






مشکالت امروز مردم 
بیکاری، گرانی قیمت ها، 
تعطیلی کارخانه های 
تولیدی، رکود و ... 
است.

آگاه از مشکالت مردم
ــیِ  ــا، تعطیلـ ــی قیمت هـ ــکاری، گرانـ ــی بیـ ــر رئیسـ دکتـ
کارخانه هـــای تولیـــدی، رکـــود، مفاســـد و بی تفاوتـــی 
مســـئولین را از مشـــکالت امـــروزِ مـــردم می دانـــد. در نـــگاه او، 
ـــه نفـــع  ـــر وضـــع موجـــود ب ـــور از ایـــن مشـــکالت »تغیی راه حـــل عب
ــدن  ــه میدان آمـ ــر را بـ ــن تغییـ ــۀ ایـ ــردم« اســـت. رئیســـی الزمـ مـ
نخبـــگان به خصـــوص خیـــل عظیـــم جوانـــان متخصـــص و متعهـــد 
ــور  ــدادادی کشـ ــمِ خـ ــات عظیـ ــع و امکانـ ــری منابـ ــرای به کارگیـ بـ
بـــا  سیاســـی،  دســـته بندی های  از  بـــه  دور  او  لـــذا  می دانـــد. 
پشـــتوانۀ اســـاتیدِ نخبـــه و مدیـــران خـــدوم و پاک دســـت، بـــه 

میدان آمده است.
گـــواه ایـــن مطلـــب، بهره گیـــری از نخبـــگان اقتصـــادی و اســـاتید 
برجســـته دانشـــگاه در دوران مدیریـــت آســـتان قـــدس رضـــوی 
اســـت. ایـــن رویـــه همـــواره مشـــیِ ایشـــان بـــوده اســـت. همـــکاری 
بـــا برجســـتگان علـــم مدیریـــت در دوران مســـئولیت ســـازمان 
بازرســـی کل کشـــور در جهـــت تدویـــن راهبردهـــای علمـــی و 
ــر ایـــن  حرفـــه ای در حـــوزه نظـــارت و ارزیابـــی، شـــاهد دیگـــری بـ

مدعاســـت.
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توانمند در تعامل با نخبگان
 توانمنـــدی دکتـــر رئیســـی در تعامـــل بـــا نخبـــگان حاکـــی 
از نخبه بـــودنِ خـــود ایشـــان اســـت. او مجتهـــد اســـت و 
بـــر علـــوم حـــوزوی تســـلط دارد. حقوقـــدان اســـت و بـــر قوانیـــن 
حاکـــم بـــر دســـتگاه های کشـــور مســـلط اســـت. مدیـــر بـــا ســـابقه ای 
اســـت و ســـال ها تجربـــۀ کار مدیریتـــیِ کالن دارد. عـــالوه بـــر 
ایـــن، تســـلط وی بـــر فقـــه اقتصـــادی و ارائـــۀ درس خـــارج در ایـــن 
موضـــوع، از جملـــه ویژگی هـــای بـــارز و امیدآفریـــن در تـــوانِ 
مدیریتـــی ایشـــان اســـت کـــه می توانـــد کشـــور را از بن بســـِت 

رکود، بیکاری و یأس خارج کند.

حقوقدان است و بر 
قواعد و قوانین حاکم 
بر دستگاههای کشور 

مسلط
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دولت دکتر رئیسی، 
دولت »ولی نعمتان 
عزتمند« است نه 
»مستمری بگیران زیرِ 
منّت«

همدرد با مردم
کرامـــت«،  و  »کار  دولـــت  شـــاخصۀ  اصلی تریـــن 
در  مـــردم  عزتمندانـــۀ  و  بی منـــت  مشـــارکت دادن 
مدیریت هـــای کالن و عرصه هـــای اقتصـــادی کشـــور اســـت. 
در ایـــن دولـــت، رئیس جمهـــور همـــدرد مـــردم اســـت نـــه جـــدای 
ــادم  ــردم، خـ ــکار از مـ ــه طلبـ ــت نـ ــردم اسـ ــدار مـ ــردم، وامـ از مـ
مـــردم اســـت نـــه صاحـــب مـــردم. دولـــت دکتـــر رئیســـی، دولـــت 
»ولی نعمتـــانِ عزتمنـــد« اســـت نـــه »مســـتمرّی  بگیران زیـــرِ 

منّت«.
در دوران مدیریتـــی ایشـــان، همیشـــه »مـــردم« حـــرف اول را 
ــۀ  ــجد جعفریـ ــی در مسـ ــتمر مردمـ ــای مسـ ــد. از دیدارهـ زده انـ
مردمـــی  دیدارهـــای  تـــا  گرفتـــه  تهـــران  گیشـــای  منطقـــۀ 
از  نشـــان  اینهـــا  همـــۀ  کشـــور.  کل  بازرســـی  ســـازمان  در 
نقش آفرینـــی مســـتقیم مـــردم در اداره ی امـــور کالن، توســـط 
ایشـــان دارد. اوج ایـــن نـــگاه، تحقـــق الگـــوی مدیریـــت، مبتنـــی 
ــوی اســـت.  ــتان قـــدس رضـ ــی در ادارۀ آسـ ــات مردمـ ــر نظریـ بـ
ــرِ رویکـــرد مردم ســـاالری در دولـــت »کار و  ایـــن مطلـــب بیانگـ

کرامـــت« اســـت.
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ایجاد تحول در ساختار پوسیده و پرفساد
حجت االســـالم رئیســـی خـــروج از رکـــود، ایجـــاد شـــغل، 
تحـــول در معیشـــت مـــردم و رونـــق اقتصـــادی را از 
اولویت هـــای مهـــم دولـــت دانســـته و در تحقـــق ایـــن امـــر، نه تنهـــا 
بـــه  را  راه حـــل  بلکـــه  نـــدارد،  »کدخـــدا«  بـــه  امیـــد  چشـــم 
ــد. از دیـــدگاه  ــاد می دانـ ــه ی اقتصـ میدان آمـــدن مـــردم در صحنـ
ــۀ   ــای مافیاگونـ ــت باندهـ ــت از دسـ ــردن دولـ او، گام اولِ خارج کـ
اقتصـــادی و بانکـــی، بازگردانـــدن آن بـــه مـــردم اســـت. ایجـــاد 
تحـــول در ســـاختارهای پوســـیده و فســـادخیزِ دولتـــی و تغییـــر در 
رویکردهـــای کالن مدیریـــت اجرایـــی، گام دوم در تحقـــق دولـــت 

