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 الرّحیم :::....::: بسم اهلل الرّحمن 

ى بسيار زيبا و جذاب مشاركت عمومى است؛ مؤثرترين وسيله براى اين است جلوه انتخابات

ها و مطلوبِ خود را در قالب اجرايى قرار دهد و آن ها و خواستكه هر فردى بتواند آرمان

ها و آرزوهاى خودتان انتخاب كرديد، اين امكان را به تحقق نزديك كند. اگر كسى را طبق آرمان

حقق كنيد براى تشود. كسى كه فكر مىحقق پيدا كند، به واقعيت نزديك مىكه آن آرزوها ت

هاى مهمى كه براى شما در زندگى مطرح است، مناسب و ها و آرزوها و گشودن گرهخواست

كه اين ايد؛ براى اينشايسته است، وقتى او را انتخاب كرديد، در واقع بلندترين قدم را برداشته

در اين انتخاب و در تعيين مسؤول  -چه مادى و چه معنوى  -يى ر خواستهمشكالت از بين برود. ه

 .تواند تحقق پيدا كندى اجرايى مىقوه

ا خواهد عكس اين ررئيس جمهور در كشور ما نقش بسيار مهمى دارد؛ تبليغات بيگانه مى

ايى اجر زنند. رئيس جمهور يكى از مؤثرترين، و در دستگاهنشان دهد. آنها دشمنانه حرف مى

مؤثرترين عنصر براى حل مسائل كشور است. در ميان مسؤوالن كشور، هيچ مسؤولى به قدر 

ى عظيم خدمتگزارى ندارد. ها و عرصهرئيس جمهور در قانون اساسى ما امكانات و توانايى

تواند كشور را آباد كند و از لحاظ علمى و صنعتى و مسائل انسانى و يا از لحاظ اوست كه مى

م تواند زندگى را در كام مردهاى اوست كه مىت، كشور را به پيش ببرد؛ كفايت و توانايىامني

 .جمهورِ كارآمد و باكفايت استشيرين كند. آنچه مورد نياز ملت و كشور است، رئيس

 11/2/48 در دیدار مردم كرمان رهبر بيانات

 شرکت در انتخاباتالف: 
دارد/همه سليقه های سياسی كه دلشان  در درجه اول گسترش مشاركت مردم اهميت

 .سوزد بايد در انتخابات شركت كنندبرای كشور می

يكی از نقشه های دشمن برای جلوگيری از انتخابات پرشور اين است كه در ايام انتخابات 

سر مردم را به ماجرای سياسی،اقتصادی يا امنيتی گرم كنند،اما ملت ايران هوشمندتر از اين 

 .شمن فريب بخورداست كه از د

  11/10/11قم مردم  دیدار در رهبر بيانات
های ها است و قطعاً نگاه ملتملت ايران در زمينه انتخابات و انقالبی بودن، پيشكسوت ملت»

 رسانی دفتر مقام معظم رهبریپایگاه اطالع «ديگر به اين انتخابات دوخته شده است

ماست، فكر ماست، آرزوى ماست، اين چند چيز ى آن چيزى كه در مورد انتخابات خواسته 

كننده است. اول اينكه شركت مردم در انتخابات، يك مشاركت عظيمى باشد؛ اين مصون:است



 2 

اندركاران، امروز و فردا و روز انتخابات و در اثناى مقدمات و مؤخرات، بايد ى تالش دستهمه

 .اى باشداين باشد: حضور مردم، حضور گسترده

 ات امتحان الهی استانتخاب* 

تواند قرار ى ظهور و بروز وحدت ما، عقالنيت ما، شعور ملى ما میانتخابات يك عرصه

الف است؛ ى اختهاى انتخابات، فضاى انتخاباتى، مايهكنند انتخابات، زمزمهبگيرد. بعضى خيال می

؛ با پيشرفت باشدى به سرعت عمل و تواند تشجيع كنندهى اتحاد باشد؛ میتواند مايهنه، می

رقابت مثبت. هر گروهى سعى كنند براى خدمتگزارى به اين ملت، سهم متناسب با خودشان را 

دانند، به دست بياورند؛ هيچ اشكالى ندارد. اين رقابت مثبت به جامعه نشاط كه اليق خودشان می

در همين انتخابات كند. ى ما حاكم میكند، روح جوانى را بر جامعهدل میبخشد، ما را زندهمی

