


بدون  می کند،  پوک  را  درخت  درون،  از  موریانه ها؛  داستان  است،  عجیبی  داستان 
اینکه از بیرون چیزی دیده شود، آن وقت درخت با یک ضربه ی کوچک فرو می ریزد! 
را  آن  تدریج  به  و  می افتند  نظام  پایه های  جان  به  همین طور؛  هم  فساد  و  اشرافّیت 
پوک می کنند. مرور بیانات اماِم انقاب و علمدار مبارزه با اشرافّیت و فساد، به تفکیک 
سه دولت دوره ی رهبری شان بسیار هیجان انگیز است! آن قدر این صحبت ها ناب و 
بیدارکننده بود که به سختی دلمان می آمد قسمتی را )به دلیل محدودیت حجم جزوه( 

حذف کنیم...

ِمثل موریانه...
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 پاسخگویی، از رهری تا مأموران
امروز مردم بین خودشان و مسئوان کشور، فاصله ی حقیقی احساس نمی کنند. این، نعمت بزرگی است. 
امروز اگر هریک از آحاد این مردم، با رئیس جمهور این کشور ماقاتی داشته باشد، احساس نمی کند که 
با او فرق دارد. آن حالت  اشرافی گری و اوج کاذب طبقاتی که شاید بتوانم بگویم در همه ی حکومت ها - تا 

آن جا که ما می دانیم - وجود دارد، در جمهوری اسامی نیست. )1369/3/7(

 رسیدگی دلسوزانه تر
به درد و تظلم همه باید رسید؛ اما به آن کس که در او، احتمال مظلومیت بیشتر است - قشرهای مظلوم 

و پایین جامعه - دلسوزانه تر باید رسید. )1369/4/4(

 این انحراف است، بروبرگرد ندارد
امروز در جمهوری اسامی، اگر ما احساس بکنیم که زندگی به سمت  اشرافی گری می رود، باشک این 
انحراف است؛ بروبرگرد ندارد. ما باید به سمت زهد حرکت بکنیم. نمی گوییم هم زهد های آن چنانی، که 
متعلق به اولیاءاَل است؛ نه، مسئوان درجه ی یک، مسئوان درجه ی دو، تا آن مسئوان درجات بعد 
هم باید در حد خود زهد داشته باشند؛ بعد هم به عامه ی مردم می رسد. عامه ی مردم هم نباید اسراف و 

تجمل گرایی بکنند. این طور نیست که زهد فقط مخصوص مسئوان باشد. )1370/1/26(

 اسوه حیوانی؟
نمی شود ما در زندگی ماّدی مثل حیوان بچریم و بغلتیم و بخواهیم مردم به ما به شکل یک اسوه نگاه 

کنند؛ مردمی که خیلیشان از اولیات زندگی محرومند. )1370/5/23(

ِمثل موریانه...

ارافّیت بخش اول
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 مثل موریانه...
مسئوان  نظام اعم  از نمایندگان  محترم  مجلس  و مأموران  اجرایی  و قضایی  باید مراقب  باشند که  از عوارضی  
که  در نظام های  طاغوتی  و غیرمردمی ، بیماری  همه گیر کارگزاران است ، خود را با دقت  و وسواس، دورنگه 
بیماری  تکبر و  اداری،  نامشروع  و فسادمالی  و  بیماری  زدوبند  بیماری  رفاه زدگی  و عشرت طلبی،  دارند، 
دوری  از مردم  و بی اهمیتی  به  نیاز و خواست  و اراده و حضور آنان ، بیماری  دسته بندی های ناسالم  و ترجیح  
مقاصد باندی  بر مصالح  عمومی  و امثال  این ها که  ابتای  به  آن  مانند موریانه  پایه های  هر نظامی  را سست  
و پوک  می کند، و یا دل سپردن  به  سنت  های  طاغوتی  و رغبت  به  احیاء آن ها و بی تفاوتی  یا بی اعتنایی  به 
ارزش  های  اسامی  و انقابی که  دل  را می میراند و نشاط و شوق  خدمت  به  مردمی  را که  مخلصانه  جان  ومال  

خود را در راه  انقاب  داده اند، سلب  می کند و آنان  را نومید و غمگین  می سازد. )1370/3/13(

   ارافی گری شاخ و دم ندارد
من و شما همان طلبه یا معلم پیش از انقابیم. یکی از شماها معلم بود، یکی دانشجو بود، یکی طلبه بود، 
یکی منبری بود، همه مان این طور بودیم؛ اما حاا مثل عروسی اشراف عروسی بگیریم، مثل خانه ی اشراف 
خانه درست کنیم، مثل حرکت اشراف در خیابان ها حرکت کنیم! اشراف مگر چگونه بودند؟ چون آن ها 
فقط ریششان تراشیده بود، ولی ما ریشمان را گذاشته ایم، همین کافی است؟! نه، ما هم مترفین می شویم. 
واَل در جامعه ی اسامی هم ممکن است مترف به وجود بیاید. از آیه ی شریفه ی »واذا اردنا ان نهلک قریة 

امرنا مترفیها ففسقوا فیها« )17( بترسیم. تُرف، فسق هم دنبال خودش می آورد. )1370/5/23(

 مگر مردم کورند؟!
اعتماد داشته  باید به من و شما  شما چگونه می خواهید محبت و اطمینان مردم را جلب کنید؟ مردم 
افتادیم، دنبال تجمات و  باشند. اگر ما دنبال مسایل خودمان رفتیم، به فکر زندگی شخصی خودمان 
قایل نشدیم - مگر حدی که  برای خودمان  بیت المال هیچ حدی  رفتیم، در خرج کردن  تشریفات مان 
دردسر قضایی درست بکند! - و هرچه توانستیم خرج کردیم، مگر اعتماد مردم باقی می ماند؟ مگر مردم 
کورند؟ ایرانیان همیشه جزو هوشیارترین ملت ها بوده اند؛ امروز هم به برکت انقاب از هوشیارترین هایند؛ 

از هوشیارها هم هوشیارترند. آقایان! مگر مردم نمی بینند که ما چگونه زندگی می کنیم؟ )1370/5/23(

 دولت باید برای این ها خودکشان کند...
در جبهه ها چه کسانی بودند؟ نسبت ها را ماحظه بکنید؛ خیلی از این پولداران، از این مرفهان جامعه، از 
این بی دردها و بی احساس  ها، هشت سال جنگ آمد و رفت، اما این ها جنگ را حس نکردند؛ همان غذا، 
همان راحتی و همان آرامش! اگر چهار روز هم آن شهر مورد تهاجمی بود، سوار ماشینشان می شدند و 
این مملکت چه گذشت!  به یک جای دیگر می رفتند و راحت استراحت می کردند؛ نفهمیدند که بر سر 
این ها آن مردمی نیستند که دولت و دستگاه ها باید برای خدمت به آن ها خودکشان کنند. نه، آن کس 
که جنگ و بمباران و محاصره ی اقتصادی و کم آبی و کم برقی و گرانی و سایر مشکات را با همه ی وجود 
در این ده، دوازده سال احساس کرده، در درجه ی اول او باید مورد توجه باشد. مردم که می گوییم، یعنی 
این  ها؛ همان عامه ای که امیرالمؤمنین)سام الَ علیه( در آن فرمان تاریخیشان به مالک اشتر فرمودند که 
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عامه را داشته باش، خاصه را رها کن. عامه، یعنی همان هایی که در جنگ با تو هستند، در مشکات با تو 
هستند، سختی ها را با تو تقسیم می کنند، غم تو را از دلت می زدایند، خودشان را سپر بای تو قرار می دهند 
و صادقند؛ نه عافیت طلب های پُرروِی پُرخوِر پُرخواهی که هیچ وقت هم قانع نمی شوند. تا وقتی که خیری 

به آن ها برسد، تو را می خواهند؛ به مجرد این که ذره ای کم شود، رویشان را برمی گردانند. )1370/5/23(

 من می گویم در مسجد بنشینیم و وزارت کنیم
اگر مبلغی از مخارج دولت، عبارت از تغییر دکوراسیون اتاق مدیر کل و معاون وزیر و وزیر و فان مسئول 
قضایی و فان مسئول در بخش های گوناگون دیگر باشد، این جرم و خطاست. اگر یکی از مخارج دولت این 
باشد که فان تعداد ماشین جدید بیاوریم و بین دستگاه ها تقسیم بکنیم، ما حق نداریم این را جزو مخارج 
دولت حساب کنیم و به حساب آن از سوبسید مردم بزنیم. نه، این خاف است. برای این کارها حد بگذارید. 
دستگاه ها باید بخشنامه کنند و در مورد این تغییر دکوراسیون ها و تغییر خانه ها و خرج های اضافی حدی 
معین بکنند. من نمی گویم مثل بعضی از تندروها باشیم که می گویند در مسجد بنشینیم و وزارت کنیم؛ نه، 
در مسجد نمی شود. وزارت کردن، یک ساختمان و چهار تا اتاق و تعدادی مسئول و یک مقدار هم بااخره 
امکانات برای زندگی آن آقایی که می خواهد خدمت بکند، می خواهد؛ اما باید در حدی باشد. )1370/5/23(

