
 

 

 

 

 

 

های عدم شرکت در چطور بهانه

 انتخابات را پاسخ دهیم؟
 

 انتخاباتی هسوال و شبه 40حدود پاسخ به 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ؟در انتخابات شرکت کنیمچرا باید .1

نیست، چون قرار نیست کسی به خاطر رای ندادن، ما « وظیفه اجتماعی»شرکت در انتخابات یک 
توانیم از آن استفاده که در صورت تمایل میاست  «حق» را تنبیه یا جریمه کند. رای دادن یک

حقی که برای داشتن آن زحمت بسیاری کشیده شده است. امروز زنان و مردان، مستقل از  .کنیم
از  .از این حق استفاده کنیم .زبان و رنگ و قومیت، حق دارند که رای خود را در صندوق بیندازند

تمام تالش دشمن این است که مردم را از ن به دالیلی که باید در انتخابات شرکت کنیم می توا
سود  نیاول، کندمشارکت حداکثری مردم در انتخابات نظام را واکسینه می، انتخابات ناامید کنند

حضور گسترده مردم در انتخابات، اقتدار  ،گرددیدر انتخابات به خود مردم برم یحضور حداکثر
 .است یاسالم یمجدد با جمهور عتیتخابات بدر ان ی،حضور حداکثر دهدیم شینظام را افزا

......................................................................................................................................................... 

 رای دادن هر فرد چه تاثیری دارد؟ .2

های هیچ کدام از گزینهکنند که شرکت نکردن در انتخابات، یعنی رای دادن به برخی از مردم فکر می
کنند که رای ندادن به معنای اعتراض به فهرست نامزدهای انتخاباتی است و ها فکر میآن .موجود

رضان دهد که صدای معتهای تاریخی نشان میبررسی .دوست دارند صدای اعتراضشان شنیده شود
دوره وجود ندارد که رای ندادن، بر  یککشور، در  یکمثال، از  یکحتی  .شودخاموش شنیده نمی

 .چیز تاثیری مثبت گذاشته باشد یک

......................................................................................................................................................... 

 د؟چه کسانی می توانند رای دهن.3

باید بدون توجه به نژاد، جنسیت، انتخاب کنندگان و کاندیداها بر اساس قانون انتخابات آزاد می
تواند انتخاب کنند یا انتخاب بشوند. هم چنین عقیده مذهبی، ثروت، یا موقعیت اجتماعی می

 .انتخابات دربارٔه سن، سالمتی روان و مجرمان وجود داردهایی بر اساس قانون محدودیت

......................................................................................................................................................... 

 دارد؟ هر برگه رای چه اهمیتی .4

ها بر زندگی ما نامزدهای انتخابات مثل هم باشند و پیروزی هرکدام از آنممکن نیست که تمام 
شرکت ما در انتخابات  شرکت در انتخابات، یک فرایند آماری است و نه یک تصمیم فردی .اثر نگذارد

یک تصمیم فردی نیست، بلکه واکنشی است جمعی، که برآیند آن تاثیر مهمی خواهد داشت. به 
 .گوید یک رای مهم نیستای مهم است، چون من تنها کسی نیستم که مییک ر» ترزبان ساده



 

 

............................................................................................................................................. 

 مشکالت اقتصادی و معیشتی کشور ایفا کند؟تاثیری می تواند در حل  حضور مردم در انتخابات چه.5

مرکز ثقل در انتخابات، ارتقای کارآمدی و اداره بهینه کشور است. بنابراین، میان انتخابات و حل 
مشکالت، بویژه در حوزه مسائل روزمره، اقتصاد و معیشت، نسبتی مستقیم وجود دارد؛ بدین معنا 

تر، کارآمدتر، پویاتر، مدن افراد و نخبگان شایستهکه به میزانی که انتخابات منتج به روی کارآ
تر خواهد بود. این تر و امیدبخشتر شود، افق موجود برای حل مشکالت، روشنتر و چاالکپرتحرک

های موجود مربوط به مدیران ناکارآمد و فاقد ها و ضعفارتباط، بویژه براین اساس که ناکارآمدی
 .تحرک است، اهمیت فراوان دارد

 ی خواهد افتاد؟اگر رای ندهیم، چه اتفاق .6

تاثیر نرفتن پای صندوق )اگر تاثیری داشته باشد( گذرا است. بعد از یک ماه دیگر کسی از تعداد 
زند. اما تاثیر آراء اخذ شده بیش از چهار سال دوام دارد. جمهور منتخب حرف نمیهای رئیسرای

تر است. روارد( شرکت در انتخابات، انتخابی عاقالنهبر اساس نظر پرفسور منکیو )استاد دانشگاه ها
 .چرا که اثرش دوام بیشتری دارد

......................................................................................................................................................... 

 زمان مارا درگیر می کند؟ قدرچانداختن رای در صندوق .7

خواهیم برای آیا نمیرصه ای از زندگی ساعت ها وقت می گذاریم ما برای انتخاب خود درهر ع
نیم ساعت وقت بگذاریم؟ فقط نیم  ساالری در کشور، هر چهار سال یک بار، فقطتوسعه مردم

 !ساعت

.........................................................................................................................................................

 شته باشم چند بار می توانم رأی دهم؟ اگر بیش از یک حق رای دا.8

یک شخص حقیقی فقط یک بار در انتخابات می تواند رای دهد. اگر بیش از یک حق رای دارید 
)یعنی یک نفر به عنوان یک فرد و دیگری به عنوان شرکت های بزرگ یا گروهی یا چندین دارایی 

شرکت( ، فقط باید یک بار در انتخابات رأی دهید. اگر بیش از یک بار رأی با نام های مختلف 
 .دهید ، تمام آرای شما رد می شود

............................................................................................................................................................ 

