امام خمینی (ره)« :از آقايان كانديداها و دوستان آنان انتظار دارم كه اخالق اسالمى -انسانى را در تبلیغ براى
كانديداى خود مراعات؛ و از هر گونه انتقاد از طرف مقابل كه موجب اختالف و هتك حرمت باشد خوددارى
نمايند( ».صحیفه امام ،ج ،12ص)12

رهبر معظم انقالب مدظلهالعالی:در انتخابات ...جناحهاي مختلف كشور ،بداخالقی و بدگويی و اهانت وتهمت و اين
حرفها را مطلقاً راه ندهند .اين از آن چیزهايی است كه اگر پیش بیايد ،دشمن از او خوشحال میشود(.)1386/10/19

منشور اخالق اسالمی انتخابات

دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزههاي علمیه
1398/10/10
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ( »...نساء)58 /

مقدمه
جامعیت و در آمیختگی اسالمیت و جمهوريت در نظام مقدس جمهوري اسالالمی ،ابتاالار بالزر مالرد قالرن اخیالر،
حضرت امام خمینیقدسسالره بود كه با تدبیر داهیانه رهبر عظیمالشأن انقالب ،آيه اهللالعظمالی امالام خامنالهايمدظلاله العالالی،
تداومی توأم با تعالی و تاامل را تاكنون شاهد بودهاست و به توفیق الهی آيندهاي پرفروغ و توفیق را پیش رو دارد.
فراوانی برگزاري انتخابات با تنوع چشالمگیالر آن در ايالن نظالام مقالدس ،گويالاي احتالرام و ارزگ گالیاري و نقالش
بخشیدن حاكمیت به آراء مردم است؛ نقشی كه در همه ساحتهاي كالن سیاسی ،اقتصادي و اجتماعی در گسالتره
فراگیر تمامی شئون حاكمیت ،تبلور مردمساالري دينی است.
بنابر فرمايشات مقام معظم رهبري مد ظله العالی در بیانیه گام دوم «رعايت ارزگهاي اخالقی و معنوي در تمامی عرصه-
ها ،محیط زندگی را حتی با كمبودهاي مادي بهشت میسازد و نبودن آن حتی با برخالورداري مالادي ،جهالنم مالی-
آفريند».

