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بررسی مهم ترین موضوعات مورد تاکید رهبر انقالب در سال 1395

رسیدگیبهمعیشتمردم،

حمایت ازتولیدداخلی
وحفظوحدتدرجامعه
خلیج فارس رزمایش نداشته باشد؛ چه غلط ها!..از آن طرف دنیا
می آید رزمایش برگزار می کند؛ خب بروید همان خلیج خوک ها،
اینجا چه می کنید!؟ خلیج فارس خانه ماست .جای حضور ملت
ایران است».

 تصادفات جادهای نقطه ضعفی برای کشور ماست

 :95/2/19حضرت آیت ا ...خامنه ای در دیدار فرماندهان
نیروی انتظامی از آمار باالی تصادفات جاده ای انتقاد و تأکید
می کنند« :در تصادفات جاده ای ،آمار کاهش پیدا کرده لکن این
هنوز نقطه ضعفی برای ما و کشور ماست .آمار تلفات جاده ای
باالست و باید بیش از این ها امنیت را برقرار کنیم».

 برنامه روزانه رهبر انقالب

 :95/2/20رهبر انقالب در دیدار با جمعی از پاسداران سپاه
حفاظت ولی امر به تشریح برنامه روزانه خود می پردازند« :من
به شما عرض بکنم ،بنده همین روز هایی که االن در خدمت شما
هستم ،کارم را از ساعت پنج صبح شروع می کنم؛ یعنی شروع کار
من از ساعت پنج صبح است .بعد از نماز صبح می روم ،مشغول
کار می شوم ،تا بعد بیاییم درس بگوییم ،بعد برویم یک استراحتی
بکنیم ،باز مشغول کار بشویم تا ظهر و تا عصر و حاال تا هر وقت که
بشود ،تا شب .االن هم که نزدیک ساعت ده است .بنده ساعت ده و
ربع ،ده و نیم معمو ًال دلم می خواهد بخوابم اگر بشود».
مصطفی طاهری  -رهبر معظم انقالب در سال  95دیدار های
متعددی با اقشار و اصناف گوناگون مردم داشتند و طبعا ارائه
الگویی از موضوعات و محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقالب در
سال  ،95نیاز به یک مطالعه و بررسی جامع و مقوله بندی بیانات
ایشان دارد ،اما در یک بررسی مختصر ،می توان به  4عرصه مهم
اشاره کرد که در سال  95ایشان تاکیدات زیادی بر آن داشته اند:
 -1مسائل اقتصادی (شامل تاکیدات مکرر بررسیدگی به وضعیت
معیشت مردم و حمایت از تولید داخلی و اجرای سیاست های
اقتصاد مقاومتی)
 -2مبارزه با اشرافی گری و تخلفات اقتصادی (به خصوص
تاکیدات صریح چندین باره به مسئوالن برای مقابله با دریافت
حقوق نجومی و بازگرداندن آن ها به بیت المال و نفی خوی
اشرافی گری)
 -3مقابله با دشمن و حفظ امنیت کشور (به خصوص تاکید ایشان
بر مفهوم «جهاد کبیر» و مقابله با نفوذ دشمن)
 -4حفظ وحدت در جامعه (شامل تاکیدات ایشان بر حفظ وحدت
در جامعه و پرهیز از دوقطبی شدن کشور)
البته همان طور که درباال اشاره شد انجام کامل و جامع این کار
در این مجال اندک ،امکان پذیر نیست و این گزارش صرفا مرور
کوتاهی بر برخی از مهم ترین نکات مورد تاکید در بیانات رهبر
معظم انقالب است که می خوانید.

 سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

 :95/1/1رهبر معظم انقالب در پیام نوروزی خود به مناسبت
فرا رسیدن سال جدید ،شعار سال را مشخص می کنند« :آنچه که
من به عنوان شعا ِر امسال انتخاب میکنم ،عبارت است از» اقتصاد
مقاومتی؛ اقدام و عمل

فرهنگی خود جوش مردمی روزبهروز
 مجموعههای
ِ
توسعهپیداکنند

 :95/1/1حضرت آیت ا ...خامنه ای در سخنرانی نوروزی خود
در جوار حرم مطهر امام رضا(ع) به تبیین شعار سال می پردازند
و مطالباتی را از مسئوالن مطرح می کنند .توجه به فعالیت های
فرهنگی خودجوش ،توصیه دیگر حضرت آیت ا ...خامنه ای به
نیرو های مؤمن و انقالبی است« :این مجموعه های خودجوش
مردمی که کار فرهنگی می کنند روزبه روز باید توسعه پیدا کنند؛
دستگاه های دولتی باید به این ها کمک کنند».

 هم مذاکره هم موشک

 :95/1/11رهبر انقالب در دیدار ساالنه خود با مداحان اهل
بیت(ع) نسبت به طرح برخی از مسائل در سطح جامعه انتقاد
می کنند و ضمن تأکید بر این نکته که امروز هم روزگار موشک
است و هم مذاکره ،می افزایند« :اگر نظام اسالمی دنبال فناوری
و مذاکره باشد ،اما قدرت دفاعی نداشته باشد ،مقابل هر کشور

فزرتی که تهدید کند باید عقب نشینی کند».

