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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 پذیری و تکلیف در انتخاباتمسئولیت

 

 مقدمه

ها، کند، همواره با آسیبها و امیدهایی که خلق میانتخابات در ایران در کنار فرصت

توان گفت که مهمترین چالشععی که ا  هایی هم همراه اسععتم میها و ضعع  چالش

شدن انتظارات آنها ا          ست، محقق ن شده ا شور و نظام  پِس انتخابات متوجه مردم، ک

رغم اینکه اشععدم شععاید بتوان گفت که چرا  لیبی انتخابات یا منتخبین ملت مینتیجه

نتیجه انتخابات باید منجر به کاهش مشعععکوت و تقویت نقاو  وت شعععود، اما نتیجه   

توجهی یا پیاده شععدن نا ر راهبردهای شععود، به پیاده نشععدن، کم کس حاصععم می

ر د گردد؛ به این م نا که اگرچه ارکان اصععلی راهبردهای نظامنظام در انتخابات برمی

انتخابات ا   بیم سومت، امنیت، مشارکت، ر ابت و انتخاب اصلح موردتوجه است،     

اما حسعععاسعععیت و د ت ک م و کافی، در تحقق تام و تمام هم ی این راهبردها در          

شعععدن  گیردم به  نوان مثال، اگرچه م موًک نسعععبت به پیاده       انتخابات صعععورت نمی  

ر ابت، انتخاب اصعععلح وممم توجه      راهبردهایی چون سعععومت، امنیت، مشعععارکت،       
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سطه   می ی درک غیرد یقی که ا   مم به این مفاهیم و راهبردها وجود شود، اما به وا

 شودم توجهی میدارد، م موکً نسبت به تحقق تام و تمام آنها بی

مند شدن مردم و کشور ا    دروا ع، تحقق مطلوب راهبردهای نظام در انتخابات و بهره

تخابات منوو به داشعععتن حس و احسعععال مسعععکولیت و تکلی  در       نتایج مطلوب ان 

صور می    ست، حال آنکه ت شارکت     انتخابات ا صرفاً محدود به م شود که این تکلی  

سایر حو ه    ست و  ضر توش  گیردم ا  اینها را در برنمیدر انتخابات ا رو، در متن حا

سکولیت و تکلی  در انتخابات »شود تا حدود و ثغور  می شری تبیین « م شودم در  و ت ح 

ر توجهی به این تکلی  د توجهی یا بی شعععود تا به پیامدهای کم       ین حال توش می 

م نای اتم کلمه نیز پرداخته شععودم مبرهن اسععت که دغدغه اسععاسععی در این  مینه،     

مند شعععدن کشعععور ا  نتایج مطلوب    سعععا ی نتیجه انتخابات، بهره    م طوف به کیفی 

 و امیدآفرینی استم  مردم گشایی ا  مشکوتانتخابات، گره

 حدود و ثغور مسئولیت و تکلیف در انتخابات

ی نی در تمامی مراحم انتخابات و احساس تکلیف مطلق و عام است؛    -1

در ارتباو با تمام اب اد راهبردهای نظام باید سعععاری و جاری باشعععدم به  نوان مثال،               

همان ونه که تمامی آحاد ملت تکلی  دارند که در انتخابات مشارکت داشته باشند،    

سومت و امنیت کمک     شرایط   بم ا  آن تکلی  دارند که به برگزاری انتخابات در 

ند و ب د ا  این نیز تکلی  دارند که به کاندیدای اصعععلح ربی بدهند و در نهایت،            کن
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سمی ا وم می    سط مراجع  انونی و ر شود را  تکلی  دارند که نتیجه انتخابات که تو

بپذیرندم بنابراین، مطلق و  ام بودن تکلی  در انتخابات به م نای سعععاری، جاری و            

 تخابات استم حاکم بودن تکلی  در تمامی مراحم ان

راد و مردم در ن اه تکلیفی، اف تکلیف مالزم اختیار و مسئولیت است:   -2

در حکم کسعععانی که باید صعععرفًا پیرو دسعععتورات و رهنمودهایی باشعععند،  لمداد            

اند شوند، بلکه در اینجا، افراد به  نوان  واملی آگاه، مختار و در  ین حال مسکولنمی

لبته، احسعال مسعکولیت مبادرت به انتخاب کنندم اهمیت   که باید با آگاهی، اختیار و ا

