باسمه تعالی
مشارکت؛ رفتار و اخالق انتخاباتی از نگاه رهبر معظم انقالب
دکتر محمدرضامجیدی
مقدمه
انقال ال ة اسال ال
گطفالال

الالالطز ضالالالک

انق ثال ال ثال ال نالالالب ذالالالسا اسال ال کال ال ثالالالب تکیال ال ثالالالط حضال ال ض و طالالالبضک

و ازا الالال یبفالال  .ا الالالب ذمینالال ضضالالال ا اهلل تؼالالالب ػلیالال ثالالالب اتکالالب ثالالال «ذالالسا و الالالطز » انقالالال ة ضا
نالالال ی حک الالال

ضهجالالالط و ا گالالال
«جمهالالال ض اسالالال

زینالالال ضا ثالالالط پبیالالال نظطیالالال « الالالطز سالالالب ض زینالالال » ثالالالب ػنالالال ا

» ثالالال الالالطز پیطالالالنهبز کالالالطز و ثالالالب آضا ػمالالال
غالالالب ایطالالالب ثالالالب همالالالی

ا الالالطوظ هال ال ذلال ال

حضالالال ض چطالالالمگیط و حالالالساک ط
فطظانالالال انقالالال ة اسالالال

جنالالالب ضاه ا الالالب (ضه) ضا ازا ال ال ال ال زهنالالالس .ثالالالط ایال ال اسالالالب

الالالطز زض پالالالب غالالالنسو هالالالب ضأ

حضالالالط آیالالال

طالالالالبضک

ػمالالال

زض اغال ال

طالالالبضک
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گطزیس.

طالالالبضک

ان ربثالالالبت ثالالال ػنال ال ا جلالالال ه ا اظ طالالالبضک

ثالالالالیص اظ ثیسالالال

و همجسال ال گ

الالال ضز تأکیالالالس همیطالالالگ ضهجالالالط

اهلل ذب نالالال ا ثالالال زه اسالالال  .نظالالالب جمهالالال ض اسالالال

ضالالالالهطونسا زض تؼیالالالالی سطن ضالالال
ػمال ال

نظالالالب جسیالالالس سالالال قط گطزیالالالس.

لال ال

ذالالال یص اغالالالالطاض زاضز و ض الالالالع اق الالالالساض لالالال ضا

ال ال زانالالالس کال ال ثال ال ػنال ال ا ضالالالؼبضهب

ػمال ال

حال ال ض سالالالب

تجطثالالال ا اسال ال کال ال ثالالالب ثطگالالالعاض

ان ربثالالالالب و همالالال پطسالالال و حضالالال ض الالالالطز زض پالالالالب غالالالالنسو هالالالالب ضأ ػینیالال ال

ثرطالالالالیسه ضالالالالسه اسالال ال  .اینالال ال
نگالالالالبه زیگالالالالط ثالالال اهمیالال ال

زض آسالال ال بن ثطگالالالالعاض نهمالالالالی زوضة ان ربثالالالالب ضیبسالال ال
طالالالالبضک

ػطغ و ثبظذ ان اثؼبز ض ع اهمی

زض غالالالالحن ان ربثالالالالب و همجسالالال گ

ػمالالال

جمهالال ال ض
لالال ال زض ایالال ال

زو چنسا زاضز.

آنچالالال پالالالیص ضو ذ اننالالالسگب ػعیالالالع قالالالطاض زاضز نکالالالبت چنالالالس اظ ثیبنالالالب حضالالالط آیالالال
ا پیطا الالال

ان ربثالالالب ضیبسالالال

ثه ط و ثیط ط ق

ثالالالط

ان ربثب و اهمی

اهلل ذب نالالال

جمهالالال ض اسالالال  .ا یالالالس الالال ضوز تأ الالال زض آنهالالالب جالالالت ضالالالنبذ
سئ ی

آ و انجب زضس

1

زض ای سبح

ثبضس.

جبحالالال

زض سالالال ػنالالال ا تنظالالالی ضالالالسه اسالالال  .ػنالالال ا نرسالالال

ػنالالال ا زوّ ضف الالالبض ان ربثالالالبت

طالالال م ثالالالط پالالالن ثنالالالس و ػنالالال ا سالالال

ضص ثنس اس ک ػنبوی ای

جبح

ػجبضتنس اظ:

 .1مشارکت انتخاباتی
 .1-1حض ض طز زض غحن  :هنط ثعضگ انق ة اس
 .2-1نقص طز زض نظب اس
 .3-1حض ض زض ان ربثب

ضأ ث جمه ض اس

و قبن

اسبس آ

 .4-1ان ربثب ؛ حق و تکلی
 .5-1طبضک
 .6-1ضأ ثب

ان ربثبت و اق ساض ل
ضئیس جمه ض پط ان سیطی

 .7-1حض ض حساک ط

اجطای کط ض

طز زض ان ربثب

 .8-1ت ش زضم ثطا ز سطز کطز طز
 .9-1ان ربثب و کبضآ س نظب
 .10-1نقص ػملکطز سئ

ػم

زض افعایص یعا طبضک

 .2رفتار انتخاباتی
 .1-2جبیگبه ق همجطی و عو زق

زض ان ربة ضئیس جمه ض

 .2-2ق ه جطی و چط انساظ ثیس

سب کط ض

 .3-2ان ربة ثطتط
 .4-2سئ ی

طالالالبضک

ا ه زض ثطاثط ان ربة
2

اذالالال

ان ربثالالالبت ضالالالب

زه ثنالالالس

ان ربثالالالبت زض ثطگیطنالالالسه

 .5-2گعینص آگبهبن  :وظیف ا همگبن
 .3اخالق انتخاباتی
سبثق ذس

 .1-3ان ربثب
 .2-3فضب سب
 .3-3س

ان ربثب

 .4-3غساق

زض تجلیغب

 .5-3پطهیع اظ اسطاف زض تجلیغب
 .6-3زض یسا انجب تکلی

ثبظنسه وج ز نساضز

 .1مشارکت انتخاباتی
 .1-1حض ض طز زض غحن  :هنط ثعضگ انق ة اس
ثالالالطازضا و ذال ال اهطا ػعیالالالع! لال ال

ثالالالعضگ ایالالالطا ! ضالالالمب ا حالالالب هالالالب ثسالالالیبض ذال ال ث ضا زض ایال ال زوضا

طالال ال ن زازیالالالالس؛ ا حالالالالب اتحبزتالالالالب ا حالالالالب آگبهی الالالالب ا حالالالالب همطاهالال ال و همکالالالالبض تالالالالب ثالالالالب
سالالالالئ ی
جمهالالال ض

ا حالالالالب حضالال ال ضتب زض غالالالالحن هالالالالب گ نالالالالبگ
طالالالط اسالالال  .ضالالالطک

زض ان ربثالالالب یالالال

اسالالال  .ضالالالمب ثالالالطا اینکالالال زضیبثیالالالس چالالالطا ایالالال

ا الالالالطوظ ضالال ال ع ان ربثالالالالب ضیبسالال ال

وظیفالالال ػمالالال

طالالالبضک

وظیفالالال اسالالال

ثالالالطا آحالالالبز لالالال

ایالالالطا

زو ضاه زاضیالالالس :یکالالال اینکالالال

ثسانیالالالس ضأ ضالالالمب ثالال کسالال کالال ت فیالالالق پیالالالسا ذ اهالالالس کالالالطز اظ طالالالطف ضالالالمب ن رالالالت ضالال ز زض ضوحیالال
او زض ػملکالالالالالطز او زض ت انالالالالالبی هالالالالالب او زض حی یالالالالال
زاذالال

چقالالسض اثالالط الال گالالصاضز! ثسانیالالس کالال حضالال ض ضالالمب ثسالالیبض تؼیالالی کننالالسه اسالال  .ضالالمب کسالال ضا

کالالال تطالالالریع الالال زهیالالالس ثالالالطا تػالالالس ثالالالب تطی
کطالالال ض نبسالالالت اسالالال
انقالالال ة اسالالال
طال ال