بیانیه گام دوم انقالب

تدوين و انتشار منشورهاي اخالقی در عرصههاي مختلف زندگی بشر ،از راهاارهاي مؤثر ترويج اخالق و نهاديناله
سازي عمل به موازين اخالقی است .مركز مديريت حوزههاي علمیه با توجه به رسالت اساسی خود در پشالتیبانی از
نظام ،منشور  15مادهاي اخالقی انتخابات را كه برگرفته از فرهنگ فاخر اخالقی اسالم عزيالز مالیباشالد ،اراهاله مالی-
نمايد.
بنابراين بايسته است همهي ما با رعايت مفاد اين منشور ،از سوءاسالتفاده دشالمنان فرصالتطلالب پیشالگیري نمالوده و
ضمن شركت حداكثري و دقت و ظرافت در گالزينش و تبلیالغ كانديالداي اصاللن ،انتخابالاتی اخالالقنشالان را بالراي
درسآموزي همه جوامع بشري به ويژه مدعیان دروغین دموكراسی ،در تاريخ ايران اسالمی به ثبت رسانیم.
امید است مسئوالن و گروههاي دخیل در انتخابات ،رهنمودهاي وحیالانی و حیالات بخالش برگرفتاله از آيالات قالرآن
كريم را سرلوحه اقدامات و فعالیتهاي خود قرار دهند.
1ـ دین محوری و ارزش گرایی اسالمی
در جامعه دينی ايران ما ،چه اكثريت مسلمان و چه اقلیتهاي دينی به طور عمیالق باله ديالن گالرايش دارنالد و طالالب
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حاكمیت خدا و تحقق آموزهها و ارزگهاي الهی هستند «إِنِ الْحُاْمُ إِلََّا لِلََّهِ (انعام » )57 /و همگالی ،رعايالت اخالالق
دينی و تالگ براي حاكمیت معنويت را ضروري میشمارند .اين گرايش بستري مناسالب بالراي برگالزاري انتخالاب
الگو و انتخاب متدينترين افراد است.
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 -2حضور حداکثری و انتخاب اصلح
آنچه در مرحله اول اهمیت قرار دارد ،حضور حداكثري مردم در انتخابات است كه نشان ثبات و مردمالی بالودن و
اقتدار نظام اسالمی است ،چرا كه تمامی دول استاباري و گروهكهاي ضدانقالب سعی در كاهش حضور مالردم
در انتخابات دارند و حضور هر يك از هموطنان عزيز و حضور بخشیدن به ديگران مصالداق دفالاع در برابالر تهالاجم
دشمنان است كه مورد عنايت خداي متعال است آنجا كه فرمود« :إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّیِينَ يُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا كَالأَنَّهُمْ
بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ» (صف.)4/
ضمن اينكه دقت مردم مؤمن در انتخاب شايستهترين نامزدها ،نقش كلیدي در سرنوشت آينده قوانین و
روياردهاي نمايندگان مجلس دارد .تأكیدات امام راحل رضواناهللتعالیعلیه و رهبر فرزانه انقالب مدظلهالعالی بر انتخاب
شخصیتهاي داراي شاخص ارزشی :مؤمن ،انقالبی ،با سوابق درخشان دينی ،متخصص ،شجاع ،رنج فقر و
محرومیت چشیده ،سادهزيست و ضد اشرافیگري ،مدافع طبقات محروم ،ضد استثمار و استابار ،معتقد به
توانمندي ملت و خودكفايی داخلی ،میتواند نقشه راه انتخاب نمايندگان صالن براي ملت عزيز ايران باشد .چنان-
كه قرآن كريم معیارهاي پیشنهادي يای از دختران حضرت شعیب علیهالسالم را براي انتخاب كارگزار صالن،
همین عناصر ارزشی توانمندي بر انجام مسئولیت و امانتداري ارزگها معرفی میكند« .قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ
اسْتَأْجِرْهُ إِنََّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَُّ الْأَمِینُ» (قصص.)26/
 -3حفظ کرامت انسانی و احترام به شخصیت همگان
كرامت انسانی در جاي جاي قرآن كريم« ،وَلَقَدْ كَرََّمْنَا بَنِی آدَمَ »(اسراء )70 /و سیره پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله و اهمه
اهلبیتعلیهمالسالم با همه گستره و گوناگونی آن حتی در كارزارهاي سخت جلوهگر است؛ ماتبی كه سخن زشت و
ناسزا را نسبت به معبودهاي مشركان حرام می داند ،اجازه نمی دهد كسی به يك مسلمان اهانت كند و بر چسب و
القاب زشت را به او نسبت دهد« ،وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ» (حجرات )11 /پس بايسته است
با پیروي از اين رهنمودهاي الهی و پیشوايان پاک و حجتهاي آسمانی ،هیچگاه از حدود الهی تجاوز نارده و
ضمن داشتن كیاست سیاسی و انجام وظايف انقالبی ،حريم و حرمت افراد را پاس داريم.
 -4قانونمداری در همه مراحل انتخابات
قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران ،میثاق ملی و شرعی ملت عزيز ايران است .تسلیم بودن در برابر قانون در هماله
مراحل انتخابات ،اعم از تأيید صالحیت ثبتنامكنندگان ،فعالیت تبلیغاتهاي تبلیغاتی ،پیيرگ منتخالب اكثريالت و
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پرهیز نامزدهاي غیر منتخب و هواد اران آنها از مخالفت و جوسالازي علیاله منتخبالین ،نشالان فرهنالگ بالاالي اسالالمی
جامعه انقالبی ماست .از آنجا كه قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران به تأيید ولی فقیه رسیده و مشالروعیت دينالی
پیدا كرده ،الزم است همه مؤمنان در برابر قانون –گرچه خالف نظرشخص آنان باشد -تسلیم باشالند .زيالرا تنهالا راه
ثبات و امنیت يك جامعه و نظام ،تبعیت عمومی از قانون بوده و مقوله آزادي قانونگريزي اقلیتها میالدان را بالراي
نقض همه قوانین توسط افراد ناراضی باز خواهد كرد و عامل فروپاشی اعتبار همه قوانین خواهد شد .قرآن كريم بر
اين اساس اختیار اعمال نظر شخصی مؤمنان را در برابر قوانین و تصمیمات اتخاذ شده خدا و رسولش ساللب كالرده
است« .وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَاُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْالصِ اللََّالهَ وَرَسُالولَهُ
فَقَدْ ضَلََّ ضَلَالًا مُبِینًا»(احزاب.)36 /
 -5تبعیت کامل از دستورات رهبری
يای از نعمتهاي بزر

