اصول رفتار کاندیدان
اﻳﻦ اﺻﻮل رﻓﺘﺎر ﺑﻪ اﺳﺎس مفﺎد مﻮاد ( 105و  )108ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ مﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺷﺘﺮاﮎ و ﻓعﺎلﻴتهﺎی کﺎﻧدﻳدان در
ﭘﺮوﺳﻪ هﺎی مﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗدوﻳﻦ ﮔﺮدﻳده اﺳت .معﻴﺎرهﺎ و اﺻﻮل ﺗعﻴﻴﻦ ﺷده دراﻳﻦ اﺻﻮل رﻓﺘﺎر ﻓعﺎلﻴت هﺎی کﺎﻧدﻳدان را
در کﻠﻴﻪ ﭘﺮوﺳﻪ هﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ مﻴﻨمﺎﻳد.
کﺎﻧدﻳدان مکﻠﻒ اﻧد ﺗﺎ حﻴﻦ ﻓعﺎلﻴت هﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،عالوه ﺑﺮ رعﺎﻳت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻗﺎﻧﻮن رﺳﺎﻧﻪ هﺎی همگﺎﻧﯽ
و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺎﻓذه در کشﻮر ،لﻮاﻳح ،طﺮزالعمل هﺎ ،رهﻨمﻮدهﺎ و اﻳﻦ اﺻﻮل رﻓﺘﺎر و ﺳﺎﻳﺮ مصﻮﺑﺎت کمﻴسﻴﻮن مسﺘقل
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را رعﺎﻳت ﻧمﺎﻳﻨد.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷت اﻳﻦ مﻮضﻮع اﻳﻨجﺎﻧب  ......................................مﻨحﻴث کﺎﻧدﻳد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،.......................والﻳت
 ،..................ولسﻮالﯽ  .................ﺗعهد مﻴﻨمﺎﻳﻢ کﻪ:
 .1ﺑﺎ حفظ و رعﺎﻳت حقﻮق کﺎﻧدﻳدان ،رای دهﻨدﮔﺎن ،ﺳﺎﻳﺮ احزاب ،ﮔزارﺷگﺮان و مشﺎهدﻳﻦ ،مبﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
خﻮﻳش را راه اﻧدازی مﻴﻨمﺎﻳﻢ؛
 .2مﺎلکﻴت ﺷﺨصﯽ را محﺘﺮم ﺷمﺮده و ﻗبل از ﻧصب ،ﺗحﺮﻳﺮ ،ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﻳﺎ جﺎﺑجﺎئﯽ مﻮاد ﺗبﻠﻴغﺎﺗﯽ ﺑﺎالی امالﮎ
خصﻮﺻﯽ ﻳﺎ اﺳﺘفﺎده از اﻳﻦ امالﮎ ﺑمﻨﻈﻮر ﻓعﺎلﻴت هﺎی مبﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،رضﺎﻳت مﺎلک را کسب مﻴﻨمﺎﻳﻢ؛
 .3از دور کﺮدن ،خدﺷﻪ دار کﺮدن ﻳﺎ خﺮاب ﻧمﻮدن مﻮاد ﺗبﻠﻴغﺎﺗﯽ ﺳﺎﻳﺮ کﺎﻧدﻳدان ﻳﺎ احزاب خﻮد داری ﻧمﻮده و ﺑﻪ
حقﻮق دﻳگﺮان جهت ﺗبﻠﻴغ ﻧقﺎط ﻧﻈﺮ ﺷﺎن احﺘﺮام مﻴگذارم؛
 .4ﺑﺎ راه اﻧدازی ﺑﺮﻧﺎمﻪ هﺎی مبﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺳبب اﻧسداد جﺎده هﺎی عمﻮمﯽ ﻧمﯽ ﮔﺮدم؛
 .5ﺳﺮﻳت رای را محﺘﺮم ﺷمﺮده و آزادی رﺳﺎﻧﻪ هﺎ را احﺘﺮام مﻴﻨمﺎﻳﻢ؛
 .6ﺑﺎ کمﻴسﻴﻮن مسﺘقل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،کمﻴسﻴﻮن ﺷکﺎﻳﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و کمﻴﺘﻪ رﺳﺎﻧﻪ هﺎی کمسﻴﻮن ،در ﺑﺮﮔزاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷفﺎف ،آزاد و عﺎدالﻧﻪ همکﺎری مﻴﻨمﺎﻳﻢ؛
