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اصول رقابت سیاسی
مقدمه

  مقدمه:
كسانى كه وارد عرصه ى انتخابات مى شوند، چه از طرف مجریان و مسئوالن، چه از طرف كسانى كه نامزد مى شوند، بایستى به 

آداب و شروط یك حركت عمومِى سالم پایبند باشند، متعهد باشند؛ این الزم است.1
آنچه در انتخابات الزم است، رقابت سالم است؛ رقابِت بدون تهمت زنى و بدگوئى به یكدیگر است. فضاى انتخابات باید سالم باشد.2
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   بایدها

  1. رقابت انتخاباتی در چهارچوب نظام باشد
 این انتخاباتها یكى از بزرگترین محّسناتش این اســت كه از ركود جلوگيرى ميكند. بهترین شكل ادامه ى یك نظام اجتماعى 
این است كه در عين ثبات، تحول داشته باشد. ركود بد است و ثبات خوب است. ثبات یعنى استقرار؛ یعنى این چهارچوب، این 
هندسه، در جاى خود محفوظ باشد، مستقر باشد، ریشه دار باشــد؛ در عين حال در داخل این چهارچوب، تحوالت، مسابقات و 
رقابتها وجود داشته باشد. این بهترین شكل است كه كشتى نظام در دریاهاى طوفانى بتواند بدون دغدغه حركت كند. »و هى 
تجرى بهم فى موج كالجبال«؛)4( این درباره ى كشتى نوح است. كشتى حركت ميكند، در بين امواج گوناگون هم هست؛ ليكن 
این امواج سهمگين نميتوانند استقرار او را از بين ببرند. این استقرار بایست وجود داشته باشد. البته در درون این استقرار، در درون 

این چهارچوب، تحول وجود دارد.
 بنابراین همه ى تحوالت باید در چهارچوب باشد. اگر چنانچه كسى وارد ميدان رقابت انتخاباتى و مسابقه ى انتخاباتى بشود، اما 
بخواهد چهارچوب را بشكند، او از قاعده ى نظام خارج شده است، از قواعد حركت انتخاباتى خارج شده؛ این غلط است، این درست 

نيست. باید همه چيز در چهارچوب نظام باشد. این چهارچوب، قابل تغيير نيست.3
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  2.به قانون اساسی و خط امام پایبند باشید!
در مسئله ى انتخابات و غير انتخابات، همه باید تسليم رأى قانون  باشند؛ در مقابل قانون تمكين كنند. آن حوادثى كه در سال 88 
ـ همه از همين ناشى شد كه كسانى نخواستند به قانون تمكين كنند؛  ـ كه براى كشور ضرر داشت و ضایعه آفرین بودـ  پيش آمدـ 
نخواستند به رأى مردم تمكين كنند. ممكن است رأى مردم برخالف آن چيزى باشد كه مِن شخصى مایل به آن هستم؛ اما باید 
تمكين كنم. آنچه كه اكثریت مردم، اغلبيت مردم آن را انتخاب كردند، باید همه تمكين كنند؛ همه باید زیر بار بروند. خوشبختانه 
سازوكارهاى قانونى براى رفع اشكال، رفع اشتباه، رفع شــبهه وجود دارد؛ از این راهكارهاى قانونى استفاده كنند. این كه وقتى 
ـ یكى از  ـ كه این در سال 88 اتفاق افتادـ  آنچه كه اتفاق افتاده است، برخالف ميل ما شد، مردم را به شورش خيابانى دعوت كنيمـ 
خطاهاى جبران ناپذیر است. این تجربه اى شد براى ملت ما، و ملت ما هميشه در مقابل یك چنين حوادثى خواهد ایستاد.4 آن كسانى 

كه نظام، اسالم، قانون اساسى و امام را قبول دارند، باید به ميدان رقابت بيایند؛ منتها رقابت سالم و نه رقابت لجوجانه و عنادآميز. 5

  3.مرزها با دشمن کمرنگ نشود
انتخابات مال ملت ایران است، مال جمهورى اسالمى است، مال اسالم است؛ مرزهاشان را با دشمن مشخص و متمایز كنند. من 
بارها به بعضى از افراد سياسى كه فعاليتهائى دارند و گاهى یك مخالف خوانيهائى ميكنند، تذكر داده ام، نصيحت كرده ام؛ گفته ام 
مواظب باشيد مرزهاى ميان شما و دشمن كمرنگ نشود؛ پاك نشود. مرز وقتى كمرنگ شد، احتمال اینكه كسانى از این مرز عبور 
كنند یا دشمن از این مرز عبور كند و بياید این طرف یا دوست و خودى غافل شود و از مرز عبور كند و برود به دامن دشمن، زیاد 

