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جزوه مطالعاتی

شامره11 :

ل ُِّب انتظار ما ...
گزیده بیانات امام خامنهای پیرامون عدالت و مطالبه آن

«عدالت» یکی از پایههای انقالب اسالمی یا شاید مهمترین پایهی آن باشد .مانند خیلی مفاهیم دیگر ،در
مورد عدالت و نحوه مطالبهی آن ،نظرات گوناگون و حتی متضّادی وجود دارد .مرور بیانات امام خامنهای
در این موضوع ،میتواند اوالً عدالت را در میان اولویتهای ذهنی ما بر جای درستش بنشاند و ثانیاً راه
درست مطالبهی عدالت را پیش چشم ما بگشاید .همچنین این قبیل صحبتهای آقا را میتوان جزء
مهجورترین بیانات ایشان دانست ،شاید به همین دلیل باشد که خواندن هر قسمت آن آدم را شگفتزده
میکند! این جزوه شامل سه بخش «عدالت در نظر»« ،عدالت در عمل» و «مصادیق عدالت» میباشد...
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عدالت در نظر

بخش اول

معنای عدالت

البته عدالت ،همه جا به معناى «برابرى» نیست .اشتباه نشود .عدالت یعنى هر چیزى را در جاى خود
قرار دادن .این معناى عدل است ...عدالت یعنى برطبق حق عمل كردن ،و حقّ هر چیز و هركسى را
به او دادن)1371/10/17(.
عدالت به معناى یكسان بودن همهى برخورداریها نیست؛ به معناى یكسان بودن فرصتهاست؛
یكسان بودن حقوق است .همه باید بتوانند از فرصتهاى حركت و پیشرفت بهرهمند شوند .باید
سرپنجهى عدالت گریبان ستمگران و متجاوزان از حدود را بگیرد و مردم به این ،اطمینان پیدا كنند.
()1385/8/20

عدالت ،ارزش مطلق

در انقالب اسالمى ما -كه یك حركت دینى بود -به طور طبیعى عدالت جایگاه ممتازى داشت و دارد.
در شعارهاى مردمى ،در قانون اساسى ،در بیانات امام راحل (رضوان َّ
الل علیه) ،در گفتمانهاى موضعى
و در زمانهاى مختلف و به مناسبتهاى مختلف كه جمهورى اسالمى مطرح كرده ،این جایگا ِه ممتاز
دیده میشود .فرض كنید در دوران دفاع مقدس كه هى مىآمدند فشار مىآوردند و شعار صلح را مطرح
میكردند براى اینكه جمهورى اسالمى را از میدان خارج كنند ،آنجا جمهورى اسالمى شعار «صلح
عادالنه» را مطرح كرد .خب ،صلح یك ارزش مطلق نیست ،یك ارزش نسبى است؛ یك جائى صلح
خوب است ،یك جائى صلح بد است ،جنگ خوب است .اما عدالت اینجور نیست؛ عدالت یك ارزش
مطلق است؛ یعنى هیچ جا نداریم كه عدالت بد باشد)1390/2/27( .
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عدالت ،کاالی غیرقابل معامله

ما به عنوان شیعه باید این درس را به یاد داشته باشیم که عدالت قابل اغماض و قابل معامله نیست و
هیچ یک از مسائل گوناگون -نه مصالح فردی و نه مصالح حکومت و کشور اسالمی -نمیتواند با عدالت
معامله شود)1382/8/23(.

عدالتپژوهی ،نیاز مهم

یكى از مهمترین كارها در عرصهى نظرى این است كه ما عدالتپژوهى را در حوزه و دانشگاه به عنوان
یك رشتهى تعریف شدهى علمى بشناسیم ،كه این امروز وجود ندارد؛ نه در حوزه وجود دارد ،نه در
دانشگاه .یعنى هیچ اشكال ندارد فرضاً در حوزه یكى از موضوعاتى كه محل بحث قرار میگیرد ،یك فقیه
با روش فقیهانه بحث میكند ،مسئلهى عدالت باشد .حاال همین قاعدهى عدل و انصافى كه آقایان به آن
اشاره كردند ،بایستى تنقیح شود؛ این ،غیر منقح است .دلیل عدم تنقحش هم این است كه آدم مىبیند
در بخشهاى مختلف فقهى استنادهائى به این قاعده میشود كه هیچ نمیشود اینها را تمام كرد -یعنى
قابل استدالل نیست -همین طور در بخشهاى مختلف گفته میشود .چه اشكالى دارد كه در حوزهى
َّ
بحمدالل فضالى برجستهاى در جلسه حضور دارند -یكى از بخشهائى كه یك فقیه
علمیه -كه خب،
استداللى خودش دنبال میكند ،مسئلهى عدالت باشد؛ «كتاب العداله»؟ این غیر از آن
در درس فقه
ِ
الرحمه) فرمودهاند؛ آن بحث دیگرى است .در باب عدالت
بحث عدالتى است كه اشاره كردند شیخ (علیه ّ
فقهى قوى)1390/2/27( .
اجتماعى بحث شود؛ بحث
ِ

کار تئوریک برای عدالتخواهی

مهمى که مورد اشاره بعضى از دوستان هم بود ،این است که شما مىتوانید در سه
یکى از کارهاى بسیار ّ
زمینه علم ،عدالتخواهى و آزاداندیشى کار تئوریک کنید .این کار تئوریک را مىتوانید در زمینه جنبش
تولید علم یا در زمینه عدالتخواهى انجام دهید .مث ً
ال در زمینه عدالتخواهى ،مىتوانید قانون اساسى را
مطالعه کنید و ببینید اگر ما بخواهیم عدالت اجتماعى را با همان مفهوم متعارفى که همه مىفهمیم،
تحقّق ببخشیم ،باید از کدام دستگاهها چه تو ّقعهایى داشته باشیم)۱۳۸۲/۸/۱۵( .

مرشوعیت من و شام وابسته به مبارزه با فساد ،تبعیض و نیز عدالتخواهى است

مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد ،تبعیض و نیز عدالتخواهى است .این ،پایه
مشروعیت ماست .االن درباره مشروعیت حرفهاى زیادى زده مىشود ،بنده هم از این حرفها
بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است كه اگر ما دنبال عدالت نباشیم ،حقیقتاً من كه اینجا نشستهام،
تصرف نامشروع
تصرف كنم،
وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنى هرچه اختیار دارم و هرچه
ّ
ّ
خواهد بود؛ دیگران هم همینطور .ما براى عدالت و رفع تبعیض آمدهایم)1382/6/5( .
ما اگر دنبال عدالت اجتماعى نباشیم ،وجود ما پوچ و بیهوده است و جمهورى اسالمى معنى ندارد.
()1383/8/6
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گفتامن عدالت ،همه چیز ماست

گفتمان عدالت ،یک گفتمان اساسى است و همه چیز ماست .منهاى آن ،جمهورى اسالمى هیچ حرفى
براى گفتن نخواهد داشت؛ باید آن را داشته باشیم .این گفتمان را باید همهگیر کنید؛ بهگونهاى که هر
جریانى ،هر شخصى ،هر حزبى و هر جناحى سر کار بیاید ،خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این گفتمان
شود؛ یعنى براى عدالت تالش کند و مجبور شود پرچم عدالت را بر دست بگیرد؛ این را شما باید نگه
دارید و حفظ کنید؛ این مهم است)13۸۳/۸/۱۰( .

عدل ،مقدمه تعالی انسانها

عدل ،مقدمهى تخلق به اخالق َّ
الل و نورانى شدن انسانهاست)1370/4/18(.
عدالت در جامعه و نیز حكومت اسالمى در میان اجتماعات بشرى هم با اینكه هدف بزرگى محسوب
مىشود ،ولى خود آن یك مقدمه براى تعالى و رشد انسان است كه در تزكیهى آدمى نهفته است.
()1370/8/1

عدالت ،خصوصیت غیرقابل تفکیک اسالم

تأمین قسط و عدل و نجات ضعفا و محرومین خصوصیت غیرقابل تفکیک اسالمی است .هیچ حائلی نباید
بتواند مسئولین انقالب و مدیران بخشهای مختلف آن را از این هدف اساسی غافل کند)1369/3/10( .

تشکیل حکومت هدف نیست!

تشكیل حكومت ،هدف نیست .نكته اساسى این جاست .تشكیل حكومت براى تحقّق آرمانهاست .اگر
حكومت تشكیل شد ،ولى در جهت تحقّق آرمانها پیش نرفت ،حكومت منحرف است .این یك قاعده
كلى است؛ این معیار است .ممكن است تحقّق آرمانها سالهایى طول بكشد؛ موانع و مشكالتى بر سر
راه وجود داشته باشد؛ اما جهت حكومت -جهت و سمتگیرى این قدرتى كه تشكیل شده است -حتماً
باید به سمت آن هدفها و آرمانها و آرزوهایى باشد كه شعار آن داده شده است و داده مىشود و در
متن قرآن و احكام اسالمى وجود دارد)1375/9/19( .

اسالمی بودن نظام وابسته به عدالت است

دعوت به نظام اسالمى ،منهاى اعتقادى راسخ و عملى پیگیر در راه عدالت اجتماعى ،دعوتى ناقص،
بلكه غلط و دروغ است و هر نظامى هرچند با آرایش اسالمى ،اگر تأمین قسط و عدل و نجات
ضعفا ،و محرومین ،در سرلوحهى برنامههاى آن نباشد ،غیراسالمى و منافقانه است)1369/3/10(.
اگر در دنیا دو نقطه وجود دارد كه یكى نقطهی عدل و یكى نقطهی ظلم است و هردو هم غیراسالمى
توجه موافق دارد)1373/10/10( .
هستند ،اسالم به آن نقطهی عدل ،ولو غیراسالمى استّ ،
بدون تأمین عدالت اجتماعى ،جامعهى ما اسالمى نخواهد بود)1368/11/9( .

عدالت سنگ محک اسالمی بودن نظام اسالمی

االن هم در دنیا حكومتهایى هستند كه شعار دین س ِر دستشان قرار دارد .آنچه در دنیا كمیاب است
كه این همه دشمنى را به خودش جذب كرده -حكومت ارزشهاى دینى است؛ پیدا شدن دین است؛3
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یعنى اصرار بر تحقق عدالت اجتماعى .اینكه ما مىگوییم ،شعار نیست؛ حقیقت و هویت ماست .ما
اگر دنبال عدالت اجتماعى نباشیم ،وجود ما پوچ و بیهوده است و جمهورى اسالمى معنى ندارد.
()1383/8/6

عدالت ،اساسی ترین اصل حرکت الهی

اصل یك حركت الهى است؛ ادامهى كار همهى انبیا و
تكیهى بر عدالت ،اساسىترین و محورىترین ِ
مصلحان بزرگ تاریخ است)1384/5/12( .

کمرنگ شدن عدالت؛ خطر بزرگ

نباید ارزش عدالت به عنوان یك ارزش درجهى دو كمكم در مقابل ارزشهاى دیگر به فراموشى سپرده
شود؛ در نظام ما این خطر وجود داشته است .ارزشهاى دیگر هم خیلى مهم است؛ ً
مثل ارزش پیشرفت
و توسعه ،ارزش سازندگى ،ارزش آزادى و مردمساالرى .مطرح كردن ارزش عدالت مطلقاً به معناى
نفى اینها نیست؛ اما وقتى ما این ارزشها را عمده مىكنیم و مسألهى عدالت و نفى تبعیض و توجه
به نیازهاى طبقات محروم در جامعه كمرنگ مىشود ،خطر بزرگى است؛ اما با عدالتمحور بودن یك
دولت ،این خطر از بین مىرود یا ضعیف مىشود)1384/6/8( .

عدالت تندروی نیست ،حقگرایی است

بعضى مىخواهند با عنوان تندروى ،عدالت را متهم و محكوم كنند .عدالت ،تندروى نیست؛ حقگرایى
است؛ توجه به حقوق آحاد مردم است؛ جلوگیرى از ویژهخوارى است؛ جلوگیرى از تجاوز و تعدى به
مسؤول قانونى به مدد
حقوق مظلومان است .در یك كشور كسان زیادى پیدا مىشوند كه اگر دستگاه
ِ
ِ
دولت عدالتمدار ،توجه ویژه به
آنها نشتابد ،در امواج درگیرىهاى گوناگون لگدمال مىشوند .وظیفهى
قشر محرومین است .عدالت را نباید تندروى و مخالفت با شیوههاى علمى دانست .با استفاده از همهى
شیوههاى عالمانه و با تدبیر مىتوان عدالت را در جامعه مستقر كرد)1384/5/12( .

وابستگی عدالت و اخالق

مواظب باشید كه این حركت به سمت اخالق اسالمى ،ادامه پیدا كند .اگر ینگونه شود ،جامعه ما از
عدالت اجتماعى برخوردار خواهد شد)1372/4/23( .
مقررات و
به
مربوط
آن
عمده
بخش
البته
.
است
عدالت اجتماعى ،به مقدار زیادى وابسته به اخالق
ّ
مقررات و قوانین ،بدون اینكه افراد از اخالق الهى و اسالمى برخوردار باشند،
قوانین جامعه است .اما ّ
چندان كارساز نیست)1372/4/23(.