 انسان واقعاً عرق رم بر پیشانیش مى نشیند!
گاهی از جاهایی گزارش های نومیدکننده ای می رسد و در برخی موارد انسان واقعاً عرق شرم بر پیشانیش 
می نشیند؛ رعایت کنید. سؤال می کنیم که چرا ماشین لوکس و نو و مدل باا؟ می گویند که اشکال امنیتی 
داریم! چه اشکال امنیتی؟! آقایان مسئول در شورای امنیت کشور یا جاهای دیگر، بنشینند معین کنند و 
مسأله را در جایی بُبرند؛ من هم اگر باید دخالت کنم، بگویید در جایی دخالت کنم. این چه وضعی است 
که همین طور بی حساب و کتاب جلوی هر وزارتخانه و اداره ای، ده ها ماشین به رنگ های گوناگون متعلق به 

مسئواِن آن جا به چشم می خورد؟! چه کسی چنین چیزی را گفته است؟
 گزارش آمده که روحانی عقیدتی، سیاسی در یکی از دستگاه  ها، خودش ماشین دارد، ولی ماشین دولتی 
سوار می شود! من نوشتم که حق ندارد این کار را بکند. برای من جواب آمد که این کار رویه است و همه 
می کنند! این آقا خودش یک ماشین دارد، که برای خودش ازم است؛ یکی هم خانمش دارد و نمی شود که 

خانمش از این ماشین استفاده کند! عجب! این چه حرفی است؟
 من اان اعام می کنم و قبًا هم نوشتم و این را گفتم که آن وقتی که آقایان امکانات شخصی دارند، حق 
ندارند از امکانات دولتی استفاده بکنند. اگر ماشین دارید، آن را سوار شوید و به وزارتخانه و محل کارتان 
بیایید؛ ماشین دولتی یعنی چه؟ واَل اگر من از طرف مردم مورد مامت قرار نمی گرفتم که مرتب ماحظه ی 

جهات امنیتی را توصیه می کنند، بنده با ماشین پیکان بیرون می آمدم.
 به حد ضرورت اکتفا کنید و اندازه نگه دارید؛ این ها ما را از مردم دور می کند، روحانیون را از مردم دور 
می کند. روحانیون، به تقوا و ورع و بی اعتنایی به دنیا در چشم ها شیرین شدند. بدون ورع و بدون دورانداختن 

دنیا، نمی شود در چشم ها شیرین ماند. مردم رودربایستی ندارند؛ خدا هم با کسی رودربایستی ندارد.
 من بارها عرض کرده ام که خدای متعال در چند جای قرآن درباره ی بنی اسرائیل می گوید: »و فّضلناهم 
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علی العالمین«)18(؛ ما شما را بر همه ی مردم دنیا برتری دادیم. همین بنی اسرائیلند که باز قرآن درباره ی 
آن ها می فرماید: »و ضربت علیهم الّذلّة والمسکنة و باؤا بغضب من اَل«. چرا؟ رفتار خود آن ها موجب چنین 
وضعیتی شد. مگر خدا با من و شما قوم و خویشی دارد؟ مگر خدا با جمهوری اسامی و با این اسم قوم و 
خویشی دارد؟ من و شما هستیم که باید معین کنیم این جمهوری، اسامی است، یا اسامی نیست؛ این 

هم در رفتار ماست. )1370/5/23(

 مرف به اندازه
مصرف بی رویه و زیاد، قاعدتاً از سوی قشرهای مرّفه انجام می گیرد؛ چون قشرهای ضعیف قادر نیستند 
که زیاد مصرف کنند. مصرفی که از سوی یک قشر انجام می گیرد، به زیان کشور است. یعنی هم زیان 
اقتصادی، هم زیان اجتماعی و هم زیان روانی و اخاقی دارد. من مکّرر عرض کرده ام، باز هم می گویم و 
خواهش می کنم که مصرف گرایی را رها کنند. مصرف باید به اندازه باشد، نه به حّد اسراف و زیاده روی. 
این اندازه در هر زمانی متفاوت است. امروز بسیاری از قشرهای مردم و خانواده ها دچار مشکل و زحمتند 
و هنوز اثرات و ثمرات بازسازی کشور، خودش را به طور کامل نشان نداده و خیرات و برکاتش به همه 
نزدیک کند.  این قشرها  به  را هر چه می تواند  انسان خودش  این که  از  اندازه عبارت است  نرسیده است. 
مسئولین عزیز کشور، اعم از دولتی و قضایی و سایرین، بخصوص باید این اصل را بیش از دیگران رعایت 

کنند. )1371/1/1(

 اصلی ترین مسأله در تنظیم برنامه ها
در تنظیم برنامه های کشور، اصلی ترین مسأله عبارت از رفع فقر و محرومیت و نجات طبقات مستضعف و 
محروم و پابرهنگان، از تبعات دوران ستمشاهی و آثار سلطه ی بیگانگان است، همه ی برنامه های اقتصادی 
و تولیدی و سازندگی و رونق اقتصادی باید به این هدف، متوجه باشد و تنها در این صورت است که این 

برنامه ها درست و قابل قبول است. )1371/3/7(

 سازندگی را با مادی گرایی اشتباه گرفته اند!
عبرت گیری از عاشورا این است که نگذاریم روح انقاب در جامعه منزوی و فرزند انقاب گوشه گیر شود. 
عّده ای مسائل را اشتباه گرفته اند. امروز بحمداَل مسئولین دلسوز و عاقه مند و رئیس جمهور انقابی و 
مؤمن بر سِر کارند، و کشور را می خواهند بسازند. اما عّده ای، سازندگی را با مادی گرایی، اشتباه گرفته اند. 
سازندگی چیزی است، مادی گری چیز دیگری است. سازندگی یعنی کشور آباد شود، و طبقات محروم به 
نوایی برسند. سازندگی، کاری بود که علی بن ابی طالب علیه الّسام داشت؛ که حّتی شاید در دوران خافت 
آباد  با دست خود نخلستان  از خافت، قطعی است -  تا قبل  اما  این را تردید دارم.  هم - که حاا من 
می کرد؛ زمین احیا می کرد؛ درخت می کاشت؛ چاه می کند و آبیاری می کرد. این، سازندگی است! دنیاطلبی 
و مادی طلبی، کاری است که عبیداَل زیاد و یزید می کردند. آن ها چه وقت چیزی را به وجود می آوردند 
و می ساختند؟! آن ها فانی می کردند؛ آن ها می خوردند؛ آن ها تجّمات را زیاد می کردند. این دو را با هم 
اشتباه نباید کرد. امروز عّده ای به اسم سازندگی خودشان را غرق در پول و دنیا و ماّده پرستی می کنند. 

این سازندگی است؟! )1371/4/22(
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 عیش و طرب، ابزار تهاجم فرهنگی دشمن
ملت ما، ملتی بود که از هرزگی و عیاشی های فراگیر و مجالس عیش و طرب و این چیزها، بری بود. این 
کارها مخصوص اشراف و پادشاهان و شاهزاده ها و ملک زاده خانم ها و امثال این ها بود، که عیاشی کنند و 
شب تا صبح بیدار بمانند. اروپایی  ها، میخانه هایشان در طول مدت شب و روز و دوران سال و همه ی تاریخ 
همیشه روبه راه بود. این، تاریخ اروپاست. هرکس می خواهد، برود بخواند و ببیند. این را خواستند وارد 
کشور ما بکنند و تا آنجا که توانستند، کردند. در تهاجم فرهنگی، دشمن می گردد آن نقطه ای از فرهنگ 

خود را به این ملت می دهد و وارد این ملت می کند که خودش می خواهد. )1371/5/21(

 معنای زهد
اشتباه نکنیم! بی رغبتی به دنیا، به معنای پشت کردن به تاش، سازندگی، مبارزه و ساختن جهان به 
شکل مطلوب نیست. آن زحمت ها را باید کشید. کسی که بی رغبت به دنیاست، زاهد است؛ یعنی همه 
آن زحمت ها را می کشد، مجاهده می کند، مبارزه می کند، خود را در میدان های مبارزه حّتی به خطر هم 
می اندازد، تا پای جان هم پیش می رود، بازوی او، پای او، مغز او، جسم او، روح او و دارایی او هم - اگر 
دنیا  خزانه  از  برداشِت شخصی  نوبت  وقتی  منتها  می شود؛  دنیای خوب مصرف  راه ساختن  در   - دارد 