جهالالالالالبن او و زض قالالالالالسض فؼب یالالالالال

او زض

ان رالالالبة الالال کنیالالالس .ایالالال

ثالالال زه اسالالال

قالالالب اجطایالالال کطالالال ض و زض ضأ

همالالالب حضالالال ض طز الالال اسال ال کالالال هنالالالط ثالالالعضگ

و زض ایالالال کطالالال ض تالالالب قجالالال اظ انقالالال ة اسالالال

قالالالط هالالالب سالالالبثق نساضال ال اسال ال  .ایال ال

قالالال ة جطیالالال

یال ال

زض طالالال

تالالالبضید و زض

ضاه .ضاه زو ایال ال اسال ال کال ال ثجینیالالالس زضالالالمنب اظ زو
3

– هطکالالالسا کالالال ثلنالالالسگ ی و ثالالال ق زض زسالالال

سالالال الالالبه قجالالال – ثلکالالال ثیطالالال ط – تالالالب کنالالال

زاضنالالالس –

ضالالالطوع ثالال تجلیغالالالب کالالالطزه انالالالس تالالالب ضالالالبیس ث اننالالالس کالالالبض کننالالالس کالال ان ربثالالالب ضیبسالالال جمه ض ذلالال
ثبضس]1[.
 .2-1نقص طز زض نظب اس
وق الال ا الالب ثالالط ضو ػنػالالط « الالطز » تکیالال الال کالالطز فالالبظ نمالال کالالطز؛ ثالال ؼنالالب حقیقالال کلمالال ثالال
اغالالالب

ؼ قالالالس ثال ال ز و الالالطز ضا زض چنالالالس ػطغال ال ال ال ضز ت جال ال زقیالالالق

ػنػالالالط « الالالطز » زض نظالالالب اسال ال

و حقیق ذ ز قطاض زاز.
ػطغال ال او ػطغال ال تکیال ال نظالالالب ثال ال آضا
هالالالبی اسالالال

الالالطز یکال ال اظ یالالالسا

الالالطز اسال ال  .تکیال ال نظالالالب ثال ال آضا

کالال الالالطز زض آ نقالالالص زاضنالالالس .حضالالال ض الالالطز و اػ قالالالبز ثالالال آنهالالالب ثبیالالالس زض اینجالالالب ذالال ز ضا

نطالالالب زهالالالس .زض قالالالبن
ضالالالسه اسالالال

اسبسالال

الالالب و زض تؼالالالب ی و ضاهنمالالالبی هالالالب ا الالالب همیطالال ثالالالط ایالال نک الال تأکیالالالس

کالالال نظالالالب ثالالالسو حمبیالالال

اتکالالب ثالال ضأ

و ضأ و ذ اسالالال

هالالالی اسال ال  .ثبیالالالس ثالالالب

الالالطز زض حقیقالالال

الالطز کسالال ثالالط سالالط کالالبض ثیبیالالس .ثبیالالس ثالالب اتکالالب ثالال اضازة الالطز نظالالب حطکالال کنالالس.

ان ربثالالالالب ضیبسالال ال جمه ض

ان ربثالالالالب ذجطگالالالالب ان ربثالالالالب

زیگالالالط ظالالالبهط حضالالال ض ضأ و اضازه و ذ اسالالال

جلالالالالس ضالال ال ضا اسالال ال

و ان ربثالالالالب

الالالطز اسالالال  .ایالالال یکالالال اظ ػطغالالال هبسالالال  .الالالصا

ا الالالب ثعضگال ال اض هال ال زض زوضا حیالالالب ذال ال ز ثال ال ضالالالس ثال ال ایال ال ػنػالالالط زض ایال ال ػطغال ال پبیجنالالالس ثالالالبق
بنالالالالس و هالال ال زض وغالالالالی
حقیقالالال

نب الال ال ذالال ال ز آ ضا الالالالنؼکس و ثالال ال الالالالطز و سالالالالئ

ان ربثالالالالب و حضالالال ض الالالالطز زض غالالالالحن ان ربثالالالالب ضئالالالالیس جمهالالال ض نمبینالالالالسگب جلالالالالس و

یالالب سالالبیط ان رالالبة هالالالبی کالال الال کننالالس هالالال حالالق الالطز اسالال
نظب اس

طز تؼیی کننسه انس .ای ه اظ اس

 .3-1حض ض زض ان ربثب

ضأ ث جمه ض اس

سطچطم
و قبن

هالالال تکلیفالال ثالالط زوش آنهبسالالال  .زض

گیطز]2[.
اسبس

ا الالطوظ هالالط ثطگالال ضایالال کالال ثالال غالالنسو هالالب انساذ الال الال ضالال ز زض حقیقالال
اسالال

ت غالالالالی کالالالالطز .زض

و قالالبن

ثینیالالالس کال ال ثال ال

اسبسالال اسالال

و ایالال ثالالطا کطالال ض ثسالالیبض ثالالباضظش و ثباهمیالال

ضأ ثالال نظالالب جمهالال ض
اسالال ؛ الالصا ضالالمب الال

هالالالب ثیگبنال ال همال ال سالالالؼ ذ زضالالالب ضا ال ال کننالالالس تالالالب ضالالالبیس ث اننالالالس ان ربثالالالب ضا کال ال

ضونالالالق کننالالالس؛ ا الالالب نر اهنالالالس ت انسال ال ؛ چال ال

الالالب زض طال ال

لال ال
4

چنالالالسی سالالالب گصضال ال و زض ان رالالالبة

ؼالالالسز همال ال اضه ت انسال ال انالالالس زض زنیالالالب ضکال ال ضز حضال ال ض زض پالالالب غالالالنسو هالالالب ضأ ضا ثطالالالکننس

هالالالب

و حض ضضالالالب زض پالالالب غالالالنسو هالالالب و نطالالالب زاز الالالطز سالالالب ض زض ایالالال کطالالال ض تقطیجالالالبً اظ همالالال
کطال ال ضهب غطثال ال و کطال ال ضهب

ئیال ال

ثیطال ال ط ثال ال زه ایال ال زفؼال ال هال ال ثال ال فضال ال ا هال ال همالالالی طال ال ض

ذ اهس ضس3.
 .4-1ان ربثب ؛ حق و تکلی
ان ربثالالالب

ظهالالالط حضالالال ض الالالطز اسالالال  .ان ربثالالالب هالال حالالالق الالالطز و هالالال وظیفالالال آنهبسالالال  .حالالالق الالالطز

اسالال  .ثالالطا اینکالالال ثیبینالالس و الالالسیط اجطایالال کطالالال ض ضا ان رالالبة کننالالس .تکلیالالال
حضالالال ض ضالالالمب نظالالالب تق یالالال پیالالالسا الالال کنالالالس؛ اسالالال
سالالالطافطاظ ال ال گالالالطزز و ت طئال ال زضالالالم  -کال ال اسال ال
ثبط

الالطز اسالالال ؛ چالال

ػعیالالالع الالال ضالالال ز؛ حبکمیالالال
ضا ثال ال جالالالسای اظ آضا

اسالالال

ثالالالب

زض زنیالالالب

الالالطز ال ال ه ال ال کنالالالس -

ض ز4.

هالالال حالالالق و هالالال تکلیالالال

الالالطز اسالالال کالالال ثیبینالالالس و سطن ضالالال

ذ زضالالالب

کط ضضالالالب ضا ثالالال زسالالال

ؼالالالی کننالالالس .ظیالالالطا کال ال کطال ال ض ؼلالالالق ثال ال الالالطز اسال ال  .الالالطز ثبیالالالس ثیبینالالالس و ثالالالب ان رالالالبة غالالالحی و
آظازانالال قالالالبن
قالالبن

گالالالصاضا ضالالالب ضا زض قالال ة قننالال ؼالالالی کننالالالس؛ جطیالالالب ِ ذ زضالالالب ضا ثالالالب تطتیجالال کال ال زض

ؼالالی ضالالسه اسالال

ؼالالی کننالالس .ایالال حالالق الالطز اسالال

و ؼلالالق ثالال آنهبسالال  .ا الالب تکلیالال

هالال

هسال ال  .ایالالال طالالال ض نیسال ال کالالال یکالالال ثگ یالالالس ال ال نمالالال ذالالال اه اظ ایالالال حقال ال اسالالال فبزه کالالالن نالالال
سطن ضالال

نظالالب ثسالال ثالال احقالالب و اسالال نقبش ایالال حالالق اسالال ؛ ایالال تکلیالال

کننالالالس .نظالالالالب جمهالالالال ض اسالالال
گصضال ال

ایالالال حالالالالق ضا زض اذ یالالالالبض الالالطز ثگالالالالصاضز ا الالالالب زض

الالالب ایال ال حالالالق ضا نساضال ال ی  .زض نظالالالب هالالالب گصضال ال

ث زنس .نظب جمه ض اس
ان ربثالالب

ت انسالالالال اسالالالال

هالال حالالق لالال

الالالطز اظ اسال ال فبزه اظ چنالالالی حقال ال

سالال

حالالالطو

ای ضا زازه اس  .ثبیس طز ثطونس و اس نقبش کننس5.
اسالال

هالال یالال

وظیفالال لالال اسالال  .نظالالب جمهالال ض اسالال

ان ػالالالبث قالالالسض هالالالب ضا نسالالالد کالالالطز و ان رالالالبة الالالطز ضا زض الالالسیطی
حالالالق آحالالالبز لال ال

