
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 گراییتحولو تحول و  "مدیریت جهادی"
 

 (رهبر معظم انقالب)براساس بیانات 

 سياسيمعاونت 

 سياسي اهياداره ژپوهش

 :ی در بخش های زیر در دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 اميد جلوداريانپژوهشگر: 
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  مقدمه 

 

مديريت و کار جهادی و نقش آن در تحول و  "اسالمی درباره  انقالب معظم اين پژوهش به بررسی بيانات رهبر

 . پردازدمی "گرايیتحول

 ،ويژه جوانانخطاب به ملت ايران و به« انقالب دوم گام بيانيه»با صدور  97، بهمن انقالب اسالمیمعظم رهبر 

 یهاتيّريمدتاکيد بر مطرح کردند. « جهاد بزرگ برای ساختن ايران اسالمی بزرگ»منظور هايی اساسی بهتوصيه

 در همه شرفتيبه عزّت و پبرای رسيدن  «ميتوانیما م»و اعتقاد به اصل  یاسالم مانيگرفته از االهام یجهاد

 جوان، کارگزاران جوان، کار جهادی مديرانرهبر انقالب در اين باره بر  ها بود.از جمله اين توصيه هاعرصه

 دين هایعرصه و المللیبين و فرهنگی و اقتصادی و سياسی هایميدان همه در جوان فعّاالن و جوان انديشمندان

 کنند. عدالت تاکيد می و معنويّت و اخالق و

برای  هاى دشمننقشهمقابله با  ،ساختارهاشدن اصالح  های کشور،و حل شدن مشکالت و چالش هاگرهبازشدن 

کسب  و آينده ملت،سرنوشت  شدنميترسملت،  تيّثيحو  تيّهوحفظ شدن  کشور،متوقّف کردن حرکت علمى 

از جمله محورهايی است که در بيانات رهبر انقالب درباره  کشوردر حرکت و نهضت علمى گيری شکل ی واقتدار ملّ

 خورد.به چشم می گرايیتحولنقش مهم مديريت و کار جهادی در تحول و 

ی و کار اله تيبا نمخلصانه کار و تالش کار و مديريت جهادی را به محقق شدن رهبر معظم انقالب همچنين 

کار و  هاتياولوبا لحاظ کردن  هاتيمسئول دانند و بر اجرای کارها وو جهاد منوط می تيبر علم و درا یمبتن

 عالمانه قيدقهای وهيش ی وعلم نيبا مواز حيصح یهاراه پيداکردنو  یمجاهدانه و انقالب ،تيّفيباک ،فراوان، پُرحجم

 کنند.تاکيد می

د؛ های فرهنگ و اقتصادنجمله مسائلی که از نظر رهبر انقالب بسيار نيازمند به مديريت جهادی هستند، مقولهاز 

های اقتصاد مقاومتی و اجرای سياستزمينه  در یجهاد تيريهمت، تحرک و مد بررهبر انقالب در اين باره 

 کنند.تاکيد می یفرهنگ

شاخص ديگری است که از بيانات رهبر انقالب استخراج شده است. محورهايی  بايدهای مديريت و کار جهادی

شراف ا ،و آن نيا مينکردن اقتصاد به تصم یشرط و در برابر دشمنمنفعل نبودن  ،حرکت کردن ريبا تدبنظير 

از جمله محورهايی است که رهبر انقالب  پرهيز از بی نظمی و دوارانهيام و شجاعانه تيّريمد ،بر مشکالت یدانيم

 کنند.نها اشاره میآبه در اين باره 

 

 

 های خبریمدیریت پژوهش

22/04/1399 
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مدیریت جهادی و تحول و 

 گراییتحول
 

 :گراییتحولدر تحول و  مدیریت و کار جهادی نقش مهم  الف(

 های کشور مشکالت و چالش شدنو حل  هاگره شدنباز -1

 ساختارها شدناصالح  -2

 کشورمتوقّف کردن حرکت علمى برای  هاى دشمننقشهمقابله با  -3

 ملت تیّثیحو  تیّهو شدنحفظ  -4

 و آینده ملتسرنوشت  شدنمیترس -5

 یاقتدار ملّعامل  -6

 :کشوردر حرکت و نهضت علمى  گیریشکل -7

 خصمانههای حرکت و نهضت علمى کشور با چالشمواجه بودن  -7-1

 

 ی:جهاد تیریمدب( معنا و مفهوم 

 ی:اله تیکار و تالش با ن -1

 شخصى هاىزهيدور از انگبه و طور جدىبه هاتيمسئول اجرای کارها و -1-1

 خدمت به مصالح کشور  به قصد هاتيمسئول انجام دادن کارها و -1-2

 و جهاد: تیبر علم و درا یمبتنکار  -2

  هاتياولوبا لحاظ کردن  هاتيمسئول اجرای کارها و -2-1

 یمجاهدانه و انقالب ،تيّفيباک ،فراوان، پُرحجم کار -2-2

 عالمانه قيدقهای وهيش ی وعلم نيبا مواز حيصح یهاراه پيداکردن -2-3

 