می رسد، کم برمی دارد. این، معنای زهد است. )1371/10/17(

 هدف جمهورى اسامى 
هدف جمهوری اسامی، تأمین عدالت در جامعه است. مبادا کسانی در گوشه و کنار کشور پیدا شوند و 
تصّور کنند که هدف ما عبارت است از افزایش حجم ثروت ماّدی! یعنی عّده ای از انواع و اقسام راه های 

تولیِد ثروت برخوردار شوند؛ دیگران هم هر طور زندگی کردند، کردند! )1371/10/17(

 رعایت مضاعف نسبت به »ضعیف«
تاریخ اروپا پر است از داستان ها و قضایایی که نشانگر این است که در برهه هایی طوانی از زمان، 
وظیفه ی اصلی دستگاه قضا در بسیاری از کشورها یا همه ی کشورهای اروپایی و غربی، حمایت 
از طبقه ی اشراف و صبغه ی  اشرافی گری بوده است. آن ها جرایم بزرگ اشراف را نادیده می گرفتند 
و جرایم کوچک آحاد مردم را به شدیدترین وجه مورد مؤاخذه قرار می دادند. صبغه ی دستگاه 
قضایی ما، باید نقطه ی مقابل این باشد. قدرتمند، قدرت دارد؛ اما این ضعیف است که باید رعایت 
مضاعف نسبت به او انجام گیرد. کسی که نشان داده است برای خدا حاضر است جان فشانی کند 
و حال در یک واقعه ی قضایی گیر افتاده است و نمی تواند درست حقانیت خودش را بیان کند - 
چه برسد به اثبات آن - باید به او کمک کرد؛ به او باید نگاه مضاعف کرد؛ به او بایستی رسید، تا 

اگر حق است معلوم شود و اگر هم حق نیست که هیچ. )1371/10/23(

 خطر ارافَیت جدید در دنیای اسام
بعد از آن که اسام، اشرافیت را قلع و قمع کرده بود، یک طبقه اشراف جدید در دنیای اسام به وجود آمد. 
عناصری با نام اسام، با سَمت ها و عناوین اسامی - پسر فان صحابی، پسر فان یار پیغمبر، پسر فان 
خویشاوند پیغمبر - در کارهای ناشایست و نامناسب وارد شدند، که بعضی از این  ها، اسم  هایشان در تاریخ 
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ثبت است. کسانی پیدا شدند که برای مهریه دخترانشان، به جای آن مهرالّسنه چهارصدوهشتاد درهمی 
که پیغمبراکرم صلی اَل علیه  و آله  و سلّم و امیرالمؤمنین علیه الّسام و مسلمانان صدراسام مطرح می 
کردند، یک میلیون دینار؛ یک میلیون مثقال طای خالص قرار دادند! چه کسانی؟ پسران صحابی های 
بزرگ، مثًا مصعب بن زبیر و از این قبیل. وقتی می گوییم فاسد شدن دستگاه از درون، یعنی این. یعنی 
افرادی در جامعه پیدا شوند که بتدریج بیماری اخاقی مسری خود - دنیازدگی و شهوت زدگی - را که 

متأسفانه مهلک هم هست، همین طور به جامعه منتقل کنند. )1371/11/6(

 ماحظه کشورتان را هم بکنید!
کسانی که پول و امکانات دارند، فقط به فکر خودشان نباشند؛ چون آن پول هم از همین کشور به دست 
از همین آب و خاک به دست آمده است. چه کسی می تواند  آمده، آن پول هم در سایه همین ملت و 
بگوید »من پول دارم و در پولدارشدِن خودم، مرهون خدمات و کمک های دولت و ملت نیستم«؟ مگر 
انسان پول نمی ریزند! پول در همین زندگی و تاش روزمّره  برای  از آسمان که  چنین چیزی می شود؟ 
به دست می آید. هزاران نفر کار می کنند؛ یک نفر تصادفاً پولدار می شود. کسانی که پول و امکان دارند، این 
پول را فقط برای استفاده خودشان مصرف نکنند. شما اگر می خواهی در جایی سرمایه گذاری کنی و به 
کاری بپردازی، فقط به فکراین نباش که این کار چقدر به من سود می رساند؟ ما نمی گوییم هیچ ماحظه 

شخص خودتان را نکنید. می گوییم ماحظه کشورتان را هم بکنید. )1372/2/15(

 مطلقا وارد نشوید!
گوناگون،  دغدغه های  این  از  بخواهند  اگر  بخصوص،  کشور  باای  مسئوان  و  وزرا  آقایاِن  من،  نظر  به 
خودشان را خاص کنند و این خدمت بزرگ و خالص و خوبی را که ارائه می دهند، بی هیچ دغدغه و 
اشکال، در نامه عمل خودشان ثبت کنند و برای این کشور، ان شاءاَل مستدام بدارند، راهش این است 
به کم  بحمداَل  نشوند. شما که  وارد  و گروهی، مطلقاً  اقتصادی شخصی  و تاش های  فّعالیت ها  در  که 
برای بخشی،  بیاید  بودند که  برای وزارت دعوت کرده  را  آقای هاشمی، شخصی  قانع شدید. یک وقت، 
مسئولیتی پیدا کند. پیش ایشان آمده بود و گفته بود که من اگر بیایم وزیر شوم، زندگیم لنگ می ماند؛ 
ولی حاا زندگیم می گردد! یادم نیست حاا ایشان قبول کردند و مثًا گفتند چیزی اضافه می دهیم، یا 
قبول نکردند. قاعدتاً این طور است که اگر کسانی با تخّصص های خوب، در بخش های دیگر کشور بروند 
کار کنند، البته ممکن است زندگی شان بهتر هم بشود. زندگی های راحت تر و درآمدی بیشتری خواهند 
داشت. طبعاً وزارت، این طور نیست. بر حسب قاعده، یک مقدار سطح برخورداری ها و تنعم ها را، از دیگر 

بخش ها کمتر خواهد کرد. )1375/6/8(

 لزوم پیرفت همه مردم
مردم بایستی در کارهای دولت، سهیم، شریک، همکار و مباشر کار باشند؛ لیکن نکته اساسی که در این جا 
وجود دارد، این است که نوع دخالت مردم، نباید منجر به این شود که بعضی از قشرهای مردم یا بعضی از 
افراد زرنگ در میان مردم، سودهای کان و بادآورده ببرند؛ در حالی که عّده ی دیگری از مردم، در اّولیات 
زندگی در بمانند. یعنی همان مسأله اساسی عدالت اجتماعی و رسیدگی به همه قشرها در بخش های 

مختلف، باید مورد توّجه قرار گیرد. )1375/6/8(
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 مراقبت از حق طبقات ایثارگر
ایثارگر کشور - مثل  باشیم و نگذاریم که خدای نکرده، حِق طبقات  در همه مراحل، مواظب و مراقب 
خانواده های شهدا، جانبازان، رزمندگان و کسانی که در راه خدا واقعاً جهاد کردند و زحمت کشیدند - به 
بعضی از حرف ها و نِق هایی که گاهی گوشه و کنار زده می شود؛ آن هم از سمت کسانی که در جنگ، هیچ 
گونه دلسوزی ای نداشتند و برای این انقاب و برای جنگ و در میدان های خطر، هیچ گونه تاشی نکردند، 

ضایع شود. )1375/6/8(
 

 بهره های کان ظاهراً قانونی، منشأ فقر
تا وقتی کسانی در کشور وجود دارند که می توانند از موجودی  های کشور، سودها و بهره های بی حساب 
و  و مقاطعه کاری  اجاره  و  قانونی هم معامله  این است که مثًا در صورت های  ببرند و ظاهرش  و کان 
واسطه گری می کنند - یعنی علی الّظاهر شکل لباس قانونی دارد؛ اگر چه ممکن است باطنش هم بی قانونی 
باشد - بدون شک، فقر در کشور، ریشه کن نخواهد شد. چنین چیزی ممکن نیست. یعنی وجود امکانات 
بیش از حد در اختیار یک جمع معدود، نخواهد گذاشت که تولیدات و امکانات کشور، در دسترس بقیه 
تا آخر  از آن می نالید و همه می نالند و حق هم هست؛  مردم قرار گیرد. همین توّرمی هم که همیشه 
ادامه پیدا خواهد کرد. بایستی در دستگاه های مختلف دولت، توّجه دقیقی شود که جلوی استفاده های 
غیرمنطقی و غیرصحیِح منتهی و منجر به ثروت های کان، گرفته شود. اگر احیاناً قانونی هم وجود دارد که 
این قانون، از روی غفلت گذارده شده است، یا مقّرراتی در جایی وضع شده است که این نتیجه را می بخشد، 

