
اول. اواسـط قرن بیستم، اوج تبلیغ 
نوسـازی  مکتـب  برنامه هـای 
)مدرنیزاسـیون( در جهـان بـود. بسـیاری از 
مخصوصـا  توسـعه نیافته،  کشـورهای 
کشـورهای آمریکای التین، تحـت تأثیر این 
مـوج، الگـوی پیشـرفت خـود را مبتنـی بـر 
برنامه های مدرنیزاسـیون غربی بنـا کردند. از 
نظـر تئوری پـردازان ایـن مکتـب، مقولـه ی 
توسعه و پیشـرفت کشـورها، دارای نسخه ی 
واحـدی اسـت کـه هرکـدام از کشـورها، بـا 
انجام آن نسـخه، می توانند مانند کشـورهای 
غربی توسـعه مند شـوند. امـا هنوز یـک دهه 
از اجرای این نسـخه در کشـورهای آمریکای 
التیـن نمی گذشـت کـه بـا وخیـم شـدن 
بیشـتر اوضـاع اقتصـادی- اجتماعـی ایـن 
کشـورها، شکسـت برنامه هـای ایـن مکتب 
اعالم شـده و راه حل های جایگزینـی برای آن 
مطرح شـد. عمده ی پرسـش منتقدیـن این 
نظریـه آن بـود کـه چـرا اساسـا کشـورهای 
ویژگی هـای  دارای  کـه  جهـان  مختلـف 
فرهنگـی و اجتماعـی مختلـف، و بـا منابع و 
ظرفیت هـای مـادی و معنـوی گوناگونـی 
هستند، از یک نسـخه ی واحد برای پیشرفت 
اسـتفاده کنند؟ آن هم نسـخه ای که توسـط 
کشـورهای غربی که سـابقه اسـتعماری نیز 
داشـته اند،  بـرای آنهـا در نظـر گرفتـه شـده 

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 شــود و از غرب پیروی 
کند. »یک عّده ای از غرب زده ها، از صد ســال 
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 بــود، ]اّما[ 
بعضی خائنانه نبود، جاهالنه بــود. امروز هم 
هنوز کســانی 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 تأثیــر همین تفکر بود که در 
دوران پهلوی اول و دوم، و با ســراب رساندن 
ایران بــه "دروازه های تمدن"، نســخه 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 عنــوان 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 کشــور، بی نظیر بــود. با نام 
دروازه ی تمّدن بــزرگ و با نام مدرنیزم ایرانی 
می خواســتند به بقیه ی موجودی معنویت 
کشور چوب حراج بزنند. شاهِ عّیاِش بی سواِد 
مفلوك 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 نیســت. مظهر آن راه کاذب 
 این بود که در اینجا هر نقطه ای که می شــد   
  از آن پول ساخت، 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 کشور تداوم پیدا 
کرد و در مقاطعی، با نادیده گرفتن تجربه های 
پیشین، مجددا به ســمت اجرای نسخه های 
غربی حرکت شــد. ماه رمضان امسال، رهبر 
انقالب در دیدار با مســئوالن نظام، با اشاره به 
غیرقابل اعتماد بودن نســخه های غربی برای 
پیشرفت، چنین فرمودند: »بدانیم نسخه های 
غربی بــرای ما قابــل اعتماد نیســتند. من 
نمی گویم بکلّی رد کنیم؛ نه، بسنجیم. تسلیِم 
بی بروبرگرِد نســخه های غربی نمی شود شد؛ 
نه در زمینه ی اقتصاد، نــه در زمینه های دیگر 
مثل مسئله ی جمعّیت... مشــکل اقتصادی 
کشــور هم همین جور اســت؛ با نسخه های 
غربی درست نخواهد شد. تاکنون هم در طول 
سال های مختلف هروقت نسخه های غربی را 
به کار گرفتیم، سودی نبردیم، از یک جاهایی 
ضرر کردیم؛ قضّیه ی تعدیل وقتی که در دهه ی 
هفتاد پیش آمد، مشکل عدالت اجتماعی در 
کشــور ما به معنای واقعی کلمه ضربه خورد، 
شکاف طبقاتی به وجود آمد؛ ممکن است یک 
فوائدی داشت اّما این ضررهای عمده را هم ما 

