
 

 
 های انتخابات پرسش و پاسخ

 گروهتولیدمحتوایفرهنگیوتبلیغی

 انتخابات از منظر قرآن کریم

 های افراد اصلح از منظر قرآن کدامند؟ویژگی .1

 الف( علم، آگاهي، تعهد و امانتداري
يإإإَع ىإإقاَلإاْجَعْ ني» نِّ إلا إاْْلَْرضا نا إَع ْم إَخةائا )یدسف( گفت مورا سرپرسوت خوزائا  1؛َحفْ  

 «.ه نگهدارندا و آگاه کا مار قرار  ا یسرزم
 یبوه عخودان  و نورط اساسو یو حفوظ و امانتودار یفه عل  و آگواهیه نریا آی ر ا
و حفوظ و  یه علو  و آگواهکورونا اسوت  .ت برنمر ا ندا استیمسؤولرش یپذ

گواا مهو  ریاسوت یباند و با تدجه به جا می متخاسب با آن کار یارک ر هر  یامانتدار
عل  و تعهود  یگاا  ارایا جاید به تخاسب ایندند با یه انتخاب مک یجمهدری افرا 

 .الزم بانخد

 ب( قدرت و توان جسمی
إ» ْسما جا

َْ إَوإا ْ ما عا
َْ يإا َا َاَدُهإَبْسَطًةإ ُكْمإَوإ ْْ َ إاْصَطفاُهإَعَ  إاَ َّ نَّ  خداوند او )رالدت( را بور نوما 2؛لا

 «.دا استیدا و او را  ر عل  و قدرت وسعت بخشیبرگز
نودا  یخداوند معرف یخش رالدت از سدیگز ممال ییفه عل  و تدانایه نریا آی ر ا
نودند،  ی ار آن موه عهوداکو یافورا  یبورا یارکبا تخاسب هر  ما  و مالیا .است
ان انجوام کوالزم، ام یو جسم یعلم ییاز تدانا یرا بدون برخدر اریاست؛ ز یضرور
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 .ار وجد  نخداهد  انتکمخاسب آن 

 و نیازهاي جامعهها  ج( توجه به ارزش
إا»  إَوإَنَهْااإَعنا َمْعُروفا

َْ ا كاَ إَوإَأَمُرواإبا
الَ إَوإآَتُااإاَةَّ إَأقاُمااإاَصَّ يإاْْلَْرضا َا ْمإ َُ ا

نَّ ْنإَمكَّ َيَنإلا
ََّ ُمْنَكراإا

 1؛َْ
 اتکو ارنود و ز موی  ، نماز را بر پوایدیا به آنها قدرت بخشیه هرگاا  ر زمک یسانک

از  یمخودریاست جمهدری با بهورا« .خخدک می رکاز مخ ی هخد و امر به معرون و نه می
 ییخداونود )اقاموه نمواز(، برپوا یر بخودگید  ر مسویواختیارات و امکانات گستر ا با

)امور بوه معورون( و  یو فرهخگو یاسوی، سی، اقتاا ی ر همه ابعا  اجتماعها  ارزش
تواء یجامعوه )ا یازهوایر( و تدجه به نکاز مخ ی ر همه ابعا  )نهها  مقابله با ضد ارزش

 2.ات( گام بر ار کز

 جمهوریشرکت در انتخابات ریاست ی هضرورت و فاید

 ند؟یمشارکت نما انتخابات دارد که مردم در یچه ضرورت .2
خد نوان اموروزا بوه عخودان  یاسویا سرندنت سییو مشارکت مر م  ر تع انتخابات

مختلف  ر  یدا مه   ر کشدرهایا پدیند ، ا ینمر ا م یا نما  مر م ساالریتر مه 
ا نک  ییند ، همچدن رفراندم تع یبرگزار م یگدناگدن و با اهدان متعد  یها قالب

ا یوخواص و  ی ر مودر  مسوأله مهو  مثو  قواندن یریگ  یتاوم ینظام، رفراندم بورا
ه، انتخاب یس قدا مجری، انتخاب رئییایاز قلمرو جاراف ینسبت به بخش یریگ  یتام
ک  ر یوک راهکوار  مدکراتیوبوه عخودان  انتخابوات ای، همچخو...قدا مقخخه و  یاعضا

 یمعمودل یهوا انتخابات است، به عخدان مثال عالوا بر یریگ سطدح مختلف قاب  بهرا
 ...هوا، احوزاب و  ها، انجما ک ها، تش ند ، اصخان، گروا یبرگزار م یکه  ر سط  مل

 .کخخد یا راهکار استفا ا میخد  از ا یها شبر  برنامهیپ یبرا
د آن  ر یومثبوت و مف یو کارکر هوا انتخابات ا اساس  ر ضرورت اص  وجد یبر ا
ا حوال  ر کشودر موا یووجد  ندار ، بوا ا یدیچ نک و تر یجهان ه یت کخدنیوضع
 یملو یهوا انتخابات ت مشوارکت مور م  ریوا اهمیوافرا ،  ر مدر  ضورورت  یبرخ

