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اشاره: 

در منطق قرآن کریم، هر اقدامی که دشمنان را به خشم آورد،  ●

در نزد خداوند متعال عمل صالح قلمداد می شود)سوره توبه/ آیه120( 

و بدون شک، انتخابات، از مصادیق بارز عمل صالح قرآنی 

است. این رویداد از طرفی وظیفه رشعی، ملی، انقالبی و حق 

مدنی آحاد مردم؛ و از طرفی جهادی عمومی و مصونیت بخش 

در برابر توطئه های دشمنان، و بدِل فِن مکر و کَید آن ها؛ و از 

سوی دیگر مایه آبروی نظام اسالمی، منشاء برکات و تأثیرات 

تحول آفرین در کشور و زمینه ساز ایران قوی است.

از این رو انتخابات برای آحاد مردم، هم »نعمتی الهی« و هم  ●

»امتحانی الهی« می باشد که انشاءالله و به فضل الهی، ملت 

فرهیخته و بصیرت مدار ایران عزیز با درک دقیق از رشایط کشور 

ُه َمْن َيْنُصُرُه ِإنَّ  و با اعتامد وثیق به وعده الهِی »َوَلَيْنُصَرنَّ اللَّ

َه َلَقِويٌّ َعِزيٌز«)حج: 40( و توجه به دو رکن مهم انتخاباتی یعنی  اللَّ
»حضور پر شور« و »انتخاب خوب« حامسه آفرینی خواهند 

منود و دولتی قوی و در شأن و تراز انقالب و نظام اسالمی 
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محقق خواهند ساخت، تا هم برگ زرین دیگری بر کتاب ُسرُتگ 

افتخارات خود بیفزایند، و هم قلب مبارک حرضت ولی عرص 

)عجل الله فرجه الرشیف(، روح بلند امام راحل عظیم الشأن و شهداء 

عالی مقام را شاد کنند و همچنین بر رسعت افول موریانه وار 

شیطان بزرگ و طاغوت اعظِم قرن، رسعت بخشند، و این 

انتخابات را از جلوات قرآنی »نُوٌر َعَل نُور« منایند.

از الزامات مهم برای تحقق انتخابات تراز، آگاهی هرچه بیشرت  ●

آحاد جامعه با اندیشه ها و رهنمودهای امام انقالب درباره 

رویداد مهم انتخابات است که نوشتار ذیل، مروری اجاملی بر 

این مهم و با مترکز بر موضوعات کالن انتخاباتی تقدیم می گردد.
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انتخابات 
در سپهر 
اندیشه 

رهبر معظم 
انقالب

مظهر حامسه سیاسی
مظهر اقتدار نظام 
مظهر آبروی نظام
مظهر توانایی ملی

مظهر مردم ساالری اسالمی
مظهر حضور مردم 

مظهر احقاق حق
شاخص رشد ملی 

شاخص و َعلَم نظام جمهوری اسالمی
وسیله ای برای عزت ملی

جنبش مردمی برای تجدید پیامن با امام و شهدا
نقطه اساسی وصل افکار و آرای مردم به بدنه 

نظام اجرایی
یکی از میدان های مهم همبستگی

و  ــان هــا  آرم تحقق  ــرای  ب وسیله  مهم ترین 
درخواست های ملت

رسمایه گذاری عظیم ملت ایران
اقدام خدایی
نعمت الهی

نشان از زنده بودن ملت
نشان دهنده حیات و خود آگاهی یک ملت 

موجب تحقق خواسته و آرمان ملت
منایشگاه عزم و رشد ملی ملت ایران
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منایشگاه استقامت ملت ایران
منایشگاه دانایی و هوشیاری ملت ایران 

