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 مقدمه
در حوزه  یدانیم یقحفظه اهلل و تحق یاحضرت امام خامنه یشاتفرما بررسیمحصول که بر اساس  ینا

در فرهنگ و سبک  یدهرغم اشکاالت عدیکرده عل یسع شده، یدتول «یرأ یجامعه شناس یشناس یبآس»
را در سطح  یادتریز یاشکاالت را که گستره ینتریو عام البلو مهمترین ی،اسالم یراندادن مردم ا یرأ

 .محترم قرار دهد ینمبلغ یاراحصا کرده و در اخت یششود ،در حد توان و بضاعت خویکشور شامل م
و أشکال  یا یقهدق 2احکام  یانمحتوا را در غالب ب ینا یتوانند هر کدام از بخشها یمحترم م مبلغین

 .یندنما یانب یرهو غ یو مدارس و مجالس خانگ یآتعموم مردم در مساجد و ه یبرا یگرد یخالقانه 
 

 یاسالم یمهم در باب انتخابات مجلس شورا ینکات

 

سفانه أشود مت یکوچک باعث م یکه در سراسر کشور خصوصا شهرها یاز مشکالت عمده ا یکی. 1
 .است یو فروش رأ دیخر شوند، یصالح وارد مجلس م ریغ یداهایکاند
 حیترج هیکنند لذا نقد را بر نسینم دایاو را پ گرید نده،یکنند که چون در طول وکالت نمایفکر م مردم

و برخی مراجع عظام  یکه از مقام معظم رهبر یطبق استفتائ کهیدر حال فروشند،یخود را م یداده و را
 . باشدیحرام مانجام آن فعل  که طبیعتاً 1جایز نمی باشدو فروش  دیشده است،خردیگر 

 
دانند یرا منطقة الفراغ  م نجایدادن آزاد هستند و ا یاست که در رأ نیمردم کشورمان ا یعموم یتلق .2

 ونیخطاب به روحان 1362 ریت 12 هیعل حضرت امام  کهیدهند در حال یم یرأ یشخص لیم یلذا از رو

                                                 
 ج. جایز نیست. خرید و فروش آراء در انتخابات چه حکمی دارد؟مقام معظم رهبری:   1.

https://www.leader.ir/fa/content/19132 
 میدان در پیروزی جهت اسالمی شورای مجلس انتخاباتی کاندیداهای از برخی ها، شنیده اساس بر:  آیت اهلل مکارم شیرازی: پرسش

 آن، غیر و دولتی امتیازات وعده گرم، غذای توزیع نقد، وجه پرداخت کارت، سیم و همراه تلفن گوشی توزیع مانند مختلف طرق به انتخابات
 و رود می پیش داری سرمایه انتخابات سمت به که است ای گونه به وضعیت این که است ذکر شایان نمایند؛ می مردم آرای خرید به اقدام

 باشد؟ می چه حضرتعالی نظر مطلب، این به توجه با بود؛ خواهد ساز مشکل باشد داشته واقعیت امر این که صورتی در

 انتخابات در آراء خریدن برای مختلف امتیازات و مالی امور از استفاده است، متفاوت بسیار مادی غربی انتخابات با اسالمی انتخابات:  پاسخ
 رأی و است، سؤال زیر آنها مشروعیت کنند، آراء کسب طرق گونه این از که کسانی و کرد پرهیز آن از جداً باید و نیست جایز مطلقاً اسالمی

 این به توسل اصوالً. اند شده شرع خالف مرتکب شرعی نظر از نیز ندارند صالحیت که دهند می رأی افرادی به امور این با که دهندگانی
 در حتی و نکنند مبادله چیز هیچ با را کشورشان و نظام سرنوشت باشند مراقب عزیز خواهران و برادران. است صالحیت برعدم دلیل امور

 نکنند.  استفاده غربی های روش از خود انتخاباتی تبلیغات

https://makarem.ir/main.aspx?lid=2&typeinfo=21&catid=46462 

 



 899ساز.....................................................................................انتخاب های تمدن 

 

 

 تیهدا یبرا دیو برو دیکن لیطکارها را تع اوالًکه  دیدار فیانتخابات تکل امیکه شما در ا ندیفرما یم
مردم  یدارند برا فهیدانستند که علما وظ یشرع فیتکل ایو ثان 1رساندن صندوقها یبرا مردم و کمک

 تکلیف. را مردم کنید وادار. کنید دعوت را مردم و بکنید که عمل هستید مکلف" :را روشن کنند مسأله 
 دلم باشم، داشته وکیل خواهد یکمی دلم من خب، که نیست این مسئله مسئله،. آنها بگویید را به شرعی

