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  مقدمه

شود. این مقوله داراي آثار و فواید بسیاري داري محسوب میهاي مختلف حکومتهاي نو ظهور در عرصهشفافیت، یکی از مقوله
  تواند پیشرفت کشور را تحصیل کند.باشد که تحقق آن، میمی

، بیانات ولی هاي این تحقیقبر آن داشت تا بیشتر درباره آن به تحقیق بپردازیم. یکی از عرصه آشنایی با این پدیده نو ظهور، ما را
امر جامعه مسلمین بود. به همین دلیل، به جستجو در بیانات مقام معظم رهبري پرداختیم. ما حصل این جستجو، استخراج بیانات 

ایی و کارآمدي نظام اسالمی، مبارزه با فساد، افزایش اعتماد مردم پیرامون هفت موضوع نظارت، شفافیت، پاسخگویی مسئولین، کار
  به نظام اسالمی و افزایش مشارکت مردم در نظام اسالمی بود.

ي شد که به آوربیانات پیرامون هفت موضوع مذکور که همگی به طور مستقیم و غیر مستقیم با شفافیت رابطه دارند، یکجا جمع
  باشد.صورت زیر می

  وري مطالبروش گردآ

  براي گردآوري بیانات مذکور، سایتKhamenei.ir  .به عنوان مرجع جستجو قرار گرفت 

 واژه، این دو کلید پیرامونمورد جستجو قرار گرفت. حین جستجو » پاسخگویی«و » شفافیت«هاي در ابتدا کلیدواژه
ایی افزایش کار«و » مبارزه با فساد«در بیانات مقام معظم رهبري، با مفاهیمی همچون که این دو کلیدواژه  مشخص شد
، »مفاسد اقتصادي«، »فساد«، »مبارزه با فساد«هاي در ارتباط هستند. بنابراین جستجوي کلیدواژه» و کارآمدي

 . در بیانات نیز آغاز شد» کارایی«و » کارآمدي«

 با مفاهیمی » پاسخگویی«و » افزایش کارآمدي«، »مبارزه با فساد« هايکلیدواژه بین ارتباط جدیدي، در ادامه کار
اعتماد «هاي کلیدواژهکه در نتیجه  شد؛یافت در بیانات » افزایش مشارکت مردم«و » افزایش اعتماد مردم«همچون 

 . به فهرست جستجو اضافه گردیدنیز » مشارکت مردم«و » مردم به نظام اسالمی

 مرحله تحقیق پیرامون ارتباط بیانات استخراج شده آغاز شد. نظام مفاهیمی که از این مرحله وري بیاناتآپس از جمع ،
ژوهش نیز به دامنه پ» نظارت«داشت. به همین دلیل، کلیدواژه » نظارت«به دست آمد، قرابت معنایی نزدیکی با مفهوم 

 افزون گشت.
  سایت جستجوهاي مذکور در بین تمامی بیانات موجود درKhamenei.ir  ایجاد یک نظام آنحصل امصورت گرفت و ،

  توانید آن را در آدرس زیر مطالعه کنید:مفاهیم بین هفت مفهوم مورد جستجو بود که می

 

r/post/211http://transparency4iran.i  
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  نظارت 1

  بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 22/12/1386

شأن مجلس عبارت است از قانونگذاري و نظارت کردن؛ هم قانونِ خوب بگذارند که مجریان دستشان باز باشد و بتوانند براي مردم 
اند، این دولت هم بخصوص فعالیت و تالش خیلی خوبی دارد خوب، بحمداللَّه دولتهاي ما خدمتگذار بوده -خدمت کنند کار کنند، 

 يبر همه و بتوانند آن کاري را که میخواهند انجام بدهند، براي مردم انجام بدهند؛ این از یک طرف، از یک طرف هم نظارت؛ -
نسان باید تحت نظارت باشد؛ هم نظارت وجدان خود، هم نظارت دولتها نظارت باید وجود داشته باشد. ا

  .؛ و بداند که تحت مراقبت خداي متعال و نظارت الهی هست. این میشود یک مجلس خوبمراقبین قانونىِ خود

  ه قضائیبیانات در دیدار مسئوالن دستگا - 07/04/1384

ي قضائیه بایستی از نظارت قانون استقبال کند. قانون، یکی از ابزار نظارت است. خودِ قانون ي دیگر، التزام به قانون است. قوهنکته
ي قضائیه، عامل بسیار مهم و مؤثري است. معیار، ي قضائیه است که براي نظارت بر قوهي در داخل قوهیک عامل نهاده شده

ر ي قانون به دالیل گوناگون چیزي حذف نشود. به هقوانین نقض نشود؛ تخصیص نخورد؛ تقیید نخورد؛ از گسترهقانون باشد و 
ي . خوشبختانه شما از مسئول عالم، دانا، هوشمند و مجموعهي قضائیه باید هر گونه نظارتی را استقبال کندقوهحال، 

هر چه که نظارت بشود، هر چه که ي قضائیه برخوردار هستید. بسیار خوبی از قضات شریف، پاکدامن، عناصر مؤمن در قوه
اك . این، خیلی خوب است. آن را که حساب پاظهار نظر بشود، حتّی انتقاد منصفانه، باید مورد استقبال قرار بگیرد

اي این کار؛ مثل از محاسبه باکی نیست. بگذارید عناصر مقرر بر -هاي غیرمالی هاي مالی، چه در زمینهچه در زمینه -است 
اه، نظران حوزه و دانشگسازمان بازرسی و سازمانهاي گوناگون نظارتی و همچنین عناصر بیرون از دستگاه قضایی؛ مثل صاحب

ئیه را ورز میدهد. ي قضاي قضائیه را تقویت میکند و قوهدانان کشور، اعالم نظر کنند، پیشنهاد کنند، انتقاد کنند؛ اینها قوهحقوق
ي مقدس نظام ي بسیار خوبی است و برخاسته و پدید آمده از ریشهي آن پایهي قضائیه ارکان خوبی است؛ پایهه ارکان قوهبحمداللَّ

ي مستحکمی است؛ هر چه بیشتر با آن چالش جمهوري اسالمی و متکی به احکام اسالمی است و از چیزي باکی ندارد و قوه
  .تر شدن آن خواهد شداو بهتر است و موجب ورزیده قانونی، چالش نظارتی انجام بگیرد، براي

  بیانات در دیدار نمایندگان مجلس نهم - 24/03/1391

ی هم که خب، قانونمن در یکی دو سال قبل از این، در همین دیدار نمایندگان محترم، راجع به خودنظارتی مجلس مطالبی گفتم؛ 
لی مهم است. ممکن خی» و اتّقوا فتنۀ ال تصیبنّ الّذین ظلموا منکم خاصّۀ: «اي که اینجا تالوت کردندتصویب شد. ببینید، همین آیه

احتیاطی میکند و کبریت میکشد، یک نفر باشد؛ اما کسی که میسوزد،  است در یک ساختمان، آن کسی که بنزین میریزد و بی
نفر نیست. ممکن است یک نفر کشتی را سوراخ کند؛ اما کسی که غرق میشود، فقط آن یک نفر نیست. قرآن میگوید فقط آن یک 

اي پرهیز کنید؛ که وقتی آمد، فقط دامن آن کسی را که موجب فتنه است، دامن آن کسی را که ظالم است، از یک چنین فتنه
؛ از یک چنین »و اتّقوا«اند، میگیرد. ی را هم که در ایجاد این فتنه تأثیر نداشتهها را هم میگیرد؛ دامن کسانگناه نمیگیرد؛ دامن بی

؛ اش خودنظارتی است؛ یعنی بر یکدیگر نظارت کنیمالزمهي این کار چیست؟ اي پرهیز کنید، مراقب باشید. الزمهفتنه
  .مت استهاي سال؛  دائم تواصی کنیم. اینها نشانه»و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر«



8 

 

  بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراي اسالمی - 18/03/1389

که خوب،  -هاي اجرائی کشور شأن نظارتی دارد ي شأن نظارتی مجلس است. ببینید، مجلس نسبت به دستگاهي دیگر دربارهنکته
من  .یک شأن نظارتی هم براي خود مجلس و براي آحاد نمایندگان تعریف کنید -چیز بسیار بااهمیتی هم هست 

بعد از این توي مجلس باشید یا نباشید؛ ممکن است دیگر هرگز گذارتان  معتقدم که شما دو سال دیگر توي مجلسید، معلوم نیست
ند ا خواهصندلیه این 	به مجلس نیفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اینجا عبور خواهند کرد؛ کسانی خواهند آمد و روي

گذاري ایهار نماینده پاگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلىِ متقن و محکم براي نظارت بر کنشست. 
 آن طرف کنید، تا هر وقتی که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهیاش مال شماست.

را کار  میتوانید این ابزار کنترلی -توان نمایندگی  -قضیه هم متأسفانه همین جور است. اگر امروز با قدرتی که خدا به شما داده 
  .از شما سؤال خواهد شد بگذارید، ولی کار نگذارید،

  بیانات در دیدار دانشجویان - 06/05/1392

ی از جمله صدا و یهابحث کردند؛ من کامالً حرف ایشان را تصدیق میکنم. نظارت بر دستگاه» نظارت«ي یکی از برادران درباره
ند؛ که این کامالً مورد تأیید ما است، و الزم است؛ منتها سازوکار نظارت بر دستگاهی مثل مجلس چگونه است؟ سیما را ذکر کرد

هاي دیگر چگونه خواهد ي قضائیه یا برخی دستگاهیا سازوکار نظارت بر قوه -این مطلب مهمی است، این چیز کوچکی نیست  -
وضوعاتی باشد که فعاالن دانشجوئی در سطح فکر باال، این یک موضوع مهمی است؛ این میتواند جزو مبود؟ 

ریزي کنند، فکر کنند، کار کنند، پیشنهاد تهیه کنند؛ به نظرم جزو کارهاي شما است؛ این کارها رویش برنامه
  .را بکنید، به تشکیالت عمومی کشور کمک کنید
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  آن):یا معناي مشتقات و ( شفافیت 2

 و يارسانه و یعلم مراکز رانیمد و ،ياقتصاد فعاالن مختلف، يهادستگاه مسئوالنبیانات در دیدار  - 20/12/1392
  ینظارت

خواست آمد، هرجور خواست اي بود که هرکه ي بی درودروازهاگر چنانچه وضع اجتماع، وضع اقتصادي کشور مثل یک خانه
ي متینی که میخواهد از راه حالل ارتزاق کند، طبعاً عمل کرد، هرچه خواست برد، خورد، خب معلوم است، انسان نجیبِ شایسته

سازي بشود، باید فضاي رقابتی سازي، شرط اصلی این فسادستیزي است؛ باید شفاف. شفافآیدجلو نمی
؛ فعالِ اقتصادي در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. وجود بیایدات بهوجود بیاید، باید فضاي با ثببه

آورَد، نظام اسالمی دست میي خود یا کارآفرینی خود ثروتی بهآن وقت در یک چنین فضایی آن کسی که با ابتکار خود یا سرمایه
وقت] کسب ثروت و کسب درآمد یک چیز مباح و د، [آناز او حمایت میکند و تأیید میکند. اگر چنانچه فضا فضاي سالمی ش

  .مورد تأیید و مورد حمایت نظام است

  یاساس قانون 44 اصل ياجرا اندرکاراندست و ياقتصاد مسئوالنبیانات در دیدار  - 30/11/1385

رد مقررات را بایستی شفاف کاست.  سازي مقرراتشفافکار سومی که باید انجام بگیرد که قبالً هم اشاره کردیم، 
راههاي تقلب بسته بشود، جلوي کسانی که اهل سوءاستفاده از ظواهر که جاي توجیه و تبدیل و تعبیر و تأویل نباشد. 

  .قوانین هستند، گرفته شود

  یاساس قانون 44 اصل ياجرا اندرکاراندست و ياقتصاد مسئوالنبیانات در دیدار  - 30/11/1385

، راهها را کوتاه کنند، پیچ و خمهاي اداري را کم کنند. اینکه اختیار یک فعالیت اقتصادي ناگهان باید مقررات را شفاف کنند
أموري که پشت فالن میز و در فالن اداره نشسته، که او بتواند بگوید آري یا نه، و سرنوشت یک کار را فراهم برگردد به یک م

این مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. باید کاري کرد که بکند، این بزرگترین ضربه است. 
  .چه که در اینجا هست، تغییر پیدا کند. باید قواعد، قوانین و روشها اصالح شود و بر اساس آناین، پیش نیاید

  هاي اقتصادي کشوربیانات در دیدار فعاالن بخش - 26/05/1390

 هايگذاري کجاهاست، کدامهاست؛ همه مطلع باشند، استفادهبایستی فعاالن بخش خصوصی بدانند فرصتهاي سرمایه
محصور بودن اطالعات، محدود بودن اطالعات به بعضی از افراد، دون بعضی، موجب خوارانه نشود. ویژه

فراهم  چی هستند،شبه را براي افرادي که سوء استفاده ي یک؛ که گاهی ثروتهاي بادآوردههاي عجیبی میشودخواريویژه
ت د، فالن کاال تولید بشود، فالن کاال جلویش گرفته بشود، قیممیکند؛ به خاطر اینکه اطالع دارند که بناست فالن کاال بیای

طالعات باید عمومی افالن کاال باال برود یا پائین بیاید، یا فالن قانون تصویب بشود. اینهائی که مطلعند، سوءاستفاده میکنند. 
دولت نهم و دهم هم البته این در دولتهاي قبل مطرح بود، در  سازي اطالعات صورت بگیرد.بشود. باید شفاف

  .ی انجام گرفته؛ لیکن کافی نیست. بایستی در این زمینه کار بیشتري انجام بگیردیفعالیتها
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  بیانات در دیدار اعضاي شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی - 29/10/1388

 هم ملشانع با کنند،یم ینف را یاسالم يجمهور نظام يشعارها و اسالم حاً یصر زبانشان با یکسان فتنه، طیمح داخل در یوقت
 ار مرزشان که است نیا خواص از انتظار شد، ظاهر جامعه در دهیپد نیا یوقت برند،یم سؤال ریز را انتخابات کی و تیجمهور

 به ککم نیا فضاست؛ یغبارآلودگ به کردن کمک زدن، حرف دوپهلو. کنند مشخص را موضعشان کنند، مشخص
. است دشمن مانع است؛ دشمن دشمنِ ،يسازشفاف. ستین يسازشفاف به کمک نیا ست،ین فتنه رفع

 مکک يسازشفاف به یک: است شاخص کی نیا .شاخص کی شد خودش ن،یا. است دشمن کمک ،یغبارآلودگ
  .بدهند قرار اریمع را نیا رند،یبگ نظر در را نیا همه. کندیم کمک یغبارآلودگ به یک و کندیم

  بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاي هیأت دولت - 04/06/1381

نکته آخري که میخواهم عرض کنم، این است که حضور دشمن را در پشت پرده فرهنگ و سیاست جدّي بگیرید. این یک 
واقعیّت است و هرچه میگذرد، این حقیقت که دشمن در مقاصد پلید خود، امید زیادي به مقوله فرهنگ و مسائل سیاسی دارد، 

تلقّی کرد  اشها را جداي از علّت و بریده از عامل اصلیلوحانه بعضی از پدیدهبیشتر واضح و آشکار میشود. نباید غافالنه و ساده
از مجدّداً بقیقتاً دشمنان میخواهند از فضاي فرهنگی کشور علیه انقالب، نظام و دولت استفاده کنند. ح. و به این و آن نسبت داد

رسانی کنید، خبر دهید و پیشرفتها را بگویید؛ هم اگر واقعاً موانعی وجود تأکید میکنم: هم به مردم اطّالع
بگوییم موانعی در کار هست، مردم را که ما دارد، آنها را هم شفّاف با مردم در میان بگذارید. صرف این

قانع نمیکند و آنها نمیپذیرند. اگر واقعاً موانعی وجود دارد و کسانی هستند و جریانی موجود است که 
نمیگذارد شما کار کنید، این را شفّاف و صریح به مردم بگویید. یا این است که حقیقتاً معلوم میشود این 

ه انجام میدهند و نمیگذارند مسؤوالن یا دولت کار کنند، که در این شخص یا این افراد یک حرکت مجرمان
صورت باید به این جرم رسیدگی شود، یا این است که آن طرف هم منطقی دارد. باالخره یا باید او را 

این را در معرض افکار عمومی بگذارید و صریح و روشن و شفّاف با . متقاعد کرد یا او شما را متقاعد کند
  .ها صحبت کنید. به نظر من این به پیشرفت کار کمک میکندر این زمینهمردم د

  یاسالم يشورا مجلس يدوره نیهشتم کار به آغاز مناسبت به امیپ - 07/03/1387

ردم قرارگرفته به جایگاه واالي مجلس راه یابند به یاد داشته باشند که اند که مـورد اعتـماد مـنمـایندگانی که توفیق آن یافتـه
ها و همواره تشکیل مجلسی که با مشارکت مردم پدید آید و قانونمند شدن مدیریت در یکصد سال اخیر،

بخشیدن به هدفها و ضوابط مبارك اسالم را در قالب قوانین رسا و شفاف پذیري مدیران و تحققنظارت
ته ي آنان قرار داشهاي ملت ایران و رهبران دینی و ملی در مبارزات پرهزینهکند، در صدر خواستهتضمین 

بخشیدن به مصالح ملت و  و براي تحقق مجلسی که عقل اجتماعی و روح مشورت را در راه پیشرفت کشور و سامان است
  .فی بر زمین ریخته استتعالی اسالمی به کار گیرد، جانهاي پاك بسیاري فدا شده و خونهاي شری
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  یاسالم يشورا مجلس يدوره نیهشتم کار به آغاز مناسبت به امیپ - 07/03/1387

نگاه  و با این حال با، روزآمد شفافگذاري، از برترینهاي نمایندگی است. قانون باید کارآمد، روان، نویسی و قانونهنر قانون
  .و یکسره معطوف به نیازهاي مردم و منافع عمومی باشد ي هرچه پهناورتر و قابل ماندگاري،اداراي گسترهبلندمدت،