 خاستگاه مدیریت جهادی:  ج(

 ی:اسالم مانیا -1

 اعتماد به نفس و اعتماد به کمك الهى ،خودباورى -1-1

 و رفتار انقالبی: «میتوانیما م»اصل درباره امام بزرگوار های آموخته -2

 و مجاهدانه مدبّرانه ،رفتار عاقالنه -2-1

 

 د( فرهنگ و اقتصاد دو مقوله بسیار نیازمند به مدیریت جهادی:

 ی:جهاد تیریمد ی نیازمنداقتصاد ییشکوفا -1

 یجهاد تيريهمت، تحرک و مدی نيازمند اقتصاد مقاومت یهااستيس -1-1

 زمینه فرهنگ: جهادی در ضرورت عزم ملی و کار -2

 به مقوله هنرمندان متعهّد ی وروشنفکران انقالب ،انداتاس علما،نگاه نقادانه  -2-1

 فرهنگ
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مدیریت جهادی و تحول و 

 گراییتحول

 یزنتهمتو پرهيز از  روشن انيبا منطق محکم و با بطرح ديدگاه های درست  -2-2

 ینيآفرجالو جن

 

 کار جهادی: بایدهای مدیریت و ه(

 حرکت کردن  ریبا تدب -1

 در پیگیری کارها:وروز نشناختن شبی و رکارپُ -2

 یزگيانگکم ی وحالیب ،یتنبلپرهيز از  -2-1

 و بدون چشمداشت ريناپذیتالش مضاعف و خستگ -2-2

 و آن نیا مینکردن اقتصاد به تصم یشرط و در برابر دشمن منفعل نبودن -3

 :بر مشکالت یدانیشراف ما -4

 مشکالت  و لمس صحنهحضور در  -4-1

 دوارانهیام و شجاعانه تیّریمد -5

  یریناپذیخستگ و تالشار ندر ک اخالصداشتن  -6

 فرسوده یهایساالروانیبر د یجهاد تیّریمدترجیح دادن  -7

 پرهیز از بی نظمی: -8

 در تعارض بودن کار جهادی و انقالبی با بی نظمی -8-1

 یگریانقالب یاز خطوط اصلنظم،  -8-2

-تیمسئول نیترعمده) و نظارت نیتقنضرورت وجود مدیریت جهادی در  -9

 (مجلس هاى
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 :گراییتحولدر تحول و   مدیریت و کار جهادی نقش مهم  الف( 

 
 

 
 ی:جهاد تیریمدب( معنا و مفهوم 

 

های کشور بازشدن گره ها و حل شدن مشکالت و چالش-1

اصالح شدن ساختارها-2

مقابله با نقشه هاى دشمن برای متوقّف کردن حرکت علمى کشور-3

حفظ شدن هویّت و حیثیّت ملت-4

ترسیم شدن سرنوشت و آینده ملت-5

عامل اقتدار ملّی-6

ت گیری حرکت و نهضشکل-7
:علمى در کشور

مواجه بودن حرکت و -7-1
نهضت علمى کشور با چالش

های خصمانه

:کار و تالش با نیت الهی-1

اجرای کارها و مسئولیت ها به طور جدى و به دور از انگیزه هاى -1-1
شخصى

شور انجام دادن کارها و مسئولیت ها به قصد خدمت به مصالح ک-1-2
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 خاستگاه مدیریت جهادی:  ج(

 
 

 

 د( فرهنگ و اقتصاد دو مقوله بسیار نیازمند به مدیریت جهادی:

 

:کار مبتنی بر علم و درایت و جهاد-2

اجرای کارها و مسئولیت ها با لحاظ کردن اولویت ها -2-1

کار فراوان، پُرحجم، باکیفیّت، مجاهدانه و انقالبی-2-2

مانهپیداکردن راه های صحیح با موازین علمی و شیوه های دقیق عال-2-3

خودباورى، اعتماد به -1-1
نفس و اعتماد به کمك الهى

:ایمان اسالمی-1

ه  و رفتار عاقالنه، مدبّران-2-1
مجاهدانه

های امام آموخته-2
ما »بزرگوار درباره اصل 

و رفتار « می توانیم
:انقالبی

سیاست های -1-1
اقتصاد مقاومتی 
نیازمند همت، 

تحرک و مدیریت 
جهادی

شکوفایی -1
اقتصادی نیازمند 
:مدیریت جهادی
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 بایدهای مدیریت و کار جهادی: ه(

 

 

 

 

 
 

 

ضرورت عزم ملی -2
زمینه جهادی درو کار

:فرهنگ

نگاه نقادانه علما، -2-1
البی استادان، روشنفکران انق

ه و هنرمندان متعهّد به مقول
فرهنگ

طرح دیدگاه های -2-2
ا درست با منطق محکم و ب
بیان روشن و پرهیز از 

تهمت زنی و جنجال آفرینی

پُرکاری و شب وروز -2
نشناختن در پیگیری 

:کارها

پرهیز از -2-1
تنبلی، بی حالی و

کم انگیزگی

تالش مضاعف-2-2
و خستگی ناپذیر و
بدون چشمداشت

 حرکت کردن  ریبا تدب -1
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رطی منفعل نبودن در برابر دشمن و ش-3
نکردن اقتصاد به تصمیم این و آن

