
  1400 ماه اردیبهشت  12 یکشنبه
 وکـارگر  کـار  جهانی روز مناسبت به مسئول محترم دفتر نهاد رهبري حجه االسالم والمسلمین دکتر جواد خسروي

 :فرمودند

 کـارگران  و کارمنـدان  از کـنم  تشـکر  و تقـدیر  رئیسـه  هیئـت  و دانشـگاه  از عضـوي  عنوان به میدانم خودم وظیفه
 .باشیم شما قبال در هست گردنمان به که مسئولیتی آن دار عهده نیمبتوا ما انشااهللا و دانشگاه

 شـاید  و نمیشـود  پرداختـه  خـوب  ما جامعه در کارگر و کار بحث به متاسفانه:  داشتند بیان نهاد دفتر محترم مسئول
 بـر  فرهنگـی  لحـاظ  از باید ما و است کارگر من پدر بگوید اینکه از باشد داشته اکراه فرزند یک اوقات از بسیاري

 .کارکنیم موضوع این روي

 بحث با رابطه در را نفر سه و درسیماگذاشته افطار نزدیک را اي برنامه  دیروز:فرمودند ذکر درادامه دکترخسروي
 خـانم  ؛یـک  بودنـد  مجلـس  بودجـه  کمیسـیون  عضـو  زارع آقـاي  آنهـا  از یکـی  بودنـد؛  آورده ایتام و امداد کمیته

 اینها هرسه که بود جالب و دانشگاه استاد یک و بود ساله هجده یا هفده که خسروي خانم نام به بود هم فوتبالیست
 مستمند که کسی  آمدندلذا می حساب به ایتام جزو و داده دست از را پدرانشان و بوده امداد کمیته حمایت تحت

 یعنـی  اسـت  شـکل  همـین  به هم مشاغل و ها حرفه بحث در بکند؛ ترحم احساس جامعه سوي نبایداز است؛ فقیر یا
 کارگر ایشان که نکند نگاه کسی که بشود اصالح باید فرهنگ این دارد دیگري شغل یا است کارمند یکنفر وقتی
 و است

 حجـه . بشـود  توجـه  کـارگر  قداسـت  و حرمت اهمیت، به که کنیم تالش اي گونه به سازي فرهنگ لحاظ از باید 
 از یکـی  عنـوان  به دینی غیر یا دینی جوامع در چه کارگري:داشتند نبیا درپایان خسروي دکتر والمسلمین االسالم

 کارگر اگر یعنی چرخید نخواهد جامعه در هم ها دنده چرخ بقیه نچرخد درست اگر که است هایی دنده چرخ آن
 .شد خواهد مختل هست کارگر کارو به مربوط که مشاغلی و امور همه نکند ایفا را نقشش خوب


