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»معرفتهاتـان را بـاال ببريـد. عزيزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـايتهای سياسـی 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـايتهای گوناگـون قرار ندهيد؛ سـقف معرفت شـما 
اينهـا نيسـت... سـطح معرفت دينـی باال بـرود؛ ايـن يكـی از كارهاسـت كه حتمـًا الزم 

اسـت. به نظـر مـن آن كاری كه مهم اسـت انجـام بگيـرد، مطالعات اسـالمی اسـت.«     
                 

)بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بُـروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاِص 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاِت مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.
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نقش كارگران در انقالب اسالمی*

حضور تاريخی كارگران در دو جبهه انقالب اسالمی
دیدار بـرادران و خواهـران عزیـز کارگر و مشـاهده ی احساسـات پُرشـور و ایمـان آگاهانه ی شـما، هر کسـی را به 
یـاد محبت و رابطـه ی قلبـی و عمیق امـام عزیزمان با قشـر کارگـر زحمتکـش - که سـتون اصلی تولید در کشـور 

هسـتند - می انـدازد.
یکـی از ممیـزات انقـاب اسـامی ایـران ایـن اسـت کـه کارگـران نسـبت بـه انقـاب، وضعیـت اختصاصـی و 
اسـتثنایی داشـتند. »کارگر« در نظـام جمهـوری اسـامی، در دو جبهه - کـه مرجع هـر دو یک مبنا بـود - چنان 
حضـوری از خود نشـان داد کـه واقعـاً تاریخـی و به یادماندنی اسـت. یکـی از ایـن دو جبهـه، جبهـه ی کار و تولید 
و تـاش، و دیگـری جبهه ی دفـاع از انقـاب بـود. کارگـر انقابی و مسـلمان ما کـه در طول ده سـال گذشـته، در 
جبهـه و سـنگر کار، اخـاص و ازخودگذشـتگی و خسـتگی ناپذیری نشـان داد، درسـت بـا همـان انگیـزه عمـل 

می کـرد کـه در جبهـه ی جنـگ یـا در جبهـه ی دفـاع از انقـاب، از خود ایسـتادگی نشـان مـی داد.
وقتی به جنـگ نـگاه می کنیم، نقـش کارگـران را در آن بـارز و روشـن می بینیم. مـن بسـیاری از اوقـات، در میان 
این عزیـزان بسـیجی در جبهه هـای جنـگ بـوده ام. وقتـی از آنها سـؤال می کردید که شـما چه کسـی هسـتید و 
از کجـا آمده اید و شـغلتان چیسـت، می دیدید کارگر زحمتکشـی اسـت که از شـهر و روسـتا و نقـاط دورافتاده ی 
کشـور به جبهـه آمـده اسـت. در اوایـل جنگ، وقتـی جبهه هـا ضعیـف و خلـوت بودنـد، حضـور چندهـزار نفری 

آنهـا تعیین کننـده بود و امـداد بزرگـی را بـه نیروهـای رزمنده می رسـاند.
از قشـرهای مختلـف در جنگ شـرکت می کردنـد؛ لیکـن جبهه هـا عمدتـاً از همین طبقـه ی زحمتکـش و کارگر 

*. بیانات در مراسم بیعت کارگران سراسر کشور   1368/04/05
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پُـر می شـد. گاهـی کارگـری بـا داشـتن خانـواده و چنـد سـر عایلـه، زندگـی خـود را رهـا می کـرد و در جبهه ی 
جنگ حضـور می یافـت. نقـش ایـن قشـر زحمتکـش جامعه، کـه بـا جسـم و سـرپنجه ی خـود تولیـد را افزایش 
می دهنـد و نیازهـای مـردم را تأمیـن می کننـد، در همـه ی صحنه هـای حضـور، چشـمگیر و پُرتحـرك اسـت. 

هیچ کـس نمی توانـد منکـر ایـن واقعیـت شـود، مگـر این کـه مطلـع نباشـد.

ايثارگری كارگران در دفاع مقدس
گاهـی در جبهه ی دفـاع از انقـاب، کارگـران ایثارهایـی می کردند کـه واقعـاً انسـان از این همه اخاص شـرمنده 
می شـد. مثـًا در بحبوحـه ی جنـگ باخبـر می شـدیم کـه کارگـران کارخانه یـی، بخشـی از حقـوق خـود را بـه 
حسـاب جنـگ واریـز کرده اند! مگـر حقوق یـک کارگـر چه قدر بـود کـه خـود را در هزینه هـای جنگ هم سـهیم 

می دانسـت؟!
جبهـه ی کار و تولیـد نیز همیـن تحـرك را داشـت. در ابتدای پیـروزی انقـاب، وقتی همه سـرگرم کارهـای حاد 
انقـاب بودند و مثـل پروانه دور شـمع وجـود امام عزیـز می گشـتند، در گوشـه و کنار کشـور، عده یـی ضدانقاب 
و ضد اسـام، درصدد اخـال در کارخانه ها و تشـکل منسـجم کارگـران برآمده بودند. این شـبکه های جاسوسـی، 
مارکسیسـتهای امریکایـی )!( نـام داشـتند؛ که بـرای شـناخت آنها، هیچ اسـمی بهتـر از ایـن اصطاح نبـود. این 
گـروه، هرچند ظاهـراً چـپ عمـل می کردند، امـا باطنـاً وابسـته به اسـتکبار امریـکا بودنـد. تمـام همت آنهـا این 
بود کـه نظـام و انسـجام انقـاب اسـامی را به هـم زننـد و از طریـق سـازماندهی و برنامه ریـزی نیروهایشـان، در 
کارخانه هـا اخـال کننـد. هیچ کـس نمی توانـد بگویـد کـه مـا در آن زمـان کامـًا متوجـه نقشـه های آنان شـده 

بودیـم.
بـه خاطـر حساسـیت اوضـاع، روزهـای نوزدهم تـا بیسـت ودوم بهمـن مـاه سـال 57 را بـه اتفـاق افـراد دیگر در 
منطقـه ی کارگری غـرب تهـران گذراندیم؛ حّتـی خبر پیـروزی انقـاب را از طریـق رادیـو در همان جا شـنیدیم. 
واقعاً نمی دانسـتیم چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد. در آن روزها خـدای متعال دسـتمان را گرفـت و مـا را در جایی که 

بایـد باشـیم، برد.

كارگران، قشر آگاه جامعه
کارگرهـا در جامعـه، یک قشـر آگاه محسـوب می شـوند. من ایـن قشـر را جـزو گروههای روشـنفکر - بـه معنای 
عـام آن - می دانـم. در ابتـدای پیـروزی انقـاب، مارکسیسـتهای امریکایـی)!( سـرمایه گذاری روی ایـن قشـر را 
شـروع کردند. قصد آنهـا این بود کـه این دسـت کارآمـد و بـازوی قـوی را از انقـاب بگیرند، و اگـر بتواننـد، آن را 
علیه نظـام بـه کار بندنـد؛ خیلی هـم تبلیغـات می کردنـد. اگـر قرار بـود ایـن تبلیغـات مؤثر واقـع شـود، می باید 

حداقـل یکـی دو سـال اول انقـاب، در واحدهـای صنعتی کشـور بـی کاری مزمن می داشـتیم.
در پاسـخ بـه زمینه هـای تبلیغاتـی آن روزهـا، مشـت طبقـه ی کارگر، چنـان به دهـان دشـمنان اسـام و انقاب 
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خـورد کـه آنهـا را مأیـوس و گیـج کـرد و تـا مدتـی بـه سـراغ ایـن قشـر نیامدنـد. ایـن روحیـه در دنیـا کم نظیر 
اسـت. حّتـی در نظامهـای کارگری کـه صرفـاً به اسـم کارگر توجـه می شـود، وفـاداری به انقـاب، مثـل وفاداری 

کارگـران بـه جمهـوری اسـامی نیسـت. بنابراین، نقـش کارگـران در کشـور ایـران، برجسـته و ممتاز اسـت.

راز ايستادگی و اقتدار انقالب اسالمی
سـعی همه ی مـا بایـد این باشـد کـه خـدا را از خـود راضـی کنیـم. اصـًا برجسـتگی انقـاب ما بـه همیـن نکته 
اسـت. نظامی که همـه ی قدرتهـای بـزرگ دنیـا و ناتـو و مرتجعان منطقـه علیـه او صف آرایـی و کارشـکنی کرده 
بودنـد و قصد نابودیـش را داشـتند، امـروز بحمداللَّ قویتـر و ریشـه دارتر از گذشـته، پابرجـا مانده و دشـمنانش را 
بـه اعتراف واداشـته اسـت. هر نظـام دیگری بـه جای جمهوری اسـامی بـود، بـا این همه دشـمنی و درگیـری، یا 

از بین رفتـه بـود، و یـا در تاریـخ فراموش شـده بود.
مـا از اصـول خـود دسـت نکشـیدیم و همـان حـرف حـق قـوی را کـه روز اول زدیـم، تـا آخـر زدیـم و بـه فضـل 
پـروردگار تا قطـره ی خونـی در رگهـا و نفسـی در کالبـد داریـم، آن را خواهیم گفـت. راز ایسـتادگی و اقتـدار این 
نظام این اسـت کـه آحاد آن بـا خـدا رابطـه ی قلبـی و اعتقـادی و پیوند والیتـی دارنـد. مردم ایـران ثابـت کردند 

کـه دشـمن نمی توانـد بـه آنهـا طمـع ورزد؛ علتش همیـن ایمـان بـه خـدا و کار بـرای رضای اوسـت.

عامل اصلی پيوند و همبستگی بين ملت ايران و ديگر ملتها
در کشـورهای گوناگـون دنیا، به اسـم شـما و انقـاب شـعار می دهند. ما تـا چه انـدازه توانسـته ایم با مسـلمانهای 
اروپـا و آفریقـا و خاورمیانه و شـرق آسـیا و دیگـر کشـورهای دنیـا رابطه برقـرار کنیـم کـه این گونـه در ضایعه ی 
مصیبت بـار امـام عزیزمان بـا ما همـدردی کردنـد؟ هیـأت ایرانی کـه به یکـی از کشـورها رفتـه بود، مـردم آن جا 
دسـت به گردنشـان می انداختنـد و گریـه می کردنـد. آیا مـا ایـن رابطه را بـه وجـود آوردیم؟ خیـر، ایـن رابطه ی 

معنـوی و عاطفی و پیونـد قلبـی را خدا بـه وجود آورده اسـت.
در قرآن کریـم، خطاب به رسـول گرامـی می فرمایـد: »لوانفقت مـا فـی االرض جمیعا ماالّفـت بین قلوبهـم«1؛ اگر 
همـه ی پولهـای دنیـا را هـم خـرج می کـردی، نمی توانسـتی این قـدر دلها را بـه هـم نزدیک کنـی. پـول نفت که 
چیزی نیسـت، در آمد ارزی کشـور که به حسـاب نمی آیـد؛ اگر تمـام پولهای دنیـا را هم خـرج تبلیغـات و عوامل 
تبلیغاتـی و رسـانه های گروهـی و احـزاب سیاسـی می کردیـم، نمی توانسـتیم ایـن پیونـد عاطفـی و قلبـی را که 
امـروز از آن بهره مندیـم، ایجاد کنیـم. بنابرایـن، ارتباط بـا خداونـد متعال، عامـل اصلی ایـن پیوند و همبسـتگی 

اسـت.
الحمـدللَّ انقـاب اسـامی ده سـال از دشـوارترین راهها را بـه خاطر داشـتن همین روحیه پشـت سـر گذاشـت. 
من نسـبت به همه ی مسـایل جاری کشـور آگاهـم و می دانـم که دشـمن چه مشـکاتی را بـه وجـود آورده و چه 
سـختگیریها و خباثتهایـی را اعمال کرده اسـت. شـاید بسـیاری از چیزهایی کـه ما می دانیـم، مردم آنهـا را ندانند 
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و مطلع نباشـند که دشـمن چـه کارهایـی کرده و چـه طرحهای عمل نشـده یی داشـته اسـت.

عملكرد حيرت آور انقالب اسالمی در ده سال اول عمر خود
در حـال حاضـر کـه مـن بـه پشـت سـر نـگاه می کنـم و عملکـرد ایـن ده سـال را می بینـم، حقیقتـاً حیـرت 
می کنـم کـه مـا از چـه راههایـی عبـور کرده ایـم و بـا چـه دره هـا و پرتگاههـای سـختی مواجـه بوده ایـم. خدایا! 
لحظه به لحظـه بـر آن روح پـاك، نـور و رحمـت ببـار. چـه معجزه یـی نشـان داد، و چه قدر دسـت او قـوی و دلش 

پُرظرفیـت بـود.
در سـخت ترین مراحـل، بـه مـردم اطمینـان فـراوان داشـت. در یکـی از پیامهای خـود به مـردم فرمود: من شـما 
را خوب می شناسـم، شـما هم مـن را خـوب شـناختید. واقعـاً این گونه بـود. امام ایـن مـردم را خوب شـناخته بود 
و بـه صفا و وفـا و غیـرت و شـجاعت و صداقتشـان واقف بـود؛ مـردم هم حقـاً و انصافـاً امامشـان را خوب شـناخته 

بودنـد و پاسـخ مناسـب بـه او می دادند.
ما در ایـن ده سـال و نیـم تقریبـاً در سـخت ترین شـرایط حرکـت کردیـم و سـخت ترین گذرگاهها را پشـت سـر 
گذاشـتیم. نمی گویـم همـه چیـز تمام شـده و دشـمن مـا را رهـا کـرده اسـت؛ خیر، دشـمن کـه از خیانـت خود 
دسـت برنمـی دارد؛ می خواهـم بگویـم کـه بخـش سـخت تر راه را طـی کرده ایـم و بخـش آسـانتر و راحت تـر آن 

پیـش روی ماسـت.
یقینـاً تحلیل گرهـای دنیـا بـرای سـال دهـم و یازدهـم انقـاب اسـامی، چنیـن وضعـی را - آن هـم بـا فقـدان 
امـام)ره( - پیش بینـی نمی کردنـد؛ بلکـه برعکـس، استراتژیسـتهای سیاسـی امریـکا و اروپـا، بـرای امـروز مـا 
وضعیت سـیاهی را ترسـیم می کردنـد. آنهـا فکـر نمی کردنـد در چنیـن روزی، تا ایـن اندازه بـا هم متحد باشـیم 
و بـا قضایـای پیش آمـده، برخـوردی قـوی کنیـم. تصـور نمی کردنـد کـه این ملـت بتوانـد خـودش را با سـرعت 
بازیابـی کند و تصمیـم الزم را بگیـرد و راهـش را ادامه دهـد. پس، وضعیـت ما از آنچه که در محاسـبات دشـمنان 

و حّتـی دوسـتانمان بـود، خیلـی بهتر اسـت.
کسـب ایـن موفقیت و سـربلندی، پـاداش الهـی بـه مجاهدتهای شـما ملـت وفـادار اسـت؛ »والّذین جاهـدوا فینا 
لنهدیّنهـم سـبلنا و انّ اللَّ لمع المحسـنین«2: کسـانی که در راه خـدا مجاهـدت و تاش می کننـد، خدا بـه آنها راه 

را نشـان می دهـد و در کنـار نیکـوکاران می مانـد. ملت مـا نیکـوکاری کرد، خـدا هم با اوسـت.

روشی كه انقالب را ميتوان تا ده ها سال بعد پيش برد
بعـد از ایـن مرحلـه، وظیفه ی مـا ایـن اسـت کـه حفاظـت و سـامت انقـاب و رشـد روزافـزون نظـام جمهوری 
اسـامی و ریشـه دواندن هرچـه بیشـتر ایـن نظـام را، بـا کار مخلصانه و وحـدت کلمـه و داشـتن ارتبـاط و پیوند 
قلبـی با خـدا و اتـکای به نفـس تضمیـن کنیم. بـا ایـن روش، ما تـا دهها سـال دیگر بـه فضـل پـروردگار خواهیم 

توانسـت انقـاب را بـه پیـش ببریم.

2. عنکبوت: 69
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ما در اصـل، انقابمـان را بـر پایه ی شکسـت سـیطره ی زورگوهـای دنیـا پایه گـذاری کرده ایم. اگـر بتوانیـم - که 
بـه فضـل پـروردگار می توانیـم - راهمـان را همان طـور کـه در ایـن ده سـال طـی کردیـم، ادامـه دهیـم و قوی و 
هوشـمند و باصفـا و اخـاص حرکت کنیـم، دنـدان همـه ی زورگوهـا و قلدرهای دنیـا، بـا مشـتهای پوالدین این 

ملـت شکسـته خواهد شـد.

قرار گرفتن كارگران در اولويت برنامه ريزی های توسعه اقتصادی
شـما کارگرها نقـش مهمی در کشـور دارید. بـار اصلی تولیـد روی دوش شماسـت. قطعـاً یکی از وظایـف عمده ی 
نظام جمهـوری اسـامی این اسـت که ایـن قشـر زحمتکـش - کـه بزرگتریـن حـق را در تولیـد و اداره ی اقتصاد 
کشـور دارد - از حـق مشـروع انسـانی و اسـامی خـودش برخوردار شـود. بایـد وضـع زندگـی کارگـران از لحاظ 
ماّدی و معنـوی بهبـود پیدا کنـد. با اجـرای قوانین مناسـب و توسـعه ی اشـتغال، نبایـد در جامعه ی ما مسـتمند 
وجـود داشـته باشـد. کارگـران کـه جـزو قشـرهای مسـتضعف جامعـه هسـتند، بایـد در اولویـت برنامه ریزیهای 

توسـعه ی اقتصـادی قـرار گیرند. اگـر کارگـر تأمیـن بـود و نیازهایش بـرآورده شـد، کار بهتـر انجـام می گیرد.
تکلیف الهی مـا و مقتضـای عدالت اسـامی این اسـت که همـه ی افـراد جامعـه - از هـر قشـری - برخورداریهای 
الزم و مناسـب شـأن انسـانی یک مؤمن را داشـته باشـند و تبعیضهـا و بهره مندیهای ناحقـی که در جوامع فاسـد 
دنیـا وجـود دارد و در جامعـه ی قبـل از انقاب ما نیـز به بدترین شـکل وجـود داشـت و هنـوز بقایـای آن بکلی از 

بیـن نرفته اسـت، برچیده شـود.

درک شأن و اهميت نقش كارگران توسط مردم و مسئولين
از جنبـه ی معنوی نیـز کارگر باید احسـاس کند که بـار سـنگینی را بـر دوش دارد. مسـؤوالن و مردم باید شـأن و 
اهمیـت نقـش او را درك کننـد و بدانند که کارگر شـأن معنـوی و انسـانی باالیی در جامعـه دارد. در نظام ارزشـی 
اسـام، پولدار بودن اصًا ارزش نیسـت؛ حّتـی بسـیاری از خصوصیات نفسـانی، جزو ارزشـها به حسـاب نمی آید؛ 
امـا کارگـر بـودن - ولـو بـرای خـودش کار کنـد - یـک ارزش اسـت، و اگـر کاِر انجـام شـده، در پیشـبرد زندگی 
جامعـه مؤثـر باشـد، ارزش آن مضاعـف خواهد شـد؛ بـه همین خاطر، رسـول اکـرم)ص( دسـت کارگر را بوسـید. 
دسـت کارگر بوسـیدن، امتیاز مـاّدی برای کارگرمحسـوب نمی شـود؛ امـا بـرای او یک امتیـاز معنوی اسـت؛ زیرا 

شـأن کارگـر را در جامعـه بـاال می برد.

ادامه حيات شرافتمندانه انقالب وابسته به كار و تالش كارگران
شـما کارگـران باید توجه داشـته باشـید کـه ادامـه ی حیـات شـرافتمندانه ی ملـت عزیـز ایـران و حفـظ و تداوم 
شـعارها و مواضع بـاارزش نظـام جمهـوری اسـامی در مقابـل قلدرهای عالـم و اسـتکبار جهانـی، بـا کار و تاش 
شـما میسـر اسـت. بایسـتی ایـن کار را مخلصانـه و دلسـوزانه و خـوب انجـام دهیـد. البته بایـد مسـؤوالن دولتی 
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سـعی کنند مـواد اولیه را بـرای شـما تأمیـن کننـد، تـا کارخانجات بـا همـه ی ظرفیـت و تـوان خـود کار کنند و 
واحدهـای تولیـدی جدیـدی بـه وجـود آیـد و نیروهـای کار جذب ایـن مراکز شـوند.

توليد كاالهای با كيفيت وظيفه كارگران
کارگرهـا بایـد این میـدان را پیـدا کننـد کـه کار خودشـان را در خدمـت نظـام و رونق و حرکـت اقتصـادی مردم 
قـرار دهنـد و بـه بهترین وجـه بـه تولیـد کاالهـای باکیفیـت بپردازنـد. از رسـول اکـرم)ص( نقل شـده اسـت که 
فرمود: »رحـم اللَّ امرء عمـل عما فأتقنـه«3؛ یعنی رحمت خـدا بر آن آدمـی که کار را بـا محکـم کاری انجام دهد. 
شـما باید کار خـود را بـه بهتریـن وجه عرضـه کنیـد. بدانید کـه تاش شـما پیش خـدا محفوظ اسـت؛ حـال آن 
کارفرمـای دولتـی و غیر دولتـی، تاش شـما را درك بکنـد یا نکنـد و پاداش مناسـب را بدهد یـا ندهـد. البته باید 
تاش شـما را درك کنند و متناسـب بـا آن پاداش بدهنـد. نفس ایـن محکم کاری، مطلـوب خدای متعال اسـت و 

ما بایـد ایـن ارزش را در نظر داشـته باشـیم.
توصیـه ی آخر مـن این اسـت که کوشـش کنیـد وحـدت را در سـطح عموم مـردم حفـظ کنیـد. اگر اسـام روی 
بعضی از قشـرها تکیـه می کند و بـرای آنها احتـرام خاصـی قایل اسـت - مثل معلمـان و عالمـان دیـن و کارگرها 
و کشـاورزها و ... - بـه آن معنـا نیسـت کـه اسـام قشـرگرایی می کنـد؛ خیـر، اسـام بـا طبقه گرایی و قشـربازی 
مخالـف اسـت. مؤمنیـن در تمـام خانـواده ی بـزرگ اسـامی با هـم برادرنـد و پیونـد آنهـا، پیونـد برادری اسـت. 
همه ی آحـاد مردم بایسـتی ایـن پیوند را در سـطح بـزرگ جامعـه ی خودمـان، و پس از آن در سـطح وسـیع امت 

اسـامی حفـظ کنند.

3. بحاراالنوار، ج 22 ، ص 157
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ارزش كار در جمهوری اسالمی

كارگران و معلمان، جزو سنگ بنای اساسی انقالب
استقالل ملت و كشور در گرو تالش و زحمت كارگران

ظلتی كه خاندان پهلوی و قاجار به ملت تحميل كردند
 هركـس كـه در جمهوری اسـالمی مشـغول بـه كار 

است بداند...
منطق اسالم نسبت به كار و تالش

 ثبت عبـادت برای كسـانی كه بـرای نظام اسـالمی 
كار می كنند



کار ایرانی

ارزش كار در جمهوری اسالمی*

كارگران و معلمان، جزو سنگ بنای اساسی انقالب
و اما راجـع به معلمـان و کارگـران. با یـک نظر، ما هـر دو قشـر را به یک صـورت، در صحنـه و در خدمت مشـاهده 
می کنیـم. خصوصیـت ایـن دو قشـر آن اسـت کـه وجـود و حیـات آنهـا جـزو پایه هـای اصلی انقـاب اسـت. اگر 
شـما می بینیـد کـه نبیّ مکرم)صلّی اللَّ علیه واله وسـلّم( دسـت کارگـری را در دسـت مبـارك خودشـان گرفتنـد، 
او را لمـس کردنـد، بعـد سرشـان را پاییـن آوردنـد و دسـت آن کارگـر را بـه لبهـای مبارکشـان رسـاندند و آن را 
بوسـیدند؛ یا اگـر می بینید کـه امیرمؤمنـان و مـوالی متقیـان و بزرگترین قلـب و زبان دریـادِل پُرمعرفـِت متصِل 
به وحـی الهـی بعـد از پیامبـر، می فرماید کـه »مـن علّمنـی حرفا فقـد صّیرنـی عبـدا« - هر کـس به مـن چیزی 
درس بدهـد و بیاموزد، مـن را غام خودش کرده اسـت - ایـن عمـل از پیامبر و ایـن بیـان از امیرالمؤمنین بی خود 
نیسـت؛ نمی خواسـتند با کسـی تعارف کننـد. این عمـل و ایـن بیان، مثـل همه ی اعمـال و بیانـات آنان، بـرای ما 
درس اسـت؛ هم بـرای خـود کارگـر، هم بـرای خود معلـم، هم بـرای بقیـه ی مـردم، تـا کارگـر و معلـم بدانند که 
آنهـا جـزو سـنگهای اساسـی ایـن بنـا هسـتند؛ قـدر خودشـان را بشناسـند و بفهمند کـه وجـود آنها چه قـدر در 

سرنوشـت یک ملـت مؤثر اسـت.

استقالل ملت و كشور در گرو تالش و زحمت كارگران
امـروز اگـر کارگـر ایرانـی بـا همـه ی وجـود، بـا وجـدان کار، بـا احسـاس مسـؤولیت، بـا ابتـکار و خاقیـت، و بـا 
احسـاس این کـه ثوابـی را بجـا مـی آورد، کار بکنـد - کـه می کنـد - و نتیجـه ی آن را در اختیـار ملـت خـود قـرار 

*. بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان  1370/02/11
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بدهـد، مـا بـه آن هدفـی کـه از اول اعـام کردیـم - یعنـی هـدف »نـه شـرقی و نـه غربـی«، کـه معنایـش عـدم 
وابسـتگی بـه قدرتهاسـت - خواهیـم رسـید؛ وااّل این طـور نخواهـد شـد.

پـس ببینیـد، یـک شـعار بـزرگ انقـاب، یعنـی اسـتقال ملـت و کشـور - کـه دشـمنان مـا در دنیـا بـا همیـن 
مخالفند - بسـته بـه وجود کارگـر و تاش و زحمت زحمتکشـان این قشـر و احسـاس حسـنه در آنهاسـت. کارگر 
باید احسـاس کند که »من جـاء بالحسـنة فله عشـر امثالهـا«1. یعنی هر کـس کار حسـنه یی انجام بدهـد، خدای 
متعـال ده برابر بـه او اجـر می دهد. ایـن کار، همان حسـنه اسـت. یا معلم احسـاس کنـد که اگـر ما گفتیـم ایرانی 
مسـلمان باید بـر روی پـای خود بایسـتد، یعنـی ایـن رشـته های بردگی را کـه در طـول دو، سـه قرن به گـردن و 
دسـت و پای او بسـتند، باز کنـد و ایـن فرهنگ غلط اسـتعماری را کـه می گفتنـد: »ایرانـی نمی توانـد کار بکند«، 

از بیـن ببرد.

ظلتی كه خاندان پهلوی و قاجار به ملت تحميل كردند
آن روزی کـه می خواسـتند نفـت را در ایـن مملکـت ملی کننـد، یکـی از رجال پهلـوی گفـت: »ایرانـی نمی تواند 
یـک لولهنگ بسـازد، چه طـور می خواهد نفـت را اداره کنـد؟«! این، همـان فرهنگی اسـت که خود اسـتعمارگران 
بـه ملتهـای مسـلمان و اسـتعمارزده و به ملت مـا تلقیـن و القـا کردنـد کـه از شـما کاری برنمی آیـد؛ صنعتتان را 
هـم باید مـا درسـت کنیـم، کشـاورزیتان را هم بایـد ما اصـاح کنیـم، برای مدارسـتان هـم بایـد مـا برنامه ریزی 

کنیـم، دولتتـان را هم بایـد مـا بگردانیم!
ذلتـی کـه خانـدان پهلـوی )لعنةاللَّ علیهـم( و خانـدان قاجـار )لعنةاللَّ علیهـم( بـر سـر این مملکـت آوردنـد و بر 
این ملـت تحمیـل کردند، مـا را صد سـال عقـب انداختند. اگـر بخواهیـم این ذلت برداشـته شـود و این اسـتعداد 
درخشـان ایرانـی در اختیـار مصالـح و منافع ایران و اسـام قـرار بگیـرد، آیا جز بـا تربیت نیـروی انسـانی کارآمد، 
امکانپذیـر اسـت؟ چـه کسـی ایـن تربیـت را خواهد کـرد؟ ایـن سـنگ علی الظاهـر تیره، یـا ایـن فلـز علی الظاهر 
گرفتـه را چـه کسـی خواهـد تراشـید و صیقـل خواهـد داد، تا بـه تیـغ برنده یـی تبدیـل بشـود و همـه کار انجام 

بدهـد؟ معلـم. این، نقـش معلم اسـت.

 هركس كه در جمهوری اسالمی مشغول به كار است بداند...
هر کـس کـه در جمهـوری اسـامی مشـغول کار اسـت - بـه معنـای اعـم کار: کار فرهنگـی، کار اقتصـادی و کار 
خدماتـِی صحیـح و مفیـد - بایـد بدانـد کـه حسـنه انجـام می دهـد و بـرای خـدا کار می کنـد، پـس عمـرش بـه 
بیهودگی تلف نشـده اسـت. شـما یـک روز کـه کار کنیـد، یـک روز در دیـوان الهـی ذخیـره کرده اید، یـک روز به 
ملت فایـده بخشـیده اید، و یک روز به سـیر تکاملـی جامعه مـدد رسـانده اید. این، فرهنگ اسـام اسـت؛ نه آن که 
متأسـفانه در بعضـی از برنامه هـای هنـری و رادیـو و تلویزیون ما، انسـان می بیند که کسـی بعد از سـی سـال کار، 
احسـاس می کنـد کـه کارش به هـدر رفتـه و عمـرش تلف شـده اسـت! ایـن فرهنـگ، فرهنـگ اسـامی و قرآنی 

1. انعام: 160
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نیسـت.اگر سـی سـال درسـت کار کردید، سـی سـال این جامعـه را جلـو برده اید و سـی سـال پیش خـدا ذخیره 
کرده ایـد. اگر درسـت کار کردید، سـی سـال خودتان جلـو رفته ایـد. ایـن، فرهنگ قرآنی و اسـامی اسـت. همین 
فرهنـگ بایـد در هنر مـا هـم منعکـس بشـود. ایـن مفاهیـم بایـد در نمایشـنامه ها، فیلمهـا، سـینما، تلویزیون و 

رادیـوی مـا انعـکاس یابد.

