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 مقدمه

ايننپ ون به رننی رشرخننیا یننامح ينناری ب ماوررهنندم رياانناب رهبننش مدیننت االن و دررننار مننديشي م لننوو ب
قوم امتصاص دارد.
تاليننم ماتننوام رياانناب رهبننش اال ن و در خننا هننام  1369تننا  1398اشننان داد ننی ايشننان مديارهننام لننی
مننديشي م لننوو را رشاخننات علومن لننوما " نندا "ا "وا نندامهی" ا "وارخننايی" ب "رننا مننشدد رننودن" مننی-
دااهد.
التننی ديیننشم ننی رهبننش اال ن و ا بي ننیهننام مننديشي م لننوو رشمننی یننآاراد ب رننش ن تا ينند مننی ههنندا
"اال رننی رننودن" اخن  .رفتننار اق اننی ب مدراشااننی ب مجاهدااننیا ایهبنناای ا دخننتابردهام االن و ب مبنناای ایننادا
مديشي جهادم ب ربعيی ايآاای ا ديیش مشخصی هام مديشي م لوو ا ایش رهبش اال و اخ .
رهبش االن و ا بتنی دررنار جهنادم رنودن م عیناتی داراند نی ا جآلنی اهنا رنا تندريش عش ن نشدنا تن
مضا ف ب مستییااون يش ب رندبن ششآداین ا مهفدنم ابنودن در رشارنش دینآپا اینشا مينداای رنش مشنل ب ب
وشهيز ا ری ایآی اخ .
"متلننی رننودن" ا ديیننش راينندهام مننديشي م لننوو رشاخننات رياانناب رهبننش االن و اخن  .دایننتپ اين ا هننی ب
صننداق ا ر اينن ري ا آننا ب اجتهنناو ا مننا اانندب م ب دايننابلبیا وشهيننز ا یننهواب مدهننوم رننی بينن
قنندرببلبیا دق ن در وايآننا اشنندن علننو مننشددا وشهيننز ا اخننشا ب انند ی ایننشافی ب اتشخننيدن ا ه نيچ
قدرتی غيش ا مدا ا مواردم هستهد ی در ايپ رار ا رياااب رهبش اال و ری دخ مد اخ .
ا ديیننش بي ننیهننام مننديشي م لننوو ا ایننش رهبننش اال ن و مننیتننوان رننی "مسننلو ي و يش ب د سننو رننودن"ا
"متدهد رودن رنی منشدد ب ایناد اخن می"ا " توجنی رنی اب وي هنا" ا "اتلنام رنی وشبرد نار ب ينارم اب"ا " آنم
مبتهی رش لت ب دراي " ب " م عیی جوااب ب ثار اظهارایشها ب اقداماب" ایار شد.
رهبننش االن و هآ هننيپ رننش خننش شد امت فنناب فش ن اشنندن مننديشان ب وننشدامتپ رننی مسننا م ب م ننول اصننل ا
دشننار اشنندن رننی ت ننار ب خننهم اایننارما اپننشدامتپ رننی ثننشبب اانندب ما مشاقب ن درمصننوص افننو فسنناد ب
اجتهاو ا هش وای امت ل را اهدا غيشمششبع يا اهدا غيشملبو ب غيشام قی تا يد می ههد.
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الف) معیارهای کلی مدیریت مطلوب براساس حکومت علوی:

-1عدالت
-2پاکدامنی
-3پارسایی
-4با مردم بودن
ب) بایدهای مدیریت مطلوب و قوی:

 -1انقالبیِ فعّالِ پُرتحرّک باشد:
 -1-1رفتار اق ای ب مدراشاای ب مجاهداای
 -2-1ایهباای ا دختابردهام اال و ب مباای ایاد
 -3-1مديشي جهادم
 -4-1ربعيی ايآاای
 -2جهادی باشد:
شدن
 -1-2را تدريش عش
 -2-2وُش ارم ب یب ب رب اشهامتپ در ويیيشم ارها:
بایدها و نبایدهای
مدیریت مطلوب

 -1-2-2پرهیز از تنبلی ،بیحالی و کمانگیزگی
 -2-2-2تالش مضاعف و خستگیناپذیر و بدون چشمداشت

 -3-2مهفدم ابودن در رشارش دیآپ
 -4-2ایشا ميداای رش مشل ب:
 -1-4-2حضور در صحنه و لمس مشکالت

 -5-2مديشيا یجا اای ب اميدباراای
 -6-2دایتپ ام ص
 -7-2اه ديوانخاالرمهام فشخود
 -8-2وشهيز ا ری ایآی
 -1-8-2نظم ،از خطوط اصلی انقالبیگری

 -3تقوا داشته باشد:
 -1-3اي ا هی
 -2-3صداق
 -3-3د ب برع ب اختلام :
 -1-3-3ایستادگی بر اهداف اسالم و جمهوری اسالمی

 -4-3ر اي ري ا آا
 -5-3اجتهاو ا ما اادب م ب دايابلبی
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 -6-3وشهيز ا یهواب مدهوم ری بي قدرببلبی
 -7-3دق در وايآا اشدن علو مشدد
 -8-3ری خنيش وينامبش ب ا آنی درمصنوص وشهينز ا اخنشا ب اند ی
ایشافی تآسک هد
 -9-3ا هيچ قدرتی غيش ا مدا اتشخد
 -10-3اد ی ب يهد مود را ری دخ قدربها اسپشد
 -11-3اجتهاو ا ها ب مياا
 -4به آرمانهای مهم جمهوری اسالمی توجه داشته باشد:
 -1-4توعيد ب یشيد ا هی
 -2-4دا
 -3-4ادم
 -4-4اختل
 -5مسئولیتپذیر و دلسوز باشد
بایدها و نبایدهای
مدیریت مطلوب

