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   شرط عجیب آمریکا برای لغو
 تحریم های غیرهسته  ای

وندي شرمن، مذاکره کننده سابق آمریکا با بیان 
اینکه لغــو تحریم هاي ایران به مســایل زیادي 
بستگي دارد گفت: اینکه روحاني رییس جمهور 
ایران گفته اســت که قصد دارد همه تحریم هاي 
غیرهســته اي ایران را لغو کند، بســیار پیچیده 
است. وی افزود: لغو همه تحریم هاي غیر هسته اي 
ایران به مسایل مختلفي از جمله صلح در منطقه، 
مسایل مربوط به اســراییل و نیز مناسبات این 
کشور با کشــورهاي حوزه خلیج فارس از جمله 

عربستان سعودي بستگي دارد.  |    خ صداوسیما|

  نماینده کلیمیان ایران: وضعیت زندگی 
یهودیان ایران از اروپا نیز بهتر است

ســیامک مره صادق نماینده کلیمیــان ایران 
در مجلس شورای اســامی در گفت  وگویی با 
شــبکه خبری دویچه وله آلمان گفت، ایران نه 
مخالف یهودیان بلکه مخالف صهیونیسم است و 
وضعیت هم کیشان یهودی در داخل کشور حتی 
از اروپا نیز بهتر است. نماینده کلیمیان مجلس 
شورای اسامی در بخش هایی از این گفت  وگوی 
مفصل اظهار داشــت که رابطه خوب اقتصادی 
بین کلیمیان و مسلمانان برقرار است و بهترین 

دوستان وی از مسلمانان هستند. |   فارس | 

  رمضان شلح: سالح خود را
 زمین نمی گذاریم

رمضان شلح روز دوشــنبه طی سخنانی به 
مناسبت روز نکبت با اشاره به اینکه جنبش 
جهاد اسامی ساح خود را زمین نمی گذارد 
گفت: ما موجودیت اســرائیل را به رسمیت 
نخواهیم شــناخت. وی با اشــاره به اینکه 
جنبش جهاد اسامی دســت بسته نخواهد 
ماند اظهار داشت: حضور اسرای فلسطینی 
در زندان هــای رژیم صهیونیســتی نتیجه 
نژادپرستی وحشیانه این رژیم است. شلح با 
تاکید بر اینکه تمامی گزینه ها برای مقابله با 
اسرائیل باز اســت افزود: پاسخ طبیعی ما در 
مقابل اشغالگری صهیونیست ها اتحاد میان 

ملت فلسطین است . |   میزان |

  ارتش ایران در فهرست 25 ارتش 
قدرتمند جهان

نشریه "آلگماینر" نوشــت تازه ترین رده بندی 
که تحلیلگران مسائل نظامی در وبسایت گلوبال 
فایرپاور منتشــر کردند نشــان می دهد ارتش 
ایران جزو 25 ارتش قدرتمند نخســت جهان 
قرار دارد. این پایگاه اینترنتی نوشــت: ایران در 
این فهرســت در جایگاه بیســتم قرار دارد. این 
وبسایت، توانایی های نظامی کشورها را بر اساس 

50 فاکتور بررسی می کند.  |  خ صداوسیما |  

هفته اخبار

این باید اتفاق بیفتد
کشورها و جوامع مختلف، با توجه به موقعیت هویتی، جغرافیایی و اجتماعی، از سرمایه های مادی و معنوی متفاوتی برخوردار می شوند. منابع 
زیرزمینی گاز و نفت، موقعیت ژئوپولوتیک، دسترسی به آب های آزاد، منابع معدنی، نیروی کار و دسترسی به تکنولوژی از جمله مواردی است که 
به عنوان ثروت  های ملی در سطح جهان به اشــکال پراکنده ای وجود دارند و دولت - ملت ها به میزان بهره مندی از این سرمایه ها، می توانند در 
عرصه ی ملی و بین المللی پیشرفت کنند و بالطبع ایفای نقش کنند. در این میان اما آن ثروتی که بیش از سایر منابع اهمیت دارد و بین ثروت های اقتصادی و 

انسانی تعادل و تعامل برقرار می کند، ثروت بهره مندی از "سرمایه ی اجتماعی" است. 

