
 

 

 منشور اخالق اسالمی انتخابات
 

 

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

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

 (12، ص12ج)صحیفه امام، « نمايند.

 

 

هاي مختلف كشور، بداخالقی و بدگويی و اهانت وتهمت و حالعالی:در انتخابات... جنارهبر معظم انقالب مدظله

-می اين حرفها را مطلقاً راه ندهند. اين از آن چیزهايی است كه اگر پیش بیايد، دشمن از او خوشحال

 (.19/10/1386شود)

 

 

 

 



 بسم اهلل الرحمن الرحیم

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

 ها را به صاحبانش بدهید! دهد كه امانتخداوند به شما فرمان می

 (299ص،5،جیكاف) «اللّه یعلَ له حُجّةَ فال مُؤتَمَنٍ رَیغ ائْتَمنَ مَنِ»: السالمهیعل الباقر قال

 .ندارد خدا بر یحجّت شمارد، معتمد و نیام را نیام ریغ كه یكس

 مقدمه

مرد قرن اخیر، حضرت جامعیت و در آمیختگی اسالمیت و جمهوريت در نظام مقدس جمهوري اسالمی، ابتکار بزرگ

تداومی توأم با  ،مدظله العالیايالعظمی امام خامنهالشأن انقالب، آيه اهللبود كه با تدبیر داهیانه رهبر عظیم سرهقدسامام خمینی

 اي پرفروغ و توفیق را پیش رو دارد.است و به توفیق الهی آيندهتعالی و تکامل را تاكنون شاهد بوده

گذاري و نقش بخشیدن گیر آن در اين نظام مقدس، گوياي احترام و ارزشفراوانی برگزاري انتخابات با تنوع چشم

هاي كالن سیاسی، اقتصادي و اجتماعی در گستره فراگیر تمامی حاكمیت به آراء مردم است؛ نقشی كه در همه ساحت

 كشورهاي از را سبقت گويی مردمی حاكمیت زمینه در اسالمی نظام ساالري دينی است وشئون حاكمیت، تبلور مردم

  .استربوده دموكراسی مدعی

 

ها، هاي اخالقی و معنوي در تمامی عرصهارزشرعايت »در بیانیه گام دوم مد ظله العالی بنابر فرمايشات مقام معظم رهبري 

بیانیه « آفريند.سازد و نبودن آن حتی با برخورداري مادي، جهنم میمحیط زندگی را حتی با كمبودهاي مادي بهشت می

 گام دوم انقالب

 به متأسفانه اما بوده، ریچشمگ يهاتیموفق شاهد گرچه یاسالم رانيا در گذشته دهه چهار در انتخابات يبرگزار

 بوده منازعات اناًیاح و یراسالمیغ و یراخالقیغ يبرخوردها بروز اختالفات، ها،چالش ها،بیآس يدارا گوناگون ليدال

 .استبوده انتخابات یاسالم یاخالق يهاستهيبا و هاارزش به یتوجهیب محصول هاآن غالب كه

زندگی بشر، از راهکارهاي مؤثر ترويج اخالق و نهادينه سازي هاي مختلف تدوين و انتشار منشورهاي اخالقی در عرصه

از نظام معنوي هاي علمیه با توجه به رسالت اساسی خود در پشتیبانی عمل به موازين اخالقی است. مركز مديريت حوزه

 هیكل يهمکار با باشداي اخالقی انتخابات را كه برگرفته از فرهنگ فاخر اخالقی اسالم عزيز میماده 15اسالمی، منشور 



 نمايد.، ارائه میبرجسته دیاسات و يحوزو ينهادها

با رعايت  انتخابات به مربوط يهاسازمان ژهيوبه مؤسسات و نهادها مسئوالن و رانيا ملت آحاد يبنابراين بايسته است همه

رافت در طلب پیشگیري نموده و ضمن شركت حداكثري و دقت و ظمفاد اين منشور، از سوءاستفاده دشمنان فرصت

مدعیان دروغین  آموزي همه جوامع بشري به ويژهنشان را براي درسگزينش و تبلیغ كانديداي اصلح، انتخاباتی اخالق

 دموكراسی، در تاريخ ايران اسالمی به ثبت رسانیم. 

ت قرآن كريم را مودهاي وحیانی و حیات بخش برگرفته از آياهاي دخیل در انتخابات، رهنامید است مسئوالن و گروه

 هاي خود قرار دهند.سرلوحه اقدامات و فعالیت

 بِسِیرَتِهِ تَأْدِيبُهُ کُنْلْیَ وَ غَیْرِهِ تَعْلِیمِ قَبْلَ نَفْسِهِ بِتَعْلِیمِ فَلْیَبْدَأْ[ يَبْدَأَ أَنْ فَعَلَیْهِ] -إِمَاماً لِلنَّاسِ نَفْسَهُ نَصَبَ مَنْ» لی علیه السالم: ع قَالَ

كسى كه خود را رهبر مردم قرار داد، بايد ؛ مُؤَدِّبِهِم وَ النَّاسِ مُعَلِّمِ مِنْ بِالْإِجْلَالِ أَحَقُّ مُؤَدِّبُهَا وَ نَفْسِهِ مُعَلِّمُ وَ بِلِسَانِهِ تَأْدِيبِهِ قَبْلَ

پیش از آن كه به گفتار تربیت كند، با كردار تعلیم دهد، زيرا پیش از آن كه به تعلیم ديگران پردازد، خود را بسازد، و 

  1«آن كس كه خود را تعلیم دهد و ادب كند سزاوارتر به تعظیم است از آن كه ديگرى را تعلیم دهد و ادب بیاموزد.

 یاسیس یجتماعا ونیسیكم متعدد جلسات در كه محترمشان ندگانينما و يحوزو ينهادها همه يهمکار از میدانیم الزم

 در يرهبر معظم مقام دفتر :مانند میكن يگزارسپاس اندداشته سهم منشور نيا یبخش یغن و نيتدو در هیعلم يهاحوزه

 وزارت، ژهيو يدسرادا ی،اسالم غاتیتبل دفتر ،خواهران هیعلم حوزه ،قم در نگهبان يشورا من دفتر ،نیمدرس جامعه، قم

 ی.اسالم انقالب پاسداران سپاه و اطالعات

 های اخالقی سیاسی، اجتماعی، عمومی انتخاباتبخش اول: اصول و ارزش

اندركاران در اين بخش به اصول و نکاتی كلیدي و اساسی پرداخته شده است كه به صورت كلی شامل تمامی دست

ي رفتاري ما در جنبهاشود؛ میانتخابات از جمله، مجريان، ناظران، نامزدها، منتخبان، انتخاب كنندگان و اصحاب رسانه 

 ن خواهد شد. هاي انتخاباتی، به صورت اختصاصی در بخش دوم موارد الزم بیاو عملی، درباره هريك از اين دسته

 ـ دین محوری و ارزش گرایی اسالمی1
 رمز كريم قرآن هاي دينی به طور عمیق به دين گرايش دارند؛در جامعه دينی ايران ما، چه اكثريت مسلمان و چه اقلیت

 « هَایْعَلَ النَّاسَ فَطَرَ یالَّتِ اللَّهِ فِطْرَةَ فًایحَنِ نِيلِلدِِّ وَجْهَكَ فَأَقِمْ» ؛است فطرت االهی او معرفی نموده را انسان يیگرانيد
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 فَبَعَثَ»اند؛ آمده هاانسان يفطر يهایآگاه يادآوربراي ي السالممومنان علی علیههم طبق بیان امیر امبرانیپ( 30)روم/

به جهت همین بیداري  ؛(43، ص1البالغه صبحی سالم، خنهج) «فِطْرَتِهِ ثاقَیمِ سْتَاْدُوهُمْیَلِ ائَه،یَانْبِ هِمْیْالَ وَاتَرَ وَ رُسُلَه، هِمْیف

 و يزيربرنامه یعني تیحاكمهاي الهی هستند. ها و ارزشهاست كه ملت ما طالب حاكمیت خدا و تحقق آموزهفطرت

 يبرا یستگيشا كه یكس تنها و ،...  و یاجتماع و يفرد ابعاد همه در مرگ تا تولد از بشر یزندگ يبرا يگذار قانون

(  از اين روي مردم رعايت اخالق دينی و تالش 57)انعام/ « إِنِ الْحُکْمُ إِلَِّا لِلَِّهِ»؛ بس و است خداوند فقط ،دارد يقانونگذار

-شمارند. اين گرايش بستري مناسب براي برگزاري انتخاب الگو و انتخاب متدينمی براي حاكمیت معنويت را ضروري

 ترين افراد است.