منایشگاه پایبندی ملت ایران به نظام مردم ساالری 
دینی

مثل نسیمی است که فضا را تغییر می دهد و 
معطر می کند

امیدهای تازه ای در دل ها برمی انگیزد
نظام جمهوری اسالمی را جوان تر از آنچه هست، 

می کند.
عامل اثبات جمهوریت

پشتوانه و ذخیره امنیت
یک سیلی بیدار کننده و هشیار کننده ]برای 

دشمنان و متوهمین[
موجب تحول در مدیریت

دالیل 
اهمیت 

انتخابات

رّس شکست ناپذیری نظام این است که به مردم 
متّکی است

انتخابات عظیم و باشکوه، موجب بیمه کشور 
است

با حضور مردم، اسالم عزیز می شود
حاکمیت اسالم در دنیا رسافراز می شود

توطئه دشمن که اسالم را به جدایی از آرای مردم 
متهم می کند، باطل می شود

موجب تکیه انقالب با شجاعت متام بر آرای مردم است.
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ابعاد 
اهمیت 
حضور 

گسترده و 
شرکت آحاد 

مردم در 
انتخابات به 

عنوان:

وظیفه اولی
وظیفه دینی و اسالمی 

وظیفه سیاسی
حضور در سنگر نظام

عاملی مهم تر از انتخاب اصلح
جهاد و مجاهدت

حق همگانی
وظیفه همگانی

وظیفه رشعی
وظیفه وجدانی
وظیفه عقالنی

تکلیف
فریضه

بیعت مجدد
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گسترش 
مشارکت 
و حضور 
گسترده 
مردم به 

عنوان 
راهبرد 
اصلی 
عامل:

یأس دشمن 
بی اثر کننده تهدیدهای دشمن 

استحکام نظام
تامین کننده امنیت کشور 

مؤثر در آینده کشور 
مؤثر در استقالل

مؤثر در ثروت ملی
بیمه بالفعل کشور

مؤثر در اقتصاد
همبستگی ملی
مصونیت کشور

هیبت ملت
قدرت معنوی ملت

افزایش اعتبار کشور

حضور 
گسترده 
مردم در 

انتخابات 
یعنی:

رأی به استقالل کشور
رأی به تبعیت از نظام

همراهی با رهربی
دفاع از جمهوری اسالمی

دفاع از قانون اساسی نظام 
تصدیق و تایید و استحکام نظام 
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انتخابات 
مطلوب، 

انتخاباتی 
است که 

دارای 
مؤلفه های 

زیر باشد:

سامل
آزاد

پُر شور
زنده 

با نشاط 
آرام و متین

دارای اطمینان و استقرار
به دور از جنجال های سیاسی و اخالقی

رقابِت بدون تهمت زنی و بدگوئی
مسابقه برای خدمت، نه مسابقه برای قدرت.  

طبق قانون برگزار شود
مردم با شور و نشاط در آن رشکت کنند

همه خود را موظف به برگزاری با شکوه آن بدانند 
پایبندی به آداب یک حرکت عمومی سامل برای 

کسانی که وارد عرصه انتخابات می شوند
استفاده مردم از افراد بصیر و متدین به عنوان 

مشاور در گزینشهای انتخاباتی
دقت مجریان انتخابات در اجرای درست انتخابات

و  عالقه مندان  دســت انــدکــاران،  تعرض  عــدم 
هواداران به همدیگر

انتخابات حقیقتاً ُمعرِب و خربدهنده ی از آرای 
قلبی و تشخیص مردم باشد

کوشش بشود که آگاهی به حدی برسد که تشخیص 
مردم تشخیص صحیحی باشد.
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راهُبرد های 
دشمن در 
انتخابات

تخریب انتخابات.
عدم برگزاری انتخابات.
کمرنگ شدن انتخابات.

تعویق انتخابات.
عدم حضور مردم پای صندوق های رأی.

تضعیف  هدف  با  انتخابی  نهادهای  تضعیف 
منادهای مردم ساالری دینی در جمهوری اسالمی.

تشویق مرتب مسؤوالن به ناتوانی از برگزاری 
انتخابات.

به جان همدیگر انداخنِت جناح ها.
برگزاری انتخابات با آشوب، دعوا، تنازع و درگیری.

