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آن كساىن كه داوطلب ميشوند، اشتباه نكنند؛ بدانند مديريت اجراىئ 

كشور يعنى چه. نه در ارزياىِب نيازى كه كشور به يك قدرت اجراىئ دارد، 

اشتباه كنند، نه در ارزياىب تواِن خودشان اشتباه كنند.

ببينيم آن كىس كه ميتواند براى 

انقالب ، براى كشور ، براى آينده، 

كردن  باز  براى   ، مىل  عزت  براى 

ايستادگى  براى   ، مشكالت  گره 

قدرمتندانه و عزمتندانه در مقابل 

الگو  براى  و   ، معاندان  جبهه ى 

كردن جمهورى اسالمى در چشم 

مستضعفان عامل، بيشرت و بهرت تالش 

كند، كيست؟

رفتار داوطلبان در ريخت وپاش و خرج و تبليغاِت زياد 

از اندازه ى الزم می تواند ماها و آحاد مردم را نسبت به 

آنچه كه بعداً پيش خواهد آمد، آگاه و هشيار و بيدار 

كند. آن كىس كه يا از بيت املال هزينه ميكند، يا از پول 

مشتبه به حراِم بعىض ها استفاده ميكند، منيتواند اطمينان 

مردم را جلب كند؛ به اين چيزها خيىل بايد توجه كرد... 

در تبليغات انتخاباىت، در شعارهاى انتخاباىت، آنچه كه 

اهميت دارد، اين است كه مواضع عزت آفرين و صحيح 

و عاقالنه و حكيامنه ى انقالب و نظام تثبيت شود. مبادا 

در شعارهاميان، ما به زيد و عمرو در خارج از اين مرزها 

يا آدمهاىئ در داخل مرزها، چراغ سبز نشان دهيم. خب، 

دشمن كار خودش را دارد ميكند؛ عليه كىس، عليه كساىن، 

و بيشرت از همه عليه خود انقالب و نظام و انتخابات 

لجن پراكنى ميكند. البته حنجره هاى ىب تقواىئ هم در 

داخل وجود دارد. در داخل، متأسفانه زبانهاى ىب تقوا، 

قلم هاى ىب تقوا و حنجره هاى ىب تقواىئ هستند كه هامن 

حرفهاى دشمن را كه به قصد نوميد كردن و افرسده 

كردن مردم گفته ميشود، تكرار ميكنند؛ آحاد مردم به 

اينها نبايد اعتناىئ كنند. 

آقايانی هم كه در تلويزيون به عنوان نامزد ظاهر ميشوند و حرف ميزنند، وظائف سنگينی دارند؛ آنها هم بايد مراقب باشند. حرفی كه از دهان انسان خارج ميشود، بايد واقعی، صميمی، متكی 

به اطالعات درست و برآمده ی از زبان صادق و راستگو باشد. اينجور نباشد كه حاال برای اينكه توجه مردم را جلب كنيم، هرچه به دهامنان آمد، بگوئيم؛ اينها را بايد مراقبت كنند. نامزدها كاری 

كه ميدانند درست است، ميتوانند انجام دهند، آن را بگويند - حاال به عنوان وعده، به عنوان برنامه، به عنوان هرچه - سعی كنند مردم را با واقعيت مواجه كنند؛ هم واقعيت اوضاع، هم واقعيت 

خودشان. اگر اين شد، خدا بركت خواهد داد؛ اگر اين شد، خدای متعال كمك خواهد كرد؛ چون كارها دست خدا است، همه چيز به اراده ی الهی برميگردد؛ »كّل اليه راجعون«، » ازّمة األمور طّر 

بيده / و الكّل مستمّدة من مدده« اگر چنانچه ما صادقانه عمل كرديم، اراده ی الهی هم كمك خواهد كرد. گاهی كمك به اين بنده ی حقري اين است كه توفيق اين مسئوليت را پيدا كنم، گاهی 

كمك به من اين است كه توفيق اين مسئوليت را پيدا نكنم؛ هر دويش كمك الهی است. اگر چنانچه ما صادقانه عمل كرديم، خدای متعال به ما كمك خواهد كرد و آنچه كه صالح و خري است، 

به ما خواهد داد. اينجور نباشد كه حاال برای اينكه مردم به ما متوجه شوند، همهی آنچه را كه ماورای ما است، تخريب كنيم؛ چه آنچه كه مربوط به نامزدهای ديگر است، چه آنچه كه مربوط به 

واقعيتهای موجود جامعه است. بايد درست عمل شود. آن وقت ما انتخاب خواهيم كرد.

