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مقدمه
دینــی«  مردم ســاالری  نظــام   « بی تردیــد 
شــکوهمند  انقــاب  دســتاورد  بزرگ تریــن 
اســامی اســت کــه بــا تغییــر »حکومــت 
ــروز  ــت آمده و ام ــاهی« به دس ــتبدادی پادش اس
ــی  ــای واقع ــه معن ــردم ب ــان، م ــور عزیزم درکش
ــم هســتند. ــش حاک ــر سرنوشــت خوی ــه ب کلم

نمــاد حاکمیــت مردمــی در ایــران اســامی هــم 
ــر و اراده  ــکان اعمال نظ ــه ام ــت ک ــات اس انتخاب
سیاســی مــردم را در قالــب »رأی« فراهــم کرده و 
رأی مــردم هرچــه باشــد، در سرنوشــت سیاســی 
ــه  ــود. همان گون ــاری می ش ــاری و ج ــور س کش
قوا)مدظله العالــی(  معظــم کل  فرمانــده  کــه 
ــت  ــت مل ــر سرنوش ــم ب ــروز حاک ــد: »ام فرمودن
ــاب  ــه انتخ ــد ک ــد، مردم ان ــود مردم ان ــران، خ ای
می کننــد، ممکــن اســت خــوب انتخــاب کننــد، 
ــردم  ــا م ــد، ام ــاب کنن ــد انتخ ــت ب ــن اس ممک
ــی  ــز مهم ــی چی ــن خیل ــد، ای ــاب می کنن انتخ
ــن  ــردم در تبیی ــه م ــه اســت ک اســت.« این گون
سرنوشــت سیاســی کشــور ســهیم بــوده و 
صاحــب نقشــی هســتند کــه قابل انــکار نیســت.

ــیزدهمین دوره  ــزاری س ــتانه برگ ــک در آس این
ــه  ــم ک ــرار داری ــوری ق ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــترده و  ــف گس ــارات و وظای ــه اختی ــه ب ــا توج ب
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بســیار مهــم رئیس جمهــور و کابینــه اش، میــزان 
حضــور و مشــارکت در انتخابــات و نــوع انتخــاب 
حرکــت  نــوع  تعیین کننــده  می توانــد،  مــا 
ــه دوم انقــاب و نظــام جمهــوری  کشــور در چل
اســامی ایــران باشــد. به ویــژه اینکــه در ســالیان 
پیــش رو، نســل اول انقــاب از دور مدیریــت 
خــارج و نســل های بعــد جایگزیــن آنــان شــده و 
چنیــن انتقالــی از عالی تریــن ســطح مســئولیتی 
تــا ســایر ســطوح متصــور بــوده و همیــن 
ــر  ــت عناص ــمنان و صراف ــع دش ــوع، طم موض
نفــوذی و نیــروی بریــده از انقــاب و دلــداده بــه 
تفکرات سکوالریســتی و تشــنگان نرمالیزاســیون 
)عادی ســازی بــه معنــای عبــور از انقــاب و 

ــت. ــه اس ــری( را برانگیخت ــی گ انقاب
ــرایط  ــه ش ــه ای ک ــان مجموع ــاً هم ــی دقیق یعن
ــل  ــردم تحمی ــر کشــور و م ــروز را ب چالشــی ام
ــات  ــی از انتخاب ــال فرصت طلب ــه دنب ــد، ب کرده ان
بــرای عبــور از گفتمان انقــاب و تثبیــت گرایش 
ــرات در کاخ ســفید  ــده و تغیی ــه برآم غرب گرایان
و فشــار بــر مــردم را ابــزاری بــرای پیشــبرد ایــن 

ــد.  ــی می کنن ــی تلق ــدف انتخابات ه
ــرای  ــی ب ــش رو فرصت ــات پی ــه انتخاب حال آنک
تقویــت اقتــدار ملی در برابــر دشــمنان و معاندان 
و همچنیــن حــل مشــکات و درمان هایــی اســت 
کــه در صــورت انتخــاب آگاهانــه و گزینــش 
نامــزد شایســته یــا همــان انتخــاب اصلــح 
حاصــل خواهــد شــد. درواقــع انتخابــات پیش رو 
فرصتــی بــرای تغییــر ریــل مدیریــت کشــور بــا 
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روی کار آمــدن دولتــی پرتــاش، کاری، پرنشــاط 
و انقابــی اســت کــه می توانــد بــر ســرعت 
ــای  ــد و عقب ماندگی ه ــور بیافزای ــرفت کش پیش
بــا  همــراه  غیرانقابــی  عملکــرد  از  ناشــی 
سســتی و تنبلــی و حاکمیــت روحیــه شــاه 
ســلطان حســینی را جبــران کنــد. کمــا اینکــه 
ــی، پرتــاش،  تاکنــون هــر جــا مســئوالن انقاب
چــون؛  خدمــت  شــیفته  و  خســتگی ناپذیر 
ــری زاده  ــهریاری و فخ ــلیمانی، ش ــهیدان س ش
توفیــق  و  پیش روندگــی  بوده انــد  میــدان دار 
ــی،  ــای دین ــا ارزش ه ــر ج ــت و ه ــوج زده اس م
ــه و  ــت قرارگرفت ــورد غفل ــی م ــی و میهن انقاب
تنبلــی و طمــع توجیه گــر رویــه حــل مشــکات 
ــم  ــای حاک ــاس معیار ه ــط براس ــم رواب ــا تنظی ب
بــر مدیریــت عاریتــی و مبتنــی بــر الگــوی غربی 
ــتکباری  ــی اس ــم جهان ــدار نظ ــر م ــت ب و حرک
ــر  ــی تحقی ــی و حت ــدت عقب ماندگ ــوده، به ش ب

ــم خــورده اســت. رق
معظــم کل  فرمانــده  را  رو  پیــش  انتخابــات 
قوا)مدظله العالــی(، فرصــت و ظرفیتــی بــرای 
افزایــش امنیــت بــا حضــور و مشــارکت پرشــور و 
تضمیــن آینــده کشــور بــا انتخــاب اصلــح معرفی 
ــر مــا ســربازان والیــت اســت کــه  ــد. ب فرموده ان
ــن  ــهیدمان در ای ــنگران ش ــه هم س ــی ب ــا تأس ب
ــن  ــه احس ــربازی را ب ــاز، س ــه سرنوشت س عرص
ــی در  ــا مشــارکت همگان وجــه دنبــال نمــوده، ب
انتخابــات و تشــویق ســایرین بــه حضور، بــا  رأی 
آگاهانــه و توجــه بــه مصالــح نظــام و منافــع ملی 
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زمینــه انتخــاب رئیس جمهــوری را فراهــم کنیــم 
ــا  ــاع و ب ــی را ارتف ــرور مل ــی و غ ــه عــزت دین ک
کارآمــدی و پاســخ گویی بــه مطالبــات بــر حــق 
مــردم، رضایت منــدی عمومــی و امنیــت پایــدار 

را اســتحکام بخشــد. انشــاءا...
                                                                                                                       

علی سعیدی
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی 

فرماندهی معظم کل قوا                                                                                               
اسفند 1399
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 اهمیت انتخابات در جمهوری اسالمی ایران

بخش اول
 اهمیت انتخابات 

در جمهوری اسالمی ایران

 اهمیت انتخابات در جمهوری اسالمی ایران
ارکان  از  یکــی  به عنــوان  انتخابــات  مقولــه 
مردم ســاالری، در کشــورهایی کــه از نوعــی 
نظــام جمهــوری مبتنــی بــر شــیوه دموکراســی و 
ــد و مــردم در شــکل گیری  آراء مــردم برخوردارن
ــی را ایفــا می کننــد،  ارکان حکومــت نقــش اصل
ــده  ــکار عم ــادی دارد و راه ــیار زی ــت بس اهمی
این گونــه نظام هــا بــرای جلــب مشــارکت و 
ــی  ــه عبارت ــد. ب ــاب می آی ــردم به حس ــور م حض
یکــی از ابزارهــای فراهــم آورنــده حضــور و 
مشــارکت مــردم در یــک نظــام مردم ســاالر، 
برگــزاری انتخابــات و برگزیــدن افــراد الزم بــرای 
ــق  ــن طری ــا از ای ــت ت ــئولیت ها اس ــدی مس تص
اراده جمعــی مــردم در ارکان نظــام تحقــق 

ــد.  ــدا کن ــی پی عمل
ــه  ــی ب ــور کل ــران به ط ــات در ای ــابقه انتخاب س
ش(   1285 )ســال  مشــروطه  نهضــت  دوران 
واکنشــی  مشــروطه،  نهضــت  برمی گــردد. 
اعتراضــی بــه اســتبداد و خودکامگــی قــدرت یــا 
اســتبداد مطلقــه بــود. در نظــام  اســتبدادی، اراده 
ــام  ــور کشــور نقشــی نداشــت و تم ــت در ام مل
امــور در دســت شــاه متمرکــز بــود. بــه عبارتــی، 
ــه،  ــوای مقنن ــی ق ــروزی، یعن ــوای ســه گانه ام ق
مجریــه و قضاییــه، همــه در اختیــار شــاه بــود و 
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ــاه  ــت ش ــردم رعی ــرد، م ــری می ک او تصمیم گی
ــت  ــا در مدیری محســوب می شــدند و نظــر آن ه
و حاکمیــت تأثیــری نداشــت. پیــروزی انقــاب 
مشــروطه موجــب شــکل گیری اولیــن نهادهــای 
مدنــی در کشــور شــد: نظــام اســتبدادی مطلقــه 
بــه مشــروطه ســلطنتی تبدیــل و از قــدرت شــاه 
کاســته شــد؛ نهــاد دولــت و کابینــه وزرا به عنوان 
ــت؛  ــکل گرف ــمی ش ــور رس ــه به ط ــوه مجری ق
ــی تأســیس و  ــورای مل ــس ش ــا مجل ــان ی پارلم
ــزاب و  ــد؛ اح ــی ش ــون اساس ــور دارای قان کش
ــئله  ــن مس ــد و همچنی ــد آمدن ــا پدی روزنامه ه
انتخابــات کــه در قانــون اساســی مشــروطه 
ــن  ــه ای ــد. البت ــرح ش ــود، مط ــده ب پیش بینی ش
ــه تشــکیل مجلــس  ــوط ب ــاً مرب ــات عمدت انتخاب
ــن  ــایش اولی ــه از گش ــد ک ــی می ش ــورای مل ش
مجلــس پــس از انقــاب مشــروطه در ســال 
ــامی  ــاب اس ــروزی انق ــا پی ــی ت 1285 شمس
ایــران در ســال 1357، یعنــی از اواخــر قاجاریــه 
و در طــول حکومــت پهلــوی )حــدود 72 ســال( 
ــا  ــی ب ــورای مل ــس ش ــده دوره مجل ــداد هف تع
هفــده انتخابــات تشــکیل گردیــد کــه البتــه بــه 
گــواه تاریــخ بیشــتر یــک اقــدام صوری و شــکلی 
بــود تــا انتخابــات واقعــی و در ایــن انتخابات هــا 
اراده مــردم کمتریــن نقــش را در نتایــج نهایــی 
ــع، ازآنجاکــه در نظــام مشــروطه،  داشــت. درواق
پادشــاه محوریــت داشــت و نظــام جمهــوری در 
ــی  ــای چندان ــز معن ــات  نی ــود، انتخاب ــان نب می

نداشــت. 
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ــس از  ــار پ ــتین ب ــران، نخس ــخ ای ــول تاری در ط
پیــروزی انقــاب اســامی انتخابــات بــه معنــای 
واقعــی برگــزار شــد. ایــن انقــاب اســامی 
ــود کــه »مدیریــت کشــور را از یــک حکومــت  ب
ــرد  ــل ک ــردی تبدی ــاهی و ف ــتبدادی پادش اس
بــه یــک حکومــت مردمــی و جمهوریــت و 
مردم ســاالری. امــروز حاکــم بــر سرنوشــت 
ملــت ایــران خــود مردم انــد. مردم انــد کــه 
انتخــاب می کننــد، ممکــن اســت خــوب انتخــاب 
ــا  ــد، ام ــد انتخــاب کنن ــن اســت ب ــد، ممک کنن
خامنــه ای،  می کنند.«)امــام  انتخــاب  مــردم 

 )1399/11/29
به طورکلــی انتخابــات از جنبه هــای حقوقــی، 
سیاســی، ملــی و دینــی بــرای نظــام جمهــوری 
اســامی و مــردم اهمیــت دارد. از جنبــه حقوقــی 
به عنــوان یــک اصلــی بدیهــی، در نظام هــای 
مبتنــی بــر اراده ملــت، انتخابــات حــق طبیعــی 
مــردم اســت. مــردم بــا ایــن حــق، اراده خویش را 
در حاکمیــت اعمــال و سرنوشــت کشــور خــود را 
بــا حضــور فعاالنــه و مشــارکت آگاهانــه، تعییــن 
می کننــد. مــردم بــا شــرکت در انتخابــات نوعــی 
نظــارت بــر امــور و مســیر حرکــت جامعــه خــود 
اعمــال نمــوده و ســامت رونــد عمومــی کشــور 
ــر،  ــن ام ــه ای ــد؛ و البت ــن می کنن ــود را تأمی خ
ــده  ــر عه ــز ب ــه و مســئولیت ســنگینی نی وظیف
آن هــا قــرار داده کــه همــان حضــور و مشــارکت 

در انتخابــات اســت. 
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــی از قان فصول
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ــور  ــور کش ــت در اداره ام ــق مل ــده ح دربرگیرن
می باشــد. اصــل اول از فصــل اول، نــوع حکومــت 
ــرده  ــام ک ــامی« اع ــوری اس ــران را »جمه ای
کــه ملــت ایــران بــا دادن رأی آن را تحقــق 
ــن  ــی ای ــه لحــاظ حقوق ــن ب بخشــیده اند؛ بنابرای
نظــام مبتنــی بــر اراده، حضــور و انتخــاب ملــت 
ــام،  ــیدن به نظ ــکل بخش ــر ش ــاوه ب ــت. ع اس
تثبیــت و تــداوم ارکان مختلــف آن در رونــد 
حیــات نظــام نیــز بــر عهــده مــردم گذاشته شــده 
اســت. در اصــل ششــم فصــل اول قانــون اساســی 
آمــده اســت کــه: »در جمهــوری اســامی، امــور 
کشــور بایــد بــه اتــکاء آرای عمومــی اداره شــود 
ــور،  ــاب رئیس جمه ــل انتخ ــات، مث از راه انتخاب
ــس شــورای اســامی، اعضــای  ــدگان مجل نماین
ــان  ــل نش ــن اص ــا.« ای ــر آن ه ــوراها و نظای ش
می دهــد کــه آراء عمومــی در همــه ارکان مهــم 
نظــام مطــرح اســت. در اصــل 56 فصــل پنجــم 
ــت  ــق حاکمی ــوان ح ــت عن ــون تح ــن قان همی
ملــت و قــوای ناشــی از آن آمــده کــه حاکمیــت 
مطلــق بــر جهــان و انســان از آن خداســت و هــم 
ــش  ــی خوی ــت اجتماع ــر سرنوش ــان را ب او، انس
ــد  ــس نمی توان ــت و هیچ ک ــاخته اس ــم س حاک
ایــن حــق الهــی را از انســان ســلب کنــد و ملــت 
ــول  ــه در اص ــی ک ــداداد را از طرق ــق خ ــن ح ای
بعــد می آیــد )یعنــی انتخابــات مختلــف( اعمــال 
ــد. در اصــل 59 هــم حل وفصــل مســائل  می کن
ــی  ــی، اجتماع ــادی، سیاس ــم اقتص ــیار مه بس
مراجعــه  و  همه پرســی  راه  از  را  فرهنگــی  و 
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ــر  ــد. ب ــی می دان ــردم عمل ــه آرای م ــتقیم ب مس
ــورای اســامی از  ــس ش اســاس اصــل 62، مجل
نماینــدگان ملــت کــه به طــور مســتقیم و بــارأی 
ــردد  ــکیل می گ ــوند، تش ــاب می ش ــی انتخ مخف
ــت  ــور اس ــاره رئیس جمه ــز درب ــل 114 نی و اص
ــا رأی مســتقیم مــردم انتخــاب می شــود.  کــه ب
ــی  ــردم و حق ــی م ــن انتخــاب حــق قانون بنابرای
ــا حاکــم کــردن انســان ها  ــد ب اســت کــه خداون
ــان  ــده آن ــر عه ــان ب ــت اجتماعی ش ــر سرنوش ب
گذاشــته اســت. راهــکار اجرایــی بــرای رقــم زدن 
ایــن سرنوشــت سیاســی و اجتماعــی، مشــارکت 
در امــور جامعــه و صحنه هــای مختلــف انتخابات 
ــی  ــق اله ــردم ح ــق، م ــن طری ــه از ای ــت ک اس
ــانده و  ــور رس ــه منصــه ظه ــی خــود را ب و قانون

ــد.  ــال می نماین اعم
نشــان دهنده  انتخابــات  سیاســی،  جنبــه  از 
آگاهــی و شــعور سیاســی مــردم یــک جامعــه و 
ــه سرنوشــت خــود و نظــام  ــا ب حساســیت  آن ه
سیاســی اســت کــه در آن بــه ســر می برنــد. در 
بعــد داخلــی، انتخابــات اراده ملــی را بــه معــرض 
ــردم  ــش گذاشــته و نشــان می دهــد کــه م نمای
ــد  از اتحــاد، یکپارچگــی و عــزم ملــی برخوردارن
و در بعــد خارجــی نیــز اقتــدار ملــی و شــوکت 
سیاســی آن هــا را بــه جهانیــان نشــان می دهــد. 
بــه همیــن جهــت، کشــورهای دیگــر بــر اســاس 
ــیت های  ــردم و حساس ــور م ــزان آراء و حض می
آن هــا در امــوری کــه قــوام دهنــده یــک نظــام 
مدنــی اســت، روابــط خــود را بــا آن هــا تنظیــم 
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ــم  ــات مه ــز انتخاب ــی نی ــه مل ــد. از جنب می کنن
اســت؛ اگــر ملتــی خواهــان عــزت و ســربلندی 
ــه کشــور  ــه ب ــوری ک ــد در ام ــر بای اســت ناگزی
مربــوط می شــود، اراده ملــی و روح جمعــی خــود 
را بــه نمایــش بگذارنــد و از هویــت ملــی خویــش 
ــی گاه  ــات تجل ــک انتخاب ــد. بی ش ــت کن حراس
ظهــور ایــن اراده جمعــی اســت و یکــی از فصــول 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــاق مل ــم میث مه
ــات« اســت کــه  ــون اساســی، »انتخاب ــی قان یعن
ــاوه  ــد. ع ــزم می کن ــه حضــور در آن مل ــا را ب م
ــه ای  ــه جامع ــا ک ــه م ــوارد، در جامع ــن م ــر ای ب
ــر  ــی مهم ت ــئولیت و تکلیف ــت، مس ــامی اس اس
ــه  ــرار دارد ک ــردم ق ــده م ــر عه ــز ب ــر نی و باالت
عبــارت اســت از تکلیــف شــهروندان مســلمان در 
ــر خــدا، احــکام و مقــررات دینــی. ازایــن رو،  براب
باآنکــه شــرکت مــردم در انتخابــات طبــق قانــون 
ــی  ــی و مل ــی، سیاس ــق قانون ــک ح ــی، ی اساس
اســت، امــا در یــک جامعــه دینــی یــک وظیفــه 
ــت  ــه سرنوش ــود ک ــوب می ش ــز محس ــی نی دین
و  می خــورد  رقــم  آن  بــا  اســامی  جامعــه 
زمامــداران و کارگــزاران شایســته بــرای تصــدی 
مســئولیت ها از ایــن طریــق برگزیــده می شــوند.
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اهمیت انتخابات از نگاه امام و رهبری
مســئله انتخابــات به واســطه اهمیــت بــاالی 
ــواره و  ــامی هم ــوری اس ــام جمه ــود در نظ خ
ــون  ــروزی انقــاب اســامی در کان ــدای پی از ابت
ــح  ــف صال ــام و خل ــر نظ ــذار کبی ــه بنیان گ توج
ــاص  ــیتی خ ــا حساس ــته و ب ــرار داش ــان ق ایش
پیگیــری شــده اســت. بررســی رهنمودهــا و 
بیانــات حضــرت امــام )ره( و مقــام معظــم 
می دهــد  نشــان  )مدظله العالــی(  رهبــری 
موضــوع انتخابــات از جهــات مختلــف موردتوجــه 
ایشــان قرارگرفتــه و ایــن موضــوع در مجموعــه 
ــل  ــف قاب ــای مختل ــان در محوره ــات ایش بیان

اســت. دســته بندی 
ــارکت  ــور و مش ــوه حض ــات، جل 1- انتخاب

ــی   مردم
پیاده ســازی  خمینــی)ره(،  امــام  حضــرت 
ــام  ــتقرار نظ ــایه اس ــام را در س ــای اس آرمان ه
ــای  ــری توده ه ــارکت حداکث ــا مش ــامی، ب اس
ــرت  ــرد حض ــتند. رویک ــر می دانس ــردم میس م
امــام)ره( در خصــوص مشــارکت سیاســی و 
ــام  ــردم و انج ــری م ــور حداکث ــات، حض انتخاب
تکلیــف آنــان بــود. حضــرت امــام)ره( در اهمیــت 

حضــور ملــت می فرماینــد: 
»از مســائلی کــه مــا در پیــش داریــم، االن 
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ــات رئیس جمهــور اســت. مــن کار  قضیــه انتخاب
ــن  ــه م ــود، ب ــور می ش ــی رئیس جمه ــدارم ک ن
مربــوط نیســت، مــن خــودم یــک رأی دارم بــه 
ــم  ــما ه ــم، ش ــد می ده ــم می خواه ــه دل هرک
ــا  ــل دنی ــد در مقاب ــر بخواهی ــا اگ همین طــور. ام
ــد از  ــا بع ــد م ــه بگویی ــد ک ــات بکنی ــار حی اظه
ــد  ــتیم، بای ــده هس ــال زن ــن س ــتن چندی گذش
ــدم  ــته از ع ــر خدای نخواس ــد. اگ ــارکت کنی مش
ــوری  ــر جمه ــه ای ب ــک لطم ــما ی ــارکت ش مش
اســامی وارد بشــود، بدانیــد کــه آحــاد مــا کــه 
ــته  ــیم خدای نخواس ــرده باش ــاف را ک ــن خ ای
مســئول هســتیم؛ مســئول پیــش خــدا هســتیم. 
نیســت؛  ریاســت جمهور  مســئله  مســئله، 
مســئله، مســئله اســام اســت؛ مســئله، مســئله 
قواعــد اســام اســت؛ مســئله، مســئله حیثیــت 
اســام اســت«.)صحیفه امــام، جلــد19، ص328(

ــا بیــان این کــه مــا مأمــور بــه تکلیــف  ایشــان ب
تأکیــد  اســت،  آن  فــرع  نتیجــه  و  هســتیم 
داشــتند یکــی از وظایــف مهــم شــرعی و عقلــی 
مــا بــرای حفــظ اســام و مصالــح کشــور، 
ــه  ــه و رأی دادن ب ــای انتخابی حضــور در حوزه ه
ــر اوضــاع  ــع ب ــح، کاردان و مطل ــدگان صال نماین
سیاســی جهــان و ســایر چیزهایــی کــه کشــور 
بــه آن هــا احتیــاج دارد، می باشــد. 1حضــرت 
امــام)ره( همچنیــن تأکیــد داشــتند کــه شــرکت 
ــانی  ــی و انس ــی، مل ــه ای اله ــات وظیف در انتخاب

1362/11/22 -1
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دیگــر  درجایــی  همچنیــن  2ایشــان  اســت. 
فرموده انــد: 

»وصیــت مــن بــه ملــت شــریف آن اســت کــه در 
ــور و  ــاب رئیس جمه ــه انتخ ــات چ ــام انتخاب تم
چــه نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی و چــه 
انتخــاب خبــرگان بــرای تعییــن شــورای رهبــری 
ــام،  ــه ام ــند.« )صحیف ــه باش ــر درصحن ــا رهب ی

