
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخاباتی نامزدها، مردم و مسئوالنو رفتار اخالق 

 )براساس بیانات رهبر معظم انقالب( 

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 دکتر امید جلوداریان   پژوهشگر:

 سياسيمعاونت 
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  مقدمه 

نامزدها، مردم    انتخاباتی و رفتار  اخالق    "انقالب درباره    معظم   یابی و محوربندی بیانات رهبر این پژوهش به بررسی، شاخص 

   می پردازد.   "و مسئوالن  

بیانات رهبر انقالب درباره اخالق و رفتار انتخاباتی، سه مخاطب عمده دارد؛ مردم، مسئوالن و نامزدها. در این میان، نامزدهای  

خواهند ضمن پرداختن به  رهبر انقالب از نامزدها می انقالب هستند.  معظم  انتخابات، مخاطب بخش عمده بیانات رهبر  

، جایگزین کردن تنازع به جای  کینه به دل گرفتن ،  از های و هوی   های طلبگی، و ترویج مدل مباحثه   گفتگوی انتقادی 

 اختالف نظر و تهمت زنی و بدگویی پرهیز کنند. 

انقالب خطاب به نامزدهاست. رهبر انقالب    نظام   ی و شکستن خطوط اصل   ی از هنجارشکن   ی خوددار  توصیه دیگر رهبر 

ملتزم شدن  انتخابات و    از زیرسوال بردن انتخابات و جمهوریت درصورت به نفع نبودن نتیجه   بر پرهیز نامزدها را  همچنین  

 کنند. توصیه می   برای پذیرفتن نجیبانه نتیجه انتخابات   خود و خدا   ن ی ب 

  حل   کنند. های مهمی است که رهبر انقالب به کرات به آن اشاره می از شاخص کنارگذاشتن اختالفات دشمن شادکن  

متهم نکردن انتخابات و سخن نگفتن از  ،  کنارگذاشتن بحث برنده و بازنده ،  آنها   کردن   بیرونی   از   پرهیز   و   اختالفات   درونی 

از محورهای مورد نظر رهبر    دودل کردن مردم برای شرکت در انتخابات   خصوص مراقبت در و    المللی تقلب و نظارت بین 

 انقالب مرتبط با این شاخص است. 

  تبلیغات قانونی و متعهدانه است،  انقالب بارها به آن پرداخته شده   معظم   یار مهِم دیگر که در بیانات رهبر های بس از شاخص 

،  کشور   ات ی به امکانات و واقع   بدون توجه   و   بنده ی فر   ی از شعارها   ز ی ره پ ،  رنگین   و   متنوع   تبلیغات   نبودن   مالک نامزدهاست.  

  ، فضا   نکردن   مسموم ،  تبلیغات   در   دینی   ضد   و   انقالبی   ضد   شعارهای ، سردادن  امور   اجرای   برای   خود   توانایی   در   نمایی   بزرگ 

  و   شور   و   حماسه   با   انتخابات   کار   بردن   پیش ،  نکردن   سازی حاشیه ،  صحیح   گیری تصمیم   و   تفکر   برای   مردم   به   دادن   اجازه 

از نکاتی است که در بیانات رهبر انقالب در این  حضور در انتخابات به قصد قربت  و    منافرت   و   چالش   بدون   و   غیرتمندی 

 است. شاره شده ا باره به آنها  

انتخاب اصلح و لحاظ    که از جمله آنها دقت در   ی دارند ی ها انقالب همچنین خطاب به رای دهندگان توصیه   معظم   رهبر 

متعلق دانستن انتخابات به خود    ، حداکثری   تشخیص و تامل، حضور   براساس   دادن   بودن نامزدها، رای   و انقالبی   کردن تدین 

   است.   یی تعارض و بدگو مراقبت درخصوص  و  

  حق   رعایت ،  قانون   به   پایبندی ،  سالم   انتخابات   برگزاری   نیز مواردی نظیر   های نظارتی اخالق انتخاباتی مسئوالن و دستگاه 

  گرایش   و   زیردستان   وظایف   بر   دقیق   نظارت   ، مردم   آرای   بودن   الناس   حق   به   جدی   توجه ،  ها صالحیت   رد   و   تایید   در   داوطلبان 

 را شامل می شود.   احزاب   و   ها   جناح   نداشتن به 

 

 هاي خبري مديريت پژوهش                                                                                               

                                13/03 /1400 
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 اخالق انتخاباتی

 

  اخالق انتخاباتی راي دهندگان: الف(

 انتخاب اصلح: -1

 تکلیف الهی  -1-1

 انقالبى و عقلى اىوظیفه -1-2

 و مطلااع هاااىآدم و خاادا انتخاااب اصاالح بااا کماا  طلبیاادن از -1-3

 باصداقت و امین

بااودن  و انقالباای ایمااان انتخاااب اصاالح بااا توجااه بااه تاادین، -1-4

 نامزدها

 الزام نه و تشخیص و تامل براساس دادن رای -1-5

 رهبری(: و نظام مخالفان حداکثری )حتی حضور -2

 و اقتدار نظام اعتبار و استحکام افزایش -2-1

 یی:خدا تینداشتن  -3

در صاورت رقام خاوردن هرگوناه  یالها تیبرکات و رضااکسب  -3-1

  یاجهینت

 یی:تعارض و بدگومراقبت درخصوص  -4

  گریکدی هیو انتشار دروغ عل افتادنبه جان هم پرهیز از  -4-1

 متعلق دانستن انتخابات به خود: -5

 یرفااتن پااا کااه مااردم را از یکساااناعتنااانکردن بااه حاارف  -5-1

 دکننیبودن انتخابات م دهیفایب یمنع و القا هاصندوق

 

 هاي نظارتی:اخالق انتخاباتی مسئوالن و دستگاه ب(

 سالم انتخابات برگزاری -1

 قانون: به بندیپای ـ2

 انتخابات امر در قانون مر به عمل -2-1

  هاصالحیت رد و تایید در داوطلبان حق رعایت -2-2

 : مردم حق ادای ـ3

 مردم آرای بودن الناس حق به جدی توجه -3-1
 مردم حضور و راآ بودن توجه به امانت -3-2
 زیردستان وظایف بر دقیق نظارت ـ4

 احزاب و ها جناح نداشتن به گرایش ـ5
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 اخالق انتخاباتی نامزدها: ج(

 گفتگوی انتقادی و پرهیز از های و هوی و عربده کشی -1

 ترویج مدل مباحثه های طلبگی -1-1

 کینه به دل نگرفتن پس از دعوا -1-2

 بدگوییرقابت بدون تهمت زنی و  -1-3

 پرهیز از جایگزین کردن تنازع به جای اختالف نظر -1-4

ـــرعا -2 ـــد تی ـــ یج ـــات اخالق ـــوددارو  یمالحظ از  یخ

 :نظام یو شکستن خطوط اصل یهنجارشکن

و  ییخطااوط خاادابااا  یاسااالم ینظااام جمهااورایسااتادگی  -2-1

 هایدر مقابل دشمن یمردم

بــرای پــتیرفتن نجیبانــه  خــود و خــدا نیبــملتــزم شــدن  -3

 نتیجه انتخابات:

پرهیااز از زیرسااوال بااردن انتخابااات و جمهوریاات درصااورت بااه  -3-1

  نفع نبودن نتیجه

ـــان  -4 ـــات دشـــمن شـــادکن در زم کنارگتاشـــتن اختالف

 انتخابات:

  آنها کردن بیرونی از پرهیز و اختالفات درونی حل -4-1

 کنارگذاشتن بحث برنده و بازنده -4-2

 همدلی و کم  برای حل مشکالت -4-3

مااتهم نکااردن انتخابااات و سااخن نگفااتن از تقلااب و نظااارت  -4-4

 المللیبین

 مراقبت درباره دودل کردن مردم برای شرکت در انتخابات -4-5

کااردن انتخابااات بااه صااحنه جناا  قاادرت و  لیتباادپرهیااز از  -4-6

 :زیآماهانت یبرخوردها
  ییاروپا یکشورها یو بعض کایآمردر رایج بودن این شیوه  -4-6-1

  بیو ترساندن مردم از رق یزنتهمت ب،یاز تخرضررکردن کشور  -4-6-2

 تبلیغات قانونی و متعهدانه: -5

 رنگین: و متنوع تبلیغات نبودن مالک -5-1
  وبرقیزرق و تشریفاتی و ایحاشیه کارهای به نشدن سرگرم -5-1-1
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 تعهد در عمل به شعارها و پرهیز از شعارهای غیرواقعی: -5-2
ب  ه امکان  ا   و ب  دون تو   ه بن  دهیو فر نان  هیبواقعریغ یاز ش  عارها زی  رهپ -5-2-1

