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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   

امام کالم

اگر در حــل و فصل قضایائی که بــه قوه ی قضائیه 
مراجعه می شود، مثالً هشــتاد درصد -ولو نه صد 
درصد- هم اینجور باشد که با رسیدگی دقیق، قاطع و 
عادالنه کار انجام بگیرد، این احساس تا حدود زیادی 
در مردم به وجود خواهد آمد که احساس کنند قوه 
قضائیه ملجأ آنهاست. این احســاس باید به مردم 
دســت دهد؛ یعنی مردم بفهمند که قوه ی قضائیه 
متکفل استقرار عدالت است؛ این باید حاصل شود. 
همه ی این مقدمات برای این اســت که این حالت 
در جامعه به وجود بیاید. اگر ما تدابیری اندیشیدیم، 
زحمتی کشیدیم، لیکن دیدیم این حالت ملجأ و پناه 
بودن در ذهنیت عمومی جامعه ی ما به وجود نیامد، 
باید بدانیم یک جای کار عیب دارد، آن را باید بگردیم 

87/4/5 پیداکنیم، مشکل را برطرف کنیم. 

قرآن حدیثتفسیر رشح

مردم مسئله

در مجلس پیغمبــر یک نفری... بــه آبروی یک 
مؤمنی یک تعّرضی کرد... یک نفر دیگر در همان 
مجلس از آن مؤمنی که مورد تعّرض قرار گرفته 
بود دفاع کرد. پیغمبر فرمودنــد این کاری که تو 
کردی -که دفــاع کردی از آبــروی مؤمن- این 
حاجز در مقابل آتش جهّنم است، این حجاب در 
مقابل آتش جهّنم است؛ سبک زندگی اسالمی 
یعنی این؛ یعنی »اِرَحم تُرَحــم«)1(؛ رحم کن تا 
مورد ترّحم قرار بگیری از طرف خدای متعال؛ اینها 
باید آموزش داده بشود به جوان های ما. جوان ما 
باید »اَِشّداُء َعلَی الُکّفارِ ُرَحماُء بَیَنُهم«)2( ]باشد[ 
این جوری تربیت بشود؛ در مقابل ظلم بِایستد، در 
مقابل متعّرض و متعّدی بِایستد اّما با برادر مؤمن، 
با مهربانی، با گذشت رفتار کند؛ باید به جوانمان 
گذشــت را یاد بدهیم. اگر چنانچه امــروز این 
جوان تهذیب نشد، فردا که مسئول یک بخشی 
شــد، کار را یا ضعیف انجام می دهد یا نامطمئن 
انجام می دهد یا غلط انجام می دهد. این که امروز 
حاضر است برای شوخی، برای وقت گذرانی، برای 
اشباع آن حّس درونی به کسی تعّرض بکند، فردا 
وقتی که در رقابت های انتخاباتی مثالً قرار گرفت، 
حاضر اســت برای بُرد خودش آبروی یک انسان 
مؤمن را بکلّی زیر پا بگذارد؛ این، آن جوری می شود 

دیگر؛ آنجا هم همین تأثیر را می بخشد. 97/3/20
1( امالی صدوق، مجلس سی وهفتم، ص 209

2( س فتح، آیه 29

اگر امروز جوان را تربیت نکنید، فردا که مسئول 
شد، کار را یا ضعیف انجام می دهد یا غلط

چشم امید دشمن
 به این خصوصیت منفی ماست

این نعمت آزادی را حفظ کنید     
امــروز کشــور مــا احتیــاج بــه خیلی مســائل 
ــل  ــداً ح ــما را اب ــائل ش ــران مس دارد و دیگ
ــد.  ــش می کنن ــر خالف ــه ب ــد، بلک نمی کنن
مســائل خودتــان را خودتــان بایــد حــل 

بکنیــد. ایــن نعمتــی کــه بــرای شــما پیــش 
آمــده اســت، نعمــت آزادی کــه پیــش آمــده 
اســت، نعمتــی کــه نمی توانــد یــک قدرتــی 
ــمت  ــاالی چش ــه ب ــد ک ــما بگوی ــه ش اآلن ب
ــک  ــن ی ــد. ای ــش کنی ــن را حفظ ــرو، ای اب
ــن  ــد ای ــران ندارن ــت، دیگ ــی اس ــت اله نعم