 

 خاب کنم؟کاندیداصلح را چطور انت.9
 

 .همچنان که شرکت در انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب و آگاهانه هم یک وظیفه است
کنیم، یک جا هرکسی طبق سلیقه خود عمل کند؛ منتها همه توّجه کنند که این انتخابی که ما می

کنیم، یا ما یا اصالً انتخاب نمیبایست جواب آن را بدهیم. این طور نیست که بگوییم حاال می
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فهمند که ما چه انتخاب کردیم؛ اما خدای فهمد! بله؛ مردم نمیکنیم و کسی چه میانتخاب می
بین خودتان و خدا حّجت پیدا کنید؛ یعنی بتوانید از راهی بروید که   .دهدمتعال که تشخیص می

ادید، بتوانید بگویید به این دلیل. بین اگر خدای متعال پرسید شما به چه دلیل به این فرد رأی د
 .خودتان و خدا، دلیل و حّجتی فراهم کنید و بعد با خیال راحت بروید رأی بدهید

............................................................................................................................................................ 

 

آیا شیوه ی احراز صالحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان، با اصول مردمساالری و آزادی در انتخابات .10
 تناقضی ندارد؟

اگرچه باید به اصول آزادی و مردم ساالری در همه جا احترام گذاشت، اما آزادی و مردمساالری در 
ن است که همان گونه که برای استخدام در هر هیچ جای دنیا بی ضابطه و القید نیست. واقعیت آ

اداره ای و برای هر شغلی، معیارها و گزینش هایی وجود دارد، برای امور خطیر و تخصصی ای که 
با اداره ی جامعه سروکار داشته و در کیفیت رقم خوردن سرنوشت آن تأثیر دارد، نمی توان بدون 

عبور از فیلترهای الزم، در مناصب باالی تصمیم گیری معیار برخورد کرد و اجازه داد هر فردی بدون 
قرار گیرد. براین اساس، نظارت استصوابی شورای نگهبان ضامن اصل شایسته ساالری است و مانع 
از ورود افراد فاقد صالحیت های الزم به نهادهای مهم و تأثیرگذاری چون مجلس شورای اسالمی 

ع سلب نظارت استصوابی شورای نگهبان را مطرح می و... می شود و اگر منظور کسانی که موضو
کنند این است که همه افراد با هر نوع اعتقاد و مسلکی و با هر نوع سابقه ای بتوانند کاندیدای 

 .مقام ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و ... شوند

............................................................................................................................................ 

 چرا شورای نگهبان علت رد صالحیت ها را به طور شفاف به عموم مردم اعالم نمی کند؟.11

 باره باید به چند عامل اشاره کرد:در این

رایی و نظارت های اجهیئت. مطالبه قانون برای حفظ آبروی افراد: شورای نگهبان و به طور کلی، ۱
اند اگر فردی به هر دلیلی احراز صالحیت در انتخابات به عنوان امین نظام، مردم و کاندیداها موظف

داری و حفظ آبروی نشود، دالیل این امر را صرفًا به اطالع همان شخص برسانند؛ زیرا لزوم امانت
 کند که اسرار افراد مخفی بماند.مؤمن ایجاب می

نگری: مالک شورای نگهبان در بررسی صالحیت کاندیداها، وضع فعلی افراد است و چه بسا ده. آین۲
شود یا رد می شود، برای دور بعدی جبران مافات فردی که در یک دوره صالحیت وی احراز نمی

کرده و مانعی برای احراز صالحیت وی وجود نداشته باشد. حال در این میان، چه بسا اعالم دالیل 
احراز صالحیت یک کاندیدا منجر به پایان حیات سیاسی وی از نظر افکار عمومی شود. عالوه  عدم

های الزم را نداشته باشد، اما برای بر این، ممکن است فردی برای نمایندگی مجلس صالحیت



 

 

احراز صالحیت وی برای مناصب دیگری واجد صالحیت باشد. در این حالت، اعالم دالیل رد یا عدم 
 ی حیات سیاسی وی تأثیر نامطلوب بگذارد.تواند بر آیندهیندگی مجلس مینما

. جلوگیری از ترور شخصیت وی توسط مخالفان: از آنجا که ممکن است فردی که در یک دوره ۳
شود، برای دور بعدی احراز صالحیت شود، اعالم دالیل رد یا عدم احراز تأیید یا احراز صالحیت نمی

های الزم به مخالفان و منتقدان وی جهت تخریبش د منجر به دادن بهانهتوانصالحیت وی می
 .باشد

............................................................................................................................................. 

 تقلب وجود دارد؟آیا در انتخابات، امکان .12

ترین و ترین انتخابات دنیا است و در آن تخلف و جرم در جزئیانتخابات در ایران یکی از سالم
های قانونی تقلب و تخلف در انتخابات گیرد. درواقع، اگرچه راهترین حالت آن صورت میحداقل

مسدود است و در صورت کشف هرگونه تخلف و تقلب در انتخابات، برخورد قانونی با آن صورت 
گبرد. واقعیت آن است گیرد، اما این بدان معنا نیست که اصاًل تقلبی در انتخابات صورت نمیمی

کنند، ای هستند که به دالیل متعددی اقدام به تخلف و تقلب در انتخابات میکه همواره افراد خاطی
انیًا در صورت ی انتخابات ندارد و ثکننده بر نتیجهاما اوالً درصد اینها جزیی است و تأثیر تعیین

 شود.کشف شدن یا گزارش شدن، براساس قانون به آنها رسیدگی می

............................................................................................................................................................ 