  عید سعید فطر نماز هايبیانات در خطبه - 29/06/1388

 ثابت که یروش همان با کنند؛ مجازات و محکوم را مجرم باید قضائی هايدستگاه کنند، تعقیب را مجرم باید اجرائی هايدستگاه
 طرق زا که مجرم مجازات اما بیایند؛ کوتاه نباید زمینه این در هم هیچ و هست ما عرفی قوانین و اسالمی قوانین در و میشود
 جامعه ويت کنیم، بدنام کنیم، متهم را یکی تهمت، به خیال، به گمان، به که است این از غیر است، شده ثابت او جرم قانونی
 - مغرض هايتلویزیون ها،بیگانه خارجیها، - دیگران یا. نیست درستی فضاي فضا، این. نمیشود اینکه. بگردانیم دهن به دهن
 پخش ار همان عین هم ما کردند؛ خطا جا فالن کردند، خیانت جا فالن اینها که کنند ادعا بزنند، حرفی کسانی یا کسی علیه
 مورد در حقائق دانخواسته کِی است؟ سوخته ما براي دلشان کِی بیگانه هايرسانه. نیست قبول مورد این، است؛ ظلم این،. کنیم

 اینها گفت بایدن. میکنند ادعاهایی میزنند، حرفهائی میگویند، باشند؟ گفته را حقیقت بیایند مورد این در که بشود، روشن ما
 در مسئول هک است این معنایش شفافیت. فضاست کردن کدر این، نیست؛ شفافیت این،. است شفافیت
 است، شفافیت معناي این بدهد؛ قرار مردم اختیار در واضح طور به را خودش عملکرد اسالمی جمهوري

  بکنند. هم باید

  بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسالمی - 29/03/1385

ک چیزي امروز ی اي کهمقررات اقتصادي - ثبات و شفافیت و انسجام سیاستها و مقررات اقتصادي انجام بشود
مقررات اقتصادي و قوانین ما باید هم ثبات داشته باشند که مردم بتوانند روي آن  -اي ندارد بگوییم، فردا عوضش بکنیم، فایده

 .باشد شفافریزي کنند، هم باید منسجم باشد و با هم بخواند و برنامه

  هاي نمازجمعهبیانات در خطبه - 29/03/1388

همه شفاف و راحت حرف ها و در این گفتگوها و در این گفتارهاي تلویزیونی، آن جهت مثبت، این بود که در این مناظره
ی یزدند، حرف دلشان را بر زبان آوردند، یک سیالبی از نقد و انتقاد به راه افتاد و همه مجبور شدند پاسخگو

بدون  هامواضع افراد و مواضع گروهی برآمدند و از خودشان دفاع کردند. یها در مقام پاسخگوها انتقاد شد، آن. به آندکنن
هایشان مهبرنا ی، عریان، در مقابل چشم مردم قرار گرفت؛ سیاستهایشان چیست،یگوابهام، بدون پیچیده

در مقابل چشم مردم قرار گرفت و مردم ها هایشان کدام است، تا چه حد است؛ اینچیست، پابندي
ام کشور آیند، نظبه حساب نمی مردم احساس کردند که در نظام اسالمی بیگانه. توانستند قضاوت کنند

نظرات در مقابل مردم بیان شد و معلوم شد  اندرونی و بیرونی ندارد. همه چیز در مقابل مردم آشکار، همه
. رأي مردم زینتی نیست. حق انتخاب حقیقتاً متعلق به مردم مالت خواهد بودرأي مردم ناشی از همین دقتها و تأ

ها این را نشان داد. یقیناً یکی از علل افزایش ده میلیونی آراء خواهند آگاهانه، هشیارانه انتخاب کنند. این مناظرهاست، مردم می
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 ها تشخیصدم مشارکت داده شد، به عرصه آمد و آنهاي قبل همین بود که ذهن مردم، فکر مرنسبت به آخرین حد نصابِ دوره
ها قدرت انتخاب مردم را ها هم رفت، که اینها به سطح خیابانها هم کشیده شد، داخل خانهدادند، وارد میدان شدند. این مناظره

ظر از ن برد. ایندهد، قدرت انتخاب را باال میجور مباحثات و گفتگوها ذهنها را پرورش میاینبرد. باال می
  .جمهوري اسالمی چیز مطلوبی است

  السالمبیت علیهمبیانات در دیدار مداحان اهل - 20/01/1394

 یّات مطّلع کنند؛ ما چیز محرمانهعمسئولین باید بیایند مردم را و بخصوص نخبگان را از جزئیّات و واق
یک  ، همدلیایمزبانی که ما گفتهنداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است؛ همدلی و هم

چیز زورکی نیست، یک چیز دستوري نیست که کسی دستور بدهد که مردم همدلی کنید، مردم هم بگویند چشم، این همدلی 
باید نهال را نشاند در زمین، بعد از آن مراقبت کرد، آن را گل است،  نمیشود؛ همدلی مثل یک گل است، مثل یک نهال و بوته

بانی زآبیاري کرد، از لطمه زدن به آن باید جلوگیري کرد تا این همدلی رشد کند؛ بدون این، همدلی نخواهد شد. همدلی از هم
  .زبانی هم خوب استهم بهتر است، هم

  ناي بسا دو ترك چون بیگانگا    زباناي بسا هندو و ترك هم

  زبانی بهتر استهمدلی از هم  پس زبان محرمی خود دیگر است

  .من به همه است وجود آورد؛ همدلی را باید رشد داد. این توصیههمدلی الزم است؛ همدلی را باید به

 اعضاى هیأت دولتجمهور و بیانات در دیدار رئیس - 06/04/1394

رض کنید ماه مثالً ف! شما ششافتدبعد هم پیشرفت کار را به مردم گزارش بدهید؛ ببینید واقعاً چه اتّفاقی می	
صورت  ] این برنامه وقتی تدوین شد، این ستاد تشکیل بشود و شش ماه فعّالیّت کند؛ کار بهبه همین شکلی که ما گفتیم، [یعنی

ت؛ بعد بیایید همان را به مردم بگویید؛ بگویید این کارها را کردیم، آن کارها را کردیم؛ مردم در چشمگیري پیش خواهد رف
طور کامل  بینی به آینده که شما میخواهید در مردم باقی بماند، بهآن امید و خوشزندگی [خود] احساس میکنند؛ 

  .ین شاخصهایی هم براي ارزیابی باید باشد] تعی؛ یعنی به مردم گزارش داده بشود. و [البتّهتأمین خواهد شد
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 پاسخگویی مسئولین: 3

  بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 26/01/1383

ی م. بعضی ها از هر چیزي خوششان بیاید، سعی پاسخگویی یک مفهوم غربی نیست؛ یک مفهوم اسالمی است
پاسخگویی یک حقیقت اسالمی است؛ به فراورده هاي افکار و مدنیت غربی منسوب کنند. نه،  ايکنند آن را به گونه

که هست، در درجه ي اول از خود  ايمسؤولیت، یعنی هر انسانی در هر مرتبه. این همان مسؤولیت است
ري بود، د؛ عاقالنه و بر اساس پرهیزگاسؤال کند، ببیند رفتار و گفتار و تصمیم گیري او تحت تأثیر چه بو

. اگر انسان توانست وجدان خود را آرام کند و به نداي اندرون یا خودخواهانه و براي شهوات و اغراض شخصی بود
. همین »انّ السّمع والبصر و الفؤاد کلّ اولئک کان عنه مسؤوال«خود پاسخ گوید، خواهد توانست به دیگران هم پاسخگو باشد. 

ا بشنود که می تواند سخن حق ر -همین گوشی که دارید  -که می تواند ببیند، بشناسد و تشخیص دهد  -که شما دارید چشمی 
یرد که می تواند احساس کند، تصمیم بگ -همین قلبی که دارید  -و به دل شما منتقل کند و جوارح شما را تحت تأثیر قرار دهد 

است که خداي متعال شما را در مقابل  ايوسیله –تعبیر می شود) » قلب«انسان به و راه را انتخاب کند (که از هویت واقعی 
اینها پاسخگو می داند. همه ي ما باید جواب دهیم با چشمِ خود چه دیدیم؛ آیا دیدیم؟ آیا دقت کردیم؟ آیا خواستیم ببینیم؟ 

مسؤول عن  کلّکم راع و کلّکم«فرمود: . خواستیم بشنویم؟ خواستیم تصمیم بگیریم و عمل کنیم؟ این همان پاسخگویی است
؛ همه ي شما مسؤولید. البته کسی که حیطه ي وسیعی از زندگی انسانها با قلم و زبان و تصمیم او تحت تأثیر قرار می »رعیته

مسؤوالن بلند پایه ي کشور، قواي سه گانه، از خود گیرد، مسؤولیتش به همان نسبت بیشتر است؛ لذا من گفتم 
گو باشند؛ پاسخگوي کار خود، پاسخگوي تصمیم خود، رهبري تا آحاد مأموران و مدیران، همه باید پاسخ

پاسخگوي سخنی که بر زبان آورده اند و تصمیمی که گرفته اند؛ این معناي پاسخگویی است؛ این یک 
. هر انسان وقتی می خواهد حرفی بزند، اگر بداند در مقابل این حقیقت اسالمی است و همه باید به آن پایبند باشیم

اشد، یک طور حرف خواهد زد؛ اما اگر بداند مطلق العنان است و پاسخگو نیست، طور دیگري حرف خواهد حرف باید پاسخگو ب
انسان وقتی می خواهد تصمیم بگیرد و عمل کند، اگر بداند در مقابل اقدام خود پاسخگو خواهد بود، زد. 

می شود و او را به یک طور عمل می کند؛ اما اگر احساس کند نه، مطلق العنان است و از او سؤال ن
ما مسؤوالن خیلی باید مراقب حرف زدن و تصمیم گیري خود . بازخواست نمی کشند، طور دیگري عمل می کند

باشیم. مسؤولیت به همین علت محترم است و به همین جهت است که مردم براي مسؤول احترام قائلند؛ چون پشت سرِ کار و 
ارد که او قبول می کند. اگر این شخص خود را مسؤول دانست، واقعاً شایسته ي تصمیم گیري او دنیایی از مسؤولیت وجود د

  .این تکریم و احترام هم هست؛ اما اگر مسؤول ندانست، همه چیز مشکل می شود

  ت دولتبیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاي هیئ - 08/06/1384

 واقعاً وزیر در حوزه کار خودش، مدیران وزارتی در حوزه. نظام پاسخگویی را براي خودتان متحتّم بدانید
کارِ خودشان پاسخگو باشند. یعنی هم در برابر خطایی که انجام  کار خودشان، معاونان هر کدام در حوزه

 د انجام میگرفته و انجام نمیگیرد، پاسخگومیگیرد، واقعاً پاسخگو باشند؛ هم در برابر کار الزمی که بای
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. در خیلی از موارد خالفی انجام نگرفته؛ اما خالف این بوده که کارهاي زیادي باید انجام میگرفته، ولی انجام نگرفته. باشند
  .کار نکردن به مقدار الزم هم یک نوع تخلف است

  بیانات در دیدار مردم استان همدان - 15/04/1383

موقع و رفتار مسؤوالنه بخواهند؛ و وظیفه ه حق مردم است که از مسؤوالنشان کار و تالش و ابتکار و اقدام ب
  .مسؤوالن است که پاسخگو باشند و آنچه را که وظیفه آنهاست، انجام دهند

  بیانات در دیدار مردم استان همدان - 15/04/1383

به شما مردم عرض می کنم تا نچه من عرض می کنم، فقط این نیست که بخواهم زبانی مسؤوالن را نصیحت کنم؛ آ
به مسؤوالن و دست اندرکاران و کارگزاران حکومتی در قواي سه گانه و به خودم این را  بدانید و بخواهید و مطالبه کنید.

  .باشیم پاسخگومی گویم، براي این که خودمان را موظف بدانیم و عمل کنیم و 

  رین حرم مطهر رضويبیانات در دیدار زائرین و مجاو - 02/01/1383

هاي مهمی بر دوش آنهاست، همه مشمول این هایی که در کشور هستند و مسؤولیتقضاییه و سایر دستگاه دولت، مجلس، قوه
  .پاسخگوییکلی هستند؛ نقد، اصالح و  قاعده

  هاي نمازجمعه تهرانبهبیانات در خط - 29/03/1388

اره البته با حذف آن عیوبی که بعد به آن اش -د ی در سطوح مدیریتی ادامه پیدا کنیهاجور مناظرهالبته خیلی خوب است که این
افراد، مسئولین، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخگو باشند و پاسخ و  -خواهم کرد 

  .بدهند و تبیین کنند

  بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوي - 01/01/1384

و شایسته . برخی مسؤوالن به نحپاسخگویی مسؤوالن در برابر مطالبات ملت ایرانسال گذشته سال پاسخگویی بود؛ 
ي آن روي سکهبرآورده شد؛ زیرا  »سال پاسخگویی«پاسخگویی کردند؛ با این حال مقصود عمده از طرح عنوان 

این بود که روح پرسشگري در ذهن ملت  83یک غرض عمده از طرح این شعار در سال  پاسخگویی، پرسشگري است.
پاسخگویی و روحیه ي پرسشگري و که در مقابل مردم باید پاسخگو باشند. ایران زنده شود و مسؤوالن احساس کنند 

نیست؛ همه ي سالها به همین  83احساس مسؤولیت مسؤوالن در مقابل مطالبات ملت، مخصوص سال 
  .کیفیت است
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  زائرین و مجاورین حرم مطهر رضويبیانات در دیدار  - 01/01/1384

همیشه این ملت نیاز دارد به این که مسؤوالن همیشه این ملت نیاز دارد به مسابقه ي خدمت رسانی میان مسؤوالن؛ 
او پاسخگوي مسؤولیتهاي بزرگ خودشان در مقابل ملت باشند و روح پرسشگري در مردم وجود داشته 

اي گذرا نیست؛ ابعاد و جوانب گوناگون وظایف ما مسؤوالن و همچنین مطالبات . اینها شعارهباشد و همیشه زنده بماند
  .ملت را براي ما روشن می کند

 بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 22/12/1379

همه در مقابل قانون و مسؤولیتهاي خودشان پاسخگو هستند و باید نیت آهنین ندارد. از نظر من، هیچ کس مصو
  .جواب بدهند

  بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوي - 02/01/1383

ع این در واق امسال از نظر ما سال پاسخگویی مسؤوالن نظام به مردم است.در پیام نوروزي به ملت ایران عرض کردیم که 
پاسخگویی، در واقع یک نوع . که پاسخگویی به خود هم هستپاسخگویی به خدا هم هست؛ همچنان

ولیاء اهم خود او میخواند، هم  -ي خود را میخواند آموزي که در پایان سال تحصیلی کارنامه؛ مثل دانشخوانی استکارنامه
ي ي خرسندي اوست، او را به ادامهي که مایهانقاط قوّت خود را میشناسد، نقاط ضعف خود را هم میشناسد؛ نمره -او میخوانند 

هاي ي سرشکستگی اوست، او را به جبران این سرشکستگی وادار مینماید. مجموع نمرهي که مایهااین کار تشویق میکند و نمره
ي دهندهآموزان یک کالس، معدل این کالس است و نشانآموز است و مجموع معدلهاي دانشنشخوب و بد، معدل یک دا

اند یا نه. البته مجموع معدل کالسها هم معدل مدرسه آموزان برآمدهي پیشبرد دانشکنندگان این کالس از عهدهکه آیا ادارهاین
سهامداران مدرسه را به فکر وادار دي هست یا نه؛ ي کارآمرا تشکیل میدهد؛ معلوم میکند که این مدرسه، مدرسه

میم اند یا نه؛ و تصکنندگان این مدرسه، خوب از عهده برآمدهمیکند؛ میفهمند؛ تشخیص میدهند که اداره
  .میگیرند

  نشجویان دانشگاه شهید بهشتیبیانات در جلسه پرسش و پاسخ دا - 22/02/1382

طور است و شکّی در این نیست؛ قانون هم که رهبر باید پاسخگوي مشکالت کشور باشد، البته همیناین
موازین پاسخگویی را مشخّص کرده است. هر کس به هر اندازه که حوزه اختیارات اوست، باید پاسخگو 

 .باشد

  بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوي - 02/01/1383

مربوط به  چه آنچه -هاي فرهنگی کشور . باید دستگاهپاسخگویی باید به معناي صحیح کلمه وجود داشته باشد
شمنان ي فرهنگی دتهاجم گسترده روشن کنند که در مقابل -مجموعه دولت نیست، مثل صدا و سیما  دولت است، چه آنچه زیر
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اند. ار بستهک ي آن بهچه تدابیري را براي اعتال و بارور کردن فرهنگ اسالمی و انقالبی و عمومیت بخشیدن به نقاط برجسته
هاي اقتصادي هم بیان کنند که براي بارور کردن اقتصاد کشور، پُر کردن شکاف طبقاتی، برطرف کردن فقر و محرومیت دستگاه

. اندي مناطق وسیع آن، چه تالشی انجام دادهاز طبقات محروم کشور و آباد کردن این کشور پُربرکت و قابل آبادي در همه
مشخص کنند که براي تولید علم،  -ي کشورند هاي علمیهها و حوزهکه مدیران آن در دانشگاه -هاي علمی کشور دستگاه

چه تالش و کار بزرگی را انجام  -از دانشگاه و حوزه این مسائل را مطالبه کردیم که ما  -آزاداندیشی علمی و تضارب افکار 
هاي صنعتی و دستگاه کشاورزي کشور هم اند و چه کارهاي دیگري را بایستی انجام دهند. دستگاهاند؛ چقدر پیش رفتهداده

ي اي این که مظلومان کشور حقیقتاً قوهي کشور توضیح دهد که براي احقاق حق مظلومان و بري قضاییهتوضیح دهند. قوه
ي ي مقننه که دو وظیفهقضاییه را ملجأ و مأواي خود بدانند و به آن پناه ببرند، چه تالشها و کارهایی را انجام داده است. قوه

قوانینی را  ي قانونگذاري و نظارت را برعهده دارد، مشخص کند که در امر قانونگذاري چه تالشهایی را انجام داده تاعمده
ها و بگذارنند که براي تسهیل اصالح حقیقی کشور الزم است؛ همچنین این قوه مشخص کند که در امر نظارت بر دستگاه

  .مراقبت از صحت عمل آنها چه تالشی را به انجام رسانده است

  در دیدار نمایندگان مجلس بیانات - 27/03/1383

عد دارد؛ ي پاسخ دو بي اساسی در کار مجلس این است که شروع کار شما در سال پاسخگویی است. کار شما در زمینهیک نکته
. اگر دولت بخواهد پاسخ بدهد، پاسخ دولت میتواند به افکار عمومی باشد هم باید پاسخ بدهید، هم باید پاسخ بخواهید

اما  -ت و بنده هم غالباً برادران دولت را تشویق میکنم که به افکار عمومی توضیح بدهند و حرف بزنند که خوب هم هس -
ي هاي اجرایی به مجلس است. شما باید پاسخ بخواهید و در زمینهسازوکار قانونی، پاسخگویی دستگاه

هایی اید؛ شعاري انتخاب شدهااز منطقه. اولویتهایتان را مشخص کنید. شما هر کدام کار خودتان هم باید پاسخ بدهید
ه در لوایح جایی کاید؛ اینها را جمع کنید و ببینید اولویتها کدام است. این اولویتها را آنهایی دادهاید و وعدهاید، حرفهایی زدهداده

ح خواستن اسخگویی و توضیجایی که با پجایی که با طرحهاي خود مجلس باید تأمین شود، آنتقدیمی دولت باید دنبال شود، آن
بعد هم به مردم گزارش بدهید و بندي کنید؛ بندي و حتّی زمانهاي دولتی باید حاصل شود، مشخص، اولویتاز دستگاه

بگویید ما میخواستیم این قانون را وضع کنیم، میخواستیم با این مشکل مقابله کنیم؛ زمان آن شش ماه 
ل قبولی ارائه ي قابکه آقاي دکتر حداد عادل میگویند سال آینده بتوانیم کارنامهن. ایجا رسیدیمبود، سر شش ماه به این

م. بندي کنید و بگویید ما دنبال این اولویتها هستیریزي و زمانبندي، برنامهدهیم، در صورتی امکانپذیر است که شما اولویت
د دارد؛ پیدا کردن و دنبال کردن این اولویتها مهم است. در ي کارها را هم نمیشود یکشبه با هم انجام داد؛ اولویتهایی وجوهمه

هایی که زیر نظارت شما هستند، باید پاسخ هم از دستگاهاین صورت، شما، هم به مردم پاسخگو خواهید بود؛ 
 .بخواهید

  ارگزاران نظامبیانات در دیدار ک - 12/09/1379

اي را به پاي صندوقها بکشاند و رأیی را از مردم ساالري فقط این نیست که انسان تبلیغات و جنجال کند و باألخره عدّهمردم
که این نیمه اوّل تحقّق پیدا کرد، نوبت نیمه بعد از آنبگیرد، بعد هم خداحافظ؛ هیچ کاري به کار مردم نداشته باشد! 

