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 صفحه 3 در باب انتخابات سوال  22پاسخ به  

 مقدمه: 

می   1400خرداد    28  انتخابات مختلف  دالیل  به  مهمرا  از  یکی  سرنوشتتوان  و  زترین ساترین 

تا ابتدا  از  اسالمی  جمهوری  ریاست  انتخابات  انتخابات  کرد.  ارزیابی  شرایط  1400کنون    ی در 

شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار بیش از افول قدرت    هایاز یک سو نشانه  ،شود کهبرگزار می 

 های خارجیعزیزمان به دلیل مشکالت ناشی از تحریمردم  دیگر مو از سوی  ،  پیش آشکار شده

 هستند. مندهای داخلی به شدت از وضع موجود ناراضی و گله مدیریت ءو سو

با م ،  شواردو    در این شرایط سخت انتخابات پرشور  انتخاب اصلحیک  از    شارکت حداکثری و 

م راه عالج دردهای  تنها  مردم،  پاسداراسوی  است.  پیچیده کشور  بسیجیان، زمن و مشکالت  ن، 

ی،  توانند در پرتو بصیرت انقالبهای محترم آنان، میشهادت و خانواده  پیشکسوتان عرصه جهاد و

، دیگران)اقوام لحب فرد اصو انتخا های رایضمن حضور پر شور و از سرآگاهی در پای صندوق

به حق، ترغیب نمایند. نیازی به توضیح   تواصیتخابات از باب  و دوستان( را هم به شرکت در ان

شنیست   و  رایطدر  دشمنان  که  طرجریان  ی  از  به  ضدانقالب،  زدن  ضربه  دنبال  به  انتخابات  یق 

می انقالب   کشورمان  و  حکم  اسالمی  به  باید  ما  این باشند،  وسط  در  مجاهدت   وظیفه  با    میدان 

 ا خنثی کنیم.های دشمنان رروزی، نقشهانهشب 

عنوان    متن حاضر ان»ببا  در  پرتکرار  22به    «1400تخابات  صیرت  و  مهم  درباره    سوال  در جامعه 

پاسخ   معدهدمیانتخابات  از سوی همکاران در  متن که  این  تهیه شدهاونت سی .  امید اسی سپاه   ، 

شما  است بزرگوار    برای  مقدس  خوو  برادر  این جهاد  انجام  در  گرامی  کن اهر  فید  م  و  ندهیاری 

 باشد.

 سپاه  نمایندگي ولي فقيه در ياسيس معاون

 يجوان  دالل یدکتر 
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اول  انتخابات  :سوال  جور  ام  تواندي م  يچه  و  خوب  را  مردم  حل    دیحال  به 

  د؟ينما اديز ها مشکالت امروز جامعه را در دل 

را خ  تواندیم  یانتخابات امحال مردم  را    دی وب و  و    زیادبه حل مشکالت  کند که هدف 

سوال   نیاگر از مردم ا   رانیوضع موجود« باشد. امروز در جامعه ا  ریی غ»ت  آن  یاصل  کردیرو

  ی تیر یو مد  یی آن در مسائل اجرامشابه    ا ی  استمرار وضع موجودموافق    ا یشود که آ   دهی پرس

  ی وجه راض  چیه ه واهند گفت ب به اتفاق خ  بیقر  ت ینه؟ اکثر  ای   د یهست  گر ید  ال س   4  یبرا

با حضور در    د یو با  ستی ن   یکاف   یینظر به تنها   ن ی. اما ا ستندین   شرایط   ن یبه امتداد و تداوم ا 

اجراییسبک    ریی»تغ  یرا  یهاصندوق  یپا کس  «مدیریت  امروز  کرد.  انتخاب   یرا 

تا  که عمدمختلف را    یهاحوزهو درشت مردم در    زیانبوه و انباشت مشکالت ر  تواندینم

سو ناش از  مدیریتمدیریتءی  ضعف  و  میها  را  ها  نما باشد  همدیانکار  انباشت    نی . 

انگ  و  مطالبه  مهم    جادیارا    تیوضع   رییتغ  یبرا  یمل  زهیمشکالت  نکته  حال  است.  کرده 

بهتر  نیا  یبعد ثمربخش  ن یاست که  برا  نیترو  آ  رییتغ  جادیا  ی راه  با    ا یکدام است؟  قهر 

مرزها    رون یشده از ب   دهی چیپ  یهارفتن به سمت نسخه  ا یآ  است؟  ریی راه تغ  یرا  یهاصندوق

نظ  یبرا خ  ،یمدن   ینافرمان   ر یکشور  ا  یابان یاعتراضات کف  ب   جاد یو  و  زدن  اغتشاش  رهم 

به    رییراه مناسب و موثر تغ  رساند؟یم   ریی است که ما را به تغ  ی راه،  و آرامش جامعه  تیامن

 کدام است؟ یدرست

اصل  اگر رفتا  یگفتمان  بر  سحاکم  مقوله    ی اسی ر  جامعه  و  گرفت،    « ر ییتغ»مردم  قرار 

ن اذهابه    زین   یرا  یهاانتخابات و صندوق  یعنی  رییتغ  یراه برا  نیزتریآمبالفاصله مسالمت
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به    د یو ام  یدر بستر انتخابات کمتر است و هم اثربخش  ریی تغ  نه ی هم هز  رایز  شود؛ی متبادر م

خود نشان   سال 42در مدت که  یاسالم یدر نظام جمهور یرا یهاوقصند قیاز طر رییتغ

است. البته در    شتریب   داند،یم  کنندهنییو تع  یمردم را امانتدارانه بازخوان   یداده است هر را

است  یو افراد اناتیجر یورزو آن، طمع  میمواجه هست  یو مخاطرات هاب یمقوله با آس نیا

به مردم عر  ر،یی غبه ت  یاز بستر را  خواهند یکه م براندی ضه و غالب نماخودشان را    ی . لذا 

ندارند و حاضرند    یو ابزار توجه  لهیوس  یو درست  ری هدف اساسا هم به تطه  نیبه ا   دنیرس

بن   ت،یشخص  بیرتخ  ، یهراسبیبا رق  مورد توجه    ینظام اسالم  کیدئولوژی ا  یهاان یترور 

دروغ اغوا  یپردازمردم،  رایو    یپاشپول  ،یارسانه   یو  ام  بیفر  ،خرید   یدوارسازیو 

راه  نیدروغ ده  یبه  و  داده  پس  را  خودش  آزمون  دکه  نادرست  و  درست  راه   گریها 

  ر یبود که ممکن است از مس  یکاله  مراقب  د ی . باندی نما  ر ییتغ  جادیا   یمردم برا  یرا  یزن ره

با   جاد یا  ر ییتغ باز  د یشود. آنچه مهم است مردم  ق   ریی صحنه تغ  ی اصل  گریبه عنوان    درت به 

باور داشته   یساز رامجلسدولت ساز و شوراساز و   به ثمن بخس و    خود  باشند و آن را 

 . اندازندین  یرگذاریمفت از تاث متیق 

تن  رهبری  معظم  راه مقام  مهمترین  یا  راه  و  ها  دانسته  انتخابات  در  را  حل مشکالت کشور 

بات و حضور عمومی  تخان »عالج دردهای مزمن کشور، در پرتو پرشور بودن افرمایند:  می

بعد و  ا  مردم  انتخانتخاب  رصلح،  انتخابات  در  مناسب  شخصیت  جمهوری اب  یاست 

 است.«
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وا  اي آ  : دوم سوال   انتخابات  در  شرع شركت  شهروند  اياست    يجب  اگر   ؟ی حق 

 ست؟ یاست، الزامات آن چ  فیشركت در انتخابات تکل

آ  از روا  اتیمنظر  و  رهبر  یاسالم  اتیقرآن  و  راحل  امام  گفتمان  انقالب    یو  معظم 

  ی و اجتماع  یاست که سرنوشت فرد  ی( انسان موجودی )مدظله العالیامنه م خااما  یاسالم

م رقم  را  آزندی خود  در  مس  11  هی.  به  وره  رعد  م  ک یبارکه  ماصل  اشاره  که    کندی هم 

اجتماع فرد  ی خداوند سرنوشت  عنوان    ها سانان   یو  به  آنان    از یامت  کیرا  بر عهده  و حق 

اهلل ال است:»اِنّ  بق  ر ی غّیُگذاشته  ِباٌَنفسهُم؛    روا یغِّیُ  یوم حتّ ما  ه   ی عنیما    چیخداوند سرنوشت 

ملت تغ  یقوم و  آن   دهدینم  ر ییرا  را درمگر آن که  تغ  ان آنچه  دهند!«.    ریی خودشان است، 

تع  یعنیانتخابات،   در  ا  تسرنوش  نییمشارکت  از  لذا  و  در منظر،    نیجامعه  شركت 

 .استاست كه خداوند به انسان عطاء نموده   يانتخابات، حق

ا  حق«» به فرد  یازی امت  یعنیامور،    گونهن ی در    ی فیو در مقابل آن، تکل  شودیداده م  یکه 

ف  آن  مبرعهده  قرار  هم  ردیگی رد  و  است  انسان  حق  هم  انتخابات  در  شرکت  واقع،  در   .

تکل  فیتکل آن  انجام  با  که  م  ف،یاست  محقق  تکلشودیآن حق  و  بر خالف    فی. حق 

تلق و  تعر  ناشیاندکج   یبرخ  یتالش  هم  مقابل  بنابراشوندینم  فی در  در    نی .  شرکت 

برا  یانتخابات واجب شرع قائل شده است.    یبرا  که خداوند  یحق  فاءیاست  یاست  انسان 

حق ا  فیتکل  قت،یدر  امت   نی در  و  حق  تحقق  راه  مهم،  دارد،    یازیمسئله  انسان  که  است 

بادیمارف یم  بارهنی )ره( در ای نی. امام خم یسرنوشت اجتماع  نیی تع  یعنی دست    ار یاخت  دی:» 

ت هر  دارد که مقدرا  مطلب را قبول  ن یا  یاست. هر عاقل  ی مسئله عقل  کی  ن یمردم باشد. ا 

)ره( در مورد  ینی (. امام خم494، ص4امام، ج  فهیدر دست خودش باشد«.) صح  د یبا  یکس
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  » امروز   :دیفرمای آن م  ی فیدر باره ُبعد تکل  یعن یبودن شرکت در انتخابات،    ی واجب شرع

 کياست، بلکه  يو مل  ياجتماع فهی وظ کينه فقط  ی جمهور استيانتخابات ر درشركت 

است كه   ياسالم  یاست كه شکست در آن شکست جمهور  يو اله  ياسالم  يشرع  فهیوظ

 « .واجبات و فرائض است  نيمردم از بزرگتر  عیحفظ آن بر جم

ن یالعال)مدظله یامعظم انقالب، امام خامنه   رهبر  ا  ز ی(  :» هم حق و هم  ندیفرمایم  هبارن ی در 

  را ی کنند؛ ز  نی ودشان معو سرنوشت کشورشان را به دست خ  ندیایمردم است که ب   فیتکل

با مردم  است.  مردم  به  متعلق  کشور  صح  ند یای ب   دیکه  انتخابات  با  آزادانه    حیو  و 

  ن یکه در قانون مع  یبی خودشان را با ترت  ان یکنند. مجر  ن یمقننه مع  هگذارشان را در قوقانون

  ن ی هم هست. ا  فیحق مردم است و متعلق به آنهاست. اما تکل  نی کنند. ا  نی شده است مع

ن  نم  د یبگو  یک یکه    ست یطور  ا   خواهم یمن  نظام    ن یاز  سرنوشت  نه  کنم،  استفاده  حقم 

همه شرکت کنند«. در   دی است، با  فین تکلیحق است، ا   ن یبه احقاق و استفاده از ا  یبسته 

»شركت در انتخابات هم حق است و :ندیفرمای ( می)مدظله العالیاامام خامنه  یگرید  انیب 

تکل سرنوش   ف یهم  كه  دارند  حق  مردم  است.  رقم مردم  خودشان  بدست  را  كشور  ت 

 ( 14/03/1384رهبر معظم انقالب،    انات ی.)ببزنند«

دارد؛ اوال،    ی الزامات  فیتکل  نی است و ا  یاساس، شرکت در انتخابات واجب شرع  ن یا  بر

  ی هر کسکه    میبدان   ا،ی. ثان میانتخاب خود باش  یپاسخگو  دیاما با  میاب آزاد هستما در انتخ

. درک و فهم  میهست   کیدر مواضع و اقدامات او شر  م یکردمناصب مهم انتخاب    یرا برا

مسئ   نیا و  دقت  انتخاب  یریپذت یولالزامات  نوع  در  را  مما  ارتقا  ا دهدی مان  با  نگاه،   ن ی. 