:اشراف میدانی بر مشکالت-4

 حضور در صحنه و لمس مشکالت-4-1

مدیریّت شجاعانه و امیدوارانه-5

و داشتن اخالص در کنار تالش-6
خستگی ناپذیری 

ترجیح دادن مدیریّت جهادی -7
بر دیوان ساالری های فرسوده

:پرهیز از بی نظمی-8
در تعارض بودن -8-1

بی کار جهادی و انقالبی با
نظمی

نظم، از خطوط -8-2
اصلی انقالبی گری

ضرورت وجود -9
ن مدیریت جهادی در تقنی

عمده ترین )و نظارت 
(هاى مجلسمسئولیت
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  محورهای بیاناتها و ـ شاخص

                                                           
 24/02/1398 مسئوالن نظام  داريدر د اناتيب .1
 01/01/1398 یدر اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضو اناتيب .2
 22/11/1397 رانيخطاب به ملت ا« گام دوم انقالب» هيانيب .3

 

ردی

 ف
 مستندات ترین محورهامهم موضوع

1 

مدیریت جهادی و 

-تحولتحول و 

 گرایی

 

مدیریت و کار  نقش مهمالف( 

 :گراییتحولدر تحول و  جهادی

 شدنو حل  هاگره شدنباز -1

 های کشور مشکالت و چالش

 ساختارها شدناصالح  -2

 هاى دشمننقشهمقابله با  -3

متوقّف کردن حرکت علمى برای 

 کشور

 تیّ ثیحو  تیّهو شدنحفظ  -4

 ملت

و سرنوشت  شدنمیترس -5

 آینده ملت

 یاقتدار ملّعامل  -6

حرکت و نهضت  گیریشکل -7

 :کشوردر علمى 

حرکت و نهضت مواجه بودن  -7-1

 خصمانههای علمى کشور با چالش

 

 تیریمدب( معنا و مفهوم 

 ی:جهاد

 ی:اله تیکار و تالش با ن -1

 هاتيمسئول اجرای کارها و -1-1

 هاىزهيدور از انگبه و طور جدىبه

 شخصى

 هاتيمسئول انجام دادن کارها و -1-2

 خدمت به مصالح کشور  به قصد

 و تیبر علم و درا یمبتنکار  -2

 جهاد:

 كي. ميبرهه کار کن نياصالح ساختارها در ا ینهيدر زم ميتوانیکه م رسدینظر م به» -

 نيبا شجاعت در ا یدولت نيمقدار مسئول كيشجاعانه؛  تيّريدارد به مد اجياحت یمقدار

مصلحت کشور را نکنند. من  ريقانون و غ ريو غ فهيوظ ريغ یوارد بشوند؛ مالحظه هيّ قض

بر  یدانيبا اِشراف م ،یجهاد دوارانه،يشجاعانه، ام تيّريمد»ام کرده ادداشتي نجايا

 ديبا ،ديفهم شودينم زيو پشت م تيّرياز مشکالت را در اتاق اداره و مد یليخ-مشکالت 

عدم انفعال در برابر دشمن،  -رفت در صحنه، در عرصه، تا مشکالت را بتوان لمس کرد

 .«1است نياز مسائل مهم ا یکي؛ «و آن نيا مينکردن اقتصاد کشور به تصم یشرط

 که هم مجاهدانه باشد، هم عالمانه ميدار اجياحت یاقتصاد کشور، به کار يیشکوفا یبرا»-

اقتصاد کشور حل نخواهد شد. کار  یمسئله ،یزگيانگکم ،یحالیبا ب ،یباشد. با تنبل

اشته کشور احاطه د یبر مسائل اقتصاد ديبا یجهاد یتهايّريمد رد،يانجام بگ ديبا یجهاد

که هم در آن تالش  یکار یعني ی. کار جهادیکار جهاد نند؛ک یريگميباشند، تصم

 یکه برا فهمدي[ انسان میعنيهست، هم اخالص هست؛ ] یريناپذیهست، خستگ

 یبرا کند،يمردم کار م یدارد برا کند،يخودش کار نم یسهيپُر کردن ک یخودش، برا

 قيدق یوهيبا ش ،یعلم نيو با مواز ننديبنش یعنيو هم عالمانه؛  ن،يهم ا کند؛يخدا کار م

کنند؛ هم باسواد باشند، کارآمد باشند، هم امکانات  دايرا پ حيصح یهاعالمانه راه

خواهد  دايپ یيکار کنند؛ اقتصاد کشور قطعاً شکوفا ننديبنش نهايداشته باشند؛ ا یگوناگون

