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انتخابات مظهر حماسه سیاسی است

92/1/1

در انتخابات، دو مسئله مهم و اصلی وجود دارد. مســئله اول اصل مشارکت گسترده و حضور 
میلیونی مردم در انتخابات اســت. رهبر انقالب اسالمی در ابتدای ســال 96 در حرم رضوی 
فرمودند: »آنچه من عرض میکنم و در درجه ی اّول برای این حقیر مهم است، شرکت عمومی در 
انتخابات است و ]اینکه[ همه ی آحادی که میتوانند رأی بدهند و مشمول قانونند وارد انتخابات 
بشوند و انتخابات را پُرشــور کنند؛ این اّولین خواسته و مهمترین خواسته ی ما است«. دومین 
مسئله مهم در امر انتخابات »درست انتخاب کردن« است. »انتخابات یک حادثه ی یکروزه است، 
ظرف یک روز انجام میگیرد؛ اما از آن حوادثی است که تأثیر آن، تأثیر بلندمدت است. انتخابات 
ریاست جمهوری را شما در ظرف یک روز انجام میدهید، اما اوالً کسی را یا کسانی را برای مدت 
چهار سال بر سرنوشت کشور و جریانهای عمده ی کشور حاکم میکنید؛ ثانیاً دامنه ی تأثیر آن 
به همان چهار سال هم محدود نمی ماند. پس شما در یک روز یک حرکتی میکنید، یک انتخابی 
میکنید، یک اقدامی میکنید که تأثیر آن در کوتاه مدت، در چهار سال، و در بلندمدت، گاهی در 

چهل سال باقی میماند؛ اینقدر انتخابات مهم است.« 92/2/25

این دفترچه تــالش دارد در پانــزده بخش ضمن معرفی شــاخص های نامزد اصلــح از نگاه 
 حضرت آیت اهلل خامنه ای، تاکتیک ها و اهداف دشمن برای این انتخابات را شناسایی کند و با 
ارائه ی دستورالعمل هایی به مخاطبینش، به عنوان یک دفترچه راهنما، عبور از امتحان انتخابات 

را تسهیل کند.
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مسـئله ی انتخابات در طـول این سـی و چهار 
سال برای کشـور یک مسـئله ی تعیین کننده 
و تجدیـد حیـات دهنـده بـرای مجموعـه ی 
حرکـت کشـور مـا بـوده اسـت. در طـول این 
سـالها، ایـن سـی و چنـد انتخاباتی کـه برگـزار شـده و مـردم در پای 
صندوقهـای رأی حاضر شـده اند، هر بـاری یک مجموعـه ی بالئی را از 
کشـور دفع کرده اسـت و هر باری توانسـته اسـت یک قـّوت جدیدی، 
روح جدیـدی، در کالبد کشـور و ملـت و انقـالب بدمد؛ ایـن دفعه هم 
از جهاتـی، از پـاره ای از انتخابات گذشـته مهمتر اسـت؛ کـه حاال یک 
جهت - همان طور که اشـاره کردند - این اسـت که انتخابات ریاسـت 
جمهـوری و انتخابات شـوراها، و در بعضی جاها انتخابـات میاندوره اِی 

بعضـی از انتخاباتهـای دیگـر، با هم مجتمع شـده اسـت. 

1
  بیانات در دیدار
 دست اندرکاران 
برگزاری انتخابات
92 /2/16

اهمیت انتخابات ریاست جمهوری
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اهمیت انتخابات ریاست جمهوریگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی اهمیت انتخابات ریاست جمهوریگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

88/5/12   شکل بدیعی که جمهوری اسالمی به دنیا عرضه کرده  

74/11/14   نهادینه شدن مردم ساالری دینی  

74/11/14   نظام، مّتکی به ایمانها و عواطف و عالیق مردم است  

82/11/15   انتخابات، مظهر آزادی مردم در انتخاب سرنوشت خود است  

70/9/27   انتخابات نقطه ی اساسی وصل افکار مردم به بدنه ی نظام اجرایی است  

84/2/11   انتخابات مؤثرترین وسیله برای تحقق آرمان ها  

80/2/28   هرچه بکاریم درو می شود  

84/2/11انتخابات امیدهای تازه یی در دل ها برمی انگیزد  

90/10/19   انتخابات؛ خون تازه در پیکر انقالب و نظام  

 84/2/19   برگزاری انتخابات مایه ی کند شدن حربه دشمن  

82/9/25   انتخابات تضمین کننده آینده و امنیت کنونی  

80/2/11   هدف گذاری دشمن در انتخابات  

80/2/28   انتخابات ریاست جمهوری، مظهر آزادی و قدرت انتخاب و رشد ملت ایران است  

84/2/11   نقش و جایگاه رئیس جمهور در کشور  

92/3/14  ایجاد حماسه ی سیاسی

92/3/14 انتخابات مظهر خداباوری، مردم باوری وخودباوری

94/11/28 انتخابات عید کشور است

94/6/18 در ایران انتخابات یک روز از موعد مقّرر خودش عقب نیفتاده است

93/3/14 انتخابات جزو دین و شریعت اسالمی است

 94/12/20 نمایش اعتماد مردم به نظام اسالمی با حضور در انتخابات

94/12/20 رقابتی بودن انتخابات و حضور جناحهای مختلف

94/10/30 برنده انتخابات ملت ایران است

94/11/19 انتخابات شما را از جبهه دشمن غافل نکند

 92/4/5 برقراری امنیت و آرامش در کشور در طول زمان برگزاری انتخابات

اهمیت انتخابات ریاست جمهوری
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در آینده ی نزدیک، همه پرسی و انتخابات ریاست جمهوری انجام خواهد شد. 
حضور مردم در آن صحنه ها باید به گونه یی باشد که مشت محکمی به سینه ی 
دشمنان کوبیده شود. سازندگی کشور و حرکت به سمت آبادانی و عمران و 
توسعه ی اقتصادی، ابتکار و تالش و همکاری با دستگاههای دولتی، شرکت 
در بازسازی کشور با پول و فکر، حضور مردم را در صحنه نشان خواهد داد. همین کارهاست که تاکنون 

انقالب را با طراوت و با نشاط نگهداشته است و روح مقدس امام)ره( را خشنود خواهد کرد. 1
در انتخابات مردم سعی کنند صالح ترین را انتخاب کنند. آن کســانی که نامزد ریاست جمهوری 
میشوند و در شورای نگهبان صالحیت آنها زیر ذره بین قرار میگیرد و شورای نگهبان صالحیت آنها 
را اعالم میکند، اینها همه شان صالحند. اما مهم این است که شــما در بین این افراد صالح، بگردید 
و صالح ترین را پیدا کنید. این جا جائی نیست که من و شــما بتوانیم به حداقل اکتفاء کنیم؛ دنبال 

حداکثر باشید؛ بهترین را انتخاب کنید. 2

2
1.  بیانات در مراسم 
بیعت اقشار مختلف 
مردم68/4/15

2.  بیانات در جمع مردم 
استان کردستان در 
میدان آزادی سنندج 
88/2/22

وظیفه مردم در انتخابات



9

وظیفه مردم در انتخاباتگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

 80/2/11حضور پرشور ونشاط

80/3/14تکلیف شرعی و وظیفه عمومی

 84/3/5حضور حداکثری 

 88/1/1تحکیم مردمساالری دینی

 80/2/28تثبیت اقتدار ملی

 84/2/11حضور آگاهانه 

 88/2/22شناخت اصلح

 76/1/1انتخاب رئیس جمهور با رای زیاد

 84/3/27حضور به وقت در انتخابات

 92/3/6 اعتنا نکردن به زبانهای بی تقوا و ناامیدکننده

 92/3/6 پرهیز از کدورت بیجا در انتخابات

 92/3/8به تشخیص برسید

 92/3/22حضور در پای صندوقهای رأی، توصیه اول و اهم من در انتخابات

94/10/30 شرکت همگان حتی کسانی که نظام را قبول ندارند

94/12/7 رأی دادن با نیت خیر و خدایی

95/3/14 حفظ اتحاد ملت و دولت

یادداشت
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کســانی که زبان گویایی دارند، قلم توانایی دارند و آبرویی پیش مردم 
دارند - که این آبرو هم جزو ذخایر الهی است و خدای متعال به هرکس 
داده است، باید آن را در راه او مصرف کند و به کار ببرد - مردم را توجیه 

و تشویق کنند و آدمهای خوب را به آنها معرفی نمایند.1
مبادا در روزنامه یا در رسانه یی - به هر نحوش - یا در تبلیغاتی، طوری حرف زده بشود که مردم 
را نسبت به انتخابات دودل بکنند. البته این مردم دودل نمی شوند. این مردم نشان داده اند که در 
مقابل توطئه های دشمن، هوشیارانه عمل می کنند؛ مخالفان انقالب اسالمی هم این را می دانند؛ 
اما باالخره تبلیغات و تالشهای خودشــان را می کنند. مبادا کسانی در داخل محدوده ی نظام 
اسالمی پیدا بشوند که به این خواسته ی دشمن کمک کنند؛ به علت اختالفی که با زید و عمرو 
و بکری دارند، برای خاطر یک امر جزیی، کم اهمیت و احیاناً شخصی یا گروهی، بیایند مردم را 
نسبت به این حقیقت عظیم - که حضور آن ها را در صحنه نشان می دهد - مردد و دلسرد بکنند.2

3
1. بیانات در دیدار 
اعضای هیأت های 
نظارت شورای 
نگهبان 74/11/14

2.  بیانات در دیدار با 
فضال، طالب و اقشار 
مختلف مردم قم 
70/10/19

بایدها و نبایدهای رسانه هادر انتخابات
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بایدها و نبایدهای رسانه هادر انتخاباتگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

 75/12/13بر سطح آگاهی و تحلیل مردم بیافزایید

79/12/9نقد و نظارت، اطالع رسانی و تبادل آراء، سه وظیفه  عمده رسانه ها است

 74/11/14توجیه و تشویق مردم برای انتخاب اصلح

 90/6/9از انتخابات مانند یک نعمت الهی پاسداری کنید

 90/5/16انتقاد منطقی و واقع بینانه

 91/1/1خود را به قانون مقید کنید

 89/10/7به یکدیگر حسن ظن داشته باشید

  90/7/27کار دشمن را آسان نکنیم

 91/10/19ذهن مردم را مشغول مسائل فرعی نکنید

 70/10/19مردم را نسبت به انتخابات دلسرد نکنید

  86/10/13اعتماد به نفس مردم نباید شکسته شود

 88/9/4از اختالفات جزئی و غیر اصولی صرف نظر شود 

  90/7/27نقاط برجسته ملت تضعیف نشود

  69/12/21هر خبری گفتنی نیست

  86/10/12هتک آبروی افراد جایز نیست

  88/6/29تهمت به نظام گناهی  باالتر از تهمت به افراد است

 88/6/29یکدیگر را متهم نکنید 

  89/10/7غیبت رسانه ای و مصلحت پنداری نکنید

 70/9/27هوچیگری رسانه ای ممنوع

 74/11/14از بی احترامی و هتک حرمت شورای نگهبان پرهیز شود 

 94/12/20 حرف دشمن را مبنی بر خیانت در آرای ملت تکرار نکنید

 94/10/14 فضای کشور را زودتر از موعد، انتخاباتی نکنید

 94/10/30 مردم را به انتخابات بدبین نکنید

بایدها:

نبایدها:
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 هرکس که این موقعیت را برای شورای نگهبان نپسندد و با آن معارضه و مقابله 
بکند، آگاهانه و یــا ناآگاهانه در همان خطی قرار گرفتــه که یک روز قبل از 
رضاخان و در زمان رضاخان، در راه حذف آن طراز اول اقداماتی انجام گرفت و 
نتایجی به بار آورد. شورای نگهبان در حرف و اقدام و کار خودش، امین و مؤتمن 
است و همه موظفند که به چشم امین به آن نگاه کنند. هر قاضی عادلی هم وقتی که قضاوت می کند، 
ممکن است یک نفر در دلش به او اعتراض داشته باشد چون بین ماها عصمت که نیست و آن اعتراض 
بحق هم باشد؛ اما حکم قاضی، حکم یک امین مؤتمن است و بایستی عماًل مورد اعتماد قرار بگیرد. 
امروز وضع شورای نگهبان این طور است؛ هم در قوانین، هم در تصرفات اجرایی و شبه اجرایی از این 
قبیلی که ما در باب انتخابات مشاهده می کنیم بایستی مورد اعتماد و قبول و ائتمان مردم باشد و بحمد 
اهلّل هست و هیچ کس نباید به خودش اجازه بدهد که از این موقعیت و مقام شامخ معنوی یی که قانون 

برای شورای نگهبان معین کرده، َحّطی انجام بدهد و نسبت به آن خدشه یی وارد کند.1

4
1. بیانات در دیدار با 
اعضای هیئت مرکزی 
نظارت بر انتخابات 
چهارمین دوره ی 
مجلس شورای 
اسالمی  4/ 12/ 70

اهمیت شورای نگهبان
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اهمیت شورای نگهبانگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

 14/ 11/ 74شورای نگهبان مطمئن ترین دستگاه برای حراست از نظام اسالمی است

 4/ 12/ 70شورای نگهبان امین نظام اسالمی است

 4/ 12/ 70شورای نگهبان مظهر اعتماد عمومی است

 28/ 11/ 94 تخریب شورای نگهبان تخریب انتخابات است

یادداشت
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اگر چنانچه کسی وارد میدان رقابت انتخاباتی و مسابقه ی انتخاباتی بشود، اما بخواهد 
چهارچوب را بشکند، او از قاعده ی نظام خارج شده است، از قواعد حرکت انتخاباتی 
خارج شده؛ این غلط است، این درست نیست. باید همه چیز در چهارچوب نظام باشد. 

این چهارچوب، قابل تغییر نیست.1
در مردم ساالری اسالمی، گفتگو با عربده کشی و چاقوکشی در بعضی از دمکراسی ها 
تفاوت دارد. این جا گفتگو می کنند؛ به قول امام، مثل مباحثه های طلبگی. در مجلس و جاهای دیگر مباحثه کنند، 
حّتی بر سر مسأله ای دعوا کنند؛ اما کینه از هم به دل نگیرند؛ بعد هم پهلوی همدیگر بنشینند و با هم صحبت کنند. 
نگذارند اختالف نظر به تنازع برسد. این تنازع موجب فشل و ضعف قوا خواهد شد. دروغ، اهانت، دستگاه ها یکدیگر 
را مّتهم کردن، شایعه پراکنی، افتراء به رقیب، تحریک عصبّیتهای گوناگون؛ این ها هیچکدام با انتخابات اسالمی 
سازگار نیست. این خطاب به همه ی جناحهاست؛ خطاب به اشخاص یا جناح معّینی نیست؛ این وظیفه ی همه ی 

ماست. همه ی جناح ها باید این چیز ها را رعایت کنند. همه هم در چارچوب قانون حرکت کنند.2

5
1. بیانات در 
دیدار اعضای 
مجلس خبرگان 
رهبری 88/12/6
2. بیانات در دیدار 
کارگزاران نظام 
82 /5/15

اصول رقابت سیاسی

 88/12/6رقابت انتخاباتی در چهارچوب نظام باشد

92/1/1به قانون اساسی و خط امام پایبند باشید

 86/10/19مرزها با دشمن کمرنگ نشود

86/10/19با کرامت رفتار کنید 

 88/6/20با مخالفان خود حرف بزنید و استدالل کنید

 81/5/5در میدان سیاست صادقانه عمل کنید

 79/1/26به امنیت ملی پایبند باشید

 86/6/31انتخابات را وسیله ای برای ناامیدی دشمن بکنید

 86/7/21بر سر خدمت رقابت کنید

 88/1/1انصاف را رعایت کنید

 82/11/24فقط آنچه می توانید انجام دهید به مردم بگویید

 92/6/3تبلیغات انتخاباتی تثبیت کننده ی  مواضع عزت آفرین انقالب باشد

 92/6/3 کار را با حماسه و شور بدون چالش و منافرت پیش ببرید

 92/3/8نامزدها مردم را با واقعیتها آشنا کنید

 92/4/5 در بیان نقاط قوت و ضعف کشور انصاف را رعایت کنید

 96/2/10 شعارهایتان در جهت حمایت از قشرهای ضعیف کشور باشد 

بایدها:
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اصول رقابت سیاسیگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

 71/1/15وجهه  کشور را تخریب نکنید

 71/1/15ذهنیت مردم را تخریب نکنید

88/6/20برای پیروز شدن به کارهای ظالمانه متوسل نشوید 

 88/6/20بامخالفان و معارضان خود یک جور رفتار نکنید

 86/10/12دیگران را تخریب نکنید

 82/5/15اختالف نظر را به تنازع نرسانید

86/10/12از وعده های غیر عملی پرهیز کنید 

 90/10/19از وعده های خالف قانون پرهیز کنید

 90/10/19خود را با نفی دیگران اثبات نکنید

 74/11/20از بیت المال سوء استفاده نشود

82/11/24در تبلیغات، اسراف نشود 

 88/1/1انتخابات ابزار قدرت طلبی نشود

 88/6/20از مکر و فریب دوری کنید

 70/9/27تبلیغات باید با فضای تبلیغات غربی معمول دنیا تفاوت داشته باشد

 82/12/2بحث دل آزار  برنده و بازنده را کنار بگذارید

94/10/30 به یکدیگر تهمت نزنید، غیبت هم نکنید

94/10/14 با مطرح کردن نامطمئن بودن انتخابات، آن را تخریب نکنید

94/12/20 شورای نگهبان را پس از رد صالحیت تخریب نکنید

94/11/19 از مسائل اساسی کشور غافل نشوید

95/6/3 درگیر حواشی ایام انتخابات نشوید

نبایدها:

یادداشت
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 انتخابات برای کشور مایه ی آبروست، مایه ی افتخار است. همه مراقب باشند 
که انتخابات مایه ی بی آبروئی برای کشور نشود؛ آنطوری که در سال 88 یک 
عده ای سعی کردند انتخابات را مظهر اختالفات وانمود کنند، جنجال سیاسِی 
طبیعِی انتخابات را تبدیل کنند به یک فتنه؛ که البته ملت ایران در مقابلش 

ایستاد و هر وقت هم شبیه آن اتفاق بیفتد، ملت در مقابل آن خواهد ایستاد.1 
در مسئله ی انتخابات و غیر انتخابات، همه باید تسلیم رأی قانون باشند؛ در مقابل قانون تمکین کنند. آن 
ـ همه از همین ناشی شد  ـ که برای کشور ضرر داشت و ضایعه آفرین بودـ  حوادثی که در سال 88 پیش آمدـ 
که کسانی نخواستند به قانون تمکین کنند؛ نخواستند به رأی مردم تمکین کنند. ممکن است رأی مردم 
برخالف آن چیزی باشد که مِن شخصی مایل به آن هستم؛ اما باید تمکین کنم. آنچه که اکثریت مردم، 
اغلبیت مردم آن را انتخاب کردند، باید همه تمکین کنند؛ همه باید زیر بار بروند. خوشبختانه سازوکارهای 
قانونی برای رفع اشکال، رفع اشتباه، رفع شبهه وجود دارد؛ از این راهکارهای قانونی استفاده کنند. این که 
ـ که این در  وقتی آنچه که اتفاق افتاده است، برخالف میل ما شد، مردم را به شورش خیابانی دعوت کنیمـ 
ـ یکی از خطاهای جبران ناپذیر است. این تجربه ای شد برای ملت ما، و ملت ما همیشه  سال 88 اتفاق افتادـ 

در مقابل یک چنین حوادثی خواهد ایستاد. 2

6
1. بیانات در دیدار 
بسیجیان خراسان 
شمالی 91/7/24

2. بیانات در حرم 
مطهر رضوی 92/1/1

تجربیات انتخابات 88
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تجربیات انتخابات 88گزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

88/1/1نسبت به طرف مقابل بی انصافی و کتمان حقیقت نکنید

  88/1/1در سالمت انتخابات خدشه نکنید

 88/1/1برای حمایت رهبری از دولت، معنای نادرست جعل نکنید

88/2/22اذهان عمومی را تخریب نکنید 

 88/2/26سخنی نگویید که غرب می پسندد

88/2/28کسانی بر سر کار نیایند که موجب طمع دشمن شوند 

 88/3/14وای بحال کسانی که سخن دشمن درباره سالمت انتخابات را تکرار کنند

 88/3/14طرفداری خیابانی از نامزدها به اغتشاش نیانجامد 

88/3/14مناظره ها در چهارچوب شرعی باشد

88/3/14اختالف نظر نامزدها به دشمنی و اغتشاش منتهی نشود 

 88/3/22مردم با صبر و وقارشان از اغتشاش جلوگیری کنند

88/3/22مردم به شایعات و پیامک های دروغین توجه نکنند 

88/3/23از هرگونه رفتار و گفتار تحریک آمیز پرهیز شود

88/3/26تصور نشود 24 میلیون یک طرفند و 14 میلیون طرف دیگر

  92/2/16اعتراضات از راه قانونی باشد

88/3/26در مقابل خرابکاری ها موضع گیری کنید

 88/3/29بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نمی روم

از زورآزمایی و اردوکشی خیابانی دست بردارید   88/3/29 

 93/1/1 در سال 88 عده ای نعمت بزرگ مشارکت مردم را ناسپاسی کردند

 94/6/18 در سال 88 در برابر اصرار عده ای برای باطل کردن انتخابات ایستادیم

یادداشت
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 امروز انتخابات به یک موضوع مهم بین المللی تبدیل شده است؛ دستگاههای 
فکری دشمنان - به قول خودشــان، اتاقهای فکر - نشسته اند رصد میکنند 
مقدمات این انتخابات را، این حادثه ی بزرگ را؛ دارند نگاه میکنند؛ نقشه هم 

