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جفا نکنیدجفا نکنید

ــان  ــا هم ــناخت و ب ــاد را ش ــد فس ــروز و تولی ــه ِی ُب ــی، زمین ــگاه کارشناس ــا ن ــتی ب بایس
ــرد و کار  ــاش ک ــاد ت ــه کنی فس ــرای ریش ــت و ب ــاد رف ــگ فس ــه جن ــی، ب ــگاه کارشناس ن
کــرد. و مــاک قــّوه ی قضائّیــه هــم در مبــارزه ِی بــا فســاد، حــق و عــدل و قانــون اســت. 
ــون  ــدل و قان ــق و ع ــا ح ــق ب ــاد، منطب ــا فس ــارزه ِی ب ــوردی مب ــک م ــه در ی ــر چنانچ و اگ
ــاض  ــدم اغم ــر ع ــرارم ب ــه اص ــن ک ــه م ــرد. البّت ــت ک ــتی حرک ــه بایس ــت بی ماحظ اس

ــت. ــّدی اس ــدم تع ــر ع ــرارم ب ــم اص ــرف ه ــت، از آن ط اس

حضرت آیت هللا خامنه ای ضرر فساد در 
درون قوه را بیشتر از فساد بیرونی دانستند:

رهبر انقالب با اشاره به دادگاه اخیِر یکی از 
مسئولین سابق قوه قضائیه:

یکی از محورهای اصلی بیانات رهبر انقاب در ارتباط تصویری با همایش سراســری قوه 
قضائیه مسئله ی »مبارزه با فساد« بود. اما پیش از این حضرت آیت هللا خامنه ای درباره ی 

الزامات و بایدها و نبایدها مبارزه با مفاسد اقتصادی به چه مواردی اشاره کرده اند؟

    پیشگیری
از جمله نکاتی که همــواره مورد تأکید رهبــر انقاب بوده اولویت دادن به مســئله ی 
پیشگیری است: »در مبارزه ی با فساد، در درجه ی اول، مسئله ی پیشگیری است؛ اما اگر 
در پیشگیری کوتاهی شد، به یک نحوی یک فساد واقع شد، درمان، دنبال گیری است؛ 

این نباید مورد غفلت قرار بگیرد.«۱۳۹۰/۷/۲۰ 

  عدم تبعیض
از جمله شــروط اثرگذاری جریاِن مقابله با فســاد این اســت که هیچگونه تبعیضی در 
این روند وجود نداشته باشد: »در امر مبارزه با فســاد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. 
هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با 
عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئوالن کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. 

با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.«۱۳۸۰/۲/۱۰ 

   مبارزه در درون قوه مجریه
رهبر انقاب معتقدند که وزرا و مسئولین ارشد دولتی بهتر از هر کسی می توانند با فساد 
مقابله کنند: »باید با فساد در دســتگاههای دولتی و دیگر دستگاههای حکومتی مبارزه 
شود. متعّهِد این مبارزه، خوِد مسؤوالن قوای مختلف هستند. در درجه اّول، برای جلوگیری 
از فساد در دولت، خوِد مسؤوالن دولتی، خوِد وزرا و خوِد مدیران ارشد مسؤولند. نگذارند 
در مجموعه های آنها فساد به وجود آید. اگر آنها بخواهند مبارزه کنند و اگر این مبارزه را جّدی 

بگیرند، بهتر از هر کس خواهند توانست مبارزه کنند.« ۱۳۸۱/۷/۳۰

   پاک دستی
با دستمال کثیف نمی توان شیشه را تمیز کرد و الزمه ی مقابله ی جدی با مسئله ی فساد 
پاک دستی و سامت مسئولین و کارگزاران نظام در قوای سه گانه و نهادهای مختلف است: 
»این را همه بدانند: کسی که خودش آلوده به فساد باشد، قادر نخواهد بود با فساد مبارزه 

ت، با این پدیده مبارزه کنند.«۱۳۸۱/۷/۳۰ 
ّ

کند. خوِد مسؤوالن باید با هشیاری و دق

    اقدام عملی و پرهیز از برخورد شعاری
یکی از تأکیدات جدی حضرت آیت هللا خامنه ای در زمینه ي مبارزه با فساد اقتصادی این 
است که باید جدا از برخوردهای شعاری در این عرصه پرهیز شــود: »حرف زدن راجع به 
فســاد که فایده ای ندارد؛ با »دزد دزد« گفتن، دزد از دزدی دست برنمیدارد؛ باید رفت، 
وارد شد. مسئوالن کشور، روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف میزنند. بله، روزنامه 
راجع به فساد ممکن است حرف بزند، من و شــما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم؛ 
حرف دیگر چیســت؟ وارد بشــوید؛ ]اگر[ بلدیم اقدام کنیم، جلوی فســاد را به معنای 
 فساد است، 

