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 ۹۵.................................................................................. جهان سراسر
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 مقدمه
هـاي   هـا و فرهنـگ     نگاهي به سير تطور و تحول جوامع، تمـدن        

کـه هـر تمـدن و       دهـد     نشان مـي  گوناگون در طول حيات بشر      
را پشت سر گذاشـته     گيري، شکوه و زوالي      فرهنگي دوران شکل  

کـه بـه ضـعف      را  نگـاران داليلـي      شناسان و تـاريخ    جامعه. است
نسـبت داده   هـا     نهـا و تمـد      به فرهنـگ  دروني يا حمله بيروني     

نقـش  را داراي  ضعف درونـي  ،و در اين ميان  كرده  شود بيان     مي
 . دانند ميمؤثرتري 

توان دريافـت   ميملل گوناگون  گذشت اقوام ورسبا بررسي   
هـا   در ميـان آن  يضـعف و زبـون  ايجاد و گسترش   در   »فساد«كه  

بـوده  آن  تأثير اساسي داشته و در بسياري مـوارد عامـل اصـلي             
با  هر ملت و فرهنگ و تمدني که هوشيارانه          ،ين ميان در ا . است

انگيـز خـود در پـي اصـالح آن           فسـاد  عوامل ضـعف و   شناسايي  



 
 
 _____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٢

 

 

 بخشـيده   ي توانسته است خود را از گرداب هالکت رهاي        ،برآمده
  .سازدنجات رهنمون  و به ساحل امن و

شک نظام جمهوري اسالمي ايران که برآمده از انقالبـي           بي
بخـش اسـالم     مبتني بر احکام حيـات    و  ني  مردمي و فرهنگي غ   
موقـع و شـناختي دقيـق از نقـاط           شناسي به  است بايد با آسيب   

هاي فساد را در مراحل اوليه از بين         آفرين، زمينه  گذار و ضعف   اثر
آمـاده  مسير انقالب و نظام     برده و زمينه را براي اصالح و صالح         

در ايجاد  هاي دشمنان    بديهي است که در اين ميان توطئه      . كند
 رو  ازهمـين . مهـم دارد   فساد و دامن زدن به آن نقشي اساسي و        

هـاي   راهو  هاي دشمنان    هاي ايجاد فساد و توطئه     شناخت زمينه 
و آحاد ملت و مسئوالن    وظيفه   ،ها ها و توطئه   مقابله با اين زمينه   

 . نظام اسالمي است مندان انقالب و ههمه دوستداران و عالق
ژرفي است  و  برگرفته از نگاه حکيمانه      ،آيد  آنچه در پي مي   

 هوشـيارانه جهـت     ،نظـام انقـالب و    جايگاه رفيع رهبـري     از  که  
را براي حرکت آينده کشور و نظام در اين مسير ترسـيم            صحيح  

 .كرده است
 



 

 

 فصل اول  ريشه فساد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گذاري دشمن ريزي و سرمايه   برنامه۱-۱
 بيايـد،  وجـود  به يا جامعه رـه اركان در ادـفس كه ــ فساد ايجاد«

 كشور، منابع كردن نابود و ــ كند  مي ايجاد اختالل آن حركت در
. كنـد  مـي  يريـز  برنامـه  ها  آن يرو دشمن كه است يكارهاي ءجز

 كـه  شـوند  مي پيدا يعناصر يكشور هر و جمعيت هر در هميشه
 ابـزار  مثل را ها اين و كند يگذار سرمايه ها اين يرو بتواند دشمن
 ١.»باشند هوشيار بايد مردم و ئوالنمس گيرد؛ دست در خود

 
   انتظار دشمن۲-۱
 منتظـر  دشـمن . اسـت  »انتظـار « دشـمن،  طرح ترين مهم امروز«

 نيرومند؛ و سالم كالبد اين داخل در ميكرب اين تا است نشسته
_______________________________________________ 

 .١٢/١٠/١٣٨٠ ي كشاورز  هفتهمناسبت به بيانات در ديدار با كشاورزان، .1



 
 
 _____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٤

 

 

 مـا  لـذا . كنـد  اثـر  ياسالم يجمهور و ياسالم نظام كالبد يعني
 ايـن  داخـل  در فساد كه منتظرند ها آن امروز. باشيم مراقب بايد

 نفـوذ  كشـور  ايـن  جوانان اذهان در ترديد كند؛ پيدا نفوذ كشور
 بـزرگ  يهـا  ناآرمـ  بر فاسد و دارنده باز يها سرگرمي كند؛ پيدا
 رايـج  دنيـا  زينـت  و مـال  به اشتغال و يطلب دنيا كند؛ پيدا غلبه
 دنـدان  زير را خود ،يتجمالت و راحت يزندگ و پول لذت و شود

 نه. ارتجاعند ميكروب يها ناقل ها اين .دهد نشان يانقالب عناصر
 خدا، بركات و نعمت! كنند يزندگ نبايد انقالبيون يا مردم اينكه
 پـرداختن  امـا . كنند استفاده ها آن از بايد همه و است همه مال
 بـه  پـرداختن  ي،انـدوز  مال و مال به پرداختن ،شهوات و دنيا به

 و خـدا  و هـدف  و مـع ج بـه  انديشيدن و پرداختن از بيش خود
 ،يمال يفسادها از اعم ــ ياخالق فساد به شدن دچار ،خدا دين

ــات و يادار ،يجنســ ــ اختالف ــن كــه يداخل ــوع يــك هــم اي   ن
 نامشـروع،  و غلط يها طلبي جاه و ــ است خطرناك بسيار فساد
 كاخ كه هستند يعوامل است، مطرح غرب يدنيا در كه چنان آن

 يبناهـا . كنند مي ويران را يحقيقت هر و اسالم و انقالب يآرمان
 يبناها ،يخداي  غير ،يطاغوت يبناها شد؛ خواهد ساخته يجديد
 مـا  يشـهدا  خون ها آن خاطر  به كه يهاي ارزش ضد و ياسالم ضد

 دشـمن  كـه  برگشـت،  و رجعـت  همـان  يعني اين و شد ريخته
 ١.»است آن منتظر

_______________________________________________ 
، ي ســپاه پاســداران انقــالب اســالمي بيانــات در ديــدار فرمانــدهان و اعضــا.1
 .١٥/١٠/١٣٧٣ روز پاسدار مناسبت به



 

 

فصل دوم  انواع و معيار فساد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   انواع فساد۱-۲
 اسـت،  فسـاد  يدزد: دارد ياقسـام  و اعانـو  فسـاد  چيست؟ فساد«

 اسـت،  فسـاد  يزورگـوي  است، فساد يوابستگ است، فساد خيانت
 اسـت،  فسـاد  يمـال  يهـا  انحراف است، فساد ياخالق يها انحراف
 ديـن  دشـمنان  به گرايش است، فساد ها خودي بين يها دشمني

 ١.»است فساد يدين ضد يچيزها به دادن نشان عالقه است، فساد
 
 اي فساد  معن۲-۲
 در وجدان احساس عدم ،يكار فساد ،ياخالق فساد يعني فساد،«

 بـا  مواجهـه  در مسـئوليت  احساس عدم ،يعموم خدمات تقديم

_______________________________________________ 
الحـرام     مبلغـان در آسـتانه مـاه محـرم         بيانات در ديدار علمـا و روحـانيون و           .1

٢٣/١/١٣٧٨. 



 
 
 _____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٦

 

 

 يهـا  شـعبه  و هـا  شاخه ها اين. مردم يها ذهن با و يعموم افكار
 ١.»است فساد

 
   معيار فساد۳-۲

 يابـر  را كار آن ما آيا كه است اين فساد و صالح فارق و معيار« 
 مـا  كـه  يزمـان  اسـت  يبـديه  ؟نـه  يا دهيم مي انجام خدا يرضا
 ايـن  يوقتـ  بـدهيم،  انجام خدا يرضا يبرا را يكار خواهيم مي

 حسـن  و باشيم كرده يبررس كه شود، مي يمتمش ما از احساس
 يرضـا  يبرا را آن بعد باشيم، فهميده را عمل مطلوبيت و عمل
 و يآگـاه  خـدا،  يرضـا  كسـب  بطـن  در پس. بدهيم انجام خدا
 ٢.»هست مؤمن ياله تدبير و جانبه همه توجه و يشياروه

 

_______________________________________________ 
 .٣/٥/١٣٧٩ بيانات در جمع مردم استان اردبيل .1

 .٢٧/٩/١٣٧٠والن وزارت كشور و استانداران ئو مس  بيانات در ديدار با وزير.2



 

 

 فصل سوم  منشأ فساد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   عدم توجه به باطن حقيقي عالم۱-۳
 ر،ِسـ . اسـت  عـالم  يحقيق باطن اين به توجه عدم فساد،  ريشه«

 ١.»است اين انسان، حيات و يزندگ باطن و معنا
 
   تفرعن دروني۲-۳
 هـا،  كوچك و ها بزرگ الن،مسئو ها، ملت يها بدبختي همه  پايه«

 و كـردن  خدا و كردن عمده را خود و يخودپرست و خواهي خود
 قالـب  بيرون در انسان يگاه. است دل درون در فرعونيت ايجاد
 ندارد؛ فرعونيت  نشانه هيچ ــ خود ظاهر در يعني ــ خود جسم

  ٢.»است فرعون دل، در اما
_______________________________________________ 

 .٢٩/٩/١٣٧٤ بيانات در ديدار كارگزاران، در روز عيد مبعث .1

 .١٠/٦/١٣٧٨يان و بسيجيان در مشهد  از سپاهي بيانات در ديدار گروه كثير.2



 
 
 _____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٨

 

 

   خودخواهي و خودپرستي۳-۳
 و خود كردن عمده ها، محوري خود ها، پرستي خود ها، خودخواهي«

 هاسـت  اين خود، منفعت و سود و شهوات و تمايالت و ها خواست
 ١.»است يزندگ مفاسد اغلب منشأ كه

 
   منيت۴-۳
 همـه . اسـت  بشـر  افـراد  يهـا  منيـت  رُس زير عالم، مفاسد  همه«

  همـه  هـا،  خـونريزي  و هـا  جنـگ   همـه  هـا،  تبعيض همه ها، ظلم
 كـه  يكارهـاي   همـه  افتد، مي اتفاق دنيا در كه حقي بهنا يها قتل
 دور خـود  سـعادت  از را انسـان  و كنـد  مي تلخ بشر بر را يزندگ
 بـاطن  در كـه  اسـت   يدرون فرعون و منيت اين سر زير ند،ك مي
 كـه  را كشرسـ  اسب اين و نكنيم مهار را او اگر. شماست و من
  نـه . بـود  خواهـد  خطرنـاك  بسـيار  نزنيم، دهنه ماست وجود در

 تـأثير  و شأن قدر به بلكه است، خطرناك انسان خود يبرا فقط
 بـاطن  و وجـود  از خـارج  يدنيـا  يبرا ،يهركس يوجود شعاع و

 خـاك  بـه  را انسـان  خـود  كه منيت اين. است خطرناك او خود
 در دارد قـدرت  انسـان  يـك  كـه  يا اندازه هر به نشاند، مي سياه
 ايجـاد  فسـاد  اندازه همان هب بگذارد، تأثير يواقع و خارج يدنيا

 ٢.»كرد خواهد

_______________________________________________ 
 .همان .1

 .همان .2



 
 

 ٩   سادفصل سوم  منشأ ف ___________________________
 

 

   تكبر۵-۳
 جهـنم  يفـ  ألـيس «: فرمايد مي قرآن در كه است خاطر همين به«

 و فسادها ها، گناه. است متكبران جايگاه جهنم: »للمتكبرين يمثو
 را يدنيـاي  كه هاست ناانس كبر. شود مي يناش تكبر از ها، بدبختي

 وجـود  بـه  هـا  آن محيط يفضا در همچنين و ها آن خود باطن در
 ١.»است كاره همه و مسلط شيطان دنيا، آن در كه آورد مي

 
   گردنكشي در برابر خدا۶-۳
  قبضه در من چيز همه كه يمدبر محيط مالك قدرت اين مقابل در«

 فساد  نقطه آن اين، ؟!»من« بگويم و بگيرم باال گردن اوست، قدرت
 ٢.»شود مي فساد موجب و است بد باشد، اين هرجا. است يبشر

 
   استكبارورزي۷-۳
 و دهـيم  تـرجيح  ديگـر  چيـز  هر بر را خود ي،زندگ در ]اگر[ ...«

 البتـه . شـد  خواهـد  فسـاد  مايه ها اين بورزيم، استعال و استكبار
 او در انانيت داشت، تري بيش قدرت و بود تر بزرگ انسان چه هر

 فقط انيتان بود، كوچك اگر اما. آورد مي وجود به يتر بيش فساد
 ٣.»دارد ديگران براي يتر كم فساد و اوست خود ضرر به

_______________________________________________ 
 .٣٠/١/١٣٦٩  رمضان۲۱،  در ديدار با اقشار مختلف مردمي سخنران.1

 . ۲۸/۱۱/۱۳۷۳هاي نماز جمعه تهران  خطبه بيانات در .2

 .همان .3



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١٠
 

 

   دوري از اخالص۸-۳
 و يخودپرست قطب سمت به شويم، دور اخالص قطب از هرچه«

 منـافع  و بودن خود فكر به و كردن كار خود يبرا و يخودخواه
 ديگـر  طيف يك كه يما شده نزديك آن نظاير و يقوم و يشخص
 ميـدان  يـك  مطلـق،  يخودخواه و لقمط اخالص آن بين. است
 ارزش شـويم،  تـر  نزديك طرف اين آنجا به  از هرچه. است وسيع
 هـم  اش يمانـدگار  شود؛ مي تر كم بركتش شود؛ مي تر كم ما كار
 ١.»است قضيه اين خاصيت اين. شود مي تر كم
 
   داشتن ناخالصي۹-۳
 اگـر . شـود  مي فاسد زودتر باشد، جنس اين در يناخالص هرچه«

 بــه بخــواهيم اگــر حــاال. شــود نمــي فاســد هرگــز باشــد، نــاب
 فاسد باشد، طال صددرصد اگر آلياژ اين بزنيم، مثال محسوسات

 و مـس  كـه  اندازه هر به اما. نيست يخوردن زنگ نيست؛ يشدن
 از و آن فسـاد  باشـد،  آلياژ اين داخل قيمت كم مواد بقيه و آهن
 ٢.»است يكل قاعده يك اين. است تر بيش رفتنش بين

 

_______________________________________________ 
 سپاه پاسداران و    ي روز پاسدار، در جمع هزاران تن از اعضا        مناسبت  به بيانات   .1

 .٢٦/١٠/١٣٧٢ ي انتظامي نيرو يگان ويژه

 . همان.2



 

 

 فصل چهارم  نتايج فساد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   دوري از خدا۱-۴
 و ناصـواب  اقـدام  هـر  بزنـد،  سـر  مـا  از كـه  يغلطـ  حركت هر«

 مـا  كـه  يا ينفسـان  ءاهـوا  و اغـراض  از يناش عمل و عادالنه غير
 خـدا  از يدور و فسـاد   لجـه  اعمـاق  بـه  را مـا  قـدم  يك بكنيم،
 آيد؛ مي يدرپ يپ لغزش، اين. »قلوبهم اهللا ازاغ« كند؛ مي تر نزديك

 ١.»است خطرناك خاطر همين به
 
   تزلزل اخالق انساني۲-۴
 بعـد  شود؛ مي ناقص انسان عمل اول كه است اين لغزش نتيجه«

 قـرار  تـأثير  تحـت  و دشـو  مي متزلزل او در خلقيات و اخالقيات
 تدريج هب مسئوليت، احساس يدارا  يوف صادق انسان و گيرد مي

_______________________________________________ 
 .٢١/٩/١٣٨٠ ي اسالمي بيانات در جمع كارگزاران نظام جمهور.1



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١٢
 

 

 شـود،  نمـي  شسـر  مسـئوليت  كـه  وفايي يب و مذبذب انسان به
 ١.»شود مي عوض او خلقيات و شود مي تبديل

 
   انحراف اعتقادي و تغيير هويتي۳-۴
 فسـاد  همين. شود مي عوض انسان اعتقادات هم بعد  مرحله در «

 اهـنگـ  آن بـه  كوچـك  يخيلـ  مـچشـ  بـه  روز يـك  كـه  يـعمل
 ما اعتقاد و اخالق و دهد مي تغيير را ما هويت تدريج هب م،ـكردي

 فـي  نفاقا فاعقبهم«: فرمايد مي قرآن شريفه  آيه. كند مي خراب را
 يخـدا  يعنـي  ؛»وعـدوه  مـا  اهللا اخلفوا بما يلقونه يوم الي قلوبهم
 بـه  كردنـد،  خـدا  بـه  كه يا وعده خلف خاطر به را يجمع متعال
 ٢.»كرد دچار نفاق

 
   دوري از رحمت الهي۴-۴
 بـه  عواقـ  در يعنـي  است؛ اين انسان، يرو خدا عملكرد فرمول«

 خـود  كـار  بـا  كـه  هسـتيم  مـا  خود. گردد  برمي ما خود عملكرد
. نشـود  حالمـان  شامل ياله توجه و رحمت كه شويم مي موجب

 يتبـاه  و فساد سمت به نشد، ما حال شامل ياله رحمت يوقت
ـ  اللهـم «: خـوانيم  مي دعا در. رويم  مي پيش تر بيش  أسـئلك  يان

 را رحمـت  تموجبـا  متعـال  يخدا از انسان ؛»رحمتك موجبات

_______________________________________________ 
 .همان .1

 .همان .2



 
 

 ١٣   فصل چهارم  نتايج فساد _________________________
 

 

تبعـاً   نباشـد،  انسـان  عمل در موجبات اين كه يوقت. خواهد مي
 ١.»است زيغ هم اين. شود نمي نازل ياله رحمت

 
 سازي خود و جامعه   تباه۵-۴
 فسـاد  ،يمال فساد ــ شوند مي فساد دچار جامعه در كه يكسان«

 بـه  هـم  كنند، مي تباه را خودشان هم ــ يسياس فساد ،ياخالق
 در انسان كه است همين آن ياصل عامل كه زنند؛ يم ضرر مردم
 هـر  بخواهـد  كند؛ جا يتنگ احساس شرع، و قانون حدود مقابل
 ٢.»بردارد خود راه سر از را يمانع

 
 گري، مخالفت و دشمني   ستيزه۶-۴
 ديگر شد، دچار] فساد[ حالت اين به نكرده يخدا انسان يوقت«

 يدستياب مانع كه يچيز هر مقابل در شناسد؛ نمي را يحد هيچ
 و مخالفـت   جبهـه  و دارد يگـر  سـتيزه  سـر  شود، منافعش به او

 جامعـه  در خطـر  كـه  اسـت  گونـه   اين. گيرد  مي خود به يدشمن
 ٣.»آيد مي وجود به
 

_______________________________________________ 
 .همان .1
 .٢٥/٩/١٣٨٠ نماز عيد سعيد فطر يها  بيانات در خطبه.2

 . همان.3





 

 

فصل پنجم  نتايج فساد 
 حاكميت و حاكمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 به جامعه) مسري و مهلك(  انتقال بيماري اخالقي ۱-۵
 يافراد ... يعني درون، از دستگاه شدن فاسد گوييم مي يوقت... «

  خـود  يمسـر  ياخالق يبيمار تدريج هب كه شوند پيدا جامعه در
 هست، هم مهلك متأسفانه كه را ــ يزدگ شهوت و يدنيازدگ ــ

 ١.»كنند منتقل جامعه به طور همين

 
   سرريز فساد به جامعه۲-۵
 كـه  هـركس  البته. دارند را خودشان يجا هركدام يعاد مردم«

 و فساد دارد، جامعه در يباالتر موقعيت كه هركس است؛ باالتر
 يبـرا  اسـت  ممكـن  يعـاد  يها آدم فساد. است تر بيش ضررش

_______________________________________________ 
 سـوم شـعبان     مناسـبت   بـه ،  ي انتظام يبيانات در ديدار سپاه پاسداران و نيرو      . 1
٦/١١/١٣٧١. 



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١٦
 

 

  كـه  يكسـ  آن امـا  باشـد؛  دوروبرشـان  اي عده يبرا يا خودشان،
  و ريـزد  مـي  او فسـاد  شـد،  فاسـد  اگر است، گرفته قرار رأس در

 او صـالح  شـد،  صـالح  اگـر  كه همچنان كند؛ مي پر را فضا  همه
 ١.»... گيرد مي فرا را دامنه  همه و ريزد  مي

 
 ها هاي عمده ملت   منشأ گرفتاري۳-۵
 از يناشـ  يگرفتـار  دنيـا،  در هـا  ملت  عمده يها گرفتاري امروز«

 كـه  فاسـدند  هـا  آن. اسـت  جامعه  گرداننده يها دست و مديران
 از و كنـد  مـي  را ها اصالت و ها ارزش همه ريشه ها، ملت در فساد
 نوكرصـفت  و برده و ذليل ها، ملت كه دندفاس ها آن. برد  مي بين
ــار  بــر ،يشــيطان يهــا قــدرت كــه فاســدند هــا آن. آينــد مــي ب
 كه بارند بندو  يب و فاسد ها آن. كنند  مي پيدا تسلط شان هاي ملت
 ٢.»بندد برمي رخت يكل هب ايمان شان، جوامع متن در
 
 ايماني و سردرگمي   بي۴-۵
ـ  يبـال  ست؛ا يغرب جوامع يعموم يبال اين امروز«  و يايمـان  يب

  بقيـه  و مطمـئن  نقطـه  يـك  بـه  يروحـ   تكيه عدم و يگمرسرد
 يبـال  و خطرناك يخيل چيز. هست دنيا در كه يفسادهاي انواع

_______________________________________________ 
 .١٩/٣/١٣٧٤) ١٤١٦ يعاشورا( نماز جمعه يها  بيانات در خطبه.1

ران يـ  با مسئوالن و کارگزاران نظـام جمهـوری اسـالمی ا           يدارسخنرانی در د  . 2
 .۲۰/۴/۱۳۶۹ر يد غديد سعي عمناسبت به



 
 

 ١٧   فصل پنجم  نتايج فساد حاكميت و حاكمان _____________
 

 

 هسـتند،  دچار آن به كه را يجوامع نقطه، همين و است يبزرگ
  ايـن . نيسـت  كننـده  تعيـين  ظـواهر،  ايـن . داد خواهد فنا باد به

 جمـع  يايمـان  محـور  يـك  گرد بر ت،مل يك آحاد كه است مهم
 ١.»باشند نشده

 
   فساد جامعه۵-۵
 در مگـر  ـــ  ايينـپـ  تا باال از ،يپادشاه فاسد و منحوس نظام در«

 آن يكارمنـد  محيط در البته. داشت جريان فساد ــ معدود افراد
 در چـه  ــ  را يكسـان  مـا . بودنـد  شريف يها ناانس انصافاً هم، روز

 ينيروهـا  در چـه  و يقضـاي  يها بخش در چه ،ياجراي يها بخش
 اما بودند؛ يشريف و پاكدامن يها ناانس كه شناختيم مي ــ مسلح

 شرافت حفظ براي خودشان، كار محيط در شريف، يها ناانس آن
 يعمـوم  ياقتضـا  يعنـي  چـه؟  يعنـي . كردند مي مبارزه خودشان
 فسـاد  پـايين  تا باال از چون چرا؟. بود فساد وقت، آن در ها دستگاه

 بـا  كشور، يك هدرج كار مقاطعه يوقت است؛ فاسد وزير يوقت. بود
 خـود  كـه  ـــ  كشور رئيس يوقت است؛ هم يرو دستش ها بيگانه
 از و خـود  مردم از و بيگانگان از دبگير رشوه ــ باشد وقت پادشاه
 مـردم   بقيـه  حـال  گرفـت،  رشوه ها آن از شود مي كه يكسان  بقيه

 ٢.»!است معلوم
_______________________________________________ 

 .همان. 1

 هفتـه دولـت و روز   مناسـبت  به بيانات در ديدار با كارمندان و كاركنان دولت          .2
 .٧/٦/١٣٧٥كارمند 



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١٨
 

 

 هاي شيطاني  كومت قدرت  استمرار ح۶-۵
 ياسـتكبار  قـدرت  يابزارهـا  از ييكـ  كه بدانيد يقين به را اين«

 هريك و است يشخص يفسادها دنيا، امروز يگورزو قدرتمندان
 يك جهان، سطح در ياستكبار قدرت شود، فاسد كه انسان نفر
 زيـرا . اسـت  واضـح  نيـز  امـر  اين  فلسفه. است رفته جلو به قدم

  يزنـدگ  ادامـه  قـدرت  هـا،  ناانسـ  فسـاد  با ،يشيطان يها قدرت
 خـود  حيـات   ادامـه  بـه  قـادر  ها،  آن فساد بدون و كنند مي پيدا

 ١.»بود نخواهند
 
 مانده   تداوم سلطه استكباري بر كشورهاي عقب۷-۵
 زيـر  كـه  يكشورهاي يا دنيا افتاده عقب يكشورها به امروز شما«

 فاسـد  كشـورها  اين سران اگر .كنيد نگاه استكبارند  سلطه نفوذ
 مطلـق  را خودشـان  منافع و نباشند چسبيده يزندگ به نباشند،
  بــر توانــد مــي ياســتكبار قــدرت هــم بــاز آيــا باشــند، نكــرده

 و تسـلط  هـا  آن  كننـده  اداره تشـكيالت  و ها دولت و كشورها آن
 ٢.»!؟باشد داشته نفوذ

 
 ها بر كشورهاي تحت نفوذ   اعمال قدرت ابرقدرت۸-۵
 و يشخصـ  فسـاد  هـا،  ملـت  و كشـورها  دشمن ترين بزرگ پس«

_______________________________________________ 
 .١/٣/١٣٧٣ ي هوايي دانشجويان دانشگاه نيرويالتحصيل  بيانات در مراسم فارغ.1

 . همان.2



 
 

 ١٩   فصل پنجم  نتايج فساد حاكميت و حاكمان _____________
 

 

 مـردم  يزندگ بر تأثيرگذار سطوح در كه است يفساد و ياخالق
 و آمريكا يجاسوس يها دستگاهاغلب  . شود مي حاكم كشورها آن

 بيابنـد  را ينقاط كنند مي يسع دنيا طلب سلطه يكشورها ديگر
  خـود  نفـوذ  زيـر  يكشـورها  تأثيرگـذاران  ها، آن به تمسك با تا
  يپارسـاي  مخـالف  كه ها آن. كنند مبتال فساد به و نندك آلوده را
 ١.»كنند قدرت اعمال توانند مي طريق اين از اند، يپاك و
 

_______________________________________________ 
 .همان .1





 

 

 عالمان و فصل ششم  فساد
 د جامع فاسويژگي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ضرر فساد روحانيون۱-۶
 شـوند،  فاسـد  روحـانيون  اگـر . ندارد يروحان غير و يروحان فساد،«

 بـه  هنكـرد  يخـدا  روحانيون اگر ... و است تر بيش فسادشان ضرر
 ١.»است ديگران از تر بيش ضررشان كنند، پيدا گرايش فساد

 
   تأثير فراگير فساد علماي دين۲-۶
 مالعـالِ  ُدُسـ فَ ذاَاِ« كـه  بس همين ]روحانيتـ   فساد[ اهميتش در«
 فقـط  اينجا، در عالم شايد البته. است طور اين واقعاً. »مالعالَ ُدُسفَ

 هـر . اسـت  زيـاد  ثيرشتأ شود، فاسد هم دكتر نباشد؛ دين عالم
 جامعه وضع در يتأثير خودش دانش با كه يهركس ،يدانشمند

_______________________________________________ 
جلسـه پرسـش و پاسـخ دانشـجويان دانشـگاه صـنعتي اميركبيـر                بيانات در    .1

۲۲/۱۲/۱۳۷۹. 