منطق اسالم نسبت به كار و تالش
مـن نمی دانم این دسـتگاه رسـمی هنـری مـا، کـی می خواهد بـا اعماق تفکر اسـامی آشـنا بشـود. می نویسـند، 
غلـط! اجـرا می کننـد، غلـط! در قالبهـای هنـری حـرف می زننـد، غلـط! چـرا؟! منطـق اسـام این طـور نیسـت. 
اسـام می گوید، شـما کارگر کـه خوب و بـا وجـدان و با نیـت َحَسـن کار می کنید، شـما معلـم که برای احسـاس 
مسـؤولیت درس می دهیـد، شـما کارمنـد کـه بـرای پیشـبرد جامعـه و گشـودن گرههـای جامعـه کار می کنید، 
هر یک سـاعت کارتـان، ذخیـره و حسـنه یی در پیـش پروردگار اسـت؛ هـر یک سـاعت کارتـان، این ملـت را یک 

سـاعت جلو می بـرد. انسـان از چنیـن کاری، دیگـر خسـتگی و کسـالت پیـدا نمی کند.

 ثبت عبادت برای كسانی كه برای نظام اسالمی كار می كنند
معلمان، کارگـران کارخانه ها و مـزارع، صنعتگـران، محققان، کارمنـدان دسـتگاههای اجرایی، مدافعـان از حریم 
امنیت کشـور، و هر کسـی کـه در هـر نقطه یی از این کشـور اسـامی مشـغول چنیـن کاری اسـت، بایـد بداند که 
در حـال عبـادت اسـت. نکته ی مهـم این اسـت کـه مسـافر وقتـی در منـزل بیـن راه بـرای گذراندن یـک مرحله 
فـرود می آیـد، اگـر احسـاس بکنـد کـه دیگـر کارش تمـام شـده، ایـن مسـافر در راه مانـده اسـت؛ ایـن را در یاد 
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امروز كار، يك فضيلت، ارزش و يك عبادت و مبارزه است

كار، يك ارزش و فضيلت اسالمی
در دنيای امروز، كار يك مبارزه است

بـرای  دروغيـن  شـعارهای  از  دشـمن  اسـتفاده 
تعطيلی كارخانه ها

 كار را به عنوان يك امر تحميلی نبايد تلّقی كرد
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امروز كار، يك فضيلت، ارزش و يك عبادت و مبارزه است*
 

كار، يك ارزش و فضيلت اسالمی
در مـورد کارگـران، نکتـه ای کـه الزم اسـت عـرض کنـم ایـن اسـت کـه کار، یـک ارزش و یـک فضیلت اسـامی 
اسـت. فقط ایـن نیسـت کـه کسـی که کار می کنـد، سـازندگی و تولیـد می کنـد - چـه تولیـد صنعتی وفّنـی، چه 
تولیـد کشـاورزی و چـه هرگونـه تولیـدی کـه بـرای جامعـه به نحـوی مفیـد وسـازنده اسـت - و شـغلی راانجـام 
می دهد تـا نانی بخـورد؛ بلکـه هـر کارگـر تولیدکننـده، درحال زنده کردن و مجّسـم کـردن یک فضیلت اسـامی 
اسـت. کار، فضیلـت و ارزش اسـت. بـا بیـان دیگـری می توانیم عـرض کنیم کـه نظـام اسـامی و میهن عزیـز ما، 
در طول سـالهای بعدازانقـاب تا امـروز، با دشـمنان روبه رو و سـینه به سـینه بـوده اسـت. این، حقیقـت واضحی 
اسـت کـه در طـول سـالهای متمـادی تـا امـروز، دشـمنان اسـام و ایـران و دشـمنان فضیلـت و درسـتی، هیـچ 
فرصتـی را بـرای ضربـه زدن به جمهـوری اسـامی و به ایـران عزیـز و بـه ملت ایـران ازدسـت ندادنـد. البتـه غالباً 
شکسـت خورده اند؛ اما خباثت و نّیات سـوء خودشـان را نشـان داده انـد. گرچه دربسـیاری از مـوارد، کاری ازپیش 

نبرده انـد. پـس محیط ایـران اسـامی، محیـط تـاش بـرای مقابله با دشـمنان اسـت. 

در دنيای امروز، كار يك مبارزه است
دنیـای امـروز دنیـای مبارزه اسـت. هرکـس کـه درمقابله بـا گرگهـای آدمی خـوار، دفـاع و مبـارزه نکنـد، کارش 
سـاخته اسـت. هرملتی کـه بادشـمنان و جهانخـواران، مقابلـه نکنـد، از بین رفتـه اسـت؛ همچنان کـه نمونه های 
واضحـش را در دنیـا می بینیـم. در این میـدان عظیـِم مبـارزه جهـادی ومبـارزه اسـامی، کار، یک مبارزه اسـت. 

*. بیانات در دیدار جمعی از معلّمان و کارگران    1371/02/09
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شـماکه کارگـر هسـتید، در هـر کارخانـه، در هـر مزرعـه ویـادر هرنقطـه کـه مشـغول کاری هسـتید، ایـن کار، 
کشـور شـما را از دشـمنان و بیگانگان بی نیـاز، و به آبادانی کشـور و آسـایش مـردم کمـک می کند. شـما در حال 

مبارزه ایـد و ایـن مبـارزه بسـیار مؤثّری سـت. 

استفاده دشمن از شعارهای دروغين برای تعطيلی كارخانه ها
اگـردردوران جنگ، مبـارزه کارگـران در دسـتگاههای تولیدی ودر صـف تولید نبود، مـا در جنگ وضـع بدی پیدا 
می کردیم.لـذا شـما مشـاهده کرده اید کـه در طـول ایـن دوران - بخصـوص در اوایل پیـروزی انقاب - دشـمنان 
تـاش می کردنـد کارخانه هـا یـا مـزارع را ازکار تولیـدی محروم کننـد. شـاید یادتان باشـد کـه آن اوایـل، چقدر 
شـب نامه منتشـر می شـد و چقـدر بـرای تعطیل کـردن کارخانه هـا تـاش و تبلیغـات می کردنـد. البتـه دشـمن 
کـه نمی گوید»مـن می خواهـم کارخانـه تعطیـل شـود تـا اسـام شکسـت بخـورد.« ایـن را کـه صریحـاً اعتراف 
نمی کند. دشـمن کـه نمی گوید »مـن می خواهـم کارخانه هـا تعطیل شـود تاایـران محتـاج بماند.« دشـمن روی 

اقدامـات خـود، اسـمی می گذارد کـه نّیـت پلیـدش را مکتـوم و پنهان بـدارد.
 بـه عنـوان »حقّ کارگـر،« به عنـوان »گرفتـن حقـوق محرومیـن« و از ایـن قبیـل، شـعارهای دروغیـن درسـت 
می کردنـد تـا کارخانه های مـا را به تعطیـل بکشـانند. این تـاش را چه کسـی جـواب داد؟ این تاش را چه کسـی 
خنثی  کـرد و چه کسـی بر دهان دشـمنان اسـام و جمهـوری اسـامی زد؟ همین طبقـه کارگر. همین دسـتهای 
کارگران مـا که بـا دلهـای مؤمـن حرکـت می کردنـد. وقتی دسـِت کارآمـد، بـا دل مؤمـن همـراه و همنوا باشـد، 
آن وقـت کارهـا کیفّیـت پیـدا می کنـد. مـن می خواهـم عـرض کنـم: کارگـران کشـور، در هرنقطـه که مشـغول 
کار سـازنده ای بـرای آبادانـی کشـور هسـتند، بداننـد کـه مشـغول مبارزه انـد. ایـن مبـارزه را هـر چـه می توانید 

باکیفّیـت بهتـر و محکمتـر انجـام دهید.

 كار را به عنوان يك امر تحميلی نبايد تلّقی كرد
این حدیـث را مکّرر عـرض کرده ام کـه فرمود: »رحـم اللَّ امـرء عمل عمـا فأتقنـه1.« خداوند رحمت کنـد کارگر 
و کسـی را کـه کاری انجـام دهـد، و خـوب و محکـم انجـام دهـد. کارگـر مسـلمان بایـد کارش را باالتـر و بهتر از 

معیارهـا و حـدود و اسـتانداردهای کار اجراکنـدو تحویـل دهد. این، فرهنگ و دسـتور اسـامی اسـت.
ایـن روزهـا - که روزهـای بزرگداشـت کارگـران اسـت - عرضـم این اسـت که هم خـود کارگـران، هم مسـؤولین 
نظام کارگـری کشـور و هـم نویسـندگان، بایـد روی این نکتـه تکیه کننـد که امـروز کار، یـک فضیلـت و ارزش و 
یـک عبـادت و مبـارزه اسـت. کار را به عنوان اسـقاط تکلیـف نباید انجـام داد، کـه به خـود بقبوالنیم »حـاال کاری 
انجـام دهیـم و مسـأله از سـرمان بـاز شـود!« کار را بـه عنوان یـک امـر تحمیلـی نبایـد تلّقی کـرد. کار بـه عنوان 
مقولـه ای »فقـط نـان در آور« نبایـد تلّقـی شـود. کارگر بـا کار خـود، عاوه بـر این کـه زندگـی خـودش را تأمین 

می کنـد، زندگـی جامعـه را نیـز تأمیـن می کنـد. وایـن، یـک عبـادت بـزرگ و عمل الهی سـت.

1. بحاراالنوار: ج 22، ص 157
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وابستگی دنيا و آخرت هر امت به علم و عمل
 ملـت ايـران از اعماق دل به دو سلسـله پادشـاهی 

لعنت بفرستد 
تالش زياد بعد از انقالب در زمينه علم و كار

 دستاوردهای فراهم كردن علم و كار:
1- ثواب الهی

2- سهيم شدن در بنای آينده جامعه
شرط تسلط پيدا نكردن آمريكا بر ملت ها

علت برقرار نكردن رابطه اقتصادی با استكبار
محدوديت های ما در دوران دفاع مقدس

 پيشرفت كشور به بركت تحريم ها
 بايد وجدان كاری فرهنگ عمومی شود

 تالش و برنامه ريزی برای حفظ عزت ملی
 كنندگان واقعی كار در كشور

علم و كار، دو بال برای ملت است
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علم و كار، دو بال برای ملت است*

وابستگی دنيا و آخرت هر امت به علم و عمل
شـاید در بین روزهایی کـه در جمهوری اسـامی نام و عنوانـی پیدا کرده اسـت، هیـچ روزی مثل این روز نباشـد؛ 
چـون دو عنوان خیلـی مهم، حّسـاس، کارآمـد و خیلـی عزیز، با هـم در این روز مجتمع شـده اسـت. یکـی عنوان 
علم و دیگـری عنوان کار اسـت. هـم روز علم اسـت و هـم روز کار. واقعـاً هم اگر درسـت نـگاه کنیم، دنیـا و آخرِت 
هر اّمـت، جمعّیـت و همچنین هـر فردی، بـه این دو چیـز بسـتگی دارد. هر کـدام بـدون دیگری، خاصیـت کامل 
خود را نـدارد. علـم بی کار، همـان علـم بی عمل اسـت. »العالـم باعمل، کالشـّجر بـا ثمـر.«)1( درختـی روییده 
اسـت؛ مظهر قدرت الهی اسـت؛ اّما میـوه نـدارد. از آن طرف هـم »المتعبِّد بـا علم کحمـار الطاحونـة.«)2( وقتی 
کسـی بدون علـم کار کنـد، اگـر چـه آن کار عبـادت خدا باشـد، بـاز هـم فایـده ای نـدارد. مثـل حرکـت َدَورانی: 
کسـی بدون پیشـرفت، دور خودش چـرخ می خورد. کشـور، هم به علـم و هم بـه کار احتیـاج دارد. خـدای متعال 

هم، هـر دوی اینها را حسـنه قـرار داده و بـرای آنهـا اجر و ثـواب معّین کرده اسـت.

 ملت ايران از اعماق دل به دو سلسله پادشاهی لعنت بفرستد 
خـوب؛ وقتـی کـه مـا از علـم تعریـف می کنیـم، ایـن در واقـع تعریـف از معلّم اسـت. چـرا؟ چون اوسـت کـه علم 
را بـه دیگـران می بخشـد. اگـر معلّـم نباشـد، علم بـه دسـت نمی آیـد: »هر کـه چیـزی یـاد گیـرد، باید از اسـتاد 
گیرد.« علـم بـدون معلّم، معنـی نـدارد. کار نیـز همین طور اسـت. هـر کـس از کار تعریف کنـد، از کارگـر تعریف 
کرده اسـت؛ چون کار بـدون کارگر، معنـی ندارد. درسـت توّجـه کنید، ببینیـد این مفاهیـم چقدر به هـم مرتبط 
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اسـت! علـم و کار برای یـک ملـت، دو بال اسـت. ملـِت بی علم و بـی کار، پیـش نخواهـد رفت. بنـده، بدیـن خاطر، 
بارها عرض کـرده ام که ملـت ایران بایـد از اعمـاق دل به دو سلسـله پادشـاهی پهلوی و قاجـار، لعنت بفرسـتد که 
این دو سلسـله خبیث، دو بـاِل مملکـت و پیکره عظیـم این ملت کهـن، با هوش و بـا اسـتعداد را بریدند. نـه علم و 
نـه کار، هیچ کـدام را برای ایـن ملت فراهـم نکردنـد. کاری که بـود، کارهای بـی ارزش یا کـم ارزش بـود. علمی که 
بود، علـم تقلیـدی و دسـِت دوم بـود. آن کاری را کـه از دل می جوشـد و حقیقتاً پوشـش و حلیه حیات می بخشـد 
و کارهای اساسـی در مملکـت صـورت می دهد، ترویـج نکردند. هرچـه توانسـتند، قلع و قمـع هم کردند و بسـاط 
علمـی را کـه از دل می جوشـد و در آن ابتـکار هسـت، برچیدنـد. آن خاندانها ایـن جرائـم را دارند. نتیجه این شـد 
که ملّـت ایران کـه در مسـابقه علـم و پیشـرفت تمـّدن و دانش و تجربـه، یـا از دیگـران جلوتر بـود یا اّقًا کسـری 
نداشـت، سـالها عقـب مانـد. حـال مـا بایـد تـاش و کوشـش کنیـم کـه باالخـره گلیـم خودمـان را از آب بیرون 

بیاوریـم. ان شـاءاللَّ به هّمت شـما مـردم، ایـن کار را خواهیـم کرد؛ کـه نشـانه هایش االن هم پیداسـت.
 اّول خانـواده قاجـار - از ناصرالّدیـن شـاه به بعـد - بعدش هـم خانـواده پهلوی - ایـن پدر و پسـر - حقیقتـاً چوب 
حراج به موجـودی این ملـت و کشـور و سـرمایه های معنـوی اش زدنـد. »تلک اّمـة قدخلت لهـا ما کسـبت و لکم 

ما کسـبتم.«1 آنهـا رفتند و سـر و کارشـان با خداسـت. سـزای اعمالشـان را هـم می بینند. 

تالش زياد بعد از انقالب در زمينه علم و كار
حاال نوبـت من و شماسـت. »و لکـم ماکسـبتم.« البتـه از اّول انقاب تا امـروز، حّقـاً و انصافـاً، در زمینه علـم و کار، 
خیلی تاش شـده اسـت. اگر کسـی این را انـکار کند، مثل این اسـت کـه بگویـد »االن به چـه دلیل روز اسـت؟« 
ایـن قـدر واضـح اسـت. اگـر کسـی بـه سـطح کشـور نـگاه کنـد، افزایـش دانش آمـوز، معلّـم، اسـتاد، متخّصص، 
دانشـجو و کارگاههای فـراوان، کار کشـاورزی، صنعتـی، کارهای دقیـق و برجسـته، ابتکارها و اختراعهـای زیادی 
می بینـد کـه در ایـن پانزده سـال، اسـام بـرای ایـن ملـت آورده اسـت. مـن و مـا هـم نمی توانیـم بگوییـم »این 
کارهـا را ما کردیـم.« این دسـتاوردها، ماِل اسـام اسـت. خاصیـت ایمـان، خاصیت حضور مـردم و مردمـی بودِن 

اسـت. حکومت 

 دستاوردهای فراهم كردن علم و كار:

1- ثواب الهی
خوب؛ یـک مسـأله این اسـت که آیـا علـم و کار، یـا به تعبیـر دیگـر، معلّمـی و کارگـری، مثـل کاسـبیهای دیگر، 
فقـط بـرای نـان درآوردن اسـت؟ جـواب این اسـت کـه: نـه! معلّمـی و کارگری، اگـر هم بـرای افـراد، وسـیله نان 
درآوردن اسـت، اّمـا با معلّمـی و کارگـری، چیزهایـی را می شـود به دسـت آورد کـه حتی از نـان هم باالتر اسـت. 
یکـی از آن چیزهـا، اجـر الهی اسـت. باور کنیـد معلّمـی، ثـواب دارد. کارگـری، ثـواب دارد. شـما وقتی که پشـت 
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دسـتگاه ایسـتاده اید و کاری را انجـام می دهیـد، یـا در مزرعـه کار کشـاورزی تان را انجـام می دهیـد، یـا در اتـاق 
طّراحـی نشسـته اید و طـرح یـک کار یـا کاالیـی را آمـاده می کنیـد، یـا بـه کاس درس رفته ایـد و می خواهید با 
عـّده ای دانش آمـوز، پنجـاه دقیقه سـر و کلّـه بزنیـد، یـا مقّدمـات کار معلّـم را فراهـم می کنیـد - مثـًا مطالعه یا 
تهیـه کتـاب - بدانید کـه عبـادت می کنیـد. ایـن، خیلی مهـّم اسـت. چیـزی کـه بعـد از دروازه مرگ - کـه همه 
بایـد از آن عبـور کننـد - گیر مـن و شـما می آیـد، آن پنج سـیر خوراکـی کـه روزانه بـرای خودمـان یـا زن و بچه 
مـان فراهـم کرده ایـم، نیسـت. آنچه کـه آن جا بـه درد مـا می خـورد، عمـل صالـح اسـت. »والّذیـن امنـوا و عملوا 

الصالحـات.«2 ببینیـد در قـرآن چقـدر این تعبیـر »ایمـان« و »عمـل صالح« تکرار شـده اسـت! 
یکـی از ایـن عملهـای صالـح، همیـن اسـت کـه شـما در کاس، درس بگوییـد، یـا در کارگاه و مزرعـه، کار کنید. 
پراکنـدن علـم و فراهـم کـردن کار هم مثـِل نمـاز و خوانـدن قـرآن، عبادت اسـت. ایـن، چیـز کمی نیسـت. چرا 
، کارهای خـدا که  خـدای متعـال یـاد دادن و کار کـردن را بـرای بشـر موجـب ثـواب قـرار داده اسـت؟ العیاذبـاللَّ
گـزاف نیسـت! ایـن، بدیـن خاطـر اسـت کـه آن کمالـی کـه خـدای متعـال می خواهـد بشـر در دوران زندگی به 
آن نائل شـود، از جمله بـه علـم و کار بسـتگی دارد. جامعـه و مردم بـی کار، یا کـم کار، بـد کار، بی علم و بی سـواد، 
نمی تواننـد آنچنـان کـه بایـد، خودشـان را بـه مراحـل کمـال بشـری برسـانند. زندگـی دنیایشـان هـدر خواهد 
رفت. در علـم کامل و شـامِل حـِق متعال عّزوجـل، این معنا روشـن اسـت. لذا گفته اسـت: »اگـر کار کنیـد، ثواب 
می بریـد.« هـر چـه کار مفیدتـر و بهتـر باشـد، ثـواب آن بیشـتر اسـت. علمی کـه یـاد می دهیـد، هر چـه مفیدتر 
باشـد، ثـواب آن بیشـتر اسـت. این طور نیسـت که اگـر قـرآن و علوم دینـی را یـاد دادیـد، ثواب داشـته باشـد، اّما 
یـاد دادن جبـر، مثلثـات، فیزیـک و هندسـه، ثـواب نداشـته باشـد. شـما سـِرکاس، درس می دهیـد و بچه های 
مـردم را عالـم می کنیـد. هر درسـی کـه می توانـد یـک انسـان را عالـم، دانشـمند و مفیـد بـرای جامعه کنـد، یاد 

دادن آن ثـواب دارد. ایـن، منطـق اسـام اسـت. پـس، یک دسـتاورد، ثـواب الهی اسـت. 

2- سهيم شدن در بنای آينده جامعه
یکـی دیگـر از دسـتاوردهای کار و تعلیـم، این اسـت کـه شـما در بنـای آینـده جامعه تان سـهیم می شـوید. این، 
خیلی مهّم اسـت. تمام دعـوای دنیـا در امروز و دیروز، بر سـر یـک کلمه اسـت و آن این کـه، قدرتهای اسـتکباری 
می خواهنـد سرنوشـت ملتهـا را در دسـت گیرنـد. ایـن امریـکا کـه می بینیـد ایـن قـدر امـروز در دنیـا جنجال و 
هیاهـو و غوغـا برپـا می کنـد - کـه غالبـاً هـم بی فایـده و بی ثمر و پـوچ اسـت - بـرای این اسـت که بـرای خودش 

حـقِ ّ ابرقدرتـی قائل اسـت و می خواهـد اختیـار و سرنوشـت دنیا در دسـت او باشـد. 

شرط تسلط پيدا نكردن آمريكا بر ملت ها
فـان کـس چـرا فـان معاملـه را کـرد؟ فـان دولت چـرا بـه فـان دولـت فـان چیـز را فروخـت؟ فان کشـور 
چرا فـان مسـأله مـورد عاقـه امریـکا را رد کـرد یـا مسـأله غیـر مـورد عاقـه امریـکا را تأیید کـرد؟... همـه این 
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حرفهـا بـرای دخالـت در امـور دنیاسـت. آیـا می تواننـد سرنوشـت دنیـا را در دسـت گیرنـد؟ عـّده ای می گویند: 
»می تواننـد.« آن عـّده، ملتهـای ضعیـف، ناتـوان و سـردمداران سسـت عنصـر بعضـی از کشـورها هسـتند. اّمـا 
نیروهـای پرشـور، بـا هیجـان و متحّمـس می گوینـد: »امریکا غلـط کرده اسـت! مگـر می توانـد سرنوشـت دنیا را 
در دسـت گیـرد!« بنـده چه عـرض می کنم؟ مـن می گویـم که بـه یک شـرط نمی توانـد، به یـک شـرط می تواند. 
اگـر آن ملتی که طـرف امریکاسـت، دارای عـزم و اراده سیاسـی و زنده، با نشـاط، اهـل کار، تاش و جدیّت باشـد، 
امریـکا نمی توانـد؛ امـا اگـر ملتی اهـل کار، تـاش و نشـاط نباشـد، بـاز هـم امریـکا نمی تواند تسـلط پیـدا کند؟! 
چـرا؛ می توانـد. ایـن همه کـه بـر کشـورها تسـلّط پیـدا کردند، بـرای چـه بـود؟ اگـر سـردمداران کشـوری اهل 
معامله بـا امریکا باشـند و مـردم آن کشـور هم افـراد بی هـوش و حـواِس بـی کاره ای باشـند، می تواند. اگـر دولتی 
اهل معاملـه و مذاکـره با امریـکا نباشـد؛ اّما مردمـش تنبل باشـند، این جـا هم امریـکا می تواند تسـلّط پیـدا کند. 
چـرا؟ بـرای این کـه آن دولـت، مسـتأصل می شـود. مردمـی کـه کار نکننـد، مردمـی کـه ابتکار نداشـته باشـند، 
مردمـی کـه خـود را موّظف بـه اداره کشـور و تولیـد نیازهـای خودشـان نداننـد، مردمـی که فقـط مصـرف را بلد 
باشـند و تولید را بلـد نباشـند، کشـور و کسـانی را کـه در رأس کارنـد در وضعیتی بـدی قـرار خواهنـد داد. ملتی 
می توانـد در مقابـل پرروها، پرتوّقعهـا، گردنـه بگیرهـا و زیاده طلبهای دنیـا - مثل امریـکا - بایسـتد و مقاومت و از 

حق خـود دفـاع کنـد، کـه بگویـد: »آقـا! مـا خودمـان، خودمـان را اداره می کنیم.« 

علت برقرار نكردن رابطه اقتصادی با استكبار
اگر دشـمن بگویـد به شـما فـان چیـز را نمی فروشـیم، بگوید: خـوب؛ بهتر! نفروشـید. شـما کـه به ما بفروشـید، 
مـا تنبـل می شـویم و خودمـان تولیـد نمی کنیـم. می گوییـم »آقـا؛ بسـته بندی شـده می آیـد.« شـما کـه بـه ما 
مّجانـی بدهید، پـول هم از مـا نگیرید، بـه ما خیانـت کرده ایـد. اگر شـما َدِر داد و سـتد را با مـا ببندیـد و بُنجلهای 
خودتـان را بـه طـرف مملکـت مـا سـرازیر نکنید، بـه نفـع ماسـت. بـرای این کـه مـا روحیـه کار، نشـاط، تاش و 
تولیـد پیـدا خواهیـم کـرد. بـاور کنیـد روزی کـه ایـن مـردك سـاده دِل بی تجربـه خـام اعـام کـرده اسـت که 
می خواهـد روابـط اقتصـادی امریـکا را با ایـران ممنـوع کند )بعـد هم کـه رفـت در جلسـه صهیونیسـتها، بیچاره 
در واقـع بـازی خـورد. حال چه کسـی پوسـت خربـزه زیـر پـای ایـن آدم انداخـت، مـن نمی دانـم( بنده بـه چند 
جهت، از تـه دل خوشـحال شـدم. اینها تا به حـال گاهی بـا ریـا چیزهایـی می گفتند که بعضـی، در گوشـه و کنار 
عنـوان می کردنـد: »آقـا؛ اینهـا آن قدرها هم بـا ما دشـمن نیسـتند. آخر شـما می گوییـد مرگ بـر امریـکا، مردم 

می گوینـد مـرگ بـر امریـکا، بد اسـت! عیب اسـت! زشـت اسـت«!

محدوديت های ما در دوران دفاع مقدس
 بعضـی از آدمهـای کم مسـؤولیت یـا بی مسـؤولیت، می خواسـتند این فریـاد مرگ بـر امریکا را کـه مردم مـا از ته 
دلشـان کنده می شـود، در گلوهـا خفـه کننـد و نگهدارند. حـاال مردم وقتـی کـه در مقابـل چنین صراحتـی قرار 
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گرفتنـد، در هر جای کشـور هسـتند، راحـت فریـاد می زنند: »مـرگ بـر امریکا.«
 اّمـا مهمتـر این کـه، مـا در دوران جنـگ، از جهـات گوناگـون، محدوّدیتهـای زیـادی از قبیـل سـاح، مهّمـات 
و ابزارهـای جنگـی داشـتیم. حـال هـم ایـن آقایـان می خواهنـد زحمـت بکشـند و بـرای مـا محدودیّـت ایجـاد 
کننـد. مگر مـا در هشـت سـال دوره جنـگ، محدودیّـت نداشـتیم؟! آن جـا چـه کار کردیم؟ من شـاید یـک وقت 
دیگر هـم ایـن را گفتـه باشـم: بـرادران و خواهـران! تعّجـب می کنیـد اگـر بدانید که مسـؤولین مـا، سـیم خاردار 
خریـده بودنـد؛ می خواسـتند از کشـور شـوروی عبـور دهنـد و بیاورند؛ اما شـوروی نمی گذاشـت! سـیم خـاردار 
دیگـر چیسـت؟! چـه وسـیله ای، دفاعی تـر از سـیم خاردار؟! از خـودش هـم نخریـده بودنـد کـه مثـًا بگویـد 
»نمی فروشـم.« بلکـه از جای دیگـر خریـده بودند. شـما ببینیـد با جمهـوری اسـامی چه کردنـد! گلولـه آر.پی.

جِی. دم دسـتِی کـم اهمّیـت را به مـا نمی فروختنـد. اصًا کسـی بـاور می کنـد؟! خوب؛ ایـن جمهوری اسـامی، 
همـان کشـوری اسـت کـه در آن وقـت ایـن محدودیّتها را داشـت. 

پيشرفت كشور به بركت تحريم ها
می دانیـد نتیجـه چـه شـد؟ نتیجه این شـد کـه بـه فضـل پـروردگار و به حـول و قـّوه الهـی، جوانـان مؤمـن این 
مملکت، به گوشـه انبارهـا و کارگاهها رفتند؛ درها را روی خودشـان بسـتند و مشـغول کار شـدند. ما امـروز برخی 
از پیچیده تریـن ابزارهـای جنگـی را کـه دشـمن بـه عقلش هـم خطـور نخواهـد کـرد، خودمـان در داخـل تهّیه 
می کنیـم. البته مـا را بـه سـاختن بمـب اتمـی و شـیمیایی مّتهـم می کنند کـه اینهـا دروغ اسـت. خودشـان هم 

می داننـد کـه دروغ اسـت. آنچـه را کـه واقعیـت دارد، آنهـا نمی داننـد و بـه عقلشـان هم نمی رسـد.
 چطـور ما توانسـتیم؟ در این مملکـت، خلبان بـا هواپیمـای آمریکایی پـرواز می کرد؛ همافر و افسـر فّنـی کارهای 
تعمیراتـی اش را انجـام می دادنـد؛ اّما هیـچ کدام جـرأت نداشـتند قطعات ایـن هواپیمـا را بـاز کننـد، ببینند چه 
شـکلی اسـت. اسمشـان هم تعمیرکار بـود! قطعـات هواپیمـا وقتی خراب می شـد، بایـد می بردنـد امریـکا، آن جا 
تعمیـر می کردند. اجـازه تعمیر قطعـات هواپیمـای امریکایی، بـه تعمیر کار مـا که با آن هواپیما سـروکار داشـت، 
داده نمی شـد. همیـن نیروهـای مسـلّح و مـردم ایـن کشـور، توانسـتند پیشـرفتی عظیـم در ایـن زمینـه ایجـاد 
کننـد. چـرا؟ بـه برکـت همـان تحریمهـا و جلوگیریهـا. حـال تهدیـد می کننـد کـه »مـا رابطـه تجاری مـان را با 
ایران قطـع می کنیـم.« خـوب؛ بـه درك، قطـع کنید! مگـر ما بدمـان می آیـد؟! ما خوشـحال می شـویم که شـما 
رابطه تـان را بـا ما قطـع کنیـد. امـا دنیـا از شـما تبعّیـت نمی کند. مگـر امریـکا کدخـدای یک ده اسـت کـه همه 
مجبـور باشـند از او تبعّیـت کننـد؟! خـوب؛ شـما بـرای خودتـان هـر کار می خواهیـد، بکنیـد. بعضـی از آدمهای 
ضعیـف، در بعضی از کشـورهای اسـامی، تـا این چیزهـا را می شـنوند، تنشـان بنـا می کند بـه لرزیـدن! مگر چه 
خبر اسـت؟! الحمـدللَّ در داخـل کشـور مـا، روحیه های مسـؤوالن کشـور - از رئیـس جمهـور تا رئیـس مجلس، 
رئیس قـّوه قضایّیـه و نماینـدگان مجلـس - و آحاد مـردم در همه جای این کشـور، قوی اسـت. مشـتها گره شـده 
اسـت. احسـاس نشـاط می کنند. هر کس که در مقابلشـان بایسـتد، با قـدرت و قاطعّیت بـا او مواجه می شـوند. از 
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این جهـات، مشـکلی نداریـم. خداوند شـما را حفـظ کنـد. از این جهـت، نگرانـی نداریم.

