
 

 
 اخالق اسالمی انتخابات منشور

 هایعلمیهدفتراموراجتماعیوسیاسیحوزه

َى» إلا مانالا
واإاْْلَ َ إَيْأُمُرُكْمإَأْنإُتَؤده إاَ َّ نَّ هاإإلا َْ ا هوا   هد که امانت خداوند به نما فرمان می1؛... َأ
   «را به صاحبانش بدهید!

َُ ُرؤَتَمَن فال ُحّجَة : »قا  الباقُ کسی کوه غیور امویا را امویا و  2؛له عَلی الّلنهَرِن اْئَ مَن غی
 «.معتمد نمار ، حّجتی بر خدا ندار 

 مقدمه
جامعیت و  ر آمیختگی اسالمیت و جمهدریت  ر نظام مقودس جمهودری اسوالمی، 

بود  کوه بوا تودبیر  اهیانوه رهبور  مر  قرن اخیر، حضرت امام خمیخوی ابتکار بزرگ
، تداومی تدأم با تعالی و تکامو  را ؟دم؟ای مام خامخها یالعظم اّل   تالشأن انقالب، آی عظی 

 .ای پرفروا و تدفیق را پیش رو  ار  است و به تدفیق الهی آیخداتاکخدن ناهد بد ا
گیر آن  ر ایا نظام مقدس، گدیای احتورام و  فراوانی برگزاری انتخابات با تخد  چش 

نقشوی کوه  ر هموه گذاری و نقش بخشیدن حاکمیوت بوه آراء مور م اسوت؛ ارزش
های کالن سیاسوی، اقتاوا ی و اجتمواعی  ر گسوترا فراگیور تموامی نوئدن  ساحت

ساالری  یخی است و نظام اسالمی  ر زمیخوه حاکمیوت مر موی  حاکمیت، تبلدر مر م
   .است گدیی سبقت را از کشدرهای مدعی  مدکراسی ربد ا

های اخالقوی و رعایت ارزش» ر بیانیه گام  وم  ؟دم؟بخابر فرمایشات مقام معظ  رهبری
سواز   می ها، محیب زندگی را حتی با کمبد های ما ی بهشتمعخدی  ر تمامی عرصه

                                                           

 .58. نساء: 1

 .299، ص5؛ جالکافی. محمد با یعقدب کلیخی؛ 2

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره پنجم 1400انتخابات  
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   1«.آفریخد می و نبد ن آن حتی با برخدر اری ما ی، جهخ 

هوای  برگزاری انتخابات  ر چهار  هه گذنته  ر ایران اسالمی گرچه نواهد مدفقیت
هوا، اختالفوات،  ها، چالش گدناگدن  ارای آسیبچشمگیر بد ا، اما متأسفانه به  الی  

آنهوا  بروز برخدر های غیراخالقی و غیراسالمی و احیاناً مخازعوات بود ا کوه غالوب
 .است های اخالقی اسالمی انتخابات بد ا ها و بایسته تدجهی به ارزش محادل بی

هووای مختلووف زنوودگی بشوور، از توودویا و انتشووار مخشوودرهای اخالقووی  ر عرصووه
مرکوز  .های مؤثر ترویج اخالق و نها یخه سازی عم  به مدازیا اخالقی اسوتراهکار

های علمیه با تدجه به رسالت اساسی خد   ر پشتیبانی معخدی از نظام مدیریت حدزا
ای اخالقی انتخابات را که برگرفته از فرهخو فواخر اخالقوی ما ا 15اسالمی، مخشدر 

هوای حودزوی و اسواتید برجسوته، ارائوه باند با همکواری کلیوه نها  می اسالم عزیز
 .نماید می

ویژا  ن نها هوا و مؤسسوات بوهمسؤوالی آحا  ملت ایران و بخابرایا بایسته است همه
های مربدط به انتخابات با رعایت مفا  ایوا مخشودر، از سدءاسوتفا ا  نومخان  سازمان
ش رلب پیشگیری نمد ا و ضما نرکت حداکثری و  قت و ظرافت  ر گزیخفرصت

آمودزی هموه جداموع  نشوان را بورای  رس و تبلیغ کاندیدای اصل ، انتخاباتی اخالق
   .بشری به ویژا مدعیان  روغیا  مدکراسی،  ر تاریخ ایران اسالمی به ثبت رسانی 

های  خی   ر انتخابات، رهخمد هوای وحیوانی و حیوات ن و گروامسؤوالامید است 
 .های خد  قرار  هخدحه اقدامات و فعالیتبخش برگرفته از آیات قرآن کری  را سرلد

َ ْعِلیِم َنْفِسِه َقْبَل َتْعِلنیِم  -َرْن َنَصَب َنْفَسُه ِللَیاِس ِإَرارا  : »َقاَ  علی ِِ  
ْ
م َْ [ َفْلَیْب

َ
م َْ ْب ََ ْن 

َ
]َفَعَلْیِه م

ِلَساِنِه َو  ِِ ِدَِبِه 
ْ
ِتِه َقْبَل َتَ َُ ِسی ِِ ِدَُبُه 

ْ
ِه َو ْلَیُكْن َتَ ُِ ْجاَلِ  ِرنْن َغْی ناْإِ ِِ  

َحنلا
َ
َهنا م ُِ ُرَعُلنُم َنْفِسنِه َو ُرَؤُد

ِهم ِِ ه بوه کوش از آن ید پویوه خد  را رهبر مر م قرار  ا ، باکسی ک 2؛ ُرَعُلِم الَیاِس َو ُرَؤُد
ر ار کوخود، بوا کت یه به گفتار تربکش از آن یگران پر از ، خد  را بساز ، و پی   یتعل
  اسوت یخد سزاوارتر به تعظوک   هد و ا ب یه خد  را تعلک سکرا آن ی   هد، زیتعل

   .امدز ی   هد و ا ب بیگرع را تعلیه  کاز آن 

                                                           

 . بیانیه گام  وم انقالب.1

 .480، ص 73؛ ح  البالغه نهجمحمد با حسیا نریف الرضی؛ . 2
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 انی  از همکاری هموه نها هوای حودزوی و نمایخودگان محترمشوان کوه  ر  الزم می
های علمیه  ر تدویا و غخی بخشوی  جلسات متعد  کمیسیدن اجتماعی سیاسی حدزا

گزاری کخی  مانخد:  فتر مقوام معظو  رهبوری  ر قو ، ند سپاسا ایا مخشدر سه   انته
جامعه مدرسیا،  فتر ندرای نگهبان  ر ق ، حدزا علمیوه خوداهران،  فتور تبلیاوات 

 .اسالمی،  ا سرای ویژا، وزارت ارالعات و سپاا پاسداران انقالب اسالمی

 های اخالقی سیاسی، اجتماعی، عمومی انتخاباتبخش اول: اصول و ارزش
 ر ایا بخش به اصدل و نکاتی کلیدی و اساسی پر اخته ندا است کوه بوه صودرت 

اندرکاران انتخابوات از جملوه، مجریوان، نواظران، نامز هوا،  کلی نام  تموامی  سوت
ی رفتواری و عملوی، ند ؛ اما  ر جخبه می مختخبان، انتخاب کخخدگان و اصحاب رسانه

صدرت اختااصی  ر بخوش  وم مودار   های انتخاباتی، به ربارا هریک از ایا  سته
   .الزم بیان خداهد ند

 ـ دین محوری و ارزش گرایی اسالمی1

های  یخی به ردر عمیق بوه  ر جامعه  یخی ایران ما، چه اکثریت مسلمان و چه اقلیت
گرایی انسان را فطرت االهی او معرفی نمود ا  یا گرایش  ارند؛ قرآن کری  رمز  یا

ْمإَوْجإ»است؛  َأقا
َهاََ ْْ اَسإَعَ  َطَرإاَنَّ ََ ىإ تا

ََّ إا  ا
ْطَرَ إاَ َّ َا ًْفاإ إَحنا ينا

َا داّ پیامبران ه  ربوق بیوان  1«َهَکإ
َفَبَعنَث فنیِهْم »انود؛ آموداها  های فطری انسوانبرای یا آوری آگاهی مدمخان علیامیر

تِ  َُ َُ اَلْیِهْم اْنِبَیاَئهْ ِلَیْسَ ْاُدوُهْم ِریَّاَق ِفْط هاسوت  ؛ به جهت همیا بیداری فطورت2«ِه ُرُسَلهْ َو َواَت
حاکمیوت  .های الهی هستخدو ارزشها  که ملت ما رالب حاکمیت خدا و تحقق آمدزا

ریزی و قاندن گذاری برای زندگی بشر از تدلود توا مورگ  ر هموه ابعوا   یعخی برنامه
، و تخها کسوی کوه نایسوتگی بورای قاندنگوذاری  ار ، فقوب  ...فر ی و اجتماعی و 

و اإ»ند است و بس؛ خداو
ّ َ َا إ
اَلّ ُحْكُمإلا

َْ إا نا از ایوا روی مور م رعایوت اخوالق  یخوی و  3«لا
ایوا گورایش بسوتری مخاسوب  .نمارند می تالش برای حاکمیت معخدیت را ضروری

                                                           

 .30. روم:1

 .43، ص  1؛ خ البالغه نهج. محمد با حسیا نریف الرضی؛ 2

 .57. انعام: 3
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 .تریا افرا  استبرای برگزاری انتخاب الگد و انتخاب متدیا
  ربارا اهمیت ایا ناخ  فرمد ند: ؟دم؟مقام معظ  رهبری

 .(13/04/1383« )رکا اصلی برای یک نمایخدا تدیا است» و
اگور  ر جواع  .بی  یخی و بی تقدایی هرجا باند، انسان را آسویب پوذیر موی کخود» و

  (24/11/1382« ).حّساس باند، آسیب پذیرع آن بسیار گران تمام خداهد ند

 حضور حداکثری  -2

 :؟دم؟مقام معظ  رهبری
هوای رأی، حضودر همگوانی مور م  ر پوای صوخدوقبرگزاری پرنودر انتخابوات و 

ی مر می نظوام بویش  ی امخیت کشدر خداهد بد  زیرا  نمخان از پشتدانه کخخدا تضمیا
 (16/11/1398) .از امکانات تسلیحاتی آن هراس  ارند

بخش آرزوی همه نهیدان تاریخ اسالم  استقرار نظام حاکمیت اسالمی  ر ایران تحقق
و  تحقوق بخوش اهودان نهضوت عانودرای اموام حسویاو ایران اسالمی بلکوه 

