
 

 بسمه تعالی
 احکام شرعی انتخابات

 

 شرکت در انتخابات از نظر مراجع 

 آيةاهلل العظمي امام خميني )ره (:

همه ما؛ زن و مرد؛ هر مکلف؛ همان طور که باید نماز بخواند؛ همان طور باید 

سرنوشت خودش را تعیین کند. چه بسا که در برخی مقاطع حضور نیافتن در 

گناهی باشد که در رأس گناهان کبیره است، پس  انتخابات یا مسامحه در آن،

عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد و اال کار از دست همه خارج خواهد شد. 

این وظیفه اي است شرعی و ملی و انسانی، که همه باید به آن عمل کنیم و 

 .1همه ما باید در انتخابات شرکت کنیم

 آيةاهلل العظمي امام خأمنه اي )مدظله (:

شرکت در انتخابات جمهوري اسالمی ایران واجب عینی است... و اگر رأي 

سفید دادن موجب تضعیف نظام اسالمی باشد، حرام است. حضور در عرصه 

 .2هاي ملّی، مذهبی و اسالمی بر همگان یک فریضه و واجب الهی است

 آيةاهلل العظمي سبحاني )مدظله (:

کت و بدون توجه به هیاهوها، دقت کنند امیدوارم مردم ایران... در انتخابات شر

و افراد واجد شرایط و کسانی را که به هیچ شکل از اسالم و قانون تجاوز 

 3کنند، برگزینند.نمی

 مي نوري همداني )مدظله (:ظآيةاهلل الع

مشارکت در انتخابات همانند نماز و روزه واجب است چون مربوط به عظمت 

ضاع روز در تمام عرصه هاي اجتماع اسالمی نظام اسالمی است. با توجه به او

 .4حضور یافتن عالمت رشد سیاسی است که امروز الزم است

 آيةاهلل العظمي جوادي آملي )مدظله (:

همه مردم باید در انتخابات شرکت کنند و افرادي را به مجلس خبرگان رهبري 

پرچم و مجلس شوراي اسالمی بفرستند که از هرلحاظ پاک باشند و بتوانند 

 5این انقالب را به دست صاحب اصلی اش برسانند.
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 . همان 2

 . همان 3

 . همان 4

 . همان 5

 آيةاهلل العظمى مكارم شيرازي )مدظله(:

شرکت در انتخابات شرعا و اخالقا الزم است... شرکت مردم در انتخابات 

میزان عالقه مندي آنها را به نظام و کشور نشان خواهد داد. ترک شرکت در 

 .6انتخابات، بدون عذر شرعی جایز نیست

 يةاهلل العظمي علوي گرگاني )مدظله (:آ

همانطور که رأي دادن، وظیفه ملی و دینی است، انتخاب افراد مومن و متقی و 

 7اي بس بزرگتر است.دلسوز براي اسالم و کشور وظیفه

 آيةاهلل العظمي سيستاني )مدظله (:

شرکت در انتخابات واجب شرعی و عدم شرکت در آن امري نابخشودنی 

کسی نتواند نماز بخواند یا روزه بگیرد میتواند قضاي آن را ادا کند است. اگر 

 8اما شرکت نکردن در انتخابات امري است که قضاي آن ادا نمی شود.

 آيةاهلل العظمي صافي )مدظله (:

باید براي حفظ دین و انقالب در انتخابات شرکت و بدین وسیله هر چه بیشتر 

هایی که همه صحنه  دمت کرد.به ساحت دین و حجت بن الحسن)عج( خ

خواهند دین را نگه دارند و در برابر مردم حضور دارند، براي آن است که می

دشمنان اسالم صف آرایی کنند و اجتماعاتی با این شکوه و عظمت، با 

 .9شوداي جز حفظ دین فراهم نمیانگیزه

 : "شبيري زنجاني"آيت اهلل العظمي 

 بود شده سوال له معظم از انتخابات در شرکت حکم از که )درجواب استفتائی

 :(فرمودند

 یا باشد شرکت بر متوقف حق مذهب حیات که جایی در. است مختلف موارد 

 الزم کردن شرکت گردد مجتمع در تر عظیم مفاسد موجب شرکت عدم

 10.است

 :"وحيد خراساني"آيت اهلل العظمي 
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 . همان 8

 . همان 9

 . همان 10

است )و هرکاري که  به طورکلی، تضعیف نظام جمهوري اسالمی ایران حرام

انجام آن باعث تضعیف نظام شود، الزم است ترک شود و هر کاري که ترک 

 11آن باعث تضعیف نظام شود، الزم است انجام داده شود.(

زاده  اهللآيةاهلل العظمي فاضل لنكراني )ره ( به نقل از فرزند بزرگوارش آية

 حاج آقا جواد:

م بزرگ در راه خدمت به اسال شرکت در انتخابات یک واجب شرعی، و گامی

 و یک عبادت بزرگ است.

