
 1400خرداد  14های نماز جمعه خطبه

 خطبۀ نخست
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

هم چهاردهم خرداد مصادف با رحلت  امروزمصادف با شهادت امام صادق سالم اهلل علیه است، و  شنبهیک

رحلت امام را تجربه  حادثۀحضرت امام رضوان اهلل تعالی علیه که عرض تسلیت دارم. حوادث  تلخی است. ما که 

 رود. گاه تلخی آن از ذائقۀ ما بیرون نمیایم، هیچکرده

 امام معیار مدیریت انقالبی ـ اسالمی

ای به سیرۀ اخالقی حضرت امام در را با اشاره تقواخوب است که با توجه به نزدیکی انتخابات دعوت به  اما

 عملی تقواست. مدیریت خدمت شما عرض کنم. زیرا این سیره برای ما درس

جز برای  امامتام به خدای سبحان.  ایمانکه در امام بسیار بارز بود، و هرگز هم از آن کنار نبود،  اینکته اولین

درچارچوب  فقطکامل به دین داشت و  تعهددید. به این دلیل خدا را نمی جزگفت و کند و سخن نمیخدا کار نمی

تأییدات و توفیقات الهی باور  چنینهمکند. تمام کلمۀ آن رعایت می را به تقواکند و دین و شریعت حرکت می

 ایمان داشت. مردمدارد و به این دلیل به 

مامور به  ماکردند که »امام بارها بیان می حضرتامام بود،  مدارتکلیف ، نگاهمدیریتیویژگی امام از لحاظ  دومین

حرکت کردند  الهی تکلیفشان در خط آخر حیات پربرکت لحظۀ .« به این دلیل تانتیجهتکلیف هستیم نه مأمور به 

 خود تخطی نکردند، تا جایی که برای تکلیف الهی، حاصل عمر خود را هم فدا کردند.  الهی وظیفۀو هرگز از 

و مقامی برای خود و حاکمان و کارگزاران نظام  شأن، و دادندنمیاصالت  حکومتکه ایشان به ویژگی این سومین

 عدالتالهی و اجرای احکام خدا و بسط شریعت و برقراری  وظیفۀحکومت را برای انجام  امامنبودند. قائل 

را خدمتگزار  خوددانستند، به و این دلیل عملی در روی زمین می توحیدانسانی و تحقق  کرامتو تأمین  اجتماعی

 خوانند نه رهبر و امام.   می

ای تا برای آن از هر راهی وارد حرفه شغلتکلیف الهی است، نه یک ، یک حکومتامام سیاست و اقامۀ  نظراز 

 شد.  



سردی و آرامش عجیبی در حوادث و و خون بنفسعزیر ما به دلیل ایمان و توکل باالیی که داشتند، اعتماد  امام

دانستند که دیدیم خفیۀ اسالم می الطافمرحوم حاج آقا مصطفی بود آن را از  شهادتآن  نمونۀها داشتند، بحران

طوفانی انقالب اسالمی، هرگز  حوادثنوژه، جنگ تحمیلی و  کودتایچون  مختلفهم بود. یا در حوادث  چنین

 نامۀ سیاسی ـ الهی فرمودند: آرامش خود را ازدست ندادند. خودشان در وصیت

مئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت شما خواهران و برادران آرام و قلبی مط دلی با»

 مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم.«

همۀ  اماتوانند پیدا بکنید. چند نکته از سیرۀ مدیریتی امام را بیان کردم و خود شما نکات بسیاری در می فقطبنده 

خدا را  مالحظهو ذهن امام همواره  قلبتقوا بود،  مظهرعزیز ما  اماماین نکات در یک اصل جامع جمع است: 

ویژه مسئولین ما باید از امام درس بگیریم، به همگیبود که از دستورات الهی تخطی نکند. و  مراقبکند و می

 نظام باید خود را با طراز امام هماهنگ کنند.