 یاسوالم ی، نودراها، مجلوس خبرگوان و نودرایاست جمهدریر انتخابات همچدن
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گور  ،  یبواز م یگوریآن عمدتاً به مسائ    یها شهیکخخد که ر یرا مطرح م ییدهایتر 
شوه یها ر یتیا نارضایز این ین مختخب، چخانکه گاهمسؤوال یمث  کارنامه نامدفق برخ

ا  رسوت یویق تبیودها از رریوا تر یو نمخان نظام  ار  کوه اگور ا یاات مخفی ر تبل
ز بوه مراتوب بواال یورفع ندند، آموار مشوارکت ن انتخابات مشارکت  ر یها ضرورت

 1.خداهد رفت

 حضور مردم در انتخابات چه تأثیری در تقویت نظام جمهوری اسالمی دارد؟ .3
از  یکوی، یت الهوی ر کخار مشوروع یت مر میران، مقبدلیا یاسالم ی ر نظام جمهدر

زان یوز مورتبب بوا میوا مسوأله نیوا نظام است و قدت و ضعف ای هخدا ا ارکان نک 
نقوش  یت مر مویمقبدل یب کخدنی ر نرا یمر م است، از ررف یخیحضدر و نقش آفر

و  یبانیاز پشوت یکه هر کشدر یا کخد، به گدنه یفا میکشدرها ا یت ملی ر امخ یمیمستق
 یگواا بواالتریز از جایون یت ملیباال برخدر ار باند، به لحاظ امخ یمر م یها تیحما

 .برخدر ار خداهد بد 
 انتخابوات نظام عبارت اسوت از یت مر میمقبدل یها گاا یاز تجل یکیگر ی  یاز ررف
ت یو هخدا مقبدل باالتر باند، نشان انتخابات زان مشارکت مر م  ریآن هر چه م یکه ر
گواا یت نظام، جایزان مقبدلیا تخاسب با باال رفتا مید بد  و به همآن نظام خداه یباال
ت، بوه یوکه امخ یب کخدنیژا  ر نرایا مسأله به ویت خداهد ند، ایز تقدین یت ملیامخ
از  یز مودجیورامودن کشودر موا را نی  ندا است و پیان تبدیا  غدغه جهانیتر یاصل
ا یور ، اگر اید مدر  تدجه قرار گیبا یگریش از هر زمان  یها فرا گرفته است، ب یناامخ

انود توا بوا  ان نظام سلطه توالش کر ایر حامیاخ یها   که  ر سالیز اضافه کخینکته را ن
ان مور م و نظوام حواک  یوجه آن تقابو  میاتهامات که نت یمته  کر ن کشدرها به برخ

آن کشودر را  یت ملیت و امخیش  ر آن کشدر و نقض حاکمیخه  خالت خدیاست، زم
ان مر م و یدند میش پیو نما انتخابات شتر  ریفراه  کخد، ضرورت مشارکت هر چه ب

 .نظام آنکارتر خداهد ند
هوا  انتخابات مختلف از جمله یها ز بر نقش مشارکت مر م  ر عرصهین یخیامام خم

فرمد ند:  یخه میا زمیت  انتخد، چخانکه  ر ایکشدر عخا یت ملیت امخی ر حفظ و تقد
بوا حکدموت مختخوب خد نوان، آنها  مر م و مشارکت و نظارت و همگامیآگاهی »

                                                           
 



 

   
  

 
ره

ان
بلغ

ة م
ویژ

ی 
ص

ص
تخ

 ـ 
ی

لم
 ع

شه
تو

 

102 

ز یون ؟دم؟یمقام معظ  رهبر 1.ت  ر جامعه خداهد بد یا ضمانت حفظ امخیخد  بزرگتر
سوت، موال ین یموال رهبور انتخابات»د  انته و معتقدند: یا نکته مه  تأکیهمدارا بر ا

 انتخابوات خود  ریاید بیومه بااست، ه یاسالم یاست، مال نظام جمهدر یران اسالمیا
 یداریوت بشود ، پایتقد یاسالم یند  که نظام جمهدر یا مدجب مینرکت کخخد، ا
ا بوا یبخوابرا2«بماند یت کام  باقیا بشد ، کشدر  ر حاار امخیآن تأم یآن و ماندگار

از  یمسوائ   ل خدنو یبه لحاظ برخ یاگر افرا  یافت حتیتدان  ر یم یا نگاهیچخ
خود   یت ملویا امخیاز ارکان و اجزای نظام ندانته بانخد، باز ه  به خارر تأم یبرخ
 3.مشارکت کخخد انتخابات اید  ر ایبا

 آیا شرکت در انتخابات حق مردم است یا تتلیف؟ .4
کوه  ینرع یها عالوا بر جخبه یا سرندنت  ر هر نظامییو تع انتخابات مشارکت  ر

 یکه  ر همه جدامع و مکاتب بشور یند ، حق یز قلمدا  میک حق نی ار ، به عخدان 
، «یحوق انتخوابگر»همچودن  یخیند  و با عخاو یلت و ارزش نخاخته میبه عخدان فض

 یهور حقو یژگیو یند ، از ررف ینخاخته م ...و « ا سرندنتییحق مشارکت  ر تع»
ا یوساختا و  یاحقاق و عمل ید از آن  فا  کر ا و  ر پیا است که صاحب حق بایا

