
 دچكيده اي از نظريات احمدي نژا 
اين انتخابات براي ما يوم الفصل است و بعد از آن خط نيروهاي انقالبي و حزب اللهي با ديگر نيروها از هم جدا 

هدف انقالب اسالمي صرف استقالل، ... داشته باشندافرادي كه تفكر غربي دارند نبايد در نظام جايگاهي ... مي شود
به جز مقطع كوتاهي پس از پيروزي انقالب اسالمي تمام دولتهايي كه پس از ... آزادي و جمهوري اسالمي نبود

در حال حاضر شبكه هاي اصلي صدا و سيماي ما ... انقالب روي كار آمدند ايده واليت را در كشور پياده نكردند
ما دنبال تاسيس صدا و سيماي امام زماني نبوديم كه هدف اگر اين بود امروز شرايط ... ب زده استدست عناصر غر
اين نهاد مي تواند با اين . يكي از وظايف و نقشهاي اساسي قوه مجريه كشور فرهنگ سازي است. ما اين گونه نبود

نقالبي محقق مي شود كه هرچه زماني اهداف ا... نقش مردم را به هر سمت و سويي كه مي خواهد سوق دهد
بعضي مديران نااليق ما از واژه جهان سومي استفاده مي كنند كه اين تحقير ملت ... واليت فقيه گفت پياده نماييم

 . است، برخي مي خواهند مملكت را تقديم آمريكا كنند
 ) رسالت (٢٧/١٠/١٣٨٣

انقالب اسالمي به گونه اي مهجور است ... نيستآزادي و حقوق شهروندي در هيچ كجاي دنيا به اندازه كشور ما 
 . كه برخي قلمها و زبانها عليه آرمانهاي آن به كار افتاده است

 ) ايرنا(٢٥/١/١٣٨٤
 . تشكيل دولت كامالً اسالمي در اين مقطع به اندازه خود انقالب مهم است

 ) ايسنا ( ١٣٨٤ / ١ / ٢٨
ونات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فردي جامعه را تحت تاثير تشكيل دولتي با جهت گيري كامال اسالمي همه شئ

 . قرار مي دهد
 ) مهر(١٨/٢/١٣٨٤

ما انقالب نكرديم تا دموكراسي حاكم شود، نه حضرت امام و نه هيچ يك از خادمان واقعي نظام تحقق دموكراسي 
دولت ... شد رد مي كندحكومت اسالمي هر چيزي را كه رنگ و بوي غربي داشته با... مدنظرشان نبوده است

 . اسالمي به دنبال الگو گيري از شرق و غرب و بحثهايي چون توسعه سياسي و اقتصادي نيست
 ) ايرنا(٢١/٢/١٣٨٤

 .  ميليون تومان بيشتر ندارند٧٠ ميليارد تومان بودجه دارد ولي تمام مراجع روي هم ١٥٠٠چرا ساالنه وزارت ارشاد 
 ) انصار نيوز(٢٢/٢/١٣٨٤

 . ينده دولت عزت رهبري و انقالب خواهد بوددولت آ
 ) انصارنيوز( ٢٧/٢/١٣٨٤

 . در جامعه بايد يك حوزه اختصاصي مردان و يكي اختصاصي زنان و يكي مشترك باشد
 ) ٩انتخاب (١٣/٣/١٣٨٤

 . ايران نيازمند انقالب سوم براي برپايي دولت اسالمي و متكي بر واليت فقيه است
 ) ايرنا(١٩/٣/١٣٨٤
 .  كيلومتر بورد زانتيا وارد مي كرديم، دشمن ناراحت نمي شد٢٥٠٠ ما به جاي موشك اگر
 ) ايرنا( ١٩/٣/١٣٨٤

تعدد نشريات، احزاب و گروه هاي از معيارهاي توسعه سياسي غربي است، وقتي آقايان در عرصه فرهنگ و هنر به 



 . ابتذال جايزه مي دهند هنر را نابود مي كنند
 ) يوزانصار ن(٢٤/٣/١٣٨٤

 . نمايندگان ايران در سياست خارجي و مذاكرات هسته اي تاكنون صالبت به خرج نداده اند
 ) ايرنا(٢١/٢/١٣٨٤

 . اگر نگاه انقالبي بر مديريت كشور حاكم شود اين فضاي تنش زاي بي خاصيت بي منطق كنار خواهد رفت
 )ايسنا(٢٨/١/١٣٨٤

، محمود احمدي نژاد پس از مشخص شدن نتيجه انتخابات در دور اول در "هاتف"به گزارش پايگاه اطالع رساني 
بورس بدليل كارهايي كه در آن انجام مي شود در حكم قمار بازي است و بايد : شبكه خبر گفتگفت و گو با 

 . برچيده شود
اين نظريه را حاج منصور ارضي از مداحين هيات هاي مذهبي در يكي از زيارت هاي عاشورا محرم امسال در 

 . حسينيه لباس فروشي ها ارايه كرد
 . سهام در بورس بدليل آنكه در حكم قمار است اجتناب كنندبه اعتقاد ارضي مردم بايد از خريد 

شبكه  (٣٠/٣/١٣٨٤ .ژاد با الهام از نظر ارضي قصد دارد در صورت انتخاب اين نظريه را اجرا كند ظاهرا احمدي ن
 )خبر

 