 در شرکت از را خود همسر شوهري اگر که این بر مبنی سوالی به پاسخ در 

خابات و خروج از منزل براي این کار منع کند، آیا زن می تواند بدون اذن او انت

 عینی، واجب در از منزل خارج شده و در انتخابات شرکت کند؟ می فرمایند :

 12.ندارد دخالت وجه هیچ به شوهر اذن

ج آقا ه حاآيةاهلل العظمي بهجت )ره ( به نقل از فرزند بزرگوارش آيةاهلل زاد

 علي:

کسانی که در انتخاب متحیرند، ببینند  -شرکت نکردن در انتخابات حرام است 

 13کدامیک، با والیت علی)علیه السالم( موافق با موافق تر است.

 معظم رهبري در مورد انتخابات استفتائاتي از مقام 

 

آیا شرکت در انتخابات جمهوري اسالمی ایران شرعاً واجب و عدم شرکت  .1

 حرام است؟

پاسخ: شرکت در انتخابات نظام جمهوري اسالمی براي افراد واجد شرایط، یک 

 .ی و الهی استي شرعی، اسالموظیفه

 

 آیا شرکت در انتخابات جمهوري اسالمی ایران واجب عینی است یا کفایی؟ .2

 .پاسخ: واجب عینی است

 

با توجه به نزدیکی زمان انتخابات آیا دعوت بسیج از کاندیداها براي تبیین  .3

 مواضع خود در مسجد اشکال دارد؟

 .ل شودپاسخ: باید بر طبق قوانین و مقررات نظام اسالمی عم
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بیند، آیا خود را در معرض شخصی توانایی انجام مسئولیت را در خود می .4

 نام در انتخابات بر او واجب است؟مسئولیت قرار دادن و ثبت

پاسخ: بر کسانی که حقیقتاً خود را داراي شرایط براي خدمتگزاري به نظام 

 .دانند، واجب کفایی استاسالمی می

 

توان هم به است یا رسیدن به نتیجه؟ چگونه میعمل به تکلیف مقدم  .5

 ي مطلوب بود؟دنبال نتیجهتکلیف عمل کرد و هم به

ي قانونی و شرعی بودن ندارد هر گرایی منافاتی با دنبال نتیجهپاسخ: تکلیف

 .چند در انجام تکلیف، تحقق نتیجه نیز مورد توجه است

 

بایست نواقص و ، میدر ایام انتخابات جهت شناخت کاندیداي مناسب .6

ها را در گذشته و حال تفحص کرد تا فرد الیق را پیدا عیوب و امتیازات آن

جایز نمود؛ آیا صحبت کردن پشت سر کاندیداها براي انتخاب فرد اصلح، 

 است؟ مالک چیست؟

 .پاسخ: در امور مربوط به انتخابات در حد مشاوره، اشکال ندارد

 

در قبال شناساندن فرد اصلح چیست؟ آیا از ي روحانیون و خواص وظیفه .7

 باشد؟ها میي آنلحاظ شرعی تکلیفی بر عهده

ویژه خواص و علما وظیفه دارند با حداکثر دقت افراد اصلح را پاسخ: همگان به

با حجت شرعی شناسایی کرده و به مردم معرفی کنند و مردم را در انتخاب 

دخالت بدون بصیرت و  درست یاري دهند. عدم دخالت خطرناک است؛

 .حجت هم خطرناک است

 

