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دولت »جنس خارجی« نخرددولت »جنس خارجی« نخرد

 همه به دولت در زمینه اقتصاد  همه به دولت در زمینه اقتصاد 
کمک کنندکمک کنند

فاق افتاده که کارگران اعتراض داشـــتند، اعتراضشـــان 
ّ

یک مواردی ات

هم بحق بوده؛ فرض کنید کارخانـــه ای را دولت به یک نفری واگذار 

را  ابزارهایش  را مدیرّیت کنـــد،  میکند، او به جـــای اینکه کارخانـــه 

میفروشـــد، کارگرها را بیرون میکنـــد، زمینش را مثـــا میخواهد هتل 

بســـازد؛ خب اینجا کارگرها می آیند بیرون و اعتراض میکنند. در این 

ص 
ّ

اعتراضها هم کارگرها همیشـــه مرز خودشـــان را با دشـــمن مشخ

کردند. جامعه ی کارگری مشـــکالتی دارد با وجود این مشکالت، کنار 

اسالم، کنار انقالب، کنار نظام ایستادند.

 حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود 
»جامعه ی کارگری مشـــکالتی دارد که ان شاءهللا با سیاســـتهای دولت جدید، این 

مشـــکالت بتدریج برطرف بشـــود به حول و قـــّوه ی الهـــی« ۱۹/۰۲/۱۴۰۱ یکی از 

توصیه های کلیـــدی رهبر انقالب در دیدار با کارگران ناظر به »مشـــکالت جامعه ی 

کارگری« و لزوم حل آن توسط مسئوالن کشـــور بود. از جمله موارد مهم مورد اشاره 

از سوی حضرت آیت هللا خامنه ای در این زمینه، مسئله ی »ناامنی شغلی« کارگران 

بود: »بحث امنّیت شـــغلی که میشـــود، بیشـــترین مطلبی که غالبًا مطرح میشود 

ت و مانند این حرفها اســـت؛ 
ّ

به عنوان ناامنی شـــغلی، همین قراردادهـــای موق

قراردادهاییی که بین کارگر و کارفرما بســـته میشـــود و مایه ی این است که امنّیت 

پایدار شغلی وجود نداشته باشـــد؛ این ]مطلب[ گفته میشود و درست هم هست. 

یکی از مسائلی که باید اصالح بشود و درست بشود و یک قانون عادالنه ای اینجا به 

وجود بیاید ]همین است[.« ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ عالوه بر اشکاالتی که در بحث قراردادهای 

موقت وجود دارد از جنبه های دیگری نیز بحث ناامنی شغلی کارگران مطرح است: 

»کسانی هستند که دنبال سوء اســـتفاده ی خودشان هســـتند. کارخانه ی سِرپا را از 

دولت میخرد -حاال به چه قیمتی، بحث دیگری اســـت- و کارخانه را از بین میبرد، 

ماشین آالت را به فروش میرســـاند، کارگر را بیکار میکند، زمین را برج میسازد؛ باید 

جلوی اینها گرفته بشود.« ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ عالوه بر این، دیگر حقوق جامعه ی کارگری 

هم باید با جدیت مورد توجه و پیگیری قرار گیرد: »حقوق طبیعی نیروی کار باید 

م و بدون تأخیر... مسئله ی 
ّ

رعایت بشـــود؛ یعنی دســـتمزد عادالنه، پرداخت منظ

بیمه، مسئله ی آموزش، مســـئله ی خدمات رفاهی، مســـئله ی بهداشت و درمان، 

اینها چیزهاییی اســـت که جزو حقوق کارگران اســـت و این وظایف طبیعی کارفرما 

است.« ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

 آنها استفاده کند...
ّ

 نگذاشتند دشمن از اعتراض بحق
البته نکته ی کلیدی این اســـت کـــه کارگران علی رغـــم همه ی مشـــکالت موجود و 

اعتراضاتی که بعضا داشته اند با »بصیرت« و هوشیاری مانع بهره برداری دشمنان از 

مطالبات به حق خود شده اند: »در این اعتراضها هم کارگرها همیشه مرز خودشان را 

ص کردند؛ یعنی نگذاشـــتند که دشمن از اعتراض بحّق آنها استفاده 
ّ

با دشمن مشخ

ر کند از این 
ّ

کند؛ اینها مهم است؛ اینها خیلی مهم است. چه جور میشود انسان تشک

اّول انقالب،  آگاه، بابصیرت، متعّهد؟« ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ هرچنـــد »از روزهای  مجموعه ی 

