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نسخه تلفن همراه

   
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم)1(

الحمدهلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم على سّيدنا و نبّينا ابى القاسم المصطفى محّمد و 
على آله االطيبين االطهرین المنتجبين سّيما بقّيةاهلل فى االرضين.

روز کارگر بر شما عزیزان مبارک باد! براى من همه ساله این دیدارى که با جمعى از کارگران 
در اینجا داریم، دیدار مطلوبى است؛ حرفهاى گفتنى اى هست و برتر و باالتر از همه ى 
آنها اظهار تشّکر و ارادت به جامعه ى کارگرى کشور. امروز هم به همه ى شما و به همه ى 
جامعه ى کارگرى کشور عرض ارادت ميکنم و از خداى متعال عميقاً درخواست ميکنم به ما 
توفيق بدهد تا بتوانيم وظيفه ى خودمان را در قبال جامعه ى کارگرى انجام بدهيم؛ وظایف 

سختى داریم، وظایف سنگينى داریم.



2

08/ 02 / 95متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  در دیدارکارگران

ماهرجب،ماهتوّسل،دعاوذكر؛يادخدا،كمككاربازگشايىبنبستها
اّوالً ماه رجب است؛ ميان ميالد پُربرکت اميرالمؤمنين )عليه الّصالةوالّسالم( و مبعث پيامبر 
اکرم )صلوات اهلل عليه وآله( قرار داریم؛ ماه توّسل است، ماه دعا است، ماه ذکر است. این آیات 
َُّها الَّذیَن ءاَمُنوا اذُکُروا اهللَ ِذکراً َکثيراً  شریفه اى که این قارى عزیزمان اینجا تالوت کردند: یااَی
* َو َسبِّحوُه بُکَرًة َو اَصيالً * ُهَو الََِّذى یَُصلّى َعلَيُکم َو َملِئَکُته،)۲( ]ميفرماید[ شما ذکر خدا 
بگویيد، خداى متعال هم بر شما صلوات ميفرستد، به شما درود ميگوید؛ هم خود ذات 
اقدس الهى، هم مالئکه ى او به شما مؤمنين درود ميگویند. و بدانيم که ذکر خدا، یاد خدا 
راهنما است، راه گشا است، دست گير است، ميتواند ما را قادر بر گره گشایى کند؛ گره زیاد 
داریم و دست قدرت و پنجه ى توانایِى خود ما انسانها است که باید این گره ها را باز کند 
اّما این قدرت را، این توانایى را خدا به ما ميدهد. ذکر خدا به ما کمک ميکند که بتوانيم 

بن بست ها را باز کنيم و راه ها را بگشایيم.

كار،سازندهىانسانوجامعه؛قبولمسئولّيتيعنىپرداختنبهكاربا
همهىوجود

امروز من چند جمله و چند مطلب یادداشت کرده ام که به شما عرض بکنم. یک بحث 
درباره ى مفهوم عمومى کار، مفهوم گسترده ى کار است؛ یک بحث درباره ى جامعه ى 
کارگرى به معناى مصطلح است. درباره ى بحث اّول که معناى گسترده ى کار است، 
هر کسى که در جامعه به کارى مشغول است، به این معنا کارگر است؛ کارهاى توليدى، 
کارهاى خدماتى، کارهاى مدیریّتى، کارهاى علمى؛ اینها همه کارگرند. یک مدیر هم در کار 
مدیریّتى خود کارگر است؛ یک استاد دانشگاه، یک استاد حوزه، یک دانشجو، یک طلبه، 
کسانى که این کارها را ميکنند، کارهاى دینى، کارهاى تبليغاتى، به این معنا همه کارگرند.

 خب، کار به این معنا یک برکتى دارد که این برکت در هيچ چيز دیگر نيست. کار به این 
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معناى گسترده اى که عرض کردیم، سازنده است؛ هم سازنده ى خود انسان است، هم 
سازنده ى جامعه است، سازنده ى دیگران است؛ بنابراین ارزش است. بيکارى، تنبلى، 
وقت گذرانى هاى بيجا، بى مورد، هدر دادن نيروى جوانى، نيروى فکرى، نيروى بدنى مذموم 
است، ضّد ارزش است؛ این منطق اسالم است. هرکسى در هرجایى که دارد یک کارى را 
انجام ميدهد، دارد یک ارزش مى آفریند. اگر با نّيت خدایى همراه باشد، عبادت است، ثواب 

است.
خب، در مورد این معناى کار، توصيه ى عمومى این است که ما کار را گسترش بدهيم؛ 
به همه توصيه کنيم هرکس هرجا هست، کار کند، کيفّيت کار را باال ببرد، حّق کار را اداء 
کند. فرض بفرمایيد یک دانشجو اگرچنانچه درست درس نخواند، حّق کار را اداء نکرده؛ 
همچنان که اگر یک استاد وقت نگذارد براى تدریس، خودش را آماده نکند، مطالعه نکند، 
وقت گذارى نکند، حّق کار را اداء نکرده؛ اگر یک مدیر که در یک جایى نصب شده است 
-به عنوان وزیر، به عنوان مدیر، به عنوان نماینده ى مجلس- خود را وقف این کار نکند، 
حّق کار را اداء نکرده. اینکه ما مسئولّيت یک مدیریّت را به عهده بگيریم منتها خودمان را، 
وقتمان را، تمام نيرویمان را صرف آن کارى که مسئولّيتش را به عهده گرفته ایم نکنيم 
و به کارهاى دیگر بپردازیم، حّق کار اداء نشده است. لذاست که هميشه توصيه ى بنده 
به مدیران دولتى، به مسئوالن حکومتى -چه در قّوه ى مجریّه، چه در قّوه ى قضائّيه، چه 
در قّوه ى مقّننه، چه در نهادهاى گوناگون- این بوده است که این مسئولّيتى را که قبول 
ميکنيد، با همه ى وجود دنبالش بروید. این نباشد که یک مسئولّيتى را بنده قبول بکنم، 
بعد یک مقدار از وقت را صرف آن مسئولّيت بکنم، مابقى را هم صرف کارهاى شخصى و 
کارهاى دیگر؛ نه، حّق آن کار اداء نشده است. بنابراین در باب کار به این معناى عمومى، این 
توصيه هاى کلّى است که داریم؛ حرف هم زیاد زده ایم، مطلب هم در این زمينه ها خيلى 

گفته ایم؛ نميخواهيم تکرار کنيم.
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وفادارىوعملكردخوبجامعهىكارگرىدربارهىمسائلنظام
اسالمى

بحث عمده ى ما، بحث اصلى ما در مورد جامعه ى کارگرى است؛ کار به معناى خاص، یعنى 
کار توليدى، کار خدماتى، صنعتى یا کشاورزى؛ امروز موضوع بحث براى ما عمدتاً این است.

