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 وضع ایده آل کشور در حوزه اشتغال از دیدگاه رهبر انقالب

 شرایط چگونه باید باشد ؟

 فرهنگ کار و کارآفرینی

 همراهی مداوم علم و عمل 

 الّفا و اجفا  ففا  بالعمف  یهتفف العلم»: که هست شریف روایت در

 دعفف   میخ انفف   فففرا خفف د دنبففا  بففه را عمفف  علففم  ؛«ارتحفف 

 بفاق  میمانف   علفم وقفت آ  آمف   علفم دنبا  به عم  اگر. میکن 

 پیف ا رشف  میکنف   پیف ا ت سفعه گففت بشف د شفای  یا - میمان 

 الّلا و». مانلدنمی بلایی هلم عللم نیاملد  عللم دنبلال بله عملل اگر - میکن 

 میشلود اینجلا را عملل اهمیل . میلرود هلم عللم نبلود  کله عملل ؛«ارتحل

 اسل ؛ اثلرکم عللم  بلدو  کلار. فهمیلد میشلود اینجلا را کار اهمی  فهمید؛

 .1اس  این کار اهمی . اس  بیاثر کار  بدو  علم

 برابر دانستن کار با عبادت

ی کفار را ففراهم بکنف   یفا عبفاد  ان فا  اگر کس  بت ان  زمینه

 .2داده است
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 (1389)بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینا  سراسر کشور,  2
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عبلادت اسل ؛ ایلن کلارآفرینی یل   -کارآفرینی در کشلور گسلترده اسل  

 .3آفرینی اس شعبادت اس ؛ ی  کار باارزش اس ؛ ی  ارز

ی واالئف  عم  و کار  در ادبیفا  قرآنف  و اسف م  مفا  یفا رتبفه

دارد. البته کار  فقط کار در کارخانه یفا مررعفه یفا بخشفهای دی فر 

نیست؛ اما عم  صفال  کفه در قفرآ  ایفه همفه بفر روی آ  تکیفه 

یعنلی شلما ویتلی کلارج انجلام ش ه است  شفام  اینهفا هفم هسفت. 

کلارج هملراه اسل   بلا احسلاو مسلهولی  هملراه  میدهید کله بلا وجلدا 

اس   با جلدی  و تلالش هملراه اسل   بلا نلوآورج هملراه اسل   بلا هلد  

ج زندگی ی  عائلله هملراه اسل    لود ایلن  یل  عملل تلال  اسل  اداره

الحات» - عمللل تللال  شللامل اینهللا هللم  -« الّللا الّللاین امنللوا و عملللوا ال للّ

یللن کلله انسللا  مشللغول کسلل  و هسلل ؛ چلله بهتللر از ایللن؟ چلله بهتللر از ا

کللارج اسلل  کلله درآمللد زنللدگی او وابسللته بلله آ  اسلل ؛ در عللین حللال 

همین کار عملل تلالحی اسل  کله در یلرآ   عیلدل ایملا  یلرار داده شلده 

الحات»اسلل ؛  ؟ ارزش کللار کلله گمتلله میشللود  یعنللی «امنللوا و عملللوا ال للّ

 .4این

کلار  نسلب  بله ج اسلالمی  مسلهو   اسلالمی  نسلب  بله اینکه در جامعه

کارگر اظهار تجلیلل و تکلریم میکننلد  ایلن لملاظی نیسل ؛ تعلار  نیسل . 

بله  در دنیا کسانی هستند کله بله زبلا   سلنگ کلارگر را ممکلن اسل  بله 

سینه بزننلد؛ املا فلرس اسل  بلین آ  کسلی کله میعواهلد شلعار بدهلد تلا 

دل ی  جمعیتلی را بله  لود متوجله کنلد  و آ  کسلی کله حقیقتلا  بلراج 
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ار بلله عنللوا  عمللل تللال   ارزش معنللوج و الهللی یائللل اسلل . من لل  کلل

اسللالم  ایللن دومللی اسلل ؛ یعنللی کللارگر در حللال عبللادت اسلل ؛ کللار او 

 .5عبادت اس 

 کارآفرینی یعنی استعراج گنج !