تحریکات کارگری شروع شد... قصدشان این بوده است که طبقه ی کارگر و جامعه ی 

کارگری را تابلو و نشانه ی اعتراضات مردمی قرار بدهند؛ ]اّما[ جامعه ی کارگری بینی 

فاق بیفتد و در کنار 
ّ

اینها را به خاک مالید و در مقابل اینها ایستاد و نگذاشت این ات

انقالب و نظام ایستاد.«۱۴۰۱/۰۲/۱۹ 

مجموع این نکات وظایف مهم و سنگینی را پیش روی مسئوالن و مدیران کشور قرار 

می دهد لذا ضروری است »مدیران و مســـئوالن کشوری هم ان شاءهللا همان  طور که 

وعده داده شده، به کار و برنامه ای که مقّرر شده، همه عمل کنند.«۱۴۰۱/۰۲/۱۹ 

رهبر معظم انقالب با تشریح اثرات مخرب 
واردات بی رویه بر اشتغال:

 حضرت آیت هللا خامنه ای با تأکید بر 
عمل مسئوالن به وعده ها:

شـــما وقتی میروید خرید و جنس خارجی را ترجیـــح میدهید بر جنس 

داخلی، معنایش این است که دارید به نفع یک کارگر خارجی ضربه به 

یک کارگر داخلی میزنید. لذاست که من اصرار میکنم و تأکید میکنم بر 

اینکه ما بایستی از واردات بی روّیه قطعًا جلوگیری کنیم؛ این مربوط به 

ق به دولت است؛ یعنی 
ّ
مسئولین است... سهم مهّم بازار داخلی متعل

دولت بزرگ ترین خریدار داخلی است؛ بزرگ ترین خریدار، بزرگ ترین 

مشـــترِی جنس، دولت اســـت؛ دولت بایستی ســـعی کند هیچ جنس 

خارجی مصرف نکند؛ خود این یک قلم بسیار مهم برای تقویت تولید 

داخلی است. 

مدیران و مسئوالن کشوری ان شاءهللا همان  طور که وعده داده شده، به 

کار و برنامه ای که مقّرر شده، همه عمل کنند و همه هم به دولت کمک 

کنند. امروز کارهاییی که دولت در زمینه ی اقتصاد در پیش دارد، کارهای 

مهّمی است و احتیاج به کمک همه دارد؛ یعنی همه ی دستگاه ها، قوای 

مختلف، آحاد مردم، مجموعه ها، همه ان شاءهللا باید به دولت کمک 

کنند که بتواند به این نتایج دست پیدا کند.

جامعه کارگری با وجود مشکالت 
کنار اسالم و انقالب ایستادند

رهبر انقالب با اشاره به مرزبندی کارگران با 
دشمنان در اعتراضات:

نگاهی به مشکالت و اعتراضات جامعه کارگری و مرزبندی 
آنان با دشمن

#شرکت_دانش بنیان#ارزش_کار#کارگر  #تولید_ملی#واردات_بی رویه #امنّیت_شغلی#ایجاد_فرصت_شغلی 

ار کارگرا�ن �ت در د�ی ا�ن �ی �ب



امروز دشمنِی دشمنان در مورد اقتصاد کشور از این واضح تر؟ دشمن از دو طرف 

وارد شد که تولید کشــــور را به زانو در بیاورد: یکی از جهت نفت و گاز بود که خب 

مهم ترین منبع ارزی کشــــور محسوب میشــــد؛ یکی هم از ناحیه ی مبادالت بود؛ 

یعنی چیزی عاید کشور از ناحیه ی نفت و گاز که منشأ مهم و منبع مهّم ارزی است، 

نشــــود؛ مبادالت با دنیا هم محدود بشود، مشکل درســــت بشود، دچار تحریم 

ی از بین برود... 
ّ
بشود. یعنی در واقع تولید به زمین بخورد، به زانو دربیاید، بکل

در مقابل این هدف، در مقابل این دشمنی صریح، هر کسی که اقدام بکند، جهاد 

کرده؛...البّته دشمن خوشبختانه نتوانست سنگر تولید را به شکست بکشاند و 

فتح بکند... امروز خود آن دشــــمن اعتراف میکند که سیاســــت فشار حّداکثری 

ت بار آمریکا منتهی شــــد... این به خاطر تالشی بود که در کشور 
ّ

به شکســــت خف

بحمدهللا انجام شد. این شکست را در واقع شــــما کارآفرینان و کارگران بر دشمن 

تحمیل کردید. ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

از روزهای اّول انقالب، تحریکات کارگری شروع شد. خود من در جریان نزدیک بودم... ]و[ 

از نزدیک دیدم که چه کار دارند میکنند؛ سخنرانی ها، تحریکات. آمدند راه پیماییی ]راه[ 

انداختند روز سّوم یا چهارم پیروزی انقالب یی بیســــت و پنجم یا  بیست و ششم یی به طرف 

بیت امام! تحریکات کارگری از آن روز شروع شــــد، تا امروز هم وجود دارد... ]دشمنان[ 

قصدشان این بوده است که طبقه ی کارگر و جامعه ی کارگری را تابلو و نشانه ی اعتراضات 

مردمی قرار بدهند؛ ]اّما[ جامعه ی کارگری بینی اینها را به خاک مالید 

فاق بیفتد و در کنار 
ّ

و در مقابل اینها ایستاد و نگذاشت این ات

انقالب و نظام ایستاد.

