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امام خمینی
وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخاب ،چه انتخابات رئیس جمهور
و چه نمایندگان مجلس شورای اسالمی و چه انتخابات خبرگان  ...در صحنه باشنند
و اشخاصی که انتخاب میکنند روی ضوابطی باشد که اعتبار میشود ... ،مراجن و
علمای بزرگ تا طبقه بازاری و کشاورز و کارگر و کارمنند ،همنه و همنه م نؤول
سرنوشت کشور و اسالم میباشند؛ چه در ن ل حاضر و چه در ن ل هنای آتینه؛ و
چه ب ا که در بعض مقاط  ،عدم حضنور و م نامحه ،گنناهی باشند کنه در ر
گناهان کبیره است( .صحیفهی امام ،ج  ،21ص )421
رهبر معظم انقالب؟دم؟
هرکس به ایران عالقهمند است و امنیت کشور ،حل شندن مشنتالت و گنرد
صحیح نخبگانی را دوست دارد ،در انتخابات شرکت کند .افراد مؤمن و انقالبنی
با انگیزه قوی در انتخابات شرکت خواهند کرد امنا اگنر ک نی انگینزه دیننی و
انقالبی ندارد اما میهن عزیز را دوست دارد الزم است به پای صنندو های ر ی
بیاید)https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=44816( .
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سخن نخست
با پیروزی انقالب اسالمی ،ملت عزیز ایران مسیر اقتدار و قدرت خود را نوخاخت و
تدانست ر پرتد رهخمد های بخیانگذار انقالب و رهبری معظو انقوالب ،ایوا راا بوا
همت هر چه تمام ا امه هد .جمهدری اسالمی ایوران ر چهو
قدت و ّ
عظمت را با ّ
سال نخست ،تدانست به ستاور های مه و نگرفی ر عرصههای اخلی ،مخطقهای
و بیاالمللی نائ ند و امروز با گام نها ن ر چه سال وم ،بایسته است با مروری
قیق بر رویدا های گذنته ،نقاط ضعف و آسیبها را نخاسوایی و بررورن نمایود و
قدت و مدفقیتها بپر از  .بیتر ید برای ستیابی بوه تمودن نودیا
به تقدیت نقاط ّ
اسالمی باید بتدانی ر همه عرصوههوای اقتاوا ی ،سیاسوی ،نظوامی و فرهخگوی بوه
استقالل و خد کفایی برسی  .یکی از رااهای کسب قدرت و اقتدار رونی ،مشوارکت
حداکثری و پرندر مر م ر انتخابات است .انتخابات مبتخی بور مشوارکت عمودمی و
آرای مر می ،افزایش رضایت و مشروعیت مر می نظام سیاسی ،اعتبوار بیاالمللوی را
برای کشدر به همراا انته و نظوام را ر مداجهوه بوا تهدیودات و زیا اخداهیهوای
نمخان تدانا میکخد؛ زیرا انتخابات نمایانگر قدرت مر می و پشتدانه ملی نظام اسوت
و به هر میزان مشارکت بیشتری ر انتخابات نک گیور و حضودر گسوتر اتری ر
ایا عرصه از سدی مر م نواهد بانوی  ،نظوام از پشوتدانه مسوتحک تری برخودر ار
خداهد بد و ر ا امه مسیر خدیش با صوالبت و قودرت بیشوتری حرکوت خداهود
نمد  ،همچخانکه مقام معظ رهبری؟دم؟ ،از حضدر حوداکثری ر انتخابوات بوه عخودان
عام عزتمخدی ،وفاق و اقتدار ملی ،تحکی نظام ،آبروی اسالم و تقدیت جمهودری
اسالمی یا نمد ند .همیا اهمیت و جایگاا ویژا انتخابات مدجب ندا کوه نومخان
نظام اسالمی ،تمامی تالش خدیش را به کار بگیرند تا مر م را نسبت بوه نورکت ر
انتخابات لسر و مأیدس نمایخد و بدیاوسیله نظام را از ایا پشوتدانه قودی محوروم

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
6

سازند؛ از ایارو برای خخثی نمد ن تدرئه نمخان باید تدابیر و راهکارهایی اندیشوید
که انگیزا مشارکت مر م ر انتخابات افزایش پیدا نماید و زمیخوه حضودر حوداکثری
آنان فراه گر ؛ زیرا مشارکت مر می کارآمودتریا و کواربر یتریا راهکوار بورای
تحقق ایا مه است.
نظر به اهمیت نقوش مبلغوان محتورم ر رویودا های سیاسوی و اجتمواعی از جملوه
انتخابات ریاست جمهدری سال  1400که مه تریا رخدا سیاسی و اجتمواعی سوال
جاری بهنمار میرو و نیازمخد تدجه ویوژا اسوت؛ معاونوت فرهخگوی و تبلیغوی و
نشست از نشستهای تدجیهی مبلغان اعزاموی مواا مبوارم رمضوان را بوه مدضود
انتخابات اختااص ا  .عالوا بر آن مقرر گر ید محتودای مورتبب بوا انتخابوات نیوز
تدلید و ر اختیار مبلغان گرامی قرار گیر ؛ از آنجا که با انتشار یک یوا چخود مقالوه ر
البالی مباحث گدناگدن راتدنه ماا رمضان ،حق مطلب ر بارا ایا رویودا مهو ا ا
نمیند؛ همزمان با تهیه راتدنوه مواا مبوارم رمضوان ،تدلیود ویوژاناموهای مخوت
انتخابات نیز ر ستدر کار قرار گرفت .امید است ایا ویژانامه کوه گوامی ر جهوت
تحقق وظیفه یخی و انقالبی و مطالبات امام خامخهای؟دم؟ بهمخظودر حضودر حوداکثری
مر م ر انتخابات ریاست جمهدری است ،مدر استفا ا مبلغان عزیز قرارگیر .
از روحانیت معظ و مبلغان گرامی نیز انتظار میرو بر اسواس رهخمد هوای نودرانی
امام راح و مقام معظ رهبری ،مر م فهوی و قدرنوخاس را بوه حضودر پرنودر ر
انتخابات عدت کخخد و با بر نمر ن ویژگیهای رئیس جمهدر نایسوته ،مسوؤولیت
الهی خد را به انجوام برسوانخد .ر پایوان ،از ندیسوخدگان فرهیختوه و محتورم و نیوز
همکاران گروا تدلید محتدای فرهخگی و تبلیغی که ر جهت تدلید و آما اسازی ایوا
ویژانامه تالش نمد ند ،صمیمانه قدر انی مینمای .
سعید روستا آزاد
مدیر م ؤول

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
انتخابات  1400ـ شماره پنجم

وظایف مبلغان در تبلیغ انتخابات ریاست جمهوری
حجتاالسالموالمسلمیندکترعبدالحسینخسروپناه


*

ضرورت حضور در انتخابات

یکی از بحثهایی که ر ایام تبلیغ ماا مبارم رمضان با آن مداجوه هسوتی و مبلغوان
عزیز قاعدتاً ر معرض پرسش قرار میگیرنود ،بحوث انتخابوات ریاسوت جمهودری
ال ر انتخاب نرکت بکخی یا نوه
است .اوالً ممکا است مر م از مبلغ بپرسخد که اص ً
وضعیت اقتاا ی کشدر مخاسب نیسوت و مور م مویگدیخود کوه موا بوه هور رئویس
جمهدری رأی می هی و انتخاب میند  ،مسیر خد را میرو و چخدان به وضعیت
معیشت مر م تدجهی ندار ؛ لذا گلهمخد هستخد و خیلی اوقات گلههایشوان بجاسوت.
اما چه باید کر آیا ما ر برابر ایا حدا ث و قضایایی که اتفاق مویافتود بایود بوی-
تفاوت بانی به هر حال چه بخداهی و چه نخداهی  ،مر م با مشارکت حوداقلی یوا
حداکثری کسی را بهعخدان رئیس جمهدر انتخاب میکخخد .حال کوه چخویا اسوت ،از
نظر عقالنی همه مکلفاند ر انتخابات حضدر پیودا کخخود ،بوه نوخ اصول رأی
بدهخد و نمیتدانخد ر انتخاب یا عدم انتخاب اصل بیتفاوت بانخد .پس بهتر اسوت
مر م را ترغیب کخی به ایواکوه ر انتخابوات حضودر پیودا کخخود .حضودر مور م ر
انتخابات ،یعخی حضدر ر سرندنت خد نان.
ایجاد امید در مردم

باید مر م را امیدوار کور  .رسوت اسوت کوه موا ر ایوران بوا مشوکالت عدیوداای
مداجهی ؛ اما
* سخخرانی استا خسروپخاا ،به مخاسبت انتخابات ریاست جمهدری  1400برای مبلغان ماا مبارم رمضان.
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اگر رئیس جمهدر کارآمد ،فعال ،مؤما و متدیا انقالبی سر کار بیاید ،میتداند آثوار و
برکات خدبی برای جامعه به ارمغان بیاور  .رست است که وضعیت اقتاا ی کشدر
ما نابسامان است و از ایا جهت چخدان مدفق نبد ا و حتی ناکامیهایی ه انتهای ؛
اما ر عرصههای یگری از انقالب اسالمی به مدفقیتهای چش گیوری رسویداایو .
مدفقیتهای علمی و پزنکی ایران بسیار خدب بد ا است .اوای انقالب برای ایوران
از بخگال ش و پاکستان ربیب میفرستا ند و حتی بعضی از آنهوا پزنوک نبد نود و
ربابت میکر ند؛ اما حاال بیمارانی از اروپا برای رمان به ایران میآیخد .پزنکی ایوران
ه از نظر علمی ،ه از نظر مهخدسی پزنکی و ه از نظور ارو رنود چشو گیوری
انته است .ایاکه ر وضعیت کرونا کشدر ما تدفیق پیدا میکخد واکسخی تدلیود کخود
که اندا و اقسام ویروسهای کدئید ندز ا را پاسخ بدهد و واکسویخه بکخود ،نشوان از
همان رند چش گیر است که تدانسته به ایا ظرفیت برسد .ر حودزای سولدلهوای
بخیا ی ه  ،مراکز مختلفی تدفیقات خدبی انتهاند .بحث لقاح ماخدعی و مقدلههایی
که مربدط به حدزای فرزندآوری میند نیز ،رند خدبی انته اسوت .مقدلوههوایی
مث نواندتکخدلدیی ،بیدتکخدلودیی هسوتهای و عرصوههوای یگور هو  ،ایوران جوز
کشدرهای سدم تا نش نیاست.
حاال سؤال ایاجاست که چطدر ایران تدانست ر ایا عرصهها به مدفقیتهایی برسد
و ر عرصههای اقتاا ی ،بازرگانی ،وار ات و صوا رات نتدانسوتهایو بوه مدفقیوت
بارزی برسی ر حالی که پیشرفتهای باال ،بسیار ندارتر و پیچیداتور از مقدلوهی
ال
اقتاا و معیشت است .اگر گفته ند ما ر تحریمی  ،جداب رستی نیست؛ آیا موث ً
ر ابزارآالت نظامی تحری نیستی آنجا که بیشتر ر تحریمی ! آیا ر ساخت ناوهوا،
ناوبرهووا و زیر ریاییهووا ر تحووری نیسووتی آیووا ر زمیخووهی نوواندتکخدلدیی یووا
بیدتکخدلدیی هستهای ر تحری نیستی ر ایا مدار که تحری خیلی بیشتر است و
جدیتر تا ر حدزای تغذیه .آنجا که تحری بیشتر است ،مدفقیت بیشتری انتهایو
سرش چیست
و ایاجا که کمتر ،مدفقیت ما محدو تر است؛ ّ
راز دستیابی کشور به موفقیت در امور اقتصادی

راز ایا مطلب ر یک نکته است؛ ایاکه هور جوا نیروهوای جودان انقالبوی و موؤما
حضدر انتهاند ،تدانستهاند سوتآور هوای بزرگوی انوته بانوخد و هور جوا آنوان

نبد ااند ،نکست خدر اای  .البته بعضیها از نظر سوخی پیرنود؛ اموا روحیوه و نشواط
جدانی ارند .وقتی ر مجمدعهای نشاط جدانی و روحیوهی انقالبوی نبانود ،مدفوق
نمیندی  .برای مثال ر ساخت پراید مدفق نمیندی  ،ر مسئلهی گخدم مشک پیودا
میکخی و ر تهیهی ان ریدر ه گرفتار مینودی ؛ چودن متدلیوان ،جودان موؤما و
انقالبی نیستخد.
ویژگیهای فرد انقالبی

حاج قاسم سلیمانی مصداق عینی مؤمن انقالبی

ا عایی که مطرح میکخی  ،صرفاً ا عای نظری نیست و عیخیت عملوی پیودا کور ا کوه
نمدنهاش حاج قاس سلیمانی است .حاج قاس سلیمانی وقتی با رالبوان ،القاعودا یوا
اعش مداجه میند که ر ارران ما حضدر انتخد و نبال هجدم به تشیع ،اسوالم،
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مخظدر از انقالبی بد ن چیست بعضیها انقالبیگری را بد میفهمخد؛ اما مقام معظو
رهبری؟دم؟ میفرمایخد ،انقالبی کسی است که تدحید و تقدا ر رأس امدرش باند .اگر
کسی گرفتار نرم ،ولد نورم خفوی اسوت یوا تقودا و ور الزم را نودار  ،انقالبوی
نیست ،هر چخد نعارهای انقالبی بدهود .تدحیود و تقودا ،ر رأس انقالبوی بود ن و
انقالبی ماندن است .ویژگی وم انقالبیگری ،عقالنیت است .انقالبویگوری بوه ایوا
معخا نیست که افرا مث سرخپدستان حمله کخخد ،هیاهد نمایخد و کاری انجوام هخود.
خیر ،باید ر کارها عقالنیت حاک بانود .ویژگوی یگوری کوه حضورت آقوا بورای
انقالبیدن ذکر کر ند ،تالش برای حفظ اسوتقالل کشودر اسوت .استکبارسوتیزی هو
ویژگی یگر است .باید باور کخی که استکبار به نبال نابد ی کشودر اسوت .انقالبوی
کسی است که استکبارستیز باند .ویژگی یگری انقالبی بود ن ،جوذب حوداکثری و
فع حداقلیست .عداای خد نوان را از قطوار انقوالب بیورون مویاندازنود و یگور
نمیخداهخد به آن برگر ند .ما باید تالش کخی که چخیا افرا ی به انقالب برگر نود و
جذب حداکثری انته بانی  .اگر ایا ویژگیها به مدیریت جها ی ضمیمه ند کوه
مقام معظ رهبری؟دم؟ آن را ه از ویژگیهای انقالبیگری می انخد و اگور موا ولوت
جدان ،مؤما و انقالبی انته بانی که تدحیود و تقودا ر رأس کوارش بانود ،نبوال
استقالل کشدر باند ،استکبارستیز بانود و غدغوهی جوذب حوداکثری و مودیریت
جها ی انته باند ،قطعاً به نتیجه میرسی .
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انقالب و حتی برا ران اه سخت بد نود ،وار عمو نودند .ایشوان بوا همویا نگواا
انقالبی ،یعخی نگاا به اسوتقالل کشودر ،استکبارسوتیزی ،مودیریت جهوا ی و جوذب
حداکثری که تدحید و تقدا ر رأس همه بد  ،جریان مقاومت را بیاالمللوی کور  .ر
ِ
حشد نعبی عراق ،ه نیعه بد  ،ه سخی ،ه مسویحی و هو ایوز ی؛
میان برا ران
یعخی ا یان مختلف ،جریان مقاومت را نبال میکر ند.
نیاز کشور به مدیرانی همچون شهید سلیمانی و شهید فخریزاده

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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اگر ما مدیری جها ی و انقالبی چدن حاجقاس ر ولت انته بانی  ،آیوا وضوعیت
اقتاا ی ،معیشتی ،کشاورزی و صخعتی ما به همیا نک میماند حانا و کال! ما ر
عرصههای هستهای و فاعی ،مدیریتی جها ی ،نجا  ،عوال  ،عاقو  ،مودیر و مودبر،
چدن انشمخد نهید حاجمحسا فخریزا ا را انتی که عال بود  ،فیزیوک ان بود ،
اه حکمت بد  ،اه ا بیات بد  ،بسیار متداضع بد و مدیریت جهوا ی انوت .او،
تفکری انقالبی به معخای قیق کلمه انت و اه عم کور ن بود  ،نوه ایواکوه فقوب
حرن بزند .بعد از نها ت ایشان نیز ،حضرت آقا تدصیه کر ند که همهی کارهایشان
ا امه پیدا کخد و چیزی زمیا نمانود .نوهید حواجمحسوا فخوریزا ا مدفوق نود ر
عرصههای مختلف نظامی ،فاعی و هستهای ،مدیری تدانمخود بانود؛ چودن انقالبوی
بد .
موفقیت کشور در زمینههای مختلف

نمدنههایی که مطرح ند ،نشان می هد که نباید مر م ر حالت ناامیدی بمانخد .ما ه
نباید سخخانی بگدیی که مر م مأیدس نودند .اموروز واقعیوت تلخوی وجود ار و
برخی ولتمر ان ضعیف ،ناکارآمد ،پیر و فرسود ا ر رأس امودر هسوتخد کوه اهو
تدبیر نیستخد .آنان وضعیت اقتاا ی کشدر را به ایاجا رسوانداانود کوه مور م نتیجوه
میگیرند که انقالب ناکام ماندا یا نکست خدر ا است .اگر انقالب نکست خدر ا،
چطوودر ر مسووائ هسووتهای نکسووت نخوودر ا اسووت چطودر ر نوواندتکخدلدیی و
بیدتکخدلدیی نکست نخدر ا است چطودر ر علو و پزنوکی نکسوت نخودر ا
است گسترای پیروزیهای ما ر انقالب ،خیلی بیشتر از گسترای نکسوتهایموان
است.

موفقیتها ،مرهون نیروهای جوان و انقالبی

دلیل تاکید رهبری بر دولت جوان انقالبی

سرش ایوا اسوت کوه بوه
تعبیر ولت جدان انقالبی که مقام معظ رهبری؟دم؟ فرمد ّ ،
تجربهی  42سال اخیر تدجه ار  .ایشان بهوضدح یدااند که هر جا پیشورفتی بود ا،
به ست چخیا افرا ی بد ا است .ر سوالهوای جخوو و ر رنود و پیشورفتهوای
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.

وظایف مبلغان در تبلیغ انتخابات ریاست جمهوری

هر جا پیروزی حاص ندا است ،به خارر ایا بود ا کوه جدانوان موؤما و انقالبوی
حضدر انتهاند .واکخس کرونا ه اخیوراً ر کشودر موا ،تدسوب انشوجدیان مقطوع
کارنخاسی ارند ساخته ندا است؛ یعخی جدانهایی با هدایت عداای از انشومخدان،
ایا واکسا را تدلید کر ااند .ایا واکسا را فقب چخد کشدر ر نیا تدانسوته بسوازند.
ساخت واکسا کرونا ر ایران ،یک پیروزی و اعجاز است و کرامت و تدفیق بزرگوی
به نمار میآید .ایاها تدفیقات بزرگی است که باید برای مر م بازگد نودند .ممکوا
است برخی سؤال کخخد ،پس چرا سفرای ما کدچک ندا است و رست مویگدیخود!
باید به آنها حق بدهید .البته باید ایا را به مر م انتقال بدهید که هر جا جدانان موؤما
و انقالبی بد ااند ،ناهد رند بد اای  .هر جا نیوروی انقالبوی حضودر انوته اسوت،
عدالت ،مبارزا با فسا  ،رند ،بالخدگی و پیشرفت وجد انته و هر جا انقالب ست
نااهالن افتا ا است ،آسویب یوداایو  .گروهوی هسوتخد کوه هموهی ناکارآمودیها و
ناتدانیها را به تحری نسبت می هخد و ح مشکالت را ر ایجوا رابطوه بوا آمریکوا
جستوجد میکخخد؛ آمریکایی که نبال تجزیهی کشدر ماست ،همانرودر کوه نبوال
تجزیهی سدریه و عراق بد  .آمریکا به مر م خد ش ه رح نمیکخد .باالتریا آموار
مرگومیر ر ماجرای کرونا ر آمریکا وجد ار  .وقتی سی  ،زلزله یا ردفانی اتفواق
میافتد ،گاهی چخد روز برق چخد ایالت آمریکا قطع اسوت .پخجواامیلیودن نفور ،فقیور
کارتاخداب ر ایا کشدر سیادمیلیدنی هست! آنوقت انتظار اری کوه آمریکوا بوه
ا ایران و مر م ما برسد راض است ایران وقتی به مدفقیت ست پیودا مویکخود و
کامیاب میند که جدان مؤما و انقالبی ر رأس امدر باند .باید به جودان انقالبوی
اعتقا و ایمان انته بانی .

11

شنیدن سخنان مردم دربارهی مشکالت و انتخابات

تدصیهی ما ایا است عزیزانی که به سفر تبلیغی میروند و با مور م ارتبواط ارنود،
حتماً به سؤاالت متعد آنان ربارای انتخابوات پاسوخ بدهخود .اگور فور یوا افورا ی
ر لی و انتقا ی از هر نخای ارند ،با حدصله گدش بدهید .حتوی ممکوا اسوت
نقدهایی نسبت به رهبری انته بانخد؛ باز ه با حدصله بشخدید .سیرای مقام معظو
رهبری ایا است؛ نما ه حلو انوته بانوید و عاوبانی نشودید .بعضوی از مور م
مشکالت اقتاا ی ارند ،با حدصله گدش کخید و بعد با رمأنیخه ،با عل  ،بوا مخطوق و
با اخالق پاسخ و تدضی بدهید.
بیان لزوم شرکت در انتخابات و انتخاب اصلح
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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باید برای مر م تدضی هید که اگر ر انتخابات نرکت نکخخد ،فر ی ناصال و حتی
ناکارآمد رأی میآور و باز ه بعد از چهار یا هشت سال ،نوما موینالیود .بوه جوای
ایاکه هشت سال بخالی و اعتراض و نقد کخی  ،یوک روز ر انتخابوات حضودر پیودا
کخی و به فر اصل رأی می هی  .اصل  ،کسی است که غدغهی اصولیاش مسوائ
اقتاا ی کشدر باند .اصل  ،کسی است که غدغهی اصلیاش معیشت مر م باند و
بداند معیشت مر م را چگدنه ح کخد .اصل  ،کسی است کوه بوا فسوا اقتاوا ی و
رانتخداری مقابله کخد؛ فرقی ه نمیکخود کوه از جخواح چوب بانود یوا راسوت ،از
اصدلگرایان باند یا اصالح رلبان .هر کسی که فسا اقتاا ی ار  ،سور اختاپدسوی
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
ببیخخد کدامیک نهتخها میخداهخد با فسوا مبوارزا کخخود ،بلکوه بایود بگدیخود چگدنوه
میخداهخد مبارزا کخخد .آنها باید تاری کخخد که آیا برای مبوارزا بوا اختواپدسهوای
اصالحرلب و اصدلگرا که فسا اقتاا ی ارند ،راهکار ارند یا نه راا مبوارزانوان
چیست ایاکه صرفاً نعار عدالت و مبارزا با فسا بدهخد ،کافی نیست .ایا نورایب،
بسیار کلیدی است .اورلبان باید چگدنگی تدجه بوه معیشوت مور م و انوتغالزایوی
برای آنان را تدضی هخد .برای مثال وقتوی موا ر ایوران خد روسوازی اریو  ،چورا
قطعات باید از چیا وار ند  .اگر ایا قطعات ر اخ تدلیود نود  ،یعخوی هوزاران
جدان انتغال پیدا میکخخد .چرا باید ان ریدر از خارج وار ند آیوا تدلیود ذرت و

معرفی شاخصهای فرد اصلح

وقتی انتخابات نز یک ند ،مر م از ماا یق ه میپرسخد .ر ایوا هخگوام ،آیوا بایود
مبلغان ورو کخخد یا نه پاسخ ایا است که وقتی به حجت نورعی مویرسوید ،ورو
کخید؛ اما نوه همچودن ورو احوزاب .وقتوی نخاوی چودن عضود حزبوی اسوت از
اورلبش فا میکخد ،ما مدافق نیست رلبهها و مبلغان خیو و گرفتوار نودند .ر
نأن یک رلبه نیست که خد را ر چارچدب حزب محدو کخد؛ اما اگر نخاوی را
ا ید که غدغوهی معیشوت مور م را واقعواً ار و بوه
ذیصالح و اصل تشخی
راهکار ه اندیشیدا است ،او را به مور م معرفوی کخیود .مبلغوی کوه مویخداهود ر
مخطقهای کار فرهخگی و تبلیغ یا انجام بدهد ،نباید وار عداهای ماا یق انتخابات
ند  .تأکید ما بیشتر بر ایا است که مبلغان به مر م امید بدهخد ،آنوان را تشودیق بوه
حضدر ر انتخابات کخخد و مضرات عودم حضودر را برایشوان تدضوی هخود .بیوان
ویژگیهای فر اصل و اورلب جدان انقالبی ه الزم اسوت؛ ایاهوا تدضوی ا ا
ند  .اگر به ماداق اصلحی ه رسیدید و مر م سؤال کر ند ،بعود از مخبور بگدییود.
روی مخبر ،تا میتدانید نواخ ها را بگدییود ،ویژگیهوا را بشومارید و تشودیق بوه
حضدر ر انتخابات کخید.

وظایف مبلغان در تبلیغ انتخابات ریاست جمهوری

سدیا ر ایران میسر نیست اگر ایا کاالها ر ایران تدلید ندند ،چخد هزار نفر انتغال
پیدا میکخخد چرا باید چیخیها بیایخد ر خلیج فارس و ماهیهای ما را بگیرند ،ببرنود
و به نیا عرضه کخخد .اگر همیا کشتیهایی که نیروی ریایی سپاا و ارتش میسوازند
ر اختیار ماهیگیوران خد موان بگذارنود ،مور م مویتدانخود ر صوید مواهی ،تدلیود
خدراکیها از آبزیان و تدزیع آن ر جهان نقش پررنگی انته بانوخد و نوغ هوای
زیا ی را فراه کخخد .خالصه ه باید مر م را تشدیق کر کوه ر انتخابوات حضودر
پیدا کخخد ،ه تشدیق کر که از نظوام و انقوالب موأیدس نشودند و هو ترغیوب بوه
انتخاب اصل کر  .مختخب آیخدای مر م نباید ر پی ارتباط بوا آمریکوا بانود و هموه
چیز را به تحری و برجام وص کخد .بله ،ارتبارات بیاالمللی بایود انوته بانوی  .ر
کار اقتاا ی ،ارتباط بیاالمللی یک اص است؛ ولی اص اول ،قدرت اخلوی اسوت.
اگر قدرت اخلی به حد ناابی برسد ،کشدرهای یگر حاضر میندند با ما قورار ا
ببخدند ،معامله کخخد و ارتباط اقتاا ی برقرار نمایخد.

13

اه بیت عامت و رهارت ه  ،همیشه براساس تکالیف نرعی ر امدر سیاسی
و اجتماعی ورو میکر ند .اگر قرار بد امام حسیا  ،امام حسا مجتبی یا اموام
و یا ائمهی یگر مأیدس ندند و مر م را به ناامیودی سودق بدهخود ،اان از
کاظ
نیعه چیزی باقی نماندا بد  .امروز اگر نیعه ر سراسر جهوان گسوترش ار  ،مخشوأ
گسترنش امید ،معرفت ،عقالنیت ،حل  ،نجاعت ،صبر و تدبیر بد ا اسوت؛ انقوالب
اسالمی ه به همیا ویژگیها نیازمخد است.
بیان معارف دین و اهل بیت

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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در ماه مبارک رمضان

مبلغیا گرامی ،تا میتدانید معارن اسالمی و سیرای اه بیت را به مور م مختقو
کخید؛ بهویژا ر ایا ایام مبارم ماا رمضان ،باید معارن اه بیت  ،محبت خانودان
رسالت و آمدزاهای ائمه و سیرای عملی آنان را تبلیغ و ترویج کخید .باید بوه
مر م انس با اه بیت و تدس به آنان را یا بدهید .البتوه مور م بسویاری از ایوا
مسائ را می انخد و نباید خسته ندند .مر م باید بدانخد کوه انوس و ارتبواط بوا اهو
ْ
َُ َ
َ
يهيهِ» 1.وقتوی اهو بیوت
بیت  ،مخشأ تقرب آنها به خداستَ « :و ْاب َتغواَإل ْيهَِال َو
األسماء ُ
میفرمایخد که « َوالله َن ْح ُن ْال َوس َیل ُة َإلی َ ُ َ 2
ُ
الحسنیی» 3،یعخوی اسومای
الله
الله» یا «نحن و ِ
ِ
ِ
ِ
حسخای الهی اهو بیوت هسوتخد .مواا مبوارم رمضوان ،مواا نهوجالبالغوه و مواا
امیرالمؤمخیا نیز هست؛ پس باید ماا انتقال معوارن و حکموتهوای آن حضورت بوه
مر م باند .ایا معارن را به مر م انتقال هید .البته همهی نما استا ید و بسیار بویش
از بخدا مستحضرید که ر کخار ایا معارن ،حتماً بحث امیود و نشواط و ایواکوه موا
مسؤولی برای حفظ انقالب اسالمی و ثمورای خودن نوهیدان ،بایود ر نظور بانود.
نجرای ریبه و حسخهای که از ایا انقالب تا ایاجا رسیدا ،بوا خودن پوام نوهیدان
رند کر ا است و ما به تعبیر امام  ،نباید بگذاری به ست نااهالن بیفتد؛ لذا توالش
کخی ر انتخابات نرکت نمایی  ،به مر م امید بدهی  ،تا اننوا ّال نوخ اصول و
انقالبی سکان ار اجرائیات کشدر ند .

 .1مائدا.35 :
 .2عبدالحمید با هبة ّال ابا أبی الحدید؛ نرح نهج البالغة البا أبی الحدید؛ ج  ،16ص .211
 .3محمد با یعقدب کلیخی؛ الکافی؛ ج ،1ص.144

فهرست منابع

قرآن
 .1ابا أبی الحدید ،عبد الحمید با هبة ّال؛ نرح نهج البالغة البا أبی الحدید؛ محقق
 /ماح  :ابراهی  ،محمد ابدالفض ؛ ق  :مکتبة آیة ّال المرعشی الخجفی 1404 ،ق.
 .2کلیخی ،محمد با یعقدب؛ الکافی( ط -اإلسالمیة)؛ محقق  /ماوح  :غفوارع علوی
اکبر و آخدندع ،محمد؛ تهران :ار الکتب اإلسالمیة 1407 ،ق.
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فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
انتخابات  1400ـ شماره پنجم

علل و آثار مشارکت حداکثری در انتخابات از نگاه امامین انقالب
گروهتولیدمحتوایفرهنگیوتبلیغی

مقدمه

به نبال پیروزی انقالب اسالمی به رهبوری خور مخدانوه و قارعانوهی حضورت اموام
خمیخی و سرنگدنی ریی استبدا ی ناهخشواهی ،بورای اولویا بوار آزا ی سیاسوی،
مر مساالری یخی و احقاق حقدق مر م ایران فراه ند .تأکیدات حضرت امام و نیز
جدی ایا و
مقام معظ رهبری؟دم؟ بهمخظدر حضدر مر م ر انتخابات ،نشانگر اهتمام ّ
نخایت الهی برای حضدر حداکثری ر انتخابات است .ر مخظدموهی فکوری اموام
خمیخی و مقام معظ رهبری؟دم؟ ،انتخابات ابعا گستر اای ار ؛ اما ر ایوا ندنوتار،
و محدر «بایستگی مشارکت مر م ر انتخابات» و «عل و آثار مشوارکت حوداکثری
مر م ر انتخابات» تبییا میند .
الف) بایستگی مشارکت مردم در انتخابات

ر هر جامعهای ،انسانهایی با انگیزاهای متفاوت وجد ارند .از آنجا که انسان ذاتواً
مدجد ی اجتماعی است ،تأمیا ایا خداستها و عملی کر ن ایا انگیزاها نیوز ،تخهوا
ر همیا حیات اجتماعی میسر است .بوه همویا جهوت حرکوت کلوی یوک جامعوه
تعییاکخخدا و بر جهتگیریهای فر ی آن جامعه نیز تأثیرگذار خداهد بود  .ایوا امور
ر جدامع بهرامخد از حکدمتهای متکی بر آرای مر م ،جلدا و نمود بیشوتری ار ؛
به همیا لی مشارکت عمودمی مور م ،ر چخویا جودامعی از نقوش تعییاکخخوداای
برخدر ار است.
ر اندیشهی سیاسی حضرت امام و مقام معظو رهبوری؟دم؟ ،حضودر حوداکثری و
فعال مر م ر عرصوهی انتخابوات یوک اصو اسوت و اهمیوت ویوژاای ار ؛ زیورا
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مشارکت ر تعییا نرندنت اجتماعی و سیاسی ،حق همهی آحوا جامعوه و اصولی
عقالنی و نرعی است .لزوم احساس مسؤولیت انسان نسبت به سرندنوت فور ی و
جمعی خدیش ،از ارزشهای پذیرفتهی اسالم است؛ بهگدنوهای کوه ایوا مطلوب ر
آیات ،روایات و سیرای مسلمانان مدر تأکید قرار گرفتوه اسوت .بور همویا اسواس،
مشارکت افرا ر ا ارای امدر اجتماعی و تعیویا کوارگزاران ،از حقودق اولیوهی هور
مسلمانی به حساب میآید .ربیعی است که هر انسانی حق ار از حق خد اسوتفا ا
نماید و ر سرندنت جامعهی خد تأثیرگذار باند .از همه مه تر ایاکه ر جامعهی
یخی ،حفظ نظام و تعییا سرندنت جامعه وظیفهی الهی است؛ از ایوا رو حضورت
امام خمیخی همدارا ر پیامهوا و سوخخرانیهای خودیش ،بور اهمیوت انتخابوات و
ضرورت مشارکت حداکثری مر م ر انتخابات تأکید انتخد« :ایوا وظیفوهای اسوت
الهی ،وظیفهای است ملی ،وظیفهای است انسانی ...همهی ما باید ر انتخابات نرکت
1
بکخی ».
ر مخظدمهی فکری حضرت آیوت ّال خامخوهای؟دم؟ نیوز ،نورکت ر انتخابوات مظهور
احقاق حق و وظیفهی الهی است؛ چخانچه ایشان فرمد :
انتخابات ،فقب یک پدیدای سیاسی نیست .انتخابوات ،مظهور حضودر مور م ،مظهور
احقاق حق است . ...ه حوق و هو تکلیوف مور م اسوت کوه بیایخود و سرندنوت
کشدرنان را به ست خد معیا کخخد . ...ایا حق مر م است و متعلق بوه آنهوا؛ اموا
تکلیف ه هست. ...

2

ب) علل و آثار بایستگی حضور حداکثری در انتخابات

یکی از پرسشهای مه  ،چرایی نرکت حداکثری مور م ر انتخابوات اسوت؛ یعخوی
فلسفه و لی حضدر حداکثر ر انتخابات چیست که حضرت اموام و مقوام معظو
رهبری؟دم؟ بدان تأکید نمد ااند
امام خمیخی  ،لزوم حداکثری را تکلیف عقلی و نرعی انسته و آن را مدجب حفوظ
جمهدریت نظام می اند .مقام معظ رهبوری؟دم؟ نیوز ،ضوما تکلیوف خدانودن لوزوم
حداکثری ،عزتمخدی ،وفاق ملی ،اقتدار ملی ،استقالل ،تحکی نظوام ،آبوروی اسوالم،
 .1امام خمیخی ؛ صحیفهی امام؛ ج ،18ص.381

آبروی ملت و تقدیت نظام جمهدری اسالمی را بهعخدان عدام و آثوار لوزوم حضودر
حداکثری یا کر ا است .فرازهایی از سخخان رهبر انقالب که بیوانگر الیو لوزوم و
چرایی حضدر حداکثری مر م و مشارکت سیاسی همگانی است ،به نرح زیر است:
رست ر نقطهی مقاب خداست نمخان ،همهی ما باید ر انتخابات حضودر فعوالی
انته بانی  .انتخابات ،آبروی ملی ماست .انتخابات ،یکی از ناخ

های رند ملوی

تحکی میکخد ،پایههای آن را مستحک مینماید ،آبروی ملت ایران را زیا موی کخود،
استقامت کشدر را ر مقاب

نمخیها زیا میکخد و نوما را از رموع ورزیودن بوه

کشدر و از فکر ضربهز ن و تدسعه(ی برنامهاش) و فسا و فتخوه مخاورن مویکخود.
ایا یک مسئلهی بسیار مه است؛ پس مسئلهی اول ،نرکت ر انتخابات است.

