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 مرور سریع 
 ۰۲/۱۳۹۵ /۰۸  کارگران دیدار در بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

 کار عمومی مفهوم

 رندکارگ همه اینها علمى؛ مدیریّتى، خدماتى، تولیدى، کارهاى است؛ کارگر معنا این به است، مشغول کارى به جامعه در که کسى هر. 

 ،است. ارزش ضدّ ست،ا مذموم بدنى نیروى فکرى، نیروى جوانى، نیروى دادن هدر مورد،بى بیجا، هاىگذرانىوقت تنبلى، بیکارى 

 است ابثو است، عبادت باشد، همراه خدایی نیت با اگر. آفریندمی ارزش یک دارد این میدهد، انجام را کاری دارد که هرجایی در هرکسی. 

 کند اداء را کار حقّ ببرد، باال را کار کیفیّت کند، کار هست، هرجا هرکس. 

 ایمگرفتهه عههده بهه را تشمسئولیّ که کارى آن صرف را نیرویمان تمام را، وقتمان را، خودمان منتها بگیریم عهده به را مدیریّت یک مسئولیّت ما هکینا 

 .است نشده اداء کار حقّ بپردازیم، دیگر کارهاى به و نکنیم

 دیدار در بیانات

 و کارگران

 کارآفرینان

 ۰۴/۰۲/۱۳۸۷ 

 و کارگران نقش

 در کاری بنگاههای

 مقاومتی اقتصاد

 بودند. نظام به وفادار و کشور به وفادار ىجامعه یک ما کارگرى ىجامعه 

 بشود. عمل ىحقیق و واقعى طوربه مقاومتى اقتصاد سیاستهاى بندهاى یکایک به بایستى که است این معنایش ،«عمل و اقدام» گفتیم اینکه 

 کند مسئولیّت احساس باید است محوّل او به که کارى آن در کارگر یعنى است؛ مسئولیّت احساس اوّل ىدرجه در کارگر نقش. 

 جامعه براى هم او، خود براى هم میکند، ایجاد برکت این ببرند؛ باال را کار کیفیّت که باشند این درصدد باید کارگرى آحاد ىهمه. 

 یاید.ب وجود به شغلى امنیّت باید نمیرود؛ کار به دستش نه، یا بود خواهد کارگاه این در فردا آیا که باشد مشغول کارگر ذهن اگر 

 کرد جدّى برخورد باید اینها با ...است سوءاستفاده روى از هاىتعطیلى هاکارگاه تعطیلى جوریک. 

 میشود تشویق کارگر بگیرد، انجام این اگر بشود؛ افزوده کارگر دستمزد سهم به و بشود کاسته زائد و اضافى هاىهزینه از. 

 است شدن همراه و مزدوج، همکارى، همگامى ،همراهى بر اسالمى دیالکتیک و تفکّر اساس... یکدیگر معارض نه یکدیگرند، مکمّل کارگر و کارفرما. 

 دیدار در بیانات

 در کارگران

 صنعتى گروه

 مپنا

 ۱۰/۰۲/۱۳۹۳ 
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 تولیدحمایت از 

 داخلی

 بشود. شناخته وظیفه یک باید داخلى تولید از حمایت. بشود شمرده مقدّس چیز یک عنوانبه بایستى داخلى تولید 

 فهروش داخلهى تولید فقط فروشگاه این در که اندزده هم نفروشند...  تابلو را داخلى تولید جز که اندشده مقیّد هافروشگاه از بعضى کردم پیدا اطّالع من 

 !مصلح انسان این بر باغیرت، انسان این بر آفرین! اهللبارک. میرود

 ىبرنهدها خودشهان قهول بهه اند؛خارجى نشانهاى دنبال -نداریم کم کشور در متأسّفانه که رسیدهدورانبهتازه ىنوکیسه پولدارهاى- هم پولدار عدّه یک 

 آید.مى بدم خیلى هم «برند» ىکلمه این از بنده. خارجى

 نیست اشداخلى مشابه که آنجایى مگر بشود، شناخته ارزش ضدّ یک عنوانبه جامعه در باید خارجى کاالى مصرف و خارجى کاالى فروش. 