»کار و کرامت« از منظر ایشان است. 
مثـــال بـــارزِ ایـــن رویکـــرد تحـــول اساســـی در ابرســـازمان اقتصادی، 
فرهنگـــی و مذهبـــیِ آســـتان قـــدس رضـــوی اســـت. ســـازمانی کـــه 
بـــه گفتـــه ی کارشناســـان امـــر، معـــادل چندیـــن وزارتخانـــۀ کشـــور 

اســـت.
 اســـتقرار نظـــام حسابرســـی در جهـــت ایجـــاد شـــفافیت مالـــی، 
شناخت گلوگاههای فساد و برخورد قاطع با آن، تغییر مدیران 
نیمه ورشکســـته،  شـــرکت های  احیـــای  ناکارآمـــد،  و  خســـته 
پرداخـــت معوقـــات کارگـــران شـــرکت های وابســـته، فراهـــم کـــردن 
بیـــش از 2000 شـــغل در کمتـــر از یـــک ســـال و از همـــه مهم تـــر، 
تغییـــر رویکـــرد از ســـرمایه گذاری های لوکـــس همچـــون پـــروژۀ 
مشـــهدمال بـــه ســـرمایه گذاری در طرح هـــای اشـــتغال آفرین، 
از برجســـته ترین نقـــاط عملکـــرد ایشـــان در تحـــول مدیریـــت 

اقتصـــادی در آســـتان قـــدس رضـــوی اســـت.

استقرار نظام 
حسابرسی در جهت 

ایجاد شفافیت مالی، 
شناخت گلوگاههای 

فساد و برخورد قاطع 
با آن
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طعم فقر، یتیمی و 
استضعاف را چشیده 
است.

مردی از جنس مردم
دکتـــر رئیســـی از جنـــس مـــردم اســـت، پـــس توانمنـــدی 
بازگردانـــدن دولـــت بـــه مـــردم را دارد. نـــه اشـــراف زاده 
و  ملـــت  عاشـــق  او  می کنـــد.  زندگـــی  اشـــرافی  نـــه  و  اســـت 
ــر، یتیمـــی و  ــان طعـــم فقـ ــان اســـت. ایشـ ــا محرومـ ــین بـ هم نشـ
از  را  پـــدرش  پنج ســـالگی  در  اســـت.  را چشـــیده  اســـتضعاف 
دســـت  داد و بـــرای تأمیـــن نیازهـــای مالـــیِ خانـــواده در مرغـــداری 

مشغول کار شد.
ایـــن امـــر ســـبب شـــده اســـت کـــه در مســـئولیت های متعـــددی 
همچـــون دوران مدیریـــت در ســـازمان بازرســـی کل کشـــور همـــدم 
و همنشـــین مـــردم باشـــد. در یکـــی از ســـفرهای اســـتانی جهـــت 
بازرســـی بـــه زندانـــی در سیســـتان و بلوچســـتان مـــی رود و بـــا 
ــان وارد  ــلول زندانیـ ــه سـ ــظ بـ ــدون محافـ ــی، بـ ــر جانـ ــود خطـ وجـ
می شـــود و در کمـــال آرامـــش، پـــای درد و دل آنهـــا می نشـــیند.
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دادِستان و حق ِستان
ــۀ  ــت و در مطالبـ ــردم اسـ ــتان مـ ــتان و حق ِسـ او دادِسـ
حـــق و دفـــاع از مظلـــوم، بـــا هیچ کـــس تعـــارف نـــدارد. 
علی رغـــم تمـــام تهدیـــدات جانـــی در اوایـــل انقـــالب، بـــا شـــجاعت 
در مقابـــل داعشـــیانِ وطنـــی یعنـــی »منافقیـــن« ایســـتاد، همـــان 
کســـانی کـــه 17 هـــزار بی گنـــاه را بـــه فجیع تریـــن شـــکل ممکـــن، 
بـــه شـــهادت رســـانده بودنـــد و آقـــای رئیســـی این گونـــه حـــق 
امنیـــت را بـــه مـــردم بازگردانـــد. همزمـــان بـــه واســـطه خلـــق و 
خـــوی رئوفانـــۀ ایشـــان بســـیاری از فریب خـــوردگان از عقایـــد 

باطل خود دست برداشتند و به زندگی عادی بازگشتند.
ـــه، بســـیاری از خانواده هـــای  ـــیِ قـــوه قضایی در دورۀ معاونـــت اول
ــالم  ــد. حجت االسـ ــت کمـــک می کردنـ ــن، از او درخواسـ مجرمیـ
رئیســـی، پـــس از تحقیـــق و آگاهـــی از اصـــل ماجـــرا، از هیـــچ 
ــود  ــاده بـ ــاق افتـ ــا اتفـ ــرد. بارهـ ــه نمی کـ ــا مضایقـ ــه آنهـ کمکـــی بـ
کـــه وی بـــرای رهایـــی یـــک اعدامـــی از چوبـــه ی دار، از رئیـــس 
ـــرار  ـــری معظـــم انقـــالب را واســـطه ق ـــا رهب ـــه ت ـــه گرفت ـــوه قضایی ق
مـــی داد تـــا محکـــوم مـــورد عفـــو قـــرار گیـــرد. بســـیار هـــم پیـــش 
آمـــده بـــود کـــه خیریـــن گمنـــام، به واســـطه آشـــنایی بـــا ایشـــان، 
مشـــکل صدهـــا زندانـــی جرایـــم مالـــی را برطـــرف کردنـــد تـــا بـــه 

آغـــوش گـــرم خانواده شـــان بازگردنـــد.

