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 مقدمه 

ه با حاضر از سری جزوات موسسه فرهنگی طلیعه داران ظهور  می باشد ک مجموعه ی

توجه به نزدیک شددن ایداا انابابدات مجلدر شدورای اسدممی و مجلدر و ر دان و         

شدد    اهمیت شرکت مردا در انابابات و همچنین اناباب ندامزد الدلت تهیده و تن دی     

رحمدت  )اماا ومیندی  حضرت بر اساس ن رات  مجموعهاست. الزا به ذکر است که این 

ابابدات،  در سه ببش، اهمیت شرکت در ان )مدظله العالی( اماا وامنه ایحضرت  و  اهلل علیه(

 .   د  استآماد   ردی یویژ ی های اناباب نامزد اللت و بایدها و ن ایدهای انابابات

ین اثر ادر پایان از تمش های مجموعه همکاران معاونت پژوهدش که در آماد  سازی 

 وداوندد  ش کرد  اند تشکر و قدردانی می شود و دواا توفیقات ایدن عزیدزان را از  تم

 ماعال مسألت داری .

 

 گی تربیتیمدیر موسسه فرهن                                                    

 ان ظهور طلیعه دار                                                           
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 اول فصل

 

اهمیت شرکت در 

 انتخابات
 

 

 



 عیــد حضــور 3

 

 وظیفه ای الهی، ملی و انسانی

این وظیفه ای است الهی وظیفه ای است ملی وظیفه ای است انسدانی وظیفده ای اسدت    

    1.که ما باید به آن عمل بکنی  همه مان باید در انابابات شرکت بکنی 

 

            همه ی مردم مسئول سرنوشت کشور و اسالم می باشند

ولیت من به ملدت شدریآ آن اسدت کده در تمدامی انابابدات خده انابابدات ر دیر          

جمهور و خه نمایند ان مجلر شورای اسممی و . . . در لحنه باشدند و اشبالدی را   

که اناباب می کنند روی ضوابطی باشد که اعا ار مدی شدود. عددا دوالدت مدردا، از      

ر ر و کارمندد، همده و همده    مراجع و علماء بزرگ تدا ط قده بدازاری و کشداورز و کدا     

مسؤول سرنوشت کشور و اسدما مدی باشدند، خده در نسدل حاضدر و خده در نسدلهای         

آیند ، و خه بسا که در بعض مقاطع عدا حضور و مسامحه  نداهی باشدد کده در راس    

 ناهان ک یر  است. پر عمج واقعه را ق ل از وقوع باید کرد و اال کار از دسدت همده   

نمدود        ن حقیقای است که بعد از مشروطه لمر نمود  اید و وارج وواهد شد و ای

کارهدا ی   ای . خه عمجی باالتر و واالتر از آن نیست که ملدت در سرتاسدر کشدور در   

 2.که محول به اوست بر ط ق ضوابط اسممی و قانون اساسی انجاا دهد

                                                           
 318ص  18ج امام خمینی )رضوان ا... تعالی علیه ( صحیفه نور .  1

 21صحیفه نور، ج امام خمینی )رضوان ا... تعالی علیه (  2
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 شرکت در انتخابات، وظیفه شرعی و عقلی برای حفظ اسالم

مه  شرعی و عقلی ما برای حفظ اسما و مصدالت کشدور حضدور در     یکی از وظایآ

حوز  های انابابیه و رای دادن به نمایند ان لالت و کاردان و مطلع بر اوضاع سیاسی 

جهان و سایر خیزهایی که کشور به آنها احایداج دارد مدی باشدد و مجلدر محاداج بده       

 1.دارد مابصصین رشاه های مبالفی است که کشور احایاج به آنها

 

 انتخابات نعمت بزرگی است

انابابات واقعًا نعمدت بزر دی اسدت. ایدن هد  از برکدات نگدا  روشدن و عمیدق امداا            

[ حکومت اسدممی  بزر وار ما بود. کسانی در همان زمان بودند که معاقد بودند ]وقای

د، مدردا  است، انابابات لزومی ندارد؛ اماا فرمود نه، انابابات باید باشد و منشأ اثر باش

ی این سیاست، تصمی  بگیرند، مردا اناباب کنند و آنچه مردا میبواهند بشود. نایجه

این شد که مردا در کنار انقمب و در وسط میدان بداقی ماندندد و تدا امدروز بحمدداهلل      

کنند، وود مردمندد کده دارندد     اند؛ خون وود مردمند که دارند اناباب میباقی ماند 

 2.بابات نعمت بزر ی استتصمی  میگیرند. انا

  

 
                                                           

 232، ص 18صحیفه نور، ج امام خمینی )رحمت اهلل علیه(  1
 14/10/94بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور  2
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 «اِن تَنصُروا اهللَ یَنصُرکُم»یکی از مصادیق آیه ی 

؛ا ر شما ودا را نصرت کردید، وددای ماعدال   1قرآن میگوید: اِن تَنصُرُوا اهللَ یَنصُرکُ  

جوری اسدت؟ نصدرت   ه  شما را نصرت وواهد کرد. نصرت کردن ودا خیست؟ خه

 الهددی در روی زمددین. جمهددوری ی تشددریعی اراد کددردن ودددا یعنددی سددعی در تحق ددق  

ترین مصداقش است؛ هرکسی که جمهوری اسدممی را بده هدر شدکلی     اسممی بزرگ

وقدت جدوابش   اسدت؛ وددا را نصدرت کدرد  اسدت. آن     « اِن تَنصُدرُوا اهلل »نصرت کند، 

  2.خیست؟ یَنصُرکُ ؛ ودا ه  شما را نصرت میکند

 

 ملی استانتخابات، یک رقابت و مسابقه ی 

ی مل ی است بین آحاد کشور؛ ا ر این مسدابقه  انابابات یک رقابت است، یک مسابقه

ووب و سال  و قوی بر زار شد، در بین این تیمهای مبالآ هر تیمی ب رد، افابدارش  

جوری است دیگر. وقای تیمهای ورزشدی ودوب بدازی    مال فدراسیون وواهد بود. این

تی  پ ا ر برد، فدراسدیون از بدازی قدوی و سدال       کنند، خه تی  الآ، خه تی  ب، خه

جور است؛ ا ر مل ت ایران، ووب، قوی، جدازا  اینها به وود می الد. انابابات ه  همین

و عازا وارد میدان بشود و لندوقهای رأی را از رأی وود و عزا وود پُر کندد، ایدران   

؛ حاال هدر کده ب درد،    وواهد بالید، جمهوری اسممی وواهد بالید و افابار وواهد کرد

                                                           
 7سور  محمد )للی اهلل علیه و آله( ببشی از آیه  1
 19/11/94بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافندهوایی ارتش  2
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هر که ب ازد. در واقع بُرد و باوای برای مل ت وجود ندارد؛ مل ت در هدر لدورت برندد     

  1. ی اساسی در باب انابابات استاست. این نکاه

 

 ط اول این مسابقه، شرکت مردم استشر

ی سال  خیست؟ رقابت سدال  ایدن اسدت کده همده ودوب بدازی        رقابت سال  و مسابقه

طدور کده عدرر کدردی ، شدرکت      ووب حرکت کنندد. شدرا او ل همدین   کنند، همه 

همگان است؛ همه بیایند. بند  در لح ت ق لی ه  این را به همه  فا  کده آن کسدانی   

که ممکن است نس ت به ن اا جمهوری اسممی ه  حا ی مسئله داشاه باشند، نس ت بده  

ه دیگدر مسدئله ندارندد.    امنی ت کشور که دیگر مسئله ندارند، نس ت به اقادار کشدور کد  

وب، امروز این ن اا، امنی ت کشور را حفدظ کدرد  اسدت، پیشدرفت کشدور را تسدریع       

کرد  است، به این مل ت عز ت داد  است؛ اینها که دیگر قابل انکار نیست، اینهدا را کده   

[ وارد این میدان بشوند بدرای عدز ت ببشدیدن بده ایدران و ایراندی،       دوست دارند؛ ]پر

ار امنی ت مل ی، برای تضدمین پیشدرفای کده بحمدداهلل از او ل انقدمب شدروع       برای اسامر

کسی که محض ال ا ه آن. وقفه پیش رفاه؛ برای اینها باید وارد بشوندشد  و تا امروز بی

رضای ودا و برط ق وظیفه وارد میدان میشود، عمو  بر ایدن ویدرات، یدک دسدااورد     

 2.ن دسااورد، رضای الهی استدیگری ه  دارد که بسیار ع ی  است و آ

                                                           
 30/10/94بیانات در دیدار دست اندرکاران برگزاری انتخابات  1
 30/10/94بیانات در دیدار دست اندرکاران برگزاری انتخابات  2
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 نقش و شأن انتخابات

ی ن داا اجرایدی اسدت.    ی اساسی ولل افکار و آرای مردا به بدنده انابابات، آن نقطه

بدا حضدور    -طدور بدود  اسدت    همچنان که بحمداللَّه در  ذشاه همدین  -ا ر انابابات 

آنهدا انجداا بگیدرد، و    ی ی مردا، با آزادی کامل مردا و اناباب آزادانهمردا، با اراد 

شاءاللَّه در این اناباب، حداکثر آ اهی از سوی مردا بده کدار بدرود،    ببصوص ا ر ان

که افراد لالت و شایسداه و حقیقادًا حدایز شدأن نمایندد ی ایدن ملدت ع دی ، بده          تا این

تواندد مطمدئن باشدد کده در جهدت آرزوهدا و       مجلر فرسااد  بشوند، ن اا اسممی می

 1.حرکت است. این، نقش انابابات و شأن واالی انابابات استهدفهای وود در 

 

 نتخابات، دمیدن روح جدیدی در کالبد کشور استا

ی تعیین کنندد   ی انابابات در طول این سی و خهار سال برای کشور یک مسئلهمسئله

ی حرکت کشدور مدا بدود  اسدت. در طدول ایدن       و تجدید حیات دهند  برای مجموعه

و خندد انابابداتی کده بر دزار شدد  و مدردا در پدای لدندوقهای رأی         سالها، این سی 

ی بم ی را از کشور دفع کدرد  اسدت و هدر بدار     ا اند، هر بار یک مجموعهحاضر شد 

توانساه است یک قو ت جدیدی، روح جدیددی، در کال دد کشدور و ملدت و انقدمب      

 2.بدمد

                                                           
 27/9/70 بیانات در دیدار مسئوالن وزارت کشور 1
 15/2/92بیانات در دیدار دست اندرکاران برگزاری انتخابات  2
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 انتخابات به ملت ایران یک جان تازه ای می دهد

یدک نفدر تداز     ت درواقع یک نفر تاز  دادن به مل ت ایران است؛ مل ت ایرانانابابا

تدک وارد  کند، ط یعت انابابات این است. اینکده مل دت ایدران بیایندد تدک      می ای پیدا

-ی من این اسدت، فمندی بایدد مسدئول باشدد      آقا عقید  میدان بشوند و رأی بدهند که

 -حاال خه در ریاست جمهوری، خه در مجلر شورای اسممی، خه مجلر و ر دان؛  

هر فردی از آحاد مل ت که این احساس مسئولی ت را بکند، وودش یکی از آن عنالدر  

ی انقمب است. حضور مدردا یکدی از آن عنالدری اسدت کده دشدمن را       کنند  حفظ

 1 ناکاا میکند.