ً
واقعی کلمه بگیریم.«۱۳۹۴/۲/۹  ایشــان معتقدند که: »با موردی که واقعا

 مفسد اقتصادی است، باید صریح و 
ً
باید برخورِد قاطع و روشن بشود؛ آنجاییی که واقعا

روشن برخورد بشود و برخورد هم البّته با و برخورد هم البّته با تبیین ]باشد[.«۱۳۹۷/۰۴/۰۶

مأمورّیت قــّوه ی قضائّیــه مبارزه ی 
با فســاد در کّل جامعه اســت که این 
 در کّل 

ً
ما

ّ
معلوم اســت؛ یعنی مســل

جامعــه شــما میخواهیــد با فســاد 
مبــارزه کنید، لکــن در درجــه ی اّول، 
مبــارزه ی بــا فســاد در داخــل خــود 
قّوه اســت. اگــر چنانچه فســادی در 
داخل قّوه ی قضائّیه به وجود بیاید، 
ضررش بسیار بیشــتر از فساد بیرون 
قــّوه ی قضائّیه اســت؛ مثــل همان 
»وای به روزی که بگندد نمک« است؛ 
یعنی این  جوری نیســت که بتوانیم 
مثل بقّیه ی فســادها بــا آن برخورد 
کنیم؛ نه، ضربه و سنگینِی این خیلی 
 برخــورد جّدی 

ً
زیاد اســت و حقیقتــا

و کارشناســی الزم دارد. بنابرایــن در 
درجه ی اّول، نگاه باید به فساد درون 

قّوه  باشد.

ـــّوه ی  ـــه در ق ـــری ک ـــن دادگاه اخی در همی
قضائّیـــه مطـــرح اســـت، بـــه بعضـــی 
ــّوه ی  ــی قـ ــِت قبلـ ــزرگاِن پاک دسـ از بـ
ـــم  ـــا ظل ـــه آنه ـــد و ب ـــت ش ـــه اهان قضائّی
ـــا  ـــه آنه ـــد ب ـــا ش  جف

ً
ـــا ـــی واقع ـــد؛ یعن ش

ـــد  ـــد و نبای ـــن کار میش ـــتی ای ـــه نبایس ک
بشـــود... خطـــاب مـــن بـــه مـــردم 
ــای  ــن و جوانهـ ــردم متدّیـ ــن و مـ مؤمـ
خوبـــی اســـت کـــه میخواهنـــد بـــر طبـــق 
ــند  ــب باشـ ــد؛ مراقـ ــار بکننـ ــق رفتـ حـ
ــم  ــد، ظلـ ــا نکننـ ــد، جفـ ــّدی نکننـ تعـ
نکننـــد. همیـــن حرکـــت مبـــارزه ی بـــا 
فســـاد کـــه االن بحمـــدهللا بـــه ایـــن 
ــودش  ــه خـ ــّوه ی قضائّیـ ــی در قـ خوبـ
ــان  ــب در زمـ ــد خـ ــان میدهـ را دارد نشـ
جنـــاب آقـــای آملـــی شـــروع شـــد؛  
یعنـــی ایشـــان شـــروع کننده ِی ایـــن 
ـــّوه ی  ـــل ق ـــم در داخ ـــد؛ ه ـــت بودن حرک
قضائّیـــه و هـــم در بیـــرون قـــّوه ی 

قضائّیـــه.