چون این ضرر و عیب را دارد، باید حّتی آن قانون عاج شود. )1375/6/8(

 احساس بهره مندی یکسان
قدرت و حکومت، نسبت به آحاد مردم یکسان باشد. در مقابل قانون، امتیازات و برخوردها یکسان باشد. 
البته انسان با یکی دوست و خویشاوند است؛ لذا ارتباطات با همه، به یک صورت نیست. آن کسانی که 
در جایی مسئولیتی دارند - مسئول یک اداره یا یک میز، فرقی نمی کند. مسئولیت یک ناحیه کوچک، یا 
مسئولیت های بزرگ، همه مثل هم است - می دانند که بااخره انسان با یکی آشنا و با یکی آشنا نیست. 
نمی خواهیم این را بگوییم. منظور ما برخورد و رفتار قانونی است. آن جایی که پای امتیازات به میان می آید 
و حرکت و نگاه و اشاره، از سوی این مسئول، منشأ اثر می شود، این جا باید یکسان باشد. همه باید احساس 
کار  دنبال  و  تنبلند  بعضی ها  البته  می شوند.  بهره مند  اسامی  نظام  خیرات  از  یکسان  طور  به  که  کنند 
نمی روند؛ بعضی ها کوتاهی می کنند؛ بعضی به خودشان ظلم می کنند؛ حساب آن ها جداست. )1375/9/5(

 موفقیتی بدست نیاورده ایم!
ما اگر سازندگی را باز هم پیش ببریم، اما در جهت استقرار عدالت و از بین بردن تبعیض و ایجاد برابری 
حقوق و احیای کرامت زن و مرد مسلمان فّعالیتی نکنیم، موفقیتی به دست نیاورده ایم. موفقیت، آن وقتی 
است که بتوانیم معنویت و دین و اخاق و عدالت و معرفت و سواد و توانایی های گوناگون را در میان جامعه 

مستقر کنیم. )1375/12/18(
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 بازسازی خطرناک!
این  اما در همین حال،  بازسازی، دوران شکوفایی و پیشرفت ملت و دوران ساختن کشور است.  دوران 
دوران، دوران خطِر گرایش آدم های ضعیف به سمت  اشرافی گری و تجّمل و انباشت ثروت و سوءاستفاده 

اقتصادی است. لذا همه باید خیلی مراقب باشند؛ هم مسئوان و هم آحاد مردم. )1376/1/1(

 اراف ازمه  ارافی گری
صرفه جویی به معنای گدابازی نیست که بعضی بگویند چرا نمی گذارید مردم از نعمت های خدا استفاده 
تقسیم  و  اسراف در جامعه، ازمه  اشرافی گری  نکنند.  زیاده روی  و  اسراف  استفاده کنند، ولی  نه؛  کنند. 
نابرابر ثروت و مایه تضییع اموال عمومی و نعمت الهی است. صرفه جویِی صحیح - همان که در اسام به 
آن قناعت می گویند - به معنای نخوردن نیست. به معنای زیاده روی نکردن، مال خدا را حرام نکردن و 
نعمت الهی را ضایع نکردن است. اگر جامعه ای بخواهد قناعت و صرفه جویی را - که یک دستور اسامی 
است - عمل کند، باید متوّجه باشد که در شکل کلّی به عدالت اجتماعی و مسأله عدالت پرداخته شود. 

)1376/1/1(

 سازندگی بدون دنیاطلبی
عزیزان من! انسان این تحّوات اجتماعی را دیر می فهمد؛ باید مراقب بود. تقوا یعنی این. تقوا یعنی آن 
باشند. آن کسانی هم که حوزه  کسانی که حوزه حاکمیتشان شخص خودشان است، مواظب خودشان 
حاکمیتشان از شخص خودشان وسیعتر است، هم مواظب خودشان باشند، هم مواظب دیگران باشند. آن 
کسانی که در رأسند، هم مواظب خودشان باشند، هم مواظب کّل جامعه باشند که به سمت دنیاطلبی، به 
سمت دل بستن به زخارف دنیا و به سمت خودخواهی نروند. این معنایش آباد نکردن جامعه نیست؛ جامعه 
را آباد کنند و ثروت  های فراوان به وجود آورند؛ اما برای شخص خودشان نخواهند؛ این بد است. هر کس 
بتواند جامعه اسامی را ثروتمند کند و کارهای بزرگی انجام دهد، ثواب بزرگی کرده است. این کسانی که 
بحمدال توانستند در این چند سال کشور را بسازند، پرچم سازندگی را در این کشور بلند کنند، کارهای 
بزرگی را انجام دهند، این ها کارهای خیلی خوبی کرده اند؛ این ها دنیاطلبی نیست. دنیاطلبی آن است که 
کسی برای خود بخواهد؛ برای خود حرکت کند؛ از بیت المال یا غیر بیت المال، به فکر جمع کردن برای 

خود بیفتد؛ این بد است. باید مراقب باشیم. )1377/2/18(

 این ها از کشور دفاع می کنند
از  و  کنند  فداکاری  و  بگذارند  میدان  در  پا  حاضرند  کسانی  آن  کند،  تهدید  را  کشور  این  خطری  اگر 
خودگذشتگی نشان دهند، که روحیه ایمانی و روحیه ایثار دارند. آدم های خودپرسِت منفعت طلبی که در 
همه عمرشان، به جز منافع شخصیشان چیز دیگری را نمی بینند، این ها که از یک کشور دفاع نمی کنند؛ 
از منافع ملت دفاع نمی کنند. وقِت جنگ که بشود، جای این ها خالی است؛ وقِت خطر که پیش آید، جای 

این ها خالی است؛ وقتی خطری نیست، زبان این ها دراز است: »سلقوکم باَلسنٍة حداد«. )1377/5/27(



  ِمثل موریانه...

9

  ارافی گری مسئوان، آفت مضاعف
قبل از انقاب، مسئوان حکومت، هرچه بیشتر با تشریفات و جاه و جال و تکّبر و تفرعن و لباس های 
فاخر ظاهر می شدند، یک عّده از عوام مردم بیشتر خوششان می آمد! فرهنگ عمومی را این گونه شکل 
داده بودند. بعد از انقاب بعکس شد. لذا کسانی هم که اهل کارهای  اشرافی گری بودند، از ترس گرایش 
مردم، اجتناب می کردند؛ اما امروز بتدریج می خواهند کار را بعکس کنند. به نظر من،  اشرافی گری برای 
یک کشور آفت است؛  اشرافی گری مسئوان، آفت مضاعف است؛ به خاطر این که اگر اشراف عالَم از مال 
خودشان - حاا حال و حرامش به عهده خودشان - خرج می کنند، از مال خودشان  اشرافی گری می کنند؛ 
اما اگر مسئوان  اشرافی گری کنند، از مال مردم خرج می کنند؛ مال خودشان که نیست. این  اشرافی گری، 

با احساس عمومی مردم، با نوشتن، با گفتن و با ترویج این فکر، درست خواهد شد. )1378/9/1(

 راه عاج، فرهنگ عمومی مردم
شما بدانید که گرایش  اشرافی گری، آن چیزی نیست که بشود با قانون و با دادگاه و با بازجویی و با امثال 
فضای  بایستی  که  است  مقواتی  از جمله  این  این حرف  هاست.  از  کرد؛ خیلی سخت تر  این ها عاجش 
عمومی کشور - احساسات مردم، خواست مردم و به تعبیر رساتر، فرهنگ عمومی مردم - آن را دفع کند تا 
این عاج شود. آن کسانی که به  اشرافی گری گرایش دارند و دلشان برای زندگی اشرافی لک می زند - یعنی 
خوردن و پوشیدن و زندگی کردن و مشی کردن به سبک اشراف و دور از زندگی متوّسط مردم - یکی از 
کارهایی که می کنند، این است که این دید و ذهنیت را در مردم به وجود آورند که این چیز خوبی است 

و ارزش است؛ کمااین که قبل از انقاب این گونه بود. )1378/9/1(

 بسیاری از مشکات اصًا حل نخواهد شد، اگر...
فضا را، فضای تجّماتی و تجّمل گرایی و عادت کردن به تجّمل قرار ندهیم؛ چون امروز اگر این روحیه 
تجّمل گرایی در جامعه ما رواج پیدا کند - که متأسفانه تا میزان زیادی هم رواج پیدا کرده است - بسیاری 

از مشکات اقتصادی و اجتماعی و اخاقی کشور اصًا حل نخواهد شد. )1378/10/4(

 این قانون، اسامی نیست!
قانون باید بتواند از حقوق ضعفا دفاع کند، واّا قانونی که پولداران را پولدارتر کند، قانون مملکت اسامی 