فریب خوردگان 
بسیاری به واسطه 
حسن برخوردش 

از عقاید باطل خود 
دست برداشتند.
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مدیریت خاّلق و نوآور

پیشنهاد نظارت 
مجازی

دکتـــر رئیســـی در دوران مدیریـــت همـــواره بـــه دنبـــال 
نـــوآوری و خالقیـــت بـــوده و از هـــوش باالیـــی برخـــوردار 
اســـت. در دهـــۀ هفتـــاد کـــه اســـتفاده از اینترنـــت رونـــق چندانـــی 
نداشـــت، پیشـــنهاد نظـــارت مجـــازی را ارائـــه کـــرد، تـــا از ایـــن 
طریـــق، عـــالوه بـــر کاهـــش در صـــرف زمـــان و هزینـــه، دقـــت در 
نظـــارت را افزایـــش داده و بتوانـــد کمبود هـــای دســـتگاه های 

اجرایی را به صورت روزانه، رصد نماید.
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حمایت از سرمایه گذاری های مردمی
ایشـــان در حمایـــت از ســـرمایه گذاری های مردمـــی 
بـــا تغییـــر رویکـــردی کـــه در  بـــوده اســـت.  پیشـــتاز 
ســـازمان بازرســـی ایجـــاد کـــرد، نه تنهـــا از ســـرمایه گذاران داخلـــی 
حمایـــت کـــرد، بلکـــه زمینـــه را فراهـــم نمـــود تـــا بخـــش عظیمـــی از 
ــز بـــه فعالیـــت اقتصـــادی در داخـــل  ســـرمایه گذاران خارجـــی نیـ
کشـــور، ترغیـــب شـــوند. عـــالوه بـــر ایـــن، راهبـــرد حمایـــت از 
بـــا تشـــکیل  ســـرمایه گذاران و برطرف کـــردن موانـــع تولیـــد را 
کارگـــروه حمایـــت از ســـرمایه گذاران اقتصـــادی، در معاونـــت قـــوه 

قضاییه، ادامه داد.

حمایت از 
سرمایه گذاران و 

برطرف کردن موانع 
تولید
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پیشگیری و از بین 
بردن زمینه های وقوع 
جرم 

تحول در رویکردهای مدیریت اجرایی
دکتـــر رئیســـی می توانـــد ســـاختارهای کهنـــه، بســـته و 
ــع  ــور را در جهـــت رفـ ــامِ بروکراســـی کشـ ــد نظـ ناکارآمـ
و  ســـازد  دگرگـــون  کوتـــاه  مدت زمانـــی  در  کالن،  مشـــکالت 

رویکردهای جدیدی در آنها ایجاد نماید.
در  خاطـــی  مدیـــران  »اخـــراج  رویکـــرد  تغییـــر  نمونـــه،  بـــرای 
دســـتگاه های دولتـــی بعـــد از وقـــوع جـــرم« به رویکرد »پیشـــگیری 
ـــا  ـــردن زمینه هـــای وقـــوع جـــرم«، ســـبب خواهـــد شـــد ت و از بین ب
مدیـــری کـــه هزینـــه ی زیـــادی بـــرای پـــرورشِ او شـــده، ریـــزش نکنـــد 
ـــری شـــود. ـــر پیکـــرۀ نظـــام جلوگی ـــزرگ ب و از تحمیـــل خســـارت ب

ایشـــان بـــرای اولیـــن بـــار، راهبـــرد »نظـــارت پیش گیرانـــه« را در 
ســـازمان بازرســـی کل کشـــور مطـــرح و اجـــرا کـــرد. اینگونـــه روش 

ناکارآمـــد »نظـــارت بعـــد از تخلـــف« را تغییـــر داد.
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حقوقدان قانونمدار
قانون مـــدار  حقوقدانـــی  رئیســـی  حجت االســـالم 
اســـت. در طـــول دو دهـــه مدیریـــت در ســـطح کالن 
ـــات  کشـــور، تخلفـــی در کارنامـــه او ثبـــت نشـــده اســـت. از امکان
حـــالل دولتـــی، بـــرای رفـــاه شـــخصی خـــود بهـــره نبـــرده، چـــه رســـد 
خانـــواده ای  اینکـــه  باالتـــر  بیت المـــال!  از  ویژه خـــواری  بـــه  

پاک دست و اطرافیانی بدون سوء سابقه دارد.
بـــرآورد  کـــه  دولتـــی  از مســـئولین  بســـیاری  برخـــالف  ایشـــان 
ثروتشـــان از تصـــور خـــارج اســـت، ســـال ها در خانـــه ای اجـــاره ای، 

اســـت. می گذرانـــده  روزگار 

از امکانات حالل 
دولتی، برای رفاه 

شخصی خود بهره 
نبرده است.
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از پذیرش زمینی 4000 
متری امتناع ورزید.

نه به ثروت اندوزی
فکـــر  بـــه  زمـــان  از  برهـــه  هیـــچ  در  رئیســـی  دکتـــر 
ثروت انـــدوزی خـــود و نزدیـــکان نبـــود. در زمـــان حضـــور 
در دادســـتانی کـــرج، در برابـــر اصـــرار بـــرای پذیـــرش قطعـــه زمینـــی 

400 متری امتناع ورزید. 
ــرای  ــه بـ ــرطی کـ ــا شـ ــش تنهـ ــان ازدواج دخترانـ ــن در زمـ همچنیـ
ـــد  ـــوده کـــه: »کار اقتصـــادی نکنی ـــن ب خواســـتگارها گذاشـــت، ای
و بـــه همیـــن فعالیت هـــای فرهنگـــیِ ســـابقتان ادامـــه بدهیـــد.« 

11



تصمیم گیری چابک، نه شتابزده
در تصمیم گیری هـــا چابـــک اســـت، ولـــی شـــتاب زده 
عمـــل نمی کنـــد. تـــا وقتـــی در موضوعـــی بـــه قطعیـــت 
نرســـیده و تحقیـــق کافـــی انجـــام نـــداده آن را علنـــی نمی کنـــد. در 
ــی را  ــکار عمومـ ــه افـ ــود کـ ــدا نمی شـ ــوردی پیـ ــان مـ ــوابق ایشـ سـ

آشفته و متشنج کرده باشد.
 در دوران ریاســـت بـــر ســـازمان بازرســـی کل کشـــور، ســـخنگو 
نداشـــت و مصاحبـــه در پرونده هـــای مهـــم را شـــخصاً انجـــام 
مـــی داد تـــا مبـــادا در ســـخنان، اشـــکالی پیـــش آیـــد و آبـــروی افـــراد 

بریـــزد و افـــکار عمومـــی آشـــفته شـــود.

تا وقتی در موضوعی 
به قطعیت نرسیده آن 
را علنی نمی کند.
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مدیری شجاع از جنس تجربه

از ابتکارات ایشان 
در سازمان بازرسی، 

تقدیم بسته ای به نام 
»کالسور هدیه« بود.