اسالال  .ثبیالالس همالال ضالالطک

اسال ال کال ال ث اننالالالس ان رالالالبة کننالالالس و زض تؼیالالالی

زیگالالط وظیفالال هالال هسالال ؛ ثالال ایالال ذالالبطط کالال ایالال ضالالطک
5

نظالالب هالالب

کطال ال ض زاضا نقالالالص کالالالطز .ایال ال
الالالسیط کطال ال ض زاضا نقالالالص ثبضالالالنس .اظ
الال ت انالالس ضو نطالالب و احسالالب

سالالالئ ی
لالال

ضا همیطالالال زض جب ؼالالال ظنالالالسه نگالالال زاضز و حضالالال ض الالالطز زض غالالالحن ضا ثالالال ضخ زضالالالمنب ایالالال

ثکطالالس .ان ربثالالب فقالال یالال

ه وظیف ػم

فقالال یالال

وظیفالال نیسالال

هالال حالالق ضمبسالال

حالالق هالال نیسالال

اس 6.
ان ربثبت و اق ساض ل

 .5-1طبضک

ظالالالبهط اق الالالساض لالالال اسالالال  ...یکالالال اظ پبیالالال هالالالب

حضالالال ض الالالطز زض ان ربثالالالب

یکالالال اظ هم الالالطی

اق الالالالساض لالالالال همالالالالی اسالالالال

کالالالال الالالالطز پالالالالب غالالالالنسو هالالالالب ضأ ثطونالالالالس و ضأ ثسهنالالالالس و ضئالالالالیس

جمهال ال ض ضا ان رالالالبة کننالالالس .ا ج ال ال سال ال یق الالالطز ر لال ال
آنهالالب هالال سالاللیق و نظالالط زاضنالالس و الالطز هالال ثالال یالال
سالالالأ او ایالالال اسالال کالالال همالال زض ایالالال آظ الال
ایالالالطا ظنالالالالسه اسالالال

کالالال لالالالال

اطالالالطاف زنیالالالب ضو ایال ال

نفالالط ضأ

ػمالالال

و ثالالالال سطن ضالالال

اسال ال

لالالال

الال زهنالالس ایالال
ایالالالطا ضالالالطک

سالالأ ثؼالالس اسالال .
کننالالالس و نطالالالب ثسهنالالالس

کطالالالال ضش ػ قالالال زاضز .تحلیلگالالالالطا گ نالالالالبگ

انقال ال ة  -کال ال حالالالسوز ضػال ال

ملکالالال

اظ او طالالالطوطی

سالالالب فبغالالالل ثال ال ز  -جالالالع ال ال اضز ثسالالالیبض ؼالالالسوز

تالالالب قجالالال اظ

الالالطز ثال ال غالالالنسو

جلالالالس اػ نالالالب نکطزنالالالس .ظ ب الالالساض کطالالال ض هالالال کالالال زض اذ یالالالبض ذالالالبن ازة زسالالال

ثالال ز .آنهالالب الال ثیننالالس کالال ا الالطوظ الالطز ایالالطا واضز یالالسا الال ضالال نس و ذ زضالالب سالالئ
ان ربة

کننس؛ ای ضطف و ػع ثعضگ ثطا

زض هالالالط ن ثالالال

ل

نطالالالبنسه
کطالال ض ضا

ایطا اس 7.

اظ ان ربثالالالب ضیبسالالال جمه ض  -ا ج الالال ان ربثالالالب زیگالالالط هالالال همالالالی طالالال ض اسالالال

ان ربثالالالب ضیبسالالال جمه ض

هالالال تالالالط اسالالال

 -ثالالال

ا ثعننالالالس .ضالالالمب و همالالال لالالال

مکال ال اسال ال

طمالال

ػعیالالالع ایالالالطا ثسانیالالالس  -و الالال زانالالال کالالال الالال زانیالالالس  -زضالالالم چطالالال

کالالال ان ربثالالالب ضیبسالالال جمه ض

اسالالال  .زض زضجالالال او زضالالالم

ن هالالالب

هالالالب تجلیغالالالبت زضالالالمنب اظ الالالست پالالالیص طالالالغ

سمپبضالالال و آ الالال زه کالالالطز و ظهالالالطآگی نمالال ز فضالالالب الالال ضالالال نس تالالالب ضالالالبیس ث اننالالالس ثالالال ان ربثالالالب

زوذ الالال اسالالال

زض

ضال ال ع حسالالالبة ال ال کننالالالس .ذیلال ال اظ آنهالالالب ال ال زاننالالالس و ثؼضال ال هال ال زیالالالسه

انالالالس و ثؼضالالال نیالالالع زض پطونالالالسه هالالالب ذ انالالالسه انالالالس کالالال زض ایالالال

هالالالب ضأ

نب عزهالالالب هال ال

ؼسزنالالالس هالالالط کالالالسا اظ

بیالالال اسالالال

ان ربثالالالب ثالالال ضونقالالال ثطالالال ز؛ ثالالالطا آنهالالالب ایالالال

هالالال

کالالال ان ربثالالالب ثالالال ضونالالالق ضالالال ز .ا ج الالال زض زضجالالال زو

کسال ال ضا ثالالالط کسال ال تالالالطجی ثسهنالالالس؛ ا الالالب آ زضجال ال ثؼالالالس اسال ال  .زض زضجال ال او ال ال

ذ اهنالالالس کالالال ان ربثالالالب ثالالال ضونالالالق ضالالال ز .ا الالالب نقطالالال قبثالالال آ ثالالالطا ز سالالال ظا نظالالالب و ضالالالرع
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اینجبنالالالت زض زضجالالال او ایالالال
آحبز ػظی طز ضطک
 .6-1ضأ ثب

هالالال اسالالال

کالالال ان ربثالالالب

زض ان ربثب ضا وظیف ذ زضب ثساننس8.

ضئیس جمه ض پط ان سیطی

الال اظ همالال لالال

اجطای کط ض

ایالالطا تقبضالالب الال کالالن کالال ثالالب ضوضالال ثینالال و ه ضالالمنس و تیعثینالال ذالال ز ثالال ایالال

سالالالأ  -ان ربثالالالب ضیبسالالال جمه ض  -ثالالال غالالال ض یالالال
ضا زسالالالال

ان ربثالالالب پطضونالالالق و پطضالالال ض ضالالال ز و

کالالالال نگیطنالالالالس .ا ج الالالال زض ضالالالالطوع ان ربثالالالالب

سالالالأ

لالالال و تالالالبضیر نگالالالبه کننالالالس و آ

ثرػالالالال ظ زض تجلیغالالالالب

هالالالالط کسالالالال

جمؼی الالال گعینالالال ا زاضز .کسالالال ضا الالال ذ اهنالالالس ان رالالالبة کننالالالس و او ضا ثالالالط زیگالالالطا تالالالطجی
زهنالالالس .اینجالالالب جالالالب ذططنالالالبک اسالال

و یالالالسان اسالال

الالال

ثالالالطا ایالال کالال ذالالالسا نکالالالطزه غالالالفب ثالالالس زض

انسالالالب ثالالالطوظ پیالالالسا کنالالالس .ایال ال ذطالالالط زض ضاه ان ربثالالالب اسال ال
همالال ثالالب همالال

هالالالالط

تجطثال ال ثالالالعضگ ال ال ثبضالالالس.

کال ال یال ال

ا الالب ثالالب حسالال ذلالالق و ضوضالال ثینالال و ا یالالس و ضو ذالال ش و ز ذالال ش ثالالب ایالال قضالالی

اجالال ال ثطالال ال نس آضا ظیالالالالبز ضا زض غالالالالنسو هالالالالب ثطیعنالالالالس و ضئالالالالیس جمهالال ال ض ضا ثالالالالب ضأ ثالالالالب ی ا
ضالالالب اهلل ان رالالالبة ثکننالالالس تالالالب زو الالال
پطالالالال ان ػظالالالالی آضا

لالالالال

کطالالالال ض ضا ثسالالالالبظنس و زیگطانالالالال کالالالال زض ثیالالالالطو اظ طظهالالالالب همیطالالالال

ن ظطنالالالس تالالالب نقالالالع کال ال چک زض لالال
ک ث اننس ای کبض ضا انجب ثسهنس أی
 .7-1حض ض حساک ط

و ضئالالالیس جمهالالال ض آینالالالسه زس طالالالب ثالالالبظ ثبضالالالس و ث اننالالالس ثالالالب

الالالب ثجیننالالالس و آ ضا چنالالالس ثطاثالالالط ثالالالعضگ کننالالالس آنهالالالب هال ال اظ ایال ال
ثط نس9.

