
 A1فرم 
 

 شهر ری -متن گفتگوی تلفنی داوطلبان 
تحقير و با احترام کامل و به دور از هر گونه درشتی، کنایه، تمسخر، . فکر کنيد با یکی از عزیزان خود صحبت می کنيد

 بدون صحبت از موضع باال
بگذارید او هم / . ابتدا سعی کنيد با احترام و ادب ایجاد صميميت کنيد و در طول گفتگو این صميميت را تقویت کنيد

 .صحبت کند
 )دقيقه بکشد 10نگذارید به بيش از (دقيقه  6-5ایده آل زمان 

 
 

----------------------------------------------------------------------- بخير) شبتون(سالم، روزتون 
اگر مزاحم کارتون نيستم می خواستم . ونزنگ می زنم خدمتت.... ..............هستم از  ).........اسم خودتون......( من

اگر مشغول کار فوری هستيد می تونم بعدا خدمتتون . دقيقه وقتتون را بگيریم راجع به انتخابات با شما صحبت کنم 5
 .زنگ بزنم

 
 )مشخصات را جلوی شماره تلفن بنویسيد( فقط اگر اشکالی نداره می تونم اسم کوچک و سنتون را بدونم؟

 
 :بگمکه به بقيه کاندیداها احترام می ذارم می خوام چند تا ویژگی آقای مهندس موسوی را خدمتتون من ضمن این

 
و حداقل  نزیر آن همه فشار، کشور را به خوبی اداره کرد که نخست وزیر ایران بودند سال جنگ 8آقای موسوی در  -1

سال اینقدر باال  8در کل اون هم  خونه اجناس وقيمت  .این همه فساد و پارتی بازی در دستگاه های دولتی نبود
 .سال گذشته 4نرفت که این 

آقای موسوی، که سيد هم هستند، آدم صادق و سالمی هستند که بسياری از افراد منصف همه گروه ها از  -2
 .از ایشون حمایت کردند از خانواده شهدا گرفته تا دانشگاهيان و جوانان. ایشون حمایت می کنند

واند کاری بکنند که سرمایه گذاری تو کشور زیاد بشه تا جوون ها بتونند برند سر کار و از آقای موسوی می خ -3
 .اعتياد و فساد نجات پيدا کنند و انقدر درآمد داشته باشند تا بتونند خانواده خود را بخوبی اداره کنند

نند دانشگاه هستند و می تو شان استادای. خانم آقای موسوی فرد تحصيل کرده و موفقی است -4)اگر خانم هستند(
و زنان  مشکالت دختران ضمنا سه تا دختر هم دارند و .در کنار مهندس موسوی به حل مشکالت زنان کمک زیادی بکنند

 .را به خوبی درک می کنند
 

 
من می خوام ازتون خواهش بکنم که در این دوره رای بدید و به بقيه خانواده و دوستان و آشنایانتون هم 

قرار داره و اگر چهار سال دیگه این ادامه پيدا کنه  خطرناکیکشورمون تو مسير . کنيد رای بدندتوصيه 
 ..ببينيد :معلوم نيست چه اتفاقی می افته

 
گفت وضع مردم . عمل نکرد بلکه کارها را خرابتر هم کرد شآقای احمدی نژاد کلی وعده داد ولی نه تنها به وعده ها -1

دار به حقوق کارمندان اضافه کرد و وام ازدواج داد ولی از اون طرف قيمت اجناس و مسکن دو یه مق. را بهتر می کنه
سه چهار . گفتند که این کارها را نکن اعتنایی نکرد و خيرخواه هر چی هم آدم های کارشناس... ن تر شدوسه برابر گر

 ...برابر دولت های قبلی پول نفت داشتيم ولی وضع زندگی مردم بدتر شده
 ميليارد 140بعدش کلی گفت که با کسانی که سوء استفاده کردند از بيت المال برخورد می کنه ولی وزیر خودش  -2

 140شما کدوم آدم را ميشناسيد که بدون زد و بند بتونه در عرض چند سال  می دونيد یعنی چی؟ .تومان ثروت داره
 .ميليارد تومن بدست بياره

 
 .ا رآی به آقای موسوی نذارید وضعمون از اینی که هست بدتر بشهمن ازتون خواهش می کنم که ب