تحّمل کردیم.« 97/3/2
چهارم. درســت 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 چشم خودمان بگذاریم، مالحظه 
کنیم و از این تجربه ها درس بگیریم.« 97/3/2 
امروز اگر برخی افراد، دچار فراموشی تاریخی 
شده و تجربه های صد ســال اخیر این کشور 
در تعامل با غرب را، فراموش کرده اند، حداقل 
تجربه ی چند ســال اخیر پیش روی ماست. 
در ســال های اخیر، با این تصور که می توان با 
آمریکا نشســت و به نتیجه ی مطلوب رسید 
و مشکل کشــور یعنی تحریم ها را حل کرد، 
بر ســر میز مذاکرات حاضر شدیم. مذاکرات 
گرچه با نگارش متنی موســوم به "برجام" به 
انتها رســید، 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 کشور 
را حل کرد و بنابراین »گره زدن حّل مســائل 
کشــور به برجام و امثال برجام یا به مســائل 
خارجی، یک خطای بزرگی است. ما نبایستی 
مسائل کشور را، مســائل 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 کشور را معّطل توافق برجام بگذاریم؛ 
مّدتی معّطــل اجرای برجــام، مّدتی معّطل 
خروج و عدم خروج از برجام؛ آن هم در مقابل 
دشــمنی مثل آمریکا.« 97/3/2 امروز بیش 
از هر زمان دیگری، می توان "بن بســت 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.
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شهید، یعنی انســانی که در راه آرمان های معنوی کشته می شود و جان خود را که سرمایه ی 
اصلی هر انسانی است- برای هدف و مقصدی الهی صرف می کند و خدای متعال هم در پاسخ 
به این ایثار و گذشــت 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. کســانی که در راه خدا کشته می شوند، 

زنده اند؛ جسم آنها زنده نیست، اما وجود حقیقی آنها زنده است.  68/5/25

 زنده ماندن در یاد ملت، خاصیت شهادت است

این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح 

شهید محسن حاجی بابا

هفته اخبار

امام واژهکالم کلید

دیدار برش ابالغه نهج

این نعمت آزادی را حفظ کنید    
امروز کشور ما احتیاج به خیلی مسائل دارد 
و دیگران مسائل شما را ابداً حل نمی کنند، 
بلکه بر خالفش می کنند. مسائل خودتان 
را خودتان باید حــل بکنید. این نعمتی که 
برای شما پیش آمده است، نعمت آزادی که 
پیش آمده است، نعمتی که نمی تواند یک 

قدرتی اآلن به شما بگوید که باالی چشمت ابرو، این را حفظش کنید. این یک نعمت 
الهی اســت، دیگران ندارند این را. دیگران یا تحت سلطه ی شرق اند یا تحت سلطه ی 
غرب اند. شما اینطور نیست برایتان اآلن. این را باید حفظش بکنید، حفظش به دست 

۱۱ بهمن ۱۳۶۲ خود شما باید بشود.

     مخالفت رهبر انقالب با برگزاری مراسم شکرگزاری سالمتی ایشان در 
حادثه 6 تیر

در پی انتشـار اخباری در رسـانه ها درباره برپایی »مراسـم شـکرگزاری سالمتی رهبری« 
به مناسـبت سـالگرد سـوءقصد به جان حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر انقالب اسـالمی 
در پیغامـی شـفاهی دربـاره چنیـن مراسـم هایی، خطـاب بـه برگزارکننـدگان فرموند 
| »بگویید مراسـم شـکرگزاری الزم نیسـت. مرا در دلتان دعا کنید.«. |  

     دستور رهبر انقالب برای حل مشکل کشاورزان
رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی:  در خصوص مشـکالت مربـوط بـه اراضـی کشـاورزی نیز 
مسـائل از طریـق بنیـاد مسـتضعفان پیگیری شـده اسـت و مقـام معظم رهبـری نیـز در این 
رابطه دسـتور داده انـد که مسـائل کشـاورزان در خصوص اسـناد و مـدارك زمین ها رفع شـود 
و این مهـم در چنـد مرحله صـورت گرفتـه و اگر مـواردی نیز باقـی مانده بایـد از طریـق بنیاد 
مستضعفان پیگیری شـود و مسـاعدت های الزم در این زمینه انجام خواهد شـد. |  خانه ملت|

 تأکید فرمانده کل قوا بر هم افزایی بین نیروهای مسلح
رئیس دفتر نظامـی فرمانده کل قوا در مراسـم تکریـم و معارفه رئیس سـازمان عقیدتی 
سیاسـی ناجـا: تعامـل اثربخـش و هم افـزا بـا فرمانـده ناجـا و دفتـر عقیدتی سیاسـی 
فرماندهی معظـم کل قـوا از جمله انتظارات معظم له به شـمار می آید. سـردار شـیرازی 
افـزود: رهبـری همـواره بـر هـم افزایـی بیـن نیروهـای مسـلح کـه الزمـه آن داشـتن 

