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١٣٩٢/٠٢/٢٥             . آنچه كه امروز در درجه ي اولِ كارهاي سياسي كشور قرار دارد، مسئله ي انتخابات است



چهل سالبه ارزش يك انتخاب       

خابات كارهاي سياسي كشور قرار دارد، مسئله ي انتدرجه ي اولِ آنچه كه امروز در 
ا از انتخابات يك حادثه ي يك روزه است، ظرف يك روز انجام مي گيرد؛ امـ. است

مهـوري را انتخابات رياست ج. استتأثير بلندمدت آن حوادثي است كه تأثير آن، 
: اماشما در ظرف  يك روز انجام مي دهيد، 

هـاي  كسي را يا كساني را براي مدت چهار سال بر سرنوشت كشور و جرياناوالً، 
عمده ي كشور حاكم مي كنيد؛ 

ولت گاهي اوقات د. دامنه ي تأثير آن به همان چهار سال هم محدود نمي ماندثانياً، 
، وبخـها كارهائي مي كنند كه تأثيرات آن تا سال ها باقي مي ماند؛ چه كارهاي 

ال؛ ؛ تأثير آن منحصر نمي ماند به آن چهار سـغير خوبچه خداي نكرده كارهاي 
نيـد، پس شما در يك روز يك حركتي مي ك. مثل يك جرياني ادامه پيدا مي كند

در چهـار  يك انتخابي مي كنيد، يك اقدامي مي كنيد كه تأثير آن در كوتاه مدت،
.است ؛ اينقدر انتخابات مهمچهل سال باقي مي ماندسال، و در بلندمدت، گاهي در 

١٣٩٢/٠٢/٢٥



اولويتشناخت   

اب من بارها گفته ام كه اصل حضور مردم در انتخابات، حتـى از انتخـ
.داهميت داراست؛ اگرچه انتخاب اصلح هم بسيار مهم تر اصلح هم 

١٣٨٤/٠٢/١٧

. تنيسـت؛ مسـأله دوم اسـاوّل مسئله اين كه چه كسي انتخاب شود، 
١٣٧٧/٠٧/١٥.  كنندمسأله اوّل اين است كه مردم، همه در انتخابات شركت 

ت كارهـاي كشـور دسـ كليدانتخابات احساس مي كنند كه در ملّت 
ن كنند معيّمي توانند احساس مي كنند آنها هستند كه . خودشان است

١٣٩٦/٠١/٣٠.                                                                    راكشور عناصر اصلي 

من در همه ي دوره هاي انتخابـات مهم ترين حرف من و حرف اوّل اين 
١٣٩٤/١٠/٣٠       .مردمشركت همگاني و بانشاط : بوده است، االن هم هست

١



مشاركت حداكثريمعناي      

انجام گرفت؛ اما بـا يـك چنـين ] ٩٠مجلس سال[انتخابات اين 
، خيلي رقـم مهمـي درصد ٦٤ اين مشاركتِ باالتر از! مشاركتي

تر مجالس دنيا، اين رقم بـاالانتخابات هاي از متوسط . ... است
 ٣٥ه، در آمريكا متوسط رقم مشاركت در انتخابات كنگـر. است

در ده سال گذشـته مشـاركت مـردم آمريكـا در . استدرصد 
درصد  ٤٠انتخابات كنگره شان و مجلس ملي و مجلس سناشان به 

اط را، اين نشـايران؛ با ملت  مقايسه كنيدخب، اين را . نرسيده
آنگاه اهميت مطلـب معلـوم را، اين حضور را، اين اظهار وجود 

١٣٩١/٠١/٠١.                                                                                  مي شود

٢



مشاركت حداكثريمعناي       

اين همه عليه  بااينكه. امسال، انتخابات بسيار پُرمعنا و مهمّي بودانتخاباتِ 
تخابـات را اين انتخابات تالش شده بود، فعّاليّت شده بود، براي اينكه ان

 حقيقتـًا خـوشمـردم ... زير سؤال ببرند، از ارزش انتخابات بكاهند، 
 رأي بدهنـد،مـي تواننـد در نسبت جمعيّتي كه درصد  ٦٢. درخشيدند
ا بعضـي از مقايسه بشود با بيشتر كشورها؛ نه بـ] اگر[يي است درصد باال

