 .1اول وقت و با قصد قربت رأی بدهم.

 .1اول وقت و با قصد قربت رأی بدهم.

 .2دیگران را به شرکت در انتخابات ترغیب کنم.

 .2دیگران را به شرکت در انتخابات ترغیب کنم.

 .3از تمام حق خود برای رأی دادن استفاده کنم و تمام برگه را پر کنم.

 .3از تمام حق خود برای رأی دادن استفاده کنم و تمام برگه را پر کنم.

 .4تالشکنم که انتخابم درست و مطمئن و بر اساس حجت شرعی باشد.

 .4تالشکنم که انتخابم درست و مطمئن و بر اساس حجت شرعی باشد.

 .5برخی از نامزدها را نمیشناسم پس به فهرست پیشنهاد شده

 .5برخی از نامزدها را نمیشناسم پس به فهرست پیشنهاد شده
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از طرف افراد مؤمن و انقالبی اعتمادکنم.

94/10/19

 .6پایصندوقهایرأینظموادبرارعایتکنموبامتانت
وصبرازایجادتشنججلوگیریکنم.
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 .7اختالف نظرها و كدورتهاي دوران انتخابات را از روز انتخابات فراموش كنم.

 .7اختالف نظرها و كدورتهاي دوران انتخابات را از روز انتخابات فراموش كنم.

 .8شنبهی پساز انتخابات را روز مهربانی و بردباری بدانم.

 .8شنبهی پساز انتخابات را روز مهربانی و بردباری بدانم.

برگرفته از بیانات رهبر انقالب
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