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امروز مردم ســــاالری به وســــیله ی انتخابــــات امکان پذیر 
است؛ و دشــــمنان کمین گرفته اند، چشــــم گشوده اند تا 
بلکه بتوانند مــــردم را از این نظام جدا کنند، و به اســــام 
و به مردم ســــاالری دینی بی اعتقاد کنند. بعضی کســــانی 
هســــتند که بــــا بهانه های واهــــی میخواهنــــد وظیفه ی 
مشــــارکت در انتخابات را کنــــار بگذارند و ندیــــده بگیرند. 

این، عمل به خواســــت دشمنان است؛ دشــــمنان ایران، 
دشمنان اسام و دشــــمنان مردم ســــاالری دینی. و باید 
هر دو رکن به طور کامل دیده بشــــود؛ هم مردم ساالری، 
هم اســــامی بودن و هر کــــدام از این دو رکــــن تضعیف 
بشود، قطعًا اســــام و ایران هر دو سیلی میخورند، ضربه 

میخورند از طرف دشمن.     ۱۴۰۰/۳/۱۴

آن روزی که امام � مســـئله ی حجـــاب را مطرح کردندـ  
یک الزام که زنهـــا در محیط اجتماعی باید حجاب داشـــته 
باشـــندـ  خیلی ها مخالـــف بودنـــد، حّتی افـــراد نزدیک به 
خود امام �. یکی از نزدیکان امـــام � آمد پیش من 
میگفت کـــه آقا! ایـــن چه حرفیه کـــه دارند میزننـــد؟ امام 

این چـــه حرفیه که دارنـــد میزنند؟ و شـــماها مثـــا بروید 
به امام بگوییـــد منصرف بشـــوند. که البّته مـــا خودمان 
هم، عقیده مـــان عقیده ی امام � بـــود؛ یعنی خیلی ها 
مخالف بودند، امام � نظرش این بـــود، به طور قاطع 

مسئله ی حجاب را مطرح کردند.    ۱۴۰۰/۳/۱۴

شــعار  انقــاب؛  شــعارهای  کننــد  مــی  خیــال  عــده ای 
عدالــت، شــعار جهــاد، شــعار دیــن، شــعار اســتقال، شــعار 
خودکفایــی؛ شــعارهایی کــه مــردم را بــه شــوق آورد، وارد 
صحنــه کــرد، رژیــم طاغــوت را ســاقط کــرد و مــردم هشــت 
ــاده  ــل پی ــده و قاب ــه ش ــد، کهن ــت کردن ــگ مقاوم ــال در جن س
شــدن نیســت؛ نــه، ممکــن اســت مــا کهنــه شــده باشــیم و 

اقتــدار و صابــت خــود را از دســت داده باشــیم. مــا سســت 
ــا  ــت. م ــی اس ــود باق ــت خ ــوت و صاب ــا ق ــول ب ــدیم؛ آن اص ش
اگــر بــا ایمــان الزم، بــا مدیریــت کافــی، بــا شــوق و امیــد، بــا 
مقهــور نشــدن در مقابــل شــیوه هــا و کلکهــای سیاســی و 
تبلیغاتــی دشــمنان وارد میــدان شــویم، همــان اصــول، 

امــروز جلــوه بیشــتری خواهــد داشــت.    ۱۳۸۳/۰۸/۱۵ 

ایران و اسالم سیلی می خورند اگر...

نظر قاطع امام خمینی � درباره حجاب

شعارهای انقالب کهنه نمی شود

انتخاب درست؛ کار درست  

خانواده ایرانی  

خطبه های انقالب  

چنـــد روز دیگر مســـئله انتخـــاب رئیس 
جمهور اســـت. باید همۀ شـــما با تمام 
جدیت مردم را دعـــوت کنند به دخالت. 
اگـــر شـــما از صحنـــه خـــارج بشـــوید و 
آنها خودشـــان وارد بشـــوند و یک وقت یک نفری را رئیس 
جمهور کنند که تباه کند این کشـــور را، همه مان مسئولیم. 
ما اگر یک رئیس جمهور داشـــته باشـــیم که نا باب از کار در 

