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آگهى تغییرات
 شــرکت مهندسین مشــاور رهاب طرح آپادانا 
سهامى خاص به شماره ثبت 30625 و شناسه 
ملى 10260512066 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/03/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانى 
استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله خلجا ، خیابان شیخ 
بهایى ، بن بست مینا[29] ، پالك - 10 ، طبقه دوم 
، واحد واحد 10 کدپستى 8135818336 انتقال 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

 (1148418)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسین مشــاور رهاب طرح 
آپادانا ســهامى خاص به شــماره ثبت 
30625 و شناسه ملى 10260512066 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عــادى به طــور فــوق العــاده مورخ 
1400/03/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: - علیرضا مصرى نــژاد به کدملى 
1285904788، علــى عالئــى نیا به 
کدملى 1285915178 و روح اله ربانى 
خوراسگانى به کدملى 1282871714 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. - مرضیه 
ساالرى مقدم به کدملى 1292823364 
و الهه قراچه به کدملى 2296922546 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1148637)

آگهى تغییرات
شرکت کشت وصنعت احیاء حامد سپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 13148 و شناســه ملى 
10260341640 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1400/02/26 محمدحسین 
مداحیان بشماره ملى 1270414836 - شهین 
شریف سامانى بشــماره ملى 4621371967 
- محمدرضا شــریف ســامانى بشــماره ملى 
1291020251 بعنوان اعضــاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو ســال انتخــاب گردیدند . 
روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت 
تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهــان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1148646) 
فقدان سند مالکیت 

 شــماره: 140085602030004370     آقاى حمید رضا شکرانى کوشــکى  فرزند مصطفى باستناد یک برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت تک برگ یک سهم مشاع از هشت سهم  
ششدانگ پالك ثبتى  شماره 340 فرعى از 8 فرعى از 433 اصلى  واقع در بخش نه  ثبت اصفهان که درصفحه 536 دفتر 
85 امالك ذیل ثبت 19692 بنام نامبرده ثبت و سند  بشماره چاپى 031226 ســرى الف /94  صادر و تسلیم گردیده و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشــار: 1400/03/26 - 1149277/م الف - مهدى صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن 

نساج نجف آبادى /3/133

تاسیس
شرکت سهامى خاص تولیدى بازرگانى نســاجى تاو ریس پارتاك درتاریخ 1400/03/10 به شماره ثبت 
67977 به شناســه ملى 14010066310 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :کلیه فعالیت هاى تولیدى در حوزه نســاجى بالخص 
ریسندگى نخ پلى استر و پلى استر-پنبه ، دوالتابى ،بافندگى ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 
، خرید و فروش به خصوص در صنعت نساجى از جمله الیاف ، نخ و پارچه و صنایع تکمیلى مصنوعات الیاف 
شیشه ، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى ، گشایش اعتبارات و ال سى نزد بانک ها ، اخذ و اعطاى 
نمایندگى هاى مجاز بازرگانى در داخل و خارج از کشور ، شرکت در نمایشگاه ها و غرفه آرایى در داخل و خارج 
از کشور ، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى صرفاً در راستاى تحقق اهداف کشور. 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله همدانیان ، کوچه شهید 
محسن مدرس غربى 68 ، خیابان رشحه ، پالك 25 ، ساختمان خلیج فارس ، طبقه سوم ، واحد 32 کدپستى 
8156917207 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 10000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 294 مورخ 1400/02/18 نزد بانک سینا شعبه بزرگمهر با کد 294 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى سید کوروش دوستانى نژاد به شماره 
ملى 1281876992 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا پور نقش بند به شماره ملى 
1286522110 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شهرزاد چراغى به شماره ملى 
4269546328 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حسین شهودى به شماره ملى 1271102625 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى مجتبى شهودى به شماره ملى 1284550109 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1148653)