 کشور ا یو واقع

  امور ا رای برای خود توانایی در نکردن نمایی بزرگ -5-2-2

 کشور مدیریت در درایت و عقل با عمل به تعهد -5-2-3

 تبلیغا  در دینی ضد و انقالبی ضد شعارهای درباره مراقبت -5-2-4

   امعه ضعیف قشرهای از حمایت مبنای بر شعارها انتخاب -5-2-5

 دنیا: معمول پروپاگاندهای فضای از بودن متفاوت -5-3
 گیریتص  می  و تفک  ر ب  رای م  ردم ب  ه دادن ا   ازه و فض  ا نک  ردن مس  موم -5-3-1

 صحیح

 نمایشی و دروغین کارهای و فریب از دوری و شرعی حدود حفظ -5-3-2

 نکردن: سازیحاشیه -5-4
  مردم برای نکردن درست هزینه -5-4-1

 و غیرتمناادی و شااور و حماسااه بااا انتخابااات کااار بااردن پاایش -5-5

 منافرت: و چالش بدون
  کشور در شوق و شور و امید ایجاد -5-5-1

  حرام به مشتبه پول از یا المالبیت از نکردن هزینه -5-6

 و مسئولیت مهم ریاست جمهوریکار  ینیسنگدرک  -6

ــاهی از  -7 ــلآگ ــکالت اص ــور و  یمش ــتن کش ــه و داش برنام

 برای آنهاحل راه

 نیت خدایی:حضور در انتخابات به قصد قربت و با  -8

 نباشد قدرت برای -8-1

 باشد ضعیف طبقات خصوص به مردم به خدمت برای -8-2

 ی:حفظ وحدت و انسجام مل -9

و غلاااط چاااس و راسااات  یهایبناااد میتقساااکنارگذاشاااتن  -9-1

 یگریو تفرقه و دوقطب یدودستگ

  یکشور و نظام اسالم ندهیآدرنظر گرفتن  -9-2

مســابقه خــدمت و انتخابــاتب بــه میــدان  دانیــمتبــدیل  -10

  راتیسبقت گرفتن در خ
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اخالق انتخاباتی راي دهندگان:  الف(  

 

 

 

 

 

:انتخاب اصلح-1

تکلیف الهی -1-1

وظیفه اى عقلى و انقالبى-1-2

هاى مطلع و انتخاب اصلح با کمک طلبیدن از خدا و آدم-1-3
امین و باصداقت

ن نامزدهاانتخاب اصلح با توجه به تدین، ایمان و انقالبی بود-1-4

رای دادن براساس تشخیص و تامل و نه الزام-1-5

حتی مخالفان)حضور حداکثری -2
(:نظام و رهبری

افزایش استحکام و اعتبار و-2-1
اقتدار نظام

:داشتن نیت خدایی-3
ر کسب برکت و رضایت الهی د-3-1

صورت رقم خوردن هرگونه نتیجه ای

مراقبت درخصوص تعارض و-4
:بدگویی

ن پرهیز از به جان هم افتاد-4-1
و انتشار دروغ علیه یکدیگر 
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 نظارتی:هاي اخالق انتخاباتی مسئوالن و دستگاه ب(

 

 اخالق انتخاباتی نامزدها: ج(

 

:متعلق دانستن انتخابات به خود-5
ه نکردن به حرف کسانی کاعتنا-5-1

ای ها منع و القرفتن پای صندوقمردم را از
بی فایده بودن انتخابات می کنند

برگزاری انتخابات سالم-1

:ـ پای بندی به قانون2

عمل به مر قانون در امر انتخابات-2-1

ها رعایت حق داوطلبان در تایید و رد صالحیت-2-2

:ـ ادای حق مردم 3

توجه جدی به حق الناس بودن آرای مردم-3-1

توجه به امانت بودن آرا و حضور مردم-3-2

ـ نظارت دقیق بر وظایف زیردستان4

ـ گرایش نداشتن به جناح ها و احزاب5

گفتگوی انتقادی و پرهیز از های و هوی و عربده کشی-1

ترویج مدل مباحثه های طلبگی-1-1

کینه به دل نگرفتن پس از دعوا-1-2

رقابت بدون تهمت زنی و بدگویی-1-3

پرهیز از جایگزین کردن تنازع به جای اختالف نظر-1-4
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ایستادگی نظام-2-1
جمهوری اسالمی با 

خطوط خدایی و مردمی 
در مقابل دشمنی ها

رعایت جدی -2
مالحظات اخالقی و 

خودداری از 
تن هنجارشکنی و شکس
پرهیز از -1-3:خطوط اصلی نظام

زیرسوال بردن 
انتخابات و جمهوریت 

دن درصورت به نفع نبو
نتیجه 

ملتزم شدن بین-3
خود و خدا برای 

ه پذیرفتن نجیبان
:نتیجه انتخابات

کنارگذاشتن -4
اختالفات دشمن 
شادکن در زمان 

:انتخابات

حل درونی -4-1
اختالفات و پرهیز
از بیرونی کردن 

آنها 

ن کنارگذاشت-4-2
بحث برنده و 

بازنده

همدلی و -4-3
کمک برای حل 

مشکالت

متهم نکردن-4-4
انتخابات و سخن 

و نگفتن از تقلب
نظارت بین المللی

مراقبت -4-5
درباره دودل کردن 
مردم برای شرکت

در انتخابات

پرهیز از -4-6
تبدیل کردن 
نه انتخابات به صح

جنگ قدرت و 
برخوردهای 

:اهانت آمیز

رایج -4-6-1
بودن این شیوه در
آمریکا و بعضی 

کشورهای اروپایی

4-6-2-
ز ضررکردن کشور ا

تخریب، تهمت زنی
و ترساندن مردم از

رقیب 
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:تبلیغات قانونی و متعهدانه-5

ع و مالک نبودن تبلیغات متنو-5-1
:رنگین

سرگرم نشدن به کارهای -5-1-1
ی حاشیه ای و تشریفاتی و زرق وبرق

:تعهد در عمل به شعارها و پرهیز از شعارهای غیرواقعی-5-2

ه و پرهیز از شعارهای غیرواقع بینان-5-2-1
یات فریبنده و بدون توجه به امکانات و واقع

کشور

بزرگ نمایی نکردن در توانایی -5-2-2
خود برای اجرای امور 

تعهد به عمل با عقل و درایت در -5-2-3
مدیریت کشور

مراقبت درباره شعارهای ضد -5-2-4
انقالبی و ضد دینی در تبلیغات

ز انتخاب شعارها بر مبنای حمایت ا-5-2-5
قشرهای ضعیف جامعه 
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متفاوت بودن از فضای -5-3
:پروپاگاندهای معمول دنیا

مسموم نکردن -5-3-1
فضا و اجازه دادن به 
مردم برای تفکر و 
تصمیم گیری صحیح

حفظ حدود -5-3-2
شرعی و دوری از فریب 

و کارهای دروغین و 
نمایشی

:سازی نکردن حاشیه-5-4

هزینه درست -5-4-1
نکردن برای مردم 

ات با پیش بردن کار انتخاب-5-5
حماسه و شور و غیرتمندی و 

:بدون چالش و منافرت

ایجاد امید و -5-5-1
شور و شوق در کشور 

درک سنگینی کار و-6
مسئولیت مهم ریاست 

جمهوری

آگاهی از مشکالت -7
اصلی کشور و داشتن 
ابرنامه و راه حل برای آنه

  حرام به  مشتبه پول از یا  المالبیت از نکردن هزینه  -5-6
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:حضور در انتخابات به قصد قربت و با نیت خدایی-8

برای قدرت نباشد-8-1

برای خدمت به مردم به خصوص طبقات ضعیف باشد-8-2

:حفظ وحدت و انسجام ملی-9
غلط کنارگذاشتن تقسیم بندی های-9-1

چپ و راست و دودستگی و تفرقه و 
دوقطبی گری

ظام درنظر گرفتن آینده کشور و ن-9-2
اسالمی 

 راتیمسابقه خدمت و سبقت گرفتن در خ انتخابات، به میدان   دانیمتبدیل   -10
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 جدول شاخص ها و محورها به استناد عین عبارات -

 مستندات ترین محورها مهم موضوع  ردیف

1 

اخالالالالالق 

 انتخاباتی

 

انتخابالالاتی   الف( اخالالالق 

  راي دهندگان:

 انتخاب اصلح: -1

 تکلیف الهی  -1-1

 و عقلااااى اىوظیفااااه -1-2

 انقالبى

انتخااااب اصااالح باااا  -1-3

 و خااادا کمااا  طلبیااادن از

 و اماااین و مطلاااع هااااىآدم

 باصداقت

انتخااااب اصااالح باااا  -1-4

و  ایمااان توجااه بااه تاادین،

 بودن نامزدها انقالبی

 براساااااااس  دادن رای -1-5

 الزام نه و تشخیص و تامل

ــور -2 ــداکثری  حضـ حـ

ــی ــان )حت ــام مخالف  و نظ

 رهبری(:

 و اساااتحکام افااازایش -2-1

 و اقتدار نظام اعتبار

 یی:خدا تینداشتن  -3

برکااااات و کساااااب  -3-1

در صاااورت  یالهااا تیرضاااا

رقاااام خااااوردن هرگونااااه 

  یاجهینت

زنى و بدگوئى به آنچه در انتخابات الزم اسااات، رقابت ساااالم اسااات؛ رقابتِ بدون تهمت»»  -

این ساى و دو ساه انتخاباتى که از اول انقالب تا  .یکدیگر اسات. فضااى انتخابات باید ساالم باشاد

اند،  اینها کساانى معترض بوده  اینها ساالم بوده. البته در همه امروز داشاتیم، خوشابختانه همه

ها رسایدگى هم شاده، احیانات تخلفات بوده اسات، اما هرگز عدم ساالمت در انتخابات   ضاعترا

   .«1وجود نداشته است

، دروغ.  شاد خواهد قوا ضاعف  و فشال  موجب  تنازع این. برساد تنازع به نظراختالف »نگذارند -

  عصابیّت های تحری ،  رقیب به  افتراء،  پراکنیشاایعه، کردن  متّهم را  یکدیگر دساتگاه ها، اهانت

؛ جناح هاسات همه به خطاب این.  نیسات  ساازگار  اساالمی  انتخابات با اینها  هیچ کدام؛  گوناگون

 این  باید جناح ها همه.  ماساات همه  وظیفه این؛  نیساات معیّنی جناح یا اشااخاص  به  خطاب

  .«2کنند رعایت را چیزها

هائى که بعضاات از طرف بعضاى از احزاب و گروه ها و جریان هاى سایاساى و جناح » جنجال -

کشور و ملت و نظام است. جناح هاى   کننده شود، تضعیفمى هاى بداخالق در اطراف انتخابات

عواملشان مندى همهمختلف، جریان هاى مختلف، گرایش هاى مختلف، با شوق و ذوق و عالقه

و انتخابات را به عنوان ی  هدف عالى، هدف خوب، هدف شاایرین مورد توجه را بساایج کنند 

و اهانت و پنجه به روى هم کشایدن قضایا را نکشانند. انتخابات   قرار بدهند و به دعوا و جنجال

اى بکنید براى اینکه دشمنان را ناامید بکنید و إن شاء اللَّه این انتخابات هم مثل بقیه را وسیله

 «.  3ا مایه عزت روزافزون اسالم باشد. انتخابات ه

ورزى نیستا بینم متأسفانه در اظهارات بعضی هاااا حاال إن شاء اللَّه که از روى غرض»من مى-

کنند: آقا! تقلب نشاود، آقا! تقلب نشاود؛ آقا! دساتبرد نشاوند. چه تقلبىر! قریب مرتب تکیه مى

دهند با ند انتخابات را انجام مىهاى مجرى این مملکت داربه سااى سااال اساات که دسااتگاه 

کنند بر  المللى بیایند نظارتسااالمت کامل. بعضاای ها حتى شاارم نکردند، گفتند ناظرین بین

ها که با اصاال انتخابات و با اصاال ملت ایران مخالف اند؛ با هر ها، دشاامناین انتخابات؛ بیگانه

قاضاى! این، بزرگ ترین جساارت به  چیزى که به نفع ایران اسات مخالف اند، اینها بیایند بشاوند

 «.  4ملت ایران است. نه، بیخود مبالغه نکنند

 که بشود زده  حرف طوری، تبلیغاتی در یااا  نحوش هر بهاا  ایرسانه در  یا روزنامه در اا »مبادا

 .«5شوندنمی دودل مردم  این البته.  بکنند دودل انتخابات به  نسبت را مردم

 نزدیکی از که دارند  عادت کأنّه  و  آیدمی خوشاشاان  هابعضای.  کرد خراب نباید را  انتخابات»  -

  بادی عاادت  خیلی  این.  انادکرده  عاادت  بادمناد؛ انتخااباات  بودن  ناامطمئن  کوس  بر  دائم  انتخااباات،

 . «6است سالمی انتخابات انتخابات چرار  است، بدی  مرض  است،

  امر  چون  باشند؛ اصالح  شاناخت  فکر به باید مردم که  اسات  این انتخابات  باب در بعدى  نکته»   -

  ی   به کشاور امکانات عمده  بخش  سارنوشات سارردن  مساأله انتخابات، مساأله.  نیسات کوچکى

 مساائل  و  خارجى روابط فرهنگى،  مساائل  اقتصاادى، مساائل  سارنوشات.  اسات مجموعه ی  و  نفر

 هر هم  دیگر قواى  که اسات درسات.  اسات وابساته قضایه  این به  زیادى  حدود تا دیگر گوناگون

  جریان  به کشاور  مختلف بخشاهاى  در  که  فعالیتهایى  و مساائل  مهمترین اما دارند،  وظایفى کدام

 شاوراى. ...  شاودمى  معلوم انتخابات این در  آن  سارنوشات  که  اسات مربوط  مجریّه  قوّه   به افتد،مى

  دارناد،  صاااالحیات قاانونى  معیاارهااى لحااظ از  کاه را کساااانى  خود، قاانونى  وظیفاه  طبق نگهباان

 
 14/11/1390تهران   جمعه نماز  های خطبه  در . بیانات 1

 05/1382/ 15نظام   کارگزاران دیدار در بیانات.  2
 06/1386/ 31 کارگزاران نظام داریدر د  اناتیب  . 3

 1386/ 10/ 19. بیانات در دیدار جمعى از قشرهای مختلف مردم قم   4

 19/10/1370قم مردم دیدار در . بیانات 5

 14/10/1394. بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور،  6
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ــوص  -4 ــت درخص مراقب

 یی:تعارض و بدگو

باه جاان هام پرهیز از    -4-1

 هیااو انتشااار دروغ عل افتااادن

  گریکد ی

متعلــــق دانســــتن  -5

 انتخابات به خود:

اعتنااانکردن بااه حاارف  -5-1

کاه ماردم را ازرفااتن  یکساان

 یمناع و القاا  هااصندوق  یپا

باااودن انتخاباااات  دهیااافایب

 د کننیم

 

اخالالالق انتخابالالاتی  ب(

دستگاه و  هالالاي مسئوالن 

 نظارتی:

ــزاری -1 ــات برگـ  انتخابـ

 سالم

 قانون: به بندیپای ـ2

 در  قاانون  مار  باه  عمل  -2-1

 انتخابات امر

 حاااااااق رعایااااااات -2-2

 رد و تاییااااد  در داوطلبااااان

  هاصالحیت

 : مردم حق ادای ـ3

 که را  کساى و  کنیم نگاه  مجموعه این  بین در بایساتى شاما و  من  سارس. کرد خواهد  مشاخص

   1.«است مهمى بسیار  وظیفه هم این. کنیم انتخاب  است، اصلح

 کرده   عرض مکرّر  من. بگردد اصالح دنبال  و بکشاد زحمت  باید  بکند، را خود تالش  باید  ملت -

 تکلیف ی   انتخابات  اصال که  همچنان.  اسات تکلیف اداى و خدا و دین  مسائله  مسائله،  که ام

 باشاد، کم لو  و  تفاضال  که گفتیم هم قبلتا.  اسات الهى  تکلیف  ی  هم اصالح انتخاب  اسات، الهى

 از بتوانید یعنى  کنید؛ پیدا حجّت خدا  و  خودتان  بین بگردید،  باید.  اسات بسایار  قضایه این در

  بگویید بتوانید  دادید،  رأى  فرد این به دلیل چه به  شما  پرسید  متعال  خداى اگر که  بروید  راهى

  رأى  برویاد  راحات  خیاال  باا  بعاد  و  کنیاد فراهم  حجّتى  و  دلیال  خادا،  و خودتاان  بین.  دلیال  این  باه

  خاداى کاه  کنیممى  آرزو  و  دعاا  و خواهیممى  خادا از هم ماا  و بکنناد را کاار  این  باایاد  مردم.  بادهیاد

  2. «کند هدایت  است  بیشتر صالحیتش  واقعات آنکه اصلح نامزد  سمت به را مردم دلهاى  متعال

 یاندازه  از  زیاد تبلیغاتِ و  خرج و وپاشریخت  در داوطلبان  رفتار  که  اسات این دیگر  ینکته» -

 و هشااایار و آگاه  آمد، خواهد پیش بعدات  که آنچه به  نسااابت را مردم  آحاد  و  ماها  میتواند الزم

  هابعضااای  حرامِ  به  مشاااتبه پول از یا  میکند، هزینه المالبیت از یا  که کسااای آن. کند بیدار