 چیست؟منتخب ید کاندمطالبات جامعه از .13

انتظارات از رییس جمهور ، به عنوان رییس قوه مجریه و دومین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، 
متناسب با حدود اختیارات و مسولیت های او است. در حال حاضر مردم کشورما مردم از مشکالت 

داری در اقتصادی و معیشتی، تورم و گرانی، افت ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید و فساد ا
ما باید بتوانیم پول حاصل از فروش نفت و گاز و امثال آن به کشور خودمان بازگردانیم  .رنج هستند

 .و برای حل معضالت عدیده اقتصادی و بهبود معیشت مردم خود استفاده کنیم

در چنین شرایطی مردم از رییس جمهوری آینده کشور و دولت وی انتظار دارند برای حل این 
 .اساسی و بهبود زندگی و معیشت یومیه و کاهش آالم و رنج های آنان راه حل پیدا کندمشکالت 

برای ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری مزمن راه حل عملی ارائه کند و گرانی بی حساب و کتاب 
 .را مهار کرده و ثبات را به بازار برگرداند



 

 

کند تخابات کشور ماست و فرقی نمیاقتصاد و بهبود وضعیت معیشت یک عامل بسیار مهم در ان
جمهوری، چراکه توقع مردم این است که بهبودی انتخابات مجلس در پیش باشد یا انتخابات ریاست

 .در شرایط اقتصادی و معیشتی ایجاد شود

............................................................................................................................................. 

چرا انتخابات ایران برای کشورهای خارجی و بخصوص دشمن انقالب اسالمی از اهمیت باالیی .14
 برخوردار است؟

رصد انتخابات در ایران و حساسیت آن برای دشمنان انقالب به دلیل کارکردها و دستاوردهای این 
مهمترین مجاری پیوند نظام با مردم است و به میزانی که مشارکت امر مهم است؛ زیرا انتخابات از 

در انتخابات باال باشد، مهرتأییدی است بر پشتوانه و حمایت مردمی از نظام. عالوه بر این، هدف 
از تمامی فشارها و توطئه ها علیه نظام، انقالب و مردم ایران توسط دشمنان، خسته و بی تفاوت 

-وشت کشور است. باتوجه به این مهم، دشمن درصدد است تا با سمسازی مردم نسبت به سرن
پاشی های متعدد در انتخابات، نتایج به ثمر نشستن تیرهای سم آلود خود بر پیکر کشور و نظام 
را نظاره کند؛ به این صورت که مردم با دلسردی و ناامیدی در انتخابات مشارکت نکنند. به طور 

شمن به انتخابات به عنوان عرصه ی مشاهده ی نتایج به ثمر نشستن دقیق تر، در شرایط کنونی، د
فشارهای حداکثری خود نگاه می کند؛ به این ترتیب که اگر مردم در انتخابات مشارکت حداقلی 
داشته باشند، دشمن می تواند امیدوار باشد که با اعمال فشارهای حداکثری، توانسته است شکاف 

در صورت وقوع این قضیه، دشمن در اعمال فشارهای حداکثری خود  مردم با نظام را تقویت کند.
عالوه بر این، رونق مشارکت سیاسی نشان از پویایی نظام اجتماعی دارد و در  .جری تر خواهد شد

نقطه ی مقابل، عدم مشارکت سیاسی یا ضعف در مشارکت سیاسی می تواند گویای وجود بحران 
 .ت، مشروعیت و... باشدهایی در جامعه از قبیل بحران هوی

............................................................................................................................................. 

 انتخابات بررسی شود؟ها در با کدام مبنا باید صالحیت .15

اسالمی، داشتن صالحیت است. در این مکتب، اگر کسی یکی از ارکان مهم پذیرش قدرت در نظام 
ای از قدرت برخوردار باشد، به همان اندازه باید صاحب صالحیت باشد، وگرنه حق به اندازه ذره

، شرایط هر «درایت و تدبیر»و « داشتن تقوا و عدالت»، «آشنایی با اسالم.اعمال آن قدرت را ندارد
توان آن جایگاه را کسب کرد. وجود همین دون آن، نمیمسئولیتی در نظام اسالمی است که ب

شود؛ بخشی مسئوالن نظام اسالمی مطرح میهاست که به عنوان رکن اساسی مشروعیتصالحیت
 .ها نسبت به هر جایگاهی متغیر استالبته سطح این مؤلفه

............................................................................................................................................. 



 

 

 وجود دارد؟ چه نیازی به شورای نگهبان .16

اصوالً وظیفه شورای نگهبان یک امر نظارتی است، چه در حوزه تقنین و چه در حوزه انتخابات. 
باید سازوکارهای نظارتی را اند که در اداره جامعه، همه جوامع انسانی نیز به حکم عقل پذیرفته

های اجتماعی و سیاسی روزانه یک جامعه ضرورت دارد. شما داشته باشند و این نظارت در فعالیت
کنید. در مسابقات ورزشی، در در زندگی اجتماعی روزانه هزاران مورد از نظارت را مالحظه می

ها امری ضروری عی انسانپس نظارت برای حیات اجتماو... وآمد روزانه و ترددهای شهریرفت
ـ در کشورهای دیگر با هر عنوانی  ـهای مختلف وجود دارد. شورای نگهبان هماست و در عرصه

