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آیات قرآن مرتبط با انتخابات
)به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و تقارن آن با حماسه سیاسی انتخابات(

25 دقیقه )زمان تخمینى مطالعه این متن(

T	 اشـــاره: یكى از ابعاد اهمیت انتخابات، جنبه الهى و ُبعد قدســـى آن اســـت، اینكه رهبر حكیم
انقاب، به عنوان یک اسام شـــناس حقیقى تصریح مى كنند: »انتخابات نماد حركت اسامى 

در كشور ماســـت.)1384/03/14( شركت در انتخابات، تكلیف شـــرعى و واجب شرعى است.

)1384/03/25( شركت در انتخابات، یک عمل صالح است.)1384/03/27( مردم با توكل به خدا و با 

ه - كه یک عبادت اســـت - وارد میدان انتخابات شوند.«)1385/09/22( داللت 
َّ
قصد تقّرب الى الل

بر این حقیقت دارد كه انتخابات، عاوه بر اینكه یک رویداد ملى و یک حماســـه سیاسى است، 

داراى مبانى عمیق شرعى و دینى هم هست.

این موضوع از جنبه اى دیگر هم قابل توجه اســـت و آن اینكه تاكتیک هاى دشمن در بازداشتن 

مردم از شركت در انتخابات مختلف است و با تقسیم بندى مردم به چند گروه و براى هر كدام خوراک 

ضدتبلیغى مناســـب را تهیه مى كند. به افراد ضد انقاب و نظام مى گوید: »رأى ندهید تا تضعیف 

شوند.«، به اقشار عادى و متوسط جامعه مى گوید: »این همه رأى دادید چه شد؟«، و به افراد معتقد 

و مؤمن مى گوید: »در كجاى اسام و قرآن انتخابات آمده است؟!)انتخابات، مغایر با اسام و قرآن است.(«

 در این نوشـــتار مختصرا به برخى از ادله هاى قرآنى مشـــروعیت انتخابات در نظام دینى و 

همچنین لزوم مشـــاركت حداكثرى در آن اشـــاره مى نماییم. تقدم و تأخر آیات به ترتیب سوره ها، 

تعیین شده است، لذا اعزه مى توانند به تشخیص صائب خود، تقدم وتأخر اقتضایى خود را در طرح 

بحث اعمال فرمایند.

س؛ تخصص 
ُ

نف
َ
كر؛ تغییر ا

ُ
کلیدواژه: انتخابات ؛ اتباع أحسن؛ پشتیبانى ُمجرمین؛ جهاد كبیر؛ ش  

و تعهد؛ عمل صالح سیاسى؛ إعداد قوة؛ نفى سبیل؛ اولواألمر؛ امانت
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s )59 :2( آیه اولواألمر)نساء(

در منطق قرآن، »والیت فقیه« یک اصل فرا شیعى و فرا اسامى است و ریشه در تمام ادیان الهى 

و وحیانى دارد. قرآن مى فرماید: علماء و فقهاء هر امت، مســـئول اجراى احكام الهى در میان مردم 

ِذین  وَن الَّ ِبیُّ ْوَریَة ِفیَها ُهدًى َوُنوٌر َیْحُکُم ِبَها النَّ نَزْلَنا التَّ
َ
آ أ هستند. در آیه 44 سوره مائده مى خوانیم: »ِإنَّ

ِه َوَكاُنوْا َعَلْیِه ُشَهَدآَء... .«- ما تورات  ْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوْا ِمن ِكتِب اللَّ
َ ْ
وَن َوال ِنیُّ بَّ ِذیَن َهاُدوْا َوالرَّ ْسَلُموْا ِللَّ

َ
أ

را نازل كردیم تا انبیاء، و بعد از آنها، مرّبیان الهى و دانشـــمندان - كه حفاظت این كتاب آسمانى به 

آنان سپرده شده بود و بر آن گواه بودند - بر طبق آن براى مردم حكم و داورى نمایند-.

بنابراین در فرهنگ اســـامى، والیت فقیه، اســـتمرار حركت و حكومت انبیاء و ائمه علیهم 

السام است، و از مصادیق ُمشـــكک »اولواألمر« قرآنى هستند كه باید مورد اطاعت و فرمانبرى 

ْمِر ِمْنُکْم...«)نساء: 
َ ْ
وِلى ال

ُ
ُســـوَل َوأ ِطیُعوا الرَّ

َ
َه َوأ ِطیُعوا اللَّ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ َها الَّ یُّ

َ
جامعه اســـامى باشند: »َیا أ

59(. نهادینگى اصل والیت فقیه تا بدانجا كه مرحوم صاحب جواهر مى گوید: »اگر كســـى منكر 

والیت فقیه باشـــد، گویا طعم فقه را نچشیده است«)...كأّنه ما ذاق من طعم الفقه شیئا)جواهرالكام، 

ج21، ص397((.

با این بیان وقتى امامین انقاب، بارها و بارها و در مقاطع مختلف در طول حیات طیبه انقاب 

و نظام اســـامى، امر به حضور و مشاركت حداكثرى داشـــته اند در واقع، این امر، دستورى الهى 

قلمداد مى شود و باید براى امتثال این امر الهى و قرآنى به نحو احسن اقدام نمود.

s )141 :3( آیه نیف سبیل )نساء(

یكى دیگر از قواعد و قوانین قرآنى كه در عرصه فعالیت هاى سیاســـى راه و مســـیر را روشن 

مى سازد، قاعده قرآنى »نفى سبیل« است، خداى متعال در این آیه شریف مى فرماید: »َو َلْن َیْجَعَل 

طى نداده 
ّ
ُه ِلْلکاِفریَن َعَلى اْلُمْؤِمنیَن َسبیاًل«)نســـاء: 141(؛ - خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسل اللَّ

است -.

از این آیه مى توان چند آموزه مهم دریافت كرد:

اوال: مؤمنان، حِق پذیرفتن سلطه ى كافران را ندارند، و سلطه پذیرى نشانه نداشتن ایمان واقعى 

است.
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s )58 :1( آیه اداء امانت)نساء(

از شـــاخص ترین آیات قرآن كه عاوه بر معنا و پیـــام اخاقى، معنایى ُپررنگ در موضوعات 

ْهِلَها«- خداوند 
َ
َماَناِت ِإَلى أ

َ ْ
وا ال ْن ُتَؤدُّ

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
َه َیأ سیاسى دارد، آیه 58 سوره مباركه نساء است: »ِإنَّ اللَّ

به شما فرمان مى دهد كه امانت ها را به اهلش بدهید-.

در فرهنگ روایات، امانتدارى، از نشـــانه هاى مهم ایمـــان و خیانت به امانت، عامت نفاق 

است. در حدیث است: »به ركوع و سجود طوالنى افراد نگاه نكنید، بلكه به راستگویى و امانتدارى 

َماَنِته.
َ
َداِء أ

َ
ُجِل َو ُسُجوِدِه... َو َلکِن اْنُظُروا ِإَلى ِصْدِق َحِدیِثِه َو أ آنان بنگرید.«)َل َتْنُظُروا ِإَلى ُطوِل ُركوِع الرَّ

)الكافى، ج 2، ص 105((

د، منظور از امانت، رهبرى و مسئولیت هاى اداره جامعه تعریف 
ّ

نكته مهم تر آنكه در روایات متعد

َیة)بحاراألنوار، ج23، ص283((؛ رهبر معظم انقاب با اشاره به همین 
َ

َوال
ْ
 ِفى أْمِر ال

ُ
شـــده است)َهِذِه الَْیة

نكته كه مســـئولیت در نظام اسامى، امانت الهى است، مى فرمایند: »چند توصیه مى كنم به رئیس 

جمهور محترم و برادران و خواهرانى كه در بخشـــهاى مختلف با ایشان همكارى خواهند داشت 

كه این توصیه ها را در نظر داشـــته باشند. این مسئولّیت را، این توانایى را، امانت بدانید؛ همچنان  كه 

ما ِهَى فى ُعُنِقَک َاماَنة«)نهج الباغه: نامه5( این  امیرالمؤمنین فرمود: این در گردن تو یک امانتى است؛ »َو ِانَّ

مسئولّیت، امانت الهى است در اختیار من و شما؛ امانت دارى باید كرد؛ حفظ امانت باید كرد. این 

وا اَلماناِت  ِالى  َاهِلها«، فقط درباره ى این امانتهاى ماّدِى محسوس  آیه ى شریفه ى »ِانَّ اللَه َیأُمُرُكم َان ُتَؤدُّ