 خب، اّوالً من وظيفه ى خودم ميدانم در مناقب جامعه ى کارگرى کشور خودمان دو سه 
کلمه بگویم؛ تا حاال صد بار گفته ایم اّما اگر صد بار دیگر هم بگویيم زیاد نيست. جامعه ى 
کارگرى ما یک جامعه ى وفادار به کشور و وفادار به نظام بودند؛ این را من به خاطر تماس 
نزدیک با مسائل کارگرى در طول این ۳۷ یا ۳۸ سال عرض ميکنم. جامعه ى کارگرى در 
انقالب وفادارى نشان داد، حضور نشان داد؛ در حوادث بسيار مهم و تعيين کننده ى اوایل 

انقالب حضور نشان داد.
 در اوایل انقالب چپهاى آن روز، مارکسيست هاى آن روز که بعد همه ى آنها شدند نوکر و 
مزدور استکبار آمریکایى و غيره، در داخل کشور سعى ميکردند حرکت عمومى ملّت ایران 
را به همان شکلهاى بسته و منجمِد به اصطالح خودشان »انقالبهاى کارگرى« تبدیل کنند 
و زمام کار را از دست مردم، از دست دین، از دست اسالم خارج کنند و بسپارند دست یک 
عّده اى به عنوان حکومت کارگرى و به عنوان انقالب کارگرى؛ اوایل انقالب این کارها بود. 
بنده خودم در یک کارخانه اى در همين جاّده ى قدیم کرج رفتم، ]در جمعشان [ شرکت 
کردم، کارگرها را آنجا دیدم؛ عناصر غير کارگرى را که آنجا آمده بودند براى اینکه آنجا 
را یک مبدأ حرکتى قرار بدهند تا کارگرهاى کشور را -اّول کارگرهاى تهران را، بعد هم 
به تََبع آن، کشور را- بکشانند به مقابله ى با امام و با انقالب و با مردم، از نزدیک دیدم. رفتم 
آنجا -روز رفتم، شب رفتم- دیدم که کارگر مؤمن، کارگر مسلمان و مسلمان زاده چطور در 
مقابل توطئه هاى دشمنان آگاهى و بصيرت نشان ميدهد؛ و این بصيرت را کارگرهاى ما 
نشان دادند؛ آن در انقالب بود، این در حوادث اّول انقالب بود، بعد مسئله ى جنگ تحميلى 
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بود، بعد مسائل گوناگون سياسى و جریانهاى مختلف سياسى در این کشور بود؛ در همه ى 
اینها کارگران ما نسبت به نظام وفادارى نشان دادند؛ نه فقط وفادارى زبانى، ]بلکه [ با تن 
خودشان، با جسم خودشان وارد ميدان شدند و حضور خودشان را نشان دادند و تأثيرگذار 

شدند؛ این یک واقعّيتى است؛ تا امروز هم همين جور ]است [.
 مشکالت زندگى کارگران هست -که وزیر محترم به بخشى از آنها اشاره کردند؛ خب، 
تالشهایى هم دارد ميشود و من اميدوارم خداى متعال به ایشان و همه ى مسئولين توفيق 
بدهد تا بتوانند این مطالبى را که اشاره کردند ان شاءاهلل به مرحله ى عمل دربياورند؛ آنچه 
انجام شده است که خب خدا قبول کند، برکت بدهد؛ آنچه انجام نشده را بتوانند انجام 
بدهند؛ باید کار کرد- مشکالت هست، درعين حال جامعه ى کارگرى به پيام ضّد انقالب 
اعتنا نکرد، گوش نکرد؛ آنها ميخواستند آحاد مردم در مقابل نظام بِایستند، جامعه ى 
کارگرى بِایستد، جامعه ى دانشگاهى بِایستد؛ ]اّما[ جامعه ى کارگرى نَایستاد، بلکه پشت 

سِر نظام ایستاد و دفاع کرد. این منقبت جامعه ى کارگرى است.
 بنده در درجه ى اّول پيشانى بر خاک ميسایم براى شکر خداى متعال -چون این دست 
قدرت الهى است، دلها دست او است- ثانياً با همه ى وجود از جامعه ى کارگرى تشّکر 
ميکنم؛ خوب عمل کردید، خوب دارید عمل ميکنيد درباره ى مسائل انقالب و مسائل نظام 

اسالمى. این حرف اّول.

نقشكارگراندراقتصادمقاومتى؛احساسمسئولّيت،افزايشكيفّيت
اّما در مورد نقش کارگران و مسئله ى کار و بنگاه هاى کارى و کارگرى در اقتصاد مقاومتى 
که این مسئله ى مهّمى است. اقتصاد مقاومتى یک کلمه حرف نيست؛ اینکه گفتيم »اقدام 
و عمل«، معنایش این است که بایستى به یکایک بندهاى سياستهاى اقتصاد مقاومتى)۳( 
به طور واقعى و حقيقى عمل بشود؛ یعنى براى هرکدام، همين برادران، آقایان مسئول 
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که بحمداهلل عالقه مندند، بنشينند برنامه ریزى کنند و قدم به قدم برنامه را دنبال کنند؛ 
مسئله ى کار نقش دارد در اقتصاد مقاومتى.

 خب، کارگر چه کار کند تا در اقتصاد مقاومتى بتواند سهيم باشد؟ همه نقش دارند؛ کارگر 
هم نقش دارد، کارفرما هم نقش دارد، دولت هم نقش دارد، مسئولين گوناگون هم همه 
نقش دارند. نقش کارگر در درجه ى اّول احساس مسئولّيت است؛ یعنى کارگر در آن کارى 
که به او محّول است باید احساس مسئولّيت کند -همه مان باید احساس مسئولّيت کنيم- و 
کارى را که به او سپرده شده است باید مسئوالنه انجام بدهد؛ کيفّيت را باید افزایش بدهد. 
همه ى آحاد کارگرى باید در فکر این باشند، درصدد این باشند که کيفّيت کار را باال ببرند؛ 
این برکت ایجاد ميکند، هم براى خود او، هم براى جامعه. در بازار بزرگ مشهد کّفاشى بود 
که معروف بود کفشهایى که ميسازد، چرم کفش و کف کفش پاره ميشود اّما دوخت کفش 
از بين نميرود؛ یعنى محکم کارى این جورى است. کارى کنيم که دوخت ما، آن کارى که 
دست ما است، درست و با کيفّيت و با استحکام انجام بگيرد؛ این وظيفه ى کارگر است. خب، 
گفتن این ]حرف [ آسان است، عمل کردنش چه جورى است؟ اینکه خداى متعال از زبان 
پيغمبر فرمود: َرِحَم اهللُ اِمَرأً َعِمَل َعَمالً َفاَحَکَمه)۴( -که بنده این حدیث را شاید َده ها بار 
تا حاال خوانده ام- رحمت خدا بر آن انسانى که کارى را انجام ميدهد و آن را محکم انجام 

ميدهد، محکم کارى ميکند، خب این الزاماتى دارد.