و    شودیگناه محسوب م  ،یهیو توج  انتخابات با هر بهانهاست که عدم شرکت در    یعیطب
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تکل از  را  انتخابات خود  در  عدم شرکت  با  مشو ح  فیفرد  تعق  در  سرنوشت    نیی ارکت 

 .شده است یراهبرد ییجامعه محروم کرده و مرتکب خطا

  ن یامام  یاز سو  ینکته اشاره شود از آنجا که حفظ نظام اسالم  نی الزم است به ا  ن یهمچن

اع  انقالب به جزء  انتخابات  در  شرکت  عدم  است،  شده  قلمداد  فرائض  و  واجبات  ظم 

ا  یهابهانه ضمن  و  نیمختلف،  ترک  الهکه  مشروع  ی اجب  است  ممکن  و    تیاست، 

  یبرا  یشود. حت  یو مستوجب عِقاب اخرو  ندازدی به مخاطره ب   زیرا ن   ینظام اسالم  تیمقبول

افراد از  تق   یآن دسته  آ  ی شرع  اتدیکه  از  ن ندارند،   یرا  یهاصندوق  یپا  امدنینجا که 

آنها را با    ی و رفاه اجتماع  تیشده و امن  رانیدشمنان قسم خورده ملت ا  یورزباعث طمع 

 . شودیم لمدادق  یمل تیو مسئول فه یاز انجام وظ یتخط کند،ی چالش و خطر مواجه م

 

 م؟ یشبه حق« با  يعامل به امر مهم »تواص می تواني چگونه در انتخابات م  : سوم سوال  

  ی به سعادت و خوشبخت  دنیاز عوامل مهم رس  یکیقرآن به عنوان    اتیبه حق در آ  یتواص 

در   انیبه حق نباشد، دچار خسران و ز یکه اگر انسان اهل تواص یصورت شده است، به یمعرف

م   ایدن آخرت  اشودی و  به  چن  نی.  عصر«  »سوره  در  خداوند  مهم  :» ندیفرمای م  دیتاک  نیامر 

ا1والعصر) ان  الذ2خسر)  یلف   نالنسا(  اال  و    نی(  بالحق  تواصوا  و  الصالحات  عملوا  و  آمنوا 

  گران یبه د  دیبلکه با  ست،ین  یکاف  یفرد   یخودساز  یعنی،  به حق  ی(«؛ تواص 3تواصوا بالصبر) 

  ت یهدا  یانسان برا  یعنیبه حق،    ی. تواصرندیحق قرار گ  ریدر مس  زیهم توجه شود تا آنها ن

  گران ید  ریاز مس  تی رفع موانع هدا  یو برا   گرانید  رتیصب  یراو ب  یرشد فکر  یبرا  گران،ید

  ، یاصورت شبکه ها مکلف هستند به انسان   یمان یدر جامعه ا  یعنیبه حق،    یتالش کند. تواص 
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حق سفارش   ریبشتابند و جامعه را به حق و حرکت در مس  گریهمد  یاریمنسجم و هدفمند به  

 .کنند

رهبر معظم انقالب .  باشدی به حق م  یتواص   یهانه از صح یکی  یاسالم   یدر جمهور  انتخابات

پا توص  ی را  یهاصندوق  یحضور در  ا  گرانيد  هیو  انجام  تکل  نيبه  و  را   ي اله  فیحق 

و پرتالش ظاهر    یاله   زهیعرصه با انگ  نیدر ا  دیهمگان با   .دانند يبه حق م  ي مصداق تواص

انتخابات    رایزشوند؛   در  شرکت  مخص   کیاصل  مردم  دعوت  و  است  افرادحق  که    یوصاً 

عدم شرکت در    را یز  شود؛ی به حق محسوب م   یتواص   قیهستند، از مصاد  دی دچار شک و ترد

زانتخابا آثار  فرهنگ  یبارانیت  نظر  امن  یاقتصاد  ،یاجتماع   ،یاز  و   یبرا  یت یو  دارد  جامعه 

چه   ،یتیری گفتار و چه با عملکرد مد  اچه ب  کنند،ی مردم را به عدم شرکت دعوت م   کهی کسان

 .کنندی به باطل م  یدر واقع تواص  م،ی رمستقیو چه غ میمستق

عا  یانقالب   یروهاین  ن،یبنابرا هدفمند،  صورت  الزبه  هوشمند،  و  به لمانه  را  مردم  است  م 

تشو انتخابات  در  ا  ندینما  قیشرکت  برکات  و  آثار  برا  نی و  را  مخصوصاً    یحضور  جامعه 

ترد  یکسان دچار  تب  دی که  ا  نییهستند،  از  نهضت   نیکنند.  هدا  یروشنگر  یهامنظر،    ت یو 

و از    بوده  واجب  یاست، عمل   یواجب شرع   کیانتخابات، چون مقدمه انجام    امیدر ا  یاس یس

باشودی به حق محسوب م  یتواص  قیمصاد  نیبارزتر آنها گفتگو    د ی.  با  مردم رفت،  به سراغ 

نمود، دل برطرف  پاسخ داد، شبهات را  آنها  به سواالت  نقشه  ها را محکم کردکرد،    یهاو 

در عرصه مهم انتخابات عامل  شودی است که انسان مطمئن م ن یچن نینمود. ا یدشمنان را خنث

 .باشد ی به حق م یواص به ت
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م  :چهارم سوال   ناراض  کي   تواني چگونه  وضع  يفرد  در    از  به حضور  را  موجود 

 كرد؟  بی ترغ ی صندوق رأ ی پا

ا  در ابتدا با  لیقب  نیمواجهه با  از    یعوامل  ایدر ذهن آنها چه عامل    ودش  یبررس   دیافراد  مانع 

افراد   معموال  است.  شده  انتخابات  در  مشارکت  و  سر    ایحضور  و    یاعتماديباز  دولت  به 

،  اندکه داشته   یو انتظارات   یاجتماع  يتينارضا  یاز رو  ای  کنندی مشارکت نم  یحکومت   ستمیس

و ضرورت   تی نسبت به اهم  ساسا،که ا  نیا  ای،  برآورده نشده است  نیشیپ  یهاخابات اما در انت

طب  ناآگاهانتخابات   با  یع یهستند.  که  ا  دیاست  از  سنخ  هر  تب  نیبا  رفتار  عمل  ین ییافراد    ی و 

از عملکرد ساختارها و کارگزاران الزم   یعموم   تیمتناسب داشت. البته در حوزه جلب رضا

بخش  وار  یهااست  اقدامات   دمختلف  و  شوند  راستا  ی عمل  و    یدر  مشکالت  جلب  حل 

 .مردم انجام دهند یمندت یرضا

اهم  تی که ناآگاه از وضع  یکسان   یبرا  اما  ا یود هستند  وج م  تی وضع  رییانتخابات در تغ  تی و 

اثربخش و  انتخابات  به  حت  ینسبت  و  س  تیکفا  یآن  نظام  و  سامانده  یاسیدولت  امور   یدر 

ر انتخابات  شرکت دبودن    یو شرع   یمل   فهیشود تا وظ  یسع  دیاند، باو شبهه شده   دیدچار ترد

ات و در انتخابات و ثالثاً تبع  یحضور حداکثر   یو کارکردها  ایمزا  اًی. ثانشود  نییآنها تب  یبرا

قرار گعدم   یهاخسارت  توجه  مورد  انتخابات  در  واقعردیمشارکت  هرگز    ت ی.  که  است  آن 

پرداختن به مصالح کالن کشور  تواندیموجود نم  یهایی ها و نارساضعف  از  و    سبب غفلت 

ا بر  شود.  عامه  د  نیمنافع  تبع  رستاساس،  و  مشکالت  جامعه  در  که  ود وج  ییهاض یاست 

ا اما  با  دینبا  هایی نارسا  نیدارد،  شود.  انتخابات  در  حضور  از  غفلت  موضوع    نیا  دیموجب 

تب  یبرا و    نییمردم  کارآمد  و  اصلح  فرد  انتخاب  و  انتخابات  در  شرکت  با  اتفاقاً  که  شود 



 
 صفحه 11 در باب انتخابات سوال  22پاسخ به  

مطالبه  نیهمچن با    یحل مشکالت  یعموم  یبا  مبارزه  ناکارآمد  ض،یتبعچون  از   یفساد،  و... 

ا   یبرا  ییهامبود که گا  دواریام  توانی م  داها،یکاند و ضعف   های )ناکارآمد  هاصهینق  نیرفع 

عدم  با  اما  شود،  برداشته  مطالبه عملکردها(  نرساندن  و  انتخابات  در  به گوش   یحضور  خود 

شرکت نکردن    .شود  رداشتهب  یتحقق مطالبات ما قدم  یکه برا  ودب  دواری ام  توانی مسئوالن نم

 تمرار وضع موجود ندارد.ای جز اس، نتیجه در انتخابات به صورت ناآگاهانه

کشور و نظام  یالملل نیب ژی پرست شیزادر اف تواندی که انتخابات م  یباتوجه به نقش ن،یبر ا عالوه

شرکت در انتخابات عدم   یهاخسارت کت و  مشار  یایمزا  دیداشته باشد، با  یاسالم  یجمهور

تب  لیقب  نیا  یبرا ا  نییافراد  از جمله  باعث    نکهیشود.  است  انتخابات ممکن  عدم شرکت در 

 ی مل   تیامن  یبرا  یتو در مرحله بعد بروز مخاطرا   یرانیضدا  یهام یتحر  یحلقه   دنتر ش تنگ

به   زیبا مردم تبر داریر ددارد که رهبر معظم انقالب د تی موضوع آن قدر اهم نیکشور شود. ا

گذشته؛    29مناسبت   سال  در  خنثبهمن  موجب  را  انتخابات  در  مردم   ی سازي»مشاركت 

 .کردند انیب كشور«  ي مل  ت یامن  نیضمدشمنان انقالب و ت  یهايطراح

نظام سلطه و   یبندامروز ما در جهان و اشاره درست به جبهه   تیوضع  حیصح  می ترس  نیهمچن

توان تمام  با  جبهه   استکبار  برابر  اسالم  یدر  م  یانقالب  مقاومت،  پرتو    تواندی و  در 

کاهش    ایعدم مشارکت و    امدیپ  که دشمن در  یبه مردم نسبت به توطئه بزرگ   بخشی آگاه

هم    یارويدو جبهه روباشد. امروز    نی مشارکت آفر  ده،ید  دارکت   رانیملت ا  یمشارکت برا

دارد؛   اسال  ،ی کیقرار  انقالب  دشمنان  متحد  س  ي مجبهه  و  سران  از  نظام    مداراناست یاعم 

از   یاه یامه سکه کارن  یو معاندان و معارضان نظام اسالم   المللنیب  سمیونیو صه  یسلطه جهان 

دارند تا  رانیملت ا هیعل یظالمانه و ضد انسان  یهامیو تحر انهیوحش یجنگ تا ترورها لیتحم

امپر آنان در  مزدور  ترور  یا رسانه   سمیالیعوامل خودفروخته و  صدا    ک یکه    یفرهنگ   سم یو 
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ا فرام  رانیملت  مشارکت  عدم  به  دخوانندی را  اسالم  ، یگری.  انقالب  به  وفاداران    ي جبهه 

امور کشور  ها در  زدهو غرب   هابرال یکه از عملکرد ل   ییهاب یها و آساست که با وجود زخم 

پ شه  کریبر  سردار  همچون  سل  دیدارند،  قاسم  د  یمان یحاج  راه    دالورمردان،  گریو  همچنان 

.  دانندی رزانه انقالب ماز رهبر ف  یرویو پ  یمدارت یانقالب را در وال شرفتیو پ  یعزت اسالم

هم انتخابات   شهی مردم  همه  بصدر  با  کرده   یزدنمثال   رت یها  ا  اند تالش    ی فایدر جبهه دشمن 

ا نکنند و  انشاهلل هم  نینقش  ط   ریمس  نیبار هم  از   یبا شکوه   یهاخواهند کرد و صحنه   یرا 

 .خواهند گذاشت شیرا به نما یانسجام و وحدت مل 

 

حداكثر:  پنجمسوال   مشاركت  رو  شودي نم  ايآ  ؟ی چرا  بر  گز  ی صرفا   نهيانتخاب 

نحو به  را  انتخابات  و  كرد  تمركز  فرد  ی اصلح  كه  نمود    ه ستيشا   ی برگزار 

 رد؟ یدولت را به دست گ تي ريمد

مردم   ،یاسالم   جمهوری م نظامی  است که در آن  به  ساالر  اصلی تشکیل حکومت  ردم رکن 

 .یابدمردم در صحنه اداره کشور هویت می  آیند. این نظام با حضورمی  حساب

انتخاباتی به عنوان فرصتی برای تقویت ارکان نظام مردم   نظام ساالر دینی نگاه  اسالمی به هر 

اس  آن  خواهان  و  شایسته کرده  به  انتخابات  که  واقع،ت  در  شود.  برگزار  حالت  با   ترین 

که   است  اسالمی  نظام  مطلوبِ  انتخابات  مردم برگزاری  قوت می حیات  دینی  . گیردساالری 

رکن   دو  شک  است؛    یبرا  اساسیبدون  الزم  اسالمی  انقالب  تراز  انتخابات    ، ی کیتحقق 

به قدرت   ،یگریرای، و د  یهاندوق مشارکت پرشور با حضور اکثریت ملت ایران در پای ص

اص و  شایسته  نامزد  دورسیدن  هر  تحقق  با  مطلوب  انتخابات  اینلح.  میی  معنا  نظام ها  یابد. 