خواهد بود. مرزها را روشن كنيد؛ مشخص كنيد. 6

   4.با کرامت رفتار کنید
در انتخابات با كرامت رفتار كنند همه؛ چه آنهائى كه نامزد ميشوند، چه آنهائى كه طرفدار آنهایند، چه آنهائى كه مخالف با بعضى از 
نامزدها هستند. جناحهاى مختلف كشور، بداخالقى و بدگوئى و اهانت وتهمت و این حرفها را مطلقاً راه ندهند. این از آن چيزهائى 

است كه اگر پيش بياید، دشمن از او خوشحال مي شود.7

   5.با مخالفان خود حرف بزنید و استدالل کنید
یكى از خصوصيات اميرالمؤمنين در ممشاى سياسى     اش این بود كه با دشــمنان خود و مخالفان خود با استدالل حرف ميزد و 
استدالل ميكرد. در نامه     هائى كه حّتى به معاویه نوشته است - با اینكه دشمنى بين معاویه و اميرالمؤمنين شدید بود، در عين حال 
او نامه مينوشت، اهانت ميكرد، حرفهاى خالف ميگفت - استدالل ميكرد بر اینكه روش تو غلط است. با طلحه و زبير كه آمدند با 
اميرالمؤمنين بيعت كردند - اینها به عنوانى كه ميخواهيم عمره برویم، از مدینه خارج شدند، رفتند به طرف مكه. اميرالمؤمنين 
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مراقب بود، از اول هم گفت كه اینها قصدشان عمره نيست. رفتند و كارهائى كردند؛ حاال تفاصيلش زیاد است - حضرت اینجور 
ميفرماید: »لقد نقمتما یسيرا و ارجأتما كثيرا«؛7

شما یك چيز كوچك را وســيله و مایه     ى اختالف قرار دادید، این همه نقاط مثبت را ندیده گرفتيد؛ دم از دشمنى ميزنيد، دم از 
مخالفت ميزنيد. با اینها متواضعانه اميرالمؤمنين حرف ميزند، توضيح ميدهد؛ ميگوید: من دنبال دشمن نميگردم. 8

  6.در میدان سیاست صادقانه عمل کنید
این سلوك سياسى اميرالمؤمنين است. وقتى نگاه ميكنيم، مى     بينيم كه این ســلوك سياسى عيناً با رفتار معنوى آن بزرگوار، 
همخوان و قابل تطبيق است. و اميرالمؤمنين در همه جا، همان على بن ابى     طالِب برجسته     ى ممتازى است كه دنيا نظير او را ندیده 
است.پایه ى همه ى خيرات در جامعه، تقواست. تقواى فردى؛ یعنى هر كس بين خود و خدا سعى كند از جاده ى صالح و حق تخطى 
نكند و پا را كج نگذارد. تقواى سياسى؛ یعنى هر كس كه در كار سياست است، سعى كند با مسائل سياسى صادقانه و دردمندانه و از 
روى دلسوزى برخورد كند. سياست به معناى پشت هم اندازى و فریب و دروغ گفتن به افكار عمومى مردم، مطلوب اسالم نيست. 

سياست یعنى اداره ى درست جامعه؛ این جزو دین است. تقواى سياسى، یعنى انسان در ميدان سياست، صادقانه عمل كند.9 

  7.به امنیت ملی پایبند باشید
تقواى خدا به این است كه فریب دشمن را نخوریم و تسليم تحميل دشــمن نشویم. دشمن مى خواهد بين ما اختالف بيندازد. 
دشمن آرزو مى كند كه بين مسؤوالن اختالف باشد. دشمن آرزو مى كند كه در ایران جنگ داخلى باشد. دشمن نمى تواند ببيند 
كه جمهورى اسالمى توانسته است این كشور را امن و آرام نگه دارد. در هرجایى و به هر بهانه اى، چه جهالت كسى یا كسانى، چه 

غرض ورزى كسى یا كسانى، اگر ماجرایى درست كند كه امنيت را به هم بزند، دشمن خوشحال مى شود. 10
همه ى نامزدهاى انتخابات و همه ى هوادارانشان، خودشان را در مقابل توطئه ى احتمالى دشمن مسئول امنيت بدانند. انتخابات 
را متهم نكنند؛ كسى آب به آسياب دشمن نریزد؛ در تبليغات، القاء فضاى اختالف و نااميدى نشود، تا ان شاءاللَّ انتخابات خوبى 