 .«2کرد

بلندتر  یروز گامهاروزبه یاسالم یفرسا، جمهورمشکالت طاقت نيا یرغم همه به» -

بزرگ و افتخارات درخشان  یچهل سال، شاهد جهادها نيبه جلو برداشت. ا یو استوارتر

ملّت  یسالهچهل یشرفتهاياست. عظمت پ یاسالم رانيآور در اشگفت یشرفتهايو پ

 یرگبز یمشابه در انقالبها یمدّت، با مدّتها نيکه ا شوديم دهيد یآنگاه بدرست رانيا

 یهاتيّ ريشود. مد سهيو انقالب هند مقا یهمچون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شورو

که امام بزرگوار به  «ميتوانيما م»و اعتقاد به اصل  یاسالم مانيگرفته از االهام یجهاد

 .«3ديرسان هاعرصه یدر همه شرفتيرا به عزّت و پ رانيما آموخت، ا یهمه

قابل ذکر است، بحث  ندهينما زيبرادران و خواهران عز یکه برا یگريد ینکته كي» -

 نيدر ا شوديکه م یو جامع ريو فراگ یکلّ  یاست. به نظر من آن کلمه ندگانيرفتار نما

باشد؛  یرفتار انقالب ديمجلس با ندگانياست. رفتار نما «یگريانقالب» یگفت، کلمه نهيزم

 اديند را سوگ نيا د،يکرد اديهم که  یباشد. شما در سوگند یالببرخورد انق ديبرخورد با

 یماسال ینظام جمهور یهاانقالب و فراورده یهاانقالب، فراورده جيکه انقالب، نتا ديکرد

 دياحفظ کرد. رفتار، ب شوديبودن که نم یچطور ممکن است؟ بدون انقالب د؛يرا حفظ کن

رفتار عاقالنه  یامعنبه ست،ين رمدبّرانهيرفتار غ یمعنابه  یباشد؛ رفتار انقالب یرفتار انقالب

 ميکنیم هيمرتّب توص رانيما به مد نکهي. ایو مجاهدانه است؛ حرکت جهاد و مدبّرانه
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 30/03/1397 یاسالم یو کارکنان مجلس شورا ندگانينما داريدر د اناتيب .1
 29/11/1396 یشرق جانيمردم آذربا داريدر د اناتيب .2
 04/06/1396دولت با رهبر انقالب  أتيه یو اعضا جمهورسيرئ داريد .3
 10/02/1396کارگران  داريدر د اناتيب .4

 

با  هاتيمسئول اجرای کارها و -2-1

  هاتياولولحاظ کردن 

 ،تيّفيباک ،کار فراوان، پُرحجم -2-2

 یمجاهدانه و انقالب

با  حيصح یهاراه پيداکردن -2-3

 قيدقهای وهيش ی وعلم نيمواز

 عالمانه

 

 خاستگاه مدیریت جهادی:  ج(

 ی:اسالم مانیا -1

اعتماد به نفس و  ،خودباورى -1-1

 اعتماد به کمك الهى

امام بزرگوار های آموخته -2

ر و رفتا «میتوانیما م»اصل درباره 

 انقالبی:

و  مدبّرانه ،رفتار عاقالنه -2-1

 مجاهدانه

 

د( فرهنگ و اقتصاد دو مقوله 

 بسیار نیازمند به مدیریت

 جهادی:

 ی نیازمنداقتصاد ییشکوفا -1

 ی:جهاد تیریمد

ی اقتصاد مقاومت یهااستيس -1-1

 تيريهمت، تحرک و مدنيازمند 

 یجهاد

 ضرورت عزم ملی و کار -2

 زمینه فرهنگ: جهادی در

 ،انداتاس علما،نگاه نقادانه  -2-1

هنرمندان  ی وروشنفکران انقالب

 به مقوله فرهنگ متعهّد

است،  یاست، سخن گفتن جهاد یدر مورد مجلس، رفتار جهاد نيا ،«یجهاد تيّريمد»

 یزهيو انگ مانيا یهياست. روح یگرياست، انقالب یاقدام کردن مجاهدانه و جهاد

از  یمحترم مجلس حاکم باشد. نگهبان یندهينما یکارها یبر همه ديبا ینقالبا

جام ان نيشما است که اگر ا یندگينظام، جزو سوگند نما یانقالب و مبان یدستاوردها

شکال ا یهم از لحاظ شرع کند،يم داياشکال پ یهم از لحاظ قانون نده،يحضور نما رد،ينگ

نظام مورد  یانقالب مراعات نشود و دستاوردها یدستاوردها. اگر چنانچه کنديم دايپ

-یهم از لحاظ شرع دچار مشکل م ،یهم از لحاظ قانون اساس ن،يا رد،يتوجّه قرار نگ

 .«1شود

از  یکي نيا م؛يبده حيفرسوده ترج یهایساالروانيرا بر د یجهاد تيّريمد ديبا» -

در قوّه ه،يّ مجر یکشور در قوّه نيمسئول. یجهاد تيّريما است؛ اصرار بر مد یهاتيّاولو