د تمام حق خد  را مطالبه کخود، چورا یبا یعخیآن باند « فایاست»تر  یعلم یصطالحبه ا
ا رفوتا حوق، مخجور ینارواست که به از بو ینسبت به آن اقدام ییاعتخا یکه هر گدنه ب
 .خداهد ند

 ی ر راسوتا یگوام ینورع یها عالوا بور جخبوه انتخابات ا اساس مشارکت  ریبر ا
مشوارکت  ی  برایا  لی ار  و به هم یرانیاست که هر ا یمطالبه و  فا  از حق مسلم

نود  توا  یوجود   ار  کوه باعوث م یف نورعیوفراتور از تکل یضرورت انتخابات  ر
ندانوته  یف نورعیود و تکلیوبوا تقل یکارایخکه  ولد یرانیضرورت  انته باند، هر ا

 یاسوالم یبه نظام جمهدر یچ تعلق خارریا هیر مسلمان باند و یا اساساً غیباند و 
ا یز بوه همویون یمشارکت کخد، چخانکه مقام معظ  رهبر انتخابات ز  ریندانته باند ن

ک یوا حوال یک حق و  ر عی ا )انتخابات(یا»اند:  مدضد  بارها انارا کر ا و فرمد ا
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 1«.ا اسوتیف آنها هو  همویحق آحا  مر م ماست که نظر بدهخد؛ تکل .ف استیتکل

بخوش بود ن آن را مودر  کوه ثمور یاوات برخویتبل ا حق بهیبه هر حال  ر اِعمال ا
بخوش کوه ثمور یژا  ر مودار ید تدجه کر ، )به وی هخد، نبا یک و انکار قرار میتشک

کخخد توا  یا است که همگان تالش نمیاز ا یها نان   حقیا قبیإعمال ا ینبد ن ظاهر
ز و فوارا بوا یرت و چشمانیرند، چدن اگر مر م، با بایا حق بهرا بگیاز ا یبه  رست

کوه  ییتالش کخخد تا  ر فضا یاحساس یو فضا یااتیتبل یاهدهایاز جاروجخجال و ه
ا حق مسول  خود  اسوتفا ا یا سرندنت فراه  ندا است، از اییاعمال حق تع یبرا

بور  یخدگانیا انتخاب را انجام  هخد،  ر آن صدرت رئیس جمهدر یا نمایکر ا و بهتر
ز یور  نومخان نیمر م خداهخد بد  و ت یا مخافع واقعا کخخدیسر کار خداهخد آمد که تأم

 2.ثمر نشان  ا ن استفا ا مر م از حق مشرو  خد  به سخو خداهد خدر ی ر ب

دارد؟ و  یاس جمهنور چنه فایندهیشرکت در انتخابات و ر ی مردم بنه رئن .5
 تواند در اداره کشور اثرگذار باشد؟ می انتخاب مردم چقدر

 یاست مر م  ر آن ستدن اصول« یاسالم یجمهدر»ما که از ند   یاسیپاسخ: نظام س 
ت و توداوم انقوالب ی، تثبیریا مر م  ر نک  گید گفت اگر ایق بایهستخد که به تحق

ا یوا.افتوه بود یز توداوم نیرخ ندا ا و تا کخدن ن یحضدر ندانتخد اساساً انقالب یاسالم
 انتخابوات کیو ر هر سوال ران یبد ا است که بطدر متدسب، ملت ا یحضدر بگدنه ا

ت و یواهمایخکوه  یر  انست لذا بورایا ک  نظیتدان آن را  ر  ن یبرگزار کر ا اند که م
  : یکخ یمر م رونا گر   به چخد نکته انارا م یفائدا رأ

  انتخابات الف( اهمیت و ضرورت حضور مردم در
، امودر یاساسوتا بدانجا است که قاندن  انتخابات ت و ضرورت حضدر مر م  ریاهم

 یاسوالم ی ر جمهودر»د: یگد می ای انسته و چخ یمر م مبتخ ینظام را بر آرای عمدم
س ییانتخاب ر :انتخابات ا ارا ند ، از راا ید به اتکاء آرای عمدمیران امدر کشدر بایا

ا از راا یوخهوا، یر ایندراها و نظوا ی، اعضایاسالم یخدگان مجلس ندرایجمهدر، نما
 3«گر   یا میا قاندن معیگر ایکه  ر اصدل   یار  ر مد یپرس  همه
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 ب( نقش رئیس جمهور در کشور
 یا مقوام رسومی،  ومویقواندن اساسو 113س جمهدر بر اساس اصو  یاز آنجا که رئ

ار ی، بسویت حقودقیا نخاید ربعاً انتخاب ایآ می نماربه یکشدر پس از مقام رهبر
ا بود ا یآفور ،  ر مسائ  کشدر نقشیر مستقیردر غق مر م بهیا رریباند و از امه  

 1.بانخد می و مدثر
تودان  موی یخودبا رهبور معظو  انقوالب، بوهیانات امام راح  و همچخویبا  قت  ر ب