 انـد، در آن طور كه به من گزارش داده. بيشتر كشورهابا ] بلكه[كشورها 
 انتخابـاتآمريكا در اين ده سال اخير هيچ وقت آمار شركت مـردم در 

 ٤٠ه ، چه انتخابات كنگره و چه انتخابات رياست جمهـوري، بـگوناگون
اي اين حضور مردمي، خيلي معنادار است؛ مـردم بـه معن. نرسيد درصد

ثابت  عمالًواقعي كلمه اعتماد خودشان را به نظام اسالمي نشان دادند و 
١٣٩٤/١٢/٢٠                                                  .بوداين يكي از نقاط مهم . كردند

٢



مشاركت حداكثريفوائد        

١٣٩٠/١٢/١٨              .به انتخابات است متكينظام مردم ساالري ديني، 

١٣٨٤/٠٢/١١.يي را براي آنها رقم بزندروز نو مي تواندپُرشور از سوي مردم انتخابات 

شور نقـش مشاركت در سرنوشت كشور عالوه بر اينكه در اداره و تعيين مديريت ك
.دكنرا ايفا مي نقـش بزرگ ترين هم  دشمناندشمني خنثي كردن دارد، در 

١٣٨٤/٠١/٠١

مـي  مشاركت عمومي نشان دهنده ي همبستگي ملي است و همبستگي ملـيزيرا 
١٣٨٤/٠٢/١٧.                     ببخشد مصونيتتواند در مقابل توطئه هاي دشمنان به كشور 

ميتواند آن  در انتخابات يكي از مستحكم ترين وسيله هايي است كه اين ملتحضور 
بـد  در مقابل خود و در مقابل حمله دشمنان و سـوءنيّت وزره پوالدين را مثل يك 

١٣٨٢/١٠/١٨       . دلىِ مستكبران و دخالت كنندگان نگه دارد

ز را، سايه ي تعرّض دشمن را در طول اين سال هاي متمـادي اسايه ي جنگ آنچه 
١٣٩٦/٠٢/١٠.                                            سر اين كشور رفع كرده، حضور مردم بوده است

٣



مشاركت حداكثريفوائد       

ربلندي اين انتخابات مايه ي عزّت و س. ملّت ايران است افتخاراتانتخابات يكي از 
 همه ي بـدخواهان و دشـمنان. و روسفيدي ملّت ايران در دنيا پيش ملّت ها است

ي نشان اسالم سعي مي كردند دين و اسالم و معنويّت را نقطه ي مقابل مردم ساالر
الري مردم سـا«بدهند؛ جمهوري اسالمي نشان داد كه نخير، ما چيزي داريم به نام 

هـم  ؛ مردم ساالري است و درعين حال اسالمي است و از هم تفكيك پـذير»اسالمي
افتخار  مايه ي. مردم ساالري اسالمي: اين انتخابات نشان دهنده ي اين است. نيست

 است؛ ملّـت هـم درمايه ي قدرت است، مايه ي روسفيدي است، مايه ي عزّت است، 
سـاس اح. ي كشور دست خودشان استكليد كارهاانتخابات احساس مي كنند كه 

ايـن خيلـي  معيّن كنند عناصر اصلي كشور را؛مي توانند مي كنند آنها هستند كه 
١٣٩٦/٠١/٣٠.مهم است

٣



شناخت اهداف نهايي ملت و دشمن          

 شـما كـه درانتخابـات. شما، نقطه ي مقابل هدف شما است جبهه ي دشمنانهدف 
را با همين  شركت مي كنيد، دنبال يك فرد اصلحي مي گرديد كه بتواند كشورتان

. عنويسرعت، بلكه بيش از اين، پيش ببرد؛ هم در عرصه ي مادي، هم در عرصه ي م
مهوري بتواند شما دنبال انتخابات ايد، براي اينكه كسي يا كساني، دولتي، رئيس ج

بهتـر و  زنـدگي شـما راعزت شما را باال ببرد، استقالل شما را عميق تر كند، وضع 
 ، گره ها را باز كند، اميد و شور و شوقي در كشور به وجود آورد؛مرفه تر كند

راي كـه بـ... اما دشمن شما درست به عكس، مايل است انتخاباتي انجام بگيـرد 
، بـه سـتگيوابآينده ي كشور اين محسّنات را نداشته باشد؛ بلكه كشور را به سمت 