وجود دارد. در جمهوری اسالمی ایران با همین عنوان و در کشورهای دیگر با عناوین دیگر، نهادهایی 
نون اساسی و... این نظارت تقنینی مثل دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی فدرال آمریکا، شورای قا

دهند. جمهوری اسالمی ایران هم بعد از پیروزی انقالب اسالمی و انتخاباتی را به نوعی انجام می
 .مندی نداشتیماین سازوکار بسیار مؤثر را در نظر گرفت. قبل از انقالب، ما سازوکارهای نظارتی قانون

شان پسینی است؛ یعنی ایی دارند، مثل آمریکا، نظارتهای قضایی اصوالً آنهایی که نظارت قضنظام
فرض این است که مصوبات منطبق با قانون اساسی است، مگر اینکه شکایتی یا اعتراضی مطرح 
شود. اما چارچوب قانون اساسی ما نظارت پیشینی را در نظر گرفته است و کلیه مصوبات مجلس 

برسد. طبیعتاً اگر قانون اساسی شکل دیگری را در  پیش از نهایی شدن باید به تأیید شورای نگهبان
 شد؛ اما فعالً این روش پذیرفته شده استگرفت، آن انجام مینظر می

............................................................................................................................................ 
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های کالن به گیری در حوزهزندگی اجتماعی اقتضائاتی دارد و یکی از اقتضائات آن واگذاری تصمیم
هایی برای پیشبرد اهداف دار انجام مسئولیتکسانی است که بتوانند به نمایندگی از مردم عهده

توان در همه امور اجتماعی نظر یکایک مردم را ها، نمید تکثر دیدگاهجامعه باشند؛ چراکه با وجو
جویا شد و همه را نیز اعمال کرد. به همین دلیل در همه کشورها مردم ابتدا درباره چگونگی اداره 

دهند و پس از آن افرادی به دهند و به ساختار کالن و نهادهای اساسی رأی میجامعه نظر می
گیرند و در چارچوب آن ساختار کالن اعمال وظایف و اختیاراتی را به عهده مینمایندگی از مردم 

کنند. در نظام جمهوری اسالمی ایران هم مردم با رأی به قانون اساسی، شیوه اداره وظیفه می
حکومت، ساختار کالن و نهادهای اساسی آن را معین کردند. بر همین اساس مسئوالن و مدیران 

گیرند. دیگر اینجا این کنند و تصمیماتی برای کالن کشور میخود را اعمال میوظایف و اختیارات 
گیرد؛ زیرا این مسئله برای هر کسی که شبهه مطرح نیست که چرا یک نفر برای سایرین تصمیم می

جمهور، وزرا، نمایندگان دار مسئولیتی باشد، صادق است. این شبهه درباره رئیسدر هر سمتی عهده
گیرند که تواند مطرح باشد؛ چراکه آنان نیز تصمیماتی میانداران و فرمانداران نیز میمجلس، است

گیرد اشکالی ندارد، مهم گذارد؛ در نتیجه اینکه یک نفر برای دیگران تصمیم میبر سایرین اثر می
 این است که تصمیمی که گرفته است آیا مبتنی بر اختیارات و وظایف قانونی او باشد و مشروعیت



 

 

گذاری ، قانون اساسی اختیار قانون71طور که در اصل اتخاذ آن تصمیم را داشته است یا خیرهمان
 .جمهور گذاشته استبرعهده رئیس 113را به مجلس سپرده و ریاست قوه مجریه را در اصل 

قانون اساسی ذکر کرده است.  99و  98 96، 94وظایف و اختیارات شورای نگهبان را نیز در اصول  
وجو س پاسخ این پرسش را که چرا شورای نگهبان این وظایف را برعهده دارد، باید در قانون جستپ

کرد. اگر زمانی قانون به نحوی اصالح شد که این وظیفه برعهده دستگاه دیگری گذاشته شد، 
نون ای نیست، از آن به بعد باید همان دستگاه این وظیفه را انجام دهد؛ اما تا زمانی که قامسئله

این مسئله را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است، نباید انتظار داشت این وظیفه و تکلیف قانونی 
 .نشود  رها شود و انجام

............................................................................................................................................ 
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ات و تضمین سالمت نظارت استصوابی یک نظارت قانونی مؤثر برای جلوگیری از انجام تخلف
های دیگر نیز اقدامات است. این نوع نظارت مختص شورای نگهبان نیست و در بسیاری از عرصه

کنند؛ برای نمونه آنجایی که پلیس به خودروی متخلف های نظارتی آن را اعمال میناظران یا دستگاه
 .کنددهد و او را اعمال قانون میدستور توقف می

قانون اساسی این اختیار را به شورای نگهبان داده  94مصوبات مجلس نیز اصل درباره نظارت بر 
درخصوص نظارت بر انتخابات  است که بر عدم مغایرت، مصوبه را برای اصالح به مجلس بازگرداند

جمهوری، قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست 99نیز اصل 
پرسی را فقط برعهده شورای نگهبان قرار عمومی و همه  راجعه به آرایمجلس شورای اسالمی و م

 .داده است و مسئولیت نظارت بر انتخابات را به هیچ نهاد دیگری نسپرده است

حتی در قانون نیامده است در تخلفات احتمالی انتخابات بروید و به قوه قضائیه یا مرجع دیگر 
تواند صرفاً ه تضمین سالمت انتخابات را برعهده دارد، میشکایت کنید. آیا شورای نگهبان که وظیف

ناظر تخلفات احتمالی باشد و با آنها برخورد نکند؟ از طرف دیگر در تمام قوانین انتخاباتی، از جمله 
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، قانون انتخابات 