 . سوت آور گدنواگدن، بوه یهواانتخابات کخخدا بد ن حضدر مر م را  ر صحخه اییتع
تور  اصل  ه  مهو ، حتّی از انتخاب  انتخابات  ر  اص  حضدر مر م» :دیفرما می امام
  انتخابوات  ر  ران را حضودر مور میوعظمت ملت ا» ش امامیرا بخا به فرمایز .«است

هاع عوزم راسوخ و شیی از همان نمایک  انتخابات  ر  حضدر مر م»و « . هد نشان می
فرمد نود:  یخوی  است که اموام خمیا  لیبه هم .«ران استی  ملت ایقدرت و تام

را هوا  انیه جرکوهستخد   اند و آنها رندایگ  یخخدا و تامک اییتع و  ، اص  هاع مر م تد ا»
ر ا حضودر مور م  ر صوحخه کوران را حفوظ یوآنچه انقوالب و ا»و « خخدک ت مییهدا
 2«است

 های دشمنان ج( خنثی نقشه
 ر  انتخابوات ر حضودر مور م  ریعدم تاث یهازمزمه ید تدجه  انت که اگر گاهیبا 

است که همدارا پس از انقوالب از  یانک نقشه یگر   ب می سرندنت کشدر مطرح
معظو   یا جهوت، رهبوریولوذا  ر ا .دا اسوتیران مطرح گر ی نمخان ملت ا یسد

هواع موا  انتخابات اند ر اکشه سعی ی نمخان( هم»)خد: یفرما می ایچخ یانیانقالب  ر ب
هواع ه صوخدوقرا خالی بگذارند، ب انتخابات ع خخد تا مر م ارران عرصهکفروا   کرا 

   3«خخدکرأع اعتخائی ن

 د( انجام تکلیف شرعی
ا یو ر ا .بانود موی ینرع یفی، انتخابات، ه  حق مر م و ه  تکلیخیبر اساس نگاا  

ع  دایوپد یوک، فقب  انتخابات» :خدیفرما می ایچخ یانیمعظ  انقالب  ر ب یرابطه رهبر
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ی و یو مظهور تدانوا  ، مظهر حضدر مر م، مظهر احقواق حوق انتخابات .ستیاسی نیس
خود و یایه بکوف مور م اسوت یولکو ه  ت  ه  حق ...شدر استک یکاقتدار ملی براع 

شدر متعلّوق بوه مور م که کرا یخخد؛ زکا یّ  ست خد نان مع شدرنان را بهکسرندنت 
 2و  1.است

  انتخابات در راهکارهاي افزایش مشارکت و حضور حد اکثري مردم

و حضنور  یت عمومکش مشاریتوان زمینه افزا می ارهاتبا استفاده از کدام راه .6
 انتخابات را فراهم نمود؟ مردم در یحداکثر
مور م  ر  یو حضودر حود اکثوریت عمودمکش مشواریافوزا یارهواکا راهیمهمتر

 :انتخابات عبارتخد از
 ر مر م، نقوش  ییافزارتیو با یبخشیآگاه ؛ییرت افزایو بص یبخشیالف( آگاه

از  یحیمور م اگور  رم صوح . ر انتخابوات  ار یش مشارکت مر می ر افزا یمؤثر
و  یاسوت جمهودریت انتخابوات ریگاا کشدر  انته بانوخد و حساسویت و جایمدقع

بوه  یابی نومخان  ر  سوت یکشدر و ناکوام یهاشبر  اهدان و برنامهینقش آن را  ر پ
دا خداهخود یوپ یا  ر عرصه انتخابات حضدر پر رنگویقیش بشخاسخد، به یاهدان خد

که  یاسالم یخد که نظام جمهدریدا نمایپ یت آگاهیا واقعید نسبت به ایمر م با .کر 
 ییهوانک  گرفته است، بوا وجود  مشوکالت و ضوعف یه فرهخو ناب اسالمیبر پا
ر یتدانسوته اسوت  ر مسو یخوارج یهوایو کارنوکخها  یو  نمخ یو  اخل یتیریمد
ابد و یمختلف  ست  یها ر عرصه یاارزندا یشرفت گام بر انته و به  ستاور هایپ

و  یبانیر جز با پشتیا مسیکشدر رونا نمد ا است که ا امه ا یرا فرا رو یافق رونخ
 یسته نقوش مهمویس جمهدر ناییر نخداهد بد  و انتخاب ریمر م امکان پذ یهمراه

  . ر روند حرکت کشدر خداهد  انت
 نومخان  یهااز تدرئه یاریکخخدا بسید بدانخد که حضدر آنان  ر صحخه، خخثیمر م با

  کوه یاموروز نواهد .کشودر بوه ارماوان خداهود آور  یرا برا یشتریت بیبد ا و امخ
بوا  یاز هسوتهیوآمصول  یکشدر ما به فخواور یابی ر برابر  ست یغرب یچگدنه قدرتها

نمود ا و  یسوتا گی، ایآژانوس اتموت مقوررات یوو رعاها  یسوازوجد  همه اعتموا 
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مور م  ر عرصوه  یاکثورنودر و حودرونا است که حضودر پور .کخخد می یکارنکخ
کشدر  یرا برا یا کشدرها خداهد  انت و قدرت برتریا یبرا یام رونخیانتخابات پ