با نزدیک شدن فصل انتخابات، همه مردم اعم از کاندیداها 
و هوادارانشان، مخالفین کاندیداها و منتقدان شان، کسانى 
که رأى مى دهند و کسانى که رأى نمى دهند، وفاداران به 
نظام و انقالب و کشور و میهن همگى در معرض امتحان 
هســتند که امیدواریم ملت بزرگ ایران از این امتحان 

عظیم نیز همانند گذشته سربلند و سرافراز بیرون آید.
رعایت موازین اخالقى و شــرعى و قانونى وظیفه اول 
همه مردم است و هر کس به میزان ورود خود در مسائل 
و مواضع و جهت گیرى هایش و یــا در عدم ورود خود و 
انزواطلبى مسئول اســت. بعضى تصور مى کنند که اگر 
هیچ موضعى نگیرند و یا اگر در انتخابات شرکت نکنند،  
راه صحیح و دور ماندن از خطاست و حال آنکه این یک 
اشتباه بسیار بزرگ اســت و بى تفاوتى در مسئله مهمى 
مانند انتخابات ریاســت جمهورى که سرنوشت کشور و 
انقالب به آن بستگى دارد، اصًال راهکار عاقالنه اى نیست 
و دقیقًا همان چیزى است که دشمنان پیشرفت کشور و 

نظام اسالمى ایران مى خواهند.
احساس وظیفه باید در آحاد مردم پدیدار باشد؛ «کلکم راع 
و کلکم مسئول عن رعیته» این فرمایش پیامبر اکرم(ص) 
است که مى فرماید همه شما مسئول هستید و همه شما در 
برابر زیردستان تان بازخواست مى شوید، فرمانرواى مردم، 
مسئول مردم اســت و در برابر آنان باید پاسخگو باشد، 
مرد سرپرست خانواده اســت و نسبت به آنان بازخواست 
مى شود، زن مسئول خانه شــوهر و فرزندان اوست و در 
برابر آنان مسئولیت دارد، خالصه همه و هر کس به نوعى 
وظیفه و مسئولیت دارند، کنار کشیدن و فرار از مسئولیت 
راه چاره نیست، بلکه به مسئولیت درست عمل کردن راه 

چاره و رستگارى است.
هوشیارى و بیدارى نسبت به شــرایط کشور و منطقه، 
وضعیت نظام جمهورى اســالمى در مواجهه با دشمنان 
بشــریت و اســتکبار جهانى هم یکى از نکاتى است که 
باید در اقدامات و موضعگیرى ها مدنظر باشد و از همین 
رو فرموده اند: «العالم بزمانه ال تهجــم علیه اللوابس» 
فرمایش حضرت امام جعفر صادق (ع) است که هر کس 

زمانه خود را بشناسد،  شبهات به سوى او روى نمى آورد.
شــبهات، نادانى ها و نفهمى ها معموًال زمانى به انسان 
هجوم مى آورد که ما شرایط خود و زمان خود را نشناخته 

باشیم، لذا دچار تردید و اشتباه در تصمیمات مى شویم.
هم اکنون همه ما در معرض یک آزمون و امتحان بزرگى 
به نام انتخابات قرار گرفته ایم و تمام جهان چشم دوخته اند 
که اوًال میزان حضور مردم ایران را در این صحنه ببینند 
و ثانیًا نوع انتخاب و نگاه ملت ایران را هم ارزیابى کنند، 
بنابراین عقل سلیم اقتضا مى کند که با حضور گسترده در 
وهله اول و انتخاب برتــر در مرحله بعد، موجبات تقویت 

نظام مقدس جمهورى اسالمى که ما حصل خون هزاران 
شهید واال مقام است را پدید آورده و خطرات و نقشه هاى 