این موضوع بدان سبب است که باکخره ا  برآیند همین احسال مسکولیت و تکلی       

ست که نتیجه  شخر می ا سال تکلی  و    ی انتخابات م شودم بنابراین، هرچه این اح

ود، شعععای که ا  طریق آن حاصعععم میتر باشعععد، نتیجهتر و د یقمسعععکولیت، آگاهانه

 یهامو هو آ شععهیاند هیبرپاذکر اسععت که تر، بهتر و کارآمدتر خواهد بودم  ابمد یق

سوم  سان در    ی،ا سکول رفتار   ،مختار و آ اد بودن نیان ضع  یاریختاا مال  وم و مو

ست  یهایریگ سْکُولُون    إِن َّهُمْوَ ِفُوهُمْ  : »خود ا  نشیگزو اگر به او  درت انتخاب  ؛«مَ

شد  شد و در مقابمِ    میدل شیخو نشیانتخاب و گز یبرا دیبا ،داده  شته با ، مکاناتا دا

ش  ییهاابزارها و فرصت  شد    ده،که به او داده  سخ و با صَر  وَالفُؤادَ    » :پا سَّمعَ وَالبَ إِنَّ ال

 چیه یادر مقابم آ دکه انسان   ست یطور ن نیا بنابراین،«م مَسکولًا   َنهُ کان  کِکَکُمُّ بُول

لوا م  به دیدارد و انسععان با یلوا م یآ اد نینداشععته باشععدم ا  یو ت هد  یگونه تکل
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ا جمله لوا م این آ ادی، داشععتن حجت م اشععدب بندیکند پایکه م ینشععیانتخاب و گز

 استم 

ست:  -3 مو مه حق و تکلی  یک اصععم بدیهی و جا  تکلیف مالزم حق ا

م و شوی حق محسوب می افتاده است؛ تکلی  متوجه ما است، چون  بم ا  آن، ما ذی  

داشته   شود تا حقوق مکلفین نیز پال بر کسم بنابراین، در تکلی  دروا ع، توش می

شرکت می »شودم   ص کنم، من در انتخابات توش میمن در انتخابات  لح کنم تا فرد ا

خواهم حق خود در ت یین سعععرنوشعععت فردی، ؛  یرا ا  این طریق می«را انتخاب کنم

ق ح کیشععرکت در انتخابات اجتما ی و ملی را ادا کرده و پال بدارمم جالب آنکه 

هم هستم اگر  رار است همه با هم    یحق  موم کی ن،یاست اما  ووه بر ا  یشخص  

چیه ،مبنا  نیابا  ه مشعععارکت کنند،   همه با هم در اداره جام      دی پس با  ،کنند  ی ندگ 

ستم و به منافع  موم  دیب و تواندینم کس  یکار یکه من فقط به فکر منافع خودم ه

 شرکت در انتخابات را ا  فرد مطالبه کندم تواندیم هجام  نجایندارمم ا

به شرررایج مودود دارد:      -4 نا ر  بانی عقلی، شرررعی و   تکلیف م

تکلی  فقط مبانی شعععر یس اسعععومی ندارد، بلکه در کنار این مبانی، حتی نا ر به          

، ترشعععرایط و وضععع یت کنونی کشعععور هم ضعععرورت ایجابی داردم به  بارت د یق   

سکوکن مختل ، انتقادهای  یادی در        هم شور و م ض یت موجود ک سبت به و اکنون ن

کلی  و حضععور آگاهانه جام ه وجود دارد که تغییر این وضعع یت، جز با احسععال ت 
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تر، ملت در انتخابات و مبادرت آنها به انتخاب اصععلح، میسععر نیسععتم به  بارت د یق 

تغییر وضع موجود جز با انجام درست و د یق تکلی  در انتخابات میسر نیستم منطق     

 بِأ نفُسِهِم ما ارویُغ یِّإِنَّ اللَّهَ ک یُغ یِّرُ ما بِق ومٍ حَتَّى »گذارد:  رآنی نیز بر این گزاره صحه می

سرنوشت ه   «: والٍ مِن دونِهِ مِن ل هُم وَما ل هُ مَر دَّ ف و سوءًا  بِق ومٍ اللَّهُ ب رادَ وَإِذا  چیخداوند 

ست تغ    دهدینم ریی( را تغی وم )و ملَّت شان ا دهند!  رییم ر آنکه آنان آنچه را در خود

مانع آن  زیچ چی( کند، ه)بخاطر ا مالشعععان یبه  وم  یکه خدا اراده سعععو    یو هن ام 

