
 کمپين تلفنی هر ايرانی يک ستاد

 

توانند در  اند می این یک حرکت خودجوش است و همه کسانی که از وضع ایران در چهار سال گذشته ناراضی
تعداد داوطلبان این کمپين به . فقط یک تلفن و کپی این صفحه را الزم دارید! تان به ستاد ما بپيوندید در خانه. آن شرکت کنند

و اگر   این روش در انتخابات مهم دنيا جواب داده. رود ی آن مرتب باال میصورت هرمی و به سرعت زیاد خواهد شد و تاثير گذار
هر کدام ما هم با جدیت پنج نفر جدید را جذب کمپين کنيم این حرکت مردمی آنقدر بزرگ ميشود که بتوانيم نتيجه انتخابات را 

قدمهای زیر را به ترتيب و با جدیت . ر دادیمنتيجه انتخابات را به شدت تغيي ۷۶تغيير دهيم، همانطور که با حرکت مردمی سال 
 . دنبال کنيد

 یک ستاد= یک تلفن + هر ایرانی 
 .نفر از آشنایانتان را بنویسيد ۵روی یک کاغذ اسم 

 ۱۰تا ۵بين . بگویيم نهنژاد  نفر زنگ بزنيد و بگویيد که به کمپين هر ایرانی یک ستاد پيوستيد تا به احمدی ۵به هر  :قدم اول
هر کس قانع ). از صفحه دوم این راهنما کمک بگيرید(حرف بزنيد تا قانعش کنيد که به نفع همه ماست که رای بدهيم دقيقه 

ها را برایش توضيح بدهيد که  اگر قبول کرد، بگویيد یک کاغذ بياورد و دستورالعمل. شد، حتما توصيه کنيد عضو کمپين شود
 ). یا برایش ایميل کنيد(یادداشت کند 

 .دور اسم کسانی که به کمپين پيوسته اند خط بکشيد. هر کس قانع شد، جلوی اسمش تيک بزنيد :نتيجه
اسمش را خط بزنيد و یک . نه وقت خودتان را تلف کنيد نه وقت آنها را. هر کس قانع نشد، تشکر و خداحافظی کنيد! گير ندهيد

 .ف کمترین وقت و انرژی بيشترین رای را جذب کنيمموفقيت ما در این است که با صر. اسم جدید به ليست اضافه کنيد

 .اسم جدید اضافه کنيد و قدم اول را تکرار نمایيد ۵نفر تلفن زدید، به ليستتان  ۵وقتی به همه 

یادشان بندازید که قبول . چند روز قبل از انتخابات دوباره به همه کسانی که جلوی اسمشان تيک زده اید زنگ بزنيد :قدم دوم
 . دند رای بدهند و تاکيد کنيد که چقدر مهم است که همه رای بدهيم تا پيروز شویمکرده بو

 .به کسانی که جذب کمپين کرده اید تلفن کنيد و از پيشرفت ليستشان بپرسيد و از ليست خودتان بگویيد :قدم سوم

دفتر تلفن را : قدم مهم آخر. بدهند روز انتخابات به همه افراد ليست تان زنگ بزنيد و تشویق کنيد زودتر رای :قدم چهارم
آمارها نشان داده که . بگذارید جلویتان و به هر کس که ميشناسيد زنگ بزنيد و تشویقش کنيد که همين االن برود رای بدهد

 .تماس در دو روز آخر انتخابات تاثير خيلی زیادی در نتيجه آرا دارد
 :نکات ریز اما مهم

 .انتخاب کاندیدا با شما. ای اطالح طلب طراحی شده استاین کمپين برای هر دو کاندید -
تاثير گذاری این کمپين در این است که هر داوطلب عالوه بر جذب رای، داوطلبهای جدیدی به کمپين اضافه کند و همينطور به  -