اجوراء هموه احکوام   ر ایران است، چراکه امکوان مجاهدات همه ائمه معادمیا
کوه ایوا نظوام  اسالمی جز با وجد  یک حاکمیت اسوالمی وجود  نودار  و ازآنجایی

اسالمی  ست  ول استعماری غربی را از غارت سرزمیا اسالمی ایران قطع نمود ا و 
قطع ایا ی آنان را از  یگر کشدرهای اسالمی جهان فراه  می کخود، سوران  های زمیخه

استکبار ساکت نخشسته و همچودن گذنوته  رصود هرگدنوه تدرئوه و ضوربه بورای 
سرنگدنی ایا حکدمت الهی می بانخد  ر ایا نرایب بحرانی تواریخی  فوا  از کیوان 

 نومخان  .  ملت اسوتبلکه از اوجب واجبات بر همه آحا حاکمیت یک فریضه الهی
محابا بوه   هخد، بی تدز انقالب اسالمی هر گاا که احتمال نکست نظام اسالمی را کیخه

 .ها تدرئه آنان  ر ایا چه  سال نشانه آن اسوت آن از ابعا  گدناگدن حمله کر ا که  ا
اما هر وقت که پشتیبانی قدی ملت از حاکمیت را مشاهدا کخخد حمله را به ماولحت 

 .جدیخد های  یگری می نسته و رااخدیش ندا
ها میلیدنی ملت ایران  ر همه انتخابات چهار  هه انقالب همچدن حضودر  حضدر  ا 

بهما و روز جهانی قدس مدجی از عزت و اقتدار ایوران 22های  پیمایی بانکدا  ر راا
و پشتدانه قدی مر م جمهدری اسالمی و یأس و ندمیودی  نومخان را  ر پوی  انوته 
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ایا اساس است که بزرگ مر  الهی عال  ربوانی و اسودا تقودی و قداسوت  بر .است
وضود بگیور  و  کر  که برای رفتا پای انتخابوات اّل  مشکیخی تاری  می مرحدم آیت

برای انجام ایا فریضه الهی قاد قربت کخید تا رضدان و خشخد ی الهوی را  ر برابور 
 .اّل  بدست آورید سبی  ایا جها  فی
ويإکخد که  ر راستای اجرای فرمان الهوی ) یران افتخار میملت مسلمان ا َا ْمإ َُ ْر َوإدواوا

ْمراإ
ْمإُدوار و تحقق ) 1(اْْلَ َُ وَنُهْمإإإَوإَأْمُر ْْ بوا برگوزاری بیشوتریا تعودا  انتخابوات و  2(َب

 مشارکت عمدمی مر م ایران  ر انتخابات بیش از همه کشدرهای مودعی  مدکراسوی،
بور ایوا اسواس  .ساالری  یخی را تحقوق بخشویدا اسوت مر مآرمان حاکمیت ملی و 

نایسته است برای نگهداری از ایا مدال جهانی هر یک از آحوا  ملوت عزیوز ایوران 
عالوا بر نرکت حتمی خدیش سعی  ر تشدیق و مشارکت  ا ن  یگوران و همگوان 

های ها و فضوا های استکبار جهانی بور نوبکه های مذبدحانه بدق  انته بانخد و تالش
 .مجازی گروهک های ضدانقالب  اخلی و خارجی را نقش بر آب نمایخد

یکی از وظوایف »وجدب نرعی  ار ؛  ،حضدر  ر انتخابات به فرمد ا حضرت امام
هوای  مه  نرعی و عقلی ما برای حفوظ اسوالم و ماوال  کشودر، حضودر  ر حدزا

  سیاسوی جهوان و انتخابیه و رأی  ا ن به نمایخدگان صال  کار ان و مطلوع براوضوا
 3«.بانداحتیاج  ار ، میآنها  سایر چیزهایی که کشدر به

حضدر هر یک از همدرخان عزیز و حضدر بخشیدن به  یگران ماداق  فا   ر برابر 
إ»تهاج   نمخان است که مدر  عخایت خدای متعال است آنجا که فرمد :  و ه وَ إُيحا

إاَ َّ نَّ لا
ْ اإ يإَلبا َا ُ اَنإ يَنإُيقاتا َا

ََّ إا إَمْرُصوا   ُهْمإُبْنْوان  اإَكوَأنَّ إَصفًّ خودا  وسوت  ار   قوت ی ر حق 4؛  ا
انود  ختوه نودا از سوربیی ریی بخایه گدکه  ر راا او صف  ر صف چخانکسانی را ک

 «.خخدک جها  می
همچخیا حضدر حداکثری از ماا یق مه  بّر و تقودای اجتمواعی اسوت کوه خودای 

                                                           

 .3. آل عمران: 1

 .38. ندری: 2

 .152، ص 18؛ ج ی امام صحیفه؛ . امام خمیخی3

 .4. صف: 4



 

   
  

 
ره

ان
بلغ

ة م
ویژ

ی 
ص

ص
تخ

 ـ 
ی

لم
 ع

شه
تو

 

76 

ْقاي»متعال امر به آن فرمد ا است؛  إَوإاَتَّ رِّ با
َْ  ربق بیان عالموه رباربوایی 1« َتعاَوُنااإَعَ يإا

موان و یا به عبارتی بر ایا بر تقدا و یبه ایا معخاست که جامعه مسلم 2«تعاون بر تقدا»
ا همان صوالح و تقوداع اجتمواعی یخخد، و اکعم  صال  نانی از ترس خدا اجتما  

 .است 

 انتخاب اصلح  -3 

 :؟دم؟مقام معظ  رهبری
ند ، معخوایش ایوا  ندراع نگهبان صالحیت آنها اعالم می ی هآن کسانی که به وسیل 

 ر بیا ایوا کسوانی کوه  .است که ایا از حداق  صالحیت مدر  نیاز برخدر ار است
هاع بواالتر، افورا ع هسوتخد  ر سوط   ندند، افرا ع هسوتخد بوا صوالحیت اعالم می

هاع انتخابیه ایا است که  قت کخخود،  هخر ملت ایران و مر م نهرها و حدزا .تر پاییا
 (12/10/1386) .نگاا کخخد، بشخاسخد اصل  را، بهتریا را انتخاب کخخد

تریا نامز ها، نقش کلیودی  ر سرندنوت آیخودا  قت مر م مؤما  ر انتخاب نایسته
و رویکر هوای مدیریتی ارنود کشودر و ریاسوت جمهودری و نیوز تودویا قودانیا 

بر انتخواب  ؟دم؟و رهبر فرزانه انقالب ؟توضر؟تأکیدات امام راح  .نمایخدگان مجلس  ار 
های  ارای ناخ  ارزنی: موؤما، انقالبوی، بوا سودابق  رخشوان  یخوی، نخایت

گوری، زیسوت و ضود انورافیمتخا ، نجا ، رنج فقر و محرومیت چشیدا، سا ا
ملوت و خد کفوایی  تکبار، معتقد به تدانمخدیمدافع ربقات محروم، ضد استثمار و اس

 .تداند نقشه راا انتخاب نمایخدگان صوال  بورای ملوت عزیوز ایوران بانود می  اخلی،
را بورای  که قرآن کری  معیارهای پیشخها ی یکی از  ختران حضرت نوعیبچخان

به عخدان کارگزار صال ، همیا عخاصر ارزنوی تدانمخودی  انتخاب حضرت مدسی
إ» .کخود موی معرفویها   اری ارزشیت و امانتمسؤولام بر انج َماإَيواإَأَبو ا

َُ ْحوَدا وْ إلا
ََ َقا

ُْنإ ما
إاْْلَ ُيّ َقاا

َْ إاْلَتْأَجْرَلإا َرإَمنا
ْْ إَخ َنّ ْرُهإلا یکی از آن  و  ختور )صوفدرا( گفوت: ای  3؛اْلَتْأجا

پدر ایا مر  را )که به نجاعت و امانت آراسته است( به خدمت خد  اجیور کوا کوه 

                                                           

 .2. مائدا: 1

 .266، ص5؛ جالمیزان فی تفسیر القرآن . سید محمدحسیا رباربایی؛2

 .26. قا : 3
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 «.بهتر کسی که باید به خدمت برگزیخی کسی است که تدانا و امیا باند
که مر م بایود  رصود  نخاسوایی و انتخواب اصول  بانوخد، الزم اسوت توا  البته چخان
های تدانمخود و انقالبوی موؤما کوه هو  صوالحیت الزم را بورای تاودی  نخایت

قدم به پیش   یگران اند تر از های و صال  مخدی نمایخدگان با مدیریت  ارند و ه  تدان
گزاری مر م  نها ا و با ثبت نام خدیش  ر بیا نامز ها آما گی خدیش را برای خدمت

اما متأسفانه گاهاً ناهد وقد  افراط و تفریب  ر مدضود  کاندیوداتدری  .اعالم نمایخد
 انخود اصوال نایسوتگی و تخاو  و  هستی  زیرا بسویاری از کسوانی کوه خود  می

جمهدری یوا نمایخودگی مجلوس نودرای خبرگوان را  قام ریاسوتتدانمخدی تادی م
های ما ی مانخد کسب ثوروت و  نام نمد ا که غالباً محادل انگیزا ندارند اقدام به ثبت

ایشان بایود بدانخود  .بیخی است قدرت و نهرت و ندرتاً محادل جهالت و خد بزرگ
کثریت مور م را نیوز بوه که اگر بر فرض مدر  تأیید مراجع قاندنی قرار گرفته و رأی ا

 ر جامعه وجود   ار  آنها  تر از که تدانمخدتر و نایسته  الیلی به  ست آورند  رحالی
گذاران ثبوت خداهود   ر لیست گمراهان و بدعت ربق حدیث نریف امام صا ق

   :ند
الَلِه  ِْ اَعْب َِ َساَر َقاَ  َسِمْعُت مَ ََ ِن  ِْ ُقوُ   َعِن اْلُفَضْیِل  َج   ََ َُ ُعو الَیناَس َو ِفنیِهْم َرنْن ُهنَو َرْن َخ ْْ ََ

ْعَلُم 
َ
ُ   م ناِف َْ ِنَراَم َفُهَو  ِِ َراَرَة َو َلْیَس  ع  َو َرِن اَدَعی اْإِ ِْ فضوی  بوا یسوار  1؛ِرْیُه َفُهَو َضا ٌّ ُرْبَ 