ست      سرپر شد؛ و جز خدا،  شت!  ینخواهد  ، بنابراین، مطابق با ن اه تکلیفی نخواهند دا

ست که برای تغییر آن         ست، این تکلی  ما ا ضایت نی ضاع موجود مورد ر اگر هم او

 توش کنیم؛ ا  طریق انتخاب اصلحم 

 "یر شععع فه یو  نییت " اتی ادب» گویند برخی مینکته هم ک م اسعععت که     نیذکر ا

صاد  »کردن س یس  قیدر م ست  ینابالغ پندار اتیادب ،ی ا  جمله انتخاباتا اگر  ؛مردم ا

شخ  دندیمردم بالغ و رش  ش ور و بلوغ  دیبرخوردارند، پس با ریو ا   درت ت آنها  به 

به  اناتیا  جر لشعععانیدرک و تحل یاحترام گذاشعععت و اجا ه داد خودشعععان بر مبنا

ا اً  بان بلوغ استم اتف  یکه  بان تکلباید گفت  شبههه این بپاسخ م در برسند میتصم

سان   شود یفرد مکل  م ی مان میگو یما م یکه بالغ است مکل  م  یکه بالغ شودم ان

صم پذ  کی نیم اشود  ست یدن یدر همه جا یرفتنیا یافراد مکل  به  انون م یم و تا

 مضاف بر این، این شبهه وجهی ندارد؛   کرده باشندم  دایبلوغ را پ یکه شرو سن   شوند 
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ورت ای ص  یرا ادبیات و  بان دینی ا  جمله استناد به حق و تکلی  شر ی در جام ه  

ست که اکثریت  ریب به        می شده ا ست  اطبه ملتی تبدیم  صلی  ی گیرد و به بخش ا

 اتفاق آنها مسلمان بوده و رویکرد حاکم بر  ندگی آنها دین و ادبیات دینی استم 

 اشتن حجت شرعی، اوج عمل به تکلیف در انتخاباتد

باو ای  ام و مطلق است که در ارت همان ونه که گفته شد، تکلی  در انتخابات مقوله 

ی مراحم و راهبردهای م طوف به انتخابات باید جاری و سععاری باشععدم با این  با همه

م در آن  م  ترین مرحله و راهبردی که  کننده ترین و ت یینحال، مهمترین، حسعععال 

شد، مرحله یا راهبرد انتخاب    درست به تکلی  می  سایر مراحم مؤثر با تواند، بیش ا  

اصعععلح اسعععتم در ارتباو با  مم به تکلی  در این مرحله نیز باید گفت که  مم به             

تکلی  در این مرحله نیز منوو به آن اسعععت که در توش برای رسعععیدن به انتخاب        

  فرمایند:مم در این  مینه، مقام م ظم رهبری میداشته باشی« حجت شر ی»اصلح، 

نکته مهم این است که برای انتخاب خوب و درست، باید م یارها »

را شناخت و با مشورت و تفکر، و دست یافتن به حجت شر ی، نامزد     

خاب کردم   نات   «)اصعععلح را انت یا یدار ا شععععار مختل  مردم   ب ، در د

 (1392س02س25

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22566
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22566
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خودمان را به حجت شععر ی برسععانیمم اگر انسععان بر طبق حجت  »

، چنانچه ب دًا غلط هم ا  آب دربیاید، با  سعععرفرا         شعععر ی کار کرد 

ما اگر بر طبق     اسععععت، می مم کردم؛ ا ید من تکلیفم را    حجت گو

یا       مان را مومت     شعععر ى  مم نکنیم، ب د خطا ا  آب در ب ید، خود

نداریم،    نداریم حجتخواهیم کرد؛  ذرى  نات  «     ).ى  یا یدار   ب در د

 (1392س02س25، ا شار مختل  مردم

ا به ت توان تقلیدی  مم کرد، بلکه باید توش کردبنابراین، در انتخاب اصلح نمی 

 ای که بر این امر مترتب است آن است که  مانی   لم و یقین یا  ن م تبر رسیدم فایده 

صورت پذیرفت، دغدغه    شر ی  ست:    که انتخاب با حجت  سبت به آینده نی اگر »ای ن

انسعععان بر طبق حجت شعععر ى کار کرد، چنانچه ب دًا غلط هم ا  آب دربیاید، با             

 مم کردم؛ اما اگر بر طبق حجت شر ى  مم   گوید من تکلیفم راسرفرا  است، می  

نداریم،              مان را مومت خواهیم کرد؛  ذرى  ید، خود یا نکنیم، ب د خطا ا  آب درب