روحیـه و حرکـت بـه سـمت آرمان هـای امـام و نظـام اسـت، تأکیـد دارنـد.  |  فـارس|

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

اندیشـکده بروکینگـز در گزارشـی نوشـت: سیاسـت مهاجرتـی دونالـد ترامـپ که 
سـبب جدایی هزاران کـودك از والدینشـان شـده، برگـی ننگیـن در تاریـخ آمریکا 
خواهد بـود و ایـن اقدام وی، شـبیه روسـای جمهـوری پیشـین در زمان بـرده داری 

اسـت کـه رنگیـن پوسـتان را در کمپ هـای جداگانـه نگـه می داشـتند.|  ایرنـا|

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

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی تحلیلی نوشــت: برخالف انتظار، خروج ترامپ از برجام 
موجب افزایش همبستگی اجتماعی جامعه ایران شده است. 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 سطح 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|

تاریخ شهادت: 22 اردیبهشت1361

اگر در حل و فصل قضایائی که به قوه ی قضائیه مراجعه می شــود، مثاًل هشتاد درصد 
-ولو نه صد درصد- هم اینجور باشد که با رســیدگی 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 دست 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 اندیشــیدیم، 
زحمتی کشــیدیم، لیکن دیدیم این حالت ملجــأ و پناه بــودن در ذهنیت عمومی 
جامعه ی ما به وجود نیامد، بایــد بدانیم یک جای کار عیــب دارد، آن را باید بگردیم 

87/4/5 پیداکنیم، مشکل را برطرف کنیم. 

مردم باید حس کنند که  قوه قضائیه پناه آنهاست 

مردم مسئله این است حزب اهلل

رهبری خاطرات

ایرانی خانواده شهادت: جنگ تحمیلی

مزار: تکـه ای از بدن شـریفش در 
گلـزار شـهدای بهشـت زهـرا، و 

تکه ای دیگـر در بـازی دراز

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. باید 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 برتر که 
از این فضـای ماّدی توانسـته اند تعالـی پیدا کننـد و فراتـر بروند؛ یعنی فضا بایسـتی 
برای ایـن آمـاده بشـود. البّتـه همه ی مـا اسـتعداد یک چنیـن چیـزی را نداریـم اّما 
در میان ما کسـانی هسـتند که اسـتعداد ایـن حرکت را دارنـد، بخصـوص در دوره ی 

جوانـی.   97/3/7

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

نـشــریـه جـامـــعـه
 مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:   10001028 
   دورنگار: 021-66977328

Gap.im/KhatteHezbollah              :گپ    
Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   

iGap.net/khattehezbollah  :آی گپ   

ble.im/khattehezbollahble                :بله   

ــروی یــک مؤمنــی یــک تعّرضــی کــرد...  ــه آب در مجلــس پیغمبــر یــک نفــری... ب
ــرار گرفتــه  یــک نفــر دیگــر در همــان مجلــس از آن مؤمنــی کــه مــورد تعــّرض ق
بــود دفــاع کــرد. پیغمبــر فرمودنــد ایــن کاری کــه تــو کــردی -کــه دفــاع کــردی 
ــاب در  ــن حج ــت، ای ــم اس ــش جهّن ــل آت ــز در مقاب ــن حاج ــن- ای ــروی مؤم از آب
ــم اســت؛ ســبک زندگــی اســالمی یعنــی ایــن؛ یعنــی »اِرَحــم  مقابــل آتــش جهّن
ــال؛  ــدای متع ــرف خ ــری از ط ــرار بگی ــم ق ــورد ترّح ــا م ــن ت ــم ک ــم«)1(؛ رح تُرَح
ــی  ــّداُء َعلَ اینهــا بایــد آمــوزش داده بشــود بــه جوان هــای مــا. جــوان مــا بایــد »اَِش
ــم  ــل ظل ــود؛ در مقاب ــت بش ــوری تربی ــد[ این ج ــم«)2( ]باش ــاُء بَیَنُه ــاِر ُرَحم الُکّف
بِایســتد، در مقابــل متعــّرض و متعــّدی بِایســتد اّمــا بــا بــرادر مؤمــن، بــا مهربانــی، 
بــا گذشــت رفتــار کنــد؛ بایــد بــه جوانمــان گذشــت را یــاد بدهیــم. اگــر چنانچــه 
ــا  امــروز ایــن جــوان تهذیــب نشــد، فــردا کــه مســئول یــک بخشــی شــد، کار را ی
ــط انجــام می دهــد.  ــا غل ــن انجــام می دهــد ی ــا نامطمئ ضعیــف انجــام می دهــد ی
ایــن کــه امــروز حاضــر اســت بــرای شــوخی، بــرای وقت گذرانــی، بــرای اشــباع آن 
ــه کســی تعــّرض بکنــد، فــردا وقتی کــه در رقابت هــای انتخاباتــی  ــی ب حــّس درون
مثــاًل قــرار گرفــت، حاضــر اســت بــرای بـُـرد خــودش آبــروی یــک انســان مؤمــن را 
بکلّــی زیــر پــا بگــذارد؛ ایــن، آن جــوری می شــود دیگــر؛ آنجــا هــم همیــن تأثیــر را 