ه ب یجهاد تيّريرا دنبال بکنند. مد یجهاد تيّ ريمختلف، مد یهادر بخش ه،يّقضائ ی

ال وروز نشناختن و دنبحرکت کردن، شب ريبا تدب ،یرکارپُ ست؛ين یانضباطیب یمعنا

 .«2است یجهاد تيّريمد یمعنا نيکار را گرفتن، ا

دولت  یو اعضا جمهورسيخطاب به رئ يیهاهيدر ادامه، توص یانقالب اسالم رهبر» -

عنوان بندگان خدا خدمت به مردم به یبرا یاله تيداشتن ن»کردند که  انيدوازدهم ب

 حضرت ...بود شانيا یهيتوص نياول« انس با قرآن و دعا»، و «هاو حل مشکالت آن

وتالش  یجهاد یهيروح»دوم، به لزوم داشتن  یهيتوص انيدر ب یاخامنه اهللتيآ

 .«3اشاره کردند« و بدون چشمداشت ريناپذیمضاعف و خستگ

و  یمحترم هم بدانند که ما جز با کار جهاد یرا هم همه بدانند، خود نامزدها نيا» -

ها، بخش ی. در همهميکشور را به سامان برسان نيتوانست ا مينخواه یکار انقالب

اگر بود،  نيا افتد؛یاگر بود، کارها راه م ني؛ اجهادگر الزم است كيکمربسته بودنِ مثل 

و مجاهدانه  تيّفي[ کار فراوان، پُرحجم و باکیعني] شود؛يم فتهشکا شود،يها باز مبستبن

 نظم؛یب یعني ،یانقالب مييگويم یوقت کننديم اليخ یچه؟ بعض یعني ی. انقالبیو انقالب

 نکهيا یعني ،ینظم است؛ منتها انقالب ،یگریانقالب یاز خطوط اصل یکياتّفاقًا  ر،ينخ

کار  ؛مينکن نهايو مانند ا یوبرقو زرق یفاتيو تشر یاهيحاش یخودمان را سرگرم کارها

ص بااخال نانِ يکارآفر نياز ا یاها را کوتاه کنند[. عدّهمجوّز ]راه كي یبرا یعني یانقالب

 زيچ كيمجوّزِ  یآمدند با ما مالقات کردند و گفتند که برا شيپ یچند ن،يّو متد

الً انسان از مث ديبا -کنم انيرا ب اتيّجزئ خواهميکه حاال اسم آوردند و بنده نم-کوچك 

که  یآن کسان یعني یاست. کار انقالب یانقالب ريکار غ نهايا رد؛يجا مجوّز بگ 25 اي 20

 یپا یوبگذارند جل بُرانيم یهاها را کوتاه کنند؛ راهراه نديايب کنند،يم نييضوابط را تع

الزم  یکارهاخدمت بکند؛  خواهديکه م یکس یپا یجلو ن،يکارآفر یپا یمردم، جلو

 .«4[ دامن همّت به کمر بزنند و واقعاً کار کنندنياست، ]مسئول نهايا

موم در سطح ع -ريحق نياز جمله خودِ ا-کشور  نيمسئول یتهايّفعّال یاز ضعفها بنده» -

مربوط به  نيوجود داشته که ا یاديز یو در طول سالها، آگاهم؛ ضعفها رانيملّت ا

 تيّريمد كي. ما هرجا ستين ینظام اسالم یما است، مربوط به حرکت عموم یتهايّ ريمد
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 01/01/1396 یدر اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضو اناتيب .1
 20/04/1394 انيجمعى از دانشجو داريدر د اناتيب .2
 01/01/1394 1394به مناسبت آغاز سال  ینوروز اميپ .3
 16/04/1393مسئوالن نظام  داريدر د اناتيب .4

 

با های درست طرح ديدگاه -2-2

ز و پرهي روشن انيمنطق محکم و با ب

 ینيآفرجالو جن یزنتهمتاز 

 

بایدهای مدیریت و کار  ه(

 جهادی:

 حرکت کردن  ریبا تدب -1

وروز نشناختن شبی و رکارپُ -2

 در پیگیری کارها:

 ی وحالیب ،یتنبلپرهيز از  -2-1

 یزگيانگکم

 ريناپذیتالش مضاعف و خستگ -2-2

 و بدون چشمداشت

 در برابر دشمن منفعل نبودن -3

 مینکردن اقتصاد به تصم یشرط و

 و آن نیا

 :بر مشکالت یدانیشراف ما -4

 و لمس صحنهحضور در  -4-1

 مشکالت 

 دوارانهیام و شجاعانه تیّریمد -5

 تالشار ندر ک اخالصداشتن  -6

  یریناپذیخستگ و

 یجهاد تیّریمدترجیح دادن  -7

 فرسوده یهایساالروانیبر د

 پرهیز از بی نظمی: -8

در تعارض بودن کار جهادی و  -8-1

 انقالبی با بی نظمی

یانقالب یاز خطوط اصلنظم،  -8-2

 یگر

ضرورت وجود مدیریت  -9

 و نظارت نیتقنجهادی در 

 حال،یب ف،يضع یتهايّ ريرفته است؛ هرجا مد شيم، کار پيفعّالِ پُرتحرّک داشت یِ انقالب

ده کر دايانحراف پ ايمتوقّف مانده است،  ايکارها  م؛يداشت تحرّکیو ب ،یرانقالبيغ د،يناام