 (1392س02س25، در دیدار ا شار مختل  مردم بیانات«)حجتى نداریمم

شر ی     در این میان مطرح می سؤالی که  سیدن به حجت  شود، همانا چ ون ی ر

ست؟ ا  نظر رهبر م ظم انقوب، راه  ست   ا صلی د شر ی، تحقیق  های ا یابی به حجت 

 و مشورت استم

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22566
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22566
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22566
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ا  افرادى که ممکن اسعععت ما را هدایت کنند، راهنما ى کنند،         » 

سانیمم    حجتکمک بخواهیم؛ باکخره خودمان را به   من و« »شر ى بر

صالح    صالح شما باید ن اه کنیم ببینیم در بین این  ترند، کدام ها کدام 

شتر به درد مردم می  شتر می بی سن  خورند، کدام بی ین را توانند این بار 

بر دوش بکشعععند و با امانتِ کامم این راه را ادامه دهند و پیش ببرند؛           

سیمم ا  افرادى     شنا شما ن اه کنیم، ببینیم، ب ه ممکن ک این را باید من و 

باکخره             اسعععت ما را هدایت کنند، راهنما ى کنند، کمک بخواهیم؛ 

سانیمم    شر ى بر شار مختل    بیانات«)خودمان را به حجت  در دیدار ا 

 (1392س02س25، مردم

شر ی بدون     سیدن به حجت  ستم دروا ع، با تحقیق   بنابراین، ر سر نی و  تحقیق می

ست جمهوری باید به  لم و یقین      صلح بودن یکی ا  نامزدهای ریا سبت به ا تفحر ن

رسیدم در چنین شرایطی است که حجت شر ی حاصم خواهد شدم در  ین حال باید 

کندم اساساً توجه داشت که مشورت خواستن و استفاده ا  خبره به تنهایی کفایت نمی  

به خبره نیز نیا  به تحقیق و اطمینان داردم به بیان دی ر، باید به خبرگی فرد و           رجوع 

اطمینان داشتن به خبره مبنی بر اینکه او آگاه و  الم به موضوع بر حسب لحاظ کردن 

همه جوانب بوده و در  ین حال بری ا  هر نوع سعععوءگیری جانبدارانه می باشعععد،          

شتم چنانچه رهبر م ظم ان  د دل شو اى نمىبه هر م رفى» قوب می فرمایند:اطمینان دا

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22566
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22566
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سان    ست و ا تماد کردم م رفى ان سان بداند    ب سانى که ان هاى مورد اطمینان؛ م رفى ک

شی     که اینها نیت ست؛ براى دنیا و براى گِروک سى و جنجال و   شان خدایى ا سیا  هاى 

رف ند؛ انسان ا  ح ااند؛ بلکه به  نوان اداى و یفه م رفى کردههیاهو وارد میدان نشده 

 (22س09س13۸5ای)مد له(،)امام خامنه«م کندآنها اطمینان پیدا مى

 های حجت شرعیمعیارها یا شاخص

صول     شناخت م یارها در فرایند ح ا  نکات الهام بخش بیان رهبر م ظم انقوب، 

به حجت شععر ی اسععتم بدین م نا که حجت شععر ی خود مبتنی بر تحقیق و تفحر 

ست که ابتنای آن بر م یارها و     پیرامون نامزد  ستم تحقیقی  لمی و  کارآمد ا صلح ا ا

هایی باشععدم به بیان دی ر، تحقیق و تفکر در انتخاب اصععلح ا  میان صععالحان    موک

 هایهایی استم ا  همین رو، رهبر م ظم انقوب در طی سال  نیا مند به م یار و موک

ی مختل  م یارهای گوناگونی را م رفهای گذشععته به وی ه در ایام منتهی به انتخابات

اند تا براسال آن نامزدها مورد ار یابی وا ع شده و انتخاب اصلح حاصم گرددم کرده

با این حال، نکته اساسی و اصولی این است که حجت شر ی بدون شناخت م یارها         

دسععت یافتنی نیسععتم باید م یارها را شععناختم با بررسععی تطبیقی م یارهایی که رهبر  

صلح در انتخابات م  یجه اند، چند نتهای مختل  ارا ه نمودهظم انقوب برای انتخاب ا

 توان گرفت:راهبردی می
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ها یا م یارهای انتخاب اصععلح نباید به صععورت تک ب دی مدنظر  رار  صععوحیت -1