 العالی درباره اهمیت اين شاخص فرمودند:مقام معظم رهبري مد ظله

 (.13/04/1383) «است تدين نماينده يك براي اصلی ركن» -

 بسیار آن پذيرى آسیب باشد، حسّاس جاى در اگر. كند مى پذير آسیب را انسان باشد، هرجا تقوايى بى و دينى بى« - 

  (24/11/1382) «شد. خواهد تمام گران

 حضور حداکثری  -2
 العالی :مقام معظم رهبري مد ظله

 خواهد كشور تیامن يكنندهنیتضم ،يرأ يهاصندوق يپا در مردم یهمگان حضور و انتخابات پرشور يبرگزار»

 (16/11/1398) «.دارند هراس آن یحاتیتسل امکانات از شیب نظام یمردم يپشتوانه از دشمنان رايز بود

 تحقق بلکه یاسالم رانيا و اسالم خيتار دانیشه همه يآرزو بخشتحقق رانيا در یاسالم تیحاكم نظام استقرار

 چراكه ، است رانيا در لیه السالمع ینمعصوم ائمه همه مجاهدات و السالمهیعل نیحس امام يعاشورا نهضت اهداف بخش

 دست یاسالم نظام نيا كهيیازآنجا و ندارد وجود یاسالم تیحاكم كي وجود با جز یاسالم احکام همه ءاجرا  امکان

 يكشورها گريد از را آنان ياديا قطع  يهانهیزم و نموده قطع رانيا یاسالم نیسرزم ترغا از را یغرب ياستعمار دول

 يبرا ضربه و توطئه هرگونه درصد گذشته همچون و ننشسته ساكت استکبار سران،  كند یم فراهم جهان یاسالم

 از بلکه  یالهيضه فر كي تیحاكم انیك از دفاع یخيتار یبحران طيشرا نيا در باشند یم یاله حکومت نيا یسرنگون

  را یاسالم نظام شکست احتمال كه گاه هر یاسالم انقالب توزنهیك دشمنان . است ملت آحاد همه بر واجبات اوجب

 كه وقت هر اما .است آن نشانه سال چهل نيا در آنان توطئه هاده كه كرده حمله گوناگون ابعاد از آن به محابایب د ،دهن



 .نديجویم يگريد يها راه و تهنسندا شيخو مصلحت به را حمله كنند مشاهده را تیحاكم از ملت يقو یبانیپشت

 بهمن22 يها يیمایپراه در باشکوه حضور همچون انقالب دهه چهار انتخابات همه در رانيا ملت یونیلیم هاده حضور 

 در را اندشمن يومیدن و أسي و یاسالم يجمهور مردم يقو پشتوانه و رانيا اقتدار و عزت از یموج قدس یجهان روز و

 ینیمشک اهللتيآ مرحوم قداست و يتقو اسوه و یربان عالملهی ا مرد بزرگ كه است اساس نيا بر .است داشته یپ

 و رضوان تا دیكن قربت قصد یاله ضهيفر نيا انجام يبرا و ردیبگ وضو ات انتخاب يپا رفتن يبرا كه كردیم حيتصر

 . ديآور بدست اهلللیسبیف جهاد نيا برابر در را یاله يخشنود

 أمرهم و) تحقق و2 (األمر یف شاورهم و) یاله فرمان ياجرا ياجرا يراستا در كه كند یم افتخار رانيا مسلمان ملت

 يكشورها همه از شیب انتخابات در رانيا مردم یعموم مشاركت و انتخابات تعداد نيشتریب يبرگزار با 3(نهمیب يشور

 يبرا است ستهيشا اساس نيا بر .است دهیبخش تحقق را ینيد يساالرمردم و یمل تیحاكم آرمان، یدموكراس یمدع

 مشاركت و قيتشو در یسع شيخو یحتم شركت بر عالوه رانيا زيعز ملت آحاد از كي هر یجهان مدال نيا از ينگهدار

 گروهك يمجاز يفضاها و هاشبکه بر یجهان استکبار يهابوق مذبوحانه يهاتالش و باشند داشته همگان و گرانيد دادن

 .ندينما آب بر نقش را یخارج و یداخل ضدانقالب يها

 

؛)يکی از وظايف مهم شرعی و عقلی ما براي حفظ دارد یشرع وجوب  ،(ره)امام حضرت فرموده انتخابات به در حضور

هاي انتخابیه و رأي دادن به نمايندگان صالح كاردان و مطلع براوضاع سیاسی اسالم و مصالح كشور، حضور در حوزه

 4« باشد.ها احتیاج دارد، میجهان و ساير چیزهايی كه كشور به آن

كه مورد عنايت  حضور هر يك از هموطنان عزيز و حضور بخشیدن به ديگران مصداق دفاع در برابر تهاجم دشمنان است

در حقیقت يعنی: 5« مَرْصُوصٌ بُنْیانٌ كَأَنَّهُمْ صَفًّا سَبِیلِهِ فِی يُقاتِلُونَ الَّذِينَ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ»خداي متعال است آنجا كه فرمود: 

 . اند جهاد مى كننددوست دارد كسانى را كه در راه او صف در صف چنانکه گويى بنايى ريخته شده از سربخدا 
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 تَعاوَنُوا» همچنین حضور حداكثري از مصاديق مهم برِّ و تقواي اجتماعی است كه خداي متعال امر به آن فرموده است؛

 عبارتى به يا وبر تقوا  مسلمین جامعه به اين معناست كه 7«تقوا برتعاون »طبق بیان عالمه طباطبايی ره  6«التَّقْوي وَ الْبِرِّ عَلَی

 . است اجتماعى تقواى و صالح همان اين و كنند، اجتماع خدا ترس از ناشى صالح عمل و ايمان بر

 انتخاب اصلح   -3 
 العالی:مقام معظم رهبري مد ظله

 تیصالح داقلح از نيا كه است نيا شيمعنا شود،یم اعالم آنها تیصالح نگهبان شوراى لۀیوس به كه كسانى آن» 

 در هستند افرادى باالتر، هاىتیصالح با هستند افرادى شوند،یم اعالم كه كسانى نيا نیب در. است برخوردار ازین مورد

 را، اصلح بشناسند ،كنند نگاه كنند، دقت كه است نيا هیانتخاب هاىحوزه و شهرها مردم و رانيا ملت هنر. ترنيیپا سطح

 (12/10/1386) «.كنند انتخاب را نيبهتر

ترين نامزدها، نقش كلیدي در سرنوشت آينده مديريتی ارشد كشور و رياست دقت مردم مؤمن در انتخاب شايسته

علیه و رهبر تعالیاهللرضوانجمهوري و نیز تدوين قوانین و رويکردهاي نمايندگان مجلس دارد. تأكیدات امام راحل 

هاي داراي شاخص ارزشی: مؤمن، انقالبی، با سوابق درخشان دينی، العالی بر انتخاب شخصیتظلهفرزانه انقالب مد

گري، مدافع طبقات محروم، ضد استثمار و زيست و ضد اشرافیمتخصص، شجاع، رنج فقر و محرومیت چشیده، ساده

تواند نقشه راه انتخاب نمايندگان صالح براي ملت عزيز ايران ملت و خودكفايی داخلی، می استکبار، معتقد به توانمندي

السالم را براي انتخاب حضرت موسی كه قرآن كريم معیارهاي پیشنهادي يکی از دختران حضرت شعیب علیهباشد. چنان

كند. ها معرفی میداري ارزشو امانت)ع( به عنوان كارگزار صالح، همین عناصر ارزشی توانمندي بر انجام مسئولیت 

يکی از آن دو دختر )صفورا( گفت: اي پدر  يعنی: 8«الْأَمِینُ الْقَوِيُِّ اسْتَأْجَرْتَ مَنِ خَیْرَ إِنَِّقَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ »

ی كه بايد به خدمت برگزينی اين مرد را )كه به شجاعت و امانت آراسته است( به خدمت خود اجیر كن كه بهتر كس

 .كسی است كه توانا و امین باشد

 مؤمن یانقالب و توانمند يهاتیشخص تا است الزم ،باشند اصلح انتخاب و يیشناسا درصدد ديبا مردم كهچنان البته

 به قدم  اند گرانيد از ترصالح و يهايمندتوان هم و دارند تيريمد با ندگانينما يتصد يبرا را الزم تیصالح هم كه
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 متأسفانه اما.  ندينما اعالم مردم يگزارخدمت يبرا را شيخو یآمادگ نامزدها نیب در شيخو نام ثبت با و هنهاد شیپ

 یستگيشا اصال دانندیم خود كه یكسان از ياریبس رايز میهست يداتوريكاند موضوع در طيتفر و افراط وقوع شاهد گاهاً

 نموده نامثبت به اقدام ندارند را خبرگان يشورا مجلس یندگينما اي يجمهوراستير مقام يتصد يتوانمند و تخصص و

 است ینیبخودبزرگ و جهالت محصول ندرتاً و شهرت و قدرت و ثروت كسب مانند يماد يهازهیانگ محصول غالباً كه

 دست به یليدال به زین را مردم تياكثر يرأ و گرفته قرار یقانون مراجع ديیتأ مورد فرض بر اگر كه بدانند ديبا شانيا.

