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 انتخابات در مردم حضور اهمیت

 اًتخبببت پیزاهَى رّبزی هعظن هقبم بیبًبت بزگشیذُ

 ...ایزاى هلت یعٌی اسالهی جوَْری ًیست؛ هسئَل چْبرتب کِ اسالهی جوَْری

 چْبرتب کِ اسالهى جوَْرى. ًیست چیشى اسالهى جوَْرى ًجبضٌذ، غحٌِ در هزدم اگز اسالهى جوَْرى در

 ٍ آرهبًْب سوت ثِ عوَهى حزکت ٍ ایزاى هلت ّوگبًى حؿَر یعٌى اسالهى جوَْرى ًیستٌذ؛ ثٌذُ لجیل اس هسئَل

 1.است اسالهى جوَْرى هعٌبى ایي عولى؛ ٍ ثشرگ آرسٍّبى

 

 !پزسَد ٍ بلٌذهذت گذاری سزهبیِ سپزدُ یک

 گذاریذ، هى ثبًک در را عظیوى ٍ سٌگیي ى سزهبیِ ضوب ایٌکِ هثل است؛ ایزاى هلت عظین گذارى سزهبیِ  اًتخبثبت

 .است چیشى چٌیي یک  اًتخبثبت کٌیذ؛ هى استفبدُ سَدش اس ضوب ٍ کٌذ هى کبر آى ثب ثبًک

 آراء. ثزد هى را آى سَد ٍ دّذ هى اًجبم را ثشرگى گذارى سپزدُ کٌذ، هى را عظیوى گذارى سزهبیِ ایزاى هلت

 هثل اًذاسیذ، هى غٌذٍق در ضوب کِ رأیى ّز. گذارى سپزدُ ٍ گذارى سزهبیِ ّوبى اس است سْوى هزدم ضوب یکبیک

 2. کٌیذ هى تأهیي داریذ را سپزدُ آى پَل اس ثخطى یک کِ است ایي

 

 !عقلی تکلیف ّن است؛ شزعی تکلیف ّن است؛ حق ّن

 تعییي در ٍ کطَر ى ادارُ در را خَدضبى سْن ٍ کٌٌذ عول خَدضبى تطخیع قجك ثذٌّذ، رأى ّوِ ثزًٍذ، ّوِ

 هبست هزدم آحبد حك. است تکلیف یک حبل عیي در ٍ حك یک ایي. ثگیزًذ عْذُ ثِ کطَر، اجزائى عبلى هذیزیت

 یعٌى -عملى تکلیف ّن ٍ ضزعى تکلیف ّن ایي هي، اعتمبد ثِ. است ّویي ّن ّب آى تکلیف ثذٌّذ؛ ًظز کِ

 3.ثذٌّذ اًجبم را کبر ایي کِ است -عمالئى

 

 !است هْن ّن رأی یک

 دضوٌبًص ٍ هخبلفبى چطن در ثیطتز ایزاى هلت عظوت ثبضذ، پزضَرتز  اًتخبثبت ّزچِ. دارد اّویت ّن رأى یک

. ضًَذ هى خَضحبل دًیب در ّن ضوب دٍستبى گذاضت؛ خَاٌّذ ثیطتزى حزهت ایزاى هلت ثزاى ضذ؛ خَاّذ دیذُ

 4.است ایي  اًتخبثبت دّذ؛ هى ًطبى  اًتخبثبت در هزدم حؿَر را ایزاى هلت عظوت
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 !دارد؟ اثزی چِ ًفز یک هي رأی ًگَیذ کسی

 یک ّویي اس هیلیًَْب. دارد اثزى چِ ًفز یک هي رأى کِ ًگَیذ ّن کس ّیچ. گیزین تػوین سهیٌِ ایي در هزدم هب

 ّن جَر ّویي پزٍردگبر، تَفیك ثِ. ضًَذ هیذاى ٍارد ضبءاللِّ اى ٍ کٌٌذ ٍظیفِ احسبس ّوِ. هیطَد تطکیل ًفزّب