ها را در کنار هم و به    باید صعععوحیت    »فرمایند:  گیردم چنانچه رهبر م ظم انقوب می  

ها یا ( بنابراین، م دّل صوحیت92س2س16« )ای مورد موحظه  رار دادصورت مجمو ه

ها در انتخاب اصععلح به  نوان یک اصععم اسععاسععی اسععتم برخورداری نامزد   وی گی

د تواند برتری و اصلحیت او را اثبات کنجمهوری ا  یک وی گی برجسته نمیریاست

ها،   جدّی سایر وی گیو حجت شر ی را حاصم نمایدم  یرا چه بسا فقدان و یا ض 

تر منجر به نتایج و یا تاثیرات بسعععیار نامطلوبی در کارکردهای  وه مجریه شعععودم مهم

اینکه  وه مجریه به ت بیر رهبر م ظم انقوب، جای اه بسعععیار حسعععال و با مسعععکولیت 

سایر مدیریت       سه با  ست که  ابم مقای ست این     سن ینی ا ستم ا  این رو، ریا وه ها نی

 ها را داشته باشدم لی ا  وی گیباید م د

های  انتخاب اصعععلح، ثابت نیسعععتندم برخی ا  م یارها تابع    همه م یارها و وی گی     -2

ا تضععا ات  مان و موضععوع انتخاب)ریاسععت جمهوری یا نمایندگان مجلس شععورای  

اسععومی و شععوراهای شععهر و روسععتا وممم( هسععتند و برخی دی ر ثابت و همیشعع ی     

ارهای جمهوری سیزدهم باید م ی باشندم نکته اساسی اینکه برای انتخابات ریاست      می

توان ثابت را در کنار م یارهای ا تضععایی و نیا های کشععور در نظر گرفت، ی نی نمی 

سیدم بلکه م یارهای ثابت را باید با      شر ی ر سم به م یارهای ثابت به حجت  تنها با تو

ردم بندی کهای جام ه امتزاج و اولویتشرایط و ا تضا ات نظام اسومی، نیا ها و گره
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ها بدون مدنظر  رار دادن شعععرایط داخلی و خارجی کشعععور،      اگر م یارها یا وی گی   

های نظام اسععومی، مبنای انتخاب اصععلح   رار گیرد، بدون تردید، نیا ها و ضععرورت

سومی  ادر نخواهد بود اهداف  الیه خود را پیش ببرد و چالش  های نظام جمهوری ا

ب شایدم لذا داشتن شرایط ثابت و  مومی، سوابق      های جام ه رارا مرتفع نماید و گره

ستم             شر ی ا سیدن به حجت  شرو ک م ر صلح،  ضع و ا هارات یک نامزد ا و موا

بندی آنها براسعععال شعععرایط، ا تضعععا ات و ها و اولویتشعععرو کافی، م دل وی گی

 نیا های نظام اسومی و کشور استم

جمهوری بر اسال رهنمودهای  ثابت برای انتخاب ریاست هایبرخی ا  وی گی -2س1

 ا :رهبر م ظم انقوب اسومی  بارتند 

ی
رد ف

 های روحی و رفتاریویژگی های باوریویژگی 

1 
خدا              به  قاد  ت ع مان و ا ی ا

(7/2/92) 

گاه              با ن با حکمت،  تدبیر،  با  مه،  نا با بر

 بلندمدت و همه دانبه،

2 
مردم             به  قاد  ت ع مان و ا ی ا

(7/2/92) 
 (1/1/92)باشد( )پایبند به عقل دمعی 

 (1/1/92پایبند به انقالب ) 3
قاوم            م بودن،  مردمی  بودن،  کاری 

 (16/2/92بودن، باتدبیر بودن)
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سیدن به     در کنار وی گی -2س2 سوابق نامزدها نقش  ابم توجهی در ر شده،  های ذکر 

شان می دهد که وی گی        ست جمهوری ن سوابق نامزد ریا صلح داردم  های فرد نامزد ا

چه میزان در حو ه  مم انطباق داردم ا  همین رو، رهبر م ظم انقوب       تا  مورد نظر 

ب د ا  بررسعععی   »مطلوب و اصعععلح را سعععوابق او می دانند:  یکی ا  م یارهای نامزد    

ها به وسععیله شععورای ن هبان، مردم با تحقیق در سععوابق، شعع ارها و سععخنان صععوحیت