در  رئیســـی  حجت االســـالم  ســـالۀ   35 حضـــور 
حســـاس ترین مســـئولیت های نظـــام، از او مدیـــری بـــا 
آرمان خـــواه،  توانمنـــد، شـــجاع، مخلـــص، مردمـــی،  تجربـــه، 
مجـــرّب و کارآمـــد ســـاخته اســـت. اِشـــراف کامـــل رئیســـی بـــر 
ســـاختارها و عملکردهـــای اجرایـــی و اداری دولـــت و گلوگاه هـــای 

فسادخیزِ آن کم نظیر است.
از ابتکارات دکتر رئیســـی در ســـازمان بازرســـی، تقدیم بســـته ای 
بـــه نـــام »کالســـور هدیـــه« بـــود. هـــر وزیـــری کـــه منصـــوب می شـــد 
ــوان  ــه عنـ ــه ای بـ ــد صدصفحـ ــورِ چنـ ــک کالسـ ــدو ورودش یـ در بـ
هدیـــه از طـــرف ایشـــان دریافـــت می کـــرد کـــه در آن نه تنهـــا 
ـــود، بلکـــه  ـــح داده  شـــده ب ـــه توضی ـــیِ وزارتخان ـــی و فعل وضـــع قبل
ـــه همـــراه  ـــه ب آفت هـــا، آســـیب ها و نقـــاط فســـادخیز آن وزارتخان
پیشـــنهادهای ســـازنده تقدیـــم وزیـــر می شـــد. بـــه عبـــارت دیگـــر، 
دکتـــر رئیســـی بـــا ایـــن ابتـــکار، وزیـــری کـــه تـــازه بـــر ســـرکار آمـــده را 
ً آشـــنا می کـــرد؛ و ایـــن همـــان نـــگاه رهبـــری  بـــا وزارتخانـــه کامـــال
اســـت کـــه فرمودنـــد: »بازرســـی، ابـــزارِ حســـن مدیریـــت اســـت.«
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خادمی خستگی ناپذیر
صبـــح  از  اســـت.  جـــدی  و  پـــرکار  رئیســـی  دکتـــر 
علی الطلـــوع حاضرشـــدن در محـــل کار و ۱8 ســـاعت 

کار شبانه روزی پر مشغله از ویژگی های برجستۀ اوست.
یکـــی از همـــکاران ایشـــان نقـــل می کـــرد: »در تابســـتان، متوجـــه 
می شـــدیم کـــه روزه هـــم می گیرنـــد و بـــا همـــان حـــال، ۱۸ســـاعت 
ـــه  ـــد. طـــوری کـــه از شـــدت ضعـــف، رنـــگ ب ـــر می کنن کار نفس گی
رویشـــان نمی مانـــد. مـــا هـــم هرچـــه می گفتیـــم کمـــی بـــه خودتـــان 
اســـتراحت بدهیـــد، بی فایـــده بـــود. قلبـــاً بـــه ایـــن عقیـــده داشـــتند 
ـــا گرفتـــن گوشـــه ای از مملکـــت بایـــد ســـختی ها را بـــه  کـــه بـــرای پ

جـــان خریـــد.«

در تابستان، متوجه 
می شدیم که روزه هم 
می گیرند و با همان 
حال، ۱۸ساعت کار 
می کنند.
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متعهد در مسئولیت

پیگیری مشکالت مردم

مســـئولیت پذیر  فـــردی  رئیســـی  حجت االســـالم   
اســـت. ایشـــان نماینـــده خبـــرگان از بیرجنـــد هســـتند و 
اصـــرار دارنـــد کـــه حتمـــاً ماهـــی دوبـــار بـــه بیرجنـــد برونـــد و 
مشـــکالت مـــردم را از نزدیـــک پیگیـــری کـــرده و در شـــورای اداری 
شـــرکت کننـــد، در صورتـــی کـــه ایـــن مهـــم در میـــان خبرگانـــی کـــه 

مقیم نبودند مرسوم نیست.
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مسلط بر روزنه های فساد
دکتـــر رئیســـی بـــه دلیـــل ســـالها مبـــارزه بـــا فســـاد اداری، 
بـــا روزنه هـــای فســـاد آشناســـت و در مقابلـــه با مفاســـد، 
قاطـــع عمـــل می کنـــد. بـــه جـــای افشـــاگری و هیاهـــو، بـــه ســـراغ 
تدبیـــر،  بـــدون  و  مـــی رود  فســـاد  ریشـــه های  خشـــکاندن 

برخوردهایش با مفاسد را علنی نمی کند. 
در ســـازمان بازرســـی چنـــان عمـــل کـــرد کـــه رئیـــس دولـــت وقـــت 
پیشـــنهاد داد کـــه یکـــی از مراجـــع اســـتعالم بـــرای انتصـــاب 
مقامـــات و مســـئولین، ســـازمان بازرســـی کل کشـــور باشـــد. 
وی دریافتـــه بـــود کـــه برخـــالف دولـــت، کـــه نمی توانـــد بـــر همـــه 
موضوعـــات اشـــراف داشـــته باشـــد، ســـازمان بازرســـی کل کشـــور 

ــد. ــال کنـ ــی را اعمـ ــارتِ جامعـ ــن نظـ ــد چنیـ می توانـ
ایشـــان بـــرای هـــر وزارتخانـــه یـــک ادارۀ بازرســـی تعریـــف کـــرده 
بـــود و داده هـــای مدوّنـــی را از اقدامـــات هـــر وزارتخانـــه، گـــردآوری 
نمـــود. وی بـــا ایـــن کار تســـلط خـــود بـــر گلوگا ه هـــای فاســـدِ 
ســـاختار اداری را نشـــان داد و عـــالوه بـــر آن باعـــث افزایـــش دقـــت 

عملکـــرد آن وزارتخانـــه شـــده بـــود.

برای هر وزارتخانه یک 
اداره بازرسی تعریف 
کرده بود و داده های 
مّدونی را از اقدامات 

هر وزارتخانه گردآوری 
کرد.
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عملکرد قاطع

دست ده ها غارتگر را از 
بیت المال کوتاه کرد.