1

حضدر مر م ،یکی از آن عخاصری است که نما را ناکام میکخود . ...هموه بایود ر
انتخابات نرکت کخخد .ایا مدجب موینود کوه نظوام جمهودری اسوالمی تقدیوت
بشد .

2

بر ایا اساس با مروری بر رهخمد های امام راح و رهبر معظ انقالب اسوالمی؟دم؟،
میتدان عدام زیر را از آثار و عل بایستگی حضدر حداکثری ر همهی انتخابوات و
بهویژا انتخابات ریاست جمهدری و انست که ر کخوار عدامو یگور ،سوبب لوزوم
حضدر حداکثری است« :مسئلهی مه ربارای انتخابات ،حضدر حداکثری اسوت. ...
هرچه جمعیت بیشتر ر انتخابات نرکت کخد ،استحکام نظام و اعتبوار کشودر بواالتر
خداهد رفت . ...بخدا ایا عقیدا را [ ر مدر حضدر حداکثری] از قب هو انوتهام و
3
همیشه ه رویش اصرار کر اام».
 )1حفظ حق و انجام تکلیف الهی

ر خادص تکلیف و حوق بود ن حضودر حوداکثری ر مشوارکتهای سیاسوی و
انتخابات ،و رویکر وجد ار  .برخوی آن را حوق موی انخود؛ یعخوی حوق هموهی
نهروندان است که برای تعییا سرندنت خود  ،ر حکدموت نقوش انوته بانوخد؛
ََ
ر بیان حقدق متقاب مر م و حکدمت مویفرمایود ...« :فق ْنْ
چخانچه حضرت علی

علل و آثار مشارکت حداکثری در انتخابات از نگاه امامین انقالب

ماست .انتخابات ،وسیلهای برای عزت ملی است . ...حضودر نماسوت کوه نظوام را
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ُ ُ َ
بحان ُه لي َعل ْیك ْم َحقنا ِو َ
يَ ِنة م ْر ِنُْ ْم َو لك ْنم َعلنيَ ِر َنن ال َحن ِرثنل الن ل لني َعل ْنیكم؛
َج َعل الله س
ِِ
خداوند برای ما بر نما حقی قرار ا که زمامداری نما را برعهداام نها و نوما را
نیز بر ما حق است ،همانگدنه که مرا بر نما ».البته ایا حق بهمعخوای بویتفواوتی یوا
عدم نرکت ر مسائ سیاسی نیست .برهمیا اساس اسوت کوه ر اسوالم برخوی از
وظایف مر م ،مانخد اراعت از رهبر مطرح نودا اسوت .از سودی یگور ،اسوالم بوه
انسانها ایا حق را ا ا است که خد نان سرندنت کشدرنوان را تعیویا و آزا انوه
مسؤوالن و رهبران کشدر را انتخواب کخخود .بور ایوا اسواس عودم حضودر ر پوای
صخدوقهای رأی ،مذمدم و ناپسخد است؛ زیرا پشوتپواز ن بوه وظیفوهی نوهروندی
است که ر هیچ جای نیا پسخدیدا نیست .ربق ایوا یودگاا ،نورکت ر انتخابوات
وظیفهای نهروندی است و کسی نباید ر انجام ایا وظیفه کدتاهی کخد.
رویکر وم ایا است که حضدر مر م ر عرصهی سیاسی ،تکلیف الهی است؛ یعخی
ر جامعهی یخی ،همهی انسانها باید ر تعییا سرندنوت خودیش اثرگوذار بانوخد؛
بخابرایا هر یک از نهروندان ،باید ایا حضدر همگانی را تکلیف الهی بدانخد.
مشارکت سیاسی و حضدر حداکثری ر انتخابات ،ر اندیشهی حضرت امام  ،هو
حق و ه تکلیف است؛ بدیا بیان که از یک سد ،حق اولیهی هر فر اسوت از حوق
خد استفا ا کخد« :هر کسی ...حق اولیاش ایا است که خد ش انتخاب بکخود یوک
چیزع را که راجع به مقدرات مملکوت خود ش اسوت 2».از سودی یگور ،حضودر
حداکثری تکلیفی نرعی است« :نگدیید که یگران رأی می هخد .موا هو بایود رأی
بده  ،تد ه باید رأی بدهی ،آن روستایی هو کوه ر کخوار مزرعوهی خود ش کوار
3
میکخد باید رأی بدهد .تکلیف است .ایا یک تکلیف الهی است».
مقام معظ رهبری؟دم؟ نیز ،مشارکت سیاسی و حضدر ر انتخابات را ه حق می انود
و ه تکلیف الهی:

1

انتخابات یک حق است و یک وظیفه .ما هر کدام بوهعخودان یوک فور از افورا ایوا
 .1محمد با حسیا نریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ ص.334
 .2امام خمیخی ؛ صحیفهی امام؛ ج ،4ص.492
 .3همان؛ ج ،15ص.15

ملت ،ه حق اری

ر انتخابات نرکت کخوی و هو وظیفوه .کسوانی کوه بوه نظوام

جمهدری اسالمی معتقدند ،قاندن اساسی را قبدل ارند ،ه از ایا حوق مویخداهخود
استفا ا کخخد ،ه ایا وظیفه را میخداهخد انجام هخد... 1.اوالً روز انتخابات روز یوک
حق مدنی ملت است که میخداهخد بیایخود رأی
جشا ملی است . ...ثانیاً روز احقاق ّ
حق آنهاسوت و بوه سوت
بدهخد و نرکت خد نان ر ا ارای امدر کشدر را و که ّ

همچخیا ایشان ر جداب سؤالی ربارای اص وجدب حضودر ر انتخابوات و هو
ربارای واجب عیخی بد ن آن ،فرمد « :نرکت ر انتخابات نظام جمهدرع اسوالمی،
براع افرا واجد نرایب یک وظیفهی نرعی ،اسالمی و الهی است و و ایا و واجوب
3
عیخی است».
مه تر از همه ایاکه ربق نظر امام راح  ،اگرعودم نورکت ر انتخابوات مدجبوات
صدمه به اسالم را فراه نماید و ماال اجتماعی را ر خطور انوداز  ،هموه مسوؤول
هستخد و باید ر برابر خداوند جدابگد بانخد؛ از ایا رو هشدار می هخد:
و اگر خداع نخداسته بور اسوالم یوا کشودر اسوالمی ،از ناحیوهی عودم خالوت ر
سرندنت جامعه ،لطمه و صدمهاع وار ند  ،یک یک تمام ملت ر پیشگاا خوداع
قها ِر تدانا مسؤول خداهی بد و نس هاع آیخدا که ممکا است از کخواراگیوریهواع
ّ
کخدنی مدر هزار گدنه تجاوز واقع ندند ،ما را نبخشخد .پس ،یکوی از وظوایف مهو
نرعی و عقلی ما براع حفظ اسالم و ماال کشدر ،حضدر ر حدزاهاع انتخابیوه و
رأع ا ن است.

4

 )2حفظ جمهوریت نظام اسالمی

امام خمیخی با ررح اندیشهی حکدمت اسالمی و نظریهسوازی والیوت فقیوه ،نظوام
اسالمی را تشکی ا ند که ر آن همهی مر م ،تدانایی مشارکت ر تقسوی و تدزیوع
قدرت سیاسی را ارند .انقالب اسالمی ایران که با رهبری خر مخدانه و تودبیر اموام
با حضدر پرندر مر م به پیروزی رسید ،مر م ایران را ر آستانهی تشکی نظامی قرار

 .4امام خمیخی ؛ صحیفهی امام؛ ج ،18ص.336

علل و آثار مشارکت حداکثری در انتخابات از نگاه امامین انقالب

بیاورند؛ ثالثاً یک تکلیف نرعی است.

2
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ا که ضرورت آن احساس میند.
بر ایا اساس حضرت امام ر نک گیری و استمرار نظام اسالمی ،بور و مؤلفوهی
«اسالمیت» و «جمهدریت نظام» سخت پافشاری نمد ؛ چخانچه فرمد « :موا خداسوتار
جمهدری اسالمی هستی  .جمهدری ،فورم و نوک حکدموت را تشوکی می هود و
اسالمی ،یعخی محتدای آن فرم قدانیا الهی است 1».جمهدریت ،یعخی نورکت هموهی
مر م ر انتخابات؛ چخانچه امام ر پاسخ به خبرنگار مجلهی عربزبان «المسوتقب »
که سؤال کر ا بد  ،آیا مخظدر از حکدمت اسالمی مد نظر امام خالفت اسالمی اسوت،
فرمد ند« :حکدمت جمهدری اسالمی مودر نظور موا ،از رویوهی پیوامبر اکورم و
حضرت علی الهام خداهد گرفت و متکی به آرای عمودمی ملوت خداهود بود و
نک حکدمت با مراجعه به آرای ملت تعییا خداهود گر یود 2».همچخویا اموام ر
پاسخ به سؤال خبرنگاری که میپرسود نوک ایوا جمهودری چطودر خداهود بود ،
میفرماید« :مه ضدابطی است که ر ایا حکدمت باید حاک باند .مه توریا آنهوا
عبارت است از ایاکه اوالً متکی به آراع ملت باند ...و یگر ایواکوه ر مودر ایوا
افرا نیز خب مشی سیاسی و اقتاا ع و سوایر نوئدن اجتمواعی و کلیوهی قداعود و
3
مدازیا اسالمی مراعات ند ».
ایا اظهارات امام  ،ر اص اول قاندن اساسی نیوز متبلودر اسوت« :حکدموت ایوران،
جمهدری اسالمی است که ملت ایران براساس اعتقا یریخهاش به حکدموت حوق و
عدل قرآن ،ر پی انقالب اسالمی پیروزمخد خد به رهبری مرجوع عوالیقودر تقلیود،
آیت ّال العظمی امام خمیخی  ،ر همهپرسی ه و یاز ه فرور یامواا یوکهوزار و
سیاد و پخجاا و هشت هجری نمسی ...با اکثریت  98/2رصد ،کلیوهی کسوانی کوه
4
حق رأی انتخد به آن رأی مثبت ا ».
ر اندیشهی مقام معظ رهبری؟دم؟ نیز ،بر و عخار جمهدریت و اسالمیت نظام تأکید
ندا اسوت « :ر ایوا کشودر و ر ایوا نظوام ،اسوالم بوا جمهدریوت هموراا اسوت.
جمهدریت موا از اسوالم گرفتوه نودا و اسوالم موا اجوازا نمی هود ر ایوا کشودر
 .1همان؛ ج ،5ص.398
 .2همان؛ ص.437
 .3همان؛ ص.437

 )3حفظ استقالل وآزادی

یکی از بزرگتریا ستآور های انقالب اسالمی ،اسوتقالل ر عرصوهی سیاسوی و
اقتاا ی است؛ یعخی زمانی که جهان به و بلدم نرق و غرب تقسوی نودا بود و
نوواا نیووز بووهعخوودان یکووی از مهراهووای اصوولی آمریکووا ر خاورمیانووه ،سیاسووتهای
تجاوزگرانهی غرب ،بهویژا آمریکا را پیا ا میکر  ،بقیهی کشدرهای مسلمان و جهان
سدم نیز چاراای نمی یدند ،جز ایاکه تحت سویطرای یکوی از و قطوب حواک آن
زمان قرار بگیرند .انقالب اسالمی ر چخیا نرایب حساسی ،با نعار نه نورقی و نوه
غربی ،نظام سلطه ر جهان را ر ه نکست و ر مقاب نمخان ،چدن کودا اسوتدار
ایستا و استقالل خد را حفظ کر  .حضرت اموام  ،علوت بودبختی ملوت ایوران را
خالت قدرتهای بزرگ می انست« :ما اجازا نخداهی ا که ولتهواع ابرقودرت
ر مقدرات مملکت ما خالت کخخد .گذنت آن زمان که ایاها بدون چدن و چورا ر
ایا امدر خالت میکر ند 4».رهبر معظ انقالب؟دم؟ نیز فرمد ااند« :انقالب اسالمی بوا

 .4امام خمیخی ؛ صحیفهی امام؛ ج ،6ص.309
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مر مساالری نباند .ما نخداستی جمهدریت را از کسی یا بگیری ؛ اسالم ایا را به ما
1
تعلی ا و امال کر  .ایا ملت ،متمسک به اسالم و معتقد به جمهدریت است».
حال ایا سؤال پیش میآید که آیا حفظ جمهدریت نظوام ،بودون مشوارکت حوداکثر
مر م امکانپذیر است آیا آبروی نظام ،بدون حضدر همگانی حفظ میند بور ایوا
اساس حضرت امام و رهبر معظ انقالب؟دم؟ بر حضدر همگان بر انتخابات تأکیود و
آن را آبروی نظام می اند« :آبروی جمهدری اسالمی ،به انتخابات و حضودر مور م ر
2
پای صخدوقهوای رأی و توأثیر یکایوک مور م ر انتخواب مودیران کشودر اسوت».
همچخیا ایشان ر پیام ندروزی سال  1400فرمد « :ملت عزیز ایران ر سوال جدیود،
ر تحقق خداست اصلی و مه ایخجانب ،یعخی حضدر پرندر همهی واجدان نرایب
ر انتخابات ،بر عزت و اقتدار و آبروی ایران خداهد افزو و با رخشوش واقعوی ر
3
انتخابات ،نکدا خد را به رخ نمخان خداهد کشید».
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1

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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ایستا گی ر مقاب نظام سلطه ،تدانست به ملت ایران هدیت و آرمان بدهد».
اما حفظ ایا حاکمیت و استقالل ،نیاز به حفظ و پاسداری ار ؛ زیرا حفوظ اسوتقالل
2
است که غرب ،بهویژا آمریکا را به وحشت انداخته است؛ چخانچه «ندام چامسوکی»
میگدید« :تا زمانی که ایران ،مستق باقی بماند و ر برابر سلطهی آمریکا سور تسولی
فرو نیاور  ،نمخیها و مخالفتهای آمریکا ا امه خداهد انت .جمهدری اسوالمی
ایران از نظور آمریکوا ،غیرقاب پوذیرش اسوت؛ چودن از اسوتقالل خود چش پدنوی
نمیکخد« 3».مارتیا ایخدایک» 4از مدضع ضعف و عجوز حقیقوی و گسوتاخی تاوخعی
میگدید« :مجازات و تخبیه انقالب اسالمی ،رس عبرتی برای کشدرهایی خداهد بود
5
که ر مسیر استقالل و رهایی از سلطهی آمریکا گام برمی ارند».
بر ایا اساس مر می که برای کسب استقالل و آزا ی جخگیدا و با ا ن هزاران نهید
تدانستهاند حق حاکمیت خودیش را ر کشودر برقورار کخخود ،هرگوز زیور بوار ذلوت
باعزت اسوت؛
نخداهخد رفت؛ چخانچه مقام معظ رهبری؟دم؟ فرمد « :ملت ما یک ملت ّ
عزت و کرامت خد اهمیت می هد و تحقیر و اهانت را از کسی قبودل و
به استقاللّ ،
تحم نمیکخد 6».البته برای حفظ و نگهداری استقالل و آزا ی خد نیز ،بوه هموت و
تدان باالیی نیاز ار  .یکی از تداناییها و رااهای حفظ استقالل ،حضدر حداکثری ر
انتخابات است .به عبارت یگر نرکتکخخدگان ر انتخابات با تدجوه کامو بوه ایوا
مدضد مه ر عرصهی فعالیتهای انتخاباتی ،میتدانخود از تمامیوت ارضوی کشودر
حراست کخخد و استقالل آن از بیگانگان را حفظ نمایخد .حضرت امام فرمود « :مثو
زمان ریی سابق نیست .ر ریی سابق نما نمیتدانسوتید و قودرت ندانوتید .اموروز
قدرت ارید براع ایاکه حفظ کخید حیثیت اسالم را و حفظ کخید ماال کشودر را و
حفظ کخیود اسوتقالل خد توان را و حفوظ کخیود آزا ع خد توان را 7»...رهبور معظو
.

 .2ندیسخدا و نظریهپر از مشهدر آمریکایی.
 .3مجلهی پرسمان ،فرور یا  ،1391ش.111
 .4معاون اسبق خاورمیانهای وزارت خارجهی آمریکا.
 .5جمعی از ندیسخدگان؛ انقالب چه ساله؛ ص.23
 .7امام خمیخی ؛ صحیفهی امام؛ ج ،12ص.182

انقالب؟دم؟ فرمد « :همهی کسانی که به نظام جمهدری اسالمی و بوه اسوتقالل کشودر
معتقدند ،به آیخدای کشدر اهمیت می هخد و لنان برای مخافع ملی میسودز  ،بایود
1
ر انتخابات نرکت کخخد».
 )4همبستگی و انسجام ملی

 .2آلعمران( 103 :ر .م :رباربایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج ،3ص.)367
 .3همان.
 .4انفال.46 :
 .6امام خمیخی ؛ صحیفهی امام؛ ج ،9ص.167
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یکی از مسائ مهمی که ر آمدزاهای یخی بدان اهمیوت ا ا نودا اسوت ،اتحوا و
همبستگی است؛ چخانچه ر قرآن از اتحا بهعخدان نعموت یوا 2و بودان تأکیود نودا
ً َ ََ ُ
استَ « :و ْاع َتص ُمواَب َح ْبلَالهِ َ
التف َّرقوا؛3و همگی به ریسمان الهی چخو زنیود و از
َجميعاَوَ
اختالن و پراکخدگی بپرهیزید ».مخظدر از عدم تفرق ر ایوا آیوه ،اجتموا مسولمانان
است بهگدنهای که فداید ایا اجتما نایب آنان گر ؛ چراکه ر غیر ایوا صودرت،
َ َ َ ُ ََْ َ ُ َ َ ْ َ
اَوَتههب َ َ
مدجب زوال قدرت آنان و نکستنوان خداهود نود« :وَالتنهاَعواَفتفشههو
ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ ّ
َالصابرين؛4و نزا (و کشمکش) نکخیود ،توا سسوت نشودید و
ريحكمَواصبرواَإنَالهَِمع
قدرت (و نودکت) نوما از میوان نورو و صوبر و اسوتقامت کخیود کوه خداونود بوا
استقامتکخخدگان است».
انسجام و وحدت ملی ،ر عرصههای مختلوف انقوالب ظهودر و نمود پیودا کور و
مدجب ند انقالب به ثمر بخشیخد؛ چخانچه امام میفرماید« :ملتی که با هدنومخدی و
پیدستگی همهی ربقات از روحانی تا انشگاهی ،از مخبری توا بوازاری ،از انشوجدی
اخلی تا خارجی ،از کارگر تا هقان بپاخاسته و تب و تاب اسالم عدالتپورور ار ،
پیروز است 5».از سدی یگر حفظ استقالل جامعهی اسالمی ،مخدط به همبستگی ملی
است« :اگر استقالل کشدر را میخداهید ...با ه اعتاام کخید به حب ّال ...تا مملکوت
6
نما مستق ند ».
بیتر ید یکی از ابزار مه ایجا همبستگی و انسجام ملی ،انتخابات حداکثری اسوت.
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انتخابات حداکثری است که زمیخهی وفاق و وحدت ملی را فراه مینماید؛ چخانچوه
مر م با همبستگی انقالب را بهوجد آور ند .بر ایا اساس ایجا و اسوتمرار آن نیوز،
مخدط به حضدر حداکثری مر م ر انتخابات است .مقام معظ رهبری؟دم؟ فرمد ند:
انتخابات ،یکی از میدانهای مه همبستگی است . ...مه ایا است که مر م ر ایوا
میدان گزیخش ،همبستگی خد را نشان هخد .ملت ایران ایا فرصوت گوزیخش را توا
قب از انقالب اسوالمی ر هویچ وراای ندانوت .انقوالب اسوالمی اسوت کوه ایوا
فرصت را ر اختیار ملت ایران گذانته است.

1

 )5افزایش عزتمندی

یکی از ناخاههای مه جامعهی یخی ،عزتمخدی و عزتافزایی است .عزتمخدی
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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ّ ْ َّ ُ
َ « :وَلههَِالعهة ََوَل َر ُيهولِ ََوَ

ر خداباوری و بهراگیری از آمدزاهای یخی نک میگیر
ْ ْ
َّ ْ
َ
َ
قين َ
آن پیوامبر او و از ِ
آن خدا و از ِ
َالي ْع َه ُمونَ؛ 2عزت از ِ
آن مؤمخوان
له ُمؤمنين ََولكنَال ُمناف

َ َ َ َ َ َ ُْ ْ ُ ُ َ َُ
ور ُه ْلهنا
است ،لکا مخافقان نمی انخد ».امام صا ق فرمد « :إن الله فوض إلی المؤ ِر ِن مر
ْ
َ 3
ون َذلیال َمرا َت ْس َم ُع َ
َو َل ْم َُ َفو ْض َإل ْیه َم ْن ََ ُك َ
اللنه َع ََّ َو َج َنل ََ ُقنو ُ َو ل ّلنه ْالع َنَّ ُ َو ل َُ ُ
نول ِه َو ِلل ُم ْنؤ ِریین؛
س
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ

خداوند اختیار همهی کارها را به مؤما ا ا ،اما ایا اختیار را بوه او نودا ا اسوت کوه
ذلی باند .مگر نشخیداای که خدای تعالی میفرماید ،عزت از آن خودا و رسودلش و
مؤمخیا است».
یکی از عدام مه نک گیری و استمرار عزتمخدی ر سط

اخ و خارج کشدر،

حضدر همهجانبهی مور م ر عرصوهی انتخابوات و مشوارکت سیاسوی اسوت؛ زیورا
جامعهای عزتمخد است که از پشتدانه و سرمایهی اجتماعی بیشتر برخدر ار بانود و
همهی مور م ر صوحخههوای سیاسوی و اجتمواعی حضودر انوته بانوخد .چخانچوه
سرگذنووت انقووالب و جمهوودری اسووالمی نشووان ا کووه حضوودر حووداکثری و
مشارکتهای سیاسی مر م ،مه تریا نقش را ر ایجا و افزیش عزتمخدی و ابهوت
جمهدری اسالمی انت و از ایران اسالمی ،کشدر عزتمخود سواخت کوه «حتوی ر

 .2مخافقدن( 8 :ر .م :ناصر مکارم نیرازی؛ تفسیر نمدنه؛ ج ،24ص.)16330
 .3نیخ حر عاملی؛ وسائ الشیعه؛ ص.176

نیای غیرمسلمان ،امروز عزت و ابهت ملت ما بسیار برجسوته اسوت و ایوا را هموه
1

تادیق میکخخد و از نشانهها و عکسالعم های خارجیاش ه ایا را میفهمی ».
رهبر فرزانه انقالب؟دم؟ از ایا عزتمخدی بهعخدان نعمت یا نمد ا ،همگان را به قودر-
انی از آن فرامیخداند:
بحمدال جمهدری اسوالمی
ر امر کیفیت حضدر جمهدری اسالمی ر نیای امروز،
ّ

را باید نگه اری ؛ با عق  ،با تدبیر ،با فکر رست ...با ند تامی گیریها ،ند حورن
عزت را حفظ کخی .
ز نها ،باید ایا ّ

2

بر ایا اساس ،ایشان باور ارند که عزتمخدی و استمرار آن ،به حضدر هموهجانبوهی
مر م ر همهی انتخابات و بهویژا ریاست جمهدری و نیاز ار ؛ زیرا همان علت کوه
سبب پیروزی انقالب و عزتمخدی جمهدری اسالمی گر ید ،مدجوب عوزتافزایوی
جمهدری است« :ایاکه بخدا اصرار میکخ همه ر انتخابات نرکت کخخد ،بورای ایوا
عوزت پیودا
است که انتخابات وقتی همگانی ند و وقتی همه نرکت کر ند ،کشودر ّ
میکخد ،نظام جمهدری اسالمی عزت پیدا میکخد» 3ر جایی یگر فرمد نود« :اموروز
ر نیا ،عزت و عظمت ملت ایران و که نما ه به آن اقرار مویکخود و بوه برکوت
همیا انقالب و ایا حضدر مر می است و ملوت ایوران ،ایوا را از سوت نخداهخود
ا « 4».آحا ملت عظی الشأن ایران اسالمی ،بهخدبی آگاهخد که حضودر آنوان بوا ایوا
روحیهی ایمانی ر صحخههای اساسی و حیاتی کشدر ،اسالم ،انقالب ،عزت ،نورن
و آبروی ملت ما را ر نیا حفظ کر ا است« 5».ملت هدنیار ایران ،رست ر نقطوه-
ی مقاب خداست نما ،فعال ،پرندر و نعدر و همراا با رم و آگواهی کامو  ،ر
پای صخدوقهای رأی حضدر خداهد یافت؛ چراکه انتخابات آبوروی ملوی ،وسویلهای
6
برای افزایش عزت ملی و از جمله ناخ های رند ملی است».

علل و آثار مشارکت حداکثری در انتخابات از نگاه امامین انقالب

ّ
َّ
هة ُ ََوَل َريهول َ
ِ
اسوالمی
الحمودل جمهودری
َِوَل ُهمهؤمنين».
مدفّقیّت انتهَ « :وَلهَِالع
ّ
عزت را ار ! خدا را نکر میکخی و ایوا
مؤما ،مشمدل ایا آیهی نریفه ندا و ایا ّ
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 )6اقتدار و امنیتافزایی

یکی از مؤلفههای مدفقیت نظام سیاسی ،برخدر اری از مقبدلیت اجتمواعی و جایگواا
مر می است .هرچه سرمایهی اجتماعی نظام بیشتر باند ،میزان امخیت و اثرگذاری آن
ر اخ و ر سط جهانی افزایش مییابد .چخویا نظوامی ،مویتدانود ر معوا الت
سیاسی و اجتماعی جهانی نقش ایفا کخود و ر مقابو تهدیودات نوما مانخود کودا
استدار ایستا گی نماید .مقام معظ رهبری؟دم؟ فرمد :
مر م عزیز ما باید بدانخد که حضدر آنها ر عرصههای مختلوف ،تعییاکخخودا اسوت.
تعییاکخخدای چه تعییاکخخدای امخیّوت ملّوی .اگور مور م ر صوحخه حضودر انوته
بانخد ،کشدر ر امخیّت باقی خداهد ماند .ایاکه نما میبیخید نماهای پُررو ،وقوی

و گر نکلفت ر مقاب جمهدری اسوالمی از هور عمو سوختی اجتخواب مویکخخود،
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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بهخارر حضدر مر م است؛ میترسخد.

1

حضدر و مشارکت باالی مر م ر انتخابات گدناگدن ،نما رضایت آنها از حاکمیوت
و تدانایی کارگزاران ر مدیریت و ا ارای کشدر است .افزایش رضایت و مشروعیت
مر می نظام سیاسی ،اعتبار بیاالمللی را برای کشودر بوه هموراا انوته و نظوام را ر
مداجهه با تهدیدات و زیا اخداهیهای نمخان تدانا میکخد؛ چخانچه رهبور فرزانوه؟دم؟
فرمد « :حضدر ر انتخابات ،یکی از مستحک تریا وسیلههایی است کوه ایوا ملوت
میتداند آن را مث یک زرا پدال یا ر مقاب خود و ر مقابو حملوهی نومخان و
سد نیت و بد لی مستکبران و خالتکخخودگان نگوه ار  2.بوه همویا لیو «جیموز
ریچار (کارنخاس روابب بیاالمل )» گفته است« :ایران ،قدرت اول مخطقوه و بوازیگر
بسیار فعال و اثرگذار ر سط جهان است و قدرت و نفدذی که ایران ر کشودرهای
مخطقه ار  ،آمریکا ندار ؛ ایا نشانهی یپلماسی فعوال ایوران ،ر بویش از سوی سوال
3
گذنته بد ا است».
یکی از راهکارهای مه تحقق اقتدار و امخیتافزایی ،حضدر گستر ای مر م ر پوای
صخدوقهای رأی است؛ چخانچه حضورت آیوت ّال خامخوهای؟دم؟ ر پیوام سوال ،1400
حضدر و مشارکت مر م ر انتخابات را از لحاظ بیاالمللی نشان هخدای اقتدار ملوی

 .3جمعی از ندیسخدگان ،انقالب چه ساله ،ص.23

انستخد« :آنچه بیش از تدان فاعی و قدرت یپلماسی زمیخهساز اقتدار کشودر اسوت،
خد ِ مر م و هدنیاری و پُرانگیزا و سورپا بود ن آنهاسوت و مظهور ایوا حضودر و
اقتدار ،از همه مه تر ر انتخابات است 1».همچخیا ایشان ر خادص نقش حضودر
حداکثری ر امخیتافزایی جهانی فرمد ند:
برگووزاری پرنوودر انتخابووات و حضوودر همگووانی موور م ر پووای صووخدوقهای رأی،
بیش از امکانات تسلیحاتی آن هراس ارند ...2.ملت عزیز ما ر همهی نقواط کشودر
ایا را بدانخد که حضدر گستر ای آنها ر پای صخدوق رأی ،ر آیخدای کشدر توأثیر
ار  ،ر امخیت ،ر استقالل.
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 )7تبلور مردمساالری دینی

مدکراسی به مفهدم حکدمت مر م یا مر مساالری یخی ،از سوتآور هوای بوزرگ
جامعهی بشری ر قرنهای اخیر است و از پایههای اصلی رند و تدسعهی کشودرها
به نمار میآید .از ویژگیهای مخحاربهفر انقالب اسالمی ،تدجه بوه مور مسواالری
یخی است .انتخابات بهعخدان رکا اصلی مر مسواالری ،از هموان ابتودا مودر تدجوه
مسؤوالن نظام واقع ند و تواکخدن چخودیا بوار بوا رعایوت معیارهوای نخاختهنودا،
انتخابات برگزار ندا است .همهپرسی نظام جمهدری اسوالمی ر فاصولهی کمتور از
و ماا از انقالب اسالمی ،با رأی  98رصدی مر م ر فرور یا  ،1358اولیا نشوانهی
اهمیت و استقبال از مر مساالری بد ا است .به نبوال آن همهپرسوی قواندن اساسوی،
تشکی مجلس ندرای اسالمی ،انتخاب رئیسجمهدر ...بهصدرت موخظ و ر مدعود
مقرر ،از نشانههای ایا اهتمام به نمار میرو  .بر همویا پایوه ،رهبور معظو انقوالب
همدارا بر اهمیت رأی و نظر مر م پافشاری انته و فرمد اانود« :هویچکس ر نظوام
اسالمی نباید مر م ،رأی مر م و خداست مور م را انکوار کخود . ...بودون آرای مور م،
بدون حضدر مر م و بدون تحقّوق خداسوت مور م ،خیموهی نظوام اسوالمی سو ِر پوا
نمینوود و نمیمانوود 4».ایشووان ر جووای یگوور فرمد نوود« :مر مسوواالری یخووی یووا

علل و آثار مشارکت حداکثری در انتخابات از نگاه امامین انقالب

تضمیاکخخدای امخیت کشدر خداهد بد ؛ زیورا نومخان از پشوتدانهی مر موی نظوام،

29

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
30

مر مساالری اسالمی ،یک اندیشهی ند و یک تجربوهی نود بورای بشوریّت بود کوه
1
بهوسیلهی نظام جمهدری اسالمی و امام بزرگدار عرضه ند».
استمرار و نها یخهسازی مر مساالری ،نیاز به راهکار ار و از مهو توریا راهکوار آن،
حضوودر موور م ر انتخابووات اسووت؛ زیوورا مووور م رکووا مهوو نظووام هسووتخد و ر
نوکو گویورع و استقرار جمهدرع اسالمی و استمرار آن نقش بسیار موؤثرع ارنود؛
از ایا رو حضرت اموام  ،هومودارا بور نوقش اثرگذار و تاریخسواز مور م ر نظوام
اسالمی تأکید انت و ر وصویوتنواموهی سویواسوی الهوی خودیوش ،آنوان را بووه
حوضودر فوعوال ،قدع و هدنیارانه ر انتخاباتهواع مختلوف و نوخاخت تدرئوهها
عدت کر تا مر مساالرع یخی نظام خدنهناپذیر بماند 2.بر ایوا اسواس اسوت کوه
امروزا جمهدری اسالمی از کشدرهایی است کوه بیشوتریا انتخابوات را ار و ایوا،
همان استمرار مر مساالری یخی است که با حضدر حداکثری نمد پیدا میکخد .مقوام
معظ رهبری؟دم؟ فرمد :
انتخابات ،مظهر ارا ای ملی است؛ نما مر مساالری اسالمی است .موا کوه مسوئلهی
ِ
مدکراسوی لیبورال غربوی مطورح کور ی  ،مظهور
مر مساالری اسوالمی را ر مقابو
مر مساالری اسالمی همیا حضدر مر م ر انتخابات است 3.انتخابات جلدای بسویار
زیبا و جذاب مشارکت عمدمی است 4...که نیا حسورت آن را مویبرنود ...خیلوی از
آنها حسرت ایا آزا ی و ایا مر مساالری را که ر ایاجا هست میبرند.

5

 )8نماد خداباوری ،مردمباوری و خودباوری

یکی از نما های مه جمهدری اسالمی که آن را از برخی کشودرهای یگور متموایز
میکخد ،اسالمی بد ن آن است؛ یعخی ماهیت و هدیت جامعه را اسالم تشکی می هد
و ستدرها و آمدزاهای یخی ر آن اجرا میند ؛ اما ایا نما زموانی ظهودر و بوروز
میکخد که مشارکت عمدمی ر انتخابات نک گرفته و مر م ر عرصوهی انتخابوات
ظاهر ندند .به لی ایاکه مر م ایران مسلمانانود ،نورکت ر انتخابوات را تکلیوف
الهی می انخد و به ستدرها و آمدزاهای یخی پایبخد هستخد و ایا هموان حاکمیوت و
 .2امام خمیخی ؛ صحیفهی امام؛ ج ،21ص 421و .422

مسئلهی انتخابوات ،مسوئلهی بسویار مهو  ،اساسوی و تعییاکخخوداای اسوت .اهمیوت
انتخابات از جهات گدناگدنی است .یکی از آنها ایا است که نظام ما نظوامی اسوت
متکی بر ایمانها ،عدارف و عالیق مر م .اساساً سور نکسوتناپذیری نظوام موا ایوا
است که به مر م متکی است .ایا چیوز مهموی اسوت 2...انتخابوات ،مظهور هور سوه
باوریست که ر امام وجد انت و باید ر ما وجد انته باند .مظهر خوداباوری
است ،چدن تکلیف است .وظیفه و تکلیف ماست که ر سرندنوت کشودر خالوت
کخی  .تکتک آحوا ملوت ایوا تکلیوف را ارنود .مظهور مر مبواوری اسوت ،چودن
انتخابات مظهر ارا ای آحا مر م است .مر ماند که مسؤوالن کشدر را به ایا وسویله
انتخاب میکخخد و مظهر خد بواوری اسوت ،چودن هور کسوی کوه رأی ر صوخدوق
میانداز  ،احساس میکخد به سه خد ر سرندنت کشدر خالت و سوه خود را
تعیوویا کوور ا اسووت؛ ایووا ،خیلووی چیووز مهمووی اسووت .پووس انتخابووات ه و مظهوور
خداباوریست ،ه مظهر مر مباوری است و ه مظهر خد باوری.