لزومپرداختنبهمهارتافزايى،براىرسيدنبهافزايشكيفّيت،
وظيفهىدولت،مديرانومردم

چه کار کنيم که کارگر این توانایى را پيدا کند که کيفّيت کار را باال ببرد؟ یک مقدار از این 
الزامات بر عهده ى دولت است، یک مقدار بر عهده ى مدیران است، یک مقدار بر عهده ى 
مردم است، یک مقدار هم بر عهده ى خود کارگر است. یکى از کارهایى که باید انجام بگيرد 
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تا کارگر بتواند کيفّيت کار را باال ببرد مهارت افزایى است؛ همين فّنى حرفه اى که ایشان 
گفتند؛ بنده سالها است هر وزیر آموزش وپرورشى، هر وزیر کارى که بر سر کار آمده است، 
روى مسئله ى فّنى حرفه اى ها تکيه کردم، تأکيد کردم؛ این را باید جّدى گرفت، این یک کار 
اساسى است. مهارت کارگر را باید باال برد؛ کارگر ساده که نميتواند صرفاً با تجربه ى خودش 
پيش برود؛ خب، البّته تجربه هم مؤثّر است اّما آموزش الزم است. مهارت کارى بر عهده ى 
مسئوالن است؛ همين فّنى حرفه اى ها و انواع کارهاى دیگرى که ميشود انجام داد براى 

مهارت افزایى کارگر؛ کارفرما هم مؤثّر است، دولت هم مؤثّر است.

مسئولّيتمديراندولتى،كارفرمايانودستگاهقضائىدر:ايجادامنّيت
شغلى،رفعتعطيلىكارگاهها

یک مسئله مسئله ى امنّيت شغلى کارگر است؛ اگر ذهن کارگر مشغول باشد که آیا فردا در 
این کارگاه خواهد بود یا نه، دستش به کار نميرود؛ باید امنّيت شغلى به وجود بياید؛ این هم 
راه هایى دارد، این هم باز از مسئولّيتهاى مسئولين گوناگون دولتى و مدیران و کارفرمایان و 
دیگران است؛ فقط هم مربوط به وزارت کار نيست؛ به بخشهاى مختلف ارتباط پيدا ميکند؛ 
باید کارى کنند که امنّيت شغلى وجود داشته باشد. تعطيلى کارگاه ها جزو آفتهاى بزرگ 
است؛ جزو مصيبت هاى کارگر، یکى این است که این کارگاه تعطيل بشود. تعطيلى دو 
جور است: یک تعطيلى به خاطر این است که امکانات کارفرما کفاف کار را نميدهد. فرض 
بفرمایيد نقدینگى اش کم است یا مواّد اّولّيه ندارد یا ماشينهایش فرسوده است و نميتواند؛ 
خب، این یک وظایفى را ایجاد ميکند براى کسانى که مواّد اّولّيه دست آنها است، نقدینگى 
دست آنها است، ساختن و تبدیل کردن ماشينها دست آنها است؛ وظيفه ى آنها است و 
باید کمک کنند به این کارفرما. بانک ها مسئولند، دستگاه هاى واردات و صادرات مسئولند، 
بخشهاى صنعتى و فّناورى مسئولند، شرکتهاى دانش بنيان و مجموعه ى این جریانها 
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مسئولند. این یک جور تعطيلى کارگاه ها است؛ کارفرما در اینجا تقصيرى ندارد که کارگاه 
تعطيل ميشود اّما عواملى موجب تعطيل ميشود؛ این عوامل را ميشود برطرف کرد؛ سخت 
است اّما ميشود. باید این عوامل را بگردند پيدا کنند و برطرف کنند؛ یکى از کارهاى مهم و 
بزرگ دستگاه هاى ما و مدیران ما این است. این یک جور تعطيلى است، یک جور تعطيلى 
کارگاه ها تعطيلى هاى از روى سوءاستفاده است. طرف، کارخانه اى را خریده است -مثالً از 
دستگاه هاى دولتى منتقل شده یا یک جورى خریده- بعد ميبيند صرفه ى او به این است 
که از زمين این استفاده کند، از متراژ آن استفاده کند، این کارگاه به ضررش است؛ کارگاه را 
به یک بهانه اى تعطيل ميکند. از اینها هم داریم؛ بنده گزارش دارم. با اینها هم باید برخورد 
کرد؛ با اینها باید برخورد جّدى کرد. این را من شاید یک بار دیگر در همين جمع کارگرى 
گفتم؛ وام را ميگيرد -مثالً فرض کنيد براى واردات مواّد اّولّيه یا براى توليد کارگاه- بعد این 
وام را ميرود صرف ساختمان سازى در فالن نقطه اى ميکند که درآمدش چندین برابر آن 
است. با اینها باید برخورد بشود؛ اینها باید دنبال بشود؛ دستگاه قضائى مسئول است، دولت 
مسئول است، دستگاه هاى گوناگون مسئولند، دستگاه هاى اّطالعاتى مسئولند. مسئله 
این نيست که یک نفرى ميخواهد پول دار بشود و از یک راهى دارد استفاده ميکند؛ ما که با 
پول دار شدن زید و عمرو مخالفتى نداریم؛ خب، بروند پول دار بشوند اّما چرا این پول دارى 
را از راه لگد گذاشتن و قدم گذاشتن بر سر جامعه ى کارگرى و جماعت مردم محروم باید 

انجام بدهند؟ جلوى این باید گرفته بشود.

تأثيرسازندهىهمافزايىدستگاههاىتوليدىوصنعتىدرروندانجام
كار

ببينيد، اینجا  دستگاه ها مثل زنجير به هم وصلند؛ بانک ها، دستگاه نظام بانکى کشور، 
دستگاه مربوط به واردات و صادرات، دستگاه مربوط به توليد و صنعت، اینها همه به همدیگر 
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مّتصلند؛ هرکدام ميتوانند نسبت به دیگرى هم افزایى کنند، ميتوانند کارشکنى کنند؛ 
مدیریّت کالن کشور باید سعى کند که جلوى کارشکنى ها را بگيرد. همه هم افزایى کنند، 

کار انجام بگيرد.