  

 خطبۀ دوم
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 فراد از امام صادق سالم اهلل علیهدو معیار در انتخاب ا

سالم  زمان امامسالم اهلل علیه است، عرض تسلیت دارم به وجود اقدس  صادق اماممصادف با شهادت  شنبهیک

 اهلل علیه و به شما نمازگزاران عزیز و محترم.

م اهلل علیه بخوانم که سال صادق امامکنیم، روایتی از جمهور اصلح را بیان میهای رئیسکه شاخصهاین مناسبتبه 

 دهد.شاخص مهمی به ما ارائه می

 )سالم اهلل علیه( در بیان معیار انتخاب افراد می فرماید:  صادق امام

وْحَشَ وَ لَکِنِ رَکَهُ اسْتَ»لَا تَغْتَرُّوا بِصَلَاتِهِمْ وَ لَا بِصِیَامِهِمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا لَهِجَ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ حَتَّی لَوْ تَ

 [ 4/104الکافی: ] اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَة«



نماز و روزه افراد فریفته نشوید؛ چه بسا که شخصی به نماز و روزه عادت کرده و ترک آن  به»

اری آزمایش دگویی و امانتها را در مقام راستآور و آزاردهنده است؛ بلکه آنبرایش وحشت

 کنید.« 

گویی؛ : راستاولرسد: ها ضرر و زیانی به ما نمیاز انتخاب آن یقیناًدر افراد شناسایی بکنیم،  اگرمعیاری که  دو

و حق  امانتکه مسئولیت را امانت الهی و  داریامانت: دومخدعه و فریب نباشد.  اهلروراست باشد و  مردمبا 

اش از آن گیر آورده و باید خودش و خانواده طعمۀکه تصور کند که و در امانت خیانت نکند، نه اینمردم بداند 

 بیشترین بهره را ببرند. 

 جمهور اصلحهای رئیسشاخصهکالن

را از بیانات رهبری حکیم خدمت  اصلحجمهور های ریاستکه شاخص دارمنزدیک است، بنده بنا  1400 انتخابات

 همینخوانیم، و به کنیم یا نمیخیلی از ما بیانات رهبری حکیم خود را استماع نمی متأسفانهشما عرض کنم. 

هم حوصلۀ غور کامل در بیانات در  برخیکنیم. شود، بسنده میهای کوتاهی که در فضای مجازی منتشر میگزاره

آن است که الزم است،  حقیقتاندازند. اما له را نگاهی میخرین بیانات معظمآ حداکثرطول زمان را ندارند و 

  iبندی هم باید معیار داشت.بندی کرد. برای دستهرا از همۀ بیانات گذشته و حال ایشان دسته معیارها

سطح نیستند. در یک همگیرد، و مختلفی دا سطوحخودشان فرمودند:  چهچنانکنند، له بیان میکه معظم معیارهایی

دهم. و گاهی هم است که توضیح می وخصوص مطلق«»عموماین معیارها را شناسایی کنیم، گاهی  روابطباید 

 است. وخصوص من وجه«»عمومرابطۀ 

 ز: ها عبارتند ابرسیم  و آن معیارکالن سهتوانیم به بندی همۀ معیارها، میبندی و جمعبنده با دسته بنظراما 

 و ایمان  تدین. 1

 های انقالب اسالمیو وفاداری به آرمان بودنانقالبی. 2

 و کفایت کارآمدی. 2

،  سوم معیارو  الزم،  معیار دوم معیارمعیار دیگر حاصلی نخواهد داد. و  دواست و بدون آن  زیرمعیار اولمعیار 

، نخست معیاراز حصول  پسآید. اما دیگر به کار نمی معیار دونباشد،  اول معیارتعبیر دیگر اگر است. به کافی معیار

برخی ( 2)انقالبی هستند، اما کارایی ندارند،  ( برخی1)رابطۀ برقرار است،  چهارمعیار انقالبی و کارآمدی  دوبین 