 در السالمهیعل صادق امام فيشر ثيحد طبق دارد وجود جامعه در هاآن از ترستهيشا و تر توانمند كهیدرحال آورند

أَبَاعَبْدِاللَّهِ)ع( عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ « – السالمهیعل الصادق قال ) شد خواهد ثبت گذارانبدعت و گمراهان ستیل

 يعنی: 9»مِنْهُ فَهُوَ ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ وَ مَنِ ادَّعَى الْإِمَامَۀَ وَ لَیْسَ بِإِمَامٍ فَهُوَ كَافِرٌ مَنْ خَرَجَ يَدْعُو النَّاسَ وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ يَقُولُ

فضیل بن يسار گفت از امام صادق)ع( شنیدم فرمود اگر از میان مردم كسی بیايد و خروج كند و دعوت به طرف خودش 

كه در بین آنان شخص اعلم وجود داشته باشد اين شخص گمراه حالینمايد و خودش را بعنوان ولی امر معرفی كند در 

 .است و بدعتی ايجاد كرده است

 و لصمخ و توانمند يهاتیشخص كشور گريد نخبه يها فیط و هادانشگاه و انيحوزو نیب در بالعکس كهچنان

 یتيريمد وابقس داشتن با گرچه ،گذارندینم پا یانتخابات میدان هاي گونه نيا در اصالً كه هستند يموقر و متخصص

 نقش ي توانمند كه محترم و یشناسزمان و متواضع مجتهد اي يجمهور استير يبرا كامل تیصالح يكشور موفق

 شيخو یطلب عدالت و سالمت و تخصص و دانش خاطر به یاشخاصيا و دارد خبرگان مجلس دررا كامل ینيآفر

 حاصل یاجتماع يهاآفت و هايریدرگ به تشانیشخص  نشدن آلوده خاطر به اما دارند مجلس در يگذارقانون یستگيشا

 كالن پرمشغله يها تيريمد آن با سهيمقا در دردسریب خدمات خدمت به اشتغال اي و اوردنین يرا احتمال اي و انتخابات

 از ینيزگ عزلت آنکه از غافل .كند یم آماده آن ترفیضع ورود يبرا را دانیم و داده حیترج را لتعزو انزوا

 بر شيخو يدتوانمن عرضه یاله ایانب رهیس و است مذموم اسالم در یاسالم جامعه در یاجتماع نیسنگ يهاتیمسئول

 نبحرا شاهد یوقت السالمهیعل وسفي حضرت كهچنان است نیسنگ يها تيريمد يتصد یآمادگ اعالم و جامعه

 يكشاورز و يدار خزانه و اقتصاد وزارت كه كرد شنهادیپ صراحت با خود شد مصر كشور ندهيآ يكشاورز ياقتصاد

 ردیبگ عهدهبه را
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 اجعلنی علی قال» :فرمود و كرد انیب را خود (تخصص و دانش و يدارامانت) یژگيو دو شيخو اقتیل اثبات يبرا و

منصوب دار كه داري مملکت يوسف به شاه( گفت: در اين صورت مرا به خزانه يعنی:10«میعل ظیحف إال األرض خزائن

 .من در حفظ دارايی و مصارف آن دانا و بصیرم

 

 ریتحق و بتیغ و تهمت و اهانت از زیپره و گرانید تیشخص و احترام حفظ -4
حققا ما فرزندان مو يعنی:11«آدم یبن لقد كرمنا و» نهاده ها انسان همه سر بر را كرامت كهنيا بر عالوه اسالم نیمب نيد

  .داشتیمآدم را بسیار گرامی 

 تربزرگ را مؤمن حرمت اسالم بزرگوار امبریپ كه يیجا تا دانسته ريدناپذيترد واجب كي را مؤمن و مسلمان احترام

نَظَرَ رَسولُ اللِّه ِ صلى اهلل علیه و آله إلَى الکَعبَۀِ فَقالَ : مَرحَبا »: فرمودند كعبه به خطاب و شمرده خدا خانه كعبه حرمت از

مَ مِنكِ ما أعظَمَكِ وما أعظَمَ حُرمَتَكِ ، وَاللِّه ِ إنَّ المُؤمِنَ أعظَمُ حُرمَۀً عِندَ اللِّه ِ مِنكِ ، لِأَنَّ اللِّه َ تَعالى حَرَّ بِكِ مِن بَیتٍ ،

 فرمود و كرد خطاب و كردم نگاه كعبه به خدا رسول12« واحِدَةً وحَرَّمَ مِنَ المُؤمِنِ ثاَلثا : دَمَهُ ومالَهُ وأن يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوءِ

 تو حرمت از مؤمن حرمت كه خدا به سوگنداست ،  میعظ وت حرمت قدر چه و یبزرگ چقدر خدا خانه يا تو بر نيآفر

 . است شتریب

 و تعقل يروین ،يظاهر شکل در كه است ژهيو مخلوق نيا به نسبت یاله هيهد كرامت و بزرگواري ذاتی انسان، 

كرامت انسانی  .است افتهي بروز و نمود... و شر از ریخ انتخاب ش،يخو شرفتیپ به نسبت اریاخت و اراده بودن دارا تفکر،

 كه آنان السالمعلیهمبیتو ائمه اهل صلی اهلل علیه و آلهو سیره پیامبر اكرم  13« وَلَقَدْ كَرَِّمْنَا بَنِی آدَمَ »در جاي جاي قرآن كريم مانند: 

 گر است.با همه گستره و گوناگونی آن جلوه هستند، يبزرگوار و شرافت كرامت، اكمل و تام مظهر

سُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ   »مکتبی كه حتی سخن زشت و ناسزا را نسبت به معبودهاي مشركان حرام می داند،       واَلَ تَ

غیر خدا را می خوانند ناسُُزا نگويید كه آنان نیز از روي به )معبود( كسُُانی كه  يعنی : و« اللِّهِ فَیَسُُُبُّواْ اللِّهَ عَدْو ا بِغَیْرِ عِلْمٍ 

 دهد كسی به يك مسلمان اهانت كند.  ، اجازه نمی14جهل و دشمنی به خداوند ناسزا می گويند
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هاي آخرتی تهمت، دروغ، تمسخر،تحقیر يك مسلمان نقل قول هاي ثابت نشده او از گناهان بزرگی است كه عذاب

سَى  »رد؛ و آثار نامناسب دنیايی دا  سْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَ سَى     أَنْ يَا أَيُِّهَا الَِّذِينَ آمَنُوا لَا يَ سَاءٍ عَ سَاءٌ مِنْ نِ يَکُونُوا خَیْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِ

َُُکُمْ تَلْمِزُوا وَلَا يَکُنَِّ خَیْرًا مِنْهُنَِّ  أَنْ ُُْمُ  بِئْسَتَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ      وَلَا  أَنْفُسُ ُُُوقُ الِاسُ  هُمُ فَأُولَئِكَ   يَتُبْ  لَمْ وَمَنْالْإِيمَانِ    بَعْدَ  الْفُسُ

ُُانى كه ايمان آورده ايد، نبايد        يعنی: « يا ايها الذين آمنو اجتنبوا كثیراً مِن الظِّن انِّ بَعْضَ الظِّنِ اثمٌ   »15« الظَِّالِمُونَ  اى كسُ

بهتر باشُُند، و نبايد زنانى زنانِ ديگر را به مسُُخره  مردانى مردانِ ديگر را به مسُُخره گیرند، شُُايد آنان نزد خدا از اينان

سازيد و يکديگر را با لقب ها و عنوان هاى بد      شايد آنان نزد خدا از اينان بهتر باشند، و عیوب يکديگر را فاش ن گیرند، 

ُُانى كه از اين گناهان توبه ن               ُُت، و كسُ کنند آنان    ياد مکنید. ياد كردن مردم به بدى پس از ايمان آوردن آنان نارواسُ

  .اي كسانی كه ايمان آورديد ازبسیاري از گمانها بپرهیزيد، چرا كه بعضی گمانها، گناه است .ستمکارند

ضا  امام  سالم هیعل ر شخص تهمت زننده   ال سِ  عَلَى تُیْآلَ یفَإِنِّ»: ديفرمایمدر مذمت  سْخَطَ  وَ ذَلِكَ فَعَلَ مَنْ أَنَّهُ ینَفْ  أَ

 كه یكس  كردم تعهد. زديبر را انیعیش  يآبرو كه یكس  به كنمیم نينفر منيعنی:  ؛16«عَذِّبَهیُلِ اللَّهَ دَعَوْتُ یائِیَأَوْلِ مِنْ اًیّوَلِ

 جزو هم آخرت در و ؛«نيالْخَاسُُِرِ مِنَ الْآخِرَةِ یفِ كَانَ وَ» شُُود، گرفتار ینکبت یزندگ به ایدن در زد،يبر را یمومن يآبرو

 . باشد انکارانيز

 اناًیاح و دارد جودو یاخالق ليرذا نيا به ارانشُُُاندطرف و نامزدها یبرخ شُُُدن آلوده نهیزم انتخابات دوره متأسُُُفانه

 هر از كه شُُُود یم باعث بیرق اوردنین يرا يبرا تيجد و يو از تيحما يبرا دايكاند كي اراندطرف ديشُُُد زهیانگ

  یانتخابات ستاد  كي لغانمب است  ممکن اساس  نيا بر ، كنند استفاده  رقبا از مردم يرا برگرداندن يبرا ابزار هنر و و توان

 وبیع كردن بازگو و (تجسس ) بیرق گذشته  و یخانوادگ و یشخص   یزندگ از يیجو بیغ و خبر كسب  و تجسس  به

ُُا قيطر از كه  یانتقادات  و ها بی ع كردن بازگو  و (بت یغ) گرانيد نزد يو ابی غ در بی رق یواقع ُُده طلعم عات يشُ  و شُ