نیست؛ این امانت مهّم معنوى -كه این مسئولّیت است- مصداق برتر آنها است.«)1396/05/12(

آنچه از این دو نكته قابل فهم و استنباط است این است كه: یكى دیگر از ابعاد اهمیت انتخابات 

ْهِلَها«« و مهمترین عرصه امانت سپارى 
َ
َماَناِت ِإَلى أ

َ ْ
این است كه انتخابات، از مصادیق بارز »اداُء »ال

است، و مردم باید در این مراسم امانت ســـپارى)انتخابات(، یكى از عظیم ترین امانت ها - یعنى 

 و 
ً
مدیرت جامعه- را به اهلش واســـپارى نمایند. از این رو اگر در این وظیفه و تكلیف شرعى كّما

 كوتاهى كنند، قطعا مســـئول خواهند بود. تكلیف شرعى انتخابات، دو جنبه دارد و به واسطه 
ً
كیفا

ى ُنور« است؛ یكى جنبه كّمى كه همان حضور و 
َ
این دو جنبه به تعبیر رهبر معظم انقاب » ُنوٌر َعل

مشاركت حداكثرى است؛ و جنبه دیگر آن، كیفى است كه انتخاب اصلح منظور است. در صورت 

گاهان و متخصصان مورد اعتماد مراجعه كرده و از  عدم توانایى در انتخاب افراد شایســـته، باید به آ

ْكِر ِإْن ُكْنُتْم َل َتْعَلُموَن.«)نحل: 43/انبیا: 7( ْهَل الذِّ
َ
ُلوا أ

َ
اْسأ

َ
نظر آنها تبعیت نمود: »ف
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s )59 :2( آیه اولواألمر)نساء(

در منطق قرآن، »والیت فقیه« یک اصل فرا شیعى و فرا اسامى است و ریشه در تمام ادیان الهى 

و وحیانى دارد. قرآن مى فرماید: علماء و فقهاء هر امت، مســـئول اجراى احكام الهى در میان مردم 

ِذین  وَن الَّ ِبیُّ ْوَریَة ِفیَها ُهدًى َوُنوٌر َیْحُکُم ِبَها النَّ نَزْلَنا التَّ
َ
آ أ هستند. در آیه 44 سوره مائده مى خوانیم: »ِإنَّ

ِه َوَكاُنوْا َعَلْیِه ُشَهَدآَء... .«- ما تورات  ْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوْا ِمن ِكتِب اللَّ
َ ْ
وَن َوال ِنیُّ بَّ ِذیَن َهاُدوْا َوالرَّ ْسَلُموْا ِللَّ

َ
أ

را نازل كردیم تا انبیاء، و بعد از آنها، مرّبیان الهى و دانشـــمندان - كه حفاظت این كتاب آسمانى به 

آنان سپرده شده بود و بر آن گواه بودند - بر طبق آن براى مردم حكم و داورى نمایند-.

بنابراین در فرهنگ اســـامى، والیت فقیه، اســـتمرار حركت و حكومت انبیاء و ائمه علیهم 

السام است، و از مصادیق ُمشـــكک »اولواألمر« قرآنى هستند كه باید مورد اطاعت و فرمانبرى 

ْمِر ِمْنُکْم...«)نساء: 
َ ْ
وِلى ال

ُ
ُســـوَل َوأ ِطیُعوا الرَّ

َ
َه َوأ ِطیُعوا اللَّ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ َها الَّ یُّ

َ
جامعه اســـامى باشند: »َیا أ

59(. نهادینگى اصل والیت فقیه تا بدانجا كه مرحوم صاحب جواهر مى گوید: »اگر كســـى منكر 

والیت فقیه باشـــد، گویا طعم فقه را نچشیده است«)...كأّنه ما ذاق من طعم الفقه شیئا)جواهرالكام، 

ج21، ص397((.

با این بیان وقتى امامین انقاب، بارها و بارها و در مقاطع مختلف در طول حیات طیبه انقاب 

و نظام اســـامى، امر به حضور و مشاركت حداكثرى داشـــته اند در واقع، این امر، دستورى الهى 

قلمداد مى شود و باید براى امتثال این امر الهى و قرآنى به نحو احسن اقدام نمود.

s )141 :3( آیه نیف سبیل )نساء(

یكى دیگر از قواعد و قوانین قرآنى كه در عرصه فعالیت هاى سیاســـى راه و مســـیر را روشن 

مى سازد، قاعده قرآنى »نفى سبیل« است، خداى متعال در این آیه شریف مى فرماید: »َو َلْن َیْجَعَل 

طى نداده 
ّ
ُه ِلْلکاِفریَن َعَلى اْلُمْؤِمنیَن َسبیاًل«)نســـاء: 141(؛ - خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسل اللَّ

است -.

از این آیه مى توان چند آموزه مهم دریافت كرد:

اوال: مؤمنان، حِق پذیرفتن سلطه ى كافران را ندارند، و سلطه پذیرى نشانه نداشتن ایمان واقعى 

است.
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اقتصاد قوى، مستقل، درون زا و غیروابسته،   -

عمق راهبردى و نفوذ فرامرزى و منطقه اى،   -

مدیران انقابى، جهادى، بابصیرت و متخصص در عرصه هاى راهُبردى و اجرایى- و در یک    -

كام دولت كارآمد-

قدرت نرم، اقتدار رسانه اى، مدیریت مؤثر و كارآمد فضاى مجازى،   -

و از همه مهم تر سرمایه اجتماعى، حضور در صحنه و مشاركت حداكثرى مردم در عرصه هاى    -

ملى است. به فرمایش ولّى جامعه: »یكى از بركات حضور مردم همین است كه وقتى دشمنان 

نگاه میكنند و مى بینند كه مردم پشت سر نظام هستند، احساس میكنند كه نمیشود با این نظام 

معارضه كرد؛ چون با یك ملت نمیشود معارضه كرد.«)1388/12/06(

هركـــدام از این مؤلفه ها، به مراتب مى توانند در دل دشـــمنان رعب و ترس ایجاد كنند، على 

الخصوص عامل "حضور مردم در صحنه" كه ركن »جمهوریت« قوام مى بخشد و عرصه انتخابات- 

آنهم مهم ترین نوع آن، یعنى انتخابات ریاست جمهورى- اصلى ترین تجلى گاه آن است. به همین 

 انتخابات، ســـیلى به چهره ى دشـــمنان این ملت 
ً
جهت رهبر معظم انقاب مى فرمایند: »حقیقتا

است.«)1390/12/10(

در واقع، اگر آحاد جامعه ما به این بصیرت و درایت سیاســـى نائل آیند كه با حضور حداكثرى 

گاهانه خود، چه بخش عظیمى از اقتدار  و باشكوه در انتخابات و همچنین گزینشى هوشمندانه و آ

همه جانبه)سیاسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى و فرهنگى( و امنیت فراگیر را تأمین خواهند كرد،- 

همانگونه كه امام خامنه اى تصریح دارند: »انتخابات مصونیت بخش به كشور است.«)1390/11/14(- 

قطعا با انگیزه و روحیه مسئوالنه و متعهدانه فوق العاده اى در انتخابات حضور خواهند یافت.

s )120 :5( آیه عمل صالح سیاىس)وتبه(

یكى دیگر از آیات شاخص در این موضوع، آیه 120 سوره مباركه توبه است كه خداوند متعال 

به مسلمانان اعام مى فرماید: تمام سختى ها و مرارت هایى كه در راه خدا تحمل مى كنید، همچنین 

 َوَل َنَصٌب 
ٌ
ُهْم َل ُیِصیُبُهْم َظَمأ نَّ

َ
ِلَك ِبأ

َ
هر اقدامى كه كفار را به خشـــم مى آورد، عمل صالح اســـت. »ذ

 ِإلَّ ُكِتَب َلُهْم ِبِه َعَمٌل 
ً

اَر َوَل َیَناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ َنْیال ِه َوَل َیَطُئوَن َمْوِطًئا َیِغیُظ اْلُکفَّ َوَل َمْخَمَصٌة ِفى َســـِبیِل اللَّ

ْجَر اْلُمْحِســـِنیَن«)توبه: 120( رهبر معظم انقابى در بیانى با استشهاد به این آیه 
َ
َه َل ُیِضیُع أ َصاِلٌح ِإنَّ اللَّ
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ار از سلطه بر مؤمنان براى همیشه مأیوس باشند.
ّ

ثانیا: باید تدابیرى اتخاذ كرد كه كف

ار بر مسلمانان را باز كند حرام است؛ 
ّ

ثالثا: هر طرح، قرارداد، ارتباط، كم كارى كه راه نفوذ كف

در علم سیاست، نفوذ را "تسلط آرام و پنهان" مى نامند. از این جهت مسلمانان باید در تمام جهات 

سیاسى، نظامى، اقتصادى و فرهنگى از استقال كامل برخوردار باشند.