ر را به در صحنه هاي گوناگون حركت دهد؛ كشو عقب ماندگيسمت ضعف، به سمت 
. عقب بكشاند، به عقب براند؛ آنها هدفشان اين است

.هدف ملت ايران، هدف جبهه ي دشمنان: دو تا هدف در مقابل هم قرار داردپس 
١٣٩٦/٠١/٣٠

٤



نهايينمودار اهداف      

دشمن ملت

پيشرفت 
فقر و فشارو رفاه

٤



دو هدف ميانيشناخت       
ملت ايران چگونه تأمين خواهد شد؟هدف : نخست

گرم و پرشوري باشد؛   انتخابات  انتخابات،. ١
.اديجهبا همت  انقالبىِانتخاب يك انسان شايسته ي وارسته ي باعزمِ مؤمنِ . ٢

؟ مي شوددشمن چگونه حاصل مقصود : دوم
كننـد،  باشند، عده ي كمي شـركت  سرد برگزار شود؛ مردم بي رغبت انتخابات .١

. بياييمم آقا چرا شركت كنيم؟ فايده اش چيست؟ ما نمي خواهي: يك عده اي بگويند
. اينها دشمن را خوشحال مي كند

ه تبـع نتيجه اي كه از صندوق ها بيرون مي آيد، نتيجه اي باشد كه دولت را، بـ. ٢
مت قرار گرفتن بيشتر، به سمت تبعيت بيشتر، به س وابستگيدولت، ملت را به سمت 

.در سياست هاي دشمنان قرار دهد
١٣٩٦/٠١/٣٠

٥



ميانينمودار اهداف      

دشمن ملت

مشاركت در 
انتخابات

عدم 
مشاركت

انتخاب فرد 
مستقل و 
خودباور

انتخاب فرد 
وابسته و 
خودباخته

٥



شناخت راهبرد دشمن        

 براي اينكه مـردم را از شـور و حـال و. دشمن مي خواهد اين اتفاق نيفتد
حركت و هيجان بيندازند، چه كار مي كنند؟ 

ايـده آقا چـه ف: كنند نااميد انتخابات مي كنند مردم را از حضور درسعي 
 برويم رأي بدهيم كه چه بشود؟ مي خواهند اين حالـت را بـه  دارد؟ حاال

.  كنند القاءمردم 
هـاي  همين است كه شما اگر امروز به راديوهاي بيگانه و خبرگـزاريبراي 

صهيونيستي مراجعه كنيد كه امـروز همـه ي خبرهـاي دنيـا را در واقـع 
اليزه مي جهت مي دهد، به قول خودشان كان شبكه ي بزرگ صهيونيستي يك

كند؛ خبرهاي باب ميل خودشان را منتشر مي كنند، 
.  دوضع كشور را بحراني نشان دهنبينيد سعي شان اين است كه مي 

١٣٩٦/٠١/٣٠

١-٥



رسانه اي دشمنراهبرد            
شان بـه تبليغات مي كنند، راديو به راه مي اندازند، در راديوهاي گوناگون

مي كننـد، دارنـد بـه خيـال  دلسردخيال خودشان مردم را از انتخابات 
١٣٨٦/١٢/٢٢.   استخودشان كار مي كنند، نتيجه هم ان شاءاللَّه كامالً به عكس 

اين اسـت كـه حضـور مـردم در انتخابـات سعي شان شما ملت، دشمنان 
١٣٨٥/٠٩/٢٢.                                                                      كنند كمرنگگوناگون را 

دور ديگر همه ي ترفنـدهاي شـيطاني، از صـشما يكبار با همت و هشياري 
قـوق و قطعنامه و تحريم انتخابات تا دعوت ناظران بيگانه به دخالـت در ح

از  ردممترساندن در خصوص مديريت كشور تا  سياه نمائيزندگي مردم، از 
و دي دلسـرخطر حمله ي دشمن، از تهمت سالم  نبودن انتخابات تـا تلقـين 

ني دربـاره ي و شيطاتبليغاتي پيشگوئي هاي به خصوص بي تفاوتي مردم، و 
.شكستمشاركت نكردن جوانان،  همه و همه به سنگ خورد و درهم 