  در  .کرد توجه باید خیلی چیزها این  به کند؛  جلب را مردم اطمینان نمیتواند  میکند، اسااتفاده 

 مواضاااع  کاه  اسااات  این  دارد، اهمیات  کاه  آنچاه  انتخاابااتی، شاااعاارهاای در  انتخاابااتی،  تبلیغاات

  شاعارهایمان،  در مبادا. شاود  تثبیت  نظام  و انقالب یحکیمانه و عاقالنه  و صاحیح و آفرینعزت

 . 3«دهیم نشان سبز چراغ مرزها، داخل در آدمهائی یا مرزها این از خارج در عمرو و زید  به ما

 «.4ا»مردم باید توجه داشته باشند که تبلیغات رنگین و متنوع مالک نیست

شاود که نه فقط رن  و بوى مذهبى ندارد،  انتخاباتى شاعارهایى دیده مى» در برخى تبلیغات -

بلکه ضاد مساائل انقالبى و دینى اسات و این خطر اسات. البته ما به هوشایارى ملت مطمئن 

هساتیم، اما این احتمال وجود دارد که ی  کساى بتواند با تبلیغات مختلف و غبارآلوده کردن 

 «.5فضا به مجلس راه یابد

 که کس هر .باشاد داشاته تفاوت دنیا  معمول  پروپاگاندهای فضاای با  باید،  تبلیغات  ایفضا   » -

 معنا این، باشاد کرده  مشااهده  را دمکراتی  اصاطالح به کشاورهای انتخاباتی  کارهای از مقداری

، گیرندمی  که  هاییقیافه،  دهندمی  که  هاییوعده ، زنندمی که  هاییحرف.  اساات  واضااح برایش

 خاصاای  هایجناح با  که  ارتباط هایی، گویندمی  گروه ها یا قشاارها از  بعضاای از  که  تملق هایی

 وقتی  که اسات  کارهایی؛  نیسات  ساالمی  کارهای اینها، بکنند  جلب را آنها نظر تا کنندمی  برقرار

 آنهاا  باه  کردن  فکر  قادرت  و  کنادمی  مساااموم  را  فضاااا،  گرفات  انجاام  مردمی  مجموعاه  یا   در

 به،  کلمه  شارعی  حدود  حفظ با، کلمه  واقعی معنای با اما؛  اسات حق  و صاحیح،  تبلیغ  .دهدنمی

 .  «6آن و این کردن متهم از دور به، نمایشی و دروغین کارهای از دور به،  فریب از دور

 خوب انتخاباتِ با  ملّت  شاد،  خواهد  سارافراز  ملّت کنید؛ برگزار  خوب را انتخابات  میگویم  » من-

 .«7بکند نمیتواند غلطی هیچ  الهی توفیق  به هم دشمن و رفت خواهد پیش

  خواهندمی  که  کسانی آن. انتظامی نیروی چه، نگهبان  محترم  شورای  چه، کشور  وزارت  »چه -

  خودشاان در و کنند  همکاری؛ باشاند  هماهن   هم با باید، کنند  پاساداری  را مقدس بسااط این

 .  «8بیاورند وجود به تفاهم

 
 11/02/1380  گیالن مردم از جمعی دیدار  در  رهبری معظم  ممقا . بیانات 1

 02/1376/ 31  ایثارگران  هاىخانواده  از جمعی دیدار  در  رهبری معظم  مقام . بیانات 2

 06/03/1392 السالمعلیه حسین امام  دانشگاه در . بیانات 3

 12/10/1386. بیانات در اجتماع عظیم مردم یزد 4

 28/01/1375فرماندهان و پرسنل ارتش. بیانات در جمع   5

 22/09/1370ر وزارت کشو بیانات در دیدار مسئوالن . 6

 01/1396/ 01 رضوی مطهر  حرم مجاوران و زائران  اجتماع  در . بیانات 7

 22/09/1370روزارت کشو  بیانات در دیدار مسئوالن . 8
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 حااق بااه جاادی توجااه -3-1

 مردم آرای بودن الناس 

 باودن  توجه باه امانات  -3-2

 مردم حضور و آرا

 بــر دقیــق نظــارت ـ4

 زیردستان وظایف

ــرایش ـ5 ــه گ ــتن ب  نداش

 احزاب و ها جناح

 

اخالالالق انتخابالالاتی  ج(

 نامزدها:

گفتگــوی انتقــادی و  -1

پرهیــز از هــای و هــوی و 

 عربده کشی

تاارویج ماادل مباحثااه  -1-1

 های طلبگی

نگاارفتن کینااه بااه دل  -1-2

 پس از دعوا

رقاباات باادون تهماات  -1-3

 زنی و بدگویی

پرهیاااز از جاااایگزین  -1-4

کاااردن تناااازع باااه جاااای 

 اختالف نظر

ــرعا -2 ــد تیــ  یجــ

ــ ــات اخالقـ و  یمالحظـ

از  یخـــــــــــوددار

ا  نگهبان  شورای  واا   است انتخابات مجری  کهاا  کشور وزارت از اعم، قانونی  هایدستگاه   » اا 

 که هسااتند هم کسااانی. دارند قانونی  و وظیفه کدام هرااااا   اساات انتخابات  بر  امین ناظر که

ا   باشاااد  اختالفی  موردی در اینها خود میانِ  اگر. نگیرد  انجاام قانون از تخلّف کننادمی  مراقبات

 دنبال  به که اندمایل  هابعضی. کنند  حل را آن  خودشان میان بایدااا   نه  یا  است قانونی  این که

 به،  را مجموعه آن، را مجموعه  این، را شاخص آن، را شاخص این، آفرینیجنجال سایاسات  همان

 .  «1نیست اسالمی  مسئول شأن که کنند متّهم کارهایی

 قانون،  مالک. دهناد  نشاااان قانون  به را خودشاااان  پایبنادی باید، ناظران هم، مجریان » هم -

 شاورای  در  و تصاویب اساالمی شاورای  مجلس در که قانونی آن.  نیسات  مالک  افراد ساالیق؛  اسات

،  پساندد می را  قانون  آن  که کسای چه؛  اسات حجت  و  معتبر همه برای،  اسات شاده   تأیید نگهبان

 عمال آن  باه موظّف اناد هماه،  اسااات  قاانون تاا  قاانون. پساااناددنمی را  قاانون آن  کاه کسااای  چاه

 .«2کنند

شاااورای نگهباان باایاد حقّ مردم را ادا کناد و ماانع شاااود از اینکاه بادخواهاان این ملات،  »    -

بدخواهان این انقالب، بدخواهان امام، وارد قوّه مقنّنه کشاور امام شاوند؛ آن هم در مجلسای که 

 . «3ان، هم وزارت کشورند؛ هم شورای نگهبا شود. هر دو موظّفدر سال امام تشکیل می

 که مدیریتی  در شما. کنیم نگاه   دستمان زیرِ مأموران آن به ما  که است  این،  است مهم ا»آنچه

  کارهای  مراقب  به دقت بایداااا    کنممی عرض را قضیه  طرف های همهاااا    کرد  خواهید اعمال

  شاما.  اسات کار صاحت اسااس  این؛ کنندمی  کار شاما دسات زیر  و نظر زیر که باشاید کساانی

 از، شااما صاافای از، شااما خوبی های از هم  شااما  مأموران  باید؛  نیساات کافی این اما؛  خوبید

 پیدا  ارتباط مردم  به که  کاری  این  در  حقیقتات  و، کنید دقت. باشااند  مندبهره   شااما صاامیمیت

 .«4نگذرید  تخلفی هیچ از و نکنید اغماضی هیچ، کندمی

 و  حزب این  به  گرایش باشااند  مراقب  و کنند حفظ را خود داوری نقش دولتی  های»دسااتگاه -

 چیز همه؛ کنند رعایت  خالصااات،  مخلصااات را  قانون. نکنند پیدا خط آن و جناح این  و حزب آن

 .«5کنندمی پیدا انتخاب قدرت هم  مردم؛ بود خواهد درست

 که  اساات  این معنایش، شااوندمی  معرفی  مردم به انتخابات نامزد  عنوان به  که کسااانی  »البته-

  مراقب  بایسااتی  دسااتگاه ها. اینهاساات  صااالحیت  امضااای،  معرفی این و دارند صااالحیت اینها

 کردنِ رد  هم؛  اسات مردم  به  گفتن دروغ این. نباشاد  دروغ  و  خالف،  بیهوده  امضاا این که باشاند

 باشاند  مراقب دساتگاه ها.  اسات خالف دو هر  و بد دو هر؛ ناصاالح  آدم پذیرفتنِ هم،  صاالح  آدم