معیارهای کالنهای از هستند. هر سۀ این گروه بهرهبرخی از هر دو معیار بی (3)کارایی دارند، اما انقالبی نیستند، 

گروه در دایرۀ  این فقطهستند و کارایی هم دارند. اما برخی هم انقالبی (4)روند. جمهور اصلح بیرون میرئیس

iگنجند.جمهور صالح میرئیس i  فایده معیار اصلی و زیربنایی؛ حصول شرایط دیگر، بی سهاین  بدونبه تعبیر دیگر

iاست. i i 

تا صد  صفرو صدی نیستند، بلکه در میان  صفرهستند و  مشککمعیار، کالن سهن این است که ای ترمهماما نکتۀ 

و  تدین از حیث یکی (1)ما بین دو نفر مخیّر باشیم که  مثالآید برای پیش می سوالوقت در حرکت هستند. آن

است؛  30ی او است، اما کارای 70از حیث تدین و انقالبی  دیگری (2)و  70کارایی  حیثاست و از  30انقالبی 

iنشویم احساساترو بیاوریم و اسیر  عقالنیکه باید به انتخاب  جاستاین کنیم؟ انتخابما چه کسی را  v. 

در  یعنیکنیم. عمل و انتخاب می نسبیها دیگر انتخابات چنینهمجمهوری، رئیس انتخاباتبدانیم که ما در  باید

ها را صالحیت طبعاًیا چند نفر را انتخاب کنیم و  نفریکها احراز شده است، باید صالحیت آنبین کسانی که 

ها در توجه هم داریم که همۀ شاخص البتهکنیم. دهیم و انتخاب میها را کنار هم قرار میکنیم و آنمالحظه می

 vو اصلح انتخاب کنیم.  صالحبین  معیارها بندیجمعنیاز داریم که با  دلیلشود. به این یک نفر پیدا نمی

زیست، دردآشنا، دلسوز، مسئول ، ساده چوناست،  فردی خصوصیاتها، که برخی از شاخصآخر این نکتۀ

جمهوری منتخبان اصلح برای ریاست کاریداد ها مربوط به کارآمدی و برونشاخص برخیخستگی ناپذیر و...

، دارای سوابق مدیریتی باالو نظایر جانبههمه: تدبیر و حکمت در کار و اجرا، برنامه و نگاه بلندمدت، چوناست، 

 آن.

های انقالب اسالمی؛ و گریی و وفاداری به آرمانانقالبی دوم: تدین و ایمان، یکیداریم:  معیارکالن سهما  پس

رسد. امکان دیگر نمی معیار دوو بدون آن نوبت به  زیرمعیار است اولی معیارکارآمدی و کارایی و کفایت.  سوم

چنین شود، این شخص هیچ  اگرنخست را نداشته باشد و  معیارندارد کسی در جمهوری اسالمی مسئول شود، و 

الزم است که بدون آن، شرایط و  دوم معیارکنار گذاشته شود. و   یامشروعیتی ندارد و باید از مسند کنار برود 

با  پسآید. معیار پیشین به کار ما نمی دوو  و بدون آن،  کافیسوم معیار  معیارماند. اما  می ناقص معیارها شود،

 را لحاظ کنیم.  معیارکالن سهما در انتخابات اصلح  باید هر 

 کنیم: معیار باال زیرمجموعۀ آن سه را بشرح ذیل عرض میاما با توجه به سه کالن



 تدین و ایمان 

 باایمان باشد: مومن به خدای تعالی باشد؛ خدای تعالی را همواره حاضرو  ناظر بداند.  .1

های تبلیغاتی باتقوا باشد، همواره اصالح دائم درون داشته باشد. از بداخالقی انتخاباتی پرهیز کند و از شیوه .2

 صحیح استفاده کند.