١٣٨٦/١٢/٢٥

٢-٥



راهبرد دشمننمودار        

يأس 
آفريني

عدم 
مشاركت

افزايش 
فقر و 
فشار

سياه نمايي

ترس از جنگ و تحريم

پيش بيني منفي آينده



امتداد داخلي   
دشمنرسانه اي خط 

ايي بي تقودر داخل، متأسفانه زبان ها، قلم ها و حنجره هاي 
نوميـد هستند كه همان حرف هاي دشمن را كه بـه قصـد 

و افسرده كردن مردم گفته مي شـود، تكـرار مـي كردن 
.كنند؛ آحاد مردم به اينها نبايد اعتنائي كنند

١٣٩٢/٠٣/٠٦

٣-٥



طرح دشمنمقابله با راهبرد         
نقاط قوت، ضعف؛ پيشرفت ها و ناكامي هامقايسه             

ن را سعي مي كنند سايه ي يـأس و نااميـدي و بحـراتبليغات شان دشمنان در   
د؛ بيندازند بر روي حوادث كشور، مشكالت كوچك را چنـد برابـر بـزرگ كننـ

نـده را آيمشكالتي كه وجود ندارد، بي خود ملت را، كشور را متهم به آن كنند؛ 
ي از ايـن نااميـد. ، ملت را نااميد كنند؛ هدف دشمن اين استتاريك نشان دهند

. انتخابات نظر آنها مقدمه اي است براي از رونق انداختن
ني كـه كسـا! مبلّغـان! مسئوالن! جوانان! عزيزان. عمل كنيدبه عكس بايد شما 

نيد؛ بـه شما بايد به عكس عمل ك! عرصه ي سخن گفتن با مردم در مقابل شما است
مـه مردم بايد ه. استاميد واقعي اين اميد، اميد واهي نيست؛ . مردم اميد دهيد

كشور ود مي شموجب  انتخابات توجه كنند، بدانند كه حضور پرشور و پر رونق در
رض و كه طمع دشمن براي دست اندازي و تعـمي شود پيدا كند؛ موجب  مصونيت

را  ايـن تـأثيرات حضـور مـردم دشمني و خباثت نسبت به اين كشور كم شود؛
١٣٩٢/٠٢/٢٥.آنها تالش دارند كه اين اتفاق نيفتد  .دارد

٣-٥



راهبرد جبهه انقالبنمودار        

اميد 
آفريني

مشاركت
افزايش 
اقتدار و 

رفاه

رئوس و سرفصل هاي 
در  تفصيلي اميدآفريني

پرده نگار بيانيه گام 
.دوم ارائه گرديد

بيان ظرفيت هاي رفاه

اقتدار؛ رفع سايه جنگ

هپيش بيني اميدوار آيند



حداكثريمشاركت شرط       

ميدان  اگر نباشد، دل نااميد و افسرده وارداميد به آينده 
  ي ، نشانهجوان ها، حضور حضور مردم. نمي شودانتخاب 

١٣٨٨/٠٥/١٢.                                                     آنهاستاميدواري 

افزايش اميد افزايش 
مشاركت

٦



در كشورهاي مشكالت وجود           
پيشرفتهو مختلف         

شـكل گراني هست، مدر كدام كشور نيست؟ خب، مشكالت در كشور هست؛ 
ائي بيكاري هست؛ كجاي دنيا امروز نيست؟ امروز خود آن كشورهاي اروپـ

كه صـحنه گردانِ تبليغـات عليـه جمهـوري اسـالمي انـد، تـا خرخـره 
.  فرو رفته اند مشكالت  در

 مـردم مـي چند روز يك بار، در يكي از اين كشورها يا در چند كشور،هر 
آيند در عرصه، از روي ناچاري و ناگزيري داد مي كشند و مـورد تهـاجم 

مـي  نهـانپالبته اينها را تا بتواننـد، . نيروهاي امنيتي شان قرار مي گيرند
١٣٩٢/٠٢/٢٥.كنند

١-٦



مشكالت با نقاط قوتمقايسه   . ٢

مـا مشـكالت را بايـد . ما هم مشكالتي داريم
.ما هست كه االن در ينقاط مثبت مقايسه كنيم با

١٣٩٢/٠٢/٢٥

٢-٦



:  قوتترين عامل مهم        
منسجم و متحدملت        

 منسـجم و متحـد دارد؟ اقـوام  كدام كشور مثل كشور ما ملتي
ور، كشور، مذاهب كشور، شهرهاي كشور، مناطق گونـاگون كشـ