داشته باشيم.11

  8.انتخابات را وسیله اى براى ناامیدی دشمن بكنید 
جناحهاى مختلف، جریانهاى مختلف، گرایشهاى مختلف، با شوق و ذوق و عالقه مندى همه ى عواملشان را بسيج كنند و انتخابات 
را به عنوان یك هدف عالى، هدف خوب، هدف شــيرین مورد توجه قرار بدهند و به دعوا و جنجــال و اهانت و پنجه به روى هم 
كشيدن قضایا را نكشانند. انتخابات را وسيله اى بكنيد براى اینكه دشمنان را نااميد بكنيد و ان شاءاللَّ این انتخابات هم مثل بقيه ى 

انتخابات ها مایه ى عزت روزافزون اسالم باشد.12



گزیده ای از بیانات رهبرمعظم انقالب اسالمی

7

اصول رقابت سیاسی
الف( بایدها

  9.بر رس خدمت رقابت کنید
انتخابات مى تواند مایه ى اتحاد باشد؛ مى تواند تشجيع كننده ى به سرعت عمل و پيشرفت باشد؛ با رقابت مثبت. هر گروهى سعى 
كنند براى خدمتگزارى به این ملت، سهم متناسب با خودشان را كه الیق خودشان مى دانند، به دست بياورند؛ هيچ اشكالى ندارد. 

این رقابت مثبت به جامعه نشاط مى بخشد، ما را زنده دل مى كند، روح جوانى را بر جامعه ى ما حاكم مى كند. 13

  10.انصاف را رعایت کنید 
رقابتها را منصفانه كنند، حرفها را منصفانه كنند، از جاده ى انصاف خارج نشوند. خوب، به طور طبيعى هر نامزدى حرفى دارد و 
حرف مقابل خود را رد ميكند؛ این رد و ایراد فى نفسه اشكالى ندارد؛ اما مشروط بر اینكه تویش بى انصافى نباشد، كتمان حقيقت 
نباشد. ميدان براى همه باز است؛ بيایند در ميدان انتخابات خود را بر مردم عرضه كنند. اختيار با مردم است؛ مردم هر جورى كه 

فهميدند، تشخيص دادند، هشيارى آنها به آنها كمك كرد، ان شاءاللَّ همان جور عمل خواهند كرد.14

  11.فقط آنچه می توانید انجام دهید به مردم بگویید!
من از نامزدهاى انتخاباتى خواهش مى كنم در تبليغات، حرفهاى واقعى بزنند و كارهایى كه مى توانند انجام دهند و آنچه واقعاً 

عقيده شان هست، آن را به مردم بگویند. مردم را آزاد بگذارند تا هركس را خواستند، انتخاب كنند. 15



گزیده ای از بیانات رهبرمعظم انقالب اسالمی

8

اصول رقابت سیاسی
ب(نبایدها

ب(نبایدها

  1. وجهه  کشور را تخریب نکنید 
گروههاى مختلف، جناحهاى مختلف، سياستها و جهتگيریهاى مختلف، در مقابله با دشمن، باید با هم باشند و كارى نكنند كه 
دشمن سوء استفاده كند. اختالف سياسى مانعى ندارد؛ اختالف نظر مانعى ندارد؛ مبارزات انتخاباتى به شكل سالم، مانعى ندارد؛ 

اما خراب كردن یكدیگر، خراب كردن چهره ى كشور اشكال دارد. 16

   2. ذهنیت مردم را تخریب نکنید
خراب كردن ذهن مردم و چهره ى مسؤولين دلســوز، اشكال دارد. ایجاد ســؤال و ابهام در ذهن مردم، اشكال دارد. با وحدت و 