 «.6نگیرد انجام خالف ها  این که

  هایعرصااه در آنها حضااور  که  بدانند باید ما عزیز مردم.  اساات مردم با  بنده  حرف  یعمده »  -

 حضاااور  این...  .  ملّی  امنیّات  یکنناده تعیین چاهر  یکنناده تعیین.  اسااات  کنناده تعیین  مختلف،

 مردم  به  من عرض  اسات؛  انتخابات حضاور،  این مظهر  ترینمهم  میشاودر داده  نشاان جوریچه

 را این  نکنید؛ انتخاب را کسفالن  بکنید،  انتخاب را کسفالن نمیگویم مردم  به  من.  اساات این

 صندوق  پای  در حتمات که میکنم اصرار و  میکنم عرض مردم به امّا  گفت، نخواهم مردم به هرگز

 هر.  بیفتد اتّفاق  باید  این میدهید؛ تشاخیص که  کسای هر به بدهید،  رأی  و بشاوید حاضار  رأی

 از-  دارد  دوسات را  امنیّت کس هر دارد، دوسات را نظام کس هر دارد، دوسات را  کشاور کس

 کم این را دشامن شارّ صاندوق؛  پای بیاید بشاود، انتخابات میدان وارد  بیاید  باید  -مردم  آحاد

 به  ساارسااری مردم که  اساات  این بکنم  عرض میخواهم مردم  به که  دیگری  مطلب  ...  .میکند

 بر  ما وقتی. کنند  فکر بدهند؛ تأمّل روی از و  فکر  روی  از را  رأی  نکنند؛ نگاه  انتخابات یمسائله
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و شکســتن  یهنجارشــکن

 :نظام یخطوط اصل

نظاااااام ایساااااتادگی  -2-1

بااااا  یاسااااالم یجمهااااور

 یو مردماا ییخطااوط خاادا

 هایدر مقابل دشمن

ــدن  -3 ــزم ش ــملت  نیب

ــدا ــود و خـ ــرای  خـ بـ

نتیجـه  نجیبانـه  پتیرفتن 

 انتخابات:

پرهیااااز از زیرسااااوال  -3-1

و جمهوریات  انتخاباات  بردن 

درصااورت بااه نفااع نبااودن 

  نتیجه

ــتن  -4 کنارگتاشــــــ

ــمن  ــات دشــ اختالفــ

شــــادکن در زمـــــان 

 انتخابات:

 درونااااااای حااااااال -4-1

 از پرهیاااااز و اختالفاااااات

  آنها کردن بیرونی

بحاااث  کنارگذاشاااتن -4-2

 برنده و بازنده

هماااادلی و کماااا   -4-3

 برای حل مشکالت

مااااااتهم نکااااااردن  -4-4

انتخابااات و سااخن نگفااتن از 

 المللیتقلب و نظارت بین

مراقباات درباااره دودل  -4-5

کااردن مااردم باارای شاارکت 

 در انتخابات

 تنظیم  انتخاب آن اساااس  بر را  مانرأی و کردیم انتخابی  ی  کردیم،  فکر  منطقی  ی  اساااس

  خدای پیش باز[  ولی]  کنیم،  اشااتباه  هساات هم  ممکن معذوریم؛  متعال  خدای پیش کردیم،

 هیچ،  مسااائولیم که خدا پیش کردیم، عمال  تفکّربی  دقّت،بی  مالحظاه،بی اگر.  معاذوریم  متعاال

 درساات  مساائله  این  روی ما  دیدید  عجب، که  گفت خواهیم بعد  مساائولیم؛  هم خودمان پیش

 مطالعه کردید،  فکر  شااما وقتی  امّا  میکنیم؛ محکوم را خودمان هم خودمان یعنی! نکردیم  فکر

  راضای شاما از  متعال  خدای کردید، انتخابی ی  فکری  ی  اسااس  بر  و  کردید مشاورت کردید،

  من   خب،» میگوید اسات؛ راضای تو از هم وجدانت ای؛داده  انجام را خودت کار اینکه  برای اسات

 اشاتباه   خب باشام، کرده  هم اشاتباه   و  باشام رفته هم خطا به  فرضبه دادم؛ انجام را خودم کار

   یا   ...  مردم  باه  ماا  دیگر  عرض  هم  این.  «امکرده   را  خودم  کاار  من  امّاا  آیاد؛می  پیش  هماه  برای

  من  اوّالت.  هساتند  نامزدها  محترم،  آقایان از  نفر شاش حاال داریم؛ محترم  نامزدهای  به هم عرض

 خدمت  برای نباشاااد،  قدرت برای  کنید؛  خدایی را نیّتهایتان میکنم  عرض محترم  نامزدهای  به

 مبارزه  میدان وارد ضاعیف، طبقات به  خدمت بخصاوص مردم،  به  خدمت برای کسای اگر. باشاد

 با.  دارد  اجر  متعال  خدای پیش  اساات، حساانه  او حرف هر  او، یکلمه هر  او، حرکت  هر بشااود،

 انتخاب  جوری  را  شعارها اینکه  دوّم مطلب  .اوّل حرف  این. خدمت  نیّت  با بشوید؛  وارد نیّت این

  حمایت  کشاور ضاعیف طبقات و  کشاور ضاعیف قشارهای از میخواهید شاما بدانند همه که کنید

 جامعه  هسااتیم؛  ایپیکره   ی  ما.  کنید برطرف میخواهید را دارمشااکل[  مردم]  مشااکلِ کنید،

 محتاج کجا نمیرساد،  خون کجا به  اسات، ضاعیف  کجایمان ببینیم  اسات؛ انساان ی  پیکر  مثل

 امّا  نه، کنیم؛ اعتنائیبی بدن  جاهای یبقیّه  به اینکه  نه  برساایم؛ آن  به  اساات،  بیشااتر  رعایت

 سااختی اعتراضااهای اوقات  گاهی  مختلف، دولتهای  در  بنده . بدهیم قرار[  بخش] این را  اولویّت

 افکار مظهر در و  مردم جلوی  معموالت را اعتراضااها این ما حاال.  گوناگون  مساائولین  به داشااتم

  آید،نمی خوشاااشاااان خیلی اینها مانند و تلخیاوقات و دعوا از  مردم چون  آوریم؛نمی عمومی

. داشتم  زیادی  هایتلخیاوقات اوقات،  گاهی  بنده  کشور  مسئولین خود با  امّا  ندارد؛ هم  ایفایده 

 اولویّت.  نمیکنیاد  رعاایات  را  اولویّتهاا  این  چرا  کاه  بوده   همین  تلخی،اوقاات  زیااد  موارد  از  یکی

  دارد، فرهنگی بخشاهای دارد،  اقتصاادی بخشاهای کشاور  خب-  مختلف بخشاهای  در  چیساتر

  باید را آن  دارد؛  وجود اولویّتی  ی   بخشای هر در  -غیره  و علمی  سایاسای، گوناگون بخشاهای

 ناامزد  امروز  کاه  آقاایاانی  این.  اناداخات  جلو  باایاد  را  آن  کرد،  دنباال  باایاد  را  آن  کرد،  رعاایات

 مردم طرف از  اگر که کنند عهد  متعال خدای و خودشاااان  بین و  بگیرند  تصااامیم انتخااباتند،

  دارد،  مراقبت به نیاز  بیشاتر  که  را آنجایی کنند؛ رعایت را اولویّتها  آوردند،  رأی  و شادند  مقبول

 خود بدانند، همه  هم را  این   [.کنند دنبال] جورآن را هابرنامه  بدهند؛  قرار توجّه مورد  بیشاااتر

 کشاور  این  توانسات نخواهیم  انقالبی  کار  و  جهادی  کار  با جز ما  که بدانند  هم  محترم  نامزدهای

 اگر  این  ؛اسات الزم جهادگر  ی   مثل بودنِ  کمربساته بخشاها،  یهمه در.  برساانیم  ساامان  به را

  فراوان،   کار[  یعنی]  میشاود؛  شاکافته  میشاود، باز هابساتبن  بود، اگر  این افتد؛می  راه   کارها  بود،

 وقتی  میکنناد  خیاال  بعضااای  چاهر  یعنی  انقالبی.  انقالبی  و  مجااهاداناه  و  بااکیفیّات  و  پُرحجم

  اسااات؛   نظم  گری،انقالبی  اصااالی خطوط  از  یکی اتّفااقاات  نخیر،  نظم؛بی  یعنی  انقالبی،  میگوییم

 و  وبرقیزرق و تشااریفاتی و ایحاشاایه  کارهای  ساارگرم را خودمان اینکه  یعنی  انقالبی، منتها

 این  از  ایعادّه [.  کنناد  کوتااه   را  هااراه ]  مجوّز  یا   برای  یعنی  انقالبی  کاار  نکنیم؛  اینهاا  ماانناد

