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 مرور سریع 
10/02/1396 کارگران دارید در رهبر انقالب بیانات •  

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

 ستون کارگر،

 اقتصاد فقرات

 تولیدی

 اهمّیّهت کهارگر قشهر بهه باید باشد، شتهدا واقعی معنایبه اقتصادی رونق باشد، داشته مستقلّی اقتصاد باشد، داشته ایپیشرفته اقتصاد که است مایل کشور یک اگر 

 است. کشور در کاری و تولیدی اقتصاد فقرات ستون کارگر، چون بدهد؛

 دلگهر  جامعه در کارگر اگر. بکنیم تکیه ملّی تولید یمسئله روی باید باشد، برخوردار است او یشایسته که حقوقی و امتیازات از ما کارگری یجامعه میخواهیم اگر 

 .رسید خواهد سامان به کشور اقتصاد وضع بشود، رعایت دارد وجود که الزاماتی و لواز  آن و شد کار به

 میشود. دانسته او کار قدر و او قدر که کند احساس بکند، احترا  و تکریم احساس بایستی کارگری یجامعه 

 رایه  جامعه در را کار اهمّیّت کار، ارزش کار، فرهنگ باید ما آید؛نمی بدشان بیکارگی از که هستند هم ایعدّه نمیکنند؛ پیدا کار و کارند یتشنه که هستند ایعدّه 

 .کند پیدا را خودش جایگاه کند، پیدا را خودش جای کار، ما، مرد  عمومی بینش در که باشد جوری کنیم؛

 باشد سربلندی یمایه که کرد معرّفی ارزش[ انعنوبه] بایستی کشور، در اشتغال و فعّالیّت و کار حرکتِ محورِ عنوانبه را کارگر نقش. 

 جمههوری جانه  کارگر، همیشه و. بگذارند اسالمی جمهوری نظا  روی منفی سیاسی تأثیر که کنند وادار شکلی یک به را کارگرها کردند سعی اوّل روز از دشمنان 

 !است زده سیلی اسالمی نظا  دشمنان به سال چند و سی ینا در درواقع ما کارگری یجامعه. است کرده حمایت نظا  از و گرفته را اسالمی

 دیدار در بیانات

 کارگران

08/02/95 

 

 اشتغال مسئله

 اشتغال یمسئله به بگمارد را خود همّت اوّل، روز از بایستی بشود، آینده دولت در دولت اقتصادی بخشهای مسئول یا دولت مسئول یا کشور مسئول که کسی هر . 

 شد. خواهد کم[ هم] جوانها گوناگون مشکالت و اجتماعی هایآسی  بکنند، تأمین مناس  شکل به کشور داخل در توانستند ما مسئولین را اشتغال اگر 

 تولید صنعتی، تولید کلمه؛ عا ّ معنایبه تولیدِ- ملّی تولید به باید بیاید، وجود به کشور در اشتغال بخواهیم ما اگر. دارد وجود ارتباط ملّی تولید و اشتغال بین 

 بدهیم. اهمّیّت -خدمات تولید کشاورزی،

 اجتماع در بیانات

 مجاوران و زائران

 مطهر حرم

رضوی 

01/01/96 

 انتخابات،

 مظهر ترینمهم

 مردم حضور

 میترسند. است؛ مرد  حضور خاطربه میکنند، اجتناب سختی عمل هر از اسالمی جمهوری مقابل در کلفتگردن و وقیح و پُررو دشمنهای بینیدمی شما اینکه 

 و شد ایجاد فاصله نظا  و ملّت بین وقتی نکند؛ تعرّض و بنشیند عق  میشود مجبور بکند، مبارزه نظا  این با میخواهد که دشمنی میکند، پیدا حضور ملّت وقتی 

 بدهند. انجا  کاری هر میتوانند وقتآن نکرد؛ پیدا حضور صحنه در ملّت

 گجن یسایه آنچه نیست؛ درستی حرفهای حرفها، این نه، ؛[«برداریم] کشور سر از را جنگ یسایه توانستیم کردیم، پیدا مسئولیّت آمدیم که ما» اندگفته هابعضی 

 .است بوده مرد  حضور کرده، رفع کشور این سر از متمادی سالهای این طول در را دشمن تعرّض یسایه را،
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 در حتماً که میکنم اصرار و میکنم عرض مرد  به امّا گفت، نخواهم مرد  به هرگز را این نکنید؛ انتخاب را کسفالن بکنید، انتخاب را کسفالن نمیگویم مرد  به من 

 .میدهید تشخیص که کسی هر به بدهید، رأی و بشوید حاضر رأی صندوق پای

 میکند کم این را دشمن شرّ صندوق؛ پای بیاید بشود، انتخابات میدان وارد بیاید باید دارد دوست را امنیّت، نظا  کشور، کس هر. 