بیاید، همۀ چیزها از بیـــن می رود. نگویید کـــه دیگران رأی 
می دهند. این یک تکلیف الهی اســـت. برای هـــر فرد تکلیف 
اســـت که حفظ کند اسام را. حفظ اســـام به این است که 
یـــک رئیس جمهـــوری ]انتخاب کنـــد[ که الاقـــل، اعتقاد به 
اسام داشـــته باشـــد، متعهد باشد برای اســـام، که مبادا 
مبتا بشویم به یک نفر نابابی که ما را بخواهد بکشد، ببرد 

طرف آمریکا.     ۱۳۶۰/۰۴/۱۰

مــن قبــا ...  گفتــم کســانی کــه ســخن نافــذی دارنــد، مــردم 
را بــه حضــور در انتخابــات تشــویق کننــد؛ ایــن را آنجــا گفتــم؛ 
ــن  ــه ای ــم ک ــرض بکن ــر آن ع ــاوه ی ب ــم ع ــاال میخواه ــن ح م
]بلکــه[  نیســت؛  نافــذ  ســخن  دارای  افــراد  مخصــوص 
همــه ی آحــاد مــردم، تک تــک آحــاد مــردم خودشــان را 
موّظــف بداننــد کــه عــاوه بــر اینکــه در انتخابــات شــرکت 
میکننــد دیگــران را هــم بــه شــرکت در انتخابــات دعــوت 

ــق«)۱(  ــوا ِبالَح ــت: »َو َتواَص ــق اس ــه ح ــی ب ــن، تواص ــد؛ ای کنن
کــه در قــرآن کریــم هســت؛ ایــن، توصیــه کــردن بــه حــق 
اســت؛ ایــن وظیفــه اســت و ایــن کار را انجــام بدهنــد؛ افــراد 
خانــواده، دوســتان، همــکاران، معاشــرین، آحــاد مــردم 
و کســانی کــه بــا آنهــا ســر و کار داریــد را بــه ]شــرکت در 

انتخابــات[ دعــوت کنیــد.     ۱۴/۳/۱۴۰۰
1( سوره  عصر، بخشی از آیه ی ۳

خب قانون اساســــی هم تکلیف را روشــــن 
کرده. ماحظه میکنید در قانون اساســــی، 
رجــــال سیاســــی و مذهبــــی را بــــه عنوان 
رئیس جمهور، رئیس دولــــت، رئیس قّوه ی 
مجرّیه، یعنی همه کاره ی مسائل کشور قرار 
داده. این قید »رجال سیاســــی و مذهبی« 
برای چیست؟ برای این اســــت که در میدان 
سیاســــت بتواند مصلحت کشــــور را در نظر 
بگیرد، در میــــدان اعتقادات مــــردم و دین 
مردم هم بتواند مردم را هدایت کند و کمک 
کند و در هر دو مورد خردمندانه عمل بکند؛ 
یا این مسئله ی تقوا و امانت که باز در قانون 
اساسی بر آن تکیه شده، مسئله ی بسیاری 
مهّمی اســــت که در قانون اساسی روی آن 

تکیه شده.     ۱۴۰۰/۳/۱۴

کتـــاب »رجـــل سیاســـی« دیدگاه هـــای رهبـــر 
و ویژگی هـــای  دربـــاره خصوصیـــات  انقـــاب 
را  انقـــاب اســـامی  تـــراز  یـــک سیاســـتمدار 
تجمیـــع کـــرده اســـت. ایـــن کتـــاب می توانـــد 
و  شـــرایط  از  کاملـــی  و  نمـــا  تمـــام  آیینـــه 
نظـــام  در  دولتمـــرد  یـــک  ویژگی هـــای 
اســـامی محســـوب شـــود. »رجـــل سیاســـی« 
شـــامل هفـــت فصـــل اســـت کـــه بـــه ترتیـــب 
عبارتنـــد از: »باورهـــای سیاســـتمدار تـــراز«، 
»شـــناختهای الزم بـــرای سیاســـتمدار تـــراز«، 
»شـــاخصهای سیاســـتمدار تـــراز«، »اهـــداف 

