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تخریب و تخریب و 
نفرت پراکنی ممنوع!نفرت پراکنی ممنوع!

مسئله اصلی کشور مسئله اصلی کشور 
»اقتصاد و معیشت« »اقتصاد و معیشت« 

استاست

عاّمه ی مردم و عموم مردم دنبال اسم این و آن نیستند؛ عاّمه ی مردم دنبال این هستند که ببینند 
چه کســـی دارای یک مدیرّیتی اســـت، ]دارای[ یک قّوت عمل یا قّوت اراده ای است، ]دارای[ یک 
کارآمدی ای است که میتواند مشکالت کشور را از میان بردارد؛ دنبال این هستند. اینکه حاال چه کسی 
با چه نامی، با چه عنوانی و از چه جناحی وارد میدان بشـــود، برای عموم مردم مطرح نیست؛ برای 

گروه های خاص چرا، اّما برای عموم مردم نخیر.

حضرت آیت هللا خامنه ای با مذمت اخالق سیاسی 
و انتخاباتی رایج در فرهنگ غرب، تأکید کردند:

تذکر رهبر انقالب درباره ضرورت پرهیز نامزدها از 
طرح مسائل فرعی:

رهبر انقالب اســـالمی در دیدار با نمایندگان مجلس شـــورای اســـالمی تأکید کردند: 
»عاّمه ی مردم دنبال این هستند که ببینند چه کسی دارای یک مدیرّیتی است، ]دارای[ 
یک قّوت عمل یا قّوت اراده ای اســـت، ]دارای[ یـــک کارآمدی ای اســـت که میتواند 
مشکالت کشـــور را از میان بردارد.« در ادامه چراییِی نیاز کشـــور به »مدیریت قوی« و 

ویژگی های چنین مدیریتی را از منظر ایشان بازخوانی می کنیم.

     مدیریِت بن بست شکن
حضـــرت آیـــت هللا خامنـــه ای در ســـخنرانی ابتـــدای ســـال به مشـــکالت و 
نابسامانی های موجود اشـــاره کردند: »به خاطر نابسامانی هاییی که در وضع 
اقتصاد و معیشـــت مردم وجـــود دارد، بعضی هـــا فرصت پیـــدا میکنند برای 
منفی بافی و آیـــه ی یأس خواندن کـــه »آقا! هیچ فایده ندارد، کاری نمیشـــود 
کرد«... بنده عرض بکنم به هیچ وجه این جور نیســـت... ما ظرفّیتهای زیادی 
داریم... اینها مسائلی است که مسئوالن و مدیران ذی ربط با اهتمام، با احساس 
مســـئولّیت و هّمت باال میتوانند آنها را حل کنند. شـــرطش این است که یک 
مدیرّیت قوی وجود داشته باشد.« ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تجربه ی انقالب اسالمی به روشنی 
نشـــان داده که پیشـــرفت یا رکود کشـــور در گرو همین عامِل مدیریت قوی یا 
ضعیف است: »ما هرجا یک مدیرّیت انقالبِی فّعاِل ُپرتحّرک داشتیم، کار پیش 
رفته است؛ هرجا مدیرّیتهای ضعیف، بی حال، ناامید، غیرانقالبی، و بی تحّرک 
ف مانده است، یا انحراف پیدا کرده است... اگر مدیرّیت 

ّ
داشتیم؛ کارها یا متوق

در بخشهای مختلف کشور، متدّین باشد، انقالبی باشد و کارآمد باشد، همه ی 
مشکالت کشور حل خواهد شـــد.« ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ »ما با مدیرّیت دلســـوز و کارآمد، 
بااحســـاس تعّهد و به کار گرفتن ابتکارها و اســـتعدادهای انسانی، میتوانیم 

همه ی بن بستها را باز کنیم.«۱۳۸۰/۰۴/۱۰ 

     با کفایت، انقالبی، عدالت خواه و مردمی
تی که میبینـــد دشـــمنی های دشـــمنان و زیاده خواهان و 