 -6به مردم و نظام اسالمی متعهّد باشد:
 -1-6مشدمدار راید
 -7برای انجام کار کفایت الزم را داشته باشد
 -8به اولویتها توجه داشته باشد
 -9نیروهای بااستعداد را تشویق کند
 -10به پروردگار و یاری او اعتماد داشته باشد:
 -1-10ب مننپ يتنن اه يجدننم ننی مخشجننا ب يش قننی مننپ عينن
الياتسب
 -2-10د اا ياد مدا ب اص ح د هاا ليد عم مشل ب
 -3-10تا ينند رننش مشاقبننی رننشام مبننت اشنندن رننی غفلنن ب خننلول
تدريجی
 -11مبتنی بر علم و درایت کار کند:
 -1-11علآ ب مشد شايی دایتی راید
 -12جوانب و آثار اقدامات و اظهارنظرها را مالحظه کند:
 -1-12ار اریهاخی ب م ا دی درخ رلهد
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ج) نبایدها:
 -1ضعیف ،بیحال و ناامید و بی تحرک نباشد
 -2غیرانقالبی نباشد
 -3سرگرم اختالفات داخل کشور نشود
 -4سرگرم اختالفات فرعى و اختالفات سطحى نشود
 -5از مسائل و خطوط اصلى غافل نشود

بایدها و نبایدهای
مدیریت مطلوب

 -6به تنبلى ،بىروحیگى ،کمکـار  ،سـهل انگـاری و یـسس
دچار نشود
 -7دارای انگیزها جز خدمت به کشور نباشد
 -8به دنبال جمع ثروت برای خود نباشد
 -9کارها را به حوادث و قضا و قدر نسپرد
 -10از هرگونه اخـتالط بـا اهـدای غیرمشـرو یـا اهـدای
غیرمقبول و غیراخالقی اجتناب کند
 -11از نفوذ فساد در دستگاه جلوگیری کند
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الف) معیارهای کلی مدیریت مطلوب براساس حکومت علوی:
-1عدالت

-4با مردم بودن

-2پاکدامنی

-3پارسایی

ب) بایدهای مدیریت مطلوب و قوی:

 -1-1رفتار عاقالنه
و مدبّرانه و
مجاهدانه

 -2-1نگهبانی از
دستاوردهای انقالب
و مبانی نظام

 -1انقالبیِ فعّالِ پُرتحرّک
باشد:

 -3-1مدیریت
جهادی
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 -4-1روحیه ایمانی

 -2-2پُرکاری و
 -2جهادی باشد:

 -1-2با تدبیر

شب و روز

حرکت کردن

نشناختن در
پیگیری کارها:

 -1-4-2حضور

 -4-2اشراف

 -3-2منفعل

در صحنه و لمس

میدانی بر

نبودن در برابر

مشکالت

مشکالت:

دشمن

 -5-2مدیریّت
شجاعانه و
امیدوارانه

 -6-2داشتن
اخالص

 -7-2کاهش
دیوانساالریهای
فرسوده

 -1-2-2پرهیز
از تنبلی ،بیحالی
و کمانگیزگی

 -2-2-2تالش
مضاعف و
خستگیناپذیر و
بدون چشمداشت

 -8-2پرهیز از
بی نظمی

 -1-8-2نظم ،از
خطوط اصلی
انقالبیگری

 -2-3صداقت

 -1-3نیت الهی

 -3تقوا داشته باشد:
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 -1-3-3ایستادگی بر اهداف اسالم

 -3-3عدل و ورع و استقامت:

و جمهوری اسالمی

 -4-3رعایت بیتالمال
 -5-3اجتناب از مال اندوزی و دنیاطلبی
 -6-3پرهیز از شهوات معنوی به ویژه قدرتطلبی
 -7-3دقت در پایمال نشدن حقوق مردم

 -8-3به سیره پیامبر و ائمه درخصوص پرهیز از اسراف و زندگی اشرافی تمسک کند
 -9-3از هیچ قدرتی غیر از خدا نترسد
 -10-3زندگی و آینده خود را به دست قدرت ها نسپرد
 -11-3اجتناب از گناه و خیانت

 -1-4توحید و
شریعت الهی

 -4به آرمانهای
 -2-4عدالت

مهم جمهوری
اسالمی توجه داشته
باشد:

 -3-4آزادی
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 -4-4استقالل

 -5مسئولیتپذیر و دلسوز باشد

 -6به مردم و نظام اسالمی متعهّد
باشد:

 -1-6مردمدار باشد

 -7برای انجام کار

 -9نیروهای

کفایت الزم را داشته

بااستعداد را تشویق

باشد

کند

 -8به اولویتها توجه داشته
باشد
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 -10به پروردگار و یاری او

 -11مبتنی بر علم و درایت کار

 -12جوانب و آثار اقدامات و

اعتماد داشته باشد:

کند:

اظهارنظرها را مالحظه کند:

 -1-10و من یتق اهلل
یجعل له مخرجا و یرزقه
من حیث الیحتسب
 -2-10دعا ،یاد خدا و
اصالح دلها ،کلید حل