نخیدم فرمد  اگر از میان مر م کسوی بیایود و خوروج کخود و  گفت از امام صا ق
کوه   عدت به ررن خد ش نماید و خد ش را بعخدان ولی امر معرفوی کخود  ر حالی

 ر بیا آنان نخ  اعل  وجد   انته باند ایا نخ  گمراا است و بودعتی ایجوا  
 .کر ا است

ها و ریوف هوای نخبوه  یگور کشودر  که بالعکس  ر بیا حدزویوان و  انشوگاا چخان
های تدانمخد و مخل  و متخا  و مدقری هستخد که اصالً  ر ایا گدنوه  نخایت

گذارند، گرچه با  انتا سدابق مودیریتی مدفوق کشودری  میدان های انتخاباتی پا نمی
نخاسی و محترم که  و زمانصالحیت کام  برای ریاست جمهدری یا مجتهد متداضع 

انخاصی به خارر  انوش   ر مجلس خبرگان  ار  و یا آفریخی کام  راتدانمخدی نقش

                                                           

 .350، ص28؛ جوسائ  الشیعةمحمد با حسا حر عاملی؛  .1
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گذاری  ر مجلس  ارند  رلبی خدیش نایستگی قاندن و تخا  و سالمت و عدالت
هوای اجتمواعی حاصو   هوا و آفت نخایتشوان بوه  رگیری اما به خارر آلد ا نشدن

 ر سور  ر  بینیاور ن و یوا انوتاال بوه خودمت خودمات  انتخابات و یا احتمال رای
ی های پرمشاله کالن انزوا وعزلت را ترجی   ا ا و میدان را برامقایسه با آن مدیریت

های سوخگیا  یتمسؤولگزیخی از غاف  از آنکه عزلت .کخدتر آن آما ا می ورو  ضعیف
الهوی عرضوه  یاجتماعی  ر جامعه اسوالمی  ر اسوالم موذمدم اسوت و سویرا انبیوا

تدانمخدی خدیش بر جامعه و اعالم آموا گی تاودی مودیریت هوای سوخگیا اسوت 
وقتی ناهد بحران اقتاا ی کشاورزی آیخدا کشدر ماور  که حضرت یدسف چخان
 اری و کشواورزی را  خد  با صراحت پیشخها  کر  که وزارت اقتاوا  و خزانوه ،ند
 اری و  انوش و  ژگوی )امانوتو بورای اثبوات لیاقوت خودیش  و وی عهدا بگیور  به

إَع وْمإإَع ىإإقاَلإاْجَعْ ني»تخا ( خد  را بیان کر  و فرمد :  ويإَحفوْ   نِّ إلا إاْْلَْرضا نا  1؛ َخةائا
 اری مملکت مخادب  ار که موا  یدسف به ناا( گفت:  ر ایا صدرت مرا به خزانه

 «. ر حفظ  ارایی و ماارن آن  انا و بایرم

 غیبت و تحقیر، تهمت ،اهانتحفظ احترام و پرهیز از  -4

ْمنواإَبنوي»ها نها ا  کرامت را بر سر همه انسانایخکه   یا مبیا اسالم عالوا بر َقْدإَكرَّ ََ إإَوإ
 «.ومحققا ما فرزندان آ م را بسیار گرامی  انتی  2؛آَدَمإ

احترام مسلمان و مؤما را یک واجب تر یدناپذیر  انسته تا جایی که پیوامبر بزرگودار 
تر از حرمت کعبه خانه خدا نمر ا و خطواب بوه کعبوه  مت مؤما را بزرگاسالم حر
 فرمد ند: 

َُ َرسوُ  الّلِه  یَت  إَلی الَكعَبةِ  َنَظ َِ ِك ِرن  ِِ ْ رنا معَظَمنِك ورنا معَظنَم ُحَُرَ نِكْ َفقاَ : َرَُحبا 
َن الّله َ َتعنا َْ الّلهِ  ِریِكْ أِلَ َم ِرنَن َوالّلهِ  إَن الُمؤِرَن معَظُم ُحَُرة  ِعی َُ َْ   وَحن َم ِرینِك واِحن َُ لی َحن

ِه َظنَن الَسنوِء  ِِ َظَن  َُ رسودل خودا بوه کعبوه نگواا کور م و 3؛الُمؤِرِن َثالثا: َدَرُه وراَلُه ومن 
بزرگی و چه قودر حرموت تود خطاب کر  و فرمد  آفریا بر تد ای خانه خدا چقدر 

                                                           

 .55. یدسف: 1

 .7. اسرا: 2

 .89؛ ص مت نامه پیامبر اعظ کگزیدا ح. محمد محمدی ری نهری ؛ 3
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   .است ، سدگخد به خدا که حرمت مؤما از حرمت تد بیشترعظی  است

کرامت و بزرگداری ذاتی انسان، هدیه الهی نسبت به ایا مخلدق ویوژا اسوت کوه  ر 
نک  ظاهری، نیروی تعق  و تفکور،  ارا بود ن ارا ا و اختیوار نسوبت بوه پیشورفت 

کراموت انسوانی  ر جوای  .نمد  و بروز یافتوه اسوت ...خدیش، انتخاب خیر از نر و
إ»جووای قوورآن کووری  مانخوود:  َقووْدإَكَرّ ََ وويإآَدَمإَو و ائمووه  و سوویرا پیووامبر اکوورم 1«ْمَنوواإَبنا

آنان که مظهر تام و اکم  کرامت، نرافت و بزرگداری هسوتخد، بوا هموه  بیت اه 
 .گر است گسترا و گدناگدنی آن جلدا

 انود، نسبت به معبد های مشرکان حورام مویمکتبی که حتی سخا زنت و ناسزا را 
يَنإَيْدُعا» َا

ََّ اْاإا ْ ٍمإَواَلإَتُسبه إعا را
ْْ َغ اْاإاَّ َ إَعْدًواإبا

ُسبه َْ ََ إ إاَّ  ا نإُدونا ه کو یسوانکو به )معبود (  2؛َنإما
بوه خداونود  یجه  و  نومخ یز از رویه آنان نکد ییخدانخد ناسزا نگدیر خدا را میغ

   . هد کسی به یک مسلمان اهانت کخد، اجازا نمی«خدیگد یناسزا م

مسلمان نق  قدل هوای ثابوت نشودا او از گخاهوان تحقیر یک  تهمت،  روا، تمسخر،
   .خرتی و آثار نامخاسب  نیایی  ار های آ بزرگی است که عذاب

َسوا ْنإنا إما َساء  ْنُهْمإَواَلإنا ًراإما ْْ ْنإَقْاٍمإَعَسىإَأْنإَيُكاُنااإَخ إما يَنإآَمُنااإاَلإَيْسَخْرإَقْام  َا
ََّ َهاإا ٍءإَياإَأُيّ

ًراإماإ ْْ إَخ ُفُسواُقإَعَسىإَأْنإَيُكَنّ َْ ْلوُمإا َسإاالا
ِْ
إبا َقابا

َْ اْْلَ ُةواإَأْنُفَسُكْمإَواَلإَتَناَبُةواإبا إَواَلإَتْ ما
ْنُهَنّ

ُماَنإ َا ا
ُمإاََظّ َُ َكإ ِا

ُأوََ ََ ْمإَيُتْ إ ََ إَوَمْنإ يَمانا وَنإ * َبْعَدإاْثا ُبوااإَك ْورًاإما َيَنإآَمُنااإاْجَتنا
ََّ َهاإا ياإَأيه

إلاإ
نِّ إَبْعَضإاَظَّ نَّ إلا

نِّ اید، نباید مر انوی مور اِن  یگور را اع کسانی که ایمان آور ا 3؛ْمم إاَظَّ
به مسخرا گیرند، ناید آنان نز  خدا از ایخان بهتر بانخد، و نباید زنانی زنواِن  یگور را 

ا فواش به مسخرا گیرند، ناید آنان نز  خدا از ایخان بهتر بانخد، و عیودب یکودیگر ر
یا  کر ن مر م به بدع پوس  .کخیدنهاع بد یا  عخدانها و نسازید و یکدیگر را با لقب

 از ایمان آور ن آنان نارواست، و کسانی که از ایا گخاهان تدبه نکخخد آنوان سوتمکارند
هوا،  ها بپرهیزید، چرا که بعضی گمان ای کسانی که ایمان آور ید ازبسیاری از گمان *

   .گخاا است

َننُه َرنْن »اید: فرم می  ر مذمت نخ  تهمت زنخدا امام رضا 
َ
َفِنُنی ََلْیُت َعَلنی َنْفِسنی م
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نه َِ َُ ْوِلَیاِئی َدَعْوُت الَلَه ِلُیَع
َ
ْسَخَط َوِلّیا  ِرْن م

َ
کخ  به کسی که آبوروی  ما نفریا می1؛  َفَعَل َذِلَک َو م

تعهد کر م کسی که آبروی مدمخی را بریز ،  ر  نیا به زندگی نکبتوی  .نیعیان را بریز 
َن» ، گرفتار ند ُِ ِ  ِرَن اْلَخاِس َُ اَن ِفی اْلِْخ َْ  «.؛ و  ر آخرت ه  جزو زیانکاران باند« َو 

متأسفانه  ورا انتخابات زمیخه آلد ا ندن برخی نامز ها و ررفدارانشان به ایا رذایو  
اخالقی وجد   ار  و احیاناً انگیزا ندید ررفداران یک کاندیدا برای حمایوت از وی 

اور ن رقیب باعث می ند  که از هر تدان و هخر و ابوزار بورای و جدیت برای رای نی
برگر اندن رای مر م از رقبا استفا ا کخخد، بر ایا اساس ممکا است مبلاان یک سوتا  
انتخاباتی به تجسس و کسب خبر و غیب جدیی از زندگی نخاوی و خواندا گی و 

نز   یگوران  گذنته رقیب )تجسس( و بازگد کر ن عیدب واقعی رقیب  ر غیاب وی
ها و انتقا اتی که از رریق نایعات مطلع نودا و خوالن  )غیبت( و بازگد کر ن عیب

و گزارش کلمات و رفتار ثابت نشدا و مشوکدم  ر بویا مور م  واقع است )تهمت(
)قدل بدون عل ( و مسخرا کر ن تحقیر کر ن و حتی نخایت و کدچک نشان  ا ن 