دارند، هدف هم دارند. 
هدف جبهه ی دشمنان شما، نقطه ی مقابل هدف شما است؛ اما دشمن شما مایل است انتخاباتی انجام 
بگیرد - حاال که بنا است انجام بگیرد؛ البته اگر میتوانستند کاری کنند که انتخابات انجام نگیرد، آن 
کار را میکردند؛ اما حاال که باالخره چاره ای ندارند و انتخابات انجام خواهد گرفت - که برای آینده ی 
کشور محّسناتی نداشته باشد؛ بلکه کشور را به سمت وابستگی، به سمت ضعف، به سمت عقب ماندگی 

در صحنه های گوناگون حرکت دهد؛ کشور را به عقب بکشاند، به عقب براند؛ آنها هدفشان این است. 
 مقصود دشمن چگونه حاصل میشود؟ مقصود دشــمن با این حاصل میشود که انتخابات اوالً سرد 
برگزار شود؛ مردم بی رغبت باشند، عده ی کمی شــرکت کنند ثانیاً نتیجه ای که از صندوقها بیرون 
می آید، نتیجه ای باشد که دولت را، به تبع دولت، ملت را به سمت وابستگی بیشتر، به سمت تبعیت 

بیشتر، به سمت قرار گرفتن در سیاستهای دشمنان قرار دهد؛ دشمن این را میخواهد.1

7
1. بیانات در دیدار 
اقشار مختلف 
مردم 92/2/25

تاکتیک های دشمن
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 92/1/1مانع تراشی و کتمان پیشرفت

 91/8/10اختالف افکني 

 91/7/24برهم زدن ثبات و آرامش کشور

 91/10/19تالش براي انجام نگرفتن انتخابات 

 91/10/19منحرف کردن حواس مردم از انتخابات با یک ماجرای سیاسی، اقتصای یا امنیتی 

 90/10/19تصویب تحریم ها و سعی در خسته کردن مردم 

 92/1/1ایجاد تردید و دودلي در مردم

 92/3/14تبدیل فرصت انتخابات به تهدیدی علیه نظام اسالمی

92/02/16 تدارک رسانه ای برای عدم حضور پرشور و همگانی مردم

92/4/5 شبهه پراکنی و تردید آفرینی درباره صحت و سالمت انتخابات

92/12/20 ایجاد دوقطبی بین حکومت و مردم

94/12/5 انتشار نظرسنجی های دروغین برای نتیجه گرفتن عالقه نداشتن مردم به انتخابات

94/11/28 زیر سؤال بردن تصمیمهای شورای نگهبان و بی اثر کردن آن

94/11/28 نفوذ در انتخابات برای جهت دادن به رأی مردم

92/3/24 دخالت سیاستمداران جبهه ی دشمن در انتخابات ایران

یادداشت

تاکتیک های دشمنگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی
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این توصیه ی من به شما مسئوالن محترم انتخابات هم هست: 
قانون را معیــار قرار دهید. در آیه ی کریمــه ی قرآن که تالوت 
کردند، به ادای امانت اشــاره شــد - »اّن اهلّل یأمرکم ان تؤّدوا 
 االمانات الــی اهلهــا«- ادای امانت به همین اســت که طبق

 مّر قانون عمل شود؛ هم در مرحله ی تشخیص صالحیتها - چه در مورد ریاست جمهوری، 
چه در مورد شوراها، و در موارد دیگری که در پیش است - هم در مرحله ی قرائت آراء، هم 
در مرحله ی حفظ آراء و صندوقها. باید مّر قانون رعایت شــود و نهایت امانتداری انجام 

بگیرد؛ که بحمداهلّل تا حاال هم همین جور بوده است1

8
 1. بیانات در دیدار 
دست اندرکاران 
برگزاریانتخابات
92/2/16 

وظایف شورای نگهبان در انتخابات
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وظایف شورای نگهبان در انتخاباتگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

 26/ 9/ 82صالحیت داوطلبین باید احراز شود

 24/ 10/ 82منظور از احراز صالحیت، احراز یقینی علمی نیست

 24/ 10/ 82در مقابل کسانی که جلوی قانون گردن کلفتی می کنند کوتاه نیایید

  92/2/16احراز صالحیت با دید صددرصد قانونی باشد

 20/ 4/ 86نظارت و تأیید صحت انتخابات، مایه ی اعتبار انتخابات است

 14/ 11/ 74در نظارت بر کار ناظران دقت مضاعف داشته  باشید

88/3/29به اعتراضات قانونی رسیدگی شود

94/10/14 تأیید افراد صالح، از مصادیق رعایت حق الناس است

94/10/14 حفظ »امانت« در آرای مردم، از مصادیق حق الناس است

یادداشت
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حضور مردم یکی از آن عناصری است که دشمن را ناکام میکند. 
اینکه ما تکیه و تأکید میکنیم بر اینکه مردم همه شرکت کنند در 
انتخابات که حّتی آن کسانی که نظام را قبول ندارند، برای حفظ  
و اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند. ممکن است کسی 
بنده را قبول نداشته باشد، عیبی ندارد اّما انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسالمی 
و نظام جمهوری اسالمی است. همه باید بیایند در انتخابات شرکت کنند؛ این موجب 
میشود که نظام جمهوری اسالمی تقویت بشود، پایداری آن و ماندگاری آن تأمین بشود، 

کشور در حصار امنّیت کامل باقی بماند،که خب بحمداهلل امروز هست. 1

9
1. بیانات در دیدار 
مردم قم 94/10/19

ارتباط مشارکت مردم با عزت و امنیت ملی
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ارتباط مشارکت مردم با عزت و امنیت ملیگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

 1/ 1/ 96انتخابات باعث عزت ملی و اقتدار ملت ایران است

 5/ 12/ 94هرکس به عزت ایران اسالمی عالقه مند است در انتخابات شرکت کند

94/11/19تأمین عزت ملی و بیمه شدن نظام درصورت شرکت همگانی در انتخابات

94/10/19حضور مردم در انتخابات باعث نزول نصرت الهی برای کشور

94/10/19شرکت همگانی موجب ماندگاری نظام جمهوری اسالمی

94/10/14انتخابات مایه اعتبار و آبروی بین المللی جمهوری اسالمی

94/10/14هرچه حضور مردم بیشتر، استحکام نظام باالتر

96/2/10حضور مردم در انتخابات، تعیین کننده امنیت ملی است 

96/02/17ترس دشمن از هیبت حضور مردم

یادداشت
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سیاستها و برنامه  باید به چشم اندازی متوّجه باشد، که آقای رئیس جمهور اشاره کردند 
و این نکته ی مهّمی است. ما در اواخر سال هشتاد و یک به مجمع تشخیص مصلحت 
گفتیم که چشم انداز ده ساله را- که شامل دو برنامه ی پنج ساله خواهد شد- پیشنهاد 
کنند تا بر اساس چشم اندازی که تصویر خواهد شد، سیاستهای کلّی را تنظیم کنیم. 
این چشم انداز، نگاه و توّقع ما را از کشور در ده سال آینده مشّخص خواهد کرد؛ البته 
نه به طور دقیق- چون محاسبات و پیشامدها کم و زیاد خواهد کرد- اما به طور تقریبی مشّخص می کند که در 
ده ســال آینــده باید در کجــا قــرار داشــته و در چه وضعــی باشــیم؛ یعنی یک نــگاه میان مــّدت. 1

چشم انداز روشنی تعیین شده است - یعنی سند چشم انداز بیست ساله ی جمهوری اسالمی - این سند 
باارزشی است. دولتهائی که پشت سر یکدیگر با انتخاب مردم بر سر کار می آیند، میتوانند بر اساس این 
سند چشم انداز، اهداف را مشخص کنند؛ هر کدام بخشی از راه را بروند و دنباله ی کار را به دولت بعدی 

بسپارند. وجود سند چشم انداز، یکی از امکانات باارزش نظام جمهوری اسالمی است. 2
برای آینده ی کشور، هدفهائی مشخص شده است. ما این دهه را »دهه ی پیشرفت و عدالت« نامیدیم؛ ما 
سیاستهای اصل 44 را تدوین کردیم؛ ما چشم انداز بیست ساله را تدوین کردیم؛ سیاستهای برنامه های 
پنج ساله را تدوین کردیم و میکنیم. همه ی این سیاستگذاری ها بر اساس واقع بینی است. اینجور نیست 
که یک عده ای نشسته باشند و با توهمات خودشان سیاست پنج ساله یا چشم انداز بیست ساله بنویسند؛ 

نه، این با واقعیتها تطبیق میکند؛ متکی به واقعیتهای کشور است. 3

10
1.  بیانات در 
دیدار کارگزاران 
نظام82/5/15

2.  بیانات در حرم 
رضوی 89/1/1

3.  بیانات در دیدار 
مردم کرمانشاه 
90/7/20

ریاست جمهوری و چشم انداز 20 ساله
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ریاست جمهوری و چشم انداز 20 سالهگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

  90/6/6با جهاد اقتصادی به چشم انداز می رسیم

  86/6/4رئیس جمهور بیشترین مسؤولیت را در قبال تحقق سند چشم انداز دارد

  86/4/9جهت گیری همه دولت ها در برنامه ریزی  باید سند چشم انداز باشد

 89/1/1دولتهائی که بر سر کار می آیند، بر اساس سند چشم انداز، اهداف را مشخص کنند 

 88/6/18سنجش کارآمدی دولت بر اساس شاخص سند چشم      انداز

  87/6/2سند چشم انداز؛ نقشه ی راه قوه مجریه است

یادداشت
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امروز کشور ما به حول و قوه ی الهی به این توانایی و قدرت رسیده است که بتواند 
آینده ی بیست ساله ی ایران را طراحی کند و چشم انداز روشنی برای این مدت 
در جهت اهداف واال و حقوق طبیعی و شایسته ی این ملت ترسیم کند. این مدت 
بیست ساله، یعنی چهار برنامه ی پنج ساله. اولین برنامه، امسال آغاز خواهد شد. 
در آغاز برنامه، یک مدیریت کارآمد، با کفایت و پُرنشاط باید سر کار باشد تا بتواند 
سازه های این برنامه را مستحکم و استوار کند و پایه های این برنامه را به طور عمیق و محکم پی ریزی کند. 
اهمیت این انتخابات در این است که ملت ایران می خواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای 
برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد؛ مثل بولدوزری که موانع را برمی دارد تا جاده یی را صاف کند. یک 
انسان قوی، با کفایت، دارای نشاط و شادابی و شوق به کار و احساس مسؤولیت خواهد توانست حرکت 

