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

انتخابات نشانه حیات ملت
»اگــر بخواهیــد در مقابــل دنیــا اظهــار حیــات بکنیــد کــه بگوییــد مــا 
بعــد از گذشــتن چندیــن ســال زنــده هســتیم، بایــد مشــارکت کنیــد. اگر 
ــوری  ــر جمه ــه ای ب ــک لطم ــما ی ــارکت ش ــته از عدم مش خدای نخواس
اســالمی وارد بشــود، بدانیــد کــه آحــاد مــا کــه ایــن خــالف را کــرده 
باشــیم خدای نخواســته مســئول هســتیم؛ مســئول پیــش خــدا هســتیم. 
مســئله، مســئله ریاســت جمهور نیســت... مســئله حیثیــت اســالم 

اســت«. )صحیفــه امــام، جلــد19، ص328(

انتخابات مظهر قدرت ملت
ــابق  ــم س ــان رژی ــل زم ــت. مث ــابق نیس ــان س ــل زم ــروز مث ام
ــتید.  ــدرت نداش ــتید. ق ــما نمی توانس ــابق، ش ــم س ــت. رژی نیس
امــروز قــدرت داریــد بــرای این کــه حفــظ کنیــد حیثیــت اســالم 
ــتقالل  ــد اس ــظ کنی ــور را و حف ــح کش ــد مصال ــظ کنی را و حف

ــان را«.  ــد آزادی خودت ــظ کنی ــان را و حف خودت
)صحفه امام، ج12، ص182 و 183(
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امروز مثل زمان سابق نیست. 
مثل زمان رژیم سابق نیست. 

رژیم سابق، شما نمی توانستید. 
قدرت نداشتید. امروز قدرت 
دارید برای این که حفظ کنید 

حیثیت اسالم را و حفظ کنید 
مصالح کشور را و حفظ کنید 

استقالل خودتان را و حفظ کنید 
آزادی خودتان را«. 

همه مسئولیم
ــش  ــتید پی ــئول هس ــد، مس ــامحه کنی ــر مس »اگ
خــدای تبــارک و تعالــی. اگــر نرویــد و رأی 
شماســت  عهــده  بــه  مســئولیتش  ندهیــد.... 
دارنــد.  طبقــات  همــه  مســئولیت  مســتقیما. 
مراجــع مســئولند. علمــا مســئولند. ائمــه جماعــت 
مســئولند، خطبــا مســئولند. تجــار مســئولند. 
بازرگانــان مســئولند. دانشــگاهی ها مســئولند. 
کارگرهــا  مســئولند.  دینیــه  علــوم  طــالب 
قشــرهای  تمــام  مســئولند.  همــه  مســئولند. 

مملکــت امــروز مســئولند. 
)صحیفه امام، ج12، ص182 و 183(

مکلفیم به دخالت در سیاست
ــم  ــن ه ــد. م ــران رأی می دهن ــه دیگ ــد ک نگویی
ــد رأی بدهــی، آن  ــو هــم بای ــد رأی بدهــم، ت بای
روســتایی هــم کــه در کنــار مزرعــه خــودش کار 
ــن  ــت. ای ــف اس ــد؛ تکلی ــد رأی بده ــد بای می کن
ــردی  ــرای هــر ف ــف الهــی اســت.... ب یــک تکلی
ــظ  ــه حف ــت ک ــف اس ــت تکلی ــن مل ــراد ای از اف
کنــد اســالم را. حفــظ اســالم بــه  ایــن اســت کــه 
حــاال در کشــور مــا... یــک رئیــس جمهــوری کــه 
الاقــل، اعتقــاد بــه اســالم داشــته باشــد، متعهــد 
باشــد بــرای اســالم)انتخاب کنیــد(... مــا مکلفیــم 
ــه این کــه در امــور دخالــت کنیــم. مــا مکلفیــم  ب
در امــور سیاســی دخالــت کنیــم؛ مکلفیــم شــرعا؛ 
همان طــور کــه پیغمبــر می کــرد؛ همان طــور 