نیست. قانون باید بتواند گره ها را باز کند و به درِد دل قشرهای محروم برسد. )1378/11/13(

 هنگامه ی خطر
اگر خواص یک کشور - یعنی نیروهایی که با زبانشان، با قلمشان، با رفتارشان، با امضایشان، بر روی مسیر 
یک ملت اثر می گذارند - میل به سازش و راحت طلبی و زندگی مرفه و خوشگذرانی پیدا کنند و از حضور 

در میدان های خطر خسته شوند، آن وقت خطر تهدید می کند. )1379/3/14(

 در قلوب این ها مرض است
این غلط است که اگر مجرم به یک مجموعه سیاسی وابسته باشد، باید در مقابل او کوتاه آمد؛ آن هم با 
این دلیل غیر محکمه پسند که اگر مجرمیت او مورد تأکید قّوه قضاییه قرار گیرد، جنجال خواهد شد! 
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قرآن کریم می فرماید »و ان یکن لهم الحّق یأتوا الیه مذعنین«؛)نور:49( اگر قضاوتی که می شود، برخاف 
مصلحت آن ها باشد، جنجال می کنند؛ اما اگر برطبق میل و نظر آن ها باشد، آن وقت آن را می پذیرند. بعد 

می فرماید: »افی قلوبهم مرض«)نور:50(. این قضاوت قرآن است. )1379/4/7(

 همه یکسانند
آن جایی که قانون در میان است، همه یکسانند. این امر بسیار مهّمی در اسام است. دیگران هم اّدعای این 

را می کنند، اما اسام این را در عمل نشان داده است. )1379/4/7(

 کارتان در این جهت نباشد
یک نشانه دیگر مردم سااری این است؛ »و لیکن احّب اامور الیک اوسطها فی الحّق و اعمها فی العدل و 
اجمعها لرضی الرعیة«؛ دنبال کارهایی باش که از افراط و تفریط دور باشد و عدالت را در سطح وسیعتری 
شامل حال مردم کند؛ یعنی سطح تماسش با مردم و منافع آن ها هرچه وسیعتر باشد و رضایت و خشنودی 
عاّمه و توده  های مردم را بیشتر جلب کند. دنبال این نباش که رضایت گروه های خاص - یعنی صاحبان 
ثروت و قدرت - را به دست آوری. من و شما مخاطب این خطابیم. اان شما اگر وزیرید، اگر نماینده اید، اگر 
از مسئوان مربوط به نیروهای مسلّحید، اگر مربوط به رهبری هستید، اگر مربوط به قّوه قضاییه هستید، 
هرجا هستید، باید توّجه داشته باشید کاری که انجام می دهید، در جهت میل صاحبان ثروت و قدرت نباشد؛ 
که این ها در این فرمایش امیرالمؤمنین علیه الّصاةوالّسام به »خاّصة« تعبیر شده است. بعد می فرماید: »فاّن 
سخط العامة یجحف برضی الخاصة«؛ اگر دل صاحبان ثروت و قدرت را به دست آوردید و مردم را ناراضی 
کردید، نارضایتی مردم این گروه های خشنودشده خواص - یعنی صاحبان ثروت و قدرت - را مثل سیابی 
خواهد برد. »و اّن سخط الخاصة یغتفر مع رضی العامة«؛  اما اگر رعایت میل دل صاحبان ثروت و قدرت را 
نکردید، از شما ناراضی می شوند؛ بگذار ناراضی شوند. وقتی مردم از شما راضی اند و برای آن ها کار کردید، 

بگذار این ها ناراضی باشند. »یغتفر«؛ این نارضایی بخشوده است... )1379/9/12(

 زندگی مسئولین
مسئوان اسامی نباید در رفتار و عمِل خودشان مسرفانه و متجّمانه زندگی کنند. بااتر از آن، نباید طوری 

زندگی کنند که روش اسراف آمیز و تجّمل آمیز به یک فرهنگ تبدیل شود. )1379/9/25(

 نباید طوری زندگی کنند که...
مسئوان اسامی نباید در رفتار و عمِل خودشان مسرفانه و متجّمانه زندگی کنند. بااتر از آن، نباید طوری 
زندگی کنند که روش اسراف آمیز و تجّمل آمیز به یک فرهنگ تبدیل شود. این هم نقطه بعدی است که 
اهمیتش از اّولی بیشتر است، یا ااقل کمتر نیست. فرض بفرمایید اگر به وسیله یک نفر در سطح عالی و در 
میان صاحبان مناصب حکومت اسامی، کیفیت آرایش محّل زندگی و محّل کار، کیفیت زندگی خانوادگی، 
چگونگی ازدواج فرزندان، مهریه ها و جهیزیه ها و از این قبیل، به شکل غیر اسامی آن - به معنای مسرفانه 
- انجام گیرد، این به فرهنگ تبدیل می شود؛ به این معنا که بقیه نگاه می کنند و یاد می گیرند؛ مهریه ها باا 
می رود، ازدواج ها مشکل می شود، زندگی سخت می شود و همین رفتار بتدریج آثارش در طول مدتی کوتاه 

یا بلند، در متن جامعه منعکس می گردد. )1379/9/25(
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 انقطاع عامل انحطاط
برای یک مسئول در دستگاه حکومتی انقطاع از واقعیات و دوری از مردم، عامل انحطاط است... البته انقطاع 
از مردم - که در تعبیر امیرالمؤمنین علیه الّسام احتجاب از مردم است؛ یعنی حجاب داشتن و با مردم 
هیچ مواجه نشدن چیز بسیار خطرناکی است... به خاطر احتجاب از مردم، آگاهی انسان از همه چیز کم 

می شود. )1379/12/9(

 رفتار علوی یعنی...
اگر نمی گوید،  یا  به زبان بگوید، و  یا  هر کس که بیت المال مسلمین را ِملک خود به حساب می آَوَرد - 
با بیت المال مثل اموال شخصی خود رفتار  در عمل این طور وانمود کند که ما این قدرها حق داریم - و 
کند - یا بخورد یا ببخشد یا در راه اغراض شخصی از آن استفاده کند - نمی تواند دنباله رِو علی به حساب 

آید. )1380/1/1(

 الگوی بی درد، خیر!
صدا و سیما و روزنامه ها نباید همواره برای جوان الگوی یک جوان اشرافِی بی درِد تن به راحت داده عیاش را 

مطرح کنند. )1380/2/12(

 این فریب است!
این فریب است که کسی ادعا کند برای مردم کار می کند؛ اما در عمل، کار او برای طبقات مرّفه باشد، نه 
برای طبقات مستضعف و محروم. نه این که نباید برای طبقات مرّفه کار کرد؛ آن ها هم از حقوق عمومی 
کشور باید بهره مند شوند؛ اما به آن کسی که محرومیت دارد و دستش از حقوق خود خالی مانده است، 
باید بیشتِر توّجه و هّمت و تاش را اختصاص داد. لذا امام به طور دائم بر حقوق مستضعفان و محرومان 
و پابرهنگان تکیه می کرد. عمًا هم در تمام مدت پیروزی انقاب تا امروز و قبل از آن، کسانی که بیش 
از همه سینه سپر کردند، از نظام دفاع کردند، سختی های نظام را به جان خریدند و در مقابل دشمنان 
ایستادند، طبقات محروم و پابرهنه و مستضعفان جامعه بوده اند. این ها باید بیش از دیگران مورد توّجه قرار 

گیرند. )1380/3/14(

 رشد بادکنکی
اگر امکان جذب سرمایه های خارجی در کشور فراهم می شود، به معنای حقیقی کلمه منافع ملت و هویت 
ملی را در نظر بگیرد و مصالح کشور را قربانی نکند. این طور نباشد که یک جهت را مورد توجه قرار دهیم 
و جهات دیگر را فراموش کنیم. جذب سرمایه های خارجی باید به شکلی باشد که اقتصاد کشور از آن سود 
ببرد، نه زیان. ما بعضی از رشدها و شکوفایی های بادکنکی را در برخی از کشورهای شرق آسیا دیدیم... ما 
این رشدهای بادکنکی را پیشرفت اقتصادی نمی دانیم. کشور به سرمایه های انسانی و طبیعی و هویت ذاتی 
مّتکی است و مستوجب رشد و شکوفایی واقعِی اقتصادی است؛ اما نه آن گونه که بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول برای ما نسخه بنویسند و ما هم طبق همان نسخه، اقتصاد خودمان را تدوین کنیم؛ نه. ما 
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برنامه و سیاست داریم و - همان طور که گفتم - ما می توانیم. اگر کسی بگوید ما جز با تسلیم در مقابل این 
برنامه ها، نمی توانیم حرکت اقتصادی کنیم، قضاوت خوش بینانه در مورد او این است که بگوییم کشور و ملت 