 دارای تهذیب اخالق )در شخصیت و تبلیغات(  .2

 صداقت و روراستی باشد. در گفتار و کردار خود با مردم صادق باشد و نخواهد مردم را فریب بدهد.دارای  .3

 به لحظۀ آن را بدهد. حکومت و مسئولیت را امانت الهی بداند که باید پاسخ لحظه .4

خود و های بیدهها، بدور از وعتوکل بر خدا داشته باشد: برمبنای توکل به خدا، منطق، عقل، منطبق با واقعیت .5

 جا حرکت کند.بی

 پاکدامن و دور از فساد باشد. .6

 های انقالب اسالمیانقالبی و وفاداری آرمان

که لقلقۀ زبان اسم عدالت آورده شود و فقط هم عدالت اقتصادی نیست، اهل اجرای خواه )نه اینحقیقتاً عدالت .1

 عدالتی باشد.عدالت و مبارزه با بی

کرد انقالبی؛ )ولی با برنامه باشد و نه ذیل شاخص جهادی و انقالبی( به سمت احسن و عملخواه )تحول .2

 مرج( وبلبشو و هرج 

 وفادار به استقالل .3

 وفادار به آزادی .4

 شدن دولت و جامعهمعتقد به اسالمی .5

 رو راه امام )رحمه اهلل(ها و دنباله. پایبند به ارزش6

 نبودن از اقشار مظلوم و ضعیفکشور )اعم از علمی و اقتصادی و ...( در عین غافل . به فکر ترقی و پیشرفت7

 . ضدفساد باشد، دور از اشرافی گری و ساده زیست باشد و متصل به مراکز ثروت و قدرت نباشد. 8

دم آگاهی و ها و نظرات مردم ایمان داشته باشد؛ دردآشنا باشد و به نسبت به درد مر. مردمی باشد و به توانایی9

 حساسیت داشته باشد. 

 . دلسوز باشد و احساس مسئولیت کند. اعتقاد و پایبندی به مدل اقتصادبومی)اسالمی ـ مقاومتی(  10



 های و پیشرفت کشور گام بردارد. در جهت آرمان11

 کفایت و کارآمدی

های توفیق را مشاهده کنند. انتظار معجزه و کار خارق العاده از مسئوالن ای که مردم نشانهگونهبهتالش موفق؛  .1

 صورت معقول کارا باشند. نیست، اما باید به

 های مستکبر نباشد. گوی دولتدر مقابل زورگویان جهانی بایستد و تسلیم دشمن نشود و تملق .2

 یجاد تشویش و نگرانی در مردم نباشدهزینه باشد، موجب ابرای مردم بی .3

 های داخلی باشد و  نگاهش به بیرون مرزها نباشد. معتقد به توانمند .4

 به مدل اقتصادبومی)اسالمی ـ مقاومتی( اعتقاد داشته باشد و پایبند باشد. .5

 گیری در مقابل چشم مردم باشد.گیری و مچافکنی، گریبانمشی او دوری از اختالف .6

ها و نگاه خود لحاظ کند، و برنامه و نگاه شمند و عزتمند: یعنی با تدبیر باشد، و حکمت را در برنامههو .7

جانبه به مشکالت و مسائل کشور داشته باشد. دارای برنامۀ راهبردی برپایۀ عزت، مصلحت و بلندمدت و همه

ردم بصیر و هوشمند و برتدبیر و های داخلی و خارجی باشد و برای رفع نیازهای جامعه و محکمت در سیاست

 که شعارهای زیبا و توخالی بدهد. بابرنامه باشد؛ نه این

ها توان مدیریت الزمۀ مسئولیت  را همراه با همت و مقتدر داشته باشد؛  شرایطی را که برای انجام مسئولیت .8

 در قانون اساسی معین شده دارا باشد. 

م بگذارد و التزام عملی داشته باشد. عزم راسخ برای اجرای قانون اساسی به قانون و نهادهای قانونی احترا .9

 داشته باشد. 

. سابقۀ و توانایی کار اجرایی در این سطح باال  داشته باشد؛ یعنی حد و اندازه الزم برای مسئولیت ریاست 10

 جمهوری و مدیریت کالنِ اجرایی کشور را داشته باشد. 