یلل  بعللد دیگللر اهمیلل  اشللتغال ایللن اسلل  کلله شللما یلل  گللنج را داریللد 

وجلللود دارد  اسللتعراج میکنیلللد. یللل  انسللانی کللله در او اسلللتعدادهائی 

میتواند تولید کند  میتوانلد بیافرینلد  ایلن افتلاده بلود آنجلا  شلما دسل  او 

ج درونللی اسللتعراج شللد؛  یلللی را بلله کللار بنللد کردیللد  ایللن گنجینلله

. انسان  که کفار نف ارد  اشفت ا  نف ارد  یفا اسفتع اد اهمیل  دارد

پنهففا م مخفففدم خفف اداده را  البففاخ بفف و  اختیففار خفف د  راکفف  

وقتفف  شففما ایففه انسففا  را مشفف    کففار میکنیفف   ایففه گذاشففته  

ای از او ای نمیشف   تشفنهچشمه کفه در درو  بف د و از او اسفتفاده

پل   سیرا  نمیشف   ایفه چشفمه را شفما بفه جریفا  میان ازیف .

ج ایت لللادج بزرگلللی دارد  هلللم آفرینی  هلللم جنبلللهاشلللتغال و اشلللتغال

 .6ج انسانىی  یلی وا ئی داردجنبه

 پیشرف  زاس  کار 

 ائمله از فراوانلی روایلات همله ایلن  ل  اسل   مهلم اسلالم در کلار گمتند

المعلیهم)  ایللن کلله شللده وارد کللار فضللیل  در کللار  اهمیلل  در( السللّ

 کلله اسلل  چیللزج همللین از هائینمونلله کردیللد  ذکللر شللما کلله کارهللائی

                                                           
 (1387)بیانات در دیدار کارگرا  و کارآفرینا ,  5
 (1389)بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینا  سراسر کشور,  6
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: کلردم یادداشل  اینجلا را روایل  ایلن ملن حلا  کله اسل   فضلیل  مورد

 کفه کفار ؛«فتفرة یفردد العمف  فف  یقصّر مه و ق ّة یردد یعم  مه»

 کفاهش کفار  خاصفیت. میکنف  پیف ا افرایش هم کار نیروی بکنی  

 .کفار محصف   نفه کفار  نیفروی خف دم افرایشم است؛ افرایش نیست 

 کللار ویتللی - میکنللد پیللدا افللزای  اسلل  معلللوم کلله کللار مح للول  لل  

 امیرالمللنمنین روایلل   ایللن در امللا - دارد مح للولی یلل  کللار کردیللد 

المعلیه)  کللار نیللروج و کللار یللدرت کردیللد  کللار ویتللی کلله میمرمایللد( السللّ

ر مللن و». میکنللد پیللدا افللزای  هللم  کللار در کلله کسللی  «العمللل فللی یق للّ

 و فتللور  «فیتللر » یللا «فَتللر  یللزدد» بکنللد  تق للیر کنللد  کوتللاهی کللرد 

 «مَلن» ایلن نیسل ؛ فقلط شلع  ملال ایلن. میکنلد پیدا افزای  او سستی

 کلار ایلن کسلی هلر کله نیسل  ایلن فقلط معناش  «یعمل من»: فرمود که

 هللر: هسلل  هللم جوامللع روج نیسلل   اشللعا  روج ایللن  لل   بکنللد؛ را

. میشللود بیشللتر کارتللا  نیللروج بکنیللد  کللار هرچلله. اججامعلله هللر ملتللی 

 ایللن. میشللود بیشللتر حللرکت  نشللا  باشللد  داشللته انسللا  تحللر  هرچلله

 هسل   حلر  همله ایلن کلار جدربلاره اسلالم در کله اسل  کلار مال    

 .7 واندم اینجا من را روای  این حا  جمله از که
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 تولید کا ج مرغوب ایرانی 

ج اساسلی اج کله در بلاب کلار وجلود دارد و کارآفرینلا  بایلد بله ی  نکته

ج مرغوبیلل  تولیللد دا لللی اسلل ؛ کیمیلل  تولیللد او توجلله کننللد  مسللهله

 .8 یلی مهم اس دا لی اس ؛ این 

 تولید کا ج نو و البته زیبا !