و سرمایه های داخلی را نشناخته است. )1380/4/10(

 قر بی بلندگو و تریبون
ما برای اجرای عدالت آمده ایم. قشر محروم مردم، بلندگو و تریبون ندارند؛ اما قشر مرفه و زرمند و زورمند، 
هم از تریبون ها بناحق استفاده می کنند؛ هم هرجا بخواهند، در بدنه ها اعمال نفوذ می کنند و کارشان را 

پیش می برند؛ ولی آن قشر محروم زمین می مانند. )1380/6/5(

  ارافی گری دو عیب دارد؛ عیب دومش از عیب اّولش بزرگر است
از جمله چیزهایی که روند حرکت به سمت عدالت را در جامعه کند می کند، نمود  اشرافی گری در مسئوان 
باای کشور است؛ از این اجتناب کنید.  اشرافی گری دو عیب دارد؛ عیب دومش از عیب اّولش بزرگتر است. 
عیب اّوِل  اشرافی گری، اسراف است -  اشرافی گری حال را می گوییم؛ یعنی آن چیزی که پولش از راه حال 
و بحق به دست آمده - اما عیب دوم بدتر است و آن این است که فرهنگ سازی می کند؛ یعنی چیزی برای 
مسابقه دادن همه درست می کند. البته در این زمینه مسئوان درجه یک بسیار نقش دارند؛ تلویزیون بسیار 
نقش دارد؛ منش من و شما هم بسیار نقش دارد. من یک وقت شنیدم که یکی از وزرای معادن - نمی گویم 
در چه سالی - انواع و اقسام سنگ های گران قیمتی را که ما در کشور داریم، آورده و در وزارتخانه اش کار 
کرده است! من در این جا او را خواستم و به او گفتم: شما چرا این کار را کردی؟ گفت: وقتی مسافران خارجی 
به وزارتخانه می آیند، این سنگ ها جلِو چشمشان قرار گیرد و مشتری پیدا شود! شما را به خدا، این منطق، 
قابل قبول است؟! ما این همه خرج کنیم و سنگ های وزارتخانه را - که دارد یا ندارد - جمع کنیم و سنگ 
جدید نصب کنیم، برای این که مشتری پیدا کنیم! شما می توانید در سالن اصلی وزارتخانه خود چارچوب 
بزرگی را به طول پنج و عرض سه متر درست کنید و انواع و اقسام سنگ  هایتان را به شکل بسیار بدیع و زیبا 
در آن جا بچینید - کسانی هستند که کارشان همین چیدن هاست - بعد هر میهمانی آمد، به عنوان ادای 
احترام، او را به آن جا ببرید تا سنگ ها را تماشا کند؛ هم تماشاست، هم مشتری یابی؛ این که بهتر است. بهانه 
برای تجّمل سازی، واقعاً مناسب نیست. به نظر من زرق و برق در زندگی شما وقتی به بیرون منعکس شود، 
آن اشکال دوم را دارد: فرهنگ می سازد و یک عّده نوکیسه و تازه به دوران رسیده را به خرج ها و تجّمل بازِی 
زیادی تشویق می کند. بعد هم می بینند رؤسای نظام هستند؛ همه به آن طرف حرکت می کنند؛ آن وقت 
از شما تندتر هم می روند؛ چون شما بااخره ماحظاتی دارید که بسیاری از آن ها ندارند. البته من در این 

زمینه ها قبًا سفارش هایی به عزیزان کرده ام. )1380/6/5(

 این ساعت ها متعلق به مردم است
من یک وقت به بعضی از مسئوان دولتی پیغام دادم و گفتم ساعاتی را که شما در جلسه حزبِی خود صرف 
می کنید - البته نمی گویم پول و امکانات می گیرید - متعلّق به دولت و مردم است. شما حق ندارید آن را 
صرف مسائل حزبی و جناحی و گروهی و امثال این ها بکنید. یک مقدار ضعف های ما ناشی از این  هاست؛ واّا 

ما مدیران خوبی داریم. )1380/8/12(



  ِمثل موریانه...

13

 مسئول جمهورى اسامى حق ندارد به اراف نگاه کند!
این پذیرفته نیست که ما جهتی را انتخاب کنیم که نقطه مقابِل جهت امیرالمؤمنین باشد. او به سمت 
سختگیرِی بر خود می رفت، حال هدف مسئول عالِی دولتی و حکومتی ما از قبول مسئولیت و مأموریت، 
عمران و آباد کردن دنیای خود باشد؟ این نمی سازد و ممکن نیست. من در سال گذشته هم در چنین 
کاسبی  ها،  بقیه  مثل  اسامی،  جمهوری  نظام  عالی رتبه  مأمور  که  نیست  پذیرفته  کردم،  عرض  ایامی 
مسئولیت خود را یک کاسبی حساب کند. مسئولیت های واا در نظام جمهوری اسامی، کاسبی و سرمایه 
نیست که انسان برای اداره دنیای خود به دنبال آن برود. مسئول نظام جمهوری اسامی حق ندارد به 
اعیان و اشراف و پولدارها نگاه کند و زندگی خود را با آن ها بسنجد؛ حق ندارد خود را با نظایر و اشباه 
خود در حکومت های طاغوتی بسنجد. آری؛ در دستگاه های طاغوتی، یک وزیر، یک مدیر کل و یک رئیس، 
از زندگی های آن چنانی برخوردارند؛ ما هم امروز بیاییم و خود را با آن ها بسنجیم و بگوییم ما هم وزیر و 
مدیریم؟! نه؛ در نظام اسامی این گونه نیست. در نظام اسامی، این مأموریت، طعمه نیست؛ یک مسئولیت 

و یک خدمت و یک وظیفه بر گردن انسان است. )1380/9/16(

 حّظ تو از این حکومت باید این باشد که...
امیرالمؤمنین در یک جا به ابن عباس نوشت: »فایکن حّظک فی وایتک ماا تستفیده و ا غیظا تشتفیه«. 
بهره ای که می خواهی از حکومت و استانداری خود در آن منطقه ای که تو را فرستاده ایم، ببری، این نباشد 
که مالی به دست آوری و یا خشمی را علیه کسی فرو بنشانی - فرضاً از قدرت، علیه فان کس یا فان جمع 
یا فان قشری که با آن ها بدیم، استفاده کنیم. چنین چیزی جایز نیست - »ولکن اماتة باطل و احیاء حّق«؛ 
اما حّظ تو از این حکومت باید این باشد که باطلی را نابود کنی، یا حّقی را زنده و برپا داری. )1380/9/16(

 بازی  های جناحی، جلوی حق را نگیرد
]مسئوان دستگاه های اجرایی و قضایی[ مواظب باشند تمایات و احساسات و بازی های سیاسی و خّطی 
و جناحی و غیره - که دشمنان از این که این چیزها در بین مسئوان ما رواج پیدا کند، خوشحال می شوند 

- به میان نیاید؛ جلِو حق را نگیرد و مانِع دیدن و نظر کردن و فهمیدن چشم ها نشود. )1380/11/3(

 روح  ارافی گری
ما مسئوان باید روح اسامی را در خود زنده نگهداریم؛ روح  اشرافی گری را دور بیندازیم و رشته سودجویی 
و ثروت طلبی و دنبال منافع شخصی دویدن و تجّمل پرستی و امثال این ها را از دست و پای خود باز کنیم. 
اگر گرفتاری های ما در بخشی حل نشده است، علّتش این  هاست؛ این ها را باید اصاح کنیم. )1381/3/1(

 گزندگی تبعیض بیش از فقر
شکاف اقتصادی و تبعیض در مسائل اقتصادی و برخورداری های ناروا در مقابل محرومیت های سخت و 

سنگین. این، مردم را آزار می دهد. بیش از فقر، تبعیض برای مردم گزنده است. )1381/3/7(
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 نفوذ صاحبان پول در ارکان حکومت...
یکی از بزرگترین خطرات حکومت هایی که معتقد به مبنایی هستند، این است که صاحبان پول بتوانند 
تحت  اگر  نظام  از  بخشی  هر  می کنند.  خراب  را  چیز  همه  این ها  کنند.  نفوذ  اعمال  حکومت  ارکان  در 
تأثیر زرمندان و ثروتمندان قرار گرفت، ضایع خواهد شد. در این زمینه، از همه بدتر قّوه قضاییه است. 

