایا کشدر سیادمیلیدنی هست! آنکارتا
کخود و  موی  ا  ایران و مر م ما برسد  راض  است ایران وقتی به مدفقیت  ست پیودا

باید به جودان انقالبوی  .ند  که جدان مؤما و انقالبی  ر رأس امدر باند می کامیاب
   .اعتقا  و ایمان  انته بانی 

 تاکید رهبری بر دولت جوان انقالبی دلیل
فرمد ، سّرش ایوا اسوت کوه بوه  ؟دم؟تعبیر  ولت جدان انقالبی که مقام معظ  رهبری

اند که هر جا پیشورفتی بود ا، وضدح  یداایشان به .سال اخیر تدجه  ار  42ی تجربه
هوای هوای جخوو و  ر رنود و پیشورفت ر سوال .به  ست چخیا افرا ی بد ا است

علمی همیا بد ا و اگر بخداهی  وضع معیشتی و انتغال ه  اصوالح بشود  و مور م 
 .امخیت نغلی و اقتاا ی پیدا کخخد، باید جدانان مؤما و انقالبی وار  میدان ندند
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 ی مشکالت و انتخابات سخنان مردم دربارهشنیدن 
روند و با مور م ارتبواط  ارنود،  می ی ما ایا است عزیزانی که به سفر تبلیغیتدصیه

اگور فور  یوا افورا ی  .ی انتخابوات پاسوخ بدهخودحتماً به سؤاالت متعد  آنان  ربارا
سوت حتوی ممکوا ا . لی و انتقا ی از هر نخای  ارند، با حدصله گدش بدهید  ر 

ی مقام معظو  سیرا .نقدهایی نسبت به رهبری  انته بانخد؛ باز ه  با حدصله بشخدید
بعضوی از مور م  .رهبری ایا است؛ نما ه  حلو   انوته بانوید و عاوبانی نشودید

مشکالت اقتاا ی  ارند، با حدصله گدش کخید و بعد با رمأنیخه، با عل ، بوا مخطوق و 
   .با اخالق پاسخ و تدضی  بدهید

 لزوم شرکت در انتخابات و انتخاب اصلح بیان
باید برای مر م تدضی   هید که اگر  ر انتخابات نرکت نکخخد، فر ی ناصال  و حتی 

بوه جوای  .نالیود موی آور  و باز ه  بعد از چهار یا هشت سال، نوما می ناکارآمد رأی
دا که هشت سال بخالی  و اعتراض و نقد کخی ، یوک روز  ر انتخابوات حضودر پیوایا

اش مسوائ  ی اصولیکه  غدغه است اصل ، کسی . هی  می کخی  و به فر  اصل  رأی
اش معیشت مر م باند و ی اصلیکه  غدغه است اصل ، کسی .اقتاا ی کشدر باند

کوه بوا فسوا  اقتاوا ی و  است اصل ، کسی .بداند معیشت مر م را چگدنه ح  کخد
ز جخواح چوب بانود یوا راسوت، از کخود کوه اخداری مقابله کخد؛ فرقی ه  نمیرانت
هر کسی که فسا  اقتاا ی  ار ، سور اختاپدسوی  .گرایان باند یا اصالح رلباناصدل

   . رست کر ا و  ست و پاهایی برای خدیش ایجا  نمد ا، باید از بیا برو 
وقت انتخابات که رسید، باید مر م را  عدت کر  که سوخخان  اورلبوان را بشوخدند و 

خداهخد با فسوا  مبوارزا کخخود، بلکوه بایود بگدیخود چگدنوه  می تخهانه یکببیخخد کدام
هوای باید تاری  کخخد که آیا برای مبوارزا بوا اختواپدسها  آن .خداهخد مبارزا کخخد می

نوان گرا که فسا  اقتاا ی  ارند، راهکار  ارند یا نه  راا مبوارزارلب و اصدلاصالح
ایا نورایب،  .مبارزا با فسا  بدهخد، کافی نیستکه صرفاً نعار عدالت و چیست  ایا
زایوی  اورلبان باید چگدنگی تدجه بوه معیشوت مور م و انوتغال .است بسیار کلیدی

برای مثال وقتوی موا  ر ایوران خد روسوازی  اریو ، چورا  .برای آنان را تدضی   هخد
اران اگر ایا قطعات  ر  اخ  تدلیود نود ، یعخوی هوز .قطعات باید از چیا وار  ند 

چرا باید  ان ریدر از خارج وار  ند   آیوا تدلیود ذرت و  .کخخد می جدان انتغال پیدا
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اگر ایا کاالها  ر ایران تدلید ندند، چخد هزار نفر انتغال  سدیا  ر ایران میسر نیست  
های ما را بگیرند، ببرنود بیایخد  ر خلیج فارس و ماهیها  چرا باید چیخی کخخد   می پیدا

سوازند  می هایی که نیروی  ریایی سپاا و ارتشاگر همیا کشتی .ا عرضه کخخدو به  نی
تدانخود  ر صوید مواهی، تدلیود  موی گیوران خد موان بگذارنود، مور م ر اختیار ماهی

هوای زیان و تدزیع آن  ر جهان نقش پررنگی  انته بانوخد و نوغ از آبها  خدراکی
تشدیق کر  کوه  ر انتخابوات حضودر خالصه ه  باید مر م را  .زیا ی را فراه  کخخد

پیدا کخخد، ه  تشدیق کر  که از نظوام و انقوالب موأیدس نشودند و هو  ترغیوب بوه 
ی مر م نباید  ر پی ارتباط بوا آمریکوا بانود و هموه مختخب آیخدا .انتخاب اصل  کر 

 ر  .المللی بایود  انوته بانوی بله، ارتبارات بیا .چیز را به تحری  و برجام وص  کخد
 .اسوت المللی یک اص  است؛ ولی اص  اول، قدرت  اخلویار اقتاا ی، ارتباط بیاک

ندند با ما قورار ا   می اگر قدرت  اخلی به حد ناابی برسد، کشدرهای  یگر حاضر
   .ببخدند، معامله کخخد و ارتباط اقتاا ی برقرار نمایخد

 های فرد اصلح معرفی شاخص
 ر ایوا هخگوام، آیوا بایود  .پرسخد می ا یق ه وقتی انتخابات نز یک ند، مر م از ما

رسوید، ورو   موی پاسخ ایا است که وقتی به حجت نورعی  مبلغان ورو  کخخد یا نه 
از  اسوت وقتوی نخاوی چودن عضود حزبوی .کخید؛ اما نوه همچودن ورو  احوزاب

 ر  .و مبلغان  خیو  و گرفتوار نودندها  کخد، ما مدافق نیست  رلبه می  اورلبش  فا 
رلبه نیست که خد  را  ر چارچدب حزب محدو  کخد؛ اما اگر نخاوی را  نأن یک

ی معیشوت مور م را واقعواً  ار  و بوه صالح و اصل  تشخی   ا ید که  غدغوه ذی
خداهود  ر  موی مبلغوی کوه .راهکار ه  اندیشیدا است، او را به مور م معرفوی کخیود

 عداهای ماا یق انتخابات  ای کار فرهخگی و تبلیغ  یا انجام بدهد، نباید وار  مخطقه
تأکید ما بیشتر بر ایا است که مبلغان به مر م امید بدهخد، آنوان را تشودیق بوه  .ند 

بیوان  .حضدر  ر انتخابات کخخد و مضرات عودم حضودر را برایشوان تدضوی   هخود
تدضوی   ا ا هوا  های فر  اصل  و  اورلب جدان انقالبی ه  الزم اسوت؛ ایاویژگی
 .اگر به ماداق اصلحی ه  رسیدید و مر م سؤال کر ند، بعود از مخبور بگدییود .ند 

را بشومارید و تشودیق بوه هوا  را بگدییود، ویژگیها  تدانید نواخ  می روی مخبر، تا
   .حضدر  ر انتخابات کخید
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ه ، همیشه براساس تکالیف نرعی  ر امدر سیاسی  اه  بیت عامت و رهارت
یا اموام  ، امام حسا مجتبیاگر قرار بد  امام حسیا .کر ند می و اجتماعی ورو 

ی  یگر مأیدس ندند و مر م را به ناامیودی سودق بدهخود، اان از و یا ائمه کاظ 
امروز اگر نیعه  ر سراسر جهوان گسوترش  ار ، مخشوأ  .نیعه چیزی باقی نماندا بد 

ت؛ انقوالب گسترنش امید، معرفت، عقالنیت، حل ، نجاعت، صبر و تدبیر بد ا اسو
 .نیازمخد استها  اسالمی ه  به همیا ویژگی

 در ماه مبارک رمضان بیان معارف دین و اهل بیت
را به مور م مختقو   ی اه  بیتتدانید معارن اسالمی و سیرا می مبلغیا گرامی، تا

، محبت خانودان ویژا  ر ایا ایام مبارم ماا رمضان، باید معارن اه  بیتکخید؛ به
باید بوه  .ی عملی آنان را تبلیغ و ترویج کخیدو سیرا های ائمهمدزاو آ رسالت

البتوه مور م بسویاری از ایوا  .و تدس  به آنان را یا  بدهید مر م انس با اه  بیت
مر م باید بدانخد کوه انوس و ارتبواط بوا اهو   . انخد و نباید خسته ندند می مسائ  را

َاْلَويهيَهَِواْبتََ»به خداست: ها  ، مخشأ تقرب آنبیت  ِ  وقتوی اهو  بیوت 1.«ُغواَإَلْيه
یعخوی اسومای  3،«َنحُن َواللِه األسماُء الُحسنیی»یا  2«َواللِه َنْحُن اْلَوِسیَلُة إَلی اللِه »فرمایخد که  می

البالغوه و مواا مواا مبوارم رمضوان، مواا نهوج .هسوتخد بیوتحسخای الهی اهو  
هوای آن حضورت بوه معوارن و حکموتامیرالمؤمخیا نیز هست؛ پس باید ماا انتقال 

ی نما استا ید و بسیار بویش البته همه .ایا معارن را به مر م انتقال  هید .مر م باند
کوه موا بحث امیود و نشواط و ایوا از بخدا مستحضرید که  ر کخار ایا معارن، حتماً 

 .ی خودن نوهیدان، بایود  ر نظور بانودولی  برای حفظ انقالب اسالمی و ثموراؤمس
جا رسیدا، بوا خودن پوام نوهیدان ای که از ایا انقالب تا ایای ریبه و حسخهنجرا

، نباید بگذاری  به  ست نااهالن بیفتد؛ لذا توالش رند کر ا است و ما به تعبیر امام
نوا اّل  نوخ  اصول  و کخی   ر انتخابات نرکت نمایی ، به مر م امید بدهی ، تا ان

 .د  ار اجرائیات کشدر نانقالبی سکان
  

                                                           

 .35. مائدا:  1

 .211، ص 16؛ ج دیالحد ینرح نهج البالغة البا أب؛  دیالحد یاّل  ابا أبد با هبةیالحمعبد.  2

 .144، ص1؛ جیافکالخی؛ یلک  عقدبی. محمد با  3
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 حداکثری در انتخابات از نگاه امامین انقالبعلل و آثار مشارکت 

 یفرهنگیوتبلیغیگروهتولیدمحتوا

 مقدمه
ی حضورت اموام مخدانوه و قارعانوهبه  نبال پیروزی انقالب اسالمی به رهبوری خور 

و سرنگدنی ریی  استبدا ی ناهخشواهی، بورای اولویا بوار آزا ی سیاسوی،  خمیخی
تأکیدات حضرت امام و نیز  .مر م ایران فراه  ندساالری  یخی و احقاق حقدق مر م

مخظدر حضدر مر م  ر انتخابات، نشانگر اهتمام جّدی ایا  و به ؟دم؟مقام معظ  رهبری
ی فکوری اموام  ر مخظدموه .نخایت الهی برای حضدر حداکثری  ر انتخابات است

 ر ایوا ندنوتار، ای  ار ؛ اما انتخابات ابعا  گستر ا ،؟دم؟و مقام معظ  رهبری خمیخی
عل  و آثار مشوارکت حوداکثری »و « بایستگی مشارکت مر م  ر انتخابات» و محدر 

   .ند  می تبییا« مر م  ر انتخابات

 الف( بایستگی مشارکت مردم در انتخابات 
جا که انسان ذاتواً از آن .های متفاوت وجد   ارند هایی با انگیزا ای، انسان ر هر جامعه

ها نیوز، تخهوا  ها و عملی کر ن ایا انگیزا ، تأمیا ایا خداستاست مدجد ی اجتماعی
بوه همویا جهوت حرکوت کلوی یوک جامعوه  . ر همیا حیات اجتماعی میسر است

ایوا امور  .های فر ی آن جامعه نیز تأثیرگذار خداهد بود  گیری کخخدا و بر جهت تعییا
مود  بیشوتری  ار ؛ های متکی بر آرای مر م، جلدا و ن مخد از حکدمت  ر جدامع بهرا

ای  کخخودا به همیا  لی  مشارکت عمودمی مور م،  ر چخویا جودامعی از نقوش تعییا
   .برخدر ار است

، حضودر حوداکثری و ؟دم؟و مقام معظو  رهبوری ی سیاسی حضرت امام ر اندیشه
ای  ار ؛ زیورا ی انتخابوات یوک اصو  اسوت و اهمیوت ویوژافعال مر م  ر عرصوه

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره پنجم 1400انتخابات  
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نرندنت اجتماعی و سیاسی، حق همهی آحوا  جامعوه و اصولی مشارکت  ر تعییا 
ولیت انسان نسبت به سرندنوت فور ی و ؤس مسلزوم احسا .است عقالنی و نرعی

ای کوه ایوا مطلوب  ر گدنوهی اسالم است؛ بههای پذیرفتهجمعی خدیش، از ارزش
، بور همویا اسواس .ی مسلمانان مدر  تأکید قرار گرفتوه اسوتآیات، روایات و سیرا
ی هور ی امدر اجتماعی و تعیویا کوارگزاران، از حقودق اولیوهمشارکت افرا   ر ا ارا
که هر انسانی حق  ار  از حق خد  اسوتفا ا  است ربیعی .آید می مسلمانی به حساب

ی که  ر جامعهتر ایااز همه مه  .ی خد  تأثیرگذار باندنماید و  ر سرندنت جامعه
؛ از ایوا رو حضورت است ی الهیت جامعه وظیفه یخی، حفظ نظام و تعییا سرندن

خودیش، بور اهمیوت انتخابوات و  یها هوا و سوخخرانی همدارا  ر پیام امام خمیخی
 اسوت ای ایوا وظیفوه»ضرورت مشارکت حداکثری مر م  ر انتخابات تأکید  انتخد: 

کت ی ما باید  ر انتخابات نر همه ...انسانی است ای ملی، وظیفه است ای الهی، وظیفه
   1«.بکخی 

نیوز، نورکت  ر انتخابوات مظهور  ؟دم؟ایاّل  خامخوهی فکری حضرت آیوت ر مخظدمه
 ؛ چخانچه ایشان فرمد : است ی الهیاحقاق حق و وظیفه

انتخابوات، مظهور حضودر مور م، مظهور  .ی سیاسی نیستانتخابات، فقب یک پدیدا
ه  حوق و هو  تکلیوف مور م اسوت کوه بیایخود و سرندنوت  . ...احقاق حق است

هوا؛ اموا ایا حق مر م است و متعلق بوه آن . ...کشدرنان را به  ست خد  معیا کخخد
 2. ...تکلیف ه  هست

 ب( علل و آثار بایستگی حضور حداکثری در انتخابات
های مه ، چرایی نرکت حداکثری مور م  ر انتخابوات اسوت؛ یعخوی یکی از پرسش

و مقوام معظو   سفه و  لی  حضدر حداکثر  ر انتخابات چیست که حضرت اموامفل
 اند بدان تأکید نمد ا ؟دم؟رهبری

، لزوم حداکثری را تکلیف عقلی و نرعی  انسته و آن را مدجب حفوظ امام خمیخی
نیوز، ضوما تکلیوف خدانودن لوزوم  ؟دم؟مقام معظ  رهبوری . اند می جمهدریت نظام
وفاق ملی، اقتدار ملی، استقالل، تحکی  نظوام، آبوروی اسوالم،  مخدی، حداکثری، عزت

                                                           

 .381، ص18 ؛ جامامی فهیصح؛ . امام خمیخی1
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عخدان عدام  و آثوار لوزوم حضودر آبروی ملت و تقدیت نظام جمهدری اسالمی را به
فرازهایی از سخخان رهبر انقالب که بیوانگر  الیو  لوزوم و  .حداکثری یا  کر ا است

 ه نرح زیر است: ، باست چرایی حضدر حداکثری مر م و مشارکت سیاسی همگانی
ی ما باید  ر انتخابات حضودر فعوالی ی مقاب  خداست  نمخان، همه رست  ر نقطه

های رند ملوی انتخابات، یکی از ناخ  .انتخابات، آبروی ملی ماست . انته بانی 
حضودر نماسوت کوه نظوام را  . ...است ای برای عزت ملیانتخابات، وسیله .ماست

نماید، آبروی ملت ایران را زیا  موی کخود،  می را مستحک های آن کخد، پایه تحکی  می
کخد و  نوما را از رموع ورزیودن بوه  می زیا ها  استقامت کشدر را  ر مقاب   نمخی

 .کخود موی اش( و فسا  و فتخوه مخاورن ز ن و تدسعه)ی برنامهکشدر و از فکر ضربه
   1.بات استی اول، نرکت  ر انتخا ی بسیار مه  است؛ پس مسئله ایا یک مسئله

هموه بایود  ر  . ...کخود می که  نما را ناکام است حضدر مر م، یکی از آن عخاصری
نود  کوه نظوام جمهودری اسوالمی تقدیوت  موی ایا مدجب .انتخابات نرکت کخخد

 2.بشد 
 ،؟دم؟و رهبر معظ  انقالب اسوالمی بر ایا اساس با مروری بر رهخمد های امام راح 

ی انتخابوات و ثار و عل  بایستگی حضدر حداکثری  ر همهتدان عدام  زیر را از آ می
ویژا انتخابات ریاست جمهدری و  انست که  ر کخوار عدامو   یگور، سوبب لوزوم به

 . ...اسوت ی انتخابات، حضدر حداکثریی مه   ربارا مسئله: »است حضدر حداکثری
در بواالتر هرچه جمعیت بیشتر  ر انتخابات نرکت کخد، استحکام نظام و اعتبوار کشو

ام و  از قب  هو   انوته بخدا ایا عقیدا را ] ر مدر  حضدر حداکثری[ . ...خداهد رفت
   3«.ام همیشه ه  رویش اصرار کر ا

 ( حفظ حق و انجام تکلیف الهی 1

های سیاسوی و   ر خادص تکلیف و حوق بود ن حضودر حوداکثری  ر مشوارکت
ی  انخود؛ یعخوی حوق هموه موی برخوی آن را حوق .انتخابات،  و رویکر  وجد   ار 

نهروندان است که برای تعییا سرندنت خود ،  ر حکدموت نقوش  انوته بانوخد؛ 
ْْ  ...»فرمایود:  موی  ر بیان حقدق متقاب  مر م و حکدمت چخانچه حضرت علی َفَقن
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ْم َو َلُكنْم َعَلنيَ ِرنَن اْلَحن    ُْ
ُِ ْرن

َ
نِة م ِويََ ِِ  

 1؛ِرْثنُل اَلن ل لني َعَلنْیُكم َجَعَل اللُه ُسبحاَنُه لي َعَلْیُكْم َحّقنا 
نها  و نوما را   ام نما را برعهدا  زمامداری  قرار  ا  که  بر نما حقی  ما  خداوند برای

تفواوتی یوا معخوای بویالبته ایا حق به« .مرا بر نما  که  است، همانگدنه  حق  نیز بر ما
خوی از برهمیا اساس اسوت کوه  ر اسوالم بر .عدم نرکت  ر مسائ  سیاسی نیست

از سودی  یگور، اسوالم بوه  .وظایف مر م، مانخد اراعت از رهبر مطرح نودا اسوت
ت کشدرنوان را تعیویا و آزا انوه ایا حق را  ا ا است که خد نان سرندنها  انسان
بور ایوا اسواس عودم حضودر  ر پوای  .والن و رهبران کشدر را انتخواب کخخودؤمس

 ی نوهروندیز ن بوه وظیفوهپواهای رأی، مذمدم و ناپسخد است؛ زیرا پشوتصخدوق
ربق ایوا  یودگاا، نورکت  ر انتخابوات  .که  ر هیچ جای  نیا پسخدیدا نیست است
   .و کسی نباید  ر انجام ایا وظیفه کدتاهی کخد است ای نهروندیوظیفه

؛ یعخی است ی سیاسی، تکلیف الهیرویکر   وم ایا است که حضدر مر م  ر عرصه
باید  ر تعییا سرندنوت خودیش اثرگوذار بانوخد؛ ها  سانی انی  یخی، همه ر جامعه

 .بخابرایا هر یک از نهروندان، باید ایا حضدر همگانی را تکلیف الهی بدانخد
، هو  ی حضرت اماممشارکت سیاسی و حضدر حداکثری  ر انتخابات،  ر اندیشه 

ی هر فر  اسوت از حوق حق و ه  تکلیف است؛ بدیا بیان که از یک سد، حق اولیه
 یوکخود که خد ش انتخاب بکا است یاش ا حق اولی ...سیکهر »خد  استفا ا کخد: 

از سودی  یگور، حضودر  2«.ت خود ش اسوتکوه راجع به مقدرات مملکزع را یچ
موا هو  بایود رأی  . هخد می نگدیید که  یگران رأی: »است حداکثری تکلیفی نرعی

ی خود ش کوار ایی هو  کوه  ر کخوار مزرعوهبده ، تد ه  باید رأی بدهی، آن روست
   3«.است ایا یک تکلیف الهی .تکلیف است .کخد باید رأی بدهد می

 انود  می نیز، مشارکت سیاسی و حضدر  ر انتخابات را ه  حق ؟دم؟مقام معظ  رهبری
 و ه  تکلیف الهی:

عخودان یوک فور  از افورا  ایوا ما هر کدام بوه .انتخابات یک حق است و یک وظیفه

                                                           

 .334؛ صالبالغهنهج  ؛یف الرضیا نریمحمد با حس. 1

 .492، ص4؛ جامامی صحیفه؛ . امام خمیخی2

 .15، ص15 ج. همان؛ 3
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کسوانی کوه بوه نظوام  .ملت، ه  حق  اری   ر انتخابات نرکت کخوی  و هو  وظیفوه
خداهخود  موی جمهدری اسالمی معتقدند، قاندن اساسی را قبدل  ارند، ه  از ایا حوق

اوالً روز انتخابات روز یوک ... 1.خداهخد انجام  هخد می استفا ا کخخد، ه  ایا وظیفه را
خداهخد بیایخود رأی  می حّق مدنی ملت است که ثانیاً روز احقاق . ...است جشا ملی

هاسوت و بوه  سوت ی امدر کشدر را و که حّق آن بدهخد و نرکت خد نان  ر ا ارا
 2.است بیاورند؛ ثالثاً یک تکلیف نرعی

ی اص  وجدب حضودر  ر انتخابوات و هو  همچخیا ایشان  ر جداب سؤالی  ربارا
 ر انتخابات نظام جمهدرع اسوالمی، نرکت »ی واجب عیخی بد ن آن، فرمد :  ربارا

و و ایا و واجوب  است ی نرعی، اسالمی و الهیبراع افرا  واجد نرایب یک وظیفه
 3«.است عیخی
، اگرعودم نورکت  ر انتخابوات مدجبوات که ربق نظر امام راح تر از همه ایامه 

ل ؤوسوتماعی را  ر خطور انوداز ، هموه مصدمه به اسالم را فراه  نماید و ماال  اج
  هخد:  گد بانخد؛ از ایا رو هشدار میهستخد و باید  ر برابر خداوند جداب
ی عودم  خالوت  ر هیوشودر اسوالمی، از ناحکا یوو اگر خداع نخداسته بور اسوالم 
شگاا خوداع یتمام ملت  ر پ یک یکاع وار  ند ،  سرندنت جامعه، لطمه و صدمه

هواع یریوگخواراکا است از که ممکخدا یهاع آ  بد  و نس یول خداهؤقّهاِر تدانا مس
ف مهو  یی از وظوایکوپس،  .خدنی مدر  هزار گدنه تجاوز واقع ندند، ما را نبخشخدک

ه و یوهاع انتخاب شدر، حضدر  ر حدزاکنرعی و عقلی ما براع حفظ اسالم و ماال  
   4.رأع  ا ن است

 ( حفظ جمهوریت نظام اسالمی 2
سوازی والیوت فقیوه، نظوام اسالمی و نظریه ی حکدمتبا ررح اندیشه امام خمیخی

ی مر م، تدانایی مشارکت  ر تقسوی  و تدزیوع اسالمی را تشکی   ا ند که  ر آن همه
 انقالب اسالمی ایران که با رهبری خر مخدانه و تودبیر اموام .قدرت سیاسی را  ارند

نظامی قرار  ی تشکی با حضدر پرندر مر م به پیروزی رسید، مر م ایران را  ر آستانه

                                                           

 .336، ص18 ج ؛امامی صحیفه؛ . امام خمیخی4
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   .ند می  ا  که ضرورت آن احساس
ی گیری و استمرار نظام اسالمی، بور  و مؤلفوه ر نک  بر ایا اساس حضرت امام

موا خداسوتار »سخت پافشاری نمد ؛ چخانچه فرمد : « جمهدریت نظام»و « اسالمیت»
 هود و  جمهدری، فورم و نوک  حکدموت را تشوکی  می .جمهدری اسالمی هستی 

ی جمهدریت، یعخی نورکت هموه 1«.یعخی محتدای آن فرم قدانیا الهی استاسالمی، 
« المسوتقب »زبان ی عرب ر پاسخ به خبرنگار مجله مر م  ر انتخابات؛ چخانچه امام

، اسوت که سؤال کر ا بد ، آیا مخظدر از حکدمت اسالمی مد نظر امام خالفت اسالمی
و  ی پیوامبر اکورماز رویوه حکدمت جمهدری اسالمی مودر  نظور موا،»فرمد ند: 

الهام خداهد گرفت و متکی به آرای عمودمی ملوت خداهود بود  و  حضرت علی
 ر  همچخویا اموام 2«.نک  حکدمت با مراجعه به آرای ملت تعییا خداهود گر یود

پرسود نوک  ایوا جمهودری چطودر خداهود بود ،  پاسخ به سؤال خبرنگاری که می
هوا  ا آنیتورمه  .  باندکد حایدمت باکا حیاه  ر ک است مه  ضدابطی»فرماید:  می

ا یوه  ر مودر  اکوایوگر ایو   ...ی به آراع ملت باندکه اوالً متکایعبارت است از ا
ی قداعود و هیولکر نوئدن اجتمواعی و یاسی و اقتاا ع و سوایز خب مشی سیافرا  ن
 3«.ا اسالمی مراعات ند یمداز

حکدموت ایوران، »اساسی نیوز متبلودر اسوت: ،  ر اص  اول قاندن ایا اظهارات امام
اش به حکدموت حوق و  که ملت ایران براساس اعتقا   یریخه است جمهدری اسالمی

قودر تقلیود، عدل قرآن،  ر پی انقالب اسالمی پیروزمخد خد  به رهبری مرجوع عوالی
هوزار و مواا یوک پرسی  ه  و یاز ه  فرور یا ،  ر همهالعظمی امام خمیخی اّل  آیت
ی کسوانی کوه  رصد، کلیوه2/98با اکثریت  ...یاد و پخجاا و هشت هجری نمسیس

   4«.حق رأی  انتخد به آن رأی مثبت  ا 
نیز، بر  و عخار جمهدریت و اسالمیت نظام تأکید  ؟دم؟ی مقام معظ  رهبری ر اندیشه

 . ر ایوا کشودر و  ر ایوا نظوام، اسوالم بوا جمهدریوت هموراا اسوت»ندا اسوت: 
 هود  ر ایوا کشودر  از اسوالم گرفتوه نودا و اسوالم موا اجوازا نمی جمهدریت موا

                                                           

 .398، ص5 . همان؛ ج1

 .437. همان؛ ص2

 .437ص. همان؛ 3
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ما نخداستی  جمهدریت را از کسی یا  بگیری ؛ اسالم ایا را به ما  .ساالری نباند مر م
 1«.ایا ملت، متمسک به اسالم و معتقد به جمهدریت است .تعلی   ا  و امال کر 
، بودون مشوارکت حوداکثر آید که آیا حفظ جمهدریت نظوام می حال ایا سؤال پیش

ند   بور ایوا  می پذیر است  آیا آبروی نظام، بدون حضدر همگانی حفظامکان مر م
بر حضدر همگان بر انتخابات تأکیود و  ؟دم؟و رهبر معظ  انقالب اساس حضرت امام
آبروی جمهدری اسالمی، به انتخابات و حضودر مور م  ر » اند:  می آن را آبروی نظام

 2«.رأی و توأثیر یکایوک مور م  ر انتخواب مودیران کشودر اسوتهوای پای صخدوق
ملت عزیز ایران  ر سوال جدیود، »فرمد :  1400همچخیا ایشان  ر پیام ندروزی سال 

ی واجدان نرایب   ر تحقق خداست اصلی و مه  ایخجانب، یعخی حضدر پرندر همه
خشوش واقعوی  ر  ر انتخابات، بر عزت و اقتدار و آبروی ایران خداهد افزو  و با  ر

   3«.انتخابات، نکدا خد  را به رخ  نمخان خداهد کشید

 حفظ استقالل وآزادی (3

ی سیاسوی و آور های انقالب اسالمی، اسوتقالل  ر عرصوهتریا  ست یکی از بزرگ 
؛ یعخی زمانی که جهان به  و بلدم نرق و غرب تقسوی  نودا بود  و است اقتاا ی

های  ی اصوولی آمریکووا  ر خاورمیانووه، سیاسووتهووا عخوودان یکووی از مهرانوواا نیووز بووه
ی کشدرهای مسلمان و جهان کر ، بقیه ویژا آمریکا را پیا ا میی غرب، بهتجاوزگرانه

ی یکوی از  و قطوب حواک  آن که تحت سویطرا یدند، جز ایا ای نمی سدم نیز چارا
و نوه  انقالب اسالمی  ر چخیا نرایب حساسی، با نعار نه نورقی .زمان قرار بگیرند

غربی، نظام سلطه  ر جهان را  ر ه  نکست و  ر مقاب   نمخان، چدن کودا اسوتدار 
ملوت ایوران را   ، علوت بودبختیحضرت اموام .ایستا  و استقالل خد  را حفظ کر 

هواع ابرقودرت  ما اجازا نخداهی   ا  که  ولت» انست:  های بزرگ می  خالت قدرت
بدون چدن و چورا  ر ها  آن زمان که ایاگذنت  . ر مقدرات مملکت ما  خالت کخخد

انقالب اسالمی بوا »اند:  نیز فرمد ا ؟دم؟رهبر معظ  انقالب 4«.کر ند ایا امدر  خالت می

                                                           

 . 309، ص6ج؛ امامی صحیفه؛ امام خمیخی. 4
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 1«.ایستا گی  ر مقاب  نظام سلطه، تدانست به ملت ایران هدیت و آرمان بدهد
سوتقالل اما حفظ ایا حاکمیت و استقالل، نیاز به حفظ و پاسداری  ار ؛ زیرا حفوظ ا

 2«ندام چامسوکی»ویژا آمریکا را به وحشت انداخته است؛ چخانچه است که غرب، به
ی آمریکا سور تسولی  تا زمانی که ایران، مستق  باقی بماند و  ر برابر سلطه»گدید:  می

جمهدری اسوالمی  .های آمریکا ا امه خداهد  انت ها و مخالفت  فرو  نیاور ،  نمخی
پدنوی  پوذیرش اسوت؛ چودن از اسوتقالل خود  چش  غیرقاب ایران از نظور آمریکوا، 

از مدضع ضعف و عجوز حقیقوی و گسوتاخی تاوخعی  4«مارتیا ایخدایک» 3«.کخد نمی
مجازات و تخبیه انقالب اسالمی،  رس عبرتی برای کشدرهایی خداهد بود  »گدید:  می

 5«. ارند ی آمریکا گام برمیکه  ر مسیر استقالل و رهایی از سلطه
ا اساس مر می که برای کسب استقالل و آزا ی جخگیدا و با  ا ن هزاران نهید بر ای

اند حق حاکمیت خودیش را  ر کشودر برقورار کخخود، هرگوز زیور بوار ذلوت تدانسته
ملت ما یک ملت باعّزت اسوت؛ »فرمد :  ؟دم؟نخداهخد رفت؛ چخانچه مقام معظ  رهبری

تحقیر و اهانت را از کسی قبودل و  هد و  به استقالل، عّزت و کرامت خد  اهمیت می
البته برای حفظ و نگهداری استقالل و آزا ی خد  نیز، بوه هموت و  6«.کخد تحم  نمی

های حفظ استقالل، حضدر حداکثری  ر و رااها  یکی از تدانایی .تدان باالیی نیاز  ار 
ایوا کخخدگان  ر انتخابات با تدجوه کامو  بوه به عبارت  یگر نرکت .انتخابات است

تدانخود از تمامیوت ارضوی کشودر  می های انتخاباتی،ی فعالیتمدضد  مه   ر عرصه
مثو  »فرمود :  حضرت امام .حراست کخخد و استقالل آن از بیگانگان را حفظ نمایخد

اموروز  .دید و قودرت ندانوتیتدانسوت   سابق نما نمیی ر ری .ستی  سابق نیزمان ری
شودر را و کد ماال  یخکت اسالم را و حفظ یثید حیخکه حفظ کاید براع ایقدرت  ار

رهبور معظو   7«...د آزا ع خد توان رایوخکد اسوتقالل خد توان را و حفوظ یوخکحفظ 
                                                           

.  