همه در يك جهت، در يك هـدف، بـا يـك عواطـف، بـا يـك 
.ننداحساسات، با يك اميد دارند حركت مي كنند، زندگي مي ك

١٣٩٢/٠٢/٢٥

٣-٦



ممتاز و سرآمدملت         

اني از آنهـا شان، فرزانگانشان، كسآگاهاناين را شما بدانيد؛ ملت ها،  البته 
نـد؛ مـي كه با قضاياي گوناگون آشنايند، شماها را با انگشت نشان مي ده

. نـده ايمكرده و مـا ما پيشرفتگويند ببينيد ملت ايران در چه عرصه هائي 
.ملت ايران اينجوري استحركت 

كه  ايرانيد به نگاه كن«: در مصاحبه با تلويزيون مصرفهمي هويدي انديشمند مصري، دكتر [
ازش مقابل آمريكا و اسرائيل است ولي امروز ماهواره به هوا مي فرستد و ما كه با آن سـ

]».بندكرديم چهار ميليون مصري امروز به خاطر نداشتن سرپناه در قبرستان ها مي خوا
زرك و كشـوري بـ ايران: دبيركل اتحاديه عرب در دانشگاه آمريكايي قاهرهعمرو موسي 

ياتي ايران در نمي توان منكر نقش ح. مهم در منطقه است و بايد با اين كشور گفت وگو كنيم
اشـته بخواهد در نقشه خاورميانه جايگاه بـااليي داين كشور حق دارد خاورميانه شويم و 

٨٨/١٢/٠٣                                                                   .                                                                باشد ١٣٩٢/٠٢/٢٥

٣-٦



پيشرفته ايرانيجوانان            

ا كدام كشور اين همه جوان سرحال و بانشاط دارد؟ جوان هاي م
امروز ميدان هاي عظيم علمي را دارنـد فـتح مـي كننـد؛ در 

ه مسابقات گوناگون جهاني، رتبه هاي باالي جدول را دارنـد بـ
١٣٩٢/٠٢/٢٥دست مي آورند؛ اين چيز كمي است؟ 

٤-٦



دشمنانغلبه بر قدرت             

است  ها توانستهاين همه دشمني كدام ملت مثل ملت ما با وجود 
دنيا  را در قضاياي تأثيرگذارياين عظمت را، اين اهميت را، اين 

و در قضاياي منطقه به دست آورد؟ 
چه عده دشمنان مايند، يك عده مزدوران دشمنان مايند؛ هريك 

بتوانند، كارشكني مي كنند؛ 
شّاش، ملت ايران، سربلند، سرافراز، وسط صحنه، با چهره ي باما 

 با چهره ي اميدوار، بدون كينه ي به اين و آن، دارد راه خـودش
١٣٩٢/٠٢/٢٥.  مي رودرا 

٤-٦



اميدآفريني راهبرد        
مشاركت حداكثريبراي          

تّـي كساني كه ممكن است نسبت به نظام جمهوري اسالمي هم حآن 
له ندارنـد، كشور كه ديگـر مسـئ امنيّتبه نسبت مسئله داشته باشند، 

ن نظـام، ، امروز ايخب. كشور كه ديگر مسئله ندارند اقتداربه نسبت 
رده است، امنيّت كشور را حفظ كرده است، پيشرفت كشور را تسريع ك

اينهـا را  ،قابل انكار نيستبه اين ملّت عزّت داده است؛ اينها كه ديگر 
دن به وارد اين ميدان بشوند براي عزّت بخشي] پس [كه دوست دارند؛ 

رفتي كـه ايران و ايراني، براي استمرار امنيّت ملّي، براي تضمين پيش
تـه؛ بحمداهللا از اوّل انقالب شروع شده و تا امروز بي وقفه پـيش رف

١٣٩٤/١٠/٣٠ .همه بايد وارد بشوند. براي اينها بايد وارد بشوند

كاربست 
راهبرد



جبهه انقالبراهبرد  نمودار          

ي هر كسي كه ايران را دوست دارد، هر كسي كه جمهوري اسالم
ت را دوست دارد، هر كسي كه شكوه و عزّت و عظمت ملّي را دوس

