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حضور خون تازه در کالبد جامعه 
نگاهی به انتخابات از منظر  امام خامنه اي

معنا و مفهوم انتخابات
هـر کـس پـای صنـدوق رأی می آیـد، در واقع رأی بـه جمهوری اسـالمی، رأی 
بـه قانـون اساسـی و رأی بـه مـواد غیرقابل تغییر قانون اساسـی - یعنی اسـالم 

و ارزش هـای اسـالمی - می دهـد« )1384/03/25(

انتخابات، تزریق خون تازه در کالبد نظام
»انتخابات تزریق خون تازه در کالبد نظام جمهوری اسالمی است؛ تجدید قوا و تجدید نیرو 
برای ملت است... انتخابات یعنی این؛ یعنی یک روح جدید، یک خون تازه و یک نفس نو 

به کشور و به ملت و به مردم دادن؛ انتخابات این است.« )امام خامنه ای، 1394/11/19(
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دشمنان ما می خواهند اصالً 
انتخابات برگزار نشود. چرا؟ 
برای این که بتوانند شاهدی 

بیاورند که در ایران مردم ساالری 
و دموکراسی نیست. وقتی ما 

انتخابات برگزار می کنیم، حربه  
آن ها کند می شود. بنابراین 

اولین خواسته های آن ها برگزار 
نشدن انتخابات است

انتخابات مظهر خداباوري، مردم باوري و خودباوري
ــاوری اســت کــه در  ــات مظهــر هــر ســه ب »انتخاب
ــته  ــود داش ــا وج ــد در م ــت و بای ــود داش ــام وج ام
ــف  ــون تکلی ــت، چ ــاوری اس ــر خداب ــد: مظه باش
اســت. وظیفــه مــا اســت، تکلیــف مــا اســت کــه در 
ــاد  ــک آح ــم؛ تک ت ــت کنی ــور دخال ــت کش سرنوش
ــاوری  ــر مردم ب ــد. مظه ــف را دارن ــن تکلی ــت ای مل
ــردم  ــاد م ــر اراده آح ــات مظه ــون انتخاب ــت، چ اس
ــن  ــه ای ــد کــه مســئوالن کشــور را ب اســت؛ مردم ان
وســیله انتخــاب می کننــد و مظهــر خودباوری اســت، 
ــدازد،  ــدوق می ان ــه رأی در صن ــی ک ــون هرکس چ
احســاس می کنــد کــه بــه ســهم خــود در سرنوشــت 
کشــور دخالــت کــرده اســت، بــه ســهم خــود تعییــن 
کــرده اســت؛ ایــن خیلــی چیــز مهمــی اســت. پــس 
انتخابــات هــم مظهــر خدابــاوری اســت، هــم مظهــر 
مردم بــاوری اســت، هــم مظهــر خودبــاوری اســت.« 

ــه ای، 1392/3/14( ــام خامن )ام

انتخابات نشانه مردم ساالري نظام
»دشـمنان مـا می خواهنـد اصـال انتخابـات برگـزار 
نشـود. چـرا؟ بـرای این کـه بتواننـد شـاهدی بیاورند 
کـه در ایـران مردم سـاالری و دموکراسـی نیسـت. 
وقتـی مـا انتخابـات برگـزار می کنیـم، حربـه  آن هـا 
کنـد می شـود. بنابرایـن اولیـن خواسـته های آن هـا 