اناً به کار بور ن کلموات زنوت و ناسوزا و نخایت رقیب نز  مر م )استهزاء( و احی
ا بانه و فحانی )سّب( بپر ازند که همه ایا رذای  اخالقی  ر جوای جوای آیوات  بی

 .قرآن کری  صریحاً مخع و تحری  ندا است
 هود و بوا  متأسفانه گاهی همیا انتباهات  ر مخاظرات تلدیزیدنی کاندیوداها رخ می 

ارتکاب ایا گخاهان و رذای  اخالقی جد آرام جامعه را  چوار چوالش کور ا و احیانواً 
 .ندند ها و ز وخدر ها و کشتار و ناامخی می مدجب  رگیری

رصه تبلیاات انتخاباتی بوا فعاالن  ر ع بر ایا اساس، نایسته است تمامی کاندیداها و
بازخدانی  ستدرات اخالقی اسالم عزیز، آخرت خد  را به  نیای  یگران نفرونوخد و 

وگدهوای  وسوتانه و عالمانوه سیاسوی، از  های مشورو  و گفت گیری از نویدابا بهرا
گخاهان پُرزیان زبانی پرهیز نمایخد و گدش جانشان ندای آسمانی قورآن را بشوخد  کوه 

إ...» َنّ َكإَكاَنإَعْنُ إإلا ِا
إُأوََ ُفَؤاَدإُكُلّ َْ َبَصَرإَوا َْ ْمَعإَوا   2«مسؤوالاََسّ

از نمایخدگان متدقع است که مراعوات »فرماید:  می  ر ایا زمیخه حضرت امام خمیخی

                                                           

 .247؛ ص اإلختااص. محمد با محمد مفید؛ 1

 .36. اسراء: 2
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تور بوه حقیقوت  آ اب اسالمی  ر محاورات بشد ؛ که ایا امر آقایان را بهتور و آسوان
 1.«رساند می

 فرماید: می  ر ایا رابطه ؟دم؟رهبر معظ  انقالب
ع مسائ  مهو  رعایت تقدا و اخالق و ا ب اسالمی  ر گفتگدها و مباحثات، از جمله

نمایخدگان عزیز باید تدجوه کخخود کوه  .و قاب  تدجه نمایخدگان و مجلس محترم است
اع بور  هر کار و گفتار آنان،  ر جامعه مخعکس می ند  و تأثیر سیاسی و اخالقی ویژا

 (7/03/1371) .کشدر می گذار فضاع 

 فرماید: می  ربارا پرهیز از سخخان مخرب حضرت امام خمیخی
ها مدجب تأسف بسیار و تأثر است؛ و چه بسا که اهانوت بوه یوک  گاهی بعضی نطق

کخود؛ و   ار موی هوا را لکوه کشاند و حیثیات انسان مسلمان و مؤما را به حد اعلی می
کخود  آورع موی دنه و کخار اع  از صحی  و فاسد جمعگاهی ارقام و اقالم بسیار از گ

 2.کخد و با آبروع  ولت و انخاص، بلکه مجلس بازع می

 روش تبلیغات اثباتی به جای سلبی و تخریب یکدیگر -5

نامز های محترم برای اثبات نایستگی و برتری خدیش بهتور اسوت بجوای تخقوی  
برتر خدیش اکتفواء کخخود؛ زیورا اسولدب های و ررح برنامهها  رقباء به بیان تدانمخدی

هوای سوابق نوخ  را ها و مدفقیوت تدانمخودی اثباتی تبلیااتی  ر آور گاا انتخابات،
ساز  و از ررفی  یگور  می نمد ا و رأی  هخدگان را به انتخاب اصل  رهخمدن  نفان

 استفا ا از هر گدنه ابزار ظالمانه برای رسیدن به پیروزی  ر نهایت مدجب نکست و
 ر اوائو  حکدموت امیرالموؤمخیا  .سرافکخدگی  ر برابر مر م و خودای متعوال اسوت

و ایوا متخفوذیا  وآمدند که آقا نما ایا افرا ی که تد جامعوه هسوتخد  ایعدا علی
المال به ایخها بدا، مخالفت  ی ایخها را بکا و سه  بیشتری از بیت یک مقداری مالحظه

َُ »جلب کا! حضرت فرمد : ایخها را مدجب نشد و  لهایشان را  ْطُلَب الَیْصن
َ
ْن م

َ
وُني م ُُ ُر

ْ
 َتَ

َ
م

اْلَجْوِر ِفیَمْن ُوُلیُت َعَلْیِه  ه بر آنوان کسانی کر ن  ر حق کد تا با ست  یخک ا به ما امر مییآ ؛ِِ
َم َنْجم  فِ »   یروزع بجدیدمت  ارم، پکح

َ
ُ  َو َرا م َُ َسِمی ِه َرا َسَم ِِ ُطوُر 

َ
؛ ي الَسنَماِء َنْجمنا  َو الَلِه َي م
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ت کورو ، و سوتارا بوه  نبوال سوتارا حر د و موییوآ به خدا سدگخد تا نب و روز می
 1«.زن  ارع نمیکا یخد،  ست به چخک می

کارهوای پیشوخها ی تودان بوه بیوان راا می آری  ر جلسات مخاظرا و گفتمان انتخاباتی
های خود   تخاایها و  خدیش برای ح  معضالت کخدنی کشدر ومعرفی تدانمخدی

تریا مخاظرا و ماداق صحی  جودال و سدابق مدیریتی و خدمتی خدیش که اخالقی
   .احسا است

ن مسوؤوالن قاندنی برگزاری انتخابات و وزارت کشدر و صداوسیما و مسؤوالالبته بر 
ها و محتودای  ها الزم است نظارت و  قت کامو  بور رونود و سوخخرانی  یگر رسانه

کید هر سخخران  ر هخگام مداجه نودن أ خد و ضما تدجیه اولیه ومخاظرات  انته بان
با یک سخا خارج از ایا ضابطه اخالق اسالمی سخا او و میکروفخش را قطع کر ا 
تا  رس عبرتی برای  یگران گشته و جامعه را به خارر ضعف مدیریت رسانه  چوار 

 .مشکالت نخماید
 فرماید: می  ر ایا رابطه ؟دم؟رهبر معظ  انقالب

ع مسائ  مهو  رعایت تقدا و اخالق و ا ب اسالمی  ر گفتگدها و مباحثات، از جمله
نمایخدگان عزیز باید تدجوه کخخود کوه  .و قاب  تدجه نمایخدگان و مجلس محترم است
اع بور ند  و تأثیر سیاسی و اخالقی ویژا هر کار و گفتار آنان،  ر جامعه مخعکس می

 (7/03/1371) .گذار  فضاع کشدر می

 مداری در همه مراحل انتخاباتقانون -6

 .قاندن اساسی جمهدری اسالمی ایران، میثاق ملی و نرعی ملوت عزیوز ایوران اسوت
تسلی  بود ن  ر برابور قواندن  ر هموه مراحو  انتخابوات، اعو  از تأییود صوالحیت 

ز های انتخابواتی، پوذیرش مختخوب اکثریوت و پرهیوکخخدگان، فعالیت تبلیاات نام ثبت
از مخالفت و جدسازی علیوه مختخبویا، نشوان آنها  نامز های غیر مختخب و هدا اران

از آنجوا کوه قواندن اساسوی جمهودری  .فرهخو باالی اسالمی جامعه انقالبی ماسوت
اسالمی ایران به تأیید ولی فقیه رسیدا و مشروعیت  یخی پیدا کر ا، الزم اسوت هموه 

زیرا تخهوا  .تسلی  بانخد و رنخ  آنان باندگرچه خالن نظو مؤمخان  ر برابر قاندن 
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راا ثبات و امخیت یک جامعه و نظام، تبعیت عمودمی از قواندن بود ا و مقدلوه آزا ی 
میدان را برای نقض همه قدانیا تدسب افرا  ناراضی باز خداهد ها  گریزی اقلیتقاندن

اسواس اختیوار قرآن کری  بر ایا  .کر  و عام  فروپانی اعتبار همه قدانیا خداهد ند
قدانیا و تامیمات اتخاذ ندا خدا و رسودلش  اعمال نظر نخای مؤمخان را  ر برابر

َرُ إ» .سلب کر ا است َْ خا
َْ ُهُمإا ََ ُ إَأْمًراإَأْنإَيُكاَنإ ُ إَوَرُلاَُ َذاإَقَضىإاََ ّ َنٍةإلا ٍنإَواَلإُمْؤما ُمْؤما َا َوَماإَكاَنإ

َ إَوَرُلإ إاََ ّ ْمإَوَمْنإَيْعصا َا ْنإَأْمرا ًْناما إَضاَلاًلإُمبا َقْدإَضَلّ ََ ُ إ و هویچ مور  و زن موؤمخی را  ر  1؛اََ
کاری که خدا و رسدل حک  کخخد ارا ا و اختیواری نیسوت )کوه رأی خالفوی اظهوار 
نمایخد( و هر کس نافرمانی خدا و رسدل او کخود  انسوته بوه گمراهوی سوختی افتوا ا 

اش را به زید، غالم آزا  کور ا خود  توزویج کور  و  )پیامبر زیخب  ختر عمه .«است
ایا آیوه نوازل نود و  .زیخب گفت: ما از انران قریش  غالمی را به ندهری نپذیرم

 (.پذیرفت
 فرماید: می  ر ایا زمیخه ؟دم؟رهبر فرزانه انقالب

اهودافش را قبودل  کسانی که ایا قاندن اساسی و ایا ملت و کارها و نعارها و راا و»
 (19/10/1382« ).ندارند، نباید به مجلس بیایخد

 تبعیت کامل از دستورات رهبری  -7

 .های بزرگ الهی به ملت ایران، تحقق و حاکمیت والیوت فقیوه اسوتیکی از نعمت
نعمتی که نیعیان و ک  امت اسالمی بیش از هزار سال آرزوی آن را  انتخد، چرا کوه 

 .اسوتها  رایب، عام  مادنیت جامعوه و نظوام از انودا  آسویبالشانران فقیه جامع
ما به هموه ملوت، بوه هموه قودای انتظوامی، ارمیخوان »فرمد :  که امام خمیخیچخان
 ه  که امر  ولت اسالمی، اگر با نظارت فقیه و والیت فقیه باند، آسیبی بور ایوا  می