 

 شرکت در انتخابات، آبروی جمهوری اسالمی است

شدود کده ن داا جمهدوری      همه باید بیایند در انابابات شرکت کنند؛ این موجدب مدی  

اسممی تقویت بشدود، پایدداری آن و ماندد اری آن تدأمین بشدود، کشدور در حصدار        

مل اهدای  شدود کده مل دت ایدران در خشد        موجب می انابابات .امنی ت کامل باقی بماند

خش  دشمنانش اب هت پیدا کند؛ انابابات ر دیگر آبرو پیدا کند و اعا ارش باال برود؛ د

این است. شرکت در انابابات آبروی ن اا جمهدوری اسدممی اسدت، آبدروی اسدما      

 2است، آبروی مل ت ایران است، آبروی کشور است.

                                                           
 19/10/94بیانات در دیدار مردم قم  1
 19/10/94بیانات در دیدار مردم قم  2 2
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 داخلی، احساس استقالل به مردم می دهد فضایانتخابات در 

دهدد و   وجود انابابات، ه  در جو  داولی یک احساس اساقمل و هوی ای به مردا مدی 

واقع قضی ه ه  همدین اسدت؛ لداحب    -خیز مال وودشان است احساس میکنند که همه

ی کنند؛ ه  در قدو     یرند، وودشان اقداا می مملکت مردمند و وودشان تصمی  می

ی مددواردی کدده در مددورد ره دری و بقی دده  ی مقن نده، هدد  بالواسددطه مجری ده، هدد  در قددو   

ی آبرو و اعا دار در ودارج از کشدور اسدت؛ در جدو  جهدانی،       ه  مایه -انابابات است

نفسده یدک   ی اعا ار و آبرو است. بنابراین وود انابابات، فدی حقیقااً این انابابات مایه

 1.امر بسیار مه  و یک نعمت بزرگ است

 

 علت دشمنی دشمن چیست؟  

ی مدردا در انابابدات   الل انابابات دشمنند؛ با حضدور پرشدور و  سدارد     با دشمنان

دشمنند؛ با اناباب آدمهای اللت و طرفدار حقدو  مدردا و ماع دد و پای ندد بده م دانی       

هددا هدد  داننددد ایددناسددممی و ارزشددهای اسددممی مبالفنددد، دشددمنند؛ خددرا؟ خددون مددی

مناسدب و شایسداه در   ی مدردا، هد  حضدور آدمهدای     انابابات، هد  حضدور  سدارد    

 2.کنندمجلر، به ضرر آنهاست؛ لذا مبالفت می
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   مقصود دشمن چگونه حاصل میشود؟

شدود کده انابابدات اواًل سدرد بر دزار شدود؛ مدردا         مقصود دشمن با این حالدل مدی  

ای بگویندد: آقدا خدرا شدرکت     ی کمی شرکت کنندد، یدک عدد    رغ ت باشند، عد بی

نمیبواهی  بیدا ی . اینهدا دشدمن را ووشدحال میکندد. ثانیداً       اش خیست؟ ما کنی ؟ فاید 

ای باشد که دولت را، به ت ع دولت، ملدت  آید، نایجهای که از لندوقها بیرون مینایجه

را به سمت وابساگی بیشار، به سمت ت عیت بیشار، به سمت قرار  درفان در سیاسداهای   

لحنه روشن است؛ معلوا است  پر ب ینید، دشمنان قرار دهد؛ دشمن این را میبواهد.

   1شما خه میبواهید، معلوا است دشمن خه میبواهد.
 

 جایگاه مجلس خبرگان

تدرین و  مجلر و ر دان، پایگدا  و جایگدا  بسدیار رفیدع و بداع مای دارد. در حسداس       

ترین لح ات زند ی ملت و ن اا ما، این مجلر است که بایدد بده داد ملدت    وطرناک

ی وطیر، دین وودشدان را بده ملدت ایفدا     ملاند که باید در آن لح هبرسد؛ این مناب ان 

ی مجلدر  ای کده بدر عهدد    کنندد  کنند. اناباب ره ر کار مه  و اساسی و بسیار تعیین

و ر ان است خیز کمی نیست. این مجلر، جایگا  ویلی مهمی دارد. مردا بایدد ایدن   

فرساادن افراد لالت به ایدن   انابابات را دست ک  نگیرند. همه باید شرکت کنند و در

 2.مجلر، احساس وظیفه نمایند
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 مجلس شورای اسالمی انتخابات اهمیت 

انابابات مجلر م هر دوالدت مدردا در سرنوشدت ودود و کشورشدان اسدت؛ خدون        

شدود تدا مسدئوالن    ای کده بداز مدی    ذاری است. قانون یعندی جداد   مجلر مرکز قانون

مش ودود  وشده و کندار و زوایدای کشدور را      اجرایی از آن جاد  حرکت کنند و با ت

ی ی قانون است و قدانون را هد  نمایندد    بازکنی به عهد آباد و المح کنند. این جاد 

عدمو  بدر ایدن، ط دق      کند؛ بنابراین مجلر ویلی مهد   اسدت.  شما در مجلر وضع می

رکدت  قانون اساسی  ما، مجلر ناظر بر دولت است. ا ر دولت در جایی بد و یا کج ح

ای بشدود و فسدادی بده    کند، پا در را  نادرسدای بگدذارد و وددای نکدرد  سوءاسدافاد      

ب ینیدد   فساد و انحراف را بگیرد، مجلر است؛ یتواند جلووجود آید، مرکزی که می

شدود. هرخده آراء بیشدار باشدد،     خقدر مه   است! این مجلر با آراءِ مردا تشکیل مدی 

کسدی را لدالت و شایسداه دانسداید و او را بده      تر وواهد شدد. شدما وقادی    مجلر قوی

اید ببشی از توان وود را در ساوان و پیشرفت آیند  به کار مجلر فرساادید، توانساه

 1بگیرید؛ اهمیت مجلر از اینجاست.
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 فصل دوم 

 

ویژگی های انتخاب 

 نامزد اصلح
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 معیارهای انتخابِ خوب

معیارها را شناوت. معیار اللی ایدن اسدت کده    برای اناباب  ووب باید فکر کرد، باید 

کسانی سر کار بیایند که هماشان بر حفظ عزت و حرکت کشدور در جهدت هددفهای    

اید ،  انقمب باشد. آنچه ما در این سالهای طوالنی از ویرات و برکات به دست آورد 

به برکت هدفهای انقمب بود  است؛ هر جدا ی کده مدا کد  آوردید ، عقدب مانددی ،        

ت ووردی ، به واطر غفلت از هدفهای انقمب اسممی و هدفهای اسدممی بدود    شکس

باشدند؛  « ان  ال ذین قالوا رب نا الل ده ثد   اسداقاموا   »است. کسانی سر کار بیایند که مصدا : 

اهل اساقامت، اهل ایسااد ی باشند؛ زرهی پوالدین از یاد ودا و از توکل بده وددا بدر    

 1یدان شوند.تن وودشان بپوشند و وارد م

 

 داشته باشد و حیثیت آن اصلح یعنی فردی که تعهد به اسالم

ا ر )اناباب اللت( برای وودتان باشد شیطانی است و اما ا در انابداب الدلت بدرای     

مسلمانهاست، کی و از کجاست، مطرح نیست، از هر  روهی باشد، حدزب باشدد، یدا    

نه لدد در لدد حزبدی بدودن     غیر حزب، نه حزب اس اب این شود که غیر آن فاسد و 

باعث لمح آنهاست. و اناباب اللت برای مسلمین یعنی اناباب فردی که تعهدد بده   

اسما و حیثیت آن داشاه باشد و همده خیدز را بفهمدد و خدون در مجلدر اسدما تنهدا        
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کافی نیست بلکه باید مسلمانی باشد کده احایاجدات مملکدت را بشناسدد و سیاسدت را      

الت و مفاسد کشور باشد و ممکن است به شما و  درو  شدما هد     بفهمد و مطلع به مص

مربوا ن اشد، که ا ر اللت را اناباب کردید، کاری اسدممی مدی کنیدد و ایدن یدک      

محکی است برای وودتان که تشدبی  بدهیدد انابداب بدرای اسدما اسدت یدا بدرای         

ت بهادر انجداا   لمح وودتان . امیدوارا که تا آور ه  اینطور باشد و هر دور  انابابدا 

 1.شود. و این مساله، مساله شبصی نیست بلکه برای اسما و از امور مهمه است

 

 اصلح کسی است که منفعت خود را بر مصلحت کشور مقدم ندارد

من ماواضعانه از شما می وواه  که حای االمکان در اناباب اشباص با هد  موافقدت   

لراا مساقی  الهی در ن در بگیریدد و   نمایید و اشبالی اسممی ماعهد غیرمنحرف از 

سرنوشت اسما و کشور وود را به دست کسانی دهید که به اسما و جمهوری اسدما  

و قانون اساسی معاقد و نس ت به احکاا نورانی الهی ماعهد باشند و منفعت ودود را بدر   

 2.مصلحت کشور مقدا ندارند

 

 

                                                           
 152، ص 18صحیفه نور، ج  1
 49ص  12ج  نور صحیفه  -امام خمینی  2



 عیــد حضــور 15

 

 متدین انتخاب شخص صالح، یعنی شخص انتخاب 

ی ماددین. بدرای نمایندد ، آ داهی     ی اول یعنی اناباب نمایند لالت در درجه اناباب

سیاسی الزا است؛ جدرأت و جسدارت در برودورد بدا مسدا ل الزا اسدت؛ آ داهی از        

هدا الزا اسدت.   ی اینمسا ل کشور الزا است؛ آ اهی از مسا ل جهان الزا است. همه

های دینی و عامل به الول و پایه لکن رکن اللی، تدین است؛ یعنی اعاقاد به اسما و

ای که مادین باشد، شما واطرتان جمدع  ها. این، اساس قضیه است. نمایند بودن به این

است که ویانت نبواهد کدرد؛ کدار ودمف نبواهدد کدرد؛ حادی کوتداهی و سسدای         

ساعای را که ببواهد غی ت کندد و در مجلدر   ی مادین، هر یکنبواهد کرد. نمایند 

کند این ومف شرع است و خون مادین است، این ومف شرع را ساس مین اشد، اح

ی مادین، از تری ون مجلر برای  فدان سدبن نداحق، اسدافاد      دهد. نمایند انجاا نمی

 1.کندنمی

 

 را انتخاب نکنید )پایبندی به نظام( کسانی که نظام را قبول ندارند

آن کسانی که حا ی ن اا را ق ول ندارند بیایند در انابابات شدرکت کنندد،    اابند   فاه

اینکده کسدی کده ن داا را ق دول نددارد، ببواهندد مجلدر بفرسداند.          رأی بدهند، ام ا نده 

[ ما  فای  آقا شما کده ن داا را ق دول    جای دنیا خنین خیزی وجود ندارد که ]وقایهیچ

هید من به کسی رأی بده  که او ه  ن داا  نداری بیا، بگوید ویلی وب، پر اجاز  بد
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 یری، آن کسی که جای دنیا در مراکز تصمی را ق ول ندارد؛ این معنی ندارد. در هیچ

[ یدک جاهدایی بدا انددک تهمادی      الل ن اا کشور را ق ول ندارد را  نمیدهندد؛ ]حا دی  

انندد  طرف را کنار میزنند. همین کشور آمریکا کده امدروز ودودش را نمداد آزادی و م    

لوح ه  ق ول میکنند و ترویج میکنندد، در  اینها معر فی میکند و یک عد   آدمهای ساد 

آن دورانی که جریان خپ در دنیا وجود داشت اینها هرکسی را بده انددک بیدانی کده     

ی یک  رایش ضعیآ به تفک رات اقاصادی  سوسیالیسای بدود، بدا قاطعی دت    دهند نشان

 1رد میکردند.

