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انسانى را در تبلیغ براى  -از آقايان كانديداها و دوستان آنان انتظار دارم كه اخالق اسالمى» :(ه)رامام خمینی 

كانديداى خود مراعات؛ و از هر گونه انتقاد از طرف مقابل كه موجب اختالف و هتك حرمت باشد خوددارى 

 (11، ص11 )صحیفه امام، ج «نمايند.
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 (.11/11/1831)شودمی حرفها را مطلقاً راه ندهند. اين از آن چیزهايی است كه اگر پیش بیايد، دشمن از او خوشحال
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 (85نساء/ ) «أَهْلِها ...  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى»

 

 

 مقدمه

مالرد قالرن اخیالر،     جامعیت و در آمیختگی اسالمیت و جمهوريت در نظام مقدس جمهوري اسالالمی، ابتاالار بالزر    

، مدظلاله العالالی  اي العظمالی امالام خامناله    الشأن انقالب، آيه اهلل بود كه با تدبیر داهیانه رهبر عظیم سالره  قدسامام خمینیحضرت 

 اي پرفروغ و توفیق را پیش رو دارد. است و به توفیق الهی آيندهتداومی توأم با تعالی و تاامل را تاكنون شاهد بوده

، گويالاي احتالرام و ارزگ گالیاري و نقالش     يالن نظالام مقالدس   گیالر آن در ا  فراوانی برگزاري انتخابات با تنوع چشالم 

هاي كالن سیاسی، اقتصادي و اجتماعی در گسالتره   بخشیدن حاكمیت به آراء مردم است؛ نقشی كه در همه ساحت

 ساالري دينی است.   تمامی شئون حاكمیت، تبلور مردمفراگیر 

-هاي اخالقی و معنوي در تمامی عرصهرعايت ارزگ»در بیانیه گام دوم مد ظله العالی بنابر فرمايشات مقام معظم رهبري 

-سازد و نبودن آن حتی با برخالورداري مالادي، جهالنم مالی    محیط زندگی را حتی با كمبودهاي مادي بهشت می ،ها

 بیانیه گام دوم انقالب.« آفريند

، از راهاارهاي مؤثر ترويج اخالق و نهاديناله  هاي مختلف زندگی بشرالقی در عرصهتدوين و انتشار منشورهاي اخ

هاي علمیه با توجه به رسالت اساسی خود در پشالتیبانی از  سازي عمل به موازين اخالقی است. مركز مديريت حوزه

-باشالد، اراهاله مالی   كه برگرفته از فرهنگ فاخر اخالقی اسالم عزيز مالی را نتخابات اي اخالقی اماده 11نظام، منشور 

 نمايد.

طلالب پیشالگیري نمالوده و    ي ما با رعايت مفاد اين منشور، از سوءاسالتفاده دشالمنان فرصالت   بنابراين بايسته است همه

نشالان را بالراي    قضمن شركت حداكثري و دقت و ظرافت در گالزينش و تبلیالغ كانديالداي اصاللن، انتخابالاتی اخالال      

 آموزي همه جوامع بشري به ويژه مدعیان دروغین دموكراسی، در تاريخ ايران اسالمی به ثبت رسانیم.  درس

برگرفتاله از آيالات قالرآن    حیالات بخالش   رهنمودهاي وحیالانی و  هاي دخیل در انتخابات، امید است مسئوالن و گروه

  دهند.هاي خود قرار را سرلوحه اقدامات و فعالیت كريم
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 ـ دين محوری و ارزش گرايی اسالمی1

هاي دينی به طور عمیالق باله ديالن گالرايش دارنالد و طالالب       در جامعه دينی ايران ما، چه اكثريت مسلمان و چه اقلیت

 اخالالق و همگی، رعايالت  ( « 15 /إِنِ الْحُاْمُ إِل َّا لِل َّهِ )انعام»هاي الهی هستند ها و ارزگحاكمیت خدا و تحقق آموزه

برگالزاري انتخالاب   شمارند. اين گرايش بستري مناسالب بالراي   را ضروري می گ براي حاكمیت معنويتو تال دينی

 1است. ترين افرادالگو و انتخاب متدين

 حضور حداكثری و انتخاب اصلح -2

است كه نشان ثبات و مردمی بالودن و   اتمردم در انتخاب 2حضور حداكثري ،چه در مرحله اول اهمیت قرار داردآن

حضور مالردم  هاي ضدانقالب سعی در كاهش اقتدار نظام اسالمی است، چرا كه تمامی دول استاباري و گروهك

در انتخابات دارند و حضور هر يك از هموطنان عزيز و حضور بخشیدن به ديگران مصالداق دفالاع در برابالر تهالاجم     

 ك الأ نَّهُم   صَفًّا سَبِیلِهِ فِی يُقاتِلُون  الَّیِين  يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ»ال است آنجا كه فرمود: كه مورد عنايت خداي متع دشمنان است

 .(4)صف/ « مَرْصُوصٌ بُنْیانٌ

ت آينالده قالوانین و   تالرين نامزدهالا، نقالش كلیالدي در سرنوشال     در انتخالاب شايسالته   كه دقت مردم مالؤمن ضمن اين

بر انتخاب العالی ظلهمدو رهبر فرزانه انقالب  علیهتعالیاهللرضواندارد. تأكیدات امام راحل  روياردهاي نمايندگان مجلس