جمهور انتخاب خواهند کرد و افراد صععالح م رفی شععده، شععخصععی را به  نوان ر یس

سیار مناسب و مبارکی استم        سا  و کار  انونی ب س  2س 7 ای،)امام خامنه«این موضوع، 

92) 

 (1/1/92پایبند به ارزشها ) 4
هندسررره حررعیت )عحت و حکمت و    

 (7/2/92ها( )مصلعت در همه حوزه

 کار ادرائی بلد )باشد( (1/1/92پایبند به منافع ملی ) 5

6 
به          ند  ظام اسررالمی      پایب ن

(1/1/92) 

روزمره فکر کردن در مسائل اقتصادی   

 مضر است

7 
ام و ی به نظوابسررته و دلبسررته

 (19/10/91قانون اساسی )
 (7/2/92نپرداختن به حواشی)

 (7/2/92دارای روحیه مقاوم ) (7/2/92تهذیب اخالقی) 8

9  
سند/       شمنان: زود نتر شار د در مقابل ف

 (7/2/92)زود از میدان خارج نشوند 
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ش ارها نیز به اندا ه وی گی   -2س3 ضع و  سوابق فرد، دارای ار ش     موا های شخصی و 

ش ارهای     و اهمیت استم ا  نظر رهبر م ظم انقوب نمی  توان بدون بررسی مواضع و 

مردم به ا هارات »ها، به نامزد اصعععلح رسعععید:نامزدها، البته در کنار سعععایر شعععاخر

و برای  تواند برای انقوبن اه کنند و ببینند چه کسی می  داوطلبان ریاست جمهوری 

ستادگی  درتمندانه و  زت    شکوت و ای قابم مندانه مآینده و  زت ملی و با کردن م

جبهه م اندان و ال و کردن جمهوری اسومی در چشم مستض فان  الم بهتر و بیشتر       

 (92س  3س 6 ای،)امام خامنه« توش کندم

که   -2س4 ندهای          همان طور  خارج ا م ا  فرای خم و  ته شعععد شعععرایط محیط دا گف

ضرورت    شرفت، نیا ها و  شر ی برای     ها و چالشپی شرو کافی حصول به حجت  ها 

شناخت وی گی     تی، های شخصی، مدیری  انتخاب اصلح استم به بیان دی ر،  ووه بر 

 اسومیای و ممم نامزد ریاست جمهوری، باید شرایط کشور و نیا های جمهوری برنامه

ها و در  ین حال   ایران را نیز شعععناختم رییس جمهور آینده باید م دلی ا  وی گی        

های مختر به شرایط موجود و ا تضا ات آینده کشور را برخوردار باشدم بر      وی گی

هدف ملت ایران انتخاب فرد   »همین اسعععال اسعععت که رهبر م ظم انقوب فرمودند:    

سر ت         شور را با همین  ست که ک صلحی ا صه   ا شتر ا  آن در  ر های مادی و و یا بی

ند، وضععع تر کم نوی پیش ببردم  زت ملت را باکتر ببرد، اسععتقول کشععور را  میق 
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 «ها را با  کند، امید و شععور و شععو ی در کشععور بوجود آوردم   ندگی را بهتر و گره

 (  1392س2س25)

صلح، ت یین کن         شور در انتخاب ا شرایط ک شان می دهد که  ستم ا   نده ابیان فوق ن

این منظرکشععور در شععرایطی اسععت که ریاسععت جمهوری آینده باید ا  وی گی هایی 

برخوردار باشععد که بتواند کشععور را در  رصععه های مادی و م نوی با همین سععر ت  

پیش ببرد و وضعععع  ندگی مردم بهتر و گره های موجود با  شعععوندم لذا باید دید که 

ست که می  دلی ا  وی گیکدام یک ا  نامزدهای موجود دارای م تواند نیا ها هایی ا

و شرایط کشور را مرتفع نمایدم بر این اسال، جدول  یر بخشی ا   نیا های امرو  و      

 فردای کشور را در چهار ب د نشان می دهدم

 کشور نیازمند است به

 سیاسی اقتصادی
فرررهررنررگرری و   

 ادتماعی

سرررریرراسررررت 

 خاردی

عدم     بات اقتصرررادی و  ث

 اقتصادروزمرگی در 

باز سررازی و تقویت 

وحدت و هماهنگی   

 قوا و تعامل مثبت

مقابله هوشمندانه  

 با دنگ نرم

توده به هندسه 

حکمت، عحت ،  

 مصلعت

تورم،         کردن  طرف  بر

ایجاد اشتغال، و.. توده به 

 معیشت مردم

نه از          داده بهی اسررت

  رفیت های نظام

به آرامش     ده  تو

عه و        دام روانی 

پررررهررریرررح از 

 بداخالقی

ان گدتم تقویت  

 مقاومت
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یت اقتصررراد  در      مدیر

