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یاد شهدا، مانع رسیدن دشمن به اهدافش        |    این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح  شهید علی رضا موحد دانش
امروز هدف جنگ نرم دشمن و جنگ پنهان دشمن، این است که مردم را از عرصه ی جهاد و مقاومت دور کند، مردم را نسبت به آرمان ها بی تفاوت کند؛ هدفشان 
این است. تبلیغات وســیعی که میلیاردها دارند خرجش می کنند، با این هدف انجام می گیرد که ملّت ایران را - که با مقاومت خود، با ایستادگی خود توانسته 
قدرت های جهانی را، سلطه های بزرگ را در بسیاری از خواسته هایشان ناکام بگذارد - مأیوس کنند و از صحنه خارج کنند؛ هدف این است... خب، در یک چنین 
شرایطی آن چیزی که می تواند ملّت را َسرپا نگه دارد، در آنها شوق و طراوت به وجود بیاورد، یاد شهدا است؛ یعنی از جمله ی عوامل مهم، یاد شهدا است؛ لذاست 

که مسئله ی یادبود شهدا و این کنگره های بزرگی که برای شهدا تشکیل می شود، خیلی مهم است.  95/7/5  

مزار: گلزار شهدای بهشت زهراتاریخ شهادت: 13 مرداد 1362 شهادت: جنگ تحمیلی 

 هفته
گزارش

2

راه تبدیل تهدید "نقدینگی" به
 فرصت "تولید"

مردماستقبالمیکنند
دستور اخیر رهبر انقالب به
 رئیس جمهور برای برخورد قاطع با متخلفین اقتصادی

انتشار برای 

اولین بار

روی کوه با خط درشت نوشته بودند »ما می توانیم« مردم از تبعیض، کم کاری و بی اعتنایی گله مندند ماجرایی که باعث سجده شکر رهبر انقالب شد

مسئله مردم  |  4 خاطرات رهبری  |  4بازخوانی  |  3

هنوز چند ماه از آغاز رهبري آیت اهلل خامنه اي نگذشته 
مســئوالن  بــا  دیــدار  در  ایشــان  کــه   بــود 
 قــوه ي قضائیه، بــا تأکیــد بر اینکــه باید مســائل کشــور را 
»االهم في االهم« کــرد و به بااهمیت ترین آنهــا پرداخت چنین 
فرمودند: »االن مثال در جامعه فساد و ارتشاء و جرایم ضدانقالبي و 
براندازي و خدعه و تزویر و جعل و امثال اینها وجود دارد. در میان این 
موارد، کدام از همه مهم تر اســت؟ من خیال مي کنم اگر بخواهیم 
دنبال اهم بگردیم، همین مسأله ي فسادهاي مالي و اخالقي و ارتشاء 
و تزویر و امثال اینها، چیزهایي اســت که بخصوص از مردم سلب 

امنیت مي کند و واقعا در رتبه هاي باال قرار مي گیرند.« 68/6/20
    فرمان هشت ماده اي، آغاز فصلي نو در مبارزه با فساد

تذکرات رهبر انقالب درباره ي لزوم برخورد مسئوالن با مقوله ي 
فســاد همچنان ادامه داشــت تا نهایتا این تأکیــدات منجر به 
تشکیل "ســتاد مبارزه با مفاســد اقتصادي"، در ابتداي دهه ي 
80 توسط مسئوالن ارشد نظام شد. دهم اردیبهشت ماه همان 
سال نیز رهبر انقالب در پیامي که بعدها معروف به "فرمان هشت 

ماده اي" شد، به استقبال این موضوع رفته و خطاب به مسئوالن 
قوا چنین نوشتند: »اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از 
امکانات حکومتي، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان 
پرمّدعا و انحصارجو، طرد نشوند، ســرمایه گذار و تولید کننده 
 و اشــتغال طلب، همه احســاس ناامني و نومیــدي خواهند 
کرد...« 80/2/10 مبارزه ي با فساد، آنقدر براي رهبر انقالب اهمیت 
و اولویت داشت که در بند هفتم این نامه، حتي منتسبین به خود 
را نیز از آن اســتثنا نمیدانند: »در امر مبارزه با فساد نباید هیچ 
تبعیضي دیده شــود. هیچکس و هیچ نهاد و دســتگاهي نباید 
استثنا شود. هیچ شــخص یا نهادي نمي تواند با عذر انتساب به 
اینجانب یا دیگر مسئوالن کشور، خود را از حساب کشي معاف 

بشمارد.« 80/2/10
   چرا مبارزه با فساد اهمیت دارد؟

از آن زمان تا به امــروز، رهبر انقالب نزدیک بــه 20 بار در بیانات 
خود، به این فرمان هشت مادهاي ارجاع داده اند و نزدیک به 150 
بار، موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي، در بیانات ایشان تکرار شده 