  آدمی که دنبال کار نیســـت و کار نمیکند، احساس 

بی هوّیتی میکند.

  نگاه اسالم به کارگر نگاه قدرشناسانه است.

  کارگـــر باید بتواند از یـــک زندگی شـــرافتمندانه 

برخوردار باشد.

  کار در اسالم یک ارزش است.

  واردات بی روّیه یعنی اینکه جنســـی که در داخل 

تولید میشـــود، کیفّیتش هم خوب است، مشابه این 

جنـــس را ما وارد کنیـــم؛ این خنجری اســـت به قلب 

تولید کشور.

ی« وقتی که ضربه بخورد، کار و اشـــتغال 
ّ
  »تولید مل

کارگر هم ضربه خواهد خورد؛ این حتمی است.

  کارگـــر و کارآفرین دو بال پروازند؛ یعنـــی اگر کارگر 

باشد، کارآفرین نباشد کار پیش نمیرود؛ ]اگر[ کارآفرین 

باشد، کارگر نباشد کار پیش نمیرود.

ر میکنیم، زحمات اینها را ارج مینهیم و برای آنها از خدای متعال توفیق میخواهیم و 
ّ

ما از مجموعه ی کارگری صمیمانه و از صمیم قلب تشک

امیدواریم که ایستادگی آنها در مقابل انواع و اقسام تحریکات دشمنان ان شاءهللا ادامه پیدا کند.

دشمن نتوانست سنگِر تولید را به شکست بکشاند دشمن نتوانست سنگِر تولید را به شکست بکشاند 

رحمت خدا بر کسی که رحمت خدا بر کسی که 
کار را متقن انجام بدهدکار را متقن انجام بدهد

در کنار انقالب، در مقابل دشمندر کنار انقالب، در مقابل دشمن

ــتکبار علیه تولید« سخن گفته بودند:  حضرت آیت هللا خامنه ای پیش از این درباره مسئله ی »سیاست های اس

روایت تاریخِی حضرت آیت هللا خامنه ای از ایستادگی 
کارگران در مقابل جریانات معاند:

بحث امنّیت شغلی که میشود، بیشــــترین مطلبی که غالبًا مطرح میشود به عنوان 

ت و مانند این حرفها است؛ قراردادهاییی که 
ّ

ناامنی شغلی، همین قراردادهای موق

بین کارگر و کارفرما بسته میشود و مایه ی این اســــت که امنّیت پایدار شغلی وجود 

نداشته باشد؛ این ]مطلب[ گفته میشود و درســــت هم هست. یکی از مسائلی که 

باید اصالح بشود و درست بشود و یک قانون عادالنه ای اینجا به وجود بیاید ]همین 

اســــت[. قانون عادالنه یعنی اینکه هم کارگر خیالش آسوده باشــــد، هم کارفرما و 

کارآفرین بتواند انضباط را در محیط کار تأمین کند؛ یعنی این  جور هم نباشد که جوری 

ی بی انضباطی حاکم بشود؛ نه،  باید هر دو طرف بتوانند بهره ببرند. 
ّ
رفتار بشود که بکل

یکی از وظایف مهّم کارگران »اتقان کار« اســــت. بنده این حدیث را مکّرر 

م( است یا 
ّ
ی هللا علیه و آله و سل

ّ
عرض کرده ام یی ظاهرًا از پیغمبر اکرم )صل

َنه 
َ

َاتق
َ

 َعِمَل َعَما ف
ً
یکی از ائّمه )علیهم الّسالم( یی که فرمودند: َرِحَم هللُا امَرأ

)۱(؛ رحمت خدا بر آن کســــی که کاری را انجام بدهد، آن کار را متقن انجام 

بدهد، محکم انجام بدهد. یکی از کارهای کارگر این است: اتقان کار.

۱( مسائل علّی بن جعفر و مستدرکاتها، ص ۹۳

ت« باید اصالح شود
ّ

ت« باید اصالح شود»قراردادهای موق
ّ

»قراردادهای موق

کید رهبر انقالب بر پیگیــری یکی از مطالبات مهم جامعه کارگری:  تأ

سرفصل های اساسی در برنامه ریزی برای کارگران:سرفصل های اساسی در برنامه ریزی برای کارگران:

امنیت شغلی کارگرانتنظیم رابطه ی درسِت درآمدی بین کارگر و کارآفرینزمینه سازی برای ایجاد فرصت شغلی در کشور