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٢٢
 

 

 يعـالم  آن امـا  است؛ اوسع و اعمق بقيه، فساد از فسادش دارد،
 هم علت. است دين عالم همين است، فراگير يخيل فسادش كه

 اطمينـان  دين عالم به دل، از و درون از مردم چون. است واضح
 ١.»شوند مي متسلي و كنند مي اذعان و
 
 هاي جامعه فاسد   ويژگي۳-۶
شود فهميد كه آيا اين جامعـه قـادر بـه           از رفتار يك جامعه مي    «

ي كه مردم آن    ا جامعه. دفاع از هويت و حيثيت خود هست يا نه        
تر اهميـت بدهنـد تـا مسـائل كشـور و              بيش يبه مسائل شخص  

ي كه در آن جوانـان رو بـه فسـاد رونـد،             ا ، جامعه يمسائل جمع 
ي كه افراد مؤثر آن نسبت بـه مصـالح انقـالب و كشـور                ا جامعه

 يهـا  ي كـه در آن اخـتالف      ا اعتنا شـوند، جامعـه      يتفاوت و ب    يب
 اوج بگيرد و رشـد      ي و قوم  ي و صنف  ي و گروه  ي و مذهب  يسياس

 مرفه و توأم    يي كه زن و مرد آن به عشرت و زندگ         ا كند، جامعه 
 جامعه قادر به دفاع از      با فساد گرايش پيدا كنند، بدانيد كه اين       

ي از مصالح و شرف و حيثيـت خـود          ا چنين جامعه . خود نيست 
 ٢.»تواند دفاع كند نمي

 
_______________________________________________ 

 .١٣/٨/١٣٦٩ ويژه روحانيت يوالن دادگاه و دادسرائ بيانات در ديدار با مس.1

 از بسـيجيان و روحـانيون تهـران، مدرسـان و            يدر ديدار بـا جمعـ      ي سخنران .2
والن و ئطالب اهل سنت استان خراسان، اقشار مختلـف مـردم اردسـتان و مسـ            

 .٥/٧/١٣٦٨ لبنان ...ا  حزبي از اعضايكاركنان گمرك كشور و گروه



 

 

فصل هفتم  فساد اقتصادي و 
 پيامدهاي منفي آن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المال استفاده از بيت ء  سو۱-۷
 بـا  ،يزرنگـ  بـا  يكسـان  اينكـه  يعنـي  فسـاد  چـه؟  يعنـي  فساد«

 جـان  بـه  جانب،  به  حق  چهره با و نرم و چرب زبان با ،يدان قانون
 ١.»كنند پر را خود يها كيسه و بيفتند ملت اين لمالا بيت

 
   بدترين فسادها۲-۷
 فقيـر  بين شكاف افزايش و فقر رواج جامعه، در فسادها بدترين«
 يكسـان  كـه  اسـت  ايـن  جامعه در فسادها بدترين. است يغن و

 يبـرا  مـردم  المـال  بيـت  از و شوند ياقتصاد و يمال فساد دچار

_______________________________________________ 
 مـاه، سـالروز قيـام       ي د ١٩ مناسـبت   به بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم،        .1

 .١٩/١٠/١٣٨٠ مردم قم



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٢٤
 

 

 ١.»كنند تغذيه خود جيب كردن پر و يشخص منافع
 
 ترين فسادها   بزرگ۳-۷
 جامعه در قانون اعمال و اجرا در كه است اين فسادها ترين بزرگ«

 افـراد  يهـا  قابليت و ها صالحيت و ها شايستگي به و باشد تبعيض
 ٢.»نشود توجه

 
   نابود كردن همه دستاوردهاي انقالب۴-۷
 بسـيار  نقش ،دستاوردها  همه كردن نابود در را فساد نقش من«

 از ييك دارد، وجود ينابسامان كه يهرجاي در. بينم مي يخطرناك
 در اسـت  ممكـن  البته. است فساد وجود باال بسيار يها محتمل

 كـه  يمحتمالت از ييك اما باشد؛ مديريت ءسو و يتدبير يب يجاي
 ٣.»است فساد وجود نيست، اغماض قابل وجه هيچ به
 
 طلبان ع حريصان و زيادهالمال به نف   خالي شدن بيت۵-۷
 ايـن   خزانـه  اينكه ييك: دارد ضرر چند ]فساد اقتصادي [ كار اين«

_______________________________________________ 
 .همان .1

والن وزارت آمــوزش و پــرورش ئ از مــديران و مســي بيانــات در ديــدار جمعــ.2
٢٦/٤/١٣٨١. 

 ي از مردم استان گـيالن در اسـتاديوم شـهيد عضـد            ي بيانات در جمع كثير    .3
 .١١/٢/١٣٨٠شهرستان رشت 



 
 

 ٢٥   فصل هفتم  فساد اقتصادي و پيامدهاي منفي آن __________
 

 

 و سد و راه و پل ساختن صرف ــ شود مردم صرف بايد كه كشور
 شود مردم يزندگ به دادن سامان و روستاها كردن آباد و يآبرسان

  يوقتــ. رود مــي خــاص جمــع يــك يــا نفــر يــك جيــب بــه ــــ
 چهـار  سـه  ـــ  يكوتـاه  مدت طول در آدم نفر يك بينيد  مي شما
 صـندوق  در را المـال  بيـت  پـول  از تومـان  ميليـارد  هـا  ده ــ سال
 اسـت،  اين معنايش چيست؟ معنايش دهد، مي قرار خود يشخص

 از مـردم  كه كرد آباد را روستا هزار مثالً شد مي آن با كه يپول آن
 را احـت ر يزنـدگ   مـزه  نچشـند،  را فقـر  مزه و ببرند لذت يزندگ

 حق  چهره با نرم، و چرب زبان با ،يزرنگ با بتواند نفر يك بچشند،
 بـه  را هـا  پـول  اين  همه غافل، افراد كمك از استفاده با و جانب  به  

 يخـال  المـال  بيـت  كـه  اسـت  اين ضرر اولين بنابراين. آورد چنگ
 و حـريص  و طمـاع  شـخص  يـك  جيـب  بـه  مردم پول و شود مي

 ١.»رود مي طلب زياده و خودخواه
 
   تشويق مردم به كسب ثروت نامشروع۶-۷
 كنند ياقتصاد فعاليت كشور در خود پول با خواهند مي كه يكسان«
 يوقت ــ كنند توليد و بيندازند راه مزرعه كنند، تأسيس كارخانه ــ

 آورد، دسـت  بـه  ثـروت  همـه   اين شود مي نامشروع يها راه از ديدند
 ٢.»كنند نامشروع كار بروند كه شوند مي تشويق هم ها آن

_______________________________________________ 
ردم ماه، سالروز قيام م  دي۱۹ مناسبت بهديدار اقشار مختلف مردم،  بيانات در .1

 . ۱۹/۱۰/۱۳۸۰قم 

 . همان .2



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٢٦
 

 

 گيري دهي و رشوه   شيوع رشوه۷-۷
المال مسـلمانان اسـتفاده كنـد،          بخواهد از بيت   يآدم فاسد وقت  «
دهند؛ مجبور است به مديران و        طور مستقيم كه او را راه نمي       به

 يهركس.  كه سر راِه او قرار دارد رشوه بدهد        يمسئوالن و هركس  
البتـه بعضـي افـراد      . ت كنـد  تواند در مقابل رشوه مقاوم     هم نمي 

. شوند  كنند، بعضي هم دانسته يا ندانسته تسليم مي        مقاومت مي 
بنابراين آدم فاسد براي رسيدن به هدف خود، بـا رشـوه دادن و              

كند،  كند؛ مديران را فاسد مي      را فاسد مي   يا  دادن، عده  يشيرين
كنـد، مـأمور    كند، مأمور بانك را فاسـد مـي       مأموران را فاسد مي   

 ١.»كند ن وزارتخانه را فاسد ميفال
 
   رايج شدن گناه و انواع فسادها۸-۷
 رايـج  زبدگان و نخبگان و مردم بين در حرام  لقمه و پول يوقت«

 شـدن  وارد. »ايُهِف واسقُفَفَ اُهفِيتُرْم ارنَُماَ« شود؛  مي رايج گناه شد،
 و ياخالقـ  فسـاد  ميـدان  بـه  ورود  مقدمه ،يمال فساد ميدان در

 ٢.»فسادهاست اقسام و انواع و يشهوان فساد و ينسج فساد
 
   تبديل مديران و مردم فاسد به پايگاه دشمن خارجي۹-۷
 يخـارج  دشـمن  پايگاه به شدند، فاسد يمردم و مديران يوقت«

_______________________________________________ 
 .همان .1

 .همان .2



 
 

 ٢٧   فصل هفتم  فساد اقتصادي و پيامدهاي منفي آن __________
 

 

 اهـداف  يبـرا  فاسد، يها آدم از يخارج دشمن. شوند مي تبديل
  ١.»كند مي استفاده خوب كشور، در خود يسياس

 
هاي فساد با تمام موانع شرعي        ارزه جرثومه   مب  ۱۰-۷

 و قانوني موجود
 نيسـت  ايـن  فقط او مشكل شود، مي يمال فساد دچار كه يكس«

 كـه  اسـت  ايـن  مشكل كشد؛ مي باال و خورد مي را مردم مال كه
 خواهد مي بايستد، او مقابل در كه يچيز هر فساد،  جرثومه يك
 مـانع  اين برداشتن رايب خود ينيرو  همه از و كند مبارزه آن با

 اگر جنگد؛ مي شرع با باشد، شرع اگر مانع اين حال. بگيرد بهره
 ٢.»جنگد مي ياساس قانون با باشد، ياساس قانون

 
   ايجاد دور باطل و به بازي گرفتن رأي مردم۱۱-۷

 كـه  اسـت  ايـن  يدولت يها دستگاه در ياقتصاد فساد بزرگ زيان«
 گيـرد   مي كار به پول خدمت در را قدرت و قدرت خدمت در را پول

 و مسـئوليت  داشـتن  و قـدرت  از. آيـد  مـي  وجـود  بـه  يباطل دور و
 پـول  و ثـروت  يآور جمـع  يبـرا  مختلـف  يهـا  بخش در مديريت

 يآرا خريـدن  خـدمت  در مجدداً پول همان بعد شود؛ استفادهءسو
 يخيلـ  در كـه  ـــ  آشـكار  خريدن يا حاال گيرد؛ قرار دهندگان يرأ

_______________________________________________ 
 .همان .1

 .٢٥/٩/١٣٨٠ نماز عيد سعيد فطر يها  بيانات در خطبه.2



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٢٨
 

 

 بـا  پنهـان  خريـدن  يـا  ـــ  بدهنـد  پول است معمول دنيا در جاها
 جلـب  گونـاگون،  يهـا  كـردن  خـرج  بـا  يعني گوناگون؛ يها شيوه

 بـه  را مردم يآرا خرج، پر  فريبنده تبليغات با يوقت. كنند محبوبيت
 امـور  در مـردم  دخالت و يساالر مردم اين كنند، جلب خود سمت
 ١.»است شده بازيچه اينجا در مردم يرأ نيست؛

 
   خنثي كردن اثر اقدامات مثبت۱۲-۷

  همـه  نشـود،  مبارزه فساد با اگر بينيم مي رويم، مي طرف هر از«
 انجـام  كشور در دارد خوب كار همه  اين. ماند خواهد لنگ كارها
 فسـاد،  وجـود  اما ،نيست كم گرفته، انجام كه يكارهاي .دشو مي

 ٢.»كند مي يخنث را ها آن از بعضي
 
 ها گذاري   هرزروي سرمايه۱۳-۷

 چنـد  يها   لوله با عميق چاه چند از كه بگيريد نظر در را ياستخر«
. شـود  نمـي  پـر  استخر اما شود، مي ريخته آب آن در مرتب ياينچ
 آن تـه  و خـورده  تـرك  اسـتخر   بدنه بينيد مي كنيد، مي نگاه يوقت

 بيـرون  طرف آن از ريزيد،  مي آب طرف اين از هرچه است؛ سوراخ
 اصـالً  كنيد، يآبيار ايد گرفته نظر در شما كه يهاي كانال به رود؛ مي
 ٣.»است يطور اين جامعه، در فساد .رسد نمي آب

_______________________________________________ 
 .٣٠/٧/١٣٨١ تهران يمناسبت نيمه شعبان در مصال  بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم به.1

 .٢٧/٣/١٣٨٣ ي اسالمي مجلس شورا  بيانات در ديدار نمايندگان هفتمين دوره.2

 .همان .3



 
 

 ٢٩   فصل هفتم  فساد اقتصادي و پيامدهاي منفي آن __________
 

 

 جا   آلوده كردن همه چيز و همه ۱۴-۷
 مبـارزه  آن بـا  بايد است؛ سرطان و ايدز خوره، مثل ،يمال فساد«

 يجا يك يوقت. كند مي آلوده را بدن  همه فساد،  نقطه يك .كرد
 فاسـد  دنـدان  يوقتـ  مـثالً ـ  ـ گيرد مي درد و شود مي بيمار بدن
 ،سـالم  معده ،سالم قلب. برد نمي خوابش شب انسان ــ شود مي
 از را خـواب  ناسـالم  دندان يك اما ،سالم خون جريان ،سالم ريه

 ١.»است يطور اين فساد. گيرد مي انسان
 
   هدر رفتن اقدامات۱۵-۷

 بعضـي  است مكنم و ام كرده تكيه يخيل فساد  مسئله يرو من«
 كه دارم راسخ اعتقاد من نه، .است يتكرار كه بيايد نظرشان به

 از اعـم  ـــ  را خودمـان  ياجرايـ  دستگاه  مجموعه ما كه يمادام
 فسـاد  از ـــ  يهئقضـا   قوه يها دستگاه و مجريه  قوه يها دستگاه

 مـن ...  نكنيم يخال صحيح و يقانون يها روش از انحراف و يمال
 در فسـاد  كـه  ام كـرده  تكـرار  و ام زده مثال ام، تهگف را اين بارها

 بـه  آب قطـور   لوله چندين ما كه است اين مثل ياجراي دستگاه
 تـالش  همـه   اين شود؛ نمي پر استخر اما كنيم؛ مي وارد ياستخر
 مشـاهده  را يخـال  يزوايـا  انسـان  حـال   درعـين  گيرد، مي انجام
 ٢.»كند مي

 

_______________________________________________ 
 .همان .1

 .٤/٦/١٣٨٣ دولت هيئت يجمهور و اعضا بيانات در ديدار با رئيس. 2



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٣٠
 

 

 فساد  ضرورت عزم جدي براي مبارزه با ۱۶-۷
 بـه  و يمـال  فسـاد  بـه  شـود  مـي  مربـوط  ايـن،  از اي عمده بخش«
 مختلـف  سـطوح  در دسـتگاه   مجموعـه  در كـه  ياخالق يها  خنهر

 و يجد عزم يك تا. كنيد مقابله و مبارزه ها اين با بايد. دارد وجود
 ...ابحمد حاال كه ــ باشد نداشته وجود ها اين با  مقابله يبرا راسخ
 عمل، عزم، آن دنبال به و ــ بيند مي را آن انسان و هست عزم اين

 بيـرون  فسـاد   ريشـه  نباشـد،  اغمـاض  عدم و يگير دنبال تحرك،
 يا مخلصـانه  يهـا  فعاليت  مجموعه يرو طور همين و آمد نخواهد

  ١.»گذارد مي تأثير گيرد، مي انجام دستگاه  مجموعه در كه
 
 خرج كردن ثروت، بدتر از نداشتن آن   بد۱۷-۷

 اين از بدتر شود، خرج بد اما باشد، ثروت و پول يا جامعه در اگر«
 يبـاق  خـود  يجـا   به ها محروميت هم چون نباشد؛ ثروت كه است

 آمـده   دسـت  بـه  ناصحيح يها ثروت آن با اي عده هم ماند، خواهد
 بـودن  دسـت  تهي. آورند مي وجود به را فساد فساد، با توأم و ناحق

 و اعتيـاد  و فسـاد  ـــ  اسـت  آور فساد خودش جامعه، از يقشرهاي
 شـدن  ثروتمنـد  ـــ  آيند مي پيش فقر براثر گوناگون يها هرزگي

 يپـا  زيـر  يديگر فساد مرداب باز خودش هم فساد راه از يا عده
 ٢.»است مردم

_______________________________________________ 
 .همان. 1

 .٢٨/٢/١٣٨٠ نماز جمعه تهران يها بيانات در خطبه. 2



 

 

فصل هشتم  ضرورت مبارزه 
با فساد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سازي صحنه از فساد   پاك۱-۸
  ١.»كنيد پاك فساد از توانيد  مي كه يآنجاي تا را صحنه«
 
 ي در اصالح امور و وظيفه همگاني  عنصر اساس۲-۸
 در ياساسـ  و يحقيقـ  عنصـر  يـك  هـم  فسـاد  با مبارزه  مسئله«

 در اما است؛ همه وظيفه فساد، با مبارزه. است كشور امور اصالح
  ٢.»است كشور مسئوالن  وظيفه اول،  درجه

 
   مقابله شديد نظام اسالمي با رسوخ فساد۳-۸
ـ  شـدت  بـه  كه يچيز ،ياسالم نظام در«  شـود،   مـي  مقابلـه  آن اب

_______________________________________________ 
 .٤/٦/١٣٨٣ دولت هيئت يجمهور و اعضا  در ديدار با رئيسبيانات. 1

 .١/١/١٣٨١ سال ي در ابتداي پيام نوروز.2



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٣٢
 

 

 نادرسـت،  و بـد  اعتقـاد  بـا  ،ياسـالم  نظام در. است فساد رسوخ
 عمـل  و صـحيح  غيـر  عمـل  بـا  كـه  شـود  نمـي  مقابلـه  طـور  اين
 ١.»شود مي مبارزه فساد رسوخ كرده نا يخدا و ياخالق غير

 
 كننده بودن نفوذ فساد   جدي و فلج۴-۸
 ديرانمـ  دولـت،  همكـاران  كشـور،  ولينئمسـ  امـروز  كه يچيز«

 بايد ها، رده ترين پايين تا ،يدولت يها دستگاه در سه و دو  درجه
 نفـوذ  و رسوخ خطر بدانند ... كه است اين باشند، مراقب دقت با

  ٢.»!است كننده فلج واقعاً. است كننده فلج و يجد فساد،
 
 ها در برابر فساد پذيري شديد انسان   آسيب۵-۸
 بـه  را ديگـران  كـه  يمفسد دفر! »فسادم من« گويد نمي كه فساد«

 نامشـروع  يقرارها ،يكار فساد ،يمال فساد ،كشاند   مي فساد يواد
 تشـويق  را انسـان  كه يكس ي،كار مسائل يها زمينه در ناموجه و

 كـه  آمدم من« :ويدگ    نمي اول از سمت، اين به لغزاند مي و كند مي
 كوچـك  چيـز  يـك  با ،موجه عنوان يك با اول .»كنم فاسد را شما
 انسـان، . شـديد  يپـذير   آسيب و است انسان. شود مي ميدان وارد
 ٣.»بود مراقب بايد يخيل لذا. است پذير آسيب شدت به

_______________________________________________ 
 ي هاشـم  ي آقـا  يمراسم تنفيـذ حكـم دوره دوم رياسـت جمهـور          نات در   بيا .1

 .١٢/٥/١٣٧٢ يرفسنجان

 .همان .2

 .همان. 3



 
 

 ٣٣   فصل هشتم  ضرورت مبارزه با فساد __________________
 

 

   وظيفه امروز مديران۶-۸
 كشور چون ،است فساد با مبارزه آقايان امروز وظايف از ييك ...«
  گذشـته  زحمـات . اسـت  يچينـ  ميوه وقت و رسيده يثمرده به

 افـزايش  حـال  در كشور در امكانات و دهد مي رثم تدريج  هب شما
 يخطرنـاك  موسم تاريخ،  همه در و هميشه يموسم چنين. است
 و طلب فرصت و كن استفاده ءسو يها آدم ورود موسم. است بوده
 اگــر و شــوند مــي وارد كــه روســت ســياه و دل بــد و دســت كــج

 ايـن  مراقـب  يخيلـ . كنند مي استفاده ءسو ها غفلت از توانستند،
 ١.»باشيد هتج
 
   مبارزه قاطع و قانونمدار۷-۸
 آور تعجـب  فسـاد  با نكردن مبارزه ،نيست آور تعجب فساد وجود«

 يشـوخ  و يبايست در رو كس هيچ با ياسالم يجمهور نظام. است
 كنـد؛   مـي  سـركوب  ببيند هرجا در را يفساد  انگيزه هر و ندارد

 درخـت،  داخـل  كـرم  و خـوره  مثـل  كـه  يفساد آن خصوص هب
 هرجـا . ببرد بين از و كند پوك و پوسانده را بنا اصل كه استبن
 كمـال  بـا  كرديد، برخورد خودتان  مجموعه در مسئله اين با كه

 و ها روش همان بر تكيه با و امتناع و ابا گونه هيچ بدون و قدرت
 يكارهـا  ايـن   همـه  يبـرا  مـا  ...بحمدا كهـ  ـ يقانون يها طريقه

_______________________________________________ 
 بزرگداشـت   مناسبت  به دولت هيئتاعضاي  جمهور و     بيانات در ديدار با رئيس     .1

 .٨/٦/١٣٧٤ دولت  هفته



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٣٤
 

 

 ١.»كنيد مبارزه آن باـ ـ داريم قانون ياساس
 
   پايه و اساس مشروعيت دولتمردان۸-۸
 نيـز  و تبعـيض  فساد، با مبارزه به وابسته شما و من مشروعيت«

  دربـاره  االن. ماسـت  مشـروعيت   پايـه  ايـن، . است يخواه  عدالت
 ايـن  از هـم  بنـده  شـود،  مـي  زده يزيـاد  يهـا  حرف مشروعيت

 دنبـال  امـ  اگـر  كـه  اسـت  ايـن  قضيه حقيقت اما بلدم؛ ها حرف
 وجـودم  ام، نشسـته  اينجـا  كـه  مـن  حقيقـت در نباشـيم،  عدالت

 تصـرف  هرچـه  و دارم اختيـار  هرچه يعني بود؛ خواهد نامشروع
 ٢.»طور همين هم ديگران بود؛ خواهد نامشروع تصرف كنم،

 
   فلسفه وجودي نظام جمهوري اسالمي۹-۸
 از را جامعـه  ايـم  آمـده  مـا . ايم  آمده تبعيض رفع و عدالت يبرا ما«

 وجود عدالت در ياله مواهب ترين مهم كه ــ خودش ياله مواهب
 البتـه . كنيم برخوردار يمعنو و ياخالق مواهب همچنين و ــ دارد
 غفلـت  مـردم  يدنياي يزندگ از ما كه نيست اين حرف اين يمعنا

 و شـود  نمـي  دنيـا  بـدون  آخـرت  اصالً شود؟ مي مگر نخير، كنيم؛
 و برسـد  يمعنـو  مواهـب  آن بـه  بخواهـد  انسـان  كه ندارد امكان
 كـه  دارد يواضـح  داليـل  كار، اين. باشد داشته هم يويران يدنيا

_______________________________________________ 
 .همان .1

 .۵/۶/۱۳۸۲دولت  اعضاي هيئتجمهور و  رئيسبيانات در ديدار با  .2



 
 

 ٣٥   فصل هشتم  ضرورت مبارزه با فساد __________________
 

 

 شـما  هـم  كـه  اسـت  يمطـالب  ـــ  كنم تكرار را اه آن خواهم نمي
 آبـاد  همـه  كارها اين و كنيم آباد را دنيا بايد ــ من هم دانيد، مي

 بـه  معنويـت  از دور و عدالت از دور آباد يدنيا اما دنياست؛ كردن
 گفتـه  كـه  غلـط  تعبيـر  بـه  ـــ  رشدمان كه گيرم. خورد نمي درد
 دو مان سرانه درآمد بفرماييد فرض و باال آمد ــ رشد نرخ شود مي
 ايـن   عمـده  يعنـي  ،نبود جامعه در عدالت اما ،شد برابر سه و برابر

 مـردم،  از يعظيمـ  بخـش  و رسيد يمحدود بخش يك به درآمد
 دهـيم؛  انجام بايد ما كه نيست يكار اين. ماندند گرسنه و محروم

 ١.»داريم عهده بر ما كه نيست يتكليف آن اين
 
   ضرورت استقرار عدالت۱۰-۸

 ايـن  و كنيم مستقر جامعه در را عدالت كه است اين ما تكليف«
 و خوار مفت يها    ناانس يطلب افزون و فساد عليه مبارزه با جز هم
 اينجـا  عـدالت  كـار  از يبخش. نيست پذير امكان كن استفاده ءسو

 ٢.»شود مي تنظيم
 
   ابتناي اداره كشور به مبارزه با فساد۱۱-۸

 فسـاد،  بـا   مبارزه. است فساد با  مبارزه كارها، ترين  مهم  جمله  از«
 با  مبارزه به متوقف كشور  اداره ،نيست محض ياخالق  جنبه يك

_______________________________________________ 
 .همان .1

 .همان .2



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٣٦
 

 

 ١.»كرد يجد  مبارزه فساد با بايد. است فساد
 
وأمان پيشرفت و رشد علمي كشـور         پيگيري ت   ۱۲-۸

 و عدالت اجتماعي و مبارزه با فساد
 رفـع  بـراي  كـه  است اين دارد، احتياج آن به كشور امروز آنچه«

 منـاطق  و مـردم   عامـه  كردن برخوردار و فساد يكن ريشه و فقر
 ،كشور پيشرفت بركات و منافع از كشور يزوايا  همه و گوناگون

 ايـن  بـه  نـاظر  بايـد  ها برنامه و ها تسياس شود؛ يريز برنامه بايد
 و تـالش  كشـورمان  در كـه  داريـم  احتياج ما امروز. باشد هدف

 و ياجتمـاع  عـدالت  بـا  همراه ،يفناور و يعلم رشد و پيشرفت
  ٢.»باشد فساد با  مبارزه

 
  جلوگيري از فساد مالي و اقتصادي در تشكيالت ۱۳-۸

 مسئوالن
 تشـكيالت  در ياقتصـاد  و يمـال  فسـاد  كـه  معتقـديم  قويـاً  ما« 

 كشـور  ياقتصـاد   بدنـه  بـه  هـا،  آن ميـان  در و موظف مسئوالن
 ٣.»شود گرفته آن يجلو بايد لذا كند؛  مي سرايت

_______________________________________________ 
ــين دوره   .1 ــدگان هفتم ــدار نماين ــات در دي ــورا   بيان ــس ش ــالمي مجل  ي اس

٢٧/٣/١٣٨٣. 