الهی به ملت ايران ،تحقق و حاكمیت واليت فقیه است .نعمتالی كاله شالیعیان و كالل امالت

اسالمی بیش از هزار سال آرزوي آن را داشتند ،چرا كه اشراف فقیه جامعالشرايط ،عامل مصونیت جامعه و نظام از
انواع آسیبها است .چنانكه امام خمینی(ره) فرمود« :من به همه ملت ،به همه قواي انتظامی ،اطمینالان مالی دهالم كاله
امر دولت اسالمی ،اگر با نظارت فقیه و واليت فقیه باشد ،آسیبی بر اين مملات نخواهد وارد شد 1،».شايسته اسالت
ملت مؤمن و انقالبی در مواجهه با آراء و روياردهاي متفاوت سیاسی در جريان عظیم انتخابات ،رهنمودهاي ولالی
فقیه و رهبر فرزانه را معیار سنجش راه صحین قرار داده و به فرمان خداوند در قالرآن نسالبت باله تبعیالت از ولالی امالر
م فِالی شَالیْء
م فَال ِإ ْن َتنَالا َز ْع ُت ْ
ا ْ
ن آ َمنُوا َأطِیعُوا ال ََّل َه َو َأطِیعُوا ال ََّرسُو َل َوأُولِالی الْال َأ ْم ِر مِال ْن ُ
عمل نمايند كه فرمود« :يَا أَيَُّهَا الََّیِ ي َ
فَرُدَُّوهُ إِلَى اللََّهِ وَالرََّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللََّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»(نساء.)59 /
 -6حفظ وحدت ملی در گرو احترام متقابل
حفظ وحدت اسالمی و انسجام ملی ،پرهیالز از شالعارهاي تفرقالهآمیالز مالیهبی و قالومی ،باله رسالمیت شالناختن هماله
نامزدهاي تايید صالحیت شده نظام ،احترام به آراء طیفهاي جامعه به نامزدهاي گوناگون يای از نشانههاي جامعه
رشید است ،چنانكه برچسب زدن به ياديگر موجب جنگ تبلیغاتی و تنازع رسانهاي و تنشهاي اجتمالاعی اسالت
كه به قول قالرآن كالريم مسالتلزم هالدر رفالتن تالوان و عمالر و سالرمايه جامعاله اسالت « وَلَالا تَنَالازَعُوا فَتَفْشَاللُوا وَتَالیْهَبَ
رِيحُاُمْ»(انفال »)46 /و بايد به شدت از آن پرهیز كرد .آنچه از جامعه مؤمن و انقالبی ايران انتظار میرود وحالدت و
همدلی و همااري ستادهاي تبلیغاتی نامزدهاي گوناگون با ياديگر در برگزاري انتخاباتی الگالو و اسالالمی اسالت
 1صحیفه امام ،جلد ،10ص28 ،58شهريور  1358در جمع افسران ،همافران ،درجه داران و پرسنل غیر نظامی پايگاه هشتم نااء نیروي مستقر در اصفهان
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كه يای از انتظارات ارواح پاک شهیدان است كه براي حاكمیت ارزگهالاي اسالالمی و انقالبالی جالان خالويش را
تقديم نمودند.
 -7حفظ اقتدار و اسرار نظام و پرهیز از سیاهنمایی
حفظ سیماي اقتدار نظام اسالمی در داخل و عرصه بین الملل و صالیانت از اسالرار درونالی نظالام و پرهیالز از بالزر
نماهی كاستیها كه منجر به القاء ناكارآمدي نظام و يأس مردم می شود از ضرورتهاي مهم قابل توجه در تبلیغالات
انتخاباتی است؛ زيرا سیاهنمايی و بزر نمايی كاستیهاي نظام اسالمی يای از ترفنالدهاي دشالمنان اسالالم بالوده تالا
قشرهاي متوسط و سادهلوحانی كه به مجرد شنیدن ناكامیها بر رفاه زندگی خويش ترسیده و از مواضالع اسالالمی و
انقالبی خويش دست بردارند .در اينگونه شرايط بحرانی الزم است سخنرانان و مصلحان و نامزدها ،قوت قلالب باله
جامعه داده و اقتدار نظام اسالمی متای به اراده ذات اليزال الهی را به مالردم گوشالزد نماينالد؛ « وَطَاهِفَالةٌ قَالدْ أَهَمََّالتْهُمْ
أَنْفُسُهُمْ يَظُنَُّونَ بِاللََّهِ غَیْرَ الْحَقَِّ ظَنََّ الْجَاهِلِیََّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَیْء قُلْ إِنََّ الْأَمْرَ كُلََّهُ لِلََّهِ يُخْفُونَ فِالی أَنْفُسِالهِمْ
مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ »(آل عمران.)154 /

