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  مقدهم

نید هک رد قیامت نسبت هب آن مواخذه می شوید .هب پیمان خود وافدار باشید  »  (43اسراء )                                     «و بدا

حضرت رهبری داهیانه  ایران که باورد انقالب اسالمی مردم ابزرگترین دست

مجاهدت های فراوان به ثمر نشست استقرار فداکاری و و با  امام خمینی )ره(

نظام  جمهوری اسالمی بود که الگوی جدیدی از حکومت را به جهانیان عرضه 

یا همان مردم ساالری دینی نی بر اسالمیت و جمهوریت تداشت . الگوئی مب

.  مستظهر به رای ملت ایران گردیدو ر انقالب بود که خواست موکد معمار کبی

همان گونه که در کالم حضرت امام )ره( آمده اداره امور کشور در این الگو 

 براساس رای مردم است . آن براساس آموزه های دینی و انتخاب ارکاناست 

تشکیل می دهد ما خواستار جمهوری اسالمی هستیم ، جمهوری فرم و شکل حکومت»  حضرت امام )ره( :
 را 

 «و اسالمی محتوای آن هک قوانین الهی است .  
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انتخابات ، در کشور ما تجلی گاه تحقق رکن مردمی نظام و فرآیند عملی 

همان جمهوریت است که یا نمودن مشارکت مردم در انتخاب ارکان حکومت 

در منظر امام راحل )ره( در کنار محتوای اسالمی آن اهمیت ویژه ای داشت 

نشان دهنده عنایت ویژه  « زان رای ملت استیم» جمله معروف امام )ره( که 

ق ملت دارد . در قانون قوو استیفای ح جمهوری اسالمیبه بعد مردمی  ایشان

در  مهمتحقق این رکن بلند مردم مسلمان ایران است میثاق  نیز کهاساسی 

 م عینیت یافته است . شاصل ش

 م : شاصل ش 

یران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود ، ادر جمهوری اسالمی » 

از راه انتخابات ، انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسالمی ، 

یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر ، اعضاء شوراها و نظایر اینها 

  «. معین می گردداین قانون 

اخالق  بروزه صر نظام مردم ساالری دینی بایستی عرفرآیند انتخابات د

نی بر اخالق اسالمی ضمن آنکه نشان از سیاست تاسالمی باشد انتخابات مب

منجر به عملی شدن بسیاری از ارزش ها و  دد می توانرهای اخالق مدارانه دا

کالم رهبر معظم انقالب در این باب چراغ راه  . اخالقی گردداسالمی و فضایل 

انتخابات الزم  است ، راقبت سالم است ، راقبت بدون تهمت زنی و  آنچه رد» همگان است : 

 (4431بهمن  43)                                                                                                                                       «بدگوئی هب یکدیگر است ، فضای انتخابات باید سالم باشد 
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ل و ارزشهای اخالقی و انجام انتخاباتی اخالقی در نظام اسالمی ، که تابع اصو

تعهد همه عوامل  ونیازمند مسئولیت پذیری است برآمده از فرهنگ دینی 

 .است بویژه احزاب ، گروهها و فعاالن سیاسی دخیل در امر انتخابات 

تاکید فراوان امام )ره( و رهبری معظم انقالب به رعایت اصول اسالمی و اخالق 

در هنگام انداختن رای در معظم له دقیق بیان ت بویژه او قانون در همه انتخاب

از در  یکاح « است لناسرای مردم یک امانت و حق ا»  که 2934خردادماه  42

اسالمیت و جمهوریت است به نحوی که انجام انتخاباتی اخالق  آمیختگیهم 

است منجر به و شرعی مدارانه و برمحور قانون ضمن آن که تکلیفی دینی 

احقاق ، مشارکت موثر مردم ، سیاسی شور و نشاط ، وحدت و انسجام داخلی 

الری دینی را به و در همین حال تابلوی بزرگی از مردم ساگردیده حقوق ملت 

 .نمایش جهانی خواهد گذارد 

در این میان نقش احزاب و گروههای سیاسی به عنوان یکی از اصلی ترین 

عوامل دخیل در امر انتخابات در انجام انتخاباتی اخالقی ، سالم ، امن و رقابتی 

 نقشی اساسی و موثر است.

ذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اهمیتی که موضوع از نظر قانونی ، شرعی و ل

احزاب ، جمعیتها ، تشکلها و جریانات سیاسی اخالقی دارد ما فعاالن سیاسی 

را تحت آن رد این متن و موا، علی رغم وجود سالیق و گرایشهای مختلف 

وده و عمل به مفاد متنظیم نعنوان منشور اخالق انتخاباتی و عقالنیت سیاسی 

انتخاباتی اخالقی و سالم را ، دانسته تا در کنار مجریان و ناظرین آن را وظیفه 

 ناگفته پیداست هدف اصلی ما تالش برای ایجاد فضائی دینی و برگزار نمائیم . 
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اخالقی ، افزایش مشارکت مردم و پاسداری دقیق از قانون و حق مردم که 

ریم مورد رضای حضرت وات است بوده و امیدمورد عنایت مقام عظمای والی

  حق نیز قرار گیرد .
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  مفاد منشور
   رعایت تقوای الهی 

   فقیه والیت به اعتقاد 

   آن از تمکین و قانون به احترام 

   اخالقی اصول به تعهد و توجه 

   آرامش فضای انتخاباتی حفظ به تعهد 

   حداکثری مشارکت تحقق جهت در تالش 

   مالی مسائل و سیاسی مواضع سازی شفاف جهت در تالش 

   سیاسی های گروه و احزاب سایر حقوق از دفاع 

   منافع ملی بر منافع حزبی و گروهی جیحتر 

   آراء نتایج و مردم انتخاب به کامل احترام 
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 :  تقوای الهی رعایت -2

)ع( و ائمه هدی  )ص( توصیه اصلی دین ، پیامبر رحمتی الهی ارعایت تقو

 یادآوریدر حوزه فردی و اجتماعی دارد . ضمن  بسیار عمیقاست و تاثیرات 

الهی ، احترام به ارزش حکم مهم و اهتمام و جدیت در عمل به این امر این 

لهی را ست ااخودر برابر فرمان و  تسلیمهای مترقی دینی ، معنویت خواهی و 

الن ، کاندیداها و و کلیه گروههای سیاسی و فعا از لوازم بندگی دانسته

 فرا می خوانیم .مهم هواداران را به رعایت این اصل 

 ااقتعد  هب والیت فقیه : -2

و اصل مترقی قانون اسالمی والیت فقیه ستون خیمه نظام اعتقاد داریم که 

بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی حضرت اساسی است . بنابراین رهنمودهای 

را نصب العین قرار حضرت آیت ا... خامنه ای رهبری معظم انقالب امام )ره( و 

رقابتهای انتخاباتی بین گروههای سیاسی در ذیل نظام بر این باوریم که داده و 

معتقدیم بعد جمهوری اسالمی و چتر گسترده والیت فقیه معنا خواهد یافت . 

 نظرات و رهنمودهای معظم له خواهد بود . فصل الخطاب ، از قوانین 
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 :  آن و تمکین از هب اقنون  احترام  -4

به صورت اعم و قوانین مربوط به انتخابات و نحوه عمل احزاب و  قانون

فعالیتهای وتمامی گروههای سیاسی را ضامن برگزاری انتخابات اصولی دانسته 

 انتخاباتی خود را بر همین مبنا سازماندهی و به پیش خواهیم برد .

قانون انتخابات و همچنین قانون  به اهتمام جدی در عملضمن بر این اساس 

مواد  و قانون این  21فعالیت احزاب ، جمعیتها و گروههای سیاسی ، بویژه ماده 

، در صورت بروز هر گونه تخلف قانونی و آن آئین نامه اجرائی  91تا  42

اخالقی از سوی زیرمجموعه ، با افراد متخلف برخورد انضباطی تشکیالتی 

به مراجع ذی صالح جهت رسیدگی قانونی معرفی خواهیم  نموده و عند اللزوم

ضمن آنکه از مجریان قانون نیز می خواهیم با متخلفین از قانون بدون نمود . 

 اغماض برخورد بموقع و جدی نمایند .

