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 باسمه تعالی

 درکالم رهبری اخالق انتخاباتی

 

 دادن ظرفیت در انتخاباتنشان .1

 قرار اتّهام مورد کشور گوناگون های دستگاه از برخی شد، هایی بداخالقی گاهی شد، زده حرفهایی ،[انتخاباتی]مناظرات در تبلیغات، در

 انجام انتخابات در آنچه به: باشند داشته توجّه همه. نکند پیدا ادامه اینها بایستی است؛ گذشته گذشته، نبود؛ خوبی کارهای اینها گرفتند؛

 نامزد که گروهی آن چه است، آورده رأی آنها نامزد که گروهی آن چه- ملّت یعنی نکنند؛ تکرار کنند؛ نگاه اغماض چشم با گرفت،

 -بودن دار جنبه ظرفیّت، یعنی حلم- بدهند نشان حلم خودشان از بدهند، نشان ظرفیّت خودشان از باید -است نیاورده رأی آنها

 اگر میدهند، نشان ظرفیّتی بی میدهند، نشان جنبگی بی بشوند هم برنده ای قضیّه یک در اگر که هستند بعضی. ندهند نشان جنبگی بی

 نرسید، که صورتی در چه رسید، داشت که مقصودی آن به و شد موفّق انسان که صورتی در چه بایستی نه، جور؛ همین بشوند هم بازنده

 کسانی آن دادند، نشان ظرفیّت انتخابات این در[ 69 سال جمهوری ریاست انتخابات]امسال خوشبختانه خب،. بدهد نشان ظرفیّت خود از

 و بیست مراسم در بیانات».آوردند وجود به کشور برای را مشکالت آن که ۸۸ سال خالف بر دادند، نشان ظرفیّت نشدند موفّق که هم

 «11/30/1031 (اهلل رحمه) خمینی امام حضرت رحلت سالروز هشتمین

 و تصمیم راسخعزم .2

 تصمیم، از هم باشد حاکی که باشد ای چهره ملّت، ی چهره باید دشمن مقابل در دارد؛ دشمن ایران ملّت که بدانند و کنند مراقبت همه

 در و گرفت، تصمیم باید که آنجایی راسخ، تصمیم و عزم. باشد داشته وجود باید چیز دو این. آرامش و سکینه نفْس؛ به اطمینان از هم

 احساس را این انسان دارند، را این ایران ملّت خوشبختانه که توانایی و قدرت احساس و نفْس به اعتماد و متعال خدای به توکّل حال هر

 مردم حضور لکن نبود، ایران بزرگ ملّت ی شایسته که شد زده حرفهایی یک گاهی انتخاباتی، حرفهای و بحثها در حاال خب. میکند

 زن- مردم شاءاهلل ان. الهی توفیق به و شاءاهلل ان گذاشت نخواهد مردم حضور در تأثیری چیزها این کرد؛ خواهد حل را مسائل این ی همه

 راسخ عزم با خودشان، حضور با اسالمی، جمهوری نظام به بخشید خواهند آبرو و کرد خواهند شرکت کشور سرتاسر در -مرد و

 «37/1031/ 72مردم مختلف اقشار دیدار در بیانات» .خودشان

 برای خداکار .3

 دار طرف عدّه یک انتخابات، نامزدهای محترم آقایان این از هرکسی خب انتخاباتی؛ نامزدهای دارهای طرف به بکنم هم عرض یک من

 متانت ستادها، هم دارها، طرف هم کنند؛ حفظ را خودشان متانت هم اینها دارد، اینها مانند و دار دوست و چاک سینه و مند عالقه و

 صباحِ چند این. است این است مهم ما برای آنچه باشد، وظیفه انجام مقصودشان کنند؛ حفظ را خودشان انضباط کنند، حفظ را خودشان

 الهی ی محاسبه در که است ما عمل میمانَد، آنچه گذشت، خواهد اینها -بکر یا عمرو یا زید- تالش و کار صباحِ چند این زندگی،
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 آن فکر به کرد؛ خواهد سؤال چیزهایی از ما، از فردا متعال خدای عَنه؛ غداً تَسأَلُنی بِما استَعمِلنی وَ. بدهیم جواب باید و آید می حساب به