)1381/4/5(

 دور باطل!
این که بنده تأکید می کنم باید مراقب سوءاستفاده های مالی در دستگاه های قدرِت وابسته به حکومت بود، 
به خاطر این است. زیان بزرگ فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی این است که پول را در خدمت قدرت 
و قدرت را در خدمت پول به کار می گیرد و دور باطلی به وجود می آید. از قدرت و داشتن مسئولیت و 
مدیریت در بخش های مختلف برای جمع آوری ثروت و پول سوءاستفاده شود؛ بعد همان پول مجّدداً در 
خدمِت خریدن آراِء رأی دهندگان قرار گیرد؛ حاا یا خریدن آشکار - که در خیلی جاها در دنیا معمول 
جلب  گوناگون،  کردن های  خرج  با  یعنی  گوناگون؛  شیوه های  با  پنهان  خریدن  یا   - بدهند  پول  است 
محبوبیت کنند. وقتی با تبلیغات فریبنده پُرخرج، آراِء مردم را به سمت خود جلب کنند، این مردم سااری 

و دخالت مردم در امور نیست؛ رأی مردم در این جا بازیچه شده است. )1381/7/30(

 مرکز ثروت در یک نقطه!
را در  امضاءها  و  و مدیریت ها  و کسانی که دستگاه های مختلف  مراکز قدرت  اسامی،  نظام  در 
اختیار دارند، باید به جمع ثروت شخصی برای خود، به عنوان یک گناه نگاه کنند. اگر این طور 
شد، آن گاه دست ها و دامن ها پاک خواهد ماند؛ واّا اگر مسئولی که فان تجارت خارجی و فان 
فان صندوق  و  اوست  امضای  زیر  پُرخرج  و  مهم  پروژه  فان  اوست؛  اختیار  در  بزرگ  مناقصه 
پول زیر کلید اوست، به خودش اجازه دهد برای منافع شخصی و جمع آوری ثروت برای خود یا 
نزدیکانش، از این امکان - که متعلّق به کشور و مردم است - استفاده کند، همان چیزی اتّفاق 
خواهد افتاد که در کشورهای دچار سیستم های ظالمانه در گذشته و امروز در دنیا اتّفاق افتاده 
است؛ یعنی ثروت در یک نقطه متمرکز خواهد شد و جمع کثیری دچار محرومیت و فقر خواهند 
گردید. این تبعیض است؛ این چیزی است که اسام برای مبارزه با آن آمده است. ما هم که مّدعِی 

اسام هستیم، باید با آن مبارزه کنیم. )1381/7/30(

 ظاهر کار هم قانونی است!
یعنی  فی جانبها حّق مضیع«؛  و  اّا  موفورة  نعمة  رأیت  »ما  علیه الّسام می فرماید:  امیرالمؤمنین  این که 
هرجا شما دیدید ثروت انباشته ای به وجود آمده، بدانید در کنارش حقوق ضایع شده فراوانی وجود دارد؛ 
مظهر اصلی و مصداق عمده اش همین است که کارگزاران و مسئوان حکومت، با استفاده از نفوذ و قدرت، 
راحت بتوانند از امکانات عمومی استفاده کنند؛ بانک ها راحت وام بدهند؛ مراکز گوناگون، امکان استفاده 
از زمین، آب، هوا، تجارت و وارد کردن و صادر کردن را در اختیار آن ها بگذارند؛ ناگهان ببینید کسانی که 
دستشان از مال دنیا تا اندکی پیش خالی بود، ثروت های گزاف پیدا کرده اند؛ ظاهر کار هم قانونی است. 

)1381/7/30(
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 بی تفاوتی به فقر نشانه تکذیب دین
ماه  یومیه  الّلهم اکس کّل عریان«. )مفاتیح الجنان: دعای  الّلهم اشبع کّل جائع.  فقیر.  اغن کّل  »الّلهم 
مبارک رمضان ( این دعا فقط برای خواندن نیست؛ برای این است که همه خود را برای مبارزه با فقر و 
مجاهدت در راه ستردن غبار محرومیت از چهره محرومان و مستضعفان موّظف بدانند. این مبارزه، یک 
وظیفه همگانی است. در آیات قرآن می خوانیم: »أرایت الّذی یکّذب بالّدین. فذلک الّذی یدّع الیتیم. و 
ایحّض علی طعام المسکین)ماعون: 1-3(«. یکی از نشانه های تکذیِب دین این است که انسان در مقابل 

فقر فقیران و محرومان بی تفاوت باشد و احساس مسئولیت نکند. )1381/9/15(

 بای بزرگ مرف گرایی
مصرف گرایی برای جامعه بای بزرگی است. اسراف، روزبه روز شکاف های طبقاتی و شکاف بین فقیر و 
غنی را بیشتر و عمیق تر می کند. یکی از چیزهایی که ازم است مردم برای خود وظیفه بدانند، اجتناب 
از اسراف است. دستگاه های مسئوِل بخش های مختلف دولتی، بخصوص دستگاه های تبلیغاتی و فرهنگی 
- به ویژه صدا و سیما - باید وظیفه خود بدانند مردم را نه فقط به اسراف و مصرف گرایی و تجّمل گرایی 
سوق ندهند؛ بلکه در جهت عکس، مردم را به سمت قناعت، اکتفا و به اندازه ی ازم مصرف کردن و 
درمی آورد.  پای  از  را  جامعه  مصرف گرایی،  دهند.  و سوق  کنند  دعوت  اسراف  و  زیاده روی  از  اجتناب 
جامعه ای که مصرف آن از تولیدش بیشتر باشد، در میدان های مختلف شکست خواهد خورد. ما باید 

عادت کنیم مصرف خود را تعدیل و کم کنیم و از زیادی ها بزنیم. )1381/9/15(

 رفاقت، هرگز!
درباره ی انتخاب مدیریت های شهر و روستا توصیه می کنم امانت و دیانت و کفایت اشخاص را ماک 
نباید مجوز گزینش  گزینش قرار دهید. رفاقت های شخصی و حزبی و ماحظات سیاسی به هیچ رو، 
او  از  و  دهید  فرصت  و  برگزیده ی خود کمک  به شهردار  اصلی شمرده شود.  فاقد ماک های  مدیران 
مسئولیت و پاسخ بخواهید و در برابر کوتاهی ها یا کج رفتاری ها بی تفاوت نمانید و به وظیفه ی قانونی 

خود عمل کنید. )1382/2/6(

 واقعاً رنج مى برم
موضوع دیگر، احساس تنّعم و زندگی مرّفه مسئوان است. من از این بابت واقعاً رنج می برم. این البته 
خطاب به شما نیست. بعضی از شما زندگی های خیلی معمولی و خوبی دارید. روند کار نباید به سمت 

تنّعم روزافزون مسئوان و تظاهر به این معنا باشد؛ این غلط است. )1382/6/5(

 براى یک مسئول عقیده و اخاق مسأله ى شخى نیست
برای یک مسئول عقیده و اخاق مسأله ی شخصی نیست؛ مسأله ای اجتماعی و عمومی است؛ حاکم 
نظام  در  دیگری  مسئولیت  هر  به  یا  می رود،  مجلس  به  که  کسی  آن  است.  مردم  سرنوشت  بر  شدن 
جمهوری اسامی می رسد، اگر فاسد، بیگانه پرست و در خدمت منافع طبقات برخوردار جامعه بود، دیگر 
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نمی تواند نقشی را که ملت و طبقات محروم می خواهند، ایفا کند. اگر آن شخص انسان معامله گر، رشوه 
و توصیه پذیر و مرعوبی بود؛ در مقابل تشِر تبلیغات و سیاست های خارجی جا زد، دیگر نمی تواند مورد 

اعتماد مردم قرار گیرد و برود آن جا بنشیند و تکلیف ملک و ملت را معین کند. )1382/9/26(

 پاسخگویی، از رهری تا مأموران
مسئوان بلند پایه ی کشور، قوای سه گانه، از خود رهبری تا آحاد مأموران و مدیران، همه باید پاسخگو 
باشند؛ پاسخگوی کار خود، پاسخگوی تصمیم خود، پاسخگوی سخنی که بر زبان آورده اند و تصمیمی 
که گرفته اند؛ این معنای پاسخگویی است؛ این یک حقیقت اسامی است و همه باید به آن پایبند باشیم. 