 . viیریت جهادی داشته باشد. خستگی ناپذیر باشد؛ مد11

 ها باشد.. پرحوصله، بانشاط و امید ، معتقد به جوان12

vi. اتقان در کار داشته باشد13 i و پیگیری در کارها داشته باشدvi i i. 

. 



 تشونیپ

 

i هستیم:با سه رویکرد در میان والیتمداران مواجه  درمعیار گزینی برای انتخاب اصلح بر اساس منظومه فکری مقام معظم رهبری 

کنند، مکتوب بیانات را هم دنبال استماع نمی مداری هستند ولی متاسفانه اصالً بیانات ایشان را خوب. آنانی که مدعی والیت1

ایشان  )لقلقۀ زبانی( مدعی پیروی از رهنمودهای  شعاری و به تعبیر خود مقام معظم رهبری کنند که بخوانند و فقط به صورتنمی

 هستند.

نیست و آخرین بیانات و همین  له و کنکاش درازمدت الزمهای معظمدر اندیشه  . کسانی که معتقدند غور و بررسی عمیق2

دانند. اینان حتی تعقل می ( را کافی1400خرداد  6اردیبهشت و مجلس  21دانشجویان  اند )دیدار بامعیارهایی که مثالً اخیرا فرموده

 معیارهای کلی و همیشه مطمح  عقالنی نیست که تابند. این دسته به نظر بنده حوصلۀ الزم را ندارند! وگرنهباب معیارها را بر نمی در

  گفته باشند کهها پیش مقام معظم رهبری سال ها توجه کنیم. مثالهای متمادی نادیده بگیریم و فقط به آخریننظر رهبری را در سال

چه این قانون اساسی معین شده دارا باشد« حال چنان کفایت رئیس جمهور یعنی »وی آن شرایطی را که برای انجام این مسئولیت در

ها شاخص طور نیست و باید همۀنگفته باشند؛ یعنی این شاخص مالک عمل نباید باشد؟ طبیعتاً این فرمایش را در سخنرانی اخیر خود

 ر گرفت.را مدنظ

های ایشان آشنا بود شود و باید با مبانی دیدگاهیافت نمی جا در فرمایش ایشان. افرادی که معتقدند، معیارهای انتخاب اصلح یک3

بندی معیارها دسته جا درنظر گرفت و انتخاب کرد. در ضمن تعقل و خردورزی درسابقون افزود و همه را یک و معیارهای اخیر را بر

 دانند. را الزم می

ii گرا و انقالبی و جهادی تحول های:مثال شاخص  رهبری »الزمند«، و برخی »کافی«. ها در نظر مقام معظمبرخی از شاخص

برای انتخاب اصلح بدون کارایی نتیجۀ مطلوب دربرنخواهند داشت،  بودن و نظایر آن همگی الزمند؛ ولیخواه و مردمیعدالت

کنیم، دسته تقسیم می های اصلی و زیربنایی را به دوها شوند. بنابراین شاخصی کافی هم ضمیمۀ آنهاشاخص بنابراین نیاز است که

  ها فرد اصالً مشروعیت ندارد:بدون این شاخص

کارآیی در انجام وظیفه است. بنده روی این اصرار و تکیه دارم که  »مشروعیت همۀ ما بسته به انجام وظیفه و

مدی مسؤوالن طبق همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی است، کارآ ها وبر روی کارآیی

 [31/6/83]دیدار خبرگان   تکیه شود. هرجا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت.« بایست

 دربارۀ عدالت هم آمده است... همین تعبیر

iii بودن است.دهد و کارآیی شرط کفایت در صالحها« کارآیی را کاهش میداشتن »اصلی برخی »فرعی« هستند و بدون همراه 

 



 
اصلی، کارایىِ بسیار کمی خواهد داشت. آن عشق و ایمان و معرفتِ  چه را برشمردیم، بدون آن عناصر»همۀ آن