ــان 10  ــت. در همـ ــجاع اسـ ــع و شـ ــی قاطـ ــر رئیسـ دکتـ
ســـال مدیریتـــش در ســـازمان بازرســـی کل کشـــور، 
دســـت ده هـــا مفســـد و غارتگـــر اقتصـــادی را از ســـفره بیت المـــال 
کوتـــاه کـــرد. پرونده هـــای بزرگـــی همچـــون اختـــالس شـــهردار 
وقـــت پایتخـــت، پرونـــده جنجالـــی »ش- ج«، پتروپـــارس و غیـــره 
ــر  ــه را بـ ــه عرصـ ــود کـ ــع وی بـ ــرد قاطـ ــن عملکـ ــه هایی از ایـ گوشـ

مفسدان اقتصادی تنگ می کرد.
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دشمن مفسدان
مفســـدان بـــا او دشـــمن هســـتند چراکـــه توصیه پذیـــر 
نیســـت و باندبـــازی و جناح بنـــدی نمی شناســـد. برخـــی 
ویژگی هـــای او ســـبب شـــده بـــود تـــا رئیـــس دولـــت اصالحـــات، 
نظـــر مثبتـــی بـــه او داشـــته باشـــد. اگرچـــه در حـــوزۀ آرایـــش 
سیاســـی همســـو نبودنـــد ولـــی رئیس جمهـــور وقـــت بـــه ایـــن 
نتیجـــه رســـیده بـــود کـــه وی در حـــوزۀ بازرســـی و نظـــارت، بـــا هیـــچ 
جناحـــی تعـــارف نـــدارد و بازیچـــۀ دســـته جاتِ سیاســـی نیســـت و 
چـــپ و راســـت برایـــش اهمیـــت نـــدارد. بعـــد از دیـــدن غنـــای 
گزارش هـــای ســـازمان بازرســـی، مطمئـــن شـــده بـــود کـــه ســـازمان 
بازرســـی در گزارش هـــای خـــود هیچ گونـــه تعلقـــات سیاســـی را 

دخالت نمی دهد و قانون را دقیقاً اجرا می کند.

توصیه پذیر نیست و 
باندبازی و جناح بازی 

نمی شناسد.
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سید خوش نام

حتی یک تخلف ...

دکتـــر رئیســـی فـــردی خوش نـــام اســـت. اثبـــات ایـــن 
حـــرف دشـــوار نیســـت. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ایشـــان در 
معـــرض هجـــوم بدخواهـــان نظـــام قـــرار گرفتـــه اســـت، اگـــر یـــک 
ـــا ریالـــی از بیت المـــال جا به جـــا کـــرده  ـــود و ی تخلـــف انجـــام داده ب
بـــود، خبـــر آن در بوغ  هـــای رســـانه ای شـــنیده می شـــد. امـــا تاکنـــون 

هیچ مورد یا سندی علیه او مطرح نشده است.
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مسئولی خاضع
مغـــرور  را  او  مســـئولیت ها  و  جایگاههـــا  هیـــچ گاه 
ـــه همـــراه 2  ـــی ب نســـاخت. فـــردی نقـــل می کـــرد: »وقت
ـــود، تنهـــا او را  نفـــر از کارمندانـــش، میهمـــان اســـتاندار کرمـــان ب
بـــرای پذیرایـــیِ ویـــژه بـــه اتـــاق دیگـــری راهنمایـــی می کننـــد. امـــا 
دکتـــر رئیســـی بـــدون همراهـــیِ راننـــده و مســـئول روابـــط عمومـــی، 
راضـــی بـــه حضـــور در اتـــاق نمی شـــود. به عـــالوه پیـــش از ســـفر بـــه 
کرمـــان بـــه مســـئوالن اســـتانداری تذکـــر داده شـــده بـــود کـــه اگـــر 
پذیرایـــی از ایشـــان غیرمعمـــول و تشـــریفاتی باشـــد، وی بـــر ســـر 

سفرۀ غذا نخواهد نشست.«

اگر پذیرایی از ایشان 
غیر معمول و تشریفاتی 
باشد، بر سر سفره غذا 

نخواهد نشست.
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دکترِ ساده زیست

بیت المال حیا کن، 
مسئوالن رو رها کن!

دکتـــر رئیســـی ساده زیســـت اســـت و ایـــن ویژگـــی در 
همـــه ی ابعـــاد زندگـــی او بـــروز دارد. دوســـتی نقـــل 
پاســـخ  و  پرســـش  جلســـه ی  در  شـــرکت  »بـــرای  می کـــرد: 
موقـــع  بودنـــد.  رفتـــه  شـــریف  دانشـــگاه  بـــه  دانشـــجویی 
خداحافظـــی، چنـــد نفـــر از بچه هـــای دانشـــگاه پرســـیده بودنـــد 
ماشـــین آقـــای رئیســـی کـــو؟ گفتنـــد ســـوار همیـــن پیـــکان اســـت، 
ــر  ــت تأثیـ ــه تحـ ــجوها کـ ــود؟! دانشـ ــان ســـخت بـ ــاورش برایشـ بـ
ساده زیســـتی حـــاج  آقـــای رئیســـی قرارگرفتـــه بودنـــد شـــروع کردن 
بـــه شـــعاردادن کـــه کنایـــه بـــه مســـئولین کاخ نشـــین داشـــت 
»بیت المـــال حیـــا کـــن، مســـئوالن رو رهـــا کـــن!« آن زمـــان 

حداقل ماشین مسئولین تویوتا کریسیدا بود!«
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همواره مورد اعتماد
مـــورد اعتمـــاد و وثـــوق امـــام خمینـــی )ره( و رهبـــر معظـــم 
ـــی کـــه  ـــن معن ـــه ای ـــی( اســـت؛ ب ـــه العال انقـــالب )مدظل
برخـــی از کارهایـــی کـــه دیگـــران از انجـــام آنهـــا عاجـــز شـــده اند، بـــه 
او ســـپرده شـــده اســـت. ســـه حکـــم مســـتقیم از طـــرف امـــام 
خمینـــی )ره( بـــه ایشـــان داده شـــده اســـت )ایـــن احـــکام در کتـــاب 
صحیفـــه نـــور آمـــده اســـت( و دو حکـــم مســـتقیم از امـــام خامنه ای 
)مدظلـــه العالـــی( دریافـــت نمـــوده اســـت. اولـــی بـــرای انتصـــاب 
ایشـــان بـــه ســـمت دادســـتان کل ویـــژه ی امـــور روحانیـــت و 
ــام  ــط امـ ــان توسـ ــت کالن ایشـ ــال مدیریـ ــد 35 سـ ــی، تأییـ دومـ
خامنـــه ای در انتصـــاب او بـــه تولیـــت آســـتان قـــدس رضـــوی، کـــه 
در وصفـــش فرمودنـــد: »جنابعالـــی برخـــوردار از صـــالح، امانـــت، 

کارآزمودگی در مدیریت های کالن هستید.«

سه حکم مستقیم از 
طرف امام خمینی )ره( 
و دو حکم مستقیم از 

امام خامنه ای
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مسئولیت های متعدد 
سبب شده تا با 
جزئیات امور اجرایی 
کشور به خوبی آشنا 
باشد.

