
 

 

 وظایف و اخالق انتخاباتی مردم

*رضاانصاریعلیاالسالموالمسلمینحجت
 

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

ردر میانگیا هر سواله نواهد یوک مخد، بهبخشیدن به آن،  ر ایران عزت جهت عیخیت
انتخابات برگزار ندا  ر کشدر ما، از نظور ایخکه  افتخارآمیزتر .انتخابات مر می هستی 
دازیا اخالقووی،  ر مقایسووه بووا بسوویاری از کشوودرهای مشووابه، رعایووت اخووالق و موو

هوای تریا سابقه را برجای گذانته است؛ اما نباید فرامدش کر  که بداخالقی رخشان
گورا و نیوز بوا ی اسالمی ارزنوی و فضویلتی جامعهانتخاباتی، هرچخد اندم، زیبخدا
گیوری و رکوان تاومی ی اسدیی ندار ؛ نظامی کوه هموهاهدان بلخد نظام اسالمی ه 

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

َمْعإ َْ وا كاَ إَوإَأَمُرواإبا
الَ إَوإآَتُااإاَةَّ إَأقاُمااإاَصَّ يإاْْلَْرضا َا ْمإ َُ ّنا

َيَنإلْنإَمكَّ ََّ إا إَوإَنَهوْااإَعونا ُروفا
َبُةإاُْلُموار إعاقا ّ  ا َا إَوإ ُمْنَكرا

َْ قودرت آنهوا  ا بوهیه هور گواا  ر زموکوسوانی کهموان   1؛ا
ر کو هخود، امور بوه معورون و نهوی از مخ ات مویک ارند، ز  ، نماز را برپا مییدیبخش
 .ارها از آن خداستکی ان همهیخخد و پاک می

، ی، اقتاوا یهوای اجتمواعی حودزا ر همهها  ارزش ییبر ایا اساس باید برای برپا
از  یی ابعوا  )نهو ر هموهها  )امر به معرون( و مقابله با ضدارزش یو فرهخگ یاسیس

                                                           

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

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

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

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

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

 مان یافته است:زیر سا

 الف( اخالق انتخاباتی 
 ( شرکت در انتخابات 1

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

قی مور م نورکت  ر ی اخالاولیا وظیفهایخکه  کخخد و حال نکخی ،  یگران نرکت می
ی انتخابات است؛ زیرا هر انسانی وظیفوه  ار   ر تعیویا سرندنوت خود  و جامعوه

های ایجا  تاییر، نورکت  یکی از راا .خدیش نقش  انته باند و  ر بهبد  آن بکدند
م» ر انتخابات است:  وها أْنُفسا ُرواإماإبا

ِّْ ىإُيَغ َقْاٍمإَحتَّ ُرإماإبا
ِّْ إاَّ َ إالُيَغ خداونود سرندنوت  1؛لنَّ
که آنان آنچه را  ر خد نوان اسوت، تاییور   هد، مگر آن هیچ قدم و ملتی را تاییر نمی

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

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

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

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

هو  حوق و هو  تکلیوف مور م اسوت کوه بیایخود و سرندنوت  . ...احقاق حق است

                                                           

 .11. رعد: 1
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   1«.کشدرنان را به  ست خد  تعییا کخخد
توری   یگر اهمیوت بیشامروزا نرکت  ر انتخابات از هر زمانی ایخکه  تر از همه مه 

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

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

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

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

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

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

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

زنخد؛  ر حوالی کوه رسودل  احترامی و تهمت می بیآنها  نامز ها به رقیبان و ررفداران
 فرمد :  خدا

َه  َِ قاَرُه اللُه َعَََّوَجَل َعَلی َتنل  ِرنْن نناَر َحَ نی َرْن 
َ
ْو قاَ  فیِه را َلْیَس فیِه م

َ
ْو ُرْؤِرَیة  م

َ
َت ُرْؤِریا  م

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

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

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

                                                           