 دارانشان طرف هم شدند، وارد انتخاباتی رقابتهای ی عرصه در که نامزدهایی خود هم مردم، آحاد هم. کرد تالش باید آن برای بود، باید

 آنها گفتار آنها، رفتار آنها، اعمال که کنند کاری الهی؛ الکاتبین      کرام نزد در باشد ای حسنه حرکتشان هر که کنند کاری دوستانشان، و

 را کارهایمان ما که وقتی آن شد؟ خواهد کِی این. بکند معیّن آن برای ثواب متعال خدای و بشود محسوب حسنه متعال خدای پیش

 شد،[ طور]این اگر بکنند؛ خدایی نیّتهای را نیّتها امّا است، خوب کنند، کار کنند، مبارزه کنند، تالش[ همه. ]بدهیم انجام خدا برای

 پیش الهی توفیق به است، ایران ملّت نفع به آنچه و داد خواهد برکت ایران ملّت به داد، خواهد برکت کار به هم متعال خدای وقت آن

     72 مردم مختلف اقشار دیدار در بیانات» .بکنید عمل را آن و باشیم پایبند قانونی انضباط و قانون به که موظّفیم همه حال هر به. آمد خواهد

/37/1031» 

 مایه اعتالء یا ضعف در کشورنتخابات ا.4

 آبرو و اعتالء ی مایه میتواند[ هم] که کشور در است هایی زمینه آن از یکی انتخابات،. بکنم عرض انتخابات به راجع[ هم] کلمه کی

 شرکت نظم با کنند، شرکت مردم اگر. است جوری این انتخابات بشود؛ مشکالت ایجاد و سستی و ضعف ی مایه میتواند هم بشود،

 جمهوری نظام عزّت و آبرو ی مایه این بکنند، رعایت همه را قانون بکنند، رعایت را اسالمی حدود بکنند، حرکت اخالق با کنند،

 ضرر به انتخابات کنند، امیدوار خودشان به را دشمن خود، حرفهای با اگر کنند، اخالقی بد اگر کنند، شکنی قانون اگر و است؛ اسالمی

 یک تقریباً سالی هر قبلها،- داریم سروکار انتخابات با که است سال ۷۸ سال، ۷۳ ما. نیستیم کار تازه انتخابات برای ما. شد خواهد تمام ما

 کار در مجرّبیم ما -افتد می راه به کشور این در بزرگ انتخابات یک بار، یک سال دو هر که است سالی چند هم حاال بود؛ انتخابات

 فکری های محیط چه در دارند، دخالت و هستند قضیّه طرف انتخابات، در که کسانی آن میدانیم چیست، انتخابات میدانیم انتخابات،

 شده تجربه ما برای که است چیزهایی اینها آورد؛ می رو اینها به هایی وسوسه چه میشود، اینها با هایی دشمنی چه بگیرند، قرار است ممکن

 «73/37/1031(السالم علیه) حسین امام پاسداری تربیت و افسری دانشگاه در بیانات». است روشن اینها است؛

  قانونی غیر شعارهایعدم  .5

 بسیار هستید؛ ای برجسته آدم هستید، صالحی آدم که معتقدید هستید، نامزد جنابعالی خب، نکنند؛ اهانت یکدیگر به انتخاباتی نامزدهای

 نکنید؛ هم غیبت رقیبتان از نزنید، تهمت رقیبتان به نکنید، اهانت رقیبتان به امّا بکنید کنید تعریف میخواهید هرچه خودتان از خوب،

 هم این بنابراین. بکنید نباید هم غیبت دارد؛ واقعیّت که بدهید نسبتی یعنی غیبت[ امّا] ندارد، واقعیّت که بدهید نسبتی یعنی افترا و تهمت

 هست، صالحیّتشان در قدرتشان، در وسعشان، در را آنچه بروند نمایندگان. انتخابات سالمت برای است معیار یک و است وظیفه یک