ــرق اند  ــلطه ی ش ــت س ــا تح ــران ی را. دیگ
ــد. شــما اینطــور  ــا تحــت ســلطه ی غرب ان ی
ــد حفظــش  ــن را بای نیســت برایتــان اآلن. ای
ــما  ــود ش ــت خ ــه دس ــش ب ــد، حفظ بکنی

ــود. ــد بش بای
۱۱ بهمن ۱۳۶۲

ایرانی خانواده

حزب اهلل این است

مردم باید حس کنند که
 قوه قضائیه پناه آنهاست

احساس می کردم هیچ دستاویزی ندارم به جز خدا   
از وقتی کـه بـار اّول بر زمیـن افتادم -کـه البتـه نفهمیدم چطور شـد که افتـادم- تا 
وقتـی که بـه کّلـی بیهوش شـدم، سـه مرتبه، بـرای لحظاتـی به هـوش آمـدم و هر 
دفعه هم یـک احساسـی داشـتم. آن حـاالت، هیچ وقت از یـادم نمـی رود. حاال یکی 
را عرض می کنم: در یکـی از حاالت، احسـاس کردم کـه دارم می روم؛ یعنی احسـاس 
کردم که مـرگ در مقابـل من اسـت. کامـاًل در آن مـرز عالم بـرزخ، خـودم را دیدم و 
احسـاس کردم کـه در آن حـال، انسـان هیچ دسـتاویزی بـه جز خـدا نـدارد؛ هیچ 
دسـتاویزی! یعنـی هر چه هـم عمل پشت سـر خودش داشـته باشـد، باز اگـر نتواند 
تفّضل الهـی و رحمـت خدا را جلـب کند، خاطـر جمع به آن عمل نیسـت. آدم شـک 
می کند: آیـا این عمـل را با اخـالص به جـا آوردم؟ آیـا نّیتـم صددرصد خدایـی بود؟ 
آیـا در آن شـرک و ریا نبـود؟ آیـا مالحظـه ی ایـن و آن نبـود؟ به هرحال ماهـا مرکز 
عیوبیـم. متأّسـفانه، همـه ی شـائبه ها در ما هسـت. آن جا انسـان احسـاس می کند 
که مثل پـِر کاهی بین زمیـن و آسـمان اسـت. از همه چیـز منقطع می شـود. من این 
حالت انقطـاع را در آن وقت احسـاس کـردم و پیـش خدای متعـال، تضـّرع نمودم و 
گفتـم: »پـروردگارا! می بینـی کـه مـن چقدر دسـتم خالـی اسـت و چیزی نـدارم و 
محتاجـم! اگر تفّضلـی بکنی، کـرده ای َوااِّل مـا رفته ایم.« منظـورم مردن نبـود؛ رفتن 

از وادی سـعادت بود. بعد، بیهوش شـدم و چیـزی نفهمیـدم. 79/3/10

به مناسبت ششم تیرماه، سالروز ترور رهبر انقالب

اســراف بد اســت؛ حتی در انفــاق راه خدا هم 
می گویند. خدای متعــال در قرآن به پیغمبرش 
می فرماید: »ال تجعل یــدک مغلولة الی عنقک 
و ال تبسطها کل البســط«)1(؛ در انفاق برای خدا 
هم اینجوری عمل کن. افــراط و تفریط نکنید. 
میانــه روی؛ میانــه روی در خرج کــردن. این را 
باید ما به صورت یک فرهنگ ملــی در بیاوریم. 
قرآن می فرمایــد: »و الّذین اذا انفقوا«؛ کســانی 
که وقتی می خواهند خرج کنند، »لم یســرفوا و 
لم یقتروا«)2(؛ نه اســراف می کنند - زیاده روی 
می کنند - نه تنگ می گیرند و با فشار بر خودشان، 
زندگی می کنند؛ نه، اســالم ایــن را هم توصیه 
نمی کند. اســالم نمی گوید که مردم بایستی با 
ریاضت و زهد آنچنانی زندگی کنند؛ نه، معمولی 
زندگــی کنند، متوســط زندگی کننــد. اینکه 
می بینید بعضی از فضول های خارجی، دولت های 
خارجی، دائم و دم به ســاعت، چندین سال است 
که ملت ما را تهدید می کنند که تحریم می کنیم، 
تحریم می کنیم، تحریم می کنیم - بارها هم تحریم 
کرده اند - به خاطر این است که چشم امیدشان به 