ــد 21، صفحــه 421( جل
2- انتخابــات به مثابــه فرصتــی بــرای 

ــام ــوای نظ تجدیدق
رهبــر معظــم انقــاب اســامی)مدظله العالی( 
ــه  ــه مقول نیــز همــواره توجــه ویــژه ای نســبت ب
انتخابــات داشــته و بــا تأکیــد بــر حضــور 
ــن موضــوع را  ــات، ای حداکثــری ملــت در انتخاب
ــد:  ــام می دانن ــوای نظ ــرای تجدیدق ــی ب فرصت
ــازه در کالبــد نظــام  ــات تزریــق خــون ت »انتخاب
جمهــوری اســامی اســت؛ تجدیدقــوا و تجدیــد 
نیــرو بــرای ملـّـت اســت… انتخابــات یعنــی ایــن؛ 
ــازه و  ــون ت ــک خ ــد، ی ــک روح جدی ــی ی یعن
یک نفــس نــو بــه کشــور و بــه ملّــت و بــه مــردم 
ــه ای،  ــت.«)امام خامن ــن اس ــات ای دادن؛ انتخاب

)1394/11/19
همچنیــن معظم لــه درجایــی دیگــر می فرماینــد: 
»انتخابــات درواقــع یک نفــس تــازه دادن بــه 
ــس  ــران[ یک نف ــت ای ــت؛ ]مل ــران اس ــت ای مل
انتخابــات  پیــدا می کنــد، طبیعــت  تــازه ای 
ایــن اســت. اینکــه ملــت ایــران بیاینــد تک تــک 

1362/12/14 -2
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ــا  ــه[ آق ــد ]ک ــوند و رأی بدهن ــدان بش وارد می
ــد مســئول  ــی بای ــن اســت، فان ــن ای ــده م عقی
ــه  ــت جمهوری، چ ــه در ریاس ــاال چ ــد – ح باش
در مجلــس شــورای اســامی، چــه مجلــس 
خبــرگان؛ هرکــدام از این هــا جداگانــه در جــای 
خــود اهمیــت فراوانــی دارد – هــر فــردی از 
ــئولیت را  ــاس مس ــن احس ــه ای ــت ک ــاد مل آح
بکنــد، خــودش یکــی از آن عناصــر حفظ کننــده 
ــه ای، 1394/10/19( ــاب اســت.«)امام خامن انق

3- انتخابات، مظهر اراده مردم
رهبری)مدظله العالــی(  معظــم  مقــام  ازنظــر 
انتخابــات مظهــر و تجلــی گاه اراده و دخالــت 
مــردم در تعییــن سرنوشــت خــود اســت. ایشــان 
ــر  ــر ه ــات مظه ــد: »انتخاب در کامــی می فرماین
ــام وجــود داشــت  ــاوری اســت کــه در ام ســه ب
و بایــد در مــا وجــود داشــته باشــد: مظهــر 
خدابــاوری اســت، چــون تکلیــف اســت. وظیفــه 
مــا اســت، تکلیــف مــا اســت کــه در سرنوشــت 
ــت  ــاد مل ــک آح ــم؛ تک ت ــت کنی ــور دخال کش
ایــن تکلیــف را دارنــد. مظهــر مردم بــاوری 
اســت، چــون انتخابــات مظهــر اراده آحــاد 
ــور  ــئوالن کش ــه مس ــد ک ــت؛ مردم ان ــردم اس م
ــر  ــد و مظه ــن وســیله انتخــاب می کنن ــه ای را ب
ــاوری اســت، چــون هرکســی کــه رأی در  خودب
ــه  ــد کــه ب ــدازد، احســاس می کن ــدوق می ان صن
ســهم خــود در سرنوشــت کشــور دخالــت کــرده 
ــت؛  ــرده اس ــن ک ــود تعیی ــهم خ ــه س ــت، ب اس
ایــن خیلــی چیــز مهمــی اســت. پــس انتخابــات 
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هــم مظهــر خدابــاوری اســت، هــم مظهــر 
مردم بــاوری اســت، هــم مظهــر خودبــاوری 

اســت.«)امام خامنــه ای، 1392/3/14(
ــن  ــر ای ــر ب ــی دیگ ــه در جای ــن معظم ل همچنی
نکتــه چنیــن تأکیــد می کننــد: »انتخابــات، 
مســئله بســیار مهــم و اساســی و تعیین کننده ای 
ــی  ــات گوناگون ــات از جه ــت انتخاب ــت. اهمی اس
اســت. یکــی از آن هــا ایــن اســت کــه نظــام مــا 
ــه ایمان هــا و عواطــف و  نظامــی اســت متکــی ب
ــه ای، 1374/11/14( ــام خامن ــق مردم.«)ام عای
4- انتخابــات، عرصــه بــروز همبســتگی و 

وحــدت
رهبــر معظــم انقاب)مدظله العالــی( همــواره 
بــر وحــدت و همبســتگی آحــاد مــردم در 
راســتای تحقــق اهــداف نظــام تأکیــد داشــته و 
ــم  ــن مه ــور ای ــرای ظه ــات را عرصــه ای ب انتخاب
میدان هــای  از  یکــی  »انتخابــات  می داننــد: 
مهــم همبســتگی اســت. دربــاره انتخابــات 
ــت  ــا وق ــد و ت ــرف زدن ــه ح ــم، هم ــرف زدی ح
ــرض  ــد، ع ــه الزم باش ــاز هرچ ــم ب ــات ه انتخاب
ــن اســت  ــم اســت، ای ــرد. آنچــه مه ــم ک خواهی
کــه مــردم در ایــن میــدان گزینــش، همبســتگی 
خــود را نشــان دهنــد. ملــت ایــران ایــن فرصــت 
گزینــش را تــا قبــل از انقــاب اســامی در هیــچ 
ــه  ــت ک ــامی اس ــاب اس ــت؛ انق دوره ای نداش
ایــن فرصــت را در اختیــار ملــت ایــران گذاشــته 

اســت.«)امام خامنــه ای، 1384/3/3(
»انتخابــات می توانــد عرصــه ظهــور و بــروز 
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ــر  ــد. اگ ــی باش ــعور مل ــت و ش ــدت، عقانی وح
باشــد کــه گروه هــای  به گونــه ای  انتخابــات 
بــرای  مثبــت  رقابــت  یــک  در  سیاســی 
خدمتگــزاری بــه مــردم، ســهم متناســب و 
الیــق خــود را بــه دســت آورنــد، ایــن انتخابــات 
ــد  ــه خواه ــرفت جامع ــاط و پیش ــاز نش زمینه س

)1386/7/21 خامنــه ای،  بود.«)امــام 
ــات، شــاخص و عاملــی حیاتــی  5- انتخاب

بــرای نظــام
از نظــر مقــام معظــم رهبری)مدظله العالــی( 
انتخابــات شــاخص مهــم نظــام اســت کــه همواره 
مــورد طمــع دشــمنان قــرار داشــته اســت: 
ــوری  ــام جمه ــم نظ ــاخص و عل ــات، ش »انتخاب
اســامی اســت. بــه کــوری چشــم دشــمن ها، مــا 
ــری،  ــدک تأخی ــدون ان ــات را ب ــدهلل انتخاب الحم
ــی  ــن خیل ــم؛ ای ــام دادی ــروقت انج ــه س همیش
ــات  ــن انتخاب ــه اولی ــم اســت. از ســال 58 ک مه
ــی دو  ــروز، ســی و یک ــا ام ــه اســت ت انجام گرفت
ــت.  ــا دق ــروقت، ب ــه؛ س ــات انجام گرفت ــا انتخاب ت
ــد  ــه شــاید بتوانن ــاً خودشــان را کشــتند ک واقع
ــب  ــس را عق ــات مجل ــه ای انتخاب ــک بره در ی
ــه ای،  ــام خامن ــتند.« )ام ــا نتوانس ــد، ام بیندازن

)1390/3/8
همچنیــن معظم لــه انتخابــات را عاملــی حیاتــی 
ــت  ــد کــه موجودی ــی می کنن ــرای نظــام ارزیاب ب
ــن  ــان در ای ــت. ایش ــته اس ــه آن وابس ــام ب نظ
حیاتــی  »انتخابــات  می فرماینــد:  خصــوص 
ــه[  ــات بالخصــوص، ]بلک ــن انتخاب ــه ای اســت؛ ن
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همــه  انتخابات هــای کشــور، بخصــوص انتخابــات 
ــر اســت،  ریاســت جمهــوری کــه از همــه مهم ت
ــی  ــور حیات ــرای کش ــاً ب ــا، واقع ــه  دوره ه در هم
ــم  ــات مه ــس انتخاب ــاظ نف ــه لح ــم ب ــت؛ ه اس
ــت؛  ــی اس ــه  مهم ــک مقول ــن ی ــه ای ــت – ک اس
خــب جمهــوری اســامی اســت؛ جمهــوری، مــا 
جمهــوری هســتیم؛ مناصــب مــا و مقامــات مــا 
برآمــده  از جمهــور ملــت اســت، از مــردم اســت؛ 
ایــن را بایســتی مــا باکمــال دقــت حفــظ کنیــم، 
ایــن خیلــی بــاارزش اســت؛ اگــر ایــن ]انتخابات[ 
در نظــام جمهــوری اســامی وجــود نمی داشــت، 
ــه وجــود  ــا آن انقــاب ب امــروز از نظامــی کــه ب
ــم  ــی مه ــن خیل ــود، ای ــي نب ــری باق ــد، خب آم

ــه ای، 1396/2/17( ــام خامن ــت.« )ام اس
6- انتخابات، هم حق و هم تکلیف

از نــگاه رهبــر معظــم انقاب)مدظله العالــی(: 
ــه  ــک وظیف ــت و ی ــق اس ــک ح ــات ی »انتخاب
ــرد از  ــک ف ــوان ی ــان به عن ــا هرکدام م ــت. م اس
ــات  ــم در انتخاب ــت، هــم حق داری ــن مل ــراد ای اف
ــانی  ــم. آن کس ــم وظیفه داری ــم، ه ــرکت کنی ش
کــه به نظــام جمهــوری اســامی معتقدنــد، 
ــن  ــم از ای ــد، ه ــول دارن ــی را قب ــون اساس قان
ــن  ــم ای ــد، ه ــتفاده کنن ــد اس ــق می خواهن ح
وظیفــه را می خواهنــد انجــام دهنــد. همــه بایــد 
ــه ای،  ــام خامن ــام دهند.«)ام ــه را انج ــن وظیف ای

)1391/10/19
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7- انتخابــات، نقطــه اساســی وصــل افکار 
مــردم بــه بدنــه نظــام اجرایی 

مقــام معظــم رهبری)مدظله العالــی( انتخابــات را 
ــام  ــردم به نظ ــت و اراده م ــال خواس ــه اتص نقط
اجرایــی کشــور دانســته و ازاین جهــت حائــز 
ایــن زمینــه  ایشــان در  اهمیــت می داننــد. 
می فرماینــد: »آنچــه امــروز مطــرح اســت و الزم 
ــور و  ــز وزارت کش ــرادران عزی ــما ب ــا ش ــت ب اس
ــی و  ــان سیاس ــداران و معاون ــتانداران و فرمان اس
ــرم کشــور مطــرح بشــود،  ــان وزارت محت کارکن
ــگاه  ــان جای ــا هم ــات، ب ــه انتخاب ــت ک ــن اس ای
ــامی،  ــوری اس ــام جمه ــود در نظ ــی خ اساس
ــات، آن نقطــه   همــواره موردتوجــه باشــد. انتخاب
ــه   ــه بدن ــردم ب ــکار و آرای م ــل اف ــی وص اساس
نظــام اجرایــی اســت. اگــر انتخابــات – همچنــان 
کــه بحمــداهلل درگذشــته همین طــور بــوده 
اســت – بــا حضــور مــردم، بــا اراده ی مــردم، بــا 
ــا  ــه  آن ه ــاب آزادان ــردم و انتخ ــل م آزادی کام
ــاءاهلل در  ــر ان ش ــوص اگ ــرد، و بخص ــام بگی انج
ایــن انتخــاب، حداکثــر آگاهــی از ســوی مــردم 
بــه کار بــرود، تــا این کــه افــراد صالــح و شایســته 
ــت  ــن مل ــی ای ــأن نمایندگ ــز ش ــاً حائ و حقیقت
ــام  ــوند، نظ ــتاده بش ــس فرس ــه مجل ــم، ب عظی
اســامی می توانــد مطمئــن باشــد کــه در جهــت 
ــت.  ــت اس ــود درحرک ــای خ ــا و هدف ه آرزوه
ــات  ــأن واالی انتخاب ــات و ش ــش انتخاب ــن، نق ای

اســت.«)امام خامنــه ای، 1370/9/27( 
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ــرای  ــیله ب ــن وس ــات، مؤثرتری 8- انتخاب
تحقــق آرمان هــا

ــد  ــی را بای ــردی و مل ــای ف ــات و آرمان ه مطالب
از مهم تریــن انگیزه هــای مشــارکت افــراد در 
عرصه هــای مختلــف اجتماعــی دانســت. از نــگاه 
ــات  ــی( »انتخاب ــر معظــم انقاب)مدظله العال رهب
جلــوه ی بســیار زیبــا و جــذاب مشــارکت عمومی 
اســت؛ مؤثرتریــن وســیله بــرای ایــن اســت کــه 
هــر فــردی بتوانــد آرمان هــا و خواســت ها و 
ــرار دهــد  ــی ق ــب اجرای ــوب خــود را در قال مطل
و آن را بــه تحقــق نزدیــک کنــد. اگــر کســی را 
ــاب  ــان انتخ ــای خودت ــا و آرزوه ــق آرمان ه طب
کردیــد، ایــن امــکان کــه آن آرزوهــا تحقــق پیدا 
ــی  ــود. کس ــک می ش ــت نزدی ــه واقعی ــد، ب کن
ــت ها  ــق خواس ــرای تحق ــد ب ــر می کنی ــه فک ک
و آرزوهــا و گشــودن گره هــای مهمــی کــه 
ــرای شــما در زندگــی مطــرح اســت، مناســب  ب
ــد،  ــی او را انتخــاب کردی و شایســته اســت، وقت
ــرای  ــته اید؛ ب ــدم را برداش ــن ق ــع بلندتری درواق
این کــه ایــن مشــکات از بیــن بــرود. هــر 
ــوی – در  ــه معن ــادی و چ ــه م ــته  ای – چ خواس
ایــن انتخــاب و در تعییــن مســئول قــوه  اجرایــی 
ــه ای،  ــام خامن ــدا کند.«)ام ــق پی ــد تحق می توان

 )1384/2/11
ــه  ــدن حرب ــد ش ــه کن ــات، مای 9- انتخاب

ــمن دش
دشــمنان و معانــدان همــواره در پــی ضربــه زدن 
به نظــام از راه هــای گوناگــون هســتند و طبیعتــاً 
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انتخابــات به واســطه اهمیــت ذاتــی خــود بیــش 
ــان  ــه آن ــع ورزان ــگاه طم ــا، ن ــر عرصه ه از دیگ
را بــه خــود جلــب می کنــد. رهبــر معظــم 
ــات  ــر، انتخاب ــن منظ ــی( از ای انقاب)مدظله العال
و برگــزاری آن را مایــه شکســت دشــمنان و 
ــد:  ــی می کنن ــام ارزیاب ــی به نظ ــت بخش مصونی
»دشــمنان مــا می خواهنــد اصــًا انتخابــات 
برگــزار نشــود. چــرا؟ بــرای این کــه بتواننــد 
ــاالری  ــران مردم س ــه در ای ــد ک ــاهدی بیاورن ش
و دموکراســی نیســت. وقتــی مــا انتخابــات 
ــد می شــود.  ــا کن ــه  آن ه ــم، حرب ــزار می کنی برگ
بنابرایــن اولیــن خواســته های آن هــا برگــزار 
ــان  ــه زم ــا این ک ــت؛ کم ــات اس ــدن انتخاب نش
برگــزاری انتخابــات مجلــس هفتــم هــم تــاش 
ــدا  ــا خ ــد؛ ام ــل کنن ــات را تعطی ــد انتخاب کردن
ــواع  ــد؛ ان ــاش کردن ــی ت ــا خیل ــت. آن ه نگذاش
ــد و بعضــی از عناصــر  ــا را پیمودن و اقســام راه ه
غافــل داخلــی را هــم بــه کار گرفتنــد؛ امــا »اِنُّهم 
ــال  ــدا« خــدای متع ــُد َکی ــداً َو اَکی ــدوَن َکی یَکی
مکــر آن هــا را پاســخ داد و جلــواش را گرفــت و 
بحمــداهلل انتخابــات خــوب برگــزار شــد. در ایــن 
ــن اســت  ــات هــم اولیــن هــدف آن هــا ای انتخاب
ــه ای،  ــود.«)امام خامن ــزار نش ــات برگ ــه انتخاب ک

 )1384/2/19
ــا  ــت م ــور و مل ــرای کش ــد ب ــات می توان »انتخاب
ــدار  ــودار اقت ــک نم ــت و ی ــیله  مصونی ــک وس ی
باشــد و ملــت و نظــام اجرایــی کشــور را در 
مقابلــه  بــا چالش هــای گوناگــون جهانــی، از 
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ــد  ــات می توان گذشــته مســتحکم تر کنــد. انتخاب
ــه  ــر ازآنچ ــامی را جوان ت ــوری اس ــام جمه نظ
هســت، بکنــد. انتخابــات پرشــور از ســوی مــردم 
ــد.  ــم بزن ــا رق ــرای آن ه ــی را ب ــد روز نوی می توان
ــل  ــه  خارجــی و در مقاب ــات، هــم درصحن انتخاب
چشــم بیگانــگان، هــم درصحنــه  داخلــی، و هــم 
ــن و  ــی از مهم تری ــور، یک ــرفت کش ــرای پیش ب
اساســی ترین رویدادهاســت. دشــمن می خواهــد 
روی  می توانســتند  اگــر  نباشــد.  انتخابــات 
ــد،  ــر بگذارن ــی اث ــای سیاس ــا گروه ه ــردم و ی م
ــزار  ــات برگ ــًا انتخاب ــه اص ــد ک کاری می کردن

ــان(  ــه   ای، هم ــود.«)امام خامن نش
ــات ریاســت جمهــوری، مظهــر  10- انتخاب
ــت  ــد مل ــاب و رش ــدرت انتخ آزادی و ق

ــران  ای
ــات  ــی( انتخاب ــم انقاب)مدظله العال ــر معظ رهب
ــوارد  ــایر م ــر از س ــوری را مهم ت ــت جمه ریاس
ــی  ــئله اصل ــد: »مس ــته و معتقدن ــابه دانس مش
ــم، مســئله  ــرض کن ــر دارم ع ــروز در نظ ــه ام ک
ــی  ــیار مهم ــئله بس ــه مس ــت ک ــات اس انتخاب
اســت. انتخابــات را یــک حادثــه کوچــک نگیرید. 
ــت؛  ــور اس ــور همین ط ــای کش ــه انتخاب ه هم
امــا انتخــاب ریاســت جمهــوری مهم تــر اســت... 
ــر آزادی و  ــوری، مظه ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــت.«                                     ــران اس ــت ای ــد مل ــاب و رش ــدرت انتخ ق

)امــام خامنــه ای، 1380/2/28(  
11- تأثیر بلندمدت انتخابات 

ازجملــه تصــورات نادرســتی کــه موجب می شــود 
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ــت  ــرای ریاس ــح ب ــرد اصل ــاب ف ــراد در انتخ اف
جمهــوری دقــت الزم را بــه خــرج ندهنــد، تصــور 
انتخابــات و انتخــاب رئیس جمهــور به عنــوان 
ــت.  ــدت اس ــرات کوتاه م ــا تأثی ــداد ب ــک روی ی
رهبــر معظــم انقاب)مدظله العالــی( ایــن تصــور 
نادرســت را چنیــن اصــاح می کننــد: »انتخابــات 
ــک روز  ــرف ی ــت، ظ ــک روزه اس ــه  ی ــک حادث ی
انجــام می گیــرد؛ امــا از آن حوادثــی اســت کــه 
ــات  ــت. انتخاب ــدت اس ــر بلندم ــر آن، تأثی تأثی
ــک روز  ــما در ظــرف ی ــوری را ش ریاســت جمه
ــا کســانی  ــا اوالً کســی را ی ــد، ام انجــام می دهی
را بــرای مــدت چهــار ســال بــر سرنوشــت کشــور 
ــد؛  ــم می کنی ــور حاک ــده  کش ــای عم و جریان ه
ــار ســال  ــان چه ــه هم ــر آن ب ــه  تأثی ــاً دامن ثانی
هــم محــدود نمی مانــد. گاهــی اوقــات دولت هــا 
کارهایــی می کننــد کــه تأثیــرات آن تــا ســال ها 
چــه  خــوب،  چه کارهــای  می مانــد؛  باقــی 
ــر آن  ــوب؛ تأثی ــر خ ــای غی ــرده کاره خدای نک
ــل  ــال؛ مث ــار س ــه آن چه ــد ب ــر نمی مان منحص
یــک جریانــی ادامــه پیــدا می کنــد. پــس شــما 
در یــک روز یــک حرکتــی می کنیــد، یــک 
انتخابــی می کنیــد، یــک اقدامــی می کنیــد 
ــال،  ــار س ــدت، در چه ــر آن در کوتاه م ــه تأثی ک
ــی  ــال باق ــل س ــی در چه ــدت، گاه و در بلندم
ــم اســت.«)امام  ــات مه ــدر انتخاب ــد؛ این ق می مان

خامنــه ای، 1392/2/25(  
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ــده و  ــده آین ــات، تضمین کنن 12- انتخاب
ــی ــت کنون امنی

ــی(  ــم رهبری)مدظله العال ــام معظ ــر مق از منظ
ــتحکم ترین  ــی از مس ــات یک ــور در انتخاب »حض
ــد  ــت می توان ــن مل ــه ای ــت ک ــیله هایی اس وس
ــل خــود  ــن در مقاب ــک زره  پوالدی ــل ی آن را مث
ســوءنیت  و  دشــمنان  حملــه   مقابــل  در  و 
کننــدگان  دخالــت  و  مســتکبران  بددلــی  و 
نگــه دارد...«)امــام خامنــه ای، 1382/10/18( 
ــات  ــری در انتخاب ــترده و حداکث ــارکت گس مش
کــه شــاخص اقتــدار مردمــی نظــام اســت، بــرای 
دشــمنان و بدخواهــان به خوبــی معنــی دار اســت. 
ــد و  ــرکت کنن ــات ش ــردم در انتخاب ــی م »وقت
شــور انقابــی خودشــان را نشــان بدهنــد، ایــن 
ــن موجــب  موجــب امنیــت کشــور می شــود، ای
پــس زدن دشــمنان می شــود، طمــع دشــمن را 
ــه ای، 1399/11/29(  ــام خامن ــم می کند.«)ام ک
ــی  ــعور و آگاه ــی باش ــور انتخابات ــه ش ــی ک زمان
همــراه باشــد، می توانــد کشــور را بــر ریــل 
کارآمــدی قــرار داده و پیشــرفت و ترقــی را 
ــم  ــده معظ ــگاه، فرمان ــن ن ــا ای ــد. ب ــن کن تأمی
»انتخابــات  معتقدنــد:  قوا)مدظله العالــی(  کل 
بــرای کشــور یــک افتخــار اســت، یــک فرصــت 
اســت، یــک امــکان اســت، یــک ذخیــره اســت 
ــن  ــد، ای ــردم باش ــور م ــرکت پرش ــر ش ــه اگ ک
ــرد.  ــد ک ــده کشــور کمــک خواه ــه آین ــاً ب یقین
البتــه اگــر ایــن شــرکت پرشــور همــراه بشــود بــا 
یــک انتخــاب درســت کــه حقیقتــاً یــک نیــروی 
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  اهمیت انتخابات از نگاه امام و رهبری

ــه  ــد ب ــزه و عاقه من ــان و پرانگی ــد و باایم کارآم
ــن  ــردم، خــب ای کار انتخــاب شــود به وســیله م
ــن  ــور را تضمی ــده کش ــت و آین ــور اس نورعلی ن

ــان( ــد کرد.«)هم خواه
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بخش سوم
نقش سرنوشت ساز 

ریاست جمهوری 
در نظام جمهوری اسالمی ایران  

نقش سرنوشت ساز ریاست جمهوری در 
نظام جمهوری اسالمی ایران  

ــوری  ــدس جمه ــام مق ــت جمهوری در نظ  ریاس
اســامی ایــران، بــا برخــورداری از وظایــف 
در  ویــژه  جایــگاه  همچنیــن  و  اختیــارات  و 
ســاختار حاکمیتــی، دارای نقشــی تعیین کننــده 
و سرنوشت ســاز اســت کــه نه تنهــا مقــدرات 
کشــور را در دوره ای چهــار یــا هشت ســاله رقــم 
ــد مســیر حرکــت کشــور  ــد، بلکــه می توان می زن
ــن  ــد. چنی ــذاری کن ــه ریل گ ــد ده ــرای چن را ب