دشمنان را خنثى نماییم.
نظام جمهورى اســالمى عطیه اى الهى است که خداى 
متعال بــه ملت ایران عطــا فرمود و همه بــراى حفظ و 
نگهدارى آن مسئول هستند، همه کسانى که در جمهورى 
اسالمى پســت و مسئولیتى را به دســت مى آورند باید با 
خدمت خالصانه به مردم در حفــظ وفادارى مردم به نظام 
بکوشند و اگر در اعمال آنان سوء رفتار باشد به همان میزان 
در بدبین کردن مردم به نظام جمهورى اسالمى مسئولیت 
دارند، گر چه سوء عملکرد مسئوالن ربطى به نظام ندارد و 
مربوط به خود آنان است، ولیکن مردم که براى ایجاد و بقاى 
این نظام زحمت کشیده اند و خون عزیزان خود را فداى آن 
کرده اند نمى توانند ببینند که مسئولى در جمهورى اسالمى 
به آرمان هاى شهدا و محرومین و مستضعفین خیانت کند و 
همانطور که امام راحل(ره) بارها توصیه فرموده اند مسئولیت 
در جمهورى اسالمى، پســت و مقام نیست بلکه فرصتى 
براى خدمتگزارى خالصانه به مردم است واقعًا کسانى که 
در هر عرصه اى کاندیدا مى شوند اعم از ریاست جمهورى 
اسالمى،  مجلس شوراى اسالمى، شوراى شهر و یا دیگر 
ارکان باید این معنا را ابتدا در نفس خودشان بپذیرند که براى 
خدمتگزارى مى روم و قصد اشغال پست و مقام گرفتن ندارم 
و اگر با صالح و ِسداد پیش رفتند قطعاً خدا هم آنان را یارى 

مى کند «و هو یتولى الصالحین».

مسلماً با وجود هزاران مسئول در این کشور پهناور قطعاً به 
آحادى از مردم توسط مسئولینى که شایستگى نداشتند، 
تعدى شــده است و وظیفه همه هم هســت که به دفاع 
از مظلوم بپردازند و آن مســئوالن هم باید پاسخگوى 
اعمال و رفتار خود باشند، اّما کلّیت جمهورى اسالمى با 
رهبرى هاى خردمندانه رهبرى معظم انقالب حضرت 
آیت ا... خامنه اى (مدظله العالى) مسیر صحیحى را طى 
مى کند و از دشــمنى هاى پى در پى و هر روزه آمریکا و 
اسرائیل و همدستانشان با این کشور و نظام معلوم مى شود 
جمهورى اسالمى همچنان بر آرمان هاى امام راحل(ره) 
و شهیدان عزیزش پایدار مانده و تاکنون نگذاشته دشمنان 
با نفوذ در حلقه مدیران و مسئوالن به اهدافشان برسند و 

اال این همه دشمنى معنا نداشت.
على اى حال بحث حضور در انتخابات بسیار مهم است و 
رهبرى معظم هم عالوه بر دعوت مکرر مردم به حضور 
در انتخابات و انتخاب صحیح، همه  آحاد مردم را موظف 
کردند که بین اقوام و خویشان و هم صنفان خود در این 
باره گفتگو کنند و آنان را نســبت به حضور در انتخابات 

دعوت نمایند.
نغمه هاى عدم شــرکت در انتخابات، مســلمًا از ناحیه 
دلســوزان مردم و کشــور نیســت و باید همه احساس 
مســئولیت کنند و بدانند بى تفاوتى آنها بسیار ضرر دارد 
و خداى ناکرده امنیت و اســتقالل و یکپارچگى کشور را 
با خطر مواجه مى کند و این حضور گسترده مردم در پاى 

صندوق هاى رأى است که ارواح طیبه امام(ره) و شهدا 
را شاد و نقشه هاى خائنانه دشــمنان ملت ایران را نقش 

بر آب مى کند.
روح بلند سرداران جهاد و شــهادت،  قاسم سلیمانى ها، 
حججى ها، خرازى ها، باکــرى ها، همت ها، چمران ها،  
برونســى ها، آوینى ها، کاظمى ها،  صیاد شــیرازى ها، 
فالحى ها، نامجوها، کالهدوزها و همه  شهیدان ارتش و 
سپاه و بسیج در طول هشت سال دفاع مقدس و شهداى 
دفاع از حرم همگى شــاهد و ناظر هستند که ما با میراث 