مشکالت

 -1-11حکمت و

 -1-12کار کارشناسی و

خردگرایی داشته باشد

مطالعه درست بکند

 -3-10تاکید بر مراقبه
برای مبتال نشدن به غفلت
و سقوط تدریجی

ج) نبایدها:
 -1ضعیف ،بیحال و ناامید و بی تحرک نباشد
 -2غیرانقالبی نباشد
 -3سرگرم اختالفات داخل کشور نشود
 -4سرگرم اختالفات فرعى و اختالفات سطحى نشود
 -5از مسائل و خطوط اصلى غافل نشود
 -6به تنبلى ،بىروحیگى ،کمکارى ،سهل انگاری و یأس دچار نشود
 -7دارای انگیزهاى جز خدمت به کشور نباشد
 -8به دنبال جمع ثروت برای خود نباشد
 -9کارها را به حوادث و قضا و قدر نسپرد
 -10از هرگونه اختالط با اهداف غیرمشروع یا اهداف غیرمقبول و غیراخالقی اجتناب کند
 -11از نفوذ فساد در دستگاه جلوگیری کند

9

ـ جدول شاخص ها و محورها به استناد عین عبارات
ردیف موضوع

مهمترین محورها

الــف) معیارهــای کلــی

مستندات
« ما هشجا يک مديشيا اال ریِ فداا ِ وُشتاشاک دایتيتا ار ويانیاءاه وُشاایيز تش رایهدا ار مدتش رایهدا ت

رفتی اخ  ...رايد مديشااآان

ريشتشم را ااجاد ردههدا ب ری عو ب قوا م

مدیریت مطلـوب براسـاس

ا هی هآيپجور هت مواهد ید .مپ ریبور قابع شض ميلهت ی ا ش مديشيا

حکومت علوی:

مختلف شورا متدياپ رایدا اال ری راید ب ار مد رایدا هآیم مشل ب شور عم مواهد

-1عدالت

در رخشهام

ید؛ ما مشلم غيشقارم علای در شور اداريت ...ما رپرس اداريت؛ ما راهی ی اتواايت عش
رشبيت اداريت؛ ما ميتواايت وي

هيت ب وي

رشبيتا يک مشد رايستی ری مودمان تاشاک

-2پاکدامنی

ربخشيت .يلی ا ا زامابا مديشيا

-3پارسایی

رخشهايی ی ری تو يد ارتبال ويدا ميلهدا مديشياتهام ار مد ری اراد؛ مديشياتهام رااشالا را

-4با مردم بودن

ار مد ب متدهاد ب متدياپ اخ  .مسلوالن راالم شورا رشام

قیمهدا وُشاایيز ا قوم.»1

عا ؛ مديشياتهام

« يلی ا مشل ب آد م ما در شور ويیيشمالشدن اخ ؛ ار را موو یشبع ميلهيت [اماا]ويیيشم ال د هآيشی بجود ادارد؛ در ردضی ا موارد ششا؛ هشجا موو ويیيشم شديتا ری اتايج

ب) بایدهای مدیریت مطلوب
و قوی:

 -1انقالبــــیِ فعّــــالِ
بایدها و

پُرتحرّک باشد:

نبایدهای
 -1-1رفتننننار اق اننننی ب
مدیریت مطلوب :مدراشاای ب مجاهداای
 -2-1ایهبننننننننننننناای ا
دخننننتابردهام االنننن و ب
مباای ایاد
 -3-1مديشي جهادم
 -4-1ربعيی ايآاای
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 -2جهادی باشد:
 -1-2رنننا تننندريش عش ننن
شدن
 -2-2وُش ننارم ب یننببرب
اشننننهامتپ در ويیيننننشم
ارها:

ميلی موو رخيديتا در رسيارم ا جاها هت ارا بخط ار متوقاف ميشودا ويیيشم اآيشود؛
ايپ يلی ا مشل ب اخاخی اخ  .هش داد ا یآاها در رخشهام مختلفا مديشياتی داريد؛
مديشان شور رايد ری ايپ مسللی توجای ههد ی ويیيشم رسيار مهت اخ .»2
« مديشيمسلو ي

جهاد مخصوص دب

ار

ايس ا یامم مجلس هت هس ؛ ببداً در عو

مود مجلسا يده تلهيپ ب ایارب ی آد تشيپ مسلو يتها مجلس اخ  .ايپ

مسلو يتها ا ش ریبور جد ا ریدبر ا اایيز ها یخص ا ریدبر ا هششيز جز اایيز

مدم

ری مصا ح شور ااجاد ریيشدا رزرگتشيپ ار جهاد اخ ؛ ار جهاد يده ايپ؛ اایيز ها
واا ون را ابايد دما

دادا اب ويتها را رايد ایا شد.»3

 «-امشب یآا جوااهام ايپ شورا فدااالن ايپ شور ب مديشان جهادمِ راار

ا توااستیايد

مودتان را ری رتبیم راالم خام ايشب ا هام ا م رشخاايد ...ايپ ميلی مهت اخ  .ن خا ها
ری ما ميیفتهد اآيشودا اماا را وشتلارا را هآا ا را تو ام ری مدام متدا ا را تشوي ايشبهام
رااختددادا را زد راخخی ی مديشان ما ری ار رشدادا ايپ ار اتافا افتاد.»4
« امم مهت مديشيا ه  .در هآی

جهاد

بارب اخ ا مودرابر ب ا تآاد ری افس ب ا تآاد ری آک

ارها تو م ری مدا متدا ب اختآداد ا آک ا ه [ هيت]؛ ری آلها

ا ه ا تآاد هيت[ .بقت ]یآا ا مدا متدا

آک ميخواهيدا را ها ریخو یآا را ميشود:

ب مپ يت اه يجدم ی مخشجاا ب يش قی مپ عي

الياتسب .ايپ ر ق

ی در ايپ يی ب در

ياب ديیش فتی ید اخ ا ری یللها مختلف ری مپ ب یآا ميشخد؛ اه یآا اا هان در
ههتان يک شيز رش ميزادا ميدرمشدا راه را ميشود؛ ايپ ر