 .ما به ارماان خداهد آور  و آنان را  ر تخگخا قرار خداهد  ا 
 فرمد ند:  یمقام معظ  رهبر

 ینودر انتخابوات .ت  ار یمر م  ر انتخابات اهم  ت و حضدر گستر اکش مشارگستر
اثور  ی نمخان را ب یدهایتداند تهد می یرأ یهاصخدوق یشدر و حضدر مر م پاک ر 
ز موا یوملت عز .خدکا یشدر را تأمکت یتداند امخ می خد؛کد یتداند  نما را ناام می خد؛ک

،  ر یصوخدوق رأ یآنهوا  ر پوا  حضودر گسوتر اا را بدانخد؛ یشدر اکنقاط    ر همه
  ،  ر اقتاوا ،  ر هموهیت،  ر اسوتقالل،  ر ثوروت ملویر  ار ؛  ر امخیشدر تأثک  خدایآ

 1.گذار  می ریشدر تأثکمسائ  مه  
ربوق اصو  نشو   ش؛یخو یشناخت و درک اح ا  مؤثر بودن مردم از ر  ب(

ا ارا  یعمدم یآرا ید به اتکایباران امدر کشدر یا یاسالم ی ر جمهدر یقاندن اساس
ا هوا یر ایندراها و نظا یخدگان مجلس، اعضایس جمهدر، نمایند  از راا انتخاب رئ

ا سرندنوت یویو نخاخت مر م از نقش مؤثرنان  ر ا ارا کشودر و تع یلذا آگاه ...و
دا بود ن یوفایب یش  ا ا و هرگدنه ا عایزا نرکت  ر آنان را افزایتداند انگ می کشدر

زان مشارکت مور م را یتداند مآنها  یاثر بد ن آرایبد ن و ب یشیمر م و اتهام نما یأر
زان نقوش و یوه مور م  ر خاودص میا تدجیهم یببر ، برا یف و رو به کاستیتضع
ا نقوش و حوق آنوان یکشدر  ارند و ملمدس کر ن ا یاسیخدا سیکه  ر ا ارا آ یریتأث

 .ش  هودیزان مشارکت را به مراتب افزایمتداند  می کشدر یاسیا سرندنت سیی ر تع

، یش مشوارکت مر مویاز عدام  افوزا یکی ؛ینان بخشیت، صداقت و اطمیشفاف ج(
 .بانود موی بوه مور م یبخشوخانینفان و به  ور از ابهام، صا قانه و ارم یجا  فضایا

مور م  یتدانود بوه حضودر و مشوارکت حوداکثر می ی ر صدرت یانتخابات یهارقابت
و  یبویفرت و صداقت الزم برخدر ار باند و از هر گدنوه عودامیکه از نفافانجامد یب

 یرونوا، کواربر  یهوارفت از مشکالت، برنامهبرون یز ند  و برایپره یز گنعار
کوه پوا  ر عرصوه  یخود کوه افورا یدا نمایوخوان پیونفان ارائه  ا ا ند  و مر م ارم

بررورن نمود ن  یبورا یو برناموه رونوخ یانود، عوزم و ارا ا جودانتخابات گذار ا
از  یخوانیا ارمیکه چخو ی ر صدرت .شتر آن  ارا هستخدیب ییمشکالت کشدر و نکدفا
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جوا  نود ، نواهد حضودر یمور م ا یکشدر بورا یاسیس یهاانینامز ها و جر یسد
 .  بد یآنان  ر عرصه انتخابات خداه یحداکثر

ژا یووازمشوکالت بوه یهر چخد وجود  برخو ط کشور؛یشرا یینمااهیز از سیپره د(
 یست، اما نامز هوایقاب  انکار نها  متی، تدرم و ندسانات قی، گرانیمشکالت اقتاا 

دا یومشکالت کشودر و نا  یینماو بزرگ یینماااید از سیو ررفداران آنان با یانتخابات
از  یو مخطقو مخافانه یابیخد و با ارزیز نمایمثبت پره یاقدامات و عملکر ها انگانتا

 ینمود ا و برناموه رونوخ یشویبرررن ندن مشکالت چارا اند یب کشدر، براینرا
انود و  ر بود ا ینقاط ضوعف و قودت یگذنته  ارا یهابه هر حال  ولت .ه  هخدیارا
بررورن  یا نقاط تدجوه نود  و بوراید به مجمدعه ایکشدر با یت کلیوضع یابیارز

 .گور   یمعرفو یینقواط مثبوت راهکارهوات یوو تقدها  ینمد ن نقاط ضعف و کاست
 زا مشارکت را  ر مر م کاهش خداهود  ا،یانگایخکه  ت کشدر ضمایوضع یینما اایس

 .اهودان  نوومخان محسودب خداهود نوود یا نا انسوته حرکووت  ر راسوتایو انسوته 

از عدامو  موؤثر  ر  رفت از مشنتالت؛برون یروشن برا یهابرنامه و راه حل هن(
ه برناموه و یوآنان، ارا یاکثرحضدر حد یریگرکت  ر مر م و نک زا مشایش انگیافزا