 .١١/٢/١٣٨٤ بيانات در اجتماع بزرگ مردم كرمان .2

 .١٠/٤/١٣٨٠ از اصناف ي بيانات در ديدار گروه كثير.3



 
 

 ٣٧   فصل هشتم  ضرورت مبارزه با فساد __________________
 

 

   اهميت حياتي مبارزه با مفاسد اقتصادي۱۴-۸
 جريان ،ياقتصاد مفاسد كه است آن خاطر  به كار اين به اهتمام«

ــوده ــه اســت يا آل ــر ك ــوگير اگ ــا و يجل ــار آن ب ــود، زهمب   نش
ــوده را فضــا كــل   و منفــرد جــرم يــك بحــث. كــرد خواهــد آل
 اهميـت  نظام براي ياقتصاد مفاسد با برخورد ،نيست افتاده تك
 ١.»دارد يحيات

 
   جايگاه عدالت در نظام اسالمي۱۵-۸

  حـق  گـرفتن  نظـر  در عـدالت،  ياجـرا  ،ياجتمـاع  عدالت اصل«
 اصـول  از يكـ ي ،يطبقات  فاصله پركردن و مردم وسيع يها توده
  ٢.»است ياسالم نظام ياصل

 
   جايگاه مبارزه با فساد در انقالب اسالمي۱۶-۸

ــا مبــارزه«  از اســتفاده ءســو و ياقتصــاد فســاد و يادار فســاد ب
  اسـتفاده  ءسو چه ــ گذارد مي افراد اختيار در قدرت كه يامكانات

 بايـد  و است انقالب اصول از ــ يسياس  استفاده ءسو چه و يمال
  ٣.»شود عايتر

_______________________________________________ 
يه، در آسـتانه سـالروز   ئ بيانات در ديدار رئيس، معاونان و كاركنـان قـوه قضـا          .1

 .٥/٤/١٣٨١ير هفتم ت

 .١٤/٣/١٣٨١) ره(ي ران حرم امام خمينئ بيانات در اجتماع بزرگ زا.2

 .همان .3



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٣٨
 

 

   ضرورت جدي مبارزه با فساد۱۷-۸
 ياقتصـاد  فساد. است ياساس و ياصل يموضوع فساد، با  مبارزه«

 يهـا  تالش  همه سود كه شود مي موجب يدولت يها دستگاه در
 رفاه براي يعموم ثروت توليد و پيشرفت يراستا در شده انجام
 ،شود رازيرس چي  استفاده ءسو و خور مفت يا عده جيب به مردم،

 ١.»ست ي اجد فساد، با  مبارزه لذا
 

_______________________________________________ 
 .١/١/١٣٨٢ )ع(طهر امام رضا  بيانات در اجتماع مردم مشهد در حرم م.1



 

 

 فصل نهم  مشي رهبري در
 مبارزه با فساد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   عدم مماشات با مفسدان۱-۹
 قبيـل  از يعيبـ  او در بعـد  و باشـم  كرده منصوب را يكس من رـگا«

 و كـنم   نمي مماشات او با ترديد بدون ببينم، ياقتصاد مفاسد همين
 بعضـي  و هسـتند  كـه  يهـاي  نماينـدگي  مثـل  گـذارم   مـي  كنار را او

 گفته شخص آن  درباره آنچه نيست ومـمعل منتها .معروف يها سمت
 زننـد  مي يهاي حرف افراد يبرخ به نسبت. باشد داشته حقيقت شده،
 خـالف  كـه  دانـم    مي نزديك از و ام شنيده را ها حرف آن هم من كه

  ١.»باشد قبيل آن از هم اين است ممكن ،نيست درست و است
 
   عدم تحمل مفسدان۲-۹
 و شده منصوب من حكم با كه يكس در را فساد بنده رحاله  به«

_______________________________________________ 
 . ٢٢/٢/١٣٨٢ يدانشجويان دانشگاه شهيد بهشتديدار با  بيانات در .1



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٤٠
 

 

 ١.»كنم نمي تحمل كنم، بركنار كار آن از را او توانم مي
 
   تذكرات جدي و تلخ به مسئوالن۳-۹
 ،»داد  مـي  تـذكر  ها  آن به دانست،  مي الزم يرهبر اگر« اينكه اما«

  تـذكر  امـا  دهـم؛   مـي  تـذكر  اسـت،  تـذكر  يجا كه ييآنجا بله،
 مقـدار  آن. شـود  پخش تلويزيون از كه نيست يچيز شخص به

  در و جمعــه نمــاز هــا، ســخنراني در بنــده بينيــد مــي شــما كــه
 در كـه  ــ كنم مي نصيحت و دهم  مي تذكر دولت هيئت با ديدار
ـ  بـا  يگـاه  را برابـرش  چنـد  ــ شود مي پخش خبرها   يهـا  نازب
 بنـا  لكن گويم؛ مي مسئوالن به يخصوص جلسات در تلخ، بسيار
 يـا  گـوييم  مـي  و دهـيم  مـي  تذكر مسئوالن به هرچه كه نيست

 .شـوند  مطلـع  مـردم  تا شود پخش حتماً دهيم، مي نشان يتلخ
 از يخيلـ  كـه  شـود،  يراهنمـاي  شـخص  آن كه است اين هدف
 آن بينيـد   مـي  بعـد  و كند نمي اثر هم يگاه و كند   مي اثر اوقات

 ٢.»رود مي شخص
 
   دخالت مستقيم۴-۹

 يهئقضـا   قـوه  هـم  و مجريـه   قـوه  هـم  فسـاد،  با ارزهمب زمينه در« 
 .درگيرند ها آن و ام خواسته جد طور به قوه دو هر از بنده. درگيرند

_______________________________________________ 
 .همان .1

 .همان .2



 
 

 ٤١    مبارزه با فسادفصل نهم  مشي رهبري در ______________
 

 

  قضـائيه   قـوه  و مجريـه   قـوه  يهـا  دسـتگاه  شـود  معلوم يروز اگر
 اينكـه  جز كرد نخواهد پيدا يا چاره رهبر كنند، كار نيستند آماده

 را يمشخصـ  مـأمور  و مـارد بگ را يكسـ  شود؛ ميدان وارد خودش
 ١.»نيست طور اين ...بحمدا اما كند؛ معين كار اين براي

 

_______________________________________________ 
 .همان .1





 

 

ها در  ها و نبايد فصل دهم  بايد
 مبارزه با فساد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   جديت، دقت و اعتدال۱-۱۰
ـ  دقت، جديت، با بايد فساد با مبارزه«   از دور و كامـل  ينظـر  يب

 ١.»باشد يرو زياده و يتندرو
 
   قاطعيت همراه با دقت علوي۲-۱۰
 يعلـو  قاطعيت و است يعلو رفتار و حركت يك فساد، با مبارزه«
 ايـن  اندركار دست كه يمسئوالن ارـپروردگ فضل به و دارد الزم را

 بايـد  والسـالم  ةالصال  عليه اميرالمؤمنين از الهام با هستند، مبارزه
 ٢.»كرد خواهند اعمال و كنند اعمال را قاطعيت اين

_______________________________________________ 
 .١/١/١٣٨١ سال ير ابتدا دي پيام نوروز.1

الرضـا    يموسـ    بـن   ي بيانات در اجتماع بزرگ زائـران و مجـاوران حضـرت علـ             .2
 .١٢/١٢/١٣٨٠السالم در روز عيد سعيد غدير خم  عليه



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٤٤
 

 

   قاطعيت، دقت و ظرافت۳-۱۰
. باشـد  ظريـف  و دقيق حال عيندر يول قاطع بايد عدالت  ضربه«

 اشـتباه،  و خيانت ميان يكسان  معامله يا گناهان، يب كردن متهم
 ١.»نيست جايز بزرگ گناهان با كوچك گناهان گرفتن يكسان يا
 
  عدم اهانت به مـديران درسـتكار و صـالح و             ۴-۱۰

 ها  تشويق آن
 اكثريـت  گمـان  بـي  كـه  خـدمتگزار  و صالح و درستكار مديران«

 نبايـد  ،دهنـد  مـي  تشـكيل  را كشور گانه سه يقوا در انكارگزار
 امنـي  نـا  احساس يا قرارگيرند اهانت معرض در و ظن ءسو مورد
 در نيـز  خـدمتگزاران  و صـالحان  تشويق كه نيكوست چه. كنند
 ٢.»شود شناخته مهم اي وظيفه مفسد، و فساد با مقابله كنار

 
   عدم خلط اشتباه و تعمد۵-۱۰
ــب« ــيد مراق ــ باش ــديريت اتتخلف ــه را يم ــاً ك ــه غالب ــتباه ب  اش

 شـود،   مـي  مرتكـب  عمد يرو از يكس كه يجرائم با گردد،  برمي
 ٣.»نكنيد مخلوط

_______________________________________________ 
 .۱۰/۲/۱۳۸۰اي به سران قوا  فرمان هشت ماده .1
 .همان .2

سـالروز    يه، در آسـتانه ئ بيانات در ديدار رئيس، معاونان و كاركنـان قـوه قضـا          .3
 .٥/٤/١٣٨١هفتم تير 



 
 

 ٤٥   فصل دهم  بايدها و نبايدها در مبارزه با فساد ____________
 

 

   برخورد يکسان و بدون تبعيض با مفسدان۶-۱۰
 كـس   هيچ. شود ديده يتبعيض هيچ نبايد فساد با مبارزه امر در«
 ينهاد يا شخص هيچ. شود استثنا نبايد يدستگاه و نهاد هيچ و

 كشـور،  مسـئوالن  ديگـر  يا نباينجا به انتساب عذر با تواند نمي
 هـر  و هرجـا  در فسـاد  بـا . بشمارد معاف يكش حساب از را خود

 ١.»گيرد صورت يكسان برخورد بايد مسند
 
   آغاز برخورد با نزديكان و اطرافيان۷-۱۰
 منسـوبان  و اطرافيان از همه است خوب ياقتصاد فساد باب در«

 در فقـط  را فسـاد . كننـد  شـروع  خود يشخصيت و يخويشاوند
 اشـخاص  و خـود  نزديكـان  در بلكـه  نبيننـد،  دوردست اشخاص
 ٢.»كنند مبارزه آن با و حس را آن هم خود اعتماد مورد ظاهراً

 
   ايستادگي در مقابل هياهوها۸-۱۰
 و هـا  زمزمه يقيناً ،يمال و ياقتصاد فساد با يجد  مبارزه آغاز با«
 . شـد  خواهـد  بلنـد  آن بـا  مخالفـت  يها نعره و فريادها تدريج هب

 اقدام اين از كه بود خواهد يكسان يسو از عمدتاً ها مخالفت اين
 سـعادت  بـا  كـه  يدالن بد است يطبيع و شوند  مي متضرر بزرگ

_______________________________________________ 
 .١٠/٢/١٣٨٠ به سران قوا اي   فرمان هشت ماده.1

  امـام جمعـه  ( يالـدين طـاهر   اهللا سـيدجالل  ت آيـ    انتشار نامه  مناسبت  به پيام   .2
 .٢٠/٤/١٣٨١ )اصفهان



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٤٦
 

 

  آنــان القائــات از كــه يدالنــ ســاده يــا مخالفنــد كشــور و ملــت
 در نبايـد  هـا  مخالفت اين. شوند صدا هم آنان با اند پذيرفته ثيرأت

  ١.»بيفكند ترديد شما راسخ عزم
 
  تسامح در مبارزه با فساد مسـاوي اسـت بـا             ۹-۱۰

 همدستي با فاسدان
 در تسـامح  كـه  بياموزيد گانه  سه يقوا در خواهرخي مسئوالن به «

. اسـت  مفسـدان  و فاسدان با يهمدست ينوعه  ب فساد، با مبارزه
 اسـت  آن گـرو  در ييقضا و يدولت يها گاهدست  به يعموم اعتماد

 عدم و قاطعيت ،متخلف و مجرم با برخورد در ها دستگاه اين كه
 ٢.»دهند نشان را خود تزلزل

 
   مبارزه جدي و واقعي با فساد۱۰-۱۰

. اسـت  يواقعـ  و يجـد  مبـارزه  يـك  فسـاد،  بـا  مبـارزه  بدانيد«
 كـار  لـذا  ،آورد خواهنـد  فشـار  و كـرد  خواهنـد  تهاجم مفسدين

 بايـد  ،يمـال  و ياقتصاد فساد شيوع با لهمقاب يبرا. است يسخت
 ٣.»كرد تن به مبارزه لباس

_______________________________________________ 
 .١٠/٢/١٣٨٠ به سران قوا اي  مادهفرمان هشت  .1

 .همان .2

ي آقـاي سـيدمحمد خـاتمي       ر مراسم تنفيذ حكـم رياسـت جمهـو        دربيانات  . 3
١١/٥/١٣٨٠. 



 
 

 ٤٧   فصل دهم  بايدها و نبايدها در مبارزه با فساد ____________
 

 

  قاطعيت در حركت، توكل به خدا و پشتگرمي          ۱۱-۱۰
 به مردم

 همان باز كرد، مقابله يمفسد و فاسد با يدستگاه اگر اينكه نه«
 و كننـد  هيـاهو  و جنجـال  و درآينـد  حركـت  به فشار يها اهرم
. بلرزاننـد  كننـد،  مـي  حركت اهر اين در كه را يكسان يپا و دست
 حركـت  راه اين در قاطع بايد. بلرزد يكس يوپا دست نبايد البته
 ١.»كنند مي يپشتيبان هم مردم و ندك  مي كمك هم خدا ،كنند

 
   ورود صريح و صادقانه به ميدان مبارزه۱۲-۱۰

 مبـارزه  فسـاد  بـا  بخواهد هركس. است تراش دشمن فساد، با  مبارزه«
 دشمنان اين. آيد مي وجود به جلويش دشمن يوالنط صف يك كند،
 يفاسـدها  چـون  ،شـان  لشـكرهاي  و فاسـدها  هسـتند؟  يكسان چه
 انـواع  و ايسـتند   مي مقابل در ها  اين .دارند هم يلشكرهاي درشت  دانه

 يكس كه نيست اين اش همه هم، يكارشكن. كنند مي را ها كارشكني
 كشــيدن وچــاق از امــروز. كنــد حملــه يكســ بــه و بكشــد چــاقو

 كار كنند،   مي درست شايعه زنند، يم تهمت: هست هم تر خطرناك
 بخواهنـد  و بزننـد  ها حرف اين از كه يكسان به و كنند مي يفرهنگ
 بايـد . زنند مي ناحق و نادرست يها برچسب بكنند، را اقدامات اين
 ٢.»شد ميدان وارد صادق و صريح و كرد مقابله ها اين با

_______________________________________________ 
 .١٦/٩/١٣٨٠ رمضان ٢١  هاي نماز جمعه  بيانات در خطبه.1

 .٢٨/٢/١٣٨٠هاي نماز جمعه تهران   بيانات در خطبه.2



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٤٨
 

 

 يه و بزرگنمايي  پرهيز از توج۱۳-۱۰
 مقابلـه  خواهنـد  مـي  يا عده كشور، يكار مختلف يها بخش در«
 را فساد خواهند مي متقابالً هم عده يك ،كنند توجيه را فساد با

 يجـا   همه در باالخره. است غلط دو هر من نظر به. نندك بزرگ
 نباشـد،  خـود  مراقـب  اگر يانسان هر. است پذير فساد انسان دنيا
 روايـات  و البالغـه   نهـج  قرآن، در همه  اين اينكه. است پذير فساد

 از مراقبـت  يعني تقوا. است همين خاطر به شده، تكيه تقوا يرو
 از مراقبـت  يوقتـ . نشود منحرف و فاسد انسان اينكه يبرا خود،
 فسـاد  و لغـزش  كـه  دارد را ايـن  قابليت يانسان هر نباشد، خود
 محتمـل  را فسـاد  وجود بايد كنار و گوشه در بنابراين. كند پيدا

 مـا  .دارد وجـود  كـه  اسـت  روشـن  هم يجاهاي در البته. دانست
  ١.»كنيم مبالغه آن بيان در يا توجيه را فساد نبايد

 
   مقابله با تبليغات دروغين۱۴-۱۰

 اسـت  يچيز اين .گرفته را جا همه فساد كنند مي خيال يا  عده«
 الدنبـ  را آن بيگانگـان  يتبليغـات  يهـا  دسـت  بـاز  متأسفانه كه
 در فصل يك شود، مي مطرح فساد با مبارزه بحث يوقت. كند  مي
 اسـت،  يسياسـ  كـار  اين گويند مي ــ كنند مي صحبت باب اين

 بـا  مبـارزه  اصـل  تـا  ــ است يكار  يسياس و دارد يسياس هدف

_______________________________________________ 
 هفته دولت   مناسبت  بهدولت،    اعضاي هيئت جمهور و     با رئيس ديدار   بيانات در    .1
۴/۶/۱۳۸۱. 



 
 

 ٤٩   فصل دهم  بايدها و نبايدها در مبارزه با فساد ____________
 

 

 بـاب  در دروغـين  تبليغـات  ديگر، فصل. ببرند سؤال زير را فساد
 كـه  اسـت  اين هدف كه پيداست. است فساد گسترش و تعميم

 فسـاد  بـا  مبـارزه  هـم  و شود مأيوس و دلسرد يعموم افكار هم
 شـود،  مي شروع فساد با مبارزه نهضت يوقت. نگيرد صورت واقعاً

 و نيست يچيز چنين نخير، بگويد و آن مقابل در بيايد هركس
 بـه  را ايـن  شـد،  برخـورد  يجاي در اگر و است يسياس كار، اين

 كمـك  يتبليغات جريان اين به منظر به .كند متهم يگر يسياس
 ١.»بكند دولت خود را كار اين خواهم مي من. است كرده

 
 يافته و مافيايي در كشور   عدم وجود فساد سازمان۱۵-۱۰

 مبـارزه  بحـث  يوقت .كند مي ايجاد رخنه جامعه در فساد چون«
 اصـالً  چرا گويند مي يكسان نقطه يك از شود، مي مطرح فساد با

 كنيـد؟  مـي  مطـرح  جامعـه  در مسئله يك عنوان  به را فساد شما
 البتـه . دارد وجود فساد چون ،است ينادرست حرف اين ما نظر  به
 هـا  نظـام  و ها دولت يبرخ در كه يمافياهاي مثل اينجا فساد،  در

 در پروردگار فضل به. نيست يافته سازمان و گسترده دارد، وجود
 ــ  يدولتـ  ولئمس تشكيالت در الاقل ــ ياسالم يجمهور نظام
 و دارد وجود يميزان به فساد اما ،ندارد وجود يافته سازمان فساد

 بـا  بايد و هست بروزش امكان هم ها نازم همه در و جا همه در
 ٢.»كرد مبارزه آن

_______________________________________________ 
 . ۲۲/۲/۱۳۸۲شهيد بهشتي با دانشجويان دانشگاه  بيانات در ديدار .1

 .همان .2



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٥٠
 

 

  اهميت مبارزه با فساد در فلسفه وجـودي و           ۱۶-۱۰
 اعتقادي ما

 و فسـاد  بـا  مبـارزه  اصالً كه هستند ها دستگاه از بعضي دنيا در«
 هــم را اســمش يحتــ ،ندارنــد قبــول را يعــدالت يبــ و تبعــيض

 چنـين  يصورت نمايش   به است ممكن كشورها بعضي. آورند نمي
 يناچـار  يرو از ،نيست هم ينمايش جاها بعضي ،كنند يكارهاي
 كشـور  در اما ،كنند مي را كارها اين امن سوپاپ عنوان به و است

  فلسـفه  ،ماسـت  اعتقـاد  از برخاسـته  فكـر،  اين و حركت اين ما
 و راه اين .است نتوانستن از يناش نكنيم، هرچه. ماست يوجود

 مبارزه بحث چرا كند اعتراض يكس اگر بنابراين. ماست حركت
 نبايد را فساد. نيست يجاي هب اعتراض آوريد، مي پيش را فساد با

 مسئله در مبالغه اما ،كرد قبول بايد را فساد با مبارزه ،كرد انكار
 ١.»باشد نبايد هم فساد

 
  ضرورت شناسايي صراط مستقيم و دنبـال         ۱۷-۱۰

 كردن آن
 و فاسـد  را همـه  و كننـد  مـي  مقابلـه  طرف آن از هم عده يك«

 چنـين  هـم  يكسـ  اگـر  و كننـد  مي يتلق ناپاكدامن و دست كج
 بـه  نيازمنـد  دشـمن، . آيـد  مـي  خوششـان  باشد، داشته يا يتلق

 موج دو هر از دشمن. است يآفرين  ابهام و يعموم افكار اغتشاش
_______________________________________________ 

 . همان .1



 
 

 ٥١   فصل دهم  بايدها و نبايدها در مبارزه با فساد ____________
 

 

 دليـل  را هـا  حـرف  آن طـرف  يـك  از. كنـد  مـي  استفاده مخالف
 طـرف  يك از ،كند مي فساد در مبالغه و فساد وجود بر گيرد مي

 را مـا  طرف همه از بنابراين. است ينمايش كار اين گفت خواهد
 و بشناسـيم  را مستقيم صراط بايد ما. كند مي يتبليغات  محاصره

 ١.»كنيم لدنبا را درست راه
 
   مبارزه با فساد، مبارزه با فساد است۱۸-۱۰

. هسـت  يتفريطـ  و يافراط گرايش دو فساد با برخورد مورد در«
 كنند مي تصور شود، مي فساد با مبارزه از صحبت يوقت ها بعضي

 آن و ايـن  بـا  برخورد براي يسياس بهانه يك فساد، با مبارزه كه
 ٢.»!است فساد با مبارزه فساد، با مبارزه. است غلط اين ،است

 
  اسالمي با نظام فاسد   تفاوت نظام۱۹-۱۰

 شد، وقمع قلع و كنترل ،يشناساي فاسد،  نقطه اگر يا  در هر جامعه  «
 و ياسـالم  نظـام  فرق. كند مي پيدا رشد واال ماند،  مي متوقف فساد
 فسـاد  گسـترش  مقابـل  در كـه  يفاسـد  يهـا  نظـام  با صالح نظام

 دلسوزان و كشور ياصل مسئوالن اينجا در كه است اين دفاعند، يب
 صـالح   برنامـه  كشـور،  رفتـار  و برنامه ،صالحند از برخوردار جامعه

_______________________________________________ 
 .همان .1

نـور و قشـرهاي مختلـف مـردم در             هزار نفر از راهيـان     ها  بيانات در جمع ده    .2
 .٩/١/١٣٨١پادگان دوكوهه 



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٥٢
 

 

 ١.»شود برخورد او با بايد منتها شود، مي پيدا هم فاسد آدم البته. است
 
   مبارزه با فساد يك حركت نيست۲۰-۱۰

 يسياسـ  حركـت  يـك  فساد با مبارزه كه كنند مي تصور بعضي «
 يسياسـ  حركـت  فسـاد  بـا  مبارزه. است يغلط تصور اين ،ستا

  ٢.»است الزم يكار و يحقيق حركت يك ،نيست
 
 دار شدن فساد   جلوگيري از نهادينه و ريشه۲۱-۱۰

 يوقت يعني ،كنند مي افراط طرف آن از مقابل، نقطه در هم بعضي«
 ،است گرفته فساد را همه جا  كنند مي خيال ،»فساد« شود مي گفته
 فسـاد،  وجـود  انگيـزد،  برمي را ما كه آنچه. نيست چنين اين ر،خي
. است يمعدود افراد  وسيله به و گوشه يك در بخش، يك در ولو
 و نهادينـه  فسـاد  نشـود،  مبـارزه  پديـده  ايـن  با اگر دانيم مي ما

 ٣.»دشو مي مشكل وقمعش قلع صورت آن در و شود مي دار ريشه
 
 صالح و نوين   فراواني و غالب بودن عناصر   ۲۲-۱۰

 در قواي مجريه و قضائيه
  همـه  مفسـد  و فاسـد  عناصـر  كـه  نيست آن معنايش مبارزه اين«

_______________________________________________ 
 . همان .1

 .همان .2

 .همان .3



 
 

 ٥٣   فصل دهم  بايدها و نبايدها در مبارزه با فساد ____________
 

 

 عناصـر . انـد  گرفتـه  دسـت  به مختلف يها بخش در را كار يها زمام
  قـوه  چـه  ـــ  كشـور  داخـل  يها دستگاه در دلسوز، و مؤمن صالح،
 دسـت  هـم  اجـرا  كـه  هسـتند  بسـيار  ــ يهئقضا قوه چه و مجريه

 و دهنـد  مـي  انجـام  را خودشـان  كـار  صـالح،  كمال با و هاست آن
 يـك  منتهـا . دسـتگاهند  غالـب   چهره و اكثريت ها اين خوشبختانه

 حركـت،  دو اين. كند مي خراب هم را ديگران  چهره فاسد، و مفسد
 ١.»كند پيدا ادامه بايد فساد با مبارزه و اشتغال ايجاد يعني

 
   فساد همه جا را نگرفته است۲۳-۱۰

 در روشـن   نقطـه  يـك  نايـ  ــ كنيم مي مبارزه فساد با گفتيم ما«
 تبـديل  تاريك  نقطه به را اين دنخواه مي يا عده اما ــ است نظام
 جـا  همه فساد! آقا نه. است گرفته را جا همه فساد بگويند و كنند

. كـرد  مبـارزه  ــ بود هرجا ــ هم كم فساد با بايد. است نگرفته را
 مگر ،كند درشت را فساد مورد يك بردارد يا روزنامه است ممكن
 ٢.»؟هست فساد جا همه

 
  آري، نااميد كردن مردم نه   مبارزه با فساد۲۴-۱۰

 دچـار  و دارنـد  لغزش ها ناانس. دارد وجود يهاي گوشه در فساد«
 گناهكـاريم  يوقت ما. كرد مبارزه گناه اين با بايد ،شوند مي گناه

_______________________________________________ 
 .همان .1

 .٢٦/٤/١٣٨١ بيانات در ديدار جمعي از مديران و مسئوالن وزارت آموزش و پرورش .2



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٥٤
 

 

 پيـدا  گسـترش  چون نكنيم؛ بارزهم ــ آن كم ولو ــ فساد با كه
 كه مردم كردن نااميد اما ،است الزم فساد با مبارزه. كرد خواهد
 از يناشـ  و واضـح  يخطـا  يـك  گرفته، را جا همه فساد بگوييم

 خودشـان  دانـد  مي آدم كه است يكسان يخوردگ فريب و ينادان
 ١.»دارند خود يجا كه مغرضان ،نيستند يمغرض يها آدم

 
 حدود در انتقادات  رعايت ۲۵-۱۰

 در مسـلم  اصـل  صورت يك   به را نظام يناكارآمد تبليغات، با ...«
 كـه  اسـت  يخطرناك يچيزها آن از اين من نظر به كه آورند مي
 در. كننـد  مـي  اشـتباه  اينجـا  در هم ها خودي و ها دوست يگاه
 حـرف  يطور يگاه ،يولئمس و سازمان و دستگاه از انتقاد مقام
 كـه  يمخاطبـان  ذهن در و بيرون در آن اسانعك كه شود مي زده

 آن از بـيش  مراتـب  بـه  كنند، مي گوش ما حرف به و اند نشسته
 ٢.»داشت توجه بايد را اين! است واقعيت

 
 صدا نشدن با دشمنان نظام   هم۲۶-۱۰

 يرو مرتـب  هـا  آن. شـويم  صـدا  هـم  نظـام  دشمنان با نبايد ما«
 صـورت ناكارآمـد     بـه  چه هم ما و كنند مي تكيه نظام يناكارآمد

 دولـت  دادن جلوه صورت ناكارآمد   به چه يه،ئقضا  قوه دادن جلوه

_______________________________________________ 
 .همان .1

 .۱۵/۶/۱۳۸۰ بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان .2



 
 

 ٥٥   فصل دهم  بايدها و نبايدها در مبارزه با فساد ____________
 

 

 يسالم و امين اشخاص دادن جلوه بد يا صورت ناكارآمد   به چه و
 ١.»!كنيم مي تكرار را آن دائماً خدمتند، مشغول نظام در كه
 
   آرامش بخشيدن به مردم۲۷-۱۰

 يگيـر  دنبـال : دگير صورت خود يجا در بايد كارها از هركدام«
 طـور   ايـن  ،گيرد انجام خود يجا در يقانون صحيح روش با فساد

 الزم ،ندارند يمنافات هم با ها اين. نشود هم كاذب يها فضاسازي
 كنـيم،  مبـارزه  فساد با خواستيم ما اگر كه نيستند هم ملزوم و

 بـه  ظـن ءسو با همراه و ناامن و نامطمئن يفضاي بايد حتماً پس
 مفسـد  و فساد با ما اگر معتقدم بنده كس،ع  هب. دآي وجود به همه
 مـردم  بـه  بايـد  كـار  ايـن  كنيم، يجد و يحقيق برخورد يواقع

 پس بگويند و شود داده تعميم نبايد اين. بدهد آرامش احساس
 ٢.»شود گفته يچيز چنين نبايد هم بيان در! طورند اين همه

 
   در معرض اتهام نبودن مديران زحمتكش۲۸-۱۰

 ،ياقتصـاد  فسـاد  بـا  مبارزه گوييد مي كه شما گويند مي بعضي«
 مـورد  نظام زحمتكش مسئوالن و مديران كه است اين معنايش
 بــين در فســاد اگــر. اســت غلــط ايــن نــه؛! گيرنــد قــرار اتهــام