شالجاع، رنالج فقالر و     ،بالا سالوابق درخشالان دينالی، متخصالص      ،انقالبالی  ،مؤمن داراي شاخص ارزشی: هايشخصیت

اسالتابار، معتقالد باله    گالري، مالدافع طبقالات محالروم، ضالد اسالتثمار و       زيست و ضالد اشالرافی  محرومیت چشیده، ساده

-تواند نقشه راه انتخاب نمايندگان صالن براي ملت عزيز ايران باشد. چنالان ملت و خودكفايی داخلی، می توانمندي

 ،را بالراي انتخالاب كالارگزار صالالن     السالالم حضرت شعیب علیه يای از دخترانكه قرآن كريم معیارهاي پیشنهادي 

ق ال الت  إِح الدَاهُمَا يَالا أ بَالتِ     »كنالد.  مالی ها معرفی داري ارزگلیت و امانتهمین عناصر ارزشی توانمندي بر انجام مسئو

                                                           
هالم   امبرانیال پ( 81)روم/ « هَالا ی عَل  النَّالاسَ  ف ط الر   یالَّتِ اللَّهِ فِطْر ة  فًایحَنِ نِيلِلدَِّ وَج هَكَ ف أ قِم » ؛است فطرت االهی او معرفی نموده را انسان يیگرانيد رمز كريم قرآن 1

البالغاله  نهالج ) «فِطْر تِالهِ  ثالاق  یمِ س ت اْدُوهُم یَلِ اه ه،یَانْبِ هِم ی ال  وَات ر  وَ رُسُل ه، هِم یف ف بَعَث »اند؛ آمده هاانسان يفطر يهایآگاه يادآوربراي ي السالممومنان علی علیهطبق بیان امیر

 یعنال ي تیال حاكمهالاي الهالی هسالتند.    هالا و ارزگ هاست كه ملت ما طالب حاكمیت خالدا و تحقالق آمالوزه   به جهت همین بیداري فطرت ؛(48، ص1جصبحی سالم، 

 خداونالد  فقالط  ،دارد يقانونگالیار  يبرا یستگيشا كه یكس تنها و ،...  و یاجتماع و يفرد ابعاد همه در مر  تا تولد از بشر یزندگ يبرا يگیار قانون و يزير برنامه

 العالی درباره اهمیت اين شاخص فرمودند:مقام معظم رهبري مد ظله .بس و است

 (۳۱/14/۳۱۳۱) «است تدين نماينده يك براي اصلی ركن» -

 «شالد.  خواهالد  تمالام  گالران  بسالیار  آن پالیيرى  آسالیب  باشالد،  حسّالاس  جالاى  در اگالر . كنالد  مالى  پالیير  آسالیب  را انسالان  باشالد،  هرجالا  تقالوايى  بالى  و دينالى  بى» - 

(۴۲/11/۳۱۳۴)  
 يجمهالور  نظالام  يبقالا  و ثبالات  بالر  متوقف است، یواجب امر كه نيد احاام ياجرا رايز ؛دارد یشرع وجوب  ،(ره)امام حضرت فرموده انتخابات به در حضور 2

 و نظالام  از دفالاع  ینالوع  انتخابالات  در حضالور  نيبنالابرا  ؛نالدارد  وجالود  یاله احاام ياجرا اماان بخورد، شاست و ندیبب بیآس یاسالم يجمهور اگر و است یاسالم

 .است ینيد واجبات ياجرا بر يامقدمه
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 1.(11/قصص)« الْأ مِینُ الْق وِيَُّ اس ت أْجَرْتَ مَنِ خ ی ر  إِن َّاس ت أْجِرْهُ 

 احترام به شخصیت همگانحفظ كرامت انسانی و  -3

و  صاللی اهلل علیاله و آلاله   و سیره پیالامبر اكالرم    (51 /اسراء)«وَل ق د  ك ر َّم ن ا بَنِی آدَمَ » ،كرامت انسانی در جاي جاي قرآن كريم

گالر اسالت؛ ماتبالی كاله سالخن       با همه گستره و گوناگونی آن حتی در كارزارهاي سخت جلوه السالم علیهمبیت اهمه اهل

اجازه نمی دهد كسی به يك مسلمان اهانت كنالد و بالر    ،زشت و ناسزا را نسبت به معبودهاي مشركان حرام می داند

پالس   (11)حجالرات/  « وَل ا ت ن ابَزُوا بِالْأ لْق ابِ بِئْسَ الِاس مُ الْفُسُالوقُ بَع الدَ الْيِيمَالانِ   » چسب و القاب زشت را به او نسبت دهد،

گاه از حدود الهی تجاوز  هاي آسمانی، هیچ پیشوايان پاک و حجت رهنمودهاي الهی و بايسته است با پیروي از اين

 2نارده و ضمن داشتن كیاست سیاسی و انجام وظايف انقالبی، حريم و حرمت افراد را پاس داريم.