سیاســـتمدار تـــراز«، »وظایـــف سیاســـتمدار تـــراز«، »الگوهـــای سیاســـتمدار تـــراز« و 
»جلوه هایـــی از الگـــوی سیاســـتمدار تـــراز« کـــه در قالـــب شـــخصیتهای تـــراز صـــدر اســـام 
و ابتـــدای انقـــاب اســـامی تشـــریح شـــده اســـت. مخاطبیـــن ایـــن کتـــاب صرفـــًا محـــدود 
اقشـــار جامعـــه، در شـــرایط  و  افـــراد  از  بســـیاری  و  نیســـت  بـــه چهره هـــای سیاســـی 
ــه  ــد کـ ــاب کننـ ــی را انتخـ ــراد و چهره هایـ ــاب، افـ ــن کتـ ــه ایـ ــا مطالعـ ــد  بـ ــات می تواننـ انتخابـ

بـــه معیارهـــای سیاســـتمدار تـــراز  انقـــاب اســـامی نزدیک تـــر باشـــند.

کالم امام   

به رسم آیه ها  

دولت جوان حزب اللهی  دولت جوان حزب اللهی  

پیــش  قبیحــی  کار  هــر  از  بایــد[  ]انســان 
ــن  ــش ای ــن معنای ــد؛ ای ــا کن ــردم حی ــدا و م خ
را دیگــر اصــا  کــه کارهــای قبیــح  نیســت 
انجــام نمیدهــد، چــون در آن صــورت کــه 
َصــت    دیگــر گناهــی نخواهــد داشــت تــا »ُمِحّ
ُذنوُبــه« بشــود؛ میخواهــد بگویــد حالــت 
استشــعار گنــاه در او باشــد و حیــا کنــد. 
ــام  ــاه را انج ــا، گن ــه بی حی ــتند ک ــی هس بعض
میدهنــد، بــدون اینکــه اندکــی شــرمندگی 
آن  ایــن،  گنــاه؛  ایــن  از  باشــند  داشــته 
 باالخــره خطــا 

ّ
حالــت خطرنــاک اســت؛ َواال

از انســان ســر میزنــد اّمــا ]بایــد[ انســان، 
هــم پیــش مــردم، هــم پیــش خــدا احســاس 
شــرم کنــد از کار خطــا و از گنــاه؛ پــرده در و 
ــا  ــد اینه ــاالت و مانن ــاک و بی مب ــح و بی ب وقی

نباشــد.   ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ 

انسان باید »شرم از گناه« 
داشته باشد

درس اخالق  

با جدیت مردم رابه انتخابات دعوت کنید

دعوت به انتخابات تواصی به حق است

رئیس جمهور باید بتواند 
در میدان دین و سیاست 

خردمندانه عمل کند

چرا باید کتاب »رجل سیاسی« را خواند؟

ـــک  ـــک ی ـــهادت بی ش ـــن ش ـــه ای ـــیدند ک ـــهادت رس ـــه ش ـــد و ب ـــراه ش ـــی هم ـــاداش اله ـــا پ ـــود، ب ـــه ب ـــه صادقان ـــا ک ـــاش آنه ـــن ت ـــد، و ای ـــاش کردن ـــدند، ت ـــدان ش ـــاط وارد می ـــا نش ـــزه و ب ـــا انگی ـــا ب ـــهدای م ش
ـــت.    ۱۳۹۴/۰۴/۰۶  ـــی داش ـــا ارزان ـــه آنه ـــاد داد و ب ـــِت پاک نه ـــِص پاک دس ـــدگان مخل ـــن بن ـــه ای ـــدا آن را ب ـــه خ ـــت ک ـــی اس ـــاداش بزرگ ـــک پ ـــزرگ و ی ـــت ب نعم

مزار: مسجد »سلیمان داراب« رشت، کنار مزار میرزا کوچک خان جنگلی

شهادت پاداش بندگاِن مخلص
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید  محمدحسین عطری

شهید هفته  

محل شهادت : غوطه شرقی دمشق - سوریه تاریخ شهادت: چهارده خرداد 1۳۹۲

اصلی ترین توصیه های رهبرانقالب به  نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چیست؟

حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیانات مختلف ماه های اخیر، خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1۴۰۰ توصیه ها و مطالباتی را مطرح 
کردند که در این اطالع نگاشت مرور می شود.