 ر مداجهه بوا آراء و نایسته است ملت مؤما و انقالبی  2«.مملکت نخداهد وار  ند
رویکر های متفاوت سیاسی  ر جریان عظی  انتخابات، رهخمد های ولی فقیه و رهبر 
فرزانه را معیار سخجش راا صحی  قرار  ا ا و به فرمان خداونود  ر قورآن نسوبت بوه 

 تبعیت از ولی امر عم  نمایخد که فرمد : 
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َ إَوإ ُْعااإاََ ّ يَنإآَمُنااإَأطا َا
ََّ َهاإا يإَدويٍْءإَياإَأُيّ َا ْعُتْمإ

ََ ْنإَتَنا إا
ََ ْنُكْمإ إما ْمرا

يإاْْلَ ُلاَلإَوُأوَا ُْعااإاََرّ َأطا
إَوَأْحَسوُنإَتوْأواإ ور 

ْْ َكإَخ َا إَذ را إاْلْخا ْاما
َْ َْ إَوا  ا

اََ ّ ُناَنإبا ْنإُكْنُتْمإُتْؤما إلا ُلالا إَواََرّ  ا
ىإاََ ّ ََ وُهإلا

ُرُدّ  1؛يالًإََ
ای اه  ایمان، فرمان خدا و رسدل و فرمانداران )از ررن خدا و رسدل( کوه از خود  
نما هستخد اراعت کخید، پس اگر  ر چیزی کار به نزا  کشد آن را بوه حکو  خودا و 

ایوا کوار بورای نوما بهتور و  .رسدل بازگر انید اگر به خدا و روز قیامت ایمان  ارید
 .تر خداهد بد  عاقبت خدش

جاهایی که ولی فقیوه جامعوه تشوخی  ایخکه  لزوم تبعیت از ولی فقیه یعخی اعتقا  به
 هد که ما تشخی   یگوری  ارم، تعبودا تبعیوت کوخ  و بگودی  او بهتور از موا  می
کر ند و حضورت را  برخی نیعه بد ند و همراهی می فهمد؛  ر زمان امام علی می

کر نود، عبوداّل  بوا نموی وست  انتخد، اما جایی که خالن عقیدا آنان بود ، عمو  
نخاس و عالقمخد بوه  یک نخای  انشمخد اسالم عباس پسرعمدی حضرت علی

کور  و  ر مسوائ  اظهوار نظور  ا ا و  گاهی با حضرت بحث میحضرت بد  وی گه
کر  حضرت با یک  ستدر و قاندن کلی تکلیوف او و  احیاناً نظر حضرت را قبدل نمی

 و به وی فرمد ند:   یگران را برای همیشه رونا کر ند
َُ َعَلنيَ َو  َوقا  ْن ُتِّنی

َ
ُه: َلنَک م ََ َواِفْل َرمْ َُ َشاَر ِإَلْیِه ِفي َشيَْء َلْم 

َ
ْْ م ِن اْلَعَباِس َو َق ِْ ِْ الَلِه  ِلَعْب

ِطْعیي
َ
َرىْ َفِنْن َعَصْیُ َک َفَ

َ
ه  ا ا بود  و مدافوق کی یبه عبداّل  با عباس  ر مدر  رأ 2؛م

موا  ر آن موی  .ان نهوییوه رأع خد  را با ما  ر مکبر تد است  نظرش نبد ، فرمد :
 .خیکد تد از رأع ما اراعت یرفت ، باینگرم، اگر نپذ

نشویا کر نود؛  ر  را به صل  مجبدر کر ند، حضورت را خانوه  ر جایی امام علی
ه  همراا ایشان و نیعه بد ند اموا  ر جوایی صول  را تحمیو   جریان امام حسا

   .ای بد ند که مخکر تبعیت از امام معادم  ر عم  بد ندآنها نیعه .کر ند
 :گدنه افرا  ایمان قلبی الزم ندارندخدر  که ایا خداوند  ر قران کری  قس  می

ْمإَحَرَجاًإ ها ىإَأْنُفسا َا ُدوْاإ إاَلَيجا
َنُهْمإُممَّ ْْ ماإَدَجَرإَب َْ َا ُماَکإ

ىإُيَحكِّ ُناَنإَحتَّ َکإاَلُيْؤما اَلإَوَربِّ اإإََ مَّ مِّ
ْماًإ ُماْاإَتْس ا

َ إَوُيَس ِّ ْْ نه چخیا است؛ به پرو گارت سودگخد، کوه ایموان )واقعوی(  3؛َقَض
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هاع خد ، تود را  اور قورار  هخود، و  آورند مگر زمانی که  ر مشاجرات و نزا    نمی
گدنه احساس نواراحتی از قضواوت تود ندانوته بانوخد )و  ر برابور   ر  ل خد  هیچ
 . تسلی  بانخد اورع تد( کامالً 

پشوتیبان »التزام عملی به والیت فقیه یک اص  است چخانچوه اموام عزیزموان فرمود : 
 «.والیت فقیه بانید تا به مملکت نما آسیبی نرسد

 حفظ وحدت ملی در گرو احترام متقابل -8

آمیز موذهبی و قودمی، حفظ وحدت اسالمی و انسجام ملی، پرهیز از نعارهای تفرقه
نوخاختا هموه نامز هوای تاییود صوالحیت نودا نظوام، احتورام بوه آراء به رسمیت 

که های جامعه رنید است، چخانهای جامعه به نامز های گدناگدن یکی از نشانه ریف
هوای ای و توخشبرچسب ز ن به یکدیگر مدجوب جخوو تبلیاواتی و تخواز  رسوانه
و سرمایه جامعوه  اجتماعی است که به قدل قرآن کری  مستلزم هدر رفتا تدان و عمر

يُحُكْمإ»است  َ إرا
ََ َْ ُ ااإَوَت ََ َتْف ََ ُعااإ ََ  .و باید به ندت از آن پرهیز کر  1«َواَلإَتَنا

 هخد که اگر مسلمانان  سوت  می چخیا هشدارخطر تفرقه را ایا امیرالمدمخیا علی
 های  رندا جهانی آنها را خداهخد  ریود: از اتحا  بر انته و از ه  گسسته ندند گرگ

َن »
َ
َمنا م َْ َقَةْ َفِنَن الَِّاَذ ِرَن الَیناِس ِللَِّنْیَطاِن  ُْ ْم َو اْلُف ُْ ا ََ َْ الَلِه َرَع اْلَجَماَعِةْ َو ِإ ََ  الَِّناَذ ِرنَن اْلَمنَیِم َفِنَن 

ْئِب  َُ  ست خدا بر سر جماعت است، از تفرقه بپرهیزید، زیرا نخ  تکرو، نکار  2؛ِلل
چه از جامعه موؤما آن .«دسفخد تکرو، رعمه گرگ استگدنه که گنیطان است همان

رو  پرهیز از تشدید اختالفات موذهبی و قودمی و حزبوی و  می و انقالبی ایران انتظار
کید بر وحدت و همودلی و همکواری سوتا های تبلیاواتی نامز هوای أجخاحی و نیز ت

از انتظوارات الگد و اسالمی است که یکوی  گدناگدن با یکدیگر  ر برگزاری انتخاباتی
هوای اسوالمی و انقالبوی جوان ارواح پام نهیدان است کوه بورای حاکمیوت ارزش

   .خدیش را تقدی  نمد ند
  ر همیا رابطه خطاب به نمایخدگان مجلس فرمد ند:  ؟دم؟مقام معظ  رهبری

هواع هر گفتار و کر ارع  ر مجلس که بوه فرسوایش نظوام و بور افوروختا چوالش
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ملی را سست و  نما را بوه نفودذ  ر صوفدن ملوت و  جخاحی بیخجامد؛ همبستگی
ن امیدوار کخد؛ مر م را از کارگشائی نمایخدگان خود  ندمیود و  ر راسوتگدئی مسؤوال

 .ع نمایخودگی اسوتآنان به تر ید افکخود؛ بوی گموان  ر سومتی مخوالف بوا وظیفوه
(6/03/1383) 

 نماییحفظ اقتدار و اسرار نظام و پرهیز از سیاه -9

سیمای اقتدار نظام اسالمی  ر  اخ  و عرصه بویا الملو  و صویانت از اسورار حفظ 
که مخجور بوه القواء ناکارآمودی نظوام و ها   رونی نظام و پرهیز از بزرگ نمائی کاستی

های مه  قاب  تدجه  ر تبلیاات انتخاباتی است؛ زیورا یأس مر م می ند  از ضرورت
هوای گذنوته جهوت تحقیور و عودم  اکید بر ناکامی  ولت و مجلس و  سوتگاأگاا ت

نود   های نظام اسوالمی موینمایی کاستینمایی و بزرگمدجب سیاا نایستگی رقیب
لدحوانی کوه بوه که یکی از ترفخدهای  نمخان اسالم بد ا تا قشرهای متدسب و سوا ا

بر رفاا زندگی خدیش ترسیدا و از مداضع اسالمی و انقالبوی ها  مجر  نخیدن ناکامی
گدنه نرایب بحرانی الزم است سخخرانان و ماولحان و  ر ایا .بر ارندخدیش  ست 

ل نامز ها، قدت قلب به جامعه  ا ا و اقتدار نظام اسوالمی متکوی بوه ارا ا ذات الیوزا
 الهی را به مر م گدنز  نمایخد؛

إ إَظَنّ َحقاّ
َْ َرإا ْْ إَغ  ا

اََ ّ اَنإبا
ْتُهْمإَأْنُفُسُهْمإَيُظُنّ َمّ ََ إَقْدإَأ َفة  وَنإإَوَطائا َنواإما

ََ وْلإ ََ اَنإ إَيُقاَُ ةا َّْ َا ا َجا
َْ ا

 اإ
ّ َ َا ُ إ

ْمَرإُكَ ّ إاْْلَ َنّ ْنإَديٍْءإُقْلإلا إما ْمرا
يإَأنْإإاْْلَ َا وَكإُيْخُفاَنإ ََ ْمإَمواإاَلإُيْبوُدوَنإ وها و از روی  1؛ُفسا

گفتخد: آیا ممکوا اسوت موا را  بر ند )از روی انکار( می نا انی به خدا گمان ناحق می
)مخافقوان از  .د  بگد: تخها خداست که بر عال  هستی فرمانرواسوتقدرتی به  ست آی