ز یکشدر و پره یرفت از مشکالت کخدنبرون یبرا یانتخابات یراا ح  رونا نامز ها
 ینامز هوا یهواد  ر برناموهیومور م با .خه اسوتیا زمی ر ا ییگدو ابهام ییگدیاز کل

بررورن نودن مشوکالت  یرا برا یرونا و ملمدس یها، راا ح  و برنامهیانتخابات
حضودر  ر انتخابوات و بهتور نودن  یزا آنان بورایخد تا انگیکشدر مشاهدا نما یکخدن
 .دیدا نمایش پیب کشدر و برررن ندن مشکالت آن افزاینرا
حضدر  ؛یاسیس یهایز از جناح بازیمتنوع با پره یهاشیق و گرایحضور سال و(
جوا  نودر و نشواط یمتخد  و معتقد به نظوام مدجوب ا یاسیس یش هایق و گرایسال
ش مشوارکت یافوزا یبرا یا عاملی ر کشدر ندا و ا یرقابت یو فضا یانتخابات یفضا
و  یاسویس یبوازباند که به جخواح یاد به گدنهیا تخد  نبایالبته ا .خداهد بد  یمر م

و هوا  انیخسوته کخخودا مخجور نود  و اعتموا  مور م را بوه صوداقت جر یرقابت ها
 .دینما یریگ ی ر تام ید و مر م را  چارسر رگمیمتزلزل نما یاسیس یها گروا
نقش تدانخد یم یعمدم یها رسانه مناسب؛ یرقابت یجاد فضایها در ا نقش رسانه ز(
خود و بوا یجوا  نمایان مور م ایو ر م یجان سوال  انتخابواتیزا و هیجا  انگی ر ا یمهم

خش نوامز  اصول  یو اهدان آنان و گزها  ، برنامهیانتخابات یمر م با نامز ها یآنخاساز
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حضدر  یرا برا ی، بستر مخاسبیخیعا النه و به  ور از جخجال آفر یرقابت یجا  فضایوا
برخودر ار  یا ژایوگواا وی، از جایخه رسانه ملیا زمی ر ا .خدیمر م فراه  نما یحداکثر
ان یوآن  ر م یگوذار ریو توأثا رسوانه یوا یو با تدجه به گسترا و پدنش عمدماست

، یمخاظرات نوفان انتخابوات یق و برگزاری ق یزیرتداند با برنامه می ا رسانهیمر م، ا
 1.دیفا نمایا یزا مشارکت عمدمیش انگیرا  ر افزا ینقش مهم

 احکام انتخابات
  ؟دم؟احکام شرعی انتخابات طبق فتواهای امام خامنه ای

 اسالمی ایران شرعاً واجب است؟آیا شرکت در انتخابات جمهوری  .7
پاسخ: نرکت  ر انتخابات نظام جمهدری اسالمی بورای افورا  واجود نورایب، یوک 

 .ی نرعی، اسالمی و الهی است وظیفه

 آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسالمی ایران واجب عینی است یا کفایی؟ .8
 .پاسخ: واجب عیخی است

بیند، آینا خنود را در معنر   یت را در خود میم ؤولشخصی توانایی انجام  .9
 نام در انتخابات بر او واجب است؟ یت قرار دادن و ثبتم ؤول

پاسخ: بر کسانی که حقیقتاً خد  را  ارای نرایب برای خدمتگزاری به نظوام اسوالمی 
 . انخد، واجب کفایی است می

آیا پذیر  ر ی مردم و التزام به آن برای نامزدهایی کنه در انتخابنات حنائز  .11
ت آرا نشدند الزم است؟ آیا بر سایر نامزدها جایز است که دست به انتقناد اکثری

 ی قانونی یا غیر قانونی بزنند؟ و اعترا  در حیطه
اصو  اعتوراض از رااِ  .پاسخ: رعایت قاندن و تمکیا  ر برابر آن بر همگان الزم است

 .قاندنی و با مراعات مقررات و ضدابب ایرا ی ندار 

بای نت ننواقو و  جهت شناخت کاندیندای مناسنب، میدر ایام انتخابات  .11
را در گذشته و حال تفحو کرد تا فرد الیق را پیدا نمود؛ آنها  عیوب و امتیازات

جنایز اسنت؟  آیا صحبت کردن پشت سر کاندیداها برای انتخاب فنرد اصنلح، 
 مالک چی ت؟
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 .پاسخ:  ر امدر مربدط به انتخابات  ر حد مشاورا، انکال ندار 

ی روحانیون و خواص در قبال شناساندن فرد اصنلح چی نت؟ آینا از  وظیفه .12
 باشد؟ میآنها  ی لحاظ شرعی تتلیفی بر عهده

ویژا خداص و علما وظیفه  ارند با حداکثر  قت افورا  اصول  را بوا  پاسخ: همگان به
حجت نرعی نخاسایی کر ا و به مر م معرفی کخخود و مور م را  ر انتخواب  رسوت 