طز زض ان ربثب

آنچالال کالال ثبیالالس ثالال ػنالال ا ضاهجالالطز اسبسالال
الالالطز  .ثبیالالالس ضالالالطک
زس

انساظ ث ایطا اس

الال ضز نظالالط همالال ثبضالالس ػجالالبض اسالال

الالالطز زض ان ربثالالالب ضیبسالالال جمه ض آینالالالسه ضالالالطک
و ل

سطافطاظ ایطا أی

اظ حضالال ض حالالساک ط

ثبضالالالس کالالال زضالالالم ضا اظ

کنس10.

الال همیطال ال گف ال ال ا ن یجال ال ان ربثالالالب کال ال سالالالأ ثسالالالیبض همال ال اسال ال

سالالالأ زو بسال ال  .سالالالأ او

نفالالالس ان ربثالالالب اسال ال کال ال ان ربثالالالب ثبیالالالس ثالالالب ضال ال ض و هیجالالالب و حضال ال ض الالالطز غال ال ض ثگیالالالطز ایال ال
زض زضجالال ال او اسالال ال  .ثبیالالالالس همالال ال ت ضالالالالمب ضا ثکنالالالالی کالال ال ا ضالالالالب اهلل ان ربثالالالالب ذالال ال ث زاضالال ال
ثبضی 11.
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ا الالطوظ غالالطف نظالالط اظ ایالال کالال چالال کسالال اظ غالالنسو ضأ ثیالالطو ذ اهالالس آ الالس چالال کسالال ان رالالالبة
ذ اهالالالس ضالالالس و چالالال کسالالالبن

ضا ثالالالط زوش ذ اهنالالالس گطفالالال

سالالالئ ی

 -ایالالال زض زضجالالال زو اسالالال

-

ثبیس هم زض ان ربثب ضطک کننس . ...
ایالال کالال چالال کسالال ان رالالالبة ثطالال ز سالالالأ او نیسالال

سالالالأ زو اسالال

سالالالأ او ایالال اسالال کالال

الالالطز همالالال زض ان ربثالالالب ضالالالطک کننالالالس پطضالالال ض ضالالالطک کننالالالس آگبهبنالالال ضالالالطک کننالالالس فکالالالط
کننالالالس تحقیالالالق کننالالالس و آ کسالالال ضا کالالال الالال ذ اهنالالالس ان رالالالبة کننالالالس .ان ربثالالالب
اس  .حض ض طز زض ان ربثب

ذالالال زش هالالال

ه اس 12.

 .8-1ت ش زضم ثطا ز سطز کطز طز
زض نعزیکال ال ان ربثالالالب  -کال ال ثؼضال ال هالالالب اظ ا

ظ ع ال ال اش ضا آغالالالبظ کالالالطزه انالالالس  -ذ اهیالالالس زیالالالس کال ال

ظ ع ال ال هالالالب تحالالالطی ان ربثالالالب ضالالالطوع ذ اهالالالس ضالالالس؛ ثالالالطا اینکال ال الالالطز ثال ال یالالالسا نیبینالالالس؛ حضال ال ض
نساضالالال ثبضالالالنس گالالالعینص نکننالالالس و اظ ؼالالالبز

حالالالصف

سیبسالالال ایالالالطا و نظالالالب جمهالالال ض اسالالال

ضالالال نس .ایالالال ظ ع الالال هالالالب اث الالالسا اظ حبفالالال سیبسالالال گصاض و ططاحالالالب ضاهجالالالطز آ طیکالالالب و اسالالالطائی
ضالالالطوع ال ال ضال ال ز؛ ثؼالالالس هال ال ثال ال زسال ال
حقیالالالط زض زاذالالال
ذ اهنالالالس گفالال

الالال ضسالالالس .یالالال
ان ربثالالالب آظاز نیسالالال

یال ال

ػالالالسه اظ آز هالالالب ثال ال ت جال ال و گالالالبه هال ال الالالعزوض و

ػالالالسه ذ اهنالالالس گفالالال

ان ربثالالالب ضا تحالالالطی کنالالالی ؛ یالالال

ػالالالسه

 -ثالالالطا ایالال کالال الالالطز ضا ز سالالالطز کننالالالس  -یالالال

ػالالالسه ثنالالالب الال

سالالالؼ

ال ال کنالالالس ایال ال

کننالالالس ثال ال ترطیالالالت چهالالالطة نب عزهالالالب ان ربثالالالبت  .هطکالالالسا اظ اینهالالالب ثال ال نحال ال
ان ربثالالالب ضا کالالال ضونالالالق کنالالالس .الالال اغالالالطاض زاض همالالال سالالالئ

کطالالال ض و آحالالالبز لالالال

ذ زضالالالب ضا

ا ضب اهلل ثطا ان ربثب آ بزه کننس13.
 .9-1ان ربثب و کبضآ س نظب
آنچال ال کال ال ثالالالطا
ایالال اسالال

الالالطز زض ایال ال ان ربثالالالب و همال ال گالالالعینص هالالالب

لال ال و ان ربثالالالب هالالالب هال ال اسال ال

کالال سالالط کبضآ الالس نظالالب ضوظ ثالال ضوظ اضتقالالب پیالالسا کنالالس؛ ایالال اسالالب

سالالأ اسالال  .اگالالط

الالطز زنجالالب ضئالالالیس جمهالال ض یالالالب زنجالالب نمبینالالالسه جلالالس الالال گطزنالالس یالالالب زنجالالب زیگالالالط کسالالبن هسالالال نس
کالال الال ذ اهنالالس آنهالالب ضا ثالالالب ان رالالبة تؼیالالی کننالالس زض پالال آ هسالالال نس کالال انسالالب هالالب کبضآ الالالس ضا
ثالالالط اضیکالال سالالالئ ی

ثنطالالالبننس تالالالب آنهالالالب ث اننالالالس سالالالط کبضآ الالالس نظالالالب ضا افالالالعایص ثسهنالالالس و طالالالک
8

الالالبز و ؼنالالال

الالالطز اسالالال  .حالالالب گالالالطوه هالالالب و احالالالعاة و

الالالطز ضا حالالال کننالالالس؛ ایالالال ذ اسالالال

ػنبغالالالط سیبسالالال هالالال هالالالط کالالالسا نقطالالال نظطهالالالبی زاضنالالالس؛ آ نقطالالال نظالالالطا ثالالالطا ذ زضالالالب اسالالال .
سالالالئ ی

الالالطز الالال ذ اهنالالالس کسالالالبن

هالالالب ضا ثالالال ػهالالالسه ثگیطنالالالس کالالال ز سالالال ظ ثبکفبیال ال

ثبضالالالنس .ثحمالالالساهلل ا الالالطوظ کبضهالالالب ظیالالالبز ضالالالسه؛ ظیطثنبهالالالب
ضالالسه اسالال  .ثالالبظوا قالال
آض الالالب هالالالب

الالالطز اسال ال

و ثالالب کفبیالال

یالال

سالالئ

 -ذ اهالالالس ت انسال ال

و کبضآ الالالس

همالالال اظ کطالالال ض آ الالالبزه ثهالالالطه ثالالالطزاض
و وفالالبزاض ثالال آض الالب هالالب انقالال ة  -کالال

الالن

ثسالالالیبض اظ گالالالطه هالالالب ضا ثالالالبظ کنالالالس؛ الالالطز زنجالالالب ایال ال

هس نس14.
آنچالالال ا الالالطوظ هالالال اسالال

ایالالال اسالالال کالالال همالال ثنبهالالالب ضفیؼالالال کالالال زض طالال

آ الالالسه و سالالالبذ ضالالالسه اسال ال
پطالال

تالالالأثیط ذال ال ز ضا زض واقالالالغ ظنالالالسگ

ایالال سالالس الالطاک ضالالسه و ثالال وجالال ز آ الالسه اسالال

ایالالال

الالالس ثالالال وجالال ز

الالالطز نطالالالب زهالالالس؛ آة ػظیمال ال کال ال

ثالال طظػالال ظنالالسگ

الالطز ضاه پیالالسا کنالالالس و

ن الالبی ایالال تالال ش هالالب سالالط سالالفطة الالطز و زض ظنالالسگ آنهالالب زیالالسه ضالال ز؛ ایالال کالالبض ثعضگالال اسالال
ثطزاضال ال

انالالالغ اظ سالالالط ضاه ضا ال ال طلجالالالس .تؼیالالالی

کبضهب ا سب ل

الالالسیطی

ایالال

قسضتمنالالالس و ت انالالالب ثال ال ایالالال تطتیالالالت جالالالعو

ایطا اس 15.