 
 صفحه 13 در باب انتخابات سوال  22پاسخ به  

  ی کی  ایها محقق شود. در تقابل هم قرار دادن این دو  این   یکه هر دو  اسالمی باید کاری کند

قربانی د باید دوری کرد  یگریرا  از آن  فاحشی است که  قابل مالحظه  کردن خطای  نکته   .

حداکثری با دعوت و تشویق همه ملت حقق مشارکت  ته باشیم، تدیگر آن که باید توجه داش

اسالمی، مسئولین کشور   ظامکه در این میان ن  گیردبه حضور در پای صندوق رای صورت می 

 .و آگاهان جامعه باید برای تحقق آن تالش نمایند

 

 های فرد اصلح برای رياست جمهوری كدام است؟ ترين ويژگي مهم  :ششم سوال  

باید این امر تحت  س جمهور نیز وظیفه مردم است که  به عنوان رئی  برای انتخاب اصلح  تالش

موثر هادیان و راهنمایان جامعه محقق شود. رسانهنقش نخبگان و آگاهان جامعه آفرینی  ها، 

هستند که باید بتوانند کاری کنند تا مردم از میان صالحان مورد تایید شورای نگهبان به گزینه 

رای بدهند  اصلح  در  ن  ینوروز  اناتی.  انقالب  معظم  تاک  زیرهبر  کنار  و    دیدر  حضور  بر 

انتخاب آگاهانه گز به  مردم،  تاک  نهیمشارکت گسترده  ب  دیاصلح  است.   نه یگز  د،یدتری شده 

که واجد   یمانی سل  د یاست مانند شه  یرهبر معظم انقالب فرد  یم عالا  یهااصلح طبق شاخص 

برا  یو جهاد  یانقالب  هیروح و  مردم  یبوده  به  م  شهیهم  خدمت  در   دانیدر  را  و خود  باشد 

انقالب اسالمی مهم . با  دینما  فی تعر  تیامتداد وال بیانات رهبر حکیم   ترین ویژگیتوجه به 

 فرد اصلح، عبارتند از: 

اصلح کرئیس  تمداری:والي  -1 اجمهور  است که گفتمانش در  متداد گفتمان والیت و سی 

 رهبری حکیم انقالب اسالمی باشد.



 
1400در انتخابات  رتیمسابقه بزرگ بص   صفحه 14 

فایت مدیریت و  کسی برای ریاست جمهوری اصلح است که دارای ک  ی:وقمديريت    -  2

 د باشد.آممدیریت کار

ح است که دارای ایمان قوی باشد، در غیر  فردی برای ریاست جمهوری اصل  قوی:يمان ا -3

 کند.ملی خسارت وارد می فع این صورت، به کشور و منا

این است  یاست جمهورح برای رهای مهم فرد اصل از ویژگی   ستیز:و فساد  عدالتخواه  -4 ی 

 و اهل مبارزه جدی با فساد در هر شکل و نوع آن باشد. که دنبال اجرای عدالت باشد

اصل  انقالبي و جهادی:کرد  مل ع  -  5 سابقه عمل  حرئیس جمهور  است که دارای  کرد  کسی 

 انقالبی و جهادی باشد.

توانمندی  -6 به  كشور:معتقد  توانمندی   های  که  است  اصلح  داخلکسی  را    های  کشور 

 بشناسد و به آن اعتقاد داشته باشد.

فردی برای ریاست جمهوری اصلح است که جوانان را به  جوانان:  معتقد به توانمندی    -7

 ز ظرفیت آنان استفاده کند.باشد و اعنوان پیشران کشور قبول داشته 

 

شورا:  هفتمسوال   صد  ی چرا  افراد  فقط  انقالبدر نگهبان  تا  يصد    ت یصالح  ديیرا 

 شود؟  نیتضم يدرست حركت نظام اسالم ریو مس كشور ندهيتا آ كندي نم

 :پاسخ به این سوال به چند نکته باید توجه نمود برای

توان دال مرکزی توزیع قدرت در نظام ها را می ابتدا باید توجه نمود که مسئله صالحیت   -1

نی  قدرتی  مسند  هیچ  اسالمی  نظام  در  دانست.  اسالم  در  بدون  سیاسی  آن  صاحب  که  ست 

حیت، مشروعیت تکیه زدن بر آن را داشته باشد. هر فرد در نظام اسالمی اگر به  داشتن صال



 
 صفحه 15 در باب انتخابات سوال  22پاسخ به  

ذره  قداندازه  از  باشد،    رتای  برخوردار  صالحیت  از  اندازه  همان  به  باید  باشد،  برخوردار 

الحیت  وگرنه حق اعمال آن قدرت را ندارد و قدرت مذکور نامشروع خواهد بود. به واقع، ص

می  به حساب  مشروعیت  آن  رمز  که حاصل  است  اسالمی  نظام  در   منطق جاری  این  و  آید 

 .مسند قدرت است برساالری و تکیه زدن صاحبان صالحیت شایسته 

ریزی شده است. ای طرح ساالری، فرایندی دومرحله در نظام اسالمی برای تحقق شایسته    -2

ا در انتخابات  ها قانون اساسی بررسی صالحیت شورای نگهبان نهاد مرجعی است که مطابق ب

مختلف کشور را بر عهده دارد. شورای نگهبان با استعالم از نهادهای قانونی اطالعات، اعم از 

شده کشور  اطالعاتی و امنیتی، صالحیت حداقلی نامزدها را مطابق با قانون نوشته   هایدستگاه 

اما گام دوم احراز صالحیکند و صالحان را به جامعه معرفی میبررسی می  از  ت کند.  ها که 

توان به عنوان احراز  صالحیت حداکثری یاد کرد، بر عهده مردم گذاشته شده است. آن می 

عنوان با  آن  از  احراز   آنچه  پایانی  و  تکمیلی  مرحله  واقع  به  است،  شده  یاد  اصلح  انتخاب 

 .نه مسئوالن و نخبگانهاست که تشخیص و انتخاب آن به مردم واگذار شده است صالحیت 

مردمی    قراراگر    -3 انتخاب  مفهوم  معرفی کند، دیگر  نگهبان  نیز شورای  اصلح را  باشد که 

دی ساالری  مردم  نظام  و  باخت!  خواهد  نظامرنگ  به  تبدنخبه   ینی  دیکتاتوری  و   ل ی ساالر 

 خواهد شد که رای مردم در آن جایی ندارد و نخبگان و اقلیت حاکم به جای مردم تصمیم 

 ! گیرندمی 

های مختلف نیز باشد تا مردم ها و سلیقه اید تنوعی از گرایش ای انتخاباتی بدر میان نامزده  -4

سلیقه  گزینه با  مختلف  انهای  برای  را  در ای  شرکت  برای  رغبتی  وگرنه  باشند،  داشته  تخاب 

انتخابات نخواهند داشت و حاصل آن کاهش مشارکت خواهد بود که در تعارض با سیاست  

 .تنظام اسالمی اس  ریشارکت حداکثم
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گری  مفهومی تشکیکی است. بدین معنا که همه از  توجه داشته باشیم که مفهوم انقالبی   -5

انقالبی  انصفت  یک  به  انقالبیگری  در  کمرنگی  اما  نیستند.  برخوردار  معنای دازه  به  گری 

 : اره روشنگر استخروج از دایره آن نیست. توضیحات رهبر معظم انقالب اسالمی در این ب

مقول به تشکیک است. ممکن است يک نفر نسبت به مفاهیم انقالب و عمل    گریانقالبي»

حرك خوبي  آن  به  نفر  يک  كند،  حركت  بهتر  دارد انقالبي  راه  همان  در  امّا  نکند،  ت 

يا بهحركت مي  طور كامل حركت نکرد را  كند. اينکه ما هر كسي خوب حركت نکرد، 

نه، ممکن است يک نفری صد   خطا است؛اين هم    البيانقالبي يا ضدانقمتّهم بکنیم به غیر

درجه میزان حركت او ارزش دارد، يک نفری كمتر ارزش دارد، يک نفری از او كمتر 

ها تطبیق كنند. مهم اين است كه آن شاخصزش دارد، امّا همه در اين راه حركت ميار

 ( 3/1395/ 14«).بکند 

 

صالح  ی برابان  نگه  ی شورا  ی مبنا  :هشتم سوال   اعالم  و  واجد    تیاحراز  افراد 

برا  نيست؟ا ی چ  ی جمهوراست ي ر  طيشرا در   ی شورا  خود  مهم  رسالت  انجام 

  بکند؟ ديچه با  تیافراد بدون صالح تی از مسئول ی ریجلوگ

برا  یمتعدد  فی وظا  یاساس  قانون ب  یشورا  یرا  از  که  است  برشمرده  سه    نینگهبان  آنها، 

  ی دارا  نظارت بر انتخابات«»   و  «يقانون اساس  ری»تفس  ،«یگذار»نظارت بر قانون مهم    فهیوظ

ا  شک، ی هستند. ب  یاژه یو  تی اهم انجام متقن و مستحکم    ف یو وظا  هات یمامور  نیهر چه به 

خروج  شود،  شورایف  یتوجه  مطلوب   یلتر  بر  نگهبان  نظارت  درباره  مثال  بود.  خواهد  تر 

ر ح  یجمهوراست یانتخابات  بند  نیا  یت یرمسئولپ  و  یراهبرد   تیاهم  ثیاز    10قوه، 

مع  یکل  یهااست یس شرا  ارهایانتخابات،  برا   طیو  س  صی تشخ  یالزم  و    یمذهب  ،ی اسیرجل 

 نگهبان قرار داده است. یرارا بر عهده شو یمهورج استیر یو مدبر بودن نامزدها ریمد
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اطالع   یابیارز  نیا  منطقا، جنس  استطالع   یابیاز  اصطالح  به  طب  یو  بلکه  بود  ق  نخواهد 

  یی ضمانت اجرا یو دارا  ینظارت از جنس استصواب   نینگهبان، ا  یشورا  یاز اعضا  هیاستفسار

از    شی مومن که ب  اهللت یمرحوم آ  ری. به تعبهاست ی ستگی و شا  هات یدر خصوص احراز صالح

فقها  30 عضو  بود،  یا  یسال  شورا  عقال»تنها  ن  استصواب  ،يينظارت  اال   است«  ينظارت  و 

برا  صرف  ااطال  ینظارت  کارع  افراد،  احواالت  و  روندها  رغم    هودهیب  یز  به  بود.  خواهد 

شورا  یاس یس  یهاهجمه  ا  یبه  در  ابار  نینگهبان  با  یعضا ه،  و    دیآن  دانش  و  قوت  تمام  با 

و   ينگهبان به مثابه صاف  ی»شوراآن مرحوم،    ر یبرسالت را انجام دهند و باز به تع  نیتجربه ا

 .شوند  تینظام وارد مسئول یمناصب راهبرد ینامناسب برانگذارد افراد  «ينظام اسالم  لتریف

صاف  یشورا حکم  ورود  ینگهبان  گلوگاه  راهبرد  یدیکل  یهات ی مسئول  ی برا  یو  در    یو 

وظ  یاسالم   یجمهور انجام  در  مطمئنا  دارد.  با  فهیرا  حساس  نیشتریب  دیخود    ت، یدقت، 

را وجه همت خود قرار   انونعمل به مر ق را داشته باشند و تنها    یو خداترس   یریپذت ی مسئول

 د. دهن

 

ا   يکي:  نهمسوال   مهم  سواالت  ا  نياز  سوال  باروزها،  سپاه  نسبت  انتخابات    ز 

در انتخابات،    يبر عدم ورود مصداق  يسپاه مبن  استیاست. س  ی جمهوراست ي ر

و ضرورت انتخاب اصلح چگونه محقق   ی به مشاركت حداكثر  بیترغ  نی در ع

  شود؟يم

انقال  کی  سپاه س  است  یبنهاد  رفتار  و  عمل  و  اقدام  مثل    یاس یکه  نه  امّا  حزب    کیدارد، 

و اجازه   ستیهم ن  یاس یس  یهاو تابع احزاب و گروه  ستین  یاسیند و گروه سبا  . سپاه، یاس یس
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بخواهند در درون سپاه ورود کنند. سپاه در ورود به    یاسیس  یهااحزاب و گروه   دهدی هم نم

را انجام دهد و    یمجاز است کارها و اقدامات   ی عنی  ه دارد،مجاز و ممنوع  لمروق  یاس یحوزه س