 مجوّزِ  برای  کاه گفتناد  و کردناد  مالقاات ماا  باا  آمادناد  پیش چنادی  متادیّن، و  باااخالص  کاارآفریناانِ

 از انسااان باید -کنم بیان را جزئیّات نمیخواهم بنده   و  آوردند اساام حاال  که- کوچ  چیز ی 

 که کسااانی آن یعنی انقالبی کار.  اساات انقالبی  غیر  کار اینها بگیرد؛  مجوّز جا 25 یا  20 مثالت

 مردم، پای جلوی  بگذارند  بُرمیان  هایراه  کنند؛  کوتاه  را  هاراه  بیایند  میکنند،  تعیین را ضااوابط

  اساات،  اینها الزم  کارهای  بکند؛ خدمت میخواهد  که کساای  پای  جلوی  کارآفرین، پای جلوی

 باه  مربوط  هم  دیگر  سااافاارش  یا .  کنناد  کاار  واقعاات  و  بزنناد  کمر  باه  همّات  دامن[  مسااائولین]

  شااورای در  چه کشااور، وزارت  در  چه دارند؛ برعهده  را انتخابات که  اساات دولتی  مساائوالن

  مختلفی  بخشاهای  در  چه  -دیگر  جاهای  و اسات سایما و صادا در که-  تبلیغات  در  چه نگهبان،
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 لیتباااااد پرهیاااااز از  -4-6

کااردن انتخابااات بااه صااحنه 

 یجناا  قاادرت و برخوردهااا

 :زیآماهانت
رای   ج ب   ودن ای   ن ش   یوه  -4-6-1

 یکش    ورها یو بعض     ک    ایدر آمر

  ییاروپا

از ض   ررکردن کش   ور  -4-6-2

و ترس    اندن  یزنتهم    ت ب،ی    تخر

  بیمردم از رق

تبلیغـــات قـــانونی و  -5

 متعهدانه:

 نبااااااودن مااااااالک -5-1

 رنگین: و متنوع تبلیغات
 ب     ه نش     دن س     رگرم -5-1-1

 و تش   ریفاتی و ایحاش   یه کاره   ای

  وبرقیزرق

تعهاااد در عمااال باااه  -5-2

شاااااااعارها و پرهیاااااااز از 

 شعارهای غیرواقعی:
 یاز ش     عارها زی     رهپ -5-2-1

و ب  دون  بن  دهیو فر نان  هیبواقعریغ

 ا ی    ب    ه امکان    ا  و واقع تو     ه

 کشور

 نک   ردن نم   ایی ب   زرگ -5-2-2

 ا    رای ب   رای خ   ود توان   ایی در

  امور

 آراء این  کنناد؛ حفظ  را مردم  اماانات  گرفات، خواهناد رأی  گیریرأی روز در شااااءاهان حااال  کاه

 نگه  و کنند حفظ احتیاط نهایتِ  در را  امانت این.  اساات مردم  امانت  مردم، حضااور این  مردم،

 دقیق طوربه را  قانون. کنند  درازیدسات  امانت این به  بتوانند کساانی نکرده خدای مبادا دارند؛

. باشاند  نداشاته حرفها  این مانند و  رودربایساتی قانون  به  نسابت  کسهیچ  قبال  در  کنند؛  رعایت

  رعایت را قانون. ندارد وجود  قانون مورد  در  اساتثنائی هیچ  اسات؛ همه برای  اسات؛ قانون  قانون،

 مکرّر  و. بگیرد انجام  متعال  حقِّ مرضایِّ  و مطلوب  و صاحیح  درسات،  کار ی  شااءاهان تا کنند

 تعرّض[  آن  به] کسای اگر  اسات؛  النّاسحقّ مردم  رأی  که میکنم  تکرار  هم باز  امکرده  عرض  من

  مشاااکلی   بسااایار کار برآمدن،  النّاسحقّ  یعهده  از  که اسااات  کرده  النّاسحقّ  به  تعرّض کند،

   .«1است

  در  بیشااتر  جمعیّت هرچه...    اساات حدّاکثری حضااور  انتخابات، درباره   مهم  مساائله  ی »  -

 مردم  بیشااتر هرچه  رفت؛  خواهد  باالتر کشااور  اعتبار  و  نظام اسااتحکام  کند، شاارکت انتخابات

 این قضاایّه  واقع و  اساات مردمی نظام نظام، چون.  رفت  خواهد  باال  نظام اعتبار کنند،  شاارکت

 بنده .  اسات  مردم  خواسات و  مردم انتخاب و مردم احسااساات و  مردم  عواطف  به  متّکی که  اسات

 اصاارار رویش هم همیشااه و  امداشااته هم قبل از حدّاکثری[  حضااور مورد در] را  عقیده  این

 .«2کنم می صحبت اشدرباره  هم  بیشتر شاءاهان و دارم اصرار هم بار این  ام،کرده 

  همه. آنهاسات دادن  رأى  و  رأى  صاندوق هاى  پاى در مردم حضاور  انتخابات اصال  »بنابراین-

  اسات،  اساالم آبروى  اسات،  اساالمى  جمهورى نظام آبروى انتخابات  در  شارکت  کنند؛  شارکت  باید

 .«3است  اوّل  مسئله این.  است  کشور آبروى  است، ایران  ملّت آبروى

 اساالمى  جمهورى نظام  که می شاود  موجب  این کنند؛  شارکت انتخابات  در بیایند  باید »همه-

 بماند باقى کامل  امنیّت  حصار در  کشاور  بشاود، تأمین آن  ماندگارى و آن  پایدارى  بشاود،  تقویت

  دیگر  ملّت هاى چشم  در  ایران  ملّت که  می شود  موجب این  - هسات  امروز  بحمداه  خب  که -

 .«4برود باال اعتبارش  و کند پیدا آبرو

 کنند  شارکت  همه  مردم اینکه  بر  ورزیممى اصارار  می کنیم، تأکید می کنیم،  تکیه ما  »اینکه-

 که کسانى آن حتّى  که -  نیسات  یادم  چندبار حاال  -  امگفته قبالت را این  بارها  من  و  انتخابات در

. کنند  شاارکت  انتخابات در بیایند کشااور  اعتبار براى  کشااور، حفظ براى ندارند،  قبول را نظام

 مال  نیست،  رهبرى  مال  انتخابات  امّا  ندارد عیبى باشاد،  نداشاته  قبول را  بنده  کساى  اسات  ممکن

 .«5است اسالمى جمهورى نظام مال  است، اسالمى ایران

  ها زبان در خب.  اسات مهمّی  امر النّاسحقّ این  اسات؛ النّاسحقّ انتخابات کردیم عرض امّا»  -

 تکرار مدام و است النّاسحقّ  و  است  النّاسحقّ  انتخابات  گفته  فالنی که شود می تکرار  زیاد  هم

  نیسات  این بودن  النّاسحقّ معنای.  برسایم النّاسحقّ این عمق  به[ باید]  خب منتها  شاود؛ می

 مثالت  که کند  رعایت را النّاسحقّ  این  باید  اسات  نشاساته  صاندوق  پای  که کسای آن  فقط که

 النّااسحقّ  رعاایات مصاااادیق از یکی  این  نکناد؛  زیااد  و کم  یاا  نخواناد عوضااای را آرا  کنیاد  فرض

 .«6است

  اسات  داوطلبی این  حقّ  رعایت  مردم،  حقوق از یکی  اسات؛ داوطلب  حقّ  مطلب  مطلب،  ی »  -

  او  ما  است، صالحی  آدم  اگر که شود  می  انتخابات نامزد  و شاود  می میدان این وارد و آیدمی که

 اگرچنانچه  اسااات؛ جورهمین هم مقابلش  ینقطه.  بیاید  او اینکه  به  بدهیم میدان  نکنیم، رد را

 چه  خبرگان، مجلس  چه حاال- مجلس  این  در  اگرچنانچه ندهیم؛  راهش  اساات، ناصااالحی  آدم

 قانونی  صاالحیّت که باشاد آدمی  -هسات  انتخابات  که  هرجایی در چه  اساالمی، شاورای  مجلس
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 و عق  ل ب  ا عم  ل ب  ه تعه  د -5-2-3