فضاسازی برای القای تقلب و تبعیض و زیر سوال 
بردن انتخابات.

متأثر شدن مردم تحت تاثیر غوغاها و تهمت 
زنی ها و هوچی گری ها و عدم انتخاب نامزد یا 

نامزدهای حقیقی.
خوشحالی از رس کار آمدن فردی که مطیع و تسلیم 

آنها باشد.
تلخ کردن شیرینی انتخابات به کام مردم.
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رسالت ها و مأموریت های انتخاباتی

وظیفه مردم 
در موضوع 

انتخابات

رشکت در انتخابات 
توجه به مالکهای دینی و رشعی و انقالبی 

تطبیق کاندیداها با معیارهای الهی و انقالبی 
رشکت با شور و شوق به عنوان یک وظیفه

تشویق و تحریض سایر مردم
توجیه و تشویق و معرفی کاندیداهای خوب به 

سایرین
توجه به رابطه دینی و وظیفه رشعی در معرفی 

نامزدها به سایرین
حفظ احساس مسئولیت را تا هنگام رفنت پای 

صندوق های رای
ادای دین به کشور و انقالب

رشکت در انتخابات را مثل یک وظیفه بدانند
حقیقتا گزینش و انتخاب کنند. 

بدانند هرکسی را انتخاب می کنند، مسئولیتهای 
این انتخاب بر دوش آنهاست

دقت برای انتخاب افراد دلسوز، متدین و کارآمدی 
را که متناسب با این کارند

حضور آگاهانه، از روی تحقیق و با به دست آوردن 
حجت بین خود و خدا  
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انتخاب اصلح با تحقیق، مالحظه، دقت و پرسش 
از انسان های مورد اعتامد

آگاهانه فکر کنند، انتخاب کنند و انتخاب خودشان 
را اعالم منایند

تالش کنند، زحمت بکشند و دنبال اصلح بگردند 
انتخاب دردشناس ترین و دردمندترین کاندیدا 

نسبت به نیازهای مردم 

وظایف 
مسئولین 

در موضوع 
انتخابات

قدردانی از فداکاری و حضور مردم در صحنه
خیال نکنند که رشکت مردم، به این معنا است که 

آنها از کارهای مسئولین خشنودند. 
بهبود عملکرد

ایستادگی مقابل توطئه دشمن 
برگزاری انتخابات در موعد خود بدون حتّی یک 

روز تأخیر
تلقی اجرا و برگزاری انتخابات، به عنوان وظیفه

پرهیز از شکوه و گالیه از یکدیگر
حفظ احرتام انتخابات 

عدم دخالت در مسائل انتخابات
بگذارند مردم و گروهها در تهیه ی فهرست های 

انتخاباتی آزاد باشند
نتایج  در  دولتی  مسئول  اشخاِص  شخصیتهاِى 

انتخابات اثر نگذارد. 
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وظایف 
مجریان 
انتخابات

فیامبین  تفاهم  ایجاد  و  همکاری  هامهنگی، 
مجریان

حل اختالفات قانونی میان خود
نگاه صددرصد قانونی و بدون هیچ مالحظه 

عدم تخطی از معیار قانونی 
کنار گذاشنت نظرات و سالیق شخصی 
معیار و ضابطه دانسنت قانون مصوب 

عمل طبق ضابطه، دقیق، بدون رعایت حب و 
بغض، بدون رعایت خط و خطوط و بدون رعایت 

جهات سیاسی 
مراقبت و مدیریت در کار زیردستان

عدم اغامض و گذشنت از هیچ گونه تخلف.
عدم اجازه جهت تاثیرگذاری برداشتهای خطی، 

برداشتهای جناحی و گرایشهای گروهی 
انجام مسئولیت بصورت سامل و خالص و بدون 

اندکی خدشه
بدون  ترجیحاً  پاِک طاهر، حتّی  افراد  انتخاب 
گرایش واضح به یک جناح و جریان، به عنوان 

ناظر گزینش



 20 

اهمیت 
شورای 
نگهبان

شورای نگهبان باید وسیله و مظهر اعتامد عمومی 
باشد. 