 مداری در همه مراحل انتخاباتقانون -4

قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران، میثاق ملی و شرعی ملت عزيز ايران است. تسلیم بودن در برابر قانون در هماله  

هاي تبلیغاتی، پیيرگ منتخالب اكثريالت و   كنندگان، فعالیت تبلیغاتنامانتخابات، اعم از تأيید صالحیت ثبتمراحل 

پرهیز نامزدهاي غیر منتخب و هواداران آنها از مخالفت و جوسالازي علیاله منتخبالین، نشالان فرهنالگ بالاالي اسالالمی        

فقیه رسیده و مشالروعیت دينالی    ین به تأيید ولجامعه انقالبی ماست. از آنجا كه قانون اساسی جمهوري اسالمی ايرا

تسلیم باشالند. زيالرا تنهالا راه     -گرچه خالف نظرشخص آنان باشد–پیدا كرده، الزم است همه مؤمنان در برابر قانون 

ها میالدان را بالراي   گريزي اقلیتثبات و امنیت يك جامعه و نظام، تبعیت عمومی از قانون بوده و مقوله آزادي قانون

قوانین توسط افراد ناراضی باز خواهد كرد و عامل فروپاشی اعتبار همه قوانین خواهد شد. قرآن كريم بر نقض همه 

اين اساس اختیار اعمال نظر شخصی مؤمنان را در برابر  قوانین و تصمیمات اتخاذ شده خدا و رسولش ساللب كالرده   

هُ وَرَسُولُهُ أ م رًا أ نْ يَاُون  ل هُمُ الْخِیَر ةُ مِنْ أ م رِهِم  وَمَنْ يَع الصِ الل َّالهَ وَرَسُالول هُ    وَمَا ك ان  لِمُؤْمِنٍ وَل ا مُؤْمِن ةٍ إِذ ا ق ض ى الل َّ»است. 

                                                           
 العالی در اين خصوص فرمودند:مقام معظم رهبري مد ظله 1

 نظالام  یمردمال  ي پشتوانه از دشمنان رايز بود خواهد كشور تیامن ي كننده نیتضم ،يرأ يهاصندوق يپا در مردم یهمگان حضور و انتخابات پرشور يبرگزار» -

 (11/۳۳/۳۱۳۳) .«دارند هراس آن یحاتیتسل اماانات از شیب

 نيال ا نیبال  در. اسالت  برخالوردار  ازیال ن مورد تیصالح حداقل از نيا كه است نيا شيمعنا شود، یم اعالم آنها تیصالح نگهبان شوراى لةیوس به كه كسانى آن» -

 كاله  اسالت  نيال ا هیال انتخاب هالاى  حوزه و شهرها مردم و رانيا ملت هنر. تر نيیپا سطن در هستند افرادى باالتر، هاى تیصالح با هستند افرادى شوند، یم اعالم كه كسانى

 (11/11/1831) .«كنند انتخاب را نيبهتر را، اصلن بشناسند كنند، نگاه كنند، دقت
 يجلالو  در( مالردم  بالا  همالراه ) انبالار  بزرگان د،یرس انبار شهر به شام، يسو به شيخو ریمس درالسالم علیه امام كه گاه آن: است آورده البالغه نهج در یرض دیس 2

 ابالراز  عمالل  نيال ا از را شيخالو  یتينارضا و نموده ینه را آنان السالمعلیه یعل امام. كردند یم احترام را السالمعلیه یعل امام گونه نيا و دهيدو السالمعلیه امام مركب

   فرمايد:العالی در اين رابطه میرهبر معظم انقالب مد ظله (.85 حامت ،البالغه)نهجداشت 

 توجاله  ديال با زيعز ندگانينما. است محترم مجلس و ندگانينما توجه قابل و مهم مساهل ىجمله از مباحثات، و گفتگوها در یاسالم ادب و اخالق و تقوا تيرعا»

 (۷/18/۳۱۷۳) «.گیارد مى كشور فضاى بر اىژهيو قىالاخ و اسىیس ریتأث و شود مى منعاس جامعه در آنان، گفتار و كار هر كه كنند
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 1.(81 /احزاب)«ف ق د  ض ل َّ ض ل الًا مُبِینًا

 تبعیت كامل از دستورات رهبری  -5

نعمتالی كاله شالیعیان و كالل امالت      هاي بزر  الهی به ملت ايران، تحقق و حاكمیت واليت فقیه است. يای از نعمت

الشرايط، عامل مصونیت جامعه و نظام از اسالمی بیش از هزار سال آرزوي آن را داشتند، چرا كه اشراف فقیه جامع

من به همه ملت، به همه قواي انتظامی، اطمینالان مالی دهالم كاله     »فرمود: )ره( كه امام خمینیها است. چنانانواع آسیب

 امالام،  فهیصالح « ).نظارت فقیه و واليت فقیه باشد، آسیبی بر اين مملات نخواهد وارد شالد امر دولت اسالمی، اگر با 

شايسته است ملت مؤمن و انقالبالی در مواجهاله بالا آراء و روياردهالاي متفالاوت سیاسالی در        (13 ،13ص ،11جلد

و رهبر فرزانه را معیار سنجش راه صحین قرار داده و به فرمان خداوند  فقیهجريان عظیم انتخابات، رهنمودهاي ولی 

يَا أ يَُّهَا ال َّیِين  آمَنُوا أ طِیعُوا الل َّالهَ وَأ طِیعُالوا الر َّسُالول  وَأُولِالی     »عمل نمايند كه فرمود:  نسبت به تبعیت از ولی امر در قرآن

رُُدَّوهُ إِل ى الل َّهِ وَالر َّسُولِ إِنْ كُنْتُم  تُؤْمُِنالون  بِالل َّالهِ وَالَْیالو مِ اْلالِخِرِ ذ ِلالكَ خ ی الرٌ وَأ ح َسالنُ        الْأ م رِ مِنْاُم   ف يِنْ ت ن ازَع تُم  فِی ش ی ءٍ ف 