ــردد: ــر برمی گ ــوارد زی ــه م ــی ب نقش
ــاختار  ــت جمهوری در س ــگاه ریاس 1- جای

نظــام
رئیس جمهــور بــر اســاس اصــل 113 قانــون 
اساســی، پــس از مقــام رهبــری، عالی تریــن 
مســئولیت  و  اســت  کشــور  رســمی  مقــام 
ــه  ــوه مجری ــون اساســی و ریاســت ق اجــرای قان
ــل 114،  ــاس اص ــر اس ــده دارد. وی ب ــر عه را ب
بــرای مــدت چهــار ســال بــا رأی مســتقیم 
ــق  ــا اکثریــت مطل مــردم و طبــق اصــل 117، ب
و  می شــود  انتخــاب  شــرکت کنندگان  آراء 
ــن  ــی در ای ــش از دو دوره متوال ــرای بی ــد ب نبای
ــه وظایــف  ــد. نگاهــی گــذرا ب ســمت باقــی بمان
رئیس جمهــور در قانــون اساســی جمهــوری 
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ــادی   ــدود زی ــا ح ــد ت ــران می توان ــامی ای اس
ــد.  ــخص کن ــگاه را مش ــن جای ــت ای اهمی

ــاس  ــر اس ــه ب ــامی ک ــوری اس ــام  جمه در نظ
ــه  ــوه مجری ــکل گرفته، ق ــوا ش ــک ق ــل تفکی اص
دارد(  قــرار  رئیس جمهــور  آن  رأس  در  )کــه 
یکــی از قــوای اصلــی اســت کــه در کنــار 
ــت  ــن حکوم ــه رک ــه، س ــه و قضائی ــوای مقنن ق
ــون اساســی  ــد. از اصــول قان را تشــکیل می دهن
قــوه مجریــه  بــه  مربــوط  کــه در مبحــث 
پیش بینی شــده، نقــش و اهمیــت ایــن قــوه 
ــوای ســه گانه،  قابل تشــخیص اســت. در میــان ق
قــوه مجریــه و نهادهــای وابســته به آن بیشــترین 
نقــش را در تأمیــن اســتقال کشــور، حراســت از 
حاکمیــت و اقتــدار ملــی و ارزش هــای دینــی و 
انقابــی، و همچنیــن کیفیــت و وضعیــت حیــات 
سیاســی،  مختلــف  عرصه هــای  در  جامعــه 
ــر  ــروری ب ــد. م ــی و ... دارن ــادی، اجتماع اقتص
وظایــف و اختیــارات و مســئولیت های ایــن قــوه 
و به ویــژه وظایــف رئیس جمهــور در رأس آن، 
ــوه در  ــن ق ــگاه ای ــت و جای ــان دهنده اهمی نش

ــت. ــران اس ــامی ای ــوری اس ــام جمه نظ
2- وظایــف، اختیــارات و کارکردهــای 

ر ئیس جمهــو ر
ــران  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس در قان
ــور  ــده رئیس جمه ــر عه ــر ب ــئولیت های زی مس
گذاشته شــده و او پــس از پیــروزی در انتخابــات 
و تنفیــذ حکــم خــود توســط رهبــری، بــر انجــام 

ــد: ــاد می کن ــوگند ی ــا س آن ه
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1( پاســداری از مذهــب رســمی کشــور و نظــام 
جمهــوری اســامی

2( پاسداری از قانون اساسی کشور
3( به کارگیــری همــه اســتعدادها و صاحیت های 

خــود درراه ایفای مســئولیت های پذیرفته شــده
4( خدمت به مردم و اعتای کشور

5( ترویج دین و اخاق
6( پشتیبانی از حق و گسترش عدالت

7( حمایــت از آزادی و حرمت اشــخاص و حقوقی 
کــه قانــون اساســی برای ملت شــناخته اســت

8( اقــدام در حراســت از مرزهــا و اســتقال 
سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی کشــور

9( نگاهــداری امانــت مقدســی کــه ملــت بــه او 
ســپرده اســت و ســپردن آن بــه منتخــب ملــت 

بعــد از خــود 
ــون اساســی آمــده  همچنیــن در اصــل 122 قان
ــارات  ــدود اختی ــور در ح ــه رئیس جمه ــت ک اس
ــا  ــون اساســی و ی ــه به موجــب قان ــی ک و وظایف
ــت  ــر مل ــده دارد، در براب ــه عه ــادی ب ــن ع قوانی
ــئول  ــامی مس ــورای اس ــس ش ــر و مجل و رهب
اســت. بــر اســاس اصــل 123 نیــز رئیس جمهــور 
موظــف اســت کــه مصوبــات مجلــس یــا نتیجــه 
همه پرســی را پــس از طــی مراحــل قانونــی 
ــرا در  ــرای اج ــد و ب ــا کن ــه وی، امض ــاغ ب و اب
اختیــار مســئوالن مربوطــه بگــذارد. اصــل 125 
ــای  ــه امض ــد دارد ک ــر تأکی ــن ام ــر ای ــز ب نی
و  موافقت نامه هــا  مقاوله نامه هــا،  عهدنامه هــا، 
ــا  ــایر دولت ه ــا س ــران ب ــت ای ــای دول قرارداده
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ــی او اســت.  ــا نماینــده قانون ــا رئیس جمهــور ی ب
همچنیــن بــر اســاس اصــل 126، رئیس جمهــور 
ــور اداری و  ــه و ام ــور برنامه وبودج ــئولیت ام مس
ــر عهــده دارد  اســتخدامی کشــور را مســتقیماً ب
ــری  ــده دیگ ــه عه ــا را ب ــد اداره آن ه و می توان

بگــذارد. 
بــر اســاس اصــول دیگــر قانــون اساســی، وظایــف 
دیگــری چــون تعییــن وزرا و معرفــی آنــان 
ــاد )اصــل  ــن رأی اعتم ــرای گرفت ــس ب ــه مجل ب
133(، اعطــای نشــان های دولتــی )اصــل 129(، 
ــر  ــور در دیگ ــفرای کش ــتوارنامه س ــای اس امض
کشــورها و پذیــرش اســتوارنامه ســفرای خارجــی 
ــارت  ــران و نظ ــت هیئت وزی ــل 128(، ریاس )اص
بــر کار وزیــران و هماهنگــی تصمیمــات وزیــران 
ــی  ــه و خط مش ــن برنام ــت و تعیی ــت دول و هیئ
ــزل  ــل 132( و ع ــن )اص ــرای قوانی ــت و اج دول
وزرا و یــا معرفــی وزیــر جدیــد و اخــذ رأی 
اعتمــاد از مجلــس )اصل 136(، ریاســت شــورای 
عالــی امنیــت ملــی )اصــل 176( و ریاســت 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی نیــز بــر عهــده 

رئیس جمهــوری گذاشته شــده اســت. 
ــاب   ــف،  انتخ ــرح وظای ــن ش ــه ای ــه ب ــا توج ب
رئیس جمهــور یعنــي  انتخــاب مدیــری  کــه  
بــرای مــدت چهــار ســال کلیــه امکانــات و 
ظرفیت هــای کشــور را در اختیــار داشــته و 
ــم  ــذ حک ــی و تنفی ــتوانه مردم ــر پش ــاوه ب ع
بــرای  الزم  ســازوکارهای  رهبــری،  توســط 
ــات در جهــت پیشــرفت  ــن امکان به کارگیــری ای
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و اعتــای کشــور )در تعامــل بــا قــوای مقننــه و 
قضائیــه( نیــز بــر اســاس قانــون بــه او اعطاشــده 
اســت. بدیــن ترتیــب رئیس جمهــور – به عنــوان 
ــری و  ــام رهب ــس از مق ــام کشــور پ ــن مق دومی
اولیــن مقــام اجرایــی کشــور – را بایــد مؤثرتریــن  
قریب به اتفــاق  اکثریــت   حــل  بــرای   عنصــر 
مســائل  کشــور دانســت کــه در مقایســه بــا ســایر  
ــی  ــون اساس ــاس قان ــر اس ــور، ب ــئوالن  کش مس
ــرای بهره گیــری  ــگاه و موقعیتــی بی نظیــر ب جای
از امکانــات  و توانایی هــا بــرای خدمتگــزاری  
و  او  توانایی هــای   و  کفایــت   ازایــن رو،  دارد. 
کابینــه تحــت هدایتــش را بایــد مهم تریــن 
عامــل در تعییــن کمیــت و کیفیــت اجــرای 
امــور کشــور در همــه حوزه هــا در نظــر گرفــت . 
همــه  اداره  گفــت  می تــوان  به عبارت دیگــر 
امــور کشــور و اجــرای کلیــه قوانیــن و مقــررات 
ــون مشخص شــده(  )جــز در مــواردی کــه در قان
در تمامــی حوزه هــای اجتماعــی، اقتصــادی، 
ــیاری  ــت بس ــن سرنوش ــی و...، و همچنی فرهنگ
از امــور و البتــه کیفیــت و کمیــت زندگــی 
ــر  ــال ب ــار س ــول چه ــردم در ط ــت م و معیش
ــه ریاســت رئیس جمهــور اســت  ــت ب عهــده دول
کــه ایــن خــود نشــان دهنده جایــگاه مهــم 
ــامی  ــوری اس ــام جمه ــت جمهوری در نظ ریاس
ایــران می باشــد. درواقــع، افــکار، رویکردهــا، 
جهت گیری هــا، عملکــرد و توانایــی رئیس جمهور 
ــردم را  به طــور مســتقیم  سرنوشــت کشــور و م
در همــه ابعــاد داخلــی و خارجــی تحــت تأثیــر 
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قــرار می دهــد.
همان طــور کــه ماحظــه شــد، بخــش مهمــی از 
مســئولیت ها و وظایــف رســمی دولــت و رئیــس 
دولــت در نظــام اســامی در قانــون اساســی 
ــف  ــایر وظای ــه س ــذرا ب ــی گ ــده اســت. نگاه آم
ــرز  ــد حدوم ــی می توان ــون اساس ــه قان از دریچ
انتظــار امــت اســامی از کارگــزاران دولتــی 
ــن  ــد. ای ــخص کن ــه را مش ــوه مجری ــس ق و رئی
ــه در  ــت ک ــی اس ــامل وظایف ــط ش ــت فق فهرس
ــن  ــی )و مت ــون اساس ــریع از قان ــرور س ــک م ی
ــل 121(  ــدرج در اص ــور من ــوگند رئیس جمه س

استخراج شــده اســت:
1- پاسداری از نظام جمهوری اسامی 
2- پشتیبانی از حق و گسترش عدالت 

3- پرهیز از خودکامگی 
4- استعانت از خدا در انجام وظایف 

ــام)صل اهلل  ــوار اس ــر بزرگ ــروی از پیامب 5- پی
ــام در  ــار علیهم الس ــه اطه ــه( و ائم ــه و آل علی
نگهــداری از امانــت »قــدرت« و ســپردن آن بــه 

ــش  ــس از خوی ــت پ منتخــب مل
6- پاســخگو بــودن در برابــر »ملــت«، »رهبــر« و 

»مجلــس شــورای اســامی« 
7- بــه کار گرفتــن همــه امکانــات بــرای ایجــاد 
ــل اخاقــی  ــرای رشــد فضائ محیطــی مســاعد ب
ــه  ــا کلی ــارزه ب ــوا و مب ــان، تق ــاس ایم ــر اس ب

ــی  ــاد و تباه ــر فس مظاه
8- جلوگیــری از شــکل گیری و گســترش فســاد 

اداری و اقتصــادی در کشــور
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ــی از  ــروف و نه ــر و امربه مع ــه خی ــوت ب 9- دع
ــت و  ــل مل ــه متقاب ــک وظیف ــوان ی ــر به عن منک

ــت  دول
ــواده و اســتواری  10- پاســداری از قداســت خان
ــاق  ــوق و اخ ــه حق ــر پای ــی ب ــط خانوادگ رواب

ــامی  اس
11- تــاش پیگیــر بــرای اتحــاد و ائتــاف 
ــل اســامی و وحــدت سیاســی، اقتصــادی و  مل

ــام  ــان اس ــی جه فرهنگ
12- پاســداری از حقــوق زنــان و حمایــت از 

ــی  ــون اساس ــل 21 قان ــق اص ــان طب آن
13- فراهــم کــردن امــکان اشــتغال و کار و 
ــراز مشــاغل  ــرای اح ــرایط مســاوی ب ــن ش تأمی
برابــر  در  همــگان  اجتماعــی  تأمیــن   -14
ــتی،  ــی، بی سرپرس ــری، ازکارافتادگ ــکاری، پی بی
درراه ماندگــی، حــوادث و ســوانح و خدمــات 
ــکی از  ــای پزش ــی و مراقبت ه ــتی، درمان بهداش

ــره  ــه و غی ــق بیم طری
15- تأمیــن آموزش وپــرورش رایــگان بــرای 
همــه تــا پایــان دوره متوســطه و تأمیــن وســایل 
تحصیــات عالــی تــا ســرحد خودکفایــی کشــور 

ــگان  ــورت رای به ص
16- تأمیــن مســکن هــر فــرد و خانــواده به ویــژه 

روستانشــینان و کارگران 
17- گــردآوری و بهره بــرداری و نظــارت بــر 
ــی  ــای عموم ــه ثروت ه ــع عادالن ــال و توزی انف
18- رفتــار عادالنــه و رعایــت اخــاق انســانی در 

ــا اقلیت هــای دینــی  رفتــار ب
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19- پاســداری از زبــان و خــط و تاریــخ و پرچــم 
ــمی کشور  رس

و  دریافت هــا  کلیــه  در  قانــون  رعایــت   -20
دولتــی   پرداخت هــای 

3- وظایف و کارکردهای قوه مجریه
اجــرای کلیــه امــور جــاری، برنامه هــا و قوانیــن 
مختلــف  حوزه هــای  در  کشــور  مقــررات  و 
ــا،  ــا، معاونت ه ــب وزارتخانه ه ــی، در قال تخصص
ســازمان ها و نهادهــای مختلــف، به طور مســتقیم 
یــا غیرمســتقیم، زیــر نظــر رئیس جمهــور صورت 
ــوه  ــوان ق ــه را به عن ــن مجموع ــه ای ــرد ک می گی
این کــه  ضمــن  می کننــد؛  تعریــف  مجریــه 
یادشــده  اجرایــی  دســتگاه های  مســئوالن 
نیــز به طــور مســتقیم و زیــر نظــر شــخص 
رئیس   جمهــور انتخــاب می شــوند. به صــورت 
کلــی قــوه مجریــه دارای دو رکــن اصلــی اســت:

ــه  ــک در زمین ــر ی ــه ه ــا: ک ــف( وزارتخانه ه ال
ــای  ــی ایف ــازوی عملیات ــک ب ــد ی ــود به مانن خ
نقــش می کننــد، در حقیقــت خــط مقــدم 
ــتند.  ــوب هس ــای مص ــون و برنامه ه ــرای قان اج
ــر  ــه شــرح زی ــا ب ــران فهرســت وزارتخانه ه در ای

ــت: اس
اطاعــات؛  وزارت  آموزش وپــرورش؛  وزارت 
ــور  ــی؛ وزارت ام ــادی و دارای ــور اقتص وزارت ام
ــات؛  ــاوری اطاع خارجــه؛ وزارت ارتباطــات و فن
ــکی؛  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
وزارت  اجتماعــی؛  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 
جهــاد کشــاورزی؛ وزارت دادگســتری؛ وزارت 
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ــای مســلح؛ وزارت راه  ــاع و پشــتیبانی نیروه دف
و شهرســازی؛ وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت؛ 
وزارت  فنــاوری؛  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی؛ وزارت کشــور؛ وزارت 
ــگری؛  ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ می
وزارت نفــت؛ وزارت نیــرو؛ وزارت ورزش و جوانان

ب(معاونیــن و مشــاورین ریاســت جمهوری و 
ــی از  ــه برخ ــته: ک ــای وابس ــازمان ها و نهاده س

ــتند: ــر هس ــرح زی ــه ش ــا ب ــن آن ه مهم تری
ســازمان برنامه وبودجــه؛ ســازمان امــور مالیاتــی؛ 
و  اداری  ســازمان  نقشــه برداری؛  ســازمان 
ــت؛  ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــتخدامی؛ س اس
ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی؛ 
ــاد  ــزی؛ نه ــک مرک ــی؛ بان ــرژی اتم ــازمان ان س
ــور  ــهید و ام ــاد ش ــران؛ بنی ــت جمهوری ای ریاس
ایثارگــران؛ معاونــت علمــی و فنــاوری؛ معاونــت 
امــور زنــان و خانــواده؛ مرکــز آمــار ایــران؛ ســتاد 
ــا  بازســازی مناطــق جنــگ زده؛ ســتاد مبــارزه ب

ــواد مخــدر م
نگاهــی اجمالــی بــه فهرســت بــاال نشــان 
می دهــد کــه تقریبــاً هیــچ امــری از امــور 
کشــور را نمی تــوان یافــت کــه به نوعــی در 
ذیــل دولــت یــا قــوه مجریــه تعریف نشــده یــا بــا 

ــد.     ــط نباش ــم مرتب ــه مه ــن مجموع ای



42

بخش چهارم
جایگاه ریاست جمهوری 

در کالم رهبر معظم انقالب)مدظله العالی(
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بخش چهارم
جایگاه ریاست جمهوری 

در کالم رهبر معظم انقالب)مدظله العالی(

جایگاه ریاست جمهوری در کالم رهبر 
معظم انقالب)مدظله العالی(

همان طــور کــه گفتــه شــد، رئیس جمهــور 
و ریاســت جمهــوری بــه دالیــل مختلــف از 
جایــگاه بســیار ویــژه ای در نظــام برخــوردار بــوده 
و عملکــرد آن، تأثیــرات مســتقیم و غیرمســتقیم 
جنبه هــای  بــر  را  بلندمدتــی  و  کوتاه مــدت 
ــام دارد.  ــات نظ ــردم و حی ــی م ــف زندگ مختل
نگاهــی بــه مجموعــه بیانــات رهبــر معظــم 
ــت  ــت از اهمی ــز حکای ــی( نی انقاب)مدظله العال

ــگاه دارد: ــن جای ای
ــائل  ــل مس ــر در ح ــن عنص 1- مؤثرتری

ــور کش
از نــگاه رهبــر معظــم انقاب)مدظله العالــی( 
رئیس جمهــور مهم تریــن و مؤثرتریــن عامــل 
ــرای درســت  در پیشــرفت و حــل مســائل و اج
امــور کشــور بــه شــمار مــی رود. ایشــان معتقدند: 
»رئیس جمهــور در کشــور مــا نقــش بســیار 
مهمــي دارد؛ تبلیغــات بیگانــه می خواهــد عکــس 
ــرف  ــمنانه ح ــا دش ــد. آن ه ــان ده ــن را نش ای
می زننــد. رئیس جمهــور یکــي از مؤثرتریــن، 
ــراي  ــن عنصــر ب ــي مؤثرتری و در دســتگاه اجرای
حــل مســائل کشــور اســت. در میــان مســئوالن 
ــور  ــدر رئیس جمه ــئولی به ق ــچ مس ــور، هی کش
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ــا و  ــات و توانایی ه ــا امکان ــي م ــون اساس در قان
ــه   ــدارد. بودج ــزاری ن ــم خدمتگ ــه ي عظی عرص
ــی  ــراز اول اجرای ــئوالن ط ــه  مس ــور و هم کش
کشــور در اختیــار اوســت؛ اوســت کــه می توانــد 
کشــور را آبــاد کنــد و ازلحــاظ علمــی و صنعتــی 
و مســائل انســانی و یــا ازلحــاظ امنیــت، کشــور 
توانایی هــای  و  کفایــت  ببــرد؛  به پیــش  را 
ــردم  ــی را در کام م ــد زندگ ــه می توان ــت ک اوس
ــت و کشــور  ــاز مل ــد. آنچــه موردنی ــیرین کن ش
اســت، رئیس جمهــور کارآمــد و باکفایــت اســت. 
امــروز  تاریخــي  و  حســاس  مســئولیت های 
ــون  ــت. قان ــه  ماس ــوه  مجری ــس ق ــر دوش رئی ب
همه چیــز را در اختیــار رئیــس قــوه  مجریــه قــرار 

ــه ای، 1384/2/11( ــام خامن ــت.« )ام داده اس
2- مقــام واالی ریاســت جمهــوری در 

ــی ــون اساس قان
ریاســت جمهــوری در قانــون اساســی، به عنــوان 
میثــاق ملــی و مبنــای اصلــی شــکل گیری 
ــژه ای برخــوردار اســت.  ــگاه وی نظــام نیــز از جای
مقــام معظــم رهبری)مدظله العالــی( در بــاب 
ــه  ــن نکت ــه ای ــوری، ب ــت جمه ــت ریاس اهمی
مهــم نیــز توجــه داشــته اند: »در قانــون اساســی 
مــا، رئیس جمهــور مقــام واالیــی اســت. در 
قانــون اساســی، هــم وظایــف ســنگینی بــر 
در  کــه   - گذاشته شــده  رئیس جمهــور  دوش 
ــت -  ــده اس ــرح گردی ــف آن مط ــول مختل اص
ــار  ــادی در اختی ــات زی ــارات و امکان ــم اختی ه
رئیس جمهــور اســت. در مجموعــه نظــام قانــون 
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اساســي مــا، ایــن اختیــارت و امکانــات و وظایف، 
ــارات  ــور اختی ــت. رئیس جمه ــرد اس منحصربه ف
ــور و  ــه کش ــه و بودج ــوه مجری ــی دارد: ق فراوان
وزارتخانه هــای گوناگــون در اختیــار اوســت.« 

)امــام خامنــه ای، 1380/2/28(
3- توانایی و اختیارات رئیس جمهور

رهبــر معظــم انقاب)مدظله العالــی( بــا توجــه به 
اشــرافی که بــه موضوع دارند، معتقدنــد اختیارات 
و امکانــات بی نظیــری بــرای پیشــرفت کشــور و 
مبــارزه بــا فســاد در اختیــار رئیس جمهــور قــرار 
دارد: »رئیس جمهــور جایگاه بســیار واالیــی دارد؛ 
ــی  ــاظ قانون ــي ازلح ــارات فراوان ــي و اختی توانای
متوجــه رئیس جمهــوری اســت؛ بودجــه کشــور 
در اختیــار رئیس جمهــور اســت؛ مدیــران کشــور 
ــور  ــار رئیس جمه ــف در اختی ــطوح مختل در س
هســتند؛ بنابرایــن تعییــن رئیس جمهــور، یعنــي 
تعییــن مدیــری کــه بتوانــد ثــروت عظیــم مــردم 
را کــه در بودجــه و امکانــات و مدیریت هــای 
ــر  ــوی در سرتاس ــه نح ــت، ب ــور اس ــور متبل کش
ــای  ــا نیازه ــد ت ــت گســترش ده ــن مل ــاق ای آف
ــود.  ــرآورده ش ــم ب ــروت عظی ــن ث ــا ای ــردم ب م
ملــت و کشــور مــا براثــر تــاش دولت هــای چنــد 
ســال گذشــته، ثــروت متراکمــی از امکانــات بــه 
ــد  ــده بای ــای آین ــت. مدیریت ه ــت آورده اس دس
بتواننــد ایــن ثــروت را افزایــش دهنــد و آن را در 
زندگــي مــردم بگســترانند و بــا فســاد بــه معنای 
واقعــي کلمــه مبــارزه کننــد.« )امــام خامنــه ای، 

