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است  کسی  مثل  نمی کند،  شرکت  انتخابات  در  که  کسی 
در  که  کسی  نرفت.  کربال  به  حسین؟ع؟  امام  یاری  برای  که 
مثل  می دهد،  سفید  رأی  ولی  می کند؛  شرکت  انتخابات 
کسی  است.  انداخته  بی فایده  و  هوایی  تیر  که  است  کسی 
که به غیرصالح رأی می دهد، گویا دارد علیه امام حسین؟ع؟ 
شمشیر می زند؛ اما کسی که رأی صحیح به صندوق انداخت، 

مثل کسی است که امام حسین؟ع؟ را در کربال یاری نمود.
چنان چه یک رییس جمهور با آرای باال بر سرکار بیاید، تأثیر و 
نفوذش بیشتر می شود و لذا دشمن از آرای باال در انتخابات 

می هراسد.
ما به یک رییس جمهور با کفایت و توانا نیازمند هستیم و 
به کسی رأی دهید که دین قرص و محکمی داشته باشد و 
دینش را با پست و مال و جناح بازی معامله نکند. به طبقه 
و  باشد  ظالم  دشمن  کند،  توجه  مرفه  طبق  بیش از  محروم 
در شجاعت علی وار بوده، از قلدرهای خارجی هراسی نداشته 

باشد و همه جای کشور را به یک چشم نگاه کند.
برای  را  مؤمنی  و  پاک  معاون های  آینده  رییس جمهور 

خودش انتخاب کند و اسیر معاونینش نباشد.

دارند،  رأی  قانون حق  که طبق  افرادی  این شرایط همه  در 
باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمایند.          

مردم باید کسی را برای ریاست جمهوری برگزینند که دلسوز 
اسالم و نظام و شجاع باشد. 

دارند،  رأی  قانون حق  که طبق  افرادی  این شرایط همه  در 
باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمایند.
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شرایط حساس مواجهه نظام اسالمی و استکبار جهانی در جنگ تمام عیار اقتصادی، 
بدون  کرده است.  گذشته متمایز  انتخابات  ادوار  از  را   ۱400 انتخابات  که  عاملی است 
شک چگونگی مواجهه با دشمن در عرصه اقتصادی و مهار سیاست تحریم، مهم ترین 

که صف آرایی رقابت های انتخاباتی آتی را رقم خواهد زد. ماجرایی است 
هجری  پانزدهم  قرن  آغاز  در  اسالمی  نظام  انتخابات  اولین   ۱400 خردادماه  انتخابات 
یدبخش آینده ای درخشان پیش روی این حرکت عظیم ملت ایران  که نو شمسی است 
می تواند  آن  به  توجه  که  است  حساسیت  هایی  و  یژگی  ها  و دارای  انتخابات  این  است. 

چگونگی مواجهه ما با آن انتخابات را تعیین نامید.
یژگی های مختص به خود برگزار شده  گذشته با و یخ 4۱ ساله  هر انتخاباتی در طول تار
یژگی های عمومی که مختص  است. انتخابات پیش روی در خردادماه ۱400 نیز عالوه بر و
که توجه به آن می تواند  یژگی های خاص خود برخوردار است  تمامی انتخابات است، از و

کند. یژگی های آن را آشکار  اهمیت و و
یاست جمهوری  ر ره  دو پایان  به  توجه  با  انتخابات  از  ر  دو این  توجه  قابل  یژگی  و  .۱   
و  آمد  خواهد  فراهم  جدید  چهره های  رقابت  برای  برابری  نسبتًا  امکان  یازدهم،  دولت 
کرسی قدرت قوه مجریه  ز صحنه رقابت، تنها برای مدت چهار سال بر  احتماال فرد پیرو
ر  که در رقابت انتخاباتی دو تکیه نخواهد زد، بلکه از این فرصت نیز برخوردار خواهد بود 
ره  یاد یک دو یاست جمهوری نیز از موقعیت برتری برخوردار باشد و به احتمال ز آینده ر
انتخابات  گذشته  که در ادوار  برگزیده شود )همان طور  به این مقام  نیز  چهار ساله دیگر 

یاست جمهوری در جمهوری اسالمی چنین بوده است(. ر
پنجم  دهه  در  که  است  جمهوری  یاست  ر انتخابات  اولین  رو  پیش  انتخابات   .۲   
ر یانیه گام دوم انقالب اسالمی از سوی رهبر معظم انقالب  انقالب اسالمی و پس از صدو
که به نوعی نقشه راه مسیر حرکت جمهوری اسالمی  اسالمی برگزار می شود. این بیانیه 
و  داده  قرار  تأثیرخود  تحت  را  انتخابات  گفتمانی  فضای  می تواند  است،  پنجم  دهه  در 
جهت گیری تابلوها و شعارها در انتخابات و حتی نامزدهای انتخاباتی و برنامه های آن ها 

را نیز تحت الشعاع خود قرار دهد.
رت چرخش نخبگان و سپردن مدیریت کشور به جوانان مؤمن انقالب، روح    ۳. ضرو
که پیام آشکار و مستقیمی برای انتخابات دارد.  گام دوم انقالب اسالمی است  بیانیه 
بدون شک بعد از گذشت چهل سال از عمر با برکت انقالب اسالمی، زمانه تغییر و خانه 
تکانی فرا رسیده است و این امر موجب خواهد شد تا شاهد حضور چهره های جدیدی 

در صحنه رقابت های انتخاباتی باشیم.
یژگی های    4. آرایش جدید سیاسی و شکل گیری رقابت سیاسی متکثر بر حول آن، از و
که در آستانه انتخابات سال ۱400 در حال شکل گیری می باشد. این  مهم دیگری است 
یوهای  کرده و سنار آتی را سخت  انتخابات  وضعیت جدید متکثر، پیش بینی در مورد 

متعددی را پیش روی ما قرار داده است.
اسفندماه  در  که  یازدهم  مجلس  انتخابات  در  انقالب  نیروهای  جبهه  زی  پیرو  .5   
کرده است.  ۱۳9۸ رخ داد، توازن را به نفع این جریان در رقابت های انتخاباتی سنگین 
سایه نتایج آن انتخابات بر انتخابات ۱400 نیز سنگینی می کند و جریان انقالب با روحیه 

کرد.  ردگاه شرکت خواهند  و قدرت و توان بیشتری در این آو
یروس منحوس کرونا برگزار خواهد شد! این اولین    6. انتخابات ۱400 در زمان سیطره و
سالمت  کی،  خطرنا واگیردار  بیماری  چنین  که  است  اسالمی  جمهوری  در  انتخابات 
را  خاصی  تبعات  جدید،  شرایط  شک  بدون  می کند.  تهدید  را  انتخابات  رأی دهندگان 

برای چگونگی برگزاری انتخابات به همراه دارد. حفظ سالمت رأی دهندگان، جلوگیری 
مهم ترین  اخذشده،  آرای  از  صیانت  و  انتخابات  سالمت  حفظ  مشارکت،  کاهش  از 

کرونایی، پیش از آن وجود نداشته است. که در شرایط حاد  مسائل انتخابات است 
کشور و رفع موانع پیشرفت و    7. عملکرد ضعیف دولت دوازدهم در حل مشکالت 
کم  که مهم ترین آن  رده است  آبادانی، مشکالتی را برای برگزاری انتخابات ۱400 فراهم آو
یی میل جامعه به عدم تکرار و روی  رغبتی مردم برای حضور در انتخابات است. از سو
کشور را در شرایط تغییر  که  برگردانی بخش عمده ای از هواداران روحانی نیز عاملی است 

قرار داده است.
عیار  تمام  جنگ  در  جهانی  استکبار  و  اسالمی  نظام  مواجهه  حساس  شرایط   .۸   
کرده  متمایز  گذشته  انتخابات  ادوار  از  را   ۱400 انتخابات  که  است  عاملی  اقتصادی، 
است. بدون شک چگونگی مواجهه با دشمن در عرصه اقتصادی و مهار راهبرد تحریم، 

که صف آرایی رقابت های انتخاباتی آتی را رقم خواهد زد. مهم ترین ماجرایی است 
به طور  بلکه  نیست،  جمهوری  یاست  ر به  مختص  تنها   ۱400 سال  انتخابات   .9   
و  شهری  مدیریت  برای  را  خود  نمایندگان  رأی،  صندوق های  پای  در  مردم  زمان  هم 
شوراهای شهر و روستا نیز انتخاب می کنند. انتخابات شوراها انتخاباتی محلی است 
کار  که رقابت های انتخاباتی آن از الزامات خاص خود برخوردار بوده و همچنین از ساز و 
متفاوت  انتخابات  این  بر  نظارت  است.  برخوردار  نیز  کشور  انتخابات  دیگر  از  متفاوتی 
اخیر  سال های  طول  در  و  نشده  گذاشته  نگهبان  شورای  عهده  بر  انتخاب ها،  دیگر  از 
صالحیت  تأیید  و  انتخابات  این  بر  نظارت  مجلس،  نمایندگان  از  متشکل  کمیته ای 
نامزدها را بر عهده داشته است. مکانیسم اجرایی این انتخابات البته همواره با نقدهای 
کافی است به  کرده اند.  کارشناسان مختلفی در این باره اظهار نظر  جدی روبه رو بوده و 
تا  از دو دهه اخیر داشته باشیم  این مکانیسم در طول بیش  که  از خروجی هایی  بخشی 

که فرآیند انتخابات شوراها نیازمند اصالحی جدی است. مشخص شود 
بر آن داشته  را  انتخابات، مجلس شورای اسالمی  ۱0. وجود ضعف هایی در قانون    
کند.  یاست جمهوری و شوراها را برگزار  یب قوانینی جدید، انتخابات ر تا با تغییر و تصو

هرچند ممکن است این تغییرات به انتخابات ۱400 نرسد.
برگزاری  شاهد  انتخاباتی  حوزه  های  از  برخی  در  کلیدی،  انتخابات  دو  درکنار   .۱۱   
خواهیم  نیز  رهبری  خبرگان  مجلس  و  اسالمی  شورای  مجلس  ره ای  دو میان  انتخابات 

بودکه حاصل آن وجود چهار صندوق رأی برای اولین بار در برخی شعبه ها خواهد بود.
احسـاس  انتخابـات  در  مشـارکت  کاهـش  دغدغـه  کـه  اسـت  بـار  اولیـن  بـرای   .۱۲   
یاسـت جمهـوری یکـی از پرشـورترین انتخابـات  می شـود. پیـش از ایـن همـواره انتخابـات ر
کشـور بـود. ضمـن آنکـه ترکیـب آن بـا انتخابـات شـوراها بـر میـزان مشـارکت آن نیـز افـزوده 
زهـا بـه دلیـل وجـود مشـکالت فـراوان اقتصـادی و ضعـف کارآمـدی دولـت  بـود. امـا ایـن رو
کـه در  مسـتقر، از انگیـزه ی توده هـا بـرای شـرکت در انتخابـات کاسـته شـده اسـت. مردمـی 
سـال ۱۳96 بـا انگیزه هـای بـاال و امیـد بـه وعده هـای داده شـده رئیس جمهـور، بیـش از ۲5 
میلیـون رأی بـه او دادنـد، خیلـی زود دلسـرد شـده و بـا مشـاهده اوضـاع نابسـامان بـه صـف 
منتقـدان دولـت پیوسـتند! آثـار ایـن کـم انگیزگی را می تـوان در انتخابات اسـفندماه ۱۳9۸ 
یـر 45 درصـد  کـه بـرای اولیـن بـار میـزان مشـارکت مـردم در انتخابـات بـه ز کـرد  مشـاهده 
کشـور نیـز مزیـد بـر علـت شـده و شـرایط را بـرای تحقـق مشـارکت  کرونایـی  رسـید. شـرایط 

کـرده اسـت. کثـری دشـوار  حدا
گفتار در باب انتخابات ۱400۱400 گفتار در باب انتخابات                                                                                                           منبع: بیست                                                                                                            منبع: بیست 