 بايد وجدان كاری فرهنگ عمومی شود
عزیـزان من! آنچـه الزم اسـت، »کار« و »تعلیم« اسـت. معلّمین عزیـز! باید جوانـان را بسـازید. باید نوجوانـان را با 
روحیـه کار، اسـتقال و علم طلبـی، پـرورش دهیـد، نه بـا روحیـه مدرك طلبـی. مدرك چیسـت؟ مـدرك به این 
عنوان که نشـان دهـد فـردی دارای ایـن معلومات اسـت، خوب اسـت؛ اما نمی تواند منشـأ اثـری شـود. آنچه مهم 
اسـت، علم اسـت. علـم و کار، بـرای جامعـه الزم اسـت. همـه مـردم و مسـؤولین بدانند: این کـه من عـرض کردم 
»وجـدان کاری«، یک تعارف نیسـت. بایـد برنامه ریـزی کنند. »وجـدان کاری« بایـد فرهنگ عمومی مردم شـود. 
بایـد اگـر کسـی کاری انجـام می دهـد، فکـر کند کـه یک نفـر بـاالی سـرش ایسـتاده اسـت؛ حّتـی اگر تنهـا، در 

اتاقی خلـوت باشـد. کار بایـد کامل، محکـم، قـوی، ابتـکاری و همراه بـا نیاز انجـام گیرد.
 یکی از کارهایـی کـه وجـدان کاری الزم دارد، تعلیم و تربیت اسـت. معلّم در کاِس درِس مدرسـه ای کـه تَِه فان 
شـهر یا فان گوشـه دورافتـاده تهران یـا یک روستاسـت، بایـد آن طـور درس بگوید، زحمت بکشـد و تـاش کند 
کـه گویـا االن بـازرس در کاس نشسـته اسـت، کار او را نـگاه می کند، یـا یک سـاعت بعد می آیـد تا نتیجـه کار را 

ببینـد. وجـدان کاری یعنـی این. ما تعـارف کـه نمی کنیم!

 تالش و برنامه ريزی برای حفظ عزت ملی
عزیـزان مـن! بـا تعـارف کـه یـک ملـت نمی توانـد آقایـی خـودش را حفـظ کنـد! بـا تعـارف کـه نمی شـود بـا 
دشـمنان غـّدار و خونخـوار روبـه رو شـد! عمـل، تـاش و برنامه ریـزی الزم اسـت. مـا گفتیـم: »وجـدان کاری«، 
»انضبـاط اجتماعی« یـا »انضباط اقتصادی«. مسـؤولین کشـور، دولـت، قـّوه قضایّیـه و نمایندگان مجلـس، باید 
برنامه ریـزی کنند تـا ایـن کارها انجـام گیـرد، و ااّل بـا این کـه تعریف کننـد فانی چـه حرف خوبـی زده، کـه کار 

نمی شـود! تمـام 

 كنندگان واقعی كار در كشور
آحاد مـردم هم بایـد کمک کننـد. یک یـک مـردم، کننـدگاِن واقعـِی کار هسـتند. عزیـزان مـن! این خانـه، خانه 
شماسـت. ایـن مملکـت، مملکـت شماسـت. مملکـت عظیم،بـا برکـت و ثروتمندی اسـت. خیلـی ثـروت در این 
خاك نهفتـه اسـت کـه همـه اش متعلّق بـه شـما و نسـلهای آینـده این کشـور اسـت. ثـروت معنـوی زیـادی در 
ایـن کشـور وجـود دارد و همـه اش متعلّق به شماسـت. ایـن همـه علـم، اسـتعداد، آگاهـی و اخاقّیات خـوب، به 
برکـت اسـام، فرهنگ کهن اسـامی و سـوابق ایـن ملت در این کشـور هسـت کـه متعلّق بـه شماسـت. چه وقت 
می توانیـد اسـتفاده کنیـد؟ وقتی کـه این ملـت، آمـاده کار باشـد؛ کمر بسـته باشـد؛ هیچ کـس در کارهـای خود 
کوتاهـی نکنـد و بـی کاری را برای خـود مغتنم نشـمارد. هسـتند کسـانی که در حـال خسـتگی از کار هـم، وقتی 
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کـه کاری وجـود دارد بـا کمـال شـوق کار می کننـد. کسـی از اینهـا نمی پرسـد »شـما چـرا کار نکردیـد؟« فکـر 
مؤاخـذه الهـی و نیـاز مـردم، اینهـا را بـه کار وادار می کند. ایـن روحیـه، باید همگانی شـود. ایـن، همـان »وجدان 

کاری« اسـت.
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اسالم می خواهد، كار در راه خدا و برای خدا باشد

دو راه برای انجام كار در حيطه های مختلف
توجه زياد به جهت كار در اسالم

دو فايده كار در راه خدا و برای خدا
قصد كار يعنی جهت دار كردن كار

جهت كار در آمريكا و ديگر كشورهای سلطه گر
جهت و روح كار، تعيين كننده كار است

هـر كاری كـه در خدمـت بـه نظام اسـالمی باشـد 
عبادت است



کار ایرانی

اسالم می خواهد، كار در راه خدا و برای خدا باشد*

دو راه برای انجام كار در حيطه های مختلف
ترکیب علـم و کار، ترکیب زیبایی اسـت. شـاید بشـود این را بـه عنوان یک حرکـت نمادیـن تلّقی کرد؛ بـرای این 
که در جمهـوری اسـامی، مـا راه خـود را بهتر و بیشـتر پیـدا کنیم. یعنـی علـم، واقعیتر و بـا صحنـه کار نزدیکتر 
پیـش بـرود و کار، عالمانه تـر و از تجـارب و اندوخته هـای علمـی، بهره مندتر شـود. ان شـاءاللَّ هّمـت خواهید کرد 
و همچنـان که تـا امروز، شـما دو قشـر تـاش و مجاهـدت کردیـد و زحمـت کشـیدید، بعـد از این هم بـا حرکت 

سـریعتر و روانتـر، جامعـه را خواهید سـاخت؛ چـون این کشـور متعلّق به شماسـت.
در این جا نکتـه ای وجـود دارد و آن این اسـت که هـر کاری را - چه کارهـای معـدود در منطقه و حیطـه کارگری 
و چه کارهـای مربوط بـه حیطـه تعلیم و تربیـت - بـه دو طریق می شـود انجـام داد: یکـی، دارای جهـت و هدف و 
یکـی هم، بی هـدف و بی جهـت. فـرض کنید یـک نفـر می خواهـد کاری انتخاب کنـد. یک وقت اسـت کـه برایش 
فرقـی نمی کنـد چـه کاری باشـد و می خواهـد کاری بکنـد و درآمدی داشـته باشـد و صرفـاً حرکتی انجـام گیرد. 
یک وقت هـم می گـردد، کاری را انتخـاب می کنـد و می سـنجد که امـروز چـه کاری الزمتـر و مفیدتر و مـردم به 
آن نیازمندترنـد. ایـن دومـی، کاِر جهت دار می شـود. در شـرع مقّدس اسـام، به این جهـت کارهـا، توّجهی خاص 
شـده اسـت. البته، قصد من این نیسـت کـه بگویم هر کسـی می خواهـد کاری انتخـاب کند، بـرود بگـردد و ببیند 
چـه کاری الزمتر اسـت. ایـن، فعـًا از حـوزه تصمیـم و انتخـاب فـردی در بحـث ما خـارج اسـت. مـا می خواهیم 

بـرای جهت کلّـی کشـور و جامعه، صـاح اندیشـی کنیم.

*. بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان کشور  1375/02/12
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توجه زياد به جهت كار در اسالم
در اسـام، به جهـت کار خیلی توّجه شـده اسـت. مثـًا در عبـادات می گوینـد: باید قصد قربـت کرد. قصـد قربت، 
یعنی همـان جهتگیـری و این کـه انسـان کار را برای خـدا انجام دهـد و در جهـت رضای الهی باشـد. شـاید ظاهر 
و شـکل ماّدی کار، خیلـی هم فـرق نکنـد. روح کار فرق می کند. مثًا در شـرع مقّدس سـفارش شـده و مسـتحّب 
اسـت که روز جمعه، انسـان غسـل جمعـه کند.1 بـه ذهن انسـان می رسـد که قاعدتـاً اصل تشـریع غسـل جمعه، 
بـرای نظافت اسـت و برای این اسـت کـه هر انسـانی، الاقـل هفته ای یـک بار، تن خـود را شستشـویی کنـد که به 
این وسـیله، نظافـت را که در اسـام خیلـی اهمیـت دارد، تأمین نمایـد. ولی اگـر شـما در روز جمعه، یک سـاعت 
در حـوض و یا اسـتخری برویـد و غوطـه بخورید و دسـت و پا تـکان دهیـد و بدنتـان را صابون هـم بزنید، امـا نّیت 
غسـل جمعـه نکنیـد؛ آن ثوابی را که شـارع مقـّدس برای غسـل جمعـه معّین کرده اسـت، به شـما نخواهنـد داد. 
صـورت کار، همـان صـورت کار - یعنـی شستشـو - اسـت. هـدف ظاهـری آن هـم، در هـر دو جـا - هم در غسـل 
جمعـه و هم در یـک غوطـه خـوری معمولـی - نظافت اسـت؛ اما غسـل جمعـه چیـزی اضافـه دارد که عبـارت از 

هدف وجهت اسـت. جهـت چیسـت؟ کار را بـرای خدا انجـام دادن.

دو فايده كار در راه خدا و برای خدا
اسـام می خواهـد در محیط مسـلمانی، هـر کاری کـه افـراد می کننـد، در راه خدا و بـرای خدا باشـد، تـا دو فایده 
ببرند: یـک فایـده، فایـده مـاّدی آن کار اسـت و یک فایـده هـم، فایده معنـوی و روحی اسـت کـه به خاطـر قصد 
قربت عایـد می شـود و بـدون آن، عایـد نمی گـردد. وقتـی که شـما مثًا غـذا می خوریـد، قصدتـان این اسـت که 
من ایـن غـذا را می خورم تـا بدنـم نیرو پیـدا کنـد و بتوانـم به وظایـف زندگی برسـم؛ چـون خـدا این را خواسـته 
اسـت. در این جـا، غذا همـان غـذا و همـان مـواد غذایی اسـت که به بـدن شـما می رسـد و همـان لـّذت در ذائقه 
اسـت؛ اما عـاوه بـر اینهـا، خـدای متعـال ثـواب هـم می دهد. چـرا؟ چـون شـما بـا ایـن کار، غیـر از اداره جسـم 

خویـش، دل و روح خودتـان را هـم اداره و برایـش جهـت معّیـن کرده اید.

قصد كار يعنی جهت دار كردن كار
وقتـی چنیـن روحیـه ای، در همـه چیـز بـر انسـان مسـلمان حاکـم باشـد، آن وقـت کار حـرام از او سـر نمی زند، 
غـذای حرام نمی خـورد، غـذای بـا چپـاول و زور و ظلم به دسـت آمـده را به لـب نزدیـک نمی کند، حرکت دسـت 
او حرکـت ظالمانـه نخواهد بـود و حرکت اندیشـه و فکر او هـم، حرکتـی در جهت زیان انسـانیت و برادر مسـلمان 
خـود نخواهـد بـود. یعنی همیـن چیـزی که بـه ظاهر خیلـی کوچـک به نظـر می آیـد، موجب می شـود کـه تمام 
مشـکات حیات بشـری - که همین جرائـم و گناهـان و تخلّفـات گوناگون انسـانها و شـهوترانیها و فـزون طلبیها 
و آزها و امثـال اینهاسـت - بتدریج از انسـان فاصلـه بگیـرد. ببینید چطـور حکمت دیـن و احکام شـرعی، از جای 
کوچـک و از نقطـه کمـی آغـاز می کنـد و ناگهان یـک پهنـه وسـیع را فـرا می گیـرد! بنابرایـن، قصد قربـت یعنی 

1. من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص 111
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جهت دار کـردن کار.
حاال بـا دیـد وسـیعتری بـه یـک جامعـه نـگاه کنید کـه این هـم جـزو قصـد قربـت اسـت. ایـن را هم کـه مطرح 
می کنیم، از قصـد قربت بیرون نیسـت و یکـی از مصادیق آن اسـت. در یـک جامعـه، کار و تاش و تعلیـم و تربیت 

هسـت؛ اما جهـت این کارهـا چیسـت؟ ایـن کار یا ایـن آمـوزش و پـرورش، بـه چه سـمتی حرکـت می کند؟

جهت كار در آمريكا و ديگر كشورهای سلطه گر
امـروز، در زّراد خانه هـای امریـکا، کار انجام می گیـرد. آن جا هـم کارگر هسـت؛ اما ایـن کاری که انجـام می گیرد 
- چـه کاِر کارگر سـاده، چـه کار کارگـر ماهـر، چـه کار سـرکارگر، چـه کار مدیر بخـش، چـه کار مدیـر کارخانه، 
چه کار طّراحـان و نقشه کشـان اصلی ایـن کارخانـه - در خدمت چیسـت؟ در خدمـت جنگ افـروزی؛ در خدمت 
کمک بـه غاصـب - مثـًا اسـرائیل - و در خدمـت بمبـاران اتمـی هیروشـیما در گذشـته. االن هـم اگر امریـکا از 
افکار عمومـی و از نابـودی درونـی خـودش نمی ترسـید و خاصـه اگـر مهارهـا و افسـارها، جلوگیر دولـت امریکا 
نبـود، حاضـر بود در هـر نقطـه ای از دنیـا که هـوس کند، بمـب اتـم بینـدازد؛ چون بـرای اینهـا که آدمکشـی کار 

نیست! مشـکلی 
امـروز، همچنیـن در دانشـکده علـوم اّطاعاتـی یـا جاسوسـی در سـازمان سـیای امریـکا هـم، معلّم و شـاگردی 
هسـتند که مشـغول درس دادن و درس خواندننـد. آیا آن معلّـم هم، همیـن ارزش واالیـی را که ما بـرای معلّمان 
قائلیـم، دارد؟ در آن جـا، محصـول تاش و نمـره آوردن شـاگرد، این نیسـت کـه از منافع ملـی امریکا دفـاع کند. 
اگر ایـن بود، ما حرفـی نداشـتیم. امریکاییهـا بروند برای خـود و منافع ملـی و در چارچوب کشورشـان، خـود را به 
شـکل معقولی اداره کنند؛ ما کـه بخیل و مانع نیسـتیم. امـا امروز، آن آمـوزش و پـرورش و آن تعلیـم و تربیت، در 
خدمت سـیاهروترین و آلوده ترین دسـتها و انسـانهای سیاسـی در دنیا و علیـه نهضتهای آزادیبخش و کشـورهای 
در حال حرکـت آزادیخواهانـه و هر کشـور اسـتقال طلب دیگـر و نیز به نفـع رژیمهـای مرتجع و علیـه رژیمهای 

مترّقی بـه کار مـی رود. جهـت کار آنها، این اسـت.

جهت و روح كار، تعيين كننده كار است
خواسـتم شـما عزیـزان مـن و جامعـه کارگـری و جامعـه فرهنگـی کشـور، ایـن نکتـه را توّجـه کنید کـه نفس و 
مـادهّ ی کار، تعیین کننـده نیسـت؛ روح کار تعیین کننده اسـت. صـرف این که بازویـی حرکت می کنـد و چرخی 
را می چرخانـد، ایـن ارزش آفریـن نیسـت. ارزش معنـوی و اخاقـی مهـم اسـت. بایـد دیـد ایـن چـرخ بـرای چه 
می گردد، بـرای کـه می گـردد و در خدمت چـه چیزی اسـت؟ صـرف این که کاسـی تشـکیل می شـود و معلّمی 
بـه آن جـا مـی رود و از جـان و دل خـود مایـه می گـذارد و بـا حلّـه تنیـده زدل و بافتـه زجـان، شـاگرد را تربیـت 
می کنـد و کلمه بـه کلمـه روح او را با معـارف و معلومـات آغشـته می نماید، کافی نیسـت کـه ارزش درسـت کند. 
باید دیـد آن مـاّده ای کـه آمـوزش داده می شـود، چیسـت، هـدف و جهت چیسـت و ایـن تعلیـم و تربیـت به چه 
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سـمت و سـویی انجـام می گیـرد. عزیـزان مـن! این مهم اسـت.
امـروز در بعضـی از مناطق دنیـا، برای نابـودی ارزشـهای انسـانی تعلیم علم داده می شـود. امروز کسـانی هسـتند 
که علـم را فـرا می گیرنـد، برای ایـن که در پشـت مرزهـای کشـورهای بیگانه - کـه برای اهـداف شـیطانی کمین 
گرفته انـد - بـه آنها کمـک کننـد. ایـن، ارزش نیسـت. یـک روز، در همیـن آب و خـاك مقـّدس خود ما، کسـانی 
علـم را آموختند، بـرای این کـه جامعه ایرانـی و کشـور ایران را به سـمت فسـاْد بیشـتر و بهتر سـوق دهنـد. این، 

ارزش و اعتبـاری ندارد. جهـت و روح، مهم اسـت.

هر كاری كه در خدمت به نظام اسالمی باشد عبادت است
عزیزان مـن! کارگـران و معلّمان کشـور! امروز هـر حرکت علمـی و فرهنگـی و کاری کـه در خدمت نظام و کشـور 
جمهـوری اسـامی و بـرای نوسـازی و پیشـرفت و آبادانی این کشـور انجـام می گیـرد، یک عبـادت اسـت. فرقی 
هم بیـن ایـن کارخانـه و آن کارخانـه و این مدرسـه و آن مدرسـه نیسـت. اگر امـروز در ایران اسـامی، یـک معلّم 
یک کلمـه درس بدهـد و قصدش این باشـد کـه برای خدمـت به این کشـور - کـه امروز سـرزمین اسـام و عرصه 
عظمـت و درخشـش احـکام اسـامی اسـت - شـاگردی تربیـت کنـد؛ این یـک کلمه، یک حسـنه اسـت کـه اگر 

صد کلمه شـد، صد حسـنه می شـود. اگـر او را شـب و روز فـرا گرفت، شـب و روز او سرشـار از حسـنه اسـت.
آن کارگـری کـه در کارخانـه ای کار می کنـد، یـا طّراحـی و مدیریّـت و یـا هـر گونـه تاشـی می کنـد، بـرای این 
که ایـران اسـامی - که امـروز عرصـه جلوه هـای معنـوی و الهی اسـت - رشـد و پیشـرفت پیـدا کند و آباد شـود 
و از بیگانه هـا بی نیـاز گـردد و نگـران تحریـم اقتصـادی ایـن قـدرت و آن قـدرت نباشـد و اسـتغنا پیـدا کنـد، هر 
لحظـه ای کاِر ایـن کارگـر یـک حسـنه انجـام می دهد و یـک عبـادت می کنـد. هر کسـی به ایـن کار کمـک کند، 
در ایـن عبادت سـهیم اسـت و از سـهم آن کارگر هـم کم نمی شـود. آن کسـی که بـه او کمک کـرده اسـت، او نیز 
سـهیم می شـود. دسـتگاه خدا این گونـه اسـت. گاهی یـک عمـل انجـام می گیـرد، ده نفر سـهیمند و ده حسـنه 
انجـام می گیـرد. نه ایـن که یک حسـنه تقسـیم شـود؛ بلکه هر کـدام پیش خـدای متعـال ثـواب جداگانـه دارند. 

امروز، ایـن گونه اسـت. امروز، کشـور شـما ایـن خصوصیـت را دارد.
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وجدان كاری و اتقان كاری

معلم و كارگر، نماينده دو ركن در پيشرفت جامعه
تالش دشمن برای جداسازی دو قشر عظيم از متن مردم

معنای وجدان كاری
كليد مشكالت كشور

هـر دقتـی كـه بـرای بهبـود كار بشـود مـورد 
تحسين كرام الكاتبين است
راه شكوفايی استعدادها

نبايد استعدادی از ميليونها جوان و نوجوان هدر برود
ستون فقرات كشور، در دست معلمان و كارگران



کار ایرانی

وجدان كاری و اتقان كاری*

معلم و كارگر، نماينده دو ركن در پيشرفت جامعه
معلّـم، مظهر علـم اسـت؛کارگر، مظهر عمـل اسـت. بنابرایـن، روز معلّـم و روز کارگر، یعنـی روز علم و عمـل. قوام 
جامعه هـم، به علـم و عمل اسـت. اگـر مـا بتوانیم در میـان خودمـان، ایـن دو رکـن - یعنی علـم و عمـل، تعلیم و 
تربیـت و کار وابتـکار - را توسـعه دهیـم و در این دو زمینه، پیشـرفتی محسـوس در کشـور بـه وجود آوریـم - که 
بحمـداللَّ امـروز تا حـدود زیادی هم شـده اسـت - حرکت کشـور به سـمت هدفها سـریع خواهد شـد، مشـکات 
برطـرف خواهـد گردیـد و آن چیـزی کـه انقـاب عظیـم مـا بـرای ایـران اسـامی ترسـیم کـرده اسـت، نزدیک 
خواهد شـد. لـذا ایـن دو رکن، مهم اسـت. کسـانی که نماینـده ایـن دو رکن هسـتند - یعنـی جامعه معلم کشـور 
و مجموعـه تعلیـم و تربیت از یـک طـرف، و جامعـه کارگری کشـور و مجموعـه مربـوط بـه کار و ابتـکار و تولید و 

حرکـت صنعتـی و کشـاورزی و غیـره از جانب دیگـر - برای کشـور بسـیار حائـز اهمیتند. 

تالش دشمن برای جداسازی دو قشر عظيم از متن مردم
من به مناسـبت اجتمـاع امـروز که بـه خاطـر روز کارگر و روز معلّم تشـکیل شـده اسـت، یـک نکته بـرای جامعه 
کارگـران و جامعـه معلّمـان کشـور و یـک نکتـه هـم بـرای مسـؤوالن مطـرح می کنـم. عـرض اّوِل من بـه جامعه 
کارگـران و معلّمان کشـور، اظهـار ارادت و عاقه و خسـته نباشـید و خدا قّوتی اسـت. مـن قلباً از جامعـه کارگری 
و جامعـه معلّـم کشـور، صمیمانـه متشـّکرم. من می دانـم که دشـمنان مـا چقدر تـاش کردند تـا ایـن دو جامعه 
عظیـم را از متـن مـردم و از مجموعه انقاب جـدا کننـد؛ ولی مقاومـت افراد ایـن دو جامعـه، تاش آنهـا را خنثی 

*. بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان  1376/02/10
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کـرد. در بین کارگـران، چقـدر وسوسـه پراکنی کردنـد تا شـاید بتواننـد چـرخ کار را در کشـور متوّقـف کنند. در 
بیـن معلّمان و بخـش تعلیم و تربیت کشـور، چقـدر وسوسـه پراکنی کردند تـا شـاید بتوانند مدارس و کاسـهای 
مـا را تعطیل کننـد؛ ولی نتوانسـتند. تا امـروز به فضل الهـی و به اتّـکای ایمـان و نورانّیتی کـه در دلهای افـراد این 
جامعه اسـت، نتوانسـته اند و مـن یقیـن دارم کـه در آینده هـم نخواهنـد توانسـت. این، مایـه سپاسـگزاری من از 

خدا و از شماسـت.

معنای وجدان كاری
سفارشـی هم کـه به شـما دارم، ایـن اسـت کـه کیفّیـت کار را در هـر دو بخـش بایـد روز بـه روز ان شـاءاللَّ بهبود 
ببخشـید. این کـه مـا در دو، سـه سـال قبـل، از وجـدان کاری گفتیـم و در دهانها هـم این تعبیـر تکرار می شـود، 
نکته خیلـی مهّمی اسـت. مـن نمی دانم کسـانی کـه این جملـه را بـه زبـان می آورند، تـا چه حـد به اهمّیـت این 
مضمـون و تأثیـر آن توّجـه می کننـد. وجـدان کاری، تعبیـری از قبیـل وجـدان سیاسـی و وجـدان علمی اسـت. 
معنـای ایـن کلمه این اسـت کـه آن کسـی کـه مشـغول کاری اسـت، یـک احسـاس وجدانی نسـبت بـه کار پیدا 
کند و خـود را در قبـال آن کار، مسـؤول بداند. این، غیـر از مسـؤولیت در قبال کارفرماسـت؛ یک چیز دیگر اسـت. 
عاوه بـر جنبـه شـرعی و جنبـه انسـانی و تعّهـد، در قبـال خـوِد کار، انسـان خـودش را مسـؤول بداند کـه کار را 
درسـت، کامل، قـوی و بهترین انجام دهد؛ چه باالی سـر او کسـی باشـد و چه نباشـد. ایـن، معنای وجـدان کاری 

اسـت.

كليد مشكالت كشور
در اسـام کـه کار، عبـادت و ارزش شـمرده شـده اسـت، الزمه اش این اسـت کـه هـر کـس کاری را قبـول کرد و 
تعّهد نمـود، آن را بـه بهتریـن وجهی انجـام دهد. این حـرف، سـِر کاس درس و پـای خـّط تولید و داخـل مزرعه 
و پـای چـرخ خیاطـی و کار داخـل خانه هـم هسـت. در هـر نـوع کاری - که بـه ایـن حسـاب، معلّمـی و تربیت و 
تعلیم هم یک کار اسـت؛ آن هم یک کار بسـیار ارزشـمند - اگر کننـده کار، وجدان کاری داشـته باشـد، آن کار به 
بهترین شـکل انجـام خواهـد یافت. این، آن چیزی اسـت که کلید مشـکات کشـور اسـت. اگر شـما فـان جنس 
را می خریـد و بـه منـزل می بریـد و مشـاهده می کنید کـه بعـد از مـّدت کوتاهی خـراب شـد و کاری کـه روی آن 
شـده، کار درسـتی نبـوده اسـت - یعنـی بی اعتمـادی بـه کاری کـه انجـام می شـود - در صـورت وجـود وجـدان 
کاری، این دیگـر برخواهـد افتاد. کسـی فرزند خـود را به مدرسـه بفرسـتد و نداند که او در مدرسـه تبدیـل به چه 

چیـزی و چگونـه عنصـری خواهد شـد؛ این دیگـر نخواهـد بود.

هر دقتی كه برای بهبود كار بشود مورد تحسين كرام الكاتبين است
وقتی همـه کننـدگان کار، با احسـاس وجـدان کاری بـه کار پرداختنـد و فهمیدنـد در حالـی کـه کار را می کنند، 
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اگـر صاحـب کار هم نیسـت، امـا خداونـد متعـال حاضر و ناظـر اسـت، کـرام الکاتبیـن حاضرنـد و مائکـه مقّرب 
الهی نـگاه می کنند؛ هـر دّقتی کـه برای بهبـود کار بشـود، مورد تحسـین کـرام الکاتبین خواهـد بـود و در پرونده 
عمِل کننـده کار ثبـت خواهد شـد. ایـن چیزها، در محاسـبات بشـرِی ما بـه حسـاب نمی آیـد و غالبـاً نمی بینیم، 

غفلـت می کنیم و بـدان توجـه نداریـم؛ اما در حسـاب خـدا که ایـن حرفها نیسـت.
اگر شـما آن یـک دقیقه آخـر را هم کـه سـِر کاس بودیـد، درس دادیـد و نگذاشـتید ضایع شـود؛ یا با آن شـاگرد 
بدآمـوز، حقیقتاً صـرف وقـت کردیـد و کوششـتان را بـه کار بردیـد؛ یـا در کارخانه، یـا در مزرعـه، یـا در خانه که 
مشـغول کار هسـتید و یا هر جـای دیگر، دقـت به خرج دادیـد؛ آن سـوزنی را که بـا دّقـت در پارچه فـرو بردید و... 
همین دّقـت و اهتمـام، در پرونـده عملتـان ثبـت خواهد شـد. این ثبـت در پرونـده الهی، فایـده اش فقـط مربوط 
به قیامت نیسـت؛ در همیـن دنیا هـم اثر می کنـد. یعنـی محکـم کاری و دّقـت در کار دنیا، یـک جامعه سـرافراز، 
آبـاد، با انسـانهای قوی، مسـتحکم، تسـلیم نشـوِی در مقابل دشـمن، بی نیـاز از لئام خلق خـدا و دشـمنان جامعه 
پدید خواهـد آورد. نام نیکـی هم بـرای این جامعـه و این کشـور، در عالـم به وجـود خواهـد آورد. اینهـا مربوط به 
این طـرف مرز مرگ اسـت. آن طـرف مرز هـم که بـرزخ و قیامـت و ثـواب الهی اسـت، مترتّب بـر این کارهاسـت. 
ایـن، توصیه مـا به شماسـت. مـن، هـم از جامعـه کارگـری کشـور و هـم از جامعـه تعلیـم و تربیت کشـور، ضمن 
تشـّکر و سـپاس عمیق قلبـی، ایـن درخواسـت را هـم دارم. ان شـاءاللَّ کـه بتوانیـد روز بـه روز کار خـود را بهبود 

ببخشـید.
بـه مسـؤوالن هـر دو بخش نیـز عـرض می کنـم کـه در مشـکات جـاری و روزمـّره ایـن دو بخـش، غرق نشـوند. 
فراتـر از ایـن مشـکات، درصـدد کیفّیـت بخشـیدن بـه ایـن دو بخـش باشـند. اسـتعداد ملت مـا، یک اسـتعداد 
برجسـته اسـت. ما از چنـد سـال پیـش، راجـع بـه اسـتعداد ایرانـی تأکیـد می کردیـم. بعضـی خیـال می کردند 
کـه از روی محّبـت بـه مـردم و کشـور خودمـان چیـزی می گوییـم؛ در حالی کـه آنچـه مـا می گفتیـم، مّتکی به 
آمـار و معلومـات بـود. خوشـبختانه در ایـن چند سـال اخیـر، خبرها و گزارشـهای مسـتنِد قـوی پخش شـد و در 
اختیار مـردم قرار گرفـت کـه نمونه هایش را هم شـما دیدیـد. در ایـن مسـابقات جهانی که به نـام المپیـاد برگزار 
می کننـد، شـما دیدیـد کـه جوانان مـا بـا این کـه اوایـل کارشـان اسـت، از اکثـر کشـورها بهتـر می درخشـد. در 
مسـابقات جهانی، در هماوردیهـای علمی، در قبـول بعضی از کارهـای بزرگ و پیچیـده صنعتـی، در صنایِع دقیق 
و ریـز و غیـره، بعضـی از کسـانی که از کشـور مـا رفتنـد، توانسـتند بـر دیگـران فائق آینـد. ایـن، همان اسـتعداد 

برجسـته اسـت.