مردی با سوابق مدیریتی کالن
ســـوابقی همچـــون: معـــاون اول قـــوه قضاییـــه )بـــه 
مدت 10 ســـال(، ریاســـت ســـازمان بازرســـی کل کشـــور 
)بـــه مـــدت 10 ســـال(، عضویـــت در هیئـــت رئیســـۀ مجلـــس 
خبـــرگان رهبـــری، دبیـــر ســـتاد احیـــای امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از 
منکـــر کشـــور، دادســـتان کل ویـــژه روحانیـــت، دادســـتان کل 
کشـــور، ریاســـت شـــورای نظـــارت بـــر ســـازمان صداوســـیما و 
نمایندگـــی مـــردم شـــریف اســـتان خراســـان جنوبـــی در مجلـــس 
خبـــرگان رهبـــری و ... تنهـــا بخشـــی از ســـوابق مدیریتـــی اوســـت. 
به عـــالوه، حضـــور در شـــوراهای عالـــی تصمیم گیـــری کشـــوری 
همچـــون شـــورای پـــول، شـــورای بـــورس و... ســـبب شـــده تـــا بـــا 
کالن  تصمیم گیری هـــای  کشـــور،  اجرایـــی  امـــور  جزئیـــات 

اقتصادی و بازار، به خوبی آشنا باشد.
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روحانیِ با اخالق
متواضـــع  و  خوش خلـــق  رئیســـی  حجت االســـالم 
اســـت. مالقات هـــای مردمـــیِ ایشـــان دارای ســـابقه 
سی ســـاله اســـت. ایشـــان بـــه طـــور ثابـــت، هفتـــه ای یـــک روز را 
بـــرای رســـیدگی بـــه مشـــکالت مـــردم اختصـــاص می دادنـــد. در 
برخـــی مواقـــع مراجعه کننـــدگان کـــه از فـــرد مســـئول، تنهـــا گرفتـــن 
حوائجشـــان را توقـــع داشـــتند شـــروع می کردنـــد بـــه پرخـــاش و 
فریـــاد زدن بـــر ســـر ایشـــان، امـــا در کمـــال تعجـــب بـــا چهـــره ای 
متواضـــع و گشـــاده روبـــه رو می شـــدند. ایشـــان مراجعه کننـــده را 

آرام کرده و به مشکلش رسیدگی می کردند.

مالقات های مردمی 
سی ساله
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در سعدآباد ساکن 
نیست...

امانتداری امین برای مردم
بـــه  و  اســـت  امانـــت دار  رئیســـی  حجت االســـالم 
امکانـــات دولتـــی چشم داشـــتی نـــدارد. حتـــی بـــا اینکـــه 
می توانســـته در مقاطـــع گوناگـــون بســـیاری از امکانـــات را در 
اختیـــار بگیـــرد، امـــا بـــرای شـــخص خـــود حقـــی قائـــل نشـــده 
اســـت. ایشـــان همچـــون برخـــی مســـئولین اشـــرافی در کنـــار کاخ 
ســـعدآباد ســـکونت نـــدارد. او قریـــب بـــه 8 ســـال در خانـــه ای 
اجـــاره ای زندگـــی کـــرد. بعـــد از آن توانســـت بـــه صـــورت شـــراکتی 

خانه ای خریداری کند.
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شفافیت مالی
دکتـــر رئیســـی قائـــل بـــه شـــفافیت مدیریتـــی و مالـــی در 
مجموعـــه ی تحـــت مدیریتـــش اســـت. ســـه ســـالِ پیاپـــی 
نمایشـــگاه بزرگـــی برگـــزار نمـــود کـــه در آنهـــا از رؤســـای ســـه قـــوه 
گرفتـــه تـــا ســـایر مســـئولین لشـــکری و کشـــوری، همگـــی از تحـــول 

در سازمان و نقش اثرگذار آن سخن گفتند.
ـــی  در آســـتان قـــدس رضـــوی اولیـــن اقدامـــش، شفاف ســـازی مال
آســـتان بـــود کـــه تبلـــور ایـــن اقـــدام در برگـــزاری مجامـــع عمومـــی 
شـــرکت های تابعـــه آســـتان و ارائـــۀ شـــفاف صـــورت وضعیـــت 

ـــده شـــد. ـــه دی ـــه عین ـــی آنهـــا، ب مال

در آستان قدس 
رضوی اولین اقدامش، 

شفاف سازی مالی 
آستان بود.
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شریف ضد اشرافیت

ایستادگی در برابر 
فساد تا کسب نتیجه  

اهـــل مبـــارزه بـــا اشـــرافیت دولتـــی اســـت. در یـــک مـــورد 
گزارشـــی از تخلفـــات یکـــی از مســـئوالن وقـــت دولـــت 
اصالحـــات آمـــاده می کنـــد. هزینـــه چهارصـــد میلیونـــی بـــرای 
مبلمـــان دفتـــر، بی کفایتـــی در حـــوزه مدیریتـــی و بســـیاری از 
مـــوارد دیگـــر در ایـــن پرونـــده، تنهـــا بخشـــی از ایـــن تخلفـــات بـــود. 
ایشـــان گـــزارش را بـــرای آن مســـئول ارســـال می کنـــد امـــا وی 
نمی پذیـــرد و ترفندهـــای مختلفـــی بـــه کار می گیـــرد تـــا تبرئـــه شـــود 

ولی با ایستادگی دکتر رئیسی آن مسئول عوض می شود!
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مدیری با برنامه
اهـــل برنامه ریزی هـــای راهبـــردی و ارزیابی هـــای کالن 
ــام  ــار نظـ ــن بـ ــرای اولیـ ــی بـ ــازمان بازرسـ ــت. در سـ اسـ
برنامه ریـــزی را تحـــت قالـــب 2 برنامـــه راهبـــردی 5 ســـاله تدویـــن 
کـــرد. اجـــرای ایـــن برنامـــه ی راهبـــردی چنـــان تحولـــی ایجـــاد کـــرد 
کـــه بعـــد از اتمـــام آن، رهبـــری فرزانـــه انقـــالب، به صـــورت ویـــژه از 

برنامه راهبردی 5 سالهاین ابتکار عمل و برنامه ریزی، تجلیل کردند.
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مدیری مدیرپرور

زیر منّت هیچ کسی 
نیست.

