عدم حضور  ،گناهی بزرگ
نگاهی به انتخابات از منظر امام خميني
انتخابات نشانه حيات ملت

«اگــر بخواهیــد در مقابــل دنیــا اظهــار حیــات بکنیــد کــه بگوییــد مــا
بعــد از گذشــتن چندیــن ســال زنــده هســتیم ،بایــد مشــارکت کنیــد .اگر
خداینخواســته از عدممشــارکت شــما یــک لطمــهای بــر جمهــوری
اســامی وارد بشــود ،بدانیــد کــه آحــاد مــا کــه ایــن خــاف را کــرده
باشــیم خداینخواســته مســئول هســتیم؛ مســئول پیــش خــدا هســتیم.
مســئله ،مســئله ریاســتجمهور نیســت ...مســئله حیثیــت اســام
اســت»( .صحیفــه امــام ،جلــد ،19ص)328
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انتخابات مظهر قدرت ملت

امــروز مثــل زمــان ســابق نیســت .مثــل زمــان رژیــم ســابق
نیســت .رژیــم ســابق ،شــما نمیتوانســتید .قــدرت نداشــتید.
امــروز قــدرت داریــد بــرای اینکــه حفــظ کنیــد حیثیــت اســام
را و حفــظ کنیــد مصالــح کشــور را و حفــظ کنیــد اســتقالل
خودتــان را و حفــظ کنیــد آزادی خودتــان را».
(صحفه امام ،ج ،12ص 182و )183

فصلنامه فرهنگ پويا  /شماره46

همه مسئوليم

«اگــر مســامحه کنیــد ،مســئول هســتید پیــش
خــدای تبــارک و تعالــی .اگــر نرویــد و رأی
ندهیــد ....مســئولیتش بــه عهــده شماســت
مســتقیما .مســئولیت همــه طبقــات دارنــد.
مراجــع مســئولند .علمــا مســئولند .ائمــه جماعــت
مســئولند ،خطبــا مســئولند .تجــار مســئولند.
بازرگانــان مســئولند .دانشــگاهیها مســئولند.
طــاب علــوم دینیــه مســئولند .کارگرهــا
مســئولند .همــه مســئولند .تمــام قشــرهای
مملکــت امــروز مســئولند.
(صحيفه امام ،ج ،12ص 182و )183
مکلفيم به دخالت در سياست

نگوییــد کــه دیگــران رأی میدهنــد .مــن هــم
بایــد رأی بدهــم ،تــو هــم بایــد رأی بدهــی ،آن
روســتایی هــم کــه در کنــار مزرعــه خــودش کار
میکنــد بایــد رأی بدهــد؛ تکلیــف اســت .ایــن
یــک تکلیــف الهــی اســت ....بــرای هــر فــردی
از افــراد ایــن ملــت تکلیــف اســت کــه حفــظ
کنــد اســام را .حفــظ اســام بـ ه ایــن اســت کــه
حــاال در کشــور مــا ...یــک رئیــس جمهــوری کــه
الاقــل ،اعتقــاد بــه اســام داشــته باشــد ،متعهــد
باشــد بــرای اســام(انتخاب کنيــد) ...مــا مکلفیــم
بــه اینکــه در امــور دخالــت کنیــم .مــا مکلفیــم
در امــور سیاســی دخالــت کنیــم؛ مکلفیــم شــرعا؛
همانطــور کــه پیغمبــر میکــرد؛ همانطــور
کــه حضــرت امیــر میکــرد.
(صحيفه امام ،ج ،15ص 15و )16
انتخابات عرصه آزمايش

«.انتخابــات یــک محکــی هــم بــرای خودتــان
اســت کــه ببینیــد آیــا میخواهیــد انتخــاب
اصلــح بکنیــد بــرای خودتــان ،یــا بــرای اســام؟
اگــر بــرای خودتــان باشــد ،شــیطانی اســت .و
امــا اگــر انتخــاب اصلــح بــرای مسلمانهاســت،
«کــی و از کجاســت» مطــرح نیســت ،از هــر
گروهــی باشــد ،حــزب باشــد یــا غیرحزب(مهــم
نيســت)»
(صحيفه امام ،ج ،18ص 196و )197