با توجه به دالئل ُعقایى و همچنین تجربیات و عبرت هاى تاریخ انقاب اســـامى، در نظام 

اسامى ما هربار كه دولتى لیبرال و یا شبه لیبرال بر سركار بوده است، دستخوش نفوذ دشمنان قرار 

گرفته اســـت. كه غیر از دولت موقت مهندس بازرگان، بقیه دولت ها با فرایند انتخابات به قدرت 

رسیده اند.

به عبارت دیگر انتخابات هم مى تواند "زمینه ساز نفوذ" باشد و هم مى تواند "راه بندان نفوذ" گردد 

و این بســـتگى كامل به كیفیت انتخابات دارد. اگر آحاد جامعه ما، وظیفه شرعى و قرآنى انتخابات 

گاهانه انجام دهند، حربه نفوذ دشمن را در عرصه هاى مختلف  را به شكل صحیح، هوشمندانه و آ

خواهند بست.

s )60 :4( آیه إعداد قوة)انفال(

یكى از شواهد قرآنى كه به خوبى  به اهمیت لزوم حضور حداكثرى و هوشمندانه در انتخابات 

داللت دارد، آیه 60 ســـوره مباركه انفال- آیه إعداد قوة- اســـت، آیه اى كه در آن به لزوم قوى شدن 

ٍة َوِمن ِرباِط الَخیِل ُترِهبوَن  ِعّدوا َلُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوَّ
َ
هر چه بیشـــتر جامعه اسامى اشاره دارد: »َوأ

ُكم...؛ براى مقابله با دشـــمنان، از هر نیرویى بهره بگیرید، تا آنجا كه دشمن خدا و  ِه َوَعُدوَّ ِبِه َعُدوَّ اللَّ

دشمن خویش از شما بترسند!«

نكته مهمى كه این آیه شـــریفه بدان اشاره دارد این است كه عنصر »امنیت«، كه زیرساخت و 

اساس تمام نیازهاى حیاتى، معیشتى و رفاهى جامعه است، تنها در سایه اقتدارآفرینى و از رهگذر 

اعداد قوة و كسب آمادگى هاى الزم تأمین خواهد شد.

بسیار واضح است كه اقتدار جامعه اسامى، تنها به داشتن قدرت نظامى نیست، بلكه عاوه 

بر قدرت نظامى- كه از آن به قدرت سخت تعبیر مى شود- یک نظام مقتدر نیازمند مؤلفه هاى دیگر 

قدرت و اقتدار اعم از:
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اقتصاد قوى، مستقل، درون زا و غیروابسته،   -

عمق راهبردى و نفوذ فرامرزى و منطقه اى،   -

مدیران انقابى، جهادى، بابصیرت و متخصص در عرصه هاى راهُبردى و اجرایى- و در یک    -

كام دولت كارآمد-

قدرت نرم، اقتدار رسانه اى، مدیریت مؤثر و كارآمد فضاى مجازى،   -

و از همه مهم تر سرمایه اجتماعى، حضور در صحنه و مشاركت حداكثرى مردم در عرصه هاى    -

ملى است. به فرمایش ولّى جامعه: »یكى از بركات حضور مردم همین است كه وقتى دشمنان 

نگاه میكنند و مى بینند كه مردم پشت سر نظام هستند، احساس میكنند كه نمیشود با این نظام 

معارضه كرد؛ چون با یك ملت نمیشود معارضه كرد.«)1388/12/06(

هركـــدام از این مؤلفه ها، به مراتب مى توانند در دل دشـــمنان رعب و ترس ایجاد كنند، على 

الخصوص عامل "حضور مردم در صحنه" كه ركن »جمهوریت« قوام مى بخشد و عرصه انتخابات- 

آنهم مهم ترین نوع آن، یعنى انتخابات ریاست جمهورى- اصلى ترین تجلى گاه آن است. به همین 

 انتخابات، ســـیلى به چهره ى دشـــمنان این ملت 
ً
جهت رهبر معظم انقاب مى فرمایند: »حقیقتا

است.«)1390/12/10(

در واقع، اگر آحاد جامعه ما به این بصیرت و درایت سیاســـى نائل آیند كه با حضور حداكثرى 

گاهانه خود، چه بخش عظیمى از اقتدار  و باشكوه در انتخابات و همچنین گزینشى هوشمندانه و آ

همه جانبه)سیاسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى و فرهنگى( و امنیت فراگیر را تأمین خواهند كرد،- 

همانگونه كه امام خامنه اى تصریح دارند: »انتخابات مصونیت بخش به كشور است.«)1390/11/14(- 

قطعا با انگیزه و روحیه مسئوالنه و متعهدانه فوق العاده اى در انتخابات حضور خواهند یافت.

s )120 :5( آیه عمل صالح سیاىس)وتبه(

یكى دیگر از آیات شاخص در این موضوع، آیه 120 سوره مباركه توبه است كه خداوند متعال 

به مسلمانان اعام مى فرماید: تمام سختى ها و مرارت هایى كه در راه خدا تحمل مى كنید، همچنین 

 َوَل َنَصٌب 
ٌ
ُهْم َل ُیِصیُبُهْم َظَمأ نَّ

َ
ِلَك ِبأ

َ
هر اقدامى كه كفار را به خشـــم مى آورد، عمل صالح اســـت. »ذ

 ِإلَّ ُكِتَب َلُهْم ِبِه َعَمٌل 
ً

اَر َوَل َیَناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ َنْیال ِه َوَل َیَطُئوَن َمْوِطًئا َیِغیُظ اْلُکفَّ َوَل َمْخَمَصٌة ِفى َســـِبیِل اللَّ

ْجَر اْلُمْحِســـِنیَن«)توبه: 120( رهبر معظم انقابى در بیانى با استشهاد به این آیه 
َ
َه َل ُیِضیُع أ َصاِلٌح ِإنَّ اللَّ
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s  6( آیات تخصــص و تعهد]آگاهى و وتانایى[)ویســف: 55؛ بقــره: 247؛ قصص: 26؛(

دخان: 18(

از آیات مرتبط با مسئله انتخابات، تعدادى از آیاتى است كه نسبت به واگذارى امور به افراد به 

كید مى فرماید. برخى از این آیات عبارت اند از: توجه بر شایستگى هاى آنها تأ

ى َحِفیٌظ َعِلیٌم«- یوسف به فرمانرواى  ْرِض ِإنِّ
َ ْ
سوره یوسف/آیه 55: »قـــاَل اْجَعْلِنى َعلى  َخزاِئِن ال

گاهم-. با اینكه قبا فرمانروا  مصر گفت مرا سرپرست خزائن سرزمین مصر قرار ده كه نگهدارنده و آ

ِمیٌن«)یوسف: 54(- تو امروز نزد ما منزلت عالى 
َ
َك اْلَیْوَم َلَدْینا َمِکیٌن أ به حضرت یوسف گفته بود: »ِإنَّ

دارى و مورد اعتماد هستى.-

حضرت یوسف مى دانست یك ریشه مهم نابسامانى هاى آن جامعه، در مسائل اقتصادى نهفته 

است، و او براى اصاح امور باید نبض اقتصاد كشور مصر را در دست گیرد. این پیشنهاد به این معنا 

است كه نبّوت و دیانت، از حكومت و سیاست جدا نیست و ضمنا هر جا الزم باشد، باید داوطلب 

مسئولّیت هاى حّساس شد.

در مجموع از مجموعه دو وصفى كه فرعون از حضرت یوسف علیه السام بیان كرد)مكین، امین( 

و دو صفتى كه حضرت یوســـف براى خود بیان نمود؛)حفیظ، علیم( اوصاف كارگزاران شایسته به 

دست مى آید: قدرت، امانت، پاسدارى و تخصص.