پرسی، جزئیات این نظارت بیان شده است و در همه این قوانین جمهوری و قانون همهریاست
 .مجددًا تصریح شده که نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است

........................................................................................................................................... 
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گیرند که دارای تجربه، دانش باال و قدرت معموالً در نهادهای مشورتی و نظارتی افرادی را به کار می
که در نهادهای اجرایی عمدتًا توان اجرایی و تحرک باال نیازمند تشخیص مناسبی باشند؛ در حالی



 

 

سال اعالم شده است. اما  72،  2017میانگین سنی اعضای شورای قانون اساسی فرانسه نیز در سال 
سالگی به عضویت درآمدند و میانگین سنی اعضای شورای  40و  36در شورای نگهبان برخی اعضا در 

ن اساسی تدبیر سال است که از میانگین جوامع دیگر کمتر است. در هر صورت قانو 70نگهبان زیر 
اش شش سال است و بینی کرده است که هر عضوی دورهخوبی را برای دوره انتخابات اعضا پیش

شوند؛ این فرصتی است که افراد جوان یا افرادی که قبالً در هر سه سال نیمی از آنها عوض می
باشند و از تجربه شورای نگهبان نبودند، بتوانند به عنوان عضو جدید در شورای نگهبان حضور داشته 

 .بقیه استفاده کنند

............................................................................................................................................. 

مستقل از با وجود انتصابی بودن اعضای شورای نگهبان، آیا تصمیمات و نظرات شورای نگهبان  .20
  رهبری است؟

 

طبق قانون و نشر تفسیری، شورای نگهبان در مقام اعالم نظر در خصوص مصوبات و انتخابات باید 
فقط چنانچه در برخی موارد، حکم  .شودگونه عمل مینظر خودشان را اعالم کنند و اکنون نیز همین

فقیه یت شود، طبیعتًا نظر ولیفقیه رعافقیه وجود داشته باشد و شرعًا باید نظر ولیحکومتی ولی
 .شوداعمال خواهد شد، ولی در سایر موارد نظر خود اعضا اعالم می

............................................................................................................................................. 
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گنجد و هیچ کدام از اعضا، حزبی و شورای نگهبان اصاًل در قالب این تعاریف حزبی و جناحی نمی
های کنند. شورای نگهبان یک باشگاه سیاسی نیست که الزم باشد افراد از جناحجناحی عمل نمی

نگهبان در چارچوب قانون و بر مدار  مختلف عضو آن باشند. مهم این است که عملکرد شورای
بندی مقررات و ضوابط باشد. خود اعضای شورای نگهبان در احزاب سیاسی عضو نیستند و در تقسیم

های علمی و حوزوی اند. البته برخی اعضا از اوایل انقالب در تشکلـ اصالح طلب قرار نگرفتهاصولگرا
ها حیثیت سیاسی پیدا اند و اکنون آن تشکل)مثل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم( عضو بوده

های علمی و حوزوی اند. اما نگاه اعضا به آن تشکیالت نیز سیاسی نیست و از جهت فعالیتکرده
 .همچنان عضو هستند

............................................................................................................................................. 
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طور که ربط است؛ همانانتساب ناکارآمدی افراد به نظارت مؤثر شورای نگهبان یک انتساب بی
انتخابات اخیر کارآمدی مدیران و مسئوالن نیز ارتباطی با نظارت مؤثر شورای نگهبان ندارد. در 

کرسی نمایندگان مجلس  290مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان بیش از شش هزار نفر را برای 
احراز صالحیت کرد. آیا همه افراد تأیید صالحیت شده، ناکارآمد بودند؟ آیا افراد منتخب، 

افراد کارآمدتر بوده هزار نفر بودند؟ طبیعتًا در میان آنها حتمًا  ترین افراد در میان آن شششایسته
اند؛ بنابراین ناکارآمدی برخی مدیران اصوالً ارتباطی است، ولی به هر دلیلی مردم به آنها رأی نداده

شوند، جمهوری هم همین طور است. افراد زیادی تأیید میبا شورای نگهبان ندارد. انتخابات ریاست
 آورد.ولی فقط یک نفر رأی می

اند؟ ترین فرد بوده است و دیگران از او ناکارآمدتر بودهفراد دیگر شایستهآیا فرد منتخب در میان ا 
گزینی رو ارتباطی میان کارآمدی و کسب اکثریت آرا وجود ندارد و باید فرایندی برای شایستهاز این

کند و معیاری برای های حداقلی را بررسی میایجاد کرد. در حقیقت شورای نگهبان صرفًا صالحیت
ها هستیم، رأی مردم ایستگی کاندیداها ندارد. ما نیازمند سازوکاری برای احراز شایستگیسنجش ش

تواند ها در شورای نگهبان نیز به تنهایی نمیتواند این را تعیین کند. بررسی صالحیتبه تنهایی نمی
ای آنان هها و سنجش شرایط کیفی نامزدها و توانمندیکافی باشد. لذا باید برای احراز شایستگی

 .ابزاری داشته باشیم که مقدمه آن اصالح قانون انتخابات است

............................................................................................................................................. 

اهلل جنتی شورای نگهبان تابع نظرات آیتتصمیمات و نظرات  چراشورای نگهبان یک نفره است و .23
 است؟

 

مشروح  .بحثی که شورای نگهبان تابع نظرات حضرت آیت اهلل جنتی است، بحث بی مبنایی است
مذاکرات جلسات شورای نگهبان که چاپ شده است را اگر مالحظه کنید، متوجه این امر می شوید. 