 2.(11 /)نساء«ت أْوِيلًا

 در گرو احترام متقابلحفظ وحدت ملی  -6

میت شالناختن هماله   آمیالز مالیهبی و قالومی، باله رسال     حفظ وحدت اسالمی و انسجام ملی، پرهیالز از شالعارهاي تفرقاله   

هاي جامعه هاي جامعه به نامزدهاي گوناگون يای از نشانهنامزدهاي تايید صالحیت شده نظام، احترام به آراء طیف

هاي اجتمالاعی اسالت   اي و تنشكه برچسب زدن به ياديگر موجب جنگ تبلیغاتی و تنازع رسانهچنان ،رشید است

ت فْش اللُوا وَت الیْهَبَ   وَل الا ت ن الازَعُوا ف    »اسالت  جامعاله  عمالر و سالرمايه    كه به قول قالرآن كالريم مسالتلزم هالدر رفالتن تالوان و      

رود وحدت و چه از جامعه مؤمن و انقالبی ايران انتظار میو بايد به شدت از آن پرهیز كرد. آن« (41 /)انفال«رِيحُاُم 

انتخاباتی  الگالو و اسالالمی اسالت    همدلی و همااري ستادهاي تبلیغاتی نامزدهاي گوناگون با ياديگر در برگزاري 

هالاي اسالالمی و انقالبالی جالان خالويش را      كه يای از انتظارات ارواح پاک شهیدان است كه براي حاكمیت ارزگ

                                                           
 ج دررالالالم،  و غالررالحام  شالرح ) «افل الن  و ن جالا  بِالحَقِّ عَمِل  مَن»ي مردم در گرو همین اطاعت است؛ رستگار و نجات  السالمی علیهعل رمؤمنانیام به فرموده  1

 ندارنالد،  قبالول  را اهالدافش  و راه و شعارها و كارها و ملت نيا و یاساس قانون نيا كه یكسان» فرمايد:العالی در اين زمینه میانقالب مد ظله رهبر فرزانه  (118ص ،1

 (۳۳/11/۳۱۳۴) «.نديایب مجلس به دينبا
 از بهتالر  او ميبگالو  و كالنم  تیتبع تعبدا دارم، يگريد صیتشخ من كه دهد یم صیتشخ جامعه هیفق یول كه يیجاها ناهيا یعني هیفق یول از تیتبع لزوم به اعتقاد 2

-ینمال  عمالل  بالود،  آنالان  دهیال عق خالالف  كه يیجا اما داشتند، دوست را حضرت و كردند یم یهمراه و بودند عهیش یبرخ السالم هیعل یعل امام زمان در فهمد؛ یم من

 در امالا  بودنالد  عهیشال  و ايشان همراه هم السالم هیعل حسن امام انيجر در كردند؛ نینش خانه را حضرت كردند، مجبور صلن به را السالم هیعل یعل امام يیجا در كردند،

التزام عملی به واليت فقیاله يالك اصالل اسالت چنانماله امالام عزيزمالان         .بودند عمل در معصوم امام از تیتبع منار كه ي بودنداعهیشآنها . كردند لیتحم را صلن يیجا

 «.نرسد یبیآس شما مملات به تا دیباش هیفق تيوال بانیپشت» فرمود:
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 1.نمودندتقديم 

 نمايیحفظ اقتدار و اسرار نظام و پرهیز از سیاه -7

درونالی نظالام و پرهیالز از بالزر       حفظ سیماي اقتدار نظام اسالمی در داخل و عرصه بین الملل و صالیانت از اسالرار  

هاي مهم قابل توجه در تبلیغالات  ها كه منجر به القاء ناكارآمدي نظام و يأس مردم می شود از ضرورتنماهی كاستی

هاي نظام اسالمی يای از ترفنالدهاي دشالمنان اسالالم بالوده تالا      نمايی كاستینمايی و بزر زيرا سیاه ؛انتخاباتی است

ها بر رفاه زندگی خويش ترسیده و از مواضالع اسالالمی و   حانی كه به مجرد شنیدن ناكامیلوقشرهاي متوسط و ساده

گونه شرايط بحرانی الزم است سخنرانان و مصلحان و نامزدها، قوت قلالب باله   در اينانقالبی خويش دست بردارند. 

وَط اهِف الةٌ ق الد  أ هَمََّالتْهُم      » ؛نماينالد  جامعه داده و اقتدار نظام اسالمی متای به اراده ذات اليزال الهی را به مالردم گوشالزد  

سِالهِم   قُلْ إِن َّ الْأ م ر  كُل َّهُ لِل َّهِ  يُخْفُون  فِالی أ نْفُ  أ نْفُسُهُم  يَظُنَُّون  بِالل َّهِ غ ی ر  الْحَقَِّ ظ ن َّ الْجَاهِلِیََّةِ يَقُولُون  هَلْ ل ن ا مِن  الْأ م رِ مِنْ ش ی ءٍ

 2(.114 /عمران)آل «مَا ل ا يُب دُون  ل كَ 

 حق محوری و رعايت انصاف و عدالت  -8

گرچه به ظاهر به ضالرر خالويش يالا    -دهد كه عدالت را در تمام امور ي افراد با ايمان دستور میخداي متعال به همه

لِل َّالهِ وَل الو  عَل الى أ نْفُسِالاُم  أ وِ      يَا أ يَُّهَا ال َّالیِين  آمَنُالوا كُونُالوا ق الوََّامِین  بِالْقِس الطِ شُالهَدَاءَ      » رعايت نمايند:  -بستگان منجر شود