است. سؤال این است که چرا مبارزه ي با فساد، تا این حد براي رهبر 
انقالب بااهمیت است؟ براي اینکه »فساد در دستگاه اجرایي مثل 
این است که ما چندین لوله ي قطور آب به استخري وارد مي کنیم؛ 
اما استخر پر نمي شود؛ این همه تالش انجام مي گیرد، درعین حال 
انســان زوایاي خالي را مشــاهده مي کند، که بخش عمده اي از 
این، مربوط مي شود به فســاد مالي و به رخنه هاي اخالقي که در 
مجموعه ي دستگاه در سطوح مختلف وجود دارد.«83/6/4 اما در 

راه مبارزه با فساد، چند نکته از نظر رهبر انقالب مهم است:
اول آنکــه در برخورد با فســاد، نباید گرفتار نگاه هــاي افراطي 
و تفریطي شــد: »در مورد برخورد با فســاد دو گرایش افراطي 
و تفریطي هســت. بعضي ها وقتــي صحبت از مبارزه با فســاد 
مي شود، تصّور مي کنند که مبارزه با فساد، یک بهانه ي سیاسي 
براي برخورد با این و آن اســت؛ این غلط است. مبارزه ي با فساد، 
مبارزه ي با فســاد اســت! در هر جامعه اي اگر نقطه ي فاســد، 
شناســایي، کنترل و قلع و قمع شــد، فســاد متوّقف مي ماند، 

3  وااّل رشــد پیدا مي کند... بعضــي هم در نقطــه ي مقابل 
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من از سه چهار سال پیش به این طرف، بخصوص تأکید کرده  ام تا آنجایی که می توانند، باید وابستگی اقتصادی کشور را به نفت، 
کم کنند. نفت، کاالیی است که ما داریم. البته ارزشمند است و باید از این هم استفاده شود؛ منتها امروز سرنوشت این کاال به دست 
صاحبانش که ما باشیم نیست، به دست بیگانگان است! طبیعی است اقتصادی که بر پایه ی کاالیی است که قیمت گذاری آن در 
دست دیگران است، همین مشکالت را هم دارد؛ یک روز می شود بشکه ای هجده دالر و بیست دالر، یک روز هم ناگهان به هفت و 
نیم دالر و هشت دالر تنّزل می  کند! ما احتیاجی نداریم به اینکه این کاال را این طور مصرف کنیم. ما می  توانیم در داخل کشور، از 

منابع فراوان و عظیمی که وجود دارد، استفاده کنیم.  78/1/1

اقتصاد کشور را به کاالیی گره نزنید که قیمت آن دست بیگانگان است مطالبه رهبری

1. در زمـان جنگ جهانـی اول، تـورم در آلمـان به حدی 
زیـاد شـد کـه مـردم از پـول ملـی حتـی به جـای کاغذ 
دیـواری و روشـن-کردن اجاق هـا اسـتفاده می کردنـد. 
عامل اصلـی که در آن سـال ها آلمـان را بـا چنین وضعی 
مواجه کـرده بـود، "چاپ پـول" و بـاال بـردن "نقدینگی" 
بود. این وضـع، البته مختص کشـور آلمان نشـد و بعدها 

در برخـی کشـورهای دیگـر هم تکرار شـد. 

2. در دیـدار چندی پیش هیـأت دولت بـا رهبرانقالب، 
آقـای رئیس جمهـور در گزارشـی کـه ارائه دادنـد، تأکید 
کردنـد کـه: "برخـی مسـائل همچـون اشـکاالت نظـام 
بانکـی و نقدینگـی، ارتباطـی بـا تحریـم و فشـارهای 
خارجی ندارد و از گذشـته وجود داشـته اسـت." واقعیت 
این اسـت که در طی 5 سـال گذشـته نقدینگی در کشور 
بیـش از 3 برابـر افزایـش یافته اسـت و این مشـکل قبل 
از هـر چیـزی، ریشـه در "مدیریت نظـام بانکی" کشـور 
دارد. در واقـع نظـام بانکـی و بانـک مرکـزی بـا نحـوه ی 
سیاسـت گذاری خـود، مسـیر و نحـوه ی بکارگیـری 
ایـن پول هـا را مشـخص می کننـد. در یـک نـگاه کلـی 
پـول  می توانـد در اقتصـاد وارد 2 بخـش مختلـف شـود: 
یـا وارد بخـش "حقیقـی" اقتصـاد شـده و موجبـات 
"تولیـد، ارز آوری و اشـتغال" را فراهـم کنـد، و یـا بـا ورود 
بـه "سـفته بازی"، عمال هـر روز از بـازاری سـر بـرآورده و 

موجـب تغییـرات قیمت شـود.