 له معیارهاي نامزد اصلح چه مواردي است؟به نظر معظم .8

 :پاسخ: با وجود شرایط قانونی، اهم معیارهاي اصلح به شرح زیر است

 تدین -

 نامیتعهد و خوش -

 وفاداري به انقالب و ایستادگی در راه آن -

 ل دشمن و افراد ناصالحعزم و اراده و نفوذناپذیري در مقاب -

 داراي برنامه و کفایت الزم -

 مرعوب نشدن در مقابل دشمنان -

 گريزیستی و دوري خود و بستگان از اشرافیساده -

 مردمی و آشنا به درد مردم، خدمتگزاري -

 (اعتقاد واقعی به راه امام راحل )ره -

پذیري، ه و توصیهگري، رشوتقید به مسائل اخالقی، نظیر: پرهیز از معامله -

 توجه به منافع طبقات برخوردار جامعه

 ي انقالب و نظامآفرین، صحیح، عاقالنه و حکیمانهتثبیت مواضع عزت -

 ناک در تبلیغات و غیر آنالمال یا اموال شبههپرهیز از اسراف یا هزینه از بیت -

 ها نیستپرهیز از طرح اموري که در اختیار آن -

 هاهاي نظام و مردم و پرداختن به آنو فوریت هاشناخت اولویت -

 

اگر اصلح را نشناسیم وظیفه چیست؟ از طرفی اگر تحقیق کنیم و به شخص  .9

 توانیم در انتخابات شرکت نکنیم؟اصلح نرسیم می

توانید از کسانی که به لحاظ دین تعهد و پاسخ: در تشخیص فرد اصلح می

در هر صورت شرکت در انتخابات بصیرت مورد اعتمادند، کمک بگیرید و 

 .ي شرعی استنظام جمهوري اسالمی براي افراد واجد شرایط، یک وظیفه

 

نام چیست؟ در صورت عدم شناخت و تحقیق، حکم رأي دادن سفید و بی .10

 یا تحقیق کافی و عدم وصول به نتیجه و تحیّر در انتخاب اصلح چطور؟

جب تضعیف نظام اسالمی باشد، پاسخ: در هر صورت اگر رأي سفید دادن مو

 .حرام است

 

هاي اخیر که رأي دادن به یک لیست خاص که از طرف احزاب و در دوره .11

شود و توسط افراد مشهور و غیر متخصص تشویق و هاي سیاسی داده میگروه

ها بدون تحقیق در مورد افراد آن جایز شود، آیا رأي دادن به این لیستتبلیغ می

این لیست یا برخی از افراد آن در انتخابات رأي آورند و است؟ و اگر 

صالحیت منصب را نداشته باشند، ما در پیشگاه خداي متعال مسئول خواهیم 

 بود؟

ها افرادي متعهد، کنندگان آنپاسخ: به فهرست و افرادي رأي دهید که معرفی

الف مؤمن، بصیر و انقالبی و قابل اعتماد باشند مگر آنکه حجت شرعی برخ

 .داشته باشید

 

 خرید و فروش آراء در انتخابات چه حکمی دارد؟ .12

 .پاسخ: جایز نیست

 

 المال جهت تبلیغات انتخابات اشکال دارد؟آیا استفاده از بیت .13

المال بدون مجوز شرعی و قانونی جایز نیست و پاسخ: استفاده از اموال بیت

 .موجب ضمان است

 

لتزام به آن براي نامزدهایی که در انتخابات حائز آیا پذیرش رأي مردم و ا .14

اکثریت آرا نشدند الزم است؟ آیا بر سایر نامزدها جایز است که دست به انتقاد 

 ي قانونی یا غیر قانونی بزنند؟و اعتراض در حیطه

پاسخ: رعایت قانون و تمکین در برابر آن بر همگان الزم است. اصل اعتراض 

 .راعات مقررات و ضوابط ایرادي ندارداز راهِ قانونی و با م

 

طور که باید به در صورتی که به شخصی رأي داده شود و بعداً ایشان آن .15

دهنده در احکام اسالمی عمل نکند و موجب نارضایتی گردد، آیا فرد رأي

 محضر خداوند متعال مسئول خواهد بود یا خیر؟

 .سئول نخواهد بودپاسخ: اگر بر طبق موازین شرعی عمل کرده است، م

 

حکم شرکت یا عدم شرکت در انتخابات سایر کشورها چیست؟ آیا در این  .16

حکم فرقی بین کشور اسالمی و غیر اسالمی و انتخابات رسمی کشوري و 

انتخابات غیر رسمی کوچک وجود دارد یا خیر؟ اگر فرق دارد، حکم هر کدام 

 چیست؟

 فساد  موجب جلوگیري از فساد و یا طور کلی شرکت در انتخاباتی کهپاسخ: به

 واجب شود، مسلمین و اسالم تضعیف موجب نکردن شرکت یا و شده بیشتر

 .است

 