اجراي صحین و دقیق عدالت و انصاف مبتنی بر قانون انتخابالات توسالط مسالئوالن     3.(181 /نساء« )الْوَالِدَي نِ وَالْأ قْر بِین  

ارجمند نسبت به میدان دادن و حمايالت از تبلیغالات انتخابالاتی نامزدهالاي گونالاگون، هممنالین پرهیالز از تبعالیض در         

نُ ق الو مٍ عَل الى أ ل َّالا ت ع الدِلُوا    » ؛هاي قانونی بر اثر حب و بغض با افراد، يك وظیفه قرآنی استمايتح « وَل ا يَج رِمَن َّاُم  ش نِ 

                                                           
 مِالن   الشَّالاذَّ  أ نَّ ك مَا لِلشَّی ط انِ النَّاسِ مِن  الشَّاذَّ ف يِنَّ الْفُرْق ة ، وَ إِيَّاكُم  وَ الْجَمَاعَةِ، مَعَ اللَّهِ يَدَ ف يِنَّ »: دهندیم هشدار نیچننيا خطر تفرقه را السالمهیعلعلی  نیرالمومنیام 1

 شالرح ) اسالت؛  گالر   طعماله  تارو، گوسفند كه گونههمان است طانیش شاار تارو، شخص رايز د،يزیبپره تفرقه از است، جماعت سر بر خدا دست؛ «لِلیِّهْبِ الْغ ن مِ

   العالی در همین رابطه خطاب به نمايندگان مجلس فرمودند:قام معظم رهبري مد ظلهم (111ص ،3 ج ،هالبالغ نهج

 و ملالت  صالفوف  در نفالوذ  به را دشمن و سست را ملى همبستگى نجامد؛یب جناحى هاىچالش افروختن بر و نظام شيفرسا به كه مجلس در كردارى و گفتار هر»

 «.اسالت  نالدگى ينما ىفاله یوظ بالا  مخالالف  سمتى در گمان بى افاند؛ ديترد به آنان راستگوهى در و دینوم خود ندگانينما كارگشاهى از را مردم كند؛ دواریام مسئوالن

(۶/18/۳۱۳۱) 
 فرمايد:رهبر فرزانه انقالب در اين زمنیه می 2

 (۳/18/۳۱۷۲) «.كند حفظ را ملت نيا عزَّت ديبا است، زيعز ملت نيا ىندهينما چون مجلس، ىندهينما»
 ؛ «عِلْمَالك  مَنْطِقُالكَ  يَجُالوزَ  ل ا أ نْ وَ ن ف عَكَ إِنْ وَ الْبَاطِلِ عَل ى ض رَّکَ إِنْ وَ  الْحَق  تُؤْثِر   أ نْ  الْيِيمَانِ حَقِیق ةِ  مِنْ  إِن : »دفرمايیم مهم نيا يباره در السالمهیعل صادق امام 3

مقالام   (111ص ،1ج المحاسالن، . )ديال رينپی ،باشالد  شالما  سالود  به گرچه را باطل و ديريبپی باشد شما انيز به چه گر را حق كه است آن یقیحق مانيا آثار و هانشانه از

 فرمايند:محوري میالعالی درباره اهمیت عدالت و حقمعظم رهبري مد ظله

. كننالد  ومحاالوم  متهم را عدالت ،يتندرو عنوان با خواهند مى بعضى. وهست بوده اسالمى جمهورى ونظام اسالمى انقالب بزر  وهدف اصلى شعار عدالت،»

.« اسالت  مظلومالان  حقوق به وتعدى تجاوز از رىیجلوگ است؛ خوارى ژهيازو رىیجلوگ است؛ مردم آحاد حقوق به توجه است؛ ىيگرا حق ست؛ین تندروى عدالت،

(11/11/1834) 
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ها كاسته و فضاي عمومی و نظالم و امنیالت جامعاله را سالالم نگالاه      ها  و شايعه پراكنی اند از حاشیهتو ، كه می(3)ماهده/

رو از كارگزاران محترم انتخابات و صدا و سالیما و   ساز بگیرد؛ از اين هاي واهی را از دست افراد بحران داشته و بهانه

رفالی كاله   ط رود تا با انجام وظايف بالر منالاق قالانون و رعايالت اصالل بالی       انتظار می هاي جمعیاصحاب رسانهويژه به 

 تالیفی شرعی است، زمینه هرگونه تنش و ابهام را در كلیه مراحل انتخابات محو نمايند.

 تبلیغات اثباتی به جای سلبی و تخريب يکديگرروش  -9

هالا و طالرح   نامزدهاي محترم براي اثبات شايستگی و برتري خويش بهتر است بجاي تنقیص رقباء به بیالان توانمنالدي  

هالاي  موفقیالت ها و  اكتفاء كنند؛ زيرا اسلوب اثباتی تبلیغاتی در آوردگاه انتخابات،  توانمنديهاي برتر خويش برنامه

 1سازد. نموده و رأي دهندگان را به انتخاب اصلن رهنمون می  را شفاف سابق شخص

كارهالاي پیشالنهادي خالويش بالراي حالل معضالالت       بیالان راه توان باله  آري در جلسات مناظره و گفتمان انتخاباتی می

منالاظره و مصالداق    تالرين اخالقالی ضمن احترام به آنالان پرداخالت كاله    نقد منصفانه نظريات ديگران كنونی كشور و  

