
صالحیتهای نامزدهای ریاست جمهوری مصرف کاالی داخلی  حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی   مقاومت در برابر دشمن   پایبندی به انقالب، قانون و مردم حضور در صحنه

 نامزد انتخابات اوالً بايد به خدا و به اين انقالب و به قانون اساسى و به اين مردم ايمان و اعتقاد داشته باشد؛ ثانياً داراى روحيه ى مقاوم باشد. اين ملت اهداف 
بلندى دارد، كارهاى بزرگى دارد، تسليم نيست، كسى نميتواند با اين ملت با زبان زور حرف بزند. كسانى كه در رأس قوه ى اجرائى قرار ميگيرند، بايد كسانى 
باشند كه در مقابل فشارهاى دشمنان مقاوم باشند؛ زود نترسند، زود از ميدان خارج نشوند؛ اين يكى از شرطهاى الزم است. ثالثاً انسانهاى با تدبيرى باشند، با حكمت 

باشند. ما در سياست خارجى گفتيم »عزت و حكمت و مصلحت«؛ در اداره ى كشور هم همين جور است، در مسائل داخلى هم همين جور است.| متن کامل در

مفاهیمی که امروز 
در بیانات رهرب انقالب 

مطرح شده اند:

دیـدار کارگران و فعاالن بخش تولید  با رهرب معظم انقالب اسالمی

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در اين سامانه عضو شوند.

روزنگار مرور ی کوتاه  بر 
ــام هـا و  دیـدار هـای    پـی
رهـبـر مـعـظـم انقـالب

20

پیشنهاد

برگزیده

ناظر بر بیانات رهبر معظم 
انقالب اسالمی دردیـدار 

کارگران و فعاالن بخش تولید
  كانديداى اصلح: رهبر 

معظم انقالب اسالمى در ديدار 
كارگران و فعاالن بخش توليد، 
برخى از مهم ترين خصوصيات 
رئيس جمهور مطلوب آينده را 

تبيين نمودند كه از جمله ى اين 
خصوصيات مى توان اعتقاد به 

انقالب اسالمى و قانون اساسى 
و برخوردارى از روحيه اى مقاوم 

در مقابل دشمن را برشمرد.
پيش از اين نيز رهبر انقالب 
اسالمى طى بياناتى در حرم 
مطهر رضوى در ابتداى سال 
92، برخوردارى از نقاط قوت 

رئيس جمهور فعلى و مبرا بودن 
از نقاط ضعف ايشان را نكته اى 

ضرورى در رابطه با انتخاب 
رئيس جمهور بعدى معرفى 

نموده بودند. 
برای مطالعه ی بیشتر درباره ی این 

موضوع و آشنایی کامل و دقیق تر با 
ویژگی های رئیس جمهور مطلوب 
در اندیشه ی رهبر انقالب اسالمی 
مطالعه ی کلیدواژه ی »کاندیدای 
اصلح« در بخش »جستار« پایگاه 

پیشنهاد می گردد.

  من از همه ی ملت ایران 
درخواست میكنم، بروید به 

سمت مصرف تولیدات داخلی.

  بزرگترین دلیل بر غلط 
بودن اقتصاِد به اصطالح لیبرال 
حوادثی است که امروز در اروپا 

و آمریكا وجود دارد.

  انتخابات ان شاءاللَّ به توفیق 
الهی، در وقت مقرر، با حضور و 

شرکت شوق آفرین مردم انجام 
خواهد گرفت.

  تشخیص شورای نگهبان، 
تشخیص یك عده انسانهای 

عادل، بی طرف و بصیر نسبت 
به صالحیتها است.

