
 
 

 

 

 

 مرور سریع 
 بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 

 كشور تولید بخش فعاالن و كارگران دیدار در 

70/70/2930 

 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

پیشنهاد بیانات 

مرتبط برای 

 مطالعه بیشتر

مصرف تولیدات 

داخلی؛ راه تقویت 

 كارگر ایرانی

 
 فلج كشور آن باشد، گوناگون سياسى جريانات دستخوش او ذهن و او فكر يا باشد، ماهر غيرو  ضعيف نباشد، كار انسانىِ نيروى كشورى يك در اگر 

 .شد خواهد

 شد خواهد آسان پيشرفت، سوى به كشور اين حركت بود، شغلى امنيت و اميد، رفاه از برخوردار كشورى يك در كارگر قشر اگر. 

 دهند قرار اسالمى نظام و انقالب مقابل در را كارگرى ى مجموعه ميخواستند كه نشدند كسانى اغواى اسير كارگرها ،سياسى گوناگون جريانات در. 

 ى نشانه برايشان يا نميكنند، درك و نميفهمند را اين ها بعضى. كرد تقويت و تأييد بايد را او ؛ميكند تالش كشور اين سربلندى براى دارد ايرانى كارگر 

 .نميكند فرق خارجى توليد و ايرانى توليد

 است بزرگ كار يك اين داخلى؛ توليدات مصرف سمت به برويد ميكنم، درخواست ايران ملت ى همه از ميكنم، اصرار و تأكيد من. 

 و عمل ميدان در. دارد وجود آمريكا در ديگرى شكل به و اروپا در امروز كه است حوادثى همين ليبرال اصطالح به اقتصادِ بودن غلط بر دليل بزرگترين 

 ت.اس ناكام است، غلط كه داد نشان دارى سرمايه اقتصاد تجربه، ى عرصه در

 اجتماع در بيانات

 كارگران

 كارخانجات

  داروپخش توليدى

01/10/0930 

 انتخابات؛ 

نمونه باارزش 

 حماسه سیاسی

 حماسه ميشود اين. كنند ريزى برنامه آنها براى بعد گيرد؛ قرار توجه مورد ضعيف طبقات معيشت و زندگى بايد ها ريزى برنامه ى همه در. 

 كنند ايجاد فاصله اسالمى نظام و مردم بين وسيله اين به بتوانند شايد بگيرند، قرار فشار زير مردم كه است اين براى دشمن فشار بيشترين. 

 اندكى كه است انتخابات ى حادثه همين بارزش ى نمونه كشور؛ مديريت و كشور سياست ى صحنه در مردم ى آگاهانه حضور يعنى سياسى ى حماسه 

 .گرفت خواهد انجام مردم آفرين شوق شركت و حضور با مقرر، وقت در الهى، توفيق به شاءاللَّه ان بعد

 است كشور يك در ملى قدرت ظهور ى عرصه انتخابات، ى عرصه. 

 اشتباه ميشوند، داوطلب كه كسانى آن محاسبه، در اما ميدان؛ وسط بيايد دارد، توانائى ميكند احساس كه كسى هر و مختلف سالئق كرديم عرض ما 

 .چه يعنى كشور اجرائى مديريت بدانند نكنند؛

 است ملت آحاد براى مباركى چيز يك اين است؛ صالحيتها به نسبت بصير و طرف بى عادل، انسانهاى عده يك تشخيص نگهبان، شوراى تشخيص. 

 نشوند؛ خارج ميدان از زود نترسند، زود باشند؛ مقاوم دشمنان فشارهاى مقابل در كه باشند كسانى بايد ميگيرند، قرار اجرائى ى قوه رأس در كه كسانى 

 .است الزم شرطهاى از يكى اين

 كند ايستادگى بتواند باشد، مقاوم خود درونىِ ساخت در كه باشد «مقاومتى اقتصاد» سياستهاى بايد اقتصاد سياستهاى. 

 دیدار در بيانات

  قم مردم
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 یجزئیات تکمیل

 خصوصیات رئیس جمهور مطلوببرخی از 

 ایمان و اعتقاد به خدا، انقالب اسالمی، قانون اساسی و مردم -0

 از روحيه مقاوم در برابر دشمن برخوردار -0

 جانبه و نگاه بلند مدت و همه از تدبير و حکمت برخوردار -9

 از تهذیب اخالقی و نپرداختن به حواشی برخوردار -4

 های رهبری به دولتها توصیه

 پرهيز از ایجاد هزینه و مشکل برای مردم -0

 و ایجاد تشویش و نگرانی برای مردم آفرینى دغدغهپرهيز از  -0

 مبنا به مردم ی بيخود و بی پرهيز از دادن وعده -9