«آن کســی کــه میخواهــد در انتخابــات شــرکت

کنــد و کاندیــدا میشــود ،آن کســی کــه کاندیــدا
میکنــد کســی را ،آن کســی را کــه فعالیــت
انتخاباتــی میکنــد ،آن کســی کــه تبلیــغ میکنــد
بــرای خــودش یــا بــرای غیــر ،ایــن آزمایــشاش
همانجاســت ...تویــی کــه فعالیــت میکنــی و
تبلیــغ میکنــی بــرای انتخابــات ،تبلیــغ خــودت را
میکنــی یــا تبلیــغ بــرای اســام میکنــی؟ اگــر
بــرای رســیدن بــه مجلــس اســت ،دلــت میخواهــد
مجلــس بــروی و میگویــی مجلــس یــک مقامــی
اســت ،شــما تبلیــغ بــرای خــودت میکنــی کــه
همــان تبلیــغ بــرای شــیطان اســت .و اگــر تبلیــغ
میکنــی کــه بــروی خدمــت بکنــی ،مــن چــون
میتوانــم خدمــت بکنــم ...اگــر ایــن طــور باشــد
ایــن بــرای خداســت.».
(صحيفه امام ،ج ،18ص 3210و )311
معيارهاي انتخاب اصلح

«و انتخــاب اصلــح بــرای مســلمین یعنــی انتخــاب
فــردی کــه تعهــد بــه اســام و حیثیــت آن داشــته
باشــد؛ و همــه چیــز را بفهمــد ،چــون در مجلــس،
اســام تنهــا کافــی نیســت ،بلکــه بایــد مســلمانی
باشــد کــه احتیاجــات مملکــت را بشناســد و سیاســت
را بفهمــد و مطلــع بــه مصالــح و مفاســد کشــور
باشــد ،و ممکــن اســت بــه شــما و گــروه شــما هــم
مربــوط نباشــد .اگــر اصلــح را انتخــاب کردیــد ،کاری
اســامی میکنیــد و ایــن یــک محکــی اســت
بــرای خودتــان کــه تشــخیص بدهیــد انتخــاب
بــرای اســام اســت ،یــا بــرای صــاح خودتــان».
(صحيفــه امــام ،ج ،18ص 196و )197
وصيت من

«وصیــت مــن بــه ملــت شــریف آن اســت کــه
در تمــام انتخــاب ،چــه انتخابــات رئیــس جمهــور
و چــه نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی و
چــه انتخابــات خبــرگان… در صحنــه باشــند و
اشــخاصی کــه انتخــاب میکننــد روی ضوابطــی
باشــد کــه اعتبــار میشــود … ،مراجــع و علمــای
بــزرگ تــا طبقــه بــازاری و کشــاورز و کارگــر و
کارمنــد ،همــه و همــه مســئول سرنوشــت کشــور
و اســام میباشــند؛ چــه در نســل حاضــر و چــه در
نسـلهای آتیــه؛ و چــه بســا کــه در بعــض مقاطــع،
عدمحضــور و مســامحه ،گناهــی باشــد کــه در رأس
گناهــان کبیــره اســت».
(وصيتنامه الهي – سياسي امام خميني)
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امروز مثل زمان سابق نیست.
مثل زمان رژیم سابق نیست.
رژیم سابق ،شما نمیتوانستید.
قدرت نداشتید .امروز قدرت
دارید برای اینکه حفظ کنید
حیثیت اسالم را و حفظ کنید
مصالح کشور را و حفظ کنید
استقالل خودتان را و حفظ کنید
آزادی خودتان را».