97/3/20 می بخشــد. 
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

مرد نباید خیال کند همه چیز مال اوست
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 اســت. اختیارات خانم، کدبانویی خانم، رأی و نظر و 
نیازهای روحی خانم، اینها را باید رعایت کند. اینطور نباشد که مرد چون در دوران مجردی 
ساعت 10 شب 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

مسـأله ی هفتـم تیـر، حادثه یـی فراموش نشـدنی در تاریـخ انقـالب ماسـت و هنـوز 
هـم در دنیای سیاسـت و در سـطح جهـان، هفتم تیـر قابل طـرح و احتجاج اسـت. در 
ماجـرای هفتم تیر، دو گروه رسـوا شـدند: گـروه اول کسـانی بودند که ادعـا می کردند 
طرفـدار مـردم و خلـق و انقالبنـد. آنهـا پـرده ی غلیظـی از ریـا و دروغ و خدعه بـر کار 
خودشـان کشـیده بودند. حادثـه ی هفتم تیـر، ایـن پـرده را درید و آنهـا را افشـا کرد. 
گروهک ها بعـد از ایـن واقعه خیلـی هم تبلیغـات کردنـد، اما ملـت ایران تحـت تاثیر 
آن حادثـه و حـوادث مشـابه آن کـه بعـدا اتفـاق افتـاد - اگرچه بـه آن عظمـت نبود - 
چهـره ی منافقیـن و گروهک هـای مدعـی را شـناخت؛ معلوم شـد اینها ضـد همه ی 
ارزش های انسـانی هسـتند و از آدمکشـی در ابعاد وسـیع آن ابایـی ندارنـد و به خاطر 
تحقـق هدف هـا و مقاصـد شـوم خـود، حاضرنـد با انقـالب بـزرگ اسـالمی - کـه در 
حسـاس ترین لحظات عمر خـود، درگیـر جنگ همه جانبه شـده بـود - مبـارزه کنند 
و در چنین شـرایطی دسـت بـه جنایتی بـزرگ بزننـد و ملـت ایـران را داغـدار کنند. 
گـروه دوم، قدرت هـای جهانی مدعـی حقوق بشـر و ضدیت با تروریسـم بودنـد. البته 
باز هـم سـردمداران سیاسـت های جهانی، بـا وقاحـت و گسـتاخی همین شـعارها را 
می دهند و هنـوز هم سـردمداران رژیـم آمریـکا و بسـیاری از کشـورهای اروپایی ادعا 
می کنند که بـا تروریسـم مخالفند!... ملـت ایـران، این ادعاهـای دروغین را شـناخت. 
دیرباورتریـن افراد هـم فهمیدند کـه دولـت امریـکا و بسـیاری از کشـورهای اروپایی 
و جوامـع بـه اصطالح متمـدن طرفـدار حقـوق بشـر، کمترین خبـری از حقوق بشـر 

ندارنـد و کوچکترین دفاعـی از آنهـا نمی کننـد!     68/4/7

در ماجرای هفتم تیر دو گروه  رسوا  شدند

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

#پاسخ گویی_مسئوالن
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 اســت 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

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

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

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 پاك 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 خطرناك 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 اسالمی است و باید با 
او جدا مبارزه کرد؛ هم در قوه ی مجریه، هم در قوه ی 

قضائیه، هم در قوه ی مقننه. 88/3/29

8. با برگزاری سمینار برای مبارزه با فساد 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 اســت[. نگذاریم کانون های چرکین شکل 
بگیرند که عالج آنها مشکل باشد. اگر نظارت درستی باشد، گاهی 
اوقات در قدم های اول می شــود 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 شد، 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 بشود، با ویژه خواری مبارزه ی جّدی بشود، با 
قاچاق مبارزه ی جّدی بشود؛ 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 شــوند، سهل انگاری کنیم، قطعاً 

