
 شبهه یک: 

شارکت عدم معنای به ندادن رای ست م ست این معنیش نی ستیم نگهبان شورای مثل هم ما که ا  را کاندیدا ۷ این صالحیت نتوان

 ؟کنیم احراز خود برای

 
 !نیست منطقی سخن این رسد می نظر بهپاسخ: 

 عمل نامزدی هیچ نفع به سفید رأی آن بیاندازید، سفید رأی اما کنید شرکت انتخابات در شما وقتی زیرا. است مشارکت عدم عیناً ندادن، رأی

 .شود می محاسبه مشارکت آمار در اما کند، نمی

 .آورید می پایین را مشارکت آمار ندهید، رأی اصالً اصلح، نیافت بهانه به وقتی ماا

ست طبیعی البته سی اگر ا سی از بعد ک صلح عنوان به را شخصی نامزدها، همه برر  و نظام سربلندی و عز ِّت خواهد نمی او قطعا اما. نکند پیدا ا
 .کند دارد خدشه را کشورش

ستید، دلخور نگهبان شورای عملکرد از اگر ست منطقی بازهم ه شان ندادن رأی با را خود اعتراض و دلخوری این که نی  ندان رأی زیرا. دهید ن

 .نگهبان شورای به نه زند، می لطمه کشور امنیت و ایران آبروی و نظام کل به شما،

 .است ایران دشمنان با صدایی هم ندادن، رأی ـ

 .است کش کودک صهیونیستهای دل کردن شاد ندادن، رأی ـ

 و است ایران اسالمی نظام سربلندی و غیرت و غرور به چشمشان جهان، سرتاسر در که است خواهانی عدالت تمام کردن امید نا ندادن، رأیـ       

 .اند ایستاده استکبار و ظلم مقابل در نظام این پشتوانه به

 !بدهید سفید رأی دشمنانش چشم کوری و ایران سربلندی برای نیافتید، را اصلح اگر پس

 
 

 شبهه دو:

 ...نشود آلوده هموطنانم خون به انگشتم تا دهم نمی رأی

 ملّی همبستگی هشتک و سلطان آقا ندا چهره از تصویری با خون به آغشته انگشت از تصویری

 
 تا دهم نمی رأی» :گویند می است، آغشته ایران ملِّت خون به مرفق تا دستشان که جنایتکارانی و قاتالن که است این روزگار عجایب ازپاسخ: 

 !نشود آلوده هموطنانم خون به انگشتم

 .است انتشار حال در مجازی فضای در ایران مقاومت ملِّی شورای توسط «ملِّی همبستگی» هشتک ـ

 .است بوده( منافقین سازمان)خلق مجاهدین سازمان سرکرده «رجوی مسعود» شورا این رئیسـ

 .کرد ترور را گناه بی ایرانی هزار 17 تا هزار 15 بین شصت دهه در که سازمانی همان ـ 

ستگی جبهه طرح»1381 سال در شورا این ستبداد سرنگونی برای ملی همب  عنوان به را رجوی مریم اکنون هم از و انداخته راه به را «مذهبی ا

 .است کرده معرفی «ایران مردم به حاکمیت انتقال دوران برای ایران مقاومت ملی شورای منتخب جمهور رئیس»

 در مردم مشــارکت کاهش برای تالش همچنین و...  و دهم نمی رأی رأی، بی رأی ملی، همبســتگی عنوان با هایی هشــتک گســترش از هدف

 .کردند انتخاب را ما و گفتند «نه» اسالمی جمهوری به مردم بگویند و کنند مصادره خود نفع به را شرکت عدم که است این انتخابات

شر هم سازمان این اعضای های مصاحبه برخی در که همانطور شارکت، کاهش صورت در شده، منت  و شورش قصد منافقین سازمان اعضای م

 .کنند قدرت از گیری کناره به مجبور را اسالمی جمهوری حکومت طریق این از تا داشته را ایران در خیابانی جنگ و اغتشاش

شته- شکار همگان بر 98 و 96 ،88 فتنه در جنایتکار سازمان این های سازی ک ست آ  به امروز را ریختند زمین به ایام آن در که هایی خون. ا

 !است اسالمی جمهوری توسط مردم کشتار از حمایت نوعی به انتخابات در شرکت که کنند می ادعا و انداخته اسالمی جمهوری گردن

 
 :ایران عزیز مردم

سانی کنید می باور شما آیا شت دوران در که ک سه ایران ملِّت علیه و بودند عراق خاک در مقدس، دفاع سال ه  در نیز اکنون و کردند می دسی

 باشند؟ مردم ما دلسوز دهند، می ادامه ملِّت علیه خود های دشمنی به فرانسه و انگلیس آمریکا، یعنی ایران دشمنان پناه



 و دموکراسی اندیشه در اند، پرداخته مردم کشتار به ایران در مختلف مقاطع در بارها و بارها که شصت دهه هایتروریست این کنید می باور آیا

 باشند؟ ایران در آزادی

شت در جنایتکار سازمان این که آنجا از ست، انتخابات تحریم پرده پ شت شدن آلوده» دادن رأی شما نظر به ا ست «هموطنان خون به انگ  یا ا

 ندادن؟ رأی

 

 شبهه سه:

 یک به پاسخ در اخیرا شود، خارج منزل از تواند نمی شوهر اجازه بدون زن بود گفته استفتا یک به پاسخ در پیشتر که ای خامنه»

 .ندارد شوهر اجازه به نیازی دادن، رای جهت خانه از خروج برای زن گفته دیگر استفتا

 !است تر واجب هم زمان امام و نماز از نظام حفظ بود گفته خمینی که نیست دلیل بی

شود، قدرت افتادن خطر به صحبت وقتی ساتی راحتی به ب شند، می آدم برایش که مقد  می قدرت صندلی به و گذارند می کنار ک

 «.چسبند
سخ:  ست جایز شوهر اذن بدون منزل از زن خروج»پا  بدون تواند می واجب امور انجام برای و ضرورت مواقع در که دارد قیدی حکم این اما. نی

 .شود خارج منزل از شوهر اجازه

 «و... ضروری معاش کسب برای واجب، حج سفر برای مثال

 
شهور نظر طبق تواند می آن برای زن که واجباتی از یکی ست انتخابات در شرکت شود خارج منزل از م  خود سرنوشت تعیین حق زن که چرا ا

سبت دارد، را سلمین امور به ن سالم دشمنان ناامیدی موجب انتخابات در شرکت و باشد تفاوت بی نباید م سالمی نظام تقویت و انقالب و ا  می ا

 .شود

 .است شرعی واجب اند داده فتوا نیز تقلید مراجع و شده گفته چنانکه انتخابات در شرکت

  :فرمایند می( ص) خدا رسول که چرا. اند مسئول حکومت باب در مردم اوال،

 (38 ص ،7۲ بحار،ج) رَع یت ه  عَنْ مَسْؤُولٌ کلکمْ وَ راعٍ، کلکمْ

 
 .نیست واقعی مسلمان باشد توجه بی اسالمی جامعه امور به نسبت که کسی

 (18۴ ،۲ کافی،) ب مُسل م، فَلَیسَ المُسل مینَ ب اُمور  یَهتَمَّ لَم وَ اَصبَحَ مَن

 
 .دانند می جامعه در حق اقامه برای همکاری را پروردگار حقوق از یکی السالم علیه امیرالمومنین

 (۲16 خ البالغه، نهج) بَینَهُم، الحَقِّ إقامَة  عَلى التَّعاوُنُ وَ جُهد ه م ب مَبلَغ  النَّصیحَةُ د الع با عَلَى   اللِّه حُقُوق  واج ب  م ن

 
 برپاداشـــتن معروفها مهمترین از که چرا کنند شـــرکت انتخابات و حکومت امر در دارند وظیفه مردم هم منکر از نهی و معروف به امر جهت از

 .است عدل و حق حکومت

 .است مظلوم از دفاع و ظالم با مبارزه که چرا دارد ضرورت انتخابات و حکومت در مردم دخالت نیز منکر از نهی جهت از

 :فرمایند می السالم علیه علی امام

 (3 خ البالغه، نهج) مَظلوم، سَغَب  ال وَ ظال مٍ ک ظَّة  عَلى یُقارِّوا اَلِّا العُلَماء  عَلَى اللِّهُ اَخَذَ

 
 .کند می فراهم را امری چنین ی زمینه انتخابات اکنون و کنند تعیین خود را خویش سرنوشت دارند حق مردم

 .نیست ممکن دینی حکومت اجرای مردم رای و حمایت بدون و دارد مردمی مقبولیت و مردمی پشوانه به نیاز حکومت

 .کن مشورت آنها با مردم به مربوط امور در که کند می توصیه( ص) اکرم رسول به کریم قرآن

 (159 عمران، آل) الْأَمْر ، ف ی وَشَاو رْهُمْ

 .است حکومت امر در مردم با مشورت انتخابات

 .شود می آنان ناراحتی موجب مردم دادن رای و اسالم دشمنان خوشنودی موجب مردم ندادن رای



 .است کرده تمجید اسالم دشمنان درآوردن خشم به از کریم قرآن

 (1۲۰ توبه،) صَال حٌ، عَمَلٌ ب ه  لَهُم کُت بَ إ لَّا نَّیْلًا عَدُوٍّ م نْ یَنَالُونَ وَلَا الْکُفَّارَ یَغ یظُ مَوْط ئًا یَطَئُونَ وَلَا

 
 .است بوده السالم علیهم اطهار ائمه و الهی انبیاء تمام آرزوی الهی قوانین اجرای و دینی حکومت تشکیل

 .است واجبات اوجب از اسالمی نظام حفظ

صی اهمیت چند هر نماز ست، دین فروع از اما دارد خا صل یک نظام حفظ اما ا ست، دین ضروری ا سالمی نظام اگر که چرا ا  بیفتند خطر به ا

 .افتد می خطر به دین اصل

 .کردند اسالم فدای را خود جان اطهار ائمه خود که چرا است، تر واجب هم ارواحنافداه زمان امام جان حفظ از اسالمی نظام حفظ

 .کنند آن فدای را خود جان باید جامعه مسئولین تمام و جامعه رهبر خود حتی که است ضرورت یک اسالمی نظام حفظ

 .است اسالمی و انسانی ارزشهای تمام و اسالم حفظ نظام حفظ بلکه نیست مطرح ریاست و قدرت حفظ اصال