 ارنود، )بوا  پرورند با تد اظهوار نمی ترس مؤمخان( خیاالت بار  خد  را که  ر  ل می
خودر ی ( و  ر ایخجوا  گدیخد: اگر ما را قدرت و پیروزی بد  )نکسوت نمی خد ( می
 .ندی  کشته نمی

 فرماید: می یه ر ایا زمخ ؟دم؟رهبر فرزانه انقالب
ع ایا ملت عزیز است، باید عّزت ایا ملت را حفظ ع مجلس، چدن نمایخدانمایخدا»

 (8/03/1374«) .کخد

                                                           

 .154. آل عمران: 1
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 حق محوری و رعایت انصاف و عدالت  -10

و  هود کوه عودالت را  ر تموام امودر  می ی افرا  با ایمان  ستدرخدای متعال به همه
يَنإ»رعایت نمایخد:  و ند  گرچه به ظاهر به ضرر خدیش یا بستگان مخجر َا و

ََّ َهواإا َيواإَأُيّ
َْنإ ْقوَربا

إَواْْلَ وَدْينا َا َاا
َْ إا وُكْمإَأوا ْاإَعَ وىإَأْنُفسا

ََ إَو  ا
ّ َ َا إُدَهَداَءإ ْسطا قا َْ ا َْنإبا اما

ای اهو   1؛آَمُنااإُكاُنااإَقَاّ
ایمان، نگهدار عدالت بانید و برای خدا گداهی  هید هر چخد بر ضرر خد  یا پودر و 

 هید( اگر فقیر باند یوا غخوی،  ، )برای هر کس نها ت می«خدیشان نما باند ما ر و
خدا به )رعایت حقدق( آنها اولی است، پس نما ) ر حک  و نها ت( پیروی هودای 

و اگور زبوان را ) ر نوها ت بوه نفوع خود (  .نفس نکخید تا مبا ا عدالت نگاا ندارید
 .هر چه کخید آگاا است بگر انید یا )از بیان حق( خد  اری کخید خدا به

ََماِن   ِرْن   ِإَن »فرماید:  می ی ایا مه  ر بارا امام صا ق ْن   َحِقیَقِة اْإِ
َ
َُ اْلَحنَل   م ََ   ُتْؤِث َُ َو ِإْن َضن

ُجوَز َرْیِطُقنَك ِعْلَمنك ََ ْن َي 
َ
و آثوار ایموان حقیقوی آن ها  از نشوانه 2 ؛َعَلی اْلَباِطِل َو ِإْن َنَفَعَك َو م

ق را گر چه به زیان نما باند بپذیرید و بارو  را گرچوه بوه سود  نوما است که ح
اجرای صحی  و  قیق عدالت و اناوان مبتخوی بور قواندن انتخابوات  «.باند، نپذیرید

ن ارجمخود نسوبت بوه میودان  ا ن و حمایوت از تبلیاوات انتخابواتی مسؤوالتدسب 
اندنی بور اثور حوب و های قنامز های گدناگدن، همچخیا پرهیز از تبعیض  ر حمایت

اا»باض با افرا ، یک وظیفه قرآنی است؛  َُ إَتْعدا
ُكْمإَدَنآُنإَقْاٍمإَعَ ىإَأاَلّ َمَنّ ای اهو   3؛َواَلإَيْجرا

، و «ایمان، برای خدا پایدار و استدار بد ا و به عدالت و راستی و  رستی گوداا بانوید
ل بیرون روید، عدالت کخیود البته نما را نباید عداوت گروهی بر آن  ار  که از راا عد

که به تقدا نز یکتر )از هر عم ( است، و از خدا بترسید، کوه البتوه خودا بوه هور چوه 
کاسته و فضای عمودمی ها  و نایعه پراکخی ها تداند از حانیه که می .کخید آگاا است می

های واهوی را از  سوت افورا   و نظ  و امخیت جامعوه را سوال  نگواا  انوته و بهانوه
ویوژا رو از کارگزاران محترم انتخابات و صودا و سویما و بوه  ساز بگیر ؛ از ایا بحران

رو  تا با انجام وظایف بر مخاط قواندن و رعایوت  های جمعی انتظار میاصحاب رسانه

                                                           

 .135. نساء: 1

 .205، ص1، جالمحاسا. احمد با محمد با خالد برقی؛ 2

 .8. مائدا: 3
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ررفی که تکلیفی نرعی است، زمیخه هرگدنه تخش و ابهام را  ر کلیه مراحو   اص  بی
داها و مبلاان ستا  های انمتخاباتی باید با اعتوران چخانکه کاندی .انتخابات محد نمایخد

اناوافان  به کماالت واقعی رقبا اناان و عدالت را اجرا نمد ا و خد  را  ر لیست بی
 .و ظلمه قرار ندهخد
 فرمایخد: می محدری ربارا اهمیت عدالت و حق ؟دم؟مقام معظ  رهبری

جمهودرع اسوالمی بود ا عدالت، نعار اصلی وهدن بزرگ انقالب اسالمی ونظوام »
 (12/05/1384) .«وهست

 وفای به عهد و امانت داری  -11
های انتخاباتی خد ، با  ر نظر  انوتا  قدر با تدبر  ر نطقی گراننامز های تأیید ندا

های انتخابواتی و پرهیوز  نان، نسبت به اجرایی بد ن وعداهایوفای به عهد  ر وعدا
خوداری  رانوت گریوزی و تیار یا مسوتلزم عودالتاز اخ از وعدا های ناممکا و خارج

یت، بوا تموام مسوؤولعخایت الزم را بذل نمد ا و  ر صدرت پیروزی  ر ایا آزمدن پر
تدان بر عهد خد  با مر م مبخی بر قاندنگرائی اسالمی و عودالت ورزی پایودار بانوخد 

َعْهَدإَكاَنإ»که  َْ إا َنّ البته ) ر قیامت( از عهود همه به عهد خد  باید وفا کخید که 1« مسؤواللا
 .و پیمان سؤال خداهد ند

َدِ  »بارا فرمد :  ر ایا امام صا ق َُ َ  شنیطاَن ِرنن َرن
َ
نه رنَ ِِ َل اِلیُس  َْ ُتِمَن َعلي َاراَنَة َو ُْ َرِن ا

هِلكوهْ اّي َرن َعَصَمُه اللنهُ  َُ َوسِوسوا و  َُ را بوه عهودا  یاموانت یهر گواا کسو 2؛َاعواِنِه ِلُیِضّلوُه و 
را اغودا و  یگموار  توا آنچخوان و یطان سرکش خد  را بر او میس صد نیگرفت، ابل

گر  ، مگر آن کس کوه خودا او را  یاش مخته یبخت وسدسه کخخد تا به نقاوت و نگدن
  «.ت بخشدیحفظ و مادن

هوای مهو   اری را یکوی از نواخ امانوت بر همیا اساس حضرت امام خمیخوی
 نماید: می معرفینمایخدگان مجلس 

انخاصی که امیا هستخد، انخاصی که معرون است پیششان به امانت، بوه  یانوت، »
 3«.به خدمت به مر م، آنها را تعییا کخخد
                                                           

 .34. اسراء: 1

 .242؛ ص اإلختااص. محمد با محمد مفید؛ 2

 .525، ص 10صحیفه امام؛ ج ؛ . امام خمیخی3
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 تبلیغات سالم و پرهیز از اسراف و سوء استفاده از امکانات دولتی -12

های گوزان هموراا بوا  استفا ا از نگر های نانایست تبلیااتی غربی و صرن هزیخوه
اسران و تبذیر برای جلب آراء مر م، نایسته نامز های صال  نظام اسالمی و کسانی 

های ایا نظام را بپذیرند، نیست؛ چرا که جلوب آراء مور م یتمسؤولکه تامی   ارند 
قیموت و های فراوان و تبلیاات گرانبخرها و عکس با استفا ا از ابزار پدل و پذیرایی و

ْخوَااَنإ»های تبلیااتی و اسران و تبذیر، رونی نیطانی است؛ کاروان يَنإَكواُنااإلا را
ّ
َا ُمَب

َْ إا َنّ لا
إ ْنا اطا

َْ ََّ ، و نویطان اسوت کوه سوخت «هایخود که مبّذران و مسرفان برا ران نیطان 1؛اَ
اموام  .بانود می مدر  مذمت بزرگان  یاکفران )نعمت( پرور گار خد  کر  و اسران 

ُا   »  :  فرمد  علی ُْ َرَّن ُف َرَّوا   و الَقص َُ   اسران مدجب هالکت است و میانه روی   2؛الَس
 از ایا جهت، نامز های گرامی با مدیریت مقتدرانوه هودا اران، « مایق زیا  ندن ثروت

پاسوخ نسوبت بوه چرایوی و  بیهای  های مذکدر پیشگیری نمایخد توا پرسوش از پدیدا
 .چگدنگی ایا رویدا های غیراخالقی، مدجب فاصله فراوان بیا مر م و آنوان نگور  

و نفودذ هوا  سدء اسوتفا ا از امکانوات  ولتوی و بیوت الموال و ظرفیتایخکه  عالوا بر
های حکدمتی برای تبلیاات نخای مشرو  نبد ا و به ندت باید از آن پرهیوز  پست
 .ند 

 فرماید: می  ر ایا زمیخه ؟دم؟رهبری مقام معظ 
سا ا زیستی و پرهیز از اسران و پرهیز از هزیخه کر ن بیت المال  ر امدر نخاوی و 

تورویج فرهخوو  .غیر ضرورع، نرط الزم براع حفظ پیدند حقیقوی بوا مور م اسوت

ع مور م،  ور ع خارجی از کیسوهگرع و تجّم  و سفرهاع پرهزیخه و بیهد ا انرافی

 .(6/03/1383نمایخدگی و عام  گسیخته ندن پیدند نمایخدا با مر م است )از نأن 

 حفظ هشیاری در برابر سوء استفاده دشمنان انقالب اسالمی  -13
بوه بهانوه وقود  تقلوب  ر  88 خدر ا جمهدری اسالمی ایوران  ر سوال نمخان قس 

قودای خود  وار  های ضد انقالب بیرونی و  رونی و با تمام انتخابات با بسیج جریان
صحخه ندا و انتخابات را بستری بورای آنودب و اغتشواش و خسوارت بوه امواکا 

                                                           

 .27. اسراء: 1

 .379، ص 66؛ ج بحار اعندار؛  . محمدباقر با محمد تقی مجلسی2
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عمدمی و  ولتی تبدی  کر ند و رع  نیریا پیروزی مر م بوا حضودر حوداکثری  ر 
ی مقام معظ  رهبری آنوان انتخابات را  ر کام آنان تلخ نمد ند؛ تا حدی که به فرمد ا