بیست ساله به سمت چشم انداز را با قوت و قدرت آغاز کند.1
من فقط می خواهم بگویم که طراحی و اتقان و سرعت دادن به برنامه  و پیروی از آن، باید ارزش بشود. اگر روزی 
کسی خود را مأمور می دانست که به اجتهاد خودش عمل کند، این دیگر بایستی تمام بشود و از بین برود. اجتهاد و 
تشخیص و فهم شخصی، باید در چارچوب برنامه - و نه بیرون از برنامه - باشد. این کار باید یک ارزش تلقی بشود و 
تخلف از برنامه ، ضد ارزش محسوب گردد. اگر برنامه  نقص دارد، کاملش کنید؛ اما وقتی برنامه  وجود دارد، باید همه 
به عنوان چارچوِب کار بپذیرند. تمام دستگاه های دولتی و مجلس و قضائي و نظامی، باید این کار برایشان ارزش 
باشد و مسابقه برای اینکه بخشهای گوناگون برنامه ، حّتی زودتر از زمان پیش بینی شده تحقق پیدا کند، راه بیفتد.  2

11
1.  بیانات در حرم 
مطهر رضوی 84/1/1

2. بیانات در دیدار 
کارگزاران نظام 
68/11/9

نقش رئیس جمهور در تحقق برنامه پنج ساله
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نقش رئیس جمهور در تحقق برنامه پنج سالهگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

 84/1/1رئیس جمهوری انتخاب کنیم که بتواند برنامه ها را در راستای چشم انداز پیش ببرد

  68/11/9اجتهاد شخصی در مقابل برنامه ممنوع

  84/8/8سیاست های کلی باید به برنامه تبدیل شوند

  89/6/8پرهیز از حاکم کردن نگاه بخشی، موضعی، محلی و منطقه ای بر برنامه

 92/1/1در برنامه ریزی جلوتر از دشمن حرکت کنیم

  78/6/2برنامه ها باید از دل سیاستها بجوشد

یادداشت
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اگر کشور، سیاست مشّخصی را در مقوله ای پذیرفته است، کسی که 
اجرای بخشی از بخشهای کشــور را می پذیرد، باید آن را در همان 
جهت کار و به همان سمت و با همان هدف پیش ببرد و هدایت کند؛ 
ولو خود او، آن سیاست را به طور کامل تثبیت نکرده باشد. اگر چه، 
در صورتی که مجرِی آن سیاست را قبول نداشته باشد، معلوم نیست 
چقدر بتواند این کار را به درستی انجام دهد. ولی به هر حال، آن که الزم و اساسی است، این 
است که مدیر، مســؤول یا وزیری که این مســؤولیت را برعهده گرفته، کار را در جهت آن 

سیاستهای پذیرفته شده که سیاستگذاران در هر بخش انجام داده اند، پیش ببرد. 1
ضعف ما در اقتصاد، که به سختِي معیشــت گروه هائی از مردم منتهی شد، عبارت است از 
وابستگی به نفت و بی اعتنائی به سیاستهای کالن اقتصادی، و سیاستها و تصمیم گیری های 
ـ مسولیِن امروز و بخصوص مســئولین آینده که بعد  پی در پِي روزمّره. مسئولین کشــورـ 
ـ به این نکته توجه کنند؛ کشور باید سیاست  از انتخاباِت امســال بر ســر کار خواهند آمدـ 
اقتصادِي کالِن روشن و مدّون و برنامه ریزی شده داشته باشد؛ حوادث گوناگون نتواند تغییر 

و تبدیلی در آن ایجاد کند. 2

12
1.  بیانات در دیدار 
کارگزاران نظام82/5/15

2.  بیانات در حرم رضوی 
89/1/1

پایبندی به سیاست های کلی نظام
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پایبندی به سیاست های کلی نظامگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

  83/6/4سعی کنیم سیاست های کلی کشور دچار التهاب نشود

 72/5/12مسئوالن، کارها را در همان جهت سیاست ها پیش ببرند

 92/1/1تصمیم گیری های روزمره، ضعف ما است 

  85/6/6خود رهبری در زمینه سیاست ها فکر می کند و تصمیم  می گیرد

  82/9/26فرآیند تنظیم سیاستهای کّلی، فرآیند بسیار قوی و مستحکمی است

  78/9/1اهمیت تنظیم برنامه های توسعه بر اساس سیاست های کلی نظام

  78/6/2برنامه ها دقیقاً منبعث از سیاست ها باشند

 77/12/4سیاست گذاری توأم با بازرسی 

92/2/7 تنظیم سیاست های اقتصادی براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی

یادداشت
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الف( انتخاباتی
از شیوه های تبلیغاتی صحیح استفاده نماید

رفتار داوطلبـان در ریخت وپـاش و خـرج و تبلیغاِت زیـاد از انـدازه ی الزم 
میتوانـد ماها و آحـاد مردم را نسـبت بـه آنچه که بعـداً پیش خواهـد آمد، 
آگاه و هشـیار و بیدار کند. آن کسـی کـه یا از بیت المـال هزینه میکند، یـا از پول مشـتبه به حراِم 
بعضی هـا اسـتفاده میکنـد، نمیتوانـد اطمینان مـردم را جلـب کند؛ بـه ایـن چیزها خیلـی باید 

توجـه کرد.
 در تبلیغـات انتخاباتـی، در شـعارهای انتخاباتـی، آنچـه که اهمیـت دارد، این اسـت کـه مواضع 
عزت آفرین و صحیح و عاقالنـه و حکیمانه ی انقـالب و نظام تثبیت شـود. مبادا در شـعارهایمان، 
ما به زید و عمـرو در خـارج از ایـن مرزها یـا آدمهائی در داخـل مرزها، چراغ سـبز نشـان دهیم.1 
البته آقایانی هم کـه در تلویزیون به عنوان نامزد ظاهر میشـوند و حرف میزنند، وظائف سـنگینی 
دارند؛ آنها هم باید مراقب باشـند. حرفی که از دهان انسـان خارج میشـود، بایـد واقعی، صمیمی، 

13
ویژگی های نامزد اصلح

1. بیانات در دانشگاه 
امام حسین علیه السالم 
92/3/6
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تعداد تکرار

ویژگی های نامزد اصلحگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

الف( ویژگی های

 انتخاباتی

30از شیوه های تبلیغاتی صحیح استفاده نماید

16از بداخالقی های انتخاباتی پرهیز کند

ب(ویژگی های

 فردی

به مبانی و ارزش های اسالم، انقالب 
و اهداف ملت پایبند باشد

28

20با مردم صمیمی باشد و خود را خدمتگزار مردم بداند

استکبار ستیز، شجاع و مقاوم 
در برابر فشارهای دشمن  باشد

19

18مؤمن، با تقوا و متوکل به خدا باشد

ساده زیست باشد و از اشرافیگری اجتناب کند 
و متصل به مراکز ثروت و قدرت نباشد

10

5امانت دار، پاکدامن و به دور از فساد باشد

5به توانایی ها و نظرات مردم ایمان داشته باشد

2صادق و رو راست باشد

ج(ویژگی های

 کاری

33برای مدیریت اجرایی کشور قوی و کارآمد باشد

31خستگی ناپذیر و دارای همت جهادی باشد 

15نیازهای جامعــه و مردم را بدانــد و از درد آنها احســاس درد کند

11بصیر و هوشمند، باتدبیر و بابرنامه باشد

11اهل اجرای عدالت و مبارزه با بی عدالتی باشد 

11در جهت آرمان ها و پیشرفت کشور قدم بردارد

7التزام به قانون داشته باشد

پایبند به اقتصاد مقاومتی باشد و برای پیشرفت، نگاهش به بیرون 
مرزها نباشد

6
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گزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی ویژگی های نامزد اصلح

متکی بـه اطالعات درسـت و برآمـده ی از زبـان صادق و راسـتگو باشـد. اینجور نباشـد که حاال بـرای اینکـه توجه مردم 
را جلـب کنیم، هرچـه به دهانمـان آمد، بگوئیـم؛ اینهـا را باید مراقبـت کننـد. نامزدها کاری که میدانند درسـت اسـت، 
میتوانند انجـام دهنـد، آن را بگویند - حـاال به عنـوان وعده، به عنـوان برنامه، بـه عنوان هرچه - سـعی کنند مـردم را با 

واقعیت مواجه کنند؛ هـم واقعیت اوضـاع، هم واقعیت خودشـان. 92/3/8
وعده های غیـر عملی ندهنـد؛ بعضـی از نامزدهـا، وعده هایی به مـردم میدهند که خودشـان هـم میدانند از دسـت آنها 
سـاخته نیسـت؛ شـما که نمیتوانی این وعده را عملـی کنی، چرا بـه مردم وعـده میدهی؟ چرا مـردم را امیـدوار میکنید 
به چیزی کـه میدانیـد نخواهد شـد؟ گاهـی وعده های غیـر قانونی میدهنـد! ]میگوینـد[ فالن عمـل را انجـام میدهیم 
درحالی که میداننـد آن عمل خالف قانون اسـت؛ یا خالف قانون اساسـی اسـت، یا خـالف قانون عادی اسـت؛ وعده های 

این جوری هـم ندهند؛ شـعارهای غیر قانونـی ندهند. با مـردم صادقانه بایـد برخورد کـرد.94/10/30

از بداخالقی های انتخاباتی پرهیز کند
بعضی هـا رقیـب انتخاباتی خودشـان را »شـیطان اکبر« بـه حسـاب می آورند! شـیطان اکبر آمریکاسـت، شـیطان اکبر 
صهیونیسـم اسـت؛ رقیب جناحی که شـیطان اکبر نیسـت، رقیب انتخاباتی که شـیطان اکبر نیسـت. من طرفدار زیدم، 
شـما طرفدار عمروئی؛ من شـما را شـیطان بدانم؟ چرا؟ بـه چه مناسـبت؟ در حالی که زیـد و عمرو هر دو ادعـای انقالب 