 

 ا کافی نیست بلکه باید ملزم به جمهوری اسالمی هم باشدمسلمانیِ تنه

اشبالی را اناباب کنی  که از هر جهت لالت باشند . مسدلمان بدودن تنهدا فایدد  ای     

ندارد، باید جمهوری اسممی را ق ول داشاه باشد و از مسا ل روز اطمع داشداه باشدد .   

که انابداب مدی کنیدد بایدد     سعی کنید مثل مرحوا مدرس را اناباب کنید . کسانی را 

مسا ل را تشبی  دهند، نه از افرادی باشند که ا ر قدرت دیگری تشری زد بارسدند،  

 2.باید بایساند و مقابله کنند
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 به سوابق، روحیات و خصوصیات دینی فرد توجه کنید

در هر حال مردا با بصیرت و درایدت کاندیدداهایی را شناسدایی کدرد  و بده سدوابق و       

سیاسی نامزدهای انابابداتی توجده نمایندد . تمییدز بدین       -وصولیات دینی روحیات و 

کسانی که در تفکر وود، ودمت به اسما و محرومان را الل قرار داد  اند با دیگران 

   1.کار مشکلی نیست

 

 احساس مسئولیت و چشیدن طعم تلخ فقر و...

 د بده اسدما وفدادار بده     مردا شجاع ایران با دقت تماا به نمایند انی رای دهند که ماع

مردا باشند و در ودمت به آنان احساس مسؤولیت کنندد و طعد  تلدق فقدر را خشدید       

باشند و در قول و عمل مدافع اسما پابرهنگان زمین، اسدما مساضدعفین، اسدما رندج     

دید ان تاریق، اسما عارفان م ارز  جو، اسما پاک طیناان عدارف و در یدک کلمده،    

باشند و افرادی را که طرفدار اسما  -للی اهلل علیه و آله  -ب محمدی مدافع اسما نا

سرمایه داری، اسما مساک رین، اسما مرفهین بی درد، اسما مندافقین، اسدما راحدت    

طل ان، اسما فرلت طل ان و در یک کلمه، اسما امریکایی هسداند طدرد نمدود  و بده     

 2.مردا معرفی نمایند
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  که خود را سپر بالی کشور کند شخصی را انتخاب کنید

که سممت انابابات و سممت این رقابدت را تدأمین و تضدمین میکندد، ایدن      ای  مسئله

است که مردا بدا بصدیرت، بدا فکدر وارد بشدوند و انسدانهای لدالت را انابداب کنندد.          

حداال آن مسدند هرخده    -آدمهایی را اناباب کنند که وقای رفت در آن مسند نشسدت  

سند عضوی ت در مجلر و ر ان باشد یا در مجلر شورای اسدممی باشدد   باشد؛ خه م

وودش را سپر بمی مشکمت کشور قرار بدهدد، فدانی در    -یا ریاست جمهوری باشد

ودمات و مصالت و منافع عمومی مردا باشدد، کشدور را بده دشدمن نفروشدد، مصدالت       

یدن را انابداب کنندد. ایدن     کشور را برای رودربایسای با این و آن زیر پا نگذارد؛ باید ا

 1.میشود یک انابابات ووب

 

  به درد نخورنماینده ی 

اعاقاد به قانون اساسدی بده مجلدر را     عمقه به انقمب و کشور و بیای بیا ر نمایند 

پیدا کند که مصدالت ایدن کشدور بدرایش مهد  ن اشدد؛ دشدمنیهای اسداک ار جهدانی را          

هدا و مجل دات   نفهمد، دلش ببواهد که از اساک ار جهدانی تمل دق بگویدد و در روزنامده    

شدت بنویسدند و بگویندد فمندی بدا سیاسدت ن داا        وابساه به لهیونیسداها اسدمش را در  

کندد، ملدت را   ای مجلر را ودراب مدی  جمهوری اسممی مبالفت کرد؛ خنین نمایند 
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ای بدر  وورد. ا ر نمایندد  درد نمیکند؛ پر بهکند، کشور را ه  وراب میوراب می

اشدد  سر  کار آید که ق ل از ورود به مجلر، وود را وامدار دیگران کدرد  و مج دور ب  

ها را ادا کند؛ نانهایی به قرر  رفاه باشد و ببواهد بده مجلدر کده    در مجلر واا آن

ای بده مجلدر بدرود کده از     وورد. ا ر نمایند درد نمیقرر وود را ادا کند؛ به رفت،

مسا ل کشور درک الزا را نداشاه باشد؛ فاقدد هوشدمندی، آ داهی، سدواد و معرفدت      

 1.ایند ی کار مهم ی استوورد. نمدرد نمیالزا باشد، به

 

 هدف دشمن از شرکت مردم در انتخابات چیست؟  

ی مقابدل هددف شدما اسدت. شدما کده در انابابدات        ی دشمنان شما، نقطده هدف ج هه

کنید، دن ال یک فرد اللحی میگردید که باواند کشورتان را با همدین   می      شرکت 

ی معندوی.  ی مادی، هد  در عرلده  سرعت، بلکه بیش از این، پیش ب رد؛ ه  در عرله

باواندد   -دولادی، ر دیر جمهدوری    -شما دن ال اناباباتید، برای اینکه کسی یا کسانی، 

ندد، وضدع زندد ی شدما را بهادر و      تدر ک عزت شما را باال ب رد، اساقمل شدما را عمیدق  

وجدود آورد؛ امدا   ها را باز کندد، امیدد و شدور و شدوقی در کشدور بده      تر کند،  ر مرفه

حاال که بنا است انجداا   -دشمن شما درست بعکر، مایل است اناباباتی انجاا بگیرد 

دندد؛  بگیرد؛ ال اه ا ر میاوانساند کاری کنند که انابابات انجاا نگیرد، آن کار را میکر

کده بدرای    -دارندد و انابابدات انجداا وواهدد  رفدت      ای ناما حاال کده بداالور  خدار    
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ی کشور این محس نات را نداشاه باشدد؛ بلکده کشدور را بده سدمت وابسداگی، بده        آیند 

های  ونا ون حرکت دهد؛ کشدور را  ماند ی در لحنهسمت ضعآ، به سمت عقب

این است. پر دو تا هدف در مقابل هد    به عقب بکشاند، به عقب براند؛ آنها هدفشان

 1 ی دشمنان.قرار دارد: هدف ملت ایران، هدف ج هه

 

 کسانی را به مجلس بفرستید که نگاهشان به آمریکا نباشد

همه تأکیدی که بند  در قضیه انابابات و برای اناباب اللت و غیر  دارا برای همدین  

نیداورد  اسدت. م دادا کسدانی بده      است که این کشور، آسان اساقمل وود را به دسدت  

مجلر بروند که  یرند  آنها، منا ر فرساند  قوی امریکا و غرب باشد! م دادا کسدانی   

هایشان را به آن سمت تن ی  کدرد  باشدند؛ هدر خده از آن      آنان وارد مجلر شوند که

آید، بگیرند و در داول به زبان دیگری مناشر و منعکر کنند! همه نگرانی مدن  جا می

 2.این استاز 

 

 اشندبوابسته به غرب و شرق نماینده مردم نباید 

ملت در هر دور  از انابابات وکمء دارای تعهد به اسما و جمهوری اسممی که غال ا 

ماوسطین جامعه و محرومین می باشند و غیر منحرف از لراا مساقی  به سوی غدرب  
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تحصدیل کدرد  و مطلدع بدر     یا شر  و بدون  رایش به مکا هدای انحرافدی و اشدباص    

 1.مسا ل روز و سیاساهای اسممی به مجلر بفرساند

 

 مرزبندی با دشمن 

ی لالت آن کسی است که پای ندی او به اسدما باشدد، پای نددی او بده عددالت      نمایند 

باشد، پای ندی او به منافع ملی باشد، مرز او با دشمن مرز مشبصی باشد. ا ر این نشد، 

ی ملددت در واقددع نبواهددد بددود. ی وددوبی نبواهددد بددود؛ نماینددد نماینددد آن نماینددد ، 

ای که هسداند، نسد ت بده م دانی اسدما و      های سیاسیووش باانه در کشور ما مجموعه

مناها مرزها را بایدد روشدن    القولند؛انقمب تقری اً همه، بجز یک اقلیت کوخکی، مافق

کنندد.  ی دشدمن را مدی  ممح ده کرد. بعضی، از دشدمن رودربایسدای دارندد؛ بعضدی،     

ی دشدمن را.  ی وددا را بایدد کدرد، نده ممح ده     ی ملت را باید کرد، ممح ده ممح ه

آیدد. ا در   دشمن، دشمن است؛ هرخه ممح ه کنی، هرخه عقب بنشدینی، او جلدو مدی   

کند. دشدمنان ایدن   واکریز شما در مقابل دشمن واکریز مساحکمی ن اشد، او نفوذ می

یکی از شاوصها همین است. مردا در هرجدای کشدور هسداند، بده ایدن      وواهند. را می

 2.شاو  توجه کنند
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 رفتارتان باعث خوشحالی دشمن نشود

کسانی با رأی ملت سر کار نیایند که در مقابل دشمنان ببواهند دست تسلی  باال ب رند 

ی به غرب،  و و آبروی ملت ایران را ب رند. کسانی سر کار نیایند که ببواهند با تملق

به دولاهای غربی، به دولاهای زور دو و مسداک ر، بده ویدال وودشدان ببواهندد بدرای        

المللی دست و پا کنند. اینها بدرای ملدت ایدران ارزشدی     وودشان موقعیای در سطت بین

ی آنهدا  ندارد. کسانی سر کار نیایند که دشمنان ملت ایران طمع بورزند کده بده وسدیله   

ه  جدا کنند، مردا را از دینشان، از الولشان، از ارزشدهای   باوانند لفوف ملت را از

شان دور کنند. ملت باید آ ا  باشد. ا ر کسانی بر سر کار بیایند که در مراکدز  انقمبی

ی را  امداا و ارزشدها و الدول     ونا ون سیاسی یا اقاصادی به جای اینکه به فکر ادامه