 .10-1نقص ػملکطز سئ

ػم

زض افعایص یعا طبضک

الال همالالالب ضوظ گفالال ا الالالطوظ هالال الال گالال ی کالال الالالطز زض ان ربثالالالب ضالال ضاهب ضالالالطک نکطزنالالالس ثالال
ذالالالبطط ایالالال ثالالال ز کالالال اظ ػملکالالالطز ضالالال ضاهب ضاضالالال نج زنالالالس .اگالالالط ضالالال ضاهب ایالالال زوضه ذالالال ة ػمالالال
کننالالالس ذ اهیالالالس زیالالالس کالال الالالطز زض زوضة ثؼالالالس اگالالالط ثر اهنالالالس ثالالالطا ضال ال ضاهب ثالال پالالالب غالالالنسو ثیبینالالالس
پالالط ضالال ض ذ اهنالالس آ الالس .آ جالالبی کالال الالطز ا یالالس زاضنالالس کالال کالالبض انجالالب ثگیالالطز الال آینالالس .وق الال
زیسنالالالس نال ال ضال ال ضاهب ذال ال ة ػمال ال نکطزنالالالس الالالطز ز سالالالطز و نبا یالالالس ال ال ضال ال نس ... .اگالالالط ال ال ذ اهیالالالس
الالالالطز زض ان ربثالالالالب ضالالالالطک کننالالالالس ػملکطزهبی الالالالب ضا ذالال ال ة کنیالالالالس .اگالالالالط الالالالطز ػملکطزهالالالالب ضا
ثجیننالالالس ثالالالطا وضوز زض ان ربثالالالب تطالالال یق الالال ضالالال نس .ثنالالالبثطای
وظیف ثطا

سالالالأ ضالالالطک

زض ان ربثالالالب اظ نظالالالط

ب ه اس 16.

زو مالالالالطزا جمهالال ال ض اسالال ال

ثبیالالالالس قالالالالسض ایالال ال فالالالالساکبض

ثساننالالالس .جالالالبزا سالالالئ ی ثرالالالص هالالالب

ر لالالال

الالالالطز و حضالال ال ض آنهالالالالب زض غالالالالحن ضا

کطالالال ض زض تحلیالالال اضالالال جبه کننالالالس و ذیالالالب کننالالالس کالالال
9

وسالالالیغ الالالطز زض ان ربثالالالب

ضالالالطک

ؼنالالالبیص ایالالال اسالالال

ذطالالالن زنس؛ ایالالال جالالال ض نیسالالال  .الالالطز انقالالال ة ضا زوسالالال
جمهالالال ض اسالالال
ضو یکبی

ضا زوسالالال

کبضهب

زاضنالالالس نظالالالب ضا زوسالالال

سئ ی ثرص هب

رل

غح

کالالال آنهالالالب اظ یکبیالالال

کبضهالالالب

زاضنالالالس ا الالالب ضا زوسالالال

سالالالئ ی

زاضنالالالس زو الالال

زاضنالالالس ؼنالالالبیص ایالالال نیسالالال کالالال الالالطز
گصاضنس17.

 .2رفتار انتخاباتی
 .1-2جبیگبه ق همجطی و عو زق
اسبسالالال

زض قالالالالبن

زض ان ربة ضئیس جمه ض

الالالالب ضئالالالالیس جمهالالال ض قالالالالب وا یالالال اسالالال  .زض قالالالالبن

سالالالالنگین ثالالالالط زوش ضئالالالالیس جمهالال ال ض گصاضالالال اسالالال
اسالالال
قالالالبن

 -کالالال اغالال ال

اسبسالالال

ر لالالال

هالالال وظالالالالبی

آ طالالالالط گطزیالالالالسه

 هالالال اذ یالالالبضا و ا کبنالالالب ظیالالالبز زض اذ یالالالبض ضئالالالیس جمهالالال ض اسالالال  .زض جم ػالالال نظالالالباسبسالالال

نحػالالالط ثفالالالطز اسالالال  .ضئالالالیس جمهالالال ض

الالالب ایالالال اذ یالالالبضا و ا کبنالالالب و وظالالالبی

اذ یالالالالبضا فطاوانالالال زاضز .قالالال ة جطیالالالال و ث زجالالال کطالالال ض و وظاضتربنالالالال هالالالالب گ نالالالالبگ

زض اذ یالالالالبض

اوس 18.
ضئالالالالیس جمهالالالال ض جبیگالالالالبه ثسالالالالیبض وا یالالالال زاضز؛ ت انالالالالبی و اذ یالالالالبضا فطاوانالالالال اظ حالالالالب قالالالالبن ن
جال ال ضئالالالیس جمهال ال ض اسال ال ؛ ث زجال ال کطال ال ض زض اذ یالالالبض ضئالالالیس جمهال ال ض اسال ال ؛ الالالسیطا کطال ال ض
زض سالالالط

ر لالالال

آ هسالال نس ایالال اسالالال
لالالال

زض اذ یالالالبض ضئالالالیس جمهالالال ض هسالالال نس .آنچالالال الالالطز ثالالال آ ػ قالالال زاضنالالالس و ػبضالالالق
کالال ضئالالالیس جمهالال ض سالالالطکبض ثیبیالالس کالال هم الالالطی انگیالالعه او کالالالبض ثالالطا ایالالال

ثبضالالالس و زض ظ ینالالال هالالالب اق ػالالالبز

ظیطثنالالالبی

فطهنگالالال

ػلمالالال

اذ قالالال

سیبسالالال

ذالالالبضج

و سالالبیط ظ ینالال هالالب کالالبض کنالالس و نطالالب و ضالال ض و انگیالالعة کالالبض زاضالال ثبضالالس؛ ایالال هالال ثالالب ایمالالب ا کالالب
پالالالصیط اسال ال  .نب عزهالالالب ان ربثالالالبت ثال ال ایال ال نک الالال ت جال ال کننالالالس .الالالطز بیلنالالالس کال ال اظ ظثالالالب نب عزهالالالب
ثطالال نس کالال اینهالالب الال ذ اهنالالس چالال کالالبض کننالالس .نب عزهالالب طالالرع کننالالس کالال الال ذ اهنالالس چالال کالالبض
کننالالالس؛ ثطنب ال ال هالالالب و هالالالسف هالالالب و ضاهجطزهبیطالالالب ضا ثالالالطا
اس 19.
 .2-2ق ه جطی و چط انساظ ثیس

سب کط ض

11

الالالطز طالالالرع کننالالالس .ضال ال ض ان ربثالالالب ایال ال

ان ربثالالالب ضیبسالالال

جمهالالال ض ا سالالالب نسالالالج

ثیطالالال ط هالالال زاضز؛ و آ

ثالالال سالالالبیط ان ربثالالالب اهمیالالال

ثالال ذالالالبطط ایالال اسالال کالال زض سالالالب  1384ثطنب الال چهالالالبض ت سالالالؼ و پیطالالالطف کطالال ض آغالالالبظ الال ضالال ز.
ایالال او الالی ثطنب الال زض طالال
حالال

الالس اجالالطا سالالنس چطالال انالالساظ ثیسالال

و قالال ة ا هالال ثالال ایالال ت انالالبی و قالالسض ضسالالالیسه اسالال

ططاحال ال کنالالالس و چطال ال انالالالساظ ضوضالالالن ثالالالطا ایال ال
ضبیسال ال ایال ال

لال ال تطسالالالی کنالالالس .ایال ال

کالال ث انالالس آینالالسة ثیسالال

الالالس زض جهال ال

الالالس ثیسال ال

سالالب اسالال  .ا الالطوظ کطالال ض الالب ثالال
سالالب ایالالالطا ضا
طجیؼالالال و

اهالالالساف وا و حقال ال

سالالالب یؼنال ال چهالالالبض ثطنب ال ال پالالالن سالالالب  .او الالالی
الالالسیطی

ثطنب ال ال ا سالالالب آغالالالبظ ذ اهالالالس ضالالالس .زض آغالالالبظ ثطنب ال ال یال ال

کبضآ الالالس ثالالالب کفبیال ال

و پطنطالالالب

ثبیالالالس سالالالطکبض ثبضالالالس تالالالب ث انالالالس سالالالبظه هالالالب ایالال ثطنب الال ضا سالالال حک و اسالال اض کنالالالس و پبیالال هالالالب ایالال
ثطنب الال ضا ثالال طالال ض ػمیالالق و حکالال پالال ضیالالع کنالالس .اهمیالال

ایالال ان ربثالالب زض ایالال اسالال

کالال لالال

ایالالالطا الالال ذ اهالالالس الالالسیط ضا ان رالالالبة کنالالالس کالالال ث انالالالس انالالالغ اجالالالطا ثطنب الالال ضا اظ سالالالط ضاه لالالال
ایطا ثطزاضز؛

انغ ضا ثط

ث سوظض ک

زاضز تب جبزه ا ضا غبف کنس20.