  مسُُخره و (علم بدون قول) مردم نیب در مشُُکو  و نشُُده ثابت رفتار و كلمات گزارش ( وتهمت) اسُُت واقع خالف

ص    یحت و كردن ریتحق كردن شان  كوچك و تیشخ ص    دادن ن ستهزاء ) مردم نزد بیرق تیشخ   بردن اركبه  اناًیاح و (ا

شت  كلمات سزا  و ز ش  و ادبانهیب و نا س  یفحا  ميكر قرآن اتيآ يجاي جا در یاخالق ليرذا نيا همه كه بپردازند (بّ)

 .است شده ميتحر و منع حاًيصر

ُُفانه     ُُتباه   نیهم یگاه  متأسُ  لي رذا و گناهان   نيا ارتکاب  با  و دهد یم رخ داها ي كاند   یونيزيتلو مناظرات  در اتاشُ
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 .شوند یم یناامن و كشتار و زدوخوردها و هايریدرگ موجب اناًیاح و كرده چالش دچار را جامعه آرام جو یاخالق

بر اين اساس، شايسته است تمامی كانديداها وفعاالن در عرصه تبلیغات انتخاباتی با بازخوانی دستورات اخالقی اسالم 

شند و با بهره  شیوه عزيز، آخرت خود را به دنیاي ديگران نفرو شروع و گفت گیري از  ستانه و عالمانه   هاي م وگوهاي دو

إِنَِّ السَُُِّمْعَ وَالْبَصَُُرَ  »...انی پرهیز نمايند و گوش جانشُُان نواي آسُُمانی قرآن را بشُُنود كه سُُیاسُُی، از گناهان پُرزيان زب

   17«وَالْفُؤَادَ كُلُِّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

 فرمايد:حضرت امام خمینی ره در اين زمینه می

 به آسُُانتر و بهتر را انيآقا امر نيا كه ؛بشُُود محاورات در یاسُُالم آداب مراعات كه اسُُت متوقع ندگانينما از»     

 18 «رساند مى قتیحق

 فرمايد:در اين رابطه میالعالی مد ظلهرهبر معظم انقالب 

ُُالم ادب و اخالق و تقوا تي رعا »   ُُائل  ىجمله  از مباحثات،   و گفتگوها  در یاسُ  و ندگان  ينما  هتوج  قابل   و مهم مسُ

ُُت محترم مجلس ُُ مى منعکس جامعه   در آنان،  گفتار  و كار  هر كه  كنند  توجه  دي با  زيعز ندگان  ينما . اسُ  ریتأث  و ودشُ

 (7/03/1371) «.گذارد مى كشور فضاى بر اىژهيو قىالاخ و اسىیس

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

ضى  گاهى» سف  موجب ها نطق بع س  تأ ست؛  تأثر و اریب سا  چه و ا سلمان  كي به اهانت كه ب  اعلى حد به را مؤمن و م

 جمع فاسد  و حیصح  از اعم كنار و گوشه  از اریبس  اقالم و ارقام گاهى و كند؛ مى دار لکه را انسانها  اتیثیح و كشاند  مى

 19 «.كند مى بازى مجلس بلکه اشخاص، و دولت آبروى با و كند مى آورى

 روش تبلیغات اثباتی به جای سلبی و تخریب یکدیگر -5
هاي ها و طرح برنامهبراي اثبات شايستگی و برتري خويش بهتر است بجاي تنقیص رقباء به بیان توانمندينامزدهاي محترم 

هاي سابق شخص را ها و موفقیتبرتر خويش اكتفاء كنند؛ زيرا اسلوب اثباتی تبلیغاتی در آوردگاه انتخابات،  توانمندي

سازد و از طرفی ديگر استفاده از هر گونه ابزار ظالمانه براي ینموده و رأي دهندگان را به انتخاب اصلح رهنمون م شفاف

 حکومت اوائل دررسیدن به پیروزي در نهايت موجب شکست و سرافکندگی در برابر مردم و خداي متعال است. 
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 يمقدار كي - نيمتنفذ نيا - هستند جامعه تو كه يافراد نيا شما آقا كه آمدنداي عده السالمعلی علیه نیرالمؤمنیام

! كن جلب را شانيدلها و نشو موجب را نهايا مخالفت بده، نهايا به المالتیب از يشتریب سهم و بکن را نهايا يمالحظه

 حق در كردن ستم با تا كنیدمى امر من به آيا ؛20«عَلَیْهِ وُلِّیتُ فِیمَنْ بِالْجَوْرِ النَّصْرَ أَطْلُبَ أَنْ تَأْمُرُونِّی أَ»: فرمودحضرت 

 خدا به ؛«نَجْماً السَّمَاءِ فِی نَجْمٌ أَمَّ مَا وَ سَمِیرٌ سَمَرَ مَا بِهِ أَطُورُ لَا اللَّهِ وَ » ؟بجويم پیروزى ،دارم حکومت آنان بر كه كسانى

 21 زنمنمى كارى چنین به دست ،كندمى حركت ستاره دنبال به ستاره و رود،مى و آيدمى روز و شب تا سوگند

عضالت كنونی مكارهاي پیشنهادي خويش براي حل توان به بیان راهمناظره و گفتمان انتخاباتی میآري در جلسات 

ه و مصداق ترين مناظركشور ومعرفی توانمندي ها و تخصصی هاي خود و سوابق مديريتی و خدمتی خويش كه اخالقی

 صحیح جدال احسن است . 

 و نظارت است زمالها  رسانه گريد مسئوالن و مایصداوس و كشور توزار و انتخابات يبرگزار یقانون مسئوالن بر البته

 مواجه هنگام در انسخنر واكید هر هیاول هیتوج ضمن و باشند داشته مناظرات يمحتوا و هایسخنران و دنور بر كامل قتد

 گرانيد يراب یعبرت درس تا كرده قطع را کروفنشیم و او سخن یاسالم اخالق ضابطه نيا از خارج سخن كي با شدن

 .ديننما مشکالت دچار رسانه تيريمد ضعف خاطر به را جامعه و گشته

 فرمايد:در اين رابطه میالعالی مد ظلهرهبر معظم انقالب 

 مجلس و ندگانيمان توجه قابل و مهم مسائل ىجمله از مباحثات، و گفتگوها در یاسالم ادب و اخالق و تقوا تيرعا»  

 و اسىیس ریتأث و شود مى منعکس جامعه در آنان، گفتار و كار هر كه كنند توجه ديبا زيعز ندگانينما. است محترم

 (7/03/1371) «.گذارد مى كشور فضاى بر اىژهيو قىالاخ

 

 مداری در همه مراحل انتخاباتقانون -6
برابر قانون در همه مراحل قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران، میثاق ملی و شرعی ملت عزيز ايران است. تسلیم بودن در 

هاي انتخاباتی، پذيرش منتخب اكثريت و پرهیز كنندگان، فعالیت تبلیغاتنامانتخابات، اعم از تأيید صالحیت ثبت

نامزدهاي غیر منتخب و هواداران آنها از مخالفت و جوسازي علیه منتخبین، نشان فرهنگ باالي اسالمی جامعه انقالبی 

ن اساسی جمهوري اسالمی ايران به تأيید ولی فقیه رسیده و مشروعیت دينی پیدا كرده، الزم است ماست. از آنجا كه قانو
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تسلیم باشند. زيرا تنها راه ثبات و امنیت يك جامعه و  -گرچه خالف نظرشخص آنان باشد–همه مؤمنان در برابر قانون 

ها میدان را براي نقض همه قوانین توسط افراد گريزي اقلیتنظام، تبعیت عمومی از قانون بوده و مقوله آزادي قانون

ناراضی باز خواهد كرد و عامل فروپاشی اعتبار همه قوانین خواهد شد. قرآن كريم بر اين اساس اختیار اعمال نظر شخصی 

مُؤْمِنَۀٍ إِذَا قَضَى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا »مؤمنان را در برابر  قوانین و تصمیمات اتخاذ شده خدا و رسولش سلب كرده است. 