 فكـر  و مبـارزه  اسـم  اصـالً  شـود،  جايگزين مختلف يها دستگاه

_______________________________________________ 
 .همان .1

 .همان .2



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٥٦
 

 

 كـه  اسـت  يا پديـده  آن بـا  مبـارزه . شـد  نخواهـد  مطرح مبارزه
 ١.»شود مي وارد نظام بر يتحميل و يعارض صورت هب

 
   علت سالمت نظام۲۹-۱۰

 مفاسـد  بـا  مبـارزه  يوقتـ  كـه  اسـت  همين نظام سالمت دليل«
 يميـان  مـديران  و اول طـراز  مسـئوالن  شـود،  مي آغاز ياقتصاد
 يمعنـا . شـوند  مـي  ميدان اين وارد يحقيق شوق و شور با نظام،
 نـام  و اسالم بركت به و دگارپرور فضل به نظام كه است اين آن

 ياصـل  و يكلـ  جريـان  است توانسته] السالم  عليه[ اميرالمؤمنين
 تميـز   رودخانـه  هـر . دهـد  ادامـه  سداد و صالح بستر در را خود
 آن و طـرف  ايـن  از آلـوده  جريـان  چند است ممكن هم يسالم
  ٢.»بگيريم را اين يجلو خواهيم مي ما. شوند واردش طرف

 
 دولتمردان از مبارزه با فساد  خوشحالي ۳۰-۱۰

 از مردم، آحاد مثل نظام، ياصل  پيكره مسئوالن و ارشد مديران«
 يكسـان  و ملـت  اين دشمنان. شوند مي خوشحال فساد با مبارزه

 جامعـه  در فسـاد  تـا  نكنـيم  را مبـارزه  ايـن  مـا  خواهنـد  مي كه
 جامعـه  اينكه بر كنند مي حمل را فساد با مبارزه شود، گير جاي

_______________________________________________ 
الرضـا    موسـي   بـن    بيانات در اجتماع بزرگ زائـران و مجـاوران حضـرت علـي             .1

 .١٢/١٢/١٣٨٠السالم در روز عيد سعيد غدير خم  عليه

 .همان .2



 
 

 ٥٧   فصل دهم  بايدها و نبايدها در مبارزه با فساد ____________
 

 

 يجمهـور  و ياسالم نظام دستگاه در ما ،نخير! است شده فاسد
 يهـا  نظام از يبسيار در كه كنيم مي مبارزه يچيزهاي با ياسالم
 فساد ،است درآمده رايج كار و عرف صورت يك   به امروز ،يجهان
 ١.»است شده نهادينه آنجا در
 
 هاي پاكيزه   در اكثريت قرار داشتن انسان۳۱-۱۰

 و كنند مي يبزرگنماي و جنجال ها بعضي. دكر يبزرگنماي نبايد«
 ،گرفتـه  را جـا  همـه  سـرطان  اين نهأك كه زنند مي حرف يطور

 يها چهره پاكيزه، يها دست ما همه  اين. نيست يطور  اين نخير،
 تـا  بـاال  از گونـاگون  يهـا  دستگاه در پاكيزه يها ناانس و پاكيزه
 ٢.»هاست اين با هم اكثريت ،داريم پايين

 
 يز از جنجال  پره۳۲-۱۰

 جنجال كه كردم سفارش مجريه و يهئقضا  قوه مسئولين به من«
 ٣.»شود  مي مسئله اصل شدن گم موجب جنجال ،نيندازند راه به
 
   عمل بدون هياهو۳۳-۱۰

 ممكـن . نيست هياهو و جنجال با همراه هميشه فساد با مبارزه«
 ،كـار  ايـن  اسـت  ممكـن  گـاه  و شـود  جنجـال  يموارد در است

_______________________________________________ 
 .همان .1
 .٢٧/٣/١٣٨٣ ي اسالميرا بيانات در ديدار نمايندگان هفتمين دوره مجلس شو.2

 .١/١/١٣٨٢ )ع(طهر امام رضا  بيانات در اجتماع مردم مشهد در حرم م.3



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٥٨
 

 

 و غوغـا  منتظـر  زمينـه  ايـن  در نبايـد . گيـرد  صورت الجنج يب
 ١.»بود عمل و كار منتظر بايد ،بود تبليغات و جنجال

 
 رساني صحيح   اطالع۳۴-۱۰

 همـين  هـم  يا مـاده  هشت  نامه همان در من. كنند جنجال نبايد«
ـ  را كـار  گفتم ،بودم كرده را سفارش  مـا . ببريـد  پـيش  جنجـال  يب

 بلـه، . نيسـت  الزم جنجال ،شود مبارزه دفسا با حقيقتاً خواهيم  مي
 آن باشـد،  شـده  تمـام  كـار  يوقتـ . است خوب مردم به يخبررسان

 ٢.»گيرد مي صورت هم كار. شود يرسان خبر باشد، الزم كه يمقدار
 
 گر و حكيمانه   تعميم محاسبه۳۵-۱۰

 قـاطع  برخـورد  انـد،  شده فساد دچار كه يكسان با بگوييد اينكه«
 بگوييـد  اينكه. شود مي برخورد نه، ،ندارم بولق را اين شود، نمي

 شـود،  نمـي  برخـورد  چـرا  كنند، نمي برخورد قاطع كه  يكسان با
 كننـد،  نمـي  برخـورد  قـاطع  كـه   يكسـان  با كه است اين جواب
 و تـذكر  كـه  اسـت  همـين  الزم برخـورد  كنيم؟ برخورد چگونه
 دمـور  اين در الزم شفافيت اما ،بگوييم ها آن به و بدهيم هشدار

 كـه  دارد وجود انتظار اين وقت  يك. گيرد  نمي صورت مردم يبرا
 پـدر  گـرفتيم،  را كـس  فـالن  بگويند و شود داده اعالميه مرتب

_______________________________________________ 
 .١/١/١٣٨٢ حلول سال نو مناسبت بهبيانات . 1

 .٢٢/٢/١٣٨٢ بيانات در ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي .2



 
 

 ٥٩   فصل دهم  بايدها و نبايدها در مبارزه با فساد ____________
 

 

 ايـن  ،كـرده  را فسـاد  ايـن  كـس  فـالن  درآورديـم،  را كس فالن
 گفتـيم  مـا  ،ماست  شده اعالم سياست برخالف و نيست درست
 آن بـا  بنده شد، جالجن و اعالم كه هم يموارد در. نگوييد اصالً

 و گرفتيم محاسبه براساس را تصميم اين. نبودم موافق وضعيت
 يچيز كه نيست اساس اين بر و است حكيمانه هم محاسبه اين

 ١.»ابداً ،شود داشته نگه پنهان و يالپوش
 
  خودداري از اعالم نام مفسدان قبل از اثبـات           ۳۶-۱۰

 ها  و قطعيت جرم آن
 تـا  كـنم  نمـي  فكر منتها ،كنم را يكس  مالحظه خواهم نمي بنده«

 نشـده،  ثابـت  اهميتش و بودن بزرگ نشده، اثبات و يقطع يچيز
 و بيفتـد  ها نازب سر بايد نيست، يقضاوت آن يرو و نشده محاكمه
 چـه  ،نيسـتم  موافـق  بنـده  بكنـد،  را كار اين هركس. شود مطرح

 ارشـان ك آمار اما ،ديگران چه و تلويزيون و راديو چه ها، يمطبوعات
 ٢.»نشود آورده افراد اسم كه يصورت در هم آن ،كنند بيان را
 
 مفسدان ) گناه بي(  جلوگيري از مجازات خانواده ۳۷-۱۰

 يخيلـ  آدم كند، مي جرمي نفر يك كنم عرض شما به من را اين«
 اعـالم  را او اسـم  ما اگر اما ،شود مجازات هم بايد هست، هم يبد

_______________________________________________ 
 .همان .1

 .همان .2



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٦٠
 

 

 او دختـر  و پسـر  شوند؟ مي مجازات نفر چند اعالن، اين با كرديم،
 خـود  محلـه  در و خواننـد  مـي  درس دانشگاه يا مدرسه در كه هم

 دارد؟ يلزومـ  چـه  كـار  ايـن . شـوند   مـي  مجازات دارند، آمد و رفت
 انجـام  كـار  ايـن  شود گفته جمله در و برود زندان مجرم بگذاريد
 و يدبيرسـتان  ،يدبسـتان  بچـه  مـا  دارد يلزومـ  چـه  ديگـر  ،گرفته
 كنـيم؟  مجازات ــ ندارند يگناه هيچ كه ــ هم را اش يگاهدانش
 اسـت  يا گونـه  به وضعيت كه يزمان يعني ،باشد اجبار كه يوقت مگر
 يهنگـام  تـا  اما ،نيست يا چاره آنجا ندارد، امكان اين از غير كه
 ١.»نيستم موافق يخيل كارها طور اين با نكرد، اعالن شود مي كه
 
 رساني العاول اقدام، بعد اط  ۳۸-۱۰

 انجـام  كه يكار از مردم بعد و گيرد انجام كار اول، باشيد مراقب«
 هنـوز  كـه  يكـار  به نسبت يتبليغات جنجال. شوند مطلع گرفت،
 هم يضررهاي بلكه نيست، فايده مفيد فقط نه است، نگرفته انجام
 مـثالً  ــ شد كار اين دهيم اطالع بعد بكنيم، را كار. كند مي ايجاد
 ــ دش حق احقاق طور اين يا شد، مختومه و يرسيدگ پرونده اين
 كـه  كنـيم  جنجـال  گيـرد،  صـورت  يكـار  آنكـه  از قبل اينكه نه
 پـيش  ياشـكال  يـا  نتـوانيم،  هم بعد ،بكنيم را كار اين خواهيم مي
 ٢.»بوديم كرده اشتباه را اش گوشه فالن شود معلوم يا آيد،

_______________________________________________ 
 .همان .1

يه، در آسـتانه سـالروز   ئكنـان قـوه قضـا    بيانات در ديدار رئيس، معاونان و كار       .2
 .٥/٤/١٣٨١هفتم تير 



 
 

 ٦١   فصل دهم  بايدها و نبايدها در مبارزه با فساد ____________
 

 

 رساني بهنگام و متين   اطالع۳۹-۱۰
 را يعموم افكار بايد. ام يرسان  اطالع و خبررساني هب معتقد بنده«

 لكـن  ،داد انجـام  درسـت  و صـحيح  يرسـان  اطـالع  و كرد مطلع
 ١.»صحيح و متين شكل به و جا هب بهنگام، يرسان اطالع

 
   مردم منتظر اقدام واقعي باشند۴۰-۱۰

 منتظـر  نبايـد  فسـاد،  بـا  مبارزه براي كنم مي عرض عزيز مردم به«
 ٢.»بود يواقع كار و عمل منتظر دباي. كرد يداور پيش و بود جنجال

 
 کاري   پرهيز از سياسي۴۱-۱۰

 مسـئوالن  از مـن . اسـت  جانبـه  همه جهاد يك فساد، با مبارزه«
 يسياسـ  اغـراض  بـه  را عظيم جهاد اين كنم مي خواهش كشور
 داشـته  را الزم يخودآگـاه  آن كشور مسئوالن اگر. نكنند آلوده

 و اسـت  الزم فسـاد  بـا  مبارزه امروز كه مندفه مي گاه آن باشند،
 يناخودآگـاه  همـان  خطر، و موقعيت نشناختن. است جهاد يك
 ٣.»است يبزرگ بسيار خطر خود اين كه است

 

_______________________________________________ 
 .همان. 1

 .١/١/١٣٨٢ )ع(طهر امام رضا بيانات در اجتماع مردم مشهد در حرم م. 2
 مـاه، سـالروز قيـام       ي د ١٩ مناسـبت   به بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم،        .3

 .١٩/١٠/١٣٨٠مردم قم 





 

 

 فصل يازدهم  نتايج مبارزه 
با فساد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  خطاهاي بزرگ   ريشه۱-۱۱
 بـزرگ  خطـا  خـود  اينكـه  ييك: است چيز دو به خطا بودن بزرگ«

 ايـن  ييك ــ بزرگ يها تخيان بزرگ، يمال يفسادها مثالً ــ باشد
 زدن سـر  يگـاه . باشـد  مـؤتمن  يا ولئمس كننده، خطا كه است

 رود،  مي انتظار امانت ها آن از كه يهاي ناانس از كوچك يخطاها
 امـين . اسـت  ديگـران  بـزرگ  يخطاها از تر بيش بسيار ضررش
 بـا  بايد. باشد بزرگ شده،  صادر يخطا كه شود مي موجب بودن
 ١.»دارد تأثير نظام يكاراي در اين ،دشو برخورد خطاها اين

 
   افزايش كارايي نظام و حل معضالت اقتصادي۲-۱۱
 يجـا  در يقضاي مسئوالن و خود يجا در يدولت مسئوالن اگر«

_______________________________________________ 
 .١٥/٦/١٣٨٠ مجلس خبرگان ي بيانات در ديدار اعضا.1



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٦٤
 

 

 يكاراي هم كنند، برخورد خطاها و انحرافات اين با هركدام خود،
 اين هم و شد خواهد زياد مختلف يها زمينه در دولت مسئوالن
 واردات، و صـادرات  مشـكل  اشتغال، مشكل ــ يتصاداق معضل
 ١.»شد خواهد حل عمدتاً ــ غيره و پول به مربوط مسائل

 
كـاران و     تـر افـراد، تـرس خيانـت           دقت بـيش    ۳-۱۱

 پيشرفت كشور
 يتـر  بـيش  دقت افراد، كه شود مي موجب هم فساد، با برخورد«

 و بترسـند  كـار  خيانـت  يها دست كه شود مي موجب هم بكنند،
 يكارهـا  در كـه  شـد  خواهد موجب عامل دو اين. بكشند عقب

 بنـابراين . آيد وجود به پيشرفت دولت، و كشور يجار و ياقتصاد
 اثبات كه ،است يكارآمد اثبات نظام، يناكارآمد به تهاجم عالج

 ٢.»است گونه اين هم يكارآمد
 
   ايجاد و گسترش امنيت اقتصادي۴-۱۱
 و مفسدان با مبارزه كه كنند تصور خطا  هب يكسان است ممكن«

 ياقتصاد يناامن موجب ،يمل يها ثروت از كنندگان استفادهءسو
 ،عكس  به كه كنيد تفهيم اشخاص اين به. است ها سرمايه فرار و

 يكسـان  اطمينـان  و ياقتصـاد  يفضـا  امنيت موجب مبارزه اين
_______________________________________________ 

 .همان .1

 .همان .2



 
 

 ٦٥   فصل يازدهم  نتايج مبارزه با فساد ___________________
 

 

. باشـند  داشـته  ياقتصـاد  سـالم  فعاليـت  خواهنـد  مـي  كه است
 و يمـال  فسـاد  قربانيان نخستين خود كشور، ينا كنندگان توليد

 ١.»اند ناسالم اقتصاد
 
هاي اصلي      پيگيري قدرتمندانه و قوي شاخص      ۵-۱۱

 اصالح امور
 را ياصـل  يهـا  شـاخص  تـوان،  و قدرت  همه با كشور مسئوالن«

:  عمده شاخص سه همان ،بگيرند نظر در كشور امور اصالح يبرا
 قضيه اساس اين. تبعيض با  مبارزه د،فسا با  مبارزه فقر، با  مبارزه
 تحمـل  كشور مسئوالن وسيله به تبعيض و فساد و فقر اگر. است
 همـه  حـال  شامل ،ياله هدايت ،ياله توفيق ،ياله يرضا ،نشود

 ٢.»شد خواهد باز ها گره ،شد خواهد
 

_______________________________________________ 
 .١٠/٢/١٣٨٠ي به سران قوا  ا  فرمان هشت ماده.1

 .١٤/٧/١٣٧٩ بيانات در اجتماع بزرگ مردم قم .2





 

 

هم  نقش و وظايف فصل دوازد
گانه در مبارزه با فسادقواي سه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مداران   عزم همگاني تماِم صالح و اصالح۱-۱۲
 هـركس  شود،  مي داده ياقتصاد و يمال فساد با مبارزه شعار اگر امروز«

. كنـد  يپيـرو  شـعار  اين از بايد است،] السالم  عليه[ اميرالمؤمنين پيرو
 دنبـال  بايـد  است، اصالح و صالح دنبال كلمه، يواقع يمعنا  به سكهر
 قـوه  يـا  يهئقضا  قوه از اعم ــ ولئمس يها دستگاه. كند حركت كار، اين

 بخشند تحقق را شعار اين بدانند موظف را ودخ ــ مقننه قوه يا مجريه
 ١.»بماند يباق ،يلفاظ يك و خالي تو شعار يك حد در نگذارند و
 
  پايه اصلي حكومت و نظام اسـالمي و شـيوه            ۲-۱۲

 )ع(اميرالمؤمنين 
 ياسـالم  نظام و حكومت ياصل يها پايه از ييك فساد، با مبارزه«

_______________________________________________ 
 .١٦/٩/١٣٨٠ رمضان ٢١   نماز جمعهيها  بيانات در خطبه.1



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٦٨
 

 

 مــردم از ؤمنيناميرالمــ. اســت اميرالمــؤمنين روش ايــن. اســت
 مالحظـه  داشـتند،  توقع او از كه يكسان از يحت ،نكرد مالحظه

 ١.»كرد مبارزه آن با دارد، وجود فساد ديد كه يآنجاي. نكرد
 
 )ع(ابيطالب  ابن   تأسي به علي۳-۱۲
 هـم  را ادعـايش  ،كنـيم  عمـل  اميرالمـؤمنين  مثـل  توانيم  نمي ما«

 كـه  ــ كنم يم عرض ار خودم بنده ــ نيستيم اين قابل ما. نداريم
 تالشمان بايد لكن كنيم، حركت اميرالمؤمنين سر پشت بخواهيم

 ٢.»بدانند خود  وظيفه بايد همه را اين. بكنيم را
 
   جدي گرفتن مبارزه۴-۱۲
 دعـوت  آن بـه  را گانه سه يقوا مسئوالن ... ما كه يا مبارزه اين«

 احسـاس  يبـرا  يا وسـيله  ايـن . شـود  گرفته يجد بايد كرديم،
 كـه  يگـذار  سـرمايه  ،اسـت  سالم گذار سرمايه اطمينان و امنيت
 كـه  هـركس  البتـه . دارد اسـتفاده  قصد ،ندارد استفاده ءسو قصد

 ،كنـد  مـي  يگـذار  سـرمايه  سـود  يبـرا  كنـد،  مي يگذار سرمايه
 و مشـروع  سـود  بـين  بايد. است مشروع سود ،ندارد هم ياشكال

 ٣.»كرد ايجاد فاصله نامشروع

_______________________________________________ 
 .همان .1

 .همان .2

 .۱۰/۴/۱۳۸۰ديدار گروه كثيري از اصناف  بيانات در .3



 
 

 ٦٩   ...گانه  فصل دوازدهم  نقش و وظايف قواي سه ____________
 

 

 ز سودهاي نامشروع و پديده قاچاق  جلوگيري ا۵-۱۲
 و تعهـد  عـدم  خاطر به عمدتاً كه ــ نامشروع يسودها جلو بايد«

 از بعضـي  يسـو  از گونـاگون  يهـا  لغـزش  همچنين و يدلسوز
 ـــ  قاچـاق   پديـده  بـا  و شود گرفته ــ است مديران و مسئوالن

 ١.»دشو مبارزه ــ كلمه يحقيق يمعنا به

 
هاي طاغوتي       نظام ض  دوري مسئوالن از عوار     ۶-۱۲

 مردميو غير
 مـأموران  و مجلـس  محتـرم  نماينـدگان  از اعم نظام، مسئوالن«

 در كـه  يعوارضـ  از كـه  باشـند  مراقـب  بايـد  ،يقضـاي  و ياجراي
 كـارگزاران  گيـر  همـه  يبيمـار  ،يغيرمردمـ  و يطاغوت يها نظام
 يزدگ رفاه يبيمار ؛نگهدارند دور وسواس و دقت با را خود است،

 ي،ادار و يمـال  فسـاد  و نامشروع زدوبند يبيمار ،يطلب عشرت و
 و خواسـت  و نيـاز  به ياهميت يب و مردم از يدور و تكبر يبيمار
 تـرجيح  و ناسـالم  يهـا  بنـدي  دسته يبيمار ،آنان حضور و اراده

 آن، به يابتال كه ها، اين امثال و يعموم مصالح بر يباند مقاصد
 يـا  كنـد؛   مـي  پوك و سست را ينظام هر يها پايه موريانه مانند
 و هـا  آن ياحيـا  بـه  رغبـت  و يطـاغوت  يها سنت به سپردن  دل

 دل كـه  ،يانقالب و ياسالم يها ارزش به ياعتناي يب يا تفاوتي يب
 مخلصـانه  كـه  را يمردم به خدمت شوق و نشاط و ميراند مي را

_______________________________________________ 
 .همان .1



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٧٠
 

 

 را آنان و كند مي سلب اند، داده انقالب راه در را خود مال و جان
 ١.»سازد مي ينغمگ و نوميد

 
   ماحصل عدم مبارزه۷-۱۲
 ]ها دستگاه در ياقتصاد فساد با مبارزه[ آن بر يهمگان عزم اگر«

 مقـدس  نظام يدستاوردها و يخنث را ها تالش  همه ،نگيرد قرار
 محـدود  منـابع  و عميـق  را يطبقات فاصله و كند مي ضايع را ما
 ٢.»دهد مي ملت حقوق به متجاوزان خورِد به را يمل
 
خصـوص قـوه      گانه به     وظيفه خطير قواي سه     ۸-۱۲

 مجريه در اجراي عدالت
 عـالج . شـود  مبـارزه  تبعيض و فساد و فقر با بايد كشور اين در«

 عـدالت  ياجـرا  يجـد  طور به كه است اين كشور اين مشكالت
 فقر عوامل و فقر و فساد با ،شود برداشته تبعيض ،شود يپيگير

 گانـه  سـه  يقـوا  يكارهـا  كارهـا،  اين ،شود مبارزه يواقع طور به
 البتـه . يهئقضـا   قـوه  و مقننـه   قـوه  و مجريـه  قـوه  از اعـم  ،است
 ٣.»است مجريه  قوه اختيار در بخش ترين مهم

_______________________________________________ 
 .١٣/٣/١٣٧٠) ره(ي دومين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينمناسبت به پيام .1

امـام جمعـه    ( ياهللا سـيدجالل الـدين طـاهر       ت آي   انتشار نامه  مناسبت به پيام   .2
 .٢٠/٤/١٣٨١ )اصفهان

 .١٠/١١/١٣٨٣خم بيانات در ديدار مردم پاكدشت، در روز عيد سعيد غدير . 3



 
 

 ٧١   ...گانه  فصل دوازدهم  نقش و وظايف قواي سه ____________
 

 

گانه در مبارزه با فقر، فساد و    وظيفه قواي سه۹-۱۲
 تبعيض

 چـه  و يهئقضا  قوه در چه مجريه،  قوه در چه ــ كشور مسئوالن«
 مملكـت  ايـن  در تبعـيض  و فساد و فقر با ايدب ــ مقننه قوه در

 معيشـت  وضـع  را، كشور امنيت وضع بخواهند اگر. كنند مبارزه
  مبـارزه  راهش كنند،  تأمين را ما يالملل بين عزت وضع را، مردم

 و كننـد  يشناسـاي  بايد را فسادها اقسام و انواع. هاست همين با
 ١.»زبان و حرف در نه كنند، يجد  مبارزه آن با
 
   در مظان اتهام بودن مخالفان مبارزه۱۰-۱۲

 ها حرف اين آورند  نمي طاقت هم زبان در كه هستند بعضي البته«
 مخالفـت  فقـر  و تبعـيض  و فسـاد  بـا  مبـارزه  اصـل  با ،شود گفته
 تبعـيض  و فساد و فقر با مبارزه مقابل در كه يافراد اين! كنند مي

 را خود باشند، متوجه خودشان اينكه بدون كنند، مي يگير موضع
 يكس آن است؟ مخالف فساد با  مبارزه با يكس  چه. كنند مي متهم
. باشـد  خـورده  را يفاسـد  فريـب  بايـد  يـا  باشـد  فاسد بايد يا كه
 از بايـد  يا كه يكس آن است؟ مخالف تبعيض با  مبارزه با يكس چه

 اسـت،  منتفع تبعيض از كه را يكس فريب يا باشد منتفع تبعيض
 ٢.»كند؟ مخالفت بايد چرا الوا ،باشد خورده

_______________________________________________ 
 .٧/١٠/١٣٧٩  نماز عيد سعيد فطريها بيانات در خطبه. 1

 .همان. 2



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٧٢
 

 

 گانه جانبه قواي سه   لزوم اقدام همه۱۱-۱۲
 و قــاطع عمــل و ياقتصــاد و يمــال فســاد  ريشــه خشــكانيدن«

ـ  جانبـه  همـه  اقدام مستلزم باره،  اين در گشا گره  يقـوا   وسـيله  هب
 بـا  مجريـه  قوه. است قضائيه و مجريه قوه دوخصوص    به گانه سه

 فسـاد  رشـد  و بروز از اغماض، يب و يقدق و يافته سازمان ينظارت
 از اسـتفاده  بـا  قضـائيه  قـوه  و كند يپيشگير ها دستگاه در يمال

 عناصـر  و خـائن  و مجـرم  پاكدامن، و قاطع قضات و كارشناسان
  قوه نقش كه است يبديه. بردارد كشور يتعال راه سر از را آلوده
 يقـانون  يراهكارهـا  تسـهيل  موجـب  كه قوانين وضع در مقننه

 ١.»است كارساز و مهم بسيار نظارت،  وظيفه يايفا در نيز و ستا

 
 گانه   ضرورت همكاري قواي سه۱۲-۱۲

 قـوه  مخصـوص  ،كننـد  مبارزه بايد همه ،شود مبارزه بايد فساد با«
 البتـه  ،دارنـد  نقش هم مقننه قوه و مجريه قوه ،نيست هم يهئقضا

 ٢.»كنند يمكاره هم با بايد منتها ،دارند ي ا نهاجداگ نقش هركدام
 
 گانه حق مردم و وظيفه قواي سه   توقع به۱۳-۱۲

 هرجا ــ را ياقتصاد مفسدان يچپاولگر با مبارزه بايد ... مسئوالن«

_______________________________________________ 
 .١٠/٢/١٣٨٠ي به سران قوا ا  فرمان هشت ماده.1

 ي از مردم استان گـيالن در اسـتاديوم شـهيد عضـد            ي بيانات در جمع كثير    .2
 .١١/٢/١٣٨٠شهرستان رشت 



 
 

 ٧٣   ...گانه  فصل دوازدهم  نقش و وظايف قواي سه ____________
 

 

 ياقتصاد فساد يها سفره و دنبال يجد طور به ــ باشند كرده النه
 مـردم  ،دهنـد  نشـان  كار اين در را خود يتواناي بايد. كنند جمع را

  كشـور  مسـئوالن  تمـام . حـق  هب است يتوقع اين و متوقعند را اين
 هـا  زمينـه  ايـن  در ــ  يهئقضـا   قـوه  و مقننـه  قوه مجريه،  قوه از اعم ــ

 ١.»بماند اميدوار دشمن نگذارند ،دارند را خود يها مسئوليت ترين مهم
 
   شكل مبارزه در قوه قضائيه۱۴-۱۲

 از يجلـوگير  و يپيشـگير  يمعنـا  به مجريه  قوه در مبارزه اين«
  قـوه  در .است آن يها دروازه و ها دهانه ازطريق يمال فساد رشد

 و مجــرمين تعقيــب و اســت ديگــر ينحــو بــه مبــارزه قضــائيه
 ٢.»... شود مي شامل را ها آن مجازات و فسادانگيزان

 
   چشاندن طعم شيرين خدمات به مردم۱۵-۱۲

 انجام كشور در كه را يخدمات شيرين طعم مردم كه كنند يكار«
 عـدالت  ــ نباشد فقر ورـكش از يا نقطه هيچ در ،بچشند گيرد، مي

 گير  تصميم يها دستگاه از مفسد افراد و نباشد فساد ــ باشد برقرار
 ما كه است يچيزهاي ها  اين ،نكنند پيدا دخالت امكان و شوند طرد
 شـما  و مـن  نيت يوقت باشيد مطمئن. دهيم قرار توجه مورد بايد

_______________________________________________ 
 ١٣ گراميداشت سالروز    مناسبت  بهآموزان    دانشجويان و دانش   در ديدار   بيانات .1

 .١٣/٨/١٣٨١آبان 

الرضـا    موسـي   بـن   جتماع بـزرگ زائـران و مجـاوران حضـرت علـي            بيانات در ا   .2
 .١٢/١٢/١٣٨٠السالم در روز عيد سعيد غدير خم  عليه



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٧٤
 

 

 كمك متعال يخدا از و كنيم كار خدا يبرا بخواهيم و باشد خير
 متعـال  يخـدا  يقيناً دهيم، انجام داريم، وسع در آنچه و بخواهيم
 ١.»كرد خواهد لطف را شيرين  نتيجه

 
   رقابت صحيح سه قوه۱۶-۱۲

 مبارزه در فساد، با مبارزه در مقننه  قوه و قضائيه  قوه و مجريه قوه«
 رقابـت  هـم  بـا  ءسو نيات يدارا ادافر با مبارزه در و يخوار رشوه با

 ٢.»است من  توصيه رقابت، اين. است اين صحيح رقابت. كنند
 
   استفاده از دستان پاك۱۷-۱۲

 افـراد  بـه  قضـائيه   قـوه  در چـه  و دولت در چه را فساد با مبارزه كار«
 خواهد مي كه يدست. بسپاريد امانت و سالمت از برخوردار و مطمئن

 راه در خواهند مي كه ي  كسان و باشد پاك خود يدبا دربيفتد يناپاك با
 ٣.»باشند صالح از برخوردار خود بايد كنند عمل اصالح

 
   هوشياري مسئوالن۱۸-۱۲

 پـاكيزه  را خـود  يهـا  دامـن  كـه  باشـد  جمـع  حواسشـان  بايد«
 فسـاد  بـه  آلـوده  خـودش  كه يكس بدانند همه را اين .نگهدارند

_______________________________________________ 
 .٣/٣/١٣٨٤ شهدا يها  بيانات در ديدار خانواده.1

 .٢٢/١/١٣٨٢ نماز جمعه تهران يها  بيانات در خطبه.2

 .١٠/٢/١٣٨٠ي به سران قوا ا رمان هشت مادهف. 3



 
 

 ٧٥   ...گانه  فصل دوازدهم  نقش و وظايف قواي سه ____________
 

 

 بايـد  مسـئوالن  خود. كند زهمبار فساد با بود نخواهد قادر باشد،
 ١.»كنند مبارزه پديده اين با دقت، و يشياروه با
 
  ضرورت وحدت كلمه، تالش پيگير و هوشياري         ۱۹-۱۲

 مردم
 در وقفـه  عـدم  پيگيـر،  تالش كار، كلمه، وحدت به امروز ملت،«

 بـا  مبارزه و ــ يعلم يكارها خصوص هب ــ سازنده يكارها  همه
 يكارهـا  ءجـز  هـا  اين. دارد احتياج يتعدال يب و تبعيض و فساد
 مسـئوالن  چـه  ،اسـت  مسـئوالن   همـه   عهده بر كه است يواجب
 و كـار  روز مـا،  مـردم  بـراي  امـروز . يقضاي مسئوالن چه ،يدولت

 امــواج بازتــاب و بنشــينند كــه نيســت ايــن روز ،اســت تــالش
 حوالـه  هـم  بـه  و كننـد  تماشـا  اينجا در را دشمن يها دشمني
 ٢.»باشند هوشيار يخيل بايد ،دهند

 

_______________________________________________ 
 تهران ي نيمه شعبان در مصالمناسبت به اقشار مختلف مردم   بيانات در ديدار   .1

٣٠/٧/١٣٨١. 