)1384/1/1
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ــات و  ــر امکان ــی دیگ ــن ایشــان در کام همچنی
اختیــارات بــاالی رئیس جمهــور به لحــاظ قانونی 
و بــر اســاس قانــون اساســی را نیــز مــورد تأکیــد 
ــا و  ــور م ــور در کش ــد: »رئیس جمه ــرار داده ان ق
ــاده  ــات فوق الع ــا، امکان ــون اساســي م ــق قان طب
زیــادي در اختیــار دارد. رئیس جمهــور امکاناتــش 
ــت؛  ــیعي اس ــات وس ــي، امکان ــون اساس در قان
اختیــار  در  را  بودجــه  کشــور  رئیس جمهــور 
ــار  ــور را در اختی ــي کش ــه  ارکان اجرائ دارد، هم
دارد، ترتیــب اجــراي قوانیــن را در اختیــار دارد، 
توانائــي اســتفاده از همــه  افــراد صاحب نظــر را در 
سراســر کشــور در اختیــار دارد؛ رئیس جمهــور در 
همــه  مســائل گوناگــون دســتش بــاز اســت. تنها 
محدودیتــي کــه بــراي رئیس جمهــور در کشــور 
مــا وجــود دارد، محدودیــت قانــون اســت؛ قانــون 
فقــط بــه او محدودیــت می دهــد، کــه ایــن 
ــده  ــون، هدایت کنن ــت نیســت؛ قان هــم محدودی
اســت؛ محدودکننــده نیســت. قانون، راه را نشــان 
ــام  ــم.« )ام ــت کنی ــه حرک ــه چگون ــد ک می ده

ــه ای، 1392/3/14( خامن



47

بخش پنجم
اهمیت انتخابات

 ریاست جمهوری پیش رو



48

انتخابات ریاست جمهوری 1400

اهمیت انتخابات ریاست جمهوری پیش رو
ــران  ــات ریاســت جمهوری در ای تاریخچــه انتخاب
ــا  ــردد. ت ــامی برمی گ ــاب اس ــروزی انق ــه پی ب
قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی، نظام سیاســی 
ــی  ــود کــه در آن حت ــوع پادشــاهی ب ــران از ن ای
باوجــود تأســیس نهــادی چــون مجلــس شــورای 
ملــی پــس از نهضــت مشــروطه، همــه قــوا عمــًا 
در شــخص شــاه خاصــه می شــد و هیــچ نهــاد 
ــا نظــام  ــگاه دیگــری وجــود نداشــت. ام ــا جای ی
ــروزی  ــس از پی ــران پ ــردم ای ــه م ــی ک سیاس
انقــاب اســامی بــه آن رأی دادنــد »جمهــوری 
اســامی« اســت کــه بــر دو پایــه »جمهوریــت« 
و »اســامیت« قــرار دارد، یعنــی نظامــی کــه بــا 
اراده مــردم و مشــارکت و حضــور آنــان بر اســاس 
ــی  ــون اساس ــده در قان ــای پیش بینی ش راهکاره
شــکل می گیــرد، امــا ماهیــت و اســاس آن 
آموزه هــای دیــن اســام اســت. ایــن ترکیــب بــا 
توجــه بــه برقــراری اصــل تفکیــک قــوا در نظــام 
جمهــوری اســامی ایــران، در خصــوص هــر ســه 
ــا  ــتقیم ی ــه، مس ــه و مقنن ــه، قضائی ــوه مجری ق

غیرمســتقیم، ســاری و جــاری اســت. 
ــران  ــی ای ــام سیاس ــم نظ ــوالت مه ــی از تح یک
ــرکات آن  ــی از ب ــع یک ــاب و درواق ــس از انق پ
را بایــد تأســیس جایــگاه ریاســت جمهوری و 
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ــه  ــه ب ــت ک ــکل گیری آن دانس ــازوکارهای ش س
لحــاظ قانونــی و عملــی از اهمیــت بســیار ویژه ای 
برخــوردار اســت. نگاهــی بــه شــرح وظایــف قوای 
ــت  ــه کمی ــی نشــان می دهــد ک ســه گانه به خوب
و کیفیــت بخــش عمــده ای از حیــات سیاســی، 
اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی، زیســت محیطی 
ــه ســازوکارها و نحــوه  و ... مــردم یــک کشــور ب
عمــل قــوه مجریــه آن بازمی گــردد. به طورکلــی 
مســئولیت قــوه مقننــه در قانون گــذاری و وظایف 
ــاوی و  ــه دع ــیدگی ب ــز در رس ــه نی ــوه قضائی ق
ــود؛  ــه می ش ــن خاص ــرای قوانی ــر اج ــارت ب نظ
بنابرایــن آنچــه از امــور یــک نظــام سیاســی باقی   
می مانــد، همــه به نوعــی در حیطــه اختیــارات و 
ــف می گــردد.  ــه تعری ــوه مجری مســئولیت های ق
ــم  ــی کشــور، اع ــور اجرای ــه ام به بیان دیگــر، کلی
ــع،  از برنامه ریــزی، بودجه بنــدی، تخصیــص مناب
ــام  ــای مصــوب در تم ــن و برنامه ه اجــرای قوانی
ــا و حــل مشــکات  ــت بحران ه ــا، مدیری حوزه ه
محــدوده  در  بایــد  را   ... و  آن هــا  از  ناشــی 
وظایــف قــوه مجریــه دانســت. ازایــن رو، انتخــاب 
متصدیــان اصلــی ایــن قــوه، تحــت هــر عنــوان 
)رئیس جمهــور یــا نخســت وزیر( از مهم تریــن 
تحــوالت و رویدادهــای سیاســی هــر کشــور 

ــود.  ــوب می ش محس
ــکیل  ــامی و تش ــاب اس ــروزی انق ــس از پی پ
نظــام جمهــوری اســامی ایــران، تعریــف جایگاه 
ــه  ــوه مجری ــوان رأس ق ــت جمهوری به عن ریاس
ــور در  ــاب رئیس جمه ــازوکار انتخ ــن س و تعیی
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قانــون اساســی، و همچنیــن برگــزاری اولیــن دور 
انتخابــات ریاســت جمهوری در ســال 1358 را 
بایــد ازجملــه مهم ترین تحوالت سیاســی کشــور 
بــه شــمار آورد کــه هنــوز هــم باوجــود برگــزاری 
12 دوره انتخابــات و روی کار آمــدن دولت هــای 
مختلــف در طــول چهــل ودو ســال گذشــته، 
ــان از  ــگاه، همچن ــن جای ــت ای ــل اهمی ــه دلی ب
ــم در  ــازی ه ــش سرنوشت س ــاال و نق ــت ب اهمی
میــان جریان هــا و گروه هــای سیاســی و هــم در 
میــان مــردم برخــوردار اســت. ازایــن رو، برگزاری 
ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــی – جــدای  ــز به طــور طبیع در ســال 1400 نی
از شــرایط خــاص کشــور و نظــام بین الملــل – از 
اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.  ایــن اهمیــت 
در پیونــد بــا مــوارد ذیــل سرنوشت ســاز و حیاتی 

ــد: ــاب می آی به حس
1- اولیــن دوره ریاســت جمهــوری پــس از صدور 
ــی  ــوردار از نقش ــاب و برخ ــه گام دوم انق بیانی
ــا  ــق ی ــرای تحق ــذاری ب ــده در ریل گ تعیین کنن

عــدم تحقــق ایــن بیانیــه
2- انتظــار عمومــی از دولــت آینــده بــرای حــل 
مســائل و مشــکات انباشــت شــده و اثرگــذار بــر 

ســرمایه اجتماعــی نظــام
3- گام پایانــی بــرای تشــکیل ســه قــوه هماهنگ 
ــا  ــا و ناهماهنگی ه ــداوم چالش ه ــا ت ــزا ی و هم اف

بــا تشــکیل دولــت توســط جریــان غرب گــرا
مفهــوم  بــا  رو  پیــش  انتخابــات  پیونــد   -4
انتخاباتــی دولــت جــوان حــزب الهــی و انقابــی، 
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بــه معنــای تغییــر رونــد مدیریتــی و اســتفاده از 
ــی  ــی انقاب ــاش و تحول گرای ــرژی، نشــاط، ت ان

ــور ــکات کش ــاج مش ــوان ع به عن
5- اولیــن دولــت در شــرایط خــارج شــدن نســل 

اول انقــاب از عرصــه مدیریتــی کشــور
6-  طراحــی برنامــه پنج ســاله هفتــم توســعه و 

ــرای پیشــرفت آینــده کشــور ریل گــذاری ب
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شورای نگهبان 
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شورای نگهبان و انتخابات ریاست جمهوری
ــش از  ــت خوی ــن سرنوش ــردم در تعیی ــش م نق
ــی  ــور سیاس ــی در ام ــارکت همگان ــق مش طری
اعمــال می شــود. در ایــن امــر مهــم همــه افــراد 
ــوند  ــوت می ش ــی دع ــه سیاس ــه صحن ــردم ب م
ــب و  ــان داوطل ــن آن ــداری از بی ــان زمام و مدعی
انتخــاب می شــوند تــا به قصــد خدمــت بــه 
ــد.  ــف را در دســت بگیرن ــردم، مناصــب مختل م
برآینــد آزادی آراء مــردم و رقابت هــای سیاســی 
داوطلبــان پدیــده ای اســت کــه در اصــل 6 قانون 
اساســی به عنــوان »اداره امــور کشــور بــه اتــکای 
آراء عمومــی« تجلــی می یابــد. ایــن آزادی و 
رقابــت بایــد ســالم و مطلــوب باشــد؛ ولــی میــل 
بــه قــدرت عاملــی اســت کــه اکثــراً رقابت هــای 
ناســالم و همــراه بــا مکــر و فریبکاری را بــه همراه 
خــود آورده در آراء مــردم اختــال و فســاد ایجــاد 
ــرای  ــه ب ــت ک ــر اس ــن خاط ــه ای ــد. ب می نمای
ــر  ــارت ب ــر نظ ــی، ام ــد احتمال ــراز از مفاس احت
ــاالر  ــورهای مردم س ــام کش ــی در تم آراء عموم
موردقبــول قرارگرفتــه اســت. ایــن نظــارت بایــد 
بــه دســت کســانی باشــد کــه عاقــه و منفعــت 
ــته  ــات نداش ــه انتخاب ــه نتیج ــبت ب ــی نس خاص
باشــند تــا بتوانند درســتی و امانــت الزم را در کار 

نظــارت بی طرفانــه به کارگیرنــد.
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در همــه نظام هــای سیاســی مردم ســاالر در دنیــا 
به منظــور اعمــال چنیــن نظارتــی بــر انتخابــات، 
مراجعــی قانونــی پیش بینی شــده اســت. »دادگاه 
قانــون اساســی« در ترکیــه، »محکمــه النقــد« در 
مصــر، »شــورای قانــون اساســی« و »دیــوان عالی 
ــی«  ــون اساس ــه، »دادگاه قان ــت« در فرانس عدال
ــدگان« و »ســنا« در  ــس نماین ــان، »مجل در آلم
آمریــکا، »مجلس عــوام« در انگلســتان و »دادگاه 
قانــون اساســی« در روســیه، ایــن نقــش نظارتــی 
از  بنابرایــن در بســیاری  ایفــا می نماینــد.  را 
ــوان  ــت عن ــی تح ــی، نهادهای ــای سیاس نظام ه
شــورا یــا دادگاه وجــود دارنــد کــه وظیفــه  آن هــا 
نظــارت بــر صحــت انتخابــات اســت. نظــارت بــر 
انتخابــات در جمهــوری اســامی ایــران وظیفه ای 
اســت کــه بــر اســاس قانــون اساســی بــر عهــده 
ــان گذاشــته شده اســت. در نظــام  شــورای نگهب
جمهــوری اســامی ایــران، شــورای نگهبــان 
یکــی از مهم تریــن نهاد هــای حکومتــی بــه 
شــمار می آیــد، به گونــه ای کــه فقــدان یــا ســوء 
عملکــرد آن، اعتبــار و مشــروعیت مهم تریــن 
فرایندهــای مردم ســاالری یعنــی انتخابــات و 

قانون گــذاری را خدشــه دار می ســازد. 
از  یکــی  به عنــوان  نگهبــان  شــورای  نهــاد 
ابتــکارات نظــام جمهــوری اســامی، موردتوجــه 
ــوری اســامی  ــذار جمه ــژه بنیان گ ــت وی و عنای
حضــرت امــام خمینــی)ره( قرار داشــت و ایشــان 
بــر نقــش و جایــگاه ایــن نهــاد در حفــظ اســاس 

ــد داشــتند: نظــام تأکی
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ــظ احــکام  ــان، کــه حاف ــرم نگهب »شــورای محت
مقــدس اســام و قانــون اساســی هســتند، مــورد 
تأییــد این جانــب می باشــند و وظیفــه آنــان 
بســیار مقــدس و مهــم اســت و بایــد بــا قاطعیت 
ــه توجــه  ــد. البت ــف خــود عمــل نماین ــه وظای ب
بــه اهمیــت حفــظ نظــام جمهــوری دارنــد کــه 
بــا آن هیــچ حکــم و امــری مزاحمــت نمی کنــد 
و بــرای حفــظ آن از هیــچ کوششــی نبایــد 
مضایقــه کــرد و معلــوم اســت آقایــان بــا تعهــدی 
ــع  ــوی واق ــچ ج ــر هی ــت تأثی ــد تح ــه دارن ک

نــور، ج9، ص155( نمی شــوند.«)صحیفه 
رهبــر معظــم انقاب)مدظله العالــی( نیــز همــواره 
بــر اهمیــت و جایــگاه شــورای نگهبــان و اهمیت 
ــر آن را  ــای موردنظ ــته و معیاره ــد داش آن تأکی

بــه همــگان گوشــزد کرده انــد:
»نظــارت شــورای نگهبــان در مســائل انتخابــات، 
ــه انجــام  ــی اســت ک ــن کارهای ــی از مهم تری یک
ــی اســت، کار بســیار  ــد؛ کار بســیار مهم می ده
الزمــی اســت. بــه جوســازی هایی کــه علیــه ایــن 
کار می شــود، ابــداً نبایــد اعتنــاء کــرد. البتــه کار 
را بایــد درســت انجــام داد. بــه همــان انــدازه کــه 
کار مهــم اســت، بــه همــان انــدازه ســامت کار 
ــت  ــا را درس ــد معیاره ــی بای ــت. یعن ــم اس مه
فهمیــد، و فقــط بــر اســاس ایــن معیارهــا قبــول 
کــرد یــا رد کــرد. از ایــن معیارهــا نبایــد تخطــی 
ــد بشــود، غفلــت هــم  شــود، کوتاهــی هــم نبای
نبایــد بشــود... معیــار عبــارت اســت از مقــررات 
و قانــون. ســایق نبایــد دخالــت کنــد. گرایــش 
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ــی  ــش جناح ــی، گرای ــش گروه ــی، گرای سیاس
ــد  ــه نبای ــد. ســفارش و توصی ــت کن ــد دخال نبای
دخالــت کنــد. معیــار بایســتی بیــن خــود و خدا، 
ــه ای،  ــد.«)امام خامن ــی باش ــار قانون ــان معی هم

)1386/04/20
ــران،  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس در قان
متعــددی  وظایــف  نگهبــان  شــورای  بــرای 
ــر  ــترک ب ــور مش ــام آن به ط ــه انج ــده ک ذکرش
ــدادی  ــت و تع ــان اس ــا و حقوق دان ــده فقه عه
دیگــر، وظایــف اختصاصــی فقهــا می باشــد. 

از:  عبارت انــد  وظایــف  ایــن  مهم تریــن 
1-»نظارت بر قانون گذاری« 

2-»تفسیر قانون اساسی« 
3-»نظارت بر انتخابات« 

کــه بــا توجــه بــه موضــوع ایــن نوشــتار، وظیفــه 
ــرار می گیــرد. ســوم موردبحــث ق

اقتضــا  ریاســت جمهوری  خطیــر  وظیفــه 
ــژه و  ــرایط وی ــور از ش ــه رئیس جمه ــد ک می کن
ــد به طــور  ــا بتوان برجســته ای برخــوردار باشــد ت
شایســته ای بــه ایفــای ایــن وظیفــه مهــم 
بپــردازد. هرچنــد رئیس جمهــور با رأی مســتقیم 
مــردم انتخــاب می شــود امــا تشــخیص شــرایط 
ــرای مــردم شــاید  ویــژه موردنظــر در نامزدهــا ب
ــد.  ــن باش ــات غیرممک ــی اوق ــکل و در برخ مش
ــات الزم  ــه انتخاب ــه ایــن دلیــل قبــل از ورود ب ب
اســت صاحیــت داوطلبــان توســط مرجــع 
ــرار  ــح بی نظــر و متخصــص، موردبررســی ق صال
ــان کــه دارای جمیــع شــرایط  ــگاه آن گیــرد و آن
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ــات  ــه انتخاب ــرای ورود ب باشــند، صاحیتشــان ب
مــورد تأییــد قــرار گیــرد. در ایــن راســتا بنــد 9 
ــت  ــه »صاحی ــد ک ــح می کن ــل 110 تصری اص
دارا  جهــت  از  ریاســت جمهوری  داوطلبــان 
ــد،  ــون می آی ــن قان ــه در ای ــرایطی ک ــودن ش ب
بایــد قبــل از انتخابــات بــه تأییــد شــورای 
ــل  ــاس اص ــر اس ــن ب ــد.« همچنی ــان برس نگهب
ــر  ــارت ب ــئولیت نظ ــی »مس ــون اساس 118 قان
ــود  ــل ن ــق اص ــت جمهوری طب ــات ریاس انتخاب
و نهــم بــر عهــده شــورای نگهبــان اســت.« 
ــر  ــان ب ــورای نگهب ــارت ش ــون نظ ــاده 2 قان م
ــته  ــان داش ــز بی ــت جمهوری نی ــات ریاس انتخاب
ــه  ــر کلی ــارت، ب ــزی نظ ــت مرک ــت: »هیئ اس
مراحــل انتخابــات و جریان هــای انتخاباتــی و 
ــی  ــای اجرای ــور و هیئت ه ــات وزارت کش اقدام
ــوط  ــر اســت و آنچــه مرب ــات مؤث ــه در انتخاب ک
بــه صحــت انتخابــات می شــود، نظــارت خواهــد 
ــان  ــاده 7 هم ــاس م ــر اس ــن ب ــرد.« همچنی ک
ــه مراحــل در  ــان در کلی ــون، »شــورای نگهب قان
صــورت اثبــات تخلــف بــا ذکــر دلیــل نســبت بــه 
ابطــال یــا توقــف انتخابــات سراســر کشــور و یــا 
بعضــی از مناطــق اتخــاذ تصمیــم نمــوده و نظــر 
ــام  ــی اع ــانه های همگان ــق رس ــود را از طری خ
می نمایــد و نظــر شــورای نگهبــان در ایــن مــورد 
قطعــی و الزم االجراســت و هیــچ مرجــع دیگــری 
ــات را  ــردن انتخاب ــف ک ــا متوق ــال ی ــق ابط ح

ــدارد.« ن
در خصــوص نظــارت بــر انتخابات ریاســت جمهوری 
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تشــخیص  کــه  اســت  قابل ذکــر  نکتــه  ایــن 
ــورای  ــده ش ــه عه ــط ب ــان فق ــت داوطلب صاحی
نگهبــان اســت. علــت ایــن امــر، اهمیــت بســیار 
ــن  ــت جمهوری و همچنی ــب ریاس ــاالی منص ب
در  نگهبــان  شــورای  توانایــی  و  بی طرفــی 
ــداد  ــت تع ــه عل ــوع ب ــن موض ــه ای ــیدگی ب رس
ایــن  در  همچنیــن  اســت.  داوطلبــان  کــم 
ــورای  ــس ش ــات مجل ــات برخــاف انتخاب انتخاب
اســامی کــه در برخــی مــوارد هیئــت مرکــزی 
نظــارت، نظــارت اســتصوابی را اعمــال نمــوده و 
بــدون اطــاع بــه شــورای نگهبــان، خــود رأســاً 
راجــع بــه موضــوع تصمیم گیــری می کننــد، 
ناظریــن  و  نظــارت  مرکــزی  هیئت هــای 
عملیاتــی  نیروهــای  به عنــوان  شهرســتان ها 
شــورای نگهبــان صرفــاً نظــارت اســتطاعی 
ــر  ــه ه ــری راجــع ب ــه تصمیم گی ــد و هرگون دارن
مســئله ای از انتخابــات ریاســت جمهوری بــه 

ــت. ــان اس ــورای نگهب ــده ش عه
تردیــدی نیســت کــه یــک نظــارت عام، گســترده 
ــات،  ــه انتخاب ــوط ب ــور مرب ــه ام و جــاری در کلی
مســتلزم ابزارهــا، امکانــات و نیروهایــی اســت که 
شــورای نگهبــان در تأمیــن و اســتفاده از آن هــا 

ــا محدودیت هایــی مواجــه اســت:  ب
ــد  ــی و تائی ــه بررس ــودن ب ــدود ب 1- مح

ــا ــت نامزده صاحی
میــان  تفــاوت  بحــث  محدودیــت،  اولیــن   
احــراز  اســت.  شایســتگی ها  و  صاحیت هــا 
صاحیــت نامزدهــای انتخاباتــی یک امــر معمول 



59

شوراینگهبانوانتخاباتریاستجمهوری

و معقول در کشــورهای دارای نظام مردم ســاالری 
ــی( در  ــم انقاب)مدظله العال ــر معظ ــت. رهب اس

ــد:  ــه می فرماین ــن رابط ای
ــک روال  ــت ی ــخیص صاحی ــراز و تش »روال اح
ــران  ــوص ای ــت و مخص ــی اس ــی دنیای همه جای
و مخصــوص مجلــس شــورای اســامی هــم 
بــرای  انســان  وقتــی  همه جــا  در  نیســت. 
مســئولیتی مأموریــت دارد کــه مســئول معیــن 
ــه  ــد ک ــتجو می کن ــص و جس ــراً تفح ــد، قه کن
ــدارد...  ــا ن ــت دارد ی ــخص صاحی ــن ش ــا ای آی
کاری  اســت؛  معمولــی ای  کار  کار،  بنابرایــن 
ــه   ــش هم ــا و پی ــای دنی ــه در همه ج ــت ک اس
عقــای عالــم انجــام می گیرد.«)امــام خامنــه ای، 

)1382/10/24
ــام  ــدرت در نظ ــرش ق ــم پذی ــی از ارکان مه یک
ــن  ــت. در چنی ــت اس ــتن صاحی ــامی، داش اس
ــدرت  ــدازه ذره ای از ق ــی به ان ــر کس ــی، اگ نظام
برخــوردار باشــد، بــه همــان انــدازه بایــد صاحــب 
صاحیــت باشــد، وگرنــه حــق اعمــال آن قــدرت 
را نــدارد. رهبــر معظــم انقــاب اســامی در 
ــئله  ــت مس ــه اهمی ــی ب ــبت های مختلف مناس
ــرش  ــرای پذی ــت ب ــه صاحی ــه ب ــرورت توج ض
مســئولیت در نظــام اســامی تأکیــد ورزیده انــد. 
معظم لــه در نفــی ســلطه بــدون توجــه بــه 
ــه  ــت ک ــام اس ــد: »اس ــا  می فرماین صاحیت ه
ــدوا ااّل  ــر ااّل تعب ــم ااّل هلل ام ــد: »ان الحک می گوی
ــه  ای  ــت ظالمان ــر حاکمی ــم، ه ــن حک ــاه« ای ای
ــر  ــدارد ب ــق ن ــس ح ــد. هیچ ک ــی می کن را نف
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مــردم حاکمیت داشــته باشــد؛ مگــر آنکــه دارای 
معیارهــای پذیرفته شــده باشــد و مــردم او را 
پذیرفته باشــند.«)امام خامنــه ای، 1370/11/13(