 : توهج و تعهد هب اصول اخالقی  -2

و عزت  یانسانو حرمت  توجه و تعهد به اصول اخالقی اعم از حفظ کرامت

و و صبر و بردباری درستکاری  ،صداقت  ،وفای به عهد و امانت داری نفس ، 

و  غیبت و افترا  ،تهمت  ،همچنین  پرهیز از اسراف و تبذیر ، نفاق و تفرقه 

غیرمتناسب ، دست نیافتنی و ، اجتناب از دادن وعده ها و شعارهای سطحی 

ضمن اهتمام  انتخاباتی اخالقی و آبرومند است، تضمین کننده عوام فریبانه 
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از تخریب ، هتک  اعم هر گونه رفتار غیرقانونی و اخالقی، به تحقق این امر 

را منافی اخالق اسالمی و خالف و فریب افکار عمومی حرمت افراد و گروهها 

محکوم خواهیم به شکل مقتضی و مناسب ز شرع دانسته و در صورت برو

  . دنمو

 تعهد هب حفظ آرامش فضای انتخاباتی :  -5

گروههای سیاسی ما معتقدیم انتخابات باید در فضای آرام برگزار شود لذا 

ضمن پایبندی به این اصل با توجه به رعایت شور و نشاط سیاسی هر رفتار و 

کنشی که این فضا را مخدوش نماید خالف شرع و قانون دانسته و در صورت 

د خواه محکومبه شکل مقتضی ، گرایش های سیاسی  بروز ، بدون توجه به

 .   گردید

کثری :  -6  تالش رد جهت تحقق مشارکت حدا

پشتوانه واسالمی  جمهوریما اعتقاد داریم انتخابات یکی از عرصه های مهم 

لذا ضمن تالش برای انجام انتخاباتی پرشور اعتقاد داریم است مردمی آن 

مشارکت حداکثری زمانی محقق خواهد شد که همه سالیق در عرصه 

و در تبلیغات و رساندن برنامه های انتخاباتی خود حضور فعال داشته  انتخابات

هر حرکت غیرقانونی که منجر به لذا آزاد باشند . قانون در چارچوب به مردم 

 .خاص گردد محکوم است یحذف سلیقه و گرایش
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 : مواضع سیاسی و مسائل مالی تالش رد جهت شفاف سازی  -7

به موکد و توصیه « من مواضع التهم  اتقوا» براساس فرمایش نبی مکرم اسالم 

تمام تالش خود را در جهت شفافیت مواضع سیاسی ، پرهیز از مواضع تهمت 

امکان در حوزه مواضع سیاسی و مسائل مالی انجام داده ، بگونه ای که 

و در حوزه مباحث مالی سوءاستفاده مخالفین نظام و بیگانگان فراهم نگردد 

 .استفاده از منابع غیرمشروع و غیرقانونی مرتفع گرددشائبه نیز 

منافع ضمن اعتقاد کامل به حرمت استفاده از بیت المال در راستای همچنین  

از امکانات دولتی و عمومی در انجام فعالیت های انتخاباتی حزبی و گروهی ، 

دوری و تبلیغات پرهزینه نیز  ریذبه هیچ وجه استفاده ننموده و از اسراف و تب

 خواهیم نمود . 

 دافع از حقوق ساری احزاب و گروههای سیاسی :  -8

گروههای سیاسی وارد شده در عرصه انتخابات نماینده سالیق مختلف و 

موجب تضارب آراء و افکار و در نهایت نشاط سیاسی و حضور حداکثری مردم 

ر به هستند ، باور داریم که همه گروههای وارد شده در عرصه انتخابات وفادا

نظام ، والیت فقیه و خواستار عزت کشور بوده و از حضور موثر همه گروهها و 

 می نمائیم .  احزاب قانونی حمایت 
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 رتجیح منافع ملی رب منافع حزبی و گروهی :  -3