اولیا و آخریا پروژا  نما نبود  کوه ملوت  88فتخه  .کشدر را به لبه پرتگاا رساندند
عزیز ما تجربه کر ا، بلکه  نمخان امت اسالم  ر تمامی ردل تاریخ، همیشوه مترصود 

و ها  فرصتی بد ا و هستخد تا به مجر  ظهودر یوک بهانوه و غفلوت مور م از سورمایه
   .قدرت  فاعی خدیش، حمله ویرانگری علیه امت اسالمی را رق  بزنخد

وَد ًإَوإ َ وًةإَواحا ْْ ُكْمإَم ْْ ُْ واَنإَعَ و ما َْ
ََ ُكْمإ َعوتا ُكْمإَوَأْمتا َحتا ْاإَتْغُفُ اَنإَعْنإَأْل ا

ََ يَنإَكَفُرواإ َا
ََّ إا َواَلإإَدّ

واإ َُ َحَتُكْمإَوُخو ْنإَمَطٍرإَأْوإُكْنوُتْمإَمْرَضوىإَأْنإَتَضوُعااإَأْلو ا ُكْمإَأًذ إما ْنإَكاَنإبا ُكْمإلا
ْْ ُجَناَحإَعَ 
إ َنّ َرُكْمإلا

َْ
ًْناإحا اًباإُمها

ََ يَنإَع را َا ْ َكا َا إ
َ إَأَعَدّ زیرا کافران آرزو و انتظار  ارند کوه نوما از  1؛اََ ّ

و چخانچوه  .اسلحه و اسباب خد  غفلت کخید تا ناگهان یکبارا بر نما حمله ور ندند
بارانی یا مرضی نما را از برگرفتا سالح به رنج انداز  بواکی نیسوت کوه اسولحه را 

ی از  نما برحذر بانید؛ خدا برای کافران عذابی سوخت خدارکخخودا فروگذارید ول
 .مهیا ساخته است

اکخدن، با بایرت الزم و بازنخاسی و تفکیوک از ایا روی بر همگان الزم است از ه 
إ»های  نمخان از تحرکات خد ی؛ تدرئه َْرٍ إَأَناإَوَمونا إَعَ ىإَبصا  ا

ىإاََ ّ ََ يإَأْدُعاإلا ْ ا إَلبا ها َا
ََ ُقْلإ

ي َبَعنا
بگد: رریقه ما و پیروان  همیا است که خلق را به خدا با بیخوایی و باویرت  2؛اَتّ

، و خدا را از نرم و نریک مخزا  ان  و هرگز بوه خودای یکتوا نورم « عدت کخی 
 ر صحخه انتخابات حاضر ندا و  نمخان اسوالم و انقوالب را بوا هدنویاری  .نیاورم

 .تمام مایدس نمایخد
 فرماید: می  ر ایا خادص ؟دم؟ایخامخهحضرت امام 

نمایخدا مر م باید  اراع فه  و  رم سیاسی بانود و مسوائ  کشودر را بفهمود؛ هو  »
هواع  نومخان را و هو  مسوائ   اخلوی و نیازهواع مور م و مسائ  خارجی و تدرئه

 (7/01/1371« ).اولدیتهاع کشدر را

14-  
 
 لفت پس از انتخاباتشیرینی ا

ها  از نعموات بوزرگ الهوی اسوت،  ژی محکو   ر برابور  نومخی لفت و همدلی کهاُ 
                                                           

 .102. نساء: 1

 .108. یدسف: 2
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ْذإُكنوُتْمإَأْعوَدآًءإَوإ»فرماید:  می باراقرآن کری   ر ایا .خداهد بد  ُكْمإلا
ْْ إَعَ و و ا

ْعَمَ إاَ َّ اْذُكُروْاإنا
ُكْمإ َنإُقُ ابا

ْْ َفإَب ََّ َأ د و او یگر بد یدیکه زمانی  نما کدیخکا  ینعمت خدا را بر خد ،  1؛ََ
   «.هاع نما ، الفت انداختان  لیه[ مک ]بد 

گاا برگزاری هر یک از انتخابات، مدلد اختالفات بد ا و جامعه عزیوز موا متأسفانه گه
تا مدتی پس از هر انتخابات رنج اختالن محادل رفتارهای غیراخالقی انتخابوات را 

اکخدن نایسته است جامعه رنید ایوران بوا تمسوک بوه ریسومان  .کر  می باید تحم 
االهی و تعظی   ر برابر اخوالق اسوالمی و رعایوت فضوائ  رفتواری پوس از انجوام 

ُقواا»انتخابات رع  نیریخی میدا الفت را بچشخد؛  ْعًاإَوإالإَتَفرَّ إَجما  ا
إاَ َّ َحْبلا ُمااإبا و  2؛َوإاْعَتصا

 «.و به راههای متفّرق نروید همگی به رنته ) یا( خدا چخو ز ا
 بارا فرمد ند: ر ایا ؟دم؟مقام معظ  رهبری

« .نووا مانی یووا نانووا مانی، نبایوود کسووی را وا ار بووه رفتووار غیرخر مخدانووه کخوود»
(25/03/1392) 

 انتخابات، آزمون الهی -15

اندرکار   هخودگان، نامز هوا و هموه عدامو   سوت  ر پایان باید اذعان  انت که رأی
نمایخد و هر یک از آنان بایود  انتخابات، ایا آزمدن بزرگ را  ر محضر الهی برگزار می

 .ای برای کارهای خد ،  ر  ا گاا عدل الهی  انته بانخد کخخدا پاسخ قانع
مسئله انتخابوات، یوک امتحوان الهوی اسوت کوه » ر همیا راستا امام راح  فرمد ند: 

کخد، و مؤمخیا و متعهدیا را از مدعیان جودا  میگرایان ممتاز  گرایان را از ضدابب گروا
   3«نماید می

 4بخش دوم:آیین رفتاری انتخابات
  ...جریان و برگزارکنندگان )وزارت کشور، هیأت های اجرایی، نیروهای انتظامی وـ م1
های جخاحی، حزبوی های انتخاباتی، به  ور از اعمال سلیقهنامه اجرای قدانیا و آییا .1

 .و نخای

                                                           
 .103. آل عمران: 1
 . همان.2

 .336، ص18؛ جصحیفه امام؛ . امام خمیخی3
 .1394سال های اخالقی انتخابات؛  . وزارت کشدر، ستا  انتخابات؛ اصدل و ارزش4



 

   
  

 
ره

ان
بلغ

ة م
ویژ

ی 
ص

ص
تخ

 ـ 
ی

لم
 ع

شه
تو

 

92 

 ار از قودانیا و مقوررات انتخابوات و  از تفسیر مراجع رسومی صوالحیت پیروی  .2
 .ای پرهیز از اظهار یا اعالن تفاسیر سلیقه

تعام   وستانه و سازندا با ارکان  خی   ر انتخابات،  ر جهوت برگوزاری هرچوه   .3
 .تر آن تر و آرام سال 
ن تدجوه بوه به کارگیری افرا  آمدزش  یدا و باتجربه و  ارای حسا سلدم، بودو  .4

 .های سیاسی گرایش
های مختلوف سیاسوی رقابوت  ررفی کام   ر برخدر  و تعام  با گرایش حفظ بی  .5

 .کخخدا  ر انتخابات
سازی یکسان زمیخق رقابت سال  بورای هموه نامز هوا، بوه  ور از هور گدنوه  فراه  .6

 .ها و امکانات تبعیض  ر اعطای فرصت

 .اهتمام به مشارکت حداکثری صاحبان حق رأی .7
هوا و  ربب، رسوانه رسانی  قیق و به مدقع  ربارا وظایف محدل به مراجع ذی ارال   .8

 .افکار عمدمی
 .های انتخاباتی به مراجع مربدط گزارش به مدقع، نفان و کام  تخلف  .9
های مختلف قودمی، موذهبی، جخسویتی، ربقواتی،  برخدر  و تعام  برابر با گروا  .10

   . ...صخفی، حزبی و

کوواری، و  و حساسویت  ربواا هور گدنوه تقلوب و  سوت صویانت از آرای ملوت .11
 .جلدگیری از آن

 .انتقا پذیری و پاسخ گدیی  ر برابر مراجع قاندنی و افکار عمدمی .12
 . اران آنان ررفی  ر اظهارات رسمی  ربارا نامز ها و ررن حفظ بی  .13
ها با مجریان و  ها، ا ارات و ارگان ن سازمانمسؤوالهمکاری صمیمانه و همدالنه  .14

 .تر انتخابات تر و آرام ناظران  ر جهت برگزاری هر چه سال 
ها  ر جهوت آمودزش همگوانی بورای نورکت  ها، ا ارات و ارگان تالش سازمان .15

نه  ر انتخابات، به  ور از هر گدنه تهدیود و تطمیوع کوا ر ا اری و مسؤوالآگاهانه و 
 .مر م
هوای  ولتوی  بخودی نودا سوازمان صیانت از ارالعات نخای، محرمانه و ربقه .16

 . ربارا انتخابات، به ویژا ارالعات مربدط به نامز ها و  اورلبان
مخد نیروهای انتظامی بوا بوره  زنخودگان نظو  عمودمی و  برخدر  قارع و ضابطه .17
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هخجارهای اجتماعی، و اهتمام جدی  ر انجام وظیفه انتظوامی و حفواظتی  ر نوعب 
 .اخذ رأی گیری

 ر قبوال حفوظ حوری  و حودو  و ضودابب حساسیت قاندنی نیروهای انتظوامی،  .18
 .قاندنی و برخدر  بدون اغماض با قاندن نکخان

 اری یوا  هوای سیاسوی و جانوب بخودی جتخاب نیروهای نظامی از ورو  به جخواح .19
های انتخاباتی، و تدجه به ایفوای نقوش  ها، احزاب یا جریان مخالفت با نامز ها، گروا

 .ای خد   ر اتحا  و همبستگی ملی حرفه

ناظران )شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی )در انتخابات شوراها( و قوه قضائیه و ـ 2