3. امـا آیـا اساسـا، افزایـش حجـم نقدینگـی، همـواره 
به عنـوان یـک تهدیـد محسـوب می شـود؟ پاسـخ ایـن 
سـؤال در همـان معمـای چاقو نهفتـه اسـت، همان طور 
که نحـوه ی بکارگیـری چاقـو، مفید یـا مضربـودن آن را 
تعییـن می کنـد، نحـوه ی "هدایـت جریـان نقدینگـی" 
نیـز تعیین کننـده ی فرصـت یـا تهدید بـودن آن اسـت. 
برخـی از کشـورهای دنیـا بـا شـناخت دقیـق صحنه ی 
اقتصاد و تهیـه ی "نقشـه ی راه اقتصاد" خـود در مواجهه 
بـا مشـکالت، تهدیدهـای بالقـوه را بـه فرصـت تبدیـل 
کرده انـد. اقـدام اصلـی آنهـا، اصالح نظـام بانکـی و رصد 
دائمی اقتصـاد خود به وسـیله ی گروهی از کارشناسـان، 
جهت هدایـت ایـن جریـان نقدینگـی به سـمت بخش 
واقعـی اقتصـاد یعنـی "بخـش تولیـدی" بـوده اسـت. 
به عنـوان مثـال در همـان آلمـان ، دولتمـردان آلمانـی 
بـا سـاماندهی نظـام بانکـی و تولیـدی و هدایـت جریان 
پولـی بـه سـمت آن، اقتصـاد کشـور خـود را سـاختند 
به طـوری که آلمـان امـروز، چهارمیـن قـدرت اقتصادی 
دنیا محسـوب می شـود. بنابراین امـروز هـم دولتمردان 
و سیاسـتگذاران اقتصـادی ایـران  می تواننـد ضمـن 
جلوگیـری از رشـد نقدینگـی موجـود، بـا اصـالح نظام 
بانکـی و هدایـت جریـان نقدینگـی به سـمت تولیـد، از 
تهدیـد نقدینگـی بـاالی 1500 هـزار میلیـارد تومانـی، 

فرصت تولیـد و اشـتغال و شـکوفایی را به وجـود آورند. 

راه تبدیل تهدید "نقدینگی" به 
فرصت "تولید" 

شرمن: ترامپ فرهنگ 
مقاومت ایران را درک نمی کند

سـابق  معـاون  شـرمن،  ونـدی 
وزیرخارجـه ی آمریـکا تأکیـد کرد: 
چیـزی کـه ترامـپ درک نمی کند 
این اسـت که ایـران دارای فرهنگ 
مقاومـت اسـت و کوتـاه آمـدن در 
برابـر تهدیدهـای علنـی را تسـلیم 
می دانـد و آنها تسـلیم نمی شـوند.   

|  باشـگاه خبرنـگاران|

1. در مدیریّت های مختلف از جوانان استفاده کنید
در مدیریّت هم هرجــا جوان ها باشــند، مدیریّت، 
مدیریّت با نشاط تری خواهد بود و توصیه ی ما این است 
که در مدیریّت های مختلف، جوان ها بیشــتر به کار 

گرفته بشوند و بیشتر مورد استفاده قرار بگیرند. 97/1/1

2. باید مدیریّت جهادی را بر دیوان ساالری های 
فرسوده ترجیح دهید

باید مدیریّت جهادی را بر دیوان ساالری های فرسوده 
ترجیح بدهیم؛ این یکــی از اولویّت های ما اســت... 
مدیریّت جهادی به معنای بی انضباطی نیست؛ پُرکاری، 
با تدبیر حرکت کردن، شب وروز نشناختن و دنبال کار 

را گرفتن، این معنای مدیریّت جهادی است.96/11/29

3. کمربسته بودِن مثل یک جهادگر الزم است 
ما جز با کار جهادی و کار انقالبی نخواهیم توانست 
این کشور را به سامان برسانیم. در همه ی بخش ها، 
کمربســته بودِن مثل یک جهادگر الزم است ؛ این 
اگر بود، کارها راه می افتد؛ این اگر بود، بن بست ها 

باز می شود، شکافته می شود. 96/2/10

4. هرجا مدیر انقالبی پرتحرک بود، کار پیش رفته است
ما هرجا یک مدیریّت انقالبِی فّعاِل پُرتحّرک داشتیم، 
کار پیش رفته است... من به طور قاطع عرض می کنم 
که اگر مدیریّت در بخش های مختلف کشور، متدیّن 
باشد، انقالبی باشد و کارآمد باشد، همه ی مشکالت 
کشور حل خواهد شد؛ ما مشــکل غیرقابل حلّی در 