ــی  ــه در جوانـ ــور کـ ــاد دارد همان طـ ــان اعتمـ ــه جوانـ بـ
بـــه خـــودش اعتمـــاد شـــد و درخشـــید. بـــه ظرفیـــت 
ـــی در  نیروهـــای متعهـــد و متخصـــص اشـــراف دارد. قحط الرجال
منظـــرش واژه ای نامفهـــوم اســـت چراکـــه تمـــام مدیـــران کارآمـــد 
هیچ کســـی  منـــت  زیـــر  کـــه  آنجـــا  از  می شناســـد.  را  نظـــام 
نیســـت، می توانـــد نخبـــگان و متخصصـــان را بـــه کار گیـــرد. 
عـــالوه بـــر ایـــن تـــوان کادرســـازی یکـــی دیگـــر از شـــاخصه های 
برجســـته ی ایشـــان اســـت. اکثریـــت قریـــب بـــه اتفـــاق مدیـــران 
دکتـــر  مدیریـــت  دوره ی  در  کشـــور  بازرســـی  ســـازمان  عالـــی 
مســـئولیت های  قبـــول  آمادگـــی  و  یافتنـــد   پـــرورش  رئیســـی 
از  کادرســـازی  و  مدیرپـــروری  کردنـــد.  کســـب  را  دشـــوارتر 

برجستگی های مدیریتی ایشان است. 
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رویکرد تخصصی و مدیریت علمی
قـــرار  اولویـــت  در  را  کارشناسی شـــده  و  علمـــی  کار 
و  ســـنتی  روش  از  را  بررســـی  و  نظـــارت  می دهـــد. 
انفعالـــی بـــه روشـــی تخصصـــی و فعـــال ارتقـــاء بخشـــید و ایـــن 
یکـــی از نوآوری هـــای ایشـــان در عرصـــه ی مدیریـــت بـــود، و بـــرای 
تحقـــق آن، از صاحب نظـــران و اســـاتید برجســـتۀ دانشـــگاه های 

روش تخصصی و فعالکشور بهره گرفت. 
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دیپلماسی باعزت

برگزارکننده اولین 
اجالس سازمان 

بازرسی با حضور 
40 کشور آسیایی و 

اروپایی در تهران

دکتـــر رئیســـی اهـــل تعامـــالت بین المللـــی اســـت و بـــه 
دلیـــل ســـال ها حضـــور در عرصه هـــای مدیریـــت کالن 
کشـــور، شـــناخت دقیقـــی از مناســـبات جهانـــی و دیپلماتیـــک 
لبخنـــد دشـــمن  یـــک  تنهـــا  بهـــای  بـــه  را  ملـــی  عـــزت  و  دارد 

نمی فروشد!
تـــا پیـــش از مدیریـــت رئیســـی در ســـازمان بازرســـی، ســـازمان 
)ســـازمان  آمبودزمـــان  در  اســـالمی  جمهـــوری  بازرســـی 
ــا  ــود. امـ ــناخته نشـــده بـ ــه رســـمیت شـ بین المللـــی دادآوری( بـ
رئیســـی اولیـــن اجـــالس ایـــن ســـازمان را بـــا حضـــور 40 کشـــور 
کشـــورهای  ســـران  اجـــالس  ســـالن  در  اروپایـــی  و  آســـیایی 
ـــود کـــه  اســـالمی در تهـــران برگـــزار کـــرد. پـــس از ایـــن اجـــالس ب
عضویـــت ســـازمان بازرســـی جمهـــوری اســـالمی به عنـــوان یکـــی 
از پایه گـــذاران انجمـــن دادآوری آســـیایی )AOA( بـــه رســـمیت 

ــد. ــناخته شـ شـ
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دشمن شناسی اصیل
و  استکبارســـتیز  رئیســـی  حجت االســـالم 
ســـال ها  به واســـطۀ  ایشـــان  اســـت.  دشمن شـــناس 
حضـــور در ســـنگرهای مبـــارزه بـــا دشـــمنان داخلـــی و خارجـــی یـــک 
ایـــن تبحـــر را در کالم  دشمن شـــناس متبحـــر شـــده اســـت و 
ایشـــان می تـــوان یافـــت کـــه در یکـــی از ســـخنرانی هایش گفـــت: 

اعتماد به آمریکا»فتنه امروز، اعتماد به آمریکاست«.
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تعامل به جای مچ گیری! 

عقالنیت و آرامش 
توأم با عمل

را جایگزیـــن  عمـــل  بـــا  تـــوأم  آرامـــش  و  عقالنیـــت 
ــازمان  ــد. در سـ ــا و ســـخن پراکنی ها می کنـ لجاجت هـ
بازرســـی اعتقـــادش بـــر ایـــن بـــود کـــه بایـــد حداکثـــر تعامـــل بـــا 
دولـــت را داشـــته باشـــیم و می گفـــت: »بـــه جـــای مچ گیـــری بایـــد 
بـــود  شـــده  ســـبب  نـــگاه  ایـــن  بگیریـــم.«  را  دولـــت  دســـت 
بیش تریـــن اســـتقبال از ســـازمان را دولـــت هفتـــم و هشـــتم 

داشته باشد. 
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مدیریت بومی
منتقـــدِ تهران زدگـــی اســـت. او اعتقـــاد دارد بایـــد تمرکـــز 
از پایتخـــت و مراکـــز اســـتان ها برداشـــته شـــود و اتـــکا 
بـــه ســـازوکارهای تصمیم گیـــری اســـتانی و منطقـــه ای باشـــد. 
تاییـــد ایـــن نـــگاه راه انـــدازی دفاتـــر ســـازمان بازرســـی در تمـــام 

استان های کشور است.
منتقد تهران زدگی
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مرد بحران ها

حضور به موقع در 
صحنه حوادث و 

مدیریت بحران ها

حضـــور بـــه موقـــع در صحنـــه حـــوادث و مدیریـــت 
ســـریع و صحیـــح در بحران هـــا از نـــکات برجســـته در 
عملکـــرد دکتـــر رئیســـی محســـوب می شـــود. ابـــراز هـــم دردی بـــا 
زائـــران حادثـــه قطـــار تبریـــز- مشـــهد در ســـاعات نخســـت، تاکیـــد 
بـــر تســـریع در رونـــد درمانـــی حادثـــه دیـــدگان و سرکشـــی و 
تقدیـــم  و  عـــزادار  خانواده هـــای  و  مجروحـــان  بـــا  دلجویـــی 
هدایـــای متبـــرک اســـتان مقـــدس امـــام رضـــا )ع(، نمونـــه ای از 