آیا تخریب نامزدها جهت رأي آوردن فردي که به نظر هواداران اصلح  .17

 است، جایز است؟

پاسخ: بیان ضوابط و شرایط و نقد براي روشن شدن اذهان مانعی ندارد ولی 

 .14باید از هتک حرمت و تهمت و توهین اجتناب کرد

  سواالتي  در مورد  انتخابات و نظر آية اهلل مكارم شيرازي 

 دبه کسی براي رأي دادن اعتماد کن نتواند فردي اگر – 1

نه ینگوظر دینی اشکال دارد و اگر اسؤال:آیا شرکت نکردن در انتخابات از ن

 است سفید انداختن رأي چطور؟

                                                           
 ایو نشر آثار حضرت آیة هللا العظمی خامنهاز سایت دفتر حفظ  14



 

جواب:شرکت نکردن در انتخابات جایز نیست و اگر به شخص خاصی اعتماد 

 نکردید می توانید رأي سفید بدهید.

 انتخابات در شرکت وجوب فقهی مبناي – 2

 سؤال:مبانی فقهی اینکه گفته اید راي دادن وظیفه شرعی است، چیست؟

واب:در جواب باید گفت آیا حفظ جان، مال، ناموس، دین و کشور واجب ج

است؟ این از مسلمات است و باید اینها را حفظ کنیم و مقدمه واجب نیز 

 واجب است.

 انتخاباتی و سیاسی مسایل در خمس کردن هزینه – 3

سؤال:آیا این اجازه را داریم که خمس مال خود را در جهت منافع جریانات 

 خرج کنیم و در اختیار آنان بگذاریم ؟سیاسی 

جواب:هزینه کردن خمس در مسایل سیاسی امثال تبلیغات انتخاباتی جایز 

نیست و این پول باید در اختیار مجتهد قرار گیرد تا صرفا صرف مسایل دینی، 

فرهنگی، حوزه هاي علمیه و مساجد شود. و ساختن مسجد با صرف پول 

م که بانی ساخت مسجد وجود ندارد، جایز خمس نیز تنها در مناطق محرو

 است .

 با وجود اصلح براي دفع افسد دیگري به دادن رأي – 4

سؤال:اگر فرد اصلح در انتخابات احتمال رأي آوردنش کم باشد آیا می توان 

براي دفع فرد بدتر، به فرد بد راي داد؟ آیا حجت شرعی خواهیم داشت در نزد 

د، فردیست که اصلح نیست و شانس رقابت با فرد خدا؟ )البته منظور از فرد ب

 بدتر را دارد(

جواب:در صورتی که بدتر بسیار خطرناک باشد و بد این خطرات را ندارد و 

 رأي نیاوردن اصلح تقریبا مورد اطمینان باشد آنچه نوشته اید مانعی ندارد.

 انتخاباتی تبلیغات هزینه تامین جهت شرعیه وجوهات از استفاده – 5

ؤال:در برخی از سایت هاي اینترنتی نقل شده است که بعضی از آقایان جهت س

تامین هزینه تبلیغات انتخاباتی از وجوهات شرعیه استفاده می کنند لذا از آن 

مقام محترم استدعا دارد که نظر مبارک خویش را در این ارتباط اعالم فرمایید 

ه هاي انتخاباتی جایز است که آیا استفاده از وجوهات شرعیه جهت تامین هزین

 یا خیر؟

 جواب:این کار مطلقا جایز نیست.

 مردم منتخب از له معظم حمایت – 6

سؤال:آیا دیدار شما با برخی از کاندیداها و نامزدهاي انتخاباتی ) اعم از 

 شوراها یا مجلس و غیر آن ( نشان دهنده حمایت شما از آنهاست؟

نتخب مردم حمایت می کنیم ولی در مورد جواب:ما بارها اعالم کرده ایم از م

 هیچ فرد خاصی نظر نداریم.

 کاندیدا یک فکري و اخالقی و مالی فساد و اشتباهات از برداري پرده – 7

سؤال:آیا می توان در ایام انتخابات پرده از مبانی غلط فکري، اشتباهات و فساد 

 به او رأي ندهند؟سیاسی، مالی و یا حتی اخالقی یک کاندیدا برداشت تا مردم 

جواب:در صورتی که در مقام مشورت براي رأي دادن به آنها باشد اشکالی 

ندارد ولی باید صفات آنها را بیان کرد نه توهین و مذمت و تحقیر و یا خداي 

 نکرده تهمت به آن زده شود.