کشور نداریم.  96/1/1

5. کارها را پیگیری کنید
یکی از مشــکالت عمده ی ما در کشــور پیگیری نکردن است؛ کار 
را خوب شروع می کنیم ]اّما[ پیگیری الزم همیشــه وجود ندارد؛ 
در بعضی از موارد چرا؛ هرجا خوب پیگیری کردیم، به نتایج خیلی 
خوب رسیدیم، در بسیاری از جاها هم کار، وسط کار متوّقف می شود، 
پیگیری نمی شود؛ این یکی از مشکالت اساســی است. هرکدام از 
شماها در بخش های مختلف، مدیریّتی دارید؛ مدیران کشور باید به 

این مسئله توّجه کنند که پیگیری بسیار مهم است.  93/12/17

اشــاره: یکی از موضوعاتی که موجب بروز نابه سامانی در کشــور شده است،  وجود 
مدیرانی دیوان ساالر، کم تحرک و تنبل است، مدیرانی که مانع بروز هرگونه خالقیت، 
و توجه به ظرفیت های درونی کشور می شوند. برای همین، یکی از اقدامات رهبر انقالب 
در سال های اخیر، تبیین ویژگی های مدیر تراز انقالب اســالمی، برای برون رفت از 
موانع موجود است. در اطالع نگاشت این هفته، هشت مورد از شرایط مدیر تراز انقالب 

اسالمی، از بیانات رهبر انقالب استخراج شده است.

به چنین مدیرانی نیازمندیم

تکذیب خبر تذکر رهبر انقالب به سردار سلیمانی 
ــردار  ــه س ــالب ب ــم انق ــر معظ ــر رهب ــر تذک ــار خب ــی انتش در پ
ــس  ــه رئی ــر وی خطــاب ب ــلیمانی درخصــوص ســخنان اخی س
جمهــور آمریــکا کــه توســط برخــی عناصــر ضدانقــالب 
ــر  ــرد: خب ــالم ک ــع آگاه اع ــک منب ــد، ی ــر ش ــاخته و منتش س
ــه ســردار  ــر معظــم انقــالب ب ــاره تذکــر رهب منتشــر شــده درب
ــت  ــه صح ــچ وج ــه هی ــت و ب ــت اس ــاری از حقیق ــلیمانی ع س
نــدارد/ اتفاقــا ســخنان مقتدرانــه سرلشــکر ســلیمانی بــه موقــع 
 و ســنجیده و اقتــدار و انســجام نظــام را یکجــا بــه نمایــش 

| گذاشت.  |          
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امروز یکی از بالهای اجتماعی و اخالقی بزرگ ما این است که مارک های خارجی را به رخ هم می کشیم؛ این لباس، این کفش، این کیف، این 
محصول، مال فالن کارخانه ی معروف خارجی است. بنده به رخ دیگری می کشم، او به رخ دیگری می کشد؛ یک مسابقه ای در این مورد به راه 
می افتد... 96/1/1 در کنار دامن زدن به دغدغه ی عدالت اجتماعی و رسیدگی به فقرا، زندگی اشرافی و تجمالتی پوچ و بیهوده را هم تخریب 
کنید؛ این زندگی واقعا در خور تخریب است. زندگی تجمالتی نباید به هیچ وجه ترویج شود؛ بلکه باید تخریب شود و نقطه ی منفی به حساب 
بیاید. چرا بیخود تجمل گرایی رواج پیدا کند؟ اگر یک نفر دلش می خواهد متجمل باشد، ما چرا باید آن را ترویج کنیم؟ توجه کنید که ما به فقیر 

باید عزت نفس و حس مناعت بدهیم و به غنی باید کمک به فقیر را بیاموزیم. 83/9/11

#تجمل گرایی کلیدواژه

ماجرایی که باعث سجده شکر
 رهبر انقالب شد

1  از آن طرف افراط مي کنند؛ یعني وقتي گفته 

میشود »فســاد« خیال مي کنند  همه جا را فساد 
گرفته است؛ خیر، این چنین نیست. آنچه که ما را 
برمي انگیزد، وجود فساد، ولو در یک بخش، در یک 

گوشه و به وسیله ي افراد معدودي است.« 81/1/9
دوم آنکه مبارزه با فساد، برخالف تصور برخي افراد، 
مخل ســرمایه گذاري اقتصادي نیســت. »بعضي 
خیال مي کنند که برخورد با مفاسد اقتصادي، مخل 
امنیت اقتصادي است... این درست نقطه ي مقابل 
حقیقت است. برخورد با مفســد اقتصادي موجب 
امنیت اقتصادي اســت براي غیرمفسد. غیرمفسد 
کیســت؟ اکثریت مردم. مفســد اقتصادي تعداد 
معدودي هستند؛ سوءاستفاده چي ها. با اینها برخورِد 
 سخت بشود تا اکثر مردم... احســاس کنند داراي