گی  ها و مختصات انتخابات 14۰۰ ویژ
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  1. مؤمنین کارهایشان را با مشورت انجام 
می دهند

اسالم در ضمن این که احکام الهی و اراده الهی 
کمال تأثیر  را در هدایت و صالح انسان ها دارای 
حضور  و  انسان  حضور  انسان،  اراده  می داند، 
کرده  پیش بینی  کارها  همه  در  هم  را  مردم  آحاد 
شوراست.  مسأله  همین  آن  نمونه  یک  است. 
»و  می فرماید:  مؤمنین  عالئم  در  متعال  خدای 
مشورت  با  را  کارهایشان  بینهم«؛  شوری  امرهم 
شکل های  با  مشورت،  البته  می دهند.  انجام 
این هم یک  گیرد؛  انجام  مختلفی ممکن است 
شهر  داخل  در  است.  مشورت  َاشکال  از  شکل 
مشورت  هم  با  و  می نشینید  بخش،  داخل  در  و 
موجود  و مشکالت  موجود  نقص های  می کنید؛ 
 - شوراهاست  به  مربوط  که  را  چیزهایی  آن  و 
به  که  باشد  هم  نقص هایی  است  ممکن  البته 
وظایف شوراها مربوط نشود - رسیدگی و به آن ها 
پیکر  سرتاسر  که  است  این  مثل  می کنید؛  عمل 
انقالبی  تازه  خون  نبِض  با  بزرگ،  اسالمِی  ایران 

و  مسؤوالن  می کند.  حرکت  و  می زند  اسالمی  و 
مشکالت  رفع  برای  روستا،  و  شهر  هر  شوراهای 
این  می کنند.  فکر  روستا  و  شهر  همان  در  مردم، 

خیلی فرصت خوبی است. 0404//0۳0۳//۱۳7۸۱۳7۸
تحقق  بسوی  گامی  شوراها  انتخابات   .۲  

کامل قانون اساسی است
کـه در انتخابـات  یـم  گزار خـدای متعـال را شـکر 
مـردم  بـه  خدمـت  بـرای  دیگـر  نهـاد  یـک  شـوراها 
بـه  دیگـر  گام  یـک  ایـران  ملـت  و  شـد  تأسـیس 
جمهـوری  مترقـی  اساسـی  قانـون  کامـل  تحقـق 
ز  سـالرو در  کـه  کنـون  ا گشـت.  نزدیـک  اسـالمی 
گرامـی آن  نـام  بـه  کـه  امـام عزیـز و در سـالی  پیـام 
ران نامگـذاری شـده، ایـن نهـاد اصیل  یگانـه ی دو
آغـاز بـه کار می کنـد، از صمیـم قلـب آرزو می کنـم 
در  بتوانـد  روسـتا  و  شـهر  اسـالمی  شـوراهای  کـه 
نظـام  بنیانگـذار  انقـالب  و  واال  اهـداف  سـمت 
کنـد و در چهارچـوب  اسـالمی تـالش و فعالیـت 
مـردم  مشـکالت  رفـع  بـه  خـود  قانونـی  تکالیـف 

۱۳7۸۱۳7۸//0۲0۲//0۸0۸ بپـردازد. 

۳. تحکیـم پایه هـای انقـالب و اسـتحکام    
کشـور بـا تشـکیل شـوراها قـدرت انقـالب در 

ایـن  بـه  کننـد،  اقبـال  شـوراها  ایـن  بـه  مـردم 
نماینـد،  شـرکت  آن  در  کننـد،  توّجـه  انتخابـات 
آن را جـّدی بگیرنـد و هـدف هـم عبـارت باشـد از 
این کـه اهدافـی که در قانون اساسـی برای تشـکیل 
خدایـی،  اهـداف   - اسـت  شـده  معّیـن  شـوراها 
کـه در جهـت تحکیـم  اهـداف انقالبـی، اهدافـی 
انقـالب و  انقـالب و اسـتحکام قـدرت  پایه هـای 
حکومـت انقالبـی در کشـور اسـت - تحّقـق پیـدا 
کنـد. مـن توصیـه می کنـم کـه همـه ایـن انتخابات 
را جـّدی بگیرنـد و مهـم بشـمارند و در آن شـرکت 

۱۳77۱۳77//۱0۱0//۱۸۱۸ کننـد.  
  4. شـوراهای اسـالمی در مقابـل نظام هـای 

استبدادی
روسـتا  و  اسـالمی شـهر  ایجـاد شـوراهای  اصـل 
نظـام  اهتمـام  نشـان دهنده  اساسـی،  قانـون  در 
متنـوع  مجموعـه  بـه  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
امـور  اداره  در  دیدگاه هـا  و  مشـورت ها  فکرهـا، 
مقابـل  نقطـه  موضـوع،  ایـن  و  اسـت  کشـور 

اسـت. اسـتبدادی  و  ارتجاعـی  نظام هـای 
افتخـار جمهـوری اسـالمی ایـران ایـن اسـت کـه 
مـورد  مـردم،  خواسـت  و  افـکار  آراء،  اول،  ز  رو از 

۱۳90۱۳90//0۲0۲//۱0۱0 اسـت.   گرفتـه  قـرار  توجـه جـدی 
  ۵. حل مشکالت مردم توسط شوراها

مـردم  بـه  خدمـت  از  تـر  باال عبادتـی  هیـچ 
در  چـه  و  بخـش  در  چـه  شـهر،  در  چـه  نیسـت؛ 
ذکـر  قانـون  در  شـوراها  بـرای  کـه  وظایفـی  روسـتا. 
شـوراهای  گـر  ا کـه  اسـت  وظایفـی  همـان  شـده، 
به طـور  را  وظایـف  ایـن  بتواننـد  ان شـاءاهلَلّ  مـا 
از مشـکالت  برسـانند، بسـیاری  انجـام  بـه  کامـل 
را  مـوارد  ایـن  و  برطـرف خواهـد شـد  مـردم  جـاری 
قانون گـذاران بـا دّقـت در قانون اساسـی و در قانون 

۱۳7۸۱۳7۸//0۳0۳//0404 کرده انـد.   معّیـن  عرفـی 
  ۶. افزایش اعتماد عمومی

بـرای  و  مردمـی  مشـارکت  مظاهـر  از  شـوراها 
۱۳7۸۱۳7۸//0۲0۲//0۸0۸ اسـت.  مـردم  امـور  تسـهیل 

و  شـهر  مدیریـت  اساسـی  قانـون  طبـق  شـوراها 
اداره   از  دیگـر  نمـادی  و  دارنـد  عهـده  بـر  را  روسـتا 

همـگان  چشـم  برابـر  در  را  مـردم  دسـت  بـه  کشـور 
ایـن  بـه  دسـتیابی  در  شـوراها  توفیـق  می گذارنـد. 
هـدف، سـرمایه ی ارزشـمند »اعتمـاد عمومـی« را 
پرنشـاط  حضـور  زمینه سـاز  و  می  بخشـد  افزایـش 
مـردم در همـه ی عرصه های پیشـرفت و توسـعه ی 

۱۳۸6۱۳۸6//0۲0۲//0۸0۸ می شـود.   کشـور 
  ۷. انتخاب برای حل مسائل جاری زندگی

انتخابـات شـوراها هـم از این جهت مهم اسـت 
زمـره ی مـردم و زندگـی شـهر و روسـتایی  کار رو کـه 
گـر  ا اسـت.  انتخابـات  ایـن  بـه  متوقـف  مـردم، 
مؤمـن،  بانشـاط،  کارآمـد،  صالـح،  انسـان های 
انتخـاب  شـوراها  انتخابـات  در  امیـن  و  نجیـب 
جـاری  مسـائل  لحـاظ  از  مـردم  خیـال  شـوند، 
دارنـد  کار  و  سـر  آن  بـا  کـه   - زندگـی  زمـره ی  رو
کـه  کسـی را  گـر آن  ا - راحـت خواهـد شـد. شـما 
می پسـندید و می خواهیـد، انتخـاب نکردیـد، آن 
خواهـد  انتخـاب  نمی پسـندید،  شـما  کـه  کسـی 
رد. بنابرایـن، رأی خودتـان را  شـد و رأی خواهـد آو

یـد.۱7۱7//0۸0۸//۱۳۸5۱۳۸5 ر بیاو میـدان  بـه 

انقالب  معظم  رهبر  انتخاباتی  توصیه های  مهم ترین  شامل  چگونه؟«  چرا؟  »انتخابات  کتاب 
اسالمی در حدفاصل بین سال های 6۸ تا 9۲ است.

انقالب  فرهنگی  پژوهشی  موسسه  به  )وابسته  اسالمی  انقالب  انتشارات  توسط  کتاب  این 
اسالمی«،  مردم ساالری  و  »انتخابات  به  فصل  هشت  در  اشیری  سعید  همت  به  و  اسالمی( 
ک های  انتخاباتی«، »مال تبلیغات  در  قانونی  و ضوابط  ین شرعی  »رعایت اصول اخالقی«،»مواز
دست اندرکاران  و  کارگزاران  وظایف  تهدید ها،  و  »فرصت ها  انتخابات«،  اصلح،  انتخاب 
انتخابات«، »انتخابات و عبرت های فتنه سال ۸۸« »روز رای گیری در انتخابات« و »انتخابات 

یاست جمهوری در خرداد ماه  سال ۱۳9۲« می   پردازد. ر
اذهان  تشویش  و  کشور  تخریب چهره  از  پرهیز  به  توصیه  با  کتاب  این  در  انقالب  رهبر معظم 
یکدیگر،  کردن  خراب  اما  ندارد  مانعی  دیدگاه  تفاوت  و  سیاسی  »اختالف  می فرمایند:  عمومی 

تخریب چهره کشور، خراب کردن ذهن مردم و چهره مسووالن دل سوز، اشکال دارد.«
کشور و انتخابات، پرهیز   رعایت حرمت رد صالحیت شدگان، تقویت بصیرت و صبر در امور 
از اسراف، لزوم پرهیز از کدورت، نفرت و بد گویی و  همچنین جلوگیری از سوء استفاده از جوانان 
از رهنمود های دیگر مقام معظم  انتخاباتی  تبلیغات  و مسرفانه در  و همچنین روش های غربی 
یاست جمهوری را  رهبری برای برگزاری انتخابات است. ایشان رکن اصلی انتخاب کاندید های ر
گاهی سیاسی، جرات و جسارت در برخورد با  در درجه  نخست تدین بیان می کنند و می فرمایند: آ
مسایل و اطالع از مسایل کشور  اصولی الزم است اما اعتقاد به اسالم و پایه های دینی و  همچنین 
کاندیداست.صمیمی بودن با مردم، دوری از  کتور انتخاب یک  عامل بودن به آن ها، مهم  ترین فا
اشرافی گری و فساد، امانتداری، صداقت، توانمندی در درک و برآورده ساختن نیاز های جامعه، 
جامعه،  ضعیف  طبقان  از  نشدن  غافل  و  اسالمی  پیشرفت  اسالمی  ایرانی  الگوی  به  اعتقاد 
ک های انتخاب برای  لیاقت، کاردانی و فراموش نکردن ارزش های خط امام خمینی؟ق؟ از دیگر مال

یاست جمهوری باید باشد.  یک کاندیدای ر
کتاب »انتخابات چرا؟ چگونه؟« شامل مهم ترین توصیه های انتخاباتی آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
که در هشت فصل از سوی انتشارات انقالب اسالمی با شمارگان  معظم انقالب اسالمی است 

هزار نسخه در ۱۱0 صفحه وارد بازار کتاب شده است.
شماره تلفن های  6649۳54۸  با  می توانند  فوق  کتب  تهّیه  نحوه   از  اطالع  برای  عالقه مندان 
و 664۸۳695 تماس حاصل نمایند و یا به نشانی پست الکترونیک book@khamenei.ir پیام 

ارسال نمایند.