همین خصوصیت منفی ماست.   86/7/21
1 ( س اإلسراء آیه 29       |              2 ( سوره الفرقان آیه 67

باید فضا برای انسان های مستعد باز باشد 

آماده سـازی فضـا بـرای رشـد معنویّـت و رهایـی از بردگـِی شـهوت و غضـب در 
انسـان های مسـتعد؛ ایـن هـم یکـی از آن برتریـن آرزوهـا اسـت کـه غالبـاً بـه ایـن 
توّجـه نیسـت. بایـد فضـا جـوری بشـود کـه انسـان های مسـتعد بتواننـد در آن فضا 
حرکـت کننـد، امثـال حـاج میـرزا علی آقـای قاضی هـا و عاّلمـه ی طباطبائی هـا و 
شـخصّیت های برجسـته ی این جـوری بـه وجـود بیاینـد؛ انسـان های واال و برتـر که 
از ایـن فضای مـاّدی توانسـته اند تعالی پیـدا کننـد و فراتر برونـد؛ یعنی فضا بایسـتی 
بـرای ایـن آمـاده بشـود. البّته همـه ی ما اسـتعداد یـک چنیـن چیـزی را نداریـم اّما 
در میان ما کسـانی هسـتند که اسـتعداد این حرکـت را دارنـد، بخصـوص در دوره ی 

جوانـی.   97/3/7

مرد نباید خیال کند چون می رود توی کوچه و بازار 
و با این و آن سر و  کله می زند و یک شاهی صّنار پول 
می آورد خانه، همه چیز دیگر مال اوست؛ نه! آنچه او 
می آورد نصف موجودی همه ی این خانواده است. 
نصف دیگر این خانم است. اختیارات خانم، کدبانویی 
خانم، رأی و نظر و نیازهای روحی خانم، اینها را باید 
رعایت کند. اینطور نباشــد که مرد چون در دوران 
مجردی ساعت 10 شــب می آمده خانه ی پدر و 
مادرش، حاال هم که زن گرفته، اینطور ادامه بدهد! 

حاال باید مالحظه ی همسرش را بکند.   73/9/2

مرد نباید خیال کند همه چیز 
مال اوست 
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زنده ماندن در یاد ملت، خاصیت شهادت است        |    این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح شهید محسن حاجی بابا

شهید، یعنی انسانی که در راه آرمان های معنوی کشته می شود و جان خود را که ســرمایه ی اصلی هر انسانی است- برای هدف و مقصدی الهی صرف می کند و 
خدای متعال هم در پاسخ به این ایثار و گذشت بزرگ، حضور و یاد و فکر او را در ملتش تداوم می بخشد و آرمان او زنده می ماند. این، خاصیت کشته شدن در راه خدا 

است. کسانی که در راه خدا کشته می شوند، زنده اند؛ جسم آنها زنده نیست، اما وجود حقیقی آنها زنده است.  68/5/25

مزار: تکه ای از بدن شریفش در گلزار شهدای بهشت زهرا، و تکه ای دیگر در بازی دراز تاریخ شهادت: 22 اردیبهشت1361 شهادت: جنگ تحمیلی 
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مخالفت رهبر انقالب با برگزاری مراسم
 شکرگزاری سالمتی ایشان در حادثه 6 تیر

بن بست غربگرایی
با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، و حل نشدن

 مشکل تحریم ها، ناکارآمدی نسخه های وارداتی، بار دیگر ثابت شد

مردم باید حس کنند که  قوه قضائیه پناه آنهاست در ماجرای هفتم تیر دو گروه  رسوا  شدند شجره خبیثه فساد   را ریشه کن کنید