برگـزار نشـدن انتخابـات اسـت« )1384/2/19(

انتخابات، مظهر آزادی و رشد ملت
آزادی و  انتخابــات ریاســت جمهــوری، مظهــر 
قــدرت انتخــاب و رشــد ملــت ایــران اســت. 
ــی  ــی از ملت های ــل بعض ــت - مث ــک مل ــرای ی ب
ــه  ــی ک ــاد و بروت ــه ب ــا هم ــد ب ــما می بینی ــه ش ک
ــت  ــات ریاس ــه در انتخاب ــت ک ــگ اس ــد - نن دارن
جمهــوری اش، ســی و پنــج درصــد یــا چهــل درصد 
حائــزان شــرایط شــرکت کننــد. پیداســت کــه مردم 
بــه نظــام سیاســِی خــود نــه اعتمــاد دارنــد، نــه اعتنا 
ــران اســالمی،  ــد.... در ای ــد دارن ــه امی ــد و ن می کنن
هفتــاد درصــد، هفتادوپنــج درصــد، هشــتاد درصــد 
واجــدان شــرایط شــرکت کردنــد. ایــن خیلــی 
ــه  ــت ک ــان دهنده آن اس ــن نش ــت؛ ای ــار اس افتخ
ایــن ملــت روی پــای خــودش ایســتاده و بــه 
ــد در  ــد و می خواه ــی کن ــگاه م مســائل خــودش ن

ــرد. )1380/02/28( ــم بگی ــأله تصمی ــن مس ای

انتخابات مظهر اعتماد مردم به نظام
کـدام اعتمـاد از ایـن باالتـر کـه مـردم می آینـد در 
عرصـه ی انتخابـات وارد می شـوند، بـه نظام شـان، به 
دولت شـان اعتمـاد می کننـد، رأی خـود را بـه آن هـا 
ایـن  نتیجـه  ی  می سـپارند و منتظـر می ماننـد کـه 
رأی  گیـری را از آن هـا بشـنوند؟ ایـن اعتمـاد بـاالی 

)1388/05/12( اسـت.  مـردم 

انتخابات مایه مصونیت و اقتدار نظام
یکـی از بـرکات حضـور مردم همین اسـت کـه وقتی 
دشـمنان نـگاه می کننـد و می بیننـد کـه مردم پشـت 
سـر نظام هسـتند، احسـاس می کننـد که نمی شـود با 
ایـن نظـام معارضـه کرد؛ چـون با یک ملت نمی شـود 

معارضه کـرد. )1388/12/06(


»انتخابـات می توانـد بـرای کشـور و ملـت مـا یـک 
وسـیله  مصونیـت و یـک نمـودار اقتـدار باشـد و ملت 
و نظـام اجرایـی کشـور را در مقابلـه  بـا چالش هـای 
کنـد.  مسـتحکم تر  گذشـته  از  جهانـی،  گوناگـون 
را  اسـالمی  جمهـوری  نظـام  می توانـد  انتخابـات 
جوان تـر از آن چـه هسـت، بکنـد. انتخابـات پرشـور از 
سـوی مـردم می توانـد روز نویـی را بـرای آن هـا رقم 
بزنـد. انتخابـات، هـم درصحنـه  خارجـی و در مقابـل 
چشـم بیگانـگان، هـم درصحنـه  داخلـی، و هـم برای 
پیشـرفت کشـور، یکـی از مهم تریـن و اساسـی ترین 

)1384/02/19( رویدادهاسـت.« 
»وقتی مردم در انتخابات شـرکت کنند و شـور انقالبی 
خودشـان را نشـان بدهنـد، ایـن موجب امنیت کشـور 
می شـود، ایـن موجـب پـس زدن دشـمنان می شـود، 

طمع دشـمن را کـم می کنـد.« ) 1399/11/29(

انتخابات، رزه پوالدین ملت
مسـتحکم ترین  از  یکـی  انتخابـات  در  »حضـور 
وسـیله هایی اسـت کـه این ملـت می توانـد آن را مثل 
یـک زره  پوالدیـن در مقابـل خـود و در مقابـل حملـه  
دشـمنان و سـوءنیت و بددلـی مسـتکبران و دخالـت 

دارد...«)1382/10/18( نگـه  کننـدگان 

انتخابات عید کشور است
انتخابات هم عید بزرگی است برای کشور.