است که وجود دارد؛  یضعف كيو  یاشکال كياست که وجود دارد؛  یامسئله نياست. ا

را انجام  یشتريباشند، کارآمدتر باشند، تالش ب ترزهيشاءاهلل پُرانگان رانمانيمد ديبا

 کنممي عرض قاطع طورهم خواهد شد. من به جورنيهم یاله یقوّهبدهند، و به حول و 

اشد، باشد و کارآمد ب یباشد، انقالب نيّمختلف کشور، متد یدر بخشها تيّريکه اگر مد

 كي. مياردر کشور ند یحلّ  رقابليمشکالت کشور حل خواهد شد؛ ما مشکل غ یهمه

 .«1بود که عرض شد نينکته ا

الزم است و خوب است، فهم  یليتشکّلها به نظر من خ یکه برا يیزهاياز چ یکي» -

و مشکالت موجود و  یکشور است. وضع کشور، منظور فقط وضع داخل یوضع کنون

 ،یاقتصاد مقاومت ،یخواهمسائل مربوط به روستاها، عدالت-که گفتند  یمطالب نيهم

 نهايا ست؛ين -نهايو مانند ا یدجها تيّريمد ،یتيّ ريکه هست، مشکالت مد یمشکالت

 .«2است تهايّ از واقع یالبتّه جزئ

کشور  یبرا یالمللنيو ب یخارج یو هم در عرصه یداخل یهم در عرصه 93 سال» -

 93 ما در اوّل سال م؛يهم داشت يیشرفتهايپ م،يداشت يیبود؛ چالشها يیما سال پرماجرا

. «یجهاد تيّريو مد یعزم ملّ » ميچالشها بود که عنوان سال را گذاشت نيبا توجّه به هم

بحمداهلل بُروز و  یکه عزم ملّ  ميکنيمشاهده م گذشت، 93به آنچه در سال  یبا نگاه

او وجود  یکه برا یمشکالت یظهور داشت. ملّت ما عزم راسخ خود را هم در تحّمل برخ

 ميعظ يیمايبهمن، در روز قدس و در راهپ ودوّمستيداشت نشان داد، هم در روز ب

هم در  یجهاد تيّريهمّت را از خود بُروز داد و نشان داد. مد نيعزم را، ا نيا نيبعار

نسان را ا یجهاد تيّريکه مد يیاز بخشها بحمداهلل بارز و آشکار بود. در آن بخشها یبرخ

مخصوص سال  یهيالبتّه توص ني. اميرا هم در آنجا مشاهده کرد شرفتهايمشاهده کرد، پ

 یسالها یهمه یامسال و برا یبرا یجهاد تيّ ريو هم مد یهم عزم ملّ ست،ين 93

 .«3است ازيملّت ما مورد ن یبرا روشيپ

طور گانه که جلساتشان را بهسه یمحترم قوا نيبه مسئول کنميمکرّر م یهيتوص بنده» -

ولت : جلسات دشوديجلسات مشترک حل م نياز مسائل در ا یليمرتّب داشته باشند؛ خ

 دارها،يد نيو مجلس؛ ا هيّ قضائ یو دولت، جلسات قوّه هيّقضائ یقوّهو مجلس، جلسات 

 یاست. و مسئله يیافزاموجب هم گر،يکدياز نظرات  یهاستفاد نيتبادل نظرها، ا نيا

 .«4مربوط به همه است هيتوص نيا ؛یجهاد تيّريمد

برخوردمان با دشمن  دييگوي[ شما منکهيحاال ]ا - ديدشمن را شناخت، د ديبا» -

ى او نقشه د،يفهم ديدشمنىِ او را با -است  گرىيجور نباشد، بحث دباشد، آن جورنيا

هاى مهّم دشمن، متوقّف کردن حرکت علمى در از نقشه کىيداد.  صيتشخ ديرا با

 تيّريآن مد نجايبه دانشگاه؛ ا ميگرديمبر م،يديرا فهم نيکشور است. خب، وقتى ا

. چون جهاد عبارت است از تالشى که در کنديم دايمعنا پ م،يجهادى که ما عرض کرد

. جهاد عبارت است از ستيهر جور تالشى جهاد ن رد؛يگياى انجام مدشمنى كيمقابل 
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 11/04/1393ها دانشگاه دياسات داريدر د اناتيب .1
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 14/03/1393 مجلس شوراى اسالمى ندگانينما داريدر د اناتيب .3

 

 هاىتیمسئول نیترعمده)

 (مجلس

 

 

 

   

 

 