شاخص مهم در افزایش سرمایه ی اجتماعی  
اگـر بخواهیـم سـرمایه ی اجتماعـی را بـه زبـان سـاده 
تعریـف کنیـم و مصادیـق آن را در زندگـی روزمـره ی 
خـود بشناسـیم، باید بـه مـواردی مثـل میـزان اعتماد، 
صداقـت، دوسـتی، همبسـتگی اجتماعـی، فـداکاری 
و مسـائلی از ایـن قبیـل اشـاره کنیـم. امـا نکتـه ا ی 
اندیشـمندان  را در میـان  اجتماعـی  کـه سـرمایه ی 
بـاالی  پتانسـیل  اهمیـت می کنـد،  اجتماعـی حائـز 
سـرمایه ی اجتماعـی در نقـش آفرینـی کشـورها در 
"سـطح جهانـی و بین المللـی" اسـت. بدین صـورت که 
شـدت و ضعـف ایـن سـرمایه در مشـارکت های عمومی 
و سرنوشت سـاز کشـور تأثیـر مسـتقیم دارد. هـر اندازه 
کـه میـزان سـرمایه ی اجتماعـی بیشـتر باشـد، حضور 
و مشـارکت سیاسـی مـردم در آن کشـور به ویـژه در 
مقاطـع حسـاس، پررنگ تـر و گسـترده تر خواهـد شـد. 
بـه بیـان  دیگـر ایـن همـان "نیـروی درونی" یـک ملت 
اسـت کـه در حـوادث و تصمیم گیری های مهـم موجب 
بسـیج عمومی، وحـدت ملـی و حضـور ملـت در صحنه 
می شـود. به همیـن دلیـل میـزان سـرمایه ی اجتماعی 
در معـادالت بین المللـی، متغیـر مهـم و تأثیرگـذاری 
اسـت. »دشـمنان مـا بیـش از آن که بـه منابـع طبیعی 
ما چشـم طمـع داشـته باشـند، بـه منابـع انسـانی " که 
منابع قـدرت ما هسـتند " چشـم طمـع دارنـد. آنها می 
داننـد اگـر ایـن سـرمایه های اجتماعـی از دسـت یـک 
ملت گرفتـه شـود، اگر یـک ملت غیـرت ملـی و ایمان و  
وحدت و همبسـتگی خـود را از دسـت بدهد، اگر نشـاط 
کار و ابتـکار را از دسـت بدهـد، اگـر حرکت علمـِی رو به 
پیشـرفت خـود را از دسـت بدهـد، کامـًا در دسـترس 
دشـمنان قـرار خواهد گرفـت... آنچه سـد مسـتحکمی 
در مقابل دشـمنان قـرار می دهـد، همین سـرمایه های 
معنوی اسـت کـه بایـد مراقـب باشـیم دچار شـبیخون 

نشـود.« 83/4/15

مشارکت حداکثری، ضامن امنیت کشور
و  "مشـارکت سیاسـی" جـزو مشـخص ترین  میـزان 
بارز تریـن ابعـاد وجـود سـرمایه ی اجتماعـی در یـک 
جامعه اسـت. مشـارکت سیاسـی که در انتخابات نمایان 
می شـود، نشـانگر اعتمـاد و اعتقـاد مـردم بـه دخیـل 
بودن در آینده ی کشـور خـود و حمایت از نظام سیاسـی 
حاضـر اسـت. در حقیقـت، »انتخابـات، نشـان دادِن 
وفـاداری ملّت ایران اسـت. یـک ملّـِت قریب به هشـتاد 
میلیونـی در ایـن میـدان پُـر از دشـمن، میـدان میـن، 

میدان مقابله هـا و مبارزه هـای غرض آلـود و خباثت آلود 
این جـور شـجاعانه، این جـور دلیرانـه حضور خـودش را 
اعام می کنـد؛ انتخابـات این اسـت. ببینید چقـدر مهم 
اسـت! هر که به عـّزت ایـران اسـامی عاقه مند اسـت، 
در انتخابات باید شـرکت کند و میکنـد.«94/12/5 نفس 
حضـور مـردم البتـه بیانگـر زنده بـودن و پویایـی جامعه 
نیـز هسـت: »وقتـی شـما در صحنـه حاضر می شـوید، 
هـم نشـان می دهیـد که بـه نظـام جمهـوری اسـامی 
که توانسـته اسـت کشـور را اسـتقال ببخشـد و آزادی 
ببخشـد، دلبسـته اید؛ هـم نشـان می دهیـد کـه ملّـت 
ایـران یـک ملّـت زنـده اسـت، پـای کار اسـت، مصّمـم 