 شرایج تعریم

ادرررای قررانررون و 

یت قوانین  و         عا ر

 پرهیح از تدسیر قانون

تداوم       دظ و  ح

 استقالل فرهنگی

گذار      به  توده 

 از پیچ تاریخی

 تعمیق  استقالل اقتصادی

وحدت وهمبسررتگی 

یح از           ه پر لی و م

 اختالفات

به سررب       توده 

 زندگی اسالمی

ندی از      بهره م

ها  و  فرحرررت 

های        یت   رف

ددید منطقه و    

دهان ) بیداری 

 اسالمی و..(

صادی     سد اقت مقابله با مدا

وپرهیح از شررعاری کردن 

 آن

چارچوب     مل در  ع

 اسناد باال دستی

ضباط  و اعتماد   ان

لی           م دس  ن به 

 واعتحاز ملی

اعتقاد به ودود   

سالم   اردوگاه ا

 و نظام سلطه

توده توامان به پیشرررفت 

 و عدالت

خرد           یری  گ کار ب

دمعی و اسررتداده از 

 کارشناسان

ماد          عت یت ا تقو

 عمومی

 دیپلماسی فعال 

 و هوشمندانه

پرهیح از حاشیه سازی در   

 مدیریت اقتصادی

تار     احررالس سررراخ

 اداری
  

ادرایی کردن اقتصررراد    

ید      یت تول قاومتی وتقو م

 ملی

   

برراز کررردن گررره هررای 

 اقتصادی
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وضررع زندگی را مرفه تر 

 نماید
   

    شتابحدگیپرهیح از 

ید     رفع وابسررتگی شرررد

 اقتصاد به ندت

 

   

 

 

 

 

 تودهی به تکلیف یا نداشتن حجت شرعیپیامدهای بی
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توان انتظار داشعععت که انتخابات و     همان ونه که در باک اشعععاره شعععد، تنها  مانی می       

فرما ی آن منتج به برآورده شعععدن انتظارات شعععود که در آن ن اه تکلیفی حکمنتیجه

ر آن با تواند موفق به تولید نتایج مثبت شود که د به  بارتی، انتخابات  مانی میباشدم  

ستا         سؤالی که در این را شودم حال  شر ی توش  ن اه تکلیفی برای رسیدن به حجت 

شود، چه پیامدهایی     مطرح می ست که اگر در انتخابات به این مهم توجه ن شود، این ا

س     وال واضح است و نیا  به توضیح چندانی     در پی خواهد داشت؟ هرچند پاسخ این 

 ندارد، اما در توش برای پاسخ به آن باید به چند نکته اشاره کرد:

ست تا با گردش     : هااز دست دادن فرحت   -1 سبی ا انتخابات فرصت منا

سکوکن خون تا ه  ست       ای در رگنخب ان و م سلم ا شودم م شور دمیده  های حیات ک

تواند که مفروض این امر، اصععلح بودن انتخاب مردم اسععت؛ ی نی انتخابات  مانی می

های اصععلح ی کشععور شععود که در آن، گزینه منجر به تحول و بهبود وضعع یت اداره

توجهی شععود، فرصععت بزرگی ا  توجهی یا کموندم چنانچه به این مهم بیانتخاب شعع

مدت هم داشععته باشععدم در این باره، مقام رود که چه بسععا پیامدهای طوکنیدسععت می

سعععال بر  4در این انتخابات یک نفر با ربی ملت، مدت        »فرمایند:   م ظم رهبری می

تصمیمات و کارهای خوب  شود اما برخی  سرنوشت و مسا م  مده کشور حاکم می    

سال آینده بر کشور تأثیرگذار باشد و این     40یا غیرخوب این فرد، می تواند حتی در 

امام  «)دهد که انتخابات ریاسعععت جمهوری، چقدر مهم اسعععتم        وا  یت، نشعععان می 

 (م1392س2س25ای)مد له(، خامنه
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سیب    -2 شدید آ شکالت: ت ه وا  یت آن اسععت ک ها و الینعل ماندن م

