اﮔﺮ ﺻﻨﺪوق رأی ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ» ،ﺑﻨﺎى ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﻣﺪﻧﻰ – ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻮد (۱۳۹۳/۰۳/۱۴)«.اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﻣﺪﻧﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ دو ﭘﺎﯾﻪی
اﺳﺎﺳﯽ دارد :ﯾﮑﯽ ﺳﭙﺮدن ﮐﺎر ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری و
اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ،و دﯾﮕــﺮی اﻧﻄﺒــﺎق ﮐﺎرﻫــﺎ ﺑــﺮ ﻣﺒﻨــﺎی ﺷﺮﯾﻌــﺖ
اﺳﻼﻣﯽ (۱۳۹۳/۰۳/۱۴).ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ »اﻣﺎم از اول اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ ﭼﻪ در اﺻﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﭼﻪ در ﭘﺬﯾﺮش آن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﭼﻪ در اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ،ﭼﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ(۱۳۸۹/۱۱/۱۵)«.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ“ ،ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رأی” در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻫﻤﯿﺖ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
ﻧﺰد ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻓﻘﯿﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺷﻮد را در ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪی زﯾﺮﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ:
 .۱اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﮕﻮی ﻣﺮدمﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ :ﺑﺮای ﺟﻨﮓ اﺳﻼم ﻧﺎب
درﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼمﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﮕﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﻧﺎب
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﻌﺎرض از اﺳﻼم را ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻣﻼ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺳﻪ ﻣﺪل از اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ :اﺳﻼم
ﺗﮑﻔﯿﺮی ،اﺳﻼم ﺳﮑﻮﻻر و اﺳﻼم ﻋﻘﻼﻧﯽ )ﮐﻪ ﻣﻌﺮف آن ﻣﺮدمﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ
اﯾﺮان اﺳﺖ( .اﺳﻼم ﺗﻔﮑﯿﺮی ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺘﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳـﺖ و رأی ﻣـﺮدم در اﻧﺘﺨـﺎب ﺣﺎﮐﻤـﺎن و ﺑﻪﺗﺒـﻊ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎ و
اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻧﺪارد .اﺳﻼم ﺳﮑﻮﻻر ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم ﮐﺎرﻫـﺎ ﻧـﺪارد .اردوﻏـﺎن در روزﻫـﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺼـﺮ ،در
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی ﭘﺮﺣﺎﺷﯿﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن آن ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﮑﻮﻻر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎن اﯾﺎم ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﻏﺮﺑﯽ
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ او» ،اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از دو ﭼﯿﺰ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﻪی
ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی ﻏﺮب در ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ :ﯾﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﻫﻢ ﻣﺮدﻣﯽﺑﻮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ و ﻫﻢ دﯾﻨﯽ ﺑﻮدن آن ،و
دﯾﮕﺮی ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ(۱۳۸۹/۱۱/۱۵)«.
 .۲دﻣﯿﺪن ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﻠﺖ :از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﺮدم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد رأی ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ،دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ

روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﺳﻼﺋﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روی ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ» .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی
ﻣﺘﻤﺎدی ،دوﻟﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ذاﺋﻘﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر
آﻣﺪﻧﺪ ،ﭼﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺳﻼﺋﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭼﻪ در ﻗﻮهی ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ
ﺣﺘّﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻧﻈﺎم زاوﯾﻪ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻈﺎم ،ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯽ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را از ﺳﺮ
ﺑﮕﺬراﻧﺪ؛ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را در ﺧﻮد ﺣﻞ و ﻫﻀﻢ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم(۱۳۹۰/۰۷/۲۰)«.
 .۳ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر :ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ و از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺖاﻧﺪازی و
دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و
ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺮای ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻮیﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل درﺳﺖ ﭼﻨﺪ روز ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری  ،۸۸دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری
ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺮد در اﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺧﻮد را ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻣﯽدﯾﺪ ،ﻧﺎﻣﻪای
ﺑﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻧﻮﺷﺖ و در آن ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﯾﺮان ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻗﺘﺪار اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺗﺎ روز  ۲۲ﺧﺮدادﻣﺎه  ۸۸ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ۴۰ .ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﻬﺎن را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ .ﺻﻨﺪوق رأی ﻋﺎﻣﻞ اﺑﻬﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ،ورق ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﻋﺪهای ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی
ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و “ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رأی” اﺣﺘﺮام ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻋﻠﯿﻪ آن
دﺳﺖ ﺑﻪ آﺷﻮب زدﻧﺪ .ﮐﺸﻮر دﭼﺎر “ﻧﺎاﻣﻨﯽ” ﺷﺪ و دﺷﻤﻨﺎن اﻣﯿﺪوار .از
ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﺧﻮدﺷﺎن »ﻓﻠﺞﮐﻨﻨﺪه«
ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪ .ﻧﺎاﻣﻨﯽ ،اﻣﯿﺪوارﺷﺪن دﺷﻤﻦ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﺑﻪ
»ﺻﻨﺪوق رأی« ﺑﻮد .از ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال را داد ﮐﻪ ﭼﺮا
ﺣﺘﯽ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ “ﻧﻈﺎم” ﯾﺎ “رﻫﺒﺮی” را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻣﻨﯿﺖ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ» .آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ
ﺣﺘّﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻨﯿّﺖ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺪار ﮐﺸﻮر ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺧﺐ ،اﻣﺮوز
اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،اﻣﻨﯿّﺖ ﮐﺸﻮر را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر را ﺗﺴﺮﯾﻊ

ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻠّﺖ ﻋﺰ ّت داده اﺳﺖ؛ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر
ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻨﻬﺎ را ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ؛ ]ﭘﺲ[ وارد اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮای
ﻋــﺰ ّت ﺑﺨﺸﯿــﺪن ﺑــﻪ اﯾــﺮان و اﯾﺮاﻧــﯽ ،ﺑــﺮای اﺳــﺘﻤﺮار اﻣﻨﯿّــﺖ
ﻣﻠّـﯽ (۱۳۹۴/۱۰/۳۰)«.از ﻫﻤﯿـﻦروی ،در ﻃـﻮل ﺳﺎلﻫـﺎی ﺑﻌـﺪ از اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﯿﺶ از  ۳۰اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رأی ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﺪهای ﺑﻪ
آن اﺣﺘﺮام ﻧﮕﺬارﻧﺪ )آنﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻓﺘﻨﻪی  ۸۸اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد( ،ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؟
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪی ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﻂ ﺣﺰباﻟﻠﻪ)ﺷﻤﺎرهی ﻫﻔﺪﻫﻢ(