ان والسّالم در این بی الصّالة . درباره همین گروههاي خاص، باز امیرالمؤمنین علیهخگویی استدوم است؛ نوبت پاس
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؛ این جمله باز در همین نامه مالک اشتر است. فرمود: نگو به من مأموریت داده »ال تقولنّ انّی مؤمّر آمر فاطاع«مطالبی دارد: 
؛ بنده مسؤولم، دستور میدهم و شما باید »آمر فاطاع« -ام شده شده، به من مسؤولیت داده شده و من صاحب فالن مسؤولیت

؛ این دلِ تو را خراب و نابود میکند؛ واقعش نیز همین است. بعد »فانّ ذلک ادغال فی القلب« -طور حرف نزن اطاعت کنید؛ این
طور نتو نزدیک میکند. وقتی ایآلودِ مردم را به ؛ این، برگشت خشم»و تقرّب من الفتن«چند خصوصیت دیگر را ذکر میکند: 

حرف بزنی، مردم از خودخواهی و مَن مَن گفتن تو و خود را محور همه چیز دانستن و مسؤولیتی براي خود قائل نبودن، براي 
  .همیشه ناخشنود میشوند

  عضاي هیأت دولتبیانات در دیدار ا - 08/06/1368

د بایي کار شما چیست؟ مردم حق دارند بعد از گذشت زمان معقولی، از مسؤوالنِ هر یک از بخشها سؤال کنند که نتیجه
ي آن ي تنظیم کنید که بتوانید محصول و نتیجهاگونهخودتان را براي پاسخگویی آماده کنید. باید کار را به

  .مردم حسابگر و هوشیارند ن را بازگویید.را به مردم نشان دهید و دلیل نقایص آ

  هاي شیرازبیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه - 14/02/1387

خوب است.  سازي خیلیگیري. اینجا من این مطلب را پرداخت کنم. توانائی تصمیمسازي و تصمیمگفته شد توانائی تصمیم
گیري یکی از مشکالتی است که اگر وارد محیط دانشجوئی شد، خیلی از هنجارهاي مطلوب و درست را به هم توانائی تصمیم

سازي ي ماست. بگذاریم دانشجو با فکر خود، با زبان باز خود، با تعلق کم خود، با گفتار و عمل خود، تصمیمخواهد زد؛ این تجربه
بنابراین دنبال  .گیري را بگذاریم کسی بکند که بتوان از او سؤال کرد و او مسئول و پاسخگو باشدتصمیمکند. 

گیرىِ براي اقدام باشد؛ این نه به نفع دانشجوست، نه به نفع آن اقدام. دنبال این این نباشیم که محیط دانشجوئی، محیط تصمیم
  .سازي کنیدانسازي کند؛ یعنی گفتمباشیم که محیط دانشجوئی تصمیم

  بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 06/08/1383

آنچه ما مسؤوالن احتیاج داریم، این است که کارآمدي خود و نظام را افزایش دهیم. کارآمدي هم باید در 
؛ در جهت پیاده شدن و عینی شدن ارزشها در جامعه باشد. بخشهاي جهت تحقق خواستها و اهداف اسالمی باشد
همه مسؤولند. همه باید به مسؤولیت خودشان توجه داشته فرهنگی و اقتصادي و سیاسی و امنیتی ما مسؤولند؛ 

ه . بدانیم که اگر ما بي ماستي همهها پاسخگو بدانند؛ این وظیفهباشند و خود را در مقابل این مسؤولیت
ي خود عمل کردیم، با امکاناتی که بحمداللَّه خداي متعال بوفور در اختیار این کشور و این ملت قرار داده است، و با یفهوظ

  .ي پیشرفتی که داریم، پیروزي جمهوري اسالمی و پیروزي حق بر باطل در این میدان قطعی استتجربه

  1383پیام نوروزي به مناسبت آغاز سال  - 01/01/1383

مسؤوالن بخشهاي مختلف به مردم گزارش آنچه که در این سال مناسب و الزم است که انجام بگیرد، این است که 
بدهند که در دوران مسؤولیتی که در حالِ پایان یافتن است یا پایان یافته، چه خدمت بزرگ و چه کار 

ي قضائیه و مجلس شوراي اسالمی به مردم پاسخ دهند . دولت خدمتگزار، قوهانداي را براي مردم انجام دادهشایسته
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ي رهبري در این سالها بوده است، اند و همچنین آنچه را که مطالبات عمدهکه آنچه را که به عنوان شعار کار خود بر زبان آورده
ي قضائیه و مجلس شوراي اسالمی به مردم بگویند که براي خدمت به عموم قوهاند. مسؤوالن دولتی و چگونه تحقق بخشیده

 که اصالح واقعی در جامعه اینهاست -ملت ایران، براي تولید علم، براي استقرار عدالت و رفع فقر و فساد و تبعیض در جامعه 
، سال 83درواقع سال اند. انجام داده اي راخواهی و براي نهضت مبارزه با فساد، چه اقدامات عمدهبراي نهضت عدالت -

پاسخگویی سه قوه به ملت ایران است. مطمئناً در این پاسخگویی، حقایق شیرین و بسیاري براي مردم 
روشن خواهد شد و خدمات بزرگی که انجام گرفته است، به مردم گفته خواهد شد. در این پاسخگویی، 

ها را برطرف خواهند کرد و مردم هم با خواهند برد، که آنمسؤوالن به کمبودها و نواقصی در کار خود پی
هاي جدید و کارهاي جدید و مسؤولیتهاي جدید ها، منتظر شروع دورهآشنایی بیشتر با عملکرد دستگاه

پیش  هدانند که چه باید بکنند و چاند و میدانند که چه کردهالبته ملت و دولت و نیز مسؤوالن و آحاد مردم، می .خواهند بود
  .روي آنهاست

 بیانات در دیدار رئیس جمهوري و اعضاي هیأت دولت - 05/06/1380

نصیحت چهارم ما، پاسخگو بودن است. پاسخگو بودن در مقابل مجلس و قانون، یک روال معمولی دارد. 
باالتر بروم؛ میخواهم بگویم هر کاري میکنید، باید طوري باشد که براي آن من میخواهم از این یک قدم 

ا کردید، گذاري را کردید، چرا آن اقدام ر. اگر از شما پرسیدند چرا این سرمایهاي داشته باشیدکنندهاستدالل و توجیه قانع
؛ اما ل، غلط باشد و همه آن را نپسندندالبته ممکن است آن استدالچرا آن اقدام را نکردید، بگویید با این استدالل. 

ر ما پیش خداي اگ. طور استدر پیشگاه خداي متعال نیز همین شما استدالل داشته باشید. پاسخگو بودن، یعنی این.
متعال استدالل داشته باشیم، چنانچه استدالل ما غلط باشد، خداي متعال اغماض میکند. البته گاهی میشود که انسان استدالل 

جایی که استدالل را صوري درست کردیم، دیگران میفهمند. ش را قبول ندارد؛ این را خدا میفهمد؛ مردم هم میفهمند. آنخود
اي میگویند شما جرأت را از مدیران میگیرید! نه آقا، بنده خودم آدم پس باید استداللی باشد که واقعاً خود ما را قانع کند .عدّه

ام و میشوم و از آدم باجرأت هم لذّت میبرم. هر رگ اصالً واهمه ندارم و وارد کارهاي بزرگ شدهباجرأتی هستم و از کارهاي بز
آید تا جلو برود، در دلم تحسینش میکنم و قدر او را میدانم. نخیر، آدمی را هم ببینم که با مشاهده کار عظیم به شوق می

کارش استدالل هست، جرأت دارد؛ اما آن مدیري منتها آن مدیري که پشت نمیخواهیم جرأت مدیرها را بگیریم؛ 
است؛ یک قدم جلو، یک قدم » یقدّم رجال و یؤخّر اخري«که استدالل ندارد، خودش جرأت ندارد. کارش 

  .عقب؛ آخر هم کار را ضایع و خراب میکند. پاسخگو بودن به این معناست

  بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 11/12/1378

کته سوم در باب وظایف ما مسؤوالن است. در درجه اوّل، خود این بنده حقیر، بعد هم مسؤوالن دولتی، نمایندگان مجلس، ن
اهمیت است؛ یکی  مسؤوالن قضایی و دیگران وظیفه دارند. اقدام مردم باید پاسخ داده شود. براي مردم دو چیز در درجه اوّلِ 

مسائل زندگی آنهاست که برایشان خیلی مهمّ است، و دوم مسأله دین و ارزشهاي اسالمی درنظر آنهاست. مردم حق هم دارند. 
به کارهاي  آور را رها کنند وطبقات ضعیف و مستضعف مردم گرفتاریهاي زیادي دارند. بعضیها باید این بحثهاي سیاسىِ تشنّج

دازند؛ مردم از مسؤوالن این انتظار را دارند. مرتّب دعواي سیاسی میشود. انتخابات بود، تمام شد؛ این اختالفات، اساسی و عملی بپر
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سازىِ این علیه آن و آن علیه این را رها کنند؛ گیریهاي دروغین و واهی، این بهانهاین دو دستگیها، این به هم پریدنها، این مچ
این موارد را کنار بگذارند و به کارهاي اساسی این کشور  -جلس، چه مسؤوالن دولتی چه نمایندگان م -بخصوص مسؤوالن 
ریشه گرفتاریها از دو چیز است: اوّل، از غفلتها و ما در داخل کشورمان کم گرفتاري نداریم. . و این مردم بپردازند

گرایی، عمومی، در رابطه با تجمّلکوتاهیها و تنبلیها و احیاناً بدعمل کردنهاي خود ماست؛ در رابطه با اموال 
ها ینهها و زم. ریشه دوم، دشمنانی هستند که از همین مایهدر رابطه با پاسخگویی به مردم در دستگاههاي مختلف

سوءاستفاده میکنند؛ بر این مردم تنگ میگیرند؛ تهدید میکنند؛ ایجاد اختالف میکنند؛ دو دستگی میاندازند؛ محاصره اقتصادي 
   .میکنند

  بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاي هیئت دولت - 04/06/1383

 .شما بخشی از وقت امسال را براي گزارش دادن به مردم صرف کنیداین جلسه براي گزارش دادن کافی نیست؛ 
ست، مظهر این پاسخگویی همین گزارشهایی است که شما به که ما گفتیم امسال، سال پاسخگویی ااین

من البته اطالع دارم، ولی در  -مردم خواهید داد. بسیاري از کارهایی را که در بخشهاي شما انجام گرفته 
همین گزارشهاي کوتاه، آنها را ذکر نکردید. این کارهاي خوب و مهم انجام گرفته و شما فرصت نکردید 

ن قبالً م سازي کنید و آنچه را که انجام گرفته، ترسیم و بیان کنید؛ها نمیدانند. برنامهلیخی –که ذکر کنید 
اید، کارهایی که انجام ام. دو ستون درست کنید: کارها و خدماتی که انجام دادهبه آقاي رئیس جمهور هم این مطلب را گفته

ا مم در میان بگذارید و بدانید که مردم قدر خدمت و قدر تالش را میدانند. اید در انجامش؛ اینها را با مرداید، یا ناکام ماندهنداده
ي خودمان را با صداقت ي خودمان، یا درست نکردهي خودمان و هم کارهاي نکردهباید هم کارهاي کرده

ت به د براي ما نسب. مطمئناً آن تالش و همت و اهتمامی که انجام گرفته براي ستون مثبتها، عذر خواهد بودر میان بگذاریم
ها از روي تعمد، ناکرده نمانده، بلکه به خاطر کمبود امکان، کمبود منابع و گاهی به خاطر دیر ها؛ چون ناکردهستون ناکرده

رسیدن فکر به ذهن انسان و مسائلی از این قبیل، ناکرده مانده است. این مسائل را براي مردم بیان کنید؛ من بر این معنا اصرار 
ي عملکرد شما از عملکرد نظام جدا نیست؛ نمیشود گفت ما نظام خوبی داریم؛ اما دولت بدي داریم؛ باالخره دولت برخاسته دارم.

از همین نظام است. هر کاري که شما کرده باشید و خوب کرده باشید، براي نظام است و اگر کاري نکرده باشید، یا بد کرده 
ا اصرار داریم که آنچه انجام گرفته و اهتمامِ به کار رفته، صادقانه، درست مباشید، باز هم متعلق به نظام است. 

ی که هایاید و چه تحویل خواهید داد؛ مثل صورت وضعیت؛ مشخص کنید چه تحویل گرفتهو روشن به مردم بیان شود
نید قتاً مشخص و معین کمهندسان در هنگام تحویل و تحول یک کار تهیه میکنند، شما هم صورت وضعیت کار خودتان را حقی

اد حقیقتاً وقتی ما با مردم مواجه میشویم، میتوانیم اعتمو سعی کنید که حداکثر دقت را هم در اتقان آن به کار ببرید. 
مردم را با صدق لهجه و بیانِ واقعیتها کامالً جلب کنیم. نباید تصور کرد که صداقت و عدم صداقت از نظر 

  .الخره توجه میکنندمردم پوشیده خواهد ماند؛ با
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  مبارزه با فساد: 4

  هابیانات در دیدار رؤساي دانشگاه - 17/10/1383

 .سازداو را تباه می کند و آیندهفساد، یک ملت را به خودي خود ضایع و باطل می

  بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 27/03/1383

ي اخالقىِ محض نیست؛ ي با فساد، یک جنبهي با فساد است. مبارزهي مهمترین کارها، مبارزهز جملها
به  ي با فسادي مبارزهل پیش که آن نامه را دربارهبنده دو سه سا. ي با فساد استي کشور متوقف به مبارزهاداره

نیم جانبه بود. از هر طرف میرویم، میبیي وسیع و همهمسؤوالن کشور نوشتم، به دنبال یک کار طوالنی و یک بررسی و مطالعه
کارهایی که انجام  - ي کارها لنگ خواهد ماند. این همه کار خوب دارد در کشور انجام میگیرداگر با فساد مبارزه نشود، همه

هاي اما وجود فساد، بعضی از آنها را خنثی میکند. استخري را در نظر بگیرید که از چند چاه عمیق با لوله -گرفته، کم نیست 
خورده و ته آن  ي استخر تركچند اینچی مرتب در آن آب ریخته میشود، اما استخر پُر نمیشود. وقتی نگاه میکنید، میبینید بدنه

د، اصالً اید آبیاري کنیاست؛ هرچه از این طرف آب میریزید، از آن طرف بیرون میرود؛ به کانالهایی که شما در نظر گرفته سوراخ
طوري است. فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد. البته نباید فساد در جامعه، این آب نمیرسد.

طوري بزرگنمایی میکنند و طوري حرف میزنند که کانّه این سرطان همه جا را گرفته؛ نخیر، این بزرگنمایی کرد. بعضیها جنجال و
ریت هاي گوناگون از باال تا پایین داریم؛ اکثهاي پاکیزه و انسانهاي پاکیزه در دستگاهنیست. این همه ما دستهاي پاکیزه، چهره

مثالً  -آلوده میکند. وقتی یک جاي بدن بیمار میشود و درد میگیرد ي بدن را ي فساد، همههم با اینهاست؛ منتها یک نقطه
برد. قلب، سالم؛ معده، سالم؛ ریه، سالم؛ جریان خون، سالم؛ اما یک دندانِ انسان شب خوابش نمی -وقتی دندان فاسد میشود 

ن روزي آي مبارزه، شمایید. . یک پایهي جدي کردطوري است؛ باید با فساد مبارزهناسالم خواب را از انسان میگیرد. فساد، این
ي با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شوراي اسالمی سینه سپر کند و جلو ي مبارزهکه بنده مسأله

 طور نشد.بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم؛ اما متأسفانه این
میز کرد. مان، با دستمال کثیف نمیشود شیشه را تسنجلبته به قول برادر ظریف و نکتهاآنها نکردند، شما بکنید. 