 میگویم. را بزرگ ىیافتهسازمان قهاىقاچا .. من.کنید عمل جدّى قاچاق با ىمبارزه در ایم؛نکرده عمل جدّى خیلى قاچاق با ىمبارزه در حاال تا ما 

 است؛   افتادهعقب داخلى تولیدِ فنّاورىِ میگویند آورندمى کم هرجا. بمیزان و اندازهبه امّا است، الزم هایىوقتنیستم...  یک مخالف کردن وارد با البتّه من

 نمیکنید؟ مراجعه خلّاق ذهنهاى این به چرا نمیکنید؟ مراجعه جوانها به داریم...  چرا کشور در فعّال ذهن همهاین ما خب

 دیدار در بیانات

 از جمعى

 سراسر کارگران

 کشور

 ۰۹/۰۲/۱۳۹۴ 

دشمنی آمریکا با 

اصل انقالب و 

 حرکت مردم

 دشمنان میکند؟ ستدر موانع کسى چه. میکنند درست موانع ما مقابل در مدام نمیکنیم؛ حرکت آسفالته ىجادّه یک در ما. میکند دشمنى دارد دشمن 

 صهیونیسم. و آمریکا ما دشمنان رأس در و ما

 میشود روشن کامالً دارد حاال کرد؛ اعتماد نمیشود آمریکا به که امگفته بار صد بنده وزیادش،کم با. 

 هراسىایران نیایند؛ نزدیک آنها که اندازندمى هراس هابانک دل در جورى عمل در امّا کنند معامله ایران با هابانک بروند که مینویسند کاغذ روى. 

 نیاید. نزدیک و رسدبت خارجى گذارسرمایه که است این چیست؟ معنایش نرفته، بین از ایرانى ضدّ تحریمهاى نظام میگوید آمریکایى مسئول وقتى 

 [دشمنی آمریکا] است نظام اصل با و انقالب اصل با و مردمى عمومى حرکت این اصل با. 

 رهبر بیانات

 دیدار در انقالب

 اعضای

 هایانجمن

 اسالمی

 آموزاندانش

 ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ 

نکاتی پیرامون 

مرحله دوم 

 انتخابات

 نگذارید. رها را هاتانتخابا کنید؛ شرکت هاانتخابات در بشمرید؛ مهم را هاانتخابات است؛ انتخابات کشور شهرهاى از بعضى در دیگر روز چند 

 ایهن را، کشهش ایهن را، میهل ایهن را، احساسات این نیامدید، رأى صندوق پاى شما وقتى نمیکنند؛ توجّه بعضى. است کنندهتعیین انتخابات در شرکت 

 شد. خواهد مشکل کار رأى، صندوق به نکردید منتقل را هویّت

 کنند شرکت همه است زمال هم اینجا کنند، شرکت همه است الزم کردیم عرض آنجا کههمچنان نیست؛ اوّل نوبت از کمتر انتخابات دوّمِ نوبت اهمّیّت. 

 دیدار در بیانات

 آبادنجف مردم

 ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ 
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واژگان کلیدی

ر بیانات رهبر انقالب در د
دیدار کارگران

۱۳۹۵/۰۲/۰۸

کار و 
اقتصاد کارگر

مقاومتی 

احساس 
مسئولیت 

حمایت از 
تولید 
داخلی

مصرف 
کاالی 
داخلی 

مدیریت 
واردات

مبارزه با 
قاچاق همکاری 

صنعت و 
دانشگاه 

خودکفایی

توافق 
هسته ای

بی اعتمادی
به آمریکا

دشمنی با 
اصل نظام

ایران 
هراسی

انتخابات
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 جزئیات تکمیلی

یانکمک به کارفرماالزامات   

 کارفرما با کارگر یصمیمانه همکاری -۱

 یاجرائ مربوط دستگاههای و دولتتسهیل کار برای کارفرما توسط  -۲

 صادرات یزمینه کردن فراهم -۳

 خارجی مشتری با یمقابله کارفرما دراز  دولت حمایت -۴

 صادراتی کاالی کیفیت و سالمت بر الزم نظارت -۵

توسط کارگر کار کیفیتالزامات افزایش   

  دیگری کارهای و هاایحرفهفنّیاز طریق کارگر افزایی مهارت -۱

 کارگر شغلی امنیت -۲

 کار محیط سالمت -۳

 ایرانی کارگر کارِ محصول ترویج -۴

 تولید یهزینه در دستمزد سهم افزایش -۵

 حمایت از تولید داخلی

 ممنوعیت ورود کاالی دارای مشابه داخلی از خارج از کشور -۱

  دارای مشابه داخلیخارجیِ کاالی مصرفمصرف کاالهایِ تولید داخل و عدم  -۲

 مبارزه با قاچاق -۳

با  پیشرفته فنّاورییابی به و دست افتادهعقب فنّاوری یپرهیز از واردات به بهانه -۴

 خلّاق ذهنهایهمکاری صنعت و دانشگاه و استفاده از جوانان و 