اسـت.« 96/2/27
از سـویی دیگـر، ایـن سـرمایه ی اجتماعـی اگـر در 
مشـارکت سیاسـی بـروز یابـد، خـود می توانـد ضامـن 
بقـای سـامت و امنیـت افـراد جامعه باشـد. بـه همین 
دلیـل، بـرای رهبـر انقـاب، فـارغ از اینکـه مـردم چـه 
اول، حضـور  مرتبـه ی  در  کننـد،  انتخـاب  را  کسـی 
مـردم پـای صنـدوق رأی اهمیـت دارد: »مـن بـه مردم 
نمی گویـم فان کـس را انتخـاب بکنیـد، فان کـس را 
انتخـاب نکنیـد؛ ایـن را هرگز بـه مـردم نخواهـم گفت، 
اّمـا به مـردم عـرض می کنـم و اصـرار می کنم کـه حتماً 
در پای صنـدوق رأی حاضر بشـوید و رأی بدهیـد، به هر 
کسـی که تشـخیص می دهیـد؛ ایـن بایـد اتّفـاق بیفتد. 
هر کس کشـور را دوسـت دارد، هر کس نظام را دوسـت 
دارد، هـر کـس امنّیـت را دوسـت دارد -از آحـاد مردم- 
بایـد بیایـد وارد میـدان انتخابـات بشـود، بیایـد پـای 

صنـدوق؛ شـّر دشـمن را ایـن کـم می کنـد.« 96/2/10

 هر اندازه که میزان 

رسمایه ی اجتامعی 

بیشرت باشد، حضور 

و مشارکت سیاسی 

مردم در آن کشور 

به ویژه در مقاطع 

حساس، پررنگ تر 

و گسرتده تر خواهد 

شد. به بیان  دیگر 

این هامن "نیروی 

درونی" یک ملت 

است که در حوادث 

و تصمیم گیری های 

مهم موجب بسیج 

عمومی، وحدت ملی 

و حضور ملت در 

صحنه می شود

توصیه ی رهبر انقالب بر مشارکت حداکثری در انتخابات و تأثیر آن بر امنیت کشور

کشورها و جوامع مختلف، با توجه به موقعیت هویتی، جغرافیایی و 
اجتماعی، از سرمایه های مادی و معنوی متفاوتی برخوردار می شوند. 

منابع زیرزمینی گاز و نفت، موقعیت ژئوپولوتیک، دسترسی به آب های 
آزاد، منابع معدنی، نیروی کار و دسترسی به تکنولوژی از جمله مواردی 

است که به عنوان ثروت  های ملی در سطح جهان به اشکال پراکنده ای 
وجود دارند و دولت - ملت ها به میزان بهره مندی از این ســرمایه ها، 
می توانند در عرصه ی ملی و بین المللی پیشرفت کنند و بالطبع ایفای 
نقش کنند. در این میان اما آن ثروتی که بیش از سایر منابع اهمیت 
دارد و بین ثروت های اقتصادی و انسانی تعادل و تعامل برقرار می کند، 

4 ثروت بهره مندی از "سرمایه ی اجتماعی" است. ادامه در صفحه 

اول. اولویت دولت دوازدهم چه موضوعاتی باید باشــد؟ 
کدام مسائل در این برهه از تاریخ جمهوری اسامی، جزو 
مسائل اصلی است و کدام یک جزو مسائل فرعی؟ تمرکز 
دولت منتخب برای اجرای اولویت ها می بایست با چه رویکردی باشد؟ 
چه ساختارهایی در دولت منتخب نیازمند ترمیم، اصاح یا بازنگری 

است؟
برای جواب به این ســؤاالت می بایســت در ابتدا از "پازل راهبردی 
دشــمن" برای ضربه زدن به کشــور باخبر بود. »دشمن یک هدف 
کوتاه مّدت دارد، یک هدف میان مّدت دارد، یک هدف بلند مّدت دارد. 
هدف کوتاه مّدت دشمن به هم زدن امنّیت کشور است، ایجاد آشوب 
و فتنه در کشور است... هدف میان مّدت آنها مسئله ی اقتصاد کشور 
است... اقتصاد بایستی حرکت نکند، معیشت مردم بایستی لنگ بماند، 
کار و تولید باید در کشور پایین بماند، بیکاری باید به عنوان یک با در 
کشور عمومّیت پیدا کند، مردم بایستی از جمهوری اسامی و از نظام 
اسامی به خاطر مشکات معیشتی ناامید و مأیوس بشوند... هدف 