یكپارچگى، »كأنهم بنيان مرصوص)8(«، مثل یك دژ پوالدین، در مقابل دشمن بایستيد.17

   3. برای پريوز شدن به کارهای ظاملانه متوسل نشوید
یكى از خصوصيات سياست     ورزى اميرالمؤمنين این بود كه براى پيروز شدن، به ظلم و به دروغ و به كارهاى ظالمانه متوسل نميشد. 
یك عده     اى در اوائل حكومت اميرالمؤمنين آمدند كه آقا شــما این افرادى كه تو جامعه هستند - این متنفذین - یك مقدارى 
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مالحظه     ى اینها را بكن و سهم بيشترى از بيت     المال به اینها بده، مخالفت اینها را موجب نشو و دلهایشان را جلب كن! فرمود: »أ 
تأمرونّى ان أطلب الّنصر بالجور«؛ شما ميخواهيد من پيروزى را به وسيله     ى ظلم براى خودم دست و پا كنم؟ »واللَّ ال اطور به ما 
سمر سمير و ما أّم نجم فى الّسماء نجما«؛)9( امكان ندارد اميرالمؤمنين با ظلم، با راه غلط و خطا، با شيوه     هاى غير اسالمى دوست 

براى خودش درست كند.18

   4. بامخالفان و معارضان خود يك جور رفتار نکنید
یكى از خصوصيات دیگر اميرالمؤمنين این است كه رفتارش با مخالفان و معارضان یك جور نيست؛ همه را به یك چوب نميراند. 
اميرالمؤمنين فرق ميگذارد بين افرادى و جریانهائى، با افــرادى و جریانهاى دیگرى. درباره     ى خوارِج - البته در مقابل انحراف و 
انحطاط و توسل به ظواهر دینى - بدون اعتقاد، على ایســتاد؛ هم در مقابل معاویه ایستاد - آنوقتى كه قرآنها را سر نيزه كردند، 
اميرالمؤمنين فرمود: واللَّ این مكر اســت، این خدعه است، این فریب اســت؛ اینها به قرآن اعتقادى ندارند - هم در آنوقتى كه 
خوارج با آن ظواهر دینى، با آن صوت حزین قرآن     خوانى در مقابل حضرت قرار گرفتند، حضرت ایستاد. یعنى آنجائى كه كسانى 
بخواهند با ظواهر دینى كار بكنند و پيش بروند، اميرالمؤمنين مى     ایستاد؛ حاال چه معاویه بود، چه خوارج بود؛ تفاوتى نميكرد. اما 
در عين حال یك جور با اینها برخورد نميكرد. ایستادگى بود، اما نصيحت اميرالمؤمنين و رفتار خود او هميشه این بود. لذا فرمود 
»التقاتلوا الخوارج بعدى«؛ بعد از من با خوارج نجنگيد؛ جنگ با خوارج نكنيد؛ »فليس من طلب الحّق فاخطأه كمن طلب الباطل 
فأدركه«؛)11( آن كسى كه دنبال حق هست، منتها اشتباه ميكند - دنبال حق است؛ از روى جهالت، از روى قشرى     گرى خطا 

ميكند، اشتباه ميكند - او مثل كسى نيست كه دنبال باطل ميرود و به باطل ميرسد؛ اینها یك جور نيستند.19

   5. دیگران را تخریب نكنید! 
از بداخالقيهاى انتخاباتى باید بشدت پرهيز كنند؛ بدگویى كردن، اهانت كردن، تهمت زدن، براى عزیز كردن خود و یا نامزد مورد 
نظر خود، دیگران را و رقبا را در چشم مردم خوار كردن، اینها راهها و روشهاى صحيح و اسالمى نيست. رقابت باید باشد؛ رقابت 

مثبت و پرشور، اما با رعایت موازین اخالقى. 20
از طرف عالقه مندان به نامزدهاى انتخاباتى گوناگون، بداخالقيهاى انتخاباتى، شایسته ى ملت ما نيست؛ تهمت زدن آدمهاى مؤمن 
را، مصونيت دار از لحاظ اسالمى و شرعى را؛ در معرض هتك آبرو قرار دادن در شبنامه ها، در مطبوعات، در پایگاههاى اینترنتى و 
غيره، این ها اصاًل مصلحت نيست. من به طور جد از همه ى كسانى كه نسبت به نامزدهاى مختلف عالقه مندى اى دارند، درخواست 
مى كنم، اصرار مى كنم كه این عالقه مندى خودتان را از راه تخریب دیگران، اهانت به دیگران، متهم كردن دیگران نشان ندهيد. 
هرچه مى خواهيد، از نامزد مورد عالقه ى خودتان تمجيد كنيد، تعریف كنيد؛ اما دیگران را تخریب نكنيد. این عالمت بدى است.21