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

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

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

 ( پرهیز از تفرقه 3

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

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

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

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

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

ْ
م َُ  «.ی اندیشه استالن، نابد کخخدااخت 3؛ال

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

فر ا ممکا است انتخابات پیش بیاید؛ خب،  ر مدقع انتخابوات البتوه  .اختالن نروید

راع خد توان  نبال ایا نروید که به هداع نفسوانی خد توان بو .ها خداهد ند صحبت

اع واقع بشد   ر ایران،  نبال ایا نبانید که به نفوع  خداهد یک قضیه می . رست کخید

انبیوا و اولیوا و  .ایوا مبودأ اخوتالن اسوت .آن یکی بگدید به نفع ما باند .ما باند

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

                                                           

 .13، ص12؛ جامامی صحیفه؛ . امام خمیخی1

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

 .228، ص20؛ جی امامصحیفه؛ خمیخی. امام 4
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 ( انتخاب نامزد اصلح 4
ل ، خداست انسان است؛ زیرا انسان همیشه رالب کمال مطلودب ی انتخاب اصگزیخه

 .هاستتریاخدیش است و حک  عق  نیز، به گزیخش نایسته
هوای افورا ، بهتوریا و بخابرایا بور آحوا  افورا  الزم اسوت، ضوما بررسوی ویژگوی

تریا ایشان را برای تادی امدر و کارگزاری نظام اسالمی انتخاب کخخد؛ زیورا  نایسته
مقوام  .واگذاری مدیریت کالن کشدر به چخیا افرا ی، از اهمیت ویژا برخدر ار است

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

تریا و موؤثرتریا مودیریت  است؛ یعخی مه  ی مهمی ریاست جمهدری، خیلی مسئله
جمهودر  گدیخود رئیس موی ها  بعضویحواالایخکوه  .کشدر، ریاسوت جمهودری اسوت

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

خوالن واقوع ها  ی ایا همه وند   می وکخار ز اگاهی گدنهها  است که از ایا حرن
ارالعی و یا خدای نکور ا  ند ، یا از روی بی می یتی گفتهمسؤول ز روی بیاست؛ یا ا
جمهوودر]ی[ یکووی از  رئیس .ایووا جوودری نیسووت .ای  ر کووار اسووت  ورزی  غوورض
ی مراکوز مودیریّتی  تقریبواً هموه . ...ها است تریا  ستگاا  یتمسؤولتریا و پُر  پُرمشاله

 1.جمهدر است کشدر  ر اختیار رئیس
هوایی بانود جمهدر انتخاب کر  که  ارای ویژگیعخدان رئیسکسی را به بخابرایا باید

 انارا نمد : ها  به برخی ازآن 1400 ر آغاز سال  ؟دم؟که مقام معظ  رهبری
رسود هور کسوی کوه بوه  نبوال سوعا ت کشودر اسوت، یوک چخویا  موی به نظور ...

 .اّوالً باکفایت باند و  ارای مودیریّت و کفایوت مودیریتی .خداهد می جمهدری رئیس
ایمان کشودر را،  آ م بی .ند  به او اعتما  کر ایمان بد ، نمی اگر بی .ثانیاً باایمان باند

بعود،  .فرونود؛ پوس بایود باایموان بانود موی مخافع کشودر را، مور م را یوک وقتوی
خادصیاتی اسوت کوه بایود  ر  تریا ایا، یکی از مه  .خداا باند و ضّدفسا  عدالت
 2.جمهدر وجد   انته باند رئیس

 اگر انسان اصل  بر مسخد قدرت قرار نگیر ، مدجب گمراهوی و فسوا  مور مبخابرایا 
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آید؛ چخانچه حضرت  می به حسابها  تریا عام  زوال  ولتند  و ایا امر، بزرگ می
گاا که لئیمان حاک  گر نود، صواحبان آن 1؛اأْلَفاِضنُل   َهَلَك   اأْلَراِذُ    إذا َرَلَك »فرمد :  علی