شورای نگهبان، یک مجموعه عادل و مواظب و 
ناظر بر انتخاباتند

شورای نگهبان تامین کننده صحت نظام ما به 
جهت حفظ اسالم و رعایت قانون اساسی.

اندک اختاللی در این کار عظیم، ]اجرا و نظارت[ 
حقیقتاً یک گناه و یک جرم است. 

شورای نگهبان نقطه تضمین و تأمین برای نظام 
اسالمی است. 

شورای نگهبان مانع این است که نظام اسالمی از 
خّط دین و اسالم و همچنین از خّط قانون اساسی 

منحرف شود. 
شورای نگهبان باید ابّهت و اقتدار و تکریم و 

حرمتش حفظ شود.
شورای نگهبان از لحاظ قانونی موظف است 

صالحیت ها را احراز کند. 
شورای نگهبان هیچ راهی را برای تقلّب باقی 

منی گذارند
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مالحظات 
مربوط به 

وظایف 
شورای 
نگهبان

باید در حّد مقدور با کامل دقّت و با رعایت حّداکرث 
عدل و انصاف انجام دهد و بر کار نظّار نظارت کند.

حفظ احرتام و آبروی اشخاص مهم است. 
هتک حرمت نشود. 

جهات اخالقی را باید رعایت کرد 
مسائل شخصی افراد را نباید با آن مسائل عمده 

خیلی مخلوط کرد
مسائل خطی و سیاسی را نباید با مواضع واقعی 

انقالبی و ضد انقالبی مخلوط کرد. 
نباید اجازه بدهیم اعضای هیأتهای نظارت دچار 
مسائلی شوند که امروز به آنها مسائل خطی گفته 

میشود.
باید واقعاً مواظبت کرد که در هیچ سطحی از 

سطوح، حب و بغض ها دخالت نکند. 
شناخنت افراد و تشخیص مصادیق فتنه گری و 
مصادیق کار سیاسی و کار خطی و تفکیک اینها، 

مهم است.
در امر نظارت باید قانون و موازیْن مالک و معیار 

باشد و نه مذاقها و سالیق شخصی. 
باید کاری کنید که بتوانید پیش خدای متعال و 

بندگان او جوابگو باشید. 
هیچ گونه مالحظه ای نباید مانع از اعامل مقّررات 

شود.
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هرچه افراد از جهات و جناحهای مختلف بیشرت 
در انتخابات رشکت کنند، برای شورای نگهبان 

بهرت است. 
بدون تحقیق نبایستی افراد را متهم کرد.

به ظواهِر خیلی ابتدایی نبایستی نسبت به وجود 
جرمی در کسی حکم کرد.

توجه به چیزهای کم اهمیت، تنگ نظری و دقّتهای 
بیخودی را باید کنار گذاشت. 

سطح صالحیت ها را آن قدر باال نربند که یک عده 
معدودی ته آن مبانند.

آنچه که موجب صالحیت است، یک قدری سطح 
آن را با سامحت تر نگاه کنند.

ظلم به کسی نشود و حّق کسی پامال نگردد.
 پرونده یک یک افرادی را که هستند، نگاه کنید

انسان باید برطبق وضعیت حال حکم کند.
در مورد منایندگان مجلس هم  جا جای استصحاب 

است، مادامی که خالفش ثابت شود
نگذارید که فضای انتخاباتی، فضای کدورت شود. 
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نظارت 
استصوابی

این نظارت شورای نگهبان، طبق قانون و متکی 
به قانون اساسی است. 

 این نظارت برای آن است که یک آدم ناباب، یک 
آدم مرض و یک آدم بد، به این مرکِز حساس وارد 

نشود.
یقیناً ورودی های میدان سیاست باید کنرتل شود. 
در کشورهای غربی انواع و اقسام نظارت های 
استصواىِب غلیظ به شکلهای پیچیده وجود دارد. 