راه شكوفايی استعدادها
از سـوی دیگر، اگر شـما به دسـت برجسـته ترین صاحـب اسـتعداد هم یـک بیل بدهیـد و او را بـه کار غیـر علمی 
وادار کنید، اسـتعدادش شـکوفا نخواهد شـد؛ امـا وقتی کـه میدان باز شـد و کشـور بحمـداللَّ از سـلطه بیگانگان 
بیـرون آمد، کم کـم فضای کشـور، فضـای خوبی شـد. وقتـی محیط تعلیـم، تربیـت، تحقیـق، دانشـگاه و مدارس 
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مسـاعد شـد و دولت و مسـؤوالن کشـور هـم تشـویق کردنـد، اسـتعدادها گل می کنـد؛ و می بینید کـه گل کرد.
با توجـه به ایـن اسـتعداد بـاال، مـا هـم در زمینـه مسـائل کاری، باید کارگـر ماهـر داشـته باشـیم؛ باید ابتـکار در 
مسـأله کار داشـته باشـیم؛ باید محیطهـای کارگـری مـا مجموعـه ای از نیروهای فّعـال و توانـا و کاردان باشـد؛ نه 
کارگری کـه نمی داند چـه کار می کند. مسـؤوالن بایسـتی زمینـه ابتـکار و خاقّیـت را فراهـم کننـد و روز به روز 
پیش ببرنـد. البتـه کارهای زیادی هم شـده اسـت - نه ایـن که بخواهیـم بگوییم نشـده - ولـی باید بیشـتر بکنند 

و در ایـن جهت سـریعتر پیـش بروند.

نبايد استعدادی از ميليونها جوان و نوجوان هدر برود
در زمینـه تعلیـم و تربیـت هم همیـن طـور اسـت. در محیط آمـوزش و پـرورش بایـد کاری بشـود کـه حتی یک 
اسـتعداد، از میـان ایـن میلیونها نوجـوان و جـوان ایرانـی هدر نـرود. یعنـی تا این حـّدی کـه تعلیمات متوّسـطه 
ماسـت - ایـن دوازده سـالی کـه درس می خواننـد - هر کسـی کـه درس می خوانـد، اسـتعدادش هدر نـرود. حاال 
بعـد از آن ممکن اسـت بعضـی بـه دانشـگاه بروند، بعضـی به رشـته های فّنـی برونـد؛ عیبی هـم نـدارد و همه اش 
هم خوب اسـت؛ امـا در این مـدت بایـد همه اسـتعداد شـکوفا شـود. بایـد کاری بکنند کـه ایـن کار انجـام گیرد، 
وااّل روال عـادی را حفـظ کـردن، یا پرداختـن به کمّیتهـا، کار اساسـی مسـؤوالن این دو بخـش نیسـت. در زمینه 
کار، مثـًا اشـتغالها را تعـّدد و تنـّوع ببخشـند و پیشـرفت بدهند. ایـن، توّقع مـا از مسـؤوالن این دو بخش اسـت. 
آنچـه کـه مـا در ایـن زمینه هـا سـفارش می کنیـم، فقـط مربـوط بـه ایـن دو بخـش هـم نیسـت؛ مربوط بـه کّل 

کشـور اسـت و فایـده آن بـه کّل کشـور برمی گردد.

ستون فقرات كشور، در دست معلمان و كارگران
عزیـزان مـن؛ معلّمـان، کارگـران، جوانـان، کسـانی کـه قـوام کار و اسـتقال و سـتون فقـرات کشـور در دسـت 
شماسـت! مسـؤولیت شـما سـنگین اسـت. ببینید دشـمن چه طـوری اسـت. ببینیـد دشـمن چقـدر بی انصاف و 
بی رحـم و وقیـح اسـت. اگـر بخواهید دشـمن بر شـما مسـلّط نشـود، باید خـوب کار کنیـد. همـه باید خـوب کار 
کننـد، همه بایـد کار را بـرای خـدا و دقیق انجـام دهنـد، تا ان شـاءاللَّ این کشـور اسـامی و ایـن ایران سـرافراز و 
سـربلند، بتوانـد در مقابل دشـمن بایسـتد و به همـه بفهمانـد که بـه برکت اسـام - که »االسـام یعلـوا وال یعلی 

علیـه«1 - هیـچ کـس نمی تواند نسـبت بـه ایـن ملت، اسـتعا و اسـتکباری داشـته باشـد.

1. عوالی اللئالی، ج 1، ص 226
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ارزش كار و كرامت كارگر

دو سرمايه اصلی انسانی و ركن اساسی جامعه
قدرشناسی نسبت به جامعه كارگری و معلمی

تالش جهت رفع مشكالت معيشتی قشر كارگر و 
معلم

اهميت دادن انسان باشرف به كرامت معنوی خود
قانون جنگِل حيوان های مدرن 



کار ایرانی

ارزش كار و كرامت كارگر*

علی بن موسـی الّرضا  و حضـرت  معّظـم  مکـّرم، سـبط  نبـّی   - عالـم خلقـت  برجسـتگان  یـاد  بـا  ایـام  ایـن 
علیهم الّصاةوالّسـام - آمیختـه اسـت. در روزهایـی که بـا یـاد تعلیـم و تربیـت و تولیـد و کار ارتبـاط دارد، باید نام 
پیغمبر اکرم را بـه یـاد آورد و بر زبان جـاری کرد؛ چـرا که آن بزرگـوار معلّم بشـر و برافرازنـده پرچم تعلیـم و تربیت 
و تکریـم کار و تـاش بـود. آن بزرگـوار فریـاِد عدالـت و تکریـم انسـان و برداشـتن تبعیضهـا در جامعـه و اهتمام به 
معنویت و فضیلـت روحی و معنـوی را در جهـان بلند کرد. امـروز هم طنیـن همان صداهـا در فضای تاریـخ و دنیای 
کنونـی به گوش می رسـد. اینهاسـت که باید بـه عنوان مـدح پیغمبـر و ائّمـه، در زبان مّداحـان و گوینـدگان محترم 

جاری شـود تا مـا ایـن بـزرگان تاریـخ بشـر و برگزیـدگان عالم خلقـت را بشناسـیم.

دو سرمايه اصلی انسانی و ركن اساسی جامعه
جلسـه امروز شـما کـه ترکیبـی از قشـر معلّـم و کارگر اسـت، هـر سـال بـرای من یـک مجلـس مغتنم به حسـاب 
می آیـد. ترکیـب هم ترکیـب متناسـبی اسـت؛ ممکـن اسـت در نـگاه اّول به چشـم نیایـد، اما ایـن دو عنصـر کامًا 
با هم ارتبـاط دارند. بنـای مدنّیـت و زندگی انسـان بـر اسـتفاده از منابع طبیعی و انسـانی اسـت. اگر منابـع طبیعی 
باشـد، اما منابـع انسـانی نباشـد و یا رشـد نیافته باشـد، مثل این اسـت کـه چیزی در دسـت نیسـت. به کشـورهای 
عقب افتـاده آسـیا و آفریقـا در دوران تسـلّط اسـتعمار نـگاه کنید! اینهـا منابـع طبیعی داشـتند؛ اما فرصـت تربیت 
منابـع انسـانی پیـدا نکـرده بودنـد. از آن طـرِف مرزهایشـان، از راههـای دور، آدمهـای زرنـگ، حیله گـر و بی انصاف 
سـر اینها ریختنـد و منابـع طبیعی شـان را غـارت کردنـد و آنهـا را بـه کار زندگـی خودشـان زدنـد و قدرت خـود را 

*. بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان1382/02/10
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روزبـه روز افزایـش دادنـد. اگـر منابع انسـانی باشـد، امـا منابـع طبیعی نباشـد، بـاز هم یـک جـای کار لنگ اسـت. 
کشـوری که تولید ندارد، خودش سـازنده و پرورنده نیسـت؛ دسـترنج خـود را مصـرف نمی کند و همیشـه مّتکی به 
دیگران، تابـع دیگـران و در نتیجه مطیـع دیگـران خواهد بـود. این هم بای دیگری اسـت کـه مسـتّبدان و حامیان 
بین المللی شـان بـر سـر کشـورهای اسـتبداد زده دوره قبـل و امـروز در برخـی از نقـاط عالـم آورده انـد. چشـم بـه 
دروازه هـا بدوزند تـا از آن طـرِف مرزها بـرای آنها همه چیـز بیاورند؛ افتخـار هم بکننـد که پول می دهنـد و خارجیها 
بـرای آنهـا کار می کنند و اجناسشـان را بـرای آنهـا می فرسـتند! این افتخـار کردن را مـن از یکـی از متنّفـذان رژیم 
طاغـوت شـنیدم. منطـق را ببینیـد؛ چقـدر کودکانـه و ابلهانـه اسـت! همیـن می شـود که یـک کشـور برای نـان و 
گوشـت و اّولیـات زندگی و لبـاس و مصارف زندگـی باید بـه تولیدکننده خارجی چشـم بـدوزد؛ چون خـود در صدد 
تربیت نیـروی انسـانی ماهر برنیامده اسـت؛ بـه تن خود زحمـت نداده اسـت و کارگـر و معلّم را قدر ندانسـته اسـت.

بنابراین منابـع طبیعـی و منابع انسـانی دو سـرمایه اصلی انسـان هسـتند. کارگـر منابع طبیعـی را مـورد بهره وری 
قـرار می دهد و قابـل اسـتفاده می کنـد؛ معلّم هـم منابـع انسـانی را اسـتخراج می کند، رشـد می دهـد و مـورد بهره 
بـرداری جامعه قـرار می دهد. ایـن دو، رکـن اساسـی جامعه انـد. مهم هم این اسـت کـه هم دو قشـر معلّـم و کارگر، 
هم بخصـوص مسـؤوالن دولتی و هـم آحاد مـردم ایـن ارزش واال را بشناسـند و بـه آن به چشـم تکریم نـگاه کنند و 
بفهمند کارگـر و تولید کننـده یعنی چـه؛ بفهمند کسـی که آهن پـاره را تبدیل بـه یـک کاالی زیبا و مورد اسـتفاده 
می کنـد، چـه ارزشـی دارد. معلّـم را بشناسـند و بدانند کسـی که کـودك سـاده هیچ نـدان را به یـک انسـان آگاه و 
یک چشـمه جوشـاِن ابتکار، اسـتعداد، نقشـه و طرح در همه مسـائل زندگـی تبدیـل می کند و ایـن ماّده خـام را به 

این جا رسـانده اسـت، اجـر و قربش کجاسـت؛ ایـن را همـه بفهمند.

قدرشناسی نسبت به جامعه كارگری و معلمی
ما وقتـی بـه نیازهـا و کمبودهای جامعـه کارگـری و جامعـه معلّمی نـگاه می کنیـم، اّولین چیـزی که چشـممان را 
جلـب می کنـد، کمبودهای مـاّدی آنهاسـت - کـه البته کمبودهـای معیشـتی و مشـکات مـاّدی وجـود دارد - اما 
مشـکل معنوی این دو قشـر را کمتـر می بیننـد؛ یعنی به قدرشناسـی و شـناخت جایـگاه کارگـر و معلّـم در جامعه 
کمتر توّجه می شـود. فرق اسـت بین یک ادارِی معمولـی - که البتـه او هم کار و خدمـت می کند و او هـم ارزش دارد 
- و کسـی که سـِر کاس، جـان و دل خـود را مصرف می کنـد برای این کـه این مـاّده خام و ایـن کودك هیچ نـدان را 

به آن رتبـه واالی معرفت برسـاند.
 

تالش جهت رفع مشكالت معيشتی قشر كارگر و معلم
در زمینه رفع مشـکات معیشـتی و مـاّدی - همان طـور که آقایـان در این جا گـزارش دادنـد - کارهای خوبی شـده 
اسـت؛ اما کافی نیسـت. چـرا کافی نیسـت؟ زیرا برطرف کردن مشـکل معیشـتی از قشـر کارگـر و معلّم و قشـرهای 
دیگـر، به اصـاح مبانی اقتصـاد کشـور بسـتگی دارد. فرض کنیم مـا حقوق ایـن انسـان زحمتکش را بیسـت درصد 
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یا چهل درصـد اضافه کردیـم؛ اما اگر تـوّرم را مهـار و ارزش پول ملـی را تأمیـن نکردیم، آن مقـداری که او امسـال از 
ما اضافه می گیـرد، چنانچـه از رشـد بی رویّه قیمتهـا پایین تر باشـد، فایـده ای بـرای او ندارد؛ پـس ما بـرای او کاری 

نکرده ایـم؛ بنابراین اسـاس کار آن جاسـت.
توصیـه مـن بـه وزیـران محترمی کـه این جـا هسـتند و بـه دیگـر مسـؤوالن دولتـی، امـروز ایـن اسـت و قبـًا هم 
همیشـه همین بوده اسـت که روی مسـأله تقویـت پول ملـی و بـه نظـام آوردن خرجهـا و هزینه هـای دولتی تاش 
کننـد و جلِو ریخـت و پاشـها و خرجهای زیـادی و اسـراف گونه را بگیرنـد و در یـک دایـره محدودتر وزارتـی، رعایت 
کمال عدالت را بکننـد و تبعیضهـای بیجـا را بردارند. اینها کارهایی اسـت کـه بدون افزایشـهای ریالی هـم می تواند 
دلهـا را شـاد، انسـانها را خرسـند و امیـدوار و زندگی آنهـا را ترمیـم کند. اگـر این کارهـا صورت گیـرد، ولـو افزایش 

ریالی هم بـه آن صـورت نباشـد، بـاز زندگی آهنـگ طبیعـی و مطلوب پیـدا خواهـد کرد.

اهميت دادن انسان باشرف به كرامت معنوی خود
همچنیـن بـر ارزش و کرامت معنـوی تکیه شـود. مجموعه هـای کارگری و معلّمی توّجه داشـته باشـند شـعارهایی 
که می دهنـد و حرفهایی کـه می زننـد، به گونه ای نباشـد کـه شـرافت معنـوی و کرامت حقیقـی را در چشـم مردم 
از جامعـه معلّمـی یـا کارگـری بگیـرد. همان طـور کـه عـرض کردیـم، نیازهـا هـم مـادی اسـت و هـم معنـوی؛ اما 
چیزی کـه انسـان را دلگرم و قانـع و خرسـند می کنـد، تکریم معنـوی اسـت. خیلیهـا حاضرند آبـرو و کرامتشـان را 
حفظ کننـد و به طرف کسـی دسـت دراز نکنند و از کسـی پول نگیرند. انسـاِن با شـرف، بـه کرامت معنـوی اهمیت 
می دهـد. کرامتـی را که جامعـه معلّمـی و جامعـه کارگری دارنـد - کـه واقعاً هم پیـش خـدا و عقل و در محاسـبات 
اجتماعـی و انسـانی کرامت دارنـد - بشناسـیم؛ آن را سردسـت بگیریـم و به همه نشـان دهیم. شـانه کدام یـک از ما 
تاکنون زیـر بار مّنـت یک معلّم خم نشـده اسـت؟ کدام یـک از ما تاکنون دسـت معلّـم خـود را نبوسـیده ایم؟ ارزش 
معلّم ایـن اسـت. ارزش کارگر هم آنقدر واالسـت که پیغمبر دسـت او را بوسـید. حقیرهایـی امثال من چـه کار کنیم 

که جای بوسـیدن دسـت پیغمبـر را بگیـرد؟ این ارزشـهای معنـوی را فرامـوش نکنیم.

قانون جنگِل حيوان های مدرن
عـّده ای در جامعـه طـوری حـرف می زننـد و مشـی می کنند کـه تصـّور مـردم این گونه باشـد که بلـه، بـزن و بکوب 
مسـابقه مادیّات اسـت؛ هر که پول بیشـتری به دسـت آورد و اسـتفاده بیشـتری کرد، او بُرده اسـت؛ هر کس استفاده 
کمتـری کرد، کاهـش پـس معرکـه اسـت و عقب مانـده و بدبخت اسـت! قضیـه این نیسـت. ایـن مربوط بـه قانون 
جنـگِل حیوانهـای مدرن اسـت! بلـه؛ در نظامهـای سـرمایه داری کـه دعوا بر سـر پـول و مادیّـات اسـت، همین طور 
اسـت - چون معنویتی وجود نـدارد- اما در جامعه انسـانی، فضیلت و شـرف و آبـرو و کرامت انسـانی و ارزش معنوی 
حـرف اّول را می زنـد. البتـه این بهانه نشـود بـرای این کـه به فکـر مادیّـات و ترمیم معیشـت نباشـند؛ باید باشـند و 

راهش هـم همـان چیزی اسـت که عـرض کـردم: پایه هـای اقتصـادی را مسـتحکم کنند.
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نگاه اسالم به كار و روابط كارگر و كارفرما*

امتحان خوب جامعه كارگری از آغاز انقالب تا امروز
جامعـه ی کارگری کشـور از آغـاز انقاب تـا امـروز، امتحـان خوبـی در مقابل خـدا و مؤمنیـن و فرشـتگان مقرب 
الهـی - کرام الکاتبیـن - از خودشـان نشـان داده انـد؛ هـم در مبـارزات اخیِر منتهـی به انقـاب، هم قبـل از دوران 
جنـگ )آن وقتـی کـه گروه هـای سیاسـی معـارض، خودشـان را آمـاده کـرده بودنـد بـرای اینکـه در مجموعه ی 
کارگـری کشـور نفوذ کننـد و جلـو حرکـت نظـام جمهـوری اسـامی را بگیرنـد، کارگرهـا بودنـد که با مشـت بر 
سینه شـان کوبیدنـد و آنهـا را از سـر راه دور کردنـد؛ ایـن را مـن از نزدیـک خودم شـاهد بـودم، حکایـت و روایت 
نیسـت.( و چه در دوران جنگ که در کنار قشـرهای مختلف شـهری، روسـتائیان، دانشـجویان، علمـا و روحانیون، 
کارمندان ادارات، پیشـه وران و کسـبه، دوش بـه دوش هم در این صفوف بسـیار دشـوار و خطرناك دفاع از کشـور 
و انقـاب، کارگرهـا ایسـتادند و امتحـان دادند؛ هـم در خـود میـدان جنگ و هـم در کارخانـه که پشـت جبهه ی 
واقعـی بـود و عقبه ی جنـگ بود. اگـر یـک روزی نویسـندگان منصفـی بخواهنـد این خط ممتـّد نظـام جمهوری 
اسـامی را در ایـن بیسـت و چند سـال درسـت ترسـیم کننـد، آن وقـت معلـوم می شـود که کارگـران کشـور ما 
بـرای انقاب چـه کرده اند و خودشـان را چطـور به تکلیـف الهـی پیوند زده انـد و پیش خـدای متعال خودشـان را 

روسـفید کرده انـد. کار بزرگـی بـود؛ امـروز هـم همین طور اسـت.

حل مشكالت جامعه كارگری با تدبير و پيگيری مستمر
در باب مسـائل کارگـری، اگر ان شـاءاللَّ همیـن حرفهایی کـه وزیر محتـرم بیـان کردند، با پشـتکار ایـن دولت به 

*. بیانات در دیدار کارگران 1385/02/06
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مرحله ی عمـل دربیایـد، اکثر مشـکات حـل خواهد شـد؛ منتهـا توجـه کننـد در مرحله ی حـرف نمانـد، دنبال 
بشـود که ایـن کارهـا عملی شـود. مشـکات مربـوط بـه خصـوص قشـر کارگـر، ایـن چیزهایی کـه به معیشـت 
کارگـران یا بـه حرمت کارگـر، احتـرام کارگـر یا بـه مهـارت کارگر یـا بـه امنیت شـغلی کارگـر مربوط می شـود، 
ایـن چیزهـا را که مـا می فهمیـم و مسـئوالن دولت بحمـداللَّ شناسـایی کردنـد، اینهـا را بـا جدیت دنبـال کنند. 
این مشـکات و گره هایی کـه از ناحیه ی مسـائل تأمیـن اجتماعی یا از ناحیـه ی قراردادهـای موقت و امثـال اینها 
و یـا از ناحیـه ی ضعـف مدیریـت بعضـی از مدیـران کارخانجـات - که منجـر به بیـکاری کارگـر می شـود - پیش 
می آیـد، اینهـا را یکـی یکـی بـا حوصلـه، بـا تدبیـر و بـا پیگیـری مسـتمر حـل و بـاز کننـد، مشـکات جامعه ی 

کارگـری حـل خواهد شـد.

رابطه كارگر و كارفرما در اسالم و غرب
یـک مسـئله مربـوط بـه روابـط و احساسـات کارگـر و کارفرماسـت. ایـن روابـط در اسـام، برخـاف روابـط 
کارگـر و کارفرمـا در مکاتـب مـادی اسـت. در مکاتـب مادی، چـه مکتبهـای سـرمایه داری - کـه یکسـره طرفدار 
سـرمایه دارند و بـه کارگـر مثـل ابـزار کار و ماشـین نـگاه می کننـد - و چـه در مکتـب کمونیسـم - کـه خـود را 
طرفـدار قشـر کارگـر می دانسـتند و وانمـود می کردنـد کـه بهشـت را بـرای کارگـران در همیـن دنیـا بـه ارمغان 
خواهنـد آورد و عملکردشـان نشـان داد کـه دوزخ زندگـی را، نـه فقط بـر کارگـر، بلکه بر دیگـر قشـرهای جامعه 
ملتهب تـر می کننـد - در هـر دو نظـام )چـه نظـام سـرمایه داری و چـه نظـام کمونیسـتی( رابطـه ی کارگـر و 
کارفرما، رابطـه ی خصمانه اسـت. در نظـام سـرمایه داری، رابطـه، رابطـه ی اسـتثمارگری و فشـار کار از آن ناحیه 
اسـت؛ در نظـام کمونیسـتی هـم کارفرما را مثـل یک شـیطان مجسـم و یـک هیوالئی تصویـر می کردنـد؛ علتش 
هـم ایـن بـود کـه می خواسـتند زمـام همـه ی منابـع تولیـد و کارخانه هـا را بـه دسـت دولـت بدهند و خودشـان 
بشـوند کارفرمای بـزرگ. همیـن کار را هم کردنـد و همین هم پدرشـان را درآورد و نابودشـان کرد؛ هم خودشـان 

را نابـود کـرد و هـم ملتهایشـان را بـه خاك سـیاه نشـاند.
در اسـام این طـوری نیسـت؛ در اسـام رابطـه ی کارگـر و کارفرما، رابطـه ی دو تا دشـمن نیسـت، رابطـه ی دو تا 
همکار اسـت؛ رابطـه ی اسـتثمارگری هم نیسـت؛ یعنـی کارفرمـا سـلطان کارگر نیسـت. در نظـام سـرمایه دارِی 
غربی، مالـک امـور، کارفرماسـت؛ حـاال بـرای مصلحـت ممکن اسـت یـک امتیازاتی هـم بـرای کارگر قائل شـود 
تـا کار او را از دسـت ندهـد؛ امـا رابطه ایـن اسـت، او مثل ابـزار کار اسـت. نگاهـش بـه کارگر، نـگاه به یک انسـان 
نیسـت، نگاِه مثل یک ماشـین اسـت. اسـام ایـن را قاطعانـه رد می کنـد. کارگـر و کارفرمـا دو عنصرند، هـر کدام 
نباشـند، کار زمین اسـت. کارگر آن کسـی اسـت کـه بالمباشـره کار و محصـول کار را تولیـد می کنـد؛ کارفرما آن 
کسـی اسـت که زمینـه ی ایـن تولیـد را فراهـم می کنـد. او تولیدکننـده ی کار و محصـول کار اسـت؛ ایـن فراهم 
آورنـده ی زمینـه و کارآفریـن اسـت. او هـم نباشـد، کار لنگ می شـود؛ ایـن هـم نباشـد، کار لنگ می شـود؛ مثل 
دو شـریک، مثل دو همسـنگر. ایـن نگاه اسـام اسـت. هـر دو باید نسـبت به هـم صداقـت و محبت و صفا داشـته 
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باشـند؛ هـم کارفرمـا نسـبت بـه کارگر، هـم کارگـر نسـبت بـه کارفرمـا. حق هـر کـدام بـه وسـیله ی آن دیگری 
رعایـت شـود. اگر این شـد، کـه ایـن نـگاه اسـام اسـت؛ هـم حرمـت سـرمایه گذار و کارآفریـن و کارفرمـا باقی و 
محفوظ می مانـد؛ هـم حرمـت کارگـر و کننـده ی کار و حاضـر در صحنـه. حرمـت و حق هـر دو محفوظ اسـت و 
کشـور هم به سـوی اعتا پیش مـی رود. رابطـه ی کارگـر و کارفرما این اسـت. کارگـران قـدر کارفرماهـا را بدانند، 
کارفرماهـا هـم قـدر کارگـران را بداننـد؛ مثـل دو همسـنگری که اگـر هر کـدام آسـیب ببیننـد، آن دیگـری هم 
آسـیب خواهد دیـد؛ مسـئله ایـن اسـت. تنظیم ایـن روابـط هم بـه عهده ی مسـئوالن کشـور اسـت؛ چـه آنهایی 
کـه قانـون می گذارنـد و چـه آنهایی کـه قانـون را اجـرا می کننـد. این هم یـک مطلب اسـت کـه باید مـورد توجه 

باشـد.

نفس »كار« از نظر اسالم
یـک مطلـب دیگـر ایـن اسـت کـه همـه ی کارگرهـا - چـه کارگـران ماهـر و تحصیل کـرده ی سـطح بـاال، چـه 
کارگران متوسـط و چـه کارگران سـاده ی معمولـی - این نکتـه را باید بداننـد که خود نفـس »کار« از نظر اسـام، 
عمل صالح اسـت. ایـن کـه »اّن االنسـان لفـی خسـر ااّل الّذین امنـوا و عملـوا الصالحـات«؛ ایـن عمـل صالحی که 
انسـان را از خسـران خـارج می کند، ایـن فقـط نمـاز خوانـدن و روزه گرفتن و زیـارت رفتـن و ذکر گفتن نیسـت؛ 
آنهـا هم هسـت؛ امـا کاِر وظیفـه ی زندگـی را خـوب انجـام دادن هم عمـل صالـح اسـت و یکـی از مهمترینهایش 

»کار« اسـت.
در روایت وارد شـده اسـت که اگـر پیغمبر می دید یـک آدم جوانـی و قادر بر کاری نشسـته اسـت، تنبلـی می کند 
و کار انجـام نمی دهـد، می فرمـود: »سـقط مـن عینـی«؛ از چشـمم افتـاد. کار، عمـل صالـح اسـت. شـنیده اید، 
پیغمبـر دسـت ایـن صحابـی را دیـد زمخـت و پینه بسـته اسـت؛ گفـت: چـرا دسـتت این طـور اسـت؟ گفـت: یـا 
! مـن بـا ایـن دسـت کار می کنـم. پیغمبر ایـن دسـت را گرفـت و بوسـید و فرمـود: »هـذه ید ال تمّسـه  رسـول اللَّ
النـار«؛ آتـش، این دسـت را لمـس نمی کنـد. عمـل صالـح باالتـر از ایـن؟! این طـوری کار کنیـد. وقتی بـه کارگاه 
می روید، وقتـی به مزرعـه می رویـد، وقتی به محیـط کار می رویـد، از هر نـوع کاری که اسـمش »کار« اسـت؛ چه 
آن کاِر کارگـر ماهر و متخصص سـطح باال - کـه امروز بحمـداللَّ کارگـراِن ماهر متخصِص سـطح باال ما در کشـور 
کم نداریـم - چـه کارگران متوسـط و چـه کارگر سـاده - آن کارگر سـاده هـم عیناً همین طـور اسـت - وقتی پای 
ماشـین می رود یـا در هـر نقطـه ای از نقـاط کارخانه کـه می خواهد مشـغول کار شـود، بداند ایـن کاری کـه امروز 
او می خواهـد بکند، کاری اسـت کـه خـدای متعال بـرای ایـن کار به او ثـواب و اجـر خواهـد داد. نفـس کار ارزش 
دارد؛ غیـر از اینکـه »کار« وسـیله ی اعاشـه و درآمد زندگی اسـت؛ که آن هـم به جای خـود مطلب مهـم و عبادت 

اسـت. دیگری 
شـما ببینیـد اگر در یـک کشـوری جامعـه ی عمومـی آن کشـور بـه کار با این چشـم کـه کار عبـادت اسـت، نگاه 
کننـد آن وقت وضـع پیشـرفت اقتصـادی و علمی آن کشـور بـه کجا خواهـد رسـید. این منطق اسـام اسـت. لذا 
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اگر ما نسـبت به کارگـر در هـر سـطحی احسـاس ارادت و محبت می کنیـم، این گـزاف نیسـت؛ این بـه خاطر آن 
اسـت که پشـت این احسـاس محبـت و احتـرام، یک چنیـن فرهنـگ عمیـق و غنی اسـامی ای وجـود دارد.