 پر از مشهدر آمریکایی.. ندیسخدا و نظریه2
 .111، ش1391ی پرسمان، فرور یا . مجله3
 ی آمریکا.ای وزارت خارجه معاون اسبق خاورمیانه. 4
 .23؛ صسالهانقالب چه . جمعی از ندیسخدگان؛ 5

 .182، ص12 ج؛ امام یصحیفه؛ . امام خمیخی7
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ی کسانی که به نظام جمهدری اسالمی و بوه اسوتقالل کشودر  همه»فرمد :  ؟دم؟انقالب
بایود سودز ،  می نان برای مخافع ملی هخد و  ل می ی کشدر اهمیت معتقدند، به آیخدا

 1«. ر انتخابات نرکت کخخد

 ( همبستگی و انسجام ملی 4

های  یخی بدان اهمیوت  ا ا نودا اسوت، اتحوا  و یکی از مسائ  مهمی که  ر آمدزا
و بودان تأکیود نودا 2عخدان نعموت یوا ؛ چخانچه  ر قرآن از اتحا  بهاست همبستگی

ََجميعًاََوَ»است:   ِ َاله َحْبل  ُمواَب  ُقواَواْعَتص  و همگی به ریسمان الهی چخو زنیود و از 3؛الَتَفرَّ
مخظدر از عدم تفرق  ر ایوا آیوه، اجتموا  مسولمانان « .اختالن و پراکخدگی بپرهیزید

ای که فداید ایا اجتما  نایب آنان گر  ؛ چراکه  ر غیر ایوا صودرت،  گدنهاست به
ُعو»نوان خداهود نود:  مدجب زوال قدرت آنان و نکست ََ اََفَتْفَشهُهواََوََتهْهَبَ ََوَالَتنها
رين ََمَعَالّصاب  َِ َاله ُرواَإنَّ د و ید، توا سسوت نشودیوخکش( نکشمکو نزا  )و 4؛ ريُحُكْمََواْصب 

ه خداونود بوا کود یوخکان نورو  و صوبر و اسوتقامت یوت( نوما از مکقدرت )و نود
  «.خخدگان استک استقامت

مود  پیودا کور  و های مختلوف انقوالب ظهودر و نانسجام و وحدت ملی،  ر عرصه
ملتی که با هدنومخدی و »فرماید:  می مدجب ند انقالب به ثمر بخشیخد؛ چخانچه امام

ی ربقات از روحانی تا  انشگاهی، از مخبری توا بوازاری، از  انشوجدی پیدستگی همه
پورور  ار ،  اخلی تا خارجی، از کارگر تا  هقان بپاخاسته و تب و تاب اسالم عدالت

 ی اسالمی، مخدط به همبستگی ملیاز سدی  یگر حفظ استقالل جامعه 5«.پیروز است
تا مملکوت  ...با ه  اعتاام کخید به حب  اّل   ...خداهید می اگر استقالل کشدر را: »است

 6«.نما مستق  ند 

 .اسوت تر ید یکی از ابزار مه  ایجا  همبستگی و انسجام ملی، انتخابات حداکثریبی

                                                           

 (.367، ص3 ج ر القرآن؛یتفس یزان فیالم ر. م: رباربایی؛) 103 عمران:. آل2

 . همان.3

 .46. انفال: 4

 .167، ص9 ج ؛امامی صحیفه؛ . امام خمیخی6
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نماید؛ چخانچوه  می ی وفاق و وحدت ملی را فراه که زمیخه است انتخابات حداکثری
بر ایا اساس ایجا  و اسوتمرار آن نیوز،  .وجد  آور ندمر م با همبستگی انقالب را به

 فرمد ند: ؟دم؟مقام معظ  رهبری .مخدط به حضدر حداکثری مر م  ر انتخابات است
یا است که مر م  ر ایوا مه  ا . ...است های مه  همبستگی انتخابات، یکی از میدان

ملت ایران ایا فرصوت گوزیخش را توا  .میدان گزیخش، همبستگی خد  را نشان  هخد
کوه ایوا  اسوت انقوالب اسوالمی .ای ندانوت قب  از انقالب اسوالمی  ر هویچ  ورا

   1.فرصت را  ر اختیار ملت ایران گذانته است

 مندی ( افزایش عزت5

مخدی عزت .است افزاییمخدی و عزت یخی، عزتی های مه  جامعهیکی از ناخاه
ََوَ»گیر :  می های  یخی نک گیری از آمدزا ر خداباوری و بهرا  ِ َرُيهول  ُ ََوَل  هةَّ َاْلع   ِ ّهه َوَل 

قيَنَالَيْعَهُمون َاْلُمناف  نَّ نيَنََولك  ْهُمْؤم  امبر او و از آِن مؤمخوان یوعزت از آِن خدا و از آِن پ 2؛َل 
ُروَرهُ   اْلُمْؤِرِن   إَلی  َفَوَض   اللهَ   إَن »فرمد :  امام صا ق« . انخد ن نمیا مخافقاکاست، ل

ُ
َلهنا   م ُْ

ْض   َو َلْم  َفو  ْن   إَلْیِه   َُ
َ
ُكوَن   م ُقنوُ    ََ ََ را َتْسَمُع اللنَه َعَََّوَجنَل 

َ
ُسنوِلِه َو ِلْلُمنْؤِرییَن   َذلیال  م َُ  3؛َو ِلّلنِه اْلِعنََُّ  َو ِل

ی کارها را به مؤما  ا ا، اما ایا اختیار را بوه او نودا ا اسوت کوه  همه خداوند اختیار
فرماید، عزت از آن خودا و رسودلش و  می ای که خدای تعالیمگر نشخیدا .ذلی  باند

 «.مؤمخیا است
مخدی  ر سط   اخ  و خارج کشدر، گیری و استمرار عزتیکی از عدام  مه  نک 

؛ زیورا اسوت انتخابوات و مشوارکت سیاسویی جانبهی مور م  ر عرصوهحضدر همه
ی اجتماعی بیشتر برخدر ار بانود و مخد است که از پشتدانه و سرمایهای عزت جامعه
چخانچوه  .هوای سیاسوی و اجتمواعی حضودر  انوته بانوخدی مور م  ر صوحخههمه

سرگذنووت انقووالب و جمهوودری اسووالمی نشووان  ا  کووه حضوودر حووداکثری و 
مخدی و ابهوت تریا نقش را  ر ایجا  و افزیش عزت های سیاسی مر م، مه مشارکت

حتوی  ر »مخود سواخت کوه جمهدری اسالمی  انت و از ایران اسالمی، کشدر عزت

                                                           

 (.16330، ص24 ج ر نمدنه؛یتفس)ر. م: ناصر مکارم نیرازی؛  8. مخافقدن: 2

 .176؛ صعهیوسائ  الشخ حر عاملی؛ ی. ن3
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 نیای غیرمسلمان، امروز عزت و ابهت ملت ما بسیار برجسوته اسوت و ایوا را هموه 
 1«.فهمی  اش ه  ایا را می های خارجیالعم  ها و عکس کخخد و از نشانه می تادیق

-عخدان نعمت یا  نمد ا، همگان را به قودرمخدی بهاز ایا عزت ؟دم؟رهبر فرزانه انقالب

 خداند:  انی از آن فرامی
 ر امر کیفیت حضدر جمهدری اسالمی  ر  نیای امروز، بحمداّل  جمهدری اسوالمی 

نين»مدفّقیّت  انته:  هُمهؤم  ََِوَل  َريهول  ُ ََوَل 
هةَّ َالع   ِ ّه جمهودری اسوالمِی الحمودّل  « .َوَل 

کخی  و ایوا  می ی نریفه ندا و ایا عّزت را  ار ! خدا را نکر مؤما، مشمدل ایا آیه

ها، ند  حورن  گیری با ند  تامی  ... اری ؛ با عق ، با تدبیر، با فکر  رست را باید نگه

 2.ها، باید ایا عّزت را حفظ کخی  ز ن

ی جانبوهاستمرار آن، به حضدر هموهمخدی و بر ایا اساس، ایشان باور  ارند که عزت
نیاز  ار ؛ زیرا همان علت کوه  وویژا ریاست جمهدری به وی انتخابات مر م  ر همه

افزایوی مخدی جمهدری اسالمی گر ید، مدجوب عوزتسبب پیروزی انقالب و عزت
کخ  همه  ر انتخابات نرکت کخخد، بورای ایوا  می که بخدا اصرارایا: »است جمهدری
 نتخابات وقتی همگانی ند و وقتی همه نرکت کر ند، کشودر عوّزت پیودااست که ا

اموروز » ر جایی  یگر فرمد نود:  3«کخد می کخد، نظام جمهدری اسالمی عزت پیدا می
ت کوبوه بر وخود ک موی ه  نما ه  به آن اقرارک و ر  نیا، عزت و عظمت ملت ایران 
را از  سوت نخداهخود  و ملوت ایوران، ایوا است همیا انقالب و ایا حضدر مر می

خدبی آگاهخد که حضودر آنوان بوا ایوا الشأن ایران اسالمی، بهآحا  ملت عظی » 4«. ا 
های اساسی و حیاتی کشدر، اسالم، انقالب، عزت، نورن ی ایمانی  ر صحخهروحیه

-ملت هدنیار ایران،  رست  ر نقطوه» 5«.و آبروی ملت ما را  ر  نیا حفظ کر ا است

نما، فعال، پرندر و نعدر و همراا با  رم و آگواهی کامو ،  ر ی مقاب  خداست  
ای های رأی حضدر خداهد یافت؛ چراکه انتخابات آبوروی ملوی، وسویلهپای صخدوق

 6«.است های رند ملیبرای افزایش عزت ملی و از جمله ناخ 
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 افزایی( اقتدار و امنیت6
مقبدلیت اجتمواعی و جایگواا های مدفقیت نظام سیاسی، برخدر اری از یکی از مؤلفه

 ی اجتماعی نظام بیشتر باند، میزان امخیت و اثرگذاری آنهرچه سرمایه .است مر می
تدانود  ر معوا الت  موی چخویا نظوامی، .یابد می  ر  اخ  و  ر سط  جهانی افزایش

سیاسی و اجتماعی جهانی نقش ایفا کخود و  ر مقابو  تهدیودات  نوما مانخود کودا 
 فرمد : ؟دم؟مقام معظ  رهبری .ی نمایداستدار ایستا گ

 .کخخودا اسوت های مختلوف، تعییا  ر عرصهها  مر م عزیز ما باید بدانخد که حضدر آن
اگور مور م  ر صوحخه حضودر  انوته  .ی امخیّوت ملّوی کخخدا ی چه  تعییا کخخدا تعییا

و، وقوی  های پُرربیخید  نما که نما میایا .بانخد، کشدر  ر امخیّت باقی خداهد ماند
کخخود،  موی کلفت  ر مقاب  جمهدری اسوالمی از هور عمو  سوختی اجتخواب و گر ن

   1.ترسخد می خارر حضدر مر م است؛ به
از حاکمیوت ها  حضدر و مشارکت باالی مر م  ر انتخابات گدناگدن، نما  رضایت آن

افزایش رضایت و مشروعیت  .ی کشدر استو تدانایی کارگزاران  ر مدیریت و ا ارا
المللی را برای کشودر بوه هموراا  انوته و نظوام را  ر  ر می نظام سیاسی، اعتبار بیام

 ؟دم؟کخد؛ چخانچه رهبور فرزانوه های  نمخان تدانا می خداهی مداجهه با تهدیدات و زیا ا
کوه ایوا ملوت  است هاییتریا وسیلهحضدر  ر انتخابات، یکی از مستحک »فرمد : 

ی  نومخان و پدال یا  ر مقاب  خود  و  ر مقابو  حملوهتداند آن را مث  یک زرا  می
جیموز »بوه همویا  لیو   2. ار کخخودگان نگوهسد  نیت و بد لی مستکبران و  خالت

ایران، قدرت اول مخطقوه و بوازیگر »گفته است: « المل ( ریچار  )کارنخاس روابب بیا
 ر کشودرهای بسیار فعال و اثرگذار  ر سط  جهان است و قدرت و نفدذی که ایران 

ی  یپلماسی فعوال ایوران،  ر بویش از سوی سوال مخطقه  ار ، آمریکا ندار ؛ ایا نشانه
   3«.گذنته بد ا است

ی مر م  ر پوای افزایی، حضدر گستر ایکی از راهکارهای مه  تحقق اقتدار و امخیت
، 1400 ر پیوام سوال  ؟دم؟ای اّل  خامخوه های رأی است؛ چخانچه حضورت آیوتصخدوق
ی اقتدار ملوی  هخدا المللی نشان و مشارکت مر م  ر انتخابات را از لحاظ بیا حضدر

                                                           

 .23ص ساله،انقالب چه . جمعی از ندیسخدگان، 3
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ساز اقتدار کشودر اسوت،  آنچه بیش از تدان  فاعی و قدرت  یپلماسی زمیخه» انستخد: 
هاسوت و مظهور ایوا حضودر و خدِ  مر م و هدنیاری و پُرانگیزا و سورپا بود ن آن

همچخیا ایشان  ر خادص نقش حضودر  1«.تر  ر انتخابات استاقتدار، از همه مه 
 افزایی جهانی فرمد ند: اکثری  ر امخیتحد

های رأی،  برگووزاری پرنوودر انتخابووات و حضوودر همگووانی موور م  ر پووای صووخدوق
ی مر موی نظوام، ی امخیت کشدر خداهد بد ؛ زیورا  نومخان از پشوتدانهکخخداتضمیا

ی نقواط کشودر  لت عزیز ما  ر همهم ...2.بیش از امکانات تسلیحاتی آن هراس  ارند
ی کشدر توأثیر   ر پای صخدوق رأی،  ر آیخداها  ی آن ایا را بدانخد که حضدر گستر ا

 3. ار ،  ر امخیت،  ر استقالل

 ساالری دینی ( تبلور مردم7
آور هوای بوزرگ ، از  سوت یخی ساالری  مدکراسی به مفهدم حکدمت مر م یا مر م

ی کشودرها های اصلی رند و تدسعه اخیر است و از پایههای  ی بشری  ر قرنجامعه
سواالری فر  انقالب اسالمی، تدجه بوه مور م های مخحاربه از ویژگی .آید به نمار می

ری، از هموان ابتودا مودر  تدجوه سواالعخدان رکا اصلی مر مانتخابات به .است  یخی
نودا،  نخاخته والن نظام واقع ند و تواکخدن چخودیا بوار بوا رعایوت معیارهوایؤمس

ی کمتور از پرسی نظام جمهدری اسوالمی  ر فاصوله همه .انتخابات برگزار ندا است
ی  ، اولیا نشوانه1358 رصدی مر م  ر فرور یا 98 و ماا از انقالب اسالمی، با رأی 

پرسوی قواندن اساسوی،  به  نبوال آن همه .ساالری بد ا است اهمیت و استقبال از مر م
صدرت موخظ  و  ر مدعود به ...جمهدر می، انتخاب رئیستشکی  مجلس ندرای اسال

بر همویا پایوه، رهبور معظو  انقوالب  .رو  های ایا اهتمام به نمار می مقرر، از نشانه
کس  ر نظوام  هویچ»انود:  و فرمد ا  همدارا بر اهمیت رأی و نظر مر م پافشاری  انته

بودون آرای مور م،  . ...اسالمی نباید مر م، رأی مر م و خداست مور م را انکوار کخود
ی نظوام اسوالمی سورِ پوا بدون حضدر مر م و بدون تحقّوق خداسوت مور م، خیموه

سوواالری  یخووی یووا  مر م»ایشووان  ر جووای  یگوور فرمد نوود:  4«.مانوود نوود  و نمی نمی
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ی نود بورای بشوریّت بود  کوه  ی ند و یک تجربوه ساالری اسالمی، یک اندیشه مر م
 1«.و امام بزرگدار عرضه ند ی نظام جمهدری اسالمی وسیله به

توریا راهکوار آن، ساالری، نیاز به راهکار  ار  و از مهو  سازی مر ماستمرار و نها یخه
حضوودر موور م  ر انتخابووات اسووت؛ زیوورا مووور م رکووا مهوو  نظووام هسووتخد و  ر 

گویورع و استقرار جمهدرع اسالمی و استمرار آن نقش بسیار موؤثرع  ارنود؛  نوکو 
سواز مور م  ر نظوام ، هومودارا بور نوقش اثرگذار و تاریخت امواماز ایا رو حضر

ی سویواسوی الهوی خودیوش، آنوان را بووه نواموهاسالمی تأکید  انت و  ر وصویوت
ها  هواع مختلوف و نوخاخت تدرئوهحوضودر فوعوال، قدع و هدنیارانه  ر انتخابات

بر ایوا اسواس اسوت کوه  2.دناپذیر بمانساالرع  یخی نظام خدنه عدت کر  تا مر م
کوه بیشوتریا انتخابوات را  ار  و ایوا،  است امروزا جمهدری اسالمی از کشدرهایی

مقوام  .کخد می که با حضدر حداکثری نمد  پیدا است ساالری  یخیهمان استمرار مر م
 فرمد :  ؟دم؟معظ  رهبری

ی  موا کوه مسوئله .است ساالری اسالمی ؛ نما  مر ماست ی ملی انتخابات، مظهر ارا ا
ساالری اسوالمی را  ر مقابو   مدکراسوِی لیبورال غربوی مطورح کور ی ، مظهور  مر م
ی بسویار  انتخابات جلدا 3.ساالری اسالمی همیا حضدر مر م  ر انتخابات است مر م

 خیلوی از ...برنود موی که  نیا حسورت آن را 4...است زیبا و جذاب مشارکت عمدمی
 5.برند می جا هستساالری را که  ر ایا مر م حسرت ایا آزا ی و ایا ها آن

 باوری و خودباوری( نماد خداباوری، مردم8
 یکی از نما های مه  جمهدری اسالمی که آن را از برخی کشودرهای  یگور متموایز

 هد  می کخد، اسالمی بد ن آن است؛ یعخی ماهیت و هدیت جامعه را اسالم تشکی  می
 ند ؛ اما ایا نما  زموانی ظهودر و بوروز می آن اجرا های  یخی  رو  ستدرها و آمدزا

ی انتخابوات کخد که مشارکت عمدمی  ر انتخابات نک  گرفته و مر م  ر عرصوه می
انود، نورکت  ر انتخابوات را تکلیوف که مر م ایران مسلمانبه  لی  ایا .ظاهر ندند

هموان حاکمیوت و  های  یخی پایبخد هستخد و ایا انخد و به  ستدرها و آمدزا می الهی
                                                           

 .422و  421، ص21؛ جامامی صحیفه؛ . امام خمیخی2
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انتخابوات، »بدان انارا نمود ا اسوت:  ؟دم؟که رهبر معظ  انقالب است حرکت اسالمی
اموام  .ی اسالم به ملت ماسوت انتخابات، هدیه .نما  حرکت اسالمی  ر کشدر ماست

بر ایا اساس اگور  1«...بزرگدار ما، حکدمت اسالمی به روش انتخاباتی را به ما یا   ا 
از سدی  یگور  .ند  ر جامعه ایجا  نشد ، ایا عخار محقق نمی انتخابات حداکثری

؛ زیورا انتخابوات، مظهور است باوریجمهدری اسالمی، مبتخی بر آرای عمدمی و مر م
حضورت  .نود  می ی آحا  مر م است و ایا امر نیز، با حضدر حد اکثری ایجا ارا ا
 فرمد : ؟دم؟ایاّل  خامخهآیت

اهمیوت  .اسوت ای کخخودا ی بسویار مهو ، اساسوی و تعییا ی انتخابوات، مسوئله مسئله
 اسوت ایا است که نظام ما نظوامیها  یکی از آن .است انتخابات از جهات گدناگدنی

ناپذیری نظوام موا ایوا  اساساً سور  نکسوت .ها، عدارف و عالیق مر ممتکی بر ایمان
انتخابوات، مظهور هور سوه  2...اسوت ایا چیوز مهموی .است است که به مر م متکی

 مظهر خوداباوری .ست که  ر امام وجد   انت و باید  ر ما وجد   انته باند باوری
و تکلیف ماست که  ر سرندنوت کشودر  خالوت   وظیفه .، چدن تکلیف استاست
، چودن اسوت بواوری مظهور مر م .تک آحوا  ملوت ایوا تکلیوف را  ارنود تک .کخی 

الن کشدر را به ایا وسویله ؤواند که مسمر م .م استی آحا  مر  انتخابات مظهر ارا ا
، چودن هور کسوی کوه رأی  ر صوخدوق اسوت کخخد و مظهر خد بواوری می انتخاب

کخد به سه  خد   ر سرندنت کشدر  خالت و سوه  خود  را  می انداز ، احساس می
پووس انتخابووات هوو  مظهوور  .اسووت تعیوویا کوور ا اسووت؛ ایووا، خیلووی چیووز مهمووی

   3.و ه  مظهر خد باوری است باوری مظهر مر مست، ه   خداباوری

 ( افزایش کارآمدی نظام اسالمی 9
همچودن  ییها از عداملی که باعوث  لسور  نودن مور م از حضودر  ر عرصوه یکی

کوه  اسوت یینها هوا یز ناکارآمودیوالن و نؤند ، عملکر  نامخاسب مس یانتخابات م
ا مشوکلی، یراهکوار مقابلوه بوا چخوا حوال یوبوا ا .انود افتهینک   یصدرت انتخاب به

عموودمی نیسووت؛ بلکووه ایووا اموور بووا  هووایگیووری از انتخابووات و مشووارکت فاصووله
بوه عبوارت  .نود  موی پذیری مختخبان و ارتقا و افزایش کارایی نظام ایجوا  ولیتؤمس
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بوا کوه مور م  یگر به یک اعتبار، کارآمدی نظام به  و مقدله نظور  ار : نخسوت ایوا
حمایت کخخد توا ها  والن را انتخاب و سپس از آنؤانتخابات، مس حضدر حداکثری  ر

تودان  مخظور می کی کشدر خدب ظاهر ندند؛ یعخوی از یوبتدانخد  ر مدیریت و ا ارا
ارگزاران نظام اسالمی مشخ  کها و معیارهایی که برای انتخاب  ی مالمگفت، همه

اسوالمی بورای فور  ندا، معطدن به کارآمدی است؛ وگرنه ذات مسئدلیت  ر نظوام 
، جایگاا و نأن خاصی به همراا نودار  و آنچوه اهمیوت  ار ، انجوام وظیفوه مسؤول
 .است

گر آن است که نظوام  ر مقبدلیوت و کارآمودی از سدی  یگر مشارکت عمدمی، نشان
خد  مدفق بد ا است؛ زیرا مر م با نرکت  ر انتخابات، میزان گرایش خد  بوه نظوام 

کخخد که نظام اسالمی ایران مقبدلیت خود   می وزا  نمخان وانمد امر . هخد می را نشان
مقوام معظو   . ر انتخابات کاهش یافته استها  را از  ست  ا ا است؛ زیرا حضدر آن

ی ایا ملت، متدجه ایا است  امروز تبلیغات  نمخان سدگخدخدر ا»فرمد :  ؟دم؟رهبری
عخودان محودر بر ایوا اسواس آنچوه بوه 1«.رونق کخدرنو و بیرا ک  انتخابات که ایا

 .اسوت ی کارآمودیتداند مدر  تدجوه قورار گیور ، مسوئله کلیدی بحث انتخابات می
ای  تدانود ناخاوه ی مدیریت کشدر اهمیوت  ار  کوه میجا  ر مسئلهکارآمدی تا آن

 .برای مشروعیت  انتا یا مشروعیت ندانتا کارگزاران  ر نظام اسالمی قورار گیور 
 فرمایخد: ی نسبت بیا کارآمدی و مشروعیت می،  ربارا؟دم؟ی انقالبنهرهبر فرزا

بخودا روی  .ارایی  ر انجام وظیفه استکما، بسته به انجام وظیفه و   یمشروعیت همه
ن، ربق همان ضودابطی مسؤوالارآمدی کها و  اراییکه روی کیه  ارم کایا اصرار و ت

ارآمودی کهر جا  .یه ند ک، بایست تستا ه قدانیا ما متخذ از نر  و قاندن اساسیک
کوه موا  ر قواندن اساسوی بورای رهبور، ایوا .نباند، مشروعیت از بیا خداهد رفوت

ای  و با ایوا نورایب  ی مجلس و برای وزیر نرایطی قائ  ندا جمهدر، نمایخدا رئیس
مشوروعیِت برعهودا  متداند انجام بدهد، ایوا نورایب، موال ای  ایا وظیفه را می گفته
 2.خودک ه قاندن و ملت به ما عطوا مویک است تا ایا وظایف و اختیارات و قدرتیگرف

ها مه  اسوت،  های ملی و انتخابات گزیخش  یآنچه برای مر م  ر ایا انتخابات و همه
 .خد؛ ایا، اساس مسوئله اسوتکروز ارتقا پیدا  ارآمدی نظام روزبهکه سط  کایا است 
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گر نود یوا  نبوال  یگور  ی مجلوس می جمهدر یا  نبوال نمایخودا اگر مر م  نبال رئیس
ه کوخخود،  ر پوی آن هسوتخد کرا با انتخاب تعیویا ها  خداهخد آن ه میکسانی هستخد ک

ارآمدی نظوام را کیت بخشانخد تا بتدانخد سط  مسؤول  یهکارآمدی را بر اریکهای  انسان
خخود؛ ایوا، خداسوت مور م کو معخدی مر م را ح  الت ما ی کافزایش بدهخد و مش

فایوت که  لسودز، باکعهدا بگیرند  ها را بر یتمسؤولسانی کخداهخد  مر م می . ...است
 1.ارآمد بانخدکو 

آور  توریا  سوتتودان مهو   ر نتیجه، کارآمدسازی نظوام جمهودری اسوالمی را می
 هخدگان با آگاهی ثری رأیانتخابات  انست؛ انتخاباتی که  ر آن مر م با حضدر حداک
های کشدر، به نامز هوایی  کام  و مبتخی بر فه  صحیحی از نرایب و نیازها و اولدیت

رو،  ایواز ا .یت انتخواب کخخودمسوؤولتریا افرا  برای تاودی رأی  هخد که نایسته
ن نایسوته و حضودر مسوؤوالا راهکار جهت افزایش کارامدی نظام، انتخواب یبهتر
 .است های سیاسیمر م  ر عرصهی جانبههمه
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 و نشریاتها  سایت
 .111، ش1391ی پرسمان، فرور یا مجله

https://farsi.khamenei.ir 

 www.shora-gc.ir/fa/news 

 http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show.text/id 

 



 

 

 وظایف و اخالق انتخاباتی مردم

*رضاانصاریاالسالموالمسلمینعلیحجت
 

 مقدمه
ی جمهودری اسوالمی اسوت کوه  ر  هخدا ، یکی از عخاصر مه  تشوکی «جمهدریت»

ردر میانگیا هر سواله نواهد یوک مخد، بهبخشیدن به آن،  ر ایران عزت جهت عیخیت
ما، از نظر که انتخابات برگزار ندا  ر کشدر افتخارآمیزتر ایا .انتخابات مر می هستی 

رعایووت اخووالق و موودازیا اخالقووی،  ر مقایسووه بووا بسوویاری از کشوودرهای مشووابه، 
هوای تریا سابقه را برجای گذانته است؛ اما نباید فرامدش کر  که بداخالقی رخشان

گورا و نیوز بوا ی اسالمی ارزنوی و فضویلتی جامعهانتخاباتی، هرچخد اندم، زیبخدا
گیوری و ی ارکوان تاومی یی ندار ؛ نظامی کوه هموهسداهدان بلخد نظام اسالمی ه 

هایی را  ر  سوازی زمیخوهمدیریت آن را باید صالحانی تشکی   هخد که قورآن، فوراه 
 های فر ی، اجتماعی و الهی به  ست و همت آنان ندید  ا ا است: عرصه

الَ ََوَآَتُواَالةََّ ََأقاُمواَالصَّ يَاْْلَْرض  ّناُبْمَف 
هيَنَإْنََمكَّ َالَّ هْواََعهن 

ََ ََ ََوَ  ِ هاْلَمْعُرو كاَ ََوََأَمُرواَب 
َبُةَاُْلُمور َعاق   ِ ّه ََوَل  قودرت هوا  ا بوه آنیه هور گواا  ر زموکوسوانی کهموان   1؛اْلُمْنَكر 

ر کو هخود، امور بوه معورون و نهوی از مخ ات مویک ارند، ز  ، نماز را برپا مییدیبخش
 .ارها از آن خداستکی ان همهیخخد و پاک می
، ی، اقتاوا یهوای اجتمواعی حودزا ر همهها  ارزش ییاساس باید برای برپابر ایا 

از  یی ابعوا  )نهو ر هموهها  )امر به معرون( و مقابله با ضدارزش یو فرهخگ یاسیس

                                                           

 .کارنخاس تدلید محتدای فرهخگی و تبلیغی *
 . 41. حج: 1

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره پنجم 1400انتخابات  
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توریا  بدیا ترتیوب، مه  .ات( گام بر انتکتا  زیجامعه )ا یازهایر( و تدجه به نکمخ
به همیا  لیو ، از آغواز  .است ید قرآنیرسالت اخالقی انتخابات، تحقق کام  ایا ند

تا پایان تبلیغات و از پیروزی یوا نکسوت توا پوس از آن، نامز هوا و هدا ارانشوان و 
خدر گان  ر انتخابات، باید اخالق انتخاباتی و آ اب اسوالمی  پیروزندگان و نکست

   .را رعایت کخخد
نمایود و  ر  و محودر  ندنتار پیش رو، اخالق انتخاباتی و وظایف مر م را تبییا می 

 زیر سامان یافته است:

 الف( اخالق انتخاباتی 
 ( شرکت در انتخابات 1

ناید برخی تادر کخخد کوه بعود  .یکی از اصدل اخالق انتخابات، نرکت  ر آن است
ها از انقالب، نرکت  ر انتخابات مه  نیست یا اگور موا هو  نورکت  از گذنت سال

ی اخالقی مور م نورکت  ر که اولیا وظیفه کخخد و حال ایا نکخی ،  یگران نرکت می
ی انتخابات است؛ زیرا هر انسانی وظیفوه  ار   ر تعیویا سرندنوت خود  و جامعوه

های ایجا  تغییر، نورکت  یکی از راا .باند و  ر بهبد  آن بکدند خدیش نقش  انته
م» ر انتخابات است:   َ ه ُفس 

َْ أ ُرواَماَب 
ىَُيَغيِّ َقْوٍمََحتَّ ُرَماَب 

َالُيَغيِّ َِ َالّه خداونود سرندنوت  1؛إنَّ
که آنان آنچه را  ر خد نوان اسوت، تغییور   هد، مگر آن هیچ قدم و ملتی را تغییر نمی

 «  . هخد
 و ینورع یها ، عالوا بر جخبهیا سرندنت  ر هر نظامییو تع انتخابات ت  رمشارک 

که صواحب  یند ؛ حق یز قلمدا  میک حق نیعخدان  انته باند، به و که ممکا است
د تمام حق خد  را مطالبوه کخود و یبا یعخینماید؛ « فایاست»د از آن  فا  و آن را یحق با

پرواض  اسوت کوه عودم تدجوه بوه ایوا  .استنارو یبه آن اقدام ییاعتخا یهر گدنه ب
انتخابوات،    مشوارکت  ریا  لیبه هم .ا رفتا حق خداهد ندیمدضد ، مدجب از ب

 انود: فرمد ا ؟دم؟یکوه مقوام معظو  رهبور؛ چخاناست یف نرعیفراتر از تکل یضرورت
انتخابات، مظهر حضودر مور م و مظهور  .ی سیاسی نیستانتخابات، فقب یک پدیدا»

هو  حوق و هو  تکلیوف مور م اسوت کوه بیایخود و سرندنوت  . ...احقاق حق است
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   1«.کشدرنان را به  ست خد  تعییا کخخد
توری  که امروزا نرکت  ر انتخابات از هر زمانی  یگر اهمیوت بیشتر ایا از همه مه 

اا مر موی خود  را از  سوت  ا ا کخخد که انقوالب پایگو  ار ؛ زیرا  نمخان وانمد  می
ی مر م است که تبلیغات  نمخان را خخثی و اقتدار و بر ایا اساس ایا پشتدانه .است

نیوز، نورکت  ر  اموام راحو  .گوذار  عظمت جمهدری اسالمی را بوه نموایش می
 اسوت ای ای است الهوی، وظیفوه ایا وظیفه» اند:  ی ملی و نرعی میانتخابات وظیفه

مان  هموه .که ما باید به آن عمو  بکخوی  است ای انسانی و وظیفه است یا ملی، وظیفه
   2«.باید  ر انتخابات نرکت کخی 

ی موا ی مقاب  خداست  نومخان، هموه رست  ر نقطه» فرمد : ؟دم؟مقام معظ  رهبری
انتخابوات،  .انتخابات، آبروی ملی ماست .باید  ر انتخابات حضدر فعالی  انته بانی 

 3«.است ای برای عزت ملی انتخابات، وسیله .های رند ملی ماست یکی از ناخ 

 احترام متقابل و دوری از تهمت (2
ایوا امور محقوق  .ی انتخابات سال ، ایجا  فضاِی سال  و اجتخاب از تشخج استالزمه

، «نوکخیحرموت»و  وری از « احتورام متقابو »نخداهد ند، مگور بوا رعایوت اصو  
ای اسوت کوه ررفوداران  متأسفانه گاهی فضای انتخاباتی ما به گدنه .«افترا»و « تهمت»

زنخد؛  ر حالی کوه رسودل  احترامی و تهمت می ها بی نامز ها به رقیبان و ررفداران آن
 فرمد :  خدا

قاَرُه اللُه َعَََّوَجَل َعَلی َتنل  
َ
ْو قاَ  فیِه را َلْیَس فیِه م

َ
ْو ُرْؤِرَیة  م

َ
َهَت ُرْؤِریا  م َِ ِرنْن ننارح َحَىنی  َرْن 

َج ِرّما قاَ  فینِه  ُُ ْخ ی او کسی که به مر  یا زن مؤمخی بهتان بزنود، یوا چیوزی  ربوارا 4؛ََ
ی  ار  توا از عهودا بگدید که  ر او نیست، خدای عزوج  بر تلّی از آتش نگهش می

 .ی خد  برآیدگفته
 فرمد :  امام حضرت .ساز  ایا زبان است که انسان را به چخیا سرندنتی  چار می 

از آقایان کاندیداها و  وستان آنان انتظار  ارم که اخالق اسالمی و انسانی را  ر تبلیوغ 
براع کاندیداع خد  مراعات و از هر گدنه انتقا  از ررن مقاب  که مدجوب اخوتالن 

                                                           

  .318، ص18ج ی امام؛صحیفه؛ . امام خمیخی2

 .49ص ؛صحیفة اإلمام الرضا. جدا  قیدمی اصفهانی؛ 4
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و هتک حرمت باند خد  ارع نمایخد که براع پیشبر  مقاد ، ولود اسوالمی بانود، 
   1.است هاع غیراسالمی ق و فرهخو، مطرو  و از انگیزاارتکاب خالن اخال

آنچه  ر انتخابات الزم است، رقابت سال  است؛ رقابِت »فرمد :  ؟دم؟مقام معظ  رهبری
 2«.زنی و بدگدیی به یکدیگر بدون تهمت

 ( پرهیز از تفرقه 3
وجود   ها بایود بوا با ایا حال گروا .های گدناگدن وجد   ار  ای، سلیقه  ر هر جامعه
ها و تعد  آرا  ر برابر مخافع مشترم خد  وحدت کلمه  انته بانوخد و  اختالن سلیقه

چخیا ررفداران نامز ها، باید بکدنخد از تجواوز بوه  ه  .از تفرقه و اختالفات بپرهیزند
حقدق  یگر هدا اران نامز ها خد  اری کخخود؛ زیورا اهانوت بوه هور نوک  ممکوا، 

بایود  .آور  کشی و انحران را پدیود موی ی حقو زمیخه بر  وحدت کلمه را از بیا می
ی  رسوتی و بوا فوراا بوال،  ربوارافضایی سال  و آرام فراه  کر  تا مر م بتدانخود بوه

اختالن، فضایی را ایجوا   .گیری کخخد ها، نعارها و اهدان آنان تامی  نامز ها، برنامه
های  هودا و هودس و تعاوب افتد و تخهوا پیوروی از ی عق  از کار میکخد که قدا می

 .کخود موی ی نابد ی نز یکهمیا امر، ما را به ورره .ماند خشک و نا انی بر جای می
ُم   َالِخالُف »فرماید:  می حضرت علی ِْ ْه ل  ََ