از  ســطوح  همــه  در  صاحیت هــا  ایــن 
ــئولیتی  ــگاه مس ــن جای ــا پایین تری ــن ت عالی تری
ــی اســت  ــن حقیقت جــاری و ســاری اســت و ای
کــه این گونــه مــورد تأکیــد مقــام معظــم 
ــون  ــرد: »قان ــرار می گی ــی( ق رهبری)مدظله العال
بــرای رهبــری، ریاســت جمهوری، مســئوالن 
قــوای ســه گانه و رده هــای مختلــف مدیریــت، تــا 
رده هــای شــوراهای شــهر و روســتا و دیگــر جاها 
ضوابطــی را معیــن کــرده اســت کــه برخاســته از 
همــان دیــد و فکــر اســامی اســت. ایــن ضوابــط 
بایــد احــراز شــود. بایــد تشــخیص داده شــود که 
ایــن شــرایط در ایــن شــخص وجــود دارد، بعــد 
او در معــرض رأی مــردم قــرار گیــرد، اگــر ماک 
رأی مــردم اســت؛ یــا نصــب شــود، اگــر مــاک، 
انتصــاب اســت.«)امام خامنــه ای، 1381/12/13( 
ــرای  ــرد ب ــک ف ــت ی ــنجش صاحی ــار س معی
نامــزدی، مــواردی اســت کــه در قوانیــن و 
ــن  ــت. در قوانی ــد شده اس ــه قی ــررات مربوط مق
جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  بــه  مربــوط 
بــرای داوطلبــان ذکرشــده و الزم  شــرایطی 
ــوری،  ــت جمه ــب ریاس ــرد داوطل ــر ف ــت ه اس
ــد  ــا بتوان ــن شــرایط را داشــته باشــد ت ــاً ای الزام
ــوان  ــود: به عن ــات ش ــدی انتخاب ــل بع وارد مراح
ــل  ــی و اص ــون اساس ــه قان ــدی ب ــه پایبن نمون
والیت فقیــه یــا داشــتن حســن ســابقه و امانــت 
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و تقــوی. درواقــع هــر فــرد بایــد ایــن مجموعــه 
ــرای  ــای الزم ب ــوان حداقل ه ــرایط را به عن از ش
شــرکت در ایــن رقابــت دارا باشــد. حــال وظیفــه 
ناظــر بــر انتخابــات ایــن اســت کــه از وجــود این 
ــل  ــان حاص ــب اطمین ــراد داوطل ــرایط در اف ش
ــای  ــه معن ــن شــرایط اساســاً ب شــود. فقــدان ای
ــرد نیســت  ــودن ف ــکار ب ــا گناه ــودن ی مجــرم ب
ــان در خصــوص عملکــرد  )شــبهه ای کــه مخالف
شــورای نگهبــان در رد صاحیت هــا مطــرح 
ــرد  ــه ف ــت ک ــا اس ــدان معن ــه ب ــد(، بلک می کنن
بــرای تصــدی منصــب مهــم ریاســت جمهــوری، 
ــدارد.  ــون را ن ــده در قان ــرایط الزم تصریح ش ش
ــت  ــد صاحی ــای تأیی ــر معن ــوی دیگ ــا از س ام
ــه  ــوری ب ــت جمه ــزدی ریاس ــرای نام ــراد ب اف
معنــی تأییــد شایســتگی آن هــا بــا شــاخص های 
حداکثــری بــرای احــراز ایــن منصــب نیــز 
ــورد  ــان در م ــورای نگهب ــع ش ــد. درواق نمی باش
انتخابــات،  نامزدهــای  احــراز صاحیت هــای 
حداقــل صاحیــت افــراد و به اصطــاح کــف 
ــردم  ــن م ــرد و ای ــا را در نظــر می گی صاحیت ه
هســتند کــه بایــد در میــان افــرادی کــه اصــل 
صاحیــت آن هــا مــورد تأییــد قرارگرفتــه اســت، 
فــرد واجــد صاحیــت باالتر و شایســتگی بیشــتر 
را انتخــاب نماینــد. بــه عبارتــی، ایــن انتخــاب و 
ــا  ــناخت نامزده ــا ش ــه ب ــت ک ــردم اس رأی م
و گزینــش فــرد اصلــح از میــان آن هــا بــر 
اســاس شــناخت و آگاهــی، ســطح صاحیــت و 
شایســتگی نامزدهــای منتخــب یــا نماینــدگان را 
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ــی(  ــام خامنه ای)مدظله العال ــد. ام ــن می کن تعیی
ــد:  ــه تشــریح می فرماین ــت را این گون ــن واقعی ای
»آن کســانی کــه به وســیله شــورای نگهبــان 
صاحیــت آن هــا اعــام می شــود، معنایــش ایــن 
اســت کــه ایــن از حداقــل صاحیــت موردنیــاز 
برخــوردار اســت. در بیــن ایــن کســانی کــه اعام 
ــای  ــا صاحیت ه ــتند ب ــرادی هس ــوند، اف می  ش
باالتــر، افــرادی هســتند در ســطح پایین تــر. 
هنــر ملــت ایــران و مــردم شــهرها و حوزه هــای 
ــگاه  ــد، ن ــت کنن ــه دق ــت ک ــن اس ــه ای انتخابی
ــن را انتخــاب  ــح را، بهتری کننــد، بشناســند اصل
ــن از  ــان، بهتری ــاظ ایم ــن از لح ــد؛ بهتری کنن
لحــاظ اخــاص و امانــت، بهتریــن ازلحــاظ 
دیــن داری و آمادگــی برای حضــور در میدان های 
انقــاب؛ دردشــناس ترین و دردمندتریــن نســبت 
ــا  ــد. این ه ــاب کنن ــردم را انتخ ــای م ــه نیازه ب
ــا  ــز م ــی هســت، بایســتی مــردم عزی فرصت های
ــرت  ــا بصی ــیارانه، ب ــور... هوش ــای کش در همه ج
تمــام تــاش کننــد، پیــدا کننــد و بــا رأی خــود 
مســجل کننــد... البتــه مــردم توجــه باید داشــته 
ــاک  ــوع م ــن و متن ــات رنگی ــه تبلیغ باشــند ک
ــاک نیســت...  ــی م ــای غیرعمل نیســت؛ وعده ه
ــزرگ  ــای ب ــی دادن، وعده  ه ــای غیرعمل وعده  ه
دادن، این هــا مــاک نیســت؛ بایــد مــردم توجــه 

ــه ای، 1386/10/12(  ــام خامن ــد.« )ام کنن
2- محدودیت در زمان بررسی صاحیت ها

محدودیــت دیگــر شــورای نگهبــان برای بررســی 
ــوری،  ــت جمه ــان ریاس ــای داوطلب صاحیت ه
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ــی  ــرای بررس ــدود ب ــاه و مح ــی کوت ــازه زمان ب
ــه  ــت، اگرچ ــن محدودی ــت. ای ــا اس صاحیت ه
ــامی  ــورای اس ــس ش ــات مجل ــد انتخاب همانن
نبــوده و هماننــد آن فشــار کاری مضاعفــی را بــر 
شــورای نگهبــان وارد نمی کنــد، امــا حساســیت 
و  ریاســت جمهوری  منصــب  بــاالی  بســیار 
ــه  ــه ب ــرادی ک ــگاه اف ــوابق و جای ــن س همچنی
مرحلــه نهایــی بررســی صاحیت هــا در شــورای 
نگهبــان می رســند، همچنــان بــر فعالیــت قانونی 
ــایه  ــی تعریف شــده، س ــازه زمان ــن شــورا در ب ای
ــای  ــداد نامزده ــه تع ــع، اگرچ ــد. درواق می افکن
موردبررســی نســبت بــه انتخابــات مجلــس 
ــت  ــا اهمی ــت، ام ــاد نیس ــامی زی ــورای اس ش
ســوابق افــراد و همچنیــن جایــگاه ریاســت 
جمهــوری باعــث طوالنــی شــدن مباحثــات 
ــت و  ــد صاحی ــر تأیی ــده و ام ــی ها ش و بررس
پاســخگویی را حساســیتی مضاعــف می بخشــد.

حــال ایــن مــردم و رأی دهنــدگان هســتند کــه با 
داشــتن فرصــت کافــی بایــد بــه شناســایی دقیق 
ــردی،  ــوابق عملک ــی، س ــان حزب ــا، حامی نامزده
رویکردهــا و برنامه هایشــان و نــگاه بــه وضعیــت 
کشــور، دســت بــه انتخــاب شایســته ترین نامــزد 

بــرای عــاج مشــکات کشــور بزننــد.
بــرای  نگهبــان  شــورای  اجبــار   -3
ــت  ــای رد صاحی ــه نامزده ــخگویی ب پاس

ــده ش
یکــی دیگــر از مســائلی کــه شــورای نگهبــان را 
در جریــان بررســی صاحیــت داوطلبان ریاســت 
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ــرار داده و  ــت ق ــار و محذوری ــوری، در فش جمه
نوعــی محدودیــت را تحمیــل می کنــد، ضــرورت 
ــیدگی  ــع رس ــا و درواق ــه نامزده ــخگویی ب پاس
بــا  مرتبــط  مطرح شــده  شــکایت های  بــه 
بررســی های قانونــی شــورای نگهبــان اســت کــه 
بایــد در همــان مهلــت محــدود صــورت گیــرد. 
ــت  ــی صاحی ــه به نوع ــانی ک ــام کس ــاً تم تقریب
آن هــا احــراز نمی شــود، بــه ایــن احــکام اعتــراض 
کــرده و خواهــان اعــام دالیــل آن می شــوند، که 
ــورای  ــه ش ــنگینی را علی ــای س ــورد فض ــن م ای
نگهبــان فراهــم می ســازد. ایــن محدودیــت از دو 

ــت:  ــل اس ــه قابل تأم جنب
1-محدودیــت زمانــی بــرای پاســخگویی بــه 

ه  ح شــد یمطر یت ها شکا
ــام  ــی در اع ــی و اخاق ــای قانون 2-محدودیت ه

دالیــل 
البتــه اعــام ایــن دالیــل هرچنــد مســتند 
ــه  ــوارد ب ــیاری م ــم در بس ــاز ه ــتدل، ب و مس
دســتاویزی بــرای هجمــه علیــه ایــن شــورا 

می شــود.  تبدیــل 
ــانه ای  ــی و رس ــازی های تبلیغات 4- فضاس

علیــه شــورای نگهبــان
ریاســت  انتخابــات  دوره  چندیــن  تجربــه 
ــان  ــر نش ــای اخی ــژه در دوره ه ــوری، به وی جمه
می دهــد کــه از مدت هــا پیــش از آغــاز مراحــل 
اجرایــی انتخابــات، تــا مدت هــا پــس از انتخــاب 
ــد،  ــت جدی ــه کار دول ــروع ب ــور و ش رئیس جمه
هجمــه تبلیغاتــی و رســانه ای هدفمنــدی علیــه 
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شــورای نگهبــان، جایــگاه قانونــی، ســاختار 
به طورکلــی  و  تصمیم گیــری  رونــد  شــکلی، 
ــکل  ــای آن ش ــی اعض ــی، و حت ــت نظارت فعالی
می گیــرد کــه بــا توجــه بــه فضــای خــاص ایــن 
دوران، متأســفانه ایــن فضاســازی موردتوجــه 
بــه  مــوارد  برخــی  در  حتــی  و  قرارگرفتــه 
دســتاویزی جهــت سوءاســتفاده برخــی نامزدهــا 
ــن  ــل می شــود. ای ــز تبدی ــا نی ــداران آن ه و طرف
فضاســازی ها کــه باهــدف غیــر دموکراتیــک 
نشــان دادن نظــام و فاصلــه آن بــا مردم ســاالری 
ــکلی  ــه ش ــود، ب ــرا می ش ــی و اج ــی طراح واقع
ــرد  ــد از عملک ــاش می کنن ــراری، ت ــًا تک کام
شــورای نگهبــان و انجــام وظایــف آن، نمایشــی 
بــودن انتخابــات و دور بــودن نظام از دموکراســی 
را نتیجه گیــری نمــوده و از ایــن راه، راهبــرد 
اصلــی خــود یعنــی کاهــش مشــارکت مــردم را 
دنبــال نماینــد. امــا نکتــه تأســف برانگیزتر ایــن 
ــان  ــه صاحیتش ــا ک ــی نامزده ــه برخ ــت ک اس
بــرای حضــور در مرحلــه نهایــی انتخابــات تأییــد 
ــراه  ــی هم ــه تبلیغات ــن هجم ــا ای ــز ب ــده نی نش
ــه  ــای ناعادالن ــن تخریب ه ــش ای ــده و در آت ش
ــوع  ــر ن ــون ب ــه تاکن ــر اگرچ ــن ام ــد. ای می دمن
ــی آن  ــه اصل ــان و وظیف ــورای نگهب ــرد ش عملک
یعنــی پاســداری از مبانــی و اصــول نظــام تأثیــر 
نداشــته، امــا بــا ایجــاد فضایــی منفــی، تصویــری 
غیرواقعــی را از ایــن رکــن مهــم نظــام در افــکار 

ــد.  ــیم می کن ــی ترس عموم
ــت شــورای  ــد گف ــاال بای ــوارد ب ــه م ــا توجــه ب ب
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نگهبــان تنهــا امــکان احــراز صاحیت هــا بــرای 
ــورت  ــوری را به ص ــت جمه ــم ریاس ــب مه منص
نســبی داشــته و ایــن مــردم و انتخاب کننــدگان 
هســتند کــه بایــد از میــان نامزدهــای تأییدشــده 
ــته ترین ها را از  ــاب زده و شایس ــه انتخ ــت ب دس

ــد. ــق برگزینن روی شــناخت عمی
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راهبردهای عمومی مقام معظم رهبری در 
انتخابات 

از نــگاه رهبــر فرزانــه انقاب)مدظله العالــی( 
انتخابــات بــه ماهیــت انقــاب و نظــام جمهــوری 
ــا  ــط ب ــک برکــت مرتب اســامی گره خــورده و ی
ایشــان:  اعتقــاد  بــه  به حســاب می آیــد.  آن 
ــن  ــت. ای ــی اس ــت بزرگ ــاً نعم ــات واقع »انتخاب
هــم از بــرکات نــگاه روشــن و عمیــق امــام 
بزرگــوار مــا بــود. کســانی در همــان زمــان بودند 
ــد ]وقتــی [ حکومــت اســامی  کــه معتقــد بودن
ــود  ــام فرم ــدارد؛ ام ــی ن ــات لزوم ــت، انتخاب اس
ــر باشــد،  ــد باشــد و منشــأ اث ــات بای ــه، انتخاب ن
مــردم تصمیــم بگیرنــد، مــردم انتخــاب کننــد و 
آنچــه مــردم می خواهنــد بشــود. نتیجــه ی ایــن 
سیاســت، ایــن شــد کــه مــردم در کنــار انقــاب 
ــروز  ــا ام ــد و ت ــی ماندن ــدان باق ــط می و در وس
ــد  ــود مردم ان ــون خ ــد؛ چ ــداهلل باقی مانده ان بحم
ــد  ــود مردم ان ــد، خ ــاب می کنن ــد انتخ ــه دارن ک
کــه دارنــد تصمیــم می گیرنــد. انتخابــات نعمــت 
ــه ای، 1394/10/14( ــت.«)امام خامن ــی اس بزرگ

ــه  ــه ب ــا توج ــات را ب ــه انتخاب ــن معظم ل همچنی
نقــش آن در تأمیــن پشــتوانه مردمــی و اقتــدار 
ــتوانه ای  ــی پش ــته و حت ــی دانس ــام، حیثیت نظ
ــد.  ــه شــمار می آورن ــرای مســئولین منتخــب ب ب
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ازایــن رو تصریــح دارنــد: »آبــروی جمهــوری 
اســامی بــه انتخابــات و حضــور مــردم در پــای 
صندوق هــای رأی و تأثیــر یکایــک مــردم در 
انتخــاب مدیــران کشــور اســت.«)امام خامنــه ای، 
1392/1/1( ایشــان در دیــدار با مــردم آذربایجان 
ــورد  ــه م ــوع را این گون ــن موض ــز ای ــرقی نی ش
ــرای کشــور  ــات ب ــد کــه: »انتخاب اشــاره قراردادن
ــک  ــک فرصــت اســت، ی ــک افتخــار اســت، ی ی
ــر  ــه اگ ــت ک ــره اس ــک ذخی ــت، ی ــکان اس ام
ــه  ــاً ب ــن یقین ــد، ای ــردم باش ــور م ــرکت پرش ش
کرد.«)امــام  خواهــد  کمــک  کشــور  آینــده 

)1399/11/29 خامنــه ای، 
 رهبــر فرزانــه انقــاب در آســتانه هــر انتخاباتــی 
توصیه هایــی خطــاب بــه مــردم، مســئوالن، 
دســتگاه های  همــه  و  دســت اندرکاران 
ــر و  ــزاری بهت ــدف برگ ــی باه ــری و نظارت مج
ــه  ــد. امــا نگاهــی کلــی ب ــات دارن ــر انتخاب مؤثرت
ــات  ــوص انتخاب ــه در خص ــای معظم ل رهنموده
ــارغ از  ــد ف ــان می ده ــف نش ــع مختل در مقاط
توصیه هــا و مــوارد خــاص هــر انتخابــات،  ایشــان 
ــا  ــد ب ــرد در پیون ــد راهب ــق چن ــال تحق ــه دنب ب
مصالــح نظــام و منافــع ملــی می باشــند، کــه در 
ادامــه مهم تریــن مــوارد آن  اجمــاالً موردبررســی 

قــرار می گیــرد.   
1- مشارکت پرشور و باالی مردم

مشــارکت بــه معنــای حضــور مــردم در انتخابات 
ــی  ــدار مردم ــنجش اقت ــای س ــی از معیاره یک
ــت. در  ــت اس ــزد مل ــت آن در ن ــام و مقبولی نظ
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ــمنی ها و  ــواع دش ــا ان ــور ب ــه کش ــرایطی ک ش
بدخواهی هــا مواجــه اســت، میــزان حضــور 
مــردم در انتخابــات بخــش مهمــی از بازدارندگــی 
به حســاب  دشــمنی ها  برابــر  در  سیاســی 
می آیــد؛ ضمــن اینکــه بــا نــگاه دینــی نیــز ایــن 
مــردم هســتند که قــدرت را بــرای نظام سیاســی 
فراهــم می ســازند. بــا ایــن نــگاه، فرمانــده معظــم 
کل قوا)مدظله العالــی( می فرماینــد: »آنچــه مــن 
عــرض می کنــم و در درجــه  اول بــرای ایــن 
حقیــر مهــم اســت، شــرکت عمومــی در انتخابات 
ــد  ــه می توانن ــادی ک ــه  آح ــه هم ــت و اینک اس
رأی بدهنــد و مشــمول قانون انــد، وارد انتخابــات 
بشــوند و انتخابــات را پرشــور کننــد؛ ایــن اولیــن 
خواســته و مهم تریــن خواســته  مــا اســت.«)امام 

ــه ای، 1396/1/1( خامن
»انتخابــات، فقــط یــک پدیــده  سیاســی نیســت. 
انتخابــات، مظهــر حضــور مــردم، مظهــر احقــاق 
حــق و مظهــر توانایــی و اقتــدار ملــی بــرای یــک 
کشــور اســت. امــروز در دنیــا چــه در کشــور مــا 
و چــه در هرجــای دیگــر روی ایــن حســاب 
می شــود کــه چنــد درصــد از کســانی کــه 
ــات  ــک انتخاب ــد، در ی ــتند رأی بدهن می توانس
شــرکت کردنــد و رأی دادنــد. ازنظــر مــردم دنیــا 
آن  عالــم،  سیاســت گذاران  و  تحلیل گــران  و 
نظامــی مســتحکم اســت کــه تعــداد بیشــتری از 
ــای صندوق هــا  ــات پ مردمــش در هنــگام انتخاب
ــتحکام  ــانه اس ــن نش ــد. ای ــد و رأی بدهن بیاین
یــک نظــام اســت؛ کــه بحمــد اهلّل مــا ایــن را در 
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انتخابات هــای گوناگونــی کــه در ایــن ســال های 
ــم .«                                ــان داده ای ــه نش ــته ایم، همیش ــی داش متوال

ــه ای، 78/11/26(  ــام خامن )ام
ــه  ــی( ب ــم رهبری)مدظله العال ــام معظ ــگاه مق ن
ــر از نگاه هــای جناحــی و  ــات، فرات ــه انتخاب مقول
حزبــی اســت؛ نــگاه ایشــان بــه قله هــای اعتــاء 
ــران و نظــام جمهــوری اســامی  و ســربلندی ای
ــی  ــر انتخابات ــل در ه ــن دلی ــه همی ــت و ب اس
ــد  ــد دارن ــم تأکی ــه مه ــن نکت ــواره روی ای هم
ــران  ــت ای ــات، مل ــده انتخاب ــتین برن ــه نخس ک

می باشــند: 
»هرچــه انتخابــات پرشــورتر باشــد، عظمت ملت 
ــمنان  ــان و دش ــم مخالف ــتر در چش ــران بیش ای
دیــده خواهــد شــد؛ بــرای ملــت ایــران حرمــت 
بیشــتری خواهنــد گذاشــت؛ دوســتان شــما هــم 
ــت  ــت مل ــوند. عظم ــحال می ش ــا خوش در دنی
ایــران را حضــور مــردم در انتخابــات نشــان 
بــه   )1388/1/1 خامنــه ای،  می دهد.«)امــام 
همیــن دلیــل، موضــوع »مشــارکت حداکثــری« 
در انتخابــات، ازنظــر معظم لــه یــک موضــوع 
ــایر  ــه س ــد ک ــردی به حســاب می آی ــًا راهب کام
ــل آن  ــات در ذی ــا انتخاب ــط ب ــات مرتب موضوع

تعریــف می شــوند.
ــمن  ــاش دش ــد و ت ــرایط تهدی ــن رو، در ش ازای
ــم  ــام معظ ــام، مق ــدرت نظ ــایش ق ــرای فرس ب
رهبری)مدظله العالــی( در جایــگاه ولی فقیــه و 
ــه  ــردم ب ــب م ــامی در ترغی ــه اس ــر جامع رهب
ــی  ــای وطن ــی و انگیزه ه ــت مل رأی دادن از هوی
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جامعــه بهــره گرفتــه و تصریــح دارنــد کــه: 
ــران  ــال ای ــت، م ــری نیس ــال رهب ــات م »انتخاب
اســامی اســت، مــال نظــام جمهــوری اســامی 
اســت. همــه بایــد بیاینــد در انتخابــات شــرکت 
نظــام  کــه  می شــود  موجــب  ایــن  کننــد؛ 
جمهــوری اســامی تقویــت بشــود، پایــداری آن 
و مانــدگاری آن تأمیــن بشــود، کشــور در حصــار 
ــام خامنــه ای،  ــد.« )ام ــی بمان امنیــت کامــل باق

)1394/10/19
2- انتخاب هوشمندانه و آگاهانه

ــدوق رأی  ــای صن ــور در پ ــس حض ــه نف ــر چ گ
را  مشــارکت  اصــل  آن  بــه  رأی  انداختــن  و 
ــتگی و  ــت، شایس ــا صاحی ــد، ام ــن می کن تأمی
توانمنــدی نامــزد منتخــب ریاســت جمهوری 
اســت کــه کارآمــدی و توانمنــدی دولــت را 
ــد  ــدگان بای ــن رو، رأی دهن ــوم می ســازد. ازای معل
بــا توجــه بــه پیامدهــای رأی خــود ابتــدا چنــد 

ــد:  ــب نماین ــی را کس ــی سیاس آگاه
1-2- آگاهــی و شــناخت نســبت بــه نقــش 
ــارات  ــف و اختی ــه و وظای ــوه مجری ــت و ق دول

ر ئیس جمهــو ر
ــت  ــه وضعی ــناخت نســبت ب ــی و ش 2-2- آگاه
کشــور و جامعــه و نیازهــای اساســی کــه دولــت 

ــه آن پاســخگو باشــد. ــد نســبت ب می توان
3-2- آگاهــی و شــناخت معیارهــای معطــوف به 

وضعیــت کشــور و نیازهــای جامعه 
ــا و  ــا، برنامه ه ــوابق، رویکرده ــناخت س 4-2- ش
ــی و  ــای سیاس ــزاب و گروه ه ــای اح توانمندی ه
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نامزدهــای انتخاباتــی
ــی  ــای سیاس ــوع آگاهی ه ــن ن ــه ای ــه ب ــا توج ب
اســت کــه رأی دهنــده از میــان نامزدهــای تأییــد 
صاحیــت شــده دســت بــه  گزینــش و انتخــاب 
زده و فــرد واجــد صاحیــت و تــوان الزم را بــرای 
تصــدی مقــام ریاســت جمهوری برمی گزینــد. 
ــوه  ــت ق ــه ماهی ــت ک ــاب اس ــوع انتخ ــن ن ای
مجریــه را تعییــن می کنــد. بــا ایــن نــگاه 
ــی(  ــر معظــم انقاب)مدظله العال ــه رهب اســت ک

می فرماینــد: 
ــات... و  ــه در انتخاب »یکــی اینکــه حضــور آگاهان
انتخــاب هوشــمندانه از ســوی آحــاد مــردم، یــک 
ــور  ــت. کش ــور اس ــت کش ــارکت در سرنوش مش
ــه  ــت اینک ــت. عل ــردم اس ــه آراء م ــی ب ــا متک م
دشــمنان ملــت و طمــع ورزان بــه ایــن آب وخاک 
ســال  بیست وشــش  طــول  در  نتوانســته اند 
ــور و اراده و  ــد، حض ــدی وارد کنن ــته گزن گذش
ــوده  ــف ب مشــارکت مــردم در صحنه هــای مختل