ّ
قطعا »کشـــوری و مل

مســـتکبران را، راه کار و عالجش این اســـت که خودش را قوی کند. این قّوت کشور 
و »ایران قوی« یک شعار عمومی اســـت.«  ۱۴۰۰/۰۱/۰۱و »نیاز ما اقتصاد قوی، تولید 
قوی، همراه با مدیرّیت قوی است.« ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ اما مدیر قوِی شایسته ای می تواند 
با قرار گرفتن در رأس قوه ی مجریه عامل غلبه بر مشکالت و تقویت »قدرت ملی« 
 باایمان 

ً
 باکفایت باشد، دارای مدیرّیت و کفایت مدیرّیت باشد. ثانیا

ً
باشد که »اّوال

باشد... عدالت خواه باشد، ضّدفساد باشد... دارای عملکرد انقالبی و جهادی باشد؛ 
توکشـــیده نمیشـــود کار کرد... به توانمندی های داخل معتقد 

ُ
یعنی با عملکرد ا

باشد... به جوانان معتقد باشند... مردمی باشد. امیدوار باشد... اگر چنانچه یک 
 این 

ً
چنین کسی باشد که بتواند مشـــکالت را مدیرّیت کند و بیاید سر کار، مطمئّنا

کشور را به نقطه ی مطلوب خواهد رســـاند.« ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لذا »عالج مشکالت کشور، 
دولت جوان حزب اللهی و جوان مؤمن است که میتواند کشـــور را از راه های دشوار 
عبور بدهد.« ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ و چنین دولتی فقط با انتخاب و بر ســـرکارآمدن مدیریت 

قوی در رأس دولت تشکیل می شود.

نامزدها انتخابات را صحنـــه ی جنگ قدرت 
قرار ندهند. نـــگاه نکنید به آن چیـــزی که در 
آمریکا و بعضی کشـــورهای اروپاییی معمول 
اســـت که برخوردهای اهانت آمیز آبرویشان 
را برد. ما در گذشـــته هم هر وقتی که نامزدها 
در مناظرات تلویزیونی و غیره روش اهانت 
و توهین و تهمت و تخریـــب طرف مقابل و 
ترساندن مردم از رقیب را دنبال کردند، کشور 
به نحوی از انحاء ضرر کرد؛ در گذشته هم این 
جور بوده. این جوری نباشد که مردم را از رقیب 
بترســـانیم که اگر او بیاید چنین خواهد شد، 
چنین خواهد شـــد. میدان انتخابات، میدان 
مسابقه ی خدمت اســـت. قرآن به ما دستور 
ت؛ دنباله ی کار نیک  اسَتِبُقوا الَخیْرّ

َ
میدهد: ف

با هم مسابقه بدهید و پیش بروید؛ با این نگاه 
بایستی به انتخابات نگاه کنند. نفرت پراکنی و 

اّتهامات چنین و چنان ]نباشد[.

من شنیدم گفته شده که نامزدها در مناظرات و 
در گفتگوها نظر خودشان را در باب فضای مجازی 
بگویند یا در باب سیاست خارجی بگویند؛ نه آقا، 
مســـئله ی اصلی مردم فضای مجازی و سیاست 
خارجی و ارتباط با این دولت و آن دولت نیست؛ 
مســـئله ی اصلی مـــردم چیزهای دیگر اســـت؛ 
مســـئله ی اصلی مردم بیکاری جوانها اســـت، 
مسئله ی اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف 
جامعه اســـت، مســـئله ی اصلی مردم مافیای 
وارداتی اســـت که کمر تولید داخلی را میشکند، 
مسئله ی اصلی مردم سیاستهای غلطی است که 
فالن جوان مبتکر را که میتواند کار انجام بدهد 
 مســـئله ی فوری و اصلی 

ً
مأیوس میکند... فعال

کشور مسائل اقتصادی است که بایستی با جّدّیت 
دنبال بشوند و نامزدهای محترم به این زمینه 

بپردازند، با مردم حرف بزنند، مردم را قانع کنند.