 امنیتند...« 86/4/7
سوم آنکه برخورد با فساد، به "اقدام و عمل به هنگام" 
نیاز دارد، نه "شعار و حرف": اســم فساد زیاد آورده 
مي شــود. حرف زدن راجع به فســاد که فایده اي 
ندارد؛ بــا »دزد دزد« گفتن، دزد از دزدي دســت 
برنمي دارد... بله، روزنامه راجع به فساد ممکن است 
حرف بزند، من و شما که مسئول هستیم باید اقدام 
کنیم؛ حرف دیگر چیست؟ وارد بشوید؛ ] اگر[ بلدیم 
 اقدام کنیم، جلوي فســاد را به معناي واقعي کلمه

 بگیریم.« 94/2/9
و نهایتا اینکه مهم ترین بخشي که متولي برخورد 
با فســاد اســت،"دولت و قــوه ي مجریه" اســت: 
»مهم ترین بخشي که مي شود با فساد مبارزه کرد، 
دولت است. خود دولت هم این را قبول دارد و دنبال 
کرده اســت...گلوگاه هاي فســاد باید گرفته شود. 
اینکه شما مي بینید جنسي نباید وارد شود، اما وارد 
مي شود؛ نباید به کسي امتیازي داده شود، اما داده 
مي شــود؛ اولین چیزي که به ذهن انسان مي رسد، 
باید گمان وجود فســاد و اراده ي فاســدي باشد. 
 بنابراین در دستگاه هاي دولتي باید گلوگاه ها گرفته 
شود.« 83/4/19 به همین دلیل هم رهبر انقالب در 
دیدار اخیر خود با هیأت دولت، بر ضرورت برخورد 
قاطع با متخلفین از ســوی دولت تأکیــد کرده و 
فرمودند: »وقتی کســی تخلف می کنــد برخورد 
قاطع کنید... در همین شــرکت های صوری ای که 
درســت کردند و آمدند به عنوان اینها ارز گرفتند، 
دستگاه امنیتی باید دنبال کند، فعال باشد، اینها را 
شناسایی کند، برخورد کند با اینها... برخورد جدی 
بکنید. مردم استقبال می کنند از این برخورد. آقای 
رئیس جمهور راجع بــه وارد کردن خــودرو، یک 
دســتور خوبی دادند که بســیار خوب است. آقای 
دکتر روحانی! هرچه می توانید از این کارها بکنید؛ 
این مردم را واقعا خوشحال می کند و کمک می کند 
به پیشرفت کشــور... واقعا با فســاد مبارزه بشود... 
باید برخورد کنیم بعد برخورد را به مردم بگوییم... 
برخورد قانونِی قوِی رضایت بخش بکنیم، بعد همین 
را به اطالع مردم برسانیم، بگوییم این کار اتفاق افتاد؛ 

این خوب است؛ این درست است.«97/4/24  

واشنگتن  پست: 
ایران از ترامپ منطقی تر است

روزنامــه ی "واشــنگتن پســت" در تحلیــل مواضــع اخیــر 
کــه  باشــد  اگــر کســی  نوشــت:  آمریــکا  رئیس جمهــور 
حرف هــای جنون آمیــزی دربــاره ی خشــونت و مــرگ بــر 
ــت.  ــکا اس ــده ی آمری ــاالت متح ــور ای ــان آورد، او رئیس جمه زب
ایــن رســانه ی آمریکایــی افــزود: بــه نقطــه ی جالبــی رســیده ایم 
ــر  ــر و منطقی ت ــکا با ثبات ت ــا آمری ــاس ب ــران را در قی ــد ای ــه بای ک

