
 

 نکاتی درباره انتخابات
 19/10/1394در دیدار مردم قم مطرح شده در بیانات رهبر انقالب 

1  
در شرکت حدّاکثری 

 انتخابات

ه نظ ام را قب  ن ندارن د ک  یسانکآن  یحتّ مردم همه شرکت کنند در انتخابات
 نند. کت کانتخابات شر درند یایش ر بکاعتبار  یش ر، براکحفظ  یبرا

2  
فواید حضور مردم در 

 انتخابات

ت بش  د، ی تق  یاس الم یه نظام جمه  رکش د یم جب م شرکت در انتخابات
بمان د   یامل ب اقکت یش ر در حصار امنکن بش د، یتأم آن یو ماندگار یداریپا

در چش م  ،ند، اعتب ار  ب اب ب رودکدا یگر آبرو پید یران در چشم ملّتهایملّت ا
 .د ملّت ایراننکدا یدشمنانش ابّهت پ

3  
 رأی به فهرستهای 

 قابل اعتماد در انتخابات

دارد به  یسکچه ن فهرست را یا ،شودیه به ما داده مک ین فهرستیم اینیبب

ندد، در  میاند، بدانانقالبی میبدان نند،ی  متد نهایا میبداندهد. یما م در خط 

 قبول دارند
ً
 .راه امامند، امام را واقعا

4  
 تالش برای 

 انتخاب درست

جده یبده نت ین سدعیدن اسدت اک. ممکنند نند درست انتخابک یهمه سع

جه نرسد، غلط یما به نت ین است سعکمم ؛برسد و انتخاب ما درست باشد

 .متعال از ما قبول خواهد کرددای خ ؛ندارد یبیع ،مینکانتخاب 

5  
 اهمیت 

 شورای اسالمیمجلس 

 یگداارلیدن، هدم از لحداظ ریهم از لحاظ قدوان؛ مجلس خیلی مهم است

 ی.المللهم در مسائل بینت دولتها کحر  یبرا

6  
 خصوصیات 

 مجلس خوب

دهند، یه مردم شعار مک یجور؛ همانباشد  شجاعو  مستقل، آزاد یمجلس

ندد، در داخدل خواهیه مدردم مکد یجوربدهند؛ همانداخل مجلس شعار 

 .گیری کنندمجلس موضع

 اهمیت مجلس خبرگان  7

مجلدس د یدا رهبر نباشدد، آن روز بایا نباشد یدر دن یه رهبر فعلک یآن روز

 یسدک ...رد؟کدرا انتخاب خواهند  یسکنند؛ چه کرهبر انتخاب ب خبرگان

 .که کلید حرکت انقالب دست او است

8  
مجلس خبرگان در تأثیر 

 حفظ انقالب

 یه در مقابدل هجمدهکدرد کدرا انتخاب خواهندد  یسک مجلس خبرگان ایآ

ان بدهد، راه امدام را ادامده ند، شجاعت نشکل کستد، به خدا تو یدشمن ِبا

 ست؟اب میکنند که جور دیگری ارا انتخ یسکا ی ؟بدهد

9  
های اهمیت شاخص

 گری در انتخاباتانقالبی

در  م،یکند دایرا درست پ گرییشاخصهای انقالب ست،یشاخصها چ میبدان

ص بکن لع م،یذهن خودمان مشخ   .میتر از ما هستند بپرساز کسانی که مط 
 