ْ
م َُ  «.ی اندیشه استاختالن، نابد کخخدا 3؛ال

 فرمد : حضرت امام 
 انوته بانوید کوه  نبوال کخ ، هموه تدجوه بوه ایوا  ما  ارم به نما آقایان عرض می

فر ا ممکا است انتخابات پیش بیاید؛ خب،  ر مدقع انتخابوات البتوه  .اختالن نروید
 نبال ایا نروید که به هداع نفسوانی خد توان بوراع خد توان  .ها خداهد ند صحبت

اع واقع بشد   ر ایران،  نبال ایا نبانید که به نفوع  خداهد یک قضیه می . رست کخید
انبیوا و اولیوا و  .ایوا مبودأ اخوتالن اسوت .یکی بگدید به نفع ما باند آن .ما باند

 4.کسانی که وارسته از  نیا هستخد، ایا معانی را ندارند

                                                           

 .13، ص12؛ جامامی صحیفه؛ . امام خمیخی1

 .507ص ؛نهج البالغه  ؛یف الرضیا نریمحمد با حس. 3

 .228، ص20؛ جی امامصحیفه؛ . امام خمیخی4
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 ( انتخاب نامزد اصلح 4
ی انتخاب اصل ، خداست انسان است؛ زیرا انسان همیشه رالب کمال مطلودب گزیخه

 .هاستتریاخدیش است و حک  عق  نیز، به گزیخش نایسته
-های افرا ، بهتوریا و نایسوتهبخابرایا بر آحا  افرا  الزم است، ضما بررسی ویژگی

تریا ایشان را برای تاودی امودر و کوارگزاری نظوام اسوالمی انتخواب کخخود؛ زیورا 
مقوام  .واگذاری مدیریت کالن کشدر به چخیا افرا ی، از اهمیت ویژا برخدر ار است

ی اهمیووت و خادصوویات ریاسووت ،  ربووارا1400 ر آغوواز سووال  ؟دم؟معظوو  رهبووری
 جمهدری فرمد : 

تریا و موؤثرتریا مودیریت  است؛ یعخی مه  ی مهمی ریاست جمهدری، خیلی مسئله
جمهودر  گدیخود رئیس موی ها کوه حواال بعضویایوا .کشدر، ریاست جمهدری اسوت

ز ا  رصود یوا جمهودر  وا جمهودر تودارکاتچی اسوت، رئیس اختیاراتی ندار ، رئیس
 ان ! چخد سوال کخخد ما نمی می جدری ه  محاسبه چه و پانز ا  رصد اختیارات  ار 

خوالن واقوع ها  ی ایا همه وند   می وکخار ز اگاهی گدنهها  است که از ایا حرن
ارالعی و یا خدای نکور ا  ند ، یا از روی بی می یتی گفتهمسؤول است؛ یا از روی بی

جمهوودر]ی[ یکووی از  رئیس .ایووا جوودری نیسووت .اسووت ای  ر کووار  ورزی  غوورض
ی مراکوز مودیریّتی  تقریبواً هموه . ...ها است تریا  ستگاا  یتمسؤولتریا و پُر  پُرمشغله

 1.جمهدر است کشدر  ر اختیار رئیس
هوایی بانود جمهدر انتخاب کر  که  ارای ویژگیعخدان رئیسبخابرایا باید کسی را به
 انارا نمد : ها  به برخی ازآن 1400 ر آغاز سال  ؟دم؟که مقام معظ  رهبری

رسود هور کسوی کوه بوه  نبوال سوعا ت کشودر اسوت، یوک چخویا  موی به نظور ...
 .اّوالً باکفایت باند و  ارای مودیریّت و کفایوت مودیریتی .خداهد می جمهدری رئیس

مان کشودر را، ای آ م بی .ند  به او اعتما  کر ایمان بد ، نمی اگر بی .ثانیاً باایمان باند
بعود،  .فرونود؛ پوس بایود باایموان بانود موی مخافع کشودر را، مور م را یوک وقتوی

تریا خادصیاتی اسوت کوه بایود  ر  ایا، یکی از مه  .خداا باند و ضّدفسا  عدالت
 2.جمهدر وجد   انته باند رئیس

نود  و  می اگر انسان اصل  بر مسخد قدرت قرار نگیر ، مدجب گمراهی و فسا  مر م
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 آید؛ چخانچه حضورت علوی می به حسابها  تریا عام  زوال  ولتیا امر، بزرگا
گاا که لئیمان حاک  گر ند، صواحبان فضویلت آن 1؛اأْلَفاِضنُل   َهَلَك   اأْلَراِذُ    إذا َرَلَك »فرمد : 
 .گر ند می هالم

از ایا رو الزم است مر م با برخی خادصیات نامز  اصل  آنخا ندند، تا  ر انتخاب 
 فرمد :  ؟دم؟ی انقالبرهبر فرزانه .اصل  مشک  ایجا  نشد 

ی بعدی  ر باب انتخابات، ایا است که مر م بایود بوه فکور نوخاخت اصول  نکته ...
ی سپر ن سرندنت بخوش ی انتخابات، مسئلهمسئله .بانخد؛ چدن امر کدچکی نیست

 ی امکانوات کشودر بوه یوک نفور و یوک مجمدعوه اسوت؛ سرندنوت مسوائ عمدا
 ر بویا ایوا  . ...اقتاا ی، مسائ  فرهخگی، روابب خارجی و مسائ  گدنواگدن  یگور

ی بسویار ایا ه  وظیفوه .مجمدعه نگاا کخی  و کسی را که اصل  است، انتخاب کخی 
   2.مهمی است

 های نامزدها  ب( ویژگی
ن عالی کشدر لحاظ ندا است کوه مسؤوالهای متعد ی برای   ر جامعه  یخی ویژگی

 :  عبارتخد ازها  برخی از آنها باند. مهدر نیز باید واجد آن ویژگیرئیس ج

 تقواگرایی .1
ن کوالن، از اهمیوت مسوؤوالتقداگرایی، برای همگان الزم است؛ اما برای نامز هوا و 

که ایخان با جان، مال و آبروی مر م ارتبواط  ارنود و  به  لی  ایا .ویژا برخدر ار است
َرىي إذا َصنَلحا »فرمد :  پیامبر اکرم .نقش بخیا ی  ر اصالح و فسا  جامعه

ُ
ِصْیفاِن ِرْن م

َرىي
ُ
ْت م َْ ْا َفَس َرىي َو إذا َفَس

ُ
؛  و گروا از امت ما هستخد که اگر اصوالح نودند، َصَلَحْت م

گفتوه نود کوه آن  و « .گور   موی ند  و اگر فاسد گر ند، امت فاسد می امت  اصالح
ُاُء »اند و حضرت پاسخ  ا ند: گروا کدام َر    «.فقیهان و امیران 3؛اْلُفَقهاُء َو اأْلُ

َصالِح اْلنُوي »نیز فرمد :  حضرت علی ِِ ِعَیُة ِإّي  َُ پوس کوار رعیوت  4؛...َفَلْیَسْت َتْصُلُح ال
 «  .کاری حکمرانانبه نایستگی و  رستیابد، مگر  سامان نمی
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تدانخد بوه اصوالح جامعوه بپر ازنود کوه خود   نی میمسؤوالاست  اورلبان و ربیعی 
ُه »مالک انتر را به رعایت تقدا سوفارش نمود :  تقدامدار بانخد؛ از ایا رو علی َُ َرن

َ
م

باِع  َىْقَوى اللِه َو اَثاِر طاَعِىِه َوات  ِه   ِِ ِِ  َُ َر
َ
ه  في  را م ِِ ىا ِْ.»1   

ند  انسوان جوذب ریاسوت و قودرت  ی  یخی، سبب میاز سدی  یگر تقدا و انگیزا
 حضورت علوی .ی حق حکدمت کخدنگر   و تخها برای اجرای احکام الهی و اقامه

گدیود کوه  عبداّل  با عباس می .ی حق اعالم کر بارها  لی  پذیرش حکدمت را اقامه
 یدم نعلیا  .رسیدم بارا، محضر امیر مؤمخانقار  ر گذرگاا جخو ی ذع ر مخطقه

ایوا نعو  چقودر ارزش » ر ایا حال رو به ما کر  و گفوت:  .زندخد  را وصله می
به خدا قس ، ایا نع  کهخه  ر نظر موا »فرمد : « .قیمتی ندار » ر پاسخ گفت : «  ار  

یوا جلودع  که بتدان  حقی را برپوا  ارم،ارزنمخدتر از حکدمت بر نما است؛ مگر آن
   2«.بارلی را بگیرم

پوذیری  ر یتمسوؤولی خدمت به مور م و بر ایا اساس باید تدجه  انت که مسئله
رلبوی بوا رلبی و هداپرستی نشد ؛ زیرا ریاسوتای برای قدرتنظام اسالمی، به بهانه

سدیی ندار  و اگر کسی که صالحیت کاری را ندار  خود  را ن ه مسؤوالتقداگرایی 
ار مطرح کخد و آن قدرت را بطلبد،  رواقع  ر جهت هالکت خودیش قودم برای آن ک

ئاَسنَة ِلَیْفِسنِه   َطَلَب   َرْن »فرمد :  امام رضا .بر انته است  ُ ئاَسنَة يَتْصنُلُح   َفننَن   َهَلنَك   ال  ُ إّي   ال
ْهِلهنا ریاست جز برای کسانی  .هر کس برای خد  ریاست بطلبد، هالم ندا است 3؛أِلَ
های ریاسوت بر همیا اساس است که انسان« .حیت آن را  ارند، مجاز نیستکه صال

فرمود :  امام صوا ق .رلب و محب قدرت، مدر  لعا اولیای  یا قرار گرفته است
َس   َرْن   َرْلُعون  »

َ
م َُ ها َرْلُعنون    َهَم   َرْن   َرْلُعون    َت َ    َرنْن   ِِ َْ هنا َنْفَسنهُ   َحن ملعودن اسوت کسوی کوه  4؛ِِ

رلبی کخد، ملعدن است کسی که بر آن همت گمار  و ملعدن است کسوی کوه تریاس
 «.به فکر آن باند
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 زیستی ساده .2
های  انا به زندگی ناپایدار  نیاست که  ی انسانزیستی، نگاا مخطقی و خر گرایانه سا ا

ند  و با ند  نخاخت انسان و نگرش او   ر پرتد آن، آرامش  رون و برون حاص  می
ن و مودیران حکودمتی ایوا امور را مسؤوالبه زندگی  نیا مرتبب است؛ از ایا رو اگر 

هوای  یخوی،  تدانخد به نظام و مر م خودمت کخخود کوه  ر آمودزا می رعایت کخخد، بهتر
 و امیر مؤمخان سیرا و گفتار حضرت پیامبر .سخت به ایا امر تدجه ندا است

از سدی  یگر  ر نظوام جمهودری اسوالمی، مور م انتظوار  .نیز ناهد بر ایا ا عاست
ی مرحودم امروزا اگور مور م یوا  و خواررا .زیست بانخد ها سا ا ن آنمسؤوال ارند 

های او  است که رع  تلخ فقر را چشیدا و برنامه ارند، بدان جهت  رجایی را پاس می
ی کشودر، ن آیخدامسؤوالزیستی  که سا ا تر از همه ایا مه  .ز ایی بد  برای محرومیت

 .ها هستخد و باید الگد بانوخد که آنان پاسداران ارزش از  و جهت اهمیت  ار : اول آن
  محروموان جامعوه ن بوا فقور و  رمسؤوالند  که  زیستی آنان مدجب می  وم: سا ا

نامز هوا و  .ها اتخاذ نمایخود هایی را  ر رفع مشکالت آن تر آنخا ندند و سیاست بیش
حضورت  .تدانخد  ر  فقیوران را  رم کخخود اند، نمی نی که رع  فقر را نچشیدامسؤوال
 انود:   ر ی بوا فقیوران میزیستی حاکمان اسوالمی را هو  ی سا اه ، فلسفه علی
ن عا ل واجب کر ا است که زندگانی خودیش را  ر سوط  مور م خداوند بر حاکما»

   1«.فقیر قرار  هخد، تا رنج فقر، مستمخدان را ناراحت نکخد
 فرمد :  حضرت امام

اع بانخد کوه محرومیوت و  جمهدر و وکالع مجلس از ربقهتدجه  انته بانید رئیس
ا آنان بانخد؛ نوه مظلدمیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نمد ا و  ر فکر رفا

خداران و صدرنشیخان مرفوه و غورق  ر لوذات و نوهدات کوه   اران، زمیا از سرمایه
 2.تدانخد بفهمخد تلخی محرومیت و رنج گرسخگان و پابرهخگان را نمی

ن را بوه مسوؤوالویوژا بوه نیز، به خوارر اهمیوت امور، همگوان ؟دم؟مقام معظ  رهبری
 زیستی و زهدگرایی سفارش کر :  سا ا

حکدمتی هستی  و ه  روحانی[ باید بیشتر مداظب بانی ؛  یگوران  مسؤولما ]که ه  
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ه  باید مداظب بانخد، نما ه  که  انشجدیید، یا استا ید، باید مداظب بانوید، نوما 
ه  که رئیسید، باید مداظب بانید؛ همه بایود مداظوب بانوخد کوه بوه  ام تکلّفوات و 

 1.غرق نشدندها  ری و ایاگتعیّخات زندگی نیفتخد و  ر انرافی

 استکبارستیزی  .3
های مه  انقوالب اسوالمی اسوتکبار سوتیزی اسوت؛ استکبارسوتیزی یکی از ناخاه

تدان ایا آرموان را  می ای با هدیت و ماهیت انقالب اسالمی  رآمیخته است کهگدنه به
یعخوی  ر صودرت  .صفت ذات انقالب و جزو مفاهی  ُمقّدم ماهیوت آن قلمودا  کور 

هودیتی خودش بویخارگذانتا استکبارستیزی، انقالب اسالمی بودون تر یود  سوتک
معمار کبیر انقالب امام خمیخی سیاست اصولی انقوالب را حودل محودر  .خداهد ند

های استکبار جهانی  ر نرق و غورب و گسسوت ناپذیر با کاندنتقاب  و مخازعه آنتی
  ]توا[ یگود ا روز بوزرگ مویی ر ا ام و ما بارها گفته»نمد :  کام  از آنان تعریف می

رانوه یناپذهاع نرق و غورب، مبوارزات آنوتیبه تمام ابرقدرتها  یقطع تمام وابستگ
   2«.ا ا امه  ار یبرکه مستیملت ما عل

مخدانه و حسخه با کشودرها تر ید یکی از اصدل مه  جمهدری اسالمی روابب عزتبی
ایران اسالمی از آن استقبال موی کخود، است و هر کشدری که از ایا اص  پیروی کخد، 

 ار نمایود و اما اگر کشدری مانخد آمریکا استقالل و عزت و اقتدار کشودر موا خدنوه
قاد سلطه برکشدر ما  انته باند، ایران مقتودر  ر برابور ایوا سیاسوت خاومانه و 

ایوا برایا اساس مبارزا با آمریکا به خاررخادصیات  .نماید می انگیزا ظالمانه مقابله
 به ایا صفات انارا نمد ا است:  ؟دم؟کشدر است، چخانکه رهبرمعظ  انقالب

ما بوا هویچ ...آنچه ما با آن مخالفی  عبارت است از حاکمیّت ظل  و رغیان و استکبار؛ 
ملّتی به عخدان ملّت مخالفتی نداری ؛ با هویچ نوژا ی، بوا هویچ ملّتوی؛ موا بوا اسوتکبار 

اموروز  .هوای انسوانی و الهوی مخوالفی رغیان علیه ارزشمخالفی ، با ظل  مخالفی ، با 
 3. ...آمریکا مظهر ایخها است؛ مظهر ظل  است، مظهر استکبار است

از سدی  یگر انتا روحیوه استکبارسوتیزی ریشوه  ر عموق تعوالی  اسوالمی  ار  و 
 انخود، مدظوف بوه  می تمامی کسانی که خد  را پیرو راا قرآن و مکتب اه  بیوت
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 ر برخی کشدرها حاکمان بورای ا اموق قودرت و ریاسوت  .ستیز با مستکبران هستخد
خد ، حاضرند ماال  و مخافع کشدر و ملّت خد  را نابد  کخخد و با پشوتیبانی کوافران 

ایخان تحت سولطق کوافران مانخود عبود  .و مستکبران، بر کشدر و مخالفیا چیرا ندند
د تا حاکمیت نخگیا خد  را ا امه  هخود؛ مانخود زموان پهلودی کوه کخخ ذلی  زندگی می

پوذیری قورآن هرگدنوه سولطه .بر گی آنان  ر مقاب  آمریکا و اروپا کاماًل واض  بود 
نيَنََيهبيال»نماید:  می مسمانان را نهی ريَنََعَهىَاْلُمهْؤم  ْهكاف  َل  ُِ

خودا توا ابود  1؛َوََلْنََيْجَعَلَالهَّ
 «  .تریا تسلطی بر مدمخان  انته بانخد افران ک اجازا ندا ا است که ک

اما ایران اسالمی با تمام قدرت  ر برابر روحیه استکباری امریکا ایستا  و ایا سیاست 
به کدری چش  آنهوایی »فرمد :  ؟دم؟نتایج مثبتی  انته است: چخانچه رهبرمعظ  انقالب

موان  ارتر نودی ، تدانایی  خداستخد جمهدری اسالمی را از بیا ببرند، موا ریشوه می که
   2«بیشتر ند، قدرتمان بیشتر ند، پیشرفت بیشتری کر ی ؛ به کدری چش   نما

فرزانه انقوالب و  تر ید ایا مدفقیت نانی از روحیه و رویکر  استکبارستیزی رهبربی
   پشتدانه مر م از ایا رویکر  خر مخدانه وهدنمخدانه است:

 م انقالبی ما و مر م مؤما ما هستخد کوه  ر مقابو  های ما، مر کّ  ملّت ایرانخد، جدان
و هر ملّتی و هر کشودری کوه مور مش یکپارچوه،  .اند های استکبار ایستا ا زورگدیی

تدانود بوه ایخهوا جهت، یکدل،  ر مقاب   نما بِایستخد،  نما هیچ تعّرضی نموی یک
  3. ...تداند بکخدبکخد، هیچ غلطی نمی

های انقالب اسالمی است که هرگز محودو   تریا ناخاه استکبارستیزی یکی ازمه  
به زمان خاصی نبد ا و نیست وایا امر از پشوتدانه عقو  و نور  برخودر  ار اسوت، 

 چخانچه رهبر فرزانه فرمد : 
ها  حواال بعضوی .گری با ایا استکبار، بوا ایوا پدیودا، عویا عقالنیّوت اسوت ستیزا...
؛ نه، خالن تدبیر نبود ؛ «! ایا خالن عقالنیّت است، خالن تدبیر استآقا»گدیخد  می

ایا  رسوت عویا عقالنیّوت بود ؛ تسولی  نودن و زیور بوار رفوتا، ضوّد عقالنیّوت 
ی با استکبار  ر انقالب اسالمی و  ر میان ملّت ما یک حرکوت معقودل  مبارزا...4.بد 

                                                           

 .141. نسا : 1



 

تی
خابا

 انت
الق

 اخ
ف و

ظای
و

 
دم

مر
 

45 

 1.ه استی علمی، و یک حرکت خر مخدان و مخطقی و  ارای پشتدانه
ز گی و وابستگی قلبوی تر ید روحیه سازش کاری برخی مسؤوالن، نانی از غرببی

گری و لیبرالووی اسووت کووه گوواهی ایووا  بووه تموودن غربووی و نانووی از تفکوور انوورافی
های  یخوی و  ها و آمدزا یابد که از آرمان ای افزایش می ها به غرب به اندازا مخدی عالقه

هوای انقوالب اسوالمی مدجوب  گیری از آرمان صولهفا .نود  اسالمی فاصله گرفته می
ن ایا واقعیت را نپذیرند که کشدر ما به عخودان یوک کشودر مسؤوالند  تا برخی  می

رو  رییس جمهودر  می رو، انتظاراز ایا .عزتمخد، مستق ، تدسعه یافته و پیشرفته است
 : ن محتورم ایوا سوخا اموام را کوه فرمودمسوؤوالآیخدا جمهدری اسالمی و  یگور 

ه  ر صراط ک  به ررن غرب، بلی  به ررن نرق هستخد و نه مایه نه ماکانخاصی »
سرندنوت خد توان را بوه  .دیوخکت و اسالم هسوتخد، آنهوا را انتخواب ی  انسانیمستق

مد نظر قرار  ا ا و به هخمد های رهبرفرزانه انقالب حضورت  2«.دیا بدهیانخاص ام
کوارگزران نظوام سوفارش نمود  کوه همیشوه روحیوه ای که بارهوا بوه اّل  خامخه آیت

مخدانه جمهدری اسالمی را سکانداری کخید که عوزت عزت ستیزی را حفظ و استکبار
قيَنَالَيْعَهُمون:»از آن خدا است  َاْلُمناف  نَّ نيَنََولك  ْهُمْؤم  ََوَل   ِ َرُيول  ُ ََوَل 

ةَّ َاْلع   ِ ّه عوزت از آِن  3؛ َوَل 
  «. انخد ا مخافقان نمیکاز آِن مؤمخان است، ل امبر او ویخدا و از آِن پ

 مداری مردم .4
توریا حقودق افورا  حق تعییا سرندنت و مشارکت  ر امدر سیاسی، یکی از ربیعی

ی آنان است، برای مدتی  ر انتخابات، مر م حق حاکمیت را که مربدط به همه .است
انتقوال هوا  حقودق بوه آن ولت و مجلس که ایا  .کخخد می به افرا  مختخب خد  مختق 

پر ازنود؛ پوس  ر  موی صدرت اقتداری مشرو  به وضع و اجرای قاندنیافته است، به
مودت معیخوی هوا  جوای آنگزیخخود توا بوهحقیقت مر م با رأی خد ، کسانی را برموی

مه   ر ایا قضیه، ایا اسوت کوه الزم اسوت  اورلبوان  ر  ینکته .گیری کخخد تامی 
های کالن کشودر، نظور مور م را گیریبانخد، تا بتدانخد  ر تامی  ارتباط  ائ  با مر م

 بدانخد و مشکالت آنان را مخعکس سوازند؛  ر غیور ایوا صودرت،  ولوت و نمایخودا

                                                           

 385، ص 8 ؛ جفه امامیصح؛ . امام خمیخی2

 16330، ص24 ج ر نمدنه؛یتفس)ر. م: ناصر مکارم نیرازی؛  8. مخافقدن: 3
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 .تکلیف خد  را به خدبی انجام ندا ا است
ی مسوؤولاگور  .بد ن آنان است های مه  نامز ها، مر می بر ایا اساس یکی از ویژگی

یت خود  مدفوق مسوؤولتر یود  ر ایفوای  د ن خد  را از  ست  ا ، بیب پایگاا مر می
ی ن خود  را تافتوهمسوؤوالآیود کوه  پایگاا مر می  ر صدرتی بوه وجود  می .نیست

جدابافته تلقی نکخخد و از مر م و  ر میان آنان بانخد؛ زیرا اگور مشوکالت مور م را از 
مخطقی برای رفوع مشوکالت  های معقدل و تدانخد سیاست زبان آنان نشدند، چگدنه می

های خود  بپر ازنود و از  های  ربسته به فعالیت ها اتخاذ کخخد  مسؤالنی که  ر اتاق آن
ها انتظار بکشخد که مدفق بوه  های مر م فاصله گرفته و مر م مدت ها و خداسته  یدگاا

بوه مالوک انوتر  حضورت علوی .گاا مدفوق نخداهخود بود   یدار آنان ندند، هیچ
مخودان اختاواص  ا، بوا آنوان  ر  بخشی از اوقات خد  را بوه حاجت ...»فرماید:  می

مجمع عمدمی بخشیا، برای خداوندی کوه تود را آفریودا خضود  کوا و سوپاهیان و 
   1«.ها بدون پروا و هراس با تد صحبت کخخد پاسداران را از جمع آنان  ور گر ان تا آن

بوه مالوک  حضرت علی .ن باید با مر م مهربان بانخدؤوالمسکه  تر ایا از همه مه 
مهربانی با مر م را پدنوش  ل خودیش قورار  ا و بوا هموه،  وسوت و »انتر فرمد : 
مبا ا، چدنان حیدان نکارع بانی که خدر ن آنان را غخیمت  انی! زیورا  .مهربان باش

نخود تود  ر آفوریخش اع  یگور، هما اع برا ر  یخی تود و  سوته اند:  سته مر م  و  سته
 2«.هستخد

 فرمد :  امام راح 

کوه هو  صوالح   ر هر صدرت ما عرض  به آقایان ایا است که تدّجه کخیود بوه ایا
خد  نماست و ه  صالح کشدر نماست و ه  صالح ملت است که نما با مور م 

 ر  .انود ها هستخد که آمودا هاع آن ها  وست مر م احساس کخخد که ایا . وست بانید
مور م موا  . اریودهر کدام  ر هرجا که هستید، مر م را همراا خد  نگوه ...صدرتهر 

   3.ناید نظیر ملت ایران  ر هیچ جا نباند .اند واقعاً خدب

                                                           

 .142؛ صالعقدلتحفنعبه حرانی؛ اباحسا با علی . 1

 . 427ص؛ نرح نهج البالغه؛  دیالحد ید با هبةاّل  ابا أبیعبد الحم. 2

 .189، ص13ج ی ندر،صحیفه؛ . امام خمیخی3
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 داری امانت .5
ی وجود ی آن بورای اجورای اسوت و فلسوفه حکدمت از  یدگاا اسالم، امانت الهی

 فرمد :  حضرت علی .است ...قدانیا الهی، برقراری عدالت، احقاق حق و
َنهُ   َتْعَلُم   الَلُهَم إَنَك 

َ
ُكِن   َلْم   م ُفُضنوِ   ءح ِرنْن  ْاَن ِرّیا ُریاَفَسة  في ُسْلطانح َو َي اْلِىماَس َشنيْ  اَل ل  ََ

َرَن اْلَمْظلُ 
ْ
ََ َفَینَ نالِد ِِ َُ اْإْصنالَح فني  َد اْلَمعاِلَم ِرْن دَِیَك َو ُنْظِهن ُِ وُرنوَن ِرنْن اْلُحطاِم َولِكْن ِلَی

وِدَ ُْ ََ َو ُتقناَم اْلُمَعَطَلنُة ِرنْن ُحن بارخودایا تود آگواهی آنچوه از موا صوا ر نودا  1؛ ِعباِد
آور ن چیوزع از   ست ها(، نه براع می  و رغبت  ر سلطخت بد ا و نه براع به )جخو

متا   نیا، بلکه براع ایا بد  که )چدن فتخه و فسا   ر نهرها نید  یافت و سوت  بور 
م وار  ند و حالل و حرام تغییر کر  خداستی ( آثار  یا تود را )کوه تغییور یافتوه مر 

بد ( بازگر انی  و  ر نهرهاع تد، اصالح و آسایش را برقرار نمایی  تا بخودگان سوت  
   .ات  ر اما و آسد گی بد ا و احکام تد که ضایع ماندا جارع گر   کشیدا

  َلنَك   َلنْیَس   َعَمَلنَك   َو إَن » ندیسود: بایجان مویاع به عام  آذر چخیا آن حضرت  ر نامه ه 
راَنة

َ
ُطْعَمةح َولِكَیُه في ُعُیِقَك م  مبا ا بپخدارع حکدمتی که بوه تود سوپر ا نودا، نوکاری 2؛ِِ

 «.خیر، امانتی بر گر نت گذانته ندا است .است که به چخگت افتا ا است
سخگیا بر  وش  ارنود   امانتیند  بدیا ترتیب حاکمان و مدیران جامعه،  مالحظه می

 از پیامبر اعظو  امام صا ق .که باید آن را خدب حفظ کر ا و به مقاد برسانخد
ْخَلَف   ِرّیا َرْن   َلْیَس »کخد:  می روایت

َ
اأْلَراَنة  م  «  .از ما نیست کسی که به امانت پشت کخد 3؛ِِ

 صداقت .6
 فرمد :  رسدل خدا .صداقت، یکی از عخاصر ارزنی  ر اسالم است 

وا إَلی ُُ ِ  َصالِتِهْم   يَتْیُظ َُ ْث وا   َْ ُُ الَلْینِلْ اْنُظن ِِ وِف َو َطْیَطَینِىِهْم  ُُ ِ  اْلَحنِّ  َو اْلَمْعن َُ ْث َْ َو َصْوِرِهْم َو 
داِء اأْلَراَنة

َ
َِث َو م ِْ ِق اْلَح ْْ ی برای امتحان مر م، نگواا بوه زیوا ی نمواز و روزا 4؛إَلی ِص

ها  ر عبوا ات نوبانه  ها به مر م و سروصدای آن کر ن آن ها و کثرت حج و نیکی آن
 .نان کخید اریگدیی و امانتنکخید، نگاا به راست

                                                           

 .189. پیشیا؛ ص1

 .366. همان؛ ص2

 .133، ص5؛ جالکافیکلیخی؛ محمد با یعقدب . 3

 .303ص ) للادوق(؛یاعمال ؛هیمحمد با علی ابا بابد. 4
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ی پیوامبران  ر مسوائ  ی  عودت هموه، صداقت سرلدحهی امام صا قبه فرمد ا
ْبَعنِث » اری بود ا اسوت: گدیی و امانتمعانرتی و اخالقی، راست ََ  إَن اللنَه َعَََّوَجنَل َلنم 

 ُِ ُ  و الفاِج ِق الحَِْث َو مداِء األراَنِة إَلی الَب ْْ ص ِِ امبرع را یوچ پیخداع عزوجو  هو 1؛األنبیاِء إّي 
 «.ارکا بدیار کدیکی و برگر اندن امانت به نیگدنفرستا ، مگر با راست

 ی سعدی:به گفته 

 طاعت آن نیست که بر خاک نهی  ییایان   
 

 

 2نیسیت صدق ییش آر که اخالص به ییاان   
 

ی صداقت  ر روابب اجتماعی و سیاسوی، رعایوت آن بورای با تدجه به نقش سازندا
ای برخدر ار اسوت؛  ن از اهمیت ویژامسؤوالهمگان اهمیت  ار ؛ اما رعایت آن برای 

ن با مر م و گفوتا حقوایق و واقعیوات بوه آنوان، نقوش مسؤوالزیرا صا قانه برخدر  
توریا  مر ان، بزرگ  اعتما  مر م به  ولت .اعتما سازی  ار بخیا ی  ر جلب رضایت و 

ن، از مسوؤوالبر ایا اساس صداقت  ر نامز ها و  .ی اجتماعی برای آنان استسرمایه
 .اسوت ی وجاهوت اجتمواعیبهتریا عدام  مدفقیت  ر کار و حافظ آبرو و برآورندا

زم برخدر ار باند، های اجتماعی از صداقت ال  ر محیب کار و صحخه مسؤولچخانچه 
مدفقیت او حتمی است؛  ر غیر ایا صدرت حتی اگر فرضاً  ر ابتدای کار و با اغفوال 

اش آنوکار گودیی هوا،  روا نودن پر ا  یگران رسدا نگر  ، سرانجام روزی با  ریدا
بوه مالوک  ، حضرت علویی زمامداریبا تدجه به نقش صداقت  ر نیدا .ند  می

با مر م صا قانه برخودر  نمایود و از وعودا و نوعارهایی کوه کخد که  انتر تدصیه می
 ا ن غیرواقوع  های بودون عمو  و نشوان همراا عم  نیست پرهیز کخد؛ چراکه وعودا

حضرت خطاب بوه مالوک انوتر  .ند  می صدرت واقع، مدجب خش  خدا و مر م به
 فرمد : 

 ا ن آنچوه  جلوداای یا بیش از حد  نها ن بر رعیت به جهت احسانی که نمد ا از مخت
کخی، احتراز کا؛ چه مخت نهوا ن،  ای که ُخلف می ای، بپرهیز و نیز از  ا ن وعدا کر ا

بور  و ُخلوف وعودا،  نگری، رونخایی حوق را می کخد و زیا ا ارزش می احسان را بی

                                                           

 .104، ص2. پیشیا؛ ج1
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   1.ند  مدجب خش  خدا و مر م می
ز متأسفانه بعضوی نامز هوای ریاسوت جمهودری، بورای تقدیوت مداضوع خودیش ا

گدنوه  کخخود و ایا های کشودری، تبیویا نا رسوتی می های اجتماعی و ظرفیت واقعیت
کخخود  کخخد و ه  مطالباتی را  ر مر م ایجا  می ن فعلی را مته  میمسؤوالاست که ه  

کفوایتی و  روا  های آیخدا را نیز، به بی آید و  ولت های تدخالی از آب  رمی که وعدا
ََأْنََتُقوُلواَماَالَتْفَعُهون»د: فرمای قرآن می .کخد مته  می  ِ ْنَدَاله نوز  خودا بسویار  2؛ َكُبَرََمْقتًاَع 

 «.کخید مدجب خش  است، سخخی بگدیید که به آن عم  نمی

َن »فرماید:  می امام صا ق َْ ََ   َو يَتِع خا
َ
ْا  َلْیَس   م ََ   فني  َوْع ِْ ن هُ   ََ ُُ هرگوز بوه بورا رت  3؛ َوفنا

 «.ه  ست تد نیستای ندا که انجام آن ب وعدا
ی انتخابوات کسوانی کوه وار  عرصوه» فرمایود: می نیز ؟دم؟رهبر معظ  انقالب اسالمی

های نا رست و  ر باا سبز غیرمخطقی نشان بدهخد؛ بلکه  ندند، نباید به مر م وعدا می
   4«.باید با سخخان مخطقی و مخطبق بر واقعیت و تدک  بر خدا پیش بروند

 ی نامزدها دربارهج( تحقیق و مشورت 
های  بعد از آنخایی با برخی خادصیات نامز ها، الزم است مر م تحقیوق و مشودرت

که ممکا اسوت برخوی را  ر  است ای گدنهفضای انتخابات به .الزم را نیز انجام  هخد
 ر چخیا فضایی، بایسته است که مر م بوا  قوت  .انتخاب فر  اصل   چار مشک  کخد

مخدانوه و بوا  قوت،  ی ایا امور آن اسوت کوه مور م هدشالزمه . اورلبان را بشخاسخد
 فرماید:  می های نامز ها را بررسی کخخد؛ از ایا رو امام راح  ویژگی

ما امیدوارم انخاصی که کاندیدا ندند براع ریاست جمهدرع، نما تدجوه کخیود و 
نورقی  کسی که از همه متعهدتر به اسالم، سدابِق خدب، پیدسته به هویچ ررفوی، نوه

ز ا باند، مسلمان باند، پیرو احکوام  ز ا باند، نه نرق باند، نه غربی باند، نه غرب
   5.اسالم را انتخاب کخید

                                                           

  .113، ص17ج؛ نرح نهج البالغه؛  دیالحد ید با هبةاّل  ابا أبیعبد الحم. 1

 .3. صف: 2

 .367ل؛ صالعقدتحفنعبه حرانی؛ اباحسا با علی . 3

 .485، ص11؛ جامامی صحیفه؛ . امام خمیخی5
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تدانود بوا مشودرت  هایی کوه انوارا نود، می  ر ایا مرحله، انسان با تدجه به ویژگی
 حضرت علوی . یگران و با تفکر و تحقیق، نامز  اصل  را از میان نامز ها برگزیخد