 خالوت خطرنوام اسوت؛  خالوت بودون باویرت و حجوت هو   عدم .یاری  هخد
 .خطرنام است

 له معیارهای نامزد اصلح چه مواردی است؟ به نظر معظم .13
 :پاسخ: با وجد  نرایب قاندنی، اه  معیارهای اصل  به نرح زیر است

 تدیاو 
 نامی تعهد و خدشو 
 وفا اری به انقالب و ایستا گی  ر راا آنو 
 نفدذناپذیری  ر مقاب   نما و افرا  ناصال عزم و ارا ا و و 
  ارای برنامه و کفایت الزمو 
 مرعدب نشدن  ر مقاب   نمخانو 
 گریزیستی و  وری خد  و بستگان از انرافی سا او 
 مر می و آنخا به  ر  مر م، خدمتگزاریو 
 عتقا  واقعی به راا امام راح و ا
پذیری، تدجه بوه  گری، رندا و تدصیه معاملهتقید به مسائ  اخالقی، نظیر: پرهیز از و 

 مخافع ربقات برخدر ار جامعه
 ی انقالب و نظام آفریا، صحی ، عاقالنه و حکیمانه تثبیت مداضع عزتو 
 نام  ر تبلیاات و غیر آن المال یا امدال نبهه پرهیز از اسران یا هزیخه از بیتو 
 نیستآنها  پرهیز از ررح امدری که  ر اختیارو 
 آنها  های نظام و مر م و پر اختا به ها و فدریت نخاخت اولدیتو 
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اگر اصلح را نشناسیم وظیفه چی ت؟ از طرفی اگر تحقیق کنیم و به شنخو  .14
 توانیم در انتخابات شرکت نتنیم؟ اصلح نرسیم می

تدانید از کسانی که به لحاظ  یوا تعهود و باویرت  پاسخ:  ر تشخی  فر  اصل  می
ک بگیرید و  ر هر صدرت نرکت  ر انتخابوات نظوام جمهودری مدر  اعتما ند، کم

  .ی نرعی است اسالمی برای افرا  واجد نرایب، یک وظیفه

  نام چی ت؟ حتم ر ی دادن سفید و بی .15
پاسخ:  ر هر صدرت اگر رأی سفید  ا ن مدجب تضعیف نظام اسالمی بانود، حورام 

 .است

ه از طنر  احنزاب و های اخیر که ر ی دادن به یک لی ت خاص ک در دوره .16
شود و توسط افراد مشهور و غیر متخصنو تشنویق و  های سیاسی داده می گروه

ها بدون تحقیق در مورد افراد آن جنایز  شود، آیا ر ی دادن به این لی ت تبلیغ می
است؟ و اگر این لی ت یا برخی از افراد آن در انتخابات ر ی آورند و صالحیت 

 خواهیم بود؟ م ؤولپیشگاه خدای متعال  منصب را نداشته باشند، ما در
افورا ی متعهود، موؤما، آنها  کخخدگان پاسخ: به فهرست و افرا ی رأی  هید که معرفی

  .بایر و انقالبی و قاب  اعتما  بانخد، مگر آنکه حجت نرعی برخالن  انته بانید

آیا تخریب نامزدها جهت ر ی آوردن فردی که به نظر هواداران اصلح است،  .17
 ز است؟جای

پاسخ: بیان ضدابب و نرایب و نقد برای رونا ندن اذهان مانعی ندار ، ولی بایود از 
 .هتک حرمت و تهمت و تدهیا اجتخاب کر 

طور کنه بایند بنه  در صورتی که به شخصی ر ی داده شود و بعداً ایشان آن .18
دهنده در محضر  احتام اسالمی عمل نتند و موجب نارضایتی گردد، آیا فرد ر ی

 خواهد بود یا خیر؟ م ؤولاوند متعال خد
 .نخداهد بد  مسؤولپاسخ: اگر بر ربق مدازیا نرعی عم  کر ا است، 

 خرید و فرو  آراء در انتخابات چه حتمی دارد؟ .19
   .پاسخ: جایز نیست
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 المال جهت تبلیغات انتخابات اشتال دارد؟ آیا استفاده از بیت .21
مجدز نرعی و قاندنی جایز نیسوت و مدجوب المال بدون  پاسخ: استفا ا از امدال بیت

 1.ضمان است

 شرکت در انتخابات از نگاه مراجع تقلید 

 ی شرکت در انتخابات چی ت؟ دیدگاه مراج  تقلید در باره .21

 :امام خمینی

وصیت ما به ملت نریف آن است که  ر تمام انتخاب، چه انتخابات رئیس جمهودر 
حخه بانوخد  ر صو ...انتخابات خبرگان  و چه نمایخدگان مجلس ندرای اسالمی و چه

مراجوع و  ...نود ،  خد روی ضدابطی باند که اعتبار مویکخ و انخاصی که انتخاب می
ل وموه مسوئدعلمای بزرگ تا ربقه بازاری و کشاورز و کوارگر و کارمخود، هموه و ه

های آتیه؛ و چه  بانخد؛ چه  ر نس  حاضر و چه  ر نس  سرندنت کشدر و اسالم می
 ر بعض مقارع، عدم حضدر و مسامحه، گخواهی بانود کوه  ر رأس گخاهوان  بسا که