َه اْصَطَفاُه َعَلْیُکْم َو َزاَدُه َبْســـَطًة ِفى اْلِعْلِم َواْلِجْســـِم...«-  ســـوره بقره/آیـــه247: »... َقاَل ِإنَّ اللَّ
حضرت اشـــموئیل به بنى اسرائیل فرمود: حاال كه درخواست دارید »اْبَعْث َلنا َمِلکًا ُنقاِتْل ِفى َسِبیِل 

ِه « خداى متعال طالوت را به فرماندهى شـــما تعیین فرموده است، و در مقابل اشتباه محاسباتى  اللَّ

َحقُّ ِباْلُمْلِك ِمْنُه َو 
َ
شما كه شرایط اساسى رهبرى را امور اعتبارِى َنَسب عالى و ثروت مى دانید)َو َنْحُن أ

َلْم ُیْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل( خداى متعال به او دانایى و توانایى داده است كه دو امتیاز واقعى و درون ذاتى 

اســـت و تأثیر عمیقى در رهبرى و فرماندهى دارد. چرا كه رهبر باید با علم و دانش خود، مصلحت 

جامعه را تشخیص دهد و با قدرت، آن مصلحت را به موقع اجرا درآورد.-

ِمیُن.« 
َ ْ
َجْرَت اْلَقِوىُّ ال

ْ
ِجْرُه ِإنَّ َخْیَر َمِن اْسَتأ

ْ
َبِت اْســـَتأ

َ
ســـوره قصص/آیه 26: »َقاَلْت ِإْحَداُهَما َیا أ

-یكى از دو دختر حضرت شعیب علیه السام به پدر گفت: اى پدر این جوان)موسى( را به كار بگیر، او 

بهترین كسى است كه مى توانى به كار بگیرى، او هم نیرومند است و هم در مورد اعتماد-.

در بررسى دو معیار قوت و امانت باید گفت، مراد از قوت این است كه انسان در انجام مسئولیتش 
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مى فرمایند: »ما ملت ایران، از این حقیقت به خود مى بالیم كه به خاطر خدا و اسام و قرآن، 

مورد كینه و عداوت مســـتكبران و گردنكشان عالم قرار گرفته ایم. جوانان ما به خود مى بالند 

كه در جبهه هاى گوناگون، به خاطر اسام جنگیدند و محنت كشیدند. هر رنجى در راه خدا 

 َوَل 
ٌ
ُهْم َل ُیِصیُبُهْم َظَمأ نَّ

َ
ِلَك ِبأ

َ
و براى دفاع از ارزشهاى اسامى و از قرآن، یک حسنه است؛ »ذ

 ِإلَّ ُكِتَب 
ً

اَر َوَل َیَناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ َنْیال ِه َوَل َیَطُئوَن َمْوِطًئا َیِغیُظ اْلُکفَّ َنَصٌب َوَل َمْخَمَصٌة ِفى َســـِبیِل اللَّ

َلُهْم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح«. این، شعار ماســـت. ملت ایران هر سختى یى كه كشیده اند، براى خدا 

كشیده اند و به آن افتخار مى كنند.«)1370/03/15(

آموزه هایى كه در این آیه اهمیت زیادى دارد، عبارت است از:

اوال: در منطق قرآن رویكرد جامعه ى اسامى باید كفرستیزى باشد.

نش ها)ایجاد انقاب 
ُ
ثانیا: در مسیر كفر ســـتیزى، نه تنها امور نظامى، بلكه همه ى  ك

نش ها)ایستادگى و مقاومت در دفاع مقدس، تحریم هاى اقتصادى و...( براى 
ُ
اسامى( و واك

استقرار و استمرار راه خدا داشته باشیم، نزد خدا عمل صالح و عبادت محسوب مى شود.

ثالثا: از مصادیق بارز عبادت و عمل صالح، حضور در صحنه اســـت. مثل شركت در 

ار 
ّ

راهپیمایى ها، مشـــاركت در انتخابات یا هر اقدام اجتماعى كه موجب خشم و هراس كف

مى گردد- مثل مراسم تشییع پیكر شهید ُحججى و عظیم تر از آن، حضور خارق العاده مردم 

در مراسم تشییع پیكر شهید حاج قاسم سلیمانى كه قطعا نمونه شاخصى از »َیَطُئوَن موطئًا 

یغیظ الکّفار« بود.

فرازى كه در این آیه شـــریفه بیشتر مورد نظر است، عبارت است از: »َوَل َیَطُئوَن َمْوِطًئا 

اَر... ِإلَّ ُكِتَب َلُهْم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح«-هر اقدامى كه كفار به ناراحت كند، عمل صالح  َیِغیـــُظ اْلُکفَّ

اســـت-. موضوع انتخابات، همیشه براى دشمن »موطئ غیظ«-هراس انگیز و خشم آور- 

است. به فرمایش رهبر معظم انقاب: »بررسى حركات دشمن نشان مى دهد، ذهن دشمن 

متوجه انتخابات ماســـت. انتخابات هم از نظر ما مهم است، از نظر دشمن هم مهم است؛ 

 انتخابات انجام 
ً
حواســـش به آن انتخابات است. اگر مى توانستند كارى مى كردند كه اصا

ب، این كار براى آنها میسور نیست، مقدور نیست؛ مأیوسند از 
ُ

نگیرد، این كار را مى كردند. خ

این كه بتوانند این كار را انجام دهند. لذا دنبال راه هاى دیگرند. سعیشان این است كه حضور 

مردم در انتخابات هاى گوناگون را كمرنگ كنند.«)نک: 10/19 1391؛ 1385/09/22(
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s  6( آیات تخصــص و تعهد]آگاهى و وتانایى[)ویســف: 55؛ بقــره: 247؛ قصص: 26؛(

دخان: 18(

از آیات مرتبط با مسئله انتخابات، تعدادى از آیاتى است كه نسبت به واگذارى امور به افراد به 

كید مى فرماید. برخى از این آیات عبارت اند از: توجه بر شایستگى هاى آنها تأ

ى َحِفیٌظ َعِلیٌم«- یوسف به فرمانرواى  ْرِض ِإنِّ
َ ْ
سوره یوسف/آیه 55: »قـــاَل اْجَعْلِنى َعلى  َخزاِئِن ال

گاهم-. با اینكه قبا فرمانروا  مصر گفت مرا سرپرست خزائن سرزمین مصر قرار ده كه نگهدارنده و آ

ِمیٌن«)یوسف: 54(- تو امروز نزد ما منزلت عالى 
َ
َك اْلَیْوَم َلَدْینا َمِکیٌن أ به حضرت یوسف گفته بود: »ِإنَّ

دارى و مورد اعتماد هستى.-

حضرت یوسف مى دانست یك ریشه مهم نابسامانى هاى آن جامعه، در مسائل اقتصادى نهفته 

است، و او براى اصاح امور باید نبض اقتصاد كشور مصر را در دست گیرد. این پیشنهاد به این معنا 

است كه نبّوت و دیانت، از حكومت و سیاست جدا نیست و ضمنا هر جا الزم باشد، باید داوطلب 

مسئولّیت هاى حّساس شد.

در مجموع از مجموعه دو وصفى كه فرعون از حضرت یوسف علیه السام بیان كرد)مكین، امین( 

و دو صفتى كه حضرت یوســـف براى خود بیان نمود؛)حفیظ، علیم( اوصاف كارگزاران شایسته به 

دست مى آید: قدرت، امانت، پاسدارى و تخصص.

َه اْصَطَفاُه َعَلْیُکْم َو َزاَدُه َبْســـَطًة ِفى اْلِعْلِم َواْلِجْســـِم...«-  ســـوره بقره/آیـــه247: »... َقاَل ِإنَّ اللَّ
حضرت اشـــموئیل به بنى اسرائیل فرمود: حاال كه درخواست دارید »اْبَعْث َلنا َمِلکًا ُنقاِتْل ِفى َسِبیِل 

ِه « خداى متعال طالوت را به فرماندهى شـــما تعیین فرموده است، و در مقابل اشتباه محاسباتى  اللَّ

َحقُّ ِباْلُمْلِك ِمْنُه َو 
َ
شما كه شرایط اساسى رهبرى را امور اعتبارِى َنَسب عالى و ثروت مى دانید)َو َنْحُن أ

َلْم ُیْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل( خداى متعال به او دانایى و توانایى داده است كه دو امتیاز واقعى و درون ذاتى 

اســـت و تأثیر عمیقى در رهبرى و فرماندهى دارد. چرا كه رهبر باید با علم و دانش خود، مصلحت 

جامعه را تشخیص دهد و با قدرت، آن مصلحت را به موقع اجرا درآورد.-

ِمیُن.« 
َ ْ
َجْرَت اْلَقِوىُّ ال

ْ
ِجْرُه ِإنَّ َخْیَر َمِن اْسَتأ

ْ
َبِت اْســـَتأ

َ
ســـوره قصص/آیه 26: »َقاَلْت ِإْحَداُهَما َیا أ

-یكى از دو دختر حضرت شعیب علیه السام به پدر گفت: اى پدر این جوان)موسى( را به كار بگیر، او 

بهترین كسى است كه مى توانى به كار بگیرى، او هم نیرومند است و هم در مورد اعتماد-.