 .گر ند می فضیلت هالم
از ایا رو الزم است مر م با برخی خادصیات نامز  اصل  آنخا ندند، تا  ر انتخاب 

 فرمد :  ؟دم؟ی انقالبرهبر فرزانه .اصل  مشک  ایجا  نشد 

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

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

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

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

 :  عبارتخد ازآنها  برخی ازها باند. رئیس جمهدر نیز باید واجد آن ویژگی

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

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

ُ
ِصْیفاِن ِرْن م

َر ي
ُ
ْت م َْ ْا َفَس َر ي َو إذا َفَس

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

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

َصالِح اْلنُوي»نیز فرمد :  حضرت علی ِِ ِعَیُة ِإّي  َُ پوس کوار رعیوت  4؛... َفَلْیَسْت َتْصُلُح ال
 «  .کاری حکمرانانیابد، مگر به نایستگی و  رست سامان نمی

                                                           

 .134؛ ص  و المداعظکدن الحیع؛ واسطی . علی با محمد لیثی1

 .50ص العقدل؛تحف؛  ابا نعبه حرانیحسا با علی . 3

 .353، ص8؛ جافیکالکلیخی؛  محمد با یعقدب. 4
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تدانخد بوه اصوالح جامعوه بپر ازنود کوه خود   نی میمسؤوالاست  اورلبان و ربیعی 
ُه »مالک انتر را به رعایت تقدا سوفارش نمود :  تقدامدار بانخد؛ از ایا رو علی َُ َرن

َ
م

َ ْقَوى اللِه َو اََّاِر  ِه   طاَعِ ِه َواُتباِع ِِ ِِ  َُ َر
َ
ه  في  را م ِِ    1«.ِْ ا

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

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

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

که بتدان  حقی را برپوا  ارم، یوا جلودع ا است؛ مگر آنارزنمخدتر از حکدمت بر نم
   2«.بارلی را بگیرم

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

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

ئاَسنَة ِلَیْفِسنِه   َطَلَب   َرْن »فرمد :  امام رضا .بر انته است ُُ ئاَسنَة يَتْصنُلُح   َفننَن   َهَلنَك   ال ُُ إّي   ال
ْهِلهنا ریاست جز برای کسانی  .هالم ندا است هر کس برای خد  ریاست بطلبد، 3؛أِلَ

های ریاسوت بر همیا اساس است که انسان« .که صالحیت آن را  ارند، مجاز نیست
فرمود :  امام صوا ق .رلب و محب قدرت، مدر  لعا اولیای  یا قرار گرفته است

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

رلبی کخد، ملعدن است کسی که بر آن همت گمار  و ملعدن است کسوی کوه ریاست
 «.به فکر آن باند

                                                           

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

  .103. همان، ص2

 .154، ص70 ؛ جبحاراالندارمجلسی؛ محمدباقر . 3

 .298، ص2 ؛ جیافکالکلیخی؛ محمد با یعقدب . 4
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 زیستی ساده .2
های  انا به زندگی ناپایدار  نیاست که  ی انسانزیستی، نگاا مخطقی و خر گرایانه سا ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حکدمتی هستی  و ه  روحانی[ باید بیشتر مداظب بانی ؛  یگوران  مسؤول]که ه   ما

                                                           

 .237، ص11ج؛ نرح نهج البالغه؛  دیالحد یأب هبةاّل  اباد با یعبد الحم. 1

 .422، ص21 ؛ جی امامصحیفه؛ . امام خمیخی2
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ه  باید مداظب بانخد، نما ه  که  انشجدیید، یا استا ید، باید مداظب بانوید، نوما 
ه  که رئیسید، باید مداظب بانید؛ همه بایود مداظوب بانوخد کوه بوه  ام تکلّفوات و 