 به است مملکتی یک سپردن قضیه نیست، این خیر، قضیه باشم؛ داشته وزیر یک خواهدمی

 جمهوری اسالمی زند،می اسالم به صدمه آید،در کار از ناباب اگر که یک کسی دست

 "،2شما برای است حیاتی مسئله یک این. بردمی بین از را

 

 داهایاز کاند یاریبس لذاخود را دارند  هیحل مشکالت حوزه انتخاب انتظار ندهیاز مردم از نما یاریبس. 3
 :که حضرت آقا فرمودند یدهند در حالیرا م رهیدانشگاه و غ، فرودگاه ،آسفالت یعمران یها عدهو
و  مییایاست که ب نیا شیبودن، معنا هیّفالن شهر و فالن حوزه انتخاب ندهیکه نما میکن الیما خ کهنیا“

 یندگینما فهیوظ نیو چه، ا چه ای« دانشگاه ندارد» ای، «آب ندارد» ای، «جا اسفالت نداردآن» مییبگو

. ". ” 1کشور را متکفّل شود یکه بتواند امور همه جا دیرا بگذران یقانون دیشما با. ستین

                                                 
در این ایام ،  .کرد می امیر حضرت که طور همان کرد؛ می که پیغمبر طور همان شرعا؛ مکلفیم کنیم؛ دخالت سیاسی امور در ما مکلفیم  . 1

]را[، آن اشخاصی که در حوزه ها هستند، باید دست از کارها بردارند و راه بیفتند توی شهرها و دهات و  ...که اعالن می کنند مسئله انتخاب 
را روستاها و آن جاهای دور افتاده و کمک کنند. و اگر نکنند، فردامسئول اند پیش خدا و اگر مسامحه کنند، فردا مسئول اند پیش خدا. مـردم  

امروز تبلیغ اسالالم بالرای حفالو خالود      مک کنند برای رساندن صندوقها به روستاهای دور افتاده .، ک...دعوت کنند به دخالت در امور

. اهمیت این همان اهمیتی است کاله اسالالم دارد  . تبلیغ این است که رئیس جمهورتان راخودتان تعیین کنید  اسالم

یـک  . اگـر  ار در آید، یک کشور را بـه فسـاد مـی کشـاند    فاسد از ک -خدای نخواسته  -یک نفری که واردبشود و در راس امور واقع بشود و 

باله مالن چاله ربطالی     "کسی بگویالد:  صدمه ای به اسالم برسد، هر یک یک ما در محکمه عدل الهی مسئول هستیم ؛ یک یک ما. 

ـ   . مگر می توانی بگویی : اسـالم بـه مـن چـه ربطـی دارد؟!     این است که بگوید:اسالم به من چه ربطی دارد "دارد؟ ف ایـن تکلی

 -عـرض بکـنم کـه     -و چـه   چه وکیل بخواهید تعیین کنیالد است که راجع به مسائل اسالمی ، که پیش می آید،  }روحانیون{آقایان

 تیـر  12:  زمان 21-6ص  15صحیفه امام جلد  رئیس جمهور بخواهید تعیین کنید، باید درصحنه باشید؛ عذری ندارید که بروید کنار بنشینید.
 وظـایف  تبیـین  - تیـر  2 شـهدای  و بهشـتی  شهید از تجلیل:  موضوع جماران؛ حسینیه ، تهران:  مکان رمضان ارکمب ماه از قبل - 1362

 کنونی مقطع در ملت و مسئوالن ، روحانیون

 همان  2.

که ما را  ییزهایکه در انقالب ما هست و همه چ یو معارف میو مفاه یکه بنده از مجموع قانون اساس گونه،آنیندگینما فیباب وظا در  3.

هم  زهایچ لیقب نی. البته نظارت بر اجرا و از ااست «یقانونگذار» ،یندگیدر نما یاصل فهیوظ ام،دهیفهم کندیباب کمک م نیدر ا

از  ندگان،ینما کهنی. انیکه رکن اداره کشور است، عبارت است از وضع قوان یزیاما چاست.  مهم اریهست. آنها هم بس

 یعنیشود.  یمتجلّ« قانون»به آن خاطر است که مصالح همه کشور در  شوند،یهمه گوشه و کنار کشور انتخاب م

و دوردست و  ریمناطق فق یدارا کهرا  یقانون، بتواند کشور نیرا بگذراند که ا یاست که قانون نیشأنش ا ندهینما

خود  هیّبه فکر حوزه انتخاب دیبا ندهینما کهنیاز همه اوضاع مطّلع هستند. ا همگان .با اقتضائات گوناگون است، اداره کند یمناطق
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های ها گفتم: آقایان و خانمهای مختلف وقتی مواجه شدم، به اینهای محترم در دورهمن با خودِ نماینده