 .١/٩/١٣٨١ نماز جمعه تهران يها بيانات در خطبه. 2





 

 

فصل سيزدهم  نقش قوه مقننه 
 در مبارزه با فساد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود شيشه را تميز كرد با دستمال كثيف نمي  ۱-۱۳
. ]اسـالمي  شوراينمايندگان مجلس    [شماييد مبارزه،  پايه يك«

 بود اين توقعم گفتم، را فساد با  مبارزه  مسئله بنده كه روزي آن
 اين در و بيايد جلو و كند سپر سينه اسالمي شوراي مجلس كه

 دنبـال  باشـيم  نداشـته  احتيـاج  ديگـر  مـا  تا كند حركت ميدان
 . بكنيـد  شـما  نكردنـد،  هـا  آن. نشـد  طور  اين متأسفانه اما كنيم؛
 كثيـف  دسـتمال  بـا  مـان،   سـنج  نكته و ظريف برادر قول به البته
 مبـارزه  فسـاد  با بخواهد انسان اگر. كرد تميز را شيشه شود نمي
 را خـودش  دامـن  دفسا كه باشد مراقب اول درجه در بايد كند،
 ١.»نگيرد

_______________________________________________ 
ــين دوره   . 1 ــدگان هفتم ــدار نماين ــات در دي ــورا  بيان ــس ش ــالمي مجل  ي اس

٢٧/٣/١٣٨٣. 



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٧٨
 

 

   حوزه اقتدار وسيع۲-۱۳
 دامـن  پاك، دست. باشيد مراقب مجلس درون و خودتان داخل«

 اقتـدار  حـوزه  در توانسـت  خواهـد  پاك چشم و پاك زبان پاك،
 ١.»كند پاك را چيز همه داريد، شما كه وسيعي

 
 بازشناسي مطالبات حقيقي مردم از نيازهـاي        ۳-۱۳

 موهوم
 مبـارزه  اشتغال، شناسيد؛ مي را مردم حقيقي الباتمط و نيازها«
 و تـورم  مهـار  محروم، مناطق از محروميت زدودن مالي، فساد با

 و گسـترش  رسـاني،  خـدمت   چرخـه  شدن روان گراني، با مقابله
ــتالي ــگ اع ــالق، و فرهن ــق اخ ــافتن رون ــم ي ــق، و عل  تحقي
 شـمار  در حكـومتي،  مسـئوالن  گـويي  پاسـخ  و پذيري مسئوليت
 اجتماعي عدالت كه است ها  اين و است نيازها اين ترين  برجسته

 موهـوم  نيازهاي. كند مي محقق را توسعه و پيشرفت و ممكن را
ـ  نبايـد  بدخواه، و بيگانه هاي تبليغاتچي دست ساخته و  جـاي  هب

 ٢.»بنشيند حقيقي هاي خواسته اين
 

_______________________________________________ 
 .همان. 1

 .٦/٣/١٣٨٣ ي اسالمي مجلس شورا كار هفتمين دوره  آغاز بهمناسبت به پيام .2



 

 

فصل چهاردهم  نقش قوه مجريه 
 در مبارزه با فساد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دولت اسالمي   ويژگي۱-۱۴
 انقـالب  و ايـران  ملـت  كه را يمقاصد بتواند كه  اسالمي دولت«

 رشـوه  آن در كـه  اسـت  يدولتـ  كند، تأمين داشت، ها آن عظيم
 نباشـد،  يكـار  كم نباشد، يخوار  ويژه نباشد، يادار فساد نباشد،

ـ   نباشــد، يگـر  ياشــراف بـه  ميــل نباشـد،  مــردم بـه  ياعتنــاي يب
 دولـت  يك در كه يچيزهاي ديگر و نباشد المال بيت ميل و حيف
 در] السـالم   عليـه [ اميرالمـؤمنين  تعـاليم  در. است زمال ياسالم
 بـه  مربـوط  هـا  ايـن  نگوينـد . دارد وجود ها  اين  همه البالغه،  نهج

 يهـا  شـبهه  و يتكـرار  يهـا  حـرف  ايـن . است قبل سال ۱۴۰۰
 ١.»كنند  مي تكرار باز ها بعضي را شده رد بار صدها

 
_______________________________________________ 

 .٢٨/٥/١٣٨٤ نماز جمعه تهران يها  بيانات در خطبه.1



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٨٠
 

 

 ها    گرفتن گلوگاه۲-۱۴
  هـاي  گلوگـاه  گـرفتن  اسـت،  همجريـ   قـوه  به مربوط كه بخشي«

 گمركـي  و بازرگـاني  پـولي،  مـالي،  هـاي  بخـش  در. اسـت  فساد
 مراكـز  ايـن  بـه  تـوجهي  بـي . دارد وجـود  مالي فساد هاي گلوگاه
 و نظـارت  هـا  دسـتگاه  وقتـي . آيد وجود  به فساد شود مي موجب
 ايـن  شـد؛  خواهـد  گرفته فساد جلو كنند، دقيق را خود مراقبت

 ١.»پيشگيري شود مي
 
   مركزيت دولت براي مبارزه۳-۱۴
 را اقتصـادي  مفاسـد  بـا  مبـارزه  بايـد  كه مركزي من اعتقادبه  «

 قـرار  آخـر   مرحلـه  در قضـائيه   قـوه  و اسـت  دولـت  كنـد،  دنبال
 با مبارزه و بيايد ميدان به و كند سپر سينه دولت بايد. گيرد مي

 خواهـد  مـي  اليحه كه  ييآنجا. بخواهد جد به را اقتصادي مفاسد
. كند مطالبه مجلس از و بدهد مجلس به بالفاصله و كند نظيمت

. كنـد  اجـرا  دقـت   به شود؛ مي قانون شكل به آيد مي اليحه وقتي
 و گونـاگون  هـاي  نامـه  بخـش  نيسـت،  قـانون  محتـاج  كه ييآنجا

 كند؛ دنبال جد   به باالخره. كند مي كفايت دولت هاي  نامه تصويب
 ٢.»بگيريم جدي را مسئله اين بايد

 

_______________________________________________ 
 .٢٢/٢/١٣٨٢ يبيانات در ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشت. 1

 .٥/٦/١٣٨٢ دولت هيئت يبيانات در ديدار اعضا. 2



 
 

 ٨١   سادفصل چهاردهم  نقش قوه مجريه در مبارزه با ف _________
 

 

   مسئوليت وزرا و مديران ارشد۴-۱۴
 هـاي  دسـتگاه  ديگـر  و دولتـي  هـاي  دسـتگاه  در فسـاد  بـا  بايد« 

 قـواي  مسـئوالن  خـود  مبارزه، اين متعهد. شود مبارزه حكومتي
 در فســاد از جلــوگيري بــراي اول،  درجــه در. هســتند مختلــف
 ارشـد  مـديران  خـود  و وزرا خـود  دولتي، مسئوالن خود دولت،

 اگـر . آيد وجود به فساد ها آن هاي مجموعه در ندنگذار. ولندئمس
 بگيرنـد،  جـدي  را مبـارزه  اين اگر و كنند مبارزه بخواهند ها آن

 ١.»كنند مبارزه توانست خواهند هركس از بهتر
 
   دولت در خط مقدم مبارزه۵-۱۴
ــا مبــارزه معتقــدم«  اســت؛ دولــت كــار اول درجــه در فســاد، ب
 وزراي شـما  يعنـي  ــ  مـا  باالي سطح دولتمردان كه خصوص هب

 سـطح  مسـئوالن   بقيـه  و جمهـور  رئيس محترم معاونان محترم،
 كـار  پـاك  خواهيـد  مـي  شما. هستند پاكي افراد ــ كشور باالي
 بخـش . بكنيـد  و كنيد مبارزه خودتان توانيد مي بنابراين بكنيد؛

 ٢.»است كار آخر  مرحله به مربوط قضا
 

_______________________________________________ 
 تهران ي شعبان در مصال مناسبت نيمه بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم به    . 1

٣٠/٧/١٣٨١. 

مناسبت هفته دولـت   دولت به  اعضاي هيئت و جمهور  ت در ديدار با رئيس    بيانا. 2
۴/۶/۱۳۸۱. 



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٨٢
 

 

 حل  داغ كردن، آخرين راه ۶-۱۴
 ءالـدوا  آخـر «: است كردن داغ دارو، آخرين: گفتند   مي مقدي در«

 اقسـام  و انـواع  انسـان  برسـد،  كـردن  داغ به آنكه از قبل. »الكي
 داغ را زخـم  محل وقت  آن نشد، خوب اگر برد؛ مي كار به را دواها
 بيمار تنظيف، و مراقبت و مرهم با تواند  مي وقتي تا واال كند، مي
 ١.»كند نمي داغ را زخم محل كند، معالجه را
 
   دولت؛ اولين و بهترين مدعي۷-۱۴
 ديگــر و خــدماتي صــنعتي، پــولي، اقتصــادي، هــاي بخــش در«

 و خـارجي  معـامالت  خصـوص  هب كه ييآنجا و توليدي هاي بخش
 و مـدعي  عنـوان  بـه  حقيقـت در شـما  حضـور  دارد، وجود كالن

 دنبـال  ،جـديت  ايـن  بـا  وقتي. شود تلقي مفسد و فساد معارض
 بگوييـد  قضـائيه   قوه به بايد بينيد مي جايي در رفتيد، دفسا رفع
 ايـن  در. كنيـد  رسـيدگي  قضـيه  ايـن  بـه  خواهيم مي شما از ما

 ميـدان  وارد قضائيه  قوه شما، مطالبه و خواست و ميل با صورت
 ديگـري  طـور  وضـع  طبعاً نكنيد، مبارزه شما وقتي. شد خواهد
 ٢.»شد خواهد

 

_______________________________________________ 
 .همان. 1

 همان. 2



 

 

فصل پانزدهم  نقش قوه قضائيه
 در مبارزه با فساد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وه قضائيه  مشروعيت ق۱-۱۵
 غلـط  نباشد، شرع براساس اگر. است شرع براساس ما  قضائيه قوه«

 كـه  قـوه  ايـن  از بخشي هر. است اسالمي نظام نظام، چون ،است
 نـه  بخـش  آن نباشد، قضا اسالمي مقررات با موافق نباشد، شرعي
 ١.»كارگشاست نه و است ثواب موجب نه است، افتخار  مايه

 
 المي  كارگشا بودن قضاي اس۲-۱۵
 كـه  اسـت  اسـالمي  قضاي. كارگشاست كه است اسالمي قضاي«

 قضاي مشكل اين. كرد جلوگيري شود مي مفاسد  همه از آن، در
 زيـور  و زر را آن هـم  تبليغاتي هاي فيلم در ها غربي كه ــ غربي

_______________________________________________ 
 هفتم تيـر    ي معظم شهدا  يها  يه و خانواده  ئ قضا  والن قوه ئبيانات در ديدار مس   . 1
٧/٤/١٣٧٨. 



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٨٤
 

 

. ندارد كارايي كه است داده نشان ــ كنند مي آرايش و دهند مي
 قضـايي  دسـتگاه  آن كه يندب  مي باشد، داشته اطالع كه هركس

 قضايي دستگاه آن. گيرد          مي قرار ظلم خدمت در و ماند مي لنگ
 كنـد،  مقابلـه  ظلـم  با شرايط  همه در تا دارد را استعداد اين كه

 ١.»است اسالمي قضاي دستگاه
 
   مالك و معيار سالمت جامعه۳-۱۵
.  قضائيه، مالك و معيار سالمت جامعـه اسـت          در تمام دنيا، قوه   «

ي سالم و دقيـق و عامـل بـه عـدل و انصـاف و                ا  قضائيه  اگر قوه 
هـاي   مقررات اسالمي وجود داشته باشد، به مرور تمـام دسـتگاه          

ممكـن نيسـت كـه      .  اسالمي اصالح خواهند شد     كشور و جامعه  
كشوري به سالمت كامل اجتماعي برسـد، مگـر آنكـه دسـتگاه             

ه قضـايي سـالم    اگر دسـتگا  .  آيد وجود بهعيبي   قضايي سالم و بي   
 ٢.»تدريج به فساد خواهند گراييد ههاي ديگر هم ب نباشد، دستگاه

 
   تأكيد فراوان اسالم بر عدالت در قضا۴-۱۵
اسالم نسبت به قضا و قضاوت و قاضي و محكمه و مقدمات كار و ابزار               «

كار قضايي، حداكثر اهتمام را ورزيده است و شايد در تعـاليم اسـالمي،        

_______________________________________________ 
 .همان. 1

 يعـال   ي شـورا  ي هفتم تير، اعضا   ي شهدا يها   در مراسم بيعت خانواده    يسخنران. 2
 .۷/۴/۱۳۶۸ از مردم لرستان ي و جمعيوالن دادگسترئ، قضات و مسييقضا



 
 

 ٨٥   فصل پانزدهم  نقش قوه قضائيه در مبارزه با فساد __________
 

 

 ١.» عدالت در قضا مورد تأكيد واقع نشده باشدچيزي به اندازه
 
   نبض دستگاه اداري و وضعيت عمومي كشور۵-۱۵
. اسـت  كشـور  عمومي وضعيت و اداري دستگاه نبض قضائيه،  قوه«

 و پشــتكار و دلســوزي انصــاف، و قاطعيــت اســتحكام، و ســالمت
 مسـتلزم  و دهنـده  نشـان  دسـتگاه،  ايـن  انتظام و آمادگي باالخره
 در امـور  جريـان  حسـن  و داد و عـدل  و امنيـت  و متسـال  وجود
 فساد و ضعف عكس،  به و است آن اجرايي هاي دستگاه در و كشور

 از خبردهنـده  دسـتگاه،  ايـن  در نظمـي  بي و كاري كم و اختالل و
 بـدان  ايـن،  و اسـت  جامعـه  در عـدالتي  بي و ناامني و فساد وجود
 و دولتـي  هـاي  دستگاه  همه قضا، دستگاه سالمت كه است جهت

 را راه آن، نـاتواني  و بيمـاري  و دهد مي سوق سالمت به را مردمي
  ٢.»گذارد مي باز عمومي فساد بر
 
   شرايط الزم دستگاه قضايي۶-۱۵
 شـرايط  اسـالمي،  ضـوابط  رعايـت  و عمـل  سرعت و انصاف و قاطعيت«

 مأمن را كشور قضايي دستگاه باشد، داشته وجود هرگاه كه است الزمي
 ٣.»آورد مي وجود  به اميد آنان در و سازد  مي ضعفا و ومينمظل ملجأ و

_______________________________________________ 
 .همان. 1

 . ۲۴/۵/۱۳۶۸اهللا محمد يزدي به سمت رياست قوه قضائيه  حكم انتصاب آيت. 2

 .همان. 3



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٨٦
 

 

 بندي مشكالت جامعه   اولويت۷-۱۵
 وجـود  جامعه در كه مشكالتي گيري دنبال در كه است اين نكته«

 و رئيسـه  هيئـت  يعنـي . كنـيم  درسـت  مهمـي  و اهـم  واقعاً دارد،
 ـــ  هسـتند  كه يا مجموعه هر ــ قضايي دستگاه گذاران سياست
 دنبال را ها آن ترين مهم و كنند »االهم  في االهم« را موارد دبنشينن
 همـه  كـه  دارد وجود بدي موارد جامعه در امروز واقعاً چون .كنند

 در دبايـ  را هـا  كدام واقعاً ببينيم. كند دنبال قضايي دستگاه بايد را
 جـرائم  و ارتشـا  و فسـاد  جامعـه  در مثالً االن. داد قرار اول  درجه

 هـا  ايـن  امثـال  و جعـل  و تزويـر  و خدعه و براندازي و ضدانقالبي
 ١.»؟است تر مهم همه از كدام موارد، اين ميان در. دارد وجود

 
   اولويت فسادهاي مالي و اخالقي۸-۱۵
 همـين  بگـرديم،  اهـم  دنبـال  بخـواهيم  اگـر  كنم  مي خيال من«

 هـا،  اين امثال و تزوير و ارتشا و اخالقي و مالي فسادهاي مسئله
 و كنـد  مـي  امنيـت  سلب مردم از خصوص هب كه است يچيزهاي
 ٢.»گيرند مي قرار باال هاي رتبه در واقعاً

 
 گذاري مادي و معنوي بر روي قضات   سرمايه۹-۱۵
 تـالش  و ها كارايي و ها توانايي روي دارد جا كه قشري آن واقعاً«

_______________________________________________ 
 .٢٠/٦/١٣۶۸يه ئ قضا والن قوهئبيانات در ديدار با رئيس و مس. 1

 .همان. 2



 
 

 ٨٧   فصل پانزدهم  نقش قوه قضائيه در مبارزه با فساد __________
 

 

 بكنـيم،  معنـوي  و مادي گذاري  سرمايه توانيم مي هرچه او موفق
 همـه  شـده،  گفتـه  هم بارها است، معلوم هم علت. دقضاتن قشر
 شـرايط  از قضـايي  دسـتگاه  اگـر  كه است اين علت. اند گفته هم
 فساد كشور، در زودي هب بكند، درست كار و باشد برخوردار الزم

 يـك  كـه  چيزهـايي  بقيـه  و فسـق  و تبعـيض  و ظلم و تباهي و
 اگـر  .شـد  خواهـد  كن ريشه كند،  مي گير  زمين و فاسد را جامعه
 وقـت  آن نبـود،  پركار يا نبود، سالم قضايي دستگاه نكرده خداي
 و حيـات  تئجر ها، ميكرب اين و كنند مي رشد ،جرائم اين  همه
 ١.»كنند مي پيدا شدن فعال و شدن زياد

 
   اهميت دستگاه قضايي۱۰-۱۵

 همـه  مـا،  بـراي  واقعـاً  قضايي، دستگاه كه است خاطر همين به«
 در سـازندگي چـه    دوران در چـه  كنـد،  نمي هم فرق. است چيز

 و انقالبـي  ملـت  يـك  كه گوناگوني حوادث در جنگ چه  دوران
 ٢.»است مواجه بال و عافيت با همواره بزرگ، كشور يك

 
 اصالح و صالح در دسـتگاه       حدنصاب  رعايت    ۱۱-۱۵

 قضايي
 و جمـود  و ركـود  بـه  آن، يـك  كـه  چيزي آن شرايط،  همه در«

 تن توان نمي او فساد به ــ نكرده ايخد ــ و كاري  كم و بيكاري
_______________________________________________ 

 .٤/٤/١٣٦٩يه ئ قضا والن قوهئبيانات در ديدار با رئيس و مس. 1

 .همان. 2



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٨٨
 

 

 گـوييم  مـي  شـد،  خراب ديگر يهرجا. است قضايي دستگاه داد،
 امـا  كرد؛ خواهد اصالح را آنجا رود، مي قضايي دستگاه اهللاءشا ان

 ١.»باشد صالح و اصالح حدنصاب در دباي قضايي، دستگاه خود

 
 ها   مالك سالمت و ناسالمتي دستگاه۱۲-۱۵

 اگـر  كه دارد را خصوصيت اين ]قوه قضائيه  [ستگاهد اين اما ...«
 ديگـر  هـاي  دسـتگاه   همـه  شـود،  كار خوب آن در و باشد سالم
 ٢.»كرد خواهند كار خوب و بود خواهند سالم نيز كشور

 
  تأثير عملكرد مثبت يا منفي دستگاه قضايي         ۱۳-۱۵

 بر تحديد يا گسترش جرم
  قـوه  در شاغالن و نمسئوال به خطاب در بارها را مطلب اين بنده«

 هـم  اكنـون  و ام كـرده  عـرض  متمـادي  هاي سال طول در قضائيه
 خوب قوه، اين در اگر چون. كنم تكيه نكته همين روي خواهم مي
 مبـارزه  قـانون  از تجـاوز  و تخلف و جرم با و دشو حق احقاق و كار
 كارآمـد   كمربسـته  جمـع  يـك  كـه  وقتـي  ديگـر،  عبـارت  به .شود

 پديـده  ايـن  كه است بديهي كنند، مبارزه جرم با دائماً كارشناس،
 و شد خواهد مغلوب نيز ديگر هاي دستگاه و جامعه سطح در شوم،
 جـرم،  انجـام  از هـم  مجـرم  صـورت،  اين در. نشست خواهد عقب

_______________________________________________ 
 .همان .1
 .٧/٤/١٣٧٤ قضائيه  بيانات در ديدار رئيس، مسئوالن و قضات قوه. 2



 
 

 ٨٩   فصل پانزدهم  نقش قوه قضائيه در مبارزه با فساد __________
 

 

 خوب اين نكند، عمل خوب دستگاه اين اگر اما. شد خواهد مرتدع
 دسـتگاه  ايـن  خـود  در فساد از حاكي اينكه بر عالوه نكردن، عمل
 سـطح  در و ديگـر  هـاي  دستگاه در فساد موجب باهللا، العياذ است،
 گونه  اين شهوات، و فساد و گناه اژدهاي زيرا بود؛ خواهد هم جامعه
 گسـترش  و كنـد  مـي  پيشـروي  ببيند، باز را خود راه اگر كه است
 گنـاه  خاصـيت  اين يعني. كند مي روزافزون را خود حجم و يابد  مي

 ١.»كند مي رشد عجيبي شكل به نشد، مقابله آن با اگر كه است
 

   برخورد با جرم۱۴-۱۵
 پيشـگيري  ...از كـه  اسـت  مواردي با برخورد قضايي، بخش در«

 ٢.»است افتاده اتفاق جرم و اند كرده عبور
 

   مقابله بدون اغماض و مالحظه۱۵-۱۵
 خود هاي دستگاه در فساد با مقابله در مديران نكرده خداي اگر«

 دسـتگاه . شـود  ميدان وارد قضائيه قوه بايد ناگزير ايند،بي كوتاه
 عملي يا فساد هرجا مالحظه، بدون و اغماض بي بايد هم قضايي

 آن بـا  كـرد،  مالحظـه  استفادهءسو جهت در و قانون خالف بر را
 ٣.»كند مقابله

 
_______________________________________________ 

 .همان. 1

 .٢٢/٢/١٣٨٢ ي بيانات در ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشت.2

 تهران ي شعبان در مصال  نيمهمناسبت بهبيانات در ديدار اقشار مختلف مردم     . 3
٣٠/٧/١٣٨١. 