آن كساىن كه امروز با مردم حرف ميزنند، آنچه كه 

تواناىئ انجام آن را دارند و مردم به آن احتياج دارند، آن 

را با مردم در ميان بگذارند؛ قول بدهند با عقل و درايت 

عمل خواهند كرد؛ اگر برنامه اى در هر موردى از مسائل 

دارند، آن برنامه را براى مردم ارائه كنند؛ قول بدهند كه 

با پشتكار و ثبات قدم در اين ميدان پيش خواهند رفت؛ 

قول بدهند كه از همه ى ظرفيت هاى قانون اساىس 

براى اجراى وظيفه ى بزرِگ خودشان استفاده خواهند 

كرد؛ قول بدهند كه به مديريت اوضاع كشور خواهند 

پرداخت؛ قول بدهند كه به مسئله ى اقتصاد - كه امروز 

ميدان چالش تحميىل بر ملت ايران از سوى بيگانگان 

است - بخوىب خواهند پرداخت؛ قول بدهند حاشيهسازى 

منيكنند؛ قول بدهند دست كسان و اطرافيان خود را باز 

نخواهند گذاشت؛ قول بدهند كه به منافع بيگانگان، به 

بهانه هاى گوناگون، بيش از منافع ملت ايران اهميت 

نخواهند داد. بعىض با اين تحليل غلط كه به دشمنان 

امتياز بدهيم تا عصبانيت آنها را نسبت به خودمان كم 

كنيم، عمالً منافع آنها را بر منافع ملت ترجيح ميدهند؛ 

اين اشتباه است. 

بیانات در دیدار فعاالن بخش تولید- 92/2/7
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اين  به  و  خدا  به  بايد  اوالً  انتخابات  نامزد 

انقالب و به قانون اساىس و به اين مردم اميان و 

اعتقاد داشته باشد؛ ثانياً داراى روحيه ى مقاوم 

باشد. اين ملت اهداف بلندى دارد، كارهاى 

بزرگى دارد، تسليم نيست، كىس منيتواند با اين 

ملت با زبان زور حرف بزند. كساىن كه در رأس 

قوه ى اجراىئ قرار ميگريند، بايد كساىن باشند 

كه در مقابل فشارهاى دشمنان مقاوم باشند؛ 

زود نرتسند، زود از ميدان خارج نشوند؛ اين 

با  انسانهاى  ثالثاً  از رشطهاى الزم است.  يىك 

تدبريى باشند، با حكمت باشند. ما در سياست 

خارجى گفتيم » عزت و حكمت و مصلحت« 

؛ در اداره ى كشور هم همني جور است، در 

مسائل داخىل هم همني جور است، در اقتصاد 

هم همني جور است؛ بايد با برنامه، با حكمت، 

با تدبري، با نگاه بلندمدت و همه جانبه، با يك 

هندسه ى صحيح كارها را مشاهده كنند، نگاه 

كنند، وارد ميدان شوند.  

بیانات در دیدار فعاالن بخش تولید- 92/2/7

بیانات در دیدار فعاالن بخش تولید- 92/2/7

بیانات در حرم مطهر رضوی -92/1/1
.بیانات در دانشگاه امام حسین علیه السالم- 92/3/6

بیانات در دانشگاه امام حسین علیه السالم- 92/3/6

بیانات در دیدار منایندگان مجلس-92/3/8

بیانات در مرقد امام خمینی رحمه الله علیه- 92/3/14

بیانات در مرقد امام خمینی رحمه الله علیه- 92/3/14

بیانات در دیدار دست اندرکاران انتخابات- 92/2/16

بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم – 92/2/25
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روزمرّه فكر كردن در مسائل اقتصادى، مرض است؛ تغيري سياستهاى اقتصادى به طور دائم، مرض است - در همه ى بخش ها، 

بخصوص در اقتصاد - تكيه كردن بر نظرات غري كارشناىس، مرض است؛ اعتامد كردن به شيوه هاى تزريقِى اقتصادهاى تحميىل رشق 

و غرب، مرض است. سياست هاى اقتصاد بايد سياستهاى »اقتصاد مقاومتى« باشد - يك اقتصاد مقاوم - بايد اقتصادى باشد كه در 

ساخت دروىنِ خود مقاوم باشد، بتواند ايستادگى كند؛ با تغيريات گوناگون در اين گوشه ى دنيا، آن گوشه ى دنيا متالطم نشود؛ اين 

چيزها الزم است. رئيس جمهورى كه ميخواهد اين كشور بزرگ را اداره كند، اين راه پرافتخار را به كمك مردم و براى مردم طى كند، 

بايد اينچنني خصوصياىت داشته باشد. 