در ی عمرانی و فالن پروژه، فالن کار را ی نماینده این نیست که وعده! وظیفهنماینده

 "1.ها کار اجرائی است، کار دولت استی انتخابی خود به مردم بدهد؛ اینمنطقه

 
است که فقط به  نیدادن مردم در سراسر کشور ا یاشکاالت مخرب نوع رأ نیتر عیاز شا یکی .4

جهت که  نیکار اگر چه از ا نیدهند.البته ا یم یخودشان رأ ی لهیو قوم و قب یهمشهر یدایکاند
 وکرده باشد که کامال ا یشما زندگ نیدر ب یطوالن یکه سالها دیده یرا یاست که به کس سفارش امام

تعصب  ایدهند ثان یدرست و کامل را انجام نم قیتحق اوالً یجهت حق دارند ول نیو از ا دیشناس یرا م
 فرمایند:می که حضرت آقا  یدر حال.خود دارند ی لهیو قوم و قب یهمشهر یدایکاند یبر رو یدیشد

روابط قوم و  به. ندیو انتخاب نما دایرا پ حیصح یدارند در انتخابات شرکت کنند و نامزدها فهیوظ مردم
 2نگاه نکنند. زهایچ طورنیو ا یافهیو طا لیو ا یشیخو

                                                                                                                   
 فهیرا به عنوان وظ اشهیّجا و مشکالت حوزه انتخابآن ستدیبا دیایدارد ب فهیوظ ندهینما م،یما فرض کن کهنیاست. والّا ا نیا شیباشد، معنا

 رد،یانجام گ یحیاست و اگر به شکل صح یالبته کار خوب ه،یّمشکالت حوزه انتخاب انی. بستین یندگینما فهیوظ ن،یکند، نه. ا انیب یندگینما
جا اسفالت آن» مییو بگو مییایاست که ب نیا شیبودن، معنا هیّفالن شهر و فالن حوزه انتخاب ندهیکه نما میکن الیما خ کهنیاست. امّا ا دیمف

که بتواند امور  دیرا بگذران یقانون دیشما با. ستین یندگینما فهیوظ نیو چه، ا چه ای« دانشگاه ندارد» ای، «آب ندارد» ای، «ندارد

که همه جانبه وضع نشده است،  یاز قانون تان،یندگیشما؛ تا مبادا حوزه نما یندگیحوزه نما هیکشور را متکفّل شود بماف یهمه جا

و  یبدون توجّه به اقتضائات مال ستد؛یباز مجلس با بونیدر تر دیایب یاندهیاگر نما خطاست.است نیخارج بماند. مسأله ا تش،یّفیک یبه اقتضا
کار  نیا دییایآقا، ب»که  ندازدیب یکند، سنگ بیآنها را تصو دیکه مجلس قاعدتاً با ییهابدون توجه به برنامه تها،یّبدون توجّه به اولو ،یابودجه
 22/23/21 « !.کنمیشما کار م ی! من برادینیبب» دیجا بگوبه مردم آنباشد که  نیهم ا صدشق.« دیمن بکن هیّحوزه انتخاب یرا برا

را به  نهایهم ا ندهیوجود دارد؛ نما یجا اتوبان و... . توقعاتجا جاده، فالنجا فرودگاه، فالن: فالنییمنطقه یطرحها .1

 میتسالل  یلال یهم بالاالخره باله هالر دل    هایفشار. دولت جه،یو در نت شودیجا به دولت منتقل مو از آن کندیمجلس منتقل م

ما اگر در حدود چهار هزار طالر    تماممهین یاست که طرحها نیا جهینت ست؟یچ جهیاما نت روند؛یبار م ریو ز شوندیم

های غیر عملـی  مردم توجه باید داشته باشند که تبلیغات رنگین و متنوع مالک نیست؛ وعده .ده هزار شودیپنج هزار، م شودیاست، م

ی ! وظیفاله ها گفتم: آقایان و خانمهای نماینـده های مختلف وقتی مواجه شدم، به اینهای محترم در دورهمالک نیست. من با خودِ نماینده

ها کالار  ی انتخابی خود به مردم بدهد؛ اینن کار را در منطقهی عمرانی و فالن پروژه، فالنماینده این نیست که وعده

ها مالالک نیسالت؛ بایالد مالردم     های بزرگ دادن، اینهای غیر عملی دادن، وعدهوعده. اجرائی است، کار دولت است

 (12/12/96) توجه کنند؛ گاهی عالمت منفی هم هست.