اهمیت شوراهای اسالمی شهر و روستا از منظر امام خامنه ای
ارکان این نظام تبدیل شده اند. شوراها به مفهوم امروزی خود در پی رویکرد  از مهمترین  بر نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری، شوراها به یکی  با غلبه رویکردهای مشارکتی  اشاره: امروزه 

تمرکززدایی و جلب مشارکت شهروندان شکل گرفتند و به منزله پارلمان های محلی نقشی جدی در ارتقای مردم ساالری در سالیان گذشته داشته اند. 
آنچه در ادامه می خوانید منتخبی از بیانات رهبر معظم انقالب در مورد مهمترین کارکردهای شوراهای اسالمی شهر و روستا است که تقدیم شما خوانندگان ارجمند می شود.

  اهمیت ریاست جمهوری
1. رئیس جمهور بازوی اجرایی رهبری و نماینده اجرایی 

مردم
جامعه  حکومت  دینی،  اعتقادات  و  اصول  اساس  بر 
که به صورت  اسالمی در زمان غیبت به عهده فقیهی است 
عام از سوی امام معصوم؟ع؟ به عنوان حاکم جامعه اسالمی 
که  منصوب شده است، اما همین امر منافاتی ندارد با این 
فقیه نیز در جهت پیشبرد جامعه با توجه به احکام و قوانین 
دینی، مشاوران و معاونانی نیز داشته باشد. بر همین اساس 
در قانون اساسی قوای سه گانه پیش بینی شده است که یکی 
که رئیس آن مستقیمًا  از این قوا، قوه مجریه بوده و از آن جا 
توسط مردم انتخاب شده و بسیاری از امور اجرایی در حیطه 
قانون اساسی به او سپرده می شود، مهمترین بازوی اجرایی 
رهبری محسوب می گردد. برای روشن شدن مسأله وتقریب 
که رئیس جمهور به منزله معاون اول  گفت  به ذهن، می توان 
که امور اجرایی را به عهده دارد، لذا در مقابل  رهبری است 

رهبر مسئول است.۲
از سوی دیگر باید توجه داشت که بر اساس ماده ۱۱0، بند۱0، 
رئیس  رهبری حکم  که  اعتبار می یابد  مردم در صورتی  رأی 
احکام  تنفیذ  در  خمینی؟ق؟  امام  نماید.  تنفیذ  را  جمهور 
رؤسای جمهور زمان خود از تعبیر نصب استفاده می نمودند 
نباشد،  اگر نصب فقیه  که  بیان می نمودند  بر همین مبنا  و 
رئیس جمهور طاغوت است، و همه این ها اهّمّیت ریاست 

جمهوری را روشن می سازد.
کید بر اهّمّیت ریاست جمهوری، به  باید توجه داشت که تأ
این معنی نیست که ما نهادهای دیگر، مانند نهاد قضاوت و 
نهاد قانون گذاری را کم ارزش تلقی کنیم. اما از آن جا که رئیس 
جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود در قانون اساسی 
یژه ای دارد. برای مثال اگر نهاد قانون گذاری را در  نیز جایگاه و
که اگر این نهاد بهترین قوانین را نیز  نظر بگیریم، خواهیم دید 
کفایت وجود  با  و  اما یک نهاد اجرایی سالم  کند،  تصویب 
نداشته باشد، این قوانین هیچ وقت به منصه ظهور نخواهد 
نیز در  کشور  که بودجه اصلی و عمده  رسید، به اضافه این 

اختیار قوه مجریه قرار دارد.
۲. نما ینده کشور در مجامع رسمی

که رئیس جمهور به عنوان نماینده ملت در  نکته دیگر این 
مجامع رسمی محسوب شده و از طرف آنان سخن می گوید، 
که رهبری دارد و این شأن ایجاب  یرا با توجه به شأن واالیی  ز
در  همیشه  انقالب  کشتی  سکاندار  عنوان  به  که  می کند 
داخل کشور حضور داشته باشد، قانون اساسی رئیس جمهور 
معرفی   رسمی  مجامع  در  کشور  رسمی  نماینده  عنوان  به  را 
که اهّمّیت رئیس جمهور  می کند.۳ این نکته در عین حال 
ساختارهای  در  مردم  نقش  ایفای  می کند،  چندان  دو  را 
کلی باید  اجتماعی را نیز بسیار آشکار می سازد. به صورت 
جمهور  رئیس  دست  در  کشور  دیپلماسی  که  داشت  توجه 
انتخاب  شایسته ای  و  صالح  فرد  که  صورتی  در  لذا  است، 
که از اصول  شود، نقش اساسی در عزت و آبروی بین المللی 
م سیاسی یک جامعه دینی است، خواهد داشت و این 

ّ
مسل

که وظیفه انتخاب کنندگان را نیز بسیار  همان چیزی است 

خطیر می سازد.
۳. رئیس جمهور حافظ ارزش ها و منافع ملی 

بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور نقش اساسی در حفظ 
ارزش های دینی جامعه را نیز دارد و بر همین اساس یکی از 
مفاد مهم سوگند رئیس جمهور تعهد به حفظ مبانی دینی و 
این سوگند چنین  از متن  ارزشی جامعه می باشد. قسمتی 
کریم و  است: » من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن 
در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم 
که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسالمی و قانون 

اساسی کشور باشم.«4
  اهمیت انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری از موقعیت و اهمیت ویژه ای 
در نظام ما بر خوردار است که آن را از سایر انتخابات ها ممتاز 
مساله  این  ممتاز  ویژگی های  از  برخی  می نماید  جسته  بر  و 

عبارتند از:
1. بزرگ ترین نماد اقتدار و مردم ساالری دینی:

اگر چه تعیین حاکم در جامعه اسالمی از آن خدا بوده و به 
همین علت در زمان غیبت امام معصوم؟ع؟ ولی فقیه اداره 
امور جامعه را به عهده می گیرد، اما در عین حال باید توجه 
مردمی  پشتیبانی  از  حکومت  یک  که  زمانی  تا  که  داشت 
توجهی  قابل  موفقیت  به  توانست  نخواهد  نباشد،  برخوردار 
دست یابد، لذا انتخاب رئیس جمهور نقطه عطف و مهمی 
که اعضای جامعه در آن به میدان آمده و ایفای نقش  است 
می کنند. در عین حال یکی ازمظاهر مردم ساالری دینی که به 
تعبیر رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای :»عبارت 
است از اینکه تشکل نظام به وسیله اراده و رأی مردم صورت 

بگیرد.«5، می باشد. نکته قابل توجه آنکه در چنین فرایندی ، 
حکومت اسالمی به واسطه پشتوانه مردمی که پیدا کرده و در 
سایه آن به امنیت و اقتدار ملی و بین المللی، که از مؤلفه های 

یک نظام موفق به شمار می رود، دست می یابد.
حال اگر به وظیفه دینی مردم نیز توجه کنیم، مسأله روشنتر 
به  نسبت  بی تفاوتی  دینی،  فرهنگ  در  یرا  ز بود،  خواهد 
همدیگر یک امر مذموم و نکوهیده به شمار می رود، لذا پیامبر 
کلکم مسئول عن رعیته«6  اکرم؟ص؟ می فرماید: »کلکم راع و 
گوسفندانش  که یک چوپان نسبت به تمام  یعنی همچنان 
به  نسبت  خداوند  برابر  در  شما  از  کدام  هر  دارد،  مسئولیت 
هم نوعانتان مسئولیت دارید. این مسئولیت تا آنجا اهمیت 
که نصیحت حاکمان از سوی مردم یک اصل پذیرفته  دارد 

شده و الزم می باشد.
۲. برترین نماد همبستگی و مشارکت

میان  در  را  همبستگی  نوعی  به  انتخابات  همه  چه  اگر 
که  کرد  مردم افزایش می دهد، اما در عین حال نباید فراموش 
که در آن یک فرد  انتخابات ریاست جمهوری از آن جهت 
انتخاب می شود،نقش مهمی  کشور  تمام اعضای  از سوی 
فرد  یک  یرا  ز دارد،  مشارکت  افزایش  و  همبستگی  ایجاد  در 
که در محدوده  به عنوان نماینده همه اقوام و مناطقی است 
کشور ایران هستند و این خود عاملی است که آن ها احساس 
که به یک ملت و دین تعلق دارند و بر همین اساس بر  کنند 
کید کرده و اختالفات را نادیده می گیرند. تا نیروها  اشتراکات تأ
و هزینه های جامعه صرف مسائل جانبی و حاشیه ای نگردد 
کید فراوان بر دوری از تفرقه  از همین روی در فرهنگ قرآن تأ
یکپارچگی  و  به وحدت  را  و اعضای جامعه اسالمی  شده 

دعوت می کند.7
صحنه  در  مردمی  نشاط  و  حضور  برترین  ایجاد   .۳

مسئولیت ملی و دینی
نفس شرکت در انتخابات »روح نشاط و احساس مسؤولیت 
را همیشه در جامعه زنده نگه می دارد.«۸ و روحیه خودباوری 
را در میان مردم تقویت می کند. چراکه در چنین فرایندی مردم 
احساس می کنند که در سرنوشت جامعه خود دخالت دارند. 
به ویژه اگر توجه داشته باشیم که هر فرد توانایی های محدودی 
دارد، و جابجایی هایی که صورت می گیرد، هم افراد تازه نفس 
به  کاری جدید  گروه   با دیدن  مردم  و هم  به میدان می آیند، 

پیشرفت ها و آرمان ها امیدوارتر می شوند.
4. بیشترین نقش در رفع توطئه های دشمن

ندارند  دوست  که  دارد  دشمنانی  مسلم  طور  به  ما  کشور 
: مردم در 

ً
موفقیت ایران اسالمی را ببینند و سعی دارند، اوال

انتخاب  فردی  دارند  سعی  ثانیًا:  نکنند،  شرکت  انتخابات 
شود که گوش به فرمان آن ها بوده و توطئه های آن ها را در داخل 
ایران اجرا کند. بر همین اساس آمریکا در هر انتخابات به ویژه 
تخصیص  را  هنگفتی  مبالغ  جمهوری  یاست  ر انتخابات 
کم  کرده و آن را  می دهد تا بتواند در انتخابات ایران خلل وارد 

رونق سازد، لذا هم حضور حداکثری و هم انتخاب فردی الیق 
که دومین مقام بر  و برجسته در انتخابات ریاست جمهوری 
جسته حکومت اسالمی است بسیار الزم و ضروری است9 و 
که در سه دهه اخیر انقالب اسالمی  این همان چیزی است 
 ...  « می فرماید:  اّمت؟ق؟  امام  لذا  است،  کرده  بیمه  را  ایران 
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نه فقط یک وظیفه 
اجتماعی و ملی است، بلکه یک وظیفه شرعی اسالمی و 
که شکست در آن، شکست جمهوری اسالمی  الهی است 
و  واجبات  بزرگترین  از  مردم  جمیع  بر  آن  حفظ  که  است، 
فرائض است و وسوسه در آن از شیطان بلکه عمال شیطان 

بزرگ است.«۱0
و  نظام  از  مردمی  حمایت  و  پشتیبانی  نماد  برترین   .۵

دولت منتخب
ریاست  به خصوص  انتخابات،  در  مردم  پرشور  حضور 
جمهوری بزرگترین حمایت از نظام و دولت و سیاست های 
آن می باشد. برای مثال در حال حاضر مسائل مربوط به انرژی 
با  دارند  سعی  استعماری  دولت های  که  داریم  را  هسته ای 
گوناگون به تخریب وجهه بین المللی ایران پرداخته  روشهای 
که  و آن را از ادامه فعالیت های هسته ای باز دارند. هم چنان 
که  کرده است  بوش رئیس جمهور آمریکا چندین بار اعالم 
ما نخواهیم گذاشت ایران به فناوری هسته ای دست یابد. بر 
که پشتوانه مردمی باال  کنونی دولتی  همین اساس در مقطع 
داشته و در عین حال از توان باالی دیپلماسی برخوردار باشد، 
می تواند بسیاری از مشکالت موجود را از سر راه ایران بردارد، 
و حضور گسترده و حمایت پرشور مردم حرکت های گوناگون 
دولت را در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، 

نظامی و... تقویت و دشمنان را خوار و ذلیل می نماید.
  معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

۱. انتخابات ریاست جمهوری مظهر اقتدار ملی، سازمان 
عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، دفتر سیاسی.