مؤلّفههاىمؤثّربرتوليد:ترويجمحصول،سالمتمحيطكار،افزايش
دستمزدها،كاهشهزينهها

یکى از چيزهایى که موجب ميشود که حرکت کارگرى حرکت موّفقى باشد، ترویج محصوِل 
کاِر کارگر ایرانى است. این را بعد عرض ميکنم، بنده در مورد ترویج محصول کار حرف 
خيلى دارم که چند جمله اى بعداً عرض خواهم کرد. یکى از چيزهایى که براى موّفقّيت 
کارگر در ایجاد کارِ مناسب الزم است، سالمت محيط کار است؛ یکى از چيزهایى که الزم 
است، افزایش سهم دستمزد در هزینه ى توليد است. این ممکن است جورى برنامه ریزى 
بشود که به کارفرما هم هيچ صدمه اى نزند؛ از هزینه هاى اضافى و زائد کاسته بشود و به 
سهم دستمزد کارگر افزوده بشود؛ اگر این انجام بگيرد، کارگر تشویق ميشود. روشهاى 
درستى وجود دارد؛ بعضى ها در دنيا هم اینها را تجربه کرده اند. خوشبختانه مسئولين ما 
واقعاً ميخواهند خدمت کنند. ما ميتوانيم با نيروى ایمان و شوق و عالقه اى که وجود دارد 

این روشها را پيدا کنيم؛ ميتوانيم در این زمينه ها کار کنيم.

مكّملبودنكارگروكارفرمادرتفّكراسالمى،برخالفتفّكر
ماركسيستى

خب، یک بخش دیگر، نگاه به کارفرما است. بنده بارها، از سالها پيش تکرار کرده ام، کارفرما 
و کارگر مکّمل یکدیگرند، نه معارض یکدیگر. اساس تفّکر مارکسيستى و دیالکتيک 
مارکسيستى بر تضاد و تعارض بود، اساس تفّکر اسالمى و دیالکتيک اسالمى بر همراهى و 
همگامى و همکارى و مزدوج شدن و همراه شدن است. کارفرما و کارگر دو عضوى هستند 
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که ميتوانند به هم کمک کنند؛ دو معارض و دو دشمن نيستند؛ دو همکارند و هرکدام هم 
حّقى دارند. باالخره کارفرما کسى است که ميتوانست این سرمایه را ببرد بگذارد مثالً در 
فالن بانک و بدون دغدغه از سود آن استفاده کند؛ شاید بيشتر از درآمد کار هم براى او سود 
داشت؛ ]اّما[ نکرده، وارد ميدان کار شده؛ این چيز بسيار خوبى است. اگر نّيت خدایى در 
این کار باشد، خداى متعال بهشت خواهد داد به خاطر این کار؛ من مى شناختم کسى را، 
مرد مؤمنى را که زندگى اش زندگى ساده اى بود، پول دار بود لکن زندگى ساده اى داشت، 
به من گفت که بارها به من ميگویند تو مگر دیوانه شدى که آمدى پولت را گذاشتى در این 
دستگاه هاى توليدى با این خطر -به قول خودشان- و با این ریسکى که دارد؛ برو در بانک 
بگذار و سودش را بگير، استفاده کن؛ من گفتم نه، من باید از این پول استفاده کنم براى 
پيشرفت کشور و توليد. خيلى خب، این چيز بسيار با ارزشى است. یکى از حقوقى که اینجا 
وجود دارد، همکارى صميمانه ى کارگر با کارفرما است؛ باید با هم همکارى صميمانه بکنيد.

ضرورتحمايتدولتازكارفرمابا:تأميننقدينگى،بسترسازى
صادرات،پشتيبانىدربرابرمشترىخارجى

یکى از حقوق کارفرما این است که دولت و دستگاه هاى مربوط اجرائى، کار را براى کارفرما 
تسهيل کنند؛ همان که عرض کردم؛ فرض کنيد ]اگر[ نقدینگى ندارد، برایش فراهم بکنند؛ 
]اگر[ مواّد اّولّيه ندارد، کارگاه اش یا ماشينش فرسوده است و امثال اینها، کمک کنند تا 
بتواند اینها را تأمين کند. یکى از کمکهایى که ميشود به کارفرما کرد، فراهم کردن زمينه ى 
صادرات است. البّته زمينه ى خود فّعالّيت صادرات را خود دارنده ى کاال -کارفرما- انجام 
ميدهد اّما زمينه ساز آن، دستگاه هاى دولتى هستند؛ ميتوانند کمک کنند، زمينه سازى 
کنند. اینجا وزارت خارجه ى ما ميتواند نقش ایفا کند، وزارتهاى گوناگون ميتوانند نقش 
ایفا کنند. یکى از کمکهایى که دولت ميتواند به کارفرما بکند، این است که از کارفرما در 
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مقابله ى با مشترى خارجى حمایت بکند. گاهى جنسى را صادرکننده ى ما صادر ميکند، 
در آن کشور خارجى، سرش بازى درمى آورند، اذیّتش ميکنند؛ اینجا مسئولّيت دولت این 
است که برود سينه سپر کند، بِایستد، کمک کند، نگذارد حّق او در فالن کشور به خاطر 
اینکه یک نفر -یا دولتشان یا تاجرشان- یک سوءاستفاده ميخواهد بکند، ضایع بشود؛ نباید 

بگذارد. اینها از کمکهایى است که به کارفرما ميشود کرد؛ حّق او اینها است.

اهّمّيتنظارتالزمبرسالمتوكيفّيتكاالىصادراتى،سپربالى
آبروىكشوروصادرات

یکى از کارهایى که باید انجام بگيرد، نظارت الزم بر سالمت و کيفّيت کاالى صادراتى است. 
بعضى ها با صادر کردن اجناس ناسالم کشور را بدنام ميکنند؛ وقتى این جنس رفت در بازار 
صادراتى خارجى و عدم سالمت آن معلوم شد، این ضربه به آبروى کشور است؛ نه فقط ]به [ 
آبرو، ضربه به خود صادرات کشور هم هست. باید نظارت بشود بر سالمت. اینها کارهایى 

است که باید انجام بگيرد.