کشور ضرر خواهد کرد؛ نباید سهل انگاری بشود.95/1/1

11. باید با همه ابعاد فساد مبارزه کنید
باید با فســاد مبارزه بشود، با ظلم مبارزه بشــود... فساد مثل اژدهای 
هفت سر افسانه ها است... یک سر اژدهای هفت ســر 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 مفسدان اقتصادی از دیگر 
وظایف مهم قوه قضاییه است. باید واضح و مؤثر در این مقوله 

ورود کنید و فعال باشید. 97/4/6

12 توصیه رهبر انقالب برای مبارزه با فساد

شجره خبیثه فساد   را ریشه کن کنید

»مبارزه با فساد« از جمله مسائل مهمی است 
که رهبر انقالب در طــول دوران رهبری خود 
نسبت به آن به مسئولین کشور تذکر داده اند. امروز نیز 
رهبر انقالب در دیدار مســئولین قوه قضائیه، به موضوع 
مبارزه ی قاطع و صریح با مفاســد و مفسدان اقتصادی 
پرداخته و فرمودند: »باید واضح و مؤثر در این مقوله ورود 
کنید و فعال باشــید.« نظر به اهمیــت این موضوع خط 
حزب اهلل در این شــماره به توصیه های رهبر انقالب به 

مسئولین برای مبارزه با فساد پرداخته است.

چاق
قا

نجومیحقوق 

احساس می کردم هیچ دستاویزی ندارم به جز خدا   
از وقتی که بار اّول بر زمین افتادم -که البته نفهمیدم چطور شد که افتادم- تا وقتی که به کّلی 

بیهوش شدم، سه مرتبه، برای لحظاتی به هوش آمدم و هر دفعه هم یک احساسی داشتم. آن 

حاالت، هیچ وقت از یادم نمی رود. حاال یکی را عرض می کنم: در یکی از حاالت، احساس کردم که 

دارم می روم؛ یعنی احساس کردم که مرگ در مقابل من است. کاماًل در آن مرز عالم برزخ، خودم 

را دیدم و احساس کردم که در آن حال، انسان هیچ دستاویزی به جز خدا ندارد؛ هیچ دستاویزی! 

یعنی هر چه هم عمل پشت سر خودش داشته باشــد، باز اگر نتواند تفّضل الهی و رحمت خدا را 

جلب کند، خاطر جمع به آن عمل نیست. آدم شک می کند: آیا این عمل را با اخالص به جا آوردم؟ 

آیا نّیتم صددرصد خدایی بود؟ آیا در آن شرک و ریا نبود؟ آیا مالحظه ی این و آن نبود؟ به هرحال 

ماها مرکز عیوبیم. متأّسفانه، همه ی شائبه ها در ما هست. آن جا انسان احساس می کند که مثل 

پِر کاهی بین زمین و آسمان است. از همه چیز منقطع می شود. من این حالت انقطاع را در آن وقت 

احساس کردم و پیش خدای متعال، تضّرع نمودم و گفتم: »پروردگارا! می بینی که من چقدر دستم 

خالی است و چیزی ندارم و محتاجم! اگر تفّضلی بکنی، کرده ای َوااِّل ما رفته ایم.« منظورم مردن نبود؛ 

رفتن از وادی سعادت بود. بعد، بیهوش شدم و چیزی نفهمیدم. 79/3/10

به مناسبت ششم تیرماه، سالروز ترور رهبر انقالب

اســراف بد اســت؛ حتی در انفاق راه خدا هم می گویند. خدای متعال در قرآن به پیغمبرش 
می فرماید: »ال تجعل یدك مغلولة الی عنقک و ال تبسطها کل البسط«)1(؛ در انفاق برای خدا 
هم اینجوری عمل کن. افراط و تفریط نکنید. میانه روی؛ میانــه روی در خرج کردن. این را باید 
ما به صورت یک فرهنگ ملی در بیاوریم. قرآن می فرماید: »و الّذین اذا انفقوا«؛ کسانی که وقتی 
می خواهند خرج کنند، »لم یسرفوا و لم یقتروا«)2(؛ نه اسراف می کنند - زیاده روی می کنند - 
نه تنگ می گیرند و با فشار بر خودشان، زندگی می کنند؛ نه، اسالم این را هم توصیه نمی کند. 
اسالم نمی گوید که مردم بایســتی با ریاضت و زهد آنچنانی زندگی کنند؛ نه، معمولی زندگی 
کنند، متوسط زندگی کنند. اینکه می بینید بعضی از فضول های خارجی، دولت های خارجی، 
دائم و دم به ساعت، 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

به مناسبت شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یاران اوچشم امید دشمن به این خصوصیت منفی ماست