و هیچ مرد و زن  يعنی: 22«لَالًا مُبِینًااللَِّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَِّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَِّ ضَ

خالفی اظهار نمايند( و هر كس نافرمانی مؤمنی را در كاري كه خدا و رسول حکم كنند اراده و اختیاري نیست )كه رأي 

اش را به زيد، غالم آزاد كرده خود خدا و رسول او كند دانسته به گمراهی سختی افتاده است )پیغمبر زينب دختر عمه

 .تزويج كرد و زينب گفت: من از اشراف قريشم غالمی را به شوهري نپذيرم. اين آيه نازل شد و پذيرفت

 فرمايد:در اين زمینه میالعالی ظله مدرهبر فرزانه انقالب 

 «.نديایب مجلس به دينبا ندارند، قبول را اهدافش و راه و شعارها و كارها و ملت نيا و یاساس قانون نيا كه یكسان»

(19/10/1382) 

 تبعیت کامل از دستورات رهبری  -7
است. نعمتی كه شیعیان و كل امت اسالمی هاي بزرگ الهی به ملت ايران، تحقق و حاكمیت واليت فقیه يکی از نعمت

ها الشرايط، عامل مصونیت جامعه و نظام از انواع آسیببیش از هزار سال آرزوي آن را داشتند، چرا كه اشراف فقیه جامع

من به همه ملت، به همه قواي انتظامی، اطمینان می دهم كه امر دولت اسالمی، »كه امام خمینی)ره( فرمود: است. چنان

شايسته است ملت مؤمن و انقالبی در  23،«.ر با نظارت فقیه و واليت فقیه باشد، آسیبی بر اين مملکت نخواهد وارد شداگ

مواجهه با آراء و رويکردهاي متفاوت سیاسی در جريان عظیم انتخابات، رهنمودهاي ولی فقیه و رهبر فرزانه را معیار 

يَا أَيُِّهَا الَِّذِينَ »قرآن نسبت به تبعیت از ولی امر عمل نمايند كه فرمود:  سنجش راه صحیح قرار داده و به فرمان خداوند در

هِ ى اللَِّهِ وَالرَِّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَِّآمَنُوا أَطِیعُوا اللَِّهَ وَأَطِیعُوا الرَِّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ  فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُِّوهُ إِلَ

اي اهل ايمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران )از طرف خدا و رسول(  يعنی:24«وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

كه از خود شما هستند اطاعت كنید، پس اگر در چیزي كار به نزاع كشد آن را به حکم خدا و رسول بازگردانید اگر به 
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 .تر خواهد بودعاقبتان داريد. اين كار براي شما بهتر و خوشخدا و روز قیامت ايم

 دارم، يگريد صیتشخ من كه دهدیم صیتشخ جامعه هیفق یول كه يیجاها نکهيا یعني هیفق یول از تیتبع لزوم به اعتقاد

 و كردندیم یهمراه و بودند عهیش یبرخ السالمهیعل یعل امام زمان در فهمد؛یم من از بهتر او ميبگو و كنم تیتبع تعبدا

 حضرت يپسرعمو عباس بن كردند، عبداهللینم عمل بود، آنان دهیعق خالف كه يیجا اما داشتند، دوست را حضرت

 و كردیم بحث حضرت با یگاهگهي و بود حضرت به عالقمند و شناساسالم دانشمند یشخص كي  ی علیه السالمعل

 گرانيد و او فیتکل یكل قانون و دستور كي با حضرت كردینم قبول را حضرت نظر اناًیاح و داده نظر اظهار مسائل در

وَقال علیه السالم لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ قَدْ أَشَارَ إِلَیْهِ فِی شَیْءٍ لَمْ يُوَافِقْ » :فرمودند يو به و ندكرد روشن شهیهم يبرا را

به عبد اهلل بن عباس در مورد رأيى كه داده بود و موافق  يعنی:25« أَرَى، فَإِنْ عَصَیْتُكَ فَأَطِعْنیرَأْيَهُ: لَكَ أَنْ تُشیرَ عَلَیَّ وَ 

نظرش نبود، فرمود: بر تو است كه رأى خود را با من در میان نهى. من در آن مى نگرم، اگر نپذيرفتم، بايد تو از رأى من 

 .اطاعت كنى

 السالمهیعل حسن امام انيجر در كردند؛ نینش خانه را حضرت كردند، مجبور صلح به را السالمهیعل یعل امام يیجا در

 در معصوم امام از تیعتب منکر كه ي بودنداعهیشآنها . كردند لیتحم را صلح يیجا در اما بودند عهیش و ايشان همراه هم

  .بودند عمل

 خداوند در قران كريم قسم می خورد كه اينگونه افراد ايمان قلبی الزم ندارند 

 26«ماًیتَسْلِ سَلِّمُواْيُوَ تَیْقَضَ مِّمَّا حَرَجَاً أَنْفُسِهِمْ فِى جِدُواْيَلَا ثُمَّ نَهُمْیْبَ شَجَرَ مایَفِ حَکِّمُو َيُ حَتَّى ؤْمِنُونَيُلَا وَرَبِّكَ فَلَا»

 خود، هاى نزاع و مشاجرات در كه زمانى مگر آورند نمى( واقعى) مانيا كه سوگند، پرودگارت به است؛ نیچن نه»يعنی: 

 كامالً( تو داورى ابربر در و) باشند نداشته تو قضاوت از ناراحتى احساس گونهچیه خود دل در و دهند، قرار داور را تو

  .«باشند میتسل

 شما مملکت به تا دیباش هیفق تيوال بانیپشت» چنانچه امام عزيزمان فرمود:التزام عملی به واليت فقیه يك اصل است 

 «.نرسد یبیآس

 حفظ وحدت ملی در گرو احترام متقابل -8
آمیز مذهبی و قومی، به رسمیت شناختن همه نامزدهاي حفظ وحدت اسالمی و انسجام ملی، پرهیز از شعارهاي تفرقه
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هاي جامعه رشید است، هاي جامعه به نامزدهاي گوناگون يکی از نشانهآراء طیفتايید صالحیت شده نظام، احترام به 

هاي اجتماعی است كه به قول قرآن اي و تنشكه برچسب زدن به يکديگر موجب جنگ تبلیغاتی و تنازع رسانهچنان

و بايد به (« 46انفال/ «)وَتَذْهَبَ رِيحُکُمْوَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا  »كريم مستلزم هدر رفتن توان و عمر و سرمايه جامعه است 

كه اگر مسلمانان دست از  دهندیم هشدار نیچننيا خطر تفرقه را السالمهیعلعلی  نیرالمومنیام شدت از آن پرهیز كرد.

 وَ إِيَّاكُمْ وَ لْجَمَاعَۀِ،ا مَعَ اللَّهِ يَدَ فَإِنَّ »اتحاد برداشته و از هم گسسته شوند گرگ هاي درنده جهانی آنها را خواهند دريد: 

 د،يزیبپره تفرقه از است، جماعت سر بر خدا دست؛ 27«لِلذِّئْبِ الْغَنَمِ مِنَ الشَّاذَّ أَنَّ كَمَا لِلشَّیْطَانِ النَّاسِ مِنَ الشَّاذَّ فَإِنَّ الْفُرْقَۀَ،

  است؛ گرگ طعمه تکرو، گوسفند كه گونههمان است طانیش شکار تکرو، شخص رايز

حزبی و جناحی و نیز  ورود پرهیز از تشديد اختالفات مذهبی و قومی چه از جامعه مؤمن و انقالبی ايران انتظار میآن 

تخاباتی  الگو و تاكید بر وحدت و همدلی و همکاري ستادهاي تبلیغاتی نامزدهاي گوناگون با يکديگر در برگزاري ان

بی جان خويش هاي اسالمی و انقالدان است كه براي حاكمیت ارزشاسالمی است كه يکی از انتظارات ارواح پا  شهی

  را تقديم نمودند.

  در همین رابطه خطاب به نمايندگان مجلس فرمودند:العالی مد ظلهمقام معظم رهبري 

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

 راستگوئى در و دیمنو خود ندگانينما كارگشائى از را مردم كند؛ دواریام مسئوالن و ملت صفوف در نفوذ به را دشمن و

 (6/03/1383) «.است ندگىينما ىفهیوظ با مخالف سمتى در گمان بى افکند؛ ديترد به آنان

 نماییحفظ اقتدار و اسرار نظام و پرهیز از سیاه -9
اسالمی در داخل و عرصه بین الملل و صیانت از اسرار درونی نظام و پرهیز از بزرگ نمائی  حفظ سیماي اقتدار نظام

هاي مهم قابل توجه در تبلیغات انتخاباتی ها كه منجر به القاء ناكارآمدي نظام و يأس مردم می شود از ضرورتكاستی

حقیر و عدم شايستگی رقیب  موجب است؛ زيرا گاه تاكید بر ناكامی دولت و مجلس و دستگاه هاي گذشته جهت ت

هاي نظام اسالمی می شود كه يکی از ترفندهاي دشمنان اسالم بوده تا قشرهاي متوسط نمايی كاستینمايی و بزرگسیاه

ها بر رفاه زندگی خويش ترسیده و از مواضع اسالمی و انقالبی خويش دست لوحانی كه به مجرد شنیدن ناكامیو ساده

گونه شرايط بحرانی الزم است سخنرانان و مصلحان و نامزدها، قوت قلب به جامعه داده و اقتدار نظام بردارند. در اين
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وَطَائِفَۀٌ قَدْ أَهَمَِّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُِّونَ بِاللَِّهِ غَیْرَ الْحَقِِّ ظَنَِّ  »اسالمی متکی به اراده ذات اليزال الهی را به مردم گوشزد نمايند؛ 

و از روي نادانی يعنی: 28«قُلْ إِنَِّ الْأَمْرَ كُلَِّهُ لِلَِّهِ  يُخْفُونَ فِی أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ  ۀِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَیْءٍالْجَاهِلِیَِّ

تنها خداست كه  گفتند: آيا ممکن است ما را قدرتی به دست آيد؟ بگو:بردند )از روي انکار( میبه خدا گمان ناحق می

دارند، پرورند با تو اظهار نمیبر عالم هستی فرمانرواست. )منافقان از ترس مؤمنان( خیاالت باطل خود را كه در دل می