 1.غرق نشدندها  و ایا گریتعیّخات زندگی نیفتخد و  ر انرافی

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

تدان ایا آرموان را  می ای با هدیت و ماهیت انقالب اسالمی  رآمیخته است کهگدنه به
یعخوی  ر صودرت  .صفت ذات انقالب و جزو مفاهی  ُمقّدم ماهیوت آن قلمودا  کور 
هودیتی خودش بویکخارگذانتا استکبارستیزی، انقالب اسالمی بودون تر یود  سوت

معمار کبیر انقالب امام خمیخی سیاست اصولی انقوالب را حودل محودر  .خداهد ند
های استکبار جهانی  ر نرق و غورب و گسسوت ناپذیر با کاندنتقاب  و مخازعه آنتی

  ]توا[ یگود ا روز بوزرگ موییام و  ر ا بارها گفتهما »نمد :  کام  از آنان تعریف می
رانوه یناپذهاع نرق و غورب، مبوارزات آنوتیبه تمام ابرقدرتها  یقطع تمام وابستگ

   2«.ا ا امه  ار یبرکه مستیملت ما عل
مخدانه و حسخه با کشودرها تر ید یکی از اصدل مه  جمهدری اسالمی روابب عزتبی

پیروی کخد، ایران اسالمی از آن استقبال موی کخود،  است و هر کشدری که از ایا اص 
 ار نمایود و خدنوهرا اما اگر کشدری مانخد آمریکا استقالل و عزت و اقتدار کشدر ما 

قاد سلطه برکشدر ما  انته باند، ایران مقتودر  ر برابور ایوا سیاسوت خاومانه و 
خاررخادصیات ایوا برایا اساس مبارزا با آمریکا به  .نماید می انگیزا ظالمانه مقابله

 به ایا صفات انارا نمد ا است:  ؟دم؟کشدر است، چخانکه رهبرمعظ  انقالب
ما بوا هویچ ...آنچه ما با آن مخالفی  عبارت است از حاکمیّت ظل  و رایان و استکبار؛ 

ملّتی به عخدان ملّت مخالفتی نداری ؛ با هویچ نوژا ی، بوا هویچ ملّتوی؛ موا بوا اسوتکبار 
اموروز  .هوای انسوانی و الهوی مخوالفی مخالفی ، با رایان علیه ارزشمخالفی ، با ظل  

 3. ...آمریکا مظهر ایخها است؛ مظهر ظل  است، مظهر استکبار است
از سدی  یگر انتا روحیوه استکبارسوتیزی ریشوه  ر عموق تعوالی  اسوالمی  ار  و 

 انخود، مدظوف بوه  می تمامی کسانی که خد  را پیرو راا قرآن و مکتب اه  بیوت
                                                           

 .148، ص 12 ؛ جفه امامیصح؛ . امام خمیخی2
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 ر برخی کشدرها حاکمان بورای ا اموق قودرت و ریاسوت  .ستیز با مستکبران هستخد
خد ، حاضرند ماال  و مخافع کشدر و ملّت خد  را نابد  کخخد و با پشوتیبانی کوافران 

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

پوذیری قورآن هرگدنوه سولطه .بر گی آنان  ر مقاب  آمریکا و اروپا کاماًل واض  بود 
نَْنإَلوبْال»نماید:  می مسمانان را نهی ُموْؤما

َْ ريَنإَعَ ىإا َا ْ كا َا ُ إ
ْنإَيْجَعَلإاَ َّ ََ خودا توا ابود  1؛َوإ

 «  .تریا تسلطی بر مدمخان  انته بانخد افران ک اجازا ندا ا است که ک
اما ایران اسالمی با تمام قدرت  ر برابر روحیه استکباری امریکا ایستا  و ایا سیاست 

به کدری چش  آنهوایی »فرمد :  ؟دم؟نتایج مثبتی  انته است: چخانچه رهبرمعظ  انقالب
موان  ارتر نودی ، تدانایی  خداستخد جمهدری اسالمی را از بیا ببرند، موا ریشوه می که