اگر تمایل به موسوی را حس می کنيد (   به ما کمک می کنيد که آقای موسوی را به مردم معرفی کنيم؟حاال 
نتها ولی باید بتوانيد تا ا. به طور مستقيم نپرسيد آیا به موسوی رای می دهد یا نه( )جلوی شماره تلفن تيک بزنيد

 .)متمایل است یا نه) یا کروبی(بفهميد آیا او به موسوی 
 

 .خيلی لطف کردید که به حرف های من گوش کردید... واقعا ازتون ممنونم 
 

Uجواب به سواالت احتمالی: 
 

 :خوب می خواست کار کنه ولی نذاشتند
تا وزیر عوض  10... ز مجلس خرج کردميليارد دالر از پول نفت را بدون مجو 2ایشون حتی . من اینطوری فکر نمی کنم

نه اینطور نيست ... هر چی دلش خواست گفت و انجام داد. کرد، کل سازمان برنامه ریزی کشور را یک شبه تعطيل کرد
که نذاشتن ایشون با حرف های نامناسب و کارهای غلطی که انجام دادن نتونستند و نمی تونن وضع مملکت را بهبود 

 .دتر می کنندفقط وضع را ب .بدند
 

 .آقای احمدی نژاد انرژی هسته ای را جلو برد
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برای خوشایند کشورهای  ، از سر ماجراجویی واگر آقای احمدی نژاد اینقدر با بقيه کشور ها سر هيچ و پوچ و فقط
 .نيروگاه بوشهر هم راه اندازی شده بود. عربی درگير نمی شد، االن انرژی هسته ای خيلی جلوتر بود

 
 .هار سال دیگه باید وقت بدیم به احمدی نژاد تا بتونه کارهاش را بکنهحاال چ

مشکلش اینه کارها را بدون کارشناسی، بدون مشورت انجام می ده و این باعث . مشکل آقای احمدی نژاد وقت نبوده
تر بشه ولی اگه تو این چهار سال وضع یک کم بهتر شده بود می گفتيم شاید چهار ساله دیگه به. بدبختی ما شده

یک مقدار حقوق ها را زیاد کرد، یک مقدار ناچيزی هم سهام عدالت داد ولی دو سه برابر . اصال مسير ایشون غلطه
برابر دولت آقای خاتمی هم پول نفت  4ميليارد دالر،  300تازه . معلومه که مردم ما فقير تر شدند. همه چيز گرونتر شد

 .داشته
 

 چرا این ها را راجع به احمدی نژاد می گيد؟ 
ولی من حقایقی را گفتم که فکر می کنم عملکرد آقای احمدی نژاد باعث شده . ما مخالفتی با شخص ایشون نداریم

 .ما با این پول نفتی که این چهار سال داشتيم باید خيلی وضع بهتری داشته باشيم االن. وضع ما به اینجا برسه
 

 :دم همه اینا مثل همندمن رای نمی 
و کی این همه پول نفت داشتيم  سال قيمت خونه دو برابر شد؟ 4عرض هميشه گرانی بوده ولی کی در .. درسته 

کی هزینه درمان کی این همه مواد مخدر به راحتی تو جامعه قابل دسترسی بود؟  هيچ تفاوتی تو زندگی مردم نکرد؟
خيلی با هم فرق می کنند و من بازم خواهش می کنم شما این دوره حتما  کاندیداهای فعلیاینقدر کمر شکن بود؟ 

 .وضع ما خيلی بدتر می شه اگه این وضعيت ادامه پيدا کنه. باور کنيد خيلی خيلی مهمه. رای بدید
 

 هر کاری بکنيم، باز آقای احمدی نژاد انتخاب می شه
مه می گفتند آقای ناطق از قبل انتخاب شده؟ ولی یادتون نيست وقتی آقای خاتمی می خواست انتخاب بشه ه! نه

 .حاال هم اگه همه با هم به آقای موسوی رای بدیم حتما ایشون انتخاب می شن. آقای خاتمی انتخاب شد
 

 .من می خوام به آقای کروبی رای بدهم
آقای . اداره کنند من فکر می کنم آقای موسوی و کسانی که ازشون حمایت می کنند بسيار بهتر می تونند کشور را