ُل »فرماید:  می
ْ
ُجِل   َرم َُ  «  .ی اوستشهیاند زان عق  فر ، یم 1؛ َعْقِلِه   ریَّاُن   ال

 فرمود : ی انتخاب نامز  اصل نیز،  ر جداب سؤالی  ربارا ؟مد؟رهبر معظ  انقالب 
بایسوت نوداق  و عیودب و   ر ایام انتخابات جهت نخاخت کاندیدای مخاسوب، می

آیوا صوحبت  .حال تفح  کر  تا فر  الیق را پیدا نمد را  ر گذنته و ها  امتیازات آن
کر ن پشت سر کاندیداها برای انتخاب فر  اصل ، جایز اسوت  موالم چیسوت   ر 

   2.امدر مربدط به انتخابات  ر حد مشاورا، انکال ندار 

  د( اخالق انتخاباتی طرفداران نامزدها بعد از انتخابات
نیز، وظایف اخالقی و  یخی  ارند که به برخی از ررفداران کاندیداها بعد از انتخابات 

 ند : ها انارا می آن

 ها پرهیز از تحقیر رقیبان و طرفداران آن .1
یکی از رفتارهای ناسال  و غیراخالقی پس از پیروزی  ر انتخابات، تحقیر احزاب یوا 

ی  هخدا چخویا کواری، نشوان .نامز های  یگر از سدی هدا اران رقیب پیوروز اسوت
خناُه »فرمایود:  می پیوامبر اکورم .است نخایتی بی

َ
َُ م ن َحق  َُ ْن 

َ
ُ  م نِن ََدَم ِرنَن الَِّن ِْ َحْسنُب ا

 «. ر بدی فرزند آ م همیا بس که برا ر مسلمان خد  را کدچک نمار  3؛  اْلُمْسِلم
رو  ررفداران کاندیداهای ریاست جمهودری، اخوالق اسوالمی را رعایوت  انتظار می

نتخابات، به هدا اران ررن مقاب  احترام بگذارند و بوار  یگور فضوای کخخد و بعد از ا
احترامی به هدا اران  صمیمیت قب  از انتخابات را به جامعه برگر انخد؛ زیرا هرگدنه بی

ی عقالنی ما را زیر سؤال بر ا و مدجوب کیخوه و کودورت و رقیبان انتخاباتی، جامعه
   .ند  می

 ی انتخابات تمکین به نتیجه .2
 ر جامعه ممکا است به لحواظ وسوعت تبلیغوات، یوک جخواح سیاسوی مدفوق بوه 

                                                           

 .270؛ ص  و المداعظکعیدن الح؛ واسطی . علی با محمد لیثی1

  .122ص ؛ ی وّراممجمدعهفراس؛ ورام با ابیمسعد  با عیسی . 3
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ی انتخابوات اعتقوا  ندانوته ندن  ر انتخابات گر   و گروا مقاب  به فر  برنودا برندا
ی امودر کشودر اند که ایا فر  سکان ا ارا که اکثریت پذیرفته بانخد؛ اما با تدجه به ایا

های سیاسی و ررفوداران  یگور نامز هوا، بوا  احها و جخ را  ر  ست گیر ، سایر گروا
پذیرش ایا انتخابات و فر  برندا از فر ای هموان روز، همچودن گذنوته بوه کوار و 

 .انخد رفته ندفعالیت خد  ا امه  ا ا و چیزی را از ست
یابود و انتخابوات   ر ایا صدرت، روح تعام   ر هخجوار سیاسوی کشودر تدسوعه می

انتخاباتی کوه بوا  .گشاید رای رند و تعالی یک کشدر میی خدیش را باخالقی، چهرا
گیر  و با نظارت هزاران بازرس امویا از میوان مور م  مشارکت حداکثری صدرت می

ی انتخابوات ند ،  ر نهایت باید با تمکیا مر م به رأی اکثریوت و نتیجوه نظارت می
 فرمد :  ؟دم؟مقام معظ  رهبری 1.همراا ند 

رأیی که از ررن اکثریّوت مور م بور ربوق چهوارچدب قواندن هر کسی با هر تعدا  
اساسی انتخاب ند، مشرو  است،  ولوت قواندنی اسوت و بایود مور م او را قواندنی 

ای برقورار  تدانخد، به او کموک کخخود؛ ]البتّوه[ حقودق  وجانبوه می جا کهبدانخد و تا آن
 2.است
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 حضور در انتخابات از نگاه قرآن

*میرتقیقادریاالسالموالمسلمینحجت
 

 مقدمه
ریاسووت جمهوودری  ر نظووام  ی انتخابوواتی برگووزاری سوویز همیا  وراآسووتانه  ر

جمهدری اسالمی، جا  ار  با نگاا قرآنی میزان اهمیت حضودر  ر انتخابوات و رفوتا 
 ، تا بیشتر بوه یپای صخدوق برای انتخاب فر  اصل  را مدر  تحلی  و ارزیابی قرار  ه

تودبر  ر  .ی سیاسی بر  وش ماسوت آگواا نودی رسالت و تکلیفی که  ر ایا عرصه
آیات قرآن کری ، بیانگر ایا معخاست که به  الی  متعد ، حضدر  ر انتخابوات وظیفوه 

 .تدان از انجام آن سر بازز که تحت هیچ عخدانی نمی است و تکلیف نرعی

 حضور در انتخابات، تعاون در نیکی .1
موایز ی صوالحیا را از فاسوقیا متی مؤمخانوه و متدیخانوهاز مخظر قرآنی، آنچوه حلقوه

تعاون بر نیکی و بّر و نیز فاصله گرفتا از تعاون بر اث  و همیاری با  نومخان  کخد، می
ْقهو »فرماید:  می است؛ از همیا روست که ََوالَتّ ر ّ واََعَهىَاْلب 

َُ ََََوََتعاَو واََعَههىَاْثْمهم 
َُ َوَالَتعهاَو

َ قها   ََدهديُدَاْلع 
َِ َالهه َإَنّ َِ ُقواَالهه ََواَتّ هوا  یکهوا و  ورع از ناپا ییکر انجوام نو   1؛َواْلُعْدوان 

د و از خداوند پوروا یارع نرسانید و هرگز  ر گخاا و ست ، به ه  یارع  هیگر را یدیک
 «.فر استکیه همانا سختکد یخک

جا که حضدر  ر انتخابات به معخای تقدیوت نظوام برخداسوته از ناگفته پیداست از آن
 ِ ّر است و حضدر نیوافتا  ر انتخابوات، بوه خدن هزاران نهید است، تعاون بر تقدا و ب

                                                           

 .ندیسخدا و پژوهشگر *
 .2. مائدا: 1

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره پنجم 1400انتخابات  
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معخای پاسخ  ا ن به خداست  نمخان نظام جمهدری اسالمی و ماداق تعاون بر اثو  
سد ندن با  نمخان؛ بخابرایا قطعاً کسانی که  ل  ر گرو نظام جمهدری اسوالمی و ه 

 .خدندند از حضدر  ر انتخابات کدتاهی کخاند، حاضر نمی ارند و متعبد به قرآن

 حضور در انتخابات، مصداق عمل صالح .2
ی باور مؤمخانه،  انتا رفتوار و عمو  مؤمخانوه اسوت و  انوتا عمو  و رفتوار الزمه

مؤمخانه، حضدر جدی و نایسته  ر انجام عم  صال  است؛ چراکه ایا، پیوام و  رس 
ََفْهَيْعَمْلََعَماًلَ» :است قرآنی  ِ قاَءََرب ّ ََأَحداَفَمْنَكاَنََيْرُجواَل   ِ ََرب ّ باَد   ع  ْكَب  حًاََوَالُيْشر  پوس  1؛صال 
موان  ار ، ید و ایوافت الطوان او( امیامت و به  ریدار پرور گارش ) ر قیه به  کهر 
 «.نساز  یکس را  ر عبا ت پرور گارش نرکچ یسته انجام  هد و هیارع ناک

بّر و نیکی نیوز  یکی از رفتارهای نایسته مؤمخانه، بدون نک که ماداقی از تعاون  ر
ایا کار، مدجب تقدیت نظوام جمهودری  .رو ، حضدر  ر انتخابات است می به نمار

ی با تأم   ر آیوه .اسالمی و یأس مستکبریا جهان و  ر رأس همه آمریکا خداهد بد 
که حضدر  ر انتخابات به معخای پیدستا  تدان به ایا نتیجه رسید می مبارکه، به آسانی

نورکت نکور ن و حضودر  .ه و تعاون و همیاری بر تقدا و بّر اسوتی مؤمخانبه حلقه
نیافتا  ر ایا امر نیز، به معخای تعاون بر اث  و راضی ندن به ست  مسوتکبریا اسوت؛ 

 فرماید: می ؟دم؟رهبر معظ  انقالب از همیا رو

ا و یع سوخگ هیه نما سورماک ایران است؛ مث  ای  ملت ایگذارع عظ هیانتخابات، سرما
خود و نوما از سود ش اسوتفا ا ک ار مویکوبا آن  کد، بانیگذار می کرا  ر بان مییعظ
گوذارع بزرگوی انجوام  خود، سوپر اک موی موییگوذارع عظ هیران سرمایملت ا .دیخک می
از همووان  اسووت نووما موور م، سووهمی یووکایکآرای  .بوور   هوود و سوود  آن را می می

ا یود، مثو  ایوانداز ه نما  ر صوخدوق مویکی یهر رأ .گذارع گذارع و سپر ا هیسرما
 .ت  ار یورأع هو  اهم یک .دیخک ا میید بخشی از پدل آن سپر ا را تأمیه  ارکاست 

شوتر  ر چشو  مخالفوان و یران بیوهرچه انتخابات پرنودرتر بانود، عظموت ملوت ا
شوترع خداهخود گذانوت و یران حرموت بیودا خداهد ند، براع ملت ای نمخانش  

 2.ندند میا خدنحال ی وستان نما ه   ر  ن

                                                           

 .110. کهف: 1
 01/01/1388، ؟دم؟. بیانات مقام معظ  رهبری2
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 حضور در انتخابات، مبارزه با سلطه دشمنان .3
از الفبای فرهخو و باور قرآنی، ایا است که کفار تحت هیج عخدانی حوق ندارنود بور 

را تحت سلطه قرار  هخود؛ از همویا رو قورآن کوری  ها  مؤمخیا استیال پیدا کخخد و آن
نيَنََيهبيالََوََلنََيْجَعَلَ»فرماید:  می عخدان یک ضابطه و اص  به ريَنََعَهيَاْلُمْؤم  ْهكاف  َل  ُِ و  1؛اله

 «افران را بر مؤمخان تسلّطی ندا ا استکخداوند هرگز 
ُكم »فرمایخد:  می نیز امام علی نالِدِه َفنِاَنّ ِِ ُقوا اللَه فی ِعباِدِه َو  وَن َحّىنی َعنِن الِبقناِع َو رسنؤولِاَتّ

از خدا نسبت به بخودگان و نوهرهایش پوروا کخیود کوه  2؛الَبهاِئِم َو مِطیعوا اللَه َو يَتعُصنوهُ 
ها و حیدانات و خداوند را اراعت کخید حتّی نسبت به زمیا .یّت هستیدمسؤول ارای 

 «.و از نافرمانی او بپرهیزید
نرکت نکر ن  ر انتخابات، حضدر نیافتا پای صخدوق رأی و نانه خوالی کور ن از 

امتوی  .ی کفار و مستکبریا خداهد بود سلطه سازیایا تکلیف، قطعاً به معخای زمیخه
با نفس مسیحایی رهبور عوارن و سوالکی  ناپذیری( را  ریافته وکه پیام قرآنی )سلطه
اّل   تو خلوف صوالحش رهبور معظو  انقوالب، حضورت آیو چودن اموام خمیخوی

کخد که پس از چه  رند معخدی و سیاسی یافته، هرگز چخیا خطایی نمی ؟دم؟ای خامخه
ی کفوار را فوراه  رلبان، با حضدر نیافتا  ر انتخابوات راا سولطهارزا با سلطهسال مب
 .نماید

 سازی برای نصرت خداحضور در انتخابات، زمینه .4

، یعخوی تعودا  «عِدا»هرچخد ممکا است با محاسبات ما ی و ظاهری  نمخان از نظر 
اموروز جمهودری  ، یعخی تسلیحات برتری  انته بانخد،«ُعدا»نفر و جمعیت نظامی و 

آسوایی  ر اوج اقتودار نظوامی قورار  ار  و همویا مدجوب صدرت معجزااسالمی به
پوذیر بانود، آنچوه  ر اگر ه   ر جهواتی آسویب .وحشت استکبار جهانی ندا است

؛ از همویا است گیر  امدا های غیبی و نارت حق تعالیمحاسبات  نمخان قرار نمی

                                                                                                                                        

 .141. نسا : 1
 .166البالغه؛ خی نهج. محمد  نتی؛ ترجمه2
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ی کسوانی کوه  نبوال ناورت رسواندن هموه رو قرآن کری  خطاب به سپاا اسوالم و
ه َ»فرماید:  می اند، وعدا  ا ا و حق ََينُصهرُكمََوَُيَ بِّ َِ ههيَنَآَمُنهواَإنََتنُصهُرواَالهه هاَالَّ ََ يهاََأيه

کخود و  موی ای کسانی که ایمان آور ید، اگر خدا را یاری کخید، نما را یاری 1؛َأقداَمُكم
نرکت  ر انتخابات، به معخای نارت و یاری  تر یدبی« .ساز  می هایتان را استدارگام

ای انجوام اگور چخویا ناورت خالاوانه .ی حق و مستضعفیا استرساندن به جبهه
 .گیر ، نباید نک کر  که نارت الهی نایب امت اسالمی خداهد ند

 حضور در انتخابات، مصداق تغییر در سرنوشت .5
ا وی بور سرندنوت کشودر  ر ی مجریه، به معخای مسولب سواختانتخاب رئیس قدا

 و ایا سرندنت، با رأی مستقی  مر م رق  است ی مدیریتی، سیاسی و فرهخگیحدزا
حال که ایا چخیا است، نباید اجازا بدهی  هر کسوی سرندنوت کشودر را  .خدر  می

باید با حضدر اکثریت و انتخاب اصل ، سرندنت سیاسوی، اقتاوا ی،  .برعهدا گیر 
َ: »اسوت تریا فر  محدل ند ؛ چراکه ایا پیوام قرآنویایستهنظامی و فرهخگی، به ن إَنّ

ََوَ ُِ ََل َقْوٍمَُيْوءًاََفالََمَرَدّ َب 
ُِ ْمََوَإذاََأراَدَاله  َ ُفس 

َْ َأ ُرواَماَب 
ّ
ىَُيَغي 

َقْوٍمََحَتّ ُرَماَب 
ّ
َالُيَغي 

َِ هْنَاله هْمَم  َُ ماََل
ْنَواٍلَ َم   ِ  َ ه آنوان حوال خود  را کوتا آن هد  ر نمیییهمانا خداوند حال قدمی را تغ 2؛ُدو

چ برگشوتی بوراع آن یبی بخداهد، پس هویر  هخد و هرگاا خداوند براع قدمی آسییتغ
 «.ستیاع براع آنان ن خخداکتیارساز و حماکچ  وست و یست و  ر برابر او، هین

 حضور در انتخابات، مصداق شکر نعمت . 6
که به برکت رهبوری فقیوه بلخدمرتبوه،  است بدون نک نظام جمهدی اسالمی، نعمتی

 ر کشدر ما استقرار پیودا کور ا و سوی سوال  عارن و سالک، حضرت امام خمیخی
ا اموه  ؟دم؟پس از وی، همان راا با صال بت و قدرت بیشتر، تدسب مقام معظ  رهبوری

ی وحیانی و قرآنی، کمتریا وظیفه نوکر ایوا نعموت براساس آمدزا .پیدا کر ا است
های نکر نعمت، حضدر  ر انتخابات است کوه تأییود  یگوری بور از راا یکی .است

نَ»فرمایود:  موی کوه قورآن ؛ چرااست مشروعیت و مقبدلیت نظام جمهدری اسالمی  ِ َله
ْنََكَفْرُتْمَ  ِ ُكْمََوََل

ََّ ََعهابيََدَكْرُتْمََْلََيَد د، )نعمت خد  را( بور یخکرگزارع کاگر ن 3؛َلَشديد َََإنَّ
                                                           

 .7. محمد: 1
 .11. رعد: 2
 .7 : ی. ابراه3
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 «.د استید، مجازات  ندیخکو اگر ناسپاسی  نما خداه  افزو 

 حضور در انتخابات، سپردن امانت به اهلش .7
و بایود آن را بوه  سوت فور ی سوپر  کوه  اسوت از مخظر قرآن، حکدمت امانت الهی

نایستگی عملیاتی کر ن محتدایش )همان اوامر و نداهی الهوی و اجورای عودالت( را 
َإلهى»فرماید:  می رو انته باند؛ از همیا  ماَهال 

واَاْْلَ ََيهْأُمُرُكْمََأْنَُتهَؤُدّ َِ َالهه ذاَََإنَّ َهاََوَإ  َأْبه 
َكاَنََيميعًاََبصهيراًَ َِ َاله َإَنّ  ِ ُظُكْمَب  اََيع  َمّ ع   َ َ َِ َاله َإَنّ اْلَعْدل  ََأْنََتْحُكُمواَب  اس  همانوا  1؛َحَكْمُتْمََبْيَنَالَنّ

ان مور م یود و هرگواا میوبدهها را بوه صواحبانش ه امانتک هد  خداوند فرمانتان می
اسوت آنچوه خداونود نوما را بودان پخود  یکچه ن .دیخک  کد، به عدل حیر ک اورع 

 «.خاستیگمان خداوند نخداع ب بی . هد می
حضدر امت اسالمی  ر پای صخدوق انتخابات و انتخاب نخ  نایسته، بوه معخوای 

و  اسوت یخویی نرعی و تکلیف  سپر ن حکدمت و امانت به اصل  است که وظیفه
تداند نانه از کسی که تعهد  یخی  ار ، نمی .ی همه گذانته استی مبارکه برعهداآیه

 فرمایخد: می ؟دم؟رو رهبر معظ  انقالبانجام ایا تکلیف خالی کخد؛ از همیا 

ی کشودر و مودیریت  میوداِن ا ارا .های میدان سیاست باید کختورل نود  یقیخاً ورو ی
خداهخد  ست یک نفر بسپرند؛ لوذا    یک کشدر را میاست کشدر است؛ مگر ندخی

آیود، کیسوت؛  های ایا میدان کخترل ند  و معلدم گر   کسی که  ار  می باید ورو ی
ی ایا کار را  ار  یا ندار ؛ بعد، اعتقا  به ایوا کوار  ار  یوا نودار ؛ بعود،  اصاًل ُعرضه
بایود کسوانی  .ی وجود   ار های مالم .فهمد  ر کشدر چه کار باید کر  یا نه اصاًل می

 .بیخی کور ا اسوت قاندن اساسی ایا را پیش .ها را ببیخخد و بسخجخد بانخد که ایا مالم
ی جودان  ؛ لذا چهرااست خدنبختانه کشدر ما کشدر جدانی . انید نما معیارها را می
کخد، نشاری خدب و قدی و جدانانه  ر ک   سوتگاا اجرایوی وجود   کشدر اقتضا می

نگاا کخید و ببیخید واقعاً چه کسی ررفدار انقالب، ررفدار  یوا، ررفودار  .باند انته 
گیری  ؛ چه کسی کفایوت و  نبوالاست عدالت و ررفدار عدم تبعیض بیا فقیر و غخی
   2.و نشاط الزم را  ار ؛ چخیا کسی را پیدا کخید
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 موانع پیشرفت انقالب اسالمی

*دکترسیدمحمداکبریاناالسالموالمسلمینحجت
 

 مقدمه
گدیی ، باید تدجه  انته بانی  که  هخگامی که از مدانع تحقق اهدان انقالب سخا می

اوالً مقاد  تخها برخی از اهدان انقالب است؛ و ثانیاً  ر همان مودار ی کوه اهودان 
ها تدجوه نود  و نبایود حکو   انقالب به ردر کام  برآور ا نشدا، به تحقق نسبی آن

 .ها صا ر کر  کلی  ر مدر  آن
یکی از انتباهات  ر  اوری نسبت به تحقق یک هدن یوا هور مدضود   یگور، ایوا 

به آن، به صدرت سیاا یا سفید، و همه یا هیچ باند؛ یعخی اعتقا  بر ایوا است که نگاا 
باند که آن مدضد  یا هدن مذکدر، یا به ردر کام  بوه سورانجام رسویدا، یوا اصوالً 
تحقق نیافته است، حتی اگر به بخش اعظ  آن  ست یافته بانی ؛ یا گاهی که اهودان 

ه، اما چدن به مرحلق آخور نرسویدا،  ارای مراحلی است و برخی از مراح  تحقق یافت
ای باند که گدیا هیچ تدفیقی  ر آن حاص  نشودا اسوت؛   اوری  ر مدر  آن به گدنه

الموال  ها و کدتاا ندن  سوت خیانتکواران از بیت مثاًل عدالت اجتماعی و رفع تبعیض
تر ید ایا هودن توا حود و  مسلمانان یکی از اهدان انقالب اسالمی بد ا است و بی

زۀ خاصی تحقق یافته است؛ اما افرا  بسیاری بدون تدجه به  ستاور های بسیاری اندا
 هخد؛ یعخی گدیوا انقوالب  ر تحقوق   ر ایا زمیخه، به آن به ردر کام  پاسخ مخفی می
ای از ایا مراح  نرسیدا است؛ زیرا  چخیا هدفی هیچ تدفیقی ندانته یا به هیچ مرحله

%( 100انداز )کامو  و  کثری است و چدن ایوا چشو نگاا آنان به ایا مسأله نگاا حدا
 .چخیا  اوریی انتباا بزرگی اسوت .کخخد تحقق نیافته، پس آن را به ردر کام  انکار می
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نیوز حکدموت  ای  ربارۀ تحقق اهدان، حتی حکدموت اموام علوی با چخیا  اوری
دانی ؛ عا النه نخداهد بد ، یا آن حضرت را  ر تحقق حکدمت عا النه نباید مدفوق بو

خداست، به  الی  بسیار، عودالت  زیرا  ر زمان حکدمت حضرت آن گدنه که امام می
به ردر کام  تحقق نیافت و مدیخق فاضلق مودر  نظور  ...و اهدان فرهخگی، اقتاا ی و

الموال  برخی از فرمانداران حضرت به مور م ظلو  و بوه بیت .آن حضرت محقق نشد
هوا را عوزل  نودند، آن رت از ایا امور آگواا میکر ند و تخها زمانی که حض خیانت می

یوا  1کر ند؛ مانخد نکایتی که سد ۀ همدانی از فرماندار نهر نز  امیرالمؤمخیا بور ، می
هوا  و نیز برخی از ظل  2فرماندارانی که خائا بد ند و پس از مدتی به معاویه پیدستخد،

 ر ابتودای  آن حضورت همچخویا .نود هایی که به آن حضرت گزارش نمی و خیانت
المال مسلمانان به تواراج  حکدمت وعدا  ا ا بد ند که تمام امدالی که به ناحق از بیت

ها مدفوق بوه انجوام ایوا  اما عمالً به  لی  کارنوکخی 3المال برگر اند، رفته بد ، به بیت
هوای  هوا و تحریف هدن نشدند؛ یوا آن حضورت توالش  انوتخد برخوی از کجروی

هوا  صالح کخخد، اما به  لی  عدم پذیرش مر مان از انجوام آنگرفته  ر  یا را ا صدرت
همچخیا برخی از اهدافی که امام به  لیو  سسوتی یواران، مدفوق بوه  4.مخارن ندند

حکدمت عا النوه و  تر ید حکدمت آن حضرت با ایا همه بی 5.ها نشدند انجام آن
 ر نورایب  الگدی مدفق  ر تحقق اهدان اسالم بد ا اسوت؛ زیورا بوه رودر نسوبی و

 .خاص خد  تدانست اهدان اسالم را محقق ساز 
 فرماید:  رهبر معظ  انقالب می

ها بعود از آن بزرگودار، هخودز  و حتی سال پس از تشکی  حکدمت حقّق نبی اکرم
کخی  کوه  را مشاهدا می ندند؛ امیرالمؤمخیا  ر جامعه افرا  ضعیف و فقیر  یدا می

هانان نب نام ندانوتخد و موا ر بوا آب  کسانی که بچه رفتخد؛ به خانق ایتام و فقرا می
کر ! ایا حدا ث مربدط به چوه  ها را سرگرم می گرمی که روی چراا گذانته بد ، آن
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هایی است  چقدر از انقالب پیامبر گذنته بد   نز یک به چه  سال از هجورت  سال
   1.پیامبر گذنته بد  و ایا حدا ث اتفاق افتا ا بد 

 اند:  ایشان همچخیا  ر مدر  تحقق نسبی اهدان انقالب فرمد ا 
 .ای  کخخود، موا پیشورفت کور ا خداستخد و امروز تبلیغ می رغ  آنچه  نمخان ما می علی

موا بارهوا  .ای  های خود  رسویدا ها ایا نیست که موا بوه هودن معخای ایا پیشرفت
البِی معتقد به اسوالم و انقوالب، گدی ، بخدا به عخدان یک رلبق انق ام، اان ه  می گفته

موا عودالت  .اعتقا م ایا است که  ر بسیاری از اهداِن خد  هخدز  ر نیمق راا هستی 
خداستی ؛ اما هخدز بوه آن  جانبق کشدر را می کخِی فقر و آبا سازی همه اجتماعی و بخیان
   2.ای  مقاصد نرسیدا

برخوی از مسویرهای سوخت ایشان با بیان ایا سخا،  ر عویا حوال تأکیود  ار  کوه 
و به اهدان میوانی  3ای  ها عبدر کر ا انقالب و اهدان آن را پشت سر گذانته و از آن

 4.ای  ای ؛ اگرچه به هدن یا اهدان نهایی انقالب نرسیدا انقالب  ست یافته
با تدجه به ایا نکته، مقاد  از بررسی مدانع تحقق اهدان انقالب، آن است کوه چوه 

ا اهدان انقالب به نتیجق مطلدب نرسد و بوه رودر کامو  تحقوق مدانعی مدجب ند
 .نیابد؛ ایا مدانع  ر  و بخش مدانع  رونی و مدانع بیرونی تخظی  ندا است

 ـ موانع درونی 1
 بر بودن تحقق اهداف انقالب الف( زمان

ای و عمیوق هسوتخد، بورای تحقوق  برخی از اهدان انقالب که اهدان بخیا یا، ریشوه
ای و عمیق سواختار  ن ردالنی نیاز  ارند؛ زیرا انقالب به معخای تغییر ریشهخد  به زما

گذنته و کانتا نهال جدید و تازا است و باید مدتی بگذر  تا ایا نهال رند کخود و 
تفاوت انقالب با اصالحات  یگر  ر ساختار یک نظوام، ایوا اسوت کوه  .به ثمر رسد

د؛ اما انقالب تغییور سواختار و زیربخوا را اصالحات  یگر با ظاهر و روبخا سروکار  ارن
 گدنه که رهبر انقالب فرمد ند:   هد؛ همان هدن قرار می
انقوالب یعخوی  .کر ن، به خیابان ریختا و جخجال کر ن نیسوت  فقب ندرش  انقالب
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تغییر بخیا یِا همق نها های اصلی زندگی جامعه؛ تغییر بخیوا یِا آنچوه غلوب و کوج و 
تودریج و  ر  ؛ ایا امری است کوه به...حی  و مستقی  و بجاستنابجاست، به آنچه ص

کوه روح و  گیور ؛ مشوروط بور ایا ردل زمان با تالش و مجاهدت  ائموی انجوام می
 1.خداست و ضرورت انقالب  ر مر م باقی بماند

 ایشان همچخیا  ر مدر  فرایخد تدریجی و گستر ا بد ن اهدان انقالب فرمد ا است: 
یک مرحلق انقوالب  .ب یک امر  فعی نیست؛ یک امر تدریجی استعزیزان ما! انقال

که تغییر نظام سیاسی است،  فعی است؛ اما  ر ردل زمان، انقوالب بایود تحقّوق پیودا 
هوایی کوه عقوب  ایا تحقّق چگدنه است  ایا تحقّق به آن اسوت کوه آن بخش .کخد

هوای جدیود،  ز رااماندا و تحّدل پیدا نکور ا اسوت، تحوّدل پیودا کخود؛ و روز بوه رو
هوای جدیود،  ر چوارچدب و بور پایوق آن  کارهای جدید، فکرهوای جدیود و روش

ها  ر جامعه به وجد  بیاید و پیش برو ، تا آن ملت بتداند با نشاط و با قودرت  ارزش
آیخدۀ بسیار رونخی پویش روی ماسوت کوه بوه  .به سمت هدِن خد ش حرکت کخد

ایران خداهد تدانست به برکت اسالم و نظوام ای که ملت  سمت آن  ر حرکتی ؛ آیخدا
اجتماعی و رفاا ماّ ی  انته باند، و ه  به استقالل کام   سوت   اسالمی، ه  عدالت

 2.ای  ، ما به سمت ایا آیخدا حرکت کر ا از روز اول پیروزی انقالب .یابد
اهودان ای است که از اهدان ابتدایی، آغاز و به   ر واقع اهدان انقالب  ارای گسترا

بر بد ن تحقق اهودان سوخا  ند ؛ و چخانچه از زمان متدسب و سپس نهایی، خت  می
رهبور انقوالب بوا انوارا بوه  .گدیی ، مقاد  رسیدن به اهدان نهایی انقالب است می
 فرماید:  بر بد ن تحقق اهدان نهایی می زمان

بوه رودر  .های اسالمی، یک فرایخد ردالنی و البتوه  نودار اسوت فرایخد تحقّق هدن
قودم  .ها، بسیار ردالنی اسوت ند ؛ اما تحقّق آن نسبی انسان به آن اهدان نز یک می

کوار  .تر و پُرسروصداتر از همه است، ایجا  انقوالب اسوالمی اسوت اّول که پُرهیجان
قدم بعدی، ترتّب نظوام اسوالمی بور انقوالب  .تریا است آسانی نبد ؛ لیکا ایا آسان
قودم  .عمدمی جامعه، اسالمی بشود ؛ کوه ایوا هو  نوداسالمی است، یعخی هخدسق 

 ولت نه بوه معخوای  .ها  ندارتر است و ایجا   ولت اسالمی است بعدی و که از ایا
ما باید به معخوای  .هیئت وزیران؛ یعخی مجمدعق کارگزاران حکدمت؛ یعخی ما و نما
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ز مراح  قبلوی تر ا ایا مشک  .واقعی کلمه،  ر  رون ایا نظامِ اسالمی، اسالمی ندی 
   1.است

ماندگی زیا  ایران از کشودرهای پیشورفته  بری تحقق اهدان، عقب یکی از  الی  زمان
وضعیت سیاسوی، اجتمواعی، فرهخگوی و اقتاوا ی جامعوه  ر  . ر گذنته بد ا است

رییو   .زمان راغدت، با اهدان مدر  نظر انقالب اسالمی فاصله بسویار زیوا   انوت
 ...، بلکه  ر اقتاا ، فرهخو، آمودزش، علو  و تکخدلودیی وتخها  ر سیاست گذنته نه
ها از  ایا مسأله مدجب ندا بد  تا ایا ریی  و ایا کشدر  ر هموق عرصوه .وابسته بد 

کشدرهای پیشرفته بسیار عقب بماند؛ و پر ندن ایا فاصله، به ردر ربیعی بوه زموان 
ای بسیار پس از انقالب ه رغ  تالش  ر حدزۀ علمی و آمدزنی، علی .بسیار نیاز  ار 

های بسیار  ر عرصوق علو  و فخواوری، کشودر موا  برای بهبد  ایا وضعیت و مدفقیت
اگرچوه اموروز  .همچخان از برخی از کشدرهای پیشرفته  ر مدار ی عقب ماندا است

های رند علموی و فخواوری ایوران از بسویاری از   ر آمارهای رسمی جهانی، ناخاه
اما ایوا رنود  2تر است؛ ای پیشرفته و صخعتی نیز بیشکشدرهای جهان، حتی کشدره

   .ها و فاصلق زیا   ر گذنته را به ردر کام  جبران کخد هخدز نتدانسته است کاستی
سواله از  2500از نظر روابب اجتماعی و سیاسی و تعام   ولت و ملت، با یک تاریخ 

خو،، زموان  رو هسوتی  کوه پور نودن ایوا بدبیخی و فاصله میان  ولت و ملت روبوه
ای هسوتی  کوه   ار نظام آمدزنی  ر عرصق فرهخگی میراث .کخد ای را رلب می ردالنی

های اصلی  گرایی از ناخاه خالقیت و پیشرفت  ر آن کمتر مبخا قرار  انت و مدرم
از نظور  .بد ا است که متأسفانه همچخان سایق آن بر سر نظام اسالمی باقی ماندا است

ه  ر مسألق تدسعه، بر اساس ساخت فیزیکی جامعوه و تدجوه اقتاا ی نیز نظام گذنت
تغییور بخیوا یا چخویا سواختاری، بوا تدجوه بوه  .به سط  و ظداهر استدار بد ا است

مشکالت بسیاری که پس از انقالب و  ر ردل جخو تحمیلی به وجود  آمود، بسویار 
بوا  ...دتی وهای مدنی و اجتماعی و عقی رسیدن به آزا ی .بر خداهد بد  مشک  و زمان

 .رلبد ای را می تدجه به متغیرهای بسیاری که  ر آن وجد   ار ، زمان ردالنی
جا حائز اهمیت است، ایوا اسوت کوه نظوام اسوالمی  ر مسویر  بخابرایا آنچه  ر ایا

کخد و اگرچه  ر مقارعی حرکت نظام بوه سودی  رسیدن به اهدان انقالب حرکت می
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گاا متدقف نشدا است و برخوی از اهودان  هیچآن اهدان، کخد بد ا، اما ایا حرکت 
کوه بایود ایوا نکتوه را نیوز  ضما آن .ابتدایی و متدسب را نیز پشت سر گذانته است

مؤکداً یا آور ندی  که هدن نهایی اسوالم و رسویدن بوه جامعوق فاضوله و کامو   ر 
تحقق خداهد یافت و نباید کسی  اعیوق  ای نز یک یا  ور با ظهدر ولی عار آیخدا

تحقق آن نظام عا النق جهانی، یا حتی  ر سط  کشدر ایران را  انته باند و تخها بایود 
تر نودن بوه آن بودانی ؛  خد  را  ر مسیر رسیدن به آن هدن نهایی و هر چه نز یوک

الب را بوه بارها فرمد ند که باید نهایت تالش ما ایا باند تا انقو گدنه که امام همان
و ایا انقالب را به جایی برسانی  که مقدموق ظهودر  1 ست صاحب اصلی آن برسانی 

 2.فراه  ند 

 افزار  ب( فقدان الگو و نرم
تر ید هر نظام و کشدری برای  ستیابی به اهدان و تدسعه  ر ابعوا  مختلوف، بوه  بی