 خب، حاال بيایيم سر توليد داخلى. بنده براى توليد داخلى حّق زیادى را قائلم. توليد داخلى 
بایستى به عنوان یک چيز مقّدس شمرده بشود. حمایت از توليد داخلى باید یک وظيفه 
شناخته بشود؛ همه خودشان را موّظف بدانند از توليد داخلى حمایت بکنند. یکى از راه ها 
این است که جنسى که مشابه داخلى دارد، مطلقاً از خارج وارد نشود؛ این را من بارها 
گفته ام -حاال مسئله ى قاچاق را بعد عرض خواهم کرد؛ مسئله ى قاچاق هم خودش یک 
مسئله ى مهّمى است- به شکل رسمى وارد نشود. روشهایى ]هم [ دارد؛ باال بردن تعرفه ها یا 
جلوگيرى از واردات در آنجایى که مشابه داخلى وجود دارد. ]البّته[ بهانه هایى آورده ميشود 
-من آن بهانه ها را هم ميدانم، آنها را هم شنيده ام؛ حاال اشاره هم خواهم کرد- ]اّما[ اصل 
باید این باشد که توليد داخلى ترویج بشود. من اّطالع پيدا کردم که در تهران -حاال شاید در 
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شهرستان ها هم هست- بعضى از فروشگاه ها مقّيد شده اند که جز توليد داخلى را نفروشند؛ 
تابلو هم زده اند؛ عکسش را گرفتند براى من آوردند و من دیدم. تابلو زده اند، تابلوى بزرگ، 
که در این فروشگاه فقط توليد داخلى فروش ميرود. بارک اهلل! آفرین بر این انسان باغيرت، 
بر این انسان مصلح! هرچه در این فروشگاه هست، توليد داخلى است. نقطه ى مقابلش، 
فروشگاه هایى هستند که وقتى انسان وارد ميشود، هرچه چشم ميگرداند، توليد خارجى 
است. متأّسفانه بعضى از این فروشگاه ها که فروشگاه هاى بزرگ هم هستند، مربوط به خود 
دستگاه هاى حکومتى اند! چرا این کار را ميکنند؟ این کار باید زشت شمرده بشود. شما 
ميخواهى کارگر داخلى را بيکار کنى، کارگر بيگانه را بهره مند و برخوردار کنى براى پُز دادن! 
جنسهاى داراى نشان خارجى را ]مى آورند[، یک عّده پولدار هم -پولدارهاى نوکيسه ى 
تازه به دوران رسيده که متأّسفانه در کشور کم نداریم- دنبال نشانهاى خارجى اند؛ به قول 
خودشان برندهاى خارجى. بنده از این کلمه ى »برند« هم خيلى بدم مى آید. فروش کاالى 
خارجى و مصرف کاالى خارجى باید در جامعه به عنوان یک ضّد ارزش شناخته بشود، مگر 
آنجایى که مشابه داخلى اش نيست. آنجایى که مشابه داخلى اش نيست، خب بله، اشکالى 
ندارد؛ ما که دور خودمان حصار نکشيده ایم؛ ما با دنيا ارتباط داریم، تعامل داریم، ميخریم، 
ميفروشيم؛ ممکن است یک جاهایى هم باشد که توليد داخلى اصاًل به صرفه نباشد -از 
این قبيل هم داریم مواردى را- ]واردات [ اشکالى ندارد. آنجایى که ما توليد داخلى داریم و 
ميخواهيم داشته باشيم و کارگر ما مشغول آن کار است و ارزش افزوده ایجاد ميکند، آنجا ما 
برویم این توليد داخلى را کنار بگذاریم، شبيه این را از خارج بياوریم با قيمت گاهى چندبرابر 
و به خاطر اینکه این نشان خارجى دارد، نشان فالن کارخانه ى معروف فالن کشور اروپایى 

را دارد، این را مصرف بکنيم، این باید ضّد ارزش شمرده بشود.
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ورودكاالبهكشور،معقوالنه،باحكمتوتدبير،وبراساسنياز
از کاالهاى وارداتى، همين طور که عرض کردیم، به طور معقول جلوگيرى بشود. من 
طرف دار افراط در این قضایا نيستم؛ طرف دار حکمت و تدبير در این قضایا هستم. نميگویم 
دروازه ها را ]ببندید[؛ نه، مراقبت کنيد؛ ببينيد چه چيزى باید وارد بشود، وارد کنيد و 
چه چيزى نباید وارد بشود، وارد نکنيد. من نميدانم این قضّيه ى واردات خودروهاى 
آمریکایى چيست که حاال سر زبانها افتاده و بعضى ها ميگویند. خودروهاى آمریکایى 
را خود آمریکایى ها مصرف نميکردند؛ این در مطبوعات آمریکایى ها منعکس شد و ما 
دیدیم؛ ميگفتند مصرفش زیاد است، سنگين است. مثالً فرض کنيد ما، از ]محصول [ فالن 
کارخانه ى خودروسازِى رو به ورشکستگِى آمریکا استفاده کنيم؛ آن هم آمریکا!)۵( جلوى 
اینها بایستى به طور جّدى ایستاد. چه کسى بِایستد؟ خود مسئولين، خود وزراى محترم. 
من ميدانم که افرادى هستند، از پشت فشار مى آورند -منفعت دارند، سود دارند، ]لذا[ فشار 
مى آورند- جلوى این فشارها بِایستند، قبول نکنند. من نميدانم اینکه ميگویند واردات لوازم 
آرایشى در کشور چند ميليارد دالر است، راست است یا نه؟ من تحقيق نکرده ام، شما هم 
گمان نميکنم خيلى تحقيق کرده باشيد؛ اگر راست باشد بد است. ]واردات [ لوازم آرایشى، 
چند ميليارد ]دالر[! آن هم در کشور ما که حاال این همه موانع و اشکاالت برایش درست 
ميکنند؛ براى اینکه فرض کنيد فالن خانواده ى پول دارِ نوکيسه ى تازه به دنيارسيده دلشان 
ميخواهد این را داشته باشند. شنيده ام بعضى هایش هم ناسالم است. ]در مقابل[ اینها 

بِایستند، مقاومت کنند و نگذارند.