انتخابات عرصه ای برای تجلی وجه مردمی نظام است و شور سیاسی توام با 

شعور را می طلبد لذا اعتقاد داریم رقابت اصولی و نقد منصفانه و بررسی 

علمی و منطقی برنامه ها و رویکردها از ضروریات هر رقابت انتخاباتی بوده 

در ادوار مختلف لیکن نبایستی به زیر سئوال بردن دستاوردهای نظام اسالمی 

 حـی ترجیـی و گروهـع حزبـن جهت منافع ملی را بر منافـبدیود ـمنجر ش

 .می دهیم 

 احترام کامل هب انتخاب مردم و نتایج آراء :  -41

و همچنین بیان مقام معظم « میزان رای ملت است »بنا به فرموده امام )ره( که 

ضمن تالش و کوشش « رای مردم یک امانت و حق الناس است » رهبری که 

جهت مشارکت مردم و برگزاری انتخاباتی پرشور و آبرومند و همچنین انجام 

را فارغ از نتیجه انتخابات ، و قانون ندی به اصول بقانونمند ، پایرقابتی 

پیروزی برای خود و مردم دانسته و در پایان به انتخاب و رای مردم احترام 

   خواهیم گذارد .
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و  یمنشور اخالق انتخاباتبر مفاد کمیته اجرائی و نظارت  تشکیلدستورالعمل 

 کرمان سیاسی استان و فعاالن گروههاعقالنیت سیاسی احزاب ، 

 ( 94سال  )ویژه انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسالمی و پنجمین دوره خبرگان رهبری 

 

بمنظور اعمال مفاد منشور و همچنین نظارت بر حسن اجرای آنها و همچنین  

گفتگو و مفاهمه در خصوص مسائل انتخابات در طول یکسال منتهی به 

 انتخابات کمیته اجرائی منشور متشکل از اعضاء ذیل تشکیل می گردد . 

و  گروههااحزاب ، از به نمایندگی ، نفر از فعاالن سیاسی با سابقه  پنج -2

گروهها و فعاالن سیاسی احزاب ، که در جلسه سیاسی استان  فعاالن

 می گردند .  باستان انتخا

 اعضای مذکور نبایستی خود کاندیدای انتخاباتی باشند .   –تبصره 

کمیته اجرائی  بند یک )موضوعیک نفر حقوقدان به انتخاب اعضاء  -4

 منشور( 

 نحوه برگزاری 

جلسات کمیته قبل از ثبت نام کاندیداها هر ماه یکبار و پس از انجام  -

 یکبار تشکیل می گردد .  هفتهثبت نام انتخابات هر 

نظارت بر انتخابات و  هیئتبنا به ضرورت از ستاد انتخابات استان ،  -

دادگستری استان نماینده ای جهت حضور در جلسات دعوت بعمل خواهد 

 آمد . 

براساس آئین نامه اجرائی که عمل کمیته در مسائل مختلف  نحوه -تبصره : 

 مشخص می گردد .  شودتوسط اعضاء کمیته )بند یک( تدوین می 



 

19 

 

 



 

21 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 

 م ـائـضم
 -  سیاسی انجمن های، جمعیتها و  احزاب فعالیت قانون 21 ماده 

 -  احزاب فعالیت قانون اجرائی نامه آئین 91 تا 42 مواد ، 

 سیاسی انجمن هایو  جمعیتها        

 -  کشور وزارت اختیارات تفویض دستورالعمل 21 ماده 

 به استانداران در خصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات        
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 قانون فعالیت احزاب :  16ماده 

گروههای موضوع این قانون )قانون فعالیت احزاب( باید در نشریات ، 

 اجتماعات و فعالیت های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند : 

 الف ( ارتکاب افعالی که بنقض استقالل کشور منجر شود . 

ب ( هر نوع ارتباط ، مبادله اطالعات ، تبانی و مواضعه با سفارتخانه ها ، 

ندگیها ، ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر نمای

صالح جمهوری اسالمی ایران مصورت که به آزادی ، استقالل ، وحدت ملی و 

 مضر باشد . 