   2«بیشتر ند، قدرتمان بیشتر ند، پیشرفت بیشتری کر ی ؛ به کدری چش   نما
فرزانه انقوالب و  تر ید ایا مدفقیت نانی از روحیه و رویکر  استکبارستیزی رهبربی

   پشتدانه مر م از ایا رویکر  خر مخدانه وهدنمخدانه است:
 م انقالبی ما و مر م مؤما ما هستخد کوه  ر مقابو  های ما، مر کّ  ملّت ایرانخد، جدان

و هر ملّتی و هر کشودری کوه مور مش یکپارچوه،  .اند های استکبار ایستا ا زورگدیی
تدانود بوه ایخهوا جهت، یکدل،  ر مقاب   نما بِایستخد،  نما هیچ تعّرضی نموی یک

  3. ...تداند بکخدبکخد، هیچ غلطی نمی
های انقالب اسالمی است که هرگز محودو   تریا ناخاه استکبارستیزی یکی ازمه  

به زمان خاصی نبد ا و نیست وایا امر از پشوتدانه عقو  و نور  برخودر  ار اسوت، 
 چخانچه رهبر فرزانه فرمد : 

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

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

                                                           

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

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

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

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

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

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

مخدانه جمهدری اسالمی را سکانداری کخید که عوزت عزت ستیزی را حفظ و استکبار
قَْنإالَيْعَ ُمان:»از آن خدا است  َا ُمنا

َْ إا نَّ نَْنإَوَكا ْ ُمْؤما َا إَوإ َرُلاَا ا َا ُ إَوإ
ةَّ عا
َْ إا ّ  ا َا عوزت از آِن  3؛ َوإ

  «. انخد ا مخافقان نمیکاز آِن مؤمخان است، ل امبر او ویخدا و از آِن پ

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

ی آنان است، برای مدتی  ر انتخابات، مر م حق حاکمیت را که مربدط به همه .است
انتقال یافته آنها  حقدق به ولت و مجلس که ایا  .کخخد می به افرا  مختخب خد  مختق 

پر ازند؛ پس  ر حقیقت  می صدرت اقتداری مشرو  به وضع و اجرای قاندناست، به
گیوری  مودت معیخوی تاومی آنهوا  جایگزیخخد تا بهمر م با رأی خد ، کسانی را برمی

مه   ر ایا قضیه، ایا است که الزم است  اورلبان  ر ارتبواط  ائو  بوا  ینکته .کخخد
هوای کوالن کشودر، نظور مور م را بدانخود و گیوریانخد، تا بتدانخد  ر تاومی مر م ب

تکلیوف خود   مشکالت آنان را مخعکس سازند؛  ر غیر ایا صدرت،  ولت و نمایخدا
 .را به خدبی انجام ندا ا است

                                                           

 .385، ص 8 ج؛ فه امامیصح؛ . امام خمیخی2
 .16330، ص24 ج ر نمدنه؛یتفس)ر. م: ناصر مکارم نیرازی؛  8. مخافقدن: 3
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ی مسوؤولاگور  .بد ن آنان است های مه  نامز ها، مر می بر ایا اساس یکی از ویژگی
یت خود  مدفوق مسوؤولتر یود  ر ایفوای  ن خد  را از  ست  ا ، بیبد  پایگاا مر می

ی ن خود  را تافتوهمسوؤوالآیود کوه  پایگاا مر می  ر صدرتی بوه وجود  می .نیست
جدابافته تلقی نکخخد و از مر م و  ر میان آنان بانخد؛ زیرا اگور مشوکالت مور م را از 

 مخطقی برای رفوع مشوکالتهای معقدل و  تدانخد سیاست زبان آنان نشدند، چگدنه می
هوای خود  بپر ازنود و از  های  ربسته به فعالیت اتخاذ کخخد  مسؤالنی که  ر اتاقآنها 