ا ه اخ ؛ در يک رشهی

فشارا اا هان يک اميد بافش در د یآا ریبجود م يد؛ ايپ هآان ر

 -1-2-2پرهیززززز از تنبلززززی ،بززززی
حالی و کمانگیزگی
1

 .رياااب در اجتآاع ا شان ب مجابران عشد م هش رضوم 1396/01/01

2

 .رياااب در ديدار مسلوالن ب فداالن مايط يس ا مهارع ببيد ب فضا خبز 1393/12/17

3

 .رياااب در ديدار اآايهد ان مجلس یورا اخ م 1393/03/04

4

 .رياااب در ديدار ار شان در شب صهدت مپها 1393/02/10
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 .رياااب در ديدار ار شان در شب صهدت مپها 1393/02/10
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ا ه اخ

.»5

ردیف موضوع

مستندات

مهمترین محورها

 -2-2-2تززززززززالش مضززززززززاعف و

 «-ا ش مديشي جهادم يا هآان ار ب ت

مشل ب شورا در یشايط هوایِ فشارهام مباث

خسززززززززتگیناپززززززززذیر و بززززززززدون

قارم عم اخ ب شور عش

چشمداشت

 «-يک یامح ديیش [ا یامصهام دب

 -3-2مهفدنننم ابنننودن در
رشارش دیآپ
 -4-2ایننشا ميننداای رننش
مشل ب:
 -1-4-2حضزززززور در صزززززحنه و

م لوو]ا مسللیم علآ

ب مشد شايی در ارها

اخ ؛ ار اریهاخیا م ا دیم درخ ا م عییم جوااب ب ثار ب تبداب يک اقدادا ب ع اتی
اهی م عییم تبداب يک اظهارایش .اهی يک اظهارایش ا خوم يک مسلو ِ دارام جايیا
ب ری اص

ح دارام تشيبونا دارام مهبشا يک تأثيشاب خو ی ميی ارد ی ايپ تأثيشاب را ا ش

ااسان رخواهد رشبش

هدا مبا غی رايستی ار هد؛ هآان قضيایم خهگِ توم شا اخ ؛ باقداً

مشل ب ايجاد ميلهد .رايستی خهجيد اظهارایش شد؛ ايپجور اباید ی ما عاال يک مديشم
هستيتا يک مسلو ی هستيتا دررار م يک مسللیام يک م لبی ری ههآان ميشخدا
اریهاخی اشد ا رشرخی اشد ا جواابْ ديد اشد ا ايپ را ابايد وشتاو شد در فضام افلار

لمس مشکالت

 -1-8-2نظززززززززم ،از خطززززززززوط

ميزِ قدرتهام جهاای ب در یشايط ديیشا

رب ری جلو را ادامی مواهد داد.»1

آومی؛ اهی ابقاب جآع شدا

 -5-2مننديشيا یننجا اای ب
اميدباراای
 -6-2دایتپ ام ص
 -7-2نننننننننننننننناه
ديوانخاالرمهام فشخود
 -8-2وشهيز ا ری ایآی

را اي ا هی ب مبتهی رش لت ب دراي عا ت رایدا

ار خخ

ب مشللی اخ  .ايپ مشد شايی ب علآ

در

مديشياتها ب در ارها اخ .»2
 «-ا جآلیم یلو مشد شايی ب علآ

در مديشياتهاا اختفاد ا ظشفيا

راالم اریهاخی

اخ در مسا م شور ی مویبختاای ما در ميهیم اریهاخیا امشب ظشفيا ميلی موری در
شور داريت؛ ااصافاً ااسان ایا ميلهدا در رخشهام مختلفا ظشفيا

اریهاخی شور راال

اخ .»3
 «-صداق ب مسلو ي و يشم رايد در مديشان بجود دایتی راید .ههش يک مديش ايپ اخ

ی

مسلو ي و يشم دایتی راید .رش مبهام يک وايی مه لیا ار را ااجاد دهيد ب مسلو يت

را

هت ری شدن ریيشيد؛ ریوييد ايپ ار را شددا مسلو يت

هت را مپ اخ  .ا مسلو ي ابايد

.»4

اصلی انقالبیگری

هشات دای

 -3تقوا داشته باشد:

 «-مپ ملشار شض شد اد ی هش جا مديشياتهام متدهادا مؤمپ ب د سو رش خش ار روداد ب را

 -1-3اي ا هی
 -2-3صداق
 -3-3نننننننننند ب برع ب
اختلام :
 -1-3-3ایسزززتادگی بزززر اهزززداف
اسالم و جمهوری اسالمی

 -4-3ر اي ري ا آا
 -5-3اجتهنننناو ا مننننا
اادب م ب دايابلبی

لم ب دراي ب ايآان ب تدهاد اسب ری مشدد ب ایاد اخ می ار شدادا ما توفي ويدا شديت.
یآا ری شصی شور ایا

هيد؛ ما در ميهی رخشی ا وي يد تشيپ صهايع  -ی يک رب

صهدتیشان ايپ شور عتای فلش

را اآی شداد  -ری مابش مديشياتهام ار مدا ری عدا م لوو

رخيديت .رسيارم ا ريیاایانا دیآهان ب رقيبان عتای عاضش ايستهد ايپ باقدي را رابر ههد؛
ب ی راالمش رابر می ههد؛ شون ثار
متدهاد ماد ار را در دخ

را در ویی هار میريههد ...رايد مديشيا

د سو ب

يشد.»5

 «-جدام رودن در ارا راد ادایتپ رشام ارا اعسات مسؤب ي

رشام اصم اقداد ب ار ب

بظيفیام ی رش هد شفتیا [رشام مديش ب مسلو ] رسيار مهت اخ  .ری هآيپ جه هت هس
ی ا ش سی باقداً در رخشی ا رخشهام شور اعسات می هد ی فاي ال د رشام ايپ ار
را اداردا مدلود ايس