انتخابات یك عرصه ى ظهور و بروز وحدت ما، عقالنيت ما، شــعور ملى ما مى تواند قرار بگيرد. بعضى خيال مى كنند انتخابات، 
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زمزمه هاى انتخابات، فضاى انتخاباتى، مایه ى اختالف است؛ نه، مى تواند مایه ى اتحاد باشد؛ مى تواند تشجيع كننده ى به سرعت 
عمل و پيشرفت باشد؛ با رقابت مثبت... در همين انتخابات اگر بد عمل بكنيم، به هم بد بگوئيم، با هم كينه ورزى كنيم، به یكدیگر 
تهمت بزنيم، برخالف قوانين و مقررات رفتار كنيم، مى تواند وسيله ى سقوط و ضعف و انحطاط باشد؛ دست خود ماست؛ امتحان 

الهى است.22

   6. اختالف نظر را به تنازع نرسانید!
در مردم ساالرى اسالمى، گفتگو با عربده كشى و چاقوكشى در بعضى از دمكراسى ها تفاوت دارد. این جا گفتگو مى كنند؛ به قول 
امام، مثل مباحثه هاى طلبگى. در مجلس و جاهاى دیگر مباحثه كنند، حّتى بر ســر مسأله اى دعوا كنند؛ اما كينه از هم به دل 
نگيرند؛ بعد هم پهلوى همدیگر بنشينند و با هم صحبت كنند. نگذارند اختالف نظر به تنازع برسد. این تنازع موجب فشل و ضعف 
قوا خواهد شد. دروغ، اهانت، دستگاه ها یكدیگر را مّتهم كردن، شایعه پراكنى، افتراء به رقيب، تحریك عصبّيتهاى گوناگون؛ این ها 
هيچكدام با انتخابات اسالمى سازگار نيست. این خطاب به همه ى جناحهاست؛ خطاب به اشخاص یا جناح معّينى نيست؛ این 

وظيفه ى همه ى ماست. همه ى جناح ها باید این چيز ها را رعایت كنند. همه هم در چارچوب قانون حركت كنند.23

   7. از وعده های غیر عمىل پرهیز کنید!
مردم توجه باید داشته باشند كه تبليغات رنگين و متنوع مالك نيست؛ وعده هاى غير عملى مالك نيست... وعده هاى غير عملى 

دادن، وعده هاى بزرگ دادن، این ها مالك نيست؛ باید مردم توجه كنند؛ گاهى عالمت منفى هم هست.24

   8. از وعده های خالف قانون پرهیز کنید
داند. رقابت این نيست كه كسانى بيایند براى جلب نظر مردم، وعده هاى خالف قانون اساسى، خالف قوانين عادى بدهند؛ این ها 

نباید باشد25. 

  9. خود را با نفی دیگران اثبات نکنید! 
رقابت این نيست كه كسى اثبات خود را متوقف بر نفى دیگرى بداند.26 

  10. از بیت املال سوء استفاده نشود
همه دّقت داشته باشند كه درســت حركت كنند. كار غيرقانونى نكنند؛ كار غيراخالقى نكنند؛ سوءاستفاده نشود؛ از بيت المال 
صرف و خرج نشود؛ از یكدیگر بدگویى نكنند؛ به یكدیگر اهانت نكنند. این ملت هم ملت روشن و متدیّنى است؛ ملتى است كه به 
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آرمانهاى انقالب معتقد است و انقالب را دوست دارد. انقالب مى تواند این كشور را نجات دهد. بدانيد! اگر ارزشهاى انقالبى فراموش 
شد، هيچ قدرتى نخواهد توانست مشكالت این كشور را برطرف كند و آن را بسازد.27

  11. در تبليغات، ارساف نشود
در این تبليغات، خرج و اسراف هم نشود. بنده گمان مى كنم اگر كسى براى خدا از اسراف در تبليغات و كارهاى ناباب اجتناب كرد، 

خداى متعال به او كمك خواهد كرد و او را در مقصودى كه دارد، موّفق خواهد گرداند28.

  12. انتخابات ابزاز قدرت طلبی نشود
یك مطلب هم خطاب به نامزدهاى محترمى كه یا تا حاال اعالم حضور كرده اند یا بعد از این اعالم حضور خواهند كرد، عرض بكنم. 
كسانى كه براى انتخابات خود را نامزد ميكنند، بدانند كه انتخابات یك وسيله اى است براى باال بردن توان كشور، براى آبرومند 
كردن ملت؛ انتخابات فقط ابزارى براى قدرت طلبى نيست. اگر بناســت این انتخابات براى اقتدار ملت ایران باشد، پس نامزدها 
بایستى به این اهميت بدهند و این را در تبليغاتشان، در اظهاراتشان و در حضورشان رعایت كنند. مبادا نامزدها در اثناى فعاليتهاى 

انتخاباتِى خودشان جورى رفتار كنند و حرفى بزنند كه دشمن را به طمع بيندازند29. 