 .3-2ان ربة ثطتط
الالالطز ثبیالالالس ثال ال فکالالالط ضالالالنبذ
سالالالپطز سطن ضال ال
سالالالبئ اق ػالالالبز

اغالالالل ثبضالالالنس چال ال

ثرالالالص ػمالالالسة ا کبنالالالب کطال ال ض ثال ال یال ال
سالالالبئ فطهنگال ال

سالالبئ و فؼب یالال

جطیال ال طثال ال

نفالالالط و یال ال

ضواثال ال ذالالالبضج و سالالالبئ گ نالالالبگ

ثال ال ایال ال قضالالالی واثسال ال اسال ال  .زضسال ال
هم الالطی

چیالالالع کال ال چک نیسال ال  .سالالالأ ان ربثالالالب

جم ػال ال اسال ال  .سطن ضال ال
زیگالالالط تالالالب حالالالسوز ظیالالالبز

اسال ال کال ال قال ال ا زیگالالالط هال ال هطکالالالسا وظالالالبیف زاضنالالالس ا الالالب

هالالبی کالال زض ثرالالص هالالب

اسال ال کال ال سطن ضال ال

سالالالأ

ر لالال

آ زض ایال ال ان ربثالالالب

کطالال ض ثالال جطیالالب الال اف الالس ثالال قالال ة
ؼلال ال

ال ال ضال ال ز  . ...کسالالالبن

ال ال ضونالالالس

نالالالب عز الال ضالال نس ثؼالالالس هالال ضالال ضا نگهجالالالب طجالالالق وظیفالال قالالالبن ن ذالال ز آ کسالالالبن ضا کالال اظ حالالالب
ؼیبضهالالالب قالالالبن ن غالال حی

زاضنالالالس طالالالرع ذ اهالالالس کالالالطز .سالالالپس الال و ضالالالمب ثبیسالال

جم ػالال نگالالبه کنالالی و آ کسالال ضا کالال اغالالل اسالال

زض ثالالالی ایال ال

ان رالالبة کنالالی  .ایالال هالال وظیفالال ثسالالیبض همالال

اس 21.
الالالالطز ثبیسالالال
کالال احسالالب

ه ضالالالالمنسان و آگبهبنالالال ان رالالالالبة کننالالالالس و زض یالالالالب نب عزهالالالالب گ نالالالالبگ
الال کننالالس ثالال ایالال

ؼیبضهالالب نعزیالال

اسالال

ثطگعیننالالس؛ ایالال یالال

کسالالال ضا

کالالبض ثالالعضگ اسالال

و

کالالالبض ضالالالمب الالالطز اسال ال  .الالالطز ثبیالالالس ثالالالب چطال ال ثالالالبظ زض ایال ال غالالالحن هال ال حبضالالالط ضال ال نس و ا ضالالالب اهلل
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ذالالالسا

ؼالالالب کمالالال

اذالالال ظ زاضا ضو
الالالن

کنالالالس و ز هالالالب
طز الالال

ثالال الالالطز

الالالن

ثرالالالص طالالالبضک

ػمال ال

الالالطز ضا هالالالسای کنالالالس تالالالب فالالالطز ثبکفبیالالال

ضالالالبزاة و ثالالالب نطالالالب

ثالال نیالالالطو

الالالن

ضالالالجبع ثالالالب

ثالالال هالالالسف هالالالب و اضظش هالالالب انقالالال ة

الالالطز و ؼ قالالالس ثالال حالالالق الالالطز ضا ان رالالالبة کننالالالس ایالال
ػمال ال

الالالطز زض ا سالالالب اسال ال  .زض همال ال چیالالالع طالالالبضک

هم الالالطی

هال ال اسال ال

و

ای اظ جمل کلیس تطی اس 22.
 .4-2سئ ی

ا ه زض ثطاثط ان ربة

همالال ت جالال کننالالس کالال ایالال ان رالالبث کالال الالب الال کنالالی یالال
ایالال طالال ض نیسالال

جالالب الال ثبیسالال

جالال اة آ ضا ثالالسهی .

کالال ثگالال یی حالالب الالب یالالب اغالال ً ان رالالبة نمالال کنالالی یالالب ان رالالبة الال کنالالی و کسالال

چالال الال فهمالالس! ثلالال

الالطز نمالال فهمنالالس کالال الالب چالال ان رالالبة کالالطزی ا الالب ذالالسا

ؼالالب کالال تطالالریع

الالال زهالالالس الالالب ثبیالالالس جالالال اة او ضا ثالالالسهی  .الالالب ثبیالالالس حبسالالالج کنالالالی تحقیالالالق کنالالالی ثطضسالالال کنالالالی و
ؼیبضهالالالب ضا

حظالالالال نمالالالبیی تالالالالب ث الالال انی ثالالالال ذساونالالالس پبسالالالالد زهالالالی  .اگالالالالط انسالالالب نمالالالال ت انالالالالس اظ

اضربغال ال کال ال ال ال ضز اػ مالالالبز هسال ال نس اظ کسالالالبن کال ال انسالالالب ال ال ت انالالالس زض سالالالبئ

هال ال  -زض سالالالبئل

ک ثبیس ث ذسا ج اة زاز  -ث آنهب اػ مبز کنس اضکب ه نساضز23.
 .5-2گعینص آگبهبن  :وظیف ا همگبن
همچنالالالب کالالال ضالالالطک

زض ان ربثالالالب یالالال

وظیفال ال اسال ال  .ا ج ال ال مکال ال اسال ال

وظیفالالال اسالالال

گالالالعینص ذالالال ة و آگبهبنالالال هالالال یالالال

همال ال تال ال ش هالالالب ثال ال ن یجال ال نطسالالالس؛ ا الالالب ان رالالالبة کننالالالسگب تال ال ش

نمبینالالس ثالالطا ایالال کالال گالالعینص زضسالال

ثکننالالس ایالال ذیلالال

هالال اسالال  .ا ج الال هالالی کسالال زض غالالحن

ان ربثالالالب واضز نمالالال ضالالال ز گالالالط ایالالال کالالال ضالالال ضا نگهجالالالب غالالال حی
کسالالالبن کال ال واضز غالالالحن ان ربثالالالب
الالالطز زض ایالالال قضالالالی اسالالال
ثنالالالبثطای همالالال غالالال حی
گط

او ضا اػالالال

کنالالالس .ثنالالالبثطای

ال ال ضال ال نس اضربغال ال هسال ال نس کال ال ضال ال ضا نگهجالالالب  -کال ال ا الالالی

 -پالالالب اسالالال آنهالالالب ضا ا ضالالالب کالالالطزه و اػالالال

غالالال حی

نمالالال زه اسالالال .

زاضنالالالس؛ ن هالالالب ا الالالط ضیبسالالال جمه ض ثالالالب تط اظ ایالالال حالالالطف هبسالالال  .ثبیالالالس

و اغل ضا پیسا کطز .ثبیس گط

و ا ی تطی ضا ان ربة کطز24.
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 .3اخالق انتخاباتی
سبثق ذس

 .1-3ان ربثب

ان ربثالالالب زض کطال ال ض الالالب ثبیالالالس سالالالبثق ا ثالالالطا ذالالالس
ان ربثالالالب اسال ال

ثبضالالالس نال ال سالالالبثق ا ثالالالطا کسالالالت قالالالسض .