 فهی. مردم وظندیو آنها را انتخاب نما دایرا پ حیصح یات شرکت کنند و نامزدهادارند در انتخاب فهیدارد. مردم وظ یافهیهم وظ یکس هر. 2
واقعاً چه  نندینگاه نکنند. بب زهایچ طورنیو ا یافهیو طا لیو ا یشینگاه کنند؛ به روابط قوم و خو یو انقالب یو شرع ینید یدارند به مالکها

کار دخالت  نیدر ا فهیوظ کیو با شور و شوق به عنوان  نندیاست، او را برگز کتریمناسبتر و به آن نزد ،یو انقالب یاله یارهایبا مع یکس
 شیپ ییدارند و آبرو ییدارند، قلم توانا ییایکه زبان گو یکنند. کسان ضیو تحر قیرا تشو گرانیدارند که د فهیاز مردم وظ یکنند. کسان

آن را در راه او مصرف کند و به کار ببرد  دیداده است، با متعال به هرکس یاست و خدا یاله ریآبرو هم جزو ذخا نیکه ا - دارندمردم 
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. یکی از اشتباهاتی که مردم در زمان تبلیغات برای انتخابات دچار می شوند این است که گمان می 5
اگر یکی از نامزد های انتخابات پولی  به آنها پرداخت کرد یا شام و سبد غذایی به آنان داد، اگر کنند که 

به فرد مورد نظر رای ندهند در حق او خیانت کرده و مدیون او باقی می مانند. این نحوه رای دادن نه 
جلس راه پیدا کند چون تنها صحیح نمی باشد بلکه اگر به سبب انتخاب اشتباه ما یک نماینده فاسد به م

برای رای خود هیچ تحقیقی نکرده ایم  هر فسادی که او مرتکب شود ما هم به اندازه خود در آن سهیم 
 هستیم مگر این که انتخاب ما از روی تحقیق باشد.

 
از  . بسیاری از مردم نمی دانند که بسیاری از کاندیداها خود را وامدار اسپانسر ها می کنند که نتیجتا بعد6

اینکه کاندید رای آورد و وارد مجلس شد. یا قوانین را با مالحظه ی آن سرمایه دار تغییر می دهند یا 
اینکه برای او موافقت اصولی می گیرد که بعضا تا چندین برابر پول خرج کرده در انتخابات عائد او می 

 1شود.
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
مالحظه کنند که  دیبا یندگینما ی. در معرفىِ نامزدهاندینما یخوب را به آنها معرف یکنند و آدمها قیو تشو هیمردم را توج -

است، فالن کس با ما دوست  قیدخالت ندهند. فالن کس با ما رف یشرع فهیو وظ یو اله ینید ابطهاز ر ریرا غ یارابطه چیه
چشمشان باز باشد؛  دیهم که آنها بکنند، مردم با ی. البته هر کاررندیرا در نظر نگ زهایچ نیابداً ا رساند؛یبه ما م یادهیاست، فالن کس فا

 .14/11/24کنندیخودشان واقعاً بشناسند و بفهمند که چه کار م
 دولتی امکانات از باشند درصدد نمایندگی به اتّکا با نمایندگان که است این شود، گرفته است ممکن مجالس به که یرادهاییا از یکی  1.

 است محال آمده، اسالمی هدف با که اینماینده.... بماند پوشیده مردم چشم از که نیست چیزی این. کنند نادرستی استفاده ناکرده، خدای
 اقدام این، برای اصولی موافقت کردن، را آن سفارشِ کردن، را این سفارشِ. کرد مراقبت باید لکن،. باشد صادق او مورد در چیزی چنین
 آبروی و حیثیّت با که است چیزهایی چیزها، این غرض،...  خوردن را آدم فالن فریب کردن، تفاهم و مذاکره دارسرمایه فالن با آن، برای

 وامدار را خود مجلس، به ورود از قبل که آید کار سرِ بر اینماینده اگر 21/3/22مجلس نمایندگان دیدار در بیانات .ندارد مناسبتی نمایندگی
 کند؛ ادا را خود قرض رفت، که مجلس به بخواهد و باشد گرفته قرض به نانهایی کند؛ ادا را آنها وام مجلس در باشد مجبور و کرده دیگران

 22/11/24. نمیخورد دردبه
 آنها که آنجائی است مجبور بیاید، مجلس توی پولدار فالن و ارباب فالن و کمپانی فالن و شرکت فالن پول با که مجلسی ینماینده آن

 (18/12/82) .بکند قانون در تضییق و توسعه بردارد، قانون کند، جعل قانون میدانند، الزم
 (24/11/92)کند دلسوزی مردم برای تواندنمی دیگر شد، قدرت و پول وامدار و اشخاص و دستگاهها وامدار کسی اگر

 اگر که است شرعی قسمی یعنی است؛ حقیقی سوگند هم سوگند آن. باشید اید،خورده که سوگندی آن وامدار فقط بود؛ نباید هم کسی وامدار
 23/8/28. دارد انسان برای هم سنگینی مسؤولیتهای متعال خدای پیش و است شده انجام شرع خالف یقیناً شود، نقض