3

 )9افزایش کارآمدی نظام اسالمی

یکی از عداملی که باعوث لسور نودن مور م از حضودر ر عرصوههایی همچودن
انتخابات میند  ،عملکر نامخاسب مسؤوالن و نیز ناکارآمودی نها هوایی اسوت کوه
بهصدرت انتخابی نک یافتهانود .بوا ایوا حوال راهکوار مقابلوه بوا چخویا مشوکلی،
فاصوولهگیووری از انتخابووات و مشووارکتهووای عموودمی نیسووت؛ بلکووه ایووا اموور بووا
مسؤولیتپذیری مختخبان و ارتقا و افزایش کارایی نظام ایجوا موینود  .بوه عبوارت
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حرکت اسالمی است که رهبر معظ انقالب؟دم؟ بدان انارا نمود ا اسوت« :انتخابوات،
نما حرکت اسالمی ر کشدر ماست .انتخابات ،هدیهی اسالم به ملت ماسوت .اموام
بزرگدار ما ،حکدمت اسالمی به روش انتخاباتی را به ما یا ا  1»...بر ایا اساس اگور
انتخابات حداکثری ر جامعه ایجا نشد  ،ایا عخار محقق نمیند  .از سدی یگور
جمهدری اسالمی ،مبتخی بر آرای عمدمی و مر مباوری است؛ زیورا انتخابوات ،مظهور
ارا ای آحا مر م است و ایا امر نیز ،با حضدر حد اکثری ایجا مینود  .حضورت
آیت ّال خامخهای؟دم؟ فرمد :
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یگر به یک اعتبار ،کارآمدی نظام به و مقدله نظور ار  :نخسوت ایواکوه مور م بوا
حضدر حداکثری ر انتخابات ،مسؤوالن را انتخاب و سپس از آنها حمایت کخخد توا
بتدانخد ر مدیریت و ا ارای کشدر خدب ظاهر ندند؛ یعخوی از یوک مخظور میتودان
گفت ،همهی مالمها و معیارهایی که برای انتخاب کارگزاران نظام اسالمی مشخ
ندا ،معطدن به کارآمدی است؛ وگرنه ذات مسئدلیت ر نظوام اسوالمی بورای فور
مسؤول ،جایگاا و نأن خاصی به همراا نودار و آنچوه اهمیوت ار  ،انجوام وظیفوه
است.
از سدی یگر مشارکت عمدمی ،نشانگر آن است که نظوام ر مقبدلیوت و کارآمودی
خد مدفق بد ا است؛ زیرا مر م با نرکت ر انتخابات ،میزان گرایش خد بوه نظوام
را نشان می هخد .امروزا نمخان وانمد میکخخد که نظام اسالمی ایران مقبدلیت خود
را از ست ا ا است؛ زیرا حضدر آنها ر انتخابات کاهش یافته است .مقوام معظو
رهبری؟دم؟ فرمد « :امروز تبلیغات نمخان سدگخدخدر ای ایا ملت ،متدجه ایا است
که ایا انتخابات را ک رنو و بیرونق کخد 1».بر ایوا اسواس آنچوه بوهعخودان محودر
کلیدی بحث انتخابات میتداند مدر تدجوه قورار گیور  ،مسوئلهی کارآمودی اسوت.
کارآمدی تا آنجا ر مسئلهی مدیریت کشدر اهمیوت ار کوه میتدانود ناخاوهای
برای مشروعیت انتا یا مشروعیت ندانتا کارگزاران ر نظام اسالمی قورار گیور .
رهبر فرزانهی انقالب؟دم؟ ،ربارای نسبت بیا کارآمدی و مشروعیت میفرمایخد:
مشروعیت همهی ما ،بسته به انجام وظیفه و کارایی ر انجام وظیفه است .بخودا روی
ایا اصرار و تکیه ارم که روی کاراییها و کارآمدی مسؤوالن ،ربق همان ضودابطی
که قدانیا ما متخذ از نر و قاندن اساسی است ،بایست تکیه ند  .هر جا کارآمودی
نباند ،مشروعیت از بیا خداهد رفوت .ایواکوه موا ر قواندن اساسوی بورای رهبور،
رئیسجمهدر ،نمایخدای مجلس و برای وزیر نرایطی قائ نداای و با ایوا نورایب
ِ
مشوروعیت برعهودا
گفتهای ایا وظیفه را میتداند انجام بدهد ،ایوا نورایب ،موالم
گرفتا ایا وظایف و اختیارات و قدرتی است که قاندن و ملت به ما عطوا مویکخود.

2

آنچه برای مر م ر ایا انتخابات و همهی گزیخشهای ملی و انتخاباتها مه اسوت،
ایا است که سط کارآمدی نظام روزبهروز ارتقا پیدا کخد؛ ایا ،اساس مسوئله اسوت.

اگر مر م نبال رئیسجمهدر یا نبوال نمایخودای مجلوس میگر نود یوا نبوال یگور
کسانی هستخد که میخداهخد آنها را با انتخاب تعیویا کخخود ،ر پوی آن هسوتخد کوه
انسانهای کارآمدی را بر اریکهی مسؤولیت بخشانخد تا بتدانخد سط کارآمدی نظوام را
افزایش بدهخد و مشکالت ما ی و معخدی مر م را ح کخخود؛ ایوا ،خداسوت مور م
است . ...مر م میخداهخد کسانی مسؤولیتها را برعهدا بگیرند که لسودز ،باکفایوت

ر نتیجه ،کارآمدسازی نظوام جمهودری اسوالمی را میتودان مهو توریا سوتآور
انتخابات انست؛ انتخاباتی که ر آن مر م با حضدر حداکثری رأی هخدگان با آگاهی
کام و مبتخی بر فه صحیحی از نرایب و نیازها و اولدیتهای کشدر ،به نامز هوایی
رأی هخد که نایستهتریا افرا برای تاودی مسوؤولیت انتخواب کخخود .از ایوا رو،
بهتریا راهکار جهت افزایش کارامدی نظام ،انتخواب مسوؤوالن نایسوته و حضودر
همهجانبهی مر م ر عرصههای سیاسی است.
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و کارآمد بانخد.
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انتخابات  1400ـ شماره پنجم

وظایف و اخالق انتخاباتی مردم
االسالموالمسلمینعلیرضاانصاری


حجت

*

مقدمه

«جمهدریت» ،یکی از عخاصر مه تشوکی هخدای جمهودری اسوالمی اسوت کوه ر
جهت عیخیتبخشیدن به آن ،ر ایران عزتمخد ،بهردر میانگیا هر سواله نواهد یوک
انتخابات مر می هستی  .افتخارآمیزتر ایاکه انتخابات برگزار ندا ر کشدر ما ،از نظر
رعایووت اخووالق و موودازیا اخالقووی ،ر مقایسووه بووا بسوویاری از کشوودرهای مشووابه،
رخشانتریا سابقه را برجای گذانته است؛ اما نباید فرامدش کر که بداخالقیهوای
انتخاباتی ،هرچخد اندم ،زیبخدای جامعهی اسالمی ارزنوی و فضویلتگورا و نیوز بوا
اهدان بلخد نظام اسالمی ه سدیی ندار ؛ نظامی کوه هموهی ارکوان تاومی گیوری و
مدیریت آن را باید صالحانی تشکی هخد که قورآن ،فوراه سوازی زمیخوههایی را ر
عرصههای فر ی ،اجتماعی و الهی به ست و همت آنان ندید ا ا است:

َّ َ َ َ ُ َّ َ َ
َْ
ْ
َّ َ ْ َّ ّ ُ
هو َ
يَاْل ْرض ََأ ُ
هال َم ْع ُروِ ََو َََ ََ ْ
اَعهنَ
اَالةكا ََوَأ َم ُرواَب
قامواَالصال َوَآتو َ
َإن ََمكناب ْمَف
الهين
ُ
ُ
ْ ْ
ّ
ال ُمن َكر ََوَلهَِعاق َبةَاْل ُمور؛ 1هموان کسوانی کوه هور گواا ر زمویا بوه آنهوا قودرت

بخشیدی  ،نماز را برپا می ارند ،زکات موی هخود ،امور بوه معورون و نهوی از مخکور
میکخخد و پایان همهی کارها از آن خداست.

بر ایا اساس باید برای برپایی ارزشها ر همهی حودزاهوای اجتمواعی ،اقتاوا ی،
سیاسی و فرهخگی (امر به معرون) و مقابله با ضدارزشها ر هموهی ابعوا (نهوی از
* کارنخاس تدلید محتدای فرهخگی و تبلیغی.
 .1حج.41 :

مخکر) و تدجه به نیازهای جامعه (ایتا زکات) گام بر انت .بدیا ترتیوب ،مه توریا
رسالت اخالقی انتخابات ،تحقق کام ایا ندید قرآنی است .به همیا لیو  ،از آغواز
تا پایان تبلیغات و از پیروزی یوا نکسوت توا پوس از آن ،نامز هوا و هدا ارانشوان و
پیروزندگان و نکستخدر گان ر انتخابات ،باید اخالق انتخاباتی و آ اب اسوالمی
را رعایت کخخد.
ندنتار پیش رو ،اخالق انتخاباتی و وظایف مر م را تبییا مینمایود و ر و محودر
زیر سامان یافته است:
الف) اخالق انتخاباتی
 )1شرکت در انتخابات
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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یکی از اصدل اخالق انتخابات ،نرکت ر آن است .ناید برخی تادر کخخد کوه بعود
از گذنت سالها از انقالب ،نرکت ر انتخابات مه نیست یا اگور موا هو نورکت
نکخی  ،یگران نرکت میکخخد و حال ایاکه اولیا وظیفهی اخالقی مور م نورکت ر
انتخابات است؛ زیرا هر انسانی وظیفوه ار ر تعیویا سرندنوت خود و جامعوهی
خدیش نقش انته باند و ر بهبد آن بکدند .یکی از رااهای ایجا تغییر ،نورکت
ُْ
َ ْ َ َّ ُ َ
َّ ّ َ ُ َ
ىَيغ ِّي ُرواَماَبأَفسهَم؛ 1خداونود سرندنوت
َاليغ ِّي ُرَماَبقو ٍمَحت
ر انتخابات است« :إنَالهِ
هیچ قدم و ملتی را تغییر نمی هد ،مگر آنکه آنان آنچه را ر خد نوان اسوت ،تغییور
هخد».
مشارکت ر انتخابات و تعییا سرندنت ر هر نظامی ،عالوا بر جخبههای نورعی و
که ممکا است و انته باند ،بهعخدان یک حق نیز قلمدا میند ؛ حقی که صواحب
حق باید از آن فا و آن را «استیفا» نماید؛ یعخی باید تمام حق خد را مطالبوه کخود و
هر گدنه بیاعتخایی به آن اقدامی نارواست .پرواض اسوت کوه عودم تدجوه بوه ایوا
مدضد  ،مدجب از بیا رفتا حق خداهد ند .به همیا لی مشوارکت ر انتخابوات،
ضرورتی فراتر از تکلیف نرعی است؛ چخانکوه مقوام معظو رهبوری؟دم؟ فرمد اانود:
«انتخابات ،فقب یک پدیدای سیاسی نیست .انتخابات ،مظهر حضودر مور م و مظهور
احقاق حق است . ...هو حوق و هو تکلیوف مور م اسوت کوه بیایخود و سرندنوت

 .1رعد.11 :

1

 )2احترام متقابل و دوری از تهمت

ِ
فضای سال و اجتخاب از تشخج است .ایوا امور محقوق
الزمهی انتخابات سال  ،ایجا
نخداهد ند ،مگور بوا رعایوت اصو «احتورام متقابو » و وری از «حرموتنوکخی»،
«تهمت» و «افترا» .متأسفانه گاهی فضای انتخاباتی ما به گدنهای اسوت کوه ررفوداران
نامز ها به رقیبان و ررفداران آنها بیاحترامی و تهمت میزنخد؛ ر حالی کوه رسودل
خدا فرمد :

قار ُه ُ
َر ْن َِ َه َت ُر ْؤریا َم ْو ُر ْؤر َیة َم ْو قا َ فیه را َل ْی َس فیه َم َ
الله َع ََّ َو َج َل َع َلی َتنل ر ْ
ننار َح َىنی
نن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ح
َُْ َ ّ َ
4
فینه؛ کسی که به مر یا زن مؤمخی بهتان بزنود ،یوا چیوزی ربوارای او
َخُج ِرما قا
ِ
بگدید که ر او نیست ،خدای عزوج بر تلّی از آتش نگهش می ار توا از عهودای
گفتهی خد برآید.

ایا زبان است که انسان را به چخیا سرندنتی چار میساز  .حضرت امام فرمد :
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
 .2امام خمیخی ؛ صحیفهی امام؛ ج ،18ص.318
 .4جدا قیدمی اصفهانی؛ صحیفة اإلمام الرضا ؛ ص.49

وظایف و اخالق انتخاباتی مردم

کشدرنان را به ست خد تعییا کخخد».
از همه مه تر ایاکه امروزا نرکت ر انتخابات از هر زمانی یگر اهمیوت بیشتوری
ار ؛ زیرا نمخان وانمد میکخخد که انقوالب پایگواا مر موی خود را از سوت ا ا
است .بر ایا اساس ایا پشتدانهی مر م است که تبلیغات نمخان را خخثی و اقتدار و
عظمت جمهدری اسالمی را بوه نموایش میگوذار  .اموام راحو نیوز ،نورکت ر
انتخابات وظیفهی ملی و نرعی می اند« :ایا وظیفهای است الهوی ،وظیفوهای اسوت
ملی ،وظیفهای است انسانی و وظیفهای است که ما باید به آن عمو بکخوی  .هموهمان
2
باید ر انتخابات نرکت کخی ».
مقام معظ رهبری؟دم؟ فرمد  « :رست ر نقطهی مقاب خداست نومخان ،هموهی موا
باید ر انتخابات حضدر فعالی انته بانی  .انتخابات ،آبروی ملی ماست .انتخابوات،
3
یکی از ناخ های رند ملی ماست .انتخابات ،وسیلهای برای عزت ملی است».
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و هتک حرمت باند خد ارع نمایخد که براع پیشبر مقاد  ،ولود اسوالمی بانود،
ارتکاب خالن اخالق و فرهخو ،مطرو و از انگیزاهاع غیراسالمی است.

1

ِ
رقابت
مقام معظ رهبری؟دم؟ فرمد « :آنچه ر انتخابات الزم است ،رقابت سال است؛
2
بدون تهمتزنی و بدگدیی به یکدیگر».
 )3پرهیز از تفرقه

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

ر هر جامعهای ،سلیقههای گدناگدن وجد ار  .با ایا حال گرواها بایود بوا وجود
اختالن سلیقهها و تعد آرا ر برابر مخافع مشترم خد وحدت کلمه انته بانوخد و
از تفرقه و اختالفات بپرهیزند .ه چخیا ررفداران نامز ها ،باید بکدنخد از تجواوز بوه
حقدق یگر هدا اران نامز ها خد اری کخخود؛ زیورا اهانوت بوه هور نوک ممکوا،
وحدت کلمه را از بیا میبر و زمیخهی حقکشی و انحران را پدیود مویآور  .بایود
فضایی سال و آرام فراه کر تا مر م بتدانخود بوه رسوتی و بوا فوراا بوال ،ربوارای
نامز ها ،برنامهها ،نعارها و اهدان آنان تامی گیری کخخد .اختالن ،فضایی را ایجوا
میکخد که قدای عق از کار میافتد و تخهوا پیوروی از هودا و هودس و تعاوبهای
خشک و نا انی بر جای میماند .همیا امر ،ما را به وررهی نابد ی نز یک مویکخود.
ْ
َ
ُ
الف ََ ْه ِْ ُم َالُمل؛ 3اختالن ،نابد کخخدای اندیشه است».
حضرت علی میفرماید« :ا ِلخ
حضرت امام فرمد :
ما ارم به نما آقایان عرض میکخ  ،هموه تدجوه بوه ایوا انوته بانوید کوه نبوال
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اختالن نروید .فر ا ممکا است انتخابات پیش بیاید؛ خب ،ر مدقع انتخابوات البتوه
صحبتها خداهد ند .نبال ایا نروید که به هداع نفسوانی خد توان بوراع خد توان
رست کخید .میخداهد یک قضیهاع واقع بشد ر ایران ،نبال ایا نبانید که به نفوع
ما باند .آن یکی بگدید به نفع ما باند .ایوا مبودأ اخوتالن اسوت .انبیوا و اولیوا و
کسانی که وارسته از نیا هستخد ،ایا معانی را ندارند.

 .1امام خمیخی ؛ صحیفهی امام؛ ج ،12ص.13
 .3محمد با حسیا نریف الرضی؛ نهج البالغه؛ ص.507
 .4امام خمیخی ؛ صحیفهی امام؛ ج ،20ص.228

4

 )4انتخاب نامزد اصلح

گزیخهی انتخاب اصل  ،خداست انسان است؛ زیرا انسان همیشه رالب کمال مطلودب
خدیش است و حک عق نیز ،به گزیخش نایستهتریاهاست.
بخابرایا بر آحا افرا الزم است ،ضما بررسی ویژگیهای افرا  ،بهتوریا و نایسوته-
تریا ایشان را برای تاودی امودر و کوارگزاری نظوام اسوالمی انتخواب کخخود؛ زیورا
واگذاری مدیریت کالن کشدر به چخیا افرا ی ،از اهمیت ویژا برخدر ار است .مقوام
معظو رهبووری؟دم؟ ر آغوواز سووال  ،1400ربووارای اهمیووت و خادصوویات ریاسووت
جمهدری فرمد :
ریاست جمهدری ،خیلی مسئلهی مهمی است؛ یعخی مه تریا و موؤثرتریا مودیریت
کشدر ،ریاست جمهدری اسوت .ایواکوه حواال بعضویها مویگدیخود رئیسجمهودر
پانز ا رصد اختیارات ار و چهجدری ه محاسبه میکخخد ما نمی ان ! چخد سوال
است که از ایا حرنها گاهی گدنهوکخار ز ا میند و همهی ایاها خوالن واقوع
است؛ یا از روی بیمسؤولیتی گفته میند  ،یا از روی بیارالعی و یا خدای نکور ا
غوورضورزیای ر کووار اسووت .ایووا جوودری نیسووت .رئیسجمهوودر[ی] یکووی از

وظایف و اخالق انتخاباتی مردم

اختیاراتی ندار  ،رئیسجمهودر تودارکاتچی اسوت ،رئیسجمهودر واز ا رصود یوا

پُرمشغلهتریا و پُرمسؤولیتتریا ستگااها است . ...تقریبواً هموهی مراکوز مودیریّتی
1
کشدر ر اختیار رئیسجمهدر است.

بخابرایا باید کسی را بهعخدان رئیسجمهدر انتخاب کر که ارای ویژگیهوایی بانود
که مقام معظ رهبری؟دم؟ ر آغاز سال  1400به برخی ازآنها انارا نمد :
 ...به نظور مویرسود هور کسوی کوه بوه نبوال سوعا ت کشودر اسوت ،یوک چخویا
رئیسجمهدری میخداهدّ .اوالً باکفایت باند و ارای مودیریّت و کفایوت مودیریتی.

ثانیاً باایمان باند .اگر بیایمان بد  ،نمیند به او اعتما کر  .آ م بیایمان کشودر را،

مخافع کشودر را ،مور م را یوک وقتوی مویفرونود؛ پوس بایود باایموان بانود .بعود،
ضدفسا  .ایا ،یکی از مه تریا خادصیاتی اسوت کوه بایود ر
عدالتخداا باند و ّ
2
رئیسجمهدر وجد انته باند.

اگر انسان اصل بر مسخد قدرت قرار نگیر  ،مدجب گمراهی و فسا مر م مینود و
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ایا امر ،بزرگتریا عام زوال ولتها به حساب میآید؛ چخانچه حضورت علوی
ََ َ ْ َ ُ ََ َ ْ َ
ُ
فاضنل؛ 1آنگاا که لئیمان حاک گر ند ،صواحبان فضویلت
األ
راذ هلك
فرمد « :إذا رلك األ ِ
ِ
هالم میگر ند.
از ایا رو الزم است مر م با برخی خادصیات نامز اصل آنخا ندند ،تا ر انتخاب
اصل مشک ایجا نشد  .رهبر فرزانهی انقالب؟دم؟ فرمد :
 ...نکتهی بعدی ر باب انتخابات ،ایا است که مر م بایود بوه فکور نوخاخت اصول
بانخد؛ چدن امر کدچکی نیست .مسئلهی انتخابات ،مسئلهی سپر ن سرندنت بخوش
عمدای امکانوات کشودر بوه یوک نفور و یوک مجمدعوه اسوت؛ سرندنوت مسوائ
اقتاا ی ،مسائ فرهخگی ،روابب خارجی و مسائ گدنواگدن یگور . ...ر بویا ایوا
مجمدعه نگاا کخی و کسی را که اصل است ،انتخاب کخی  .ایا ه وظیفوهی بسویار
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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مهمی است.

2

ب) ویژگیهای نامزدها

ر جامعه یخی ویژگیهای متعد ی برای مسؤوالن عالی کشدر لحاظ ندا است کوه
رئیس جمهدر نیز باید واجد آن ویژگیها باند .برخی از آنها عبارتخد از:
 .1تقواگرایی

تقداگرایی ،برای همگان الزم است؛ اما برای نامز هوا و مسوؤوالن کوالن ،از اهمیوت
ویژا برخدر ار است .به لی ایاکه ایخان با جان ،مال و آبروی مر م ارتبواط ارنود و
ُ
َ
ْ
فان ِر ْن م َرىي إذا َصنلحا
نقش بخیا ی ر اصالح و
فسا جامعه .پیامبر اکرم فرمد ِ « :صی ِ
َ َ َ َ َ ْ ُ
ُ
َ
َ
َصل َح ْت م َرىي َو إذا فسْا فسْت مرىي؛ و گروا از امت ما هستخد که اگر اصوالح نودند،
امت اصالح میند و اگر فاسد گر ند ،امت فاسد مویگور  ».گفتوه نود کوه آن و
ُْ
گروا کداماند و حضرت پاسخ ا ندْ « :ال ُف َق ُ
هاء َو األ َرُ ُاء؛ 3فقیهان و امیران».
ُ ّ
ْ
ُ
ََ
حضرت علی نیز فرمد « :فل ْی َس ْت َت ْصل ُح َالُ ِع َیة ِإي ِِ َصالح ال ُنوي ...؛ 4پوس کوار رعیوت
ِ
سامان نمییابد ،مگر به نایستگی و رستکاری حکمرانان».
 .1علی با محمد لیثی واسطی؛ عیدن الحک و المداعظ؛ ص.134
 .3حسا با علی ابا نعبه حرانی؛ تحفالعقدل؛ ص.50
 .4محمد با یعقدب کلیخی؛ الکافی؛ ج ،8ص.353

 .1محمد با حسیا نریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ ص.427
 .2همان ،ص.103
 .3محمدباقر مجلسی؛ بحاراالندار؛ ج ،70ص.154
 .4محمد با یعقدب کلیخی؛ الکافی؛ ج ،2ص.298
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ربیعی است اورلبان و مسؤوالنی میتدانخد بوه اصوالح جامعوه بپر ازنود کوه خود
َ
تقدامدار بانخد؛ از ایا رو علی مالک انتر را به رعایت تقدا سوفارش نمود « :م َر َنُ ُه
1
ِ َى ْق َوى الله َو اَثار َ
طاعىه َواتباع را َم َ
َ
ىاِه».
ْ
في
ه
ِ
ُ
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
از سدی یگر تقدا و انگیزای یخی ،سبب میند انسوان جوذب ریاسوت و قودرت
نگر و تخها برای اجرای احکام الهی و اقامهی حق حکدمت کخد .حضورت علوی
عبدال با عباس میگدیود کوه
بارها لی پذیرش حکدمت را اقامهی حق اعالم کر .
ّ
ر مخطقهی ذعقار ر گذرگاا جخو بارا ،محضر امیر مؤمخان رسیدم .یدم نعلیا
خد را وصله میزند .ر ایا حال رو به ما کر و گفوت« :ایوا نعو چقودر ارزش
ار » ر پاسخ گفت « :قیمتی ندار  ».فرمد « :به خدا قس  ،ایا نع کهخه ر نظر موا
ارزنمخدتر از حکدمت بر نما است؛ مگر آنکه بتدان حقی را برپوا ارم ،یوا جلودع
2
بارلی را بگیرم».
بر ایا اساس باید تدجه انت که مسئلهی خدمت به مور م و مسوؤولیتپوذیری ر
نظام اسالمی ،به بهانهای برای قدرترلبی و هداپرستی نشد ؛ زیرا ریاسوترلبوی بوا
تقداگرایی مسؤوالن ه سدیی ندار و اگر کسی که صالحیت کاری را ندار خود را
برای آن کار مطرح کخد و آن قدرت را بطلبد ،رواقع ر جهت هالکت خودیش قودم
َ َ َ ُ ّ
َ َ
َ َ ْ
ََ َ
نك َف َ
ئاسنة يت ْصنل ُح إي
ننن الُ
ئاسنة ِل َیف ِس ِنه هل
بر انته است .امام رضا فرمد َ « :ر ْن طل َب الُ
َ
ِأل ْه ِلهنا؛ 3هر کس برای خد ریاست بطلبد ،هالم ندا است .ریاست جز برای کسانی
که صالحیت آن را ارند ،مجاز نیست ».بر همیا اساس است که انسانهای ریاسوت
رلب و محب قدرت ،مدر لعا اولیای یا قرار گرفته است .امام صوا ق فرمود :
ْ
َ ْ
ْ
َ
ْ
« َرل ُعون َر ْن َت َُم َس َرل ُعون َر ْن َه َم ِِها َرل ُعنون َر ْنن َح َنْ ِِهنا َنف َس ُنه؛ 4ملعودن اسوت کسوی کوه
ریاسترلبی کخد ،ملعدن است کسی که بر آن همت گمار و ملعدن است کسوی کوه
به فکر آن باند».
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سا ازیستی ،نگاا مخطقی و خر گرایانهی انسانهای انا به زندگی ناپایدار نیاست که
ر پرتد آن ،آرامش رون و برون حاص میند و با ند نخاخت انسان و نگرش او
به زندگی نیا مرتبب است؛ از ایا رو اگر مسؤوالن و مودیران حکودمتی ایوا امور را
رعایت کخخد ،بهتر میتدانخد به نظام و مر م خودمت کخخود کوه ر آمودزاهوای یخوی،
سخت به ایا امر تدجه ندا است .سیرا و گفتار حضرت پیامبر و امیر مؤمخان
نیز ناهد بر ایا ا عاست .از سدی یگر ر نظوام جمهودری اسوالمی ،مور م انتظوار
ارند مسؤوالن آنها سا ازیست بانخد .امروزا اگور مور م یوا و خواررای مرحودم
رجایی را پاس می ارند ،بدان جهت است که رع تلخ فقر را چشیدا و برنامههای او
برای محرومیتز ایی بد  .مه تر از همه ایاکه سا ازیستی مسؤوالن آیخدای کشودر،
از و جهت اهمیت ار  :اول آنکه آنان پاسداران ارزشها هستخد و باید الگد بانوخد.
وم :سا ازیستی آنان مدجب میند که مسؤوالن بوا فقور و ر محروموان جامعوه
بیشتر آنخا ندند و سیاستهایی را ر رفع مشکالت آنها اتخاذ نمایخود .نامز هوا و
مسؤوالنی که رع فقر را نچشیدااند ،نمیتدانخد ر فقیوران را رم کخخود .حضورت
علی ه  ،فلسفهی سا ازیستی حاکمان اسوالمی را هو ر ی بوا فقیوران می انود:
«خداوند بر حاکمان عا ل واجب کر ا است که زندگانی خودیش را ر سوط مور م
1
فقیر قرار هخد ،تا رنج فقر ،مستمخدان را ناراحت نکخد».
حضرت امام فرمد :
تدجه انته بانید رئیسجمهدر و وکالع مجلس از ربقهاع بانخد کوه محرومیوت و
مظلدمیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نمد ا و ر فکر رفاا آنان بانخد؛ نوه
از سرمایه اران ،زمیاخداران و صدرنشیخان مرفوه و غورق ر لوذات و نوهدات کوه
تلخی محرومیت و رنج گرسخگان و پابرهخگان را نمیتدانخد بفهمخد.

2

مقام معظ رهبری؟دم؟ نیز ،به خوارر اهمیوت امور ،همگوان بوهویوژا مسوؤوالن را بوه
سا ازیستی و زهدگرایی سفارش کر :
ما [که ه مسؤول حکدمتی هستی و ه روحانی] باید بیشتر مداظب بانی ؛ یگوران
هبةال ابا أبی الحدید؛ نرح نهج البالغه؛ ج ،11ص.237
 .1عبد الحمید با
ّ
 .2امام خمیخی ؛ صحیفهی امام؛ ج ،21ص.422

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
تعیّخات زندگی نیفتخد و ر انرافیگری و ایاها غرق نشدند.

1

 .3استکبارستیزی

آنچه ما با آن مخالفی عبارت است از حاکمیّت ظل و رغیان و استکبار؛ ...ما بوا هویچ

ملّتی به عخدان ملّت مخالفتی نداری ؛ با هویچ نوژا ی ،بوا هویچ ملّتوی؛ موا بوا اسوتکبار

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

3

از سدی یگر انتا روحیوه استکبارسوتیزی ریشوه ر عموق تعوالی اسوالمی ار و
تمامی کسانی که خد را پیرو راا قرآن و مکتب اه بیوت می انخود ،مدظوف بوه
 .2امام خمیخی ؛ صحیفه امام؛ ج ،12ص .148

وظایف و اخالق انتخاباتی مردم

یکی از ناخاههای مه انقوالب اسوالمی اسوتکبار سوتیزی اسوت؛ استکبارسوتیزی
بهگدنهای با هدیت و ماهیت انقالب اسالمی رآمیخته است که میتدان ایا آرموان را
قدم ماهیوت آن قلمودا کور  .یعخوی ر صودرت
صفت ذات انقالب و جزو مفاهی ُم ّ
کخارگذانتا استکبارستیزی ،انقالب اسالمی بودون تر یود سوتخودش بویهودیتی
خداهد ند .معمار کبیر انقالب امام خمیخی سیاست اصولی انقوالب را حودل محودر
تقاب و مخازعه آنتیناپذیر با کاندنهای استکبار جهانی ر نرق و غورب و گسسوت
کام از آنان تعریف مینمد « :ما بارها گفتهام و ر ایا روز بوزرگ مویگودی [توا]
قطع تمام وابستگیها به تمام ابرقدرتهاع نرق و غورب ،مبوارزات آنوتیناپذیرانوه
2
ملت ما علیه مستکبریا ا امه ار ».
بیتر ید یکی از اصدل مه جمهدری اسالمی روابب عزتمخدانه و حسخه با کشودرها
است و هر کشدری که از ایا اص پیروی کخد ،ایران اسالمی از آن استقبال موی کخود،
اما اگر کشدری مانخد آمریکا استقالل و عزت و اقتدار کشودر موا خدنوه ار نمایود و
قاد سلطه برکشدر ما انته باند ،ایران مقتودر ر برابور ایوا سیاسوت خاومانه و
انگیزا ظالمانه مقابله مینماید .برایا اساس مبارزا با آمریکا به خاررخادصیات ایوا
کشدر است ،چخانکه رهبرمعظ انقالب؟دم؟ به ایا صفات انارا نمد ا است:
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ستیز با مستکبران هستخد .ر برخی کشدرها حاکمان بورای ا اموق قودرت و ریاسوت
خد  ،حاضرند ماال و مخافع کشدر و مل ّت خد را نابد کخخد و با پشوتیبانی کوافران
و مستکبران ،بر کشدر و مخالفیا چیرا ندند .ایخان تحت سولطق کوافران مانخود عبود
ذلی زندگی میکخخد تا حاکمیت نخگیا خد را ا امه هخود؛ مانخود زموان پهلودی کوه
ال واض بود  .قورآن هرگدنوه سولطهپوذیری
بر گی آنان ر مقاب آمریکا و اروپا کام ً
َ ََ ْ ُ ْ
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ
1
َ
َ
مسمانان را نهی مینماید« :وَلنَيجعلَالهَِلهكافرينَعهىَالمهؤمنينَيهبيال؛ خودا توا ابود
اجازا ندا ا است که کافران ک تریا تسلطی بر مدمخان انته بانخد».
اما ایران اسالمی با تمام قدرت ر برابر روحیه استکباری امریکا ایستا و ایا سیاست
نتایج مثبتی انته است :چخانچه رهبرمعظ انقالب؟دم؟ فرمد « :به کدری چش آنهوایی
که میخداستخد جمهدری اسالمی را از بیا ببرند ،موا ریشوه ارتر نودی  ،تداناییموان
2
بیشتر ند ،قدرتمان بیشتر ند ،پیشرفت بیشتری کر ی ؛ به کدری چش نما»
بیتر ید ایا مدفقیت نانی از روحیه و رویکر استکبارستیزی رهبر فرزانه انقوالب و
پشتدانه مر م از ایا رویکر خر مخدانه وهدنمخدانه است:
ک ّ ملّت ایرانخد ،جدانهای ما ،مر م انقالبی ما و مر م مؤما ما هستخد کوه ر مقابو
زورگدییهای استکبار ایستا ااند .و هر ملّتی و هر کشودری کوه مور مش یکپارچوه،
ِ
تعرضی نمویتدانود بوه ایخهوا
یکجهت ،یکدل ،ر مقاب نما بایستخد ،نما هیچ ّ
3
بکخد ،هیچ غلطی نمیتداند بکخد. ...

استکبارستیزی یکی ازمه تریا ناخاههای انقالب اسالمی است که هرگز محودو
به زمان خاصی نبد ا و نیست وایا امر از پشوتدانه عقو و نور برخودر ار اسوت،
چخانچه رهبر فرزانه فرمد :
...ستیزاگری با ایا استکبار ،بوا ایوا پدیودا ،عویا عقالنیّوت اسوت .حواال بعضویها

میگدیخد «آقا! ایا خالن عقالنیّت است ،خالن تدبیر است»؛ نه ،خالن تدبیر نبود ؛
ضود عقالنیّوت
ایا رسوت عویا عقالنیّوت بود ؛ تسولی نودن و زیور بوار رفوتاّ ،
بد ...4.مبارزای با استکبار ر انقالب اسالمی و ر میان ملّت ما یک حرکوت معقودل

 .1نسا .141 :

و مخطقی و ارای پشتدانهی علمی ،و یک حرکت خر مخدانه است.