١٣٩٤/١٢/٠٧.                                     دارد، در اين انتخابات شركت كند

روايت پيشرفت هاي 

مورد عالقه مردم

ضرورت 
مشاركت با 

 هدف استمرار
پيشرفت



منطقيراهبرد اتخاذ        
دشمنتهاجمي ضدّ و        

تانامو شان گوانآن كساني كه زندان چه كساني؟ ؛ مي كنندما اظهارنظر  انتخابات درباره ي
محـروم  بدون سرنشينشان بر بـاالي روسـتاهاي  است؛ هواپيمايبي آبروئي شان مايه ي 

ي در پاكستان و افغانستان، لكه ي ننگ در دامانشان اسـت؛ آن كسـاني كـه جنـگ افروز
 اسـت؛ آنبي آبروگـي هايشـان منطقه ي حساس ما و اشغال دو تا كشور مسلمان، جزو 

مايه ي خجلت  از رژيم جنايتكار صهيونيستي،شرط شان و بي قيد كساني كه دفاع و حمايت 
نتقـاد اينها به جمهوري اسالمىِ آبرومنـد و سـرافراز ابفهمند اگر  است شرمندگي شان و 

رافراز ؛ اصالً در خور اعتناي ملت ايران و مسئوالن سجواب ندارداين اظهارنظرها ! ميكنند
ه اما براي همه ي آحاد ملت ايران و براي همه ي ما عبرت انگيـز اسـت كـ. اين ملت نيست

يست؛ سي و هم ن انتخابات مخصوص اين. چقدر براي آنها حساس است انتخابات ببينيد اين
مـي ال انتخاباتي داريم، همين بساط هست؛ هميشه جنج چند سال است كه هر وقت ما يك

به . زرگاز كي؟ از اين ملت ب. مي خورند، هميشه هم تودهني مي كنند، هميشه سعي كنند
١٣٩٥/١٢/١٩.توفيق الهي، اين دفعه هم تودهني خواهند خورد

ه ي راه اساسي خنثي كردن طرح هـا و توطئـه هاي جبهـ» مقابله ي قوي، تهاجمي و متكي بر منطق«
.بايد در همه ي زمينه ها در مقابل غرب حالت هجومي داشته باشيم. مستكبران است

٨



تهاجمي راهبرد          
راهبرد دفاعيجايگزين          

مـنحطِّ محـض رئيس جمهور آمريكا در يك نظام قبيلـه ايِ عقب مانـده يِ 
ه چهـل مي ايستد در كنار رئيس قبيله و رقص شمشير مي كند، آن وقـت بـ

ر ديگـ! ... ميليون رأي ملّت ايران در يك انتخابات آزاد ايراد مـي گيـرد
 مقابل يك چنين دشمني مـا احتيـاج بـه قـدرتدر وقاحت از اين باالتر؟ 

.بسيج كنندگي انقالب داريم
 ي رژيـم ايـاالتتحت الحمايه دولت هايشان در منطقه ي ما كه ملّت هايي 

ه بـمي خورنـد ، غبطه  مي خورندمتّحده  ي آمريكا هستند، حسرت اين را 
وند؛ دو است كه بتوانند وارد صحنه بشـيك رؤيا حال ملّت ايران؛ برايشان 

، و بعد مـردم نفر، سه نفر، پنج نفر، رقابت كنند بر سر رياست اجرائي كشور
ي منطقه ي حق داشته باشند يكي از اينها را انتخاب كنند؛ اين براي كشورها