در بررسى دو معیار قوت و امانت باید گفت، مراد از قوت این است كه انسان در انجام مسئولیتش 
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نهایت بهره بردارى را داشته باشد و تلخى ها و سنگینى هاى مسیر حل مشكل اقتصادى را با شیرینى 

لبخند مردم محروم و درد كشیده تحمل كند.

از این رو در در دیگر بیانات رهبر معظم انقاب آمده اســـت كه تاش براى خدمت و حمایت 

از قشرهاى ضعیف، ســـرگرم نشدن به تشریفات و حاشـــیه و كارهاى زرق وبرق دار از مهم ترین 

معیارهایى است كه مى تواند معیار واقعى براى انتخاب و گزینش قرار بگیرند.

s ]س)رعد: 11( ]تابعیت اراده اهلى از اراده ملت ها
ُ

نف
َ

)7( آیه تغیری ا

از آیاتى كه رابطه تنگاتنگى با موضوع انتخابات دارد، فرازى از آیه 11 ســـوره مباركه رعد است: 

ْنُفِسِهْم«)رعد: 11(- خداوند حال و سرنوشت قومى و ملتى را 
َ
ُروا َما ِبأ ى ُیَغیِّ ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّ َه َل ُیَغیِّ »ِإنَّ اللَّ

تغییر نمى دهد تا آنكه آنان حال خود را تغییر دهند و خودشان براى تغییر اقدام كنند.- »مضمون این 

آیه ى معروف این اســـت كه تغییرات به دست شماست. كلید تحوالت اجتماعى و تحوالت عظیم 

ًرا  َه َلْم َیُك ُمَغیِّ نَّ اللَّ
َ
ِلَك ِبأ

َ
در دست شماست. یک جاى دیگر در یک دایره ى محدودتر مى فرماید: »ذ

ْنُفِســـِهْم«)انفال: 53(. این آیه، پسرفت را مى گوید. هم پیشرفت 
َ
ُروا َما ِبأ ى ُیَغیِّ ْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّ

َ
ِنْعَمًة أ

و هم پســـرفت و ارتجاع، بستگى دارد به اراده ى انسان ها. وقتى كه شما تغییرات مثبت در خودتان 

ایجاد كردید، خداى متعال هم براى شـــما حوادث مثبت و واقعّیت هاى مثبت را به وجود مى آورد. 

همچنانكه در جریان انقاب اسامى، مردم ایران روحیات خودشان را تغییر دادند، خداى متعال 

هم وضع آنها را تغییر داد. ملت ایران راه خود را، حركت خود را، انگیزه هاى خود را اصاح كردند، 

خداى متعال هم به آنها كمك كرد، به آنها نصرت داد و پشتیبانى كرد. اما اگر چنانچه خدا نعمتى به 

ت درست حركت نكردند، درست عمل نكردند، خداوند این نعمت را از اینها 
ّ
تى داد و این مل

ّ
یک مل

َعم «؛ این تغییر  ُر النِّ تى ُتَغیِّ نوَب الَّ ُهمَّ اغِفر ِلَى الذُّ مى گیرد. شـــما در دعاى كمیل هم مى خوانید: »اللَّ

نعمت، یعنى سلب نعمت، چیزى است كه ناشى از اراده است. خداى متعال پسرفت را نصیب هیچ 

كشورى نمى كند، مگر خودشان به دست خودشان بكنند. تغییِر موجِب پسرفت را خوِد ملت ها به 

ت مراقبت میكردیم و مراقبت بكنیم كه به این حالت دچار نشویم.
ّ

وجود مى آورند. ما بایستى بشد

)نک: 1385/08/18؛ 1399/03/14؛ 1392/03/14(

این آیه گویاى رابطه مستقیم اراده ملى با تحوالت سیاسى و اجتماعى است و به ما یادآور مى شود 

در عرصه سیاســـى و اجتماعى جامعه نباید همه معضات و مشـــكات را معلول عوامل بیرونى 
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توانمند باشد. و مراد از امانت این است كه انسان تعهد و پایبندى دینى و اخاقى داشته باشد. بگونه 

اى كه بتوان به او اعتماد كرد و امكانات الزم جهت انجام كار را با اعتماد كامل به او سپرد.

دو معیار تخصص و تعهد، دو مفهوم كلى و جامع هســـتند كه مى تـــوان آن ها را به اقتضاى 

شرایط و تغییرات جامعه، دقیق و به روز رســـانى كرد. اینكه رهبر معظم انقاب در بیانات متعدد 

خود، دغدغه مندانه معیارهایى را براى انتخاب درســـت و دقیق معرفى كرده و مى كنند، در واقع این 

معیارها همان نســـخۀ تفصیلى و به روز شده نســـخه قرآن است. برخى از این معیارها عبارتند از: 

نشاط، عاقه مندى، دانش، انضباط، تدّین، خردمندى، جدیت، برنامه داربودن، اولویت گذارى، 

حكمت، استعداد، همت، پایبندى به سیاســـت هاى نظام، صداقت، امانتدارى، تعهد به مردم و 

نظام، مردمدارى، دلسوزى، ایمان، تدین، تقوا، توكل به خدا، عدالت طلبى، نیت الهى، مسئولیت 

پذیرى، استقامت، اعتماد به نفس.

ایشان در بیانات سال هاى اخیر، مهمترین مشكل كشور را مشكل اقتصادى خوانده و مسئوالن 

را به تاش مجاهدانه براى رفع این مشكل فراخوانده اند.

قرارگرفتن مشكل اقتصادى در صدر مشكات نشان مى دهد كه در میان معیارهاى انتخاب و 

گزینش، معیارهایى در اولویت قرار مى گیرند كه با این مشـــكل ارتباط مستقیم داشته باشند. مثل: 

نشاط، اولویت گذارى، مردم دارى، دلسوزى، استقامت، اعتماد به نفس.

از این معیارهاى شش گانه، سه معیار نشـــاط، اولویت گذارى و اعتماد به نفس به تخصص 

مربوط مى شوند و ســـه معیار مردم دارى، دلسوزى و استقامت در دستۀ معیارهاى مربوط به تعهد 

جاى مى گیرند.

علت این كه این معیارها نســـبت به دیگر معیارها در اولویت قرار گرفته اند؛ این است كه گره 

مشكل اقتصادى به دست مســـئوالنى باز خواهد شد كه نشاط، اعتماد به نفس و اولویت گذارى 

الزم جهت انجام امور دشوار را داشته باشند. و این نشاط عاه بر توان جسمى و فكرى باال، نیازمند 

داشتن انگیزۀ باال نیز هست تا مسئول مربوطه را جهت استقامت برابر موانع پشتیبانى كند.

انگیزه الزم جهت حل مشـــكات اقتصادى تنها در صورتى قوت خواهد گرفت كه مســـئول 

مربوطه، مســـئولى مردم دار و از جنس مردم باشد. فردى كه درد مردم را خود كشیده باشد تا بتواند 

دشوارى درد آن ها را احساس كند.

در این صورت اســـت كه فرد مسئول مى تواند از توان و تخصص مدیریتى و برنامه ریزى خود 
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نهایت بهره بردارى را داشته باشد و تلخى ها و سنگینى هاى مسیر حل مشكل اقتصادى را با شیرینى 

لبخند مردم محروم و درد كشیده تحمل كند.