آنان چه مى کنیم.
امروزه بمباران تبلیغاتى دشمن بسیار است و ما باید با مدد 
از روح شهدا به مقابله با آنان برویم. وفاداران مخلص نظام 
جمهورى اسالمى در فرصت باقیمانده تا انتخابات تمام 
سعى و تالش خود را در آگاهى بخشى به اقشار مختلف 
جامعه به کار گیرند و ان شــاء ا... در روز بیست و هشتم 
خرداد با وضو در پاى صندوق هاى رأى حاضر شــده و 
بخاطر اعالم وفادارى بــه روح مطهر حضرت امام (ره) 
که همواره یار و یاور مستضعفین بود و این نظام را براى 
احیاى حقوق آنان و برقرارى مقدمات ظهور منجى عالم 
بشریت حضرت حجت ثانى عشر (ارواح العالمین لتراب 
مقدمه الفداء) بر پا کرد و براى پیمان مجدد با ارواح همه 
شهداى واالمقام در انتخابات،  آگاهانه شرکت کنیم و به 
هشدارهاى این رهبر خبیر و دلسوز توجه کرده و به آن 

عمل نماییم. 

حضور در انتخابات، پیمان مجدد با شهداست سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى، میدانى 
شده تا دشــمن همه تالش خود را براى کاشت بذر 
تردید و دودلى در اذهــان عمومى به کار گیرد، اما در 
مقابل، مردم رشید ایران، پس از ســال ها، به چنان 
بصیرت و پختگى  در دشمن شناســى رسیده اند که 
بى اعتنا به آن، به جز انتخاب افراد اصلح دل مشغولى 

ندارند.

مردم ایران پس از سال هاى پرفراز و نشیب به ایستگاه 
ســیزدهم انتخابات ریاســت جمهورى رسیده اند، 
که به لحاظ مشــکالت اقتصادى ناشــى از تحریم 
هاى ناجوانمردانه اســتکبار جهانى، افزایش تورم و 
بیکارى و پیامدهاى آن از حساسیت ویژه اى نسبت به 

دوره هاى قبل برخوردار اســت و  دشمنان انقالب 
اسالمى با ابزارهاى تبلیغاتى خود با تمام توان درصدد 
ایجاد تردیدافکنى در میان اقشار مختلف براى کاهش 
مشارکت عمومى در این عرصه سرنوشت ساز هستند.

اغلب کارشناسان بر این عقیده اند که علیرغم همه اما و 
اگرها که از سوى فعاالن حزبى و کنشگران سیاسى در 
خصوص بررسى صالحیت نامزدها و میزان مشارکت 
عمومــى مطرح مى شــود، 
بدنه اصلــى جامعه و ملت به 
درجه اى از رشــد، پختگى و 
آگاهى رسیده است که شرکت 
در انتخابات را بهتر و موثرتر از 
شرکت نکردن در این عرصه 
مى داند و عموم مردم خود را 
در انتخاب سرنوشــت کشور 
مسئول مى دانند و به این باور 
رسیده اند که در هر وضعیتى و 
بنا به ادله شرعى، ملى و قانونى 
شرکت کردن آنها در انتخابات 
در تعیین سرنوشت موثرتر از 
همصدا شدن با دشمنان و قهر 

با صندوق هاى راى است.
مردم آگاه ایران اسالمى به 
این رسیده اند که پشت کردن به صندوق راى، وحدت 
ملى و پکپارچگى کشــور را به خطر انداخته و اقتدار 
و مقبولیت دولت انتخابــى را در مجامع بین المللى 
کمرنگ کرده و قدرت چانه زنى آنان بر سرمنافع مردم 

را به شدت مى کاهد.