ف ورزى كنيم، به يكديگر تهمت بزنيم، برخالاگر بد عمل بكنيم، به هم بد بگوئيم، با هم كينه

ى سقوط و ضعف و انحطاط باشد؛ دست خود تواند وسيلهقوانين و مقررات رفتار كنيم، می

 .ماست؛ امتحان الهى است

 42/7/21 بيانات در دیدار كارگزاران نظام در روز عيد سعيد فطر

 انتخاب اصلحب: 
ى ديگر اينكه از خدا بخواهيم و خودمان هم چشممان را باز كنيم؛ كارى كنيم كه نتيجه

ى انقالب و كشور باشد. اين معنايش اين انتخابات، يك گزينش خوب و همراه با صالح و صرفه

بكنيم؛ نه.  و غلط نيست كه اگر ما كسى را نپسنديديم، با او بداخالقى كنيم، برخورد تند و سخت

آن كسانى كه خودشان را صالح ميدانند، براى خودشان اهليت قائلند، وارد ميدان شوند. ما هم 

ى ماها مشترك كه ميخواهيم انتخاب كنيم، نگاه كنيم، حقيقتاً با معيارهائى كه معتقديم و بين همه

اين معيارها تقريباً  -انقالب  معتقدين به -ها ى ايرانىاست، بسنجيم. شايد بشود گفت كه بين همه

مشترك است. در هر كسى كه اين معيارها را مشاهده كرديم، كوشش كنيم، تالش كنيم، كار 

 .كه انتخابات به سمت انتخاب يك چنين كسى برود -كار سالم  -كنيم 

 ضرورت انتخاب اصلح :الف
وند ت جمهورى می شترين را انتخاب كنند. آن كسانى كه نامزد رياسمردم سعى كنند صالح

ها ها زير ذره بين قرار می گيرد و شوراى نگهبان صالحيت آنو در شوراى نگهبان صالحيت آن

شان صالحند. اما مهم اين است كه شما در بين اين افراد صالح،  ها همهكند، اينرا اعالم می 

تفاء كنيم؛ م به حداقل اكترين را پيدا كنيد. اينجا جائى نيست كه من و شما بتوانيبگرديد و صالح

 «دنبال حداكثر باشيد؛ بهترين را انتخاب كنيد.

 22/2/44 - سنندج آزادى ميدان در كردستان استان مردم جمع در رهبری معظم مقام بيانات
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 بكنيد؛ ار خود مشورت بكنيد؛ را خود تالش شمامردم هم نگاه كنند و اصلح را انتخاب كنند. ... 

 اىتوانند شما را راهنمايى كنند، راهنمايى بخواهيد؛ به هر نتيجهمى كنيدمى فكر كه كسانى از

 به كه مأموريم ما. داد خواهد متعال خداى را شما اجر بدهيد؛ رأى و كنيد عمل رسيديد، كه

 نشد، يا شد واقع با مطابق كنيم؛ عمل دهيم،مى تشخيص الهى تكليف آنچه به و فهميممى آنچه

 .كه عامل به تكليف است، پيش خداى متعال محفوظ است كسى اجر. است محفوظ ما اجر

 48 /3/3 شهدا هایبيانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده

 ب: ویژگی های اصلح
وجود  كنم؛ اما شاخصهائىگونه نظرى ابراز نمیبهترين كيست؟ من نسبت به شخص، هيچ -1

است كه درد كشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم يگانه و دارد. بهترين، آن كسى 

صميمى باشد، از فساد دور باشد، دنبال اشرافيگرى خودش نباشد. آفت بزرگ ما اشرافيگرى و 

پرستى است؛ فالن مسئول اگر اهل تجمل و اشرافيگرى باشد، مردم را به سمت تجمل 

 ى و به سمت اسراف سوق خواهد داد.اشرافيگر

 22/2/44 در ميدان آزادى سنندج بيانات مقام معظم رهبری در جمع مردم استان كردستان

ملت ايران در انتخابهاى خود توجه كند؛ كسانى با رأى ملت سر كار نيايند كه در مقابل »  -2

دشمنان بخواهند دست تسليم باال ببرند و آبروى ملت ايران را ببرند. كسانى سر كار نيايند كه 

گوئى به غرب، به دولتهاى غربى، به دولتهاى زورگو و مستكبر، به خيال خودشان اهند با تملقبخو

ار اگر كسانى بر سر ك .المللى دست و پا كنندبخواهند براى خودشان موقعيتى در سطح بين

ارزشها  ى راه امام وبيايند كه در مراكز گوناگون سياسى يا اقتصادى به جاى اينكه به فكر ادامه