بلند مّدت هم، اصل نظام اسامی است. یک روزی صریحاً میگفتند که 
نظام اسامی باید از بین برود؛ بعد دیدند این حرف، حرفی است که به 
ضررشان تمام میشود... ]لذا[ آمدند این را تعدیل کردند و گفتند: تغییر 
رفتار جمهوری اسامی.«96/2/20 پس امنیت، اقتصاد و تغییر نظام، 

سه طرح کان دشمن برای ضربه زدن به کشور است. 
دوم. امروز منطقه ای که کشــور ما در آن قرار دارد ناامن اســت. اما 
»بحمداهلل با توفیق پروردگار، جمهوری اسامی با امنّیت، با آرامش، 
مشغول تدارک انتخابات است... محیط کشور محیط آرام، همراه با 
آرامش، همراه با سکینه ]است[. اینها خیلی ارزش دارد.« 96/2/27 
بنابراین به نظر می رسد مسئله ی مهم و اصلی، حل مسائل اقتصادی 
و معیشتی است. این مســئله آنقدر برای رهبر انقاب اهمیت دارد 
که حتی از معضل اقتصادی چون "بیکاری جوان"، اظهار شرمندگی 
می کنند: »این خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجلت 
خود آن جوان در داخل خانه بیشتر اســت؛ این را شما بدانید. بنده 
خودم وقتی که به فکر این جوان بیکار می افتم ]شرمنده میشوم [.« 

95/3/16 حتی در پیام نوروزی امسال نیز، "تلخی ها و سختی ها"ی 
سال گذشته را مرتبط با مشکات معیشتی مردم می دانند: »تلخی ها 
و سختی  ها عمدتاً مربوط به مشکات اقتصادی و معیشتی مردم است؛ 
طبقات متوّسط و ضعیف در طول ســال درگیر این مشکات بودند 
و همچنان هستند؛ چون از وضع مردم مّطلع هستم، لذا تلخی را با 
همه ی وجود حس می کنم.« 96/12/30 از ســویی دیگر، دشمن نیز 
»در تبلیغات وسیع خود تاش می کند که کمبود های معیشتی و 
اقتصادی کشور را به نظام اسامی و به جمهوری اسامی نسبت بدهد؛ 
این نقشه ی دشمن است. آنها می خواهند این جور وانمود بکنند که 
نظام اسامی قادر نبوده اســت و قادر نیست مشکل اقتصادی ملّت 
ایران را و مشکات اساسی ملّت ایران را حل کند و گره ها را باز کند.« 

 96/1/1
سوم. در این میان البته اولویت با حل مشکات اقتصادی و معیشتی 
طبقات محروم و مســتضعف جامعه اســت. اولویــت اصلی دولت 
منتخب، رسیدگی به مشکات معیشــتی این طبقات است. یعنی 
همان ها که صاحبان اصلی انقاب اند. برای همین هم رهبر انقاب از 
نامزدهای انتخاباتی می خواهند که با خدا عهد کنند که اولویت خود 
را برای حل مشکات این طبقه از مردم قرار دهند: »ما یک پیکره ای 
هستیم؛ جامعه مثل پیکر یک انسان است؛ ببینیم کجایمان ضعیف 
است، به کجا خون نمی رسد، کجا محتاج رعایت بیشتر است، به آن 
برسیم؛ نه اینکه به بقّیه ی جاهای بدن بی اعتنائی کنیم؛ نه، اّما اولویّت 
را این ]بخش[ قرار بدهیم... این آقایانی کــه امروز نامزد انتخاباتند، 
تصمیم بگیرند و بین خودشــان و خدای متعال عهد کنند که اگر 
از طرف مردم مقبول شــدند و رأی آوردند، اولویّتها را رعایت کنند؛ 
آنجایی  را که بیشــتر نیاز به مراقبت دارد، بیشــتر مورد توّجه قرار 

بدهند...« 96/2/10
برای دســتیابی به این اولویت ها، رویکردهای دولت منتخب باید 
به سمت اســتفاده از منبع الیتناهی "ظرفیت های ملی و درونی" 
تغییر جهت یابد. تأکید رهبر انقاب بر اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، که دو رکن اصلی آن، "درون زا" و "مردم محور" بودن است 
نیز به همین دلیل اســت. پس دولت منتخب دوازدهم، از هر گروه 
و با هر ســلیقه ای که بود باید قول بدهد، »قول هم بدهند که براي 
پیشرفت امور کشور، براي توسعه ي اقتصادي، براي باز کردن گره ها، 
نگاهشان به بیرون از این مرزها نخواهد بود، نگاه به خود ملّت خواهد 

