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 رژی 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 ایخکه ر جامعوهی
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
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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 َح ُنل ِرَّنل النَي 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 ایخکه 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
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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 .مهو توریا آنهوا
عبارت است از ایخکه اوالً متکی به آراع ملت باند ...و یگر ایخکه ر مدر ایا افورا
نیز خب مشی سیاسی و اقتاا ع و سایر نئدن اجتماعی و کلیوهی قداعود و مودازیا
3
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 ایخکه تحوت 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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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 رژی سابق نیست .ر رژی سابق نما نمیتدانسوتید و قودرت ندانوتید .اموروز
قدرت ارید براع ایخکه 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 ُمااإب َح ْبلإاَ َ
إالتف َّرقاا؛3و همگی به ریسمان الهی چخو زنیود و از
إجمْعاإو
ا ا ا
ا
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،
َ َ َ ُ ََْ َ ُ َ َ ْ َ
اإوإتوََ َ إ
مدجب زوال قدرت آنان و نکستنوان خداهود نود« :وإالتنواَعااإَتفَو ا
ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ ّ
َص اابرين؛4و نزا (و کشمکش) نکخیود ،توا سسوت نشودید و
ريحكمإواص ابرواإلنإاَ إمعإا
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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َ ّ ْ َّ ُ َ َ ُ
واَ ا َإوإ
« :و اإَ و ا إاَ اعوة إو اإَرل ا

ر خداباوری و بهراگیری از آمدزاهای یخی نک میگیر
ْ ْ
َ
َ
قْن َ
نْن َإو َّ ْ ُ
آن پیوامبر او و از ِ
آن خدا و از ِ
إالي ْع َ ُمانإ؛ 2عزت از ِ
آن مؤمخوان
ناَ
اَ ُمؤ ام
ا
َكنإاَم ا

َ َ َ َ َ َ ُْ ْ ُ ُ َ َُ
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 َُ َف ُو ْ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».
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ُ

َ ّ
َّ
َ ُ
ِ
اسوالمی
الحمودل جمهودری
وؤمنْن».
إاَعوة َإو اإَ َر
ّ
ا
مدفّقیّت انته« :و اإَ ا ا
لواَ إو اإَ م ا
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 عرصوههای مختلوف ،تعییاکخخودا اسوت.
تعییاکخخدای چه تعییاکخخدای امخیّوت ملّوی .اگور مور م ر صوحخه حضودر انوته
بانخد ،کشدر ر امخیّت باقی خداهد ماند .ایخکه نما میبیخید نماهای پُوررو ،وقوی

و گر نکلفت ر مقاب جمهدری اسوالمی از هور عمو سوختی اجتخواب مویکخخود،
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
28

بهخارر حضدر مر م است؛ میترسخد.

1

حضدر و مشارکت باالی مر م ر انتخابات گدناگدن ،نما رضایت آنهوا 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
سدء 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 کشودر 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،
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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
حسرت ایا آزا ی و ایا مر مساالری را که ر ایاجا هست میبرند.
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 )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 ایخکه مر م ایران مسلماناند ،نرکت ر انتخابات را تکلیف الهوی
می انخد و به ستدرها و آمدزاهوای یخوی پایبخود هسوتخد و ایوا 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 نظوام موا 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

علل و آثار مشارکت حداکثری در انتخابات از نگاه امامین انقالب

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 نظر ار  :نخست ایخکه مر م با حضدر
حداکثری ر انتخابات ،مسؤوالن را انتخاب و سپس از آنها حمایت کخخد تا بتدانخد ر
مدیریت و ا ارای کشدر خدب ظاهر ندند؛ یعخی از یک مخظر میتدان گفت ،هموهی
مالمها و معیارهایی کوه بورای انتخواب کوارگزاران نظوام اسوالمی مشوخ نودا،
معطدن به کارآمدی است؛ وگرنه ذات مسئدلیت ر نظام اسالمی برای فر مسوؤول،
جایگاا و نأن خاصی به همراا ندار و آنچه اهمیت ار  ،انجام وظیفه 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 اسوت .مقوام معظو
رهبری؟دم؟ فرمد « :امروز تبلیاات 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 بویا خداهود رفوت .ایخکوه 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 انتخواب 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
و کارآمد بانخد.

1

علل و آثار مشارکت حداکثری در انتخابات از نگاه امامین انقالب

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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