1

وظایف و اخالق انتخاباتی مردم

بیتر ید روحیه سازش کاری برخی مسؤوالن ،نانی از غربز گی و وابستگی قلبوی
بووه تموودن غربووی و نانووی از تفکوور انوورافیگری و لیبرالووی اسووت کووه گوواهی ایووا
عالقهمخدیها به غرب به اندازاای افزایش مییابد که از آرمانها و آمدزاهای یخوی و
اسالمی فاصله گرفته مینود  .فاصولهگیری از آرمانهوای انقوالب اسوالمی مدجوب
میند تا برخی مسؤوالن ایا واقعیت را نپذیرند که کشدر ما به عخودان یوک کشودر
عزتمخد ،مستق  ،تدسعه یافته و پیشرفته است .از ایارو ،انتظار میرو رییس جمهودر
آیخدا جمهدری اسالمی و یگور مسوؤوالن محتورم ایوا سوخا اموام را کوه فرمود :
«انخاصی که نه مای به ررن نرق هستخد و نه مای به ررن غرب ،بلکه ر صراط
مستقی انسانیت و اسالم هسوتخد ،آنهوا را انتخواب کخیود .سرندنوت خد توان را بوه
انخاص امیا بدهید 2».مد نظر قرار ا ا و به هخمد های رهبرفرزانه انقالب حضورت
آیت ّال خامخهای که بارهوا بوه کوارگزران نظوام سوفارش نمود کوه همیشوه روحیوه
استکبارستیزی را حفظ و عزتمخدانه جمهدری اسالمی را سکانداری کخید که عوزت
ّ ْ َّ ُ
ْ ْ
َّ ْ
َ
َ
قين َ
َالي ْع َه ُمون؛ 3عوزت از ِ
آن
از آن خدا است َ «:وَلهَِالعة ََوَل َر ُيولِ ََوَله ُمؤمنين ََولكنَال ُمناف
آن پیامبر او و از ِ
خدا و از ِ
آن مؤمخان است ،لکا مخافقان نمی انخد».
 .4مردممداری

حق تعییا سرندنت و مشارکت ر امدر سیاسی ،یکی از ربیعیتوریا حقودق افورا
است .ر انتخابات ،مر م حق حاکمیت را که مربدط به همهی آنان است ،برای مدتی
به افرا مختخب خد مختق میکخخد .ولت و مجلس که ایا حقودق بوه آنهوا انتقوال
یافته است ،بهصدرت اقتداری مشرو به وضع و اجرای قاندن مویپر ازنود؛ پوس ر
حقیقت مر م با رأی خد  ،کسانی را برمویگزیخخود توا بوهجوای آنهوا مودت معیخوی
تامی گیری کخخد .نکتهی مه ر ایا قضیه ،ایا اسوت کوه الزم اسوت اورلبوان ر
ارتباط ائ با مر م بانخد ،تا بتدانخد ر تامی گیریهای کالن کشودر ،نظور مور م را
بدانخد و مشکالت آنان را مخعکس سوازند؛ ر غیور ایوا صودرت ،ولوت و نمایخودا

 .2امام خمیخی ؛ صحیفه امام؛ ج ،8ص 385
 .3مخافقدن( 8 :ر .م :ناصر مکارم نیرازی؛ تفسیر نمدنه؛ ج ،24ص16330
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تکلیف خد را به خدبی انجام ندا ا است.
بر ایا اساس یکی از ویژگیهای مه نامز ها ،مر میبد ن آنان است .اگور مسوؤولی
پایگاا مر میبد ن خد را از ست ا  ،بیتر یود ر ایفوای مسوؤولیت خود مدفوق
نیست .پایگاا مر می ر صدرتی بوه وجود میآیود کوه مسوؤوالن خود را تافتوهی
جدابافته تلقی نکخخد و از مر م و ر میان آنان بانخد؛ زیرا اگور مشوکالت مور م را از
زبان آنان نشدند ،چگدنه میتدانخد سیاستهای معقدل و مخطقی برای رفوع مشوکالت
آنها اتخاذ کخخد مسؤالنی که ر اتاقهای ربسته به فعالیتهای خود بپر ازنود و از
یدگااها و خداستههای مر م فاصله گرفته و مر م مدتها انتظار بکشخد که مدفق بوه
یدار آنان ندند ،هیچگاا مدفوق نخداهخود بود  .حضورت علوی بوه مالوک انوتر
میفرماید ...« :بخشی از اوقات خد را بوه حاجتمخودان اختاواص ا ،بوا آنوان ر
مجمع عمدمی بخشیا ،برای خداوندی کوه تود را آفریودا خضود کوا و سوپاهیان و
1
پاسداران را از جمع آنان ور گر ان تا آنها بدون پروا و هراس با تد صحبت کخخد».
از همه مه تر ایاکه مسؤوالن باید با مر م مهربان بانخد .حضرت علی بوه مالوک
انتر فرمد « :مهربانی با مر م را پدنوش ل خودیش قورار ا و بوا هموه ،وسوت و
مهربان باش .مبا ا ،چدنان حیدان نکارع بانی که خدر ن آنان را غخیمت انی! زیورا
مر م و ستهاند :ستهاع برا ر یخی تود و سوتهاع یگور ،همانخود تود ر آفوریخش
2
هستخد».
امام راح فرمد :
تدجه کخیود بوه ایاکوه هو صوالح
ر هر صدرت ما عرض به آقایان ایا است که ّ
خد نماست و ه صالح کشدر نماست و ه صالح ملت است که نما با مور م
وست بانید .مر م احساس کخخد که ایاها وستهاع آنها هستخد که آموداانود .ر
هر صدرت ...هر کدام ر هرجا که هستید ،مر م را همراا خد نگوه اریود .مور م موا
واقعاً خدباند .ناید نظیر ملت ایران ر هیچ جا نباند.

 .1حسا با علی ابانعبه حرانی؛ تحفالعقدل؛ ص.142
هبةال ابا أبی الحدید؛ نرح نهج البالغه؛ ص. 427
 .2عبد الحمید با
ّ
 .3امام خمیخی ؛ صحیفهی ندر ،ج ،13ص.189
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 .5امانتداری

حکدمت از یدگاا اسالم ،امانت الهی اسوت و فلسوفهی وجود ی آن بورای اجورای
قدانیا الهی ،برقراری عدالت ،احقاق حق و ...است .حضرت علی فرمد :

َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ََ ُ َ ْ َ ُ َ
َ ّ ُ َ
ُْ َ َ ْ َ َ
ْ ُ ُ
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ء
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ِ
ح ِ
ِ
ِ
ح
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ور َ
ْال ُحطام َولك ْن ل َیُ َد ْال َمعال َم ر ْن دَی َك َو ُنظه َنُ اإ ْص َ
نالح فني ِنالدَ ف َینَ َر َن ال َمظل ُ
نون ِر ْنن
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ َ ُْ ََ َ ُ ْ ُ ُ
1
بادَ و تقنام المعطلنة ِرنن حنْ ِودَ؛ بارخودایا تود آگواهی آنچوه از موا صوا ر نودا
ِع ِ
(جخوها) ،نه براع می و رغبت ر سلطخت بد ا و نه براع به ستآور ن چیوزع از
متا نیا ،بلکه براع ایا بد که (چدن فتخه و فسا ر نهرها نید یافت و سوت بور

مر م وار ند و حالل و حرام تغییر کر خداستی ) آثار یا تود را (کوه تغییور یافتوه
بد ) بازگر انی و ر نهرهاع تد ،اصالح و آسایش را برقرار نمایی تا بخودگان سوت

است که به چخگت افتا ا است .خیر ،امانتی بر گر نت گذانته ندا است».
مالحظه میند بدیا ترتیب حاکمان و مدیران جامعه ،امانتی سخگیا بر وش ارنود
که باید آن را خدب حفظ کر ا و به مقاد برسانخد .امام صا ق از پیامبر اعظو
َْ َ ّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
رانة؛ 3از ما نیست کسی که به امانت پشت کخد».
روایت میکخد« :لیس ِریا رن مخلف ِِاأل

 .6صداقت

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

ُْ
َ
يت ْی ُظ ُُوا َإلی َْ ْث َُ َصالته ْم َو َص ْوره ْم َو َْ ْث َُ ْال َحنِّ َو ْال َم ْع ُنُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
نلْ انظ ُنُوا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
وف و طیطی ِنى ِهم ِِاللی ِ
َ
َ َ َْ َ
ْ َْ
داء األرانة؛ 4برای امتحان مر م ،نگواا بوه زیوا ی نمواز و روزای
َث و م ِ
إلی ِصْ ِق الح ِْ ِ
آنها و کثرت حج و نیکی کر ن آنها به مر م و سروصدای آنها ر عبوا ات نوبانه
نکخید ،نگاا به راستگدیی و امانت ارینان کخید.

 .1پیشیا؛ ص.189
 .2همان؛ ص.366
 .3محمد با یعقدب کلیخی؛ الکافی؛ ج ،5ص.133
 .4محمد با علی ابا بابدیه؛ اعمالی( للادوق)؛ ص.303

وظایف و اخالق انتخاباتی مردم

کشیداات ر اما و آسد گی بد ا و احکام تد که ضایع ماندا جارع گر .
َ
َ
َ
َ َ
ه چخیا آن حضرت ر نامهاع به عام آذربایجان مویندیسودَ « :و َإن َع َملنك ل ْنی َس لنك
ُ
ُُ َ َ َ
رانة؛ 2مبا ا بپخدارع حکدمتی که بوه تود سوپر ا نودا ،نوکاری
ِِط ْع َم حة َو ِلك َی ُه في عی ِقك م

به فرمد ای امام صا ق  ،صداقت سرلدحهی عودت هموهی پیوامبران ر مسوائ
َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ
نث
معانرتی و اخالقی ،راستگدیی و امانت اری بود ا اسوت« :إن اللنه عَّوجنل لنم َبع ِ
ّ
ْ
َ َ َ
َ
الفاج ُِ؛ 1خداع عزوجو هویچ پیوامبرع را
األنبیاء إي ِِصْ ِق
الحَْث و ِ
ِ
ِ
مداء األران ِة إلی البُ و ِ
نفرستا  ،مگر با راستگدیی و برگر اندن امانت به نیکدکار یا بدکار».
به گفتهی سعدی:
طاعت آن نیست که بر خاک نهی ییایان

صدق ییش آر که اخالص به ییاان نیسیت
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2

با تدجه به نقش سازندای صداقت ر روابب اجتماعی و سیاسوی ،رعایوت آن بورای
همگان اهمیت ار ؛ اما رعایت آن برای مسؤوالن از اهمیت ویژاای برخدر ار اسوت؛
زیرا صا قانه برخدر مسؤوالن با مر م و گفوتا حقوایق و واقعیوات بوه آنوان ،نقوش
بخیا ی ر جلب رضایت و اعتما سازی ار  .اعتما مر م به ولتمر ان ،بزرگتوریا
سرمایهی اجتماعی برای آنان است .بر ایا اساس صداقت ر نامز ها و مسوؤوالن ،از
بهتریا عدام مدفقیت ر کار و حافظ آبرو و برآورندای وجاهوت اجتمواعی اسوت.
چخانچه مسؤول ر محیب کار و صحخههای اجتماعی از صداقت الزم برخدر ار باند،
مدفقیت او حتمی است؛ ر غیر ایا صدرت حتی اگر فرضاً ر ابتدای کار و با اغفوال
یگران رسدا نگر  ،سرانجام روزی با ریدانودن پر اهوا ،رواگودییاش آنوکار
میند  .با تدجه به نقش صداقت ر نیدای زمامداری ،حضرت علوی بوه مالوک
انتر تدصیه میکخد که با مر م صا قانه برخودر نمایود و از وعودا و نوعارهایی کوه
همراا عم نیست پرهیز کخد؛ چراکه وعوداهای بودون عمو و نشوان ا ن غیرواقوع
بهصدرت واقع ،مدجب خش خدا و مر م میند  .حضرت خطاب بوه مالوک انوتر
فرمد :
از مختنها ن بر رعیت به جهت احسانی که نمد اای یا بیش از حد جلودا ا ن آنچوه
کر اای ،بپرهیز و نیز از ا ن وعداای که ُخلف میکخی ،احتراز کا؛ چه مخت نهوا ن،
احسان را بیارزش میکخد و زیا انگری ،رونخایی حوق را میبور و ُخلوف وعودا،

 .1پیشیا؛ ج ،2ص.104

مدجب خش خدا و مر م میند .

1

ج) تحقیق و مشورت دربارهی نامزدها

بعد از آنخایی با برخی خادصیات نامز ها ،الزم است مر م تحقیوق و مشودرتهای
الزم را نیز انجام هخد .فضای انتخابات بهگدنهای است که ممکا اسوت برخوی را ر
انتخاب فر اصل چار مشک کخد .ر چخیا فضایی ،بایسته است که مر م بوا قوت
اورلبان را بشخاسخد .الزمهی ایا امور آن اسوت کوه مور م هدشمخدانوه و بوا قوت،
ویژگیهای نامز ها را بررسی کخخد؛ از ایا رو امام راح میفرماید:
ما امیدوارم انخاصی که کاندیدا ندند براع ریاست جمهدرع ،نما تدجوه کخیود و
ِ
سدابق خدب ،پیدسته به هویچ ررفوی ،نوه نورقی
کسی که از همه متعهدتر به اسالم،
باند ،نه غربی باند ،نه غربز ا باند ،نه نرقز ا باند ،مسلمان باند ،پیرو احکوام
اسالم را انتخاب کخید.

5

هبةال ابا أبی الحدید؛ نرح نهج البالغه؛ ج ،17ص.113
 .1عبد الحمید با
ّ
 .2صف.3 :
 .3حسا با علی ابانعبه حرانی؛ تحفالعقدل؛ ص.367
 .5امام خمیخی ؛ صحیفهی امام؛ ج ،11ص.485

وظایف و اخالق انتخاباتی مردم

متأسفانه بعضوی نامز هوای ریاسوت جمهودری ،بورای تقدیوت مداضوع خودیش از
واقعیتهای اجتماعی و ظرفیتهای کشودری ،تبیویا نا رسوتی میکخخود و ایاگدنوه
است که ه مسؤوالن فعلی را مته میکخخد و ه مطالباتی را ر مر م ایجا میکخخود
که وعداهای تدخالی از آب رمیآید و ولتهای آیخدا را نیز ،به بیکفوایتی و روا
َْ
ْ ً ْ
َ َُ ُ
َ
اَماَالتف َع ُهون؛ 2نوز خودا بسویار
مته میکخد .قرآن میفرماید« :ك ُب َر ََمقتاَعن َدَالهَِأ ْنَتقولو
مدجب خش است ،سخخی بگدیید که به آن عم نمیکخید».
َ
َ َ
َ َ
َ َ َ ُ ُ 3
يت ِع َْ َن مخاَ َو ْعْا ل ْی َس فني َ ِنَْ وفناُه؛ هرگوز بوه بورا رت
امام صا ق میفرماید« :و
وعداای ندا که انجام آن به ست تد نیست».
رهبر معظ انقالب اسالمی؟دم؟ نیز میفرمایود« :کسوانی کوه وار عرصوهی انتخابوات
میندند ،نباید به مر م وعداهای نا رست و ر باا سبز غیرمخطقی نشان بدهخد؛ بلکه
4
باید با سخخان مخطقی و مخطبق بر واقعیت و تدک بر خدا پیش بروند».
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ر ایا مرحله ،انسان با تدجه به ویژگیهایی کوه انوارا نود ،میتدانود بوا مشودرت
یگران و با تفکر و تحقیق ،نامز اصل را از میان نامز ها برگزیخد .حضرت علوی
ْ
ُ ْ
ریَّان َعق ِل ِه؛ 1میزان عق فر  ،اندیشهی اوست».
میفرمایدَ « :رم ُل َالُ ُج ِل
رهبر معظ انقالب؟مد؟ نیز ،ر جداب سؤالی ربارای انتخاب نامز اصل فرمود :
ر ایام انتخابات جهت نخاخت کاندیدای مخاسوب ،میبایسوت نوداق
امتیازات آنها را ر گذنته و حال تفح

و عیودب و

کر تا فر الیق را پیدا نمد  .آیوا صوحبت

کر ن پشت سر کاندیداها برای انتخاب فر اصل  ،جایز اسوت موالم چیسوت ر
امدر مربدط به انتخابات ر حد مشاورا ،انکال ندار .

2

د) اخالق انتخاباتی طرفداران نامزدها بعد از انتخابات
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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ررفداران کاندیداها بعد از انتخابات نیز ،وظایف اخالقی و یخی ارند که به برخی از
آنها انارا میند :
 .1پرهیز از تحقیر رقیبان و طرفداران آنها

یکی از رفتارهای ناسال و غیراخالقی پس از پیروزی ر انتخابات ،تحقیر احزاب یوا
نامز های یگر از سدی هدا اران رقیب پیوروز اسوت .چخویا کواری ،نشوان هخدای
َ
ْ ََ َ َ َ
بینخایتی است .پیوامبر اکورم میفرمایودَ « :ح ْس ُ
الِّنُ م ْن َُ َحق َنُ م ُ
خناه
نب اِ ِنن َدم ِرنن
ْ
ال ُم ْس ِلم؛ 3ر بدی فرزند آ م همیا بس که برا ر مسلمان خد را کدچک نمار ».
انتظار میرو ررفداران کاندیداهای ریاست جمهودری ،اخوالق اسوالمی را رعایوت
کخخد و بعد از انتخابات ،به هدا اران ررن مقاب احترام بگذارند و بوار یگور فضوای
صمیمیت قب از انتخابات را به جامعه برگر انخد؛ زیرا هرگدنه بیاحترامی به هدا اران
و رقیبان انتخاباتی ،جامعهی عقالنی ما را زیر سؤال بر ا و مدجوب کیخوه و کودورت
میند .
 .2تمکین به نتیجهی انتخابات

ر جامعه ممکا است به لحواظ وسوعت تبلیغوات ،یوک جخواح سیاسوی مدفوق بوه
 .1علی با محمد لیثی واسطی؛ عیدن الحک و المداعظ؛ ص.270
ورام؛ ص.122
 .3مسعد با عیسی ورام با ابیفراس؛ مجمدعهی ّ

برنداندن ر انتخابات گر و گروا مقاب به فر برنودای انتخابوات اعتقوا ندانوته
بانخد؛ اما با تدجه به ایاکه اکثریت پذیرفتهاند که ایا فر سکان ا ارای امودر کشودر
را ر ست گیر  ،سایر گرواها و جخاحهای سیاسی و ررفوداران یگور نامز هوا ،بوا
پذیرش ایا انتخابات و فر برندا از فر ای هموان روز ،همچودن گذنوته بوه کوار و
فعالیت خد ا امه ا ا و چیزی را از سترفته ندانخد.
ر ایا صدرت ،روح تعام ر هخجوار سیاسوی کشودر تدسوعه مییابود و انتخابوات
اخالقی ،چهرای خدیش را برای رند و تعالی یک کشدر میگشاید .انتخاباتی کوه بوا
مشارکت حداکثری صدرت میگیر و با نظارت هزاران بازرس امویا از میوان مور م
نظارت میند  ،ر نهایت باید با تمکیا مر م به رأی اکثریوت و نتیجوهی انتخابوات
همراا ند  1.مقام معظ رهبری؟دم؟ فرمد :
اساسی انتخاب ند ،مشرو است ،ولوت قواندنی اسوت و بایود مور م او را قواندنی
بدانخد و تا آنجا که میتدانخد ،به او کموک کخخود؛ [البتّوه] حقودق وجانبوهای برقورار
است.

2

وظایف و اخالق انتخاباتی مردم

هر کسی با هر تعدا رأیی که از ررن اکثریّوت مور م بور ربوق چهوارچدب قواندن
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انتخابات  1400ـ شماره پنجم

حضور در انتخابات از نگاه قرآن
حجتاالسالموالمسلمینمیرتقیقادری


*

مقدمه

ر آسووتانهی برگووزاری سوویز همیا ورای انتخابووات ریاسووت جمهوودری ر نظووام
جمهدری اسالمی ،جا ار با نگاا قرآنی میزان اهمیت حضودر ر انتخابوات و رفوتا
پای صخدوق برای انتخاب فر اصل را مدر تحلی و ارزیابی قرار هی  ،تا بیشتر بوه
رسالت و تکلیفی که ر ایا عرصهی سیاسی بر وش ماسوت آگواا نودی  .تودبر ر
آیات قرآن کری  ،بیانگر ایا معخاست که به الی متعد  ،حضدر ر انتخابوات وظیفوه
و تکلیف نرعی است که تحت هیچ عخدانی نمیتدان از انجام آن سر بازز .
 .1حضور در انتخابات ،تعاون در نیکی

از مخظر قرآنی ،آنچوه حلقوهی مؤمخانوه و متدیخانوهی صوالحیا را از فاسوقیا متموایز
میکخد ،تعاون بر نیکی و ّبر و نیز فاصله گرفتا از تعاون بر اث و همیاری با نومخان
ْ ْ
َّ ْ
َ َ َ ُ ََ ْ
َ َ َ ُ ََ
اَعههىَاثمهمَ
اَعهىَالب ّر ََوالتقهو ََوَالتعهاوَو
است؛ از همیا روست که میفرماید« :وَتعاوَو
َ َ
َّ ُ
ْ
َد ُ
اَالههِ َّ
َ
هديد َْالعقها َ؛ 1و ر انجوام نیکیهوا و ورع از ناپاکیهوا
َإنَالههِ
َوال ُع ْدوان ََواتقو
یکدیگر را یارع هید و هرگز ر گخاا و ست  ،به ه یارع نرسانید و از خداوند پوروا
کخید که همانا سختکیفر است».
ناگفته پیداست از آنجا که حضدر ر انتخابات به معخای تقدیوت نظوام برخداسوته از
خدن هزاران نهید است ،تعاون بر تقدا و ب ِ ّر است و حضدر نیوافتا ر انتخابوات ،بوه
* ندیسخدا و پژوهشگر.
 .1مائدا.2 :

معخای پاسخ ا ن به خداست نمخان نظام جمهدری اسالمی و ماداق تعاون بر اثو
و ه سد ندن با نمخان؛ بخابرایا قطعاً کسانی که ل ر گرو نظام جمهدری اسوالمی
ارند و متعبد به قرآناند ،حاضر نمیندند از حضدر ر انتخابات کدتاهی کخخد.
 .2حضور در انتخابات ،مصداق عمل صالح

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

الزمهی باور مؤمخانه ،انتا رفتوار و عمو مؤمخانوه اسوت و انوتا عمو و رفتوار
مؤمخانه ،حضدر جدی و نایسته ر انجام عم صال است؛ چراکه ایا ،پیوام و رس
َ
ً
ً
َْ
ْ
قرآنی استَ « :ف َم ْن َ
َالي ْشر ْكَبع َ
حا ََو ُ
َكان ََي ْر ُجواَل َ
باد ََر ّبَِأ َحدا؛ 1پوس
قاء ََر ّبَِفه َي ْع َمل ََع َمالَصال
هر که به یدار پرور گارش ( ر قیامت و به ریافت الطوان او) امیود و ایموان ار ،
کارع نایسته انجام هد و هیچ کس را ر عبا ت پرور گارش نریک نساز ».
یکی از رفتارهای نایسته مؤمخانه ،بدون نک که ماداقی از تعاون ر ّبر و نیکی نیوز
به نمار میرو  ،حضدر ر انتخابات است .ایا کار ،مدجب تقدیت نظوام جمهودری
اسالمی و یأس مستکبریا جهان و ر رأس همه آمریکا خداهد بد  .با تأم ر آیوهی
مبارکه ،به آسانی میتدان به ایا نتیجه رسید که حضدر ر انتخابات به معخای پیدستا
به حلقهی مؤمخانه و تعاون و همیاری بر تقدا و ّبر اسوت .نورکت نکور ن و حضودر
نیافتا ر ایا امر نیز ،به معخای تعاون بر اث و راضی ندن به ست مسوتکبریا اسوت؛
از همیا رو رهبر معظ انقالب؟دم؟ میفرماید:
انتخابات ،سرمایهگذارع عظی ملت ایران است؛ مث ایاکه نما سورمایهع سوخگیا و
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عظیمی را ر بانک میگذارید ،بانک با آن کوار مویکخود و نوما از سود ش اسوتفا ا
میکخید .ملت ایران سرمایهگوذارع عظیموی مویکخود ،سوپر اگوذارع بزرگوی انجوام
می هوود و سوود آن را میبوور  .آرای یکایووک نووما موور م ،سووهمی اسووت از همووان
سرمایهگذارع و سپر اگذارع .هر رأیی که نما ر صوخدوق مویاندازیود ،مثو ایوا
است که ارید بخشی از پدل آن سپر ا را تأمیا میکخید .یک رأع هو اهمیوت ار .
هرچه انتخابات پرنودرتر بانود ،عظموت ملوت ایوران بیشوتر ر چشو مخالفوان و
نمخانش یدا خداهد ند ،براع ملت ایوران حرموت بیشوترع خداهخود گذانوت و
وستان نما ه
 .1کهف.110 :

ر نیا خدنحال میندند.

 .2بیانات مقام معظ رهبری؟دم؟1388/01/01 ،
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 .3حضور در انتخابات ،مبارزه با سلطه دشمنان

 .4حضور در انتخابات ،زمینهسازی برای نصرت خدا

هرچخد ممکا است با محاسبات ما ی و ظاهری نمخان از نظر «عِدا» ،یعخوی تعودا
نفر و جمعیت نظامی و « ُعدا» ،یعخی تسلیحات برتری انته بانخد ،اموروز جمهودری
اسالمی بهصدرت معجزاآسوایی ر اوج اقتودار نظوامی قورار ار و همویا مدجوب
وحشت استکبار جهانی ندا است .اگر ه ر جهواتی آسویبپوذیر بانود ،آنچوه ر
محاسبات نمخان قرار نمیگیر امدا های غیبی و نارت حق تعالی است؛ از همویا

 .1نسا .141 :
 .2محمد نتی؛ ترجمهی نهجالبالغه؛ خ.166

حضور در انتخابات از نگاه قرآن

از الفبای فرهخو و باور قرآنی ،ایا است که کفار تحت هیج عخدانی حوق ندارنود بور
مؤمخیا استیال پیدا کخخد و آنها را تحت سلطه قرار هخود؛ از همویا رو قورآن کوری
َ َ ْ ْ
َ َ َ َْ َ ُ ْ
َ
نين ََيهبيال؛ 1و
الهَِلهكافرين ََعهيَال ُمؤم
بهعخدان یک ضابطه و اص میفرماید« :وَلنَيجع َلَ
خداوند هرگز کافران را بر مؤمخان تسل ّطی ندا ا است»
َ
ُ
َ
ّ
َ
ّ
امام علی نیز میفرمایخد« :ا َّت ُقوا َ
َ
َ
نالد ِه ف ِنانكم رسنؤولون حىنی ع ِنن ِالبقناع َو
باد ِه َو ِِ
الله فی ِع
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُ ُ 2
َالبها ِئ ِم َو ِمطیعوا الله و يتعصنوه؛ از خدا نسبت به بخودگان و نوهرهایش پوروا کخیود کوه
ارای مسؤولیّت هستید .حتّی نسبت به زمیاها و حیدانات و خداوند را اراعت کخید
و از نافرمانی او بپرهیزید».
نرکت نکر ن ر انتخابات ،حضدر نیافتا پای صخدوق رأی و نانه خوالی کور ن از
ایا تکلیف ،قطعاً به معخای زمیخهسازی سلطهی کفار و مستکبریا خداهد بود  .امتوی
که پیام قرآنی (سلطهناپذیری) را ریافته و با نفس مسیحایی رهبور عوارن و سوالکی
چودن اموام خمیخوی و خلوف صوالحش رهبور معظو انقوالب ،حضورت آیوت ّال
خامخهای؟دم؟ رند معخدی و سیاسی یافته ،هرگز چخیا خطایی نمیکخد که پس از چه
سال مبارزا با سلطهرلبان ،با حضدر نیافتا ر انتخابوات راا سولطهی کفوار را فوراه
نماید.
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رو قرآن کری خطاب به سپاا اسوالم و هموهی کسوانی کوه نبوال ناورت رسواندن
َ َ ُ ُ َ َ
َ ه َ َّ َ َ ُ
َ ُ
مَو َُي ِّبه َ
َآمنهواَإنَتنص ُهرواَالههَِينصهرك
حقاند ،وعدا ا ا و میفرماید« :يهاَأيَهاَالههين
َأ َ
قدام ُكم؛ 1ای کسانی که ایمان آور ید ،اگر خدا را یاری کخید ،نما را یاری مویکخود و
گامهایتان را استدار میساز  ».بیتر ید نرکت ر انتخابات ،به معخای نارت و یاری
رساندن به جبههی حق و مستضعفیا است .اگور چخویا ناورت خالاوانهای انجوام
گیر  ،نباید نک کر که نارت الهی نایب امت اسالمی خداهد ند.
 .5حضور در انتخابات ،مصداق تغییر در سرنوشت
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انتخاب رئیس قدای مجریه ،به معخای مسولب سواختا وی بور سرندنوت کشودر ر
حدزای مدیریتی ،سیاسی و فرهخگی است و ایا سرندنت ،با رأی مستقی مر م رق
میخدر  .حال که ایا چخیا است ،نباید اجازا بدهی هر کسوی سرندنوت کشودر را
برعهدا گیر  .باید با حضدر اکثریت و انتخاب اصل  ،سرندنت سیاسوی ،اقتاوا ی،
نظامی و فرهخگی ،به نایستهتریا فر محدل ند ؛ چراکه ایا پیوام قرآنوی اسوتَّ « :إنَ

َُْ
َ ْ َ َّ ُ َ
َ َُ
َ َ ُ َ ْ ُ ْ ً َ َ َ َّ َ ُ َ َ
ْ
ماَل َُ ْ
همَمهنَ
ىَيغ ّي ُرواَماَبأَفسَ ْم ََوَإذاَأرادَالهَِبقو ٍمَيوءاَفالَمردَلَِوَ
َاليغ ّي ُرَماَبقو ٍمَحت
الهِ
ْ
َوال؛ 2همانا خداوند حال قدمی را تغییر نمی هد تا آنکوه آنوان حوال خود را
ُدوََِمن ٍَ

تغییر هخد و هرگاا خداوند براع قدمی آسیبی بخداهد ،پس هویچ برگشوتی بوراع آن
نیست و ر برابر او ،هیچ وست و کارساز و حمایتکخخدااع براع آنان نیست».
 . 6حضور در انتخابات ،مصداق شکر نعمت

بدون نک نظام جمهدی اسالمی ،نعمتی است که به برکت رهبوری فقیوه بلخدمرتبوه،
عارن و سالک ،حضرت امام خمیخی ر کشدر ما استقرار پیودا کور ا و سوی سوال
پس از وی ،همان راا با صال بت و قدرت بیشتر ،تدسب مقام معظ رهبوری؟دم؟ ا اموه
پیدا کر ا است .براساس آمدزای وحیانی و قرآنی ،کمتریا وظیفه نوکر ایوا نعموت
است .یکی از رااهای نکر نعمت ،حضدر ر انتخابات است کوه تأییود یگوری بور
َ
مشروعیت و مقبدلیت نظام جمهدری اسالمی است؛ چراکوه قورآن مویفرمایود« :لهِنَ
َ
َ
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ
َيدَ ُك ْم ََو ََلِ ْن ََكف ْر ُت َْمَ َّإن ََعهابيََ َلشديدَ؛ 3اگر نکرگزارع کخید( ،نعمت خد را) بور
دكرتمَْل
 .1محمد.7 :
 .2رعد.11 :
 .3ابراهی .7 :

نما خداه افزو و اگر ناسپاسی کخید ،مجازات ندید است».
 .7حضور در انتخابات ،سپردن امانت به اهلش

حضور در انتخابات از نگاه قرآن

از مخظر قرآن ،حکدمت امانت الهی اسوت و بایود آن را بوه سوت فور ی سوپر کوه
نایستگی عملیاتی کر ن محتدایش (همان اوامر و نداهی الهوی و اجورای عودالت) را
َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ
واَاْلماَهالَإلهىََ َأ ْبه َ
َهاَوَإذاَ
انته باند؛ از همیا رو میفرمایدَّ « :إنَالههَِيهأمركمَأنَتهؤد
َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ
ً
ً
َالهِ َ
اَيع ُظ ُك ْمَبِ َّ
َالناس ََأ ْن ََت ْح ُك ُمواَب ْال َع ْدل َّ
َإن َ
َإن َ
َالهََِع َّم َ
صهيرا؛ 1همانوا
َ
َكان ََيميعا ََب
حكمتمَبين
خداوند فرمانتان می هد که امانتها را بوه صواحبانش بدهیود و هرگواا میوان مور م
اورع کر ید ،به عدل حک کخید .چه نیک اسوت آنچوه خداونود نوما را بودان پخود
می هد .بیگمان خداوند نخداع بیخاست».
حضدر امت اسالمی ر پای صخدوق انتخابات و انتخاب نخ نایسته ،بوه معخوای
سپر ن حکدمت و امانت به اصل است که وظیفهی نرعی و تکلیف یخوی اسوت و
آیهی مبارکه برعهدای همه گذانته است .کسی که تعهد یخی ار  ،نمیتداند نانه از
انجام ایا تکلیف خالی کخد؛ از همیا رو رهبر معظ انقالب؟دم؟ میفرمایخد:
ِ
میودان ا ارای کشودر و مودیریت
یقیخاً ورو یهای میدان سیاست باید کختورل نود .

کشدر است؛ مگر ندخی است یک کشدر را میخداهخد ست یک نفر بسپرند؛ لوذا
باید ورو یهای ایا میدان کخترل ند و معلدم گر کسی که ار میآیود ،کیسوت؛
ال ُعرضهی ایا کار را ار یا ندار ؛ بعد ،اعتقا به ایوا کوار ار یوا نودار ؛ بعود،
اص ً
ال میفهمد ر کشدر چه کار باید کر یا نه .مالمهایی وجود ار  .بایود کسوانی
اص ً
بانخد که ایا مالمها را ببیخخد و بسخجخد .قاندن اساسی ایا را پیشبیخی کور ا اسوت.
نما معیارها را می انید .خدنبختانه کشدر ما کشدر جدانی است؛ لذا چهرای جودان
کشدر اقتضا میکخد ،نشاری خدب و قدی و جدانانه ر ک

سوتگاا اجرایوی وجود

انته باند .نگاا کخید و ببیخید واقعاً چه کسی ررفدار انقالب ،ررفدار یوا ،ررفودار
عدالت و ررفدار عدم تبعیض بیا فقیر و غخی است؛ چه کسی کفایوت و نبوالگیری
و نشاط الزم را ار ؛ چخیا کسی را پیدا کخید.

 .1نسا .58 :

2

 .2بیانات مقام معظ رهبری؟دم؟ ر یدار با انشجدیان بسیجی1384/3/5 ،
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فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
انتخاباات  1400ـ شماره پنجم

موانع پیشرفت انقالب اسالمی
حجتاالسالموالمسلمیندکترسیدمحمداکبریان

*

مقدمه

هخگامی که از مدانع تحقق اهدان انقالب سخا میگدیی  ،باید تدجه انته بانی که
اوالً مقاد تخها برخی از اهدان انقالب است؛ و ثانیاً ر همان مودار ی کوه اهودان
انقالب به ردر کام برآور ا نشدا ،به تحقق نسبی آنها تدجوه نود و نبایود حکو
کلی ر مدر آنها صا ر کر .
یکی از انتباهات ر اوری نسبت به تحقق یک هدن یوا هور مدضود یگور ،ایوا
است که نگاا به آن ،به صدرت سیاا یا سفید ،و همه یا هیچ باند؛ یعخی اعتقا بر ایوا
ال
باند که آن مدضد یا هدن مذکدر ،یا به ردر کام بوه سورانجام رسویدا ،یوا اصو ً
تحقق نیافته است ،حتی اگر به بخش اعظ آن ست یافته بانی ؛ یا گاهی که اهودان
ارای مراحلی است و برخی از مراح تحقق یافته ،اما چدن به مرحلق آخور نرسویدا،
اوری ر مدر آن به گدنهای باند که گدیا هیچ تدفیقی ر آن حاص نشودا اسوت؛
ال عدالت اجتماعی و رفع تبعیضها و کدتاا ندن سوت خیانتکواران از بیتالموال
مث ً
مسلمانان یکی از اهدان انقالب اسالمی بد ا است و بیتر ید ایا هودن توا حود و
اندازۀ خاصی تحقق یافته است؛ اما افرا بسیاری بدون تدجه به ستاور های بسیاری
ر ایا زمیخه ،به آن به ردر کام پاسخ مخفی می هخد؛ یعخی گدیوا انقوالب ر تحقوق
چخیا هدفی هیچ تدفیقی ندانته یا به هیچ مرحلهای از ایا مراح نرسیدا است؛ زیرا
نگاا آنان به ایا مسأله نگاا حداکثری است و چدن ایوا چشو انداز (کامو و )%100
تحقق نیافته ،پس آن را به ردر کام انکار میکخخد .چخیا اوریی انتباا بزرگی اسوت.
* عضد هیئت علمی پژوهشگاا علدم و فرهخو اسالمی.
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با چخیا اوریای ربارۀ تحقق اهدان ،حتی حکدموت اموام علوی نیوز حکدموت
عا النه نخداهد بد  ،یا آن حضرت را ر تحقق حکدمت عا النه نباید مدفوق بودانی ؛
زیرا ر زمان حکدمت حضرت آن گدنه که امام میخداست ،به الی بسیار ،عودالت
و اهدان فرهخگی ،اقتاا ی و ...به ردر کام تحقق نیافت و مدیخق فاضلق مودر نظور
آن حضرت محقق نشد .برخی از فرمانداران حضرت به مور م ظلو و بوه بیتالموال
خیانت میکر ند و تخها زمانی که حضرت از ایا امور آگواا مینودند ،آنهوا را عوزل
میکر ند؛ مانخد نکایتی که سد ۀ همدانی از فرماندار نهر نز امیرالمؤمخیا بور  1،یوا
فرماندارانی که خائا بد ند و پس از مدتی به معاویه پیدستخد 2،و نیز برخی از ظل هوا
و خیانتهایی که به آن حضرت گزارش نمینود .آن حضورت همچخویا ر ابتودای
حکدمت وعدا ا ا بد ند که تمام امدالی که به ناحق از بیتالمال مسلمانان به تواراج
3
ال به لی کارنوکخیها مدفوق بوه انجوام ایوا
رفته بد  ،به بیتالمال برگر اند ،اما عم ً
هدن نشدند؛ یوا آن حضورت توالش انوتخد برخوی از کجرویهوا و تحریفهوای
صدرتگرفته ر یا را اصالح کخخد ،اما به لی عدم پذیرش مر مان از انجوام آنهوا
مخارن ندند 4.همچخیا برخی از اهدافی که امام به لیو سسوتی یواران ،مدفوق بوه
انجام آنها نشدند 5.با ایا همه بیتر ید حکدمت آن حضرت حکدمت عا النوه و
الگدی مدفق ر تحقق اهدان اسالم بد ا اسوت؛ زیورا بوه رودر نسوبی و ر نورایب
خاص خد تدانست اهدان اسالم را محقق ساز .
رهبر معظ انقالب میفرماید:
پس از تشکی حکدمت حقّق نبی اکرم

و حتی سالها بعود از آن بزرگودار ،هخودز

ر جامعه افرا ضعیف و فقیر یدا میندند؛ امیرالمؤمخیا

را مشاهدا میکخی کوه

به خانق ایتام و فقرا میرفتخد؛ کسانی که بچههانان نب نام ندانوتخد و موا ر بوا آب
گرمی که روی چراا گذانته بد  ،آنها را سرگرم میکر ! ایا حدا ث مربدط به چوه
 .1أبدمحمد أحمد ابااعث کدفی؛ الفتدح؛ ج ،3ص60و.61
 .2ابدالحسا مسعد ی؛ مروج الذهب؛ ج ،2ص.419
 .3محمد با الحسا نریف الرضی؛ نهج البالغه؛ خطبق .15
 .4محمدباقر مجلسی؛ بحار االندار ،ج  ،34ص167؛ محمد با یعقدب کلیخی؛ الکافی؛ ج  ،8ص.58

 .5محمد با الحسا نریف الرضی؛ نهج البالغه ،ص188و189؛ عبدالمجید معوا یخداا؛ نخسوتیا نوی
قرن اول از اسالم ر آییخق نهج البالغه؛ ص.338

سالهایی است چقدر از انقالب پیامبر گذنته بد نز یک به چه سال از هجورت
پیامبر گذنته بد و ایا حدا ث اتفاق افتا ا بد .