ج نللوآورج و ابتکللار و زیبللائی اسلل  در ج دیگللر هللم مسللهلهیلل  نکتلله

ی چیرهففائ  کففه بایفف  مفف رد ت جففه قففرار از جملففهتولیللدات کشللور. 

ی ت لیف ا  بفه صف ر  پیف رپ  و ب یرد  نف آوری کفرد  در همفه

نن ه کلحاظ حس  یعنف  اشفباح حفس زیبفائ  شناسف  در مصفر 

. این یکلی از مسلائل یابلل توجله هسل  کله بایسلتی بله آ  اهمیل  است

ها تلالش میکننلد  کلار بدهیم. من حقیقتلا  از دوسلتانی کله در ایلن زمینله

 .9میکنند  تشکر میکنم

 یدرشناسی اجتماعی از یشرکارگر

 اسللالمی و الهللی معنللاج ایللن بلر جعللالوه جامعلله  یلل  در کلارگر ارزش راز

 ایللن آ  و اسلل  نهمتلله هللم دیگللرج مهللم بسللیار امللر یلل  در معنللوج  و

 و کشف ری هفی . اسل  کلار بله جوابسلته کشلور  یل  استقالل که اس 

 جفائ  بفه کفار بفه بیاعتنفائ  و پفروریته و بیکفارگ  با ملت  هی 

 مثلل - الهلی غیلر یلا الهلی بعل  یل  از اسل  ممکلن. رسفی  نخ اه 

                                                           
 (1389)بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینا  سراسر کشور,  8
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  لوش ظلاهر حسل  بله را زنلدگی باشلند  داشلته درآمدج - چیزج نمتی 

 امللا کنللد؛ پللر را آنهللا زنللدگی فضللاج بیایللد  للارجی مح للو ت بگاراننللد 

 جلز اسل   اسلتقالل داراج کله ملتلی یل  علزت. داشل  نعواهند استقالل

 ایلن بلا ملا. اسل  ایلن کلار ارزش. آملد نعواهلد دسل  بله کلار جوسیله به

 را کلارگر دسل  بوسلید  چشلم  ایلن بلا ملا میکنلیم؛ نگلاه کارگر به چشم

 حرکل  یل  ببوسلد  را کلارگر یل  دسل  کسلی هلر. میلدانیم ثلواب ی 

 اسلتقالل بلراج وسلیله یل  اینکله بلراج اسل ؛ داده انجلام تحی  و تواب

 .10دارد ارزش اینقدر کار . اس  کرده تجلیل را  ود کشور و  ود مل 

 عللر  در بایللد مللا. بدانللد را  للود کلارگرج ججامعلله یللدر بایللد ایللرا  ملل 

 یائلل یداسل  «کلارگر» جکلمله بلراج  ودملا   اجتملاعی و دینی مماهیم

 کللار دارد کلله اسلل  کسللی آ  کللارگر. دارد یداسلل  یلل  کللارگر. باشللیم

 بایلد ایلن. کنلد پیلدا دسل  اسلتقالل علزتی بله کشلورش و ملل  تا میکند

 کلله بللدانیم هملله. بیایللد در ی عللی بللاور یلل  عنللوا  بلله مللا جهملله بللراج

 یهمففه شففام  «کففارگر» عنفف ا  ایللن. دارد اهمیلل  چقللدر کللارگر

 بفرای کشف ر  پیشفرفت بفرای میکننف  کفار دارن  که است کسان 

 ایلن. کشف ر در کفار وضف  بهبف د بفرای کشف ر  در ت لی  یت سعه

 .11اس  کارگر کرام  و کار اهمی  به راجع که م ل   ی 
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 زما  بندج و محاسبات من قی