 پیذا افشایص هزدم حذاکثزى ٍ ّوگبًى حؿَر ثب کطَر، پیطزفت کطَر، هػًَیت کطَر، اهٌیت هسلّوبً. ضذ خَاّذ

 پیص اسالهى اًمالة ٍاالى اّذاف سوت ثِ دیگز گبم یک تَاًست خَاّذ الْى تَفیك ثِ کطَر ایي ٍ کزد خَاّذ

 5.ثزٍد

 

 ...جوَْری ریبست اًتخبببت بخصَص

 هْن  اًتخبثبت ایي در ضوب حؿَر کٌن عزؼ هزدم ثِ کِ است ایي ثز سعین  اًتخبثبت در اٍل ى درجِ در ّوَارُ ثٌذُ

 ٍ فزدى ٍ سیبسى ى هسئلِ یک فمف هسئلِ. است اسالهى جوَْرى ًظبم کزدى هستحکن ٍ تأییذ ٍ تػذیك ایي،. است

 .است جبًجِ ّوِ ى هسئلِ یک ًیست؛ هحؽ اخاللىِ

 ثِ کطَر ى اجزائیِ ى لَُ سپزدى کِ جوَْرى ریبست  اًتخبثبت ثخػَظ دارد؛ سزٍکبر هزدم سزًَضت ثب  اًتخبثبت

 6.دارد اّویت  اًتخبثبت لذر ایي کٌٌذ؛ ادارُ سبل چٌذ هذت ثزاى را کطَر کِ است هجوَعِ یک ٍ ًفز یک دست

 

 گذارد تأثیزهی چیش ّوِ در استقالل؛ اهٌیت؛ اقتصبد؛ در

 .دارد اّویت اًتخبثبت در هزدم ی گستزدُ حؿَر ٍ هطبرکت گستزش اٍل، ی درجِ در

 دضوي هیتَاًذ کٌذ؛ اثز ثی را دضوٌبى تْذیذّبی هیتَاًذ رأی غٌذٍلْبی پبی هزدم حؿَر ٍ کطَر در اًتخبثبتی ضَر

 .کٌذ تأهیي را کطَر اهٌیت هیتَاًذ کٌذ؛ ًباهیذ را

 کطَر ی آیٌذُ در رأی، غٌذٍق پبی در آًْب ی گستزدُ حؿَر ثذاًٌذ؛ را ایي کطَر ًمبـ ی ّوِ در هب عشیش هلت

 ی ًکتِ ایي. هیگذارد تأثیز کطَر هْن هسبئل ی ّوِ در التػبد، در هلی، ثزٍت در استمالل، در اهٌیت، در دارد؛ تأثیز

 7.کٌذ پیذا تحمك گستزدُ هطبرکت ثب ایزاى، هلت ّوت ثب پزٍردگبر، کوک ثِ الْی، تَفیك ثِ ثبیذ اًتخبثبت کِ اٍل؛

 

 دشوٌبى چشن بزابز در آسهًَی

 هب  اًتخبثبت رٍى جْت ّویي ثِ است؛ دضوٌبى چطن همبثل در ایزاى هلت ثشرگ آسهًَْبى اس یکى  اًتخبثبت

 در فعبلى حؿَر ایزاى هلت خَاٌّذ هى. ثطَد ثزگشار سزد ٍ سجک  اًتخبثبت کِ است ایي ّذفطبى... حسبسٌذ
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 ى ّوِ دضوٌبى، خَاست همبثل ى ًمكِ در درست کٌن، هى عزؼ ضوب ثِ هي! ایزاى عشیش هلت. ثبضذ ًذاضتِ  اًتخبثبت

 8. ثبضین داضتِ فعبلى حؿَر اًتخبثبت در ثبیذ هب

 