 از هر اقدامی برای حل مشکالت مردم جد ًا حمایت
خواهم کرد

 :95/1/18جمعی از مسئوالن کشور به مناسبت فرارسیدن سال
نو به دیدار رهبر انقالب میروند .ایشان خطاب به معاون اول رئیس
جمهور تأکید می کنند« :قرارگاه مرکزی اقتصاد مقاومتی باید با
فرماندهی دولت و معاون اول رئیس جمهور ،با جلب همکاری
همه دستگاه ها و رصد عملکرد بخش ها و حمایت جدی از تولید،
زمینه ساز« اقدام و عمل»در اقتصاد مقاومتی شود» .ایشان در
ادامه تصریح می کنند« :دستگاه هایی که بی تفاوت هستند ،باید
به مسیر اصلی کشانده شوند» .حضرت آیت ا ...خامنه ای بار دیگر
نسبت به فعالیت مسئوالن برای معیشت مردم تذکر می دهند و
می فرمایند« :بنده از هر اقدامی که چه دولت ،چه مجلس شورای
اسالمی درجهت منافع مردم و گشایش امور مردم انجام بدهند،
جدّ ًا دفاع و از آن حمایت می کنم».

 تنوع چیز مطلوبی است به شرط اینکه...

 :95/1/24در این روز ،جمعی از مسئوالن و شخصیت های
مختلف کشور نیز به دیدار عیدانه رهبری می روند .آیت ا...
خامنه ای حضور سالیق مختلف سیاسی در این جلسه را یک
چهل تکه قشنگ توصیف می کنند و هشدار می دهند :این تن ّوع
چیز مطلوبی است ،چیز نامطلوبی نیست .البته مشروط بر این که
سادگی و ساده لوحی به خرج ندهیم ،بچگی به خرج ندهیم و مثل
بعضی از کشورهای دیگر که آدم میبیند س ِر یک چیزهای کوچک،
اختالف سلیقه ها تبدیل می شود به یک دعوا های بزرگ ،گاهی
بنیانی ،می افتند به جان هم .آیت ا ...خامنه ای می افزایند :غیر
از این شرطی که عرض کردیم که چنگال به هم نزنند و این ها،
شرط دیگر این است که همه متوجه انقالب باشند .مسئله انقالب
جدّ ی گرفته بشود .ایشان بار دیگر برمسئله اقتصاد مقاومتی تأکید
می کنند و از همه حاضران در جلسه می خواهند برای پیشبرد این
موضوع کمک کنند.

 حزبا ...و جوانان آن مثل خورشید میدرخشند

 :95/2/1رهبر انقالب در دیدار اعضای انجمن های اسالمی
دانش آموزان ،بر موضوع فعالیت های انقالبی جوانان تأکید
می کنند« :شنیده ام در بعضی مدارس با کار های انقالبی
دانش آموزان مخالفت می شود؛ فرض کنید بچه ها می خواهند
برای 22بهمن کار کنند ،مسئوالن به جای کمک مانع تراشی
می کنند؛ با این باید برخورد کرد .من طرفدار خوب درس خواندن
هستم اما در کنارش هم باید کار انقالبی کنند ».ایشان در این
سخنرانی به بیانیه ای که اخیر ًا از سوی برخی از کشور های عربی
درباره حزب ا ...لبنان منتشر شده است ،اشاره می کنند« :گیرم
ِ
توخالی پوک با پول و دالر نفتی در
دولت فاسد وابسته
فالن
ِ

فالن بیانیه ،حزب ا ...را محکوم کند؛ به درک! چه اهمیتی دارد!
حزب ا ...و جوانان آن مثل خورشید می درخشند و مایه افتخار
دنیای اسالم هستند».

 فروش و مصرف کاالی خارجی ،ضدارزش تلقی شود

 :95/2/8در آستانه روز کارگر ،هزاران نفر از اقشار و اصناف
مختلف کارگران به دیدار رهبر خود می روند .مسئله تولید داخل،
از دغدغه های همیشگی رهبر انقالب ،بار دیگر در این دیدار مورد
تأکید قرار میگیرد« :تولید داخلی باید بهعنوان یک مسئلهمقدس
شناخته شود .جنسی که مشابه داخلی دارد ،مطلق ًا نباید وارد
شود .فروش و مصرف کاالی خارجی باید به عنوان یک ضد ارزش
تلقی شود مگر آنجا که مشابهش نیست».

 مردم را باید عائله خود بدانیم

 :95/2/11جمعی از مسئوالن کشور که مرتبط با موضوع
آسیب های اجتماعی هستند ،به دیدار رهبر انقالب می روند.
ایشان در این دیدار که قرار می شود هر 6ماه به صورت مستمر
برگزار شود ،تصریح می کنند« :ما مردم را باید عائله خودمان
بدانیم .ما مسئوالن کشوریم دیگر ...این ملت ،این کشور ،این
مرز ها ،این فضای زندگی ،عائله ما است .به مسئله آسیب های
اجتماعی در سطح کشور جوری نگاه کنیم که اگر این آسیب در
داخل خانواده خود ما بود ،آن جور نگاه می کردیم .اگر بنده یک
بچه معتاد داشته باشم ،چه حالی دارم؟ اگر کسی در خانه یک
دختر فراری از ...خانه داشته باشد چه حالی دارد؟ تصورش را
بکنید ،اگر این دختر از خانه دیگری هم فرار کرد ،ما باید همان
احساس را به خودمان تلقین کنیم ولو طبیعت ًا نداشته باشیم»...

 مسئلهفلسطین،مسئلهاصلیومحوریاست

 :95/2/12رهبر معظم انقالب در دیدار رمضان عبدا ،...دبیرکل
جنبش جهاد اسالمی به موضوع آرمان فلسطین اشاره می کنند:
«مسئلهفلسطین ،مسئلهاصلی و محوری است و جمهوری اسالمی
ایران همان گونه که از ابتدا ،حمایت از فلسطین را وظیفه خود
می دانست ،در آینده نیز به این وظیفه عمل خواهد کرد».