هوشمندانه ی ابزارهای  هایهای رزمی، نگهداریها، آمادگیآگاهانه را همراه کنید با این سازماندهی بینانه وروشن

 [19/12/83فرماندهی نیروی زمینی سپاه  نظامی، و آمادگی برای به کارگیری آنها. ]بازدیداز ستاد

iv :چند گزاره را باید در بیان معیارها توجه کرد 

کار به   ریاست جمهوری، مفاهیم و اصطالحاتی که اتهای انتخاب اصلح در انتخابمقام معظم رهبری دربیان معیار و شاخص -الف

 دارای سطوح مختلفی است و باید حالجی شود. 21/2/1400دانشجویی  به تعبیر خود ایشان در دیدار  برندمی

بکنیم، سطوح مختلفی  هاها باشیم و حرکت به سمت اینها که البتّه باید متوجّه به این آرماناین آرمانحاال »

ها کار جلسات بحث و بررسی دانشجویی روی این شاء اهلل شماها بایستی در جلسات دانشجویی، در دارند و ان

 [21/2/1400تصویری با دانشجویان  ها برسید. ]دیدارکنید و به جزئیّات آن

اعم است از  های انقالب اسالمی«به آرمان ها »نسبت عموم و خصوص مطلق« به هم دارند، مثال شاخص: »اعتقادب: گاهی شاخص

ای از این قسم شدن جامعه و غیره. بنابر این مجموعهضدظلم بودن و اسالمی بودن،خواهی، مردمیهای متعددی نظیر عدالتشاخص

 گنجد.ها میدل آرمان ها درشاخص

است؛ یعنی ها شدن حرکت به سمت آرمانو روان  اصلی انقالب الحال به نظر ما همان تقویت خطوط»احسن

های بزرگ و اساسی است.« آرمان هاشدن جامعه، اینهای انقالب مثل عدالت، مثل استقالل، مثل اسالمینآرما

 ]همان[

 سپارد:حصر عقلی مخاطب و خردورزی ایشان می ها را بهایشان انتخاب شاخص  ج: گاهی

ه بیست و پنج انتخابات انتخاباتی در جامعه در طی برگزاری نزدیک ب رسد باتوجه به رشد عقالنیت»به نظر می

 بایست با شفافیت و صراحت واردسیاسی، باید بگوییم در این انتخابات کاندیداها می پذیریو نیز رشد جامعه

  [10/8/1383عرصۀ انتخابات شوند. ]دیدار با دانشجویان 

ر آمدی« و »شجاعت« که دو شاخص »کا ها »نسبت عموم و خصوص من وجه« به هم دارند، مثال ازبا حصر عقلی گاهی شاخص

شجاع است ولی هر فرد شجاعی   کارآمدی »کار آمدی« اعم از »شجاعت« است یعنی هر شخص  هر دو مطمح نظر ایشان است،

فضیلت شجاعت برخوردار است ولی  مداران استنتاج عقلی کنند که یک فردی که فقط ازکار آمد نیست. پس باید خود والیت الزاماً

ولی کارآمد است. کدامیک  تری قرار دارددر درجات پائینکه شجاعتش   جمهوری بهتر است یا فردیای ریاستکارآمدی ندارد بر

دانیم که بعضی از می  بودن« کدامیک ارجحیت دارد؟»کفایت« و »انقالبی یا بین دو شاخص اند؟اصلح برای ریاست جمهوری

  انقالبیون با کفایت هستند؟ آیا این گزاره درستی است؟

»کفایت« الزم   نیستند«. در نتیجه همه »انقالبیون«، ها انقالبیبله درست است! »همه انقالبیون با کفایت نیستند«. و »همه با کفایت