 دهند می انجام ها آن منتخبین که گناهانی و خطاها قبال در افراد مسئولیت – 8

:آیا این مبناي فقهی صحیح است که شرعاً خطاها و گناه هایی که رئیس سؤال

جمهور منتخب اینجانب در آینده مرتکب خواهد شد و فسادهاي مترتب بر آن 

به عهده ي من خواهد بود؟ آیا این مساله می تواند بهانه عدم شرکت در 

 انتخابات باشد؟

شود، مسئولیتی درباره جواب:اگر به قدر کافی درباره ي شخص منتخب تحقیق 

 ي اعمال آینده او نخواهید داشت.

 آن بدون چه و توهین و اکاذیب نشر با چه دیگران تخریب – 9

سؤال:می خواستم بدانم حرکت تخریب گرایانه براي تبلیغ انتخابات نمایندگی 

 مجلس بدون هیچ گونه توهین، افترا، نشر اکاذیب و ... جایز است یا خیر؟

گري نه در انتخابات و نه در غیر آن نه با نشر اکاذیب و جواب:تخریب دی

 اهانت و نه بدون آن جایز نیست.

 آراء خریدن براي مختلف امتیازات و مالی امور از استفاده – 10

سؤال:شنیده می شود برخی از کاندیداهاي انتخاباتی مجلس شوراي اسالمی 

 خرید آراء می نمایند:جهت پیروزي در میدان انتخابات به طرق زیر اقدام به 

توزیع گوشی تلفن همراه و سیم کارت، پرداخت وجه نقد، توزیع غذاي گرم، 

 وعده امتیازات دولتی و غیر آن.

شایان ذکر است که این وضعیت به گونه اي است که به سمت انتخابات 

سرمایه داري پیش می رود، و در صورتی که این امر واقعیت داشته باشد، با 

 خواهیم شد. مشکل مواجه

لذا از محضر مبارک حضرتعالی استدعا می شود به لحاظ روشن شدن عموم، 

 فتواي مورد نظر را به صورت شفاف و روشن مرقوم فرمایند.

جواب:انتخابات اسالمی با انتخابات غربی مادي بسیار متفاوت است، استفاده از 

اسالمی مطلقاً امور مالی و امتیازات مختلف براي خریدن آراء در انتخابات 

جایز نیست و باید جداً از آن پرهیز کرد و کسانی که از این گونه طرق کسب 

آراء کنند، مشروعیت آنها زیر سؤال است، و رأي دهندگانی که با این امور به 

افرادي رأي می دهند که صالحیت ندارند نیز از نظر شرعی مرتکب خالف 

 یل برعدم صالحیت است.شرع شده اند. اصوالً توسل به این امور دل

برادران و خواهران عزیز مراقب باشند سرنوشت نظام و کشورشان را با هیچ 

چیز مبادله نکنند و حتی در تبلیغات انتخاباتی خود از روش هاي غربی استفاده 

 نکنند.

 سیاسی هاي پست در زنان مشارکت – 11

رت یعنی سؤال:لطفا نظرتان را راجع به مشارکت سیاسی زنان در کسب قد

گرفتن پست هاي وزارت و ریاست جمهوري در جمهوري اسالمی ایران از 

 نظر شرعی بیان کنید .

جواب:قانون اساسی ما که به امضاي گروهی از مجتهدین رسیده و امام راحل 

 نیز آن را امضا نموده منعی از آنها نکرده مگر در موارد بسیار محدود.

 ایندگیمن براي روحانیون شدن کاندیدا – 12

سؤال:نظر شما در مورد کاندیدا شدن روحانیونى که قدرت راه یافتن به مجالس 

قانونگذارى را دارند و توسط مردم انتخاب مى شوند چیست؟ در صورتى که 

اگر این روحانیون شرکت نکنند اشخاصى غیر متعهد به این مجالس راه پیدا 

 مى کنند و احکام غیراسالمى را تصویب مى کنند.

ب:ظاهر این است که شرکت آن روحانیون و افراد متعهد دیگر باشرایطى جوا

 که گفتید واجب است.