بازخوانی  |  3 مسئله مردم  |  4گزارش هفته  |  2

اول. اواســط قرن بیســتم، اوج تبلیغ برنامه های مکتب نوسازی 
)مدرنیزاسیون( در جهان بود. بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، 
مخصوصا کشــورهای آمریکای التین، تحت تأثیر این موج، الگوی 
پیشرفت خود را مبتنی بر برنامه های مدرنیزاسیون غربی بنا کردند. 
از نظر تئوری پردازان این مکتب، مقوله ی توسعه و پیشرفت کشورها، 
دارای نسخه ی واحدی است که هرکدام از کشورها، با انجام آن نسخه، 
می توانند مانند کشورهای غربی توسعه مند شوند. اما هنوز یک دهه 
از اجرای این نسخه در کشورهای آمریکای التین نمی گذشت که با 
وخیم شدن بیشتر اوضاع اقتصادی- اجتماعی این کشورها، شکست 
برنامه های این مکتب اعالم شده و راه حل های جایگزینی برای آن 
مطرح شد. عمده ی پرسش منتقدین این نظریه آن بود که چرا اساسا 
کشورهای مختلف جهان که دارای ویژگی های فرهنگی و اجتماعی 
مختلف، و با منابع و ظرفیت های مادی و معنوی گوناگونی هستند، از 
یک نسخه ی واحد برای پیشرفت استفاده کنند؟ آن هم نسخه ای که 

توسط کشورهای غربی که سابقه استعماری نیز داشته اند،  برای آنها 
در نظر گرفته شده است.

دوم. در ایران نیز حداقل از مشــروطه به بعد )اگرچه قبل از آن هم 
می توان ریشه های این موضوع را جستجو کرد(، این تفکر در بخشی از 
حاکمان و نخبگان این کشور پدید آمد که ایران و ایرانی جماعت برای 
پیشرفت، چاره ای ندارد جز آنکه سر تا پا غربی شود و از غرب پیروی 
کند. »یک عّده ای از غرب زده ها، از صد سال پیش تبلیغ کردند که 
اگر می خواهید کشورتان پیشرفته بشود و ایران جلو بیفتد، بایستی 
بروید در ذیل غرب تعریف بشوید... این فکِر غلطی بود؛ حاال در مورد 
بعضی از آن کسانی که این فکر را القا می کردند، خائنانه هم بود، ]اّما[ 
بعضی خائنانه نبود، جاهالنه بود. امروز هم هنوز کسانی از دنباله های 
آنها -و باید گفت تفاله های آنها- همین فکرها را ترویج می کنند که ما 
در ذیل غرب بایستی پیشرفت کنیم.« 96/7/26 تحت تأثیر همین 

تفکر بود که در دوران پهلوی اول و دوم، و با ســراب رساندن ایران به 
"دروازه های تمدن"، نسخه های واراداتی چون اجرای سیاست های 
اصالحات ارضی و اصل چهار ترومن در ایران اجرا شد و نتیجه ی آن 
چیزی جز 20 برابر شدن واردات ایران از آمریکا نبود. »در دوران رژیم 
گذشته، شاهِ دست نشانده و خائن می خواست این راه حّل کاذب را 
با عنوان دروازه ی تمّدن بزرگ برای این مردم به ارمغان بیاورد. البته 
سال ها روی این زمینه کار شده بود؛ فالکت اخالقی در حد اعلی بود؛ 
ورشکستگِی معنوی و روحی و علمی در این کشور، بی نظیر بود. با نام 
دروازه ی تمّدن بزرگ و با نام مدرنیزم ایرانی می خواستند به بقیه ی 
موجودی معنویت کشور چوب حراج بزنند. شــاهِ عّیاِش بی سواِد 
مفلوک در مقابل بیگانه و مقهورِ پنجه ی امریکا و صهیونیسم، و ملتی 
که تحقیر شده و مورد اهانت قرار گرفته بود؛ این مدرنیزم ایرانی مال 
همان هاست. اینکه مدرن شــدن و به تمّدن واقعی رسیدن نیست. 
 3  مظهر آن راه کاذب این بود که در اینجا هر نقطه ای که می شد  
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مخالفت رهبر انقالب با برگزاری مراسم 
شکرگزاری سالمتی ایشان در حادثه 6 تیر

در پی انتشــار اخبــاری در رســانه ها دربــاره برپایی 
»مراسم شــکرگزاری ســالمتی رهبری« به مناسبت 
سالگرد ســوءقصد به جان حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
رهبر انقالب اســالمی در پیغامی شفاهی درباره چنین 
مراســم هایی، خطاب بــه برگزارکننــدگان فرموند 
»بگویید مراسم شــکرگزاری الزم نیست. مرا در دلتان 

| دعا کنید.«. |  

دستور رهبر انقالب برای
 حل مشکل کشاورزان

رئیس مجلس شورای اسالمی:  در خصوص مشکالت مربوط به 
اراضی کشاورزی نیز مسائل از طریق بنیاد مستضعفان پیگیری 
شده است و مقام معظم رهبری نیز در این رابطه دستور داده اند 
که مسائل کشاورزان در خصوص اسناد و مدارک زمین ها رفع 
شــود و این مهم در چند مرحله صورت گرفته و اگر مواردی 
نیز باقی مانده باید از طریق بنیاد مستضعفان پیگیری شود و 