عکس نوشت  

تصویری از شرکت آیت اهلل خامنه ای در سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 1۰ مهر 1۳۶۰

تعهد  تعهد  به مردمبه مردم

مروری بر نگاه و سیره اخالقی رهبر انقالب
در امور سیاسی و حکومت داری

سؤال: در ایام انتخابات جهت شناخت نامزد مناسب، می بایست نواقص، عیوب و امتیازات آنها را در گذشته و حال تفحص کرد تا 
فرد الیق را پیدا نمود، آیا صحبت کردن پشت سر نامزدها برای انتخاب فرد اصلح، جایز است؟ مالک چیست؟

جواب:  در امور مربوط به انتخابات در حد مشاوره، اشکال ندارد.

گفتگو درباره نامزدهای انتخاباتی

احکام  

»ممکن اســــــت اینقدر حجم  گزارش
هفتـه

اتهام زیاد و وسیع باشد که یک 
عده ای به چشم یک امر قطعی 
و واقعی به آن نگاه کنند، اما هیچ پشتوانه 
اســــــتداللی نداشته باشــــــد، جائی ثابت 
نشده باشد. ما هیچ حجتی نداریم که این 
را بگوئیــــــم... حق نداریم افراد را به صرف 
گمان، متهم کنیم، مشــــــهور کنیم؛ واقعًا 
جایز نیست؛ نه در سایت، نه در روزنامه، 
نه در تریبونهای گوناگون. حیثیت افراد را 
باید حفظ کرد.« اینها بخش هایی از بیانات 
نوزدهم مردادماه ۱۳۹۰ رهبر انقاب در 
دیدار دانشجویان با ایشان است. زمانی 
که یکی از دانشــــــجویان مطالبی درباره 
افشاگری بعضی مسائل عنوان کرد و با 
این پاسخ حضرت آیت اهلل خامنه ای برای 
رعایت حدود شــــــرعی و اخاقی مواجه 

شد.
البته این رویه مسبوق به سابقه است. در 
کتاب »فتنه تغلب« هم روایات مشابهی 
با این مضمون می بینیم: »به گفته یکی 
از فرزندان رهبر انقاب، ایشــــــان که قبل 
از مناظرات احتمــــــال داده بودند آقای 
احمدی نژاد بنا دارد از اشخاصی نام ببرد، 
به طور مشــــــخص آقای احمدی نژاد را از 
این کار نهی کرده بودند.« این عبارات به 
جمهوری  ریاست  انتخابات  مناظره های 
و بعضــــــی بی اخاقی های  ســــــال ۸۸ 
رقابت های  جریــــــان  در  صورت گرفتــــــه 
انتخاباتی اشاره دارد.بی اخاقی هایی که 
همان زمــــــان هم با واکنش رهبر انقاب 
روبه رو شــــــد. اما این مراعات ها و حفظ 
حدود اخاقی محدود به زمان انتخابات 
و رقابت های انتخاباتی نیســــــت. رعایت 
جوانب اخاقی و انسانی برای کسانی که با 
سیره رهبر انقاب آشنا هستند موضوعی 
آشناست. و از این جهت تذکرات اخاقی 
ایشان در جریان مبارزات انتخاباتی سال 
۸۸ یک موضوع فرعی و یا محدود به ایام 
انتخابات نیست. جالب آنکه ۳ سال بعد 
در ســــــال ۱۳۹۱ رهبر انقاب این مرتبه در 
واکنش به بعضی اختافات رؤسای وقت 
قوه مقننه و مجریه وارد میدان شدند تا 
عرصه کان نظام اسامی از آلوده شدن 
پاک  غیراخاقی  کنش هــــــای  بعضی  به 
بماند: »رئیس یک قوه به استناد یک اتهاِم 
ثابت نشده و مطرح نشده ای در دادگاه، 
دو قؤه دیگر را متهم کرد... این جور کارها، 