انجام    نیهمچن ا  رهاکا  یکسریاز  است.  شده  اسناد  نیممنوع  در  ممنوعه  و  مجاز   ی قلمرو 

سپاه مشخص شده    یاسیرفتار س  نیو دکتر  یانضباط   نامهن یاساسنامه، آئ  ،یهمانند قانون اساس 

باالدست  سند  س  نی»دکتر  یاست.  با  سپاه  یاسیرفتار  تعداد  12«  و   یهاشاخص   یاصل 

  ن یاساسنامه سپاه، فرام  ،ی انون اساسفاد قبر م  ی( ، که مبتن دهای)نبایر ی( و تحذدهای)بایزیتجو

ابالغ شده    ز سوی نماینده محترم ولی فقیه و فرمانده محترم کل سپاهاو    نیتدو  یامام و رهبر

کرده  است تالش  کردن   با،  ب  نیا  روشن  نه  ب  تفاوتینسبت،  برا  دهایابه  تالش  جمله   یاز 

کارکنان و سازمان   یه اذن ورود مصداقو ن  باشدصلح  و انتخاب ا   یحداکثر  ینیآفرمشارکت 

انتخابات   در  مرا  سپاه  اشماردی مجاز  بر  سند1400انتخابات  یبرا   ن،ی. عالوه  و    ی،  آبان  در 

امضا  بی بهمن ماه سال گذشته به ترت محترم کل    یده و فرمان  هیفق  یولمحترم    ندهینما  یهابا 

را مشخص کرده و   یه پنج هدف راهبردابالغ شده است ک  جیسپاه و بس  یهاسپاه به همه رده 

 .گانه کرده است اهداف پنج نیکنش سپاه در انتخابات را معطوف به تحقق ا

ا  در زماهدا   نیراس  حداکثر  یبسترساز  ،یسازنه یف،  مشارکت  به  کمک  در   یو  مردم 

تب و  مالک     ارهایمع  نییانتخابات  ب  یهاو  با  مطابق  اصلح  رهنمودها  اناتیانتخاب  رهبر   یو 

هم  سیاسی  حزب یک  اما   ستین  تفاوتی بدر قبال انتخابات  سپاه   ن،یاست. بنابرام انقالب  معظ

س  ستین رفتار  باشد   یحزب  یاسیکه  را ؛  داشته  در  دکت  یستابلکه  به  سیاسی،   نیرعمل    رفتار 

بدشمن  یانتخاباتتحقق  دنبال   امن،  بشکن،  و  باال  مشارکت  روا  هو  انتیص  کردیا   تیاز 

و    اناتیجر  یآوری را  یکردن سپاه برا  نه یبه انتخابات و هز  یسپاه، از ورود مصداق  یسازمان

 به عمل آورد.ممانعت  زیافراد ن
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  تواند ي دارد كه م  يي هاي ژگي( چه ويالله)حزب يدولت جوان انقالب  :دهم سوال  

 حالل مشکالت كشور باشد؟ 

دولت جوان مومن    ای  یالله ت که منظور از واژه »جوان« در دولت جوان حزب کر اسبه ذ  الزم

ا  شود،ی نم  نییافراد تع   یم یوسن و سال تق  اریصرفا براساس مع  ،یانقالب   نجا یبلکه »جوان« در 

و  یاستعار  یمفهوم  وجود  صدق  بر  که  جوان   های ژگیاست  اوصاف  از    یو  اعم 

  ی داشتن برا  یو جهاد  یریگی پ   هیروح  ، یک ، چاالنشاط   ،یبک چا  ،یشگام یپ  ،ی ریپذت ی ئولمس

س ثمر رساندن  برنامه  هااست یبه  بو  به  در دولت جوان   تر،قیدق  انیها در دولت داللت دارد. 

  کردیو رو  هیجوان باشد بلکه منظور داشتن روح جمهورس یشخص رئ ستیالزم ن  ،یالله حزب 

برا دولت  در  ب  یجوانانه  جهاد  شتریکار  دول  تری و  جوان  است.    ی دولت ،  اللهیحزب ت 

روح از  انگ  هیبرخوردار  کار  ،یمدارت یوال  ،یجهاد  زهیو  کارآمد  ینشاط  حل    یبرا  یو 

است.   کشور  کالن  بزنگاه  یدولت  نیچنمشکالت  و   یفرهنگ   ،یاس یس  ،ی اقتصاد  یهادر 

از مسئول  یبرا  یتراش بهانه  یبه جا  یالملل نیب موجود کشور و   یهات ی ظرف  یاز تمام  ت،ی فرار 

و   یبه سمت اهداف ماد  یاسالم  یرفع موانع حرکت نظام جمهور  یآن برا  یرامونیط پیحم

م  یمعنو بهره  ابردی خود،  به  اعتباربخش  که  آنچه  ادعا  نی.  تجرب  ییگزاره  همانا    ات یاست، 

برا  موفق  بزنگاه  هام یتحر  یسازی خنث  یمختلف  در  داخل کشور   یریو خط  یبحران  یهادر 

مقدس   دفاع  دوران  تقو  ی سازندگو  همانند  بازدارندگ   ت یو  خوداتکا  یدفاع   یقدرت    یی و 

 ت.کشور اس  یصنعت

برداشت  از  برخی  به  توجه  جوان  با  دولت  مفهوم  از  نادرست  مقام  حزب های  اللهی، 

تاریخ  معظم  در  بیاناتشا  1399اردیبهشت    29رهبری  از  بخشی  ندر  در  با ن  تصویری  شست 
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از جوانان دانشجو و تشکل مجموعه  اشاره به لزومِهای داای  داشتن دولت جوان    نشگاهی، با 

فرموحزب  گفم»  :دنداللهی،  امی   ماتهکرر  و  معتقد  دولتی  چنین  به  امادوارمکه  این   ،  معنای 

چند ساله رئیس دولت باشد؛ بلکه معنای دولت و  حرف صرفا این نیست که یک جوان سی  

االلهی،  ب زن حجوا نشاط  با  و  پای کار، آماده  سرپا،  بتواند کار ک  ستیک دولت  و    ندکه 

بعضی   خسته نباشد.  افتاده  کار  از  شهید  و  همین  هستند،  جوان  معنا  یک  به  باال  سنین  تا  ها 

عزیز   سلیمانی  شهید  یعنی  بردید  اسم  شما  که  هستم،  عزیزی  یادش  به  روز  و  شب  بنده  که 

و بنده   ماند،ر هم زنده می سال دیگ  10سال سن داشتند و جوان نبودند، اگر    60شان نزدیک  ای

می  زنده  اوهم  کنم،  مشخص  من  که  بود  بنا  و  همین  ماندم  در  میرا  نگه  کنار  جا  و  داشتم 

 « گذاشتم.نمی 

 

رسد، جنگ به قدرت ب  يانقالب  ي ولتاگر در انتخابات، د  شودي گفته م:  یازدهمسوال  

 قبول است؟ ادعا قابل  نيچقدر ا  شود،يم

شود. اعتبار    یمطرح م   یانقالبریغ  انی جر  یمردم از سو  انیدر م  یهراس ب یرق  یگزاره برا  نیا

تر طلب تر و صلح ها مؤدب دموکرات   کایدر آمر  شودی ادعا که گفته م  نیادعا به اندازه ا  نیا

  ه یاقدامات عل نیترثابت کرده است که خشن خیتار رایز باشد؛ی ، متند هس خواهانیاز جمهور

تحر  رانیاملت   دموکرات   یهام یازجمله  را  کهاظالمانه  دموکرات  دولت  و    نتونیل)همانند 

 :به چند نکته اشاره کرد توانی ادعا م نیاند. به هر حال در رد ااوباما( انجام داده 

ا  رانیا  ینظام  دیتهد  -1 »ه  گزاره  نیبا  لفاظ   زیم  یرو  اهنهیگز  یمه که  جزو   یهای است«، 

حال، آنچه مانع    نیبا ا  .شودی تکرار م  گاهی که گاه و ب  هاستیی کایآمر  ژهیبو  گانگانیب  یدائم
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  ی پلماسیمذاکره و د  اتیبا ادب  ییهادولت   اینه وجود دولت    شود،ی م   دهای تهد  نیشدن ا  یعمل

دفاع بازدارنده  توان  بلکه  ا   یاست،  که دکشور  ساست  رهبر  یهات یهدا  یه یر  و    یعالمانه 

 .شده است  جادیمسلح ا یروهاین یانقالب یهامجاهدت 

نهف  -2 مفروض  عکس  اثبات  تجربه،  را  سؤال  در  افزا  نیبد  کند؛ی م ته  که    ات یادب  شیمعنا 

مذاکره موفق    قیصورت گرفته که دشمنان از طر  یطیهمواره در شرا  رانیا  هیعل  ینظام   دیتهد

اب ا  یازات یمته کسب  کرده  رانیاز  تصور  و  توانسته شده  که  ااند  تضع  رانیاند  به   فیرا  کنند. 

دشمنان در برهه بعد از انقالب را   ییدنما یحجم تهد نیشتریبتوان گفت که ب دیشاعنوان مثال، 

ا  یبود که دولت  یدر حال  نی. امیدیدولت ترامپ د  یانیپا  یدر روزها کار بود   یرو  رانیدر 

 .بر مذاکره و تعامل بود ینش مبتن فتماو گ اتیکه ادب

رو  -3 آمدن    یاتفاقاً  انقالب  کیکار  ب  دیتهد  هیسا  تواند ی م  یدولت  پ  شیرا    سر  از  شیاز 

با کارآمدساز  نیا  رایکشور کم کند؛ ز ترم  یهاها در حوزهدستگاه   یدولت  به    م یمختلف، 

 .دشوی دشمنان م یهایی دنمایو مانع از تهد پردازدی نقاط ضعف کشور م

 

 رسند؟ ي تر به اجماع مراحت  اني طلبان برخالف اصولگراچرا اصالح : وازدهمد سوال  

 :پاسخ به سوال فوق باید توجه نمود که در

گزاره   -1 مذکور  فرض  می پیش  را  متعددی  موارد  باشد!  صادق  همواره  که  نیست  توان  ای 

اصالح  که  به  برشمرد  برسند.  به وحدت  نتوانستند  دطلبان  نمونه،  شورای  عنوان  اداره  شهر  ر 

پایتخت برایاول، اختالفات در اصالح  های متمادی بدون  ماه   طلبان آن قدر باال گرفت که، 

س  و  ماند!  کش  رانجامِشهردار  تعطیلی  و  تنش  به  شورا  نیز دیآن  دوم  شهر  شورای  انتخابات   !
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وانست ایران اسالمی تطلبان آن قدر متفرق بودند که لیست واحد و گمنام آبادگران  اصالح 

ی سال  وران حاکمیت دوم خرداد پیروز انتخابات شود! در انتخابات ریاست جمهوردر اوج د

طلبان با چهار گزینه وارد انتخابات شدند و هیچ یک حاضر نشد به نفع دیگری  ، اصالح 1384

امروز  کناره بود.  رقیب  گزینه  پیروزی  و  انتخابات  در  ناکامی  آن  حاصل  و  کند  نیز گیری 

اردوگاه اصالاختالفات د حات وجود دارد و ممکن است این اختالفات منجر به تفرق در ر 

 .دطلب شود و تحقق اجماع را دشوار ساز الح اص  ینامزدها

طلبان  در مسیر همگرایی و ائتالف بهتر از اصولگرایان عمل های اخیر اصالح در طول سال -2

م   نیاند. علت اکرده  بشنتر و حرف ای ی حرفه در سوابق کار تشکیالت  توانی امر را    شتر یویی 

تر برای  طلبان راحت جب شده تا اصالح آنها از بزرگان این اردوگاه جستجو کرد. این امر مو

 .دیگراتر جلوه نمابیشتر در کنار هم قرار بگیرند و تصویر بیرونی از آنان هم  نفعتکسب م

جر  -3 در  و  یانقالب  انیما  سال   ژهیبه  شخص  ریاخ  یهادر  خال  همانند    یهات ی با  مرجع 

مرحوم  یکنی مهدواهلل تیآمرحوم  همچن  یزدیمصباح اهللت یآو  ضر  ن یو  نفوذ    بیکاهش 

اصولگرااجماع   ینهادها جبهه  در  مدرس  ییساز  جامعه  علم  نیهمانند  جامعه   هیحوزه  و  قم 

 .به وحدت داشتند دنی در رس یمثبت ریکه تاث می مواجه تیروحان

جر  گر،ید  یسو از    -4 انقالب   ییلگرااصو   انیدر  برخ  یو  نگاه گروه   ایافراد    یچون  با  ها 

و فرجام اقدام خود   جهیخود و بدون لحاظ نت  یهابرداشت آن هم بر اساس    -  ییگراف یتکل

فعال  -یانقالب  انیجر  تی کل  یبرا انتخابات  یاسیس  یهات ی وارد عرصه  امر    نیهم  شوند،ی م   یو 