مساعدت های الزم در این زمینه انجام خواهد شد. |  خانه ملت|

تأکید فرمانده کل قوا بر هم افزایی
 بین نیروهای مسلح

رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا در مراسم تکریم و معارفه 
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا: تعامل اثربخش و هم 
افزا با فرمانده ناجا و دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم 
کل قوا از جمله انتظارات معظم له به شمار می آید. سردار 
شیرازی افزود: رهبری همواره بر هم افزایی بین نیروهای 
مســلح که الزمه آن داشــتن روحیه و حرکت به سمت 

آرمان های امام و نظام است، تأکید دارند.  |  فارس|

رسانه آمریکایی: خروج ترامپ از برجام موجب افزایش 
همبستگی جامعه ایران شد

روزنامه واشنگتن پست در گزارشــی تحلیلی نوشت: برخالف انتظار، 
خروج ترامپ از برجام موجب افزایش همبستگی اجتماعی جامعه ایران 
شده اســت. این روزنامه در ادامه با بیان اینکه احساسات ضدآمریکایی 
مردم ایران پس از خروج ترامپ از برجام افزایش یافته است، افزود: فرمان 
رهبری ایران به آغاز روند غنی سازی ســطح باالی اورانیوم صرفاً بیان 
خواسته های نظام ایران نیست، بلکه بازتاب خواسته های عموم مردم 

ایران در دفاع از حق حاکمیت کشورشان است.  |  باشگاه خبرنگاران|

اندیشکده آمریکایی: سیاست مهاجرتی ترامپ 
برگ ننگینی در تاریخ آمریکا است

ــت  ــت: سیاس ــی نوش ــز در گزارش ــکده بروکینگ اندیش
ــی هــزاران  ــد ترامــپ کــه ســبب جدای ــی دونال مهاجرت
ــخ  ــن در تاری ــی ننگی ــده، برگ ــودک از والدینشــان ش ک
ــدام وی، شــبیه روســای  ــن اق ــود و ای ــکا خواهــد ب آمری
جمهــوری پیشــین در زمــان بــرده داری اســت کــه 
رنگیــن پوســتان را در کمپ هــای جداگانــه نگــه 

ایرنــا| می داشــتند.|  

1  از آن پول ســاخت، النه ای برای عوامل و ایادی 

کمپانی های خارجی بود.« 80/2/12

سوم. متأســفانه آنکه، چنین تفکری بعد از انقالب 
هم در بخشی از نخبگان کشــور تداوم پیدا کرد و در 
مقاطعی، با نادیده گرفتن تجربه های پیشین، مجددا 
به ســمت اجرای نســخه های غربی حرکت شد. ماه 
رمضان امسال، رهبر انقالب در دیدار با مسئوالن نظام، 
با اشاره به غیرقابل اعتماد بودن نسخه های غربی برای 
پیشرفت، چنین فرمودند: »بدانیم نسخه های غربی 
برای ما قابل اعتماد نیســتند. من نمی گویم بکلّی رد 
کنیم؛ نه، بسنجیم. تســلیِم بی بروبرگرِد نسخه های 
غربی نمی شــود شــد؛ نه در زمینه ی اقتصاد، نه در 
زمینه های دیگر مثل مســئله ی جمعّیت... مشکل 
اقتصادی کشــور هم همین جور است؛ با نسخه های 
غربی درست نخواهد شد. تاکنون هم در طول سال های 
مختلف هروقت نســخه های غربی را به کار گرفتیم، 
سودی نبردیم، از یک جاهایی ضرر کردیم؛ قضّیه ی 
تعدیل وقتی که در دهه ی هفتاد پیش آمد، مشــکل 
عدالت اجتماعی در کشــور ما به معنای واقعی کلمه 
ضربه خورد، شکاف طبقاتی به وجود آمد؛ ممکن است 
یک فوائدی داشــت اّما این ضررهای عمده را هم ما 