 زبانعلم،فقطانگلیسینیست

 :95/2/12مطابق با برنامه هرساله ،جمعی از معلمان در روز
معلم به دیدار رهبر انقالب میروند .ایشان در این دیدار به موضوع
آموزش زبان های خارجی در کشور اشاره می کنند :زبان خارجی
اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست ،زبان علم
را باید بلد بود ّ
که فقط انگلیسی نیست .چرا زبانهای دیگر را در مدارس بهعنوان
معین نمیکنند؟ ایشان در عین حال تصریح میکنند:
درس زبانّ ،
«نمی گویم از فردا آموزش انگلیسی را تعطیل کنیم ،اما بدانیم
چه می کنیم ».حضرت آیت ا ...خامنه ای به اظهارات برخی از
مقامات آمریکایی هم واکنش نشان می دهند« :می گویند ایران در

 جهادکبیریعنیتبعیتنکردنازدشمن

 :95/3/3فرمانده کل قوا در مراسم دانش آموختگی دانشجویان
دانشگاه افسری و پاسداری امام حسین(ع) به موضوع مهم جهاد
کبیر اشاره می کنند« :در بین جهاد ها ،جهادی وجود دارد که
خداوند آن را« جهاد کبیر»نام نهاده «:و جاهدهم بجهاد ًا کبیر ًا».
جهاد کبیر یعنی تبعیت نکردن از دشمنی که با او در میدان مبارزه
قرار گرفتهایم؛ تبعیت نکردن از دشمن در میدان اقتصاد ،سیاست،
فرهنگ و هنر ،جهاد کبیر است».

 راهمقابله با نفوذ دشمن ،اقتدار و جهاد کبیر است

 :95/3/6پس از برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس
خبرگان و آغاز به کار این مجلس ،خبرگان ملت به دیدار امام امت
می روند .رهبر انقالب در این دیدار به موضوع تالش دشمن برای
نفوذ اشاره و تبیین می کنند« :اهداف اصلی استکبار در راهبرد
نفوذ «:تأثیرگذاری در مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر» «،تغییر
باورها»و« تغییر محاسبات و مواضع مسئوالن»است» .ایشان برای
مقابله با این راهبرد دشمن ،راهحل نیز ارائه میکنند :راهپیشرفت
و مقابله با نفوذ ،اقتدار و جهاد کبیر است.

 اتحاد دولت و ملت را به هم نزنید

 :95/3/14بیست و هفتمین مراسم ارتحال امام در حرم مطهر
بنیانگذار کبیر انقالب برگزار میشود .رهبر انقالب در این دیدار به
توصیف ویژگیهای امام میپردازند و تصریح میکنند« :امام مؤمن
است ،متعبد است و انقالبی است ».ایشان بر صفت انقالبی گری
امام تأکید می کنند و می فرمایند« :بعد از رحلت امام ،هر جا
انقالبی عمل کردیم پیش رفتیم؛ هر جا از انقالبی گری و حرکت
جهادی غفلت کردیم عقب ماندیم ».رهبر انقالب در واکنش به
طرح برخی از شعارها در این مراسم تأکید میکنند« :این توصیه را
توجه کنید؛ آنوقت ممکن است در بعضی از این شعارها تجدیدنظر
کنید .اتحاد دولت و ملت را به هم نزنید .ممکن است شما از یک
دولتی خوشت بیاید ،از یک دولت دیگر خوشت نیاید ،اشکالی
هم ندارد؛ رقابت های انتخاباتی به جای خود ،اختالف نظر ها به
جای خود ،حتی انتقاد هم به جای خود! اما دولت و ملت باید همه
در کنار هم باشند».

 شرمندگی حقیر از اینکه جوانی بیکار با دست خالی به
خانه میرود کمتر از خود او نیست

 :95/3/16نمایندگان مجلس به دیدار حضرت آیتا ...خامنهای
آمده اند .ایشان در این دیدار به نمایندگان مجلس درباره موضوع
اقتصاد مقاومتی توصیه هایی را مطرح می کنند و از نمایندگان
می خواهند بر روند اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی دولت نظارت
کنند .ایشان در این دیدار متواضعانه از اندوهشان از بیکاری برخی
از جوانان کشور پرده برمیدارند« :این خجلت و شرمندگی نظام از
بیکاری جوان ،از خجلت خود آن جوان در داخل خانه بیشتر است؛
این را شما بدانید .بنده خودم وقتی که به فکر این جوان بیکار

می افتم [شرمنده می شوم ]»

 اهانت به هرکدام از زوجات پیامبر اهانت
به پیغمبر (ص) است

:95/3/20نشریه خط حزبا ...قسمتی از سخنان رهبر انقالب
در دیدار دست اندرکاران همایش صدف کوثر -تکریم حضرت
خدیجه را منتشر می کند .ولی امر مسلمین در این دیدار صراحت ًا
تأکید می کنند« :تعرض به سایر زوجات مطهرات پیغمبر (ص)
نبایستی باشد .باالخره زوجات پیغمبر(ص) محترمند؛ هر کسی
به این ها اهانت کند  -هر کدامشان باشد -به پیغمبر اهانت کرده؛
این را من قاطعانه عرض می کنم»

 اگر برجام را پاره کنند ،ما آن را آتش میزنیم

 :95/3/25با باال گرفتن تهدید ها علیه ایران در مبارزات
انتخاباتی آمریکا ،حضرت آیت ا ...خامنه ای در دیدار سران
قوا و کارگزاران کشور به تهدیدات نامزد های انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا اشاره می کنند و در هشداری صریح و قاطع
می فرمایند« :ما برجام را نقض نمی کنیم لکن اگر طرف مقابل
نقض کند که االن نامزد های ریاست جمهوری آمریکا دارند تهدید
می کنند که برجام را پاره می کنیم؛ اگر آن ها برجام را پاره کردند
ما آن را آتش می زنیم».