)1394/11/28( 
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انتخابات لیله 00 القدر نظام اسالمي
بعضـی از ایـام زندگـی انسـان، ایـن خصوصیـت را دارد کـه 
سرنوشـت بخـش عمـده ای از زندگی را یا بخشـی از زندگی 
را در آن انسـان تعییـن می کنـد. اگـر بخواهیم تشـبیه کنیم، 
مثـل لیلـة القـدر کـه هـر سـال، لیلـة القـدر بـرای انسـان 
سرنوشت سـاز اسـت. هنـگام انتخابـات هم بـرای یک ملت، 
بـرای یـک دوره ای، بـرای برهه ای سرنوشت سـاز اسـت. لذا 
ایـن لحظـه را مـن شـخصا قـدر می دانـم و توصیـه به ملت 
عزیزمـان هـم می کنـم که قـدر بدانند و بـا رأی خودشـان، 
تکلیـف  خودشـان،  خواسـت  و  همـت  خودشـان،  اراده ی 
تقنیـن در چهـار سـال آینـده را إن شـاء اهلل روشـن کننـد. 

)1386/12/24(

انتخابات و تاثیرات بلند مدت آن
»انتخابــات یــک حادثــه  یــک روزه اســت، ظــرف یــک روز 
انجــام می گیــرد؛ امــا از آن حوادثــی اســت کــه تأثیــر آن، 
تأثیــر بلندمــدت اســت. انتخابــات ریاســت جمهوری را شــما 
ــی را  ــا اوال کس ــد، ام ــام می دهی ــک روز انج ــرف ی در ظ
ــت  ــر سرنوش ــال ب ــار س ــدت چه ــرای م ــانی را ب ــا کس ی
کشــور و جریان هــای عمــده  کشــور حاکــم می کنیــد؛ 
ثانیــا دامنــه  تأثیــر آن بــه همــان چهــار ســال هــم محــدود 
ــد  ــی می کنن ــا کارهای ــات دولت ه ــی اوق ــد. گاه نمی مان
ــد؛ چه کارهــای  ــی می مان ــا ســال ها باق ــرات آن ت ــه تأثی ک
ــر  ــوب؛ تأثی ــر خ ــای غی ــرده کاره ــه خدای نک ــوب، چ خ
ــک  ــل ی ــال؛ مث ــار س ــه آن چه ــد ب ــر نمی مان آن منحص
جریانــی ادامــه پیــدا می کنــد. پــس شــما در یــک روز یــک 
حرکتــی می کنیــد، یــک انتخابــی می کنیــد، یــک اقدامــی 
ــال،  ــار س ــدت، در چه ــر آن در کوتاه م ــه تأثی ــد ک می کنی
ــد؛  ــی می مان ــال باق ــل س ــی در چه ــدت، گاه و در بلندم

ــت.« )1392/2/25( ــم اس ــات مه ــدر انتخاب این ق

ویزگي ها و آثار انتخابات در کشور ما
امـکان  یـک  ایـن  دارد:  را  خصوصیـات  ایـن  »انتخابـات 
بـرای ملـت اسـت، یـک ظرفیـت بـزرگ بـرای پیشـرفت 
کشـور اسـت؛ شـور انقالبی مـردم را نشـان می دهـد. وقتی 
مـردم در انتخابـات شـرکت کننـد و شـور انقالبی خودشـان 
را نشـان بدهنـد، ایـن موجـب امنیـت کشـور می شـود، این 
موجـب پـس زدِن دشـمنان می شـود، طمـع دشـمن را در 
کشـور کـم می کنـد. انتخابـات هـر چه ُپرشـورتر، هـر چه با 
اقبـال عمومـی مردم بیشـتر همراه باشـد، اثـرات و منافعش 
بـرای کشـور و بـرای خـود مـردم بیشـتر خواهـد بـود«. 