 ج ( دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان 

 د ( نقض آزادیهای مشروع دیگران 

 و شایعه پراکنی  ه ( ایراد تهمت ، افتراء

 و ( نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور 

ز ( تالش برای ایجاد و تشدید اختالف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه 

 های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران 

 ح ( نقض موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی 

 یغات ضد اسالمی و پخش کتب و نشریات مضله ط ( تبل 

 ی ( اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز 
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 ا وـزاب ، جمعیتهـالیت احـون فعـن آئین نامه اجرایی قا 36تا  28مواد 

 سیاسی : انجمن های

عمومی  : برای تشکیل اجتماعات و سخنرانیها در میادین و پارکهای 42ماده 

 قانون احزاب ، مجوز کتبی از وزارت کشور دریافت شود .  1باید طبق ماده 

گروهها ، قانون احزاب  21: بمنظور اعمال نظارت مقرر در ماده  43ماده 

موظفند هر گونه اجتماعی را که بعنوان فعالیت گروهی تشکیل می دهند از 

 21یسیون ماده اطالع کمه طریق فرمانداریهای مربوط با وزارت کشور ب

 .د نبرسان

: تقاضای برگزاری راهپیمایی و اجتماعات باید یکهفته قبل از انجام  91ماده 

معرفی شده گروه به وزارت و راهپیمایی کتبا و حضورا توسط نماینده رسمی 

 کشور تسلیم شود . 

رعایت مهلت مقرر در این ماده نسبت به راهپیمائیها و اجتماعاتی که  –تبصره 

بتهای غیرقابل پیش بینی تقاضا می شود ضروری نیست و تشخیص بمناس

 موضوع با وزارت کشور است . 

: گروه موظف است برای انجام راهپیمایی یا تشکیل اجتماعات  92ماده 

تعهدی مبنی بر عدم حمل سالح و یا عدم اخالل نسبت به مبانی اسالم و 

 امنیت به وزارت کشور تسلیم نماید . 
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وه موظف است قبل از انجام راهپیمایی یا تشکیل اجتماعات در : گر 94ماده 

موقع تسلیم درخواست خود موارد زیر را دقیقا مشخص نماید و مدارک الزم 

 را ارائه دهد . 

 الف ( موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن 

 ب ( تاریخ برگزاری و ساعت آغاز و پایان آن

 دا و انتهای آن ج ( مسیر راهپیمایی و ابت

 د ( محل سخنرانی و قرائت قطعنامه 

رفی نامه کتبی از عه ( مشخصات کامل مسئول اجرایی و انتظامی مراسم با م

 گروه مربوطه 

 ع سخنرانی وو ( سخنرانان و موض

 ز ( شعارهای راهپیمایی  

 خ ( یک نسخه از قطعنامه تهیه شده 

 ح ( یک نسخه از طرح و شیوه انتظامات داخلی راهپیمایی 

: هر گونه تغییر در مراسم باید حداقل سه روز قبل از برگزاری مراسم  99ماده 

اطالع وزارت کشور برسد و با موافقت قبلی و کتبی وزارت کشور صورت ه ب

 گیرد . 
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ز راهپیمایی : مسئول انتظامات داخلی باید پس از خاتمه مراسم اعم ا 92ماده 

یا سخنرانی گزارشی از مراسم بضمیمه نوار سخنرانیها به وزارت کشور تسلیم 

 نماید . 

:  کلیه موارد تذکر داده شده در اجازه نامه وزارت کشور الزم اجراء  91ماده 

 می باشد.

رستانها فرمانداری محل مدارک الزم جهت برگزاری ه: در ش 91ماده 

شکیل اجتماعات را دریافت کرده و همراه اظهارنظر راهپیمائی یا سخنرانی یا ت

خود به استانداری مربوط ارسال می نماید و استانداری بنوبه خود آنرا با 

 اظهارنظر صریح بمنظور اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت کشور منعکس می نماید 

دستورالعمل تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداران در  15ماده 

 جوز برگزاری تجمعات خصوص صدور م

: در صورتیکه گروهی برخالف تعهدات خود که منجر به اخذ مجوز  21ماده 

تجمع گردیده است . اقدام نماید و به نحوی باعث اخالل در نظم ، یا موجب 

قانون احزاب گردد ، پس از  21تخطی از هر یک از موارد مطروحه در ماده 

خاذ تصمیم مقتضی به کمیسیون گزارش مستند استانداری ، موضوع برای ات

 قانون احزاب احاله خواهد شد. 21ماده 
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