تالش دولت و مسئوالن برای محو مشكل بيكاری
ما الحمـدللَّ جامعـه ی کارگری مـان این اسـت. البتـه ما در کشـور مشـکل اشـتغال داریـم و این مشـکل بیکاری 
در کشـور، بایـد ان شـاءاللَّ بـا تـاش دولـت و ایـن مسـئوالن خدمتگـزار - کـه مـن می بینـم اینهـا شـب و روز 
نمی شناسـند و دائـم مشـغول کارنـد - و بـا تدبیر اینهـا به تدریـج، بکلـی محو بشـود. ایـن بیکاریهـای عارضی ای 
هـم کـه پیـش می آیـد کـه عـرض کردیـم بعضـی از کارخانه هـا بـر اثـر ضعـف مدیریـت یـا بی کفایتـی مدیـر یا 
بعضـی انگیزه هـای خـدای نکـرده سـودجویانه، کارش بـه جایی می رسـد کـه کارگـر را محـروم و بیـکار می کند؛ 

اینهـا را بایـد آقایـان دنبـال کننـد و باید برداشـته شـود. جامعـه ی ما تـاب تحمـل این مشـکل را نـدارد. 

انقالب، ما ميتوانيم را به ملت داد
ما داریـم االن از یک سراشـیب تنـدی با قـّوت و قدرت بـاال می رویـم؛ مـا االن متوقف نیسـتیم. جامعـه ی ما، یک 
جامعـه ای اسـت کـه دارد بـا قـدرت پیـش مـی رود. مسـتکبرین عالـم را می بینیـد که چطـور دارنـد یقه شـان را 
پـاره می کننـد! ایـن حرفهایی کـه امثـال بـوش و اطرافیـان او می زنند، اینهـا یقه پـاره کردن اسـت، دارنـد یقه ی 
خودشـان را پـاره می کننـد. این بـه خاطر همین اسـت کـه شـما دارید بـا قدرت تمـام پیـش می رویـد. جامعه ی 
ایرانی توقـف نکرده اسـت. انقاب آمـد، راه را بـاز کرد و بـه این قـدرت اعتماد بـه نفس افـزود. در قبـل از پیروزی 
انقـاب، هـم راههـا را می بسـتند و هـم انگیزه هـا را سسـت می کردنـد و می گفتنـد آقـا! ایرانـی کـه نمی توانـد، 
ایرانـی کـه عرضـه نـدارد؛ ایـن را بزرگانشـان می گفتنـد و صریحـاً هـم می گفتنـد. می زدنـد توی سـر این نسـل 
بـارآور و ایـن اسـتعداد جوشـان؛ کـه یکـی از بزرگ تریـن خیانتهـای آنهـا این اسـت. انقـاب آمـد، هـم راه را باز 
کـرد و هم گفـت آقا! شـما می توانیـد. رفتیـم دیدیـم راسـت می گوینـد، »توانسـتیم«. این کشـوری کـه در طول 
سـال های متمـادی، فقـط چند سـد در این کشـور سـاخته شـده بـود، آن هـم همه اش بـه دسـت بیگانه هـا؛ چه 
کسـی بـاور می کـرد کـه ایـن کشـور در سدسـازی در کل منطقـه، از لحـاظ فنـاوری و توانایـی و قـدرت علمی و 
قدرت محاسـبه و امثـال اینها اول بشـود! این کشـوری که اکثـر مناطقـش از نیروی بـرق معمولی محـروم بودند، 
چـه کسـی بـاور می کـرد حـاال در یـک راهـی بیفتـد کـه انـرژی و فنـاوری هسـته ای را - آن هـم خـودش، نـه از 
دیگـران وام بگیـرد - فراهم کند، بـرای اینکـه بتواند انرژی خـودش را از این شـیوه ی پیشـرفته ی دنیـا تهیه کند! 
چه کسـی فکـر می کـرد؟! رفتیـم، دیدیم می شـود رفـت؛ اقـدام کردیـم، دیدیـم می توانیم. ایـن ملت ایـن تجربه 

را دارد. بعـد از ایـن هـم همین طور اسـت.
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تكليف الهی كه بر دوش همه ماست
همـه ی جوان های کشـور، همـه ی صاحبـان فکـر و تدبیر و همـه ی پیرهـای کشـور، زن و مـرد، باید همـت کنند 
در ایـن حرکـت عظیـم و همگانی ایـن ملـت، خودشـان را سـهیم کنند و می شـود. شـما هر جـا هسـتید و هر جا 
مشـغول کاریـد، بدانیـد همان جـا یـک گوشـه ای از ایـن جبهه ی وسـیع اسـت؛ اگـر همان جـا خـوب و منضبط 
و وفادارانـه و بـا مهـارت کار کنیـد، در ایـن جبهـه اثـر گذاشـته اید. و دشـمن ایـن را نمی خواهـد؛ ایـن را هـم 
توجه داشـته باشـید. دشـمنان مـا و اسـتکبار خبیـث جهانـی فهمیده اند کـه با ملـت و جمهـوری اسـامی ایران 
در میـدان جنـگ نظامـی نمی شـود وارد شـد؛ برایشـان خسـارت های زیـادی دارد و درسـت هـم هسـت و ایـن 
را درسـت فهمیده انـد. دارنـد بودجـه می گذارنـد و سعی شـان ایـن اسـت کـه داخـل قشـرهای مـردم - در بیـن 
دانشـجوها، در بیـن کارگرهـا، در بیـن دسـتگاه های اداری، در بیـن کارمندهـا و در بیـن قشـرهای مختلـف - 
اختـاف ایجـاد کنند تـا نگذارنـد کشـور این راهـی را کـه دارد طـی می کنـد، ایـن راه را طی کنـد. امروز دشـمن 
دنبال ایـن اسـت. همـه بایـد هوشـیار باشـند. تکلیف الهـی بـر دوش همـه ی مـا این اسـت که هـر کـدام، هر جا 
هسـتیم، چشـم و گوشـمان را از همیشـه بیشـتر باز کنیم و ببینیم دشـمن برای ایـن نقطه ای کـه ما قـرار داریم، 

چـه طراحـی ای کـرده اسـت؛ نگذاریـم او در ایـن طراحـی کامیاب شـود؛ ایـن وظیفه ی ماسـت.
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رابطه كارگر و كارفرما 
در مكتب اسالم، سرمايه داری و  كمونيزم

درس پيامبر)ص( به امت اسالمی نسبت به كارگران 
تفاوت نگاه در دنيای اسالم و دنيای مادی به كار

  ماجرای كارخانه جنرال موتور در سال 57
 دو عنصر مهم در پيشرفت كشور:

1- علم
2-  توليد

 سياستهای اصل44 باعث سوء استفاده قانوندان 
های قانون شكن نشود

 رابطه كارگر و كارفرما در اسالم و غرب
  همت مضاعف برای رسيدن به آنچه كه بايد در شأن 

ملت ايران باشد
  استفاده از نيروی انسانی با استعداد ايرانی
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رابطه كارگر و كارفرما در مكتب اسالم، سرمايه داری و  كمونيزم*

درس پيامبر)ص( به امت اسالمی نسبت به كارگران 
ایام هفته ی کارگـر صرفاً متعلق بـه کارگـران عزیز ما نیسـت؛ متعلق به همـه ی ایرانیان اسـت؛ چون قشـر کارگر در 
حقیقت یکـی از صفوف مقـدم تاش عمومی کشـور و ملت برای سـاختن فرداسـت. آنچه که اسـام در مـورد کارگر 
- به معنـای عـام کلمه - بیـان میکنـد، تعـارف نیسـت؛ بـرای دلخوش کـردن نیسـت. وقتـی پیغمبر عظیم الشـأن 
اسـام خم میشـود و دسـت یک کارگر را میبوسـد، ایـن را دیگر نمیشـود حمل کـرد بر یک عمـل تعارف آمیـز؛ این 
فرهنگ سـازی اسـت، درس اسـت؛ این بـرای این اسـت که در امـت اسـامی و در طـول زمـان و تاریخ، سـرپنجه ی 
ماهـر کارگـر و بـازوان فعـال کارگـر قدرشناسـی شـود. ما بـا این چشـم بـه طبقـه ی کارگـر نـگاه میکنیـم. کارگر 
سـاده، کارگر ماهـر، مهندس، طـراح و همه ی کسـانی که در سلسـله ی تولیـد کار و تولیـد محصول تـاش میکنند، 

مشـمول این تکریـم و تجلیل اسـام قـرار دارند.

تفاوت نگاه در دنيای اسالم و دنيای مادی به كار
 مطالبـات کارگـری - که مطالبـات مادی اسـت - به جای خـود محفوظ؛ و همـه موظفند ایـن مطالبات مـادی را که 
حق هم هسـت، رسـیدگی و بـرآورده کننـد؛ لیکن یـک مطالبه ی معنـوی هم وجـود دارد و آن، شـأن کارگر اسـت؛ 
اهمیت به تـاش و فعالیـت کارگر اسـت؛ فهمیده بشـود کـه این یک جهـاد اسـت؛ این مهم اسـت. کارگر در پشـت 
دسـتگاه، یـا در حیـن طراحـی و نقشـه پردازی، یـا در کاِر در مزرعه، یـا در هر نقطـه ای کـه کار دارد تولید میشـود و 
محصولـی دارد بـه وجـود می آید، باید احسـاس کنـد و بدانـد که یک عمـل بـزرگ را، یک عمـل مهم را، یـک ارزش 

*. بیانات در دیدار کارگران نمونه سراسر کشور 1389/2/8
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را دارد بـه وجود می آورد؛ اسـام ایـن را میخواهـد بیان کند. ایـن، اعتقاد قلبی ماسـت. خیلـی فاصله اسـت بین این 
نگاه و نـگاه دنیای مـادی، اعم از دنیـای سـرمایه داری یا دنیای سوسیالیسـتی کـه به کارگر بـه عنوان یک ابـزار نگاه 
میکند. امـروز در دنیـای سـرمایه داری، گاهـی بعضـی از کارگرهـا از لحاظ برخـورداری مـادی وضعشـان هم خوب 
اسـت - البته عمومیـت نـدارد، بعضـاً اینجور اسـت که وضعشـان خوب اسـت - لیکـن همان هـم از چشـم کارفرما، 
از چشـم سیاسـتگذاران کار و تولیـد، یـک ابزار اسـت؛ مثل یک پیـچ و مهـره؛ تا وقتـی ارزش دارد کـه بتواند بـه آنها 
ارزش مـادی تحویل بدهد، پـول تحویل بدهـد. خیلی فاصله اسـت بیـن این نگاه بـه کارگر، و ایـن نگاه کـه کارگر را 
یک مجاهـد فی سـبیل اللَّ میداند؛ بـرای کاری کـه او انجام میدهـد، فراتر از همـه ی اجرهـای مادی، یک اجـر الهی، 
یـک ارزش الهی، یک پـاداش الهـی در نظـر میگیـرد؛ اینهـا خیلی با هـم فاصلـه دارد؛ ایـن الزم اسـت، ایـن آن نیاز 

حقیقی اسـت.

 ماجرای كارخانه جنرال موتور در سال 57
در نظـام اسـامی، در جمهـوری اسـامِی عزیز کشـورمان، قشـر کارگـر از اول انقـاب تا امـروز، یک امتحان بسـیار 
خوبـی پـس داده اسـت. در دوران جنـگ تحمیلـی، همه ی کسـانی کـه بودنـد، شـاهد بودنـد و دیدند حضور قشـر 
عظیم کارگـر را، کارگر شـهری و روسـتائی را، کارگر صنعتـی و کشـاورزی را، کارگرهـای خدماتی و غیـره را؛ حضور 
اینهـا را در عرصه های نظامـی یا در عرصه هـای پشـتیبانِی نظامی، همه مشـاهده کردنـد و دیدند که کارگـران ما در 
آن هشـت سـال نقش آفرینی کردنـد. غیـر از آن، از اول انقاب تـا امـروز، کارگران در نظـام جمهوری اسـامی، یکی 

از بهتریـن امتحانها را پـس دادند.
 میدانید قشـر کارگر و شـعارهای سیاسـی ای که در دنیا برای قشـر کارگر فراهم میشـود، همیشـه یکـی از اهرمهای 
فشـار بر ضد حکومتهاسـت. در نظـام جمهوری اسـامی، از روز اول دشـمنانی سـعی کردنـد از این اهرم فشـار علیه 
جمهوری اسـامی اسـتفاده کنند. بنـده خـودم در روزهای نوزدهم و بیسـتم و بیسـت و یکـم و بیسـت و دوم بهمن 
سـال 57 چند روز متوالی به خاطـر یک حادثـه ای، یک علتی، خبـری که به مـا دادند، رفتـم به یکـی از کارخانجات 
جاده ی کـرج. خـود کارگرها بـه ما خبـر دادنـد، از خـود کارخانه بـه ما خبر رسـید که یـک عـده ای از وابسـتگان به 
گروهکهـای مارکسیسـتی و چـپ رفتنـد آنجا، تصمیـم دارنـد آنجـا را پایگاهـی قـرار بدهنـد - آنجا هم کـه خوب، 
ولوله ی کارگـر اسـت؛ این همـه کارخانـه در جـاده ی قدیم کـرج به صـورت متراکـم حضـور دارنـد - کارگرهـا را از 
آنجا جمـع کننـد، راه بیفتند بـه طرف بیـت امـام و به طـرف مدرسـه ی علوی کـه امـام در آنجا سـاکن بودنـد، و به 
خیال خودشـان اوضاع را قبضـه کنند و در دسـت بگیرند. بنـده رفتم آنجـا. آن کارخانـه حدود سـیصد چهارصد نفر 
کارگر داشـت. عده ای کـه در آن سـالن اجتمـاع کـرده بودند، هفتصد هشـتصد نفـر بودند؛ یعنـی غیـر کارگرها هم 
آمده بودنـد. چنـد روز مـن در آن کارخانه صبح رفتـم، عصر برگشـتم؛ صبح رفتم، شـب برگشـتم؛ یـک روز نزدیک 
به هفت سـاعت بنده پشـت تریبـون ایسـتادم، صحبت کـردم، حـرف زدم؛ کسـی از آنهـا آمد، شـعار داد، اسـتدالل 
کرد، جـواب دادم، توجیه کـردم. باالخره کارگرها خودشـان آن گـروه مخـرب را از کارخانه اخراج کردند، بیرونشـان 
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کردنـد. از آن روز تـا امـروز، ایجاد شـعار سیاسـی، به دسـت گرفتـن اهرم سیاسـی بـه وسـیله ی کارگر علیه اسـام 
و علیه نظام اسـامی، در برنامه ی دشـمنان اسـام و دشـمنان جمهوری اسـامی بوده اسـت. سـی سـال اسـت که 
آنها تاش میکننـد از این اهرم علیه نظام جمهوری اسـامی اسـتفاده کنند، و سـی سـال اسـت که کارگران کشـور 
ما تـوی دهن آنهـا میزننـد. این، شـناخت ما از قشـر کارگر اسـت. ایـن، صمیمیت بیـن قشـر کارگر و نظام اسـامی 
اسـت، که تکیه دارد بـر ایمان؛ تکیـه دارد بـر آن پایه ی مسـتحکمی کـه نظام اسـامی بر اسـاس آن به وجـود آمده 
اسـت. لذاسـت که حرکت مجموعـه ی کشـور، در جهـت تولیـد، بـا محوریـت کارگـر و تولیدکننـدگان کار - اعم از 

کارگـر و کارفرما - پیـش خواهـد رفـت و نمیتوانند اخالـی به وجـود بیاورند.

 دو عنصر مهم در پيشرفت كشور:

1- علم
خوب، حاال بـه ماهیت قضیـه نـگاه کنیم. پیشـرفت مـادی کشـور در درجـه ی اول، متوقف بـر دو عنصر اسـت: یک 
عنصر، عنصـر علم اسـت؛ یک عنصـر، عنصر تولید اسـت. اگـر علم نباشـد، تولید هـم صدمـه می بیند؛ کشـور با علم 
پیش میـرود. اگـر علم باشـد، اما بر اسـاس ایـن علم و بـر بنیاد دانـش، تولیـد تحـول و تکامـل و افزایش پیـدا نکند، 
باز کشـور درجا میزنـد. عیـب کار مـا در دوران حکومـت طواغیت این بـود که نه علـم داشـتیم، و چون علـم نبود، نه 
تولید متکـی بر پایه ی علم و پیشـرونده و رشـدیابنده داشـتیم. لـذا دنیا وقتـی وارد میـدان صنعت شـد، پیش رفت؛ 
قـاره ی آسـیا کـه دیرتـر از اروپـا وارد میدان صنعت شـده بـود، پیـش رفت؛ ولـی ما بـر اثر حکومـت ایـن طواغیت و 
شـرائط گوناگون، عقـب ماندیم. اگـر میخواهیـم جبران کنیـم - که میخواهیـم، و ملتمـان حرکت هم کرده اسـت و 
به میزان زیـادی پیش هـم رفته اسـت - باید به علـم و تولید اهمیـت بدهیم؛ بایـد در مراکـز علم، در مراکـز تحقیق، 
بـا شـکلهای نـو و مـدرن پیگیـری شـود. چنـد سـال اسـت کـه مـن روی مسـئله ی علـم تکیـه میکنـم و الحمدللَّ 
چرخهـای پیشـرفت علمی و تولیـد علم در کشـور به حرکـت درآمده اسـت؛ البتـه باید باز هم سـرعت بگیـرد، هنوز 

اول راهیـم.

2-  توليد
و دوم، تولید اسـت. تولیـد، چـه در عرصه ی صنعـت، چه در عرصـه ی کشـاورزی، از اهمیـت درجـه ی اول برخوردار 
اسـت. کشـوری کـه تولیـد نداشـته باشـد، خواهـی نخواهـی وابسـته اسـت. اگـر همـه ی نفـت و گاز دنیـا هـم زیر 
زمینهای ما و در چاه های ما ذخیره شـده باشـد، بـه دردمان نمیخـورد؛ کمااینکه می بینید کشـورهائی وجـود دارند 
که از لحـاظ ذخائر معدنـی و طبیعی - چـه ذخائر انرژی، چـه ذخائر فلزهـای بسـیار ذی قیمت و کمیـاب - در کمال 
ثروتمنـدی هسـتند؛ امـا خودشـان بـر روی ایـن زمینی کـه زیرش ایـن همـه گنج خفتـه اسـت، زندگـی نکبت بار 
و فاکت بـاری دارنـد. بایـد تولیـد در کشـور - بخصـوص تولیـد دانش بنیـان، متکی بـه دانـش و مهارتهـای علمی و 
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تجربـی - پیش بـرود؛ ایـن به دسـت کارگـر و کارفرماسـت. مدیریـت آن هـم با دولت اسـت؛ بایسـتی سـازماندهی 
کننـد، کار کننـد. ایـن سیاسـتهای اصـل 44 که مـا چند سـال پیـش بـه دسـتگاه های دولتـی و قانونگـذاری اباغ 

کردیـم، میتوانـد نقش ایفـاء کنـد؛ منتها بایسـتی همـه ی دقـت الزم را در اینجـا بکنند.

 سياستهای اصل44 باعث سوء استفاده قانوندان های قانون شكن نشود
بشـر موجود عجیبی اسـت عزیـزان مـن! گاهی عبـادت و نماز شـب هم میشـود وسـیله ی نفوذ شـیطان، وسـیله ی 
فریب نفِس خـود انسـانی کـه دارد نمـاز شـب میخواند! همـه ی ایده هـای خـوب، همه ی فکرهـای خوب و شـریف 
میتوانـد منفـذی بشـود بـرای شـیطان. سیاسـتهای اصـل 44 خیلی خـوب اسـت، خیلـی الزم اسـت و حتمـاً باید 
با گسـترِش تمام اجـرا شـود؛ امـا مراقب باشـند مثـل آن نمـاز شـِب دام شـیطان نشـود. از اینجـا هم ممکن اسـت 
شـیطانها نفـوذ کننـد. بارهـا گفتـه ام؛ آدمهـای سوءاسـتفاده چی، قانوندانهـای قانون شـکن، کسـانی کـه بلدند چه 
جوری سـر مأمور و مسـئول و رئیس و مرئـوس و آدم کوچـه و بـازار را بپیچانند، بـرای اینکه به یک طعمه ای دسـت 
پیدا کنند؛ اینهـا کارخانه را بخرنـد، بعد بـه بهانه های گوناگـون کارخانـه را زمینگیر کننـد، کارگرها را بیـکار کنند؛ 
بعد از ماشـین آالت فرسـوده ی همان کارخانـه، پول فروشـش را در بیاورنـد، از زمیـن آن کارخانه هم بـه میلیاردها و 

آالف و الـوف برسـند؛ از این کارها شـده اسـت، میشـود؛ بایـد همه حواسشـان جمع باشـد.

 رابطه كارگر و كارفرما در اسالم و غرب
مسـئله ی دیگر در زمینـه ی کار، رابطه ی کارگر و کارفرماسـت. هر دو روشـی کـه در دنیای متعارِف زمـان ما معمول 
بود - روش سوسیالیسـتی و روش سـرمایه داری - غلط اسـت. در منطق تفکر سوسیالیسـتی، کارگـر و کارفرما دو تا 
دشـمن بودند در مقابـل هـم؛ دو تا دشـمن، به خون هـم تشـنه؛ این تحلیلشـان بـود. راه حلی هـم که نشـان دادند، 
راه حـل ضایِع باطـِل غلطی بـود: مالکیـت دولت بر همـه ی منابـع تولیـد و ابزارهـای تولید؛ کـه بعد از گذشـت چند 
دهه، بـه آن فضاحـت انجامیـد. آن یک نـگاه بـود، که نـگاه دشـمنی و سـتیزه گری بیـن کارگـر و کارفرما بـود. نگاه 
دیگر، نگاه منطـق غربی اسـت کـه کارفرما سـلطان کارگـر اسـت، صاحب اختیار کارگـر اسـت، کارگر ابزاری اسـت 

در دسـت او و در اختیـار او. ایـن هم تحقیر شـخصیت انسـان اسـت؛ غلط انـدر غلط. هـر دو نگاه، غلط اسـت.
 نگاه اسـام این نیسـت. نگاه اسـام، نگاه همـکاری اسـت. اینها دو تـا عنصرند؛ وقتـی که با هـم ترکیب شـدند، کار 
به وجـود می آیـد. برخاف نـگاه چـپ و مارکسیسـتی که همه چیـز را بر اسـاس تضـاد میدانسـت - که بحمـداللَّ از 
صفحـه ی تفکـرات فلسـفی دنیا محو شـد - نظـر اسـام، نظر التیـام اسـت؛ نظر همـکاری اسـت. دو عنصر بـه جای 
اینکـه با هـم ضد باشـند تـا تولید یـک موجـود سـومی را بکننـد، بـا هم التیـام پیـدا میکننـد تـا موجود سـومی به 
وجـود بیاید. ایـن، نگاه اسـام اسـت؛ نـگاه طبیعت، نـگاه سـنت الهـی و قوانین آفرینـش. در همـه ی قضایـای عالم 
همین جور اسـت؛ از قضایای طبیعی، تـا قضایای سیاسـی، تا قضایـای تاریخی، اقتصـادی و غیراقتصـادی. نظریه ی 
اسـام در مقابـل نظریه ی تضـاد مارکسیسـتی، نظریـه ی التیـام و ائتـاف و ازدواج و همراهی و همسـوئی اسـت. در 
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مـورد مسـئله ی کارگـر و کارفرما هـم همین اسـت؛ دو تـا عنصرنـد، اینهـا بایـد دسـتها را در دسـت هـم بگذارند تا 
کار به وجـود بیایـد، تا تولیـد به وجـود بیایـد. کارگـر بـدون کارفرمـا کاری از او سـاخته نیسـت، کارفرما هـم بدون 
کارگر هیـچ کاری نمیتوانـد بکند. ایـن دو تا کنـار هم که قـرار گرفتنـد، یک رابطـه ی سـالم، اخاقی و انسـانی بین 
خودشـان تعریـف کردنـد، آن وقت فضـا میشـود فضـای گسـترش تولید. عـاوه بـر پیشـرفت مـادی، معنویت هم 
به وجـود می آیـد. این، نگاه ماسـت. مـا نـه کارفرمـا را مثـل آن جریان چـپ، ملعـون و مطـرود میدانیم؛ نـه مثل آن 
جریان راسـت، سـلطان و صاحب اختیار میدانیم؛ نه، کارفرما میتواند عنصر شـریفی باشـد - وقتـی حقیقتاً همکاری 
بکند، واقعاً شـریف اسـت - عنصر شـریف دیگـری در کنار عنصر شـریف کارگـر؛ با همدیگر، دسـت در دسـت هم، با 
روابط تعریف شـده ی انسـانی و اسـامی حرکت کنند. ایـن، آن پایه ی کار اسـت. همه بایـد در این جهـت کار کنند. 
طراحان، سیاست سـازان، سیاسـتمداران، کسـانی که در مرحله ی اجرا قـرار دادند، بایـد در این جهـت کار کنند. آن 

وقت خـود کارگر و خـود کارفرمـا هم بایـد با اخـاِص کامل سـعی کننـد محصول کارشـان کشـور را جلـو ببرد.

 همت مضاعف برای رسيدن به آنچه كه بايد در شأن ملت ايران باشد
ما عقبیـم عزیزان! البتـه اگر بـا دوران طاغوت مقایسـه کنیـم، خیلـی جلوئیـم. در دوران طاغوت، بـرای کوچکترین 
بخش و عنصـر از مجموعـه ی تولیـد و ماشـین و کارخانـه و صنعت، مـا محتاج بیگانـه بودیـم. کارخانه هائـی هم که 
تولیـد میشـد، کارخانه هـای مونتـاژ و صددرصـد وابسـته ی بـه بیگانه ها بـود. نه طراحـی بلد بودیـم، نه سـاخت بلد 
بودیم، نه شـناخت عناصر الزم بلـد بودیم. همه چیـز را باید از دیگـران میگرفتیم، میخواسـتیم، التمـاس میکردیم، 
نفت میدادیـم، پـول میدادیم، آبـرو میدادیـم، قدرت سیاسـی میدادیـم، زیر بار سـلطه ی آنهـا میرفتیم تا به دسـت 
بیاوریـم. امروز ملـت ایران خدمـات فنی را صـادر میکند. امروز کشـور شـما یکـی از برجسـته ترین و در طـراز باالی 
سدسـازی و نیروگاه سـازی در همه ی دنیاسـت. این کجا، آن کجـا؟ امـروز کارهائی را که شـما دارید انجـام میدهید 
- کارهای صنعتی، خدمـات صنعتی، خدمـات فنی - در بسـیاری از کشـورها مشـتری دارد. در خیلی از کشـورهای 
دنیـا خطـوط تولیـد داریـد راه می اندازید. اصـًا ایـن حرفهـا در دوران طاغـوت معنی نداشـت. مـا برویم بـرای یک 
کشـوری، یک کشـور پرجمعیت، احیاناً دارای نفت، دارای ثـروت، خطوط تولیـد راه بیندازیم؟! تولیـد صنعتی؟! این 
حرفهـا اصًا معنـی نداشـت؛ اما امـروز تحقـق پیدا کـرده اسـت. بنابراین نسـبت به گذشـته، مـا خیلی جلوئیـم؛ اما 
نسـبت به آنچـه که شـأن ملـت ایران اسـت، نسـبت به آنچـه که الزمـه ی میـراث تاریخی ماسـت، نسـبت بـه آنچه 
که بایـد ایـران در مجموعـه ی کشـورهای دنیا باشـد، مـا عقبیـم؛ بایـد جلـو برویـم. خیلـی کار الزم داریـم. من که 
عـرض میکنم »همـت مضاعف«، بـرای این اسـت. همتمان فقط این نباشـد که حـاال این سـنگ را از جلـوی پایمان 
برداریـم - این کـه چیزی نیسـت - همتمـان باید رسـیدن به سـر قله باشـد. همـت مضاعف یعنـی این. خـوب، این 
مفت بـه دسـت نمی آید؛ ایـن بـا حـرف زدن و گفتـن و به بـه و چه چـه کـردن به دسـت نمی آیـد؛ ایـن بـا ورود - به 

معنـای حقیقی کلمـه - تـوی میـدان کار و ابتـکار به دسـت می آید.
 همـت کارگـر، همـت مهندس، همـت طـراح، همـت پژوهشـگِر مرکـز پژوهشـی و تحقیقـی - کـه دارد از ایـن کار 
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پشـتیبانی علمی میکنـد - همـت کارفرمـا و پشـتیبانی کننـده ی مالی، همـت مسـئول دولتـی، همه ی اینهـا باید 
مضاعف بشـود، چنـد برابـر بشـود، و میشـود و میتواند بشـود. ظرفیت مـن و شـما خیلی بیـش از اینهاسـت عزیزان 
من! یـک وقت هسـت انسـان یـک کاری کـه برخـاف ظرفیـت کسـی اسـت، بـه او پیشـنهاد میکنـد؛ خـوب، این 
عقائی نیسـت؛ اما شـما یـک وقت بـه یـک جوانی کـه وقتـی بـه انـدام او نـگاه میکنیـد، وقتی بـه عضـات او نگاه 
میکنیـد، می بینـد او میتوانـد یـک کشـتی گیر درجـه ی یـک باشـد، میتوانـد یک ژیمناسـت درجـه ی یک باشـد، 
میتواند در فان رشـته ی ورزشـی بشـود درجـه ی یـک، میتواند سـتاره ی ایـن کار بشـود؛ میگوئیـد: آقا بـرو تاش 
کن. این فـرق میکنـد بـا آن آدم ضعیفی که بیسـت سـال هـم ورزش بکنـد، نمیتواند یک کشـتی گیر خوب بشـود. 
ملـت ایـران مثـل همـان جـواِن بااسـتعداِد خوش انـداِم دارای ظرفیتی اسـت که اگـر چنانچـه تـاش الزم را بکند، 
میرسـد به آن قلـه، میشـود سـتاره. ملـت ایـران اینجـوری اسـت؛ ایـن را نشـان هـم داده. اینها ادعا نیسـت، شـعار 
نیسـت؛ اینها واقعیتهائی اسـت کـه از لحـاظ مطالعات برای ما روشـن بـود، تجربه ی این سـی سـال هم بـرای ما آن 

را مثـل روز واضـح کرد.