 .دبه اجماع نرسن  گرانیبا د یاحتبه ر شودی موجب م 
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  ي بانقال  اني چرا جر  ست؟ی چ  نژادی انحراف و لغزش احمد  ني بزرگتر :سیزدهمسوال 

  جدا كرد؟  ی ا از ورراهش  

عدالت احمدی  پرچم  بردن  باال  با  که  بود  سیاسی  چهره  انقالبی نژاد  و  احیاء خواهی  و  گری 

انقالب در سال  آرمان امام و  قرار گرفت و    1384های  مردم  انقالب و  نیروهای  توجه  مورد 

به و  پیروزی  از  اما پس  پیروز شود.  بر رقیب سرسخت خود  ن  ژهیتوانست  م  دولت دو  مهیاز 

ه انتهای آن واگرایی و خروج از دایره نیروهای انقالب بود! در ک  رفتمسیری را در پیش گ

 یامام و رهبر  یهاو آرمان  یانقالب  یهاشه یاز اند  یریگبود که با فاصله  نژادی احمد   نیواقع، ا

گونه  جر  ری مس  یابه  از  را  تالش   یانقالب   انیخودش  که  کرد  دلسوزجدا  و  وان  فرا  یهای ها 

نشد!!   سریم یت یشخص یهای ژگیو یاپاره  لیبه دل ریمس ن یدر ا یو ظحف یبرا  یانقالب یهاروین

  ی استحاله فکر  ،یمدارت یدر سه عامل وال  توانی را م  نژادی انحراف و لغزش احمد  نیبزرگتر

در   ژهیکه به و  یدر کنار نقاط قوت  نژادی و سازش در برابر دشمنان ذکر کرد. متاسفانه احمد

اولش  دو ضعف لت  نقاط  از  می   ز ین  اییهداشت،  به  رنج  نقاط  همان  نهایت  در  که  برد 

انقالب جدا کرد. برخپاشنه  اردوگاه نیروهای  از  او را  از   یآشیل وی تبدیل شد و سرنوشت 

 ؛ نقاط صعف عبارتند از نیا

روزه آشکار شد و   11نشینی  با خانهکه    اليت، خودشیفتگي و فاصله گرفتن از وغرور  -1

 ز بر آن افزوده گردید.روز به رو 

، یکی از معضالت شخصیتی او بود روحیه خود محوری و خودسری و خود نخبه بیني  -2

  .های دیگران بر او کارگر افتد و مانع انحراف وی شود داد انتقادات و راهنمایی ازه نمی که اج
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از حد به آنها کافی بود ک  انحرافي  اسیر شدن در حلقه جريان  -3 اعتماد بیش  ه روز به  و 

تدریج  به  حلقه  این  باشیم.  انقالب  نیروهای  اردوگاه  از  او  بیشتر  واگرایی  شاهد  روز 

اش دور کرد و در دایره تنگ مشایی و  ز دوستان و مشاوران دلسوز و انقالبی را ا  نژاداحمدی 

 ! نمود و امکان اثرپذیری و تفکر صحیح را از او گرفت دودبقایی و ... مح

، وی را در مسیر شاذگرایی قرار داده و مواضعی  ه مشاوران محدودگیر كردن در حلق   -4

فاصله داشته و دارد.   تیمان انقالب اسالمی و والگفت را در گفتار و رفتار از او ثبت کردکه با

به تدریج این عملکرد حساسیت نیروهای انقالب را نسبت به وی دو چندان کرد، تا آنجا که  

در   وی  اط  ماجرایکار  وزیر  خانهعزل  و  تمرد  و  رهبری  با  مستقیم  مقابله  به  نشینی العات 

فاصله  روند  و  نژادی احمد  یریگانجامید.  نظام  ر  یررهب  از  دوران  از   ی جمهوراست یبعد 

جائروزافزون تا  شد  انتخابات    کهی تر  توص  1396در  خالف  برا  هیبر  انقالب  معظم    ی رهبر 

ثبت   ینامزد شوراانتخابات  و  کرد  صالح  ی نام  شرا  یو  تی نگهبان  در  و  نکرد  احراز   ط یرا 

  اش لیکه تما  کندیو رفتار م  دیگوی سخن م  یابه گونه  یو  گرانل یتحل  یامروز به نظر برخ

  ی سازنه یبا هدف هز  یداخل  ونیسیاپوز  انیجر  یدریو ل  یارسانه  ستیحفظ شهرت و ز  یبرا

 .مشهود است ینظام اسالم  یبرا
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ا   : چهاردهمسوال   عل  نژادی حمدچرا  اينبا  به  انتخابات    ی برا  داندي مکه  م 

نام اما حضور فعال در انتخابات دارد؟ در صورت ثبت   شود، ي نم  ت یدصالحيیتأ

 چگونه رفتار خواهد كرد؟ ی و ت،ی صالحو رد 

دال  در با  نیا  لیخصوص  رفتارها  دیامر  محرک  که  کرد  اشاره  نکته  چند   -  یاس یس  یبه 

  :است  نژادی احمد یانتخابات

روز و ظهور در شدن و ب دهی به د  لیم اشی و روان   یشخص   یهای ژگیتأثر از وم  نژادی احمد   -1

در   خواهدی نم  نژادی احمد  تر،قیبه عبارت دق  کشور دارد.  یو عموم  یارسانه   ،یاس یس  یفضا

  .کشور فراموش شود یاس یس یفضا

متهم   در مورد نظام و مسئوالن دارند و همه را  انشیو اطراف  یکه و  ی خاص  دگاهی د  لیبه دل -2

اتخاذ مواضع انتقاد  کندی تالش م  یگری با تظاهر به منج  یو  کنند،ی به فساد م که به   یتا با 

با   یو  ن،یخود ادامه دهد. بنابرا  یاسی س  یگرهم دارند، به کنش   یتقابل  یاهه یطور عمده سو

 هاتیفعال نیتا از هم دهدی خود ادامه م  یاتانتخاب یهات یبه فعال ت،یاز ردصالح یوجود آگاه

  .نگهبان استفاده کند  یبر شورا یبه عنوان ابزار فشار

 کند ی تصور م   نژادی احمد  ،یوحاندولت ر  یباتوجه به ضعف و ناکارآمد  نها،یعالوه بر ا  -3

خود    یانتخابات  یهاتیبرخوردار است و چنانچه به فعال  یاقبال عموم  نیشتریاکنون از بکه هم 

افکار عموم فشار  با  و  ه  یادامه دهد  هر نحوو  به  ف  یوادارانش  از  نگهبان   یشورا   لتریبتواند 

  .برنده انتخابات خواهد بود ند،عبور ک

احمد  دیبا  مورد بخش دوم سؤال  در احتمال ز  تی در صورت رد صالح  نژادی گفت؛   ادیبه 

تالش خواهد کرد، تا با   یو  نینظام بپردازد. همچن  یبرا  یسازنه ید کرد تا به هزتالش خواه 
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برخ هزاته  یطرح  برنامه  یبرا  یسازنه یامات، ضمن  را    یانقالب  انیجر  ینظام،  انتخابات  در 

رو از  مانع  و  بزند  دول  یبرهم  آمدن  همچن  یانقالب  یتکار  احتمال    یبرخ  نیشود.  معتقدند 

رقبا  یو  وستنیپ انقالبجن  یبه  و    ونیاح  انتخابات  در  بروز    ونیسیاپوز  ایهم  صورت  در 

خ  یاعتراض  یهاتنش و    بنابراین  .دارد  وجود  یابان یو  انقالبی  نیروهای  خصوصا  و  مردم 

ژاد را رصد کرده و دیگران را نیت هوشمندی رفتارهای سیاسی احمدی اللهی باید با نهاب حز

 تارشکنانه آگاه سازند.بت به این رفتارهای ساخنس

 

انتخابات    :زندهم پا سوال   اصل  1400در  جر  نیب  يرقابت  و   هاستان ي كدام 

 ؟ ستیدر چ  هاان ي جر ني عمده ا ی هاتفاوت 

بین دو اردوگاه  ،  دهه اخیر   دوهای صورت گرفته در  در این انتخابات همچون انتخابات   رقابت

هایی توان ویژگی دو اردوگاه می   نیهر یک از ا  یطلبان خواهد بود. برااصولگرایان و اصالح 

 :را برشمرد 

.  را در دستورکار دارندبه غرب    کییسیاست نزد  ،یطلبان  در حوزه سیاست خارج اصالح  -1

و   کایآمر  تیغرب به محور  نیهای موجود ببر این نگاه، آنها معتقدند بخشی از دشمنی   یمبتن

بین  یاسالم   یجمهور فضای  گفتگو در  طریق  از  که  است  تفاهماتی  سوء  محصول  الملل 

 یممکن. این جریان در عمل به تالش برای تعامل با غرب با هر روش مدتوان بر آنها فائق آمی 

های منافع ملی  از بسیاری از اصول و چارچوب   یسیر حاضر است حت ر این متاکید دارد و د

 ! کوتاه بیاید
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المللی هستند. آنها حل  حوزه اقتصاد معتقد به هضم شدن در نظام اقتصاد بین  درطلبان  اصالح 

ه  دانند و در طول هشت سال گذشتمشکالت کشور را از طریق حل مشکالت دیپلماتیک می 

آفرینی دولت  در حوزه فرهنگ، اعتقادی به نقش   نی. همچنانداین خط و مشی را دنبال کرده 

ندارند و وظایف دولت در عرصه فرهنگ را حداقلی و   هازشجامعه بر اساس ار  تی هدا  یبرا

گویند! در حوزه سیاست  دانند و از رهاشدگی در این عرصه سخن می در حد حامی مالی می 

توس بر  نیز  غرب داخلی  به سبک  سیاسی  بوی سکوالریزم دارد،    که رنگ  تاکید دارند   یعه  و 

 .باشد  یخواه خواهی و جمهوری هرچند تحت عناوینی چون مشروطه 

نیز بر تداوم برجام و مذاکره با غرب به مثابه تنها راه حل مشکالت کشور   1400انتخابات    در

  اجتماعی   –های فرهنگی  نترل تاکید خواهند کرد، و از اعطای آزادی به جوانان و کاهش ک

... سخن خواهند گفت و مثل هم  جمله  زا  دولت برگزاری   یمطالبه   شهیدر فضای مجازی و 

آزاد   دوگانه   وانتخابات  انتخابات،  مهندسی  از  تعامل    نیدروغ  یهاپرهیز  تقابل،    -مثل 

  ی افکار عموم   کیتحر  ینگهبان را برا  یمذاکره و کاهش نظارت استصوابی شورا  -شتیمع

 .به نفع خود مطرح خواهند کرد

اصولگرا   -2 اصالحات،  جریان  مقابلِ  ن  انیدر  و   یانقالب  یروهایو  توسعه  بحث  که  هستند 

توانیم« و تقویت ساخت درونی  کنند و بر »ما می پیشرفت کشور را از نگاه به درون آغاز می

سرما به  اتکا  با  ظرف  هاهیقدرت  د  یهاتیو  انسانی  استعدادهای  و  تاکید  اخمادی  کشور  ل 

 .دارند

اصالحات    یروان  اتیلخالف عم  بر  در  مذاکره  و  گفتگو   از  جریان  این  اعتدال،   –اردوگاه 

توسعه کشور را در گرو حل مشکالت  واهمه   یخارج  استیس اما چرخش چرخ  ندارد،  ای 

داند و در سیاست خارجی مبتنی بر سه اصل »عزت، حکمت و مصلحت« »ما« و »غرب« نمی 
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کرده،  روسام  عمل  شد  و  آمد  آمرقبل    جمهور  ینتظر  بعد  تصم  کایو   گانگانیب  یریگم یو 

و برای خود چارچوب و خط قرمزهایی قائل است که یکی از مهمترین آنها عدم به    ماندی نم

رسمیت شمردن رژیم صهیونیستی است. همچنین حمایت از مظلومین و مستضعفان را یکی از  

 .خود قرار داده استرا پیشه  تلطه ایستادگی و مقاومس وظایف خود دانسته و در برابر نظام

عرصه فرهنگ معتقد به نقش آفرینی دولت در امر هدایتگری جامعه به سمت کمال است    در

و برای آن رسالت قائل است و معتقد است که باید کاری کرد که مسیر هدایت در جامعه  

توسعه حوزه  در  باشد.  انحطاط  و  انحراف  مسیر  از  اسالمی س  هموارتر  الگوی  به  نیز  -یاسی 

م  اردد  اعتقاد  پیشرفت  یایران  تاکید  دینی  ساالری  مردم  بر  سیاسی    کندی و  توسعه  فرآیند  و 

 .داندهای انقالب اسالمی می غربی را در تضاد با آرمان 

مدیریت جهادی    باانقالبی  تشکیل دولت تغییر از طریق  شعارهای انتخاباتی نیز بر ضرورت    در

گام دوم انقالب تاکید دارد و پرچم بر بیانیه    یمبتن  یای انقالب اسالم هق آرمانبه منظور تحق