ایال ال گ نال ال اسال ال  .آ جالالالبی کال ال زػال ال ا ثالالالط سالالالط قالالالسض اسال ال

ضال ال ز کالالال ضالالالمب زض ثؼضالالال اظ ان ربثالالالب هالالالب زنیالالالب طالالالبهسه الالال کنیالالالس؛ یالالال
ان ربثالالب اذیالالط آ طیکالالب زیسیالالس .آنجالالب زػالال ا ثالالط سالالط قالالسض اسالال ؛ زسالال
ال ال ذ اهالالالس قالالالسض ضا ثال ال حالالالعة و جم ػال ال ذال ال زش ن قال ال کنالالالس .سالالالأ

ال ال

آ طال ال ض

نم نالالال اش ضا هالالال زض

ثالال یقالال انالالس؛ هالالط طالالالطف
سالالالأ کسالالالت قالالالسض

اسالالال ؛ غالالالطیحبً هالالال الال گ ینالالالس تالالال ش الال کنالالالی تالالالب ثالال قالالالسض و قالالالب ثطسالالالی  .زض نطالالالق اسالال
قالالالسض و ػالالالع و آثالالالطو و ذ ضالالالنب

فقال ال و فقال ال ثالالالطا ذالالالس

و ا کبنالالالب

اسال ال

زاز ذال ال ز و جب ؼال ال و کطال ال ض زض ضاه نظالالالب قالالالس

ثال ال الالالطز و حطکال ال

و ضسالالالیس ثال ال آض الالالب ثلنالالالس اسال ال

کال ال

انسب هب نیبظ نس آننس.
ایال ال

سالالالنس سالالالبثق ثالالالطا ذالالالس

زیگالالالطا ظحمالالال

ثکطالالالس و تالالال قؼ ضا کالالال سالالالئ

زاضنالالس نساضالال ثبضالالس زاذالال ایالال
یالالالب فالال

و ظحم کطال ال اسالالال  .هالالالط کالالالس کالالال آ الالالبزه اسال ال

تالالالب ثالالالیص اظ

کطالالال ضهب زیگالالالط اظ قالالالب و قؼیالالال

ذالالال ز

یالالسا ضالال ز .نجبیالالس کسالالبن تػالال ض کننالالس کالال ضسالالیس ثالال ضیبسالال

قالالالب  -همچنالالالب کالال زض زنیالالالب ؼمالال

و ضایالال اسالال

 -ثبیالالالس ثالالالب ثطذ ضزهالالالب فالالالطاوا همالالالطاه

ثبضس25.
 .2-3فضب سب
فضالالالب کطال ال ض ضا ثبیالالالس فضالالالب ػ قال ال نالالالس و ضال ال

ثال ال ایال ال ان ربثالالالب کالالالطز تالالالب الالالطز ثساننالالالس ال ال

ذ اهنالالالس کالالالبض ثعضگال ال انجالالالب زهنالالالس .زو ال ال سالالالطکبض ثیبوضنالالالس کال ال ثالالالطا ضاه ضسالالالیس ثال ال آض الالالب هالالالب
یالال

قالالس ثلنالالس ثالالطزاضز؛ اسالالب

قضالالی ایالال اسالال  .چهالالطه هالالب گ نالالبگ ن کالال ثالال ػنالال ا نالالب عز واضز

ػطغالال ان رالالبة الال ضالال نس ثالال ایالال

ضالال ع ت جالال کننالالس .ایالال

لالال

تطالالن کالالبض اسالال ؛ کالالبض .کالالبض

نکالالالطزه ظیالالالبز اسالالال ؛ یالالالسا هالالال ثالالالطا حضالالال ض آگبهبنالالال زض ان ربثالالالب ضیبسالالال جمه ض و ان رالالالبة
ه ضالالالمنسان اظ سالالال

آحالالالبز الالالطز یالالال

ثال ال آضا الالالطز اسال ال  .ػلال ال

طالالالبضک

ایال ال کال ال زضالالالمنب لال ال
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زض سطن ضال ال کطالالال ض اسال ال  .کطالالال ض الالالب کالالال
و طمالالالغ وضظا ثال ال ایال ال آة و ذالالالب

ن انسال ال

ثیسالال ال

انالالالالس زض طالال ال

الالالطز زضغالالالحن هالالالب
ضوظ قالالالس

و ضالالالالص سالالالالب گصضالال ال گعنالالالالس واضز کننالالالالس حضالال ال ض و اضازة و طالالالالبضک
ر لالالال

ثالالال زه اسالالال  .ضاهپیمالالالبی هالالالب ضالالالمب زض ثیسالالال
سالالالب هالالالب گصضال ال

و ضالالالطک ضالالالمب زض ان ربثالالالب گ نالالالبگ

اسالالالال  .طالالالالبضک

زض سطن ضالالالال

نقص زاضز زض ذن

کطز زضمن زضمنب ه ثعضگ طی نقص ضا ایفب

 .3-3س

و زو ثهمالالال یالالالب زض

ایال ال کطال ال ض ضا ثیمال ال کالالالطزه

کطالالال ض ػالالال وه ثالالالالط ایالالال کالالال زض ازاضه و تؼیالالالالی

کطالالال ض

الالالالسیطی

کنس26.

ان ربثب

ایالالال کالالال ثنالالالسه تأکیالالالس الالال کالالالن ثبیالالالس طاقالالالت س اسالالال فبزه هالالالب
واثسال ال ثال ال حک ال ال

الالالب زض زسالالال گبه هالالالب قالالالسض

ثال ال ز ثال ال ذالالالبطط ایال ال اسال ال  .ظیالالالب ثالالالعضگ فسالالالبز اق ػالالالبز زض زسال ال گبه هالالالب

زو الال ایالال اسالال کالال پالال

زض ذالالالس

قالالالسض و قالالالسض ضا زض ذالالالس

زوض ثالالالالبطل ثالال ال وجالال ال ز الال ال آیالالالالس .اظ قالالالالسض و زاضالال ال

سالالالالئ ی

پالال

ثالال کالالالبض الال گیالالالطز و

و الالالالسیطی

زض ثرالالالالص هالالالالب

ر لالال ال

ثالالالالطا جمالالالالغ آوض ثالالالالطو و پالال ال

ذالالالس

ذطیالالالالس آضا ضأ زهنالالالالسگب قالالالطاض گیالالالالطز؛ حالالالالب ثالالالالب ذطیالالالس آضالالالالکبض  -کالالالال زض ذیلالالالال

جبهالالالب زض زنیالالالب ؼمال ال

اسال ال

پال ال

ذالالالط کالالالطز هالالالب گ نالالالبگ
الالالطز ضا ثال ال سالالالم

س اسالال ال فبزه ثطالال ال ز؛ ثؼالالالالس همالالالالب پالال ال

جالالالالسزاً زض

ثسهنالالالس  -یالالالب ذطیالالالس پنهالالالب ثال ال ضالالالی ه هالالالب گ نالالالبگ ؛ یؼنال ال ثالالالب
جلالالالت حج ثیال ال کننالالالس .وق ال ال ثالالالب تجلیغالالالب فطیجنالالالسه پالالالط ذالالالط

ذال ال ز جلالالالت کننالالالس ایال ال

الالالطز سالالالب ض و زذب ال ال

آضا

الالالطز زض ا ال ال ض نیسال ال ؛ ضأ

طز زض ای جب ثبظیچ ضسه اس .
زض نظالالالب اسال ال

کال ال ظهالالالط کب ال ال آ حک ال ال

و حیلال ال گالالالط ثالالالطا جلالالالت آضا
آوضز پالالالال
سالالالط

حضالالالط ثقیال ال اهلل (اضواحنالالالب فالالالساه) اسال ال

فطیالالالت

الالالطز ذال ال زش جالالالط اسال ال  .اسال ال فبزه اظ قالالالسض ثالالالطا ثال ال زسال ال

یکالالال اظ ثالالالالعضگ تالالالالطی جالالالالطای اسالالال  .آنجالالالالب یالالالالبضا حضالالالالط

پالالالبیی ظنالالالسگ کننالالالس نظالالالب اسال ال

الالالب پطتال ال کال ال چک اظ آ حقیقال ال

هالالالالس

ظفنالالالالس زض

زضذطالالالب اسال ال  .الالالب

هطگع ای ازػب ضا نکطزی و نم کنی ا ب ثبیس نطبن ا اظ او زاض ثبضی 27.
 .4-3غساق

زض تجلیغب

ثالال هالالالط حالالالب الالالب ثالال آقبیالالالب ح ط الال کالال زض ایالال
کنی :
14

یالالالسا هسالال نس ایالال چنالالالس ت غالالالی ضا ػالالالطؼ الال

زض تجلیغبتطالالالالالب اضظش هالالالالالب نظالالالالالب ضا نسیالالالالالسه نگیطنالالالالالس؛ همالالالالالسیگط ضا ترطیالالالالالت نکننالالالالالس و اظ زاز
آ بضهالالالب سسالالال