 !است حضَر ًیست؛ شخض آى یب شخض ایي اٍل هسئلِ

 ایي اًتخبة ى هسئلِ اًتخبثبت، در اٍل ى هسئلِ هي ًظز ثِ. کٌیذ ضزکت اًتخبثبت در کِ ثبضیذ داضتِ اغزار ثبیذ ّوِ

 .ضوبست حؿَر ى هسئلِ اٍل، ى هسئلِ ًیست؛ ضخع آى یب ضخع

 کٌذ، هى سیبد را ایزاى هلت آثزٍى کٌذ، هى هستحکن را ًظبم ّبى پبیِ کٌذ، هى تحکین را ًظبم کِ ضوبست حؿَر

 ٍ سدى ؾزثِ فکز اس ٍ کطَر ثِ ٍرسیذى قوع اس را دضوي ٍ کٌذ هى سیبد ّب دضوٌى همبثل در را کطَر استمبهت

 اًتخبثبت در ضزکت اٍل، ى هسئلِ پس است؛ هْن ثسیبر ى هسئلِ یک ایي. کٌذ هى هٌػزف فتٌِ ٍ فسبد ٍ تَسعِ

 9.است

 

 آگبّی حضَر؛ اتحبد؛: ایزاى هلت توذًی حزکت رهش

 یکى: داد اًجبم اسبسى عٌػز سِ کوک ثِ ضذ، جْبًى ثیٌٌذگبى حیزت هَجت کِ را عظیوى حزکت ایي ایزاى هلت

 .آگبّى یکى ٍ حؿَر یکى، اتحبد؛

 جذیذ، حزکتى جذیذ، توذًى ٍ ثزداضت را ثلٌذ گبم ایي خَد آگبّى ثب خَد، حؿَر ثب خَد، اتحبد ثب ایزاى هلت

. کزدًذ پیذا ضخػیت کزدًذ، َّیت احسبس هسلوبى هلتْبى. آٍرد ٍجَد ثِ دًیب سیبسى ى اًذیطِ در ًَ جزیبًى

 ثیٌیذ هى ضوب لذا. کٌٌذ ججزاى ثَد، ضذُ تحویل اسالهى اهت ثز کِ را ّبیطبى افتبدگى عمت تَاًٌذ هى کزدًذ احسبس

 در. کزد ثیذار را هلتْب گذاضت، اثز -آسیب ضزق تب آفزیمب ضوبل اس -هسلوبى هلتْبى رٍى ثز ایزاى هلت حزکت

 ایزاى هلت ضوب ًفَس تأثیز لذم، ثِ لذم ٍ جب جبثِ افغبًستبى ٍ عزاق هسبئل در لجٌبى، ى لؿیِ در فلسكیي، ى لؿیِ

 :ثَد عٌػز سِ ایي ثزکت ثِ ثشرگ کبر ایي. است هحسَس

 رسبًذُ دضوٌبى گَش ثِ را آخز سخي کِ است ثَدُ ایزاى هلت ٍحذت ّویي گًَبگَى، آسهًَْبى در اهزٍس تب... 

 .کزد حفظ ثبیذ را ٍحذت ایي. است کزدُ هأیَس کٌذ، رخٌِ ایزاى هلت غفَف در ثتَاًذ ایٌکِ اس را دضوي ٍ است

 ضزکت اًتخبثبتْب در سبل سى ایي در هزدم اگز. کٌذ هأیَس را دضوي تَاًست ّب غحٌِ در هزدم حؿَر... 