)1399/11/29 (

انتخابات عالج دردهاي مزمن کشور 
»حقیقـت قضیـه ایـن اسـت کـه انتخابـات بـرای کشـور 
یـک افتخـار اسـت، یک فرصت اسـت، یـک امکان اسـت، 
یـک ذخیـره اسـت که اگر شـرکت ُپرشـور مردم باشـد، این 
یقینـا بـه آینده ی کشـور کمـک خواهد کـرد. البتـه اگر این 
شـرکت ُپرشـور مـردم همراه بشـود بـا یک انتخاب درسـت 
کـه حقیقتـا یـک نیـروی کارآمـد و باایمـان و ُپر انگیـزه و 
عالقه منـد بـه کار انتخـاب بشـود بـه وسـیله ی مـردم، خب 
ایـن نوٌرعلیٰ نـور اسـت و آینـده ی کشـور را تضمیـن خواهد 
کـرد.... می خواهـم بگویـم عـالج دردهـای مزمـن کشـور 
در ُپرشـور بـودن انتخابـات و حضـور عمومـی مـردم و بعد، 
انتخـاب اصلـح، انتخـاب شـخصیت مناسـب در انتخابـات 

ریاسـت جمهـوری اسـت«. ) 1399/11/29(

شرکت در انتخابات یک وظیفه اسالمي، ملي، سیاسي و اخالقي
آحـاد ملـت ما بایـد بداننـد آن چه بکارنـد، می درونـد. بعضی 
ممکـن اسـت در رأی گیری شـرکت نکنند؛ بعـد بگویند چرا 
فـالن کار نشـد. شـما بایـد شـرکت می کردیـد و آن کسـی 
را کـه فکـر می کنیـد می توانـد ایـن کار را انجـام دهـد و 
می پسـندید، انتخـاب می کردیـد تا آن طـور کـه می خواهید، 
بشـود. نمی شـود مـا در انتخابات شـرکت نکنیـم؛ بعد نتیجه 
انتخابـات احیانـا آن طـور که ما می پسـندیم، نشـود؛ سـپس 
بگوییـم چـرا نشـد! بله، وقتی انسـان شـرکت نکنـد، همین 
اسـت. همـه باید شـرکت کنند؛ ایـن یک وظیفه اسـت؛ هم 
وظیفـه اسـالمی اسـت، هـم وظیفه میهنـی و ملی اسـت و 
حفـظ عـزت و شـوکت کشـور بـه ایـن وابسـته اسـت، هم 
وظیفـه سیاسـی اسـت - کسـانی کـه فهـم و تشـخیص 
سیاسـی دارنـد، وظیفـه دارنـد وارد شـوند - هـم وظیفـه 
اخالقـی اسـت؛ حقـوق مـردم اقتضـاء می کنـد کـه در ایـن 
میـدان وارد شـوند. کارهایـی کـه بایـد در این کشـور انجام 
گیـرد، اقتضـاء می کنـد که انسـان در ایـن میدان وارد شـود. 

 )1380/02/28(

برنده حقیقي رقابت هاي انتخاباتي 
در مـورد انتخابـات توجـه کنیـم کـه انتخابـات یـک رقابت 
اسـت، یـک مسـابقه ی ملـی اسـت بیـن آحـاد کشـور؛ اگـر 
ایـن مسـابقه خوب و سـالم و قوی برگـزار شـد، در بین این 
تیم هـای مختلـف هر تیمی ببـرد، افتخارش مال فدراسـیون 
خواهـد بـود.... اگـر ملت ایـران، خوب، قـوی، جـازم و عازم 
وارد میـدان بشـود و صندوق هـای رأی را از رأی خـود و 
عـزم خـود ُپر کنـد، ایـران خواهد بالیـد، جمهوری اسـالمی 
خواهـد بالیـد و افتخـار خواهـد کـرد؛ حـاال هر که ببـرد، هر 
کـه ببـازد...؛ ملـت در هر صـورت برنده اسـت. ایـن نکته ی 
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