به دست آوردن دل فمن قددرت غربدی و    ی اماا باشند، به فکری به وسیلهترسی  شد 

المللی باشند، برای ملت ایران مصی ت وواهد بود. این آ داهی بدرای   فمن مساک ر بین

 1.ملت الزا است

 

 ببینید افراد لیست را چه کسانی معرفی کرده اند

مدثمً د   یدا اسداان   شما میبواهید رأی بدهید، فمن شهر یک نمایند  دارد، فدمن شدهر   

نمایند  دارد؛ وب هرکداا از اینها نقشی دارند، فع دالی ای دارندد؛ انسدان بایدد بده شدکل       
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ایدن   جور میرسد که خدون یکایدک افدراد   ببشی به نایجه برسد. به ن ر بند  ایناطمینان

اندد  بده آن کسدانی کده ]اینهدا را[ معر فدی کدرد       ولدی   را ممکن است نشناس   لیست ها

اندد خده   نگا  میکن  ب ین  آن کسانی که این فهرست را معر فدی کدرد   اعاماد میکن ، و 

ای هساند، به حرفشدان  کسانی هساند؛ ا ر دیدا اینها آدمهای مادی ن و مؤمن و انقمبی

آنها رأی میده ؛ ا ر دیدا کسانی که ایدن فهرسدت را داد   اعاماد میکن  و به فهرست

سا ل دین، به مسا ل اساقمل کشدور ویلدی   اند کسانی هساند که به مسا ل انقمب، به م

دهند، دلشان دن ال حرف آمریکا و غیر آمریکا است، به حرفشدان اعامداد    اهم ی ای نمی

داری اینها و بده تقی دد اینهدا اعاقداد     به افرادی اعاماد بکنی  که واقعاً به دین باید نمیکن ؛

، بددانی  در وط ندد، در را  امامندد،    اندد داشاه باشی ؛ بدانی  اینها مادی نند، بدانی  انقمبدی 

 1.اماا را واقعاً ق ول دارند

 

 به شعارهای انتخاباتی نامزدها دقت کنید

کنند، خه جدور شدعارها ی اسدت؟     شعارها را نگا  کنید، ب یند شعارها ی که تعیین می 

دهندد کده ایدن     برای جلب آراء، شدعارها ی مدی   -ال اه اشا ا  میکنند  -ها  اهی بعضی

شعارها از حدود قدرت و اوایاراتشان بیرون است؛ اینها را مردا هوشدمند مدا میاوانندد    

بشناسند، مراق ت کنند، دقت کنند. آنچه که برای مردا الزا است، آنچه کده فوریدت   

بیشاری دارد، آنچه کده بدا واقعیدات و امکاندات کشدور سداز ار اسدت، آنچده کده بده           
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انجامد، آنها را در شعارهایشان بگنجانند؛ ایدن یکدی از   میافزایش قدرت درونی ملت 

 1.معیارها است

 

 تبلیغات رنگین، وعده های غیر عملی مالک نیست

هدای غیدر   داشاه باشند که ت لیغات رنگین و مانوع ممک نیست؛ وعد باید توجه  مردا

مواجده  های مبالآ وقادی  های محارا در دور عملی ممک نیست. من با وودِ نمایند 

ی نمایندد  ایدن نیسدت کده     ها  فدا : آقایدان و وانمهدای نمایندد ! وظیفده     شدا، به این

ی انابابی ودود بده مدردا بدهدد؛     ی عمرانی و فمن پروژ ، فمن کار را در منطقهوعد 

ی نمایند  این است که باواندد قدانون   ها کار اجرا ی است، کار دولت است. وظیفهاین

ای یعندی قاعدد    -ا کند، آن قانون را جعل کند. وقای قانون شدد مورد نیاز کشور را پید

های اجرا ی و قضا ی مج ورند برط دق قدانون عمدل بکنندد و     دساگا  -شود ذاشاه می

هدا مدمک   هدای بدزرگ دادن، ایدن   های غیدر عملدی دادن، وعدد    کنند. وعد عمل می

 2.نیست
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 ی دهدخداوند اجرش را مکس در انتخاب،تالش خود را بکند،هر

آراء و سمیق ممکن است مبالآ باشدد، عی دی نددارد ام دا همده سدعی کنندد درسدت         

مان را بکندی ؛ ممکدن اسدت ایدن سدعی بده نایجده برسدد و انابداب          سعی اناباب کنند.

درست باشد؛ ممکن است سعی ما به نایجه نرسد و غلط انابداب کندی ، عی دی نددارد؛     

ای ، تمش وودمان را کار وودمان را کرد ودای ماعال از ما ق ول وواهد کرد، خون 

 1.ای ای ، سعی وودمان را کرد کرد 
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 فصل سوم 

 

بایدها و نبایدهای 

 انتخاباتی
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 ملت بیدار و هوشیار

الی جمعیدت  ای ویدال نکنندد کده ا در کسدانی البده      ال اه این ملت، بیددار اسدت. عدد     

کنندد و وودشدان را داودل مجلدر بیندازندد،      توانساند از حسن ظن ی یا غفلای اسافاد  

دیگر مصونیت پیدا وواهند کرد. هر ز خنین نیست. این ملتِ آ دا  و هشدیار و ودون    

ای به مجلر را  یافاده اسدت، دسدت دراز    داد  و رنج کشید ، ا ر دیدند عنصر وابساه

کیده  کده مدا ایدن همده روی تددی ن ت     اندازندد. ایدن  کنند و او را از مجلر بیدرون مدی  می

 1.کنی ، برای این استمی

 

 برای انتخاب خود حجت شرعی پیدا کنید

 شدان کدام یی که شورای نگه ان تاییدد میکندد  باید نگا  کنی  ب ینی  در بین این لالحها

ترند، کداا بیشار به درد مردا میبورند، کداا بیشار میاوانند این بار سنگین را بر لالت

دوش بکشند و با امانتِ کامل این را  را ادامه دهند و پدیش ب رندد؛ ایدن را بایدد مدن و      

شما نگدا  کندی ، ب یندی ، بشناسدی . از افدرادی کده ممکدن اسدت مدا را هددایت کنندد،            

واهی ؛ باالور  وودمان را بده حجدت شدرعی برسدانی . ا در      راهنما ی کنند، کمک بب

انسان بر ط ق حجت شرعی کار کرد، خنانچه بعداً غلط ه  از آب دربیاید، باز سرفراز 

است، میگوید من تکلیف  را عمل کردا؛ اما ا ر بر ط ق حجدت شدرعی عمدل نکندی ،     
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ری ، حجادی  بعد وطا از آب دربیاید، وودمدان را مممدت ودواهی  کدرد؛ عدذری نددا      

 1.نداری 

 

 به قصد رضای الهی 

توانند، وظیفه شرعی است که بیایند. همه خیدز در ایدن   کنند میکسانی که احساس می

دهید، ن اا الهی باید از را  تقر ب به پرورد ار و قصد قربت حل شود. رأی ه  که می

مسئله، عمدل بده   شوید، باز کنید، برای ودا باشد. اناباب ه  که میاناباب ه  که می

عندوان تکلیدآ وددایی    زن ، باید بده تکلیآ ودایی است. بند  ه  که اینجا حرف می

ها ه  بایدد  کنند، آنحرف بزن . آن کسانی ه  که به مردا، نامزد اناباباتی معرفی می

 2.برای رضای الهی و مصالت این کشور این اقداا را انجاا دهند

 

 حاد و اتفاق حفظ سنگر جمهوری اسالمی بوسیله ات

سطت عال ، جمهوری اسممی است. ایدن سدنگر را بایدد محکد       امروز سنگر اللی در

نگه دارید. با خه خیز؟ با اتحاد و اتفا ؛ بدا همددلی میدان آحداد مدردا و میدان مدردا و        

مسؤولین کشور؛ با همدلی میان مردا و دولت، میدان مدردا و مجلدر، میدان دولدت و      
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کشور و میدان آحداد مدردا.  روههدای مبالدآ، جناحهدای       مجلر، میان کار زاران 

 مبالآ، سیاساها و جهاگیریهای مبالدآ، در مقابلده بدا دشدمن، بایدد بدا هد  باشدند و        

کاری نکنند که دشمن سوء اسافاد  کند. اوامف سیاسی مانعی نددارد؛ اودامف ن در    

ب کددردن مدانعی نددارد؛ م دارزات انابابداتی بده شددکل سدال ، مدانعی نددارد؛ امدا ودرا          

ی مسدؤولین  ی کشور، وراب کردن ذهن مردا و خهدر  یکدیگر، وراب کردن خهر 

دلسوز، اشکال دارد. ایجاد سدؤال و ابهداا در ذهدن مدردا، اشدکال دارد. بدا وحددت و        

، مثل یک دژ پوالدین، در مقابل دشدمن بایسداید؛   «کأنه  بنیان مرلوص»یکپارخگی، 

و بدرادر از یکددیگر کددورت و  لده هد       مثل خند برادر در یک وانه. ممکن است د

کند، دوش بده دوش، بایدد   ی آنها حمله میداشاه باشند، اما در مقابل کسی که به وانه

در کنار ه  بایساند. آحاد ملت باید این  ونه باشند. این، یکی از ویژ یهایی است که 

 1.توانید حفظ کنیددر این سنگر می

 

 باتمعانی و مصادیق حق الناس در انتخا

بودن این نیست که فقط آن کسی که پدای لدندو  نشسداه اسدت      الن اسمعنای حق . 1

الن اس را رعایت کند که مثمً فرر کنید آراء را عوضی نبواند یدا کد  و   باید این حق 

الن داس اسدت. یدک مطلدب، مطلدب حدق        زیاد نکند؛ این یکی از مصادیق رعایدت حدق   

آید و وارد یت حق  این داوطل ی است که میداوطلب است؛ یکی از حقو  مردا، رعا
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این میدان میشود و ندامزد انابابدات میشدود کده ا در آدا لدالحی اسدت، مدا او را رد         

جور اسدت؛ ا رخنانچده   ی مقابلش ه  همیننکنی ، میدان بدهی  به اینکه او بیاید. نقطه

 حداال خده مجلدر   -آدا نالالحی است، راهدش نددهی ؛ ا رخنانچده در ایدن مجلدر      

آدمدی   -و ر ان، خه مجلر شورای اسدممی، خده در هرجدایی کده انابابدات هسدت      

باشد که لمحی ت قانونی ورود در اینجا را نداشداه باشدد و مدا از ایدن اغمدار کندی ،       

ن ر کنی ، رعایت نکنی ، دق ت نکنی  و او وارد بشود، این ه  باطل کدردن حدق    لرف

 1.الن اس است  ضد  حق مردا است، وراب کردن حق  مردا است؛ این ه

 الن اس بودن، حفظ اماندت اسدت؛ آن کسدانی کده آراء را در    کی از ابعاد دیگر حق ی. 2

 دزارش   اوایار دارند، آن کسانی که آراء را میشمرند، آن کسانی که ث دت میکنندد و  

ی لدندوقها بده   میکنند، آن کسانی که جمدع می ندندد و وملده آن کسدانی کده ادار      

هددا مینددهزاسددت، بایددد کمددال امانددت را رعایددت کننددد؛ یعنددی در ایددن   ی آنهددا عهددد 