تحّمل کردیم.« 97/3/2

چهارم. درست گفته اند "من جرّب املجرّب حّلت به 
الّندامة." یعنی »اگر از تجربه ها درس نگرفتیم، قطعاً 
ضرر خواهیم کرد. باید تجربه ها را در مقابل چشــم 
خودمان بگذاریم، مالحظه کنیــم و از این تجربه ها 
درس بگیریم.« 97/3/2 امروز اگــر برخی افراد، دچار 
فراموشی تاریخی شــده و تجربه های صد سال اخیر 
این کشور در تعامل با غرب را، فراموش کرده اند، حداقل 
تجربه ی چند سال اخیر پیش روی ماست. در سال های 
اخیر، با این تصور که می توان با آمریکا نشســت و به 
نتیجه ی مطلوب رسید و مشکل کشور یعنی تحریم ها 
را حل کرد، بر سر میز مذاکرات حاضر شدیم. مذاکرات 
گرچه با نگارش متنی موسوم به "برجام" به انتها رسید، 
اما نه تنها مشکل تحریم ها حل نشد، بلکه تحریم های 
جدیدی هم مشمول ایران شد. تجربه ی برجام بار دیگر 
نشان داد که با نسخه های وارداتی، نمی توان مشکل 
کشــور را حل کرد و بنابراین »گره زدن حّل مسائل 
کشور به برجام و امثال برجام یا به مسائل خارجی، یک 
خطای بزرگی است. ما نبایستی مسائل کشور را، مسائل 
اقتصادی کشور و مسائل گوناگون کشور را گره بزنیم به 
امری که از اختیار ما خارج است، در بیرون کشور تدبیر 
می شود و تصمیم گیری می شود... نمی توانیم ظرفّیت 
کشــور را معّطل توافق برجام بگذاریم؛ مّدتی معّطل 
اجرای برجــام، مّدتی معّطل خروج و عــدم خروج از 
برجام؛ آن هم در مقابل دشمنی مثل آمریکا.« 97/3/2 
امروز بیش از هر زمان دیگری، می توان "بن بست تفکر 
غربگرایی" و نســخه هایی که به تبع آن برای کشور 
پیچیده شده است را مالحظه کرد. این وضع باید تغییر 

کند، با رجوع به ظرفیت ها و توانمندی های داخلی.

مسأله ی هفتم تیر، حادثه یی فراموش نشدنی در تاریخ انقالب ماست 
و هنوز هم در دنیای سیاست و در سطح جهان، هفتم تیر قابل طرح و 
احتجاج است. در ماجرای هفتم تیر، دو گروه رســوا شدند: گروه اول 
کســانی بودند که ادعا می کردند طرفدار مردم و خلق و انقالبند. آنها 
پرده ی غلیظی از ریا و دروغ و خدعه بر کار خودشــان کشیده بودند. 
حادثه ی هفتم تیر، این پرده را درید و آنها را افشا کرد. گروهک ها بعد از 
این واقعه خیلی هم تبلیغات کردند، اما ملت ایران تحت تاثیر آن حادثه و 
حوادث مشابه آن که بعدا اتفاق افتاد - اگرچه به آن عظمت نبود - چهره ی 
منافقین و گروهک های مدعی را شناخت؛ معلوم شد اینها ضد همه ی 
ارزش های انسانی هستند و از آدمکشی در ابعاد وسیع آن ابایی ندارند 
و به خاطر تحقق هدف ها و مقاصد شوم خود، حاضرند با انقالب بزرگ 
اسالمی - که در حساس ترین لحظات عمر خود، درگیر جنگ همه جانبه 
شده بود - مبارزه کنند و در چنین شرایطی دست به جنایتی بزرگ بزنند 
و ملت ایران را داغدار کنند. گروه دوم، قدرت های جهانی مدعی حقوق 
بشر و ضدیت با تروریسم بودند. البته باز هم سردمداران سیاست های 
جهانی، با وقاحت و گستاخی همین شعارها را می دهند و هنوز هم 
سردمداران رژیم آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی ادعا می کنند 
که با تروریسم مخالفند!... ملت ایران، این ادعاهای دروغین را شناخت. 
دیرباورترین افراد هم فهمیدند که دولت امریکا و بسیاری از کشورهای 
اروپایی و جوامع به اصطالح متمدن طرفدار حقوق بشر، کمترین خبری 