 حؿَر گًَبگَى، هزاسن در کزدًذ، ًوى ضزکت لذس رٍس ٍ ثْوي دٍ ٍ ثیست ّبى پیوبئى راُ در کزدًذ، ًوى

 اهزٍس کِ چٌبى آى ایزاى، هلت ّیجت هسلوبً کطیذًذ، ًوى دضوي رخ ثِ را ایزاى هلت عظین حجن ایي ٍ خَدضبى

 .کٌیذ حفظ را حؿَر ایي. ثَد ًوى ّست،
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 حؿَر گًَبگَى ّبى غحٌِ در ٍ ثبضٌذ حبؾز ّب غحٌِ در هزدم کِ کٌین هى تأکیذ اًتخبثبتْب ى ّوِ در هب ایٌکِ

 ّبى عزغِ در ًیست؛  اًتخبثبت در فمف ًیست، سیبست ى عزغِ در فمف حؿَر ایي. است ایي خبقز ثِ ثبضٌذ، داضتِ

 هلت ى ّوِ ثِ هزثَـ سخي ایي گفتن، کِ ّوبًكَر. ثبضٌذ داضتِ حؿَر هزدم التػبدى، ى عزغِ در سبسًذگى،

 . است ایزاى

 در حؿَر ًمص هثل ٍ ٍحذت ٍ اتحبد ًمص هثل. دارد هْوى ثسیبر ًمص عٌػز، سَهیي آى یعٌى آگبّى، ى هسئلِ... 

 .ّستٌذ آگبّى هلت دادًذ ًطبى ایزاى هلت. غحٌِ

 رأس در ثَد ثٌب اگز ثشرگٌذ، لذرتْبى همبثل در تَاؾع ٍ تذلل ٍ ًزهص ثِ هتوبیل کِ دادًذ هى ًطبى کِ ّبئى آى... 

 هلت ثزاى جْبًى اثْت ایي اس پیطزفت، ایي اس عشت، ایي اس ٍ داضت دیگزى ٍؾع ٍ هسیز هب هلت اهزٍس ثوبًٌذ، کبر

. ایستبدًذ اهبم سز پطت آگبّیطبى ثزکت ثِ آگبّى، خبقز ثِ هزدم ٍ ایستبد هحکن هب ثشرگَار اهبم. ًجَد خجزى ایزاى

 .کزد کوک هزدم ثِ آگبّى ایي

 ًسل. است السم ّن فزدا است، السم ّن اهزٍس. است السم ّویطِ آگبّى ایي! هي عشیشاى کٌن عزؼ خَاّن هى هي

 هطخع هعیبرّب. ثبضٌذ ثیذار ثبضٌذ، ثَْش جَاًْب. است کطَر سزتبسز در غبلت ًسل یک اهزٍس خَضجختبًِ هب جَاى

 حؿَر در ثگذارد؛ تأثیز ثبیذ آگبّى ایي هلت ّبى خَاستِ ثیبى در کٌذ؛ اثز ثبیذ آگبّى ایي اًتخبثبت، در. است

 10.ثگذارد اثز ثبیستى آگبّى ایي هختلف، هسبئل در گًَبگَى،

 : ّب ًَضت پی
 16/2/1392  اًتخبثبت، ثزگشارى اًذرکبراى دست دیذار در ثیبًبت. 1

 1/1/1388 ،(السالم علیِ) رؾَی هكْز حزم در ثیبًبت. 2

 1388/ 03/ 22  جوَْرى، ریبست اًتخبثبت دٍرُ دّویي در ضزکت اس پس اًمالة رّجز هػبحجِ. 3

 1/1/1388 ،(السالم علیِ) رؾَی هكْز حزم در ثیبًبت. 4

 16/2/1392  اًتخبثبت، ثزگشارى اًذرکبراى دست دیذار در ثیبًبت. 5

 1/1/1388 ،(السالم علیِ) رؾَی هكْز حزم در ثیبًبت. 6

 1/1/1392 ،(السالم علیِ) رؾَی هكْز حزم در ثیبًبت. 7

 1388/ 02/ 22  سٌٌذج، آسادى هیذاى در کزدستبى استبى هزدم جوع در ثیبًبت. 8

 ّوبى. 9
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 هطبلعبت، پژٍّش ّب ٍ ارتببطبت حَسٍیدفتز 