 نيا رد؛يگيچالش خصمانه از سوى طرف مقابل صورت م كيآن تالشى که در برابر 

ت که حرک دياست که توجّه بکن نيا نجايدر اجهادى  تيّريوقت معناى مداست. آن هادج

ش چال كيعلمى کشور مواجه است با  شرفتيعلمى کشور و نهضت علمى کشور و پ

ه شما ک د،يشما که استاد د،يريچالش خصمانه شما که مد نيخصمانه، که در مقابل ا

 تيّريدستگاه؛ چه مد تيّريشد حرکت جهادى و مد نيا د؛يستيبا ديبا د،يدانشجو هست

ى عرصه نيهر بخشى از بخشهاى گوناگون ا تيريّوزارت، چه مد تيّريدانشگاه، چه مد

 .«1جهادى تيّريخواهد شد مد م،يعظ

است: سرگرم شدن به اختالفات در داخل کشور؛ اختالفات  نهايدرونى ما ا چالشهاى» -

وجود فرعى و اختالفات سطحى، ما را سرگرم بکند، در مقابل هم قرار بدهد، تعارض به

چالش  آن قياز مصاد کىي نيما را از مسائل اصلى و از خطوط اصلى غافل بکند؛ ا اورد،يب

اصلى است که عرض شد. از دست دادن انسجام ملت از چالشهاى ما است. دچار شدن 

صور ت دى،يو ناام أسيکارى، دچار شدن به دچار شدن به کم گى،يروحبه تنبلى و بى

ند ما طور که امام فرمودهمان ر،ينخ م؛يتا حاال نتوانست نکهيتصور ا م،يتوانيما نم نکهيا

ها رهگ نيى اهمه توانديم دىجها تيريعزم ملى و مد م،يعزم داشته باش ديبا م،يتوانيم

 .«2ميمقابله کن نهايبا ا ديهمه، آن چالشهاى درونى ما است که با نهايرا باز کند. ا

جهادى مخصوص دولت  تيريمد ني؛ ا«جهادى تيريمد» مياولِ امسال عرض کرد ما» -

 عنىيخود مجلس،  تيى کار مسئولشامل مجلس هم هست؛ طبعًا در حوزه ست،ين

طور هاگر ب تهايمسئول نيمجلس است. ا تهاىيمسئول نيترو نظارت که عمده نيتقن

خدمت به مصالح  ىزهيجز انگ زىيدور از هرچشخصى، به هاىزهيدور از انگجدى، به

 هاىزهيانگ ن؛يا عنىيکار جهادى است؛ کار جهادى  نيتربزرگ رد،يور انجام بگکش

 هينگاه کرد. من بر روى اقتصاد مقاومتى تک ديرا با تهايدخالت داد، اولو ديگوناگون را نبا

 .«3کنميم

مهمّ مديريّت جهادى عبارت است از خودباورى و اعتماد به نفس و اعتماد به  عامل» -

الساّلم( و نام مبارک اميرالمؤمنين و کمك الهى. اينکه من نام مبارک امام باقر )عليه

خاطر اين است؛ در ى عرايضم عرض ميکنم، بهتبريك ايّام مبارک رجب را در طليعه

[؛ به کمکهاى الهى و استمداد از کمك الهى ]کنيم تعالى کارها توکّل به خداى مهمه

سوى شما باز ميشود: ها بهاعتماد کنيم. ]وقتى[شما از خداى متعال کمك ميخواهيد، راه

وَ مَن يَتَّقِ اهللَ يَجعَل لَهُ مَخرَجًا ، وَ يَرزُقهُ مِن حَيثُ اليَحتَسِب. اين رزقى که در اين آيه 

به شکلهاى مختلفى به من و شما ميرسد؛ گاهى شما  است، دهو در آيات ديگر گفته ش

ناگهان در ذهنتان يك چيزى برق ميزند، ميدرخشد، راهى باز ميشود؛ اين رزق الهى 

آيد؛ اين وجود مىى فشار، ناگهان يك اميد وافرى در دل شما بهاست؛ در يك برهه

 ...همان رزق الهى است

 یزيچ نيامّا ا شود،يوان شعار مطرح معنبه 93در سال  یجهاد تيّريو مد یملّ عزم

ندهيآ نيما است، ا تيّثيح نيما است، ا تيّهو نيباشد؛ ا 93که مربوط به سال  ستين

 یجهاد تيّ ريبود، اگر مد یسرنوشت ما است. اگر عزم ملّ یکنندهميترس نيما است، ا ی
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 10/02/1393کارگران در گروه صنعتى مپنا  داريدر د اناتيب .1
 01/01/1393 یدر حرم مطهر رضو اناتيب .2
 29/12/1392 نودوسهبه مناسبت آغاز سال  ینوروز اميپ .3

 شرفتهياد پکه اقتص یو ملّت کند؛يم شرفتيفرهنگ هم پ کند،يم شرفتيبود، اقتصاد هم پ

 .«1شودينم ريو تحق رديگيداشته باشد، در اوج قرار م شرفتهيداشته باشد و فرهنگ پ

 یض. بعنديگويبه او زور م گرانينکند، د یخود را قو د،يايبه خود ن یملّت كي اگر» -

وجود ندارد که بخواهند در  یديدارند؛ ام یاديز یشدن، فاصله یملّتها هستند که تا قو

 جاديعالم، ا یهاکلفتو گردن انيرا که بتوانند مقابله کنند با زورگو يیرويخود آن ن

امکانات و  م؛يدار اديشدن، ز یما اواّلً استعداد قو ست؛يجور ننيکنند؛ امّا ملّت ما ا