حضور به موقع و اثرگذار او در صحنه است.
در زلزلـــه مشـــهد نیـــز عـــالوه بـــر بازدیـــد شـــخصی از مناطـــق 
آســـتان  امکانـــات  حادثـــه،  ابتدایـــی  ســـاعات  در  زلزلـــه زده 
ــه  ــه زدگان بـ ــه زلزلـ ــانی بـ ــریع در خدمت رسـ ــرای تسـ قـــدس را بـ
کار گرفـــت. همیـــن رویـــه در ماجـــرای لغـــو پرواز هـــای فـــرودگاه 
شـــهید هاشـــمی نژاد مشـــهد تکـــرار شـــد و ضمـــن تـــالش بـــرای 
بازگشـــت آرامـــش بـــه مســـافران، امکانـــات موردنیـــاز همچـــون 

اســـکان، پذیرایـــی و... را بـــرای آنـــان فراهـــم آورد.
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مورد وثوق معتمدین ملت
ـــی اســـت کـــه  ـــه مدیران حجت االســـالم رئیســـی از جمل
ـــت  ــود تاکنـــون از حمای ــول دوران مســـئولیت خـ در طـ
حداکثـــری علمـــا و صاحب نظـــران برخـــوردار بـــوده اســـت. انتخـــاب 
ایشـــان بـــه عنـــوان یکـــی اعضـــای هیئـــت رئیســـه مجلـــس خبـــرگان 
رهبـــری، گواهـــی بـــر ایـــن مدعاســـت. پویش هـــای دعـــوت از 
ایشـــان بـــه عنـــوان کاندیـــدای انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری از 
طـــرف بـــزرگان و معتمدیـــن مـــردم نیـــز خـــود نشـــانی از اعتمـــاد بـــه 

ایشان است.

عضو هیئت رئیسه 
مجلس خبرگان رهبری
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تحول در آستان قدس

اقدامات تحول گرایانه 
در آستان قدس رضوی

آســـتان قـــدس رضـــوی طـــی دوران مدیریـــت یک ســـاله 
دکتـــر رئیســـی شـــاهد تحـــوالت مبنایـــی فراوانـــی در 

رویکرد ها و عملکرد ها بود.  
زمینـــه  در  طرح هـــا  و  ایده هـــا  بانـــک  تشـــکیل  و  فراخـــوان 
فعالیت هـــای آســـتان قـــدس رضـــوی و جمـــع آوری بیـــش از 1000 
نظـــر، ایـــده و طـــرح، توجـــه بـــه بانک هـــای اطالعاتـــی و افزایـــش 
شـــفافیت دارایی هـــا و موقوفـــات آســـتان، تعییـــن تکلیـــف تعـــداد 
1000 پرونـــده و چک هـــای بدهـــکاران، رفـــع مشـــکل کارگـــران 
شـــاغل در کارخانه هـــای وابســـته بـــه آســـتان قـــدس، تشـــکیل 
مجمـــع عمومـــی همـــه شـــرکت ها و مؤسســـات اقتصـــادی بعـــد 
کاهـــش  و  بازمهندســـی  چابک ســـازی،  تأخیـــر،  ســـال ها  از 
تصدی گـــری و پرهیـــز از رقابـــت بـــا مـــردم و بخـــش خصوصـــی در 
فعالیت هـــای اقتصـــادی، اســـتقرار نظـــام حسابرســـی داخلـــی و 
بازرســـی و برکنـــاری قائـــم مقـــام آســـتان قـــدس و ارســـال پرونـــده 
بـــه دادگاه در ابتـــدای قبـــول مســـئولیت توســـط دکتـــر رئیســـی، 
قـــدس  آســـتان  در  تحول گرایانـــه  اقدامـــات  از  نمونه هایـــی 

رضـــوی بـــوده اســـت.
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دستگاه  قضا و عملگرایی
قـــوه  در  خـــود  مســـئولیت  دوران  در  رئیســـی  دکتـــر 
راســـتای  در  اقدامـــات مختلفـــی  پایه گـــذار  قضاییـــه 
افزایـــش بهـــره وری دســـتگاه قضـــا برآمـــد. کاهـــش اطاله دادرســـی، 
راه  انـــدازی کارگـــروه حمایـــت از ســـرمایه گذاران اقتصـــادی، احیـــای 
و  آنهـــا  ورشکســـتگی  از  جلوگیـــری  و  تولیـــدی  بنـــگاه  صد هـــا 
برکنـــاری بیـــش از 300 قاضـــی متخلـــف از مجموعـــه اقدامـــات 

مؤثر رئیسی در قوه قضاییه بوده است.
خدمات فراوان در 

دستگاه قضایی کشور

38



خادم الرضا، خادم ملت

خدمات گسترده در 
آستان قدس رضوی

در  را  متعـــددی  اقدامـــات  رئیســـی  حجت االســـالم 
ــتان قـــدس  ــود در آسـ ــاله خـ ــئولیت یک سـ ــان مسـ زمـ
رضـــوی انجـــام داده اســـت. تأســـیس بنیـــاد کرامـــت رضـــوی بـــا 
هـــدف خدمـــت بـــه مســـتضعفان و نیازمنـــدان، آغـــاز عملیـــات 
زائـــران  اســـکان  جهـــت  رضـــوی  زائرشـــهر  ســـاخت  اجرایـــی 
بـــا گنجایـــش 20 هـــزار نفـــر، شناســـایی و اعـــزام  کم درآمـــد 
قریـــب 300 هـــزار نفـــر زائـــر زیـــارت اول از سراســـر کشـــور، 
طرح هـــای  قالـــب  در  جوانـــان  ازدواج  مســـائل  بـــه  اهتمـــام 

مختلف از این قبیل اقدامات است. 
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فرزند کوثر
ســـید ابراهیـــم فرزنـــد حضـــرت زهـــرا )س( اســـت. مـــردی 
از ذریـــۀ رســـول خـــدا و چـــه زیبـــا پیامبـــر اعظـــم در 
روایتـــی از همراهـــی فرزندانشـــان می فرماینـــد: چهـــار دســـته را در 
ــا بـــه  روز قیامـــت شـــفاعت می کنـــم، هرچنـــد بـــا گنـــاه اهـــل دنیـ

صحرای محشر حاضر شوند:
1.اوالد مرا یاری کند.

2.از اموالش به اوالد تنگدستم کمک کند.
3.با زبان و قلب آنان را دوست بدارد.

4.تالش کند در انجام حوائج و نیازهای افرادی از ذریه ام.

مردی از ذریۀ رسول 
خدا
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