و اسـالم میکنند، در خدمت اسـالم و در خدمت انقالبند. خط درگیری با دشـمن را مشـخص کنیـم.91/7/24
انتخابات باید سـالم باشـد، رقابتی باشـد. رقابت غیـر از خصومت اسـت، رقابت غیـر از تهمت زنـی متقابل اسـت؛ اینها را 
باید همـه مواظب باشـیم. رقابت این نیسـت که کسـی اثبات خـود را متوقـف بر نفـی دیگری بدانـد. رقابت این نیسـت 
که کسـانی بیایند بـرای  جلـب نظر مـردم، وعده هـای خالف قانـون اساسـی، خالف قوانیـن عـادی بدهند؛ اینهـا نباید 

باشد. 90/10/19
نامزدهای انتخاباتـی به یکدیگـر اهانت نکننـد؛ خب، جنابعالـی نامزد هسـتید، معتقدید کـه آدم صالحی هسـتید، آدم 
برجسـته ای هسـتید؛ بسـیار خوب، از خودتان هرچـه میخواهید تعریـف کنید بکنیـد اّما به رقیبتـان اهانـت نکنید، به 
رقیبتان تهمت نزنیـد، از رقیبتان غیبـت هم نکنید؛ تهمـت و افترا یعنی نسـبتی بدهید کـه واقعّیت نـدارد، ]اّما[ غیبت 

یعنی نسـبتی بدهید که واقعّیـت دارد؛ غیبت هـم نباید بکنیـد.94/10/30

ب( ویژگی های فردی
به مبانی و ارزش های اسالم، انقالب و اهداف ملت پایبند باشد

انتخاب کـه میخواهیـد بکنیـد، بشناسـید و انتخاب کنیـد؛ بشناسـید. به دینشـان، به تعّهدشـان، بـه وفاداری شـان به 
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ویژگی های نامزد اصلحگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

انقالب، به ایستادگی شـان در راه انقالب، به عزم و اراده شـان، به شجاعتشـان و به مرعوب نشدنشـان خاطرجمع بشـوید، 
]آن وقـت [ رأی بدهید.94/12/5

معیار اصلی این اسـت که کسـانی سـر کار بیایند که همتشـان بر حفظ عزت و حرکت کشـور در جهـت هدفهای انقالب 
باشـد. آنچه ما در این سـالهای طوالنـی از خیـرات و برکات بـه دسـت آورده ایم، بـه برکت هدفهـای انقالب بوده اسـت؛ 
هر جائـی که ما کـم آوردیـم، عقب ماندیـم، شکسـت خوردیم، به خاطـر غفلـت از هدفهای انقـالب اسـالمی و هدفهای 
اسالمی بوده اسـت. کسـانی سـر کار بیایند که مصداق: »اّن الّذین قالوا ربّنا اهلّل ثّم استقاموا« باشـند؛ اهل استقامت، اهل 

ایسـتادگی باشـند؛ زرهی پوالدین از یاد خدا و از توکل بـه خدا بر تن خودشـان بپوشـند و وارد میدان شـوند. 93/2/25

با مردم صمیمی باشد و خود را خدمتگزار مردم بداند
آدمهایی را انتخاب بکنند که وقتی رفت در آن مسـند نشسـت خودش را سـپر بالی مشکالت کشـور قرار بدهد، فانی در 
خدمات و مصالح و منافع عمومی مردم باشـد، کشور را به دشمن نفروشـد، مصالح کشور را برای رودربایسـتی با این و آن 
زیر پا نگـذارد؛ باید این را انتخـاب کنند. این میشـود یک انتخابات خوب... مقّید باشـیم کسـی بـرود در مجلس که نظام 

را، مصالح کشـور را، ارزشـهای اساسـی کشـور را تأیید بکند، تقویت کند، دنبال بکند، یک حّق عمومی است.94/10/30
بدیهی اسـت که رهبری از فـرد خاصی حمایـت نمی کنـد؛ از معیارهـا حمایت می کنـد. ما دنبـال این هسـتیم که این 
معیارها تحقـق پیدا کنـد. بنده دنبـال این هسـتم که شـخصی سـر کار بیایـد و قـوه ی مجریـه را اداره کند کـه خود را 
خدمتگزار مردم بداند و توانایی داشـته باشـد و به آرمان های امام و نظام اسـالمی معتقد و پایبند باشـد و حقیقتاً عدالت 

و مبارزه ی با فسـاد بـرای او حائز اهمیت باشـد.84/2/11

استکبار ستیز، شجاع و مقاوم در برابر فشارهای دشمن  باشد
آدمهایـی را انتخاب بکنند که وقتی رفت در آن مسـند نشسـت خودش را سـپر بالی مشـکالت کشـور قـرار بدهد، فانی 
در خدمات و مصالح و منافع عمومی مردم باشـد، کشـور را به دشـمن نفروشـد، مصالح کشـور را برای رودربایستی با این 

و آن زیر پا نگـذارد؛ باید این را انتخـاب کنند. این میشـود یک انتخابات خـوب.94/10/30
دارای روحیـه ی مقاوم باشـد. این ملت اهـداف بلندی دارد، کارهای بزرگی دارد، تسـلیم نیسـت، کسـی نمیتوانـد با این 
ملت با زبان زور حرف بزند. کسـانی کـه در رأس قوه ی اجرائی قرار میگیرند، باید کسـانی باشـند که در مقابل فشـارهای 

دشمنان مقاوم باشـند؛ زود نترسـند، زود از میدان خارج نشـوند؛ این یکی از شـرطهای الزم است.92/2/7
کسـانی با رأی ملت سـر کار نیایند که در مقابل دشـمنان بخواهند دسـت تسـلیم باال ببرند و آبروی ملت ایـران را ببرند. 
کسـانی سـر کار نیایند که بخواهند با تملـق گوئی به غرب، بـه دولتهای غربـی، به دولتهـای زورگو و مسـتکبر، به خیال 
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خودشـان بخواهنـد بـرای خودشـان موقعیتی در سـطح بیـن المللی دسـت و پا کننـد. اینهـا برای ملـت ایران ارزشـی 
ندارد. 88/2/28

مؤمن، با تقوا و متوکل به خدا باشد
انتخاب کـه میخواهیـد بکنیـد، بشناسـید و انتخاب کنیـد؛ بشناسـید. به دینشـان، به تعّهدشـان، بـه وفاداری شـان به 
انقالب، به ایستادگی شـان در راه انقالب، به عزم و اراده شـان، به شجاعتشـان و به مرعوب نشدنشـان خاطرجمع بشـوید، 

]آن وقـت [ رأی بدهید.94/12/5
کشـور، کشـور بزرگی اسـت؛ ملت، ملت باعظمتی است؛ مسـائل تشـویق کننده و مبّشـر، فراوان است؛ مشـکالت هم بر 
سـر راه هر ملتی، و از جملـه بر سـر راه ما وجود دارد. آن کسـانی کـه آماده ی ایـن میدان میشـوند، باید با کمـال قّوت، با 

کمال قدرت، بـا توکل به خـدا، با اعتمـاد بـه توانائی های این ملـت پیش برونـد.92/1/1

ساده زیست باشد و از اشرافیگری اجتناب کند و متصل به مراکز ثروت و قدرت نباشد
ما مسـئولین کشـور را، افرادی انتخاب کنیم که مردمی باشـند، سـاده زیسـت باشـند، درد مردم را بدانند و خودشـان از 
درد مردم احسـاس درد کنند. این هم به نظر من شـاخص مهمی اسـت. آگاهانه بگردید؛ برسـید؛ و به آنچه که رسـیدید 
و تشـخیص دادید، با قصد قربـت اقدام کنیـد؛ با قصـد قربت پای صنـدوق انتخابـات بروید و خـدای متعال اجـر خواهد 

داد. این هم یک نکتـه. 88/2/22
افزون طلبی برای مسـؤوالن ممنوع اسـت. مشی اشـرافیگرایانه برای مسؤوالن کشـور، نقطه ضعف به شـمار می آید. اگر 
دیگران ایـن را الزمه رسـیدن به مقامـات عالیه کشـور میداننـد، در نظام اسـالمی، اینها نه تنهـا الزمه اش نیسـت، بلکه 
نقطه ضعف هم محسـوب میشـود. بنابراین داوطلبـان بدانند که ایـن راه، راه خدمت اسـت؛ مسـابقه و رقابـت در این راه 

هم رقابت بـرای خدمت کردن هرچه بیشـتر اسـت. 80/2/11
اگر چنانچـه نامزدها به مراکز ثـروت و قدرت متصل شـوند، کار خراب میشـود... آن نماینده ی مجلسـی که بـا پول فالن 
شـرکت و فالن کمپانـی و فـالن ارباب و فـالن پولدار تـوی مجلـس بیاید، مجبـور اسـت آنجائی کـه آنهـا الزم میدانند، 
قانون جعل کنـد، قانون بردارد، توسـعه و تضییـق در قانون بکنـد. این نماینده بـه درد مـردم نمیخورد. نه بایـد به مراکز 

ثروتهای شـخصی متصل بـود، و نه به طریـق اولی  بـه ثروتهای عمومـی.90/10/19

امانت دار، پاکدامن و به دور از فساد باشد
همه صالحیـت دارند؛ منتها امر ریاسـت جمهـوری، باالتر از این حرفهاسـت. باید گشـت و اصلح را پیدا کرد. باید گشـت 
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و امین ترین را انتخـاب کرد. 76/2/13
فردای این کشـور، فردای این ملت، به احسـاس مسـئولیت امروز شـما نیازمند اسـت. احساس مسـئولیت کنید که چه 
بشود؟ که خود را بسـازید... رؤسـای جمهور آینده، وزرای آینده، مدیران آینده و برجسـتگان گوناگون بخشهای مختلف 
آینده از میان شـماها پدیـد می آیند. ایـن مدیران و ایـن برنامه ریزان، هـم باید عالم باشـند، هم به معنـای حقیقی کلمه 

باید متدین، پاکدامن و بصیر باشـند.87/8/8
بهترین، آن کسـی اسـت که درد کشـور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم یگانه و صمیمی باشـد، از فسـاد دور باشـد، 

دنبال اشرافیگری خودش نباشـد.88/2/28

به توانایی ها و نظرات مردم ایمان داشته باشد
شـاخص این اسـت که شـعارهای انقالب بایسـتی به وسـیله ی مسـئولین و منتخبین ما روز بـه روز زنده تر شـود... باید 
کسـی را بگذاریم که معتقد به این حرکت باشـد، معتقد به این راه باشـد، معتقد به آن هدف باشـد، معتقد بـه توانائیهای 
ملی باشـد، معتقد به اسـالم، معتقـد به انقالب باشـد و شـاخصها را قبول داشـته باشـد. این آن نقطه ی حسـاس اسـت. 