اســت.«)امام خامنــه ای، 1384/1/1(
در همین راســتا شــناخت شــرایط حاکم بر کشور 
و انقــاب و شــاخص ها و معیارهــای مربوط به آن 
اهمیــت می یابــد تــا بــا انطبــاق آن بــر نامزدهــا، 
انتخــاب  رئیس جمهــور  به عنــوان  فــردی 
ــه حــل مســائل و مشــکات  ــادر ب ــه ق ــود ک ش
ــا و  ــر از جناح بندی ه ــن فرات ــد و ای ــود باش موج
دســته بندی های سیاســی اســت. همان گونــه کــه 
رهبــر معظــم انقاب)مدظله العالــی( تأکیددارنــد: 
»بــه کــی رأی بدهنــد؟ شــاخص ایــن اســت کــه 
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شــعارهای انقــاب بایســتی به وســیله مســئولین 
ــن  ــود ای ــر ش ــه روز زنده ت ــا روزب ــن م و منتخبی
شــاخص اســت. ربطــی بــه جناح بندی هــا نــدارد، 
ربطــی بــه اســم ها نــدارد. عــاج دردهــای ایــن 
ــن  ــای ای ــه آرمان ه ــیدن ب ــیله رس ــت و وس مل
ــد  ــا بای ــت؛ این ه ــاب اس ــعارهای انق ــت، ش مل
ــعارها  ــن ش ــا ای ــه ب ــانی ک ــود. آن کس ــظ ش حف
بــه معنــای حقیقــی کلمــه مخالف انــد، دشــمن 
مراکــز  در  نبایــد  این هــا  شــعارهایند؛  ایــن 
تصمیم گیــری واقــع بشــوند. بیــن ملت انــد، 
ــده ای  ــر عقی ــی ه ــت، هرکس ــاد مل ــند. آح باش
داشــته باشــد، اشــکال نــدارد؛ امــا آن کســی کــه 
عقیــده اش ایــن اســت کــه ایــن ماشــین بایــد راه 
ــت.  ــت ُرل گذاش ــود پش ــن را نمی ش ــد، ای نیفت
ــه از  ــن اســت ک ــده اش ای ــه عقی ــی ک ــک آدم ی
اینجــا بایــد ایــن اتومبیــل حرکــت نکنــد، ایــن 
شــخص را پشــت فرمــان خــودرو بگذاریــم، 
هیچ وقــت ایــن اتومبیــل حرکــت نخواهــد کــرد. 
ــن  ــه ای ــد ب ــه معتق ــم ک ــی را بگذاری ــد کس بای
حرکــت باشــد، معتقــد بــه ایــن راه باشــد، معتقد 
ــای  ــه توانائی ه ــد ب ــد، معتق ــدف باش ــه آن ه ب
ــه  ــد ب ــام، معتق ــه اس ــد ب ــد، معتق ــی باش مل
ــته  ــول داش ــاخص ها را قب ــد و ش ــاب باش انق
باشــد. ایــن آن نقطــه حســاس اســت. ایــن هــم 
نکتــه دوم اســت.البته بایــد هوشــیاری بــه خــرج 
داد؛ بایــد هوشــیاری بــه خــرج داد. از دوروهــا و 
ــتی  ــا بایس ــن مختلف ه ــر باط ــا و ظاه دورنگ ه

ــه ای، 1386/11/28( ــید.«)امام خامن ترس
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3- تقویت و ارتقاء کارآمدی نظام 
ــا توجــه بــه اهمیــت قــوه مجریــه در ســاختار  ب
ــه آن  ــه ب ــامی ک ــوری اس ــدس جمه ــام مق نظ
جایــگاه ویــژه ای بــرای حــل مشــکات کشــور و 
ــد  ــی آن را بای ــت و کارای ــد، تقوی ــردم می ده م
به مثابــه کارآمدســازی نظــام به حســاب آورد. 
رهبــر معظــم انقاب)مدظله العالــی( در ایــن 
خصــوص معتقدنــد: »آنچــه کــه بــرای مــردم در 
ایــن انتخابــات و همــه  گزینش هــای ملــی و 
انتخابات هــا مهــم اســت، ایــن اســت کــه ســطح 
ــد؛  ــدا کن ــا پی ــه روز ارتق ــام روزب ــدی نظ کارآم
ــال  ــردم دنب ــر م ــن اســاس مســئله اســت. اگ ای
رئیس جمهــور یــا دنبــال نماینــده  مجلــس 
می گردنــد یــا دنبــال دیگــر کســانی هســتند کــه 
می خواهنــد آن هــا را بــا انتخــاب تعییــن کننــد، 
در پــی آن هســتند کــه انســان های کارآمــدی را 
بــر اریکــه  مســئولیت بنشــانند تــا آن هــا بتواننــد 
ــد و  ــش بدهن ــام را افزای ــدی نظ ــطح کارآم س
مشــکات مــادی و معنــوی مــردم را حــل کننــد؛ 
ایــن خواســت مــردم اســت. حــاال گروه هــا 
و احــزاب و عناصــر سیاســی هــم هرکــدام 
نقطه نظرهایــی دارنــد؛ آن نقطه نظــرات بــرای 
خودشــان اســت.«)امام خامنــه   ای، 1383/8/24( 
ــا آنجــا اســت کــه  اهمیــت مســئله کارآمــدی ت
دینــی  مردم ســاالری  نظــام  مشــروعیت  در 
ــاخص ها  ــن ش ــی از مهم تری ــوان یک ــز به عن نی
ــر  ــه رهب ــرد، به نحوی ک ــرار می گی ــه ق موردتوج
ــبت  ــاب نس ــی( در ب ــم انقاب)مدظله العال معظ
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بیــن کارآمــدی و مشــروعیت می فرماینــد: 
»مشــروعیت همــه  مــا بســته بــه انجــام وظیفه و 
کارایــی در انجــام وظیفــه اســت. بنــده روی ایــن 
ــا و  ــر روی کارایی ه ــه ب ــه دارم ک ــرار و تکی اص
کارآمــدی مســئوالن طبــق همــان ضوابطــی کــه 
قوانیــن ما متخذ از شــرع و قانون اساســی اســت، 
بایســت تکیــه شــود. هــر جــا کارآمــدی نباشــد، 
ــا  ــه م ــت. این ک ــد رف ــن خواه ــروعیت از بی مش
ــور،  ــر، رئیس جمه ــرای رهب ــون اساســی ب در قان
نماینــده  مجلــس و بــرای وزیــر شــرایطی قائــل 
شــده ایم و بــا ایــن شــرایط گفته ایــم ایــن 
وظیفــه را می توانــد انجــام بدهــد، ایــن شــرایط، 
مــاک مشــروعیت بــر عهــده گرفتــن ایــن 
وظایــف و اختیــارات و قدرتــی اســت کــه قانــون 
و ملــت بــه مــا عطــا می کنــد؛ یعنــی ایــن حکــم 
ــه از  ــاخه هایی ک ــعب و ش ــه  ش ــا هم ــت، ب والی
ــن،  ــن عناوی ــه روی ای ــت، رفت ــعب اس آن منش
ــن،  ــن عناوی ــه ای ــا وقتی ک ــخاص. ت ــه روی اش ن
ــود  ــروعیت وج ــن مش ــد، ای ــوظ و موجودن محف
ــل شــدند، چــه از  ــن زای ــن عناوی دارد. وقتــي ای
ــئوالن در  ــه  مس ــه از بقی ــری و چ ــخص رهب ش
بخش هــای مختلــف، آن مشــروعیت هــم زایــل 
ــدی  ــال کارآم ــه دنب ــد ب ــا بای ــد. م ــد ش خواه
باشــیم. بایــد هــر یــک از کســانی کــه متصــدی 
ــا ســاقه هســتند،  ــن مســئولیت ها، از صــدر ت ای
بتواننــد آنچــه را کــه بــر عهــده  آن هاســت، 
به قــدر معقــول انجــام دهنــد. انتظــار معجــزه و 
کار خارق العــاده نداریــم و نبایــد داشــته باشــیم؛ 
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امــا بایســت انتظــار تــاش موفــق را، کــه در آن 
نشــانه های توفیــق هــم مشــاهده شــود، داشــته 

ــه ای، 1383/6/31( ــیم.«)امام خامن باش
ــای  ــاج درده ــاب؛ ع ــه انق ــر فرزان ــگاه رهب از ن
مزمــن کشــور انتخابــات اســت کــه مــردم 
ــد،  ــح و کارآم ــرد اصل ــه ف ــا رأی ب ــده، ب رأی دهن

ــد. ــق آن دارن ــش را در تحق ــن نق ــم تری مه
بــا توجــه بــه نــکات فــوق، رأی دهنــدگان بایــد از 
میــان نامزدهــا فــردی را به عنــوان رئیس جمهــور 
انتخــاب کننــد کــه قــرار گرفتــن او در رأس قــوه 
مجریــه بــا افزایــش کارآمــدی و تــوان ایــن قــوه، 
مجموعــه دولــت را در تعامــل بــا ســایر قــوا بــر 
روی ریــل کارآمــدی و پاســخگویی قــرار دهــد و 

مانــع هرگونــه انحــراف و ناکارآمــدی شــود.
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وضعیت اثرگذار بر انتخابات سیزدهمین 
دوره ریاست جمهوری

1- مشکات از نگاه مردم
مــروری بــر آمــار و ارقام مربــوط به نظرســنجی ها، 
میدانــی  واقعیت هــای  و  تحلیل هــا  و  خبرهــا 
حاکــی از ایــن اســت کــه مــردم مهم تریــن 

ــد: ــر می دانن ــوارد زی ــود را م ــکات خ مش
1-1- گرانی و تورم

2-1- بیکاری و مشکل تولید
3-1- فساد

4-1- تبعیض
ایــن مســائل کــه زندگــی مــردم را متأثر ســاخته، 
موجــب پدیــد آمــدن »حــس رهاشــدگی کشــور 
از ســوی مســئولین« در افــکار عمومــی گردیــده 
ــدان  ــر فق ــی ب ــاب مبن ــاء ضدانق ــا الق ــه ب ک
ــدی  ــأس و ناامی ــد ی ــه تولی ــام ب ــدی نظ کارآم
و بی اعتمــادی مــردم و احســاس محرومیــت 
عــدم  می انجامــد.  نارضایتــی  همچنیــن  و 
دریافــت پاســخ مناســب، به موقــع و اقناعــی 
ــاز  ــه زمینه س ــود ک ــی می ش ــب اعتراضات موج
موج ســواری دشــمن بــرای ایجــاد آشــوب و 

بی ثباتــی سیاســی و فروپاشــی می باشــد.
2- عوامل زمینه ساز مسائل و مشکات

مجموعــه ای از عوامــل زمینه ســاز مســائل و 
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ــل  ــی از عوام ــه در طیف ــد ک ــکات موجودن مش
ــی  ــی و روان ــل واقع ــی و عوام ــا داخل خارجــی ت
ــد  ــی کــه در پدی ــا عوامل را شــامل می شــوند. ام
آوردن شــرایط فعلــی بیشــترین ســهم را دارنــد، 

از: عبارت انــد 
1-2- ناتوانــی، ســوءمدیریت و بی توجهــی برخی 
ــتفاده و  ــاً سوءاس ــف و بعض ــه وظای ــئوالن ب مس

رانت جویی
ــی  ــت و همراه ــف مســئوالن در اطاع 2-2- ضع
ــه پیشــبرد  ــا ب ــش آنه ــری نظــام و گرای ــا رهب ب

اهــداف جناحــی
3-2- بی توجهــی بــه ظرفیت هــای درونــی و 
ــر توســعه  ــد ب ــع خارجــی و تأکی ــه مناب ــگاه ب ن

ــتقل ــته و غیرمس وابس
4-2-  بــروز انحــراف فکــری و معرفتــی و گرفتار 
ــمن  ــوب دش ــه کاری و مرع ــه محافظ ــدن ب ش

شــدن
عواملــی کــه شــرایط فــوق را بــرای کشــور 
رقــم زده و بــه بــروز بســیاری از مشــکات و 

از: عبارت انــد  انجامیــده  مســائل 
از  لیبرالــی خســته  مدیریــت  حاکمیــت   -1

انقابی گــری و  انقــاب 
ــوده  ــب و آل ــده عناصــر فرصت طل ــوذ خزن 2- نف

ــرا و ســکوالر ــرات غرب گ ــه تفک ب
ــدرت و  ــروت، ق ــوم ث ــث ش 3- شــکل گیری مثل

نفــوذ و چنبــره آن بــر اقتصــاد کشــور
ــن رو، درحالی کــه در بســیاری از عرصه هــای  ازای
متدیــن،  نیروهــای  حضــور  بــا  راهبــردی، 
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دســتاوردهای  شــاهد  پرتــاش  و  انقابــی 
بــزرگ هســتیم امــا در عرصه هایــی نیــز بــا 
عقب ماندگی هــا و ناکامی هایــی مواجــه هســتیم. 
رهبــر  تعبیــر  بــه  کــه  عقب ماندگی هایــی 
فرزانــه انقاب)مدظله العالــی( ناشــی از کســالت، 
فاصلــه گرفتــن از روحیــه انقابــی و بی توجهــی 
مســئولین امــر اســت کــه آثــار آن عمدتــاً 
متوجــه طبقــات ضعیــف جامعــه می شــود؛ 
ــا ارزش هــای انقــاب و آموزه هــای  آثــاری کــه ب
ــی  ــب نارضایت ــته و موج ــرت داش ــی مغای دین
از  نارضایتــی  ایــن  مــردم می گــردد. وقتــی 
ــود  ــه ش ــی مواج ــا بی اعتنای ــئوالن ب ــوی مس س
ــردم از  ــدی م ــادی و ناامی ــی آن بی اعتم خروج
مســئولین و تعمیــم آن به نظــام مــی باشــد کــه 
ــرمایه  ــایش س ــا فرس ــش ی ــوان کاه از آن به عن

اجتماعــی یــاد می شــود.
بنابرایــن برون رفــت از ایــن شــرایط یــا راه عــاج 
مشــکات پیش آمــده، تغییــر ریــل مدیریتــی بــه 
ســمت تــاش، پــرکاری و کارآمــدی اســت که در 
انتخابــات و بــا رأی برآمــده از تشــخیص درســت 
ــه ایــن  و تطبیــق دادن شــاخص های معطــوف ب
وضعیــت بــا نامزدهــا و یــا انتخــاب اصلــح تأمیــن 
می شــود. در ایــن صــورت رأی دهنــدگان نقــش 
خــود را بــه بهتریــن وجــه بــرای آینــده کشــور و 

سرنوشــت خــود ایفــا خواهنــد کــرد.
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بخش نهم
شاخص های رئیس جمهور 

مناسب برای عالج 
دردهای مزمن کشور

شاخص های رئیس جمهور مناسب برای 
عالج دردهای مزمن کشور

شــاخص های دولــت، رئیس جمهــور و وزرا بــا 
ــی،  ــرات محیط ــام، تغیی ــت نظ ــه ماهی ــه ب توج
ــای  ــور و نیازه ــکات کش ــی، مش ــائل اساس مس
ــت و  ــی ثاب ــه برخ ــود ک ــن می ش ــه تعیی جامع
برخــی متغیــر می   باشــند. امــا بــرای احصــاء ایــن 
ــاز  ــع نی ــی جام ــع و مرجع ــه منب ــاخص ها ب ش
اســت کــه جمیــع ابعــاد و زوایــای ایــن موضــوع 
ــتا  ــن راس ــد. در ای ــده باش ــم در آن دیده ش مه
ــر معظــم  ــای رهب ــات و رهنموده ــد بیان بی تردی
جامع تریــن  و  بهتریــن  انقاب)مدظله العالــی( 

ــد. ــرار می ده ــار ق ــع را در اختی منب
ــوع و  ــه موض ــه ب ــی همه جانب ــا نگاه ــان ب ایش
نقــش و جایــگاه رئیــس قــوه مجریــه، به تناســب 
و  شــاخص ها  کشــور  وضعیــت  و  شــرایط 
ــی  ــه خروج ــد ک ــر می گیرن ــی در نظ معیارهای
آن انتخــاب اصلــح یــا همــان شایســته ترین فــرد 
ــود.  ــر می ش ــگاه خطی ــن جای ــدی ای ــرای تص ب
ــه ســهولت شــناخت  ــن شــاخص ها ب ــع ای درواق
میــان  از  نامــزد  شایســته ترین  تشــخیص  و 
ــه  ــد ک ــور می انجام ــرای اداره کش ــان ب داوطلب
بیشــترین تناســب را بــا وضعیــت حاکــم و 
ضرورت هــای حــل مســائل و مشــکات مرتبــط 
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بــا ایــن وضعیــت داشــته باشــد. بــه تعبیــر خــود 
ــخیص  ــم؛ تش ــگاه می کنی ــم ن ــا ه ــان »م ایش
بدهیــم، ترجیــح بدهیــم، ببینیــم آن کســی کــه 
ــرای  ــور، ب ــرای کش ــاب، ب ــرای انق ــد ب می توان
ــردن  ــاز ک ــرای ب ــی، ب ــزت مل ــرای ع ــده، ب آین
گــره مشــکات، بــرای ایســتادگی قدرتمندانــه و 
ــرای  ــدان، و ب ــل جبهــه  معان ــه در مقاب عزتمندان
الگــو کــردن جمهــوری اســامی در چشــم 
مســتضعفان عالــم، بیشــتر و بهتــر تــاش کنــد، 

کیســت؟«)امام خامنــه ای، 6/ 3/ 1392(
ــاخص ها  ــن ش ــه ای ــده ب ــی رأی دهن ــه کاف توج
ــه  ــود ب ــای موج ــا نامزده ــت دادن آن ب و مطابق
ــود.  ــر می ش ــته منج ــا شایس ــح ی ــاب اصل انتخ
همان گونــه کــه ایشــان توصیــه می فرماینــد 
»دنبــال یــک فــرد اصلحــی بگردیــد کــه بتوانــد 
کشــورتان را بــا همیــن ســرعت، بلکــه بیــش از 
ایــن، پیــش ببــرد؛ هــم در عرصــه  مــادی، هــم 
در عرصــه  معنــوی. رئیس جمهــوری کــه بتوانــد 
ــما را  ــتقال ش ــرد، اس ــاال بب ــما را ب ــزت ش ع
ــر و  ــی شــما را بهت ــد، وضــع زندگ ــر کن عمیق ت
مرفه تــر کنــد، گره هــا را بــاز کنــد، امیــد و شــور 
و شــوقی در کشــور بــه وجــود آورد. اجمــاالً معیار 
اصلــی ایــن اســت کــه کســانی ســر کار بیاینــد 
کــه همتشــان بــر حفــظ عــزت و حرکــت کشــور 
ــا  ــای انقــاب باشــد. آنچــه م در جهــت هدف ه
در ایــن ســال های طوالنــی از خیــرات و بــرکات 
ــای  ــت هدف ه ــه برک ــم، ب ــت آورده ای ــه دس ب
ــم  ــا ک ــه م ــی ک ــت؛ هرجائ ــوده اس ــاب ب انق
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آوردیــم، عقــب ماندیــم، شکســت خوردیــم، بــه 
ــامی  ــاب اس ــای انق ــت از هدف ه ــر غفل خاط
و هدف هــای اســامی بــوده اســت. کســانی 
ــوا  ســر کار بیاینــد کــه مصــداق: »اّن الّذیــن قال
ربّنــا اهلل ثــّم اســتقاموا« باشــند؛ اهــل اســتقامت، 
اهــل ایســتادگی باشــند؛ زرهــی پوالدیــن از یــاد 
ــان  ــن خودش ــر ت ــدا ب ــه خ ــوکل ب ــدا و از ت خ
بپوشــند و وارد میــدان شــوند.«)امام خامنــه ای، 

)1392/2/25
مــروری بــر شــاخص های اعامــی از ســوی 
ــرای  ــی( ب فرماندهــی معظــم کل قوا)مدظله العال
ریاســت جمهــوری، در طــول ســال های گذشــته، 
ــر  ــر مــوارد زی ــه ب نشــان دهنده تأکیــد معظــم ل

اســت:
ــی کشــیدن  ــی و توانای ــودن کار اجرائ ــد ب 1- بل
ــه ای،  ــت جمهوری)امام خامن ــی ریاس ــار اجرائ ب

)1391/10/19
2- برخــورداری از حکمــت، تدبیــر و برنامه)امــام 

خامنــه ای، 1392/2/7(
ــه شــجاعت و مقاومــت  3- برخــورداری از روحی

ــه ای، 1392/2/7( ــمن)امام خامن ــر دش در براب
رئیس جمهــور  امتیــازات  از  برخــورداری   -4
قبلــی و نداشــتن ضعف هــای او)امــام خامنــه ای، 

)1392/1/1
ــه منافــع ملــی، عقــل جمعــی و  5- پایبنــدی ب

ــه ای، 1392/1/1( ــام خامن ــر )ام تدبی
ــی  ــون اساس ــه قان ــدی ب ــتگی و پایبن 6- دلبس

)امــام خامنــه ای، 1391/10/19(
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ــات و  ــا واقعی ــق ب ــعارهایی منطب ــتن ش 7- داش
ــه ای، 25/ 2/ 1392( ــات کشــور)امام خامن امکان

8- دانســتن درد مــردم و اجتناب از اشــرافی گری 
)امــام خامنه ای، 22/ 2/ 1388(

ــام  ــی غرب)ام ــه تملق گوئ ــی ب ــدم آلودگ 9- ع
خامنــه ای، 1388/2/28(

)امــام  دشــمن  از  تأثیرپذیــری  عــدم   -10
)1384/3/5 خامنــه ای، 

11- برخــورداری از همــت، قــدرت و هوشــمندی 
ــه ای، 1384/2/17( )امام خامن

ــی  ــعه غرب ــات توس ــودن در توهم ــو نب 12- مح
ــه ای، 1384/2/17( ــام خامن )ام

تمــام  در  تبعیــض  رفــع  بــه  اهتمــام   -13
جغرافیــای کشــور)امام خامنــه ای، 1384/2/11(

عظیــم  ثــروت  گســترش  در  توانمنــد   -14
)1384/1/1 خامنــه ای،  مردم)امــام 

15- توانمنــد در پیشــبرد برنامه هــا، در راســتای 
خامنــه ای،  کشــور)امام  چشــم انداز  ســند 

)1384/1/1
ــاب  ــای انق ــداف  و ارزش ه ــه اه ــن ب 16- مؤم

)امــام خامنــه ای، 1384/1/1(
ــل  ــر و عوام ــا فســاد و فق ــی ب ــارزه واقع 17- مب

ــه ای، 1383/11/10( ــام خامن ــر )ام فق
احســاس  قــدرت،  شــادابی،  توانایــی،   -18
ــه ای،  ــام خامن ــه کار )ام مســؤولیت و آمادگــی ب

)1383/11/10
ــکا  ــل آمری ــش در مقاب ــه نرم ــدم هرگون 19- ع
)امــام  غربــی  دولت هــای  دخالت هــای  و 
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)1376/2/17 خامنــه ای، 
ــام  ــرای مق ــر ب ــوا و تدبی ــورداری از تق 20- برخ
مهــم ریاســت جمهــوری )امــام خامنــه ای، 

)1368/4/23
21- پایبنــدی بــه اجــرای سیاســت های اقتصــاد 

مقاومتی )امــام خامنــه ای، 1392/2/7(
بــه  نپرداختــن  و  اخــاق  بــه  مهــذب   -22
)1392/2/7 خامنــه ای،  )امــام  حاشــیه ها 

ــام  ــی انج ــی و توانائ ــد، آمادگ ــن، تعه 23- تدی
کار بــزرگ مدیریــت عالــی اجرائــی کشــور )امــام 

ــه ای، 1392/2/16( خامن
24- کاری، مردمــی، مقــاوم، ارزشــی، باتدبیــر و 
قانون مــدار باشــد و درد مــردم )امــام خامنــه ای، 

)1392/3/6
25- پیــش برنــده کشــور در عرصه هــای مــادی 

و معنوی)امــام خامنــه ای، 1392/3/6(
26- انســانی شایســته ، وارســته ، بــا عــزم، مؤمــن، 
ــام خامنــه ای،  ــا همــت جهــادی )ام ــی و ب انقاب

)1392/2/25
ــنگین  ــار س ــیدن ب ــر دوش کش ــی ب 27- توانای
ــا امانت داری)امــام خامنــه ای،  ریاســت جمهوری ب