ها انتظار بکشخد که مدفق بوه  های مر م فاصله گرفته و مر م مدت ها و خداسته  یدگاا
بوه مالوک انوتر  حضورت علوی .گاا مدفوق نخداهخود بود   یدار آنان ندند، هیچ

مخودان اختاواص  ا، بوا آنوان  ر  بخشی از اوقات خد  را بوه حاجت ...»فرماید:  می
مجمع عمدمی بخشیا، برای خداوندی کوه تود را آفریودا خضود  کوا و سوپاهیان و 

   1«.بدون پروا و هراس با تد صحبت کخخدآنها  پاسداران را از جمع آنان  ور گر ان تا
بوه مالوک  حضرت علوی .بانخدن باید با مر م مهربان مسؤوالایخکه  تر از همه مه 
مهربانی با مر م را پدنوش  ل خودیش قورار  ا و بوا هموه،  وسوت و »انتر فرمد : 
مبا ا، چدنان حیدان نکارع بانی که خدر ن آنان را غخیمت  انی! زیورا  .مهربان باش

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

 فرمد :  امام راح 

ه  صالح خود  ایخکه   ر هر صدرت ما عرض  به آقایان ایا است که تدّجه کخید به
نماست و ه  صالح کشدر نماست و ه  صالح ملوت اسوت کوه نوما بوا مور م 

 ر  .انود هستخد کوه آموداآنها  هاع ها  وست مر م احساس کخخد که ایا . وست بانید
مور م موا  . اریودهر کدام  ر هرجا که هستید، مر م را همراا خد  نگوه ...هر صدرت
   3.ناید نظیر ملت ایران  ر هیچ جا نباند .اند واقعاً خدب

 داری امانت .5
ی وجود ی آن بورای اجورای اسوت و فلسوفه حکدمت از  یدگاا اسالم، امانت الهی

                                                           

 .142؛ صالعقدلتحفنعبه حرانی؛ اباحسا با علی . 1

 . 427ص؛ نرح نهج البالغه؛  دیالحد ید با هبةاّل  ابا أبیعبد الحم. 2
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 فرمد :  یحضرت عل .است ...قدانیا الهی، برقراری عدالت، احقاق حق و
َنهُ   َتْعَلُم   الَلُهَم إَنَك 

َ
ُكِن   َلْم   م ُفُضنوِ   َء ِرنْن  ْاَن ِرّیا ُریاَفَسة  في ُسْلطاَن َو َي اْلِ ماَس َشنيْ  اَلَي  ََ

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

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

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

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

  َلنَك   َلنْیَس   َعَمَلنَك   َو إَن » ندیسود: یاع به عام  آذربایجان مو چخیا آن حضرت  ر نامه ه 
راَنة

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

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

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

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

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

وا إَلی ُُ ِ  َصالِتِهْم   يَتْیُظ َُ َّْ وا   َْ ُُ الَلْینِلْ اْنُظن ِِ وِف َو َطْیَطَینِ ِهْم  ُُ ِ  اْلَحنُِّ َو اْلَمْعن َُ َّْ َْ َو َصْوِرِهْم َو 
داِء اأْلَراَنة

َ
َِث َو م ِْ ِق اْلَح ْْ آنهوا  یبرای امتحان مر م، نگاا به زیا ی نماز و روزا 4؛إَلی ِص

 ر عبوا ات نوبانه نکخیود، آنها  به مر م و سروصدایآنها  ر نو کثرت حج و نیکی ک
 .نان کخید اریگدیی و امانتنگاا به راست

ی پیوامبران  ر مسوائ  ی  عودت هموه، صداقت سرلدحهی امام صا قبه فرمد ا
ْبَعنِث » اری بود ا اسوت: گدیی و امانتمعانرتی و اخالقی، راست ََ إَن اللنَه َعَََّوَجنَل َلنم 

                                                           