86/11/28

مردم باید با چشـم باز در این صحنه ی مهم حاضر شـوند و ان شـاءاهللَّ خدای متعـال کمک کند و دلهای مـردم را هدایت 
کند تا فـرد با کفایت، شـجاع، بـا اخـالص، دارای روح مردمـی، شـاداب و با نشـاط، مؤمن به هدفهـا و ارزشـهای انقالب، 

مؤمن به مـردم، مؤمن به نیـروی مردم و معتقـد به حق مـردم را انتخاب کننـد.84/1/1

صادق و رو راست باشد
اساس در همه ی مسـئولیتها تدیّن، امانت و صداقت اسـت. اگر آدمهای کارآمد امانت و صداقت نداشـته باشند، کارآمدی 
آنها به نفـع مردم تمـام نخواهد شـد. عالوه بـر کارآمدی، انسـانها بایـد متدیّن، امیـن، صادق، رو راسـت و دلبسـته ی به 

اهـداف و آرمانهای دینی مردم باشـند. این طور افـراد را پیدا کنیـد و به آنها رأی دهیـد.85/9/22

ج( کاری
برای مدیریت اجرایی کشور قوی و کارآمد باشد

مردم نـگاه کنند به اظهـارات داوطلبـان محترمی که در ایـن میدان وارد شـدند، ما هم نـگاه میکنیم؛ تشـخیص بدهیم، 
ترجیح بدهیـم، ببینیم آن کسـی که میتوانـد برای انقـالب، برای کشـور، برای آینـده، برای عـزت ملی، برای بـاز کردن 
گره مشـکالت، بـرای ایسـتادگی قدرتمندانـه و عزتمندانـه در مقابل جبهـه ی معانـدان، و بـرای الگو کـردن جمهوری 
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اسالمی در چشـم مسـتضعفان عالم، بیشـتر و بهتر تالش کند، کیسـت؟ 92/3/6
چهره هـای گوناگونـی که به عنـوان نامـزد وارد عرصـه ی انتخابـات می شـوند، به ایـن موضوع توجـه کنند. ایـن ملت، 
تشـنه ی کار اسـت؛ کار. کارِ نکـرده زیاد هسـت؛ میـدان هم بـرای کار در کشـور ما بـی نهایت اسـت. آنچه مـردم به آن 
عالقه دارند و عاشـق آن هسـتند، این اسـت که رئیـس جمهوری سـرکار بیاید کـه مهمترین انگیـزه ی او کار بـرای این 

ملت باشـد.83/10/19

خستگی ناپذیر و دارای همت جهادی باشد
بـا دو عامل، هدف ملـت ایران تأمین میشـود: یـک عامل این اسـت کـه انتخابـات، انتخابات گرم و پرشـوری باشـد. دوم 
اینکه این انتخابات منتهی شـود به انتخاب یک انسـان شایسـته ی وارسـته ی باعـزِم مؤمـِن انقالبی با همت جهـادی. با 

این دو چیـز، مقصود ملت ایـران حاصل میشـود.92/2/25
یکی وظیفـه اش این اسـت که بیایـد صالحیتهای خـودش را در معـرض انتخاب مـردم قرار دهد. هر کسـی کـه در خود 
صالحیتی احسـاس میکند و کار اجرائی بلد اسـت، می آید و خـود را در معرض انتخـاب مردم میگـذارد. اداره ی مملکت 
و کار اجرائـی، کار کوچکی نیسـت. کارهای بـزرگ و بارهای سـنگینی بر دوش مجریان سـطوح باالسـت. ممکن اسـت 
کسـانی که در سـطوح دیگری کار میکننـد، ابعاد این سـنگینی را هم بعضاً تشـخیص ندهنـد که چقدر این بار سـنگین 

اسـت. آن کسـانی که وارد میدان میشـوند، باید کسـانی باشـند که در خود توانائی کشـیدن این بار را بیابنـد.91/10/19

نیازهای جامعه و مردم را بداند و از درد آنها احساس درد کند
مردم هـم نگاه کننـد و اصلح را انتخاب کنند. اصلح کسـی اسـت کـه با نیازی که شـما بـرای جامعه می فهمیـد، تطبیق 

کند و بتوانـد نیازهای جامعه را برآورده سـازد. 84/3/3
اصلح یعنـی چه کسـی؟ یعنی کسـی کـه هدف هـا را دنبال کنـد؛ یعنی کسـی کـه دردهـا را بدانـد و حس کنـد؛ یعنی 
کسـی که برای ریشـه کنی فقر و فسـاد عزم جدی داشـته باشـد؛ یعنی کسـی که به حال قشـرهای محروم و مستضعف 

دل بسوزاند. 84/2/17

بصیر و هوشمند، باتدبیر و بابرنامه باشد
انسـانهای با تدبیری باشـند، با حکمت باشـند. ما در سیاسـت خارجی گفتیم »عزت و حکمـت و مصلحـت«؛ در اداره ی 
کشـور هم همین جور اسـت، در مسـائل داخلی هم همیـن جور اسـت، در اقتصاد هـم همین جور اسـت؛ باید بـا برنامه، 
با حکمت، بـا تدبیر، بـا نگاه بلندمـدت و همه جانبـه، با یک هندسـه ی صحیح کارهـا را مشـاهده کنند، نگاه کننـد، وارد 
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میدان شوند. 92/2/7
اصلح کسـی اسـت که به فکر معیشـت مردم، دین مـردم، فرهنگ مـردم و دنیا و آخرت مردم باشـد. اصلح کسـی اسـت 
کـه بتواند این بـارِ عظیـم را بـر دوش بگیرد؛ هر کسـی نمی توانـد این بـار را بـر دوش بگیرد؛ نشـاط و حوصلـه و همت و 

قدرِت الزم و هوشـمندی الزم دارد.84/2/17

اهل اجرای عدالت و مبارزه با بی عدالتی باشد
در این کشـور باید با فقر و فسـاد و تبعیض مبارزه شـود. عالج مشـکالت این کشـور این اسـت کـه به طور جـدی اجرای 

عدالت پیگیری شـود؛ تبعیض برداشـته شـود؛ با فسـاد و فقر و عوامل فقر به طور واقعـی مبارزه شـود.83/11/10
آنچه کشـور احتیاج دارد، رئیس جمهور بانشـاط، مصمـم، کاردان، توانـا، پیگیر و بـا حوصله اسـت... رئیس جمهوری که 
اعماق کشـور و روسـتاهای دورافتاده برای او با تهران تفاوتی نداشته باشـد؛ حق مردم شـهرهای بزرگ و کوچک در نظر 

او یکسـان باشـد؛ بتواند برای رفع تبعیض و پُر کردن شـکاف میان ثروتمنـدان و فقرا تالش و کار کنـد.84/2/11
خوشـبختانه کشـور ما کشـور جوانی اسـت؛ لـذا چهره ی جـوان کشـور اقتضـاء می کند کـه یک نشـاط خـوب و قوی و 
جوانانه در کل دسـتگاه اجرایی وجود داشـته باشـد. نـگاه کنید ببینیـد واقعاً چه کسـی طرفـدار انقالب و طرفـدار دین 
و طرفدار عدالـت و طرفـدار عدم تبعیض بیـن فقیر و غنی اسـت؛ چه کسـی کفایـت و دنبالگیـری و نشـاط الزم را دارد؛ 

چنین کسـی را پیدا کنیـد.84/3/5

در جهت آرمان ها و پیشرفت کشور قدم بردارد
معیار اصلی این اسـت که کسـانی سـر کار بیایند که همتشـان بر حفظ عزت و حرکت کشـور در جهـت هدفهای انقالب 
باشـد. آنچه ما در این سـالهای طوالنـی از خیـرات و برکات بـه دسـت آورده ایم، بـه برکت هدفهـای انقالب بوده اسـت؛ 
هر جائـی که ما کـم آوردیـم، عقب ماندیـم، شکسـت خوردیم، به خاطـر غفلـت از هدفهای انقـالب اسـالمی و هدفهای 

اسالمی بوده اسـت.92/2/25
فضای کشـور را بایـد فضای عالقـه مندی و شـوِق به ایـن انتخابـات کرد تا مـردم بداننـد می خواهنـد کار بزرگـی انجام 
دهند. دولتـی سـرکار بیاورند که بـرای راه رسـیدن به آرمانهـا یک قـدِم بلند بردارد؛ اسـاس قضیـه این اسـت.83/10/19

التزام به قانون داشته باشد
رئیس جمهـور، هـم بایـد کاری باشـد، هم بایـد مردمی باشـد، هـم باید مقـاوم باشـد، هم باید ارزشـی باشـد، هـم باید 
باتدبیر باشـد، هم باید پابند بـه قوانین و مقررات باشـد - مجـری قانون اسـت - هم باید درد مـردم را احسـاس کند، هم 
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باید طبقـات مختلف مـردم را ببینـد؛ اینها خصوصیاتی اسـت کـه در انتخاب آن کسـی که مـا میخواهیم کلیـد اجرائی 
کشـور را به او بسـپریم، نقش دارد.92/2/16

آن کسـانی که امروز با مـردم حرف میزننـد، قول بدهند کـه از همـه ی ظرفیتهای قانون اساسـی برای اجـرای وظیفه ی 
بزرِگ خودشـان اسـتفاده خواهند کرد؛ قـول بدهند که بـه مدیریت اوضاع کشـور خواهند پرداخـت. 92/3/14

پایبند به اقتصاد مقاومتی باشد و برای پیشرفت، نگاهش به بیرون مرزها نباشد
من به همه ی این آقایـان محترمی که نامزد انتخابات ریاسـت جمهوری هسـتند این را عرض میکنـم تصمیم بگیرند، به 
مردم هم بگویند، در تبلیغاتشـان هم بگوینـد، قول هم بدهند که برای پیشـرفت امور کشـور، برای توسـعه ی اقتصادی، 

برای بـاز کردن گره ها، نگاهشـان به بیـرون از این مرزها نخواهـد بود، نگاه به خـود ملّت خواهد بـود.96/2/5
اعتماد کردن به شـیوه های تزریقی اقتصادهای تحمیلی شـرق و غرب، مضر اسـت. سیاسـتهای اقتصاد باید سیاستهای 
»اقتصاد مقاومتی« باشـد باید اقتصادی باشـد که در سـاخت درونی خود مقاوم باشد، بتواند ایسـتادگی کند؛ با تغییرات 
گوناگـون در این گوشـه ی دنیا، آن گوشـه ی دنیا متالطم نشـود؛ این چیزهـا الزم اسـت. رئیس جمهوری کـه میخواهد 
این کشـور بـزرگ را اداره کنـد، ایـن راه پرافتخار را بـه کمک مـردم و برای مـردم طی کنـد، باید اینچنیـن خصوصیاتی 