 -8حق محوری و رعایت انصاف و عدالت
خداي متعال به همهي افراد با ايمان دستور میدهد كه عدالت را در تمام امور -گرچه به ظاهر به ضالرر خالويش يالا
م َأ ِو
ا ْ
ط شُال َهدَا َء ِل َلَّال ِه َولَال ْو َعلَالى َأ ْن ُفسِال ُ
ن بِا ْل ِقسْال ِ
ن آ َمنُالوا كُونُالوا قَال َوَّامِی َ
بستگان منجر شود -رعايت نمايند « :يَا َأ َُّيهَا ا َلَّالیِي َ
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِینَ » (نساء .)135 /اجراي صحین و دقیق عدالت و انصاف مبتنی بالر قالانون انتخابالات توسالط مسالئوالن
ارجمند نسبت به میدان دادن و حمايالت از تبلیغالات انتخابالاتی نامزدهالاي گونالاگون ،همپنالین پرهیالز از تبعالیض در
حمايتهاي قانونی بر اثر حب و بغض با افراد ،يك وظیفه قرآنی است؛ «وَلَا يَجْرِمَنََّاُمْ شَنَآنُ قَالوْمٍ عَلَالى أَلََّالا تَعْالدِلُوا»
(ماهده ،)8/كه میتواند از حاشیهها و شايعه پراكنیها كاسته و فضاي عمالومی و نظالم و امنیالت جامعاله را سالالم نگالاه
داشته و بهانههاي واهی را از دست افراد بحرانساز بگیرد؛ از اينرو از كارگزاران محترم انتخابات و صدا و سالیما و
به ويژه اصحاب رسانههاي جمعی انتظار میرود تا با انجام وظايف بالر منالاق قالانون و رعايالت اصالل بالیطرفالی كاله
تالیفی شرعی است ،زمینه هرگونه تنش و ابهام را در كلیه مراحل انتخابات محو نمايند.
 -9روش تبلیغات اثباتی به جای سلبی و تخریب یکدیگر
نامزدهاي محترم براي اثبات شايستگی و برتري خويش بهتر است بجاي تنقیص رقباء به بیالان توانمنالديهالا و طالرح
برنامههاي برتر خويش اكتفاء كنند؛ زيرا اسلوب اثباتی تبلیغاتی در آوردگاه انتخابات ،توانمنديها و موفقیالتهالاي
سابق شخص را شفاف نموده و رأي دهندگان را به انتخاب اصلن رهنمون میسازد.
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آري در جلسات مناظره و گفتمان انتخاباتی میتوان باله بیالان راهكارهالاي پیشالنهادي خالويش بالراي حالل معضالالت
كنونی كشور و نقد منصفانه نظريات ديگران ضمن احترام به آنالان پرداخالت كاله اخالقالیتالرين منالاظره و مصالداق
صحین جدال احسن است .اما بايد در اين عرصه با نگاه به شرافت انسانی و اخالالق اسالالمی ،بالهشالدت از تخريالب،
توهین و بیانصافی پرهیز نمود .ضمن ايناه ورود به مساهل زندگی شخصی افراد و تجسس و افشاء آنها كه موجب
هتك حرمالت مالومن اسالت حالرام و بايالد باله شالدت از آن پرهیالز شالود؛ «وَلَالا تَجَسََّسُالوا وَلَالا يَغْتَالبْ بَعْضُالاُمْ بَعْضًالا»
(حجرات.)12/