زه با فساد، بدون  مبار
اغماض و تعدی

رهبر انقالب اسالمی خطاب به مسئوالن قوه قضائیه تأکید کردند:
الزامات مبارزه اثرگذار با فساد اقتصادی از منظر 

رهبر انقالب اسالمی؛

مردمی بودن احیای حقوق عاّمه
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بعضی هـا خیـال میکنند قضّیـه ی کرونـا تمام شـد، حل شـد؛ نه، مسـئله ی کرونـا ادامه 
دارد... بعـد از آنکه تلفـات ما دورقمی شـده بود و بـه حدود سـی و چند نفر رسـیده بود، 
حـاال رسـیده بـه صـد و سـی و چنـد نفـر؛ ایـن انسـان را غّصـه دار میکنـد... گفتـه میشـود 
کـه مشـکات اقتصـادی ]ایجـاد میشـود[؛ بلـه، همیـن  جـور اسـت؛ بایسـتی وضعـی را 
پیش بینی کـرد که مشـکات اقتصـادی از ناحیـه ی کرونـا، یا پیـش نیاید، یا کمتر بشـود 
و سـبک بشـود، لکن ایـن را هـم بایـد توّجـه داشـت که اگـر خـدای نکـرده مـا بی توّجهی 
 کرونـا شـیوع فراوانی پیدا کـرد، ُخب کار اقتصاد مشـکل تر خواهد شـد.

ً
کردیـم و مجّددا

مفاســـد اقتصـــادی، مفاســـد فرهنگـــی را هـــم بـــا خـــود مـــی آورد، مفاســـد اخاقـــی را 
ـــن  ـــش ای ـــن خطرهای ـــی از بزرگتری ـــادی یک ـــد اقتص ـــود و رواج مفاس ـــی آورد. وج ـــم م ه
اســـت کـــه عناصـــر خـــوب دســـتگاهها را متزلـــزل میکنـــد، زیـــر پـــای آنهـــا را سســـت 
ـــخص  ـــور مش ـــه ط ـــه ب ـــادی ک ـــد اقتص ـــای مفاس ـــوارد و قضای ـــن م ـــیاری از ای ـــد.  بس میکن
گـــزارش شـــده و بـــرای مـــا گفتـــه شـــده اســـت، بـــه ایـــن ترتیـــب بـــوده اســـت کـــه آن 
ــتگاه  ــته در داخـــل فـــان دسـ ــود الزم دانسـ ــبرد کار خـ ــرای پیشـ ــادی بـ ــد اقتصـ مفسـ
ـــا خـــودش همـــراه کنـــد.   نفـــوذ کنـــد و تعـــدادی از عناصـــری را کـــه در آنجـــا کار میکننـــد، ب
ـــیطاِن  ـــا ش ـــتند؛ ام ـــی هس ـــان مؤمن ـــد، مردم ـــا کار میکنن ـــه آنج ـــری ک ـــوب، آن عناص خ
ــت  ــم طاقـ ــه هـ ــدازد، همـ ــا می انـ ــان اینهـ ــه جـ ــول را بـ ــی و پـ ــاده طلبـ ــوس، زیـ هـ
ـــد  ـــرات مفاس ـــن خط ـــی از بزرگتری ـــن یک ـــد؛ ای ـــوند، میلغزن ـــذوب میش ـــد، مج نمی آورن
ـــادی  ـــد اقتص ـــا مفاس ـــه ی ب ـــه در مقابل ـــوه ی قضائی ـــهم ق ـــد س ـــت... بدانی ـــادی اس اقتص

ســـهم بســـیار ســـنگین و مهمـــی اســـت.۰۵ /۱۳۸۷/۰۴

مرحـوم آقـای بهشـتی رضوان اهَّلل علیـه یـک عنصـر قـوی، مسـتحکم و بشـخصه 
یک پرچم برافراشـته در سـیر انقاب بـود... آن مقداری کـه در آن دوره به این سـّید 
بزرگواِر نورانِى ارزنده برجسـته، دسـتهای تبلیغاتی دشـمن تهمت زدنـد، به کمتر 
کسـی از عناصـر انقاب در طـول زمـان این همـه اهانتهـای خصمانـه و بغض آلود 
کردنـد. گفتنـد انحصارطلـب اسـت، متکّبـر اسـت، قدرت طلـب اسـت، دنبـال 
دیکتاتـوری اسـت؛ امـا او راه خود را بـا قدرت و قـّوت طی کـرد. البته جـان خودش 
را گذاشـت؛ اما در واقع بـا اسـتقامت در این راه، جـان و حقیقـت و هوّیت خودش 
 سـّید شـهدای انقاب اسـامی اسـت و 

ً
را به عـرش اعلی رسـاند. ۰۷/۰۴/۱۳۸۲ حقا

چشـم و چراغ ایـن انقـاب و این ملـت بـود. ۱۳۶۹/۰۴/۰۶

   تحّول باید بر مبنای اصول و مبانی فکری اسامی و دینی 
 تحّول نیست، تذبذب و هرج و مرج است.

