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*

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 ایخکه انتخابات برگزار ندا ر کشدر ما ،از نظور
رعایووت اخووالق و مودازیا 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:
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إعاق َبةإاْل ُموار؛ 1هموان کسوانی کوه هور گواا ر زمویا بوه آنهوا قودرت
اَمنك ارإو اإَ ا ا

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 تبلیای.
 .1حج.41 :

مخکر) و تدجه به نیازهای جامعه (ایتاء زکات) گام بر انت .بدیا ترتیوب ،مه توریا
رسالت اخالقی انتخابات ،تحقق کام ایا ندید قرآنی است .به همیا لیو  ،از آغواز
تا پایان تبلیاات 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
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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 ایخکه 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 تاییر ،نورکت
ُْ
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وهم؛ 1خداونود سرندنوت
ىإيغ ِّْ ُر
إماإبقا ٍمإحت
واإماإبأنف اس ا
ا
ر انتخابات است« :لنإاَ إاليغْر ا
هیچ قدم و ملتی را تاییر نمی هد ،مگر آنکه آنان آنچه را ر خد نوان اسوت ،تاییور
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 حوالی کوه رسودل
خدا فرمد :
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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
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کشدرنان را به ست خد تعییا کخخد».
از همه مه تر ایخکه 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 تبلیاات 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
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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 َالُمي؛ 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
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
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 )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 بور آحوا افورا الزم اسوت ،ضوما بررسوی ویژگویهوای افورا  ،بهتوریا و
نایستهتریا ایشان را برای تادی امدر و کارگزاری نظام اسالمی انتخاب کخخد؛ 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 ،ریاسوت جمهودری اسوت .ایخکوه 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
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اختیاراتی ندار  ،رئیسجمهودر تودارکاتچی اسوت ،رئیسجمهودر واز ا رصود یوا

پُرمشالهتریا 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.

بخابرایا اگر انسان اصل بر مسخد قدرت قرار نگیر  ،مدجب گمراهوی و فسوا مور م
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میند و ایا امر ،بزرگتریا عام زوال ولتها به حساب میآید؛ چخانچه حضرت
ََ َ ْ َ ُ ََ َ ْ َ
ُ
فاضنل؛ 1آنگاا که لئیمان حاک گر نود ،صواحبان
األ
راذ هلك
علی فرمد « :إذا رلك األ ِ
ِ
فضیلت 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 ایخکه ایخان با جان ،مال و آبروی مور م ارتبواط ارنود و
ُ
َ
ْ
فان ِر ْن م َر ي إذا َصنلحا
نقش بخیا ی ر اصالح و
فسا جامعه .پیامبر اکرم فرمد ِ « :صی ِ
َ َ َ َ َ ْ ُ
ُ
َ
َ
َصل َح ْت م َر ي َو إذا فسْا فسْت مر ي؛ 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
ِ َ ْق َوى الله َو اََّار َ
طاع ِ ِه َو ُاتباع را م َر َُ ِِ ِه في ِْ ِاِه».
ِ
ِ
ِ
ِ
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
ََ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ّ
َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ
ئاسنة يت ْصنل ُح إي
ئاسنة ِل َیف ِس ِنه هلنك فننن الُ
بر انته است .امام رضا فرمد « :رن طلب 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 َنْث ِِ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 .اموروزا 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 ایخکه سا ازیستی مسؤوالن آیخودای 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 اتخواذ 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 رایان 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 رایان 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 کشدر ما را 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
َ
َ
كاَرينإع ىإاَموؤ امنْنإلوبْال؛ خودا توا ابود
مسمانان را نهی مینماید« :وإَنإيجعلإاَ اإَ ا
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

 .1نساء.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
ْ ْ
َ
َ
َ ّ ْ َّ ُ َ َ ُ
قْن َ
نْن َإو َّ ْ ُ
إالي ْع َ ُمان؛ 3عوزت از ِ
آن
ناَ
اَ ا َإو اإَ ُمؤ ام
از آن خدا است «:و اإَ ا إاَ اعة إو اإَرل ا
ا
َكنإاَم ا
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 حقدق به آنها انتقال یافته
است ،بهصدرت اقتداری مشرو به وضع و اجرای قاندن میپر ازند؛ پس ر حقیقت
مر م با رأی خد  ،کسانی را برمیگزیخخد تا بهجای آنهوا مودت معیخوی تاومی گیوری
کخخد .نکتهی مه ر ایا قضیه ،ایا است که الزم است اورلبان ر ارتبواط ائو بوا
مر م بانخد ،تا بتدانخد ر تاومی گیوریهوای کوالن کشودر ،نظور مور م را بدانخود و
مشکالت آنان را مخعکس سازند؛ ر غیر ایا صدرت ،ولت و نمایخدا تکلیوف خود
را به خدبی انجام ندا ا است.
 .2امام خمیخی ؛ صحیفه امام؛ ج ،8ص .385
 .3مخافقدن( 8 :ر .م :ناصر مکارم نیرازی؛ تفسیر نمدنه؛ ج ،24ص.16330
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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 فعالیتهوای 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 ایخکه مسؤوالن باید با مر م مهربان بانخد .حضرت علوی 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 کخید به ایخکه ه صالح خود
ر هر صدرت ما عرض به آقایان ایا است که ّ
نماست و ه صالح کشدر نماست و ه صالح ملوت اسوت کوه نوما بوا مور م
وست بانید .مر م احساس کخخد که ایاها وستهاع آنها هستخد کوه 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.