1

ایشان همچخیا ر مدر تحقق نسبی اهدان انقالب فرمد ااند:
علیرغ آنچه نمخان ما میخداستخد و امروز تبلیغ میکخخود ،موا پیشورفت کور اای .
معخای ایا پیشرفتها ایا نیست که موا بوه هودنهای خود رسویداای  .موا بارهوا
گفتهام ،اان ه میگدی  ،بخدا به عخدان یک رلبق انق ِ
البی معتقد به اسوالم و انقوالب،
ِ
اهدان خد هخدز ر نیمق راا هستی  .موا عودالت
اعتقا م ایا است که ر بسیاری از
اجتماعی و بخیان ِ
کخی فقر و آبا سازی همهجانبق کشدر را میخداستی ؛ اما هخدز بوه آن

ایشان با بیان ایا سخا ،ر عویا حوال تأکیود ار کوه برخوی از مسویرهای سوخت
انقالب و اهدان آن را پشت سر گذانته و از آنها عبدر کر اای  3و به اهدان میوانی
4
انقالب ست یافتهای ؛ اگرچه به هدن یا اهدان نهایی انقالب نرسیداای .
با تدجه به ایا نکته ،مقاد از بررسی مدانع تحقق اهدان انقالب ،آن است کوه چوه
مدانعی مدجب ندا اهدان انقالب به نتیجق مطلدب نرسد و بوه رودر کامو تحقوق
نیابد؛ ایا مدانع ر و بخش مدانع رونی و مدانع بیرونی تخظی ندا است.
1ـ موانع درونی
الف) زمانبر بودن تحقق اهداف انقالب

برخی از اهدان انقالب که اهدان بخیا یا ،ریشوهای و عمیوق هسوتخد ،بورای تحقوق
خد به زمان ردالنی نیاز ارند؛ زیرا انقالب به معخای تغییر ریشهای و عمیق سواختار
گذنته و کانتا نهال جدید و تازا است و باید مدتی بگذر تا ایا نهال رند کخود و
به ثمر رسد .تفاوت انقالب با اصالحات یگر ر ساختار یک نظوام ،ایوا اسوت کوه
اصالحات یگر با ظاهر و روبخا سروکار ارند؛ اما انقالب تغییور سواختار و زیربخوا را
هدن قرار می هد؛ همانگدنه که رهبر انقالب فرمد ند:
انقالب فقب ندرش کر ن ،به خیابان ریختا و جخجال کر ن نیسوت .انقوالب یعخوی
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مقاصد نرسیداای .

2
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یا همق نها های اصلی زندگی جامعه؛ تغییر بخیوا ِ
تغییر بخیا ِ
یا آنچوه غلوب و کوج و
نابجاست ،به آنچه صحی و مستقی و بجاست...؛ ایا امری است کوه بهتودریج و ر
ردل زمان با تالش و مجاهدت ائموی انجوام میگیور ؛ مشوروط بور ایاکوه روح و
خداست و ضرورت انقالب ر مر م باقی بماند.

1

ایشان همچخیا ر مدر فرایخد تدریجی و گستر ا بد ن اهدان انقالب فرمد ا است:
عزیزان ما! انقالب یک امر فعی نیست؛ یک امر تدریجی است .یک مرحلق انقوالب
که تغییر نظام سیاسی است ،فعی است؛ اما ر ردل زمان ،انقوالب بایود تحقّوق پیودا
کخد .ایا تحقّق چگدنه است ایا تحقّق به آن اسوت کوه آن بخشهوایی کوه عقوب
تحودل پیودا کخود؛ و روز بوه روز رااهوای جدیود،
تحدل پیدا نکور ا اسوت،
ّ
ماندا و ّ
کارهای جدید ،فکرهوای جدیود و روشهوای جدیود ،ر چوارچدب و بور پایوق آن

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
62

ارزشها ر جامعه به وجد بیاید و پیش برو  ،تا آن ملت بتداند با نشاط و با قودرت
ِ
هدن خد ش حرکت کخد .آیخدۀ بسیار رونخی پویش روی ماسوت کوه بوه
به سمت
سمت آن ر حرکتی ؛ آیخداای که ملت ایران خداهد تدانست به برکت اسالم و نظوام
اسالمی ،ه عدالت اجتماعی و رفاا ما ّ ی انته باند ،و ه به استقالل کام
2
یابد .از روز اول پیروزی انقالب ،ما به سمت ایا آیخدا حرکت کر اای .

سوت

ر واقع اهدان انقالب ارای گستراای است که از اهدان ابتدایی ،آغاز و به اهودان
متدسب و سپس نهایی ،خت میند ؛ و چخانچه از زمانبر بد ن تحقق اهودان سوخا
میگدیی  ،مقاد رسیدن به اهدان نهایی انقالب است .رهبور انقوالب بوا انوارا بوه
زمانبر بد ن تحقق اهدان نهایی میفرماید:
فرایخد تحقّق هدنهای اسالمی ،یک فرایخد ردالنی و البتوه نودار اسوت .بوه رودر
نسبی انسان به آن اهدان نز یک میند ؛ اما تحقّق آنها ،بسیار ردالنی اسوت .قودم
ّاول که پُرهیجانتر و پُرسروصداتر از همه است ،ایجا انقوالب اسوالمی اسوت .کوار
آسانی نبد ؛ لیکا ایا آسانتریا است .قدم بعدی ،ترتّب نظوام اسوالمی بور انقوالب

اسالمی است ،یعخی هخدسق عمدمی جامعه ،اسالمی بشود ؛ کوه ایوا هو نود .قودم
بعدی و که از ایاها ندارتر است و ایجا ولت اسالمی است .ولت نه بوه معخوای
هیئت وزیران؛ یعخی مجمدعق کارگزاران حکدمت؛ یعخی ما و نما .ما باید به معخوای

واقعی کلمه ،ر رون ایا نظامِ اسالمی ،اسالمی ندی  .ایا مشک تر از مراح قبلوی
است.

1
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یکی از الی زمانبری تحقق اهدان ،عقبماندگی زیا ایران از کشودرهای پیشورفته
ر گذنته بد ا است .وضعیت سیاسوی ،اجتمواعی ،فرهخگوی و اقتاوا ی جامعوه ر
زمان راغدت ،با اهدان مدر نظر انقالب اسالمی فاصله بسویار زیوا انوت .رییو
گذنته نهتخها ر سیاست ،بلکه ر اقتاا  ،فرهخو ،آمودزش ،علو و تکخدلودیی و...
وابسته بد  .ایا مسأله مدجب ندا بد تا ایا ریی و ایا کشدر ر هموق عرصوهها از
کشدرهای پیشرفته بسیار عقب بماند؛ و پر ندن ایا فاصله ،به ردر ربیعی بوه زموان
بسیار نیاز ار  .ر حدزۀ علمی و آمدزنی ،علیرغ تالشهای بسیار پس از انقالب
برای بهبد ایا وضعیت و مدفقیتهای بسیار ر عرصوق علو و فخواوری ،کشودر موا
همچخان از برخی از کشدرهای پیشرفته ر مدار ی عقب ماندا است .اگرچوه اموروز
ر آمارهای رسمی جهانی ،ناخاههای رند علموی و فخواوری ایوران از بسویاری از
کشدرهای جهان ،حتی کشدرهای پیشرفته و صخعتی نیز بیشتر است؛ 2اما ایوا رنود
هخدز نتدانسته است کاستیها و فاصلق زیا ر گذنته را به ردر کام جبران کخد.
از نظر روابب اجتماعی و سیاسی و تعام ولت و ملت ،با یک تاریخ  2500سواله از
بدبیخی و فاصله میان ولت و ملت روبوهرو هسوتی کوه پور نودن ایوا خو ،،زموان
ردالنیای را رلب میکخد .ر عرصق فرهخگی میراث ار نظام آمدزنیای هسوتی کوه
خالقیت و پیشرفت ر آن کمتر مبخا قرار انت و مدرمگرایی از ناخاههای اصلی
بد ا است که متأسفانه همچخان سایق آن بر سر نظام اسالمی باقی ماندا است .از نظور
اقتاا ی نیز نظام گذنته ر مسألق تدسعه ،بر اساس ساخت فیزیکی جامعوه و تدجوه
به سط و ظداهر استدار بد ا است .تغییور بخیوا یا چخویا سواختاری ،بوا تدجوه بوه
مشکالت بسیاری که پس از انقالب و ر ردل جخو تحمیلی به وجود آمود ،بسویار
مشک و زمانبر خداهد بد  .رسیدن به آزا یهای مدنی و اجتماعی و عقیدتی و ...بوا
تدجه به متغیرهای بسیاری که ر آن وجد ار  ،زمان ردالنیای را میرلبد.
بخابرایا آنچه ر ایاجا حائز اهمیت است ،ایوا اسوت کوه نظوام اسوالمی ر مسویر
رسیدن به اهدان انقالب حرکت میکخد و اگرچه ر مقارعی حرکت نظام بوه سودی
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آن اهدان ،کخد بد ا ،اما ایا حرکت هیچگاا متدقف نشدا است و برخوی از اهودان
ابتدایی و متدسب را نیز پشت سر گذانته است .ضما آنکوه بایود ایوا نکتوه را نیوز
مؤکداً یا آور ندی که هدن نهایی اسوالم و رسویدن بوه جامعوق فاضوله و کامو ر
آیخداای نز یک یا ور با ظهدر ولی عار تحقق خداهد یافت و نباید کسی اعیوق
تحقق آن نظام عا النق جهانی ،یا حتی ر سط کشدر ایران را انته باند و تخها بایود
خد را ر مسیر رسیدن به آن هدن نهایی و هر چه نز یوکتر نودن بوه آن بودانی ؛
همانگدنه که امام بارها فرمد ند که باید نهایت تالش ما ایا باند تا انقوالب را بوه
ست صاحب اصلی آن برسانی  1و ایا انقالب را به جایی برسانی که مقدموق ظهودر
2
فراه ند .
ب) فقدان الگو و نرمافزار
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بیتر ید هر نظام و کشدری برای ستیابی به اهدان و تدسعه ر ابعوا مختلوف ،بوه
الگد و نرمافزارهایی نیاز ار و نظوام اسوالمی ایوران نیوز از آن بینیواز نیسوت .ایوا
نرمافزار و الگد و جز آنچه ر صدر اسالم و به نک سا ا و بسیب نک گرفته بد و
وجد ندانت ،به صدرت اجرایوی ر جهوان اموروز ،ارای سوابقه نبود و پویش از
انقالب نیز چارچدبهای آن ترسی نشدا بد  3.اگرچه امام به عخدان معمار انقوالب و
با ررح نظریق والیت فقیه و نیز رهبری با تدویا و ابالا اصدل نظام اسوالمی ،کلیوات
آن را بیان فرمد ااند ،اما پیا اسوازی آنهوا بوه ررحهوا و الگودی عملوی و جزئوی و
مشخ نیاز ار ؛ بخابرایا الزم است ایا مدضد تدسب اندیشومخدان و متخااوان
اندیشیدا ،ساخته و کام ند تا بر اساس آن انقالب اسوالمی ر مسویر رسوت بوه
سدی ستیابی به اهدان خد حرکت کخد .ایا الگود و نرمافزارهوای آن ر رودل 40
سال انقالب بهتدریج و گاهی به صدرت مقطعی رراحی و اجرا ندا است و توا حود
و اندازاای نیز مدفق بد ا است؛ اما فراه آمدن الگدی کام و جامع تدسعق اقتاا ی
و فرهخگی و پیا اسازی آنها به سالیان بسیار نیاز ار  .ایا عام نیوز از عدامو کخود
ندن ستیابی به برخی از اهدان انقالب بد ا است.
 .1روح ّال خمیخی؛ صحیفق امام؛ ج ،15ص385؛ ج ،16ص183؛ ج ،19ص.209
 .2همان؛ ج ،8ص.384
 .3مرتضی مطهری؛ نهضتهای اسالمی ر صد سالق اخیر؛ ص96و.98

ج) ناامنی و درگیریهای داخلی

د) سیاستزدگی

بزرگ ندن نقش سیاست ر اندیشه و عم و افکار مسؤوالن ،یکی از مدانوع تحقوق
اهدان انقالب ر ابعا یگور خود بود ا اسوت .ایوا عامو مدجوب نودا عدامو
اقتاا ی ،فرهخگی و ...پیشرفت جامعه و تحقق اهودان آن کمتور مودر تدجوه قورار
گیر یا مغفدل واقع ند  .پررنوو نودن نقوش سیاسوت مدجوب مینود افکوار و
اندیشههای متخااان که باید ر خدمت پیشرفت اقتاا ی و فرهخگی و ،...بوه کوار
گرفته ند  ،ر خدمت اهدان سیاسی و یا حتی استحکام مدقعیت سیاسی یک گروا
و حزب رآید .همچخیا مدجب میند ررحها و راهکارهای اقتاوا ی ،اجتمواعی،
فرهخگی و ...برای تحقق اهدان انقوالب کوه افورا یگور گرواهوای سیاسوی رورح
میکخخد ،نا یدا گرفته ند .
ر جامعق ما پس از انقالب ،متأسفانه سیاست بویش از حود فربوه نودا و بوه نودعی
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پس از وقد انقالب ،ر حالی که برای پیشبر اهدان انقالب به حضدر هموق اقشوار
جامعه و امخیت و نرو سازندگی نیاز بد  ،ایا کشدر با تدرئوههای بسویاری مداجوه
ند؛ از جمله مخالفت گروهکهای بسیاری با نظوام و انقوالب کوه از پویش وجود
انتخد یا پس از انقالب به وجد آمدند و بعضاً بوه جخوو و رگیوری مسولحانه بوا
انقالب نیز اقدام کر ند که برخی از آنها مانخود سوازمان مجاهودیا خلوق (مخوافقیا)
هخدز وجد ارند و به ایا کشدر و اهدان انقوالب ضوربه میزنخود؛ ایجوا غائلوه و
نودرش و نوواامخی ر بسوویاری از نووهرها و اسوتانهای موورزی کشوودر ،مانخوود غائلووق
بلدچستان ،آذربایجان ،ترکما صحرا ،کر ستان که مدر اخیر تا سوالیان رازی ا اموه
یافت و خسارات بسیاری بر ایا کشودر تحمیو کر نود؛ و بوا تورور نخاویتهای
بووزرگ نظووام و متخااووان و کارنخاسووان ،انقووالب و ملووت مووا را از سوورمایههای
ارزنمخدی محروم کر ند که برای تحقق اهدان انقالب از اهمیت بسزایی برخودر ار
بد ند و نقش بسیاری انتخد.
ایا مدار و مدار مشابه یگر ،مدجب نابد ی سرمایههای ما ی ،معخودی ،اقتاوا ی
و ...بسیاری ندا است کوه میتدانسوت ر جهوت تدسوعق کشودر و تحقوق اهودان
انقالب به خدمت گرفته ند .
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زیربخای تمام امدر یگر (اقتاا  ،فرهخو و )...قرار گرفتوه اسوت و عودۀ بسویاری از
ریچق سیاست به همه چیز نگاا میکخخد؛ ر حالی که انقوالب پیوامبر ،یوک انقوالب
فرهخگی و بعثت ایشان برای تکمی اخالق انسانها 1و گسترش عدالت ر تمام ابعوا
آن 2بد ا است ،اما پر اخت بیش از حد به سیاست ،مدجب غفلت ،یا ک تودجهی بوه
اهدان یگر انقالب ندا است.
هـ) رفاهزدگی و اشرافیگری مسؤوالن
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مسؤوالن نظام اسالمی به اندازۀ عدام ریی گذنته به ایا آفت آلود ا نشودااند؛ اموا
متأسفانه رگههایی از ایا آفت ،ک وبویش و بوا نودت و ضوعف ر میوان برخوی از
مدیران نظام راا یافته و بارها ر کالم امام و رهبری نسبت به آن هشودار ا ا نودا
است.
رهبر معظ انقالب میفرماید:
از جمله چیزهایی که روند حرکت به سمت عدالت را ر جامعه کُخد میکخود ،نمود
انرافیگری ر مسوؤوالن بواالی کشودر اسوت .انورافیگری و عیوب ار ؛ عیوب
ومش از عیب اولش بزرگتر است .عیب اول انرافیگری ،اسوران و ...اسوت؛ اموا
عیب وم بدتر است و آن ایا است که فرهخوسازی میکخد؛

3

و هخگامی که چخیا چیزی فرهخوسازی ند  ،نهتخها مسؤوالن ،بلکه تموام مور م بوه
سدی آن کشیدا میندند .عالوا بور تضوعیف عودالتخداهی ،مدجوب راحوترلبی
میند و مسؤوالنی که به ایا آفت آلد ا میندند ،ربعاً سختیها را تحم نخداهخود
کر ؛ ر حالی که الزمق تحقق اهدان انقالب ،تحم و بر باری ر برابور سوختیها و
مشکالت است.
ر ایاجا باید رخخق فرصترلبان و افرا فاقد صالحیت به ساختار نظوام اسوالمی را
نیز یا آور ندی ؛ کسانی همچدن بخیصدر .اگرچه ایا رخخهها گسوتر ا نبود ؛ اموا ر
حد و اندازۀ خد مدجب مشکالتی برای کشدر و عقبماندگی انقوالب ر سوتیابی
ْ ُ
َْ َْ
ُ « .1بع ُ َْل َت ِّم َم ََم َكار َمَاْلخالقَ»؛ محمدباقر مجلسی؛ بحار االندار؛ ج ،16ص210؛ ج ،67ص.372

 .2ما پیامبران خد را با الی رونا فرستا ی و به آنها کتاب و میزان نازل کر ی تا مر م بوه عودالت
قیام کخخد (حدید.)25 :

به اهدان خد ندا است .لسدزان و متفکوران نظوام اسوالمی از ابتودا خطور چخویا
عاملی را گدنز کر ااند .استا مطهری با یا آوری انقالب مشروره و قدرت گورفتا
فرصترلبان ،ایا خطر را از همان ابتدای انقوالب و حتوی پویش از آن یوا آور نودا
1
بد .
و) سوء مدیریت مدیران

موانع پیشرفت انقالب اسالمی

سد مدیریت ابعا مختلفی ار  .یکی از آنها تدجه ندانتا برخی از مسؤوالن نظوام
به مدضدعات و اهدان اه و مه انقوالب بود ا اسوت .برخوی از مسوؤوالن نظوام،
ال یکووی از
مدضوود های مه توور را واگذانووته و بووه مسووائ فرعیتوور پر اختخوود .مووث ً
مدضدعات مهمی که از اهدان اصلی انقالب نیز بد ا ،تدجه و گسوترش عودالت ر
جامعه بد ا است؛ اما امدری یگر و مانخد آنچه ر سیاستز گی بیان ند یا پور اختا
به مدضدعات یگر یا سختی تالش برای گسترش عدالت ر جامعه و مدجب ند از
ایا امر مه تر سر باز زنخد یا نسبت به آن ،اهمال و سستی بدرزنود .رهبور انقوالب بوا
انارا به همیا مدضد میفرماید:
عدالت از چیزهایی است که نباید آن را فرامدش کر  .نما نهوج البالغوه را کوه نگواا
جودی بخودا ایوا
میکخید ،میبیخید ر سرتاپای نهج البالغه عدالت وجد ار  .اعتقا
ّ
است که بسیاری از ناکامیهای امروز ما ر عرصق رسویدن بوه هودنهای انقوالب و
ا ارۀ مطلدب کشدر ،به لی ک اعتخایی به عدالت است.

2

2ـ عوامل خارجی

تر یدی نیست که یکی از مه تریا مدانع تحقق اهدان انقوالب ،عدامو خوارجی و
نمخان ایا نظام و انقالب بد ند و هستخد که ر ابعا مختلف ر رسیدن انقالب بوه
اهدان انقالب ،کارنکخی و تدرئه کر ااند؛ به بیان رهبر انقالب «اگور نوما تدرئوه
نمیکر  ،اگر نما به رهبری استکبار جهانی و ر رأسش امریکای پلیود و خبیوث،
3
علیه ایا مملکت ف ّعالیت نمیکر  ،خیلی از ایا کارها انجام ندا بد ».
نمخان خارجی انقوالب بورای جلودگیری از اهودان آن و تدسوعق کشودر ر ابعوا
 .1مرتضی مطهری؛ نهضتهای اسالمی ر صد سالق اخیر؛ ص93و.96

67

مختلف تدرئه کر ااند که مه تریا نمود آنهوا را ر تهواج فرهخگوی ،اقتاوا ی و
جخو تحمیلی میتدان ید.
الف) تهاجم فرهنگی
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اصالح فرهخو راغدتی به فرهخو اسالم ناب و انقالب ،یکی از اهدان نظام اسالمی
است که به نک های مختلف و با بهراگیری از ابزارهای مختلف رسانهای و تبلیغوی،
مدر تهاج نمخان نظام اسالمی قرار گرفتوه اسوت .نومخان بوا تدجوه بوه حجو
رسانهای گستر اای که ارند و با استفا ا از کارنخاسوان ر امودر مختلوف و برپوایی
کخفرانسها و تشکی اتاقهای فکر و برنامهریزی ،به نخاسایی آسیبها و ضوعفهای
مدجد ر نظام اسالمی پر اختخد و از آنها برای ضربه ز ن به انقالب و کخود کور ن
قطار انقالب ر رسیدن به اهدان خد بهرا گرفتهاند.
ب) تحریم اقتصادی

استفا ا از ایا ابزار نیز یکی یگر از ابعا تهاج و تدرئق نمخان برای ایجا موانع ر
تحقق اهدان انقالب بد ا است .ارتباط با ملتها و ولتها و سورمایههای جهوانی،
یکی از ابزارهای مه پیشرفت و سوتیابی بوه اهودان اقتاوا ی اسوت .تحری هوای
اقتاا ی مانع ایا ارتباطها و ا وستد ایران با یگور کشودرها و ملتهوای جهوان و
کاهش سرمایهگذاری خارجی ندا و باعث تحمی نرایب سخت بور نظوام اسوالمی
ندا است .ایا مسأله مانع ورو بسیاری از ابزارها و مودا مودر نیواز بورای تدسوعق
اقتاووا ی کشوودر اسووت .تحووری اقتاووا ی حتووی بوورای بهراگیووری از سوورمایهها و
پیشرفتهای علمی کشدرهای یگر ،مانع ایجا کر ا است؛ و بوه بیوان مقوام معظو
رهبری« :محاصرۀ اقتاا ی میکخخد ،برای ایاکه ناید بتدانخد وضع اقتاوا ی کشودر
1
را خراب و بحرانی کخخد و مر م را لسر و از انقالب جدا کخخد».
ج) جنگ تحمیلی

تهاج نظامی و تحمی جخو  8ساله بر ملت ایران ،بسیاری از سرمایههای انسوانی و
اقتاا ی را که میتدانست برای پیشبر اهدان انقالب مدر بهرابر اری قورار گیور ،
از بیا بر یا به ندت به آن آسیب ز ؛ همانگدنه که رهبر انقالب فرمد ند:

اگر جخو هشتساله را بر ما تحمی کر ند ،بوه خوارر ایوا بود کوه موا یرتور بوه
بازسازی کشدر و زندا کر ن زمیخههای عمران بپر ازی  .استعمار و اسوتکبار می انخود
که اگر ملت ما به کمک مسؤوالن و گر انخدگان و مدیران لسدز کشدر بتداند ایرانوی
ال مرفوه و برخودر ار از عودالت اجتمواعی و
آبا و آزا بساز و آحا جامعه را کوام ً
سایر ارزشهای اسالمی کخد و ر زیر چتر نریعت مقدسوق اسوالم نگهودار  ،ر آن
صدرت ،انقالب بزرگ و نکدهمخد ما به خد ی خد و بودون آنکوه کسوی توالش
کخد ،به همق کشدرهای اسالمی صا ر خداهود نود و الگودی یگوران قورار خداهود
گرفت.

1

نتیجهگیری

انقالب اسالمی ایران ،ر حقیقت انقالب ارزشها بد و بورای تحقوق اهودان واالی
انقالب تالشهای فراوانی صدرت گرفته و بسیاری از آنها نیز محقق ندا اسوت ،اموا
برخی از اهدان انقالب ،به لی مدانع پویشرو ،تحقوق نیافتوه اسوت .زموانبر بود ن
تحقووق اهوودان ،فقوودان الگوود و نرمافووزار مخاسووب ،نوواامخی و رگیریهووای اخلووی،
سیاستز گی ،رفااز گی و انرافیگری مسؤوالن و سود مودیریت مودیران ،مدانوع
اخلی تحقق کام اهدان انقالب بوه نومار مویرونود و مشوکالتی مانخود :تهواج
فرهخگی ،تحری اقتاا ی و جخو تحمیلی ،مدانوع خوارجی تحقوق اهودان انقوالب

 .2جعفری ولدانی؛ کاندن بحران ر خلیج فارس؛ ص25و.28

موانع پیشرفت انقالب اسالمی

ایا جخو هشتساله ،نهتخها بسیاری از سرمایههای اقتاا ی و انسوانی کشودر را بوه
خد اختااص ا  ،بلکه آسیبهای روانی ،اقتاا ی و انسانی آن بعد از  30سال نیوز
ال التیام نیافته است.
کام ً
خسارات ایا جخو ابعا گسوتر اای انوت کوه تخهوا خسوارت اقتاوا ی آن 1100
ملیار الر برآور ندا است 2.ایا مقدار خسارت ر حالی است که بد جق یک سال
کشدر برای همق بخشها تخها ر حدو  120ملیار الر است که تخها  %20آن صرن
عمران میند  .اگر آن سرمایق عظی ر راا عمران و آبا انی و تدسعق کشودر بوه کوار
میرفت ،نز یک به  35سال عمران و آبا انی کشدر را پیش میبور و تحقوق اهودان
انقالب تا حد بسیار وسیع و گستر ا تحقق مییافت.
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انتخابات  1400ـ شماره پنجم

منشور اخالق اسالمی انتخابات
ْ

َ

َ

َْ

َ

دفتراموراجتماعیوسیاسیحوزههایعلمیه

َّ َّ
َاله َِ ََيأ ُم ُر ُك ْمَأ ْن َُتؤ هدواَاْلماَالَإلىََأ ْبهَا ...؛1خداوند به نما فرمان می هد که امانتهوا
«إن
را به صاحبانش بدهید!»
َ
ُ ّ َ
َ ْ َ َ َ ُ ََ
ّ 2
قا الباقُ « :ر ِن ائىمن غیُ رؤتم حن فال حجة له علی اللنه؛ کسی کوه غیور امویا را امویا و
حجتی بر خدا ندار ».
معتمد نمار ّ ،

مقدمه

جامعیت و ر آمیختگی اسالمیت و جمهدریت ر نظام مقودس جمهودری اسوالمی،
ابتکار بزرگمر قرن اخیر ،حضرت امام خمیخوی بود کوه بوا تودبیر اهیانوه رهبور
عظی الشأن انقالب ،آیت ّالالعظمی امام خامخهای؟دم؟ ،تداومی تدأم با تعالی و تکامو را
تاکخدن ناهد بد ااست و به تدفیق الهی آیخداای پرفروا و تدفیق را پیش رو ار .
فراوانی برگزاری انتخابات با تخد چش گیر آن ر ایا نظام مقدس ،گدیای احتورام و
ارزشگذاری و نقش بخشیدن حاکمیوت بوه آرا مور م اسوت؛ نقشوی کوه ر هموه
ساحتهای کالن سیاسوی ،اقتاوا ی و اجتمواعی ر گسوترا فراگیور تموامی نوئدن
حاکمیت ،تبلدر مر مساالری یخی است و نظام اسالمی ر زمیخوه حاکمیوت مر موی
گدیی سبقت را از کشدرهای مدعی مدکراسی ربد ااست.
بخابر فرمایشات مقام معظ رهبری؟دم؟ ر بیانیه گام وم «رعایت ارزشهای اخالقوی و
معخدی ر تمامی عرصهها ،محیب زندگی را حتی با کمبد های ما ی بهشت میسواز
 .1نسا .58 :
 .2محمد با یعقدب کلیخی؛ الکافی؛ ج ،5ص.299
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و نبد ن آن حتی با برخدر اری ما ی ،جهخ میآفریخد».
برگزاری انتخابات ر چهار هه گذنته ر ایران اسالمی گرچه نواهد مدفقیتهوای
چشمگیر بد ا ،اما متأسفانه به الی گدناگدن ارای آسیبها ،چالشهوا ،اختالفوات،
بروز برخدر های غیراخالقی و غیراسالمی و احیاناً مخازعات بود ا کوه غالوب آنهوا
محادل بیتدجهی به ارزشها و بایستههای اخالقی اسالمی انتخابات بد ااست.
توودویا و انتشووار مخشوودرهای اخالقووی ر عرصووههووای مختلووف زنوودگی بشوور ،از
راهکارهای مؤثر ترویج اخالق و نها یخه سازی عم به مدازیا اخالقی اسوت .مرکوز
مدیریت حدزاهای علمیه با تدجه به رسالت اساسی خد ر پشتیبانی معخدی از نظام
اسالمی ،مخشدر  15ما اای اخالقی انتخابات را که برگرفته از فرهخو فواخر اخالقوی
اسالم عزیز میباند با همکواری کلیوه نها هوای حودزوی و اسواتید برجسوته ،ارائوه
مینماید.
بخابرایا بایسته است همهی آحا ملت ایران و مسؤوالن نها هوا و مؤسسوات بوهویژا
سازمانهای مربدط به انتخابات با رعایت مفا ایوا مخشودر ،از سد اسوتفا ا نومخان
فرصترلب پیشگیری نمد ا و ضما نرکت حداکثری و قت و ظرافت ر گزیخش
و تبلیغ کاندیدای اصل  ،انتخاباتی اخالقنشوان را بورای رسآمودزی هموه جداموع
بشری به ویژا مدعیان روغیا مدکراسی ،ر تاریخ ایران اسالمی به ثبت رسانی .
امید است مسؤوالن و گرواهای خی ر انتخابات ،رهخمد هوای وحیوانی و حیوات
بخش برگرفته از آیات قرآن کری را سرلدحه اقدامات و فعالیتهای خد قرار هخد.

َ َ
َ ْ َ َ َ َْ َ ُ َ
َ َ َْ َ ْ َْ َ َ ََْ ْ َ ْ َ ْ َْ َْ َ َ ْ
َ
نیم
قا علی «ْ :رن نصب نفسه ِل ْلی ِاس ِإرارا[ -فعلی ِه من َبْم] فلیبْم ِِىع ِ َل ِیم نف ِس ِه قبل تع ِل ِ
ْ َ
َ
َْ
َ َ َ
ْ ُ َ
غ ْی ُِ ِه َو ل َیك ْن تَ ِد َُب ُه ِِ ِس َیُ ِت ِه ق ْبل تَ ِد َِب ِه ِِ ِل َسا ِن ِه َو ُر َعل ُنم نف ِس ِنه َو ُر َؤد ُِ َهنا م َحن ا ِِنا ِإ ْجال ِ ِر ْنن
ُر َعل ِم َالی ِاس َو ُر َؤد ِِ ِهم؛ 2کسی که خد را رهبر مر م قرار ا  ،بایود پویش از آن کوه بوه
تعلی یگران پر از  ،خد را بساز  ،و پیش از آن که به گفتار تربیت کخود ،بوا کور ار
تعلی

هد ،زیرا آن کس که خد را تعلی

از آن که یگرع را تعلی

هد و ا ب کخد سزاوارتر به تعظوی اسوت

هد و ا ب بیامدز .

 .1بیانیه گام وم انقالب.
 .2محمد با حسیا نریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ ح  ،73ص .480

الزم می انی از همکاری هموه نها هوای حودزوی و نمایخودگان محترمشوان کوه ر
جلسات متعد کمیسیدن اجتماعی سیاسی حدزاهای علمیه ر تدویا و غخی بخشوی
ایا مخشدر سه انتهاند سپاسگزاری کخی مانخد :فتر مقوام معظو رهبوری ر قو ،
جامعه مدرسیا ،فتر ندرای نگهبان ر ق  ،حدزا علمیوه خوداهران ،فتور تبلیغوات
اسالمی ،ا سرای ویژا ،وزارت ارالعات و سپاا پاسداران انقالب اسالمی.
بخش اول :اصول و ارزشهای اخالقی سیاسی ،اجتماعی ،عمومی انتخابات

1ـ دین محوری و ارزش گرایی اسالمی

ر جامعه یخی ایران ما ،چه اکثریت مسلمان و چه اقلیتهای یخی به ردر عمیق بوه
یا گرایش ارند؛ قرآن کری رمز یاگرایی انسان را فطرت االهی او معرفی نمود ا
ََ
َ ً ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ
َ
َالن َ
اس ََع َه ْي ََا» 1پیامبران ه ربوق بیوان
است؛ «فأق ْم ََو ْج ََکَل ّهدينَحنيفاَفطر َالهَِالتىَفطر
ََ َ َ
فنیه ْم
امیرمدمخان علی برای یا آوری آگاهیهای فطری انسوانها آموداانود؛ «فبعنث ِ
َ ْ
ُر ُس َلهْ َو َو َات َُ َال ْیه ْم ْانب َی َائهْ ل َی ْس َى ْا ُد ُ
وه ْم ِریثاق ِفط َُ ِت ِه»2؛ به جهت همیا بیداری فطورتهاسوت
ِ
ِ ِ
که ملت ما رالب حاکمیت خدا و تحقق آمدزاها و ارزشهای الهی هستخد .حاکمیوت
یعخی برنامهریزی و قاندن گذاری برای زندگی بشر از تدلود توا مورگ ر هموه ابعوا
فر ی و اجتماعی و  ، ...و تخها کسوی کوه نایسوتگی بورای قاندنگوذاری ار  ،فقوب
َّ
خداوند است و بس؛ «إن َْال ُح ْك ُمَإالَل َّههَِ» 3از ایوا روی مور م رعایوت اخوالق یخوی و
تالش برای حاکمیت معخدیت را ضروری مینمارند .ایوا گورایش بسوتری مخاسوب
 .1روم.30:
 .2محمد با حسیا نریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ خ ، 1ص .43
 .3انعام.57 :

منشور اخالق اسالمی انتخابات

ر ایا بخش به اصدل و نکاتی کلیدی و اساسی پر اخته ندا است کوه بوه صودرت
کلی نام تموامی سوتاندرکاران انتخابوات از جملوه ،مجریوان ،نواظران ،نامز هوا،
مختخبان ،انتخاب کخخدگان و اصحاب رسانه میند ؛ اما ر جخبهی رفتواری و عملوی،
ربارا هریک از ایا ستههای انتخاباتی ،به صدرت اختااصی ر بخوش وم مودار
الزم بیان خداهد ند.
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برای برگزاری انتخاب الگد و انتخاب متدیاتریا افرا است.
مقام معظ رهبری؟دم؟ ربارا اهمیت ایا ناخ فرمد ند:
و «رکا اصلی برای یک نمایخدا تدیا است» (.)1383/04/13
و «بی یخی و بی تقدایی هرجا باند ،انسان را آسویب پوذیر موی کخود .اگور ر جواع
حساس باند ،آسیب پذیرع آن بسیار گران تمام خداهد ند)1382/11/24( ».
ّ
 -2حضور حداکثری

مقام معظ رهبری؟دم؟:
برگزاری پرنودر انتخابوات و حضودر همگوانی مور م ر پوای صوخدوقهوای رأی،
تضمیاکخخدای امخیت کشدر خداهد بد زیرا نمخان از پشتدانهی مر می نظوام بویش
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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از امکانات تسلیحاتی آن هراس ارند)1398/11/16( .