مردم دنبال مدیر 
قوی و کارآمدند؛

نه اسامی و جناح ها

رهبر انقالب در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسالمی:

چرا برای قدرتمند شدن کشور  
به مدیریت قوی نیاز داریم؟

#مسئله_اقتصاد  #کارآمدی #مشارکت_مردم #شورای_نگهبان #نامزدهای_انتخابات #انتخابات #مجلس_شورای_اسالمی 



بنده اصرارم بر حضـــور حّداکثری و عمومی ملت ایران به خاطر این اســـت که می بینـــم و میدانم که حضور 
یکپارچه ی مردم، حضور پرشوق و امیدوارانه و قدرتمندانه ی مردم موجب میشود که دشمن مأیوس بشود؛ 
وقتی دشمن مأیوس شـــد، کارآییی خود را از دســـت خواهد داد. اینکه مالحظه میکنید دشمن در عرصه های 
مختلف، از زاویه هـــای مختلف، گاهی تعّرضی، تجـــاوزی، پیش رفتی انجام میدهد، به خاطر این اســـت که 
کسانی به او چراغ سبز میدهند، دشـــمن را امیدوار میکنند. بعضی از حرفها دشمن را امیدوار میکند؛ بعضی 
از قیافه گرفتن ها و رفتارها دشـــمن را امیدوار میکند. وقتی دشـــمن امیدوار شـــد، بر فشـــار خود می افزاید؛ 
 خواهد دید فشار فایده ای ندارد، راه دیگری را دنبال میکند. مصونّیت کشور، 

ً
وقتی دشمن ناامید شد، طبعا

وابسته ی به حضور مردم است؛ کم شدن فشـــارهای دشمنان، وابسته ی به حضور مردم است، وابسته ی به 
اّتحاد و انسجام مردم با نظام و با دستگاه جمهوری اسالمی و حّس اعتماد متقابل بین مردم و مسئولین است. 
این حّس باید روزبه روز تقویت بشود. ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ حضور مردم در پای صندوقهای رأی، مصون ساز سرنوشت 

ملت و مردم است و دشمن را از تعّرض و تجاوز و ُپرروییِى بیشتر باز میدارد.۱۳۸۲/۱۱/۲۴ 

مناظـرات  در  نامزدهـا  کـه  وقتـی  هـر  هـم  گذشـته  در  مـا 
تلویزیونـی و غیـره روش اهانـت و توهیـن و تهمـت و تخریـب 
طـرف مقابـل و ترسـاندن مـردم از رقیـب را دنبـال کردنـد، 
کشـور بـه نحـوی از انحـاء ضـرر کـرد؛ در گذشـته هـم ایـن جـور 
بـوده. ایـن جـوری نباشـد کـه مـردم را از رقیـب بترسـانیم کـه 
اگـر او بیایـد چنیـن خواهـد شـد، چنیـن خواهـد شـد. میـدان 
انتخابـات، میـدان مسـابقه ی خدمـت اسـت. قـرآن بـه مـا 
اسـَتِبُقوا الَخیـرت؛ دنبالـه ی کار نیـک بـا هم 

َ
دسـتور میدهـد: ف

مسـابقه بدهیـد و پیـش برویـد.

    رفتـار و گفتـار در درون مجلـس یازدهـم باید جوری باشـد که 
حرف و رویکـرد مخالفیـن این مجلـس را تأییـد نکند.

    عاّمـه ی مـردم دنبـال ایـن هسـتند کـه ببیننـد چـه کسـی دارای یک 
مدیرّیتی اسـت، ]دارای[ یک قّوت عمل یا قـّوت اراده ای اسـت، ]دارای[ 

یک کارآمدی ای اسـت کـه میتوانـد مشـکالت کشـور را از میان بـردارد.

    بـا توّجـه بـه امکانـات و واقعّیـات کشـور بایسـتی شـعار و 
داد. وعـده 

ــه ی  ــه نتیجـ ــوند کـ ــزم بشـ ــدا ملتـ ــود و خـ ــن خـ ــه بیـ  همـ
انتخابـــات هـــر چـــه شـــد، آن را نجیبانـــه بپذیرنـــد و تســـلیم 

بشـــوند.

    کسـی که دلسـوز مـردم اسـت، مـردم را از رفتن پـای صندوق 
انتخابـات منـع نمیکند.

    کسـانی کـه صاحبـان سـخن نافـذ هسـتند و میتواننـد روی 
مـردم اثـر بگذارند، وظیفه شـان این اسـت کـه از این نفوذ سـخن 

اسـتفاده کننـد در جهـت ترویـج انتخابـات.