 .تبل فی، ویانت در امانت استاندک

[ ی قدانونی انابابدات اسدت؛ ]یعندی    الن اس بودن، پدذیرش نایجده  یک بُعد دیگر حق . 3

ای رسید و مراکز قانونی تصدیق کردند که ایدن اسدت، پدذیرش    که به یک نایجهوقای

 انجاا شد.  ۸۸[؛ ضد  آن کاری که در سال الن اس استاین نایجه ]حق 

پیشدنهادی اسدت؛ ایدن     ت هدای( )لیسهایی دیگر، رعایت حق در سیاههک مسئلهی. 4

فهرساهایی که بدرای نامزدهدا میدهندد. آن کسدانی کده      هایی که پیشنهاد میکنند، سیاهه
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بدازی و  بازی و جنداح ی رفیقاین فهرساها را میدهند، واقعاً رعایت حق را بکنند؛ مسئله

اسدت؛  مانند این خیزها را دوالت ندهند و نگا  کنند ب ینند که خه کسی واقعاً شایسداه  

آن کسی را که شایساه است بگذارند و به مردا معر فی کنندد. ایدن هد  یدک ببدش و      

 . الن اس استیک بُعد از رعایت حق 

یک بُعد دیگر این است که مردمی که میبواهند رأی بدهند، اعاماد کنند بده آن   . 5 

کَالَّدذِی  »ند؛ ها هساند که قابل اعاماد نیساهایی که واقعاً قابل اعامادند؛ بعضیمجموعه

 بده  منددی عمقده  و واقعی ت و لفا روی از که نیست جوراین  اهی 1«اطین؛اساَهوَتهُ الشَّی

انقدمب بیایندد یدک فهرسدت پیشدنهادی را       بده  منددی عمقده  روی از و[ باشدد ] انقمب

بدهند؛ نه، روی مقالد دیگر  پیشنهادهایی میدهند. مردا توج ه کنندد و ب ینندد کده آن    

فهرساهایی را که پیشنهاد شد  است از کجا پیشنهاد شد ؛ از طرف خه کسدی پیشدنهاد   

بداب بکنندد.   شد ؛ آن کسانی را که مورد اعامادند، قابل اطمینانند، قابدل اعامادندد انا  

   2این ه  یکی از خیزها است.

 

 نفوذ، مسئله ی بسیار مهمی است 

ی برجداا و پدر   ی نفوذ را در قضدی ه ی نفوذ است؛ نفوذ. ما این مسئلهیک مسئله مسئله

ی مهم دی اسدت.   ی عجیدب و ویلدی مسدئله   از برجاا مطرح کردی ؛ ایدن ویلدی مسدئله   
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اط معدات دارندد، ودوب میدانندد کده خده       کسانی که در مسا ل  ونا ون دسارسی به 

وذ کدردن در حصدن و   اند یا میبواهندد بگسدارانند بدرای نفد    دامی برای کشور  سارد 

هدا؛  حصار اراد  و فکر و تصمی  مل ت ایران، با انحاء مبالآِ تدابیر و سیاساها و توطئده 

ند. ا در  این االن در جریان است؛ مردا در باب انابابات بایدد ویلدی ماوج ده ایدن باشد     

فرر کنی  عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلر شورای اسممی بشود یدا وارد مجلدر   

هدا  و ر ان بشود یا در ارکان دیگر ن اا نفوذ بکند، مثل موریانه از داول میجَود و پایه

  1.جوری استرا سست میکند و فرو میریزد؛ قضی ه این

 

 استتکلیف یک روشنگری در مسئله ی نفوذ  در زمان حال،

روشنگری الزا است؛ روشنگری  بدون ات هداا، بددون تهمدت زدن،     )نفوذ(در این زمینه

بدون مصدا  معی ن کردن، ام ا روشنگری اذهان مردا؛ خیز الزمی است. ب ینیدد، یکدی   

از آن خیزهایی که قرآن کری  وطاب به مبالفین، به یهود در آن روز، ]میگوید[ و بر 

 2«لِ َ تَل  سونَ الحَقَّ ب ال اطِل  وَ تَکاُمونَ الحَقَّ وَ اَنداُ  تَعلَمدون  »  آنها ایراد میگیرد این است:

؛یکی از ایرادهای بزرگ این است که شدما باطدل را بدا حدق مبلدوا میکنیدد، مشدا  ه        

کنید حق را با باطل، وَ تکاُمدونَ   [ مشا  ه می]یعنی« تَل  سونَ»یعنی اشا ا ، « ل ر»میکنید؛ 

 3.ی ما استکنید. حقیقت را باید بیان کرد که این وظیفه امان میالحَقَّ، حق را ک
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 در انتخاب نماینده ی خود با افراد با تقوا مشورت کنید

در تعیین ر یر جمهوری و وکمء مجلر با ط قه تحصیل کرد  ماعهد و روشدن فکدر   

اشداهار بده   با اطمع از مجاری امور و غیر وابساه به کشورهای قدرتمندد اسداثمار ر، و   

تقوی و تعهد به اسما و جمهوری اسممی مشورت کرد ، و یا علمداء و روحدانیون بدا    

 1(. تقوی و ماعهد به جمهوری اسممی مشورت نمود  )نما ید

 

 کرامت رفتار در انتخابات

در انابابات با کرامت رفاار کنند همه؛ خه آنها ی که نامزد میشدوند، خده آنهدا ی کده     

خه آنها ی که مبالآ با بعضی از نامزدها هساند. جناحهدای مبالدآ   طرفدار آنهایند، 

کشور، بداومقی و بد و ی و اهانت و تهمت و این حرفها را مطلقاً را  ندهند. ایدن از  

 2. شود آن خیزها ی است که ا ر پیش بیاید، دشمن از او ووشحال می

 

 رعایت موازین اخالقی در این رقابت مثبت

از بداومقیهای اناباباتی باید بشددت پرهیدز کنندد؛ بدد ویی کدردن، اهاندت کدردن،        

تهمت زدن، برای عزیز کردن وود و یا نامزد مورد ن ر وود، دیگدران را و رق دا را در   

                                                           
 19، ص  امام خمینی )ره( وصیت نامه سیاسی الهی 1
 19/10/86 ماهدی نوزدهم قیام سالروز در قم مردم دیدار در بیانات 2

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3419
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3419


 عیــد حضــور 34

 

خش  مردا ووار کردن، اینها راهها و روشهای لحیت و اسدممی نیسدت. رقابدت بایدد     

 1.ایت موازین اومقیباشد؛ رقابت مث ت و پرشور، اما با رع

 

 ات، حریم مسائل اسالمی رعایت شوددر تبلیغ

نصیحای است از پدری پیدر بده نامزدهدای مجلدر شدورای اسدممی کده سدعی کنیدد           

ت لیغات اناباباتی شدما در خهدارخوب تعدالی  و اودم  عالیده اسدما انجداا شدود و از         

کارهایی که با شؤون اسدما منافدات دارد جلدو یری  دردد . بایدد توجده داشدت کده         

ت لیغات، حری  مسدا ل اسدممی    هدف از انابابات در نهایت حفظ اسما است ا ر در

می شود. باید سعی شود که ودای ناکرد     رعایت نشود خگونه منابب حافظ اسما 

به کسی توهین نگدردد و در لدورتی کده رقیدب انابابداتی بده مجلدر را  نیافدت، بده          

  2. لطمه ای نبورد -که خیزی شیرین تر از آن نیست  -دوسای و برادری 

 

 تبلیغات های انتخاباتی ممنوعو پاش در ریخت 

میاواند آحداد   ،ی الزاوپاش و ورج و ت لیغاتِ زیاد از انداز رفاار داوطل ان در ریبت

مردا را نس ت به آنچه که بعداً پیش وواهد آمد، آ ا  و هشیار و بیدار کند. آن کسی 
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فاد  میکندد،  هدا اسدا  کند، یا از پول مشا ه بده حدراا  بعضدی    المال هزینه میکه یا از بیت

در ت لیغدات  . نمیاواند اطمینان مردا را جلب کند؛ به این خیزها ویلی بایدد توجده کدرد   

انابابدداتی، در شددعارهای انابابدداتی، آنچدده کدده اهمیددت دارد، ایددن اسددت کدده مواضددع  

ی انقدمب و ن داا تث یدت شدود. م دادا در      آفرین و لدحیت و عاقمنده و حکیمانده   عزت

عمرو در وارج از این مرزهدا یدا آدمهدا ی در داودل مرزهدا،       شعارهایمان، ما به زید و

 1.خراغ س ز نشان دهی 

 

 تبلیغ نماینده ی مورد عالقه ی خود بوسیله تخریب نماینده ی دیگر

بده  ی ملدت مدا نیسدت؛ تهمدت زدن     هدای انابابداتی، شایسداه   بدداومقی  )توجه کنیدد!( 

در معدرر هادک آبدرو قدرار     دار از لحاظ اسممی و شرعی؛ های مؤمن، مصونیتآدا

هددا الددلًا هددا، در مط وعددات، در پایگاههددای اینارناددی و غیددر ، ایددن نامددهدادن در شددب

ی کسدانی کده نسد ت بده نامزدهدای مبالدآ       مصلحت نیست. من به طور جدد از همده  

منددی وودتدان   کن  که این عمقهکن ، الرار میای دارند، دروواست میمندیعمقه

گران، اهانت به دیگران، ماه  کردن دیگران نشدان ندهیدد. هرخده    را از را  تبریب دی

ی وودتان تمجید کنید، تعریآ کنید؛ امدا دیگدران را   وواهید، از نامزد مورد عمقهمی

 2.تبریب نکنید. این عممت بدی است
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 فصل چهارم 

 

 ویژه هایپرونده 
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 پرونده ویژه ی شورای نگهبان

مبالآ قانون نیست، مبالآ اسما ه  نیست، میزان . تشبی  شورای نگه ان، 1

من با نهاد شورای نگه ان لد در لد موافق  و عقید  اا  1است، همه باید بپذیری ،

  2این است که باید قوی و همیشگی باشد.

شورای نگه ان نقطه تضمین و تأمین برای ن اا اسممی است. شورای نگه ان در . 2

اسممی، مثل بقیه دساگاهها نیست که بگویی   مجموعه تشکیمت ن اا جمهوری

ترند؛ این ه  ار انها و تشکیمت مبالفی هساند؛ بعضی مهمارند، بعضی ک  اهمیت

مانند قانون  -های یک ن اا یکی از آنها؛ نه. شورای نگه ان مثل بعضی از پدید 

و  ای دارد. شورای نگه ان تشکیمتی است که ا ر ووب باشدوضع ویژ  -اساسی 

درست کار کند، این ن اا دیگر وطر انحراف از دین نبواهد داشت. این خیز کمی 

  3ای با خیزهای دیگر نیست.نیست. این خیز قابل مقایسه

ن اید از کسی پذیرفت که ما شورای نگه ان را ق ول نداری ، نمی توانی ق ول . 3

که به قانون اساسی رأی  ه اینها و قانون اساسی رأی دادند. مردمینداشاه باشی. مردا ب

دادند، منا ر هساند که قانون اساسی اجرا شود، اینطور ن اشد که هر کر از هرجا 

گه ان را ق ول ندارا، من قانون اساسی را ق ول ل ت بلند می شود بگوید من شورای ن
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شورای نگه ان قانونی است و کسی حق ندارد در مصاح ه ها و نطقها و  1ندارا، نه!