 - ودمللا  ج جللوانی مثللل دوره -مللن در  للالل حرفهللاج شللما جوانهللا 

  همله جلا ییلد «سلریعا »میشنوم که این کلار را سلریعا  انجلام دهیلد. ایلن 

درسللتی نیسلل . بعضللی از کارهللا ببیعللت  ببیعلل  سللرع  نیسلل . اگللر 

دچار سرع  شد  دچار اشلکال  واهلد شلد. بایلد بگلااریم کلار بلا ببیعل  

 .12 ود انجام بگیرد

 دانشجویا  : توانا بر ت میم سازج 

گیرج یکللی از سللازج  یلللی  للوب اسلل . توانللائی ت للمیمتوانللائی ت میم

مشکالتی اس  کله اگلر وارد محلیط دانشلجوئی شلد   یللی از هنجارهلاج 

ب ففذاریم ج ماسلل . م لللوب و درسلل  را بلله هللم  واهللد زد؛ ایللن تجربلله

دانش   با فکر خ د  با زبا  باز خ د  بفا تعلفک کفم خف د  بفا گفتفار 

ا بگللااریم کسللی گیرج رت للمیم زی کنفف .سففاو عمفف  خفف د  تصمیم

بکنللد کلله بتللوا  از او سللنال کللرد و او مسللهول و پاسللعگو باشللد. بنللابراین 

گیرىی بللراج دنبللال ایللن نباشللیم کلله محللیط دانشللجوئی  محللیط ت للمیم

ایدام باشد؛ این نه بله نملع دانشجوسل   نله بله نملع آ  ایلدام. دنبلال ایلن 

سللازج نللد؛ یعنللی گمتما سللازج کباشللیم کلله محللیط دانشللجوئی ت میم

 .13کنید

                                                           
 (1387)بیانات در دیدار کارگرا  و کارآفرینا ,  12
 (1387هاج شیراز, دانشگاه در دیدار اساتید و دانشجویا  )بیانات 13



8 

 

 پرهیزکارج و نزول برکات آسمانی 

وا لمتحنلا و للو ا ّ اهلل القلرج امنلوا و اتّقل»ج یرآ  به ما میمرماید کله: آیه

ما  و ا ر  ؛ ایمللا  و تقللوا کلله باشللد  برکللات «علللیهم برکللات مللن السللّ

آسما  و زملین جلارج  واهلد شلد. برکلات آسلما   هملا  فتلو  معنلوج 

ا  رحملل  الهللی اسلل   همللا  تقللرب الیاللالله اسلل   همللا  اسلل   هملل

ج عللرش بللراج بنللدگا   للدا در روج ج آسللما  و حمَلللهاسللتغمار مالئکلله

ج آنچلله کلله بلله زنللدگی زمینللی زمللین اسلل . برکللات ار   یعنللی هملله

انسللا  ارتبللا  پیللدا میکنللد؛ یعنللی آزادج  یعنللی رفللاه  یعنللی اسللتقالل  

م  بلد  و از ایلن یبیلل. اگلر ایملا  ج رزس  سلالیعنی امنی   یعنلی سلعه

 .14و تقوا باشد  هم آ  برکات و هم این برکات براج بشر وجود دارد

 انجام جهادگونه کار با تعهد و سرع  با 

بایللد سللریع عمللل کنیللد؛ کللار را جهللادج بایسللتی دنبللال بکنیللد. یکللی از 

  وتلللیّات جمهلللورج اسلللالمی بایلللد هملللین کلللاری جهلللادج باشلللد. 

جللور هللم هسلل ؛ در بعشللهایی انسللا  عشللهایی همین وشللبعتانه در ب

جلور کلاری جهلادج انجلام میگیلرد. ملا یبلل از انقلالب دیلدیم میبیند همین

ویلل  را کلله هللیس احسللاو مسللهولیّتی هاج مسللهول آ بر للورد دسللتگاه

ام و ویلل  بنللده از نزدیلل  شللاهد بللودهوایعللا  نمیکردنللد بلله ایللن یضللایا. آ 