امیدواریـم خـدای متعـال هدایـت کنـد مـردم را، همـه ی مـا را هدایـت کنـد تـا ان شـاءهللا بتوانیـم بـه وظیفه مـان عمـل کنیـم... پـروردگارا! 
ـق بگـردان؛ جمهوری اسـالمی 

ّ
دلهـای مـا را متوّجـه خودت کـن؛ مطلـوب مـا را رضای خـودت قرار بـده؛ مـا را در راه کسـب رضـای خـودت موف

را ان شـاءاهّلل روزبـه روز آبرومندتـر و سـربلندتر قـرار بـده.

خیلی هـا بودنـد کـه در اّوِل کار انقالبی بودنـد، ُپرتوان بودنـد، ُپرانـرژی بودند، با حـرارت حرف 
میزدنـد و کار میکردنـد، لکـن بـه مـرور زمـان نتوانسـتند در مقابـل وسوسـه ها مقاومـت 

انتخابات را مسابقه خدمت انتخابات را مسابقه خدمت حضور قدرتمندانه مردم در انتخابات، دشمن را مأیوس می کندحضور قدرتمندانه مردم در انتخابات، دشمن را مأیوس می کند
بدانید نه جنگ قدرتبدانید نه جنگ قدرت

توصیه مهم رهبر انقالب 
به نامزدهای انتخابات:

حضرت آیت هللا خامنه ای همواره در عرصه انتخابات بر اهمیت و 
ضرورت مشارکت حداکثری مردم تأکید کرده اند:

توصیه هاییی به نامزدهای انتخابات ریاست توصیه هاییی به نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری:جمهوری: ما قوانین زیـــادی داریم کـــه اینها همین  طـــور بر روی هـــم متراکم اســـت؛ بعضی ها 

تاریخ مصرف گذشته است، بعضی ها تکراری است، بعضی ها متعارض و متناقض است؛ 
یک فکری باید برای این قوانین بشـــود. وقتی قوانین این  جور متراکم شد، آن کسی که 
میخواهد از زیر قانون مصّوب شـــما فرار کند، میگردد در آن قوانین، یک راه فراری پیدا 
میکند؛ این است دیگر. یکی از مضّرات قوانین گوناگون همین است که اگر کسی بخواهد 
از زیر کار در برود... میگردند یک راه فراری پیدا میکنند. این قوانین، دست و پاگیر است 
و نمیگذارد کار پیش برود... یک مهلتی بگذارید، یک گروهی را مشّخص کنید، بنشینند 

قوانین را تهذیب و کم کنند.

قوانیِن تکراری و متعارض را تهذیب کنیدقوانیِن تکراری و متعارض را تهذیب کنید

 تأکید مهم رهبر انقالب 
خطاب به نمایندگان مجلس:

پای ویژگی های خوب »ایستادگی« کنیدپای ویژگی های خوب »ایستادگی« کنید

کننـد؛ وسوسـه ی مـال، وسوسـه  ی مقـام، وسوسـه ی شـهرت، وسوسـه ی نـام و نشـان. 
نتوانسـتند مقاومـت کننـد، راه کـج شـد، رفتـار عـوض شـد، گاهـی بـه ۱۸۰ درجـه اختالف 
ذیـَن قالـوا 

َّ
بـا اّول کار منتهـی شـد. لـذا می بینیـد خـدای متعـال در قـرآن میفرمایـد: ِانَّ ال

ــة؛ )۱( تنـّزل مالئکـه ِی رحمـت الهی مال 
َ

یِهـُم الَمل ” ِئک
َ
ُل َعل ـمَّ اسَتق ــاموا َتَت ــَنزَّ

ُ
نَ ــا هللُا ث َربُّ

ـمَّ اسَتق ــاموا؛ اسـتقامت میکننـد، 
ُ
آن کسـانی اسـت کـه می ایسـتند پـای ایـن حـرف: ث
می ایسـتند. ِبایسـتید پـای ایـن ویژگی هـای خـوب.

۱( سوره ی فّصلت، بخشی از آیه ی ۳۰

انتخابات را صحنه ی جنگ قدرت قرار ندهید. 

 شعارهای غیر واقع بینانه ندهید.

 رعایت کنید.
ً
اخالق اسالمی و مالحظات اخالقی را جّدا

 با شکستن خطوط قرمز نظام، هنجارشکنی نکنید.