 2.کبیرا است

 : ؟دم؟رهبر معظم انقالب

 ر قضاوت ناظران بیا المللی نسبت به هر کشدر، مسائلی نظیر میزان حضودر مور م 
ن و نها هایی نظیر مجلس، تأثیرگذار مسؤوال ر انتخابات و چگدنگی روی کار آمدن 

نرکت انبدا مر م  ر انتخابات مجلس از ایا زاویه نیز کامالً ضوروری  است، بخابرایا
 .است

ممکا است کسی از بخدا خدنش نیاید اما اگر ایران را  وسوت  ار ، بایود بوه پوای 
مخد است و امخیت کشدر، ح  ندن  صخدوق رأی بیاید، بخابرایا هرکس به ایران عالقه

افورا   . ر انتخابات نرکت کخود مشکالت و گر ش صحی  نخبگانی را  وست  ار ،
مؤما و انقالبی با انگیزا قدی  ر انتخابات نرکت خداهخد کر  اما اگر کسوی انگیوزا 

هوای   یخی و انقالبی ندار  اما میها عزیز را  وست  ار  الزم است به پوای صوخدوق
 3.رأی بیاید
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 آیت اهلل جوادی آملی:

نواءاّل   ه انکوان انتخابوات اسوت ید فرامدنمان بشد  همان جریه هرگز نباک یا تهکن
ت یشدر اه  بکشدرمان را، ک  و ی ، نظر قائلیقائل یخد  رأ ی  برایخکت کهمه ما نر

خود  اصول   یا خودایا خود  و بویه بوکس ک  هر یرا، خدن نهدا را ماتخ  بشمار
س از موا ک  ه  هر یخکت ک  ه  خد مان نریخک ی  او را ه  انتخاب می   ا یتشخ

 یوکا یاایخکه  یخخد براکت کنر یصخدوق رأ یه  ر پاک  یخداست بخداه یمشدرت
 1. ار  ییز ا ه  نماکاست  یاست، قدرت اسالم یخیاست، قدرت   یقدرت مل

 آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی:

باید با حضدر پرندر خد   ر انتخابات،  نومخان را موأیدس کور  و ثابوت کور  کوه 
تأثیری ندار ، ثابت کر  ایران کشدری مستق ، قدی و نتورس ها و فشارها بر ما  تحری 

کخی   همیا  لی  تعبیر به لزوم می است و نظام جمهدری اسالمی نظامی پایدار است به
 .گدیی  بر همه الزم است که  ر انتخابات نرکت کخخد و می

 آیت اهلل نوری همدانی:

د ، با تدجه بوه اوضوا  و همه باید  ر صحخه حاضر ندی  تا انتخابات خدبی انجام ن
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 

سوازی مانخود انتخابوات اهمیوت  است قبدل  ارند و به مسائ  سرندنت بیت اه 
بات حضدر پرندری  انته بانی  و تدجوه کخوی  کوه  نومخان باید  ر انتخا . هخد می
گذاری کر ند و  ر کمیا هستخد تا از هر فرصتی علیوه انقوالب  خدر ا ما سرمایه قس 

 .استفا ا کخخد

 آیت اهلل سبحانی:

 ...ند  رای  ا ن از الزامات نرعی است و حفظ نظام با نرکت  ر انتخابات میسر می
سبک کخی ، همه مر م بوا آگواهی  ر انتخابوات نورکت   نما را خدار وایخکه  برای

 .کخی  کخخد، ما ه  نرکت می
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 آیت اهلل علوی گرگانی:

   .از نظام بدانخد و  ر انتخابات نرکت کخخد ید خد  را جزئیمر م با

 آیت اهلل مظاهری:

انتخابات، مایه تضمیا جمهدری اسالمی است و از ایوا جهوت  نومخان انقوالب و 
رنوو و  همدارا  ر صد  هستخد تا ایا امتیاز ملّوی و اسوالمی را ک جمهدری اسالمی 

 .اند رونق کخخد، اّما ملّت بزرگدار همدارا با حضدر  ر صحخه، آنان را ناامید ساخته بی

 آیت اهلل وحید خراسانی:

و هرکواری کوه انجوام  .به ردرکلی، تضعیف نظام جمهدری اسالمی ایران حرام است
 ، الزم است ترم ند  و هر کواری کوه تورم آن باعوث آن باعث تضعیف نظام ند

  .تضعیف نظام ند ، الزم است انجام  ا ا ند 

 آیت اهلل صافی گلپایگانی:

خداهخود  یوا را نگوه  ه میکوه مر م حضدر  ارند، برای آن است کهایی  همه صحخه
، دا و عظمتکخخد و اجتماعاتی با ایا نک ارند و  ر برابر  نمخان اسالم صف آرایی 

 .ند  ای جز حفظ  یا فراه  نمی با انگیزا

 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
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 فهرست منابع
 کتب

 قرآن کری 

؛  خمیخی، روح .1 ، چاپ خیینشر آثار امام خم  و ی: مدسسه تخظ ؛ تهران ی امام فهیصحاّل 
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