  13. از مکر و فریب دوری کنید
در این سياست     ورزى، اميرالمؤمنين یكى از خصوصياتش این است: از مكر و فریب دور است. در یك جمله     اى از حضرت نقل شده 
كه: »لو ال الّتقى لكنت ادهى العرب«؛)2( اگر تقوا دست و پاى مرا نمى     بست، از همه     ى آحاد و مكاران عرب، مكر و حيله را بهتر بلد 
بودم. یك جاى دیگر در مقام مقایسه     ى معاویه با خودش - چون معاویه به دهاء و مكر در حكومت معروف بود - به حسب آنچه 
كه نقل شده، فرمود: »واللَّ ما معاویة بأدهى مّنى«؛)3( معاویه از من زرنگتر نيســت. منتها على چه كند؟ وقتى بناى بر رعایت 
تقوا و رعایت اخالق دارد، دست و زبانش بسته است. روش اميرالمؤمنين این اســت. تقوا كه نبود، دست و زبان انسان باز است، 
ميتواند همه چيز بگوید، خالف واقع ميتواند بگوید، تهمت ميتواند بزند، دروغ به مردم ميتواند بگوید، نقض تعهدات ميتواند بكند، 
دلبستگى به دشمناِن صراط مستقيم ميتواند پيدا كند. وقتى تقوا نبود، اینجورى است. اميرالمؤمنين ميفرماید: من سياست را 
با تقوا انتخاب كردم، با تقوا اختيار كردم؛ این است كه در روش اميرالمؤمنين، مكارى و حيله     گرى و كارهاى كثيف و این چيزها 

وجود ندارد؛ پاكيزه است.30

  14. تبلیغات باید با فضای پروپا گاندای معمول دنیا تفاوت داشته باشد
فضاى انتخابات، باید فضاى سالمى باشد؛ فضاى تبليغات، باید با فضاى پروپاگاندهاى معمول دنيا تفاوت داشته باشد.
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امروز در دنيا، دمكراسى، یك دمكراسى حقيقى نيست؛ زیرا فشار تبليغات پُر زرق و برق توخالى، با سخنان فریب آميز، آن چنان 
بر ذهن مردم سنگينى مى كند، كه امكان انتخاب درست را به مردم نمى دهد؛ نمى گذارند مردم فكر كنند. هر كس كه مقدارى 
از كارهاى انتخاباتى كشورهاى به اصطالح دمكراتيك را مشاهده كرده باشد، این معنا برایش واضح است. حرفهایى كه مى زنند، 
وعده هایى كه مى دهند، قيافه هایى كه مى گيرند، تملقهایى كه از بعضى از قشر ها یا گروه ها مى گویند، ارتباطهایى كه با جناحهاى 
خاصى برقرار مى كنند تا نظر آن ها را جلب بكنند، این ها كارهاى سالمى نيست؛ كارهایى است كه وقتى در یك مجموعه ى مردمى 

انجام گرفت، فضا را مسموم مى كند و قدرت فكر كردن به آن ها نمى دهد.
تبليغ، صحيح و حق اســت؛ اما با معناى واقعى كلمه، با حفظ حدود شــرعى كلمه، به دور از فریب، به دور از كارهاى دروغين و 
نمایشى، به دور از متهم كردن این و آن. نمى شود ما بگویيم كه مسؤوالن انتخابات، نسبت به این قضيه هيچ مسؤوليتى ندارند؛ 

این شرط سالمت انتخابات است.31

  15.بحث دل آزار برنده و بازنده را کنار بگذارید
توصيه این جانب به جریان ها و گروه ها و احزاب سياسى آن است كه بحث دل آزار برنده و بازنده را به كنار بگذارند و به اختالفات 
دشمن شاد كن دامن نزنند، برنده ى این انتخابات ملت است و همه ى كسانى كه در انتخاب شركت داشته اند اعم از آن ها كه خود 
یا نامزد مورد عالقه شان راى آورده یا نياورده اند، همه برنده اند، بازنده ى این انتخابات، امریكا و صهيونيسم و دشمنان ملت ایرانند 

همه با همدلى به یكدیگر و به دولت خدمتگزار كمك كنيد تا گره ها یكى پس از دیگرى گشوده شود.32
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