داشته باشد.92/2/7

یادداشت



39

ویژگی های نامزد اصلحگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی
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شعار قانونگرایی و تکرار آن
یکی از شـعارهای بسـیار خوِب جنـاب آقای خاتمـی مسـأله »قانونگرایی« 
بـود. این، حـرف خیلی خوبی اسـت و خوشـبختانه این را شـما بارهـا تکرار 
کرده ایـد. در دوره انتخابـات گفتیـد، در مجلـس گفتیـد. تا لحظـه آخر، به 
این شـعار تمّسـک کنید و بدانید که قانونگرایی کار سـختی هم هسـت؛ اما با وجود سـختی هایش، 

در کوتـاه مـّدت و بلند مـّدت، فوایـدش از بی قانونی بهتر اسـت. 76/6/2

احساس مسئولیت در مقابل گرانیها و اقدام برای کنترل آن
همین تالش و اقدامـی که دولت بـرای جلوگیـری از گرانیهـا انجـام داد، در مردم خیلی ُحسـِن اثر 
بخشـید و خیلی آنها خرسـند و خوشـحال شـدند. درسـت اسـت که هنوز کار به طور کامـل انجام 

نگرفته اما نفـس این که دولـت فـوراً متوّجه شـد، مهّم اسـت. 82/6/5

14.1
نقاط قوت دولت هفتم و هشتم

* توضیح: این موارد از بیانات 

حضرت آیت اهلل خامنه ای و 

براساس تصریحات ایشان به 

کارهای مثبت یا منفی انجام 

شده مربوط به دولت های 7، 8 و 

10،9 و 11 استخراج شده است.
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  76/6/2شعار قانونگرایی و تکرار آن

  82/8/11اتخاذ تدبیر صحیح مبنی بر دستیابی ایران به فناوری هسته ای  

  82/6/5روحیه تالش و مجاهدت مستقالنه

  83/6/4پایان ندادن به کارهای جدید و ابتکاری در روزهای پایانی دولت 

راه اندازی سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق، وزارت رفاه و سـازمان گردشـگری و بنیاد 
ایثارگران در سال پایانی دولت 

83/6/4  

 82/6/5پیشرفت  علمی و فکری در کشور 

  78/6/2کسب موفقیتهای قابل توجه اقتصادی در دو سال اول دولت هفتم 

78/6/2تدوین »طرح ساماندهی اقتصادی« برای حل مشکالت اقتصادی 

82/6/5کاهش رشد تورم   

  82/6/5احساس مسئولیت در مقابل گرانیها و اقدام برای کنترل آن

 83/6/4عزم جدی برای مبارزه با فساد 

نقاط قوت:

نقاط قوت دولت هفتم و هشتمگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

یادداشت
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مشغول شدن به مناقشات سیاسی و غفلت از مشکالت مردم 
مـردم حقیقتاً مشـکالت اقتصـادی دارنـد... خطر عمده این اسـت که شـما 
این را ندانیـد، که امیدوارم بدانید. گمانم شـاید در بین مسـؤوالن ما بعضیها 
هسـتند که به گرفتاریها و مشـکالت مردم درسـت توّجه ندارنـد، و ااّل برای 
رفع این مشـکالت، تالش مجّدانه تری میشـد. هرچه که مسـؤوالن به مناقشـات سـرگرم باشند، از 

این رسیدگی به مشـکالت بیشـتر خواهند ماند. 78/10/4

همدستی برای به تأخیر انداختن انتخابات مجلس هفتم
انتخابات در این کشـور تعطیل نشده اسـت. بعضی میخواسـتند تعطیل کنند انتخابات را -در بعضی از 
دوره هـا برخی از آدمهای سیاسـت باز و سیاسـت زده سعی شـان این بود کـه انتخابـات را تعطیل کنند 
یا عقـب بیندازند- ]اّمـا[ بـه توفیق الهـی جلوی اینهـا گرفتـه شـد و انتخابـات در موعد معّیـن انجام 

گرفت. 94/6/18

14.2

نقاط ضعف دولت هفتم و هشتم
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نقاط ضعف دولت هفتم و هشتمگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

  76/6/2عدم استفاده بهینه از امکانات و  نیروی انسانی کشور

  82/8/11وجود کم کاری و نقص در زمینه تحول ساختار اداری کشور  

  82/6/5مشغول شدن مسئوالن به مناقشات سیاسی و غفلت از مشکالت مردم

  83/6/4عدم انعکاس شایسته فعالیتهای دولت توسط خود دولت  

  83/6/4در دسترس نبودن مسئولین برای مردم به قدر کافی  

 82/6/5ضعف در هماهنگی بخشهای مختلف دولت با یکدیگر

  78/6/2برنامه ریزی برای ایجاد دودستگی در سطوح عالی نظام توسط برخی مسئولین  

78/6/2وجود مجادالت بی مورد بین مسئولین   

82/6/5دلسرد کردن مردم برای شرکت در انتخابات    

  82/6/5همدستی رؤسای قوا برای به تاخیر انداختن انتخابات مجلس هفتم 

82/6/5برهم زدن آرامش سیاسی در بعضی تصمیم گیری ها

78/10/4مسابقه رفاه طلبی و جمع آوری ثروت بین تعداد اندکی از مسئولین 

79/4/19حرکت عناصر رسانه ای کشور به نفع دشمن وآزاد گذاشتن آنها به بهانه ی آزادی 

78/6/2رعایت نشدن اولویتها در خرج پول، برنامه ها و تقدم بخش های مختلف دولت بر یکدیگر     

78/6/2اولویت دادن مسائل فرعی به مشکالت اصلی مردم    

78/6/2عدم پیگیری جدی »طرح ساماندهی اقتصادی«     

78/6/2نامناسب بودن وضعیت روستاها و افزایش مهاجرت روستائیان به شهرها     

82/6/5وجود تبعیض و ویژه خواری در بخشهایی از دستگاه اجرایی کشور     

82/6/5هرز رفتن ثروت ملی در بعضی بخش ها     

نقاط ضعف:

یادداشت
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دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران در برابر زورگویی غرب
یکـی از مظاهر دفـاع از عـزت همیـن مسـئله ی انرژی هسـته ای اسـت... 
ملت ایران، دولِت شـما و شـخص رئیس جمهـور، در مقابل ایـن زورگویی 
و ایـن تحمیـل و ایـن افزون طلبـی ایسـتادید؛ خـدای متعـال هـم کمک 

کرد؛ پیـش رفتیـد. 87/6/2

برجسته شدن ارزش ها و شعارهای انقالب اسالمی
این بـرای انقـالب ما یـک پدیـده ی معجزآسـا و بی نظیر اسـت که مـا امروز همـان شـعارهایی را 
می دهیـم و همـان اصـول و مبانـی ای را بـرای خودمـان برنامه ی عمـل قـرار داده ایم کـه در اول 
انقـالب همانها اعالم شـده بـود؛ یعنـی در برنامه ریزیهای مـا و در خواسـت ما، هیـچ تخطی ای از 

این اصـول صـورت نگرفته اسـت. 86/6/4

14.3

نقاط قوت دولت نهم و دهم
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نقاط قوت دولت نهم و دهمگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

  91/6/2برجسته شدن ارزشها و شعارهاي انقالب اسالمی

  84/6/8طرح شعارعدالت محوري

  91/6/2دیپلماسی همراه با روحیه انقالبی

  86/6/4اعاده ی عزت ملی و ترک انفعال در مقابل سلطه

  91/6/2ارتقاء جایگاه کشور در عرصه  ی سیاست خارجی

 87/6/2دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران در برابر زورگویی غرب

  92/1/1راه اندازی به موقع پروژه  غنی سازی اورانیوم 20 درصد

  89/6/8پایبندِی بی اغماض به اصول در کارها

0 87/6/2با مردم و از میان مردم بودن  

  86/6/4مواجه شدن با واقعیتهای زندگی مردم در سفرهای استانی

 87/6/2ساده زیستی آقای رئیس جمهور

  87/6/2توقف روند غرب باوری و غرب زدگی دولت های قبلی

  87/6/2جلوگیري از گرایش های سکوالریستی در دولت

  91/6/2تالش جمعي و فوق العاده در دولت

 91/6/2استفاده از ظرفیت هاي بیرون دولت

91/6/2اجراي گسترده کارهاي عمراني خصوصا در مناطق محروم  

 85/3/29پیشرفتهای وسیع در علم و فناوری

91/6/2پرکاری، پشتکار و خستگي ناپذیري  

 86/6/4جرأت تحول آفریني و مقابله با مشکالت

  84/4/9شجاعت اقدام برای کارهای بزرگ

87/6/2جرأت مقابله ی با فساد  

  85/6/6انجام طرح های خوب اقتصادی

 85/6/6وابسته نبودن به گروه ها و جریانات

85/6/6سعه ی صدر و تحمل مخالف  

  91/1/1اجرای طرح تحول اقتصادي

 91/5/3شجاعت و قاطعیت در سهمیه بندي بنزین

نقاط قوت:
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  مظلومیت فرهنگ در دولت نهم
از بخـش فرهنـگ رفـع مظلومیـت کنیـد. بخـش فرهنـگ انصافـاً بخش 
مظلومی اسـت. االن در گزارش آقای رئیس جمهور، اصاًل اسـمی از فرهنگ 
نیامـد؛ یـا در اولویت بندیها ایـن اولویت فـدای اولویتهـای دیگر شـد و آنها 

تقـدم پیدا کرد کـه در کوتاهـی وقت، بیان بشـود! ایـن مظلومیت اسـت دیگـر. 86/6/4

عالج نکردن تورم
بایـد راهی پیـدا کنیـد کـه نقدینگـِی افزایش  یافته کنترل شـود. خـب، این روشـن اسـت؛ اگر در 
مقابل نقدینگی تولید وجود داشـته باشـد، کاال وجود داشـته باشـد، کمبود وجود نداشـته باشـد، 
مشـکلی را ایجـاد نمیکنـد؛ اگـر چنانچـه نـه، نقدینگـی بیـش از تولیـد کاال در داخل یا به شـکل 

درسـِت واردات بـود، طبعاً مشـکل ایجاد میکنـد. 91/6/2

14.4
نقاط ضعف دولت نهم و دهم
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مظلومیت فرهنگ در دولت نهم    86/6/04