1

 .رياااب در ديدار یهشدار ب ا ضام یورام اخ می یهش تهشان 1392/10/23

2

 .رياااب در ديدار ر يسجآهور ب ا ضام هيأب دب

1392/06/06

3

 .رياااب در ديدار ر يسجآهور ب ا ضام هيأب دب

1392/06/06

4

 .رياااب در ديدار ر يسجآهور ب ا ضام هيأب دب

1381/06/04

5

 .رياااب در ديدار مسلوالن ب اربماایهام صهايع ب را ر اای 1380/04/10

11

ی و يش

ن ارا مششبع راید .شون قبو ايپ ارا ری مدهام ايپ

ردیف موضوع

مهمترین محورها

 -6-3وشهيننننز ا یننننهواب
مدهنننننوم رنننننی بيننننن
قدرببلبی
 -7-3دقنننن در وايآننننا
اشدن علو مشدد
 -8-3رننی خننيش ويننامبش ب
ا آننی درمصننوص وشهيننز ا
اخننشا ب انند ی ایننشافی
تآسک هد
 -9-3ا هننيچ قنندرتی غيننش
ا مدا اتشخد
 -10-3انننند ی ب يهنننند
مود را ری دخن قندرب هنا
اسپشد
 -11-3اجتهننناو ا هنننا ب
مياا

مستندات
اخ

ی تدهاد هد ب رپ يشد ی ايپ ار را ری ااجاد رشخااد .ايپا ردبن فاي ب ياق ا املااپ يش

ايس

.»1

« رهد رارها ری مسؤب يپ مختلف شورا در جاهام مختلفا شض شد اد :مشدد ف ن یهش ياف ن ربختام دبرافتاد م شورا ایاد را در شهش م هآان رخشدار يا ر يس واخیا ايشبم
ااتیامی يا ن مسؤب مشروبی مشاهد می ههد .رشام اانا ر يس جآهور ب ب يش ب ر يس ب
مدابن ب هآیا هآيپ اخ
رایدا اشان ايپ اخ

ی را اب مواجی اخ  .ا ش اب خا ت رایدا اميپ رایدا مشدمدار ب د سو
ی م تشلي ب دب

ايپ وای اخ  .ب ا ش مدام اا شد ا قدد را ج

رشداردا اب ملايسی می هد ب اآییود جلو ملايسیا

را شف

.»2

« ا ش دختیا مديشي جامدیا صا ح ب خا ت رایدا م اهام متپ جامدیا قارم اغآاض اخ بدر مسيش جامدیا مشللی ریبجود اخواهد برد .اما ا ش مديشي
ب د ب تلوا ب برع ب اختلام

خ م

ب رأت جامدیا ا ص ح ب

دبر رایدا ب و در ميان مشدد ص ح هت بجود دایتی

رایدا ن ص ح ردایم مشددا اآيتوااد ايپ جامدی را ری خشمهز م لوو هداي
تأثيش رأت قلی ب هشد ب مجآو یم مديشي

ب دختیا ادار

هد .يدهی

ههد در يک جامدیا ايپقدر

فو ا داد اخ .»3
 «-رهد ا ضدفهام فداا ياتهام مسلو يپ شور در خ ح آود ملا

ايشان ب در بو خا هاا

اهت؛ ضدفهام يادم بجود دایتی ی ايپ مشرول ری مديشياتهام ما اخ ا مشرول ری عش
آومی ایاد اخ می ايس  ...ما هشجا يک مديشيا اال ریِ فداا ِ وُشتاشاک دایتيتا ار وي
رفتی اخ ؛ هشجا مديشياتهام ضديفا ریعا ا اااميدا غيشاال ریا ب ریتاشاک دایتيت؛ ارها يا
متوقاف مااد اخ ا يا اااشا ويدا شد اخ  .ايپ مسللیام اخ
ب يک ضدفی اخ

ی بجود دارد؛ يک ایلا ی

ی بجود دارد؛ رايد مديشااآان انیاءاه وُشاایيز تش رایهدا ار مدتش رایهدا

 -4بــه آرمانهــای مهــم

ت

جمهوری اسـالمی توجـه

 «-شا شها دربا ما ايهها اخ  :خش شد یدن ری امت فاب در دامم شور؛ امت فاب فش

داشته باشد:

ب امت فاب خ ا ا ما را خش شد رلهدا در ملارم هت قشار ردهدا تدارض ریبجود ريابردا ما را

 -1-4توعيننند ب ینننشيد
ا هی
 -2-4دا
 -3-4ادم
 -4-4اختل

ريشتشم را ااجاد

ردههد.»4

ا مسا م اصل ب ا م ول اصل غافم رلهد؛ ايپ يل ا مصادي

ن شا

اصل اخ

ی

شض ید .ا دخ دادن ااسجاد مل ا شا شها ما اخ  .دشار یدن ری تهبل ب ر ربعيی ا
دشار یدن ری ت ار ا دشار یدن ری يأت ب اااميد ا تصور ايهلی ما اآيتواايتا تصور ايهلی
تا عاال اتوااستيت؛ اخيشا هآانبور ی اماد فشموداد ما ميتواايتا رايد زد دایتی رایيت.»5
« مديشياایيز ها