قم،  یزدی،  مصباح  اهلل  آیت  پاسخ ها،  و  پرسش ها   .۲
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟ق؟

حوزه های  شبهات  به  پاسخگویی  و  مطالعات  مرکز   .۳
علمیه

..............................................
 پی نوشت ها
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جایگاه ریاست جمهوری 
در نظام جمهوری اسالمی 

و اهمیت انتخابات آن 
با سایر انتخابات  

نیازهای  بتواند  که  این  برای  جامعه ای  هر  مقدمه: 
معنوی و مادی اعضای خود را در جریان یک زندگی 
معقول تأمین نماید، الزم است که نهاد های مربوط 
به این هدف را در خود به وجود آورد. در یک جامعه 
دینی حاکمیت از آن خدا بوده و بر اساس دستورات 
حاکم  تنها  معصوم؟ع؟،  امام  غیبت  زمان  در  دینی 
جامعه  است  موظف  او  و  بوده  فقیه  ولی  مشروع، 
نماید.  هدایت  الهی  ارزش های  و  دین  مسیر  در  را 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  اساس  همین  بر 
در  اساسی  قانون  امام؟ق؟  مدبرانه  رهبری های  با 
کوتاه ترین زمان ممکن تدوین گردید. بر  اساس این 
قانون که الهام گرفته از دستورات الهی و اعتقادات 
تعریف  حکومتی  نهاد های  بود،  ایران  دینی  جامعه 
شد،  مشخص  به خوبی  نیز  آن ها  اختیارات  حوزه  و 
ریاست  نهاد  حکومت،  مهم  نهادهای  از  یکی  که 
رئیس  اساسی،  قانون  اساس  بر  است.  جمهوری 
جمهور طی انتخابات کشوری و با رأی اکثریت مردم 
جمهور  رئیس  می شود.  انتخاب  سال  چهار  برای 
می تواند در صورت کسب رأی تا چهار سال دیگر نیز 

به عنوان رئیس جمهور باقی بماند.1
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که انتخابات، مجموعه عملیاتی  گفته می شود  معموال در تعریف انتخابات 
تعیین  یا  و  موضوعه  قوانین  واضعان  فرمانروایان،  گزینش  جهت  در  که  است 
دیدگاه  این  از   ) )679679  ،   ،  ۱۳۸0۱۳۸0 قاضی،  قاضی، )  است)  شده  تدبیر  مردم  سوی  از  ناظرانی 
نمایندگان  تعیین  مختلف  شیوه های  و  گزینش  فنون  معنی  به  انتخابات 
را در  اراده شهروندان  به وسیله آن می توان  که  ابزاری است  توسط مردم است. 
شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله 
گزینش مسئوالن به  داد. با آنکه از ایام باستان، نشانه هایی از دخالت مردم در 
به عنوان  را  گزینش  که فن  اندیشه ای  گفت اساس  باید  چشم می خورد، لکن 
موجه ترین و مشروع ترین ابزار وصول به قدرت و هم چنین رایج ترین شیوه اعمال 
یرا  که در دوره مدرن بسط یافته است، ز اراده مردم قرار دهد، امری جدید است 
می شدند.  تلقی  طبیعی  داده های  زمره  از  نیز  جوامع  فرمانروایان  اینها  از  پیش 
کردن  افراد، قابل انتخاب  که اقلیم و اعراض و شکل و رنگ  یعنی همان گونه 
آن ها  بر  مردم  اراده  از  خارج  جبری  توسط  جوامع،  اکثر  در  نیز  فرمانروایان  نبود، 
تحمیل می شد. در ایران نیز به طور رسمی از زمان فرمان مشروطیت در مورخ ۱4 
که در قسمتی از آن  گردید  مرداد ۱۲۸5، مفهوم انتخابات وارد ادبیات سیاسی 

آمده است: 
یه  »چنان مصمم شده ایم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجار
کان و تجار و اصناف به انتخاب مرقومه در دارالخالفه  و اعیان و اشراف و مال
که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه  تهران تشکیل و تنظیم شود 

مشاوره عالقه الزم را به عمل آورده« ) مدنی، ) مدنی، ۱۳94۱۳94، ، ۱۱9۱۱9( ( 

 مطابق این فرمان، پارلمان و مجلس نمایندگان که قرار بود با انتخابات مردمی 
به  »انتخابات«  گونه  بدین  و  ما شد  کشور  ادبیات سیاسی  وارد  تشکیل شود، 
گذشته  گشت.  مبدل  بیابد  دینی  تبیینی  می بایست  که  جدید  مساله ای 
دموکراتیک  نظام های  الینفک  جزء  را  انتخابات  برگزاری  که  روشنفکران  از 
اغلب  نمی دیدند،  شریعت  به  آن  مستندسازی  در  نیز  لزومی  و  می دانستند 
»آیا  که  شدند  مواجه  اساسی  سوال  این  با  مشروطه  در  درگیر  دینی  عالمان 
سنجی«  امکان   « از  مراد  نه؟«.  یا  است  ممکن  اسالمی  نظام  در  انتخابات 
حکومت  مبانی  آیا  که  بود  آن  سایت(  محالتی،  سایت()سروش  محالتی،  دینی،)سروش  تفکر  در  انتخابات 
اجازه  مبانی،  این  یا  و  می آورد  فراهم  را  انتخابات  برگزاری  امکان  اسالمی، 
کاری را به شهروندان نمی داد؟ در مشروطه، شیخ فضل اله نوری و سید  چنین 
عبدالحسین الری امکان انتخابات و مجلس مستقل را منتفی دانسته و چاره را 
در »استحاله ی پارلمان« می دیدند. از نظر نوری، وکالت در امور عامه صحیح 
معصوم؟ع؟  امام  مخصوص  ناس  عمومی  مصالح  در  گفتن  سخن  و  نیست 
یا نواب عام اوست و دخالت دیگران در آن حرام است)زرگری نژاد،)زرگری نژاد،۱۳7۸۱۳7۸ ، ،۱54۱54((. 
کار سیاست و حکومت، فضولی  سید الری نیز دخالت نمایندگان مردم را در 
الشرائطی  جامع  فقیه  مشاوران  را  پارلمان  در  مردم  منتخابان  و  می دانست 
برگزاری  »امکاِن«  آنان  همه،  این  با  قراردارد.  مجلس  راس  در  که  می دانست 
برگزاری  فقیه،  که  می دانستند  این  به  »مشروط«  پارلمان  تشکیل  و  انتخابات 
انتخابات و تشکیل مجلس را به »مصلحت« بداند، صالحیت نمایندگان را 

بپذیرد، به آن ها اجازه ورود به مسائل سیاسی و حکومتی را بدهد، )همان،  )همان، ۳0۲۳0۲( ( و 
در نهایت، نظر آن ها را مطابق مصلحت کشور بداند. قهرًا با منتفی شدن هر یک 

از این شرایط، مجلس شوری و انتخابات آن، اعتبار خود را از دست می دهد. 
را  که این »امکان«  گروه نخست، دیدگاه دیگری هم وجود داشت  در مقابل 
بود. شیخ محمد اسماعیل  برخوردار  کمتری  از وجاهت  می پذیرفت هر چند 
محالتی غروی در رساله »اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه« )همان،)همان،4۸74۸7(( 
شور  و  بحث  به  مردم  دنیوی«  »مصالح  ی  درباره  مجلس  چون  بود  معتقد 
تشخیص   « انتخابات  طریق  از  می توانند  مردم  و  دارد  مشروعیت  می پردازد 
مصالح و مفاسد کشور و منافع و مضار اقدامات« را به منتخبین خود واگذارند. 
و الزم است  بر مجلس شوری یک مغالطه است  فقیه  او شمول والیت  نظر  از 
بر  محالتی  دلیل  همین  به  کند.  عمل  مملکت«  »عقالی  نظر  مبنای  بر  فقیه 
که  بود  معتقد  و  می نهاد  صحه  مستقل  مجلس  تشکیل  و  انتخابات  برگزاری 
اوال انتخابات، از حقوق خود ملت است و نیاز به اذن ولی شرعی ندارد، ثانیا 
که بالذات به خود  یی است  ورود نمایندگان به مسائل حکومت، ورود به قلمرو
تبعا  و  ندارد  شرعی  ولی  تنفیذ  به  نیازی   ، آنان  نظرات  وحتی  دارد  تعلق  آن ها 
تصمیمات مجلس شوری برای همه مردم و دولتمردان و حتی ولی شرعی، الزم 

االجراست.
دینی  عالمان  دینی  درون  گفتگوهای  به  اول  مشروطه  در  که  مجادالت  این 
یج پس از شکست مشروطه، به فراموشی سپرده  گرمی خاصی بخشیده بود بتدر
باره شنیده  از مشروطه سخنی جدی دراین  شد و عمال در میان عالمان بعد 
گوش می رسید، تکرار همان ادبیات  که در این باره به  نشد و اندک سخنانی نیز 
یخی ایران چنین رقم نمی خورد و رضا خان نیز  پیشین بود. شاید اگر تقدیر تار
ماهیت  باب  در  مشروطه  عصر  عالمان  گفت وگوهای  نمی رسید،  قدرت  به 
ین اخالقی و شرعی به سر انجامی می رسید  انتخابات و نیز نحوه تطابقش با مواز
و سواالت و ابهامات بسیاری که امروزه با آن ها مواجهیم پاسخی روشن می یافت 
اما با شرائطی که در فرجام مشروطه پیش آمد، بسیاری از آن گفت وگوها متوقف 
گشت و  شد و به نوعی فقه سیاسی آن دوره، به سال های پیش از مشروطه باز 
گردید. با این همه،  گذشته مومنان  عمال درگیر همان مباحث فردی و عبادی 
که در حاشیه و متن مشروطه در باره انتخابات بارور  اندیشه های بالقوه و مهمی 
گرفت و آنان نیز توانستند از آن  شده بود، در اختیار فقیهان دهه های بعد قرار 
کنند. نظریه »جمهوری اسالمی  تجارب، در بنای جمهوری اسالمی استفاده 
از دو  نظریه مشروطیت،  بر خالف  که  بود  بدیعی  نظریه  فقیه«  بر والیت  مبتنی 
گرایی« برخوردار بود و می بایست به گونه ای میان  یژگی »خدامحوری« و » مردم  و
حق مردم و مشروعیت الهی تالئمی منطقی بر قرار سازد. در نظریه سیاسی امام 
خمینی، فقیه به اعتبار »علم به احکام شرعی« والیت انتصابی دارد اما چنین 
والیت انتصابی با صالحیت حرفه ای فقیه، مجوزی برای مداخله در امور مردم 
مردم است.  اقبال  و  انتخاب  نیازمند  والیتش  تنجز  و  نمی شود  در هر شرائطی 
همچنانکه وجود قاضی در جامعه الزم است و او به دلیل تخصص اش والیت 
ندارد و  او مراجعه نکنند حق داوری  به  تا طرفین مرافعه  اما  رفع مرافعه دارد  بر 
که بنیان حکومت  داوری اش در محکمه به مرحله تنجیز نمی رسد. این نظریه 
بر  صریح  طور  به  که  است  نظریه ای  می دهد  تشکیل  را  کنونی  ایران  در  دینی 
عنصر مردمی حکومت از طریق »انتخابات« صحه می گذارد و بدون آن بنایی 
بر استمرار ندارد. آیت اهلل هاشمی در تشریح این دیدگاه در یکی از خطبه های 