از حقوق بشر ندارند و کوچکترین دفاعی از آنها نمی کنند!     68/4/7

در ماجرای هفتم تیر دو گروه  رسوا  شدند
به مناسبت شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یاران او 1. در مبارزه با فساد ، از مخالفت ها مردد نشوید

با آغاز مبارزه ی جّدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه ها 
و بتدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. 
این مخالفت ها عمدتاً از سوی کســانی خواهد بود که از این 
اقدام بزرگ متضرر می شــوند و طبیعی است بددالنی که با 
سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دالنی که از القائات آنان 
تاثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت ها نباید در 

عزم راسخ شما تردید بیفکند. 80/2/10

2. مبارزه با فساد را به دست افراد مطئن و پاک بدهید
کار مبارزه با فســاد را چه در دولت و چه در قوه ی قضائیه به 
افراد مطمئن و برخوردار از سالمت و امانت بسپارید. دستی 
که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی 
که می خواهند در راه اصالح عمل کنند باید خود برخوردار از 

صالح باشند. 80/2/10

3. شجره خبیثه فساد   را ریشه کن کنید
مسئوالن کشور در قوای سه گانه و همه ی فّعاالن سیاسی و 
فرهنگی... همه با هم به نیازها و خواسته های بحق مردم در 
امور اقتصادی و فرهنگی بیندیشند و برای تأمین آن دست 
به دست یکدیگر بدهند. شجره ی خبیثه ی فساد اقتصادی 
را که از جمله ی دام های مهلک دشمن و موجب بی عدالتی 
در اداره ی امور کشور و مایه ی ورشکستگی مادی و معنوی 
است خطرناک بدانند و همه با هم در ریشه کنی آن همکاری 

کنند.80/11/23

4. هر کس به مردم عالقه دارد، باید با فساد مبارزه کند
هر کس به مردم عالقه دارد، هر که از زبان مردم حرف می زند 
و برای آنها کار می کند، باید در این مبارزه پیشقدم باشد... با 
فساد و فاسد و مفسد مبارزه کنند، نه با بی گناه. این هم باید 
مراقبت شود. تبعیض هم نباید باشــد... با یک چشم به افراد 

نگاه کنند. 80/11/3

5. مرکز مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت است
به اعتقاد من مرکزی که باید مبارزه با مفاســد اقتصادی را 
دنبال کند، دولت است و قوه ی قضاییه در مرحله ی آخر قرار 
می گیرد. باید دولت سینه سپر کند و به میدان بیاید و مبارزه 

با مفاسد اقتصادی را به جد بخواهد. 82/6/5

6. در کشور باید فساد ریشه کن شود
در کشور باید فساد ریشه کن شود؛ تبعیض نباشد؛ به طبقه ی مستضعف و محروم 
- بخصوص مستضعفین بی دســت و پا - به طور ویژه توجه شود؛ اینها وظایف 
اسالمی ماست؛ وظایفی است که قانون اساسی بر دوش همه ی مسووالن کشور 

گذاشته است؛ هیچ کس نمی تواند خود را از این کارها برکنار بدارد. 84/3/25

7. با فساد باید در هر نقطه ای که هست، مبارزه کرد
با فساد باید در هر نقطه ای که هست، مبارزه کرد... فساد 
مالی یکی از مسائل مهم در نظام اســالمی است و باید 
با او جدا مبارزه کرد؛ هم در قــوه ی مجریه، هم در قوه ی 

قضائیه، هم در قوه ی مقننه. 88/3/29

8. با برگزاری ســمینار برای مبارزه با فســاد 
معجزه ای نمی شود

نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می کنم، لکن این 
سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟ مگر وضعیت برای 
شما مسئوالن سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و 
امیدبخشــی که از لحاظ همدلی و هماهنگــی و همفکری بین 
مسئوالن امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که 
نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم 
این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی 