مراقب باشند که نقش داور را ایفا کنند. 
مراقب باشند گرایش به این حزب و آن حزب و 

این جناح و آن خط پیدا نکنند. 
قانون را مخلصاً، خالصاً رعایت کنند.
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وظایف 
حوزویان و 
روحانیون 
در موضوع 

انتخابات

و  اجتامعی  هدایت مردم در مسئله ی عظیم 
مسئله ی حکومت و مسئله ی نظام اسالمی

امید دادن و اطمینان دادن به مردم 
تقویت روحیه مردم

ایجاد حالت اطمینان و سکینه در دلهای مؤمنین
حفظ التیام و اتحاد میان آحاد مردم

زنده نگهداشنت روح وحدت و نزدیکی
حفظ قداست و استحکام نظام اسالمی

عدم دخالت در اختالفات سیاسی خطی موجود 
تالش برای دور نگهداشنت خود از درگیریها

جنبه ی پدری و عمومی را برای همه ی مردم داشنت
همواره باالتر از اختالفات ماندن

شناخت دشمن و دوست
پرهیز از درگیر شدن با مسائل سیاسی 

قرار داشنت در صف اول حرکت عظیم جامعه
عدم سکوت در مقابل استکبار

اول کسی باشید که احساس مسؤولیت کند و آن 
مسؤولیت را استفسار کند

بی درس و بی تحقیق و بی مباحثه، طلبه معنای 
خودش را از دست میدهد 

مردم را به اهمیت انتخابات آشنا کنید و تفهیم 
منایید.

مردم را به اصل وروِد در انتخابات تذکر دهید.
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به مردم تفهیم کنید گزینش خوب و آگاهانه یک 
وظیفه است. 

آن وقت که میخواهید مردم را راهنامیی کنید، 
باید حّداکرث دقّت را در گزینش بکنید. 

کسی را باید به مردم معرفی کنید که بتوانید پایش 
بایستید و به خدا بگویید که حّجت من این بود. 
عدم دخالت خطرناک است؛ دخالِت بدون حّجت 
هم خطرناک است. پیش خودتان و خدا، حّجت 

پیدا کنید. 
کاری کنید که مردم بتوانند با رأی باالیی، یک 

شخص الیق در امور اداره کشور انتخاب کنند. 
مردم را وادار کنید در انتخابات رشکت کنند. 
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پیدا کردن قدرت تحلیل مسائل و جریانهای مهم وظایف 
کشور 

در فضای فتنه مرز و موضعشان را مشخص کنند.
روشنگری کنند

بصیرت داشته باشند.
معرفت هاشان را باال بربند. 

نظارت و توجه به اوضاع کشور. 
داشنت نگاه مستفرسانه و دنباِل پیدا کردن واقعیت

مراقبت کنند بی انصافی نشود. 
نقد مستمر، نظارت مستمر و متعادل بر اوضاع 

کشور، بر مدیریتها
ارتباط با تشکلهای دانشجوئی جهان اسالم

کاشنت و آبیاری بذر امید. 
تالش برای وادار کردن مردم که در اصل انتخابات 

رشکت کنند.
هر طور که میتوانید، روی خانواده ها و دوستانتان 

برای مشارکت کار کنید. 
اگر خواستید کسی را معرفی کنید، او را معرفی 

کنید، ولی دیگری را نفی نکنید.
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وظایف 
هنرمندان و 

اهل رسانه

در دلها اثر بگذارید.
مهمرتین وظیفه تبلیغ و تبیین است

حقیقتی را که درک میکنید را تبیین کنید
آنچه را که میفهمید، بگوئید

منی شود با شیوه       های سیاسی در عامل فرهنگ 
حرکت کرد.

در عامل فرهنگ بایستی گره       گشائی کرد
بایستی حقیقت را باز کرد

بالغ، تبیین، بگویید، خوب بگویید.
قالب را خوب انتخاب کنید

هرن را بایستی متام عیار توی میدان بیاورید. 
هرنمندان را به بازیهای خطّی و سیاسی نکشانید. 
استحاله  یا  ــداوم  ت و  پــای حفظ  که  آن جایی 

ارزشهاست، بی هویت نباشید.
در مقابل دنیای سیاست از ابزار هرن استفاده 

شایسته و خردمندانه کنید. 
زبان رسای هرن را در خدمت انقالب و اسالم به 

کار گیرید 
این عطیه الهی را رصف تعالی افکار مردم کنید

هرن را از آمیزش با مظاهر زیانبار فرهنگ بیگانه 
رها سازید

 هرن را با حفظ تعالی آن به میان مردم بربید و در 
ذهن و دل آنها وارد کنید.
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هرن را از شکل کاالی تجملی و مخصوص گروهی 
خارج سازید. 

هدایت افکار جامعه و تالش برای اعتال و ارتقای 
آن را وظیفه بزرگ خود بدانید.

فضای ذهنی جامعه را با طرح مسائل مهم جهانی 
و داخلی و افشای خدعه های نظام سلطه بین 

املللی روشن سازید. 
امانت و صداقت معلمی دلسوز را، فریضه تخلف 

ناپذیر خود شامرید.
از طرح موضوعات تفرقه انگیز یا دلرسد کننده 

اجتناب ورزید.
فضا را تیره و تار نشان ندهید. 

نقاط منفی را در کنار نقاط مثبت ببینید.
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بایسته های 
تبلیغات 
صحیح و 
اسالمی

معنای صحیح و اسالمی تبلیغ، رساندن است. 
استفاده از روشهای معمولی
نادیده نگرفنت ارزشهای نظام

تبلیغ، با معنای واقعی کلمه، با حفظ حدود رشعی 
کلمه

پروپاگاندهای  فضای  با  باید  تبلیغات،  فضای 
معمول دنیا تفاوت داشته باشد.  

به دور از فریب
به دور از کارهای دروغین و منایشی

به دور از متهم کردن این و آن
به دور از تخریب یکدیگر

پرهیز از ارائه آمارهای سست
سخن گفنت با مردم با صداقت 

بیان عقاید خود به مردم
خدشه دار نکردن وحدت ملی

وعده هایی که معلوم است منیتوانند به آنها عمل 
کنند، به مردم ندهند. 

و  است  اساسی  قانون  چارچوب  در  که  آنچه 
امکانات مملکت از امکاِن آن حکایت میکند، آن 

را به مردم بگویند. 
به مردم قول بدهند که اگر رأی آوردند، با همه 
قوا و قدرت و با اتّکال به خدا و با اتّکای به مردم، 

کار می کنند.
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در هیچ جا ضعف نشان ندهند. 
تبلیغات پُرخرج نکنند. 

در تبلیغات، القاء فضای اختالف و ناامیدی نشود.
حرفهای واقعی بزنند

کارهایی که میتوانند انجام دهند و آنچه واقعاً 
عقیده شان هست، را به مردم بگویند. 

مردم را آزاد بگذارند تا هرکس را خواستند، انتخاب 
کنند. 

برای خدا از ارساف در تبلیغات و کارهای ناباب 
اجتناب کنند.

فضای کشور را فضای دشمنی و نقار و تشنج و 
اختالف نکنند. 

برنامه های  و  بزند  را  هرکس حرفهای خودش 
خودش را بگوید.

با کرامت رفتار کنند.
بداخالقی و بدگویی و اهانت و تهمت و این 

حرف ها را مطلقا راه ندهند.
تخریب کردن مسئولین، تخریب کردن دولت، 
مصلحت نیست و جزو کارهای صحیح اسالمی 

نیست. 
طرح مسائل مهم و اساسی در محافل کارشناسی، 

نه در منربها و تریبون های عمومی
با انصاف عمل کنند. 
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اثبات و نفی شان با توجه به حق و صدق باشد.
زبان جاری  بر  برای دلخوشی دشمنان حرفی 

نکنند. 
رضایت خدا را در نظر بگیرند. 