قاچاقكاال،بالىبزرگكشور؛وعملىبودنمبارزهىجّدىباآن
یک مسئله هم مسئله ى قاچاق است. بنده مکّرر با مسئولين دولتى در دولتهاى مختلف 
راجع به همين مسئله ى واردات که صحبت ميکنيم، ميگویند اگر ما تعرفه ها را خيلى باال 
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ببریم یا جلوى واردات را بگيریم، همين جنس ]به صورت [ قاچاق مى آید. به نظر شما این 
دليل درستى است؟ خب، جلوى قاچاق را جّدى باید گرفت. ما تا حاال در مبارزه ى با قاچاق 
خيلى جّدى عمل نکرده ایم؛ در مبارزه ى با قاچاق جّدى عمل کنيد. مراد من از قاچاق، 
فالن کوله بَِر ضعيِف بلوچستانى نيست که ميرود آن طرف یک چيزى را برميدارد روى 
کول خودش مى آورد این طرف؛ اینها که چيزى نيست، اینها اهّمّيتى ندارد؛ با آنها مبارزه 
هم نشود اشکالى ندارد. من قاچاقهاى سازمان یافته ى بزرگ را ميگویم؛ ده ها کانتينر یا 
صدها کانتينر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشود؟ خب، باید برویم برخورد کنيم با 
اینها؛ ما دولتيم، ما قدرت داریم، ما ميتوانيم؛ به طور جّدى با اینها برخورد کنيم. چند مرتبه 
که برخورد جّدى بشود، یا جلویش گرفته خواهد شد یا الاقل بسيار کاهش خواهد یافت. 
قاچاق بالى بزرگى است براى کشور؛ قاچاق از واردات دولتى و گمرکى بسيار بدتر است: 
اّوالً سالمت جنس معلوم نيست؛ ثانياً درآمدى از آن عاید دولت نميشود؛ ثالثاً همان اِشکال 
واردات را دارد که کساد کردن بازار توليد داخلى است. اینها آسيبهاى کوچکى نيست؛ باید 
با قاچاق به طور جّدى مقابله کرد. دستگاه مقابله ى با قاچاق را باید خيلى جّدى گرفت؛ 
قوى ترین آدمهایمان را باید بگذاریم براى این کار؛ و ميشود؛ عقيده ى بنده این است که 
ميشود؛ یا جلویش گرفته خواهد شد یا اگر بکلّى هم جلوگيرى نشود، بخش مهّمى اش 

کاهش خواهد یافت. این یک مسئله ى بسيار اساسى است.

ضررورودكاالىمشابهداخلىازخارجوجلوگيرىازتوليددرداخل
یک مسئله ى دیگرى که خيلى مهم است و من این را هم باز با تعدادى از وزراى ذى ربط 
-چه وزراى کشاورزى، چه وزراى صنعتى و چه بعضى از مسئولين دیگر دولتى- مکّرر 
در گذشته درميان گذاشته ام، ]این است که [ گاهى اوقات یک جنسى در داخل ميتواند 
توليد بشود، ]اّما[ بعضى ها که از واردات آن جنس سودهاى کالنى ميبرند مى آیند جلوى 
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این توليد داخلى را ميگيرند؛ اگر شد با رشوه -آقا، این کارخانه را تعطيل کن یا نساز و این 
پول را بگير- اگر زیر بار نرفت، با تهدید، با جنایت. من نميخواهم حاال اسم کاالها را بياورم؛ 
کاالهایى را مى شناسيم که توان داخلى توليد در آنها هست اّما وارد ميشود به خاطر اینکه 
یک عّده اى از واردات منتفعند و نميگذارند در داخل توليد بشود. یک نفر آدم مبتکر مى آید، 
سرمایه اى هم دارد، فالن جنسى را که بسيار مصرفش در کشور زیاد است ميخواهد توليد 
کند؛ ميروند ميگویند آقا! این را شما توليد نکن! ده ميليارد یا سى ميليارد بگير توليد نکن؛ 
یا آن طرف زیر بار ميرود و خودش را راحت ميکند، یا اگر زیر بار نرفت، به او فشار مى آورند 
و انواع و اقسام مشکالت را برایش درست ميکنند، موانع قانونى سر راهش سبز ميکنند، 
یا باالخره در نهایت جنایت ميکنند، به او ضربه ميزنند و طرف را پشيمان ميکنند. اینها 
چيزهاى مهّمى است، اینها چيزهاى امنّيتى است، اینها چيزهاى ساده اى نيست، با این 
چيزها نميشود ساده برخورد کرد. قاچاق این جورى است؛ سّم توليد داخلى، قاچاق است.

ضرورترسيدنبهفّناورىبا:استفادهازنخبگان،شركتهاى
دانشبنيان،همكارىبينصنعتودانشگاه

یک مسئله ى دیگر مسئله ى فّناورى پيشرفته است. گاهى ما ميگویيم که چرا فالن جنس 
را و فالن کاال را وارد ميکنيد درحالى که توليد داخلى هست، ميگویند فّناورِى توليِد داخلِى 
ما قدیمى است، امروز دنيا تحّول پيدا کرده است، کارهاى جدیدى آمده، فّناورى هاى 
جدیدى آمده که ناچاریم از خارج وارد کنيم. من جواب دارم براى این حرف. من البّته با 
وارد کردن مخالف نيستم؛ بنده با وارد کردن، بخصوص با وارد کردن فّناورى، هيچ مخالف 
نيستم؛ خود من در این کشور رئيس جمهور بودم، با مسائل اجرائى در ارتباط بودم و ميدانم؛ 
اشکالى ندارد، یک وقت هایى الزم است، اّما به اندازه و بميزان. هرجا کم مى آورند ميگویند 
فّناورِى توليِد داخلى عقب افتاده است؛ خب ما این همه ذهن فّعال در کشور داریم، ذهنى که 
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ميتواند یک موشک درست کند که این موشک دو هزار کيلومتر طى ميکند و با کمتر از ده 
متر خطا به هدف ميرسد؛ این چيز کوچکى است؟)۶( )بنده ]فقط[ خواستم مثال بزنم؛ حاال 
اسم موشک آمد و جوانها به هيجان آمدند.( من ميگویم آن مغزى که ميتواند یک چنين 
موشکى را توليد بکند که دشمنان ما اعتراف ميکنند به اهّمّيت این کار، آیا این مغز نميتواند 
خودرویى را که فرض بفرمایيد مصرفش سيزده ليتر در صد کيلومتر است، برساند به پنج 
ليتر در صد کيلومتر؟ نميتواند بکند؟ این مغز عاجز است از این کار؟ چرا به جوانها مراجعه 