ى امام باشند، به فكر به دست آوردن دل فالن قدرت غربى و ى به وسيلهو اصول ترسيم شده

 .المللى باشند، براى ملت ايران مصيبت خواهدفالن مستكبر بين

 24/2/44ر در دیدار مردم بيجا یبيانات مقام معظم رهبر

 اين يدنكش انائىِتو خود در كه باشند كسانى بايد ميشوند، ميدان وارد كه كسانى آن»  -3

نها رم نگهبان بر روى آمحت شوراى و است اساسى قانون در كه هم را صالحيتهائى بيابند؛ را بار

ى ى به نظام و قانون اساستكيه خواهد كرد، در خودشان مالحظه كنند و واقعاً وابسته و دلبسته

ى ميخورد كه قانون اساسباشند؛ بخواهند قانون اساسى را اجرا كنند؛ چون رئيس جمهور سوگند 

 11/10/11در دیدار مردم قم  رهبری معظم مقام بيانات  «را اجرا كند؛ قسم دروغ كه نميشود خورد.

آنچه برای رئس جمهور اينده نياز دازيم عبارت است از امتيازاتی كه مروز وجود دارد  -4

 اردنقاط ضعفی د و خره هر كس نقاط قوتی داردألا، منهای ضعف های كه امروز وجود دارد. ب



 4 

ت محسوب می شود بايد رئيس جمهور رئيس جمهور نقاط قوبرای دولت و  براینچه كه آ

 نچه ضعف شمرده می شود بايد از خود دور كند.آ د،شينده داشته باآ

 1/1/12 رضوی مطهر حرم در رهبری معظم مقام بيانات

 ج: شیوه انتخاب اصلح
هاى تكرار می كنم، بگرديد؛ از خدا هم كمك بخواهيد، از آدماين را من قبلًا هم گفتم، حاال هم 

 «مطلع و امين و باصداقت كمك بخواهيد.

  22/12/42 بيانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم

  
 بايد خودتان تحقيق كنيد، مالحظه كنيد، دقت»ايشان در اين زمينه در بيان ديگری فرمودند: 

مورد اعتمادتان بپرسيد، تا به اصلح برسيد و اصلح را انتخاب كنيد. ... البته اين  كنيد، از انسانهای

اين پيامكها و امثال اينها ــ متأسفانه حرفهای  ایِ كنونی ــروزها با اين وسائل عجيبِ رسانه

 .گوناگون، نسبتهای گوناگون به اشخاص گوناگون، رواج دارد

 1/1/12 رضوی مطهر حرم در رهبری معظم مقام بيانات  

كسانی كه وارد عرصه انتخابات ميشوند، بايد بتوانند بار مسئوليت را بكشند، صالحيتهای 

 .مورد نظر شورای نگهبان را در خود مالحظه كنند و بايد بخواهند كه قانون اساسی را اجرا كنند

برای » :ندايشان مردم را به دقت و حساسيت در انتخاب نامزدها فراخواندند و تأكيد كرد

تشخيص درست دو راه وجود دارد، يا انسان خودش تحقيق كند و به نتيجه برسد و يا استفاده 

 .كننداز نظرات افرادی كه بين انسان و خدا حجت ايجاد می

 رسانی دفتر مقام معظم رهبریپایگاه اطالع

ها یانجرخاباتی و نامزدهای انت ،مسئولین ،وظایف مردم ،آداب رقابت انتخاباتی

 ی:ن سیاسیو فعال

 آبرویی برای کشور نشودانتخابات مایه بی -1
ى افتخار است. همه مراقب باشند كه انتخابات ى آبروست، مايهانتخابات براى كشور مايه

اى سعى كردند انتخابات يك عده 88آبروئى براى كشور نشود؛ آنطورى كه در سال ى بىمايه

 ند، جنجال سياسىِ طبيعىِ انتخابات را تبديل كنند به يك فتنه؛ كه البتهرا مظهر اختالفات وانمود كن

ملت ايران در مقابلش ايستاد و هر وقت هم شبيه آن اتفاق بيفتد، ملت در مقابل آن خواهد 

 .ايستاد

 28/7/11 سان شمالىبيانات در دیدار بسيجيان استان خرا
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 فرض ما بر سالمت انتخابات است -2
ى اساسى و مهمى است. منتها فرض ما بر اين است كه مسئولين سالمت انتخابات هم مسئله

