سقاتت اًتخاتاتی کاًذیذاّا تایذ دس تشاص ًظام هقذس جوَْسی اسالهی تاشذ
خطیة ًواص جوعِ دٍسٍد گفت :سقاتت ًاهضدّای اًتخاتات تایذ دس تشاص ًظام هقذس جوَْسی اسالهی تاشذ ٍ ّوِ ی کاًذیذاّا ،احضاب ٍ
سساًِ ّای هَجَد تایذ تِ ایي اصَل تَجِ داشتِ تاشٌذ.
کذ خثش ۵۴۲۱:
تاسیخ اًتشاس :جوعِ  ۱اسدیثْشت  ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۵۹
تِ گضاسش تاصتاب گْش ؛ حجت االسالم حقیاى اهام جوعِ دٍسٍد تا تیاى ایٌکِ تثلیغات کاًذیذاّای سیاست جوَْسی آغاص شذُ است
تاکیذ کشدّ :واًطَس ک هیذاًیذ دیشة ٍصاست کشَس دس اطالعیِ ی شواسُ ّشتن خَد اساهی کاًذیذاّای احشاص صالحیت شذُ ی
سیاست جوَْسی سا اعالم کشدًذ ٍ تش اساس هشاحل ٍ فشایٌذ اًتخاتات صهاى تثلیغات سسوی اًتخاتاتی سیاست جوَْسی اص ّشتن تا 27
اسدیثْشت هاُ است اها تا اعالم ًظش شَسای ًگْثاى ٍ اطالعیِ ای کِ دیشة ٍصاست کشَس هٌتشش ًوَدًذ فعالیت کاًذیذاّای سیاست
جوَْسی اص اهشٍص ششٍع شذُ است.
خطیة ًواص جوعِ دٍسٍد تا اشاسُ تِ اصَل سقاتت دس تشاص ًظام هقذس جوَْسی اسالهی اص ًگاُ حضشت اهام خویٌی(سُ) ٍ سّثش حکین ٍ
فشصاًِ اًقالب افضٍدّ :وِ ی کاًذیذاّا ،احضاب ٍ سساًِ ّای هَجَد تایذ تِ ایي اصَل تَجِ داشتِ تاشٌذ.
پشّیض اص اسشاف دس تثلیغات اًتخاتات
کاًذیذاّا تایذ اص اسشاف دس تثلیغات پشّیض کٌٌذ صیشا اسشاف دس شاى یک هسلواى ٍ کسی کِ هیخَاّذ سیاست گزاس دس عشصِ ی شْشی ٍ یا
دس حَصُ حکَهتی تاشذ ًیست پس تٌاتشایي هی تایست اص اسشاف پشّیض شَد.
پشّیض اص ٍعذُ ّای غیش عولی ٍ غیش ٍاقعی
کاًذدیاّا ٍعذُ ی دسٍغ ٍ کارب ًذٌّذ ٍ تش اساس اختیاسات تعشیف شذُ تِ هشدم ٍعذُ دٌّذ کِ ایي اهش هستلضم شٌاخت ًسثت تِ اختیاسات
است.
پشّیض اص سَاستفادُ اص تیت الوال
چِ کاًذیذاّا ٍ چِ دیگش دستگاُ ّا تایذ ایي اصل سا دس ًظش داشتِ تاشٌذ چشا کِ اهَال تیت الوال هتعلق تِ ّوِ ی هسلویي است ٍ ها
ًویتَاًین استفادُ شخصی اص اهَال تیت الوال داشتِ تاشین ٍ تِ شذت دس سٍایات اص ایي هَضَع ًْی شذُ است.
پایثٌذی تِ قاًَى اساسی ٍ خط اهام (سُ)
ایي پایثٌذی تایذ دس سخٌشاًی ّا ٍ تثلیغات خَد سا ًشاى دٌّذ ٍ دس جلسات هختلفی کِ کاًذیذاّای سیاست جوَْسی ٍ شَساّا حضَس داسًذ
تایذ پایثٌذی خَد سا تِ ایي ًظام کِ هشَّى سّثشی ّای حضشت اهام ٍ دس تذاٍم آى سّثش اًقالب ٍ خَى شْذا است پایثٌذی سا عوال ًشاى
دٌّذ.
پشّیض اص کن سًگ کشدى ٍ تی سًگ کشدى هشص ایي کشَس تا دشوٌاى ایي ًظام
یک هشص ّای اخالقی ،سیاسی ،فشٌّگی تیي ایشاى ٍ دیگش کشَسّا ٍجَد داسد کِ کاًذیذاّا ًثایذ تا اعوال ٍ سفتاس خَد دس ایي صهاى ،ایي
هشصّا سا کن سًگ کٌٌذ.
پشّیض اص صیش سَال تشدى اقذاهات شایستِ ای کِ تَسط دٍلت ّا دس ادٍاس هختلف شکل گشفتِ است
پیششفتی کِ ها اهشٍص دس عشصِ ّای هختلف هیثیٌین هشَّى صحواتی است کِ دٍلت ّای هختلف صحوت کشیذُ اًذ ،اص کاستی ّا اًتقاد

کٌین ٍلی تخشیة ًکٌین چشا کِ اًتقاد یک آهَصُ ی دیٌی است چَى ًتیجِ خَتی دس پیششفت داسد ٍلی تخشیة اص هحشهات است؛ پس
تٌاتشایي کاًذیذاّای سیاست جوَْسی ٍ شَساّا ًسثت تِ ایي هَضَع اّتوام ٍیژُ ای داشتِ تاشٌذ.
پایثٌذی تِ اهٌیت هلی
سفتاس صادقاًِ دس هیذاى سقاتت ،هتَسل تِ ظلن تِ دیگشاى ًشَین.
پشّیض اص تخشیة ٍ تَّیي ًسثت تِ دیگش سقثا ٍ کاًذیذاّا
ٍجِ ی یک فشد شیعِ ٍ هسلواى سا دس ایي عشصِ ٍ هیذاى سقاتت سعایت کٌین ٍ تا سعایت ایي اصَل تَسط کاًذیذاّا ٍ حاهیاى آًْا هیتَاًین
یک اًتخاتات خذا پسٌذاًِ داشتِ ٍ تِ تْتشیي ًحَ تِ ایي ٍاجة ششعی عول کٌین.