[  انتخابات] میشود این نمیدهند؛ رأی آید نمی خوششان میدهند، رأی آید می خوششان میکنند، نگاه هم مردم کنند؛ بیان مردم برای

 شما نیست؛ ساخته آنها دست از میدانند هم خودشان که میدهند مردم به هایی وعده نامزدها، از بعضی ندهند؛ عملی غیر های وعده.سالم

 گاهی شد؟ نخواهد میدانید که چیزی به میکنید امیدوار را مردم چرا میدهی؟ وعده مردم به چرا کنی، عملی را وعده این نمیتوانی که

 قانون خالف یا است؛ قانون خالف عمل آن میدانند که درحالی میدهیم انجام را عمل فالن[ میگویند! ]میدهند قانونی غیر های وعده

 برخورد باید صادقانه مردم با. ندهند قانونی غیر شعارهای ندهند؛ هم جوری این های وعده است؛ عادی قانون خالف یا است، اساسی
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 است ممکن کردیم، برخورد صادقانه غیر ما وقتی میکنند؛ درک میکنند، احساس را صداقت که هستند جور این ما ملّت ی همه کرد؛

 با باید صادقانه کرد، رفتار مردم با صادقانه باید شد؛ خواهد معلوم حقیقت بعد لکن بشوند دچار اشتباه به ای لحظه و ای لَمحه یک کسانی

 «03/13/1031 انتخابات برگزاری اندرکاران دست دیدار در بیانات» .است سالم انتخابات حتمی آداب جزو این. زد حرف مردم

 قانونگرائی.6

 این کند، شکر را خدا انسان که دارد جا و بود برجسته بنده نظر به[ یازدهم ی دوره -6۹ سال جمهوری ریاست انتخابات] انتخابات این

 چیز خیلی این دادند؛ نشان واکنش و کردند عمل قضیه این در پذیری قانون و نجابت با مختلف نامزدهای انتخابات، از بعد که بود

 الزم بنده. کردند خرسندی اظهار گفتند، تبریک او به و کردند دیدار دوستانه و برادرانه منتخب، جمهور رئیس با رفتند. است مهمی

 به موفقیت کنند احساس مردم میشود موجب که است این میکند، شیرین را مردم کام که است این. کنم تشکر حضرات این از است

 راه دعوائی میکردند، بهانه را چیزی یک میکردند، نانجیبانه رفتار قضایا این در میدادند، نشان بدقلقی اگر حاال. آوردهاند دست

 شکایت ۸۸ سال حوادث از تکرار به و بارها ما اینکه. میشد تلخ مردم کام - انداخت راه میشود ای بهانه هر به را دعوا که - میانداختند

 نفر، یک بعد میکنند؛ پیروزی احساس مردم باشکوه، و باعظمت انتخابات یک در. است این خاطر به کردیم، انتقاد کردیم، گله کردیم،

 تلخ مردم کام افتاد؛ اتفاق سال آن این،. دارد وجود قانونگرائی برای راه که حالی در کنند؛ تلخ را مردم کام بیایند آدم نفر چهار نفر، دو

 باید رفتار. کردند شادی مردم شد، شیرین مردم کام بحمداهلل نه، امسال انتخابات در شد؛ داشته دریغ مردم از انتخابات شیرینی شد،

 مردم دهن شد، رعایت قانون وقتی. است اش نتیجه این کنید، رعایت را قانون که این بر کردیم تأکید همه این ما اینکه. باشد قانونمدارانه

 میکنند، نگاه میکنند، تفرّس قضایا اینجور در هم مردم. باشد درس ما برای همیشه برای باید این. میشود شاد مردم دل شود، می شیرین

 خوششان او از مردم میکند، برخورد قضایا در قانونمداری با نجابت، با که ای سیاس ی چهره آن. میکنند شناسائی را سیاسی های چهره

 آنها از میکنند؛ شناسائی مردم هم را آنها - ای هن بها هر به - میکنند قانون از واگرائی میکنند، بیاعتنائی قانون به که کسانی آن. آید می