فقظ خواهش می کنم اطرافيان خودتون را از . ولی رای شما محترمه. موسوی شانس بيشتری برای برنده شدن داره
 .عواقب ادامه وضع موجود آگاه کنيد

 
 ؟به رای موسوی چطور می تونم کمک کنم

لپ مطلب . ان و آشنایانتون بگيدهمين چيزهایی که من براتون گفتم و ممکنه چيزهایی هم خودتون بدونيد به دوست
اگه این ادامه  .دولت فعلی نمی تونه. اینه که ما باید یک دولت جدید سر کار بياریم که بتونه مشکالتمون رو حل کنه

  .پيدا کنه وضعمون بحرانی می شه
 
 

Uاین صفحه فقط برای اطالع داوطلبان و استفاده برای جواب دادن به سوال های متفرقه مردم است. 
 

 :دالیل بيشتر برای مهندس موسوی
 
اصالح (مهندس موسوی آنقدر به صداقت و سالمت نفس معروف است که بسياری از آدم های منصف تمام جناح ها  -1

این کمک می کنه که آقای موسوی کابينه ای داشته باشه که توش درگيری و مانع . از او حمایت کردند) طلب و اصولگرا
 .ونه برای مردم کار بکنهتراشی نباشه و فقط بت

 
تجربه ایشون باعث می شه که . سال جنگ با تمام کمبود ها نذاشت قيمت ها خيلی باال بره 8آقای موسوی در  -2

 .بتونند با قدرت، مشکالت گرانی، بيکاری و مشکالتی مثل اعتياد و فساد را حل بکنند
 
بر عکس احمدی نژاد که فقط ( درگيری و تقابل برقرار کنند ایشون می خواند با دنيا رابطه ای از سر عزت ولی بدون -3

تا ما دوباره بتونيم سرمایه گذاری خارجی بياریم تو کشور و مشکل بيکاری را برای جوون ها حل کنيم  ) دنبال درگيری اه
 .می دونيد که بيکاری هزار تا فساد با خودش می آره...
 
 

 :وجوددالیل بيشتر برای جلوگيری از ادامه وضع م
 
ایشون در برابر قانون ایستادگی . ایشون کارهاشون را بدون برنامه ریزی و مشورت با کارشناس ها انجام می دند -1

می کنه تا جایيکه که حتی بسياری از دوستان خودش مثله آقای الریجانی، حداد عادل، رضایی و قاليباف دیگه ازش 
 .حمایت نمی کنند
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انيون و مراجع را از خودش رنجونده و چهره اسالم و ایران را با حرف های نا مناسب خراب آقای احمدی نژاد حتی روح -2
 .کرده

 
احمدی نژاد با درگيری بی فایده با دنيا باعث شده مردم تو ایران دیگه سرمایه گذاری نکنند و بيکارهای ما روز به روز  -3

 .سرما بلرزندو تو زمستون کلی از مردم به خاطر بی گازی تو . بيشتر بشه
 
. آنقدر بی فکر و برنامه ریزی دست به عمل زده و با متخصصان مشورت نکرده که صدای بيشتر مسووالن در آمده -4

مثل دخالتهایش در مسائل . توي جزئي ترين کارها دخالت مي کند و در نهايت باعث خراب شدن اصل کار ميشود
 . شد و باعث شد تيم های باشگاهی تو آسيا نتيجه نگيرند فدراسيون فوتبال که به ضرر تيم ملي فوتبال تمام

 
و در عوض با گشت ارشاد فشار . کند اما دولت احمدی نژاد هيچ کاری نکرد اعتياد، ناامنی فساد و فحشا بيداد می -5

  .را بر جوانان زیاد کرد و چهره دین را مخدوش کرد
المال را صرف تبليغات انتخاباتی و  های بيت د وقتی که پولکن خانه و زندگی ساده او چه دردی از مردم دوا می -6

 .کند اش می سفرهای استانی
تا جایيکه حتی . ماجراجویی های بی مورد ایشان باعث شد برای اولين بار سازمان بين الملل ایران را تحریم کند -7

 .امارات هم با ایرانی بد رفتاری می کنه
 
ایران می زنه ولی می ره تو جلسه عرب ها می شينه که باال سرش نوشته خليج  آقای احمدی نژاد این همه دم از -8

 .عربی به جای خليج فارس