  90/6/6 اولویت بندی نکردن فعالیت های فرهنگی

 89/6/8کارهای تشریفاتی و ویترینی در زمینه های فرهنگی

88/6/18 بر زمین ماندن بخش عمده اي از اصل44  

90/6/6 اجرایي نکردن مصوبه یارانه تولید در طرح تحول اقتصادي  

91/6/2 عالج نکردن تعطیلي برخي کارخانجات و صنایع  

90/6/6 ضعف در اولویت بندي کارها  

91/6/2  عالج نکردن تورم  

 91/6/2 مدیریت نادرست منابع ارزی

90/6/6 ارتباط کم با نخبگان حوزه و دانشگاه  

90/6/6 ضعف در مدیریت واردات  

90/6/6پرداختن به حواشي  

89/6/8 نبود اهتمام ویژه به مسئله اشتغال زایي و بهره وري  

89/6/8 موضع گیری ها و اطالع رسانی متناقض درون دولت  

87/6/2 بهانه دادن به جنجال آفرینان  

85/6/6 وعده های عملی نشده و دامن زدن به توقعات مردم  

89/6/8 موازي کاري در مدیریت های دولتی  

  91/7/19 برخی بی تدبیری ها در برابر تحریم ها

 91/8/10 کشاندن اختالفات میان مردم

  91/5/3 تصمیم های خلق الساعه و تغییر مقررات

91/11/28 فقدان مبارزه عملی با فساد اقتصادي  

  91/11/28 متهم کردن دیگران به استناد اتهام ثابت نشده

نقاط ضعف:

نقاط  ضعف دولت نهم و دهمگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

یادداشت
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ایستادگی و دستیابی به برخی نتایج در مذاکرات
در اجرای برجام نیز باید نکات مهم و مورد نظر را دنبال کنید که تحقق 
این موارد هم امکان پذیر است، همچنان که آقای رئیس جمهور نیز به بنده 
گفتند دستیابی به برخی از نتایج ابتدا باورپذیر نبود اما شما ایستادید و ما هم 

ایستادیم و ممکن شد. 94/8/10

سرعت عمل در معرفی وزیران به مجلس شورای اسالمی 
از سرعت عمل رئیس جمهور محترم در معّرفی وزیران به مجلس شورای اسالمی صمیمانه تشّکر 
کنم. میدانستم و میدیدم اصرار ایشان را و در دل تحسین میکردم این اصرار را برای اینکه هرچه زودتر 
هیئت دولت تشکیل بشود؛ خوشبختانه توانستند و در همان اّولین لحظه ی ممکن بعد از تحلیف، 

پیشنهاد خودشان را به مجلس محترم دادند. 92/6/6

14.5
نقاط قوت دولت یازدهم
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نقاط قوت دولت یازدهمگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

  93/4/23موضع گیریهای خوب در مسائل منطقه و بین الملل 

  93/9/6تالش هیئت مذاکره کننده و رئیس جمهور در مسئله ی برجام   

  94/4/24ایستادگی و دستیابی به برخی نتایج در مذاکرات 

  94/6/4تثبیت قیمت ارز  

  94/6/4کنترل و کاهش تورم

 95/6/3راه  اندازی هفت هزار واحد صنعتی 

  94/6/4فعالیت معاونت علمی   

93/6/13تالش زیاد مسئوالن در سال اول دولت    

92/6/6سرعت عمل در معرفی وزیران به مجلس شورای اسالمی     

  92/6/6هماهنگی دولت و مجلس در آغاز کار  

93/6/5اجرای طرح سالمت 

94/6/4رسیدگی به مسأله آبیاری زمینهای جنوب کشور  

نقاط قوت:

یادداشت
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کاهش شتاب رشد علمی 
در مسـئله ی علم و فّنـاوری ما از طرفهـای مقابلمـان و از رقبایمـان، مبالغ 
زیـادی عقبیم؛ مـا اگـر بخواهیم بـه او برسـیم، اگر با سـرعتی کـه او پیش 
میـرود پیش برویـم، ایـن فاصله همیشـه میمانَـد... حـرف من این اسـت؛ 
ما این شـتاب را چند سـال داشـتیم. شـتاب وقتی زیاد شـد، ایـن مطلوب اسـت؛ ]اّما[ شـتاب کم 

شـده، حرف مـن این اسـت. 95/6/3

فاصله زیاد اقدامات اقتصادی دولت با انتظارات مردم و رهبری
من در سـال »اقدام وعمل« -که سـال 9۵ بود- از مسئولین محترم خواستم که سـتادی برای اقدام 
و عمل تشـکیل بدهند و تشـکیل دادند؛ کارهای خوبـی هم خوشـبختانه انجام گرفـت؛ لکن آنچه 

انجام گرفته اسـت، با آنچه مـورد انتظار مردم و مـورد انتظار ما اسـت، فاصله ی زیـادی دارد.96/1/1

14.6
نقاط ضعف دولت یازدهم
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نقاط ضعف دولت یازدهمگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

94/1/1   ناراحتی بیجا از برخی انتقادها و تحقیر و اهانت به منتقدان     

  92/7/13 برخی اقدامات نابه جا در سفر رئیس جمهور به نیویورک 

 93/10/17 حاشیه سازی و طرح حرفهای غیر الزم با مردم درباره مذاکرات 

94/10/30 اشکال در مذاکرات هسته ای و تنظیم نتایج آن   

95/1/11 برداشته نشدن تحریم ها در عمل علیرغم مذاکرات مکتوب   

93/2/21 گره زدن نیازمندیهای کشور و تحریمها به مذاکره  

94/12/5 استفاده از ادبیات دشمن در کاربرد تعبیر تندرو برای جریان مؤمن انقالبی   

92/12/15  کنار زدن جریان های مؤمن با شعار اعتدال   

 95/1/1استقبال از فعالیت فرهنگی افراد بی اعتقاد به اسالم و انقالب 

95/2/13رها کردن فضای مجازی و بی توجهی به لغزشگاه های آن   

95/3/16 ولنگاری و بی اهتمامی در مسئله فرهنگ   

92/12/20 تأخیر در تحقق حماسه اقتصادی و  عمل به اقتصاد مقاومتی   

93/4/16 جدی نگرفتن اقتصاد مقاومتی در عمل   

95/2/8 جدی نبودن در مبارزه با قاچاق   

96/1/1 فاصله زیاد اقدامات اقتصادی دولت با انتظارات مردم و رهبری   

94/4/2 واردات بی رویه و بی توجهی به تولید داخل   

95/9/7 روشن نشدن نتیجه رسیدگی به حقوقهای نجومی برای مردم    

  95/6/3 تخصیص امکانات به خارجی ها و بی اعتنایی به شرکتهای دانش بنیان داخلی 

 93/4/11 بی اطالعی نسبت به مسئله ی پیشرفتهای علمی و نظامی 

  94/4/13 سیاسی کاری و حاشیه سازی در محیط دانشگاه از جمله مطرح کردن مسئله بورسیه ها 

94/4/13 بی توجهی به سهم بودجه ی پژوهش و مصرف آن   

94/4/13 کاهش شتاب رشد علمی 

95/2/8کم توجهی به استعداد  جوانان کشور در تولید فناوری 

95/2/13 تبدیل مدارس دولتی به غیرانتفاعی 

95/7/28توقف یا لنگی بعضی از طرحهای کالن در موضوعات تحقیقاتی 

95/12/2مسئولیت گریزی در مسئله ی ریزگردها 

95/6/3تأخیر در اجرای برنامه ششم 

نقاط ضعف:
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به همه  آحاد مردم و بویژه جوانان عزیز که سرزنده ترین نقش آفرینان این 
حادثه ی شورانگیز بودند، توصیه میکنم که کاماًل هشیار باشند. همواره 
باید شنبه ی پس از انتخابات، روز مهربانی و بردباری باشد. چه طرفداران 
نامزد منتخب و چه هواداران دیگر نامزدهای محترم،  از هرگونه رفتار و 
گفتار تحریک آمیز و بدگمانانه پرهیز کنند. رئیس جمهــور منتخب و محترم، رئیس جمهور 
همه ی ملت ایران است و همه و از جمله رقیبان دیروز باید یکپارچه از او حمایت و به او کمک 
کنند. بی شک این نیز امتحانی الهی اســت که موفقیت در آن خواهد توانست رحمت خداوند 

متعال را جلب کند. 1
بزرگترین برنده ی این انتخابات، ملت ایران اســت که به رغم سمپاشی های دشمن خارجی و 

ایادی داخلی اش، شکوه و عظمت آفرید و بدبینان را غافلگیر کرد. 2
نقش مؤثر و تعیین کننده ی نامزدهای ریاست جمهوری در خلق این حماسه ی بزرگ ملی، انکار 

ناپذیر و سپاس از آنان بر همگان الزم است. 3

15
1.   پیام درپی حضور 
حماسی مردم در دهمین 
دوره ی انتخابات ریاست 
جمهوری  3/23/ 88
2.  پیام به مناسبت 
حماسه ی پرشور 27 
خرداد  3/28/ 84
3.  پیام به مناسبت حضور 
پر شور مّلت ایران در مرحله 
دوم انتخابات ریاست 
جمهوری  4/4/ 84

شنبه  پس از انتخابات
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شنبه  پس از انتخاباتگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

  84/3/28نمایش الگوي مردم ساالري صادقانه

  84/3/28ملت، بزرگترین برنده انتخابات

 76/3/3طرفداران نامزد پیروز موفقیت خود را از خداوند بدانند 

  80/3/19طرفداران سایر نامزدها احساس خسارت نکنند

  76/3/3حضور نامزدها بزرگترین کمک به رقابت انتخاباتي

 84/3/28پرهیز از گفتار تفرقه انگیز و دلسرد کننده 

 88/3/23شنبه ی پس از انتخابات، روز مهربانی و بردباری

  84/3/28رئیس جمهور منتخب، رئیس جمهور همه ی ملت ایران

 84/4/4فرصت ارزشمند تا پذیرش رسمی مسئولیت 

  84/3/28نخستین وظیفه ي نامزد منتخب

 84/3/28تالش بی وقفه در راه رفع مشکالت کشور، از اولین ساعات اعالم نتیجه ی انتخابات

  68/5/8یأس دشمن

  96/1/1 نتیجه ی انتخابات مّلت هرچه شد، معتبر است

  92/4/5 تبریک به رئیس جمهور منتخب مصداق رفتار نجیبانه است

  94/10/14 پذیرش »نتیجه انتخابات« یک حق الناس است

  94/6/18 خدشه در سالمت انتخابات از عادتهای بد است

  92/3/25 شادمانی یا ناشادمانی نباید کسی را وادار به رفتار غیرخردمندانه کند

یادداشت