هدف جمهورى اسالمى

هدف جمهورى اسالمى ،تأمین عدالت در جامعه است .مبادا كسانى در گوشه و كنار كشور پیدا شوند و
عدهاى از انواع و اقسام راههاى
تص ّور كنند كه هدف ما عبارت است از افزایش حجم ثروت ما ّدى! یعنى ّ
تولی ِد ثروت برخوردار شوند؛ دیگران هم هر طور زندگى كردند ،كردند! ()1371/10/17
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آخرت بدون دنیا منیشود ،دنیا بدون عدالت

اص ً
ال آخرت بدون دنیا نمىشود و امكان ندارد كه انسان بخواهد به آن مواهب معنوى برسد و دنیاى ویرانى
هم داشته باشد .این كار ،دالیل واضحى دارد كه نمىخواهم آنها را تكرار كنم -مطالبى است كه هم شما
مىدانید ،هم من -باید دنیا را آباد كنیم و این كارها همه آباد كردن دنیاست؛ اما دنیاى آبا ِد دور از عدالت
و دور از معنویت به درد نمىخورد .گیرم كه رشدمان -به تعبیر غلط كه گفته مىشود نرخ رشد -آمد باال
و فرض بفرمایید درآمد سرانهمان دو برابر و سه برابر شد؛ اما عدالت در جامعه نبود؛ یعنى عمده این درآمد
به یك بخش محدودى رسید و بخش عظیمى از مردم ،محروم و گرسنه ماندند .این ،كارى نیست كه ما
باید انجام دهیم؛ این ،آن تكلیفى نیست كه ما برعهده داریم)1382/6/5( .

اینها هم جزو اسالم است

حج و عبادت
عزیزان من! باید به اسالم عمل كنیم .عمل به اسالم فقط نماز و روزه نیست؛ نماز و روزه و ّ
جزوى از اسالم است .رحم و عدالت ،رسیدگى به خواستهاى عمومى مردم ،خدمت به انسانها و مبارزه با
شر و انواع فساد هم جزو اسالم است)1381/12/4( .
در درجه ا ّول ،مسؤول باید احساس كند در مقابل خداى متعال براى خدمت به مردم و استقرار عدالت در
میان آنها مسؤول است)1382/9/25( .

جمع بین آرمانخواهی و مصلحتاندیشی

یکى از دانشجویان عزیز مطرح کردند که «شما مىگویید دانشجویان مصلحتاندیش نباشند .حاال ما
آرمانگرا ،پس چرا گاهى اوقات بعضى از دستگاههاى اجرایى مصلحتاندیشى مىکنند؛ این دو چگونه قابل
ضدارزش نیست .مصلحتاندیشى
جمع هستند؟» من این نکته را بگویم که مصلحتاندیشى ،بد ،منفى و ّ
یعنى دنبال مسألهاى که مصلحت است ،رفتن؛ اینکه موضوع بدى نیست .این را بدانید که دستگاه اجرایى
کشور در تعامل بسیار دشوار خود در دنیا ،بر سر دوراهیهایى قرار مىگیرد که مجبور مىشود مصالحى
را در نظر بگیرد؛ چون اداره کشور و کار اجرایى ،کار خیلى سختى است .مثال آن ،این است که وقتى
کسى از پاى تلویزیون کوهنوردى را مىبیند که با زحمت و قدم به قدم جلو مىرود ،با خودش مىگوید:
ذره زودتر و تندتر قدم بردار تنبل! او پاى تلویزیون نشسته ،در آن ارتفاع چندهزار مترى و در آن
یک ّ
وضعیت قرار ندارد که ببیند این کار چقدر عملى است .همین مثال بر کسى که مسابقه کشتى یا فوتبال
را از تلویزیون مىبیند ،صدق مىکند .حتماً دیدهاید که گاهى اوقات بعضى از تماشاگران فوتبال ،دائم به
بازیکنها و تیمهاى مورد عالقه خود دستور مىدهند :تنبل بزن! شوت کن! به هرحال ،کار اداره کشور
کار سختى است و البته مصلحت ،هیچ اشکالى هم ندارد؛ ما به آنها ایراد نمىگیریم .البته حواسمان هم
توجه
جمع است که آنها همیشه غرق در مصلحت نشوند و بنده با توجه به مسؤولیتم به این موضوع ّ
مىکنم ...اگر شما جوانان نگاه به قلّههاى آرمانى را کنار بگذارید ،برآین ِد غلطى بهوجود خواهد آمد .برآین ِد
آرمانگرایى شما و چالش مسؤوالن با مصلحتها ،برآیند معتدل و مطلوبى خواهد شد؛ اما اگر شما هم
دنبال مصلحتگرایى رفتید و گرایش مصلحتاندیشانه -یعنى صددرصد با واقعیتها کنار آمدن -وارد
محیط فکرى و روحى دانشجو و جوان شد ،آنوقت همه چیز بههم مىریزد و بعضى آرمانها از ریشه قطع
و گم خواهد شد .دانشجویان نباید آرمانگرایى را رها کنند .تو ّقع من از شما عزیزان این است که پایههاى
معرفتى خودتان را در همه زمینهها عمیق و مستحکم کنید)۱۳۸۲/۸/۱۵( .
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بدون آرمان منیشود درست زندگی کرد...

مسألهى [مهم] ،شکل دادن به یک آرمان سیاسى است که بتواند به فعالیتها و تالشهاى جوان جهت
بدهد؛ چون بدون آرمان ،نه مىشود درست زندگى کرد و نه تالش انسان ،منضبط خواهد بود .باید آرمان
و خط روشن و افق واضحى در مقابل وجود داشته باشد که به انسان جهت بدهد .این آرمان چیست؟ من
اسالمى کنونى ما-شاید در جاهاى دیگر هم همینطور باشد؛ من
از اینجا شروع کنم که جوان در ایران
ِ
نمىتوانم از لحاظ علمى اظهارنظرى بکنم؛ اما آن چیزى که به تجربه و شناخت از نزدیک به آن رسیدهام،
ایرانى کنونى ماست -آرزوهایش خالصه نمىشود در پیدا کردن خانه و همسر و شغل؛
در مورد جوان
ِ
این ،همهى آرزوهاى یک جوان نیست .البته اینها نیازهاى یک جوان است و دوست دارد تأمین شود؛
اما فراتر از این ،آرزوهاى بزرگترى هم بهطور طبیعى در جوان ما وجود دارد؛ بخشى مربوط به طبیعت
جوانى است -که آرمانگرایى در آن وجود دارد -بخشى مربوط به آرزوهایى است که نظام جمهورى
اسالمى براى ملت و آیندهى ما ترسیم کرده؛ برخى شاید بر اثر پیشرفتهایى است که تاکنون با تجربه
به دست آمده؛ برخى هم بر اثر ناکامىهایى است که وجود دارد .جوان ما وقتى تبعیض را در جامعه
مىبیند ،آرزوى عدالت اجتماعى در دل او شعله مىکشد .جوان ما وقتى فساد را در بخشى از دستگاههاى
آرمان ریشهکنى فساد در درون او شکل
مجموعهى نظام مشاهده مىکند ،میل به مبارزهى با فساد و
ِ
مىگیرد و او را به حرکت وادار مىکند .به این دالیل ،کمالجویى و آرمانخواهى در جوانان ایران اسالمى
ما وجود دارد .جوان چه مىخواهد؟ جوان ما مایل است در کشورى که خانهى اوست ،فقر و عقبافتادگى
و بدبختى نباشد؛ امنیت و عزت و افتخار وجود داشته باشد؛ صفا و محبت و روشنبینى بر فضاى زندگى
حاکم باشد؛ میدان کار و تالش و پیشرفت در برابر او باز باشد؛ احساس پوچى نکند؛ هدف روحى و
معنوى و واالیى که در دل هر انسانى هست ،بتواند آن را اشباع کند .این یک ترسیم کلى از آرمانهایى
است که قاعدتاً یک جوان ایرانى دارد .این چیزهایى که عرض کردم ،مجموعاً در اصطالح قرآنى حیات
طیبه» .حیات طیبه یعنى زندگى در رویهى مادى و نیازهاى جسمانى و
طیبه است؛ «فلنحیی ّنه حیاه ّ
همچنین در الیهى نیازهاى معنوى-چه علمى ،چه عملى ،چه روحى -پاسخگو باشد)۱۳۸۴/۲/۱۹( .

آرمانهای دانشجویی

من مىخواهم غالب یا بیش از غالب بدنه دانشجویى کشور ،مجموعهاى متع ّهد و داراى احساس مسؤولیت
نسبت به آرمانهاى دانشجویى باشند .یکى از این آرمانها مسأله علم است؛ دومى عدالتخواهى است و
آرمان سوم ،آزاداندیشى و آزادیخواهى است)1382/8/15( .

مطالبهی جوان ،نیازی قطعی و حیاتی برای کشور و جامعه

مسأله عدالتخواهى را که من با شما و جوانان مطرح مىکنم ،به معناى این نیست که با غیرجوانان
مطرح نکردهام .قبل از این نامهاى که یکى از دوستان مطرح کردند که دو سه سال پیش به یک تش ّکل
دانشجویى نوشتم ،مسأله عدالتخواهى را دهها بار با مسؤوالنى که وظیفه اجرایى دارند ،مطرح کردهام
و اینطور هم نبوده که هیچ عمل نشود و پیش نرود؛ چرا ،کارهایى هم شده و پیش هم رفته است؛ اما
همه این حرکتها براى ماندگارى و عمقیابى ،پشتوانه مىخواهد ،که آن پشتوانه مطالبه و خواست ،شما
هستید .منظور از خواست و مطالبه هم این نیست که انسان مشتش را گره کند و مسألهاى را بخواهد؛ نه،
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بلکه بدانید که این مطالبه و خواسته الزم است و باور کنید که این نیازى قطعى و حیاتى براى کشور
و جامعه است .نفس اینکه شما این موضوع را باور کنید ،مهمترین مطالبه است و اثر خود را در حرف،
کار ،تعامل ،جبههگیرى سیاسى و حرکت دینى و مردمى شما مىگذارد)13۸۲/۸/۱۵( .

نهضت عدالتخواهی و برانگیخنت همت

بنده نهضت عدالتخواهى را مطرح کردم؛ فضایى در کشور بهوجود آمد و جوانهاى ما به این مسأله
عالقهمند شدند .این معنایش این نیست که ما از اول انقالب نهضت عدالتخواهى نداشتیم -چرا،
انقالب بر پایهى عدالت است -اما این تجدید مطلعى شد و روح تازهیى در جوانها بهوجود آورد و همت
آنها را برانگیخت)1384/2/19( .

در راه ماندگان

انسانى كه ایمان دینى ندارد ،امید روشن ندارد .انسانى كه ایمان دینى ندارد قدرت برخورد با مشكالت
را ،به صورت اساسى ندارد .در نیمه راه مىماند و از نیمه راه برمىگردد)1731/7/51( .

عدالت ،در هر کجا

استقرار عدل ،تبعیت از عدل ،ترویج عدل ،تالش و مجاهدت براى عدل ،بزرگداشت عدالت هرجا كه
باشد -ولو در بالد غیرمسلم -و تقبیح ظلم در هر نقطهاى از دنیا كه باشد .این هم یكى از خصوصیات
اسالمى است)1373/10/10( .

عقالنیت غیرمحافظهکار

عقالنیت و محاسبه كه مىگوییم ،فورا ً به ذهن نیاید كه عقالنیت و محاسبه به معناى محافظهكارى،
عقلگرایى و تابع عقل بودن است .عاقل بودن و خرد را به كار گرفتن با محافظهكارى فرق دارد.
محافظهكار ،طرفدار وضع موجود است؛ از هر تحولى بیمناك است؛ هرگونه تغییر و تحولى را برنمىتابد
و از تحول و دگرگونى مىترسد؛ اما عقالنیت اینطور نیست؛ محاسبهى عقالنى گاهى اوقات خودش
منشأ تحوالت عظیمى مىشود .انقالب عظیم اسالمى ما ناشى از یك عقالنیت بود...
عمومى سیاسى و اقتصادى دنیا دارد مىگذرد
حالت خوابرفتگى و تن دادن به آنچه در جریان
ِ
و تسلیم شدن به آن ،خطر بزرگ جامعهى ماست و اگر كسى درست بفهمد و بیندیشد ،مىفهمد
كه باید با یك تحرك و تحول ،این وضع را دگرگون كرد؛ هم در زمینهى مسائل اقتصادى ،هم در
زمینهى مسائل سیاسى .بنابراین عقالنیت با محافظهكارى فرق دارد .محاسبهى عقالنى را با محاسبهى
محافظهكارانه به هیچوجه مخلوط نكنید؛ اینها دو چیز است .تا مىگوییم محاسبه و عقالنیت ،عدهاى
مىگویند مواظب باشید ،دست از پا خطا نكنید ،عقل را رعایت كنید؛ نبادا یك حرفِ آنچنانى بزنید
ِ
عقالنیت
كه در دنیا آنطورى بشود؛ نبادا یك كا ِر آنچنانى بكنید كه دنیا صفآرایى كند .اینها
محافظهكارانه است؛ من به این اص ً
ال اعتقاد ندارم)1384/6/8( .

مالک وجود عدالت

ممكن بود در گوشهاى از آن جامعه ،كسى به كسى ظلم بكند؛ اما این ،مالك فقدان عدالت اجتماعى
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نیست .مالك وجود و عدم عدالت اجتماعى ،استقرار حاكمانه عدالت اجتماعى است .در جامعهاى كه
قانون و حكمروایى عادالنه است ،حكمران عادل است و نیت ،نیت عدالت است ،حركت عمومى به
سمت عدالت اجتماعى است .ممكن است دیر یا زود این راه طى شود و مدتى طول بكشد؛ اما باالخره
به عدالت اجتماعى خواهد رسید)74/9/29( .

رفتار دینی یعنی عدالت و خدمت

عمل صالحى كه در اسالم از یك مسؤول نظام سیاسى خواسته شده است ،رفتار دینى است .رفتار دینى
یعنى گسترش عدالت در جامعه و خدمت به آحاد مردم .در اسالم خدمت به انسانها ،حتّى انسانهاى
غیرمؤمن هم موردنظر است)1383/1/2( .

رفع فقر و محرومیت ،در شامر هدفهاى طراز اول

در نظام اسالمى ،رفع فقر و محرومیت ،در شمار هدفهاى طراز اول است و پایبندى به اصول انقالب،
بدون مجاهدت در راه نجات مستضعفان و محرومان ،سخنى بىمعنى و ادعایى پوچ است)1369/3/10( .
اساس سیاست كلّى اقتصادى كشور ،عبارت است از رفاه عمومى و عدالت اجتماعى .البته ممكن است
یك نفر با تالش و استعدا ِد بیشتر ،بهرهی بیشترى براى خودش فراهم كند .این مانعى ندارد .اما در
جامعه فقر نباید باشد)1372/5/12( .

بزرگرتین مسئولیت

من معتقدم تالش براى عدالت اجتماعى و پُر كردن شكاف طبقاتى ،بزرگترین مسؤولیت ماست)1382/7/22(.
پر كردن شكاف اقتصادى در بین مردم و رفع تبعیض در استفادهى از منابع گوناگون ملى در میان
طبقات مردم ،مهمترین و سختترین مسؤولیت ماست)1383/3/14( .

نظام اسالمی عبارت است از...

امروز همه وظیفه داریم .امروز بزرگترین وظیفه ما حراست از نظام اسالمی است .نظام اسالمی عبارت
است از این که اوال قسط اسالمی و احکام اسالمی در جامعه تحقق پیدا کند؛ ثانیا افراد صالح و
شایستهای متصدی و مباشر این کار باشند -بدون وجود افراد شایسته و صالح ،امکان ندارد احکام
اسالمی و قسط اسالمی در جامعه پیاده شود -ثالثاً اعتماد و باور و قبول مردم و رابطه مستحکم میان
این مجموعه خدمتگذار و مردم باید وجود داشته باشد .هر کدام از این سه پایه اگر کم باشد ،فلسفه
حکومت اسالمی تحقق پیدا نخواهد کرد .اگر ما هدف خود را اجرای قسط اسالمی و تحقق احکام
اسالمی قرار ندادیم و باور و ایمان خود را به اهداف دیگری متوجه کردیم ،این نظام اسالمی حفظ
نخواهد شد و اصال نظام ،اسالمی نیست( .قاموس عدالت ص)272

آن مقدار که میتوانیم

بعضى مىگویند :آقا! آن عدالتى كه نگذاشت على حكومت مبارك خود را ادامه دهد؛ شما چطور
مىخواهید امروز اجرا كنید؟ من مىگویم آن مقدار كه ما مىتوانیم و طاقت داریم ،باید اجرا شود.
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مؤمن
ما ادعا نداریم كه باید مثل امیرالمؤمنین عدالت را اجرا كنیم .ما مىگوییم آن مقدار كه توان
ِ
امروز دنیا كفاف مىدهد ،باید اجرا كرد .اما این مقدار عدالتى را كه مىشود اجرا كرد و باید اجرا كرد،
تحمل خواهد بود.
اگر به صورت یك فرهنگ درآید و مردم معناى عدالت را بفهمند ،آن وقت قابل ّ
()1375/9/5

هرن دینی این است

هنر دینى عدالت را در جامعه به صورت یك ارزش معرفى مىكند؛ ولو شما هیچ اسمى از دین و هیچ
آیهاى از قرآن و هیچ حدیثى در باب عدالت در خالل هنرتان نیاورید .مث ً
ال هیچ لزومى ندارد كه در
محاورات سینمایى یا در تئاتر ،نام و یا شكلى كه نماد دین است ،وجود داشته باشد تا حتماً دینى باشد؛
نه .شما مىتوانید در باب عدالت ،رساترین سخن را در هنرهاى نمایشى بیاورید .در این صورت به هنر
مجسم كننده و ارائه كننده آرمانهاى
دینى ّ
توجه كردهاید ...هنر دینى عبارت است از هنرى كه بتواند ّ
دین اسالم -كه البته برترین آرمانهاى ادیان الهى است -باشد .این آرمانها همان چیزهایى است كه
سعادت انسان ،حقوق معنوى انسان ،اعتالى انسان ،تقوا و پرهیزگارى انسان و عدالت جامعه انسانى را
تأمین مىكند)1380/5/1( .

عدالت ،پیام انقالب

انقالب آنجا
پیام دیگر انقالب« ،عدالت» است .در دنیا هرجا كه نداى عدالتخواهى بلند شده است ،این
ْ
را با خود و از خود و متناسب با خود یافته است و با حقجویان و عدالتخواهان عالم ،همراهى كرده
قارههاى
است .بسیارى از عدالتخواهان ،آزادیخواهان و مبارزان با ظلم و تبعیض در شرق و غرب و ّ
پنجگانه عالم ،مىگویند« :ما از انقالب شما این درس را آموختیم»)1374/3/14( .

خواهی جهانی
عدالت
ِ

ما معتقدیم كه ملتهاى مسلمان ،در هر نقطه از دنیا كه هستند ،اگر تصمیم بر ایستادگى براى اسالم
و نصرت آن داشته باشند ،پیروز خواهند شد .اساس قضیه این است كه مسلمانان در هر نقطه از عالم
كه هستند ،باید تصمیم بگیرند از عدالت دفاع كنند ،از عدالت بگویند ،در مقابل ظلم بایستند و از
اسالم -اسالمى كه طرفدار مظلومین و ضعفاست -دفاع كنند .قدرتمندان عالم كه بر همه جا مسلّطند،
خودشان قدرتشان را افسانهاى جلوه دادهاند .واقعیت قدرت آنها با آنچه كه دارند خیلى متفاوت است.
()1371/11/18

گفتامن اساسی

گفتمان عدالت ،یك گفتمان اساسى است و ...همه چیز ماست .منهاى آن ،جمهورى اسالمى هیچ حرفى
براى گفتن نخواهد داشت؛ باید آن را داشته باشیم .این گفتمان را باید همهگیر كنید)1383/8/10( .

دشمنان عدل

همهى كسانى كه نانشان در بىعدالتى است ،با عدالت دشمناند .همهى كسانى كه با قلدرى و زورگویى
چه در صحنهى ملى ،چه در صحنهى بینالمللى -تغذیه مىشوند ،با عدالت مخالفند)1384/5/12( .9
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دموکراسی و عدالت

قرن نوزدهم و بیستم نگاه كنید و ببینید چقدر ظلم و استعمار و نسلكشى
شما به صحنه عالم در دو ِ
و شایع كردن انواع و اقسام فسادها در میان ملتهاى گوناگون به چشم مىخورد .همیشه دست همین
قدرتها پشت چنین كارهایى بوده است؛ همین قدرتهایى كه در كشورهاى خودشان احیاناً ممكن است
یك پوشش ظاهرى موسوم به دموكراسى هم داشته باشند؛ اما دموكراسى همه چیز نیست و در آن ،عدل
-كه اساس حكومت صحیح است -وجود ندارد)1379/11/27( .

همدرد مظلومان دنیا

ملتى كه نظام اسالمى را انتخاب مىكند از آنجا كه مؤمن به اسالم و عاشق عدالت ،و پایبند به منطق و
عقل و دین ،و آزاد از تحمیل و زورگویى است ،بطور طبیعى همهى قدرتهاى سلطهگر سیاسى و اقتصادى
و فرهنگى عالم را نفى مىكند و از همهى زورگویان و چپاولگران و متجاوزان بینالمللى روى برمىتابد و
اگر از آنان تعرضى ببیند با همهى توان در مقابل آنان مىایستد و از استقالل و شرف و آزادگى خود دفاع
مىكند ،و از آنجا كه معتقد به برادرى همهى مسلمانان و شرف همهى انسانهاست در هر نقطهى جهان
كه ملتى را مقهور دست ظلم و استكبار ببیند با آنان احساس همدردى مىكند و اگر بر آزادى طلبى همت
گمارند ،دست كمك به آنان مىدهد)1377/11/21( .
ما باید یك كشور نمونه بسازیم و نشان دهیم كه اسالم مىتواند با اجراى قوانین خود و با حاكمیت خود،
واقع جامعهى خودمان تجسم
انسانها را از لحاظ نیازهاى مادى و معنوى اشباع كند؛ ما باید عدالت را در ِ
ببخشیم و روى دست بگیریم؛ به دنیا نشان بدهیم؛ اینها وظیفهى ماست ،كه این كارها هنوز نشده است.
()1383/4/16

هدف انقالب

انقالب در ذات خود یك حركت پیشرونده است ،آن هم پیشرفت پرشتاب .به كجا؟ به سمت هدفهاى
ترسیم شده .هدفها عوض نمیشوند .این اصول و ارزشهائى كه بر روى آن بایستی ایستادگى كرد و براى
آن جان داد ،اصول و ارزشهائى هستند كه در اهداف ،مشخص شدهاند .هدف نهائى ،تعالى و تكامل و قرب
الهى است .هدف پائینتر از آن ،انسانسازى است؛ هدف پائینتر از آن ،ایجاد جامعهى اسالمى است با
همهى مشخصات و آثار ،كه استقرار عدالت در آن باشد ،توحید باشد ،معنویت باشد .اینها اهداف هستند.
این اهداف عوضشدنى نیستند؛ یعنى ما نمیتوانیم بیاییم مایه بگذاریم تا از هدف كم كنیم .بگوئیم خیلى
خب ،یك روز میخواستیم عدالت برقرار كنیم ،حاال میگوئیم عدالت كه نمیشود ،یك نیمهعدالتى برقرار
كنیم! نه ،عدالت .این ،هدف است)1390/4/13( .

عدالت دغدغه تاریخی

عدالت دغدغهى همیشگى و تاریخى بشر بوده .به تبع احساس نیاز به عدالت كه در طول تاریخ تا امروز
در مردم عمومیت داشته ،متفكران بشر ،فیلسوفان و حكما در این مقوله وارد شدند و دغدغهى آنها
بوده است .بنابراین از قدیمترین دورانهاى تاریخ تا امروز دربارهى عدالت و عدالت اجتماعى به همین
معناى عام ،بحث شده ،نظریه داده شده؛ لیكن نقش ادیان استثنائى است .یعنى آنچه كه ادیان در طول
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زمان راجع به عدالت گفتند و خواستند و اهتمام كردند ،بىنظیر و استثنائى است .در نظرات حكما و
اندیشمندان ،آن اهتمام ادیان مطلقاً مشاهده نمیشود)1390/2/27( .

پشتوانه اعتقادی و عدالت شخصی

دو تا نكتهى كوتاه را من در آخر عرض میكنم ،كه البته اینها خارج از متن بحث است ،لیكن تنبه و
تذكرش بد نیست .یكى این است كه در مسئلهى عدالت ،اعتقاد به مبدأ و معاد ،یك نقش اساسى دارد؛
ما از این نباید غفلت كنیم .نمیتوان توقع داشت كه در جامعه عدالت به معناى حقیقى كلمه استقرار
پیدا كند ،در حالى كه اعتقاد به مبدأ و معاد نباشد .هر جا اعتقاد به مبدأ و معاد نبود ،عدالت یك چیز
سربار ،تحمیلى و اجبارى ،بیش نخواهد بود .علت این هم كه بعضى از طرحهاى قشنگ غربى در باب
عدالت مطلقاً در عمل تحقق پیدا نمیكند ،همین است؛ پشتوانهى اعتقادى ندارد .حرف قشنگ است
حاال الاقل ظاهر قشنگى دارد ،ولو خیلى برهانى نباشد -لیكن در عمل ،در جوامع غربى ،در زندگىغربى مطلقاً از آن خبرى نیست؛ اص ً
ال انسان تحقق آنها را مشاهده نمیكند؛ بىعدالتى مطلق در آنجا
وجود دارد .علت همین است كه پشتوانهى اعتقاد به مبدأ و معاد در آن نیست .اعتقاد به معاد ،اعتقاد
به تجسم اعمال ،اعتقاد به تجسم ملكات در قیامت ،خیلى تأثیر دارد .ما عادل باشیم ،عدلخواه باشیم،
عدل را ستایش كنیم ،براى عدل تالش كنیم؛ اینها در قیامت تجسم پیدا خواهد كرد .نقطهى مقابلش
هم همین است .این اعتقاد ،به انسان نشاط میدهد ،نیرو میدهد .انسان بداند كه رفتار ظالمانه ،حتّى
اندیشهى ظالمانه ،در عرصهى تجسم اعمال در قیامت ،چه بالئى به روز او مىآورد ،طبعاً به عدالت
نزدیك میشود .اى دریده پوستین یوسفان/گرگ برخیزى از این خواب گران .كسى به این اعتقاد داشته
گران مرگ است ،این خیلى
باشد كه گرگصفتى در اینجا ،تجسمش در آنجا ،گرگ برخاستن از خواب
ِ
تأثیر میگذارد .بنابراین در پژوهشهاى مربوط به عدالت ،از این نكته نبایستى غفلت كرد .نكتهى دوم
و پایانى كه بد نیست من در اینجا عرض بكنم ،عدالتى است در رابطهى با خود ،كه ربطى به عدالت
اجتماعى ندارد .در قرآن ،ظلم به نفس در آیات متعددى تكرار شده .خب ،ظلم ،نقطهى مقابلش عدل
است .در دعاى كمیل میخوانیم« :ظلمت نفسى» .در مناجات شریف شعبانیه عرض میكنیم« :قد جرت
على نفسى فى ال ّنظر لها فلها الویل ان لم تغفر لها» .گناهان ،لغزشها ،رفتن به دنبال شهوات ،رفتن
به دنبال اهواء ،دور شدن از توجه و تذكر و خشوع در مقابل پروردگار ،ظلم به خود است .این هم یك
عرصهى مهمى است .ما وقتى كه در باب عدالت بحث میكنیم -عدالت در روابط اجتماعى ،عدالت در
تشكیل نظام اجتماعى -نمیتوانیم از عدالت نسبت به خودمان غفلت كنیم .به خودمان هم باید ظلم
مقابل این «قد جرت على نفسى» ،همان عدل
نكنیم .به خودمان هم بایستى عدل بورزیم .نقطهى
ِ
است .جور نكنیم ،عدل داشته باشیم .اگر خداى متعال توفیق بدهد كه ما از این ظلم اجتناب كنیم،
َّ
شاءالل بتوانیم عدل را برقرار
بنده امید فراوانى دارم كه توفیق خواهد داد كه در محیط جامعه هم ان
كنیم)1390/2/27( .

در نظر ساده در عمل سخت

ً
اصل عدالت چیست؟ عدالت ،بهحسب ظاهر ،مفهوم سادهاى است و همه مىگویند و آن را تكرار
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مىكنند؛ منتها در مصداق و در عمل ،رسیدن به عدالت خیلى دشوار است؛ همان نكتهیى كه امیر
المؤمنین در بارهى حق فرموده است« :الحق اوسع االشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف» .در
مورد عدل هم عیناً همینطور است؛ چون عدل هم حق است و ً
اصل از هم جدا نیستند .به یك معنا،
حق همان عدل است؛ عدل همان حق است؛ تواصفش آسان است ،اما در عمل ،رسیدن به عدالت
مشكل است؛ حتّى شناختن موارد عدالت و مصادیق عدالت هم گاهى خیلى مشكل است؛ كجا عدالت
است ،كجا بىعدالتى است .من نمىخواهم اآلن عدالت را تعریف كنم كه چیست .تعریفهاى كلى
و عمدهاى از عدالت شده؛ تقسیم عادالنهى امكانات و از این قبیل حرفها ،كه درست هم هست و
محتاج تدقیق و ریزبینى هم هست؛ یعنى شما در هریك از بخشهایتان واقعاً باید ببینید عدالت
چیست و با چه چیزى حاصل مىشود)1384/6/8( .

دو نوع اسالم

اولین و اصلىترین نقطه در مبانى امام و نظرات امام ،مسئلهى اسالم ناب محمدى است؛ یعنى اسالم
ظلمستیز ،اسالم عدالتخواه ،اسالم مجاهد ،اسالم طرفدار محرومان ،اسالم مدافع حقوق پابرهنگان
و رنجدیدگان و مستضعفان .در مقابل این اسالم ،امام اصطالح «اسالم آمریكائى» را در فرهنگ
سیاسى ما وارد كرد .اسالم آمریكائى یعنى اسالم تشریفاتى ،اسالم بىتفاوت در مقابل ظلم ،در مقابل
زیادهخواهى ،اسالم بىتفاوت در مقابل دستاندازى به حقوق مظلومان ،اسالم كمك به زورگویان،
اسالم كمك به اقویا ،اسالمى كه با همهى اینها میسازد .این اسالم را امام نامگذارى كرد :اسالم
آمریكائى)1389/3/14( .

دفع ظلم و زورگویی خصوصیت جوان

[یکی از خصوصیات مهم جوان این است] که در مقابل مظاهرى که از نظر فطرت انسانى زشت است
حساسیت منفى دارد و آن را دفع
-مثل ظلم ،زورگویى ،تبعیض ،بىعدالتى ،تقلّب ،دورویى و نفاقّ -
مىکند .یک وقت در ا ّول انقالب ،همین گروه منافقین ،با استفاده از فرصت انقالب ،توانست در میان
جوانان و دانشجویان نفوذى پیدا کند؛ اما وقتى معلوم شد که اعضاى این گروه ،منافقند ،غالباً روى
برگرداندند)۱۳۷۸/۹/۱( .
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بخش دوم

عدالت در عمل

بسیجی عدالتطلب است

بسیجى عدالتطلب است .عدالتطلبى فقط این نیست که انسان شعار عدالتطلبى بدهد؛ نه ،باید این
را واقعاً بخواهد .عدالتطلبى به این نیست که انسان رودرروى کسى بایستد و بگوید تو عدالتطلب
نیستى؛ نه ،این ،ساز و کار دارد .باید جامعه به نقطهای برسد که سیاستهاى عدالتطلبانه در آن
طراحى شود و دستگاه اجرایى طورى باشد که سیاستهاى عدالتطلبانه فرصت عملیاتى شدن و
اجرایى شدن پیدا کند؛ ّ
وال خیلى سیاستهاى عدالتطلبانه هم مطرح مىشود؛ اما سازوکار ،آدمها،
مهرهها ،قلمبهدستها و امضاءکنندهها یا عالقه ندارند ،یا اعتقاد ندارند ،یا همت ندارند ،یا حال و حوصله
قبیل «برو بابا دلت خوشه» است؛ لذا کارها متوقف و لنگ مىماند؛ بنابراین آنجاها را
ندارند ،یا از همان
ِ
باید اصالح کرد.براى رسیدن به هر آرزوى بزرگ و هر هدف واالیى ،سازوکارى وجود دارد؛ این سازوکار
جوان هوشمن ِد فرزانهى دانشجو پیدا کند)۱۳۸۴/۳/۵(.
را باید
ِ

رسیدگی به بستگان در اولو ّیت ا ّول

جوانان اجتماعات خانوادگى تشکیل دهند و کمکهاى افراد خانواده را جمع کنند و در درجه ا ّول
به مصرف فقرا و نادارهاى همان خانواده و فامیل برسانند و اگر نیازى نبود ،به فقراى دیگر رسیدگى
کنند)۱۳۸۱/۹/۱۵( .

ممکن نیست اثر نکند...

[سوال] امام(ره) فرمودند که دانشجویان مقابل انحرافات ،شجاعانه بایستند .اگر ایستادگی دانشجو
باعث اصالح مسئوالن نشد ،تکلیف چیست؟
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[پاسخ] چرا ،عامل اصالح خواهد شد .ایستادگی دانشجو معنایش این نیست که مبارزه مسلحانه کند.
انسان به مسئوالن ،باید بگوید ،تذکر بدهد ،بخواهد؛ این خواستن باید در روش ،برخورد و انتخاب
او اثر بگذارد .بالشک اثر میکند؛ ممکن نیست اثر نکند؛ بنده این را به صورت یک امر قطعی عرض
میکنم .رویش دقت کنید ،خواهید دید که امکان ندارد که یک مجموعه چیزی را بخواهد و در نظامی
مثل نظام ما -که نظام مردمساالری و انتخاب است -تحقق پیدا نکند؛ باالخره تحقق پیدا خواهد کرد.
()۱۳۸۲/۲/۲۲

اصل مطالبه عدالت ،هیچ رضبهای به انقالب نخواهد زد

[سوال] سوال بنده پیرامون پیام جنابعالی به جنبش دانشجویی آبان هشتادویک میباشد .برخی از
مسئوالن فرهنگی و حتی روحانیون و افراد موجه و دلسوز ،ما را نصیحت میکنند که مطالبه کردن از
مسائل ،ضد عدالت و اعتراض به آنها ،به نظام و انقالب ضربه میزند یا اینکه این کارها تندروی است.
در پاسخ به این افراد چه باید گفت؟
[پاسخ] باید گفت که مطالبهی عدالت نه فقط به نظام ضربه نمیزند ،بلکه نظام را تقویت میکند .البته
من نمیدانم شما آن را چگونه مطالبه کردهاید که آنها گفته اند ضربه میزند .ممکن است روش مطالبه،
تند یا خشن یا نامناسب بوده ،که من در اینباره قضاوتی ندارم ،اما اصل مطالبه عدالت ،هیچ ضربهای
به انقالب نیست ،کامال هم در جهت تقویت انقالب است)۱۳۸۲/۲/۲۲( .

دانشجو نباید سکوت کند

بنده معتقد به این نیستم که دانشجویان بایستی سکوت کنند و هیچ حرفی نزنند؛ به این هم معتقد
نیستم که دانشجویان بایستی از خودشان در وسط میدان تحرک عملی نشان بدهند ،بلکه معتقدم که
دانشجو در زمینه عدالتخواهی باید اصل قضیه را مطالبه کند؛ جا انداختن فکر عدالتخواهی در ذهن
مردم ،در ذهن خانوادهها ،در ذهن هرکسی که در حوزه کارتان قرار میگیرد)۱۳۸۲/۲/۲۲( .

عدالت باید گفتامن غالب شود

«جنبش عدالتخواهی» هنگامی که درجمع دانشجویان و خطاب به آنها گفته میشود ،مقصود این
است که این مطلب و خواسته و خواهش به عنوان یک خواسته عمده مطرح شود .نباید بگذارید که
این مطالبه مهم از ذهنها دور شود؛ یعنی بایستی عدالت آنچنان از طرف مردم ،قشرها و به خصوص
جوانها مطالبه شود که هر مسئولی-چه بنده و چه هرکس دیگری که در هرجا مسئول است -ناچار
باشد به مقوله عدالت ،ولو برخالف میلش هم که هست ،بپردازد .یک وقت هست که ما مثال به وزارت
اقتصاد و دارایی میگوییم عدالت را رعایت کن؛ یا به قوه قضاییه میگوییم عدالت را رعایت کن ،آن
معنای دیگری دارد؛ هرکدام یک معنای خاصی دارد؛ اما یک وقت به جوانها میگوییم که شما عدالت
را مطالبه کنید .مطالبه عدالت به معنای این است که عدالت ،گفتمان غالب در محیطهای جوان و
دانشجویی بشود؛ عدالت را مطالبه کنند و آن را از مسئولی بخواهند؛ آن چیزی که توقع هست ،این
است .اگر غیر از این ،کاری صورت بگیرد ،ممکن است کار درستی باشد؛ ممکن است کار غلطی باشد،
که بنده چون نمیدانم ،نظری نمیدهم)۱۳۸۲/۲/۲۲( .
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آرزوی استکبار

كسانى كه خیال مىكنند اسالم باید برود و در گوشهاى بنشیند و مردان اسالم و دین فقط زبان
نصیحت را به كار گیرند ،اینها دانسته یا ندانسته همان چیزى را مىگویند كه مراكز قدرت جهانى
آن را مىخواهند و آرزو مىكنند .مراكز قدرت استكبارى از اینكه رهبران اسالمى در گوشهاى از دنیا
بنشینند و گاهى پیامى بدهند و یك كلمه حرفى بزنند -همچنان كه رهبران مسیحى در هر قضیهاى
پیامى مىدهند ،نصیحتى مىكنند و جملهاى مىگویند -هیچ ترسى ندارند؛ مىدانند این خطرى براى
آنها نیست)1381/7/3( .

هیچ کار

اگرعدالت نباشد ،در حقیقت هیچ کاری انجام نشده است)1371/3/3( .

توجه به هدف
ّ

بعضى این طور تص ّور مىكردند -شاید حاال هم تص ّور كنند -كه ما بایستى دورهاى را صرف رشد و
توسعه كنیم و وقتى كه به آن نقطه مطلوب رسیدیم ،به تأمین عدالت اجتماعى مىپردازیم .این فكر،
اسالمى نیست« .عدالت» هدف است و رشد و توسعه ،مقدمه عدالت است)1374/6/8( .

فقط با تقوا و الغیر

جبههى حق ،فقط در صورتى كه باخدا و باتقوا و باطهارت باشد ،خواهد توانست در مقابل جبههى باطل
بایستد و پیش برود ،و الغیر ...این جبهه ،فقط با تقوا پیش خواهد رفت .این نظام ،جز با رعایت تقوا و
حسابرسى هركدا ِم ما از خودش « -حاسبوا انفسكم»()13
طهارت و پاكى و محاسبهى دقیق و صحیح و
ِ
 پیش نخواهد رفت .اشتباه است اگر كسى خیال كند همان كارهایى كه دیگر حكومتها و دیگركارگزاران دولتها در دنیا مىكنند ،ما هم همانها را بكنیم .ما اصولى داریم ،ما روشهاى مخصوص به
خودمان را داریم؛ اینها متعلق به اسالم است .این اصول باید بر دنیا حاكم بشود؛ نه این كه اصول غلط
دنیاى جاهلى و استكبارى ،خودش را بر ما تحمیل بكند)1370/5/23( .
توجه به خدا و ذكر ،حاصل خواهد
عدالت اجتماعى ،در سایه اصالح انسان ،نفوس و بواطن و در سایه ّ
شد)1374/9/29(.

بیتقوا منیتواند

شخصى خود تقوا نداشته باشد ،دچار هواى نفس و اسیر
نمىشود كسى در درون خود و در عمل
ِ
شیطان باشد ،اما ا ّدعا كند كه مىتواند در جامعه عدالت را اجرا كند .چنین چیزى ممكن نیست... .
شخصى خود دچار بىعدالتى و بىتقوایى است،
انسانى كه مراقب خود نیست و در عمل و كالم و زندگى
ِ
نمىتواند در محیط جامعه منشأ عدالت اجتماعى باشد)1379/12/26( .
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اهم ّیت روش

در اسالم همچنان كه ارزشها بسیار اهمیت دارند ،روشها هم اهمیت دارند و ارزشها باید در روشها
هم خودشان را نشان دهند .امروز اگر مىخواهیم حكومت ما به معناى حقیقى كلمه اسالمى باشد،
بدون مالحظه باید در همین راه حركت كنیم .مسؤوالن بخشهاى مختلف ،قواى سهگانه ،مدیران
میانى ،همه و همه باید سعىشان این باشد كه براى كارها و پیشبرد اهدافشان ،از روش سالم و اخالقى
استفاده كنند .استفاده از این روش ممكن است در جایى ناكامیها و دردسرهایى را هم به لحاظ كسب
تشبث
قدرت به وجود آورد؛ اما درعینحال این متعین است كه از نظر اسالم و از نظر امیرالمؤمنینّ ،
السالم این است و ما باید اینگونه
به روشهاى غیر اخالقى بههیچوجه صحیح نیست .راه على علیه ّ
حركت كنیم)1379/12/26( .

قیام به دین در جامعه نه در خلوت

امام و پیشوا و رئیس جامعه اسالمى نمىتواند كسى باشد كه اهل فسق و فجور و خیانت و فساد و دورى
از خدا و اینهاست .باید كسى باشد كه به كتاب خدا عمل كند .یعنى در جامعه عمل كند؛ نه این كه
خودش در اتاق خلوت فقط نماز بخواند؛ بلكه عمل به كتاب را در جامعه زنده كند ،اخذ به قسط و عدل
كند و حق را قانون جامعه قرار دهد)1374/3/19( .

سخن آسان ،عمل مشکل

عدالت اینگونه است كه در شعار و در گفتن خیلى شیرین و جالب است و همه مىگویند و خوششان
مىآید؛ اما وقتى بناى عمل و انصاف دادن شد ،آن وقت خیلى مشكل مىشود .خیلى از كسانى كه
مىبینید گاهى به نفع عدالت شعار هم مىدهند ،وقتى كه پاى عمل برسد ،لنگ مىمانند و شاید از
شعار دادن هم پشیمان شوند)1381/9/7(.

میدان مجاهدت سخت

یكى از دشوارترین میدانهاى مجاهدت ،میدان مجاهدت براى بسط عدالت است .هركس كه با نوعى
قانونى مجاز
تخلّف  -چه تخلّفهاى محسوس و چه تخلّفهاى نامحسوس  -دستى در بیرون از مرز
ِ
براى خود دارد ،با این مبارزه مخالفت و معارضه مىكند)1382/6/19( .

احتیاج مردم

در كشور باید فساد ریشهكن شود؛ تبعیض نباشد؛ به طبقهى مستضعف و محروم -بهخصوص
مستضعفین بىدست و پا -بهطور ویژه توجه شود؛ اینها وظایف اسالمى ماست؛ وظایفى است كه
ِ
قانون اساسى بر دوش همهى مسئوالن كشور گذاشته است؛ هیچكس نمىتواند خود را از این كارها
بركنار بدارد .دعواهاى لفظى ،شعارهاى لفاظىگونه ،اسم از مفاهیم مبهم و بىسروته آوردن ،مشكل
مردم را حل نمىكند؛ مردم احتیاج دارند به اینكه در میدان عمل و كار ،با لجنهایى كه نمىگذارد
این دریاچهى مصفا طراوت الزم را داشته باشد ،مبارزه شود)1384/3/25( .
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در درجه اول برنامهریزی دولتها

در مجموعه برنامههاى دولتها و قوهى مجریه ،اینگونه مسائل كه به متن زندگى مردم در بخشهاى
مختلف ارتباط پیدا مىكند ،باید در درجهى اول قرار بگیرد .هر كارى در كشور صورت مىگیرد ،باید
با هدف رفع فقر و محرومیت و ایجاد رونق در زندگى عموم مردم -نه بخشى از مردم و قشرهاى خاص
باشد .در چنین فضایى است كه مردم مىتوانند به اهداف واالى نظام اسالمى -یعنى معنویت و تكاملروحى و تعالى اخالقى -دست پیدا كنند؛ فضایى كه خیرات جامعه به نحو صحیح میان مردم تقسیم
شود؛ هر كس استعداد خود را به صحنه بیاورد و بهرهى آن را ببرد و نظام و حكومت مراقب باشد كه
هم به كسى ظلم نشود و هم هیچكس محروم نماند .معناى ریشهكنى فقر این است)1384/2/17( .

جو حزب اللهی را غالب کنید

در محیط وزارتخانه ،آن جو حزب اللهی را غالب كنید .با همان بار معنایی كه كلمه «حزب اللهی»
دارد .باید آدمهای متدین بر سرنوشت تشكیالت حاكم باشند ...اما آنهایی كه تعیین كنندهاند ،راه را
مشخص میكنند؛ و به خصوص ،در سطوح باالی مدیریت و نیز كارشناسیهایی كه خط دهنده هستند،
باید افرادی باشند با روحیه انقالبی و اسالمی عمیق)1372/6/3( .

نسبت کارآمدی و مرشوعیت

مشروعیت همهى ما بسته به انجام وظیفه و كارآیى در انجام وظیفه است .بنده روى این اصرار و تكیه
دارم كه بر روى كارآیىها و كارآمدى مسؤوالن طبق همان ضوابطى كه قوانین ما متخذ از شرع و
قانون اساسى است ،بایست تكیه شود .هرجا كارآمدى نباشد ،مشروعیت از بین خواهد رفت ...وقتى این
عناوین زایل شدند ،چه از شخص رهبرى و چه از بقیهى مسؤوالن در بخشهاى مختلف ،آن مشروعیت
هم زایل خواهد شد)1383/6/31( .

مسئول ّیت ،بدون آرمان امام حرام است

اگر كسى در نظام جمهورى اسالمى در مسؤولیتى مشغول كار است ،ولى آرمانهاى نظام جمهورى
تجسم پیدا كرده ،در دلش
اسالمى را آنگونه كه امام بزرگوار ترسیم كرده است و در قانون اساسى ّ
قبول ندارد ،اشغال آن پست براى او حرام شرعى است .آنجایى كه صحبت از مسائل اساسى نظام
اسالمى است ،آنجایى كه وحدت دین و سیاست مطرح است ،آنجایى كه اصول قانون اساسى مورد
نظر است ،آنجایى كه الزام به تبعیت از دین و شریعت مطرح است ،اگر یك مسؤول عقیدهاى غیر از
این دارد ،مىتواند شهروند جمهورى اسالمى باشد -مانعى ندارد -اما نمىتواند مسؤول باشد؛ بخصوص
در مسؤولیتهاى باال)1380/8/8( .

راه باز است

راه براى خدمت و باز كردن گرههاى اقتصادى و معیشتى مردم باز است؛ راه براى اجراى عدالت و
متأسفانه وجود دارد  -باز
پُركردن شكاف طبقاتى  -كه در جامعه ما كه اسالمى است و نباید باشد ،ولى ّ
همت كنند)1381/3/14( .
است .راههاى عاقالنه و منطقى وجود دارد؛ مسؤوالن باید ّ
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چشمانداز عادالنه

عدالت چیزى است كه آسان بر زبان جارى مىشود؛ اما آسان به دست نمىآید .برنامهریزیهاى
بلندمدت الزم دارد .باید این برنامهریزیها را بكنیم و چشمانداز خود را چشمانداز عادالنه قرار دهیم؛
ّ
چیزى باشد كه ما را به عدالت نزدیك كند .این وظیفه ماست و امروز درس امیرالمؤمنین براى ما بیش
از همیشه همین نكته است)1382/8/23(.

تحول اخالقی الزمه عدالت اجتامعی

ما بدون یك تح ّول اخالقى عمیق و گسترده ،نخواهیم توانست عدالت اجتماعى را آنطورى كه
عدهاى را زخمدار و ناراضى مىكند .عدالت ،كسانى را كه
مورد نظر اسالم است ،انجام دهیم .عدالتّ ،
درصدد سوءاستفاده از اموال عمومىاند ،به اعتراض وامىدارد .آن كسانى هم كه در این مواقع اعتراضى
مىكنند ،كسانى نیستند كه دستشان به جایى نرسد .كسى كه امكانات و ثروت دارد ،مىتواند مسأله
درست كند .دشمنان خارجى هم به این طور آدمها كمك مىكنند)1376/1/1( .

الزم نه کافی

هدف جمهورى اسالمى فقط این نیست كه با ارقام و اعداد ،تولید ناخالص ملى را در مجموع رقم باالیى
نشان دهد؛ این كافى نیست .ما معتقدیم در كشور باید عدالت باشد و ثروت ملى میان همه مردم تقسیم
شود .این آرزوى بزرگ ماست و براى آن تالش و مبارزه مىكنیم)1382/9/25( .

لب انتظار
ّ

ضمن ابالغ سالم من به دانشجویان عضو جنبش عدالتخواهی.به فرزندان دانشجوی من بگویید
عدالتخواهی لب انتظار ما از دانشجویان است و در این راه دو اصل نباید فراموش گرد:
1ـ جدیّت در امر عدالت؛ بگونه ای که با همت عالی و تمام توان در این مسیر تالش نمایند.
2ـ همه تالش ها و اقدام ها از راه درست و صحیح و متکی به اصول انجام گیرد و مصالح کلی نظام
مدنظر باشد)1385/12/15( .

سهیم دانسنت

وقتى كه مردم خود را در رفع گرفتارىِ مستضعفان و ضعفا و مستمندان سهیم بدانند ،كارها اصالح
مىشود)1383/4/29(.

عقل و معنو ّیت در عدالت

در باب عدالت ،یكى این جهت مورد نظر باشد ،یكى هم اینكه در عدالت ،هم عقالنیت بایستى مورد
توجه باشد ،هم معنویت .این را ما ً
قبل هم عرض كردهایم .اگر معنویت با عدالت همراه نباشد ،عدالت
مىشود یك شعار توخالى .خیلىها حرف عدالت را مىزنند ،اما چون معنویت و آن نگاه معنوى نیست،
بیشتر جنبهى سیاسى و شكلى پیدا مىكند .دوم ،عقالنیت .اگر عقالنیت در عدالت نباشد ،گاهى اوقات
عدالت به ضد خودش تبدیل مىشود؛ اگر درست در باب عدالت محاسبه نباشد .خیلى از كارها را گاهى
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بعضى از این گروههاى تند و افراطى توى این كشور به عنوان عدالت كردهاند ،كه ضد عدالت شده .اتفاقاً
حاال همان تندىهاى آن حضرات موجب شده كه خود آنها صد و هشتاد درجه گرایشهایشان عوض
بشود! جور دیگرى حرف بزنند ،جور دیگرى فكر كنند ،جور دیگرى عمل بكنند .بنابراین در عدالت،
عقالنیت شرط اول است)1388/6/18( .
ً
اگر معنویت نشد ،عدالت تبدیل مىشود به ظاهرسازى و ریاكارى؛ اگر عقالنیت نشد ،عدالت اصل تحقق
پیدا نمىكند و آن چیزى كه انسان تصور مىكند عدالت است ،مىآید و جاى عدالت واقعى را مىگیرد.
بنابراین معنویت و عقالنیت در تحقق عدالت شرط است)1387/6/2( .

الزم و ملزوم

اما بدون عدالت ،پیشرفت مفهومى ندارد و بدون پیشرفت هم عدالت مفهوم درستى پیدا نمىكند؛
باید هم پیشرفت باشد و هم عدالت .اگر بخواهید الگو بشوید و این كشور براى كشورهاى اسالمى الگو
بشود ،بایستى گفتمان حقیقى و هدف واالیى كه همه براى او كار مىكنند ،این باشد)1387/6/2( .

سه مفهوم درهمتنیده

حقیقى خودش در جامعه
من مىخواهم این نكته را هم عرض كنم كه اگر بخواهیم عدالت به معناى
ِ
تحقق پیدا كند ،با دو مفهوم دیگر بهشدت درهمتنیده است؛ یكى مفهوم عقالنیت است؛ دیگر معنویت.
اگر عدالت از عقالنیت و معنویت جدا شد ،دیگر عدالتى كه شما دنبالش هستید ،نخواهد بود؛ ً
اصل
عدالت نخواهد بود .عقالنیت بهخاطر این است كه اگر عقل و خرد در تشخیص مصادیق عدالت به كار
گرفته نشود ،انسان به گمراهى و اشتباه دچار مىشود؛ خیال مىكند چیزهایى عدالت است ،درحالىكه
نیست؛ و چیزهایى را هم كه عدالت است ،گاهى نمىبیند .بنابراین عقالنیت و محاسبه ،یكى از شرایط
الز ِم رسیدن به عدالت است ...اگر عدالت را از معنویت جدا كنیم -یعنى عدالتى كه با معنویت همراه
نباشد -این هم عدالت نخواهد بود .عدالتى كه همراه با معنویت و توجه به آفاق معنوىِ عالم وجود و
كائنات نباشد ،به ریاكارى و دروغ و انحراف و ظاهرسازى و تصنع تبدیل خواهد شد؛ مثل نظامهاى
كمونیستى كه شعارشان عدالت بود .ما مىگفتیم عدالت و آزادى؛ اما آزادى ً
اصل جزو شعارهاى آنها
نبود .در همهى كشورهایى كه حركت كمونیستى در آنجا به شكلى از اشكال -انقالب یا كودتا -تحقق
پیدا كرده بود« ،عدالت» محور شعارهاى آنها بود؛ اما واقعیت زندگى آنها مطلقاً نشاندهندهى عدالت
اشرافى رژیمهاى
نبود؛ درست ضد عدالت بود .عدهیى به اسم كارگر سر كار آمدند ،كه همان طبقهى
ِ
طاغوتى بودند و هیچ تفاوتى با آنها نداشتند .زندگى سران كشورهاى ماركسیستى اینطور بود .بنده
زمان مسئولیت ریاست جمهورى وضعیت اقشار پایین بعضى از كشورهاى سوسیالیستى را دیده بودم؛
آن چیزى كه اسمش عدالت است و آن مفهومى كه عدالت دارد ،مطلقاً در آنجاها وجود نداشت .طبقهى
سیاسى خاص خودشان روى كار آمده
اشراف جدیدى در آنجا وجود داشت كه با معیارهاى حزبى و
ِ
بود و از همهى امكانات برخوردار بود؛ مردم هم در فقر و تهىدستى و بدبختى زندگى مىكردند .این
وضعیت حتّى در بعضى از كشورهاى درجهى یكشان هم دیده مىشد .بنابراین ،اینگونه عدالتطلبى
ِ
درست خودش منحرف و ریاكارانه و دروغین خواهد بود.
بىدوام خواهد بود و از طریق
عدالت باید با معنویت همراه باشد؛ یعنى باید شما براى خدا و اجر الهى دنبال عدالت باشید؛ در این
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صورت مىتوانید با دشمنان عدالت مواجهه و مقابله كنید .البته معنویت هم بدون گرایش به عدالت،
ِ
معنویت
یكبُعدى است .بعضىها اهل معنایند ،اما هیچ نگاهى به عدالت ندارند؛ این نمىشود .اسالم،
یهتم بامور المسلمین فلیس
بدون نگاه به مسائل اجتماعى و سرنوشت انسانها ندارد؛ «من اصبح و لم
ّ
بمسلم» .آدم معنوىاى كه با ظلم مىسازد ،با طاغوت مىسازد ،با نظام ظالمانه و سلطه مىسازد ،این
چطور معنویتى است؟ اینگونه معنویت را ما نمىتوانیم بفهمیم .بنابراین معنویت و عدالت در هم تنیده
است)1384/6/8( .

هدف ،عدالت حداکرثی

خب ،در جمهورى اسالمى این وضعیت وجود داشته ،سرلوحهى دغدغههاى نظام از اول انقالب بوده؛ در
بخش اجراى عدالت ،انصافاً كارهاى زیادى هم انجام گرفته؛ لیكن راضى كننده نیست .بعضى از دوستان
در توصیف آنچه كه انجام گرفته ،اطالعات و آمارهاى خوبى دادند؛ در زمینهى كارهائى كه انجام گرفته،
شاید اطالعات من بیشتر باشد؛ میدانم كارهاى وسیعى از اول انقالب انجام گرفته؛ لیكن مطلقاً راضى
كننده نیست .آن چیزى كه ما نیاز داریم ،آن چیزى كه ما دنبالش هستیم ،عدالت حداكثرى است؛ نه
صرفاً در یك حد قابل قبول؛ نه ،ما دنبال عدالت حداكثرى هستیم؛ ما میخواهیم ظلم در جامعه نباشد.
تا این مرحله خیلى فاصله داریم .بنابراین براى این باید تالش كرد)1390/2/27( .

پرچم عدالت

جوانان عزیز
پرچم عدالتخواهی را همواره پیامبران الهی و پیروان راستین آنان بر دوش كشیدهاند.
امروز و همیشه مجاهدت در زیر این پرچم ،صادقانهترین نشانهی پیروی از رسوالن الهی است .آنچه در كنار
همهی الزامات این حركت ،ضروری و حیاتی است آن است كه ا ّوالً مراقبت شود كسانی با انگیزههای دیگر،
این شعار حق را ابزار نكنند؛ و ثانیاً به نام عدالتطلبی ،حركتی غیر منصفانه از سر جهل یا غفلت انجام نگیرد.
صبر و بصیرت را برای شما و دیگر تشكلهای عزیز دانشجوئی از خداوند متعال مسألت میكنم.
()1387/5/22

جوان ،کلید حل مشکالت

جوان ،حق را آسان مىپذیرد .این بسیار مهم است .جوان ،راحت و صادقانه اعتراض مىکند و بىدغدغه
و بدون هیچگونه گرفتارى درونى ،اقدام مىکند .این هم بسیار مهم است .پذیرش آسان ،اعتراض
صادقانه و اقدام بىدغدغه را شما کنار هم بگذارید ،ببینید چه حقیقت زیبایى به وجود مىآید و چه
کلیدى براى ّ
حل مشکالت است)۱۳۸۰/۸/۱۲( .

از مسئولین درخواست میكنم كه دیدارهاى دانشجوىئشان را زیاد كنند

[سوال] آیا در مواردی كه شائبهای در سطح جامعه به وجود آمده و نحوه عملكرد دستگاه قضا یا
هر نهاد دیگری ،غیرشفاف و یا خدای نكرده سوالبرانگیز به نظر میرسد طرح پرسش و درخواست
پاسخگویی نمیتواند به حركت عدالتخواهانه نظام كمك كند؟
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[پاسخ] یك سؤال این بود كه آیا جریان دانشجوئى میتواند آنجائى كه ایرادى به نظرش مىآید ،سؤال
كند؟ پاسخ این است كه بله ،باید سؤال كنید .ایرادى ندارد كه سؤال كنید؛ به شرط اینكه همان طور
كه خود این برادر هم گفت ،قضاوت نكنید؛ اما سؤال كنید .بهترین روش سؤال و پاسخ هم این است
كه مسئولین بیایند توى مجموعههاى دانشجوئى .من همین جا از مسئولین درخواست میكنم كه
دیدارهاى دانشجوئىشان را زیاد كنند .امروز بهترین قشرهاى كشور اینهایند؛ هم جوانند ،هم باسوادند،
هم تحصیلكردهاند ،داراى فهمند ،داراى انگیزهاند؛ مسئولین بروند شركت كنند .این سؤاالت مطرح بشود،
احتماالً پاسخهاى قانع كنندهاى هم خواهید شنید .كمااینكه خود من در برخورد با بعضى از مسئولین،
احیاناً بعضى از همین سؤالهاى شما یا سؤاالتى از این قبیل را از آنها دارم .خوب ،یك جوابى میدهند،
انسان احیاناً قانع میشود؛ ممكن هم هست جواب قانع كنندهاى نداشته باشند .به هر حال طرح سؤال،
خوب است .مراقبت كنید طرح سؤال را مخلوط نكنید و اشتباه گرفته نشود با معارضه .آن چیزى كه
من قبلها هم گفتهام ،بارها هم گفتهام ،االن هم میگویم ،این است كه جریان دانشجوئى یا جنبش
دانشجوئى یا هر چیز دیگر كه اسمش هست ،تصور نكند كه وظیفهاش این است كه با دستگاه متولى امر
و متصدى ادارهى كشور معارضه كند؛ نه ،این خطاست؛ چه لزومى دارد؟ معارضه كردن كه كا ِر همیشه
درستى نیست؛ ممكن است یك جا درست باشد ،یك جا درست نباشد .مهم این است كه شما حرفتان
را مطرح كنید ،استداللتان را مطرح كنید ،پاسخ قانع كنندهاى بخواهید؛ مسئولین هم باید پاسخ بدهند.
()1389/6/1

بدترین اشكال و اشكال وارد بر محیط دانشجوىئ؛ محافظهكارى

[سوال] بزرگترین آسیب و اشكال محتمل برای محیط دانشجوئی چیست؟
[پاسخ] بدترین اشكال و اشكال وارد بر محیط دانشجوئى این است كه دانشجو دچار محافظهكارى شود و
حرفش را با مالحظهى موقع و مصلحت خیالى بیان كند؛ نه ،دانشجو باید حرفش را صریح بزند .البته در
ِ
صراحت در بیان ،صداقت در نیت هم باید وجود داشته باشد و در كنار او ،سرعت در پذیرش خطا؛
كنار این
اگر ثابت شد كه خطاست .فرق شماى جوان و دانشجو و صادق و پاكیزهدل ،با یك آدم سیاسىكار باید در
همین باشد؛ حرفتان را صریح بزنید؛ آنچه را كه میزنید ،از دل بزنید؛ و اگر چنانچه معلوم شد كه اشتباه
است ،سریع پس بگیرید؛ راحت .این ،به نظر من یكى از بهترین شاخصههاى دانشجوئى است)1387/7/7(.

عدالتخواهی همگانی

اصالح واقعى عبارت است از اینكه با فقر و تبعیض مبارزه شود؛ عدالتخواهى ،یك انگیزه همگانى براى
مسؤوالن باشد؛ خدمت به مردم ،یك وظیفه و احساس دینى در اعماق وجود مسؤوالن باشد؛ این مىشود
صحیح امام)1382/3/14( .
راه
ِ

مردم یاری خواهند کرد

آن اصالحاتى كه هر كسى در كشور  -بخصوص در كشورى مثل كشور ما كه مردم مؤمنند و پایبند به
تحمل مشكالت آن
اصول و مبانى اعتقادى و اخالقى هستند  -دنبال آن است ،جلو بیفتد و خود را آماده ّ
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كند ،مردم دنبال او خواهند بود و به او كمك خواهند كرد .هر دولتى ،هر مسؤول دولتىاى ،هر انسان
روشنبینى ،هر عالم دینى و هر فرزانهاى ،اگر اینگونه اصالحات را -مبارزه با فقر و فساد  -دنبال كند،
مردم یارى خواهند كرد)1379/5/3( .

منیخواهیم فقط کار کنیم

ما نمىخواهیم فقط كار كنیم؛ ما مىخواهیم محرومیت را از بین ببریم و محروم را از محرومیت خارج
كنیم؛ هدف این استّ .
وال اگر شما بگویید من كار مىكنم ،ممكن است در یك اداره هم یك نفر بگوید
من باید هشت ساعت یا شش ساعت كار كنم ،یا ده ساعت كار كردهام و دیگر بس است .این منطق،
منطق درستى نیست)1370/5/23(.

عدالت اجتامعی ،شعاری نیست

اهتمام به مسأله عدالت اجتماعى در كشور ،نباید یك لحظه كاستى بگیرد .البته این قضیه ،قضیه
شعارى نیست ،با گفتن هم مسأله تمام نمىشود؛ همه دستگاهها باید تالش كنند)1376/4/25( .

صلح بدتر از جنگ

صلح باید با عدالت همراه باشد .برای یک ملت ،صلح تحمیلی و غیر عادالنه از جنگ هم بدتر است.
()1380/7/23

مجبور شدند عدالت اجتامعی را مطرح کنند...

عدالت اجتماعی ،آنچیزی است که حتی کسانی که اصرار داشتند شعار عدالت اجتماعی را به دالئل
سیاسی و با انگیزه های گوناگون کمرنگ کنند ،باالخره نتوانستند؛ مجبورشدند عدالت اجتماعی را
مطرح کنند)1378/9/1( .
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بخش سوم

مصادیق عدالت

مصادیق عدالت در جامعه اسالمی

در نظام اسالمى باید همهى افراد جامعه ،در برابر قانون و در استفاده از امكانات خداداد میهن
اسالمى ،یكسان و در بهرهمندى از مواهب حیات ،متعادل باشند .هیچ صاحب قدرتى قادر به
زورگویى نباشد و هیچكس نتواند برخالف قانون ،میل و ارادهى خود را به دیگران تحمیل كند.
طبقات محروم و پابرهنگان جامعه ،مورد عنایت خاص حكومت باشند و رفع محرومیت و دفاع از
آنان در برابر قدرتمندان ،وظیفهى بزرگ دولت و دستگاه قضایى محسوب شود .هیچكس به خاطر
تمكن مالى ،قدرت آن را نیابد كه در امور سیاسى كشور و در مدیریت جامعه دخالت و نفوذ كند و
هیچ تدبیر و حركتى در جامعه ،به افزایش شكاف میان فقرا و اغنیا نینجامد .پابرهنگان ،حكومت
اسالمى را پشتیبان و حامى خود حس كنند و برنامههاى آن را در جهت رفاه و رفع محرومیت خود
بیابند)1369/3/10( .

خواهش نکنید ،بگویید آقا! نکن!

طرف امر به معروف و نهى از منكر فقط طبقه عامه مردم نیستند؛ حتى اگر در سطوح باال هم
هستند ،شما باید به او امر كنید؛ نه اینكه از او خواهش كنید؛ باید بگویید :آقا! نكن؛ این كار یا این
حرف درست نیست .امر و نهى باید با حالت استعالء باشد .البته این استعالء معنایش این نیست كه
آمران حتماً باید باالتر از مأموران ،و ناهیان باالتر از منهیان باشند؛ نه ،روح و مدل امر به معروف،
تضرع نیست .نمىشود گفت كه خواهش مىكنم
مدل امر و نهى است؛ مدل خواهش و تقاضا و ّ
شما این اشتباه را نكنید؛ نه ،باید گفت آقا! این اشتباه را نكن؛ چرا اشتباه مىكنى؟ طرف ،هر كسى
هست -بنده كه طلبه حقیرى هستم -از بنده مهمتر هم باشد ،او هم مخاطب امر به معروف و نهى
از منكر قرار مىگیرد)1379/4/19( .
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نسبی بودن قدرت و ثروت

شر است؛ در حالىكه اینطور نیست؛ قدرت و ثروت
بعضى تص ّور مىكنند قدرت یا ثروت ذاتاً ّ
الدنیا» .ما از این قدرت چگونه استفاده
مثل بقیه مواهب زندگى ،زینت زندگى است« :زینه الحیاه ّ
مىكنیم؟ اگر استفاده خوب كردیم ،خیر است؛ اگر در خدمت مردم قرار دادیم ،خیر است؛ اگر
در خدمت ترویج اخالق و معنویت و صالح و رستگارى انسانها قرار دادیم ،خیر است؛ اما اگر در
خدمت مطامع شخصى و هواهاى نفسانى قرار دادیم و مثل حیوانهاى درنده ،علیه این و آن به
شرش هم
شرش هم بیشتر است؛ هرچه باالتر باشدّ ،
كار گرفتیم ،مىشود شر؛ هرچه بیشتر باشدّ ،
شدیدتر است)1382/5/15( .

قانون اساسی ،عالج اساسی

عمل به قانون اساسى ،عالج اساسى دردهاى این كشور است .و عمل هم متو ّقف بر این است كه
عناصر عمل كننده...در مقام عمل ،اخالص و صفا و مسؤولیت و انجام وظیفه را مالك خودشان قرار
دهند .این اساس قضیه است)1379/3/92( .

راه عالج فقر

عالج فقر به شكل اصولى در هر جامعهاى ،از راه استقرار عدالت اجتماعى و نظام عادالنه در محیط
جامعه است ،تا كسانى كه اهل دستاندازى به حقوق دیگرانند ،نتوانند ثروتى را كه حقّ همگان
است ،به سود خود مصادره كنند .این یك وظیفه دولتى و حكومتى است؛ اما مردم هم به نوبه خود
مدت و بهتدریج
وظیفه سنگینى بر دوش دارند .اجراى برنامههاى اجتماعى فقط در
بلندمدت و میان ّ
ّ
امكانپذیر است؛ اما نمىشود منتظر ماند تا برنامههاى اجتماعى به ثمر برسد و شاهد محرومیت
محرومان و فقر گرسنگان در جامعه بود .این وظیفه خو ِد مردم و همه كسانى است كه مىتوانند در
این راه تالش كنند)1381/9/15( .

اولو ّیت ا ّول برنامههای دولتها

در مجموعه برنامههاى دولتها و قوهى مجریه ،اینگونه مسائل كه به متن زندگى مردم در
بخشهاى مختلف ارتباط پیدا مىكند ،باید در درجهى اول قرار بگیرد .هر كارى در كشور صورت
مىگیرد ،باید با هدف رفع فقر و محرومیت و ایجاد رونق در زندگى عموم مردم -نه بخشى از مردم
و قشرهاى خاص -باشد .در چنین فضایى است كه مردم مىتوانند به اهداف واالى نظام اسالمى
یعنى معنویت و تكامل روحى و تعالى اخالقى -دست پیدا كنند؛ فضایى كه خیرات جامعه به نحوصحیح میان مردم تقسیم شود؛ هر كس استعداد خود را به صحنه بیاورد و بهرهى آن را ببرد و نظام
و حكومت مراقب باشد كه هم به كسى ظلم نشود و هم هیچكس محروم نماند .معناى ریشهكنى
فقر این است .دربارهى دولتهاى جمهورى اسالمى اینها را باید مالك قرار داد)1384/2/17( .
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تبعیضی از جنس عدل

منهاى اینكه ما بخواهیم غیرنخبه را مورد تغافل قرار دهیم ،باید براى نخبگان ،حسابى باز كرد.
ممكن است به نظر بیاید این یك تبعیض است؛ اما تبعیض همه جا غیرعادالنه نیست؛ گاهى
اوقات تبعیض ،عین عدالت است .این حساب باز كردن براى نخبگان ،عین عدل است؛ به خاطر
حدى كه مىتواند رشد كند ،رشد بدهیم)1381/7/3( .
اینكه ما باید نخبه و هوشمند را در ّ

رفاه مردم ،خواست خداوند

خداى متعال از جامعه فقیر خشنود نیست و از جامعه مستمند و ملت فقیرى كه نمىتواند
زندگى خود را تأمین كند ،خوشش نمىآید .خداى متعال ،براى یك جامعه ،غنا و ثروت و داشتن
امكانات زندگى و استخراج ذخیرههاى زیرزمینى و امثال اینها را خواسته است .اسالم ،این را
خواسته است)1376/1/1( .

وظیفه نظام اسالمی

نظام اسالمى...باید تمام همت خود را به پُركردن شكافهاى عمیق اقتصادى و اجتماعى میان
فقیر و غنى مصروف كند و سرمایههاى ما ّدى و معنوى كشور را در راه خدمت به پابرهنگان كه
حق حیات به گردن كشور دارند ،به كار اندازد)1369/8/13( .

کار برای مردم ،فلسفه مسئولیت

كردن مسؤوالن در كشور این است كه
در اسالم و نظام جمهورى اسالمى ،فلسفه مسؤولیت پیدا
ِ
براى مردم كار كنند .مسؤوالن براى مردمند و خدمتگزار و مدیون و امانتدار آنها هستند .مردم،
غمش
هم و ّ
محورند .كسى كه در نظام جمهورى اسالمى مسؤولیتى به دست مىآورد ،باید همه ّ
براى مردم باشد؛ هم براى دنیاى مردم ،هم براى مادیت مردم ،هم براى معنویت مردم ،هم براى
ایجاد عدالت در میان مردم ،هم براى احیاى شأن انسانى مردم ،هم براى آزادى مردم .اینها جزو
وظایف اصلى حكومت است .البته وقتى مىگوییم «مردم» ،منظور همه طبقات مردمند؛ لیكن
توجه قرار گیرند كه بیشتر مورد محرومیت قرار
بدیهى است كسانى از مردم باید بیشتر مورد ّ
گرفتهاند)1380/3/14( .

کار در چه جهتی؟

ما احتیاج داریم به كار؛ باید عرق بریزیم و تالش و كار كنیم .این كار باید جهتدار باشد؛ جهت،
عدالت؛ جهت ،پُر كردن شكاف بین فقیر و غنى؛ جهت ،باال آوردن زندگى مردم محروم؛ مردمى
كه در دوران امتحانهاى دشوار و سخت هم در صفوف اول و در مقابل خطرهاى دشمن ایستادند
و بعد از این هم همینطور خواهد بود)1384/2/11(.
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دفاع از قرش محروم ،محور تحرکات اقتصادی

مسؤوالن نظام ،از نمایندگان محترم مجلس شوراى اسالمى ،تا مسؤوالن بخشهاى مختلف اجرایى،
بخصوص ردههاى سیاستگذارى و كارشناسى ،و تا قضات و اجزاى دستگاه قضایى ،باید به جد و
جهد و با همهى اخالص ،درصدد اجراى عدالت در جامعه باشند .امروز در جامعهى ما ،برترین گام
در راه استقرار عدل ،رفع محرومیت از طبقات محروم و تهیدست و كمدرآمد است كه غالباً بیشترین
بار نظام را در همهى مراحل بردوش داشتهاند و دارند و همواره با اخالص و صمیمیت ،از انقالب و
اسالم دفاع كردهاند .دفاع از قشرهاى محروم  -كه صاحبان واقعى انقالبند  -باید در رأس همهى
برنامهریزیهاى كشور و محور كلیهى تحركات اقتصادى در بخشهاى مختلف آن باشد و صحت
هر سیاست و برنامهى اقتصادى ،با چگونگى و اندازهى پیشرفت در این هدف ،در كوتاهمدت یا
بلندمدت ،سنجیده شود)1370/3/13( .

کمک به حیات اجتامعی طیب

در جامعه ما باید عادتِ كمك به ضعفا كه یك عادت اسالمى است ،روزبهروز بیشتر شود .صدقاتى
كه مردم مىدهند ،اطعامهایى كه مىكنند و كارهاى بزرگى از قبیل وقف و حبس و امثال آنها
اجتماعى طیب كمك
كه انجام مىشود ،از س ّنتهاى حسنه اسالمى است .این س ّنتها به حیات
ِ
مىكند .لذا نباید بگذارید در جامعه تعطیل شود .وقتى كه مردم خود را در رفع گرفتارىِ مستضعفان
و ضعفا و مستمندان سهیم بدانند ،كارها اصالح مىشود)1373/4/29( .
همه باید خود را ّ
موظف به مواسات بدانند .مواسات یعنى هیچ خانوادهاى از خانوادههاى مسلمان و
هممیهن و محروم را با دردها و محرومیتها و مشكالت خود تنها نگذاشتن؛ به سراغ آنها رفتن و
دست كمكرسانى به سوى آنها دراز كردن)1381/9/15( .

گام بلند در جهت عدالت

با شكل قبلى ،این یارانهها به كسانى كه بیشتر پول داشتند ،بیشتر مصرف میكردند ،بیشتر میرسید؛
اما به كسانى كه كمتر پول داشتند ،كمتر مصرف میكردند ،این یارانهها كمتر میرسید .با هدفمند
توزیع عادالنه انجام میگیرد؛ یعنى به همه ،به نسبت واحدى میرسد .این ،یك گام
كردن یارانهها،
ِ
بلند در جهت ایجاد عدالت اجتماعى است)1390/1/1( .

در مسیر هستیم نه مقصد

امام از اول اعالم عدالت كردند .خب ،عدالت اجتماعى از همهى این كارها سختتر است؛ من به
شما عرض بكنم .از حفظ مردمساالرى و بقیهى كارهائى كه در جمهورى اسالمى شده است،
استقرار عدالت اجتماعى كار سختترى است؛ بسیار كار دشوارى است .نمیگویم هم كه ما تا امروز
توانستیم به طور كامل عدالت اجتماعى را مستقر كنیم؛ نه ،هنوز خیلى فاصله داریم .آن عدالتى كه
اسالم از ما خواسته است ،با آنچه كه امروز در جامعهى ماست ،فاصلهى زیادى دارد؛ اما حركت به
سمت عدالت اجتماعى متوقف نشد و ادامه پیدا كرد و روزبهروز شدیدتر شده است .امروز حركت به
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سمت عدالت اجتماعى از سالهاى قبل هم بیشتر است ،از دورههاى قبل هم بیشتر است .یكى از
نمونههاى مهم عدالت اجتماعى ،تقسیم و توزیع متناسب فرصتهاى كشور است .در نظامهاى غافل
از حقیقت عدالت اجتماعى ،بر روى طبقهى خاصى تكیه میشود ،بر روى مناطق خاصى از كشور
تكیه میشود؛ اما در جمهورى اسالمى هرچه پیش مىآئیم  -تا امروز كه سى و دو سال گذشته  -این
معنا را قوىتر مىبینیم .روستاها در حوزهى مراقبت قرار میگیرند ،شهرهاى دوردست در حوزهى
مراقبت قرار میگیرند .این همه مسكنسازى در روستاها ،این همه جادهسازى به سمت شهرهاى
دور كشور و روستاها ،راههاى ارتباطى ،ارتباطات گوناگون ،نیروى برق ،آب مناسب ،تلفن ،امكانات
زندگى ،اینها در سرتاسر كشور توزیع شده است.
این سفرهائى كه مسئولین كشور به استانهاى مختلف ،به شهرهاى مختلف میكنند ،بعضى از این
شهرهاى دوردست تصور نمیكردند كه بتوانند یك مسئول درجهى دو را هم ببینند؛ حاال مىبینند
كه مسئولین باالى كشور میروند سراغ اینها .اینها خیلى بااهمیت است ،خیلى ارزش دارد .وقتى
انسان رفت ،مشكالت را مشاهده میكند ،براى برطرف كردن مشكالت انگیزه به وجود مىآید؛ و
همین ،استقرار عدالت اجتماعى است .داریم میرویم به سمت عدالت اجتماعى)1389/11/15( .

عدالت با تعارف درست منیشود

فلسفهى وجودى ما ،عدالت است .این كه ما برنامهى رشد اقتصادى درست كنیم و بگذاریم بعد از
حاصل شدن دو ،سه برنامه رشد اقتصادى ،به فكر عدالت بیفتیم ،منطقى نیست .رشد اقتصادى باید
همپاى عدالت پیش برود؛ برنامهریزى كنند و راهش را پیدا كنند .حاال عدالت چیست؟ البته ممكن
است درمعنا كردن عدالت ،افرادى ،كسانى یا گروههایى اختالف نظر داشته باشند؛ اما یك قدر
مسلّمهایى وجود دارد :كم كردن فاصلهها ،دادن فرصتهاى برابر ،تشویق درستكار و مهار متجاوزان
به ثروت ملى ،عدالت را در بدنهى حاكمیتى رایج كردن  -عزل و نصبها ،قضاوتها ،اظهار نظرها
 مناطق دوردست كشور و مناطق فقیر را مثل مركز كشور زیر نظر آوردن ،منابع مالى كشور را بههمه رساندن ،همه را صاحب و مالك این منابع دانستن ،از قد ِر مسلّمها و مورد اتفاقهاى عدالت
است كه باید انجام بگیرد .بنابراین ،عدالت یك اصل است و نیازمند قاطعیت .عدالت ،با من بمیرم،
تو بمیرى درست نمىشود؛ عدالت ،با تعارف درست نمىشود؛ اوالً قاطعیت مىخواهد ،ثانیاً ارتباط
با مردم مىخواهد ،ثالثاً سادهزیستى و مردمى بودن الزم دارد و باالتر از همه ،خودسازى و تهذیب
مىخواهد؛ این هم جزو پیش شرطها و پیش نیازهاى اجراى عدالت است .اول ،باید خودمان را
درست كنیم و یك دستى به سر و صورت خودمان بكشیم ،تا بتوانیم عدالت را اجرا كنیم؛ وظیفهى
من و شما اینهاست .واقعاً باید با ویژهخواران و فساد مبارزه كنیم)1385/3/29( .

بُعد عدالت در مکتب امام

بُعد عدالت هم در مكتب امام بسیار برجسته است .اگرچه به یك معنا عدالت هم از همان عقالنیت و
نیز از معنویت برمیخیزد ،اما برجستگى بُعد عدالت در منظر امام بزرگوار ،آن را به طور مشخصترى
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در مقابل ما قرار میدهد .از اول پیروزى انقالب ،امام تكیهى بر طبقات ضعفا را اصرار كردند ،تكرار
كردند ،توصیه كردند .تعبیر «پابرهنگان» و «كوخنشینان» جزو تعبیراتى بود كه در كالم امام
بارها و بارها تكرار شد .به مسئولین اصرار داشتند كه به طبقات محروم برسید .به مسئولین اصرار
داشتند كه از اشرافیگرى پرهیز كنند .این ،یكى از توصیههاى مهم امام بزرگوار بود .ما نباید اینها
را فراموش كنیم .آفت مسئولیت در یك نظامى كه متكى به آراء مردم و متكى به ایمان مردم
است ،این است كه مسئولین به فكر رفاه شخصى بیفتند؛ به فكر جمعآورى براى خودشان بیفتند؛
در هوس زندگى اشرافیگرى ،به این در و آن در بزنند؛ این آفت بسیار بزرگى است .امام خودش
از این آفت بكلى بركنار ماند و مسئولین كشور را هم بارها توصیه میكرد كه به كاخنشینى و به
اشرافیگرى تمایل پیدا نكنند ،سرگرم مالاندوزى نشوند ،با مردم ارتباط نزدیك داشته باشند .ماها
كه آن روز جزو مسئولین بودیم ،امام دوست میداشت كه با مردم ارتباط داشته باشیم ،مأنوس
باشیم؛ اصرار داشت كه خدمات به اقصى نقاط كشور برده شود؛ مردم نقاط دور ،از خدمات عمومى
كشور بهرهمند شوند .اینها ناظر به آن بُعد عدالت امام بزرگوار بود .امام اصرار داشت كه مسئولین از
میان مردم انتخاب شوند ،از خود مردم باشند ،وابستگىها مالك قبول مسئولیتها نباشد .وابستگى
به شخصیتها ،به فامیلها ،بالى هزار فامیلى كه در دوران قاجار و دوران پهلوى بر سر این كشور
آمد ،امام بزرگوار ما را نسبت به این قضیه حساس كرده بود .گاهى در مقام تعریف از یك مسئولى
میگفتند :این از دل مردم برخاسته است .مالك را این میدانستند .از نظر امام بزرگوار ،تكیهى به
ثروت و تكیهى به قدرت براى گرفتن مسئولیت ،جزو خطرهاى بزرگ براى كشور و براى انقالب
بود .خب ،اینها ابعاد خط امام است)1390/3/14( .

کارهای زیادی شده

براى تحقق عدالت ،خیلى كار شده است .از اول انقالب همهى فعالیتهایى كه به نفع طبقات
محروم انجام گرفته؛ یعنى بردن امكانات رفاهى ،امكانات آموزشى و امكانات بهداشتى به اقصى نقاط
كشور -كه واقعاً از بس زیاد است ،قابل شمارش نیست -در جهت عدالت بوده است .حقاً و انصافاً
این خدمترسانى ،اوضاع را زیر و رو كرده .كسانى كه در دورهى قبل اوضاع طبقات محروم را دیدند،
مىتوانند بفهمند .من خودم در نقاط محروم بودم و جاهاى محروم را در آن دوره دیدم؛ حاال هم
كه خیلى اوقات رفتم و از نزدیك دیدم؛ واقعاً زیر و رو شده .همین زیرساختهاى عظیمى كه براى
استفادهى عموم است ،همهى اینها كمك به عدالت است؛ در این تردیدى نیست)1384/6/8( .

پرچم را بلند کنید نه مصداق را

شما مىگوئید كه ما شعار عدالت مىدهیم؛ دانشجو را مىگیرند ،اما آن كسى را كه به عدالت صدمه
زده ،نمىگیرند .قوهى قضائیه چنین ،یا دستگاه مسئول چنان .خوب ،اینجا شما باید زرنگى كنید؛
یكلحظه از درخواست و مطالبهى عدالت كوتاهى نكنید؛ این شأن شماست .جوان و دانشجو و
مؤمن شأنش همین است كه عدالت را بخواهد .پشتوانهى این فكر هم با همهى وجود ،خودم هستم
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َّ
بحمدالل نظام هست .البته تخلفاتى هم ممكن است انجام بگیرد؛ شما زرنگىتان این باشد:
و امروز
گفتمان عدالت خواهى را فریاد كنید؛ اما انتقاد شخصى و مصداقسازى نكنید .وقتى شما روى
یك مصداق تكیه مىكنیدً ،
اول احتمال دارد اشتباه كرده باشید؛ من مىبینم دیگر .من مواردى را
مشاهده مىكنم -نه در دانشگاه ،در گروههاى اجتماعى گوناگون -كه روى یك مصداق خاصى تكیه
مىكنند؛ یا بهعنوان فساد ،یا به عنوان كجروى سیاسى ،یا بهعنوان خط و خطوط غلط .بنده ً
مثل
اتفاقاً از جریان اطالع دارم و مىبینم اینجورى نیست و آن كسى كه این حرف را زده ،از قضیه
اطالع نداشته است .بنابراین وقتى شما روى شخص و مصداق تكیه مىكنید ،هم احتمال اشتباه
دان قانونشكن -كه من گفتهام
هست ،هم وسیلهاى به دست مىدهید براى اینكه آن زرنگ قانون ِ
قانوندانهاى قانونشكن خطرناكند -بتواند علیه شما استفاده كند .شما از دادستان چه گلهاى
مىتوانید بكنید؟ اگر یك نفرى بهعنوان مفترى یك شخصى را معرفى كند و بگوید آقا او این افتراء
را به من زده .خوب ،شأن آن قاضى این نیست كه برود دنبال ماهیت قضیه .اگر این افتراء گفته شده
باشد ،زده شده باشد ،مادهى قانونى آن قاضى را ملزم به انجام یك كارى مىكند؛ لذا نمىتوانیم از
او گله كنیم .شما زرنگى كنید ،شما اسم نیاورید ،شما روى مصداق تكیه نكنید؛ شما پرچم را بلند
كنید .وقتى پرچم را بلند كردید ،آن كسى كه مجرى است ،آن كسى كه در محیط اجراء مىخواهد
كار انجام دهد ،همه حساب كار خودشان را مىكنند .آن كسى هم كه فریاد مربوط به محتواى این
پرچم را بلند كرده ،احساس دلگرمى مىكند و كار پیش خواهد رفت .بنابراین به نظر من مشكلى
در كار شما نیست؛ شما جوانهاى مؤمنى هستید كه انتظار هم از شما همین است .هر شعار خوبى
كه داده مىشود ،بعد از اتكال به خداى بزرگ كه همهى دلها و زبانها و ارادهها دست اوست ،تكیه
به شما جوانهاست ،امید به شما جوانهاست؛ این را بدانید)1387/2/14( .

دریافت فرصت برابر

عدالت به معناى یكسان بودن همهى برخورداریها نیست؛ به معناى یكسان بودن فرصتهاست؛
یكسان بودن حقوق است .همه باید بتوانند از فرصتهاى حركت و پیشرفت بهرهمند شوند .باید
سرپنجهى عدالت گریبان ستمگران و متجاوزان از حدود را بگیرد و مردم به این ،اطمینان پیدا
كنند .در چنین جامعهاى ،معنویت و اخالق هم باید به قدر حركت پیشروندهى مادى پیشرفت
كند .دلهاى مردم با خدا و معنویات آشنا بشود .انس با خدا ،انس با عالم معنا ،ذكر الهى و توجه
به آخرت در یك چنین جامعهاى بایستى رایج شود .اینجاست كه آن خصوصیت استثنایى جامعه
و تمدن اسالمى ،خود را نشان مىدهد؛ تركیب و آمیختگى دنیا و آخرت با هم)1385/8/20( .

ثروت م ّلی همراه توزیع عادالنه

ما وقتى به صورت كالن به زمینهى اقتصاد اسالمى نگاه مىكنیم ،دوتا پایهى اصلى مشاهده
مىكنیم .هر روش اقتصادى ،هر توصیه و نسخهى اقتصادى كه این دو پایه را بتواند تأمین كند،
ّ
علىالظاهر دینى باشد و نتواند این دو را تأمین
معتبر است .هر نسخهاى هرچه هم مستند به منابع
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كند ،اسالمى نیست .یكى از آن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملى» .كشور اسالمى باید
كشور ثروتمندى باشد؛ كشور فقیرى نباید باشد؛ باید بتواند با ثروت خود ،با قدرت اقتصادى خود،
اهداف واالى خودش را در سطح بینالمللى پیش ببرد .پایه دوم« ،توزیع عادالنه و رفع محرومیت
در درون جامعهى اسالمى» است .این دوتا باید تأمین بشود .و اولى ،شرط دومى است .اگر تولید
ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در كشور باال نرود ،ما نمىتوانیم محرومیت را برطرف كنیم؛ نخواهیم
توانست فقر را برطرف كنیم .بنابراین هر دوتا الزم است .شما كه متفكر اقتصادى هستید و پایبند
به مبانى اسالمى ،طرحتان را بیاورید؛ باید این دوتا در آن طرح تأمین بشود .اگر این دو در آن طرح
تأمین نشد ،آن طرح اختالل دارد؛ ایراد دارد)1385/11/30( .
مشغله جوان اینهاست ،تسلیم نشوید
تسلیم اختالفاتى که بین بعضى از مسؤوالن وجود دارد و متأسفانه بعضى از مطبوعات هم به آن
دامن مىزنند ،نشوید ...آیا باید روزنامهها و افراد سیاسىکار این را به مشغله عمده ذهنى جوانان
تبدیل کنند؟! شما تسلیم نشوید و این چیزها را مشغله عمده خود ندانید .مشغله عمدهاى که
متوجه کند ،همینهایى است که گفتم :عدالتطلبى ،حفظ نظام اسالمى،
باید جوان را به خود
ّ
دشمنشناسى ،اهمیت دادن به استقالل کشور ،اهمیت دادن به پیوند و ارتباط بین مسؤوالن و
مردم .البته چیزهایى هم هست که مخصوص جوانان عزیز ماست؛ بخصوص جوانانى که مشغول
تحصیل علم هستند؛ و آن پرداختن به خود است)۱۳۸۰/۸/۱۲( .
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گفتامن عدالت ،یک گفتامن اساىس است و همه چیز ماست.
منهاى آن ،جمهورى اسالمى هیچ حرىف براى گفنت نخواهد
داشت؛ باید آن را داشته باشیم .این گفتامن را باید همهگیر
کنید؛ بهگونهاى که هر جریاىن ،هر شخىص ،هر حزىب و هر
جناحى رس کار بیاید ،خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این
گفتامن شود؛ یعنى براى عدالت تالش کند و مجبور شود
پرچم عدالت را بر دست بگیرد؛ این را شام باید نگه دارید و
حفظ کنید؛ این مهم است)13۸۳/۸/۱۰( .

بعد از مطالعه ،این جزوه را به دست دیگر هم جبههایها برسانید!
همچنین میتوانید فایل جزوات را از پایگاه اینرتنتی قرارگاه شهید باقری
( )q-b.irدریافت و به نام تشکل خودتان چاپ کنید.