امیدى پررنگ تر از تردید در آستانه انتخابات 

 «هدایت نقدینگى» یکى از کلیدواژه هاى پر تکرار در 
تبلیغات نامزدهاست که در نخستین مناظره تلویزیونى 
نیز به آن پرداخته شد. پرســش اینجاست که وعده 
«هدایت نقدینگى» تا چه میــزان قابلیت اجرا دارد؟ 
پیش از پاسخ به این پرسش باید دید نقدینگى چیست؟

اقتصاددان ها در یک تعریف ساده مى گویند نقدینگى، 
جمع پول و شبه پول است؛ پول همان سکه و اسکناسى 
اســت که افراد جامعــه در اختیار دارنــد. موجودى 
حســاب هاى جارى بانکى نیز در تعریــف پول قرار 

مى گیرد.
شبه پول، ســایر انواع ســپرده هاى بانکى است که 
مانند سپرده جارى که به راحتى در دسترس نیستند. 
سپرده هاى کوتاه مدت و بلندمدتى که باید مدت زمان 
مشخصى در بانک بمانند، شبه پول را تشکیل مى دهند.
آمارهاى بانک مرکزى نشــان مى دهد در پایان سال 
1399 حجم پول بیــش از 690 هزار میلیارد تومان و 
حجم پول بیش از 2785 هزار میلیارد تومان بوده است. 
بنابراین حجم نقدینگى در پایان سال گذشته، تقریبًا 
برابر با 3476 هزار میلیارد تومان بود. پرســش بعدى 
اینجاست که چرا تاکنون این حجم عظیم نقدینگى به 
بخش تولید هدایت نشده است و اگر بتوان نقدینگى 
را به سمت تولید هدایت کرد، چرا باید نسبت به رشد 

آن هشدار داد؟
اسکناس و سکه در دســت مردم، همان بدهى بانک 
مرکزى به مردم و ســپرده هاى بانکى در بانک هاى 
تجارى، همان بدهى بانک ها به سپرده گذاران است. 
بنابراین مى توان گفت پول و شبه پول، بدهى بانک ها 
هستند. آیا مى توان این «بدهى» را به سمت «تولید» 
هدایت کرد؟ نقدینگى پس از ایجــاد، قابل هدایت 
نیســت، اما مى توان خلق و ایجاد نقدینگى را کنترل 
کرد. با توجه به شرایط اقتصادى، تقاضا براى دریافت 
اعتبار یا تسهیالت نیز تغییر مى کند و بر اساس همین 

تقاضا، نقدینگى نیز تحت تأثیر قرار مى گیرد. رشــد 
نقدینگى زمانى مى تواند پیامدهاى منفى براى اقتصاد 
کشور داشته باشد که سرعت بیشترى نسبت به رشد 

تولید پیدا کند.
تازه ترین گــزارش بانک مرکزى از رشــد اقتصادى 
مربوط به 9 ماه نخست ســال 1399 است که در آن 
رشــد تولید ناخالص تولید داخلى با نفت برابر با 2/2 
درصد و رشــد تولید ناخالص داخلى بدون نفت برابر 
با 1/9 درصد اعالم شده  و این در حالى است که رشد 
نقدینگى در پایان آذر 1399 نسبت به آذر 1398 بیش 
از 38 درصد و نسبت به اسفند 1398 حدود 27 درصد 

رشد داشته است.
پرســش بعدى این اســت که مى توان نقدینگى را 

مدیریت کرد؟
بانک مرکــزى مى تواند از طریق عملیــات بازار باز، 
برآوردى از نقدینگى مورد نیاز به دســت آورد و از این 
طریق، خلق نقدینگى در شبکه بانکى را مدیریت کند. 
عالوه بر این، عملیات بــازار باز مى تواند با جلوگیرى 
از پولى شدن کســرى بودجه، مانع استقراض دولت 
از بانک مرکزى شود و از این دو مســیر، نرخ تورم را 

کنترل کند.
عملیات بــازار پس از اینکه ســال ها و در دولت هاى 
مختلف مورد غفلت واقع شــده بود، از ســوى بانک 