 کشور مدیریت در درایت

 درب         اره مراقب         ت -5-2-4

 دین  ی ض  د و انقالب  ی ض  د ش  عارهای

 تبلیغا  در

 ب    ر ش    عارها انتخ    اب -5-2-5

 ض  عیف قش  رهای از حمای  ت مبن  ای

   امعه

 از بااااودن متفاااااوت -5-3

 پروپاگانااااادهای فضاااااای

 دنیا: معمول
 و فض   ا نک   ردن مس   موم -5-3-1

 و تفک  ر ب  رای م  ردم ب  ه دادن ا   ازه

 صحیح گیریتصمی 

 و ش   رعی ح   دود حف   ظ -5-3-2

 کاره        ای و فری        ب از دوری

 نمایشی و دروغین

 نکردن: سازیحاشیه -5-4
 نک   ردن درس   ت هزین   ه -5-4-1

  مردم برای

 کاااار باااردن پااایش -5-5

 شااور و حماسااه بااا انتخابااات

 بااااادون و غیرتمنااااادی و

 منافرت: و چالش
 و ش   ور و امی   د ایج   اد -5-5-1

  کشور در شوق

 دقّت  نکنیم، رعایت کنیم، نظرصارف کنیم، اغماض این از ما  و  باشاد  نداشاته را  اینجا در ورود

 این  اسات؛ مردم  حقّ کردن خراب  اسات،  مردم حقّ کردن باطل هم این  بشاود،  وارد  او و  نکنیم

 .«1است النّاسحقّ ضدّ هم

 اختیاار در را  آرای  که کساااانی آن  اسااات؛  امانت حفظ  بودن، النّاسحقّ دیگر ابعااد از یکی»  -

 آن کنند، می گزارش  و کنند می  ثبت که کساانی آن شامرند، می را آراء  که  کساانی آن دارند،

  باید  آنهاسات، عهده   به  ها  صاندوق اداره  که  کساانی  آن  خالصاه و بندند می جمع  که کساانی

 .«2است امانت در  خیانت تخلّفی،اندک هازمینه این در یعنی کنند؛ رعایت را  امانت کمال

  باه   کاهوقتی[  یعنی]  اسااات؛ انتخااباات  قاانونی  نتیجاه پاذیرش  بودن،  النّااسحقّ دیگر  بُعاد یا »  -

  النّاس حقّ] نتیجه  این  پذیرش  اسات، این  که کردند  تصادیق قانونی  مراکز  و  رساید اینتیجه ی 

 مساتنکرری  و  منکر حرف  ی   88 ساال در خب. شاد انجام  88 ساال در که  کاری آن ضادّ  ؛[اسات

 چقدر مردم حاال بخورد؛ برهم انتخابات  این  باید و  اسات شاده   تقلّب که کردند  مطرح  آمدند را

 و انتخاباتی  ی  در کردند  شاارکت مردم[  از  نفر]  میلیون  چهل!  میلیون چهل کردندر  شاارکت

 را  این]  تقلّاب  ادّعاای  باه  آقاایاان  این  مختلف؛  ناامزدهاای  مختلف،  کاانادیاداهاای  باه  دادناد  رأی

 گرفات  انجاام  کاه  ایجزئی کاارهاای  حااال-  کردم ممااشاااات  خیلی  اینهاا  باا  بناده   البتّاه[.  گفتناد

 نگاه  را ها صااندوق  بروند  بگویید بیایید،  گفتیم  زدیم، حرف کردیم،  مماشااات  -اساات طوالنی

 که  نبود این  بر بنا نکردند؛  گوش  نکردند، اعتناء. خواهید می  شاما  که صاندوقی تعداد هر کنند؛

. کردند درساات خسااارت  مملکت برای  و نرفتند  حق حرف بار  زیر  بروند؛  حق حرف این بار زیر

 بشاودر  جبران کِی شاد وارد ما  بر  88 ساال در که  هایی خساارت  این که  بناسات دانم نمی  من

 .«3برذیرند همه را انتخابات  نتیجه که یکی هم این.  نشده   جبران هنوز! دانم نمی واقعات

 پیشانهاد که  هاییسایاهه  این  اسات؛ پیشانهادی  هایسایاهه  در  حق  رعایت دیگر،  مسائله  ی »  -

 می را ها  فهرساات این  که کسااانی آن. دهند می  نامزدها برای  که  هایی  فهرساات  کنند، می

 دخالت را  چیزها  این مانند و  بازیجناح  و  بازیرفیق  مسااائله  بکنند؛ را  حق  رعایت  واقعات  دهند،

  اسات   شاایساته که را  کسای آن  اسات؛ شاایساته  واقعات  کسای چه  که ببینند کنند نگاه   و  ندهند

 .«4است النّاسحقّ رعایت از بُعد ی  و بخش ی  هم این. کنند  معرّفی  مردم به و بگذارند

 آن  باه  کنناد  اعتمااد  بادهناد،  رأی  خواهناد  می  کاه  مردمی  کاه  اسااات  این  دیگر  بُعاد  یا »  -

  استرهورتهُ   کرالَّذِی  نیستند؛  اعتماد  قابل  که  هستند  هابعضی  اعتمادند؛ قابل واقعات که  هاییمجموعه

یطین؛ -[ باشاد]  انقالب  به  مندیعالقه  و  واقعیّت و صافا روی از که  نیسات جوراین  گاهی  الشاَّ

 را پیشاانهادی  فهرساات ی   بیایند  انقالب به مندیعالقه  روی از  و  -اساات  انقالب کار، اساااس

 توجّه مردم. دهند می  پیشانهادهایی  -فاساد مقاصاد  اوقات  گاهی-دیگر مقاصاد  روی  نه، بدهند؛

  طرف  از  شاده؛ پیشانهاد کجا از  اسات  شاده  پیشانهاد که را  هایی  فهرسات آن که  ببینند و کنند

  اعتمادند قابل اند،  اطمینان قابل اعتمادند، مورد که را کسااانی آن  شااده؛  پیشاانهاد  کساای چه

 .«5بکنند انتخاب

 ما که نیست آن معنای به این. باشد مردم رأی  نمایشگر  کلمه، واقعی معنای به باید  انتخاباتا 

ا  بکنیم  جلوگیری  بکنند،  کاری  چنین بخواهند اساات  ممکن که کسااانی کردن  تقلب از فقط

حرف  این از اجل  اساالمی،  جمهوری مأموران  شاأن و  اسات،  معلوم  و محفوظ خود جای  به آنکه

 .«6باشد سالمی فضای باید انتخابات، فضای  این، از باالتر  بلکها  هاست

 
 14/10/1394. بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور،  1
 14/10/1394. بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور،  2
 14/10/1394. بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور،  3
 14/10/3941. بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور،  4
 14/10/1394. بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور،  5

 22/09/1370کشور  مسئوالن وزارت  دیدار در  . بیانات 6



 

17 

 

 مستندات ترین محورها مهم موضوع  ردیف

 از نکااااردن هزینااااه -5-6

 مشاتبه  پاول  از  یاا  المالبیت

  حرام به

و کــار  ینیســنگدرک  -6

مســئولیت مهــم ریاســت 

 جمهوری

ــاهی از  -7 ــکالت آگ مش

ــل ــور و  یاص ــتن کش داش

ــه و راه  ــل برنام ــرای ح ب

 آنها

ــات  -8 ــور در انتخاب حض

به قصد قربـت و بـا نیـت 

 خدایی:

 نباشد  قدرت برای -8-1

 باااه خااادمت بااارای -8-2

 طبقااات خصااوص بااه مااردم

 باشد  ضعیف

ــدت و  -9 ــظ وحــ حفــ

 ی:انسجام مل

 میتقسااکنارگذاشااتن  -9-1

غلاااط چاااس و  یهایبناااد 

و تفرقااه  یدودسااتگ و راساات 

 یگر یو دوقطب

 ناادهیآدرنظاار گاارفتن  -9-2

  یکشور و نظام اسالم

ــدیل  -10 ــمتبــ  دانیــ

انتخابــاتب بــه میــدان 

.  دارد  تبلیغاتی  ماهیّت  هم غالبات که  آیدمی  وجودبه کشاااور  در  جنجال هایی انتخابات از  »قبل-

ا   قضاییّه  قوّه  در  مسئوالن،  دولت  در  مسئوالن، مجلس  نمایندگاناااا  گانهسه قوای همه از  من

  فضاای  ی  در مردم تا  دارند  نگه متعادل را کشاور  سایاسای  فضاای کنند ساعی کنممی خواهش

  انتقادی  گفتگوی.  باشاد عقالیی  و منطقی،  متعادل  باید فضاا  ...برساند  انتخابات  موسام به  متعادل

 باا  گفتگو،  اساااالمی  سااااالریمردم  در.  دارد  فرق  هوی  و هاای  باا  گفتگو  اماا؛  نادارد  اشاااکاالی

  قول  به؛  کنندمی گفتگو اینجا.  دارد تفاوت دمکراسای ها از بعضای در  چاقوکشای  و کشایعربده 

  ای مسائله سار  بر حتّی، کنند  مباحثه  دیگر  جاهای و  مجلس در. طلبگی  هایمباحثه  مثل، امام

 صاااحبت هم با و  بنشاااینند  همدیگر  پهلوی  هم  بعد؛ نگیرند  دل به هم از  کینه اما؛ کنند دعوا