رئيس جمهور، هم بايد كارى باشد، هم بايد مردمى باشد، هم 

بايد مقاوم باشد، هم بايد ارزىش باشد، هم بايد باتدبري باشد، هم 

بايد پابند به قوانني و مقررات باشد - مجرى قانون است - هم بايد 

درد مردم را احساس كند، هم بايد طبقات مختلف مردم را ببيند؛ 

اينها خصوصياىت است كه در انتخاب آن كىس كه ما ميخواهيم 

كليد اجراىئ كشور را به او بسپريم، نقش دارد. ما مردم در اين زمينه 

تصميم گرييم. هيچ كس هم نگويد كه رأى من يك نفر چه اثرى 

دارد. ميليونها از همني يك نفرها تشكيل ميشود. همه احساس 

وظيفه كنند و انشاءاللّه وارد ميدان شوند. به توفيق پروردگار، 

همني جور هم خواهد شد. مسلاّمً امنيت كشور، مصونيت كشور، 

پيرشفت كشور، با حضور همگاىن و حداكرثى مردم افزايش پيدا 

خواهد كرد و اين كشور به توفيق الهى خواهد توانست يك گام 

ديگر به سمت اهداف واالى انقالب اسالمى پيش برود. 

بايد تهذيب اخالقى داشته باشد؛ نپرداخنت به حواىش. 

اينها چيزهاى الزمى است. بنده توصيهام به همه ى 

دولتها هميشه همني بوده است. ميدانيد من از دولتها 

و از رؤساى جمهور در طول اين سالهاى متامدى همواره 

حاميت كردم؛ توصيه هم كردم، در موارد متعدد و زيادى 

از آنها توضيح هم خواستم. تكيه اين بوده است كه 

براى مردم هزينه درست نكنند، مشكل درست نكنند، 

دغدغه آفرينى نكنند، مردم را دچار تشويش و نگراىن 

نكنند؛ البته وعده ى بيخود و بی مبنا هم ندهند، دِر باغ 

سبزهاى بیمنطق هم باز نكنند؛ منطقى، معقول، منطبق 

با واقعيت و با توكل به خداى متعال حركت را پيش بربند؛ 

انشاءاللَّه در آينده  هم بايد همني جور باشد. 

هلر كسلی می آید، پایبنلد به انقلالب، پایبند به 

ارزش هلا، پایبنلد بله منافلع ملی، پایبنلد به نظام 

اسلالمی، پایبنلد به عقل جمعی، پایبنلد به تدبیر 

باشلد. اینجلوری باید ایلن كشلور را اداره كرد. 

مديريلت علاىل اجلراىئ در كشلور، كار بزرگى 
اسلت، كار مهملى اسلت. يلك كلمه حلرف اثر 
ميگلذارد؛ يلك اقلدام كوچك يلا بزرگ از سلوى 
مجريلان درجله ى يك كشلور - رئيس جمهور، 
وزرا - اثلر ميگلذارد؛ دسلتگاه اجلراىئ اينجلور 
تأثلريات  بلراى كشلور  آنهلا،  اسلت. خدملت 
عميلق دارد؛ خلداى نكلرده كوتاهلى و تقصري 
آنهلا، تأثريات منفلِى زيلادى دارد. اينها موجب 
ميشلود كه من و شلام كله ميخواهيم انتخاب 

كنيم، دقت كنيم. 

ملن بله بلرادراىن كله ميخواهند اطمينلان اين مردم را به سلمت خودشلان 
جلب كنند، نصيحت ميكنم كه منصفانه حرف بزنند؛ انتقاد كنند، ليكن انتقاد به 
معناى سياه مناىئ نباشد؛ به معناى انكار كارهاى بسيار برجسته اى نباشد كه چه 
در اين دولت، چه در دولتهاى قبىل انجام گرفته اسلت و كسلاىن مثل خود آنها 
رس كار آملده انلد و شلب و روز تلالش كرده انلد و آن كارها را انجام دادهاند. 
انتقاد به معناى انكار جهات مثبت نيسلت؛ انتقاد اين اسلت كه انسلان كار 

مثبلت را بگويد، نقلص و ضعف را هم بگويد. 

جلورى حلرف بزنيلد كله اگلر در خلرداد سلال 
آينلده نوار امروز شلام را جلوى خودتان گذاشلتند 
يلا پخلش كردنلد، رشمنلده نشلويد؛ جلورى وعده 
بدهيلد كله اگلر چنانچله آن وعلده را بعلداً به رخ 
شلام كشليدند، مجبور نباشليد تقصري را گردن اين 
و آن بگذاريلد كله نگذاشلتند، نشلد. كارى را كله 

ميتوانيلد انجلام دهيلد، وعلده بدهيد. 