ایوا  .نیواز نیسوت بیافزارهایی نیاز  ار  و نظوام اسوالمی ایوران نیوز از آن  الگد و نرم
افزار و الگد و جز آنچه  ر صدر اسالم و به نک  سا ا و بسیب نک  گرفته بد  و  نرم

وجد  ندانت، به صدرت اجرایوی  ر جهوان اموروز،  ارای سوابقه نبود  و پویش از 
اگرچه امام به عخدان معمار انقوالب و  3.های آن ترسی  نشدا بد  انقالب نیز چارچدب

یت فقیه و نیز رهبری با تدویا و ابالا اصدل نظام اسوالمی، کلیوات با ررح نظریق وال
هوا و الگودی عملوی و جزئوی و  هوا بوه ررح سوازی آن اند، اما پیا ا آن را بیان فرمد ا

مشخ  نیاز  ار ؛ بخابرایا الزم است ایا مدضد  تدسب اندیشومخدان و متخااوان 
سوالمی  ر مسویر  رسوت بوه اندیشیدا، ساخته و کام  ند  تا بر اساس آن انقالب ا

 40افزارهوای آن  ر رودل  ایا الگود و نرم .سدی  ستیابی به اهدان خد  حرکت کخد
تدریج و گاهی به صدرت مقطعی رراحی و اجرا ندا است و توا حود  سال انقالب به

ای نیز مدفق بد ا است؛ اما فراه  آمدن الگدی کام  و جامع تدسعق اقتاا ی  و اندازا
ایا عام  نیوز از عدامو  کخود  .ها به سالیان بسیار نیاز  ار  سازی آن  او فرهخگی و پیا

   .ندن  ستیابی به برخی از اهدان انقالب بد ا است
                                                           

 .209ص، 19؛ ج183، ص16؛ ج385، ص15؛ جصحیفق اماماّل  خمیخی؛ . روح1

 .384، ص8. همان؛ ج2
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 های داخلی ج( ناامنی و درگیری

پس از وقد  انقالب،  ر حالی که برای پیشبر  اهدان انقالب به حضدر هموق اقشوار 
های بسویاری مداجوه  یا کشدر با تدرئوهجامعه و امخیت و نرو  سازندگی نیاز بد ، ا

های بسیاری با نظوام و انقوالب کوه از پویش وجود   ند؛ از جمله مخالفت گروهک
 انتخد یا پس از انقالب به وجد  آمدند و بعضاً بوه جخوو و  رگیوری مسولحانه بوا 

ها مانخود سوازمان مجاهودیا خلوق )مخوافقیا(  انقالب نیز اقدام کر ند که برخی از آن
زنخود؛ ایجوا  غائلوه و  د   ارند و به ایا کشدر و اهدان انقوالب ضوربه میهخدز وج

های موورزی کشوودر، مانخوود غائلووق  نودرش و نوواامخی  ر بسوویاری از نووهرها و اسوتان
بلدچستان، آذربایجان، ترکما صحرا، کر ستان که مدر  اخیر تا سوالیان  رازی ا اموه 

های  و بوا تورور نخاویتیافت و خسارات بسیاری بر ایا کشودر تحمیو  کر نود؛ 
های  بووزرگ نظووام و متخااووان و کارنخاسووان، انقووالب و ملووت مووا را از سوورمایه

ارزنمخدی محروم کر ند که برای تحقق اهدان انقالب از اهمیت بسزایی برخودر ار 
   .بد ند و نقش بسیاری  انتخد

ا ی های ما ی، معخودی، اقتاو ایا مدار  و مدار  مشابه  یگر، مدجب نابد ی سرمایه
تدانسوت  ر جهوت تدسوعق کشودر و تحقوق اهودان  بسیاری ندا است کوه می ...و

 .انقالب به خدمت گرفته ند 

 زدگی د( سیاست
ن، یکی از مدانوع تحقوق مسؤوالبزرگ ندن نقش سیاست  ر اندیشه و عم  و افکار 

ایوا عامو  مدجوب نودا عدامو   .اهدان انقالب  ر ابعا   یگور خود  بود ا اسوت
پیشرفت جامعه و تحقق اهودان آن کمتور مودر  تدجوه قورار  ...گی واقتاا ی، فرهخ

نود  افکوار و  پررنوو نودن نقوش سیاسوت مدجوب می .گیر  یا مغفدل واقع ند 
، بوه کوار ...های متخااان که باید  ر خدمت پیشرفت اقتاا ی و فرهخگی و اندیشه

گروا  گرفته ند ،  ر خدمت اهدان سیاسی و یا حتی استحکام مدقعیت سیاسی یک
ها و راهکارهای اقتاوا ی، اجتمواعی،  ند  ررح همچخیا مدجب می .و حزب  رآید

هوای سیاسوی رورح  برای تحقق اهدان انقوالب کوه افورا   یگور گروا ...فرهخگی و
   .کخخد، نا یدا گرفته ند  می

 ر جامعق ما پس از انقالب، متأسفانه سیاست بویش از حود فربوه نودا و بوه نودعی 
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( قرار گرفتوه اسوت و عودۀ بسویاری از ...در  یگر )اقتاا ، فرهخو وزیربخای تمام ام
کخخد؛  ر حالی که انقوالب پیوامبر، یوک انقوالب   ریچق سیاست به همه چیز نگاا می

و گسترش عدالت  ر تمام ابعوا   1ها فرهخگی و بعثت ایشان برای تکمی  اخالق انسان
تودجهی بوه  ب غفلت، یا ک بد ا است، اما پر اخت بیش از حد به سیاست، مدج 2آن

 .اهدان  یگر انقالب ندا است

 نمسؤوالگری  زدگی و اشرافی هـ( رفاه
اند؛ اموا  ن نظام اسالمی به اندازۀ عدام  ریی  گذنته به ایا آفت آلود ا نشودامسؤوال

بویش و بوا نودت و ضوعف  ر میوان برخوی از  و هایی از ایا آفت، ک  متأسفانه رگه
و رهبری نسبت به آن هشودار  ا ا نودا  بارها  ر کالم امام مدیران نظام راا یافته و

   .است
 فرماید:  رهبر معظ  انقالب می

کخود، نمود   از جمله چیزهایی که روند حرکت به سمت عدالت را  ر جامعه کُخد می
گری  و عیوب  ار ؛ عیوب  انورافی .ن بواالی کشودر اسوتمسوؤوالگری  ر  انرافی

اسوت؛ اموا  ...گری، اسوران و عیب اول انرافی .تر است  ومش از عیب اولش بزرگ
   3کخد؛ سازی می عیب  وم بدتر است و آن ایا است که فرهخو

ن، بلکه تموام مور م بوه مسؤوالتخها  سازی ند ، نه و هخگامی که چخیا چیزی فرهخو
رلبی  خداهی، مدجوب راحوت عودالت عالوا بور تضوعیف .ندند سدی آن کشیدا می

ها را تحم  نخداهخود  ندند، ربعاً سختی ه ایا آفت آلد ا مینی که بمسؤوالند  و  می
ها و  کر ؛  ر حالی که الزمق تحقق اهدان انقالب، تحم  و بر باری  ر برابور سوختی

   .مشکالت است
رلبان و افرا  فاقد صالحیت به ساختار نظوام اسوالمی را  جا باید رخخق فرصت  ر ایا

ها گسوتر ا نبود ؛ اموا  ر  اگرچه ایا رخخه .صدر نیز یا آور ندی ؛ کسانی همچدن بخی
ماندگی انقوالب  ر  سوتیابی  حد و اندازۀ خد  مدجب مشکالتی برای کشدر و عقب

                                                           

1« .َ ْخاَلق 
َمَاْْلَ َمََمَكار 

َتمِّ ُ ْ ُ َْل   .372، ص67؛ ج210، ص16؛ جبحار االندار؛ محمدباقر مجلسی؛ «ُبع 

ل کر ی  تا مر م بوه عودالت ها کتاب و میزان ناز . ما پیامبران خد  را با  الی  رونا فرستا ی  و به آن2

 (.25قیام کخخد )حدید: 
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 لسدزان و متفکوران نظوام اسوالمی از ابتودا خطور چخویا  .به اهدان خد  ندا است
استا  مطهری با یا آوری انقالب مشروره و قدرت گورفتا  .اند عاملی را گدنز  کر ا

رلبان، ایا خطر را از همان ابتدای انقوالب و حتوی پویش از آن یوا آور نودا  صتفر
 1.بد 

 و( سوء مدیریت مدیران
ن نظوام مسؤوالها تدجه ندانتا برخی از  یکی از آن .سد  مدیریت ابعا  مختلفی  ار 

ن نظوام، مسوؤوالبرخوی از  .به مدضدعات و اهدان اه  و مه  انقوالب بود ا اسوت
مووثالً یکووی از  .توور پر اختخوود توور را واگذانووته و بووه مسووائ  فرعی مه های  مدضوود 

مدضدعات مهمی که از اهدان اصلی انقالب نیز بد ا، تدجه و گسوترش عودالت  ر 
ز گی بیان ند یا پور اختا  جامعه بد ا است؛ اما امدری  یگر و مانخد آنچه  ر سیاست

جامعه و مدجب ند از به مدضدعات  یگر یا سختی تالش برای گسترش عدالت  ر 
رهبور انقوالب بوا  .تر سر باز زنخد یا نسبت به آن، اهمال و سستی بدرزنود ایا امر مه 

 فرماید:  انارا به همیا مدضد  می
نما نهوج البالغوه را کوه نگواا  .عدالت از چیزهایی است که نباید آن را فرامدش کر 

ایوا   اعتقا  جوّدی بخودا . ار بیخید  ر سرتاپای نهج البالغه عدالت وجد   کخید، می می
های انقوالب و  های امروز ما  ر عرصق رسویدن بوه هودن است که بسیاری از ناکامی

 2.اعتخایی به عدالت است ا ارۀ مطلدب کشدر، به  لی  ک 

 ـ عوامل خارجی2
تریا مدانع تحقق اهدان انقوالب، عدامو  خوارجی و  تر یدی نیست که یکی از مه 

قالب بد ند و هستخد که  ر ابعا  مختلف  ر رسیدن انقالب بوه  نمخان ایا نظام و ان
اگور  نوما تدرئوه »اند؛ به بیان رهبر انقالب  اهدان انقالب، کارنکخی و تدرئه کر ا

کر ، اگر  نما به رهبری استکبار جهانی و  ر رأسش امریکای پلیود و خبیوث،  نمی
 3.«جام ندا بد کر ، خیلی از ایا کارها ان علیه ایا مملکت فّعالیت نمی

 نمخان خارجی انقوالب بورای جلودگیری از اهودان آن و تدسوعق کشودر  ر ابعوا  
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هوا را  ر تهواج  فرهخگوی، اقتاوا ی و  تریا نمود  آن اند که مه  مختلف تدرئه کر ا
   .تدان  ید جخو تحمیلی می

 الف( تهاجم فرهنگی 
اهدان نظام اسالمی اصالح فرهخو راغدتی به فرهخو اسالم ناب و انقالب، یکی از 

ای و تبلیغوی،  گیری از ابزارهای مختلف رسانه های مختلف و با بهرا است که به نک 
 نومخان بوا تدجوه بوه حجو   .مدر  تهاج   نمخان نظام اسالمی قرار گرفتوه اسوت

ای که  ارند و با استفا ا از کارنخاسوان  ر امودر مختلوف و برپوایی  ای گستر ا رسانه
های  ها و ضوعف ریزی، به نخاسایی آسیب های فکر و برنامه   اتاقها و تشکی کخفرانس

ها برای ضربه ز ن به انقالب و کخود کور ن  مدجد   ر نظام اسالمی پر اختخد و از آن
 .اند قطار انقالب  ر رسیدن به اهدان خد  بهرا گرفته

 ب( تحریم اقتصادی 

رئق  نمخان برای ایجا  موانع  ر استفا ا از ایا ابزار نیز یکی  یگر از ابعا  تهاج  و تد
های جهوانی،  ها و سورمایه ها و  ولت ارتباط با ملت .تحقق اهدان انقالب بد ا است

هوای  تحری  .یکی از ابزارهای مه  پیشرفت و  سوتیابی بوه اهودان اقتاوا ی اسوت
هوای جهوان و  ها و  ا وستد ایران با  یگور کشودرها و ملت اقتاا ی مانع ایا ارتباط

گذاری خارجی ندا و باعث تحمی  نرایب سخت بور نظوام اسوالمی  مایهکاهش سر
ایا مسأله مانع ورو  بسیاری از ابزارها و مودا  مودر  نیواز بورای تدسوعق  .ندا است

ها و  گیووری از سوورمایه تحووری  اقتاووا ی حتووی بوورای بهرا .اقتاووا ی کشوودر اسووت
های علمی کشدرهای  یگر، مانع ایجا  کر ا است؛ و بوه بیوان مقوام معظو   پیشرفت
که ناید بتدانخد وضع اقتاوا ی کشودر  کخخد، برای ایا محاصرۀ اقتاا ی می»رهبری: 

 1.«را خراب و بحرانی کخخد و مر م را  لسر  و از انقالب جدا کخخد

 ج( جنگ تحمیلی 
های انسوانی و  ساله بر ملت ایران، بسیاری از سرمایه 8تهاج  نظامی و تحمی  جخو 

بر اری قورار گیور ،  تدانست برای پیشبر  اهدان انقالب مدر  بهرا اقتاا ی را که می
 گدنه که رهبر انقالب فرمد ند:  از بیا بر  یا به ندت به آن آسیب ز ؛ همان
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ا بر ما تحمی  کر ند، بوه خوارر ایوا بود  کوه موا  یرتور بوه ساله ر اگر جخو هشت
 انخود  استعمار و اسوتکبار می .های عمران بپر ازی  بازسازی کشدر و زندا کر ن زمیخه

ن و گر انخدگان و مدیران  لسدز کشدر بتداند ایرانوی مسؤوالکه اگر ملت ما به کمک 
اجتمواعی و   خودر ار از عودالتآبا  و آزا  بساز  و آحا  جامعه را کواماًل مرفوه و بر

های اسالمی کخد و  ر زیر چتر نریعت مقدسوق اسوالم نگهودار ،  ر آن  سایر ارزش
کوه کسوی توالش  بزرگ و نکدهمخد ما به خد ی خد  و بودون آن  صدرت، انقالب

کخد، به همق کشدرهای اسالمی صا ر خداهود نود و الگودی  یگوران قورار خداهود 
 1.گرفت

های اقتاا ی و انسوانی کشودر را بوه  تخها بسیاری از سرمایه نهساله،  ایا جخو هشت
سال نیوز  30های روانی، اقتاا ی و انسانی آن بعد از  خد  اختااص  ا ، بلکه آسیب

   .کامالً التیام نیافته است
 1100ای  انوت کوه تخهوا خسوارت اقتاوا ی آن  خسارات ایا جخو ابعا  گسوتر ا

ا مقدار خسارت  ر حالی است که بد جق یک سال ای 2.ملیار   الر برآور  ندا است
% آن صرن 20ملیار   الر است که تخها  120ها تخها  ر حدو   کشدر برای همق بخش

اگر آن سرمایق عظی   ر راا عمران و آبا انی و تدسعق کشودر بوه کوار  .ند  عمران می
اهودان  بور  و تحقوق سال عمران و آبا انی کشدر را پیش می 35رفت، نز یک به  می

 .یافت انقالب تا حد بسیار وسیع و گستر ا تحقق می

 گیری نتیجه
ها بد  و بورای تحقوق اهودان واالی انقالب اسالمی ایران،  ر حقیقت انقالب ارزش

های فراوانی صدرت گرفته و بسیاری از آنها نیز محقق ندا اسوت، اموا انقالب تالش
بر بود ن  زموان .تحقوق نیافتوه اسوترو، برخی از اهدان انقالب، به  لی  مدانع پویش

هووای  اخلووی،  افووزار مخاسووب، نوواامخی و  رگیری تحقووق اهوودان، فقوودان الگوود و نرم
ن و سود  مودیریت مودیران، مدانوع مسؤوالگری  ز گی و انرافی ز گی، رفاا سیاست

رونود و مشوکالتی مانخود: تهواج   موی  اخلی تحقق کام  اهدان انقالب بوه نومار
 ی و جخو تحمیلی، مدانوع خوارجی تحقوق اهودان انقوالب فرهخگی، تحری  اقتاا

                                                           

 .28و25؛ صکاندن بحران  ر خلیج فارس. جعفری ولدانی؛ 2
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 منشور اخالق اسالمی انتخابات

 هایعلمیهدفتراموراجتماعیوسیاسیحوزه

«َ ماَال 
واَاْْلَ ََيْأُمُرُكْمََأْنَُتَؤده َِ َالهَّ نَّ لىإ  َاََإ  هوا   هد که امانت خداوند به نما فرمان می1؛... َأْبه 
   «را به صاحبانش بدهید!

َُ ُرؤَتَمنح فال ُحّجَة له عَلی الّلنه: »قا  الباقُ کسی کوه غیور امویا را امویا و  2؛َرِن اْئَىمَن غی
 «.معتمد نمار ، حّجتی بر خدا ندار 

 مقدمه
 ر نظام مقودس جمهودری اسوالمی، جامعیت و  ر آمیختگی اسالمیت و جمهدریت 

بود  کوه بوا تودبیر  اهیانوه رهبور  مر  قرن اخیر، حضرت امام خمیخوی ابتکار بزرگ
، تداومی تدأم با تعالی و تکامو  را ؟دم؟ای امام خامخه یالعظم اّل   تالشأن انقالب، آی عظی 

 . ار  ای پرفروا و تدفیق را پیش رو است و به تدفیق الهی آیخداتاکخدن ناهد بد ا
گیر آن  ر ایا نظام مقدس، گدیای احتورام و  فراوانی برگزاری انتخابات با تخد  چش 

گذاری و نقش بخشیدن حاکمیوت بوه آرا  مور م اسوت؛ نقشوی کوه  ر هموه ارزش
های کالن سیاسوی، اقتاوا ی و اجتمواعی  ر گسوترا فراگیور تموامی نوئدن  ساحت

اسالمی  ر زمیخوه حاکمیوت مر موی ساالری  یخی است و نظام  حاکمیت، تبلدر مر م
   .است گدیی سبقت را از کشدرهای مدعی  مدکراسی ربد ا

های اخالقوی و رعایت ارزش» ر بیانیه گام  وم  ؟دم؟بخابر فرمایشات مقام معظ  رهبری
سواز   می ها، محیب زندگی را حتی با کمبد های ما ی بهشتمعخدی  ر تمامی عرصه

                                                           

 .58. نسا : 1

 .299، ص5؛ جالکافی. محمد با یعقدب کلیخی؛ 2

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره پنجم 1400انتخابات  
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   1«.آفریخد می ما ی، جهخ  و نبد ن آن حتی با برخدر اری

هوای  برگزاری انتخابات  ر چهار  هه گذنته  ر ایران اسالمی گرچه نواهد مدفقیت
هوا، اختالفوات،  ها، چالش چشمگیر بد ا، اما متأسفانه به  الی  گدناگدن  ارای آسیب

هوا  بروز برخدر های غیراخالقی و غیراسالمی و احیاناً مخازعات بود ا کوه غالوب آن
 .است های اخالقی اسالمی انتخابات بد ا ها و بایسته تدجهی به ارزش یمحادل ب

هووای مختلووف زنوودگی بشوور، از توودویا و انتشووار مخشوودرهای اخالقووی  ر عرصووه
مرکوز  .راهکارهای مؤثر ترویج اخالق و نها یخه سازی عم  به مدازیا اخالقی اسوت

پشتیبانی معخدی از نظام های علمیه با تدجه به رسالت اساسی خد   ر مدیریت حدزا
ای اخالقی انتخابات را که برگرفته از فرهخو فواخر اخالقوی ما ا 15اسالمی، مخشدر 

باند با همکواری کلیوه نها هوای حودزوی و اسواتید برجسوته، ارائوه  می اسالم عزیز
 .نماید می

ویژا  ن نها هوا و مؤسسوات بوهمسؤوالی آحا  ملت ایران و بخابرایا بایسته است همه
های مربدط به انتخابات با رعایت مفا  ایوا مخشودر، از سد اسوتفا ا  نومخان  ازمانس

رلب پیشگیری نمد ا و ضما نرکت حداکثری و  قت و ظرافت  ر گزیخش فرصت
آمودزی هموه جداموع  نشوان را بورای  رس و تبلیغ کاندیدای اصل ، انتخاباتی اخالق

   .ایران اسالمی به ثبت رسانی  بشری به ویژا مدعیان  روغیا  مدکراسی،  ر تاریخ
های  خی   ر انتخابات، رهخمد هوای وحیوانی و حیوات ن و گروامسؤوالامید است 

 .های خد  قرار  هخدبخش برگرفته از آیات قرآن کری  را سرلدحه اقدامات و فعالیت
[ -َرْن َنَصَب َنْفَسُه ِللَیاِس ِإَرارا  : »َقاَ  علی

َ
م َْ ْب ََ ْن 

َ
َىْعِلیِم َنْفِسِه َقْبَل َتْعِلنیِم  ]َفَعَلْیِه م ِِ  

ْ
م َْ َفْلَیْب

نا ِِ  
َحن ا

َ
َهنا م ُِ نُم َنْفِسنِه َو ُرَؤد  ِلَساِنِه َو ُرَعل  ِِ ِدَِبِه 

ْ
ِتِه َقْبَل َتَ َُ ِسی ِِ ِدَُبُه 

ْ
ِه َو ْلَیُكْن َتَ ُِ ْجاَلِ  ِرنْن َغْی ْإِ

ِهم ِِ
ِم الَیاِس َو ُرَؤد  ه بوه کوش از آن ید پویوقرار  ا ، باه خد  را رهبر مر م کسی ک 2؛ ُرَعل 

ر ار کوخود، بوا کت یه به گفتار تربکش از آن یگران پر از ، خد  را بساز ، و پی   یتعل
  اسوت یخد سزاوارتر به تعظوک   هد و ا ب یه خد  را تعلکس کرا آن ی   هد، زیتعل

   .امدز ی   هد و ا ب بیگرع را تعلیه  کاز آن 

                                                           

 . بیانیه گام  وم انقالب.1

 .480، ص 73؛ ح  البالغه نهج. محمد با حسیا نریف الرضی؛ 2
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نها هوای حودزوی و نمایخودگان محترمشوان کوه  ر  انی  از همکاری هموه  الزم می
های علمیه  ر تدویا و غخی بخشوی  جلسات متعد  کمیسیدن اجتماعی سیاسی حدزا

گزاری کخی  مانخد:  فتر مقوام معظو  رهبوری  ر قو ، اند سپاس ایا مخشدر سه   انته
 جامعه مدرسیا،  فتر ندرای نگهبان  ر ق ، حدزا علمیوه خوداهران،  فتور تبلیغوات

 .اسالمی،  ا سرای ویژا، وزارت ارالعات و سپاا پاسداران انقالب اسالمی

 های اخالقی سیاسی، اجتماعی، عمومی انتخاباتبخش اول: اصول و ارزش
 ر ایا بخش به اصدل و نکاتی کلیدی و اساسی پر اخته ندا است کوه بوه صودرت 

ظران، نامز هوا، اندرکاران انتخابوات از جملوه، مجریوان، نوا کلی نام  تموامی  سوت
ی رفتواری و عملوی، ند ؛ اما  ر جخبه می مختخبان، انتخاب کخخدگان و اصحاب رسانه

های انتخاباتی، به صدرت اختااصی  ر بخوش  وم مودار   ربارا هریک از ایا  سته
   .الزم بیان خداهد ند

 ـ دین محوری و ارزش گرایی اسالمی1

های  یخی به ردر عمیق بوه و چه اقلیت  ر جامعه  یخی ایران ما، چه اکثریت مسلمان
گرایی انسان را فطرت االهی او معرفی نمود ا  یا گرایش  ارند؛ قرآن کری  رمز  یا

ا»است؛  ََ اَسََعَهْي ىََفَطَرَالنَّ ت 
َالَّ  ِ
ْطَرَ َالهَّ يًفاَف  ََحن  ين 

هد ّ َکَل  ََ ْمََوْج پیامبران ه  ربوق بیوان  1«َفَأق 
َفَبَعنَث فنیِهْم »انود؛ آموداها  های فطری انسوانری آگاهیبرای یا آو مدمخان علیامیر

ِتِه  َُ َُ اَلْیِهْم اْنِبَیاَئهْ ِلَیْسَىْاُدوُهْم ِریثاَق ِفْط هاسوت  ؛ به جهت همیا بیداری فطورت2«ُرُسَلهْ َو َواَت
حاکمیوت  .های الهی هستخدو ارزشها  که ملت ما رالب حاکمیت خدا و تحقق آمدزا

ریزی و قاندن گذاری برای زندگی بشر از تدلود توا مورگ  ر هموه ابعوا   یعخی برنامه
، و تخها کسوی کوه نایسوتگی بورای قاندنگوذاری  ار ، فقوب  ...فر ی و اجتماعی و 
َِ »خداوند است و بس؛  ه

َهّ َل 
اَلّ َاْلُحْكُمَإ  ن  از ایوا روی مور م رعایوت اخوالق  یخوی و  3«إ 

ایوا گورایش بسوتری مخاسوب  .نمارند می عخدیت را ضروریتالش برای حاکمیت م

                                                           

 .30. روم:1

 .43، ص  1؛ خ البالغه نهج. محمد با حسیا نریف الرضی؛ 2

 .57. انعام: 3
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 .تریا افرا  استبرای برگزاری انتخاب الگد و انتخاب متدیا
  ربارا اهمیت ایا ناخ  فرمد ند: ؟دم؟مقام معظ  رهبری

 .(13/04/1383« )رکا اصلی برای یک نمایخدا تدیا است» و
اگور  ر جواع  .ذیر موی کخودبی  یخی و بی تقدایی هرجا باند، انسان را آسویب پو» و

  (24/11/1382« ).حّساس باند، آسیب پذیرع آن بسیار گران تمام خداهد ند

 حضور حداکثری  -2

 :؟دم؟مقام معظ  رهبری
هوای رأی، برگزاری پرنودر انتخابوات و حضودر همگوانی مور م  ر پوای صوخدوق

ی نظوام بویش ی مر م ی امخیت کشدر خداهد بد  زیرا  نمخان از پشتدانه کخخدا تضمیا
 (16/11/1398) .از امکانات تسلیحاتی آن هراس  ارند

بخش آرزوی همه نهیدان تاریخ اسالم  استقرار نظام حاکمیت اسالمی  ر ایران تحقق
و  و ایران اسالمی بلکوه تحقوق بخوش اهودان نهضوت عانودرای اموام حسویا

احکوام اجورا  هموه   ر ایران است، چراکه امکوان مجاهدات همه ائمه معادمیا
کوه ایوا نظوام  اسالمی جز با وجد  یک حاکمیت اسوالمی وجود  نودار  و ازآنجایی

اسالمی  ست  ول استعماری غربی را از غارت سرزمیا اسالمی ایران قطع نمود ا و 
قطع ایا ی آنان را از  یگر کشدرهای اسالمی جهان فراه  می کخود، سوران  های زمیخه

 رصود هرگدنوه تدرئوه و ضوربه بورای استکبار ساکت نخشسته و همچودن گذنوته 
سرنگدنی ایا حکدمت الهی می بانخد  ر ایا نرایب بحرانی تواریخی  فوا  از کیوان 

 نومخان  .بلکه از اوجب واجبات بر همه آحا  ملت اسوت حاکمیت یک فریضه الهی
محابا بوه   هخد، بی تدز انقالب اسالمی هر گاا که احتمال نکست نظام اسالمی را کیخه

 .ها تدرئه آنان  ر ایا چه  سال نشانه آن اسوت بعا  گدناگدن حمله کر ا که  اآن از ا
اما هر وقت که پشتیبانی قدی ملت از حاکمیت را مشاهدا کخخد حمله را به ماولحت 

 .جدیخد های  یگری می خدیش ندانسته و راا
 ها میلیدنی ملت ایران  ر همه انتخابات چهار  هه انقالب همچدن حضودر حضدر  ا 

بهما و روز جهانی قدس مدجی از عزت و اقتدار ایوران 22های  پیمایی بانکدا  ر راا
و پشتدانه قدی مر م جمهدری اسالمی و یأس و ندمیودی  نومخان را  ر پوی  انوته 
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بر ایا اساس است که بزرگ مر  الهی عال  ربوانی و اسودا تقودی و قداسوت  .است
وضود بگیور  و  ی رفتا پای انتخابواتکر  که برا اّل  مشکیخی تاری  می مرحدم آیت

برای انجام ایا فریضه الهی قاد قربت کخید تا رضدان و خشخد ی الهوی را  ر برابور 
 .اّل  بدست آورید سبی  ایا جها  فی

هيَکخد که  ر راستای اجرای فرمان الهوی ) ملت مسلمان ایران افتخار می ْرُبْمَف  َوَدهاو 

ْمرَ 
ْمَََُدهور َوََأْمُرُبْمَو تحقق ) 1(اْْلَ َُ بوا برگوزاری بیشوتریا تعودا  انتخابوات و  2(َبْيهَن

 مشارکت عمدمی مر م ایران  ر انتخابات بیش از همه کشدرهای مودعی  مدکراسوی،
بور ایوا اسواس  .ساالری  یخی را تحقوق بخشویدا اسوت آرمان حاکمیت ملی و مر م

یوز ایوران نایسته است برای نگهداری از ایا مدال جهانی هر یک از آحوا  ملوت عز
عالوا بر نرکت حتمی خدیش سعی  ر تشدیق و مشارکت  ا ن  یگوران و همگوان 

ها و فضواهای  های استکبار جهانی بور نوبکه های مذبدحانه بدق  انته بانخد و تالش
 .مجازی گروهک های ضدانقالب  اخلی و خارجی را نقش بر آب نمایخد

یکی از وظوایف »وجدب نرعی  ار ؛  ،حضدر  ر انتخابات به فرمد ا حضرت امام
هوای  مه  نرعی و عقلی ما برای حفوظ اسوالم و ماوال  کشودر، حضودر  ر حدزا

انتخابیه و رأی  ا ن به نمایخدگان صال  کار ان و مطلوع براوضوا  سیاسوی جهوان و 
 3«.باندها احتیاج  ار ، می سایر چیزهایی که کشدر به آن

بخشیدن به  یگران ماداق  فا   ر برابر حضدر هر یک از همدرخان عزیز و حضدر 
َ»تهاج   نمخان است که مدر  عخایت خدای متعال است آنجا که فرمد :  ه ه َُيح  َِ ه

َالهَّ نَّ إ 
َ ََمْرُصهو   ْمَُبْنيهان  َُ ََّ اََكهَأ ََصفًّ  ِ يه  يََيب  ُهوَنَف  يَنَُيقات  ه 

خودا  وسوت  ار   قوت ی ر حق 4؛ الَّ
انود  ختوه نودا از سوربیی ریی بخایه گدکنه  ر راا او صف  ر صف چخاکسانی را ک

 «.خخدک جها  می
همچخیا حضدر حداکثری از ماا یق مه  بّر و تقودای اجتمواعی اسوت کوه خودای 

                                                           

 .3. آل عمران: 1

 .38. ندری: 2

 .152، ص 18؛ ج ی امام صحیفه؛ . امام خمیخی3

 .4. صف: 4
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ْقوي»متعال امر به آن فرمد ا است؛  ََوَالتَّ رِّ واََعَهيَاْلب 
َُ  ربق بیان عالموه رباربوایی 1« َتعاَو

موان و یا به عبارتی بر ایا بر تقدا و یمبه ایا معخاست که جامعه مسل 2«تعاون بر تقدا»
ا همان صوالح و تقوداع اجتمواعی یخخد، و اکعم  صال  نانی از ترس خدا اجتما  

 .است 

 انتخاب اصلح  -3 

 :؟دم؟مقام معظ  رهبری
ند ، معخوایش ایوا  ندراع نگهبان صالحیت آنها اعالم می ی هآن کسانی که به وسیل 

 ر بیا ایوا کسوانی کوه  .است که ایا از حداق  صالحیت مدر  نیاز برخدر ار است
هاع بواالتر، افورا ع هسوتخد  ر سوط   ندند، افرا ع هسوتخد بوا صوالحیت اعالم می

که  قت کخخود،  هاع انتخابیه ایا است هخر ملت ایران و مر م نهرها و حدزا .تر پاییا
 (12/10/1386) .نگاا کخخد، بشخاسخد اصل  را، بهتریا را انتخاب کخخد

تریا نامز ها، نقش کلیودی  ر سرندنوت آیخودا  قت مر م مؤما  ر انتخاب نایسته
مدیریتی ارنود کشودر و ریاسوت جمهودری و نیوز تودویا قودانیا و رویکر هوای 

علیه و رهبر فرزانه انقالب تعالیاّل  نتأکیدات امام راح  رضدا .نمایخدگان مجلس  ار 
هوای  ارای نواخ  ارزنوی: موؤما، انقالبوی، بوا العالی بر انتخاب نخایتظلهمد

زیسوت سدابق  رخشان  یخی، متخا ، نجا ، رنج فقر و محرومیت چشیدا، سا ا
 گری، مدافع ربقات محروم، ضد استثمار و استکبار، معتقد به تدانمخدیو ضد انرافی

تداند نقشه راا انتخواب نمایخودگان صوال  بورای ملوت  می و خد کفایی  اخلی، ملت
که قرآن کری  معیارهای پیشخها ی یکوی از  ختوران حضورت چخان .عزیز ایران باند

به عخدان کارگزار صال ، همیا عخاصور  را برای انتخاب حضرت مدسی نعیب
َقاَلهْ َ» .کخود موی معرفویها   اری ارزشیت و امانتمسؤولارزنی تدانمخدی بر انجام 

هيُنَ م 
َاْْلَ ُيّ َاْيهَتْأَجْرَلَاْلَقهو  ََخْيهَرََمهن 

َنّ َإ 
ُُ ْر َاْيهَتْأج  ْحَداُبَماََياََأَب   یکوی از آن  و  ختور  3؛إ 

)صفدرا( گفت: ای پدر ایا مر  را )که به نجاعت و امانت آراسته است( به خودمت 

                                                           

 .2. مائدا: 1

 .266، ص5؛ جالمیزان فی تفسیر القرآن سید محمدحسیا رباربایی؛. 2

 .26. قا : 3



 

ت
ابا

تخ
ی ان

الم
اس

ق 
خال

ر ا
شو

من
 

77 

خد  اجیر کا که بهتر کسی که باید به خدمت برگزیخی کسی است که تدانوا و امویا 
 «.باند

که مر م بایود  رصود  نخاسوایی و انتخواب اصول  بانوخد، الزم اسوت توا  البته چخان
خود و انقالبوی موؤما کوه هو  صوالحیت الزم را بورای تاودی های تدانم نخایت

قدم به پیش  تر از  یگران اند های و صال  مخدی نمایخدگان با مدیریت  ارند و ه  تدان
گزاری مر م  نها ا و با ثبت نام خدیش  ر بیا نامز ها آما گی خدیش را برای خدمت

فریب  ر مدضود  کاندیوداتدری اما متأسفانه گاهاً ناهد وقد  افراط و ت .اعالم نمایخد
 انخود اصوال نایسوتگی و تخاو  و  هستی  زیرا بسویاری از کسوانی کوه خود  می