  «5/31/1037 قضائیه ی قوه کارکنان و مسئوالن دیدار در بیانات» .میآید بدشان

 کدورت بیجاعدم .7 

 ترجیح بدهیم، تشخیص میکنیم؛ نگاه هم ما شدند، وارد میدان این در که محترمی[ انتخابات] داوطلبان اظهارات به کنند نگاه مردم

 برای مشکالت، گره کردن باز برای ملی، عزت برای آینده، برای کشور، برای انقالب، برای میتواند که کسی آن ببینیم بدهیم،

 و بیشتر عالم، مستضعفان چشم در اسالمی جمهوری کردن الگو برای و معاندان، ی جبهه مقابل در عزتمندانه و قدرتمندانه ایستادگی

 به من را این. ندارد اشکالی هیچ باشد؛ مخالف دیگر آقای یک تشخیص با آقائی یک تشخیص است ممکن کیست؟ کند، تالش بهتر

 قرار هم مقابل در شما که نشود موجب این دیگر؛ نامزد یک به رفیقتان شوید، مند عالقه نامزدها از یکی به شما است ممکن: بگویم همه

 سازوکارهای - است مهم هم بسیار است، حساس هم بسیار که - کشور در اجرائی مقام عالیترین گزینش برای و انتخابات برای. بگیرید

 رأی او به شما باشم؛ مند عالقه دیگر یکی به بنده باشید، مند عالقه یکی به شما که ندارد مانعی هیچ. قانون سازوکار دارد؛ وجود درستی

 آحاد. شد خواهد عمل آن طبق بر هست؛ قانونی هست، ای ضابطه هست، اقلیتی هست، اکثریتی باالخره دهم؛ رأی دیگری به من دهید،

 داوطلبان خود. باشند خب، است؛ مند عالقه آن به این است، مند عالقه آن به این اینکه خاطر به نکنند، درست بیجا کدورت هم با مردم
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 است اینجا کار ظرافت. ببرند پیش منافرت بدون چالش، بدون اما غیرتمندی، با شور، با حماسه، با را کار. کنند رعایت باید هم محترم

 باشد گفتگو عرصه در و میدان در باشد، تحرک باشد، نشاط باشد، نداشته وجود خمودگی و جمود و سکوت و سکون است ممکن که

 که است خوب محترم داوطلبان آقایان که است ای نکته یک این. میشود این نباشد؛ پراکنی نفرت حال درعین - داغ و گرم گفتگوهای -

 «1/0/1037 السالم علیه حسین امام دانشگاه در بیانات».کنند رعایت

 انتخاباتی وپاش ریختعدم .8

 بعداً که آنچه به نسبت را مردم آحاد و ماها میتواند الزم ی اندازه از زیاد تبلیغاتِ و خرج و وپاش ریخت در[ انتخابات] داوطلبان رفتار

 میکند، استفاده بعضیها حرامِ به مشتبه پول از یا میکند، هزینه المال بیت از یا که کسی آن. کند بیدار و هشیار و آگاه آمد، خواهد پیش

 «1/0/1037 السالم علیه حسین امام دانشگاه در بیانات» .کرد توجه باید خیلی چیزها این به کند؛ جلب را مردم اطمینان نمیتواند

 در انتخابات نکردن بی تقوائی.9

 ی حکیمانه و عاقالنه و صحیح و آفرین عزت مواضع که است این دارد، اهمیت که آنچه انتخاباتی، شعارهای در انتخاباتی، تبلیغات در

 نشان سبز چراغ مرزها، داخل در آدمهائی یا مرزها این از خارج در عمرو و زید به ما شعارهایمان، در مبادا. شود تثبیت نظام و انقالب

 پراکنی لجن انتخابات و نظام و انقالب خود علیه همه از بیشتر و کسانی، علیه کسی، علیه میکند؛ دارد را خودش کار دشمن خب،. دهیم