ع است، هم خاف قانون  هم خاف شــــــر
است، هم خاف اخاق است، هم تضییع 
حقوق اساسی مردم است. اگر یک فردی 
متهم به فساد است، نمی شود به خاطر او 
انسان دیگران را متهم کند... این کار غلط 
است... دفاعی هم که رئیس محترم قوه 
از خودش کرد، آن هم یک قدری زیاده روی 
 بود؛ لزومــــــی نداشــــــت.«    ۲۸/۱۱/۱۳۹۱
اصول اخاقی و دینی صرفا یک ژســــــت 
سیاسی نیست؛ چون رقابت های سیاسی 
و انتخاباتــــــی در چارچــــــوب یک جامعه 
اسامی و دینی صورت می گیرد و از سوی 
دیگر، رفتار چهره های سیاسی کشور در 
افکار و فرهنگ عمومی تأثیر جدی دارد، 
رعایت اصول اخاقی، دینی، اســــــامی و 
می کند.  پیدا  دوچندان  ضرورت  انسانی 
به همین جهت هم ایشــــــان در جایگاه 
رهبر جامعه اسامی هیچ گاه حتی در اوج 
رقابت ها و اختافات جریان های سیاسی 
از این موضوع کوتاه نیامده و تذکر آن را 

وظیفه و مسئولیت خود دانسته اند.
یکی از صریح ترین این تذکرات اخاقی را 
می توان در خطبه نماز جمعه ۲۹ خرداد 
۱۳۸۸ مشــــــاهده کرد. ایشان در خطبه 
دوم نماز ضمن تمجید از شــــــفافیت و 
انتخاباتی  نامزدهای  رقابت  بودن  عیان 
در جریان مناظــــــرات فرمودند: »از یک 
طرف صریحترین اهانتها به رئیس جمهوِر 
قانونی کشور شد. حتی از دو سه ماه قبل 
از مناظرات هم این سخنرانیها را برای من 
میآوردند و من میدیدم یا گاهی میشنیدم؛ 
تهمتهائی زدند... نسبتهای خاف دادند... 
از این طرف هم شبیه همین کارها به نحو 
دیگری انجام گرفت... در مورد بستگان و 
کسان، هر کس هر ادعائی دارد، بایستی 
در مجاری قانونی خودش اثبات بشــــــود 
و قبل از اثبات نمیشود اینها را رسانه ای 

کرد.«     ۲۹/۳/۱۳۸۸
از دیگر موارد متأخر می توان به واکنش 
ایشان نسبت به سوءرفتارهای اخاقی 
علیه رئیس ســــــابق قوه قضائیه اشاره 
داشت. ایشان در این مورد تأکید داشتند 
که نیات خیر، آلوده اعمال نادرست مانند 
تهمت و تعدی نشود: »در همین دادگاه 
اخیری که در قّوه ی قضائّیه مطرح است، 
به بعضی از بزرگاِن پاک دسِت قبلی قّوه ی 
قضائّیه اهانت شد و به آنها ظلم شد؛ یعنی 
واقعًا جفا شد به آنها که نبایستی این کار 

میشد و نباید بشود. البّته خطاب من به 
 

ّ
افراد مؤمن، جوانهای مؤمن است، َواال

آن کســــــی که معاند است با او نمیشود 
کاری  کرد... مراقب باشــــــند تعّدی نکنند، 

جفا نکنند، ظلم نکنند.«    7/۴/۱۳۹۹
مخاطــــــب این تذکرات رهبر انقاب صرفا 
مدیران ارشد و سیاسیون کشور نیستند 
،بلکه رعایت این حدود شرعی و اخاقی 
مطالبه ایشــــــان از همــــــه آحاد جامعه 
مؤمن، از جمله چهره های دارای تریبون 
و فعاالن رسانه ای و دانشجویی است. در  
دیدار سال ۱۳۹۵ جمعی از دانشجویان 
با رهبر انقاب در ماه رمضان، ایشــــــان 
توصیه های صریحی دارند: »هرکســــــی را 
به ِصرف اینکه با فکر شــــــما به طورکامل 
انطباق ندارد مّتهــــــم به انقابی نبودن 
نکنید. ممکن اســــــت کسی صددرصد با 
فکر شــــــما منطبق نباشد، یک اختافاتی 
داشــــــته باشد، پنجاه درصد مثا منطبق 
باشــــــد اّما انقابی باشد؛ انقابی بودن 
باالخره معیارهایی دارد، این معیارها در 
او ممکن است وجود داشته باشد؛ فورًا 
آدمها را مّتهم به ضّدانقاب یا غیر انقابی 