بود.« 96/2/5 

حزب ا... مایه ی افتخار دنیای اسالم است | این شماره تقدیم   می شود به ارواح طیبه شهدای حزب ا... لبنان
حزب ا... آنجا مثل خورشیدی دارد میدرخشد. حزب ا... مایه ی افتخار دنیای اسام است. جوانهای حزب ا... و گروه حزب ا... در لبنان مایه ی افتخار دنیای اسامند. اینها کاری 
کردند که ارتش های سه کشور عربی در دو سه جنگ نتوانستند انجام بدهند؛ اینها اسرائیل را شکست دادند. همین رژیم صهیونیستی را بعد از آنکه قوی تر هم شده بود، 

حزب ا... در ظرف ۳۳ روز شکست داد. این چیز کوچکی است؟ این چیز کمی است؟ غلط است که ما بگوییم اینها مایه ی افتخار دنیای اسامند؟   95/2/1
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1.ویژگی های انتخاباتیبهترین گزینه برای ریاسـت جمهوری کیست؟

2.ویژگی های کاری

3.ویژگی های فردی
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    3سال دوم ،  شماره 82|  هفته اول خرداد 96

1. پایبندی به ارزش های اسالم، انقالب و اهداف ملت
بشناسید و انتخاب کنید؛ به دینشان، به تعّهدشان، به وفاداری شان به انقاب، 
به ایستادگی شــان در راه انقاب، به عزم و اراده شــان، به شجاعتشــان و به 

مرعوب نشدنشان خاطرجمع بشوید. 94/12/5

2. صمیمیت و خدمتگزاری مردم
شخصی سر کار بیاید و قوه ی مجریه را اداره کند که خود را خدمتگزار مردم 
بداند و توانایی داشته باشد و به آرمان های امام و نظام اسامی معتقد و پایبند 

باشد و حقیقتاً عدالت و مبارزه ی با فساد برای او حائز اهمیت باشد. 84/2/11

3. استکبار ستیز، شجاع و مقاوم در برابر فشارهای دشمن 
آدمهایی را انتخاب بکنند که وقتی رفت در آن مسند نشست خودش را سپر 
بای مشکات کشــور قرار بدهد، فانی در خدمات و مصالح و منافع عمومی 
مردم باشد، کشور را به دشمن نفروشد، مصالح کشور را برای رودربایستی با 

این و آن زیر پا نگذارد. 94/10/30

5. مؤمن، با تقوا و متوکل به خدا
عهـد را، تدیـن را، آمادگـی را، توانائی هـا را بسـنجیم؛ 

طبـق تشـخیص عمـل کنیـم. 92/2/16

7. ساده زیستی و اجتناب از اشرافی گری
از اساســی ترین کارها برای اینکه ما جلوی اسراف را بگیریم این است که 
مسئولین کشور، خودشان، کسانشان، نزدیکانشان و وابستگانشان، اهل 

اسراف و اهل اشرافیگری نباشند. 88/2/22

4. امانت داری، پاکدامنی و دوری از فساد
بهتریـن، آن کسـی اسـت کـه درد کشـور را بفهمـد، 
درد مـردم را بداند، بـا مردم یگانـه و صمیمی باشـد، از 

فسـاد دور باشـد. 88/2/28

6. ایمان به توانایی های مردم
شاخص این است که شعارهای انقاب بایستی به وسیله ی مسئولین و منتخبین 
ما روز به روز زنده تر شود. این شاخص است کسی که معتقد به این حرکت باشد، 
معتقد به این راه باشد، معتقد به آن هدف باشد، معتقد به توانائیهای ملی باشد، 

معتقد به اسام، معتقد به انقاب باشد و شاخصها را قبول داشته باشد. 86/11/28

8.صداقت
اســاس در همه ی مســئولیتها تدیّن، امانت و صداقت است. اگر آدمهای 
کارآمد امانت و صداقت نداشته باشــند، کارآمدی آنها به نفع مردم تمام 