جهاد

مخصوص دب

یخص ا ریدبر ا هششيز

ايس ا ايپ مسلو يتها ا ش ریبور جد ا ریدبر ا
جز اایيز

مدم

رزرگتشيپ ار جهاد اخ ؛ ار جهاد يده ايپ؛ اایيز ها

ری مصا ح شور ااجاد ریيشدا
واا ون را ابايد دما

دادا

 -5مســـــئولیتپذیر و

اب ويتها را رايد ایا شد.»6

دلسوز باشد

« در ایاد اخ میا مشا ز قدرب ب ساای ی دختیاههام مختلف ب مديشياتها ب امضاءها را درامتيار دارادا رايد ری جآع ثشبب یخصی رشام مودا ری هوان يک ها ایا ههد .ا ش ايپبور
یدا ن ا دختها ب دامهها واک مواهد مااد؛ با اا ا ش مسؤب ی ی ف ن تجارب مارجی ب ف ن

 . 1رياااب در مشاخت تهفي علت رياخ جآهورم عج االخ د با آسلآيپ هایآی رفسهجاای 1372/05/12
 . 2رياااب در مشاخت تهفي علت رياخ جآهورم عج االخ د با آسلآيپ هایآی رفسهجاای 12/5/1372
 . 3رياااب در ديدار ار زاران ایاد 1369/04/20
 . 4رياااب در اجتآاع ا شان ب مجابران عشد م هش رضوم 1396/01/01
5

 .رياااب در مشاخت ريس ب وهجآيپ خا شب رعل عضشب اماد مآيهی 1393/03/14

6

 .رياااب در ديدار اآايهد ان مجلس یورا اخ م 1393/03/04

12

ردیف موضوع

مهمترین محورها

 -6بــه مــردم و نظــام

مستندات
مهاقصی رزرگ در امتيار ابخ ؛ ف ن وشبژ مهت ب وُشمشج يش امضام ابخ
يش ليد ابخ ا ری مود

وو

اجا دهد رشام مهافع یخصی ب جآع برم ثشبب رشام مود

اسالمی متعهّد باشد:

يا ازديلاا ا ا ايپ املان  -ی متدلا ری شور ب مشدد اخ

 -1-6مشدمدار راید

اتافا مواهد افتاد ی در شورهام دشار خيستآهام ظا آاای در

 -7بــرای انجــام کــار
کفایــت الزم را داشــته
باشد
 -8بــه اولویتهــا توجــه
داشته باشد
 -9نیروهــای بااســتعداد
را تشویق کند
 -10به پروردگـار و یـاری
او اعتماد داشته باشد:
 -1-10ب مننننپ يتنننن اه
يجدننم ننی مخشجننا ب يش قننی
مپ عي الياتسب
 -2-10د ننناا يننناد مننندا ب
اصنن ح د هنناا لينند عننم
مشل ب
 -3-10تا ينند رننش مشاقبننی
رنننشام مبنننت اشننندن رنننی
غفل ب خلول تدريجی
 -11مبتنــی بــر علــم و
درایت کار کند:
 -1-11علآنننننننننننن ب
مشد شايی دایتی راید

ب ف ن صهدب

 اختفاد هدا هآان شيزمیتی ب امشب در دايا اتافا

افتاد اخ ؛ يدهی ثشبب در يک ال ی متآش ز مواهد ید ب جآع ثيشم دشار ماشبميا

ب

فلش مواههد شديد.»1
« تهبلی ب ریعا ی ب خهماایارم ب ار را ری دخ عوادث ب قضا ب قدر خپشدنا ابا يپ ر يیاخ

ی مآلپ اخ يک مديش را ا ص عي

ادایتپ رشام ارا اعسات مسؤب ي
رسيار مهت اخ  .ری هآيپ جه

افی ب ال د خاقط هد .جدام رودن در ارا راد

رشام اصم اقداد ب ار ب بظيفیام ی رش هد شفتیا
ی ا ش سی باقداً در رخشی ا رخشهام شور

هت هس

اعسات می هد ی فاي ال د رشام ايپ ار را اداردا مدلود ايس
راید .شون قبو ايپ ارا ری مدهام ايپ اخ

ی و يش

ن ارا مششبع

ی تدهاد هد ب رپ يشد ی ايپ ار را ری ااجاد

رشخااد  ...ر پ خود [ا ماد ی مسلو ]ا عفظ بهارب ب تلواخ  .عفظ وا يز ی در آم
اخ  .اجتهاو ا هش وای امت ل را اهدا غيش مششبع يا اهدا غيش ملبو ب غيشام قی اخ .
ايپا یأن خود اخ  .مديش مووا مديشم اخ

ی هش ارم را ری هد ميیيشدا را ر اي اصو

ام قی صايحا ااجاد دهد .در ایاد اخ میا شيزم ی ری یداب را ن ملارلی ميشودا رخوخ
فساد اخ  .در ایاد اخ میا را ا تلاد رد ب اادرخ ا ايپبور ملارلی اآيشود ی را آم غيش
صايح ب آم غيشام قی ب مدام اا شد رخوخ فساد مبار ميشود .شيزم ی امشب ا در
دبران را خا ما مسؤب يپ شورا هآلاران دب ا مديشان درجی دب ب خی در دختیاههام دب تیا
تا واييپتشيپ رد هاا رايد را دقا مشاقب رایهدا ايپ اخ