جمهدری یوا نمایخودگی مجلوس نودرای خبرگوان را  تدانمخدی تادی مقام ریاسوت
های ما ی مانخد کسب ثوروت و  نام نمد ا که غالباً محادل انگیزا ندارند اقدام به ثبت

ایشان بایود بدانخود  .بیخی است محادل جهالت و خد بزرگقدرت و نهرت و ندرتاً 
که اگر بر فرض مدر  تأیید مراجع قاندنی قرار گرفته و رأی اکثریت مور م را نیوز بوه 

ها  ر جامعه وجد   ار   تر از آن که تدانمخدتر و نایسته  الیلی به  ست آورند  رحالی
ذاران ثبوت خداهود گ  ر لیست گمراهان و بدعت ربق حدیث نریف امام صا ق

   :ند
الَلِه  ِْ اَعْب َِ َسارح َقاَ  َسِمْعُت مَ ََ ِن  ِْ ُقوُ   َعِن اْلُفَضْیِل  ُعو الَیناَس َو ِفنیِهْم َرنْن ُهنَو   ََ ْْ ََ َج  َُ َرْن َخ

ْعَلُم 
َ
ُ   م ناِف َْ ِنَرامح َفُهَو  ِِ َراَرَة َو َلْیَس  ع  َو َرِن اَدَعی اْإِ ِْ بوا یسوار  فضوی  1؛ِرْیُه َفُهَو َضا ٌّ ُرْبَى

نخیدم فرمد  اگر از میان مر م کسوی بیایود و خوروج کخود و  گفت از امام صا ق
کوه   عدت به ررن خد ش نماید و خد ش را بعخدان ولی امر معرفوی کخود  ر حالی

 ر بیا آنان نخ  اعل  وجد   انته باند ایا نخ  گمراا است و بودعتی ایجوا  
 .کر ا است

ها و ریوف هوای نخبوه  یگور کشودر  که بالعکس  ر بیا حدزویوان و  انشوگاا چخان
های تدانمخد و مخل  و متخا  و مدقری هستخد که اصالً  ر ایا گدنوه  نخایت

گذارند، گرچه با  انتا سدابق مودیریتی مدفوق کشودری  میدان های انتخاباتی پا نمی
نخاسی و محترم که  و زمانصالحیت کام  برای ریاست جمهدری یا مجتهد متداضع 

                                                           

 .350، ص28؛ جوسائ  الشیعةمحمد با حسا حر عاملی؛  .1
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انخاصی به خارر  انوش   ر مجلس خبرگان  ار  و یا آفریخی کام  راتدانمخدی نقش
گذاری  ر مجلس  ارند  رلبی خدیش نایستگی قاندن و تخا  و سالمت و عدالت

هوای اجتمواعی حاصو   هوا و آفت نخایتشوان بوه  رگیری اما به خارر آلد ا نشدن
 ر سور  ر  بینیاور ن و یوا انوتغال بوه خودمت خودمات  انتخابات و یا احتمال رای

ی های پرمشغله کالن انزوا وعزلت را ترجی   ا ا و میدان را برامقایسه با آن مدیریت
های سوخگیا  یتمسؤولگزیخی از غاف  از آنکه عزلت .کخدتر آن آما ا می ورو  ضعیف

الهوی عرضوه  یاجتماعی  ر جامعه اسوالمی  ر اسوالم موذمدم اسوت و سویرا انبیوا
تدانمخدی خدیش بر جامعه و اعالم آموا گی تاودی مودیریت هوای سوخگیا اسوت 

وقتی ناهد بحران اقتاا ی کشاورزی آیخدا کشدر ماور  که حضرت یدسف چخان
 اری و کشواورزی را  خد  با صراحت پیشخها  کر  که وزارت اقتاوا  و خزانوه ،ند
 اری و  انوش و  ژگوی )امانوتو بورای اثبوات لیاقوت خودیش  و وی عهدا بگیور  به

ََعههيمَََعهىََقاَلَاْجَعْهني»تخا ( خد  را بیان کر  و فرمد :  هيََحفهي   َِّ َإ  َاْْلَْرض  ن   1؛ َخةائ 
 اری مملکت مخادب  ار که موا  یدسف به ناا( گفت:  ر ایا صدرت مرا به خزانه

 «. ر حفظ  ارایی و ماارن آن  انا و بایرم

 غیبت و تحقیر، تهمت ،اهانتحفظ احترام و پرهیز از  -4

ْمناََبنهي»ها نها ا  که کرامت را بر سر همه انسان  یا مبیا اسالم عالوا بر ایا َََوََلَقْدََكرَّ
 «.ومحققا ما فرزندان آ م را بسیار گرامی  انتی  2؛آَدَمَ

احترام مسلمان و مؤما را یک واجب تر یدناپذیر  انسته تا جایی که پیوامبر بزرگودار 
تر از حرمت کعبه خانه خدا نمر ا و خطواب بوه کعبوه  اسالم حرمت مؤما را بزرگ

 فرمد ند: 
َُ َرسوُ  الّلِه  یتح  إَلی الَكعَبةِ  َنَظ َِ ِك ِرن  ِِ ِكْ ْ رنا معَظَمنِك ورنا معَظنَم ُحَُرَىنَفقاَ : َرَُحبا 

َم ِرنَن  َُ َْ   وَحن َم ِرینِك واِحن َُ َن الّله َ َتعنالی َحن َْ الّلهِ  ِریِكْ أِلَ َوالّلهِ  إَن الُمؤِرَن معَظُم ُحَُرة  ِعی
ِه َظنَن الَسنوِء  ِِ َظَن  َُ رسودل خودا بوه کعبوه نگواا کور م و 3؛الُمؤِرِن َثالثا: َدَرُه وراَلُه ومن 

                                                           

 .55. یدسف: 1

 .7. اسرا: 2

 .89؛ ص مت نامه پیامبر اعظ کگزیدا ح. محمد محمدی ری نهری ؛ 3
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بزرگی و چه قودر حرموت تود خدا چقدر  خطاب کر  و فرمد  آفریا بر تد ای خانه
   .، سدگخد به خدا که حرمت مؤما از حرمت تد بیشتر استعظی  است

کرامت و بزرگداری ذاتی انسان، هدیه الهی نسبت به ایا مخلدق ویوژا اسوت کوه  ر 
نک  ظاهری، نیروی تعق  و تفکور،  ارا بود ن ارا ا و اختیوار نسوبت بوه پیشورفت 

کراموت انسوانی  ر جوای  .نمد  و بروز یافتوه اسوت ...و خدیش، انتخاب خیر از نر
ههيَآَدَمَ»جووای قوورآن کووری  مانخوود:  ْمَنههاََبن  و ائمووه  و سوویرا پیووامبر اکوورم 1«َوَلَقههْدََكَرّ

آنان که مظهر تام و اکم  کرامت، نرافت و بزرگداری هسوتخد، بوا هموه  بیت اه 
 .گر است گسترا و گدناگدنی آن جلدا

 انود، نسبت به معبد های مشرکان حورام مویمکتبی که حتی سخا زنت و ناسزا را 
ْهٍمَ» َع  َغْير  ََعْدًواَب 

َِ وْاَالّه ََفَيُسبه  ِ َالّه نَُدون  يَنََيْدُعوَنَم  ه 
وْاَالَّ ه کو یسوانکو به )معبود (  2؛َواَلََتُسبه

بوه خداونود  یجه  و  نومخ یز از رویه آنان نکد ییخدانخد ناسزا نگدیر خدا را میغ
   . هد کسی به یک مسلمان اهانت کخد، اجازا نمی«خدیگد یناسزا م

تحقیر یک مسلمان نق  قدل هوای ثابوت نشودا او از گخاهوان  تهمت،  روا، تمسخر،
   .خرتی و آثار نامخاسب  نیایی  ار های آ بزرگی است که عذاب

ْنَ َم  يَنَآَمُنواَاَلََيْسَخْرََقْوم  ه 
اَاَلّ ََ َسهاٍءََياََأُيّ  َ ْنَ َم  َساء   َ ْمََواَلَ َُ ْن واََخْيًراَم 

َُ َقْوٍمََعَسىََأْنََيُكو
ْيهُمَاْلُفُسهوُقَ َسَاال 

ِْ
َب  ْلَقا  

اْْلَ ُفَسُكْمََواَلََتَناَبُةواَب 
َْ ُةواََأ ََواَلََتْهم  َنّ َُ ْن ََخْيًراَم  ََعَسىََأْنََيُكَنّ
َكَُبُمَال  ِ ََوَمْنََلْمََيُتْ ََفُأوَل يَمان  ُموَنََبْعَدَاْث  ال 
هَنَ * َظّ ُبهواََك يهرًاَم  هيَنَآَمُنواَاْجَتن 

اَالَّ ََ ياََأيه
ْمم َ َإ 

نِّ ََبْعَضَالظَّ نَّ َإ 
نِّ اید، نباید مر انوی مور اِن  یگور را اع کسانی که ایمان آور ا 3؛الظَّ

به مسخرا گیرند، ناید آنان نز  خدا از ایخان بهتر بانخد، و نباید زنانی زنواِن  یگور را 
ا فواش گیرند، ناید آنان نز  خدا از ایخان بهتر بانخد، و عیودب یکودیگر ر به مسخرا

یا  کر ن مر م به بدع پوس  .کخیدنهاع بد یا  ها و عخداننسازید و یکدیگر را با لقب
 از ایمان آور ن آنان نارواست، و کسانی که از ایا گخاهان تدبه نکخخد آنوان سوتمکارند

هوا،  ها بپرهیزید، چرا که بعضی گمان سیاری از گمانای کسانی که ایمان آور ید ازب *
   .گخاا است

                                                           

 .70. اسرا : 1

 .108انعام: . 2

 .11-12. حجرات: 3
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َننُه َرنْن »فرماید:  می  ر مذمت نخ  تهمت زنخدا امام رضا 
َ
ی ََلْیُت َعَلنی َنْفِسنی م َفِنن 

نه َِ ْوِلَیاِئی َدَعْوُت الَلَه ِلُیَع  
َ
ْسَخَط َوِلّیا  ِرْن م

َ
کسی که آبوروی کخ  به  ما نفریا می1؛  َفَعَل َذِلَک َو م

تعهد کر م کسی که آبروی مدمخی را بریز ،  ر  نیا به زندگی نکبتوی  .نیعیان را بریز 
َن»گرفتار ند ،  ُِ ِ  ِرَن اْلَخاِس َُ اَن ِفی اْلِْخ َْ  «.؛ و  ر آخرت ه  جزو زیانکاران باند« َو 

رذایو   متأسفانه  ورا انتخابات زمیخه آلد ا ندن برخی نامز ها و ررفدارانشان به ایا
اخالقی وجد   ار  و احیاناً انگیزا ندید ررفداران یک کاندیدا برای حمایوت از وی 
و جدیت برای رای نیاور ن رقیب باعث می ند  که از هر تدان و هخر و ابوزار بورای 
برگر اندن رای مر م از رقبا استفا ا کخخد، بر ایا اساس ممکا است مبلغان یک سوتا  

ب خبر و غیب جدیی از زندگی نخاوی و خواندا گی و انتخاباتی به تجسس و کس
گذنته رقیب )تجسس( و بازگد کر ن عیدب واقعی رقیب  ر غیاب وی نز   یگوران 

ها و انتقا اتی که از رریق نایعات مطلع نودا و خوالن  )غیبت( و بازگد کر ن عیب
و گزارش کلمات و رفتار ثابت نشدا و مشوکدم  ر بویا مور م  واقع است )تهمت(

دل بدون عل ( و مسخرا کر ن تحقیر کر ن و حتی نخایت و کدچک نشان  ا ن )ق
نخایت رقیب نز  مر م )استهزا ( و احیاناً به کار بور ن کلموات زنوت و ناسوزا و 

ا بانه و فحانی )سّب( بپر ازند که همه ایا رذای  اخالقی  ر جوای جوای آیوات  بی
 .قرآن کری  صریحاً مخع و تحری  ندا است

 هود و بوا  نه گاهی همیا انتباهات  ر مخاظرات تلدیزیدنی کاندیوداها رخ میمتأسفا 
ارتکاب ایا گخاهان و رذای  اخالقی جد آرام جامعه را  چوار چوالش کور ا و احیانواً 

 .ندند ها و ز وخدر ها و کشتار و ناامخی می مدجب  رگیری
یغات انتخاباتی بوا فعاالن  ر عرصه تبل بر ایا اساس، نایسته است تمامی کاندیداها و

بازخدانی  ستدرات اخالقی اسالم عزیز، آخرت خد  را به  نیای  یگران نفرونوخد و 
وگدهوای  وسوتانه و عالمانوه سیاسوی، از  های مشورو  و گفت گیری از نویدابا بهرا

گخاهان پُرزیان زبانی پرهیز نمایخد و گدش جانشان ندای آسمانی قورآن را بشوخد  کوه 
ْمَ...» َالَسّ َنّ َإ  ُِ َكََكاَنََعْن  ِ َُأوَل

  2«مسؤوالَعََواْلَبَصَرََواْلُفَؤاَدَُكُلّ
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از نمایخدگان متدقع است که مراعوات »فرماید:  می  ر ایا زمیخه حضرت امام خمیخی
تور بوه حقیقوت  آ اب اسالمی  ر محاورات بشد ؛ که ایا امر آقایان را بهتور و آسوان

 1.«رساند می
 فرماید: می  ر ایا رابطه ؟دم؟رهبر معظ  انقالب

ع مسائ  مهو  رعایت تقدا و اخالق و ا ب اسالمی  ر گفتگدها و مباحثات، از جمله
نمایخدگان عزیز باید تدجوه کخخود کوه  .و قاب  تدجه نمایخدگان و مجلس محترم است

اع بور  هر کار و گفتار آنان،  ر جامعه مخعکس می ند  و تأثیر سیاسی و اخالقی ویژا
 (7/03/1371) .در می گذار فضاع کش

 فرماید: می  ربارا پرهیز از سخخان مخرب حضرت امام خمیخی
ها مدجب تأسف بسیار و تأثر است؛ و چه بسا که اهانوت بوه یوک  گاهی بعضی نطق

کخود؛ و   ار موی هوا را لکوه کشاند و حیثیات انسان مسلمان و مؤما را به حد اعلی می
کخود  آورع موی گدنه و کخار اع  از صحی  و فاسد جمعگاهی ارقام و اقالم بسیار از 

 2.کخد و با آبروع  ولت و انخاص، بلکه مجلس بازع می

 روش تبلیغات اثباتی به جای سلبی و تخریب یکدیگر -5

نامز های محترم برای اثبات نایستگی و برتری خدیش بهتور اسوت بجوای تخقوی  
رتر خدیش اکتفوا  کخخود؛ زیورا اسولدب های بو ررح برنامهها  رقبا  به بیان تدانمخدی

هوای سوابق نوخ  را ها و مدفقیوت تدانمخودی اثباتی تبلیغاتی  ر آور گاا انتخابات،
ساز  و از ررفی  یگور  می نمد ا و رأی  هخدگان را به انتخاب اصل  رهخمدن  نفان

استفا ا از هر گدنه ابزار ظالمانه برای رسیدن به پیروزی  ر نهایت مدجب نکست و 
 ر اوائو  حکدموت امیرالموؤمخیا  .سرافکخدگی  ر برابر مر م و خودای متعوال اسوت

و ایوا متخفوذیا  وآمدند که آقا نما ایا افرا ی که تد جامعوه هسوتخد  ایعدا علی
المال به ایخها بدا، مخالفت  ی ایخها را بکا و سه  بیشتری از بیت یک مقداری مالحظه

َُ »لب کا! حضرت فرمد : ایخها را مدجب نشد و  لهایشان را ج ْطُلَب الَیْصن
َ
ْن م

َ
ي م ون  ُُ ُر

ْ
 َتَ

َ
م

یُت َعَلْیِه  اْلَجْوِر ِفیَمْن ُول  ه بر آنوان کسانی کر ن  ر حق کد تا با ست  یخک ا به ما امر مییآ ؛ِِ
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َم َنْجم  »   یروزع بجدیدمت  ارم، پکح
َ
ُ  َو َرا م َُ َسِمی ِه َرا َسَم ِِ ُطوُر 

َ
؛ ِفي الَسنَماِء َنْجمنا  َو الَلِه َي م

ت کورو ، و سوتارا بوه  نبوال سوتارا حر د و موییوآ به خدا سدگخد تا نب و روز می
 1«.زن  ارع نمیکا یخد،  ست به چخک می

کارهوای پیشوخها ی تودان بوه بیوان راا می آری  ر جلسات مخاظرا و گفتمان انتخاباتی
های خود   تخاای ها و خدیش برای ح  معضالت کخدنی کشدر ومعرفی تدانمخدی

تریا مخاظرا و ماداق صحی  جودال و سدابق مدیریتی و خدمتی خدیش که اخالقی
   .احسا است

ن مسوؤوالن قاندنی برگزاری انتخابات و وزارت کشدر و صداوسیما و مسؤوالالبته بر 
ها و محتودای  ها الزم است نظارت و  قت کامو  بور رونود و سوخخرانی  یگر رسانه

کید هر سخخران  ر هخگام مداجه نودن أ نخد و ضما تدجیه اولیه ومخاظرات  انته با
با یک سخا خارج از ایا ضابطه اخالق اسالمی سخا او و میکروفخش را قطع کر ا 
تا  رس عبرتی برای  یگران گشته و جامعه را به خارر ضعف مدیریت رسانه  چوار 

 .مشکالت نخماید
 فرماید: می  ر ایا رابطه ؟دم؟رهبر معظ  انقالب

ع مسائ  مهو  رعایت تقدا و اخالق و ا ب اسالمی  ر گفتگدها و مباحثات، از جمله
نمایخدگان عزیز باید تدجوه کخخود کوه  .و قاب  تدجه نمایخدگان و مجلس محترم است
اع بور ند  و تأثیر سیاسی و اخالقی ویژا هر کار و گفتار آنان،  ر جامعه مخعکس می

 (7/03/1371) .گذار  فضاع کشدر می

 مداری در همه مراحل انتخاباتقانون -6

 .قاندن اساسی جمهدری اسالمی ایران، میثاق ملی و نرعی ملوت عزیوز ایوران اسوت
تسلی  بود ن  ر برابور قواندن  ر هموه مراحو  انتخابوات، اعو  از تأییود صوالحیت 

ز های انتخابواتی، پوذیرش مختخوب اکثریوت و پرهیوکخخدگان، فعالیت تبلیغات نام ثبت
ها از مخالفت و جدسازی علیه مختخبویا، نشوان  نامز های غیر مختخب و هدا اران آن

از آنجوا کوه قواندن اساسوی جمهودری  .فرهخو باالی اسالمی جامعه انقالبی ماسوت
اسالمی ایران به تأیید ولی فقیه رسیدا و مشروعیت  یخی پیدا کر ا، الزم اسوت هموه 
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زیرا تخهوا  .تسلی  بانخد و ظرنخ  آنان باندگرچه خالن نو مؤمخان  ر برابر قاندن 
راا ثبات و امخیت یک جامعه و نظام، تبعیت عمودمی از قواندن بود ا و مقدلوه آزا ی 

میدان را برای نقض همه قدانیا تدسب افرا  ناراضی باز خداهد ها  گریزی اقلیتقاندن
اسواس اختیوار  قرآن کری  بر ایا .کر  و عام  فروپانی اعتبار همه قدانیا خداهد ند

قدانیا و تامیمات اتخاذ ندا خدا و رسودلش  اعمال نظر نخای مؤمخان را  ر برابر
َيَرُ َ» .سلب کر ا است ُمَاْلخ  َُ ََأْمًراََأْنََيُكوَنََل ُِ ََوَرُيوُل ُِ َذاََقَضىَالَهّ َنٍةَإ  ٍنََواَلَُمْؤم  ُمْؤم  َوَماََكاَنَل 

ََوَرُيَ َِ َالَهّ ْمََوَمْنََيْعص  ب  ْنََأْمر  يًنام  ََضاَلاًلَُمب  ََفَقْدََضَلّ ُِ و هویچ مور  و زن موؤمخی را  ر  1؛وَل
کاری که خدا و رسدل حک  کخخد ارا ا و اختیواری نیسوت )کوه رأی خالفوی اظهوار 
نمایخد( و هر کس نافرمانی خدا و رسدل او کخود  انسوته بوه گمراهوی سوختی افتوا ا 

زا  کور ا خود  توزویج کور  و اش را به زید، غالم آ )پیغمبر زیخب  ختر عمه .«است
ایا آیوه نوازل نود و  .زیخب گفت: ما از انران قریش  غالمی را به ندهری نپذیرم

 (.پذیرفت
 فرماید: می  ر ایا زمیخه ؟دم؟رهبر فرزانه انقالب

کسانی که ایا قاندن اساسی و ایا ملت و کارها و نعارها و راا و اهودافش را قبودل »
 (19/10/1382« ).بیایخدندارند، نباید به مجلس 

 تبعیت کامل از دستورات رهبری  -7

 .های بزرگ الهی به ملت ایران، تحقق و حاکمیت والیوت فقیوه اسوتیکی از نعمت
نعمتی که نیعیان و ک  امت اسالمی بیش از هزار سال آرزوی آن را  انتخد، چرا کوه 

 .اسوتها    آسویبالشرایب، عام  مادنیت جامعوه و نظوام از انوداانران فقیه جامع
ما به هموه ملوت، بوه هموه قودای انتظوامی، ارمیخوان »فرمد :  که امام خمیخیچخان
 ه  که امر  ولت اسالمی، اگر با نظارت فقیه و والیت فقیه باند، آسیبی بور ایوا  می

نایسته است ملت مؤما و انقالبی  ر مداجهه بوا آرا  و  2«.مملکت نخداهد وار  ند
یاسی  ر جریان عظی  انتخابات، رهخمد های ولی فقیه و رهبر رویکر های متفاوت س

فرزانه را معیار سخجش راا صحی  قرار  ا ا و به فرمان خداونود  ر قورآن نسوبت بوه 
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 تبعیت از ولی امر عم  نمایخد که فرمد : 
ْمَ يَاْْلَ ُيوَلََوُأول  يُعواَالَرّ ََوَأط  َِ

يُعواَالَهّ يَنَآَمُنواََأط  ه 
اَاَلّ ََ يََدهيٍْءََياََأُيّ ْعُتْمَف 

ََ ْنََتَنا ْنُكْمََفإ  َم  ر 
ََوَأْحَسهُنََتهْأو َ َكََخْيهر  ََذل  ر  َاْلْخ  ََواْلَيْوم   ِ

الَهّ ُنوَنَب  ْنَُكْنُتْمَُتْؤم  َإ  ُيول  ََوالَرّ  ِ
َلىَالَهّ َإ 

ُُ و  1؛يالًََفُرُدّ
ای اه  ایمان، فرمان خدا و رسدل و فرمانداران )از ررن خدا و رسدل( کوه از خود  
نما هستخد اراعت کخید، پس اگر  ر چیزی کار به نزا  کشد آن را بوه حکو  خودا و 

ایوا کوار بورای نوما بهتور و  .رسدل بازگر انید اگر به خدا و روز قیامت ایمان  ارید
 .تر خداهد بد  عاقبت خدش

لزوم تبعیت از ولی فقیه یعخی ایخکه جاهایی که ولی فقیوه جامعوه تشوخی   اعتقا  به
 هد که ما تشخی   یگوری  ارم، تعبودا تبعیوت کوخ  و بگودی  او بهتور از موا  می
کر ند و حضورت را  برخی نیعه بد ند و همراهی می فهمد؛  ر زمان امام علی می

کر نود، عبوداّل  بوا نموی وست  انتخد، اما جایی که خالن عقیدا آنان بود ، عمو  
نخاس و عالقمخد بوه  یک نخای  انشمخد اسالم عباس پسرعمدی حضرت علی

کور  و  ر مسوائ  اظهوار نظور  ا ا و  گاهی با حضرت بحث میحضرت بد  وی گه
کر  حضرت با یک  ستدر و قاندن کلی تکلیوف او و  احیاناً نظر حضرت را قبدل نمی

 و به وی فرمد ند:   یگران را برای همیشه رونا کر ند
َُ َعَلنيَ َو  َوقا  ْن ُتِّنی

َ
ُه: َلنَک م ََ َواِفْ  َرمْ َُ َشاَر ِإَلْیِه ِفي َشيْءح َلْم 

َ
ْْ م ِن اْلَعَباِس َو َق ِْ ِْ الَلِه  ِلَعْب

ِطْعیي
َ
َرىْ َفِنْن َعَصْیُىَک َفَ

َ
ه  ا ا بود  و مدافوق کی یبه عبداّل  با عباس  ر مدر  رأ 2؛م

موا  ر آن موی  .ان نهوییوه رأع خد  را با ما  ر مکبر تد است  نظرش نبد ، فرمد :
 .خیکد تد از رأع ما اراعت یرفت ، باینگرم، اگر نپذ

نشویا کر نود؛  ر  را به صل  مجبدر کر ند، حضورت را خانوه  ر جایی امام علی
ه  همراا ایشان و نیعه بد ند اموا  ر جوایی صول  را تحمیو   جریان امام حسا

   .ای بد ند که مخکر تبعیت از امام معادم  ر عم  بد ندآنها نیعه .کر ند
 :گدنه افرا  ایمان قلبی الزم ندارندخدر  که ایا خداوند  ر قران کری  قس  می

ْمََحَرَجاًَ  َ ُفس 
َْ ىََأ ُدوْاَف  َاَلَيج 

ْمَُممَّ َُ َيماََدَجَرََبْيَن ُموَکَف 
ىَُيَحكِّ ُنوَنََحتَّ َکَاَلُيْؤم  اَََفاَلََوَربِّ مَّ مِّ
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يماًَ ُموْاََتْسه 
نه چخیا است؛ به پرو گارت سودگخد، کوه ایموان )واقعوی(  1؛َقَضْيَ ََوُيَسهِّ

هاع خد ، تود را  اور قورار  هخود، و  آورند مگر زمانی که  ر مشاجرات و نزا    نمی
گدنه احساس نواراحتی از قضواوت تود ندانوته بانوخد )و  ر برابور   ر  ل خد  هیچ
 . تسلی  بانخد اورع تد( کامالً 

پشوتیبان »التزام عملی به والیت فقیه یک اص  است چخانچوه اموام عزیزموان فرمود : 
 «.والیت فقیه بانید تا به مملکت نما آسیبی نرسد

 حفظ وحدت ملی در گرو احترام متقابل -8

آمیز موذهبی و قودمی، حفظ وحدت اسالمی و انسجام ملی، پرهیز از نعارهای تفرقه
ختا هموه نامز هوای تاییود صوالحیت نودا نظوام، احتورام بوه آرا  به رسمیت نوخا

که های جامعه رنید است، چخانهای جامعه به نامز های گدناگدن یکی از نشانه ریف
هوای ای و توخشبرچسب ز ن به یکدیگر مدجوب جخوو تبلیغواتی و تخواز  رسوانه

سرمایه جامعوه اجتماعی است که به قدل قرآن کری  مستلزم هدر رفتا تدان و عمر و 
يُحُكْمَ»است  ُعواََفَتْفَشُهواََوَتْهَبَ َر 

ََ  .و باید به ندت از آن پرهیز کر  2«َواَلََتَنا
 هخد که اگر مسلمانان  سوت  می چخیا هشدارخطر تفرقه را ایا امیرالمدمخیا علی

های  رندا جهانی آنها را خداهخد  ریود:  از اتحا  بر انته و از ه  گسسته ندند گرگ
َن »

َ
َمنا م َْ َقَةْ َفِنَن الَِّاَذ ِرَن الَیناِس ِللَِّنْیَطاِن  ُْ ْم َو اْلُف ُْ ا ََ َْ الَلِه َرَع اْلَجَماَعِةْ َو ِإ ََ  الَِّناَذ ِرنَن اْلَمنَیِم َفِنَن 

ْئِب   ست خدا بر سر جماعت است، از تفرقه بپرهیزید، زیرا نخ  تکرو، نکار  3؛ِلل  
چه از جامعه موؤما آن .«فخد تکرو، رعمه گرگ استگدنه که گدسنیطان است همان

رو  پرهیز از تشدید اختالفات موذهبی و قودمی و حزبوی و  می و انقالبی ایران انتظار
کید بر وحدت و همودلی و همکواری سوتا های تبلیغواتی نامز هوای أجخاحی و نیز ت

انتظوارات  الگد و اسالمی است که یکوی از گدناگدن با یکدیگر  ر برگزاری انتخاباتی
هوای اسوالمی و انقالبوی جوان ارواح پام نهیدان است کوه بورای حاکمیوت ارزش

   .خدیش را تقدی  نمد ند

                                                           

 .65. نسا : 1

 . 46. انفال: 2

 .31؛ ص البالغه نهج . محمد با حسیا نریف الرضی؛3
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  ر همیا رابطه خطاب به نمایخدگان مجلس فرمد ند:  ؟دم؟مقام معظ  رهبری
هواع هر گفتار و کر ارع  ر مجلس که بوه فرسوایش نظوام و بور افوروختا چوالش

لی را سست و  نما را بوه نفودذ  ر صوفدن ملوت و جخاحی بیخجامد؛ همبستگی م
ن امیدوار کخد؛ مر م را از کارگشائی نمایخدگان خود  ندمیود و  ر راسوتگدئی مسؤوال

 .ع نمایخودگی اسوتآنان به تر ید افکخود؛ بوی گموان  ر سومتی مخوالف بوا وظیفوه
(6/03/1383) 

 نماییحفظ اقتدار و اسرار نظام و پرهیز از سیاه -9

اقتدار نظام اسالمی  ر  اخ  و عرصه بویا الملو  و صویانت از اسورار حفظ سیمای 
که مخجور بوه القوا  ناکارآمودی نظوام و ها   رونی نظام و پرهیز از بزرگ نمائی کاستی

های مه  قاب  تدجه  ر تبلیغات انتخاباتی است؛ زیورا یأس مر م می ند  از ضرورت
گذنوته جهوت تحقیور و عودم هوای  کید بر ناکامی  ولت و مجلس و  سوتگااأگاا ت

نود   های نظام اسوالمی موینمایی کاستینمایی و بزرگمدجب سیاا نایستگی رقیب
لدحوانی کوه بوه که یکی از ترفخدهای  نمخان اسالم بد ا تا قشرهای متدسب و سوا ا

بر رفاا زندگی خدیش ترسیدا و از مداضع اسالمی و انقالبوی ها  مجر  نخیدن ناکامی
گدنه نرایب بحرانی الزم است سخخرانان و ماولحان و  ر ایا .دخدیش  ست بر ارن

ل نامز ها، قدت قلب به جامعه  ا ا و اقتدار نظام اسوالمی متکوی بوه ارا ا ذات الیوزا
 الهی را به مر م گدنز  نمایخد؛

َاْلَجَ ََظَنّ ََغْيَرَاْلَحق ّ  ِ
الَهّ وَنَب 

ْمََيُظُنّ َُ ُفُس َْ ْمََأ َُ ْت ََقْدََأَبَمّ َفة  هَنََوَطائ  ََيُقوُلوَنََبهْلََلَنهاَم  ة  َيّ ه  اب 
 َِ
َهّ َل  ُِ

ْمَرَُكَهّ َاْْلَ َنّ ْنََديٍْءَُقْلَإ  َم  ْمر 
َََْاْْلَ يََأ ْمََمهاَاَلَُيْبهُدوَنََلهَكَُيْخُفوَنَف   َ ه و از روی  1؛ُفس 

گفتخد: آیا ممکوا اسوت موا را  بر ند )از روی انکار( می نا انی به خدا گمان ناحق می
)مخافقوان از  .: تخها خداست که بر عال  هستی فرمانرواسوتقدرتی به  ست آید  بگد

 ارنود، )بوا  پرورند با تد اظهوار نمی ترس مؤمخان( خیاالت بار  خد  را که  ر  ل می
خودر ی ( و  ر ایخجوا  گدیخد: اگر ما را قدرت و پیروزی بد  )نکسوت نمی خد ( می
 .ندی  کشته نمی

 فرماید: می  ر ایا زمخیه ؟دم؟رهبر فرزانه انقالب

                                                           

 .154. آل عمران: 1
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ع ایا ملت عزیز است، باید عّزت ایا ملت را حفظ ع مجلس، چدن نمایخدانمایخدا»
 (8/03/1374«) .کخد

 حق محوری و رعایت انصاف و عدالت  -10

و  هود کوه عودالت را  ر تموام امودر  می ی افرا  با ایمان  ستدرخدای متعال به همه
يَنَ»رعایت نمایخد:  و گرچه به ظاهر به ضرر خدیش یا بستگان مخجر ند  هه 

هاَاَلّ ََ َيهاََأُيّ
يَنَ ْقهَرب 

ََواْْلَ هَدْين  َاْلَوال  هُكْمََأو  ُفس 
َْ ََوَلْوََعَههىََأ  ِ

َهّ َداَءَل  ََ َُد ْسط  اْلق  يَنَب  ام 
واََقَوّ َُ ای اهو   1؛آَمُنواَُكو

ایمان، نگهدار عدالت بانید و برای خدا گداهی  هید هر چخد بر ضرر خد  یا پودر و 
 هید( اگر فقیر باند یوا غخوی،  ، )برای هر کس نها ت می«ن نما باندما ر و خدیشا

خدا به )رعایت حقدق( آنها اولی است، پس نما ) ر حک  و نها ت( پیروی هودای 
و اگور زبوان را ) ر نوها ت بوه نفوع خود (  .نفس نکخید تا مبا ا عدالت نگاا ندارید

 .کخید آگاا است بگر انید یا )از بیان حق( خد  اری کخید خدا به هر چه
ََماِن   ِرْن   ِإَن »فرماید:  می ی ایا مه  ر بارا امام صا ق ْن   َحِقیَقِة اْإِ

َ
َُ اْلَحنَ    م ََ   ُتْؤِث َُ َو ِإْن َضن

ُجوَز َرْیِطُقنَك ِعْلَمنك ََ ْن َي 
َ
و آثوار ایموان حقیقوی آن ها  از نشوانه 2 ؛َعَلی اْلَباِطِل َو ِإْن َنَفَعَك َو م

ر چه به زیان نما باند بپذیرید و بارو  را گرچوه بوه سود  نوما است که حق را گ
اجرای صحی  و  قیق عدالت و اناوان مبتخوی بور قواندن انتخابوات  «.باند، نپذیرید

ن ارجمخود نسوبت بوه میودان  ا ن و حمایوت از تبلیغوات انتخابواتی مسؤوالتدسب 
بور اثور حوب و های قاندنی نامز های گدناگدن، همچخیا پرهیز از تبعیض  ر حمایت

ُلوا»بغض با افرا ، یک وظیفه قرآنی است؛  ََتْعد 
ُكْمََدَنآُنََقْوٍمََعَهىََأاَلّ َمَنّ ای اهو   3؛َواَلََيْجر 

، و «ایمان، برای خدا پایدار و استدار بد ا و به عدالت و راستی و  رستی گوداا بانوید
ن روید، عدالت کخیود البته نما را نباید عداوت گروهی بر آن  ار  که از راا عدل بیرو