ــم| ــم.    |  العال بدانی

اوایـل جنـگ... وقتـی مـا می خواسـتیم تـوپ بخریـم، بـه مـا 
نمی فروختنـد؛ تانـک می خواسـتیم بخریـم، بـه مـا نمی فروختند؛ 
سـیم خاردار می خواسـتیم بخریـم، بـه مـا نمی دادنـد؛ امکانـات 
می خواسـتیم، بـه مـا نمی دادنـد... نتیجـه ی ایـن تحریم هـا ایـن 
شـد که امروز مـا در زمینـه ی ضـد زره، جـزو ده کشـور سـطح اول 
دنیـا هسـتیم. امـروز مـا در زمینـه ی غنی سـازی اورانیوم جـزو ده، 
یازده کشـور دنیـا هسـتیم کـه ایـن فنـاوری را در ایـن حـد داریم. 
ایـن فنـاوری، بومـی هم هسـت. مـا فـرق داریم بـا آن کشـوری که 
چون نظـام کمونیسـتی داشـت، شـوروِی آن روز بـه او کمـک کرد. 
بعضی هـا چیـن را بـه رخ مـا می کشـند. چیـن در ده سـاِل اوِل 
انقالبـش تمـام امکانـات را از شـوروِی آن روز گرفـت؛ آن موقعی که 
هنـوز میانه شـان به هم نخـورده بـود. امـا در هیچ سـالی از سـال ها، 
هیـچ قـدرِت دارای دانـش و صنعـت بـه مـا کمـک نکـرد. هـر کار 
کردیـم، خودمـان کردیـم. قبـل از انقـالب جـزو حرف هایـی که ما 
همیشـه می زدیـم، ایـن بـود کـه مـا گنـدم را از امریـکا می خریم و 
سـیلوی مـا را هـم شـوروی ها می سـازند. بنـده اوایـل انقـالب بـه 
منطقـه ی جنـوب رفتـم و دیـدم بچه هـای جهـاد سـازندگی و 
مهندسـان شـما یک سـیلوی بـا ظرفیـت کـم سـاخته اند. به نظرم 
همان جـا به سـجده افتـادم؛ چون سـیلو، سـازه ی دشـواری اسـت؛ 
خیلی آسـان نیسـت. وقتی انسـان بـه ظاهـر آن نگاه می کنـد، چیز 
سـاده ای به نظـر می آید؛ امـا سـازه ی پیچیده ای اسـت. مـا این چیز 
پیچیده را توانسـتیم درسـت کنیم. امروز مـا یکی از سیلوسـازهای 
معتبر بین المللی بـا ظرفیت های باال هسـتیم؛ برای خیلـی جاهای 
دیگـر هـم سـاخته ایم. بنابرایـن قهـر و ناهمدلـی و کج تابـِی دنیای 

غرب بـا ما، بـه ضـرر مـا تمـام نشـد.   83/12/5

خوانی باز

در کنار رسیدگی به فقرا، زندگی اشرافی و تجمالتی پوچ و بیهوده را هم تخریب کنید

6. مدیریت جهادی فقط مخصوص دولت نیست
مدیریت جهادی مخصوص دولت نیست، شامل مجلس 
هم هست؛ طبعاً در حوزه ی کار مسئولیت خود مجلس، 
یعنی تقنین و نظارت که عمده ترین مســئولیت های 
مجلس است. این مسئولیت ها اگر به طور جدی، به دور 
از انگیزه های شــخصی، به دور از هرچیزی جز انگیزه ی 
خدمت به مصالح کشــور انجام بگیرد، بزرگ ترین کار 
جهادی است؛ کار جهادی یعنی این؛ انگیزه های گوناگون 

را نباید دخالت داد، اولویت ها را باید نگاه کرد.   93/3/4

7. مدیر باید مسئولیت پذیری داشته باشد
صداقت و مسئولیت پذیری باید در مدیران وجود داشته 
باشــد. هنر یک مدیر این است که مسئولیت پذیری 
داشته باشد. بر مبنای یک پایه منطقی، کار را انجام 
دهید و مسئولیتش را هم به گردن بگیرید؛ بگویید این 
کار را کردم، مسئولیتش هم با من است. از مسئولیت 

نباید هراس داشت.  81/6/4

8. باید به دقت مراقب رسوخ فساد باشید
مدیر خوب، مدیری اســت که هــر کاری را به عهده 
می گیرد، با رعایت اصول اخالقی صحیح، انجام دهد. در 
نظام اسالمی، چیزی که به شّدت با آن مقابله می شود، 
رسوخ فساد است... چیزی که امروز، در دوران بازسازی، 
مسؤولین کشور، همکاران دولت، مدیران درجه دو و سه 
در دستگاه های دولتی، تا پایین ترین رده ها، باید با دّقت 
مراقب باشند، این است که در این دوران بدانند خطر 
رسوخ و نفوذ فساد، جّدی و فلج کننده است. واقعاً فلج 

کننده است! 72/5/12

هاآرتص: مردم ایران ژست تبلیغاتی 
نتانیاهو را جدی نمی گیرند

روزنامه ی صهیونیستی "هاآرتص" در یادداشتی به بررسی 
کلیپ های ویدئویی جدید "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی درباره ی مردم ایران پرداخته و نوشت که 
چنین حربه هایی اثر چندانی بر ایرانی هــا ندارد. این روزنامه 
در گفت وگو به نقل از محقق اندیشــکده ی مطالعات امنیت 
داخلی رژیم صهیونیستی تأکید کرد: بسیاری )از ایرانی ها( این 
واکنش را نشان خواهند داد که اگر او )نتانیاهو( واقعا به فکر 

مردم ایران است، خواستار اعمال تحریم ها نمی شد.  |  فارس|
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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

البالغه اخالقنهج درس

رهربی خاطرات

مسئولیتی که به تو سپرده شده 
است، طعمه نیست

تصور نکنید با   اشرافی گری 
وجهه تان پیش مردم بزرگ می شود     
 شما گمان نکنید که اگر با چندین اتومبیل بیرون 
بیایید وجهه تان پیش مردم بزرگ می شــود، 
آن چیزی که مردم به آن توجــه دارند و موافق 