 استفاده از نيروی انسانی با استعداد ايرانی
ملتی کـه هیچ کس بـه او کمک نمیکنـد، درهای محصـوالت صنعتی و پیشـرفتهای فنـاوری را بـه روی او میبندند، 
بعد نسـل دوم و سـوم و چهـارم سـانتریفیوژ را خـودش تولیـد میکنـد! همه ی دارنـدگان قـوای هسـته ای و صنعت 
هسـته ای در دنیـا مبهـوت میماننـد. خـوب، اینها از کـی یـاد گرفتند؟ ملتـی کـه از لحاظ علـوم زیسـتی هیچ کس 
بـه او کمـک نکـرده، ناگهان نـگاه میکننـد می بیننـد از سـلولهای بنیـادی، حیـوان تولیـدی به وجـود مـی آورد. در 
دنیا چنـد تا کشـور ایـن را دارنـد؟ هفت تا، هشـت تـا، نُه تـا کشـور. در بین ایـن همه کشـورها، ایـن همـه مدعیان، 
ناگهـان از ردیـف دویسـتم - مثـًا فـرض کنیـد - می آیـد بـه ردیف هشـتم قـرار میگیـرد. ایـن حاکی از چیسـت؟ 
حاکی از اسـتعداد فوق العـاده نیسـت؟ در اول جنگ، مـا نمیدانسـتیم آر.پی.جی چیسـت - آر.پی.جی یک موشـک 
کوچک اسـت؛ آنهائی کـه توی جنـگ بودنـد، آن را دیدند و بارهـا تجربه کردنـد -  نه داشـتیم، نه بلد بودیـم، نه جزو 
سـاحهای سـازمانی ما بود؛ حاال بعد از گذشـت چند سـال، با تحریم، کشـور ما موشـک سـجیل میسـازد، موشـک 
ماهواره بر میسـازد؛ دنیـا هم همین طـور وا می ایسـتد، با تعجـب نـگاه میکند. اول هـم انـکار کردند؛ گفتنـد بیخود 
میگوینـد، دروغ میگوینـد، نمیتواننـد؛ بعد دیدنـد نخیر، هسـت. در همه ی بخشـها همین جور اسـت. خـوب، اینها 
معنایش چیسـت؟ معنایـش این اسـت که ایـن جـوان خیلی بااسـتعداد اسـت؛ ایـن ملت خیلـی پرظرفیت اسـت؛ 
ایـن نیـروی انسـانی خیلـی بـاارزش و نازنیـن اسـت. از این بایـد اسـتفاده کـرد. پس مـا میتوانیـم. همـت مضاعف 

معنایـش این اسـت کـه این ظرفیـت را بـه فعلیت برسـانیم.
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اهميت كار و كار آفرينی در اسالم
وجود توانمندی و ظرفيت زياد در كشور

نمونه هايی از فضيلت كار در اسالم
دو دليل اساسی در اهميت كار و كار آفرينی:

1- بودن كشور در دوران پيشرفت
2- قـرار داشـتن كشـور در مقابـل فشـار جهانـی 

برای بازگشت سلطه اهريمنی
تحريم اقتصادی برای به ستوه آوردن ملت ايران

وظيفه ای بـرای مسـئوالن و دلسـوزان كشـور در 
اقتصاد مقاومتی

شرط استفاده از سياستهای اصل 44
دو كار دسـتگاه های دولتی نسـبت به سياسـتهای 

اصل44:
1- مديريت دقيق و عالمانه منابع

2- بهبود فضای كسب و كار
و...

نقش كارآفرينی در پيشرفت كشور



کار ایرانی

نقش كارآفرينی در پيشرفت كشور

اهميت كار و كار آفرينی در اسالم
مـا دو روز قبـل از این، جلسـه ی اهل علـم را داشـتیم، امروز هم جلسـه ی اهل عمـل را. اگرچه بسـیاری از شـماها 
اهل علمیـد؛ علـم را با عمـل تـوأم کرده اید. و همـان طور کـه در روایت شـریف هسـت کـه: »العلم یهتـف بالعمل 
فـان اجـاب و ااّل ارتحـل«؛1 علـم، عمـل را بـه دنبال خـود فـرا میخوانـد، دعـوت میکنـد. اگر عمـل به دنبـال علم 
آمد، آن وقـت علـم میمانـد، باقـی میماند - یا شـاید بشـود گفـت توسـعه پیـدا میکند، رشـد پیـدا میکنـد - اگر 
عمل بـه دنبال علـم نیامد، علم هـم باقـی نمیمانـد. »و ااّل ارتحـل«؛ عمل که نبـود، علم هـم میـرود. اهمیت عمل 
را اینجا میشـود فهمیـد؛ اهمیـت کار را اینجا میشـود فهمید. کار بـدون علـم، کم اثر اسـت؛ علم بـدون کار، بی اثر 

اسـت. اهمیت کار این اسـت.
 خـب، وقتـی کار اینقدر مهـم اسـت، پـس کارآفرینی هم بـه همین نسـبت حائـز اهمیت اسـت. اگر کسـی بتواند 
زمینـه ی کار را فراهم بکنـد، یک عبـادت انجام داده اسـت. نگاه بـه ایـن کاری که تولید میشـود، فقـط از جنبه ی 
این نباشـد که ما یـک بـی کار را دسـتش را بـه یـک کاری بنـد میکنیم تا یـک درآمدی داشـته باشـد؛ خـب، این 
کـه البتـه خیلـی چیـز خوبـی اسـت، الزم اسـت، باشـک. یعنـی کارآفرینـی، ایجـاد اشـتغال در کشـور موجب 
میشـود که ثـروت تولیـد بشـود؛ همچنانـی کـه سـرمایه و سـرمایه دار، ایجـاد کار میکند - چـه سـرمایه ی مالی، 
چه سـرمایه ی علمـی - کارگـر هم ایجـاد سـرمایه میکنـد، ایجـاد ثـروت میکند. ایـن البتـه یک جنبـه ی مهمی 
اسـت در اشـتغال، اما اهمیت اشـتغال فقـط این نیسـت. یـک بعد دیگـر اهمیت اشـتغال این اسـت که شـما یک 
گنـج را داریـد اسـتخراج میکنید. یـک انسـانی کـه در او اسـتعدادهائی وجـود دارد، میتوانـد تولید کنـد، میتواند 

*. بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور 1389/6/16
1. بحاراالنوار، ج 65، ص 363
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بیافرینـد، ایـن افتـاده بـود آنجـا، شـما دسـت او را بـه کار بنـد کردیـد، ایـن گنجینـه ی درونـی اسـتخراج شـد؛ 
خیلی اهمیـت دارد. انسـانی کـه کار ندارد، اشـتغال نـدارد، یـک اسـتعداد پنهاِن مخفـِی خـداداده را غالبـاً بدون 
اختیار خـودش راکد گذاشـته، وقتی شـما ایـن انسـان را مشـغول کار میکنید، این چشـمه کـه در درون بـود و از 
او اسـتفاده ای نمیشـد، تشـنه ای از او سـیراب نمیشـد، این چشـمه را شـما بـه جریـان می اندازید. پس اشـتغال و 

اشـتغال آفرینی، هـم جنبـه ی اقتصـادی بزرگـی دارد، هـم جنبـه ی انسـانِی خیلی واالئـی دارد.
 لـذا مـن عـرض میکنـم کـه کارآفرینـی در بخشـهای مختلـف - البتـه امـروز ایـن جمـع دوسـتان و عزیزانی که 
صحبـت کردند، بخشـهای محـدودی را مطـرح کردند. اینها فقط نیسـت؛ در بخشـهای وسـیع و گسـتره ی عظیم 
اسـتعدادهای کشـور و توانائی هـای طبیعـی و انسـانی کشـور، کارآفرینـی رشـته های فراوانـی دارد کـه خب یک 
گلچینـی از آنهـا شـماها هسـتید؛ مشـتی از خـروار. کارآفرینـی در کشـور گسـترده اسـت - عبـادت اسـت؛ ایـن 

کارآفرینـی یـک عبادت اسـت؛ یـک کار بـاارزش اسـت؛ یـک ارزش آفرینی اسـت.

 وجود توانمندی و ظرفيت زياد در كشور
خب، این جلسـه ی مـا عمدتاً یک جلسـه ی نمادین اسـت. درسـت اسـت که هم مـن از بیانات دوسـتان اسـتفاده 
کردم، هـم مطالـب شـما پخش خواهـد شـد و ملـت اسـتفاده خواهنـد کرد؛ لکـن ایـن جلسـه نشـان میدهد که 
توانمندی هـای کشـور عزیـز مـا چقـدر گسـترده اسـت. شـما ماحظـه کنیـد، حـاال فـرض کنیـد اگـر در بخش 
کشـاورزی، در بخشـهای مختلـف صنعتـی، در بخشـهای گوناگـوِن دانشـهای دیگـر و فناوری هـای دیگـر، در 
بخشـهای خدمات، در بخشـهای بازرگانـی، بیاینـد کارهائی را کـه انجام گرفته اسـت بیـان کنند، هر شـنونده ای 
خواهـد دیـد و برأی العیـن مشـاهده خواهد کرد کـه بحمداللَّ کشـور عزیـز ما - همـان طور کـه من بارهـا گفته ام 
- توانمندی هـای زیـادی دارد، ظرفیـت زیـادی دارد. مـا امـروز در واقـع کشـور را مشـاهده میکنیـم که به شـکل 
یـک کارگاه عظیم و وسـیعی درآمـده؛ از همه طـرف دارد کار میجوشـد، ابتـکار به وجـود می آید، نوآوری هسـت، 

تکیـه ی بـه دانـش هسـت، تکیه ی بـه تجربه هسـت.
 خب، مـن پریـروز بـه اسـتادان دانشـگاه ها کـه اینجـا تشـریف داشـتند، بـه آنهـا هم گفتـم، به شـما هـم عرض 
میکنم؛ نـه اینکـه خیال کنید مـا به ایـن چیزهـا قانعیم، یا نـرخ بیـکاری در کشـور را اطـاع نداریـم و نمی بینیم؛ 
نـه، همه ی ایـن کارهائـی کـه انجـام گرفته، قـدم اول اسـت؛ همـه ی این کارهـا قدمهـای اول اسـت. مـا قدمهای 
بعدی را بایـد برداریـم. مهم بـرای برداشـتن قـدم بعدی چیسـت؟ مهـم در درجـه ی اول این اسـت که مـا بدانیم 
میشـود قدم برداشـت. بعـد از آنـی کـه فهمیدیم اقـدام، ممکن اسـت، احسـاس کنیـم که ایـن اقدام یـک وظیفه 

اسـت؛ یک وظیفـه ی عظیمی اسـت.

 نمونه هايی از فضيلت كار در اسالم
البتـه کار فی نفسـه مهـم اسـت؛ امـا امـروز بـه دو دلیـل اساسـی کار و کارآفرینی مهمتـر از همیشـه اسـت. اینی 
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کـه گفتنـد کار در اسـام مهـم اسـت، خـب ایـن همـه روایـات فراوانـی از ائمـه )علیهم الّسـام( در اهمیـت کار، 
در فضیلـت کار وارد شـده کـه ایـن کارهائی کـه شـما ذکـر کردیـد، نمونه هائـی از همین چیزی اسـت کـه مورد 
فضیلت اسـت، که حاال مـن ایـن روایـت را اینجا یادداشـت کـردم: »من یعمـل یزدد قـّوة و مـن یقّصر فـی العمل 
یزدد فتـرة«؛2 کار کـه بکنیـد، نیروی کار هـم افزایـش پیدا میکنـد. خاصیـت کار، کاهش نیسـت، افزایش اسـت؛ 
افزایـِش خـوِد نیـروی کار، نـه محصـول کار. خـب، محصـول کار کـه معلوم اسـت افزایـش پیـدا میکنـد - وقتی 
کار کردیـد، کار یـک محصولـی دارد - امـا در ایـن روایـت، امیرالمؤمنیـن )علیه الّسـام( میفرمایـد کـه وقتی کار 
کردیـد، قـدرت کار و نیـروی کار هـم افزایش پیـدا میکنـد. »و مـن یقّصر فـی العمـل«، کسـی کـه در کار کردن 
کوتاهی کنـد، تقصیـر بکند، »یـزدد َفتـرة« یا »فِتـرة«، فتـور و سسـتی او افزایـش پیدا میکنـد. این مال شـخص 
فقط نیسـت؛ ایـن »َمـن« که فرمـود: »مـن یعمـل«، معنـاش فقـط این نیسـت کـه هـر کسـی ایـن کار را بکند؛ 
خـب، ایـن روی اشـخاص نیسـت، روی جوامع هم هسـت: هـر ملتـی، هـر جامعـه ای. هرچـه کار بکنیـد، نیروی 
کارتان بیشـتر میشـود. هرچه تحرك انسـان داشـته باشـد، نشـاط حرکتـش بیشـتر میشـود. این خب، مـال کار 
اسـت که در اسـام دربـاره ی کار این همه حرف هسـت، کـه از جمله حـاال ایـن روایت را مـن اینجا خوانـدم. لکن 

امـروز گفتیـم بـه دو دلیـل کار و طبعـاً کارآفرینـی اهمیت بیشـتری دارد.

 دو دليل اساسی در اهميت كار و كار آفرينی:

1- بودن كشور در دوران پيشرفت
دلیـل اولـش ایـن اسـت کـه مـا در یـک برهـه ای هسـتیم کـه آمـاده ی جهشـیم؛ مـا امـروز آمـاده ی جهـش در 
پیشـرفتیم. مسـئله ی مـا امـروز فقـط مسـئله ی حرکـت بـه جلـو نیسـت. شـرائط کشـور بـه گونـه ای شـده که 
ایـن ملـت میتوانـد یـک حرکـت عظیـم، یـک جهـش در پیشـرفت بـرای خـودش بـه وجـود بیـاورد. چـرا؟ اوالً 
زیرسـاختهای زیـادی آمـاده شـده؛ علـم در کشـور بـاال رفتـه؛ مدیریتهـای قـوی بـه وجـود آمـده اسـت. یکی از 
مشـکات ما در گذشـته ها، نبـودن مدیریتهای قوی و سـالم در کشـورمان بـوده. امروز مـا تجربه ی یـک مدیریت 
انقابـیِ قـوِی سـی سـاله داریـم. پـس ایـن یـک زیرسـاخت اسـت. زمینه هـای کار فراهم شـده اسـت؛ امیـد به 
پیشـرفت زیـاد شـده اسـت. وقتـی می آینـد میگوینـد مـا داروئـی را در کشـور سـاختیم کـه همـه ی دنیا بـه آن 
احتیـاج دارنـد، همـه ی دنیـا هـم بـه آن مبتـا هسـتند، هیـچ کـدام از مراکـز علمـی دنیـا هـم هنـوز آن دارو را 
نتوانسـتند بسـازند، مـا توانسـتیم بسـازیم، این خـب، امیـد میدهد به جـوان مـا. وقتی که ملـت مشـاهده میکند 
که مـا بدون اینکـه یـک کشـور پشـتیبانی داشـته باشـیم، توانسـته ایم از درون خودمان دانش هسـته ای را رشـد 

بدهیـم، فـوران بدهیـم، بـه پیشـرفت برسـانیم، خب جـوان امیـدوار میشـود.
 در دنیـا چند تـا از کشـورهای دارنـده ی دانش هسـته ای ایـن را به طـور بومی توانسـته اند در خودشـان بـه وجود 
بیاورنـد؟ بسـیار کـم. هسـتند، امـا بسـیار بسـیار نـادر؛ از دیگـران گرفته انـد. بسـیاری از همین هائـی کـه االن - 
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مـا ایـن را اطـاع داریـم، بنـده میدانـم؛ از روی اطـاع دارم عـرض میکنـم - دانـش هسـته ای دارند، کشـورهای 
پشـتیبان به آنهـا بسـته ی دانـش را اهـداء کردنـد؛ روی دالئـل ایدئولوژیکـی و سیاسـی و بقیـه ی چیزها. مـا نه؛ 
ما توانسـتیم خودمـان ایـن کار را انجـام بدهیـم. همان طـور که گـزارش دادنـد، کارهـای بزرگـی در ایـن زمینه 
انجـام گرفتـه. در زمینه ی سـلولهای بنیـادی، جوانهای ما توانسـتند با پیگیـری، با پشـتکار، با فراگیـری، کارهای 

بزرگـی را انجـام بدهنـد. خـب، اینها خیلـی امیدبخش اسـت.
 پـس امروز مـا تجربه مـان بیشـتر اسـت، امیدمان بیشـتر اسـت، زیرسـاختهامان زیادتـر اسـت، و فصـل توانائی و 
فصل جهش فـرا رسـیده. ملت خـود را شـناخته؛ جـواِن خـود را شـناخته؛ ضریب باالی هوشـی کشـور شـناخته 
شـده اسـت؛ پـس فصـل جهـش اسـت. وقتـی فصـل جهـش اسـت، پـس کار اهمیـت مضاعـف پیـدا میکنـد؛ 

کارآفرینـی هـم بـه همیـن نسـبت اهمیـت مضاعـف پیـدا میکند. ایـن یـک دلیل.

2-  قرار داشتن كشور در مقابل فشار جهانی برای بازگشت سلطه اهريمنی
دلیـل دوِم ما کـه امـروز کار برامان مهـم اسـت، کارآفرینی مهم اسـت، این اسـت که ما امـروز در مقابل یک فشـار 
جهانـی قـرار داریـم. دشـمنی وجـود دارد در دنیا کـه میخواهـد با فشـار اقتصـادی و بـا تحریم و بـا ایـن کارهائی 
که شـماها میدانیـد، سـلطه ی اهریمنـی خـودش را برگرداند بـه این کشـور. هـدف این اسـت. یک کشـور به این 
خوبی، بـا این همـه منابـع، منابـع طبیعـی، با ایـن موقعیـت سوق الجیشـی، بـا همـه ی امکانـات، زیـر نگین یک 
قدرتـی در دنیـا بـوده؛ یـک روز انگلیسـها بودنـد، یـک روز آمریکائی هـا بودنـد - در واقـع نظـام سـلطه، دسـتگاه 
سـلطه، امپراتوری سـلطه. حاال آمریـکا یک گوشـه ای از ایـن امپراتوری اسـت - اینها مسـلط بودند بر این کشـور؛ 
انقاب دسـت اینهـا را کوتـاه کـرده. سـلطه میخواهد برگـردد به این کشـور. همـه ی این تاشـها برای این اسـت. 

تحريم اقتصادی برای به ستوه آوردن ملت ايران
مسـئله ی انـرژی هسـته ای بهانه اسـت. آن کسـانی کـه خیـال میکنند اگـر ما مسـئله ی انـرژی هسـته ای را حل 
کردیم، مشـکات حل خواهد شـد، خطـا میکنند. مسـئله ی انرژی هسـته ای را مطـرح میکنند، مسـئله ی حقوق 
بشـر را مطرح میکننـد، مسـائل گوناگـون را مطرح میکنند، که اینها بهانه اسـت. مسـئله، مسـئله ی فشـار اسـت، 
میخواهند یک ملـت را به زانـو در بیاورنـد؛ میخواهند انقـاب را زمیـن بزنند. یکـی از کارهای مهـم همین تحریم 
اقتصادی اسـت. میگویند مـا طرفمان ملـت ایـران نیسـت! دروغ میگویند؛ اصـًا طرف، ملـت ایران اسـت. تحریم 
برای این اسـت که ملـت ایران بـه سـتوه بیایـد، بگوید آقا مـا به خاطـر دولت جمهـوری اسـامی داریم زیر فشـار 
تحریم قـرار میگیریـم؛ رابطـه ی ملت بـا نظام جمهـوری اسـامی قطع بشـود. هـدف اصًا ایـن اسـت. البته ملت 
ما را نمیشناسـند؛ مثل همـه ی مـوارد دیگر محاسباتشـان غلط انـدر غلط اسـت. از نظر نظام سـلطه، گنـاه بزرگ 
ملت ایـران این اسـت کـه خـودش را از زیر بـار سـلطه آزاد کـرده. میخواهنـد مجـازات کنند بـه خاطر ایـن گناه، 
که چرا خـودت را از زیر بار سـلطه، ای ملـت! آزاد کرده ای. ایـن ملـت راه را پیدا کرده. اصًا محاسباتشـان اشـتباه 
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اسـت؛ نمیفهمند چـه کار بایـد بکنند و چـه کار دارنـد میکننـد. خب، امـا فشـار می آورند؛ فشـار اقتصـادی از راه 
تحریمهـا.

 وظيفه ای برای مسئوالن و دلسوزان كشور در اقتصاد مقاومتی
مـا باید یـک اقتصـاد مقاومتِی واقعی در کشـور بـه وجـود بیاوریـم. امـروز کارآفرینی معناش این اسـت. دوسـتان 
درسـت گفتند که ما تحریمهـا را دور میزنیم؛ بنده هـم یقین دارم. ملـت ایران و مسـئولین کشـور تحریمها را دور 
میزننـد، تحریم کننـدگان را نـاکام میکننـد؛ مثل مـوارد دیگری کـه در سـالهای گذشـته در زمینه های سیاسـی 
بود کـه یـک اشـتباهی کردنـد، یـک حرکتـی انجـام دادنـد، بعـد خودشـان مجبـور شـدند برگردند، یکـی یکی 
عذرخواهـی کنند. چنـد مـورد یادتان هسـت البـد دیگـر. حـاال جوانهـا نمیداننـد. در این ده بیسـت سـال اخیر، 
از ایـن کارهـا چنـد بـار انجـام دادند. ایـن دفعـه هم همیـن جـور اسـت. البتـه تحریم بـرای مـا جدید نیسـت، ما 
سـی سـال اسـت تو تحریمیم. همـه ی ایـن کارهائی که شـده اسـت، همـه ی این حرکـت عظیـم ملت ایـران، در 
فضای تحریـم انجام گرفتـه؛ بنابرایـن کاری نمیتواننـد بکنند. خـب، ولی این دلیلی اسـت برای همه ی مسـئوالن 
و دلسـوزان کشـور که خـود را موظـف بدانند، مکلـف بداننـد به ایجـاد کار، بـه تولیـد، بـه کارآفرینی، به پـر رونق 
کردن روزافـزون ایـن کارگاه عظیم؛ که کشـور ایـران حقیقتـاً امروز یـک کارگاه عظیمی اسـت. همه خودشـان را 

بایـد موظـف بدانند.

 شرط استفاده از سياستهای اصل 44
آنچـه که مـن از مجمـوع این مطالـب آقایـان و خانـم که صحبـت کردنـد، میفهمـم - که در گزارشـها هـم همین 
را انسـان احسـاس میکنـد - گله گزاری هائـی از جریـان امـور کار وجـود دارد. مـا البتـه سـنگ بنـای اصلـی را بـا 
سیاسـتهای اصل 44 گذاشـتیم؛ یعنی حقیقتـاً اگر سیاسـتهای اصل 44 کـه خود آن اصل، مفسـر مـواد این اصل 
هسـت، ما از خود اصـل اسـتفاده کردیم و آنچـه را کـه در سیاسـتهای اصل 44 هسـت، تبییـن کردیم و اگـر این، 

ان شـاءاللَّ به طـور کامـل، دقیـق، همه جانبه، مسـتمر اجـرا بشـود، بسـیاری از مشـکات حل خواهد شـد. 

دو كار دستگاه های دولتی نسبت به سياستهای اصل44:

1-  مديريت دقيق و عالمانه منابع
لکن آنچـه که مـن از مجموع ایـن مطالـب احسـاس میکنـم، دو کار را دسـتگاه های دولتـی مورد توقع هسـت که 
انجـام بدهنـد: یکـی، مدیریت دقیـق و عالمانـه ی منابـع اسـت. بسـیاری از ایـن مطالبی که گفتند، ناشـی اسـت 
از اینکـه مدیریـت منابـع مالی به صـورت دقیقـی در همـه ی مـوارد انجـام نگرفته. ایـن الزم اسـت. ایـن را من به 
عزیزانـی از دولـت کـه اینجـا حضـور دارنـد، توصیـه میکنم کـه روی ایـن تکیـه کننـد. بسـیاری از ایـن ایرادها و 
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اشـکالها کـه خیلـی اش هـم وارد اسـت، مربوط بـه ایـن اسـت. مدیریـت منابـع، معناش ایـن اسـت که مـا منابع 
را بکشـانیم به سـمتی کـه امروز بـرای کشـور ارزش افـزوده ی مالـی و غیرمالی داشـته باشـد. مـراد مـن از ارزش 
افزوده فقـط ارزش افـزوده ی مالی نیسـت؛ بلکه آنچه کـه تولیـد را افزایش بدهـد و آنچه کـه کسـب و کار را رونق 
بدهـد و آنچـه کـه امیـد را افزایـش بدهـد، اشـتغال را افزایـش بدهـد و از ایـن قبیـل. پس یـک نکته ی اساسـی، 

مسـئله ی مدیریـت منابع اسـت.

2-  بهبود فضای كسب و كار
نکتـه ی دوم، بهبـود فضـای کسـب و کار اسـت، کـه از جملـه ی کارهائی کـه به نظـر ما عمـده ی وظیفـه ی دولت 
هسـت، همیـن هسـت. وزیـر محتـرم در گزارششـان اشـاره کردند بـه بهبـود فضـای کسـب و کار. بهبـود فضای 
کسـب و کار، بیشـتر وظیفـه ی دولـت اسـت. همیـن مسـئله ی مقـررات، تسـهیات گوناگـون، پیـچ  و  خم هـای 
اداری فـراوان، اینهـا همـه، چیزهائـی اسـت کـه اگـر چنانچه اصـاح بشـود، بهبود فضـای کسـب و کار کـه یکی 
از مسـائل عمـده ی اقتصـادی ماسـت، حاصل خواهـد شـد. همین پنجـره ی یک واحـد - یـک پنجره بـرای کارها 
که ایشـان ذکر کردنـد - همیـن یـک کار، اگـر انجـام بگیرد، بـه نظر مـن بسـیاری از مشـکات حل خواهد شـد. 
ایـن مربـوط به بخـش دولتی اسـت کـه بخـش مهم اسـت. وظیفـه ی دولـت، تکلیـف دولـت، به نظـر مـن عمدتاً 
اینهاسـت؛ البتـه مسـئولین وظائـف فراوانـی دارنـد، لکـن پایـه و مایـه آنطـور کـه انسـان از مجمـوع گزارشـها و 

مجمـوع حرفهـا اسـتفاده میکنـد، ایـن دو چیز اسـت.

 توجه به كار آفرينان به مرغوبيت و كيفيت توليد داخلی
یک نکته ی اساسـی ای کـه در بـاب کار وجـود دارد و کارآفرینان باید بـه او توجه کننـد، مسـئله ی مرغوبیت تولید 
داخلی اسـت؛ کیفیـت تولیـد داخلی اسـت؛ ایـن خیلی مهـم اسـت. البته بخشـی از ایـن، ارتبـاط پیـدا میکند به 
همان قضایـای مالـی و نمیدانم مقـررات و غیرذلـک، و پشـتیبانی های دولت؛ اما بخشـی هـم ارتباط پیـدا میکند 
بـه عـزم و اراده ی مسـئولین، کارآفرین و کننـده ی کار. فرمـود: »رحـم اللَّ امرا عمل عمـا فاتقنـه«؛3 رحمت خدا 
بر آن انسـانی کـه کاری را انجـام بدهـد و آن را متقـن انجـام بدهد، درسـت انجـام بدهد. ایـن آینده نگری اسـت، 
غیـر از امروز. شـما امـروز ببینیـد در دنیـا کمپانی هائی هسـتند صد سـال اسـت اینهـا دارنـد کار میکننـد، صد و 
پنجاه سـال اسـت دارنـد کار میکننـد و محصوالتشـان در دنیا فـروش میرود. اسـم اینها کافی اسـت کـه جنس را 
تو بازار رائـج کند؛ بـه خاطـر اینکـه درسـت کار کردند، خـوب کار کردنـد، مشـتری مطمئن اسـت به اینها. شـما 
میگوئیـد که ما سـفارش کنیـم به مردم کـه تولیـدات داخلـی را مصرف کننـد. من که خب چند سـال اسـت دارم 
سـفارش میکنم؛ بنده کـه بارهـا گفته ام، منتها این با شـعار درسـت نمیشـود. خـب، بله یـک مقداری مـردم حاال 
یک اعتمـادی بکنند، یـک اعتنائـی بکنند بـه حرف مـا، به خاطـری که مثـًا مـا گفتیم، برونـد یک مقـداری چه 
کننـد؛ این یـک بخشـی از قضیه اسـت. یک بخـش دیگر هـم مربـوط به کیفیـت اسـت. خب کیفیـت را بایـد باال 
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بـرد؛ کیفیتهـا را باید بـاال برد. 

چند توصيه به مسئولين دولتی نسبت به اقتصاد مقاومی:

1- مديريت صحيح واردات
بله، مـن مسـئله ی واردات را که چنـد نفر از دوسـتان گفتنـد، بنده بـه آن عقیده دارم. در جلسـه ی مسـئولین، در 
همین جـا اوائل مـاه رمضان اعـام کـردم، گفتم؛ هم بـه مجلس، هم بـه دولت کـه بـه مسـئله ی واردات بپردازند؛ 
حاال هـم از وزیر محتـرم بازرگانی تو راه سـؤال کردم، ایشـان اطـاع دادند کـه کارهای خوبـی در ایـن زمینه دارد 
انجـام میگیرد؛ بلـه راسـت اسـت. مسـئله ی واردات بی رویـه و بی منطـق ضـرر بزرگی اسـت، خطر بزرگی اسـت؛ 
مردم هـم بایـد ایـن را بداننـد. وقتـی یـک محصـول خارجـی را مـا داریـم مصـرف میکنیـم، در واقـع داریم یک 
کارگـر خودمـان را بـی کار میکنیم، یـک کارگر دیگـر را داریـم بـه کار وادار میکنیم؛ این هسـت، منتها مسـئله ی 
مرغوبیـت و کیفیـت خیلی مهـم اسـت؛ و اسـتحکام؛ اینهـا خیلی مهم اسـت. اگـر چنانچه جنـس داخلـی، تولید 
داخلـی، ایـن خصوصیات را داشـته باشـد، بـه طور طبیعـی تمایـل پیدا میشـود. البتـه متأسـفانه بعضی هسـتند 
که بـر اثـر فرهنـگ غلـِط دوره ی منحـوس پادشـاهی - دوره ی طاغـوت، دوره ی وابسـتگی - هنوز چشمشـان به 
خارج اسـت. یـک روزی بوده اسـت کـه تو ایـن کشـور مسـئولین دولتی مـا آمدند صریـح گفتنـد کـه ایرانی یک 
لوله ِهنـگ3 نمیتوانـد درسـت کنـد! عمـًا هـم همـه چیـز را وارد کردنـد. در همـان دوره ی طاغوت یک فـردی از 
بلندپایـگان دولتی کـه تصادفـاً بنده را تـوی یک مجلسـی - ما که بـا اینها هیـچ وقـت ارتباطی نداشـتیم، ماقات 
هـم نمیکردیـم - دیـد، مـن داشـتم انتقـاد میکـردم از همـان چیزهائی کـه بـود. ایـن رو کرد بـه ما و گفـت: چی 
چـی را انتقـاد میکنیـد؟ مـا مثـل آقـا نشسـتیم، کشـورهای دیگر مثـل نوکـر دارنـد بـرای مـا کار میکننـد، کاال 
میفرسـتند داخـل؛ ایـن بـد اسـت؟ شـما ببینیـد؛ ایـن منطـق دولتمـردان دوره ی طاغـوت بـود! حـاال ظاهرش 
این منطـق اسـت، باطنـش چیزهای دیگـر بـود؛ فسـادهای اقتصـادی فـراوان و فسـادهای اخاقـی فـراوان. بله، 
مسـئله ی واردات و مدیریـت واردات مهم اسـت. ما آن روز به دوسـتانی کـه اینجا بودند، در جلسـه ی مسـئولین و 
کارگـزاران نظام، توصیـه کردیـم، گفتیـم واردات را مدیریـت کنید؛ نمیگوئیـم متوقف کنیـد. یـک چیزهائی باید 

بیایـد، یـک چیزهائـی باید نیایـد. یـک مدیریـت صحیحی بایـد انجـام بگیرد؛ این مسـلماً هسـت.