نميکنيد؟ چرا به این ذهنهاى خاّلق مراجعه نميکنيد؟ چرا از اینها کمک نميگيرید؟
 بنده چند سال است دائماً دارم ميگویم »همکارى بين صنعت و دانشگاه«؛ نتيجه ى 
همکارى صنعت و دانشگاه اینجا ظاهر ميشود. صنعت به دانشگاه کمک ميکند براى اینکه 
دانشگاه شيوه هاى جدیدى را براى آن ارائه بدهد و بيافریند؛ هم این سود ميبرد، هم آن سود 
ميبرد. صنعت را به دانشگاه وصل کنيد، به مجموعه ى نخبگان وصل کنيد، همين طور که 
االن خوشبختانه کارهاى زیادى در زمينه ى شرکتهاى دانش بنيان انجام گرفته و مى بينيم 
که جوان ایرانى ميتواند کار کند. اینجا در همين حسينّيه براى من نمایشگاه گذاشتند، بنده 
آمدم بازدید کردم؛ یک عّده پسربّچه -جوانهاى دبيرستانى- اینجا جمع بودند، کار کرده 
بودند. من آمدم گفتم شماها چه کار ميکنيد، این گفت من این را توليد کرده ام، آن گفت 
آن را من توليد کرده ام؛ جوان دبيرستانى! خب ذهن ما این جور است، سرمایه ى انسانى ما 
این است؛ چرا از این سرمایه ى انسانى استفاده نکنيم و برویم سراغ خودروى خارجى براى 
اینکه فّناورى پيشرفته اى دارد؟ خب این فّناورى پيشرفته را در داخل به وجود بياوریم. من 
مثالهاى زیادى دارم که نميخواهم بگویم و نميشود گفت، بعضى از اینها محرمانه است؛ اگر 
شما ميدانستيد که جوانهاى ما کجاها و در چه عرصه هایى چه کارهاى بزرگى انجام داده اند، 
واقعاً تعّجب ميکردید؛ ما ازاین قبيل فراوان داریم و اّطالعات بنده در این زمينه خيلى زیاد 
است؛ از اینها استفاده کنيم. اینکه ]بگویيم [ ما فّناورى عقب افتاده داریم، بهانه اى براى 
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واردات نميشود.

آسيبزدايىوتالشالزم،رازرسيدنبهقّلهىتمّدناسالمى
خب، اینها حرفهاى ما است. من نسبت به کارگرها و نسبت به کارفرماها و نسبت به مدیران 
و نسبت به مسئوالن دولتى -نسبت به همه ى اینها- خوش بينم؛ من به کسى بدبين نيستم. 
منتها کارها یک جاهایى ميلنگد؛ ببينيد این لَنِگش کار کجا است، چرا ميلنگد و اشکال 
کار کجا است. شما دارید با چند لوله ى قطور در این استخر بزرگ دائماً آب ميریزید، ]اّما[ 
مدام از سقف پُر نميشود؛ خب بگرد ببين شکافش کجا است، رخنه اى که در این استخر 
است کجا است که آب از آنجا ميرود و استخر پُر نميشود؛ مسئولين بگردند این چيزها را 

پيدا کنند.
 عزیزان من! کشور ميتواند پيش برود. اینکه من بارها ميگویم تمّدن اسالمى و بارها 
ميگویم ایران ميتواند قلّه ى تمّدن اسالمى قرار بگيرد، شعار و رجزخوانى نيست، این نگاه 
به واقعّيتهاى کشور است. ما ميتوانيم؛ ما ميتوانيم اقتصادمان را پيشرفت بدهيم، صنعتمان 
را پيشرفت بدهيم، کشاورزى مان را پيشرفت بدهيم و خودکفایى را در آنجاهایى که 
خودکفایى الزم است به وجود بياوریم؛ مسئولين باید تالش کنند. همان طور که اّول گفتم، 

هرکس مسئول است حّق آن مسئولّيت را اداء کند و تالش الزم را انجام بدهد.

ايرانهراسى،روشدشمن؛وعدماعتمادمابهدشمنمردموانقالب،
يعنىآمريكا

البّته دشمن داریم و دشمن دارد دشمنى ميکند. ما در یک جاّده ى آسفالته حرکت 
نميکنيم؛ مدام در مقابل ما موانع درست ميکنند. چه کسى موانع درست ميکند؟ دشمنان 
ما و در رأس دشمنان ما آمریکا و صهيونيسم؛ اخالل ميکنند، خدعه ميکنند، دلشان هم 
ميخواهد ما نفهميم این خدعه را؛ گاهى از دور گالیه ميکنند که چرا نسبت به ما بدبينيد. 
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خب مى بينيم چيزهایى را که باید بدبين باشيم؛ نميشود چشم خودمان را ببندیم. االن 
در معامالت بانکى کشور ما اختالل وجود دارد که این را همه ى مسئولين دارند ميگویند. 
ارتباطات و معامالِت متوّقف به مبادالت بانکى، االن اینجا با کندى و با زحمت انجام ميگيرد؛ 
چرا؟ ميگویند بانک هاى بزرگ دنيا حاضر نيستند. خب چرا حاضر نيستند؟ مگر مرض 
دارند؟ بانک براى این به وجود آمده که تعامل ایجاد کند. فالن بانک معروف و بزرگ دنيا چرا 
نخواهد با بازار هشتاد ميليونِى یک کشورى با این همه ثروت معامله کند؟ یک مانعى وجود 
دارد؛ این مانع کيست؟ آمریکا. با کم وزیادش، بنده صد بار گفته ام که به آمریکا نميشود 
اعتماد کرد؛ حاال دارد کامالً روشن ميشود. روى کاغذ مينویسند که بروند بانک ها با ایران 
معامله کنند -که این روى کاغذ است و ارزشى ندارد- اّما در عمل جورى در دل بانک ها 
هراس مى اندازند که آنها نزدیک نيایند؛ ایران هراسى. ميگوید که ایران یک کشور تروریست 
است و ما ممکن است مثالً به خاطر روشهاى تروریستى ]این [ کشور، ایران را تحریم کنيم؛ 
خب، معناى این چيست؟ این پيام به بانک ها است که حواستان جمع باشد؛ ایران ممکن 
است تحریم بشود؛ جلو نروید. روى کاغذ مينویسند: بانک ها بروید معامله کنيد، بخشنامه 
صادر ميکنند اّما در عمل کارى ميکنند که بانک جرئت نکند جلو بياید، سرمایه دار خارجى 
جرئت نکند بياید سرمایه گذارى کند؛ عماًل دارند این کار را ميکنند. حاال خودشان از 
همه ى تروریست ها بدترند؛ خودشان به تروریست هاى نام ونشان دار کمک کردند، هنوز 
هم طبق اّطالعات ما دارند کمک ميکنند؛ آن وقت به ایران ميگویند تروریست! طرف 
-جناب آمریکایى- ميگوید که علّت اینکه سرمایه دارها و سرمایه گذارها نمى آیند در ایران 
سرمایه گذارى کنند اوضاع داخلى ایران است؛ اوضاع داخلى ایران چه اش است؟ در این 
منطقه امن تر از ایران کجا است؟ خود آمریکا امن تر از اینجا است؟ آمریکا که طبق آمارهاى 
خودشان هر روز چند نفر از مردم کشته ميشوند با ترور، امن تر از اینجا است؟ کشورهاى 
اروپایى با این تظاهرات مردمى، با این مشکالت کارگرى، با این مشکالت اقتصادى امن تر 
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از اینجا هستند؟ ]ایران،[ کشورى امن، کشورى مّتحد.
 اوضاع داخلى ایران به رغم دشمنان، به کورى چشم دشمنان، اوضاع بسيار خوبى است. 
وقتى مسئول آمریکایى ميگوید که نظام تحریمهاى ضّد ایرانى از بين نرفته است، معنایش 
چيست؟ معنایش این است که سرمایه گذار خارجى بترسد و نزدیک نياید؛ اینها دارند 
ایران هراسى راه مى اندازند. با صراحت دارند مردم را از ایران ميترسانند براى اینکه کسى 
نزدیک نشود؛ این دشمن ما است. خب، این دشمن هست؛ ما براى هر فّعالّيتى که انجام 