 دولت با حقوقهای نجومی برخورد و به مردم
اطالعرسانی کند

 :95/4/2چند وقتی است در میان رسانه ها و افکارعمومی،
موضوع فیشهای حقوقی نجومی مطرح شده است .رهبر انقالب
در دیدار با اعضای هیئت دولت به این مسئله اشاره می کنند
و خواستار رسیدگی سریع به این ماجرا می شوند« :موضوع
حقوق های نجومی ،در واقع هجوم به ارزش هاست اما همه
بدانند که این موضوع از استثنا هاست و اکثر مدیران دستگاه ها،
انسان هایی پاک دست هستند ،اما همین تعداد کم نیز خیلی بد
است و باید حتم ًا با آن برخورد شود.این موضوع نباید شامل مرور
زمان شود بلکه باید حتم ًا به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به
اطالع مردم رسانده شود».

 تعرض بهشیخعیسیقاسمحماقت وبالهت است

 :95/4/5در آستانه سالگرد هفتم تیرماه ،جمعی از خانوادههای
شهدا به محضر رهبر انقالب می رسند .ایشان به مظلومیت مردم
بحرین اشاره و تصریح می کنند« :در بحرین یک اقلیت جابر و
خودخواه بر اکثریت ظلم می کنند .حاال هم عالم مجاهد ،آقای
شیخ عیسی قاسم را مورد تعرض قراردادند؛ این حماقت و بالهت
است...شیخ عیسی کسی بود که مانع حرکات تند می شد .این
بی عقل ها نمی فهمند که برداشتن شیخ عیسی قاسم یعنی
برداشتن مانع از مقابل جوانان پرشور بحرینی علیه حکومت .دیگر
هیچ مانعی نمی تواند این جوان ها را ساکت کند».

 اگر مسئوالن اجرایی دچار اشتباه شوند ،مجلس یا
رئیسجمهوربایدمانعشوند

 :95 /4/12ماه مبارک رمضان دانشجویان به محضر رهبر
انقالب می رسند و مطالبات خود را رودررو با ایشان مطرح
می کنند .رهبری در این دیدار به انتقادات برخی از دانشجویان
درباره تصمیم گیری های جاری دستگاه های کشور اشاره و
تأکید می کنند« :براساس قانون و منطق ،رهبری نمی تواند در
تصمیمگیریهای جزئی و اجرایی وارد شود و اگر مسئوالن اجرایی
دچار اشتباه شوند ،مجلس یا رئیس جمهور باید مانع شوند .البته
رهبری در مواردی که احساس کند اقدامی حتی جزئی موجب
انحراف نظام می شود ،باید ورود کند و مانع شود».

 دریافتهای نامشروع باید برگردانده شود

 :95/4/16عید فطر فرا می رسد ،ولی امر مسلمین نماز عید
را در مصالی تهران اقامه می کنند .ایشان در خطبه های نماز،
بار دیگر نسبت به موضوع حقوق های نجومی هشدار می دهند و
این بار با لحن شدیدتری می فرمایند« :حقوق های غیرمنصفانه
و ظالمانه از بیت المال ،نامشروع ،گناه و خیانت به آرمان های
انقالب اسالمی است .قطع ًا در گذشته کوتاهی شده است...
دریافت های نامشروع باید برگردانده شود و اگر کسانی بیقانونی
کرده اند مجازات شوند و اگر سوءاستفاده ای شده است ،بایستی
اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت

قضیه
این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.اگر این ّ
دنبال گیری نشود ،اعتماد مردم به نظام کاسته می شود که این
فاجعه بزرگی خواهد بود».

 جنس قاچاق را جلوی همه آتش بزنید

 :95/5/11اقشار مختلف مردم از استان های کشور به دیدار
رهبرشان می آیند .رهبر انقالب در این دیدار بر موضوع تولید
داخلی تأکید می کنند :به مسئوالن گفته ام وقتی جنس قاچاق
پیدا میکنید این جنس را جلوی همه آتش بزنید .ایشان همچنین
تصریح می کنند :بنده به معیشت مردم خیلی فکر می کنم و
دغدغه مندم؛ هر چه بررسی می کنم راه حلی جز تکیه به مسائل
داخلی ندارد .ایشان به ماجرای کودتای ناموفق در ترکیه هم
اشاره می کنند« :در کشور ترکیه؛ [البتّه ]هنوز به نظر ما اثبات
اما اتّهام قوی وجود دارد که این کودتایی که در ترکیه
نشده استّ ،
رسوایی
تهیه آمریکایی ها بود .اگر ثابت بشود،
ِ
رخ داد ،با تدبیر و ّ
بزرگی برای آمریکاست».