مذاق عامه است، اینکه زندگی شما ساده باشد، 
همان طوری که سران اســالم و پیغمبر اسالم و 
امیر المومنین و ائمه ما زندگی شان ساده و عادی 
بود بلکه پایین تر از عادی. آنها هم که جمهوری 
اســالمی را بپا کردند، مردم عادی هســتند، و 
کسانی که باالباالها نشســته اند، هیچ دخالتی 

در این مسائل نداشــته و ندارند. این مردم بازار و 
کشاورز و کارگران کارخانه ها و طبقات ضعیف - 
به حسب دنیا و قوی به حسب آخرت- هستند که 
این توقع را دارند که اگر خدای نخواسته، نفوس 
این مردم از ما منحرف بشود، ضرر آن برای ما تنها 

نیست، بلکه برای اسالم است.   65/4/25

ایرانی خانواده

حزب اهلل این است

به مناسبت سالزور تشکیل جهاد دانشگاهی )59/5/16(
یک مشت جوان توانستند 

کلید تولید و کاشت سلول های بنیادی را به دست بیاورند
خوب است شما بدانید که در بعضی از بخش های بسیار حساس علمِی کشور ما کارهایی شده که 
هنوز در دنیا صورت نگرفته است. در فناوری تولید سلول های بنیادی که بنده چند وقت پیش، از آن 
یاد کردم، یک مشت جوان مثل شماها که در تهران هستند، فعالیت می کنند. اینها همت کردند و 
رفتند از دیگران یاد گرفتند؛ خودشان هم فکر کردند، سرمایه گذارِی فکری کردند و توانستند کلید 
تولید و انجماد و حفظ و کاشت سلول های بنیادی را به دست بیاورند. امروز اینها برای اولین بار در 

ایران سلول های بنیادِی انسولین ساز را تولید کرده اند که در دنیا هنوز تولید نشده است. 83/4/17

این چند سال - حاال چهار سال، ده سال، کمتر، 
بیشــتر - که ما در این مســئولیت ها هستیم، 
لحظه لحظه ی آن را برای تقرب به خدا استفاده 
کنیم. بعضی هســتند که از ایــن فرصت های 
خدمت استفاده می کنند برای پُر کردن جیب 
خودشــان؛ برای، به خیال خودشــان، تأمین 
آینده ی خودشــان؛ برای آباد کــردن زندگی 
خودشان؛ این خطاســت. این همانی است که 
امیرالمؤمنین )علیه الّصالةوالّسالم( مالک اشتر 
را از آن نهی کرد و فرمود این مســئولیتی که به 
تو سپرده شده است، طعمه ندان؛ این یک طعمه 
نیست)1( که بیفتی رویش و بنا کنی »دو بدین 
چنگ و دو بدان چنگال«، خودت را، شکمت را، 
زندگی ات را بخواهی با این کار رنگین کنی؛ نه، 
این یک فرصت ارزشــمندی است برای اینکه 
خدمت و کار کنیــد و برای خودتــان ذخیره 
درســت کنید. این، حرف اصلــی و حرف اّولی 

ماست.    86/4/9      |         1( نامه 5

بدترین بالئی که ممکن است بر سر یک کشور بیاید

هنوز هم بعضی ها با غفلت تمام می گویند - مگر می شود باحجاب و با رعایت حدود شرعی و  
اسالمی، جامعه ی زنان رشد کند؟ تکلیف مسأله ی زن در نظام اسالمی چه می شود؟ این جواب 
عملی اش، جواب عینی اش، همین وجود مجموعه ی عظیم نخبگان زن در جامعه ی ماست که 
هیچ وقت ما در کشور چنین وضعی را نداشــتیم. در دوره ی طاغوت هم  نبوده، قبل از آن هم 
که وضع تعلیم و تربیت، از جهت  دیگری اشکال داشته. امروز هم در نظام اسالمی بحمدهلل این 
فراهم است. امروز ما در نظام اسالمی و زیر پوشش حجاب، زیر چادر، زیر مقنعه، این تعداد عظیم 

86/4/13 نخبه ی فکری، علمی، عملی، فعال سیاسی، صاحب نظران فرهنگی و هنری داریم.   