 ها( عوامل نظارتی آن

 .احترام و رعایت قدانیا و مقررات انتخابات  ر حدزا نظارت .1
 .ها ررفی  ر نظارت و بررسی صالحیت رعایت بی .2
 .های سیاسی  یدا و باتجربه، بدون تدجه به گرایش به کارگیری افرا  آمدزش .3
 .تأکید بر حضدر کافی و مؤثر ناظران  ر همه نعب رأی گیری .4
 .های انتخاباتی به مراجع مربدط نظارت بر گزارش به مدقع، نفان و کام  تخلف  .5
 .های غیر قاندنی  ر کار آنان همکاری صمیمانه با مجریان و پرهیز از  خالت .6
 .اجتماعی افرا ها با حفظ حیثیت  رسانی به مدقع از ر  صالحیت ارال  .7
رسیدگی  قیق و بهخگام به نکایات، با پرهیز از هور گدنوه تبعویض میوان افورا  و  .8

 .های مختلف انتخاباتی جریان

بخودی نودا   قت  ر حفظ اسرار  اورلبان و نامز ها و صیانت از ارالعوات ربقوه .9
 .انتخاباتی

 .رعایت حیثیت اجتماعی و آبروی نامز ها  ر تحقیقات محلی  .10
 .ری و پاسخ گدیی  ر برابر مراجع قاندنی و افکار عمدمیانتقا پذی .11
 .های انتخاباتی سازی زمیخق برخدر  قارع با تخلف تالش قدا قضائیه  ر فراه   .12

 مطبوعات و رسانه هاـ 3

 های دولتی و عمومی رسانه: الف

 .احترام به قدانیا و مقررات انتخابات .1
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 .خاباتاهتمام به آمدزش و تشدیق مر م به مشارکت  ر انت .2
 .های اخالقی انتخابات ترویج اصدل و ارزش .3
 .های انتخاباتی سازی زمیخه بدون تبعیض برای تبلیاات همه نامز ها و جریان فراه  .4
 .ررفی کام  انتخاباتی و صیانت از لدازم انتخابات آزا  حفظ بی .5
رعایت قداعد ناظر به آرامش و نظ  عمودمی  ر انتخابوات، و پرهیوز از هور گدنوه  .6

 .فضاسازی به سد  یا زیان حزب یا نامز  خاص

 های خصوصی سانه: رب

 .احترام به قدانیا و مقررات انتخابات .1
اهتمام به آمدزش و عمق بخشیدن و رند آگواهی عمودمی  ر زمیخوه انتخابوات و  .2

 .لدازم آن
های اخالقی انتخابات و به کارگیری ا بیات صا قانه، وحدت بخش،  ترویج ارزش .3

 .آور  ر عرصه انتخابات و نشاطامیدوارکخخدا 
مودار بوه تبلیاوات انتخابواتی و پرهیوز از نگواا  گرایانوه و قواندن ترویج نگاا وظیفه .4

 .کاسبکارانه به آن
حمایت معقدل و اخالقی از حزب و جریان متبد  بوا پرهیوز از تخریوب و نا یودا  .5

 .های رقیب های احزاب و جریان گرفتا نایستگی
اور های انقالب و نظام اسالمی و پرهیز از انتشار مطالب ها و  ست احترام به ارزش .6

 .مدها  ربارا افرا  حقیقی و حقدقی
رعایت قداعد ناظر به حفظ آرامش و نظ  عمدمی، و پرهیز از جدسازی بوه سود    .7

یا زیان حزب یا نامز  خاص، و تحریک تعابات قدمی، مذهبی، صوخفی، گروهوی و 
 .محلی

نه و مشفقانه  ربوارا عملکور  ارکوان انتخابوات و کمک به ایجا  فضای نقد مخافا .8
 .ها و القائات بیگانگان و معاندان نظام اسالمی  وری از هرگدنه اعتما  به گزارش

 های تأثیرگذار نخبگان و شخصیتـ 4

گرایوی  ر  احترام به قدانیا و مقررات انتخابات و کمک بوه تورویج روحیوه قواندن .1
 .جامعه
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نشاط اجتماعی، و مشارکت آگاهانه و حوداکثری  تالش برای رند آگاهی عمدمی، .2
 . ر انتخابات

هووا و  هووا و سووخخرانی هووای  یخووی و ملووی  ر بیانیووه تدجووه و احتوورام بووه ارزش .3
 .ها گیری مدضع

هوای سیاسوی یوا نامز هوای  تدصیه به  قت و مطالعه  ر نخاسایی احزاب، جریوان .4
 .نهمسؤوالانتخاباتی، و پرهیز از اظهارنظرهای غیر 

نخاخت معیارهای نامز  اصل  و ایجا  روحیوه نقود مخاوفانه و اخالقوِی  کمک به .5
 .عملکر  ارکان  خی   ر انتخابات

 .های انتخاباتی حفظ وقار و مخزلت اجتماعی  ر مداجهه با سد  یا زیان جریان .6
حفظ هشیاری  ر برخودر  بوا مخالفوان نظوام و پرهیوز از اعتموا  بوه بیگانگوان و  .7

 .معاندان

 نامزدها، احزاب و ستادهای انتخاباتیداوطلبان، ـ 5

 .احترام به قدانیا و مقررات انتخاباتی  ر همه مراح  انتخابات  .1
احترام به اصدل و ارزش های اساسی نظام اسالمی؛ مانخد اسوالمیت، جمهدریوت،  .2

 .استقالل، آزا ی و عدالت

انتخواب گرایانه و خداپسخدانه به ثبت نوام و قورار گورفتا  ر معورض  نگاا وظیفه .3
 .های ما ی و هداپرستانه مر م، و پرهیز از انگیزا

گیری و اناران از  اورلبی و نامز ی  ر هر یوک از مراحو  انتخابوات،  ر  کخارا  .4
 .تر صدرت آگاهی از حضدر فر  یا افرا  نایسته

 .ترجی  ماال  عمدمی و ملی بر مخافع نخای و گروهی .5
حیت نودن، و  وری از حفظ متانت و نرح صدر اسوالمی  ر صودرت ر  صوال .6

 .جخجال آفریخی
 .رعایت اناان و ا ب  ر برخدر  با رقبا و احترام به قداعد اخالقی رقابت .7

 .ها روی  ر هزیخه رعایت اعتدال و پرهیز از اسران و زیا ا .8

 .های محیطی  ر تبلیاات اهتمام به حفظ پاکیزگی محیب زیست و پرهیز از آلد گی .9

انی و  وری از هر گدنه تهدید یا تطمیع، خرید تدجه به عزت نفس و کرامت انس .10
 .و فروش رأی، یا وام  ار ندن به صاحبان ثروت و قدرت
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هوای معانود  حفظ هشیاری تبلیااتی و پرهیز از اتکا و اعتما  به بیگانگان و رسانه .11
 .نظام، یا افشای اسرار نظام

رسوانی بوه  هوای انتخابواتی، و اروال  سازی مخوابع موالی و هزیخوه تعهد به نفان .12
 .افکارعمدمی و عدم استفا ا از امکانات  ولتی و عمدمی

رعایت اناان  ر تبلیاوات و اجتخواب از زیور سوؤال بور ن  سوتاور های نظوام  .13
 .ها اسالمی و نا یدا گرفتا زحمات و خدمات  ولت

گودیی و فریوب  تعهد به برنامه محدری  ر تبلیاات انتخابواتی، و پرهیوز از کلوی .14
 .افکارعمدمی

ش قدانیا انتخابات و مفا  مخشدر اخالقی به اعضای ستا  انتخاباتی و تأکیود آمدز .15
   .ها بر حفظ و رعایت آن

تور  همکاری صمیمانه و سازندا با برگزارکخخدگان  ر جهت برگزاری هرچه سوال  .16
 .انتخابات

های احتموالی از رریوق  ها یا نکایت پذیرفتا نتیجه انتخابات و پیگیری اعتراض  .17
 .نینها های قاند

 .تبدی  فضای رقابت به فضای همکاری سازندا با جریان پیروز  ر انتخابات  .18

 انتخاب کنندگانـ 6

 .احترام به قدانیا و مقررات انتخابات، و همکاری با مجریان و عدام  انتخابات  .1
 .ها کسب آگاهی  ربارا قدانیا مربدط به رأی  هخدگان و رعایت  قیق آن .2
ای  یخی و ملوی، و تشودیق  انتخابات، به مخزله وظیفهنه  ر مسؤوالمشارکت فعال و  .3

 .محترمانه سایر نهروندان به مشارکت  ر انتخابات
هوا، بورای  های آن تالش برای کسب آگاهی  قیق  ربارا نامز ها و احزاب و برنامه .4

 .اتخاذ تامی  متعهدانه  ر انتخاب اصل 
پرهیوز از تعاوبات  اهتمام به کسب آگاهی  ربارا معیارهای یک انتخاب  رست و .5

 .قدمی، مذهبی، محلی

 .ها رعایت احترام نامز ها و احزاب و ررن  اران آن .6
اهتمام به نظارت اجتماعی و انجام  رست فریضه امر به معرون و نهی از مخکر  ر  .7

 .انتخابات برای پیشبر  اهدان یک انتخابات سال 
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 .ی و معاملهنخاخت اهمیت و ارزش حق رأی، به مخزله حقی غیرقاب  واگذار .8
 .های مختلف سیاسی، و پرهیز از بدبیخی و بدگمانی ها و سلیقه احترام به نگرش .9

   .برابر تبلیاات بیگانگان هدنیاری  ر .10

بایسته است تا با نگاا به عهد الهی خد  با امام راح ، مقام معظ  رهبوری و نوهیدان 
خ سیاسوی جهوان بوه نشان را  ر تاری مدار و اخالق انقالب اسالمی، انتخاباتی بایرت

 .ناءاّل   ثبت رسانی  إن
َتُكْنإَي ََ ْنإَخْرَدٍلإ ٍةإما ْ قاَلإَحبَّ ْنإَتُكإما هاإلا

نَّ إإإلا إَيوْألا ويإاْْلَْرضا َا إَأْوإ وماوالا يإاَسَّ َا َصْخَرٍ إَأْوإ
إ إَخبْر  طْف  ََ َ إ إاَ َّ نَّ ُ إلا

َهاإاَ َّ خدا اعمال بد و خدب خلق را گر چه به مقودار خر لوی  1؛با
ها یا زمویا پخهوان بانود هموه را ) ر محاسوبه(  سخگی یا  ر )ربقات( آسمان ر میان 

 .آور ، که خدا تدانا و آگاا است می
  

                                                           

 .16. لقمان: 1
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