 با مسئله حقوقهای نجومی برخورد قاطع شود

 :95/6/3هفته دولت است و مطابق هرساله رهبر انقالب
اعضای هیئت دولت را به حضور می پذیرند .حضرت آیت ا...
خامنه ای در این دیدار برای سومین بار به صورت علنی درباره
ماجرای حقوق های نجومی به مسئوالن هشدار می دهند:
«نباید از موضوع حقوق های نجومی به آسانی عبور کرد.اعتماد
مردم در این قضیه ضربه فراوانی خورده است .مردم و جوانان
تحصیلکرده ،دریافت های خود را با این دریافت های غیرعادالنه
مقایسه می کنند.با مسئله حقوق های نجومی برخورد قاطع
شود .قوهقضائیه با متخلفان برخورد کند ».رهبر انقالب به مسئله
فرهنگ هم گریزی میزنند و میفرمایند« :عملکرد دستگاههای
فرهنگی در هر دو سطح آفندی و پدافندی ضعیف است».

 دیدار خانواده جانباز شهید محمدزاده با رهبر انقالب

 :95/6/7خانواده جانباز شهید رجب محمدزاده در این روز به
محضر رهبر انقالب می روند و مورد تفقد ایشان قرار می گیرند.
رهبر انقالب که در زمان حیات این جانباز مشهدی با او دیدار
کرده بودند ،به خانواده این شهید توصیه می کنند شرح حال
زندگی دشوار اما مقاوم این شهید را برای مردم بیان کنند.

 در حادثه منا قدرتهای پشتیبان آل سعود هم
شریکند

 :95/6/17خانواده های شهدای منا به دیدار رهبر انقالب
می روند و ایشان با اشاره به این حادثه تلخ ،تصریح می کنند:
باید بدانیم در حادثه منا و حوادث مشابه ،قدرت های پشتیبان
آل سعود هم شریکند .دست آمریکا به خون شهدای منا آلوده
است...به پشتیبانی آمریکاست که این ها این گناه بزرگ را
مرتکب شدند و عذرخواهی هم نمی کنند؛ همچنان که در یمن،
عراق ،بحرین و سوریه هم آمریکایی ها شریک جرمند .پشتیبانی
آمریکاست که موجب می شود این وقیح ها این جور خیانت کنند
و از پشت خنجر به قلب امت وارد کنند.

 مذاکره با آمریکا نه تنها فایده ندارد بلکه ضرر هم دارد

 :95/6/28فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان سپاه به
توطئه جدید آمریکاییها علیه ایران اشاره میکنند« :آمریکاییها
اصرار دارند که با آنها درباره مسائل منطقه بهویژه سوریه ،عراق،
لبنان و یمن مذاکره کنیم؛ هدف آن ها از مذاکره ،جلوگیری از
حضور ایران در منطقه بهعنوان عامل اصلی ناکامی آمریکاست...
مذاکره با آمریکا نه تنها فایده ندارد ،بلکه ضرر هم دارد و این
موضوع ،با استدالل به مسئوالن سطوح باالی کشور گفته شده و
آنان پاسخی در رد آن نداشتند».

 براتحاد نیروهای کشور اصرار دارم

 :95/7/5ایشان در ابتدای درس خارج فقه خود با اشاره به طرح
برخی از موضوعات درباره توصیه به رئیس جمهور سابق برای
حضور نیافتن در انتخابات ریاست جمهوری گفتند :یک آقایی
آمده پیش من ،من هم به مالحظه صالح حال خود آن شخص و
صالح کشور گفتم که صالح نمیدانیم شما در فالن قضیه شرکت
کنید .اگر توی این مقوله وارد شدید در کشور دوقطبی ایجاد
می شود .ایشان مانند همیشه نیرو های مؤمن را به حفظ اتحاد
توصیه می کنند« :بنده اصرار دارم بر وحدت قلوب و حرکت در

مسیر واحد و اتحاد نیرو های کشور ،به خصوص نیرو های مؤمن
و انقالبی»
تمدید تحریم 10ساله ،نقض برجام است
 :95/9/3جمعی از بسیجیان در هفته بسیج به دیدار رهبر
انقالب می شتابند .ایشان در این دیدار با اشاره به موضوع
تمدید تحریم های 10ساله آمریکا علیه ایران تشریح می کنند:
«اگر این تحریم [تمدید] بشود ،قطع ًا نقض برجام است -بدون
تردید -و بدانند جمهوری اسالمی حتم ًا در مقابل آن ،واکنش
نشان خواهد داد».

 مشکالت فعلی در توافق هستهای به خاطر عجله در
زودتر به سرانجام رسیدن توافق است

 :95/9/7فرمانده کل قوا در حضور فرماندهان نیروی دریایی
ارتش ،درد دلی دوستانه را درخصوص برجام مطرح می کنند:
«بروز این مشکالت ناشی از عجله در انجام کار است...وقتی عجله
داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی برسانیم ،از جزئیات
غفلت میکنیم و گاهی غفلت از یک امر جزئی ،موجب ایجاد رخنه
در آن کار میشود ».در این جلسه مسئله حقوقهای نجومی برای
چندمین بار مورد اشاره قرار می گیرد« :مسئله مهم رسیدگی به
حقوق های نجومی برای مردم روشن نشد و سواالت در ذهن
مردم باقی ماند..ناتمام ماندن کار ها ،سوال ایجاد می کند و
متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی بخش های مختلف کشور
دیده می شود».

 توصیههای رهبر انقالب در جشن تکلیف دانشآموزان

 :95/9/23جمعی از دانشآموزان برای برگزاری جشن تکلیف
خود به محضر رهبر انقالب می رسند .ایشان در توصیه ای پدرانه
به دانشآموزان میفرمایند« :سالمت جسمی را از طریق ورزش و
تغذیهمناسب ،سالمت معنوی را با توجه به خدا و نماز ،دعا ،توسل
و یاد شهیدان و سالمت فکری را با کتابخوانی و مطالعهکتابهای
راهگشا تأمین کنید».