 .صورت هرمی پيش برود تا کمپين مثل یک اپيدمی به همه سرایت کند
 . آنها را دور و برتان شناسایی کنيد و به سراغشان بروید. ایی جذب کمپين ما خواهند شدخيلی ها هستند که با کمی راهنم -
خيليها هستند که با کمی . نظر هرکس محترم است و ضمنا ما دنبال جذب رای پر دردسر نيستيم. با کسی جر و بحث نکنيد -

  .و به سراغشان برویدآنها را دور و برتان شناسایی کنيد . راهنمایی جذب کمپين ما خواهند شد
 .این راهنما را کپی کرده و به دوستانتان بدهيد یا برایشان ایميل کنيد -
هر چقدر دورتر بهتر چون آنها به افرادی دسترسی دارند که . تا ميتوانيد به فاميل و آشنایانتان در شهرهای دیگر تلفن کنيد -

 .نندشما ندارید و می توانند کمپين را به دوردست ها پخش ک
راهنمای اوليه را در اختيار شما ميگذارد و   ستاد ما فقط برگه. این یک کمپين مردمی است و هيچ کس آن را کنترل نمی کند -

 .از آن به بعد مسووليت با شماست
 

 .تماس بگيرید ۲۲۲۶۵۱۸۶اگر می خواهيد با شاخه جوانان ستاد موسوی همکاری کنيد با این شماره 
 
 
 

 موجود راضی نيستيم؟چرا از وضع : یک
. آورد، اما تورم و گرانی را سر سفره آورد گفت پول نفت را سر سفره مردم می. های زیادی داد و عمل نکرد  احمدی نژاد وعده -

 .کند، اما مقدار زیادی از پول ملت را به صورت غيرقانونی مصرف کرد گفت با فساد دولتی مبارزه می
های غلط اقتصادی اش باعث شد مسکن و اجناس دو   ها اضافه کرد، اما در عوض سياست مها و وا احمدی نژاد کمی به حقوق

 . تر شوند سه برابر گران
توي جزئي . آنقدر بی فکر و برنامه ریزی دست به عمل زده و با متخصصان مشورت نکرده که صدای بيشتر مسووالن در آمده -

مثل دخالتهایش در مسائل فدراسيون فوتبال که به . دن اصل کار ميشودترين کارها دخالت مي کند و در نهايت باعث خراب ش
 . ضرر تيم ملي تمام شد

گذاران را از کشور فراری داده که باعث شده اشتغال برای جوانان کم  با ایجاد درگيری بی مورد با کشورهای خارجی، سرمایه -
 . شود

به جای حل ریشه ای مشکالت  و در عوض. کند اما دولت احمدی نژاد هيچ کاری نکرد و فحشا بيداد میاعتياد، ناامنی فساد  -
 .با گشت ارشاد فشار را بر جوانان زیاد کرد و چهره دین را مخدوش کرد )بيکاری، نااميدی و فقر(
با ندانم کاری خود و همکارانش پایمال  المال را های بيت کند وقتی که پول خانه و زندگی ساده او چه دردی از مردم دوا می -

 .شود می
مثل الریجانی، حداد عادل، قاليباف و حتی ) در جناح اصولگرا(عملکرد احمدی نژاد آنقدر بد بوده که حتی دوستان خودش  -

 .بسياری از روحانيون و مراجع حاضر به حمایت از او نيستند

  چرا حتما باید رای بدیم؟: دو
انتخاب بهترین گزینه از یک . ناموسی نيست که انجام آن اصول اخالقی و حيثيتی ما را خدشه دار کندرای دادن مسئله  -



هيم؟ به چه کسی رای بدهيم؟چرا بايد رای بد  

اگر ما انتخاب نکنيم ممکن است دیگران گزینه ای را انتخاب کنند که بسيار برای . سری گزینه اجباری است
 .ما بدتر است

هم همه می گفتند ناطق انتخاب شده دوم خرداد . این طور نيست که احمدی نژاد انتخاب شده باشد -
 .است ولی خاتمی انتخاب شد