استقرار نظام حاکمیت اسالمی ر ایران تحققبخش آرزوی همه نهیدان تاریخ اسالم
و ایران اسالمی بلکوه تحقوق بخوش اهودان نهضوت عانودرای اموام حسویا و
ر ایران است ،چراکه امکوان اجورا هموه احکوام
مجاهدات همه ائمه معادمیا
اسالمی جز با وجد یک حاکمیت اسوالمی وجود نودار و ازآنجاییکوه ایوا نظوام
اسالمی ست ول استعماری غربی را از غارت سرزمیا اسالمی ایران قطع نمود ا و
زمیخههای قطع ایا ی آنان را از یگر کشدرهای اسالمی جهان فراه می کخود ،سوران
استکبار ساکت نخشسته و همچودن گذنوته رصود هرگدنوه تدرئوه و ضوربه بورای
سرنگدنی ایا حکدمت الهی می بانخد ر ایا نرایب بحرانی تواریخی فوا از کیوان
حاکمیت یک فریضه الهی بلکه از اوجب واجبات بر همه آحا ملت اسوت .نومخان
کیخهتدز انقالب اسالمی هر گاا که احتمال نکست نظام اسالمی را هخد ،بیمحابا بوه
آن از ابعا گدناگدن حمله کر ا که اها تدرئه آنان ر ایا چه سال نشانه آن اسوت.
اما هر وقت که پشتیبانی قدی ملت از حاکمیت را مشاهدا کخخد حمله را به ماولحت
خدیش ندانسته و رااهای یگری میجدیخد.
حضدر اها میلیدنی ملت ایران ر همه انتخابات چهار هه انقالب همچدن حضودر
بانکدا ر رااپیماییهای 22بهما و روز جهانی قدس مدجی از عزت و اقتدار ایوران
و پشتدانه قدی مر م جمهدری اسالمی و یأس و ندمیودی نومخان را ر پوی انوته

 .1آل عمران.3 :
 .2ندری.38 :
 .3امام خمیخی ؛ صحیفهی امام؛ ج  ،18ص .152
 .4صف.4 :

منشور اخالق اسالمی انتخابات

است .بر ایا اساس است که بزرگ مر الهی عال ربوانی و اسودا تقودی و قداسوت
مرحدم آیت ّال مشکیخی تاری میکر که برای رفتا پای انتخابوات وضود بگیور و
برای انجام ایا فریضه الهی قاد قربت کخید تا رضدان و خشخد ی الهوی را ر برابور
ایا جها فیسبی ّال بدست آورید.
ُ
ملت مسلمان ایران افتخار میکخد که ر راستای اجرای فرمان الهوی ( َوَدهاو ْرب ْمَفهيَ
َ
َْ
ُ
َ
اْل ْمرَ) 1و تحقق ( َوَأ ْم ُر ُب ْمَدهور ََ َب ْيهن َُ َْم) 2بوا برگوزاری بیشوتریا تعودا انتخابوات و
مشارکت عمدمی مر م ایران ر انتخابات بیش از همه کشدرهای مودعی مدکراسوی،
آرمان حاکمیت ملی و مر مساالری یخی را تحقوق بخشویدا اسوت .بور ایوا اسواس
نایسته است برای نگهداری از ایا مدال جهانی هر یک از آحوا ملوت عزیوز ایوران
عالوا بر نرکت حتمی خدیش سعی ر تشدیق و مشارکت ا ن یگوران و همگوان
انته بانخد و تالشهای مذبدحانه بدقهای استکبار جهانی بور نوبکهها و فضواهای
مجازی گروهک های ضدانقالب اخلی و خارجی را نقش بر آب نمایخد.
حضدر ر انتخابات به فرمد ا حضرت امام  ،وجدب نرعی ار ؛ «یکی از وظوایف
مه نرعی و عقلی ما برای حفوظ اسوالم و ماوال کشودر ،حضودر ر حدزاهوای
انتخابیه و رأی ا ن به نمایخدگان صال کار ان و مطلوع براوضوا سیاسوی جهوان و
3
سایر چیزهایی که کشدر به آنها احتیاج ار  ،میباند».
حضدر هر یک از همدرخان عزیز و حضدر بخشیدن به یگران ماداق فا ر برابر
َّ َّ
َاله َ
هِ َُيحه ه َ
تهاج نمخان است که مدر عخایت خدای متعال است آنجا که فرمد « :إن
َ ًّ َ َ َّ
ْ
َّ َ
ونَف َ
ين َُيقات ُه َ
اَكهأَ َُ ْم َُبنيهان ََم ْر ُصهو َ؛ 4ر حقیقوت خودا وسوت ار
يَيبيهَِصف
اله
کسانی را که ر راا او صف ر صف چخانکه گدیی بخایی ریختوه نودا از سوربانود
جها میکخخد».
همچخیا حضدر حداکثری از ماا یق مه ّبر و تقودای اجتمواعی اسوت کوه خودای
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ُ

ْ

َ َ َ َ ْ ِّ َ َّ
َالتقوي» 1ربق بیان عالموه رباربوایی
متعال امر به آن فرمد ا است؛ «تعاوَواَعهيَالبرَو
«تعاون بر تقدا» 2به ایا معخاست که جامعه مسلمیا بر تقدا و یا به عبارتی بر ایموان و
عم صال نانی از ترس خدا اجتما کخخد ،و ایا همان صوالح و تقوداع اجتمواعی
است .

 -3انتخاب اصلح

مقام معظ رهبری؟دم؟:
آن کسانی که به وسیلهی ندراع نگهبان صالحیت آنها اعالم میند  ،معخوایش ایوا
است که ایا از حداق صالحیت مدر نیاز برخدر ار است .ر بیا ایوا کسوانی کوه
اعالم میندند ،افرا ع هسوتخد بوا صوالحیتهاع بواالتر ،افورا ع هسوتخد ر سوط
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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پاییاتر .هخر ملت ایران و مر م نهرها و حدزاهاع انتخابیه ایا است که قت کخخود،
نگاا کخخد ،بشخاسخد اصل را ،بهتریا را انتخاب کخخد)1386/10/12( .

قت مر م مؤما ر انتخاب نایستهتریا نامز ها ،نقش کلیودی ر سرندنوت آیخودا
مدیریتی ارنود کشودر و ریاسوت جمهودری و نیوز تودویا قودانیا و رویکر هوای
نمایخدگان مجلس ار  .تأکیدات امام راح رضدان ّالتعالیعلیه و رهبر فرزانه انقالب
مدظلهالعالی بر انتخاب نخایتهوای ارای نواخ ارزنوی :موؤما ،انقالبوی ،بوا
سدابق رخشان یخی ،متخا  ،نجا  ،رنج فقر و محرومیت چشیدا ،سا ازیسوت
و ضد انرافیگری ،مدافع ربقات محروم ،ضد استثمار و استکبار ،معتقد به تدانمخدی
ملت و خد کفایی اخلی ،میتداند نقشه راا انتخواب نمایخودگان صوال بورای ملوت
عزیز ایران باند .چخانکه قرآن کری معیارهای پیشخها ی یکوی از ختوران حضورت
نعیب را برای انتخاب حضرت مدسی به عخدان کارگزار صال  ،همیا عخاصور
َ َ ْ
ارزنی تدانمخدی بر انجام مسؤولیت و امانت اری ارزشها معرفوی مویکخود« .قاله َ
َْ
ْ َ ُ َ َ ََ ْ َْ
ْ َْ َ َْ
َ
ُ
هين؛ 3یکوی از آن و ختور
َايهتأ َج ْرلَالقهو ُّيَاْلم َ
َايهتأج ْر َُُإ َّنَخ ْي َهر ََمهن
إحدابماَياَأب
(صفدرا) گفت :ای پدر ایا مر را (که به نجاعت و امانت آراسته است) به خودمت
 .1مائدا.2 :
 .2سید محمدحسیا رباربایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج ،5ص.266
 .3قا

.26 :

َ
َعن ْال ُف َض ْیل ِْن ََ َسار َقا َ َسم ْع ُت م َِ َاع ْبْ َالله ََ ُقو ُ َر ْن َخ َُ َج ََ ْْ ُعو َالی َ
ناس َ
نیه ْم َر ْنن ُه َنو
ف
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ح
ِ
ِ ِ
ِ
َ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ٌّ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ
1
نافُ؛ فضوی بوا یسوار
معلم ِریه فهو ضا ربى ِْع و ر ِن ادعی ِاإرارة و لیس ِِ ِنر حام فهو ْ ِ
گفت از امام صا ق نخیدم فرمد اگر از میان مر م کسوی بیایود و خوروج کخود و
عدت به ررن خد ش نماید و خد ش را بعخدان ولی امر معرفوی کخود ر حالیکوه
ر بیا آنان نخ

اعل وجد انته باند ایا نخ

گمراا است و بودعتی ایجوا

کر ا است.

چخانکه بالعکس ر بیا حدزویوان و انشوگااها و ریوف هوای نخبوه یگور کشودر
ال ر ایا گدنوه
نخایتهای تدانمخد و مخل و متخا و مدقری هستخد که اص ً
میدان های انتخاباتی پا نمیگذارند ،گرچه با انتا سدابق مودیریتی مدفوق کشودری
صالحیت کام برای ریاست جمهدری یا مجتهد متداضع و زماننخاسی و محترم که
 .1محمد با حسا حر عاملی؛ وسائ الشیعة؛ ج ،28ص.350

منشور اخالق اسالمی انتخابات

خد اجیر کا که بهتر کسی که باید به خدمت برگزیخی کسی است که تدانوا و امویا
باند».
البته چخانکه مر م بایود رصود نخاسوایی و انتخواب اصول بانوخد ،الزم اسوت توا
نخایتهای تدانمخود و انقالبوی موؤما کوه هو صوالحیت الزم را بورای تاودی
نمایخدگان با مدیریت ارند و ه تدانمخدیهای و صال تر از یگران اند قدم به پیش
نها ا و با ثبت نام خدیش ر بیا نامز ها آما گی خدیش را برای خدمتگزاری مر م
اعالم نمایخد .اما متأسفانه گاهاً ناهد وقد افراط و تفریب ر مدضود کاندیوداتدری
هستی زیرا بسویاری از کسوانی کوه خود می انخود اصوال نایسوتگی و تخاو و
تدانمخدی تادی مقام ریاسوتجمهدری یوا نمایخودگی مجلوس نودرای خبرگوان را
ندارند اقدام به ثبتنام نمد ا که غالباً محادل انگیزاهای ما ی مانخد کسب ثوروت و
قدرت و نهرت و ندرتاً محادل جهالت و خد بزرگبیخی است .ایشان بایود بدانخود
که اگر بر فرض مدر تأیید مراجع قاندنی قرار گرفته و رأی اکثریت مور م را نیوز بوه
الیلی به ست آورند رحالیکه تدانمخدتر و نایستهتر از آنها ر جامعه وجد ار
ر لیست گمراهان و بدعتگذاران ثبوت خداهود
ربق حدیث نریف امام صا ق
ند:
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تدانمخدی نقشآفریخی کام را ر مجلس خبرگان ار و یا انخاصی به خارر انوش
و تخا و سالمت و عدالترلبی خدیش نایستگی قاندنگذاری ر مجلس ارند
اما به خارر آلد ا نشدن نخایتشوان بوه رگیریهوا و آفتهوای اجتمواعی حاصو
انتخابات و یا احتمال رای نیاور ن و یوا انوتغال بوه خودمت خودمات بی ر سور ر
مقایسه با آن مدیریتهای پرمشغله کالن انزوا وعزلت را ترجی ا ا و میدان را برای
ورو ضعیفتر آن آما ا میکخد .غاف از آنکه عزلتگزیخی از مسؤولیتهای سوخگیا
اجتماعی ر جامعه اسوالمی ر اسوالم موذمدم اسوت و سویرا انبیوای الهوی عرضوه
تدانمخدی خدیش بر جامعه و اعالم آموا گی تاودی مودیریت هوای سوخگیا اسوت
چخانکه حضرت یدسف وقتی ناهد بحران اقتاا ی کشاورزی آیخدا کشدر ماور
ند ،خد با صراحت پیشخها کر که وزارت اقتاوا و خزانوه اری و کشواورزی را
بهعهدا بگیور و بورای اثبوات لیاقوت خودیش و ویژگوی (امانوت اری و انوش و
َْ
َ
َ ْ ْ
1
َاْل ْرضَإ َِّ َ
هيَحفهي ََعههيم؛
َاج َعهنيََ َعهىََخةائن
تخا ) خد را بیان کر و فرمد « :قال
یدسف به ناا) گفت :ر ایا صدرت مرا به خزانه اری مملکت مخادب ار که موا
ر حفظ ارایی و ماارن آن انا و بایرم».
 -4حفظ احترام و پرهیز از اهانت ،تهمت ،غیبت و تحقیر

ا « َو ََل َق ْد ََك َّر ْم َ
ناَبنهيََ

یا مبیا اسالم عالوا بر ایاکه کرامت را بر سر همه انسانها نها
َآد ََم؛ 2ومحققا ما فرزندان آ م را بسیار گرامی انتی ».
احترام مسلمان و مؤما را یک واجب تر یدناپذیر انسته تا جایی که پیوامبر بزرگودار
اسالم حرمت مؤما را بزرگتر از حرمت کعبه خانه خدا نمر ا و خطواب بوه کعبوه
فرمد ند:

َ
ُ ّ
َ
ََ
َ َ َ َ َ َ
َ
َ َ
نك ورنا معظ َنم ُح َُر َىن ِكْ
نظ َُ َرسو الل ِه إلی الكعب ِة فقا  :رُحبا ِِ ِك ِرن ِ ح
یتْ رنا معظم ِ
َ ّ َ ُ َ َ
معظ ُم ُح َُرة ع َیْ ّالله ِ ریكْ َأل َن ّالله َ َتعنالی َح َنُ َم رینك واح َنْ َ
وح َنُ َم ِر َنن
ؤرن
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
والله ِ إن الم ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ََُ
ُ َ
َ َ
ُ
نوء؛3رسودل خودا بوه کعبوه نگواا کور م و
ؤر ِن ثالثا :دره وراله ومن َظن ِِ ِه ظنن الس ِ
الم ِ

 .1یدسف.55 :
 .2اسرا.7 :
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خطاب کر و فرمد آفریا بر تد ای خانه خدا چقدر بزرگی و چه قودر حرموت تود
عظی است ،سدگخد به خدا که حرمت مؤما از حرمت تد بیشتر است.

ْ َ
ُْ ْ ََ َ
ْ َ ْ َ َ َْ َ ُ ُ َ ْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ
هاءَ
ياَأيَاَالهينَآمنواَالَيسخ ْرَقومَمنَقو ٍمَعسىَأنَيكوَواَخي ًراَمنَمَوالََساءَمنََس ٍ
ْ ُ ُْ
ْ َْ َ
ْ
َ ُ َّ َ
ُ
ْ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ
هوقَ
همَالف ُس َ
َع َسىَأ ْن ََيكنَخ ْي ًراَمن َُن ََوالَتهمةواَأَف َسك ْم ََوالَتن َابةواَباْللقا َبِ َسَاالي
ْ َ ُ َ ُ َ َ ُ َّ
َ ه َ َّ َ َ ُ ْ َ
َ
ً َ
َب ْع َد َْاث َ
اَاجتن ُبهواَك يهراَمهنَ
ون * ياَأيَاَالهينَآمنو
يمان ََو َمنَل ْم ََيت ْ َفأولِكَب ُمَالظال ُم َ َ
َّ ِّ َّ َ ْ َ َّ
َالظ ِّنَإ ْممَ؛ 3اع کسانی که ایمان آور ااید ،نباید مر انوی مور ِ
ان یگور را
الظنَإنَبعض

ِ
زنوان یگور را
به مسخرا گیرند ،ناید آنان نز خدا از ایخان بهتر بانخد ،و نباید زنانی
به مسخرا گیرند ،ناید آنان نز خدا از ایخان بهتر بانخد ،و عیودب یکودیگر را فواش
نسازید و یکدیگر را با لقبها و عخدانهاع بد یا نکخید .یا کر ن مر م به بدع پوس
از ایمان آور ن آنان نارواست ،و کسانی که از ایا گخاهان تدبه نکخخد آنوان سوتمکارند
* ای کسانی که ایمان آور ید ازبسیاری از گمانها بپرهیزید ،چرا که بعضی گمانهوا،
گخاا است.
 .1اسرا .70 :
 .2انعام.108 :
 .3حجرات.11-12 :
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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
خدیش ،انتخاب خیر از نر و ...نمد و بروز یافتوه اسوت .کراموت انسوانی ر جوای
جووای قوورآن کووری مانخوودَ « :و َل َقه ْ
هاَبنه َ
هد ََك َّر ْم َنه َ
هيَآد ََم» 1و سوویرا پیووامبر اکوورم و ائمووه
اه بیت آنان که مظهر تام و اکم کرامت ،نرافت و بزرگداری هسوتخد ،بوا هموه
گسترا و گدناگدنی آن جلداگر است.
مکتبی که حتی سخا زنت و ناسزا را نسبت به معبد های مشرکان حورام موی انود،
َ
ّ ََ ُ ه ْ ّ
َ َ َ ُ ه ْ َّ َ
ين ََي ْد ُع َ
ونَم ُ
َاله َِ ََع ْد ًواَبغ ْيرَع ْه ٍ َم؛ 2و به (معبود ) کسوانی کوه
نَدونَالهَِفيسبوا
«والَتسبواَاله
غیر خدا را میخدانخد ناسزا نگدیید که آنان نیز از روی جه و نومخی بوه خداونود
ناسزا میگدیخد» ،اجازا نمی هد کسی به یک مسلمان اهانت کخد.
تهمت ،روا ،تمسخر ،تحقیر یک مسلمان نق قدل هوای ثابوت نشودا او از گخاهوان
بزرگی است که عذابهای آخرتی و آثار نامخاسب نیایی ار .
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َ
َ ُ َ َْ
ََ
ر مذمت نخ تهمت زنخدا میفرماید« :ف ِننی َل ْیت َعلنی نف ِسنی من ُنه َر ْنن
امام رضا
َ
َ
َ
َ
َ
َف َع َل َذل َ
ک َو م ْسخط َو ِل ّیا ِر ْن م ْو ِل َیا ِئی َد َع ْو ُت الل َه ِل ُی َع َِنه؛1ما نفریا میکخ به کسی که آبوروی
ِ
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نیعیان را بریز  .تعهد کر م کسی که آبروی مدمخی را بریز  ،ر نیا به زندگی نکبتوی
َ
َْ
گرفتار ند َ « ،و ْ َان ِفی اْل ِْخ َُ ِ ِر َن الخ ِاس ُِ َن»؛ و ر آخرت ه جزو زیانکاران باند».
متأسفانه ورا انتخابات زمیخه آلد ا ندن برخی نامز ها و ررفدارانشان به ایا رذایو
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
انتخاباتی به تجسس و کسب خبر و غیب جدیی از زندگی نخاوی و خواندا گی و
گذنته رقیب (تجسس) و بازگد کر ن عیدب واقعی رقیب ر غیاب وی نز یگوران
(غیبت) و بازگد کر ن عیبها و انتقا اتی که از رریق نایعات مطلع نودا و خوالن
واقع است (تهمت) و گزارش کلمات و رفتار ثابت نشدا و مشوکدم ر بویا مور م
(قدل بدون عل ) و مسخرا کر ن تحقیر کر ن و حتی نخایت و کدچک نشان ا ن
نخایت رقیب نز مر م (استهزا ) و احیاناً به کار بور ن کلموات زنوت و ناسوزا و
(سب) بپر ازند که همه ایا رذای اخالقی ر جوای جوای آیوات
بیا بانه و فحانی
ّ
قرآن کری صریحاً مخع و تحری ندا است.
متأسفانه گاهی همیا انتباهات ر مخاظرات تلدیزیدنی کاندیوداها رخ می هود و بوا
ارتکاب ایا گخاهان و رذای اخالقی جد آرام جامعه را چوار چوالش کور ا و احیانواً
مدجب رگیریها و ز وخدر ها و کشتار و ناامخی میندند.
بر ایا اساس ،نایسته است تمامی کاندیداها و فعاالن ر عرصه تبلیغات انتخاباتی بوا
بازخدانی ستدرات اخالقی اسالم عزیز ،آخرت خد را به نیای یگران نفرونوخد و
با بهراگیری از نویداهای مشورو و گفتوگدهوای وسوتانه و عالمانوه سیاسوی ،از
گخاهان پُرزیان زبانی پرهیز نمایخد و گدش جانشان ندای آسمانی قورآن را بشوخد کوه
ُ
ْ
َُ
2
«...إ َّن َّ
َالس َْم َع ََو ْال َب َص َر ََو ْالفؤ َاد َُك ُّلَأ َولِ َك ََك َان ََعن َُِمسؤوال»
 .1محمد با محمد مفید؛ اإلختااص؛ ص .247
 .2اسرا .36 :

حضرت امام خمیخی ر ایا زمیخه میفرماید« :از نمایخدگان متدقع است که مراعوات
آ اب اسالمی ر محاورات بشد ؛ که ایا امر آقایان را بهتور و آسوانتور بوه حقیقوت
1
میرساند».
رهبر معظ انقالب؟دم؟ ر ایا رابطه میفرماید:
رعایت تقدا و اخالق و ا ب اسالمی ر گفتگدها و مباحثات ،از جملهع مسائ مهو
و قاب تدجه نمایخدگان و مجلس محترم است .نمایخدگان عزیز باید تدجوه کخخود کوه
هر کار و گفتار آنان ،ر جامعه مخعکس می ند و تأثیر سیاسی و اخالقی ویژااع بور
فضاع کشدر می گذار )1371/03/7( .

حضرت امام خمیخی

ربارا پرهیز از سخخان مخرب میفرماید:

گاهی بعضی نطقها مدجب تأسف بسیار و تأثر است؛ و چه بسا که اهانوت بوه یوک
گاهی ارقام و اقالم بسیار از گدنه و کخار اع از صحی و فاسد جمعآورع مویکخود
و با آبروع ولت و انخاص ،بلکه مجلس بازع میکخد.

2

 -5روش تبلیغات اثباتی به جای سلبی و تخریب یکدیگر

نامز های محترم برای اثبات نایستگی و برتری خدیش بهتور اسوت بجوای تخقوی
رقبا به بیان تدانمخدیها و ررح برنامههای برتر خدیش اکتفوا کخخود؛ زیورا اسولدب
اثباتی تبلیغاتی ر آور گاا انتخابات ،تدانمخودیها و مدفقیوتهوای سوابق نوخ را
نفان نمد ا و رأی هخدگان را به انتخاب اصل رهخمدن میساز و از ررفی یگور
استفا ا از هر گدنه ابزار ظالمانه برای رسیدن به پیروزی ر نهایت مدجب نکست و
سرافکخدگی ر برابر مر م و خودای متعوال اسوت .ر اوائو حکدموت امیرالموؤمخیا
علی عداای آمدند که آقا نما ایا افرا ی که تد جامعوه هسوتخد و ایوا متخفوذیا و
یک مقداری مالحظهی ایخها را بکا و سه بیشتری از بیتالمال به ایخها بدا ،مخالفت
َ َْ
َ َْ ُ
ایخها را مدجب نشد و لهایشان را جلب کا! حضرت فرمد « :م تَ ُر ُُوني م ْن مطل َب َالی ْص َنُ
َْْ َ ْ ُ ُ َ
یت َعل ْی ِه؛ آیا به ما امر میکخید تا با ست کر ن ر حق کسانی که بر آنوان
ِِالجو ِر ِفیمن ول
 .1امام خمیخی ؛ صحیفه امام؛ ج ،18ص .466
 .2همان؛ ص 468و.469
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مسلمان و مؤما را به حد اعلی میکشاند و حیثیات انسانهوا را لکوه ار مویکخود؛ و
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َ َ َُ

َ
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ور ِه َرا َس َم َُ َسمیُ َو َرا م َم َن ْجم في َ
َ
الس َنم ِاء َن ْجمنا؛
ِ
حکدمت ارم ،پیروزع بجدی «و الل ِه ي مط ُ ِ ِ
ِ
به خدا سدگخد تا نب و روز میآیود و مویرو  ،و سوتارا بوه نبوال سوتارا حرکوت
1
میکخد ،ست به چخیا کارع نمیزن ».
آری ر جلسات مخاظرا و گفتمان انتخاباتی میتودان بوه بیوان رااکارهوای پیشوخها ی
خدیش برای ح معضالت کخدنی کشدر ومعرفی تدانمخدیها و تخاایهای خود
و سدابق مدیریتی و خدمتی خدیش که اخالقیتریا مخاظرا و ماداق صحی جودال
احسا است.
البته بر مسؤوالن قاندنی برگزاری انتخابات و وزارت کشدر و صداوسیما و مسوؤوالن
یگر رسانهها الزم است نظارت و قت کامو بور رونود و سوخخرانیها و محتودای
مخاظرات انته بانخد و ضما تدجیه اولیه و أکید هر سخخران ر هخگام مداجه نودن
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.
رهبر معظ انقالب؟دم؟ ر ایا رابطه میفرماید:
رعایت تقدا و اخالق و ا ب اسالمی ر گفتگدها و مباحثات ،از جملهع مسائ مهو
و قاب تدجه نمایخدگان و مجلس محترم است .نمایخدگان عزیز باید تدجوه کخخود کوه
هر کار و گفتار آنان ،ر جامعه مخعکس میند و تأثیر سیاسی و اخالقی ویژااع بور
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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
ثبتنامکخخدگان ،فعالیت تبلیغاتهای انتخابواتی ،پوذیرش مختخوب اکثریوت و پرهیوز
نامز های غیر مختخب و هدا اران آنها از مخالفت و جدسازی علیه مختخبویا ،نشوان
فرهخو باالی اسالمی جامعه انقالبی ماسوت .از آنجوا کوه قواندن اساسوی جمهودری
اسالمی ایران به تأیید ولی فقیه رسیدا و مشروعیت یخی پیدا کر ا ،الزم اسوت هموه
 .1محمد با حسیا نریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ خطبه  ،126ص .183

منشور اخالق اسالمی انتخابات

مؤمخان ر برابر قاندن و گرچه خالن نظرنخ آنان باند و تسلی بانخد .زیرا تخهوا
راا ثبات و امخیت یک جامعه و نظام ،تبعیت عمودمی از قواندن بود ا و مقدلوه آزا ی
قاندنگریزی اقلیتها میدان را برای نقض همه قدانیا تدسب افرا ناراضی باز خداهد
کر و عام فروپانی اعتبار همه قدانیا خداهد ند .قرآن کری بر ایا اسواس اختیوار
اعمال نظر نخای مؤمخان را ر برابر قدانیا و تامیمات اتخاذ ندا خدا و رسودلش
ُ
َ َ َ َ ْ
ْ
َ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ْ ً َ ْ َ ُ َ َ
ونَل َُ ُمَالخ َي َر َ
انَل ُمؤم ٍنَوالَمؤمن ٍةَإذاَقضىَالهَِوريولَِأمراَأنَيك
سلب کر ا است« .وماَك
ْ َ
ََ َ ََ ً
ً
َّ
ْ
ي َول َُِفق ْدَض َّلَضالال َُمبينا؛ 1و هویچ مور و زن موؤمخی را ر
منَأ ْمرب ْم ََو َمن ََي ْعصَاله َِ ََو َر ُ َ
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
است»( .پیغمبر زیخب ختر عمهاش را به زید ،غالم آزا کور ا خود توزویج کور و
زیخب گفت :ما از انران قریش غالمی را به ندهری نپذیرم .ایا آیوه نوازل نود و
پذیرفت).
رهبر فرزانه انقالب؟دم؟ ر ایا زمیخه میفرماید:
«کسانی که ایا قاندن اساسی و ایا ملت و کارها و نعارها و راا و اهودافش را قبودل
ندارند ،نباید به مجلس بیایخد)1382/10/19( ».
 -7تبعیت کامل از دستورات رهبری

یکی از نعمتهای بزرگ الهی به ملت ایران ،تحقق و حاکمیت والیوت فقیوه اسوت.
نعمتی که نیعیان و ک امت اسالمی بیش از هزار سال آرزوی آن را انتخد ،چرا کوه
انران فقیه جامعالشرایب ،عام مادنیت جامعوه و نظوام از انودا آسویبها اسوت.
چخانکه امام خمیخی فرمد « :ما به هموه ملوت ،بوه هموه قودای انتظوامی ،ارمیخوان
می ه که امر ولت اسالمی ،اگر با نظارت فقیه و والیت فقیه باند ،آسیبی بور ایوا
مملکت نخداهد وار ند 2».نایسته است ملت مؤما و انقالبی ر مداجهه بوا آرا و
رویکر های متفاوت سیاسی ر جریان عظی انتخابات ،رهخمد های ولی فقیه و رهبر
فرزانه را معیار سخجش راا صحی قرار ا ا و به فرمان خداونود ر قورآن نسوبت بوه
 .1احزاب.36 :
 .2امام خمیخی ؛ صحیفه امام؛ ج ،10ص.58
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تبعیت از ولی امر عم نمایخد که فرمد :

َ ُ
َ
َْ ْ ْ ُ َ ََ َ ُ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ َّ
اَاله َِ ََو َأط ُيعو َّ
مرَمنك ْمَفإ ْنَتناَ ْعت ْمَفيَدهي ٍْءَ
اَالر ُيول ََوأوليَاْل َ
ياَأيَاَالهينَآمنواَأطيعو
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ً
َ
ُ
ْ
َ
ّ
ُ
َ ُ ُّ ُ َ َّ
َ
1
ُ
الر ُيولَإ ْن َُكنت ْمَتؤمن َ
ىَالهِ ََو َّ
يال؛
ونَبالهِ ََوال َي ْومَاْلْخرَذلكَخ ْيهر ََوأ ْح َسهنَتهأوَ َ
فردوَُإل

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
رسدل بازگر انید اگر به خدا و روز قیامت ایمان ارید .ایوا کوار بورای نوما بهتور و
خدشعاقبتتر خداهد بد .
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اعتقا به لزوم تبعیت از ولی فقیه یعخی ایخکه جاهایی که ولی فقیوه جامعوه تشوخی
یگوری ارم ،تعبودا تبعیوت کوخ و بگودی او بهتور از موا
می هد که ما تشخی
میفهمد؛ ر زمان امام علی برخی نیعه بد ند و همراهی میکر ند و حضورت را
عبودال بوا
وست انتخد ،اما جایی که خالن عقیدا آنان بود  ،عمو نمویکر نود،
ّ
عباس پسرعمدی حضرت علی یک نخای انشمخد اسالمنخاس و عالقمخد بوه
حضرت بد وی گهگاهی با حضرت بحث میکور و ر مسوائ اظهوار نظور ا ا و
احیاناً نظر حضرت را قبدل نمیکر حضرت با یک ستدر و قاندن کلی تکلیوف او و
یگران را برای همیشه رونا کر ند و به وی فرمد ند:

َ ََ َ
ْ
َ ْ َُ ْ َ َْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ
َ
َ
ِّنیُ َعلنيَ َو
ِل َع ْب ِْ الل ِه ِْ ِن ال َع َب ِاس َو ق ْْ مش َار ِإل ْی ِه ِفي شي حْء لم َو ِاف رمَه :لنک من ت
َوقا
َ
َم َرىْ َفن ْن َع َص ْی ُى َ
2
ک َفَط ْ
عبدال با عباس ر مدر رأیی که ا ا بود و مدافوق
به
؛
یي
ع
ّ
ِ
ِ

نظرش نبد  ،فرمد  :بر تد است که رأع خد را با ما ر میوان نهوی .موا ر آن موی
نگرم ،اگر نپذیرفت  ،باید تد از رأع ما اراعت کخی.

ر جایی امام علی را به صل مجبدر کر ند ،حضورت را خانوهنشویا کر نود؛ ر
جریان امام حسا ه همراا ایشان و نیعه بد ند اموا ر جوایی صول را تحمیو
کر ند .آنها نیعهای بد ند که مخکر تبعیت از امام معادم ر عم بد ند.
خداوند ر قران کری قس میخدر که ایاگدنه افرا ایمان قلبی الزم ندارند:

َُْ
َ
َ ُ َ
ْ َ ً
ْ
َ َ َ َ ِّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ ِّ َ
َح َر َجَاَ ِّم َّماَ
ىَي َحك ُموکَف َيماَد َج َر ََب ْين َُ ْمَم َّمَال َيج ُدواَفىَأَفسَم
فالَوربکَاليؤمنونَحت

 .1نسا .59 :
 .2محمد با حسیا نریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ حکمت ،321ص .531

َ َ

ِّ

ْ َ

ً

َ
يما؛ 1نه چخیا است؛ به پرو گارت سودگخد ،کوه ایموان (واقعوی)
قض ْي ََو ُي َسه ُمواَت ْسه َ

نمی آورند مگر زمانی که ر مشاجرات و نزا هاع خد  ،تود را اور قورار هخود ،و
ر ل خد هیچگدنه احساس نواراحتی از قضواوت تود ندانوته بانوخد (و ر برابور
ال تسلی بانخد.
اورع تد) کام ً

التزام عملی به والیت فقیه یک اص است چخانچوه اموام عزیزموان فرمود « :پشوتیبان
والیت فقیه بانید تا به مملکت نما آسیبی نرسد».
 -8حفظ وحدت ملی در گرو احترام متقابل

 .1نسا .65 :
 .2انفال.46 :
 .3محمد با حسیا نریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ ص .31

منشور اخالق اسالمی انتخابات

حفظ وحدت اسالمی و انسجام ملی ،پرهیز از نعارهای تفرقهآمیز موذهبی و قودمی،
به رسمیت نوخاختا هموه نامز هوای تاییود صوالحیت نودا نظوام ،احتورام بوه آرا
ریفهای جامعه به نامز های گدناگدن یکی از نشانههای جامعه رنید است ،چخانکه
برچسب ز ن به یکدیگر مدجوب جخوو تبلیغواتی و تخواز رسوانهای و توخشهوای
اجتماعی است که به قدل قرآن کری مستلزم هدر رفتا تدان و عمر و سرمایه جامعوه
ََ ََ َ ُ َ
اَو َت ْه َب َ َر ُ
اَف َت ْف َش ُهو َ
يح ُك َْم» 2و باید به ندت از آن پرهیز کر .
است «والَتناَعو
امیرالمدمخیا علی خطر تفرقه را ایاچخیا هشدار می هخد که اگر مسلمانان سوت
از اتحا بر انته و از ه گسسته ندند گرگهای رندا جهانی آنها را خداهخد ریود:
َ َ َ َ َ َ
َْ
َ َ ََ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ
ناس ِللِّ ْنیط ِان ْ َمنا م َن الِّناذ ِر َنن الم َنی ِم
«ف ِنن َْ الل ِه رع الجماع ِةْ و ِإَاْم و الفُقةْ ف ِنن الِّاذ ِرن الی ِ
ْ
ِلل ئ ِب؛ 3ست خدا بر سر جماعت است ،از تفرقه بپرهیزید ،زیرا نخ تکرو ،نکار
نیطان است همانگدنه که گدسفخد تکرو ،رعمه گرگ است» .آنچه از جامعه موؤما
و انقالبی ایران انتظار میرو پرهیز از تشدید اختالفات موذهبی و قودمی و حزبوی و
جخاحی و نیز تأکید بر وحدت و همودلی و همکواری سوتا های تبلیغواتی نامز هوای
گدناگدن با یکدیگر ر برگزاری انتخاباتی الگد و اسالمی است که یکوی از انتظوارات
ارواح پام نهیدان است کوه بورای حاکمیوت ارزشهوای اسوالمی و انقالبوی جوان
خدیش را تقدی نمد ند.
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مقام معظ رهبری؟دم؟ ر همیا رابطه خطاب به نمایخدگان مجلس فرمد ند:
هر گفتار و کر ارع ر مجلس که بوه فرسوایش نظوام و بور افوروختا چوالشهواع
جخاحی بیخجامد؛ همبستگی ملی را سست و نما را بوه نفودذ ر صوفدن ملوت و
مسؤوالن امیدوار کخد؛ مر م را از کارگشائی نمایخدگان خود ندمیود و ر راسوتگدئی
آنان به تر ید افکخود؛ بوی گموان ر سومتی مخوالف بوا وظیفوهع نمایخودگی اسوت.
()1383/03/6
 -9حفظ اقتدار و اسرار نظام و پرهیز از سیاهنمایی
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حفظ سیمای اقتدار نظام اسالمی ر اخ و عرصه بویا الملو و صویانت از اسورار
رونی نظام و پرهیز از بزرگ نمائی کاستیها که مخجور بوه القوا ناکارآمودی نظوام و
یأس مر م می ند از ضرورتهای مه قاب تدجه ر تبلیغات انتخاباتی است؛ زیورا
گاا تأکید بر ناکامی ولت و مجلس و سوتگااهوای گذنوته جهوت تحقیور و عودم
نایستگی رقیب مدجب سیاانمایی و بزرگنمایی کاستیهای نظام اسوالمی موینود
که یکی از ترفخدهای نمخان اسالم بد ا تا قشرهای متدسب و سوا الدحوانی کوه بوه
مجر نخیدن ناکامیها بر رفاا زندگی خدیش ترسیدا و از مداضع اسالمی و انقالبوی
خدیش ست بر ارند .ر ایاگدنه نرایب بحرانی الزم است سخخرانان و ماولحان و
نامز ها ،قدت قلب به جامعه ا ا و اقتدار نظام اسوالمی متکوی بوه ارا ا ذات الیوزال
الهی را به مر م گدنز نمایخد؛

َ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُّ َ َّ َ ْ َ ْ َ ّ َ َّ ْ َ َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ
َ
ونَبهلَلنهاَمهنَ
جابهيةَيقول
وطائفةَقدَأبمتَمَأَفسَمَيظنونَبالهَِغيرَالحقَظنَال َ
ُ ْ َّ ْ َ
َْ
َُْ
ْ َ
َ
ُْ ُ َ َ َ
َاْل ْم َر َُك َّه َُِل َّهََِ ُي ْخ ُف َ
هك؛ 1و از روی
ونَل َ
ونَفيَأ ََفسهَ ْم ََمهاَالَيبهد
اْل ْمرَمنَدي ٍْءَقلَإن

نا انی به خدا گمان ناحق میبر ند (از روی انکار) میگفتخد :آیا ممکوا اسوت موا را
قدرتی به ست آید بگد :تخها خداست که بر عال هستی فرمانرواسوت( .مخافقوان از
ترس مؤمخان) خیاالت بار خد را که ر ل میپرورند با تد اظهوار نمی ارنود( ،بوا
خد ) میگدیخد :اگر ما را قدرت و پیروزی بد (نکسوت نمیخودر ی ) و ر ایخجوا
کشته نمیندی .