 .7در ﺑﺮرﺳﯽ رﺳمﯽ ﺷکﺎﻳﺎت ﻳﺎ اﺗهﺎمﺎت مﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧقض ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،لﻮاﻳح ،رهﻨمﻮدهﺎ ،اﻳﻦ اﺻﻮل رﻓﺘﺎر و
ﺗصﺎمﻴﻢ کمﻴسﻴﻮن مسﺘقل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ اﻳﻦ کمﻴسﻴﻮن ،کمﻴسﻴﻮن ﺷکﺎﻳﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و کمﻴﺘﻪ رﺳﺎﻧﻪ هﺎی کمﻴسﻴﻮن
همکﺎری مﯽ ﻧمﺎﻳﻢ؛
 .8ﮔزارﺷهﺎی امﻮر مﺎلﯽ مبﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ خﻮﻳش را در وﻗت معﻴﻨﻪ و مطﺎﺑق طﺮزالعمل مﺮﺑﻮطﻪ ﺗهﻴﻪ و ﺑﻪ
ﺑﺨش مﺮﺑﻮطﻪ ارائﻪ مﻴﻨمﺎﻳﻢ؛
 .9ﺑﺎ اﺳﺘفﺎده از زور و ﻳﺎ ﺷﻴﻮه هﺎی غﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﻳگﺮ ﺑﻪ جهت دادن آرای مﺮدم اﻗدام ﻧمﻴﻮرزم؛
 .10در امﻮر کﺎری کﺎرمﻨدان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دخﺎلت ﻧﻨمﻮده و مﻮجب اخالل ﭘﺮوﺳﻪ هﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧمﯽ ﮔﺮدم؛
 .11از درج ﺷکﺎﻳﺎت ﻧﺎدرﺳت و ﺷکﺎﻳت در مﻮرد مﻮضﻮعﺎت ﺑﯽ اﺳﺎس و کﻢ ارزش خﻮد داری مﻴﻨمﺎﻳﻢ؛
 .12از ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،لﻮاﻳح ،اﺻﻮل رﻓﺘﺎرهﺎ و طﺮزالعمل هﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ مﺮﺑﻮطﻪ ،آﮔﺎهﯽ حﺎﺻل ﻧمﻮده و در
مطﺎﺑقت ﺑﻪ آﻧهﺎ عمل مﻴﻨمﺎﻳﻢ؛
 .13ﺗالش مﻴﻨمﺎﻳﻢ ﺗﺎ طﺮﻓداراﻧﻢ را از اﻧجﺎم اعمﺎل و حﺮکﺎت کﻪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع در ﺗضﺎد ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،مقﺮرات
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،طﺮزالعمل هﺎ ،مفﺎد اﻳﻦ اﺻﻮل رﻓﺘﺎر و ﺗصﺎمﻴﻢ کمﻴسﻴﻮن مسﺘقل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎز دارم؛
 .14از ﺷکﺎﻓهﺎی اجﺘمﺎعﯽ مﺎﻧﻨد ﻗﻮم ،ﻧژاد ،مذهب ،لسﺎن و جﻨسﻴت و غﻴﺮه در مبﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺳﺘفﺎده ﻧمﯽﻧمﺎﻳﻢ،
 .15مﺎﻧع ﺗﻮزﻳع ،ﻧشﺮ و ﭘﺨش اوراق ﺗبﻠﻴغﺎﺗﯽ ،راه اﻧدازی ﻧشست هﺎ ،ﮔﺮدهمﺎئﯽ هﺎ ،ﺗﻈﺎهﺮات ﺻﻠح آمﻴز و ﺳﺎﻳﺮ
اجﺘمﺎعﺎت احزاب ﺳﻴﺎﺳﯽ و کﺎﻧدﻳدان ﻧمﯽ ﮔﺮدم؛
 .16مﺎﻧع اﺷﺘﺮاﮎ اﻓﺮاد در اجﺘمﺎعﺎت و ﮔﺮدهمﺎئﯽ هﺎی ﺳﺎﻳﺮ کﺎﻧدﻳدان و احزاب ﻧمﯽ ﮔﺮدم؛
 .17در جﺮﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت کﺎرﺗﻮن هﺎ و آدمک هﺎی ﺳﺎﻳﺮ کﺎﻧدﻳدان را ﺑﻪ مﻨﻈﻮر ﺗمسﺨﺮ و ﻧﺎﺳزا ﮔفﺘﻦ ﻧشﺮ ﻧکﺮده و
ﻳﺎ ﺑﺮ عﻠﻴﻪ آﻧهﺎ ﺷﺎﻳعﻪ ﭘﺮاکﻨﯽ ﻧمﯽ ﻧمﺎﻳﻢ؛
 .18ﺳعﯽ مﻴﻨمﺎﻳﻢ کﻪ طﺮﻓداراﻧﻢ مفﺎد اﻳﻦ اﺻﻮل رﻓﺘﺎر را ﻧقض ﻧکﻨﻨد.