 

 

فصل شانزدهم  داليل مقاومت 
 در برابر مبارزه با فساد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   خطاي غيرقابل گذشت۱-۱۶
 هـيچ  فسـاد  بـا  مبـارزه  حركـت  بـا  هـا  بعضي است؛ اين تعجب«

 هـا  همـين . كننـد  مي هم معارضه آن با بلكه كنند، نمي همراهي
 بـدبين  را مردم هم يعني كنند؛ مي منتشر را فراگير فساد  شايعه

 هـم  اسـت؛  گرفتـه  را جا همه فساد موج االن گويا كه ،كنند  مي
 ــ  هسـت  فساد كه جاهايي همان در ــ فساد با مبارزه در عمالً

 ١.»باشد گذشت قابل تواند نمي گردي اين. كنند مي اخالل
 
   دفاع از مفسده و عدم مبارزه با آن۲-۱۶
ــا« ــارزه م ــا مب ــاد ب ــرح را فس ــرديم مط ــيم و ك ــاد گفت  در فس

 ثـروت  منـابع  شـود  مي موجب حكومتي و اقتصادي هاي دستگاه
_______________________________________________ 

 .٥/٥/١٣٨١سراسر كشور    نماز جمعهي ستادهاي بيانات در ديدار اعضا.1



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٩٢
 

 

 دفاع فساد با مبارزه از اينكه جاي به. برود بين از مردم به متعلق
 مـردم  بـا  زدن حـرف  امكانـات  از كـه  شـدند  پيدا كساني كنند،

 را فسـاد  با مبارزه و پرداختند مفسد از دفاع به و كردند استفاده
 ١.»!ندانستند خودشان  وظيفه

 
   عامل اصلي واقعه كربال۳-۱۶
] واقعـه كـربال   [ اي  قضـيه  چنين اصلي عامل كه مسائلي از يكي«

 و دينـي  غيرت فحشا، و فساد و دنياطلبي رواج كه بود اين شد،
  ٢.»گرفت را ايماني مسئوليتو  حساسيت

 
   تجربه تلخ تاريخي۴-۱۶
 ايـن  و منكر از نهي و مبارزه و فحشا و فساد  مسئله روي ما اينكه«

 را جامعـه  كـه  است اين اش عمده علت يك كنيم، مي تكيه چيزها
 حكومـت  تشـكيل  پايگاه اولين كه اي مدينه همان. كند مي تخدير
 و دانـان  موسـيقي  بهترين مركز به مدتي دكان از بعد بود، اسالمي

 در وقتي كه جايي تا شد؛ تبديل رقاصان ترين معروف و خوانانزآوا
 مدينـه  از كننـد،  خبـر  را مغنيـان  بهتـرين  خواستند مي شام دربار
 ۲۰۰ يـا  ۱۰۰ از پس جسارت، اين !آوردند   مي نوازنده و خوان آوازه
 شـهادت  حـوش  و حـول  همـان  در بلكـه  نگرفـت؛  انجـام  بعد سال

_______________________________________________ 
 .٢١/٧/١٣٨٢شكوه مردم استان زنجان  بيانات در اجتماع با.1

 ي و نيـرو   ي بيانات در جمع فرماندهان، مسئوالن و پرسنل سپاه پاسداران انقالب اسالم           .2
 .٥/١٠/١٣٧٤دار  روز پاسمناسبت به ي از جانبازان انقالب اسالمي و جمعيانتظام



 
 

 ٩٣   ...فصل شانزدهم  داليل مقاومت در برابر  _______________
 

 

 و] ص[ پيـامبر  نورچشـم  و عليهـا  اهللا سـالم  زهرا  فاطمه  جگرگوشه
 مركـز  مدينه بنابراين،! افتاد اتفاق معاويه زمان در آن، از قبل حتي
 از بعضـي  حتـي  و هـا  زاده بـزرگ  و هـا  آقـازاده  و شد فحشا و فساد

 !شـدند  فحشـا  و فسـاد  دچـار  نيز هاشم بني بيت به وابسته جوانان
 روي انگشت و بكنند كار چه دانستند مي هم فاسد ومتحك بزرگان

 مخصوص بليه، اين. كنند ترويج را چيزي چه و بگذارند چيزي چه
 ١.»شدند مبتال فسادها گونه اين به هم ديگر جاهاي نبود؛ هم مدينه

 
 هاي دروني و بيروني   آسيب۵-۱۶
 بيننـد،  مـي  آسيب سو دو از همواره بشري هاي مجموعه و افراد«
 هـاي  هـوس  و بشـري  هاي ضعف آن أمنش كه خود درون از لاو

ــار ــيخته مه ــدها و گس ــي و تردي ــاني ب ــا ايم ــلت و ه ــاي خص  ه
 و طغيـان  براثـر  كه بيروني دشمنان از دوم و است كننده  منهدم
 و هـا  ناانس بر را زندگي محيط ددمنشي، و تجاوز و طلبي افزون
 و تحميـل  و ظلـم  و جنگ با وكنند   مي فشارآلود و تنگ ها ملت
 ٢.»شوند مي آنان جان بالي گويي، زور

 
   ترويج و تحميل توأمان فساد داخلي و فرهنگ غربي۶-۱۶
 اين معرض در همواره ــ ها ملت چه و افراد چه ــ اسالمي محيط«

 ترويج. دارد قرار هميشه از بيش امروز و داشته قرار تهديد گونه دو

_______________________________________________ 
 .همان .1

 .۴/۲/۱۳۷۵ برگزاري كنگره عظيم عبادي سياسي حج مناسبت بهپيام  .2



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٩٤
 

 

 از كه غربي فرهنگ لتحمي و اسالمي كشورهاي در فساد متعمدانه
 رفتـار  از و شـود  مي كمك آن به نيز وابسته هاي رژيم برخي سوي
 و مطبوعـات  و زنـدگي  عمومي محيط و شهرسازي شكل تا فردي
 و سياسـي  و نظـامي  فشـارهاي  و سـو  يـك  از گيرد دربرمي را غيره

 بـارز  شـاهد  ديگر، سوي ازو   مسلمان هاي ملت بعضي بر اقتصادي
 ١.»است اسالمي هاي محيط در هديدت گونه دو اين وجود

 
 ريزي براي فساد انسان   فرهنگ برنامه۷-۱۶
 اسـت،  انسـان  فسـاد  بـراي  ريـزي  برنامـه  فرهنگ غرب، فرهنگ«

ــگ ــمني فرهن ــض و دش ــا بغ ــا ارزش ب ــندگي و ه ــا درخش  و ه
 در ابـزار  همچـون  كـه  اسـت  فرهنگـي  است، انساني هاي فضيلت
ــا. اســت قــدرت امپراتــوران و زر و زور انخداونــد اختيــار  ايــن ب

 انســاني فضــايل  همــه از را آدم بنــي نســل درصــددند فرهنــگ،
 تسليم و مطيع و فاسد موجودات به را ها ناانس و كنند دست تهي

 از جـز  هـا،  آن منـافع . كننـد  تبـديل  معنويت و خدا ياد از غافل و
 فرهنـگ،  ايـن . شـود  نمـي  تـأمين  فرهنـگ  ايـن  گسـترش  طريق

 اسـت  هـم  بـا  مرد و زن قيدوشرط بي امتزاج و اختالط و برهنگي
 بـراي  اول، روز از و اسـت  غربي فرهنگ اصلي هاي پايه از يكي كه

ــاد ــ فس ــا ناانس ــروج و ه ــانيت خ ــره از انس ــايل  داي ــاني فض  انس
 ٢.»است نسوخته انسانيت براي دلشان كه ها آن. شد گذاري بنيان

_______________________________________________ 
 .همان .1

 از پزشـكان، پرسـتاران و       ي در ديدار با اقشار مختلف مردم و جمعـ         يسخنران. 2
 .١٥/٩/١٣٦٨ كشور ي و درمانيعال  كاركنان مراكز آموزش



 
 

 ٩٥   ...فصل شانزدهم  داليل مقاومت در برابر  _______________
 

 

 بندوباري غربي به كشورهاي اسالمي   صدور بي۸-۱۶
 فرهنـگ . كنـد  حاكم جا همه بر را خود فرهنگ هدخوا مي غرب«

 برهنگـي،  ايـن  كـه  كـنم  عرض شما به البته. است برهنگي غرب،
 از بعضـي  كـه  آميزي فضاحت شكل اين و بندوباري بي و فساد اين
 غـرب  خود در بحمداهللا دارند، غربي كشورهاي از بسياري در زنان
 خـود  غلـط  تبليغـات  براثر كه است كاري اين. نيست گير همه نيز
پنجـاه   ،چهـل  تـا  حتـي  واال. كند مي پيدا افزايش روز روزبه ها، آن

 هـا  آن. نبـود  شـدت  ايـن  به غربي كشورهاي خود در پيش، سال
 گرفتـارش  خودشـان  كه را بندوباري بي و فساد همان خواهند مي
 ١.»كنند صادر هم اسالمي كشورهاي به اند، شده

 
ي و    صدور فرهنـگ غربـي و تمـدن اسـتعمار           ۹-۱۶

 استكباري به سراسر جهان
دنياي غرب و سردمداران فرهنگ فاسد و منحط غربي، از اينكـه            «

هـا را    ها و روسياهي   فساد و فحشا و اعتياد و انواع و اقسام بدبختي         
ايـن فرهنـگ    ! كشند؟ كنند، خجالت نمي   به سراسر عالم صادر مي    

 فحشايي كه امروز متأسفانه سراسر دنيـا و بـيش از همـه، دنيـاي            
فقير جهان سوم را فرا گرفته، از كجا آمـده اسـت؟ ايـن، يكـي از                 

انواع . صادرات فرهنگ غربي و تمدن استعماري و استكباري است        

_______________________________________________ 
 والدت حضـرت    مناسـبت   بـه ر،   از خـواهران پرسـتا     ي بيانات در ديـدار گروهـ      .1

 .٢٠/٧/١٣٧٣) س(زينب



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٩٦
 

 

هـايي كـه امـروز بشـريت را در فشـار             و اقسام فسادها و انحطـاط     
ها را در بسـياري       ناگذاشته و اعتيادهاي خطرناكي كه گريبان جو      

گرفتـه، از كجاسـت؟ فرهنـگ       افتـاده    از كشورهاي فقيـر و عقـب      
مصرفي غلط كه بر بسياري از كشـورهاي اسـالمي و غيراسـالمي             

 ١.»؟جهان سوم تحميل شده، از كجاست
 
   صادرات فرهنگ غربي به كشورهاي جهان سوم۱۰-۱۶

خيـز     نفت ـ ـ  خودمان ه وارد بازار كشورهاي فقير منطق     شمااگر  «
و تبليغات اجناس    بشويد، خواهيد ديد پروپاگاند      ــخيز    و غيرنفت 

 را پـر    هـا  مصرفي زايد و غيرالزم غربي، تمام فضـاي زنـدگي ايـن           
كشـورهاي  ! آيا بشر به اين چيزهـا احتيـاج داشـت؟     . كرده است 

 نفت، ثروت خدادادي متعلق بـه همـه مـردم را كـه             كننده توليد
دهند و در مقابل  بايد صرف عمران و آبادي كشورشان بشود، مي      

ز انحطـاط و فسـاد در زنـدگي، تـأثير           گيرند كـه جـ     لي مي ئوسا
 و  آمريكـا ها صـادرات فرهنـگ غربـي و           اين  همه. ديگري ندارند 

 ٢.»اروپا به كشورهاي جهان سوم است
 

_______________________________________________ 
 قـم،   ي از اقشار مختلف مردم شهرها     ي در مراسم بيعت جمع كثير     ي سخنران .1

 .١٩/٤/١٣٦٨رفسنجان و كهنوج 

 .همان. 2



 

 

) فساد(فصل هفدهم  تهاجم 
فرهنگي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   تهاجم شيطان بزرگ به دين مسلمانان۱-۱۷
 تـرويج  و دشـمن  فرهنگي تهاجم  وسيله به مسلمانان دين امروز«

 اسـالمي  جوامع ميان در بندوباري بي و ايماني بي و ظلم و فساد
 و تبليغـات  كمـك  به و ضداسالمي هاي قدرت ابتكار با اغلب كه

 دنيـاي  و است خطر در گيرد  مي انجام آن غير و آنان هاي رسانه
 اسالمي كشورهاي امور بر استكبار افزون روز  سلطه  وسيله به آنان

 بخواهـد  كـه  گروهـي  يـا  دولت هر بر مضاعف دشمني و فشار و
 اقتـدار  و اسـتقالل  و اسـالم  واقعـي  حاكميـت  سوي به را افكار
 تهـاجم  ايـن  جلـودار  البتـه  و كنـد  متوجـه  مسـلمان  هـاي  ملت
  متحـده  ايـاالت  دولـت  يعني بزرگ شيطان اسالم، به جانبه همه

 ١.»ستآمريكا

_______________________________________________ 
 .٢٥/٢/١٣٧٣اهللا الحرام   پيام به حجاج بيت.1



 
 

 ____________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ٩٨
 

 

انقـالب  ) بقـاي (هـاي       هجوم دشمن بـه ارزش      ۲-۱۷
 اسالمي

 مـورد  اسـت،  بـوده  قالبان اين بقاي عوامل كه هايي ارزش همه«
 شـديد  تهاجم مورد طريقي  به مردم، ايمان. است دشمن تهاجم
 را اختيـار  و اراده برگردند، خواهند مي كه است دشمناني همان

 كار سر بر را خود نشاندگان دست گيرند، دست در كشور اين در
 پهـن  كشـور  ايـن  در دوباره را خود فساد و ظلم بساط و بياورند
 ١.»اند ننشسته پا از ها اين. كنند

 
   برنامه دشمن براي منحرف كردن جوانان۳-۱۷
 ملتي ما. بگيرد ايران ملت از را كار نيروي كند  مي سعي دشمن«

 و جـوان  نيروي. است زياد مان ميان در جوانان تعداد كه هستيم
 همه  اين. است ارزنده خيلي ملت يك براي كشور جوان جمعيت
 ملت يك براي ابتكار، نيروي همه  اين كار، نيروي همه  اين جوان،
 ضايع و كردن تباه براي دشمن كه اينجاست. است ارزنده خيلي

: عامـل  دو بـا  چگونـه؟ . شـود   مـي  ميدان وارد كار، نيرويكردن  
 عزيـز  مـردم  شـما  بـه  مـن . اعتيـاد  عامـل  و اخالقي فساد عامل

 ـــ  هسـتند  ديگر كشورهاي از هايي رسانه االن. دهم   مي هشدار
 مبتـذل  و فاسـدكننده  هـاي  برنامـه  كه ــ كجا از آورم نمي اسم

_______________________________________________ 
م  مـاه، سـالروز قيـا      ي د ١٩ مناسـبت   به بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم،        .1

 .١٩/١٠/١٣٨٠مردم قم 



 
 

 ٩٩   فرهنگي) فساد(فصل هفدهم  تهاجم  _________________
 

 

 بتواننـد  اينكه براي كنند؛ مي توليد جوانان شما براي خصوص هب
 و العمـل  صـحيح  و سالم و پاك جوان روي بر مرزها سوي آن از

 ١.»بگذارند اثر ايراني هالني صحيح
 
 فرهنگي دشمن) رو به ازدياد(  فشار ۴-۱۷
. اسـت  جريـان  در سياسـي  و فرهنگـي  و فكري كارزار يك االن،«

 خبرهـا  كند، پيدا تسلط نبرد و كارزار  صحنه اين بر بتواند هركس
 بينـدازد،  صحنه به نگاه يك و باشد داشته ذهني  احاطه بفهمد، را

 فرهنگـي،  طـرق  از دشـمن  االن كـه  شـد  خواهـد  مسـلم  برايش
 بـه    قلـم  نيسـتند  هـم  كـم . آورد مـي  وارد را خود فشار ترين بيش

 پـاي   نشسـته  و باختـه  وجدان و دل و دين هاي فرهنگي و مزدها  
 چـه  و كشـور  خـارج  در اكثـراً  و غالباً چه ــ استكبار فساد بساط
 هـم  قلم استكباري، مقاصد براي كه ــ كشور داخل در وتوكي تك

 ٢.»كنند  مي دارند و بكنند هم كار بگويند، هم شعر بردارند،
 
 مفسد پهلوي  عامل سقوط رژيم فاسد و ۵-۱۷
 درد،  بي مرفه طبقات را فساد پهلوي، مفسد و فاسد رژيم دوران در«

 و نامشروع هاي راه از كه پولي به كه كساني آن فاسد، داران سرمايه

_______________________________________________ 
 .٢٨/١١/١٣٧٦ بيانات در اجتماع بزرگ مردم بندرعباس .1

 كشور ي از معلمان و مسئوالن امور فرهنگي در ديدار با گروه كثيريسخنران. 2
 .١٢/۹/١٣٦٩ كارگر ي روز معلم و روز جهانمناسبت به از كارگران، يو جمع



 
 

 ___________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١٠٠
 

 

 متكـي  بـود،  آمـده  دست به عمل در فساد و سياسي هاي بندوبست
 رژيم آن كه شدند موجب ها ناهم. كردند مي رايج جامعه در بودند،
 ١.»بود ها آن به متكي پهلوي، منحوس رژيم چون ؛شد ساقط

 
   شبيخون و غارت فرهنگي دشمن۶-۱۷
 ــ  فحشـا  و فسـاد  فرهنگ ــ غلط فرهنگ  اشاعه راه از دشمن«

 از دشـمن  كـه  كـاري . بگيرد ما از را ما هاي ناجو كند مي سعي
 گفـت  بايـد  بلكـه  »فرهنگي تهاجم« يك كند، مي فرهنگي لحاظ
 عـام  قتـل « يك و »فرهنگي غارت« يك »فرهنگي شبيخون« يك

 ٢.»كند مي ما با را كار اين دشمن امروز. است »فرهنگي
 
 سروصدا بودن تهاجم فرهنگي   بي۷-۱۷
 سروصدايي بي و آرام اقدام فرهنگي، كار خود مثل ،فرهنگي تهاجم«

 سـعي  كـه  اسـت  بـوده  اين فرهنگي، تهاجم هاي راه از يكي. است
 همان كه ايمان، به  متعصبانه هاي ايبنديپ از را مؤمن جوانان كنند

 همـان . كننـد  منصرف دارد، مي نگه را تمدن يك كه است عواملي
 را جوانان يعني. كردند گذشته هاي قرن در اندلس، در كه را كاري

 مشـغول  چيزهـا  اين و ميگساري و راني شهوت و فساد به عالم، در

_______________________________________________ 
 .همان. 1

 ي نيروهـا  ي عاشورا يها  ها و دسته   ا، گروهان ه بيانات در ديدار فرماندهان گردان    . 2
 .٢٢/٤/١٣٧١) ع(مقاومت بسيج سراسر كشور، در سالروز شهادت امام سجاد



 
 

 ١٠١   فرهنگي) فساد(فصل هفدهم  تهاجم  ________________
 

 

 ١.»گيرد مي انجام هم حاال كار، اين. كردند
 
   فسادانگيزي در ميان جوانان۸-۱۷
 نسـل  در نفـوذ  ،است فسادانگيزي توطئه دشمن، هاي توطئه از«

 بـه  را جوانـان  اسالم، واقعي سربازان ميان در فساد ايجاد جوان،
 كـه  بداننـد  جوانان. كردن مشغول و سرگرم فسادبرانگيز مسائل

 دسـت  امـروز  كـه  كنم مي عرض شما به من و است، توطئه اين
 بـذر  تـا  دارد، وجود كشور سطح در بيگانه هدايت با يگر توطئه
 را جوانـان  اينكـه  بـراي  ،بيفشـاند  جوانـان  ميـان  در لغو و فساد

 فجـور  و فسق سرگرم جوانانش كه ملتي. كند مشغول و سرگرم
 بسـيجي  جـوان  آن خواهنـد  مي. برد نخواهد جايي به راه باشند،
 ميـدان  به هللا سبيل في جهاد براي كه را پارسا و مخلص و مؤمن
 و راحـت  زندگي و كرد  نمي نگاه را سرش پشت و رفت مي جنگ
 ٢.»كنند بنديپا و اسير انداخت، مي گوش  پشت را همه و لذات

 
 پاشي براي جوانان   دانه۹-۱۷
 هـا  آن بـر  مـرگ  كـه  دشـمناني  هاي سالح از يكي امروز بدانيد«

  دانـه  ــ بپاشند دانه ما جوانان مقابل در كه است اين گوييد، مي

_______________________________________________ 
 منـاطق آمـوزش و پـرورش سراسـر          يبيانات در ديدار وزير، معاونين و رؤسا      . 1

 .٢١/٥/١٣٧١كشور 

 .٣٠/٥/١٣٧٠آباد   در اجتماع بزرگ مردم خرميسخنران. 2



 
 

 ___________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١٠٢
 

 

 بتواننـد  بلكـه  تـا  ــ فساد هاي جاذبه گناه، هاي جاذبه  دانه گناه،
 ١.»كنند جذب را ها آن
 
   از بين بردن نقاط قوت انقالب و نظام۱۰-۱۷

 دهنــد، مــي ادامــه را اي ســاله دويســت  مبــارزه كــه مــا دشــمنان«
 بـردن  بـين  از به قادر كه را قوتي هاي  نقطه تا است اين شان سعي
 مـذهبي  ايمـان  كننـد  مـي  خيال مثالً. ببرند بين از ستند،ه ها آن

 و غربـي  فسـاد  سـيل  تصور، همين با. برد بين از شود مي را مردم
 كشـورهاي  روانـه  را گرايـي  شـهوت  و راني شهوت و فحشا گنداب
 هـم  مـا  كشـور  داخـل  به را آن خواهند مي و اند كرده سوم جهان
 اگـر . انـد  كرده شروع كه است مدتي را كار اين البته. كنند هدايت
 نوارهـاي  مبتذل، وييئويد نوارهاي كه هايي قاچاقچي  قضيه امروز

 و عريـان  تصـاوير  حـاوي  هاي كتاب و مجالت و جنسي مستهجن
 بعضي باشد بنا اگر بينيد  مي كنيد، دنبال آورند،  مي را انگيز شهوت

 نـاني  برايشان بخورند، نان محصوالتي چنين توزيع از افراد، اين از
 كـه  مطـالبي  ايـن . شـود   مي داده ديگر جاي از نانشان بلكه ندارد؛
 از تـا  دارنـد  مأموريـت  هـا  اين. است اطالع روي از كنم، مي عرض
 همسـايه،  كشورهاي ديگر و فارس خليج  حاشيه كشورهاي طريق
 ميـان  ايران، كشور داخل به را راني شهوت و فساد هاي گنداب اين
 ٢.»!كنند روانه ها خانواده در و انجوان بينخصوص  به و ايران ملت

_______________________________________________ 
 .٢٧/٨/١٣٧١ فرماندهان بسيج سراسر كشور  بيانات در ديدار.1

  .٢٤/١/١٣٧٣ روز ارتش مناسبت به بيانات در ديدار ارتشيان، .2



 
 

 ١٠٣   فرهنگي) فساد(فصل هفدهم  تهاجم  ________________
 

 

 هاي هنري  استفاده از زمينه ء  سو۱۱-۱۷
 درسـت  بد نوار كنند، مي درست بد فيلم امروز ،استكبار عوامل«

 گوينـد،  مـي  بـد  شـعر  كننـد،  مي درست بد هاي حرف كنند،  مي
 بـين  كشـور،  داخـل  در را، همـه   ايـن  و نويسـند  مـي  بد داستان

 از يـا  كننـد  مـي  منتشر و پخش عادي مردم و جوانان نوجوانان،
 ١.»دهند مي رواج ماهواره، طريق

 
 ها   نفوذ در مدارس و دانشگاه۱۲-۱۷

 اولـين . كنند نفوذ ها دانشگاه و مدارس داخل در كنند مي سعي«
 فسـاد  و بنـدوباري  بـي  بـه  را جوان كه است اين هم ها آن اقدام
 از تـر  بـيش  حتماً شما. بميرانند او در را حيا فروغ و دهند سوق
 در خودشـان  غافـل  و ناآگـاه  عوامـل  بـا  هـا   آن كه دانيد مي من

 ٢.»كنند مي كارهايي چه مدارس
 
   جنايت بزرگ۱۳-۱۷

 جبهـه،  يـك . كنـد  مي كار دشمن مختلف، هاي  جبهه در امروز«
 و دختران ما عزيز جوانان اين. است مدارس در ما جوانان  جبهه
 پاكيزه جسم پاكيزه، دل. تندمل همين هاي  بچه ما  پاكيزه پسران

_______________________________________________ 
 .٢٦/٢/١٣٧٥ ماه محرم   بيانات در ديدار روحانيون و مبلغان، در آستانه.1

آمـوزان و      دانـش  ي اسـالم  يهـا   انجمـن  يهـا    اتحاديه ي بيانات در ديدار اعضا    .2
 .٨/١٢/١٣٧٩اسر كشور  سريمسئوالن امور تربيت



 
 

 ___________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١٠٤
 

 

 كـردن   پخـش  بـا  شـهواني،  تحريكـات  بـا  را هـا  آن پاكيزه مغز و
 اقسـام  و انـواع  و نوار و وئويد و فيلم با شهوت، مهيج هاي عكس
 فسـاد  بـه  را هـا  آن و آورنـد   مـي  جـوش  به ها رذالت و ها خباثت

 از يكـي  ايـن، ! اسـت  بزرگـي  جنايت چه اين ببينيد. كشانند مي
 ١.»كنند مي كه ستا كارهايي

 
 بندوباري   سوق دادن مردم به سمت بي۱۴-۱۷

 و زن پهلـوي،  منحوس نظام در كه ناهمچن خواهند، مي ها اين«
 امروز دادند، مي سوق بندوباري  بي سمت به را جوان و پير و مرد
 همـان  و بكننـد  اسـالمي  جمهـوري  نظـام  در را كـار  همين هم

 خـود  سـر  بـر  امـروز  كـه  يباليـ  همان. بيندازند راه به را بساط
 كشـورهاي  در دلسـوزان  امـروز  كه است، آمده غربي كشورهاي

ــ غربــي ــر بــيش همــه از و ــ ــ آمريكــا در ت  و فســاد نگــران ــ
 قابليـت  از ديگـر  كـه  هستند، خودشان جوان نسل بندوباري  بي

 ٢.»!كنند عالج توانند نمي و اند شده خارج هم كنترل
 
   منفعل كردن نظام اسالمي۱۵-۱۷

 اسالمي نظام در و اسالمي كشورهاي در هم را فساد اين خواهند مي«
 فشـارهاي  بـا  وقـت  آن. بيندازنـد  راه به ـ است قرآن  پايه بر كه ــ ما

_______________________________________________ 
مناسبت روز كـارگر و روز معلـم           بيانات در ديدار كارگران و فرهنگيان كشور، به        .1

١٥/٢/١٣٧٢. 