.مي ماندمثل يك رؤيا ما 

 ١٣٩٦/٠٣/١٤

١٣٩٦/٠٢/٢٧

٨



كانديداهامأموريت    

امنيّت ملّي .٣
گسل هاي اعتقادي يا 

ا جغرافيايي يا زباني ي
دقومي را تحريك نكنن

امنيّت ملّي .٣
گسل هاي اعتقادي يا 

ا جغرافيايي يا زباني ي
دقومي را تحريك نكنن

عزّت ملي.٢

بل نشان بدهند كه در مقا
زياده خواهي آمريكا و 

ا خباثت صهيونيست ه
.ايستاده اند

عزّت ملي.٢

بل نشان بدهند كه در مقا
زياده خواهي آمريكا و 

ا خباثت صهيونيست ه
.ايستاده اند

اد اولويت اقتص.١
قاطع بگويند كه در 
درجه ي اوّل، معيشت 
مردم برايشان داراي 

.اهمّيّت است

اد اولويت اقتص.١
قاطع بگويند كه در 
درجه ي اوّل، معيشت 
مردم برايشان داراي 

.اهمّيّت است

 ١٣٩٤/١٠/٣٠

ر ددر وعده هاي خـود، ... هستند همه ي اين آقايان محترمي كه نامزدهاي انتخاباتي 
:نندچيز را حتماً رعايت بكسه ... مي دهند برنامه هايي كه به مردم اظهارات خود، در 

٩



اميدملي؛ شرط عزت         

ارد، ايـن انتخاباتي، آنچه كه اهميت د انتخاباتي، در شعارهاي در تبليغات
نظـام  و صحيح و عاقالنه و حكيمانه ي انقالب ومواضع عزت آفرين است كه 

. تثبيت شود
 در شعارهايمان، ما به زيد و عمرو در خارج از اين مرزها يا آدم هائيمبادا 

خب، دشمن كار خـودش را دارد . نشان دهيم چراغ سبزدر داخل مرزها، 
الب و نظـام مي كند؛ عليه كسي، عليه كساني، و بيشتر از همه عليه خود انق

١٣٩٢/٠٣/٠٦.  لجن پراكني مي كند  انتخابات و

٩



به داخل؛ نگاه          
دشمنسازي راهبرد خنثي           

 ي بدهند كه براي پيشرفت امـور كشـور، بـراي توسـعهقول ] كانديداها[
واهـد اقتصادي، براي باز كردن گره ها، نگاهشان به بيرون از اين مرزها نخ

.  خواهد بودنگاه به خود ملّت بود، 
يّـت ما زياد است، ظرفيّت هاي ما زياد است؛ توجّه به اين ظرفتوانايي هاي 

 ها، استفاده ي از اين ظرفيّت ها، برنامـه ريزي عاقالنـه و مدبّرانـه بـراي
 سـاخت استفاده ي از اين ظرفيّت ها مي تواند كشور را به اقتدار و استحكامِ

دروني برساند؛ 
١٣٩٦/٠٢/٠٥.مي كند مأيوساين، آن چيزي است كه دشمن را و 

١٠



قدرت رئيس جمهورشناخت         

س ايـن را عكمي خواهد رئيس جمهور در كشور ما نقش بسيار مهمي دارد؛ تبليغات بيگانه 
گاه رئيس جمهور يكي از مـؤثرترين، و در دسـت. مي زنندآنها دشمنانه حرف . نشان دهد

. اجرايي مؤثرترين عنصر براي حل مسائل كشور است
كانات و به قدر رئيس جمهور در قانون اساسي ما اممسئولي ميان مسؤوالن كشور، هيچ در 

. و عرصه ي عظيم خدمتگزاري نداردتوانايي ها 
ي مكشور و همه ي مسؤوالن طراز اول اجرايي كشور در اختيار اوست؛ اوست كه بودجه ي 

امنيـت،  كشور را آباد كند و از لحاظ علمي و صنعتي و مسائل انساني و يا از لحـاظتواند 
كشور را به پيش ببرد؛ 

چه مـورد آن. زندگي را در كام مردم شيرين كندمي تواند اوست كه توانايي هاي و كفايت 
اس و حسـمسـئوليت هاي . نياز ملت و كشور است، رئيس جمهورِ كارآمد و باكفايت اسـت

. تاريخىِ امروز بر دوش رئيس قوه ي مجريه ي ماست
. همه چيز را در اختيار رئيس قوه ي مجريه قرار داده استقانون 

                       
١٣٨٤/٠٢/١١ 

١١



نقش رهبري شناخت      

س را من به مردم نمي گويم فالن كس را انتخاب بكنيد، فالن كـ
ردم ، امّا به مـاين را هرگز به مردم نخواهم گفتانتخاب نكنيد؛ 

عرض مي كنم و اصرار مي كنم كه حتماً در پـاي صـندوق رأي 
يـد؛ حاضر بشويد و رأي بدهيد، به هر كسي كه تشخيص مي ده

س نظام هر كس كشور را دوست دارد، هر ك. اين بايد اتّفاق بيفتد
 را دوست دارد، هر كس امنيّت را دوست دارد از آحاد مردم بايد