به ا ر کسی ببواهد فساد کند و  2رسانه ها به آن توهین و یا آن را تضعیآ نماید.

این فساد است، یک همچو آدمی مفسد  "این شورای نگه ان کذا"که بگوید مردا 

 3است و باید تحت تعقیب مفسد فی االرر قرار بگیرد.

بعضیها به این ن ارتهای شورای نگه ان و عوامل ن ارتی معارضند. ممکن است . 4

اعاراضشان بجا و واقعاً درست ه  باشد؛ مناها توجه کنی  که وقای یک مقاا مسئول 

مان باید ت عیت کنی . مثمً قانونى  مورد اعاماد تصمیمی  رفت، ما تسلی  باشی . همه

مکن است من به آن قانون اعارار داشاه باش ، مجلر یک قانونی را میگذراند؛ م

بگوی  این قانون معیوب است؛ اما قانون است، باید بر ط قش عمل کن . وقای یک 

تصمیمی  رفت،  -مثل شورای نگه ان  -مقاا مسئولی که مورد اعاماد ه  هست 

  4.بایسای تسلی  آن شد، باید ت عیت کرد

تری ونی در اوایارشان هست، بفهمند که دساشان هست، آنهایی که قلمی به. 5

اعارار کردن، بیاحارامی کردن و هاک حرمت شورای نگه ان، وطای کوخکی 

 5.نیست. قابل ق ول و قابل تحم ل نیست
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   ه ویژه برگزاری انتخاباتپروند

 (علیده اهللرحمد  )ضدرت امداا ومیندی    ترین کاری که حترین و مه شاید باوان  فت بزرگ

ایدن ن د     یاسى بر اساس عقمنیت اسدممى بدود  س -بناى یک ن   مدنى »انجاا دادند، 

ی اساسدی دارد: یکدی سدپردن کدار کشدور بده مدردا از طریدق         یده سیاسی دو پا -مدنی

همدین  بده . ساالری و انابابات، و دیگری انط ا  کارها بر م نای شدریعت اسدممی  مردا

اید نظر بدهند؛ چه در اصـل انتخـاب   امام از اول اعالم کرد که مردم ب»علدت  

جمهوری اسالمی، چه در تدوین قانون اساسی، چه در پذیرش آن قانونی که 

جمهـور، چـه در   در مجلس خبرگان تصویب شده بود، چه در انتخاب رئـیس 

در نظـام جمهـوری    "هـای ریی صـندوق "به همین جهـت،  . انتخاب مجلس

 ه اینکه خه عواملی موجدب اهمیدت  اما پاسق ب «اسالمی همیشه اهمیت داشته است.

 :توان یافتی زیرمیشود را در سه مؤلفهاین موضوع در نزد بنیانگذار فقید انقمب می

بدرای جندا اسدما نداب درمقابدل       :ساالری دینـی افزایش اعتبار الگوی مردم. 1

تواندد تقل دی بدودن    های تقل ی، افدزایش اعا دار الگدوی سیاسدی اسدما نداب مدی       اسما

های معارر از اسما را برای افکار عمومی جهان برمم کند. ایدن روزهدا سده    برداشت

کنندد تدا ودود را بده عندوان الگدوی       مدل از اسما سیاسی در منطقه و جهان تمش مدی 

مطلوب ارا ه دهند: اسما تکفیری، اسما سدکوالر و اسدما عقمندی )کده معدرف آن      

فکیری فاقد هر ونه عقمنیای است و تدوجهی  اسما ت.( ساالری دینی ایران استمردا

ها و اقددامات کشدوری   ت ع آن فعالیتبه وواست و رأی مردا در اناباب حاکمان و به
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ندارد. اسما سکوالر نیز توجهی به م انی شریعت اسدممی بدرای انجداا کارهدا نددارد.      

ن آن اردوغان در روزهدای انقدمب مصدر، در اظهدارن ری پرحاشدیه حادی بده انقمبیدو        

کشور پیشنهاد کرد  بود که قانون اساسی وود را مانند ترکیده بدر م ندای سکوالریسد      

بنویسند و حکومای سکوالر تشکیل بدهند. امدا همدان ایداا، یکدی از مافکدرین غربدی       

اظهارن ری کرد که بعدها ره ر انقمب نیز در سبنرانی وود بده آن اشدار  کردندد. از    

ی تابوهـای غـرب در هـم    چیز آگاه شـوند همـه  اگر مسلمانان از دو »ن ر او، 

ی دهنـده خواهد شکست: یکی قانون اساسی جمهوری اسالمی است که نشان

ی بودن حکومت است و هم دینی بـودن آن، و دیگـری کارنامـه   هم مردمی

 «.های علمی و اقتصادی و سیاسی و نظامی جمهوری اسالمیموفقیت

هدا و  انابابات، مدردا م اندی بدر دغدغده    از طریق  :دمیدن یک نفس تازه به ملت. 2

ها با رویکردها و سدم ق مبالدآ   ی آن، دولتدهند و در نایجهمطال ات وود رأی می

هـای گونـاگون و   های متمادی، دولـت در طول این سال»آیندد.  روی کار می

های سیاسی گوناگون بر سر کار آمدند، چه در مجلس با سالئق سیاسـی  ذائقه

اویه هـم داشـتند؛   زی با اصول نظام تها حی مجریه بعضیهمختلف، چه در قو

لیکن ظرفیت عظیم نظام، بدون اینکه ناشکیبائی نشـان بدهـد، توانسـته اسـت     

ی ایـن مشـکالت را در   ی این مسائل را از سر بگذراند؛ توانسته است همههمه

 «خود حل و هضم کند؛ به خاطر حضور مردم

هدا و از  تأمین امنیت مردا یکدی از وظدایآ الدلی حکومدت    : تأمین امنیت کشور. 3

نیازهای مه  جامعه برای زند ی مردا است. بده هدر میدزان کده مشدارکت مردمدی در       
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اندازی و دوالت بیگانگدان در امدور داولدی کشدورها نیدز      انابابات باالتر باشد، دست

مدی بداالیی   ی مرددانندد ایدن ن داا سیاسدی از پشداوانه     کمار وواهد شد، خدرا کده مدی   

هدا و مشدکمتی کده دشدمن ودارجی ایجداد       برووردار است و ط عاً برای حدل خدالش  

عنوان مثدال درسدت خندد روز ماندد  بده      تر وواهد شد. بهکند اساحکاا جامعه قویمی

کده ناامیدد از بر دزاری یدک انابابدات       ، دولت آمریکا۸۸جمهوری انابابات ریاست

ای بده ره در انقدمب نوشدت و در     دید، نامهعل میسرد در ایران شد  بود و وود را منف

ی غدرب آسدیا بددون حضدور     لراحت اعما کرد که هیچ موضدوعی در منطقده  آن به

المللدی شدد    ی بدین ایران حل نبواهد شد. آنها به ووبی ماوجه اقادار ایران در عرلده 

 .بودند

ی در انابابدات  میلیدون ایراند   40ووبی پدیش رفدت.   به ۸۸وردادما   22خیز تا روز همه

شرکت کردند و باالترین سطت میزان مشارکت در جهان را به وود اواصاص دادندد.  

لندو  رأی عامل ابهت جمهوری اسممی شد  بود تا اینکه یک حادثده، ور  مداجرا   

احادراا   "هدای رأی لدندو  "ی برآمدد  از انابابدات و   ای بده نایجده  را بر رداند. عد 

شدد و دشدمنان    "نداامنی "آشدوب زدندد. کشدور دخدار      نگذاشاند و علیه آن دست بده 

الددطمح وودشددان هددای جدیددد و بددهجددا بددود کدده دسدداور تحددری امیدددوار. از همددین

علیه ایران توسدط آمریکدا لدادر شدد. نداامنی، امیدوارشددن دشدمن و در        « کنند فلج»

د. از  دران بده لدندو  رأی بدو    دلیل عدا احاراا فانههای جدید، بهعمال تحری نایجه اِ

یدا   "ن داا "توان جواب ایدن سدؤال را داد کده خدرا حادی آن کسدانی کده        جا میهمین



 عیــد حضــور 42

 

را ق ول ندارند ه  باید در انابابات شرکت کنند؟ بدرای اینکده شدرکت در     "ره ری"

آن کسانی که ممکن است نسبت بـه نظـام   »انابابات ماضمن امنیت کشور است. 

نسبت به امنیّت کشور که دیگر جمهوری اسالمی هم حتّی مسئله داشته باشند، 

مسئله ندارند، نسبت به اقتدار کشور که دیگر مسئله ندارند. خب، امـروز ایـن   

نظام، امنیّت کشور را حفظ کرده است، پیشرفت کشور را تسریع کرده اسـت،  

به این ملّت عزّت داده است؛ اینها که دیگـر قابـل انکـار نیسـت، اینهـا را کـه       

این میدان بشوند برای عزّت بخشـیدن بـه ایـران و    دوست دارند؛ ]پس[ وارد 

های بعد از انقدمب  روی، در طول سالاز همین «.ایرانی، برای استمرار امنیّت ملّی

طور مسداقی  یدا غیرمسداقی ، همده     انابابات بر زار شد  و مردا به 30اسممی، بیش از 

 ا در  کده  اسدت  تصدور  قابدل  توضدیحات  ایدن  بدا  اندد.  مسئولین کشور را اناباب کرد 

کده در  خندان ای بده آن احادراا نگذارندد )آن   باشند و عدد   یا ن اشند، رأی هایلندو 

 اتفا  افااد(، خه بمیی بر سر کشور وواهد آمد؟ ۸۸ی فانه
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  در انتخابات   "حق الناس"پرونده ویژه 

 را در موضوع انابابدات، نبسداین بدار ره در انقدمب در انابابدات      « الناسحق»تع یر . 1

و شبصدی،  « فدردی »ی کار بردند. این مفهدوا عدمو  بدر جن ده    به 92ریاست جمهوری 

الناس خنان جایگاهی دارد کده  بسیار مهمی دارد. حق« حاکمیای»و « اجاماعی»ی جن ه

ی  لمده انسدان بایدد از م   "من م ال  النداس  ولیبرج"در شرا اساجابت دعا ه  آمد : 

النداس حدافظ الگدوی    در جن ده اجامداعی، حدق   . مردا وارج شود تا دعایش ق ول شود

در مقابدل کسدانی کده     ۸۸اینکه ما در سال »ساالری دینی و حق رای مردا است. مردا

الن داس  واطر همین بود که از حق الرار میکردند باید انابابات باطل بشود ایساادی ، به

ایسداادی ،  جدور مدی  ی این انابابات میشد، ما همیندفاع کردی ... هر کسی ]ه [ برند 

 .الن اس دفاع کردا، از حق  مردا دفاع کردادفاع میکردی . بند  از حق 

ساالری دینی را مبدوش کند. های مبالآ الگوی مرداکند از را دشمن تمش می.2

شده است، یـک روز میگوینـد انتخابـات    سییک روز میگویند انتخابات مهند»

یدک بدار    «آزاد نیست، یک روز میگویند انتخابات از نظر مردم مشـروع نیسـت  

                     را مبددوش کندد.    «سداالری دیندی  مدردا »کندد  تمش می« الناسحق»دیگر با تحریآ 

آن کـار را  اگر میتوانستند کاری کنند که انتخابـات انجـام نگیـرد،    »ها ال اه آن

انتخابـات  »کنندد کده   ای ندارند تماا تمش وود را مدی اما اکنون که خار  «میکردند

ای بگوینـد: آقـا   ی کمی شرکت کنند، یک عـده عده اوالً سرد برگزار شود...