 .١٤/٣/١٣٧٦) ره(ي بيانات در اجتماع با شكوه زائران مرقد مطهر حضرت امام خمين.2



 
 

 ١٠٥   فرهنگي) فساد(فصل هفدهم  تهاجم  ________________
 

 

 واقـع،  خالف هاي نسبت با و دروغ با تمسخر، با تحقير، با تبليغاتي،
 هـا،  دروغ ايـن  گفـتن  بـا ! كننـد  مـي  شكنجه را زنان كه گويند مي
 مسـئوالن  و ملـت  و كنند انفعال دچار را اسالمي ظامن خواهند    مي

 ١.»شوند نشيني عقب به مجبور ها حرف اين مقابل در ايران،
 
   فاسد كردن مغزها۱۶-۱۷

 صـاحبان  آِن از راديـويي،  و تلويزيـوني  هاي ايستگاه ترين بزرگ«
ــزرگ ــرين ب ــه ت ــا كارخان ــادن و ه ــابع و مع ــيم و من ــرين عظ  ت
 از بشـر،  نسـل  فسـاد  براي يستي،صهيون تشكيالت. هاست ثروت
 و فسـاد   اشـاعه  و ريـزي  برنامه به شروع پيش، سال ۱۵۰ حدود
 سـاختند؛  خـارج  بشـري  عفـت  از را ها زن ها آن. اند كرده فحشا

 سـال  ۵۰ شـدت  به هم، آمريكا و اروپا هاي زن حتي كه طوري به
! انـد  نبـوده  انسـاني  فضـايل  از دوري و فساد و فحشا دچار اخير
 جـاي  كـه  دوردسـت  كشورهاي ديگر و اسالمي رهايكشو زنان
 و تنبلـي  و طلبـي  راحت و فساد به را مردها همچنين. دارد خود

 زنـدگي  وضـع  قبـول  به و كشاندند گرايي مصرف و جويي عشرت
 در كـه  هـايي  زن و مردها ازطرف اينكه براي. داشتند وا حيواني

 ايـن  اسـتعمار  و اسـتبداد  فشـار  زيـر  عـالم  مختلـف  كشورهاي
 ٢.»كردند فاسد را مغزها نشوند، تهديد گيرند، مي قرار ها درتق

_______________________________________________ 
 .همان .1

ن و  سخنراني در ديدار با اقشار مختلف مردم و جمعـي از پزشـكان، پرسـتارا               .2
 . ۱۵/۹/۱۳۶۸  مراكز آموزش عالي و درماني كشوركاركنان



 
 

 ___________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١٠٦
 

 

 ها  ريزي براي افساد ملت   برنامه۱۷-۱۷
 در دنيـا  اسـتعمارزده  كشـورهاي  مـردم  اخالقي فساد وضع امروز«

 خود، خودي به ها آن. است درجه نهايت در التين، يآمريكا و آفريقا
 هـا  ايـن  افسـاد  براي استكبار و استعمار بلكه نشدند؛ فاسد گونه اين

 هـا   آن بيداري و مثل به مقابله و تعرض و شر از تا كردند ريزي برنامه
 اهريمنــي و شــيطاني قــدرت امپراتــوري و كننــد جلــوگيري

 ١.»كنند حفظ را خود استكباري و استعماري هاي دستگاه
 
   سرگرم كردن جوانان۱۸-۱۷

 و ماديـات  در غـرق  و شـهوات  سـرگرم  جـوان  و ناسـالم  جوان«
 چـه  فسـاد  اقسـام  و انـواع  و جنسـي  و اخالقي فساد و لهوولعب

 مشاهده دنيا كشورهاي از بعضي در كه شود مي همان شود؟ مي
 از و اسـت  سوار شان هاي گرده بر استكباري قدرت كه كنيم؛ مي
 كـه  جواني! ندارد وقت جوان، چون چرا؟! آيد درنمي نفس ها آن

 و فحشـا  و سـاد ف سـرگرم  و مطـرب  و   مـي  و لهوولعـب  مشغول
 يـا  بپـردازد  مبـارزه  به كه دارد را اين فرصت مگر است، شهوت
 طريـق  ايـن  بـه  را مـا  جوانـان  خواهنـد  مـي  ؟!بزند جدي حرف

 ٢.»بكشانند

_______________________________________________ 
 .همان. 1

 بـن   الحجج، علـي    بيانات در اجتماع مردم مشهد مقدس و زائران حضرت ثامن         . 2
 .١٥/١/١٣٧١در روز عيد سعيد فطر ) ع( الرضا موسي 



 
 

 ١٠٧   فرهنگي) فساد(فصل هفدهم  تهاجم  ________________
 

 

   فلج ساختن جوانان۱۹-۱۷
 معينـي  مراكـز   وسـيله  بـه  دنيـا،   همه در مشتركي سياست امروز«

ـ  اينكـه  از اسـت  عبارت سياست اين. شود مي دنبال  تـا  را انجوان
 اين. كنند غرق اخالقي فساد و جنسي غرايز و شهوات در خرخره

 هـر  شـود؛  مي غرب و شرق شامل و دنياست در رايج سياست يك
 ايـن  كـه  مراكـزي . كنـد  مي دنبال خاص هدفي با را آن اي منطقه

 طـور   بـه  هـم  را آن ابـزار  و وسـائل  كنند، مي طراحي را ها سياست
 مراكـز  شـامل  عمـده  طـور   بـه  مراكـز  ايـن . كنند  مي فراهم فراوان

 چشـم  كـه  است المللي بين طلبان  قدرت و صهيونيستي اقتصادي
 غالبـاً  كـه  انـد   دوختـه  كشـورهايي  در ثـروت  هـاي   سرچشـمه  به

 به براي. دارند بسياري ثروت منابع و ضعيفند و فقير و افتاده   عقب
 يـي  هـا  ملـت   اراده مـانع،  ترين   مهم ثروت، منابع اين آوردن چنگ
 هـا،  ملـت  كردن فلج براي. هاست آن به متعلق منابع اين كه است

 هر فعال نيروي جوانان چون است؛ جوانان كردن فلج راه، بهترين
 گيـر  زمـين  و آلـوده  راه بهتـرين  جوانان كردن فلج براي. كشورند
 ١.»است مخدر مواد و مستي فحشا، سكس،  وسيله به ها آن كردن

 
 اخلي دشمناستفاده عوامل د ء  سو۲۰-۱۷

 در غرق را خود باطل عمر كه گويندگان و نويسندگان اين از بعضي«
 انـد،  گذرانيده ها هرزگي انواع و سياسي و اخالقي هاي آلودگي و فساد

_______________________________________________ 
 .٦/١٢/١٣٨١ بيانات در ديدار جوانان استان سيستان و بلوچستان .1



 
 

 ___________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١٠٨
 

 

 اسـت  بسته ها هرزگي و ها تباهي اين بر را راه كه اسالمي حكومت با
 ايـن  گـاه  آن و مخالفنـد  رانـده،  بيـرون  را هـا  آن خارجي اربابان و
 ملـي  آزادگي و استقالل و اسالم با مخالفت كه را عناد و خالفتم
 اوضـاع  از انتقـاد  و گيري خرده حساب به است، اخالقي طهارت و

 هرچــه آزادانــه كــه درحــالي و گذارنــد  مــي اقتصــادي و سياســي
 آزادي  مطالبـه  شـرمي،   بـي  و وقاحـت  بـا  .انـد   گفتـه  انـد،   خواسته

 فـروختن  و آمريكا پاي دنش باز ها، اين حقيقي خواست! كنند مي
 ١.»است آگاه و رشيد ملت آنان، خصم و است دشمنان به كشور

 
 شدگان فرهنگ استعماري غرب   مسخ۲۱-۱۷

 امكان و فرصت اسالمي، آزادي  سايه در كه روشنفكرنماياني  آيا ...«
 سـخناني  از روشـنفكري،   داعيـه  بـه  را صفحاتي كه اند يافته را آن

 دارنـد  را آن شـهامت  كنند، منتشر و پر ودمطر بيگانگان خوشايند
 يـا  علـم  بـراي  نـه  آنـان،   غصه و داغ كه كنند اقرار صراحت به كه

 كوتاه و فساد و فسق ننگين  سفره شدن جمع خاطر  به بلكه آزادي،
 با آنان دشمني و است؟ غربي گر تباه فرهنگ مروجان دست شدن
  انگيـزه  بـه  هـكـ بل آن، در يا نقيصـه  و عيب وجود دليل به نه نظام،

ـ  براي بيگانگان كه است آوري رمـش دنياي همان به بازگشت  انـآن
 از! بودنـد؟  گرفتـه  كمـك  آن راه در آنـان  خـود  از و آورده وجود به

  ٢.»نيست انتظاري هيچ غرب، استعماري فرهنگ شدگان مسخ
_______________________________________________ 

 . ۱۰/۳/۱۳۶۹) ره( اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني تمناسب بهپيام  .1

 .همان. 2



 
 

 ١٠٩   فرهنگي) فساد(فصل هفدهم  تهاجم  ________________
 

 

  جلوگيري اسـتعمارگران از پيشـرفت علمـي          ۲۲-۱۷
 هاي انقالبي  نظام

 و آمريكـا  و اسـتكبار  و اسـتعمار  هـاي  حساسـيت  از يكي امروز«
 اينكـه  از اسـت  عبـارت  عـالم  در فسـاد  طـراح  هاي صهيونيست

 علمـي  ازلحـاظ  انقالبـي،  نظـام  از برخـوردار  كشورهاي نگذارند
 ،است مضاعف ما كشور به نسبت حساسيت اين. كنند پيشرفت

 اسـالمي  انقـالب  و اسـالم  بـه  نسـبت  ها آن كه حساسيتي چون
 نخواهنـد  و ندارند و نداشته ديگري انقالب هيچ به بتنس دارند،
 كنـد،  پيـدا  تحقق  غيراسالمي انقالب آينده، در اگر البته. داشت

 ١.»داشت نخواهند را حساسيت اين
 
   دانشگاه، نقطه اصالح و افساد جامعه۲۳-۱۷

 دانشـگاه  اگر. است كشوري و جامعه هر اساسي  نقطه دانشگاه،«
 دانشـگاه  اگـر . شـد  خواهـد  اصالح جامعه آن  آينده شود، اصالح
 ٢.»است فساد جامعه آن سرنوشت شود، فاسد

 

_______________________________________________ 
 .٢٩/٩/١٣٦٨ علميه يها  از دانشگاهيان و طالب حوزهي در ديدار با جمع كثيريسخنران. 1

 در ديدار با فرزندان ممتاز شاهد و مديران و معلمان نمونه مـدارس     يسخنران. 2
 يهـا    از خـانواده   ي، گروهـ  ياسـالم شاهد به همراه مسئوالن بنياد شهيد انقالب        

 ي تهران و مازندران، مردم و مسئوالن شهرها       يها معظم شهدا و جانبازان استان    
 .١٣/٦/١٣٧٠نور و محمودآباد و اساتيد و دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس 



 
 

 ___________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١١٠
 

 

 ها    فساد اخالقي و علمي در دانشگاه۲۴-۱۷
 فسـاد  اسـت  ممكـن  كنـيم،    مي فرض انشگاهاين فساد كه در د    «

 كـه  است اين معنايش علمي فساد. علمي فساد يا باشد، اخالقي
 كند، دلسوزي دادن ياد و دادن درس براي معلم نه دانشگاه، در
 نتيجـه، . كنـد  دلسـوزي  گـرفتن  يـاد  بـراي  دانشجو و متعلم نه

 رشــد عــدم و نفهميــدن و فهميــدن بــد آمــدن، بــار ســواد بــي
 درس آنكـه  كـه  است اين معنايش اخالقي فساد. استعدادهاست

 غيرت و شرف و شرافت اخالقي، ازلحاظ خواند، نمي يا خواند مي
ــزه و ــان و انگي ــرورش خــود در را الزم ايم ــد پ ــن. نده ــم اي  ه

 ١.»بدتر گاهي هم شايد است؛ يكي اول شق با اش نتيجه
 
   نيازمندي به نيروي انساني مؤمن و دلسوز۲۵-۱۷

 هـم  ديـن  اگـر . خـواهيم  مـي  دلسـوز  و مؤمن انساني نيروي ما«
 دلشان الاقل ندارند، اعتقاد هم اسالمي هاي ارزش به اگر ندارند،
 ايـن  بخواهنـد  ،باشـند  مؤثر و مفيد انش ميهن براي كه بخواهد
 اخالق فساد سوي به را او بشود؛ تربيت صحيح اخالق با دانشجو
 ٢.»است اين مسئله ندهند سوق

 

_______________________________________________ 
 .همان. 1

 .همان. 2



 

 

جدهم  ضرورت مبارزه فصل ه
 فرهنگي)فساد(با تهاجم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بندوباري    مقابله با فساد اخالقي و بي۱-۱۸
. اسـت  منكـرات  رواج و اخالقي فسادهاي هم فساد جريان يك«
 ءجـز  اين دانيم، مي خوب ما. كرد همبارز و مقابله بايد هم اين با

 فضـايل  بـا  را مـردم  بايـد  تبيين و زبان با كه است اسالم تعاليم
 خـود  جـاي  به اين. داشت  نگه دور منكرات از و كرد آشنا اخالقي
. كـرد  مقابلـه  بايد آن به تظاهر با و منكرات شيوع با اما درست؛
 مهـ  حـد  امـا  ،كنـد  مي هدايت و نصيحت را منكر مرتكب اسالم
. كـرد  كـاري  شـود  نمي توصيه و زبان صرف با. گذارد  مي او براي

 ندهيد اجازه. بگيرد را فساد و فحشا سير يجلو بايد نظام قدرت
 در انـدك  و كوچـك  گـروه  يك و معدود  عده يك هاي هوس كه

 و جـوان  پسـر  و دختـر  فكر و ذهن اغواي موجب جامعه، داخل
 بايـد  شـما . ندارند فسادي  انگيزه هيچ كه شود مؤمني زن و مرد
 مختلف هاي بخش مسئوالن  همه. بگيريد را افراد گونه آن يجلو



 
 

 ___________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١١٢
 

 

  بـه  تكيـه  بـا  اي عده ندهيد اجازه. ولندئمس زمينه اين در كشور
 كـه  گريسـت  آزادي مظلوم عنوان بر بايد واقعاً كه ــ آزادي نام
 و فحشـا  و منكـرات  ـــ  شود مي نام اين از هايي استفاده ءسو چه
 اسـت  ايـن  آن العمل عكس. كنند رايج جامعه در را اريبندوب بي
 ١.»مشروطه اول مثل ؛شوند بدبين نظام به اي عده كه
 
 ديني   وجوب جلوگيري از مظاهر فساد و بي۲-۱۸
 شـيوع  يـا  فسـاد  مظاهر از جلوگيري و معنويت استقرار مسئله«

 ءجـز  معنـا،  ايـن  بـه  تظاهر خصوص هب و ديني  بي شيوع يا فساد
 ٢.»است واجب كارهاي

 
   سنت الهي۳-۱۸
 أمرنـا  ية قر نهلك أن اردنا اذا و«: فرمايد  مي قرآن در متعال خداي«

  كنـيم  نـابود  را اي جامعـه  خواهيم  مي وقتي ؛»فيها ففسقوا مترفيها
 و متـرفين  ــ  اسـت  ايـن  الهـي  سـنت  در طبيعتش و سازوكار ــ

 ،»تـدميرا  فدمرناها القول عليها فحق« كنند؛   مي فسق پولدارهاشان
 ورود هـا،  آن فسـق  هالزمـ . شـود   مي نازل ها  اين بر الهي عذاب بعد

 ٣.»ندارد هم بروبرگرد است؛ الهي عذاب
_______________________________________________ 

 .١١/٥/١٣٨٠ ي سيدمحمد خاتمي آقايپس از مراسم تنفيذ حكم رياست جمهور بيانات .1

 . ۵/۶/۱۳۸۰دولت  جمهور و اعضاي هيئت بيانات در ديدار رئيس. 2

 .همان. 3



 
 

 ١١٣   ...فصل هجدهم  ضرورت مبارزه با تهاجم  ______________
 

 

   عوامل مؤثر بر تأجيل و تأخير در تحقق سنت الهي۴-۱۸
 روي] نابود كردن جوامع در چارچوب سنت الهي      [ سازوكار اين«

 جامعه آن ينكها به كند مي تفاوت منتها كند؛ مي اثر جوامع  همه
 هسـت  اي جامعـه . باشد حدي چه در نگاهدارنده عناصر ازلحاظ

 مقابل، در اما دارد؛ را كننده مضمحل و كننده نابود عنصر اين كه
 زيـادي  ثـروت  دارد، زيـادي  علم ــ  دارد هم كننده حفظ عناصر
 يـا  جغرافيـايي  خـوب  موقعيـت  دارد، عاقلي سياستمداران دارد،

 نه كننده، نابود عنصر آن كه شود مي موجب اين ــ دارد تاريخي
 بينيد  مي كنيد، نگاه امروز اگر شما. كند اثر تر دير نكند اثر اينكه
 عوامل بسياري و »فيها ففسقوا« همين خاطر به آمريكا  جامعه كه

 كـه  هسـتند  جوامـع  از بعضـي  امـا  ،است اضمحالل به رو ديگر،
 را ثـروت  نـه  دارنـد،  را علـم  نـه  ـــ  ندارند را نگهدارنده امكانات
 امكـان  ايـن  ـــ  دارند اي پخته و مجرب سياستمداران نه دارند،
 وارد لجنزار و گنداب اين در اگر ها اين دارند؛ هم را كننده ويران
 معنا اين به هم رفتنشان بين از. رفت خواهند بين از زود شوند،
 است اين معنايش ميرند؛ مي ناگهان آدم ميليون چند كه نيست

 شـود،  مـي  ضـعيف  شود؛ مي نابود اش ملي هويت با ملت ناي كه
 دچار و گيرد مي قرار دنيا عتناييا بي مورد شود،  مي خور توسري
 معنويـت   مسئله بنابراين. شود مي فراواني هاي فالكت و ابتالئات
 ١.»است مهم بسيار

_______________________________________________ 
 .همان .1



 
 

 ___________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١١٤
 

 

   وظيفه صدا و سيما در تفهيم فرهنگ اسالمي۵-۱۸
 فرهنـگ  هـاي  درخشـندگي  تفهـيم  رد سـيما  و صدا  اينجا وظيفه «

 و مـرد  و زن روابـط  زمينه در خصوص هب ها،  زمينه  همه در اسالمي
 زيـادي  مسئوليت سيما و صدا. شود مي آشكار اجتماع در زن شأن
 يـك  ،نيسـت  كننـده   سـرگرم  دسـتگاه  يـك  تلويزيون و راديو. دارد

 يزيونتلو و راديو از تدبير و فكر با دنيا امروز. است آموزنده دستگاه
 ١.»كند مي استفاده ــ آن هاي شكل همه در ــ آموزش براي

 
  حمايت از چاپ و نشر كتب مفيد و جلـوگيري            ۶-۱۸

 از نشر كتب مضر
 بـا  كـه  را اي نوشـته  و كتـاب  هر بايد كه ندارم اعتقاد من البته«

 را شيجلـو  رسـد،  مـي  نظـر  بـه  مضر و سازد نمي خاصي  سليقه
 بـراي  بودنشـان  مضر كه هست يهاي نوشته و كتب لكن. بگيريم
 است قبيل اين از و فساد و فحشا ترويج يعني. است واضح مردم
 كتـب  چنين كه بدهند اجازه نبايد. است آور زيان مردم براي كه
 كـه  كـرد  تـالش  بايـد  تـر  بـيش  امـا . شود منتشر هايي نوشته و

 بـه  مـردم  اينكـه  بـراي  و شـود  منتشر و چاپ خوب، هاي كتاب
 ٢.»كرد ايجاد بايد هم يوسائل آورند، روي خواني كتاب

_______________________________________________ 
 از پزشـكان، پرسـتاران و       ي در ديدار با اقشار مختلف مردم و جمعـ         ي سخنران .1

 .١٥/٩/١٣٦٨ كشور ي و درمانيعال  كاركنان مراكز آموزش
 كتـاب   يالمللـ  صدا و سـيما، در ششـمين نمايشـگاه بـين             بيانات در مصاحبه   .2

٢١/٢/١٣٧٢. 



 
 

 ١١٥   ...فصل هجدهم  ضرورت مبارزه با تهاجم  ______________
 

 

   نقش نيروي انتظامي۷-۱۸
 شـكايت  و نويسـند  مـي  نامـه  يـا  كنند، مي اينجا تلفن  به گاهي«

 نـواميس  به كه اند  شده پيدا كساني محله، فالن سر كه كنند مي
 خـواهيم  مراجعـه  كجـا  به امور اين در ما. كنند مي تعرض مردم
 تلفـن  گـاهي . شماسـت   فـه وظي كـه  اسـت  معلوم ؛شما به كرد؟
 فسـاد  محل به را خانه فالن مثالً كه كنند مي شكايت كنند، مي

 ،بخــوابيم و كنــيم اســتراحت گذارنــد نمــي و انــد كــرده تبــديل
 نـاامني  اخالقـي،  ازلحـاظ  و اندازند مي راه هوي و هاي و سروصدا

 مراجعـه  بايـد  كجـا  بـه  امور گونه  اين در واقعاً ما. كنند مي ايجاد
 افـرادي  كـه  كننـد  مـي  شكايت گاهي. انتظامي نيروي هب كنيم؟

 و خريـد  يـا  كننـد،  مي توزيع كوچه فالن در را موادي و آيند مي
 مراجعـه  بايد كجا به ما موارد گونه  اين در. دهند  مي انجام فروش
 ١.»انتظامي نيروي به كنيم؟

 
   وظيفه نيروي انتظامي۸-۱۸

 و قـدرت . هاست رزشا حفظ ،انتظامي نيروي  وظيفه ترين بزرگ« 
 قرآنـي  و اسـالمي  هاي ارزش حفظ چارچوب در رحمت، و عزت
 هـاي  پاسـگاه  در چـه  هرجـا  در را شـما  از نفـر  يك مردم. است

 شهرها، در چه كشور، مركز هاي ناخياب در چه كشور،  دورافتاده

_______________________________________________ 
 ي نـواح ي، سياسي در ديدار با فرماندهان و مسئوالن سازمان عقيدتي سخنران .1

 .٢/١١/١٣٧٠ در سراسر كشور ي انتظاميمختلف نيرو



 
 

 ___________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١١٦
 

 

 مظهري بايد كنند، مي مشاهده ها جاده در چه و روستاها در چه
 بـا  دشـمني  و فسـاد  از دوري و معنويـت  و كاري پرهيز و تقوا از

 است فساد اهل كه كسي. ببينند شما وجود در روي كج هرگونه
 دادن رشـوه  و گـرفتن  رشـوه  اهل كه كسي. بترسد شما از بايد

 از بايـد  است، تقوايي بي اهل كه كسي. بترسد شما از بايد است،
 و شـاد  شـما،  ديـدن  بـا  بايد است، متقي كه كسي. بترسد شما

 جامعـه،  محـيط  و دنيا كه كند احساس و شود اميدوار و دلگرم
 ١.»كرد زندگي و تنفس آن در توان مي و است خوبي محيط

 

_______________________________________________ 
 ي هفته نيـرو   مناسبت  به ي انتظام ينيروي   بيانات در ديدار فرماندهان و اعضا      .1

 .٢١/٤/١٣٧٤ يانتظام



 

 

 مبارزه هاي راهدهم  نوزفصل 
 با فساد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خصـوص از طريـق       تر با خدا بـه        ارتباط بيش   ۱-۱۹
 اقامه نماز

 در را جايگـاه  تـرين  اصـلي  بايـد  و اسـت  دين اصلي ركن نماز،«
 حاكميـت   سايه در نسانا  طيبه حيات. باشد داشته مردم زندگي
 ياد با را خود دل ها ناانس كه شد خواهد حاصل وقتي خدا دين
 شر هاي جاذبه  همه با بتوانند آن كمك به و دارند  نگه زنده خدا

 تطـاول  دسـت  و بشـكنند  را هـا  بت  همه و كنند مبارزه فساد و
 اين. كنند قطع خود وجود از را بروني و دروني هاي ناشيط  همه
 نمـاز  و شـود  مي حاصل نماز بركت به فقط مي،ئدا حضور و ذكر

 در نشـدني   تمـام  يا ذخيـره  و مسـتحكم  يا پشـتوانه  درحقيقت
 پستي به را او كه خود نفس شيطان با آدمي كه است يا مبارزه

 وادار را او زور و زر بـا  كه قدرت هاي ناشيط و كشد مي زبوني و



 
 

 ___________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١١٨
 

 

 ١.»دارد حال همه در و هميشه كنند، مي تسليم و ذلت به
 
   نيرو گرفتن از سرچشمه جوشان نماز۲-۱۹
 بـار  اكنون كه ــ ما جوانان خصوص هب و ما هجامع و ما مردم ...«

 قـدرتي  منبع را نماز بايد ــ اند گرفته دوش بر را سنگيني امانت
  روي كـج  و عـدالتي  بـي  و فسـاد   جبهـه  برابـر  در و بدانند اليزال

 نيـرو  خـدا  يـاد  و نمـاز  از ،كنـد  مـي  تهديـد  را بشريت امروز كه
 بـه  را مـا  ماسـت،  روي  پـيش  امروز كه اي مبارزه ميدان. بگيرند
  بــيش او، بــه اعتمـاد  و اميــد و خـدا  ذكــر مسـتحكم  گــاه تكيـه 

  سرچشـمه  آن نماز و سازد؛  مي محتاج همه از پيش و هميشه از
  بـه  را معنـوي  قـدرت  و اعتمـاد  و اميـد  ايـن  كه است جوشاني

 ٢.»بخشد  مي ما
 
   تأكيد بر عبادات فردي و اجتماعي۳-۱۹
 از را هـا  ناانسـ  نمـاز . كنـد  مي وادار هللا قيام به را ملت يك نماز«

 عبـادات   مـا  ... كند مي نزديك فداكاري و خلوص به و دور فساد
 و ناب عبادات داريم؛ سياسي عبادات و اجتماعي عبادات فردي،
 و دعـا  گـام هن مـال  هاست، شب  نيمه به مربوط كه داريم خالص

 از هركـدام . اسـت  تضرع و خدا با گفتن سخن هنگام و مناجات

_______________________________________________ 
 .١٥/٧/١٣٧٠اقامه نماز در مشهد مقدس نه ساال پيام به اولين اجالس .1

 .همان .2



 
 

 ١١٩   هاي مبارزه با فساد فصل نوزدهم  راه _________________
 

 

 پـوالد  مثـل  را شـما  هـا،  ايـن  از هركدام. است درجه يك ها اين
 را هـا   آن كند؛   مي مستحكم را جوانان اين كند؛ مي محكم آبديده
 عوامـل  نفـوذ  دشمن، نفوذ شيطان، نفوذ مقابل در و ناپذير خلل
 ١.»كند مي ناپذير آسيب رهنگي،ف تهاجم مقابل در و فساد

 
 گيري از دعا و تضرع   بهره۴-۱۹
 مقابلـه  جهان قلدرهاي با بايد كه نظامي آن اسالمي، جمهوري«

 و جامعـه  آن بيفتـد؛  در فساد هاي كوه با بايد كه ملتي آن ،كند
 نجـات  براي و كند نمي خم سر قلدري هيچ مقابل در كه نظامي

 در و درون در نظـامي،  و معـه جا چنين ،كند مي تالش انسانيت
. باشـد  كرده باز تضرع و دعا سوي به درهايي بايد خود افراد دل

 اسـتوار  دشـمن،  مقابـل  در خواهيـد  مي اگر. شود  نمي اين بدون
 خواهيد مي اگر. كنيد باز خودتان روي به را دعا باب بايد باشيد،

 .كنيـد  قوي خدا با را خود  رابطه بايد نترسيد، چيزي و كسي از
 نلغزيد، و نخوريد تكان مادي هاي جلوه مقابل در خواهيد مي اگر
 هوظيف اين،. دعاست اين،. كنيد بيمه تضرع و دعا با را خود بايد
 بـا  خـود،  درون از انسان كه است راهي. هاست ناانس همه قلبي
 ٢.»كند مي باز متعال خداي

 
_______________________________________________ 

 مناسبت به بيانات در ديدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم  .1
 .١٩/١٠/١٣٧٥  ماهي د١٩قيام سالروز 

 .٧/١٢/١٣٧١ تهران  هاي نماز جمعه خطبهبيانات در  .2



 
 

 ___________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١٢٠
 

 

 )ع(ابيطالب  ابن   تأسي به اميرالمؤمنين علي۵-۱۹
 انسـان  آن ،)والسـالم  ةالصـال   عليـه ( اميرالمؤمنين ينيدب مي شما

ــجاع، ــو، آن ش ــرد آن جنگج ــزرگ، م ــاكم آن ب ــد ح  و قدرتمن
 و درس و حكمـت  و عقـل  و ذهـن  و فكر كه كسي آن ،نيرومند
 و اسـت  درس عالم حكماي و فالسفه ترين فرزانه براي او معارف

 همـه  راگـ  كـه  نيرومندي انسان آن ،بگيرند ياد و بزنند زانو بايد
 خـود  زمـان  مردم  همه از كند، نمي پشت باشد، مقابلش در دنيا

 ١.»است تر متضرع و تر كننده گريه متعال خداي پيش و عابدتر
 
   استفاده از بستر دعا براي شكستن انسانيت و غرور۶-۱۹
 خودتـان،  محيط در چه ــ كرديد نگاه شما كه هرجا! من عزيزان«

 را فسـادي  و بدي و ــ دنيا اسرسر در چه و خودتان كشور در چه
 خواهيـد  مشـاهده  كنيد دقت اگر ديديد، مشخصاً كسي، ناحيه از

 و اسـتعال  استكبار، انانيت، فساد، و بدي آن منشأ و اساس كه كرد
 ٢.»بشكند را اين بايد دعا. است انساني غرور

 
   رعايت تقوا۷-۱۹
 بـا  و شـد  خواهـد  انجام درست ما كار كنيم، رعايت را تقوا اگر«

 فسـاد  ناحيـه  از كه هايي اختالل و ها شائبه از دور و الزم شرايط
_______________________________________________ 

 . همان.1

 .٢٨/١١/١٣٧٣ تهران   نماز جمعهيها  بيانات در خطبه.2



 
 

 ١٢١   هاي مبارزه با فساد فصل نوزدهم  راه _________________
 

 

 خواهـد  خود نتايج به و رفت خواهد جلو آيد، مي پيش كاري هر
 بفهمـيم،  درسـت  و خـوب  هم ما كه شود مي موجب تقوا. رسيد
 و بفهمـد  درسـت  انسـان  وقتـي . كنـيم  عمل و بيان درست هم

 ناپـذير  اجتنـاب  و حتمـي  ،موفقيـت  كند، تبيين و عمل درست
 و قـرآن  در توصـيه  تـرين  بـيش  كـه  اسـت  دليل همين  به. است

 ١.»تقواست به  توصيه مؤمنان، به روايات
 
 تر مسئوالن به تقوا   نياز افزون۸-۱۹
 مان مسئوليت چون ،داريم احتياج تقوا به مردم  همه از بيش ما«

 تقـوا  اگـر . ماست اختيار در ملي اقتدار از بخشي و است سنگين
 در آن از اي گوشه و است ملت به متعلق كه اقتداري اين باشد،ن

 و راه در اسـت  ممكـن  اسـت،  حاضر جمع افراد از هريك اختيار
 بـراي  مسئله ترين مهم بنابراين،. نشود مصرف خود درست جاي

 و مسـئوالن  تقـواي  از بايـد  كـه  مواردي جمله  از ــ .تقواست ما
 عدم و هاست بخش  همه در قانوني حدود رعايت كند، بروز نظام

 و ها بخش براي معتبر قوانين و اساسي قانون كه آنچه از تخطي
 در قـوانين،  ايـن  از تخطـي . اند كرده معين مختلف هاي دستگاه
 هـاي  دسـتگاه  فسـاد  و اقتصـادي  فسـاد  بـزرگ  مشـكل  مواردي

 هـاي  دسـتگاه  بـين  تعارض موجب يا آورد مي وجود  به را ولئمس
 ٢.»شود مي انگيز مفسده و مضر وهايمگ بگو و تشتت و مختلف

_______________________________________________ 
 .١١/٨/١٣٨٢ بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام .1

 . همان.2



 
 

 ___________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١٢٢
 

 

   ممانعت تقوا از نفوذ فساد۹-۱۹
 راه نظـام  آن در فساد باشند، باتقوا نظام مسئوالن نظامي، در اگر«

 فرمانـدهان  و مسـئوالن  جنـگ،  هجبهـ  يك در اگر. كند نمي پيدا
 موجـب  ــ  خـود  از دائمـي  مراقبـت  همـين  يعني ــ باشند باتقوا
 بـود،  نابرابر نيروها اگر اينكه نه .نشود ردوا خسارتي هيچ كه شود مي

 ـــ  شد خواهد چرا؛ ــ شد نخواهد نائل پيشروي به احياناً دشمن
 كـه  بكنيد كاري نابرابري، موقع در كه شود  مي موجب تقوا اين اما

 كـار  نكنيـد،  غفلـت  اگر يعني. كرد خواهد برابري موقع در انسان
 انجـام  كرد، بايد هنگام آن در كه را كاري آن و نزند سر جايي هناب

 ١.»شد نخواهد حاصل خسارت دهيد،
 
 )تقوا(  التزام به مراقبت ۱۰-۱۹

 اديـان  همه كه است چيزي همان مراقبت اين ؛بود مراقب بايد«
 همـان  يعنـي  ،اسـت  آن بـه  متوجه البالغه نهج و قرآن سراسر و

 خـود  حكومـت  دوران در اميرالمـؤمنين  بينيـد  مـي  اينكـه . تقوا
 در موضـوعي  تـر  كـم  شـايد  كـه  ــ  كنـد  مي امر تقوا هب همه  اين
 همچنين ــ است گرفته قرار تأكيد مورد تقوا قدر به البالغه نهج
 در نيز و است شده خواسته تقوا خدا از چقدر روايات و دعاها در

 خصـوص  در همـه  آن عليـه   تعـالي   اهللا  رضـوان  امـام  هاي فرمايش

_______________________________________________ 
 ي بيانات در ديدار با فرمانـدهان و مسـئوالن سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالم            .1

٢٦/٦/١٣٧٦. 