از این رو در در دیگر بیانات رهبر معظم انقاب آمده اســـت كه تاش براى خدمت و حمایت 

از قشرهاى ضعیف، ســـرگرم نشدن به تشریفات و حاشـــیه و كارهاى زرق وبرق دار از مهم ترین 

معیارهایى است كه مى تواند معیار واقعى براى انتخاب و گزینش قرار بگیرند.

s ]س)رعد: 11( ]تابعیت اراده اهلى از اراده ملت ها
ُ

نف
َ

)7( آیه تغیری ا

از آیاتى كه رابطه تنگاتنگى با موضوع انتخابات دارد، فرازى از آیه 11 ســـوره مباركه رعد است: 

ْنُفِسِهْم«)رعد: 11(- خداوند حال و سرنوشت قومى و ملتى را 
َ
ُروا َما ِبأ ى ُیَغیِّ ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّ َه َل ُیَغیِّ »ِإنَّ اللَّ

تغییر نمى دهد تا آنكه آنان حال خود را تغییر دهند و خودشان براى تغییر اقدام كنند.- »مضمون این 

آیه ى معروف این اســـت كه تغییرات به دست شماست. كلید تحوالت اجتماعى و تحوالت عظیم 

ًرا  َه َلْم َیُك ُمَغیِّ نَّ اللَّ
َ
ِلَك ِبأ

َ
در دست شماست. یک جاى دیگر در یک دایره ى محدودتر مى فرماید: »ذ

ْنُفِســـِهْم«)انفال: 53(. این آیه، پسرفت را مى گوید. هم پیشرفت 
َ
ُروا َما ِبأ ى ُیَغیِّ ْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّ

َ
ِنْعَمًة أ

و هم پســـرفت و ارتجاع، بستگى دارد به اراده ى انسان ها. وقتى كه شما تغییرات مثبت در خودتان 

ایجاد كردید، خداى متعال هم براى شـــما حوادث مثبت و واقعّیت هاى مثبت را به وجود مى آورد. 

همچنانكه در جریان انقاب اسامى، مردم ایران روحیات خودشان را تغییر دادند، خداى متعال 

هم وضع آنها را تغییر داد. ملت ایران راه خود را، حركت خود را، انگیزه هاى خود را اصاح كردند، 

خداى متعال هم به آنها كمك كرد، به آنها نصرت داد و پشتیبانى كرد. اما اگر چنانچه خدا نعمتى به 

ت درست حركت نكردند، درست عمل نكردند، خداوند این نعمت را از اینها 
ّ
تى داد و این مل

ّ
یک مل

َعم «؛ این تغییر  ُر النِّ تى ُتَغیِّ نوَب الَّ ُهمَّ اغِفر ِلَى الذُّ مى گیرد. شـــما در دعاى كمیل هم مى خوانید: »اللَّ

نعمت، یعنى سلب نعمت، چیزى است كه ناشى از اراده است. خداى متعال پسرفت را نصیب هیچ 

كشورى نمى كند، مگر خودشان به دست خودشان بكنند. تغییِر موجِب پسرفت را خوِد ملت ها به 

ت مراقبت میكردیم و مراقبت بكنیم كه به این حالت دچار نشویم.
ّ

وجود مى آورند. ما بایستى بشد

)نک: 1385/08/18؛ 1399/03/14؛ 1392/03/14(

این آیه گویاى رابطه مستقیم اراده ملى با تحوالت سیاسى و اجتماعى است و به ما یادآور مى شود 

در عرصه سیاســـى و اجتماعى جامعه نباید همه معضات و مشـــكات را معلول عوامل بیرونى 
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چه وظیفه اى دارید؟ ســـپس خاطرنشان مى فرماید كه اصلى ترین رسالت و مأموریت شما در قبال 

این نعمت بزرگ، شـــكر است. شكر یعنى شناخت نعمت، قدرشناسى، حفظ و صیانت عملى از 

آن. امیرالمؤمنین علیه السام فرمودند: »ُشکُر المؤِمِن َیظَهُر فى َعَمِلِه، ُشکُر الُمناِفِق ل َیَتجاَوُز ِلساَنُه.«)غرر 

الحكم، ح5661ـ  5662(

در واقع شركت در انتخابات، شكر عملى نعمت استقال و آزادى و جمهورى اسامى است، 

ُکْم«. در مقابل عدم شركت در انتخابات كفران نعمت استقال و  ِزْیَدنَّ
َ َ
كه اگر انجام شود، اجر آن »ل

آزادى و جمهورى اســـامى قلمداد مى شود و مجازاتش عذاب شدید است. با توجه به سرگذشت 

بنى اسرائیل به نظر مى رسد سزاى كفران این نعمت عظیم الهى دو چیز است: یكى »َو ُضِرَبْت َعَلْیِهُم 

ت و درماندگى، بر آنها زده شد-. و دوم؛ ِاعمال سنت استبدال 
ّ
ُة َو اْلَمْسَکَنُة...«)بقره: 61(- ُمهر ذل لَّ الذِّ

است، یعنى خدا این نعمت بزرگ را از بى لیاقت ها و بى  كفایت ها مى گیرد و آن را به كسانى مى دهد 

كه لیاقت شكرگزارى اش را دارند.

s )52 :9( آیه جهاد كبری)فرقان(

ال ُتِطِع 
َ
از آیات مرتبط با حماسه انتخابات، مى توان به آیه 52 سوره مباركه فرقان اشاره كرد: »ف

الکاِفریـــَن َو جاِهدُهم ِبه  ِجهاًدا َكبیـــًرا.«- از كافران تبعیت نكن و با تبعیت نكردنت، با آنان جهادى 

بزرگ كن-. »در بین جهادها جهادى هست كه خداى متعال در قرآن آن را »جهاد كبیر« نام نهاده: 

ه جنگ نظامى 
ّ
ه نازل شـــده. در مك

ّ
ـــال ُتِطـــِع الکاِفریَن َو جاِهدُهم ِبه  ِجهاًدا َكبیًرا.« این آیه در مك

َ
»ف

مطرح نبود؛ پیغمبر و مســـلمانها مأمور به جنگ نظامى نبودند، كارى كه آنها مى كردند ایستادگى 

ار همان چیزى است كه خداى متعال به آن 
ّ

و مقاومت و عدم تبعّیت اســـت. اطاعت نكردن از كف

گفته جهاد كبیر. اطاعت نكردن از دشـــمن یعنى تبعّیت نكردن در میدان هاى مختلف سیاسى، 

اقتصادى، فرهنگى، هنرى و... . این تبعّیت نكردن آن قدر مهم است كه خداى متعال پیغمبر خود 

َها  را مكّرر به آن توصیه میكند. در آیه ى تكان دهنده ى اّول سوره ى مباركه ى احزاب مى فرماید: »یا َایُّ

ِق اللَه َو ل ُتِطِع الکاِفریَن.« این اطاعت نكردن از كافرین، آن چیز بزرگ و مهّمى اســـت كه  ِبىُّ اتَّ النَّ

خداى متعال با این لحن با پیغمبرش حرف مى زند. امروز مســـئله ى جمهورى اسامى هم همین 

اســـت. امروز براى كشور ما جنگ نظامِى ســـّنتى و متعارف احتمال بسیار بسیار ضعیفى است 

لكن جهاد باقى اســـت. جهاد فقط به معناى قتال و جنگ نظامى نیست؛ جهاد یک معناى بسیار 
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دانســـت، البته عوامل بیرونى مانند دشمنى هاى استعمار و استكبار، تحریم ها، عقب ماندگى هاى 

علمى، و... در بروز مشكات و ایجاد تحوالت سیاسى و اجتماعى یك جامعه و كشور مؤثر هستند 

اما تأثیر اصلى متعلق به عوامل درونى جامعه مى باشد.

این اصل قرآنى مى گوید: براى پایان دادن به مشـــكات، معضات و ناكامى ها باید دست به 

انقابى از درون بزنیم، به طور عینى انقاب درونى یعنى ایجاد و تقویت بصیرت و قدرت تشخیص 

در وجود و دیگران، توجه به آرمان هاى بلند انقاب اســـامى، فریب نخوردن از عوامل خارجى و 

داخلى دشمن در جنگ نرم، نبرد رسانه اى و عملیات هاى روانى، حضور حداكثرى در عرصه هایى 

حســـاس انقاب از جمله انتخابات و تعیین نزدیک ترین افراد بـــه آرمان ها و ارزش هاى انقاب 

تى پاى صندوق رأى و از راه قانونى قصد كند 
ّ
اســـامى به عنوان رئیس جمهور. در یک كام اگر مل

كه مســـئولین جوان و حزب اللهى را به قدرت اجرایى برساند، اراده خداى سبحان هم با این تغییر 

همراه خواهد بود.

s ]كر)ابراهمی: 6و 7( ]انتخابات، شكرانه نعمت استقالل و آزادی كشور
ُ

)8( آیه ش

 َقاَل ُموَسى  
ْ

از دیگر ادله هاى قرآنى براى انتخابات، آیه 6 و 7 ســـوره مباركه ابراهیم است: »َو ِإذ