رهبر فرزانه انقالب؟دم؟ ر ایا زمخیه میفرماید:
 .1آل عمران.154 :

عزت ایا ملت را حفظ
«نمایخداع مجلس ،چدن نمایخداع ایا ملت عزیز است ،باید ّ
کخد)1374/03/8 (».
 -10حق محوری و رعایت انصاف و عدالت

 .1نسا .135 :
 .2احمد با محمد با خالد برقی؛ المحاسا ،ج ،1ص.205
 .3مائدا.8 :

منشور اخالق اسالمی انتخابات

خدای متعال به همهی افرا با ایمان ستدر می هود کوه عودالت را ر تموام امودر و
َ
َّ َ
گرچه به ظاهر به ضرر خدیش یا بستگان مخجر ند و رعایت نمایخدَ « :يهاَأ ُّي ََهاَالههينَ
َّ َ َ َ ْ ُ
َْْ
َُ ُ ُ َ
ُ
َ ْ
ُ
َ
هك ْم ََأو َْال َوال َ
ين؛ 1ای اهو
هد ْين ََواْلق َهرب َ
آمنواَكوَواَق َّوامينَبالق ْسطَد ََ َد َاءَلهِ ََول ْو ََعههىَأَفس
ایمان ،نگهدار عدالت بانید و برای خدا گداهی هید هر چخد بر ضرر خد یا پودر و
ما ر و خدیشان نما باند»( ،برای هر کس نها ت می هید) اگر فقیر باند یوا غخوی،
خدا به (رعایت حقدق) آنها اولی است ،پس نما ( ر حک و نها ت) پیروی هودای
نفس نکخید تا مبا ا عدالت نگاا ندارید .و اگور زبوان را ( ر نوها ت بوه نفوع خود )
بگر انید یا (از بیان حق) خد اری کخید خدا به هر چه کخید آگاا است.
َ ْ َ َ ْ َ َْ ُْ َ َْ َ َ ْ َ َ َ
ر بارای ایا مه میفرمایدِ « :إن ِرن ح ِقیق ِة ِاإَم ِان من تؤ ِثُ الحن و ِإن ضنَُ
امام صا ق
َ
َ
ْ
َ ْ ََ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ
َ َ َْ
نك ِعل َمنك؛ 2از نشوانهها و آثوار ایموان حقیقوی آن
اط ِل و ِإن نفعك و من ي َجوز ری ِطق
علی الب ِ
است که حق را گر چه به زیان نما باند بپذیرید و بارو را گرچوه بوه سود نوما
باند ،نپذیرید ».اجرای صحی و قیق عدالت و اناوان مبتخوی بور قواندن انتخابوات
تدسب مسؤوالن ارجمخود نسوبت بوه میودان ا ن و حمایوت از تبلیغوات انتخابواتی
نامز های گدناگدن ،همچخیا پرهیز از تبعیض ر حمایتهای قاندنی بور اثور حوب و
َ َ َ
َ َّ
َ
َّ
بغض با افرا  ،یک وظیفه قرآنی است؛ « َوال ََي ْجر َمن ُك ْمَدن ُآنَق ْو ٍم ََع َهىَأال ََت ْعد ُلوا؛ 3ای اهو
ایمان ،برای خدا پایدار و استدار بد ا و به عدالت و راستی و رستی گوداا بانوید» ،و
البته نما را نباید عداوت گروهی بر آن ار که از راا عدل بیرون روید ،عدالت کخیود
که به تقدا نز یکتر (از هر عم ) است ،و از خدا بترسید ،کوه البتوه خودا بوه هور چوه
میکخید آگاا است .که میتداند از حانیهها و نایعه پراکخیها کاسته و فضای عمودمی
و نظ و امخیت جامعوه را سوال نگواا انوته و بهانوههای واهوی را از سوت افورا
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بحرانساز بگیر ؛ از ایارو از کارگزاران محترم انتخابات و صودا و سویما و بوه ویوژا
اصحاب رسانههای جمعی انتظار میرو تا با انجام وظایف بر مخاط قواندن و رعایوت
اص بیررفی که تکلیفی نرعی است ،زمیخه هرگدنه تخش و ابهام را ر کلیه مراحو
انتخابات محد نمایخد .چخانکه کاندیداها و مبلغان ستا های انمتخاباتی باید با اعتوران
به کماالت واقعی رقبا اناان و عدالت را اجرا نمد ا و خد را ر لیست بیاناوافان
و ظلمه قرار ندهخد.
مقام معظ رهبری؟دم؟ ربارا اهمیت عدالت و حقمحدری میفرمایخد:
«عدالت ،نعار اصلی وهدن بزرگ انقالب اسالمی ونظوام جمهودرع اسوالمی بود ا
وهست»)1384/05/12( .
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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 -11وفای به عهد و امانت داری

نامز های تأیید ندای گرانقدر با تدبر ر نطقهای انتخاباتی خد  ،با ر نظر انوتا
وفای به عهد ر وعداهاینان ،نسبت به اجرایی بد ن وعداهای انتخابواتی و پرهیوز
از وعدا های ناممکا و خارج از اختیار یا مسوتلزم عودالتگریوزی و رانوتخوداری
عخایت الزم را بذل نمد ا و ر صدرت پیروزی ر ایا آزمدن پرمسوؤولیت ،بوا تموام
تدان بر عهد خد با مر م مبخی بر قاندنگرائی اسالمی و عودالت ورزی پایودار بانوخد
که «إ َّن َْال َع َْ َد ََك َانَمسؤوال» 1همه به عهد خد باید وفا کخید که البته ( ر قیامت) از عهود
و پیمان سؤال خداهد ند.
َ
َ
َ
َ
َ ُْ َ َ
َ َ
رانة َو َْ َل ُ
اِلیس ِِنه رنَ
امام صا ق
شنیطان ِرنن ر َنُد ِ
ر ایابارا فرمد « :ر ِن اُت ِمن علي ا ح
ح
ّ
َ
ُ 2
َ
ُ
ُ ّ ُ َُ
سوسوا و َُ ِهلكوهْ اي َرن ع َص َمه اللنه؛ هر گواا کسوی اموانتی را بوه عهودا
اعوا ِن ِه ِلی ِضلوه و َو ِ
گرفت ،ابلیس صد نیطان سرکش خد را بر او میگموار توا آنچخوان وی را اغودا و
وسدسه کخخد تا به نقاوت و نگدنبختیاش مختهی گر  ،مگر آن کس کوه خودا او را
حفظ و مادنیت بخشد».
بر همیا اساس حضرت امام خمیخوی امانوت اری را یکوی از نواخ هوای مهو
نمایخدگان مجلس معرفی مینماید:
 .1اسرا .34 :
 .2محمد با محمد مفید؛ اإلختااص؛ ص .242

«انخاصی که امیا هستخد ،انخاصی که معرون است پیششان به امانت ،بوه یانوت،
1
به خدمت به مر م ،آنها را تعییا کخخد».
 -12تبلیغات سالم و پرهیز از اسراف و سوء استفاده از امکانات دولتی

سا ا زیستی و پرهیز از اسران و پرهیز از هزیخه کر ن بیت المال ر امدر نخاوی و
غیر ضرورع ،نرط الزم براع حفظ پیدند حقیقوی بوا مور م اسوت .تورویج فرهخوو
تجم و سفرهاع پرهزیخه و بیهد اع خارجی از کیسوهع مور م ،ور
انرافیگرع و ّ
از نأن نمایخدگی و عام گسیخته ندن پیدند نمایخدا با مر م است (.)1383/03/6

 .1امام خمیخی ؛ صحیفه امام؛ ج  ،10ص .525
 .2اسرا .27 :
 .3محمدباقر با محمد تقی مجلسی؛ بحار اعندار؛ ج  ،66ص .379

منشور اخالق اسالمی انتخابات

استفا ا از نگر های نانایست تبلیغاتی غربی و صرن هزیخوههای گوزان هموراا بوا
اسران و تبذیر برای جلب آرا مر م ،نایسته نامز های صال نظام اسالمی و کسانی
که تامی ارند مسؤولیتهای ایا نظام را بپذیرند ،نیست؛ چرا که جلوب آرا مور م
با استفا ا از ابزار پدل و پذیرایی و بخرها و عکسهای فراوان و تبلیغات گرانقیموت و
َّ ْ ُ َ ّ َ َ ُ
هاَواَإ ْخ َ
هو َانَ
کاروانهای تبلیغاتی و اسران و تبذیر ،رونی نیطانی است؛ «إنَالمبهرينَك
َّ
الش َياطينَ؛ 2که مبذّ ران و مسرفان برا ران نیطانهایخود» ،و نویطان اسوت کوه سوخت
کفران (نعمت) پرور گار خد کر و اسران مدر مذمت بزرگان یا میبانود .اموام
الس َُ ُف َرثوا و َالق ُ
علی فرمد َ « :
صْ َرثنُا ؛ 3اسران مدجب هالکت است و میانه روی
مایق زیا ندن ثروت» از ایا جهت ،نامز های گرامی با مدیریت مقتدرانوه هودا اران،
از پدیداهای مذکدر پیشگیری نمایخد توا پرسوشهای بیپاسوخ نسوبت بوه چرایوی و
چگدنگی ایا رویدا های غیراخالقی ،مدجب فاصله فراوان بیا مر م و آنوان نگور .
عالوا بر ایخکه سد اسوتفا ا از امکانوات ولتوی و بیوت الموال و ظرفیتهوا و نفودذ
پستهای حکدمتی برای تبلیغات نخای مشرو نبد ا و به ندت باید از آن پرهیوز
ند .
مقام معظ رهبری؟دم؟ ر ایا زمیخه میفرماید:
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 -13حفظ هشیاری در برابر سوء استفاده دشمنان انقالب اسالمی

نمخان قس خدر ا جمهدری اسالمی ایوران ر سوال  88بوه بهانوه وقود تقلوب ر
انتخابات با بسیج جریانهای ضد انقالب بیرونی و رونی و با تمام قودای خود وار
صحخه ندا و انتخابات را بستری بورای آنودب و اغتشواش و خسوارت بوه امواکا
عمدمی و ولتی تبدی کر ند و رع نیریا پیروزی مر م بوا حضودر حوداکثری ر
انتخابات را ر کام آنان تلخ نمد ند؛ تا حدی که به فرمد ای مقام معظ رهبری آنوان
کشدر را به لبه پرتگاا رساندند .فتخه  88اولیا و آخریا پرویا نما نبود کوه ملوت
عزیز ما تجربه کر ا ،بلکه نمخان امت اسالم ر تمامی ردل تاریخ ،همیشوه مترصود
فرصتی بد ا و هستخد تا به مجر ظهودر یوک بهانوه و غفلوت مور م از سورمایهها و
قدرت فاعی خدیش ،حمله ویرانگری علیه امت اسالمی را رق بزنخد.
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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َ ً
َ ً َ
َ َّ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ
هد ََ َوالَ
هيك ْم ََم ْيههة ََواح
ودَالهينَكفرواَلوَتغفهونَعنَأيهحتكمَوأمتعهتكمَفيميههونَعه
َ
َْ َ َ ُ َْ َ َ ُْ َ ُ ُ
ُ َ َ ََْ ُ ْ ْ َ َ ُ ًَ
ْ َ َ ُْ ُ
انَبك ْمَأذ َمن ََمطرَأ ْوَكنهت ْم ََم ْرضهىَأنَتضهعواَأيههحتكمَوخههواَ
جناحَعهيكمَإنَك
ٍ
َ
ً
َّ َ ْ َ
ْ ُ
َ
ين ََعه ًاب ُ
اَمَينا؛ 1زیرا کافران آرزو و انتظار ارند کوه نوما از
حه َرك ْمَإ َّنَاله ََِأ َع َّدَلهكافر

اسلحه و اسباب خد غفلت کخید تا ناگهان یکبارا بر نما حمله ور ندند .و چخانچوه
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
مهیا ساخته است.

از ایا روی بر همگان الزم است از ه اکخدن ،با بایرت الزم و بازنخاسی و تفکیوک
َ ْ ُ َ َّ
ُ ْ َ
ىَالهِ ََع َه َ
ىَبص َير ََأ ََ َ
اَو َمهنَ
تدرئههای نمخان از تحرکات خد ی؛ «قلَبهُ ََيبيهيَأدعوَإل
ٍ
َّات َب َعني؛ 2بگد :رریقه ما و پیروان همیا است که خلق را به خدا با بیخوایی و باویرت
عدت کخی » ،و خدا را از نرم و نریک مخزا ان و هرگز بوه خودای یکتوا نورم
نیاورم .ر صحخه انتخابات حاضر ندا و نمخان اسوالم و انقوالب را بوا هدنویاری
تمام مایدس نمایخد.
حضرت امام خامخهای؟دم؟ ر ایا خادص میفرماید:
«نمایخدا مر م باید اراع فه و رم سیاسی بانود و مسوائ کشودر را بفهمود؛ هو
 .1نسا .102 :
 .2یدسف.108 :

مسائ خارجی و تدرئههواع نومخان را و هو مسوائ
اولدیتهاع کشدر را)1371/01/7( ».

اخلوی و نیازهواع مور م و

 -14شیرینی الفت پس از انتخابات

ر برابور نومخیها

ُالفت و همدلی که از نعموات بوزرگ الهوی اسوت ،یی محکو
خداهد بد  .قرآن کری
ََ
ُ
فأ َّل َف ََب ْي َنَق ُهوب ُك َْم؛ 1نعمت خدا را بر خد  ،یا کخیدکه زمانی نما یکدیگر بد ید و او
[بد که] میان لهاع نما  ،الفت انداخت».
متأسفانه گهگاا برگزاری هر یک از انتخابات ،مدلد اختالفات بد ا و جامعه عزیوز موا
تا مدتی پس از هر انتخابات رنج اختالن محادل رفتارهای غیراخالقی انتخابوات را
باید تحم میکر  .اکخدن نایسته است جامعه رنید ایوران بوا تمسوک بوه ریسومان
االهی و تعظی ر برابر اخوالق اسوالمی و رعایوت فضوائ رفتواری پوس از انجوام
ً َ ََ ُ
َ ْ َّ
َ َْ
َالهِ َ
َالَتف َّرقهوا؛ 2و
َجميعاَو
َاعتص ُمواَبحبل
انتخابات رع نیریخی میدا الفت را بچشخد؛ «و
متفرق نروید».
همگی به رنته ( یا) خدا چخو ز ا و به راههای ّ
مقام معظ رهبری؟دم؟ ر ایابارا فرمد ند:
«نووا مانی یووا نانووا مانی ،نبایوود کسووی را وا ار بووه رفتووار غیرخر مخدانووه کخوود».
()1392/03/25

َ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُ
نهت ْم ََأ ْع َ
هد ً
آءَ
ر ایابارا میفرمایدَ « :واذكرواََعم َالههَِعههيكمَإذَك

ر پایان باید اذعان انت که رأی هخودگان ،نامز هوا و هموه عدامو سوتاندرکار
انتخابات ،ایا آزمدن بزرگ را ر محضر الهی برگزار مینمایخد و هر یک از آنان بایود
پاسخ قانعکخخداای برای کارهای خد  ،ر ا گاا عدل الهی انته بانخد.
ر همیا راستا امام راح فرمد ند« :مسئله انتخابوات ،یوک امتحوان الهوی اسوت کوه
گرواگرایان را از ضداببگرایان ممتاز میکخد ،و مؤمخیا و متعهدیا را از مدعیان جودا
3
مینماید»
 .1آل عمران.103 :
 .2همان.
 .3امام خمیخی ؛ صحیفه امام؛ ج ،18ص.336

منشور اخالق اسالمی انتخابات

 -15انتخابات ،آزمون الهی
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بخش دوم:آیین رفتاری انتخابات

1

1ـ مجریان و برگزارکنندگان (وزارت کشور ،هیأت های اجرایی ،نیروهای انتظامی و...
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 .1اجرای قدانیا و آییانامههای انتخاباتی ،به ور از اعمال سلیقههای جخاحی ،حزبوی
و نخای.
 .2پیروی از تفسیر مراجع رسومی صوالحیت ار از قودانیا و مقوررات انتخابوات و
پرهیز از اظهار یا اعالن تفاسیر سلیقهای.
 .3تعام وستانه و سازندا با ارکان خی ر انتخابات ،ر جهوت برگوزاری هرچوه
سال تر و آرامتر آن.
 .4به کارگیری افرا آمدزش یدا و باتجربه و ارای حسا سلدم ،بودون تدجوه بوه
گرایشهای سیاسی.
 .5حفظ بیررفی کام ر برخدر و تعام با گرایشهای مختلوف سیاسوی رقابوت
کخخدا ر انتخابات.
 .6فراه سازی یکسان زمیخق رقابت سال بورای هموه نامز هوا ،بوه ور از هور گدنوه
تبعیض ر اعطای فرصتها و امکانات.
 .7اهتمام به مشارکت حداکثری صاحبان حق رأی.
 .8ارال رسانی قیق و به مدقع ربارا وظایف محدل به مراجع ذیربب ،رسوانههوا و
افکار عمدمی.
 .9گزارش به مدقع ،نفان و کام تخلفهای انتخاباتی به مراجع مربدط.
 .10برخدر و تعام برابر با گرواهای مختلف قودمی ،موذهبی ،جخسویتی ،ربقواتی،
صخفی ،حزبی و. ...
 .11صویانت از آرای ملوت و حساسویت ربواا هور گدنوه تقلوب و سوتکوواری ،و
جلدگیری از آن.
 .12انتقا پذیری و پاسخ گدیی ر برابر مراجع قاندنی و افکار عمدمی.
 .13حفظ بیررفی ر اظهارات رسمی ربارا نامز ها و ررن اران آنان.
 .14همکاری صمیمانه و همدالنه مسؤوالن سازمانها ،ا ارات و ارگانها با مجریان و
ناظران ر جهت برگزاری هر چه سال تر و آرامتر انتخابات.
 .1وزارت کشدر ،ستا انتخابات؛ اصدل و ارزشهای اخالقی انتخابات؛ سال .1394

2ـ ناظران (شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی (در انتخابات شوراها) و قوه قضائیه و
عوامل نظارتی آنها)

 .1احترام و رعایت قدانیا و مقررات انتخابات ر حدزا نظارت.
 .2رعایت بیررفی ر نظارت و بررسی صالحیتها.
 .3به کارگیری افرا آمدزش یدا و باتجربه ،بدون تدجه به گرایشهای سیاسی.
 .4تأکید بر حضدر کافی و مؤثر ناظران ر همه نعب رأی گیری.
 .5نظارت بر گزارش به مدقع ،نفان و کام تخلفهای انتخاباتی به مراجع مربدط.
 .6همکاری صمیمانه با مجریان و پرهیز از خالتهای غیر قاندنی ر کار آنان.
 .7ارال رسانی به مدقع از ر صالحیتها با حفظ حیثیت اجتماعی افرا .
 .8رسیدگی قیق و بهخگام به نکایات ،با پرهیز از هور گدنوه تبعویض میوان افورا و
جریانهای مختلف انتخاباتی.
 .9قت ر حفظ اسرار اورلبان و نامز ها و صیانت از ارالعوات ربقوهبخودی نودا
انتخاباتی.
 .10رعایت حیثیت اجتماعی و آبروی نامز ها ر تحقیقات محلی.

منشور اخالق اسالمی انتخابات

 .15تالش سازمانها ،ا ارات و ارگانها ر جهوت آمودزش همگوانی بورای نورکت
آگاهانه و مسؤوالنه ر انتخابات ،به ور از هر گدنه تهدیود و تطمیوع کوا ر ا اری و
مر م.
 .16صیانت از ارالعات نخای ،محرمانه و ربقهبخودی نودا سوازمانهوای ولتوی
ربارا انتخابات ،به ویژا ارالعات مربدط به نامز ها و اورلبان.
 .17برخدر قارع و ضابطهمخد نیروهای انتظامی بوا بوره زنخودگان نظو عمودمی و
هخجارهای اجتماعی ،و اهتمام جدی ر انجام وظیفه انتظوامی و حفواظتی ر نوعب
اخذ رأی گیری.
 .18حساسیت قاندنی نیروهای انتظوامی ،ر قبوال حفوظ حوری و حودو و ضودابب
قاندنی و برخدر بدون اغماض با قاندن نکخان.
 .19جتخاب نیروهای نظامی از ورو به جخواحبخودیهوای سیاسوی و جانوب اری یوا
مخالفت با نامز ها ،گرواها ،احزاب یا جریانهای انتخاباتی ،و تدجه به ایفوای نقوش
حرفهای خد ر اتحا و همبستگی ملی.
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 .11انتقا پذیری و پاسخ گدیی ر برابر مراجع قاندنی و افکار عمدمی.
 .12تالش قدا قضائیه ر فراه سازی زمیخق برخدر قارع با تخلفهای انتخاباتی.
3ـ مطبوعات و رسانه ها
الف :رسانههای دولتی و عمومی
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 .1احترام به قدانیا و مقررات انتخابات.
 .2اهتمام به آمدزش و تشدیق مر م به مشارکت ر انتخابات.
 .3ترویج اصدل و ارزشهای اخالقی انتخابات.
 .4فراه سازی زمیخه بدون تبعیض برای تبلیغات همه نامز ها و جریانهای انتخاباتی.
 .5حفظ بیررفی کام انتخاباتی و صیانت از لدازم انتخابات آزا .
 .6رعایت قداعد ناظر به آرامش و نظ عمودمی ر انتخابوات ،و پرهیوز از هور گدنوه
فضاسازی به سد یا زیان حزب یا نامز خاص.
ب :رسانههای خصوصی

 .1احترام به قدانیا و مقررات انتخابات.
 .2اهتمام به آمدزش و عمق بخشیدن و رند آگواهی عمودمی ر زمیخوه انتخابوات و
لدازم آن.
 .3ترویج ارزشهای اخالقی انتخابات و به کارگیری ا بیات صا قانه ،وحدت بخش،
امیدوارکخخدا و نشاطآور ر عرصه انتخابات.
 .4ترویج نگاا وظیفهگرایانوه و قواندنمودار بوه تبلیغوات انتخابواتی و پرهیوز از نگواا
کاسبکارانه به آن.
 .5حمایت معقدل و اخالقی از حزب و جریان متبد بوا پرهیوز از تخریوب و نا یودا
گرفتا نایستگیهای احزاب و جریانهای رقیب.
 .6احترام به ارزشها و ستاور های انقالب و نظام اسالمی و پرهیز از انتشار مطالب
مدها ربارا افرا حقیقی و حقدقی.
 .7رعایت قداعد ناظر به حفظ آرامش و نظ عمدمی ،و پرهیز از جدسازی بوه سود
یا زیان حزب یا نامز خاص ،و تحریک تعابات قدمی ،مذهبی ،صوخفی ،گروهوی و
محلی.

 .8کمک به ایجا فضای نقد مخافانه و مشفقانه ربوارا عملکور ارکوان انتخابوات و
وری از هرگدنه اعتما به گزارشها و القائات بیگانگان و معاندان نظام اسالمی.
4ـ نخبگان و شخصیتهای تأثیرگذار

5ـ داوطلبان ،نامزدها ،احزاب و ستادهای انتخاباتی

 .1احترام به قدانیا و مقررات انتخاباتی ر همه مراح انتخابات.
 .2احترام به اصدل و ارزش های اساسی نظام اسالمی؛ مانخد اسوالمیت ،جمهدریوت،
استقالل ،آزا ی و عدالت.
 .3نگاا وظیفهگرایانه و خداپسخدانه به ثبت نوام و قورار گورفتا ر معورض انتخواب
مر م ،و پرهیز از انگیزاهای ما ی و هداپرستانه.
 .4کخاراگیری و اناران از اورلبی و نامز ی ر هر یوک از مراحو انتخابوات ،ر
صدرت آگاهی از حضدر فر یا افرا نایستهتر.
 .5ترجی ماال عمدمی و ملی بر مخافع نخای و گروهی.
 .6حفظ متانت و نرح صدر اسوالمی ر صودرت ر صوالحیت نودن ،و وری از

منشور اخالق اسالمی انتخابات

 .1احترام به قدانیا و مقررات انتخابات و کمک بوه تورویج روحیوه قواندنگرایوی ر
جامعه.
 .2تالش برای رند آگاهی عمدمی ،نشاط اجتماعی ،و مشارکت آگاهانه و حوداکثری
ر انتخابات.
 .3تدجووه و احتوورام بووه ارزشهووای یخووی و ملووی ر بیانیووههووا و سووخخرانیهووا و
مدضعگیریها.
 .4تدصیه به قت و مطالعه ر نخاسایی احزاب ،جریوانهوای سیاسوی یوا نامز هوای
انتخاباتی ،و پرهیز از اظهارنظرهای غیر مسؤوالنه.
ِ
اخالقوی
 .5کمک به نخاخت معیارهای نامز اصل و ایجا روحیوه نقود مخاوفانه و
عملکر ارکان خی ر انتخابات.
 .6حفظ وقار و مخزلت اجتماعی ر مداجهه با سد یا زیان جریانهای انتخاباتی.
 .7حفظ هشیاری ر برخودر بوا مخالفوان نظوام و پرهیوز از اعتموا بوه بیگانگوان و
معاندان.
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جخجال آفریخی.
 .7رعایت اناان و ا ب ر برخدر با رقبا و احترام به قداعد اخالقی رقابت.
 .8رعایت اعتدال و پرهیز از اسران و زیا اروی ر هزیخهها.
 .9اهتمام به حفظ پاکیزگی محیب زیست و پرهیز از آلد گیهای محیطی ر تبلیغات.
 .10تدجه به عزت نفس و کرامت انسانی و وری از هر گدنه تهدید یا تطمیع ،خرید
و فروش رأی ،یا وام ار ندن به صاحبان ثروت و قدرت.
 .11حفظ هشیاری تبلیغاتی و پرهیز از اتکا و اعتما به بیگانگان و رسانههوای معانود
نظام ،یا افشای اسرار نظام.
 .12تعهد به نفانسازی مخوابع موالی و هزیخوههوای انتخابواتی ،و اروال رسوانی بوه
افکارعمدمی و عدم استفا ا از امکانات ولتی و عمدمی.
 .13رعایت اناان ر تبلیغوات و اجتخواب از زیور سوؤال بور ن سوتاور های نظوام
اسالمی و نا یدا گرفتا زحمات و خدمات ولتها.
 .14تعهد به برنامه محدری ر تبلیغات انتخابواتی ،و پرهیوز از کلویگودیی و فریوب
افکارعمدمی.
 .15آمدزش قدانیا انتخابات و مفا مخشدر اخالقی به اعضای ستا انتخاباتی و تأکیود
بر حفظ و رعایت آنها.
 .16همکاری صمیمانه و سازندا با برگزارکخخدگان ر جهت برگزاری هرچه سوال تور
انتخابات.
 .17پذیرفتا نتیجه انتخابات و پیگیری اعتراضها یا نکایتهای احتموالی از رریوق
نها های قاندنی.
 .18تبدی فضای رقابت به فضای همکاری سازندا با جریان پیروز ر انتخابات.
6ـ انتخاب کنندگان

 .1احترام به قدانیا و مقررات انتخابات ،و همکاری با مجریان و عدام انتخابات.
 .2کسب آگاهی ربارا قدانیا مربدط به رأی هخدگان و رعایت قیق آنها.
 .3مشارکت فعال و مسؤوالنه ر انتخابات ،به مخزله وظیفهای یخی و ملوی ،و تشودیق
محترمانه سایر نهروندان به مشارکت ر انتخابات.
 .4تالش برای کسب آگاهی قیق ربارا نامز ها و احزاب و برنامههای آنهوا ،بورای

َْ
َ
ْ
َّ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ْ َ
َخ ْر َدل ََف َت ُك ْنَفيََ َص ْخ َر ََأ ْوَف َّ
يَالسهماوالَأ ْوَفهيَاْل ْرض ََيهألَ
إََاَإنَتكَم قالَحب ٍةَمن
ٍ
ٍ
َ
َّ َ
َّ
1
ب ََاَاله َُِإ َّنَاله ََِلطيفَخبيرَ؛ خدا اعمال بد و خدب خلق را گر چه به مقودار خر لوی

ر میان سخگی یا ر (ربقات) آسمانها یا زمویا پخهوان بانود هموه را ( ر محاسوبه)

منشور اخالق اسالمی انتخابات

اتخاذ تامی متعهدانه ر انتخاب اصل .
 .5اهتمام به کسب آگاهی ربارا معیارهای یک انتخاب رست و پرهیوز از تعاوبات
قدمی ،مذهبی ،محلی.
 .6رعایت احترام نامز ها و احزاب و ررن اران آنها.
 .7اهتمام به نظارت اجتماعی و انجام رست فریضه امر به معرون و نهی از مخکر ر
انتخابات برای پیشبر اهدان یک انتخابات سال .
 .8نخاخت اهمیت و ارزش حق رأی ،به مخزله حقی غیرقاب واگذاری و معامله.
 .9احترام به نگرشها و سلیقههای مختلف سیاسی ،و پرهیز از بدبیخی و بدگمانی.
 .10هدنیاری ر برابر تبلیغات بیگانگان.
بایسته است تا با نگاا به عهد الهی خد با امام راح  ،مقام معظ رهبوری و نوهیدان
انقالب اسالمی ،انتخاباتی بایرتمدار و اخالقنشان را ر تاریخ سیاسوی جهوان بوه
ثبت رسانی إننا ّال.