نماز جمعه می افزاید: 
که حکومت اسالمی بدون  » امام مبنای فقهی شان و همه چیزشان این بود 
نمی  شود  انجام  حکومت  این  نباشند  راضی  مردم  اگر  نمی شود.  مردم  حضور 
کجاست.  که سندش  و یک روایتی من از زبان امام شنیدم. آنموقع نپرسیدم 
ل  بعدا خودم رفتم و سندش را پیداکردم. روایت جالبی است که مبنای استدال
المحجم سید  کشف  کتاب  از  و  کردم  یادداشت  را  روایت  آن  بود... من  امام 
ابن طاووس.... حضرت علی بن ابی طالب؟ع؟ می فرماید یک روز پیغمبر در 
آخر  در سال  بود  آینده  نگران  و  پیغمبر مهموم  کردم  که عرض  روزهایی  همان 

یا بن ابی طالب لک وال امتی. این بعد  گفته.  آنرا به علی بن ابیطالب  عمرش 
از غدیر است یعنی تو ولی این امت هستی و والیت مال توست چیزیکه خدا 
بالرضا  اجمعواعلیک  و  عافیه  فی  ولوک  فان  می فرماید:  بعد  است.  داده  تو  به 
کردند به تو این  فقم بامرهم. اگر دیدی این مردم راضی بودند و آمدند تو را قبول 
سمت را دادند با اجماع البته اجماع نسبی است تام نمی  شود. یعنی به اندازه 
اقل اکثریت آن ها جمع شدند دور شما اگر آمدند شما بپذیر و متولی  کافی و ال
ان  و  و قسمت بعدی می گوید  ادامه بدهید  و  کن  را اصالح  کارشان  و  امر شو 
که باید بیایند با  کردند و نیامدند آن مقداری  اختلفواعلیک اگر دیدی اختالف 
که می خواهند  کاری  کن بما فیه بگذارند  تو وان اختلفواعلیک فدعهم ولشان 
بکنند بکنند خودشان می دانند. و ان اهلل سیجعل لک مخرجا. و خداوند برای 
حکومت  مبنای  بوده  این  مبنا  برسی...  اهدافت  به  که  می کند  پیدا  راهی  تو 
که ما در جمهوری اسالمی بناشد اینکار را بکنیم. بنا شد با  پیغمبر این بوده 

این مردم باشیم و این مردم هم خیلی خوب آمدند.« )هاشمی رفسنجانی، سایت()هاشمی رفسنجانی، سایت(
البته در عرض چنین نگرشی نیز انظار دیگری هم وجود دارد که همانند مرحوم 
»مردم«،  توسط  نمایندگان  انتخاب  به  سیدالری  و  نوری؟هر؟  فضل اهلل  شیخ 
اصالت نمی دهند و انتخابات را از باب دیگری مثل ایجاد نشاط سیاسی در 
جامعه و اینکه مردم با نمایندگان مجلس احساس نزدیکی بیشتر داشته باشند، 

می پذیرند. آیت اهلل محمد مومن قمی در این باره می فرماید:
»ولی فقیه باید احکام شرعی را رعایت کند، ولی بجز آن، مقّید به شیوه و روش 
که مثاًل رئیس جمهور در رأس  کشور نیست. او ناچار نیست  خاصی برای اداره 
که مجلس نمایندگان مردم به شکل خاصی  حکومت قرار دهد و یا الزامی ندارد 
تشکیل دهد و یا برای کشور قانون اساسی قرار دهد و بپذیرد و یا شورای نگهبان 
را مقرر نماید و برای قوه قضائیه و یا نیروهای مسلح رئیس و فرمانده قرار دهد و یا 
روش خاصی برای تصویب قوانین در مجلس قرار داده و محدود گردد، و نه و نه و 
نه.... بلکه او پس از رعایت احکام شرعی، در اداره ی مملکت و تدبیر کار مردم، 
صاحب اختیار است، او می تواند خود شخصًا قانونگذاری را برعهده گیرد و یا به 
گروهی که خود معّین می کند بسپارد، می تواند قضاوت کند و یا کسی را برای آن 
معین کند، می تواند فرماندهی نیروهای مسلح را شخصًا بعهده بگیرد و یا تعیین 
فرمانده کند، و بهرحال، در کلیه شؤون حکومت، او براساس مصلحت که خود 

تشخیص می دهد، حق تصمیم گیری و اقدام دارد.« )مومن قمی،)مومن قمی،۱۳۸6۱۳۸6 ،  ، 5۱55۱5((
آیت اهلل مومن به لحاظ »امکان انتخابات« همانند الری و نوری می اندیشد و 
رأی مردم برای انتخاب اموری مثل نمایندگان مجلس، را ذاتًا معتبر نمی داند و 
صرفًا با تأیید و صالحدید رهبری، به آن اعتبار می بخشد. از نظر او، شهروندان 
کنند.  کرده و آن را مطالبه  نمی توانند چنین رأیی را به عنوان »حِق« خود تلقی 
که در آن امکان انتخابات آزاد وجود ندارد، می تواند »اسالمی«  از این رو نظامی 
باشد، و اساسًا اسالمی بودن نظام را با چنین شاخص هایی نمی توان سنجید، 
و  است  جایز  رأی،  این  می دهد،  دادن  رأی  اجازه  مردم  به  رهبری  وقتی  بلکه 
یا محدود می سازد ، این رأی  را به مصلحت نمی داند و  کار  وقتی رهبری این 
می داند  الگویی  را  انتخابات  برگزاری  نیز  یزدی  مصباح  آیت اهلل  است.  حرام 
که متاسفانه از غرب اقتباس شده و آن را برخاسته از اسالم نمی داند اما چون 
در  را  نظام  مصلحت  و  می نهد  احترام  اسالمی  جمهوری  بینان گذار  نظریه  به 
جمهوری  در  آن  از  برآمده  نهادهای  و  انتخابات  به  می داند  یه  رو چنین  تداوم 
و  انتخابات  که  می داد  نشان  این   ))9۸9۸ یزدی،  یزدی، )مصباح  می گذارد.)مصباح  احترام  اسالمی 
که به  نقش تعیین کننده مردم در قوام و مشروعیت حکومت دینی، چیزی بود 
دلیل هژمونی امام راحل، از اعتبار برخوردار است و می تواند روایت های رقیب 
را به حاشیه برد و یا آن ها را وادار به احترام به رای مردم نماید. با اقتفاء بر چنین 
که از انتخابات و مشارکت مردم در امور نوعیه، در ایران  روایت معتبر و مسلطی 
مختف  سطوح  در  یادی  ز انتخابات  کرد،  پیدا  بسط  اسالمی  انقالب  از  پس 
یاست جمهوری، نمایندگان مجلس قانون گذاری، شوری های اسالمی شهر  ر
که آثار بسیار مثبتی در عرصه  گردید  و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری برگزار 

اداره حکومت دینی بر جای نهاد.

امکان یا امتناع انتخابات 
در فقه اسالمی

عبدالوهاب فراتی 
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

اشاره: انتخابات از جمله مفاهیم جدیدی است اشاره: انتخابات از جمله مفاهیم جدیدی است 
که از انقالب مشروطه فراروی اندیشه دینی قرار گرفته است. که از انقالب مشروطه فراروی اندیشه دینی قرار گرفته است. 
 مفصلی 

ً
 مفصلی از آن زمان تاکنون میان عالمان دینی بحث های نسبتا
ً
از آن زمان تاکنون میان عالمان دینی بحث های نسبتا

ح شده  ح شده در باره جایگاه انتخابات در دانش های اسالمی مطر در باره جایگاه انتخابات در دانش های اسالمی مطر
و به نظر هم می رسد که به وضعیت روشنی رسیده باشد. و به نظر هم می رسد که به وضعیت روشنی رسیده باشد. 
هنوز ابهامات زیادی در ترجمان مختصات انتخابات هنوز ابهامات زیادی در ترجمان مختصات انتخابات 
به زبان فقه اسالمی وجود دارد که پاسخ دقیقی به خود نیافته اند.به زبان فقه اسالمی وجود دارد که پاسخ دقیقی به خود نیافته اند.
این بررسی نشان می دهد که انتخابات در اسالم این بررسی نشان می دهد که انتخابات در اسالم 
واجد هنجارهای متعددی است که آن را از انتخابات واجد هنجارهای متعددی است که آن را از انتخابات 
در فضای غربی جدا می سازد. این که این ارزش ها کدامند در فضای غربی جدا می سازد. این که این ارزش ها کدامند 
و چه اصولی را بر انتخابات در منظر اسالمی حاکم می سازند، و چه اصولی را بر انتخابات در منظر اسالمی حاکم می سازند، 
بخش اولپرسش هایی است که این نوشتار به بررسی آن ها می پردازد.پرسش هایی است که این نوشتار به بررسی آن ها می پردازد.

از  غرب گرا،  جریان  اشاره: 
مختلف  دولت های  در  ابتدا 
به راحتی  و  داشته اند  حضور 
فرصت،  سال  هشت  بعد  از 
انتخابات را از دست نخواهند 
آرایش  امروز  افراد  این  داد؛ 
انتخاباتی گرفته اند و در فضای 
شده اند.  فعال  نیز  مجازی 
می خوانید  ادامه  در  آنچه 
انتخـــــاباتــــــی  هشدارهـــــــــای 
»کارگروه  جلسه  در  کعبی  عباس  والمسلمین  حجت االسالم 
انتخابات 1400 و حضور حداکثری« در دبیرخانه مجمع نمایندگان 

طالب و فضالی حوزه علمیه قم ایراد نموده اند.
  بی توجهی همراه با مسئولیت اخروی

کسی  ظرف تقرب الی اهلل، ظرف اجتماعی-سیاسی است و اگر 
معلوم  نپردازد،  خود  سیاسی  و  اجتماعی  مسائل  به  اما  شود؛  زاهد 
کشیده و  کسی در این مسیر خستگی  نیست اهل نجات باشد.اگر 
کند، عمل صالح برای او نوشته می شود؛  برای جریان نظام تالش 
عمل صالح تنها شب زنده داری در ماه مبارک رمضان نیست؛ بلکه 
تالش برای مشارکت حداکثری و انتخاب اصلح هم عمل صالح 

است. 
   انتخابات سال 14۰۰ را جدی بگیریم

کنیم، مخصوصا  نباید فعالیت انتخاباتی را فعالیتی فرعی تلقی 
که اگر به صورت معمول رئیس جمهور هشت ساله  انتخابات ۱400 
و  می رساند  انقالب  سالگی  پنجاه  به  را  ما  انتخابات  این  باشد، 
پیشرفت اهداف انقالب با تحقق دولت انقالبی و اسالمی است؛ 
در  چه  سستی  اگر  که  است  انقالب  اول  مانند  جهت  این  از  لذا 
است  ممکن  شود،  اصلح  انتخاب  در  چه  و  حداکثری  مشارکت 

یاد به بار بیاورد.  پشیمانی ز
  شرکت در انتخابات هم حق است و هم تکلیف

که شرکت نمی کند، حقوق  کسی  انتخابات حق الناس است و 
کرده  که می خواهند دولت مناسب داشته باشند، تضییع  مردمی را 
است؛ چون مشارکت حداکثری باعث تضعیف دشمن و تقویت 
نظام می شود؛ لذا بسترهایی که زمینه آن  را فراهم می کنند، مورد تأیید 
اسالم است. و شرکت در انتخابات می تواند مصداق جهاد باشد و 
هم چنین پاسخ گویی به شبهات، اقناع افراد و دعوت به انتخاب و  

مصداق امر به معروف است و نهی از منکر است. 
  مسائل مهم در انتخابات 14۰۰

صهیونیستی  رژیم  ویژه  حساسیت  و  بازی گری  مسأله،  اولین   
و آمریکا در منطقه است؛ این ها تهدید بزرگ خود را تشکیل دولت 
انقالبی می دانند و تالش های سیاسی، رسانه ای، ترفندها در فضای 
مجازی، مالی و حضور فعال در جهت ناامیدی مردم و دامن زدن به 
اختالف و طراحی فتنه در دستور کار آن هاست و طیف های زیادی 
آنان تحریم انتخابات  در این مسأله فعال هستند و ظاهر فعالیت 
است؛ اما در وقت مقتضی به دنبال فریب انتخاباتی بوده و برای عدم 

رأی آوری گزینه انقالبی تالش می کنند 
  آرایش جدی بهائیت و جریان غرب گرا در انتخابات 14۰۰