2-  توسعه مهارتها
یکـی از کارهـای دیگـری هـم کـه حـاال مـن اینجـا یادداشـت کـردم کـه بـر عهـده ی مسـئولین دولتـی اسـت، 
توسـعه ی مهارتهاسـت. ایـن هنرسـتانهای فنـی و صنعتـی، ایـن دانشـگاه های علمـی - کاربـردی، ایـن فنـی - 
حرفه ای هـا، آموزشـکده های فنـی - حرفـه ای، بایـد توسـعه پیدا کنـد. ما بـه علم احتیـاج داریـم، اما بـه پنجه ی 
کارآمد هـم احتیـاج داریم. یکـی از کارهـای اساسـی به نظـر من این اسـت کـه در زمینـه ی صنعت و کشـاورزی 
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بایسـتی کار کنیـم.

3-  ايجاد نوآوری و ابتكار در توليدات كشور
یک نکتـه ی دیگـر هـم مسـئله ی نـوآوری و ابتـکار و زیبائـی اسـت در تولیـدات کشـور. از جملـه ی چیزهائی که 
بایـد مـورد توجـه قـرار بگیـرد، نـوآوری کـردن در همـه ی تولیـدات بـه صـورت پی درپـی و لحـاظ حـس، یعنی 
اشـباع حـس زیبائی شناسـی در مصرف کننـده اسـت. ایـن یکـی از مسـائل قابل توجه هسـت کـه بایسـتی به آن 

اهمیـت بدهیـم. مـن حقیقتـاً از دوسـتانی کـه در ایـن زمینه هـا تـاش میکننـد، کار میکننـد، تشـکر میکنم.

4-  تربيت نيرو
این توصیـه ی آخـر را هـم بکنـم: بـه تربیـت نیـرو، بخصـوص در صنایـع دانش بنیـان - همان طـور که دوسـتان 
گفتنـد - بایسـت خیلـی اهمیـت داد. در بعضـی از بخشـها خوشـبختانه ایـن کار شـده اسـت. در بخـش انـرژی 
هسـته ای ما اطـاع داریـم، در بخـش رویـان از نزدیـک اطـاع داریم کـه تربیـت نیـروی ماهـر، نیـروی کارآمد، 

نیـروی دانشـمند و محقـق انجـام گرفتـه. بایسـت بـه ایـن در بخشـهای مختلـف توجـه کرد.
روزی کشور، مرجع مراجعات مردم دنیا خواهد شد

 خداوند ان شـاءاللَّ همه ی شـماها را موفق بـدارد. بله، ما ان شـاءاللَّ بر دشـمن فائق خواهیـم آمد، تحریمهـا را دور 
خواهیـم زد و جوانهـای ما روزهـای خوبـی را ان شـاءاللَّ در آینـده تجربه خواهند کرد و این کشـور، کشـور بسـیار 
با اسـتعدادی اسـت. امـروز مثـل روزی اسـت که فـرض کنیـد یـک عقـاب تیزپـروازی کـه میتوانـد در ارتفاعات 
بسـیار بلندی پـرواز کنـد، از داخل صحـن این فضا توانسـته به پشـت بـام بپـرد. این یک تجربه اسـت. این سـقف 
پـرواز، خیلی بیـش از اینهـا خواهـد بـود. ان شـاءاللَّ روزی خواهد رسـید که هـم مرجع علمی خواهد شـد کشـور 
شـما، هم مورد افتخـار مسـلمانان خواهد شـد که بگویند اسـام یک کشـور را اینجـور اداره کـرد و هم ان شـاءاللَّ 

از لحاظ عملـی و از لحـاظ تولیـدات، مرجـع مراجعات مـردم دنیا خواهید شـد.
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عرصه ی كار، عرصه ی پيكار ماست

منطق باالی اسالم نسبت به منطق عقالئی درباره كار
حضـور وسـيع و عظيـم كارگـران در عرصـه هـای 

مختلف انقالب
كار كارگران يك مبارزه است

حاكم بودن فضای همكاری، همدلی و صميميت در كار
تمركز دشمن بر روی اقتصاد، برای مبارزه با اسالم

ويژگی هايی كه بايد كاالی ايرانی داشته باشد
استفاده از كاالی داخلی توسط همه مردم 

مسائل مهم در سال جهاد اقتصادی
صـف بنـدی دسـتگاه هـای اسـتكبار در مقابـل 

جمهوری اسالمی
جوالن باطل، سرانجامی ندارد



کار ایرانی

عرصه ی كار، عرصه ی پيكار ماست

منطق باالی اسالم نسبت به منطق عقالئی درباره كار
مسـئله ی کار و شـأن کارگر و حد کارگـر و جایگاه کارگـر، هم در اسـام و هم در منطق عقائی، مسـئله ی بسـیار 
مهمی اسـت. در منطـق عقائی، اگـر انسـان ماحظه کنـد در سلسـله ی نیازهـای حیاتی خـود، حلقـه ی مربوط 
به کار، یـک حلقه ی اساسـی و تعییـن کننده اسـت. یعنی اگر همـه ی پولهـای عالم را هـم جمع کننـد، عنصر کار 
و کارگر در کنـار آن نباشـد، همه ی نیازهای انسـان بر زمیـن میماند. پول را نه میشـود خورد، نه میشـود پوشـید، 
نه میشـود اسـتفاده کرد. آن چیزی کـه از ثروت انسـانها و نعمتهـای روی زمین، نیازهای انسـان را تأمیـن میکند، 
عنصر کار اسـت. کار هـم متکی بـه کارگـر اسـت. بنابراین نقـش بـازوی توانا و سـرپنجه ی ماهـر و ذهـن و ذوق و 
سـلیقه ی کارگـر در حیـات انسـان - چـه حیـات فـردی اش، چـه حیـات اجتماعـی اش - یک امـر واضـِح عقائی 
اسـت. آن کسـانی که بـه قشـر کارگـر و مجموعـه ی کارگـری بی توجهـی و بی اعتنائـی میکننـد، در حقیقت این 
نقـش اساسـی و مهـم را نمی بینند یـا ندیـده میگیرند. آن کسـانی هـم کـه کارگـر را در کنـار ابـزار کار، مثل یک 
وسـیله به حسـاب می آورنـد، همین جـور. ایـن، منطق عقائـی اسـت و منطق کامًا درسـتی اسـت؛ لیکـن باالتر 
از این، منطق اسـام اسـت. اسـام همیـن کاری را که مـا میکنیم، سـرپنجه ی کارگـر انجـام میدهد و نانـی برای 
خـود و دیگران فراهـم مـی آورد، عبـادت و عمل صالـح میداند. یعنـی مسـئله ی کارگـر و کاری که انجـام میدهد، 
محـدود و محصور نیسـت بـه زندگی ایـن دنیـا؛ بلکه خـدای متعـال در نقشـه ی جامـع زندگـِی طوالنی بشـر در 
دنیـا و آخرت، بـرای ایـن حقیقـت، بـرای ایـن پدیـده - یعنـی پدیـده ی کار - یـک جایـگاه واالئی درسـت کرده 
اسـت. پیغمبـر اکـرم فرمود: »هـذه یـد ال تمّسـها الّنـار«. وقتـی پیغمبـر دسـت کارگـر را گرفـت و بوسـید، همه 
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تعجـب کردنـد. حضرت فرمـود: این دسـتی اسـت کـه آتـش آن را لمـس نمیکند؛ این دسـتی اسـت که بـه آتش 
نمیرسـد. یعنی نماز شـب هـم کـه میخوانیم، قـرآن هم کـه میخوانیم، توسـل هـم که به خـدای متعـال میکنیم، 
در واقـع حجابهـای بیـن خودمـان و آتـش را ایجـاد میکنیـم. کار هم کـه میکنیم، بـا همیـن کار، بیـن خودمان و 
آتش، ایجـاد مانـع و حجـاب میکنیـم. این خیلـی چیـز باالئی اسـت، خیلـی چیز مهمـی اسـت. این، نگاه اسـام 

اسـت.

 حضور وسيع و عظيم كارگران در عرصه های مختلف انقالب
خب، حـاال بیائیم بـه جامعه ی کارگـری. مـن آنچه کـه مربوط به کشـور خودمـان و بخصـوص مربوط بـه دوره ی 
انقـاب و مبارزات اسـت، عـرض میکنـم. اوالً کارگرهـا در به ثمر رسـیدن مبـارزات ملت ایـران، یک نقـش مهمی 
ایفاء کردنـد. اگـر جامعه ی کارگـری - عمدتـاً در نفـت و در برخـی از جاهای حسـاس و مهـم دیگـر - وارد میدان 
نمیشـدند، مشـکاتی بر سـر راه پیـروزی انقـاب باقـی میماند. بعـد مسـئله ی دفـاع مقدس پیـش آمـد. قبل از 
دفاع مقـدس، همیـن مسـائِل اوائل انقـاب پیش آمـد - کـه خیلـی از شـما جوانها یـا نبودید، یـا یادتان نیسـت؛ 
مـا از نزدیـک شـاهد بودیـم - و کارگـران و جامعـه ی کارگـری کشـور نقش ایفـاء کردنـد. خـود مـن در روزهای 
بیسـت و یک و بیسـت و دوی بهمن تـوی یکـی از همیـن کارخانجـات نزدیک تهـران در بیـن کارگرها بـودم و از 
نزدیک شـاهد بودم که چطـور عوامل و عناصـر تحریک شـده ی چـِپ آن روز - یعنی کمونیسـتها و دنباله هاشـان 
- میخواهنـد از یـک جا یـک حرکِت بـه اصطـاح کارگـری را شـروع کننـد و انقـاب اسـامی را تبدیـل کنند به 
یک انقاب کمونیسـتی و مارکسیسـتی. ایـن کار داشـت در تهران انجـام میگرفت. آن کـه در مقابل اینها ایسـتاد، 
کارگرهـا بودند. البتـه آن کارخانه چنـد صد نفر بیشـتر کارگر نداشـت، امـا آن را مبدأ کار قـرار داده بودنـد. ما هم 
رفتیم آنجـا در بیـن کارگرهـا، کارگرها صـدای دیـن را صدای آشـنا شـناختند. آنهـا بنده را هـم نمیشـناختند - 
من یـک طلبـه ی معمولی بـودم - امـا دیدند صـدای دین، صـدای آشناسـت؛ صـدای ضد دین هـا، صدای ناآشـنا 
و بیگانـه بـود؛ برایشـان منَکـر بـود. اگـر از کارگرهـای آن روِز آن کارخانه کسـانی باشـند این حـرف را بشـنوند و 
بنشـینند شـرح بدهند قضایـای آن سـه چهار شـبانه روزی کـه تقریباً مـا آنجـا میرفتیـم می آمدیم - سـاعتها من 
آنجـا میمانـدم - یک تجربـه ی عجیب و مهمـی در کشـور اسـت. کارگرها اینجـوری نقش ایفـاء کردنـد. یعنی آن 
کسـانی کـه میخواسـتند جامعـه ی کارگـری را در مقابل اسـام و جمهـوری اسـامی َعلم کننـد، به دسـت خود 
کارگرهـا سـیلی و تودهنـی خوردنـد. در طـول این سـالها همیشـه همیـن جور بـوده، تـا امـروز هم همیـن جور 
اسـت. بعد هـم قضیه ی دفـاع مقـدس و آن هشـت سـال و حضـور وسـیع و عظیـم کارگـران در این عرصـه پیش 

آمـد. بعد هـم حضـور در میـدان کار بوده اسـت.

 كار كارگران يك مبارزه است
جملـه ای در سـرود ایـن بـرادران عزیـز بـود: »عرصـه ی کار، عرصـه ی پیـکار ماسـت«. این جمله، راسـت اسـت. 
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کارگر ایرانـِی باغیـرت و باشـرف، کار را پیکار خـود میدانـد، مبارزه ی خـود میداند. شـما بـا کارتان داریـد مبارزه 
میکنیـد بـا آن کسـانی کـه میخواهنـد کشـور را بـه ورطـه ی سـقوط اقتصـادی و رکـود اقتصـادی و شکسـت 
اقتصـادی بکشـانند. جامعه ی کارگـری عزیز مـا در سرتاسـر کشـور بداند؛ امـروز کاری که شـما انجـام میدهید - 
کار مجّدانـه، کار مبتکرانـه، کار مبتنـی بـر ذوق و سـلیقه و شـیوائی ذهـن ایرانـی - یک پیکار اسـت، یـک مبارزه 

اسـت. شـما با کارتـان دارید بـا دنیـای اسـتکبار مبـارزه میکنیـد؛ ایـن را همه بایـد توجه داشـته باشـند.

 حاكم بودن فضای همكاری، همدلی و صميميت در كار
خـب، آنچـه در کشـور مـا و در نظـام جمهـوری اسـامی پیـش آمـد و بحمـداللَّ در جریـان اسـت، محیـط صفـا 
و محبـت و بـرادری بیـن اطـراف کار اسـت. نـه اینکـه کسـانی نمیخواهنـد بـه کارگر ظلـم کننـد، نـه اینکه یک 
جاهائـی ممکـن اسـت حقوقـی نادیـده گرفتـه نشـود یـا نیازهائی مـورد توجـه قـرار نگیـرد؛ خـب، از ایـن قبیل 
چیزها هسـت؛ لیکن سیاسـت نظـام، سیاسـت مسـئوالن، جریـان کلی حاکـم بر نظـام اسـامی، ایجـاد همدلی، 
همفکـری، همـکاری و صمیمیـت بیـن اطـراف کار اسـت؛ هـم کارفرمـا، هـم کارگر، هـم مسـئولین دولتـی. این 
چیزهائـی کـه االن وزیـر محتـرم و گرامـی کار و امـور اجتماعـی بیان کردنـد، چیزهـای مهمـی اسـت؛ بعضی از 
اینهـا انجـام گرفته اسـت، بعضـی هم بـا صبـر و حوصلـه و پشـتکار و تـا آنجائـی که ممکن اسـت بـا شـتاب، باید 
انجام بگیـرد و پیش بـرود. مـا باید ان شـاءاللَّ بـه فضل الهـی، جامعـه ی کارگری مـان یکـی از جوامع برخـوردار و 

بهره منـد جامعـه باشـد.

 تمركز دشمن بر روی اقتصاد، برای مبارزه با اسالم
امسـال سـال جهاد اقتصـادی اسـت. جهـاد اقتصـادی متوجـه یـک نکتـه ی اساسـی اسـت در مسـئله ی اداره ی 
کشـور و مدیریت کشـور؛ و آن این اسـت که امروز دشـمن بـرای مبارزه ی با اسـام و جمهـوری اسـامی، بر روی 
مسـئله ی اقتصاد متمرکز شـده اسـت. نه اینکـه عرصه هـای دیگـر را فرامـوش کردند؛ نـه، در زمینـه ی فرهنگ و 
در زمینـه ی امنیـت و در زمینه ی سیاسـت و در همـه ی زمینه ها علیـه نظام جمهوری اسـامی آنچه از دستشـان 
برمی آیـد، میکنند - حاال شکسـت میخورنـد، مطلـب دیگری اسـت؛ اما آنها تـاش خودشـان را میکننـد - لیکن 
تمرکـز عمده ی آنها بـر روی مسـائل اقتصادی اسـت. برای اینکـه مـردم را از دولت جدا کننـد، از نظام جـدا کنند، 
فاصلـه و شـکاف ایجـاد کننـد، دنبال ایـن هسـتند کـه در مسـئله ی اقتصـادی کشـور مشـکل ایجاد کننـد. پس 
جهـاد اقتصـادی الزم اسـت؛ یعنـی همیـن مبـارزه، همیـن پیـکار، منتهـا جهادگونه، بـا همه ی تـوان، بـا همه ی 
وجـود، بـا قصـد خالص، بـا فهـم و بصیـرِت اینکـه داریـم چـه کار میکنیـم. سـال جهـاد اقتصـادی معنایـش این 
اسـت. بخشـهای اقتصادی کشـور در همـه ی قسـمتهای دولتی و غیـر دولتـی اگر بـه توفیق الهـی پایبنـد به این 

مجاهـدت باشـند، یک جهش بـه وجـود خواهد آمـد و همـه ی مـردم در ایـن موفقیت سـهیمند.
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 ويژگی هايی كه بايد كاالی ايرانی داشته باشد
آنچـه کـه مـن بـه جامعـه ی کارگـری سـفارش میکنـم، اتقـان و محکـم کاری اسـت. ایـن حدیـث را مـن مکـرر 
خوانـده ام کـه فرمـود: »رحـم اللَّ امـرء عمـل عمـا فأتقنـه«. پیغمبـر میفرمایـد: کار را محکـم بایـد انجـام داد، 

درسـت بایـد انجـام داد؛ رحمـت خـدا بـر چنیـن کسـی.
 ما بایـد کاری کنیـم کـه کاالی ایرانی بـه عنوان یـک کاالی محکـم، مطلـوب، زیبا، همـراه با سـلیقه و بـادوام در 
ذهن مصـرف کننـده ی ایرانـی و غیـر ایرانـی باقـی بمانـد. ایـن بایـد همـت مجموعـه ی کارآفرینـی و کارگری و 
متصدیان ایـن امـر باشـد. البتـه ایـن کار، پیش نیازهائـی دارد. ممکـن اسـت آمـوزش مهارتهـای الزم، دوره های 
ایجـاد مهارت الزم باشـد - کـه اینهـا کار دسـتگاه های دولتی و امثـال دولتی اسـت - لیکـن باید هدف این باشـد. 
کارگـر ایرانی آنجائـی که ذوق خـود را بـه کار میبرد، سـلیقه ی خود را بـه کار میبرد و سـرپنجه ی ماهر خـود را به 

کار میبـرد، کار جالـب و تماشـائی از آب در می آیـد.
 ایـن کارهـای هنـرِی آمیختـه ای از هنـر و کار کـه ایرانی هـا در گذشـته داشـتند، امـروز هـم وجـود دارد؛ ایـن 
معنـا محسـوس و مشـهود اسـت. آنجائـی کـه ذوق و هنـر ایرانـی بـه میـدان می آیـد - همیـن کارگری کـه دارد 
کار میکنـد، ابتـکارش، ذوقـش، هنـرش، محکـم کاری اش - کار میشـود جالـب و مانـدگار. االن خوشـبختانه در 
تولیدات کشـور محصـوالت زیادی هسـت کـه از مشـابهات خارجـی اش بعضی بهتـر اسـت، بعضی بمراتـب بهتر 
اسـت؛ هم زیباتر، هـم محکمتر، هـم جالبتر؛ ایـن را مـا باید عمومیـت بدهیـم، در همه ی مـواد تولیدی مـان؛ چه 
مـواد مصرفـِی خوراکـی، چـه مسـائل مربـوط به پوشـاك، چـه مسـائل زندگـی، چـه مسـائل تزئینـی. در همه ی 
چیزهائـی که تولید میشـود، بایـد این را در نظـر بگیریـم؛ و میتوانیـم. مجموعه ی کارگـری، طراحان، مهندسـان، 
سـرمایه گذاران، کارگران دسـتی، کارگـران ماشـینی میتوانند ایـن کار را انجـام دهند. مـا باید همتمـان را بر این 

قـرار بدهیـم؛ ایجاد محصـول بـادوام، زیبـا و فاخـر. این، یـک کار کان اسـت.

 استفاده از كاالی داخلی توسط همه مردم 
نکتـه ی دیگـر کـه خطـاب بـه همـه ی مـردم کشـور اسـت، مصـرف کاالی داخلـی اسـت. یکـی از آفـات موجود 
اجتماعـی مـا کـه ریشـه ی آن، میـراث دوران طاغـوت و دوران ظلمانـِی گذشـته اسـت، همیـن اسـت کـه افراد، 
دلبسـته ی بـه تولیـدات بیگانه باشـند. یـک وقـت تولید داخلـی نداشـتیم؛ یـک وقـت تولید داخلـی، تولیـد غیر 
قابـل مصرفی بـود؛ امـروز اینجوری نیسـت؛ امـروز تولیـدات داخلـی، تولیـدات مرغوب و مطلـوب اسـت. در عین 
حال یـک عـده ای خوششـان می آید کـه بگوینـد فان نشـان خارجـی روی لباسشـان هسـت یـا روی وسـیله ی 
خوراکی شـان هسـت؛ ایـن یک بیمـاری اسـت؛ ایـن بیمـاری را بایـد عـاج کـرد. ایـن کار، توجـه نکردن بـه این 
اسـت که ما در این مملکـت داریـم زندگـی میکنیـم و از نعمتهای الهـی بر این کشـور داریـم برخوردار میشـویم. 
آن وقـت پولـی را کـه در این کشـور بـه دسـت می آوریـم، میریزیم تـوی جیب یـک کارگر خارجـی، به زیـان یک 
کارگـر داخلی. ایـن معنایش این اسـت کـه ما به نیـاز داخـل، به کارگـر داخـل کـه دارد زحمت میکشـد و جنس 
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تولیـد میکنـد، بی اعتنائـی میکنیـم، میرویـم سـراغ کارگـر خارجی. ایـن خیلی عـادت بدی اسـت.
 در سـال جهـاد اقتصـادی، بـه نظر مـن یکـی از قلمهـای مجاهـدت اقتصـادی مـردم این اسـت کـه بروند سـراغ 
کاالی سـاخت داخـل؛ آن را بخواهنـد. البتـه ایـن طـرف قضیـه هم این اسـت کـه کاالی سـاخت داخل بایسـتی 
قانع کننده باشـد؛ بایسـتی دوامـش، اسـتحکامش، مرغوبیتش جوری باشـد کـه مشـتری را قانع کند؛ ایـن هر دو 

در کنـار هـم، یـک کار الزم و واجبی اسـت.

 مسائل مهم در سال جهاد اقتصادی
البته مسـائلی کـه بایـد مسـئولین کشـور ان شـاءاللَّ با همـت دنبـال کننـد، مسـائل متعـددی در زمینه ی سـال 
جهاد اقتصادی اسـت. مسـئله ی اشـتغال بسـیار مهـم اسـت؛ کارآفرینی بسـیار مهـم اسـت؛ مسـئله ی پرداختن 
بـه زیرسـاختهای اقتصادی در سراسـر کشـور، کـه خـب، افـراد صاحب فکـری، صاحب نظـری نشسـته اند اینها را 
بررسـی کردند، مشـخص کردنـد، دنبـال کـردن اینها بسـیار مهم اسـت. همچنیـن مسـئله ی صنعت، مسـئله ی 
کشـاورزی، مسـائل گوناگونی کـه در ایـن زمینه ها هسـت، مسـائل مهمی اسـت. همـه ی اینهـا کارهای اساسـی 

اسـت و پرداختـن به هـر کـدام از اینهـا جهاد فی سـبیل اللَّ اسـت.

 صف بندی دستگاه های استكبار در مقابل جمهوری اسالمی
آنچه کـه انسـان مشـاهده میکنـد، این اسـت کـه توفیـق الهـی و تفضـل الهی نسـبت بـه این کشـور و ایـن ملت 
جوری بـوده اسـت که ایـن موانـع را یکـی پـس از دیگـری از سـر راه برخواهـد داشـت و پیـش خواهد رفـت. این 
پیشـرفت، سرنوشـت ملت ماسـت. تاشـی هم کـه دشـمنان ملـت ایـران میکننـد، خودشـان را اذیـت میکنند؛ 

بیشـتر خودشـان را دچـار غضـب الهـی و خسـران دنیـوی و اخـروی میکننـد؛ به جائـی هم نمیرسـند.
 امروز دسـتگاه های اسـتکبار، دسـتگاه های ظلـم، دسـتگاه های ضد بشـر، دسـتگاه هائی کـه در دنیا پیـش ملتها 
رسـوا شـدند، همـه در مقابـل جمهـوری اسـامی صـف بسـته اند، بلکـه بتواننـد بـه ایـن نمـاد عظمـت و شـرف 
اسـامِی انسـانی ضربـه ای بزننـد؛ نگذارنـد الهامبخـش بـه دیگـران باشـد. همـه ی تاششـان را دارنـد میکننـد، 
نتیجه هـم ایـن اسـت کـه هیـچ فایـده ای از ایـن تاششـان نمیگیرنـد. خواسـتند ملـت ایـران را منـزوی کنند، 
بعکـس شـد. در ایـن منطقـه چقـدر رفـت و آمـد کردنـد، چقـدر نشسـتند، چقـدر بـا آدمهـای فاسـد در منطقه 
نشسـت و برخاسـت کردند که بتواننـد ایـران را منـزوی کنند. خـدای متعال جـوری پیـش آورده که امـروز ملت 
ایـران و نظام جمهـوری اسـامی در ایـن منطقه، با ایـن انقابهـای مردمی، بـا این سلسـله ی قیامهای پـر عظمت 
و پـر طنطنـه ی ایـن کشـورها، در صـدر نگاه هـای ملتها قـرار گرفتـه و ایـران بیش از همیشـه بر سـر زبانهاسـت، 

مورد توجـه اسـت، مـورد اهتمـام و احترام اسـت؛ درسـت عکـس آنچـه که آنهـا میخواسـتند.
 دولـت آمریـکا که خـود جـزو محکومتریـن دولتهـا و دسـتگاه هائی اسـت کـه علیه بشـر و علیـه حقوق بشـر کار 
کرده اسـت، خواسـت برای منزوی کـردن جمهوری اسـامی اقـدام کند. رئیـس جمهور آمریکا سـال گذشـته در 
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مصر سـخنرانی ای کـرد خطاب بـه دنیای اسـام، بـا حرفهای بـه خیال خـودش پر زیـور و زینتـی که بتوانـد دلها 
را جـذب کنـد و بتواند آبروی از دسـت رفتـه ی آمریـکا را در ایـن منطقه به دسـت بیاورد. نتیجه چه شـده اسـت؟ 

امروز منفورتریـن دولتهـا در این منطقـه پیش ملتهـا، دولت آمریکاسـت.
 جوالن باطل، سرانجامی ندارد

طبیعـت کار، همیـن اسـت. اگـر ملتی بـا نام خـدا، بـا یـاد خـدا، بـرای خـدا، در راه خـدا، به سـمت اهـداف الهی 
حرکت کنـد، خدای متعـال او را کمـک میکنـد. امروز ملـت ما بحمـداللَّ اینجوری اسـت. مسـئولین مـا، ملت ما، 
دولت مـا زحمت میکشـند، تـاش میکننـد. در ایـن کشـور، در جهت اهـداف الهـی دارد کار میشـود؛ لـذا خدای 

متعـال کمـک میکند.
 نقطـه ی مقابـل آن، کسـانی هسـتند کـه علیـه بنـدگان خـدا، علیـه راه خـدا، علیـه اهـداف الهـی کار میکننـد. 
سرنوشـت آنها، سرنوشـت بـدی اسـت. حاال یـک چنـد صباحی هـم جوالنـی میکننـد. »للباطـل جولـه«؛ باطل 
یـک جوالنـی میکنـد، امـا ایـن جـوالن سـرانجامی نـدارد. نتیجـه اش همیـن چیـزی اسـت کـه االن مخالفیـن، 
دشـمنان و مسـتکبرین دارنـد نـگاه میکننـد. بـه حـول و قـوه ی الهی، فـردای ایـن منطقـه از امـروِز ایـن منطقه 
بمراتـب بهتـر خواهـد بـود و ان شـاءاللَّ بـه برکـت همـت ملتهـا و حرکـت ملتهـا در راه اسـام، تفضـات الهی بر 

ملتهـا بیشـتر خواهـد بود.
 مـا از خـدای متعـال بایـد درخواسـت کنیـم کـه مـا را در پیمـودن ایـن راه توفیـق بدهـد و کمـک کنـد کـه مـا 
ان شـاءاللَّ همیـن نیـت را، همیـن راه را، همیـن اخـاص را در تـداوم حرکـِت خودمـان دنبـال کنیـم و از خدای 

متعـال کمـک بخواهیـم.
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کار ایرانی

ابالغ سياست های كلی اشتغال

بسم الل الرحمن الرحیم

سياست های كلی اشتغال
1. ترویــج و تقویــت فرهنــگ کار، تولیــد، کارآفرینــی و اســتفاده از تولیــدات داخلــی بــه عنــوان ارزش اســامی و 

ــا بهره گیــری از نظــام آموزشــی و تبلیغــی کشــور. ملــی ب
2. آمــوزش نیــروی انســانی متخصــص، ماهــر و کارآمــد متناســب بــا نیازهــای بــازار کار )فعلــی و آتــی( و ارتقــاء 
ــه ای و  ــی و حرف ــوزش فن ــرورش، آم ــوزش و پ ــور )آم ــی کش ــام آموزش ــؤولیت نظ ــا مس ــی ب ــوان کارآفرین ت
ــای اقتصــادی جهــت اســتفاده از  ــب همــکاری بنگاه ه ــارت و جل ــوزش و مه ــردن آم ــوأم ک ــی( و ت ــوزش عال آم

ــا. ــت آنه ظرفی
ــان و  ــاد دانش بنی ــاوری و اقتص ــعه فن ــتفاده از توس ــر اس ــد ب ــا تأکی ــدار ب ــغلی پای ــای ش ــاد فرصت ه 3. ایج

ــی. ــی و جهان ــطح مل ــا در س ــوالت آنه ــه تح ــبت ب ــری نس آینده نگ
4. ایجاد نظام جامع اطاعات بازار کار.