 یاديت و راه زهم راه افتاده اس یسمت اقتدار ملّملّت ما به  م؛يدار اديهم ز تهايّ ظرف

که در  نميبيدو عنصر م نيرا در ا 93سال  یکلّ  یاساس نقشه نياست؛ من بر ا مودهيپ

 ...یجهاد تيّريو با مد یبا عزم ملّ نگاوّل سال عرض کردم: اقتصاد و فره اميپ

ت نگاه نقّادانه خودشان را نسب نهايهنرمندان متعهّد، ا ،یروشنفکران انقالب د،ياسات علما،

کشور همچنان داشته باشند و تذکّر بدهند. البتّه من در مورد تذکّرات،  یبه اوضاع فرهنگ

را ارائه بدهند. با  حيروشن، نقطه نظرات صح انيبا منطق محکم و با ب ديمعتقدم با

و آن،  نيا کردن و متهم کردن ريبا تکف ستم؛يبنده موافق ن ،ینيآفرجالو جن یزنتهمت

ـ که بحمداهلل تعداد  یانقالب یاست که مجموعه ني. اعتقاد من استميبنده موافق ن کشور 

ما، بزرگان ما،  دينظران ما، اساتصاحب نيما، در ب یجوانها نياز آنها در ب یشماریب

 یبشوند، نقّاد دانيبا منطِق محکم وارد م تواننديم ـما حضور دارند  یهاکردهليتحص

که  شوديم یبکشانند. گاه نيرا به رخ ما مسئول یکنند. نقاط ضعف را و نقاط منف

در متن جامعه، امّا آن جوان در متن جامعه  گذرديچه دارد م ستيمسئول، متوجّه ن

فرهنگ،  ینهيدر زم ميکه عرض کرد یجهاد تيّ ريو مد یآن عزم ملّ  فهمد؛ياست، او م

 .«2است نيا

 كيتر از همه است، دو مسئله است: مهم ريحق نيآنچه به نظر ا 93نگاه به سال  در» -

فرهنگ است. در هر دو عرصه و در  یمسئله یگرياقتصاد و د یمسئله نيمسئله هم

مسئوالن کشور و آحاد  انياست م یکه وجود دارد، تالش مشترک یتوقّع نهيهر دو زم

ار است، بدون مشارکت مردم مورد انتظ ندهيآ یو سازندگ یزندگ یبنا یمردم. آنچه برا

، حضور مردم انجام بدهند ديبا نيکه مسئول یتيّريعالوه بر مد ني. بنابراستين ريپذتحقّق

فرهنگ. بدون  یاقتصاد، هم عرصه یاست؛ هم عرصه یدر هر دو عرصه الزم و ضرور

 یهانخواهد کرد. مردم در گروه داينخواهد رفت و مقصود تحقّق پ شيحضور مردم کار پ

 یهم برا نيکنند. مسئول ینيآفرنقش تواننديم یبا اراده و عزم راسخ ملّ  یگوناگون مردم

. آنها هم مردم دارند یبانيبه پشت اجيببرند، احت شيپ یدرستبتوانند کار را به نکهيا

 ،یدممك مرو ک یاله داتييو تأ قاتيمتعال و با استمداد از توف یبا توکّل به خدا یستيبا

فرهنگ. من  ینهياقتصاد و هم در زم ینهيعمل بشوند؛ هم در زم دانيد ممجاهدانه وار

خواهم  رانيروز جمعه به عرض ملّت ا یموارد را در سخنران نيا یهمه حيشاءاهلل توضان

 یعبارت است از اقتصاد م،يرو دار شيپ ديسال جد نيرساند. لذا به گمان من آنچه در ا

که با همّت مسئوالن و  یکند، و فرهنگ دايپ يیو مردم شکوفا نکه به کمك مسئوال

کند. لذا من شعار  نيّحرکت بزرگ کشور ما و ملّت ما را مع یمردم بتواند سمت و سو

 .3«یجهاد تيّريو مد یاقتصاد و فرهنگ با عزم ملّ»قرار دادم:  نيامسال را و نام امسال را ا



 
 

13 

 
 

 

 

 

                                                           
 20/12/1392 یاقتصاد مقاومت یهااستيس نييدر جلسه تب اناتيب .1
 23/10/1392شهر تهران با رهبر انقالب  یاسالم یشورا یشهردار و اعضا داريد .2

 

بزرگ را انجام  یکارها شودينم تيحساسیآلوده و بخواب اناًيو اح یعاد باحرکت» -

 نيا یبرا یجهاد تيريو مد یالزم است، تحرک جهاد یهمت جهاد كيداد؛ 

 .«1[ الزم استیاقتصاد مقاومت یهااستيکارها]س

اکم ح تيبر علم و درا یو مبتن یاله تيهمان کار و تالش با ن اي یجهاد تيريمد اگر» -

در  و یجهان یقدرتها زِ يخباثت آم یفشارها یِ کنون طيباشد، مشکالت کشور، در شرا

 .«2قابل حل است و کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد گر،يد طيشرا