 گونه موارد باید انتخاب عقالنی انجام داد.در این جمهوری را ندارند.برای به انجام رساندن مسئولیت خطیر ریاست

v باید یک نفر را انتخاب کرد: شدگانین احراز صالحیتبودن انتخاب، یعنی بنسبی 



 
بدهیم،  کنیم؛ تشخیصاظهارات داوطلبان محترمی که در این میدان وارد شدند، ما هم نگاه می»مردم نگاه کنند به 

برای عزت ملی، برای بازکردن  تواند برای انقالب، برای کشور، برای آینده،کسی که میترجیح بدهیم، ببینیم آن

مقابل جبهۀ معاندان، و برای الگوکردن جمهوری  ه مشکالت، برای ایستادگی قدرتمندانه و عزتمندانه درگر

  بهتر تالش کند، کیست؟ ]سخنرانی دانشگاه امام حسین علیه السالم؛ اسالمی در چشم مستضعفان عالم، بیشتر و

6/3/92] 

کنند، همه چیز را در کنار هم باید  گیریو بر اساس آن تصمیمها را مالحظه کنند خواهند صالحیتپس در مجموع کسانی که می

 ببینند:

گیری کنند، همه چیز را در کنار را مالحظه کنند و بر اساس آن تصمیم هاخواهند صالحیت»کسانی هم که می

ارزشی  رئیس جمهور، هم باید کاری باشد، هم باید مردمی باشد، هم باید مقاوم باشد، هم باید هم باید ببینند.

هم باید دردمردم را  -قانون است  مجری -باشد، هم باید باتدبیر باشد، هم باید پابند به قوانین و مقررات باشد 

خصوصیاتی است که در انتخاب آن کسی که ما  هااحساس کند، هم باید طبقات مختلف مردم را ببیند؛ این

 [16/2/92]دیدار دست اندرکاران انتخابات نقش دارد. خواهیم کلید اجرائی کشور را به او بسپریم،می

  ها در یک نامزد جمع و حاضر نیست.بدیهی است که همه شاخص

viمصالح کشور انجام  دور از هرچیزى جز انگیزۀ خدمت بههاى شخصى، بهدور از انگیزهطور جدى، بهاگر به ها. »این مسئولیت

ها را باید نگاه کرد.« گوناگون را نباید دخالت داد، اولویت هاىین؛ انگیزهترین کار جهادى است؛ کار جهادى یعنى ابگیرد، بزرگ

 [1393/03/04] مجلس شوراى اسالمى ]بیانات در دیدار نمایندگان

vii صنعت مهم و بزرگ در کشور، تا  رتبه، تا یک صاحبکارگر ساده بگیرید، تا یک مأمور سادۀ اداری، تا یک مدیر عالی . »از یک

دهند تا یک مبلّغ و روحانی، همه و همه احساس کنند این کاری که انجام می یک مأمور عالیرتبۀ دولتی، تا یک معلّم، تا یک دانشجو،

اکرم صلوات الل ّه و سالمه  ت. همه باید کارشان را با جدّیت و به نیکی انجام دهند. از نبییک عمل خیر و صالح اس یک عبادت و

فاتقنه«؛ رحمت خدا بر انسانی که کاری را انجام دهد و آن را نیکو و محکم  علیه نقل شده است که فرمود: »رحم الل ّه امرء عمل عمالً

 [1374/01/01صحیح انجام دهد. ] و متقن و

viii  امّا[ پیگیری الزم همیشه وجود ندارد؛  کنیمنکردن است؛ کار را خوب شروع میاز مشکالت عمدۀ ما در کشور پیگیری. »یکی[

به نتایج خیلی خوب رسیدیم، در بسیاری از جاها هم کار، وسط کار متوقّف  در بعضی از موارد چرا؛ هرجا خوب پیگیری کردیم،

دارید؛ مدیران کشور  های مختلف، مدیریّتیت اساسی است. هرکدام از شماها در بخششود؛ این یکی از مشکالنمی شود، پیگیریمی

 [1393/12/17باید به این مسئله توجّه کنند که پیگیری بسیار مهم است.« ]