 .شديمخورديم( و در اينجا كشته نمیگويند: اگر ما را قدرت و پیروزي بود )شکست نمی)با خود( می

 د:فرمايرهبر فرزانه انقالب در اين زمنیه می

 (8/03/1374) «.كند حفظ را ملت نيا عزِّت ديبا است، زيعز ملت نيا ىندهينما چون مجلس، ىندهينما»

 حق محوری و رعایت انصاف و عدالت  -10
گرچه به ظاهر به ضرر خويش يا بستگان -دهد كه عدالت را در تمام امور ي افراد با ايمان دستور میخداي متعال به همه

  29« وَالْأَقْرَبِینَ يَا أَيُِّهَا الَِّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَِّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَِّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ» نمايند: رعايت  -منجر شود

شان شما اي اهل ايمان، نگهدار عدالت باشید و براي خدا گواهی دهید هر چند بر ضرر خود يا پدر و مادر و خوي يعنی:

دهید( اگر فقیر باشد يا غنی، خدا به )رعايت حقوق( آنها اولی است، پس شما )در حکم باشد، )براي هر كس شهادت می

و شهادت( پیروي هواي نفس نکنید تا مبادا عدالت نگاه نداريد. و اگر زبان را )در شهادت به نفع خود( بگردانید يا )از 

 .ه كنید آگاه استبیان حق( خودداري كنید خدا به هر چ

 إِنْ وَ الْبَاطِلِ عَلَى ضَرَّ َ إِنْ وَ الْحَقَ تُؤْثِرَ أَنْ الْإِيمَانِ حَقِیقَۀِ مِنْ إِنَ»: دفرمايیم مهم نيا يباره در السالمهیعل صادق امام

 باشد شما انيز به چه گر را حق كه است آن یقیحق مانيا آثار و هانشانه از ؛30«عِلْمَك مَنْطِقُكَ يَجُوزَ لَا أَنْ وَ نَفَعَكَ

اجراي صحیح و دقیق عدالت و انصاف مبتنی بر قانون انتخابات . ديرينپذ ،باشد شما سود به گرچه را باطل و ديريبپذ

توسط مسئوالن ارجمند نسبت به میدان دادن و حمايت از تبلیغات انتخاباتی نامزدهاي گوناگون، همچنین پرهیز از تبعیض 

يعنی: 31«وَلَا يَجْرِمَنَِّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَِّا تَعْدِلُوا»هاي قانونی بر اثر حب و بغض با افراد، يك وظیفه قرآنی است؛ حمايتدر 

ي اهل ايمان، براي خدا پايدار و استوار بوده و به عدالت و راستی و درستی گواه باشید، و البته شما را نبايد عداوت ا
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رد كه از راه عدل بیرون رويد، عدالت كنید كه به تقوا نزديکتر )از هر عمل( است، و از خدا بترسید، كه گروهی بر آن دا

ها كاسته و فضاي عمومی و نظم و امنیت ها  و شايعه پراكنیتواند از حاشیهكه می .كنید آگاه استالبته خدا به هر چه می

رو از كارگزاران محترم انتخابات و ساز بگیرد؛ از ايندست افراد بحران هاي واهی را ازجامعه را سالم نگاه داشته و بهانه

طرفی رود تا با انجام وظايف بر مناط قانون و رعايت اصل بیهاي جمعی انتظار میويژه اصحاب رسانهصدا و سیما و به 

ند. چنانکه كانديداها و مبلغان كه تکلیفی شرعی است، زمینه هرگونه تنش و ابهام را در كلیه مراحل انتخابات محو نماي

ستاد هاي انمتخاباتی بايد با اعتراف به كماالت واقعی رقبا انصاف و عدالت را اجرا نموده و خود را در لیست بی انصافان 

 و ظلمه قرار ندهند.

 فرمايند:محوري میدرباره اهمیت عدالت و حقالعالی مد ظلهمقام معظم رهبري 

 (12/05/1384). «وهست بوده اسالمى جمهورى ونظام اسالمى انقالب بزرگ وهدف اصلى شعار عدالت،»

 وفای به عهد و امانت داری   -11
شان، هايهاي انتخاباتی خود، با در نظر داشتن وفاي به عهد در وعدهقدر با تدبر در نطقي گراننامزدهاي تأيید شده

هاي انتخاباتی و پرهیز از وعده هاي ناممکن و خارج  از اختیار يا مستلزم عدالت گريزي و  نسبت به اجرايی بودن وعده

رانت خواري عنايت الزم را بذل نموده و در صورت پیروزي در اين آزمون پرمسئولیت، با تمام توان بر عهد خود با مردم 

همه به عهد خود بايد وفا كنید كه 32« إِنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا»ورزي پايدار باشند كه مبنی بر قانونگرائی اسالمی و عدالت 

 .البته )در قیامت( از عهد و پیمان سؤال خواهد شد

 يُوَسوِسوا و لِیُضِلِّوهُ اَعوانِهِ مَرَدَةِ مِن شیطانٍ مأَةَ بِه ابلیسُ وَكَّلَ اَمانَۀٍ عَلی اؤْتُمِنَ مَنِ»: فرمودباره در اين السالمعلیه صادق امام

 گماردمی او بر را خود سركش شیطان صد ابلیس گرفت، عهده به را امانتی كسی گاه هر ؛33«اهللُ عَصَمَهُ مَن االِّ يُهلِکوه، و

 و حفظ را او خدا كه كس آن مگر گردد، منتهی اشبختینگون و شقاوت به تا كنند وسوسه و اغوا را وي آنچنان تا

 . بخشد مصونیت

 نمايد:یهاي مهم نمايندگان مجلس معرفی مداري را يکی از شاخصبر همین اساس حضرت امام خمینی ره امانت

 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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 34«.كنند

 سوء استفاده از امکانات دولتیتبلیغات سالم و پرهیز از اسراف و  -12
هاي گزاف همراه با اسراف و تبذير براي جلب آراء مردم، استفاده از شگردهاي ناشايست تبلیغاتی غربی و صرف هزينه

هاي اين نظام را بپذيرند، نیست؛ چرا كه شايسته نامزدهاي صالح نظام اسالمی و كسانی كه تصمیم دارند مسئولیت

هاي قیمت و كاروانهاي فراوان و تبلیغات گرانفاده از ابزار پول و پذيرايی و بنرها و عکسجلب آراء مردم با است

كه مبذِّران و مسرفان يعنی:  35«إِنَِّ الْمُبَذِِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَِّیَاطِینِ»تبلیغاتی و اسراف و تبذير، روشی شیطانی است؛ 

و اسراف مورد مذمت بزرگان دين  د)نعمت( پروردگار خود كر برادران شیطانهايند، و شیطان است كه سخت كفران

 يرو انهیم و است هالكت موجب اسراف . يعنی ؛«مَثراةٌ القَصدُ و مَثواةٌ السَّرَفُ» :فرمود السالمهیعل یعل امام باشد.می

هاي مذكور پیشگیري هواداران، از پديدهاز اين جهت، نامزدهاي گرامی با مديريت مقتدرانه  36«ثروت شدن اديز يۀما

پاسخ نسبت به چرايی و چگونگی اين رويدادهاي غیراخالقی، موجب فاصله فراوان بین مردم هاي بینمايند تا پرسش

هاي حکومتی براي ها و نفوذ پستو آنان نگردد. عالوه بر اينکه سوء استفاده از امکانات دولتی و بیت المال و ظرفیت

 خصی مشروع نبوده و به شدت بايد از آن پرهیز شود.تبلیغات ش

 فرمايد:در اين زمینه میالعالی مد ظلهمقام معظم رهبري 

 براى الزم طشر ضرورى، ریغ و شخصى امور در المال تیب كردن نهيهز از زیپره و اسراف از زیپره و ستىيز ساده

 از ارجىخ ىهودهیب و نهيپرهز سفرهاى و تجمّل و گرىیاشراف فرهنگ جيترو. است مردم با قىیحق وندیپ حفظ

 .(6/03/1383) است مردم با ندهينما وندیپ شدن ختهیگس عامل و ندگىينما شأن از دور مردم، ىسهیك

 حفظ هشیاری در برابر سوء استفاده دشمنان انقالب اسالمی  -13
هاي ضد انقالب به بهانه وقوع تقلب در انتخابات با بسیج جريان 88 خورده جمهوري اسالمی ايران در سالدشمنان قسم

بیرونی و درونی و با تمام قواي خود وارد صحنه شده و انتخابات را بستري براي آشوب و اغتشاش و خسارت به اماكن 

نان تلخ نمودند؛ عمومی و دولتی تبديل كردند و طعم شیرين پیروزي مردم با حضور حداكثري در انتخابات را در كام آ
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اولین و آخرين پروژه دشمن  88ي مقام معظم رهبري آنان كشور را به لبه پرتگاه رساندند. فتنه تا حدي كه به فرموده

نبود كه ملت عزيز ما تجربه كرده، بلکه دشمنان امت اسالم در تمامی طول تاريخ، همیشه مترصد فرصتی بوده و هستند 

ها و قدرت دفاعی خويش، حمله ويرانگري علیه امت اسالمی را فلت مردم از سرمايهتا به مجرد ظهور يك بهانه و غ

جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ كَانَ  وَلَاوَاحِدَةً   مَیْلَةًوَدَِّ الَِّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْ وَأَمْتِعَتِکُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْکُمْ »رقم بزنند. 