3

 .5امانتداری

حکدمت از یدگاا اسالم ،امانت الهی اسوت و فلسوفهی وجود ی آن بورای اجورای
 .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

قدانیا الهی ،برقراری عدالت ،احقاق حق و ...است .حضرت علی

فرمد :
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ْال ُحطام َولك ْن ل َیُ َد ْال َمعال َم ر ْن دَیك َو نظه َنُ اإص َ
نالح فني ِنالدَ ف َینَ َر َن ال َمظل ُ
ورنون ِ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 تاییر کر خداستی ) آثار یا تود را (کوه تاییور 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

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 مویندیسود« :و إن عملنك لنیس لنك
ُ
ُُ َ َ َ
رانة؛ 2مبا ا بپخدارع حکدمتی که بوه تود سوپر ا نودا ،نوکاری
ِِط ْع َم َة َو ِلك َی ُه في عی ِقك م

 .6صداقت

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

فرمد :
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داء األرانة؛ 4برای امتحان مر م ،نگاا به زیا ی نماز و روزای آنهوا
َث و م ِ
إلی ِصْ ِق الح ِْ ِ
و کثرت حج و نیکی کر ن آنها به مر م و سروصدای آنها ر عبوا ات نوبانه نکخیود،

نگاا به راستگدیی و امانت ارینان کخید.

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

َ

َ
ْ
َ
َُ
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،
مدجب خش خدا و مر م میند .

3

متأسفانه بعضوی نامز هوای ریاسوت جمهودری ،بورای تقدیوت مداضوع خودیش از
 .1پیشیا؛ ج ،2ص.104
هبةال ابا أبی الحدید؛ نرح نهج البالغه؛ ج ،17ص.113
 .3عبد الحمید با
ّ

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.

4

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
 .1صف.3 :
 .2حسا با علی ابانعبه حرانی؛ تحفالعقدل؛ ص.367
 .4امام خمیخی ؛ صحیفهی امام؛ ج ،11ص.485

وظایف و اخالق انتخاباتی مردم

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
َْ
َ َُ َ ْ ً ْ
َ َُ ُ
اإماإالتف َع ُ ان؛ 1نوز خودا بسویار
إعن َدإاَ ا إأ ْنإتقاَا
مته میکخد .قرآن میفرماید« :كبرإمقتا ا
مدجب خش است ،سخخی بگدیید که به آن عم نمیکخید».
َ
َ
َ َ
ُ
َ َ
يت ِع َْ َن مخاَ َو ْعْا ل ْی َس فني ََ ِنَْ َوفناُ ُه؛ 2هرگوز 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
3
باید با سخخان مخطقی و مخطبق بر واقعیت و تدک بر خدا پیش بروند».
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ْ

ْ

میفرمایدَ « :رم ُي َالُ ُجل ُ
ریَّان َعق ِل ِه؛ 1میزان عق فر  ،اندیشهی اوست».
ِ
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 نمود  .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

ررفداران کاندیداها بعد از انتخابات نیز ،وظایف اخالقی و یخی ارند که به برخی از
آنها انارا میند :
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 .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 ُ
الِّ ُنُ م ْن َُ َح ُق َ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 تبلیاوات ،یوک جخواح سیاسوی مدفوق بوه
برنداندن ر انتخابات گر و گروا مقاب به فر برنودای انتخابوات اعتقوا ندانوته
بانخد؛ اما با تدجه به ایخکه اکثریت پذیرفتهاند که ایا فر سکان ا ارای امدر کشدر را
 .1علی با محمد لیثی واسطی؛ عیدن الحک و المداعظ؛ ص.270
ورام؛ ص.122
 .3مسعد با عیسی ورام با ابیفراس؛ مجمدعهی ّ

ر ست گیر  ،سایر گرواهوا و جخاحهوای سیاسوی 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 :
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
است.

2
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بدانخد و تا آنجا که میتدانخد ،به او کموک کخخود؛ [البتّوه] حقودق وجانبوهای برقورار
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 .10مجلسی ،محمدباقر؛ بحار اعندار؛ تحقیق و تاحی جمعوی از محققوان؛ بیوروت:
ار إحیاء التراو العربی1403 ،ق.
 .11مفید ،محمد با محمد؛ اعمالی(للمفید)؛ محقوق  /ماوح  :اسوتا ولوی ،حسویا
وغفارع علی اکبر؛ ق  :کخگرا نیخ مفید 1413 ،ق.
 .12مکارم نیرازع ،ناصر؛ تفسیر نمدنه؛ تهوران :ار الکتوب اإلسوالمیة ،چواپ هو ،
1371ش.
ورام ،آ اب و اخالق ر اسوالم /
 .13ورام با أبی فراس ،مسعد با عیسی؛ مجمدعه ّ
ترجمه تخبیه الخدارر؛ مترج  :عطایی ،محمد رضا؛ مشهد :بخیا پژوهشهواع اسوالمی
آستان قدس رضدع ،چاپ اول  1369ش.
پایگاههای اینترنتی
1. http://www.farsnews.com
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