نخواهد شد. 85/9/22

6. مدیریت اجرایی کارآمد و قوی
آنچه مردم به آن عاقه دارند و عاشق آن هستند، این است که رئیس جمهوری 
سرکار بیاید که مهمترین انگیزه ی او کار برای این ملت باشد و در زمینه های 
اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، علمی، اخاقی، سیاست خارجی و سایر زمینه 

ها کار کند و نشاط و شور و انگیزه ی کار داشته باشد. 83/10/19

3. همت جهادی و خستگی ناپذیری
رئیس جمهور، هم باید کاری باشــد، هم باید مردمی باشد، هم باید مقاوم 
باشد، هم باید ارزشی باشد، هم باید باتدبیر باشد، هم باید پابند به قوانین و 
مقررات باشد ،هم باید درد مردم را احســاس کند، هم باید طبقات مختلف 

مردم را ببیند. 92/2/16

1. درک و فهم نیاز جامعه
اولین کار این است که ما مسئولین کشــور را، افرادی انتخاب کنیم که مردمی 
باشند، ساده زیست باشند، درد مردم را بدانند و خودشان از درد مردم احساس 

درد کنند. 88/2/22

8. بصیرت و هوشمندی، با تدبیر و برنامه
انسانهای با تدبیری باشند، با حکمت باشند. ما در سیاست خارجی گفتیم 
»عزت و حکمت و مصلحت«؛ در اداره ی کشور هم همین جور است... باید 
با برنامه، با حکمت، با تدبیر، با نگاه بلندمدت و همه جانبه، با یک هندسه ی 

صحیح کارها را مشاهده کنند، نگاه کنند، وارد میدان شوند. 92/2/7

5. مجری عدالت و مبارز با بی عدالتی
عاج مشــکات این کشور این اســت که به طور جدی 
اجرای عدالت پیگیری شــود؛ تبعیض برداشته شود؛ با 
فساد و فقر و عوامل فقر به طور واقعی مبارزه شود. 83/11/10

2. قدم در جهت آرمان ها و پیشرفت کشور
معیار اصلی این است که کسانی سر کار بیایند که همتشان بر حفظ عزت و حرکت 
کشور در جهت هدفهای انقاب باشــد... هر جائی که ما کم آوردیم، عقب ماندیم، 
شکســت خوردیم، به خاطر غفلت از هدفهای انقاب اسامی و هدفهای اسامی 

بوده است.

4. التزام به قانون
نامـزد انتخابـات اوالً باید به خـدا و بـه این انقـاب و به 
قانـون اساسـی و به ایـن مـردم ایمـان و اعتقاد داشـته 

باشـد. 92/2/7

7. پایبند به اقتصاد مقاومتی، و عدم نگاه به بیرون از مرزها برای پیشرفت
اعتماد کردن به شیوه های تزریقِی اقتصادهای تحمیلی شرق و غرب، مضر 
است... یک اقتصاد مقاوم - باید اقتصادی باشد که در ساخت درونِی خود 
مقاوم باشد... با تغییرات گوناگون در این گوشــه ی دنیا، آن گوشه ی دنیا 

متاطم نشود. 92/2/7

1. شیوه های تبلیغاتی صحیح
در شعارهای انتخاباتی، آنچه که اهمیت دارد، این است که 
مواضع عزت آفرین و صحیح و عاقانه و حکیمانه ی انقاب 
و نظام تثبیت شود. مبادا در شعارهایمان، ما به زید و عمرو 
در خارج از این مرزها یا آدمهائی در داخل مرزها، چراغ سبز 

نشان دهیم. دشمن کار خودش را دارد میکند. 92/3/6

2. پرهیز از بداخالقی های انتخاباتی
رقابت غیر از خصومت است، رقابت غیر از تهمت زنِی متقابل است؛ اینها را 
باید همه مواظب باشیم. رقابت این نیست که کسی اثبات خود را متوقف 
بر نفی دیگری بداند. رقابت این نیست که کسانی بیایند برای  جلب نظر 
مردم، وعده های خاف قانون اساســی، خاف قوانین عادی بدهند؛ اینها 

نباید باشد. 90/10/19

در کمتـر از دو روز تـا انتخابـات ریاسـت جمهـوری، مـردم بدنبـال یافتـن گزینـه مناسـبی 
بـرای انتخـاب خـود هسـتند. امـا بهتریـن گزینـه کیسـت و چـه ویژگی هـای فـردی و 
اجرایـی بایـد داشـته باشـه؟ رهبـر انقـالب در 28 سـال اخیر بـه ایـن سـوال پاسـخ داده اند.