مگر می شود باحجاب اسالمی، جامعه ی زنان رشد کند؟

بدترین بالئی که ممکن است بر سر یک 
نسل در یک کشور بیاید، ناامیدی است، 
یاس اســت. اینکه می گوینــد: آقا! چه 
فایده دارد؟ فایده         ای ندارد. این روحیه         ی 
»فایده         ای ندارد« - یاس از آینده - ســم 
مهلــک همــه         ی فعالیت هاســت؛ چه 
فعالیت های اجتماعی و سیاســی، چه 
حتی فعالیت های علمــی، فعالیت های 
پژوهشــی. این کســانی که کشفیات 
بــزرگ را در زمینه         های علــوم تجربی و 

دانش های گوناگون انجــام دادند، اینها 
اگر ناامید از نتیجه بودند، قطعا به اینجا 
نمی رســیدند. امید، آن نیروی عظیمی 
است که انسان را پیش می برد. جوان ما 
را ناامید کنند از کشورش، از انقالبش، از 
آینده         اش، از دولتش، از دانشــگاهش، از 
آینده         ی علمی         اش، از آینده         ی شغلی         اش. 
این خیلی مضر است. این کاری است که 
تو برنامه         های دشمنان ما و مخالفین نظام 

88/6/8 وجود دارد.  
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اگر این قّوت و قدرت و استحکام روزافزونی که در 
جبهه ی اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی 
مشاهده می شود، ما را خاطر جمع کرد، بی دغدغه 
کرد، موجب خواب آلودگی ما شد، موجب غرور و 
غفلت ما شد، خواهد شد خطر؛ این خطر است. 
باید این زنگ بیدارباش همیشه در چشم ما باشد. 
چه کار باید بکنیم؟ باید درون خودمان را اصالح 
کنیم. اصالِح دائمی جزو وظائف دائمی ماست. 
درون را چه جوری اصالح کنیم؟ اول از خودمان 
شروع کنیم. بنده، شخص حقیِر مذنِب عاصی از 
خودم شــروع کنم. دیگران هم همین جور. اول 
رابطه ی خودمان را با خدای متعال درست کنیم، 
اصالح کنیم و به آنچه که خدای متعال از ما سؤال 
خواهد کرد، بیندیشیم: »و استعملنی بما تسألنی 
غدا عنه«.)1( این، از جمله ی چیزهائی است که 
باید دائم در ذهن ما باشد. نمی گویم خودمان که 
کامالً اصالح شدیم، بعد به اصالح مردم بپردازیم 
- که حاال ممکن است این به این آسانی ها هم به 
دست نیاید - وقتی شروع به اصالح خود کردیم، 
آن وقت اصالح جامعه هم برای ما آسان خواهد 
شد. و او - اصالح جامعه - آسان تر از اصالح نفس 

است.    89/6/25
1( صحیفه ی سجادیه، دعای بیستم 

باید زنگ بیدارباش همیشه در 
چشم ما باشد

بازدید رهبر انقالب از پژوهشکده رویان 86/4/25 

بنده به یاد می آورم که اوایل انقــالب در یکی از 
سدها نشت آب وجود داشت. آن روز بعضی افراد 
جمع شــدند و گفتند: همان مهندس هایی که 
این سد را ســاخته اند، باید بگوییم از فالن کشور 
اروپایی بیایند و جلِو نشت آب را از این سد بگیرند. 
اما همین جوانان و نیروهای مؤمــن و متعّهد و 
همین مدیران دلســوز ما در این چند سال، ده ها 
سد ساخته اند. امروز بزرگ ترین سّد منطقه را - که 
سّد کرخه است - بچه های سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی ســاخته اند. چهار، پنج سال قبل از این، 
هنگامی که سّد کرخه را می ساختند، من رفتم 
از آن بازدید کردم؛ دیدم روی کوه روبه روی سد با 
خط درشت - که از چند کیلومتری خوانده می شد 
- این فرمایش امام را نوشته اند که »ما می توانیم«. 
بله، می توانیم. هــم در بخش بازرگانی و ســایر 
بخش های خدمات، هم در بخش صنعت و معدن 
و هم در بخش کشاورزی، باید مدیریّت دلسوز و 

متعّهد زمام کار را در دست گیرد. 80/4/10

روی کوه با خط درشت نوشته 
بودند »ما می توانیم«

مردم از تبعیض، کم کاری و 
بی اعتنایی گله مندند

مردم گله مندند؛ از بســیاری از چیزهایی که 
در کشــور می گذرد، مردم گله مندند. مردم 
با تبعیض میانــه ای ندارنــد؛ هرجا تبعیض 
ببینند، احساس ناراحتی و رنج می کنند. هرجا 
کم کاری ببینند همین جور، هرجا بی اعتنائی 
به مشــکالت ببینند همین جور، هرجا پیش 
نرفتن کارهــا را ببینند همین جــور؛ مردم 
گله مندند... ما امروز دچار مشکلیم، نمی شود 
مشــکالت مردم و گالیه های مردم را نادیده 
گرفت؛ مسئولین باید جّدی بگیرند. مسئله ی 
بیکاری مهم است، مسئله ی رکود مهم است، 
مسئله ی گرانی مهم است؛ اینها مسائلی است 

که وجود دارد.   95/11/27