 دلیل پیشرفتهای آمریکا ،به کارگیری اقتصاد
مقاومتیاست

 :95/10/13جمعی از نخبگان و دانشجویان بسیجی مدالآور
دانشگاه شریف به دیدار رهبرشان رفته اند .اقتصاد مقاومتی
از محور های مهم سخنان این روز آقاست .ایشان می فرمایند:
«اقتصاد مقاومتی یک اندیشه تجربه شده در دنیاست و فقط
اختصاص به ما ندارد و این موضوع ،کشور را در برابر تکانه های
گوناگون جهانی حفظ خواهد کرد.دلیل پیشرفت های علمی و
صنعتی آمریکا در  150سال اخیر ،به کارگیری اقتصاد مقاومتی
است».

 مدافعان حرم ،دشمن را زمینگیر کردند

 :95/10/14بیت رهبری میزبان تعدادی از خانواده های
شهدای مدافع حرم ارتش است .ایشان در این دیدار تصریح
میکنند« :اگر جلوی بدخواهان و فتنهگران که دستمایهدشمنی
آمریکا و صهیونیسم هستند ،در آنجا گرفته نمیشد ،باید در تهران
و فارس و خراسان و اصفهان جلوی آن ها را می گرفتیم .این ها
دشمن را زمین گیر کردند».

 پیام تسلیت به مناسبت درگذشت آیتا ...هاشمی
رفسنجانی

 :95/10/19یار دیرین رهبری و امام ،آیت
ا ...هاشمی رفسنجانی از دنیا می رود .رهبر انقالب در پیامی
پرنکته از فعالیت های ایشان یاد و قدردانی و تأکید می کنند:
«اختالف نظر ها و اجتهاد های متفاوت در برهه هایی از این
دوران طوالنی هرگز نتوانست پیوند رفاقتی را که سرآغاز آن در
بینالحرمین کربالی مع ّلی بود به کلی بگسلد و وسوسه خناسانی
که در سال های اخیر با شدّ ت و جدیت در پی بهره برداری از این
تفاوت های نظری بودند ،نتوانست در محبت شخصی عمیق
او نسبت به این حقیر خلل وارد آورد ».در روز  21دی ماه ،رهبر
انقالب همچنین بر پیکر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،اقامه نماز کردند.

 فداکاری آتش نشانان دل را از تحسین و تمجید آکنده
میسازد

 :95/10/30خبر فروریختن ساختمان مرتفع پالسکو و

شهادت جمعی از آتش نشانان فداکار ،قلب مردم را جریحه دار
میکند .رهبر معظم انقالب در پیامی در این باره تأکید می کنند:
«شهامت و فداکاری آتشنشانانی که در عملیات نجات مردم ،خود
دچار حادثه خطیر شده و در حال فداکاری متعهدانه به امتحانی
دشوار گرفتار آمده اند ،دل را از تحسین و تمجید و نیز از نگرانی
و اندوه ،آکنده می سازد ».ایشان همچنین در روز 13بهمن ماه با
حضور در بهشت زهرا(س) و برسر مزار آتش نشانان جان باخته در
این حادثه با برخی از خانواده های آنان گفت وگو کردند.

 استفاده از ماشینهایگران قیمت برای روحانیون و
طالب حرام است

 :95/11/17حضرت آیت ا ...خامنه ای در ابتدای درس خارج
خود ،پساز بیان حدیثی اخالقی در توصیهای به طالب حاضر در
جلسه میفرمایند :حرمت اسراف برای همه است؛ هر کسی در هر
متوسطیافقیرممکناستاسرافکندواسراف،
حدّ یچهغنی،چه
ّ
عملحراماست.اینماشینهایگرانقیمتحراماست.

 ازترامپمتشکریم!

 :95/11/19فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش با
فرمانده کل قوا ،مطابق هرسال دیدار میکنند .ایشان تعریضی به
سخنان رئیس جمهور جدید آمریکا میزنند« :از این آقایی که آمده
[ترامپ] متشکریم! تشکر به خاطر این که زحمت ما را کم کرد؛
چهره واقعی آمریکا را نشان داد .آنچه که ما در سی و چندسال
می گفتیم -فساد سیاسی ،اقتصادی و اخالقی و اجتماعی در
دستگاه حاکمه آمریکا -این آقا آمد در دوره انتخابات و بعد از
انتخابات این را علنی و عریان کرد»
رونمایی از تقریظ بر 4کتاب دفاع مقدس
 :95/11/20در مراسم ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و
مقاومت ،تقریظ های رهبر انقالب بر چهار کتاب «دختر شینا»،
«وقتی مهتاب گم شد»« ،گلستان یازدهم» و «آب هرگز نمیمیرد»
رونمایی شد.

 مردم گله مندند!

 :95/11/27رهبر معظم انقالب در دیدار مردم تبریز ،بار دیگر
به سخنان مقامات آمریکایی واکنش نشان می دهند« :یکی از
ترفند های دشمن -چه در دولت قبل آمریکا و چه در دولت فعلی
آمریکا -این است که مدام تهدید می کنند به جنگ؛ این که
گزینه نظامی روی میز است .آن مسئول اروپایی به مسئوالن ما
می گوید اگر برجام نبود ،جنگ در ایران حتمی بود؛ دروغ محض!
چرا می گویند جنگ؟ چون ذهن متوجه بشود به جنگ ...جنگ
واقعی ،جنگ اقتصادی و تحریم و گرفتن عرصه کار و فعالیت و
فناوری در کشور است؛ جنگ واقعی ،جنگ فرهنگی است؛ ما
را به جنگ نظامی متوجه می کنند تا از این غفلت کنیم ».ایشان
همچنین تأکید می کنند« :از بسیاری از چیز هایی که در کشور
می گذرد ،مردم گله مندند .مردم با تبعیض میانه ای ندارند؛ هرجا
تبعیض ببینند ،احساس ناراحتی و رنج می کنند .هرجا کم کاری
ببینندهمینجور،هرجابیاعتناییبهمشکالتببینندهمینجور،
هرجا پیش نرفتن کار ها را ببینند همین جور؛ مردم گله مندند».