ْبَنآءُكْم َو 
َ
ُحوَن أ ْن َءاِل ِفْرَعْوَن َیُســـوُموَنُکْم ُســـوَء اْلَعَذاِب َو ُیَذبِّ نَجُکم مِّ

َ
 أ

ْ
ِه َعَلْیُکْم ِإذ ُكُروْا ِنْعَمَة اللَّ

ْ
ِلَقْوِمِه اذ

ُکْم َو َلِئن َكَفْرُتْم  ِزْیَدنَّ
َ َ
ُکْم َلِئن َشَکْرُتْم ل َن َربُّ

َّ
ذ

َ
 َتأ

ْ
ُکْم َعِظیٌم  َوِإذ بِّ ن رَّ  ِلُکم َبلٌَء مِّ

َ
َیْسَتْحُیوَن ِنَســـآَءُكْم َو ِفى ذ

ِإنَّ َعَذاِبى َلَشـــِدیٌد.«- موسى به قوم خود گفت: نعمت خداوند بر خودتان را یاد كنید، آنگاه كه شما 

را از فرعونیان نجات داد، آنها كه شـــما را به بدترین نوع عذاب مى كردند، پسرانتان را سر مى بریدند 

و زنانتان را براى كنیزى و هوســـرانى خود زنده نگاه مى داشتند، و در این امور، از طرف پرودگارتان 

 شما را مى افزایم، و اگر كفران 
ً
آزمایش بزرگى بود. پروردگارتان اعام فرمود: اگر شـــكر كنید، قطعا

كنید البته عذاب من سخت است-.

نعمت آزادى از استبداد داخلى و اســـتعمار و استكبار خارجى و همچنین نعمت استقال و 

تشكیل حكومت الهى، از مهم ترین نعمت هاســـت؛ و در حقیقت این شعار معروف »استقال، 

آزادى، جمهورى اســـامى« بیان بزرگ ترین نعمت هاى الهى است كه اگر شكر آن گزارده نشود، 

ِه«)یادآورى  ُكُروْا ِنْعَمَة اللَّ
ْ

خداوند مردم ناسپاس را به عذاب شدیدى گرفتار مى كند. این دستور الهى »اذ

نعمت آزادى، استقال و حكومت الهى( به این معنا است كه بیندیشید كه در قبال این نعمت بزرگ 
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چه وظیفه اى دارید؟ ســـپس خاطرنشان مى فرماید كه اصلى ترین رسالت و مأموریت شما در قبال 

این نعمت بزرگ، شـــكر است. شكر یعنى شناخت نعمت، قدرشناسى، حفظ و صیانت عملى از 

آن. امیرالمؤمنین علیه السام فرمودند: »ُشکُر المؤِمِن َیظَهُر فى َعَمِلِه، ُشکُر الُمناِفِق ل َیَتجاَوُز ِلساَنُه.«)غرر 

الحكم، ح5661ـ  5662(

در واقع شركت در انتخابات، شكر عملى نعمت استقال و آزادى و جمهورى اسامى است، 

ُکْم«. در مقابل عدم شركت در انتخابات كفران نعمت استقال و  ِزْیَدنَّ
َ َ
كه اگر انجام شود، اجر آن »ل

آزادى و جمهورى اســـامى قلمداد مى شود و مجازاتش عذاب شدید است. با توجه به سرگذشت 

بنى اسرائیل به نظر مى رسد سزاى كفران این نعمت عظیم الهى دو چیز است: یكى »َو ُضِرَبْت َعَلْیِهُم 

ت و درماندگى، بر آنها زده شد-. و دوم؛ ِاعمال سنت استبدال 
ّ
ُة َو اْلَمْسَکَنُة...«)بقره: 61(- ُمهر ذل لَّ الذِّ

است، یعنى خدا این نعمت بزرگ را از بى لیاقت ها و بى  كفایت ها مى گیرد و آن را به كسانى مى دهد 

كه لیاقت شكرگزارى اش را دارند.

s )52 :9( آیه جهاد كبری)فرقان(

ال ُتِطِع 
َ
از آیات مرتبط با حماسه انتخابات، مى توان به آیه 52 سوره مباركه فرقان اشاره كرد: »ف

الکاِفریـــَن َو جاِهدُهم ِبه  ِجهاًدا َكبیـــًرا.«- از كافران تبعیت نكن و با تبعیت نكردنت، با آنان جهادى 

بزرگ كن-. »در بین جهادها جهادى هست كه خداى متعال در قرآن آن را »جهاد كبیر« نام نهاده: 

ه جنگ نظامى 
ّ
ه نازل شـــده. در مك

ّ
ـــال ُتِطـــِع الکاِفریَن َو جاِهدُهم ِبه  ِجهاًدا َكبیًرا.« این آیه در مك

َ
»ف

مطرح نبود؛ پیغمبر و مســـلمانها مأمور به جنگ نظامى نبودند، كارى كه آنها مى كردند ایستادگى 

ار همان چیزى است كه خداى متعال به آن 
ّ

و مقاومت و عدم تبعّیت اســـت. اطاعت نكردن از كف

گفته جهاد كبیر. اطاعت نكردن از دشـــمن یعنى تبعّیت نكردن در میدان هاى مختلف سیاسى، 

اقتصادى، فرهنگى، هنرى و... . این تبعّیت نكردن آن قدر مهم است كه خداى متعال پیغمبر خود 

َها  را مكّرر به آن توصیه میكند. در آیه ى تكان دهنده ى اّول سوره ى مباركه ى احزاب مى فرماید: »یا َایُّ

ِق اللَه َو ل ُتِطِع الکاِفریَن.« این اطاعت نكردن از كافرین، آن چیز بزرگ و مهّمى اســـت كه  ِبىُّ اتَّ النَّ

خداى متعال با این لحن با پیغمبرش حرف مى زند. امروز مســـئله ى جمهورى اسامى هم همین 

اســـت. امروز براى كشور ما جنگ نظامِى ســـّنتى و متعارف احتمال بسیار بسیار ضعیفى است 

لكن جهاد باقى اســـت. جهاد فقط به معناى قتال و جنگ نظامى نیست؛ جهاد یک معناى بسیار 
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s )18 -17 :11( آیه اتباع أحسن)زمر(

ذیَن َیْسَتِمُعوَن  ْر ِعباِد الَّ َبشِّ
َ
از دیگر آیات انتخاباتى، آیه 17 و 18 ســـوره مباركه زمر است: »...ف

ْلباِب.«- بندگان مرا بشارت بده! 
َ ْ
وُلوا ال

ُ
ولِئَک ُهْم أ

ُ
ُه َو أ ذیَن َهداُهُم اللَّ ولِئَک الَّ

ُ
ْحَسَنُه أ

َ
ِبُعوَن أ َیتَّ

َ
اْلَقْوَل ف

ت مى شنوند و از بهترین آن پیروى مى كنند، آنانند كه خداوند هدایتشان نموده 
ّ
آنان كه سخن را با دق

و آنان همان خردمندان اند-.

این آیه كه از قاعده هاى قرآنى هم به شمار مى آید، به صورت یک شعار اسامى، آزاداندیشى و 

حق انتخابگرى در مسائل مختلف را در جامعه اسامى نهادینه مى سازد، وظیفه و مسئولیت آحاد 

جامعه را نیز در عرصه هاى مختلف اجتماعى، فرهنگى، سیاسى، اقتصادى روشن مى سازد.