 ي اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد.اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه
ي اقتدار وانست در حوزهداخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید. دست پاك، دامن پاك، زبان پاك و چشم پاك خواهد ت

 .وسیعی که شما دارید، همه چیز را پاك کند

  بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاي هیأت دولت - 05/06/1382

یت این، پایه مشروع ت.خواهی اسمشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت
. االن درباره مشروعیت حرفهاي زیادي زده میشود، بنده هم از این حرفها بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما ماست

ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنی هرچه اختیار دارم و هرچه تصرّف کنم، جا نشستهدنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من که این
ایم جامعه را از مواهب الهی ایم. ما آمدهطور. ما براي عدالت و رفع تبعیض آمدهوع خواهد بود؛ دیگران هم همینتصرّف نامشر

و همچنین مواهب اخالقی و معنوي برخوردار کنیم. البته معناي این  -که مهمترین مواهب الهی در عدالت وجود دارد  -خودش 
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غفلت کنیم؛ نخیر، مگر میشود؟ اصالً آخرت بدون دنیا نمیشود و امکان ندارد که  حرف این نیست که ما از زندگی دنیایىِ مردم
انسان بخواهد به آن مواهب معنوي برسد و دنیاي ویرانی هم داشته باشد. این کار، دالیل واضحی دارد که نمیخواهم آنها را 

یم و این کارها همه آباد کردن دنیاست؛ اما دنیاي باید دنیا را آباد کن -مطالبی است که هم شما میدانید، هم من  -تکرار کنم 
باال و  آمد -به تعبیر غلط که گفته میشود نرخ رشد  -آبادِ دور از عدالت و دور از معنویت به درد نمیخورد. گیرم که رشدمان 

 رآمد به یک بخش محدوديمان دو برابر و سه برابر شد؛ اما عدالت در جامعه نبود؛ یعنی عمده این دفرض بفرمایید درآمد سرانه
رسید و بخش عظیمی از مردم، محروم و گرسنه ماندند. این، کاري نیست که ما باید انجام دهیم؛ این، آن تکلیفی نیست که ما 

تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه علیه فساد و برعهده داریم. 
 .م میشودجا تنظیبخشی از کار عدالت این پذیر نیست.کن امکانار و سوءاستفادهطلبی انسانهاي مفتخوافزون

 بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) - 14/03/1382

با امریکا مبارزه اساسی کند، باید به این مردم  هرکه میخواهدرگترین مبارزه با امریکا، خدمت به این مردم است. بز
هر که میخواهد با دشمنان این ملت مبارزه عملىِ کارآمد کند، با فساد مبارزه کند. ابزارهاي . خدمت کند

یم. . ما باید با اینها مبارزه کندشمن در درون کشور و نظام ما عبارت است از فساد، تبعیض و فاصله طبقاتی
به مردم خدمت کنند، با مفسد مماشات نکنند، . و مجلس و قوّه قضاییّه و همه ارکان نظام استاین وظیفه دولت 

  .وجه نپذیرند و تحمّل نکنند؛ این بزرگترین خدمت استهیچفساد را در بدنه دستگاههاي حکومت به

  بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوي - 01/01/1382

جمهور محترم و رئیس محترم قوه قضاییه به من در مورد مبارزه با فساد مالی و اقتصادي هم گزارشهاي خوبی از طرف رئیس
 هاي دولتی موجبمبارزه با فساد، موضوعی اصلی و اساسی است. فساد اقتصادي در دستگاهارائه شد. 

د همه تالشهاي انجام شده در راستاي پیشرفت و تولید ثروت عمومی براي رفاه مردم، به میشود که سو
 .چی سرازیر شود؛ لذا مبارزه با فساد، جدیستخور و سوءاستفادهاي مفتجیب عده

  جاورین حرم مطهر رضويبیانات در دیدار زائرین و م - 01/01/1382

القاء ناکارآمدي نظام، متوجّه مسؤولین کشور است. در قواي مجریّه، قضاییّه، مقنّنه، در نیروهاي مسلّح، نهادهاي انقالبی و همه 
م دمؤسساتی که کاري از کشور را برعهده دارند، مدیران باید خود را براي مدیریت کارآمد و الیق، آماده و مجهّز کرده و براي مر

رسانی حرف میزنم، به این جهت است. وقتی میگویم براي خدمت به مردم مسابقه بگذارید، به کار کنند. وقتی از نهضت خدمت
تأکید من بر مبارزه با فساد هم به همین علّت است؛ زیرا اگر مدیري خداي نخواسته فاسد این دلیل است. 

  .پس اوّل باید کارآمدي نظام را نشان داد. فید باشدشد، دیگر نمیتواند به مردم خدمت کند و براي آنها م
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  بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) - 14/03/1381

چه  -گذارد میمبارزه با فساد اداري و فساد اقتصادي و سواستفاده از امکاناتی که قدرت در اختیار افراد 
 .از اصول انقالب است و باید رعایت شود -سیاسی  استفادهء مالی و چه سو استفادهء سو

  هاي نمازجمعه تهرانبیانات در خطبه - 16/09/1380

میشود، هر کس پیرو امیرالمؤمنین است، باید از این مروز اگر شعار مبارزه با فساد مالی و اقتصادي داده ا
. هر کس به معناي واقعی کلمه، دنبال صالح و اصالح است، باید دنبال این کار، حرکت کند. دستگاههاي شعار پیروي کند

ک ند و نگذارند در حدِّ یخود را موظّف بدانند این شعار را تحقّق بخش -اعم از قوّه قضایّیه یا قوّه مجریّه یا قوّه مقنّنه  -مسؤول 
 هاي اصلی حکومت و نظام اسالمی است. اینمبارزه با فساد، یکی از پایهشعار توخالی و یک لفّاظی، باقی بماند. 

جایی . امیرالمؤمنین از مردم مالحظه نکرد؛ حتّی از کسانی که از او توقّع داشتند، مالحظه نکرد. آنروش امیرالمؤمنین است
د دارد، با آن مبارزه کرد. ما نمیتوانیم مثل امیرالمؤمنین عمل کنیم؛ ادّعایش را هم نداریم. ما قابل این نیستیم که دید فساد وجو

که بخواهیم پشت سر امیرالمؤمنین حرکت کنیم، لیکن باید تالشمان را بکنیم. این را همه باید  -بنده خودم را عرض میکنم  -
اهی با فاسد و مفسدي مقابله کرد، باز همان اهرمهاي فشار به حرکت درآیند و جنجال و که اگر دستگوظیفه خود بدانند؛ نه این

هیاهو کنند و دست و پاي کسانی را که در این راه حرکت میکنند، بلرزانند. البته نباید دست و پاي کسی بلرزد. باید قاطع در این 
 ام، این است که هیچ چیزيآنچه که من فهمیده .راه حرکت کنند؛ خدا هم کمک میکند و مردم هم پشتیبانی میکنند

 عامه مردم، با زورگوها مردم را به قدر این خوشحال نمیکند که نظام جمهوري اسالمی در راه احقاق حقِ
مجلس و دولت و قوّه قضایّیه هم وظیفه دارند و باید همه آنها در  ها و مفتخوارها مقابله کند.خواهو مفسدها و زیاده

  .دحرکت کنند و به راه بیفتن این جهت

  بیانات در دیدار روحانیون و مبلغان - 26/02/1375

هیچ اجتماع بشري نیست که در آن، فساد به وجود نیاید. این فساد،  آید.بدیهی است که در جامعه، فساد به وجود می
ند فساد را پس مسؤولین کجایند که بیای«رطرف شود؟ بعضی کسان تا چشمشان به مظاهر فساد میافتد، میگویند چگونه باید ب

م آورند و سراغ از مسؤولین میگیرند. اما آن فسادي که به چشغالباً فسادي را که به چشم میبینند فریاد بر می» از بین ببرند؟!
ردند، کسانی که وا. ه با چشم ظاهري در کوچه و بازار و خیابان نمیشود دیددیده میشود، خیلی کوچکتر از فسادهایی است ک

ادي اي باشد که اگر در آن فسها پنهان است. لذا محیط جامعه باید به گونهمیدانند و میفهمند که فسادهاي کالن، اغلب از دیده
 . پدیدار شد، فرصت رشد پیدا نکند و زود از بین برود

  یمقاومت اقتصاد يهااستیس نییتب جلسهبیانات در  - 20/12/1392

اقتصادي ي ي اقتصاد باشند، باید صحنهاست؛ ما اگر میخواهیم مردم در صحنهفسادستیزي ي نهم، نکته
ي قانون و چی و دورزنندهامنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را میخواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفاده

این باید جدي گرفته بشود؛ امروز خوشبختانه مسئولین  ي با فساد این است؛ي قانون بسته بشود؛ مبارزهشکننده
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ي ه مسئولین اجرائی، چه مسئولین قضائی و چه مسئولین قوهچ -ي مسئولین این را میگویند، لکن گفتن کافی نیست. همه
اي بود که هرکه ي بی درودروازهدر این جهت مسئولند. اگر چنانچه وضع اجتماع، وضع اقتصادي کشور مثل یک خانه -مقننه 

نی که میخواهد ي متیخواست آمد، هرجور خواست عمل کرد، هرچه خواست برد، خورد، خب معلوم است، انسان نجیبِ شایسته
سازي سازي، شرط اصلی این فسادستیزي است؛ باید شفافشفافآید. از راه حالل ارتزاق کند، طبعاً جلو نمی

وجود بیاید؛ فعالِ اقتصادي در این شرایط وجود بیاید، باید فضاي با ثبات بهبشود، باید فضاي رقابتی به
ي خود یا چنین فضایی آن کسی که با ابتکار خود یا سرمایه . آن وقت در یکخواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد

آورَد، نظام اسالمی از او حمایت میکند و تأیید میکند. اگر چنانچه فضا فضاي سالمی شد، [آندست میکارآفرینی خود ثروتی به
  .ي نهموقت] کسب ثروت و کسب درآمد یک چیز مباح و مورد تأیید و مورد حمایت نظام است. این هم نکته

  بیانات در دیدار دانشجویان استان کرمان - 19/02/1384

ي را نوشتم؛ اما از اچند سال قبل بنده مسأله ي مبارزه با فساد را مطرح کردم و آن نامه ي هشت ماده
فریاد اعتراض به این شعار بلند  -بارزه ي با فساد باشد که باید مرکز م -داخل مجلس شوراي اسالمی 

شد؛ با این بهانه که مبارزه ي با فساد، سرمایه ها را از کشور فراري می دهد! در حالی که قضیه بعکس 
بنده همان وقت هم گفتم که اتفاقاً مبارزه ي با فساد، سرمایه گذار سالم را که قصد فسادانگیزي و . است

. اخیراً گزارشی از یک سازمان معتبر بین المللی خواندم که درباره ي همین ارد، به کار تشویق می کندسوءاستفاده ند
این سازمان اعالم کرده که یکی از موانع اصلی سرمایه گذاري در بعضی از کشورها عبارت است از فساد . مسائل کار می کند

رمایه گذاري است؛ ببینید چقدر فاصله است! مبارزه ي با فساد مطرح اقتصادي. اینها می گفتند مبارزه ي با فساد جزو موانع س
نند. عکس عمل می که می شود؛ به جاي این که عناصر دست اندرکار استقبال کنند و در حد وظایفِ خود ایفاي نقش کنند، ب

  .این، یکی از گوشه هاي کوچک حاکمیت دوگانه است که اینها دنبال می کردند

  بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 30/07/1381

 باید با فساد در دستگاههايام: ام، باز هم میگویم و پاي این مطلب ایستادهام، تأکید هم کردهبه مسؤوالن بارها گفته
در  .این مبارزه، خودِ مسؤوالن قواي مختلف هستنددولتی و دیگر دستگاههاي حکومتی مبارزه شود. متعهّدِ 

هاي درجه اوّل، براي جلوگیري از فساد در دولت، خودِ مسؤوالن دولتی، خودِ وزرا و خودِ مدیران ارشد مسؤولند. نگذارند در مجموعه
از هر کس خواهند توانست مبارزه  آنها فساد به وجود آید. اگر آنها بخواهند مبارزه کنند و اگر این مبارزه را جدّي بگیرند، بهتر

این را همه بدانند: کسی که خودش آلوده به . کنند. البته باید حواسشان جمع باشد که دامنهاي خود را پاکیزه نگهدارند
فساد باشد، قادر نخواهد بود با فساد مبارزه کند. خودِ مسؤوالن باید با هشیاري و دقّت، با این پدیده 

ي نکرده مدیران در مقابله با فساد در دستگاههاي خود کوتاه بیایند، ناگزیر باید قوّه قضاییّه وارد میدان . اگر خدامبارزه کنند
اغماض و بدون مالحظه، هرجا فساد و یا عملی را برخالف قانون و در جهت سوءاستفاده  شود. دستگاه قضایی هم باید بی

  .مالحظه کرد، با آن مقابله کند
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  بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 30/07/1381

هاي مالی در دستگاههاي قدرتِ وابسته به حکومت بود، که بنده تأکید میکنم باید مراقب سوءاستفادهینا
 پول را در خدمت قدرتبه خاطر این است. زیان بزرگ فساد اقتصادي در دستگاههاي دولتی این است که 

آید. از قدرت و داشتن مسؤولیت و و قدرت را در خدمت پول به کار میگیرد و دور باطلی به وجود می
آوري ثروت و پول سوءاستفاده شود؛ بعد همان پول مجدّداً در مدیریّت در بخشهاي مختلف براي جمع

که در خیلی جاها در دنیا معمول است پول بدهند  -کار ؛ حاال یا خریدن آشدهندگان قرار گیرد خدمتِ خریدن آراءِ رأي
هاي گوناگون؛ یعنی با خرج کردنهاي گوناگون، جلب محبوبیّت کنند. وقتی با تبلیغات فریبنده پُرخرج، یا خریدن پنهان با شیوه -

  .جا بازیچه شده استر اینساالري و دخالت مردم در امور نیست؛ رأي مردم دآراءِ مردم را به سمت خود جلب کنند، این مردم

  اي مبارزه با فساد به سران قوافرمان هشت ماده - 10/02/1380

  اهللا الرحمن الرحیم بسم

 حضرات آقایان رؤساي محترم قواي سه گانه دامت تأییداتهم

اند، عزم جدّي ي مجریه و قضائیه بدان همت گماشتهاقتصادي و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوهتشکیل ستاد مبارزه با مفاسد 
اساسی و حیاتی نوید میدهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است باید در همه حال  مسئوالن را به اقدام در این امر

نظام آرمانی علوي و اسالمی بداند، و این جهادي از سر اخالص و  ي طوالنی خویش باتکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله
دارد نباید ي ناناپذیر میطلبد. جمهوري اسالمی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسالمی، هدف و فلسفههمّتی سستی

شد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که ي علوي را باید در مدّ نظر داشته بادر این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه
 عدالت و انصاف را قدر میدانند تکیه کند.

فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سالمت نظام را که » رفتار علوي«نامگذاري امسال به نام مبارك 
ها را در برابر یافته ببخشید و با همکاري و اتحاد، افقبحمداللَّه در سالهاي گذشته همواره در کار بوده، فعّالیتی تازه نفس و سازمان 

 چشم این ملّت نجیب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازید.

گذاري مطمئن است. و این همه به فضائی ي فعالیّت اقتصادي سالم و ایجاد اشتغال براي جوانان و سرمایهامروز کشور ما تشنه
ز صحّت ي قشرها، اي کار و همهگر و عنصر فعال در کشاورزي و مبتکر علمی و جویندهگذار و صنعتنیازمند است که در آن، سرمایه

و سالمت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر 
رد خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طمتیازطلبان و زیادهکنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر ادست مفسدان و سوءاستفاده

طلب، همه احساس ناامنی و نومیدي خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههاي گذار و تولید کننده و اشتغالنشوند، سرمایه
 نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

سه گانه  ي قوايگشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیلهگره ي فساد مالی و اقتصادي و عمل قاطع وخشکانیدن ریشه
ي مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فسادمالی ي مجریه و قضائیه است. قوهمخصوصاً دو قوه
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را از  و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده ي قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطعدر دستگاهها پیشگیري کند، و قوه
یز در کارهاي قانونی است و ني مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهسر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه

 ي نظارت، بسیار مهم و کارساز است.ایفاء وظیفه

ن کشور که میتوانند در مبارزه با فساد مالی ایفاء نقش کنند، تذکر دهم الزم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکارا
: 

هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. این ها و بتدریج فریادها و نعرهي جدّي با فساد اقتصادي و مالی، یقیناً زمزمهبا آغاز مبارزه - 1
تضرر میشوند و طبیعی است بددالنی که با سعادت ملت و کشور مخالفتها عمدتاً از سوي کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ م

ا تردید این مخالفتها نباید در عزم راسخ شماند با آنان همصدا شوند. دالنی که از القائات آنان تاثیر پذیرفتهمخالفند یا ساده
دستی با نوعی همبیفکند. به مسئوالن خیرخواه در قواي سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، ب

اعتماد عمومی به دستگاههاي دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با  فاسدان و مفسدان است.
 مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

تصادي ي ملّی، موجب ناامنی اقکنندگان از ثروتهاخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفادهه ممکن است کسانی ب - 2
عکس، این مبارزه موجب امنیت فضاي اقتصادي و اطمینان کسانی است ه ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بو فرار سرمایه

 ند.اکه میخواهند فعالیت سالم اقتصادي داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم

ي قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سالمت و امانت بسپارید. دستی که کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه - 3
 میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاك باشد، و کسانی که میخواهند در راه اصالح عمل کنند باید خود برخوردار از صالح باشند.

و  ي یکسان میان خیانتگناهان، یا معامله لت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیي عداضربه - 4
اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت 

نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند.  کارگزاران در قواي سه گانه کشور را تشکیل میدهند
 ي مهم شناخته شود.اچه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه

ت اطالعات باید با همکاري بخشهاي مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزار - 5
صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادي کشور را بدرستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئوالن آسیب 

 زدائی در هر مورد را یاري رسانند.

ي دولتىِ کالن مانند: پذیر در فعالیتهاي اقتصادوزارت اطالعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب - 6
گیري اقتصادي و پولی کشور را هاي ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیمگذاریهاي بزرگ، طرحمعامالت و قراردادهاي خارجی، و سرمایه

پوشش اطالعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سالمت اقتصادي یاري رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش 
 دهد.
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امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادي  در - 7
سند باید م نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئوالن کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر

 برخورد یکسان صورت گیرد.