زيرا  .يعنی:37«اللَِّهَ أَعَدَِّ لِلْکَافِرِينَ عَذَاب ا مُهِینًا إِنَِّ حِذْرَكُمْ وَخُذُوا أَسْلِحَتَکُمْ تَضَعُوا أَنْى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى بِکُمْ أَذً

و چنانچه كافران آرزو و انتظار دارند كه شما از اسلحه و اسباب خود غفلت كنید تا ناگهان يکباره بر شما حمله ور شوند. 

بارانی يا مرضی شما را از برگرفتن سالح به رنج اندازد باكی نیست كه اسلحه را فروگذاريد ولی از دشمن برحذر باشید؛ 

اكنون، با بصیرت از اين روي بر همگان الزم است از هم  .خدا براي كافران عذابی سخت خواركننده مهیا ساخته است

 وَمَنِ أَنَا بَصِیرَةٍ عَلَى اللَِّهِ إِلَى أَدْعُو سَبِیلِی ذِهِقُلْ هَ»دشمنان از تحركات خودي؛ هاي الزم و بازشناسی و تفکیك توطئه

بگو: طريقه من و پیروانم همین است كه خلق را به خدا با بینايی و بصیرت دعوت كنیم، و خدا را از يعنی:  38«اتَِّبَعَنِی

در صحنه انتخابات حاضر شده و دشمنان اسالم و  .نیاورمشر  و شريك منزه دانم و هرگز به خداي يکتا شر  

 انقالب را با هوشیاري تمام مايوس نمايند.

 فرمايد:در اين خصوص میالعالی مد ظلهاي حضرت امام خامنه

 دشمنان هاىطئهتو و خارجى مسائل هم بفهمد؛ را كشور مسائل و باشد اسىیس در  و فهم داراى ديبا مردم ندهينما»

 (7/01/1371) «.را كشور تهاىياولو و مردم ازهاىین و داخلى مسائل هم و را

 شیرینی الفت پس از انتخابات -14
باره در اين ميكر قرآن. بود خواهد هایدشمن برابر در محکم يدژ است، یاله بزرگ نعمات از كه یهمدل و الفت

زمانی  كنیدكه ياد خود، بر را خدا نعمت ؛ 39«قُلُوبِکُمْ بَیْنَ فَأَلَّفَ أَعْدَآء  كُنتُمْ إِذْ عَلَیْکُمْ اللَّهِ نِعْمَتَ اذْكُرُواْ»: دفرمايیم

   .انداخت الفت ، شما هاىدل میان[ كه بود] او و بوديد يکديگر دشمن
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رنج  گاه برگزاري هر يك از انتخابات، مولد اختالفات بوده و جامعه عزيز ما تا مدتی پس از هر انتخاباتمتأسفانه گه

كرد. اكنون شايسته است جامعه رشید ايران با تمسك اختالف محصول رفتارهاي غیراخالقی انتخابات را بايد تحمل می

به ريسمان االهی و تعظیم در برابر اخالق اسالمی و رعايت فضائل رفتاري پس از انجام انتخابات طعم شیرينی میوه 

و همگی به رشته )دين( خدا چنگ زده و به راههاي يعنی: 40«تَفَرَّقُوا ال وَ جَمِیعاً اللَّهِ بِحَبْلِ اعْتَصِمُوا وَ»الفت را بچشند؛ 

 .متفرِّق نرويد

 فرمودند:باره العالی در اينمد ظلهمقام معظم رهبري 

 (25/03/1392« )شادمانی يا ناشادمانی، نبايد كسی را وادار به رفتار غیرخردمندانه كند.»

 الهیانتخابات، آزمون  -15

مون بزرگ را در اندركار انتخابات، اين آزدهندگان، نامزدها و همه عوامل دستدر پايان بايد اذعان داشت كه رأي

گاه عدل الهی داشته اي براي كارهاي خود، در دادكنندهنمايند و هر يك از آنان بايد پاسخ قانعمحضر الهی برگزار می

 باشند.

 ممتاز انيگراضوابط از را انيگراگروه كه است یاله امتحان كي ،انتخابات مسئله»: فرمودند راحل امام راستا نیهم در

  41«دينمایم جدا انیمدع از را نيمتعهد و نیمؤمن و كند،یم

 42بخش دوم:آيین رفتاری انتخابات

  . . .و یانتظام یروهاین يی،اجرا یها یأتو برگزاركنندگان )وزارت كشور، ه يانمجر .1

 یو شخص یحزب ی،جناح يهایقهبه دور از اعمال سل ی،انتخابات يهانامه يینو آ ینقوان يااجر .1

 یراعالن تفاس اياز اظهار  یزو مقررات انتخابات و پره یندار از قوان یتصالح یمراجع رسم یراز تفس یرويپ  .2

 .يا یقهسل

 .رام تر آنهرچه سالم تر و آ يدر انتخابات، در جهت برگزار یلتعامل دوستانه و سازنده با اركان دخ  .3
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 .یاسیس يها يشحسن سلو ، بدون توجه به گرا يو باتجربه و دارا يدهافراد آموزش د یريبه كارگ  .4

 .اترقابت كننده در انتخاب یاسیمختلف س يها يشكامل در برخورد و تعامل با گرا یطرف یحفظ ب  .5

فرصت ها و  يدر اعطا یضهمه نامزدها، به دور از هر گونه تبع يرقابت سالم برا ینۀزم يکسان يفراهم ساز .6

 .امکانات

 .يصاحبان حق رأ ياهتمام به مشاركت حداكثر .7

 .یربط، رسانه ها و افکار عموم يمحول به مراجع ذ يفو به موقع درباره وظا یقدق یالع رساناط  .8

 .به مراجع مربوط یانتخابات يگزارش به موقع، شفاف و كامل تخلف ها  .9

 و. . . .  یحزب ی،صنف ی،طبقات یتی،جنس ی،مذهب ی،مختلف قوم يرخورد و تعامل برابر با گروه هاب  .10

 .از آن یريو جلوگ ي،درباه هر گونه تقلب و دست كار یتملت و حساس ياز آرا یانتص .11

 .یو افکار عموم یدر برابر مراجع قانون يیو پاسخ گو يريتقادپذان .12

 .درباره نامزدها و طرف داران آنان یدر اظهارات رسم یطرف یحفظ ب  .13

 يو ناظران در جهت برگزار يانو همدالنه مسئوالن سازمان ها، ادارات و ارگان ها با مجر یمانهصم يهمکار .14

 .هر چه سالم تر و آرام تر انتخابات

ات، شركت آگاهانه و مسئوالنه در انتخاب يبرا یالش سازمان ها، ادارات و ارگان ها در جهت آموزش همگانت .15

 .و مردم يكادر ادار یعو تطم يدبه دور از هر گونه تهد

اطالعات  يژهدرباره انتخابات، به و یدولت يشده سازمان ها يمحرمانه و طبقه بند ی،از اطالعات شخص یانتص .16

 .مربوط به نامزدها و داوطلبان

و اهتمام  ی،اجتماع يو هنجارها یبا برهم زنندگان نظم عموم یانتظام یروهايبرخورد قاطع و ضابطه مند ن .17

 .یريگ يدر شعب اخذ رأ یو حفاظت یانتظام یفهدر انجام وظ يجد

و برخورد بدون اغماض با  یو حدود و ضوابط قانون يمدر قبال حفظ حر ی،انتظام یروهاين یقانون یتحساس .18

 .قانون شکنان

مخالفت با نامزدها، گروه ها،  يا يو جانب دار یاسیس يها ياز ورود به جناح بند ینظام یروهايجتناب ن .19

 .یمل یخود در اتحاد و همبستگ ينقش حرفه ا يفايو توجه به ا ی،انتخابات يها يانجر يااحزاب 



و عوامل  یه)در انتخابات شوراها( و قوه قضائ یاسالم ینگهبان و مجلس شورا یناظران )شورا .2

 ا(آنه ینظارت

 .و مقررات انتخابات در حوزه نظارت ینقوان يتاحترام و رعا .1

 .ها یتصالح یدر نظارت و بررس یطرف یب يترعا .2

 .یاسیس يها يشو باتجربه، بدون توجه به گرا يدهافراد آموزش د یريبه كارگ .3

 .یريگ يو مؤثر ناظران در همه شعب رأ یبر حضور كاف یدتأك .4

 .به مراجع مربوط یانتخابات ينظارت بر گزارش به موقع، شفاف و كامل تخلف ها  .5

 .در كار آنان یقانون یرغ ياز دخالت ها یزو پره يانبا مجر یمانهصم يهمکار .6

 .افراد یاجتماع یثیتها با حفظ ح یتبه موقع از رد صالح یاطالع رسان .7

 .یمختلف انتخابات يها يانافراد و جر یانم یضاز هر گونه تبع یزبا پره يات،و بهنگام به شکا یقدق یدگیرس .8

 .یشده انتخابات ياز اطالعات طبقه بند یانتحفظ اسرار داوطلبان و نامزدها و صدقت در  .9