كشور با وجدان اسالمى و الهى وارد ميشوند و انتخابات ما سالم است. در گذشته هم كه در 

انتخابات رياست جمهورى، چه انتخابات مجلس، چه  -دولتهاى مختلف انتخابات انجام گرفته است 

فرض ما بر اين بوده است كه انتخابات، انتخابات سالمى است. البته مراقبتهاى  -چه ديگر انتخابها 

 .گوناگون از جهات مختلف الزم است انجام بگيرد

 28/7/11 بسيجيان استان خراسان شمالى بيانات در دیدار

 آرامش سیاسی کشور حفظ شود -3 
رهبر انقالب در شهر شيروان: مسئوالن مراقب باشند نگذارند كه دشمن اين آرامش كشور 

را برهم بزنند، تا قبل از انتخابات و در دوره انتخابات، بايد آرامش كشور حفظ شود و نگذارند 

 28/7/11 .كه فضای كشور منقلب شود

ى احتمالى ى هوادارانشان، خودشان را در مقابل توطئهى نامزدهاى انتخابات و همههمه

انتخابات را متهم نكنند؛ كسى آب به آسياب دشمن نريزد؛ در  .بدانند منیتدشمن مسئول ا

  .شاءاللَّه انتخابات خوبى داشته باشيمتبليغات، القاء فضاى اختالف و نااميدى نشود، تا ان

 10/11/18های نماز جمعه تهران خطبه

 به حساب نیاورید« شیطان اکبر»رقیب انتخاباتی خود را  -4
ى دورانها به معناى اين است كه شما خط درگيرى با دشمن بصيرت در اين دوران و در همه

ى درگيرى را اشتباه ميكنند؛ ها نقطهرا تشخيص دهيد؛ كجا با دشمن درگيرى است؟ بعضى

اى كه آنجا دشمن نيست، آنجا ى خودشان را آتش ميكنند به سمت يك نقطهتوپخانهخمپاره و 

آورند! شيطان به حساب مى« شيطان اكبر»ها رقيب انتخاباتى خودشان را دوست است. بعضى

اكبر آمريكاست، شيطان اكبر صهيونيسم است؛ رقيب جناحى كه شيطان اكبر نيست، رقيب 

 ت.انتخاباتى كه شيطان اكبر نيس

 28/7/11ا بسيجيان خراسان شمالی ب ردیدا

 تبلیغِ به دور از دروغ؛ شرط سالمت انتخابات -5

فضاى انتخابات، بايد فضاى سالمى باشد؛ فضاى تبليغات، بايد با فضاى پروپاگاندهاى معمول 

 امروز در دنيا، دمكراسى، يك دمكراسى حقيقى نيست؛ زيرا فشار تبليغات .دنيا تفاوت داشته باشد

كان كند، كه امچنان بر ذهن مردم سنگينى مىآميز، آنپُر زرق و برق توخالى، با سخنان فريب

 .گذارند مردم فكر كننددهد؛ نمىانتخاب درست را به مردم نمى

 70/1/27بيانات در دیدار با وزیر و مسؤوالن وزارت كشور و استانداران 
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 پرهیز از تهمت، تخریب و هتك آبرو -6

ى ملت مندان به نامزدهاى انتخاباتى گوناگون، بداخالقيهاى انتخاباتى، شايستهقهاز طرف عال

دار از لحاظ اسالمى و شرعى را؛ در معرض ما نيست؛ تهمت زدن آدمهاى مؤمن را، مصونيت

 ها اصالًها، در مطبوعات، در پايگاههاى اينترنتى و غيره، اينهتك آبرو قرار دادن در شبنامه

 مصلحت نيست.

 42/10/12يانات در اجتماع عظيم مردم یزد ب

 ها با انتخابات اسالمی سازگار نیستتحریك عصبیت -7

آيد كه غالباً هم ماهيّت تبليغاتى وجود مىمعموالً قبل از انتخابات جنجالهايى در كشور به

ى نمايندگان مجلس، مسؤوالن در دولت، مسؤوالن در قوّه -گانه ى قواى سهدارد. من از همه

كنم سعى كنند فضاى سياسى كشور را متعادل نگه دارند تا مردم در يك خواهش مى -قضاييّه 

 فضاى متعادل به موسم انتخابات برسند.