ي شعاري و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجاي تبلیغات باید آثار و برکات عمل، گونهه با این امر مهم و حیاتی نباید ب - 8
الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي کوچک ها و اممهم تاکید کنید که بجاي پرداختن به ریشهمشهود گردد. به دست اندرکاران این

نکنند. هرگونه اطالع رسانی به افکار عمومی که البته در جاي خود الزم است، باید بدور از اظهارات  نروند و نقاط اصلی را رها
 گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.نسنجیده و تبلیغات

، مسئلت میکنم و امیدوارم این اقدام مورد ي مسئوالن این اموراز خداوند متعال اخالص و جِدّ و توفیق را براي خود و شما و همه
 فداه قرار گرفته گام بلندي بسوي رفاه و آسایش عمومی را تدارك کند.االعظم روحی بقیۀاللَّهرضاي حضرت 

  والسالم علیکم

   ايسیدعلی خامنه

  دیدار رئیس جمهور و اعضاي هیأت دولت بیانات در - 04/06/1381

البته در جلسات خصوصی با مسؤوالن مختلف قوّه مجریّه این را  -یکی از نکاتی که میخواهم بار دیگر روي آن تأکید کنم 
د! ببینی .مسأله مبارزه با فساد را جدّي بگیریداین است که  -ام، ولی االن هم باز میخواهم مجدّداً تکرار کنم مطرح کرده

که بتوانید تعدادي جویی میکنید، براي اینریزي میکنید، تأمین سرمایه میکنید، صرفهشما مینشینید براي کارهاي سازنده برنامه
ود، یک اي نقبی زده ششغل در فعّالیتهاي صنعتی یا کشاورزي یا خدماتی یا ساختمانی و غیره به وجود آورید؛ اما بعد از گوشه

و وارد میدان شود و همه یا بخش مهمی از چیزي را که شما به عنوان سرمایه ملی میخواهید استحصال شخص یا یک باندِ سودج
کنید و به سود کشور به کار بزنید، بمکد واز بین ببرد و به سود خودش استحصال و مصادره کند. این چیز خیلی خطرناك و واقعاً 

اي میخواهند مقابله با فساد را توجیه کنند؛ یک فِ کاري کشور، عدّهاي است و این وجود دارد .در بخشهاي مختلنگران کننده
 جاي دنیا انسان فسادپذیرباألخره در همهعدّه هم متقابالً میخواهند فساد را بزرگ نمایند. به نظر من هر دو غلط است. 

ا الغه و روایات روي تقوالبکه این همه در قرآن، نهج. ایناست. هر انسانی اگر مراقب خود نباشد، فسادپذیر است
که انسان فاسد و منحرف نشود. وقتی مراقبت از خود نباشد، تکیه شده، به خاطر همین است. تقوا یعنی مراقبت از خود، براي این

 رهر انسانی قابلیّت این را دارد که لغزش و فساد پیدا کند. بنابراین در گوشه و کنار باید وجود فساد را محتمل دانست. البته د
اي خیال میکنند فساد همه جا ما نباید فساد را توجیه و یا در بیان آن مبالغه کنیم. عدّه جاهایی هم روشن است که وجود دارد.

را گرفته؛ این چیزي است که متأسّفانه باز دستهاي تبلیغاتی بیگانگان آن را دنبال میکند. وقتی بحث مبارزه با فساد مطرح 
تا  -ري است کامیگویند این کار سیاسی است، هدف سیاسی دارد و سیاسی -صحبت میکنند  میشود، یک فصل در این باب

اصل مبارزه با فساد را زیر سؤال ببرند. فصل دیگر، تبلیغات دروغین در باب تعمیم و گسترش فساد است. پیداست که هدف این 
صورت نگیرد. وقتی نهضتِ مبارزه با فساد شروع  است که هم افکار عمومی دلسرد و مأیوس شود و هم مبارزه با فساد واقعاً

میشود، هر کس بیاید در مقابل آن بایستد و بگوید نخیر، چنین چیزي نیست و این کار، سیاسی است و اگر در جایی برخورد شد، 
به  ت بکند.ود دولگري متّهم کند، به نظرم به این جریان تبلیغاتی کمک کرده است. من میخواهم این کار را خاین را به سیاسی
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ه جاي دنیا و گفته بودند در هم -یادم نیست از کجا و کی بود  -مناسبت هفته دولت، یکی از دوستان براي من یادداشتی نوشته 
زه با معتقدم مبار. مبارزه با فساد، کار دولت است؛ چرا ما قوّه قضاییّه را مسؤول این کار میکنیم؟ من به این حرف معتقدم

یعنی شما وزراي محترم، معاونان  -؛ بخصوص که دولتمردان سطح باالي ما جه اوّل کار خود دولت استفساد، در در
 افراد پاکی هستند. شما میخواهید پاك کار بکنید؛ بنابراین میتوانید -محترم رئیس جمهور و بقیه مسؤوالن سطح باالي کشور 

آخر «رِ کار است. در قدیم میگفتند: آخرین دارو، داغ کردن است: خودتان مبارزه کنید و بکنید. بخش قضا مربوط به مرحله آخ
برد؛ اگر خوب نشد، آن وقت محل زخم که به داغ کردن برسد، انسان انواع و اقسام دواها را به کار میقبل از آن». الدّواء الکىّ 

کند، محل زخم را داغ نمیکند. در بخشهاي  را داغ میکند، والّا تا وقتی میتواند با مرهم و مراقبت و تنظیف، بیمار را معالجه
جایی که بخصوص معامالت خارجی و کالن وجود دارد، حضور اقتصادي، پولی، صنعتی، خدماتی و دیگر بخشهاي تولیدي و آن

ید باید نشما حقیقتاً به عنوان مدّعی و معارضِ فساد و مفسد تلقّی شود. وقتی با این جدیّت دنبال رفع فساد رفتید، در جایی میبی
به قوّه قضاییّه بگویید ما از شما میخواهیم به این قضیه رسیدگی کنید. در این صورت با میل و خواست و مطالبه شما، قوّه 
قضاییّه وارد میدان خواهد شد. وقتی شما مبارزه نکنید، طبعاً وضع طور دیگري خواهد شد .من میخواهم خواهش کنم که حتماً 

که ما دو سه سال قبل گفتیم اصالحات واقعی در کشور، اینا جدّي بگیرید و دنبال کنید. مسأله مبارزه با فساد ر
هیچ  .مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است، هر روز که میگذرد، اعتقاد بنده به این مسأله راسختر میشود

ست و اینها مادرِ همه اصالحات ااصالحی در کشور بدون پرداختن به این سه مقوله اساسی و بنیانی ممکن نیست صورت گیرد؛ 
  .باید باالخره در کارها به این قضیه بپردازید

  هاي نمازجمعه تهرانبیانات در خطبه - 28/02/1380

یداً ه بنده هم بگویم، این را میدانند؛ اما من هم تأککالبته مسأله فساد هم که ما گفتیم، بسیار مهم است. مردم عزیز ما بدون این
اي پول و ثروت باشد، اما بد خرج شود، بدتر از این است که ثروت نباشد؛ چون اگر در جامعهعرض میکنم، 

آمده ناحق و توأم دستاي با آن ثروتهاي ناصحیح بههم محرومیتها به جاي خود باقی خواهد ماند، هم عدّه
 فساد و -تهیدست بودن قشرهایی از جامعه، خودش فسادآور است . آورندرا به وجود می با فساد، فساد

اي از راه فساد هم خودش باز ثروتمند شدن عدّه -اعتیاد و هرزگیهاي گوناگون بر اثر فقر پیش میآیند 
نه که به گاقواي سهالبته من از مسؤوالن . مرداب فساد دیگري زیر پاي مردم است؛ لذا با فساد باید مبارزه شود

این مسأله پاسخ گفتند، تشکّر میکنم؛ ولی باید جدّي دنبال شود. به صِرف گفتن بنده و قبول کردن رؤسا، مطلب تمام نمیشود. 
من در آن نامه، به رؤساي محترم سه قوّه نوشتم که مبارزه با فساد، دشمن تراش است. هر کس بخواهد با فساد مبارزه کند، 

آید. این دشمنان چه کسانی هستند؟ فاسدها و لشکرهایشان؛ چون فاسدهاي دشمن جلویش به وجود می یک صف طوالنی
یست که اش این ندرشت، لشکرهایی هم دارند؛ اینها در مقابل میایستند و انواع کارشکنیها را میکنند. کارشکنی هم، همهدانه

رناکتر هم هست: تهمت میزنند، شایعه درست میکنند، کار کسی چاقو بکشد و به کسی حمله کند. امروز از چاقوکشیدن خط
فرهنگی میکنند و به کسانی که از این حرفها بزنند و بخواهند این اقدامات را بکنند، برچسبهاي نادرست و ناحق میزنند. باید با 

گ دینی باید به آن ارتقاي فرهن اینها مقابله کرد و صریح و صادق وارد میدان شد. باید آن تالش و فعالیت اقتصادي انجام گیرد؛
شاءاللَّه مردم انتخاب خواهند جمهوري که انچه از طرف رئیس -و ایمانی همت گماشته شود؛ باید مبارزه با فساد از همه طرف 

  .شاءاللَّه مردم حرکت به سمت صالح را حس کنندطوري شود که ان. دنبال شود -کرد، چه از طرف بقیه قوا 
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  هاي نماز عید سعید فطربیانات در خطبه - 25/09/1380

یکی از بزرگترین وظایف انسان این است که در هر جا قرار دارد، حدّ قانونی خود را بشناسد و از آن تجاوز نکند. تجاوز از حد، 
عبارت است از همان مفهوم زشت و ننگین استبداد و استکبار. بزرگترین خطر براي انسان این است که دچار استبداد و استکبار 

ن آفت مبتال شوند؛ باید مواظب خودشان باشند. البته کسانی که تمکّن اجتماعی آنها بیشتر است، شود. همه هم میتوانند به ای
بیشتر در معرض این آفت قرار دارند. کسی که روح استکبار دارد، اگر قدرت و پول بیشتر و مقامِ باالتر داشته باشد، خطرش براي 

ساد مالی، ف -کسانی که در جامعه دچار فساد میشوند باشد.  خود و براي مردم بیشتر است؛ لذا باید بیشتر مواظب خود
هم خودشان را تباه میکنند، هم به مردم ضرر میزنند؛ که عامل اصلىِ آن  -فساد اخالقی، فساد سیاسی 

همین است که انسان در مقابل حدود قانون و شرع، احساس تنگىِ جا کند؛ بخواهد هر مانعی را از سر راه 
ی انسان خداي نکرده به این حالت دچار شد، دیگر هیچ حدّي را نمیشناسد؛ در مقابل هر چیزي که مانع . وقتخود بردارد

امعه به گونه است که خطر در جگري دارد و جبهه مخالفت و دشمنی به خود میگیرد. ایندستیابی او به منافعش شود، سرِ ستیزه
ی کسواست کردم که با فساد مالی مبارزه کنند، به خاطر همین است. که من هشدار دادم و از مسؤوالن درخاین. آیدوجود می

که دچار فساد مالی میشود، مشکل او فقط این نیست که مال مردم را میخورد و باال میکشد؛ مشکل این 
است که یک جرثومه فساد، هر چیزي که در مقابل او بایستد، میخواهد با آن مبارزه کند و از همه نیروي 

رداشتن این مانع بهره بگیرد. حال این مانع اگر شرع باشد، با شرع میجنگد؛ اگر قانون اساسی خود براي ب
یّیه و بخشی بحمداللَّه قوّه قضا. باشد، با قانون اساسی میجنگد؛ اگر قوانین عادّي باشد، با قوانین عادّي میجنگد

 کس نباید از فاسد واند. همه باید به اینها کمک کنند. هیچطور جدّي وارد میدان شدهاز قوّه مجریّه به دنبال درخواست ما، به
هرکس این حرکت قانونی و منطقىِ ضدّ فساد را تضعیف کند، از فساد حمایت و به آن کمک فساد دفاع کند. 

ه قوّه البته من، هم ب. کرده است؛ دچار نوعی استبداد و استکبار شده است؛ یعنی سرکشی در مقابل قانون
م به قوّه مجریّه توصیه میکنم که در عمل مراقب باشند، حدود را رعایت کنند. مبادا به کسی ظلم شود؛ مبادا آبروي قضایّیه و ه

ن هرحال، ایدار شود. مطبوعات هم باید مراقب این معنا باشند. بهکه استحقاق مجازات را داشته باشد، خدشهکسی بدون این
  .دنبال شودحرکت، یک حرکت صحیح و اصولی است و باید 

  بیانات در دیدار مردم قم - 19/10/1380

امروز یکی از مهمترین مسائل ما، مبارزه با فساد است. این را باید همه مسؤوالن کشور بفهمند. فساد 
جانب، به هبقانوندانی، با زبان چرب و نرم و با چهره حقکه کسانی با زرنگی، با یعنی چه؟ فساد یعنی این

این کشور  که خزانهاین یکیدارد:  ضرر این کار چند هاي خود را پُر کنند.المال این ملت بیفتند و کیسهجان بیت
 -گی مردم شود صرف ساختن پُل و راه و سد و آبرسانی و آباد کردن روستاها و سامان دادن به زند -که باید صرف مردم شود 

ها ده -سه، چهار سال  -به جیب یک نفر یا یک جمع خاص میرود. وقتی شما میبینید یک نفر آدم در طول مدت کوتاهی 
المال را در صندوق شخصی خود قرار میدهد، معنایش چیست؟ معنایش این است، آن پولی که با آن میلیارد تومان از پول بیت

کرد که مردم از زندگی لذّت ببرند و مزه فقر را نچشند، مزه زندگی راحت را بچشند، یک نفر بتواند  میشد مثالً هزار روستا را آباد
ابراین بنجانب و با استفاده از کمک افراد غافل، همه این پولها را به چنگ آورد. بهي حقبا زرنگی، با زبان چرب و نرم، با چهره
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و پول مردم به جیب یک شخصِ طمّاع و حریص و خودخواه المال خالی میشود اوّلین ضرر این است که بیت
رخانه تأسیس کا -این است: کسانی که میخواهند با پول خود در کشور فعّالیت اقتصادي کنند ضرر دوم . طلب میرودو زیاده

ویق رد، آنها هم تشوقتی دیدند از راههاي نامشروع میشود این همه ثروت به دست آو -کنند، مزرعه راه بیندازند و تولید کنند 
گذاري نکند؛ دار، سرمایهاي میگویند مبارزه با مفاسد اقتصادي موجب میشود که سرمایهمیشوند که بروند کار نامشروع کنند. عدّه

 داري وسوسه و تشویق میشود که به جاي وارداما من میگویم قضیه عکس است؛ اگر با فساد اقتصادي مبارزه نشود، هر سرمایه
ار پُردردسر تولید و مقدّمات آن و راههاي طوالنی دیگر، برود مشغول بند و بست و کارهاي فساد انگیز شود. یک شدن به ک

بنابراین ضرر دوم این است که کشور از فعّالیت اقتصادي فاسد، دیگران را هم به فساد میکشاند و تشویق میکند. 
المال مسلمانان استفاده کند، به طور مستقیم که او اهد از بیتاین است که آدم فاسد وقتی بخو ضرر سوم. باز خواهد ماند

را راه نمیدهند؛ مجبور است به مدیران و مسؤوالن و هر کسی که سر راهِ او قرار دارد، رشوه بدهد. هر کسی هم نمیتواند در 
نابراین آدم فاسد بیم میشوند. مقابل رشوه مقاومت کند. البته بعضی افراد مقاومت میکنند، بعضی هم دانسته یا ندانسته تسل

اي را فاسد میکند؛ مدیران را فاسد میکند، براي رسیدن به هدف خود، با رشوه دادن و شیرینی دادن، عدّه
این  مضرر چهار. مأموران را فاسد میکند، مأمور بانک را فاسد میکند، مأمور فالن وزارتخانه را فاسد میکند

نا امر«ین مردم و نخبگان و زبدگان رایج شد، گناه رایج میشود؛ است که وقتی پول و لقمه حرام در ب
وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدّمه ورود به میدان فساد اخالقی و فساد جنسی ». مترفیها ففسقوا فیها

که وقتی مدیران و مردمی فاسد شدند، به این ضرر پنجم. و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست
خارجی تبدیل میشوند. دشمن خارجی از آدمهاي فاسد، براي اهداف سیاسی خود در کشور،  پایگاه دشمن

. من از مسؤوالن کشور خواهش میکنم این جهاد جانبه استمبارزه با فساد، یک جهاد همه. خوب استفاده میکند
ارزه گاه میفهمند که امروز مبباشند، آنعظیم را به اغراض سیاسی آلوده نکنند. اگر مسؤوالن کشور آن خودآگاهىِ الزم را داشته 

  .با فساد الزم است و یک جهاد است. نشناختن موقعیّت و خطر، همان ناخودآگاهی است که این خود خطر بسیار بزرگی است

  بیانات در دیدار مردم قم - 18/10/1382

ن که کشمکش میکنند هیچ، سعی میکنند که رهبري و دستگاههاي نظام را هم وانمود کنند که در دعواهاي بعضی خودشا
جناحی و خطّىِ اینها واردند! این مطلب درست نیست. بنده حزب و شخصیت نمیشناسم؛ بنده این را میشناسم که کسی که 

ین باشد؛ دیگر این که باید طرفدار محروم». اکرمکم عنداللَّه اتقاکمانّ «آید به مجلس، باید با تقوا باشد. اوّلین شرط تقواست: می
باید ضدّ فساد هم باشد و با فساد بداند که در کشور محرومیت هست و سعی و همّت او باشد که رفع محرومیت کند. 