شالدت از تخريالب،    اما بايد در اين عرصه با نگاه به شرافت انسانی و اخالالق اسالالمی، باله    است.جدال احسن  صحین

صی افراد و تجسس و افشاء آنها كه موجب ضمن ايناه ورود به مساهل زندگی شخ نمود.انصافی پرهیز  توهین و بی

« وَل الا ت جَسََّسُالوا وَل الا يَغْت الب  بَع ضُالاُم  بَع ضًالا      » ؛هتك حرمالت مالومن اسالت حالرام و بايالد باله شالدت از آن پرهیالز شالود         

 (.11)حجرات/

 پرهیز از تهمت، دروغ و تمسخر   -11

هالاي آخرتالی و آثالار     اسالت كاله عالیاب   تهمت، دروغ، تمسخر،تحقیر و نقل قول هاي ثابت نشده از گناهان بزرگی 

 أ نْيَاُونُوا خ ی رًا مِنْهُم  وَل ا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَالى   أ نْ يَا أ يَُّهَا ال َّیِين  آمَنُوا ل ا يَس خ رْ ق و مٌ مِنْ ق و مٍ عَسَى» ؛نامناسب دنیايی دارد

 هُالمُ  ف أُول ئِالكَ  يَتُالب   ل الم   وَمَالنْ الْيِيمَالانِ   بَع الدَ  الْفُسُوقُ الِاس مُ بِئْسَابَزُوا بِالْأ لْق ابِ ت ن  وَل ا أ نْفُسَاُم  ت لْمِزُوا وَل ايَاُن َّ خ ی رًا مِنْهُن َّ 

                                                           
 حاومالت  اواهالل  دراستفاده از هر گونه ابزار ظالمانه براي رسیدن به پیروزي در نهايت موجب شاست و سالرافاندگی در برابالر مالردم و خالداي متعالال اسالت.        1

 از يشالتر یب سالهم  و باالن  را نهالا يا ي مالحظاله  يمقالدار  كيال  - نيمتنفالی  نيا - هستند جامعه تو كه يافراد نيا شما آقا كه آمدنداي عده السالمعلی علیه نیرالمؤمنیام

 امالر  مالن  باله  آيالا  ؛«عَل ی الهِ  وُلِّیالتُ  فِالیمَنْ  بِالالْجَو رِ  النَّص الر   أ طْلُبَ أ نْ ت أْمُرُونِّی أ : »فرمودحضرت ! كن جلب را شانيدلها و نشو موجب را نهايا مخالفت بده، نهايا به المال تیب

 تالا  سالوگند  خالدا  باله  ؛«ن ج ماً السَّمَاءِ فِی ن ج مٌ أ مَّ مَا وَ سَمِیرٌ سَمَر  مَا بِهِ أ طُورُ ل ا اللَّهِ وَ » ؟بجويم پیروزى ،دارم حاومت آنان بر كه كسانى حق در كردن ستم با تا كنید مى

   .(43ص ،1ج الغارات،) زنم نمى كارى چنین به دست ،كند مى حركت ستاره دنبال به ستاره و رود، مى و آيد مى روز و شب

 فرمايد:حضرت امام خمینی ره درباره پرهیز از سخنان مخرب می

 مالى  دار لااله  را انسالانها  اتیال ثیح و كشالاند  مى اعلى حد به را مؤمن و مسلمان كي به اهانت كه بسا چه و است؛ تأثر و اریبس تأسف موجب ها نطق بعضى گاهى»

 فهیصالح ) «.كنالد  مالى  بالازى  مجلالس  بلااله  اشخاص، و دولت آبروى با و كند مى آورى جمع فاسد و نیصح از اعم كنار و گوشه از اریبس اقالم و ارقام گاهى و كند؛

 (۲۶۳و۲۶۳ ص ،۳۳ج امام،
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بر اين اساس، شايسته است فعالاالن در عرصاله تبلیغالات انتخابالاتی بالا بالازخوانی دسالتورات         1.(11)حجرات/« الظ َّالِمُون 

نفروخته و آگاه باشند كه حرمت انسان مالؤمن از كعباله بالاالتر     اخالقی اسالم عزيز، آخرت خود را به دنیاي ديگران

وگوهاي دوستانه و عالمانه سیاسی، از گناهان پُرزيان زبانی  گفت و هاي مشروع از شیوه گیرياست؛ پس بايد با بهره

ؤ ادَ كُاللَُّ أُول ئِالكَ ك الان  عَنْالهُ     إِن َّ السََّم عَ وَالْبَصَالر  وَالْفُال  »...پرهیز نمايند و گوگ جانشان نواي آسمانی قرآن را بشنود كه 

 (.81)اسراء/ «مَس ئُولًا

 وفای به عهد و امانت داری  -11

-هالاي هاي انتخاباتی خود، با در نظر داشتن وفاي باله عهالد در وعالده    با تدبر در نطققدر ي گراننامزدهاي تأيید شده

اختیار يا مستلزم عالدالت  هاي انتخاباتی و پرهیز از وعده هاي ناممان و خارج  از  شان، نسبت به اجرايی بودن وعده

رانت خواري عنايت الزم را بیل نموده و در صورت پیروزي در اين آزمون پرمسئولیت، با تمام تالوان بالر   گريزي و 