رّ دشمن را بيايد وارد ميدان انتخابات بشود، بيايد پاي صندوق؛ ش
١٣٩٦/٠٢/١٠.اين كم مي كند

١٢



؛ پاسدار رأي مردمرهبري      

هرچه شد،  نتيجه ي انتخابات ملّت؛ در امر انتخابات مُرّ قانون بايد عمل بشود
. اين معتبر است، اين قانون است

مـي ندر انتخابات ها دخالت نمي كنم؛ هيچ وقت به مردم نگفتـه ام و بنده 
.  اين كس را انتخاب كنيد، آن كس را انتخاب نكنيدگويم 
د در و آن جايي است كه كساني بخواهنـمي كنم يك جا بنده دخالت فقط 

ردم، مقابل رأي مردم و انتخاب مردم بِايستند و با مزاحمت در مقابل رأي م
، بنده در هركس بخواهد با نتيجه ي آراء مّلت دربيفتد. رأي مردم را بشكنند

در سال هاي گذشـته و انتخابـات هـاي گذشـته هـم . ايستم مقابلش مي
؛ بعضـي ٩٢در سال  ٨٨در سال  ٨٤در سال  ٧٦همين جور بوده؛ در سال 

 مقابل چشم مردم بوده و مردم مطّلع شده اند؛ بعضي را هم مـردم مطّلـع
 ١٣٨٤/٠٢/١١.نشده اند امّا اين حقير در جريان قرار گرفته ام

١٢



؛ حامي منتخبان مردمرهبري       

خواهد  درباره ي موضع رهبري در مورد انتخابات، گمانه زني و شايعه و اينها همشيه بوده و
به يك نفري رأي خـواهم داد، بـه . بنده يك رأي دارم، آن را در صندوق مي اندازم. بود

خيص هيچ كس ديگر هم نخواهم گفت كه به كي رأي بدهيد، به كي رأي ندهيد؛ ايـن تشـ
كنند  مي؛ بعضي سعي مي كنم، دفاع مي كنمبنده گاهي از دولت حمايت . خود مردم است

؛ ي كنممهميشه دفاع دولت ها نه، من از . براي اين كار معناي نادرستي جعل و ابداع كنند
فانه اي منتها اگر دولتي بيشتر مورد تهاجم قرار گرفت و احساس كردم حمالت غيـر منصـ

. ف باشـيمبايد منصـمي گويم ؛ من من طرفدار اِعمال انصافم. مي كنمميشود، بيشتر دفاع 
حمايت . است رفتارها را نگاه كنيم؛ اين ربطي به انتخابات ندارد، بحث انصاف و بي انصافي

؛ ايـن كردن از خدمتگزاران در كشور، وظيفه اي است كه هم من دارم، هم همـه دارنـد
ي، از بنده از هر حركت خوبي، از هر اقدام خـوب. مربوط به اعالم موضع انتخاباتي نيست

 اي در هر پيشرفتي، از هر خدمتي به مردم، از هر دلجوئي اي از محرومين، از هر ايستادگي
شـكر و و از آن كسي كه اين كار را كـرده اسـت، تمي كنم مقابل ظلم و استكبار استقبال 

.هر دولتي باشد، هر شخصي باشد؛ اين وظيفه ي من است؛ مي كنمسپاسگزاري 
١٣٨٨/٠١/٠١

١٢



 واستدرخ دوم، گام بيانيه علمي انجمن محصوالت ساير دريافت جهت
.نماييد ارسال ايتا رسان پيام در زير كانال مديريت به را خود

:محصوالت علمي، فرهنگي
 نشست هاي علمي عمومي و تخصصي
دوره آموزشي تربيت مربي بيانيه گام دوم
دوره آموزشي نظام فكري انقالب اسالمي
پرده نگارهاي تحليلي ويژه سخنوران دانشگاه و مبلغان حوزه
 ١٤٠٠بازخواني راهبردي بيانيه گام دوم متناسب با انتخابات
 ١٣٩٨/٠٣/٠١نقش ما در تحقق بيانيه گام دوم؛ با تأكيد بر بيانات  
عناصر تمدن ساز در بيانيه گام دوم
روش تحليل كارآمدي انقالب اسالمي
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