 تقوائی بی های حنجره و تقوا بی قلمهای تقوا، بی زبانهای متأسفانه داخل، در. دارد وجود داخل در هم بیتقوائی های حنجره البته. میکند

 امام دانشگاه در بیانات» .میکنند تکرار میشود، گفته مردم کردن افسرده و کردن نومید قصد به که را دشمن حرفهای همان که هستند

 «1/0/1037 السالم علیه حسین

 تند و سخت نکنیمبرخورد  .11

 ی صرفه و صالح با همراه و خوب گزینش یک انتخابات، ی نتیجه که کنیم کاری کنیم؛ باز را چشممان هم خودمان و بخواهیم خدا از

. نه بکنیم؛ غلط و سخت و تند برخورد کنیم، بداخالقی او با نپسندیدیم، را کسی ما اگر که نیست این معنایش این. باشد کشور و انقالب

 کنیم، نگاه کنیم، انتخاب میخواهیم که هم ما. شوند میدان وارد قائلند، اهلیت خودشان برای میدانند، صالح را خودشان که کسانی آن

 انقالب به معتقدین - ها ایرانی ی همه بین که گفت بشود شاید. بسنجیم است، مشترک ماها ی همه بین و معتقدیم که معیارهائی با حقیقتاً

 - سالم کار - کنیم کار کنیم، تالش کنیم، کوشش کردیم، مشاهده را معیارها این که کسی هر در. است مشترک تقریباً معیارها این -

 «71/32/1031 شمالی خراسان استان بسیجیان دیدار در بیانات».برود کسی چنین یک انتخاب سمت به انتخابات که

 نیست اکبر شیطان که انتخاباتی رقیب.11

 درگیری دشمن با کجا دهید؛ تشخیص را دشمن با درگیری خط شما که است این معنای به دورانها ی همه در و دوران این در بصیرت

 دشمن آنجا که ای نقطه یک سمت به میکنند آتش را خودشان ی توپخانه و خمپاره میکنند؛ اشتباه را درگیری ی نقطه ها بعضی است؟

 اکبر شیطان آمریکاست، اکبر شیطان! آورند می حساب به «اکبر شیطان» را خودشان انتخاباتی رقیب ها بعضی. است دوست آنجا نیست،
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 عمروئی؛ طرفدار شما زیدم، طرفدار من. نیست اکبر شیطان که انتخاباتی رقیب نیست، اکبر شیطان که جناحی رقیب است؛ صهیونیسم

 در و اسالم خدمت در میکنند، اسالم و انقالب ادعای دو هر عمرو و زید که حالی در مناسبت؟ چه به چرا؟ بدانم؟ شیطان را شما من

 «71/32/1031 شمالی خراسان استان بسیجیان دیدار در بیانات». .کنیم مشخص را دشمن با درگیری خط. انقالبند خدمت

 سالم رقابت.12

. .... باشد سالم باید انتخابات فضای. است یکدیگر به بدگوئی و زنی تهمت بدون رقابتِ است؛ سالم رقابت است، الزم انتخابات در آنچه

 معترض کسانی اینها ی همه در البته. بوده سالم اینها ی همه خوشبختانه داشتیم، امروز تا انقالب اول از که انتخاباتی سه دو و سی این

 هم این از بعد. است نداشته وجود انتخابات در سالمت عدم هرگز اما است، بوده تخلفات احیاناً شده، هم رسیدگی اعتراضها اند، بوده

 «11/11/1033 تهران جمعه نماز های خطبه».باشد جور همین باید

 

 به آداب و شروطمتعهد .13

 و آداب به بایستی میشوند، نامزد که کسانی طرف از چه مسئوالن، و مجریان طرف از چه میشوند، انتخابات ی عرصه وارد که کسانی

 «13/11/1033 دی 13 سالروز مناسبت به قم مردم دیدار در بیانات.»است الزم این باشند؛ متعهد و پایبند سالم عمومی حرکت یک شروط