رهرب انقالب اسالمی ضمن اشاره به اهمیت حادثه انتخابات، تبیین منودند:

خصوصیات رئیس جمهور مطلوب

ما گفتيم: توليد داخلى؛ كار ايرانى، سرمايه ى ايرانى. اين معنايش اين است 
كه زرق و برق نامهاى فرنگى چشمها را به خودش جلب نكند. همه بدانند 
كه اين محصولى كه دارند ميخرند، ميتواند يك كارگر ايرانى را برخوردار كند؛ ميتواند او 
را محروم كند، يك كارگر خارجى را برخوردار كند. البته ما همه ى بشــريت را دوست 
داريم، اما خب كارگر ايرانى دارد براى سربلندى اين كشور تالش ميكند؛ جزو مغتنم و 
عزيز پيكره ى اين ملت است؛ او را بايد تأييد كرد، او را بايد تقويت كرد. بعضى ها اين را 
نميفهمند و درك نميكنند، يا برايشان نشانه ى توليد ايرانى و توليد خارجى فرق نميكند؛ 
يا حّتى بعكس، به جاى اينكه دنبال نشانه ى توليد ايرانى بگردند، دنبال نشانه هاى توليد 

برخی از خصوصیات رئیس جمهور مطلوبخارجى ميگردند؛ اين انحراف است، اين خطا است. همه ى مردم مخاطب اين بيانند.

   1.ایمان و اعتقاد به خدا، انقالب اسالمی، قانون اساسی و مردم

   2. برخوردار از روحیه مقاوم در برابر دشمن

   3. برخوردار از تدبیر و حكمت و نگاه بلند مدت و همه جانبه

   4.برخوردار از تهذیب اخالقی و نپرداختن به حواشی

توصیه های رهبری به دولتها

  1. پرهیز از ایجاد هزینه و مشكل برای مردم

  2.پرهیز از دغدغه آفرینی و ایجاد تشویش و نگرانی برای مردم

  3.پرهیز از دادن وعده ی بیخود و بی مبنا به مردم

ک
تیرت ی

طبقه کارگر در مقابل دشمن ایستاد

من در همان روزهاى پيروزى انقالب، در يــك مجموعه ى كارگرى در 
قسمت غرب تهران، خودم شخصاً حضور پيدا كردم؛ ديدم دشمنان اسالم 
و دشمنان انقالب چه كار دارند ميكنند؛ چه طرحهائى، چه برنامه هائى، چه نقشه هائى 
دارند؛ براى اينكه در همين آغاز كار، در همين ابتداى سر زدِن اولين پرتوهاى انقالب 
بتوانند به وسيله ى قشر كارگر، نفوذ سياسِى وابسته ى خودشان به برخى از قدرتها را 
تحكيم كنند. اين را من از نزديك ديدم. و در مقابل ديدم كه طبقه ى كارگر مؤمن ما، 
به بركت ايمان، به بركت اعتماد به امام بزرگوار و به روحانيت، با چه صراحتى، با چه 
شجاعتى در مقابل آنها ايستاد؛ و اين در طول سالهاى متمادى تكرار شد. امروز سى و 
چهار ســال از آن روزها ميگذرد. خيلى ها خواستند، تالش كردند، پول خرج كردند، 
براى اينكه بتوانند طبقه ى كارگر را در مقابل نظام اســالمى قرار دهند؛ اما طبقه ى 
كارگر ايســتاد؛ اين خيلى مهم اســت. اينها ارزش مجموعه ى كارگرى ما را، ارزش 
انسانى شان را، ارزش انقالبى شان را، ارزش تمدنى شان را براى ما روشن ميكند؛ اينها 

بايد فرهنگ شود.

ت
روای

تیرت دو
تکمیلی

١٦ جامدي الثانيه ١٤٣٤

27 April 2013

من تأکید میكنم، اصرار میكنم
 از همه ی ملت ایران درخواست میكنم

عرصه ی انتخابات، عرصه ی ظهور 
قدرت ملی در یك کشور است.

حضرت آیت الل خامنه ای در دیدار امروز و درباب انتخابات، خطاب به کسانی 
که می خواهند برای نامزدی در انتخابات داوطلب شوند توصیه کردند که 
»بدانند مدیریت اجرائی کشور یعنی چه« و »نه در ارزیابِی نیازی که کشور 
به یك قدرت اجرائی دارد، اشــتباه کنند، نه در ارزیابی تواِن خودشــان 
اشتباه کنند«.  ایشان همچنین برخی از خصوصیات رئیس جمهور مطلوب 

را برشمردند که جدول آن در زیر می آید
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 به سمت مصرف توليدات داخلى بروید