اش چیست؟ ما نمیخواهیم بیائیم. اینها دشمن را خوشـحال میکنـد. نانیـاً    فایده

ای باشد که... ملت را بـه سـمت   ید، نتیجهآای که از صندوقها بیرون مینتیجه
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وابستگی بیشتر... به سمت قرار گرفتن در سیاستهای دشمنان قرار دهد؛ دشمن 

الناس در داودل و  از همین رو، از زمان بیان این تع یر، راهزنان حق «این را میخواهد

مفهدوا  وارج بیکار ننشساه و تمش کردند، برای توجیه رفاار سیاسی نابجای وود این 

منحددرف کننددد. شدداید از  -کدده نقددش حفدداظ بددرای رای و ن ددر مددردا دارد -مهدد  را 

روست که ره ر انقمب در فالله خند ما  تا بر زاری دو انابابات مه ، به ت یین همین

و « لدیانت از رأی مدردا  »النداس ع ارتسدت از:   مجدد ایدن مفهدوا پرداواندد کده حدق     

فددراد فاقدلددمحیت ... همددین حددق  ن ددارت   جلددو یری از ورود ا»و « ی آراءنایجدده»

 .اساصوابی

راهیابی عنالر "و  "بر زاری انابابات سرد"الزمه تحقق وواست دشمن، یعنی 

الناس دارد؛ خیست؟ تحقق این اهداف و یثانه، نس ت مساقیمی با تضییع حق "نالالت

ضایع  الناس را در اناباباتجریان تبریب انابابات به هر میزان که موفق شود حق

کند یا به مردا القا کند که به حق رایشان توجهی نمیشود؛ بیشار به وواست وود 

قدر از شود. هر قدر اعاماد مردا به ن اا و انابابات مبدوش شود، هماننزدیک می

  شور و حرارت و مشارکت مردا در انابابات کاساه وواهد شد.

در طول این »  است که تجربه انقمب اسممی در طول حیات وود نشان داد .3

سالها، قبل از هنگام انتخابات، تبلیغات دشمن علیه انتخابات شروع شده؛ یعنی 

های ما و مطبوعات ما شروع کنند برای قبل از آنکه مسئولین ما و رسانه

امروز  «انتخابات کار کردن، دشمن طراحی کرده است و شروع کرده است

و « کردن مردامایوس»تمش برای  "الناسحق"، به بهانه "پازل دشمن"ببشی از این 
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است. « شورای نگه ان»ویژ  به« سازی برای دساگاههای قانونی کشورحاشیه»همچنین 

اش تأمین سممت انابابات)ق ل، حین و پر از بر زاری( است. شورایی که وظیفه

است که مناهی میشود به دلسرد کردن مردا از   "یأس"نایجه این دو حربه یکی 

 یری به مراکز مه  تصمی  "هاورود نفوذی"حضور پر شور در انابابات و دیگری 

 1.السحر اناباباتی دشمن استالناس باطلکشور. حق
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 در نظام جمهووری اسالمی  "نفوذ"پرونده ی ویژه 

عنوان یک الگوی هویای و ارزشدی مافداوت، همدوار  در     فامان جمهوری اسممی به

 فامان ن اا سلطه قدرار داشداه اسدت. پدر سیاسدت مهدار و مددیریت ایدران بدا          مقابل 

انداز حداکثری تغییر ن اا هموار  در دساور کار آمریکا قدرار داشداه اسدت. ایدن     خش 

بدا   ۸۸ی موضوع ال اه در مقاطعی با رویکدرد سدبت ن دامی و در مقداطعی مانندد فانده      

است. بر همین اساس، ن اید انا ار داشت اسافاد  از الگوی براندازی نرا، پیگیری شد  

هدای م اندی   ماحد  به روند دشمنی و سیاسدت ای نیز ایاالتکه حای پر از توافق هساه

بر مهار، نفدوذ، تغییدر رفادار و برانددازی ن داا جمهدوری اسدممی واتمده دهدد، بلکده           

ی دهد که ن اا سلطه مارلد فرلای است تا از فضای سیاسد عکر، شواهد نشان میبه

هددای وددود را علیدده و اقاصددادی ناشددی از برجدداا حددداکثر اسددافاد  را ب ددرد و طراحددی 

جمهوری اسممی ایدران تعمیدق ببشدد. درسدت بده همدین دلیدل ره در مع د  انقدمب           

بدا اشدار  بده     1اسممی، در دیدار امروز وود با فرماندهان سپا  پاسداران انقمب اسممی

در »و نفدوذ در ایدران اسدممی فرمودندد:      در بدرای باز شدت    نیت شوا دشمنان سلطه

گیری و اگـر نشـد،   دنبال نفوذ در مراکز تصمیمی سیاسی نیز بیگانگان بهزمینه

سـازی هسـتند کـه در صـورت تحقـق ایـن توطئـه،        نفوذ در مراکـز تصـمیم  

ها، تصمیمات و حرکـت عمـومی کشـور، بـر اسـاس خواسـت و       گیریجهت

 «.واهد شدی بیگانگان، تنظیم و اجرایی خاراده

                                                           
1 25/6/94  
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 یدرد کده آمریکدا    ی راه ردی نفوذ برای ایدن لدورت مدی   های این م ارز ی  ااهمه

ی قددرت و سیاسدت داولدی ایدران     وجودآمد ، بده تغییدر در معادلده   باواند از فضای به

شدود،  برسد؛ امری که هرخند در اظهارات علنی مقامات آمریکایی به آن اشدارتی مدی  

ی اند کده ایدن فضدا، مقدمده    بر آن حساب و تمرکز کرد اما در واقع بیش از هر خیزی 

ی پدذیرش ایدن کشدور    نفوذ و سدپر برانددازی جمهدوری اسدممی باشدد، نده مقدمده       

مرکدز امنیدت   »ی ای. پیار هارل، از پژوهشدگران اندیشدکد   ی یک قدرت هساهمثابهبه

یدک  آمریکدا بایدد   »کندد:  ، به مقامات کاخ سفید خندین تجدویز مدی   «آمریکایی جدید

اساراتژی تهاجمی تدرویج الدمحات سیاسدی و اجامداعی در ایدران را دن دال کندد تدا         

ی مددنی در  المللی و نهادهای جامعده تعامل بیشار مؤسسات غیردولای آمریکایی و بین

دن دال  ایران تسهیل شود. واشنگان باید به باقی ماندن در کنار فعاالنی در ایران، کده بده  

در واقدع برجداا و افدزایش تعامدل بدا       «.اند، ادامه دهدد المحات سیاسی در کشور هس

المللدی باشدد،   معنای را  یدافان ایدران بده جامعده بدین     ها بیش از آنکه بهایران از دید آن

تدوان  بدا توجده بده ایدن توضدیحات مدی       .1معنای را  یافان آمریکا به درون ایران استبه

 :ت نمود ذاری این نفوذ را در این موارد تشریفرایند و هدف

تمش برای تغییر ادراک و اودمل در دسداگا     :. تغییر در دستگاه محاسباتی نظام1

سددازی ن دداا جمهددوری اسددممی از جملدده     یددری و یددا تصددمی  محاسدد اتی تصددمی  

رویکردهایی بود  است که هموار  در کوران حوادث سیاسی، توسط ن اا سلطه علیده  

                                                           
 1394مرداد  26ی وطن امروز، محمدی، مهدی، هشدارهای امنیت ملی در فضای پساتوافق، روزنامه 1
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رویکدرد در نگدرش راه دردی ن داا سدلطه      ایران مورد اسافاد  قرار  رفاه اسدت. ایدن   

هدای  کنندد در برودی از قسدمت   ها احساس میویژ  معطوف به مقاطعی است که آنبه

ی تمرکدز  ساواار سیاسی کشور اشایاقی جهت تعامل با غرب وجدود دارد. لدذا عمدد    

ای از ایددن رویکددرد بددر دولامددردان سیاسددی اسددت و اساسدداً بددا اسددافاد  از مجموعدده     

کند نب گان سیاسدی کشدور را در مسدیر اهدداف     بت و نرا، تمش میرویکردهای س

ی ن اا را رق  بزند. ن اا سلطه برای پیش رد این روندد، از  غرب هدایت کند و اساحاله

ی  یدرد کده سدابقه   طرح فروپاشی شوروی بدرای جمهدوری اسدممی ایدران بهدر  مدی      

ز ممح ه کرد. بر این م نا، ی هفااد شمسی نیتوان در اواسط دههکار یری آن را میبه

اند رویکرد نب گان سیاسی کشور را با اِعمال فشارها و تهدیددات فزایندد    تمش کرد 

تقابدل بدا غدرب و ایسدااد ی بدر      « یهزینده »سویی تغییر دهند که آنان احساس کنند به

آن اسدت. همدین ایدد  و وجدود     « هایفاید »های انقمب اسممی، بسیار بیشار از آرمان

ی انقمب رنگی نیز ی انقمبی، زیربنای پروژ های سیاسی برانداز داولی با سابقه رو 

هدای ن داا   ریدزی آید؛ امری که مقاا مع   ره ری با شدناوت روندد برنامده   شمار میبه

تنها امید دشمنان این است که انقمب به دست کسانی به شکسدت  »سلطه، بیان داشاند: 

 1«.ش داشدددددددددداندبرسددددددددددد کدددددددددده وددددددددددود در انقددددددددددمب نقدددددددددد  

سدازی و محدودسدازی   ایدن مشدروا  ی حامیان غرب در داخـل:  . تقویت شبکه2

 درا  هدای سیاسدی غدرب   طور مساقی  منجر بده تقویدت جنداح   سیاست داولی کشور، به

ی فروپاشدی شدوروی در ایدران اسدت. در     شدد  وواهد شد و  اا بعدی طرح بازسازی
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ار ن داا از محادوای ارزشدی آن    ی این اقدامات بدا هددف تهدی کدردن سداوا     واقع همه

 ونه که این تصدور باطدل در دوران الدمحات نیدز بده وجدود        یرد. همانلورت می

ی جان ده آمد و در همان زمان نیدز ره در انقدمب بدا اشدار  بده وجدود یدک طدرح همده          

این طدرح، طدرح   »آمریکایی برای فروپاشی ن اا جمهوری اسممی، خنین بیان داشاند: 