می با ذکر نام اعضا منتشر و چاپ می همه مذاکرات اعضا پیرامون مصوبات مجلس شورای اسال
شود و مشخص شده است که چه استداللی هایی در مباحث مطرح می شود و نتیجه رای گیری 

عضوی شورای نگهبان است و نظر ایشان  12به چه شکل است. حضرت آیت اهلل جنتی نیز یکی از 
ل برتر حاکم است و اعضا باید با نظر سایر اعضا برابر است وبرتری ندارد. در شورای نگهبان استدال

 .بتوانند دیگران را نسبت به استدالل خود قانع کنند

............................................................................................................................................ 

 

 



 

 

 ی کند؟یین منتیجه انتخابات را چه کسی تع .24

 در جمهوری اسالمی ایران امور کشور باید به اتکاء. با رأی مردم انتخاب خواهد شدجمهور رئیس
جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس

پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه
 .گرددمی

............................................................................................................................................ 
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های متقلبانه نتیجه نهایی است. فعالیت انتخاباتتقلب انتخاباتی دخالت غیرقانونی در فرایند یک 
دهند تا یک نتیجه انتخاباتی دلخواه حاصل شود. این کار ممکن شمار آراء را تحت تأثیر قرار می

ها صورت دلخواه یا با کاهش آرای نامزد رقیب یا با هر دوی آن نامزداست با افزایش میزان آرای 
شور با کشور دیگر متفاوت است و ممکن است عملی تقلب انتخاباتی در هر ک قانونیپذیرد. تعریف 

شود در کشور دیگر اینچنین نباشد. بسیاری از انواع تقلب که در یک کشور تقلب محسوب می
اند و برخی دیگر در تعارض با قوانین کلی هستند؛ مانند احصاء شده قانون انتخاباتانتخاباتی در 

 .تهمتیا  مزاحمتسوء قصد، 

ای ممکن است رخ دهد، اما بیشتر در طول تبلیغات انتخاباتی و قلب انتخاباتی در هر مرحلهت
رأی دادن( افراد و تغییر طور کلی افتد. جلوگیری از رأی دادن آزادانه )یا بهشمارش آراء اتفاق می

همچنین از دیگر روشهای تقلب در انتخابات جابجایی  .نتایج دو شکل اصلی تقلب انتخاباتی است
های متفاوت و به نفع های مشابه از پیش آماده شده با رایها ی پلمب شده با صندوقصندوق

م کردن یک رای یا های یک کاندیدا یا مخدوش اعالباشد.عدم خواندن راییک نامزد خاص می
های تقلب در باشد از دیگر روشابطال یک صندوق که اکثریت آرای آن به نفع یک نامزد خاص می

 .باشدانتخابات می

ترین طریق کنترل و نظارت بر اجرای قوانین و تواند مطمئنجا که نظارت شورای نگهبان میاز آن
قانون اساسی، نظارت بر  99ساسی در اصل رسیدن به نتایج واقعی انتخابات باشد، قانون گذار ا

انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و مراجعه به آرای عمومی 
داده است. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و امور  قرار وی عهده بر را پرسی¬و همه

 .صیانت از آرای مردمی می باشدمربوط به انتخابات جاری بوده و هدف نهایی آن حفظ و 

............................................................................................................................................. 
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که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی  رییس جمهور سوگند یاد می کند
باشد. الزمه اصلی پاسداری نوعی نظارت است که ابتدائًا باید نظارتی باشد تا براساس آن پاسداری 
مصداق پیدا کند. رییس جمهور در صورت مشاهده خالف، آن را به مقامات مربوطه معرفی می کند 

ی در این موارد می تواند عالوه بر دستورهای الزم و ارائه طریق تصمیم یا آن را ابطال می نماید. و
وی حتی گاهی در خارج از حوزه وظایف خود ارائه پیشنهاد نموده یا تصمیمات جدی  .می گیرد

دلیل به انحراف کشیده شدن برخی افراد از  .تری مثاًل اخطار به اجرای قانون اساسی اتخاذ می کند
اصول انقالب اسالمی است. هرچه این دو اصل در فرد در این مقام تقوا و پای بند بودن آن ها به 

 قوی تر باشد به انحرافات و زیرپاگذاشتن قانون و اصل انقالب اسالمی دست پیدا نمی کند.

............................................................................................................................................. 

 له دوم کشانده می شود؟چرا برخی انتخابات به مرح. 27

ای یک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید، انتخابات دومرحلهاول برای هیچچنانچه در مرحله
اند، در انتخابات اول داشتهنامزدی که بیشترین آرا را در مرحله خواهد شد؛ بدین معنی که دو

 .کننددوم شرکت میمرحله

............................................................................................................................................ 

 است؟ صبرگزاری آن مشخ ازآیا نتیجه انتخابات پیش  .28

در جمهوری اسالمی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب 
پس از برگزاری  جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراها و نظایر اینها،رئیس

 انتخابات و شمارش آرا عموم مردم نتیجه انتخابات و تعداد آرا مشخص نمی شود.

............................................................................................................................................. 

 ی شود؟ آیا تمدید آن به دستور رئیس جمهور پیشین است؟مچرا مهلت اخذ رای تمدید  .29

ساعت است و درصورت  ۱۰شود و مدت آن اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می
عهدۀ تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور به.باشدتمدید میضرورت قابل

 .گیرد اخذ رأی باید در روز جمعه انجام .وزیرکشور است

......................................................................................................................................................... 