 است این انتخابات مورد در ما حرف اساس است؛ رأی صندوق پای در حضور اسالمی، جمهوری نظا  با مرد  همراهی مظهر. 

 کردیم، تنظیم انتخاب آن اساس بر را مانرأی و کردیم انتخابی یک کردیم، فکر منطقی یک اساس بر ما وقتی. کنند فکر بدهند؛ تأمّل روی از و فکر روی از را رأی 

 معذوریم. متعال خدای پیش

05/02/96 

 به هاییتوصیه

 نامزدهای

 و انتخابات

 دولتی مسئوالن

 طبقات به خدمت بخصوص مرد ، به خدمت برای کسی اگر. باشد خدمت برای نباشد، قدرت برای کنید؛ خدایی را نیّتهایتان میکنم عرض محتر  نامزدهای به 

 است. حسنه او حرف هر او، یکلمه هر او، حرکت هر بشود، مبارزه میدان وارد ضعیف،

 میخواهید را دارمشکل[ مرد ] مشکلِ کنید، حمایت کشور ضعیف طبقات و کشور ضعیف قشرهای از میخواهید شما بدانند همه که کنید انتخاب جوری را شعارها 

 .کنید برطرف

 رعایت را اولویّتها آوردند، رأی و شدند مقبول مرد  طرف از اگر که کنند عهد متعال خدای و خودشان بین و بگیرند میمتص انتخاباتند، نامزد امروز که آقایانی این 

 کنند.

 هادگرج یک مثل بودنِ کمربسته بخشها، یهمه در. برسانیم سامان به را کشور این توانست نخواهیم انقالبی کار و جهادی کار با جز ما که بدانند محتر  نامزدهای 

 .انقالبی و مجاهدانه و باکیفیّت و پُرحجم فراوان، کار[ یعنی] میشود؛ شکافته میشود، باز هابستبن بود، اگر این افتد؛می راه کارها بود، اگر این .است الز 

 کنند درازیدست امانت این به بتوانند کسانی نکردهخدای مبادا دارند؛ نگه و کنند حفظ احتیاط نهایتِ در را امانت این. است مرد  امانت مرد ، حضور مرد ، آراء .

 است. قانون قانون،. باشند نداشته حرفها این مانند و رودربایستی قانون به نسبت کسهیچ قبال در کنند؛ رعایت دقیق طوربه را قانون

بیانات در دیدار 

مسئوالن نظام و 

سفرای 

کشورهای 

اسالمی 
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 جزئیات تکمیلی

96هایی به مردم درباره انتخابات توصیه  

حاضر  یصندوق رأ یکه حتماً در پا کنمیو اصرار م کنمیبه مردم عرض م -1

 .دیدهیم صیکه تشخ یبه هر کس د،یبده یو رأ دیبشو

فکر و از  یرا از رو ینگاه نکنند؛ رأ انتخابات یبه مسئله یمردم سرسر -2

 تأمّل بدهند؛ فکر کنند. یرو

96هایی به نامزدها درباره انتخابات توصیه  

 .خدمت باشد یقدرت نباشد، برا یبرا د؛یکن ییرا خدا تانیتهایّن -1

کشور  فیبقات ضعکشور و ط فیضع یاز قشرها دیخواهیکه همه بدانند شما م دیانتخاب کن یشعارها را جور -2

 .دیبرطرف کن دیخواهیدار را ممشکلِ ]مردم[ مشکل د،یکن تیحما

 تهایّآوردند، اولو یمتعال عهد کنند که اگر از طرف مردم مقبول شدند و رأ یخودشان و خدا نیو ب رندیبگ میتصم -3

 .کنند تیرا رعا

بخشها، کمربسته  ی. در همهمیامان برسانکشور را به س نیتوانست ا مینخواه یو کار انقالب یما جز با کار جهاد -4

 .جهادگر الزم است کیبودنِ مثل 