   .«1کنند

  برنده  آزار دل  بحث  که  اسات آن سایاسای  احزاب و گروه ها و جریان ها  به  جانباین  »توصایه -

  ملت  انتخابات این  برنده ،  نزنند دامن  کن شااد دشامن اختالفات به  و  بگذارند کنار  به را بازنده  و

 عالقه مورد نامزد یا خود که آنها از اعم اند  داشاته  شارکت انتخاب در که کساانی همه  و  اسات

 و  صاااهیونیسااام و امریکا، انتخابات  این بازنده ، اند  برنده  همه، اند نیاورده  یا آورده   رای شاااان

 هاگره  تا کنید  کم  خدمتگزار  دولت به  و  یکدیگر  به  همادلی با هماه ایران اند  ملات  دشااامناان

 . «2شود گشوده  دیگری از پس یکی

  رأى انتخابات  در  که  هم  کسانى  آن.  نشوند غافل انتخابات  کار در دشمن توطئه از  اا »مسئوالن

  نرود؛    آنها  سار  بر رفت،  88 ساال  نیاوردگانرأى  سار بر  که  کالهى آن باشاند  مواظب  آورند،نمى

 توطئاه  مقاابال  در  را خودشاااان  هوادارانشاااان، هماه  و انتخااباات  ناامزدهااى  هماه.  نخورناد  فریاب

 دشامن آسایاب  به  آب  کساى  نکنند؛ متهم را انتخابات. بدانند  امنیت  مسائول  دشامن  احتمالى

 «.3نریزد

: گفتند  شاوند، انتخابات داوطلب خواهند می  که  افرادی  به  خطاب ایخامنه اهآیت » حضارت-

 بر خواهید می  را سانگینی  مسائولیت چه بدانید و شاوید  متوجه را کار سانگینی  داریم انتظار

  کاارزار  وارد  گااه آن  بگیریاد،  بعهاده   را  مسااائولیات  این  توانیاد  می  کاه دیادیاد  اگر.  بگیریاد  دوش

 آنها برای و بدانید را کشاور اصالی  مشاکالت: کردند تأکید اساالمی رهبرانقالب  .شاوید انتخاباتی

 تولید رشاد  مانند آن  مهم مساائل  و کشاور اقتصااد. باشاید داشاته اجمالی ولو  حلِراه  و  برنامه

  هایآسایب  کشاور،  امنیت موضاوع  تورم،  مسائله و  ملی  پول تقویت گذاری، سارمایه رشاد  ملی،

 را فرهنا   مهم بسااایاار  مسااائلاه  و دنیاا  پیچیاده   هاای  سااایااسااات باا  مواجهاه  نحوه  اجتمااعی،

 .«4بشناسید

  شاکساتن  شادن،  شانیده  و دیده   بیشاتر برای  افراد بعضای  راهکار: ایخامنه اهآیت » حضارت-

 افتاده  جا و  برجا  پا  مساتقر،  نظامی اساالمی جمهوری  نظام کهحالی در اسات نظام اصالی خطوط

 اینکه ضامن  اسات، ایساتاده   هادشامنی مقابل در مردمی  و  خدایی خطوط همین با که  اسات

 ایخامنه اهآیت حضارت .شاد نخواهد مردم  بین در  بهتر  موقعیت  ایجاد  موجب هنجارشاکنی

 آنها  طرفداران و  جمهوری  ریاست انتخابات  کاندایداهای  به  خطاب توصیه  چند بیان  به ادامه  در

 جنا   »صاااحناه  باه  انتخااباات  کردن  تبادیال  از  را  ناامزدهاا  انقالب رهبر  .پرداختناد  مردم  عموم  و

 و معمول اروپایی  کشاورهای بعضای و آمریکا  در  آنچه مشاابه آمیز«اهانت  برخوردهای  و  قدرت

 و هامناظره  در گاه  هر  نیز گذشاااته در: گفتند  و  داشاااتند حذر  بر  اسااات، آنها  آبروریزی مایه

  اساتفاده رقیب از مردم ترسااندن  و زنیتهمت تخریبی، روشاهای اینگونه از  انتخاباتی هایبرنامه

  سابقت   و خدمت  مساابقه میدان انتخابات میدان: کردند تأکید ایشاان .کرد ضارر  کشاور  شاد،

 ای خامنه اهآیت حضرت .شاود پرهیز زنیاتهام و  پراکنینفرت از  باید  و  اسات خیرات در  گرفتن
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مسابقه خـدمت و سـبقت 

  راتیگرفتن در خ

 

 

 و امکانات  به توجه با نامزدها: افزودند  فریبنده، و  بینانهواقع غیر  شااعارهای از  پرهیز بر تأکید با

 از »خودداری  و  «اخالقی  مالحظاات جادی رعاایات» .بادهناد  وعاده   و  شاااعاار  کشاااور،  واقعیاات

 .بود  کاندیداها  به انقالب رهبر بعدی توصاایه نظام« اصاالی خطوط  شااکسااتن  و  هنجارشااکنی

 شدن  سرریز  موجب  ها،مصاحبه  و هامناظره   در  اساالمی اخالق رعایت: کردند خاطرنشاان ایشاان

  بعضای   راهکار: افزودند ایخامنه اهآیت حضارت .شاد خواهد مردم  الگوگیری و  جامعه  در آن

 نظام  کهحالی در  اسات نظام اصالی خطوط  شاکساتن شادن،  شانیده  و دیده   بیشاتر  برای افراد

 و خدایی  خطوط همین با  که اسااات  افتاده  جا و برجا پا  مساااتقر،  نظامی  اساااالمی  جمهوری

  موقعیت   ایجاد  موجب هنجارشاکنی اینکه ضامن  اسات، ایساتاده   هادشامنی  مقابل در مردمی

  «خدایی   »نیت  نامزدها، طرفداران به خطاب سارس انقالب هبر .شاد نخواهد  مردم بین در  بهتر

: گفتند  و دانسااتند اینتیجه  گونه هر خوردن رقم صااورت  در  الهی  رضااایت  و  برکت  موجب را

 این  در  کاه  شاااودمی بادگویی  و تعاارض  موجاب  کاانادیاداهاا  خود  از طرفاداران  بودن  ترداغ گااهی

 و نامزدها طرفداران  انداختن هم جان  به  مخاالفاان  هایبرنامه از  که  چرا کرد  مراقبات باید زمیناه

: افزودند  ایشااان.اساات  یکدیگر  علیه  دروغ  انتشااار و بدگویی برای  مجازی فضااای از  اسااتفاده 

  گاهی  نیز  مجازی  فضااای در البته  اساات عمیق  بساایار  اخالل  ایجاد برای  دشاامنان هایانگیزه 

 از ایخامنه اهآیت  حضارت.نیسات مردم  خواسات  بازتاب  لزومات که  شاودمی  برجساته  مساائلی

 را آن  همه  شااد، چه هر انتخابات  نتیجه که  شااوند  ملتزم خدا و خود  بین  خواسااتند  کاندیداها

 تا را  جمهوریت  و انتخابات  نباید: کردند  خاطرنشااان یشااانا .شااوند تساالیم  نجیبانه و برذیرند

 که  نداریم  قبول را آن بگوییم شاد  دیگری  نفع به  اگر و باشاد ما نفع  به  که داشات  قبول وقتی

  در  انقالب  رهبر.ماند باقی انتخابات  تاریخ در 88  ساال در قضایه  این از تلخی آزمون  متأسافانه

 تا  آن  اثر اما  شاودمی انجام  روز ی  در  انتخابات:  گفتند مردم عموم  به  خطاب  ساخنانشاان  پایان

 خداوند از  اسات، شاما خود  به  متعلق  که انتخابات  در  شارکت با بنابراین ماندمی باقی  ساال چند

 .بخواهید کم   است  مسئولیت این  شایسته که کسی به دادن رأی برای

 بودن فایده بی القاء  و منع  رأی  صااندوق  پای رفتن از را  مردم که کسااانی:  کردند  تأکید ایشااان

 اعتناا  آنهاا حرف  باه  بناابراین هساااتناد،  مردم دلساااوز  کاه  گوینادمی دروغ  کنناد،می را  انتخااباات

  یادآور را روساتا  و شاهر  شاوراهای انتخابات اهمیت همچنین ایخامنه اهآیت حضارت .نکنید

 با انقالب رهبر  .دارد روساتاها و  شاهرها  مدیریت در  زیادی تأثیر  انتخابات  این: گفتند  و شادند

 هماه در ناافاذ  ساااخن  صااااحباان از  وظیفاه،  باه عمال در  الهی هادایات  جلاب  برای امیادواری  ابراز

 .«1کنند استفاده  انتخابات ترویج برای  خود سخن  نفوذ از خواستند اقشار و اصناف
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