 س جمهور شوند؟. چرا روحانیون نباید رئی30



 

 

شده  انیاز قول امام )ره( ب ۱۰/  ۹ /۵۸ خیتار هانیجمهور شوند. در روزنامه ک سیرئ دینبا ونیروحان
 هییقوه قضا سیرئ ،یجمهور روحان سیحاال رئ یجمهور شوند؛ ول سیرئ دینبا ونیاست روحان

خالف گفته امام )ره(  نیا ایاست، آ تیدر دست روحان یتیریمد یاز پست ها یاریو بس یروحان
 ست؟ین

 میاگر توجه به اقتضائات زمان نداشته باش ونیروحان ییاجرا تیدر نحوه مواجهه امام با مسئول
 یانقالب م یروزیقبل از پ شانیا رایداشته اند؛ ز یدوگانه ا کردیتصور شود امام )ره( رو دیشا

 فرمودند:

« نقش داشته باشد و کنترل کند. یجمهور استیجمهور نشود لکن در ر سی... خودش رئیروحان»
به دست  دیحکومت با ندیگو یکه م نیا»کند:  یم حیخود تصر« کشف االسرار»در کتاب  یامام حت

نظارت  دیبا هیو سپور باشد بلکه فق یو سرلشگر و سپاه ریشاه و وز دیبا هیباشد نه آن که فق هیفق
 «داشته باشد. یممالک اسالم هیو در قوه مجر هیقوه تقنين رد

گرفتن آنها است! اما چرا  تیو مسئول ونیکار آمدن روحان یافتد، رو یآنچه در عمل اتفاق م اما
که کار  داندیم نیرا باالتر از ا یروحان کیو مخالفت نکردند؟ در واقع امام )ره( شأن  رفتندیامام پذ

 نیهم هم انقالب یروزیپ یو ناظر باشند در ابتدا یهاد دیبا تیامام روحان شهیکند. در اند ییاجرا
زمان و  یمثل مهندس بازرگان قدرت را به دست گرفتند اما اقتضا یشد و افراد ادهیپ استیس

 یروهایباور رساند تا پرورش ن نیامام را به ا یروحان ریغ نیمسئول یعملکرد دولت موقت و برخ
 یرا به سو جامعهو  رندیرا در دست بگ یدیکل یپست ها یو عالمان اسالم تیکار آمد و کارا، روحان

 کنند. تیهدا شیاهداف و آرمانها

............................................................................................................................................ 

 .ست و با آگهی های خود افکار مردم را تغییر میدهدصدا وسیما حامی یک کاندید انتخابات ا .31

کشور یا های آموزش انتخاباتی را که وزارتاسالمی ایران مکلف است برنامهصداوسیمای جمهوری 
ها دهند و همچنین کلیۀ اعالمیهمرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص میهیئت

به انتخابات را از شبکۀ سراسری یا محلی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران های مربوطو اطالعیه
 .پخش نماید

ها از طرف جمهوری که صالحیت آنان توسط شورای نگهبان، تأیید و اسامی آنای ریاستهنامزد
طور مساوی از صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران گردد، هریک حق دارند بهکشور اعالم میوزارت

های های خود استفاده نمایند. ترتیب و تنظیم برنامۀ تبلیغات نامزدبرای معرفی و ارائۀ برنامه
 .باشدعهدۀ کمیسیون بررسی تبلیغات میاباتی از طریق صداوسیما بهانتخ

............................................................................................................................................. 



 

 

 ود.شمرده و محاسبه نمی ش. برخی مدعی هستند که برخی آرا 32

های رأی، باطل ولی جزء آرای مأخوذه، نظارت یا نمایندۀ وی برگدر موارد ذیل با تأیید هیئت
 :جلسه خواهد شدجلسه، قید و آرای مذکور ضمیمۀ صورتمحسوب و مراتب در صورت

 
  .خواندنآرای غیرقابل -۱

 
  .دست آمده باشدآرایی که از طریق خریدوفروش به -۲
 
  .ندوق ریخته شده باشدآرایی که سفید به ص.3
 

های رأی، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نظارت یا نمایندۀ وی برگدر موارد ذیل با تأیید هیئت
 :جلسه خواهد شدجلسه، قید و آرای مذکور ضمیمۀ صورتنشده و مراتب در صورت

 
  .ومهر انتخاباتی باشدصندوق، فاقد الک -۱

 
  .آرا، زائد بر تعداد تعرفه باشد -۲
 
  .دادن نرسیده باشندکه به سن قانونی رأیآرای کسانی -۳
 
  .شده یا غیرایرانی داده شده باشدآرایی که با شناسنامۀ افراد فوت -۴
 
  .دست آمده باشدجلسات، شمارش( بهها، آرا، صورتآرایی که با تقلب و تزویر )در تعرفه -۵
 
  .آرایی که با شناسنامۀ غیر یا جعلی اخذ شده باشد -۶
 
  .آرای تکراری -۷
 
  .که حضور ندارند، اخذ شده باشدآرایی که با شناسنامۀ کسانی -۸
 
  .دست آمده باشدآرایی که از طریق تهدید به -۹
 
 .آرایی که روی ورقۀ غیر از برگ رأی نوشته شده باشد .10

............................................................................................................................................. 