)1392/2/25
ــره مشــکات،  ــردن گ ــاز ک ــرای ب ــاش ب 28- ت
ــام  ــده کشــور )ام ــی و آین ایســتادگی، عــزت مل

خامنــه ای، 1392/3/6(
ــاد از  ــات زی ــاش و تبلیغ ــتن ریخت و پ 29- نداش

انــدازه )امــام خامنــه ای، 1392/3/6(
امــا در ســالیان اخیــر کــه بــروز پــاره ای از 
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ــرای  ــه ب ــی و دغدغ ــاد نگران ــه ایج مشــکات، ب
عاقه منــدان و دلســوزان نظــام انجامیــده، مقــام 
معظــم رهبری)مدظله العالــی( ســخن از راه عاج 
ــات  ــان آورده و انتخاب ــه می ــور ب ــکات کش مش
ــور از  ــرای عب ــی ب ــوری را فرصت ــت جمه ریاس
ــه ریشــه در ناکارآمــدی  ــد ک مشــکاتی می دانن
ایشــان به صراحــت  و ضعــف مدیریــت دارد. 
عــاج  مــن،  نظــر  »بــه  داشــته اند:  اعــام 
مشــکات کشــور، دولــت جــوان حــزب الهــی و 
ــد کشــور را از  ــه می توان ــن اســت ک جــوان مؤم
راه هــای دشــوار عبــور دهنــد.« )امــام خامنــه ای، 

)1398/2/28
ــور،  ــکات کش ــاج مش ــه، ع ــم ل ــگاه معظ از ن
تشــکیل دولتــی جــوان، پرنشــاط، پرتــاش، 
انقابــی، مؤمــن و تحول گــرا اســت کــه راه ورود 
نیروهــای جدیــد و جــوان را بــه عرصه هــای 
مدیریتــی بــاز و زمینه ســاز تغییــر رونــد موجــود 
ــوه  ــا ق ــور ی ــی و کان کش ــت اجرای در مدیری
مجریــه شــود. توضیــح ایشــان پیرامــون دولــت 
جــوان حــزب الهــی نشــان می دهــد کــه منظــور 
دولتــی پــرکار، بانشــاط و کارآمــد اســت. معظــم 
لــه توضیــح خــود را بــا شــفافیت این گونــه 
بیــان می دارنــد: »مکــرر گفتــه ام کــه بــه دولــت 
ــا  ــدوارم. ام ــد و امی ــی معتق ــوان و حــزب اله ج
معنــای ایــن حــرف ایــن نیســت کــه یــک جوان 
ــت باشــد.  ــال رئیــس دول ــاب مث 32 ســاله من ب
بلکــه معنــای دولــت جــوان و حــزب الهــی یــک 
ــاده و بانشــاط و در ســنین  ــای کار و آم ــت پ دول
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کار و تــاش اســت کــه عــاج مشــکات اســت 
ــور  ــوار عب ــای دش ــور را از راه ه ــد کش و می توان
دهــد. برخــی در ســنین باالتــر بــه معنــای جوان 
ــهید  ــد ش ــتند، مانن ــاط هس ــاش و بانش و پرت
ــتر از  ــه بیش ــلیمانی ک ــم س ــاج قاس ــوار ح بزرگ
ــد،  ــهید نمی ش ــر ش ــا اگ ــت، ام ــال داش 60 س
او را تــا ده ســال دیگــر درهمــان مســئولیت  

می گذاشــتم.«) همــان(
معظــم لــه بــار دیگــر ســخن از عــاج دردهــای 
عقب ماندگی هــای  بــا  پیونــد  در  را  مزمــن 
ــه  ــا وجــود دســتاوردها و پیشــرفت ها ب کشــور ب
انتخابــات ریاســت جمهــوری نســبت می دهنــد. 
ــان  ــریف آذربایج ــردم ش ــع م ــه در جم ــا ک آنج
ایــن عقب ماندگی هــا  شــرقی فرمودنــد: »در 
مقصــر خــود مــا هســتیم، خــود مــا مســئولین 
مقصریــم، مــردم هــم در یــک بخش هایــی 
ــن  ــند. ای ــته باش ــت داش ــت دخال ــن اس ممک
ــه  ــن ب ــود. ای ــران بش ــد جب ــا بای عقب ماندگی ه
ــا  ــت، م ــا اس ــردن م ــل نک ــی عم ــر انقاب خاط
هرچــه انقابــی عمــل کردیــم عقب ماندگــی 
ــم،  ــاه آمدی ــاب کوت ــا از انق ــر ج ــتیم، ه نداش
ــالت  ــی از کس ــی و ناش ــت غیرانقاب ــک حرک ی
ــه  ــی ب ــم، عقب ماندگ ــام دادی ــی انج و بی توجه

وجــود آمد.)امــام خامنــه ای، 1399/11/29(.
تجربــه ســالیان اخیــر و نــگاه بــه عملکــرد افــراد 
و کارایــی در برخــی عرصه هــای راهبــردی، 
ــده  ــه فرمان ــای حکیمان ــده رهنموده تأییدکنن
ــرد  ــت. عملک ــی( اس ــم کل قوا)مدظله العال معظ
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شــهیدان شــهریاری، ســلیمانی و فخــری زاده 
عرصه هــای  در  چشــمگیر  پیشــرفت های  و 
ــای  ــادی و... گوی ــلول های بنی ــو، س ــی، نان دفاع
ــی  ــرفت در محل های ــدی و پیش ــق، کارآم توفی
اســت کــه روحیــه کار، نشــاط، تــاش و جهــاد 

ــت. ــته اس ــود داش ــی وج انقاب
ــه رهنمودهــای ســالیان اخیــر رهبــر  ــگاه ب ــا ن ب
فرزانــه انقاب)مدظله العالــی(، می تــوان ادعــا 
انتخــاب  بــرای  کــرد مهم تریــن شــاخص ها 

از: عبارت انــد  اصلــح  رئیس جمهــور 
1- پای کار بودن و توان کار و فعالیت داشتن

2- روحیه نشاط و امیدواری
3- عاقه به تاش و تنبلی نکردن

4- شجاعت و نترسیدن
5- پافشاری و استقامت برای حل مشکات

ــه  ــرای ورود ب ــداکاری ب ــودن و ف ــی ب 6- انقاب
میدان هــای خطــر

بــا نــگاه بــه ماک هــای فــوق و معرفــی الگویــی 
چــون شــهید ســلیمانی بــرای عــاج مشــکات 
ــد  ــت توانمن ــد مدیری ــر می رس ــه نظ ــی، ب فعل
و کارا می توانــد کلیــد حــل مشــکات و اداره 

کشــور در شــرایط پیــش رو باشــد.
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گونه های رأی فرصت سوز
انتخابــات کــه متأثــر از تصمیــم و رفتــار انســانی 
اســت، همچــون ســایر عرصه هــای اقــدام و عمــل 
ــرار  ــی ق ــرض آســیب های مختلف انســانی در مع
می گیــرد. امــا ازآنجاکــه آثــار ایــن آســیب ها در 
سرنوشــت کشــور اثرگــذار اســت و بــر رویکردها، 
کارکردهــا و عملکردهــای نهادهــا و مجموعه های 
ــرای  ــه آن ب منتخــب تأثیــر می گــذارد، توجــه ب
اجتنــاب یــا اصــاح اهمیــت بســیار باالیــی دارد. 
در ایــن زمینــه مــوارد متعــددی قابــل احصــاء و 
ــه  ــن مجــال تنهــا ب ــا در ای بررســی هســتند، ام
برخــی آســیب ها در فراینــد انتخــاب و رأی دهــی 
ــر  ــترین تأثی ــه بیش ــه البت ــود ک ــاره می ش اش
ــب  ــور منتخ ــرد رئیس   جمه ــر عملک ــی را ب منف

و دولــت دارد: 
1- رأی بر اساس رویکرد انفعالی

شــرکت در انتخابــات و رأی دادن همچــون ســایر 
اقدامــات که مســتلزم انگیــزه، شــناخت و تحرک 
ــد  ــودن نتیجــه اســت، نیازمن ــرای اثربخــش ب ب
ــرژی و کســب آگاهــی  توجــه، صــرف وقــت و ان
ــارکت و  ــل مش ــه اص ــیدن ب ــور بخش ــرای ش ب
ــاب  ــرای انتخ ــمندانه ب ــه و هوش ــی آگاهان رأی
اســت؛  انقابــی  و  کارآمــد  رئیس جمهــوری 
ــن  ــد در عی ــه بتوانن ــی ک ــور و دولت رئیس جمه
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ــی،  ــی و مل ــای دین ــا و ارزش ه ــظ آرمان ه حف
پاســخگوی مشــکات و نیازهــای اساســی کشــور 
ــراد  ــز باشــند. بااین وجــود، برخــی اف و مــردم نی
بــا رویکــردی منفعانــه در انتخابــات ظاهــر 

می شــوند کــه:
1-1- نســبت بــه شــناخت جریانــات سیاســی و 

ــد ــی بی تفاوت ان ــای انتخابات نامزده
ــان و  ــرای ترغیــب اطرافی 2-1- هیــچ تاشــی ب
دوســتان بــرای شــرکت در انتخابــات بــه خــرج 

نمی دهنــد
3-1- در پاســخگویی بــه ســئوال و نیــاز اطرافیان 
ــا و  ــی از ماک ه ــا و آگاه ــناخت نامزده ــه ش ب

ــد ــاخص ها ناتوان ان ش
ــو  ــا و ج ــع فض ــا تاب ــاب نامزده 4-1- در انتخ
ــران رأی  ــه روی از دیگ ــا دنبال ــوده و ب ــب ب غال

می دهنــد
ــه نتیجــه و تأثیــر رأی توجهــی  5-1- نســبت ب
نداشــته و خروجــی انتخابــات برایشــان یکســان 

اســت
ــی  ــرد، برخ ــن رویک ــل ای ــه در مقاب ــال آن ک ح
ــان،  ــر از آن ــی و خطرناک ت ــال حزب ــر فع عناص
عناصــر مســئله دار و مخالــف نظــام کــه بــه 
دنبــال نفــوذ در دولــت و اســتفاده از جایــگاه قــوه 
مجریــه بــرای اهــداف سیاســی خــاص هســتند، 
فضــا را بــه دســت گرفته و بــا اســتفاده از رویکرد 
انفعالــی برخــی عناصــر مدعــی تدیــن و تقــدس، 

ــازند. ــق می س ــود را محق ــداف خ اه



94

انتخابات ریاست جمهوری 1400

2- رأی بر اساس رویکرد احساسی
ــات محــل رفتــاری ســنجیده  درحالی کــه انتخاب
و عقانــی اســت کــه امــکان انتخــاب گزینــه ای 
شایســته   تر از میــان نامزدهــا و درعین حــال 
ــم  ــود را فراه ــای موج ــه واقعیت ه ــه ب ــا توج ب
می ســازد، امــا برخــی افــراد و گروه هــا رویکــردی 
احساســی بــه آن داشــته و هزینه هــای بیهوده ای 
حتــی  می نماینــد.  تحمیــل  کشــور  بــر  را 
ــراد تحــت تأثیــر تبلیغــات منفــی و  بســیاری اف
ــزد  ــک نام ــاب ی ــور انتخ ــه به منظ ــب، ن نامناس
ــه  ــوری، بلک ــم ریاســت جمه ــرای منصــب مه ب
ــر )و  ــزدی دیگ ــاب نام ــری از انتخ ــرای جلوگی ب
طبیعتــاً بــدون توجــه بــه تبعــات انتخــاب خود(، 
در انتخابــات شــرکت کــرده و کامــًا تحــت تأثیر 
احساســات و القائــات منفــی در فضای رســانه ای، 
در انتخابــات شــرکت می کننــد. ویژگی هــای 

ــد از: ــی عبارت ان ــرد احساس رویک
1-2- اصلــی و فرعــی نکــردن مســائل سیاســی- 

باتی نتخا ا
2-2- اتخــاذ معیارهــای حداکثــری و طــرد 
ــی ــف احتمال ــه ضع ــی هرگون ــا تلق ــا ب نامزده

ــق رأی و رأی آوری  ــه منط ــه ب ــدم توج 3-2- ع
ــدت  ــه وح ــیدن ب ــرورت رس ــات )ض در انتخاب

ــت رأی( ــب اکثری ــه   ای و کس جبه
بــه  نســبت  عائــق  از  تأثیرپذیــری   -2-4
ــرار  ــا ق ــاص و مبن ــی خ ــخصیت های سیاس ش

سیاســت میــدان  در  عواطــف  دادن 
5-2- عــدم توجــه بــه پیامدهــای عبــور از 
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ــا تلقــی ادای تکلیــف  منطــق رأی و رأی آوری ب
تکلیف گرایــی و 

ــی  ــی تبلیغات ــای منف ــری از فض 6-2- تأثیرپذی
تبلیغــات  دشــمنان و معانــدان و همچنیــن 
ــود و  ــغ خ ــای تبلی ــه به ج ــا )ک ــی نامزده برخ
ــای  ــر نامزده ــب دیگ ــه تخری ــان، ب برنامه هایش

رقیــب مبــادرت می کننــد( 
مــوارد فــوق موجــب می شــود صرفــاً احساســات 
فــرد )بــا توجیــه انقابــی و تکلیف گرایانــه( بــر او 
غلبــه کــرده و درنتیجــه دســت بــه انتخاب هایــی 
می زنــد کــه معمــوالً ندامــت و پشــیمانی را هــم 

بــه دنبــال دارد. 
ســن  افزایــش  و  انتخابــات  قانــون  تغییــر 
ــتای  ــال در راس ــه 18 س ــدگان از 15 ب رأی دهن
به حســاب می آیــد.  ایــن رویکــرد  مدیریــت 
ــذ، نگاه هــای  ــرت ناف ــا متأســفانه ضعــف بصی ام
قشــری و حاکمیــت عواطــف و علقه های سیاســی 
موجــب می شــود ایــن رویکــرد در انتخابــات 
تأثیــرات منفــی گذاشــته و گاه بازیگــران حرفه ای 
بــا ایجــاد دوگانه هــای کاذب از آن بــرای اهــداف 
انتخاباتــی سوءاســتفاده کننــد. دوقطبی هــای 
سیاســی در آســتانه انتخابــات بــرای مصــادره این 
ــه آن دوقطبی هــای  رویکــرد می باشــد کــه نمون
»جنــگ - صلــح«،  »محدودیــت - آزادی«  و 

ــاه« اســت. ــم - رف »تحری
3- رأی بــر اســاس رویکــرد نــگاه صــرف 

بــه منافــع مــادی
ــه و هوشــمندانه  ــا انتخــاب آگاهان ــه ب درحالی ک
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ــی را  ــع مل ــت و مناف ــاء امنی ــات، ارتق در انتخاب
می تــوان تأمیــن کــرد، امــا گاهــی توجــه صــرف 
ــا  ــود ت ــادی موجــب می ش ــر م ــع حقی ــه مناف ب
ــدان  ــه و می ــن رفت ــی از بی ــت طای ــن فرص ای
ــد.  ــرای فرصت طلبــان و ســودجویان فراهــم آی ب
ــا  ــوی نامزده ــم از س ــیبی، ه ــرد آس ــن رویک ای
ــن  ــت. ای ــور اس ــدگان قابل تص ــم رأی دهن و ه

ــده: ــیبی موجــب ش ــرد آس رویک
ــراد  ــا و اف ــا، گروه ه ــی از مجموعه ه 1-3- برخ
فرصت طلــب بــرای تأمیــن منافــع مــادی پشــت 
ــا صــرف  ــه و ب ــا قرارگرفت ســر برخــی از نامزده
هزینه هــای ســنگین، از آنــان در رقابت هــای 

انتخاباتــی حمایــت کننــد.
2-3- برخــی از رأی دهنــدگان تحــت تأثیــر 
تبلیغــات انتخاباتــی و تصــور دســتیابی بــه منافع 
مــادی، بــا فراموشــی ارزش هــا و آرمان هــای 
ــی رأی  ــه نامزدهای ــی، ب ــی و مل ــی، دین انقاب
ــت الزم  ــتگی و صاحی ــد شایس ــه فاق ــد ک دهن

ــتند. هس
3-3- فاجعه آمیزتریــن شــکل ایــن آســیب، 
کــه  می آیــد  به حســاب  رأی  خریدوفــروش 
درواقــع نوعــی خیانــت بــه ایــن حــق و تکلیــف 
بــه  میــدان  واگــذاری  و  انقابــی  سیاســی 
فرصت طلبــان و خبیثــان در عرصــه رقابت هــای 

ــت. ــی اس انتخابات
4-3- یکــی از پیامدهــای نــگاه صرفــاً مــادی بــه 
ــه دلیــل  ــات، کاهــش انگیــزه مشــارکت ب انتخاب
عــدم موفقیــت یــا ســوءمدیریت دولت هــا و 
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ــت اقتصــادی اســت. ــر وضعی ــرات آن ب تأثی
 نتیجــه آرائــی کــه تنهــا بــر اســاس محاســبات 
و منافــع مــادی و نــگاه صــرف بــه آن بــه 
ــه می شــود، درســت در نقطــه  ــا ریخت صندوق ه
ــی  ــوان عامل ــات به عن ــه انتخاب ــرش ب ــل نگ مقاب
ــام  ــدی نظ ــی و کارآم ــت مل ــاء امنی ــرای ارتق ب
و اعتــاء و پیشــرفت کشــور اســت. چنیــن 
رئیس جمهــوری بــه دلیــل وام دار بــودن نســبت 
بــه افــراد و گروه هــای پیش گفتــه، مســتقیم یــا 
غیرمســتقیم مجبــور بــه بــرآورده ســاختن 
خواســته   های آنــان بــوده و بســیاری از امــور 
مهــم نظیــر انتصابــات یــا سیاســت گذاری ها 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــر ق تحت تأثی
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همان طــور کــه در بخش هــای قبــل گفتــه 
ــن  ــگاه و همچنی ــت جای ــل اهمی ــه دلی ــد، ب ش
نــوع  مجریــه،  قــوه  و  دولــت  کارکردهــای 
ــول دوران  ــم در ط ــه مه ــن مجموع ــرد ای عملک
تصــدی چهارســاله کیفیــت و کمیــت زندگــی و 
معیشــت مــردم و همچنیــن سرنوشــت کشــور را 
ــد؛  ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــتقیم تح ــور مس به ط
ــوارد  ــرات در بیشــتر م ــن تأثی ــی ســایه ای و حت
ــر امــور باقــی  ــا ســال ها بعــد نیــز همچنــان ب ت
خواهدمانــد. رهبــر معظــم انقاب)مدظله العالــی( 
ایــن موضــوع مهــم را چنیــن مــورد تأکیــد قــرار 
ــن  ــه و در ای ــن فاصل ــه در ای ــد: »آنچــه ک داده ان
فرصــت مهــم اســت، این اســت کــه مــردم عاوه 
بــر همــت بــر حضــور، همــت بــر انتخــاب خــوب 
هــم داشــته باشــند. همان طــور کــه عــرض 
ــاب  ــک انتخ ــوب، ی ــاب خ ــک انتخ ــم، ی کردی
درســت، نه فقــط در طــول چهــار ســال، گاهــی 
ــور  ــرای کش ــش ب ــال تأثیرات ــا س ــول ده ه در ط
ــه ای، 1392/2/25(  ــام خامن ــی می ماند.«)ام باق
بدیــن منظــور و بــه دلیــل اهمیــت ایــن مبحــث، 
موضــوع پیامدهــای عــدم دقــت در انتخــاب 
ــد  ــه و در دو بع ــور جداگان ــور به ط رئیس-جمه
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ــد  ــرار خواه ــی ق ــی موردبررس ــی و خارج داخل
ــت: گرف

الف( بعد داخلی
1- بــروز یــا تشــدید مشــکات اقتصــادی و تأثیر 

منفــی مســتقیم بــر معیشــت مردم
2- بــروز و گســترش فســاد اقتصــادی و اداری در 

بدنــه مدیریتــی و اجرایــی کشــور
ــی و  ــیب های فرهنگ ــدید آس ــا تش ــروز ی 3- ب

ــی اجتماع
ایجــاد  و  اجتماعــی  ســرمایه  کاهــش   -4
ــازی  ــام و دوقطبی س ــردم و نظ ــان م ــکاف می ش
بــرای  زمینــه  کــردن  فراهــم  درنتیجــه،  و 

معانــدان و  دشــمنان  فعالیت هــای 
ــای  ــام در حوزه ه ــتاوردهای نظ ــد دس 5- تهدی

مختلــف
6- عــدم اســتفاده از ظرفیــت عظیــم تعامل میان 
ــوای ســه گانه در جهــت پیشــرفت و بالندگــی  ق

م نظا
و  ظرفیت هــا  اســتعدادها،  رفتــن  هــدر   -7
ــا در  ــتفاده از آن ه ــای اس ــور، به ج ــات کش امکان

ــور ــرفت کش ــتای پیش راس
ــی  ــاً سیاس ــف عمدت ــی مختل ــاد حواش 8- ایج

ــی ــاق سیاس ــف اخ ــام و تضعی ــرای نظ ب
ب( بعد خارجی

1- بــه حاشــیه رفتــن اهــداف متعالــی نظــام در 
ابعــاد منطقــه ای و جهانــی

2- تحت الشــعاع قــرار گرفتــن دســتاوردهای 
ــت ــور مقاوم ــته مح برجس
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3- عدم اســتفاده مناســب از ظرفیــت همکاری های 
منطقــه ای و جهانی

4- هــدر رفــت منابــع، انــرژی و زمــان در مســیر 
انتخاب هــای نادرســت در سیاســت خارجــی

ظرفیت هــای  از  درســت  اســتفاده  عــدم   -5
فرهنگــی، تاریخــی و تمدنــی جمهــوری اســامی 

ــه ــران در منطق ای
حــوزه  در  نظــام  هزینه هــای  افزایــش   -6
ــه  ــی ب ــات بین الملل ــی و تعام ــت خارج سیاس
دلیــل انتخــاب مســیرهای نادرســت و غیــر 
ــای  ــام و واقعیت ه ــای نظ ــا آرمان ه ــق ب منطب

بین الملــل نظــام 
عواملــی کــه موجــب می شــود رأی دهنــده 
ــته  ــا را نداش ــاب نامزده ــرای انتخ ــت الزم ب دق
ــرد:  ــتجو ک ــر جس ــوارد زی ــوان در م ــد می ت باش
ــت رأی و  ــناخت از اهمی ــی و ش ــدم آگاه 1- ع

ــج آن  نتای
2- نداشــتن شــناخت از اهمیــت و جایــگاه 

مجریــه قــوه  و  ریاســت جمهوری 
بــرای  نگذاشــتن  مایــه  و  بی حوصلگــی   -3

انتخابــات
علیــه  تبلیغــات دشــمن  از  تأثیرپذیــری   -4
ــی،  ــارهای سیاس ــدن از فش ــوب ش ــام و مرع نظ

اقتصــادی و ...
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چگونگی دستیابی به نامزد اصلح 
ریاست جمهوری

ــدای  ــه کاندی ــتیابی ب ــای دس ــوص راه ه در خص
ــی  ــا نگاه ــود دارد، ام ــادی وج ــکات زی ــح ن اصل
معظــم  مقــام  رهنمودهــای  برخــی  بــه 
ــه، بیــش از  ــن زمین ــی( در ای رهبری)مدظله العال