ميدهيم، باید وجود این دشمن را مفروض بگيریم.
 ما ۳۷ یا ۳۸ سال است که این دشمن را داشتيم و پيشرفت کردیم. من عرض ميکنم ]اگر[ 
این دشمنى تا صد سال دیگر هم باقى بماند، به کورى چشم آنها ما تا صد سال دیگر مرتّب 
پيشرفت خواهيم کرد. آمریکا دشمن است؛ چه ما به رو بياوریم چه نياوریم دشمن است؛ 
چه بنده ى حقير در سخنرانى بگویم آمریکا دشمن است، چه نگویم. ميگویند چرا شما 
مدام »دشمن دشمن« ميکنيد؛ خب، حاال گيرم بنده نميگویم دشمن؛ دشمنى تمام شد؟ 
دشمن است؛ دشمِن با اصل این حرکت عمومى مردمى و با اصل انقالب و با اصل نظام است. 
آمریکا یک روز در اینجا همه کاره ى این کشور بوده؛ امروز حّتى یک سفارتخانه در این کشور 
ندارد؛ به خاطر اینکه نظام اسالمى سرِ کار آمده؛ خب با نظام اسالمى دشمن است و ميخواهد 
همان وضع قبلى برقرار باشد. ميگویند که پنجره ها را باز کنيد. آن جناب،)۷( در تبریک 
عيد یک شعرى از یک شاعر ایرانى خوانده بود که »پنجره ها را بگشایيد«؛ بنده گفتم بله، 
پنجره ها را بگشایيد که ما را که از در بيرون کرده اید داخل بيایيم؛ پنجره ها را باز کنيد که ما 

بتوانيم راحت داخل بيایيم!
قدرتمندىجمهورىاسالمىبراىفائقآمدنبرموانعدرعين

مظلومّيت
مسئولين توّجه کنند -هم مسئولين دولتى و قّوه ى مجریّه توّجه کنند، هم مجلس شوراى 



20

08/ 02 / 95متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  در دیدارکارگران

اسالمى توّجه کند، هم مسئولين قضائى توّجه کنند، هم نهادهاى انقالبى، هم آحاد مردم- 
ما مظلوميم اّما قوى هستيم؛ مثل موالیمان اميرالمؤمنين. اميرالمؤمنين مظلوم ترین بود 
اّما قوى ترین بود. ما اگر قدر خودمان را بدانيم، قدرت خودمان را بشناسيم، از این قدرت به 
بهترین شکل و انسانى ترین و اسالمى ترین شکل استفاده بکنيم، بر همه ى این موانع فائق 
خواهيم آمد. بله، راه ما آسفالت نيست اّما ما توانایى حرکت در سنگالخ را هم داریم؛ امروز 
خوشبختانه سنگالخ هم نيست؛ اوایل انقالب راه ما سنگالخ بود. امروز مسئولين توّجه 

کنند، مردم توّجه کنند که به قدرت خودمان تکيه کنيم.

بزرگشمردنانتخاباتولزومحضورهمگاندرپاىصندوقهاىرأى
 چند روز دیگر -یعنى دو روز دیگر- در بعضى از شهرهاى کشور انتخابات است؛ انتخابات ها 
را مهم بشمرید؛ در انتخابات ها شرکت کنيد؛ انتخابات ها را رها نگذارید؛ انتخابات مهم است. 
بنده بارها گفته ام و به مردم عزیزمان عرض کرده ام -هم در این انتخابات که در اسفند بود، 
هم قبل از آن در انتخابات هاى مجلس و انتخاباتهاى ریاست جمهورى- که در انتخابات ها 
شرکت کنيد؛ شرکت در انتخابات تعيين کننده است. بعضى توّجه نميکنند؛ وقتى شما 
پاى صندوق رأى نيامدید، این احساسات را، این ميل را، این کشش را، این هویّت را منتقل 
نکردید به صندوق رأى، کار مشکل خواهد شد؛ در انتخابات شرکت کنيد. اهّمّيت نوبت 
دّوِم انتخابات کمتر از نوبت اّول نيست؛ همچنان که ما آنجا عرض کردیم که الزم است همه 
شرکت کنند، اینجا هم الزم است همه شرکت کنند. از خداى متعال هم کمک بخواهيد، 

خداى متعال هم ان شاءاهلل به همه ى شما کمک خواهد کرد.

والّسالم عليکم و رحمةاهلل

1( در ابتداى این دیدار، آقاى على ربيعى )وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى( گزارشى ارائه کرد.
۲(سوره ى احزاب، آیات ۴1 و ۴۲ و بخشى از آیه ى ۴۳؛ »اى کسانى که ایمان آورده اید، خدا را یاد کنيد، 
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یادى بسيار. و صبح و شام او را به پاکى بستایيد. او است کسى که با فرشتگان خود بر شما درود ميفرستد 
»...

۳( سياستهاى کلّى اقتصاد مقاومتى ابالغ شده در 1۳۹۲/11/۲۹.
۴(مسائل علىّ بن جعفر و مستدرکاتها، ص ۹۳ )با کمى تفاوت(

۵(شعار حاضرین: مرگ بر آمریکا
۶(تکبير حّضار

۷( باراک اوباما )رئيس جمهور آمریکا(
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