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پرسش و پاسخهای انتخابات
گروهتولیدمحتوایفرهنگیوتبلیغی

انتخابات از منظر قرآن کریم

 .1ویژگیهای افراد اصلح از منظر قرآن کدامند؟
الف) علم ،آگاهي ،تعهد و امانتداري
َْ
ِّ
َ
َ
قال ْ
إاج َع ْ نيإإ َع ىإإخة اائ انإاْل ْر اض اإلنيإ َحفْ َإع ْمإ؛( 1یدسف) گفت مورا سرپرسوت خوزائا
«

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
ً
ْ
ْ
ْ
َ
«ل َّنإاَ َّ َ ْ
إاص َط ُ
فاه َإع َ ْْ ُك ْم َإو َ
إَاد ُه َإب ْسطة اإَيإاَ اع ام َإوإاَ اج ْس ا إم؛
ا

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
َّ َ َ َ ُ َّ
َّ َّ ُ
َّ َ
اإاَةكا َ َإوإأ َم ُرواإب ْاَ َم ْع ُروف َإو َإن َه ْا َ
يإاْل ْرض َإأ ُ
اإع انإاَمنك اإر؛
ا
إآت
إو
ال
اإاَص
ا
قام
«اََين اإل ْن َإمكناَ ْم اإَ
ا
ا
ا

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 (ایتواء
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 جارافیایی ،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 تبلیاات 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؟
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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 بوا 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 تبلیاوات 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 تبلیااتی 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 اتکاء 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
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 .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 ایخکوه اهمیوت و
فائدا رأی مر م رونا گر به چخد نکته انارا می کخی :

103

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 ارماوان 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 آژانوس 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 ارماان 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 تا فرد الیق را پیدا نمود؛
آیا صحبت کردن پشت سر کاندیداها برای انتخاب فنرد اصنلح ،جنایز اسنت؟
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
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و تعهد و خدشنامی

نمخان

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 تبلیاات 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
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 .14اگر اصلح را نشناسیم وظیفه چی ت؟ از طرفی اگر تحقیق کنیم و به شنخو
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 افورا 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 نس های آتیه؛ و چه
بسا که ر بعض مقارع ،عدم حضدر و مسامحه ،گخواهی بانود کوه ر رأس گخاهوان
2
کبیرا است.
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آیت اهلل جوادی آملی:

نواءال
نکتهای که هرگز نباید فرامدنمان بشد همان جریان انتخابوات اسوت کوه ان
ّ
همه ما نرکت کخی برای خد رأی قائلی  ،نظر قائلی و کشدرمان را ،کشدر اه بیت
را ،خدن نهدا را ماتخ 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 مسائ 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 ایخکه نما را خدار و سبک کخی  ،همه مر م بوا 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.

پرسش و پاسخهای انتخابات

آیت اهلل صافی گلپایگانی:
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