5. بهبــود محیــط کســب و کار و ارتقــاء شــاخص های آن )محیــط سیاســی، فرهنگــی و قضایــی و محیــط اقتصــاد 
کان، بــازار کار، مالیات هــا و زیــر ســاخت ها( و حمایــت از بخش هــای خصوصــی و تعاونــی و رقابــت از راه 

ــران. ــوری اســامی ای ــون اساســی جمه ــط در چارچــوب قان ــای ذیرب ــررات و رویه ه ــن، مق اصــاح قوانی
ــی کاال و  ــای خارج ــه بازاره ــی ب ــروی کار و دسترس ــه نی ــی، مبادل ــع مال ــرمایه و مناب ــاوری، س ــذب فن 6. ج

*. اباغیه 1390/4/28
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ــی. ــه ای و جهان ــات منطق ــازمان ها و ترتیب ــورها، س ــا کش ــازنده ب ــر و س ــل مؤث ــق تعام ــات از طری خدم
ــادی در  ــای اقتص ــم بازاره ــاری و تنظی ــی، ارزی و تج ــی، مال ــت های پول ــداری سیاس ــازی و پای 7. هماهنگ س

ــا ارتقــاء بهــره وری عوامــل تولیــد و افزایــش تولیــد. ــوأم ب ــرخ بیــکاری ت جهــت کاهــش ن
ــای  ــد در بخش ه ــتغال مول ــد و اش ــرمایه گذاری، تولی ــت از س ــه حمای ــا ب ــت یارانه ه ــتر در پرداخ ــه بیش 8. توج

ــی. خصوصــی و تعاون
9. گســترش و اســتفاده بهینــه از ظرفیت هــای اقتصــادی دارای مزیــت ماننــد: گردشــگری و حــق گــذر 

)ترانزیــت(
10. حمایــت از تأســیس و توســعه صندوق هــای شــراکت در ســرمایه بــرای تجــاری ســازی ایده هــا و 

پشــتیبانی از شــرکت های نوپــا، کوچــک و نــوآور.
ــا  ــان در جهــت دسترســی آن ه ــای آن ــش توانمندی ه ــرای افزای ــکاران ب ــر از بی ــای مؤث ــراری حمایت ه 11. برق

ــه اشــتغال پایــدار. ب
12. توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های باالتر از متوسط کشور.

13. رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار.
سیدعلی خامنه ای
28/تیرماه/1390
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حمايت از كار و سرمايه ايرانی 
برای دستيابی به استقالل اقتصادی

اهميت گرامی داشتن نيروی انسانی ماهر در جامعه
محور پيشرفت و حيات مستور جامعه

دروغ جوامع طواغيت به كارگران
برخورد صادقانه اسالم با قشر كارگر

دو بال حركت توليد ملی
ــكل  ــرای ش ــی ب ــرمايه ايران ــه كار و س ــرام ب احت

گيری توليد ملی
آحاد مـردم در مصـرف توليـد داخلی، عزم راسـخ 

نشان دهند
كارهـای گوناگونـی كـه بايـد در مسـئله اقتصـاد 

انجام گيرد
مبارزه با فساد مفسد اقتصادی

اهميت توجه به ايجاد مزيتهای رقابتی



کار ایرانی

حمايت از كار و سرمايه ايرانی برای دستيابی به استقالل اقتصادی*

اهميت گرامی داشتن نيروی انسانی ماهر در جامعه
اگر دسـتهای کارگر، مغزهـای کارگر، انسـانهای کارآفریـن، نیروی انسـانِی ماهر در یـک جامعه ای گرامی داشـته 
شـود، آن جامعه پیشـرفت خواهـد کـرد. اینکه نبـی مکرم اسـام دسـت کارگـر را بـاال مـی آورد و میبوسـد، این 
فقـط تقدیـر از یک شـخص نیسـت؛ ایـن ارزشـگذاری اسـت، این درس اسـت؛ بـه مـا میگوید کـه دسـت کارگر، 
تولیدگـر و نیـروی انسـانی آنقـدر ارزش دارد که کسـی مثل وجـود مقـدس پیامبر - کـه همه ی آفرینـش طفیل 

وجود اوسـت - خم میشـود و دسـت او را میبوسـد؛ ایـن درس به ماسـت.

 محور پيشرفت و حيات مستور جامعه
کار بـه معنای وسـیع کلمـه، شـامل کار یـدی، کار جسـمی، کار فکـری، کار علمـی، کار مدیریتی، در واقـع محور 
پیشـرفت و حرکت و حیـات مسـتمر جامعه اسـت؛ ایـن را بایـد همه مان بدانیـم. اگـر کار نباشـد، سـرمایه، مواد، 
انـرژی، اطاعـات، هیچکـدام برای انسـان مفیـد نخواهـد بود. کار اسـت کـه مثل روحـی میدمـد در سـرمایه، در 
انـرژی، در مـواد اولیـه، و آن را تبدیل میکند بـه یک موجود قابـل مصرف، تا انسـانها بتواننـد از آن اسـتفاده کنند. 

ارزش کار، اینهاسـت.

 دروغ جوامع طواغيت به كارگران
مسـئله این اسـت که در جمهوری اسـامی بـا کارگر تعـارف وجود نـدارد. یک عـده ای در یـک برهـه ای حکومِت 

*. بیانات در اجتماع کارگران کارخانجات تولیدی داروپخش 1391/02/10



ضوع " کار ایرانی "
شتر درباره مو

مطالعه بی
کار ایرانی

84

بـه اصطـاح کارگـری تشـکیل دادنـد و چنـد ده سـال دنیـا را مشـغول کردنـد؛ خیـری از آنها بـه کارگر نرسـید. 
مدیـران کشـورهای سوسیالیسـتی و کمونیسـتی، بهره هـای کان را از جوامعشـان بردنـد؛ فرمانروائـی کردنـد، 
قدرت نمائـی کردنـد، در زندگـی مثـل بقیـه ی طواغیت عالـم کامرانـی کردنـد؛ به اسـم کارگـر. این دروغ اسـت، 
این تعـارف اسـت. در دنیای غـرب هم بیمه هـای کارگـری، حمایـت از کارگر، و چـه و چـه، عمدتاً برای این اسـت 
که کارگـر کار کند تـا آن - به قـول معروِف امـروز - »یـک درصد« لـذت ببـرد و کامرانی کنـد. با کارگـر، صادق و 

نیستند.  روراسـت 

برخورد صادقانه اسالم با قشر كارگر
اسـام با کارگر صـادق اسـت، روراسـت اسـت، منطـق دارد. کار، ارزش آفرین اسـت؛ ارزش اسـت. در یـک روایتی 
هسـت کـه: »العلـم یهتـف بالعمـل فـان اجـاب و ااّل ارتحـل«؛1 یعنـی حّتـی دانـش، مرهـون کار اسـت. در ایـن 
روایـت - کـه یـک بیـان نمادیـن و سـمبلیک اسـت - میفرمایـد: دانـش، کار را صـدا میزنـد؛ اگـر کار پاسـخ داد، 
دانـش میمانـد و توسـعه پیـدا میکنـد؛ اگـر کار پاسـخ نـداد، دانـش هـم میـرود. ببینید چـه بیـان زیبائی اسـت. 
یعنی پیدایـش دانش، پایـداری دانش، پیشـرفت دانـش، وابسـته ی به کار اسـت. اینها منطق اسـت، اینهـا مبنای 

فکـری اسـت؛ اسـام اینجوری اسـت. اسـام بـا قشـر کارگـر، صادقانـه برخـورد میکند.

 دو بال حركت توليد ملی
البتـه اینهـا بایـد ترجمـه ی عملیاتی بشـود؛ ایـن مبانـی بایـد در اجـرا، در برنامه ریـزی، خـودش را نشـان بدهد؛ 
کـه خـب، تاشـهای زیـادی شـده، کارهـای زیـادی شـده، بیشـتر از آن هـم باید بشـود. لـذا امسـال مـا گفتیم: 
»حمایـت از کار و سـرمایه ی ایرانـی«؛ کار ایرانـی، سـرمایه ی ایرانـی. سـرمایه هـم ِعـدل کار اسـت. اگر سـرمایه 
نباشـد، کار تحقـق پیدا نمیکنـد؛ اینها دوتـا بالند، کـه تولید ملی بـا این دو بـال حرکـت میکند. سـرمایه ی ایرانی 
هـم احتـرام دارد، کار ایرانی هـم احتـرام دارد. نتیجه ی سـرمایه و کار عبارت اسـت از تولیـد ملی. ایـن باید تحقق 

کند. پیـدا 

 احترام به كار و سرمايه ايرانی برای شكل گيری توليد ملی
هـر سـال بـه مناسـبت هفتـه ی کارگـر، کارگـران عزیـز در حسـینیه پیـش مـا می آمدنـد؛ آنجـا یـک دیـداری 
داشـتیم، دو کلمه حـرف میزدیم؛ امسـال من آمدم خدمـت کارگرها؛ ایـن کارخانه را - شـرکت داروپخـش را - به 
عنوان یـک مرکـز نمادیـن انتخـاب کردیـم. شـما کارگـران ایـن کارخانـه و کارگرانـی کـه از کارخانه هـای دیگر 
تشـریف آوردیـد، توجه بکنیـد کـه مـن بـرای ادای احتـرام، بـرای ادای تشـکر از کار و کارگـر ایرانی، امسـال این 

برنامـه را به ایـن شـکل درآوردم.
 مـا تـا بـه کار ایرانـی و سـرمایه ی ایرانـی احتـرام نگذاریـم، تولید ملـی شـکل نمیگیـرد؛ و اگـر تولید ملی شـکل 

1. نهج الباغه، حکمت 366
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نگرفـت، اسـتقال اقتصادی ایـن کشـور تحقـق پیـدا نمیکنـد؛ و اگر اسـتقال اقتصـادی یـک جامعـه ای تحقق 
پیدا نکـرد - یعنـی در مسـئله ی اقتصـاد نتوانسـت خـودش تصمیم بگیـرد و روی پـای خود بایسـتد - اسـتقال 
سیاسـی ایـن کشـور تحقـق پیـدا نمیکنـد؛ و اگـر اسـتقال سیاسـی یـک جامعـه ای تحقـق پیـدا نکـرد، بقیه ی 
حرفها، جـز حـرف، چیز دیگـری نیسـت. تا یک کشـور اقتصـاد خـود را قـوی نکند، پایـدار نکنـد، متکی بـه خود 

نکند، مسـتقل نکنـد، نمیتوانـد از لحـاظ سیاسـی و فرهنگـی و غیـره تأثیرگذار باشـد.

 آحاد مردم در مصرف توليد داخلی، عزم راسخ نشان دهند
کشـور ما بـه اقتصاد قـوی و پایـدار احتیـاج دارد. من از سـه سـال یا چهـار سـال قبـل، در سـخنرانی های عمومی 
و بزرگ، به ملتمـان، بـه عزیزانمان، بـه جوانانمـان، به مسـئوالنمان تذکـر دادم و گفتـم بدانید توطئه ی دشـمن، 
امـروز متوجـه بـه اقتصـاد ماسـت. حـاال ماحظـه میکنیـد؟ می بینیـد کـه نشـانه های ایـن توطئـه ی بزرگی که 

برایـش برنامه ریـزی کردند، یکـی پـس از دیگـری دارد ظاهر میشـود.
 البته شـما ملـت ایران، بـا همان عزم راسـخی کـه مانعهـای دیگـر را از سـر راه برداشـتید، ان شـاءالّل ایـن مانع را 
هـم از سـر راه برمیدارید. ایـن همـت را کارگر بکنـد، سـرمایه گذار بکنـد، مدیـران دولتـی بکنند، مدیـران بخش 
خصوصـی بکننـد؛ آحاد مـردم هم در مصـرف تولیـد داخلـی و تولید ملـی، عزم راسـخ خودشـان را نشـان بدهند.

 کارهای اساسـی باید بشـود. خوشـبختانه مشـغول شـده اند. همیـن طور که دوسـتان مسـئول در دولـت محترم 
اطاع دادنـد، از اول سـال، نشستهاشـان، برنامه ریزی هاشـان، تبادل نظرهاشـان متوجه این مسـئله شـده اسـت؛ 
من هـم تأکید میکنـم. موانـع را بایـد بردارند. بـرای اینکـه تولید ملی شـکل بگیـرد و اقتصـاد داخلی اسـتحکام و 
پایـداری خـودش را پیدا کنـد، همـه باید تـاش کنند؛ مسـئولین هـم در درجـه ی اول باید تـاش کننـد؛ چه در 
قوه ی مجریـه، چـه در قـوه ی مقننـه و چـه در قـوه ی قضائیـه. گاهـی کار ممکن اسـت به قـوه ی قضائیـه منتهی 
شـود. جریان سـالم و مورد توجه و دقـت در اقتصاد کشـور و در کار و تولیـد و سـرمایه گذاری کشـور، احتیاج دارد 

بـه مراقبـت همه ی قـوا بـا یکدیگر.

 كارهای گوناگونی كه بايد در مسئله اقتصاد انجام گيرد
از ابعـاد مختلـف، کارهـای گوناگونـی بایـد انجـام بگیـرد: مسـئله ی تقویـت مهارتهـا در محیـط کار، مسـئله ی 
نگرشـهای درسـت مدیریتـی، مسـئله ی توانمندسـازی نیـروی کار، مسـئله ی ایجـاد احسـاس امنیت؛ هـم برای 
کارگـر، هـم بـرای سـرمایه گذار - یعنـی برنامه هـا، قوانیـن و مقـررات بایـد جوری باشـد که هـم کارگر احسـاس 
امنیـت کنـد و خاطرجمع باشـد، هم سـرمایه گذار احسـاس امنیـت کند - مسـئله ی مواجهه ی درسـت بـا اخال 
اقتصـادی. یکـی از اخالهـای اقتصادی، مسـئله ی قاچاق اسـت. یکـی از اخالهـای اقتصـادی، سوءاسـتفاده های 
گوناگـون از سـرمایه های ملـی اسـت؛ از ذخائر متعلـق به مـردم در بانکهای کشـور اسـت. کسـانی با یـک نامی از 
تسـهیات اسـتفاده میکننـد، اما در جـای دیگـری مصـرف میکنند؛ ایـن خیانت اسـت، ایـن دزدی اسـت. گاهی 
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دزدی از کیسـه ی یـک نفر اسـت، گاهـی دزدی از کیسـه ی یک ملت اسـت؛ این سـنگین تر اسـت. با ایـن اخالها 
بایـد مواجهه بشـود.

 مبارزه با فساد مفسد اقتصادی
چند سـال قبل از ایـن، که مـن راجع به فسـاد اقتصادی به سـران سـه قـوه نامـه نوشـتم و تأکید کـردم، بعضی ها 
ترسـیدند، گفتنـد ممکـن اسـت سـرمایه گذار از ایـن هشـدارها پـا عقب بکشـد. مـن گفتـم قضیه بعکس اسـت؛ 
سـرمایه گذار - آن کسـی که میخواهـد از طریق سـالمی در کشـور فعالیـت اقتصـادی کنـد - از اینکه ببینـد ما با 
فسـاد اقتصادی و با مفسـد اقتصـادی مبارزه میکنیم، خوشـحال میشـود. مـا باید بتوانیـم این مبارزه ی درسـت را 

در سـطح قانونی انجـام بدهیم.

 اهميت توجه به ايجاد مزيتهای رقابتی
ما باید بـه ایجـاد مزیتهای رقابتـی توجه کنیـم. مـا میگوئیم تولیـد داخلی. البتـه امـروز خوشـبختانه در زمینه ی 
تولیـد داخلـی پیشـرفتهای زیادی بـه وجـود آمـده. مطمئنـاً آن مقـداری کـه در ذاکـره ی عمومی مردم هسـت، 
کمتر اسـت از آن مقـداری کـه کار انجـام گرفته. ایـن کار نو و برجسـته ای کـه خوشـبختانه در این شـرکت انجام 
گرفته و مـا امـروز دیدیم، خیلـی باارزش اسـت؛ تأسـیس، ایجـاد و راه انـدازی اش، بـه وسـیله ی نیـروی داخلی و 
در مـدت کوتاهـی؛ طراحـی اش داخلی، سـاختش داخلـی، وسـائلش داخلـی. لیکـن در خصوص برجسـته کردن 
تولیـد ملی، مسـئله ی کیفیـت خیلی مهم اسـت؛ کـه مدیریتهـای تولیـدی و کارگرهای عزیـز باید به این مسـئله 
توجه کننـد. مسـئله ی قابـل رقابت بـودن قیمـت تمام شـده مهم اسـت و باید بـه آن توجـه کننـد؛ که ایـن البته 
کمـک دولـت را میخواهد. اینهـا کارهـای فراوانی اسـت که بایـد انجـام بگیرد. ایـن کارها فقـط بر عهـده ی دولت 
هم نیسـت؛ دولـت، مجلـس شـورای اسـامی، دسـتگاه های گوناگـون مدیریتـی، بخش خصوصـی، آحـاد مردم، 
فرهنگ سـازان جامعـه - آن کسـانی کـه بـا بیانـاِت خودشـان بـرای مـردم فرهنـگ میسـازند - تبلیغـات صـدا و 
سـیما، همه ی اینها بایـد در خدمـت تولید ملـی قرار بگیـرد. اگر مـا موفق شـدیم ایـن کار را انجام بدهیـم، بدانید 

ضربه ی سـختی بـر دشـمنان خونخوارمـان وارد خواهـد آمد.
سیاسـتگذاری تولیدمحور، فرهنگ سـازی بـرای مصرف تولیـد داخلـی، ارتقاء کیفیـت تولیدات داخلی، نوسـازی 
و ابتـکار در ماشـینها، در محصـوالت، در مدیریـت، در سـاخت؛ اینهـا کارهائـی اسـت کـه بایـد انجـام بگیـرد و 

امیدواریـم ان شـاءالّل انجـام بگیرد.
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منقبت اصلی برای نيروی كار در جامعه
نيروی انسانی ضعيف، عامل فلج شدن كشور

تـالش دشـمن از اول انقـالب بـرای تقابـل طبقـه 
كارگر با نظام اسالمی

حمايت از كار و سرمايه ايرانی بر عهده همه مردم
 از همـه ملـت ايـران در خواسـت ميكنـم برويد به 

سمت مصرف توليد داخلی
بزرگترين دليل بر غلط بودن اقتصاد ليبرال



کار ایرانی

مصرف توليدات داخلی؛ راه تقويت كارگر ايرانی*

منقبت اصلی برای نيروی كار در جامعه
در مناسـبت روز کارگر، معمول اسـت که صاحبان قلم و بیان و گویندگان و نویسـندگان به مناقب قشـر کارگر میپردازند؛ 
که البته بجا اسـت. با قطـع نظر از اینکـه گفتن و نوشـتن چقـدر در باال بـردن و ارتقاء بخشـیدن بـه رتبه ی کارگـر دارای 
ارزش و اهمیت اسـت، منقبـت اصلی و محـوری برای نیـروی کار در یـک جامعه این اسـت که کارگـر با تن خـود، با جان 
خود، با مغز خود، حرکت پیشـرفت کشـور و آسـایش مردم را تأمین میکند. درسـت اسـت کـه عوامل دیگری هـم در این 
عرصه مؤثرنـد - مانند نیروی سـرمایه، نیروی مدیریـت - و در جـای خود باید قدر آنها هم دانسـته شـود، ولـی کارگر این 

کار را با جسـم و جان خود انجـام میدهد؛ ایـن یک ارزش مضاعف اسـت. 

نيروی انسانی ضعيف، عامل فلج شدن كشور
اگر در یک کشوری نیروی انسـانِی کار نباشـد، یا ضعیف باشـد، یا غیر ماهر باشـد، یا فکر او و ذهن او دسـتخوش جریانات 
سیاسـی گوناگون باشد، آن کشـور فلج خواهد شد. شـما مجموعه ی کارگری کشـور سـتون فقراتید، و به طور عمده شما 
هسـتید که از فلج شـدن کشـور جلوگیری میکنید؛ این باید دانسـته شـود، این را باید همه ی مردم بفهمنـد و بدانند. هم 
در عرصه ی فرهنگ سـازی باید مردم بـه ارزش کار پـی ببرند؛ هم در عرصـه ی عملی، قانونگـذاران و مجریـان باید به طور 
دائم این عناصـر را مورد توجـه قرار دهنـد. اگر قشـر کارگر در یک کشـوری برخـوردار از رفـاه بـود، برخـوردار از امید بود، 
برخوردار از امنیت شـغلی بود، حرکت این کشـور به سـوی پیشـرفت، آسـان خواهد شـد؛ این یک حقیقتی اسـت؛ این را 

بایـد همه ی مـا درك کنیم. 

*. بیانات در دیدار کارگران و فعاالن بخش تولید کشور    1392/02/07
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بنده اعتقاد دارم که در کشـور ما اهمیـت طبقه ی کارگـر حّتی از این هم باالتر اسـت. آنچه گفته شـد، مربـوط به همه جا 
اسـت، مربوط به همه ی کشـورها اسـت؛ اما در اینجا یک چیز مضاعفی هم وجـود دارد و آن این اسـت که کارگـران عاوه 
بر انجام دادن وظائف شـغلی، وظائـف انقابی و کشـوری را هم خـوب انجام دادنـد. هم در آغـاز انقاب و پیـروزی انقاب، 
حرکت عظیم کارگـران یکی از کلیدهای فتـح بود - کارگران شـرکت نفت و غیره و غیـره - هـم در دوران جنگ تحمیلی. 
در جبهه، بـه هر طـرف انسـان نگاه میکـرد، جوانـان کارگـر، میانسـاالن کارگـر، خألهـا را پـر کـرده بودنـد. در جریانات 
گوناگون سیاسـی هم، کارگرها اسـیر اغوای کسـانی نشـدند که میخواسـتند مجموعه ی کارگـری را در مقابـل انقاب و 
در مقابل نظام اسـامی قـرار دهنـد. اینها چیز کمی نیسـت. البتـه خیلی ها این حقایـق را نمیداننـد؛ مـا از نزدیک لمس 

کردیم. 

 تالش دشمن از اول انقالب برای تقابل طبقه كارگر با نظام اسالمی
من در همـان روزهای پیـروزی انقـاب، در یک مجموعـه ی کارگری در قسـمت غرب تهـران، خودم شـخصاً حضور پیدا 
کردم؛ دیدم دشـمنان اسـام و دشـمنان انقاب چـه کار دارند میکننـد؛ چه طرحهائی، چـه برنامه هائی، چه نقشـه هائی 
دارند؛ برای اینکـه در همین آغـاز کار، در همین ابتـدای سـر زدِن اولین پرتوهای انقاب بتوانند به وسـیله ی قشـر کارگر، 
نفوذ سیاسـِی وابسـته ی خودشـان به برخی از قدرتها را تحکیـم کنند. ایـن را مـن از نزدیک دیـدم. و در مقابـل دیدم که 
طبقه ی کارگـر مؤمن مـا، بـه برکت ایمـان، بـه برکـت اعتماد بـه امـام بزرگـوار و بـه روحانیـت، با چـه صراحتـی، با چه 
شـجاعتی در مقابل آنها ایسـتاد؛ و این در طول سـالهای متمادی تکرار شـد. امروز سـی و چهار سـال از آن روزها میگذرد. 
خیلی ها خواسـتند، تاش کردند، پـول خرج کردنـد، برای اینکـه بتوانند طبقـه ی کارگـر را در مقابل نظام اسـامی قرار 
دهند؛ امـا طبقه ی کارگر ایسـتاد؛ ایـن خیلی مهم اسـت. اینهـا ارزش مجموعـه ی کارگـری مـا را، ارزش انسانی شـان را، 
ارزش انقابی شـان را، ارزش تمدنی شـان را برای ما روشـن میکند؛ اینهـا باید فرهنگ شـود؛ این را باید همـه بدانند، همه 

بفهمند؛ و شـما کارگرها باید افتخـار کنید.

حمايت از كار و سرمايه ايرانی بر عهده همه مردم
 خب، ما سـال گذشـته گفتیم حمایت از کار و سـرمایه ی ایرانی. این قضیه که در یک سـال تمام نمیشـود. حاال دوسـتان 
و مسـئوالن گزارشـهائی میدهند که این کارها انجام گرفته اسـت؛ خیلی خـوب، خداوند بـه هر کاری کـه با نیت صحیح 
انجام میگیـرد، برکـت بدهد؛ ولـی باید کار بـه صورت جـدی و محـوری دنبال شـود؛ این به عهـده ی همه ی مردم اسـت. 

این فرهنگ سـازی کـه عرض کردیـم، یک بخـش مهمش اینجا اسـت. 
 ما گفتیم: تولیـد داخلـی؛ کار ایرانی، سـرمایه ی ایرانی. ایـن معنایش این اسـت که زرق و بـرق نامهای فرنگی چشـمها را 
به خودش جلـب نکند. همـه بدانند کـه این محصولی کـه دارنـد میخرنـد، میتواند یک کارگـر ایرانـی را برخـوردار کند؛ 
میتوانـد او را محروم کند، یـک کارگر خارجـی را برخوردار کنـد. البته ما همه ی بشـریت را دوسـت داریم، امـا خب کارگر 
ایرانـی دارد برای سـربلندی این کشـور تاش میکند؛ جـزو مغتنم و عزیـز پیکره ی ایـن ملت اسـت؛ او را بایـد تأیید کرد، 
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او را باید تقویت کـرد. بعضی ها ایـن را نمیفهمند و درك نمیکنند، یا برایشـان نشـانه ی تولید ایرانی و تولیـد خارجی فرق 
نمیکند؛ یـا حّتی بعکس، به جـای اینکه دنبال نشـانه ی تولید ایرانـی بگردند، دنبال نشـانه های تولید خارجـی میگردند؛ 

این انحراف اسـت، ایـن خطا اسـت. همه ی مـردم مخاطب ایـن بیانند. 

از همه ملت ايران در خواست ميكنم برويد به سمت مصرف توليد داخلی
من تأکید میکنم، اصـرار میکنـم، از همه ی ملت ایران درخواسـت میکنم، بروید به سـمت مصـرف تولیـدات داخلی؛ این 
کار کوچکی نیسـت، این کار کم اهمیتی نیسـت؛ این یک کار بزرگ اسـت. البته دسـتگاه های حکومتی و دولتی - دولتی 
به معنای عـام - در این جهت وظیفه ی مضاعـف دارند. فـان وزارتخانه، فان سـازمان، فـان اداره وقتی میخواهد جنس 
داخلِی خـودش را تأمیـن کند، مطلقـاً باید از جنـس خارجی اسـتفاده نکنـد؛ بروند سـراغ تولیـدات داخلی. البتـه از این 
طرف هـم از تولید کننده ی داخلـی - چه آن مدیر، چه آن کارگر، چه آن سـرمایه گذار - خواسـته میشـود و اصرار میشـود 
کـه کار را تمیز، درسـت و کامـل ارائه دهنـد. هر دوی اینها اشـاره ی اسـام و دسـتور دین مقدس ما اسـت. اسـتحکام کار 
را خدا از ما خواسـته اسـت، احتـرام به کارگـر را هم خـدا از ما خواسـته اسـت؛ امنیت زندگـی و شـغلی کارگر را خـدا از ما 

خواسـته اسـت، امنیت سـرمایه را هم خدا از ما خواسـته است. 

بزرگترين دليل بر غلط بودن اقتصاد ليبرال
اینها وقتـی در کنار هم مـورد ماحظه قرار بگیرنـد، این افـراط و تفریطهائی که بـا نامهای گوناگـون به وجود آمـد، چه در 
منطقه ی فعالیت اقتصاد لیبـرال و به قول خودشـان آزاد - آزاد یعنـی آزاد برای سـرمایه دار، اما زندان و حبس و فشـار برای 
طبقه ی مظلوم و فقیـر؛ که امروز شـما داریـد در اروپـا واکنشـها و بازخوردهایش را ماحظـه میکنید - و چـه در عرصه ی 
سوسیالیسـم، به وجود نمی آمـد. بزرگتریـن دلیل بـر غلط بـودن اقتصـاِد به اصطـاح لیبرال همیـن حوادثی اسـت که 
امروز در اروپا و به شـکل دیگـری در آمریکا وجـود دارد. در میدان عمـل و در عرصه ی تجربه، اقتصاد سـرمایه داری نشـان 
داد که غلط اسـت، ناکام اسـت؛ حّتی به سـود خود آن طبقاتـی که این اقتصـاد برای حمایـت از آنها به وجود آمد، نیسـت. 
حاال طبقه ی کارگر که سـالهای متمادی در آنجاها لگدمال میشـد، اما حّتی به سـود خود سـرمایه دار و بانکدار و صاحبان 
کارتلها و تراسـتها هم نیسـت؛ و این هنوز اوِل کار اسـت، بعد از ایـن بدتر هم خواهد شـد. هی وعده میدهند که درسـتش 
میکنیم؛ نخواهند توانسـت درسـت کنند. ایـن راه، راه سراشـیِب لغزان اسـت؛ دارنـد میروند پائیـن، و این یک بخشـی از 
تزلزل تمدن مـادی و غلط غرب اسـت؛ بخش اخاقـی و اعتقـادی و نظری و فکری شـان هم که جدا اسـت. اینهـا برای ما 

تجربه اسـت. آن بخش عرصه ی سوسیالیسـم و اینهـا هم که خب، سـالها پیش ناتوانـی و ناکامی اش ظاهر شـد. 
 اسـام نگاه متعـادل، انسـان مدار و عدالت مدار بـه همـه ی عرصه هـا دارد، از جمله بـه این عرصه؛ هـم رعایت ایـن طرف، 
هم رعایـت آن طرف؛ بـرادری اینهـا با همدیگـر، نه تضاد آنهـا؛ و همـه متوجه به تکلیـف الهی و بـه این که خـدای متعال 

ناظـر و حاضر اسـت. اینها باید بشـود فرهنـگ زندگی مـا، و همین جـور عمل کنیم.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