 یبرا  یو بر آن به مثابه گام  بردی ها باال متحقق عدالت و مبارزه با فساد را در قاطبه انتخابات

  ژه یو  دیتاک  ییوال  یحمکران  یکارآمد  یو ارتقا  ینظام اسالم   یاعتماد عموم   هیش سرمایافزا

 .دارد

 

روحان  نيا :  شازندهمال  سو  دولت  نگذاشتند  كه  اندازه    يادعا  چه  تا  كند  كار 

 درست باشد؟   توانديم

پا  نیا در  معموالً  با مشخص شدن ضعف دولت   دوره  انیادعا  ناکارآمدها و  آنها   یهایها و 

 یخود عمل کنند و برخ  یهابه وعده   توانندیها نم. درواقع، بعد از آنکه دولت شودی مطرح م
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زم  آنها  یاشعاره تال  ماند،ی م  نیبر  مهمواره  فرافکن  کنندی ش  با   و  های ناکارآمد  لی دل  ،یتا 

ها از فرصت  دولت   یاست که اوالً همه   یدر حال  نیخود را به نظام نسبت دهند. ا  یهاضعف 

 ن یاند. در همبرخوردار بوده   شانیهاتحقق ابتکارات خود و عمل به وعده   ی برا  ی الزم و کاف

  ق یده و شعار آن، حل مشکالت از طروع نیگفت؛ مهمتر دیبا یروحان رد دولتارتباط در مو

 ی دولت روحان   اریدر اخت  یوعده، فرصت کاف   نیا دنی رس  جهیبه نت  یانصافاً برا  کهمذاکره بود  

ا اما  داشت،  عل   نکهیوجود  نت  نیا  رغمی چرا  ا  جهیفرصت،  به  نشد،  حاصل    ل یدل  نیمطلوب 

دولت  نیعمده ا رد کینگذاشتند دولت کار کند، بلکه به رودر داخل کشور  یاکه عده  ستین

مگرددی برم نظر  به  روحان  نیهمترم  رسدی.  دولت  وال  یمشکل  فاصله   یمحورت یعدم  و 

تعامل و   استیاز حد و منفعالنه به س  شیو در عوض توجه ب  ینیو د  یگرفتن از معارف قرآن

در اعتماد    یافراط   کردیرو  نیا  یجهیاست. اثر و نت  رونیمذاکره و گره زدن حل مشکالت به ب

وعده   به خلف  دشمنغرب،  و  وعده  یخارج  یهاطرف   یهایها  به  نکردن  عمل  و  و  ها 

  یعدم وفا  نیبود که تمام تمرکز دولت را معطوف به خود کرده بود. البته ا  یبرجام  یثمری ب

 .بود ینیبش یغرب قابل پ

به قرار دارد)  هیو قوه مجر  جمهورسی رئ  رایامکانات مختلف کشور به طور عمده در اخت  اًیثان

 ها ت یقرار دارد و تمام مسئول  هیقوه مجر  اریدرصد بودجه کشور در اخت  90عنوان مثال حدود  

اجازه    یدولت است( و تاکنون سابقه ندارد که احد  اریکشور هم در اخت  ییو امکانات اجرا

امکانات استفاده نکنند تا    نیااز    -یاز جمله دولت روحان  -مختلف    یهاولت که د  دنداده باش

ب عدمکشور  در  مشکل کشور  اساساً  اداره شود.  احسن  نحو  ظرف  نهیبه  یاستفاده ه  و    هات ی از 

 ر.موجود کشو یهات ی استفاده از ظرف یکردن برا جادیامکانات موجود است نه در مانع ا
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 یتیحاکم یهاستگاه نشده است، بلکه د یاز کار کردن دولت روحان مانع کسچینه تنها ه ثالثاً

به   سپاه هم  ا  یهاوه ی شمانند  به  مختلف دولت کمک کرده   نیمختلف  اقدامات  مانند  که    یاند 

تومان به آن بدهکار    اردیلیانجام داده و دولت چند ده هزار م  اءیاالنبخاتم   یقرارگاه سازندگ 

همچن ده   توانی م  نیاست.  دبه  اقدام  موافقت   گریها  جمله  در  یرهبر  یهااز   یهاخواست با 

  ی اقتصاد  یهماهنگ  یعال   یشورا  لیت مانند دستور به »تشک دول  یکارها  لی دولت جهت تسه

محور و  قوا«  حما  تیسران  آن،  در  تشو  یرهبر  یهات یدولت  و  دولت  امر    قیاز  به  مردم 

اشاره    نهیزم  نیدر ا  یکرونا به صورت عموم مقابله با    مسئلهمومنانه در    یهامواسات و کمک 

 .کرد

 

و در   يطيالت كشور باشد؟ با چه شراحالل مشک  تواندي انتخابات م اي آ: فدهمه سوال  

 انتخابات در حل مشکالت موثر خواهد بود؟  يچه صورت

انتخابات و   انیم  ن،یکشور است. بنابرا  نهیو اداره به  یکارآمد  یدر انتخابات، ارتقا  مرکزثقل

وجود دارد؛    م یمستق  ینسبت   شت،یدر حوزه مسائل روزمره، اقتصاد و مع  ژهیحل مشکالت، بو

ک  نیبد ممعنا  به  رو  یزانیه  به  منتج  انتخابات  شا  یکه  نخبگان  و  افراد    تر، ستهیکارآمدن 

  حل مشکالت،   یشود، افق موجود برا  تریقو  میو ت  تر و با برنامهپرتحرک   اتر،یپوکارآمدتر،  

امروشن و  ا  تربخشد یتر  بود.  بو  نیخواهد  که    نیبرا  ژهیارتباط،  و    های ناکارآمداساس 

ب  یهاضعف  مربوط  مدموجود  اهم  رانیه  است،  تحرک  فاقد  و  دارد.   ت یناکارآمد  فراوان 

برقرار نباشد،   یارتباط  شتی انتخابات و مسأله مع  انیاست م  ممکندرواقع، اگرچه در نگاه اول 

انت اصل،  در  زماما  به عنوان  مد  سازنه یخابات  و  نخبگان  مهم   ران،یچرخش  مسأله    ینقش  در 
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ز  شتیعم و  تیفیک  رایدارد؛  اقتصاد  م  شتیمع  اداره  به  کشور  ل  ییباال  زانیدر  و    اقتیبه 

نخبگان  رانی مد  یهات یظرف مستق  کهدارد    یبستگ   یو  طور  از   می رمستقیغ  ای  میبه  برآمده 

  م یکه با مشکالت تحر یدولت کنون ی به جا میتصور کن دیائیانتخابات هستند. به عنوان مثال، ب

مشکالت   هام يرفع تحرکره و  مذا  قیاز طر  کندی مواجه است و تالش م  یخارج  یو فشارها

تر وجود داشت که با استفاده از  تر و پرتحرک تر، جوان چاالک   یرا حل کند، دولت  یاقتصاد

همچن  یداخل   یهات یرفظ س  هات یظرف  گرید  نیو  دنبال    یخارج  استیدر   ی سازي خنثبه 

 ترق ی قد  یبود. در مثال  یکنون   زانیکمتر از م  قطعاً حجم مشکالت موجود  رفت،یم  هام يتحر

باً نقش  یتقر  یاشاره کرد؛ مجلس قبل   ی با مجلس قبل   یبه تفاوت عملکرد مجلس کنون   توانی م

مناسب خود را در    گاهینقش و جا  یدر اداره کشور نداشت، اما مجلس کنون  یدرخور توجه

 یکی ا به دولت کمک کند که ت کندیتالش م یادیکرده است و در موارد ز دای اداره کشور پ

ا  نیاز مهمتر در   ها«م یلغو تحر  یبرا  یطرح »اقدام راهبرد  بیراستا، تصو  نیاقدامات آن در 

  ط یدولت در شرا  یدرآمدها  شیافزا  یبرا   یاتیمال  دیو طرح منابع جد  یخارج  ستایحوزه س

س  میتحر در  ا  یداخل   استینفت  حالتفاوت   نیبود.  در  دو  یها  هر  که  الس  مج  نیا  یاست 

 ریانتخابات تأث جهیمردم و نت یرأ تیف یمشخص است که ک ن،یبرآمده از انتخابات بودند. بنابرا

 .دارد یاقتصاد  تبر حل مشکال  یاکننده نییتع

با  در هم  سؤال  دوم  بخش  به  شرا  دی پاسخ  در  تنها  انتخابات  به    تواندی م  یطیگفت؛  منجر 

  ی برگزار شود؛ اول مشارکت حداکثر  مهم  صه یشود که با دو خص  شتریبهتر و ب  ییگشامشکل 

مثبت   ریثکشور تأ یروابط خارج تیداشته و بر وضع یو انسجام داخل  یشان از وحدت مل که ن

م  که  اصلح  فرد  انتخاب  دوم،  و  مهمتر  توانی بگذارد  مشکالت    یبرا  ریمتغ  نیگفت  حل 

 .هادر همه حوزه تیکارآمد و با کفا ریانتخاب مد یعنیموجود است. انتخاب اصلح، 
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اسالم انقالب  حکیم  بیارهبر  در  مالک ی  بیان  از  پس  مردم،  به  خطاب  نوروزی  و نات  ها 

ویژگی  و  درست  انتخاب  رئیس معیارهای  فرموهای  اصلح،  یک  دند:  جمهور  چنانچه  »اگر 

را به    و بیاید سر کار، مطمئنا این کشور  کند  چنین کسی باشد که بتواند مشکالت را مدیریت

 « .صوصیات را پیدا کنیدجمهوری با این خئیس یک ر ساند.طلوب خواهد رنقطه م

 

  کا يدارد؟ نقشه آمر  تیّ اهم  يغرب  ی كشورها  ی برا  رانيچرا انتخابات ا:  هجدهم سوال  

 ست؟ ی انتخابات چ نيا ی برا

به هنگام   سیو انگل  کایآمر  هاو در رأس آن  یغرب  یکشورها  یارسانه   -  یاس یس  کنش  مطالعه

جمهو  یبرگزار در  آن   تیّ حسّاس  گران یب  ران،یا  یاسالم  یرانتخابات    به   نسبت  هاخاص 

نتا  نیا  یبرگزار  یچگونگ و  ا  ج یرخداد  است.  انتخابات   تیّ حساس  نیآن  به  غرب  توجه  و 

تمام تالش    یغرب   یهابلکه دولت   ماند،ی نم   یانتخابات باق   جیو نتا  ونددر حدّ مشاهده ر  ران،یا

م کار  به  را  بر    رندیگیخود  خود،  زعم  به  نتاتا  و  ا  جیروند  و   ریتأث  رانیانتخابات  بگذارند 

 ی برا   یادیز  تیّ از اهم  رانیانتخابات ا  نید. بنابرادنبال کنن  نهیزم  نیاهداف خاص خود را در ا

اس   های غرب نظام  زی متما  یاسینظام س  کی  ران،یا  یاسالم   یجمهور  رایز  ت؛برخوردار   یهااز 

ا  ایدن  یاس یس   یو رأ  نید  ی خود را بر مبنا  و مقبولیت  یاس یس  تیمعنا که مشروع  نیاست، به 

و به    داندی م ینیامر د کیدم را  و نظر مر  یکرده است و اساساً مبنا قرار دادن رأ  فی مردم تعر

اله  انیم  بیترت  نیا ا  جادی ا  وندی پ  تیّکمحا  یِو مردم   یحقوق    ی اس یس  یالگو  نیکرده است. 