لبته توانمند، ا کند.دندان و نه به لفظ، مخالف باشد، تا با فساد مبارزه جد، از بُنشدّت و بهمالی و اقتصادي به
  .با اخالص و عالِم هم باشد

  هاي نماز عید سعید فطربیانات در خطبه - 07/10/1379

 هچه در قوّه مجریّه، چه در قوّه قضایّیه و چ -نده باز هم با صداي بلند اعالم میکنم که مسؤوالن کشور ب
ا، وضع . اگر بخواهند وضع امنیت کشور رباید با فقر و فساد و تبعیض در این مملکت مبارزه کنند -در قوّه مقنّنه 
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انواع و اقسام فسادها را باید هاست. المللی ما را تأمین کنند، راهش مبارزه با همینمعیشت مردم را، وضع عزّت بین
آورند البته بعضی هستند که در زبان هم طاقت نمی نه در حرف و زبان.شناسایی کنند و با آن مبارزه جدّي نمایند؛ 

این حرفها گفته شود؛ با اصل مبارزه با فساد و تبعیض و فقر مخالفت میکنند! این افرادي که در مقابلِ مبارزه با فقر و فساد و 
اد مخالف چه کسی با مبارزه با فسد. تبعیض موضعگیري میکنند، بدون این که خودشان متوجّه باشند، خود را متّهم میکنن

است؟ آن کسی که یا باید فاسد باشد و یا باید فریب فاسدي را خورده باشد. چه کسی با مبارزه با تبعیض 
مخالف است؟ آن کسی که یا باید از تبعیض منتفع باشد و یا فریب کسی را که از تبعیض منتفع است، 

  خورده باشد؛ والّا چرا باید مخالفت کند؟
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  کارآیی و کارآمدي نظام: 5

  بیانات در دیدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري - 31/06/1383

 . بنده روي این اصرار و تکیه دارم که برما بسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است مشروعیت همه
ا و کارآمدي مسؤوالن طبق همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی است، بایست تکیه شود. روي کارآییه

راي مجلس و ب جمهور، نمایندهکه ما در قانون اساسی براي رهبر، رئیسهرجا کارآمدي نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت. این
ایم این وظیفه را میتواند انجام بدهد، این شرایط، مالك مشروعیتِ برعهده ایم و با این شرایط گفتهوزیر شرایطی قائل شده

هایی و شاخه شعب گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتی است که قانون و ملت به ما عطا میکند؛ یعنی این حکم والیت، با همه
اوین، محفوظ و موجودند، این مشروعیت که از آن متشعب است، رفته روي این عناوین، نه روي اشخاص. تا وقتی که این عن

مسؤوالن در بخشهاي مختلف، آن مشروعیت هم  هوجود دارد. وقتی این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبري و چه از بقی
زایل خواهد شد. ما باید به دنبال کارآمدي باشیم. باید هر یک از کسانی که متصدي این مسؤولیتها، از صدر تا ساقه، هستند، 

العاده نداریم و نباید داشته باشیم؛ اما قدر معقول انجام دهند. انتظار معجزه و کار خارقآنهاست، به بتوانند آنچه را که برعهده
  .هاي توفیق هم مشاهده شود، داشته باشیمبایست انتظارِ تالش موفق را، که در آن نشانه

  بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوي - 01/01/1382

ظام که ناکارآمدي نیکی ایندشمنان ملت ایران و نظام جمهوري اسالمی فقط به دو موضوع میتوانند امید داشته باشند. 
به  برآورده کند و با القاي آنهاي مردم را را به مردم القاء کنند؛ یعنی بگویند این نظام نمیتواند خواسته
ه بندي و اختالف ایجاد کنند. این دو نقط. دوم دستهمردم، ارتباط مستحکم مردم با نظام اسالمی را از بین ببرند

اء ناکارآمدي الق امید براي صهیونیستها، امریکاییها، استکبار و دشمنان نظام اسالمی وجود دارد. همه متوجّه این دو نقطه باشند.
م، متوجّه مسؤولین کشور است. در قواي مجریّه، قضاییّه، مقنّنه، در نیروهاي مسلّح، نهادهاي انقالبی و همه مؤسساتی که نظا

کاري از کشور را برعهده دارند، مدیران باید خود را براي مدیریت کارآمد و الیق، آماده و مجهّز کرده و براي مردم کار کنند. 
وقتی میگویم براي خدمت به مردم مسابقه بگذارید، به این دلیل . میزنم، به این جهت است رسانی حرفوقتی از نهضت خدمت

است. تأکید من بر مبارزه با فساد هم به همین علّت است؛ زیرا اگر مدیري خداي نخواسته فاسد شد، دیگر نمیتواند به مردم 
 .شان دادپس اوّل باید کارآمدي نظام را نخدمت کند و براي آنها مفید باشد. 

  بیانات در دیدار مسئوالن و کارکنان قوه قضائیه - 05/04/1392

ي کارها باید در را باید همیشه در نظر داشت؛ همه ي قضائیه دو هدف اعلیآنچه که من عرض میکنم، این است که در قوه
ي اسالمی خواهد انجام بگیرد؛ که اگر این دو هدف تحقق پیدا کرد، آن وقت محصول آن را جامعه اعلیجهت این دو هدف 

ي تالشها باید این باشد که این قوه تبدیل . همهدوم کارآمدي قوهچشید. آن دو هدف، یکی عبارت است از سالمت قوه، 
آن وقت مردم میوه را خواهند چشید. آن میوه ، ي کامالً کارآمد و کامالً سالم. اگر این شدشود به یک مجموعه

این براي یک کشور، براي یک  ي قضائیه.چیست؟ احساس رضایت و احساس امنیت، به برکت حضور قوه
جامعه الزم است. این همه تأکیدي که در اسالم، در متون اسالمی، در قرآن کریم، در روایات، نسبت به قضاوت و حل و فصل 
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براي همین است که جامعه بتواند احساس رضایت کند؛ هر مظلومی احساس کند که میتواند خود را به خصومتها شده است، 
  .ي قضائیه برساند و جلوي ظلم گرفته شود. این الزم استساحل امن قوه

  د سعید فطرهاي نماز عیبیانات در خطبه - 24/08/1383

سطح کارآمدي نظام ي گزینشهاي ملی و انتخاباتها مهم است، این است که آنچه که براي مردم در این انتخابات و همه
ا ي مجلس می گردند ی؛ این اساس مسأله است. اگر مردم دنبال رئیس جمهور یا دنبال نمایندهروزبه روز ارتقا پیدا کند

ر در پی آن هستند که انسانهاي کارآمدي را بدنبال دیگر کسانی هستند که می خواهند آنها را با انتخاب تعیین کنند، 
ي مسؤولیت بنشانند تا آنها بتوانند سطح کارآمدي نظام را افزایش بدهند و مشکالت مادي و معنوي اریکه

  . مردم را حل کنند؛ این خواست مردم است

  بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 06/08/1383

 -پروایىِ در راه خدا و میل و شوق به مجاهدتِ در راه خدا  یعنی عدالت، تقوا، پارسایی، پاکدامنی، بی -باید روح زندگی علوي 
به سمت اینها برویم؛ این اساسِ کار ماست. و به شما عرض کنم، در آن صورت کارآمدي جمهوري  را در خودمان زنده کنیم؛ باید

ي که ممکن است براي نظام اسالمی پیش بیاید، کارآمدي اچون مشکل اساسیاسالمی هم مضاعف خواهد شد؛ 
قدم بها قدمند؟ اگر مدر نگاه جهانی است؛ بگویند آیا توانستند این کار را بکنند، توانستند آن کار را بکن

تحول درونی خود را جدي بگیریم و پیش ببریم و پایبندي خود را به ارزشها و اصولِ خود عمالً نشان 
  .. البته دشمنان نمیخواهند؛ جنجال و هیاهو میکنند؛ اهمیتی هم ندارددهیم، کارایی و توفیقات ما هم بیشتر خواهد شد

  بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 06/08/1383

آنچه ما مسؤوالن احتیاج داریم، این است که کارآمدي خود و نظام را افزایش دهیم. کارآمدي هم باید در 
بخشهاي ؛ در جهت پیاده شدن و عینی شدن ارزشها در جامعه باشد. جهت تحقق خواستها و اهداف اسالمی باشد

فرهنگی و اقتصادي و سیاسی و امنیتی ما مسؤولند؛ همه مسؤولند. همه باید به مسؤولیت خودشان توجه داشته باشند و خود را 
کاناتی ي خود عمل کردیم، با امي ماست. بدانیم که اگر ما به وظیفهي همهها پاسخگو بدانند؛ این وظیفهدر مقابل این مسؤولیت

مهوري ي پیشرفتی که داریم، پیروزي جمتعال بوفور در اختیار این کشور و این ملت قرار داده است، و با تجربهکه بحمداللَّه خداي 
  .اسالمی و پیروزي حق بر باطل در این میدان قطعی است

  برگان رهبريبیانات در دیدار اعضاي مجلس خ - 13/12/1381

حاکم اسالمی در قبال مسائل مهمّ جامعه، در مقابل فقر مردم، در مقابل تبعیض و شکافهاي اجتماعی، در مقابل اخالق و معنویت 
اینها . مسؤول است -در آن حدودي که اسالم مقرّر کرده است  -مردم، در قبال حفظ استقالل کشور و حفظ آزادي مردم 

مسؤولیتهاست و چون اسالم این را خواسته و این به مردم تعلیم داده شده است و مردم ما به اسالم 
اي این است که به این مسؤولیتها عمل اعتقاد دارند، لذا توقّعشان از مسؤوالن امر در کشور در هر رده
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 .رآمدي حکومت به این معناستي آنهاست، انجام دهند. کاکنند و آنچه را که به عنوان وظیفه بر عهده
اگر مردم این کارآمدي را در مسؤوالن کشور مشاهده کنند، اعتقادشان به آنها و به نظام اسالمی و اسالم 

 .روز بیشتر خواهد شدروزبه

  خبرگان رهبريبیانات در دیدار اعضاي مجلس  - 15/06/1380

ی این یک -مثالً فسادهاي مالی بزرگ، خیانتهاي بزرگ  -که خودِ خطا بزرگ باشد بزرگ بودن خطا به دو چیز است: یکی این
است که خطاکننده، مسؤول یا مؤتمن باشد. گاهی سر زدن خطاهاي کوچک از انسانهایی که از آنها امانت انتظار میرود، ضررش 

خطاها  باید با اینبزرگ دیگران است. امین بودن موجب میشود که خطاي صادر شده، بزرگ باشد. بسیار بیشتر از خطاهاي 
برخورد شود؛ این در کارایی نظام تأثیر دارد. اگر مسؤوالن دولتی در جاي خود و مسؤوالن قضایی در جاي 

 هاي مختلف زیادزمینهخود، هر کدام با این انحرافات و خطاها برخورد کنند، هم کارایی مسؤوالن دولت در 
مشکل اشتغال، مشکل صادرات و واردات، مسائل مربوط به پول  -خواهد شد و هم این معضل اقتصادي 

برخورد با فساد، هم موجب میشود که افراد، دقّت بیشتري بکنند، هم . یعنی عمدتاً حل خواهد شد -و غیره 
ن دو عامل موجب خواهد شد که در کارهاي موجب میشود که دستهاي خیانتکار بترسند و عقب بکشند. ای

اقتصادي و جاري کشور و دولت، پیشرفت به وجود آید. بنابراین عالج تهاجم به ناکارآمدي نظام، اثبات 
 .گونه استکارآمدي است؛ که اثبات کارآمدي هم این

  1382 سال حلول مناسبت به ينوروز امیپ - 01/01/1382

رسانی مسؤوالن در سه قوّه، باید نهضتی را براي خدمت ورزم، این است که همهکنم و به آن تأکید میاي که امسال اضافه مینکته
ها آنچه ید در میان آنرو داشته باشیم و اجرا کنیم؛ باها را در پیشممکن است ما انواع و اقسام کارها و برنامه. به مردم شروع کنند

شود، اولویّت پیدا کند. به ویژه این کارها باید بیشتر در خدمت قشرهاي تر محسوب میرسانیِ عمیقتر و ماندگارتر و زودبازدهخدمت
ریزي انجام شود و گزارش این اقدامات باید مدبّرانه و با برنامهمستضعف و محروم و محتاج جامعه صورت گیرد. 

مسؤوالن باید مردم را در قبال یک گزارش درست و متقن، مختار به قضاوت . م ارائه گرددآن نیز به مرد
 .کنند تا مردم بتوانند کارآمديِ نظام را به چشم ببینند و نسبت به آن قضاوت نمایند

  کارگزاران نظامبیانات در دیدار  - 31/06/1386

زور به شما بفهمانند، بقبوالنند، بباورانند که این نظام شما، نظام  دشمنان شما سعیشان این است که به
هاي مختلف، کارآمدي خودش را نشان . این نظام در عرصهناکارآمدي است. نه، اتفاقاً این نظام خیلی کارآمد است

مردم، ایرانِ امروز را شما مقایسه کنید با ایران دوران طاغوت؛ اصالً قابل  داده. در مورد خدمات و گسترش خدمات عمومی به
بته ال. هاي فراوان و آمارهایش را شماها خوب میدانیدي کارآمدي است، که حاال مثالها و نمونهمقایسه نیست. این، یک عرصه

  .خیلی خوب است که براي مردم اینها گفته بشود و شماها بازگو کنید
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 مجلس خبرگان در آستانه انتخاباتبیانات در دیدار اقشار مختلف مردم  - 22/09/1385

اگر آدمهاي کارآمد امانت و صداقت نداشته ي مسئولیتها تدیّن، امانت و صداقت است. عزیزان من! اساس در همه
. عالوه بر کارآمدي، انسانها باید متدیّن، امین، صادق، رو راست و ه نفع مردم تمام نخواهد شدباشند، کارآمدي آنها ب

  .ي به اهداف و آرمانهاي دینىِ مردم باشنددلبسته

  زیتبر مردم داریدبیانات در  - 28/11/1386

ي ي فشارهاي سیاسی و اقتصادي و حتی تهدیدهاي نظامی، نگرانی دشمنان از عزم ملت ایران براي ادامهعلت اصلی همه
ب روشن شدن کارآیی انقالهاي انقالب و تکیه بر اعتماد به نفس ملی است، زیرا ها و ارزشحرکت پرشتاب در مسیر آرمان

  .ر میان کشورهاي اسالمی خواهد شداسالمی موجب به خطر افتادن موجودیت استکبار د
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  اعتماد متقابل مردم و مسئولین: 6

  بیانات در دیدار مسئوالن نظام - 16/04/1393

ی بوده است؛ براساس یک محاسبات ما را نمیتوانند عوض کنند؛ محاسبات جمهوري اسالمی از روز اوّل براساس منطق عقالن
و سنن آفرینش؛ دوّم،  اعتماد به خدااي بوده است. عناصري که این محاسبات را شکل میداده اینها است: اوّل، ي عاقلهقوّه
ي موارد اعتماد به خدا و سنن آفرینش، اعتماد به مردم است؛ از جمله. شناخت اواعتمادي به دشمن و بی

هاي صادقانه است؛ اعتماد به صدق مردم اعتماد به ایمانها است؛ اعتماد به محبّتها است؛ اعتماد به انگیزه
و پرهیز  ي به عمل؛ تکیه»ما میتوانیم«اعتقاد به خودباوري و اینکه  - که امام بزرگوار ما مظهر این اعتماد بود -است 

ي به تکلیف و مجاهدت در راه تکلیف؛ اینها آن چیزهایی است که از روز اوّل تا امروز از بیکارگی؛ اعتماد به نصرت الهی؛ تکیه
  .شکل داده است -د که پایه و زیربناي حرکت او بو -ي عقالنی نظام اسالمی را ي عناصر قوّهمجموعه

  بیانات در سالگرد رحلت امام خمینی(ره) - 14/03/1392

ا، باور به خدسه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت، که همین سه باور به او قاطعیت میداد، شجاعت میداد و استقامت میداد: 
ي حرکتهاي امام، خود را به معناي واقعی این سه باور، در وجود امام، در تصمیم امام، در همه مردم، و باور به خود. باور به

امام با دل خود با مردم حرف زد، مردم هم با جان خود به او لبیک گفتند، به وسط میدان کلمه نشان داد. 
آمیزي وجود نداشت و دست کمکی ز دنیا نسبت به آن، نگاه محبتاي او حرکتی که از هیچ نقطه آمدند و مردانه ایستادند

  .دراز نشد، بتدریج به سمت پیروزي حرکت کرد و در نهایت به پیروزي رسید

 1394پیام نوروزي به مناسبت آغاز سال  - 01/01/1394

اید به بولت صمیمیّت بیشتر و همکاري بیشتر و همدلی بیشتري باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. هرچه بین ملّت و د
واناییتیکدیگر اعتماد کنند؛ هم دولت، ملّت را به معناي واقعی کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهمّیّت و 

عتماد ادرستی بپذیرد، هم ملّت به دولت که کارگزار کارهاي او است به معناي حقیقی کلمه ه را ب ملّت هاي
  .کند

  ر اقشار مختلف مردمبیانات در دیدا - 22/03/1392

ي مردم، حضور بینم و میدانم که حضور یکپارچهخاطر این است که میبنده اصرارم بر حضور حدّاکثري و عمومی ملت ایران به
وقتی دشمن مأیوس شد، کارآیی خود بشود؛ یوس مأي مردم موجب میشود که دشمن پرشوق و امیدوارانه و قدرتمندانه

هاي مختلف، گاهی تعرّضی، تجاوزي، هاي مختلف، از زاویهاینکه مالحظه میکنید دشمن در عرصه را از دست خواهد داد.
من دشخاطر این است که کسانی به او چراغ سبز میدهند، دشمن را امیدوار میکنند. بعضی از حرفها رفتی انجام میدهد، بهپیش

افزاید؛ وقتی ها و رفتارها دشمن را امیدوار میکند. وقتی دشمن امیدوار شد، بر فشار خود میگرفتنرا امیدوار میکند؛ بعضی از قیافه
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حضور ي به مصونیّت کشور، وابستهاي ندارد، راه دیگري را دنبال میکند. دشمن ناامید شد، طبعاً خواهد دید فشار فایده
اتّحاد و انسجام ي به ي به حضور مردم است، وابستهاست؛ کم شدن فشارهاي دشمنان، وابستهمردم 

بل بین مردم و مسئولین است. این حسّ مردم با نظام و با دستگاه جمهوري اسالمی و حسّ اعتماد متقا
 .روز تقویت بشودباید روزبه

  بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 27/05/1389

شیم ااعتماد کردن مردم نسبت به مسئولین است. ما باید مواظب ب ی که دشمن میکند، بیییکی از کارها
سئولین ی، میخودهامان جوري حرف نزنیم که مردم به مسئولین کشور، مسئولین دولتی، مسئولین قضا

اعتمادي ناحق است؛ دشمن این را میخواهد. ما نباید خودمان عمل کنیم. من  ؛ که این بیاعتماد بشوند ي مقننه بیقوه
 هاي بیجا ومیشود، خدشه میشود؛ خوب، چرا؟ چرا در آمارها خدشهجهت در آمارهائی که ارائه میبینم گاهی اوقات بیدلیل، بی

عتمادي ا بیمورد میشود؟ آماري است یک دستگاه مسئول دارد میدهد، حرفش مسموع است. و از این قبیل چیزهائی که موجب بی
  .است و ناامیدي است

  هاي نمازجمعه تهرانبیانات در خطبه - 29/03/1388

خرداد نشان داد که مردم، با اعتماد و با امید و با شادابی ملی در این کشور زندگی میکنند. این جواب خیلی از  22نتخابات ا
یدوار اماگر مردم در کشور به آینده آورند. ي خودشان بر زبان میی است که دشمنان شما در تبلیغات مغرضانهیحرفها

نباشند، در انتخابات شرکت نمیکنند؛ اگر به نظام خودشان اعتماد نداشته باشند، در انتخابات شرکت 
نمیکنند؛ اگر احساس آزادي نکنند، به انتخابات روي خوش نشان نمیدهند. اعتماد به نظام جمهوري 

ن اعتماد مردم را هدف دشمنان همی. و من بعد عرض خواهم کرد که اسالمی در این انتخابات آشکار شد
ي این اعتماد بزرگترین سرمایه. اند؛ دشمنان ملت ایران میخواهند همین اعتماد را در هم بشکنندگرفته

؛ میخواهند ایجاد شک کنند، ایجاد تردید جمهوري اسالمی است، میخواهند این را از جمهوري اسالمی بگیرند
ند دشمنان ملت ایران میدان. که مردم کردند، تا این اعتماد را متزلزل کنندي این انتخابات و این اعتمادي را کنند درباره