پول  از  استفاده  و  نفوذ  برنامه  با   ... و  سلطنت طلبان  بهائیت،   
و  می دهند  انجام  را  پیچیده ای  جنگ  و  بوده  میدان  در  سعودی 

عملیات هایی برای جدایی ملت از نظام انجام می دهند. 
و  بوده  مختلف  دولت های  در  ابتدا  از  غرب گرا  جریان  عملکرد 
به راحتی، انتخابات را از دست نخواهند داد؛ این افراد امروز آرایش 
گرفته اند و در فضای مجازی فعال شده اند تا در صحنه  انتخاباتی 

آینده، گزینه آن ها باال بیاید. 
این که برخی دوستان فکر می کنند، گزینه جریان انقالب به راحتی 
در انتخابات ۱400 رأی خواهد آورد، ساده اندیشی است و غرب گرایان 

برنامه های گوناگونی را برای انتخابات پیش رو دنبال می کنند. 
  شگردهای جریان نفوذ برای حضور در انتخابات

در  »دوگانه سازی  جمهوری«،  یاست  ر کاندیداهای  »تعدد   
و...  معیشت  و  کرونا  صلح،  و  جنگ  دوگانه  هم چون  انتخابات 
«، »استفاده از مدیران بانفوذ مخالف با وعده پست و مقام« و... از 

برنامه های غرب گرایان برای انتخابات ۱400 است.
  اهمیت انسجام نیروهای انقالبی در انتخابات 14۰۰ 

و  آمده  بیرون  متفاوت  انقالبی، صداهای  نیروهای  میان  از  گر  ا  
پیام های متفاوتی شنیده شود، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید؛ 
روحانیت  و  است  بالد  علمای  اتحاد  اتحاد،  محورهای  از  یکی 
کشور هم افزایی وجود  کل  نباید تبدیل به یک حزب شود و باید در 

داشته باشد. 

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

جریان غرب گرا به راحتی 
از انتخابات کنار نمی کشد 

تبلیغ  معاونت  تبلیغی  پژوهش های  مرکز  همت  به 
رمضان المبارک  انتخاباتی  یژه نامه  و علمیه،  حوزه های 
۱44۲ هجری قمری با عنوان »سوژه های سخنرانی گریزهای 
ین و  انتخاباتی« به ضمیمه شماره ۲6۳ ماهنامه مبلغان تدو

در دسترس مبلغین گرامی و عالقمندان قرار گرفت. 
یژه  نامه »سوژه های سخنرانی گریزهای انتخاباتی« به قلم  و
و  والمسلمین محمود مقدمی  بزرگوار حجج اسالم  اساتید 
محمد ترسلی در مرکز پژوهش های تبلیغی مجتمع آموزشی 
مطلوب  رئیس جمهور  یژگی های  و بیان  هدف  با  پژوهشی 
موقعیت  به  توجه  با  و   ۱400 انتخابات  مقدماتی  مباحث  و 

ین شده است. زمانی ماه مبارک رمضان ۱44۲ ق. تدو
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پاسخ به شبهات، خاطره، شعر یا داستان کوتاهی نیز جهت 

ایجاد تنوع درج  گردیده است.
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 ۷. صداقت و راستگویی در گفتار و رفتار
یژه  به و چیز  همه  در  صداقت  یعنی  راستگویی  و  راستی 
که فقدان آن  در سخن، یک ارزش انسانی و اخالقی است 
یژه در  یعنی دروغ و دروغگویی می تواند در همه زمینه ها به  و
عرصه اجتماعی و سیاسی آسیب های جدی به اعتماد مردم 
سوی  از  دروغین  و  پوچ  وعده های  میان  این  در  سازد.  وارد 
یرا  مسئوالن نظام می تواند بسیار آسیب زا و خطرناک باشد؛ ز
اعتماد عمومی مردم را نسبت به آنان از میان می برد و موجب 
مشروعیت زدایی و مقبولیت زدایی از نظام سیاسی می شود. 

می فرمایند:   ۲ آیه  صف  سوره  در  تعالی  و  تبارک  خداوند 
که  کسانی  ای  وَن« 

ُ
َتْفَعل  

َ
ال َما  وَن 

ُ
َتُقول ِلَم  َمُنوا 

َ
آ ِذیَن 

َّ
ال َها  ّیُ

َ
أ »َیا 

ایمان آورده اید، چرا چیزی به زبان می گویید که در مقام عمل 
خالف آن عمل می کنید. اگر شخصی ایمان و تقوی داشته 
شخص  این  آیا  نکند،  عمل  خود  گفته های  به  اّما  باشد؛ 
می تواند مسلمان مؤمن باشد؟ خیر. بهترین معیار شناخت 
مردان الهی و حق باوران راستین، صداقت و راستگویی آنان 
صادق؟ع؟  امام  فرموده  طبق  آن هاست،  رفتار  و  گفتار  در 
آنان  به  آن گاه  و  سنجیده  را  افراد  امانتداری  و  صداقت  باید 
اعتماد نمود؛ آن حضرت ضمن حدیثی می فرماید: »ال تغتروا 
بصالتهم وال بصیامهم، فان الرجل ربما لهج بالصاله والصوم 
حتی لو ترکه استوحش ولکن اختبروهم عند صدق الحدیث 
به  ۲۲ ( (؛  حدیث  االمانة،  اداء  و  الصدق  باب  کافی،  )اصول  حدیث   االمانة،  اداء  و  الصدق  باب  کافی،  )اصول  االمانه  واداء 
گاهی به نماز  نماز و روزه افراد فریفته نشوید؛ چراکه شخص 
کند، احساس وحشت  را رها  اگر آن  که  کرده  و روزه عادت 
می کند؛ اما ]برای شناخت افراد[، آنان را با میزان راستگویی 

و امانتداری بیازمایید«. 
میزان  ملت،  منتخب  صداقت  و  راستگویی  ک  مال
در  که  افرادی  آیا  می باشد.  زندگی شان  در  آنان  راستگویی 
و  داده  مردم  به  عمل  غیرقابل  و  توخالی  وعده های  گذشته 
مسئولیت  لیاقت  سپرده اند،  فراموشی  بوته  به  را  آن ها  بعدًا 
که با انواع دسیسه ها و شعارهای فریبنده  کسانی  دارند؟ آیا 
برای  و  کرده  را مشوش  مردم  اذهان  برق  و  پرزرق  تبلیغات  و 
را به سوی خود  آرای مردم  به مقاصد نفسانی خود،  رسیدن 
جلب می کنند، شایستگی وکالت دارند؟! منتخب حقیقی 
مردم اگر وعده ای بدهد، با تمام وجود جهت تحقق آن تالش 
می کند و حیثیت  خود را در گروی عمل به آن وعده می بیند؛ 
همان گونه که قرآن کریم نیز بارها و بارها در آیات شریفه خود، 
کید بر این خصلت پسندیده  کلمه »صادقین« را به جهت تأ

آورده است. 
منتخب با ایمان هیچ گاه حق را وارونه نشان نمی دهد، به 
سوی باطل گرایش پیدا نمی کند و از راستی و صداقت دست 

برنمی دارد؛ گرچه به ضرر خود باشد. 
که  امام حسن مجتبی؟ع؟ می فرماید: »من دوستی داشتم 
ارزشمندتر  نظرم  در  مردم  همه  از  را  او  پسندیده اش  صفات 
الهی  بود. « آن گاه ضمن شمارش صفات آن نیک مرد  کرده 
 )تحف )تحف 

ُ
 َیُقول

َ
 َیْفَعُل َو َیْفَعُل َما ال

َ
 َما ال

ُ
 َیُقول

َ
می فرماید: »َکاَن ال

نمی گفت  نمی کرد،  عمل  که  را  آن چه  ۲۳5۲۳5((؛  ص  ص العقول،  العقول، 

و  شعار  ]اهل  می داد.  انجام  بود،  نگفته  که  را  کارهایی  و 
وعده های دروغین نبود؛ بلکه اهل عمل بود[. 

و  سیاسی  غ های  درو و  وعده ها  زیان بار  ثار  آ  .8  
اجتماعی

به جا  یان باری  ز آثار  دروغگویی  اسالم  تعالیم  اساس  بر 
نظام  در  مسئوالن  یژه  به و همگان  می بایست،  که  می گذارد 
کنند  سیاسی در قالب وعده های انتخاباتی از آن اجتناب 
آثار  و  مشکالت  انواع  گرفتار  اسالمی  نظام  و  امت  خود،  تا 
یان بار دروغ و وعده های دروغین نشوند. از جمله مهمترین  ز
و  انتخاباتی  وعده های  و  دروغ ها  برای  می توان  که  آثاری 
غیرانتخاباتی مسئوالن و رهبران اجتماع بیان کرد، عبارتند از:
آن:  به  نسبت  بی اعتمادی  و  اسالم  دین  در  بدعت   .1
که تأمین کننده فلسفه  کامل است  دین اسالم مجموعه ای 
امت  و  انسان  آخرت  و  دنیا  سعادت  نیز  و  زندگی  سبک  و 
است. هرگونه دروغ و وعده های دروغین می تواند، به اساس 
دین اسالم ضربه بزند و مردم را از مسیر هدایت خارج سازد. 
اسالم  آموزه های  به  نسبت  دروغگویی  که  همان طوری 
که  را  چیزهایی  و  شود  موجب  را  دین  در  بدعت  می تواند 
بدهد)نحل/ )نحل/  مردم  خورد  به  اسالم  به عنوان  نیست،  اسالمی 
۱۱6۱۱6((، هم چنین می تواند مردم را نسبت به اصل و اساس دین 
مسئوالن  دروغین  وعده های  و  دروغ  یرا  ز سازد؛  بی اعتماد 
سخنان  این  که  است  آن  به معنای  اسالمی،  نظام  یک  در 
راست و بر اساس اسالم است؛ درحالی که این امور از اساس 
هیچ ربطی به دین اسالم ندارد و مسئوالن برای قدرت و ثروت 
خویش چنین اموری را به دین نسبت داده یا ادعای دروغین 
و  علمی  پشتوانه  هیچ گونه  درحالی که  می کنند؛  مطرح  را 
این وعده های دروغین عمل  به  و نمی توان  تحقیقاتی ندارد 
و  دین  از  مردم  که  است  این گونه  کرد.  عملیاتی  را  آن  و  کرد 
مسئوالن دینی سرخورده می شوند و اعتماد خویش را نسبت 

به اصل و اساس دین و مسئوالن از دست می دهند. 
می دهند،  دروغین  وعده های  که  کسانی  روسیاهی:   .۲
کار، خود را در اجتماع منزوی می کنند و مردم آنان را  با این 
او  روسیاهی  هنوز  برف  پایان  در  که  می یابند  زغالی  همانند 
یرا دروغگو با وعده های دروغین خویش،  باقی و برقرار است؛ ز
هرچند به ظاهر خود را روسفید معرفی می کند تا وجاهتی در 
میان مردم بیابد؛ ولی چهره واقعی او در آخر آشکار می شود و 
روسیاه در دنیا و آخرت به خلق خدا معرفی می شود. )زمر/  )زمر/ 6060((
دروغین  وعده های  و  دروغگویی  خسران:  و  زیان   .۳
یان و خسران به فرد و اجتماع می شود. از نظر قرآن  موجب ز
که از دروغ آسیب می بیند، خود دروغگو است  کسی  اولین 
دروغین  وعده های  این  که  نیست  شکی  ولی  ۲۸۲۸((؛  )غافر/ )غافر/ 
میان  از  دروغگو  به  نسبت  را  مردم  اعتماد  که  همان طوری 
و امید  از آن ها دلسرد شوند  تا مردم  می برد، موجب می شود 
یژه اگر این ها  خویش را به چنین افرادی از دست بدهند؛ به و