هرکدام رئيس جمهور شوند . نژاد قابل مقایسه نيستند وجه با احمدی  موسوی و کروبی هم نکات منفی دارند، اما به هيچ -
تنها شرایط را . کندرای ندادن هيچ چيز را برای رژیم عوض نمی . پس عقل حکم می کند که رای بدهيم. وضع بهتر خواهد شد

 .برای خودمان بدتر می کند

 چرا موسوی؟: سه
تواند مدیران با صالحيت و متخصص را در راس امور  او می. کند موسوی یک مدیر سالم است و با دروغ و ریا در دولت مبارزه می -

 .قرار دهد
نژاد در چهار سال گذشته  را بهتر از احمدیسال دوران جنگ نخست وزیر بود و زیر آن همه فشار توانست کشور  ۸موسوی در  -

 .اداره کند
 .شخصيت و سابقه عملکرد سياسی اش اینقدر مثبت است که حتی افراد باانصاف در گروه مخالفانش هم از او حمایت کردند -
 .درد مردم برسدبه این ترتيب موسوی می تواند دولتی تشکيل دهد که برایش کمتر مانع تراشی کنند و او می تواند بهتر به  
موسوی با بهره گيری از دانش و بينش همسرش دکتر زهرا رهنورد که زنی تحصيل کرده و موفق است ميتواند مشکالت زنان  -

 . جامعه را بهتر حل کند
 .موسوی از حق مردم و حق اقليت ها حمایت می کند و با گشت ارشاد و مداخله در زندگی خصوصی مردم مخالف است -
ی خواهد درگيری بی مورد و ماجراجویانه با کشورهای دیگر را متوقف کند تا با ایجاد امنيت، دوباره سرمایه گذاری موسوی م -

 .در ایران انجام شده و کار و شغل برای جوان ها ایجاد شود

  چرا تخریب موسوی و کروبی در واقع حمایت از احمدی نژاد است؟: چهار
 . درصد کل آرا باشد ۵۰اگر ميخواهيم او در مرحله اول انتخاب نشود، باید رای او کمتر از  .نژاد است به احمدی »نه«هدف ما  -
 . درصد می رود ۵۰رای احمدی نژاد به زیر > == باال بردن تعداد کل آرا> ==رای به موسوی یا کروبی  -
 . درصد می رود ۵۰الی رای احمدی نژاد به با> == پایين آوردن تعداد کل آرا > ==تخریب موسوی یا کروبی  -
 . پس طرفداران موسوی و کروبی نياید همدیگر را تخریب کنندو باید از تبليغات آن یکی استقبال کنند که مجموع آرا باال برود -
.پس بهتر است هر دو باشند. موسوی و کروبی هر کدام می توانند آرای خاصی را جذب کنند که آن دیگری نمی تواند -  
 

نفر از دوست و  ۵روی یک کاغذ اسم 
.دآشنایانتان را بنویسي  

 

هر کس قانع شد، حتما توص . دقيقه حرف بزنيد تا قانعش کنيد تا رای بدهد ۱۰تا ۵به افراد ليستتان زنگ بزنين و بين 
  تورالعمل ها را برایش توضيح بدهيدگر قبول کرد، بگویيد همانجا یک کاغذ آماده کند و دسا. کنيد به ستاد ما بپيوندد

ی هر کس که قانع شد، جلو
اسمش تيک بزنيد و دور اسم 

اسم افرادی که به کمپين 
.پيوسته اند خط بکشيد  

نفر تلفن زدید،  ۵اگر به همه 
اسم جدید  ۵به ليستتان 

اضافه کنيد و قدم اول را تکرار 
.کنيد  

چند روز قبل 
از انتخابات 

به کسانی که 
جذب کمپين 

دفتر تلفن را 
ي  بگذاريد جل

روز 
انتخابات 

گير 
هر ! نديد

کس قانع 
نشد، 

کر و تش
 

 

 هر ایرانی یک ستاد