بدون هرگونه مالحظه ای بگیرند و اجرا کنند. 93/9/17

9. نگذاریم کانون های چرکین شکل بگیرند
مبارزه ی با فساد ]مهم است[. نگذاریم کانون های چرکین شکل 
بگیرند که عالج آنها مشکل باشد. اگر نظارت درستی باشد، گاهی 
اوقات در قدم های اول می شود جلوی یک حرکت خطا و گناه آلود 
را گرفت؛ اگر ما در قدم های اول جلوی آن را نگرفتیم و این بیماری 
پیشرفته شد و این زخم ناسور شــد، آن وقت عالج آن مشکل 
می شود، سخت می شود... از اول جلوی آن را باید گرفت. 93/3/4

10. در مبارزه با فساد سهل انگاری نکنید
با فساد مبارزه ی جّدی بشــود، با ویژه خواری مبارزه ی جّدی 
بشود، با قاچاق مبارزه ی جّدی بشــود؛ اینها دارد به اقتصاد 
کشور لطمه می زند و ضررش را مردم می برند. اگر ما در مقابل 
آن مجموعه ای که فرض بفرمایید با زدوبست هایی در زمینه ی 
مسائل اقتصادی ویژه خواری می کنند، خودشان را از امتیازات 
ویژه برخوردار می کنند و یا دچار فساد پولی و مالی و اقتصادی 
می شوند، ســهل انگاری کنیم، قطعاً کشور ضرر خواهد کرد؛ 

نباید سهل انگاری بشود.95/1/1

11. باید با همه ابعاد فساد مبارزه کنید
باید با فساد مبارزه بشود، با ظلم مبارزه بشود... فساد مثل اژدهای 
هفت سر افسانه ها است... یک سر اژدهای هفت سر را که میزنی، با 
شش سر دیگر حرکت می کند؛ از بین بردنش آسان نیست... ولی 

از آن کارهای سختی است که حتماً باید انجام بگیرد. 96/11/19

12. در مبارزه با مفسدان اقتصادی قاطع باشید
مبارزه قاطع و صریح با مفاســد و مفســدان اقتصادی از 
دیگر وظایف مهم قوه قضاییه است. باید واضح و مؤثر در 

این مقوله ورود کنید و فعال باشید. 97/4/6

واژه کلید

نظام پاســخگویی را برای خودتان متحّتم بدانید. واقعاً وزیر در حوزه ی کار خودش، مدیران 
وزارتی در حوزه ی کار خودشان، معاونان هر کدام در حوزه ی کارِ خودشان پاسخگو باشند. یعنی 
هم در برابر خطایی که انجام می گیرد، واقعاً پاسخگو باشند؛ هم در برابر کار الزمی که باید انجام 
می گرفته و انجام نمی گیرد، پاسخگو باشند. در خیلی از موارد خالفی انجام نگرفته؛ اما خالف این 
بوده که کارهای زیادی باید انجام می گرفته، ولی انجام نگرفته. کار نکردن به مقدار الزم هم یک 
نوع تخلف است. 84/6/8 آنچه ما مسؤوالن احتیاج داریم، این است که کارآمدی خود و نظام را 
افزایش دهیم. کارآمدی هم باید در جهت تحقق خواست ها و اهداف اسالمی باشد؛ در جهت 
پیاده شدن و عینی شدن ارزش ها در جامعه باشد. بخش های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و 
امنیتی ما مسؤولند؛ همه مسؤولند. همه باید به مسؤولیت خودشان توجه داشته باشند و خود را 

در مقابل این مسؤولیت ها پاسخگو بدانند؛ این وظیفه ی همه ی ماست. 83/8/6

همه باید خود را در مقابل مسؤولیت هایی که دارند 
پاسخگو بدانند 

#پاسخ گویی_مسئوالن

12 توصیه رهبر انقالب برای مبارزه با فساد

شجره خبیثه فساد   را ریشه کن کنید

»مبارزه با فســاد« از جمله مسائل 
مهمی است که رهبر انقالب در طول 
دوران رهبری خود نســبت به آن به 
مسئولین کشــور تذکر داده اند. امروز نیز رهبر 
انقالب در دیدار مسئولین قوه قضائیه، به موضوع 
مبارزه ی قاطع و صریح با مفاســد و مفســدان 
اقتصادی پرداخته و فرمودند: »باید واضح و مؤثر 
در این مقوله ورود کنید و فعال باشــید.« نظر به 
اهمیت این موضوع خط حزب اهلل در این شماره به 
توصیه های رهبر انقالب به مسئولین برای مبارزه با 

فساد پرداخته است.

چاق
قا

نجومیحقوق 