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 .19از اظهﺎر ﻧﻈﺮهﺎی اﻓﺘﺮا آمﻴز ،ﻓﺘﻨﻪ اﻧگﻴز و ﺗحﺮﻳک کﻨﻨده احسﺎﺳﺎت مﺮدم خﻮدداری مﯽ ﻧمﺎﻳﻢ.
 .20از ﺳمبﻮل ،ﻧشﺎن هﺎ و ﺷعﺎر هﺎی کﻪ مشﺎﺑﻪ ﺳمبﻮل و عالﻳﻢ کمﻴسﻴﻮن مسﺘقل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،کمﻴسﻴﻮن ﺷکﺎﻳﺎت
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺳﺎﻳﺮ کﺎﻧدﻳدان ﺑﺎﺷﻨد ،اﺳﺘفﺎده ﻧمﯽ ﻧمﺎﻳﻢ.
 .21رهﻨمﻮدهﺎی را مبﻨﯽ ﺑﺮ عدم اﺳﺘفﺎده از زور و خشﻮﻧت در مﺮاحل مﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﺗﻴﻢ مبﺎرزات
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،کﺎرمﻨدان اداری و طﺮﻓداراﻧﻢ وضع و از ﺗطبﻴق آن ﻧﻈﺎرت مﯽ ﻧمﺎﻳﻢ.
 .22از حمل هﺮ ﻧﻮع اﺳﻠحﻪ در ﺗمﺎمﯽ مﺮاکز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ خﻮدداری مﯽﻧمﺎﻳﻢ.
 .23از ﺗشﻮﻳق و ﻳﺎ اعطﺎی امﺘﻴﺎز ﻧقدی و غﻴﺮ ﻧقدی ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ مﻨﻈﻮر وادار ﺳﺎخﺘﻦ ﺷﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاﮎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
مﻨحﻴث کﺎﻧدﻳد و ﻳﺎ اﻧصﺮاف از کﺎﻧدﻳداﺗﻮری ﺷﺎن خﻮدداری مﻴﻨمﺎﻳﻢ.
 .24از ﺑدﺳت آوردن همکﺎری هﺎی غﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ کﺎرمﻨدان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از طﺮﻳق ﺗهدﻳد ،ﭘﺮداخت رﺷﻮت و ﻳﺎ وعده
اعطﺎی امﺘﻴﺎز خﻮدداری مﻴﻨمﺎﻳﻢ.
 .25از ﻗبﻮل کمک ﻧقدی ﻳﺎ جﻨسﯽ از ﺳﻮی مﻨﺎﺑع خﺎرجﯽ ﻳﺎ مﻨﺎﺑع غﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داخﻠﯽ امﺘﻨﺎع مﻴﻮرزم.
 .26ﺷکﺎﻳﺎت را ﺑﺎ اﺳﺘفﺎده از ﻓﻮرم ﺷکﺎﻳﺎت در مﺮاجع ذﻳﺮﺑط ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ثبت مﻴﻨمﺎﻳﻢ.
 .27ﺗصﺎمﻴﻢ کمﻴسﻴﻮن مسﺘقل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و مﺮاجع ﺗصمﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧده در مﻮرد ﺷکﺎﻳﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﭘذﻳﺮﻓﺘﻪ و در مطﺎﺑقت
ﺑﻪ آن عمل مﻴﻨمﺎﻳﻴﻢ.
 .28ﻧﺘﺎﻳج ﺗصدﻳق ﺷده اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را مﯽ ﭘذﻳﺮم.
امضﺎء................. ............................ :

مکﺎن.............................. :

ﺗﺎرﻳخ:

/

/
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