از مسئوالن باشند. 
دیگران،  اعتماد  دادن  دست  از  با  دروغگو  دیگر  به عبارت 

یان در سرمایه بزرگی می شود.  دچار ز

دروغ  وعده  و  می گوید  دروغ  که  کسی  ستم:  و  ظلم   .4
نیز  خود  به  بلکه  می کند؛  خیانت  مردم  به  نه تنها  می دهد، 
مراعات  خویش  به  نسبت  را  عدالت  و  می ورزد  خیانت 
معرفی  ظالم  به عنوان  قرآن  در  که  است  این گونه  نمی کند. 
از  نمی توان  بنابراین   ))9۳9۳ و  و    ۲۱۲۱ انعام/  انعام/ ،   ،9494 عمران/  )آل  عمران/   )آل  می شود. 
و  داشت  عدالت خواهی  و  عدالت  انتظار  افرادی  چنین 
بخواهند  یا  کنند  استیفا  را  مردم  حقوق  آنان  تا  ماند  منتظر 
یرا ظالم هرگز  کاری در راستای اقامه عدالت انجام دهند؛ ز

دنبال عدالت نمی رود و هیچ گونه دلبستگی به آن ندارد. 
ارتباطی  حقیقت  و  حق  با  دروغگو  اصوال  حق گریزی:   .۵
یرا دروغ ضد حقیقت است؛ بنابراین دروغگویان با  ندارد؛ ز
سخنان و وعده های دروغین خویش، علیه حق موضع گیری 
می کنند و حق گریزند و هرگز برای احقاق حق قیام نمی کنند؛ 
بلکه دنبال باطل می روند و گوش شنوایی برای حق و اقامه آن 

ندارند. )جاثیه/ )جاثیه/ 77 و  و ۸۸((
و  حق  از  گریز  به سبب  دروغگویان  ضاللت گرایی:   .۶
گریزان هستند.  گرایشی نداشته و از آن  عدالت، به هدایت 
جهات  از  می توان  که  است  امری  گمراهی،  به  آنان  گرایش 
مختلف از گفتار و رفتار آنان استنباط کرد. )زمر/  )زمر/ ۳۳، غافر/ ، غافر/ ۲۸۲۸((

بهانه ای  هر  به  و  می گویند  دروغ  که  کسانی  نفاق:   .۷
گرفتار نفاق  گرفتار نفاق نباشند،  اگر  وعده  دروغ می دهند، 
افراد مشاهده  این  در  را  نفاق  آثار  بنابراین می توان  می شوند. 

کرد و آنان را از مصادیق اهل نفاق دانست. )توبه/)توبه/7777((
 اهداف دروغگویی و وعده های دروغین

می دهند،  دروغین  وعده های  که  کسانی  قرآن،  نظر  از 
که از جمله مهمترین آن ها  اهداف و مقاصدی در نظر دارند 

یر اشاره کرد: می توان به موارد ز
که دروغگویان  1. انکار اسالم و وحی: از مهمترین اهدافی 
برای  بستری  ایجاد  می کنند،  دنبال  اسالمی  امت  میان  در 
انکار اسالم و وحی و مخالفت با آموزه های شریعت اسالم، 

اجرا و اقامه آن است. )فرقان، آیه  )فرقان، آیه 44؛ مجمع البیان، ج ؛ مجمع البیان، ج 77- - ۸۸، ص ، ص ۲5۳۲5۳((
۲. پنهان کردن جرم: هرکسی خالفی انجام می دهد، منتظر 
مجازاتی است. از این رو بسیاری از افراد که فاقد قدرت هستند 
و نمی توانند جلوی مجازات را بگیرند، به مکر و حیله ای به نام 
دروغ متوسل می شوند تا این گونه بتوانند از مجازات احتمالی 
یا قطعی بگریزند و جرم خویش را نهان سازند. )یوسف، )یوسف، ۱7۱7 و و۱۸۱۸(( 
در اجتماع اسالمی نیز، مسئوالنی که جرم و خیانتی را مرتکب 
را  خود  تا  می کوشند  دروغ  وعده  و  دروغگویی  با  می شوند، 

نجات دهند و از تبعات و آثار آن در امان مانند. 
یژه  به و دروغگویان  که  اهدافی  دیگر  از  فریب کاری:   .۳
عمومی  افکار  فریب  می کنند،  دنبال  اسالم  امت  میان  در 
منافقون/  منافقون/ ،  مجادله/۱4۱4،  مجادله/،  )عنکبوت/۱۲۱۲،  )عنکبوت/  است.  امت  رهبری  و 
وعده ها  و  خورد  را  افراد  فریب  به سادگی  نباید  بنابراین   ))۱۱
اگر  یرا  ز داد؛  بها  آن  به  و  کرد  باور  را  دروغشان  سخنان  یا 
ضربات  افراد  این  خیانت های  است  ممکن  شود،  سادگی 
از  به موقع  نتوان  و  کرده  وارد  اجتماع  به  امنیتی  جبران ناپذیر 

توطئه های آنان جلوگیری کرد. 
 معیارهای راستگویی و دروغگویی

برخی از مردم می پرسند چگونه می توان وعده های دروغ و 
راست دولت مردان را تشخیص داد؟ چه ابزارهای شناختی 
وجود دارد که قدرت تشخیص مردم را باال ببرد و انسان بتواند 

تشخیص بدهد، چه کسی وعده دروغین می دهد؟
که  کرده  بیان  را  این پرسش، معیارهایی  به  قرآن در پاسخ 
یژه از سوی  از راستی یا دروغ بودن وعده ها به و با آن می توان 
ک ها تنها اختصاص به این  گاه شد؛ البته این مال مسئوالن آ
ک ها  مال این  با  می توان  را  هرکسی  بلکه  ندارد؛  افراد  دسته 

گاه شد.  شناخت و از راست و دروغ وعده و سخنش آ
از نظر قرآن مهم ترین معیارهای سنجش راست و دروغ و نیز 

جداسازی راستگویان از دروغگویان عبارتند از:
می بایست  سخنی  هر  مقبول:  عقلی  برهان  و  دلیل   .1
استوار  چنان  یعنی  باشد؛  برخوردار  بودن  »سدید«  عنصر  از 
و   برابر »ان قلت ها  بتواند مانع و سدی در  که  و محکم باشد 
و  سخن  که  آن جا  از   ) )7070 احزاب/  احزاب/ ،   ،99 )نساء/  )نساء/   باشد.«  اشکاالت 
یژگی برخوردار  گفتار مبتنی بر گمانه ها و احتماالت از چنین و
نیست، نمی توان به این دسته از سخنان و وعده ها به عنوان 
را  گمان حقیقی  و  یرا ظن  ز کرد؛  اعتماد  راستین  وعده های 
بیان نمی کند و از واقعیتی پرده برنمی دارد. )نجم/ )نجم/ ۲۸۲۸(( بنابراین 
به  تا  و  باشند  علم  دنبال  ظنون،  به جای  باید  اسالم  امت 
آن جا  از  نکنند.  اعتنایی  نکردند،  پیدا  علم  و  یقین  چیزی 
که وعده های فاقد دلیل و برهان عقلی مقبول، فاقد چنین 
کرد و  خصیصه ای است، نمی بایست به این وعده ها اعتنا 
صاحبان آن را اهل راستی و راستگویی دانست. پس هرکسی 
گفت، نمی توان از وی پذیرفت و به  بی برهان و دلیل سخنی 
انبیاء/ ۲4۲4(( وقتی مسئولی وعده ای  انبیاء/ ،  کرد. )بقره/ )بقره/ ۱۱۱۱۱۱،  آن اعتماد 
که بر اساس چه مبانی وعده  کرد  می دهد، می بایست توجه 
مقبولی  و  معقول  و  منطقی  دلیل  و  برهان  آیا  است؟  داده 
وعده ای  توهمات  و  احتماالت  اساس  بر  یا  است  آن  پشت 

داده است؟
ک های سنجش  از مال ۲. تطابق قول و فعل: یکی دیگر 
راست و دروغ و راستگو و دروغگو، تطابق قول و فعل است؛ 
به این معنا که فعل شخص، قولش را تصدیق کند؛ نه این که 
دهند.  انجام  دیگر  فعلی  و  بگویند  سخنی  منافقان  چون 
به  نباشد، نمی توان  وقتی تطابقی میان قول و فعل شخص 
کرد. در آیات قرآن  وعده های چنین شخصی اعتماد و اعتنا 
ک توجه داده شده است. تعبیر  گون به این مال به  اشکال گونا
تصدیق در آیات قرآن، به همین معنای مطابقت قول، فعل، 

ظاهر و باطن است. )تحریم/  )تحریم/ ۱۲۱۲، صافات/ ، صافات/ ۱05۱05، مائده/ ، مائده/ ۱۱۳۱۱۳((
۳. آزمون فتنه: یکی از روش ها برای شناخت و سنجش 
یرا در زمان  ز آزمون فتنه است؛  از  از دروغ، بهره گیری  راست 
به  کسانی  تنها  است،  آمیخته  هم  به  باطل  و  حق  که  فتنه 
و  اصل  به  را  فرع  که  می روند  راستگویی  و  راستی  سمت 
از  اصوال   ))77 عمران/  عمران/ )آل  )آل  دهند.  ارجاع  محکم  به  را  سست 
یکدیگر  از  انسان ها  که  است  فتنه  آزمون های  در  قرآن،  نظر 
یرا  ز می شود؛  آشکار  آنان  حقیقت  و  می شوند  بازشناخته 
کله  شا که  می رود  کاری  سمت  به  هرکسی  فتنه  شرایط  در 
کله  یرا قرآن می فرماید: هرکسی بر اساس شا وجودی اوست؛ ز
و شخصیت خویش عمل و رفتار می کند. )اسراء/ )اسراء/ ۸4۸4(( بر این 
دروغگویان  از  راستگویان  صف  که  است  فتنه  در  اساس 
آیات قرآن  و  و ۳۳(( خدا هم چنین در  جدا می شود. )عنکبوت/ )عنکبوت/ ۲۲ 
که  که در میدان عمل و تکالیف سخت است  بیان می کند 
کرد و حتی میزان و  می توان راستگویان را از دروغگویان جدا 
سطح راستی یا دروغگویی آنان را به دست آورد و شناخت. 
که می توان در  )فتح/ )فتح/ ۱6۱6(( میدان جهاد از جمله مواردی است 
آن فتنه و آزمون سخت، مدعیان راست از دروغ را شناخت.  