 -10پرهیز از تهمت ،دروغ و تمسخر
تهمت ،دروغ ،تمسخر،تحقیر و نقل قول هاي ثابت نشده از گناهان بزرگی اسالت كاله عالیابهالاي آخرتالی و آثالار
نامناسب دنیايی دارد؛ «يَا أَيَُّهَا الََّیِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَاُونُوا خَیْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاء عَسَالى أَنْ
يَاُنََّ خَیْرًا مِنْهُنََّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَاُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْالدَ الْإِيمَالانِ وَمَالنْ لَالمْ يَتُالبْ فَأُولَئِالكَ هُالمُ
الظََّالِمُونَ» (حجرات . )11/بر اين اساس ،شايسالته اسالت فعالاالن در عرصاله تبلیغالات انتخابالاتی بالا بالازخوانی دسالتورات
اخالقی اسالم عزيز ،آخرت خود را به دنیاي ديگران نفروخته و آگاه باشند كه حرمت انسان مالؤمن از كعباله بالاالتر
است؛ پس بايد با بهرهگیري از شیوههاي مشروع و گفتوگوهاي دوستانه و عالمانه سیاسی ،از گناهان پُرزيان زبانی
پرهیز نمايند و گوگ جانشان نواي آسمانی قرآن را بشنود كه «...إِنََّ السََّمْعَ وَالْبَصَالرَ وَالْفُالؤَادَ كُاللَُّ أُولَئِالكَ كَالانَ عَنْالهُ
مَسْئُولًا»(اسراء.)36 /

 -11وفای به عهد و امانت داری
نامزدهاي تأيید شدهي گرانقدر با تدبر در نطقهاي انتخاباتی خود ،با در نظر داشتن وفاي باله عهالد در وعالدههالاي-
شان ،نسبت به اجرايی بودن وعدههاي انتخاباتی و پرهیز از وعده هاي ناممان و خارج از اختیار يا مستلزم عالدالت
گريزي و رانت خواري عنايت الزم را بیل نموده و در صورت پیروزي در اين آزمون پرمسئولیت ،با تمام توان بالر
عهد خود با مردم مبنی بر قانونگراهی اسالمی و عدالت ورزي پايدار باشند كه «إِنََّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا» (اسراء.)34 /