 پیشامدهای خوزستان دل انسان را میخراشد

 :95/12/2چند روزی است مردم خوزستان با مشکالت ناشی
از ریزگرد ها روبه رو هستند و امام امت در ابتدای درس خارج فقه
خود به این موضوع اشاره می کنند« :آنچه که در خوزستان در
این چند روز برای مردم پیش آمد واقع ًا دل انسان را می خراشد؛
[رسیدگی به] اینها وظیفهماست؛ اینها وظیفهمسئولین است.
در جنوب کشور سیل آمده .االن مردم آن منطقه احتیاج به کمک
دارند .حکومتها موظفند به فکر مردم باشند؛ این یکی از وظایف
قطعی و فوری و همیشگی حکومت هاست».

 اظهارضعفنکنید!

 :95/12/16مسئوالن و دست اندرکاران راهیان نور به
محضر رهبر انقالب می رسند .ایشان در این دیدار به مسئوالن
توصیه ای مهم را گوشزد می کنند« :جنگ تحمیلی به این خاطر
اتفاق افتاد که دشمن در ما احساس ضعف کرد .اگر می خواهید
دشمن را از تهاجم منصرف کنید ،اظهار ضعف نکنید و قوت خود
را آشکار کنید .اشتباه بعضی از ما در چالش اقتصادی بزرگی
که کشور دچار آن است این بود که در زمینه اقتصادی احساس
ضعف شد».

مردمازحضورنوروزیرهبرمعظمانقالبدرمشهدمیگویند

هرنگهت ز روشنی
کارستاره میکند

سمیه صادقی -زهرا گلستانی یکی از ساکنان مشهدی که در حال
عبور از پیاده روی میدان شهدای مشهد است درباره احساس
خود از حضور رهبر انقالب در نخستین روز های سال نو در مشهد
می گوید :از سفر رهبری به مشهد خوشحال می شوم و قدمشان
برای مردم مشهد همراه با خیر و برکت خواهد بود.
وی ادامه میدهد :من در جاده قدیم بولوار توس سکونت دارم و به
حاشیه شهر متاسفانه رسیدگی کافی نمی شود و ساخت و سازها
به شهر مشهد محدود شده است.
رحمان احمدی جوان  29ساله که مسافربر موتوری است و در
حاشیه خیابان منتظر مسافر ایستاده است می گوید :خوشحال
میشوم که رهبری به شهرمامی آیند.
صفرعلی حیدری از اهالی شیروان که یک ماه است در مشهد
سکونت دارد ،میگوید :حضرت آیتا ...خامنهای عالوه براین که
رهبرماهستند،سرورماهمهستندوواقعاازتشریففرماییایشان
بسیار خوشحالم و دوست دارم در حرم مطهر رضوی از سخنان
حکیمانه ایشان بهرهمند شوم.
مصطفی کارآزما یک جوان مشهدی که دانشجوی معماری است
می گوید :خیلی خوشحالم که رهبر انقالب هر سال ایام نوروز
به مشهدسفر می کنند و مردم مشهد را از سخنان گهربار خود
بهرهمند میکنند.
وی درباره توصیه های رهبری به مسئوالن در آغاز هر سال
میگوید:برخی مسئوالن باید بدانند که واقعاکم کاری میکنند.
امسال باید سال اقدام و عمل در خصوص اقتصاد مقاومتی میبود
تا مشکالت مردم کاهش مییافت که متاسفانه چنین نشد و مردم
مشکل دارند.
جواد رشیدی شهروند  37ساله مشهدی می گوید :خیلی
خوشحالم که این موضوع را یادآوری کردید که رهبری نوروز به
مشهد تشریف میآورند .احساس خیلی خوبی از حضور ایشان در
شهر مشهد دارم.
وی می افزاید :مردم دو مشکل بزرگ دارند یکی مشکل تورم و
گرانی و دیگری مشکل بیکاری هم اکنون حتی شاغالن نیز امنیت
شغلی ندارند.
رشیدی ادامه می دهد :رهبری به فکر مردم هستند و توصیههای
الزم را به مسئوالن می کنند اما متاسفانه برخی مسئوالن که باید
این رهنمود ها را اجرایی کنند این کار را نمی کنند و نظارتی هم
ندارند مطمئنا اگر اجرا و نظارتی بود نباید این همه بیکار در کشور
وجود داشت.
عباسعلی غالمی  32ساله که شغل آزاد دارد نیز می گوید :این
که رهبری هر سال را با آمدن به مشهد آغاز می کنند حس خوب
و پرشوری را در مشهد ایجاد می کند و هر مشهدی به این تشریف
فرمایی افتخار میکند.
عبدالرحیم قنبری یکی از زائران سیستان و بلوچستان که طلبه
جوانی است و به همراه دوستان خود از عرصه میدان شهدا در حال
گذراست،درگفتوگوباماازآرزویدیداربارهبریسخنمیگوید
و می افزاید :تاکنون به محضر رهبر انقالب نرسیده ام و فقط از
تلویزیون چهره ایشان را دیدهام کاش میتوانستم اول سال جدید
در مشهد باشم و ایشان را زیارت کنم.
حسین رسولی ،طلبه دربیان احساس خودشدرباره سفرنوروزی
رهبری گفت:رهبر عزیزمان در آغاز سال جدید در جوار حرم مطهر
امام غریبان(ع) حضور مییابند و با توجه به این کهمشهد بهعنوان
پایتخت فرهنگی جهان اسالم  2017معرفی شده است ،از همه
جای ایران این جا جمع میشوند تا دیداری دوباره با ایشان داشته
باشند و قوت قلبی دوباره بگیرند.
وی درباره احساس اش از لحظات حضور رهبر انقالب در مشهد