 2 (.84)اسراء/ « ولًاإِن َّ الْعَه دَ ك ان  مَس ئُ»رزي پايدار باشند كه عهد خود با مردم مبنی بر قانونگراهی اسالمی و عدالت و

 اسراف و سوء استفاده از امکانات دولتیتبلیغات سالم و پرهیز از  -12

براي جلب آراء  هاي گزاف همراه با اسراف و تبیير هزينهصرف استفاده از شگردهاي ناشايست تبلیغاتی غربی و 

 ؛نیست ،نظام را بپیيرنداين هاي كسانی كه تصمیم دارند مسئولیتنامزدهاي صالن نظام اسالمی و ، شايسته مردم

قیمت و هاي فراوان و تبلیغات گرانو پیيرايی و بنرها و عاسچرا كه جلب آراء مردم با استفاده از ابزار پول 

. از (15 /)اسراء«بَیَِّرِين  ك انُوا إِخْوَان  الش َّیَاطِینِإِن َّ الْمُ» ؛اسراف و تبیير، روشی شیطانی است وهاي تبلیغاتی كاروان

هاي  هاي میكور پیشگیري نمايند تا پرسش اين جهت، نامزدهاي گرامی با مديريت مقتدرانه هواداران، از پديده

آنان نگردد. یراخالقی، موجب فاصله فراوان بین مردم و پاسخ نسبت به چرايی و چگونگی اين رويدادهاي غ بی

                                                           
 مالن  ؛«  عَیِّبَاله یُلِ اللَّالهَ  دَعَالو تُ  یاهِیَال أ و لِ مِالنْ  اًیّال وَلِ أ س الخ ط   وَ ذ لِالكَ  ف عَل  مَنْ أ نَّهُ ین فْسِ عَل ى تُی آل  یف يِنِّ: »ديفرمایمدر میمت شخص تهمت زننده  السالمهیعل رضا امام 1

 مِالن   الْالِخِر ةِ  یفِال  ك الان   وَ» شالود،  گرفتالار  ینابتال  یزنالدگ  باله  ایال دن در زد،يبر را یمومن يآبرو كه یكس كردم تعهد. زديبر را انیعیش يآبرو كه یكس به كنم یم نينفر

 :فرمودندحضرت امام خمینی ره در اين زمینه  .(145/دیمف اختصاص) باشد اناارانيز جزو هم آخرت در و ؛« نيالْخ اسِرِ

 ص ،۳۳ج امالام،  فهیصالح ) «رسالاند  مى قتیحق به آسانتر و بهتر را انيآقا امر نيا كه بشود؛ محاورات در یاسالم آداب مراعات كه است متوقع ندگانينما از»     

۲۶۶). 
 ؛«اهللُ عَصَالمَهُ  مَالن  االَّ يُهلِاالوه،  و يُوَسوِسالوا  و لِیُضِاللَّوهُ  ا عوانِهِ مَر دَةِ مِن شیطانٍ مأ ة  بِه ابلیسُ وَكَّل  ا مان ةٍ عَلی اؤْتُمِن  مَنِ: »فرمايدمیباره در اين السالمعلیه صادق امام 2

 منتهالی  اگ بختالی  نگون و شقاوت به تا كنند وسوسه و اغوا را وي آنمنان تا گمارد می او بر را خود سركش شیطان صد ابلیس گرفت، عهده به را امانتی كسی گاه هر

 (.111ص ،یامال. )بخشد مصونیت و حفظ را او خدا كه كس آن مگر گردد،

 نمايد:هاي مهم نمايندگان مجلس معرفی میداري را يای از شاخصبر همین اساس حضرت امام خمینی ره امانت

 (۵۴۵ ص ،۳۱ ج امام فهیصح) «.كنند نییتع را آنها مردم، به خدمت به انت،يد به امانت، به ششانیپ است معروف كه اشخاصى هستند، نیام كه اشخاصى»
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هاي حاومتی براي تبلیغات ها و نفوذ پستعالوه بر ايناه سوء استفاده از اماانات دولتی و بیت المال و ظرفیت

 1شخصی مشروع نبوده و به شدت بايد از آن پرهیز شود.

 دشمنان انقالب اسالمی سوء استفاده حفظ هشیاری در برابر  -13

هاي ضد به بهانه وقوع تقلب در انتخابات با بسیج جريان 88 خورده جمهوري اسالمی ايران در سالدشمنان قسم

انقالب بیرونی و درونی و با تمام قواي خود وارد صحنه شده و انتخابات را بستري براي آشوب و اغتشاگ و 

خسارت به اماكن عمومی و دولتی تبديل كردند و طعم شیرين پیروزي مردم با حضور حداكثري در انتخابات را 

فتنه ي مقام معظم رهبري آنان كشور را به لبه پرتگاه رساندند. تلخ نمودند؛ تا حدي كه به فرموده در كام آنان

اولین و آخرين پروژه دشمن نبود كه ملت عزيز ما تجربه كرده، بلاه دشمنان امت اسالم در تمامی طول  88

ها و قدرت مردم از سرمايه تاريخ، همیشه مترصد فرصتی بوده و هستند تا به مجرد ظهور يك بهانه و غفلت

وَدََّ ال َّیِين  ك ف رُوا ل و  ت غْفُلُون  عَنْ أ س لِحَتِاُم  »دفاعی خويش، حمله ويرانگري علیه امت اسالمی را رقم بزنند. 