 -12تبلیغات سالم و پرهیز از اسراف و سوء استفاده از امکانات دولتی
استفاده از شگردهاي ناشايست تبلیغاتی غربی و صرف هزينههاي گزاف همراه با اسراف و تبیير براي جلب آراء
مردم ،شايسته نامزدهاي صالن نظام اسالمی و كسانی كه تصمیم دارند مسئولیتهاي اين نظام را بپیيرند ،نیست؛
چرا كه جلب آراء مردم با استفاده از ابزار پول و پیيرايی و بنرها و عاسهاي فراوان و تبلیغات گرانقیمت و
كاروانهاي تبلیغاتی و اسراف و تبیير ،روشی شیطانی است؛ «إِنََّ الْمُبَیَِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشََّیَاطِینِ»(اسراء .)27 /از
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اين جهت ،نامزدهاي گرامی با مديريت مقتدرانه هواداران ،از پديدههاي میكور پیشگیري نمايند تا پرسشهاي
بیپاسخ نسبت به چرايی و چگونگی اين رويدادهاي غیراخالقی ،موجب فاصله فراوان بین مردم و آنان نگردد.
عالوه بر ايناه سوء استفاده از اماانات دولتی و بیت المال و ظرفیتها و نفوذ پستهاي حاومتی براي تبلیغات
شخصی مشروع نبوده و به شدت بايد از آن پرهیز شود.
 -13حفظ هشیاری در برابر سوء استفاده دشمنان انقالب اسالمی
دشمنان قسمخورده جمهوري اسالمی ايران در سال  88به بهانه وقوع تقلب در انتخابات با بسیج جريانهاي ضد
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
در كام آنان تلخ نمودند؛ تا حدي كه به فرمودهي مقام معظم رهبري آنان كشور را به لبه پرتگاه رساندند .فتنه 88
اولین و آخرين پروژه دشمن نبود كه ملت عزيز ما تجربه كرده ،بلاه دشمنان امت اسالم در تمامی طول تاريخ،
همیشه مترصد فرصتی بوده و هستند تا به مجرد ظهور يك بهانه و غفلت مردم از سرمايهها و قدرت دفاعی
خويش ،حمله ويرانگري علیه امت اسالمی را رقم بزنند« .وَدََّ الََّیِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِاُمْ وَأَمْتِعَتِاُمْ
فَیَمِیلُونَ عَلَیْاُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْاُمْ إِنْ كَانَ بِاُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَاُمْ
وَخُیُوا حِیْرَكُمْ إِنََّ اللََّهَ أَعَدََّ لِلْاَافِرِينَ عَیَابًا مُهِینًا»(نساء .)102 /از اين روي بر همگان الزم است از هماكنون ،با
بصیرت الزم و بازشناسی و تفایك توطئههاي دشمنان از تحركات خودي «قُلْ هَیِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اللََّهِ عَلَى
بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتََّبَعَنِی»(يوسف )108 /در صحنه انتخابات حاضر شده و دشمنان اسالم و انقالب را با هوشیاري تمام
مايوس نمايند.
 -14شیرینی الفت پس از انتخابات
متأسفانه گهگاه برگزاري هر يك از انتخابات ،مولد اختالفات بوده و جامعه عزيز ما تا مدتی پس از هر انتخابات
رنج اختالف محصول رفتارهاي غیراخالقی انتخابات را بايد تحمل میكرد .اكنون شايسته است جامعه رشید
ايران با تمسك به ريسمان االهی و تعظیم در برابر اخالق اسالمی و رعايت فضاهل رفتاري پس از انجام انتخابات
طعم شیرينی میوه الفت را بپشند؛ «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَ ال تَفَرَّقُوا» (آل عمران.)103/
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 -15انتخابات ،آزمون الهی
در پايان بايد اذعان داشت كه رأيدهندگان ،نامزدها و همه عوامل دستاندركار انتخابات ،اين آزمون
بزر

را در محضر الهی برگزار مینمايند و هر يك از آنان بايد پاسخ قانعكنندهاي براي كارهاي خود ،در

دادگاه عدل الهی داشته باشند .پس بايسته است تا با نگاه به عهد الهی خود با امام راحل ،مقام معظم رهبري و
شهیدان انقالب اسالمی ،انتخاباتی بصیرتمدار و اخالقنشان را در تاريخ سیاسی جهان به ثبت رسانیم إنشاءاهلل؛
« ...إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَاُنْ فی صَخْرَةٍ أَوْ فِی السَّماواتِ أَوْ فِی الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطیفٌ
خَبیرٌ» (لقمان.)16 /
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