نباید کرد.«    ۱۲/۴/۱۳۹۵
یکی دیگــــــر از جنبه های اخاقی، ضرورت 
رعایت انصاف است. ممکن است »یک نفر 
نسبت به مفاهیم انقاب و عمل انقابی 
بهتر حرکت کند، یک نفر به آن خوبی حرکت 
نکند اّما در همان راه دارد حرکت میکند. 
اینکه ما هرکســــــی خوب حرکت نکرد یا 
به طــــــور کامل حرکت نکرد را مّتهم بکنیم 
به غیر انقابی یا ضّد انقابی این هم خطا 
است.«       ۱۳۹۵/۳/۱۴نمونه ای از مراعات 
انصاف را می توانــــــدر مواردی همچون 
پیام تسلیت رهبر انقاب برای درگذشت 
مهنــــــدس بازرگان و مرحوم منتظری هم 
دید. ایشــــــان در پیام تسلیت خود برای 
اشاره  درگذشت مرحوم منتظری ضمن 
به مجاهدت های زمان انقاب و جایگاه 
فقهی و حوزوی آن مرحوم، اشــــــاره ای به 
اتفاقات اواخــــــر دوران حیات امام� 
هم دارند: »در اواخر دوران حیات مبارک 
امام راحل امتحانی دشوار و خطیر، پیش 
آمد کــــــه از خداوند متعال میخواهم آن 
را با پوشــــــش مغفرت و رحمت خویش 
بپوشاند  و ابتائات دنیوی را کفاره ی آن 

قرار دهد.« 
امــــــام خمینی� نیز ایــــــن ماحظات 

اخاقــــــی را بــــــه حدی مهــــــم و ضروری 
می دانســــــتند که در اولیــــــن انتخابات 
ریاست جمهوری اسامی ایران در دی ماه 
۱۳۵۸، ایــــــن مســــــئله را در پیام به ملت 
ایران تذکــــــر دادند: »از آقایان کاندیداها 
و دوســــــتان آنان انتظار دارم که اخاق 
اسامیـ  انسانی را در     تبلیغ برای کاندیدای 
خــــــود مراعات و از هر گونه انتقاد از طرف 
مقابل که موجب اختاف     و هتک حرمت 
باشد خودداری نمایند، که برای پیشبرد 
مقصود ولو اسامی باشد،     ارتکاب خاف 
اخاق و فرهنگ، مطرود و از انگیزه های 
غیر اسامی است. « مواردی از این دست 
این حدود یک  رعایت  نشــــــان می دهد 
چهارچوب و ضابطــــــه مهم در حکومت 

اسامی است.
ایشــــــان در سال های بعد هم همواره به 
این موضوع توجه نشــــــان می دادند. در 
آذر ۱۳۶۱ در پیامی خطاب به مردم ایران 
انتخابات مجلس خبرگان، ضمن  درباره 
دعوت همه به رعایــــــت اصول اخاقی، 
درباره بعضــــــی اختافات بین نامزدهای 
»اگر فرضًا  انتخاباتی چنین می نویسند: 
کســــــی در دیگری مناقشه دارد، ابراز آن و 
اظهــــــار در بین مردم هیچ مجوزی ندارد، 
و حیثیــــــت و آبروی مؤمن در اســــــام از 
باالترین و واالترین مقام برخوردار است، 
و هتک مؤمن، چه رسد به مؤمن عاِلم، 
از بزرگترین گناهان است و موجب سلب 
عدالت اســــــت. امید اســــــت ان شاء اهلل 
چنین مطلبی نباشــــــد، و اگر غفلتًا اتفاق 