ی در ايپ دبران ردااهد م ش رخوخ

ب افو فسادا جدام ب فلج ههد اخ  .باقداً فلج ههد اخ
 «-مپ ايهجا ياددای

شد اد «مديشيا

!.»2

یجا اایا اميدباراایا جهادما را اِیشا

ميداای رش

مشل ب -ميلی ا مشل ب را در اتا ادار ب مديشيا ب وش ميز اآيشود فهآيدا رايد رف
در صاهیا در شصیا تا مشل ب را رتوان آس شد -دد اافدا در رشارش دیآپا یشبی
الشدن اقتصاد شور ری تصآيت ايپ ب ن»؛ يلی ا مسا م مهت ايپ اخ .»3
« ار جهادم رايد ااجاد ریيشدا مديشياتهام جهادم رايد رش مسا م اقتصادم شور اعابیدایتی رایهدا تصآيت يشم ههد؛ ار جهادم .ار جهادم يدهی ارم ی هت در ن ت
هس ا مستییااو يشم هس ا هت ام ص هس ؛ [يدهی] ااسان ميفهآد ی رشام مود ا
رشام وُش شدن يسیم مود

ار اآيلهدا دارد رشام مشدد ار ميلهدا رشام مدا ار ميلهد؛

هت ايپا ب هت ا آاای؛ يدهی رهشيههد ب را موا يپ لآیا را یيو م دقي

ا آاای را هام صايح

را ويدا ههد؛ هت راخواد رایهدا ار مد رایهدا هت املاااب واا وای دایتی رایهد؛ ايهها رهشيههد
ار ههد؛ اقتصاد شور ق داً یلوفايی ويدا مواهد شد.»4
 «-رايد مديشيا جهادم را رش ديوانخاالرمهام فشخود تشجيح ردهيت؛ ايپ يلی ا اب وياتهام

 -12جوانـــب و آثـــار

ما اخ ؛ اصشار رش مديشيا

جهادم .مسلو يپ شور در قوا م مجشيایا در قوا م قضا يایا در

اقــدامات و اظهارنظرهــا

رخشهام مختلفا مديشيا

جهادم ری مدهام ریااضبابی

را مالحظه کند:
 . 1رياااب در ديدار اقشار مختلف مشدد ری مهاخب يد ايآییدبان 1381/07/30
 . 2رياااب در مشاخت تهفي علت رياخ جآهورم 1372/05/12
3

 .رياااب در ديدار مسلوالن ایاد 1398/02/24

4

 .رياااب در اجتآاع ا شان ب مجابران عشد م هش رضوم 1398/01/01

13

جهادم را دابا رلههد .مديشيا

ردیف موضوع

مستندات

مهمترین محورها

 -1-12نننار اریهاخنننی ب
م ا دی درخ رلهد
ج) نبایـــــــــــدها

:

ايس ؛ وُش ارما را تدريش عش

شدنا یب برب اشهامتپ ب دابا

ار را شفتپا ايپ مدهام

مديشيا جهادم اخ .»1
« ردضی ميا می ههد بقتی ميیوييت اال ریا يدهی ریایت؛ اخيشا اتافاقاً يلی ا م ولاصلی اال ری شما ایت اخ ؛ مهتها اال ریا يدهی ايهلی مودمان را خش شد ارهام عایيیام
ب تششيفاتی ب ر برشقی ب مااهد ايهها الهيت؛ ار اال ری يدهی رشام يک مجوا [را ها را وتا

 -1ضــعیف ،بیحــال و
ناامیــد و بــی تحــرک
نباشد

مداد را ما م قاب شداد ب

ههد] .دا ام ا ايپ ار فشيهانِ راام ص ب متدياپا شهدم وي

فتهد ی رشام مجوا ِ يک شيز وشک  -ی عاال اخت برداد ب رهد اآيخواهت جز يااب را ريان
هت -رايد ااسان ا مث ً  20يا  25جا مجوا ریيشد؛ ايهها ار غيش اال ری اخ  .ار اال ری
يدهی ن ساای ی ضوارط را تدييپ ميلههدا ريايهد را ها را وتا ههد؛ را هام ميانرُش ری اراد

 -2غیرانقالبی نباشد
 -3ســرگرم اختالفــات
داخل کشور نشود
 -4ســرگرم اختالفــات

جلوم وام مشددا جلوم وام ار فشيپا جلوم وام سی ی ميخواهد مدم

رلهد؛ ارهام

ال د ايهها اخ ا [مسلو يپ] دامپ هآا ری آش رزاهد ب باقداً ار ههد.»2
 «-ايشان را ياد برم

می علآ ميز ا اماد راعم مبهی رش زبد وشهيز ا یهواب مدهوم

در ما رمضان روي قدرببلبیا م او ری مسلوالن تأ يد شداد :فتارا رفتار ب تصآيتهام
ما مسلوالن در خشاوی

مشدد مؤثش اخ ا رهارشايپ مسلوالن ري

ا هآی ری تلوا ايا دارادا

ششا ی را ریتلوايی اهاا علو مشدد ری بش جبشانااو يشم وايآا مواهد ید .رهبش اال و

فرعــــى و اختالفــــات

اخ میا «تلوا ب اماا دارم» را جزب مهتتشيپ یامصها در خپشدن امور ب مسلو يتها دااستهد

سطحى نشود

ب را تأ يد رش زبد مشاقب مسلوالن در ر اي ري ا آا ا مويشتهدارم در رشارش بغيان افس ب
وشهيز جدم ا ما اادب م ب ميم ری ایشافي ا فتهد :خلوک ويغآبش ا شد (صلیاه ليیب ی) ب

 -5از مســائل و خطــوط

اميشا آؤمهيپ ( ليیا س د) ام ً رش م

اصلى غافل نشود

ری یهواب افساای ب ما ب ثشبب هستهد ب در جآهورم اخ می ايز مسلوالن موظفهد را تآسک

 -6بـــــه تنبلـــــى،
بىروحیگــى ،کمکــار ،
ســهل انگــاری و یــسس
دچار نشود
 -7دارای انگیـــــزها
جــز خــدمت بــه کشــور
نباشد