مرکزى و در دولت کنونى مورد استفاده قرار گرفت.
فروش اوراق بدهى دولتــى که وزارت امور اقتصادى 
و دارایى آن را منتشــر مى کند و توسط بانک مرکزى 
به عنوان کارگزار در بازار بین بانکى مورد معامله قرار 
مى گیرد، روشى است که در آن بدون خلق نقدینگى 
نه تنها کســرى بودجه دولت تأمین مى شــود، بلکه 
از تزریق منابع توســط بانک مرکزى نیز جلوگیرى 
مى کند و به این صورت، خلــق و ایجاد نقدینگى نیز 

مدیریت مى شود.

رئیس جمهورى آینده
 چگونه نقدینگى را هدایت مى کند؟

در اندیشه سیاســى حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبرى(مدظله العالى)، 
حضور حداکثرى و فعال مردم در عرصه انتخابات یک اصل است و اهمیت 
ویژه اى دارد؛ زیرا مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعى و سیاسى، حق همه 
آحاد جامعه و اصلى عقالنى و شرعى است. لزوم احساس مسئولیت انسان 
نسبت به سرنوشــت فردى و جمعى خویش، از ارزش هاى پذیرفته اسالم 
اســت؛ به گونه اى که این مطلب در آیات، روایات و سیره مسلمانان مورد 
تأکید قرار گرفته است. بر همین اساس، مشارکت افراد در اداره امور اجتماعى 
و تعیین کارگزاران، از حقوق اولیه هر مســلمانى به حساب مى آید. طبیعى 
است که هر انسانى حق دارد از حق خود استفاده نماید و در سرنوشت جامعه 
خود تأثیرگذار باشد. از همه مهمتر اینکه در جامعه دینى، حفظ نظام و تعیین 
سرنوشت جامعه وظیفه الهى است؛ از این رو حضرت امام خمینى(ره) همواره 
در پیام ها و سخنرانى هاى خویش، بر اهمیت انتخابات و ضرورت مشارکت 
حداکثرى مردم در انتخابــات تأکید داشــتند. در منظومه فکرى حضرت 
آیت ا... خامنه اى(مدظله العالى) نیز، شرکت در انتخابات مظهر احقاق حق 

و وظیفه الهى است.
یکى از پرسش هاى مهم، چرایى شرکت حداکثرى مردم در انتخابات است؛ 
یعنى فلسفه و دلیل حضور حداکثر در انتخابات چیست که حضرت امام(ره) 

و مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) بدان تأکید نموده اند؟
امام خمینى(ره)، لزوم حداکثرى را تکلیف عقلى و شــرعى دانسته و آن را 
موجب حفظ جمهوریت نظام مى داند. مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) نیز، 
ضمن تکلیف خواندن لزوم حداکثرى، عزت مندى، وفاق ملى، اقتدار ملى، 
استقالل، تحکیم نظام، آبروى اسالم، آبروى ملت و تقویت نظام جمهورى 

اسالمى را به عنوان عوامل و آثار لزوم حضور حداکثرى یاد کرده است. 
بر این اساس با مرورى بر رهنمودهاى امام راحل(ره) و رهبر معظم انقالب 
اسالمى(مدظله العالى)، مى توان عوامل زیر را از آثار و علل بایستگى حضور 
حداکثرى در همه انتخابات  به ویژه انتخابات ریاست جمهورى  دانست که 

در کنار عوامل دیگر، سبب لزوم حضور حداکثرى است: 
1) حفظ حق و انجام تکلیف الهى. 2) حفظ جمهوریت نظام اسالمى.3) حفظ 
استقالل وآزادى.4) افزایش عزتمندى. 5) اقتدار و امنیت افزایى. 6) تبلور 
مردم ساالرى دینى.7) نماد خداباورى، مردم باورى و خودباورى .8) افزایش 

کارآمدى نظام اسالمى.

علل لزوم مشارکت حداکثرى در انتخابات 

  مرتضى نجفى قدسى |