)توبه/ )توبه/ 4۲4۲ و  و 4۳4۳ و  و 9090((
4. عدم اعتنا به شواهد ظاهری:  از نظر قرآن، در سنجش 
کرد؛ بلکه  راست از دروغ نمی توان به شواهد ظاهری بسنده 
کند  فریب کاری  شواهدسازی  با  شخصی  است،  ممکن 
و  یژه مسئوالن  به و را حق جلوه دهد؛  باطل  و  باطل  را  و حق 
دولت-مردانی که قدرت و ثروت در اختیارشان است و ابزار و 
وسایل برای شاهدسازی را در اختیار دارند و می توانند نه تنها 
گیرند.  به کار  و  بخرند  را  شاهدان  بلکه  کنند؛  شاهدسازی 
ظاهری  شواهد  مسأله  در  اساس  همین  بر  تا ۱۸۱۸((  تا   )یوسف/ )یوسف/ ۱6۱6 
باید به عقل و دلیل منطقی مراجعه و بر اساس آن قضاوت 
کرد؛ چنان که در همین رابطه می توان داستان یوسف و زلیخا 
یه روشن قرآنی برای سنجش راست و دروغ  را به عنوان یک رو
که در آن به ادعا اعتنا نمی شود و شواهد ظاهری  کرد  مطرح 
ک های معقول و مقبول عقلی و منطقی مورد تأیید قرار  با مال

می گیرد. )یوسف/ )یوسف/ ۲۳۲۳ تا  تا ۲6۲6((
۵. عدم اعتنا به مظلوم نمایی: دروغگویان حرفه ای مانند 
خویش  اهداف  به  رسیدن  برای  ثروت  و  قدرت  مجذوبان 
برادران یوسف  مظلوم نمایی می کنند؛ چنان که برخی مانند 
از شواهد  با صحنه سازی و مظلوم نمایی و گریه و بهره گیری 

کرسی  به  را  دروغی  تا  بودند  آن  بر  شاهدسازی  و  دروغین 
بنشانند و خود را تبرئه کنند. )یوسف/ )یوسف/ ۱6۱6 تا  تا ۱۸۱۸(( بنابراین مراجعه 
ضروری  و  الزم  مقبول،  عقلی  شواهد  و  براهین  و  دالیل  به 

است. )یوسف/ )یوسف/ ۲۳۲۳ تا  تا ۲6۲6((
و  دولت مردان  از  حرفه ای  دروغگویان  موجه نمایی:   .۶
بنابراین  هستند.  خود  از  موجه نمایی  دنبال  سیاست بازان 
و  افراد  به ظاهر  تنها  از دروغ  راست  نمی بایست در سنجش 
وجاهت آن ها بسنده کرد؛ بلکه باید برهان و دالیل آن را شنید 

و بر اساس آن قضاوت کرد. )بقره/ )بقره/ ۲04۲04، منافقون/، منافقون/۱۱ تا  تا 44((
۷. عدم اعتنا به سوگند: خدا در آیات بسیاری به مؤمنان و 
امت اسالم هشدار داده است که فریب سوگند دروغین افراد 
را نخورند. بنابراین در سنجش راست از دروغ، نباید تنها به 
کی برای سنجش راست از  کرد و آن را مال سوگندها بسنده 
توجه  آنان  براهین  و  به دالیل  بلکه می بایست  داد؛  قرار  دروغ 
نور/  نور/ ،   ،9696 و  و    9595 و  و   و7474  و   6۲6۲ )توبه/ )توبه/  کرد.  قضاوت  آن ها  اساس  بر  و 
کرده  بیان  قرآن  در  خدا   ))44 و  و    ۱۱ منافقون/  منافقون/ ،   ،۱۸۱۸ مجادله/  مجادله/ ،  و5۳5۳،  و   4747
و  اجتماعی  امور  چون  زندگی  حساس  و  مهم  مسائل  در  که 
جنسی می بایست، به  ظاهر سوگندها و سخنان توجه نکرد؛ 
ک عمل قرار داد؛  بلکه شواهد و براهین و دالیل قطعی را مال
ک توجه داده  چنان که در داستان یوسف و زلیخا به این مال
ک راست یا دروغ  شده و پاره شدن پیراهن از جلو یا عقب مال

قرار می گیرد. )یوسف/ )یوسف/ ۲۳۲۳ تا  تا ۲6۲6((
 9. سعه صدر و حسن تدبیر 

بی گمان انسان به چیزی اهمیت قائل است و بدان گرایش 
یرا برای ایجاد  که آثار مثبت و ارزشمند آن را بشناسد؛ ز دارد 
انگیزه و شوق به چیزی الزم است، انسان نسبت به آن چیز 
از  گریزش  چنان که   شود؛  گاه  آ آن  آثار  از  و  داشته  شناخت 
یان بار آن است. بر  گاهی و شناخت از آثار ز چیزی به سبب آ
همین اساس، آموزه های قرآنی برای ایجاد انگیزه نسبت به 
چیزی یا حکمی به آثار و برکات آن  اشاره می کند تا این گونه 
گرایشی  انگیزه  مردم  و  آن چیز معلوم شده  ارزش  و  اهمیت 

نسبت به آن داشته باشند. 
گاهی از ارزش و اهمیت تدبیر  بنابراین، برای شناخت و آ
که در آیات  و تدبر، می بایست به سراغ آثار و برکات آن رفت 
که برای  و روایات بیان شده است. از جمله مهم ترین آثاری 

یر  اشاره کرد: تدبر و تدبیر بیان شده است، می توان به موارد ز
نظام  اسالم،  آموزه های  نظر  از  سیاست:  نیکوترین   .1
اقتضای  کند.  عمل  عقالنیت  اساس  بر  باید  اسالمی 
عقالنیت، تدبر و دوراندیشی و بررسی پیامدهای دور و نزدیک 
کنش و واکنشی است. بنابراین مسئوالن می بایست، در  هر 
یرا  انجام کارها اهتمام بیشتری از مردم عادی داشته باشند؛ ز
کرد  باید برای مدیریت و تدبیر منزل و مملکت  با تدبیر عمل 
و به دور از عقالنیت رفتار نکرد؛ چراکه اگر بخواهیم در معاش 
تدبیر  و  تدبر  می بایست  باشیم،  بهره مند  سعادت  از  معاد  و 
که برترین و نیکوترین نوع سیاست و مدیریت  داشته باشیم 
امام علی؟ع؟ می فرماید:»  و مملکت است؛ چنان که  منزل 
حسن  ؛  َیاَسْهً الِسّ ُحْسِن  ِمْن  ْبِذیِر  الَتّ ُب  َتَجُنّ َو  ْدِبیِر  الَتّ ُحْسُن 
سیاست  حسن  از  بخشی  میل،  و  حیف  از  پرهیز  و  تدبیر 

است«. )غررالحکم، آمدی،  )غررالحکم، آمدی، ۱۳66۱۳66ش، حدیثش، حدیث۱09۲0۱09۲0( ( 
نعمت  یعنی  خیر  به  دستیابی   : خیر به  دستیابی   .۲
سودمند و مناسب که دنیا و آخرت و سعادت انسان را تأمین 
بستگی  نیک تدبیری  و  امور  در  تدبیر  به  می کند،  تضمین  و 
دارد؛ چنان که امام علی؟ع؟ فرموده است: »ِاذا اراَد اهلُل ِبَعْبٍد 
دبیِر  الَتّ ُسوَء  َبُه  َجَنّ َو  التدبیر،  ُحْسَن  َو  قتصاُد  اال َهَمُه 

ْ
َال َخْیرًا 

او  به  کند،  اراده  را  بنده ای  خیر  خداوند  هرگاه  ااِلسراِف؛  َو 
کردن را الهام می کند و از سوء تدبیر و  میانه روی و نیکو تدبیر 

اسراف دورش می کند«. )وسائل الشیعه، ج)وسائل الشیعه، ج۱5۱5، ص، ص۲66۲66، ح، ح۲۲((
روایات  و  قرآن  آموزه های  نظر  از  حقایق:  به  دستیابی   .۳
ورای  که  تدبری است  و  تفکر   به حقایق،  معتبر، دستیابی 
ظاهر را به دست می آورد و در دام ظاهر و تسویالت شیاطین 
نمی افتد و از شک عبور و به یقین می رسد. )محمد/  )محمد/ ۲4۲4 تا  تا ۲۸۲۸، ، 

نساء/ نساء/ ۸۳۸۳((
که  می شود  موجب  بدتدبیری  آبادانی:  و  پیشرفت   .4
گرفتار  به جای وحدت  و  ماند  باز  پیشرفت  از مسیر  اجتماع 
اختالف شود و اجتماع و نظام سیاسی امت از دست برود و 
افول تمدنی را موجب شود. )غررالحکم و دررالکلم، حدیث )غررالحکم و دررالکلم، حدیث 557۱557۱(( 
در مقابل، حسن تدبیر موجب می شود تا شرایط پیشرفت و 

آبادی و آبادانی فراهم آید. 
 بی تدبیری، کلید فقر

از  یکی  به طوری که  است؛  اجتماع  قوام  عامل  اقتصاد 
که  است  اقتصادی  مسائل  اجتماع  مقومات  مهم ترین 
تأمین کننده عنصر دوم سعادت یعنی آسایش است. )نساء/  )نساء/ 
نظام  و  اسالم  امت  یکایک  وظایف  از  اساس  این  بر   ))55 آیه آیه 
مسأله  به  آرامش،  و  امنیت  کنار  در  که  است  آن  اسالمی 
در  تدبیر  با  و  باشند  داشته  خاص  توجه  آسایش  و  اقتصاد 
داد،   انجام  یوسف؟ع؟  حضرت  چنان که  اقتصادی  مسائل 
)یوسف/ آیه )یوسف/ آیه 5555( ( رفاه را برای اجتماع فراهم آورند و با بهره گیری 
اجتماع  از  را  فقر  آن ها،  مانند  و  زکوات  و  انفاقات  و  انفال  از 
یشه کن کنند. از نظر آموزه های اسالمی، اقتصاد می بایست  ر
دارای  و  مسئولیت پذیر  که  باشد  مسئولی  فرد  هر  اختیار  در 
عقل معاش و معاد باشد و با تدبر و تدبیر، اقتصاد را به سمت 
احراز  و  سنجش  بنابراین  کند.  مدیریت  و  هدایت  درست 
تا  است  اقتصادی  کارگزاران  مورد  در  الزم  امری  صالحیت، 
که توانایی آن را دارند. )نساء/  )نساء/ 55(( به هر حال، یکی  معلوم شود 
سوء مدیریت  اجتماعی،  هر  در  فقر  ایجاد  عوامل  و  علل  از 
امیرمؤمنان؟ع؟  چنان که  است؛  آنان  بدتدبیری  و  مسئوالن 
فقر  کلید  سوء تدبیر،  َفْقر؛ 

ْ
ال ِمْفَتاُح  ْدِبیِر  الَتّ ُسوُء  می فرماید:» 

 .))9۱۸59۱۸5 ح  ح ش،  ۱۳77۱۳77ش،  ری شهری،  محمدی  )میزان الحکمه،  ری شهری،   محمدی  )میزان الحکمه،  است« 
پس سیاستمداران نظام اسالمی برای استفاده بهینه از منابع 
تقویت  را  خود  اقتصادی  تدبیرهای  باید  سو  یک  از  ملی، 
در  یخت و پاش ها  ر و  یاده روی ها  ز از  دیگر،  سوی  از  و  کنند 

دستگاه های حکومتی، پیشگیری کنند. 
یان/ ادامه دارد... یان/ ادامه دارد...تنظیم: عماد شالیکار تنظیم: عماد شالیکار

هرچه بیشتر به انتخابات نزدیک می شویم و در این زمینه اخبار و سخنرانی های متعددی به گوش می رسد، ممکن است که این سئوال به ذهن ها متبادر شود که دستور قرآن در 
این زمینه چیست و خداوند ما را به چه چیزی امر می کند. در این پژوهش به بررسی معیارهای اصلح از منظر آیات و روایات پرداخته شده که در ادامه بخش دوم آن را مرور می کنیم.  

ویژگی های منتخب مطلوب 
از منظر قرآن و اهل بیت؟مهع؟

بخش دوم

از نظر آموزه های اسالم، نظام اسالمی بایداز نظر آموزه های اسالم، نظام اسالمی باید
 بر اساس عقالنیت عمل کند. اقتضای عقالنیت بر اساس عقالنیت عمل کند. اقتضای عقالنیت
تدبر و دوراندییش و برریس پیامدهای دور و نزدیک تدبر و دوراندییش و برریس پیامدهای دور و نزدیک 
کنیش است. بنابراین مسئوالن می بایست کنیش است. بنابراین مسئوالن می بایستهر کنش و وا هر کنش و وا
کارها اهتمام بیشتری از مردم عادی  کارها اهتمام بیشتری از مردم عادی در اجنام  در اجنام 
یت و تدبیر منزل  یرا باید برای مدیر یت و تدبیر منزل داشته باشند؛ ز یرا باید برای مدیر داشته باشند؛ ز
کرد و به دور از عقالنیت کرد و به دور از عقالنیتو مملکت  با تدبیر عمل  و مملکت  با تدبیر عمل 
گر خبواهمی در معاش و معاد  که ا گر خبواهمی در معاش و معاد  رفتار نکرد؛ چرا که ا  رفتار نکرد؛ چرا
از سعادت هبره مند باشمی، می بایست تدبر و تدبیراز سعادت هبره مند باشمی، می بایست تدبر و تدبیر
ین نوع ین و نیکوتر که برتر ین نوع داشته باشمی  ین و نیکوتر که برتر  داشته باشمی 
یت منزل و مملکت است. یت منزل و مملکت است. سیاست و مدیر  سیاست و مدیر