که به تقدا نز یکتر )از هر عم ( است، و از خدا بترسید، کوه البتوه خودا بوه هور چوه 
کاسته و فضای عمودمی ها  و نایعه پراکخی ها تداند از حانیه که می .کخید آگاا است می

های واهوی را از  سوت افورا   و نظ  و امخیت جامعوه را سوال  نگواا  انوته و بهانوه
                                                           

 .135. نسا : 1

 .205، ص1، جالمحاسا. احمد با محمد با خالد برقی؛ 2

 .8. مائدا: 3
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ویوژا رو از کارگزاران محترم انتخابات و صودا و سویما و بوه  گیر ؛ از ایاساز ب بحران
رو  تا با انجام وظایف بر مخاط قواندن و رعایوت  های جمعی انتظار میاصحاب رسانه

ررفی که تکلیفی نرعی است، زمیخه هرگدنه تخش و ابهام را  ر کلیه مراحو   اص  بی
مبلغان ستا  های انمتخاباتی باید با اعتوران  چخانکه کاندیداها و .انتخابات محد نمایخد

اناوافان  به کماالت واقعی رقبا اناان و عدالت را اجرا نمد ا و خد  را  ر لیست بی
 .و ظلمه قرار ندهخد
 فرمایخد: می محدری ربارا اهمیت عدالت و حق ؟دم؟مقام معظ  رهبری

اسوالمی بود ا عدالت، نعار اصلی وهدن بزرگ انقالب اسالمی ونظوام جمهودرع »
 (12/05/1384) .«وهست

 وفای به عهد و امانت داری  -11

های انتخاباتی خد ، با  ر نظر  انوتا  قدر با تدبر  ر نطقی گراننامز های تأیید ندا
های انتخابواتی و پرهیوز  نان، نسبت به اجرایی بد ن وعداهایوفای به عهد  ر وعدا

خوداری  رانوت گریوزی و مسوتلزم عودالت از اختیار یا از وعدا های ناممکا و خارج
یت، بوا تموام مسوؤولعخایت الزم را بذل نمد ا و  ر صدرت پیروزی  ر ایا آزمدن پر

تدان بر عهد خد  با مر م مبخی بر قاندنگرائی اسالمی و عودالت ورزی پایودار بانوخد 
َدََكاَنَ»که  َْ َاْلَع َنّ  ر قیامت( از عهود همه به عهد خد  باید وفا کخید که البته )1« مسؤوالإ 

 .و پیمان سؤال خداهد ند
َدِ  »بارا فرمد :  ر ایا امام صا ق َُ َ  شنیطانح ِرنن َرن

َ
نه رنَ ِِ َل اِلیُس  َْ ُتِمَن َعلي َاراَنةح َو ُْ َرِن ا

هِلكوهْ اّي َرن َعَصَمُه اللنهُ  َُ َوسِوسوا و  َُ را بوه عهودا  یاموانت یهر گواا کسو 2؛َاعواِنِه ِلُیِضّلوُه و 
را اغودا و  یگموار  توا آنچخوان و یطان سرکش خد  را بر او میس صد نیگرفت، ابل

گر  ، مگر آن کس کوه خودا او را  یاش مخته یبخت وسدسه کخخد تا به نقاوت و نگدن
  «.ت بخشدیحفظ و مادن

هوای مهو   اری را یکوی از نواخ امانوت بر همیا اساس حضرت امام خمیخوی
 نماید: می نمایخدگان مجلس معرفی

                                                           

 .34. اسرا : 1

 .242؛ ص اإلختااص. محمد با محمد مفید؛ 2
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صی که امیا هستخد، انخاصی که معرون است پیششان به امانت، بوه  یانوت، انخا»
 1«.به خدمت به مر م، آنها را تعییا کخخد

 تبلیغات سالم و پرهیز از اسراف و سوء استفاده از امکانات دولتی -12

های گوزان هموراا بوا  استفا ا از نگر های نانایست تبلیغاتی غربی و صرن هزیخوه
ای جلب آرا  مر م، نایسته نامز های صال  نظام اسالمی و کسانی اسران و تبذیر بر
های ایا نظام را بپذیرند، نیست؛ چرا که جلوب آرا  مور م یتمسؤولکه تامی   ارند 

قیموت و های فراوان و تبلیغات گرانبا استفا ا از ابزار پدل و پذیرایی و بخرها و عکس
ْخهَواَنَ»نیطانی است؛  های تبلیغاتی و اسران و تبذیر، رونیکاروان واَإ 

َُ يَنََكها ر 
ّ
َاْلُمَبه  َنّ إ 

َ ين  َياط 
، و نویطان اسوت کوه سوخت «هایخود که مبّذران و مسرفان برا ران نیطان 2؛الَشّ

اموام  .بانود می کفران )نعمت( پرور گار خد  کر  و اسران مدر  مذمت بزرگان  یا
ُا   »  :  فرمد  علی ُْ َرثن ُف َرثوا   و الَقص َُ   اسران مدجب هالکت است و میانه روی   3؛الَس

 از ایا جهت، نامز های گرامی با مدیریت مقتدرانوه هودا اران، « مایق زیا  ندن ثروت
پاسوخ نسوبت بوه چرایوی و  های بی های مذکدر پیشگیری نمایخد توا پرسوش از پدیدا

 .  چگدنگی ایا رویدا های غیراخالقی، مدجب فاصله فراوان بیا مر م و آنوان نگور
و نفودذ هوا  عالوا بر ایخکه سد  اسوتفا ا از امکانوات  ولتوی و بیوت الموال و ظرفیت

های حکدمتی برای تبلیغات نخای مشرو  نبد ا و به ندت باید از آن پرهیوز  پست
 .ند 

 فرماید: می  ر ایا زمیخه ؟دم؟مقام معظ  رهبری
ل  ر امدر نخاوی و سا ا زیستی و پرهیز از اسران و پرهیز از هزیخه کر ن بیت الما

تورویج فرهخوو  .غیر ضرورع، نرط الزم براع حفظ پیدند حقیقوی بوا مور م اسوت

ع مور م،  ور ع خارجی از کیسوهگرع و تجّم  و سفرهاع پرهزیخه و بیهد ا انرافی

 .(6/03/1383از نأن نمایخدگی و عام  گسیخته ندن پیدند نمایخدا با مر م است )

                                                           

 .525، ص 10؛ صحیفه امام؛ ج . امام خمیخی1

 .27. اسرا : 2

 .379، ص 66؛ ج بحار اعندار؛  . محمدباقر با محمد تقی مجلسی3
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 حفظ هشیاری در برابر سوء استفاده دشمنان انقالب اسالمی  -13
بوه بهانوه وقود  تقلوب  ر  88 خدر ا جمهدری اسالمی ایوران  ر سوال نمخان قس 

های ضد انقالب بیرونی و  رونی و با تمام قودای خود  وار  انتخابات با بسیج جریان
ارت بوه امواکا صحخه ندا و انتخابات را بستری بورای آنودب و اغتشواش و خسو

عمدمی و  ولتی تبدی  کر ند و رع  نیریا پیروزی مر م بوا حضودر حوداکثری  ر 
ی مقام معظ  رهبری آنوان انتخابات را  ر کام آنان تلخ نمد ند؛ تا حدی که به فرمد ا

اولیا و آخریا پرویا  نما نبود  کوه ملوت  88فتخه  .کشدر را به لبه پرتگاا رساندند
بلکه  نمخان امت اسالم  ر تمامی ردل تاریخ، همیشوه مترصود  عزیز ما تجربه کر ا،

و ها  فرصتی بد ا و هستخد تا به مجر  ظهودر یوک بهانوه و غفلوت مور م از سورمایه
   .قدرت  فاعی خدیش، حمله ویرانگری علیه امت اسالمی را رق  بزنخد

ُكْمَ َحت  يَنََكَفُرواََلْوََتْغُفُهوَنََعْنََأْيه  ه 
َاَلّ هَد ًََوَدّ يُههوَنََعَههْيُكْمََمْيَههًةََواح  ُكْمََفَيم  َعهت  َواَلَََوَأْمت 

َحَتُكْمََوُخهُهواَ ْنََمَطٍرََأْوَُكْنهُتْمََمْرَضهىََأْنََتَضهُعواََأْيهه  ُكْمََأًذ َم  ْنََكاَنَب  ُجَناَحََعَهْيُكْمَإ 
يًنا  َ يَنََعَهاًباَُم ر  ْهَكاف  َل 

ََأَعَدّ َِ َالَهّ َنّ ْهَرُكْمَإ  فران آرزو و انتظار  ارند کوه نوما از زیرا کا 1؛ح 
و چخانچوه  .اسلحه و اسباب خد  غفلت کخید تا ناگهان یکبارا بر نما حمله ور ندند

بارانی یا مرضی نما را از برگرفتا سالح به رنج انداز  بواکی نیسوت کوه اسولحه را 
فروگذارید ولی از  نما برحذر بانید؛ خدا برای کافران عذابی سوخت خدارکخخودا 

 .هیا ساخته استم
اکخدن، با بایرت الزم و بازنخاسی و تفکیوک از ایا روی بر همگان الزم است از ه 

َ»های  نمخان از تحرکات خد ی؛ تدرئه اََوَمهن 
ََ يَرٍ ََأ ََعَهىََبص   ِ

َلىَالَهّ يََأْدُعوَإ  يه  ََيب   ُ ُقْلََبه 
ي َبَعن 

خدا با بیخوایی و باویرت بگد: رریقه ما و پیروان  همیا است که خلق را به  2؛اَتّ
، و خدا را از نرم و نریک مخزا  ان  و هرگز بوه خودای یکتوا نورم « عدت کخی 

 ر صحخه انتخابات حاضر ندا و  نمخان اسوالم و انقوالب را بوا هدنویاری  .نیاورم
 .تمام مایدس نمایخد
 فرماید: می  ر ایا خادص ؟دم؟ایحضرت امام خامخه

و  رم سیاسی بانود و مسوائ  کشودر را بفهمود؛ هو   نمایخدا مر م باید  اراع فه »

                                                           

 .102. نسا : 1

 .108. یدسف: 2
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هواع  نومخان را و هو  مسوائ   اخلوی و نیازهواع مور م و مسائ  خارجی و تدرئه
 (7/01/1371« ).اولدیتهاع کشدر را

14-  
 
 لفت پس از انتخاباتشیرینی ا

ها  لفت و همدلی که از نعموات بوزرگ الهوی اسوت،  یی محکو   ر برابور  نومخیاُ 
ْذَُكنهُتْمََأْعهَدآًءََوَ»فرماید:  می بارارآن کری   ر ایاق .خداهد بد  ََعَههْيُكْمَإ   ِ ه

ْعَمَ َالهَّ  َ اْذُكُروْاَ
ُكْمَ َفََبْيَنَُقُهوب 

د و او یگر بد یدیکه زمانی  نما کدیخکا  ینعمت خدا را بر خد ،  1؛َفَألَّ
   «.هاع نما ، الفت انداختان  لیه[ مک]بد  

یک از انتخابات، مدلد اختالفات بد ا و جامعه عزیوز موا  گاا برگزاری هرمتأسفانه گه
تا مدتی پس از هر انتخابات رنج اختالن محادل رفتارهای غیراخالقی انتخابوات را 

اکخدن نایسته است جامعه رنید ایوران بوا تمسوک بوه ریسومان  .کر  می باید تحم 
از انجوام االهی و تعظی   ر برابر اخوالق اسوالمی و رعایوت فضوائ  رفتواری پوس 

ُقهوا»انتخابات رع  نیریخی میدا الفت را بچشخد؛  يعًاََوَالََتَفرَّ ََجم   ِ
َالهَّ َحْبل  ُمواَب  و  2؛َوَاْعَتص 
 «.همگی به رنته ) یا( خدا چخو ز ا و به راههای متفّرق نروید

 بارا فرمد ند: ر ایا ؟دم؟مقام معظ  رهبری
« .رفتووار غیرخر مخدانووه کخوود نووا مانی یووا نانووا مانی، نبایوود کسووی را وا ار بووه»
(25/03/1392) 

 انتخابات، آزمون الهی -15

اندرکار   هخودگان، نامز هوا و هموه عدامو   سوت  ر پایان باید اذعان  انت که رأی
نمایخد و هر یک از آنان بایود  انتخابات، ایا آزمدن بزرگ را  ر محضر الهی برگزار می

 .ا گاا عدل الهی  انته بانخدای برای کارهای خد ،  ر   کخخدا پاسخ قانع
مسئله انتخابوات، یوک امتحوان الهوی اسوت کوه » ر همیا راستا امام راح  فرمد ند: 

کخد، و مؤمخیا و متعهدیا را از مدعیان جودا  گرایان ممتاز می گرایان را از ضدابب گروا
   3«نماید می

                                                           
 .103. آل عمران: 1
 . همان.2

 .336، ص18؛ جصحیفه امام؛ . امام خمیخی3
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 1بخش دوم:آیین رفتاری انتخابات

  ...کشور، هیأت های اجرایی، نیروهای انتظامی وجریان و برگزارکنندگان )وزارت ـ م1
های جخاحی، حزبوی های انتخاباتی، به  ور از اعمال سلیقهنامه اجرای قدانیا و آییا .1

 .و نخای

 ار از قودانیا و مقوررات انتخابوات و  پیروی از تفسیر مراجع رسومی صوالحیت  .2
 .ای پرهیز از اظهار یا اعالن تفاسیر سلیقه

سازندا با ارکان  خی   ر انتخابات،  ر جهوت برگوزاری هرچوه  تعام   وستانه و  .3
 .تر آن تر و آرام سال 
به کارگیری افرا  آمدزش  یدا و باتجربه و  ارای حسا سلدم، بودون تدجوه بوه   .4

 .های سیاسی گرایش
های مختلوف سیاسوی رقابوت  ررفی کام   ر برخدر  و تعام  با گرایش حفظ بی  .5

 .کخخدا  ر انتخابات
سازی یکسان زمیخق رقابت سال  بورای هموه نامز هوا، بوه  ور از هور گدنوه  فراه  .6

 .ها و امکانات تبعیض  ر اعطای فرصت

 .اهتمام به مشارکت حداکثری صاحبان حق رأی .7
هوا و  ربب، رسوانه رسانی  قیق و به مدقع  ربارا وظایف محدل به مراجع ذی ارال   .8

 .افکار عمدمی
 .های انتخاباتی به مراجع مربدط فگزارش به مدقع، نفان و کام  تخل  .9
های مختلف قودمی، موذهبی، جخسویتی، ربقواتی،  برخدر  و تعام  برابر با گروا  .10

   . ...صخفی، حزبی و

کوواری، و  صویانت از آرای ملوت و حساسویت  ربواا هور گدنوه تقلوب و  سوت .11
 .جلدگیری از آن

 .انتقا پذیری و پاسخ گدیی  ر برابر مراجع قاندنی و افکار عمدمی .12
 . اران آنان ررفی  ر اظهارات رسمی  ربارا نامز ها و ررن حفظ بی  .13
ها با مجریان و  ها، ا ارات و ارگان ن سازمانمسؤوالهمکاری صمیمانه و همدالنه  .14

 .تر انتخابات تر و آرام ناظران  ر جهت برگزاری هر چه سال 
                                                           

 .1394های اخالقی انتخابات؛ سال  ارزش. وزارت کشدر، ستا  انتخابات؛ اصدل و 1
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ها  ر جهوت آمودزش همگوانی بورای نورکت  ها، ا ارات و ارگان تالش سازمان .15
نه  ر انتخابات، به  ور از هر گدنه تهدیود و تطمیوع کوا ر ا اری و مسؤوالآگاهانه و 

 .مر م
هوای  ولتوی  بخودی نودا سوازمان صیانت از ارالعات نخای، محرمانه و ربقه .16

 . ربارا انتخابات، به ویژا ارالعات مربدط به نامز ها و  اورلبان
زنخودگان نظو  عمودمی و  مخد نیروهای انتظامی بوا بوره  برخدر  قارع و ضابطه .17

هخجارهای اجتماعی، و اهتمام جدی  ر انجام وظیفه انتظوامی و حفواظتی  ر نوعب 
 .اخذ رأی گیری

حساسیت قاندنی نیروهای انتظوامی،  ر قبوال حفوظ حوری  و حودو  و ضودابب  .18
 .قاندنی و برخدر  بدون اغماض با قاندن نکخان

 اری یوا  سیاسوی و جانوبهوای  بخودی جتخاب نیروهای نظامی از ورو  به جخواح .19
های انتخاباتی، و تدجه به ایفوای نقوش  ها، احزاب یا جریان مخالفت با نامز ها، گروا

 .ای خد   ر اتحا  و همبستگی ملی حرفه

ناظران )شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی )در انتخابات شوراها( و قوه قضائیه و ـ 2

 ها( عوامل نظارتی آن

 .و مقررات انتخابات  ر حدزا نظارت احترام و رعایت قدانیا .1
 .ها ررفی  ر نظارت و بررسی صالحیت رعایت بی .2
 .های سیاسی  یدا و باتجربه، بدون تدجه به گرایش به کارگیری افرا  آمدزش .3
 .تأکید بر حضدر کافی و مؤثر ناظران  ر همه نعب رأی گیری .4
 .به مراجع مربدطهای انتخاباتی  نظارت بر گزارش به مدقع، نفان و کام  تخلف  .5
 .های غیر قاندنی  ر کار آنان همکاری صمیمانه با مجریان و پرهیز از  خالت .6
 .ها با حفظ حیثیت اجتماعی افرا  رسانی به مدقع از ر  صالحیت ارال  .7
رسیدگی  قیق و بهخگام به نکایات، با پرهیز از هور گدنوه تبعویض میوان افورا  و  .8

 .های مختلف انتخاباتی جریان

بخودی نودا  حفظ اسرار  اورلبان و نامز ها و صیانت از ارالعوات ربقوه قت  ر  .9
 .انتخاباتی

 .رعایت حیثیت اجتماعی و آبروی نامز ها  ر تحقیقات محلی  .10
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 .انتقا پذیری و پاسخ گدیی  ر برابر مراجع قاندنی و افکار عمدمی .11
 .تیهای انتخابا سازی زمیخق برخدر  قارع با تخلف تالش قدا قضائیه  ر فراه   .12

 مطبوعات و رسانه هاـ 3

 های دولتی و عمومی رسانه: الف

 .احترام به قدانیا و مقررات انتخابات .1
 .اهتمام به آمدزش و تشدیق مر م به مشارکت  ر انتخابات .2
 .های اخالقی انتخابات ترویج اصدل و ارزش .3
 .های انتخاباتی سازی زمیخه بدون تبعیض برای تبلیغات همه نامز ها و جریان فراه  .4
 .ررفی کام  انتخاباتی و صیانت از لدازم انتخابات آزا  حفظ بی .5
رعایت قداعد ناظر به آرامش و نظ  عمودمی  ر انتخابوات، و پرهیوز از هور گدنوه  .6

 .فضاسازی به سد  یا زیان حزب یا نامز  خاص

 های خصوصی سانه: رب

 .احترام به قدانیا و مقررات انتخابات .1
و رند آگواهی عمودمی  ر زمیخوه انتخابوات و اهتمام به آمدزش و عمق بخشیدن  .2

 .لدازم آن
های اخالقی انتخابات و به کارگیری ا بیات صا قانه، وحدت بخش،  ترویج ارزش .3

 .آور  ر عرصه انتخابات امیدوارکخخدا و نشاط
مودار بوه تبلیغوات انتخابواتی و پرهیوز از نگواا  گرایانوه و قواندن ترویج نگاا وظیفه .4

 .کاسبکارانه به آن
یت معقدل و اخالقی از حزب و جریان متبد  بوا پرهیوز از تخریوب و نا یودا حما .5

 .های رقیب های احزاب و جریان گرفتا نایستگی
ها و  ستاور های انقالب و نظام اسالمی و پرهیز از انتشار مطالب  احترام به ارزش .6

 .مدها  ربارا افرا  حقیقی و حقدقی
دمی، و پرهیز از جدسازی بوه سود  رعایت قداعد ناظر به حفظ آرامش و نظ  عم  .7

یا زیان حزب یا نامز  خاص، و تحریک تعابات قدمی، مذهبی، صوخفی، گروهوی و 
 .محلی
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کمک به ایجا  فضای نقد مخافانه و مشفقانه  ربوارا عملکور  ارکوان انتخابوات و  .8
 .ها و القائات بیگانگان و معاندان نظام اسالمی  وری از هرگدنه اعتما  به گزارش

 های تأثیرگذار بگان و شخصیتنخـ 4

گرایوی  ر  احترام به قدانیا و مقررات انتخابات و کمک بوه تورویج روحیوه قواندن .1
 .جامعه

تالش برای رند آگاهی عمدمی، نشاط اجتماعی، و مشارکت آگاهانه و حوداکثری  .2
 . ر انتخابات

هووا و  هووا و سووخخرانی هووای  یخووی و ملووی  ر بیانیووه تدجووه و احتوورام بووه ارزش .3
 .ها گیری مدضع

هوای سیاسوی یوا نامز هوای  تدصیه به  قت و مطالعه  ر نخاسایی احزاب، جریوان .4
 .نهمسؤوالانتخاباتی، و پرهیز از اظهارنظرهای غیر 

کمک به نخاخت معیارهای نامز  اصل  و ایجا  روحیوه نقود مخاوفانه و اخالقوِی  .5
 .عملکر  ارکان  خی   ر انتخابات

 .های انتخاباتی جهه با سد  یا زیان جریانحفظ وقار و مخزلت اجتماعی  ر مدا .6
حفظ هشیاری  ر برخودر  بوا مخالفوان نظوام و پرهیوز از اعتموا  بوه بیگانگوان و  .7

 .معاندان

 داوطلبان، نامزدها، احزاب و ستادهای انتخاباتیـ 5

 .احترام به قدانیا و مقررات انتخاباتی  ر همه مراح  انتخابات  .1
ی نظام اسالمی؛ مانخد اسوالمیت، جمهدریوت، احترام به اصدل و ارزش های اساس .2

 .استقالل، آزا ی و عدالت

گرایانه و خداپسخدانه به ثبت نوام و قورار گورفتا  ر معورض انتخواب  نگاا وظیفه .3
 .های ما ی و هداپرستانه مر م، و پرهیز از انگیزا

گیری و اناران از  اورلبی و نامز ی  ر هر یوک از مراحو  انتخابوات،  ر  کخارا  .4
 .تر صدرت آگاهی از حضدر فر  یا افرا  نایسته

 .ترجی  ماال  عمدمی و ملی بر مخافع نخای و گروهی .5
حفظ متانت و نرح صدر اسوالمی  ر صودرت ر  صوالحیت نودن، و  وری از  .6
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 .جخجال آفریخی
 .رعایت اناان و ا ب  ر برخدر  با رقبا و احترام به قداعد اخالقی رقابت .7

 .ها روی  ر هزیخه اسران و زیا ارعایت اعتدال و پرهیز از  .8

 .های محیطی  ر تبلیغات اهتمام به حفظ پاکیزگی محیب زیست و پرهیز از آلد گی .9

تدجه به عزت نفس و کرامت انسانی و  وری از هر گدنه تهدید یا تطمیع، خرید  .10
 .و فروش رأی، یا وام  ار ندن به صاحبان ثروت و قدرت

هوای معانود  کا و اعتما  به بیگانگان و رسانهحفظ هشیاری تبلیغاتی و پرهیز از ات .11
 .نظام، یا افشای اسرار نظام

رسوانی بوه  هوای انتخابواتی، و اروال  سازی مخوابع موالی و هزیخوه تعهد به نفان .12
 .افکارعمدمی و عدم استفا ا از امکانات  ولتی و عمدمی

رعایت اناان  ر تبلیغوات و اجتخواب از زیور سوؤال بور ن  سوتاور های نظوام  .13
 .ها اسالمی و نا یدا گرفتا زحمات و خدمات  ولت

گودیی و فریوب  تعهد به برنامه محدری  ر تبلیغات انتخابواتی، و پرهیوز از کلوی .14
 .افکارعمدمی

آمدزش قدانیا انتخابات و مفا  مخشدر اخالقی به اعضای ستا  انتخاباتی و تأکیود  .15
   .ها بر حفظ و رعایت آن

تور  رکخخدگان  ر جهت برگزاری هرچه سوال همکاری صمیمانه و سازندا با برگزا .16
 .انتخابات

های احتموالی از رریوق  ها یا نکایت پذیرفتا نتیجه انتخابات و پیگیری اعتراض  .17
 .نها های قاندنی

 .تبدی  فضای رقابت به فضای همکاری سازندا با جریان پیروز  ر انتخابات  .18

 انتخاب کنندگانـ 6

 .، و همکاری با مجریان و عدام  انتخاباتاحترام به قدانیا و مقررات انتخابات  .1
 .ها کسب آگاهی  ربارا قدانیا مربدط به رأی  هخدگان و رعایت  قیق آن .2
ای  یخی و ملوی، و تشودیق  نه  ر انتخابات، به مخزله وظیفهمسؤوالمشارکت فعال و  .3

 .محترمانه سایر نهروندان به مشارکت  ر انتخابات
هوا، بورای  های آن نامز ها و احزاب و برنامهتالش برای کسب آگاهی  قیق  ربارا  .4
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 .اتخاذ تامی  متعهدانه  ر انتخاب اصل 
اهتمام به کسب آگاهی  ربارا معیارهای یک انتخاب  رست و پرهیوز از تعاوبات  .5

 .قدمی، مذهبی، محلی

 .ها رعایت احترام نامز ها و احزاب و ررن  اران آن .6
امر به معرون و نهی از مخکر  ر  اهتمام به نظارت اجتماعی و انجام  رست فریضه .7

 .انتخابات برای پیشبر  اهدان یک انتخابات سال 
 .نخاخت اهمیت و ارزش حق رأی، به مخزله حقی غیرقاب  واگذاری و معامله .8
 .های مختلف سیاسی، و پرهیز از بدبیخی و بدگمانی ها و سلیقه احترام به نگرش .9

   .برابر تبلیغات بیگانگان هدنیاری  ر .10

است تا با نگاا به عهد الهی خد  با امام راح ، مقام معظ  رهبوری و نوهیدان  بایسته
نشان را  ر تاریخ سیاسوی جهوان بوه  مدار و اخالق انقالب اسالمی، انتخاباتی بایرت

 .نا اّل   ثبت رسانی  إن
ْنََخْرَدٍلََفَتُكْنَفي ٍةَم  ْ قاَلََحبَّ ْنََتُكَم  َاَإ 

ََّ
هماََإ  يَالسَّ ََصْخَرٍ ََأْوَف  ََيهْأل  هيَاْْلَْرض  ََأْوَف  وال 

َ ََخبير  ََلطيف  َِ َالهَّ نَّ َإ 
ُِ اَالهَّ ََ خدا اعمال بد و خدب خلق را گر چه به مقودار خر لوی  1؛ب 

ها یا زمویا پخهوان بانود هموه را ) ر محاسوبه(   ر میان سخگی یا  ر )ربقات( آسمان
 .آور ، که خدا تدانا و آگاا است می

  

                                                           

 .16. لقمان: 1
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 فهرست منابع
 قرآن کری 

؛  ای؛ محقق / ماح : محدث، جالل الود المحاسابرقی، احمد با محمد با خالد؛  .1
 . ق 1371ة، یتب اإلسالمکق :  ار ال

؛ البیوت ؛ تحقیوق مؤسسوة آلتفای  وسائ  الشیعةحر عاملی، محمد با حسا؛  .2
 .ق1409، البیت ق : مؤسسه آل

پ اول، ؛ تاحی  صبحی صوال ؛ چواالبالغه نهج نریف الرضی، محمد با حسیا؛ .3
 .ق 1414ق : هجرت، 

؛ قوو : مخشوودرات المیووزان فووی تفسوویر القوورآنحسوویا؛  محمد رباربووایی، سید .4
 .ق 1417جماعةالمدرسیا فی الحدزا، 

روت(؛ محقوق / ماوح : یوب -)طبحار اعندار؛  مجلسی، محمد باقر با محمد تقی .5
 . ق 1403،  یا  التراث العربی؛ بیروت:  ار إح جمعی از محققان

  ی؛ تلخوامبر اعظو یوموت ناموه پکدا حیوگز، محمود؛  ینهر یر یمحمد .6
 یاز پژوهشوگران؛ تهوران: مدسسوه علمو یجمعو یارکب، با همیخدش نا یمرتض
 .ش1389، ث، سازمان چاپ و نشر ی ارالحد یفرهخگ

بر و محرموی ک؛ محقق / ماح : غفارع، علی ا اإلختااصد، محمد با محمد؛ یمف .7
 . ق 1413د، یخ المفیة الشیق : المدتمر العالمی اللفزرندع، محمد  

 1396ار یبهشت  11بخد، 17 ر  مخشدر اخالق انتخاباتی جبهه مر می .8

کمیته تدویا و ترویج مخشدر  ،مخشدر اخالقی انتخابات  ر جمهدری اسالمی ایران .9
)تهیووه کخخوودگان: گووروا اخووالق و تربیووت  .ش1388اخالقووی انتخابووات ار یبهشووت 

پژوهشگاا علدم و فرهخو اسالمی وابسته به  فتر تبلیغات اسالمی حدزا علمیه ق   ر 
 اص  و آییا رفتار اخالقی انتخابات(  14

اصو  و آیویا رفتوار اخالقوی  14 ر  مخشدر اخالقی انتخابات سوازمان تبلیغوات .10
 انتخابات 

 .ش1386بهما  28بخد،  20 ر  درمخشدر اخالقی انتخابات وزارات کش .11
 



 

 
 های انتخابات پرسش و پاسخ

 گروهتولیدمحتوایفرهنگیوتبلیغی

 انتخابات از منظر قرآن کریم

 های افراد اصلح از منظر قرآن کدامند؟ویژگی .1

 الف( علم، آگاهي، تعهد و امانتداري
ََعهيم ََََعهىََقاَلَاْجَعْهني» يََحفي   َِّ َإ  َاْْلَْرض  ن  )یدسف( گفت مورا سرپرسوت خوزائا  1؛َخةائ 

 «.ه نگهدارندا و آگاه کا مار قرار  ا یسرزم
 یبوه عخودان  و نورط اساسو یو حفوظ و امانتودار یل  و آگواهفه عیه نریا آی ر ا
و حفوظ و  یه علو  و آگواهکورونا اسوت  .ت برنمر ا ندا استیمسؤولرش یپذ

گواا مهو  ریاسوت یباند و با تدجه به جا می متخاسب با آن کار یارک ر هر  یامانتدار
عل  و تعهود  یگاا  ارایا جاید به تخاسب ایندند با یه انتخاب مک یجمهدری افرا 

 .الزم بانخد

 ب( قدرت و توان جسمی
«َ ْسم  ََوَاْلج  ْهم  يَاْلع  ََبْسَطًةَف 

ُُ َاَد ََعَهْيُكْمََوَ ُُ َاْصَطفا َِ َالهَّ نَّ خداوند او )رالدت( را بور نوما  2؛إ 
 «.دا استیدا و او را  ر عل  و قدرت وسعت بخشیبرگز
نودا  یخداوند معرف یدخش رالدت از سیگز ممال ییفه عل  و تدانایه نریا آی ر ا
نودند،  ی ار آن موه عهوداکو یافورا  یبورا یارکبا تخاسب هر  ما  و مالیا .است
ان انجوام کوالزم، ام یو جسم یعلم ییاز تدانا یرا بدون برخدر اریاست؛ ز یضرور

                                                           

 .55. یدسف: 1

 .247. بقرا: 2

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره پنجم 1400انتخابات  
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 .ار وجد  نخداهد  انتکمخاسب آن 

 و نیازهاي جامعهها  ج( توجه به ارزش
ْنَ»  هيَنَإ 

َاْلُمْنَكرَ الَّ ْواََعن 
ََ ََ ََوَ  ِ اْلَمْعُرو كاَ ََوََأَمُرواَب 

الَ ََوَآَتُواَالةَّ ََأقاُمواَالصَّ يَاْْلَْرض  اُبْمَف 
نَّ  1؛َمكَّ

 اتکو ارنود و ز موی  ، نماز را بر پوایدیا به آنها قدرت بخشیه هرگاا  ر زمک یسانک
از  یمخودری با بهوراریاست جمهد« .خخدک می رکاز مخ ی هخد و امر به معرون و نه می

 ییخداونود )اقاموه نمواز(، برپوا یر بخودگید  ر مسویواختیارات و امکانات گستر ا با
)امور بوه معورون( و  یو فرهخگو یاسوی، سی، اقتاا ی ر همه ابعا  اجتماعها  ارزش

توا  یجامعوه )ا یازهوایر( و تدجه به نکاز مخ ی ر همه ابعا  )نهها  مقابله با ضد ارزش
 2.بر ار ات( گام کز

 جمهوریشرکت در انتخابات ریاست ی هضرورت و فاید

 ند؟یمشارکت نما انتخابات دارد که مردم در یچه ضرورت .2
خد نوان اموروزا بوه عخودان  یاسویا سرندنت سییو مشارکت مر م  ر تع انتخابات

مختلف  ر  یدا مه   ر کشدرهایا پدیند ، ا ینمر ا م یا نما  مر م ساالریتر مه 
ا نک  ییند ، همچدن رفراندم تع یبرگزار م یگدناگدن و با اهدان متعد  یها قالب

ا یوخواص و  ی ر مودر  مسوأله مهو  مثو  قواندن یریگ  یتاوم ینظام، رفراندم بورا
ه، انتخاب یس قدا مجری، انتخاب رئییایاز قلمرو جغراف ینسبت به بخش یریگ  یتام
ک  ر یوک راهکوار  مدکراتیوبوه عخودان  انتخابوات ای، همچخو...قدا مقخخه و  یاعضا

 یمعمودل یهوا انتخابات است، به عخدان مثال عالوا بر یریگ سطدح مختلف قاب  بهرا
 ...هوا، احوزاب و  ها، انجما ها، تشک  ند ، اصخان، گروا یبرگزار م یکه  ر سط  مل

 .کخخد یا راهکار استفا ا میخد  از ا یها شبر  برنامهیپ یبرا
د آن  ر یومثبوت و مف یو کارکر هوا انتخابات وجد ا اساس  ر ضرورت اص  یبر ا
ا حوال  ر کشودر موا یووجد  ندار ، بوا ا یدیچ نک و تر یجهان ه یت کخدنیوضع
 یملو یهوا انتخابات ت مشوارکت مور م  ریوا اهمیوافرا ،  ر مدر  ضورورت  یبرخ

 یاسوالم ی، نودراها، مجلوس خبرگوان و نودرایاست جمهدریر انتخابات همچدن
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سخ
 پا

ش و
رس

پ
ت

خابا
 انت

ی
ها

 

101 

گور  ،  یبواز م یگوریآن عمدتاً به مسائ    یها شهیکخخد که ر یطرح مرا م ییدهایتر 
شوه یها ر یتیا نارضایز این ین مختخب، چخانکه گاهمسؤوال یمث  کارنامه نامدفق برخ

ا  رسوت یویق تبیودها از رریوا تر یو نمخان نظام  ار  کوه اگور ا یغات مخفی ر تبل
ز بوه مراتوب بواال یومشوارکت نرفع ندند، آموار  انتخابات مشارکت  ر یها ضرورت