 42/8/18بيانات در دیدار كارگزاران نظام 

 به اختالفات دشمن شادکن دامن نزنید -8

بحث دل آزار برنده  ها و احزاب سياسى آن است كهها و گروهجانب به جريانتوصيه اين

ات ى اين انتخابو بازنده را به كنار بگذارند و به اختالفات دشمن شاد كن دامن نزنند، برنده

 .اندى كسانى كه در انتخاب شركت داشتهملت است و همه

 42/12/2تشكر در پی حضور پرشكوه مردم در انتخابات دوره هفتم مجلس  پيام

 انتخابات وسیله ناامیدی دشمن -9

اى قرار بدهيد براى ها را وسيلهها، انتخاباتى دورانكنم هميشه، در همهمن خواهش می

قوت ملى، براى افزايش اقتدار ملى؛ نه براى تضعيف نظام و تضعيف آبروى ملت. جنجالهائى كه 

ها و جريانهاى سياسى و جناحهاى بداخالق در اطراف بعضاً از طرف بعضى از احزاب و گروه

 ى كشور و ملت و نظام است.شود، تضعيف كنندهمی انتخابات

 42/2/31 يانات در دیدار مسئوالن و كارگزاران نظامب

 های غیرعملی مالك نیستوعده -11

ير عملى هاى غمردم توجه بايد داشته باشند كه تبليغات رنگين و متنوع مالك نيست؛ وعده

ها هاى مختلف وقتى مواجه شدم، به ايندورههاى محترم در مالك نيست. من با خودِ نماينده

ه، ى عمرانى و فالن پروژى نماينده اين نيست كه وعدهگفتم: آقايان و خانمهاى نماينده! وظيفه

 ى انتخابى خود به مردم بدهد.فالن كار را در منطقه

 12/10/42بيانات در اجتماع عظيم مردم یزد 
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 كنم؛نمی ابراز نظرى گونههیچ شخص، به نسبت من

 دارد؛ وجود هائىشاخص اما

 كه است كسى آن بهترین،

 بداند، را مردم درد بفهمد، را كشور درد

 باشد، صمیمى و یگانه مردم با

 باشد، دور فساد از

 .نباشد خودش اشرافیگرى دنبال

 است. پرستىتجمل و اشرافیگرى ما بزرگ آفت    

 به خدا و به این انقالب و به قانون اساسى 

 ؛این مردم ایمان و اعتقاد داشته باشد و به

 ؛ى مقاوم باشدداراى روحیه 
اين ملت اهداف بلندى دارد، كارهاى بزرگى دارد، تسليم نيست، كسى نميتواند با اين ملت با زبان زور حرف 

قاوم مى اجرائى قرار ميگيرند، بايد كسانى باشند كه در مقابل فشارهاى دشمنان بزند. كسانى كه در رأس قوه

 .باشند؛ زود نترسند، زود از ميدان خارج نشوند

 ؛هاى با تدبیرى باشند، با حكمت باشندانسان 

ى كشور هم همين جور است، در مسائل ؛ در اداره«عزت و حكمت و مصلحت»ما در سياست خارجى گفتيم 

با تدبير، با نگاه بلندمدت داخلى هم همين جور است، در اقتصاد هم همين جور است؛ بايد با برنامه، با حكمت، 

 ا را مشاهده كنند، نگاه كنند، وارد ميدان شوند.ى صحيح كارهجانبه، با يك هندسهو همه

تحميلى  اقتصادهاى هاى تزريقىِاعتماد كردن به شيوه... روزمرّه فكر كردن در مسائل اقتصادى، مضر است

ونىِ خود مقاوم باشد، بتواند ايستادگى كند؛ با بايد اقتصادى باشد كه در ساخت در... شرق و غرب، مضر است

 .ى دنيا متالطم نشودى دنيا، آن گوشهتغييرات گوناگون در اين گوشه

 ؛باید تهذیب اخالقى داشته باشد 

آفرينى نكنند، مردم را دچار تشويش و نگرانى براى مردم هزينه درست نكنند، مشكل درست نكنند، دغدغه

 .مبنا هم ندهندد و بىى بيخونكنند؛ البته وعده

 مهدی ابوالحســـنی
 ســيد صــادق اكبری
ــد عــطــار  ــي ــع  ســ
ــدی   ــائ ــام ق ــن ــه  ب
 عـبــاح وحــيــدنيــا 

ــادی ــالل ه ــدادج  ن
 

 همکاران ویژه نامه

 نامزد انتخابات باید...