 انتخابات در خاص شخص به اعتماد عدم – 13

سؤال:اگر تا زمان انتخابات هیچ شخص خاصی را براي راي به او پیدا نکنیم 

 تکلیف چیست؟ آیا با راي سفید تکلیف از ما ساقط می گردد؟

 وال، راي سفید بدهید.جواب:در فرض س

 جمع در کاندیداتورها منفی نکات بیان – 14

سؤال:انتقاد از کاندیداتورها و بیان نکات منفى آنها در جمع یا بین دو نفر چه 

 حکمى دارد؟



 

جواب:در صورتى که در مقام مشورت براى رأى دادن به آنها باشد اشکال 

و مذمّت و تحقیر و یا خداى  ندارد، ولى باید صفات آنها را بیان کرد نه توهین

 نکرده تهمت به آنها زده شود.

 انتخابات تبلیغات در المال بیت از استفاده – 15

سؤال:حکم جنابعالى در مورد کسانى که در انتخابات در راستاى شناساندن 

 خود به مردم از امکانات بیت المال استفاده کرده اند، چیست؟

 که باید در آن مصرف گردد. جواب:بیت المال مصارف خاصّى دارد،

 کاندیداها مورد در تحقیق براي مناسب راه – 16

سؤال:انتخابات مجلس در پیش است. براي مثل منی که هیچ کس را نمی 

شناسد و راه و روش تحقیق هم بلد نیست چه راهی مناسب است تا انتخاب 

 صحیح کند؟

ک بگیرید و جواب:شما می توانید از اشخاص آگاه و متدین و دلسوز کم

 همچنین مطالعه سوابق ایشان می تواند به شما کمک کند.

 جمهوري ریاست کاندیداي تخریب – 17

سؤال:حکم شرعی تخریب کاندیداي ریاست جمهوري که مورد تایید شوراي 

 نگهبان قرار گرفته، چیست؟

 جواب:این کار جایز نیست.

 حق راي غیر مسلمانان – 18

سالمى قانون جدیدى وضع شده است که طبق سؤال:در بعضى از کشورهاى ا

آن، غیر مسلمانان در انتخابات مى توانند دو بار رأى دهند یعنى آنها هم مى 

توانند با مسلمانان رأى بدهند و هم با غیرمسلمانان. طبق فقه جعفرى آیا مى 

 شود به غیرمسلمانان چنین حقّى داد؟

شته باشند، مگر این که جواب:نباید غیرمسلمانان امتیازى بر مسلمین دا

 ضرورتهایى در کار باشد.

 شرعی عذر بدون انتخابات در نکردن شرکت – 19

 سؤال:آیا شرکت نکردن در انتخابت معصیت و گناه است؟

 جواب:آري، ترک آن بدون عذر شرعی جایز نیست.

و گناهانی که منتخبین آن ها انجام می  خطاها قبال در افراد مسئولیت – 20

 دهند

:آیا این مبناي فقهی صحیح است که شرعاً خطاها و گناه هایی که رئیس سؤال

جمهور منتخب اینجانب در آینده مرتکب خواهد شد و فسادهاي مترتب بر آن 

به عهده ي من خواهد بود؟ آیا این مساله می تواند بهانه عدم شرکت در 

 انتخابات باشد؟

 بارهشود، مسئولیتی در جواب:اگر به قدر کافی درباره ي شخص منتخب تحقیق

 ي اعمال آینده او نخواهید داشت.

 جمهور رئیس اعمال به نسبت دهندگان رأي مسئولیت – 21

و ابا  سؤال:آیا کسی که به هر رئیس جمهوري راي داده االن در تمام اعمالش

 شریک است؟ )یعنی در ثواب و گناه او شریک می باشد؟(

ورت با اهل اطالع به فرد مومن و جواب:اگر پس از تحقیق همه جانبه و مش

متعهد و اصلح راي بدهید مسئولیتی در قبال اعمال بد او ندارید، ولی امر به 

 معروف و نهی از منکر را فراموش نکنید.

 انتخابات در خاص شخص به اعتماد عدم – 22

 کنیمنسؤال:اگر تا زمان انتخابات هیچ شخص خاصی را براي راي به او پیدا 

 ؟ آیا با راي سفید تکلیف از ما ساقط می گردد؟تکلیف چیست

 15جواب:در فرض سوال، راي سفید بدهید.
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