كسلاىن رس كار بياينلد كله همتشلان بلر حفلظ علزت و حركت كشلور در جهت هدف هلاى انقالب باشلد. آنچه ما در اين سلال هاى طلوالىن از 
خلريات و بلركات بله دسلت آورده ايلم، بله بركلت هدفهلاى انقالب بوده اسلت؛ هر جلاىئ كه ما كلم آورديم، عقلب مانديم، شكسلت خورديم، به 
خاطر غفلت از هدفهاى انقالب اسلالمى و هدفهاى اسلالمى بوده اسلت. كسلاىن رس كار بيايند كه مصداق» اّن الّذين قالوا ربّنا اللّه ثّم اسلتقاموا« 
باشلند؛ اهل اسلتقامت، اهل ايسلتادگى باشلند؛ زرهى پوالدين از ياد خدا و از توكل به خدا بر تن خودشلان بپوشلند و وارد ميدان شلوند. شلعارها 
را نلگاه كنيلد، ببينلد شلعارهاىئ كه تعيني ميكنند، چه جور شلعارهاىئ اسلت؟ گاهى بعىض ها - البته اشلتباه ميكننلد - براى جلب آراء، شلعارهاىئ 
ميدهند كه اين شلعارها از حدود قدرت و اختياراتشلان بريون اسلت؛ اين ها را مردم هوشلمند ما ميتوانند بشناسلند، مراقبت كنند، دقت كنند. 
آنچله كله بلراى ملردم الزم اسلت، آنچه كه فوريت بيشلرتى دارد، آنچه كه با واقعيات و امكانات كشلور سلازگار اسلت، آنچه كه بله افزايش قدرت 

دروىن ملت مى انجامد، آنها را در شعارهايشلان بگنجانند؛ اين يىك از معيارها اسلت. 

شلام كله در انتخابلات رشكلت ميكنيلد، دنبلال يلك 
فلرد اصلحلى ميگرديلد كه بتوانلد كشلورتان را با همني 
رسعلت، بلكله بيش از ايلن، پيش بربد؛ هلم در عرصه ى 
ملادى، هم در عرصه ى معنوى. شلام دنبلال انتخاباتيد، 
بلراى اينكله كلىس يلا كسلاىن، دولتلى، رئيلس جمهورى 
بتوانلد عزت شلام را باال بربد، اسلتقالل شلام را عميق تر 
كنلد، وضلع زندگلى شلام را بهلرت و مرفه تر كنلد، گره ها 
را بلاز كنلد، اميلد و شلور و شلوقى در كشلور به وجلود 
آورد؛...اين انتخابات منتهى شلود به انتخاب يك انسلان 
شايسلته ى وارسلته ى باعلزِم مؤملِن انقلالىِب بلا هملت 

جهادى.

ارزیابی نیاز اجرایی کشور

ببینیم کدام نامزد اینگونه است

شعارها و تبلیغات اینگونه باشد

حرف ها برای خدا باشد نه جلب آرا

قولهایی که نامزدها باید بدهند

سه ویژگی مهم

ویژگی های اقتصادی رئیس جمهور

مؤ لفه های تاثیر گذار در انتخاب

عدم دغدغه آفرینی برای مردم

پایبندی به این ها

یک کلمه اثر دارد

وعده ی بیجا ندهیدسیاه منایی نکنند!

یک کلمه اثر دارد

اصلح یعنی این!

رهنمود



باز کردن گره های کشور

گللروه فرهنگللی یللاران خمینللی ره بللا توجلله بلله در پیللش بللودن یازدهمیللن دوره انتخابللات ریاسللت جمهللوری؛ بللر آن شللد بللر اسللاس معیارهایللی کلله حللرضت امللام خامنلله ای در بیاناتشللان 

بللرای منتخللب ملللت ذکللر مللی کننللد جدولللی تهیلله کللرده تللا مللردم رشیللف و انقالبللی کشللورمان بللا دیللدی بازتللر و نیللز امللکان مقایسلله ی بهللرت بلله انتخللاب کاندیللدای مللورد نظرشللان بپردازنللد.

معیارهایللی کلله آمللده همگللی مربللوط بلله بیانللات امللام خامنلله ای از ابتللدای سللال 92  تللا تاریللخ 92/3/14  مللی باشللد کلله بلله صللورت ایللن جللدول دسللته بنللدی شللده انللد. شللام مللی توانیللد بللر 

اسللاس شللناختی کلله از هللر کاندیللدا داریللد در مللورد هللر کللدام از ویژگللی هللای زیللر بلله وی منللره داده و در نهایللت بلله جمللع بنللدی بپردازیللد. ضمنللا بیانللات امللام خامنلله ای کلله معیارهللای 

ذکللر شللده در جللدول بللر مبنللای آنهللا اسللتخراج شللده انللد در همیللن ویللژه ناملله در قالللب رهنمللود آمللده انللد تللا اهمیللت هرکللدام از ایللن مللالک هللا بهللرت مشللخص شللود. امیللد اسللت کلله 

ایللن قلیللل مللورد پسللند حللرضت ولیعللر علیلله السللالم و  نائللب بللر حقللش حللرضت امللام خامنلله ای مدظللله العالللی واقللع گللردد. انشللاءالله

غالمعلی 
حدادعادل