 
 

 ١٢٣   هاي مبارزه با فساد فصل نوزدهم  راه _________________
 

 

 تقـوا  كـه  است مينه خاطر به است، شده داده تذكر تقوا رعايت
. خودتـان  از شما دائمي مراقبت همان يعني تقوا،. است »حصار«

 شكسته حصار اين بگذاريد مبادا. شما گرد به است حصاري اين
 در شما است ممكن. است مهمي جايگاه جايگاه، اين چون شود
 ممكـن  باشـيد،  داشـته  را هـا  مسئوليت همين هم بعد هاي سال
  كـه  اسـت  ايـن  مهـم  .نيسـت  ممهـ  ايـن  ،باشـيد  نداشـته  است
 ايـن  شـما  كه ــ آخر روز و آخر ساعت آن تا ــ اي لحظه هر در

 ١.»كنيد رعايت را اين داريد، را مسئوليت
 
   حفظ روحيه اخالص۱۱-۱۹

 هسـت؛  شـما  در اش زمينه بحمداهللا كه را اخالص اين شما اگر«
  را نبسـتن  دنيـا  بـه  دل و صـفا  اين و اهللا سبيل في مجاهدت اين
 ــ  داشـتن  نفرت و انداختن دور و نخواستن را دنيا گويم نمي ــ

  همـه  وسـط  در كننـد،  حفظ هم ما مؤمن جوانان و كنيد حفظ
  دنياسـت،  در كـه  مخـالف  بادهـاي  ايـن  و فساد هاي ناوفط اين

 تـا  كشـد  مـي  طـول  ها قرن كه شد خواهد گذاشته اي پايه چنان
 شـما  را هپايـ  ايـن . بكننـد  را اش گوشـه  يـك  بتواننـد  مفسدين

 ٢.»بگذاريد توانيد مي

_______________________________________________ 
 .۱۰/۳/۱۳۷۸ندگان و کارکنان مجلس شورای اسالمی يدار با نمايانات در ديب .1

  انقـالب اسـالمي     مختلف سپاه پاسـداران    ياه   بيانات در ديدار فرماندهان رده     .2
٢٩/٦/١٣٧٣. 



 
 

 ___________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١٢٤
 

 

 ها   اخالص، زمينه دفاع از فضيلت۱۲-۱۹
 مؤمني جوان آن كند؟ دفاع ها فضيلت اين از تواند مي كسي  چه«

و  توانـد   مـي  نبسـته  شخصي منافع به دل نبسته، دنيا به دل كه
 گرفتـار  و آلـوده  خـودش  كـه  كسي. كند دفاع ها فضيلت از بايد
 اخـالص  بـا  جوان اين! كند دفاع ها يلتفض از تواند نمي كه است
 و فضـايل  از اسـالم،  از انقالب، از جوان، اين. كند دفاع تواند مي

 ١.»كند دفاع تواند مي اسالمي هاي ارزش
 
   ايجاد تحول دروني۱۳-۱۹

 كـه  اسـت  اين گفت، و فهميد شود  مي اجمالي طور به كه آنچه«
ـ  تحـول  و فردي وجود قلمرو در اكرم نبي بعثت  و انسـان  يدرون

 جمعـي،  زنـدگي  و انسـان  اجتمـاعي  حيـات  قلمرو در همچنين
 كه ــ فرد وجود قلمرو در. است كرده معين و مشخص را هدفي
 آيـاتي  ــ آيد وجود به انسان در تحولي كه است همين هم اصل
 قدلَ«: عمران  آل  سوره  شريفه  آيه اين مثل. است آمده اهللا كالم در
ـ  ثَُعُب ذْاِ نيُنؤِمالْم يلَُع اُهللا نُم ـ  سـوالً ُر مِهِيِف  اتلـوْ ُي مِهِسـ فُنْأ نِم
 و تزكيـه  ايـن  .»ةَکمِلحا ُو تاُبالِك  مْهْمِلُعْي ُو مِهِيكّزَْي ُو هياِت آ مليِهُع

 انسان. است انسان دروني تحول همان حكمت، و كتاب آموختن
 انبيـا  بعثت هدف به بايد برسد، خود خلقت هدف به اينكه براي

_______________________________________________ 
 ي نيروهـا  ي عاشورا يها  ها و دسته   ها، گروهان   بيانات در ديدار فرماندهان گردان     .1

 .٢٢/٤/١٣٧١) ع(مقاومت بسيج سراسر كشور، در سالروز شهادت امام سجاد



 
 

 ١٢٥   هاي مبارزه با فساد فصل نوزدهم  راه _________________
 

 

 خـوب  ،شـود  درسـت  ،دشو متحول يعني. شود نائل ودخ  درباره
 انسان درون در كه ... و ها عيب و ها پستي و ها آلودگي از و شود
 قلمرو در اين،. كند پيدا نجات كشاند، مي فساد به را دنيا و است
  ١.»است اين براي بعثت. است فرد وجود

 
   تهذيب و تزكيه۱۴-۱۹

ـ  عثـتُ ْب« مودنـد فر)] ص(رسـول خـدا    [ كـه  هم بياني در«  ُمِمتَاُِل
 كه ام شده برانگيخته«. است اين به برگشتش باز ،»خالقالَاََ   ممكاِر

 تزكيـه  ،انسـان  تهذيب يعني .»كنم كامل را انساني هاي مكرمت
 بسـاطت  جهالـت  از را او ،دادن سوق حكمت به را انسان انسان؛
 و فـرد  همقول در اين،. رساندن حكيمانه زندگي و فهم به عاميانه

 ٢.»است فردي حيات قلمرو در
 
 )ع(  تأسي به امام سجاد ۱۵-۱۹

  جامعـه  در اخـالق  تغييـر  و تعلـيم  به] السالم عليه[ سجاد امام«
 بزرگـوار،  امـام  آن تحليـل  طبـق  چون چرا؟. بست كمر اسالمي
  فاجعـه  بـه  كـه  اسـالم  دنيـاي  اساسي مشكالت از مهمي بخش
 اگـر . بـود  مـردم  اخـالق  فساد و انحطاط از ناشي انجاميد، كربال
 و زيـاد  ابـن  و يزيـد  بودنـد،  برخـوردار  اسـالمي  اخـالق  از مردم

_______________________________________________ 
 .١/١١/١٣٧١ عيد مبعث مناسبت به بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام، .1
 .همان .2



 
 

 ___________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١٢٦
 

 

 اگـر . بيافريننـد  را فاجعـه  آن توانسـتند   نمي ديگران و عمرسعد
 نچسـبيده  خـاك  بـه  طـور   آن بودنـد،  نشـده  پست طور  آن مردم
 هـا   آن بـر  رذايـل  و بودنـد  نشـده  دور هـا   ناآرم از طور  آن بودند،
 ولـو  باشـند؛  فاسـد  ولـو  هـا  حكومت نبود نممك بود،  نمي حاكم

  فاجعـه  چنـان  ايجـاد  بـه  را مـردم  بتوانند ،باشند جائر و دين بي
ــي عظيمــي؛ ــر پســر كشــتن يعن ــرا  فاطمــه پســر و پيغمب  زه

 ملـت،  يـك ! اسـت؟  شـوخي  ايـن  مگر. كنند وادار عليها  اهللا سالم
. شـود  خـراب  او اخـالق  كـه  شد خواهد مفاسد  همه منشأ وقتي
 اسـالمي   جامعـه   چهـره  در ،والسالمةالصال  عليه سجاد ماما را اين

ــه بســت كمــر و كــرد تفحــص   ايــن از را چهــره ايــن اينكــه ب
ــتي ــاك زش ــد پ ــالق و كن ــو را اخ ــد نيك ــذا،. گردان ــاي ل  دع

 »سـجاديه   صـحيفه « اسـت  درس امـا  ،دعاسـت  »االخـالق   مكارم«
 ١.»است درس اما ،دعاست

 
 گراناخالق خود و دي) اصالح(  تغيير ۱۶-۱۹

 اخالق تغيير بايد اساسي، هاي تالش از يكي ما، جامعه در امروز«
 هـم  روي روبـه  اينجـا  كـه  شـما  و من همين ما از هركدام. باشد

 كـه  بـدانيم  موظـف  را خودمـان  شـما  و من تك تك ،ايم نشسته
. بكشانيم خوبي سمت به بدي از و كنيم عوض را نفر يك اخالق

_______________________________________________ 
 و ي بيانـات در ديـدار كاركنــان وزارت آمـوزش و پــرورش، سـازمان بهزيســت    .1

 .٢٣/٤/١٣٧٢ يسازمان تأمين اجتماع



 
 

 ١٢٧   هاي مبارزه با فساد فصل نوزدهم  راه _________________
 

 

 عـن  ولئمس كلكم و راع كمكل«. هستيم ما خود هم، نفر يك آن
 بـه  نسـبت  مسئوليت، اولين و هستيد ولئمس شما  همه .»رعيته
 از را خودمـان . كنـيم  نظـارت  خودمان بر. شماست خود شخص
 از بـددلي،  از بدخواهي، از دروغگويي، از پستي، از اخالق، فساد
 در جفـا  از ديگـران،  حقوق به تعرض از رحمي، بي از ورزي،  كينه
 مراقبـت  و توجه محتاج مردم حال  به اعتنايي بي از ديگران، حق

 آمدنـد  اوليـا  و انبيا  همه. داريم نگه دور فاسد، اخالقيات بقيه و
  ١.»كنند عوض را ها ناانس اخالق تا
 
   زدودن روح تكبر و دميدن روح تواضع۱۷-۱۹

 در مسـئوليتي  كه كساني چه قشرها،  همه اسالمي، جمهوري در«
 تكليـف  ها، اين به نسبت البته كه ــ ارندد اسالمي جمهوري نظام

 جامعـه  معمولي مردم چه ــ است تر واجب و تر فوري و تر سنگين
 كشند،   نمي يدك را ظاهري اعتباري و شغل و منصب و سمت كه
 روح زدودن تواضـع،  ــ را خصوصيت يك همين كنند سعي اگر

 خودشـان  در ــ  اسـت  طغيـان  موجـب  كه علو، و استعال و تكبر
 جامعـه،  و شـد  خواهـد  حل مشكالت از بسياري آورند، وجود به

 بكنـيم؛  را كارهـا  ايـن  بايـد . شـد  خواهد اسالمي حقيقتاً  جامعه
 و مـن  درون كـه  يا وسوسـه  و احسـاس  آن هستيم؟ چه منتظر
ـ دا باشد، داشته وجود شما  ديگـران  از مـا  كـه  بگويـد  مـا  بـه  مئ

_______________________________________________ 
 .همان .1



 
 

 ___________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١٢٨
 

 

 از ما شأن ت،اس تر قبول قابل ديگران حرف از ما حرف باالتريم،
 و اخـتالف  و فسـاد  موجـب  ايـن،  اسـت؛  تـر  بـيش  ديگران شأن

. برد بين از بايد را اين ،است اسالمي نظام در چيز همه گسستن
 صـحن  در و خودمـان  وجـود  در را شـيطاني  صـفت  ايـن  ما اگر

 و آمـد  خواهـد  وجـود  به همكاري و برادري برديم، بين از جامعه
 جامعـه،  و شـد  خواهـد  ايجاد تري بيش و بهتر وحدت روز، روزبه
 ١.»آورد خواهد دست به را خودش اسالمي و الهي التيام

 
  لزوم احياي عملي قرآن و اقامه قسط و عدل           ۱۸-۱۹

 توسط رهبر جامعه اسالمي
 االمـام  ما فلعمري«: فرمود كوفه اهل به نامه در] )ع( حسين امام[«

 الحـابس  قالحـ  بـدين  الدائن بالقسط القائم و بالكتاب الحاكم اال
  جامعـه  رئـيس  و پيشـوا  و امـام  ،»السـالم  و اهللا ذلـك  علـي  نفسه

 و خيانـت  و فجـور  و فسق اهل كه باشد كسي تواند نمي اسالمي
 كتـاب  به كه باشد كسي بايد. هاست اين و خدا از دوري و فساد
 در خـودش  اينكـه  نه كند؛ عمل جامعه در يعني. كند عمل خدا
 جامعـه  در را كتـاب  به عمل لكهب ،بخواند نماز فقط خلوت اتاق
 قـرار  جامعه قانون را حق و كند عدل و قسط به اخذ كند، زنده
 ٢.»دهد

_______________________________________________ 
 .٣٠/١/١٣٦٩رمضان  ۲۳ در ديدار با اقشار مختلف مردم روز ي سخنران.1

 .١٩/٣/١٣٧٤) ١٤١٦ يعاشورا( نماز جمعه يها  بيانات در خطبه.2



 
 

 ١٢٩   هاي مبارزه با فساد فصل نوزدهم  راه _________________
 

 

   وجوب قيام در برابر فساد بنيادين۱۹-۱۹
 كـربال  سرزمين به ورود از بعد اول هخطب در )]ع(امام حسين   [«

 تـرون  اال«: فرمـود  بعـد  » ...ترون قد ما االمر من نزل قد«: فرمود
 ءلقـا  في المؤمن ليرغب عنه اليتناهي الباطل و به عملالي الحق
 امـام  پس. كنم بندي جمع و خالصه خطبه اين آخر تا »حقاً ربه

 واجـب  ايـن . كرد قيام واجب يك انجام براي السالم عليه حسين
 واجـب،  ايـن . اسـت  مسلمانان يكايك به متوجه تاريخ، طول در

 اسـالمي   عـه جام نظـام  كـه  ديدند هروقت اينكه از است عبارت
 احكـام  كلـي   بـه  كـه  است آن بيم و شده بنياني فساد يك دچار

 ١.»كند قيام بايد مسلماني هر يابد، تغيير اسالمي
 
در تـاريخ   ) ع(الحسين      درس بزرگ اباعبداهللا    ۲۰-۱۹

 اسالم
 مطمئنـاً  شـود،  تكرار اصالحي حركت و قيام و تغيير اين وقتي«

 كـس   هـيچ . رفت خواهد نبي از و شده كن  ريشه انحراف، و فساد
 پيغمبــر زمــان چــون نبــود؛ بلــد را كــار ايــن و راه ايــن

 كـه  هم اول خلفاي زمان بود، نشده كه] سلم و اله  و عليه اهللا صلي[
 معصـوم  كـه  هـم ] السـالم  عليه[ اميرالمؤمنين بود، نگرفته انجام
 عملي، لحاظ از السالم عليه حسين امام لذا. بود نداده انجام بود،

_______________________________________________ 
 .همان .1



 
 

 ___________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١٣٠
 

 

 هـم  را اسالم درحقيقت، و داد اسالم تاريخ  همه به گيبزر درس
 ١.»كرد بيمه ديگري زمان هر در هم و خودش زمان در
 
 )ع(علي  ابن   تأسي به حسين۲۱-۱۹

 دچـار  كـه  ملتـي  اسـت،  بند در كه ملتي است، اسير كه ملتي«
 كنند مي حكومت او بر دين دشمنان كه ملتي است، سران فساد

 زمان طول از بايد اند، گرفته دست در را او سرنوشت و زندگي و
 معصـوم  امـام  ؛پيغمبـر  پسـر  چـون  چيست؛ تكليفش كه بفهمد
 ٢.»كرد كار چه بايد شرايطي چنين در كه داد نشان

 
   توجه و عمل به عوامل بقاي اسالم۲۲-۱۹

 بـه  امر بقا، عوامل از يكي! كنيد مشاهده اسالم در را بقا عوامل«
 فسـاد  جامعـه،  در كـه  است بديهي. است منكر از نهي و معروف

 فسـاد  آن در كـه  نيسـت  بشـري  اجتمـاع  هيچ. آيد مي وجود به
 كسـان  بعضي شود؟ برطرف بايد چگونه فساد اين. نيايد وجود به
 ولينئمسـ  پس« گويند مي افتد، مي فساد مظاهر به چشمشان تا

 بـه  كه را فسادي غالباً »!ببرند؟ بين از را فساد بيايند كه كجايند
. گيرنـد   مي ولينئمس از سراغ و آورند برمي فرياد بينند مي مچش
 از تـر  كوچـك  خيلـي  شـود،   مي ديده چشم به كه فسادي آن اما

_______________________________________________ 
 .همان .1

 .همان .2



 
 

 ١٣١   هاي مبارزه با فساد فصل نوزدهم  راه _________________
 

 

 خيابـان  و بـازار  و كوچه در ظاهري چشم با كه است فسادهايي
 ١.»ديد شود نمي

 
   فرصت ندادن به رشد فساد۲۳-۱۹

 كـالن،  ايفسـاده  كـه  فهمند مي و دانند مي واردند، كه كساني«
 اي گونـه  بـه  بايـد  جامعه محيط لذا. است پنهان ها  ديده از اغلب
 و نكند پيدا رشد فرصت شد، پديدار فسادي آن در اگر كه باشد
 ٢.»آب عظيم هاي ناجري مثل. برود بين از زود

 
 اهللا سبيل ستيزي و جهاد في    ظلم۲۴-۱۹

 رد را خـود   اراده تواننـد   مـي  كـه  دارنـد  خصوصـيتي  مسلمانان«
 نـوراني  احكـام  خـاطر  بـه  چـه؟  خاطر به. كنند مؤثر عالم حركت
 مسـلمانان  به اسالم كه خلقياتي و روحيات خاطر به بلكه ،اسالم
 مثـل  فسـاد،  و بدي با نيامدن كنار و ستيزي ظلم مثل ،دهد مي
 جهـاد  كـه  اهللا، سـبيل   فـي  جهـاد  و منكر از نهي و معروف به امر
 مخصـوص  و دارد عريضـي  عرض و گسترده ميدان اهللا سبيل في

 هـا  خانه داخل جهاد بلكه نيست، جسماني يروياروي نبرد  صحنه
 جهـاد  خـدا  دشمن با تواند مي انسان همه جا  و است ممكن هم
 .»كند كار چه بايد بداند اگر و باشد داشته اراده اگر ،كند

_______________________________________________ 
 .٢٦/٢/١٣٧٥ ماه محرم   بيانات در ديدار روحانيون و مبلغان، در آستانه.1

 . همان.2



 
 

 ___________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١٣٢
 

 

   توجه به ويژگي اصلي مسلمانان۲۵-۱۹
 معـروف  به امر و جهاد اين،. است اسالمي احكام  مجموعه اين،«
: اسـت  ظلـم  نكـردن  تحمـل  و فساد و بدي با آمدن كنار عدم و
 موجـب  معـارف  و احكـام  ايـن  مجموع. »التظلمون و التظلمون«

  هسـت  كـه  دنيـا  يهرجـا  در طبيعي طور به مسلمان است شده
 يـك  تـا  تـر،  كوچك ملت يك از چه و ملت صورت يك   به چه ــ

  اداره در را خـود   اراده باشـد  قـادر  احكـام  ايـن  بركت به ــ فرد
 مسـلمان  خصوصـيت  ايـن، . كنـد  مـؤثر  خودش محيط و جهان
 عـالم  ظالمان. ناراحتند خصوصيتي چنين از استعمارگران. است

 ١.»نگرانند خصوصيتي چنين از
 
   احياي فريضه امر به معروف و نهي از منكر۲۶-۱۹

 نينورا احكام از حراست و حفظ در مسلمان، ملت آحاد تمامي«
 يا وظيفه داراي جامعه، در آن تعميق و گسترش در سعي و آن

  اركــان از يكــي كــه منكــر از نهــي و معــروف بــه امــر. بزرگنــد
 اسـت،  اسـالمي  فـرايض   همـه  برپاداشتن ضامن و اسالم اساسي

 در را خود مردم، آحاد از فردي هر و شود احيا ما  جامعه در بايد
 و گمراهـي  و يزشـت  شـدن  برچيـده  و صـالح  و نيكي گسترش

_______________________________________________ 
كننـده در     بيانات در ديدار با اقشار مختلف مردم و ميهمانان خارجي شـركت            .1

 .١٦/٣/١٣٧٥) ره (يارتحال حضرت امام خمينمراسم سالگرد 



 
 

 ١٣٣   هاي مبارزه با فساد فصل نوزدهم  راه _________________
 

 

 ١.»كند احساس ولئمس فساد،
 
   عمل به مسئوليت شرعي، انقالبي و سياسي۲۷-۱۹

 عـرض  هـم  ناال .»كنند منكر از نهي و معروف به امر همه«: گفتم«
 شرعي مسئوليت اين، .است واجب اين،. كنيد منكر از نهي: كنم مي

 ٢.»هست هم شما سياسي و انقالبي مسئوليت امروز. شماست
 
 سوادي كن كردن بي   ريشه۲۸-۱۹

 كـه  چيـزي  آن كننـد،  مـي  خيـال  يا عده كه ستاينجا اشتباه«
 نـه، . اسـت  دانـش  و علم كند، پيدا رواج شهوات شود مي موجب

 فرهنگـي  جريـان  اول، جريـان . بود دوم جريان آن دانش، و علم
 ابتـذال  و جنسـي  و عملـي  و فكـري  فساد راه بازكردن و محض
 لـذا . دادند انجام كه بود اول كار آن ن،اي. بود مردم روي زندگي
 در طـور    همين و ايران در ها غربي  حمله اين با كه كساني اولين

 از بســياري ،نبودنــد باســوادان شــدند، فاســد ديگــر كشــورهاي
 در كـه  كساني .است طور همين هم حاال همين. بودند سوادان بي

 ناغلبشـا  و اكثـر  بودنـد،  فسـاد  در غرق شاهي ستم رژيم دوران

_______________________________________________ 
 .١٠/٣/١٣٦٩) ره(يت امام خمين اولين سالگرد ارتحال حضرمناسبت به پيام .1

 ي عاشـورا  يهـا   هـا و دسـته     هـا، گروهـان     بيانات در ديدار فرماندهان گـردان      .2
) ع( مقاومـت بسـيج سراسـر كشـور، در سـالروز شـهادت امـام سـجاد                 ينيروها

٢٢/٤/١٣٧١. 



 
 

 ___________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١٣٤
 

 

 و است مؤثر رفاه بله،. بودند جامعه متوسط طبقات و سوادان بي
 زنـدگي،  آسايش و زدگي مصرف و رفاه حالت آن. كند مي كمك
 ريــزي برنامــه و كردنــد مــي دنبــال هــا آن كــه فســادي آن بــه
 ١.»بود جريان يك اين،. كرد مي كمك نمودند، مي

 

_______________________________________________ 
 علميـه و دانشـجويان   يهـا   از طالب حوزهي در ديدار با جمع كثيري سخنران .1

 .٢٨/٩/١٣٦٩ روز وحدت حوزه و دانشگاه تمناسب بهها،  دانشگاه



 

 

فصل بيستم  سرنوشت محتوم 
بشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   حاكميت حق۱-۲۰
 حاكميـت  سمت به عالم جريان اسالمي، بينش و اسالم نظر از«

 و انبيا همه .ندارد هم بروبرگرد اين است؛ صالح سمت به و حق
 كـه  دهنـد  سـوق   اصـلي  بزرگراه آن به را انسان تا اند آمده اوليا
 اسـتعدادهايش  تمـام  مـانعي  گونه  هيچ بدون شد، آن وارد وقتي
 از مرتـب  را گمگشـته  مـردم  اين اوليا و انبيا. كند بروز تواند مي
 راه ايـن  سمت به ها جنگل و كويرها و ها دشت و كمر و كوه اين

 ١.»كردند هدايت و دادند سوق اصلي
 
   صراط مستقيم۲-۲۰
 اسـت؛  نرسـيده  مستقيم صراط آن شروع  نقطه به بشريت هنوز«

_______________________________________________ 
 .١٢/٩/١٣٧٩ ايران ي اسالمي بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهور.1



 
 

 ___________________ مبارزه با فساد از ديدگاه رهبري   ١٣٦
 

 

 همـه  لكن شد؛ خواهد محقق فداه ارواحنا عصر ولي زمان در آن
 عـالم،  اين نهايت كه است شبين اين براساس اصالً ها تالش اين

 اسـت  ممكـن  شود، زودتر است ممكن ،است صالح  غلبه نهايت
 ١.»ندارد بروبرگرد اما ،شود ديرتر

 
   غلبه صالح بر فساد۳-۲۰
 خواهد غلبه فساد بر صالح نهايت، در كه است طوري   اين قطعاً«

 از نقطـه  يك هم اين. كنند مي غلبه شر قواي بر خير قواي ،كرد
 ترديـدي  گونـه  هـيچ  آن در كـه  اسـت  اسالمي بيني نجها نقاط

 ٢.»نيست
 

_______________________________________________ 
 .همان .1

 .همان .2