ها و مشععکوت مردم نسععبت ها، آسععیبوع و کیفیت انتخاب مردم با حم چالشمیان ن

 های خوب، کارآمد، انقوبی،مستقیمی وجود دارد؛ بدین م نا که چنانچه مردم گزینه

ی ی این انتخاب آنها در درجه   جهادی، پرتحرک، چاکک وممم انتخاب کنند، نتیجه     

شان برمی  های  ندگی رو مره آنها ع چالشگردد که چیزی جز حم و رفاول به خود

نیسععتم مسععلم اسععت که  کس این  ضععیه یا گزاره نیز صععحت داردم دروا ع، اگر به  

ی اوج  مم به تکلی  و احسال مسکولیت توجه نشود،    داشتن حجت شر ی به منزله  

ت: ی خداوند اس گاه نباید انتظار داشت که مشکوت کشور حم شودم این و ده    هیچ

شُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ب  ْمَى      وَمَنْ ب  ْر ضَ » ض نْکًا وَن حْ ش ةً   و هر کس«:  َنْ ذِکْرِی ف إِن َّ ل هُ مَ ِی

  نایناباو را  امتیتنگ شععود و رو    شاشععتی( م ایمن ا راض کند همانا )در دن ادیا  

توجهی بععه انجععام درسععععت  بنععابراین، مسعععلم اسععععت کععه بی  ممیکنمیمحشعععور 

حور  رار دادن خععداونععد در  نععدگی ا  جملععه در حو ه گردانی ا  متکلی )روی

سارت      ست و انتخابات(  ووه بر خ سارت سیا های اخروی هم در پی های دنیوی، خ

  خواهد داشتم

باتوجه به آنچه در باک گفته شعععد، : تضررعیف قدرت کشررور  -3

مشعععکوت کشعععور اسعععت که   انتخاب اصعععلح به م نای پابرجا ماندن دم

خسعععارت این موضعععوع، چیزی جز تضععع ی   درت و افزایش ضعععریب    

شکنندگی وض یت داخلی کشور نیستم ذکر این نکته هم ضروری است         
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به توطکه        باتوجه  ی بر  المللی مبنای و بینهای کنونی دشعععمنان منطقه    که 

شور و هزینه سا ی کانون ف ال   ا سا ی برای ایران  های واگرا در داخم ک

این طریق، که یکی ا  مهمترین دکیم امیدواری دشعععمنان برای تمرکز بر       

صادی    این کانون شتی   –های واگرا، مشکوت ا ت م  مدیریتی در داخ –م ی

سوءتدبیر      ست که با  شور ا ض   ک شدید  مدیریت ها و  های دولتمردان ت

توجهی به انجام د یق تکلی  در    اند، تداوم وضععع یت موجود و بی    شعععده

صورت ا بال به گزینه انتخ صلح و کارآمد، می ابات به  شور را   تواند کای ا

  های امنیتی( مواجه کندمتر)ا  جنس توطکهبا مخاطراتی جدی

ست خاردی       -4 سیا ضعیف موضع کشور در    : در  ین حال،ت

در پذیرش اینکه بخشی ا  مشکوت کشور ریشه در  وامم خارجی دارد       

به        یا   ها ن  ابتکارهای دیپلماتیک، مذاکره، گفت و،      که برای حم و رفع آن

ای نیسعععتم مبتنی بر این  گرایی وممم هسعععتیم، چاره آمد و شعععد، چندجانبه    

بارت د یق         به   یا  یت کشعععور  یت، اگر هم بخواهیم وضععع    تر، و نوا  

های روی میز کشور در مذاکرات دو یا چندجانبه با سایر کشورها را  گزینه

م اب اصلح مردم، دولتی  وی و کارآمد شک  تقویت کنیم، ابتدا باید با انتخ

ست    سیا صوبت   ب یرد تا با  گذاری و مدیریت کارآمد بتواند پیام  ظمت، 

یان مخابره کندم تنها در صعععورت وجود چنین دولتی           و  درت را به جهان
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یاست  های سبخش پروندهتوان به حم و رفع  زتمندانه و نتیجهاست که می

شورها          ها و خارجی بوی ه رفع تحریم سایر ک صادی با  سبات ا ت س ه منا تو

به تکلی  متغیر مهمی برای حم           جا نیز  مم  نابراین، در این یدوار بودم ب ام

 شودم مشکوت محسوب می

 

 

 