ثپطهیعنالالالس .اگالالالط قالالالطاض ضالالالس ثالالال الالالطز آ الالالبض ثگ ینالالالس و حطفالالال ثعننالالالس آ بضهالالالب

زقیالالق اضائالال کننالالس .ثالالب الالطز ثالالب کمالالب غالالساق

حالالطف ثعننالالس؛ هالالط چالال ػقیالالسه ضالالب هسالال

ثگ ینالالالس .اگالالالط ثر اهنالالالس زض ز الالالطز اثالالالط ثگصاضنالالالس ایالالال غالالالساق
گالالالصاضز .آ چیالالالع کال ال حقیق ال البً ػقیالالالسه و نیال ال
اسالالال کالالال چیالالالع ضا ان رالالالبة کننالالالس؛ وحالالالس
ذالالبطط جالالصة یالال

زسالال یالالب یالال

هالالبی کالال ؼلالال اسالال
قالالالالبن

اسبسالال ال اسالال ال

آنهبسال ال

ثالال الالطز

ثیطالالال ط زض ز الالالطز اثالالالط الالال

آ ضا ثال ال الالالطز ثگ ینالالالس اذ یالالالبض ثالالالب الالالطز

لالالال ضا ذسضالالال زاض نکننالالالس؛ طالالال ض نجبضالالالس کالالال ثالالال

گالالطوه حطفالال ثعننالالس کالال وحالالس

لالال

ذسضالال زاض ضالال ز .وػالالسه

نمالال ت اننالالس ثالال آنهالالب ػمالال کننالالس ثالال الالطز نسهنالالس .آنچالال کالال زض چالالبضچ ة
و ا کبنالالالالب

ملکالال ال

اظ ا کالالالالب آ حکبیالال ال

الال ال کنالالالالس آ ضا ثالال ال الالالالطز

ثگ ینالالالس .ثلال ال ثال ال الالالطز قال ال

ثسهنالالالس کال ال اگالالالط ضأ آوضنالالالس ثالالالب همال ال قال ال ا و قالالالسض ذ زضالالالب و ثالالالب

الالالسیطی

الالال گیطنالالالس و پالالالیص الالال ثطنالالالس؛

اتکالالالب ثالالال الالالطز
ذالالالصهب ثقال ال ة ثالالالب قال ال

ایال ال

ػالالالب و کالالال
ب ضیالالال

کطالالال ض ضا زض زسالالال

ضا ثال ال زسال ال

ثگیطنالالالس و پالالالیص ثطونالالالس و زض هالالالی جالالالب ضالالالؼ

نطب نسهنس.
 .5-3پطهیع اظ اسطاف زض تجلیغب
زض تجلیغالالالالب ان ربثالالالالب ضیبسالال ال جمه ض  -کالال ال آظ الالالالبیص ػظیمالال ال ثالالالالطا

لالال ال

 -طاقجالال ال

اسالال ال

ثطال ال ز کال ال رالالالبض ثالالالیص اظ ؼالالالبضف و ظیالالالبز و اسالالالطاف گ نال ال انجالالالب نگیالالالطز .ا ج ال ال ذ ضالالالجر بن آ
کسالالبن کالال الالب الال ضنبسالالی و زض ایالال

یالالسا واضز ضالالسه انالالس .کسالالبن هسالال نسک الال ضز اػ مبزنالالس .الالب

ثالالال غالالالس و غالالالفب اینهالالالب اطمینالالالب زاضیالالال و الالال زانالالالی کالالال نمالالال ذ اهنالالالس؛ و الالال

مکالالال اسالالال

کسالالالبن زض گ ضال ال و کنالالالبض ثالالالسو ایال ال کال ال اغالالالحبة قضالالالی ذ زضالالالب ثر اهنالالالس زض ایال ال ظ ینال ال هالالالب
حطک

ثکننس ک زضس

و نبست نجبضس.

ا ج الالال فقالالال ایالالال نیسالالال  .زض همالالال ظ ینالالال هالالالب و زض همالالال یالالالسا هالالالب و زض ثرالالالص هالالالب
سالالئ

ر لالالال

زض هالالط جالالب کالال هسالال نس ثبیالالس کالالبض کننالالس کالال ایالال اضتجالالب و ػلقالال ثالالب الالطز و ایالال پی نالالس و

ایال ال اػ مالالالبز حفال ال ثطال ال ز و و یال ال

ثال ال ؼنالالالب حقیقال ال کلمال ال  -کال ال اسال ال

تحقق پیسا ثکنس28.
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آ ضا ذ اسال ال اسال ال

-

 .6-3زض یسا انجب تکلی
ضالالالطک

ثبظنسه وج ز نساضز

زض یالالالسا انجالالالب وظیفال ال ثبظنالالالسه ا نالالالساضز؛ همال ال ثطنالالالسه انالالالس .ال ال زض همالالالی جالالالب ثال ال الالالطز

گفالالال کالالال هالالالط کسالالال پالالالب غالالالنسو ضأ ثالالالطوز و اظ ضو احسالالالب
ذالالال ز ضأ ثینالالالساظز ثبیالالالس احسالالالب
همالالالی اسالالال  .آقبیالالالب نب عزهالالالب

کنالالالس کالالال تکلیالالال
ر لالالال

سالالالئ ی

و طجالالالق تطالالالریع

ذالالال ز ضا انجالالالب زازه اسالالال  .ا

هالالال قضالالالی

کالالال زض غالالالحن ان ربثالالالب واضز ضالالالسنس و نیالالالع ططفالالالساضا

آنهالالالب ثبیالالالس ذ ضالالالحب ثبضالالالنس .اظ ذساونالالالس ؼالالالب ضالالالبکط ثبضالالالیس کالالال ثالالال ضالالالمب ت فیالالالق زاز تالالالب زض ایالالال
غالالالحن واضز ضال ال یس .ایال ال ػطغال ال ضا ثالالالطا حضال ال ض لال ال

ػظالالالی ا طالالالأ ایالالالطا همال ال اض کنیالالالس و آنالالالب ضا

زض ایال ال آظ بیطال ال کال ال ایال ال قالالالسض ضالالالیطی آغالالالبظ گطزیالالالس و ضالالالیطی تمالالالب ضالالالس زضگیالالالط نمبییالالالس .ایال ال
ثطای الالالب اف رالالالبض اسال ال

و همال ال ضالالالمب پالالالیص ذالالالسا

ؼالالالب أج ضیالالالس .همال ال کسالالالبن کال ال ثال ال نحال ال

زض

ایالالال ان ربثالالالب ضالالالطک نم زنالالالس زذب الالال کطزنالالالس تجلیغالالالب انجالالالب زازنالالالس و اظ کسالالال کالالال الالال ضز
ػ قالال ال آنهبسالال ال

و ثالال ال نظطضالالالالب اغالالالالل ثالال ال زه اسالال ال

أج ضنالالالس .همال ال یلیال ال
سالالالئ ی

حمبیالال ال کطزنالالالالس پالالالالیص ذساونالالالالس ؼالالالالب

هالالالب انسالالالبن هال ال کال ال ثال ال پالالالب غالالالنسو هالالالب ضأ ضف نالالالس و اظ ضو احسالالالب

ضأ ذالالال ز ضا ن ضالالال نس زض آ سالالالهی و ضالالالطیکنس .ایالالال

ی قجالالال اهلل الالال ا م قالالالی ؛ ایالالال زسالالال ض قطآنالالال

ضالالالط اغالالالل قضالالالی اسالالال  .انمالالالب

بسالالال  .همالالال کسالالالبن کالالال اظ ضو احسالالالب

سالالالئ ی

ضأ ن ضالالال نس و زض غالالالنسو انساذ نالالالس  -چالالال آ ضایالالال کالالال آنهالالالب ن ضالالال نس و ثالالالب ایالالال ضئالالالیس جمهالالال ض
ن رالالالت طز الالال کالالال ثحمالالالساهلل ا الالالطوظ طالالالغ
اسالالال

قالالالس ب انجالالالب تکلیالالال

و وظیفالالال ثالالالعضگ ذالالال ز

نطجالالالق ضالالالس و چالالال نطجالالالق نطالالالس؛ فطقالالال نمالالال کنالالالس همالالال زض ایالالال جهالالال

یکسالالالبننس  -ثبیالالالس

ثساننس ک ثطا آنهب حسنب ا ه ن ض ضس29.
ایالال

همالالالب حضالال ض طز الال اسالال کالال هنالالالط ثالالالعضگ انقالال ة اسالال

تب قج اظ انق ة اس

زض ط

تبضید و زض ط

قط هب سبثق نساض اس .
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