 

 

 و در شمارش آرا تقلب صورت می گیرد؟ چه کسی استمجری برگزاری انتخابات  .33

اجرایی مرکزی انتخابات جمهوری است و زیر نظر هیئتکشور مجری برگزاری انتخابات ریاستوزارت
  :نمایدبا ترکیب اعضای ذیل اقدام می

 
  عنوان رئیس هیئت(وزیرکشور )به -۱

 
 رئیسۀ مجلس شورای اسالمی با انتخاب مجلس )بدون حق رأی(یکی از اعضای هیئت -۲
 
  دادستان کل کشور -۳
 
  وزیراطالعات -۴
 
عنوان معتمدان مردمی های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بهتعداد هفت نفر از شخصیت -۵

  .این ماده« ۲»و « ۱»های به ترتیب مقرر در تبصره
 

جمهوری، سی نفر از وزیرکشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دورۀ چهارسالۀ ریاست -۱تبصره 
های مندرج در های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صالحیتشخصیت

انتخابات معرفی  مرکزی نظارت برعنوان معتمد به هیئت( این قانون باشند، به۳۹ماده )« ۳»تبصره 
مرکزی نظارت، حداکثر ظرف یک این ماده، پس از تأیید هیئت« ۲»نماید و با رعایت تبصره می

دهد که ضمن آن هفت نفر ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل میهفته، جلسه
عضو  عنوان عضو اصلی و چهار نفربا رأی مخفی و اکثریت نسبی به« ۵»معتمدان موضوع بند 

  .ترتیب آرا انتخاب شوندالبدل بهعلی
 

مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید چنانچه هیئت -۲تبصره 
مرکزی ننمود، وزیرکشور موظف است به تعداد دو برابر موردنیاز، افراد واجدشرایط دیگری را به هیئت

وچهار ساعت نظر خود را کتبًا اعالم رت حداکثر ظرف بیستمرکزی نظانظارت پیشنهاد نماید. هیئت
 .االتباع استمرکزی نظارت برای وزیرکشور الزمنماید. در هر صورت نظر هیئتمی
 

جمهوری اجرایی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاستیک از اعضای هیئتهیچ -۳تبصره 
 .باشند

............................................................................................................................................. 

 لتی حق تبلیغ و حمایت از کاندید موردنظر را دارند؟سازمان ها و ارگان های دو  .34



 

 

های یه نامزدها له یا علانجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعالم رسمی اسامی نامزد
جمهوری از میز خطابۀ نمازجمعه و یا هر وسیلۀ دیگری که جنبۀ رسمی و دولتی دارد و ریاست

ها و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه
بودجۀ عمومی  ها و مؤسساتی که ازهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادادارات و شرکت

کنند و همچنین دراختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و )به هر مقدار( استفاده می
  .شودمرتکب، مجرم شناخته می

 
هایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول مؤسسات و نهاد

ها، با ذکر سمت ها و اعضای آنهای دولتی و نهادارگانها و ادارات و سازمان.باشندمادۀ فوق می
 .های انتخاباتی اعالمیه، اطالعیه، پالکارد بدهندیک از نامزدخود حق ندارند له یا علیه هیچ

............................................................................................................................................. 

 چه تاثیری بر انتخابات دارد؟نارضایتی و عدم مدیریت در دولت سابق .35

نارضایتی مقطعی نسبت به یک دولت نباید باعث عدم حضور مردم در انتخابات شود بلکه باید با 
جمهوری  انتخابات ریاست .حضور پرشور، اعتراض خود را بیان کرده و انتخاب درستی را رقم بزنند

 .برآیند سیاست ها و مدیریت های مقاطع مختلف کشور است

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

 م را به تزریق واکسن وادار می کنند؟. آیا برخی باهدف انتخابات، عموم مرد36

تقریبا در همه کشور ها عالوه در کشور ایران شروع شده  چندماهی است واکسیناسیون عمومی
و اقشار مختلف جامعه براساس الویت واکسینه می شوند، همچنین واردکردن واکسن کرونا است، 

و تولید آن بدست پزشکان ایرانی از دیگر اقداماتی است که در این برهه انجام شده است و ارتباطی 
 با انتخابات ندارد.

............................................................................................................................................. 

بعضی افراد به دلیل اینکه تبعیض در جامعه وجود دارد، تصمیم دارند در انتخابات شرکت نکنند،  .37
 ؟چگونه می توان این افراد را توجیه کرد

در مواجهه با این قبیل افراد ابتدا باید سعی کرد تا وظیفه ملی و شرعی بودن شرکت در انتخابات 
برای آنها تبیین شود. ثانیًا مزایا و کارکردهای حضور حداکثری در انتخابات و ثالثًا تبعات و 

موجود های ها و نارساییواقعیت آن است که هرگز ضعف .مشارکت در انتخاباتهای عدمخسارت



 

 

سبب غفلت از پرداختن به مصالح و منافع کالن و عامه شود. براین اساس، درست است  تواندنمی
هایی وجود دارد، اما این نارسایی نباید موجب غفلت از حضور در انتخابات که در جامعه تبعیض

هایی وار بود که گامی مبارزه با تبعیض از کاندیداها، امیدتوان در انتخابات با مطالبهشود. اتفاقاً می
ی خود به گوش حضور در انتخابات و نرساندن مطالبهبرای رفع این نقیصه برداشته شود، اما با عدم

توان امیدوار بود که برای تحقق مطالبات ما قدمی برداشته شود. عالوه بر این، باتوجه مسئوالن نمی
لی نظام داشته باشد، باید مزایا و الملتواند در افزایش پرستیژ بینبه نقشی که انتخابات می

شرکت در انتخابات برای این قبیل افراد تبیین شود. ازجمله اینکه عدم شرکت در های عدمخسارت
 .های ضد ایرانی شودی تحریمتر شدن حلقهانتخابات ممکن است باعث تنگ

............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 