افتاده است تکرار نشود.«
با چنین نگاهی بهتر می توان ســــــخنان 
اخیــــــر رهبر انقــــــاب را  تحلیل کرد: »در 
جریان عدم احــــــراز صاحّیت، به بعضی 
از کســــــانی که احراز صاحّیتشان نشده 
بود، جفا شــــــد، ظلم شد.«     ۱۴/۳/۱۴۰۰ 
این ســــــطور و عبارات یــــــک رویه جدید 
نیســــــت، بلکه عین سیره رهبران انقاب 
اسامی از ابتدای انقاب تاکنون است. 
انقاب  رهبری  وظایف  ازمهم ترین  یکی 
اسامی هدایت جامعه به سمت ارزشها 
ع مقدس و پاسداری از اصول آن  و شــــــر
غ از آنکه در میدان سیاست  اســــــت، فار
کدام بازی و چه قواعدی در جریان است. 
سیاست، برای رهبران جمهوری اسامی 
ع مقدس و اصول  موضوعی جدا از شر

اساسی آن نیست.

اطالع نگاشت  

سیــاستسیــاست
بر پایه اخالقبر پایه اخالق

هر کسی به نظام اسامی اعتقاد دارد و در این اعتقاد صادق است، شرکت در انتخابات را وظیفه ی خودش میداند.    ۱۳۹۰/۱۲/۱۸

توصیه به داوطلبان ریاست جمهوری

رفتارهای غلط نامزدهای انتخابات

 شعارهایی بدهید 
که به آنها اعتقاد دارید

اگر پیروز شدید، به این 
موارد متعّهد باشید:

۱- عدالت اجتماعی و کاهش فاصله ی 
 فقیر و غنی

 ۲-مبارزه ی بدون رودربایستی با فساد
۳-تقویت تولید داخلی، مبارزه با 

واردات بی رویه و قاچاق

از توهین، تهمت، تخریب و 
ترساندن مردم از رقیب پرهیز کنید

سنگینی کار ریاست جمهوری 
را بدانید
۱۴۰۰/۱/ ۱    

انتخابات را صحنه ی جنگ 
قدرت قرار ندهید

۱۴۰۰/۳/ ۶    

۱۴۰۰/۳/۱۴   ۱۴۰۰/۳/۱۴   

۱۴۰۰/۳/ ۶    

 شعارهای
 غیر واقع بینانه ندهید

ماحظات اخاقی را در مناظرات 
و مصاحبه ها رعایت کنید

مشکات و مسائل اصلی 
کشور را بشناسید

۱۴۰۰/۱/ ۱    

۱۴۰۰/۳/ ۶    

۱۴۰۰/۳/ ۶    

برای بیشتر دیده شدن 
هنجارشکنی نکنید

نظرات خود را درباره مسائل 
اصلی مردم بیان کنید

 مسائل کشور برنامه و 
ّ

برای حل
 داشته باشید

ّ
راه حل

۱۴۰۰/۱/ ۱    

۱۴۰۰/۳/ ۶    ۱۴۰۰/۳/ ۶    

 مردم را قانع کنید
 که کارآمدید

وعده های بدون پشتوانه 
عملی ندهید

فقط اگر توان دارید، وارد 
کارزار انتخاباتی بشوید

۱۴۰۰/۱/ ۱    

۱۴۰۰/۳/ ۶    

۱۴۰۰/۳/۱۴   

دلسرد کردن مردم با خدشه در سامت 
انتخابات و دست اندرکاران آن

۱۴۰۰/۲/ ۱۲    

خراب کردن انتخابات با حرفهای بیهوده و 
وعده های بدون پشتوانه به جای ارائه کار

۱۴۰۰/۲/ ۱۲    

طرح سخنانی با مضمون قبول 
نداشتن قانون اساسی 

۱۴۰۰/۲/ ۱۲    

قبول نکردن نتیجه انتخابات درصورت 
عدم رأی آوری و متهم کردن انتخابات

۱۴۰۰/۲/ ۱۲    