میآور  ،که خدا تدانا و آگاا است.
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قرآن کری
 .1برقی ،احمد با محمد با خالد؛ المحاسا؛ محقق  /ماح  :محدث ،جالل الودیا؛
ق  :ار الکتب اإلسالمیة 1371 ،ق.
 .2حر عاملی ،محمد با حسا؛ تفای وسائ الشیعة؛ تحقیوق مؤسسوة آلالبیوت ؛
ق  :مؤسسه آلالبیت 1409 ،ق.
 .3نریف الرضی ،محمد با حسیا؛ نهجالبالغه؛ تاحی صبحی صوال ؛ چواپ اول،
ق  :هجرت 1414 ،ق.
 .4رباربووایی ،سیدمحمدحسوویا؛ المیووزان فووی تفسوویر القوورآن؛ قوو  :مخشوودرات
جماعةالمدرسیا فی الحدزا1417 ،ق.
 .5مجلسی ،محمد باقر با محمد تقی؛ بحار اعندار(ط -بیوروت)؛ محقوق  /ماوح :
جمعی از محققان؛ بیروت :ار إحیا التراث العربی 1403 ،ق.
؛ تلخوی
 .6محمدی ری نهری  ،محمود؛ گزیودا حکموت ناموه پیوامبر اعظو
مرتضی خدش نایب ،با همکاری جمعوی از پژوهشوگران؛ تهوران :مدسسوه علموی
فرهخگی ارالحدیث ،سازمان چاپ و نشر  ،1389ش.
 .7مفید ،محمد با محمد؛ اإلختااص؛ محقق  /ماح  :غفارع ،علی اکبر و محرموی
زرندع ،محمد ق  :المدتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید 1413 ،ق.
 .8مخشدر اخالق انتخاباتی جبهه مر می ر  17بخد 11،ار یبهشت 1396
 .9مخشدر اخالقی انتخابات ر جمهدری اسالمی ایران ،کمیته تدویا و ترویج مخشدر
اخالقووی انتخابووات ار یبهشووت 1388ش( .تهیووه کخخوودگان :گووروا اخووالق و تربیووت
پژوهشگاا علدم و فرهخو اسالمی وابسته به فتر تبلیغات اسالمی حدزا علمیه ق ر
 14اص و آییا رفتار اخالقی انتخابات)
 .10مخشدر اخالقی انتخابات سوازمان تبلیغوات ر  14اصو و آیویا رفتوار اخالقوی
انتخابات
 .11مخشدر اخالقی انتخابات وزارات کشدر ر  20بخد 28 ،بهما 1386ش.
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انتخابات  1400ـ شماره پنجم

پرسش و پاسخهای انتخابات
گروهتولیدمحتوایفرهنگیوتبلیغی

انتخابات از منظر قرآن کریم

 .1ویژگیهای افراد اصلح از منظر قرآن کدامند؟
الف) علم ،آگاهي ،تعهد و امانتداري
َْ
َ
َ ْ ْ
َاْل ْرضَإ َِّ َ
يَحفي ََعهيمَ؛( 1یدسف) گفت مورا سرپرسوت خوزائا
َاج َعهنيََ َعهىََخةائن
«قال

سرزمیا مار قرار ا که نگهدارندا و آگاه ».
ر ایا آیه نریفه عل و آگواهی و حفوظ و امانتوداری بوه عخودان و نورط اساسوی
پذیرش مسؤولیت برنمر ا ندا است .رونا اسوت کوه علو و آگواهی و حفوظ و
امانتداری ر هر کاری متخاسب با آن کار میباند و با تدجه به جایگواا مهو ریاسوت
جمهدری افرا ی که انتخاب می ندند باید به تخاسب ایا جایگاا ارای عل و تعهود
الزم بانخد.
ب) قدرت و توان جسمی
ً
ْ
ْ
ْ
َّ َّ
َ
َاله َِ ْ
َاص َط ُ
فاُ ََع َه ْي ُك ْم ََو َ
ََاد ُُ ََب ْسطةَفيَالعهم ََوَالج ْسمَ؛
«إن

2

خداوند او (رالدت) را بور نوما
برگزیدا و او را ر عل و قدرت وسعت بخشیدا است».
ر ایا آیه نریفه عل و تدانایی مالم گزیخش رالدت از سدی خداوند معرفی نودا
است .ایا و مالم با تخاسب هر کاری بورای افورا ی کوه عهودا ار آن موی نودند،
ضروری است؛ زیرا بدون برخدر اری از تدانایی علمی و جسمی الزم ،امکوان انجوام
 .1یدسف.55 :
 .2بقرا.247 :

مخاسب آن کار وجد نخداهد انت.
ج) توجه به ارزشها و نیازهاي جامعه
َ
َْ
ْ ُ ْ َ 1
َّ َ َ َ ُ َّ
َّ َّ ُ
َّ َ
اَالةكا َ ََوَأ َم ُرواَب ْال َم ْع ُروِ ََو َََ ََ ْو َ
يَاْل ْرض ََأ ُ
اَعنَالمنكرَ؛
قامواَالصال َوَآتو
«الهينَإ ْنَ َمكناب ْمَف

کسانی که هرگاا ر زمیا به آنها قدرت بخشیدی  ،نماز را بر پوا موی ارنود و زکوات
می هخد و امر به معرون و نهی از مخکر میکخخد ».ریاست جمهدری با بهورامخودی از
اختیارات و امکانات گستر ا بایود ر مسویر بخودگی خداونود (اقاموه نمواز) ،برپوایی
ارزشها ر همه ابعا اجتماعی ،اقتاا ی ،سیاسوی و فرهخگوی (امور بوه معورون) و
مقابله با ضد ارزشها ر همه ابعا (نهی از مخکر) و تدجه به نیازهوای جامعوه (ایتوا
2
زکات) گام بر ار .
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ضرورت و فایدهی شرکت در انتخابات ریاستجمهوری

 .2چه ضرورتی دارد که مردم در انتخابات مشارکت نمایند؟
انتخابات و مشارکت مر م ر تعییا سرندنت سیاسوی خد نوان اموروزا بوه عخودان
مه تریا نما مر م ساالری نمر ا میند  ،ایا پدیدا مه ر کشدرهای مختلف ر
قالبهای گدناگدن و با اهدان متعد ی برگزار میند  ،همچدن رفراندم تعییا نک
نظام ،رفراندم بورای تاومی گیری ر مودر مسوأله مهو مثو قواندنی خواص و یوا
تامی گیری نسبت به بخشی از قلمرو جغرافیایی ،انتخاب رئیس قدا مجریه ،انتخاب
اعضای قدا مقخخه و  ،...همچخویا انتخابوات بوه عخودان یوک راهکوار مدکراتیوک ر
سطدح مختلف قاب بهراگیری است ،به عخدان مثال عالوا بر انتخاباتهوای معمودلی
که ر سط ملی برگزار میند  ،اصخان ،گرواها ،تشک ها ،انجماهوا ،احوزاب و ...
برای پیشبر برنامههای خد از ایا راهکار استفا ا میکخخد.
بر ایا اساس ر ضرورت اص وجد انتخابات و کارکر هوای مثبوت و مفیود آن ر
وضعیت کخدنی جهان هیچ نک و تر یدی وجد ندار  ،بوا ایوا حوال ر کشودر موا
برخی افرا  ،ر مدر ضورورت یوا اهمیوت مشوارکت مور م ر انتخاباتهوای ملوی
همچدن انتخابات ریاست جمهدری ،نودراها ،مجلوس خبرگوان و نودرای اسوالمی
 .1حج.41 :

تر یدهایی را مطرح میکخخد که ریشههای آن عمدتاً به مسائ یگوری بواز میگور ،
مث کارنامه نامدفق برخی مسؤوالن مختخب ،چخانکه گاهی نیز ایا نارضایتیها ریشوه
ر تبلیغات مخفی نمخان نظام ار کوه اگور ایوا تر یودها از رریوق تبیویا رسوت
ضرورتهای مشارکت ر انتخابات رفع ندند ،آموار مشوارکت نیوز بوه مراتوب بواال
1
خداهد رفت.
 .3حضور مردم در انتخابات چه تأثیری در تقویت نظام جمهوری اسالمی دارد؟

پرسش و پاسخهای انتخابات

ر نظام جمهدری اسالمی ایران ،مقبدلیت مر می ر کخار مشوروعیت الهوی ،یکوی از
ارکان نک هخدا ایا نظام است و قدت و ضعف ایوا مسوأله نیوز مورتبب بوا میوزان
حضدر و نقش آفریخی مر م است ،از ررفی ر نرایب کخدنی مقبدلیت مر موی نقوش
مستقیمی ر امخیت ملی کشدرها ایفا میکخد ،به گدنهای که هر کشدری از پشوتیبانی و
حمایتهای مر می باال برخدر ار باند ،به لحاظ امخیت ملی نیوز از جایگواا بواالتری
برخدر ار خداهد بد .
از ررفی یگر یکی از تجلیگااهای مقبدلیت مر می نظام عبارت اسوت از انتخابوات
که ری آن هر چه میزان مشارکت مر م ر انتخابات باالتر باند ،نشان هخدا مقبدلیوت
باالی آن نظام خداهد بد و به همیا تخاسب با باال رفتا میزان مقبدلیت نظام ،جایگواا
امخیت ملی نیز تقدیت خداهد ند ،ایا مسأله به ویژا ر نرایب کخدنی که امخیوت ،بوه
اصلیتریا غدغه جهانیان تبدی ندا است و پیرامودن کشودر موا را نیوز مودجی از
ناامخیها فرا گرفته است ،بیش از هر زمان یگری باید مدر تدجه قرار گیر  ،اگر ایوا
نکته را نیز اضافه کخی که ر سالهای اخیر حامیان نظام سلطه توالش کر اانود توا بوا
مته کر ن کشدرها به برخی اتهامات که نتیجه آن تقابو میوان مور م و نظوام حواک
است ،زمیخه خالت خدیش ر آن کشدر و نقض حاکمیت و امخیت ملی آن کشودر را
فراه کخد ،ضرورت مشارکت هر چه بیشتر ر انتخابات و نمایش پیدند میان مر م و
نظام آنکارتر خداهد ند.
امام خمیخی نیز بر نقش مشارکت مر م ر عرصههای مختلف از جمله انتخاباتهوا
ر حفظ و تقدیت امخیت ملی کشدر عخایت انتخد ،چخانکه ر ایا زمیخه میفرمد ند:
«آگاهی مر م و مشارکت و نظارت و همگامی آنها با حکدموت مختخوب خد نوان،
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خد بزرگتریا ضمانت حفظ امخیت ر جامعه خداهد بد  1.مقام معظ رهبری؟دم؟ نیوز
همدارا بر ایا نکته مه تأکید انته و معتقدند« :انتخابات موال رهبوری نیسوت ،موال
ایران اسالمی است ،مال نظام جمهدری اسالمی است ،همه بایود بیایخود ر انتخابوات
نرکت کخخد ،ایا مدجب میند که نظام جمهدری اسالمی تقدیت بشود  ،پایوداری
آن و ماندگاری آن تأمیا بشد  ،کشدر ر حاار امخیت کام باقی بماند»2بخوابرایا بوا
چخیا نگاهی میتدان ریافت حتی اگر افرا ی به لحاظ برخی مسوائ ل خدنوی از
برخی از ارکان و اجزای نظام ندانته بانخد ،باز ه به خارر تأمیا امخیت ملوی خود
3
باید ر ایا انتخابات مشارکت کخخد.
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 .4آیا شرکت در انتخابات حق مردم است یا تتلیف؟
مشارکت ر انتخابات و تعییا سرندنت ر هر نظامی عالوا بر جخبههای نرعی کوه
ار  ،به عخدان یک حق نیز قلمدا میند  ،حقی که ر همه جدامع و مکاتب بشوری
به عخدان فضیلت و ارزش نخاخته میند و با عخاویخی همچودن «حوق انتخوابگری»،
«حق مشارکت ر تعییا سرندنت» و  ...نخاخته میند  ،از ررفی ویژگی هور حقوی
ایا است که صاحب حق باید از آن فا کر ا و ر پی احقاق و عملی ساختا و یوا
به اصطالحی علمیتر «استیفا» آن باند یعخی باید تمام حق خد را مطالبه کخود ،چورا
که هر گدنه بیاعتخایی نسبت به آن اقدامی نارواست که به از بویا رفوتا حوق ،مخجور
خداهد ند.
بر ایا اساس مشارکت ر انتخابات عالوا بور جخبوههای نورعی گوامی ر راسوتای
مطالبه و فا از حق مسلمی است که هر ایرانی ار و به همیا لی برای مشوارکت
ر انتخابات ضرورتی فراتور از تکلیوف نورعی وجود ار کوه باعوث مینود توا
ضرورت انته باند ،هر ایرانی ولد ایخکه کاری بوا تقلیود و تکلیوف نورعی ندانوته
باند و یا اساساً غیر مسلمان باند و یا هیچ تعلق خارری به نظام جمهدری اسوالمی
ندانته باند نیز ر انتخابات مشارکت کخد ،چخانکه مقام معظ رهبری نیوز بوه همویا
مدضد بارها انارا کر ا و فرمد ااند« :ایا (انتخابات) یک حق و ر عیا حوال یوک

 .1امام خمیخی ؛ صحیفهی امام؛ ج ،4ص.248

1

تکلیف است .حق آحا مر م ماست که نظر بدهخد؛ تکلیف آنها هو همویا اسوت».
به هر حال ر اِعمال ایا حق به تبلیغوات برخوی کوه ثموربخوش بود ن آن را مودر
تشکیک و انکار قرار می هخد ،نباید تدجه کر ( ،به ویژا ر مودار ی کوه ثموربخوش
نبد ن ظاهری إعمال ایا قبی حقها نانی از ایا است که همگان تالش نمیکخخد توا
به رستی از ایا حق بهرا بگیرند ،چدن اگر مر م ،با بایرت و چشمانی بواز و فوارا
از جاروجخجال و هیاهدهای تبلیغاتی و فضای احساسی تالش کخخد تا ر فضایی کوه
برای اعمال حق تعییا سرندنت فراه ندا است ،از ایا حق مسول خود اسوتفا ا
کر ا و بهتریا انتخاب را انجام هخد ،ر آن صدرت رئیس جمهدر یا نمایخدگانی بور
سر کار خداهخد آمد که تأمیا کخخدا مخافع واقعی مر م خداهخد بد و تیر نومخان نیوز
2
ر بیثمر نشان ا ن استفا ا مر م از حق مشرو خد به سخو خداهد خدر .

الف) اهمیت و ضرورت حضور مردم در انتخابات

اهمیت و ضرورت حضدر مر م ر انتخابات تا بدانجا است که قاندن اساسوی ،امودر
نظام را بر آرای عمدمی مر م مبتخی انسته و چخیا میگدید « :ر جمهودری اسوالمی
ایران امدر کشدر باید به اتکا آرای عمدمی ا ارا ند  ،از راا انتخابات :انتخاب رییس
جمهدر ،نمایخدگان مجلس ندرای اسالمی ،اعضای ندراها و نظوایر ایخهوا ،یوا از راا
3
همهپرسی ر مدار ی که ر اصدل یگر ایا قاندن معیا میگر »

 .3قاندن اساسی؛ اص .6

پرسش و پاسخهای انتخابات

 .5شرکت در انتخابات و ر ی مردم بنه رئنیس جمهنور چنه فایندهای دارد؟ و
انتخاب مردم چقدر میتواند در اداره کشور اثرگذار باشد؟
پاسخ :نظام سیاسی ما که از ند «جمهدری اسالمی» است مر م ر آن ستدن اصولی
هستخد که به تحقیق باید گفت اگر ایا مر م ر نک گیری ،تثبیت و توداوم انقوالب
اسالمی حضدر ندانتخد اساساً انقالبی رخ ندا ا و تا کخدن نیز توداوم نیافتوه بود .ایوا
حضدر بگدنه ای بد ا است که بطدر متدسب ،ملت ایران ر هر سوال یوک انتخابوات
برگزار کر ا اند که می تدان آن را ر نیا ک نظیر انست لذا بورای ایخکوهاهمیوت و
فائدا رأی مر م رونا گر به چخد نکته انارا می کخی :
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ب) نقش رئیس جمهور در کشور
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از آنجا که رئیس جمهدر بر اساس اصو  113قواندن اساسوی ،ومویا مقوام رسومی
کشدر پس از مقام رهبری بهنمار میآید ربعاً انتخاب ایا نخایت حقودقی ،بسویار
مه باند و از ایا رریق مر م بهردر غیر مستقی  ،ر مسائ کشدر نقشآفوریا بود ا
1
و مدثر میبانخد.
با قت ر بیانات امام راح و همچخویا رهبور معظو انقوالب ،بوهخودبی مویتودان
تعییاکخخدا بد ن حضدر مر م را ر صحخه انتخاباتهوای گدنواگدن ،بوه سوت آور .
امام میفرماید« :اص حضدر مر م ر انتخابات ،حتّی از انتخاب اصل ه مهو تور
است» .زیرا بخا به فرمایش امام «عظمت ملت ایوران را حضودر مور م ر انتخابوات
نشان می هد ».و «حضدر مر م ر انتخابات یکی از همان نمایشهاع عوزم راسوخ و
قدرت و تامی ملت ایران است» .به همیا لی است که اموام خمیخوی فرمد نود:
«تد اهاع مر م ،اص و تعییاکخخدا و تامی گیرندااند و آنها هستخد کوه جریانهوا را
هدایت میکخخد» و «آنچه انقوالب و ایوران را حفوظ کور ا حضودر مور م ر صوحخه
2
است»
ج) خنثی نقشههای دشمنان

باید تدجه انت که اگر گاهی زمزمههای عدم تاثیر حضودر مور م ر انتخابوات ر
سرندنت کشدر مطرح میگر بی نک نقشهای است که همدارا پس از انقوالب از
سدی نمخان ملت ایران مطرح گر یدا اسوت .لوذا ر ایوا جهوت ،رهبوری معظو
انقالب ر بیانی چخیا میفرمایخد (« :نمخان) همیشه سعی کر ااند انتخاباتهواع موا
را ک فروا کخخد تا مر م ارران عرصهع انتخابات را خالی بگذارند ،به صوخدوقهواع
3
رأع اعتخائی نکخخد»
د) انجام تکلیف شرعی

بر اساس نگاا یخی ،انتخابات ،ه حق مر م و ه تکلیفی نرعی مویبانود .ر ایوا
رابطه رهبری معظ انقالب ر بیانی چخیا میفرمایخد« :انتخابات ،فقب یوک پدیوداع
 .1همان.
 .2امام خمیخی ؛ صحیفهی امام؛ ج ،17ص .453

سیاسی نیست .انتخابات ،مظهر حضدر مر م ،مظهر احقواق حوق و مظهور تدانوایی و
اقتدار ملی براع یک کشدر است ...ه حق و ه تکلیوف مور م اسوت کوه بیایخود و
سرندنت کشدرنان را به ست خد نان معی ّا کخخد؛ زیرا که کشدر متعل ّوق بوه مور م
2 1
است .و
راهکارهاي افزایش مشارکت و حضور حد اکثري مردم در انتخابات
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 .6با استفاده از کدام راهتارها میتوان زمینه افزایش مشارکت عمومی و حضنور
حداکثری مردم در انتخابات را فراهم نمود؟
مهمتریا راهکارهوای افوزایش مشوارکت عمودمیو حضودر حود اکثوری مور م ر
انتخابات عبارتخد از:
الف) آگاهیبخشی و بصیرت افزایی؛ آگاهیبخشی و بایرتافزایی ر مر م ،نقوش
مؤثری ر افزایش مشارکت مر می ر انتخابوات ار  .مور م اگور رم صوحیحی از
مدقعیت و جایگاا کشدر انته بانوخد و حساسویت انتخابوات ریاسوت جمهودری و
نقش آن را ر پیشبر اهدان و برنامههای کشدر و ناکوامی نومخان ر سوتیابی بوه
اهدان خدیش بشخاسخد ،به یقیا ر عرصه انتخابات حضدر پر رنگوی پیودا خداهخود
کر  .مر م باید نسبت به ایا واقعیت آگاهی پیدا نمایخد که نظام جمهدری اسالمی که
بر پایه فرهخو ناب اسالمی نک گرفته است ،بوا وجود مشوکالت و ضوعفهوایی
مدیریتی و اخلی و نمخیها و کارنوکخیهوای خوارجی تدانسوته اسوت ر مسویر
پیشرفت گام بر انته و به ستاور های ارزنداای ر عرصههای مختلف ست یابد و
افق رونخی را فرا روی کشدر رونا نمد ا است که ا امه ایا مسیر جز با پشتیبانی و
همراهی مر م امکان پذیر نخداهد بد و انتخاب رییس جمهدر نایسته نقوش مهموی
ر روند حرکت کشدر خداهد انت.
مر م باید بدانخد که حضدر آنان ر صحخه ،خخثیکخخدا بسیاری از تدرئههای نومخان
بد ا و امخیت بیشتری را برای کشودر بوه ارمغوان خداهود آور  .اموروز نواهدی کوه
چگدنه قدرتهای غربی ر برابر ستیابی کشدر ما به فخواوری صول آمیوز هسوتهای بوا
وجد همه اعتموا سوازیها و رعایوت مقوررات آیانوس اتموی ،ایسوتا گی نمود ا و
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کارنکخی میکخخد .رونا است که حضودر پورنودر و حوداکثوری مور م ر عرصوه
انتخابات پیام رونخی برای ایا کشدرها خداهد انت و قدرت برتری را برای کشدر
ما به ارمغان خداهد آور و آنان را ر تخگخا قرار خداهد ا .
مقام معظ رهبری فرمد ند:
گسترش مشارکت و حضدر گستر ا مر م ر انتخابات اهمیت ار  .نودر انتخابواتی
ر کشدر و حضدر مر م پای صخدوقهای رأی میتداند تهدیدهای نمخان را بیاثور
کخد؛ میتداند نما را ناامید کخد؛ میتداند امخیت کشدر را تأمیا کخد .ملت عزیوز موا
ر همه نقاط کشدر ایا را بدانخد؛ حضودر گسوتر ا آنهوا ر پوای صوخدوق رأی ،ر
آیخدا کشدر تأثیر ار ؛ ر امخیت ،ر اسوتقالل ،ر ثوروت ملوی ،ر اقتاوا  ،ر هموه
مسائ مه کشدر تأثیر میگذار .
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1

ب) شناخت و درک اح ا مؤثر بودن مردم از ر ی خویش؛ ربوق اصو نشو
قاندن اساسی ر جمهدری اسالمی ایران امدر کشدر باید به اتکای آرای عمدمی ا ارا
ند از راا انتخاب رئیس جمهدر ،نمایخدگان مجلس ،اعضای ندراها و نظایر ایا هوا
و ...لذا آگاهی و نخاخت مر م از نقش مؤثرنان ر ا ارا کشودر و تعیویا سرندنوت
کشدر میتداند انگیزا نرکت ر آنان را افزایش ا ا و هرگدنه ا عای بیفایودا بود ن
رأی مر م و اتهام نمایشی بد ن و بیاثر بد ن آرای آنها تداند میزان مشارکت مور م را
تضعیف و رو به کاستی ببر  ،برای همیا تدجیه مور م ر خاودص میوزان نقوش و
تأثیری که ر ا ارا آیخدا سیاسی کشدر ارند و ملمدس کر ن ایا نقوش و حوق آنوان
ر تعییا سرندنت سیاسی کشدر میتداند میزان مشارکت را به مراتب افزایش هود.
ج) شفافیت ،صداقت و اطمینان بخشی؛ یکی از عدام افوزایش مشوارکت مر موی،
ایجا فضای نفان و به ور از ابهام ،صا قانه و ارمیخانبخشوی بوه مور م مویبانود.
رقابتهای انتخاباتی ر صدرتی میتدانود بوه حضودر و مشوارکت حوداکثری مور م
بیانجامد که از نفافیت و صداقت الزم برخدر ار باند و از هر گدنوه عودامفریبوی و
نعارز گی پرهیز ند و برای برونرفت از مشکالت ،برنامههوای رونوا ،کواربر ی
ونفان ارائه ا ا ند و مر م ارمیخوان پیودا نمایخود کوه افورا ی کوه پوا ر عرصوه
انتخابات گذار اانود ،عوزم و ارا ا جودی و برناموه رونوخی بورای بررورن نمود ن
مشکالت کشدر و نکدفایی بیشتر آن ارا هستخد .ر صدرتی که چخویا ارمیخوانی از
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سدی نامز ها و جریانهای سیاسی کشدر بورای مور م ایجوا نود  ،نواهد حضودر
حداکثری آنان ر عرصه انتخابات خداهی بد .
د) پرهیز از سیاهنمایی شرایط کشور؛ هر چخد وجود برخوی ازمشوکالت بوهویوژا
مشکالت اقتاا ی ،گرانی ،تدرم و ندسانات قیمتها قاب انکار نیست ،اما نامز هوای
انتخاباتی و ررفداران آنان باید از سیاانمایی و بزرگنمایی مشکالت کشودر و نا یودا
انگانتا اقدامات و عملکر های مثبت پرهیز نمایخد و با ارزیابی مخافانه و مخطقوی از
نرایب کشدر ،برای برررن ندن مشکالت چارا اندیشوی نمود ا و برناموه رونوخی
ارایه هخد .به هر حال ولتهای گذنته ارای نقاط ضوعف و قودتی بود اانود و ر
ارزیابی وضعیت کلی کشدر باید به مجمدعه ایا نقاط تدجوه نود و بورای بررورن
نمد ن نقاط ضعف و کاستیها و تقدیوت نقواط مثبوت راهکارهوایی معرفوی گور .
سیاانمایی وضعیت کشدر ضما ایخکه انگیزا مشارکت را ر مر م کاهش خداهود ا،
انسوته یوا نا انسوته حرکووت ر راسوتای اهودان نوومخان محسودب خداهود نوود.
هن) برنامه و راه حلهای روشن برای برونرفت از مشنتالت؛ از عدامو موؤثر ر
افزایش انگیزا مشارکت ر مر م و نک گیری حضدر حداکثری آنان ،ارایوه برناموه و
راا ح رونا نامز های انتخاباتی برای برونرفت از مشکالت کخدنی کشدر و پرهیز
از کلیگدیی و ابهامگدیی ر ایا زمیخه اسوت .مور م بایود ر برناموههوای نامز هوای
انتخاباتی ،راا ح و برنامههای رونا و ملمدسی را برای بررورن نودن مشوکالت
کخدنی کشدر مشاهدا نمایخد تا انگیزا آنان بورای حضودر ر انتخابوات و بهتور نودن
نرایب کشدر و برررن ندن مشکالت آن افزایش پیدا نماید.
و) حضور سالیق و گرایشهای متنوع با پرهیز از جناح بازیهای سیاسی؛ حضدر
سالیق و گرایش های سیاسی متخد و معتقد به نظوام مدجوب ایجوا نودر و نشواط
فضای انتخاباتی و فضای رقابتی ر کشدر ندا و ایا عاملی برای افوزایش مشوارکت
مر می خداهد بد  .البته ایا تخد نباید به گدنهای باند که به جخواحبوازی سیاسوی و
رقابت های خسوته کخخودا مخجور نود و اعتموا مور م را بوه صوداقت جریانهوا و
گرواهای سیاسی متزلزل نماید و مر م را چارسر رگمی ر تامی گیری نماید.
ز) نقش رسانهها در ایجاد فضای رقابتی مناسب؛ رسانههای عمدمی میتدانخدنقش
مهمی ر ایجا انگیزا و هیجان سوال انتخابواتی ر میوان مور م ایجوا نمایخود و بوا
آنخاسازی مر م با نامز های انتخاباتی ،برنامهها و اهدان آنان و گزیخش نوامز اصول
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وایجا فضای رقابتی عا النه و به ور از جخجال آفریخی ،بستر مخاسبی را برای حضدر
حداکثری مر م فراه نمایخد .ر ایا زمیخه رسانه ملی ،از جایگواا ویوژاای برخودر ار
استو با تدجه به گسترا و پدنش عمدمی ایوا رسوانه و توأثیرگوذاری آن ر میوان
مر م ،ایا رسانه میتداند با برنامهریزی قیق و برگزاری مخاظرات نوفان انتخابواتی،
1
نقش مهمی را ر افزایش انگیزا مشارکت عمدمی ایفا نماید.
احکام انتخابات
احکام شرعی انتخابات طبق فتواهای امام خامنه ای؟دم؟
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 .7آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسالمی ایران شرعاً واجب است؟
پاسخ :نرکت ر انتخابات نظام جمهدری اسالمی بورای افورا واجود نورایب ،یوک
وظیفهی نرعی ،اسالمی و الهی است.
 .8آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسالمی ایران واجب عینی است یا کفایی؟
پاسخ :واجب عیخی است.
 .9شخصی توانایی انجام م ؤولیت را در خود میبیند ،آینا خنود را در معنر
م ؤولیت قرار دادن و ثبتنام در انتخابات بر او واجب است؟
پاسخ :بر کسانی که حقیقتاً خد را ارای نرایب برای خدمتگزاری به نظوام اسوالمی
می انخد ،واجب کفایی است.
 .11آیا پذیر ر ی مردم و التزام به آن برای نامزدهایی کنه در انتخابنات حنائز
اکثریت آرا نشدند الزم است؟ آیا بر سایر نامزدها جایز است که دست به انتقناد
و اعترا در حیطهی قانونی یا غیر قانونی بزنند؟
پاسخ :رعایت قاندن و تمکیا ر برابر آن بر همگان الزم است .اصو اعتوراض از رااِ
قاندنی و با مراعات مقررات و ضدابب ایرا ی ندار .
 .11در ایام انتخابات جهت شناخت کاندیندای مناسنب ،میبای نت ننواقو و
عیوب و امتیازات آنها را در گذشته و حال تفحو کرد تنا فنرد الینق را پیندا
نمود؛ آیا صحبت کردن پشت سر کاندیداها بنرای انتخناب فنرد اصنلح ،جنایز
است؟ مالک چی ت؟

پاسخ :ر امدر مربدط به انتخابات ر حد مشاورا ،انکال ندار .
 .12وظیفهی روحانیون و خواص در قبال شناساندن فرد اصنلح چی نت؟ آینا از
لحاظ شرعی تتلیفی بر عهدهی آنها میباشد؟
پاسخ :همگان بهویژا خداص و علما وظیفه ارند با حداکثر قت افورا اصول را بوا
حجت نرعی نخاسایی کر ا و به مر م معرفی کخخود و مور م را ر انتخواب رسوت
یاری هخد .عدم خالوت خطرنوام اسوت؛ خالوت بودون باویرت و حجوت هو
خطرنام است.
 .13به نظر معظمله معیارهای نامزد اصلح چه مواردی است؟
پاسخ :با وجد نرایب قاندنی ،اه معیارهای اصل

به نرح زیر است:

و تدیا
و وفا اری به انقالب و ایستا گی ر راا آن
و عزم و ارا ا و نفدذناپذیری ر مقاب

نما و افرا ناصال

و ارای برنامه و کفایت الزم
و مرعدب نشدن ر مقاب

نمخان
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و تعهد و خدشنامی

و سا ازیستی و وری خد و بستگان از انرافیگری
و مر می و آنخا به ر مر م ،خدمتگزاری
و اعتقا واقعی به راا امام راح
و تقید به مسائ اخالقی ،نظیر :پرهیز از معاملهگری ،رندا و تدصیهپذیری ،تدجه بوه
مخافع ربقات برخدر ار جامعه
و تثبیت مداضع عزتآفریا ،صحی  ،عاقالنه و حکیمانهی انقالب و نظام
و پرهیز از اسران یا هزیخه از بیتالمال یا امدال نبههنام ر تبلیغات و غیر آن
و پرهیز از ررح امدری که ر اختیار آنها نیست
و نخاخت اولدیتها و فدریتهای نظام و مر م و پر اختا به آنها
 .14اگر اصلح را نشناسیم وظیفه چی ت؟ از طرفی اگر تحقیق کنیم و به شنخو
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اصلح نرسیم میتوانیم در انتخابات شرکت نتنیم؟
پاسخ :ر تشخی فر اصل میتدانید از کسانی که به لحاظ یوا تعهود و باویرت
مدر اعتما ند ،کمک بگیرید و ر هر صدرت نرکت ر انتخابوات نظوام جمهودری
اسالمی برای افرا واجد نرایب ،یک وظیفهی نرعی است.
 .15حتم ر ی دادن سفید و بینام چی ت؟
پاسخ :ر هر صدرت اگر رأی سفید ا ن مدجب تضعیف نظام اسالمی بانود ،حورام
است.
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 .16در دورههای اخیر که ر ی دادن به یک لی ت خاص که از طنر احنزاب و
گروههای سیاسی داده میشود و توسط افراد مشهور و غیر متخصنو تشنویق و
تبلیغ میشود ،آیا ر ی دادن به این لی تها بدون تحقیق در مورد افراد آن جنایز
است؟ و اگر این لی ت یا برخی از افراد آن در انتخابات ر ی آورند و صالحیت
منصب را نداشته باشند ،ما در پیشگاه خدای متعال م ؤول خواهیم بود؟
پاسخ :به فهرست و افرا ی رأی هید که معرفیکخخدگان آنها افرا ی متعهود ،موؤما،
بایر و انقالبی و قاب اعتما بانخد ،مگر آنکه حجت نرعی برخالن انته بانید.
 .17آیا تخریب نامزدها جهت ر ی آوردن فردی که به نظر هواداران اصلح است،
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 .
 .18در صورتی که به شخصی ر ی داده شود و بعداً ایشان آنطور کنه بایند بنه
احتام اسالمی عمل نتند و موجب نارضایتی گردد ،آیا فرد ر یدهنده در محضر
خداوند متعال م ؤول خواهد بود یا خیر؟
پاسخ :اگر بر ربق مدازیا نرعی عم کر ا است ،مسؤول نخداهد بد .
 .19خرید و فرو
پاسخ :جایز نیست.

آراء در انتخابات چه حتمی دارد؟

 .21آیا استفاده از بیتالمال جهت تبلیغات انتخابات اشتال دارد؟

پاسخ :استفا ا از امدال بیتالمال بدون مجدز نرعی و قاندنی جایز نیسوت و مدجوب
1
ضمان است.
شرکت در انتخابات از نگاه مراجع تقلید

 .21دیدگاه مراج تقلید در بارهی شرکت در انتخابات چی ت؟
امام خمینی :

رهبر معظم انقالب؟دم؟:

ر قضاوت ناظران بیا المللی نسبت به هر کشدر ،مسائلی نظیر میزان حضودر مور م
ر انتخابات و چگدنگی روی کار آمدن مسؤوالن و نها هایی نظیر مجلس ،تأثیرگذار
ال ضوروری
است ،بخابرایا نرکت انبدا مر م ر انتخابات مجلس از ایا زاویه نیز کام ً
است.
ممکا است کسی از بخدا خدنش نیاید اما اگر ایران را وسوت ار  ،بایود بوه پوای
صخدوق رأی بیاید ،بخابرایا هرکس به ایران عالقهمخد است و امخیت کشدر ،ح ندن
مشکالت و گر ش صحی نخبگانی را وست ار  ،ر انتخابات نرکت کخود .افورا
مؤما و انقالبی با انگیزا قدی ر انتخابات نرکت خداهخد کر اما اگر کسوی انگیوزا
یخی و انقالبی ندار اما میها عزیز را وست ار الزم است به پوای صوخدوقهوای
3
رأی بیاید.

 .2امام خمیخی ؛ صحیفهی امام؛ ج  ،21ص .421
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وصیت ما به ملت نریف آن است که ر تمام انتخاب ،چه انتخابات رئیس جمهودر
و چه نمایخدگان مجلس ندرای اسالمی و چه انتخابات خبرگان  ...ر صوحخه بانوخد
و انخاصی که انتخاب میکخخد روی ضدابطی باند که اعتبار موینود  ... ،مراجوع و
علمای بزرگ تا ربقه بازاری و کشاورز و کوارگر و کارمخود ،هموه و هموه مسوئدول
سرندنت کشدر و اسالم میبانخد؛ چه ر نس حاضر و چه ر نسو هوای آتیوه؛ و
چه بسا که ر بعض مقارع ،عدم حضدر و مسامحه ،گخاهی باند که ر رأس گخاهان
2
کبیرا است.

111

آیت اهلل جوادی آملی:

نکتهای که هرگز نباید فرامدنمان بشد همان جریان انتخابوات اسوت کوه اننوا ّال
همه ما نرکت کخی برای خد رأی قائلی  ،نظر قائلی و کشدرمان را ،کشدر اه بیت
را ،خدن نهدا را مغتخ بشماری هر کس که بویا خود و بویا خودای خود اصول
ا ی او را ه انتخاب میکخی ه خد مان نرکت کخی ه هر کس از موا
تشخی
مشدرتی خداست بخداهی که ر پای صخدوق رأی نرکت کخخد برای ایخکه ایا یوک
1
قدرت ملی است ،قدرت یخی است ،قدرت اسالمی است که نماز ایی ار .
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی:
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باید با حضدر پرندر خد ر انتخابات ،نومخان را موأیدس کور و ثابوت کور کوه
تحری ها و فشارها بر ما تأثیری ندار  ،ثابت کر ایران کشدری مستق  ،قدی و نتورس
است و نظام جمهدری اسالمی نظامی پایدار است بههمیا لی تعبیر به لزوم میکخی
و میگدیی بر همه الزم است که ر انتخابات نرکت کخخد.
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
مه نظام اسالمی است ،مر م نظام اسالمی را کوه مبتخوی بور قورآن کوری و روایوات
اه بیت است قبدل ارند و به مسوائ سرندنتسوازی مانخود انتخابوات اهمیوت
می هخد .باید ر انتخابات حضدر پرندری انته بانی و تدجوه کخوی کوه نومخان
قس خدر ا ما سرمایهگذاری کر ند و ر کمیا هستخد تا از هر فرصتی علیوه انقوالب
استفا ا کخخد.
آیت اهلل سبحانی:

رای ا ن از الزامات نرعی است و حفظ نظام با نرکت ر انتخابات میسر میند ...
برای ایاکه نما را خدار و سبک کخی  ،همه مر م با آگواهی ر انتخابوات نورکت
کخخد ،ما ه نرکت میکخی .

آیت اهلل علوی گرگانی:

مر م باید خد را جزئی از نظام بدانخد و ر انتخابات نرکت کخخد.
آیت اهلل مظاهری:

انتخابات ،مایه تضمیا جمهدری اسالمی است و از ایوا جهوت نومخان انقوالب و
جمهدری اسالمی همدارا ر صد هستخد تا ایا امتیاز مل ّوی و اسوالمی را ک رنوو و
بیرونق کخخدّ ،اما مل ّت بزرگدار همدارا با حضدر ر صحخه ،آنان را ناامید ساختهاند.
آیت اهلل وحید خراسانی:

به ردرکلی ،تضعیف نظام جمهدری اسالمی ایران حرام است .و هرکواری کوه انجوام
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 .
همه صحخههایی که مر م حضدر ارند ،برای آن است کوه میخداهخود یوا را نگوه
ارند و ر برابر نمخان اسالم صف آرایی کخخد و اجتماعاتی با ایا نکدا و عظمت،
با انگیزاای جز حفظ یا فراه نمیند .
آیت اهلل شبیری زنجانی:

ر جایی که حیات مذهب حق متدقف بر نورکت بانود یوا عودم نورکت مدجوب
1
مفاسد عظی تر ر مجتمع گر  ،نرکت کر ن الزم است.
فهرست منابع
کتب
قرآن کری
 .1خمیخی ،روح ّال؛ صحیفهی امام؛ تهران :مدسسه تخظی و نشر آثار امام خمیخی  ،چاپ
چهارم1386 ،ش.
 .2قاندن اساسی؛ اص .6
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آیت اهلل صافی گلپایگانی:
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پایگاههای اینترنتی
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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