 1.خداهد رفت

 حضور مردم در انتخابات چه تأثیری در تقویت نظام جمهوری اسالمی دارد؟ .3
از  یکوی، یت الهوی ر کخار مشوروع یت مر میران، مقبدلیا یاسالم ی ر نظام جمهدر

زان یوز مورتبب بوا میوا مسوأله نیوا نظام است و قدت و ضعف ای هخدا ا ارکان نک 
نقوش  یت مر مویمقبدل یب کخدنی ر نرا یمر م است، از ررف یخیآفرحضدر و نقش 

و  یبانیاز پشوت یکه هر کشدر یا کخد، به گدنه یفا میکشدرها ا یت ملی ر امخ یمیمستق
 یگواا بواالتریز از جایون یت ملیباال برخدر ار باند، به لحاظ امخ یمر م یها تیحما

 .برخدر ار خداهد بد 
 انتخابوات نظام عبارت اسوت از یت مر میمقبدل یها گاا یاز تجل یکیگر ی  یاز ررف
ت یو هخدا مقبدل باالتر باند، نشان انتخابات زان مشارکت مر م  ریآن هر چه م یکه ر
گواا یت نظام، جایزان مقبدلیا تخاسب با باال رفتا میآن نظام خداهد بد  و به هم یباال
ت، بوه یوکه امخ یب کخدنی ر نراژا یا مسأله به ویت خداهد ند، ایز تقدین یت ملیامخ
از  یز مودجیورامودن کشودر موا را نی  ندا است و پیان تبدیا  غدغه جهانیتر یاصل
ا یور ، اگر اید مدر  تدجه قرار گیبا یگریش از هر زمان  یها فرا گرفته است، ب یناامخ

ا انود توا بو ان نظام سلطه توالش کر ایر حامیاخ یها   که  ر سالیز اضافه کخینکته را ن
ان مور م و نظوام حواک  یوجه آن تقابو  میاتهامات که نت یمته  کر ن کشدرها به برخ

آن کشودر را  یت ملیت و امخیش  ر آن کشدر و نقض حاکمیخه  خالت خدیاست، زم
ان مر م و یدند میش پیو نما انتخابات شتر  ریفراه  کخد، ضرورت مشارکت هر چه ب

 .نظام آنکارتر خداهد ند
هوا  انتخابات مختلف از جمله یها بر نقش مشارکت مر م  ر عرصه زین یخیامام خم

فرمد ند:  یخه میا زمیت  انتخد، چخانکه  ر ایکشدر عخا یت ملیت امخی ر حفظ و تقد
ها با حکدموت مختخوب خد نوان،  آگاهی مر م و مشارکت و نظارت و همگامی آن»
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ز یون ؟دم؟یمعظ  رهبرمقام  1.ت  ر جامعه خداهد بد یا ضمانت حفظ امخیخد  بزرگتر
سوت، موال ین یموال رهبور انتخابات»د  انته و معتقدند: یا نکته مه  تأکیهمدارا بر ا

 انتخابوات خود  ریاید بیواست، همه با یاسالم یاست، مال نظام جمهدر یران اسالمیا
 یداریوت بشود ، پایتقد یاسالم یند  که نظام جمهدر یا مدجب مینرکت کخخد، ا
ا بوا یبخوابرا2«بماند یت کام  باقیا بشد ، کشدر  ر حاار امخیآن تأم یآن و ماندگار

از  یمسوائ   ل خدنو یبه لحاظ برخ یاگر افرا  یافت حتیتدان  ر یم یا نگاهیچخ
خود   یت ملویا امخیاز ارکان و اجزای نظام ندانته بانخد، باز ه  به خارر تأم یبرخ
 3.مشارکت کخخد انتخابات اید  ر ایبا

 ر انتخابات حق مردم است یا تتلیف؟آیا شرکت د .4
کوه  ینرع یها عالوا بر جخبه یا سرندنت  ر هر نظامییو تع انتخابات مشارکت  ر

 یکه  ر همه جدامع و مکاتب بشور یند ، حق یز قلمدا  میک حق نی ار ، به عخدان 
، «یحوق انتخوابگر»همچودن  یخیند  و با عخاو یلت و ارزش نخاخته میبه عخدان فض

 یهور حقو یژگیو یند ، از ررف ینخاخته م ...و « ا سرندنتییمشارکت  ر تعحق »
ا یوساختا و  یاحقاق و عمل ید از آن  فا  کر ا و  ر پیا است که صاحب حق بایا

د تمام حق خد  را مطالبه کخود، چورا یبا یعخیآن باند « فایاست»تر  یعلم یبه اصطالح
ا رفوتا حوق، مخجور یارواست که به از بون ینسبت به آن اقدام ییاعتخا یکه هر گدنه ب
 .خداهد ند

 ی ر راسوتا یگوام ینورع یها عالوا بور جخبوه انتخابات ا اساس مشارکت  ریبر ا
مشوارکت  ی  برایا  لی ار  و به هم یرانیاست که هر ا یمطالبه و  فا  از حق مسلم

نود  توا  یوجود   ار  کوه باعوث م یف نورعیوفراتور از تکل یضرورت انتخابات  ر
ندانوته  یف نورعیود و تکلیوبوا تقل یخکه کاریولد ا یرانیضرورت  انته باند، هر ا

 یاسوالم یبه نظام جمهدر یچ تعلق خارریا هیر مسلمان باند و یا اساساً غیباند و 
ا یز بوه همویون یمشارکت کخد، چخانکه مقام معظ  رهبر انتخابات ز  ریندانته باند ن

ک یوا حوال یک حق و  ر عی ا )انتخابات(یا»د: ان مدضد  بارها انارا کر ا و فرمد ا

                                                           

 .248، ص4ج ؛ی امام فهیصح؛ امام خمیخی. 1 
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 1«.ا اسوتیف آنها هو  همویحق آحا  مر م ماست که نظر بدهخد؛ تکل .ف استیتکل

بخوش بود ن آن را مودر  کوه ثمور یغوات برخویا حق به تبلیبه هر حال  ر اِعمال ا
بخوش کوه ثمور یژا  ر مودار ید تدجه کر ، )به وی هخد، نبا یک و انکار قرار میتشک

کخخد توا  یا است که همگان تالش نمیاز ا یها نان   حقیا قبیإعمال ا ینبد ن ظاهر
بواز و فوارا  یرت و چشمانیرند، چدن اگر مر م، با بایا حق بهرا بگیاز ا یبه  رست

کوه  ییتالش کخخد تا  ر فضا یاحساس یو فضا یغاتیتبل یاهدهایاز جاروجخجال و ه
ا حق مسول  خود  اسوتفا ا یدا است، از اا سرندنت فراه  نییاعمال حق تع یبرا

بور  یخدگانیا انتخاب را انجام  هخد،  ر آن صدرت رئیس جمهدر یا نمایکر ا و بهتر
ز یور  نومخان نیمر م خداهخد بد  و ت یا کخخدا مخافع واقعیسر کار خداهخد آمد که تأم

 2.ثمر نشان  ا ن استفا ا مر م از حق مشرو  خد  به سخو خداهد خدر ی ر ب

دارد؟ و  یاس جمهنور چنه فایندهیشرکت در انتخابات و ر ی مردم بنه رئن .5
 تواند در اداره کشور اثرگذار باشد؟ می انتخاب مردم چقدر

 یاست مر م  ر آن ستدن اصول« یاسالم یجمهدر»ما که از ند   یاسیپاسخ: نظام س 
انقوالب ت و توداوم ی، تثبیریا مر م  ر نک  گید گفت اگر ایق بایهستخد که به تحق

ا یوا.افتوه بود یز توداوم نیرخ ندا ا و تا کخدن ن یحضدر ندانتخد اساساً انقالب یاسالم
 انتخابوات کیوران  ر هر سوال یبد ا است که بطدر متدسب، ملت ا یحضدر بگدنه ا

ت و یواهمخکوهیا یر  انست لذا بورایا ک  نظیتدان آن را  ر  ن یبرگزار کر ا اند که م
  : یکخ یمر م رونا گر   به چخد نکته انارا م یفائدا رأ

  انتخابات الف( اهمیت و ضرورت حضور مردم در
، امودر یتا بدانجا است که قاندن اساسو انتخابات ت و ضرورت حضدر مر م  ریاهم

 یاسوالم ی ر جمهودر»د: یگد می ای انسته و چخ یمر م مبتخ ینظام را بر آرای عمدم
س ییانتخاب ر :انتخابات ا ارا ند ، از راا یتکا  آرای عمدمد به ایران امدر کشدر بایا

ا از راا یوخهوا، یر ایندراها و نظوا ی، اعضایاسالم یخدگان مجلس ندرایجمهدر، نما
 3«گر   یا میا قاندن معیگر ایکه  ر اصدل   ی ر مدار  یپرس  همه

                                                           

 .6؛ اص  یقاندن اساس .3 
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 ب( نقش رئیس جمهور در کشور
 یا مقوام رسومی،  ومویقواندن اساسو 113س جمهدر بر اساس اصو  یاز آنجا که رئ

ار ی، بسویت حقودقیا نخاید ربعاً انتخاب ایآ می نماربه یکشدر پس از مقام رهبر
ا بود ا یآفور ،  ر مسائ  کشدر نقشیر مستقیردر غق مر م بهیا رریباند و از امه  

 1.بانخد می و مدثر
تودان  موی یخودبا رهبور معظو  انقوالب، بوهیانات امام راح  و همچخویبا  قت  ر ب

 . سوت آور گدنواگدن، بوه یهواانتخابات کخخدا بد ن حضدر مر م را  ر صحخه اییتع
تور  ، حتّی از انتخاب اصل  ه  مهو  انتخابات  ر  اص  حضدر مر م» :دیفرما می امام
  انتخابوات  ر  ران را حضودر مور میوعظمت ملت ا» ش امامیرا بخا به فرمایز .«است

هاع عوزم راسوخ و شیی از همان نمایک  انتخابات  ر  حضدر مر م»و « . هد نشان می
فرمد نود:  یخوی  است که اموام خمیا  لیبه هم .«ران استی  ملت ایقدرت و تام

را هوا  انیه جرکوهستخد   اند و آنها رندایگ  یخخدا و تامک اییو تع  ، اص  هاع مر م تد ا»
ر ا حضودر مور م  ر صوحخه کو ران را حفوظیوآنچه انقوالب و ا»و « خخدک ت مییهدا
 2«است

 های دشمنان ج( خنثی نقشه
 ر  انتخابوات ر حضودر مور م  ریعدم تاث یهازمزمه ید تدجه  انت که اگر گاهیبا 

است که همدارا پس از انقوالب از  یانک نقشه یگر   ب می سرندنت کشدر مطرح
معظو   یا جهوت، رهبوریولوذا  ر ا .دا اسوتیران مطرح گر ی نمخان ملت ا یسد

هواع موا  انتخابات اند ر اکشه سعی ی نمخان( هم»)خد: یفرما می ایچخ یانیانقالب  ر ب
هواع را خالی بگذارند، به صوخدوق انتخابات ع خخد تا مر م ارران عرصهکفروا   کرا 

   3«خخدکرأع اعتخائی ن

 د( انجام تکلیف شرعی
ا یو ر ا .بانود موی ینرع یفی، انتخابات، ه  حق مر م و ه  تکلیخیبر اساس نگاا  

ع  دایوپد یوک، فقب  انتخابات» :خدیفرما می ایچخ یانیمعظ  انقالب  ر ب یرابطه رهبر
                                                           

 . همان. 1

 .453ص ، 17 ؛ جامام ی فهیصح؛ امام خمیخی. 2 
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ی و یو مظهور تدانوا  ، مظهر حضدر مر م، مظهر احقواق حوق انتخابات .ستیاسی نیس
خود و یایه بکوف مور م اسوت یولکو ه  ت  ه  حق ...شدر استک یکاقتدار ملی براع 

شدر متعلّوق بوه مور م که کرا یخخد؛ زکا یّ  ست خد نان مع شدرنان را بهکسرندنت 
 2و  1.است

  انتخابات راهکارهاي افزایش مشارکت و حضور حد اکثري مردم در

و حضنور  یت عمومکش مشاریتوان زمینه افزا می ارهاتبا استفاده از کدام راه .6
 انتخابات را فراهم نمود؟ مردم در یحداکثر
مور م  ر  یو حضودر حود اکثوریت عمودمکمشوارش یافوزا یارهواکا راهیمهمتر

 :انتخابات عبارتخد از
 ر مر م، نقوش  ییافزارتیو با یبخشیآگاه ؛ییرت افزایو بص یبخشیالف( آگاه

از  یحیمور م اگور  رم صوح . ر انتخابوات  ار یش مشارکت مر می ر افزا یمؤثر
و  یجمهودراسوت یت انتخابوات ریگاا کشدر  انته بانوخد و حساسویت و جایمدقع

بوه  یابی نومخان  ر  سوت یکشدر و ناکوام یهاشبر  اهدان و برنامهینقش آن را  ر پ
دا خداهخود یوپ یا  ر عرصه انتخابات حضدر پر رنگویقیش بشخاسخد، به یاهدان خد

که  یاسالم یخد که نظام جمهدریدا نمایپ یت آگاهیا واقعید نسبت به ایمر م با .کر 
 ییهواک  گرفته است، بوا وجود  مشوکالت و ضوعفن یه فرهخو ناب اسالمیبر پا
ر یتدانسوته اسوت  ر مسو یخوارج یهوایو کارنوکخها  یو  نمخ یو  اخل یتیریمد
ابد و یمختلف  ست  یها ر عرصه یاارزندا یشرفت گام بر انته و به  ستاور هایپ

و  یبانیر جز با پشتیا مسیکشدر رونا نمد ا است که ا امه ا یرا فرا رو یافق رونخ
 یسته نقوش مهمویس جمهدر ناییر نخداهد بد  و انتخاب ریمر م امکان پذ یهمراه

  . ر روند حرکت کشدر خداهد  انت
 نومخان  یهااز تدرئه یاریکخخدا بسید بدانخد که حضدر آنان  ر صحخه، خخثیمر م با

  کوه یاموروز نواهد .کشودر بوه ارمغوان خداهود آور  یرا برا یشتریت بیبد ا و امخ
بوا  یاز هسوتهیوآمصول  یکشدر ما به فخواور یابی ر برابر  ست یغرب یه قدرتهاچگدن

نمود ا و  یسوتا گی، ایت مقوررات آیانوس اتمویوو رعاها  یسوازوجد  همه اعتموا 

                                                           



 

   
  

 
ره

ان
بلغ

ة م
ویژ

ی 
ص

ص
تخ

 ـ 
ی

لم
 ع

شه
تو

 

106 

مور م  ر عرصوه  یاکثورنودر و حودرونا است که حضودر پور .کخخد می یکارنکخ
کشدر  یرا برا یبرتر ا کشدرها خداهد  انت و قدرتیا یبرا یام رونخیانتخابات پ

 .ما به ارمغان خداهد آور  و آنان را  ر تخگخا قرار خداهد  ا 
 فرمد ند:  یمقام معظ  رهبر

 ینودر انتخابوات .ت  ار یمر م  ر انتخابات اهم  ت و حضدر گستر اکگسترش مشار
اثور  ی نمخان را ب یدهایتداند تهد می یرأ یهاصخدوق یشدر و حضدر مر م پاک ر 
ز موا یوملت عز .خدکا یشدر را تأمکت یتداند امخ می خد؛کد یتداند  نما را ناام می خد؛ک

،  ر یصوخدوق رأ یآنهوا  ر پوا  ا را بدانخد؛ حضودر گسوتر ایشدر اکنقاط    ر همه
  ،  ر اقتاوا ،  ر هموهیت،  ر اسوتقالل،  ر ثوروت ملویر  ار ؛  ر امخیشدر تأثک  خدایآ

 1.گذار  می ریشدر تأثکمسائ  مه  
ربوق اصو  نشو   ش؛یخو یشناخت و درک اح ا  مؤثر بودن مردم از ر  ب(

ا ارا  یعمدم یآرا ید به اتکایران امدر کشدر بایا یاسالم ی ر جمهدر یقاندن اساس
ا هوا یر ایندراها و نظا یخدگان مجلس، اعضایس جمهدر، نمایند  از راا انتخاب رئ

ا سرندنوت یویو نخاخت مر م از نقش مؤثرنان  ر ا ارا کشودر و تع یلذا آگاه ...و
دا بود ن یوفایب یش  ا ا و هرگدنه ا عایزا نرکت  ر آنان را افزایتداند انگ می کشدر

زان مشارکت مور م را یتداند مآنها  یاثر بد ن آرایبد ن و ب یشیمر م و اتهام نما یرأ
زان نقوش و یوه مور م  ر خاودص میا تدجیهم یببر ، برا یف و رو به کاستیتضع
ا نقوش و حوق آنوان یکشدر  ارند و ملمدس کر ن ا یاسیخدا سیکه  ر ا ارا آ یریتأث

 .ش  هودیزان مشارکت را به مراتب افزایتداند م می کشدر یاسیا سرندنت سیی ر تع

، یش مشوارکت مر مویاز عدام  افوزا یکی ؛ینان بخشیت، صداقت و اطمیشفاف ج(
 .بانود موی بوه مور م یبخشوخانینفان و به  ور از ابهام، صا قانه و ارم یجا  فضایا

مور م  یتدانود بوه حضودر و مشوارکت حوداکثر می ی ر صدرت یانتخابات یهارقابت
و  یبویفرت و صداقت الزم برخدر ار باند و از هر گدنوه عودامیانجامد که از نفافیب

 یرونوا، کواربر  یهوابرنامهرفت از مشکالت، برون یز ند  و برایپره یز گنعار
کوه پوا  ر عرصوه  یخود کوه افورا یدا نمایوخوان پیونفان ارائه  ا ا ند  و مر م ارم

بررورن نمود ن  یبورا یو برناموه رونوخ یانود، عوزم و ارا ا جودانتخابات گذار ا
از  یخوانیا ارمیکه چخو ی ر صدرت .شتر آن  ارا هستخدیب ییمشکالت کشدر و نکدفا
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جوا  نود ، نواهد حضودر یمور م ا یکشدر بورا یاسیس یهاناینامز ها و جر یسد
 .  بد یآنان  ر عرصه انتخابات خداه یحداکثر

ژا یووازمشوکالت بوه یهر چخد وجود  برخو ط کشور؛یشرا یینمااهیز از سیپره د(
 یست، اما نامز هوایقاب  انکار نها  متی، تدرم و ندسانات قی، گرانیمشکالت اقتاا 

دا یومشکالت کشودر و نا  یینماو بزرگ یینماااید از سیو ررفداران آنان با یانتخابات
از  یمخافانه و مخطقو یابیخد و با ارزیز نمایمثبت پره یاقدامات و عملکر ها انگانتا

 ینمود ا و برناموه رونوخ یشویبرررن ندن مشکالت چارا اند یب کشدر، براینرا
انود و  ر بود ا ینقاط ضوعف و قودت یگذنته  ارا یهابه هر حال  ولت .ه  هخدیارا
بررورن  یا نقاط تدجوه نود  و بوراید به مجمدعه ایکشدر با یت کلیوضع یابیارز

 .گور   یمعرفو ییت نقواط مثبوت راهکارهوایوو تقدها  ینمد ن نقاط ضعف و کاست
 زا مشارکت را  ر مر م کاهش خداهود  ا،یخکه انگیت کشدر ضما ایوضع یینما اایس

 .اهودان  نوومخان محسودب خداهود نوود ینا انسوته حرکووت  ر راسوتاا یو انسوته 

از عدامو  موؤثر  ر  رفت از مشنتالت؛برون یروشن برا یهابرنامه و راه حل هن(
ه برناموه و یوآنان، ارا یاکثرحضدر حد یریگزا مشارکت  ر مر م و نک یش انگیافزا

ز یکشدر و پره یدنرفت از مشکالت کخبرون یبرا یانتخابات یراا ح  رونا نامز ها
 ینامز هوا یهواد  ر برناموهیومور م با .خه اسوتیا زمی ر ا ییگدو ابهام ییگدیاز کل

بررورن نودن مشوکالت  یرا برا یرونا و ملمدس یها، راا ح  و برنامهیانتخابات
حضودر  ر انتخابوات و بهتور نودن  یزا آنان بورایخد تا انگیکشدر مشاهدا نما یکخدن
 .دیدا نمایش پیندن مشکالت آن افزاب کشدر و برررن ینرا
حضدر  ؛یاسیس یهایز از جناح بازیمتنوع با پره یهاشیق و گرایحضور سال و(
جوا  نودر و نشواط یمتخد  و معتقد به نظوام مدجوب ا یاسیس یش هایق و گرایسال
ش مشوارکت یافوزا یبرا یا عاملی ر کشدر ندا و ا یرقابت یو فضا یانتخابات یفضا
و  یاسویس یبوازباند که به جخواح یاد به گدنهیا تخد  نبایالبته ا .خداهد بد  یمر م

و هوا  انیخسوته کخخودا مخجور نود  و اعتموا  مور م را بوه صوداقت جر یرقابت ها
 .دینما یریگ ی ر تام ید و مر م را  چارسر رگمیمتزلزل نما یاسیس یها گروا
نقش تدانخد یم یعمدم یها رسانه مناسب؛ یرقابت یجاد فضایها در ا نقش رسانه ز(
خود و بوا یجوا  نمایان مور م ایو ر م یجان سوال  انتخابواتیزا و هیجا  انگی ر ا یمهم

خش نوامز  اصول  یو اهدان آنان و گزها  ، برنامهیانتخابات یمر م با نامز ها یآنخاساز
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حضدر  یرا برا ی، بستر مخاسبیخیعا النه و به  ور از جخجال آفر یرقابت یجا  فضایوا
برخودر ار  یا ژایوگواا وی، از جایخه رسانه ملیا زمی ر ا .خدیمر م فراه  نما یحداکثر
ان یوآن  ر م یگوذار ریا رسوانه و توأثیوا یو با تدجه به گسترا و پدنش عمدماست

، یمخاظرات نوفان انتخابوات یق و برگزاری ق یزیرتداند با برنامه می ا رسانهیمر م، ا
 1.دیفا نمایا یزا مشارکت عمدمیانگ شیرا  ر افزا ینقش مهم

 احکام انتخابات
  ؟دم؟احکام شرعی انتخابات طبق فتواهای امام خامنه ای

 آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسالمی ایران شرعاً واجب است؟ .7
پاسخ: نرکت  ر انتخابات نظام جمهدری اسالمی بورای افورا  واجود نورایب، یوک 

 .ی نرعی، اسالمی و الهی است وظیفه

 آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسالمی ایران واجب عینی است یا کفایی؟ .8
 .پاسخ: واجب عیخی است

بیند، آینا خنود را در معنر   یت را در خود میم ؤولشخصی توانایی انجام  .9
 نام در انتخابات بر او واجب است؟ یت قرار دادن و ثبتم ؤول

ای خدمتگزاری به نظوام اسوالمی پاسخ: بر کسانی که حقیقتاً خد  را  ارای نرایب بر
 . انخد، واجب کفایی است می

آیا پذیر  ر ی مردم و التزام به آن برای نامزدهایی کنه در انتخابنات حنائز  .11
اکثریت آرا نشدند الزم است؟ آیا بر سایر نامزدها جایز است که دست به انتقناد 

 ی قانونی یا غیر قانونی بزنند؟ و اعترا  در حیطه
اصو  اعتوراض از رااِ  .اندن و تمکیا  ر برابر آن بر همگان الزم استپاسخ: رعایت ق

 .قاندنی و با مراعات مقررات و ضدابب ایرا ی ندار 

بای نت ننواقو و  در ایام انتخابات جهت شناخت کاندیندای مناسنب، می .11
ها را در گذشته و حال تفحو کرد تنا فنرد الینق را پیندا  عیوب و امتیازات آن
جنایز  ردن پشت سر کاندیداها بنرای انتخناب فنرد اصنلح، نمود؛ آیا صحبت ک

 است؟ مالک چی ت؟
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 .پاسخ:  ر امدر مربدط به انتخابات  ر حد مشاورا، انکال ندار 

ی روحانیون و خواص در قبال شناساندن فرد اصنلح چی نت؟ آینا از  وظیفه .12
 باشد؟ ها می ی آن لحاظ شرعی تتلیفی بر عهده

علما وظیفه  ارند با حداکثر  قت افورا  اصول  را بوا ویژا خداص و  پاسخ: همگان به
حجت نرعی نخاسایی کر ا و به مر م معرفی کخخود و مور م را  ر انتخواب  رسوت 

عدم  خالوت خطرنوام اسوت؛  خالوت بودون باویرت و حجوت هو   .یاری  هخد
 .خطرنام است

 له معیارهای نامزد اصلح چه مواردی است؟ به نظر معظم .13
 :قاندنی، اه  معیارهای اصل  به نرح زیر است پاسخ: با وجد  نرایب

 تدیاو 
 نامی تعهد و خدشو 
 وفا اری به انقالب و ایستا گی  ر راا آنو 
 عزم و ارا ا و نفدذناپذیری  ر مقاب   نما و افرا  ناصال و 
  ارای برنامه و کفایت الزمو 
 مرعدب نشدن  ر مقاب   نمخانو 
 گریاز انرافیزیستی و  وری خد  و بستگان  سا او 
 مر می و آنخا به  ر  مر م، خدمتگزاریو 
 عتقا  واقعی به راا امام راح و ا
پذیری، تدجه بوه  گری، رندا و تدصیه تقید به مسائ  اخالقی، نظیر: پرهیز از معاملهو 

 مخافع ربقات برخدر ار جامعه
 ی انقالب و نظام آفریا، صحی ، عاقالنه و حکیمانه تثبیت مداضع عزتو 
 نام  ر تبلیغات و غیر آن المال یا امدال نبهه پرهیز از اسران یا هزیخه از بیتو 
 ها نیست پرهیز از ررح امدری که  ر اختیار آنو 
  ها های نظام و مر م و پر اختا به آن ها و فدریت نخاخت اولدیتو 

اگر اصلح را نشناسیم وظیفه چی ت؟ از طرفی اگر تحقیق کنیم و به شنخو  .14
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 توانیم در انتخابات شرکت نتنیم؟ سیم میاصلح نر
تدانید از کسانی که به لحاظ  یوا تعهود و باویرت  پاسخ:  ر تشخی  فر  اصل  می

مدر  اعتما ند، کمک بگیرید و  ر هر صدرت نرکت  ر انتخابوات نظوام جمهودری 
  .ی نرعی است اسالمی برای افرا  واجد نرایب، یک وظیفه

  چی ت؟نام  حتم ر ی دادن سفید و بی .15
پاسخ:  ر هر صدرت اگر رأی سفید  ا ن مدجب تضعیف نظام اسالمی بانود، حورام 

 .است

های اخیر که ر ی دادن به یک لی ت خاص که از طنر  احنزاب و  در دوره .16
شود و توسط افراد مشهور و غیر متخصنو تشنویق و  های سیاسی داده می گروه

تحقیق در مورد افراد آن جنایز ها بدون  شود، آیا ر ی دادن به این لی ت تبلیغ می
است؟ و اگر این لی ت یا برخی از افراد آن در انتخابات ر ی آورند و صالحیت 

 خواهیم بود؟ م ؤولمنصب را نداشته باشند، ما در پیشگاه خدای متعال 
ها افرا ی متعهود، موؤما،  کخخدگان آن پاسخ: به فهرست و افرا ی رأی  هید که معرفی

  .قاب  اعتما  بانخد، مگر آنکه حجت نرعی برخالن  انته بانیدبایر و انقالبی و 

آیا تخریب نامزدها جهت ر ی آوردن فردی که به نظر هواداران اصلح است،  .17
 جایز است؟

پاسخ: بیان ضدابب و نرایب و نقد برای رونا ندن اذهان مانعی ندار ، ولی بایود از 
 .هتک حرمت و تهمت و تدهیا اجتخاب کر 

طور کنه بایند بنه  ه به شخصی ر ی داده شود و بعداً ایشان آندر صورتی ک .18
دهنده در محضر  احتام اسالمی عمل نتند و موجب نارضایتی گردد، آیا فرد ر ی

 خواهد بود یا خیر؟ م ؤولخداوند متعال 
 .نخداهد بد  مسؤولپاسخ: اگر بر ربق مدازیا نرعی عم  کر ا است، 

 تمی دارد؟خرید و فرو  آراء در انتخابات چه ح .19
   .پاسخ: جایز نیست

 المال جهت تبلیغات انتخابات اشتال دارد؟ آیا استفاده از بیت .21
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المال بدون مجدز نرعی و قاندنی جایز نیسوت و مدجوب  پاسخ: استفا ا از امدال بیت
 1.ضمان است

 شرکت در انتخابات از نگاه مراجع تقلید 

 چی ت؟ی شرکت در انتخابات دیدگاه مراج  تقلید در باره .21

 :امام خمینی

وصیت ما به ملت نریف آن است که  ر تمام انتخاب، چه انتخابات رئیس جمهودر 
حخه بانوخد  ر صو ...و چه نمایخدگان مجلس ندرای اسالمی و چه انتخابات خبرگان 

مراجوع و  ...نود ، خد روی ضدابطی باند که اعتبار مویکخو انخاصی که انتخاب می
ل وموه مسوئدری و کشاورز و کوارگر و کارمخود، هموه و هعلمای بزرگ تا ربقه بازا

بانخد؛ چه  ر نس  حاضر و چه  ر نسو  هوای آتیوه؛ و سرندنت کشدر و اسالم می
چه بسا که  ر بعض مقارع، عدم حضدر و مسامحه، گخاهی باند که  ر رأس گخاهان 

 2.کبیرا است

 : ؟دم؟رهبر معظم انقالب

هر کشدر، مسائلی نظیر میزان حضودر مور م   ر قضاوت ناظران بیا المللی نسبت به
ن و نها هایی نظیر مجلس، تأثیرگذار مسؤوال ر انتخابات و چگدنگی روی کار آمدن 

است، بخابرایا نرکت انبدا مر م  ر انتخابات مجلس از ایا زاویه نیز کامالً ضوروری 
 .است

یود بوه پوای ممکا است کسی از بخدا خدنش نیاید اما اگر ایران را  وسوت  ار ، با
مخد است و امخیت کشدر، ح  ندن  صخدوق رأی بیاید، بخابرایا هرکس به ایران عالقه

افورا   .مشکالت و گر ش صحی  نخبگانی را  وست  ار ،  ر انتخابات نرکت کخود
مؤما و انقالبی با انگیزا قدی  ر انتخابات نرکت خداهخد کر  اما اگر کسوی انگیوزا 

هوای  یها عزیز را  وست  ار  الزم است به پوای صوخدوق یخی و انقالبی ندار  اما م
 3.رأی بیاید

                                                           

 .421، ص 21ج  ؛امام ی صحیفه؛ امام خمیخی. 2
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 آیت اهلل جوادی آملی:

نوا اّل   ه انکوان انتخابوات اسوت ید فرامدنمان بشد  همان جریه هرگز نباک یا تهکن
ت یشدر اه  بکشدرمان را، ک  و ی ، نظر قائلیقائل یخد  رأ ی  برایخکت کهمه ما نر

خود  اصول   یا خودایا خود  و بویه بوکس ک  هر یبشماررا، خدن نهدا را مغتخ  
س از موا ک  ه  هر یخکت ک  ه  خد مان نریخک ی  او را ه  انتخاب می   ا یتشخ

 یوکا یه اکخیا یخخد براکت کنر یصخدوق رأ یه  ر پاک  یخداست بخداه یمشدرت
 1. ار  ییز ا ه  نماکاست  یاست، قدرت اسالم یخیاست، قدرت   یقدرت مل

 اهلل العظمی مکارم شیرازی:آیت 

باید با حضدر پرندر خد   ر انتخابات،  نومخان را موأیدس کور  و ثابوت کور  کوه 
ها و فشارها بر ما تأثیری ندار ، ثابت کر  ایران کشدری مستق ، قدی و نتورس  تحری 

کخی   همیا  لی  تعبیر به لزوم می است و نظام جمهدری اسالمی نظامی پایدار است به
 .دیی  بر همه الزم است که  ر انتخابات نرکت کخخدگ و می

 آیت اهلل نوری همدانی:

همه باید  ر صحخه حاضر ندی  تا انتخابات خدبی انجام ند ، با تدجه بوه اوضوا  و 
زمان فعلی نرکت  ر انتخابات واجب است؛ چراکه از مظاهر اسالم و از مدضودعات 

ه مبتخوی بور قورآن کوری  و روایوات مه  نظام اسالمی است، مر م نظام اسالمی را کو
سوازی مانخود انتخابوات اهمیوت  است قبدل  ارند و به مسوائ  سرندنتبیت اه 
باید  ر انتخابات حضدر پرندری  انته بانی  و تدجوه کخوی  کوه  نومخان  . هخد می
گذاری کر ند و  ر کمیا هستخد تا از هر فرصتی علیوه انقوالب  خدر ا ما سرمایه قس 

 .استفا ا کخخد

 آیت اهلل سبحانی:

 ...ند  رای  ا ن از الزامات نرعی است و حفظ نظام با نرکت  ر انتخابات میسر می
که  نما را خدار و سبک کخی ، همه مر م با آگواهی  ر انتخابوات نورکت  برای ایا

 .کخی  کخخد، ما ه  نرکت می
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 آیت اهلل علوی گرگانی:

   .از نظام بدانخد و  ر انتخابات نرکت کخخد ید خد  را جزئیمر م با

 آیت اهلل مظاهری:

انتخابات، مایه تضمیا جمهدری اسالمی است و از ایوا جهوت  نومخان انقوالب و 
رنوو و  جمهدری اسالمی همدارا  ر صد  هستخد تا ایا امتیاز ملّوی و اسوالمی را ک 

 .اند آنان را ناامید ساخته رونق کخخد، اّما ملّت بزرگدار همدارا با حضدر  ر صحخه، بی

 آیت اهلل وحید خراسانی:

و هرکواری کوه انجوام  .به ردرکلی، تضعیف نظام جمهدری اسالمی ایران حرام است
آن باعث تضعیف نظام ند ، الزم است ترم ند  و هر کواری کوه تورم آن باعوث 

  .تضعیف نظام ند ، الزم است انجام  ا ا ند 

 آیت اهلل صافی گلپایگانی:

خداهخود  یوا را نگوه  ه میکوه مر م حضدر  ارند، برای آن است کهایی  همه صحخه
دا و عظمت، کخخد و اجتماعاتی با ایا نک ارند و  ر برابر  نمخان اسالم صف آرایی 

 .ند  ای جز حفظ  یا فراه  نمی با انگیزا

 آیت اهلل شبیری زنجانی:

م نورکت مدجوب  ر جایی که حیات مذهب حق متدقف بر نورکت بانود یوا عود
 1.مفاسد عظی  تر  ر مجتمع گر  ، نرکت کر ن الزم است

 فهرست منابع
 کتب

 قرآن کری 

؛  خمیخی، روح .1 ، چاپ خیی  و نشر آثار امام خمی: مدسسه تخظ ؛ تهران ی امام فهیصحاّل 

 .ش1386 چهارم، 

 .6قاندن اساسی؛ اص   .2
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 های اینترنتی پایگاه
1. https://www.pasokh.org 
2. https://farsi.khamenei.ir 
3. http:// www.javadi.esra.ir 
4. http://www.shabestan.ir 
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