 .189. پیشیا؛ ص1

 .366ص. همان؛ 2

 .133، ص5؛ جالکافیکلیخی؛ محمد با یعقدب . 3
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 ُِ ُُ و الفاِج ِق الحَِْث َو مداِء األراَنِة إَلی الَب ْْ ص ِِ امبرع را یوچ پیخداع عزوجو  هو 1؛األنبیاِء إّي 
 «.ارکا بدیار کدیکی و برگر اندن امانت به نیگدنفرستا ، مگر با راست

 ی سعدی:به گفته 

 طاعت آن نیست که بر خاک نهی  ییایان   
 

 

 2تصدق ییش آر که اخالص به ییاان  نیسی  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

بور  و ُخلوف وعودا،  نگری، رونخایی حوق را می کخد و زیا ا ارزش می احسان را بی
   3.ند  مدجب خش  خدا و مر م می

متأسفانه بعضوی نامز هوای ریاسوت جمهودری، بورای تقدیوت مداضوع خودیش از 

                                                           

 .104، ص2. پیشیا؛ ج1

  .113، ص17ج؛ نرح نهج البالغه؛  دیالحد ید با هبةاّل  ابا أبیعبد الحم. 3
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گدنوه  کخخود و ایا های کشودری، تبیویا نا رسوتی می ی اجتماعی و ظرفیتها واقعیت
کخخود  کخخد و ه  مطالباتی را  ر مر م ایجا  می ن فعلی را مته  میمسؤوالاست که ه  

کفوایتی و  روا  های آیخدا را نیز، به بی آید و  ولت های تدخالی از آب  رمی که وعدا
ااإماإالَتْفَعُ انَكُبَرإ»فرماید:  قرآن می .کخد مته  می إَأْنإَتُقاَُ ْنَدإاَ  ا نوز  خودا بسویار  1؛ َمْقتًاإعا

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

َن »فرماید:  می امام صا ق َْ ََ   َو يَتِع خا
َ
ْا  َلْیَس   م ََ   فني  َوْع ِْ ن هُ   ََ ُُ هرگوز بوه بورا رت  2؛ َوفنا

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

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

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

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

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

ما امیدوارم انخاصی که کاندیدا ندند براع ریاست جمهدرع، نما تدجوه کخیود و 

، سدابِق خدب، پیدسته به هویچ ررفوی، نوه نورقی کسی که از همه متعهدتر به اسالم

ز ا باند، مسلمان باند، پیرو احکوام  ز ا باند، نه نرق باند، نه غربی باند، نه غرب

   4.اسالم را انتخاب کخید

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

                                                           

 .3. صف: 1

 .367ل؛ صالعقدتحفنعبه حرانی؛ اباحسا با علی . 2

 .485، ص11؛ جامامی صحیفه؛ . امام خمیخی4
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ُي »فرماید:  می
ْ
ُجِل   َرم َُ  «  .ی اوستشهیاند زان عق  فر ، یم 1؛ َعْقِلِه   ریَّاُن   ال

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

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

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

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

 ند : انارا میآنها 

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

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

َ
َُ م َحُقن َُ ْن 

َ
ُُ م نِن ََدَم ِرنَن الَِّن ِْ َحْسنُب ا

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

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

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

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

ی انتخابوات اعتقوا  ندانوته ندن  ر انتخابات گر   و گروا مقاب  به فر  برنودا برندا
در را ی امدر کشاند که ایا فر  سکان ا ارا اکثریت پذیرفتهایخکه  بانخد؛ اما با تدجه به

                                                           

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

  .122ص ؛ ی وّراممجمدعهفراس؛ ورام با ابیمسعد  با عیسی . 3
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هوای سیاسوی و ررفوداران  یگور نامز هوا، بوا  هوا و جخاح  ر  ست گیر ، سایر گروا
پذیرش ایا انتخابات و فر  برندا از فر ای هموان روز، همچودن گذنوته بوه کوار و 

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

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

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

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

ای برقورار  تدانخد، به او کموک کخخود؛ ]البتّوه[ حقودق  وجانبوه می جا کهبدانخد و تا آن
 2.است
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