دايابلباای رود ی ریدابا

ری خيش م ن رزر وارانا ا اخشا ب اد ی ایشافی ب تجآ تی وشهيز ههد.»3
« عضشب ي اه مامهیام رهبش مدیت اال و اخ می صبح امشب (شهاریهبی) در ديدارر يس جآهور ب ا ضام هيل

دب ا یامح هام علوم

وارخايی ب را مشدد رودن» را مديار ار ياری ب خهج

ثروت برای خود نباشد
 -9کارها را بـه حـوادث
و قضا و قدر نسپرد

1

 .رياااب در ديدار مشدد ررايجان یشقی 1396/11/29

2

 .رياااب در ديدار ار شان 1396/02/10

3

 .رياااب رهبش مدیت اال و در ديدار مسلوالن ایاد 1398/02/24

4

 .رياااب رهبش اال و در ديدار ر يسجآهور ب هيل دب

لوم يدهی « دا ا وا دامهیا

اقداماب مسلوالن رشیآشداد ب را ريان

الاب مهآی دررار مسا م اقتصادما خياخ

مارجی ب اتااد ب ااسجاد داملی تأ يد شداد:

در ميهی اقتصاد رايد قوما وشعجت ب را يفي

ار شد ب مسلوالن اقتصادم در عم مشل ب

مشدد یب ب رب اشهاخهد.»4
« رفتارا رايد رفتار اال ری راید؛ رفتار اال ری ری مدهام رفتار غيشمدراشاای ايس ا ریمدهامرفتار اق ای ب مدراشاای ب مجاهداای اخ ؛ عش

 -8بــه دنبــال جمــع

سب قدرب رشام رخيدن

ميلهيت «مديشيا

جهادم .ايهلی ما ری مديشان مشتاب توصيی

جهادم»ا ايپ در مورد مجلسا رفتار جهادم اخ ا خخپ فتپ جهادم

اخ ا اقداد شدن مجاهداای ب جهادم اخ ا اال ريیشم اخ  .ربعيیم ايآان ب اایيز م اال ری
رايد رش هآیم ارهام اآايهد م ماتشد مجلس عا ت راید .ایهباای ا دختابردهام اال و ب
مباای ایادا جزب خو هد اآايهد ی یآا اخ
ااظ قااوای ایلا

1397/06/07
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ی ا ش ايپ ااجاد ایيشدا عضور اآايهد ا هت ا

ويدا ميلهدا هت ا ااظ یش ی ایلا

ويدا ميلهد .ا ش شهاا ی

ردیف موضوع

مهمترین محورها

 -10از هرگونــه اخــتالط
با اهدای غیرمشـرو یـا

مستندات
دختابردهام اال و مشا اب اشود ب دختابردهام ایاد مورد توجای قشار ایيشدا ايپا هت ا ااظ
قااون اخاخیا هت ا ااظ یشع دشار مشلم ميشود.»1
 «-عضشب ي اه مامهیام رهبش مدیت اال و اخ می ظهش امشب (دبیهبی) در ديدار جآدی

اهـــدای غیرمقبـــول و

ا مسلوالن ب مديشان ایاد را تبشيک ا ياد ب ما رجبا ايپ اياد مبارک را فشص هايی رشجستی

غیراخالقـــی اجتنـــاب

رشام بادب ب توخم موااداد ب افزبداد :ليد عم مشل با «د اا ياد مدا ب اص ح د ها»

کند
 -11از نفــوذ فســاد در
دستگاه جلوگیری کند

اخ ب ما رجب يد ساای اخ

ی قصد اص ح قلوو مود را داراد .عضشب ي اه مامهیام

را تأ يد رش زبد ايستاد ی مسلوالن رش اهدا اخ د ب جآهورم اخ میا فتهد« :تلوا» ب
«اجتهاو ا ها ا مياا ب دايابلبی» ی امم ايستاد یا ب رشام مسلوالن ا ابجب باجباب
اخ ا در شب تلوي

ارتبال را مدا اخ  .ايشان را ياد برم ربعيیم اال ری ب مدمتیزاراایم

عا ت رش مديشان شور در دهیم 60ا م او ری مسلوالن مابشاشان شداد :يا ن اعساخاب
ب رفتارهام تاسيپرشاایيز را ری ياد داريد؟ يا ن ریا تهايی ری ما دايا ب اهتآاد ری مدم را
ری ياد داريد؟ ایلا

ار ايپ اخ

ی اهی ن ار

ها فشامو

مییود.رهبش اال و اخ می

را جلو يشم ا مبت یدن ری غفل ب خلول تدريجی را مشاقبی موااداد ب افزبداد :هآیم ما
مسلوالن در جآهورم اخ می اعتياج ری تدآيش قلب مود داريت يشا جآهورم اخ می رش اخات
اهدا ب رمانهام مهآی هآ ون توعيد ب یشيد

ا هیا دا ا ادم ب اختل

مد ب را علوم هام متدار در دايا متفابب اخ  .عضشب ي اه مامهیام در رخ

ریبجود
ديیشم

ا خخهااشان را تأ يد رش زبد خاماادهی فضام سبب ار ری هوان يشرهام اقتصاد شورا
افزبداد :ااجاد ايپ ار جزب بظايف ختاد فشماادهی اقتصاد ملابمتی اخ ب ن ختاد ايز ويیيش
عم مشل ب اخ اما رايد ار را ايشب ب اایيز م جواااای دابا ب ويیيشم یود.»2

 . 1رياااب رهبش اال و در ديدار اآايهد ان ب ار هان مجلس یورام اخ می 1397/03/30
 . 2ديدار جآدی ا مسلوالن ب مديشان ایاد را رهبش اال و 1397/01/20

15