پیام هاى انتخاباتى این آیه عبارت است از:

گاهانه)اتباع احسن( مورد توّجه قرآن است و براى آن بركات نامحدودى وجود  اوال: انتخاب آ

خروى مى شود.
ُ
ر« مطلق و شامل انواع بشارت هاى مادى، معنوى، دنیوى و ا

ّ
دارد، چرا كه كلمه »بش

گاهانه، بدون توفیق و هدایت الهى صورت نمى گیرد، لذا باید از خدا استمداد  ثانیا: انتخاب آ

ذیَن  ولِئَک الَّ
ُ
كرد. چون خداى متعال درباره كســـانى كه انتخاب و اتباع أحسن دارند مى فرماید: »أ

ُه«. َهداُهُم اللَّ

گاهانه، بهره گیرى از عقانیت متعالى است، چرا كه آیه بعد از هدایت  ثالثا: شرط دوم انتخاب آ

ّب« به معنى خالص و برگزیده هر چیزى اســـت و 
ُ
ْلباِب«. »ل

َ ْ
وُلوا ال

ُ
ولِئَک ُهْم أ

ُ
الهى مى فرماید: »َو أ

لذا به مرحله عالى و خلوص عقل، لب اطاق مى شـــود. در قرآن مجید مسائلى به اولوا االلباب 

نسبت داده شده كه جز با عقل در مراحل عالى قابل درک نیست.) پیام قرآن، ج1، ص145( مانند حكمت 

 َو ما 
ً
ثیرا

َ
 ك

ً
ْیرا

َ
وِتَى خ

ُ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

َ
َمة

ْ
ِحك

ْ
 ال

َ
 َمْن َیشاُء َو َمْن ُیْؤت

َ
َمة

ْ
ِحك

ْ
كه در ســـوره بقره آیه 269 خداوند مى فرماید: »ُیْؤِتى ال

باب«.
ْ
ل
َ ْ
وا األ

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
ُر ِإال

َّ
ك

َّ
َیذ

گاهانه اســـت. همان  نكته آخر اینكه، به تصریح این آیه، تنها راه مطمئن و معقول، انتخاب آ

كه با تدبیر امام راحل و رهبر معظم انقاب، اســـاس جمهوریت نظام اسامى ما قرار گرفته است. 

گاهانه، آثار و بركات فراوانى را براى جامعه اســـامى به دنبال دارد، آثار و بركاتى كه قوام و  انتخاب آ

حیات جامعه اســـامى با آن ارتباط مستقیم دارد، از جمله فراگیرى عدالت، رفاه معیشتى، اقتصاد 

قوى، اقتدار همه جانبه و...#
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ت غضبناک مى كند، مسلمان 
ّ

وســـیع ترى دارد. آنچه استكبار را از جمهورى اسامى بشد

بودن مردم ایران نیست؛ آن، عبارت است از اینكه مردم به خاطر این مسلمان بودن، حاضر 

نیســـتند زیر بار اســـتكبار بروند و تبعّیت كنند.)نک: 1395/03/03( باید دشمن را شناخت، 

نقشـــه ى او را فهمید و از تبعّیت دشمن ســـر باز زد. قرآن این عدم تبعّیت را جهاد كبیر نام 

نهاده است.)1395/03/14(

دشـــمنان انقاب مى خواهند كارى كنند كه نظام اسامى از عناصرى كه در درون او 

است و مایه ى اقتدار او اســـت، تهى و خالى بشود. وقتى ضعیف شد، وقتى عناصر قدرت 

در او نبود، وقتى اقتدار نبود، دیگر از بین بردنش و كشـــاندنش به این َسمت و به آن َسمت، 

كار مشكلى براى ابرقدرت ها نخواهد بود؛ مى خواهند او را وادار كنند به تبعّیت. اینجا جاى 

همان جهاد كبیر اســـت. جهاد كبیر یعنى جهاد براى عدم تبعّیت، براى عدم دنباله روى از 

دشمن.«)1395/03/06( به همین جهت یكى از بارزترین مصادیق جهاد كبیر، حضور و 

مشـــاركت در انتخابات است. عدم حضور در انتخابات با هر بهانه و توجیهى، در حقیقت 

كید مؤكد دارد. تبعیت از دشمن است، و قرآن بر این تبعیت نكردن تأ

s )17 :جرمنی)قصص
ُ

)10( آیه عدم پشتیباین م

از دیگر آیات كه داراى صبغه انتخاباتى اســـت، آیه 17 سوره مباركه قصص است: »قاَل 

ُكوَن َظهیرًا ِلْلُمْجِرمیَن.«- موسى گفت: پروردگارا! بشكرانه نعمتى 
َ
َلْن أ

َ
ْنَعْمـــَت َعَلىَّ ف

َ
َربِّ ِبما أ

كه به من دادى، هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود!-.

همانطور كه در بحث جهاد كبیر گفته شـــد، شـــركت در انتخابات به این معنا است 

كه ما از دشـــمن تبعیت نمى كنیم. این آیه نیز گویاى این مطلب مى تواند باشد كه شركت 

در انتخابات، یعنى ما دشـــمن را در رسیدن به اهداف شومش حمایت و كمك نمى كنیم. 

یكى از اهدافى كه دشـــمنان در عرصه ى رسانه و جنگ نرم به دنبال آن هستند این است كه 

مردم حضور حداقلى در انتخابات داشـــته باشند و با این كار به دنبال این هستند كه مردم از 

آرمان هاى مقدس انقاب اسامى و عهدى كه با امام و شهدا بسته اند دست بردارند، ولى 

مردم با شركت در انتخابات اثبات مى كنند كه در صف دشمن نیستند و هنوز بر آرمان هاى 

خود باقى هستند.
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s )18 -17 :11( آیه اتباع أحسن)زمر(

ذیَن َیْسَتِمُعوَن  ْر ِعباِد الَّ َبشِّ
َ
از دیگر آیات انتخاباتى، آیه 17 و 18 ســـوره مباركه زمر است: »...ف

ْلباِب.«- بندگان مرا بشارت بده! 
َ ْ
وُلوا ال

ُ
ولِئَک ُهْم أ

ُ
ُه َو أ ذیَن َهداُهُم اللَّ ولِئَک الَّ

ُ
ْحَسَنُه أ

َ
ِبُعوَن أ َیتَّ

َ
اْلَقْوَل ف

ت مى شنوند و از بهترین آن پیروى مى كنند، آنانند كه خداوند هدایتشان نموده 
ّ
آنان كه سخن را با دق

و آنان همان خردمندان اند-.

این آیه كه از قاعده هاى قرآنى هم به شمار مى آید، به صورت یک شعار اسامى، آزاداندیشى و 

حق انتخابگرى در مسائل مختلف را در جامعه اسامى نهادینه مى سازد، وظیفه و مسئولیت آحاد 

جامعه را نیز در عرصه هاى مختلف اجتماعى، فرهنگى، سیاسى، اقتصادى روشن مى سازد.

پیام هاى انتخاباتى این آیه عبارت است از:

گاهانه)اتباع احسن( مورد توّجه قرآن است و براى آن بركات نامحدودى وجود  اوال: انتخاب آ

خروى مى شود.
ُ
ر« مطلق و شامل انواع بشارت هاى مادى، معنوى، دنیوى و ا

ّ
دارد، چرا كه كلمه »بش

گاهانه، بدون توفیق و هدایت الهى صورت نمى گیرد، لذا باید از خدا استمداد  ثانیا: انتخاب آ

ذیَن  ولِئَک الَّ
ُ
كرد. چون خداى متعال درباره كســـانى كه انتخاب و اتباع أحسن دارند مى فرماید: »أ

ُه«. َهداُهُم اللَّ

گاهانه، بهره گیرى از عقانیت متعالى است، چرا كه آیه بعد از هدایت  ثالثا: شرط دوم انتخاب آ

ّب« به معنى خالص و برگزیده هر چیزى اســـت و 
ُ
ْلباِب«. »ل

َ ْ
وُلوا ال

ُ
ولِئَک ُهْم أ

ُ
الهى مى فرماید: »َو أ

لذا به مرحله عالى و خلوص عقل، لب اطاق مى شـــود. در قرآن مجید مسائلى به اولوا االلباب 

نسبت داده شده كه جز با عقل در مراحل عالى قابل درک نیست.) پیام قرآن، ج1، ص145( مانند حكمت 

 َو ما 
ً
ثیرا

َ
 ك

ً
ْیرا

َ
وِتَى خ

ُ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

َ
َمة

ْ
ِحك

ْ
 ال

َ
 َمْن َیشاُء َو َمْن ُیْؤت

َ
َمة

ْ
ِحك

ْ
كه در ســـوره بقره آیه 269 خداوند مى فرماید: »ُیْؤِتى ال

باب«.
ْ
ل
َ ْ
وا األ

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
ُر ِإال

َّ
ك

َّ
َیذ

گاهانه اســـت. همان  نكته آخر اینكه، به تصریح این آیه، تنها راه مطمئن و معقول، انتخاب آ

كه با تدبیر امام راحل و رهبر معظم انقاب، اســـاس جمهوریت نظام اسامى ما قرار گرفته است. 

گاهانه، آثار و بركات فراوانى را براى جامعه اســـامى به دنبال دارد، آثار و بركاتى كه قوام و  انتخاب آ

حیات جامعه اســـامى با آن ارتباط مستقیم دارد، از جمله فراگیرى عدالت، رفاه معیشتى، اقتصاد 

قوى، اقتدار همه جانبه و...#