رضایت اولیای خدا را در نظر بگیرند. 
تأکید بر خطوط مرزی نظام با مخالفان و دشمنان، 

در انتخابات الزم است.
وفاداری به قانون.
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بایسته های 
کاندیداها 

پس از 
انتخابات

آنچه که اکرثیت مردم آنرا انتخاب کرده اند، باید 
همه متکین کنند

از راهکارهای قانونی برای رفع اشکال، رفع اشتباه، 
رفع شبهه در انتخابات استفاده کنند.

آن کسانی هم که در انتخابات رأی منی آورند، 
مواظب باشند آن کالهی که بر رس رأی نیاوردگان 

سال 88 رفت، بر رس آنها نرود؛ فریب نخورند. 
انتخابات را متهم نکنند.

آب به آسیاب دشمن نریزند.
زیر سوال بردن اصل انتخابات بزرگرتین جرم ها 

است.
بایستی در مقابل قانون، در مقابل داوری قانون 

تسلیم شد.
باید در مقابل آن داوری که قانون او را معین 

میکند، تسلیم شد. ولو برخالف میلامن باشد
قانون را فصل الخطاب بدانند.

زورآزمائی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی 
نیست.
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 شاخص ها و معیارهای اصلی 
اصول گرایی و اصالح طلبی حقیقی

اصولگرایی
اصول نظام 

سیاسی 
اسالم

 ایامن و هویت اسالمی و انقالبی و پایبندی به آن
عدالت

حفظ استقالل سیاسی
تقویت خودباوری و اعتامد به نفس ملی

جهاد علمی
تثبیت و تأمین آزادی و آزاداندیشی

اصالح و تصحیح روشها؛ اصالحات
شکوفایی اقتصادی

عدالتخواهی و عدالت گسرتی
فسادستیزی

سالمت اعتقادی و اخالقِى مسئوالن کشور
اعتزاز به اسالم

ساده زیستی و مردم گرایی
تواضع و نغلتیدن در گرداب غرور
اجتناب از ارساف و ریخت وپاش

خردگرایی و تدبیر و حکمت در تصمیم گیری و 
عمل

مسئولیت پذیری و پاسخگویی
اهتامم به علم و پیرشفت علمی
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سعه ی صدر و تحمل مخالف
اجتناب از هواهای نفس

شایسته ساالری
نظارت بر عملکرد زیرمجموعه 
تالش بی وقفه برای این خدمات

قانون گرایی
شجاعت و قاطعیت در بیان و اعامل آنچه که 

حق است
»انس با خدا«، »انس با قرآن« و »استمداد دامئی 

از خدا«

اصالح طلبی
اصالح یعنی تصحیح مفاسد و خرابی ها

متایز نهادن بین ارتجاع و اصالح
متایز نهادن بین نوآوری و ارتجاع

اصالحات غلط: اصالحات آمریکایی
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اصالحات درست: اصالحات انقالبی و اسالمی

شاخص های 
اصلی 

اصالحات 
انقالبی و 

اسالمی

مبارزه با فقر
مبارزه با فساد 

مبارزه با تبعیض
حفظ ساختار قانون اساسی در زمینه اصالحات
مقابله جّدی با هرگونه تندروی و افراد تند رو

و  غربیها  و  خارجیها  دخالت  با  جّدی  مقابله 
بی اعتنایی به انگشت اشاره غربیها و سوءظن 

به آنها
هامهنگی اصالحات در بخشهای مختلف

مقابله جّدی با عوامل تجزیه قومی در کشور
توجه به نقشه های دشمن باالخص نقشه های 

اقتصادی
توجه به آزادی بیان و آزادی فکر در رسانه ها و 
ایجاد استعداد در مقابله با تهاجم تبلیغاتی دشمن 

در رسانه ها
توجه به مفهوم واقعی اعتدال و عدم سوء استفاده 

از این مفهوم در مقابله با جریان انقالبی

منبع: مجموعه ی نُه جلدی کتاب »انتخاب صالحان«؛ انتشارات مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی.
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