ــت: ــا اس ــوارد راهگش ــه م بقی
ــد  ــرد، بای ــر ک ــد فک ــوب بای ــاب خ ــرای انتخ »ب
معیارهــا را شــناخت... اجمــاالً معیــار اصلــی 
ــه  ــد ک ــر کار بیاین ــانی س ــه کس ــت ک ــن اس ای
همت شــان بــر حفــظ عــزت و حرکــت کشــور در 
ــا در  ــای انقــاب باشــد. آنچــه م جهــت هدف ه
ایــن ســال های طوالنــی از خیــرات و بــرکات بــه 
دســت آورده ایــم، بــه برکــت هدف هــای انقــاب 
بــوده اســت؛ هرجائــی کــه ما کــم آوردیــم، عقب 
ــت  ــه خاطــر غفل ــم، ب ــم، شکســت خوردی ماندی
از هدف هــای انقــاب اســامی و هدف هــای 
اســامی بــوده اســت. کســانی ســر کار بیایند که 
مصــداق: »اّن الّذیــن قالــوا ربّنــا اهلّل ثّم اســتقاموا« 
باشــند؛ اهــل اســتقامت، اهل ایســتادگی باشــند؛ 
زرهــی پوالدیــن از یــاد خــدا و از تــوکل بــه خــدا 
بــر تــن خودشــان بپوشــند و وارد میــدان شــوند. 
ــه  ــد شــعارهایی ک ــد، ببین ــگاه کنی شــعارها را ن
تعییــن می کننــد، چــه جــور شــعارهایی اســت؟ 
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ــد -  ــتباه می کنن ــه اش ــا - البت ــی بعضی ه گاه
بــرای جلــب آراء، شــعارهایی می دهنــد کــه ایــن 
شــعارها از حــدود قــدرت و اختیاراتشــان بیــرون 
اســت؛ این هــا را مــردم هوشــمند مــا می تواننــد 
بشناســند، مراقبــت کننــد، دقــت کننــد. آنچــه 
کــه بــرای مــردم الزم اســت، آنچــه کــه فوریــت 
بیشــتری دارد، آنچــه کــه بــا واقعیــات و امکانــات 
ــش  ــه افزای ــه ب ــازگار اســت، آنچــه ک کشــور س
ــا را در  ــد، آن ه ــت می انجام ــی مل ــدرت درون ق
شعارهایشــان بگنجاننــد؛ ایــن یکــی از معیارهــا 

ــه ای، 1392/2/25( اســت.«)امام خامن
ایشــان حتــی انتخــاب نامــزد اصلــح را همچــون 
اصــل شــرکت در انتخابــات یــک تکلیــف الهــی 
می کننــد:  تعریــف  ویــژه  اهمیتــی  دارای  و 
ــف  ــک تکلی ــات ی ــل انتخاب ــه اص ــان ک »همچن
الهــی اســت، انتخــاب اصلــح هــم یــک تکلیــف 

ــه ای، 1376/2/31( ــت.«)امام خامن ــی اس اله
در خصــوص شــیوه کشــف و انتخــاب فــرد اصلــح 
نیــز مقــام معظــم رهبری)مدظله العالــی( در 
مقاطــع مختلــف نکته هــا و شــیوه هایی را بیــان 
ــد  ــا می توان ــن نکته ه ــه ای ــه ب ــد. توج نموده ان
مــا را در چگونگــی کشــف فــرد اصلــح راهنمایــی 

نمایــد. 
»ایــن را مــن قبــًا هــم گفتــم، حــاال هــم تکــرار 
می کنــم، بگردیــد؛ از خــدا هــم کمــک بخواهیــد، 
ــت کمــک  ــن و باصداق ــع و امی ــای مطل از آدم ه

ــه ای، 1386/12/22(  ــام خامن بخواهید.« )ام
رهبــر معظــم انقاب)مدظله العالــی( در بــاب 
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تأکیــد بــر لــزوم ادای تکلیــف و نــه نتیجــه 
ــاب  ــد: »نکتــه بعــدی در ب گرایــی نیــز فرموده ان
انتخابــات ایــن اســت کــه مــردم بایــد بــه فکــر 
ــی  ــر کوچک ــون ام ــند؛ چ ــح باش ــناخت اصل ش
نیســت. مســئله انتخابــات، مســئله ســپردن 
ــه  ــور ب ــات کش ــده امکان ــش عم ــت بخ سرنوش
ــت  ــت. سرنوش ــه اس ــک مجموع ــر و ی ــک نف ی
ــط  ــی، رواب ــائل فرهنگ ــادی، مس ــائل اقتص مس
ــدود  ــا ح ــر ت ــون دیگ ــائل گوناگ ــی و مس خارج
زیــادی بــه ایــن قضیــه وابســته اســت... شــورای 
نگهبــان طبــق وظیفــه قانونــی خــود، کســانی را 
کــه ازلحــاظ معیارهــای قانونــی صاحیت دارنــد، 
ــما  ــن و ش ــپس م ــرد. س ــد ک ــخص خواه مش
ــم  ــگاه کنی ــه ن ــن مجموع ــن ای ــتی در بی بایس
ــم.  ــاب کنی ــت، انتخ ــح اس ــه اصل ــی را ک و کس
ــت.«)امام  ــی اس ــیار مهم ــه بس ــم وظیف ــن ه ای

)1380/2/11 خامنــه ای، 
ــده،  ــتوار در آین ــای اس ــتن گام ه ــرای برداش »ب
بایــد گذشــته را درســت شــناخت و از تجربه هــا 
درس گرفــت؛ اگــر از ایــن راهبــرد غفلــت شــود، 
ــت و  ــد نشس ــت خواهن ــای حقیق ــا به ج دروغ ه
آینــده مــورد تهدیدهــای ناشــناخته قــرار خواهد 

گرفت.«)بیانیــه گام دوم انقــاب(
خاصــه کام معظم لــه در خصــوص راه هــای 
شــناخت کاندیــدای اصلــح از میــان افــراد حاضــر 
درصحنــه، تحقیــق و کســب اطاعــات در مــورد 
میــزان تعهــد افــراد بــه مکتــب اســام، انقــاب و 
رهبــری، نظــام و مــردم، میــزان تجربــه، تخصص 
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و کارآمــدی، میــزان توانمنــدی، گرایش هــای 
سیاســی و ســایر مــوارد مطرح شــده و درنهایــت 
تــوکل بــه خداونــد متعــال بــرای انتخاب درســت 

اســت. 
ــدای  ــناخت کاندی ــای ش ــه راه ه ــور خاص به ط

ــتند:  ــر هس ــرار زی ــح به ق اصل
1- مطالعــه و بررســی مواضــع احــزاب و جریانات 
سیاســی و کاندیداهــا: اگــر بــرای رأی دهنــدگان 
مقــدور باشــد بایــد به صــورت شــخصی بــه دنبال 
ــرد  ــع و عملک ــوابق، مواض ــی س ــه و بررس مطالع
احــزاب و جریانــات سیاســی و نامزدهــا برآینــد. 
ــن  ــدگان ای ــب رأی دهن ــرای غال ــه ب ــا ازآنجاک ام
ــتفاده از  ــت، اس ــم نیس ــکان فراه ــت و ام فرص
جلســات بصیرتــی و مطالعه نشــریات آگاه ســازی 
منطقــی  شــیوه ای  و  میان بــر  راه  سیاســی 

محســوب می شــود.
ــه  ــاد ب ــد و اعتم ــراد معتم ــه اف ــه ب 2- مراجع
مشــاوره آنــان: هرچنــد مــردم شــریف ایــران بــه 
برکــت انقــاب اســامی از رشــد سیاســی باالیــی 
برخوردارنــد، امــا مشــاوره بــا افــراد آگاه و متدین 
ــش  ــات و افزای ــته گزینی در انتخاب ــرای شایس ب
ضریــب آگاهــی نســبت بــه گروه هــای سیاســی و 
نامزدهــای انتخاباتــی، یــک ضــرورت الزم و گاهی              
اجتناب ناپذیــر به حســاب می آیــد. در ایــن راســتا 
حضــرت امــام خمینــی)ره( می فرمایــد: »جامعــه 
اســامی ایــران کــه بــه ایــن بیعــت و ایــن پیمان 
بــزرگ وفــادار مانده انــد، مســلم قــدرت انتخــاب 
ــا از  ــورت در کاره ــه مش ــد، البت ــح را دارن اصل
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دســتورات اســامی اســت و مــردم بــا متعهدین و 
معتمدین خویــش مشــورت می نمایند.«)صحیفه 
ــن  ــه بی ــن معظم ل ــور، ج20، ص194( همچنی ن
اعتمــاد بــرای مشــورت و آزادی انتخــاب منافاتی 
قائــل نبــوده و تصریــح دارنــد: »مــردم بــا علمــا و 
اشــخاص مــورد اعتمادشــان مشــورت کننــد، بعد 
بــه هــر کــس کــه خواســتند رأی دهند.«)همان، 
ج18، ص179( در ایــن راســتا، خلــف صالــح 
ایشــان مقــام معظــم رهبری)مدظله العالــی( نیــز 
توصیــه مشــابه داشــته و بــه مــردم شــریف ایران 
ــند  ــد و بشناس ــد بگردن ــردم بای ــد: »م فرموده ان
ــه  ــه توصی ــرای شــناختن ب ــرار اســت ب و اگــر ق
ــنیدن  ــرای ش ــان را ب ــد، آن ــوش کنن ــانی گ کس
توصیه شــان انتخــاب کننــد کــه بــه آن هــا 
واقعــاً اطمینــان داشــته باشــند و بــا دلی آســوده 
و خالــی از شــک بتواننــد بــه معرفــی آنــان 
عمــل کنند.«)امــام خامنــه ای، 1362/11/15( 
همچنیــن معظم لــه در مــوردی دیگــر بــه مــردم 
ــد و  ــگاه کنن ــم ن ــردم ه ــد: »م ــه می کنن توصی
اصلــح را انتخــاب کننــد... شــما تــاش خــود را 
بکنیــد؛ مشــورت خــود را بکنیــد؛ از کســانی کــه 
ــی  ــما را راهنمای ــد ش ــد می توانن ــر می کنی فک
ــه هــر نتیجــه ای  ــی بخواهیــد؛ ب کننــد، راهنمای
کــه رســیدید، عمــل کنیــد و رأی بدهیــد؛ اجــر 
شــما را خــدای متعــال خواهــد داد. مــا مأموریــم 
ــف  ــه آنچــه تکلی ــم و ب ــه آنچــه می فهمی ــه ب ک
الهــی تشــخیص می دهیــم، عمــل کنیــم؛ مطابق 
بــا واقــع شــد یــا نشــد، اجــر مــا محفــوظ اســت. 
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اجــر کســی کــه عامــل بــه تکلیــف اســت، پیــش 
خــدای متعــال محفــوظ اســت.«)امام خامنــه ای، 

)1384/3/3
ــراد و  ــن از اف ــورت گرفت ــت در مش ــی اس  بدیه
معتمدیــن بایــد بــه تدیــن، شــناخت و آگاهــی و 
ــه احــزاب و گروه هــای  عــدم وابســتگی آن هــا ب
سیاســی اطمینــان داشــت. همان گونــه کــه امــام 
علــی)ع( فرموده انــد: »َمــن شــاَوَر َذِوی ااَللبــاب، 
واب«)هــر کــس بــا صاحبــان  ُدلَّ َعلَــی الصَّ
ــه راه راســت هدایــت  اندیشــه مشــورت کنــد، ب
امــام  و  ص422(  ج77،  می شــود.()بحاراالنوار، 
صــادق)ع( نیــز می فرماینــد: »شــاِور فــی اَمــِرَک 
ــود  ــور خ ــل«)در ام َوَج ــوَن اهلل َعزَّ ــَن یَخَش الَّذی
ــورت  ــند مش ــدا می ترس ــه از خ ــانی ک ــا کس ب
کن.()الخصــال، ج1، ص169( بــر همیــن اســاس 
وصیت نامــه  در  خمینــی)ره(  امــام  حضــرت 
سیاســی الهــی خــود بــرای پیش گیــری از تکــرار 
واقعــه تلــخ مشــروطه، مشــورت بــا روحانیــون و 
ــه  ــرده و دانشــگاهی مشــهور ب ــه تحصیل ک طبق
ــه  ــامی را ب ــوری اس ــه جمه ــد ب ــوا و متعه تق

ــد. ــه کرده ان ــردم توصی م
ــدم  ــات کاذب و ع ــل تبلیغ ــت در مقاب 3- مراقب
تأثیرپذیــری از آن هــا: دشــمنان انقــاب و نظــام 
اســامی کــه در چهــل ودو ســال گذشــته همواره 
ــاب و شکســت نظــام را آرزو داشــته  ــان انق پای
و القــاء کرده انــد، بــرای پیش بــرد دشــمنی 
خــود از ابــزار تبلیغــی، رســانه ای و جنــگ روانــی 
اســتفاده فراوانــی نمــوده و دســت بــه تخطئــه و 
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فریــب در شــرایط و موقعیت هــای سرنوشت ســاز 
موقعیت هــای  از  یکــی  انتخابــات  زده انــد. 
سرنوشت ســازی اســت کــه دشــمن نیــز تبلیغات 
کاذب، اقدامــات رســانه ای و جنــگ روانــی خــود 
را بــر آن متمرکــز و تشــدید می کنــد. در چنیــن 
ــات  ــه جریان ــک ب ــرای کم ــمن ب ــرایطی دش ش
و  واداده  و  نفــوذی  غرب گــرا،  چهره هــای  و 
انقابــی،  چهره   هــای  و  جریانــات  تخریــب 
جهــادی و کارآمــد، از ابــزار رســانه ای و تبلیغــی 
خــود ســود می جویــد کــه خنثی   ســازی آن نیــاز 
بــه شــناخت و تجربــه دارد. در ایــن راســتا مقــام 
می فرماینــد:  رهبری)مدظله العالــی(  معظــم 
»در طــول ایــن چهــل ســال – و اکنــون ماننــد 
همیشــه – سیاســت تبلیغــی و رســانه ای دشــمن 
مأیوس ســازی  آن،  برنامه هــای  فعال تریــن  و 
مــردم و حتــی مســئوالن و مدیــران مــا از آینــده 
ــه،  ــای مغرضان ــای دروغ، تحلیل ه ــت. خبره اس
ــردن  ــان ک ــا، پنه ــان دادن واقعیت ه ــه نش وارون
ــوب  ــردن عی ــزرگ ک ــش، ب ــای امیدبخ جلوه   ه
انــکار  یــا  دادن  نشــان  کوچــک  و  کوچــک 
همیشــگی  برنامه هــای  بــزرگ،  محســنات 
ــی  ــری و اینترنت ــی و تصوی ــانه صوت ــزاران رس ه
دشــمنان ملــت ایــران اســت؛ و البتــه دنباله هــای 
آنــان در داخــل کشــور نیــز قابل مشــاهده اند 
کــه بــا اســتفاده از آزادی هــا در خدمــت دشــمن 

حرکــت می کنند.«)بیانیــه گام دوم انقــاب(
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بخش سیزدهم
 انتظار از خانواده بزرگ ن.م. 

در انتخابات سیزدهمین
 دوره ریاست جمهوری

 انتظار از خانواده بزرگ ن.م. در 
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری

ــاب  ــا انتس ــلح ب ــای مس ــزرگ نیروه ــواده ب خان
ــی( از  ــی معظــم کل قوا)مدظله العال ــه فرمانده ب
ــط  ــن و ضواب ــت قوانی ــه رعای ــو موظــف ب یک س
مرتبــط بــا فعالیت هــای سیاســی بــوده و از 
ســوی دیگــر به عنــوان شــهروندان نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی، دارای حــق اســتفاده از رأی 
ــار  ــع انتظ ــند. درواق ــات می   باش ــود در انتخاب خ
کلــی از نیروهــای مســلح ایــن اســت کــه نســبت 
ــی  ــی فرمانده ــای انتخابات ــق راهبرده ــه تحق ب
ــی مشــارکت  ــی( یعن معظــم کل قوا)مدظله العال
ــه، و  ــمندانه و آگاهان ــاب هوش ــری، انتخ حداکث
افزایــش کارایــی و کارآمــدی نظــام کمــک کــرده 
و از ســویی ضوابــط و چارچوب هــای قانونــی 
ــات  ــای مســلح را مراع ــرای نیروه تعیین شــده ب

ــد از: ــط عبارت ان ــن ضواب ــد. ای نماین
ــای  ــته بندی ها و جناح ه ــه دس ــدم ورود ب 1- ع

سی سیا
2- عــدم اســتفاده از موقعیــت، امکانــات و امــوال 
ــه  ــا علی ــه ی ــغ ل ــرای تبلی ــار ب ــی در اختی دولت

ــی نامزدهــای انتخابات
ــه  ــای مســلح وظیف ــن بخشــی از نیروه همچنی
تأمیــن امنیــت انتخابــات و حفــظ ثبــات و 
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آرامــش و امنیــت عمومــی کشــور را بــرای 
ــام  ــه انج ــد ک ــر عهده دارن ــات ب ــزاری انتخاب برگ
ــی  ــد قانون ــط و قواع ــت ضواب ــتلزم رعای آن مس

ــت. ــی اس ــخص و اباغ مش
ــرای  ــده ب ــن مشخص ش ــط و قوانی ــت ضواب رعای
فعالیت هــای سیاســی نیروهــای مســلح کــه 
ــی  ــت، مغایرت ــی اس ــاع و قطع ــری الزم، مط ام
ــا مشــارکت آگاهانــه و مؤثــر نیروهــای مســلح  ب
ــداف  ــالت و اه ــا رس ــو ب ــاً همس ــته و اتفاق نداش
ــاء  ــظ و ارتق ــه در رأس آن حف ــت ک ــی اس کان
ــرایطی  ــرار دارد. در ش ــی ق ــت مل ــدار و امنی اقت
کــه دشــمنان بــا به کارگیــری تهدیــد ترکیبــی و 
ــوذ  ــا نف ــازی و ی ــال بی ثبات س ــه دنب ــده ب پیچی
دســتگاه های  و  مجموعه هــا  فشل ســازی  و 
بــا  انتخابــات  می باشــند،  نظــام  راهبــردی 
کارکردهــای زیــر می توانــد در خنثی ســازی 
راهبــرد دشــمن و تقویــت امنیــت کشــور ایفــای 

ــد: ــش کن نق
1- اثبــات برخــورداری نظــام از پشــتوانه مردمــی 
ــری  ــارکت حداکث ــا مش ــت ب ــتن مقبولی و داش

ــات ــردم در انتخاب م
ــه  ــاع هم ــام از اجم ــورداری نظ ــات برخ 2- اثب
جناح هــا و عایــق سیاســی بــر قابل اعتمــاد 
بــودن نظــام و امــکان رقابــت سیاســی درون آن

ــردش  ــکان گ ــه ام ــدگان ب ــاد رأی دهن 3- اعتم
ــام ــط نظ ــا توس ــت رأی آن ه ــدرت و پاسداش ق

4- امــکان افزایــش کارآمــدی بــا گــردش قــدرت 
و تغییــر افــراد از طریــق رأی در راســتای حضــور 
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افــراد شایســته و توانمنــد در قــدرت
ــزرگ  ــواده ب ــوق، از خان ــوارد ف ــه م ــه ب ــا توج ب

ــی رود: ــار م ــلح انتظ ــای مس نیروه
ــرکت  ــات ش ــا در انتخاب ــان نه تنه ــی آن 1- تمام
داشــته باشــند، بلکــه بســتگان و اطرافیــان را نیز 

تشــویق و ترغیــب بــه شــرکت نماینــد.
2- بــا شــناخت شــرایط و اوضــاع داخلــی، 
منطقــه ای و بین المللــی و نیازهــا و مســائل 
اساســی کشــور، معیارهــا و     شــاخص های 
رئیس جمهــور و دولــت در تــراز انقــاب را دقیــق 

ــند. ــق بشناس و عمی
ــوده  ــه ب ــال و آگاهان ــًا فع ــان کام 3- حضــور آن
و فــرد موردنظــر خــود را بــا شــناخت و آگاهــی 
ــوان آگاهی بخشــی و بصیرت افزایــی  انتخــاب و ت

ــه ســایرین را داشــته باشــند.  ب
4- در نــگاه بــه انتخابــات از منافــع مــادی صــرف 
ــی و  ــع مل ــام و مناف ــح نظ ــرده، مصال ــور ک عب

ــد. ــرار دهن افزایــش کارآمــدی را مدنظــر ق
احساســی  رفتــار  و  گرایــش  هرگونــه  از   -5
ــی  ــع مل ــام و مناف ــح نظ ــه مصال ــودداری و ب خ

ــد. ــه نماین توج
6- در فضــای مســموم رســانه ای و تبلیغــی علیــه 
ــرت حاضــر شــده  ــا هوشــمندی و بصی نظــام، ب
ــرای افزایــش ســواد رســانه ای، در  ــا تــاش ب و ب
خصــوص ابزارهــا، ترفندهــا و اقدامات دشــمنان و 
معانــدان بــرای ســایر وابســتگان نیــز روشــنگری 

. یند نما
اخیــر،  ســالیان  در  متأســفانه  ازآنجاکــه   -7



114

انتخابات ریاست جمهوری 1400

ــرایط  ــتفاده از ش ــال سوءاس ــه دنب ــمنان ب دش
ــود  ــیطنت آمیز خ ــداف ش ــرای اه ــی ب انتخابات
ــه  ــد ب ــلح بای ــای مس ــه نیروه ــتند، مجموع هس

ــد.  ــک نماین ــش کم ــای آرام ــظ فض حف
ــر  ــل از ه ــوق قب ــارات ف ــدن انتظ ــرآورده ش ب
ــت  ــذ اس ــرت ناف ــی و بصی ــرو آگاه ــز درگ چی
کــه از طریــق آن ضمــن شــناخت جریانــات 
ــاخص ها و  ــی، ش ــای انتخابات ــی و نامزده سیاس
ــا و  ــت از ارزش ه ــه صیان ــوف ب ــای معط معیاره
ــا  ــال، نیازه ــان ح ــی و در هم ــای انقاب آرمان ه
و مســائل اساســی مــردم و کشــور معلــوم 
شــود تــا امــکان انتخــاب و تعییــن رأی دقیــق، 
ــتحکام،  ــدی، اس ــرای کارآم ــر ب ــه و مؤث آگاهان
ــک  ــردد. ی ــم گ ــور فراه ــت کش ــدار و امنی اقت
ــه  ــدی توجــه ب ــن فراین ــل اساســی در چنی عام
آثــار شــرکت در انتخابــات و رأی آگاهانــه اســت 
کــه موجــب انگیــزه حضــور و دقــت در رأی 
می شــود. حضــرت امــام خمینــی)ره( بــرای 
جلوگیــری از انفعــال نیروهــای مؤمــن و انقابــی 
ــات،  ــان در انتخاب ــزه و اهتمــام آن ــت انگی و تقوی
ــزاری دشــمنان  ــگاه اب ــه ن ــل از آن ک ســال ها قب
ــوم شــود به صراحــت  ــات معل ــه انتخاب انقــاب ب
هشــدار دادنــد کــه: »اگــر مؤمنیــن کنــار برونــد، 
آن هایــی کــه متعهــد بــه اســام هســتند کنــار 
ــل  ــد، مث ــه کنن ــد و قبض ــا بیاین ــد و این ه برون
ــخاصی  ــار اش ــد کن ــه رفتن ــروطه ک ــدر مش ص
کــه متعهــد بودنــد و قبضــه کردنــد مشــروطه را 
آن هایــی کــه متعهد بــه اســام نبودند، اســام را 
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بــه آنجا کشــاندند کــه همــه دیدید. اگــر در صدر 
مشــروطه علمــا آمــده بودنــد در میــدان، مؤمنین 
آمــده بودنــد، روشــنفکرهای متعهــد آمــده بودند 
ــه  ــد و قبض ــده بودن ــد آم ــلمان های متعه و مس
کــرده بودنــد مجلــس را و نگذاشــته بودنــد کــه 
دیگــران بیاینــد مجلــس را بگیرنــد، مــا بــه ایــن 
روزگار نمی رســیدیم، مــا مملکتمــان خــراب 

نمی شــد.«)صحیفه نــور، ج12، ص7( 
ــه  ــگاه ب ــا ن ــزرگ نیروهــای مســلح، ب ــواده ب خان
ــات و  ــد شــرکت پرشــور در انتخاب ــش و پیام نق
انتخــاب اصلــح در سرنوشــت کشــور، نه تنهــا بــا 
ــای رأی  ــای صندوق ه ــی پ ــاط و آگاه شورونش
ــری  ــای فک ــا زیربن ــد ب ــه در پیون ــد، بلک می آین
دینــی خــود و ســنت الهــی کــه »اّن اهلل الیغّیــر 
ــن  ــهم«، ای ــا بانفس ــروا م ــی یغّی ــوٍم حّت ــا بق م
حضــور را جهــاد و ایفــای نقش در جهــت تقویت 
نظــام می داننــد. ازایــن رو، ایــن مشــارکت همــراه 
بــا آگاهــی و تــاش بــرای انتخــاب اصلــح همــراه 
بــا شورونشــاط خواهــد بــود، چــرا کــه ایــن اقدام 
در اتصــال بــه عقیــده دینــی بــه نصــرت الهــی، 
هرگونــه کســالت و خســتگی را می تارانــد و 
هم راســتا بــا ایــن پیــام الهــی کــه »اِن تنصــرواهلل 
ــده  ــه آین ــم«، او را ب ــت اقدامک ــم و یثّب ینصرک

ــدوار می ســازد.  ــز امی اقدامــش نی