 .یمحل یقاتنامزدها در تحق يو آبرو یاجتماع یثیتح يترعا  .10

 .یو افکار عموم یدر برابر مراجع قانون يیو پاسخ گو يريانتقادپذ .11

 .یانتخابات يبرخورد قاطع با تخلف ها ینۀزم يدر فراهم ساز یهتالش قوه قضائ  .12

 مطبوعات و رسانه ها .3

 یو عموم یدولت یرسانه ها الف:

 .و مقررات انتخابات یناحترام به قوان .1

 .مردم به مشاركت در انتخابات يقاهتمام به آموزش و تشو .2

 .انتخابات یاخالق ياصول و ارزش ها يجترو .3

 .یانتخابات يها يانهمه نامزدها و جر یغاتتبل يبرا یضبدون تبع ینهزم يفراهم ساز .4

 .از لوازم انتخابات آزاد یانتو ص یكامل انتخابات یطرف یحفظ ب .5

حزب  يانز يابه سود  ياز هر گونه فضاساز یزدر انتخابات، و پره یقواعد ناظر به آرامش و نظم عموم يترعا .6

 .نامزد خاص يا



 یخصوص یرسانه ها ب: 

 .و مقررات انتخابات یناحترام به قوان .1

 .انتخابات و لوازم آن ینهدر زم یعموم یو رشد آگاه یدنعمق بخشاهتمام به آموزش و  .2

و نشاط آور  یدواركنندهصادقانه، وحدت بخش، ام یاتادب یريانتخابات و به كارگ یاخالق يارزش ها يجترو .3

 .در عرصه انتخابات

 .از نگاه كاسبکارانه به آن یزو پره یانتخابات یغاتو قانون مدار به تبل يانهگرا یفهنگاه وظ يجترو .4

احزاب  يها يستگیگرفتن شا يدهو ناد يباز تخر یزمتبوع با پره ياناز حزب و جر یمعقول و اخالق يتحما .5

 .یبرق يها يانو جر

 یقیاز انتشار مطالب موهن درباره افراد حق یزو پره یانقالب و نظام اسالم ياحترام به ارزش ها و دستاوردها .6

 .یو حقوق

نامزد خاص،  ياحزب  يانز يابه سود  ياز جوساز یزو پره ی،اعد ناظر به حفظ آرامش و نظم عمومقو يترعا  .7

 .یو محل یگروه ی،صنف ی،مذهب ی،تعصبات قوم يكو تحر

از هرگونه اعتماد به  ينقد منصفانه و مشفقانه درباره عملکرد اركان انتخابات و دور يفضا يجادكمك به ا .8

 .یو معاندان نظام اسالم یگانگانگزارش ها و القائات ب

 یرگذارتأث یها یتنخبگان و شخص .4

 در جامعه يیقانون گرا یهروح يجو مقررات انتخابات و كمك به ترو یناحترام به قوان .1

 .در انتخابات يو مشاركت آگاهانه و حداكثر ی،نشاط اجتماع ی،عموم یرشد آگاه يتالش برا .2

 .ها یريها و موضع گ یها و سخنران یانیهدر ب یو مل ينید يتوجه و احترام به ارزش ها .3

از  یزو پره ی،انتخابات ينامزدها يا یاسیس يها ياناحزاب، جر يیبه دقت و مطالعه در شناسا یهتوص .4

 .مسئوالنه یرغ ياظهارنظرها

در  یلعملکرد اركان دخ یِنقد منصفانه و اخالق یهروح يجادنامزد اصلح و ا یارهايكمك به شناخت مع .5

 .انتخابات

 .یانتخابات يها يانجر يانز يادر مواجهه با سود  یحفظ وقار و منزلت اجتماع .6

 .و معاندان یگانگاناز اعتماد به ب یزدر برخورد با مخالفان نظام و پره یاريحفظ هش .7



 یانتخابات یداوطلبان، نامزدها، احزاب و ستادها .5

 .در همه مراحل انتخابات یو مقررات انتخابات یناحترام به قوان  .1

 .و عدالت ياستقالل، آزاد يت،جمهور یت،مانند اسالم ی؛نظام اسالم یاساس يحترام به اصول و ارزش هاا .2

 يها یزهاز انگ یزو خداپسندانه به ثبت نام و قرار گرفتن در معرض انتخاب مردم، و پره يانهگرا یفهنگاه وظ .3

 .و هواپرستانه يماد

از حضور  یاز مراحل انتخابات، در صورت آگاه يكدر هر  يو نامزد یو انصراف از داوطلب یريكناره گ  .4

 .تر يستهافراد شا يافرد 

 .یو گروه یبر منافع شخص یو مل یمصالح عموم یحترج .5

 .ينیاز جنجال آفر يشدن، و دور یتدر صورت رد صالح یحفظ متانت و شرح صدر اسالم .6

 رقابت یرقبا و احترام به قواعد اخالقانصاف و ادب در برخورد با  يترعا .7

 .ها ينهدر هز يرو يادهاز اسراف و ز یزاعتدال و پره يترعا .8

 .یغاتدر تبل یطیمح يها یاز آلودگ یزو پره يستز یطمح یزگیاهتمام به حفظ پاك .9

وام دار شدن  يا ي،و فروش رأ يدخر یع،تطم يا يداز هر گونه تهد يو دور یتوجه به عزت نفس و كرامت انسان .10

 .به صاحبان ثروت و قدرت

 .اسرار نظام يافشا يامعاند نظام،  يو رسانه ها یگانگاناز اتکا و اعتماد به ب یزو پره یغاتیتبل یاريحفظ هش .11

و عدم استفاده از  یبه افکارعموم یو اطالع رسان ی،انتخابات يها ينهو هز یمنابع مال يتعهد به شفاف ساز .12

 .یو عموم یامکانات دولت

گرفتن زحمات و  يدهو ناد ینظام اسالم يسؤال بردن دستاوردها يرو اجتناب از ز یغاتانصاف در تبل يترعا .13

 .خدمات دولت ها

 .یافکارعموم يبو فر يیگو یاز كل یزو پره ی،انتخابات یغاتدر تبل يتعهد به برنامه محور .14

 آنها.  يتبر حفظ و رعا یدو تأك یاتستاد انتخاب يبه اعضا یانتخابات و مفاد منشور اخالق ینآموزش قوان .15

 .هرچه سالم تر انتخابات يو سازنده با برگزاركنندگان در جهت برگزار یمانهصم يمکاره .16

 .یقانون ينهادها يقاز طر یاحتمال يها يتشکا يااعتراض ها  یگیريانتخابات و پ یجهنت يرفتنپذ  .17

 .در انتخابات یروزپ يانسازنده با جر يهمکار يرقابت به فضا يفضا يلتبد  .18



 انتخاب كنندگان .6

 و عوامل انتخابات يانبا مجر يو مقررات انتخابات، و همکار یناحترام به قوان  .1

 .آنها یقدق يتدهندگان و رعا يمربوط به رأ یندرباره قوان یكسب آگاه .2

شهروندان به  يراسمحترمانه  يقو تشو ی،و مل ينید يا یفهمشاركت فعال و مسئوالنه در انتخابات، به منزله وظ .3

 .مشاركت در انتخابات

متعهدانه در  یماتخاذ تصم يآنها، برا يدرباره نامزدها و احزاب و برنامه ها یقدق یكسب آگاه يتالش برا .4

 .انتخاب اصلح

 .یحلم ی،مذهب ی،از تعصبات قوم یزانتخاب درست و پره يك یارهايدرباره مع یاهتمام به كسب آگاه .5

 .احترام نامزدها و احزاب و طرف داران آنها يترعا .6

 یشبردپ يراباز منکر در انتخابات  یامر به معروف و نه يضهو انجام درست فر یاهتمام به نظارت اجتماع .7

 .انتخابات سالم يكاهداف 

 .و معامله يواگذار یرقابلغ یبه منزله حق ي،و ارزش حق رأ یتشناخت اهم .8

دربرابر  يیارهوش 6-10. یو بدگمان ینیاز بدب یزو پره یاسی،مختلف س يها یقهحترام به نگرش ها و سلا .9

 . یگانگانب یغاتتبل

سالمی، انتخاباتی بايسته است تا با نگاه به عهد الهی خود با امام راحل، مقام معظم رهبري و شهیدان انقالب ا

 شاءاهلل.نشان را در تاريخ سیاسی جهان به ثبت رسانیم إنمدار و اخالقبصیرت

صَخْرَةٍ أَوْ فِی السَّماواتِ أَوْ فِی الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ  إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فی»

خدا اعمال بد و خوب خلق را گر چه به مقدار خردلی در میان سنگی يا در )طبقات( ؛  43«إِنَّ اللَّهَ لَطیفٌ خَبیرٌ

 .آورد، كه خدا توانا و آگاه استپنهان باشد همه را )در محاسبه( می ها يا زمینآسمان
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 اصل و آيین رفتار اخالقی انتخابات  14قم در  علمیه حوزه اسالمی

 اصل و آيین رفتار اخالقی انتخابات  14در  سازمان تبلیغاتمنشور اخالقی انتخابات   .3
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 والسالم علی من اتبع الهدی

 معاونت فرهنگی تبلیغی

 اداره مطالعات سیاسی