 نینجامد اصطکاک به طرفداران  ها مندی عالقه.14

 به کنند اعتراض نمیتوانند نامزد این مندان عالقه. دارند مندانی عالقه دارند، طرفدارانی کدام هر مختلف[ انتخاباتی] نامزدهای! من عزیزان

 افراد. ماست کشور افتخارات جزو این نه،. نداری ای عالقه من ی عالقه مورد نامزد به مندی، عالقه او به چرا شما که نامزد آن مندان عالقه

 را این عده یک. میگیرند قرار مردم مقابل در کار، گوناگون های شیوه با مختلف، سالئق با مختلف، منشهای با میآیند؛ گوناگون

 هم محترم نامزدهای از کدام هر. است خوب این است؛ افتخار این میپسندند؛ را آن عده یک میپسندند، را آن عده یک میپسندند،

 باشند، خوب، خیلی. خودشان نامزد آن به سرسختند مند عالقه خیلی هستند، هم متعصب طرفداران این از بعضیها. دارند طرفدارانی

 ی عقیده برای دارید شما. نینجامد اغتشاش به نینجامد؛ اصطکاک به ها مندی عالقه این که باشید مراقب باشید، مواظب اما نیست؛ حرفی

 پیدا اطالع و شنیدم من.کند استفاده سوء شما از آرمان این دشمنِ ایمان، این دشمنِ نگذارید میکنید؛ تالش خودتان ایمان برای خودتان،

 مؤکداً اما -نمیزنم حرفی خیابانها تو رفتن این ی درباره من حاال- میروند نامزدها طرفداران جوانان از بعضی خیابانها در که کردم

 امام رحلت سالگرد بیستمین مراسم در بیانات» .باشید مواظب بینجامد؛ درگیری به مجادله، به مقابله، به گردیها خیابان این مبادا: میگویم

 «11/30/1011  (اهلل رحمه) خمینی

 یدبرو پیش مهربانی با و برادری با. 15

 در چه سخنرانی، در چه تبلیغاتی، نطقهای در چه نامزدی، یک ببیند که انسان نمیپسندد. باشند مراقب[ .... انتخابات] محترم امزدهاین

 این من نظر به گوناگون؛ های استدالل یک با هم آن دیگری، آن نفی به بشود متوسل خود اثبات برای تلویزیون، غیر در چه تلویزیون،
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 هدف یک برای همه نامزدها. میکنم عرض آخر روزهای این در هم حاال کردم، مورد این در ای توصیه یک من هم قبالً. نیست درست

 انتقاد و گفتگو و معارضه و مناظره با من. میدان آید می دارد، تکلیفی مسئولیتی، احساس یک خودش نظر به کسی هر. میکنند کار دارند

 این. میدانند میفهمند، هستند، بیداری مردم مردم،. بگیرد انجام دینی و شرعی درست چهارچوبهای در این کنید سعی اما ندارم؛ مخالفتی

 کنند، توجه محترم نامزدهای آن خودِ میکنند، سخنرانی گوناگون اجتماعات در و اند شده تأیید نگهبان شورای از که نامزدی نفر چهار

 مهربانی با و برادری با نقار؛ ایجاد و دشمنی ایجاد به بشود منتهی که نباشد جوری اظهارات، این در سخنرانیها، این در که کنند مراقبت

 طبیعی امر یک عمومی، مسائل در شخصی، مسائل در گوناگون، مسائل در سلیقه، اختالف رأی، اختالف نظر، اختالف البته. بروند پیش

 بیستمین مراسم در بیانات» .کنند توجه هم محترم نامزدهای خود را این. بشود منتهی اغتشاش به این نگذارید. ندارد هم اشکالی است؛

 «11/30/1011  (اهلل رحمه) خمینی امام رحلت سالگرد

 دنینک تخریب را عمومی اذهان.16

 هم قانونی وقت حاال اگرچه - هستند اظهاراتی و تبلیغات مشغول و[ انتخابات برای] اند کرده نویسی نام تاکنون که محترمی نامزدهای

 را چیزهائی. باشد صدق و حق به توجه با نفیشان و اثبات. کنند عمل انصاف با کنند سعی - ندارد اشکالی میکنند؛ تبلیغات اما نرسیده،