که وقتی اعتماد وجود نداشت، مشارکت ضعیف خواهد شد؛ وقتی مشارکت و حضور در صحنه ضعیف شد، 
؛ هدف دشمن این است. میخواهند اعتماد را بگیرند مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آنها این را میخواهند

ا مشارکت را بگیرند، تا مشروعیت را از جمهوري اسالمی بگیرند. این، ضررش بمراتب از آتش زدن بانک و سوزاندن اتوبوس ت
بیشتر است. این، آن چیزي است که با هیچ خسارت دیگري قابل مقایسه نیست. مردم بیایند در یک چنین حرکت عظیمی 

فته بشود که شما اشتباه کردید به نظام اعتماد کردید؛ نظام قابل اعتماد نبود. اینجور مشتاقانه حضور پیدا کنند، بعد به مردم گ
  .دشمن این را میخواهد
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  بیانات در دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي - 01/01/1386

ي رعوب کردن است. کی را میخواهند مرعوب کنند؟ ملت که مرعوب نمیشود؛ تودهجنگ روانی یعنی چه؟ هدف جنگ روانی، م
عظیم مردم که مرعوب نمیشوند. چه کسی را میخواهند مرعوب کنند؟ مسئوالن را، شخصیتهاي سیاسی را، به قول معروف خود 

ی را ي عمومارادهاهند تطمیع کنند؛ ما نخبگان را؛ اینها را میخواهند مرعوب کنند. کسانی که قابل تطمیعند، آنها را میخو
ي خودشان را میخواهند تغییر دهند؛ هدف جنگ میخواهند تضعیف کنند؛ درك مردم از واقعیتهاي جامعه

یک نفر که بیمار نیست، صد بار به او بگویند آقا! شما کسالت دارید، شما مریضید، یک مقدار احساس . روانی این است
کسی دچار بیماري هم باشد، صد بار به او بگویند شما حالتان خوب است، احساس صحت میکند. عکس، اگر ه بیماري میکند. ب

با تلقین میخواهند واقعیتهاي کشور ما را در نظر ملت ما دگرگون کنند. ملت ما ملتی است بااستعداد، داراي قابلیت، داراي ظرفیت، 
یخواهند اما آنها م. دلیلی ندارد که این ملت، ناامید باشد؛ داراي ثروتهاي عظیم طبیعی؛ چنین ملتی میتواند پیشرو باشد

واقعیتها را تغییر دهند و ملت را ناامید کنند؛ میخواهند اعتماد ملت را به مسئوالن ضعیف کنند. اینکه مردم 
به دولت و مسئوالنشان اعتماد داشته باشند، براي یک کشور خیلی نعمت بزرگی است؛ میخواهند این 

ریم و ؛ مردم را با شایعه، به تحاعتماد کنند، هم به خودشان، هم به مسئولینشان یرند و مردم را بینعمت را بگ
خشونت تهدید کنند؛ در تبلیغات، جاي مدعی و متهم را عوض کنند. امروز امریکا متهم است و ملتها مدعی امریکایند. ما امروز 

  .مدعی امریکا هستیم

  بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی - 22/02/1382

  .شدّت دنبال آن هستند، سلب اعتماد مردم از کارایی نظام است به (دشمنان)یکی از مسائلی که اینها

  بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان - 06/12/1381

قوام نظام جمهوري اسالمی به اعتمادهاي مردم نسبت به کسانی است که براي تصدّي مراکز قدرت 
مانت شما باید ا . آن طرف قضیههاي مردم عمل و به اعتماد آنها پاسخ داده شودانتخاب میکنند. باید به خواسته

هستید باید چشم خود را باز کنید و متوجّه باشید که به  رعایت کند و به اعتماد شما پاسخ دهد؛ این طرف قضیه هم که شمارا 
بعضی از جناحها و گروهها و باندها طوري عمل کردند که چه کسی رأي میدهید و چه کسی را انتخاب میکنید. 
دم به معرفی افراد و جناحها و گروهها اعتماد نکنند، که مرمردم دیگر به معرفی آنها اعتماد نمیکنند. این

  .ضایعه است

  بیانات در دیدار اعضاي ستادهاي نمازجمعه - 05/05/1381

ین هدف اوّل. باید به آن توجّه کننداند که هم ملت ایران و هم عناصر سیاسی به طور خالصه، دشمنان به چند چیز امید بسته
پراکنی آنها آنها این است که ملت را نسبت به نظام اسالمی دلسرد و ناامید کنند؛ بیشترِ تبلیغات و شایعه

اند، این است که بتوانند اعتقادات و ایمان مردم را که موتور نقطه دومی که به آن امید بسته متوجّه به این هدف است.
 جایی که میتوانند، کاريهاي سخت بوده است، خاموش کنند و از مردم بگیرند. هدف سوم این است تا آنگردنهحرکت آنها در 
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حل  -که دستگاههاي اجرایی و مسؤوالن دولتی و غیره تالش میکنند آنها را برطرف کنند  -کنند که مشکالت معیشتی مردم 
نظام و انقالب و امام و ارزشهاي انقالبی، مردم را بدبین و ناامید کنند؛  پراکنی و تبلیغات سوء علیهنشود. از یک طرف با شایعه

از طرف دیگر با تالشهاي گوناگون مانع از اصالح امور مردم شوند و نگذارند مشکالت مردم برطرف گردد؛ از یک طرف هم هر 
 .آن را به نظام اسالمی نسبت دهند -د ولو ضعفهایی که مدیران اجرایی و دولتها دارن -ضعفی که در کشور وجود داشته باشد 

با مجموع این کارها میخواهند این ملت را که پشتوانه واقعی و حقیقی این انقالب و نظام است، از انقالب 
 .اند، ولی مسلّم است که نخواهند توانستالبته سعی خود را کرده و نظام جدا کنند.

 اي به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصاديفرمان هشت ماده - 10/02/1380

اعتماد عمومی به دستگاههاي دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و 
 .را نشان دهند متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود

  هاي شهداي هفتم تیربیانات در دیدار مسئوالن قوّه قضاییّه و خانواده - 07/04/1379

. دنه این که در صالحیت و اقتدار و صالبت آن خدشه شو دستگاه قضایی باید مورد اعتماد عموم مردم قرار گیرد،
 ،البته براي رسیدن به این نقطه، تالش، پیگیري، کار مداوم همراه با شجاعت و توکّل به خدا الزم است

 .کندهاي آن را بحمداللَّه مشاهده میکه انسان نشانه

  ان رهبريبیانات در دیدار اعضاي مجلس خبرگ - 12/12/1370

اسی را ي سیاگر امروز بخواهیم براي علماي دین و کسانیکه در بین مردم نفوذ کلمه دارند، تکالیف عمده
مشخص کنیم، بالشک یکی از آن تکالیف این خواهد بود که به اعتماد و اطمینانی که مردم به حرکت 

است که پشتیبانی آنها را به وجود در حقیقت اعتماد مردم . روز افزوده بشوداسالمی نظام دارند، روزبه
اندرکاران نظام است که توفیق این حرکت اسالمی را با اهداف میآورد؛ و پشتیبانی و اتصال مردم به دست

دشمن  -شاءاللَّه بعد از این هم همیشه خواهد بود که بحمداللَّه تا امروز بوده و ان -؛ و اگر این باشد اسالمی تضمین میکند
ي فوالدین ابرقدرتها و صاحبان سالح و دانش در جهت ضد مردم، نخواهند توانست با تواند بکند. یقیناً پنجههیچ کاري نمی

ي قدرت و قوّتی که دارند، این ملت را از این راه منصرف کنند و ما را از پیگیري اهداف اسالمی باز بدارند؛ اما شرطش همه
ه بماند؛ باید اعتماد متقابل دستگاه و مردم بماند. مسؤوالن باید وحدت کلمیی است که عرض کردم؛ همین نکته

نظامند؛  مردم هستند که پشتیبان واقعیکه بحمداللَّه تاکنون این اعتماد بوده است. ؛ کمااینباید به مردم اعتماد کنند
ت کلمه از بین نرود. حدشاءاللَّه بایستی وان این پشتیبانی، متوقف به اعتماد است و این اعتماد هم باید باقی بماند.

  .ناپذیري استي ملت، رمز پیشرفت و آسیبوحدت کلمه
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  هاي نمازجمعه تهرانبیانات در خطبه - 28/07/1368

عی غات دشمن ستبلی. این حس اعتمادي که مردم نسبت به مسؤوالن دارند، چیز بسیار باارزشی است
؛ در حالی که این حس اعتماد، در طول دوران بعد از انقالب و حتّی پیش از میکند این حس اعتماد را از مردم بگیرد
با همین روح اعتماد بود که مردم حرکت کردند، تجاوز دشمن را پیروزي آن، براي ملت و انقالب ما کارساز بود. 

ی به آنها گفته شد که دشمن قصد دارد با تهاجم نظامی، نظام جمهوري اسالمی وقت .دفع نمودند و مملکت را نجات دادند
را منهدم کند و از بین ببرد، مردم قبول کردند و به میدان جنگ رفتند و از موجودیت جمهوري اسالمی و تمامیت کشور دفاع 

ز سازماندهىِ این حمله و تهاجم کردند. با گذشت زمان، روشن شد که قضیه چه بوده است. همه فهمیدند که قصد دشمن ا
تماد، این اع. ي مرزي و اختالف دو همسایه نبودنظامی، همین بود که نظام جمهوري اسالمی را از بین ببرد. مسأله، یک مسأله

برکت امام عزیزمان، به مسؤوالن شجاعت  کشور را نجات داده است. این اعتماد، در طول دوران حیات با
در بر حمایت مردم از مسؤوالن تکیه میکردند. چقدر دوران امام بزرگوار، شما میدیدید که ایشان  .و جرأتِ کار داده است

طور نبود که امام ضعفهایی را که در دستگاهها وجود دارد، ندانند و نبینند. امام(ره) ضعفها را شاید از بسیاري افراد هم دقیقتر این
ي کشور ي قضاییه و بخشهاي مختلف دستگاه وسیع ادارهههاي دولتی و قوّهو بهتر مشاهده میکردند. ضعفهایی که در دستگا

بود، بر امام پوشیده نبود؛ اما با وجود این، تأکید امام این بود که مردم باید با مسؤوالن همکاري کنند و پشت سر مدیران کشور 
 د.قرار بگیرند، تا آن مدیران بتوانند این ضعفها را برطرف کنن

  هاي نمازجمعه تهرانبیانات در خطبه - 28/07/1368

حس اعتمادتان را نسبت به کارگزاران کشور از ي دومی که به تک تک آحاد مردم توصیه میکنم، این است که نکته
ما امروز، بهترینها را در رأس امور مشاهده میکنیم. کسی خیال نکند که اگر اینها نبودند و دیگري بود، چه  دست ندهید.

ي امتحان هاي اجتماعی، در این یازده سال به صحنهها و تیپي گروهها و مجموعهطور نیست. همهوجه این میشد. به هیچ
ند که اند، انسانهاي شایسته و صالحی هستبر دوش گرفته -هم سنگین است که خیلی  -آمدند. امروز، کسانی که مسؤولیتها را 

همه تکلیف دارند این روح اعتماد را در دلها راسخ کنند. کسی مجاز نیست که این . میتوان به آنها اعتماد کرد
که د و بدون اینجا بنشیننجا و آناین که بعضی این روح اعتماد را از مردم بگیرد و دلهاي آنان را متزلزل کند.

احساس مسؤولیت بکنند، اعتماد مردم نسبت به مسؤوالن را متزلزل نمایند، یک عمل غلط و غیرانقالبی و غیراسالمی انجام 
د تا برد، اطمینان داشته باشني که این قطار یا این اتوبوس را میراند و جلو میامردم باید به رانندهاند. داده

د کار اعتمادي حاکم شد، او هم نمیتوان اگر روح بی نند که این قافله را به منزل برساند.به او امکان بدهند و کمک ک
 .کند، اینها هم نمیتوانند کمک کنند

  بیانات در دیدار مردم مازندران - 06/11/1388

ه . اعتماد بمسئولین هم، اعتماد کردن به مسئولین و همراه بودن با آنهاستي آحاد مردم در قبال وظیفه
مسئولین و همراه بودن با آنها معنایش این نیست که ما به مسئولین تذکر ندهیم؛ آنجائی که الزم است از آنها انتقادي بشود، 

دم به مسئولین کشور است؛ این ترفند دشمن اعتماد کردن مر انتقاد نکنیم؛ نه، اما با هم باشیم. یکی از هدفهاي دشمن، بی
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ي دفاع از کشور است در مقابل ي انقالب و عرصهحضور در عرصه -از صدر تا ذیل  -ي عمومی براي همه است. پس وظیفه
ن دارتر است؛ در افغانستاتر و مشکلي دشمن؛ که خوشبختانه این جبهه هم امروز از سی سال پیش خیلی خیلی عقبجبهه
شکل دارند، ي ما مرند، در عراق گرفتارند، در پاکستان گرفتارند، اخیراً خودشان را در یمن گرفتار کردند؛ با ملتهاي منطقهگرفتا

ي دشمن، احساس حضور، احساس مسئولیت براي در مقابل این جبهه. با ملتهاي خودشان مشکل دارند، در اروپا مشکل دارند
والن، کار کردن، وقت را مغتنم شمردن براي خدمت، خدمت دادن به ي مسئوظیفهي همه است. حضور، وظیفه

ها را باز کنند، مشکالت را برطرف اي را، هر ساعتی را مغتنم شمردن براي کار، که گرهمردم، هر لحظه
ی نظري اگر کس ي عمومی مردم در قبال مسئولین، اعتماد، همراهی، پشتیبانی و کمک است.کنند؛ و وظیفه

کمک، نظر بدهد؛ اگر کسی یک وقت اعتراضی دارد، اعتراض هم اشکالی ندارد، ولی اعتراض باید مقابله نباشد؛ دارد براي 
اند، ممکن است این به آن اعتراض کند که چرا پایت را دراز کردي یا همراهی باشد، مثل دو همسنگر که در یک سنگر نشسته

 .روي هم قرار نمیگیرندچرا خوابت برد؟ اینها روبه

  بیانات در دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي - 01/01/1394

هدف آنها این . دشمنان ما صریحاً میگویند که هدفشان از فشارهاي اقتصادي یک هدف سیاسی است
ون آمریکا ، چ»مرگ بر آمریکا«؛ توجّه بفرمایید؛ البتّه بله، بدهند است که مردم ایران را در مقابل نظام اسالمی قرار

هدفشان آن عامل اصلی این فشارها است و خودشان هم اصرار دارند بر اینکه متمرکز بشوند روي اقتصاد ملّت عزیزما. 
یم هچیست؟ هدف این است که مردم را در مقابل دستگاه قرار بدهند؛ این را صریحاً میگویند که میخوا

فشار اقتصادي بیاوریم تا وضعیّت مردم سخت بشود و مردم وادار به اعتراض بشوند در مقابل دولت و در 
 دار ملّت ایرانند که این دروغها رادروغ گاهی ادّعا میکنند که طرفه . این را صریحاً میگویند البتّه بمقابل نظام اسالمی

شور که امروز در کامنیّتی ن هدفشان همان هدف سیاسی است. میخواهند این نمیشود باور کرد و نباید از دشمن باور کرد، لک
نظیر است؛ بحمداهللا امروز نه در شرق ما، که ما در آن قرار داریم، بی ي غرب آسیامنطقه در امنیّت، این که –ما هست را 

نه در غرب ما، نه در شمال ما، نه در جنوب ما، در هیچ کشوري امنیتّی مانند امنیّتی که امروز بر کشور ما و ملّت ما حاکم است، 
امنیّت؛ و حرکات اعتراضی را در کشور شروع کنند؛  از بین ببرند و مردم را وادار کنند به برهم زدن مردم دستبه –وجود ندارد 

ال آن هستند؛ دنبجدّیّت و با شدّت به ریزي میکنند. این کاري است که بادارند تحریک میکنند، دارند کار میکنند، دارند برنامه
در  ي نیروها بایدخب این یک شرایط مهم است، این یک چالش بزرگ است. وقتی یک چنین چالشی در کشور وجود دارد، همه

 .ي اقتصاد را جدّي بگیرندکنار هم قرار بگیرد، با هم کار کنند و مسئله

  بیانات در دیدار مردم آذربایجان - 28/11/1391

؛ اگر توانستیم این مردم را از ي نظام جمهوري اسالمی به این مردم استمیگویند تکیه (دشمنان)آنها
. این فکرِ طرف نظام جمهوري اسالمی جدا کنیم، قدرت مقاومت از نظام جمهوري اسالمی گرفته خواهد شد

ن آمقابل ماست. خب، این فکر دو قسمت دارد؛ یک قسمتش را درست فهمیدند، یک قسمتش را غلط فهمیدند، غلط کردند. 
ي ي جمهوري اسالمی به این مردم است؛ پشتوانهکه بله، تکیهقسمتی که درست فهمیدند، این است 
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هاي عظیم ملت ایران نیست؛ حصار این کشور و این نظام، همین نظام اسالمی، هیچ کس جز انبوه توده
رگانی لی و بازالملي مسائل بین. آنچه که غلط فهمیدند، این است که خیال کردند با فشار تحریم، با زورگوئی در زمینهمردمند

و تولید و غیره، خواهند توانست ملت ایران را به زانو در بیاورند و عاجز کنند. اگر فکر میکنند خواهند توانست این پشتوانه را از 
  .اندجمهوري اسالمی بگیرند، اینجا را اشتباه کرده

  هاي نمازجمعه تهراننات در خطبهبیا - 24/11/1382

راي آنها یک راه بوپنج سال، دشمنان ایران براي تسلّط بر این کشور راههاي گوناگونی را پیمودند و همه ناکام. در این بیست
همه تالشها و  اند.باقی مانده است و آن، جدا کردن مردم از مسؤوالن و نظام است؛ چشم به این راه دوخته

خاطر همین است؛ میخواهند مردم را جدا کنند. انتخابات توي اي هم که میزنند، بهتبلیغاتی که میکنند و همه حرفهاي زیادي
دهن دشمن میزند و او را مأیوس میکند؛ احساس میکند که مردم در میدان دفاع از کشور و مرزها و مصالح و نظامشان قرص و 

  .اندمحکم ایستاده
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  مشارکت مردم: 7

  بیانات در دیدار مردم شهرستان جیرفت - 17/02/1384

ي همبستگی ملی است و دهندهزیرا مشارکت عمومی نشاني انتخابات مهم است؛ اصل حضور مردم در صحنه
برد سود می . دشمن از اختالفاتدشمنان به کشور مصونیت ببخشدهاي همبستگی ملی میتواند در مقابل توطئه