  به   ایکه    ردیگی و شرق قرار م   و سکوالر غرب  ینید  ریغ  یهادر مقابل نظام   زیخاص و متما

م   یکتاتورید  شکل د  دارانههیسرما  ییِگرانخبه  ایو    شوندی اداره  دموکراس را  پوشش  به   یر 
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حکومت ذاتاً    ها،ی از نظر غرب   نیبرا. بناکنندی م   فی تعر  کی تدموکرا  یاس ینظام س  ک یعنوان  

  ی اسالم   یجمهور  تیّدموجو  توانندی آنان نم   رون یاست و از ا  ینیردیسکوالر و غ  یی¬دهی پد

شد، مسلماً   گفته یاسالم یجمهور تیّرا برتابند. با توجه به آنچه درباره نقش مردم در مشروع

از مهم  انتخابات،  مردم در    ی آنان در جمهور  ی اسیس  ق حقو  یتجل   یهات یّ موقع  نیترحضور 

ا  یاسالم ای م  محسوب  هابخش آن   تینقش مشروع  یفایو  از    ی اهدولت  یبرا  رونیشود و 

  ی حضور، و نوع انتخاب مردم در انتخابات جمهور  نیا  یمهم است که چگونگ   اریبس  یغرب

 ازکاستن    یآنان در گذشته، تالش برا  استیس  نهیزم  نیقرار دهند. در ا  ریتأثتحت    را  یاسالم

مقطع کنون انتخابات و در  مردم در  بوده است.    ری تأث  یحضور  مردم  انتخاب  نوع  بر  گذاشتن 

از   انیرانيا  ي خود بر افکار عموم  یرگذار یتاث  ی، از همه ابزارها1400ات  غرب در انتخاب 

 يدولت انقالب کي ييدآينفوذ استفاده خواهد كرد تا از پد  یهاجمله ابزار رسانه و شبکه

 . كند   یریجلوگ  مردم  یبر را  يمتک

 

بابا رفتن ترامپ و آم  ايآ  :نوزدهم سوال   برجام،    ی ایامکان اح   کا،يدر آمر  دنيدن 

 تداوم مذاكرات و حل مشکالت كشور وجود دارد؟  ها،م يتحر رفع

 ی و ابتدا   کایدر آمر  یوره مبارزات انتخابات کشور در د  یاس یس  اناتیو جر  گرانل ی تحل  یبرخ

دوران  باور بودند که    نیبر ا  دنیها و باکار آمدن دموکرات   یاز رو  ری در تفس  دن،یبا  یروزیپ

ببه تعهدا   دنیشده و  دولت با  یسپر  یسخت از جمله برجام باز خواهد گشت و   ی المللنیت 

دسته از    نیخواهد کرد.  در برابر ا  دای ترامپ نجات پ  یل یتحم  یفشار حداکثر  طیرااز ش  رانیا

  یداشت که با رو  حیقائل نبوده و تصر  یو ترامپ فرق   دنیبا  ن یبود که ب  یگرید  انیافراد، جر

نخواهد شد، فشارها و   اءینه تنها اح  2015برجام    د،یدر کاخ سف  دیجد  نینشکارآمدن اجاره 
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دوم را باور    دگاهید  یمتقن  لیبا دال  زی خواهد داشت. رهبر معظم انقالب ن  متداو  زین  هام یتحر

ب که  اکنون  رو  90از    شیداشتند.  از  با  یروز  آمدن  ب  گذرد،ی م  دنیکار  و   نانهیواقع  بودن 

هست  لی تحل  یدرست شاهد  را  دوم  دالمی گروه  البته  ب  یلی.  اح  2015رجام  که  کامل    اءیامکان 

ا به  اما  است،  متعدد  غرب   توانی م  ختصارندارد،   قیاز طر  هاییکایو خصوصا آمر  های گفت؛ 

تحر م   هام یحفظ  فشارها  موشک  یگرید  یهابرجام   خواهند ی و  برنامه  حوزه  در  نفوذ   یرا  و 

قرآن  ل یتحم  یاه منطق با  انس  انقالب در جلسه  معظم  ماه    کنند. همان طور که رهبر  اول  در 

نها هدف  فرمودند؛  رمضان  تحم  هایی کایآمر  ییمبارک  مذاکره،  نظرات  خواسته   لیاز  و  ها 

تسلخود   به  جمهور  میو  باز  یاسالم   یکشاندن  ا  یابیو  بر  خود  ا  رانیسلطه  رفتار   نیاست. 

 سوره مبارکه 120  هیانطباق کامل دارد با آنچه خداوند متعال در آ  ران،یدر قبال ا  هایی کایآمر

الیَهدیفرمای م  حیبقره به آن تصر تَرضى عَنکَ  مِلَّ  ودُ :» وَلَن  تَتَّبِعَ  النَّصارى حَتّى  إِنَّ وَلَا  قُل  تَهُم 

اللَّهِ مِن وَلِیٍّ   هُدَى اللَّهِ هُوَ الهُدى وَلَئِنِ اتَّبَعتَ أَهواءَهُم بَعدَ الَّذی جاءَکَ مِنَ العِلمِ  ما لَکَ مِنَ 

هرگز   نَصیرٍ؛  نصار  هودیوَال  راض  یو  تو  تسل  یاز  کامل،  طور  به  )تا  شد،    م ی نخواهند 

شو  یهااسته خو آیآنها  از  و  پفتهای  فی)تحر  نیی(  آنان،  »هدایکن  یروی(  بگو:  تنها    ت،ی . 

  ، یابعد از آنکه آگاه شده  ،یکن  یرویآنان پ  یهاو هوس  یاست!« و اگر از هو  یاله   تی هدا

 «.اهد بودتو نخو  یخدا برا یاز سو یاوریسرپرست و  چیه

انتخابات و  ن،یبنابرا است در آستانه  ا  یرگذاریتاث  یبرا  هر چند ممکن  مردم  افکار    ران، یبر 

ا  ییهاشیگشا  هایی کایآمر تحر  ند،ینما  جادیرا  همه  برداشتن  سمت  به  نخواهند    هام ی لکن 

 .رفت
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بازگشت به برجام و    ی خود برا  يانتخابات  ی هابه وعده   دنيحال كه با:  بیستم سوال  

  كرد؟ ديچه با هامي عبور از تحر  ی برا كند،ي عمل نم هام ي تحر لغو

برا  ا ی  کردیدو رو   یطور کل  به از تحرعب  یروش  -2  ها؛میرفع تحر  -1وجود دارد؛    هامیور 

 د یگذشته در عملکرد حاکمان کاخ سف  اتیمختلف و تحرب  لی. به دالهام یتحر  یساز  یخنث

پا از  پس  تحم  انیکه  س  یل یجنگ  دولت  دوره  به    ری مس  یازندگدر  موسوم  مذاکرات 

برا13۷5تا    13۷2)   یانتقاد  یگفتگوها را  سرم  ییزداتنش   ی(  موانع  رفع  و    یگذاره یاو 

تحر  دندیبرگز  یم یتحر  یفشارها انواع  با  توام  مذاکرات  سال    یاهسته   یهام یتا  تا    1382از 

با آمد   هام یبه دور از تصور است و مشخص شد که رفع تحر  هام یکنون، چشم انداز رفع تحر

کاخ رفت  همستین  یشدن  نانیدنشیسفو  به  ره  نی.  برا  میحک  برجهت  فرمودند»    ی انقالب 

ت مس  هام یحرعالج  آنها  هاميتحر  یسازي خنث"  ری دو  بر  غلبه  وجود   "هام يرفع تحر"و    "و 

. دی نرس  یاجه یاما به نت  میامتحان و چند سال مذاکره کرد  بارک یرا    میرفع تحر  ری دارد. ما مس

تحر  ریسم بر  ابتدا  هام ی غلبه  در  است  سختکار  یممکن  مشکال  های ،  اما   یتو  باشد  داشته 

 ( 1399 /4/9) ».عاقبت استخوش 

است عقل و    امده یبدست ن  جهیها آزمون شده و نت  م یرفع تحر  کردیرو  جیکه نتا  نیتوجه به ا  با

م  اقتصاد  کندی منطق حکم  مشکالت  به جابجا  یکه حل  س  ییکشور  در کاخ  و    دی فقدرت 

ا مهمتر  نشود.  زده  گره  واقع  نیمذاکره  حل   یاقتصاد  یهات یکه  زدن  گره  از  فراتر  کشور 

اعتقاد اکثر صاحب نظران،    رایو مذاکره مجدد است؛ ز  کایرآم  دی دولت جدمشکالت به   به 

تنها    میتحر ا  یاقتصاد  تیبر وضع  رگذاریاز عوامل تأث  یکیها  آنها  نظر  از  است؛    نیکشور 

تنها   اقتصاد  30تا    20عامل  مشــکالت  از  م  یدرصد  شامل  را  و    یکشور    80تا     ۷0شود  
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 یهام ی و چه بسا تحر  یداخل  یها  یو کاست  تی ریو سوء مد  یاز ناکارآمد  یدرصد آنها ناشــ

 نياز مشکالت اقتصاد ما در ا  يکي»رهبر معظم انقالب فرمودند:    نهیزم  نیاست. در ا  یداخل

اخ سال  چهار  كه    نیهم  ریسه  گفتبوده  فرض   ميتحر  م یمدام  مثالً  بشود،  برداشته  ]اگر[ 

تحر  يم   یجور  ن يا  د یكن آن  ميشود،  شد  برداشته   شد، خواهد    ی جور  ]اگر[ 

بگ  يخارج  یگذارهيسرما انجام  ا  یجور   نيا  ردی]اگر[  شد؛  اگرها«   نيخواهد  »اگر 

نبا  ي اقتصاد را معطّل و سردرگم نگه م  د، يایب  د به وجوددر اقتصا  يفیبالتکل  يستيدارد و 

ا بزرگ  نيكه  ااست«  ي ضرر  از  ا  نی.  به  نظر  اصل  نکهیرو،   ر  یعلت  مشکالت   یاشه یو 

ن  ردر درون کشو  کشور  یاقتصاد جستجو کرد.    دیدر داخل کشور با  زی است لذا حل آن را 

است که باوجود   یافوق العاده  یهاشرفت یحل مشکل در داخل، پ  دبخشینمونه آشکار و ام

که کامالً    ییهااز بخش   یکه در بعض  یاصورت گرفت، به گونه   کایآمر  یحداکثر  یفشارها

  ه یبا ورود دلسوزانه قوه قضائ  نیشد. همچن  ازینی خارج ببه خارج بود، کشور  از    ۀکاالها وابست

تول  ییکارگشا  یبرا به حرکت درآوردن چرخ  دی از رونق    کارخانجات، حدود   دی تول  یهاو 

در   واحد  هزار  چر  کیدو  به  گذشته  فعالسال  انبوهبرگشته   دیتول  یسازخه  و  از    یاند 

  .اند کارگران را مشغول کرده 
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یکم سوال   و  موضوع   گريرسد با شکست برجام، د   ير مكه به نظ  يحالچرا در  :  بیست 

خر  اصالح   ی داريمذاكره  همچنان  اما  باشد،  مذاكره  نداشته  راهبرد  از  طلبان 

 كنند؟ي دفاع م

ساله   نیبه رغم تجربه چند  کایطلبان  از مذاکره با آمرصالح دفاع ا   ییدر چرا  یف مختل  لیدال

نسبت به مناسبات   یل یتحل لیدال ،ییو مبنا ینگرش لیتوان به دال یمذاکرات وجود دارد که م

 .اشاره کرد یو حزب  یاسیس  لی و دال یروانشناس لی قدرت، دال یجهان

حال آن را به عنوان نماد   نیدر ع  و  دانندی م   مانندی ب  یرا قدرت   کایطلبان  امرغالب اصالح   -1

 کایر واقع،  قدرت آمرد.  شناسندی نم   یاسالم   یجمهور  ینظام سلطه و استکبار و دشمن اصل

  ش یپ  رانیکه اگر ا  کنندی طلبان  آن قدر بزرگ است که با نگاه مرعوبانه اعالم ماصالح   یبرا

برا نشود    یقدم  نابرابر  دیبا  ایمذاکره  جنگ  خسار  یمتحمل  و  را شود  جنگ  بزرگ  ات 

 .رهگذر اقتصاد کشور نابود شود نیو از ا ردی را بپذ یاقتصاد یفشارها ایبپردازد و 

جا  -2 به  تنش   یآنها  به    ی جمهور  یهااست یس  کا،یآمر  یاستکبار  یهااست یس  ییزااعتقاد 

دارد موانع رابطه را بر دیبا رانیا ندیگویم لیدل نیو به هم دانندی را عامل تنش م رانیا یاسالم

 .دینما یری جلوگ ییزاو از تنش

  ی گره م  رانیا یخارج استیکشور را به س یعمده مسائل و مشکالت اقتصادطلبان اصالح  -3

از   تأک  نیازنند.  ا  دی رو،  اگر  که  ا  رانیدارند  از  ب  نیبخواهد  قدرت    دی آ  رونیمشکالت  و  

خود را در سطح    یتصاداق  تیکند و موقع  یاقتصاد خود را بازساز  دیدر جهان باشد با  یبزرگ

ا  قاءارت  اریجهان بس مستلزم  مذاکره و    رانیا  یاقتصاد  تی وضع  رییو تغ  یامر قطع  نیبخشد و 

 .کاستیرابطه با امر
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ا  رییتغ  -4 مفاه  انیجر  نینگرش  به  مل   نیادیبن  مینسبت  استقالل  و    ، یزی استکبارست  ،یعزت 

دنبال   متیرا به هر ق  کایبا آمراز مظلوم و... باعث شد تا رابطه و مذاکره    تیمقاومت، حما

پذ آنها  نظر  از  تحق  رشیکنند.  رئ  زیآمر یرفتار  توسط  ترامپ«  صربستان،   سی»دونالد  جمهور 

  ن یبه چن  دیبا  زین  رانی است که ا  یاسی س  تی اشتن عقالنو معطوف به د  یاخالق   ه،ناقدام شجاعا

کشور و   یالملل ن یب  تیعسبب بهبود موق رایدست بزند؛ ز  کایدر مواجهه با آمر  یمشابه  یرفتار

ها را به زعم  طور که منافع صرب است همان  یما در عرصه جهان  یمنافع اقتصاد  یکننده نیتام

چه در    کایمذاکره و رابطه با آمر  یطلبان  برقراراصالح   یراستا، برا  نیهم  ر دکرد.    نیآنها تام

  ران ی ت و استقالل اشکسته شدن عز   مت یو به ق  زیرآمیولو تحق  دنیبا  ایزمان بوش و ترامپ  

 ی به رهبر  یاطلب نامه فعال اصالح   100است که   ینوع نگاه راهبرد  نی. اکندی نم   یباشد، فرق

 .ردیبا ترامپ را بپذ شرط«ش ی را بنوشد و»مذاکره بدون پکه جام زهر  سندینو یم

  ساختند،   یمذاکره با ترامپ را مطرح م  یکه برا  یمکرر  ی ها  هیطلبان  به رغم توصاصالح   -5

راهبرد تفاوت  به  ا  یجمهور  نیب  یقائل  به  نسبت  دموکرات  با  و   رانیخواهان  نوع  هستند. 