مقدس گفت:لحظات حضور ایشان در حرم مطهر خیلی زیباست؛
انتظار میکشیم که ایشان تشریف بیاورند و شور و حرارت جمعیت
برای دیدار ایشان و شعارهای مختلفی که میدهند مانند«ای پسر
فاطمه ما منتظر شماییم» دل و روح آدم را هوایی میکند.
وی همچنین شعری زیبا میخواند:هر نگهت ز روشنی کار ستاره
میکند/آن که ببیندت دمی عمر دوباره میکند
حسین عزیزی حریری ،فروشنده لوازم الکتریکی نیز درخصوص
سفر رهبری گفت :خیلی خوشحالیم که رهبر عزیزمان به پایتخت
معنویایرانتشریفمیآورندولحظهتحویلسالجدید،مامیزبان
قدوم مبارک ایشان هستیم .اگر این فرصت راداشته باشم و بتوانم
از نزدیک با ایشان دیدار کنم از صمیم قلب سال جدید را به ایشان
تبریک می گویم و از خداوند متعال برای ایشان آرزوی طول عمر
میکنم.
محمدعلی یاراحمدی ،دانشجو نیزدرخصوص سفررهبری
گفت :حضور رهبر انقالب ،آن هم در آغاز سال جدید در مشهد
مقدس همیشه باعث خیروبرکت برای ما مجاوران حرم امام
رضا (ع ) بوده و هست .من هرسال لحظه آغاز سال جدید را به
حرم مطهر می روم .به نظر من با توجه به این که انتخابات ریاست
جمهوری و شورا های شهر و روستای کشوریپیش رو است ،رهبر
معظم انقالب نامگذاری سال جدید را با توجه به این موضوع اظهار
خواهند کرد.
یعقوب نژاد ،زائر حرم مطهر رضوی نیزدرخصوص سفررهبری به
مشهد گفت :رهبری یعنی والیت و ما مشتاق آن هستیم که ایشان
را از نزدیک دیدار کنیم و یار خوبی برای ایشان باشیم و حتم ًا لحظه
آغاز سال جدید را در کنار ایشان در حرم مطهر امام رضا(ع)آغاز
خواهم کرد.
محمدحسن پاینده ،مهندس ساختمان درگفت وگو با خراسان
رضوی درباره حضور مقام معظم رهبری در مشهد و حرم مطهر
امام رضا(ع) در ابتدای سال  ،96این سفر را موجب برکت و
نعمتبرایمشهدیهادانستوگفت:خیلیخوشحالمکهرهبری
سال جدید را اینجا حضور دارند .سید طاها حسینی  -طلبه -
درمورد سفر مقام معظم رهبری به مشهد گفت :حس خیلی خوبی
دارم ،خیلی افتخار میکنم که سال را با حضور رهبر عزیزمان آغاز
میکنیم .حضوررهبر انقالب در مشهد و فرصت دیدار ایشان برای
ما مایه افتخار است و سخنان سازنده و کارساز ایشان را میشنویم.
مشهد مقدس با حضور ایشان نورانیتر خواهد شد.
داوود برات علی پرور زارع -فرهنگی -گفت :از اینکه رهبر انقالب
هرسال ،نوروز را در مشهد حضور دارند و ازاینجا نویدها ،نامگذاری
سال و پیام ایشان صادر می شود ،خیلی خوشحالم .حتما ،زمان
حضور ایشان در حرم مطهر ،اگر در مشهد باشم به حرم خواهم
رفتوبهسخنانایشانگوشخواهمدادوازبیاناتایشاناستفاده
میکنم.اینفرهنگیگفت:برخیمسئوالنبایداختالفاتدرونی
را کنار بگذارند و براساس رهنمودهای رهبر عزیزمان ،هدفشان،
خدمترسانی به مردم باشد نه رسیدن به قدرت .اگر هدف خدمت
به مردم باشد به رهنمودهای رهبری نیز عمل خواهد شد.
محمدیفعالدرحوزهصنایعدستینیزگفت:خوشحالیمکهدرجوار
حرممطهرامامرضا(ع)هستیمورهبرعزیزهمدرآغازسالجدیدبه
مشهدمیآیندوسخنرانیآغازسالجدیدرااینجاانجاممیدهند.
صادقیازشهروندانکهکاسباست،نیزگفت:مردمازحضوررهبر
معظم انقالب استقبال می کنند و حضور حضرت آقا در آغاز سال
جدید در حرم مطهر برای ما مشهدیها مایه مباهات است.
محمد یاوری نیز که کاسب است ،می گوید :مایه افتخار ما
مشهدیهاست که هرسال آغاز سال جدید ،میزبان رهبر عزیزمان
هستیم و سال جدید را در کنار وجود مبارک ایشان ،آغاز میکنیم.

