گسیىش در کالم مقبم معظم رهبری
 « گسیىش همکبران»
« عوسُ تأكيس هي ثز گشيٌص ّوكبراى است .هي ايي را هكزر عزؼ كززُ ام ،ثبس ّن عزؼ هي كٌن .ثهِ
ايي ًكتِ ثبيس تَجِ كٌيس؛ گبّي هي ضَز كِ يك هسيز زر هجوَعِ كبري ذَز عجعبً ثِ افزازي تكيِ هي كٌس
ٍ ّوِ كبرّب را ضرػبً ًوي تَاًس اًجبم ثسّس ًبگشيز كسبًي ثب اذتيبراتي زر هجوَعِ ّبيي ّستٌس ٍگبّي هي
ثيٌيس زرغزاط زيگزي زر راُ زيگزي حزكت هي كٌٌس .اٍليي ثوزي كِ ثوز تلري ذَاّس ثَز ايي اسهت كهِ
كبر ايي هسيز را لٌگ هي گذارًس .حبال ثعس ّن الجتِ كطَر ضزر هي ثيٌس .اّساف ضزر هي ثيٌس .هززم ضزر هي
ثيٌس كبرش پيص ًوي رٍز .ثزاي ذبعز ايٌكِ ثِ اًسبًْبيي تكيِ كززُ كِ آزهْهبيي اّه ًيسهتٌس زر هحهيظ
ٍسارتربًِ ثبيس كسبًي را آٍرز كِ ثِ ايي راُ ٍ ّسف اس ثي زًساى هعتقس ثبضٌس ايي ضزط اٍل است ثزاي ذبعز
ايٌكِ اگز اس ثي زًساى هعتقس ًجبضس اگز تَاًبيي ٍ كبرزاًي ّن زاضتِ ثبضس ،آى تَاًهبيي ٍكهبرزاًي زر ذهسهت
راّي كِ ضوب زاريس ثزايص تالش هي كٌيس ثِ كبر ًرَاّس افتبز .ايي چيش عجيعي اسهت .ثبيهس هعتقهس ثبضهس.
ثحوساهلل اهزٍس ثعس اس چْبرزُ  -پبًشزُ سبل كِ اس اًقالة هي گذرز زيگز آى زعَاي تعْس ٍ ترػػي كهِ اٍل
اًقالة ثَز ٍجَز ًسارز .هعٌي ًسارز كِ هب ثگَيين تعْس يب ترػع؟ ّن تعْهس ّهن ترػهع .سيهزا ثحوهساهلل
هسيزاى ذَثي تزثيت ضسُ اًس ٍ ضرػيت ّبي ثزجستِ اي ّستٌس».
)رهبر هعظن انقالة در ديدار هيبت دولت به تبريخ )2331/6/3

 « سالمت مدیران ي مسئًالن»
الجتِ آقبيبى ٍ ثرػَظ هسئَالى ايي ًكتِ را تَجِ زاضتِ ثبضٌس كِ اگز هب ثز ًقص هسيزيت ٍ سزپزستي
زر جبهعِ اسالهي تكيِ هي كٌين ٍآى را تعييي كٌٌسُ هعزفي هي ًوبيين ثب يك گشيٌص قضيِ توبم ًوي ضَز
ايي عَر ًيست كِ يك ضرع زر رأس ثزگشيسُ ثطَز ٍ ضزايظ السم را زاضتِ ثبضس ثعهس زيگهز ّوهِ چيشثهِ
ذَزي ذَز ح ذَاّس ضس .تأثيز هسيزاى ثبال زر سزًَضت جبهعِ ّن تب حسٍز سيبزي اس ايي جْت است كهِ

هسيز ثزتز ٍ ثبالتز ايي قسرت را زارز كِ زستْب ٍ ايبزي چزذبًٌسُ چزخ ّهبي كطهَر را سهبلن اًترهبة ثكٌهس.
يعٌي سالهت آًْب جشٍ سالم زستگبُ حكَهت است.
(رهبر هعظن انقالة اسالهی در ديدار بب هسئوالى و كبرگساراى نظبم جوهوري اسالهی ايراى به هنبسبت عيد سعيد غدير به تبريخ ) 2361/4/12

 « تأثير فسبد مسئًالن رأس امًر»
فسبز آزم ّبي عبزي هوكي است ثزاي ذَزضبى يب ثزاي عسُ اي زٍرٍثزضبى ثبضس .اههب آى كسهي كهِ زر
رأس قزارگزفتِ است ،اگز فبسس ضس ،فسبز اٍ هي ريشز ٍ ّوِ فضب را پز هي كٌسّ .وچٌبى كِ اگز غهبل ضهس
غالح اٍ هي ريشز ٍ ّوِ زاهٌِ را فزا هي گيزز.
(رهبر هعظن انقالة اسالهی ،خطبه هبي نوبز جوعه (عبشوراي  )2426تبريخ 2334)/3/21

 تعييه کىىدٌ بًدن گسیىش مدیران در تمبم سطًح مدیریتي
زرگشيٌص كسبًي كِ زر غحٌِ سيبسي كطَر ثٌبست فعبليت كٌٌس ،ثبيس حَاسوبى جوع ثبضهس ّزيهك اس
اضربظ ٍ ضرػيت ّب ٍ هسؤٍالًي كِ زر رأس يك هجوَعِ كبري قزارزارًس تعييي كٌٌسُ اًسّ .ن ايوبى آًْب
ّن عشم ٍارازُ آًْب ٍ ّن كبرزاًي ٍكفبيت آًْهب تعيهيي كٌٌهسُ اسهت .فهزؼ ثفزهبييهس اگهز راجهع ثهِ فهالى
هسألِ فزٌّگي ايزاز زاريس يب اگز ثِ فالى هسألِ فٌي كطَر ايزاز زاريس ّوِ ايٌْب ثز ههي گهززز ثهِ ههسيزيت
ّبي گًَبگَى ًِ فقظ هسيزيت زر رأس ٍ ثبال ًِ گبّي هسيزيت ثبال ذَة است هٌتْب هسيزيت ّبي هتَسظ ٍ
هيبًي  -كِ اضزاف ٍ ًظبرت هسؤٍالى عبلي رتجِ ثز كبرآًْب السم است– گهبّي ًوهي گذارًهس كهبر ثهِ ًتيجهِ
هغلَة ثزسس .ثٌبثزايي ايي گشيٌص ّب تعييي كٌٌسُ است .زر ايي سهيٌهِ ّهب ثبيهس ثهب احسهبس هسهؤٍليت ٍ
هالحظِ جَاًت ٍثب چطن ثبس ٍ ثػيزت كبه ٍارز ضس.
(رهبر هعظن انقالة در ديدار اعضبي هجلس خبرگبى رهبري به تبريخ ) 2333/21/13



حفظ کبرآمدی خًدمبن ي مسئًالن در گسیىش هب ي اوتصبة هب
ثٌسُ ّوچٌبى ثعس اس گذضت ثيست ٍ پٌج سبل ثب هطبّسُ ٍضع كطَر ٍ ٍضع هلت رٍس ثِ رٍس اعتقبزم ثهِ

تَاًبيي ًظبم اسالهي ثزسبذتي يك جبهعِ ضستِ ٍ رفتِ رٍ ثِ رضس ضكَفب زر ّوِ اثعبز ثيطتز ضهسُ اسهت ٍ
هعتقسم كِ ثب ّويي فكزي كِ زر قبلت ٍ چبرچَة قبًَى اسبسي هجسن ٍ هتجسس ضسُ هي تَاى كطَر را ثِ

رفبُ ٍ پيطزفت رسبًس .اهب ضزعص ايي است كِ ههب كبرآههسي ذَزههبى ٍكبرآههسي هسهؤٍالًوبى را زر ّوهِ
اًتربة ّب زر ّوِ گشيٌص ّب ٍ زر ّوِ اًتػبثْب حفظ كٌين .
)رهبر هعظن انقالة در ديدار اعضبي هجلس خبرگبى رهبري به تبريخ )2333/6/32

 مبجرای غدیر ي تأکيد بر گسیىش اوسبوهبی صبلح
آًچِ كِ زر هبجزاي غسيز اس زيسگبُ هغبلعِ كٌٌسگبًي اس قجي هب هي ضَز فْويس هضوَى ايي ًػت الْي
زر ثبة كيفيت ازارُ كطَر ٍ گشيٌص اًسبًْبي غبل ثزاي هسؤٍليت ّبي ثشرگ است.
)رّجز هعظن اًقالة زر زيسار كبرگشاراى ًظبم زر رٍس «عيسغسيز » ثِ تبريد )3333/3/8



رعبیت معيبرهب ي شرایط اسالم

اسالم زر ثبة گشيٌص حبكوبى زر ّز رزُ اي اس رزُ ّب چِ رزُ ّبي ثبال ،كِ سيبست ّبي كهالى كبرّهبي
ثشرگ ٍ ازارُ اهَر كلي كطَر زر زست آًْبست  ،چِ رزُ ّبي هتَسظ ٍ پبييي هعيبرّهب ٍ ضهزايغي گهذارزُ
است ٍ آًچِ ثز عْسُ هبست ايي است كِ ايي هعيبرّب ثِ عَر كبه رعبيت ضَز .
)رهبر هعظن انقالة در ديدار اعضبي هجلس خبرگبى رهبري به تبريخ )2332/21/23

 گسیىش کبری پرزحمت است.
« ايي كبر پزسحوت است ،چزا كِ اس جولِ كبرّبيي است كِ ثِ عَر هعوَل كسي ثِ كٌٌسُ كبر احسٌت
ًوي گَيس ،ثلكِ عَري است كِ گلِ ٍ ضكبيت ّن هي كٌٌسّ ،ن اس عزف كسبًي كِ ثب تيغ زقت ٍ زرايت
ضوب كٌبر گذاضتِ ضسُ اًس ٍ ّن اس سَي كسبًي كِ زلي ايي كبر ضوب را ًوي زاًٌس ٍ ٍقتي ّز كبري ثب
قسرضٌبسي كبفي هَاجِ ًطَز ثِ عَر عجيعي ذستگي آى ثِ تي كٌٌسُ كبر ثبقي هي هبًس ٍ سحوت آى
هضبعف هي ضَز»....