 ت ض عُوا أ نْجُن احَ عَل ی اُم  إِنْ ك ان  بِاُم  أ ذًى مِنْ مَط رٍ أ و  كُنْتُم  مَرْض ى  وَل اوَاحِدَةً   مَیْلَةًوَأ م تِعَتِاُم  ف یَمِیلُون  عَل ی اُم  

-از هماز اين روي بر همگان الزم است  .(111 /)نساء«الل َّهَ أ عَدََّ لِلْا افِرِين  عَی ابًا مُهِینًا إِن َّ حِیْرَكُم  وَخُیُوا أ س لِحَت اُم 

 إِل ى أ د عُو سَبِیلِی یِهِقُلْ هَ»هاي دشمنان از تحركات خودي بازشناسی و تفایك توطئهو با بصیرت الزم اكنون، 

در صحنه انتخابات حاضر شده و دشمنان اسالم و انقالب را با  (113 /)يوسف«ات َّبَعَنِی وَمَنِ أ ن ا بَصِیرَةٍ عَل ى الل َّهِ

 2هوشیاري تمام مايوس نمايند.

 انتخاباتشیرينی الفت پس از  -41

-در اين ميكر قرآن. بود خواهد هایدشمن برابر در محام يدژ است، یاله بزر  نعمات از كه یهمدل و الفت

 بر را خدا نعمت ؛(301 /عمران آل)«قُلُوبِاُم  بَی ن  ف أ لَّفَ أ ع دَآءً كُنتُم  إِذْ عَل ی اُم  اللَّهِ نِع مَتَ اذْكُرُواْ: »دفرمايیمباره 

   .انداخت الفت ، شما هاىدل میان[ كه بود] او و بوديد ياديگر دشمنزمانی  كنیدكه ياد خود،

                                                           
 .(3451 ثيحالد  الحامالة،  زانیم) «ثروت شدن اديز يةما     يرو انهیم و است هالكت موجب اسراف   ؛«مَثراةٌ الق صدُ و مَثواةٌ السَّر فُ»  :  فرمود السالمهیعل   یعل امام 1

 فرمايد:در اين زمینه میالعالی مد ظلهمقام معظم رهبري 

 جيتالرو . اسالت  مالردم  بالا  قالى یحق ونالد یپ حفظ براى الزم شرق ضرورى، ریغ و شخصى امور در المال تیب كردن نهيهز از زیپره و اسراف از زیپره و ستىيز ساده

 اسالت  مالردم  بالا  نالده ينما ونالد یپ شالدن  ختهیگسال  عامل و ندگىينما شأن از دور مردم، ىسهیك از خارجى ىهودهیب و نهيپرهز سفرهاى و تجمّل و گرىیاشراف فرهنگ

(۶/18/۳۱۳۱). 
 فرمايد:در اين خصوص میالعالی مد ظلهاي حضرت امام خامنه 2

 و مالردم  ازهالاى ین و داخلالى  مساهل هم و را دشمنان هاىتوطئه و خارجى مساهل هم بفهمد؛ را كشور مساهل و باشد اسىیس درک و فهم داراى ديبا مردم ندهينما»

 (۷/11/۳۱۷۳) .«را كشور تهاىياولو
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گاه برگزاري هر يك از انتخابات، مولد اختالفات بوده و جامعه عزيز ما تا مدتی پس از هر انتخابات متأسفانه گه

يسته است جامعه رشید كرد. اكنون شارنج اختالف محصول رفتارهاي غیراخالقی انتخابات را بايد تحمل می

 تعظیم در برابر اخالق اسالمی و رعايت فضاهل رفتاري پس از انجام انتخابات با تمسك به ريسمان االهی وايران 

 1(.118)آل عمران/« ت ف رَّقُوا ال وَ جَمِیعاً اللَّهِ بِحَب لِ اع ت صِمُوا وَ» ؛طعم شیرينی میوه الفت را بمشند

 انتخابات، آزمون الهی -15

اندركار انتخابات، اين آزمون  ستدهندگان، نامزدها و همه عوامل د در پايان بايد اذعان داشت كه رأي

اي براي كارهاي خود، در  كننده نمايند و هر يك از آنان بايد پاسخ قانع زر  را در محضر الهی برگزار میب

ی خود با امام راحل، مقام معظم رهبري و پس بايسته است تا با نگاه به عهد اله 2دادگاه عدل الهی داشته باشند.

 .شاءاهلل إن .نشان را در تاريخ سیاسی جهان به ثبت رسانیم مدار و اخالق شهیدان انقالب اسالمی، انتخاباتی بصیرت

ضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ صَخْر ةٍ أ و  فِی السَّماواتِ أ و  فِی الْأ ر   ... إِنَّها إِنْ ت كُ مِثْقال  حَبَّةٍ مِنْ خ رْدَلٍ ف ت اُنْ فی»

 (.61)لقمان/ « ل طیفٌ خ بیرٌ

 

 

 

 

                                                           
 :فرمايدمیباره العالی در اينمد ظلهمقام معظم رهبري  1

 (11/18/1811« )شادمانی يا ناشادمانی، نبايد كسی را وادار به رفتار غیرخردمندانه كند.»
 از را نيمتعهالد  و نیمالؤمن  و كنالد،  یمال  ممتالاز  انيال گرا ضالوابط  از را انيگرا گروه كه است یاله امتحان كي ،انتخابات مسئله: »فرمودند راحل امام راستا نیهم در 2

 (881ص ،13ج ،امام فهیصح. )«دينما یم جدا انیمدع