قتی افروزیهاي داخل کشور استفاده میکند. وگریها و جنگو از تشتت آراء مردم سوء استفاده میکند. دشمن از دودستگیها و فتنه
جرأت  دشمن کُند میشود ویک ملت یکپارچه و یکدست باشد و مسؤوالن کشور همه با یکدیگر همدل و همراه باشند، شمشیر 

تواند مشارکت مردم در امر انتخابات می. نمیکند به چنین کشور و ملتی نظر بد بیندازد و با او به چشم توطئه نگاه کند
گر به نمایش بگذارد و به ملت و کشور ما این همبستگی ملی را در مقابل چشمان دشمنِ عنود و حیله

که اصل حضور مردم در انتخابات، حتّی از انتخاب اصلح هم مهمتر است؛ اگرچه  ام. لذا من بارها گفتهمصونیت ببخشد
 .انتخاب اصلح هم بسیار اهمیت دارد

 1384مناسبت آغاز سال  پیام نوروزي به - 01/01/1384

بات و چه در مسائل گوناگونی که این دولت و همچنین دولت چه در انتخا -یقیناً مشارکت عمومی مردم 
  .و همبستگی ملی آنان خواهد توانست به پیشرفت برنامه ها کمک کند -آینده در پیش رو دارد 

 رضويبیانات در دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر  - 01/01/1386

گذاري کنند؛ میتوانند در این راه با یکدیگر شریک شوند و سهیم باشند. عالوه آحاد مردم و صنوف مختلف مردم میتوانند سرمایه
یتوانند ي آحاد مردم هم مبقیه -که مال دو دهک پائین جامعه است  -بر سهام عدالتی که تقریباً ده میلیون نفر را شامل میشود 

 هاي مشارکت مردم را در فعالیتهاي اقتصادي بهمسئولین دولتی باید راهفاده کنند؛ راه دارد. از این سیاستها است
 آنها بگویند. این سیاستها به معناي تولید ثروت عمومی براي جامعه است. تولید ثروت از نظر اسالمی بی

  .مانع است

  بیانات در دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي - 01/01/1384

 به دست -که شایسته ي آن است  -ملت ایران براي این که رشد و پیشرفت الزم را در همه ي صحنه ها 
بیاورد، احتیاج دارد به تقویت همبستگی ملی و مشارکت عمومی در همه ي میدانهاي طلب کننده ي حضور 

 .ملت

  بیانات در دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي - 01/01/1384

یکی این که حضور آگاهانه در انتخابات ریاست آنچه امروز درباره ي این مسأله عرض می کنم، چند نکته است: 
. کشور ما متکی یک مشارکت در سرنوشت کشور استجمهوري و انتخاب هوشمندانه از سوي آحاد مردم، 
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ته شش سال گذش به آراء مردم است. علت این که دشمنان ملت و طمع ورزان به این آب و خاك نتوانسته اند در طول بیست و
من هدوم ب گزندي وارد کنند، حضور و اراده و مشارکت مردم در صحنه هاي مختلف بوده است. راهپیمایی هاي شما در بیست و

نوشت مشارکت در سریا در روز قدس و شرکت شما در انتخابات هاي گوناگونِ سالهاي گذشته، این کشور را بیمه کرده است. 
کشور عالوه بر این که در اداره و تعیین مدیریت کشور نقش دارد، در خنثی کردن دشمنىِ دشمنان هم 

 .دبزرگترین نقش را ایفا می کن

 بیانات در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران - 08/06/1375

ما به صورت یک اصل، از اوایل انقالب، روي هاي سازندگی الزم است، این است که زمینه مطلب دیگري که در همه
مشارکت دادن مردم،  مکرّر، دربارهمشارکت مردم تکیه کردیم. امام رضوان اللّه تعالی علیه، مکرّر در 

کرد. . آن روزها، تفکّري هم وجود داشت که مردم را تقریباً از میدانهاي گوناگون دور میزدندکردند و حرف میتوصیه می
مردم بایستی در مسائل گوناگون کشور، چه مسائل اقتصادي و چه بعد هم بحمد اللّه همه به این رسیدند که نه؛ 

 .شرکت و دخالت داشته باشند -در مسائل سیاسی که بحمد اللّه حاال هم دخالت دارند - هازمینهسایر 
این، یک اصل هم هست که مردم بایستی در کارهاي دولت، سهیم، . امروز هم این طوري است؛ باید هم باشد
نجر ست که نوع دخالت مردم، نباید ماساسی که در اینجا وجود دارد، این ا ؛ لیکن نکتهشریک، همکار و مباشر کار باشند

 به این شود که بعضی از قشرهاي مردم یا بعضی از افراد زرنگ در میان مردم، سودهاي کالن و بادآورده ببرند؛ در حالی که عدّه
شهاي بخقشرها در  اساسی عدالت اجتماعی و رسیدگی به همه دیگري از مردم، در اوّلیات زندگی در بمانند. یعنی همان مسأله

هاي مختلف، یا طبق قانون، یا طبق مختلف، باید مورد توجّه قرار گیرد. اآلن در بخشهاي مختلف کشور، دولت در وزارتخانه
هرکدام به نحوي مسائلشان را با مردم،  -که خوب هم هست و ایرادي ندارد -خاص وجود دارد سیاستهایی که در این وزارتخانه

 -تمردم اس که متعلق به همه -یکن حتماً باید توجّه کنید که از قِبَل امکانات و موجودي دولتکنند؛ لهماهنگ و متوازن می
 ايوجود ثروت بادآورده در کشور است، عدّه اي به وجود آید و در مقابل، همچنان که الزمهاین طور نشود که ثروتهاي بادآورده

 .محروم بمانند

  بیانات در دیدار مردم کرمان - 11/02/1384

ذاري انجام گبنامیم؛ نه فقط براي اینکه یک نام» سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی«اولِ سال عرض کردیم که امسال را 
نِ با تدبیر و ما پشت سر مسئوال بلکه براي اینکه مشارکت عمومی تحقق پیدا کند و ملت یکپارچهبگیرد، 

دیک ها نزهاي بلندي را به سوي اهداف متعالی نظام بردارد و خود را به آن هدفمؤمن و انقالبی بتواند گام
 .کند

  بیانات در دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي - 01/01/1384

 وحوشتأثیري فراتر از حول ایران، بخصوص نخبگان، جوانان، دانشجویان و کسانی که حوزهملت  همه
 .مشکالت این کشور، همبستگی و مشارکت عمومی است خودشان دارند، بدانند امروز عالج همه
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  کارگزاران نظامبیانات در دیدار  - 18/07/1385

که  ،همه سعی کنند مشارکت عمومی را تضمین و به تحقق یافتن آن کمک کنند. آحاد مردم هم مخاطبند
خواهیم  -اگر عمري باشد -اي با آحاد مردم و با عموم ملت در عید فطر و قبل از آنحاال ما إن شاء اللّه دیدارهاي چندگانه

  .کنیم، همه در این جهت کمک کنندحاال عرض می کنیم. به شما همها عرض میداشت و به آن

  بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت - 24/09/1387

آورند؛ اما حقیقتاً اعتقادي به مشارکت مردم ها اسم مردم را میبعضی واقعی به مشارکت مردم. اعتماد به مردم، عقیده
بناي جمهوري اسالمی بر اعتماد به مردم و اعتقاد به آورند؛ اما به مردم اعتماد ندارند. ندارند. بعضی اسم مردم را می

 .مشارکت مردم است

 1393پیام نوروزي به مناسبت آغاز سال  - 29/12/1392

 ئلهاقتصاد و دیگري مس تر از همه است، دو مسئله است: یک مسئله همین مسئلهآنچه به نظر این حقیر مهم 93در نگاه به سال 
ن الدر هر دو عرصه و در هر دو زمینه توقّعی که وجود دارد، تالش مشترکی است میان مسئوفرهنگ است. 

کشور و آحاد مردم. آنچه براي بناي زندگی و سازندگی آینده مورد انتظار است، بدون مشارکت مردم 
بنابراین عالوه بر مدیریّتی که مسئولین باید انجام بدهند، حضور مردم در هر دو عرصه  .پذیر نیستتحقّق

م کار پیش نخواهد رفت ي فرهنگ. بدون حضور مردي اقتصاد، هم عرصهالزم و ضروري است؛ هم عرصه
هاي گوناگون مردمی با اراده و عزم راسخ ملّی میتوانند مردم در گروه. و مقصود تحقّق پیدا نخواهد کرد

یبانی مردم درستی پیش ببرند، احتیاج به پشتآفرینی کنند. مسئولین هم براي اینکه بتوانند کار را بهنقش
عال و با استمداد از توفیقات و تأییدات الهی و کمک مردمی، مجاهدانه وارد میدان . آنها هم بایستی با توکّل به خداي متدارند

این موارد را در سخنرانی روز جمعه به  شاءاهللا توضیح همهي فرهنگ. من اني اقتصاد و هم در زمینهعمل بشوند؛ هم در زمینه
پیش رو داریم، عبارت است از اقتصادي که به کمک عرض ملّت ایران خواهم رساند. لذا به گمان من آنچه در این سال جدید 

مسئوالن و مردم شکوفایی پیدا کند، و فرهنگی که با همّت مسئوالن و مردم بتواند سمت و سوي حرکت بزرگ کشور ما و ملّت 
  ».ریّت جهادياقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدی«ما را معیّن کند. لذا من شعار امسال را و نام امسال را این قرار دادم: 

  بیانات در دیدار جمعی از فرهنگیان - 18/02/1392

چه  ي اجتماعی،ي سیاسی، چه در زمینهي علمی، چه در زمینهاگر ملت ایران همین سرعت و شتاب پیشرفت را ــ چه در زمینه
اهد خود قرار خو عرفتی ــ حفظ کند، بالشک زمان زیادي طول نخواهد کشید که در جایگاه شایستهي فرهنگی و مدر زمینه

ملت ایران است. بخش زیادي از این مسئله با آموزش و پرورش ارتباط دارد، بخش مهمی از آن  گرفت؛ آن چیزي که شایسته
ست که مسائل کشور را حساس میکند در نظر هر انسان بصیر و هاي اجرائی ارتباط پیدا میکند؛ اینها ابه مدیران کشور در زمینه

آن وقتی که حماسه باشد، شور و آید. اي؛ اینها است که حماسه الزم دارد. بدون حماسه، این جهشها به وجود نمیبیننده
نشاط باشد، جهش قابل تصور است؛ میتوان فرض کرد که جهش انجام بگیرد. ما در دوران دفاع مقدس 
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شاءاهللا در ان امتحان کردیم؛ در هر جائی هم که مردم مشارکت داده شدند، این را امتحان کردیم. این را
ما معلمین ش اقتصادي هم باید این را ملت ایران به چشم ببیند؛ و بخش زیادي از این، به عهده سیاسی و حماسه ي حماسهزمینه

  ت.عزیز اس

  جمهوري و اعضاي هیأت دولتبیانات در دیدار رئیس - 02/06/1391

البته در بیانات دوستان به برخی از این حوادثی که ناشی از پیگیري مفسدین . به مردم هم باید واقعاً میدان داده شود
واقعاً نمیشود ما کار اقتصاديِ درست و قوي بکنیم، اما با مفاسد است، اشاره شد. اقتصادي و مفاسد اقتصادي 

همان چند سال پیش هم که من راجع به این قضیه بحث کردم و  اقتصادي مبارزه نکنیم؛ این واقعاً نشدنی است.
گذاري مردمی و سرمایهتصور نشود ما میتوانیم مطالبی را به مسئولین کشور گفتم، به همین نکته توجه داشتم، که 

مفاسد  ي باي با مفاسد اقتصادي؛ و تصور نشود که مبارزهکار سالم مردمی داشته باشیم، بدون مبارزه
گذاري مردم را کم داشته باشیم؛ نه، چون اکثر اقتصادي موجب میشود که ما مشارکت مردم و سرمایه
دو نفر  ؛ حاال یکیار سالمند، مردمان سالمی هستندکسانی که میخواهند وارد میدان اقتصادي بشوند، اهل ک

هم آدمهاي ناسالم پیدا میشوند. باید با چشمهاي تیزبین، ریزبین و دوربین مراقبت کنید که کسانی نیایند به عنوان ایجاد اشتغال 
ما مراقبت د مراقبت کنید؛ هم شو ایجاد کار و کارآفرینی تسهیالت بانکی بگیرند، اما کارآفرینیِ واقعی انجام نگیرد. این را بای

 .ي قضائیه در اینجا یک کار بسیار الزمی استي مجریه و قوهي قضائیه مراقبت کند. به نظر من همکاري قوهکنید، هم قوه

  بیانات در دیدار مردم کرمانشاه - 20/07/1390

هاي ها را، مدلها را، فرمولاینجاست که مسئولین باید زمینهاصلی است.  مردم چه جوري است؟ این، همان نکتهضور ح
. در هر بخشی میشود عملی و قابل فهم عموم را، فرمولهاي اعتمادبخش را براي مشارکت مردم فراهم کنند

کار از ابتخاص خود میتوانند این را تأمین کنند؛  به شیوهمقننه  قضائیه، هم قوه مجریه، هم قوه این کارها را کرد. هم قوه
 -که قشر عظیم و وسیعی هستند  -مردم، از نشاط جوانیِ جوانان ما  مردم، از فکر مردم، از نیرو و انگیزه

جام شاءاللَّه با سازوکار شفاف از سوي مسئولین انمیتوانند استفاده کنند؛ این جزو کارهائی است که باید ان
ی باز شده است؛ اما بیش از این میشود کار کرد و حضور همه یهاهاي مختلف شده است، راه. البته کارهائی در زمینهیردبگ

مردم را تأمین کرد، تا یک جوان، یک پیر، یک صنعتگر، یک مبتکر بداند که در این حرکت عمومی در کجا قرار میگیرد. همه 
 .د؛ مثل گذشتهچیز با یک چنین سازوکاري به سامان میرس

  بیانات در دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي - 01/01/1390

این نیازمند توانمند شدن است، نیازمند اطالعات الزم . مشارکت مستقیم مردم در امر اقتصاد، الزم است
دا کند. روز توسعه پیشاءاللَّه این روند روزبهو امیدواریم ان سئولین در اختیار مردم بگذارنداست؛ که اینها را باید م

ها نقش دارند، رادیو و تلویزیون نقش دارند، میتوانند مردم را آگاه کنند؛ دولت هم باید فعال برخورد کند و بتوانند البته رسانه
  .اقتصادي را پیش ببرند شاءاللَّه مسئلهان
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  هاي نمازجمعه تهرانبیانات در خطبه - 29/03/1388

دانند که وقتی اعتماد وجود نداشت، مشارکت ضعیف خواهد شد؛ وقتی مشارکت و دشمنان ملت ایران می
خواهند؛ هدف دشمن ها این را میحضور در صحنه ضعیف شد، مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آن

 خواهند اعتماد را بگیرند تا مشارکت را بگیرند، تا مشروعیت را از جمهوري اسالمی بگیرند.این است. می
مراتب از آتش زدن بانک و سوزاندن اتوبوس بیشتر است. این، آن چیزي است که با هیچ خسارت دیگري قابل ه این، ضررش ب

جور مشتاقانه حضور پیدا کنند، بعد به مردم گفته بشود که شما بیایند در یک چنین حرکت عظیمی اینمقایسه نیست. مردم 
  .خواهداشتباه کردید به نظام اعتماد کردید؛ نظام قابل اعتماد نبود. دشمن این را می

  بیت علیهم السالمدر دیدار مداحان اهلبیانات  - 20/01/1394

هاي فضاي مجازي و غیره، بعضی ستایش میکنند، بعضی هم هاي [کشور] ما، در سایتدر این مطبوعات ما، در این نوشته
ه خود بتّه من ب؛ المخالفت میکنند؛ به اعتقاد بنده مبالغه نباید کرد، عجله هم نباید کرد، باید ببینیم چه اتّفاقی خواهد افتاد

ام همین چند روز؛ مسئولین باید بیایند مردم را و بخصوص نخبگان را از جزئیّات مسئولین هم این را گفته
و واقعیّات مطّلع کنند؛ ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است؛ 

تور چیز دستوري نیست که کسی دسایم، همدلی یک چیز زورکی نیست، یک زبانی که ما گفتههمدلی و هم
همدلی مثل یک گل است، مثل یک  بدهد که مردم همدلی کنید، مردم هم بگویند چشم، این همدلی نمیشود؛

ي گل است، باید نهال را نشاند در زمین، بعد از آن مراقبت کرد، آن را آبیاري کرد، از لطمه زدن به آن باید جلوگیري نهال و بوته
  زبانی هم خوب است.زبانی هم بهتر است، همهمدلی از هم. ی رشد کند؛ بدون این، همدلی نخواهد شدکرد تا این همدل

  اي بسا دو ترك چون بیگانگان    زباناي بسا هندو و ترك هم

  زبانی بهتر استهمدلی از هم  پس زبان محرمی خود دیگر است

ي من به همه است. االن فرصت خوبی است رشد داد. این توصیهوجود آورد؛ همدلی را باید همدلی الزم است؛ همدلی را باید به
اي اعتراض دارند؛ خیلی خب، مسئولین ما که مردمان صادقی هستند، مردمان اي مخالفند، یک عدّهبراي همدلی؛ یک عدّه

عوت کنند، حرفهاي آنها اند، بسیار خب، یک جمعی از مخالفین را ــ از آن افرادي را که شاخصند ــ دمند به منافع ملّیعالقه
اي باشد که این نکته را اگر رعایت کنند، کارشان بهتر پیش اي بسا در حرفهاي آنها یک نکتهرا بشنوند؛ 

ي دلها و سازاي هم نبود، آنها را قانع کنند؛ این میشود همدلی؛ این میشود یکسانبرود؛ اگر چنانچه نکته
شینند، بشنوند، بحث کنند. حاال ممکن است بگویند آقا ما سه ماه بیشتر زمان . به نظر من بناحساسها، و به تبع آن عملها

 ي دیگريآید؛ چه اشکالی دارد؟ کمااینکه آنها در یک برههنداریم؛ خب، حاال سه ماه بشود چهار ماه، آسمان که به زمین نمی
نظرها یک وقتی ها و تبادلزبانیها و هممدلیهفت ماه زمان را عقب انداختند. خیلی خب، دوستان ما هم اگر چنانچه در این ه

  .گرفته شد، چه اشکال دارد، وقتی گرفته بشود، یک خرده زمان آن تصمیمات نهایی عقب بیفتد؛ طوري نخواهد شد

  