به    یخاص   یدهد که آنها عُلقه ها  ینشان م  یطلبان  به روشن اصالح   یمواضع و رفتارها  تیماه

دا ها  گو  رنددموکرات  دموکرات   ایو  آمرحضور  قدرت  در  برا  کایها    ی داخل  تیموقع  یرا 

مف هماننددی م   دتری خودشان  به  پ  نی.  با  در   اریبس  دنیبا  یروزی جهت  و  شده  زده  ذوق 

ام  یهاروزنامه که  نوشتند  بازگشت!!    دیخود  اصالحات  با  ایبه  سفب  دنیورود  کاخ  را    دی ه 

طال پ  ییفرصت  و  کردند  با  یبرا  رانی ا  یقدم  شیاعالم  با  اساس   دنیمذاکره  ضرورت   ی را 

در  «یرانیضدا یهامیمشهور به »معمار تحر و« ینف چاردیبا نصب »ر دنیدانستند. حال آن که  با 

و مشروط کردن مذاکره و کاهش   رانیا  هیعل  یاضطرار  تیقانون وضع  دیوزارت خارجه تمد
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و    دنیبرجام پالس و... نشان داد که با  رشیو پذ  رانیتوسط ا  شتریب  ازاتیبه دادن امت  هام یتحر

 .کندی اوت م تف یآنها کم یهااند و تنها روشسکه  کی یترامب دو رو

 

  م؟ي دار يف يچه وظا روش ی نتخابات مهم پما نسبت به ا: و دوم   بیستوال  س 

ما  یفرد فهی. وظیاجتماع  فیوظا یکسر یو  میدار یفرد فیوظا یکسریما در انتخابات  همه

شرک   نیا اول، خودمان  مرحله  در  که  و  است  واجب  را  انتخابات  در    ی مل  تیمسئول  کیت 

 نیاز ب  میالزم است تالش کن  فه،یوظ  نی. البته در امتداد امینمائ  و حتما در آن شرکت  میبدان

اصلح و    نهیاند، گزنگهبان را پشت سر گذاشته   یشورا  یکه صاف  یصالحمختلف و    ینامزدها

. در می را انتخاب کن  یگریابات دهر انتخ  ای  یجمهور  استیر  تیمسئول  یفرد برا  نیترسته یشا

و اال مطابق با   میبه شناخت خود عمل کن  م،ی اصلح هست  ییباره اگر خودمان قادر به شناسا  نیا

الذ   »فسئلوایقرآن   اتیادب التعلمون«   كراهل  كنتم  با43)نحل/ان  معتمد  دی(  افراد    نیاز  و 

هستند و نامزدها و   یو اقتصاد  یفرهنگ  ،یاس یدر مسائل س  یمورد وثوق که اهل علم و خبره

  م ی دارد بپرس  تیکه علم و اهل  یدر واقع از کسو    میریکمک بگ  شناسند،یآنها را م  یهابرنامه 

گز انتخاب  به  دست  آن  براساس  و  سپس  بزن  نهیو  هم  رایز  م؛یاصلح  اساس  اگر    ه،یآ  نیبر 

است. به   الزم  زیپاسخ آنها ن  رشی الزم است، پذ  میدانی که نم   ییزهایپرسش از اهل ذکر در چ

انتخاب  ریهر حال، به تعب انقالب ما در هر  ب  دیبا  یرهبر معظم    « يه حجت شرع»خودمان را 

برسان  یبرا اصلح  و  ا  می انتخاب درست  در  اگر  شد  آخرتو    ایدن   ن یتا  واقع  سوال    م ی مورد 

 .میده حی انتخاب خود را توض لی دل میبتوان
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 وظیفه عمده و اصلی بر عهده داریم:  2ا در انتخابات م

درست، دست به انتخاب  یارهای و براساس مع ود با انگیزه باال در انتخابات شرکت کردهخ -1

 اصلح بزنیم.

 دیگران را به مشارکت آگاهانه در انتخابات دعوت کنیم. -2

عمل کنند،  اللهی    –به طور قطع، اگر نیروهای جبهه انقالب به درستی به این وظیفه انقالبی  

 حل خواهند شد. سیاری از مشکالتردم شکل خواهد گرفت و بلوب با رای م یک دولت مط

 

  

----------------------------------------- 

 سواالت مسابقه
 به حق« در انتخابات چگونه است؟  يتواص» -1

 .( صرفاً شركت در انتخابات استالف

 .شوديحاصل م  ياسیس تي و هدا یروشنگر قي( از طرب

 .حضور در انتخابات است یبرا گراني به د هیاست و هم توص یصندوق رأ ی( هم حضور در پاج

 .مردم به شركت در انتخابات است قي( صرفاً تشود

 

 .آن................. باشد ياصل کرديكند كه رو اد يبه حل مشکالت را ز  دیام توانديم  يانتخابات  -2

 یپردازد( دروغ    يهراسبیو رق يپاشج( پولوضع موجود  رییب( تغ   ( تداوم وضع موجودالف

 

 ..............اه در قبال انتخاباتسپ -3

 .كنديعمل م ياسیحزب س  کيب( مانند     باشد.     تفاوتيب دي ( باالف

  انت یص  کرديبا مشاركت باال و با رو  يد( با هدف تحقق انتخاباتاست.       ي( مجاز به ورود مصداق ج

 .كندياجتناب م ي خود، از ورود مصداق  يسازمان ت ياز هو
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  .................ياللهدولت جوان حزب -4

  .كند يكشور استفاده م  یهاتیاز تمام ظرف ،يتراشبهانه یها به جا( در بزنگاهالف

 .چابک، چاالک و كارآمد است   ،یجهاد  مدار،تي( والب

 .جوان باشد  جمهورسیكه حتماً شخص رئ  ستیدولت الزم ن ني ( در اج

 ( همه موارد د

 

 .............يدولت انقالب  کيآمدن  كار  ی رو -5

 .از سر كشور كم كند شیاز پ شیرا ب دي تهد هيسا تواند ياست.    ب( م  دزاي( تهدالف

 .به مذاكره نخواهد داشت  يليتما  چی.   د( هشودي( باعث جنگ مج

 

 است؟ حیصح نهيكدام گز نژادیاحمد یدر مورد آقا -6

 .و سازش با دشمنان است یاستحاله فکر ت،يدر فاصله گرفتن از وال یانحراف و ني( بزرگترالف

 .ردیگيم  یجا  يانقالب یروهاین یرهي( هنوز در داب

 .خواه استخواه و آرمانجدا نکرده و هنوز عدالت  يانقالب یروهای( او صف خود را از نج

 .ستیگرفتار ن يانحراف اني( چندان در حلقه جرد

 

شدن، چگونه رفتار خواهد    تیشدن در انتخابات و ردصالح   دا يكاند   در صورت  نژاد یاحمد  -7

 كرد؟

 .رديپذينگهبان را م یو نظر شورا ی( رأالف

 .نظام بپردازد یبرا یسازنهيبه هز ،يبا طرح اتهامات كندي( تالش مب

 .در انتخابات را برهم بزند يانقالب انيبرنامه جر كندي( تالش مج

 ( ب و ج د
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 ...................1400طلبان در انتخابات اصالح -8

 .كننديم دی( مجدداً بر تداوم برجام و مذاكره با غرب تأكالف

 .كننديانتخابات و... را مطالبه م ياز مهندس زیانتخابات آزاد، پره ی( برگزارب

 .هستند  یسازدوگانه جادي( درصدد اج

 ( همه موارد د

 

  منجر به حل مشکالت شود؟ توانديم  يقيانتخابات از چه طر -9

 ياخالق انتخابات تي ( با انتخاب اصلح     ب( با رعاالف

  و انتخاب اصلح یمردم             د( با مشاركت حداكثر ی( با مشاركت حداكثرج

 

 ست؟ یچ  يون در مقطع كن رانيدر قبال انتخابات ا هايغرب استیس -10

 ( كاهش مشاركت مردم    الف

 ي انقالب يدولت یریاز شکل گ یریبر نوع انتخاب مردم و جلوگ ریب( تأث

 یو فشار حداكثر ميد( تداوم تحر     يانقالب ي كار آمدن دولت یرو ی( تالش براج

 

 است؟ حیصح نهيكدام گز هاميدر مورد عبور از تحر -11

 .وجود دارد هاميو رفع تحر یسازيخنث ریدو مس هام يعالج تحر ی( براالف

 .تر استعاقبتخوش هاميتحر یسازي خنث ری( مسب

 .ستین ي شدن نانیدنشیسفبا آمد و رفت كاخ هامي( رفع تحرج

 ( همه موارد د

 

 ست؟ یما در انتخابات چ   يعمده و اصل فهیدو وظ -12

 و انتخاب اصلح  ياركت حداقلب( مش      داها ي( مشاركت و انتخاب هر كدام از كاندالف

 چکدامیبه آن     د( ه گراني( مشاركت آگاهانه و دعوت دج
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 .....................شركت در انتخابات  -13

 .است كه خداوند به انسان اعطا كرده است  ي است.    ب( حق فی( تکلالف

 .ستین  یشركت در انتخابات، مستوجب عقاب اخرود( عدم     فی( هم حق است و هم تکلب

 

 طلبان از مذاكره كدامند؟ دفاع اصالح  ليدال -14

 .داننديرا عامل تنش م ياسالم یجمهور یهااستیهستند.      ب( س کاي( مرعوب قدرت آمرالف

 .   د( همه موارد زننديگره م ي خارج  استیرا به س ی( حل مشکالت اقتصادج

 

دشمنان    یهايطراح  یسازي( ............... موجب خنثي)مدظله العالیاامام خامنه  دگاه ي داز    -15

 .شوديكشور م يمل تیامن نیانقالب و تضم

      ينيد  یساالر( انتخابات     ب( مردمالف

 مردم    د( مشاركت مردم در انتخابات  یمدارتي ج( وال

 

 ..................است كه یرهبر معظم انقالب فرد ياعالم یهااصلح طبق شاخص  نهيگز -16

 باشد.     دانیدر م شهیخدمت به مردم هم ی( براالف

 .باشد  یو جهاد  يانقالب ي مانیسل دیب( مانند شه

 باشد.      ي داخل یهاتیاستفاده از ظرف ت ي( معتقد به اولوج

 .د( همه موارد

 

 ................ استراينگهبان بر انتخابات از نوع .......... بوده؛ ز ینظارت شورا -17

 .        كنديم  تيكفا – ي( استطالعالف

 .است عاقالنه – يب( استطالع

 است.       يي عقال نظارت تنها – ي( استصوابب

 .است يمردم  يكار آمدن دولت یرو  الزمه – يد( استصواب

 

 



 
1400در انتخابات  رتیمسابقه بزرگ بص   صفحه 44 

 درست است؟  ان يگرادرباره اصول نهيكدام گز -18

 ( همواره از مذاكره واهمه دارند.         الف

 .دارند  د یقدرت تأك ي ساخت درون ت يو تقو م«یتوانيب( بر »ما م

 در انتخابات هستند.     یساز( درصدد دوگانهج

 .دانندياز مرزها م رون یحل مشکالت كشور را در بد( راه

 

اصل  ينظام   ،ياسالم  ی جمهور  -19 ركن   ............ آن  در  كه  است  به   لیتشک  ي .........  حکومت 

 .نديآيحساب م

        نخبگان – ساالرنخبه( ب    مردم –ساالر ( مردمالف

 نخبگان  – ساالرمردم( د     مردم – تکنوكرات( ج 

 

 .است  حیكشور صح يساس یهاانيجر یدرباره نهيكدام گز -20

سالالف در  اصالح   انيگرااصول  ر،یاخ   یها(  از  مسبهتر  در  حركت   ييهمگرا  ریطلبان  ائتالف  و 

 .اندكرده

 .طلبان بوده است از اصالح  شتریب ری اخ  ی هادر سال انيگرادر اصول یريپذاجماع بي( ضرب

 .از بزرگان خود دارند یشتریب یشنوطلبان حرف( اصالحج

 مثبت گذاشته است. ریبه وحدت تأث انيجر  نيا  لیم شيگرا در افزا( رحلت بزرگان اصولد