ــرد.  ــر می ک ــرت امی ــه حض ک
)صحیفه امام، ج15، ص15 و 16(

انتخابات عرصه آزمایش
ــان  ــرای خودت ــم ب ــی ه ــک محک ــات ی .»انتخاب
اســت کــه ببینیــد آیــا می خواهیــد انتخــاب 
اصلــح بکنیــد بــرای خودتــان، یــا بــرای اســالم؟ 
ــت. و  ــیطانی اس ــد، ش ــان باش ــرای خودت ــر ب اگ
ــرای مسلمان هاســت،  ــح ب ــر انتخــاب اصل ــا اگ ام
ــر  ــت، از ه ــرح نیس ــت« مط ــی و از کجاس »ک
ــا غیرحزب)مهــم  گروهــی باشــد، حــزب باشــد ی

ــت(«  نیس
)صحیفه امام، ج18، ص196 و 197(



»آن کســی کــه می خواهــد در انتخابــات شــرکت 

ــدا  ــه کاندی ــی ک ــود، آن کس ــدا می ش ــد و کاندی کن
فعالیــت  کــه  را  کســی  آن  را،  کســی  می کنــد 
ــد  ــغ می کن ــه تبلی ــد، آن کســی ک ــی می کن انتخابات
ــش اش  ــن آزمای ــر، ای ــرای غی ــا ب ــودش ی ــرای خ ب
همان جاســت... تویــی کــه فعالیــت می کنــی و 
ــودت را  ــغ خ ــات، تبلی ــرای انتخاب ــی ب ــغ می کن تبلی
ــر  ــی؟ اگ ــالم می کن ــرای اس ــغ ب ــا تبلی ــی ی می کن
بــرای رســیدن بــه مجلــس اســت، دلــت می خواهــد 
ــی مجلــس یــک مقامــی  ــروی و می گوی مجلــس ب
ــه  ــی ک ــودت می کن ــرای خ ــغ ب ــما تبلی ــت، ش اس
ــغ  ــر تبلی ــیطان اســت. و اگ ــرای ش ــغ ب ــان تبلی هم
ــون  ــن چ ــی، م ــت بکن ــروی خدم ــه ب ــی ک می کن
ــد  ــور باش ــن ط ــر ای ــم... اگ ــت بکن ــم خدم می توان

ــرای خداســت.«.  ــن ب ای
)صحیفه امام، ج18، ص3210 و 311(

معیارهاي انتخاب اصلح
»و انتخــاب اصلــح بــرای مســلمین یعنــی انتخــاب 
فــردی کــه تعهــد بــه اســالم و حیثیــت آن داشــته 
ــس،  ــون در مجل ــد، چ ــز را بفهم ــه چی باشــد؛ و هم
ــد مســلمانی  ــی نیســت، بلکــه بای اســالم تنهــا کاف
باشــد کــه احتیاجــات مملکــت را بشناســد و سیاســت 
ــور  ــد کش ــح و مفاس ــه مصال ــع ب ــد و مطل را بفهم
باشــد، و ممکــن اســت بــه شــما و گــروه شــما هــم 
مربــوط نباشــد. اگــر اصلــح را انتخــاب کردیــد، کاری 
اســالمی می کنیــد و ایــن یــک محکــی اســت 
ــاب  ــد انتخ ــخیص بدهی ــه تش ــان ک ــرای خودت ب
ــان.«  ــرای صــالح خودت ــا ب ــرای اســالم اســت، ی ب

)صحیفــه امــام، ج18، ص196 و 197(

وصیت من
ــه  ــت ک ــریف آن اس ــت ش ــه مل ــن ب ــت م »وصی
ــور  ــس جمه ــات رئی ــه انتخاب ــاب، چ ــام انتخ در تم
و چــه نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی و 
ــند و  ــه باش ــرگان… در صحن ــات خب ــه انتخاب چ
ــی  ــد روی ضوابط ــاب می کنن ــه انتخ ــخاصی ک اش
ــای  ــار می شــود، … مراجــع و علم ــه اعتب باشــد ک
ــر و  ــاورز و کارگ ــازاری و کش ــه ب ــا طبق ــزرگ ت ب
ــور  ــت کش ــئول سرنوش ــه مس ــه و هم ــد، هم کارمن
و اســالم می باشــند؛ چــه در نســل حاضــر و چــه در 
نســل های آتیــه؛ و چــه بســا کــه در بعــض مقاطــع، 
عدم حضــور و مســامحه، گناهــی باشــد کــه در رأس 

ــره اســت«.  ــان کبی گناه
)وصیت نامه الهي – سیاسي امام خمیني(