ّ
باشد؛ َواال

   در مقابل کارشکنی،  وسوسه، اذّیت و جوسازی کردن، تنها 
ر عدم انفعال و ادامه ی راه و استقامت است.

ّ
راه مهم و مؤث

   گاهی نگاه های ما به مردم ممکن است جوری باشد کأّنه از 
باال نگاه میکنیم به مردم؛ نخیر، ما جزو مردمیم، بین مردمیم، 

خیلی از این مردم از ما باالتر هم هستند.
   اگر چنانچه فسادی در داخل قّوه ی قضائّیه به وجود بیاید، 

ضررش بســیار بیشــتر از فســاد بیرون قّوه ی قضائّیه است و 
 برخورد جّدی و کارشناسی الزم دارد.

ً
حقیقتا

   وجود فســاد و مفســد، خیلی خطرناک اســت اّما تعّدی به 
بی گناه به معنای واقعی کلمه از این خطرناک تر است.

   مردم از لحاظ معیشت دچار سختی اند؛ هر کسی میتواند 
به مسئله ی اقتصاد کمک کند، بایستی کمک کند.

 کرونا شیوع 
ً
   اگر خدای نکرده ما بی توّجهی کردیم و مجّددا
فراوانی پیدا کرد، کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد.

   نکاتی درباره تحول در قوه قضاییه

   نکاتی درباره مبارزه با فساد

   مسئله کرونا

ــی در مقابــل تحــّول  ــت هــم ایــن اســت کــه مقاومتهایی
ّ

تحــّول در عمــل خیلــی کار مشــکلی اســت؛ عل
ــتگاه های  ــا ]دس ــد، اینه ــاق بیفت ــامی اّتف ــه ی اس ــای جامع ــر ج ــی در ه ــت اصاح ــر حرک ــت... ه هس
ــه ی  ــد... راه ]مقابل ــازی میکنن ــد، جوس ــه میکنن ــوند، مقابل ــت میش ــام[ ناراح ــا نظ ــد ب ــمن و معان دش
ــَو َحســُبه«؛ خــدای  ُه

َ
ــی هللِا ف

َ
ل َعل

َّ
ــَوک ــن َیَت ل کنیــد بــه خــدا. »َو َم

ّ
ل بــه خــدا اســت؛ تــوک

ّ
ــا اینهــا[ تــوک ب

متعــال خــودش کفایــت خواهــد کــرد، خــودش کمــک خواهــد کــرد. راه را درســت انتخــاب کنیــد، هــدف 
ــد. ــو بروی ــتقامت جل ــا اس ــْرَت«؛ ب ِم

ُ
ــا أ َم

َ
ــَتِقْم ک ــاْدُع َواْس

َ
ــَك ف ِل

َٰ
ِلذ

َ
ــد »ف ــد و بع ــاب کنی ــت انتخ را درس

خداوند ارواح مطّهر شهدای 
عزیز را ان شاءهللا با پیغمبر 

محشور کند.

در مسیر تحول آفرینی »استقامت« به خرج دهید

روحیه خدمتگزاری به مردم

دسترسی آسان مردم به قوه قضاییه

دستیابی مردم به اطاعات و آگاهی های قضاییی

حضور مسئولین در بین مردم

کمک مردم به قوه قضاییه از جمله در مبارزه با فساد

قضّیه کرونا تمام نشده است!قضّیه کرونا تمام نشده است!

مفاسد اقتصادی، مفاسد فرهنگی و اخالقی را هم می آوردمفاسد اقتصادی، مفاسد فرهنگی و اخالقی را هم می آورد

بهشتی با استقامت به عرش اعلی رسیدبهشتی با استقامت به عرش اعلی رسید

رهبر انقالب نسبت به ُسست شدن مراقبت ها در زمینه کرونا هشدار دادند:

مبارزه با فساد اقتصادی همواره یکی از مطالبات 
اساسی رهبر انقالب از دستگاه قضاییی بوده است:

رهبر انقالب در این بیانات از شهید بهشتی یاد کردند. قبال و در موارد متعددی ایشان 
درباره ي ابعاد شخصیتی این شهید گرنقدر انقالب اسالمی صحبت کرده بودند:


