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)بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بُـروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاِص 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاِت مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.
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فرهنگ سازی روح انفاق در جامعه اسالمی *

یكی از اهداف انقالب اسالمی، رفع ضعف و تنگدستی  
در برنامه هـای اقتصـادی دولـت، آن نقطـه ضعفـی کـه خیلـی زود بـه چشـم انسـان می آیـد، ایـن اسـت کـه از 
لحظـه ی شـروع مقدمـات، تـا وقتـی که دولـت بخواهـد بـه نتایـج مـورد نظـر خـودش برسـد، در اواسـط کار، به 
ضعفـای جامعه خیلی سـخت می گـذرد؛ این کامًا محسـوس اسـت. اگرچـه االن وفور هسـت، امـا وفور همـراه با 
گرانی اسـت. تا وقتی کـه سیاسـتهای اقتصـادی دولت به ثمـر برسـد و عرضـه و تقاضا بـه نقطه ی تعـادل نزدیک 
شـود و همه بتواننـد به نحـو صحیحـی از تولیـدات اسـتفاده کننـد، شـاید فاصله یی وجـود داشـته باشـد. در این 
بیـن راه، آن قشـرهایی کـه علی العجالـه صدمـه می خورنـد، قشـرهای ضعیـف و افـراد کم درآمدند؛ که متأسـفانه 
تعدادشـان هم زیـاد اسـت. االن وقتـی می خواهند اسـم اقشـار کم درآمـد را بیاورنـد، قشـر کارمنـدان و کارگران 
را مطـرح می کننـد - کـه واقعاً هـم ضعیـف هسـتند - اما انسـان وقتـی به متـن جامعـه مـی رود، می بینـد که در 
خود تهـران و شـهرهای بـزرگ - حـاال چه برسـد بـه جاهـای دوردسـت - انصافاً افـراد ضعیـف زیادند؛ کسـبه ی 
ضعیف، دستفروشـان، مشـتغان بـه مشـاغل کم اهمیـت و احیانـاً کاذب، خانواده هـای پُرجمعیـت و کم درآمد، و 
محرومیتهـای بسـیار بـاال؛ واقعاً اینهـا در جامعـه ی مـا وجـود دارد و همه ی اینهـا برخـاف مقاصد انقاب اسـت؛ 
اصًا انقـاب بـرای این بـود کـه اینهـا برداشـته و برافکنده بشـود. مـن می دانم که بـرای رسـیدن بـه آن مقصود، 

راههـای طوالنی یـی را بایـد طـی کرد.

*. بیانات در دیدار مسئوالن کمیته ی امداد امام خمینی)ره( 1370/12/12
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انفاق، صدقه واحسان راهكار مكمل برنامه اقتصادی در اسالم
پـس از تشـکیل حکومـت حقـه ی نبی اکـرم )صلّی اللَّ علیه والـه( و حّتـی سـالها بعـد از آن بزرگـوار - که تـا حدود 
زیـادی همان خـط و همان طریـق در خطوط بـارز جامعـه رعایت می شـد - هنـوز در جامعـه افراد ضعیـف و فقیر 
دیده می شـدند؛ امیرالمؤمنیـن )علیه الّصاةوالّسـام( را مشـاهده می کنیم کـه به خانـه ی ایتام و فقـرا می رفتند؛ 
کسـانی که بچه هاشـان شـب شـام نداشـتند و مـادر بـا آب گرمـی کـه روی چـراغ گذاشـته بـود، آنها را سـرگرم 
می کـرد! ایـن حـوادث مربوط بـه چـه سـالهایی اسـت؟ چه قـدر از انقـاب پیامبر گذشـته بـود؟ نزدیک بـه چهل 

سـال از هجـرت پیامبر گذشـته بـود و این حـوادث اتفـاق افتـاده بود.
البتـه روال، درسـت و صحیـح اسـت؛ حرکـت، حرکت خوبی اسـت؛ امـا تا ایـن حرکت بـه زوایا شـمول پیـدا کند 
و زوایـا را بپوشـاند، انسـان واقعـاً باید راهـی طوالنـی را طی کنـد. حـاال در ایـن راه طوالنی چـه باید کـرد؟ اگر ما 
بخواهیـم جامـد و یکسـونگر و بی انعطاف فکـر کنیم، بایـد بگوییم کـه برنامه ها بایسـتی این شـمول را پیـدا کنند 
و همه ی نقـاط محـروم را بپوشـانند؛ و اگر دیدیـم برنامه یـی علی العجالـه نپوشـانده، آن برنامـه را محکـوم کنیم! 
به نظر مـا، این جمـود و بی انعطافی اسـت؛ اسـام برای ایـن مورد حکـم دارد: صدقـه، احسـان، انفاق. ایـن انفاقی 
که در اسـام هسـت، اعـم از انفاق واجـب - کـه مالیـات نـام دارد - و انفاقات مسـتحب اسـت. انفاق واجـب، یعنی 
آن چیـزی کـه در تنظیـم سیسـتم مالی شـرکت می کنـد. اگـر ایـن انفاق کافـی بـود، انفـاق مسـتحب، کمک به 

همسـایه، صلـه ی رحـم، کمک بـه ایتـام و کمک بـه سـائل دیگر چـه بود؟

كمك به سائل یك حكم الهی
 مـا دیـده بودیـم کـه بعضـی از روشـنفکران قبـل از پیـروزی انقـاب می گفتنـد چرا بـه سـائل کمـک می کنید! 
حّتـی بعضـی از افـراد مذهبی هـم تحـت تأثیـر آن فکـر قـرار گرفتـه بودنـد و می گفتند چـرا بـه این فقـرا کمک 
می کنیـد! غافـل از این کـه ایـن یـک حکـم الهـی اسـت؛ یعنـی در حکومـت حق هـم بـاز یک جـای خالـی برای 
کمک بـه سـائل و محـروم باقـی می مانـد؛ »و فـی اموالهـم حـّق للّسـائل و المحـروم«.)1( شـما بحمـدالَلّ بخش 

سـازمانِی ایـن کار را بـه عهـده گرفته ایـد.

راه سامان یافتن سائالن
البتـه اگـر بخواهید حقیقتـاً ایـن کار بـه سـامان واقعـی برسـد، بایـد کاری کنید کـه در مردم جوشـش انفـاق به 
وجود بیایـد. اگرچـه بودجـه ی دولت و کمـک دولتی حتمـاً الزم اسـت، و اگرچـه همیـن کمکهای مراکـزی مثل 
بنیاد مسـتضعفان و غیـره الزم اسـت - اینهـا پولهایی اسـت که اصـًا برای همیـن کارهاسـت و باید صرف بشـود 
- لیکن آن جوشـش اصلـی که مانـع خشـکیدِن حّتی یـک لحظه ی جریـان خواهد بـود، اینها نیسـت؛ این اسـت 

کـه جیبهای مـردم بـه صندوق شـما راهـی پیـدا کند.
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لزوم انفاق استحبابی برای همه افراد با هر سطح درآمد
ما همیشـه از اسـام این طـور فهمیده ایـم که کسـب درآمـد - البته از طـرق مشـروع - آزاد اسـت و مانعـی ندارد؛ 
منتهـا این اجـازه همـراه با ایجـاب و الـزام انفـاق اسـت؛ یعنی اگـر کسـی درآمدی کسـب کـرد، ولی حّتـی انفاق 
مسـتحب نکـرد، او پیـش خـدای متعـال مؤاَخـذ اسـت. مـا نمی توانیـم بگوییـم کـه انفـاق واجبمـان را کردیـم، 
مالیاتمـان را دادیـم، خمـس و زکاتمـان را هـم دادیـم، از ایـن پـول نمی خواهیـم خـرج کنیـم؛ در حالـی کـه 
می دانیـم در جامعه فقـر و کمبود هسـت؛ نخیـر، این آدم پیـش خدای متعال سـعادتمند نیسـت؛ مرضـی عندالَلّ 
نیسـت؛ برای خاطر این که آن حسـابهای الزامی جداسـت؛ بـاب دیگـر و جریان دیگری اسـت. انفاقات اسـتحبابی 
را هم بـرای مـا قـرار داده اند. مسـتحب اسـت، یعنـی آن حکـم واجـب را ندارد کـه مـن در هر مـوردی لزومـاً این 
کار را بکنـم؛ امـا اگـر کسـی بالمـّرة باب ایـن مسـتحب را بـر روی خـودش ببنـدد، باشـک خـاف اراده و خاف 
اقتضای احـکام الهی کار کرده اسـت؛ مـا باید ایـن را به مـردم تفهیم کنیـم. باید کاری بشـود کـه هرکس خودش 
را موظـف بداند که انفـاق کند. آن کسـانی که بیشـتر درآمـد دارند، نسـبت انفـاق را بیشـتر کنند. آن کسـانی که 
کمتر درآمـد دارنـد، بـاب را نبندنـد؛ به همـان نسـبت انفـاق کننـد. اگـر ایـن کار راه بیفتـد، البته خـوب خواهد 

شـد.

فقدان روحیه همگانی احسان و انفاق در غرب
 ما گفتیـم که مـردم جیب خـود را به صنـدوق شـما وصـل کننـد - ایـن سـازمان یافته تر و تمرکزی تر اسـت - اما 
اگر حّتی ایـن کار هـم نشـود و هرکس همـان چهل همسـایه یی را که در شـرع مقدس اسـام هسـت، رسـیدگی 
کنـد، باز هم بـه نتیجـه ی خوبـی خواهیم رسـید. البتـه حاال واقعـاً الزم هم نیسـت کـه هر چهـل خانـه را برویم و 
رسـیدگی کنیم؛ چون دایره ی وسـیعی می شـود؛ امـا باالخره یک همسـایه، دو همسـایه، سـه همسـایه را در نظر 
بگیریم و آنهـا را یا تأمیـن کنیم، یا کمـک کنیم، یـا راه بیندازیـم و از دیگـران مستغنی شـان بکنیم. اگـر این روح 
نیکـوکاری و انفـاق در مـردم به وجـود بیایـد، خوب اسـت. آن چیـزی کـه مـا در جوامـع غیرمسـلمان می بینیم، 
ایـن کمبـود اسـت؛ وااّل در این گونـه جوامع گاهی یـک نفر پیدا می شـود و همـه ی ثـروت عظیم خـودش را، حّتی 
از وراث خـودش بـاز مـی دارد و بـه فـان مؤسسـه ی خیریـه می بخشـد. این طـور نیسـت کـه در جوامـع جامد و 
آهنیـن و ماشـینِی غربـی هیچ کـس نباشـد کـه انفـاق کنـد؛ چـرا، بنیادهـای خیریـه ی خیلـی پُرپـول و خیلـی 
عالی یی وجـود دارد کـه به افـراد کمـک می کننـد؛ به مؤسسـات کمـک می کنند؛ بـه حیوانـات کمـک می کنند! 
آن چیـزی کـه در آن جـا نیسـت، همگانـی و همه گیـر بـودن ایـن روحیـه اسـت. یـک روز در کشـور مـا و سـایر 
کشـورهای اسـامی ایـن روحیـه همه گیر بـوده اسـت؛ یعنـی هرکسـی موظف بـوده کـه پولی بـرای انفـاق کنار 

بگـذارد؛ یـا رایج بـوده که در مـاه رمضـان بـه نیازمنـدان افطـاری بدهنـد؛ نبایـد بگذاریم ایـن کارها کم بشـود.

ی   
الم

 اس
عه

جام
در 

ق 
نفا

ح ا
 رو

زی
سا

گ 
هن

فر



ت اجتماعی"
ضوع " عدال

شتر درباره مو
مطالعه بی

عدالت اجتماعی

10

احیای ارتباطات معنوی با افطاری دادن در مساجد
 االن در بعضی از کشـورهای اسـامی سـنت خوبـی وجـود دارد کـه در تمام مـاه رمضـان، اغلب مسـاجد افطاری 
می دهنـد؛ یعنـی هرکـس بـرود و وارد مسـجد بشـود، پذیرایـی می شـود. البتـه خانواده هـا محـروم می ماننـد؛ 
فقـط مـردان افطـاری می خورنـد و برمی گردند! اگـر بشـود در این جا هـم همیـن سـنت در خصوص افـراد تحت 
پوشـش شـما رواج پیدا کنـد - البتـه با حضـور تمـام افـراد خانـواده - خـوب اسـت. در زمان رژیـم گذشـته، این 
ارتباطـات معنـوی، کم و یـا منجمد شـده بود؛ کـه البتـه متأسـفانه بقایایش همچنـان باقی اسـت. ما بایسـتی در 

دوران اسـامی، ایـن ارتباطـات را زنـده کنیم.

اهمیت توسعه روح انفاق و نیكوكاری در جامعه اسالمی
 امـروز درآمدها بـا گذشـته قابـل مقایسـه نیسـت؛ درآمدهـا از سـابق خیلی بیشـتر اسـت. سـابق کجا ایـن همه 
درآمد بـود؟ آیا ایـن همه امـکان درآمد بـود؟ ایـن کارخانه هـا و این وسـایل مکانیـزه نبـود؛ طبعاً درآمدهـا خیلی 
محدود بـود؛ درآمد یـک فرد بـود. امـروز هر فـردی ممکن اسـت درآمـد یک مجموعـه یا شـبیه یـک مجموعه را 
داشـته باشـد؛ بنابرایـن درآمدها بیشـتر اسـت؛ به همین نسـبت بایـد انفاقهـا بیشـتر باشـد. جامعه بزرگتر شـده 
و سـطح زندگیها هـم باال رفتـه اسـت؛ هرکس کـه چیـزی از این سـطح عالی را نداشـته باشـد، قهـراً فقیر اسـت. 
بنابرایـن، روح انفـاق و نیکـوکاری بایسـتی در جامعه توسـعه پیدا کنـد و جـزو ایمان مردم بشـود و هرکـس بنا را 
بر این بگـذارد کـه در اموالـش - »و فـی اموالهـم حـّق للّسـائل و المحـروم«)2( - واقعاً بـرای محرومان حـق قائل 
باشـد؛ یعنـی ایـن را حق آنهـا بـر خـودش بداند؛ تفضـل خـودش بـر دیگـران ندانـد؛ قـرآن این طـوری می گوید؛ 
نمی گوید که شـما به دیگـری تفضـل می کنیـد؛ می گویـد او در مال شـما حـق دارد؛ »حـّق للّسـائل و المحروم«.

)3( در جـای دیگـر می فرمایـد: »حـّق معلـوم. للّسـائل والمحـروم«.)4( به هرحـال، مـا در جامعه ی اسـامی باید 
ایـن را به عنـوان یـک فرهنـگ دربیاوریم.

تحول و صیرورت به سوی احیای احكام اسالمی
جامعـه ی اسـامی به این اسـت کـه رفتارهای اسـامی، یا بـه معنای وسـیعتر، احـکام اسـامی هم وجود داشـته 
باشـد. حکم اسـامی، فقـط بکن و نکـن به صـورت واجـب نیسـت؛ بلکـه بکن هـای مسـتحب و نکن هـای مکروه 
هـم جـزو احـکام اسـامی اسـت، کـه شـامل رفتارهـا و ُخلقیـات و نفسـانیات ما می شـود؛ مـا بایـد به ایـن طرف 
برویـم. در جامعـه ی اسـامی دایمـاً بایـد صیـرورت و تحـول وجـود داشـته باشـد، تـا در ایـن تزریقـات بیگانه یا 

رسـوبات گذشـته، افراد اسـتحاله نشـوند.

موفقیت كمیته امداد در نیل به اهداف ترسیم شده
 بحمـدالَلّ شـما موفقیـد. بنـده از این کـه کمیتـه ی امداد هسـت و این طـور خـوب کار می کند و در رأسـش شـما 
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آقایانی هسـتید کـه بحمـدالَلّ همیشـه در همین فکرهـا و در همیـن کارهـا و در همیـن راههـا بوده ایـد، حقیقتاً 
خوشـحالم. اثر کار هـم پیداسـت؛ اگر شـماها نبودید، البـد معلوم نبـود که این طـور بشـود؛ بحمدالَلّ حـاال خیلی 

اسـت. خوب 

 ضرورت ایجاد ارتباط میان كمیته امداد و مراكز تولیدی و تعاونی
دولـت و بنیـاد مسـتضعفان هـم بایـد کمـک کننـد؛ دسـتگاههای دیگر هـم بایـد همـکاری کننـد. من شـنیدم 
که وزیـر تعـاون)5( می گفـت کـه می خواهنـد ایـن تعاونیهـای گسـترش)6( را - کـه اول انقاب بـه ابتـکار آقای 
هاشـمی در وزارت کشـور به وجـود آمد - توسـعه بدهنـد. ایـن تعاونیها تاکنـون خیلـی کم پیشـرفت و بی حرارت 
بوده اسـت؛ امـا در عین حـال چیـز خیلی خوبـی اسـت؛ می تواننـد اینها را بـه نهاد شـما وصـل کنند. من بـه وزیر 
تعاون گفتم که شـما سـعی کنیـد در ظرف دو، سـه سـال، اقًا صدهـزار از ایـن تعاونیهـا را به وجـود بیاوریـد؛ اما 
در ایـن دوازده، سـیزده سـال، حـدود شـش هـزار تعاونـی بـه این شـکل بـه وجود آمـده اسـت. اگـر بتواننـد این 
صدهـزار تعاونـی را از همین کسـانی که تحت پوشـش شـما هسـتند، به وجـود بیاورنـد و باز شـما سـراغ دیگران 
برویـد، ببینیـد چـه خواهـد شـد. شـما بایـد بـه ایـن منابـع جوشـش و کار و تولیـد وصل بشـوید، تـا ان شـاءالَلّ 

مشـکات حل بشـود.
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راز اصلی دشمنِی دشمنان، تمركز و دل بستن نظام به عدالت   *

مصلحت عموم مسلمین در توجه به مسأله غدیر 
ــت  ــت و والی ــه امام ــه را قضی ــن قضی ــه ای ــیعیان ک ــه ش ــلمین - چ ــوم مس ــر، عم ــه غدی ــر در قضی ــاً اگ اساس
ــت و  ــن موضــوع، امام ــا از ای ــا برداشــت آنه ــد، ام ــول دارن ــه را قب ــه اصــل قضی ــد و چــه غیرشــیعیان ک می دانن
ــر  ــه غدی ــد کــه در قضی ــی کنن ــه نکات ــز ب ــه و متمرک ــروز متوّج ــه خودشــان را ام ــت نیســت - بیشــتِر توّج والی

ــت. ــد داش ــادی خواه ــتاوردهای زی ــلمین دس ــح مس ــرای مصال ــت، ب اس

دستاوردهای واقعه غدیر برای جامعه اسالمی

1.تعیین ارزشها و معیارهای حاكمیت 
ــارت  ــکات مهــم، عب ــن ن ــم. یکــی از ای ــاه، اشــاره می کن ــه صــورت کوت ــکات، ب ــه از آن ن ــه یکــی دو نکت ــده ب  بن
ــرای حکومــت،  ــا نصــب آن بزرگــوار ب ــا مطــرح کــردن امیرالمؤمنیــن علیه الّصاةوالّســام و ب اســت از این کــه، ب
معیارهــا و ارزشــهای حاکمّیــت، معلــوم شــد. پیغمبــر، در قضیــه غدیــر، کســی را در مقابــل چشــم مســلمانان و 
دیــدگان تاریــخ قــرار دادنــد کــه از ارزشــهای اســامی، بــه طــور کامــل برخــوردار بودنــد. یــک انســان مؤمــن؛ 
ــه  ــوی؛ تجرب ــع دنی ــه مطام ــبت ب ــت نس ــن؛ بی رغب ــداکار در راه دی ــزکاری؛ ف ــوا و پرهی ــای تق ــّد اع دارای ح
شــده و امتحــان داده در همــه میدانهــای اســامی: میدانهــای خطــر؛ میدانهــای علــم و دانــش؛ میــدان قضــاوت 
ــّی  ــام و ول ــم و ام ــوان حاک ــه عن ــام ب ــن علیه الّصاةوالّس ــدن امیرالمؤمنی ــرح ش ــا مط ــی ب ــا. یعن ــال اینه و امث

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1371/03/30



ت اجتماعی"
ضوع " عدال

شتر درباره مو
مطالعه بی

عدالت اجتماعی

14

ــت،  ــن جه ــردی در ای ــد ف ــامی، بای ــم اس ــه حاک ــد ک ــد بدانن ــخ بای ــول تاری ــلمانان در ط ــه مس ــامی، هم اس
ــه از آن  ــانهایی ک ــامی، انس ــع اس ــس، در جوام ــد. پ ــه باش ــو و نمون ــن الگ ــه ای ــک ب ــا و نزدی ــن قواره ه ــا ای ب
ــد؛ از فهــم اســامی، از عمــل اســامی، از جهــاد اســامی، از انفــاق و گذشــت، از تواضــع  ارزشــها نصیبــی ندارن
ــتند،  ــام داش ــاة و الّس ــه الّص ــن علی ــه امیرالمؤمنی ــی ک ــدا و آن خصوصّیات ــدگان خ ــل بن ــی در مقاب و فروتن
ــلمانان  ــار مس ــار را در اختی ــن معی ــر، ای ــتند. پیغمب ــردن نیس ــت ک ــته حکوم ــند، شایس ــته باش ــره ای نداش به

ــت. ــدنی اس ــوش نش ــک درس فرام ــن، ی ــتند. و ای گذاش

2. استقرار عدل الهی و اسالمی اولویت حكومت امیرالمؤمنین
ــام،  ــن علیه الّصاةوالّس ــه امیرالمؤمنی ــت ک ــن اس ــد، ای ــود فهمی ــر می ش ــرای غدی ــه در ماج ــری ک ــه دیگ نکت
ــت در نظــر آن بزرگــوار،  ــد کــه اولویّ ــه خافــت و حکومــت رســیدند، نشــان دادن ــد ســالی کــه ب در همــان چن
ــرای ارســال  ــرآن ب ــی کــه ق ــت، یعنــی تأمیــن کــردن هدف اســتقرار عــدل الهــی واســامی اســت. یعنــی عدال
ــه قســط الهــی.  ــاس بالقســط)1(.« اقام ــوم الّن ــوده اســت: »لیق ــان فرم رســل وانزال کتب و شــرایع آســمانی، بی
ــا دســتوری کــه اســام معّیــن کــرده، بهتریــن تضمیــن و تأمیــن کننــده عدالــت اســت. ایــن،  قســط و عــدل ب
در نظــر امیرالمؤمنیــن علیه الّصاةوالّســام، اولویّــت درجــه اّول بــود. جامعــه اســامی، بــا عــدل و قســط اســت 
ــای  ــرای ملته ــه، ب ــو و نمون ــر و الگ ــر و هدایتگ ــاهد و مبّش ــوان ش ــه عن ــد ب ــد و می توان ــدا می کن ــوام پی ــه ق ک
عالــم مطــرح شــود. بــدون عــدل، ممکــن نیســت. ولــو همــه ارزشــهای مــاّدی وظاهــری و دنیایــی هــم فراهــم 
ــأله در  ــته ترین مس ــن، آن برجس ــت. ای ــده اس ــام نش ــچ کاری انج ــت هی ــد، در حقیق ــت نباش ــر عدال ــود، اگ ش
ــه  ــه ک ــامه علی ــوات الَلّ و س ــرم صل ــر اک ــود. پیغمب ــام ب ــن علیه الّصاةوالّس ــِی امیرالمؤمنی ــِی حکومت زندگ
ــان  ــدل را بی ــت ع ــت اهمی ــد، در حقیق ــت مســلمین منصــوب می کردن ــت و والی ــه حکوم ــن عنصــری راب چنی
ــت  ــد و حرک ــر می کنن ــی فک ــه جهت ــام، در چ ــن علیه الّصاةوالّس ــر می دانســتند امیرالمؤمنی ــد. پیغمب فرمودن
ــان  ــه فرم ــده ب ــع و عمــل کنن ــد؛ مطی ــد؛ شــاگرد پیغمبرن ــرورده پیغمبرن ــد کــرد. آن حضــرت دســت پ خواهن
ــدل را در  ــت ع ــام، در حقیق ــن علیه الّصاةوالّس ــردن امیرالمؤمنی ــوب ک ــا منص ــر ب ــد. پیغمب و درس پیغمبرن
ــه  ــال و ن ــار س ــان چه ــول هم ــام، در ط ــن علیه الّصاةوالّس ــت بخشــیدند و امیرالمؤمنی ــه اســامی اهمّی جامع
ــود. آن  ــر اســتقرار عــدل در جامعــه ب ــا ده مــاه حکومــت ظاهــری کــه داشــتند، بیشــترین اهتمامشــان ب مــاه ی
ــن،  ــه اســامی می دانســتند. و ای ــت روح مســلمانی و جامع ــات اســام و در حقیق ــه حی ــت رامای حضــرت، عدال
آن چیــزی اســت کــه ملتهــا بــه آن نیــاز دارنــد و جوامــع بشــری در دوره هــای مختلــف، از آن محــروم بوده انــد. 
در آن زمــان هــم محــروم بودنــد؛ قبــل از آن زمــان هــم محــروم بودنــد؛ امــروز هــم اگــر بــه صحنــه عالــم و کاری 
ــم  ــاز ه ــد، ب ــگاه کنی ــد ن ــل می کنن ــا عم ــادی در دنی ــّکام م ــه ح ــی ک ــد و روش حکومت ــا می کنن ــه ابرقدرته ک
ــوی و  ــت عل ــت و اســام و حکوم ــدان عدال ــت فق ــن اســت. مشــکل بشــریّت، در حقیق ــد مشــکل همی می بینی

ــت. ــام اس ــن علیه الّصاةوالّس ــاج امیرالمؤمنی روش و منه
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ــع  ــد و مان ــت را در بیــن مســلمانان و جامعــه اســامی جــاری می کردن امیرالمؤمنیــن علیه الّصاةوالّســام، عدال
ــتند  ــود. نگذاش ــاز ش ــاول ب ــت تط ــتند دس ــود. نگذاش ــرف ش ــراف مص ــه اس ــال ب ــت الم ــه بی ــدند ک ــن ش از ای

ــد. ــرف کنن ــق مص ــه ناح ــلمین را ب ــال مس ــانی بیت الم کس

تقسیم عادالنه بیت المال
البتــه بیت المــال مســلمین در آن روز، بــه ایــن شــکل بــود کــه درآمدهــای جامعــه اســامی بــه شــکل ســرانه، 
بیــن مــردم تقســیم می شــد. ایــن روش مالیــه جدیــد و ایــن شــکلی کــه امــروز در دنیــا وجــود دارد، آن روزهــا 
ــال  ــد. بیت الم ــویه تقســیم می کردن ــام، بالّس ــن علیه الّصاةوالّس ــد را، امیرالمؤمنی ــان درآم ــود. هم ــول نب معم
را بیــن صحابــی و غیرصحابــی و قرشــی و هاشــمی و غیرقرشــی وغیرخانــدان پیغمبــر و همــه و همــه، بــه شــکل 
ــام،  ــن، علیه الّصاةوالّس ــا امیرالمؤمنی ــد؛ ام ــا ش ــراض خیلیه ــه اعت ــن، مای ــد و ای ــیم می کردن ــان تقس یکس
اعتنایــی نکردنــد. امــروز وضــع تقســیم بیــت المــال بــه شــکل عادالنــه، آن طــور نیســت. امــروز تقســیم ســرانه 
نیســت و روشــهای دیگــری در اســتقرار عدالــت وجــود دارد. امــروز کســانی که بــا بیت المــال مســلمین 
ــی، خــودداری  ــی و مردم ــر مصــارف عموم ــال در غی ــت الم ــردن بی ــد از مصــرف وخــرج ک ــد، بای ســروکار دارن
ــال  ــر بیت الم ــته، در ام ــدای ناخواس ــؤولی خ ــر مس ــت. اگ ــال اس ــت الم ــه بی ــیم عادالن ــن، راه تقس ــد. ای کنن
ــرف  ــود مص ــن خ ــکان و مرتبطی ــتان و نزدی ــرای دوس ــا ب ــخصی و ی ــارف ش ــا آن را در مص ــورزد، ی ــراف ب اس
ــان  ــلمین در هم ــال مس ــت الم ــد بی ــت. بای ــال اس ــر بیت الم ــی در ام ــرار واقع ــدل و ق ــف از ع ــن، تخلّ ــد، ای کن
ــف کشــور را  ــه ای از وظای ــه وظیف ــی و بخشــهایی ک ــان مصــارف عموم ــده و هم ــن ش ــاً معّی ــه قانون ــی ک طریق
ــور  ــه کســانی کــه مســؤولیت ام ــذا امیرالمؤمنیــن علیه الّصاةوالّســام، آن روز ب برعهــده دارد، مصــرف شــود. ل
ــوا  کشــور را برعهــده داشــتند، ســختگیری را بــه جایــی رســاندند کــه بــه قــول امــروز، بخشــنامه کردنــد: »ادّق
ــا آن می نویســید، ریــز بتراشــید. هــم صرفه جویــی در قلــم، هــم  اقامکــم)2(«؛ ســِر قلمهــای خودتــان را کــه ب
ــذ  ــه در کاغ ــطوری را ک ــطورکم«؛ س ــن س ــوا بی ــب! »و قارب ــی در مرّک ــم صرفه جوی ــذ، ه ــی در کاغ صرفه جوی
ــب  ــی«؛ مطال ــد المعان ــدوا قص ــد. »واقص ــی کنی ــذ صرفه جوی ــید و در کاغ ــک بنویس ــم نزدی ــه ه ــید ب می نویس

ــد. ــز کنی ــی پرهی ــاده روی و زیاده نویس ــید. از زی الزم را بنویس

راه جلوگیری از هدر رفت بیت المال
اگــر امــروز بخواهنــد ایــن حرفهــا را تکــرار کننــد، بــه ایــن شــکل خواهــد بــود کــه از ایجــاد دســتگاههای زایــد، 
اســتخدامهای زایــد و توســعه دادنهــای زایــد، خــودداری کنیــد. یعنــی بایــد از کاغذپراکنــی و زیاده نویســیهای 
ــام،  ــن علیه الّصاةوالّس ــات را، امیرالمؤمنی ــن خصوصی ــم. ای ــودداری کنی ــن، خ ــع ک ــت تضیی ــوده و وق بیه
رعایــت می کردنــد. در آخــر ایــن جملــه هــم، کــه بعضــی از فقراتــش را مــن عــرض کــردم، می فرماینــد: »فــان 
امــوال المســلمین الیحتمــل االضــرار.« ضــرر رســاندن بــه امــوال مســلمانان را تحمــل نمی کردنــد کــه کســی 
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بخواهــد ولــو بــه انــدازه کمــی بــه امــوال عمومــی ضــرر برســاند. ایــن، یعنــی امانــت دار دانســتن خــود و همــه 
ــه ای اســت کــه  ــن آن قلّ ــن، آن عــدل امیرالمؤمنیــن علیه الّصاةوالّســام اســت. و ای مســؤولین بیــت المــال. ای
ــم:  ــم گفتی ــا ه ــه م ــد، و هم ــم فرمودن ــه - ه ــام رضوان اللَّ تعالی علی ــوار - ام ــیم. آن بزرگ ــه آن برس ــد ب ــا بای م
ــی،  ــه بشــر معمول ــام، نمی رســیم. بدیهــی اســت ک ــن علیه الّصاةوالّس ــه امیرالمؤمنی ــا ب ــه م بدیهــی اســت ک
نــه در ایــن زمــان، نــه حّتــی در آن زمــان، قــادر بــر ایــن نیســت و نبــود کــه مثــل آن بزرگــوار، مشــی کنــد، یــا 
عدالــت را آن گونــه اجــرا کنــد و یــا آن طــور زندگــی کنــد. موضــوع ایــن اســت کــه آن حضــرت نمونــه کاملنــد. 
ــه ای  ــه گون ــا ب ــر حرکــت م ــم. اگ ــک و شــبیه تر کنی ــل نزدی ــه کام ــه آن نمون ــان را ب ــم خودم ــاش کنی ــد ت بای

ــه کامــل باشــیم، ایــن، انحــراف و خطاســت. باشــد کــه در حــال دور شــدن ازآن نمون

راز اصلی دشمنِی دشمنان اسالم با اسالم
ــام،  ــا اس ــام ب ــمنان اس ــمنِی دش ــی دش ــت، راز اصل ــه عدال ــتن ب ــت و دل بس ــدن روی عدال ــز ش ــن متمرک  ای
بخصــوص در روزگار ماســت. در زمانهــای قدیــم هــم البتــه همین گونــه بــوده اســت. امــا امــروز، علّــت 
ــاس  ــد، احس ــت دارن ــت - مخالف ــما ملّ ــا ش ــامی؛ ب ــوری اس ــا جمه ــا - ب ــا م ــا ب ــد ابرقدرته ــه می بینی این ک
ــون  ــت. چ ــن اس ــد، همی ــز نمی کنن ــد و پرهی ــد وارد می کنن ــه ای وارد کنن ــد ضرب ــر بتوانن ــد، اگ ــمنی دارن دش
ــدون  ــانها؛ ب ــه انس ــن هم ــا؛ بی ــه ملته ــن هم ــت بی ــت. عدال ــی اس ــان عدالت ــادی چن ــامی، من ــوری اس جمه
ــن،  ــت. امیرالمؤمنی ــگ اس ــدام رن ــا ک ــون، ی ــدام خ ــا ک ــژاد، ی ــدام ن ــال ک ــی  م ــه ک ــود ک ــه ش ــه ماحظ این ک
ــن مســلمان  ــه ای ــد ک ــگاه نمی کردن ــه اســامی آن روز و تحــت حکومــت خــود، ن ــام، در جامع علیه الّصاةوالّس
ــظ  ــد. حاف ــدر بودن ــک پ ــل ی ــا، مث ــه آنه ــه هم ــبت ب ــت. نس ــودی اس ــا یه ــت ی ــیحی اس ــن مس ــت و ای اس
ــزی  ــن چی ــتند چنی ــر نیس ــا حاض ــد و ابرقدرته ــن را می خواه ــا، ای ــامی م ــه اس ــروز جامع ــع آنهابودند.ام مناف
ــر  ــت؛ ب ــده اس ــا ش ــی بن ــر زیاده طلب ــت؛ ب ــده اس ــا ش ــی بن ــر زورگوی ــا، ب ــی ابرقدرته ــد. زندگ ــل کنن را تحّم
ــد  ــذا می بینی ــت. ل ــده اس ــا ش ــود، بن ــع خ ــه نف ــا ب ــردن آنه ــروم ک ــا و مح ــی ملته ــای زندگ ــّرف محیطه تص
از جمهــوری اســامی، ناخشــنود و ناراضی انــد. تبلیغــات می کننــد؛ فشــارهای تبلیغاتــی وارد می آورنــد؛ 
ــد،  ــدرت دارن ــوان و ق ــه درت ــه ک ــا هرچ ــد و ب ــادی می کنن ــره اقتص ــد؛ محاص ــی وارد می کنن ــارهای سیاس فش
ســعی می کننــد جمهــوری اســامی را در انــزوا و در زیــر لطمــات و ضربــات خــود قــرار دهنــد. ایــن، بــه خاطــر 

ــتید. ــران هس ــت ای ــما مل ــادی آن، ش ــه من ــامی ک ــت اس ــرس از آن عدال ــت؛ ت ــت اس ــرس از عدال ت

دلیل گرایش ملتها به ملت ایران
ملتهــا عدالــت را دوســت دارنــد. تشــنه عدالتنــد؛ و اگــر ببیننــد ملتــی پرچــم عدالــت را در دســت گرفتــه اســت 
ــدوار  ــرم و امی ــد، دلگ ــتادگی می کن ــداکاری و ایس ــدل، ف ــم و در راه ع ــای عال ــا و زورگوه ــل قلدره و در مقاب
ــگاه  ــما ن ــه ش ــم ب ــا دائ ــروز، ملته ــا ام ــاب ت ــروزی انق ــد از پی ــت. از بع ــاده اس ــاق افت ــن، اتّف ــوند. وای می ش
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کرده انــد کــه ملــت ایــران هســتید .بــه فــداکاری شــما، بــه صبــر شــما، بــه وفــاداری شــما، بــه اســام و قــرآن، 
ــه ایمــان  ــه پیمــودن ایــن راه، ب ــه شــما ب ــه عاق ــِت عظمــی ، ب ــرآن و اســام و مقــام والی ــه ق ــه عشــق شــما ب ب
ــد. و همیــن  ــگاه کرده ان ــه این کــه زندگــی خــوب در ســایه ایمــان اســامی تأمیــن می شــود و الغیــر، ن شــما، ب
هــم هســت. رفــاه، ســعادت ، خوشــی، صلــح و امنیــت بــرای یــک ملــت، در ســایه ایمــان بــه خــدا و حاکمّیــت 

ــد. ــا فهمیده ان ــت م ــن را، در مل ــر. ای ــود و الغی ــن می ش ــی تأمی ــهای اله ارزش

شرط موفقیت روزافزون ملت ایران 
ــن  ــه ای ــم ب ــف ه ــای ضعی ــد. ملته ــا عصبانین ــه ابرقدرته ــن اســت ک ــم دانســتند. ای ــارا ه ــت م  ایســتادگی مل
ــور و  ــم و ج ــل ظل ــه در مقاب ــرد ک ــی را وادار ک ــما، دنیای ــتادگی ش ــد. ایس ــد و از او می آموزن ــگاه می کنن ــت ن مل
ــم و تعــّدی و تجــاوز و نامردمــی  ــل ظل ــا این طــور نبــود! تنهــا عــاج، در مقاب ــی اســتکبار بایســتند. دنی زورگوی
ــر، ســمبل و رمــز  ــداری روی همــان معیارهــا و میزانهایــی کــه غدی اســتکبار، عبــارت اســت از ایســتادگی و پای
. ایســتادگی بــر  واقعــی آن اســت؛ یعنــی عدالــت؛ تــاش بــرای خــدا؛ ارزش دادن بــه تقــوا و جهــاد فی ســبیل الَلّ
روی ایــن معیارهاســت کــه خواهــد توانســت ایــن راه را در مقابــل ملــت ایــران، بازهــم، بازتــر و هموارتــر کنــد.

شكست ناپذیری ملت ایران در پایبندی به اصول اسالمی
ــود  ــت، می ش ــامی اس ــی و اس ــول اله ــه اص ــن ب ــش مؤم ــه قلب ــی را ک ــد ملت ــال می کنن ــر خی ــا اگ ابرقدرته
شکســت داد، اشــتباه می کننــد. چنیــن ملتــی را نمی شــود شکســت داد. بحمــدالَلّ ملــت ایــران، بــا 
ــت.  ــده اس ــان دی ــیرین آن را، خودش ــرات ش ــار و ثم ــدان، آث ــن می ــتادگی در ای ــرده و ایس ــه ک ــی ک فداکاریهای
امــروز ملــت مــا عزیــز اســت، ســربلند اســت، مســتقل اســت و تحــت نفــوذ هیــچ سیاســتی نیســت. نیروهــای 
ملــت، آمــاده بــرای کار و تــاش کــردن و برنامه ریــزی بــرای پیشــرفت کشــورند. اینهــا بــرای یــک ملــت ارزش 
اســت. وقتــی کــه ابرقدرتهــا بــر یــک کشــور و بــر یــک ملــت مســلّط باشــند، ایــن امکانــات و ایــن فرصتهــا را از 

ــد. ــه بودن ــا گرفت ــت از م ــت طواغی ــیاه حکوم ــالهای س ــول س ــه در ط ــان ک ــد؛ همچن ــت می گیرن آن مل
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عدالت اجتماعی

برقراری عدالت، هدف انقالب اسالمی *

توجه به شخصیت معنوی، ملكوتی و نورانی امیرالمؤمنین
در زندگـی امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، اگـر مسـائل معنـوی و ویژگیهایـی کـه شـخصیت روحـی آن 
بزرگوار قائـم به آنهاسـت مـورد توّجه قـرار گیـرد - همچنان که شـخصیت پیغمبـر اکرم و هـر یـک از معصومین 
علیهم الّسـام مـورد توّجـه قـرار می گیـرد - در آن صـورت، ذهـن بشـرو ایـن ذهنّیـت مـادی، قـادر بـر تصـّور 
موقعیـت آن بزرگـوار هـم نخواهـد بـود. مـا فقـط از دور اشـاره ای بـه شـخصیت معنـوی و ملکوتـی و نورانـی آن 
بزرگـوار می کنیـم. البتـه آن معرفـت هـم الزم اسـت. نمی شـود بـه بهانـه این کـه مـا نمی توانیـم شـخصیت این 
بزرگـواران را بشناسـیم، دربـاره آنان صحبت نشـود، تحقیـق نشـود و گوینـدگان نگویند؛ نـه. آن، بخـش فاخری 
از کّل آفرینـش اسـت. لذاسـت کـه در روایـات هم دربـاره ایـن جنبـه و این بُعـد یا ایـن بخـش از شـخصیت ائّمه 
علیهم الّسـام، مطالـب و حرفها و اشـاراتی هسـت که بـرای اهل نورانّیـت و اهـل دل، گویاسـت. منتها مـا و امثال 
بنـده، آن رسـایی در اندیشـه و بینـش را در اختیار نداریـم که بـه آن جّذابیـت و درخشـندگی چشـم بدوزیم. آن 
بخـش دیگـر از شـخصیت امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، عبـارت اسـت از فضایـل و امتیازاتـی که ناشـی از 
همین حیـات ماّدی یـا جلوه گاه حیـات مـاّدی او، مثل علم،تقـوا، عبادت، شـجاعت، دلسـوزی و رحم او نسـبت به 
ضعفا و عـدل او در حکومـت و از این قبیل ویژگیهاسـت. یا مسـائلی که نسـبت به چنیـن ویژگیهایی شـاید درجه 
دو محسـوب می شـود؛ مثـل فصاحت و باغـت و نثـر و شـعر و از این قبیـل. اینهـا را، هـر صاحب فکری، به شـرط 

آن کـه در این بخـش و ایـن بُعـد تدبّـر کنـد، بابهـای متعـّددی به رویش گشـوده خواهد شـد.

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1371/10/17
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تدبر و تعمق در فضایل و امتیازات امیرالمؤمنین
ما مسـلمانان، مخصوصـاً موالیـان امیرالمؤمنیـن علیـه الّصاة والّسـام؛ یعنی شـیعیان، حقیقتـاً بایـد خودمان را 
موّظف بدانیـم که بـه ایـن بخـش از حیـات امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام هـم توّجه کنیـم و هـم توّجهمان 
همـراه بـا تعّمـق و تدبّر باشـد. بـه این نکتـه اکتفـا نکنیـم کـه چنیـن شـخصیتی در تاریـخ بـود و ایـن امتیازات 
را داشـت و مـا بـه او، معنـاً و قلبـاً یـا ایمانـاً، مّتصلیـم. کتابهـا دربـاره آن حضـرت نوشـته شـده اسـت؛ خیلی هم 
نوشـته اند. شـیعه، سـّنی، حتـی غیرمسـلمانان راجـع بـه امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، کتـاب نوشـته اند و 

زده اند. حـرف 

دو فصل مهم از زندگی امیرالمؤمنین
چقـدر مطلـب در زبانهـای ما راجـع بـه آن حضـرت رایج اسـت کـه بایـد روی اینها فکـر کنیـم! از اینها سرسـری 
نمی شـود گذشـت. ایـن، یـک وظیفـه اسـت. بنـده همین طـور کـه در مجموعـه حیـات ایـن بزرگـوار می نگـرم، 
مشـاهده می کنم که بـرای وضـع امـروز مـا مسـلمانان در جمهـوری اسـامی - برای مـا ملت ایـران که همیشـه 
خودمان را زیـر پرچـم علی بن ابی طالـب علیه الّسـام دانسـته ایم و ان شـاءالَلّ همیشـه این کشـور و ایـن ملت زیر 
پرچـم امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام، زندگـی خواهد کـرد - بخصـوص برای مـا شـیعیان، چه از ایـران و چـه از غیر 
ایـران و چه برای مسـؤولینی که در این کشـور مشـغول تـاش و مجاهـدت و خدمت هسـتند، دو نقطـه از زندگی 
امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، در ایـن دوره از حیات ملـی ما و در ایـن برهه از زمان، باید بیشـتر مـورد توّجه 
باشـد. البته ایـن دو نقطه، واقعـاً دو فصـل از فصـول متعـّدد زندگـی امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام و حقیقتاً 

دو صفحـه از یـک کتـاب قطور اسـت. امـا خود ایـن دو صفحـه هم مهم اسـت.
یکـی از ایـن دو صفحه، صفحه عدالت اسـت؛ عـدل و دادگـری. یکی از بخشـهای زیبـای شـخصّیت امیرالمؤمنین 
علیه الّسـام، عدل اسـت. مـا ملت ایـران - همـه شـیعیان و بخصوص مـا مسـؤولین - دربـاره عـدل امیرالمؤمنین 
علیه الّسـام، بایـد بیشـتر فکـر کنیـم. امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام در نهج الباغـه راجـع به عدالت بسـیار سـخن 
گفتـه اسـت. آن قـدر ماجـرای عدالـت در زندگـی و بیـان او برجسـته اسـت کـه می شـود گفـت کلِ ّ حکومـت 
امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام را تحـت تأثیر خـود قرار داده اسـت. ایـن نکته برای مـا معنای خاصـی ندارد؟ 
صرف این کـه بگوییـم از خصوصیات ایـن بزرگوار یکـی هم عـادل بودن اوسـت، کافی اسـت؟ این، نقطه ای اسـت 
که مـا بایـد روی آن خیلـی تدبّـر کنیـم. نقطـه دوم هم زهد اسـت. زهـد، یعنـی بی اعتنایـی بـه دنیـا. بی اعتنایی 
به دنیا بـه معنـی بی اعتنایی بـه تاش دنیـا نیسـت. چـه کسـی از امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام در دنیـا پرتاش تر 
بود؟ چه کسـی بیشـتر از امیرالمؤمنین علیه الّسـام، از قـدرت بازو، قـدم، مغز، جسـم، روح، مال و همـه نیروهای 
خود برای سـاختن یـک دنیای خـوب اسـتفاده کرده اسـت؟ اشـتباه نکنیـم! بی رغبتـی به دنیـا، به معنای پشـت 
کردن به تـاش، سـازندگی، مبارزه و سـاختن جهـان به شـکل مطلوب نیسـت. آن زحمتها را باید کشـید. کسـی 
که بی رغبـت به دنیاسـت، زاهـد اسـت؛ یعنی همـه آن زحمتهـا را می کشـد، مجاهـده می کنـد، مبـارزه می کند، 
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خـود را در میدانهـای مبارزه حّتـی به خطر هـم می انـدازد، تا پای جـان هم پیش مـی رود، بـازوی او، پـای او، مغز 
او، جسـم او، روح او و دارایـی او هـم - اگـر دارد - در راه سـاختن دنیـای خوب مصرف می شـود؛ منتهـا وقتی نوبت 
برداشـِت شـخصی از خزانه دنیا می رسـد، کـم برمـی دارد. این، معنـای زهد اسـت. پای شـخص او وقتی بـه میان 
آمـد و زندگـی شـخصی او وقتـی مطرح شـد، حـّظ خـود را از لذایذ مـاّدی کـم می کنـد. این هـم که کـم می کند 
نـه از ایـن بابـت کـه می خواهـد غرایـز مـاّدی را سـرکوب کنـد؛ نـه. در همـان حـّدی کـه طبیعت انسـان اسـت، 
به طـور معمـول لـّذات و زیباییهای زندگـی را هم مـورد اسـتفاده قـرار می دهد؛ اما نـه با ولـع و نه مثل یک انسـان 
حریـص. از بـاب مثـال، دو نفـر بـر سـر سـفره ای می نشـینند. یکـی می خواهـد خـود را سـیر کنـد و بلنـد شـود. 
لذا هـر چـه دم دسـتش باشـد می خـورد. نان بـود یـا خـورش، فرقـی نمی کنـد. مقصـود این اسـت که سـّد جوع 
کنـد؛ چون سـّد جـوع الزم اسـت. اما هـدف نفـر دوم، سـّد جـوع نیسـت. نـه این کـه نمی خواهد سـّد جـوع کند. 
می خواهد سـّد جـوع کنـد؛ امـا خواهـان تنـّوع و تلـّذذ هم هسـت. دسـت می انـدازد بـه آن طرف سـفره، دسـت 
می انـدازد جلـو دیگران و ظـروف غـذا را جلو خودش می کشـد تـا از همه نـوع غذا بـه بهتریـن کیفّیت و بیشـتر از 
همه، اسـتفاده کند. این، همان اسـت کـه مذموم اسـت. و اّما، برداشـت کم از دنیـا و در مقابـل، تاِش زیـاد، نقطه 
دوم در زندگـی امیرالمؤمنین علیه الّسـام اسـت. خـوِد او زاهد بـود. به دیگـران زهـد را می آموخت و امـر می کرد 

و خـود از همـه زاهدتر بـود. ایـن دو نقطه اسـت کـه ما بایـد بـه آن توّجه کنیـم: عـدل علی و زهـد علی.

جایگاه عدل در جمهوری اسالمی به مثابه یك نظام اجتماعی
در جمهـوری اسـامی، عـدل یک پیـام شـخصی نیسـت؛ بلکـه یـک نظـام اجتماعـی اسـت. این طور نیسـت که 
هر کس فقـط در محیـط خـود، عادالنه رفتـار کنـد. این کافی نیسـت. عـدل معنایـش این اسـت که بایـد جامعه 
قائم بـه قسـط باشـد. »لیقـوم الّنـاس بالقسـط)1(.« قانـون، عادالنـه؛ اجـرا، عادالنـه؛ نظـارت، عادالنـه؛ قضاوت، 
عادالنـه؛ تقسـیم، عادالنه. ایـن، خصوصیتی اسـت کـه برای جمهـوری اسـامی ارزش محسـوب می شـود. ما اگر 
از لحاظ مـاّدی و سـازندگی به کشـورهای پیشـرفته دنیا هم برسـیم، کافی نیسـت. امروز کسـانی که سرشـان در 
حسـابهای مـاّدی و محاسـباتی و از این قبیل اسـت، تـا صحبت می شـود، می گوینـد: مـا می خواهیـم خودمان را 
مثل فان کشـور بسـازیم. البته هرکـس هم، سـلیقه و نظری بـرای خـودش دارد. اگر ما ایـران را مثل کشـورهای 
برخـورداِر ماّدی سـاختیم، امـا از عدالـت خبری نبـود، این هیـچ ارزش ندارد. پیـام اسـام، اقامه عدل اسـت. قیام 
اسـامی در ایـران، بـرای اقامـه عدل بـود. پیغمبـران کـه آمدند، بـرای اقامـه عدل و قسـط آمدنـد. بشـریّت که با 
عطش تمـام منتظـر امـام زمـان عـج الَلّ تعالـی فرجـه الشـریف اسـت و می خواهد مهـدی موعـود بیاید و چشـم 
انتظـار آن حضرت اسـت، بـرای این اسـت کـه او بیایـد تـا دنیـا را از عـدل و داد پر کنـد. ایـن اسـت آن پیامی که 
انقاب اسـامی بـرای دنیـا دارد و خـودش هـم متعّهـد و متکّفـل آن اسـت. اصل قضیـه این اسـت که اگـر ما کم 
داشـته باشـیم، اما عادالنـه عمل کنیـم، به مراتـب ترجیـح دارد بر این کـه زیـاد داشـته باشـیم و غیرعادالنه عمل 

کنیـم.
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استقرار عدالت، هدف نظام اجتماعی اسالمی
هـدف، زیاد داشـتن نیسـت. هدف، عـدل اسـت. بسـیاری از کشـورها در دنیا وجـود دارند کـه خیلـی ثروتمندند. 
نگاه کنیـد بـه کشـورهای سـرمایه داری دنیا! نـگاه کنیـد به بعضـی از کشـورهایی کـه سـرمایه های عظیـم الهی 
در زیـر خاکهـای آنهاسـت و حّکامشـان بیـرون می آورنـد و بی محابـا می فروشـند و پولهایـش را خـرج می کننـد! 
اینها ثروتمندند. کشـورهای سـرمایه داری، طبـق آنچه کـه معمول بین اقتصادیّون اسـت، وقتی سـرانه کشـوری 
را محاسـبه و ماحظـه می کننـد، خودشـان ده برابـر کشـورهای متوّسـط سـرانه دارند. معنـای این چیسـت؟ آیا 
معنایش این اسـت کـه همـه مـردِم آن کشـورها از ایـن سـرانه برخوردارنـد؟ ابـداً معنایش این نیسـت! اگر شـما 
در بعضی از کشـورهای سـرمایه داری، جلوه های ثـروت، از جملـه کارخانه های عظیـم، آپارتمانها و سـاختمانهای 
سـربه فلـک کشـیده را می بینیـد؛ اگـر ثروتهـای زیـاد و پولهـای افسـانه ای را ماحظـه می کنیـد، آیـا بـه ایـن 
معناسـت کـه در این کشـورها عدالـت وجـود دارد؟ خـوب؛ معلوم اسـت کـه از عدالـت خبـری نیسـت! در همین 
کشـورها کسـانی هسـتند که از گرسـنگی، از بی دارویـی و از نبود مسـکن، به شـّدت در رنجنـد و بعضی بـه دلیل 

همیـن کمبودهـا و ناراحتیهـا، در همـان کشـورها می میرند.
مـا کـه ایـن را نمی خواهیم! انقـاب که بـرای ایـن نیسـت! انقاب بـرای این اسـت کـه عدالت برقـرار شـود. البته 
ایـن نکتـه را به شـما عرض کنـم کـه اگـر در جامعـه ای عدالـت باشـد، یعنـی قانـون، عادالنـه؛ قضـاوت، عادالنه؛ 
اجـرا، عادالنـه و نظر بـه آحاد ملـت، نظـِر عادالنـه باشـد، تـاش اجتماعی و اقـدام سـازنده اقتصـادی هـم در آن 
جامعه بهتـر خواهد شـد و ثـروت هـم بیشـتر بـه آن جامعـه رو خواهـد آورد. امـا اصـِل قضیـه، عدالت اسـت و ما 
دنبـال عدالتیم. مـن ایـن را صریحاً عـرض می کنم کـه در جمهوری اسـامی، سیاسـتها براسـاس عدالـت تنظیم 
می شـود. از ابتـدای انقـاب همیـن بوده اسـت و تـا همیشـه نیـز همیـن خواهد بـود. هـدف جمهوری اسـامی، 
تأمیـن عدالـت در جامعـه اسـت. مبـادا کسـانی در گوشـه و کنـار کشـور پیدا شـوند و تصـّور کننـد که هـدف ما 
عبارت اسـت از افزایـش حجم ثروت مـاّدی! یعنی عـّده ای از انـواع و اقسـام راههای تولیـِد ثروت برخوردار شـوند؛ 
دیگـران هم هـر طـور زندگی کردنـد، کردنـد! ما هـم دلمـان به ایـن خوش باشـد که سـرانه متوّسـط کشـور را از 
فان مقـدار بـه دو برابـر، یا تولیـد کّل کشـور را از فـان میـزان به فـان میـزان رسـانده ایم. هرگز چنین نیسـت! 
البتـه ایـن شـاخصها، در مـواردی می تواند نشـان دهنـده حرکت بـه سـمت عدالت باشـد؛ اما همیشـه ایـن گونه 

نیسـت.

عدالت غیر از برابری
هـدف مـا، اسـتقرار عـدل در جامعـه اسـت. مـا ایـن را می خواهیـم. همـه کارهـا بـرای اقامـه عـدل، ارزش پیـدا 
می کنـد. در جامعـه نابرابـر، اگـر ثـروت هـم زیـاد شـد، بـه سـود یـک قشـر و یـک گـروه از مـردم اسـت. امـا در 
جامعـه ای کـه برابـری و عدالـت جریـان داشـته باشـد، بـه سـود همـه اسـت. البتـه عدالـت، همه جـا بـه معنای 
»برابـری« نیسـت. اشـتباه نشـود. عدالت یعنـی هـر چیـزی را در جای خـود قـرار دادن. ایـن معنای عدل اسـت. 
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عدالـت آن معنایـی نیسـت کـه در ذهـن بعضـی از ساده اندیشـان و آدمهـای کـم عمـق وجـود دارد. شـاید حـاال 
هم خیـال کنند کـه همه جامعـه باید برداشـِت یکسـان داشـته باشـند. خیـر! یکـی کار بیشـتری می کنـد، یکی 
اسـتعداد بیشـتری دارد، یکـی ارزش بیشـتری بـرای پیشـرفت کشـور دارد. عدالـت یعنـی برطبـق حـق عمـل 
کـردن، و حـقِ ّ هر چیـز و هرکسـی را بـه او دادن. ایـن معنـای عدالت اسـت و بـرای جامعه الزم اسـت. هـدف این 
اسـت که عدالـت حاکم شـود. آن وقـت اگـر جامعـه ثروتمند هـم بشـود، این ثروت درسـت تقسـیم خواهد شـد. 

مقصـوِد حرکـت اسـامی همین اسـت.

شاخص اصلی در نظام اسالمی 
خوشـبختانه زمینه در کشـور مـا فراهم اسـت. احـکام اسـام در اختیار ماسـت و مـا را بـه عدالت سـوق می دهد. 
قانونگذار که مجلس شـورای اسـامی اسـت، بحمدالَلّ از انسـانهایی تشـکیل شده اسـت کـه برای کشـور و جامعه 
دلسـوز و طالب و عاشـق عدالتند. دولت از عناصری تشـکیل شـده اسـت که مشـتاق تأمیـن عدالـت در جامعه اند. 
رئیس جمهـور و مدیـر اجرایی این کشـور کسـی اسـت کـه همیشـه منـادی عدالت بـوده اسـت. دسـتگاه قضایی 
کشـور و عناصر آن نیـز همین طـور. اینها چهره هـای برجسـته ای هسـتند. در چنین زمینه مناسـبی، بـا این ملِت 
کار آمـد و عاقه مند و مشـتاق و بـا این مسـؤولیِن مؤمن و خـوب، بایـد حرکتمان به سـمت عدالت باشـد. این، آن 

شـاخص اصلی اسـت.

تالش مسئولین برای منعكس نمودن زهد امیرالمؤمنین در زندگی
نکتـه دوم، همـان نقطه زهـد و ندویـدن دنبـال دنیای شـخصی اسـت. من بـرای زندگـی خـودم باید بـه قضاوت 
بنشـینم و ببینـم آیا دنبـال دنیای شـخصی خودم هسـتم یا نیسـتم؟ هـر کدام بایـد به حسـاب خودمان برسـیم. 
وقتـی کـه در بیـن مسـؤولین و بـرای مسـؤولین صحبـت می شـود، کاربـرد، کاربـرِد شـخصی اسـت. یعنـی هـر 
کدام از مسـؤولین کشـور باید سـعی و تاششـان این باشـد کـه آن چهـره زهـد امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام را در 
خودشـان منعکـس کننـد. البته زهـد علـی علیه الّسـام، بـرای ما نـه قابل عمل اسـت و نـه حّتـی قابـل درك. ما 
کـه نمی توانیم آن گونـه زندگی کنیـم! امـا پرتـوی از آن عدالت و زهد را، شـاید بتوانیم داشـته باشـیم. نـه این که 
ما بگوییـم نمی توانیـم. خـود آن بزرگوار گفته اسـت. نـه این کـه مانمی توانیـم. هیچ کـس نمی تواند. حتـی بعضی 
از معصومیـن علیهم الّسـام هـم از این کـه بتواننـد آن طـور کـه امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام عمل می کـرد، عمل 
کننـد، اظهـار عجـز کرده انـد. بحـث بـر سـر آن گونـه عدالـت نیسـت. امـا رنـِگ مـا باید همـان رنـگ باشـد؛ ولو 
کمرنـگ. روش ما بایـد همان روش باشـد؛ ولـو رقیـق. در جهت عکـس او که نبایـد حرکـت کنیم. مسـؤولین باید 

ایـن معنـا را عمـًا به مـردم یـاد بدهند.
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منفی بودن نگاه غنیمت گرایانه نسبت به مناصب در جمهوری اسالمی
چسـبیدن بـه دنیـا و دویـدن دنبـال دنیـا، بـرای یـک مسـؤول در جمهـوری اسـامی، نقـص اسـت و بـه همـان 
معنایـی کـه عرض شـد، یـک نقطـه منفی اسـت. عکـِس ایـن بایـد باشـد. حکومـت کـردن و سـَمت و منصب در 
جمهـوری اسـامی، نبایـد به شـکل یـک غنیمـت نـگاه شـود. در دنیا، مـردم بـرای این کـه بـه مناصبی برسـند، 
تـاش می کننـد. هـر منصبـی هـم کـه باشـد، فرقـی نمی کنـد. از عضویـت یـا ریاسـت بـر یک جمـع و سـازمان 
کوچـک اداری گرفتـه، تـا رسـیدن به ریاسـت یـک کشـور. چهار سـال، پنج سـال، شـش سـال تـاش می کنند 
تا بـه حکومـت می رسـند و در این چنـد سـال می خواهنـد نهایـت التـذاذ را ببرنـد. تصـّور نکنیـد کسـانی که در 
دنیـا بـرای مثًا رسـیدن بـه ریاسـت جمهـوری یا نیـل بـه مقامـات عالی تـاش می کننـد، قصـد خدمـت دارند! 
خودشـان هم مّدعـی نیسـتند. خوِد آنهـا هم ایـن اّدعـا را ندارنـد و معتقدنـد حاال که مـا توانسـتیم به این ِسـَمت 
برسـیم، بایـد از التذاذاتـش اسـتفاده کنیـم. همانـی کـه امیرالمؤمنیـن، علیه الّسـام، بـه عامـل خود فرمـود که 
»این طـور نبـاش و دنیـا را و حکـم را بـرای خـودت طعمـه نـدان«)2(، اینهـا طعمـه می داننـد. دنیـا بـرای اینهـا 
طعمه ای اسـت کـه وقتی بـه آن رسـیدند، بایـد بـا چنـگ و دنـدان از آن بهـره بـرداری کننـد و التـذاذ ببرنـد. از 
پولـش، از قدرتـش، از نفـوذش، از تسـهیاتش، از امکاناتـش، حداکثـر بهـره را ببرنـد و بخورنـد و بـه نزدیـکان و 

دوسـتان خودشـان بخوراننـد.

نگاهی كه باید به مناصب وجایگاه ها داشت
این، عـرف دنیاسـت. اّما در جمهوری اسـامی چـه؟ در این جـا این مسـائل باید به چشـم یک مسـؤولیت و وظیفه 
محض تلّقی شـود. بـه عنـوان یـک کار تلقـی شـود؛ کاری که سـخت اسـت و هرچـه باالتر مـی رود سـخت تر هم 
می شـود. بایـد بـه عنـوان یـک مسـؤولیت و یـک تعّهـد بـه آن نگریسـته شـود. نـه این کـه وقتـی امکانـات پیـدا 
کردیـم، آن را بـرای تهیـه لـوازم رفـاه شـخصی، تشـریفات، اسـرافها و تجّمـات و غیـره، بهتریـن فرصتهـا تلّقی 
کنیم. چـه نمایندگـی مجلس باشـد، چـه ِسـَمتی در دسـتگاههای عالـی دولتی باشـد، چـه مسـؤولیتهای باالی 
نظامـی باشـد، چـه مسـؤولیتهای بـاالی قضایـی باشـد، تفـاوت نمی کنـد. نباید بـه ایـن امکانـات به عنـوان یک 
طعمه و یـک غنیمت نـگاه شـود و بگوییـم: »حاال کـه رسـیدیم، پس دیگـر بهره بـرداری کنیـم!« همه چیـز باید 
از روی حـق، از روی حسـاب و بـا روحیـه بی اعتنایی بـه زخارف دنیا باشـد. اگـر چنین شـد، راه و حرکت را آسـان 

کرد. خواهـد 
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اهمیت و جایگاه  قضا در اندیشه اسالمی
تصحیـح فـرد و نظـام قضایی، بنـای سـازماندهی 

قضای اسالمی 
حد اعالی دستگاه قضایی

عامل اصلی پیشگیری از جرم
كمال مطلوب قوه قضائیه

دو وظیفه اصلی قوه ی قضاییه 
در  ضعفـا،  بـرای  مؤكـد  نـگاه  وجـود  ضـرورت 

دستگاه قضایی جمهوری اسالمی 
جـواز اسـتفاده از علـم قاضـی در جلوگیـری از 

محكومیت ضعیف
اسـالمی  جمهـوری  قضایـی  دسـتگاه  صبغـه ی 

سرمایه ی دستگاه قضایی كشور
توجه به احیای مفاهیم اسالمی در دستگاه قضایی

دفاع از حقوق بشر مبتنی بر آموزه های اسالمی در 
دستگاه قضایی

دو وظیفه قوه قضائیه،
 استقرار عدالت و اجرای حدود الهی در جامعه اسالمی



عدالت اجتماعی

دو وظیفه قوه قضائیه، استقرار عدالت و اجرای حدود الهی در جامعه اسالمی *

اهمیت و جایگاه  قضا در اندیشه اسالمی
شـما برادران عزیـز، جزو بهترین کسـانی هسـتید کـه می توانیـد از این سـفره ی انعام الهـی که در ماههـای رجب 
و شـعبان و رمضـان گسـترده اسـت، اسـتفاده کنیـد. علـت این اسـت کـه در این میـدان، آن کـه تاش بیشـتری 
می کند؛ آن کـه طهـارت و صداقت بیشـتری برای خـود ذخیـره می کند و آن کـه کار بیشـتری در مقابل برداشـت 
کمتـر ارائه می دهـد، مقربتـر و موفقتر اسـت. او بیشـتر محل تأللؤ انـوار الهی قـرار می گیـرد. عنصر قضایـی و مرد 
میـدان قضـا، می توانـد این گونـه باشـد. این کـه در روایـات - همان طور کـه جناب آقـای یـزدی)5( اشـاره کردند 
- دربـاره ی قاضـی و برحـذر داشـتن از قضـا، بخصـوص از قضـای بـدون علم - یـا خـدای ناکـرده همراه بـا بعضی 
مسـائل منفـی - آن همـه تأکیـد دارد، بـرای این نیسـت که مـردم دنبـال قضـا نرونـد و قاضی نشـوند و یـا از قضا 
بترسـند و بـه آن نزدیک نشـوند. ایـن، مثل همـان روایاتی اسـت کـه در بـاب فتوا وارد شـده اسـت کـه »اجرأکم 
علـی الفتـوای، اجرأکم علـی النـار؛« هـر که بـر فتوا جـرأت بیشـتر مـی ورزد، بـر آتش بیشـتر جـرأت مـی ورزد؛ 
یعنی خـود را در معـرض آتش، بیشـتر قـرار می دهد. ایـن، معنایـش عظمت منزلـت مفتیـان در دین اسـت. این، 
ارزشـگذاری کار آنهاسـت. در میزان الهـی، هر چه خطـر کار بیشـتر اسـت، ارزش آن کار برتـر و واالتر اسـت. قضا 
نیـز همین طور اسـت. این کـه گفته انـد »رجل قضـاء بالحق و هـو الیعلـم، فهو فی النـار«، فضًا از آن کسـی اسـت 
که »قضـاء بالباطل و هـو الیعلم« و فضًا از آن کسـی اسـت کـه »قضـاء بالباطل و هویعلـم«؛ برای چیسـت؟ برای 
این اسـت که مرد قاضـی بداند بـاری کـه بـر دوش گرفته اسـت، چقـدر حائز اهمیـت اسـت؛ چقدر حیاتی اسـت 
و چقدر در بـردن این بـار، باید گامهـا را اسـتوار برداشـت و در جای محکم گذاشـت و از هـر گونه سسـت انگاری و 

*. بیانات در دیدار مسئوالن دستگاه قضایی  1371/10/23
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سـهل انگاری و کوتاهـی و قصور اجتنـاب کرد تـا این بار، سـالم به منـزل برسـد. بدیهی اسـت که این همـه تأکید 
را بـرای کاری کوچـک نمی کننـد. پـس، ایـن، اهمیت قضـا را به مـا نشـان می دهد.

تصحیح فرد و نظام قضایی، بنای سازماندهی قضای اسالمی 
 در نظـام اسـامی، قضا یـک مسـأله ی خاص اسـت کـه بـا هـر کار دیگـری تفـاوت دارد. در دسـتگاههای قضایی 
دیگر، بـه این نـکات یا بـه بعضی از ایـن نکات کـه در قضای اسـامی اسـت، توجه نشـده اسـت. طبیعـت قضا این 
اسـت که در آن، بـه کار جزئـی - نه بـه کار کان - یعنـی به کار فـرد و به دعوی رسـیدگی می شـود. بدیهی اسـت 
که در میـان مـردم، دعواهـا حائز سـودها و زیانهـای بزرگ اسـت و کسـانی کـه مراجعه کننـده و مدعی یـا مدعی 
علیه انـد، گاهی برایشـان مسـأله، مسـأله ی مرگ و زندگـی، یا در حـدود اینهاسـت. پس بدیهی اسـت که انسـانها 
بـرای این کـه بتواننـد در ایـن آزمـون دشـوار پیـروز شـوند، بـه هـر کاری متشـبث شـوند و از تهدیـد و تطمیع و 
روشـهای گوناگون برای این کـه میزان را به سـود خـود بچرباننـد، اسـتفاده کنند. هدف ایـن همه تـاش و ترفند 
کیسـت؟ این جـا مسـأله، مسـأله ی شـخص اسـت؛ شـخص قاضـی. قانـون در این جـا اهمیـت کمتری از شـخص 
پیـدا می کند. بـر خاف بقیـه ی مـوارد، که قانـون یـا اهمیـت بیشـتری دارد و یـا اهمیـت معـادل دارد، این جا در 
درجه ی اول، آن شـخص اسـت کـه تصمیـم گیرنـده اسـت و در درجـه ی دوم، آن نظام و دسـتگاه اسـت کـه این 
شـخص در آن زندگـی می کند. بنـای سـازماندهی قضای اسـامی، بر ایـن دو نکته اسـت: تصحیح فـرد و تصحیح 
نظام قضایـی. ایـن، از همه چیـز باالتر اسـت. لـذا فـرد را عـادل انتخـاب کرده اند. قاضـی باید عـادل باشـد. عادل، 
یعنی کسـی که بـه عمـد ممکـن نیسـت گنـاه انجـام دهـد. اگـر از روی غفلـت، از روی اشـتباه - به شـکل لمم - 
گاهـی تخلفـی از او صـادر شـود، این، فـرض دیگـری اسـت. ایـن، غیر از کسـی اسـت کـه تخلـف و گنـاه برایش 
کار آسـانی باشـد و بتوانـد به سـمت گنـاه بـرود. عـادل، ایـن کار را نمی کنـد. بـه چنین شـخصی گفته انـد قاضی 
باشـد. این، یـک نکتـه ی مهم اسـت. ایـن، اهمیت بـاب قضـا را نشـان می دهد. حـال بـرای این که همین شـخص 
قاضی عـادل هم ممکن اسـت در مواردی دچار اشـتباه شـود، در اسـام سیسـتمهای نظارتـی و دقـت در کار قضا 
وجـود دارد. در جمهوری اسـامی هـم ماحظه می کنید کـه طبق قوانین، روشـهایی وجـود دارد و دسـتگاههایی 
بـرای مراقبـت از قاضـی هسـت. می خواهم عـرض کنم: بـرای این کـه دسـتگاه قضا سـالم و طاهـر و مطهـر بماند 
و در چشـم بیگانـگان مایـه ی افتخار اسـام باشـد، دسـتگاههای مراقبتی باید با شـدت عمـل، رفتـار و بی اغماض 
عمـل کننـد. در جمهوری اسـامی، ایـن نکته، نکتـه ی مهمی اسـت: بایـد بی اغمـاض عمل شـود. باید نسـبت به 
قاضی، دقـت و رعایتی بیـش از انسـان معمولی کوچـه و بازار انجـام گیرد؛ حتـی بیـش از کارکنان دولـت. اگر چه 
کارکنـان دولت هم امنـای مردم هسـتند و نسـبت به آنها هـم باید دقـت زیـادی انجام گیـرد، اما داسـتان قاضی، 

داسـتان ویـژه و دیگـری اسـت. این، یـک نکته.
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حد اعالی دستگاه قضایی
مطلـب بعـدی کـه عـرض می کنـم ایـن اسـت کـه اگـر مـا در جمهـوری اسـامی دسـتگاههایی داریم کـه برای 
سـازماندهی و قوانینـش، از تجربیات یـا ابزارهای دیگـران اسـتفاده می کنیم، اما دسـتگاه قضایی مان دسـتگاهی 
اسـت کـه می توانیـم ادعـا کنیـم در آن خودکفـا هسـتیم و احتیاج بـه دیگـران نداریـم. این دسـتگاه، بـه واردات 
احتیاج نـدارد. قانـون این دسـتگاه، قانون شـرع مقدس اسـت. عناصـر این دسـتگاه باید کسـانی عارف بـه حقوق 
و قضای اسـامی باشـند؛ کـه بحمـدالَلّ در کشـور مـا فراوانند. لـذا مـا، خوشـبختانه در دسـتگاه قضایـی، عناصر 
برجسـته و شـخصیتهای عالم و واقف و دانا به احکام دینی و مسـائل شـریعت اسـامی، کـم نداریـم. در جمهوری 
اسـامی تاش ایـن دسـتگاه باید این باشـد کـه بـه اوج و به سـطح اعا برسـد. چرا مـا دنبال حـد اعلی هسـتیم؟ 
چون یـک ملت حـق دارد در همـه ی امور بـه دنبـال حد اعلی باشـد؛ بلکـه بـرای حرکـت و تضمین حرکـت، باید 
به دنبـال حداعلی باشـد تـا بتوانـد حرکت کنـد و بـه جایی برسـد. اگـر در همـه ی بخشـهای دیگر، حـد اعا یک 
خیـال یـا یـک آرزوی دور از دسـترس یـا به هرحـال دشـوار باشـد، در دسـتگاه قضـا بایـد طـوری تصور شـود که 
می توانیـم زود بـه آن دسترسـی پیـدا کنیـم. این گونه بایـد فرض کنیـم. حد اعلـی در دسـتگاه قضایی چیسـت؟ 
حد اعلـی در دسـتگاه قضایـی این اسـت کـه مـردم در جامعه احسـاس کننـد که دسـتگاه قضـا، ملجـا مظلومان 
اسـت. این، حد اعلی اسـت. اگـر توانسـتیم خودمـان را به جایی برسـانیم کـه در سـطح جامعه، هر کس احسـاس 
کـرد بـه او ظلم شـده اسـت، در دلـش نوری بدرخشـد کـه »اگـر بـه دسـتگاه قضایـی مراجعه کنـم، حق خـود را 
اسـتنقاذ خواهـم کرد«؛ اگـر چنیـن نـوری در دل هر مظلـوم و مسـلوب الحقی وجود داشـته باشـد، دسـتگاه قضا 

کامل اسـت. ایـن، همان بسـط عدالت اسـت. ایـن، همـان پیشـگیری از جرم اسـت.

عامل اصلی پیشگیری از جرم
یشـگیری از جـرم شـاید در قانـون اساسـی هـم به ایـن معنـا نباشـد کـه دسـتگاه قضایـی باید ابـزاری بـه وجود 
آورد - یـا یـک دسـتگاه فرعی بـه وجـود آورد - کـه بـرود جلو جـرم را بگیـرد. معلـوم نیسـت به ایـن معنا باشـد. 
البته تفسـیرش بـا افراد خـاص و دسـتگاه خاصی اسـت. انسـان این گونه تصـور می کند. لکـن پیشـگیری از جرم، 
به همان اجـرای عدالـت اسـت. »و لکـم فی القصاص حیـوة یـا اولی االلبـاب.)6(« اگـر قصـاص کردید، قتـل واقع 
نمی شـود. اگـر اجـرای عدالت بـه شـکل دقیـق انجـام گرفـت، ظلـم در جامعـه اتفـاق نمی افتـد. اگر مجـرم کما 
هو حقـه تعقیب شـد و مر حـق و عـدل دربـاره ی او جاری شـد، کسـی به جـرم گرایـش پیـدا نمی کند. ایـن، یک 
امر قهری اسـت. بسـط عدالت همین اسـت. پیشـگیری از جـرم هم همیـن اسـت. اینها اهـداف و آرزوهـا و غایات 
قـوه ی قضاییه اسـت و ایـن غایـات، بـا همیـن کار قضایی کـه شـما انجـام می دهیـد، تحقق پیـدا می کنـد و چیز 
دیگـری الزم ندارد. لـذا موضوع قضا یعنـی همان قضـاوت کردن، حـق را احقاق کـردن و دل مظلوم را شـادکردن. 
این، قضاسـت؛ کـه در دل آحاد مـردم، نـور امیـد برمی افروزد. اگر کسـی بـه دفعـات مکرر، مثـًا به بنـده مراجعه 
کند، در دفعـات اول بـا امید بیشـتر می آیـد و اگـر پاسـخ و عکس العملـی نبینـد، بتدریج ایـن امید کمتـر خواهد 
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شـد. دفعه ی دهـم، چنانچـه حادثه ای بـرای او پیـش آیـد، خواهد گفـت »چرا بـه فانی مراجعـه کنـم؟ فایده ای 
نـدارد!« نـور امیـد در او فـرو می میـرد. ایـن، اول مصیبـت اسـت. نبایـد بگذاریـم کـه نـور امیـد دلهای مـردم به 
دسـتگاه عظیـم عدالت اسـامی، کـه مظهـر آن قـوه ی قضاییه اسـت، خامـوش شـود. این هم بسـته به آن اسـت 
کـه عدالـت را بـه هـر قیمتـی کـه هسـت، اجـرا کنیـم. بنابرایـن می توانیـم ایـن را به عنـوان یـک آرزوی عملی، 
به عنـوان چیـزی کـه از دسـترس مـا دور نیسـت، آرزو کنیـم و بـرای آن تـاش کنیـم و از خـدا بخواهیـم که »و 

ارزقنـی اجتهـاد المجتهدیـن.« در ایـن راه، بتوانیم قـوه ی قضاییـه را بـه این شـکل درآوریم.

كمال مطلوب قوه قضائیه
وه ی قضاییـه، بـه معنـای حقیقی کلمـه، بایـد ملجـأ و پناهگاهی باشـد برای کسـانی کـه در جامعـه به آنهـا ظلم 
می شـود. بـا ظلـم هـر کسـی، در هـر حـدی و در هـر مرتبـه ای، برخـورد کنیـد. آن ظالـم هـر کـه باشـد، در هـر 
رتبـه ای از رتب و هـر درجـه ای از درجات قرار داشـته باشـد، بایـد بـا او برخورد شـود. با ظالـم باید برخورد شـود. 
قضای اسـامی قضایی اسـت کـه امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، نسـبت بـه حسـان بن ثابت)7( اعمـال کرد. 
»حسـان« بـا شـعر و زبـان خـود، از امیرالمؤمنیـن دفاع کـرده بـود. بـه امیرالمؤمنیـن گفتنـد: »او جزو دوسـتان 
شماسـت. او جـزو گـروه شماسـت. او در دفـاع از شـما شـعر گفتـه اسـت؛ جـزو مجموعـه ی شماسـت. حـال اگر 
در مـاه رمضـان مرتکـب کار خافـی هـم شـده - کـه البتـه کار او ظلم به کسـی هـم نبـوده، بلکـه ظلم بـه نفس 
خودش بوده اسـت - از وی صرف نظـر کنیـد!« امیرالمؤمنیـن فرمود: »من حـِد الهـی را تعطیل نمی کنـم!« و حد 
را بـر او جاری کـرد. یک عـده آدمهـای بدجنس کـه همیشـه در هـر جامعـه ای هسـتند و مترصدنـد ببینند زخم 
خـوردگان حکومت اسـامی و دسـتگاه عدالت اسـامی چه کسـانی هسـتند تا بـه سـراغ آنهـا برونـد، دور آنها را 
بگیرنـد و دل آنهـا را بـا دسـتگاه عدالـت اسـامی و حکومـت اسـامی مخالـف کننـد، در آن عهـد هـم بودند که 
»حسـان« را دوره کردنـد و گفتنـد: »دیـدی علی بن ابی طالـب چگونـه بـا تو، کـه این همـه خدمت کـرده بودی و 
این همه زحمـت کشـیده بودی، ناسپاسـی کـرد!« داغـش کردنـد و فرسـتادندش در دسـتگاه معاویـه و آن وقت 
بنا کـرد علیه دسـتگاه علـوی حـرف زدن و شـعر گفتـن! مـا هـم از اول انقـاب، از این گونه افـراد داشـتیم که »با 
دسـتگاه اسـامی« بودنـد، اما »بر دسـتگاه اسـامی« شـدند. چـرا؟ بـرای خاطر عدالـت! ایـن، افتخار ماسـت که 
کسـی به خاطـر عدالت ما، بـا مـا بـد شـود. »امیرالمؤمنین قتل فـی محـراب عبادته لشـدة عدلـه.« افتخار اسـت 
اگـر بتوانیم به ایـن حالت دسـت پیـدا کنیم. ننـگ و سـرافکندگی آن جایی اسـت کـه خدای ناخواسـته کسـی با 
ما به خاطـر بی عدالتی مـان بد شـود. این اسـت که انسـان از خفـت و هـوان آن، در دنیا و آخـرت نمی توانـد نجات 
پیدا کنـد. اما این کـه با مـا بد شـوند که »چـرا حد جـاری کردیـد؟ چـرا ناشایسـته را از کار خـود برکنـار کردید؟ 
چرا بـه شایسـته، طبـق شایسـتگی او اهمیـت دادید؟ چـرا تخلـف را از هـر کسـی، حتـی از نزدیـکان و اکابر خود 
ندیده نگرفتیـد؟« این بـد شـدن، مایه ی افتخـار اسـت. این که بد نیسـت. و ایـن می شـود آن دسـتگاه قضایی که 
نـور امیـد را در دلها روشـن خواهـد کرد. وقتـی دیدنـد که ایـن دسـتگاه قضایی رفیـق و دوسـت و قـوم و خویش 
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و نزدیـک و دور نمی شناسـد؛ حـق و باطـل را می شناسـد؛ حـق را بلنـد می کنـد و باطل را سـرکوب می سـازد، هر 
کسـی امیـد پیـدا می کند. ایـن، آن کمـال مطلـوب قـوه ی قضاییه اسـت.

دو وظیفه اصلی قوه ی قضاییه 
در واقـع، در جامعـه ی اسـامی، قـوه ی قضاییـه همیـن دو وظیفـه را دارد: اجرای حـدود الهـی، اسـتقرار عدالت. 
بدیهی اسـت اسـتقرار عدالتـی که قـوه ی قضاییـه می کنـد از طریـق قضاسـت؛ وااّل دسـتگاه اقتصادی کشـور هم 
موّظـف بـه اسـتقرار عدالـت اسـت؛ دسـتگاه سیاسـی نیـز همین طـور؛ همـه ی دسـتگاهها نیـز همین طـور. این 
دسـتگاه، از طریق قضاسـت کـه می تواند همـه جا را سـالم کند. مـن یک وقت عـرض کـردم: اگر دسـتگاه قضایی 
سـالم باشـد، دسـتگاههای دیگـر قاعدتاً بـه سـامت خواهنـد گرایید؛ چـون اگـر فاسـد بودند، سـر و کارشـان با 
دسـتگاه قضایـی خواهـد افتـاد. دسـتگاه قضایـی سـالم، دولـت را هـم سـالم می کنـد. آحـاد مـردم را هم سـالم 
می کنـد. سـوءحال را بـه حسـن حـال برمی گردانـد و تغییـر می دهـد. امـا خـدای ناکـرده، اگـر دسـتگاه قضایی 
ناسـالم بـود، قاعدتـاً دسـتگاههای دیگر هـم به عـدم سـامت خواهنـد گرایید. اگـر چه ممکن اسـت در گوشـه و 

کناری، کسـانی سـالم بماننـد؛ امـا طبیعـت قضایا غیـر از ایـن خواهـد بود.

 ضرورت وجود نگاه مؤكد برای ضعفا، در دستگاه قضایی جمهوری اسالمی 
یک مطلـب دیگـر هم عـرض کنـم و آن این اسـت کـه، در دسـتگاه قضایـی جمهـوری اسـامی، باید بـرای ضعفا 
یک نـگاه مؤکـد و یـک عطف نظـر ویژه وجـود داشـته باشـد. تردیـدی نیسـت کـه در مقابل تـرازوی عـدل، همه 
یکسـانند؛ اما ضعفـا غالباً - یـا در بسـیاری از اوقات - دستشـان بـه تـرازودار عدالت نمی رسـد و زبان گویـا ندارند. 
خیلـی فاصله اسـت بیـن آن متخلـف قانونـدان کـه پیـچ و خمهـای قانـون را می شناسـد؛ می فهمـد از کجـا وارد 
شـود، کجا تندروی کنـد، کجا کنـد روی کند، کجـا لبخنـد بزند، کجـا اخم کند، بـا هر کسـی چگونه رفتـار کند، 
کجا را امضـا کنـد و کجـا را امضا کنـد که گیـر نیفتـد؛ بـا آن انسـان ضعیفی کـه این پیـچ و خمهـا را بلد نیسـت. 
فرق اسـت بیـن آن کس کـه توانایـی دارد وکیـل زبردسـتی را بـه اسـتخدام درآورد تـا برایـش همـه ی جاده ها را 
صـاف کند، و کسـی که چنیـن توانایـی را نـدارد. اینهـا یکسـان نیسـتند. بله؛ آن جـا که بنـای ترازو کردن سـخن 
حق و سـخن باطل اسـت، همه یکسـانند. اگـر دزد بـر دیوار خانـه ی کسـی نردبان بگـذارد، شـما نـگاه نمی کنید 
کـه ایـن خانـه، خانـه ی کیسـت. خانـه ی هـر کـه باشـد، دزد را تعقیـب خواهیـد کـرد. در این شـکی نیسـت. اما 

بالضـروره، تفـاوت اسـت در رعایتـی کـه مسـؤول و مرجع قضـا باید نسـبت به انسـان ضعیـف بکند:
 کوزه ی بی دسته چو بینی، به دو دستش بردار

 مرد بی برگ و نوا را، سبک از جای مگیر
 لـذا باید توجـه کرد. غالـب عناصر مؤمـن و حزب اللهـی و کسـانی کـه در میدانهای دفـاع از جمهوری اسـامی در 
خطوط مقدم قـرار گرفتند، جزو دسـته ی دومنـد. چقـدر از جوانان خـوب و مؤمـن و حزب اللهی کـه در حادثه ای 
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دچـار شـده اند و حتی گاهـی بعضـی از مسـؤولین جریـان قضا هـم اعتـراف می کننـد و می گوینـد »مـا می دانیم 
که ایـن بی تقصیر اسـت، لکـن دسـت و بالمان بسـته اسـت! روال قانونـی! آن طـرف زرنگ بـوده و طـوری حرکت 

کرده که نمی شـود به نفـع ایـن مظلـوم کاری انجـام داد.« جـای اسـتفاده ی از علم، این جاسـت.

جواز استفاده از علم قاضی در جلوگیری از محكومیت ضعیف
بنـده طرفـدار اسـتفاده از علـم قاضـی نیسـتم. نـه این کـه از جهـات اعتبـار شـرعی، شـبهه ای بخواهـم بکنـم و 
بحث علمـی مطرح سـازم؛ نـه. ادعـا کرده انـد که ایـن جـزو مختصـات امامیـه و اعتبـار علم اسـت. کسـی هم در 
ایـن شـبهه نمی کنـد. بحـث علمـی نمی خواهیـم بکنیم. امـا سـلیقه ی من این اسـت کـه قاضـی در قضـا، هرچه 
ممکن اسـت کمتر از حجـت علم خـود اسـتفاده کنـد و برای تشـخیص عـدل، نگاه کنـد به همیـن بینـه و ایمان 
و طرق شـرعیه. از علـم کمتـر اسـتفاده کنیم؛ چـون خیلی اوقـات، انسـان در علـم اشـتباه می کند. گاهی انسـان 
یـک ظـن و جهـل مطلـق را خیـال می کنـد، کـه قابـل برگشـت هـم نیسـت. مـواردی را پیـش بنـده می آورنـد؛ 
چیزهایـی را کـه قابـل علـم پیـدا کـردن نیسـت. می بینـم قاضـی بـه اسـتناد علـم، حکم کـرده اسـت. خیلـی از 
حـدود جرایمـی کـه حتـی مجـازات اعـدام دارد، انسـان نـگاه می کنـد می بینـد قاضـی علـم پیـدا کـرده اسـت! 
چطـور ممکن اسـت سـر این قضیـه به طـور معمـول، انسـان علـم پیـدا کنـد؟! امـا قاضـی علم پیـدا کرده اسـت 
و کار او هـم معتبر اسـت. بـرای خـودش حجت اسـت و بـرای دیگران حجـت اسـت. لکن غالباً بایسـتی کوشـش 
کنیم کـه از علـم قاضـی، در قضایـای مختلف، کمتـر اسـتفاده کنیم. امـا آن جایی کـه انسـان می بینـد ظواهر امر 
طوری ترتیب داده شـده اسـت که بـه محکومیت ضعیـف می انجامـد؛ این جا، جـای اسـتفاده از علم قاضی اسـت. 
دسـتگاه قضایی باید صبغه ی حمایت از مظلوم داشـته باشـد؛ همچنـان کـه در دوره های مختلف و در کشـورهای 
مختلـف، دسـتگاههای قضایـی صبغه هـای مختلفـی داشـتند. همیـن اروپاییهایـی کـه این قـدر بـه اسـتقال 
دسـتگاه قضایی شـان تظاهـر می کننـد، در فیلمهایی که خودشـان سـاخته اند و در سـینماها و سـیمای ما نشـان 
داده می شـود، جریـان قضـا را در کشـورهای اروپایـی بازگـو می کننـد و همـه چیز نشـان دهنـده ی آن اسـت که 
قاضـی به مـِر حق عمـل نمی کنـد. مگر کسـی از آنچـه کـه در آن جاهـا می گـذرد و در طول زمان گذشـته اسـت، 
خبـر نداشـته باشـد؛ ولی مـا خبـر داریم کـه چه گذشـته اسـت و همیـن حاال هـم چـه می گـذرد. با وجـودی که 
تظاهـر می کننـد، می بینید تاریـخ اروپا پـر اسـت از داسـتانها و قضایایـی که نشـانگر این اسـت کـه در برهه هایی 
طوالنی از زمـان، وظیفـه ی اصلـی دسـتگاه قضا در بسـیاری از کشـورها یـا همـه ی کشـورهای اروپایـی و غربی، 
حمایـت از طبقه ی اشـراف و صبغـه ی اشـرافیگری بـوده اسـت. آنها جرایـم بـزرگ اشـراف را نادیـده می گرفتند 
و جرایـم کوچک آحـاد مـردم را به شـدیدترین وجـه مـورد مؤاخذه قـرار می دادنـد. صبغـه ی دسـتگاه قضایی ما، 
باید نقطـه ی مقابـل این باشـد. قدرتمنـد، قـدرت دارد؛ امـا این ضعیف اسـت کـه باید رعایـت مضاعف نسـبت به 
او انجام گیرد. کسـی که نشـان داده اسـت برای خـدا حاضر اسـت جانفشـانی کند و حـال در یک واقعـه ی قضایی 
گیر افتـاده اسـت و نمی توانـد درسـت حقانیت خـودش را بیـان کند - چه برسـد بـه اثبـات آن - باید بـه او کمک 
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کرد؛ بـه او بایـد نـگاه مضاعف کـرد؛ به او بایسـتی رسـید، تا اگـر حق اسـت معلوم شـود و اگـر هم حق نیسـت که 
هیچ. اگـر مبطل اسـت و محق نیسـت، طبـق قانون و عـدل باید بـا او رفتـار کرد؛ امـا بایـد مواظب باشـیم که حق 
گم نشـود و عـدل پایمـال و فراموش نگـردد. ایـن، جزو افتخـارات نظـام جمهوری اسـامی خواهـد بود. مبـادا در 

گوشـه و کنـاری، قضیـه به عکس شـود!

صبغه ی دستگاه قضایی جمهوری اسالمی
در سـالهای اول انقـاب، دسـتگاههای قانونـی کـه انقـاب آنهـا را بـه وجـود آورده بـود بـه روسـتاها رفتنـد و 
زمینهایـی را کـه صاحبانشـان سـالهای متمادی آنهـا را مطـرود گذاشـته و همزمـان با پیـروزی انقـاب گریخته 
بودنـد، بین مـردم تقسـیم کردنـد. در آن زمان بـه مردم روسـتایی سـند داده نشـد و حـال صاحب زمیـن، مدعی 
آمـده و سـند و بنچاق صد سـال پیـش یـا پنجـاه سـال پیـش دوران طاغـوت را ارائـه می دهـد. این جـا وظیفه ی 
دادگاه چیسـت و چـه کار بایـد بکنـد؟ بنـده ایـن را بـه دسـتگاه قضایـی عـرض می کنـم و فقـط یـک توصیه هم 
نیسـت. بنـده از دسـتگاه قضایـی می خواهـم کـه نگذارید کسـانی کـه زخـم خـوردگان و دشـمنان انقابنـد - و 
امـروز هم چنانچـه اندك فرصتـی به دسـت آورنـد، از آن فرصت بـرای ضربـه زدن به انقـاب اسـتفاده می کنند - 

بیاینـد و بخواهنـد بافته هـای انقـاب را پنبـه کننـد. ایـن، آن صبغـه ی نظـام و قضای اسـامی اسـت.

سرمایه ی دستگاه قضایی كشور
بحمدالَلّ قضـات متدین، شـجاع، انقابی و مؤمـن در دسـتگاه قضایی مـا فراوانند؛ و بنـده هم این معنـا را تصدیق 
می کنـم. نـه فقـط قضاتـی کـه بعـد از انقـاب آمده انـد چنیـن ویژگیهایـی دارنـد، بلکـه پیـش از انقـاب هـم، 
قضـات شـریف، دارای شـجاعت اخاقـی و پاکدامـن را می شـناختیم. خـود مـن، از نزدیـک و دور چنین کسـانی 
را می شـناختم کـه در همـان دسـتگاه قضایـی بودنـد؛ و ایـن در حالی بـود که دسـتگاه قضـای دوران طاغـوت، با 
سیاسـت غلط و بـا مدیریـت زشـت و ناحـق اداره می شـد. آن روز کسـانی در رأس قضـا بودند کـه بویـی از عدالت 
اسـامی نبـرده بودنـد و ذره ای عواطـف انسـانی و صحیـح در آنهـا وجـود نداشـت. کسـانی کـه اولیـن پایه هـای 
دادگسـتری ایران را گذاشـتند و کسـانی کـه پایه های قـدرت طاغوتـی رضاخانـی را مشـید کردند، به جزایشـان 
رسـیدند؛ که »من اعـان ظالماً سـلطه الَلّ علیـه«. آنها دسـتگاه قضـا را در خدمت سـلطنت پهلـوی و در خدمت به 

اهـداف خباثت آمیـز و ظالمانـه ی رضاخانـی درسـت کردند.
 در دسـتگاه رضاخانـی و در کشـوری کـه در رأس جامعـه رضاخـان اسـت، مگـر عدالـت معنـا و مفهـوم دارد؟ آن 
دسـتگاه قضایشـان بود؛ آن دسـتگاه سیاستشـان بود؛ آن دسـتگاه اطاعات و تأمیناتشـان بود! معنی نداشـت که 
قضا در آن وقـت عادالنه باشـد! همـان برنامه هـا و همان روشـها، تـا آخـر دوران پهلـوی، در این کشـور بـود. اما با 
وجـود آن مدیریـت خبیث و فاسـد، قضـات مؤمـن، عـادل و شـجاعی وجـود داشـتند که بعضـی به رحمـت خدا 
رفتنـد، بعضی شـاید بازنشسـته شـدند، بعضی هـم هنـوز بحمـدالَلّ در دسـتگاه قضـا حضـور دارند و عـده ای هم 
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بعـد از انقاب بـه این دسـتگاه پیوسـتند.

 توجه به احیای مفاهیم اسالمی در دستگاه قضایی
دسـتگاه قضایـی مـا، دسـتگاهی اسـت کـه از لحـاظ آدمهـای شایسـته، کمبـود نـدارد. انسـانهای خـوب در 
ایـن دسـتگاه فراواننـد. قانـون هـم بحمـدالَلّ هسـت. ریاسـت ایـن دسـتگاه هم امـروز، بـه فضـل الهی، ریاسـت 
شایسـته ای اسـت؛ که انسـان احسـاس می کند رضای خـدا در این اسـت. یک انسـان فاضـل، برجسـته، مجتهد، 
زجـر کشـیده ی در راه انقـاب و نهضـت، کتـک خـورده ی دسـتگاه ظلـم و تشـنه و عاشـق عدالـت در رأس ایـن 
دسـتگاه قـرار دارد. مـا چیـزی کـم نداریـم. امـروز آن روزی اسـت که دسـتگاه قضـاوت جمهـوری اسـامی باید 
یـک دسـتگاه عدالت بـه معنـای واقعـی و حقیقـی کلمـه باشـد. نبایـد بگذاریـم درنگی بـه وجـود آیـد. در داخل 
ایـن دسـتگاه، تخلـف را بایـد بسـیار بـزرگ بشـماریم. تخلـف در درون دسـتگاه قضایـی، به اعتقـاد بنـده، تخلف 
مضاعف اسـت. »کمثـل السـفینة تغـرق و یغرق اهلهـا.« خـود قاضی اگـر خدای ناکـرده آن چنـان باشـد، خواهد 
لغزیـد و دیگـران را خواهـد لغزانـد. این فـرق می کند با کسـی که خـودش تنهـا می لغـزد. اینها بـا هـم متفاوتند. 
از جمله مـواردی کـه در دسـتگاه قضایی مـورد توجه قـرار گیرد، این اسـت کـه باید مفاهیم اسـامی را به شـکل 

شایسـته ای زنـده کنیم.

دفاع از حقوق بشر مبتنی بر آموزه های اسالمی در دستگاه قضایی
 امـروز دروغگوهـا در دنیـا پرچمهـای حقـوق بشـر بلنـد کرده انـد و دغلـکاران عالـم زیـر ایـن پرچمها و شـعارها 
پنهـان شـده اند. حقـوق بشـر در سـایه ی عـدل اسـامی و احـکام اسـامی تحقـق پیـدا می کنـد؛ و در دسـتگاه 
قضایـی، حقـوق بشـر بایـد هوشـیارانه - نـه بـا معیارهـا و ضابطه هـای دروغینی کـه امـروز غـرب ارائـه می کند؛ 
بلکه بـا معیارهـای اسـام - مورد دقـت تمام قـرار گیـرد. ممکن اسـت در گوشـه و کنار جامعـه ی ما، به وسـیله ی 
آحـاد مـردم یـا به وسـیله ی دسـتگاهها، مـواردی کـه از طـرف اسـام حقیقتاً حقوق بشـر شـناخته شـده اسـت، 
نقض شـود. باید دفـاع از حقـوق بشـر، به وسـیله ی قـوه ی قضاییـه انجام گیـرد. اسـام حتـی بـرای مجرمین هم 
حقـوق قائل اسـت. کسـی حق نـدارد به فـردی که بناسـت اعـدام شـود، دشـنام بدهد. دشـنام چـرا؟ مجـازات او 
اعدام اسـت. دشـنام اضافه اسـت؛ دشـنام ظلم اسـت؛ دشـنام هتک حـِق اوسـت و باید جلـوش گرفته شـود. این، 
نحوه ی برخـورد با فـرد اعدامی اسـت؛ چه برسـد بـه زندانی؛ چه برسـد بـه متهم تحـِت تعقیـب؛ چه برسـد به آن 
کسـی که حتی تهمـت دربـاره ی او واضـح و ثابت نیسـت و فقـط گمانـی دربـاره ی او هسـت!باید حقوق انسـان و 
حقی کـه خدای متعـال برای آحـاد انسـان معین کرده اسـت، نسـبت به همـه ی افـراد و در همـه ی مـوارد، کامًا 

شـود. رعایت 
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عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی هدفی در قلمرو حیات اجتماعی *

دو هدف معین شده از بعثت پیامبر

1-  قلمرو حیات فردی
این عید بـزرگ را به همـه مسـلمانان عالم و بـه ملت عزیـز ایـران و به شـما حّضار محتـرم تبریـک عرض می کنم. 
دربـاره اهمّیت ایـن روز مبـارك، اگر کسـی بخواهـد الفـاظ و تعبیرات را بـه کار گیرد، شـاید بـا هیچ بیانی نشـود 
عظمـت و اهمّیـت مبعـث را بیان کـرد. زیـرا الفـاظ، در مـوارد متعـّدد، به شـکل مکـّرر، در معانـی مجـازی به کار 
رفته اسـت و این کشـش را ندارد کـه انسـان بتواند بزرگـی ایـن حادثه را بـا آنها بیـان کند. شـاید بشـود گفت که 
مثـًا بعثـت حضـرت خاتم االنبیـا صلّی اللَّ علیه وآله وسـلّم، حادثـه ای اسـت که بـا اصل حادثـه خلقت انسـان باید 
مقایسـه شـود؛ این قـدر با عظمـت و مهم اسـت. آنچـه برای مـا، بـه عنـوان درس و اسـتفاده از ایـن حادثـه و عید 
باید مطرح شـود، پیـام مبعث در حـّد درك و قـدرت اسـتفاده ماسـت. آنچه که بـه طـور اجمالی می شـود فهمید 
و گفت، ایـن اسـت کـه »بعثـت نبیّ اکـرم در قلمـرو وجـود فـردی و تحـّول درونـی انسـان و همچنیـن در قلمرو 
حیات اجتماعی انسـان و زندگـی جمعی، هدفـی را مشـّخص و معّین کرده اسـت. در قلمـرو وجود فـرد - که اصل 
هم همین اسـت کـه تحّولـی در انسـان به وجـود آیـد - آیاتـی در کام الَلّ آمده اسـت. مثل این آیه شـریفه سـوره 
آل عمـران: »لقد مـن الَلّ علی المؤمنیـن اذ بعث فیهم رسـوالً من انفسـهم یتلـوا علیهم آیاتـه و یزّکیهـم و یعلّمهم 
الکتـاب و الحکمـة)1(.« این تزکیـه و آموختـن کتـاب و حکمت، همـان تحّول درونی انسـان اسـت. انسـان برای 
این کـه به هـدف خلقـت خـود برسـد، باید بـه هـدف بعثـت انبیا دربـاره خـود نائـل شـود. یعنـی متحـّول گردد؛ 
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درسـت شـود؛ خوب شـود و از آلودگیها و پسـتیها و عیبهاو هواجسـی که در درون انسـان اسـت و دنیا را به فسـاد 
می کشـاند، نجات پیـدا کند. ایـن، در قلمـرو وجود فـرد اسـت. بعثت بـرای این اسـت. در بیانـی هم کـه فرمودند 
»بعثـت التمـم مـکارم االخـاق«)2(، بـاز برگشـتش به ایـن اسـت. »برانگیختـه شـده ام کـه مکرمتهای انسـانی 
را کامـل کنم.« یعنـی تهذیـب انسـان؛ تزکیـه انسـان؛ انسـان را بـه حکمـت سـوق دادن؛ او را از جهالت بسـاطت 

عامیانـه به فهـم و زندگـی حکیمانـه رسـاندن. ایـن، در مقوله فـرد و در قلمـرو حیات فردی اسـت.

2-  قلمرو حیات اجتماعی
در قلمـرو حیـات اجتماعـی، چیـزی کـه به عنـوان هـدف معّیـن شده اسـت، عدالـت اجتماعـی اسـت. »لیقـوم 
الّناس بالقسـط)3(.«. »قسـط« بـا »عدل« فـرق می کنـد. عدل یـک معنای عام اسـت. عـدل همان معنـای واال و 
برجسـته ای اسـت کـه در زندگی شـخصی و عمومـی و جسـم و جان و سـنگ و چـوب و همه حـوادث دنیـا وجود 
دارد. یعنی یـک موازنـه صحیح. عـدل این اسـت. یعنی رفتـار صحیـح؛ موازنـه صحیح؛ معتـدل بودن و به سـمت 
عیب و خـروج از حـد نرفتـن. ایـن، معنـای عدل اسـت. لکـن قسـط، آن طور کـه انسـان می فهمـد، همیـن عدل 
در مناسـبات اجتماعـی اسـت. یعنـی آن چیزی که مـا امـروز از آن بـه »عدالـت اجتماعـی« تعبیر می کنیـم. این، 
غیـر از آن عدل بـه معنـای کلّی اسـت. انبیا اگـر چه حرکت کلّی شـان بـه سـمت آن عدالت بـه معنای کلّی اسـت 
- »بالعدل قامـت الّسـموات و االرض)4(«؛ آسـمانها هم با همـان اعتـدال و عدالت و میزان بودن سـِر پا هسـتند - 
اما آن چیزی که فعًا برای بشـر مسـأله اسـت و او تشـنه آن اسـت و بـا کمتـر از آن نمی توانـد زندگی کند، قسـط 
اسـت. قسـط یعنی این که عـدل، ُخرد شـود و به شـکل عدالـت اجتماعـی در آید. »لیقـوم الّنـاس بالقسـط.« انبیا 

بـرای ایـن آمدند.

هدف اجتماعی انبیاء، مقدمه ای برای تحول درونی انسانها
بشـر نمی توانـد در سـایه بی عدالتـی و رفتـار ظالمانـه و تجـاوز و تعـّرض و اتّـکای بـه قلـدری و زور زندگـی کند. 
ایـن، زندگی نمی شـود. این، جهّنـم اسـت. انبیا آمده انـد تا از محیـط زندگی، بهشـتی بسـازند. البته اگر به چشـم 
دقیـق نگاه کنیـم، ایـن دومـی هم کـه هـدف انبیـا در قلمـرو زندگـی اجتماعـی اسـت، مقّدمـه ای برای رسـیدن 
انسـان به همان هدفی اسـت که در قلمرو فـردی وجـود دارد. یعنی تحّول درونی؛ درسـت شـدن و انسـاِن صحیح 
شـدن. هر شـیئی را شـما در دنیا ماحظه کنید، شـکل صحیحش آن شـکلی اسـت که فایـده مطلـوب از آن عاید 
شـود. انسـان برای ایـن نیامده اسـت کـه بـه دیگـران ضربـه بزنـد، بـه دیگـران حسـادت ورزد، همه چیـز را برای 
خود بخواهـد، دیگـران را محـروم کنـد، از وجـود او برای عالـم و آدم شـّر صادر شـود، به مسـائل کوچک بچسـبد 
و از کمـال مطلوبهـا و آرمانهـا غافـل گردد. بـرای اینهـا که انسـان نیامده اسـت! انسـان آمده اسـت تا خوب باشـد، 
مفید باشـد، حرکـت کنـد و به سـمت کمال بـرود. اگـر چنیـن شـد و بـه سـمت کمـال حرکت کـرد و راه او برای 

خـودش و دیگران مفیـد بـود، آن انسـان، تحّول یافتـه و مزّکـی اسـت. اینهـا از اهداف بعثت اسـت.
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ضرورت توجه به تزكیه در دنیای فردگرایانه امروز
 آیا امـروز کـه صدها زبـان و حنجـره و قلـم در سـطح دنیـا، بـا پـول دسـتگاههای اسـتعماری کوشـش می کنند 
که علیـه معنویّت، دین، اسـام و هر جوشـش اسـامی سـخن بگوینـد و وانمـود می کنند کـه همین نظـم ماّدی 
عالم، همین نظـام قلدرانـه ای که بـر دنیا حاکم اسـت، همین خوب اسـت و الزم نیسـت اسـام بیاید و خدشـه ای 
بر ایـن نظـام قلدرانـه واردکنـد، بشـریّت از چنـان بعثتی مسـتغنی اسـت؟ آیا امـروز بشـر نمی خواهد خـودش را 
تزکیـه کنـد؟ آیا بـرای بشـریّت عیب نیسـت که آحـاد بشـر، در هر جـا که هسـتند به فکـر این باشـند کـه راحِت 
خـود و رنج دیگـران را دنبـال کنند؟ برای بشـریّت عیب نیسـت کـه آرمانگرایـی در میـان آحادش وجود نداشـته 
باشـد و همه به همـان وضع موجـود زندگی خودشـان قانع باشـند و اگر تّکه نانی دسـت کسـی اسـت، دو دسـتی 
آن را بچسـبد که قلدرتـری نیایـد و از دسـت او نرباید و خـودش به دندان نکشـد؟ ایـن وضعیت دنیا خوب اسـت؟ 
آیا چنیـن نظمـی و چنین نظـام بین المللـی ای برای بشـریّت، بهشـت موعود اسـت؟ نبایـد علیه آن، بـرای اصاح 
آن و بـرای ادب کـردن آن هیـچ کاری بشـود؟ نباید بشـریّت حرکتی کنـد و بعثتـی انجام دهـد؟ آیا امـروز در دنیا، 
یا الاقـل در بخشـهای مهّمـی از دنیـا، به معنـای حقیقی کلمـه، »قانـون جنـگل« حکمفرما نیسـت؟ آیا از قسـط 

هیـچ خبری هسـت؟

 مصادیق توحش و بی قانونی در جهان
نـگاه کنیـد و سرتاسـر دنیـا و سـطح ایـن کـره خاکـی را ببینیـد. ماحظـه می کنیـد عـّده ای از مـردم یـک ملت 
چنـد میلیونـی - بـزرگ و کوچـک و زن و مـرد و بیمار و سـالم و همـه و همـه - به وسـیله عـّده ای دیگر جانشـان 
گرفتـه می شـود؛ خانه هایشـان ویـران می شـود؛ ِعـرض و نامـوس زنهایشـان مـورد تجـاوز قـرار می گیـرد؛ دارو 
ندارنـد، غـذا ندارند، آسـایش ندارنـد، امنیـت ندارنـد و هیـچ تحّرکی هم بـه معنـای واقعی کلمـه در دنیا نیسـت! 
در حادثـه تلخ و گریـه آور بوسـنی هرزگویـن، آن عّده ای کـه مـردم را می کوبند، چـه دلیلی بـرای ایـن کار دارند؟ 
هیچ اسـتداللی بـرای ایـن کار دارند؟ اگر اسـتدالل قومـی هم می داشـتند، راهـش این نبـود. اگر اسـتدالل دینی 
هم می داشـتند، راهش ایـن نبود. این کـه یک ملـت را باید بـه کل نابـود کرد و آحـادش را بـه اردوگاهها کشـانید 
- که دیگـر هیچ چیزشـان محتـرم نباشـد - نشـان دهنده توّحـش و حکومـت حقیقی قانـون جنگل نیسـت؟ اگر 
آن روز کـه صربها بـه جان مسـلمانان بوسـنی افتادند، از اطـراف دنیـا - از اروپـا، از امریکا، از آسـیا و از کشـورهای 
اسـامی - به صورت جـّدی واکنش نشـان داده می شـد و می رفتنـد آنهـا را ادب می کردنـد؛ نشـان دهنده این بود 

که اگـر در دنیـا انحراف هسـت، رشـد و سـامت هـم هسـت. می بینیم کـه چنیـن امـری اتّفـاق نمی افتد.
 این، یک مثـال بود. مثـال دیگـر، در همسـایگی ما، کشـور عراق با سـابقه تاریخی اسـت. امـروز کسـانی به عنوان 
صاحبـان و مّدعیـان دنیـا، وارد خانـه ای می شـوند کـه متأّسـفانه بایـد گفـت »خانـه بی صاحـب اسـت«! بمباران 
می کننـد، می زننـد، می کشـند، آثـار فرهنگـی را از بیـن می برنـد، مـردم بی گنـاه را نابـود و مقّدسـات را پایمـال 
می کننـد. این کشـور، که امـروز قربانـی وحشـیهای عالـم اسـت، ده برابر کشـور آنهـا سـابقه تاریخـی و فرهنگی 
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و عظمـت باسـتانی دارد. کشـوری ریشـه دار اسـت و پانـزده، شـانزده میلیـون یـا بیشـتر، جمعیـت در آن زندگی 
می کننـد. کشـور بـا فرهنگی اسـت کـه از لحـاظ سـطح فرهنـگ انسـانی هـم سـطح قابـل قبولـی دارد. به خاطر 
چنـد نفـر یـا یـک گـروه انسـان ناشایسـته و انصافاً شـریر کـه بـر ایـن کشـور حکمفرمـا هسـتند، قدرتها بـه چه 
مناسـبت بـه خودشـان اجـازه می دهند یک کشـور و یـک ملـت را چنین مـورد تعـرض و تجاوز قـرار دهنـد؟ این 

وحشـیگری نیسـت؟
 از آنهـا باید پرسـید: اسـتداللتان چیسـت کـه می گوییـد »مـا تصمیـم گرفتیـم عـراق را ادب کنیم«؟ مگر شـما 
کـه هسـتید؟ در دنیـا، شـما را چـه کسـی بایـد ادب کنـد؟ اگر شـما بـه خودتـان حـق می دهید کـه در مسـائل 
جهانـی این طـور وارد شـوید و به خیـال خودتـان، بشـوید متولّـی شـورای امنیت، کـه مصوبات شـورا را بـه عمل 
درآورید، بـا اسـرائیل چـرا آن گونه ایـد؟ در مقابـل جنایتی کـه امروز اسـرائیل علیـه فلسـطینیها انجـام می دهد، 

چـرا چشـمتان را بسـته اید؟
 این قانـون جنگل نیسـت؟ این زورگویی نیسـت؟ ایـن دنیا، دنیـای متوّحـش و جاهلی نیسـت؟ این دنیـا احتیاج 

به بعثت نـدارد؟ امـروز دین خـدا نیـاِز این مردم نیسـت؟

 تنها عامل ایستادگی در برابر زیاده خواهی های قدرتمندان دنیا
اگر دیـن خـدا مـورد نیـاز نباشـد، کـدام نسـخه می توانـد بشـر را نجـات دهـد؟ کـدام نسـخه می توانـد آن چنان 
قـوی و قدرتمنـد در دل انسـانها و مؤمنیـن نفـوذ کنـد کـه بتواننـد در مقابـل قدرتهـای گردن کلفـت و زورمنـد 
دنیا بایسـتند؟ ببینیـد امـروز مسـلمانان در هر جـا که هسـتند، چطـور می ایسـتند! ببینیـد جمهوری اسـامی، 
به خاطـر این کـه بـه فضل الهـی و بـه قـرآن مسـتظهر اسـت؛ مّتکـی بـه خداسـت و مسـؤولین و مردمش بـه خدا 
ایمـان دارنـد، چطـور در مقابـل عربده کشـیهای قلدرهـای دنیـا می ایسـتد! هیـچ عاملـی جـز دیـن نمی تواند در 

مقابـل دیوانگیهـای دنیـای امـروز و قدرتمنـدان امـروز دنیا بایسـتد.

شرط ایستادگی در برابر مزدوران
آن بعثـت، امـروز هـم مـورد نیـاز اسـت. بشـریّت امـروز، هـم بایـد از درون متحـّول و تزکیـه شـود و هـم نظـم 
اجتماعـی اش نظم عادالنـه و قسـط آمیزی گـردد. امـروز در دنیا قسـط نیسـت، عدالت نیسـت. ظلم اسـت و دنیا 
را از ظلم نسـبت بـه ملتهـای مظلوم پـر کرده انـد. من به شـما بـرادران عزیـزی که مسـؤوالن جمهوری اسـامی 
هسـتید، یـک جملـه می خواهـم عـرض کنـم: شـما می توانیـد در مقابـل قدرتهـای مّتکـی بـه زور قدبرافرازیـد؛ 
مشـروط بـه این که بـا همه وجـود، پـای احـکام نجاتبخـش اسـام و تبعیـت از احـکام قرآنـی بایسـتید و بی هیچ 
رودربایسـتی و بی هیـچ ماحظـه از کسـی، در ایـن راه و صراط مسـتقیم حرکـت کنیـد. آن وقت اسـت که خوب 
می توانیـد ایسـتادگی کنیـد. ایـن درسـی اسـت که اسـام بـه مـا داد. این درسـی اسـت کـه امـام بزرگـوار، بعد 
از چهـارده قـرن، بـا منـش و حرفهـای خـود بـه مـا آموخـت. عـاج، ایـن اسـت. بی دلیل هـم نیسـت که بـا امام 
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این قـدر دشـمن بودند. هنـوز هم بـا جمهوری اسـامی و بـا پرچم اسـام که در دسـت جمهوری اسـامی اسـت، 
دشـمنی می کنند؛ ولی بـا پرچم اسـام در دسـت آدمهـای سازشـکاِر وابسـته و متعلّق به خودشـان، هیـچ کاری 
ندارنـد. از آنهـا هیـچ واهمـه ای ندارنـد، هیچ ترسـی ندارنـد، هیچ ماحظـه ای ندارنـد و هیـچ دشـمنی ای ندارند. 
امـا با جمهوری اسـامی چـرا. بـا شـخصیتهایش هم دشـمنند، با ملتـش هم دشـمنند، بـا دولتش هم دشـمنند، 
بـا رئیس جمهـورش هـم دشـمنند، بـا مجلسـش هـم دشـمنند، بـا احـکام قضایـی و مسـؤولین قضایـی اش هم 
دشـمنند. با هـر چه کـه ایـن نظـام را سـِرپا نگه مـی دارد، دشـمنند. حّتـی با شـعارهای شـما هـم دشـمنند. آنها 
شـعار امر به معـروف و نهـی از منکـر را تمسـخر می کننـد؛ شـعار حزب اللّهی گـری را تمسـخر می کنند و شـما را 
مّتهـم می نماینـد. اما حقیقـت این اسـت که همـان امر به معـروف و نهـی از منکـر و همـان حرکـت حزب اللّهی و 
همـان پایبندی بـه اصول اسـت کـه می توانـد در مقابـل انحرافهـا و خطاهای فاحـش دنیای امـروز بایسـتد. هیچ 

چیـز دیگـر نمی توانـد. ملتهـا هـم ایـن را می خواهند.

عظمت دنیای اسالم، در گرو برگشت به پیام بعثت
بعثت بـرای مـا عیـد اسـت. یعنی یـک حرکـت دوباره اسـت. یـک حرکـت نوین اسـت. ایـن، معنـای عید اسـت. 
بـه یـادآوردن آن چیـزی اسـت کـه قرنهـای متوالـی از یادهای مـا رفتـه بـود و امـروز مسـلمین، به برکت اسـام 

می تواننـد حیـات دوبـاره پیداکننـد.
اگر دولتهای اسـامی به اسـام متمّسـک شـوند، ملتهـا با همه وجـود از آنهـا حمایـت خواهندکرد.آن وقت اسـت 
کـه می تواننـد در مقابـل زورگوییهـا بایسـتند. امـروز اسـتکبار جهانی، هـر کشـوری را کـه در مقابل او دسـت به 
حرکتـی بزنـد و منافعـش را اندکـی مـورد تردید قـرار دهـد، توّقعـش این اسـت کـه همیـن کاری را که بـا عراق 
کـرد بتواند بـا آن انجـام دهد. چـه چیزی مانـع آنهاسـت؟ یک ملـت زنـده؛ یک ملـت مقـاوم و شـجاع و ملتی که 
بـا دولتش همدسـت باشـد. اگـر حـّکام روسـیاه عـراق می توانسـتند ملتشـان را بـا خودشـان داشته باشـند، این، 

سرنوشتشـان نمی شـد. راه عظمـت دنیـای اسـام، امـروز، برگشـت بـه پیام بعثت اسـت.
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عامل اصلی وقوع حادثه كربال
ــه تعلیــم و تغییــر اخــاق در جامعــه اســامی کمــر بســت. چــرا؟ چــون طبــق تحلیــل آن امــام  امــام ســجاد ب
بزرگــوار، بخــش مهّمــی از مشــکات اساســی دنیــای اســام کــه بــه فاجعــه کربــا انجامیــد، ناشــی از انحطــاط 
ــاد و عمــر ســعد و  ــد و ابن زی ــد، یزی ــردم از اخــاق اســامی برخــوردار بودن ــر م ــود. اگ ــردم ب و فســاد اخــاق م
ــه خــاك  ــد، آن طــور ب ــردم آن طــور پســت نشــده بودن ــر م ــد. اگ ــه را بیافرینن دیگــران نمی توانســتند آن فاجع
ــود  ــن نب ــود، ممک ــم نمی ب ــا حاک ــر آنه ــل ب ــد و رذای ــده بودن ــا دور نش ــور از آرمانه ــد، آن ط ــبیده بودن نچس
ــه  ــان فاجع ــاد چن ــه ایج ــردم را ب ــد م ــند - بتوانن ــر باش ــن و جائ ــو بی دی ــند؛ ول ــد باش ــو فاس ــا - ول حکومته
ــوخی  ــن ش ــر ای ــد. مگ ــام اللَّ علیها وادار کنن ــرا س ــه زه ــر فاطم ــر و پس ــر پیغمب ــتن پس ــی کش ــی؛ یعن عظیم
اســت؟! یــک ملــت، وقتــی منشــأ همــه مفاســد خواهــد شــد کــه اخــاق او خــراب شــود. ایــن را امــام ســجاد 
ــره را از  ــن چه ــه ای ــه این ک ــت ب ــر بس ــرد، و کم ــص ک ــامی تفّح ــه اس ــره جامع ــام، در چه علیه الّصاةوالّس
ــا درس اســت.  ــای »مکارم االخــاق« دعاســت؛ ام ــذا، دع ــد. ل ــو گردان ــد و اخــاق را نیک ــاك کن ــن زشــتی پ ای

ــت. ــا درس اس ــت؛ ام ــجادیه« دعاس ــه س »صحیف

تدبر و توجه در خواندن صحیفه سجادیه
ــد.  ــر کنی ــد و در آن تدبّ ــجادیه« را بخوانی ــه س ــد »صحیف ــه بروی ــم ک ــه می کن ــان توصی ــما جوان ــه ش ــن ب  م
ــه  ــن »صحیف ــک از دعاهــای ای ــد کــه هــر ی ــد دی ــر خواهی ــا تدبّ ــی نیســت. ب ــر کاف ــه و بی تدبّ ــدِن بی توّج خوان

*. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 1372/04/23
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ــت. ــاق اس ــی و درس اخ ــاب درس زندگ ــک کت ــاق«، ی ــای »مکارم االخ ــن دع ــجادیه« و همی س

شرط تحقق عدالت اجتماعی
ــود  ــه وج ــور ب ــک کش ــاب در ی ــک انق ــی ی ــم: وقت ــرض می کن ــز ع ــران عزی ــرادران و خواه ــما ب ــه ش ــن ب م
می آیــد، بــرای ایــن اســت کــه اوضــاع عمومــی و نظــام اجتماعــی کشــور را عــوض کنــد؛ حکومــت را دگرگــون 
ــوض  ــدِف ع ــا ه ــت. ام ــاب اس ــک انق ــدِف ی ــن، ه ــد. ای ــون کن ــادی را دگرگ ــی و اقتص ــط اجتماع ــد؛ رواب کن
شــدن و دگرگــون شــدن اوضــاع اجتماعــی چیســت؟ چــرا می خواهیــم اوضــاع اجتماعــی عــوض شــود؟ بــرای 
ــد  ــانها ب ــی، انس ــام طاغوت ــر و در نظ ــد و جائ ــام فاس ــه در نظ ــرای این ک ــود. ب ــوض ش ــردم ع ــاق م ــه اخ این ک
تربیــت می شــوند. انســانها مــاّدی و بی معنویّــت و بی حقیقــت بــار می آینــد. انســانها بی وفــا، بی صفــا و 
ــا  ــد. اینه ــی، دور می مانن ــکاری و همراه ــتی و هم ــروت و دوس ــم و م ــانها از رح ــد. انس ــار می آین ــت ب بی صداق
آثــار یــک زندگــی اجتماعــی فاســد و غلــط اســت. انقــاب بــرای ایــن اســت کــه جامعــه را عــوض کنــد و عــوض 
ــی  ــه خوب ــن اســت کــه انســانها ب ــرای ای ــن اســت کــه اخــاق انســانها عــوض شــود. ب ــرای ای کــردن جامعــه ب
ــن اســت  ــا ای ــی دع ــرات اصل ــاه رمضــان، یکــی از فق ــای روزهــای م ــد در دع ــذا شــما می بینی تربیــت شــوند. ل
ــت اجتماعــی تأمیــن می شــود.  ــه اســت کــه عدال ــک.)1(« این گون ــا بحســن حال ــر ســوء حالن ــم غّی ــه: »اللّه ک
ــی در  ــی، در صورت ــت اجتماع ــا عدال ــت. ام ــی و واالس ــدف اصل ــک ه ــت. ی ــل اس ــک اص ــی، ی ــت اجتماع عدال

ــد. ــم نرون ــار ظل ــر ب ــد و زی ــم نکنن ــت شــده باشــند؛ ظل ــه تربی ــراد در جامع ــه اف ــن می شــود ک ــه تامی جامع

هدف بعثت انبیا
ــن  ــن م ــا - همی ــدام از م ــر ک ــر اخــاق باشــد. ه ــد تغیی ــا، یکــی از تاشــهای اساســی، بای ــه م ــروز در جامع  ام
ــه  ــم ک ــف بدانی ــان را موّظ ــما - خودم ــن و ش ــک م ــک ت ــته ایم؛ ت ــم نشس ــه روی ه ــا روب ــه این ج ــما ک و ش
اخــاق یــک نفــر را عــوض کنیــم و از بــدی بــه ســمت خوبــی بکشــانیم. آن یــک نفــر هــم، خــود مــا هســتیم. 
ــه  ــه)2(.« همــه شــما مســؤول هســتید و اّولیــن مســؤولیت، نســبت ب ــم مســؤول عــن رعیت ــم راع و کلّک »کلّک
شــخِص خــوِد شماســت. بــر خودمــان نظــارت کنیــم. خودمــان را از فســاد اخــاق، از پســتی، از دروغگویــی، از 
ــا در حــق دیگــران، از  ــه حقــوق دیگــران، از جف ــه ورزی، از بی رحمــی، از تعــّرض ب ــی، از کین بدخواهــی، از بددل
ــا  ــه انبی ــم. هم ــه داری ــد، دور نگ ــات فاس ــه اخاقّی ــت، و بقی ــه و مراقب ــاِج توّج ــردِم محت ــال م ــی به ح بی اعتنای
ــا عــوض کــردن اخــاق انســانها به صــورت موعظــه و  ــد. منته ــا اخــاق انســانها را عــوض کنن ــد ت ــا آمدن و اولی
ــا در نظامــی کــه براســاس ارزشــهای  نصیحــت و در یــک نظــام غلــط طاغوتــی، به کنــدی صــورت می گیــرد. اّم
ــل  ــه ســهولت انجــام می گیــرد. کمــا این کــه مــا در مقاب ــه وجــود آمــده باشــد، تغییــر اخــاق مــردم، ب الهــی ب

ــم. ــاهده کردی ــم و مش ــاهده می کنی ــن را مش ــان، ای خودم
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جامعــه مــا، بــه برکــت انقــاب، اخاقــش بــه ســمت اخــاق الهــی، گــردش قابــل توّجهــی کــرد؛ اگرچــه ایــن 
ــن  ــد؟! ای ــد در جنــگ چــه کردن ــان را دیدی ــن جوان ــد. ای ــه پیداکن ــاز هــم ادام ــد ب گــردش کامــل نیســت و بای
ــانها  ــن انس ــتند؟! ای ــن گذش ــرآن و دی ــدا و ق ــرای خ ــود، ب ــزان خ ــه از عزی ــد چگون ــادران را دیدی ــدران و م پ
ــان -  ــترنج خودش ــردان از دس ــان، م ــای خودش ــان از ط ــان - زن ــخصی خودش ــروت ش ــه از ث ــد چگون را دیدی
ــا،  ــه فان ج ــیل و زلزل ــرای س ــور، ب ــکات کش ــّل مش ــرای ح ــگ، ب ــرای جن ــی، ب ــح عموم ــر مصال ــرای خاط ب
صــرف نظــر کردنــد؟! اینهــا گــردش بــه ســمت اخــاق اســامی اســت. قبــل از انقــاب ایــن چیزهــا بــود؛ امــا 
ــه ســمت اخــاق  ــن حرکــت ب ــه ای ــود. مواظــب باشــید ک ــی نب ــاه و کوچــک. عموم در مقیاســهای بســیار کوت

ــد. ــد ش ــوردار خواه ــی برخ ــت اجتماع ــا از عدال ــه م ــود، جامع ــه ش ــر این گون ــد. اگ ــدا کن ــه پی ــامی، ادام اس

مصادیق دگرگونی اخالقی در جامعه
ــه مقــّررات  ــوط ب ــه اخــاق اســت. البتــه بخــش عمــده آن مرب ــه مقــدار زیــادی وابســته ب عدالــت اجتماعــی، ب
ــوردار  ــامی برخ ــی و اس ــاق اله ــراد از اخ ــه اف ــدون این ک ــن، ب ــّررات و قوانی ــا مق ــت. ام ــه اس ــن جامع و قوانی
باشــند، چنــدان کارســاز نیســت. امــروز در جامعــه مــا، هســتند کســانی کــه درآمدهــای زیــادی دارنــد. حــال 
ــه  ــت و ب ــر جه ــه ه ــد. ب ــص را دارن ــراد کمــی آن تخّص ــا اف ــازی اســت، ی ــورد نی ــص م ــا تخّص ــص آنه ــا تخّص ی
ــن اخــاِق  ــد؟ ای ــد صــرف خودشــان کنن ــد را بای ــه درآم ــن هم ــا ای ــد. آی ــادی دارن ــای زی ــل، درآمده ــر دلی ه
ــه تعبیــر درســت تر، ایــن اخــاِق حیوانــی اســت. حیــوان هرچــه  مــاّدی اســت. ایــن اخــاِق شــیطانی اســت. ب
ــم  ــور حک ــن ط ــانی و بخصــوص آن اخــاق واالی اســامی، ای ــال شــخص خــودش اســت. اخــاق انس دارد، م
ــته های  ــد و خواس ــن کردی ــان را تأمی ــروری خودت ــاز ض ــه نی ــس از آن ک ــد پ ــد، بای ــما داری ــه ش ــد. آنچ نمی کن
ــما  ــایه ش ــود. همس ــرف ش ــتند ص ــه هس ــه در آن جامع ــانهایی ک ــه انس ــرای بقی ــد، ب ــل نمودی ــان را عم خودت
ــروز در  ــد ام ــرض کنی ــود. ف ــرف او ش ــازی دارد، ص ــر نی ــما اگ ــاوند ش ــود. خویش ــرف او ش ــازی دارد، ص ــر نی اگ
ــه  ــن رســیدگی ب ــا همی ــای آموزشــی، ی ــاختن فضاه ــّم اســت. س ــک مســأله مه ــازی ی ــا، مدرسه س ــه م جامع
ــیار  ــد، بس ــی دارن ــکان مال ــانی که ام ــت. کس ــم اس ــک کار مه ــی، ی ــمی و ذهن ــن جس ــا و معلولی عقب افتاده ه
ــرای اینهــا صــرف  ــروت خودشــان را ب شایســته اســت و از لحــاظ اخاقــی یــک فریضــه اســت کــه بخشــی از ث

ــی اســت. ــی اخاق ــان دگرگون ــن، هم ــد. ای کنن

عامل مصیبت های بزرگ ملتها
ــانها در  ــود و انس ــاد می ش ــه آب ــود؛ جامع ــن می ش ــی تأمی ــت اجتماع ــد، عدال ــن ش ــه تأمی ــاق در جامع اگراخ
ــر  ــم، مشــاهده می کنیــم عمــده فجایعــی کــه ب ــا. در ســطح عال ــو در همیــن دنی ــد؛ ول بهشــت زندگــی می کنن
ــوع بشــر هســت.  ــرادی از ن ــه در اخــاق اف ــد، ناشــی از اخــاق ســوء و فســادهایی اســت ک ــی آدم می آی ســر بن
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شــما همیــن ظلمهایــی را کــه در ســطح دنیــا می شــود نــگاه کنیــد! البتــه مــا از علــل سیاســی غافــل نیســتیم. 
عوامــل اقتصــادی و سیاســِی ایــن تحلیلهــا روشــن اســت. لکــن اگــر در ریشــه و پایــه همــه آنهــا دّقــت کنیــد، 
یــک عنصــر ســوءاخاق وجــود دارد. اعتقــاد بنــده ایــن اســت کــه تربیتهــا و اخاقهــای غلــط اســت کــه امــروز 
ــن  ــن - موط ــنی هرزگوی ــأله بوس ــن مس ــت. در همی ــرده اس ــزرگ ک ــای ب ــار مصیبته ــا دچ ــی را در دنی ملتهای
ــی هســتند  ــب روزافزون ــه قتــل عــام می شــوند و دچــار مصائ ــا ایــن گون مســلمانان مظلومــی کــه در قلــب اروپ
- اگــر دروغگویــی بعضــی از مســؤولین قدرتهــای اســتکباری دنیــا نمی بــود، مســلمانان آن جــا ایــن وضعیــت را 
نداشــتند. یــک ســال و چنــد مــاه اســت کــه ایــن مــردم بیچــاره و ایــن ملــت مظلــوم، زیــر ضربــات یــک عــّده 
وحشــِی نژادپرســِت فاشیســت - یعنــی صربهــا - قــرار دارنــد. بــا کلمــات و الفــاظ، ســِر مــردم را گــرم می کننــد 
و همــه اینهــا ریشــه در اخــاق فاســد، ریــاکاری و دروغگویــی دارد. خــوی اســتکباری کــه امــروز رژیــم ایــاالت 
متحــده امریــکا دارد، در بـُـن و بنیــاد، یــک مســأله اخاقــی اســت و ریشــه اخاقــی دارد. اســتکبار هــم یــک امــر 
اخاقــی اســت؛ یــک اخــاق فاســد اســت. اینهــا انصــاف ندارنــد. اگــر انصــاف داشــتند؛ اگــر مــرّوت داشــتند؛ اگر 

ــد. ــل نمی کردن ــور عم ــا این ط ــای دنی ــا ملته ــود، ب ــا ب ــانیت در آنه انس
ــرض  ــا را ع ــن اســت - امریکاییه ــم ای ــد! حرفشــان ه ــه می کنن ــردم چ ــا م ــومالی ب ــروز در س ــد ام ــما ببینی  ش
ــا  ــه اینه ــر نیســت ب ــک نف ــه وارد شــویم!« ی ــد ک ــا ایجــاب می کن ــع م ــد: »آن جــا مناف ــه می گوین ــم - ک می کن
ــان  ــرای خودش ــم ب ــا ه ــع ملته ــد مناف ــراف کنی ــه اعت ــد ک ــرّوت داری ــاف و م ــدر انص ــا آن ق ــما آی ــد: »ش بگوی
ــدا  ــی پی ــا آن جــا حضــور نظام ــه م ــد ک ــا ایجــاب می کن ــع م ــد: »مناف ــه؟« شــما می گویی ــا ن ــرم اســت، ی محت
ــایل  ــواع وس ــا ان ــما ب ــه ش ــی ک ــع آن ملت ــد؟ مناف ــاب می کن ــه ایج ــومالی چ ــت س ــع مل ــس مناف ــم.« پ کنی
ــا  ــت؛ ام ــر اس ــت، معتب ــرم اس ــت، محت ــع اس ــما مناف ــع ش ــد؟ مناف ــاب می کن ــه ایج ــد، چ ــرکوبش می کنی س

ــت؟ ــر نیس ــرم و معتب ــر، محت ــای دیگ ــع ملته مناف
ــا  ــما ب ــع ش ــر مناف ــم.« اگ ــع داری ــا مناف ــا در این ج ــد: »م ــد؟ می گوین ــه می کنی ــارس چ ــج ف ــما در خلی  ش
ــای  ــع ملته ــر مناف ــّدم ب ــما مق ــع ش ــل مناف ــه دلی ــه چ ــد، ب ــکاك پیداکن ــارس اصط ــای خلیج ف ــع ملته مناف
ــع  ــرد و مناف ــرار گی ــا ق ــورد اعتن ــد م ــاً بای ــما مطلق ــع ش ــد مناف ــرا می گویی ــت؟ چ ــارس اس ــج ف ــه خلی منطق

ــرا؟! ــد؟! چ ــد، ش ــع ش ــال و ضای ــر پایم ــر، اگ ــای دیگ ملته
ــی فاســد اســت  ــان ریشــه اخاق ــان روح اســتکباری اســت. هم ــن هم ــی اســت. ای ــان مســأله اخاق ــن هم  ای
ــی وادار  ــی و بی انصاف ــّرض و نامردم ــور و تع ــم و ج ــه ظل ــه ب ــی را این گون ــام سیاس ــک نظ ــت و ی ــک دول ــه ی ک

. می کنــد

نظام امریكا یك نظام ضّد اخالقی
ــواع  ــه ان ــران، ب ــامی ای ــوری اس ــورد جمه ــا در م ــت. اینه ــی اس ــّد اخاق ــام ض ــک نظ ــکا ی ــام امری ــروز نظ  ام
ــن کار را  ــرا ای ــما چ ــند: »ش ــا می پرس ــوند. از آنه ــل می ش ــز متوّس ــه و خباثت آمی ــهای موذیان ــام روش واقس
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ــوِن  ــا صراحــت، باطــن و مکن ــم!« ب ــرار دهی ــر فشــار ق ــران را زی ــت ای ــم مل ــد: »می خواهی می کنیــد؟« می گوین
ــوش)3(«  ــت »ب ــکا - حکوم ــی امری ــت قبل ــد. در دوران حکوم ــان می آورن ــر زب ــان را ب ــب خودش ــِد قل فاس
- تظاهــر می کردنــد بــه این کــه »مــا ملــت ایــران را دوســت می داریــم و می خواهیــم بــا ایــران روابــط 
ــه این کــه ســوءنّیتی داشــته  ــا حســن نّیــت در داخــل کشــور مــا هــم - ن داشــته باشــیم.« یــک عــّده از افــراِد ب
باشــند - باورشــان آمــده بــود! می گفتنــد: »شــاید واقعــاً امریکاییهــا از آن راِه خــاف و کــِج خودشــان منصــرف 
ــده اند؛  ــیمان ش ــاید پش ــد، ش ــت می کردن ــد و خباث ــمن بودن ــران دش ــت ای ــا مل ــه ب ــی ک ــده اند. اینهای ش
ــا ملــت ایــران بایــد ســاخت.« اگرچــه افــراد هوشــمند و دقیــق، همــان  ــا انقــاب ســاخت؛ ب فهمیده انــد بایــد ب
ــی  ــاور را در بعض ــن ب ــود که ای ــوری ب ــان ط ــا اظهاراتش ــد؛ ام ــا دروغ می گوین ــه آنه ــتند ک ــم می دانس ــت ه وق
ــت  ــه مل ــبت ب ــان نس ــی خودش ــت و از بدجنس ــمنی و خباث ــا از دش ــا امریکاییه ــه گوی ــود ک ــود آورده ب ــه وج ب
ــد،  ــون روی کار آمده ان ــه اکن ــی ک ــی اینهای ــته اند. ول ــت شس ــده و دس ــرف ش ــامی منص ــاب اس ــران و انق ای
ــان  ــز خودشــان بی ــا ســخنان گســتاخانه و رذالت آمی ــت را ب ــا حقیق ــد. اینه باطــن خودشــان را آشــکار می کنن
ــا  ــد »م ــد. می گوین ــری می کنن ــران موضعگی ــت ای ــران و مل ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــاً علی ــد. صریح می کنن
ــوم شــد کســانی کــه خــاف ایــن را  ــران کار و تــاش کنیــم.« حقیقــت روشــن شــد. معل می خواهیــم علیــه ای

ــت. ــه در کام اینهاس ــت ک ــن اس ــع همی ــد. واق ــاکاری می کردن ــد، ری ــان می آوردن ــر زب ب
ــه  ــه ک ــد.« البت ــا می زنن ــن حرفه ــه از ای ــاده لوحند ک ــد، س ــد، خامن ــا بی تجربه ان ــد: »اینه ــی می گوین  بعض
بی تجربه انــد، خامنــد و مردمانــی ابتدایــی در سیاســتند. ایــن از کارهایشــان معلــوم اســت. امــا همیــن موجــب 
ــار اینهــا طــوری شــده اســت کــه  ــد. رفت ــر خودشــان را پنهــان و مخفــی کنن ــا فی الضمی ــد م اســت کــه نتوانن
امــروز دیگــر شــعار »مــرگ بــر امریــکا« متعلّــق بــه همــه ملــت ایــران اســت. اگــر بعضــی در دوران دولــت قبلــی 
ــت  ــد. مل ــت را فهمیده ان ــه حقیق ــر هم ــروز دیگ ــد، ام ــده بودن ــد ش ــار تردی ــی دچ ــکا، ازروی ساده اندیش امری
ــن  ــکا، در ای ــودن مســؤوالن امــروز امری ــن دشــمنی را احســاس می کنــد. منتهــا ســاده لوحی و خــام ب ــران ای ای
ــد ایــن طــور کارهــای شــیطانی علیــه ملــت بــزرگ ایــران، علیــه  مطلــب آشــکار می شــود کــه آنهــا نفهمیده ان
ایــن ملــت شــجاع و فــداکار، علیــه ایــن کشــور دارای اقتــدار معنــوی، هیــچ اثــری جــز رســوا کــردن خــود آنهــا 

ــا شکســت نمی خــورد. ــن چیزه ــا ای ــران ب ــت ای ــدارد. مل ن

ایستادگی ملت ایران در برابر ابرقدرتهای جهانی 
ــم  ــدرت ه ــر دو ابرق ــرار داشــت. ه ــا ق ــود آنه ــر نف ــا زی ــام دنی ــد و تم ــا بودن ــدرت در دنی ــه دو ابرق ــود ک روزی ب
ــه یکدیگــر داده و دولتــی مثــل رژیــم بعثــی عــراق را وادار کــرده  علیــه جمهــوری اســامی، دســِت همــکاری ب
ــه  ــد ک ــا شــما دیدی ــاورد. ام ــت بی ــن مل ــر ای ــواع فشــارها را ب ــا، ان ــا اســتفاده از پشــتیبانیهای آنه ــه ب ــد ک بودن
هرچــه گذشــت، ملــت بــزرگ ایــران قویتــر شــد، عزیزتــر شــد، مصّمم تــر شــد، اســتقامتش بیشــتر شــد. مگــر 
می تواننــد بــا ملــت بــزرگ و مؤمــن مــا، مقابلــه ای کننــد کــه بــه شکســت خــود آنهــا منتهــی نشــود؟! هــر کار 
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ــوت و  ــا ق ــد، ب ــا آموختن ــه م ــام ب ــه انقــاب و ام ــان ک ــا راه اســام را، آن چن ــه ضــرر خــود آنهاســت. م ــد ب بکنن
ــم داد. ــه خواهی ــدرت ادام ق

نتیجه ناكامی های دشمنان
ــروز  ــت. ام ــده اس ــتر ش ــا بیش ــامی در دنی ــوری اس ــّزت جمه ــت، ع ــته اس ــان گذش ــه زم ــر چ ــدالَلّ ه بحم
دولــت ایــران، ملــت ایــران، رئیــس جمهورایــران، رزمنــدگان ایــران، جوانــان ایــران و مــرد و زن ایــران، در دنیــا 
ــا آســیا،  ــا، ب ــا اروپ ــا دنیــا، بحمــدالَلّ مســتحکم اســت. ب ــد. ارتباطــات جمهــوری اســامی ب ســربلند و آبرومندن
ــی و  ــا بددل ــد ب ــوی اســت و شــیطانها نمی توانن ــاْت مســتحکم و ق ــدالَلّ ارتباط ــا، بحم ــه کشــورهای دنی ــا هم ب

ــد. ــه وجــود آورن ــوری اســامی اشــکال ب ــرای جمه ــان، ب ــای خودش بدخواهیه

لزوم حفظ و تداوم وحدت و ایستادگی ملت در برابر دشمنان اسالم
 اســاس قضیــه این اســت کــه ملــت بزرگــوار مــا، ایــن وحــدت را، ایــن پیوســتگی را و ایــن تمّســک بــه راه خــدا 
ــانی  ــما کس ــازان و ش ــما جانب ــهدا، ش ــز ش ــای عزی ــما خانواده ه ــد. ش ــظ کن ــدرت، حف ــوت و ق ــن ق ــا همی را، ب
ــن  ــدالَلّ ای ــه بحم ــد ک ــد بدانی ــد، بای ــرمایه گذاری کردی ــان س ــزان خودت ــا عزی ــان ی ــاب، از ج ــرای انق ــه ب ک
خونهــای پــاك، اثرخــودش را بخشــیده اســت. تاشــهای امــام بزرگــوار، کار خــودش را کــرده اســت. فــداکاری 
و مجاهــدت شــما ملــت، تأثیــر خــود را بخشــیده اســت و ان شــاءالَلّ تحــت توّجهــات ولیّ عصــر، ارواحنالتــراب 
مقدمه الفــداء و عنایــات و ادعیــه زاکّیــه آن بزرگــوار، روزبــه روز ایــن ملــت در راه اســتقال و ســربلندی و آبــادی و 

ــرای ملتهــای دیگــر الگــو خواهــد شــد. بهبــود زندگــی پیــش خواهــد رفــت و ب
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جهاد اكبر در دورانی 
كه چرب و شیرین زندگی در دهان ها مزه كرد

مسائل داخلی و انقالب اسالمی
دوران جهاد اكبر انقالب اسالمی

عامل حفظ انقالب اسالمی در برابر خطرها



عدالت اجتماعی

جهاد اكبر در دورانی كه چرب و شیرین زندگی در دهان ها مزه كرد *

مسائل داخلی و انقالب اسالمی
عزیــزان مــن، هــر کــس در مســائل جــاری جهانــی و مســائل کنونــی انقــاب، بصیرتــی داشــته باشــد به روشــنی 
ــده  ــن کنن ــه تعیی ــل و البت ــر دشــوار و حائ ــک معب ــران در حــال حاضــر از ی ــاب اســامی ای ــه انق می فهمــد ک
ــم در ســطح  ــد بگویی ــم بای ــه خاصــه کنی ــد جمل ــن مســائل را در چن ــم ای ــر بخواهی ــور اســت. اگ در حــال عب
ــاب  ــن انق ــد ای ــر نتوانن ــه اگ ــیده اند ک ــی رس ــن نتیجــه قطع ــه ای ــتکباری و صهیونیســتی ب ــز اس ــان مراک جه
ــه احتمــال زیــاد، ســر رشــته کار را از دســت داده و دیگــر نخواهنــد  را در مرحلــه کنونــی اش شکســت بدهنــد ب
ــه  ــه معنویــت بلکــه ب توانســت مــوج فزاینــده ی بیــداری اســامی و حتــی گرایــش ملتهــای غیــر مســلمان را ب
مفاهیــم معنــوی اســامی مهــار کننــد. و ایــن مــوج عظیــم کــه در ایــن شــانزده ســال، عمــق کافــی هــم یافتــه 

ــود. ــی خواهــد ب اســت تهدیــدی جــدی علیــه حاکمیــت اســتکباری و مشــخصاً علیــه ســلطه فرهنگــی غرب
ــات  ــارها و حم ــت، فش ــم هس ــتی ه ــت درس ــش و برداش ــه بین ــه البت ــت ک ــش و برداش ــن بین ــاس ای ــر اس ب

گوناگــون خــود را علیــه ایــن انقــاب فشــرده تر و قوی تــر ســازماندهی کرده انــد.

دوران جهاد اكبر انقالب اسالمی
ــه  ــد ک ــر« نامی ــاد اکب ــوان آن را دوران »جه ــه می ت ــت ک ــی اس ــون در مرحله ی ــاب اکن ــی، انق ــطح داخل در س
دورانــی اســت بســیار ســخت، بســیار خطرنــاك و همــه انقابهــا ایــن دوران را قاعدتــاً تجربــه می کننــد و شــاید 
بشــود گفــت کــه اکثــر انقابهــا در ایــن دوران دچــار لغــزش و انحطــاط می شــوند. و شــاید تعجــب کنیــد اگــر 

*. پیام به نشست ساالنه  ی اتحادیه انجمن های اسامی دانشجویان )دفتر تحکیم وحدت( 1374/02/06
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عــرض کنــم کــه انقــاب عظیــم تاریخــی نخســتین اســام در چنیــن دورانــی بــود کــه بیشــترین نیــروی خــود 
ــت داد. را از دس

ــرو نشســته،  ــادی ف ــدود زی ــا ح ــاب ت ــه انق ــان اولی ــور و هیج ــه ش ــی ک ــی دوران ــر یعن ــاد اکب ــی دوران جه بل
ــرب و  ــیاری نشــان داده و چ ــه بس ــود را ب ــی، خ ــره راحــت زندگ ــده و چه ــم بدســت آم ــی ه ــاً موفقیتهای ضمن

ــت. ــاك اس ــن، آن دوران خطرن ــت. ای ــرده اس ــزه ک ــی م ــی در دهانهای ــیرین زندگ ش
ــر  ــش از ه ــه بی ــه نهج الباغ ــت ک ــید و لذاس ــت رس ــه حکوم ــه ب ــود ک ــی ب ــن دوران ــن)ع( در چنی امیرالمؤمنی
ــوی« و  ــدل عل ــی »ع ــه حت ــت ک ــد گف ــه بای ــا دارد و غمگنان ــه دنی ــی ب ــد و بی اعتنای ــخن از زه ــر س ــز دیگ چی
»زهــد علــوی« هــم نتوانســت مــوج مخــرب دنیاطلبــی را در آن دوران مهــار کنــد و در نهایــت شــد آنچــه شــد.

مــا امــروز در ایــن دوران از انقــاب کبیــر و عظیــم و عمیــق خــود قــرار داریــم. البتــه امتیــاز مــا بــه صــدر اول در 
ــده و  ــرای مــا صفحــه درس آموزن ــا کــه ب ــر م ــه ی آن دوران در براب دو نکتــه، مهــم اســت. نخســت: وجــود تجرب

ــع شــود. ــد توانســت از آن خطــرات مان ــه ای بســا خواه هشــداردهنده یی اســت ک
ــا ایمانهــای جوشــان و دلهــای پــاك و در همــه جــای ایــن  و نکتــه دوم: کثــرت و تراکــم دلهــای مؤمــن و آگاه ب

ــزرگ اســت. کشــور ب

عامل حفظ انقالب اسالمی در برابر خطرها
ــیده اند و  ــه آن را چش ــلمانان آن دوران ضرب ــه مس ــی ک ــر عظیم ــا را از خط ــت م ــد توانس ــه خواه ــن دو نکت ای
ــا حــدود  ــک شــرط و آن شــرط ت ــه ی ــا ب ــد ام ــد نجــات بده ــرو رفته ان ــاق آن ف ــا در بات ــزرگ دنی ــای ب انقابه
ــاك  ــا و پ ــه مــدد صف ــن اســت کــه شــما ب ــد و آن ای ــز ارتبــاط می یاب ــان دانشــجوی عزی ــه شــما جوان ــادی ب زی
نهــادی و کــم عاقگــی خــود بــه دنیــا، میــدان را بــا همــه ایمــان و مجاهــدت خــود پــر کنیــد. حضــور انقابــی، 
ــی، وحــدت و  ــی، آگاهــی و هوشــیاری انقاب ــی، طهــارت و معصومیــت انقاب ــی، پارســایی انقاب فعالیــت انقاب
ــوکل و تضــرع و  ــت، ت ــال آن و در نهای ــه انگیزه هــای گروهــی و خطــی و امث ــی ب یکپارچگــی حقیقــی، بی اعتنای
توســل شــما بــه خــدای قــادر متعــال خواهــد توانســت خطــر ایــن دوران را کــم کنــد و ســدی عظیــم در مقابــل 

ــاورد. ــد بی ــز پدی تهاجــم دشــمنان نی
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تأمین عدالت، اّولین هدف همه انبیا

بزرگترین روز تاریخ بشریت
عامالن اولیه پیام های بعثت

اهداف بعثت پیامبران:
1. ایجادتحـرک درونی و نفسـانی  انسـان به سـوی 

خداوند
2. تحقق قسط وعدل در جامعه

عامل همه ی دردها و بیماریهای بشریت
دو هدف پیامبراكرم در بعثت

عامل سرافرازی ملت ایران
عامل ایجاد گرفتاریها در دنیای غرب

دو عامل حفظ نظام اسالمی در برابر تهدیدها



عدالت اجتماعی

تأمین عدالت، اّولین هدف همه انبیا *

بزرگترین روز تاریخ بشریت
روز »بعثــت«، تحقیقــاً بزرگتریــن روز در تاریــخ بشــریّت اســت. روز والدِت برجســته تریــن و شــریفترین 
ــک  ــر را از ی ــا بش ــود ت ــی ب ــت عمل ــک حرک ــام، ی ــرم علیه الّصاةوالّس ــت نبیّ اک ــت. بعث ــم و ارزشهاس مفاهی
ــی و اصــاح  ــی زندگــی اجتماع ــه تعال ــر ب ــوی، و از ســوی دیگ ــردی، روحــی و معن ــه ســرمنزل کمــال ف ســو ب
وضــع جوامــع برســاند. مســأله ایــن اســت کــه در بعثــت پیغمبــر، آنچــه بــه مــردم هدیــه شــد، فقــط تعــدادی 
ــردم را در آن راه در دســت  ــور م ــام ام ــروی در آن نیســت و کســی زم ــه ره ــی ک ــه طریق ــم خشــک و ارائ مفاهی
نــدارد، نبــود. از لحظــه اّول، ایــن بعثــت در وجــود خــوِد آن بزرگــوار و ســپس در روح و جــان و در عمــل مؤمنیــن 
ــن،  ــه کــرد. ای ــا آن مقابل ــه خــورد و ب ــن پیــام ضرب ــت، از لحظــه اّول، از ای ــق یافــت و جاهلّی ــن پیــام، تحّق ــه ای ب

ــت. ــت انبیاس ــت بعث خصوصی

عامالن اولیه پیام های بعثت
ــه انســانها  ایــن، مخصــوص نبــّوت خاتــم هــم نیســت. انبیــا حرکــت می کننــد و آنچــه را کــه در مقــام تعلیــم ب
ــی  ــن راه را ط ــه ای ــتند ک ــانی هس ــن کس ــان اّولی ــد. خودش ــان می دهن ــم نش ــل ه ــد، در عم ــه می کنن هدی

. می کننــد
ــرِع ایــن اســت کــه علــم کتــاب و حکمــت در وجــود مقــّدس نبــی اکــرم،  ــم الکتــاب والحکمــة)1(« ف  »یعلمّه
در حــّد اعلــی  وجــود دارد. »یزکّیهــم« فــرع بــر ایــن اســت کــه آن وجــود مطّهــر در حــّد اعــای ممکنــه بــرای 

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1374/09/29
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ــش  ــه پی ــمت تزکی ــه س ــی را ب ــد دنیای ــه می توان ــت ک ــن نیروس ــا ای ــت. ب ــده اس ــه ش ــری، تزکی ــِت بش طبیع
ــون فلســفی،  ــم گوناگ ــته داران مفاهی ــر رش ــف و س ــب مختل ــران مکات ــه رهب ــزی اســت ک ــن، آن چی ــرد. ای بب
اجتماعــی، سیاســی و غیــره، از آن بیگانه انــد. آنــان چیزهایــی بــه ذهنشــان می رســد؛ در عالــم تصــّوْر 
ــد،  ــاد می گیرن ــا ی ــم از آنه ــانی ه ــد. کس ــل می دهن ــم تحوی ــردم ه ــه م ــا را ب ــد و آنه ــی را می فهمن چیزهای
ــق  ــت، از اّوْل تحّق ــدام اس ــت، از اّوْل اق ــت اس ــه از اّوْل حرک ــت ک ــای انبیاس ــر از ممش ــن، غی ــد. ای ــا نمی گیرن ی
ــان آنهــا وجــود دارد و در عمــل آنهاســت. ایــن، درســت، در زندگــی نبــّی اکــرم  آن شــعارهایی اســت کــه در زب
پیــش آمــد. از لحظــه اّول، آن تعلیــم و تزکیــه و آن حرکــِت درراه اقامــه قســط، آغــاز شــد. لــذا از لحظــه اّول هــم، 
مصادمــه و معارضــه شــروع شــد؛ از همــان وقتــی کــه پیغمبــر اکــرم دعــوت خــود را در پاســِخ »وانــذر عشــیرتک 
ــی کــه در ســطح عمــوِم مــردم آن را منتشــر و علنــی  ــا زمان ــد، ت األقربیــن)2(«، در یــک ســطح گســترش دادن
ــد و آن را  ــت نمودن ــود - حرک ــدل ب ــام ع ــان نظ ــه هم ــی - ک ــام اجتماع ــت نظ ــه در جه ــی ک ــا وقت ــد و ت کردن
اقامــه کردنــد. البتــه چیــزی کــه مــا در بعثــْت مشــاهده و توصیــف می کنیــم، رویــه ظاهــری بعثــت اســت. آن 
حقیقــت الهــی و ملکوتــی و چیــزی کــه میــان خالــق متعــال و یــک انســان ممتــاز و برگزیــده اتّفــاق می افتــد، 
ــن جهــت،  ــه، از ای ــاده اســت. حادث ــی افت ــه چــه اتّفاق ــم ک ــا نمی فهمی ــا خــارج اســت و م ــِن م از دســترِس ذه
فــوق العــاده عظیــم اســت و بــرای مــا قابــل تصــّور نیســت. آنچــه مــا می بینیــم و در منظرمــان قــرار می گیــرد، 
ــان و  ــان، انس ــه، روی مخاطب ــن حادث ــد و همی ــزی از آن می فهم ــود، چی ــر خ ــم و تدبّ ــدر فه ــس به ق ــر ک ه

ــذارد. ــر می گ ــود، تأثی ــون خ ــای پیرام دنی

اهداف بعثت پیامبران:

1. ایجادتحرک درونی و نفسانی  انسان به سوی خداوند
ــی روشــن، در آن وجــود داشــت:  ــز به صــورت هدف ــوع پیوســت، دوچی ــه وق ــه ب ــن حادث ــه ای ــدا ک  از همــان ابت
ــن،  ــال. ای ــدای متع ــه خ ــان ب ــن انس ــه دادن باط ــانی درتوّج ــی و نفس ــی، روحان ــّرك درون ــاد آن تح ــی ایج یک
ــرآن،  ــات ق ــه تعبیــر بســیاری از آی ــا ب ــم، ی ــروردگار عال ــه پ ــه ب آن نکتــه اّول اســت. یعنــی مســأله ایمــان، توّج
ــه خــود  ــر و ب ــه انســانها می دهــد، ذکــر و تذّک »ذکــر«. آنچــه خــدای متعــال به وســیله بعثــت، در درجــه اّول ب
ــق  ــا، تحّق ــا و نبّوته ــداِف بعثته ــک از اه ــود، هیچ ی ــن نش ــا ای ــت. ت ــدم اّول اس ــن، ق ــت. ای ــان اس ــدن انس آم
ــروی  ــر را در خــود به وجــود آورد و از آن پی ــن تذّک ــه ای ــر.)3(« کســی ک ــع الّذک ــن اتّب ــذر َم ــا تن ــد. »انّم نمی یاب
ــت.  ــی اس ــای اجتماع ــارزه در راه هدفه ــل و مب ــاد، تکام ــاح، ارش ــذار، اص ــل ان ــان، قاب ــد از آن زم ــد، بع کن
ــه روی او بســته  ــای اصــاح و صــاح ب ــه دره ــل شــد، هم ــت غاف ــی از معنویّ ــدم اّول اســت. بشــر، وقت ــن، ق ای
ــه  ــد هم ــد کلی ــاّدی، می توان ــای م ــه در دنی ــه ک ــروز آنچ ــد! ام ــگاه کنی ــاّدی ن ــای م ــه دنی ــروز ب ــود. ام می ش
اصاحــات و ســعادتها محســوب شــود، همیــن اســت کــه انســانها بــه خــود آینــد، متذّکــر شــوند، هــدف خلقــت 



57

عدالت اجتماعی

را از ورای ایــن ظواهــر مــاّدی جســتجو کننــد و در ورای ایــن ظواهــر مــاّدی زندگــی، کــه همیــن خــور و خــواب، 
ــه  ــه ب ــدِم توج ــاد، ع ــه فس ــد. ریش ــی بگردن ــال حقیقت ــت، دنب ــن چیزهاس ــتی و ای ــدرت، مال پرس ــهوات، ق ش
ایــن باطــِن حقیقــِی عالــم اســت. ســّر، معنــا و باطــن زندگــی و حیــات انســان، ایــن اســت: متوجــه یــک مبــدأ 
ــاِر از  ــادر و صاحــب اختی ــدأ حاکــم و ق ــک مب ــان ی ــه فرم ــودن. گــوش ب ــام ب ــک اله ــودن. منتظــر ی و تکلیــف ب
غیــب بــودن. ایــن، اصــل قضیــه اســت؛ کــه بــاز تعبیــر دیگــر قرآنــی، همــان »ایمــان بــه غیــب« اســت: »الّذیــن 
ــن خــور و خــواب،  ــی را در همی ــرق نمی شــوند. زندگ ــاّدِی زندگــی غ ــِر م ــن ظواه ــب.)4(« در ای ــون بالغی یؤمن
شــهوات، تمایــات انســانی، قــدرت، ریاســت و امثــال اینهــا، خاصــه نمی کننــد. ایــن، اّولیــن هدیــه بعثتهــا بــه 
ــه  ــا ایمــان بدهــد؛ آن هــم ایمــان ب ــه آنه ــد و ب ــر کن ــا را متذّک ــر اســت؛ کــه آنه انســانها و اّولیــن هــدف پیغمب

ــب. غی

2. تحقق قسط وعدل در جامعه
هــدف دومــی کــه پیغمبــر، از لحظــه اّول به دنبــال آن بــوده اســت، عبــارت اســت از ایجــاد یــک محیــط ســالم 
ــف  ــده شــدِن ضعی ــم و دری ــه در آن، ظل ــی ک ــی دنیای ــی انســانی. یعن ــرای معیشــت انســان و زندگ ــح ب و صحی
به وســیله قــوی نباشــد. دنیایــی کــه در آن، ناکامــی مطلــق بــرای ضعفــا و قانــون جنــگ نباشــد. یعنــی همــان 
ــود.  ــه می ش ــدل« گفت ــط و ع ــه آن »قس ــی، ب ــات دین ــث، و اصطاح ــرآن، حدی ــات ق ــه در اصطاح ــزی ک چی
ــاْن  ــه انس ــی ک ــی از آن زمان ــان )یعن ــخ انس ــر از اّول تاری ــان بش ــن آرم ــر. بزرگتری ــن آرزوی بش ــی بزرگتری یعن
ــروز، آرزوی  ــا ام ــی داده اســت( ت ــه زندگــی خــود، نظــم و ترتیب ــده، و ب ــه ســراغ او آم ــه و فکــری ب ــی یافت تعّقل
ــی  ــیار خوب ــز بس ــح، چی ــه صل ــد. البت ــرح می کنن ــح را مط ــعار صل ــی ش ــون، بعض ــت. اکن ــت اس ــق عدال تحّق
ــت، جنــگ را  ــه عدال ــرای رســیدن ب ــه باشــد. بســیاری ب ــْح آن زمــان خــوب اســت کــه عادالن اســت؛ لکــن صل
ــر اســت.  ــر و مهمت ــح باالت ــت از صل ــه عدال ــس، پیداســت ک ــد. پ ــت، می جنگن ــد و در راه عدال انتخــاب می کنن

ــن اســت. ــم، همی ــت ه حقیق

عامل همه ی دردها و بیماریهای بشریت
ــر  ــخ بش ــای تاری ــره ه ــت ترین چه ــما در زش ــه ش ــت ک ــزی اس ــان چی ــت، هم ــدون عدال ــان ب ــی انس زندگ
ــما  ــه ش ــی ک ــه بدبختیهای ــود. هم ــاهده می ش ــا مش ــار دنی ــه و کن ــم در گوش ــروز ه ــد. ام ــاهده می کنی مش
ــان  ــن را نش ــور، ای ــر ام ــت ظاه ــن اس ــت. ممک ــی اس ــم و بی عدالت ــی از ظل ــد، ناش ــف می بینی ــع مختل در جوام
ــی جــان  ــم، کــودکان از بی غذای ــن اســت. اگــر شــما می بینیــد در گوشــه ای از عال ــه، ای ــا باطــن قضی ندهــد؛ ام
ــاران، خشکســالی شــده اســت؛  ــه دلیــل نیامــدن ب خــود را از دســت می دهنــد، ظاهــر قضیــه ایــن اســت کــه ب
ــر  امــا باطــن قضیــه، چیــز دیگــری اســت. باطــن قضیــه، بی عدالتــی اســت. اگــر عدالــت از نســلهای گذشــته ب
ــت  ــان می توانس ــود، انس ــا ب ــر حکمفرم ــی بش ــط زندگ ــر محی ــت ب ــه عدال ــود و چنانچ ــا ب ــه حکمفرم آن جامع
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ــد  ــل زیســت باشــد و فرزن ــرای او قاب ــه ب ــت، محیــط زندگــی خــود را طــوری بســازد ک در ســایه اســتقرار عدال
ــن  ــر بی عدالتــی، انســانیت دچــار ای ــدر زشــت و دردآور نشــود. در اث ــن ق ــد و زندگــی، ای ــه آن فاکــت نیفت او ب

ــت. ــا و دردهاس بیماریه

دو هدف پیامبراكرم در بعثت
ــه یکــی  ــی اســت. البت ــن دو هــدف اصل ــت اســت. ای ــار آن ذکــر، تأمیــن عدال ــا، در کن  اّولیــن هــدف همــه انبی
ــد،  ــت بیای ــر غفل ــت. اگ ــه اس ــاس قضی ــه ای و اس ــت. آن، ریش ــر اس ــوع تذّک ــان موض ــت و آن، هم ــر اس اصلی ت
ــه  ــانی ک ــا و کس ــد آن نظامه ــما دیدی ــذا، ش ــد. ل ــود نمی آی ــم به وج ــت ه ــد و عدال ــد ش ــد نخواه ــزی عای چی
مّدعــِی عدالــت اجتماعــی بودنــد، نتوانســتند چیــزی از نــوع عدالــت، بــه مــردم جوامــع خودشــان هدیــه کننــد. 
ــا  ــاختند؛ ام ــان س ــا برایش ــکهای قاّره پیم ــد، موش ــا دادن ــه آنه ــوردی ب ــد! فضان ــر دادن ــای دیگ ــرا؛ چیزه چ
عدالــت اجتماعــی را نتوانســتند مســتقر کننــد! عدالــت اجتماعــی، در ســایه اصــاح انســان، نفــوس و بواطــن و 
در ســایه توّجــه بــه خــدا و ذکــر، حاصــل خواهــد شــد. ایــن دو، هــدف پیغمبــر اســت و توانســت آنهــا را محّقــق 

ــره ای محــدود. ــو در دای ــد؛ ول کن
ــود در  ــن ب ــی. ممک ــت اجتماع ــاِی عدال ــّد اع ــوردار از ح ــر، آگاه و برخ ــود آورد متذِکّ ــه وج ــه ای ب او جامع
ــت.  ــی نیس ــت اجتماع ــدان عدال ــاك فق ــن، م ــا ای ــد؛ ام ــم بکن ــی ظل ــه کس ــی ب ــه، کس ــه ای از آن جامع گوش
مــاك وجــود و عــدم عدالــت اجتماعــی، اســتقرار حاکمانــه عدالــت اجتماعــی اســت. در جامعــه ای کــه قانــون 
و حکمروایــی عادالنــه اســت، حکمــران عــادل اســت و نّیــت، نّیــت عدالــت اســت، حرکــت عمومــی بــه ســمت 
عدالــت اجتماعــی اســت. ممکــن اســت دیــر یــا زود ایــن راه طــی شــود و مدتــی طــول بکشــد؛ امــا باالخــره بــه 
ــن بی عدالتــی را،  ــه وجــود آورد. کمتری ــر اکــرم ب ــت اجتماعــی خواهــد رســید. چنیــن وضعیتــی را پیغمب عدال
ــار آن  ــّی اکــرم، آث ــارك نب ــات مب ــا پــس از حی ــه م ــت. الگــو نشــان داد، کــه البت آن بزرگــوار برنتافــت و نپذیرف
ــان  ــام، هم ــن علیه الّصاةوالّس ــاز در دوران امیرالمؤمنی ــم و ب ــامی دیدی ــع اس ــا در جوام ــا مدته ــت را ت تربی

ــم. ــان، مشــاهده کردی ــای اســام در آن زم ــوار دنی ــر و بزرگ ــم مطّه ــق را در شــخص حاک ــت مطل عدال
ایــن دو خصوصیــت، از ویژگیهــای بعثــت اســت. مــا کــه بعثــت را جشــن می گیریــم، بــرای ایــن اســت کــه ایــن 
ــرای  ــا و ب ــا و حادثه ه ــخصیتها، راهه ــتن ش ــده نگهداش ــر زن ــم به خاط ــن می گیری ــود. جش ــا ش ــا احی ویژگیه

ــا. ــن از آنه درس گرفت

عامل سرافرازی ملت ایران
آنچــه کــه امــروز ملــت ایــران را ســرافراز می کنــد، ایــن اســت کــه در جهــت ایــن بعثــت، یــک حرکــت عظیــم 
ــد  ــن را نمی توانن ــا ای ــد؛ ام ــای دروغ می زنن ــی حرفه ــا، خیل ــاره م ــمنان درب ــت. دش ــام داده اس ــی انج و اساس
ــت  ــد بعث ــای ارزشــهای اســام و تجدی ــرای احی ــران، ب ــت ای ــوری اســامی و مل ــه نظــام جمه ــر شــوند ک منک
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ــب  ــه موج ــم ک ــزی ه ــت. چی ــار ماس ــن، افتخ ــت، و ای ــرده اس ــام ک ــلّم قی ــرم صلّی اللَّ علیه وآله وس ــّی اک نب
شــده اســت ایــن ملــت تــا امــروز در ایــن راه مقاومــت کنــد، همیــن بــوده اســت. لــذا، اگــر شــما متــن جامعــه را 
مشــاهده کنیــد، خواهیــد دیــد کــه جامعــه مــا بحمــدالَلّ یــک جامعــه غفلــت زده نیســت. مــردم، مــردم ذاکــر 
ــرای آنهــا، ارزشــهای معنــوی و الهــی حقیقتــاً ارزش  و متذّکــری هســتند؛ دنبــال حقیقــت و در راه حقیقتنــد. ب
ــه  ــی جامع ــد. روال عموم ــات نمی کنن ــدای مادیّ ــات را ف ــد؛ معنویّ ــات می کنن ــدای معنویّ ــات را ف ــت. ماّدی اس
ــوع انســانی در همــه جــا پیــدا می شــود. درآن قســمت دوم هــم، اســاس جامعــه  مــا ایــن اســت. البتــه، همــه ن
ــت.  ــی اس ــط اجتماع ــت و قس ــدف، عدال ــت. ه ــط)5(« اس ــاس بالقس ــوَم الّن ــامی، »لیق ــوری اس ــام جمه نظ

ــن تأمیــن شــود. ــی، عمــران و نجــات حقیقــی خواهــد رســید کــه ای ــه صــاح، آبادان ــی ب جامعــه، زمان

عامل ایجاد گرفتاریها در دنیای غرب
ــم و صنعــت در کشورهایشــان رفتنــد؛  ــادی، عمــران و پیشــرفت عل ــا، دنبــال آب نظامهــای ســرمایه داری در دنی
ــل اعتنایــی داشــته باشــند. البتــه خیلــی از آن هدفهــا  ــه اصــل عدالــت اجتماعــی، اهتمــام قاب ــدون این کــه ب ب
را توانســتند کســب کننــد؛ ماننــد کســب علــم، زندگــی راحــت، فنــآوری پیشــرفته، زندگــی لوکــس و کســب 
ــت  ــوده اس ــده فرم ــال وع ــد متع ــت. خداون ــی اس ــده اله ــم وع ــن ه ــد و ای ــت آم ــا به دس ــی. اینه ــدرت نظام ق
ــید. ــد رس ــدف خواه ــه آن ه ــد، ب ــت کن ــی حرک ــر هدف ــال ه ــّدی به دنب ــور ج ــه به ط ــی، چنانچ ــر ملت ــه ه ک

ــر  ــن ظواه ــه ای ــدار، ب ــان مق ــه هم ــد، ب ــه به طــور جــّدی حرکــت کردن ــم ک ــی ه ــن، شــک نیســت. آنهای در ای
ــه ثــروت جامعــه، قــدرت نظامــی و قــدرت و پیشــرفت علمــی رســیدند؛ امــا در زندگی شــان،  زندگــی؛ یعنــی ب
ســعادتمند نشــدند. در آن کشــورها، دردهــای بشــریّت، تمــام نشــده اســت. ثروتــی کــه در آن جامعــه هســت، 
ــی  ــت اجتماع ــرف و عدال ــض را برط ــا نتوانســته اند تبعی ــرده اســت؛ ام ــوردار ک ــه را برخ ــراد جامع ــّده ای از اف ع
ــی،  ــی حقیق ــد ، نتوانســتند راحت ــِی راحــت برخوردارن ــه از زندگ ــم ک ــرای کســانی ه ــی ب ــد. حّت ــرار کنن را برق
ــام  ــواع و اقس ــی رود. ان ــن نم ــان پایی ــوش از گلویش ــد. آب خ ــود آورن ــوش به وج ــی خ ــی و زندگ ــش روح آرام
ــد از  ــوری ظاهــر می شــود و بعضــی بع ــا ف ــه بعضــی از گرفتاریه ــه اســت. البت ــا را گرفت ــان آنه ــا، گریب گرفتاریه
ــِت ظاهــر شــدن گرفتاریهــای آنهاســت. دنیــای غــرب، ممکــن اســت  مّدتــی ظاهــر می گــردد، کــه اکنــون وق
ــان آن را  ــاّدی، گریب ــا اکنــون گرفتاریهــای زندگــی م ــوده اســت؛ ام ــا چهــل ســال پیــش این طــور نب بیســت ت

ــه نکــرده اســت. ــت اجتماعــی توّج ــت و عدال ــه معنویّ ــن اســت کــه ب گرفتــه اســت. دلیــل آن، ای

دو عامل حفظ نظام اسالمی در برابر تهدیدها
ــن،  ــرای بشــر اســت و ای ــش، ســعادت و زندگــی راحــت ب ــا شــده باشــد، هدف ــت بن ــه براســاس بعث ــی ک  نظام
ــیاری  ــد. بس ــر نمی کن ــم اث ــمنیها ه ــر دش ــد، دیگ ــور ش ــر این ط ــود. اگ ــن نمی ش ــدف، تأمی ــا آن دو ه ــز ب ج
ــد،  ــدام می کردن ــا اق ــه م ــدرت علی ــر دو ابرق ــد و ه ــدرت بودن ــه دو ابرق ــد آن روزی ک ــه ش ــه چ ــد ک متحّیرن
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نتوانســتند بــه جمهــوری اســامی آســیبی برســانند! امــروز هــم کــه یــک ابرقــدرت نابــود شــده و یکــی مانــده 
ــت،  ــارت و ذلّ ــه از روی حق ــی ک ــای ضعیف ــه دولته ــرفته و چ ــای پیش ــه دولته ــتانش - چ ــت، او و همدس اس
ــه  ــامی، ضرب ــوری اس ــه جمه ــد ب ــد - نمی توانن ــاش می کنن ــم ت ــا ه ــد و ب ــکا را پذیرفته ان ــتی امری همدس
کاری وارد کننــد. ســّرش، همیــن ایمــان، توّجــه و پایبنــدی مــردم بــه دیــن، حضــور معنویّــت در زندگــی مــردم 
ــده  ــی عرب ــه دشــمن خیل ــد. البت ــت حرکــت می کن ــه ســمت عدال ــه ب ــه نظــام جامع ــن احســاس اســت ک و ای
ــن  ــت بی ــرق اس ــت. ف ــری نیس ــدام مؤثّ ــدام او، اق ــا اق ــد. منته ــدام می کن ــد و اق ــم تهدی ــیار ه ــد و بس می کش
ــا  ــوی کــه ب ــا ملتــی معن ــت نیســت، ب ــه معنویّ ــده اســت و ملتــی کــه مّتکــی ب ــردِم خــود بری نظامــی کــه از م
نظــام و حکومــت خــود یکپارچــه اســت و بیــن آنهــا ارتباطــات مســتحکمی وجــود دارد. مــردم، دولــت و رئیــس 
ــه  ــردم ب ــد. م ــم بیشــتر دوســت می دارن ــان ه ــدان خودش ــا را از فرزن ــی آنه ــد. گاه ــود می دانن ــور را از خ جمه
ــم  ــت ه ــان و معنویّ ــد و از ایم ــان می دانن ــان را از خودش ــد. آن ــوا، عاقه مندن ــای ق ــس و رؤس ــدگان مجل نماین
برخوردارنــد. ایــن ملــت و دولــت را نمی تــوان بــا آن نظــام بریــده منقطــِع از مــردم خــود مقایســه کــرد. لــذا، آن 

ــد. ــر نمی کن ــا اث تهدیده
ــکا،  ــت امری ــؤوالن دول ــن مس ــت. ای ــت اس ــّد جاف ــد، در ح ــر می کنن ــن اواخ ــه ای ــم ک ــی ه ــه تهدیدهای البت
ــد می کننــد. کارهــای  ــا ســُبکی تهدی ــه حــّد رکاکــت و جافــت رســانده اند. ب ــران را ب ــت و ملــت ای ــد دول تهدی
ــن  ــه تعیی ــکا بودج ــره امری ــد. کنگ ــا می زنن ــای بیج ــردود اســت و حرفه ــا، م ــی دنی ــکار عموم ــر اف ــان از نظ آن
ــا به حــال در نظــام جمهــوری  ــکاری کننــد. خــوب؛ مگــر ت ــا در جمهــوری اســامی فّعالیتهــای خراب می کنــد ت
ــت  ــم مش ــما، طع ــزدور ش ــکاران م ــال خراب ــه ح ــر تاب ــت؟! مگ ــده اس ــکاری نش ــای خراب ــامی، فّعالیته اس

ــد؟! ــان کنن ــد امتح ــر می خواهن ــار دیگ ــک ب ــه ی ــیده اند ک ــران را نچش ــت ای ــن مل پوالدی
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برابـر  در  دیـن  از  محافظـت  در  الهـی  وعـده 
دشمنیهای دشمنان

وعده الهی درتسلط دین خدا بر عالم
روش تسلط دین خدا در زمین
دو ابزار اسالم برای جذب دلها
عامل گسترش اسالم در دنیا
بزرگترین دشمنی ها با اسالم

تنها بستر تحقق عدالت اجتماعی
مصادیق گرایش به اسـالم بواسـطه تحقـق عدالت 

در صدر اسالم
اخالق اسالمی الزمه اجرای عدالت

مصادیق ظلم به مردم ایران قبل از انقالب اسالمی
حركت جمهـوری اسـالمی بـه سـمت عدالت پس 

از انقالب اسالمی
تحقق كامل عدالت در جامعه نیازمند یك حركت 

بلندمدت
و...
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وعده الهی در محافظت از دین در برابر دشمنیهای دشمنان
امـروز فکر کـردم کـه از فرصـت اسـتفاده شـود و ضمـن این کـه مسـائل مهّمـی را کـه مناسـب می دانـم در آغاز 
این سـال جدید هجری شمسـی عرض شـود، یـک نکتـه قرآنی هـم مطـرح گـردد. در واقع، آنچـه به عنـوان یک 
مسـأله قرآنی و اسـامی عرض می شـود، بـه نظر من بـا آن مطلبـی که بـرای ملـت عزیز ایـران شـنیدنش در این 
ایـام الزم اسـت، منطبـق اسـت. آن نکتـه قرآنی این اسـت کـه در آیـات متعـّددی از قـرآن کریـم، خـدای متعال 
وعده فرموده اسـت کـه دیـن خـدا و دیـن حـق را در مقابـل کارشـکنیها و دشـمنیها و حسـادتها و کین ورزیهای 
دشـمنان در طول زمـان، حفـظ خواهد کـرد. این آیـه شـریفه ای که مربـوط به سـوره »صف« اسـت، یکـی از آن 
آیات اسـت: »یریـدون لیطفـؤا نـورالَلّ بافواههم«. ایـن آیه کریمـه، راه خـدا و دین خـدا را به نـور، آن هم نـور خدا 
تشـبیه فرمـوده اسـت. نور خـدا چـون منتسـب بـه حضـرت باریتعالی اسـت، طبعـاً از همـه انـواری کـه در ذهن 
بشـر می گنجد - مثـل نـور خورشـید و نـور سـتارگان و انـوار قویتـر از آن - بـه مراتـب و به قـدر بی نهایـت قویتر 
اسـت. دشـمنِی دشـمنان را هم بـه پُف کـردن بـا دهان تشـبیه کـرده اسـت. همان گونـه که کسـی پُـف می کند 
و نـور شـمع یـا چراغـی را خامـوش می کنـد، دشـمنان می خواهنـد پُـف کنند و نـور خـدا را خامـوش کننـد! نور 
خدا طبعـاً از همـه آنچـه کـه در ذهن بشـر می گنجـد، قویتر اسـت. اگـر بگویند کسـی نـور خورشـید را بـا هوای 
ضعیفی کـه از دهان خـارج می کنـد، می خواهـد خاموش کنـد، عقا بـر این تصمیـم احمقانـه و کودکانـه، خنده 
تمسـخر می زنند؛ چه رسـد بـه نور خـدای متعـال. قـرآن کریم، دیـن حـق را به ایـن نور تشـبیه می کنـد و تاش 
دشـمنان را - چـه تـاش نظامـی، چـه تـاش تبلیغاتـی، چـه تـاش سیاسـی، چـه تـاش اقتصـادی و کًاّ همه 

*. بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی 1376/01/01



ت اجتماعی"
ضوع " عدال

شتر درباره مو
مطالعه بی

عدالت اجتماعی

64

آنچـه را کـه دشـمنان، دیـروز و امـروز و در آینـده در مقابل دیـن خدا عمـل کرده انـد - به همـان هـوای ضعیف و 
پُفـی کـه از دهان کسـی خارج می شـود، تشـبیه می کنـد. ایـن کیـد دشـمن، چقـدر در مقابـل اراده ذات مقّدس 
پروردگار ضعیـف اسـت. »والَلّ متّم نـوره و لوکره الکافـرون«. این، وعده ای اسـت که خـدای متعال فرموده اسـت. 
یعنـی این طور مسـلّم گردانیده اسـت کـه هر جـا حرکت و تـاش و نهـادی مبتنـی بر دین خـدا پا گرفـت، تاش 
دشـمنان خدا نمی توانـد آن را از بین ببـرد و نابـود کند. البتـه شـرایطی دارد که آن شـرایط، در مجموعـه معارف 
دیـن ذکر شـده اسـت؛ اما اصـل و حقیقـت مطلـب، همین اسـت. مـا بـه تاریخ هـم کـه نـگاه می کنیـم، همین را 

مشـاهده می کنیـم و درسـت هـم همین اسـت.

وعده الهی درتسلط دین خدا بر عالم
در دنبالـه ایـن آیـه می فرمایـد: »هوالّـذی ارسـل رسـوله بالهدی و دیـن الحـق لیظهـره علی الّدیـن کلـه و لوکره 
المشـرکون«. آن نکتـه ای کـه می خواهـم عـرض کنـم، در ضمـن ایـن آیـه شـریفه اسـت. یعنـی می فرمایـد که 
خدای متعـال تصمیـم گرفته اسـت دیـن خـود، دین حـق، راه درسـت و صـراط مسـتقیم الهـی را بر همـه ادیان 
بشـری و همـه آنچه کـه در دسـت بشـر وجـود دارد - کـه حـق نیسـت و باطـل اسـت - غلبه دهـد؛ چـه آنچه که 
از اصـل باطل اسـت و چه آنچـه کـه روزی حق بـوده و بعـد بـا تصـّرف متصّرفـان و تحریفگـران، به صـورت باطل 
درآمده اسـت. دیـن خـدا بر همـه دینهـا غلبـه خواهد کـرد؛ یعنـی همـه فرهنگهـای بشـری، همه سیسـتمهای 
اقتصـادی، همه ی روشـهای حکومتـی و همـه شـیوه های زندگی غلـط، باألخـره محکوم دیـن خدا خواهند شـد. 
بگذار چنـد روز و چنـد صباحی، به قـدر تاش اصحـاب خود و ضعـف اصحاب حـق جوالنی کننـد؛ امـا در نهایت، 
دین خـدا همـه روی زمین را فـرا خواهـد گرفت و همـه انسـانها و افراد بشـر، از دیـن خـدا بهره مند خواهند شـد. 

ایـن، مضمـون این آیه شـریفه اسـت.

روش تسلط دین خدا در زمین
 سـؤالی کـه در این جـا مطرح می شـود، این اسـت کـه دین خـدا چگونـه بـر روی زمیـن مسـلّط خواهد شـد؟ آیا 
دیـن خـدا، بـا زور و بـا قـدرت سیاسـی و نظامـی در سـطح عالـم گسـترش پیـدا خواهـد کـرد؟ یقینـاً نمی تواند 
این طـور باشـد. ایـن، هنـری نیسـت کـه دیـن و عقیـده ای را کسـانی کـه صاحـب آن عقیده انـد و شمشـیر در 
دستشـان اسـت و قدرت دارند، بر روی کشـورها و نقـاط متصّرف خود، اشـاعه و گسـترش دهند و مـردم را مجبور 
کنند کـه برطبق ایـن عقیده رفتـار نماینـد. دین باطل هـم می توانـد همیـن خصوصیات را پیـدا کنـد. یعنی یک 
نفـر، عقیده غلطـی را با شمشـیر بـر زندگی بشـر مسـلّط کند؛ مثـل ایـن کـه تفّکـر مارکسیسـتی و روش زندگی 
کمونیسـتی، در چنـد سـالی از سـالهای ایـن قـرن، بـه زور بـر کشـورها و ملتهایـی مسـلّط شـد و مردم به شـیوه 
کمونیسـتی زندگـی می کردند. دیـن خدا ایـن طـور نمی خواهد کـه بـر روی زمین، بـر کشـورها و ملتهـا و ادیان 
دیگر غلبـه پیدا کنـد. دین خدا بـر دلها مسـلّط می شـود و با شمشـیر و زور نمی شـود بر دل مسـلّط شـد. دل باید 
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بفهمد، بپذیـرد و از روی طـوع و رغبت، زیر بـار روش و عقیـده و ایمانی بـرود. این طور که شـد، آن وقـت از منافع 
آن ایمـان و عقیده دینـی، بهره مند خواهد شـد. با زور و شمشـیر نمی شـود. نه؛ اسـام چنیـن چیزی را نخواسـته 

اسـت.

دو ابزار اسالم برای جذب دلها
 البتـه دشـمنان خـدا و دشـمنان اسـام در طـول زمـان، در ایـن زمینـه حرفهـای نادرسـت زیـادی زده انـد کـه 
کار بـه حـرف آنهـا نداریـم. عـّده ای این طـور وانمـود کردنـد که اسـام بـا شمشـیر در دنیا منتشـر شـد. عـّده ای 
هـم از آن طـرف پشـت بـام افتادنـد و گفتنـد اصـًا اسـام شمشـیر نـدارد! هـر دو حـرف، غلـط بـود و هـر کدام 
بحثهایـی طوالنـی دارد و مـن دربـاره آنهـا نمی خواهـم صحبـت کنم. سـخن من دربـاره یـک مطلب دیگر اسـت 
که بـرای امـروِز مردم و کشـور و مسـؤوالن مـا بسـیار مهّم اسـت. پس، دیـن خدا و دیـن اسـام، اگر اّدعـا می کند 
که بـر همه روشـهای زندگـی، بـر همـه شـیوه های حکومتـی و بـر شـیوه های اجتماعـی و فرهنگهای دست سـاز 
بشـری مسـلّط خواهد شـد، معنایـش این نیسـت که با شمشـیر مسـلّط می شـود. اگـر با شمشـیر نیسـت، پس با 

چیسـت؟ پاسـخ به ایـن سـؤال، آن نکتـه اصلی اسـت.
 اسـام دو وسـیله دیگـر دارد که با کمـک ایـن دو وسـیله می تواند بـر همه ادیـان عالـم پیروز شـود؛ همـه دلها را 
جذب کنـد و همه منطقهـای پوشـالی مقابل خـود را شکسـت دهـد. آن دو وسـیله چیسـت؟ یکی، عبارت اسـت 
از منطـق قـوی و اسـتدالل محکم و دالیـل متقن کـه اسـام از آن برخـوردار اسـت. دیگـری، عبـارت از عدالت به 

معنای حقیقـِی کلمـه و به صـورت مطلق اسـت. ایـن، دو ابزار برای پیشـرفت اسـام اسـت.

عامل گسترش اسالم در دنیا
منطـق قـوی و اسـتدالل محکـم در مقابـل تصـّرف افـکار مـردم دنیـا مؤثّـر اسـت. یعنـی شـما نـگاه می کنیـد، 
می بینیـد کـه در طـول زمـان، فـراوان علیـه اسـام شـبهه درسـت کردنـد، بـه اشکالتراشـی پرداختنـد و 
استدالل سـازی کردنـد تـا بلکـه بتواننـد عقایـد اسـامی را سسـت و موهوم کننـد؛ امـا عقاید اسـامی بـه خاطر 
اسـتحکامی کـه دارد و چـون منطـق دنبـال تفّکـر اسـامی اسـت - نـه فقـط عقایـد کـه احـکام اسـامی نیـز 
همین طور اسـت؛ چـون مّتکی بـه منطق و همراه اسـتدالل اسـت؛ چـون هر ذهـن صحیح و سـالم و اهـل و فهم و 

اسـتداللی، در مقابـل منطـق اسـام تسـلیم و خاضـع می شـود - روز بـه روز گسـترش پیـدا کـرده اسـت.
 شـما امروز اسـام را با پنجاه سـال قبل مقایسـه کنیـد. امروز در کشـورهایی کـه رژیمهای آنهـا با همـه ابزارهای 
ممکـن بـا اسـام می جنگنـد، اسـام رو بـه گسـترش اسـت. به عنـوان مثـال رژیـم ایـاالت مّتحـده امریکا بـا هر 
وسـیله ای که به دسـتش برسـد و بتوانـد، با اسـام مبـارزه می کنـد - البتـه ظاهـر مطلب را هـم حفـظ می کند و 
می گویـد من بـا اسـام معارضه ای نـدارم، یـا با مسـلمانان دشـمنی نـدارم؛ امـا این، یـک ظاهـر نفاق آلود اسـت، 
بـر ای ایـن کـه مسـلمین را از آنچـه کـه می گـذرد، غافـل کنـد - امـا در همیـن کشـوری کـه رژیـم آن با اسـام 
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مخالف اسـت و اگر اسـام صحیـح و نـاب را جایی سـراغ کند، با هر وسـیله ممکـن با آن مبـارزه می کنـد، آن گونه 
کـه آمارهـا نشـان می دهـد، اسـام دیـن دوم اسـت. یعنـی تعـداد مسـلمانان در این کشـور، بسـیار زیاد اسـت و 
روزبه روز نـه فقـط سـیاهان امریـکا، بلکـه سفیدپوسـتان امریـکا - امریکاییهای نـژاد بومـی اصلی که شـاید چند 
نسـل اسـت که در این کشـور هسـتند - به اسـام گرایـش پیـدا می کننـد. در اروپـا همین طـور اسـت. در آفریقا 

همین طـور اسـت. در شـرق دور همین طـور اسـت.
 بـا وجود آن کـه این همـه با اسـام مخالفـت می کننـد، ولی رو به توسـعه اسـت. چـرا؟ چـون اسـتدالل و منطق، 
با اسـام همراه اسـت. ایـن اسـتدالل، فقط اسـتدالل دانشـگاهی هـم نیسـت کـه بگوییم فقـط دانشـمندان این 
اسـتدالل را می فهمنـد؛ نه. اسـام در بطن خـود، عقایـد و احکامـی دارد که هـر انسـان سـلیم الطبعی را در مقابل 
خود جـذب و به خـود معتقـد می کنـد. مسـأله، مسـأله اسـتداللهای پیچیـده و معضـل فلسـفی فقط نیسـت که 
اسـام، از آن هم برخوردار اسـت. اسـتدالل اسـامی کـه می گوییم، یعنـی اسـتداللی که بـرای عاّمه مـردم، قابل 

فهم اسـت. این، یـک ابزار اسـت کـه در اختیار اسـام قـرار دارد.

بزرگترین دشمنی ها با اسالم
 البتـه در همین جـا، من به همـه عاقه مندان و عّشـاق گسـترش اسـام عـرض کنم که درسـت نقطـه مقابل این 
پیروزی، آن اسـت که کسـانی خرافـات را به نـام اسـام بیان کننـد. بزرگترین دشـمنی در این قسـمت با اسـام، 
همین اسـت که کسـانی بـه نام اسـام، بـه نام دیـن خـدا و بـه نـام محّبـت اهـل بیـت علیهم الّسـام، خرافاتی را 
اشـاعه دهنـد کـه وقتـی کسـانی از ایـن خرافـات اّطـاع پیـدا می کننـد، بگوینـد »اگر اسـام این اسـت، مـا این 

اسـام را نمی خواهیـم!« ایـن، ضربه بزرگی اسـت.
 من در دو، سـه سـال قبل از ایـن، راجع بـه قمـه زدن مطلبی را گفتـم و مردم عزیـز مـا، آن مطلب را بـا همه وجود 
پذیرفتنـد و عمـل کردنـد. اخیـراً مطلبی را کسـی به مـن گفت کـه خیلـی برایم جالـب و عجیـب بود. برای شـما 
هـم آن مطلـب را نقـل می کنم. کسـی کـه با مسـائل کشـور شـوروی سـابق و این بخشـی که شیعه نشـین اسـت 
- جمهـوری آذربایجـان - آشـنا بـود، می گفـت: آن زمـان که کمونیسـتها بـر منطقـه آذربایجان شـوروی سـابق 
مسـلّط شـدند، همه آثار اسـامی را از آن جا محو کردنـد. مثًا مسـاجد را بـه انبار تبدیـل کردند، سـالنهای دینی 
و حسـینیه ها را بـه چیزهـای دیگـری تبدیـل کردند و هیـچ نشـانه ای از اسـام و دیـن و تشـّیع باقی نگذاشـتند. 
فقط یک چیـز را اجـازه دادنـد و آن، قمـه زدن بـود! دسـتورالعمل رؤسـای کمونیسـتی به زیردسـتان خودشـان 
این بود کـه مسـلمانان حـق ندارند نمـاز بخواننـد، نمـاز جماعـت برگزار کننـد، قـرآن بخواننـد، عـزاداری کنند، 
هیـچ کار دینـی نباید بکننـد؛ اما اجـازه دارنـد قمـه بزنند! چـرا؟ چون قمـه زدن، بـرای آنها یـک وسـیله تبلیغ بر 
ضّد دین و بـر ضّد تشـیع بـود. بنابرایـن، گاهی دشـمن از بعضـی چیزهـا، این گونـه علیه دیـن اسـتفاده می کند. 

هرجا خرافـات بـه میان آیـد، دیـن خالص بدنـام خواهد شـد.
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تنها بستر تحقق عدالت اجتماعی
 مبلّغـان دینـی، علمـای دینـی، متفّکـران دینـی، عّشـاق گسـترش اسـام، عاقه منـدان بـه اسـام و اهل بیـت 
علیهم الّسـام بایـد توّجه کنند که اسـام و قـرآن، بـا اسـتدالل و منطق همراه اسـت. مکتـب اهل بیت، بـا منطق 
و اسـتدالل همـراه اسـت. اگـر اسـتدالل را از آن جـدا کردنـد و به جـای اسـتدالل، خـدای نکـرده چیـزی را وارد 
کردنـد کـه از منطـق دور اسـت و جنبـه خرافـی دارد، این درسـت ضـّد اسـتدالل عمـل خواهـد کرد. پـس، یک 
ابزار اسـام بـرای گسـترش و غلبه بر همـه ادیـان و جماعات و ملـل و کشـورها، عبـارت از منطق اسـت و دیگری، 

عبـارت از عدالـت اجتماعی اسـت.
 فـرق عدالـت اجتماعی بـا منطـق این اسـت کـه منطـق و اسـتدالل را همـه مسـلمانانی کـه حّتـی در اقلّیت هم 
باشـند، می تواننـد بـه کسـانی کـه دربـاره اسـام دچـار تردیدنـد، ارائـه دهنـد. مثـًا فـرض بفرماییـد، اگـر یک 
دانشـمند اسـامی در کشـوری زندگی کند کـه مسـلمانان در آن کشـور، در اقلّیـت قرار داشـته باشـند، می تواند 
عقاید اسـامی و اسـتدالل و منطق اسـام را ارائـه کند. امـا عدالت اجتماعـی چه؟ عدالـت اجتماعِی اسـام، فقط 
در هنگامـی قابـل ارائـه و عرضـه کـردن اسـت کـه یـک حکومت اسـامی بـر پـا شـود. عـدل اسـام در هنگامی 
اسـت که حکومـت اسـامی و نظـام اسـامی در کشـوری وجـود داشـته باشـد؛ وااّل عدالت اسـامی چگونـه قابل 

اجراسـت؟

مصادیق گرایش به اسالم بواسطه تحقق عدالت در صدر اسالم
 در قطعاتـی از تاریـخ کـه حاکمیـت اسـام، حاکمیـت حقیقـی بـوده اسـت - مثـل دوران امیرالمؤمنیـن 
علیه الّسـام، یـا بعضـی از دوران دیگـر صدر اسـام - همـان مقـدار از عدالت اسـامی کـه باقی مانـده، دلهـا را به 
خود جذب کرده اسـت. شـما ببینید چنـد نفـر از نویسـندگان و دانشـمندان غیرمسـلمان، دربـاره امیرالمؤمنین 
علیه الّسـام کتـاب نوشـته اند و راجع بـه عدالت آن حضـرت سـخن گفته اند؛ بـه انگیزه عدالـت، علی علیه الّسـام 
را شـناخته اند و بـه او دل باخته انـد. عدالـت، این گونه اسـت. اگـر جامعه ای که براسـاس اسـام به وجـود می آید، 
در میـان خـود، عدالـت اجتماعـی و عدالـت حقوقـی و عدالت قضایـی و عدالـت اجرایـی داشـته باشـد، عدالت به 
معنـای مطلـق کلمه در میـان مـردم اجرا شـود و تقسـیم صحیح ثـروت باشـد، خود ایـن عدالـت در ایـن جامعه، 
عاملـی بـرای جذب دلهـای ملتهـا و مـردم در همـه جای دنیـا به اسـام اسـت. چـرا؟ چـون انسـانها از بی عدالتی 

رنـج می برنـد.
 امروز در کشـورهایی هم کـه دارای ثـروت مـاّدی و علمِی فـراوان هسـتند، بی عدالتی هسـت و عدالت بـه معنای 
حقیقـی کلمه نیسـت. لـذا اکثریـت انسـانها در آن کشـورها دچـار رنجنـد. چـرا؟ چـون درباره آنهـا عدالـت اجرا 
نمی شـود. وقتی اینهـا ببینند کـه در گوشـه ای از دنیـا حکومتی وجـود دارد و نظامی هسـت که براسـاس اسـام 
شـکل گرفتـه و در این نظـام، عدالت مسـتقر اسـت و مـردم از عدالـت بهره مندنـد و در آن، بی عدالتـی و زورگویِی 
افـراد بـه یکدیگـر و تجـاوز و تعـّرض بـه حقـوق دیگـران نیسـت و در آن مظلومـی وجـود نـدارد کـه دسـتش به 
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دادرسـی و دادگسـتری نرسـد، نسـبت به آن نظام، جذب می شـوند. خوِد این، عامل گسـترش اسـام است. پس، 
عامـل دوِم گسـترش اسـام، عدالت اسـت. عدالـت، مقوله ای اسـت که امـروز جمهوری اسـامی، مخاطـب به آن 

اسـت.

 اخالق اسالمی الزمه اجرای عدالت
 البتـه عدالـت کامـل و مطلـق، چیزی نیسـت کـه در ظـرف دو سـال و پنجسـال و دهسـال، به وسـیله انسـانهای 
ناقصـی از قبیـل مـا قابـل اسـتقرار یابـد. عدالـت، مقولـه بسـیار دشـواری اسـت. عدالـت، بسـیار صعب الوصول و 

مشـکل اسـت. جامعـه بایـد از لحـاظ اخاقی سـاخته شـود، تـا بتـوان عدالـت کامـل را در آن اجـرا کرد.

مصادیق ظلم به مردم ایران قبل از انقالب اسالمی
 نکته دیگـر این کـه از اّول تشـکیل حکومـت جمهوری اسـامی تا امـروز، به فضـل پروردگار تاشـهای بسـیاری 
بـرای اسـتقرار عدالت شـده اسـت. آن ظلمهـا، آن زورگوییهـا، آن از باال حقـوق افراد جامعـه را غصـب کردنها، آن 
مال اندوزیهـای قدرتمنـدان - کـه آن کسـی کـه در رأس قـدرت قـرار داشـت، از همـه مـردِم کشـور ثروتمندتـر 
بـود - امری عـاّدی نبود. سـاطین قاجار، سـاطین پهلـوی - از قبلیهـا ما درسـت خبر نداریـم و کاری هـم با آنها 
نداریم - آن کسـانی کـه در رأس حکومـت بودند و آن کسـی که بـه عنوان پادشـاه در این کشـور زندگـی می کرد 
و رئیـس کشـور بـود، از همـه افـراد ملـت ثروتمندتـر بودنـد. ایـن، از کجاسـت؟ مگر جـز با ظلـم، چنیـن چیزی 
ممکن اسـت؟ امـوال مـردم را می گرفتنـد. رضاخـان هرجـا ملک خوبی بـود، هرجـا چیز چشـمگیری بـود، هرجا 
عمارت زیبایـی بود، دسـت می گذاشـت و ثروت انبـوه عظیمی بـرای خودش درسـت می کـرد و چقـدر از مناطق 
کشـور را که یکجـا دسـت گذاشـت و آن را متعلّق به خـودش کـرد! بازمانـدگان او هم همین طـور بودنـد. در رأس 
قـدرت، بی عدالتـِی مطلـق بـود. هرچـه از رأس قـدرت پایینتـر می آمدیـم، ایـن بی عدالتی هـم پایین تـر می آمد 
و گسـترش پیـدا می کـرد. هـر کـس در آن نظـام دسـتش می رسـید کـه بـه دیگـری ظلـم کنـد، ظلـم می کـرد. 

جلوگیری هـم نداشـت.جلوداری هـم نبـود. آن نظامهـا، این گونـه بودند.

 حركت جمهوری اسالمی به سمت عدالت پس از انقالب اسالمی
در نظـام جمهوری اسـامی، بحمـدالَلّ مطلـب به عکس اسـت. اگر یـک وقت هـم گزارشـی از برخـی بی عدالتیها 
یـا تعّرضهـا و تجاوزهـا می رسـد، مطلقـاً مربوط بـه کسـانی کـه در رتبه های بـاالی حکومت هسـتند، نیسـت. آن 
کسـانی کـه در رأس قدرتنـد؛ آن کسـانی کـه در رأس حکومتنـد، زندگیهایـی مثـل زندگیهـای مـردم متوّسـط 
- بعضـاً پایین تـر از متوّسـط - دارنـد، طمعـی بـه مـال مـردم ندارنـد، طمعـی به مـال دنیـا ندارنـد. خدا را شـکر 
می کنیم کـه پـروردگار عالم، این سـّنت و سـیره سـجّیه پسـندیده را در جمهوری اسـامی قـرار داد که کسـی از 
مسـؤوالن نخواهد به ثـروت تفاخر کنـد. آن روزهـا به ثـروت تفاخـر می کردند، چـون یک امتیـاز بود؛ ولـی امروز 
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ثروت داشـتن مسـؤوالن، یک جنبه منفی اسـت. اگـر یکـی از مسـؤوالن دارای ثروتی باشـد، مال و منالی داشـته 
باشـد، خانـه آن چنانـی داشـته باشـد، وضعیـت آن چنانـی داشـته باشـد، این یـک امـر منفی اسـت. هـم از نظر 
مـردم بحمـدالَلّ منفـی اسـت، هـم از نظـر مسـؤوالن منفی اسـت، هـم آن کسـانی کـه دارنـد، می داننـد که یک 
نقطه منفی اسـت. ایـن، در نظـام جمهـوری اسـامی، مسـأله خیلـی مهّمی اسـت. این، همـان حرکت به سـمت 
عدالت اسـت کـه از اّول انقاب بحمدالَلّ شـروع شـد - امـام بزرگـوار ما مظهـر پاکدامنـی و پارسـایی و بی اعتنایی 

به دنیـا بـود - و بحمـدالَلّ رواج داشـت. در نظـام حکومـت امروز هـم همین طور اسـت.

 تحقق كامل عدالت در جامعه نیازمند یك حركت بلندمدت
بنابرایـن، هـم کارهایـی که شـده اسـت و هـم آنچه کـه بـه معنـای عدالـت مطلق مـورد نظر اسـت، یـک حرکت 
بلندمـّدت الزم دارد؛ ولـی آن چیـزی کـه مـن می خواهـم بـه مسـؤوالن و به مـردم عـرض کنـم، این نکته اسـت 
کـه در دوران بازسـازی، خطـر دنیاطلبی بیشـتر از همیشـه اسـت. در دوران بازسـازی، ثروتها انباشـته می شـود؛ 
چون دوران بازسـازی، دوران تراکـم کارها، دوران انباشـت ثروتهـا، دوران افزایـش فّعالیتهای اقتصـادی و دورانی 
اسـت که اگـر کسـی می تواند تاشـی بکنـد و حرکتی اقتصـادی بکنـد، راه بـرای او بـاز اسـت. در چنیـن دورانی، 
آدمهایـی که اهل دنیـا هسـتند، آدمهایی کـه دلشـان در بند زخـارف دنیوی اسـت، آدمهایـی که منافع شـخصی 
خود را بـر منافـع کشـور و ملـت و مصالـح انقـاب ترجیـح می دهند، دستشـان بـاز اسـت، برای ایـن کـه بتوانند 
خدای نکرده به سـمت اشـرافیگری و زرانـدوزی و جمع مال و منـال و سوءاسـتفاده بروند. دوران بازسـازی، دوران 
شـکوفایی و پیشـرفت ملت و دوران سـاختن کشـور اسـت. اما در همیـن حـال، ایـن دوران، دوران خطـِر گرایش 
آدمهـای ضعیف بـه سـمت اشـرافیگری و تجّمـل و انباشـت ثـروت و سوءاسـتفاده اقتصادی اسـت. لذا همـه باید 

خیلی مراقـب باشـند؛ هم مسـؤوالن و هـم آحـاد مردم.

وجود فاصله زیاد بین فقیر وغنی در جامعه؛ خالف عدالت
 خـدای متعال بـرای جامعه، غنا و ثروت خواسـته اسـت. خـدای متعـال از جامعه فقیر خشـنود نیسـت و از جامعه 
مسـتمند و ملت فقیری کـه نمی توانـد زندگـی خـود را تأمین کنـد، خوشـش نمی آید. خـدای متعال، بـرای یک 
جامعه، غنـا و ثروت و داشـتن امکانات زندگـی و اسـتخراج ذخیره هـای زیرزمینی و امثال اینها را خواسـته اسـت. 
اسـام، این را خواسـته اسـت. اسـام از ما خواسـته اسـت که روی زمین را آباد کنیم و به ثـروت جامعـه بیفزاییم. 
این درسـت؛ امـا در عین حال اسـام خواسـته اسـت کـه در جامعـه، فاصلـه میـان دو قشـر از جامعه - قشـر فقیر 
و قشـر غنـی - فاصله زیـاد و دره عمیقی نباشـد و شـکاف بـه وجود نیایـد. این طور نباشـد کـه در جامعـه، عّده ای 
دچار فقـر و تنگدسـتی و تیـره روزی باشـند، اّولیات زندگی به دسـت آنهـا نرسـد؛ اما عـّده ای ثروتهای افسـانه ای 
درسـت کنند. ایـن را اسـام نمی خواهـد. این، خـاِف عدالت اسـت. ایـن، همان چیزی اسـت کـه اگـر در جامعه 
به وجود آمـد و به آن میـدان داده شـد، آن وقت دیگـر تأمیـن عدالت اجتماعـی در جامعه، شـکل افسـانه واری به 
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خود خواهـد گرفت. دیگـر نمی شـود امیدوار بـود که جامعـه به عدالـت اجتماعـی خواهد رسـید. باید جلـِو این را 
گرفت. آنچـه که مـن می خواهـم در روز اّول سـال 1376 هجـری شمسـی و روز والدت امـام علی بن موسـی الّرضا 

علیه الّسـام بـه همه شـما، به همـه ملت و بـه همه مسـؤوالن عـرض کنـم، همین نکته اسـت.

صرفه جویی و قناعت، دستوری اسالمی برای همگان
 مـن دیـروز در پیـام اّوِل سـال، بـه ملـت ایـران عـرض کـردم کـه صرفه جویـی را شـعار خودتـان قـرار دهیـد. 
صرفه جویـی بـه معنـای گدابازی نیسـت کـه بعضـی بگوینـد چـرا نمی گذاریـد مـردم از نعمتهـای خدا اسـتفاده 
کنند. نه؛ اسـتفاده کننـد، ولی اسـراف و زیـاده روی نکنند. اسـراف در جامعـه، الزمه اشـرافیگری و تقسـیم نابرابر 
ثـروت و مایـه تضییـع امـوال عمومـی و نعمـت الهـی اسـت. صرفه جویـِی صحیـح - همـان کـه در اسـام بـه آن 
قناعـت می گویند - بـه معنای نخـوردن نیسـت. به معنـای زیـاده روی نکردن، مـال خدا را حـرام نکـردن و نعمت 
الهـی را ضایـع نکـردن اسـت. اگـر جامعـه ای بخواهـد قناعـت و صرفه جویـی را - که یک دسـتور اسـامی اسـت 
- عمل کنـد، بایـد متوّجه باشـد کـه در شـکل کلّـی بـه عدالـت اجتماعـی و مسـأله عدالـت پرداخته شـود. برای 
ایـن که بشـود ایـن راه را ادامـه داد، همـه و همه بایـد کوشـش کنند. حـال که بحمـدالَلّ کشـور در راه سـازندگی 
حرکـت می کنـد، از عدالـت غفلت نکننـد و میـدان بـرای سوءاسـتفاده کنندگان بـاز نشـود. مسـؤوالن قضایی، با 
اسـتحکام دادگاهها و دسـتگاههای قضایی؛ مسـؤوالن اجرایی، با دّقت در سـپردن مسـؤولیتها و کارهـا و طرحها و 
ثروتها به افـراد امین؛ مسـؤوالن قـّوه مقّننـه و نمایندگان مجلس شـورای اسـامی، با وضـع قوانین مناسـب، باید 

ایـن زمینـه را فراهـم کنند.

نوسازی، تحّول معنوی و اخالقی، گام چهارم انقالب 
 این کـه من چنـدی پیش بـه مـردم عزیـز اهـواز و خوزسـتان و در حقیقت بـه همه ملـت ایـران گفتم که مـا باید 
گام چهـارم انقـاب را کـه گام نوسـازی و تحّول معنـوی و اخاقـی اسـت، برداریـم و در جامعـه، به یـک معنا این 
حرکت از همه حرکتها دشـوارتر اسـت و خیلی سـخت اسـت که انسـان از لحاظ اخاقـی، همه جامعه را نوسـازی 
کنـد و تحّول ببخشـد و رذایـل اخاقی را کنـار بریـزد و معنویّـات را بر جامعه مسـتقر کنـد، به خاطر همین اسـت 
که ما بـدون یک تحـّول اخاقـی عمیـق و گسـترده، نخواهیـم توانسـت عدالـت اجتماعـی را آن طوری کـه مورد 
نظـر اسـام اسـت، انجـام دهیـم. عدالـت، عـّده ای را زخمـدار و ناراضی می کنـد. عدالـت، کسـانی را کـه درصدد 
سوءاسـتفاده از امـوال عمومی انـد، بـه اعتـراض وامی دارد. آن کسـانی هـم کـه در این مواقـع اعتراضـی می کنند، 
کسـانی نیسـتند که دستشـان به جایـی نرسـد. کسـی کـه امکانـات و ثـروت دارد، می تواند مسـأله درسـت کند. 

دشـمنان خارجی هـم بـه این طـور آدمهـا کمـک می کنند.
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عامل جذب دلها به اسالم
نظام اسـامی، نظام عدالت اسـت. لـذا در آیه شـریفه قرآن، فرسـتادن پیامبـران و نازل شـدن کتب آسـمانی را به 
هدف اقامه قسـط معّیـن فرموده اسـت: »لیقـوم الّناس بالقسـط«)3(. جامعـه، با قسـط حرکت می کنـد. وقتی در 
جامعه عدالـت بود؛ وقتـی هر کس کـه اهـل تـاش و کار و فّعالیت اسـت، دیـد در جامعـه می تواند تـاش و کار و 
فّعالیت کنـد و وقتی همـه دیدند کسـانی کـه فرصت طلبند، کسـانی که پُررویند، کسـانی کـه متجـاوز و متعّرض 
به حقـوق دیگراننـد، توّسـط قانـون و پاسـداران قانون جلویشـان گرفتـه می شـود، به اسـام جذب می شـوند. نه 
فقـط آنها، بلکـه همـه ملتهـا و کشـورها و همـه انسـانها و همـه تشـنگان عدالـت در دنیا، به سـمت اسـام جذب 

می شـوند.

مردم دنیا تشنه عدالت
 مـردم در دنیـا به شـّدت تشـنه عدالتنـد. امـروز در کشـورهایی کـه دم از دمکراسـی می زننـد، بی عدالتـی از همه 
جـا بیشـتر اسـت. در همیـن کشـوِر امریـکا، با ایـن کـه سـالهای متمـادی می گـذرد کـه رسـماً برابـری حقوقی 
سـیاه و سـفید را روی کاغـذ اعـان کرده انـد، هنـوز کـه هنـوز اسـت، میـان سـیاهان و سـفیدان تبعیـض حاکم 
اسـت. در بعضـی از کشـورهای اروپایی، تبعیض هسـت. مسـأله نـژادی هنـوز در آن جاها مطـرح اسـت. هنوز که 
هنوز اسـت، قدرتمنـدان ایـن کشـورها - از جملـه در امریـکا - اگـر در داخـل ماحظه کننـد که کسـی، چیزی و 

جماعتـی، بـا اقتـدار مطلـِق سـرمایه داری آنهـا معارضـه ای دارد، بی رحمانـه می کوبنـدش!
 کسـانی که اهل خبـر و مطبوعاتند، بـه یاد دارند که چند سـال قبـل در ایـاالت مّتحـده جماعتی را زنـده زنده در 
آتش سـوزاندند! هفتاد، هشـتاد مـرد و زن و کـودك را در امریکا - در همـان جایی که به خیال خودشـان سـگها و 
حیوانـات حقـوق دارند و اگر کسـی بـه گربه یا سـگ خـود در خانـه ظلم کنـد، اّدعـا می کنند کـه علیـه اش اعام 
جرم خواهد شـد - در روز روشـن و جلِو چشـم مـردم دنیـا در آتـش سـوزاندند! همین کشـور، از تروریسـت ترین 
کشـورها و دولتهای دنیـا - یعنـی صهیونیسـتها - صریحاً حمایـت می کند. امـروز در دنیـا، هیچ نظـام و رژیمی از 
لحاظ گرایـش به تبعیـض و ظلـم و فاشـیزم و تروریـزم، زشـت عمل تر و سـیاهروتر از رژیم صهیونیسـتی نیسـت. 
رژیم صهیونیسـتی، تروریسـت و غاصـب و نژادپرسـت و ظالـم و متقلّب و خدعه گـر و حیله گـر و اخالگـر در امور 
دولتها و کشـورها و ملتهاسـت، که اگر کسـی اسـناد افشـا شـده امنیتی آنها را ماحظه کنـد، همه اینهـا را خواهد 
دید. چنیـن کشـوری، در مقابل چشـم مـردم دنیـا، بزرگترین ظلمهـا را به اعـراب مسـلماِن صاحب آن سـرزمین 
- نـه فقـط سـاکن آن سـرزمین؛ مالـک آن سـرزمین - می کنـد. از صـد مـورد ظلـم آنهـا، یکی هـم مـورد تعّرض 
قدرتهـای جهانی قـرار نمی گیـرد و تازه اگـر یک مـورد از ظلمشـان - مانند مـورد اخیـر - در شـورای امنیت مورد 
تعّرض قـرار گیـرد و قطعنامـه ای علیـه رژیـم صهیونیسـتی صـادر شـود، امریـکا آن را وتو می کنـد! شـما ببینید 

چقدر اینهـا بدکردارنـد؛ چقـدر اینها طرفـدار سـیاهی و ظلم و زشـتی اند.
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وظیفه مردم و دستگاههای مسئول در كشور
مـردم، امـروز تشـنه عدالتنـد. وقتـی در نظـام جمهـوری اسـامی عدالت باشـد، از همـه جـای دنیا مـردم گردن 
خواهند کشـید؛ چشـم به ایـن حقیقـت درخشـان خواهنـد دوخـت، آن را تحسـین خواهند کـرد و بـه آن جذب 
خواهند شـد. آن وقـت این آیه شـریفه معنـا خواهـد شـد: »هوالّذی ارسـل رسـوله بالهـدی  و دین الحـق لیظهره 
علی الّدیـن کلّـه«. این وظیفه اسـت؛ هـم وظیفه مـردم و هـم وظیفه دسـتگاههای مسـؤول. همان طـور که عرض 
کردم، هم دسـتگاههای قضایـی، هم دسـتگاههای اجرایـی و هم قـّوه مقّننه، هـر کدام بایـد ببینند بـرای تکمیل 
و گسـترش و هوشـمندانه اجـرا کـردن عدالـت در سـطح کشـور و در همـه کارهـا و فعالیتهـای اقتصـادی - کـه 
مقداری بحمـدالَلّ وجـود دارد، امـا باید تکمیل شـود - بخصـوص در ایـن دوران، چه وظیفـه ای متوّجه آنهاسـت؛ 

آن وظیفـه را بایـد انجـام دهند.
 مـردم، بـه نظـام جمهـوری اسـامی بـا همـه وجـود عاقه مندنـد. مـردم، مسـؤوالن و نظـام و نماینـدگان خود 
را دوسـت می دارنـد. ایـن مـردِم عاقه منـِد بااخـاِص صـادِق وفـاداِر وارد در همـه میدانهـای الزم در جمهـوری 

اسـامی را بایسـتی بـا اجـرا و گسـترش و اِعمـال عدالـت، بـاز هم بـه ایـن حقیقـت روشـن امیدوارتـر کرد.

عامل شكست كید دشمنان
 عزیـزان مـن! بـه شـما عـرض کنم کـه ایـن دو آیـه با هـم اسـت. ایـن آیـه می گویـد کـه اسـام در سـایه عوامل 
درونـی خـود - کـه عـرض کردیـم منطـق و اسـتدالل از یـک سـو و عدالـت اجتماعـی از سـوی دیگـر اسـت - بر 
دنیـا سـیطره خواهـد یافـت. نـه از راه توطئه گـری، نـه از راه شمشـیر، نـه از راه کارهایـی کـه دشـمنان خـدا در 
جاهـای دیگـر همیشـه کرده انـد و دشـمنان جمهـوری اسـامی همیـن حـاال هـم می کننـد؛ بلکـه از راه منطق 
و از راه اجـرای عدالـت. ایـن، یک آیـه. آیـه قبلی هم این اسـت کـه »یریـدون لیطفئـوا نـورالَلّ بافواههـم«؛ هرچه 
می خواهنـد تهدید کننـد. این کـه خدای متعـال، کیـد دشـمن را در مقابل اسـام ضعیـف می شـمارد، فقط کید 
کّفـار قریـش در روزگار پیامبـر نیسـت. ایـن، یعنی همـه توطئـه دشـمن، یکجا علیـه جمهـوری اسـامی. یعنی 
محاصـره اقتصـادی. یعنـی توطئـه تبلیغاتـی گسـترده در همه جـا. یعنـی فشـارهای سیاسـی. یعنی شـب و روز 
نشسـتن صهیونیسـتهای وسوسـه گر با دیگـر قدرتهای ضـّد جمهوری اسـامی و علیه جمهوری اسـامی شـب و 
روز تـاش کردن. همـه اینها را شـامل می شـود و قـرآن می گوید کـه در مقابـل پایبندی ایـن ملت به اسـام و راه 
خـدا؛ در مقابل وحدت و همبسـتگی ایـن ملت؛ در مقابل عشـقی کـه این ملـت را از روز اّول بـه راه خـدا و قرآن به 
حرکت واداشـته اسـت؛ در مقابـل اسـتقامت و صبـر و حکمت و هوشـیاری این ملـت، همه ایـن قدرتهـا، همه این 

توطئه هـا، همـه ایـن خدعه گریهـا و همدسـتیها و همـه ایـن دشـمنیها، یکجـا محکوم به شکسـت اسـت.
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عوامل تضعیف و تقویت قوه قضائیه
اهمیت قوه قضائیه و عملكردآن

قـوه قضائیـه كارآمـد، مهـم و دارای شـخصیتهای 
برجسته

تالش جهت رفع نواقص و نقاط ضعف قوه قضائیه
الزمه حق ستانی ضعفا در دستگاه قضا

لزوم پیگیری موضوع عدالت اقتصادی در كشور
مهمترین ارزش ها در جامعه

ضرورت و لزوم وجود عدالت در جامعه 
افتخار قوه قضائیه
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عدالت، مهمترین ارزش در جامعه *

درباره قـّوه قضایّیه، بعـد از اظهـار ارادت و اخـاص به شـما عزیزانی کـه در این قـّوه زحمت می کشـید، همچنین 
همه کسـانی که در سرتاسـر کشـور، در جمـع قـّوه قضایّیـه تـاش می کننـد، و تشـّکر از زحماتتـان و قدردانِی از 
آنچه کـه کردید، یـا هّمـت آن را دارید کـه بکنیـد؛ همچنین اظهـار ارادت نسـبت به همه شـما، مخصوصـاً رئیس 
محترم این قـّوه عظیم و شـخصیتهای برجسـته و قضات شـریف و پاکدامـن و شـجاعی که هسـتند، می خواهم دو 

نکتـه را در کنـار هم و بـا هم عـرض کنم:

عوامل تضعیف و تقویت قوه قضائیه
یـک نکتـه ایـن اسـت کـه قـّوه قضایّیـه از ارکان کشـور اسـت. تضعیـف این قـوه جایـز نیسـت؛ تقویـت ایـن قّوه 
هم بـه انحایی اسـت. بعضـی برمی گـردد به کسـانی کـه در خـوِد ایـن قـّوه عظیـم و کارآمـد هسـتند، بعضی هم 
بـه دیگـران برمی گـردد. معلوم اسـت کـه قاضـی - حّتـی قاضـی بحـق - همیشـه یـک طـرف را از خـود ناراضی 
می کند. معمـوالً متخاصمیـن، هـر دو راضی از کنـار قاضـی نمی روند؛ مگـر بنـدرت. ایـن نارضایتیها، یـا آنچه که 
مربوط می شـود بـه ندانسـتن آنچه کـه در داخـل این قـّوه می گـذرد، نباید موجب شـود که کسـانی به خودشـان 
حق بدهند قـّوه ای را که ضامـن امنیت و عدالـت و اجرای قانون و آسـایش در کشـور اسـت و در حقیقت پشـتوانه 

نظـم و انضباط ملـی اسـت، تضعیـف کنند.

*. بیانات در دیدار مسئوالن دستگاه قضایی 1377/04/07



ت اجتماعی"
ضوع " عدال

شتر درباره مو
مطالعه بی

عدالت اجتماعی

76

اهمیت قوه قضائیه و عملكردآن
 شـما کـه در داخـل ایـن قـّوه مشـغول کار هسـتید، بدانیـد کار شـما خیلـی مهـم و اساسـی اسـت. اگـر همـه 
دسـتگاههای کشـور مشـغول کار خودشـان باشـند، اما خدای نکرده قـّوه قضایّیـه معّطل باشـد و کارآمد نباشـد، 
کارهـا بتدریج بـه سـمت خرابـی خواهـد رفـت. اگـر بقیـه دسـتگاهها خیلـی کارآمـد نباشـند، امـا قـّوه قضایّیه 
کارآمد باشـد، این کارآمـدی بـر روی همه دسـتگاهها اثـر خواهد گذاشـت و آنهـا را بتدریـج اصاح خواهـد کرد. 
وقتـی فهمیدیـد جایـگاه شـما و تأثیـر نیـک عمـل کـردن و پشـتکار و صداقـت و امانـت و پاکدامنـی و دّقـت و 
هوشـمندی شـما در فهم قضایـا این قـدر مهـم اسـت، کار را بـرای خـدا و بـرای آن برکاتی کـه خدای متعـال در 
کار شـما قـرار داده اسـت، بـا همیـن اسـتحکام انجـام دهیـد. گوشـتان بـه این نباشـد کـه حـاال فانـی اعتراض 
کـرد، فانـی حرفـی زد، فانـی اهانتـی کـرد. البتـه نبایـد بکننـد. ایـن کـه بعضـاً دیـده می شـود، دسـتجات 
سیاسـی یا مطبوعـات یا غیـره، در مقابـل حفـظ احترام ایـن قـّوه ای که مـردم باید بـه آن اعتماد داشـته باشـند، 
احسـاس مسـؤولیتی نمی کننـد، بـد و خـاف مصلحت اسـت. یکـی از راههـای بی اعتمـاد کـردن مـردم، همین 

شـایعه پراکنیها و حرفهایـی اسـت کـه از روی بی مسـؤولیتی زده می شـود

قوه قضائیه كارآمد، مهم و دارای شخصیتهای برجسته
 پس، نکتـه اّول این اسـت کـه همـه بداننـد قـّوه قضایّیـه، کارامـد و مهـم و بحمـدالَلّ برخـوردار از شـخصیتهای 
برجسـته اسـت. امروز رئیس قـّوه قضایّیـه، تحقیقـاً یکـی از امین تریـن و غیورترین علمای برجسـته ایـن مملکت 
اسـت. این برای یـک قـّوه، خیلـی حائـز اهمیـت اسـت. بحمـدالَلّ در ایـن قـّوه، شـخصیتهای روحانی برجسـته، 

قضـات عالی رتبـه امیـن، پاکدامـن و پارسـا وجـود دارند.
 مـن ایـن شـهادتی را کـه می دهـم از روی اّطـاع اسـت. بسـیاری از شـخصیتهای ایـن قـّوه و ایـن قضـات را 
می شناسـم. بی سـروصدا و بدون هیـچ طمعی، در گوشـه و کنـار بـا پاکدامنی و بـا پارسـایی برای خاطـر حقیقت 
کار می کننـد. خیلـی اهمیـت دارد کـه انسـان چنیـن مجموعه ای را در کشـور داشـته باشـد؛ و مـا بحمـدالَلّ این 
مجموعـه را داریم. همـه ایـن را بدانند و همه نسـبت بـه این قضیه بـا مسـؤولیت برخورد کننـد؛ نه غیرمسـؤوالنه 

و تابـع هیجانهـای سیاسـی و انگیزه هـای سیاسـی و حرفهـای سیاسـی و غیـره.

 تالش جهت رفع نواقص و نقاط ضعف قوه قضائیه
نکتـه دوم کـه در کنار ایـن نکتـه حتماً بایـد مـورد توّجه قـرار گیـرد، این اسـت که قـّوه قضایّیـه ما در عیـن حال 
کامـل نیسـت. ضعفهایـی دارد؛ نمی توانیم ایـن ضعفهـا را انـکار کنیم. بنـده بحمـدالَلّ این لطـف را از سـوی خدا 
دارم کـه از طـرق مختلف مـورد مراجعـات زیـاد هسـتم. نامه هـا و شـکوه نامه ها به دسـت ما یـا الاقل بـه اّطاع ما 
می رسـد. آن چیـزی که مـا بـرای این مملکـت و بـرای ایـن ملـت خواسـته ایم، عبـارت از این اسـت که مـردم در 

کنار قـّوه قضایّیـه، احسـاس آرامـش کنند. ایـن هنـوز حاصل نشـده اسـت؛ باید این بشـود.
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الزمه حق ستانی ضعفا در دستگاه قضا
 من یـک بـار خطـاب بـه مجموعـه شـما عزیـزان عـرض کـردم: در نظـام اسـامی بایـد به گونه ای باشـد کـه اگر 
کسـی مظلوم واقع شـد، کسـی حّقی از کسـی ضایـع کـرد و آن حقْ تضییع شـده نتوانسـت در مقابـل او از خودش 
دفـاع کند، کسـی توی سـر کسـی زد، کسـی بـه کسـی اهانت کـرد، آن فـردی کـه مظلـوم واقع شـده اسـت، در 
دلش فـروغ امیدی روشـن باشـد؛ بگوید حاال سـراغ قـّوه قضاییه مـی روم. ایـن را بایـد شـما در این کشـور تأمین 
کنیـد؛ ایـن باید بشـود. عدالـت قضایـی، در کنـار انـواع رشـته های گوناگـون عـدل اجتماعـی، تأمین کننـده این 

اسـت.
 البتـه بـا مطالبی کـه فرمودنـد)1( - مبنـی بر این کـه اقدامـات بسـیار باارزشـی انجـام گرفته اسـت - ان شـاءالَلّ 
بایسـتی بیشـتر هم تاش شـود. هـم دولـت تاش کنـد و هـم خـود شـما عزیـزان تـاش کنیـد. کاری کنید که 
مـردم در تظلّمها خاطرشـان جمع باشـد که نهایتاً سـراغ قـّوه قضایّیـه می آیند. ایـن حالـِت اعتماد بایـد به وجود 

آیـد.

لزوم پیگیری موضوع عدالت اقتصادی در كشور
 من یـک جمله هـم اضافـه کنـم: در خـال عرایضی که ما سـال گذشـته بـه شـما مجموعـه محتـرم و خدمتگزار 
و بـاارزش عـرض کردیم، ایـن مسـأله ثروتهـای بـادآورده و تشـکیل طبقـه جدیـد و بحث عدالـت اقتصـادی بود. 
مخاطـب این مطلـب، فقـط شـما نیسـتید؛ همـه دسـتگاههای کشـورند. دولـت، بخصـوص بخشـهای اقتصادی 
دولت، قـّوه مقنّنـه و مسـؤوالن عالی رتبـه از همـه نهادهـای مختلف، همـه مخاطبنـد. البته سـال گذشـته وقتی 
مـن ایـن حـرف را زدم، آحـاد مـردم و گروههـای مختلـف اظهارنظـر کردنـد، پیغـام دادنـد، مطالبـی گفتنـد و 
امیدواریهایـی در دلهـا پدیـد آمـد. البتـه حرفهـای غیرمنصفانـه ای هـم زده شـد. مطالبی گفته شـد کـه حقیقتاً 

درسـت و منصفانه نبـود؛ لیکـن عزیـزان مـن! دنبالگیـری الزم دارد.

مهمترین ارزش ها در جامعه
عدالـت و عـدل، مهمتریـن ارزش در جامعـه اسـت: »بالعـدل قامـت الّسـموات واالرض)2(«؛ آسـمان و زمیـن به 
عدالـت وابسـته اسـت؛ نظـام اجتماعی هـم بـه عدالت وابسـته اسـت. اگـر عدالـت نباشـد، هیـچ چیـز در جامعه 
نیسـت.در یـک جامعـه آزاد - حّتـی آزاد بـه همـان سـبک امریکایـی - اگـر عدالـت نباشـد - کـه در آن جاهـا 
نیسـت و همـان آزادی هـم به نفـع یک طبقـه و علیـه یـک طبقه خواهـد بـود - چنـد نفر سفیدپوسـت یـک نفر 
سیاه پوسـِت معلـول را از روی ویلچـر برمی دارنـد و بـه اتومبیـل خودشـان می بندنـد، بـه بیابانهـا می برنـد و روی 
زمین می ِکشـند! باالخـره آزادی اسـت دیگـر! عدالت که نباشـد، امنیـت هـم در خدمت طبقـه مرّفـه و برخوردار 
و سوءاسـتفاده چی اسـت. اگـر عدالـت نباشـد، همه خیـرات به یـک طرف مـی رود. مـن پارسـال به شـما عزیزان 
عرض کـردم که هشـت سـال دوران سـازندگی را گذراندیـم کـه از بهتریـن و پرکارتریـن دورانهای ما بوده اسـت. 
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خیلی تاش شـده اسـت، خیلی زحمت کشـیده شـده اسـت؛ اما خاصیـت دوران بازسـازی این اسـت کـه پول در 
جامعـه زیـاد اسـت. زرنگترهـا، بی ماحظه ترهـا، بی قانون ترهـا، بی خداترهـا، کسـانی که دلشـان به خـون امثال 
شـهدای هفتـم تیـر نمی تپـد، در چنیـن شـرایطی سوءاسـتفاده می کنند. کسـانی کـه بارها بـر دوش آنهاسـت، 
سرشـان بـی کاه می مانـد؛ یعنـی اکثریـت کشـور، یعنـی طبقـه مسـتضعفین، یعنـی پابرهنه هـا، یعنی کسـانی 
که بـار تـوّرم بـر روی دوش آنهاسـت و گرانیها بـر آنها فشـار مـی آورد؛ یعنی طبقـه کارمنـد، طبقه کارگر، کسـبه 
ضعیـف، قضـات پاکدامـن، قاضـی ای کـه در سـنین نزدیک بـه بازنشسـتگی بایـد چند کیلـو پرونـده را زیـر بغل 
بگذارد، بـه خانـه ببرد و فصـل تابسـتان در یک اتـاق گرم بنشـیند، سـاعتها بررسـی کند. بـرای این کـه درآمدی 
در مقابل آن داشـته باشـد! فشـارها روی اینهاسـت؛ اینهـا عقـب می مانند. این خـاف عدالت اسـت. ما بـرای این 
نیامده ایـم. فلسـفه وجـود مـن و امثـال مـن در این جـا - کـه بنـده یک طلبـه هسـتم - این اسـت کـه مـا بتوانیم 
عدالـت را اجـرا کنیم والغیـر. دعایی که شـما برای آمـدن امـام زمانتان می کنیـد - که اعـّز همه خایق عنـدالَلّ و 
عنـد عبـاده الّصالحین اسـت - این اسـت کـه می گوییم:»یماالَلّ بـه االرض عـدالً و قسـطا«)3(، نمی گوییـد دیناً 

و خلقاً. بشـر تشـنه عدالـت و دنبـال عدالت اسـت.

ضرورت و لزوم وجود عدالت در جامعه 
عزیـزان مـن! کشـورهای غربـی بـرای ایـن کـه خودشـان را از مسـأله عدالـت راحـت کننـد، شـعارهای دیگری 
می دهنـد. عدالـت مقوله ای نیسـت کـه چیـزی جـای آن را بگیـرد. در جامعه عدالـت الزم اسـت. عدالـت در همه 
امـور اجتماعـی، از جملـه در امـور اقتصـادی الزم اسـت. نمی گوییـم همـه یـک انـدازه درآمد داشـته باشـند؛ اما 

فرصتهـای بهره منـدی از امکانـات عمومـی در اختیـار همه قـرار گیـرد و سوءاسـتفاده نباشـد.
 بعضـی گفتنـد شـما که راجـع بـه عدالـت حـرف می زنیـد، امنیـت اقتصـادی از بیـن مـی رود؛ بعکس اسـت. اگر 
عدالـت باشـد، امنیـت اقتصـادی بیشـتر اسـت. دزدهـا و چپاولگرهـا هسـتند کـه از بی عدالتـی سـود می برنـد. 
انسـانی کـه می خواهـد سـرمایه گذاری کنـد و طبـق قانـون سـود ببـرد، از عدالـت خوشـش می آیـد؛ عدالـت 
پشـتوانه و پشـتیبان اوسـت. ایـن قضایـا را دنبـال کنیـد و عوامـل را بیابـد. دولـت هـم باید به شـما کمـک کند.

افتخار قوه قضائیه
افتخـار قـّوه قضایّیـه این اسـت کـه بتوانـد عدالـت را در جامعـه تأمیـن کنـد. جلـِو ُجرمهـا را بگیریـد. اینهـا کار 
الزم دارد. خیلـی تـاش کردنـد؛ مـن می دانـم. مـا بحمـدالَلّ موّفـق هسـتیم کـه دیدارهـای منّظمـی بـا جنـاب 
آقـای یـزدی داریـم. گزارشـهای خوبـی به مـن داده می شـود کـه خیلی خـوب اسـت؛ اما مـن به همـه، بـه بدنه، 
به مجموعـه، بـه شـخصیتهای گوناگـون قـّوه قضایّیـه عـرض می کنـم کـه تـاش الزم دارد، تحقیـق می خواهد، 
دنبالگیـری می خواهـد، تـا بتوانیـد ان شـاءالَلّ روشـهایی را پیـدا کنیـد که ایـن کار انجـام گیـرد. باید هم بشـود. 
تا نشـود به نتایـج و اهـداف این انقـاب نخواهیـم رسـید. بایـد عدالـت در جامعه تأمیـن شـود. ان شـاءالَلّ خدای 
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متعال هـم بر ایـن تاشـها ترّحـم خواهد کـرد، رحمـت الهی شـامل حـال جامعه خواهد شـد، حـدود الهـی اجرا 
خواهد شـد، موازیـن و قسـط اجـرا خواهد شـد و خـدای متعـال ان شـاءالَلّ کمـک خواهـد کرد.
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مبارزه با فقر و فساد و تبعیض،
 معنای تحّقق اصالحات به معنای حقیقی

خطرات فقر
فساد و انواع فساد

معنا و مصداق تبعیض
همراهی و كمك مردم در جهت مبارزه با فقر و فساد

عوامل حقیقی اقتدار و بقاء انقالب اسالمی
شكسـت دشـمنان در ایجـاد تفرقه میـان قومیت 

های كشور
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مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، معنای تحّقق اصالحات به معنای حقیقی *

من یک نکتـه از مسـائل کلّـی کشـور و انقـاب را هم عرض کنـم؛ دربـاره آن چیـزی که امـروز کشـور ما، مـردم ما، 
جوانـان و فرزانگان کشـور بـه آن احتیاج دارنـد و باید فکـر آنهـا روی آن متمرکز شـود.

من دو هفته گذشـته، صحبتی با مسـؤوالن کشـور کـردم - کـه احتمـاالً شـما آن را از رادیـو و تلویزیون شـنیدید و 
دیدیـد - می خواهـم ایـن نکتـه را بگویـم که اگـر مسـؤوالن کشـور به پشـتیبانی ایـن مـردم و بـه کمک ایـن افکار 
عمومِی بسـیار مسـتعد و عاقه منـد، یک مبـارزه خسـتگی ناپذیر را با عوامـل انحطـاط و عقب ماندگی شـروع کنند، 
هم موّفق خواهند شـد، هم مـردم را بـه هدفهای خودشـان خواهند رسـاند، هم خـدا را از خـود راضـی خواهند کرد 
و اصاحات به معنـای واقعـی - به همـان معنایی کـه دشـمنان، آن را دوسـت ندارند؛ بـه آن معنایی که رسـانه های 
بیگانـه، از آن متنفـر و بیزارند، امـا دلهای مؤمـن و مسـؤول بـه آن عاقه مند اسـت - اتّفـاق خواهد افتاد. مسـؤوالن 
هم دلشـان بـرای ایـن مبـارزه می تپد. کسـی گمـان نکنـد کـه مسـؤوالِن بـاالی کشـور نمی خواهنـد این مبـارزه 

طوالنـی و دشـوار را یا شـروع کننـد، یـا ادامـه بدهند؛ نـه، همـه می خواهند.
آماج ایـن مبارزه، سـه چیز اسـت: یکـی فقر اسـت، یکی فسـاد اسـت و یکـی تبعیض. اگـر با فقـر و فسـاد و تبعیض 
در کشـور، مبـارزه شـود، اصاحـات به معنـای حقیقـی - اصاحـات انقابـی و اسـامی - تحّقق پیـدا خواهـد کرد. 
مشـکات ما از این سـه پایـه شـوم و از این سـه عنصر مخـّرب اسـت. ناامنی هـم کـه داریم، بـه خاطر همین اسـت. 

بسـیاری از ناامنـی، به خاطـر فقر اسـت و بسـیاری به خاطر فسـاد اسـت.

*.  بیانات در جمع مردم استان اردبیل  1379/05/03
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خطرات فقر
بـا فقر، بایـد مبـارزه شـود؛ هم بـا فقر شـخصی افـراد و بـا کمبـود مناشـی درآمـد و هم بـا فقر عمومـی. انسـانی که 
امکان زندگـی در حـّد نیاز و ضـروری را نـدارد، مصـداق حدیثی اسـت کـه از قول پیامبر نقل شـده اسـت کـه »کاد 
الفقر ان یکـون کفـرا«!)1( فقـر، انسـان را به فسـاد، بـه خیانـت و بـه بسـیاری از راههـا می کشـاند. البته انسـانهای 
مؤمـن، همیشـه مقاومـت می کننـد؛ ایـن مجـّوزی نیسـت بـرای این کـه افـرادی بخواهنـد بـه ایـن بهانه از مسـیر 

صحیح، منحـرف شـوند. اما فقـر، ایـن خطـر را دارد.
فقـر عمومی هـم موجب می شـود که شـهری مثـل اردبیل، دچـار کمبـود فرهنگسـتان، کمبـود کتابخانـه، کمبود 

ورزشـگاه و کمبـود سـالنهای فرهنگی باشـد و جوانهـا از ایـن جهت دچـار فقر عمومی باشـند.

استخراج و مصرف بهینه منابع ملی معنای مبارزه با فقر
اینهـا همه، ناشـی از فقر اسـت. مبـارزه بـا فقر، یعنـی تاش بـرای این که ثـروت ممکنـی کـه می شـود از منابع ملی 
اسـتخراج گردد و به دسـت آیـد، اّوالً به شـکل بهینـه اسـتخراج شـود، و بعد به شـکل بهینه مصرف شـود و اسـراف 

نگـردد. 

فساد و انواع فساد
فسـاد، یعنـی فسـاد اخاقـی، فسـاد کاری، عـدم احسـاس وجـدان در تقدیـم خدمـات عمومـی، عـدم احسـاس 
مسـؤولیت در مواجهـه بـا افـکار عمومـی و بـا ذهنهای مـردم. اینها شـاخه ها و شـعبه های فسـاد اسـت. مسـؤوالن، 
فرزانگان، دلسـوزان و کسـانی که با افکار عمومـی، مواجهند، نبایـد بگذارند که دسـتهای بدخواه بیایـد و میکربهای 
اختـاف را در فضای ذهنـی تزریق کنـد. چه فایـده ای بـرای مـردم دارد؟! چه کمکـی به مردم اسـت که شـعارهای 
اختاف آمیـز و شـعارهای تفرقه انگیـز در میانشـان رواج پیـدا کنـد؟! نیـاز واقعـی مـردم، اینها نیسـت؛ نیـاز واقعی 

مـردم چیـز دیگری اسـت.

معنا و مصداق تبعیض
یـک کار مهـم دیگـر، مبـارزه بـا تبعیـض اسـت. تبعیـض، یعنـی بـه جـای ماحظـه قابلیتهـا، بـه جـای ماحظـه 
اسـتحقاق، به جـای ماحظه خـدا و قانـون، ماحظـه رابطه ها بشـود! نتیجـه، این بشـود که اگـر به اهل یک روسـتا 
چند میلیون داده شـود، زندگـی یک روسـتا متحّول می گـردد و آن روسـتا محروم نمی مانـد؛ اما اشـخاصی هم پیدا 
می شـوند که میلیونها را صـرف خواسـته های حقیر و کوچـک، صرف یـک میهمانی، صـرف یـک کار تجّملی، صرف 

یـک کار غیرضـروری - و احیاناً مضـر - بکنند!
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همراهی و كمك مردم در جهت مبارزه با فقر و فساد
بایـد هدف مبـارزه، اینهـا باشـد. اصاحـات حقیقـی در کشـور، اینهاسـت. آن اصاحاتـی که هر کسـی در کشـور - 
بخصـوص در کشـوری مثل کشـور مـا کـه مـردم مؤمننـد و پایبند بـه اصـول و مبانـی اعتقـادی و اخاقی هسـتند 
- دنبال آن اسـت، جلـو بیفتد و خـود را آمـاده تحّمل مشـکات آن کند، مـردم دنبـال او خواهنـد بود و بـه او کمک 
خواهنـد کـرد. هـر دولتـی، هـر مسـؤول دولتـی ای، هـر انسـان روشـن بینی، هـر عالـم دینـی و هـر فرزانـه ای، اگر 
این گونـه اصاحـات را - مبـارزه بـا فقر و فسـاد - دنبـال کند، مـردم یـاری خواهند کـرد. اینهـا کارهـای پیچیده ای 
اسـت؛ کارهای سـاده ای نیسـت؛ امـا کارهایی اسـت که دسـتگاههای بـزرگ کشـوری می تواننـد دنبـال آن بروند و 
هدف خودشـان قرار دهند. باید مطالبات انسـانهای دلسـوز و مسـؤول، اینها باشـد. اگر اینها شـد، آن وقت بسـیاری 

از مشـکات، حـل و بسـیاری از گرفتاریهـا و گره هـا بـاز خواهد شـد.

عوامل حقیقی اقتدار و بقاء انقالب اسالمی
اختاف افکنـی، ایجـاد دغدغـه و دلهـره میـان مسـؤوالن و میان مـردم، خدمتـی به مـردم نمی کنـد. ایـن انقاب و 

ایـن نظام اسـامی و ایـن ملت بـزرگ، از عوامـل حقیقـی اقتـدار و بقـاء برخوردارند.
شـما نگاه کنید بـه این کشـورهای منطقه مـا و بسـیاری از کشـورهای دیگر دنیـا، ببینید آن کشـوری کـه پایه های 
مردمـی بودنش بـه این اسـتحکامی اسـت کـه امـروز در ایـران اسـامی مشـاهده می کنیـد، کجاسـت؟ در جاهای 
دیگر، بین مسـؤوالن و مـردم، رابطه عاطفـی و احساسـی، رابطه عشـق و محبـت و رابطه ایمـان دیده نمی شـود. در 
ایران اسـامی، چون مـردم مسؤوالنشـان را می شناسـند و با آنهـا رابطه قلبـی، رابطه ایمانـی و رابطه عاطفـی دارند، 
در انتخابـات شـرکت می کنند؛ در مبـارزات و در سـازندگی شـرکت می کننـد؛ در هرجا که مسـؤوالن کشـور از آنها 
اسـتمداد کنند، با میـل و رغبت شـرکت می کنند.خوشـبختانه کشـور و جامعه ما هم کشـور جوانی اسـت. هم نظام 
ما جوان اسـت، هم ترتیـب جمعیتی مـا جوان اسـت و ایـن فرصت بسـیار بزرگی اسـت. خـدای متعال بـه این ملت 

در همـه جای ایـن کشـور، بزرگترین لطـف را کـرده اسـت. مایه های وحـدت در بیـن ما زیاد اسـت.

شكست دشمنان در ایجاد تفرقه میان قومیت های كشور
من این جا الزم اسـت عرض کنم بسـیار کسـان تـاش می کنند که بیـن قومیتهـای این کشـور، اختـاف بیندازند، 
به خیـال این کـه می توانند وحـدت ایـن ملـت را خدشـه دار کننـد؛ غافـل از این کـه همین انقـاب بـزرگ و همین 
نظـام اسـامی، یکـی از مسـتحکمترین پایه هایـش در همیـن مناطـق آذری زبـان - در آذربایجـان، در اردبیـل، در 
آذربایجان غربی - نهاده شـده اسـت. فداکاریهـای این مردم، ایسـتادگی این مـردم، شـعارهای زنده این مـردم و آن 
چیزی که امـروز در زبـان این مردم به عنوان شـعار اسـت، اّول، از آذربایجان شـروع شـد و آمـد - نام امام، نـام والیت 
و بیزاری از دشـمنان - و ایـن مـردم آذربایجان بودنـد کـه در امتحانهای گوناگون توانسـتند دشـمن را از خودشـان 

مأیـوس کنند.
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امیرالمؤمنین

یكی از برجسته ترین خصوصیات امیرالمؤمنین
پشتوانه عدالت اجتماعی امیرالمؤمنین 
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اسـتفاده از روشـهای اسـالمی در پیشـبرد اهداف 
توسط مسئوالن جامعه اسالمی
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وظیفه همگانی در جمهوری اسالمی

امكان تحقق واقعی عدالت اجتماعی در جامعه
تالش مسئوالن در اجرای تمام ابعاد عدالت در جامعه
عامل جذب دلها به اسالم و پاسداری از امانات الهی



عدالت اجتماعی

»عدالت«، مفهوم برجسته در زندگی و شخصیت امیرالمؤمنین)ع(*

ضرورت و اهمیت نزدیك شدن عملی به امیرالمؤمنین
امـروز در خطبـه اّول راجـع بـه امیـر مؤمنـان - کـه امسـال بـه نـام آن بزرگـوار مزیّـن بـود - مطالبـی را عـرض 
می کنم. ایـن روزهـا سـال امیرالمؤمنین بـه پایان می رسـد. البتـه همه سـالها، همـه روزها و همـه تاریـخ، متعلّق 
بـه امیـر مؤمنـان و بـه خـط و راه روشـن اوسـت. در ایـن سـال کـه بـه نـام امیرالمؤمنیـن موسـوم و مزیّن شـد، 
کارهـای فکرِی خوبـی در بـاب معرفـت امیرالمؤمنیـن به وسـیله عاقه مندان بـه آن بزرگـوار انجام گرفـت. از این 
جهت، این نامگـذاری بجا بـود و محصـول قابل توّجهـی هم داشـت: دلها متوّجـه امیرالمؤمنیـن اسـت؛ از این امر 
اسـتقبال کردند و یـاد آن بزرگوار در سرتاسـر سـال، در مجامـع و مراکزی کـه برای آگاهی بخشـیدن اسـت و نیز 
در دل مـردم، زنـده مانـد. این خـوب بـود. اما آنچـه که مهم اسـت و امـروز بـرای مـا از معرفـت و آگاهیهـا مهمتر 
اسـت، عبارت اسـت از نزدیک شـدن عملی بـه امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام؛ زیرا او اسـوه اسـت. شـناختن 
علی کافـی نیسـت؛ شـناختن بایـد مقّدمه نزدیـک شـدن بـه جایـگاه امیرالمؤمنین باشـد. اگـر حکومتـی خیر و 
صـاح مـردم را می طلبـد، بایـد علی بن ابی طالـب علیه الّسـام را اسـوه و الگـوی خـود قرار دهـد. این جاسـت که 
انسـانها احسـاس خواهند کرد کـه سـعادت در زندگی آنهـا حضـور دارد. هم امـروز این طور اسـت و هـم در آینده 
تاریخ همیشـه همین گونه خواهـد بود. اگـر جامعه ای در انتظار سـعادت اسـت، راه عملی آن اسـت کـه حکومتها، 
زندگـی و حکومـت امیرالمؤمنیـن را اسـوه قـرار دهنـد و بـه آن سـمت حرکـت کننـد. حـرف و عمـِل ریاکارانـه 
حکومتهای غربـی - که امـروز تبلیغات دنیا در دسـت آنهاسـت - نمی تواند انسـانها را سـعادتمند کنـد و جامعه را 

از طعـم واقعـی عدالـت شـیرین کام نماید.

*. بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران)خطبه اول(  1379/12/26
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یكی از برجسته ترین خصوصیات امیرالمؤمنین
در زندگی و شـخصیت امیرالمؤمنین، واژه و مفهـوم »عدالت« برجسـتگی خاصی دارد. بسـیاری از خصوصیات در 
آن بزرگـوار بود، اما یکـی از برجسـته ترین ایـن خصوصیات - که همیشـه با نـام آن بزرگوار همراه اسـت - مسـأله 
عدالـت اسـت. مفاهیـم گوناگونـی کـه ُشـعب مختلـف عدالـت دارد، در وجـود امیرالمؤمنیـن درهم تنیده اسـت. 
امیرالمؤمنیـن مظهـر عـدل الهـی هـم هسـت. عـدل بـه آن معنایـی که مـا جـزو اصـول دیـن می دانیـم، اقتضاء 
می کرد کـه خداوند متعـال شـخصیتی مثـل امیرالمؤمنیـن را بـرای رهبـری و هدایت مـردم انتخاب کنـد؛ و این 
کار را خـدای متعـال کـرد. وجـود امیرالمؤمنین، شـخصیت او، تربیـت او، اوج مقـام او، و بعـد نصب او بـه خافت، 
اینهـا مظهـر عـدل الهـی اسـت؛ امـا در وجـود خـود او، عدالت بـه معنـای انسـانِی آن هـم به طـور کامـل متجلّی 
اسـت. عدالت انسـانی در دو قلمرو فـردی و اجتماعی، خود را نشـان می دهـد: عدالت یک انسـان در قلمـرو فردی 
او، و عدالـت یک انسـان در زمینه حکومـت و فرمانروایـی او، که بـه آن عدالت اجتماعـی می گوییم. هـر دوی اینها 
در زندگـی امیرالمؤمنیـن برجسـته اسـت. اینهـا را ما بایـد به قصـد عمل کـردن بدانیـم؛ بخصوص کسـانی که در 

جامعه مسـؤولیتهایی بـر دوش دارنـد و در قلمـرو حکومت، صاحب شـأنی هسـتند.

پشتوانه عدالت اجتماعی امیرالمؤمنین 
در امیرالمؤمنیـن عدالـت شـخصی در حـّد اعلـی  بـود؛ همـان چیزی کـه از آن بـه تقـوا تعبیـر می کنیـم. همین 
تقواسـت که در عمل سیاسـی او، در عمـل نظامـی او، در تقسـیم بیت المـال توسـط او، در اسـتفاده او از بهره های 
زندگـی، در هزینـه کـردن بیت المـال مسـلمین، در قضـاوت او و در همـه شـؤوِن او خـودش را نشـان می دهد. در 
واقـع در هـر انسـانی، عدالـت شـخصی و نفسـانی او، پشـتوانه عدالـت جمعـی و منطقـه تأثیـر عدالـت در زندگی 
اجتماعی اسـت. نمی شـود کسـی در درون خـود و در عمل شـخصِی خـود تقوا نداشـته باشـد، دچار هـوای نفس 
و اسـیر شـیطان باشـد، اما اّدعا کنـد کـه می توانـد در جامعـه عدالـت را اجرا کنـد. چنین چیـزی ممکن نیسـت. 

شرط مجری عدالت در جامعه
هرکس کـه بخواهـد در محیط زندگی مـردم منشـأ عدالـت شـود، اّول بایـد در دروِن خود تقـوای الهـی را رعایت 
کنـد. تقـوا - بـه همـان معنایـی کـه در ابتـدای خطبه عـرض کـردم - یعنـی مراقبـت بـرای خطـا نکـردن. البته 
معنـای این حـرف آن نیسـت که انسـان خطـا نخواهد کـرد؛ خیـر. باألخره هـر انسـاِن غیـر معصومی دچـار خطا 
می شـود؛ اما این مراقبت، یـک صراط مسـتقیم و یـک راه نجات اسـت و از غرق شـدن انسـان جلوگیـری می کند 
و به انسـان قـدرت می بخشـد. انسـانی کـه مراقـب خـود نیسـت و در عمـل و کام و زندگی شـخصِی خـود دچار 
بی عدالتـی و بی تقوایـی اسـت، نمی توانـد در محیـط جامعـه منشـأ عدالـت اجتماعـی باشـد. ایـن جاسـت کـه 
امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام درس همیشـگی خـودش را بـه همه کسـانی که در امـور سیاسـی جامعه خود 
نقشـی دارند، بیـان کـرده اسـت: »من نصـب نفسـه للّنـاس امامـا فلیبـدأ بتعلیـم نفسـه قبل تعلیـم غیـره«؛)1( 
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هر کـس کـه خـود را در معـرض ریاسـت، امامـت و پیشـوایِی جامعـه می گـذارد - در هـر محـدوده ای - اّول باید 
شـروع به تأدیـب و تربیـت خـود کند؛ بعد شـروع بـه تربیـت مـردم کنـد. یعنـی اّول خـودش را اصاح کنـد، بعد 
به سـراغ دیگـران بـرود. می فرمایـد: »ولیکـن تأدیبه بسـیرته قبـل تأدیبـه بلسـانه«؛)2( اگـر می خواهـد دیگران 
را تربیـت کنـد، بایـد بـا سـیره و روش و رفتـاِر خـود تربیـت کند؛ نـه فقط بـا زبـان خود. بـه زبـان بسـیار چیزها 
می شـود گفت؛ امـا آن چیزی کـه می توانـد انسـانها را بـه راه خدا هدایـت کند، سـیره و عمل کسـی اسـت که در 
محدوده ای - چـه در آفـاق یک جامعـه و، چـه در محدوده هـای کوچکتـر - او را بـه عنوان پیشـوا و معلّم و کسـی 
کـه مـردم بناسـت از او پیـروی کننـد، منصوب کننـد. بعـد می فرمایـد: »و معلّـم نفسـه و مؤّدبهـا احـّق باألجال 
من معلّـم الّنـاس و مؤّدبهـم«؛)3( کسـی کـه خـود را تعلیـم می دهـد و تأدیب می کنـد، بیشـتر مسـتحقِ ّ اجال 
و تکریـم اسـت، از آن کسـی که می خواهـد دیگـران را تأدیـب کنـد، در حالی کـه خـودش را تأدیب نکرده اسـت. 
این، منطـق و درس امیرالمؤمنین اسـت. حکومـت، فقـط فرمانروایی نیسـت. حکومت، نفـوذ در دلهـا و مقبولیت 
در ذهنهاسـت. کسـی کـه در چنین موقعیتـی قـرار می گیرد یـا خـود را قـرار می دهـد، اّول بایـد در دروِن خود به 

صـورت دائمی مشـغول تأدیـب باشـد؛ خـود را هدایـت کند، بـه خود تذّکـر دهـد و خـود را موعظـه نماید.

شرط امارت و مدیریت بر مردم
امیرالمؤمنیـن دربـاره کسـی که سـزاوار امـارت بر مـردم یا بـه دسـت گرفتن بخشـی از کارهـای مردم اسـت؛ که 
البتـه این از موضع ریاسـت یک کشـور شـروع می شـود و تـا مدیریّتهـای پایین تـر و کوچکتـر ادامه پیـدا می کند 
- امیرالمؤمنیـن ایـن توصیه هـا را بـرای فرمانـداران و اسـتانداران خـود می فرمودنـد؛ اما بـرای قاضی یک شـهر و 
مسـؤول یک بخـش و مدیـر گوشـه ای از گوشـه های این دسـتگاه عریـض و طویل هـم صـادق بـود - می فرمایند: 
»فـکان اّول عدلـه نفـی الهـوی عـن نفسـه«؛)4( اّولیـن قـدم او در راه عدالـت ایـن اسـت کـه هـوی  و هـوس را از 
خـودش دور کند. »یصـف الحـق و یعمل بـه«؛)5( حق را بـر زبان جـاری و توصیـف کند و نیـز به آن عمـل نماید. 
بـه همیـن خاطـر اسـت کـه در اسـام، قـدرت بـا اخـاق پیوسـته اسـت و قـدرت عـاری از اخـاق، یـک قدرت 
ظالمانـه و غاصبانه اسـت. روشـهایی کـه برای کسـب قـدرت و حفـظ آن بـه کار گرفتـه می شـود، باید روشـهای 
اخاقـی باشـد. در اسـام، کسـب قدرت بـه هـر قیمتی، وجـود نـدارد. این طـور نیسـت که کسـی یـا جمعی حق 
داشـته باشـند به هر روش و وسـیله ای متشـّبث شـوند، برای ایـن که قـدرت را بـه دسـت آورنـد - همان گونه که 
امـروز در بسـیاری از مناطـق دنیـا رایج اسـت - نـه 4 قدرتـی که از ایـن راه به دسـت آیـد و یـا حفظ شـود، قدرِت 

نامشـروع و ظالمانه اسـت.

استفاده از روشهای اسالمی در پیشبرد اهداف توسط مسئوالن جامعه اسالمی
در اسـام، روشـها بسـیار مهّمنـد؛ روشـها مثـل ارزشـها هسـتند. در اسـام همچنان کـه ارزشـها بسـیار اهمیت 
دارند، روشـها هـم اهمیـت دارنـد و ارزشـها باید در روشـها هـم خودشـان را نشـان دهند. امـروز اگـر می خواهیم 
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حکومـت ما به معنـای حقیقی کلمه اسـامی باشـد، بـدون ماحظـه بایـد در همیـن راه حرکت کنیم. مسـؤوالن 
بخشـهای مختلـف، قـوای سـه گانه، مدیـران میانـی، همـه و همـه بایـد سعی شـان ایـن باشـد کـه بـرای کارها و 
پیشـبرد اهدافشـان، از روش سـالم و اخاقی اسـتفاده کنند. اسـتفاده از این روش ممکن اسـت در جایی ناکامیها 
و دردسـرهایی را هـم به لحاظ کسـب قـدرت بـه وجـود آورد؛ امـا درعین حال ایـن متعّین اسـت که از نظر اسـام 
و از نظـر امیرالمؤمنیـن، تشـّبث بـه روشـهای غیـر اخاقـی به هیچ وجـه صحیـح نیسـت. راه علـی ایـن اسـت و 
مـا بایـد این گونـه حرکـت کنیـم. ایـن مطالبـی کـه عـرض کـردم، در زمینـه عدالـت در قلمرو مسـائل شـخصی 

بـود. علیه الّصاةوالّسـام  علی بن ابی طالـب 

عدالت امیرالمؤمنین در قلمرو جامعه
و اما عدالـت علی علیه الّسـام در قلمـرو جامعـه؛ یعنی تأمیـن عدالت اجتماعـی. در این جـا امیرالمؤمنین نسـخه 
کامـل اسـام اسـت. حکومـت امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام یک حکومـت صددرصد اسـامی اسـت، نه 99 
درصـد یـا 99/99 درصد؛ نـه. صددرصد یـک حکومت اسـامی اسـت. تـا آن جایی کـه بـه امیرالمؤمنیـن و دامنه 
اختیـار و قلمـرو قـدرت او ارتبـاط پیـدا می کند، یـک لحظـه حرکـت و تصمیم غیـر اسـامی در او نیسـت؛ یعنی 
عدالـت مطلـق. البتـه در مناطـق گوناگونـی از حکومـت امیرالمؤمنیـن کامـًا ممکن بـود و اتّفـاق هم افتـاد، که 
کارهای غیـر عادالنـه ای انجـام گیـرد؛ امـا امیرالمؤمنین بـه عنوان یـک فرد مسـؤول، هرجا کـه با چنیـن چیزی 
مواجه شـد، احسـاس تکلیف کرد. نامه هـا و هشـدارها و خطبه هـای جانسـوز و جنگهـای امیرالمؤمنیـن، همه در 

راه اجـرای ایـن عدالـت بود.

وظیفه همگانی در جمهوری اسالمی
امـروز تکلیـف ما نیـز همیـن اسـت. مـن نمی خواهم ایـن گمـان حّتـی در ذهنهـا به وجـود آیـد که ممکن اسـت 
انسـانهایی مثل مـا، یا حّتـی باالتر از مـا، بتواننـد شـبیه امیرالمؤمنیـن شـوند؛ نـه. امیرالمؤمنین یک مثـال اعلی  
و یـک نمونه ناب اسـت. ایـن نمونه بـرای آن اسـت که همه بـه آن سـمت حرکـت کننـد؛ وااّل امیرالمؤمنیـن قابل 
تشـبیه نیسـت و هیچ کس را نمی شـود به او تشـبیه کـرد. ایـن بزرگوارانـی که خـدای متعال آنهـا را انتخـاب کرد 
و بـه آنها عصمت بخشـید - چـه انبیـای عظام الهـی و چـه ائّمه اطهار علیهم الّسـام - سـتارگان آسـمان بشـریت 
و ُملـک و ملکوتنـد. اینها کسـانی نیسـتند کـه افـراد عـادی - امثال مـا - با نفسـهای حقیـر و ظرفیتهـای کوچک 
بتواننـد آن گونـه حرکـت کنند یا بـه آن جـا برسـند؛ امـا آنهـا راهنماینـد. انسـان، بـا سـتاره، راه را پیـدا می کند. 
بنابرایـن مـا بایـد در آن سـمت حرکـت کنیـم. امـروز وظیفه ی مـا این اسـت. امـروز در نظـام جمهوری اسـامی 
هیچ کـس حـق نـدارد بگویـد چـون مـا نمی توانیـم مثـل امیرالمؤمنیـن عمل کنیـم، پـس تکلیفـی نداریـم؛ نه. 
بیـن آنچه کـه مـا می توانیم عمـل کنیـم و آن جـا کـه امیرالمؤمنین بـود، مراتب بسـیاری فاصله اسـت. مـا هرچه 

می توانیـم، بایـد ایـن مراتب را طـی کنیـم و پیـش برویم.
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امكان تحقق واقعی عدالت اجتماعی در جامعه
عدالـت بایـد واقعیـِت خـودش را در جامعه نشـان دهـد؛ و ایـن ممکـن اسـت؛ کمااین که انقـاب اسـامی و نظام 
جمهـوری اسـامی بخشـهایی از عدالـت را کـه در دوره ای اجـرای آن در ایـران جـزو محـاالت شـمرده می شـد، 
محّقق کـرد. یک روز بـود که در کشـور ما امـکان دسـتیابی به مراکز سیاسـی برای کسـانی که وابسـته بـه امریکا 
نبودنـد، قبـل از آن وابسـته به انگلیـس نبودنـد، وابسـته بـه قدرتهـای فاسـد نبودند، وابسـته بـه آن دربار فاسـد 
نبودنـد، جزو محـاالت بـود. مـردم عـادی کاره ای نبودند. کسـی بـه ذهنش هم خطـور نمی کـرد که بتوانـد بدون 
ایـن آلودگیهـا و وابسـتگیها، در مجموعـه فلک سیاسـت و قـدرت در این کشـور تأثیـری بگـذارد؛ اما امـروز همه 
آحاد این کشـور می بینند کـه اگر بخواهنـد و اگـر شـرایط الزم را در خودشـان فراهم کننـد، به باالتریـن مقامات 
سیاسـی ایـن نظـام نایـل می شـوند. یـک روز بـود کـه در ایـن کشـور عدالـت اجتماعی بـرای کسـی قابـل تصّور 
نبـود؛ امـا امـروز بخشـی از آن محّقق شـده اسـت. پـس مـا می توانیـم. با هّمـت مـردم، می شـود کارهـای زیادی 

کـرد.

تالش مسئوالن در اجرای تمام ابعاد عدالت در جامعه
مسـؤوالن باید هّمـت کنند تـا بتوانند ایـن عدالِت مـورد نظر اسـام را در همـه ابعـاد - در ابعـاد قضایـی، در ابعاد 
اقتصـادی، در تقسـیم منابع ثـروت ملـی و فرصتهـای گوناگـون و در همـه چیزهایی کـه در کشـور برای انسـانها 
اهمیـت دارد - اجـرا کننـد. در هزینـه بیت المـال، در اسـتفاده شـخصی، در عـزل و نصـب و در همـه کارهایی که 
یک مسـؤول در قـوای سـه گانه - چه در قـّوه مجریّـه، چـه در قـّوه قضایّیه و چـه در قـّوه مقّننـه - می توانـد انجام 
دهد، باید هـدف، اجـرای عدالـت؛ و روش، روِش عادالنه باشـد. اگـر این طور شـد - که در هر بخشـی از بخشـهای 
این کشـور و این نظـام به تحّقـق عدالت همت گماشـته شـد و کسـانی دنبالـش را گرفتنـد و عدالت در دسـترس 
بود و مـردم طعـم آن را چشـیدند؛ در همه بخشـهای زندگی باید سـعی کنیـم اثـری از بی عدالتی نمانـد - آن روز 
اسـت که جمهـوری اسـامی خواهـد توانسـت به همـه مـردم دنیا و بـه همـه امتهای اسـامی، بـه عنـوان الگوی 

حقیقی اسـام، خـودش را نشـان دهد.

عامل جذب دلها به اسالم و پاسداری از امانات الهی
امروز کشـورهای مسـلمان، مجـذوب حاکمیت اسـامند و آن روزی کـه تحّقق واقعـی حاکمیت اسـام را ببینند، 
این جاذبـه ده برابـر خواهد شـد. یعنـی ببینند حـدود الهـی در جامعـه ای رعایـت می شـود؛ ببینند حقـوق مردم 
در یـک جامعه به طـور کامل رعایـت می شـود؛ ببینند هیـچ کس بـه خاطـر برخورداریهـای گوناگون، دیگـران را 
در دامـان بی عدالتی و ظلـم نمی انـدازد؛ ببینند هیچ کس بـه خاطر شـخصیت و مقـام، از اجرای عدالـت حقیقی و 
واقعی در حـّق او برکنـار نمی مانـد؛ ببیننـد تخلّف از همـه کس جرم اسـت؛ ببیننـد به همـه آحاد مردم بـه خاطر 
شـأن انسـانی و برادرِی اسـامی، یکسـان نگاه می شـود. اگر مـا این طور عمـل کردیـم، این امانـت الهـی را که در 
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دسـت ماسـت، پاسـداری کرده ایـم؛ امـا اگـر این گونـه عمـل نکنیـم، آن گاه امیرالمؤمنین قضـاوت سـختی دارد: 
»اعلـم یا رفاعـة اّن هـذه األمـارة امانـة)6(«؛ امیرالمؤمنیـن می فرماید: ایـن ریاسـت و مدیریّتی کـه در اختیار من 
و شماسـت، یک امانـت اسـت؛ »فمن جعلهـا خیانـة«؛ هر کس ایـن را بـه خیانـت تبدیل کنـد و به هـوی  و هوس 
آلـوده نمایـد و در خدمت مطامع شـخصی و وسـیله اجرای مقاصـد غیرالهـی و غیرعادالنه خـود قرار دهـد، »لعنه 

الَلّ الـی یـوم القیامة«؛ تـا روز قیامـت لعنت خدا بـر او خواهـد بود.
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فرمان هشت ماده  ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی *

بسم الل الرحمن الرحیم
حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تأییداتهم 

رفتارقاطع و منصفانه علوی در جمهوری اسالمی با تكیه برخدا و حمایت مردم
ــه و قضائیــه  ــا فســاد کــه دو قــوه ی مجری ــا مفاســد اقتصــادی و تهیــه طــرح مبــارزه ب تشــکیل ســتاد مبــارزه ب
ــد.  ــد میده ــی نوی ــی و حیات ــن امراساس ــدام در ای ــه اق ــئوالن را ب ــّدی مس ــزم ج ــته اند، ع ــت گماش ــدان هم ب
ــزرگ خــود را کــم  ــه الگــو ســاختن نظــام علــوی اســت بایــد در همــه حــال تکلیــف ب حکومتــی کــه مفتخــر ب
ــن جهــادی از ســر اخــاص  ــد، و ای ــوی و اســامی بدان ــی عل ــا نظــام آرمان ــی خویــش ب ــه ی طوالن کــردن فاصل
ــت  ــردم و افراشــتن پرچــم عدال ــه م ــت ب ــه جــز خدم ــوری اســامی ک ــد. جمه ــی سســتی ناپذیر میطلب و هّمت
ــدارد نبایــد در ایــن راه دچــار غفلــت شــود؛ رفتــار قاطــع و منصفانــه ی علــوی را  اســامی، هــدف و فلســفه ئی ن
ــت و انصــاف را قــدر میداننــد  ــه کمــک الهــی و حمایــت مردمــی کــه عدال ــد در مــّد نظــر داشــته باشــد؛ و ب بای

ــد. ــه کن تکی
ــز، خــط  ــرادران عزی ــه شــما ب ــوی« فرصــت مناســبی اســت ک ــار عل ــارك »رفت ــام مب ــه ن نامگــذاری امســال ب
ــس  ــازه نف ــی ت ــوده، فّعالیت ــواره در کار ب ــته هم ــالهای گذش ــدالَلّ در س ــه بحم ــام را ک ــامت نظ ــت از س مراقب
ــن،  ــب و مؤم ــت نجی ــن ملّ ــم ای ــر چش ــا را در براب ــاد، افق ه ــکاری و اتح ــا هم ــید و ب ــه ببخش ــازمان یافت و س

ــازید. ــفافتر س ــنتر و ش روش

*.   اباغیه 1380/02/10
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الزمه انجام فعالیت اقتصادی سالم دركشور
امــروز کشــور مــا تشــنه ی فعالّیــت اقتصــادی ســالم و ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان و ســرمایه گذاری مطمئــن 
اســت. و ایــن همــه بــه فضائــی نیازمنــد اســت کــه در آن، ســرمایه گذار و صنعتگــر و عنصــر فعــال در کشــاورزی 
ــت و  ــی و امان ــات حکومت ــامت ارتباط ــت و س ــرها، از صّح ــه ی قش ــده ی کار و هم ــی و جوین ــر علم و مبتک
ــر دســت  ــد. اگ ــش کنن ــت و آرام ــوده و احســاس امنی ــن ب ــی و اقتصــادی مطمئ ــور مال ــان ام ــت متصدی صداق
ــان  ــان و زیاده خواه ــر امتیازطلب ــود، و اگ ــع نش ــی، قط ــات حکومت ــتفاده کنندگان از امکان ــدان و سوءاس مفس
ــی  ــاس ناامن ــه احس ــتغال طلب، هم ــده و اش ــد کنن ــرمایه گذار و تولی ــوند، س ــرد نش ــو، ط ــا و انحصارج پرمّدع
ــد  ــی تشــویق خواهن ــای نامشــروع و غیرقانون ــه اســتفاده از راهه ــان ب ــرد و کســانی از آن ــد ک ــدی خواهن و نومی

ــد. ش

اقدام همه جانبه قوای سه گانه در خشكانیدن ریشه ی فساد اقتصادی
ــدام همــه  ــاره، مســتلزم اق ــن ب ــی و اقتصــادی و عمــل قاطــع و گره گشــا در ای خشــکانیدن ریشــه ی فســاد مال
ــی  ــا نظارت ــه ب ــوه ی مجری ــه اســت. ق ــه و قضائی ــوه ی مجری ــه مخصوصــاً دو ق ــوای ســه گان ــه بوســیله ی ق جانب
ــوه ی  ــد، و ق ــگیری کن ــتگاهها پیش ــادمالی در دس ــد فس ــروز و رش ــاض، از ب ــق و بی اغم ــه و دقی ــازمان یافت س
ــر  ــوده را از س ــر آل ــن و عناص ــرم و خائ ــن، مج ــع و پاکدام ــات قاط ــان و قض ــتفاده از کارشناس ــا اس ــه ب قضائی
ــهیل  ــب تس ــه موج ــن ک ــع قوانی ــه در وض ــوه ی مقنن ــش ق ــه نق ــت ک ــی اس ــردارد. بدیه ــور ب ــی کش راه تعال

ــت. ــاز اس ــم و کارس ــیار مه ــارت، بس ــه ی نظ ــاء وظیف ــز در ایف ــت و نی ــی اس ــای قانون راه کاره

بیان نكاتی الزم در مبارزه با فساد مالی به دست اندركاران كشور
ــا فســاد  ــدرکاران کشــور کــه میتواننــد در مبــارزه ب ــان و دیگــر دســت ان ــه حضــرات آقای الزم اســت نکاتــی را ب

ــی ایفــاء نقــش کننــد، تذکــر دهــم : مال

1- عدم تسامح در مبارزه با فساد
ــای  ــا و نعره ه ــج فریاده ــا و بتدری ــاً زمزمه ه ــی، یقین ــادی و مال ــاد اقتص ــا فس ــّدی ب ــارزه ی ج ــاز مب ــا آغ 1 - ب
ــدام  ــن اق ــه از ای ــود ک ــد ب ــانی خواه ــوی کس ــاً از س ــا عمدت ــن مخالفته ــد. ای ــد ش ــد خواه ــا آن بلن ــت ب مخالف
ــا ســاده دالنی  ــد ی ــت و کشــور مخالفن ــا ســعادت مل ــه ب ــی ک ــی اســت بددالن ــزرگ متضــرر میشــوند و طبیع ب
ــما  ــخ ش ــزم راس ــد در ع ــا نبای ــن مخالفته ــوند. ای ــان همصــدا ش ــا آن ــد ب ــر پذیرفته ان ــان تاثی ــات آن ــه از القائ ک
تردیــد بیفکنــد. بــه مســئوالن خیرخــواه در قــوای ســه گانــه بیاموزیــد کــه تســامح در مبــارزه بــا فســاد، بنوعــی 
همدســتی بــا فاســدان و مفســدان اســت. اعتمــاد عمومــی بــه دســتگاههای دولتــی و قضائــی در گــرو آن اســت 

ــد. ــزل خــود را نشــان دهن ــف قاطعیــت و عــدم تزل ــا مجــرم و متخل ــن دســتگاهها در برخــورد ب کــه ای
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2- مبارزه با فساد موجب امنیت فضای اقتصادی
ــای  ــتفاده کنندگان از ثروته ــا مفســدان و سوءاس ــارزه ب ــه مب ــد ک ــا تصــّور کنن ــن اســت کســانی بخط 2 - ممک
ــس،  ــه بعک ــد ک ــم کنی ــخاص تفهی ــن اش ــه ای ــت. ب ــرمایه ها اس ــرار س ــادی و ف ــی اقتص ــب ناامن ــی، موج ملّ
ــالم  ــت س ــد فعالی ــه می خواهن ــت ک ــانی اس ــان کس ــادی و اطمین ــای اقتص ــت فض ــب امنی ــارزه موج ــن مب ای
ــاد  ــی و اقتص ــاد مال ــان فس ــتین قربانی ــود نخس ــور، خ ــن کش ــدگان ای ــد کنن ــند. تولی ــته باش ــادی داش اقتص

ند. ناســالم ا

3- سپردن كار مبارزه با فساد به افراد مطمئن، سالم و امین
ــا فســاد را چــه در دولــت و چــه در قــوه ی قضائیــه بــه افــراد مطمئــن و برخــوردار از ســامت و  3 - کار مبــارزه ب
امانــت بســپارید. دســتی کــه میخواهــد بــا ناپاکــی دربیفتــد بایــد خــود پــاك باشــد، و کســانی کــه میخواهنــد 

در راه اصــاح عمــل کننــد بایــد خــود برخــوردار از صــاح باشــند.

4- ضربه قاطع، دقیق و ظریف عدالت
ــا  ــان، ی ــردن بی گناه ــم ک ــد. مته ــف باش ــق و ظری ــال دقی ــن ح ــی در عی ــع ول ــد قاط ــت بای ــه ی عدال 4 - ضرب
ــز  ــزرگ جای ــان ب ــا گناه ــان کوچــک ب ــن گناه ــا یکســان گرفت ــتباه، ی ــت و اش ــان خیان ــه ی یکســان می معامل
نیســت. مدیــران درســتکار و صالــح و خدمتگــزار کــه بیگمــان، اکثریــت کارگــزاران در قــوای ســه گانــه کشــور 
را تشــکیل میدهنــد نبایــد مــورد ســوء ظــن و در معــرض اهانــت قــرار گیرنــد و یــا احســاس ناامنــی کننــد. چــه 
ــم  ــی مه ــا فســاد و مفســد، وظیفه ئ ــه ب ــار مقابل ــز در کن ــزاران نی ــان و خدمتگ ــه تشــویق صالح ــو اســت ک نیک

ــود. ــناخته ش ش

5- همكاری صمیمانه در بخشهای نظارتی
5 - بخشــهای مختلــف نظارتــی در ســه قــوه از قبیــل ســازمان بازرســی کل کشــور، دیــوان محاســبات و وزارت 
ــه، نقــاط دچــار آســیب در گــردش مالــی و اقتصــادی کشــور را بدرســتی  ــا همــکاری صمیمان اطاعــات بایــد ب

شناســائی کننــد و محاکــم قضائــی و نیــز مســئوالن آســیب زدائــی در هــر مــورد را یــاری رســانند.

6- پوشش اطالعاتی وزارت اطالعات به دولت و دستگاه قضائی
ــای  ــیب پذیر در فعالیته ــاط آس ــود، نق ــی خ ــف قانون ــوب وظائ ــت در چهارچ ــف اس ــات موظ 6 - وزارت اطاع
ــای  ــزرگ، طرح ه ــرمایه گذاریهای ب ــی، و س ــای خارج ــات و قرارداده ــد: معام ــِی کان مانن ــادی دولت اقتص
ــت و  ــه دول ــد و ب ــی ده ــش اطاعات ــور را پوش ــی کش ــادی و پول ــری اقتص ــم تصمیم گی ــز مه ــز مراک ــی، و نی ملّ
دســتگاه قضائــی در تحقــق ســامت اقتصــادی یــاری رســاند و بطــور منظــم بــه رئیــس جمهــور گــزارش دهــد.
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7- عدم تبعیض و استثنا در امر مبارزه با فساد
ــد  ــاد و دســتگاهی نبای ــچ نه ــده شــود. هیچکــس و هی ــچ تبعیضــی دی ــد هی ــا فســاد نبای ــارزه ب ــر مب 7 - در ام
ــا دیگــر مســئوالن کشــور،  ــب ی ــه اینجان ــا عــذر انتســاب ب ــد ب ــا نهــادی نمیتوان اســتثنا شــود. هیــچ شــخص ی
ــورت  ــان ص ــورد یکس ــد برخ ــند بای ــا و هرمس ــر ج ــاد در ه ــا فس ــمارد. ب ــاف بش ــی مع ــاب کش ــود را از حس خ

ــرد. گی

8- عدم برخورد شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه با فساد
8 - بــا ایــن امــر مهــم و حیاتــی نبایــد بگونــه ی شــعاری و تبلیغاتــی و تظاهرگونــه رفتــار شــود. بجــای تبلیغــات 
بایــد آثــار و بــرکات عمــل، مشــهود گــردد. بــه دســت انــدرکاران این مهــم تاکیــد کنیــد کــه بجــای پرداختــن 
ــه  ــد و نقــاط اصلــی را رهــا نکننــد. هرگون ــه ســراغ ضعفــا و خطاهــای کوچــک نرون ــه ریشــه ها و ام الفســادها ب ب
ــارات نســنجیده و  ــدور از اظه ــد ب ــه در جــای خــود الزم اســت، بای ــه البت ــی ک ــکار عموم ــه اف اطــاع رســانی ب

ــی را در نظــر داشــته باشــد. ــکار عموم ــان اف ــظ آرامــش و اطمین ــوده و حف ــه ب تبلیغات گون
ــئلت  ــور، مس ــن ام ــئوالن ای ــه ی مس ــما و هم ــود و ش ــرای خ ــق را ب ــّد و توفی ــاص و ِج ــال اخ ــد متع از خداون
ــدی  ــه گام بلن ــرار گرفت ــداه ق ــورد رضــای حضــرت بقیةاللَّ االعظــم روحــی ف ــدام م ــن اق ــدوارم ای ــم و امی میکن

ــد. ــدارك کن ــی را ت ــایش عموم ــاه و آس ــوی رف بس
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اتـكا بـه ایمـان و اراده مـردم در حكومـت حضرت 
مهدی)عج(

بزرگترین جرم در نظام اسالمی 
و...
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عدالت، برجسته ترین شعار مهدویت *

اعتقاد بـه ظهـور مهـدی در دورانـی از تاریخ، مخصوص شـیعه نیسـت؛ همـه مسـلمانان، اعم از شـیعه و سـّنی به 
این معنـا معتقدنـد؛ بلکه غیرمسـلمانان هـم به یـک صـورت معتقدند. منتهـا امتیـاز شـیعه در این اسـت که این 
شـخصیت نجاتبخش بشـریت را با نـام و نشـان و خصوصّیات می شناسـد و معتقـد اسـت او همواره بـرای دریافت 
دسـتور الهی، حاضـر و آماده اسـت. هر وقـت پـروردگار عالم بـه او دسـتور دهـد، او آمـاده شـروع آن کار عظیمی 
اسـت که بناسـت بشـریت و تاریخ را متحّول کنـد. آنچه مـا به عنـوان یـک درس و تعلیـم معرفتی و عملـی از این 

قضیه بایـد بگیریـم، مهّم اسـت.
 شـما برادران و خواهـران توّجـه دارید که برجسـته ترین شـعار مهدویّـت عبـارت اسـت از عدالت. مثـًا در دعای 
ندبه وقتی شـروع به بیـان و شـمارش صفـات آن بزرگـوار می کنیم، بعـد از نسـبت او به پـدران بزرگـوار و خاندان 
مطّهـرش، اّولین جملـه ای که ذکـر می کنیـم، این اسـت: »ایـن المعـّد لقطـع دابـر الّظلمه، ایـن المنتظـر القامة 
األمت و العـوج، ایـن المرتجی ألزالـة الجـور و العـدوان)1(«؛ یعنـی دل بشـریت می تپد تـا آن نجاتبخـش بیاید و 
سـتم را ریشـه کن کند؛ بنای ظلـم را - کـه در تاریـخ بشـر، از زمانهای گذشـته همـواره وجود داشـته و امـروز هم 
با شـّدت وجود دارد - ویـران کند و سـتمگران را سـر جای خود بنشـاند. ایـن اّولین درخواسـت منتظـران مهدی 
موعـود از ظهـور آن بزرگوار اسـت. یـا در زیارت آل یاسـین وقتـی خصوصیـات آن بزرگـوار را ذکـر می کنید، یکی 
از برجسـته ترین آنها این اسـت کـه »الّـذی یمأل االرض عـدالً و قسـطاً کما ملئتـت جـوراً و ظلمـاً«.)2( انتظار این 
اسـت که او همه عالم - نه یـک نقطـه - را سرشـار از عدالت کنـد و قسـط را در همه جا مسـتقر نمایـد. در روایاتی 
هم کـه دربـاره آن بزرگوار هسـت، همیـن معنـا وجـود دارد. بنابرایـن انتظار منتظـران مهـدی موعـود، در درجه 

*. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 1381/07/30
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اّول، انتظـار اسـتقرار عدالت اسـت.

درد بزرِگ بشریت
درد بزرِگ بشـریت، امـروز همین مسـأله فقـدان عدالت اسـت. همیشـه دسـتگاههای ظلـم و جور در سـطح دنیا 
به شـکلهای مختلف بر مـردم جفا کرده اند؛ بشـریت را زیر فشـار قـرار داده انـد و انسـانها را از حقـوق طبیعی خود 
محروم کرده انـد؛ اما امـروز ایـن معنا از همیشـه تاریخ بیشـتر اسـت و رفـع ایـن را انسـان از ظهور مهـدی موعود 

می طلبـد و انتظـار می بـرد. بنابرایـن، مسـأله، مسـأله طلِب عدالت اسـت.

حتمی بودن نابودی ظلم در جهان
 اّولیـن درس عملـی از این موضوع این اسـت کـه نابود کـردن بنـای ظلم در سـطح جهان، نـه فقط ممکن اسـت، 
بلکه حتمی اسـت. ایـن، مطلب بسـیار مهّمی اسـت که نسـلهای بشـری امروز معتقـد نباشـند کـه در مقابل ظلم 
جهانـی، نمی شـود کاری کـرد. امـروز وقتی ما بـا نخبـگان سیاسـی دنیـا از ظلمهـای مراکـز قـدرت بین المللی و 
سیسـتم جهانِی ظلـم - که امـروز به سـرکردگی اسـتکبار در همه دنیـا وجـود دارد - صحبت می کنیـم، می بینیم 
آنهـا می گویند بلـه؛ چیـزی کـه شـما می گویید، درسـت اسـت؛ واقعـاً ظلـم می کننـد؛ امـا کاری نمی شـود کرد! 
یعنـی مجموعـه بزرگـی از نخبگان کـه سررشـته کار در دنیا در دسـت آنهاسـت، اسـیر یـأس و ناامیدی انـد و این 
یـأس و ناامیدی را بـه ملتهـای خـود سـرریز می کننـد و آنهـا را از این که بتـوان نقشـه ظالمانـه و شـیطانی امروز 
دنیـا را عـوض کـرد، مأیـوس می کننـد. بدیهـی اسـت کـه انسـانهای مأیـوس نمی تواننـد هیـچ حرکتـی در راه 
اصـاح انجام دهنـد. آن چیـزی کـه انسـانها را وادار بـه کار و حرکت می کنـد، نـور و نیروی امیـد اسـت. اعتقاد به 
مهـدی موعـود، دلهـا را سرشـار از نـور امید می کنـد. بـرای ما کـه معتقد بـه آینـده حتمی ظهـور مهـدی موعود 
علیه الّسـام هسـتیم، این یأسـی که گریبانگیـر بسـیاری از نخبگان دنیاسـت، بی معناسـت. مـا می گوییـم نخیر، 
می شـود نقشـه ی سیاسـی دنیـا را عوض کـرد؛ می شـود با ظلـم و مراکـز قـدرت ظالمانـه درگیـر شـد و در آینده 
نه فقـط این معنـا امکانپذیر اسـت، بلکـه حتمی اسـت. وقتی ملتی معتقد اسـت نقشـه ظالمانـه و شـیطانِی امروز 
در کّل عالـم قابـل تغییر اسـت، آن ملت شـجاعت می یابـد و احسـاس می کند دسـت تقدیر، تسـلّط سـتمگران را 

برای همیشـه به طور مسـلّم ننوشـته اسـت.

زنده نگه داشتن امید نابودی ظلم و تالش برای رفع آن
 انسـانها می توانند تـاش کنند و پرچـم عدالـت را - ولو در یـک نقطه محـدود - بلند کنند. شـما ببینیـد ملتهایی 
که امـروز در گوشـه و کنـار عالم زیر فشـاِر ظلم و سـتم زندگـی می کننـد، اگر ایـن امیـد را در دل خـود بپرورانند 
که می شـود بـا ظلـم مبـارزه کـرد، چـه اتّفاقـی در دنیـا می افتـد و چطـور ملتهـا بیـدار می شـوند! یـک روز ملت 
ایران هـم در پنجـه اقتـدار رژیـم طاغوتی دچـار همیـن یأس بـود؛ ولـی امام بزرگـوار مـا بـا تعالیم اسـامی، این 
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یـأس را از دلها پـاك کـرد و به مـردم امیـد و شـجاعت داد. نتیجه این شـد کـه این مـردم به پـا خاسـتند، نهضت 
کردند، تـن به سـختی دادنـد، مبـارزه کردنـد، از جـان خـود دریـغ نکردنـد و توانسـتند در این نقطـه از عالـم، با 

عوامل ظلـم و نظـام ظالمانـه و شـیطانی مبـارزه و آن را ریشـه کن و سـرنگون کنند.

شرط ایستادگی در برابر ظالمان
 امـروز دسـتگاههای تبلیغاتـِی مراکـز اسـتکباری دنیـا و روشـنفکراِن وابسـته بـه آنهـا، در سـطح عالـم این طـور 
تبلیـغ می کننـد که هیـچ حرکتـی در مقابـل نظـم ظالمانـه کنونـی ممکن نیسـت. بـا فکـر انقـاب و آرمانگرایی 
مبـارزه می کننـد و می خواهنـد ملتهـا را متقاعد کننـد که بـه همین وضعیـت کنونـِی ظالمانـه دنیا بسـازند و در 
مقابـل آن هیـچ عکس العملـی نشـان ندهند. فکـر اعتقاد بـه مهـدی، نقطـه مقابل ایـن تبلیغـات غلـط و ظالمانه 
اسـت. جوانان و روشـنفکران و عمـوم ملت ما بـا اعتقاد بـه ظهـور مهـدی علیه الّصاةوالّسـام این اعتقاد راسـخ را 
در دل خود پـرورش می دهنـد که نظـم ظالمانه جهانـی، قابل زوال اسـت و ابدی نیسـت؛ می شـود بـا آن مبارزه و 

در مقابـل آن ایسـتادگی کرد.

شرط استقرارعدالت 
درس دیگـری کـه اعتقـاد بـه مهدویّـت و جشـنهای نیمـه شـعبان بایـد به مـا بدهـد، ایـن اسـت: عدالتـی که ما 
در انتظـار آن هسـتیم - عدالـت حضـرت مهـدی علیه الّسـام کـه مربـوط بـه سـطح جهـان اسـت - بـا موعظه و 
نصیحت بـه دسـت نمی آیـد؛ یعنـی مهـدی موعـوِد ملتهـا نمی آیـد سـتمگران عالـم را نصیحـت کند کـه ظلم و 
زیاده طلبـی و سـلطه گری و اسـتثمار نکننـد. بـا زبـان نصیحـت، عدالـت در هیـچ نقطـه عالم مسـتقر نمی شـود. 
اسـتقرار عدالت، چه در سـطح جهانـی - آن طـور کـه آن وارث انبیـا انجام خواهـد داد - و چـه در همه بخشـهای 
دنیا، احتیـاج به ایـن دارد کـه مردمان عـادل و انسـانهای صالـح و عدالت طلب، قدرت را در دسـت داشـته باشـند 
و با زبـان قـدرت بـا زورگویان حـرف بزننـد. با کسـانی کـه سرمسـت قـدرت ظالمانه هسـتند، نمی شـود بـا زبان 
نصیحـت حرف زد؛ بـا آنهـا باید با زبـان اقتـدار صحبت کـرد. آغاز دعـوت پیغمبـران الهی بـا زبان نصیحت اسـت؛ 
اما بعـد از آن که توانسـتند طرفـداران خـود را گـرد آورنـد و تجهیز کننـد، آن گاه بـا دشـمنان توحید و دشـمنان 

بشـریت، بـا زبـان قـدرت حـرف می زدند.

ایجاد نظام اسالمی، تحقق قدرت اسالم در اجرای عدالت
 شـما ببینیـد در همین آیـه کریمـه قـرآن که راجـع بـه قسـط صحبـت می کنـد و می گوید خـدای متعـال همه 
پیغمبـران را فرسـتاد، »لیقـوم الّنـاس بالقسـط)3(«؛ بـرای این کـه قسـط و عدالـت را در جامعـه مسـتقر کننـد، 
بافاصلـه می فرمایـد: »و انزلنـا الحدیـد فیه بـأس شـدید و منافـع للّنـاس)4(«؛ یعنی پیغمبـران عاوه بـر این که 
با زبـان دعـوت سـخن می گوینـد، بـا بـازوان و سـرپنجگان قدرتی کـه مجّهز بـه سـاح هسـتند و بـا زورگویان و 
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قدرت طلبـان فاسـد، معارضـه و مبـارزه می کننـد. پیغمبر اکـرم وقتی بـه مدینه آمـد و نظام اسـامی را تشـکیل 
داد، آیـات قـرآن را بـر مـردم می خواند، بـه گوش دشـمنان هـم می رسـانید؛ امـا به ایـن اکتفـا نمی کرد. کسـانی 
کـه طرفـدار عدالـت هسـتند، در مقابـل زورگویـان و زیاده طلبـان و متجـاوزان به حقـوق انسـانها باید خـود را به 
قـدرت مجّهز کننـد. لذا شـما می بینیـد از روزی کـه نظام اسـامی به وجـود آمـد - یعنی اسـام مجّهز بـه قدرِت 
یـک ملـت بـزرگ و امکانات یـک کشـور و دولت بـزرگ شـد - دشـمنان اسـام حرکـت اسـام را جـّدی گرفتند 
و عاقه منـدان و طرفداران اسـام هـم در اطـراف و اکنـاف عالم امیـدوار شـدند. بسـیاری از پیغمبـران در میدان 

مبـارزه و جهـاد مقـّدس و قتـال قـدم می گذاشـتند: »و کأیّن مـن نبیٍ ّ قاتـل معـه ربّیون کثیـٌر)5(«.

 استقرار و افزایش قدرت نظام اسالمی، تهدیدی برای ظالمان
کسـانی که خیال می کنند اسـام باید بـرود و در گوشـه ای بنشـیند و مردان اسـام و دیـن فقط زبـان نصیحت را 
به کار گیرنـد، اینها دانسـته یا ندانسـته همـان چیـزی را می گویند کـه مراکـز قـدرت جهانـی آن را می خواهند و 
آرزو می کننـد. مراکز قـدرت اسـتکباری از این کـه رهبران اسـامی در گوشـه ای از دنیا بنشـینند و گاهـی پیامی 
بدهنـد و یک کلمـه حرفـی بزننـد - همچنان کـه رهبـران مسـیحی در هر قضیـه ای پیامـی می دهنـد، نصیحتی 
می کننـد و جملـه ای می گوینـد - هیـچ ترسـی ندارنـد؛ می داننـد ایـن خطـری بـرای آنهـا نیسـت. از این کـه 
ملتهـای مسـلمان بیـدار شـوند و تشـکیل حکومـت دهنـد؛ از این کـه ایمـان اسـامِی آحـاد مـردم در قالـب یک 
نظام و یـک دولت و یـک حکومت تجّسـم پیـدا کنـد، واهمـه دارنـد و می ترسـند. نظام اسـامی و ملت مسـلمان 
ایران و دولـت جمهوری اسـامی بزرگتریـن قـدم را در این راه برداشـت و بـه برکت مجاهـدت جوانـان و مردان و 
زنـان مؤمن و فـداکار ایـن ملت، اسـام در دنیا بـه عنوان یـک قـدرت ظاهر شـد. هرچه این قـدرت بتوانـد خود را 

مسـتقرتر و پایدارتـر کنـد، نظـم ظالمانـه و شـیطانِی دنیا بیشـتر تهدید می شـود.
 بعضیهـا بی توّجـه، از جدایـی دین و سیاسـت حـرف می زنند؛ یعنـی دین را به گوشـه های خلـوت برانند و انسـان 
دینـدار، فقط بـه نصیحت اکتفـا کنـد! در این جـا نصیحـت نمی توانـد کاری بکند. آنچـه می توانـد قدرتهـا را مهار 
و تهدیـد کنـد و در برابر ظلـم و فسـاد مقاومت نمایـد و ریشـه آن را بَرکنـد یـا آن را متزلزل سـازد، قـدرت الهی و 
اسـامی اسـت؛ قدرت سیاسـی ای اسـت که در اختیار احکام اسـامی باشـد. امـام زمـان ارواحنافـداه بـا اقتدار و 
قدرت و تکیـه بر توانایـی ای که ایمـان واالی خـوِد او و ایمـان پیـروان و دوسـتانش، او را مجّهز به آن قـدرت کرده 

اسـت، گریبان سـتمگران عالـم را می گیـرد و کاخهـای سـتم را ویـران می کند.

معنای واقعی انتظار
درس دیگـِر اعتقـاد بـه مهدویّـت و جشـنهای نیمـه شـعبان بـرای من و شـما این اسـت کـه هر چنـد اعتقـاد به 
حضرت مهـدی ارواحنافـداه یـک آرمـان واالسـت و در آن هیچ شـّکی نیسـت؛ اما نبایـد مسـأله را فقط بـه جنبه 
آرمانـی آن ختـم کـرد - یعنـی بـه عنـوان یـک آرزو در دل، یـا حّداکثـر در زبـان، یا بـه صورت جشـن - نـه، این 
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آرمانـی اسـت کـه بایـد بـه دنبـال آن عمـل بیایـد. انتظـاری کـه از آن سـخن گفته انـد، فقـط نشسـتن و اشـک 
ریختن نیسـت؛ انتظـار به معنـای این اسـت که مـا باید خـود را بـرای سـربازِی امام زمـان آمـاده کنیم. سـربازِی 
امـام زمـان، کار آسـانی نیسـت. سـربازِی منجی بزرگـی کـه می خواهد با تمـام مراکـز قـدرت و فسـاد بین المللی 
مبارزه کنـد، احتیـاج بـه خودسـازی و آگاهـی و روشـن بینی دارد. عـّده ای این اعتقـاد را وسـیله ای بـرای تخدیر 
خـود یا دیگـران قـرار می دهنـد؛ ایـن غلط اسـت. مـا نباید فکـر کنیم کـه چون امـام زمـان خواهـد آمـد و دنیا را 
پُـر از عـدل و داد خواهـد کرد، امـروز وظیفـه ای نداریم؛ نـه، بعکس، مـا امـروز وظیفه داریـم در آن جهـت حرکت 
کنیم تـا بـرای ظهـور آن بزرگـوار آماده شـویم. شـنیده اید، در گذشـته کسـانی کـه منتظـر بودند، سـاح خود را 
همیشـه همراه داشـتند. ایـن یـک عمـل نمادین اسـت و بدیـن معناسـت کـه انسـان از لحـاظ علمـی و فکری و 

عملـی بایـد خـود را بسـازد و در میدانهـای فّعالیت و مبـارزه، آمـاده به کار باشـد.

بزرگترین وظیفه منتظران امام زمان)عج(
 اعتقـاد به امـام زمان بـه معنای گوشـه گیری نیسـت. جریانهـای انحرافـی قبـل از انقـاب تبلیغ می کردنـد، االن 
هـم در گوشـه و کنار تبلیـغ می کننـد که امـام زمـان می آید و اوضـاع را درسـت می کنـد؛ ما امـروز دیگـر چه کار 
کنیم! چـه لزومـی دارد مـا حرکتـی بکنیـم! این مثـل آن اسـت کـه در شـب تاریک، انسـان چـراغ روشـن نکند؛ 
چون فردا بناسـت خورشـید عالمتـاب بیاید و روز شـود و همـه دنیا را روشـن کند. خورشـیِد فردا، ربطـی به وضع 
کنونـی مـن و شـما نـدارد. امـروز اگـر مـا می بینیـم در هـر نقطـه دنیـا ظلـم و بی عدالتـی و تبعیـض و زورگویی 
وجـود دارد، اینهـا همان چیزهایی اسـت کـه امـام زمان بـرای مبارزه بـا آنهـا می آید. اگـر ما سـرباز امـام زمانیم، 
بایـد خـود را برای مبـارزه بـا اینهـا آمـاده کنیـم. بزرگتریـن وظیفـه منتظـران امام زمـان این اسـت کـه از لحاظ 
معنوی و اخاقـی و عملـی و پیوندهای دینـی و اعتقـادی و عاطفی بـا مؤمنین و همچنیـن برای پنجـه درافکندن 
بـا زورگویان، خـود را آماده کنند. کسـانی کـه در دوران دفـاع مقّدس، سـر از پا نشـناخته در صفوف دفـاع مقّدس 
شـرکت می کردند، منتظـران حقیقـی بودند. کسـی که وقتی کشـور اسـامی مـورد تهدید دشـمن اسـت، آماده 
دفـاع از ارزشـها و میهـن اسـامی و پرچـم برافراشـته اسـام اسـت، می تواند اّدعـا کند کـه اگر امـام زمـان بیاید، 
پشـت سـر آن حضرت در میدانهـای خطر قـدم خواهد گذاشـت. اما کسـانی کـه در مقابـل خطر، انحـراف و چرب 
و شـیرین دنیـا خـود را می بازنـد و زانوانشـان سسـت می شـود؛ کسـانی کـه بـرای مطامـع شـخصی خـود حاضر 
نیسـتند حرکتـی که مطامـع آنهـا را به خطـر می انـدازد، انجـام دهند؛ اینهـا چطـور می تواننـد منتظر امـام زمان 
به حسـاب آیند؟ کسـی کـه در انتظـار آن ُمصلـِح بزرگ اسـت، بایـد در خـود زمینه هـای صـاح را آماده سـازد و 

کاری کنـد کـه بتواند بـرای تحّقـق صاح بایسـتد.

 اتكا به ایمان و اراده مردم در حكومت حضرت مهدی)عج(
درس مهـّم دیگـری کـه وجـود دارد، ایـن اسـت کـه حکومـت آینـده حضـرت مهـدی موعـود ارواحنافـداه، یک 
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حکومـت مردمِی بـه تمام معناسـت. مردمـی یعنی چـه؟ یعنی مّتکـی بـه ایمانهـا و اراده ها و بـازوان مردم اسـت. 
امـام زمـان، تنهـا دنیـا را پُـر از عـدل و داد نمی کنـد؛ امـام زمـان از آحـاد مؤمن مـردم و بـا تکیـه به آنهاسـت که 
بنـای عـدل الهـی را در سرتاسـر عالم اسـتقرار می بخشـد و یـک حکومـت صددرصـد مردمـی تشـکیل می دهد؛ 
امـا این حکومـت مردمی بـا حکومتهـای مّدعـی مردمـی بـودن و دمکراسـی در دنیـای امـروز از زمین تا آسـمان 
تفـاوت دارد. آنچـه امـروز در دنیـا اسـم دمکراسـی و مردم سـاالری را روی آن گذاشـته اند، همـان دیکتاتوریهای 
قدیمی اسـت که لبـاس جدید بر تـن کرده اسـت؛ یعنـی دیکتاتـوری گروهها. اگـر رقابت هـم وجـود دارد، رقابت 
بیـن گروههاسـت و مـردم در این میـان هیچکاره انـد. یک گـروه به قدرت دسـت پیـدا می کنـد و در سـایه قدرت 
سیاسـی ای که همـه زمامهـای امـور را در کشـور در اختیـار او می گـذارد و بـا سوءاسـتفاده از این قـدرت، ثروت و 
پول و سـرمایه بـه نفـع خـود گـردآوری می کنـد و آنهـا را در راه بـه دسـت آوردن دوباره قـدرت مصـرف می کند. 
دمکراسـیهای امـروز دنیا بـر پایـه تبلیغـات دروغ و فریبنـده و مسـحور کردن چشـمها و دلهاسـت. امـروز در دنیا 
هرجـا شـعار دمکراسـی می دهند، شـما ببینیـد بـرای تبلیغـات کاندیداهـای ریاسـت جمهـوری و یـا نمایندگان 
مجلـس چـه کار می کنند! پـول خـرج می کننـد. دمکراسـی در پنجه اقتـدار پول اسـیر اسـت. مردم سـاالری امام 

زمـان - یعنـی مردم سـاالری دینـی - بـا ایـن روش، به کلّـی متفاوت اسـت.

بزرگترین جرم در نظام اسالمی 
 این که بنـده تأکیـد می کنـم بایـد مراقـب سوءاسـتفاده های مالـی در دسـتگاههای قـدرِت وابسـته بـه حکومت 
بـود، به خاطـر این اسـت. زیـان بـزرگ فسـاد اقتصـادی در دسـتگاههای دولتی این اسـت کـه پـول را در خدمت 
قـدرت و قـدرت را در خدمت پـول بـه کار می گیـرد و دور باطلی بـه وجود می آیـد. از قدرت و داشـتن مسـؤولیت 
و مدیریّـت در بخشـهای مختلف بـرای جمـع آوری ثـروت و پـول سوءاسـتفاده شـود؛ بعد همـان پول مجـّدداً در 
خدمـِت خریـدن آراِء رأی دهندگان قرار گیـرد؛ حاال یـا خریدن آشـکار - که در خیلـی جاها در دنیا معمول اسـت 
پول بدهنـد - یـا خریـدن پنهـان بـا شـیوه های گوناگـون؛ یعنی بـا خـرج کردنهـای گوناگـون، جلـب محبوبّیت 
کنند. وقتـی با تبلیغـات فریبنـده پُرخـرج، آراِء مـردم را به سـمت خود جلـب کنند، ایـن مردم سـاالری و دخالت 

مـردم در امـور نیسـت؛ رأی مـردم در این جا بازیچه شـده اسـت.
 در نظـام اسـامی کـه مظهـر کامـل آن، حکومـت حضـرت بقیـةالَلّ ارواحنافداه اسـت، فریـب و حیله گـری برای 
جلـب آراء مـردم، خودش جـرم اسـت؛ اسـتفاده از قـدرت بـرای به دسـت آوردن پـول، یکـی از بزرگتریـن جرائم 
اسـت. آن جا یاران حضرت مهـدی موّظفند در سـطوح پاییـن زندگی کننـد. نظام اسـامِی ما پرتو کوچکـی از آن 

حقیقت درخشـان اسـت. ما هرگـز ایـن اّدعـا را نکردیـم و نمی کنیم؛ امـا باید نشـانه ای از او داشـته باشـیم.

 مبارزه با تبعیض هدف نظام اسالمی
در نظام اسـامی، مراکـز قـدرت و کسـانی کـه دسـتگاههای مختلـف و مدیریّتهـا و امضاءهـا را در اختیـار دارند، 
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باید بـه جمـع ثروت شـخصی بـرای خـود، بـه عنوان یـک گنـاه نـگاه کننـد. اگـر این طـور شـد، آن گاه دسـتها و 
دامنها پـاك خواهد مانـد؛ وااّل اگر مسـؤولی کـه فان تجـارت خارجـی و فـان مناقصه بـزرگ در اختیار اوسـت؛ 
فان پـروژه مهـم و پُرخـرج زیـر امضای اوسـت و فـان صنـدوق پـول زیر کلیـد اوسـت، به خـودش اجـازه دهد 
بـرای منافـع شـخصی و جمـع آوری ثـروت بـرای خـود یـا نزدیکانـش، از ایـن امـکان - کـه متعلّـق بـه کشـور و 
مـردم اسـت - اسـتفاده کنـد، همان چیـزی اتّفـاق خواهـد افتـاد کـه در کشـورهای دچـار سیسـتمهای ظالمانه 
در گذشـته و امـروز در دنیـا اتّفاق افتـاده اسـت؛ یعنی ثـروت در یـک نقطه متمرکـز خواهد شـد و جمـع کثیری 
دچـار محرومّیـت و فقر خواهنـد گردید. ایـن تبعیض اسـت؛ این چیزی اسـت که اسـام بـرای مبارزه بـا آن آمده 

اسـت. ما هم کـه مّدعـِی اسـام هسـتیم، بایـد بـا آن مبـارزه کنیم.
 این کـه امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام می فرمایـد: »ما رأیـت نعمة موفـورة ااّل و فـی جانبها حـّق مضّیـع)6(«؛ یعنی 
هرجا شـما دیدید ثـروت انباشـته ای بـه وجود آمـده، بدانیـد در کنـارش حقـوق ضایع شـده فراوانی وجـود دارد؛ 
مظهـر اصلی و مصـداق عمـده اش همین اسـت که کارگـزاران و مسـؤوالن حکومـت، با اسـتفاده از نفـوذ و قدرت، 
راحـت بتواننـد از امکانـات عمومی اسـتفاده کننـد؛ بانکهـا راحـت وام بدهنـد؛ مراکـز گوناگـون، امکان اسـتفاده 
از زمیـن، آب، هـوا، تجـارت و وارد کـردن و صـادر کـردن را در اختیـار آنهـا بگذارنـد؛ ناگهـان ببینید کسـانی که 

دستشـان از مـال دنیا تـا اندکـی پیش خالـی بـود، ثروتهـای گـزاف پیـدا کرده اند؛ ظاهـر کار هـم قانونی اسـت.

مبارزه جدی با فساد در دستگاههای دولتی
من یـک وقـت گفتـم قانوندانهـای قانون شـکن، خطرناکتـر از همه انـد؛ کسـانی که قانـون را خـوب بلدنـد، پیچ و 
خمهـا و داالنهای تودرتـوی قانـون را خـوب می شناسـند، اما خودشـان قانون شـکنند؛ بـدون این که معلوم شـود 
کارشـان قانون شـکنی اسـت. اگر خـدای نکـرده چنین چیـزی بـرای ملت مـا رواج پیـدا کنـد، یک فاجعه اسـت. 
ایـن چیزی اسـت که با نظـام اسـامی و بـا انتظار مهـدی موعـود کامـًا منافـات دارد. این حّدی اسـت کـه من از 

خواسـته ام. مسؤوالن 
 بـه مسـؤوالن بارهـا گفتـه ام، تأکید هـم کـرده ام، باز هـم می گویـم و پـای ایـن مطلـب ایسـتاده ام: باید با فسـاد 
در دسـتگاههای دولتـی و دیگـر دسـتگاههای حکومتی مبـارزه شـود. متعّهِد ایـن مبارزه، خـوِد مسـؤوالن قوای 
مختلـف هسـتند. در درجـه اّول، بـرای جلوگیـری از فسـاد در دولـت، خـوِد مسـؤوالن دولتـی، خـوِد وزرا و خوِد 
مدیـران ارشـد مسـؤولند. نگذارنـد در مجموعه هـای آنها فسـاد بـه وجود آیـد. اگر آنهـا بخواهنـد مبـارزه کنند و 
اگر ایـن مبـارزه را جـّدی بگیرنـد، بهتر از هـر کـس خواهند توانسـت مبـارزه کننـد. البتـه باید حواسشـان جمع 

باشـد کـه دامنهـای خـود را پاکیـزه نگهدارند.

مقابله جدی قوه قضائیه با مقوله فساد 
 ایـن را همـه بداننـد: کسـی کـه خـودش آلـوده بـه فسـاد باشـد، قـادر نخواهد بـود بـا فسـاد مبـارزه کنـد. خوِد 
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مسـؤوالن باید با هشـیاری و دّقـت، با ایـن پدیده مبـارزه کننـد. اگر خـدای نکـرده مدیـران در مقابله با فسـاد در 
دسـتگاههای خود کوتاه بیاینـد، ناگزیـر باید قـّوه قضایّیـه وارد میدان شـود. دسـتگاه قضایی هم بایـد بی اغماض 
و بـدون ماحظه، هرجا فسـاد و یـا عملـی را برخاف قانـون و در جهـت سوءاسـتفاده ماحظه کـرد، بـا آن مقابله 

کنـد.

نیاز عمده كشور
بـرادران و خواهـران عزیـز! نیـاز عمده امـروِز کشـور مـا عدالت اسـت. مـردم از تبعیـض رنـج می برند. مسـؤوالن 
کشـور - کـه بحمـدالَلّ مسـؤوالن ارشـد کشـور مؤمـن و پاکیزه انـد - اگـر می خواهنـد آنچـه را کـه نیـاز حقیقی 
مـردم اسـت، اعمـال کننـد، بایـد بـه عدالـت بیندیشـند. اگـر فکـر و انگیـزه عدالـت در دلهـا زنـده باشـد، آن گاه 
فرصـت، کار و توفیـق بـرای بازکـردن گره هـا یکـی یکی بـه وجـود خواهـد آمـد؛ بیـکاری و مسـائل اقتصـادی و 
مشـکات گوناگونی کـه در زمینه هـای فرهنگی وجـود دارد، حل می شـود و رشـد علـم در دسـتگاههای علمی و 

در دانشـگاهها ممکـن خواهـد شـد.
 ملـت عزیز مـا با ایمـان نـاب و پاکی کـه دارد و بـا اعتمـادی که بـه نظام اسـامی در سرتاسـر وجـود او بحمـدالَلّ 
موجـود اسـت، خواهـد توانسـت در مقابـل تهدیدهـای جهانـی همچنـان بـا اسـتقامت و سـرافرازی و با قـدرت و 
شـهامت بایسـتد و متجـاوزان سـلطه طلب و سـیطره طلب جهانـی را از نزدیک شـدن به مرزهـا و حریـم این ملت 

برحـذر دارد.
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مورد سؤال  قرار گرفتن هر پدیده ی  ضدعدالت  در واقعیات  كشور *

بسم الل الرحمن الرحیم 
جوانان  و دانشجویان  عزیز

خصوصیت ویژه ی محیط های دانشجویی
در ایـن  گردهمائـی  دانشـجویی  مجموعه هـای  متعـددی  از دانشـجویان  شـرکت  کرده انـد. ایـن  نقطـه ی  روشـن  

دیگـری  اسـت  کـه  جذابیـت  طبیعـی  گردهمایی هـای  دانشـجویی  را مضاعـف  می سـازد.
دانشـجوی  متعهـد و آگاه  از پیـش  از انقاب  تاکنـون  همـواره  در جسـتجوی  مهمترین  مسـائل  جاری  کشـور بوده  
اسـت . او با انگیزه ی  آگاهی  و نشـاطی  کـه  الزمه ی  محیطهای  دانشـجویی  اسـت  در پی  آن  اسـت  کـه  آرمانهای  واال 
و تعهـدآور خـود را در پیگیری  ایـن  گونه  مسـائل  جسـتجو کنـد و در راه  تحقـق  آن  گام  نهـد. این  نیـز خصوصیت  

طبیعـی  دیگری  بـرای  محیطهای  دانشـجویی  اسـت .

عدالتخواهی، آرمان بی بدیل دانشجو
امـروز سـرآغاز فهرسـت  بلند مسـائل  کشـور مسـئله ی  عدالـت  اسـت . دانشـجوی  جـوان  اگرچـه  خود برخاسـته  
از قشـرهای  مسـتضعف  جامعـه  هـم  نباشـد، بـه  عدالـت  اجتماعـی  و پـر کـردن  شـکافهای  طبقاتی  به  چشـم  یک  

آرزوی  بـزرگ  و بی بدیـل  می نگـرد.
این  احسـاس  و انگیزه  در دانشـجو پـر ارج  و مبارك  اسـت  و می توانـد پایـه ی  قضاوتهـا و برنامه های  عملـی  او برای  

*.پیام به  دومین  همایش  سراسری  جنبش  دانشجویی 1381/08/06
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ــ آرزو و آرمان  و  ــ عدالت  واقعـی  و ملمـوس  و نه  فقط سـخن  گفتـن  از عدالـت ـ  حـال  و آینده  باشـد. اگـر عدالت ـ 
هـدف  برنامه ریزی هاسـت ، پـس  بایـد هـر پدیـده ی  ضدعدالـت  در واقعیات  کشـور مورد سـؤال  قـرار گیرد.

مسـابقه ی  رفـاه  میـان  مسـؤوالن ، بی اعتنایـی  بـه  گسـترش  شـکاف  طبقاتـی  در ذهـن  و عمـل  برنامه ریـزان ، 
ثروت هـای  سـربرآورده  در دسـتانی  که  تـا چندی  پیـش  تهی  بودنـد، هزینـه  کـردن  امـوال  عمومـی  در اقدامهای  
بدون  اولویـت ، و به  طریق  اولـی  در کارهـای  صرفا تشـریفاتی ، میـدان  دادن  به  عناصری  کـه  زرنگـی  و پررویی  آنان  
همـه ی  گلوگاههـای  اقتصادی  را بـه  روی  آنـان  می گشـاید، و خاصه  پدیـده ی  بسـیار خطرناك  انبوه  شـدن  ثروت  
در دسـت  کسـانی  کـه  آمادگـی  دارند آنـرا هزینـه ی  کسـب  قـدرت  سیاسـی  کننـد و البته  بـا تکیـه  بـر آن  قدرت  

سیاسـی  اضعـاف  آنچـه  را هزینـه  کرده انـد گـرد می آورنـد.
اینهـا و امثـال  آن  نقطه های  اسـتفهام  برانگیزی سـت  کـه  هر جـوان  معتقد به  عـدل  اسـامی  ذهن  و دل  خـود را به  
آن  متوجـه  می یابـد و از کسـانی  کـه  مظنون  بـه  چنیـن  تخلفاتی  شـناخته  می شـوند پاسـخ  می طلبـد و همچنین  
در کنـار آن  از دولـت  و مجلـس  و دسـتگاه  قضایی  عملکـرد قاطعانـه  برای  ریشـه کن  کردن  ایـن  فسـادها را مطالبه  

می کنـد.
امروز ایـن  مهمترین  و مطرح ترین  مسـئله ی  کشـور ماسـت  و نسـل  جـوان  دانشـجوی  متعهـد و مؤمـن  نمی تواند 

نسـبت  بـه  آن  بی تفـاوت  بماند.
توفیقات  همگان  را از خداوند متعال  خواستارم .

 
استقرار عدالت اجتماعی و نظام عادالنه، عالج فقر به شكل اصولی در جامعه 

مبارزه با فقر و محرومیت، وظیفه همگانی در اندیشه اسالمی
به برکـت مـاه رمضـان، بـرای مسـلمان فرصتی پیـش می آیـد کـه بایـد از آن در جهـت تقویـت حیـات معنوی و 
نشـاط ماّدِی خـود اسـتفاده کند. یکـی از درسـهای بـزرگ ماه رمضـان کـه در خـال دعـا و روزه و تـاوت قرآن 
در ایـن مـاه بایـد آن را فـرا بگیریـم و اسـتفاده کنیـم، ایـن اسـت کـه بـا چشـیدن گرسـنگی و تشـنگی، بـه فکر 
گرسـنگان و محرومـان و فقـرا بیفتیـم. در دعـای روزهای مـاه رمضـان می گوییـم: »الّلهـم اغـن کّل فقیـر. الّلهم 
اشـبع کّل جائـع. الّلهـم اکـس کّل عریـان)1(«. ایـن دعـا فقـط بـرای خواندن نیسـت؛ بـرای این اسـت کـه همه 
خود را بـرای مبارزه بـا فقـر و مجاهدت در راه سـتردن غبـار محرومیـت از چهره محرومـان و مسـتضعفان موّظف 
بداننـد. این مبـارزه، یـک وظیفه همگانی اسـت. در آیـات قـرآن می خوانیـم: »أرایت الّذی یکـّذب بالّدیـن. فذلک 
الّذی یـدّع الیتیـم. و الیحـّض علی طعـام المسـکین)2(«. یکـی از نشـانه های تکذیـِب دین این اسـت که انسـان 
در مقابـل فقـر فقیـران و محرومـان بی تفاوت باشـد و احسـاس مسـؤولیت نکنـد. در ماه رمضـان، به برکـت روزه، 
طعم گرسـنگی و تشـنگی و نرسـیدن به آنچه اشـتهای نفـس انسـان اسـت را درك کردیم و چشـیدیم. ایـن باید 
ما را به احسـاس مسـؤولیتی که اسـام در قبال مسـأله مهـّم فقـر و فقیر از یکایک مسـلمانان خواسـته اسـت و بر 
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دوش آنـان وظیفه نهـاده اسـت، نزدیک کنـد. البته عـاج فقر به شـکل اصولـی در هـر جامعـه ای، از راه اسـتقرار 
عدالـت اجتماعی و نظـام عادالنـه در محیـط جامعه اسـت، تا کسـانی که اهل دسـت اندازی بـه حقـوق دیگرانند، 
نتواننـد ثروتی را کـه حّق همگان اسـت، به سـود خـود مصادره کننـد. این یـک وظیفـه دولتی و حکومتی اسـت؛ 
امـا مردم هـم به نوبه خـود وظیفـه سـنگینی بـر دوش دارنـد. اجـرای برنامه هـای اجتماعـی فقـط در بلندمّدت و 
میان مـّدت و بتدریـج امکانپذیـر اسـت؛ اما نمی شـود منتظـر ماند تـا برنامه هـای اجتماعی به ثمر برسـد و شـاهد 
محرومیـت محرومان و فقـر گرسـنگان در جامعه بـود. این وظیفـه خوِد مردم و همه کسـانی اسـت کـه می توانند 

در ایـن راه تـاش کنند.

وظیفه جهانی برای انسان هایی با وجدان و عاطفه
 همـه بایـد خـود را موّظـف بـه مواسـات بداننـد. مواسـات یعنـی هیـچ خانـواده ای از خانواده هـای مسـلمان و 
هم میهـن و محـروم را بـا دردهـا و محرومیتهـا و مشـکات خـود تنهـا نگذاشـتن؛ بـه سـراغ آنهـا رفتن و دسـت 
کمک رسـانی به سـوی آنهـا دراز کـردن. امـروز ایـن یـک وظیفه جهانـی بـرای همه انسـانهایی اسـت کـه دارای 
وجـدان و اخـاق و عاطفه انسـانی هسـتند؛ اما بـرای مسـلمانان، عـاوه بر این کـه یک وظیفـه اخاقـی و عاطفی 

اسـت، یـک وظیفـه دینی اسـت.

مصرف گرایی مانع مواسات
 بـه همسـایه ها و فقرا رسـیدگی کنیـد. یکـی از عواملـی کـه نمی گذارد دسـت کسـانی کـه توانایی کمـک دارند، 
بـه یـاری فقـرا دراز شـود، روحیـه مصرف گرایـی و تجّمـل در جامعـه اسـت. بـرای جامعه بـای بزرگی اسـت که 
میل به مصـرف، روزبـه روز در آن زیـاد شـود و همه به بیشـتر مصـرف کردن، بیشـتر خـوردن، متنّوعتـر خوردن، 
متنّوعتـر پوشـیدن و دنبـال نشـانه های ُمـد و هـر چیز تـازه بـرای وسـایل زندگـی و تجّمـات آن رفتن، تشـویق 
شـوند. چه ثروتهـا و پولهایی کـه در ایـن راهها هـدر مـی رود و از مصرف شـدن در جایی کـه موجب رضـای خدا و 

رفع مشـکات جمعـی از مـردم اسـت، بـاز می ماند!

وظیفه ای مهم برای آحاد مردم
 مصرف گرایی بـرای جامعه بـای بزرگی اسـت. اسـراف، روزبـه روز شـکافهای طبقاتی و شـکاف بین فقیـر و غنی 
را بیشـتر و عمیقتر می کنـد. یکـی از چیزهایی که الزم اسـت مـردم برای خـود وظیفه بداننـد، اجتناب از اسـراف 
اسـت. دسـتگاههای مسـؤوِل بخشـهای مختلـف دولتـی، بخصـوص دسـتگاههای تبلیغاتـی و فرهنگـی - به ویژه 
صدا و سـیما - باید وظیفـه خود بداننـد مردم را نـه فقط بـه اسـراف و مصرف گرایـی و تجّمل گرایی سـوق ندهند؛ 
بلکه در جهت عکـس، مـردم را به سـمت قناعت، اکتفـا و به انـدازه ی الزم مصـرف کـردن و اجتنـاب از زیاده روی 
و اسـراف دعـوت کننـد و سـوق دهنـد. مصرف گرایـی، جامعـه را از پـای درمـی آورد. جامعـه ای که مصـرف آن از 
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تولیدش بیشـتر باشـد، در میدانهـای مختلف شکسـت خواهد خـورد. ما بایـد عادت کنیـم مصرف خـود را تعدیل 
و کـم کنیـم و از زیادیهـا بزنیم.

تشكیل اجتماعات خانوادگی جهت رفع فقر
 جوانـان اجتماعـات خانوادگی تشـکیل دهنـد و کمکهای افـراد خانـواده را جمع کننـد و در درجـه اّول به مصرف 

فقرا و نادارهـای همـان خانـواده و فامیل برسـانند و اگر نیـازی نبـود، به فقـرای دیگر رسـیدگی کنند.

 ریشه كن كردن فقر وظیفه نظام اسالمی و مردم
امـروز در جامعه مـا فقـر وجـود دارد. وظیفـه ما به عنـوان نظام اسـامی، ریشـه کن کـردن فقـر در جامعه اسـت. 
نبایـد در جامعه محرومیـت باشـد. این تکلیف ماسـت به عنـوان دولـت، به عنـوان نظام اسـامی، به عنـوان آحاد 
مـردم. »کلّکـم راع و کلّکم مسـؤول عـن رعیتـه)3(«؛ این وظیفه همه اسـت. هـر کدام بـه نحوی تجّمل و اسـراف 
و زیـاده روی را کـم کنیم. ایـن درس مـاه رمضان اسـت. ایـن کار، هّمت و گذشـت و بصیـرت و آگاهـی می خواهد. 

از خدای متعـال کمـک بخواهیم.
 خانواده هـای بسـیاری هسـتند کـه نـه از روی تن پـروری و تـن بـه کار نـدادن، بلکـه بـه معنـای واقعـی کلمـه 
محـروم و مسـتمندند. بایـد اینهـا را شناسـایی و پیدا کنیـد - کار مشـکلی هم نیسـت - و بـه اینها کمـک نمایید.
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مبـارزه بـا فقـر و محرومیـت، وظیفـه همگانی در 
اندیشه اسالمی

وظیفه جهانی برای انسان هایی با وجدان و عاطفه
مصرف گرایی مانع مواسات

وظیفه ای مهم برای آحاد مردم
تشكیل اجتماعات خانوادگی جهت رفع فقر
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عدالت اجتماعی

استقرار عدالت اجتماعی و نظام عادالنه، عالج فقر به شكل اصولی در جامعه* 

مبارزه با فقر و محرومیت، وظیفه همگانی در اندیشه اسالمی
ــات  ــت حی ــت تقوی ــد از آن در جه ــه بای ــد ک ــش می آی ــی پی ــلمان فرصت ــرای مس ــان، ب ــاه رمض ــت م ــه برک ب
ــا و  ــال دع ــه در خ ــان ک ــاه رمض ــزرگ م ــهای ب ــی از درس ــد. یک ــتفاده کن ــود اس ــاّدِی خ ــاط م ــوی و نش معن
ــیدن  ــا چش ــه ب ــت ک ــن اس ــم، ای ــتفاده کنی ــم و اس ــرا بگیری ــد آن را ف ــاه بای ــن م ــرآن در ای ــاوت ق روزه و ت
ــان  ــاه رمض ــای م ــای روزه ــم. در دع ــرا بیفتی ــان و فق ــنگان و محروم ــر گرس ــه فک ــنگی، ب ــنگی و تش گرس
ــط  ــا فق ــن دع ــان)1(«. ای ــس کّل عری ــم اک ــع. الّله ــبع کّل جائ ــم اش ــر. الّله ــن کّل فقی ــم اغ ــم: »الّله می گویی
ــا فقــر و مجاهــدت در راه ســتردن  ــرای مبــارزه ب ــرای ایــن اســت کــه همــه خــود را ب ــدن نیســت؛ ب ــرای خوان ب
غبــار محرومیــت از چهــره محرومــان و مســتضعفان موّظــف بداننــد. ایــن مبــارزه، یــک وظیفــه همگانــی اســت. 
در آیــات قــرآن می خوانیــم: »أرایــت الّــذی یکــّذب بالّدیــن. فذلــک الّــذی یــدّع الیتیــم. و الیحــّض علــی طعــام 
المســکین)2(«. یکــی از نشــانه های تکذیــِب دیــن ایــن اســت کــه انســان در مقابــل فقــر فقیــران و محرومــان 
ــم گرســنگی و تشــنگی و  ــه برکــت روزه، طع ــاه رمضــان، ب ــد. در م ــاوت باشــد و احســاس مســؤولیت نکن بی تف
ــه احســاس  ــا را ب ــد م ــن بای ــم و چشــیدیم. ای ــس انســان اســت را درك کردی ــتهای نف ــه آنچــه اش ــیدن ب نرس
ــر دوش  ــت و ب ــته اس ــلمانان خواس ــک مس ــر از یکای ــر و فقی ــّم فق ــأله مه ــال مس ــام در قب ــه اس ــؤولیتی ک مس
آنــان وظیفــه نهــاده اســت، نزدیــک کنــد. البتــه عــاج فقــر بــه شــکل اصولــی در هــر جامعــه ای، از راه اســتقرار 
ــوق  ــه حق ــه اهــل دســت اندازی ب ــا کســانی ک ــه اســت، ت ــط جامع ــه در محی ــی و نظــام عادالن ــت اجتماع عدال
دیگراننــد، نتواننــد ثروتــی را کــه حــّق همــگان اســت، بــه ســود خــود مصــادره کننــد. ایــن یــک وظیفــه دولتــی 

*. بیانات در خطبه های نماز عید فطر)خطبه اول( 1381/09/15
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ــای  ــرای برنامه ه ــد. اج ــر دوش دارن ــنگینی ب ــه س ــود وظیف ــه خ ــه نوب ــم ب ــردم ه ــا م ــت؛ ام ــی اس و حکومت
ــا  ــد ت ــر مان ــود منتظ ــا نمی ش ــت؛ ام ــر اس ــج امکانپذی ــّدت و بتدری ــّدت و میان م ــط در بلندم ــی فق اجتماع
ــن  ــود. ای ــه ب ــر گرســنگان در جامع ــان و فق ــه ثمــر برســد و شــاهد محرومیــت محروم ــی ب ــای اجتماع برنامه ه

ــد. ــاش کنن ــن راه ت ــد در ای ــه می توانن ــت ک ــانی اس ــه کس ــردم و هم ــوِد م ــه خ وظیف

وظیفه جهانی برای انسان هایی با وجدان و عاطفه
ــواده ای از خانواده هــای مســلمان  ــچ خان ــی هی ــد. مواســات یعن ــه مواســات بدانن ــف ب ــد خــود را موّظ  همــه بای
ــن  ــا رفت ــراغ آنه ــه س ــتن؛ ب ــا نگذاش ــود تنه ــکات خ ــا و مش ــا و محرومیته ــا درده ــروم را ب ــن و مح و هم میه
ــه انســانهایی  ــرای هم ــی ب ــه جهان ــک وظیف ــن ی ــروز ای ــردن. ام ــا دراز ک ــه ســوی آنه ــانی ب و دســت کمک رس
ــک  ــه ی ــر این ک ــاوه ب ــرای مســلمانان، ع ــا ب ــه انســانی هســتند؛ ام ــه دارای وجــدان و اخــاق و عاطف اســت ک

ــی اســت. ــه دین ــک وظیف ــی اســت، ی ــی و عاطف ــه اخاق وظیف

مصرف گرایی مانع مواسات
ــه همســایه ها و فقــرا رســیدگی کنیــد. یکــی از عواملــی کــه نمی گــذارد دســت کســانی کــه توانایــی کمــک   ب
ــای  ــه ب ــرای جامع ــت. ب ــه اس ــل در جامع ــی و تجّم ــه مصرف گرای ــود، روحی ــرا دراز ش ــاری فق ــه ی ــد، ب دارن
ــه بیشــتر مصــرف کــردن، بیشــتر  ــاد شــود و همــه ب ــه روز در آن زی ــه مصــرف، روزب ــل ب ــه می بزرگــی اســت ک
ــایل  ــرای وس ــازه ب ــز ت ــر چی ــد و ه ــانه های ُم ــال نش ــیدن و دنب ــر پوش ــوردن، متنّوعت ــر خ ــوردن، متنّوعت خ
ــی رود و از  ــدر م ــا ه ــن راهه ــه در ای ــی ک ــا و پولهای ــه ثروته ــوند. چ ــویق ش ــن، تش ــات آن رفت ــی و تجّم زندگ
ــد! ــاز می مان ــت، ب ــردم اس ــی از م ــکات جمع ــع مش ــدا و رف ــای خ ــب رض ــه موج ــی ک ــدن در جای ــرف ش مص

وظیفه ای مهم برای آحاد مردم
 مصرف گرایــی بــرای جامعــه بــای بزرگــی اســت. اســراف، روزبــه روز شــکافهای طبقاتــی و شــکاف بیــن فقیــر 
ــد،  ــه بدانن ــود وظیف ــرای خ ــردم ب ــت م ــه الزم اس ــی ک ــی از چیزهای ــد. یک ــر می کن ــتر و عمیقت ــی را بیش و غن
اجتنــاب از اســراف اســت. دســتگاههای مســؤوِل بخشــهای مختلــف دولتــی، بخصــوص دســتگاههای تبلیغاتــی 
ــه اســراف و مصرف گرایــی  ــه فقــط ب و فرهنگــی - به ویــژه صــدا و ســیما - بایــد وظیفــه خــود بداننــد مــردم را ن
ــدازه ی الزم  ــه ان ــا و ب ــه ســمت قناعــت، اکتف ــی ســوق ندهنــد؛ بلکــه در جهــت عکــس، مــردم را ب و تجّمل گرای
ــه را از  ــی، جامع ــد. مصرف گرای ــوق دهن ــد و س ــوت کنن ــراف دع ــاده روی و اس ــاب از زی ــردن و اجتن ــرف ک مص
پــای درمــی آورد. جامعــه ای کــه مصــرف آن از تولیــدش بیشــتر باشــد، در میدانهــای مختلــف شکســت خواهــد 

خــورد. مــا بایــد عــادت کنیــم مصــرف خــود را تعدیــل و کــم کنیــم و از زیادیهــا بزنیــم.
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تشكیل اجتماعات خانوادگی جهت رفع فقر
ــه  ــواده را جمــع کننــد و در درجــه اّول ب ــراد خان ــان اجتماعــات خانوادگــی تشــکیل دهنــد و کمکهــای اف  جوان
ــه فقــرای دیگــر رســیدگی  ــازی نبــود، ب ــواده و فامیــل برســانند و اگــر نی مصــرف فقــرا و نادارهــای همــان خان

ــد. کنن

 ریشه كن كردن فقر وظیفه نظام اسالمی و مردم
امــروز در جامعــه مــا فقــر وجــود دارد. وظیفــه مــا بــه عنــوان نظــام اســامی، ریشــه کن کــردن فقــر در جامعــه 
اســت. نبایــد در جامعــه محرومیــت باشــد. ایــن تکلیــف ماســت بــه عنــوان دولــت، بــه عنــوان نظــام اســامی، 
بــه عنــوان آحــاد مــردم. »کلّکــم راع و کلّکــم مســؤول عــن رعیتــه)3(«؛ ایــن وظیفــه همــه اســت. هــر کــدام بــه 
نحــوی تجّمــل و اســراف و زیــاده روی را کــم کنیــم. ایــن درس مــاه رمضــان اســت. ایــن کار، هّمــت و گذشــت و 

ــم. ــال کمــک بخواهی ــرت و آگاهــی می خواهــد. از خــدای متع بصی
ــی  ــای واقع ــه معن ــه ب ــدادن، بلک ــه کار ن ــن ب ــروری و ت ــه از روی تن پ ــه ن ــتند ک ــیاری هس ــای بس  خانواده ه
ــا  ــه اینه ــم نیســت - و ب ــد - کار مشــکلی ه ــدا کنی ــایی و پی ــا را شناس ــد اینه ــه محــروم و مســتمندند. بای کلم

ــد. ــک نمایی کم
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عدالت نقطه بارز در زندگی اجتماعی امیرالمؤمنین)علیه السالم( *

شاخصه نظام اسالمی
در خطبـه اّول، مطلـب کوتاهـی را دربـاره امیرالمؤمنیـن عرض می کنـم و آن این اسـت کـه در زندگـی جمعی و 
حکومتـی امیرالمؤمنیـن، نقطـه بارزتر از همـه چیز »عدالت« اسـت. همچنـان که در عمـل فـردی امیرالمؤمنین 
نقطه بـارز تقواسـت، در عمل حکومتی و سیاسـی و شـأن خافـت امیرالمؤمنیـن، بارزتریـن نقطه، عدالت اسـت. 
این بـرای مـا کـه خـود را پیـرو امیرالمؤمنیـن می دانیـم، نقطـه بسـیار بـا اهمیتی اسـت. ماحظـه عدالـت، اجر 
نهادن بـه عدالـت و عمل کـردن بـه آنچه مقتضـای عدالـت اسـت، وظیفـه ماسـت و باید شـاخصه نظام اسـامی 
به حسـاب آید. همـه چیـز تحت الّشـعاع عدالـت قـرار می گیـرد؛ ایـن منطـق امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام 

اسـت.

ایستادگی امیرالمؤمنین بر اجرای عدالت
 اگـر بـه زندگـی امیرالمؤمنیـن و حـوادث دوراِن تقریبـاً پنج سـاله حکومـت آن حضـرت نـگاه کنیـم، می بینیـم 
عمـده آنچه بـرای آن بزرگـوار در این مـّدت به عنـوان مشـکل پیش آمـد، ناشـی از عدالتخواهی ایشـان بـود. این 
نشـان می دهد که مسـأله عدالـت چقدر سـخت اسـت. عدالتخواهـی و دنبال عدالـت رفتن، به زبان آسـان اسـت؛ 
امـا در عمـل آن قدر بـا موانـع گوناگـون مواجه می شـود کـه دشـوارترین کار هـر حکومـت و نظامی این اسـت که 
عدالـت را در جامعـه تأمیـن کنـد. عدالـت فقط عدالـت اقتصـادی نیسـت؛ عدالـت در همه امـور و شـؤون زندگی 
بسـیار دشـوار اسـت. این همان چیزی اسـت کـه امیرالمؤمنیـن با آن قـدرت ملکوتـی و شـأن الهـی، آن را وجهه 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه 1382/08/23
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هّمت خود قـرار داد و دنبـال کرد. لـذا امیرالمؤمنیـن در این عبـارت معـروف فرمـوده اسـت: »والَلّ الن ابیت علی 
حسـک الّسـعدان مسـّهدا، و اُجـّر فی االغـال مصّفـدا، احـّب الـّی مـن أن القـی الَلّ و رسـوله یـوم القیامـة ظالما 
لبعـض العبـاد و غاصباً لشـی ٍء مـن الحطـام)2(«؛ یعنـی از خافت کنـار آمـدن که هیـچ؛ اگر مـرا به غـل و زنجیر 
بِکشـند و روی خارهـای مغیان هـم با تـن عریان بِکشـانند، حاضر نیسـتم حّتـی به یک نفـر از بنـدگان خدا ظلم 
کنم. به خاطـر همیـن منطـق، امیرالمؤمنیـن همـه مشـکات دوران خافت خـود را لمـس کـرد و با آنهـا مواجه 
شـد؛ چون عدالت او بـود که آن دشـمنها و دشـمنیها را علیه او به وجـود مـی آورد. امیرالمؤمنین ایسـتادگی کرد و 

به خاطـر مواجهه بـا مشـکات و حّل آنهـا حاضـر نشـد از عدالت دسـت بـردارد؛ این شـد درس.

تحمل مشكالت فراوان در راه اجرای عدالت، درس امیرالمؤمنین
پنـج سـال حکومـت امیرالمؤمنیـن دوران بسـیار کوتاهـی در تاریخ اسـام اسـت؛ امـا آنچه بـه ایـن دوران کوتاه 
اهمیـت می دهـد، ایـن اسـت کـه امیرالمؤمنیـن عمـًا عدالـت را نشـان داد؛ مثـل سرمشـقی کـه بـاالی صفحه 
می نویسـند و متعلّـم بایـد مثـل آن را در صفحـه تکـرار کنـد. امیرالمؤمنیـن ایـن سرمشـق را نوشـت کـه اگـر 
به خاطـر عدالتخواهـی، ایـن همـه مشـکل بـرای حاکـم اسـامی به وجـود آیـد - کـه در طـول نزدیک پنج سـال 
نگذاشـتند امیرالمؤمنیـن بـدون دغدغـه بـه اداره کشـور و مسـائل آن بیندیشـد؛ سـه جنـگ را بـا مشـکات و 
دنباله هـای گوناگـون بـر او تحمیـل کردنـد - بایـد تسـلیم نشـد. تسـلیم نشـد، یعنـی چـه؟ یعنـی از راه عدالـت 
عقب نشـینی نکـرد؛ ایـن شـد درس.  امـروز مـا مّدعـِی پیـروی از امیرالمؤمنیـن هسـتیم. البتـه علی بن ابی طالب 
مخصوص شـیعه نیسـت؛ دنیای اسـام برای علـی شـأن و عظمت قائـل اسـت و او را امـام خـود می دانـد. تفاوتی 
کـه وجـود دارد، ایـن اسـت کـه در مقـام تطبیق بـا گفتـار و کـردار دیگـران، مـا هـر فعـل و تـرك آن بزرگـوار را 
به خاطـر عصمتش بـرای خود حّجـت می دانیـم. ایـن خصوصیت شـیعه اسـت. بنابرایـن ما به عنـوان شـیعه باید 
ایـن درس را به یاد داشـته باشـیم که عدالـت قابل اغمـاض و قابـل معامله نیسـت و هیچیـک از مصالـح گوناگون 
- نـه مصالـح فردی و نـه مصالـح حکومـت و کشـور اسـامی - نمی توانـد بـا عدالـت معاملـه شـود. امیرالمؤمنین 

به خاطـر عدالـت ایـن مشـکات را متحّمـل شـد و عقب نشـینی نکـرد.

علت مواجه قاسطین، ناكثین و مارقین با امیرالمؤمنین
سـه گروه بـا امیرالمؤمنیـن مواجه شـدند: گـروه قاسـطین؛ یعنـی بنی امّیـه و اهل شـام. اینهـا اهل عمـِل به ظلم 
و روش ظالمانـه بودنـد؛ کارشـان هم بـا امیرالمؤمنیـن به شـّدت ظالمانه بود. گـروه دیگـر ناکثین - بیعت شـکنان 
- بودنـد؛ یعنـی همرزمـان و دوسـتان قدیمـی امیرالمؤمنیـن کـه طاقـت عدالـت او را نیاوردنـد و بـا او درافتادند؛ 
کسـانی که علـی را می شـناختند و بـه او اعتقـاد داشـتند. بعضـی از آنهـا حّتـی در روی کارآمـدن امیرالمؤمنیـن 
هم نقـش داشـتند و با او بیعت کـرده بودنـد؛ اما طاقـت عدالـت امیرالمؤمنیـن را نیاوردنـد و بـا او درافتادند؛ چون 
دیدنـد آن حضـرت بـه آشـنایی و سـابقه و رفاقـت توّجهـی نمی کنـد. یـک گـروه هـم مارقیـن بودنـد؛ یعنی آن 
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جمعیـت افراطـی و متعّصـب در نظـرات خـود؛ بـدون این کـه اعتقـاد دینی آنهـا ریشـه معرفتِی درسـتی داشـته 
باشـد.

 مارقین؛ افراد متظاهر به دین و فاقد مبانی معرفتی
به اشـتباه، مارقیـن را افـراد مقّدس مـآب می نامنـد. مسـأله مقّدس مآبی نیسـت - در بیـن اصحـاب امیرالمؤمنین 
کسـانی بودند که از آنهـا خیلی مقّدسـتر بودند - مسـأله این اسـت که کسـانی تفّکـر و دیـدی دارند که بـا ظواهر 
دیـن هم سـازگار اسـت، امـا ریشـه معرفتـی نـدارد و عمیـق نیسـت. اینهـا شـناخت ندارنـد تـا بتواننـد در موارد 
اشـتباه، خـود را از انحـراف نجـات دهنـد. یک جـا آن قـدر تنـد می ایسـتند کـه می گوینـد چـون قـرآن سـِر نیزه 
اسـت، نباید بـه آن تیراندازی کـرد؛ زیـرا قرآن مقـّدس اسـت. در جنـگ صّفین به مجـّرد این کـه با حیله شـامیها 
قرآنها سـِر نیزه شـد - چون احسـاس شکسـت کرده بودند، مجبور شـدند قرآنها را سـر نیـزه کنند - اینهـا آن قدر 
نسـبت به قـرآن متعّصـب و عاقه منـد و افراطی شـدند کـه از امیرالمؤمنیـن - که قـرآن ناطق بـود - بـرای قرآن 
اهمیت بیشـتری قائل شـدند. آمدند بـه امیرالمؤمنین فشـار آوردند و گفتنـد اینها اهـل قرآنند، برادر مسـلمانند؛ 
با اینهـا نباید بجنگی! بـا تهدیـد، امیرالمؤمنیـن را وادار کردنـد جنگ را نیمـه کاره رها کنـد. همینها بعـد از آن که 
فهمیدنـد فریـب خورده انـد و سرشـان کاه رفتـه اسـت، از آن طرف آن قـدر دچـار تفریط شـدند کـه گفتند همه 
ما کافـر شـده ایم و علـی هـم کافر شـده اسـت؛ لذا بایـد توبـه و اسـتغفار کنـد! ایـن افـراد به خاطـر این که ریشـه 
معرفتی و اعتقـادِی درسـتی ندارنـد، به راحتی صدوهشـتاد درجه مسـیر انحـراف را طـی می کنند. اگـر بخواهید 
نمونه ایـن قضیـه را در انقاب مـا پیدا کنیـد، منافقیـن هسـتند؛ همینهایـی کـه اّوِل انقـاب در مبارزه بـا امریکا 
امـام را هـم قبـول نداشـتند، بعـد رفتنـد زیـر دامـن امریـکا مخفـی شـدند و از امریـکا پـول گرفتنـد و بـه صّدام 
پناهنده شـدند! وقتی ریشـه معرفتی نباشـد؛ غـرور ناشـی از نادانی بـه یافته هـای ذهنی خود باشـد و تمّسـک به 

ظواهـر دین هـم وجود داشـته باشـد، نتیجـه ایـن می شـود؛ مارقین.

 قاسطین، مخالفین حاكمیت و عدالت امیرالمؤمنین 
امـا از همـه اینهـا خطرناکتـر بـرای امیرالمؤمنیـن، قاسـطین بودند؛ کسـانی که اهـل بنـای ظالمانـه در حکومت 
بودند؛ اصـًا مبنای علـوی و اسـامی را در حکومت قبـول نداشـتند؛ خود علـی و بیعت مـردم با علـی را هم قبول 
نمی کردنـد و زیـر بـار او نمی رفتنـد؛ بـه رفتـار عادالنـه و تقسـیِم به قسـط و عمـل به عـدل هـم مطلقـاً اعتقادی 
نداشـتند؛ چـون اگـر می خواسـتند بـه عدالـت میـدان بدهنـد و اسـم عدالـت را بیاورنـد، اّول گریبان خودشـان 
گرفته می شـد. بـرای این کـه با عدالـت علوی مبـارزه کننـد، آمدنـد به احتـراِم بـه صحابه و اصل شـورا متمّسـک 
شـدند. این مطلـب خیلی مهّمی اسـت. بـرای این که اصل عدالـت را بکوبنـد و ارزش عدالـت را که محـور حکومت 
امیرالمؤمنیـن بـود، از یادهـا ببرنـد، آمدنـد ارزش اسـامی دیگـری را - کـه البتـه اهمیـت آن به مراتـب کمتر از 
ارزش عدالـت اسـت - در مقابـل امیرالمؤمنین َعلَـم کردند. قصـد آنها حمایـت از آراء صحابـه یا از خـود صحابه یا 
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از شـورای صحابه نبـود. امیرالمؤمنیـن در نامـه ای)3( همیـن معنـا را به نحوی بـه معاویـه می نویسـد و می گوید 
تـو می خواهـی بیـن مهاجریـن و انصـار قضـاوت کنـی؟ تـو می خواهـی به مـا یـاد بدهـی؟! شـما تازه مسـلمانان 
می خواهیـد اسـام را بـه علی بن ابی طالـب کـه وجـودش آمیختـه بـا اسـام و سـاخته دسـت اسـام اسـت، یـاد 

بدهیـد؟! بنابرایـن آنها بـا عدالت علـوی مخالـف بودنـد و بـه آن اعتقادی نداشـتند.

 نظام جمهوری اسالمی، تداوم نظام علوی 
امروز هـم در دنیا همین طور اسـت. نظـام جمهوری اسـامی تـداوم شـعارهای علوی و نظام علوی اسـت. اشـتباه 
نشـود؛ نمی خواهیـم بگوییـم امروز نظـام حکومتی مـا منطبـق بـر الگـوی امیرالمؤمنین اسـت؛ نه، خیلـی فاصله 
اسـت. این را هـم هیچ کـس نمی توانـد اّدعا کنـد که در زمـان مـا، در نظـام کنونی مـا و بلکـه در زیر این آسـمان، 
غیـر از ولیّ عصر ارواحنافداه کسـی وجود داشـته باشـد کـه بـا علی بن ابی طالب قابل مقایسـه باشـد. امـام بزرگوار 
ما کـه فرد ممتـاز طراز اسـامی در زمـان ما بـود، افتخار می کـرد که خـود را کمتریـن کمتـراِن یاران علـی بداند؛ 
افتخـار می کرد کـه خدمتگـزار خدمتگـزاراِن علی بن ابی طالب باشـد. امـا نظام اسـامی چـرا، ادامه همـان نظام و 

الهـام گرفته از آن اسـت و بـا همان مسـائل هم روبه روسـت.
 امـروز مهمتریـن حـرف نظـام اسـامی عدالـت اسـت. امـروز مـا می خواهیم عدالـت اجـرا شـود. همه تاشـها و 
مجاهدتهـا بـرای ایـن اسـت کـه در جامعـه عدالـت تأمیـن شـود؛ کـه اگـر عدالـت تأمین شـد، حقـوق انسـان و 
کرامت بشـری هـم تأمین می شـود و انسـانها به حقـوق و آزادی خـود هم می رسـند. بنابرایـن عدالت محـور همه 

اسـت. چیز 

نظام استكباری غرب، نظامی عدالت ستیز
 امـروز هـم در مقابل نظـام اسـامی، نظـام اسـتکباری غـرب و در رأس آن امریکا قـرار دارد کـه با عدالت دشـمن 
اسـت و عدالت سـتیز اسـت. نـه این که دنبـال عدالـت نیسـت؛ بـا عدالت بـد اسـت. امـروز اگر قـرار باشـد عدالت 
مطـرح شـود و گریبان کسـی را بگیـرد، اّولیـن کسـانی که زیـر تازیانـه عدالت قـرار خواهنـد گرفت، سـردمداران 
اسـتکبار جهانی انـد! اینهـا نمی توانند اسـم عدالـت را بیاورند و دنبـال عدالت باشـند؛ لـذا در مقابـل ارزش عدالت 
و بـرای کمرنگ کـردن آن در دنیـا دمکراسـی و حقوق انسـان را مطـرح می کنند؛ کأنّه بـرای مردم سـاالری ارزش 
قائلنـد، که البتـه بـرای آن هـم ارزشـی قائـل نیسـتند؛ امـا آن را مطـرح می کنند بـرای این کـه عدالـت ضعیف و 

شـود. کمرنگ 

عدالت، هدف و شعار نظام اسالمی
 آنچه مـا بایـد بدانیم - بخصـوص ما مسـؤوالن نظـام جمهوری اسـامی - این اسـت که اصل، عدالت اسـت. شـما 
ببینید انتظـار حّجـت قائم ارواحنـا فداه کـه انتظار دیرپای همیشـگی شـیعه بـوده، در درجـه اّول بـرای این بوده 
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اسـت که عدالـت در دنیـا اسـتقرار پیدا کنـد: »یمـأل األرض قسـطاً و عدالً بعـد ما مـألت ظلمـاً و جـوراً)4(«. همه 
چیـز بعـد از عدالـت اسـت. آرزوی دیریـن انسـانهای مظلـوم در سرتاسـر تاریـخ هم عدالـت بوده اسـت. مـا امروز 
نظامـی داریم کـه می خواهـد دنبـال عدالت باشـد؛ ایـن هدف و شـعار ماسـت. بایـد راه را درسـت انتخـاب کنیم.

 البتـه دنبـال عدالـت بـودن، هزینه هـا و دردسـرهایی دارد و موجـب دشـمنی قشـرهایی هـم می شـود. 
امیرالمؤمنیـن در نامـه خـود به مالک اشـتر متعـّرض همیـن معنـا می شـوند و می گوینـد: »آن جایی که امـر دایر 
شـد بین تـوده مـردم - آنهایی کـه محتـاج عدالـت تـو هسـتند - بـا خـواص و مجموعه هـای کوچـک و بهره مند 
و ممتـاز جامعـه، حتمـاً تـوده مـردم را ترجیح بـده.« امروز ایـن معنـا باید شـعار ما باشـد و معیـار درسـتِی کار ما 

محسـوب شـود و برنامه ریزیهـا و سیاسـتگذاریها و عملکردهـای مـا بـه دنبـال ایـن قضیـه باشـد.
 البتـه عدالـت چیزی اسـت کـه آسـان بـر زبـان جـاری می شـود؛ امـا آسـان بـه دسـت نمی آیـد. برنامه ریزیهای 
بلندمـّدت الزم دارد. بایـد ایـن برنامه ریزیهـا را بکنیم و چشـم انداز خـود را چشـم انداز عادالنه قرار دهیـم؛ چیزی 
باشـد که ما را بـه عدالت نزدیـک کند. ایـن وظیفـه ماسـت و امـروز درس امیرالمؤمنین بـرای ما بیش از همیشـه 

همیـن نکته اسـت.

 عدالتخواهی امیرالمؤمنین، عامل دشمنی دشمنان
امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام به خاطـر همین عظمتهـا و تراکـم همین ارزشـهای ممتاز در وجـود مبارکش، 
ضربت خـورد و ایـن فاجعـه بزرگ انسـانی بـه وسـیله انسـانهای شـقی و گمـراه، نسـبت بـه آن بزرگـوار به وجود 
آمـد. خـون امیرالمؤمنیـن هـم ثارالَلّ دانسـته شـده اسـت. شـما بـه امـام حسـین می گوییـد: »الّسـام علیک یا 
ثـارالَلّ وابن ثـاره«. فقـط خون امـام حسـین نیسـت کـه خونخـواه آن، خداسـت؛ خـون امیرالمؤمنین هم ثـارالَلّ 

اسـت؛ یعنی خونخـواه و صاحـب این خـون، خـدای متعال اسـت.
 امـروز برای مـردم کوفـه و دنیـای اسـام روز مصیبت بـاری بـود و به خاطـر تأثیراتـی کـه شـهادت امیرالمؤمنین 
گذاشـت و محرومیتـی کـه دنیـای اسـام از آن حکومت عادالنـه پیدا کـرد، بـرای همه نسـلهای مسـلمان و بلکه 
همـه آزادگان عالـم روز مصیبت بـاری اسـت. آن قـدر ایـن حادثـه بـزرگ بـود کـه بعـد از آن کـه امیرالمؤمنیـن 
علیه الّسـام نزدیـک طلـوع فجر بـا ضربـت »ابن ملجـم« در مسـجد مجـروح گردیـد و خـون مبـارك آن حضرت 
روی صـورت و محاسـنش جـاری شـد، صـدای منـادی ای را شـنیدند کـه فریـاد مـی زد: »تهّدمـت والَلّ ارکان 

الهـدی)5(«؛ یعنـی پایه هـای بنـای هدایـت فروریخـت. امیرالمؤمنیـن پایـه هدایـت بـود.
 امیرالمؤمنیـن جوانِی سرشـار از مجاهدت، میانسـالِی سرشـار از غّصه و خون دل و سـرانجاِم سرشـار از مشـکات 
فـراوان را بـا مظلومیِت تمـام گذرانـد. حقیقتـاً بزرگتریـن مظلـوم، امیرالمؤمنین بـود. بـا مظلومیت ایـن دوران را 

گذرانـد و پایان ایـن دوران هـم آن شـهادِت بزرگ واقع شـد.
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توقعی از جوانان
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عدالت خواهی، یكی از آرمانهای جوان دانشجوی ایرانی* 

نیاز به تقویت احساس مسئولیت دانشجویان نسبت به كشور
مـن می خواهـم ایـن را بگویـم: نفـس این کـه شـما می آییـد این جـا و ایـن فکـر را در فضـای کشـور و جامعـه 
پرتـاب می کنیـد - که منعکـس هـم خواهد شـد - مهمتریـن مسـأله اسـت و مطلبی اسـت که مـا بـه آن احتیاج 
داریم. مـا می خواهیـم جوان ما احسـاس کنـد که بایـد فکر کنـد و باید ایـن فکـر را مطـرح و آن را مطالبـه نماید. 
نمی خواهیـم کاِر نمایشـی کنیـم و نیـازی هـم بـه کاِر نمایشـی نداریـم؛ امـا بـه این کـه جـوان مـا - بخصـوص 
مجموعـه دانشـجویی که در سـطح کشـور بسـیار گسـترده و وسـیع اسـت - ایـن احسـاس را در خـودش تقویت 
کند کـه در آینده کشـور نقـش و مسـؤولیت دارد و باید تعّهـدی در ایـن زمینه در خود احسـاس و بـرای آن تاش 

کنـد، نیـاز داریم.

توقعی از جوانان
مـن همین جا یـک نکتـه اساسـی را - کـه در نظرم بـود اگـر فرصتی شـد به شـما بگویـم - مطـرح می کنـم و آن، 
این اسـت کـه مـا از جوانـان عزیزمـان - چـه دختـران و چـه پسـران - توّقـع داریم کـه در مورد مسـائل اساسـی 
کشـور، جّدی باشـند و جّدی برخـورد کننـد. پیشـنهاد می کنـم روی این مسـأله »جّدی بـودن« فکر کنیـد، بعد 

خواهیـد دیـد خیلـی از کارهایی کـه در گوشـه و کنـار انجـام می گیرد، ناشـی از جـّدی نبودن اسـت.
در دعـای کمیـل می خوانیـم: »قّو علـی  خدمتـک جوارحـی و اشـدد علـی العزیمـة جوانحی و هـب لی الجـّد فی 
خشـیتک)1(«. خیـال نکنید ایـن دعاها فقـط تضـّرع و انابه اسـت. البتـه تضـّرع و انابـه خیلـی ارزش دارد؛ اما در 

*.  بیانات در دیدار جمعی از اعضای تشّکلها و نشریات و هیأت های مذهبی  و نخبگان دانشجویی  1382/08/15
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البـه الی این حالـت تضـّرع و انابه، معرفتهـای الزم بـرای زندگی گنجانده شـده اسـت. ایـن دعاها چشـمه معارف 
است. اسـامی 

»قـّو علی خدمتـک جوارحـی«؛ مرا بـر انجام ایـن خدماتی کـه بر عهـده ام اسـت، از لحاظ جسـمانی توانـا کن. »و 
اشـدد علی العزیمـة جوانحـی«؛ اراده و عـزم مرا مسـتحکم کـن. »و هب لـی الجـّد فی خشـیتک«؛ به مـن حالِت 

جد بـده؛ سرسـری نگرفتـن؛ بازیچه نینگاشـتن.

پشتوانه اجرای عدالت در كشور
مسـأله عدالتخواهـی را که مـن با شـما و جوانـان مطرح می کنـم، به معنـای این نیسـت که بـا غیرجوانـان مطرح 
نکرده ام. قبـل از این نامـه ای که یکـی از دوسـتان مطرح کردند که دو سـه سـال پیش به یک تشـّکل دانشـجویی 
نوشـتم، مسـأله عدالتخواهـی را دهها بار بـا مسـؤوالنی کـه وظیفه اجرایـی دارنـد، مطـرح کـرده ام و این طور هم 
نبوده کـه هیچ عمـل نشـود و پیش نـرود؛ چـرا، کارهایی هم شـده و پیـش هم رفته اسـت؛ امـا همه ایـن حرکتها 
بـرای مانـدگاری و عمق یابـی، پشـتوانه می خواهـد، کـه آن پشـتوانه مطالبه و خواسـت، شـما هسـتید. منظور از 
خواسـت و مطالبه هـم این نیسـت کـه انسـان مشـتش را گـره کنـد و مسـأله ای را بخواهـد؛ نـه، بلکـه بدانید که 
این مطالبـه و خواسـته الزم اسـت و باور کنیـد که این نیـازی قطعـی و حیاتی بـرای کشـور و جامعه اسـت. نفس 
این که شـما این موضـوع را بـاور کنیـد، مهمترین مطالبه اسـت و اثـر خـود را در حـرف، کار، تعامـل، جبهه گیری 

سیاسـی و حرکت دینـی و مردمی شـما می گـذارد.
بنـده وقتی جنبـش نرم افـزاری یـا تولید علـم را - کـه معنایـش خارج شـدن علـم از حالـت تقلیـدی و ترجمه ای 
اسـت - مطرح کـردم، مسـأله به ایـن صـورت زنـده نبـود. االن هرجا که بـه محیطهـای دانشـجویی و دانشـگاهی 
مـی روم، می بینـم اسـتاد، دانشـجو، محّقـق و پژوهشـگر از جنبـش نرم افـزاری حـرف می زنـد. ایـن خوب اسـت. 
وقتـی در یـک مجموعـه بـاور به وجـود آمـد، ایـن بـاور پشـتوانه حرکـِت مانـدگار و پایـدار خواهد بـود. مـا این را 
می خواهیـم. مـن می گویـم در ایـن قضیـه شـما بایـد جـّدی باشـید؛ نبایـد مسـائل کشـور و آینـده را بـه بازیچه 

گرفـت.

لزوم تعهد بدنه دانشجویی كشور به آرمانهای دانشجویی
شـما جماعتـی کـه این جـا تشـریف داریـد - از پسـران و دختـران دانشـجو کـه فرزنـدان عزیـز مـن هسـتید - 
همه تـان از دانشـجویان متدیّـن و معتقـد بـه مبانی دینـی و معـارف اسـامی هسـتید، که بدنـه دانشـجویی هم 
به طـور غالـب انسـانهای معتقـدی هسـتند؛ اما مـن می خواهـم غالـب یا بیـش از غالـب بدنه دانشـجویی کشـور، 
مجموعـه ای متعّهـد و دارای احسـاس مسـؤولیت نسـبت بـه آرمانهـای دانشـجویی باشـند. یکـی از ایـن آرمانها 

مسـأله علـم اسـت؛ دومـی عدالتخواهـی اسـت و آرمـان سـوم، آزاداندیشـی و آزادیخواهی اسـت.
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آزادیخواهی، یكی از آرمانهای دانشجویی
آزادیخواهی نبایـد فقط منحصـر در معنای محـدود سیاسـی تلّقی و معنـا شـود. در آزادیهای سیاسـی، آزادیهای 
اجتماعی از بخشـهای مهم آزادیهای بشـری اسـت. مـا خودمـان کتک خورده و زنـدان رفتـه این آزادیها هسـتیم 
و معنـی آزادی سیاسـی را می فهمیـم؛ اما می گوییم کسـانی کـه با شـعار آزادی سیاسـی، دنبال تحّقق شـعارهای 
ضّدآزادی تریـن مجموعه هـای سیاسـی دنیـا - هیـأت حاکمـه امریـکا؛ فاشیسـتهای ظاهـراً دمکـرات موجود در 
دنیـا کـه از هـر فاشیسـتی، فاشیسـتترند مجموعـه ای متعّصـب و نـو محافظـه کار کـه تـازه وارد میدان سیاسـت 
شـده اند - درباره ایـران هسـتند، اینهـا آزادیخواهند؟ ایـن، آزادیخواهـی و دنبال آزادی سیاسـی رفتن اسـت؟ آن 
شـعار آزادیخواهی کـه معنـا و مـآل و خاصه اش این باشـد کـه امریـکا حکومـت دست نشـانده خـودش را بر این 
کشـور مسـلّط کند، آن شـعار آزادیخواهـی نیسـت؛ ولو صد بـزك و رنـگ و روغـن آزادیخواهی هـم بـه آن بزنند؛ 
این شـعار، دروغیـن و شـعار اسـارت و خیانت اسـت. بـا منطقی کـه مـن می گویـم، آزاداندیشـی را عمیقتـر معنا 
کنیـم تـا این جـا هـم اثـر خـودش را ببخشـد. آزاداندیشـی یعنـی آزادانـه فکـر کـردن؛ آزادانـه تصمیـم گرفتن؛ 
ترجمـه ای، تقلیدی و بـر اثـر تلقین دنبـال بلندگوهـای تبلیغاتی غـرب حرکت نکـردن. لذا شـامل علـم، معرفت، 
مشـی سیاسـی، شـعارها و واژه هـا و خواسـته های متعـارف سیاسـی و اجتماعـی هـم می شـود. اگـر امـروز غرب 
می گویـد دمکراسـی، مـا بایـد فکـر کنیـم - آزادفکـری یعنـی ایـن - ببینیـم آیـا همین کـه او می گویـد درسـت 

اسـت و دمکراسـی به صـورت مطلـق ارزش اسـت، یـا نه قابل خدشـه اسـت؟

نیاز اقتضائی اداره كشور 
یکـی از دانشـجویان عزیـز مطـرح کردنـد کـه »شـما می گوییـد دانشـجویان مصلحت اندیـش نباشـند. حـاال مـا 
آرمانگـرا، پس چـرا گاهی اوقـات بعضـی از دسـتگاههای اجرایی مصلحت اندیشـی می کننـد؛ ایـن دو چگونه قابل 
جمع هسـتند؟« مـن ایـن نکتـه را بگویم کـه مصلحت اندیشـی بـد، منفی و ضـّدارزش نیسـت. مصلحت اندیشـی 
یعنـی دنبـال مسـأله ای کـه مصلحـت اسـت، رفتـن. این کـه موضـوع بـدی نیسـت. ایـن را بدانیـد کـه دسـتگاه 
اجرایـی کشـور در تعامـل بسـیار دشـوار خـود در دنیـا، بـر سـر دوراهیهایی قـرار می گیـرد کـه مجبور می شـود 
مصالحـی را در نظـر بگیـرد؛ چـون اداره کشـور و کار اجرایـی، کار خیلـی سـختی اسـت. مثـال آن، این اسـت که 
وقتـی کسـی از پـای تلویزیـون کوهنـوردی را می بینـد کـه بـا زحمـت و قـدم به قـدم جلـو مـی رود، بـا خودش 
می گویـد: یـک ذّره زودتـر و تندتر قـدم بـردار تنبـل! او پـای تلویزیـون نشسـته، در آن ارتفـاع چندهـزار متری و 
در آن وضعیـت قـرار نـدارد کـه ببینـد ایـن کار چقدر عملـی اسـت. همین مثـال بر کسـی که مسـابقه کشـتی یا 
فوتبـال را از تلویزیـون می بینـد، صـدق می کند. حتمـاً دیده ایـد که گاهـی اوقـات بعضـی از تماشـاگران فوتبال، 
دائـم بـه بازیکنهـا و تیمهـای مـورد عاقه خـود دسـتور می دهنـد: تنبـل بزن! شـوت کـن! بـه هرحـال، کار اداره 
کشـور کار سـختی اسـت و البته مصلحت، هیچ اشـکالی هم نـدارد؛ ما بـه آنها ایـراد نمی گیریـم. البته حواسـمان 
هم جمع اسـت که آنهـا همیشـه غـرق در مصلحـت نشـوند و بنده بـا توجه بـه مسـؤولیتم به ایـن موضـوع توّجه 
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. می کنـم

اجتناب جوانان از تبدیل آرمان گرایی به مصلحت گرایی
اگـر شـما جوانـان نـگاه بـه قلّه هـای آرمانـی را کنـار بگذاریـد، برآینـِد غلطـی به وجـود خواهـد آمـد. برآینـِد 
آرمانگرایـی شـما و چالش مسـؤوالن بـا مصلحتها، برآینـد معتـدل و مطلوبی خواهد شـد؛ اما اگر شـما هـم دنبال 
مصلحت گرایـی رفتیـد و گرایـش مصلحت اندیشـانه - یعنـی صددرصـد بـا واقعیتهـا کنـار آمـدن - وارد محیـط 
فکـری و روحـی دانشـجو و جوان شـد، آن وقـت همـه چیـز به هـم می ریـزد و بعضـی آرمانها از ریشـه قطـع و گم 
خواهـد شـد. دانشـجویان نبایـد آرمان گرایـی را رهـا کننـد. توّقـع مـن از شـما عزیـزان ایـن اسـت کـه پایه های 

معرفتـی خودتـان را در همـه زمینه هـا عمیـق و مسـتحکم کنیـد.

توجه به كارتئوریك در زمینه علم، عدالتخواهی و آزاداندیشی
یکـی از کارهـای بسـیار مهّمی که مـورد اشـاره بعضـی از دوسـتان هم بـود، این اسـت که شـما می توانید در سـه 
زمینـه علـم، عدالتخواهـی و آزاداندیشـی کار تئوریـک کنیـد. ایـن کار تئوریـک را می توانیـد در زمینـه جنبـش 
تولیـد علـم یـا در زمینـه عدالتخواهـی انجـام دهیـد. مثـًا در زمینـه عدالتخواهـی، می توانیـد قانون اساسـی را 
مطالعـه کنیـد و ببینیـد اگـر مـا بخواهیـم عدالـت اجتماعـی را بـا همـان مفهـوم متعارفی کـه همـه می فهمیم، 

تحّقـق ببخشـیم، بایـد از کـدام دسـتگاهها چـه توّقعهایی داشـته باشـیم.

لزوم تقویت جنبه های مثبت در دانشگاهها
آنچه من نسـبت بـه دانشـگاهها اعتقاد دارم، این اسـت کـه دانشـگاههای مـا از لحاظ بدنه دانشـجویی و اسـتادی 
خیلـی خوبنـد. نـه این کـه انسـان نابـاب و ناجـور در دانشـگاهها نیسـت؛ کجا هسـت کـه انسـان نابـاب و ناجور و 
بد نباشـد، بلکـه می خواهـم بگویـم اغلـِب بدنـه اسـتادان و دانشـجویان به طـور طبیعی و فطـری خـوب، مؤمن و 

پاکنـد. بنابرایـن، باید ایـن جنبه هـای مثبـت را تقویـت کرد.

شرط تحقق آرمانهای دانشجویی 
اعتقاد دیگـر من دربـاره وجـود اسـتعدادهای بسـیار خـوب در دانشگاههاسـت. مـن چنـد روز قبـل در همین جا 
و در جمـع مسـؤوالن گفتـم گزارشـهایی کـه انسـانهای وارد از وضع دانشـگاهها بـرای مـن آورده اند، گزارشـهای 
بسـیار خوبی اسـت. نـه این کـه کمبودهـا و نقصها نادیـده گرفته شـده باشـد؛ نـه، بلکـه غالـب آنهـا را می دانیم و 
تاش هم می شـود کـه ان شـاءالَلّ برطرف گـردد؛ لکن مجموعـاً حرکت دانشـجویی خوب اسـت و ظرفیـت علمی 
و تحصیلی کشـور در بیسـت سـال اخیر ده برابر شـده، در حالی کـه متوّسـِط رشـد آن در دنیا در چهل سـال اخیر 
شـش برابر بـوده اسـت. بنابرایـن، حرکت مـا حرکت خوبـی بوده اسـت. منتهـا دشـمنان می خواهند ایـن حرکت 
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و ایـن کاروان را بمبـاران و نابـود کننـد؛ حواسـتان جمـع باشـد، نگذاریـد. ضمنـاً بدانیـد همه ایـن آرمانهـا قابل 
دسترسـی اسـت؛ به شـرط این کـه شـما در میـدان باشـید کـه الحمـدلَلّ هسـتید. امیـدوارم خداوند همه تـان را 
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عدالت باید همراه با معنویت باشد *

طرح شعار عدالت محوری، یك تحول و كار بزرگ
یکـی از شـعارهای این دولـت، عدالت اسـت. عدالـت یقینـاً محور انقـاب بود؛ در این شـکی نیسـت. هیـچ دولتی 
هـم از اول نیامـده صریحـاً بگوید مـن نمی خواهـم طبق عدالـت رفتار کنـم؛ لیکن مـن بایـد از آقـای احمدی نژاد 
تشـکر کنم کـه ایشـان کار جدیـدی کردنـد؛ عدالـت محـوری را بـه عنوان یک شـعار گذاشـتند وسـط؛ ایـن کار 
خیلـی بزرگـی بـود. وقتـی کـه ایشـان تبلیغـات انتخاباتـی می کردند، بـه افـراد خانـواده ی خـودم می گفتـم اگر 
آقـای احمدی نـژاد رأی هـم نیـاورد، ایـن خدمت بـزرگ را بـه انقـاب کرد کـه شـعار عدالـت محـوری را مطرح 
کرد؛ نگذاشـت به فراموشـی سـپردِن این شـعار بشـود یک سـنت. این شـعار مطـرح شـد و ذهن ها را بـه خودش 
متوجـه کـرد. خوشـبختانه مـردم هـم فهمیدنـد، خواسـتند، دوسـت داشـتند و رأی دادنـد. ایـن کار، کار مهمی 
اسـت. بنابرایـن عدالت محـور بـودِن ایـن دولـت حـرف بزرگی اسـت؛ طـرح این شـعار بـه عنـوان محـور حرکت 

دولـت، یـک کار جدید اسـت؛ خـودش یـک تحول اسـت؛ بـه ایـن پایبند باشـید.

عامل تضعیف و خطر كمرنگ شدن عدالت
برای تحقـق عدالت، خیلـی کار شـده اسـت. از اول انقاب همـه ی فعالیت هایـی که به نفـع طبقات محـروم انجام 
گرفتـه؛ یعنی بـردن امکانـات رفاهی، امکانـات آموزشـی و امکانات بهداشـتی بـه اقصی  نقاط کشـور - کـه واقعاً از 
بس زیـاد اسـت، قابل شـمارش نیسـت - در جهـت عدالـت بوده اسـت. حقـاً و انصافـاً ایـن خدمت رسـانی، اوضاع 
را زیـر و رو کـرده. کسـانی کـه در دوره ی قبـل اوضـاع طبقـات محـروم را دیدنـد، می تواننـد بفهمند. مـن خودم 

*. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت 1384/06/08
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در نقاط محـروم بـودم و جاهـای محـروم را در آن دوره دیدم؛ حـاال هم که خیلـی اوقات رفتـم و از نزدیـک دیدم؛ 
واقعـاً زیـر و رو شـده. همیـن زیرسـاخت های عظیمی کـه بـرای اسـتفاده ی عموم اسـت، همـه ی اینهـا کمک به 
عدالـت اسـت؛ در این تردیـدی نیسـت؛ منتهـا نبایـد ارزش عدالـت بـه عنـوان یـک ارزش درجـه ی دو کم کم در 
مقابل ارزشـهای دیگـر به فراموشـی سـپرده شـود؛ در نظـام مـا این خطـر وجود داشـته اسـت. ارزش هـای دیگر 
هـم خیلـی مهـم اسـت؛ مثـًا ارزش پیشـرفت و توسـعه، ارزش سـازندگی، ارزش آزادی و مردم سـاالری. مطـرح 
کـردن ارزش عدالـت مطلقاً بـه معنای نفـی اینها نیسـت؛ اما وقتـی ما ایـن ارزش ها را عمـده می کنیم و مسـأله ی 
عدالت و نفـی تبعیـض و توجه بـه نیازهـای طبقات محـروم در جامعـه کمرنگ می شـود، خطـر بزرگی اسـت؛ اما 

بـا عدالت محـور بودن یـک دولـت، ایـن خطـر از بین مـی رود یـا ضعیف می شـود.

توجه مسئوالن به معنا و روش تحقق عدالت 
اصًا عدالت چیسـت؟ عدالت، به حسـب ظاهـر، مفهوم سـاده یی اسـت و همـه می گوینـد و آن را تکـرار می کنند؛ 
منتها در مصـداق و در عمل، رسـیدن بـه عدالت خیلی دشـوار اسـت؛ همـان نکته یی کـه امیرالمؤمنیـن درباره ی 
حـق فرمـوده اسـت: »الحـق اوسـع االشـیاء فـی التواصـف و اضیقهـا فـی التناصـف«. در مـورد عـدل هـم عینـاً 
همین طـور اسـت؛ چون عـدل هم حـق اسـت و اصـًا از هم جـدا نیسـتند. بـه یک معنـا، حـق همان عدل اسـت؛ 
عدل همـان حـق اسـت؛ تواصفش آسـان اسـت، امـا در عمل، رسـیدن بـه عدالت مشـکل اسـت؛ حّتی شـناختن 
مـوارد عدالـت و مصادیـق عدالـت هـم گاهـی خیلی مشـکل اسـت؛ کجـا عدالـت اسـت، کجـا بی عدالتی اسـت. 
مـن نمی خواهـم االن عدالـت را تعریف کنـم کـه چیسـت. تعریف های کلـی و عمده یـی از عدالت شـده؛ تقسـیم 
عادالنـه ی امکانـات و از ایـن قبیـل حرفها، که درسـت هم هسـت و محتـاج تدقیـق و ریزبینـی هم هسـت؛ یعنی 

شـما در هـر یـک از بخش هایتـان واقعـاً بایـد ببینیـد عدالت چیسـت و بـا چه چیـزی حاصل می شـود.

شروط تحقق عدالت در جامعه
مـن می خواهـم ایـن نکتـه را هم عـرض کنـم کـه اگـر بخواهیـم عدالـت بـه معنـای حقیقـِی خـودش در جامعه 
تحقق پیـدا کنـد، بـا دو مفهوم دیگـر بشـدت در هم تنیـده اسـت؛ یکـی مفهـوم عقانیت اسـت؛ دیگـر معنویت. 
اگر عدالـت از عقانیـت و معنویـت جدا شـد، دیگر عدالتـی که شـما دنبالش هسـتید، نخواهـد بود؛ اصـًا عدالت 
نخواهد بـود. عقانیـت به خاطر این اسـت که اگـر عقل و خـرد در تشـخیص مصادیق عدالـت به کار گرفته نشـود، 
انسـان بـه گمراهـی و اشـتباه دچـار می شـود؛ خیـال می کنـد چیزهایـی عدالـت اسـت، در حالی کـه نیسـت؛ و 
چیزهایـی را هم کـه عدالت اسـت، گاهـی نمی بینـد. بنابراین عقانیـت و محاسـبه، یکی از شـرایط الزِم رسـیدن 

بـه عدالت اسـت.
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تفاوت عقالنیت با محافظه كاری
عقانیـت و محاسـبه کـه می گوییـم، فـوراً بـه ذهـن نیایـد کـه عقانیـت و محاسـبه بـه معنـای محافظـه کاری، 
عقل گرایـی و تابـع عقل بـودن اسـت. عاقل بـودن و خـرد را بـه کار گرفتـن بـا محافظـه کاری فـرق دارد. محافظه 
کار، طرفـدار وضع موجـود اسـت؛ از هر تحولـی بیمناك اسـت؛ هرگونـه تغییـر و تحولـی را برنمی تابـد و از تحول 
و دگرگونـی می ترسـد؛ امـا عقانیـت این طـور نیسـت؛ محاسـبه ی عقانی گاهـی اوقات خـودش منشـأ تحوالت 
عظیمـی می شـود. انقـاب عظیم اسـامی مـا ناشـی از یـک عقانیـت بـود. این طور نبـود کـه مـردم همین طور 
بی حسـاب و کتاب بـه خیابـان بیاینـد و بتواننـد یک رژیـِم آن چنانـی را سـاقط کننـد؛ محاسـبات عقانـی و کار 
عقانـی و کار فکـری شـده بـود. در طـول سـالهای متمـادی - بـه تعبیر رایـج امـروز - یـک گفتمـان حق طلبی، 
عدالت خواهـی و آزادی خواهـی در بیـن مـردم بـه وجـود آمـده بـود و منتهـی شـد بـه این کـه نیروهای مـردم را 
اسـتخدام کنـد و بـه میـدان جهـاد عظیـم بیـاورد و در مقابـل آن دشـمن صف آرایی کنـد و بـر آن دشـمن پیروز 
کنـد. بنابرایـن عقانیـت گاهی منشـأ چنیـن تحـوالت عظیمـی اسـت. االن هـم همین طـور اسـت. االن در نظام 
مـا برخـی از تحوالت هسـت کـه ُمنتجـه ی یـک نـگاه عقانـی و دقیـق و موشـکافانه ی بـه وضـع موجـود و وضع 
دنیاسـت. مـن در زمینـه ی مسـائل گوناگـون ایـن را دارم مشـاهده می کنـم. حالـت خواب رفتگـی و تـن دادن به 
آنچـه در جریـان عمومـِی سیاسـی و اقتصـادی دنیـا دارد می گذرد و تسـلیم شـدن بـه آن، خطر بـزرگ جامعه ی 
ماسـت و اگر کسـی درسـت بفهمد و بیندیشـد، می فهمد کـه باید بـا یک تحـرك و تحول، ایـن وضـع را دگرگون 
کرد؛ هـم در زمینـه ی مسـائل اقتصـادی، هـم در زمینه ی مسـائل سیاسـی. بنابرایـن عقانیـت بـا محافظه کاری 
فـرق دارد. محاسـبه ی عقانـی را بـا محاسـبه ی محافظه کارانه بـه هیچ وجه مخلـوط نکنیـد؛ اینها دو چیز اسـت. 
تـا می گوییـم محاسـبه و عقانیـت، عده یـی می گوینـد مواظب باشـید، دسـت از پا خطـا نکنیـد، عقـل را رعایت 
کنید؛ نبـادا یـک حـرِف آن چنانـی بزنید کـه در دنیـا آن طـوری بشـود؛ نبـادا یـک کاِر آن چنانـی بکنید کـه دنیا 
صف آرایـی کنـد. اینهـا عقانیـِت محافظه کارانـه اسـت؛ مـن به ایـن اصـًا اعتقـاد نـدارم. بنابرایـن اگـر بخواهید 
عدالـت را بدرسـتی اجـرا کنید، احتیـاج داریـد به محاسـبه ی عقانـی و بـه کار گرفتن خـرد و علـم در بخش های 
مختلـف، تـا بفهمیـد چـه چیـزی می توانـد عدالـت را برقـرار کنـد و اعتدالـی را که مـا بنـای زمیـن و زمـان را بر 

اسـاس آن اعتـداِل خـدادادی می دانیـم و مظهـرش در زندگـی مـا عدالـت اجتماعی اسـت، تأمیـن کند.

ثمرات عدالت بدون معنویت
اگـر عدالـت را از معنویت جـدا کنیـم - یعنـی عدالتـی که بـا معنویـت همـراه نباشـد - این هـم عدالـت نخواهد 
بـود. عدالتی کـه همراه بـا معنویـت و توجـه به آفـاق معنـوِی عالـم وجـود و کائنات نباشـد، بـه ریـاکاری و دروغ 
و انحـراف و ظاهرسـازی و تصنـع تبدیـل خواهـد شـد؛ مثـل نظامهـای کمونیسـتی کـه شعارشـان عدالـت بـود. 
مـا می گفتیـم عدالـت و آزادی؛ امـا آزادی اصـًا جـزو شـعارهای آنهـا نبـود. در همـه ی کشـورهایی کـه حرکـت 
کمونیسـتی در آن جا به شـکلی از اشـکال - انقـاب یا کودتـا - تحقق پیدا کـرده بـود، »عدالت« محور شـعارهای 
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آنهـا بود؛ امـا واقعیـت زندگـی آنها مطلقـاً نشـان دهنده ی عدالـت نبود؛ درسـت ضـد عدالت بـود. عده یی به اسـم 
کارگـر سـر کار آمدنـد، کـه همـان طبقـه ی اشـرافِی رژیم هـای طاغوتـی بودنـد و هیـچ تفاوتی بـا آنها نداشـتند. 
زندگـی سـران کشـورهای مارکسیسـتی این طور بـود. بنـده زمـان مسـؤولیت ریاسـت جمهوری وضعیت اقشـار 
پاییـن بعضـی از کشـورهای سوسیالیسـتی را دیده بـودم؛ آن چیـزی که اسـمش عدالـت اسـت و آن مفهومی که 
عدالت دارد، مطلقـاً در آن جاهـا وجود نداشـت. طبقه ی اشـراف جدیـدی در آن جا وجود داشـت که بـا معیارهای 
حزبـی و سیاسـِی خـاص خودشـان روی کار آمـده بـود و از همـه ی امکانـات برخـوردار بـود؛ مـردم هـم در فقر و 
تهیدسـتی و بدبختـی زندگـی می کردنـد. این وضعیـت حّتـی در بعضی از کشـورهای درجه ی یکشـان هـم دیده 
می شـد. بنابرایـن، این گونـه عدالت طلبی بـی دوام خواهـد بـود و از طریق درسـِت خـودش منحـرف و ریاکارانه و 

دروغیـن خواهـد بود.

درهم تنیده بودن معنویت و عدالت
عدالـت باید بـا معنویت همراه باشـد؛ یعنی باید شـما بـرای خـدا و اجر الهـی دنبال عدالـت باشـید؛ در این صورت 
می توانیـد بـا دشـمنان عدالـت مواجهـه و مقابله کنیـد. البتـه معنویت هـم بـدون گرایش بـه عدالت، یـک بُعدی 
اسـت. بعضی هـا اهـل معناینـد، اما هیـچ نگاهـی بـه عدالـت ندارند؛ ایـن نمی شـود. اسـام، معنویـِت بـدون نگاه 
بـه مسـائل اجتماعی و سرنوشـت انسـانها نـدارد؛ »مـن اصبح و لـم یهتـّم بامـور المسـلمین فلیس بمسـلم«. آدم 
معنوی یی کـه با ظلم می سـازد، بـا طاغوت می سـازد، بـا نظـام ظالمانه و سـلطه می سـازد، ایـن چطـور معنویتی 

اسـت؟ این گونـه معنویت را مـا نمی توانیـم بفهمیـم. بنابرایـن معنویـت و عدالـت در هم تنیده اسـت.

معنای عدالت
ایـن نکته را هـم در بـاب عدالت عـرض کنیم کـه بعضی هـا می گوینـد عدالت یعنـی توزیع فقـر. نخیر، کسـانی که 
بحـث عدالـت را می کننـد، به هیچ وجـه منظورشـان توزیـع فقر نیسـت؛ بلکـه توزیـع عادالنـه ی امکانـات موجود 
اسـت. آنهایی کـه می گویند عدالـت توزیـع فقر اسـت، مغـزا و روح حرفشـان این اسـت که دنبـال عدالـت نروید؛ 
دنبـال تولیـد ثـروت برویـد تـا آنچـه تقسـیم می شـود، ثـروت باشـد. دنبـال تولیـد ثـروت رفتـن بـدون نـگاه به 
عدالـت، همان چیـزی می شـود کـه امـروز در کشـورهای سـرمایه داری مشـاهده می کنیـم. در غنی ترین کشـور 
عالـم - یعنـی امریـکا - کسـانی هسـتند کـه از گرسـنگی و از سـرما و گرمـا می میرنـد؛ اینهـا کـه شـعار نیسـت؛ 
واقعیتهایـی اسـت که مشـاهده می کنیم. کسـانی هسـتند کـه در آرزوی یـک آپارتماِن سـه چهـار اتاقه سـالهای 

سـال تـاش می کننـد و چـون بـه جایـی نمی رسـند، می رونـد خیانـت می کنند تـا بـه ایـن امکانات برسـند.

بی عدالتی، زمینه ساز خیانت 
دو سـه سـال قبـل یـک عضـو عالی رتبـه ی سـی.آی.ای را بـه جـرم جاسوسـی بـرای شـوروی سـابق و دنباله اش 
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روسـیه، دسـتگیر کردنـد. در مصاحبه یـی از او پرسـیدند - که مـا ایـن مصاحبـه را در مطبوعه یی خواندیـم - چرا 
ایـن کار را کـردی؟ گفتـه بود مـن دلم می خواسـت یـک ویای سـه اتاقـه داشـته باشـم، اما دیـدم با ایـن حقوق 
و درآمد نمی شـود؛ مجبور شـدم بـروم نوکـری شـوروی را بکنم؛ بـا آن دشـمنی و نقاضتی کـه آن روز بیـن آن دو 
کشـور وجـود داشـت. وقتی دنبـال تولیـد ثـروت رفتـن از نـگاه عدالـت محور جـدا باشـد، به ایـن جاها می رسـد 
کـه در جامعه یـی، کسـانی که زرنگ تـر و باهوش ترنـد، یکشـبه بـه ثروتهـای کان و انبـوه می رسـند؛ کسـانی 
هـم کـه خودشـان خانـواده ی ثروتنـد؛ اکثریتی هـم هسـتند کـه در زندگی هـای معمولـی همـراه با حسـرت، و 
تعدادی هـم در زندگی های بسـیار سـخت و دشـوار به سـر می برنـد. بنابراین، این کـه مـا بگوییم عدالـت را مطرح 
نکنیـد، تولید ثـروت را مطـرح کنیـد؛ بهانـه را هـم ایـن بیاوریم کـه بعـد از تولید ثـروت سـراغ عدالـت می رویم، 
ایـن نمی شـود. عدالـت یعنـی امکاناتـی کـه در کشـور هسـت، عادالنـه و عاقانـه تقسـیم کنیـم - نـه عادالنه ی 
بی حسـاب و کتـاب - و سـعی کنیم همیـن امکانـات را بیشـتر کنیم تـا به همه بیشـتر برسـد؛ نـه این که به قشـر 
خاص و به دسـته ی خاصی بیشـتر برسـد. ایـن وظیفـه از وظایف دولت اسـامی بـود که شـما شـعارش را دادید؛ 

خیلـی هم خـوب کردیـد؛ دنبالـش هم باشـید؛ متعهـد به ایـن هـم باشـید؛ و این اسـاس کار شماسـت.

عدالت، محور تمام برنامه ریزی ها
عدالـت را واقعـاً محـور همـه ی برنامه ریزی هـای خودتـان قـرار دهیـد و ببینیـد در بخش هـای مختلـف چگونـه 
می شـود آن را تأمین کـرد. در ایـن زمینه، بخصـوص سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی نقـش خیلی زیـادی دارد و 

بعد هـم بخش هـای مالـی و اقتصـادی دولـت و بخـش خدماتـی و دیگـر بخش ها.
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خاستگاه عدالتخواهی در مشروطه *

ــا 1299؛ چهــارده  ــه حرکــت مشــروطیت؛ یعنــی از ســال 1285 شمســی ت مــن حــاال یــک نگاهــی می کنــم ب
ــه  ــی کــه آن را اصــًا ب ــه لحــاظ ســلطنت رضاشــاه. در حال ــوزده ســال؛ ب ــد: ن ســال اســت. آقــای حــداد فرمودن
ــًا  ــد؛ اص ــروع ش ــای 1299 ش ــد، از کودت ــروع نش ــه ش ــلطنتش ک ــاه از س ــت رضاش ــد. حکوم ــاب نیاوری حس
ــی را - ســردار ســپه  ــِر رضاخان ــود کــه توانســت آن اســتبداد قاه ــت شــروع شــد. رضاخــان ب اســتبداد از آن وق
ــتبداد دوم را،  ــدأ اس ــس مب ــت. پ ــکان نداش ــذارد؛ وااّل ام ــن او بگ ــیده ای در دام ــوه ی رس ــک می ــل ی ــود - مث ب

ــد. ــال 1299 بگذاری س

اهداف انگلیس از رخنه به مشروطیت در ایران
ایــن حرکــت انگلیســی کــه فعــال مایشــاء در قضیــه ی مشــروطیت و مابعــد مشــروطیت بودنــد، در چــه دوره ای 
ــدن  ــاط تم ــا در اوج نش ــا و اروپایی ه ــه غربی ه ــی ک ــود؟ از وقت ــع می ش ــس واق ــخ انگلی ــرب و تاری ــخ غ از تاری
ــد،  ــا دارن ــه ی دنی ــه هم ــی ب ــدواِر مهاجم ــاط امی ــت پُرنش ــک حرک ــی ی ــی اند؛ یعن ــی و سیاس ــرفت علم و پیش
ــق  ــای مناط ــه ج ــع هم ــا، در واق ــی همه ج ــیده؛ یعن ــه اوج رس ــا ب ــتعمار در این ج ــد دوران اس ــما ببینی ــه ش ک
زرخیــِز عالــم، تحــت اســتعمار اســت و یکــی از جاهایــی کــه بایــد تحــت اســتعمار قــرار بگیــرد، ایــن منطقــه ی 
ــاید در  ــد و ش ــح می ش ــا واض ــرای غربی ه ــت ب ــرور داش ــازه به م ــت ت ــش نف ــان، نق ــت. در آن زم ــز اس نفت خی
ــتان  ــون هندوس ــود؛ چ ــتان ب ــرای هندوس ــی ب ــک حائل ــاد ی ــأله ی ایج ــا مس ــرای آنه ــت ب ــر از نف آن روز مهمت
ــه  ــزاری ب ــد روس ت ــه نگذارن ــد ک ــی بودن ــراق حائل ــران و ع ــق ای ــود و مناط ــم ب ــی مه ــا خیل ــرای انگلیس ه ب

*.  بیانات در دیدار شورای مرکزی و کمیته  های علمی همایش صدمین سالگرد مشروطیت 1385/02/09
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ــود. ــا ب ــی انگلیس ه ــداف حتم ــا و اه ــی از آماج ه ــران یک ــن، ای ــد. بنابرای ــدا کن ــت پی ــتان دس هندوس

عوامل استحاله نهضت مشروطه
ــی  ــت عدالت خواه ــن حرک ــا ای ــد و ت ــی کردن ــد؟ اول، فرصت طلب ــه کار کردن ــا چ ــال اینه ــارده س در آن چه
ــت  ــن حرک ــه روی ای ــی ماهران ــد، خیل ــک حــس کردن ــران به وســیله ی عوامل شــان از نزدی مشــروطیت را در ای
ــه ارکان  ــود ک ــن ب ــد، ای ــه کردن ــم ک ــی ه ــن کارهای ــزو اولی ــد. ج ــار گرفتن ــتند و آن را در اختی ــت گذاش دس
اصلــِی جنبــه ی دیگــِر ایــن حرکــت را کــه جنبــه ی دینــی و ملــی باشــد، از صحنــه حــذف کردنــد، بعــد هــم بــا 
اســتفاده از هــرج و مرجــی کــه در ایــران بــه وجــود آمــد - می تــوان احتمــال داد کــه خیلــی از ایــن مــوارد هــرج 
و مــرج )حــوادث آذربایجــان، حــوادث شــمال غربــی کشــور و مســأله ی ارومیــه( بــا تحریــک خــود اینهــا بــوده، 
ــد و  ــریح می کن ــوب تش ــی خ ــور را خیل ــی کش ــمال غرب ــوادث ش ــروی« ح ــاً »کس ــم دارد. اتفاق ــی ه ــه قرائن ک
انســان می بینــد چــه اتفاقــی آن جــا افتــاده - زمینــه را بــرای یــک حکومــت اســتبدادی مطلــق، یعنــی همــان 
چیــزی کــه مشــروطه ضــد او آمــده بــود، فراهــم کردنــد و بعــد هــم در 1299 ایــن مســتبد را آوردنــد ســر کار؛ 
ــی و اســامی  ــا جامعــه ی اســتبدادی ای را کــه به وســیله ی نهضــت مل یعنــی چهــارده ســال طــول می کشــد ت
ــتبدادِی  ــه ی اس ــک جامع ــه ی ــد، ب ــام دادن ــان انج ــه خودش ــی ک ــا مقدمات ــد، ب ــردم داشــت مضمحــل می ش م

ــد. ــل کنن ــل اضمحــال تبدی ــر قاب غی

حركت حساب شده انگلیس به سمت كودتای1299
ــا در آن  ــه انگلیس ه ــه ای ک ــروزِی جبه ــا پی ــه ب ــد ک ــاق می افت ــم اتف ــی اول ه ــگ جهان ــا، جن ــن اثن در ای
هســتند، بــه انگلیس هــا یــک قــدرت جدیــدی می دهــد و اینهــا می تواننــد آزادانــه هــر کاری بکننــد. 
ــال های 1914 و 1920؛  ــن س ــی مابی ــد؛ یعن ــح کردن ــم فت ــراق را ه ــال ها ع ــن س ــا در همی ــه اینه ــد ک می دانی
ــد کــه  ــی را شــروع کردن ــاره ی عــراق یــک سلســله اقدامات ــا 1338 قمــری. اینهــا درب در واقــع 1333 قمــری ت
ــل  ــه دلی ــاً ب ــوده، ثانی ــگ ب ــروزی در جن ــه پی ــا ب ــا پشــتگرمی اینه ــات، اوالً ب ــن اقدام ــه ای ــد ک انســان می فهم
تســلط بــر ایــران بــوده اســت. اینهــا در 1920 توانســتند عــراق را قبضــه کننــد کــه »ثورةالعشــریِن« - انقــاب 
1920 - عراقی هــا کامــًا ســرکوب شــد و اینهــا حکومــت را بــه وجــود آوردنــد. در همــان ســال - یعنــی تقریبــاً 
ــر  ــان س ــد - رضاخ ــن ور و آن ور باش ــداری ای ــک مق ــادی ی ــای می ــاظ ماه ه ــاید از لح ــاال ش ــال؛ ح ــک س در ی
ــًا  ــاهی، کام ــت و پادش ــده اس ــرکار آم ــراق س ــل اول در ع ــک فیص ــا 21، مل ــده؛ در 1299 و در 1920 ی کار آم
ــًا  ــک حرکــت کام ــی ی ــده؛ یعن ــه وجــود آم ــا در آن جــا ب ــه وســیله ی خــوِد آنه ــود و ب ــا ب در مشــت انگلیس ه

ــد. ــام دادن ــا انج ــی را انگلیس ه ــِق خوب ــده ی دقی حساب ش
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استفاده انگلیس از مشروطه در جهت منافع خودش
مــن البتــه نمی خواهــم از اهمیــت مشــروطه - کــه آقایــان فرمودیــد - در تاریــخ کشــورمان، کــه درســت اســت، 
صرف نظــر کنــم؛ ایــن چیــز خیلــی مهمــی اســت و قابــل انــکار نیســت؛ مثــل خیلــی از کارهایــی کــه دشــمنان 
ــاال  ــت. ح ــت اس ــع آن مل ــه نف ــه ب ــزی ک ــه چی ــده ب ــل ش ــرور تبدی ــا آن کار به م ــد، ام ــی کرده ان ــک ملت ی
ــد کــه حــزب کنگــره ی  ــرض کنی ــًا ف ــا مث ــا شــروع کــرد، او اســتفاده کــرد! ام ــت م مشــروطه را کــه خــود مل
ــت! یعنــی  ــد به وســیله ی حــزب کنگــره انجــام گرف ــی اســتقال هن ــد، ول ــه وجــود آوردن ــا ب ــد را انگلیس ه هن
ــدارد. ــرادی ن ــن، ممکــن اســت و ای ــا. ای ــه انگلیس ه ــی علی ــه پایگاه ــل شــد ب ــان تبدی ــرور زم ــن به م خــود ای

لزوم توجه به نهضت علما در مشروطه
شــما بــه مشــروطه افتخــار بکنیــد و مشــروطه را جــزو نقــاط عطــف تاریــخ ایــران بدانیــد؛ امــا حقیقــت صحنــه و 
آنچــه در خــارج واقــع شــد، ایــن اســت. حــاال مــا ببینیــم نهضــت علمــا چــه بــود. بــه نظــر مــن روی آن خیلــی 
کار نشــده و یکــی از نقاطــی کــه حتمــاً بایــد رویــش تکیــه بشــود، ایــن اســت؛ این کــه نهضــت علمــا چــه بــود؟

شعار علما در نهضت مشروطه
ــه طــور مشــخص آنچــه کــه می خواســتند،  ــود. ب نکتــه ی اول ایــن اســت کــه شــعار علمــا، »عدالت خواهــی« ب
ــود  ــزی نب ــت چی ــود؛ چــون خواســت عدال ــی نب ــع اخاق ــک توق ــن، ی ــود. درســت اســت؟ ای ــه« ب »عدالت خان
ــن چیــزی اســت کــه  ــود، ای ــن همــه ســر و صــدا بخواهــد. اگــر یــک درخواســت و توصیــه ی اخاقــی ب کــه ای
ــد؛  ــویق می کردن ــت تش ــه عدال ــکام را ب ــا ح ــت ی ــه عدال ــردم را ب ــزرگان، م ــا و ب ــه علم ــوده و همیش ــه ب همیش
ــا دســتگاه  ــه ب ــی ک ــد مقابله های ــا، آن ایســتادگی ها و بع ــد و آن تحصن ه ــه وجــود آم ــه ب ــی ک ــن جنجال ــا ای ام
ــا  ــود، بلکــه آنه ــی محــض نب ــک درخواســت اخاق ــت، فقــط ی ــی کــه انجــام گرف اســتبداد شــد و فداکاری های

ــتند. ــود، می خواس ــی ب ــت اخاق ــک درخواس ــر از ی ــه فرات ــری را ک ــز دیگ چی

محور عدالتخواهی علما در مشروطه
ــائل  ــه ی مس ــت در زمین ــتقیماً عدال ــاً و مس ــتند، دقیق ــا می خواس ــه اینه ــی ک ــه آن عدالت ــه ی دوم این ک نکت
ــا از عملکــرد حاکــم تهــران شــروع شــد؛  ــود. می دانیــد قضای ــود؛ چــون مخاطــب اینهــا حکومــت ب حکومتــی ب
ــی  ــای تاریخ ــا زمینه ه ــه ی اینه ــه هم ــراً. البت ــع ظاه ــجد جام ــزالَلّ و مس ــید عزی ــجد س ــال در مس آن جنج
ــن  ــب ای ــن، مخاط ــد. بنابرای ــر ش ــرد و منفج ــاز ک ــر ب ــه س ــود ک ــا ب ــده این ج ــن غ ــا ای ــوم اســت؛ ام دارد و معل
ــم می کننــد در خــال  ــود و آحــاد مــردم - تجــار، بقیــه ی کســانی کــه ظل ــت ب عدالت خواهــی، حکومــت و دول

ــود. ــت ب ــی، حکوم ــز اصل ــه محــور و مرک ــد؛ بلک ــه - نبودن جامع
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خواسته علما در مشروطه
نکتــه ی ســوم ایــن اســت کــه آنچــه اینهــا می خواســتند، یــک بنیــاد تأمین کننــده ی عدالــت بــود، کــه اســمش 
ــر  ــت در نظ ــن اس ــد، ممک ــیر می ش ــور تفس ــه چه ج ــن عدالت خان ــاال ای ــه«. ح ــتند »عدالت خان را می گذاش
خــود آنهــا هــم واضــح نبــود. مــا ادعــا نمی کنیــم کــه آنهــا مثــل نســخه ی مشــروطیت کــه در نظــر اروپایی هــا 
ــم کــه  ــا نمی گویی ــد؛ م ــود کــه چــه می خواهن ــود، روشــن ب ــک نســخه ی عمل شــده ی واضحــی ب ــا ی و غربی ه
ــود  ــن ب ــه ای ــن فی الجمل ــه، لیک ــود؛ ن ــوح ب ــن وض ــه همی ــه ب ــخه ی عدالت خان ــن، نس ــا و متدینی ــر علم در نظ
کــه می خواســتند یــک دســتگاه قانونــی ای وجــود داشــته باشــد کــه بتوانــد پادشــاه و همــه ی سلســله مراتــب 
ــت تأمیــن بشــود؛  ــا عدال ــم نکننــد؛ ت ــا اینهــا ظل ــرار بدهــد، ت حکومتــی را تحــت کنتــرل و نظــارت خــودش ق
ــورای  ــس ش ــه مجل ــود ب ــیر ش ــت تفس ــن می توانس ــاال ای ــتند. ح ــوری می خواس ــتگاه این ج ــک دس ــی ی یعن
ــه یــک چیــز دیگــر. آنچــه آنهــا می خواســتند  ــا مجلــس شــورای اســامی؛ می توانســت تفســیر شــود ب ملــی ی
ــرد؛  ــاه را بگی ــوی ش ــه جل ــن را داشــته باشــد ک ــدرت ای ــه ق ــود ک ــی ب ــت قانون ــک واقعی ــی و ی ــاد عمل ــک نه ی
ــد، طبعــاً بایســتی ایــن دســتگاه  چــون شــاه اســلحه و ســرباز داشــت کــه اگــر می خواســتند جلــوی او را بگیرن
قدرتــی فراتــر از ســرباز و ســربازخانه داشــته باشــد. اینهــا را بایســت فکــر کــرد، کــه اگــر می خواســتند، دنبــال 
ــار  ــع نظامــی در اختی ــی و مناب ــع مال ــاً مناب ــد؛ یعنــی طبع ــن را هــم می کردن ــاً فکــر ای ــد قاعدت ــد، الب ــن بودن ای
او قــرار می گرفــت، تــا بتوانــد اجــرای عدالــت کنــد و عدالــت را بــر حکومــت و بــر شــخص شــاه تحمیــل کنــد.

استحاله هدف نهضت مشروطه به اهداف استعماری انگلیس
ــت اســامی می خواســتند؛  ــود؛ یعنــی عدال ــت، قوانیــن اســامی ب ــن عدال ــار ای ــه ی آخــر هــم این کــه معی نکت
ــود  ــد. آنچــه کــه مــورد درخواســت مــردم ب ــه بودن ــن را بارهــا و بارهــا گفت ــدی نیســت و ای ــن هیــچ تردی در ای
ــود، کــه متنــش هــم مــواد اســامی و احــکام اســامی و قوانیــن اســامی اســت. انگلیس هــا همان طــور  ایــن ب
ــه  ــوج فرصت طلبان ــن م ــر ای ــد ب ــد، آمدن ــنی می دانی ــی اش را به روش ــده ی خارج ــع ش ــول واق ــما فرم ــه ش ک
مســلط شــدند و ایــن را گرفتنــد و از شــاه عبدالعظیــم هدایتــش کردنــد بــه ســفارت انگلیــس، بعــد هــم گفتنــد 
ــت  ــه تح ــانی ک ــت! کس ــش چیس ــه معنای ــود ک ــوم ب ــدگان معل ــر الهام دهن ــم از نظ ــروطه ه ــروطه! مش مش
ــا  ــم در آنه ــی ه ــه قدرت طلب ــه البت ــد ک ــرب زده بودن ــنفکرهای غ ــه ی اول روش ــد، در درج ــا بودن ــر اینه تأثی
ــرادی  ــن اف ــل همی ــان از قبی ــنفکرهای آن زم ــم روش ــرض کنی ــا ف ــه م ــود ک ــور نب ــی این ط ــود؛ یعن ــر ب مؤث
کــه اســم آوردیــد کــه تاریخ هــا را نوشــته اند و در انجمن هــا حضــور داشــته اند، صرفــاً می خواســته اند 
ــه، به هیچ وجــه ایــن  ــو خــوِد آنهــا کنــار بماننــد؛ ن نســخه ی غربــی مشــروطیت در ایــران تحقــق پیــدا کنــد؛ ول
ــد و  ــم کردن ــاش ه ــن کار ت ــرای ای ــه ب ــا این ک ــند؛ کم ــت باش ــتند در حکوم ــا می خواس ــتند. آنه را نمی خواس
ــت حضــور داشــته  ــر او، می خواســتند در حکوم ــی زاده و غی ــل تق ــا ملحــق شــدند؛ از قبی ــه اینه ــه ب کســانی ک
ــر ایــن، عــده ای از قدرتمنــدان و رجــال حکومتــی  ــد. عــاوه ب باشــند. پــس، فعــاالن روشــنفکر ایــن طــور بودن
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ــن اســت. ــاد، ای ــاق افت ــه اتف ــه در صحن ــت آنچــه ک ــن، حقیق ــرا شــدند. بنابرای ــن ماج ــج وارد ای ــم به تدری ه

عامل كامیابی انگلیس در نهضت مشروطه
ــا، مشــخصاً  ــه غربی ه ــه چــه شــد ک ــن اســت ک ــورد توجهــم هســت، ای ــن مســأله، م ــار ای ــه در کن ــه ای ک نکت
انگلیســی ها، در ایــن مســأله کامیــاب شــدند؛ از چــه شــگردی اســتفاده کردنــد کــه کامیــاب شــدند. در حالــی 
کــه مــردم کــه جمعیــت اصلــی هســتند، می توانســتند در اختیــار علمــا باقــی بماننــد و اجــازه داده نشــود کــه 
ــن  ــر م ــه نظ ــود. ب ــن ب ــه ای ــده ی قضی ــود؛ قاع ــیده ش ــه دار کش ــردم ب ــن م ــم همی ــو چش ــل الَلّ جل ــیخ فض ش
ــی -  ــه ی عدالت خواه ــای جبه ــده ای از اعض ــک ع ــتند ی ــا توانس ــه اینه ــد ک ــش آم ــا پی ــکل کار از این ج مش
ــد  ــرای اینهــا پوشــیده نگــه دارن ــاً علمــا - را فریــب بدهنــد و حقیقــت را ب یعنــی همــان اعضــای دینــی و عمدت
ــید  ــوم س ــی و مرح ــدالَلّ بهبهان ــید عب ــوم آس ــه مرح ــی ک ــه اظهارات ــی ب ــان وقت ــد. انس ــاد کنن ــاف ایج و اخت
ــگاه  ــته اند، ن ــان داش ــاح ایش ــل الَلّ و جن ــیخ فض ــای ش ــا حرف ه ــه ی ب ــه و مقابل ــی در مواجه ــد طباطبای محم
ــد.  ــور می گفته ان ــه این ط ــت ک ــن اس ــه همی ــا ب ــده ی حرف ه ــه عم ــد ک ــأله را درمی یاب ــن مس ــد، ای می کن
ــد کــه همیــن اظهــارات - انســان در کار  ــگاه می کنی ــه نجــف هــم منعکــس می شــده و شــما ن ــا ب ــن حرف ه ای
مرحــوم آقــا نجفــی قوچانــی، در آن کتــاب و در مذاکراتــی کــه در نجــف در جریــان بــوده، اینهــا را می بینــد - و 
ــه داده  ــی را ک ــه می شــد و وعده های ــت گفت ــال حکوم ــه از ســوی روشــنفکرها و به وســیله ی عم ــی را ک حرفهای
ــوءظن  ــد؛ س ــه می کنی ــد عجل ــما داری ــه: ش ــد ک ــور می گفتن ــد. این ط ــت می کردن ــر صح ــل ب ــد، حم می ش
ــای  ــات، نامه ه ــائل در مکاتب ــن مس ــت! ای ــن اس ــان دی ــم هدف ش ــا ه ــد؛ اینه ــدی ندارن ــد ب ــا قص ــد؛ اینه داری
ــل  ــد منعکــس شــده اســت. انســان می بینــد کــه حساســیت آنهــا را در مقاب ــه مرحــوم آخون صــدر اعظــم و ... ب
ــا حســاس  ــد؛ اینه ــی مان ــل مرحــوم آشــیخ فضــل الَلّ باق ــا مث ــا حساســیت بعضی ه ــد؛ ام ــم کرده ان انحــراف ک
ــد.  ــه کردن ــد و مقابل ــد جامع الشــرایط را گنجاندن ــج مجته ــم، آن مســأله ی پن ــد و در متم ــد؛ اصــرار کردن ماندن
ــاوری و ُحســن ظن  ــار خوش ب ــد و دچ ــن حساســیت را از دســت دادن ــه، ای ــن جبه ــری از همی ــع دیگ ــک جم ی
ــخصیتی ها و  ــف ش ــی از ضع ــه بعض ــد ک ــدس می زن ــان ح ــه انس ــدند. البت ــل ش ــی تغاف ــم نوع ــاید ه و ش
ــید  ــا س ــدالَلّ ی ــید عب ــوم س ــل مرح ــه در مث ــو ن ــاال ول ــود؛ ح ــر نب ــس بی تأثی ــوای نف ــی و ه ــای اخاق ضعف ه
ــم  ــیخ ابراهی ــال ش ــش امث ــه ی واضح ــه نمون ــوده ک ــر نب ــک بی تأثی ــن، باش ــات پایی ــا در طبق ــد؛ ام محم
ــرد  ــم م ــود، ه ــف ب ــرده ی نج ــم تحصیلک ــم ه ــیخ ابراهی ــد. ش ــا بودن ــزء علم ــره ج ــا باالخ ــت. اینه زنجانی س
فاضلــی بــود؛ امــا تحــت تأثیــر حرف هــای آنهــا قــرار گرفتنــد و غفلــت زده شــدند و مقــداری هــوای نفســانی در 

ــد. ــروع ش ــا ش ــاف از این ج ــت و اخت ــر گذاش ــا اث اینه

اساس كار امام)ره(، حركت مستقیم به سوی هدف انقالب
ــت  ــن غفل ــار ای ــه دچ ــود ک ــن ب ــام ای ــزرگ ام ــر ب ــم هن ــم، می بین ــگاه می کن ــه ن ــان ک ــاب خودم ــه انق ــن ب م
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ــه اتخــاذ  ــی را ک ــود و هدف ــه ب ــه گفت ــی را ک ــه حرف ــرد ک ــام اشــتباه نک ــن اســت. ام ــام ای نشــد؛ اســاس کار ام
کــرده بــود، در ســایه ی تنبیــه و ظاهرســازی های شــعارهای دیگــران گــم کنــد و فرامــوش کنــد. ایــن، اســاس 
ــوی چشــمش  ــان آن را جل ــح و عری ــت؛ صری ــه طــرف هــدف پیــش رف ــود کــه مســتقیم ب ــام ب کار موفقیــت ام
قــرار داد و بــه طــرف آن حرکــت کــرد. متأســفانه ایــن کار را زعمــای روحانــی و مشــروطه نکردنــد و بــر ایشــان 
ــی  ــد. وقت ــدا کردن ــلط پی ــا تس ــد، آنه ــود آم ــه وج ــه ب ــاف ک ــد. اخت ــاف ش ــذا اخت ــد؛ فل ــاد ش ــت ایج غفل
ــدم.  ــراق دی ــای ع ــن در قضای ــه را م ــن قضی ــن همی ــرد. عی ــد ک ــر کاری نمی ش ــد، دیگ ــا آم ــدرت دســت آنه ق
ــه طــور جــدی وارد شــدند، بعــد تعبیــر و توجیــه شــروع شــد: حــاال شــاید  ــای عــراق هــم اول علمــا ب در قضای
اینهــا راســت بگوینــد! شــاید هــدف بــدی نداشــته باشــند!انگلیس ها در آن جــا بیــن مــردم عــراق شــعارهایی را 
ــم شــما را  ــا آمده ای ــرای اســتعمار شــما، م ــم ب ــا نیامده ای ــن ال مســتعمرین!«؛ م ــا محرری ــد: »جئن پخــش کردن
ــا  ــه عراقی ه ــر ب ــه ی اخی ــن بره ــا در ای ــاال آمریکایی ه ــه ح ــی ک ــن حرف ــم! همی ــا آزاد کنی ــت عثمانی ه از دس
ــلط  ــما تس ــر ش ــه ب ــرای این ک ــم ب ــم، نیامده ای ــدام آزاد کنی ــت ص ــما را از دس ــم ش ــا آمده ای ــد: م می گفتن
ــان  ــراق را آن چن ــا 57، سی وهشــت ســال ع ــراً ی ــا 1958 ظاه ــا از 1920 ت ــا در آن ج ــت آنه ــم! آن وق ــدا کنی پی
ــه  ــرد ک ــه اش می گی ــد، گری ــد و می خوان ــگاه می کن ــی را ن ــال های طوالن ــن س ــان ای ــی انس ــه وقت ــردند ک فش
ــردم،  ــد: از کشــتار م ــی چــه کرده ان ــن عناصــر عراق ــوِد همی ــیله ی خ ــم به وس ــاً ه ــه غالب ــراق و البت ــا در ع اینه
از نهــب مــردم، از غــارت کشــور، عقــب نگــه داشــتن کشــور و ذلت هایــی کــه بــر ملــت عــراق تحمیــل کردنــد. 
ــده ای را  ــد و ع ــرح کردن ــی را مط ــعارهای بّراق ــد و ش ــم آمدن ــا ه ــت؛ در این ج ــور اس ــم همین ج ــا ه در این ج
غافــل کردنــد، کــه مــا اگــر می خواهیــم از تجربــه ی مشــروطیت اســتفاده کنیــم، نبایــد بگذاریــم ایــن اشــتباه 
ــه  ــدون هیچ گون ــح و ب ــرده، صری ــیم ک ــامی ترس ــاب اس ــه انق ــی را ک ــتی آن هدف ــی بایس ــود؛ یعن ــرار ش تک
ــات زمــان غیــر از ایــن حرف هاســت؛ غیــر از ایــن اســت  ــه در نظــر داشــته باشــیم. البتــه رعایــت اقتضائ مجامل

ــم. ــه شــعارهای دیگــران دل ببندی ــم و ب ــم کنی ــوش و گ ــا هــدف را فرام ــه م ک
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عدالت اجتماعی

دهه چهارم انقالب، دهه عدالت و پیشرفت *

الزمه ورود به دهه چهارم انقالب
ــد  ــا بای ــامی، م ــوری اس ــارم جمه ــه ی چه ــرای ده ــویم؛ ب ــارم بش ــه ی چه ــم وارد ده ــا می خواهی ــب، م خ
ــم.  ــادی داری ــای زی ــا کمبوده ــا کجاســت؛ م ــای م ــم کمبوده ــه عرصــه ی زندگــی خــود و ببینی ــم ب ــگاه کنی ن
ــای صــد  ــب ماندگیه ــا وارث عق ــادی م ــای زی ــردم؛ در زمینه ه ــرض ک ــران ع ــت ای ــه مل ــروز ب ــام، ام ــن در پی م
ســاله ی دوران طاغوتیــم و در بخشــهای زیــادی عقــب مانده ایــم. مــا گفته ایــم می خواهیــم برویــم و بــه 
ــه ســمت جلــو حرکــت می کنیــم؛ بقیــه ی ملتهــا کــه  صفــوف جلــوی بشــریت برســیم؛ بایــد بدانیــم مــا کــه ب
ــم  ــم بکنی ــان را جــوری تنظی ــوع حرکتم ــد شــتابمان و ن ــد. بای ــد حرکــت می کنن ــم دارن ــا ه نایســتاده اند. آنه
کــه بتوانیــم بــه صفــوف مقــدم برســیم؛ واال اگــر بخواهیــم بــا همــان ســرعت و بــا همــان شــتابی کــه بــه طــور 

ــم. ــب می مانی ــل عق ــن مراح ــاز در ای ــم، ب ــش بروی ــد، پی ــش می رون ــا پی ــارف ملته متع

دوشاخص عمده دهه چهارم انقالب
ــاخص  ــتـ  دو ش ــش روی ماس ــه پی ــالی ک ــن ده س ــرای ای ــارمـ  ب ــه ی چه ــرای ده ــم، ب ــگاه می کنی ــی ن وقت
عمــده وجــود دارد کــه بایــد ایــن دو را حتمــاً بدســت بیاوریــم: یکــی پیشــرفت اســت، یکــی عدالــت. مــا مثــل 
ــت  ــا عدال ــراه ب ــا پیشــرفت را هم ــم؛ م ــر نمی کنی ــه پیشــرفت فک ــط ب ــا فق ــای دنی بعضــی از کشــورها و نظامه
ــا و شــاخصهای  ــه آماره ــد و ب ــی پیشــرفت کرده ان ــه از لحــاظ علم ــی از کشــورها هســتند ک ــم. خیل می خواهی
اقتصــادی آنهــا کــه نــگاه می کنیــم، ماحظــه می کنیــم کــه مثــًا درآمــد ســرانه ی آنهــا خیلــی هــم باالســت؛ 

*. بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 1387/01/01
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ــن  ــود؛ ای ــیم می ش ــور تقس ــه ج ــت چ ــان مل ــرانه در می ــد س ــن درآم ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای ــئله ی مه ــا مس ام
ــر  ــتکباری، دیگ ــخه های اس ــت کرده ی از نس ــای رونوش ــی و نظامه ــر اله ــای غی ــه نظامه ــت ک ــه ای اس آن نکت
ــاتـ   ــه ی جه ــورمان از هم ــم کش ــا می خواهی ــم؛ م ــه نکنی ــم توج ــا نمی توانی ــد. م ــه نمی کنن ــه آن توج ب
ــه  ــردم ب ــه پیشــرفت برســد، م ــاوری، از لحــاظ سیاســیـ  ب ــی، از لحــاظ اقتصــادی، از لحــاظ فن از لحــاظ علم
ــن  ــت اداره بشــود؛ ای ــا عدال ــه و ب ــم کشــور عادالن ــار پیشــرفت، می خواهی ــا در کن ــد؛ ام ــدا کنن ــاه دســت پی رف
مهــم اســت. نــه عدالــِت بــدون پیشــرفت مطلــوب اســت، نــه پیشــرفِت بــدون عدالــت. عدالــت بــدون پیشــرفت 
ــت را هــم هرگــز  ــدون عدال ــن را نمی خواهیــم. پیشــرفت ب ــری در فقــر؛ ای ــری در عقب ماندگــی، براب یعنــی براب
ــه  ــانی ک ــد آن کس ــود. بای ــم بش ــی ک ــل طبقات ــد فواص ــت. بای ــا عدال ــراه ب ــرفت، هم ــم؛ پیش ــه نمی کنی مطالب
ــه  ــی اش ب ــرد، تنبل ــی ک ــی تنبل ــر کس ــد؛ اگ ــت کنن ــر دریاف ــای براب ــد، فرصته ــتعداد دارن ــرك اس ــرای تح ب
ــا تــاش  ــرای تــاش علمــی ی ــد اینجــور باشــد کــه در برخــی از مناطــِق کشــور مجــال ب گــردن خــودش. نبای
ــه،  ــه طــور بی نهایــت بتواننــد اســتفاده کننــد؛ ن ــات کشــور ب ــع و از امکان اقتصــادی نباشــد، امــا بعضیهــا از مناب
ــه و از  ــوه ی قضائی ــامی، از ق ــورای اس ــی ش ــس پی در پ ــا، از مجال ــت از دولته ــه ی مل ــت. مطالب ــن اس ــر ای هن
ــد؛ پیشــرفِت در همــه ی بخشــها: پیشــرفت در  ــد پیشــرفت کن ــن باشــد. کشــور بای ــد ای همــه ی مســئوالن بای
ــی و  ــی، پیشــرفت در اتحــاد مل ــزم و اراده ی مل ــره وری، پیشــرفت در ع ــش به ــروت، پیشــرفت در افزای ــد ث تولی
ــاوری، پیشــرفت در اخــاق و  ــم و فن ــتاوردهای عل ــر، پیشــرفت در دس ــه یکدیگ ــف ب ــی قشــرهای مختل نزدیک
ــاه عمومــی، در انضبــاط اجتماعــی، در بوجــود  در معنویــت، پیشــرفت در کــم کــردن فاصلــه ی طبقاتــی، در رف
آمــدن وجــدان کاری در یکایــک آحــاد مــا مــردم، پیشــرفت در امنیــت اخاقــی، پیشــرفت در آگاهــی و رشــد 
سیاســی، پیشــرفت در اعتمادبه نفــس ملــیـ  کــه مــن چنــد مــاه قبــل مســئله ی اعتمادبه نفــس ملــی را اعــام 
کــردم؛ ملــت بایــد بــه خــود اعتمــاد داشــته باشــند و بداننــد کــه می تواننــد؛ درســت نقطــه ی مقابــل آن چیــزی 
کــه دشــمنان ایــن ملــت در طــول ســالهای متمــادی خواســتند بــه مــا تلقیــن کننــد و بگوینــد و ثابــت کننــد 
کــه نمی توانیــدـ  پیشــرفت در همــه ی ایــن زمینه هــا الزم اســت؛ امــا همــه ی ایــن پیشــرفتها بایــد در ســایه ی 

ــت باشــد. ــن عدال ــار تأمی ــت و در کن عدال

راهبرد نظام اسالمی در دستیابی به اهداف
ــر  ــا نمی شــود؛ اگ ــد: آق ــه اصطــاح تئوریســین های اقتصــادی بگوین ممکــن اســت بعضــی از صاحبنظــران و ب
بخواهیــد بــه پیشــرفت اقتصــادی دســت پیــدا کنیــد، ناچــار بایــد فاصلــه ی طبقاتــی را قبــول کنیــد و بپذیریــد! 
اینجاســت کــه مــا عــرض می کنیــم »نــوآوری«. نبایــد خیــال کنیــم کــه نســخه های اقتصــادی غــرب، آخریــن 
حــد دســتاورد بشــری اســت؛ نــه، ایــن هــم یــک نســخه ای اســت، دوره ای دارد؛ آن دوره طــی می شــود و فکــر 
ــد.  ــن باش ــد ای ــاخص بای ــد؛ ش ــدا کنی ــو را پی ــر ن ــد آن فک ــود؛ بگردی ــدان وارد می ش ــه می ــی ب ــر نوی ــازه و فک ت
ــور  ــدی در کش ــهای تولی ــرمایه گذاری در بخش ــم س ــا می خواهی ــود؛ م ــد بش ــور ثروتمن ــم کش ــا می خواهی م
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عمومیــت پیــدا کنــد. امــروز ثروتمنــدان زیــادی در کشــور مــا هســتند کــه برخــوردار از ثروتنــد؛ ایــن ثــروت را 
ــرای خودشــان ســود دارد، هــم  ــه کار بزننــد؛ هــم ب ــن ب می تواننــد در ســرمایه گذاریهای ســودمند و افتخارآفری
ــه  ــرای مــردم ســود دارد و هــم مایــه ی رضــای خــدا می شــود؛ ســرمایه گذاری ثروتمنــدان در کارهایــی کــه ب ب
ــادت و  ــاالـ  منتهــی می شــود، یــک عب ــا بهره دهــی ب ــه افزایــش محصــول در درون کشــورـ  ب تولیــد کشــور و ب
یــک ثــواب اســت. ایــن راه بــاز اســت؛ می تواننــد ســرمایه گذاری کننــد، تولیــد ثــروت کننــد؛ مدیریــت کشــور 
هــم مراقبــت کنــد کــه همــه ی طبقــات برخــوردار بشــوند و طبقــات ضعیــف هــم بتواننــد از فرصتهــا اســتفاده 
ــا  ــا از ضعــف خــارج بشــوند؛ همــه توانایــی پیــدا بکننــد. مــا در ایــن ســی ســال خیلــی جلــو رفتیــم. ت کننــد ت
ــی شــبکه ی  ــرانـ  یعن ــت ای ــن روز دشــمنان مل ــن ســاعت و ای ــا ای ــوب شــده اســت؛ ت ــا مغل اینجــا دشــمن م

ــد. ــران شکســت خورده ان ــت ای ــکاـ  از مل ــم مســتکبر امری شــیطانی صهیونیســم و رژی

عوامل انزوا و تنفر از آمریكا در افكار عمومی دنیا
امــروز امریــکا در میــان افــکار عمومــی مــردم دنیــا منفــور و منــزوی اســت؛ شعارهاشــان هــم دیگــر در چشــم 
ــوق  ــدار حق ــکا طرف ــم امری ــه رژی ــد ک ــاور می کن ــی ب ــد. ک ــاور نمی کن ــی ب ــدارد و کس ــی ن ــگ و روی ــردم رن م
ــای  ــه ی برجه ــه حادث ــی! از شــهریور ســال 1380 ک ــوق بشــر امریکای ــدار دموکراســی اســت؟ حق بشــر و طرف
ــکا بازجویــی کــرده! ســی و دو  ــکا ســی و دو میلیــون نفــر را در داخــل امری ــت امری ــورك اتفــاق افتــاد، دول نیوی
ــد و در زندانهایشــان شــکنجه  میلیــون نفــر! اینهــا آمارهــای خودشــان اســت. مکالمــات مــردم را کنتــرل کردن
ــون را  ــن قان ــکا ای ــی امری ــور کنون ــس جمه ــا رئی ــد، ام ــب کردن ــکنجه تصوی ــون ضدش ــره قان ــد؛ در کنگ کردن
ــکا در  ــه؟ امری ــی چ ــر یعن ــوق بش ــد حق ــا می فهمن ــت! اینه ــوع نیس ــکنجه ممن ــی ش ــرد، یعن ــرد، رد ک ــو ک وت
ــت؛  ــتگاهها در اروپاس ــن بازداش ــدادی از ای ــه تع ــا دارد ک ــر دنی ــی در سراس ــتگاه مخف ــت بازداش ــدود دویس ح
اروپایی هایــی کــه حقــوق بشــر لقلقــه ی زبانشــان اســت و از هــر طــرف حرکــت می کننــد، اســم حقــوق بشــر 
ــه هولوکاســت  ــل آن کســی ک ــوق بشــر اســت؟ در مقاب ــن حق ــوق بشــریم! ای ــد حق ــا پایبن ــه م ــد ک را می آورن
ــا در  ــانـ  ام ــان، روزنامه هاش ــان، دولتهاش ــوندـ  دادگاه هاش ــیج می ش ــه بس ــد، هم ــرار بده ــؤال ق ــورد س را م
ــن  ــد! ای ــم می کنن ــی ه ــه همصدای ــد، بلک ــراض نمی کنن ــط اعت ــه فق ــرم اســام، ن ــی مک ــه نب ــت ب ــل اهان مقاب
ــدار  ــا طرف ــه انسانهاســت؟ می گوینــد م ــرام ب ــن احت ــه انســانیت اســت؟ ای ــرام ب ــن احت حقــوق بشــر اســت؟ ای
ــا  ــن ب ــت آهنی ــا مش ــد، ب ــا باش ــع آنه ــاف مناف ــر خ ــردم ب ــه آراء م ــی ک ــر جای ــا ه ــتیم، ام ــی هس دموکراس
دموکراســی و بــا دولــت منتخــب مــردم برخــورد می کننــد! یــک نمونــه اش دولــت حمــاس اســت در فلســطین. 
ــد و بی محتوایــی اســت کــه علیــه جمهــوری  ــه هــم تهدیدهــای چرن مگــر منتخــب مــردم نیســت؟ یــک نمون
ــه و در  ــه ی منطق ــه در هم ــیع، ک ــاالری وس ــردم س ــن م ــا ای ــامی ب ــوری اس ــد؛ جمه ــکار می برن ــامی ب اس
بســیاری از نقــاط عالــم نظیــر ایــن مردم ســاالری رائــج در کشــور مــا وجــود نــدارد کــه در طــول کمتــر از ســی 
ــه اســت. علیــه جمهــوری اســامی حــرف می زننــد،  ــن کشــور انجــام گرفت ــات در ای ســال حــدود ســی انتخاب
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ــه ی  ــر حمل ــی؛ مگ ــه ی نظام ــه حمل ــد ب ــم، تهدی ــه تحری ــد ب ــد، تهدی ــد می کنن ــد، تهدی ــی می کنن مهمل باف
ــا ملــت ایــران تــا حــاال خوشــرفتاری کردیــد؟ ایــن ملــت هــر  نظامــی نکردیــد؟ مگــر تحریــم نکردیــد؟ مگــر ب
ــود  ــود و از ذات خ ــود را از درون خ ــدرت خ ــود دارد و ق ــتقامت و شــجاعت و ایســتادگی خ ــر اس ــر اث ــه دارد ب چ
ــز صهیونیســتیـ  کــه  ــم غــدار و خونری ــت از رژی ــد، آن وق ــای حقــوق بشــر می کنن ــه دســت آورده اســت. ادع ب
ایــن همــه جنایــت انجــام می دهــدـ  دفــاع می کننــد. مــن تعجــب می کنــم چــرا بعضــی از دولتهــای اروپایــی، 
ــی  ــت. بعض ــور اس ــا منف ــدر در دنی ــد چق ــه می بینن ــا این ک ــد؛ ب ــرت نمی گیرن ــکا عب ــم امری ــت رژی از سرنوش
ــد و در  ــده می رون ــب ش ــطین غص ــور فلس ــه کش ــت، ب ــرمایه داران صهیونیس ــامدگویی س ــرای خوش ــا ب از اینه
ــن  ــرای ای ــد؛ ب ــت می کنن ــران مذم ــد و از ای ــرف می زنن ــران ح ــه ای ــتی علی ــی صهیونیس ــت جعل ــان دول پارلم
کــه دل آنهــا را بــه دســت بیاورنــد! چــرا عبــرت نمی گیرنــد؟ امــروز رژیــم صهیونیســتی منفــور اســت؛ امریــکا 
ــه همــه ی دولتهــا و ملتهــا حکــم می کنــد  ـ کــه پشــتیبان اوســتـ  منفــور ملتهاســت؛ و امــروز حقــوق بشــر ب
ــکا  ــت امری ــکا و دول ــر امری ــلط ب ــتهای مس ــکا و صهیونیس ــای امری ــل زورگوییه ــدی را در مقاب ــف واح ــه ص ک

ــر و شــجاعتر ایســتاده اســت. ــا صریحت ــه، از همــه ی ملته ــن میان ــران در ای ــت ای ــد. مل تشــکیل بدهن

شروط پیشرفت كشور
ــدالل در  ــروز بحم ــه ام ــی ای ک ــن آمادگ ــا ای ــود دارد، ب ــان وج ــه در ملتم ــخی ک ــزم راس ــت و ع ــن نی ــا ای ــا ب م
ــروز در  ــه ام ــی ک ــت و نمایندگان ــر کار اس ــر س ــه ب ــی ک ــازه نفس ــس ت ــا مجل ــئولینمان و ب ــان و در مس دولتم
ــن  ــد پشــتیبانی ای ــا امی ــدـ  و ب ــه بحمــدالل همــه در جهــت ارزشــهای اســامی حرکــت می کنن مجلســندـ  ک
ــکار را،  ــوآوری را، ابت ــه مســئوالن ن ــر این ک ــم، مشــروط ب ــش ببری ــم پی ــاز ه ــن کشــور را ب ــم ای ــت، می توانی مل
خاقیــت راـ  در روشــهای گوناگــونـ  بــرای خوشــان یــک وظیفــه بداننــد و ســعی کننــد آنچــه را کــه در طــول 
ایــن ســی ســال شــروع شــده اســتـ  انجــام گرفتــه اســت یــا نیمــه کاره مانــده اســتـ  بــه شــکوفایی برســانند. 
ــد  ــم همــت را بگذارن ــه می کن ــس شــورای اســامی هــم توصی ــه مجل ــم، ب ــه می کن ــت هــم توصی ــه دول ــن ب م
ــده اســت و  ــر تمــام کــردن کارهــا و طرحهایــی کــه مدتهــا پیــش شــروع شــده اســت، بعضــی نیمــه کاره مان ب
بعضــی هنــوز بــه نتایــج خــود نرســیده اســت؛ منابــع ملــی را بــا اولویــتـ  بــا رعایــت کمــال دقــت و مراقبــتـ  
بــکار ببرنــد. انشــاءالل ملــت ایــران، جوانــان مــا، مســئوالن مــا، روز بــه روز شــاهد شــکوفایی بیشــتر ایــن کشــور 
خواهنــد بــود. امیــدوارم آخــر ســال 87، بــه توفیــق الهــی و بــا دعــای حضــرت بقیــه الل، ملــت ایــران روزهــای 

ــن ســال اســت داشــته باشــد. بســیار بهتــری را از امــروز کــه اول ای
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اصالح الگوی مصرف، گامی به سوی پیشرفت و عدالت

ایجاد آمادگی الزم برای نیل به پیشرفت و عدالت در 
كشور 

عوامل و عناصر اصلی آمادگی برای پیشرفت كشور:
1. حضور نسل جواِن تحصیلكرده 

2. تجربه كسب شده مسئوالن و نخبگان كشور
3. وجود زیرساختهای علمی در كشور

مقصود ما از پیشرفت چیست؟
پیشرفت اسالمی، پیشرفتی توأم با عدالت

كاهش فاصله های طبقاتی؛ معنای عدالت
مبارزه ی با فساد مالی و اقتصادی؛ مصداق عدالت

اقدامی اساسی در نیل به پیشرفت و عدالت
نمونه هایی از اسراف در كشور:

1. اسراف در نان 
2. اسراف در آب

3. اسراف در مصارف فردی و خانوادگی
و...
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اصالح الگوی مصرف، گامی به سوی پیشرفت و عدالت *

ایجاد آمادگی الزم برای نیل به پیشرفت و عدالت در كشور 
امسـال اولین سـال دهـه ی چهـارم انقـاب اسـت که بـه نـام »دهـه ی پیشـرفت و عدالـت« نامیده شـده اسـت. 
به ایـن مناسـبت عرایضـی را عـرض میکنـم؛ هـم در زمینـه ی برخـی از مهمتریـن مسـائل کشـورمان در داخل، 
و همچنیـن اشـاره ای بـه بعضـی از مسـائل مهـم بین المللـی و خارجـی. ایـن دهـه را ده سـال پیشـرفت و عدالت 
کشـور و نظـام جمهـوری اسـامی نامیدیـم؛ در حالـی کـه از آغـاز انقـاب، ملـت ایـران با حرکـت عظیـم خود و 
با ایجـاد و اسـتقرار نظـام جمهـوری اسـامی، به سـمت پیشـرفت و عدالـت حرکت کـرده اسـت. ده سـال آینده 
چـه خصوصیتـی دارد کـه آن را بـه عنـوان دهـه ی پیشـرفت و عدالـت نامگـذاری کرده ایـم؟ به نظـر مـا تمایز ده 
سـال آینده با سـه دهـه ی گذشـته، در آمادگی های بسـیار وسـیع و عظیمی اسـت کـه در کشـور عزیزمـان برای 
پیشـرفت و عدالـت بـه وجـود آمده اسـت، کـه ایـن آمادگی ها بـه ملـت بـزرگ و مصمم مـا اجـازه میدهـد که در 
این زمینـه یـک جهـش و یـک گام بلند نشـان بدهـد. ملـت، آمـاده ی یـک حرکـت پرشـتاب و بزرگی به سـمت 
پیشـرفت و عدالـت اسـت؛ چیـزی کـه در دهه های قبـل، ایـن امکان بـا ایـن گسـتردگی برای ملـت فراهـم نبود.

عوامل و عناصر اصلی آمادگی برای پیشرفت كشور:
اگر بخواهیـم عوامـل اصلی و عناصـر اصلی ایـن آمادگـی را مشـخص کنیم، مـن عرض میکنـم چند عنصـر تأثیر 

زیـادی دارد: 

*. بیانات در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا )ع( 1388/01/01
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1. حضور نسل جواِن تحصیلكرده 
یکی حضور نسـل جـواِن تحصیلکـرده ی ماسـت. امـروز میلیونها جـوان پرنشـاط و تحصیلکـرده، در میـدان علم، 
در میـدان تحقیـق، در میـدان فعالیتهـای اجتماعـی و سیاسـی حضـور دارنـد. حضـور ایـن همـه جـوان دانـا و 

تحصیلکـرده و آمـاده در کشـور مـا یـک پدیـده ی بسـیار بـزرگ و قابـل توجـه و اهتمامی اسـت.

2. تجربه كسب شده مسئوالن و نخبگان كشور
عنصـر دیگـر، تجربـه اسـت. نخبـگان و مسـئوالن کشـور در طـول سـالهای گذشـته در مواجهـه ی بـا مشـکات 

گوناگـون، تجربه هـای بسـیار ذی قیمتـی کسـب کرده انـد. ایـن تجربه هـا امـروز در اختیـار مـردم اسـت.
 در زمینـه ی ایـن تجربه هـا اگـر بخواهیـم نمونه و مثـال عـرض کنیم، یکـی از آثـار آن، اجـرای سیاسـتهای اصل 
44 قانـون اساسـی اسـت. توجه بـه ایـن سیاسـتها، ناشـی از تجربـه ی طوالنـی چند ده سـاله ی گذشـته بـود که 

نخبـگان کشـور را به ایـن نقطه رسـاند.
 نمونـه ی دیگـر، همیـن مسـئله ی هدفمند کـردن یارانه هاسـت، کـه ایـن ناشـی از تجربـه ی بلندمـدت نخبگان 
کشـور اسـت که در طول این سـالها بـه این نقطـه رسـیده اند کـه یارانه هائـی کـه از کیسـه ی بیت المـال -  یعنی 
از جیب عمـوم مردم - بیـرون میـرود و بـه عموم تعلـق میگیـرد، بیشـتر متوجه به قشـرهائی بشـود که نیـاز آنها 
بیشـتر اسـت؛ یعنی قشـرهای محـروم و طبقـات متوسـط بـه پائیـن جامعـه، از بیت المـال و از کیسـه ی عمومی 
ملـت بیشـتر برخوردار شـوند تـا طبقـات بسـیار مرفـه و کسـانی کـه در حقیقـت احتیاجـی هم بـه ایـن یارانه ها 
ندارند. رسـیدن بـه این حقیقـت و تصمیـم و عزم راسـخ بر اجـرای آن، ناشـی از تجربـه ی طوالنی مدتی اسـت که 

در طـول ایـن سـالها متراکم شـده اسـت و بـه مرحله ی عمـل درآمده اسـت.

3. وجود زیرساختهای علمی در كشور
 عنصـر دیگـر، زیرسـاختهای کشـور اسـت. امـروز کشـور مـا مثـل دهـه ی اول یـا دهـه ی دوم انقاب نیسـت که 
زیرسـاختهای علمی و مـورد نیاز را در کشـور فاقد باشـد. امروز جوانهـای ما و متخصصیـن ما و دانشـمندان در هر 
رشـته ای که وارد میشـوند، میتوانند کارهای بـزرگ انجـام دهند؛ لذا امـروز در کشـور آن چیزهائی کـه برای یک 
پیشـرفت وسـیع در زمینه ی ارتباطـات، در زمینه ی مواصـات، در زمینه ی تحقیقـات علمی، در زمینه ی سـاخت 
و سـازها مورد نیاز اسـت، بحمدالَلّ آماده اسـت. ما از لحـاظ راه های مهـم و بین المللـی، از لحاظ سـاخت فرودگاه، 
از لحـاظ ارتباطات بیسـیم و باسـیم، شـبکه های ارتباطی، از لحاظ سـاخت سـدها، احتیاجـی به دیگـران نداریم. 
یـک روزی بـود که بـه خاطر کسـی خطـور هـم نمیکـرد کـه عناصـر داخلـی و متخصصیـن داخلـی بتوانند سـد 
بسـازند، سـیلو بسـازند، بزرگراه بسـازند، فرودگاه بسـازند، کارخانه ی فوالد بسـازند؛ در همه ی این چیزها چشـم 
ملـت ما بـه بیگانـگان بـود. بعد هـم کـه بیگانـگان دستشـان قطع شـد، مـا از ایـن جهـت در کشـور فقیـر بودیم؛ 
امـا امـروز از این جهـت توانائی زیـادی داریـم. جوانان مـا کارخانه هـای پیچیـده را میسـازند، کارهـای پیچیده ی 
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علمـی و فنـاوری را انجام میدهنـد، نیاز کشـور را بـرآورده میکننـد، به کشـورهای دیگر هـم به عنوان مستشـار و 
به عنوان کسـانی که تجـارت علـم و فنـاوری میکنند، کمـک میرسـانند. در این جهت، کشـور وضعیت شـاخصی 
پیدا کـرده اسـت؛ این پیشـرفت کمی نیسـت. یـک روزی جوانهای مـا حّتی گلولـه ی آر.پی.جـی را نمیتوانسـتند 
پرتـاب کننـد و نمیشـناختند؛ امـروز همـان جوانهـا موشـک پرتابگر ماهـواره میفرسـتند که چشـم دانشـمندان 
جهـان را بـه خود جلـب میکنـد، همـه را متوجـه میکنـد. یـک روزی مـا بـرای اسـتفاده ی از نیروگاه هائـی که در 
کشـور داشـتیم، احتیاج بـه متخصص داشـتیم؛ امـروز جوانان کشـور مـا خودشـان آنچنـان در صنعت پیشـرفت 
کردند که پاالیشـگاه، نیـروگاه و امکانـات گوناگون را خودشـان میسـازند و تولیـد میکنند. یـک روزی در زمینه ی 
مسـائل زیست شناسـی، کشـور دچار فقـر مطلق بـود؛ امروز بـه پیشـرفت در دانشـهای زیسـتی، از جملـه همین 
مسـئله ی سـلولهای بنیـادی کـه بسـیار در دنیـا چیز مهمی اسـت، دسـت پیـدا کرده اسـت. امـروز ایـن امکانات 
در کشـور وجـود دارد. اینهـا همـه زیرسـاختهائی اسـت که پیشـرفتهای آینـده براسـاس این زیرسـاختها آسـان 
میشـود. عـاوه ی بر اینهـا - همـان طـوری که عـرض کـردم - تجربـه ی مدیـران، یـک تجربـه ی بسـیار عمیق و 
وسـیعی اسـت. کشـور امروز در مقابل چشـم مدیـران و نخبـگان کشـور، مثل یـک صحنه ای اسـت کـه میتوانند 
بـرای پیشـرفت آن برنامه ریـزی کننـد. همیـن سرکشـی کـردن مسـئولین بـه گوشـه و کنـار ایـن کشـور، نقاط 
محـروم، اسـتانهای دوردسـت، در اسـتانها بـه شـهرهای گوناگـون رفتـن، بـا مـردم تمـاس گرفتـن، اوضـاع را از 
نزدیـک دیـدن، بـا چشـم مشـکات را مشـاهده کـردن، یـک تجربـه ی عظیـم و گرانقـدری بـرای مأموریـن ما و 
مسـئوالن کشـور به وجـود آورده اسـت؛ اینهـا زمینه ی یک جهش اسـت بـرای اینکـه کشـور بتواند ان شـاءالَلّ در 
طریـق پیشـرفت و عدالت حرکـت کنـد؛ و ایـن ایجـاب میکند که دهـه ی آینـده - یعنـی ده سـالی که از امسـال 
آغاز میشـود - برای کشـور مـا و بـرای نظام جمهـوری اسـامی، ده سـال پیشـرفت و عدالت باشـد؛ که همـه باید 

در ایـن قسـمت تـاش و کار کنند.

مقصود ما از پیشرفت چیست؟
یک جملـه ی کوتـاه در مورد مفهـوم پیشـرفت، یـک جمله ی کوتـاه هـم در مـورد مفهـوم عدالت عـرض میکنم؛ 
تفصیل ایـن اجمـال را بایسـتی مسـئوالن، گویندگان، کسـانی کـه با افـکار مردم سـر و کار دارنـد، بـاز کنند؛ هم 
تحقیـق کنند، هم بـه مردم اطاع رسـانی کننـد. مقصود ما از پیشـرفت چیسـت؟ پیشـرفت در یـک جهِت محض 
نیسـت. مقصود از پیشـرفت، پیشـرفت همـه جانبه اسـت. از همـه ی ابعاد در کشـور، این ملت، شایسـته و سـزاوار 
پیشـرفت اسـت: پیشـرفت در تولید ثروت ملـی، پیشـرفت در دانـش و فنـاوری، پیشـرفت در اقتدار ملـی و عزت 
بین المللـی، پیشـرفت در اخـاق و در معنویـت، پیشـرفت در امنیت کشـور - هـم امنیـت اجتماعی، هـم امنیت 
اخاقـی برای مـردم - پیشـرفت در ارتقای بهـره وری. ارتقای بهـره وری معنایش این اسـت کـه ما بتوانیـم از آنچه 
کـه داریـم، بهتریـن اسـتفاده را بکنیـم. از نفـت موجـود، از گاز موجـود، از کارخانـه ی موجـود، از راه موجـود و از 
آنچه که در اختیار هسـت، بیشـترین و بهتریـن اسـتفاده را بکنیم. همچنیـن پیشـرفت در قانون گرائـی و انضباط 
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اجتماعی؛ کـه اگر ملتـی دچار بی قانونی بشـود، قانون شـکنی بـر ذهن و عمـل مردم حاکم بشـود، هیچ پیشـرفت 
معقول و درسـتی نصیب آن ملت و کشـور نخواهد شـد. پیشـرفت در وحـدت و انسـجام ملی؛ چیزی که دشـمنان 
از اول انقـاب سـعی کرده انـد آن را بـه هـم بزننـد؛ امـا خوشـبختانه ملـت ما اتحـاد و انسـجام خـود را بـا همه ی 
زمینه هائـی کـه ممکـن بـود بـرای تفرقـه مـورد سـوء اسـتفاده قـرار بگیـرد، حفـظ کـرده اسـت؛ ایـن را مـا باید 
هرچه بیشـتر کنیم و ارتقاء ببخشـیم. پیشـرفت در رفـاه عمومی؛ همـه ی طبقات بتواننـد از رفاه برخوردار شـوند. 
پیشـرفت در رشـد سیاسـی؛ که درك سیاسـی، رشـد سیاسـی، قـدرت تحلیل سیاسـی بـرای جمعیـت عظیمی 
ماننـد جمعیـت ملت مـا، مثـل یـک حصـار پوالدیـن در مقابـل بدخواهی های دشـمنان اسـت؛ لـذا ما باید رشـد 
سیاسـی خود را باال ببریـم. مردم ما از لحاظ رشـد سیاسـی، امروز هـم از بسـیاری از ملتهـا جلویند؛ اما بـاز در این 
جهت هـم بایـد پیشـرفت کنیـم. مسـئولیت پذیری، عـزم و اراده ی ملـی؛ در همـه ی ایـن زمینه ها باید پیشـرفت 
بشـود. البته با حـرف نمیشـود، بـا الفـاظ نمیتـوان کاری انجـام داد، نوشـتن ایـن چیزهـا روی کاغذ اثـری ندارد؛ 

تحـرك و برنامه ریـزی الزم دارد، کـه بعـد اشـاره ای عرض خواهـم کرد.

پیشرفت اسالمی، پیشرفتی توأم با عدالت
 امـا عدالت. پیشـرفت اگر بـا عدالت همراه نباشـد، پیشـرفِت مورد نظر اسـام نیسـت. اینی کـه ما تولیـد ناخالص 
ملـی را، درآمد عمومـی کشـور را به یک رقـم باالئی برسـانیم، امـا در داخل کشـور تبعیض باشـد، نابرابری باشـد، 
عـده ای آالف و الـوف برای خودشـان داشـته باشـند، عـده ای در فقـر و محرومیـت زندگی کننـد، ایـن آن چیزی 
نیسـت کـه اسـام میخواهـد؛ این آن پیشـرفتی نیسـت کـه مـورد نظر اسـام باشـد. بایـد عدالـت تأمین بشـود. 

عدالت هم یـک واژه ی بسـیار عمیق و وسـیعی اسـت که بایسـتی خطـوط اصلـی آن را جسـتجو و پیـدا کرد. 

كاهش فاصله های طبقاتی؛ معنای عدالت
به نظـر مـا عدالـت، کاهـش فاصله هـای طبقاتی اسـت، کاهـش فاصله هـای جغرافیائـی اسـت. اینجور نباشـد که 
اگر یـک مرکزی، یـک اسـتانی، یک شـهری، یک کوره دهـی از مرکـز دور اسـت، در یـک نقطـه ی دور جغرافیائی 
کشـور قـرار گرفتـه اسـت، دچـار محرومیت باشـد؛ امـا آنجائـی کـه نزدیک اسـت، برخـوردار باشـد؛ ایـن عدالت 
نیسـت. هـم فاصله هـای طبقاتـی بایـد برداشـته شـود، فاصله هـای جغرافیائـی باید برداشـته شـود، هـم برابری 
در اسـتفاده ی از امکانـات و فرصتهـا بایـد بـه وجود بیایـد.  همـه ی آحاد کشـور، آن کسـانی کـه اسـتعداد دارند، 
آن کسـانی که امـکان دارنـد، بتواننـد از امکانات عمومی کشـور اسـتفاده کننـد. اینجور نباشـد که نورچشـمی ها 
مقـدم باشـند و افـراد متقلـب و خدعه گـر جلـو بیفتنـد. کاری کنیم کـه افـراد گوناگـون کشـور، همـه بتوانند در 
برابـر امکانـات کشـور، از فرصـت برابـر اسـتفاده کننـد. البته اینهـا آرزوهـای بزرگـی اسـت، لیکن دسـت یافتنی 
اسـت؛ دسـت نیافتنی نیسـت. اگـر تـاش کنیـم و کار کنیـم، میتوانیـم به آن برسـیم. سـخت اسـت، اما شـدنی 

اسـت.
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 مبارزه ی با فساد مالی و اقتصادی؛ مصداق عدالت
یکـی از مصداقهـای عدالت، مبـارزه ی با فسـاد مالـی و اقتصادی اسـت که بایسـتی جدی گرفته شـود. من سـالها 
پیش هم ایـن را گفتـه ام، بارها هـم تأکید کرده ام، تاشـهای خوبـی هم انجـام گرفته اسـت و دارد انجـام میگیرد؛ 
امـا مبارزه ی با فسـاد، کار دشـواری اسـت؛ کاری اسـت کـه انسـان، مخالف پیـدا میکند. شـایعه درسـت میکنند، 
دروغ میگوینـد و آن کسـی کـه در این میـدان جلوتـر از دیگـران حرکت کنـد، بیشـتر از همه مـورد تهاجـم قرار 
میگیـرد. این مبـارزه هم الزم اسـت و باید انجـام بگیرد. خوب، کسـانی کـه بخواهند ایـن کارهای بـزرگ را چه در 
زمینه ی پیشـرفت، چـه در زمینـه ی عدالت انجـام دهند، بایـد مدیرانی باشـند کـه به ایـن چیزها معتقد باشـند؛ 
حقیقتاً عقیده داشـته باشـند که بایـد عدالت برقـرار شـود، باید با فسـاد مبارزه شـود. مدیـران معتقـد و مؤمن به 
ایـن مبانی کـه دارای شـجاعت باشـند، دارای اخـاص باشـند، دارای تدبیـر و عزم راسـخ باشـند، قطعـاً میتوانند 

این مقاصـد و ایـن اغراض عالـی الهـی را تحقق ببخشـند. ایـن مطلـب اّولی کـه الزم بود عـرض کنم.

اقدامی اساسی در نیل به پیشرفت و عدالت
یک اقـدام اساسـی در زمینـه ی همیـن پیشـرفت و عدالت، آن مسـئله ای اسـت کـه من در پیـام نـوروزی خطاب 
به ملـت عزیز ایـران عـرض کـردم؛ و آن مسـئله ی مبـارزه ی با اسـراف، حرکت در سـمت اصـاح الگـوی مصرف، 
جلوگیـری از ولخرجی هـا و تضییـع اموال جامعه اسـت؛ این بسـیار مسـئله ی مهمی اسـت. البتـه بار اّولی نیسـت 
که مـا این مطلـب را مطـرح میکنیم. مـن در همین دیـدار اول سـال، در نوبتهـای متعـددی در همین جـا خطاب 
به مـردم عزیزمـان دربـاره ی اسـراف، دربـاره ی ولخرجـی و تضییع امـوال و لـزوم صرفه جوئـی مطالبـی را عرض 
کردم؛ امـا ایـن مسـئله تمـام نشـده اسـت؛ ایـن مقصـود، آنچنـان کـه بایـد و شـاید بـرآورده نشـده اسـت. الزم 
اسـت بـه عنـوان یـک سیاسـت، مـا مسـئله ی صرفه جوئـی را در خطـوط اساسـی برنامه ریزی هایمان در سـطوح 
مختلـف اعمـال کنیـم. مـردم عزیزمان توجـه داشـته باشـند کـه  صرفه جوئی بـه معنای مصـرف نکردن نیسـت؛ 
صرفه جوئـی بـه معنـای درسـت مصـرف کـردن، بجـا مصـرف کـردن، ضایـع نکـردن مـال، مصـرف را کارآمـد و 
ثمربخش کـردن اسـت. اسـراف در امـوال و در اقتصاد این اسـت که انسـان مـال را مصرف کنـد، بـدون اینکه این 
مصـرف اثـر و کارائی داشـته باشـد. مصـرف بیهـوده و مصـرف هـرز، در حقیقت هـدر دادن مـال اسـت. جامعه ی 
ما بایـد این مطلـب را بـه عنوان یـک شـعار همیشـگی در مقابل داشـته باشـد؛ چـون وضع جامعـه ی مـا از لحاظ 
مصـرف، وضـع خوبـی نیسـت. ایـن را مـن عـرض میکنم؛ مـا بایـد اعتـراف کنیـم بـه ایـن مسـئله. عادتهـای ما، 
سـنتهای ما، روشـهای غلطـی کـه از ایـن و آن یـاد گرفته ایم، ما را سـوق داده اسـت بـه زیـاده روی در مصـرف به 
نحو اسـراف. یـک نسـبتی بایـد در جامعه میـان تولیـد و مصـرف وجود داشـته باشـد؛ یک نسـبت شایسـته ای به 
سـود تولیـد؛ یعنی تولیـد جامعه همیشـه بایـد بر مصـرف جامعـه افزایش داشـته باشـد. جامعـه از تولیـد موجود 
کشـور اسـتفاده کند؛ آنچه کـه زیادی هسـت، صـرف اعتای کشـور شـود. امروز در کشـور مـا اینجوری نیسـت. 
مصرف ما بـه نسـبت، از تولیدمان بیشـتر اسـت؛ این، کشـور را به عقـب میرسـاند؛ ایـن، ضررهای مهـم اقتصادی 
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بـر مـا وارد میکند؛ جامعـه دچـار مشـکات اقتصـادی میشـود. در آیات شـریفه ی قـرآن بارهـا راجع بـه پرهیز از 
اسـراف در امـور اقتصـادی تأکید شـده؛ این بـه خاطـر همین اسـت. اسـراف، هم لطمـه ی اقتصـادی میزنـد، هم 
لطمـه ی فرهنگی میزنـد. وقتی جامعـه ای دچار بیماری اسـراف شـد، از لحـاظ فرهنگی هـم بـر روی او تأثیرهای 
منفـی میگـذارد. بنابرایـن مسـئله ی صرفه جوئـی و اجتناب از اسـراف، فقـط یک مسـئله ی اقتصادی نیسـت؛ هم 

اقتصـادی اسـت، هـم اجتماعی اسـت، هـم فرهنگی اسـت؛ آینـده ی کشـور را تهدیـد میکند.

نمونه هایی از اسراف در كشور:

1. اسراف در نان 
 من یکـی دو تا از ایـن آمارهـای تکان دهنـده را عـرض بکنـم؛ اسـراف در قلمهـای مهم مصرفـی کشـور، از جمله 
اسـراف در نان. بر حسـب بررسـی میدانـی ای که در تهـران و بعضـی از مراکز اسـتانها شـده اسـت، گفته میشـود 
که 33 درصـِد نان ضایعات اسـت. یک سـوم همـه ی نانی کـه در این شـهرها تولیـد میشـود، دور ریخته میشـود. 
فکـرش را بکنیـد شـما؛ یـک سـوم! آن وقـت کشـاورز مـا بـا آن زحمـت گنـدم را تولیـد کنـد و اگـر یـک سـالی 
بارندگـی کم بـود - مثل سـال گذشـته کـه تولید گنـدم در کشـور کم شـد - دولـت از پـول عمومـی، از بودجه ی 
مـردم گنـدم از خـارج وارد کند، ایـن گندم آرد بشـود، خمیر بشـود، نـان بشـود، بعد یک سـوم از این همـه ثروت 

دور ریختـه شـود. چقدر تأسـف آور اسـت! متأسـفانه ایـن واقعیـت دارد، این هسـت.

2. اسراف در آب
در مـورد آب بررسـی هائی کـه کرده اند، میگوینـد تلفـات آب در مصـرف خانگی تا حدود 22 درصد اسـت. کشـور 
ما کشـور پرآبی نیسـت. حداکثـر صرفه جوئی را مـا مـردم ایـران در آب باید انجـام دهیـم. آن وقت این آبـی که با 
این زحمـت تولیـد میشـود، از راه هـای دور آورده میشـود، با بهای سـنگین سـدهائی به وجـود می آیـد؛ این همه 
دانـش، تجربه و تاش بـه کار میـرود تا ایـن آب به خانـه ی ما بیایـد؛ بعد در خانـه ی مـا 22 درصد از ایـن آب هدر 
برود! ایـن فقط مصـرف خانگی اسـت؛ مصرف کشـت و مصرف صنعـت هم یک جـور دیگـر اسـرافهائی دارد. آنچه 
که برحسـب بررسـی ها به عنـوان آمـار در اختیار ماسـت، ما مجموعـاً بیـش از دو برابر مصـرف متوسـط جهان در 
انـرژی - چه برق، چـه حاملهای انـرژی - مصـرف میکنیم؛ یعنـی نفـت، گاز، گازوئیـل، بنزین. مصرف ایـن چیزها 

در کشـور ما از دو برابر متوسـط جهان بیشـتر اسـت. خوب، این اسـراف اسـت. اسـراف نیست؟
 شـاخصی به نام شـاخص شـدت انـرژی وجـود دارد؛ یعنـی نسـبت بین انـرژی ای کـه مصرف میشـود، بـا کاالئی 
کـه تولید میشـود؛ کـه هرچه انـرژی ای کـه مصرف میشـود، کمتر باشـد، بـرای کشـور سـودمندتر اسـت. در این 
زمینـه گاهی نسـبت به بعضـی از کشـورهای پیشـرفته، مصرف شـدت انـرژی ما هشـت برابر بیشـتر اسـت! اینها 

اسـرافهائی اسـت که در جامعـه دارد انجـام میگیرد.
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3. اسراف در مصارف فردی و خانوادگی
و  تجمل گرائی هـا، چشـم  میگیـرد.  فـردی صـورت  اسـراِف  و خانوادگـی،  گوناگـون شـخصی  در مصـارف 
هم چشـمی ها، هوسـرانی افراد خانواده، مـرد خانـواده، زن خانـواده، جوان خانـواده، چیزهـای غیـر الزم خریدن؛ 
اینهـا از مـوارد اسـراف اسـت. وسـائل تجمـات، وسـائل آرایـش، مبلمـان خانـه، تزئینـات داخـل خانـه؛ اینهـا 
چیزهائی اسـت که مـا بـرای آنها پول صـرف میکنیـم. پولی کـه میتوانـد در تولیـد مصرف شـود، سـرمایه گذاری 
شـود، کشـور را پیش ببرد، بـه فقرا کمـک کنـد، ثـروت عمومی کشـور را زیـاد کند، ایـن را مـا صـرف میکنیم به 
ایـن چیزهـای ناشی شـده ی از هـوس، چشـم و هم چشـمی، آبروداری هـای خیالـی. مسـافرت میرونـد، می آیند، 
میهمانی درسـت میکننـد - گاهی خـرج آن میهمانـی، از مسـافرت مکه ای که رفته اند، بیشـتر اسـت! - عروسـی 
میگیرنـد، عـزا میگیرنـد؛ هزینه ای کـه بـرای ایـن میهمانی هـا مصـرف میکننـد، هزینه هـای گزافی اسـت؛ انواع 
غذاها! چـرا؟ چه خبر اسـت؟ در کشـور مـا هنوز هسـتند کسـانی کـه از اّولیات هـم محرومنـد. باید کمـک کنیم 
کشـور پیش بـرود. نمیگوئیـم پـول را بردارید برویـد حتمـاً انفاق کنیـد - البتـه اگر انسـان انفـاق بکنـد، بهترین 
کار اسـت - امـا حّتـی اگـر انفـاق هـم نکننـد، همیـن پولـی کـه صـرف ایـن تجمـات میشـود، در تولیـد بـرای 
خودشـان بـه کار بیندازنـد، در کارخانجـات سـهیم شـوند و تولید کننـد، باز برای کشـور مفید اسـت. مـا به جای 
ایـن کارهـا میهمانی درسـت میکنیـم، عزا درسـت میکنیـم، هـی رخت و بـِر روزبـه روز دگرگـون بـرای خودمان 
درسـت میکنیم؛ چـرا؟ چـه لزومـی دارد؟ عقـای عالـم ایـن کار را نمیکنند؛ ایـن فقط سـخن دین نیسـت. قرآن 
میفرمایـد: »و التسـرفوا انّه ال یحـّب المسـرفین«، »کلوا و اشـربوا و التسـرفوا«؛ بخورید، بیاشـامید، امـا زیاده روی 
نکنیـد. در آیـه ی شـریفه ی دیگـر: »کلـوا مـن ثمـره اذا اثمـر و اتـوا حّقـه یـوم حصـاده و التسـرفوا انّـه الیحـّب 
المسـرفین«. خداونـد اسـراف کنندگان را دوسـت نمیـدارد. مـا بنـدگان خـدا هسـتیم. اینهـا حرف دین اسـت و 
روایـات فراوانـی در ایـن زمینـه وجـود دارد. در روایت دارد که کسـی میـوه ای را خـورد و نیمـی از میـوه ماند، آن 
را دور انداخـت. امـام )علیه الّسـام( بـه او نهیـب زد که اسـراف کـردی؛ چـرا انداختـی؟ در روایات ما هسـت که از 
دانه ی خرمـا اسـتفاده کنید. تـا این حـد! خرده های نـان را اسـتفاده کنیـد. آن وقـت در هتلهـا میهمانی درسـت 
کنند و بـه یـک عـده ای میهمانـی بدهنـد؛ بعـد هرچه کـه غذا مانـد، بـه بهانـه ی اینکـه بهداشـتی نیسـت، توی 

سـطل آشـغال بریزنـد! این مناسـب یـک جامعـه ی اسـامی اسـت؟ اینجوری میشـود بـه عدالت رسـید؟

 وظیفه مسئوالن كشور در جلوگیری از اسراف 
باید خودمـان را اصاح کنیـم. باید الگـوی مصـرف جامعه و کشـور اصاح شـود. ما الگـوی مصرفمان غلط اسـت. 
چـه جـوری بخوریـم؟ چـه بخوریـم؟ چـه بپوشـیم؟ تلفـن همـراه تـوی جیبمـان گذاشـته ایم؛ بـه مجـرد اینکه 
یک مـدل باالتـر وارد بـازار میشـود، ایـن را کأنّـه دور می اندازیـم و آن مـدل جدیـد را باید بخریـم؛ چـرا؟! این چه 

هوس بـازی ای اسـت کـه مـا بـه آن دچار هسـتیم.
 مسـئوالن موظفنـد. اسـراف فقـط در زمینـه ی فردی نیسـت؛ در سـطح ملـی هم اسـراف میشـود. همیـن برق و 
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انـرژی که گفتیـم اسـراف میشـود، بخـش مهمـی از ایـن اسـراف در اختیـار مـردم نیسـت؛ در اختیار مسـئولین 
کشـور اسـت. ایـن شـبکه های ارتباطاتـی، شـبکه های انتقـال برق، سـیمهای بـرق، اینهـا وقتی فرسـوده بشـود، 
بـرق هـدر میـرود. بـرق را تولیـد کنیـم، بعـد بـا ایـن شـبکه ی فرسـوده آن را هـدر بدهیـم، کـه بخـش مهمـی 
هـدر میـرود. یـا شـبکه های انتقـال آب اگـر فرسـوده باشـد، آب هـدر میـرود. اینهـا اسـرافهای ملـی اسـت؛ در 
سـطح ملـی اسـت؛ مسـئولین آن، مسـئولین کشـورند. اسـراف در سـطح سـازمان هـم اتفـاق می افتـد. رؤسـای 
سـازمانهای گوناگون مصـرف شـخصی نمیکنند، امـا مصـرف بی رویّه در مورد سـازمان خودشـان اتفـاق می افتد؛ 
تجمـات اداره، اتـاق کار، تزئیناتـش، سـفرهای بیهـوده، مبلمانهـای گوناگـون؛ باید بـا مراقبـت و نظـارت از این 
کارهـا جلوگیـری کـرد. هـم در سـطح دولت، هـم در سـطح آحـاد مـردم، هـم در سـطح سـازمانها بایسـتی نگاه 
عیب جویانـه ی بـه اسـراف وجود داشـته باشـد. همـان طور کـه عـرض کردیم، بـا حرف هـم تمـام نمیشـود؛ باید 
برنامه ریـزی کنند. قـوه ی مقننـه و قـوه ی مجریـه موظفند بـه پیگیـری. برنامه ریـزی کننـد، قانونگـذاری کنند، 
قانـون را با قاطعیـِت تمـام اجراء کننـد. این پیشـرفتی کـه ما در ایـن ده سـال خواهیم داشـت، بخـش مهمی اش 

مربـوط بـه همیـن قضیه اسـت.

زمینه سازی و ترویج روحیه صرفه جویی در كشور
 ایـن صرفه جوئی ای کـه الزم اسـت، از تولید تا مصـرف تـا بازیافـت: آب را صرفه جوئی کنیـم؛ یعنی از سـدهایمان 
صیانـت کنیم، شـبکه های آبرسـانی را اصـاح کنیـم، آبیاری هـای باصرفـه ی در کشـاورزی را آمـوزش بدهیم که 
چه جـوری آبیـاری بشـود. البته ایـن کارهـا خوشـبختانه در ایـن سـالها به میـزان زیـادی انجـام گرفته، امـا این 
کافی نیسـت؛ باید توسـعه پیدا کنـد. زمینه سـازی کنیم بـرای کاهش مصـرف آب خانگـی. اینکه گفته میشـود از 
کسـانی که مصـرف زیاد دارنـد، مالیـات بیشـتری گرفته شـود، یارانـه ی کمتری بـه آنها داده شـود، حرف بسـیار 
معقولی اسـت، حرف خوبی اسـت. آن کسـانی که مصـرف کمـی دارنـد، از کمکهای دولتـی، از کمکهـای عمومی 
بهره مند شـوند. بعضی ها هسـتند بـه قدری کـم آب مصـرف میکنند کـه اگر دولـت از آنها پـول آب را هـم نگیرد، 
مانعـی نـدارد. بعضی هـا ده برابـر آنهـا، بیسـت برابـر آنهـا آب مصـرف میکننـد؛ خـوب، اینهـا بایسـتی هزینـه ی 

بدهند. بیشـتری 
 در امـر نـان، تولیـد گنـدم خـوب، تولیـد آرد خـوب، نگهـداری درسـت، پخـت خـوب، بعد هـم مصرف درسـت؛ 

همـه ی اینهـا الزم اسـت. ایـن مسـئله ی اسـراف و صرفه جوئـی بـود، کـه الزم بـود مـن عـرض کنم.
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گفتمان عدالت، یك گفتمان زنده و همواره حاضر در صحنه *

ضرورت تبدیل موضوع عدالت به یك گفتمان نخبگانی دركشور
بحــث عدالــت بایســتی بــه یــک گفتمــان نخبگانــی تبدیــل شــود. بایــد ایــن مســئله را دنبــال کنیــم و پیگیــری 
ــات دوســتان،  ایــن بحــث را رهــا نکنیــم؛ چــون زمینــه خیلــی زیــاد اســت، نیــاز خیلــی شــدید اســت و در بیان
ــد،  ــد ش ــده خواه ــاءالَلّ در آین ــد و ان ش ــما کردی ــه ش ــی ک ــن بحثهائ ــود. ای ــوس ب ــاز محس ــن نی ــی از ای بخش
ــود.  ــد ب ــازی خواه ــورد نی ــاارزش و بشــدت م ــده، محصــول ب ــی و نســلهای آین ــرای نســل کنون محصــول آن ب
ــر  ــورهای دیگ ــاید در کش ــم. ش ــتفاده کنی ــم اس ــام ه ــای اس ــران دنی ــا از صاحبنظ ــد بعده ــاید الزم باش ش
ــا  ــه م ــت، ب ــث عدال ــاندن بح ــرانجام رس ــه س ــی و ب ــدی نهائ ــد در جمع بن ــه میتوانن ــتند ک ــی هس صاحبنظران

ــد. ــک کنن کم
 مــن خوشــوقت و خشــنود شــدم از اینکــه احســاس کــردم دوســتان بــه بحثهــای یکدیگــر توجــه نشــان دادنــد. 
ــه نظــر مــن جــزو  ــد، ب ــن جلســه گنجاندن ــر واعظــزاده در ای ــای دکت ــراض و اشــکال کــه آق ــن فصلهــای اعت ای
ــی  ــن کار، هم افزائ ــد. ای ــه مباحــث توجــه کردن ــود کــه حضــار ب ــن ب ــود؛ نشــان دهنده ی ای ــن بحثهــا ب جذابتری
بــه وجــود مــی آورد. همــه ی شــماها نظراتــی داریــد، در ایــن مقولــه فکــر کردیــد و فکرهــای بیشــتری خواهیــد 
ــا یکدیگــر تبــادل نظــر میکننــد،  کــرد؛ لیکــن وقتــی کــه در یــک چنیــن مجموعــه ای همــه گــرد می آینــد، ب
ــا  ــاءالَلّ م ــت ان ش ــر میشــود و در نهای ــر میشــود، گســترده تر میشــود، جامع ت ــم، عمیق ت ــر کردی ــه فک آنچــه ک

را بــه یــک نقطــه ی نهائــی - کــه اشــاره خواهــم کــرد - میرســاند.
ــاءالَلّ  ــد ان ش ــه وســیله ی شــماها شــروع شــد و بای ــروز ب ــی، ام ــم شــد. بحــث محتوائ ــوا نخواه ــن وارد محت  م

*.  بیانات در دومین نشست اندیشه های راهبردی  1390/02/27
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ــه ی  ــث و آن نتیج ــه آن بح ــد؛ ک ــدا کن ــتمرار پی ــد، اس ــاره کردن ــزاده اش ــای واعظ ــه آق ــزی ک ــن مرک در همی
نهائــِی محتوائــی برآینــدی خواهــد بــود از افــکار و نظــرات و محصــوالت فکــری دانشــمندان و اندیشــمندان مــا. 

ــم. ــرض کن ــم ع ــه را میخواه ــد نکت ــط چن ــن فق ــن در آن مســئله وارد نمیشــوم؛ م ــن م بنابرای

 اهتمام بی نظیر ادیان به مقوله عدالت در طول تاریخ
ــه  ــاز ب ــع احســاس نی ــه تب ــوده. ب ــه ی همیشــگی و تاریخــی بشــر ب ــت دغدغ ــه عدال ــن اســت ک ــه ای ــک نکت ی
عدالــت کــه در طــول تاریــخ تــا امــروز در مــردم عمومیــت داشــته، متفکــران بشــر، فیلســوفان و حکمــا در ایــن 
ــاره ی  ــا امــروز درب ــخ ت ــوده اســت. بنابرایــن از قدیم تریــن دورانهــای تاری ــه وارد شــدند و دغدغــه ی آنهــا ب مقول
ــان  ــش ادی ــن نق ــده؛ لیک ــه داده ش ــده، نظری ــث ش ــام، بح ــای ع ــن معن ــه همی ــی ب ــت اجتماع ــت و عدال عدال
ــام  ــتند و اهتم ــد و خواس ــت گفتن ــه عدال ــع ب ــان راج ــول زم ــان در ط ــه ادی ــه ک ــی آنچ ــت. یعن ــتثنائی اس اس
ــاهده  ــاً مش ــان مطلق ــام ادی ــمندان، آن اهتم ــا و اندیش ــرات حکم ــت. در نظ ــتثنائی اس ــر و اس ــد، بی نظی کردن

ــود. نمیش

 هدف ادیان الهی
اوالً بــه شــهادت قــرآن، ادیــان هــدف خودشــان را عدالــت قــرار دادنــد: »لقــد ارســلنا رســلنا بالبّینــات و انزلنــا 
معهــم الکتــاب و المیــزان لیقــوم الّنــاس بالقســط«.)1( قطعــاً ایــن آیــه حکــم میکنــد بــر اینکــه هــدف ارســال 
ــه  ــران ارائ ــه پیغمب ــدی ک ــل تردی ــر قاب ــن و غی ــای متق ــی حجته ــات - یعن ــدن بّین ــب و آم ــزال کت ــل و ان رس
ــی آن ســنجه ها و  ــزان، یعن ــات؛ می ــارف، احــکام و اخاقی ــورد مع ــان در م ــی منشــور ادی ــاب، یعن ــد؛ کت میدهن
معیارهــا - قیــام بــه قســط بــوده اســت؛ »لیقــوم الّنــاس بالقســط«. البتــه شــکی نیســت کــه قیــام بــه قســط و 
ــراد اســت، مقدمــه ی آن هــدف خلقــت  ــردی اف ــی، اجتماعــی و ف ــه زندگــی دنیائ ــوط ب همــه ی آنچــه کــه مرب
اســت: »و مــا خلقــت الجــّن و االنــس ااّل لیعبــدون«؛)2( یعنــی عبودیــت. اصــًا هــدف خلقــت، عبــد خــدا شــدن 
ــدف  ــدف، ه ــه آن ه ــیدن ب ــن در راه رس ــت. لیک ــت خداس ــن عبودی ــم همی ــاالت ه ــن کم ــه باالتری ــت؛ ک اس
نبوتهــا و ارســال رســل اســت؛ کــه از جملــه ی آن، آن چیــزی اســت کــه ایــن آیــه بــه آن تصریــح میکنــد. البتــه 
تصریحــات دیگــری هــم در آیــات قــرآن هســت کــه بــه ســایر اهــداِف ارســال رســل اشــاره میکنــد، کــه اینهــا 
ــت. هــدف نظام ســازی، هــدف تمدنهــا، هــدف حرکــت  ــل جمــع اســت. پــس هــدف شــد عدال ــا یکدیگــر قاب ب
ــان  ــوص ادی ــن مخص ــدارد؛ ای ــود ن ــن وج ــری ای ــب دیگ ــچ مکت ــت. در هی ــد عدال ــه، ش ــط جامع ــر در محی بش

ــت. اس

خصوصیت ادیان الهی
ــی  ــد؛ یعن ــرار گرفته ان ــان ق ــار مظلوم ــخ در کن ــول تاری ــاء در ط ــه انبی ــت ک ــن اس ــان ای ــر ادی ــت دیگ خصوصی
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ــت  ــا طواغی ــاء ب ــه انبی ــح شــده ک ــم تصری ــرآن کری ــد؛ در ق ــد. ماحظــه کنی ــکار کردن ــًا پی ــت عم ــرای عدال ب
ــَرف  ــتمگرند؛ مت ــات س ــزو طبق ــا ج ــه ی اینه ــه هم ــد؛ ک ــأل مواجه ان ــا م ــد، ب ــن مواجه ان ــا متَرفی ــد، ب مواجه ان
ــرآن  ــه در ق ــت. البت ــت اس ــر دو درس ــت؛ ه ــی اس ــه ی خاص ــک طبق ــا ی ــق ب ــت، منطب ــِرف، از دو جه و مت
ــی  ــلنا ف ــا ارس ــد؛ »م ــل پیغمبرن ــن در مقاب ــت. متَرفی ــت اس ــم درس ــِرف ه ــن مت ــت، لیک ــن« هس »متَرفی
ــرون«.)3( هیــچ پیغمبــری نبــوده کــه در مقابلــش  ــه کاف ــا بمــا ارســلتم ب ــال مترفوهــا انّ ــر ااّل ق ــة مــن نذی قری
متَرفیــن قــرار نگیرنــد؛ یعنــی پیغمبــر بــا متَرفیــن میجنگــد. مــأل هــم همیــن جــور اســت. مــأل، آن اصحــاب و 
دســت اندرکاران قدرتنــد. طاغــوت هــم یــک معنــای عامــی اســت کــه شــامل همــه ی اینهــا میشــود. بنابرایــن 
پیغمبــران در معارضــه ی بیــن ظالــم و مظلــوم، همیشــه در طــرف مظلــوم قــرار گرفتنــد؛ یعنــی بــرای عدالــت 
ــی  ــا خیل ــد؛ ام ــت حــرف زدن ــاره ی عدال ــر اســت. حکمــا درب ــن هــم بی نظی ــد؛ ای وارد میــدان شــدند و جنگیدن
اوقــات مثــل بســیاری از روشــنفکراِن گوناگــون حرفهائــی میزننــد، ولــی در مقــام عمــل وارد میــدان نمیشــوند. 
مــا ایــن را در دوران مبــارزات هــم دیدیــم، بعــد از مبــارزات هــم در دوران دفــاع مقــدس دیدیــم، تــا امــروز هــم 
ــد؛ انبیــاء وارد میــدان میشــدند، ســینه ســپر میکردنــد؛ حّتــی آن  کــم و بیــش می بینیــم. انبیــاء اینجــور نبودن
وقتــی کــه مترفیــن بــه اینهــا میگفتنــد شــما چــرا طرفــدار طبقــات مظلــوم هســتید، از اینهــا جــدا شــوید، بــا 
اینهــا برخــورد میکردنــد. آیــه ی شــریفه ی »و ال اقــول للّذیــن تــزدری اعینکــم لــن یؤتیهــم الَلّ خیــرا«)4( - کــه 
بیانگــر پاســخ حضــرت نــوح بــه مخالفیــن خــودش اســت - در همیــن زمینــه اســت. بنابرایــن آن کســانی کــه از 

ــران هــم هســتند. ــه پیغمب ــدگان ب ــن گرون ــد، اولی ــت محــروم بودن عدال

بشارت استقرار دوران عدل كامل، توسط ادیان الهی
نکتــه ی ســوم اینکــه همــه ی ادیــان متفقنــد در اینکــه پایــان ایــن حرکــت عظیــم تاریخــی، یــک پایــاِن امیــد 
ــه  ــود، ک ــد ب ــدل خواه ــه دوران ع ــد ک ــد آم ــی خواه ــک دوران ــه ی ــد ک ــاً میگوین ــی قاطع ــدل اســت. یعن ــه ع ب
ــأل الَلّ  ــت: »یم ــده اس ــین آم ــریف آل یاس ــارت ش ــد از زی ــای بع ــت. در دع ــل اس ــن کام ــتقرار دی آن دوراِن اس
ــا  ــت ظلم ــا ملئ ــاوت دارد - کم ــف تف ــای مختل ــه در جاه ــطا«، ک ــدال و قس ــا »ع ــدال - ی ــطا و ع ــه األرض قس ب
ــه ی  ــان، هم ــه ی ادی ــاء، هم ــه ی انبی ــورا«. هم ــا و ج ــت ظلم ــا ملئ ــد م ــم دارد: »بع ــی ه ــک جاهائ ــورا«؛ ی و ج
ــم  ــه ســمت آن داری ــد ب ــد و گفتن ــد، اصــرار کردن ــد کردن ــد، روی آن تأکی ــت اشــاره کردن ــن نهای ــه ای ــا ب نبوته
ــر روی عــدل اســت؛ ایــن بی نظیــر  حرکــت میکنیــم. پــس در مبــدأ، در مســیر و در منتهــا، نبوتهــا تکیه شــان ب

ــت. اس

 جایگاه ممتاز عدالت در انقالب اسالمی
ــی  ــور طبیع ــه ط ــود - ب ــی ب ــت دین ــک حرک ــه ی ــا - ک ــامی م ــاب اس ــه در انق ــت ک ــن اس ــر ای ــه ی دیگ نکت
ــل  ــام راح ــات ام ــی، در بیان ــون اساس ــی، در قان ــعارهای مردم ــت و دارد. در ش ــازی داش ــگاه ممت ــت جای عدال

ر...
اض

ه ح
وار

هم
 و 

ده
ن زن

ما
فت

ك گ
ت، ی

دال
ن ع

ما
فت

گ



ت اجتماعی"
ضوع " عدال

شتر درباره مو
مطالعه بی

عدالت اجتماعی

164

)رضــوان الَلّ علیــه(، در گفتمانهــای موضعــی و در زمانهــای مختلــف و بــه مناســبتهای مختلــف کــه جمهــوری 
ــی  ــه ه ــدس ک ــاع مق ــد در دوران دف ــرض کنی ــده میشــود. ف ــاز دی ــگاِه ممت ــن جای ــرده، ای اســامی مطــرح ک
ــدان  ــوری اســامی را از می ــه جمه ــرای اینک ــد ب ــح را مطــرح میکردن ــعار صل ــد و ش ــد فشــار می آوردن می آمدن
خــارج کننــد، آنجــا جمهــوری اســامی شــعار »صلــح عادالنــه« را مطــرح کــرد. خــب، صلــح یــک ارزش مطلــق 
نیســت، یــک ارزش نســبی اســت؛ یــک جائــی صلــح خــوب اســت، یــک جائــی صلــح بــد اســت، جنــگ خــوب 
ــت  ــه عدال ــم ک ــا نداری ــچ ج ــی هی ــق اســت؛ یعن ــک ارزش مطل ــت ی ــت اینجــور نیســت؛ عدال ــا عدال اســت. ام
ــام از اول  ــای نظ ــرلوحه ی دغدغه ه ــته، س ــود داش ــت وج ــن وضعی ــامی ای ــوری اس ــب، در جمه ــد. خ ــد باش ب
ــده  ــه؛ لیکــن راضــی کنن ــم انجــام گرفت ــادی ه ــای زی ــاً کاره ــت، انصاف ــوده؛ در بخــش اجــرای عدال ــاب ب انق
ــد؛ در  ــی دادن ــای خوب ــات و آماره ــه، اطاع ــام گرفت ــه انج ــه ک ــف آنچ ــتان در توصی ــی از دوس ــت. بعض نیس
ــیعی از اول  ــای وس ــم کاره ــد؛ میدان ــن بیشــتر باش ــات م ــاید اطاع ــه، ش ــام گرفت ــه انج ــی ک ــه ی کارهائ زمین
ــزی کــه  ــم، آن چی ــاز داری ــا نی ــزی کــه م ــده نیســت. آن چی ــاً راضــی کنن ــه؛ لیکــن مطلق انقــاب انجــام گرفت
ــت  ــا دنبــال عدال ــه، م ــل قبــول؛ ن ــاً در یــک حــد قاب ــه صرف ــت حداکثــری اســت؛ ن ــا دنبالــش هســتیم، عدال م
ــن  ــم. بنابرای ــه داری ــی فاصل ــه خیل ــن مرحل ــا ای ــم در جامعــه نباشــد. ت ــا میخواهیــم ظل حداکثــری هســتیم؛ م

ــاش کــرد. ــد ت ــن بای ــرای ای ب

گفتمان زنده و همیشگی انقالب اسالمی
 آن چیــزی کــه در دنبالــه ی ایــن بایــد عــرض کنــم، ایــن اســت: امــروز کــه مــا بــه بحــث عدالــت میپردازیــم - 
بحــث ایــن نشســت و مطــرح شــدن موضــوع عدالــت - ایــن دنبالــه ی همــان دغدغــه ی اساســی اســت؛ بــه ایــن 
ــا  ــا نظــام جمهــوری اســامی مطلق ــت را نشــناختیم ی ــا عدال ــا نیســت کــه در طــول ســالهای متمــادی، م معن
ــی  ــدر متیقن هائ ــک ق ــی و ی ــی و کل ــف اجمال ــک تعاری ــه، ی ــرده؛ ن ــی نک ــته و حرکت ــت نداش ــی از عدال تعریف
ــرض  ــه ع ــور ک ــن ط ــم - همی ــادی ه ــای زی ــد، کاره ــنا بودن ــا آش ــا آنه ــم ب ــه ه ــته؛ هم ــود داش ــه وج همیش
ــه  ــل اســت ک ــن دلی ــه ای ــم، اوالً ب ــم مطــرح میکنی ــن را داری ــا ای ــه م ــروز ک ــه. لیکــن ام ــم - انجــام گرفت کردی
ــگان، در  ــان نخب ــه باشــد. در می ــواره حاضــر در صحن ــده و هم ــان زن ــک گفتم ــت، ی ــان عدال ــم گفتم میخواهی
میــان مســئوالن، در میــان مــردم، بخصــوص در بیــن نســلهای تــازه، بایــد عنــوان عدالــت و مســئله ی عدالــت، 
بــه عنــوان یــک مســئله ی اصلــی، بــه طــور دائــم مطــرح باشــد. یکــی از اهــداف ایــن نشســت و طــرح موضــوع 

ــن اســت. ــن نشســت، ای ــت در ای عدال

 استخراج روشهای متقن كاربردی كردن عدالت در دهه چهارم انقالب
یکــی دیگــر ایــن اســت کــه مــا اگــر بخواهیــم فاصلــه ی بیــن آنچــه کــه از عدالــت الزم داریــم و بایــد باشــد و آن 
وضعیــت کنونــی را - وضعیتــی کــه فعــًا مســتقر اســت - کــم کنیــم، بایســتی بــه روشــها و راهکارهــای جدیــد 
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ــان  ــی زم ــت؛ یعن ــی اس ــه چیزهائ ــت چ ــردی عدال ــیوه های کارب ــم ش ــد بدانی ــم. بای ــدا کنی ــت پی ــر دس و مؤث
ــود از آزمــون  ــادی کارمــان عبــارت ب آزمــون و خطــا را ســپری شــده بدانیــم. در ایــن ســی ســال، در مــوارد زی
ــد  ــا گرایشــی کــه آن روز وجــود داشــت - کــه بعضــی از دوســتان اشــاره کردن و خطــا؛ چــه در آن دهــه ی اول ب
ــده شــده.  ــی دی ــای گوناگون ــا، روشــها و رویکرده ــه ی دوم و در خــال اینه ــل در ده ــد، نقطــه ی مقاب - چــه بع
دیگــر صــاح نیســت مــا اینجــور عمــل کنیــم. بایــد بنشــینیم روشــهای متقــن و مبتنــی بــر تعاریــف متقــن را 

پیــدا کنیــم، تشــخیص بدهیــم، روی آنهــا مســتقر شــویم و حرکــت کنیــم.

لزوم توجه ویژه به رابطه پیشرفت و عدالت در دهه چهارم انقالب
ــی  ــک واقعیت ــن ی ــروز کشــور در مســیر پیشــرفتهای جهشــی اســت؛ ای ــه ام ــن اســت ک ــم ای ــوم ه ــت س جه
ــریعی اســت.  ــت س ــک حرک ــام - ی ــای ع ــه معن ــه ســمت پیشــرفت - ب ــت کشــور ب ــبختانه حرک اســت. خوش
امــروز بــا بیســت ســال قبــل حقــاً قابــل مقایســه نیســت. امــروز حرکــِت رو بــه پیشــرفت مــا جهشــی اســت. در 
ــزرگ  ــای ب ــه تصمیم گیری ه ــاج ب ــد، احتی ــود می آی ــه وج ــی ب ــای جهش ــن حرکته ــک چنی ــه ی ــی ک موقعیت
اســت؛ بایــد تصمیم گیری هــای بزرگــی انجــام بگیــرد. خــب، اگــر چنانچــه در ایــن تصمیم گیری هــای 
ــد  ــل محاســبه خواه ــر قاب ــش غی ــا و ضایعات ــت ضرره ــد، آن وق ــی بمان ــه باق ــت مغفولٌ عن ــزرگ، عنصــر عدال ب
ــت  ــرفت و عدال ــه ی پیش ــوص رابط ــد؛ بخص ــاد باش ــت زی ــه عدال ــه ب ــد توج ــوص بای ــروز بخص ــذا ام ــود. ل ب

ــود. ــخص ش مش
 اشــاره کردنــد کــه مرکــزی بــرای پیگیــری مســئله ی الگــوی پیشــرفت پیش بینــی شــده، مقدمــات و 
ــا  ــان ج ــم هم ــت ه ــث عدال ــد؛ بح ــد ش ــغول کار خواه ــت مش ــا جدی ــاءالَلّ ب ــه؛ ان ش ــام گرفت ــش انج تمهیدات

ــود. ــال ش ــاءالَلّ دنب ــتی ان ش بایس
 

ضرورت استخراج نظریه ی اسالمِی ناب در باب عدالت
ــه  ــیدن ب ــیم، رس ــه آن برس ــم ب ــا میخواهی ــه م ــه ک ــری، آنچ ــه ی نظ ــت: در مرحل ــن اس ــدی ای ــه ی بع نکت
ــع  ــه مناب ــه، ب ــگاه نوآوران ــا ن ــه، ب ــگاه متجددان ــا ن ــد ب ــه بای ــت اســت. البت ــاب عدال ــاب در ب ــه ی اســامِی ن نظری
ــع اســامی - در چهارچوبهــای علمــی و فنــی خــودش، کــه  اســامی مراجعــه کــرد و آن نظریــه را از متــن مناب
ــرای اســتنباط، شــیوه ها، متدهــا و روشــهای علمــِی  ــا ب ــد - اســتخراج کــرد. م بعضــی از دوســتان اشــاره کردن
ــه ی نظــری  ــن در مرحل ــود. بنابرای ــتفاده ش ــد اس ــا بای ــم؛ از اینه ــًا حساب شــده ای داری ــه ی شــده ی کام تجرب
ــه دســت  ــت ب ــاب عدال ــاب اســام در ب ــه ی ن ــع اســامی و از متــون اســامی، نظری ــد از مناب و نظریه ســازی، بای
بیایــد. مــن تکیــه ام در ایــن نکتــه ایــن اســت کــه نمیخواهیــم از مونتــاژ و کنــار هــم چیــدن نظریــات گوناگــوِن 
متفکریــن و حکمائــی کــه در ایــن زمینــه حــرف زدنــد، یــک نظریــه بــه وجــود بیاوریــم و تولیــد کنیــم. یعنــی 
ــن  ــا دچــار ای ــددی م ــوارد متع ــرد. در م ــز ک ــد پرهی ــرد، بای ــری ک ــاط جلوگی ــد جــداً از التق ــه بای ــن قضی در ای
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ــدون اینکــه بخواهیــم، در مــرداب التقــاط لغزیدیــم. بیــرون آمدنــش خیلــی ســخت خواهــد  اشــتباه شــدیم. ب
ــتان  ــه دوس ــم هســت؛ ک ــراوان ه ــع، ف ــن مناب ــم. ای ــع اســامی جســتجو کنی ــد در مناب ــاً بای ــه، حقیقت ــود. ن ب
ــای  ــی و ِحکمــی بحثه ــی، کام ــه، در نوشــته های فقه ــث، در نهج الباغ ــرآن، در حدی ــد. در ق ــاره کردن ــم اش ه
زیــادی وجــود دارد کــه همــه اش میتوانــد منبــع مــورد اســتفاده ی مــا در پیــدا کــردن نظریــه ی نــاب اســامی 

ــد. باش
 البتــه مثــل همــه ی مــوارد دیگــر، آشــنائی بــا نظــرات دیگــران میتوانــد در فهــم متــون اســامی بــه مــا کمــک 
کنــد. در همــه جــا همیــن جــور اســت، در بحثهــای حقوقــی و فقهــی مــا هــم همیــن جــور اســت. مــا وقتــی 
ــان  ــع اســامِی خودم ــد، از منب ــدا میکن ــا آن اتســاع الزم را پی ــن م ــنا میشــویم و ذه ــه آش ــِر بیگان ــک نظ ــا ی ب
ــه  ــیدن ب ــال رس ــد دنب ــا بای ــن م ــور اســت. لیک ــن ج ــم همی ــا ه ــم؛ اینج ــری میکنی ــر و کاملت ــتفاده ی بهت اس
نظریــه ی اســامِی نــاب باشــیم و از التقــاط بپرهیزیــم. البتــه بدیهــی اســت کــه علــت اینکــه میگوئیــم نظریــه ی 
ــی  ــا و مبان ــر پایه ه ــت ب ــی اس ــت مبتن ــئله ی عدال ــه مس ــت ک ــن اس ــد، ای ــاب باش ــص و ن ــد خال ــامی بای اس
ــاً  ــه عمدت ــی - ک ــات غرب ــه نظری ــم ب ــر بخواهی ــی؛ و اگ ــای اساس ــی و پایه ه ــی و معرفت شناس هستی شناس
آنهاســت - اســتناد کنیــم، در واقــع تکیــه کردیــم بــه مبانــی فلســفی ای کــه قبــول نداریــم و نمیتوانیــم آنهــا را 

ــت. ــی اس ــرات هستی شناس ــان نظ ــه هم ــم، ک بپذیری

 تفاوت رویكرد اسالمی و غربی در موضوع عدالت
ــی و  ــا رویکــرد نظامهــای غرب ــت، ب ــه عدال ــگاه اســامی ب ــن اســت کــه اساســاً رویکــرد ن ــه ای ــن نکت مکمــل ای
ــت ناشــی از حــق اســت؛ همــان طــور کــه دوســتان اشــاره  ــی متفــاوت اســت. در اســام، عدال نظریه هــای غرب
کردنــد - خوشــبختانه حرفهــای خوبــی در ایــن جلســه زده شــد کــه بنــده را بی نیــاز میکنــد از توضیــح بیشــتر 
ــت ورزی  ــام، عدال ــر اس ــی از نظ ــود دارد؛ یعن ــد« وج ــت »بای ــن، در عدال ــر ای ــاوه ی ب ــع در کام - و ع و توس
ــکال  ــه اش ــی ب ــب غرب ــی اینجــور نیســت. در مکات ــب غرب ــه در مکات ــی ک ــی اســت؛ در حال ــه ی اله ــک وظیف ی
مختلــف عدالــت مطــرح میشــود - در سوسیالیســم یــک جــور، در لیبرالیســم یــک جــور - بــا همــه ی تطــورات و 
شــکلهای گوناگونــی کــه ایــن مکاتــب داشــته اند. در هیچکــدام از اینهــا، نــگاه بــه عدالــت، یــک نــگاه بنیانــی و 

ــی مثــل دیــن و مثــل اســام نیســت. ــر ارزشــهای اصول اساســی و مبتنــی ب

 نیاز عرصه ی تفكر و نظریه پردازی به تضارب آراء
ــدد آراء  ــه تع ــم ب ــاج داری ــا احتی ــردازی، م ــر و نظریه پ ــه ی تفک ــه در عرص ــت ک ــن اس ــر ای ــه ی دیگ ــک نکت ی
ــاب اســامی را کشــف  ــه ی ن ــیم و نظری ــد برس ــه بای ــک نظری ــه ی ــم ب ــا میگوئی ــه م ــی اینک و تضــارب آراء. یعن
کنیــم، مبتنــی بــر یــک مقدمــات نســبتاً طوالنــی و گســترده ای اســت؛ کــه اهــم ایــن مقدمــات همیــن اســت 
کــه آراء متفکــران تضــارب پیداکنــد، آراء مختلفــی مطــرح شــود؛ و ایــن الزم اســت؛ ایــن نشــاط علمــی اســت. 
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نبایــد تصــور کــرد کــه مــا یــک پیشــداوری ای داریــم، یــک چیــزی را از قبــل در نظــر گرفته ایــم و میخواهیــم 
ــت  ــه درس ــه ک ــت و آنچ ــق اس ــه ح ــه را ک ــم آنچ ــارب آراء بیابی ــا تض ــم ب ــه، میخواهی ــیم؛ ن ــه آن برس ــاً ب حتم
ــار  ــی و مخت ــه نظــر نهائ ــدارد. یعنــی بعــد از آنکــه ب ــن تضــارب آراء الزم اســت. حــد یقــف هــم ن اســت. بنابرای
ــازه ای در  ــکات ت ــاز احتمــال اینکــه آراء جدیــدی، نظــرات جدیــدی، ن ــرای ایــن برهــه ی از زمــان رســیدیم، ب ب
ــک  ــه ی ــه اینکــه ب ــاز هســت ب ــه هــر حــال نی ــدارد. لیکــن ب ــده مطــرح شــود، هســت؛ هیــچ مانعــی هــم ن آین
ــن  ــر اســاس آن، برنامه ریزی هــای درازمــدت در کشــور صــورت بگیــرد. بنابرای جمع بنــدی قــوی برســیم کــه ب
تضــارب آراء الزم اســت؛ لیکــن در نهایــت اداره ی کشــور نیــاز دارد بــه اینکــه بــه یــک جمع بنــدی قــوی و متقــن 
ــدت  ــای بلندم ــدی، برنامه ه ــاس آن جمع بن ــر اس ــد ب ــه بتوان ــد ک ــی برس ــت اجتماع ــاب عدال ــتدل در ب و مس
ــازه ای شــروع خواهــد  ــاز پژوهشــهای ت ــن جمع بنــدی  رســیدیم، ب ــه ای ــد از آنکــه ب ــه بع ــد. البت را طراحــی کن
ــه  ــردم ک ــه ک ــن ماحظ ــروز م ــردی. ام ــهای کارب ــی پژوهش ــد؛ یعن ــدا کنی ــیوه ها را پی ــه ش ــرای اینک ــد ب ش
بعضــی از بخشــهای مباحــث، مربــوط بــه مباحــث کاربــردی اســت - بســیار هــم خــوب اســت - ایــن دامنــه اش 
خیلــی وســیع اســت؛ یعنــی بعــد از آنکــه مــا بــه یــک نظریــه ی متقــن و جمع بنــدی شــده ای در بــاب عدالــت 
ــاز  ــردی نی ــای کارب ــه بحثه ــه، ب ــق آن در جامع ــرا و تحق ــیوه های اج ــردن ش ــدا ک ــرای پی ــازه ب ــیدیم، ت رس
داریــم؛ کــه ایــن خــودش پژوهشــهای فراوانــی را دنبــال خواهــد کــرد. آن وقــت در اینجاســت کــه مــا میتوانیــم 

ــم. ــتفاده کنی ــری اس ــات بش از تجربی

امكان استفاده از روشها و تجربه دیگران در پژوهش های كاربردی
ــتند  ــر هس ــداف تأثیرپذی ــاً از اه ــها مطمئن ــه روش ــول دارم ک ــد، قب ــان گفتن ــی از آقای ــه یک ــی را ک ــن مطلب  م
ــچ  ــران هی ــای دیگ ــها و تجربه ه ــا از روش ــه م ــت ک ــن نیس ــش ای ــن معنای ــا ای ــت - ام ــکی نیس ــن ش - در ای
نتوانیــم اســتفاده کنیــم؛ نــه، باشــک میتوانیــم اســتفاده کنیــم. اینجــا در بخــش پژوهشــهای کاربــردی، نوبــت 
ــر  ــا در ه ــداری ی ــه ی بانک ــد در زمین ــرض کنی ــد. ف ــام داده ان ــران انج ــه دیگ ــت ک ــی اس ــتفاده ی از تجربیات اس
ــای  ــا در بحثه ــری، ی ــک شــکل دیگ ــه ی ــی ب ــای اجتماع ــا در بحثه ــری در مســائل اقتصــادی، ی ــه ی دیگ زمین
ــده،  ــی را گذران ــه مدت ــا آن تجرب ــام داده و ب ــی انج ــک ملت ــه ای را ی ــری، تجرب ــورت دیگ ــک ص ــه ی ــی ب قضائ
ــن از  ــدارد. بنابرای ــکالی ن ــچ اش ــن هی ــرد؛ ای ــتفاده ک ــود اس ــن میش ــب، از ای ــت؛ خ ــخص اس ــم مش ــارش ه آث

ــرد. ــره ب ــتی به ــران بایس ــای دیگ تجربه ه

اهمیت ایجاد رشته عدالت پژوهی در حوزه و دانشگاه 
ــی را در حــوزه  ــا عدالت پژوه ــه م ــن اســت ک ــا در عرصــه ی نظــری ای ــن کاره ــی از مهمتری ــر: یک ــه ی دیگ  نکت
ــه  ــدارد؛ ن ــود ن ــروز وج ــن ام ــه ای ــیم، ک ــی بشناس ــده ی علم ــف ش ــته ی تعری ــک رش ــوان ی ــه عن ــگاه ب و دانش
ــه  ــی ک ــی از موضوعات ــوزه یک ــاً در ح ــدارد فرض ــکال ن ــچ اش ــی هی ــگاه. یعن ــه در دانش ــود دارد، ن ــوزه وج در ح
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محــل بحــث قــرار میگیــرد، یــک فقیــه بــا روش فقیهانــه بحــث میکنــد، مســئله ی عدالــت باشــد. حــاال همیــن 
ــح اســت.  ــر منق ــن غی ــح شــود؛ ای ــد، بایســتی تنقی ــاره کردن ــه آن اش ــان ب ــه آقای ــی ک ــدل و انصاف ــده ی ع قاع
ــن  ــه ای ــتنادهائی ب ــی اس ــف فقه ــد در بخشــهای مختل ــه آدم می بین ــن اســت ک ــم ای ــدم تنقحــش ه ــل ع دلی
ــور در  ــن ط ــت - همی ــتدالل نیس ــل اس ــی قاب ــرد - یعن ــام ک ــا را تم ــود اینه ــچ نمیش ــه هی ــود ک ــده میش قاع
ــه - کــه خــب، بحمــدالَلّ فضــای  بخشــهای مختلــف گفتــه میشــود. چــه اشــکالی دارد کــه در حــوزه ی علمی
ــتداللِی خــودش  ــه اس ــه در درس فق ــک فقی ــه ی ــی از بخشــهائی ک ــد - یک برجســته ای در جلســه حضــور دارن
ــن غیــر از آن بحــث عدالتــی اســت کــه اشــاره  ــة«؟ ای ــت باشــد؛ »کتــاب العدال دنبــال میکنــد، مســئله ی عدال
ــت اجتماعــی بحــث شــود؛  ــاب عدال ــد؛ آن بحــث دیگــری اســت. در ب ــه الّرحمــة( فرموده ان ــد شــیخ )علی کردن

ــوی. ــِی ق ــث فقه بح
ــود، روی آن  ــود، کار ش ــث ش ــود؛ بح ــف ش ــد و تعری ــود بیای ــه وج ــته ای ب ــِش میان رش ــک دان ــگاه ی  در دانش
ــن در عرصــه ی نظــری یــک کار الزمــی اســت؛ هــم  ــه نظــر مــن، ای ــه طــور مســتقل ســرمایه گذاری شــود. ب ب

ــد. ــت میکن ــه تربی ــن عرص ــدی را در ای ــای توانمن ــم نیروه ــد، ه ــترش میده ــردازی را گس نظریه پ

 اهمیت تعیین شاخص های عدالت مبتنی بر دیدگاه اسالم
ــا  ــم نظــری م ــای مه ــت. یکــی از کاره ــن شــاخصهای عدال ــر، شــاخص گذاری اســت؛ تعیی ــم دیگ ــک کار مه ی
ــت،  ــرح اس ــرب مط ــه در غ ــاخصهائی ک ــروز ش ــب، ام ــم. خ ــدا کنی ــت را پی ــاخصهای عدال ــه ش ــت ک ــن اس ای
بــه طــور مشــروط قابــل قبــول اســت؛ بعضــی اش مطلقــاً شــاخص نیســت، بعضــی شــاخصهای ناقصــی اســت، 
بعضــی در شــرائطی ممکــن اســت شــاخص باشــد. مــا بایــد بنشــینیم مســتقًا شــاخصهای عدالــت را، اســتقرار 
عدالــت در جامعــه را پیــدا کنیــم؛ یکــی از بخشــهای مهــم کار ایــن اســت. البتــه در عرصــه ی عمــل هــم خیلــی 
کارهــا بایــد انجــام بگیــرد کــه یکــی از آنهــا ایــن اســت کــه عدالــت را یــک معیــار و یــک ســنجه ی اساســی در 
ــه در  ــت ک ــان اس ــورای نگهب ــس و ش ــرم مجل ــدگان محت ــه نماین ــل توج ــه، قاب ــن نکت ــم. ای ــذاری بدانی قانونگ

ــن رصــد دائمــی آن توجــه شــود. ــت و همچنی ــه مســئله ی عدال قانونگــذاری بالخصــوص ب

 نقش اساسی مبداء و معاد در مسأله عدالت
دو تــا نکتــه ی کوتــاه را مــن در آخــر عــرض میکنــم، کــه البتــه اینهــا خــارج از متــن بحــث اســت، لیکــن تنبــه و 
تذکــرش بــد نیســت. یکــی ایــن اســت کــه در مســئله ی عدالــت، اعتقــاد بــه مبــدأ و معــاد، یــک نقــش اساســی 
دارد؛ مــا از ایــن نبایــد غفلــت کنیــم. نمیتــوان توقــع داشــت کــه در جامعــه عدالــت بــه معنــای حقیقــی کلمــه 
ــود،  ــاد نب ــدأ و مع ــه مب ــاد ب ــاد نباشــد. هــر جــا اعتق ــدأ و مع ــه مب ــاد ب ــی کــه اعتق ــد، در حال ــدا کن اســتقرار پی
ــن هــم کــه بعضــی از طرحهــای  ــود. علــت ای ــاری بیــش نخواهــد ب ــی و اجب ــت یــک چیــز ســربار، تحمیل عدال
ــادی  ــن اســت؛ پشــتوانه ی اعتق ــد، همی ــدا نمیکن ــق پی ــل تحق ــاً در عم ــت مطلق ــاب عدال ــی در ب قشــنگ غرب
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ــن در  ــد - لیک ــی نباش ــی برهان ــو خیل ــنگی دارد، ول ــر قش ــل ظاه ــاال الاق ــت - ح ــنگ اس ــرف قش ــدارد. ح ن
عمــل، در جوامــع غربــی، در زندگــی غربــی مطلقــاً از آن خبــری نیســت؛ اصــًا انســان تحقــق آنهــا را مشــاهده 
نمیکنــد؛ بی عدالتــی مطلــق در آنجــا وجــود دارد. علــت همیــن اســت کــه پشــتوانه ی اعتقــاد بــه مبــدأ و معــاد 
ــی  ــت، خیل ــکات در قیام ــم مل ــه تجس ــاد ب ــال، اعتق ــم اعم ــه تجس ــاد ب ــاد، اعتق ــه مع ــاد ب ــت. اعتق در آن نیس
ــا  ــم؛ اینه ــاش کنی ــدل ت ــرای ع ــم، ب ــدل را ســتایش کنی ــادل باشــیم، عدل خــواه باشــیم، ع ــا ع ــر دارد. م تأثی
ــه انســان نشــاط  ــاد، ب ــن اعتق ــن اســت. ای ــش هــم همی ــرد. نقطــه ی مقابل ــدا خواهــد ک در قیامــت تجســم پی
میدهــد، نیــرو میدهــد. انســان بدانــد کــه رفتــار ظالمانــه، حّتــی اندیشــه ی ظالمانــه، در عرصــه ی تجســم اعمال 

ــت نزدیــک میشــود. ــه عدال ــاً ب ــه روز او مــی آورد، طبع ــی ب در قیامــت، چــه بائ
 ای دریده پوستین یوسفان

گرگ برخیزی از این خواب گران 
ــتن از  ــرگ برخاس ــا، گ ــمش در آنج ــا، تجس ــی در اینج ــه گرگ صفت ــد ک ــته باش ــاد داش ــن اعتق ــه ای ــی ب  کس
ــه عدالــت، از ایــن  ــوط ب خــواب گــراِن مــرگ اســت، ایــن خیلــی تأثیــر میگــذارد. بنابرایــن در پژوهشــهای مرب

ــرد. ــت ک ــه نبایســتی غفل نکت

اهمیت توجه به عدالت فردی
ــه  ــا خــود، ک ــی اســت در رابطــه ی ب ــم، عدالت ــد نیســت مــن در اینجــا عــرض بکن ــه ب ــی ک ــه ی دوم و پایان  نکت
ــم،  ــات متعــددی تکــرار شــده. خــب، ظل ــه نفــس در آی ــم ب ــرآن، ظل ــدارد. در ق ــت اجتماعــی ن ــه عدال ربطــی ب
نقطــه ی مقابلــش عــدل اســت. در دعــای کمیــل میخوانیــم: »ظلمــت نفســی«. در مناجــات شــریف شــعبانیه 
ــم تغفــر لهــا«. گناهــان، لغزشــها،  عــرض میکنیــم: »قــد جــرت علــی نفســی فــی الّنظــر لهــا فلهــا الویــل ان ل
رفتــن بــه دنبــال شــهوات، رفتــن بــه دنبــال اهــواء، دور شــدن از توجــه و تذکــر و خشــوع در مقابــل پــروردگار، 
ظلــم بــه خــود اســت. ایــن هــم یــک عرصــه ی مهمــی اســت. مــا وقتــی کــه در بــاب عدالــت بحــث میکنیــم - 
عدالــت در روابــط اجتماعــی، عدالــت در تشــکیل نظــام اجتماعــی - نمیتوانیــم از عدالــت نســبت بــه خودمــان 
غفلــت کنیــم. بــه خودمــان هــم بایــد ظلــم نکنیــم. بــه خودمــان هــم بایســتی عــدل بورزیــم. نقطــه ی مقابــِل 
ایــن »قــد جــرت علــی نفســی«، همــان عــدل اســت. جــور نکنیــم، عــدل داشــته باشــیم. اگــر خــدای متعــال 
ــی دارم کــه توفیــق خواهــد داد کــه در  ــد فراوان ــده امی ــم، بن ــاب کنی ــم اجتن ــن ظل ــا از ای ــق بدهــد کــه م توفی

ــم. ــرار کنی ــم عــدل را برق ر...محیــط جامعــه هــم ان شــاءالَلّ بتوانی
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