ج مهمّللی نبللود؛ مسللهلهزده ج زلزلللهمسللهلهام کلله در وایللع  برایشللا  دیللده

آوردنلد؛ ففقلط میعواسلتندم هملین بی لورت و یعنی وایعلا  بله حسلاب نمی

هلاج مردملی میکردنلد. املروز اسم ی  کلارج انجلام بدهنلد؛ کلار را گروهبه

                                                           
 (1387هاج شیراز, در دیدار اساتید و دانشجویا  دانشگاه )بیانات 14
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جللور نیسلل ؛ بحمللدال مسللهولین در مییداننللد  کللار میکننللد  تللالش این

هلورج اسلالمی اسل ؛ لکلن بایسلتی بعلد میکنند؛ فاینم از   وتلیّات جم

از این  آیایا  و مسهولین محتلرم  کلار را بلا ملدیریّ ی بهتلر و بلا اسلتمرار و 

 .15شا ال انجام بدهندپیگیرج و با سرع  ا 

کار جهادی یعن  از م انف  عبف ر کفرد   م انف  ک چفا را بفرر  

ن یفف    آرمانهففا را فرامفف   نکففرد   جهففت را فرامفف   نکففرد   

 .16به کار؛ ایه کار جهادی استش ق 

 نوآورج نه مونتاژکارج!

مللا بایللد یلل  فکللرج بللراج تللنع  کشللور بکنللیم کلله حللا  مللن در ایللن 

بحثهللایی هللم کلله دوسللتا  کردنللد  دیللدم بعلل  مهمّللی بللا ایللن مشللکل 

ارتبا  پیدا میکند. تلنع  کشلور دچلار آفل  مونتاژکلارج اسل  کله یل  

مونتاژکلارج اسل   نلوآورج  جکله مسلهله  مسلهلهآف  یدیمی اسل ؛ ویتی

د نداشلل   پلل  تحللرّ  نللدارد؛ ویتللی نللوآورج وجللو دیگللر  یلللی معنللی

علمللی و کللار علمللی دیگللر وجللود نللدارد؛ ویتللی کللار علمللی م للر  نبللود  

همله داریلم داد میلزنیم  تحقّل  پیلدا ارتبا  تلنع  و دانشلگاه کله ملا این

م دانشلگاه نمیکند. تلنع  و دانشلگاه اگلر بله هلم ارتبلا  پیلدا کردنلد  هل

پیشللرف  پیللدا میکنللد  هللم تللنع ؛ ایللن واضلل  اسلل . بنللده البتّلله ایللن 

ج ارتبللا  تللنع  و دانشللگاه را از  یلللی ویلل  پللی  بللا دولتهللا مسللهله

م للر  کللردم کلله همللین معاونلل  علمللی بللا  ره بللر اثللر فشللارها و 
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 ابر هملین کله ارتبلا  تلنع  و دانشلگاه اترارهاج ملا تشلکیل شلد  بله

معناج وایعلی منتهلا ارتبلا  تلنع  و دانشلگاه ویتلی بله تحقّ  پیلدا کنلد.

کلمه تحقّل  پیلدا میکنلد کله تلنع  احسلاو نیلاز کنلد بله دانشلگاه؛ در 

مونتاژکارج چنین احسلاوی نیلازج نیسل . بایلد بله تلنع  سلمارش کلرد؛ 

کلله یکللی از دوسللتا  عزیللز کلله تللحب  کردنللد گمتنللد کلله از همچنا 

نایع یلل  مسللهله اسلل   تللنایع  واسللته بشللود؛  لل   واسللتن از تلل

ج دیگلر اسل ؛ ایلن احسلاو نیلاز احساوی نیاز تنع  کشلور یل  مسلهله

باید به وجود بیایلد. ایلن هلم ویتلی  واهلد شلد کله ایلن مشلکل یلدیمی 

 یللی هلم ملا -سلاله بربر  بشود. بایستی در یل  مق لع زملانی ملثال  ده

ج لهسللاله  ایللن مسللهج زمللانی دهدر یلل  بللازه -عجللله نمیعللواهیم بکنللیم

در تلنع  بله وجلود بیایلد و ایلن « آورجتبدیل نگاه از مونتاژکارج بله نلو»

 .17باید در کشور حاکم بشود
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