. باشد شده خارج صفا و صدق روی از هستند، مسئولیتها این دنبال که کسانی آن و نامزدها زبان از که نمیکند باور میشنود، انسان که

 و دلبسته حرفها این ی گوینده به هم را کسی میکند؛ نگران را مردم حرفها این. میشنود عجیبی نسبتهای و عجیب حرفهای انسان گاهی

 تخریب آن، و این به دادن خالف نسبت همه این. نکنند تخریب را عمومی اذهان: باشند داشته توجه محترم نامزدهای! نمیکند مند عالقه

 بهتر و میدانم بیشتر را کشور اوضاع آقایان این ی همه از که بنده. هست هم واقع خالف ندارد؛ هم واقعیت است؛ مردم اذهان ی کننده

 است؛ واقع خالف میگویند، اینها و اقتصاد وضع و کشور وضع ی درباره انتقاد بعنوان که مطالبی این از بسیاری که میدانم دارم، خبر

 «77/37/1011  سنندج آزادی میدان در  کردستان استان مردم جمع در بیانات» .است اشتباه شاءاهلل ان. میکنند اشتباه

 یندازیدن طمع به را دشمن.17

 کردن آبرومند برای کشور، توان بردن باال برای است ای وسیله یک انتخابات که بدانند میکنند، نامزد را خود انتخابات برای که کسانی

 این به بایستی نامزدها پس باشد، ایران ملت اقتدار برای انتخابات این بناست اگر. نیست طلبی قدرت برای ابزاری فقط انتخابات ملت؛

 خودشان انتخاباتىِ فعالیتهای اثنای در نامزدها مبادا. کنند رعایت حضورشان در و اظهاراتشان در تبلیغاتشان، در را این و بدهند اهمیت

 خارج انصاف ی جاده از کنند، منصفانه را حرفها کنند، منصفانه را رقابتها. بیندازند طمع به را دشمن که بزنند حرفی و کنند رفتار جوری

 مشروط اما ندارد؛ اشکالی نفسه فی ایراد و رد این میکند؛ رد را خود مقابل حرف و دارد حرفی نامزدی هر طبیعی طور به خوب،. نشوند

. کنند عرضه مردم بر را خود انتخابات میدان در بیایند است؛ باز همه برای میدان. نباشد حقیقت کتمان نباشد، انصافی بی تویش اینکه بر

 خواهند عمل جور همان شاءاللَّه ان کرد، کمک آنها به آنها هشیاری دادند، تشخیص فهمیدند، که جوری هر مردم است؛ مردم با اختیار

 «31/31/1011 الرضا موسی بن علی حضرت بارگاه مجاوران و زائران دیدار در بیانات».کرد
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 است خصومت از غیر رقابت.18

 مواظب همه باید را اینها است؛ متقابل زنىِ تهمت از غیر رقابت است، خصومت از غیر رقابت. باشد رقابتی باشد، سالم باید انتخابات

 مردم، نظر جلب برای بیایند کسانی که نیست این رقابت. بداند دیگری نفی بر متوقف را خود اثبات کسی که نیست این رقابت. باشیم

 طرف از چه میشوند، انتخابات ی عرصه وارد که کسانی. باشد نباید اینها بدهند؛ عادی قوانین خالف اساسی، قانون خالف های وعده

 متعهد باشند، پایبند سالم عمومىِ حرکت یک شروط و آداب به بایستی میشوند، نامزد که کسانی طرف از چه مسئوالن، و مجریان

 «13/13/1033 دی 13 سالروز مناسبت به قم مردم دیدار در بیانات».است الزم این باشند؛

 متانتحفظ .19

 متانت اینها دارد، اینها مانند و دار دوست و چاک سینه و مند عالقه و دار طرف عدّه یک انتخابات، نامزدهای محترم آقایان این از هرکسی

 «72/37/1031مردم مختلف اقشار دیدار در یاناتب».کنند حفظ را خودشان