است از آنچه که در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفدا  افاداد. بده     ایشد بازسازی

  1«.وواهدوواهند همان طرح را در ایران اجرا کنند. دشمن این را مین ر وودشان می

ی شدد  کند تا طدرح بازسدازی  هرلورت آمریکا در قالب الگوی نفوذ، تمش میاما به

پیگیددری نمایددد. بددر همددین اسدداس،  فروپاشددی شددوروی را در جمهددوری اسددممی نیددز  

در  زارشدی لدراحااً بده ایدن موضدوع اشدار        « بنیاد دفاع از دموکراسدی »ی اندیشکد 

ی مث دت وجدود دارد کده شداید ایدن توافدق       ای، ایدن جن ده  در توافق هساه»کند که می

من ور نابود ساوان حکومت ایران ورید  باشد. با در ن در  برایمان تنها د  سال زمان به

طور کارآمد مورد اسافاد  قدرار  یدرد. تکدرار    زمان باید بهشان این مسئله، این مدتدا

ی آغداز  ی آهندین، یدک نقطده   ی تضدمین فروپاشدی پدرد    ماحد  دربدار  موضع ایاالت

در لهساان اتفدا  افاداد، یدک     1979-۸0های ی سالشود. آنچه در فاللهمحسوب می

سدازی لندین   ی کشایدر کاروانه 19۸0سال شود. اعاصاب ی برجساه قلمداد مینمونه

ماحدد   در  دانسک، در نهایت به فروپاشدی امپراتدوری شدوروی منجدر شدد. ایداالت      

ای بدا ایدران اسدافاد  کدرد  و     وجودآمدد  از مدذاکرات هسداه   بایسدت از فضدای بده   می
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ی حامیان غرب در ایران را فعال کند تا از این طریق، تغییرات سیاسدی در ایدران   ش که

فردی را برای تمرکدز  ای کنونی، فرلت منحصربهبه وجود آورد. در واقع توافق هساه

تدوان در  فادار   ایدن همدان موضدوعی اسدت کده مدی      « .دهدبر تغییر ایران به دست می

دولامردان آمریکایی از جمله باراک اوباما و جان کری نیز مشاهد  کرد. جدان کدری   

رجی آمریکا، با اظهار اینکه آمریکا نسد ت  در دوا مرداد  ذشاه در شورای روابط وا

سال دیگر خه  15دان  تا من نمی»ی ایران حساب باز کرد  است، بیان داشت: به آیند 

 1«.دان  اتفاقات زیادی در کشورها رخ وواهد دادافاد، جز اینکه میاتفاقی می

را، نفدوذ در  هدای نفدوذ   تدرین را  شاید باوان یکی از مهد   :ی فرهنگیتغییر ذائقه. 3 

ی فرهنگدی  سدازی بدرای تغییدر ذا قده    موازات آن، زمینده  جامعه و به« فرهنا»ی حوز 

بدا ووشدحالی از شدلوارهای جدین آبدی      « جدوزف ندای  » ونه کده  جامعه دانست. همان

های آمریکایی در تلویزیون نیکارا و ه در حین تضداد  جوانان شوروی یا پبش سریال

عنوان اثرات و مندابع قددرت ندرا    های تلویزیونی، بهبا حکومت آمریکا و آهنا و شو

هدای فدردی و   اینک نیز همان الگوی فرهنگی بدرای تغییدر ارزش   7کرد،آمریکا یاد می

افدزاری کده ره در    رود. ایدن تهدیددات ندرا   ی ایرانی بده کدار مدی   س ک زند ی جامعه

اند، برای کسب قددرت سیاسدی   ناا برد « ناتوی فرهنگی»ها تحت عنوان انقمب از آن

، دل سداگی بده   اعاندایی بده هویدت ملدی     رایدی، بدی  با ابدزار تبریدب اودم ، مصدرف    

مددت در  شوند. این شکل از تهدیددات در کوتدا   های آمریکایی و... اعمال میارزش
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شددکل اغاشدداش در هددای سیاسددی بددهقالددب مسددا لی خددون مهدداجرت نب گددان و تددنش 

هدای ندرا امنیادی، بدروز     عندوان مؤلفده  های سیاسی بهمشروعیت، انسجاا و ظرفیت ن اا

ی عمومی جامعه، به تزلزل اساسی در آن ر در ذا قهکند، ولیکن در بلندمدت با تغییمی

انجامدد. بده ن در    های کمن یک جامعه می یریهای نرا امنیای و تغییر در جهتمؤلفه

ی فرهنگی، او ار حضدور و فعالیدت   ها در فرایند تغییر ذا قهرسد یکی از اولین  اامی

ع یری جز پذیرش س ک دونالد، تدونالد در کشور است. نمادسازی م انی بر مکمک

 .زند ی آمریکایی ندارد

می و سیاسدت داولدی کشدور    ی این سه رویکرد آن است که فضای افکدار عمدو  نایجه

سازی فضای سیاسی داودل کشدور    ردد؛ خراکه در واقع مشرواشدت مشروا میبه

ی ط یعی در پی وواهد داشت: اوالً تغییدر در  دهی به اناباب مردمی، دو نایجهو جهت

 یدران ن داا و ثانیدًا هموارسدازی بدرای قددرت یدافان نب گدان         راک سیاسی تصمی اد

 1. راغرب
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 در خبرگان رهبری پرونده ویژه نفوذ

شدیو    است کده « اساحاله از درون»یکی از را  های نفوذ دشمن در جمهوری اسممی، 

 داا را  نای از آن در فروپاشی شوروی مورد اسافاد  قرار  رفت. اساحاله درونی یک 

 .دی برشمرمی توان به سه دساه اساحاله محاوایی، اساحاله رفااری و اساحاله ساواار

مهدوری  اساحاله محاوایی در ایران اسدممی بدا ادعدای ع دور از انقدمب اسدممی بده ج       

ن اسممی کلید وورد. من دور از ایدن ع دور ایدن اسدت کده شدعارهای انقمبدی همچدو         

مب ن عال ، سداد  زیسدای و... مبصدوص دور  انقد    اساک ارسایزی، حمایت از م لوما

ج را بسدی  مردا ایران بود و ره ران انقمب از طریق طدرح ایدن شدعارها توانسداند مدردا     

ی، ی اسدمم کنند و رژی  پادشاهی را سرنگون نمایند؛ اما بعد از اساقرار ن داا جمهدور  

ا بد عارها ر ایدن شد  الل بر تامین معیشت و دسایابی به توسعه و رفا  مردا است؛ لدذا ا د  

را هدا  روند توسعه بر رفاه از مدل های غربی در تعارر است، خار  ای نسدیت کده آن  

ر عور کنی  و به سمت شعارهایی حرکت کنی  که حای با ادعاهای لددر انقدمب د  

بدط  تعارر باشد؛ شعارهای خون تنش زدایی با آمریکا و حرکت به سمت توسدعه روا 

 .با آن

 ا  سدازی بدنده   ال همرین نوع از نفوذ کامم نرا افزارانه بود  و به دنال اه به دلیل اینکه ا

میدی  اجاماعی و جریان سازی در میان مردا است،  فامان وود را در زرور  هدای ط 

 به افکار عمومی عرضه می کند.  
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         حسدوب  ماساحاله رفااری در ادامه تغییر محاوای انقدمب  داا دیگدر اسداراتژی نفدوذ      

 مدردا و  در این ندوع اسداحاله، دشدمن بده دن دال تغییدر در رفاارهدای انقمبدی         می شود.

ازی مسئوالن ن اا است. ندوع تغییدر رفادار نیدز در خدارخوب مولفده هدای اسداحاله سد         

ز اهدا یکدی   محاوایی و ع ور از باطن انقمب در کنار حفظ ظاهر آن انجاا می  یرد. تن

تعامدل  »لصدمح   ساک ار سایزی با عنوان ظاهرامولفه های تغییر رفاار انقمبی، دوری از ا

  دارد: است که  زار  های ذیل  فامان سازی از آن را برعهد « با قدرت های جهانی

م ددارز  بددا قدددرتهای بددزرگ و دفدداع از مقاومددت مددانع رشددد اقاصددادی اسددت؛ علددت  »

و دایدی  زمشکمت کشور بباطر ایجاد تنش با آمریکاست، در نایجه ابادا باید تبال  

ب بعد تنش زدایی کرد و در ادامه به سمت کاهش تنش حرکت نمود؛ فرهندا انقدم  

 ویی و شدعار نیسدت؛ رفدع تحدری  و حدل مشدکمت       به معنای زبان اعارار و درشت

 «...تمعیشای و اشاغال در  رو تعامل، رابطه و دوری از بروورد وشن با آمریکاس

ر من ددور از آن تغییددر نددرا د نددوع سددوا از اسدداحاله، اسدداحاله سدداوااری اسددت کدده     

فدوذ  نساواارهای رسمی کشور هدف می باشد. یکی از مه  ترین مصادیق این نوع از 

در جمهوری اسممی، اساحاله سازی از مجلر و ر دان ره دری اسدت کده هددف از      

یدت  وال»عی از یا ت دیل آن بده ندو  « والیت مقید  فقها»آن، تغییر والیت مطلقه فقیه، به 

 .است« پاپی

ایه سد  اه این سطت از تغییر، هددف غدایی نفدوذ کنندد ان بده شدمار مدی رود کده در         ال

 :اهداف آماج بندی شد  ی ذیل انجاا می  یرد
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ا اسدافاد  از روش هدایی همچدون ایجداد مجمدع      بد که  نظارت محدود کننده: -الف

ر ان مشورتی برای ره ری در داول ساواار و ر ان و یا قانون  ذاری در مجلر و 

                                                .                ور ن ارت بر نهادهای ذیل ره ری و... دن ال می شودبه من 

وینی خون شورای فقها و... تئوریز  مدی شدود   که با عنا شورایی کردن رهبری: -ب

                                   ارد که به راحای قابل حصول نیست.        و نیاز به تغییر قانون اساسی د

به عنوان اللی ترین مانع اجراسازی نقشده هدای الدحاب    ) تغییر شخص رهبری-ج 

                 که با اسافاد  از راه ردهایی خون زمدان مندد کدردن دور  ره دری و... پشدای انی       (نفوذ

می شود.آنچه در این میان حا ز اهمیت اسدت برنامده نفدوذ ران و بسارسدازان داولدی      

رای انابابات پیش روی مجلر و ر ان ره ری است. اسداراتژی هدای سدل ی و    آنها ب

ایدن جریدان در ببدش سدل ی بده دن دال       . ایجابی جریان نفوذ بر سده پایده اسداوار اسدت    

ناکارآمد جلو  دادن مجلر و ر ان فعلی به سه دلیل است: یک( مسن بودن اعضدای  

اسی واص؛ سده( آشدنا ن دودن    و ر ان؛ دو( وابساه بودن بیشار اعضا به یک جریان سی

 .1نس ت به نیازها و دغدغه های مردا
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