)1383/1/26(

 دور نشدن از سطح متوسط زندگی مردم
پیوند حقیقی با مردم، مستلزم حضور در میان آنان و دور نشدن از سطح متوسط زندگی آنان است. ساده 
زیستی و پرهیز از اسراف و پرهیز از هزینه کردن بیت المال در امور شخصی و غیر ضروری ، شرط ازم 
برای حفظ این پیوند است. ترویج فرهنگ  اشرافی گری و تجمل و سفرهای پرهزینه و بیهوده ی خرجی 
از کیسهی مردم ، دور از شأن نمایندگی و عامل گسیخته شدن پیوند نماینده بامردم است. )1383/3/7(

 ماینده گى توده 
حضور  به  که  باشد  کسانی  نماینده ی  بخصوص  باشد؛  مردم  توده ی  نماینده ی  باید  مردم  نماینده ی 
نماینده شان در سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور بیشتر نیاز دارند؛ آن  هایی که دستشان به 
جایی نمی رسد و محرومیت بیشتری را دارند. پس در درجه ی اول، نمایندگی از مردم محروم را برای 

خودتان تعریف کنید. )1383/3/27(

 حکومت عامل مردم است
نظام اسامی در مقابل مردم قرار ندارد؛ مقابله ی حکومت و مردم مربوط به ادبیات نظام های استبدادی 
ظاهرشان  ولو  که  هستند  نظام هایی  دیکتاتوری،  و  استبدادی  نظام های  کنار  در  است.  دیکتاتوری  و 
مردم ساارانه و دموکراسی است؛ اما باطنشان متکی به ثروت و به پول و به منافع طبقات خاص است. 
این نظام ها نیز مقابل مردم قرار دارند؛ چه اقرار کنند، چه اقرار نکنند؛ لیکن در نظام اسامی حکومت 
عامل مردم است؛ دست مردم است؛ نماینده و خادم و کارگزار مردم است؛ صاحب حق، مردم اند. در 
چنین تشکیاتی، قوه ی قضائیه بازوی قدرتمندی است که هرجا انحراف و تخلفی از این حالت پیدا شد، 
باید گریبان متخلف را بگیرد و رها نکند؛ این وظیفه ی بزرگ قوه ی قضائیه است؛ از جوسازی و از حمله 
و تهاجم و اتهام و بدگویی هم نباید ترسید و تحت تأثیر تشر و قدرت نمایی و قدرت طلبی و پول و پولدار 

و بقیه ی چیزها هم نباید قرار گرفت. )1383/4/7(
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 زندگی تجماتی باید تخریب شود
به فضای همدردی با فقیران دامن بزنید. خوشبختانه صدا و سیما در چند سال گذشته برنامه های بسیار 
خوبی در این زمینه داشته، که درخور تقدیر است. دغدغه ی عدالت را در ذهن ها و دل های مردم دامن 
بزنید؛ این کار بسیار خوب است. البته سعی شود به جماعت فقیر و تهیدست اهانت نشود و کرامت انسانِی 
آن ها از بین نرود... زندگی تجماتی نباید به هیچ وجه ترویج شود؛ بلکه باید تخریب شود و نقطه ی منفی 

به حساب بیاید. )1383/9/11(

 حرف دهان پرکن سیاسی بی محتوا
مبادا مسئوان مثل بخشی از دوره های گذشته، سر خود را به مسائل سیاسی گرم کنند؛ با شعارهای پوچ 
سیاسی، خود و مردم را مشغول کنند و از واقعیات زندگِی مردم دور بمانند. هم مردم مراقب باشند، هم 
نخبگان مراقب باشند، هم جریان ها و جناح های سیاسی و گروه ها مراقب باشند که با حرف های دهان پُرکن 

سیاسِی بی محتوا وقت این ملت را تلف نکنند. )1384/2/11(

 اختاف طبقاتی، آفت نظام
فاصله انداختن بین فقیر و غنی، بین اشراف و غیراشراف، و امتیاز دادن به یک قشر خاص، با نظام جمهوری 
اسامی سازگار نیست. هر بخشی از نظام جمهوری اسامی در هر نقطه یی از نقاط اگر به یکی از این آفت ها 
مبتا شود، از صراط مستقیم جمهوری اسامی و نظام اسامی خارج شده و باید اصاح شود. )1384/2/17(

 نه اراف سنتی، نه اراف جدید
ما نظام و کشوری می خواهیم که پیشرفته باشد... برخوردار از عدالت باشد؛ مبرای از فساد باشد؛ طبقه ی 
باشد - چه اشراف سنتی، چه طبقه ی جدیدی که ممکن است اسمشان  بر آن حاکمیت نداشته  اشراف 
کنند.  استفاده  اقتصادی  گوناگون  رانت های  از  آقایان  قول  به  و  باشند  اشراف  واقع  در  اما  نباشد،  اشراف 

)1384/2/19(

 تحزب از نوع امریکایی
می خواهند احساسات عمومی و مردمی را تحقیر کنند و آن را عوام گرایی معنا کنند. آن ها دلشان می خواهد 
احزاب در کشور ما همان نقشی را ایفا کنند که در امریکا و در برخی از کشورهای اروپایی ایفا می کنند؛ یعنی 
چند نفر آدم در رأس حزب بنشینند و با بده بستان های سیاسی و اقتصادی و با پول و یا بند و بست درباره ی 
فان پروژه ی پول ساز نفتی و غیرنفتی، یک نفر یا چند نفر را انتخاب کنند، بعد به پیروان و طرفداران خود 
بگویند به این شخص رأی دهید؛ مردم هم چشم بسته و گوش بسته به او رأی دهند. در ایران هم بعضی 

دلشان می خواهد این طوری بشود؛ اما این جا این گونه نیست. )1384/3/25(

 الّناس عى دین »ماها«!
مسأله ی ساده زیستی شعار بسیار مهمی است؛ این را نباید دست کم گرفت. یک وقت هست که ما در زندگی 
اگر  باشد، حرام است؛  اگر حرام  بین خودمان و خدا؛ که  داریم  اشراف گونه یی  شخصی خود مثًا حرکت 
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مکروه باشد، مکروه است؛ اگر مباح باشد، مباح است؛ اما یک وقت هست که ما جلوی چشم مردم یک مانور 
این که تعلیم دهنده ی  این دیگر مباح و مکروه ندارد؛ همه اش حرام است؛ به خاطر  اشرافی گری می دهیم؛ 
اشرافی گری است به: اواً زیردست های خودمان، ثانیاً آحاد مردم به این کار تشویق می شوند. ما نباید مردم 
را به این کار تشویق کنیم. ممکن است در داخل جامعه کسانی پول دار باشند و ریخت و پاش کنند - البته 
این کار بدی است، ولی به خودشان مربوط است - اما ریخت و پاش ما اواً از جیبمان نیست، از بیت المال 
است؛ ثانیاً ریخت و پاش ما مشوق ریخت و پاش دیگران است. واقعاً »الّناس علی دین ملوکهم«. ملوک در 
این جا به معنی پادشاهان نیست که بگوییم ما پادشاه نداریم؛ نه، ملوک شماها هستید؛ الّناس علی دین 

ماها. )1384/6/8(

 عدالت کمونیستی، عدالت بی دوام
در همه ی کشورهایی که حرکت کمونیستی در آن جا به شکلی از اشکال - انقاب یا کودتا - تحقق پیدا 
کرده بود، »عدالت« محور شعارهای آن ها بود؛ اما واقعیت زندگی آن ها مطلقاً نشان دهنده ی عدالت نبود؛ 
درست ضد عدالت بود. عده ای به اسم کارگر سر کار آمدند، که همان طبقه ی اشرافِی رژیم های طاغوتی 
بودند و هیچ تفاوتی با آن ها نداشتند. زندگی سران کشورهای مارکسیستی این طور بود. بنده زمان مسئولیت 
ریاست جمهوری وضعیت اقشار پایین بعضی از کشورهای سوسیالیستی را دیده بودم؛ آن چیزی که اسمش 
در آن جاها وجود نداشت. طبقه ی اشراف جدیدی در  عدالت است و آن مفهومی که عدالت دارد، مطلقاً 
آن جا وجود داشت که با معیارهای حزبی و سیاسِی خاص خودشان روی کار آمده بود و از همه ی امکانات 
از  برخوردار بود؛ مردم هم در فقر و تهیدستی و بدبختی زندگی می کردند. این وضعیت حّتی در بعضی 
کشورهای درجه ی یکشان هم دیده می شد. بنابراین، این گونه عدالت طلبی بی دوام خواهد بود و از طریق 

درسِت خودش منحرف و ریاکارانه و دروغین خواهد بود. )1384/6/8(

 در دنیاطلبى مثل دنیاطلبان عمل نکنیم!
یک چیز دیگری که در باب روحانیت شرط و ازم است که ما دقیقاً و جداً به آن توجه کنیم، مسئله ی 
حفظ قداست روحانی است. روحانیت دارای قداست است. مردم به من و شما که نگاه می کنند، به خاطر 
لباسمان، شأنمان و شغلمان، حساب خاصی برای ما باز می کنند و یک تقدسی قائلند. بعضی از گناهانی که 
خودشان می کنند، خیال می کنند ماها نمی کنیم؛ بعضی از کارهای خیری که خودشان انجام نمی دهند، 
خیال می کنند ما انجام می دهیم؛ خیال می کنند ماها دائم در حال ذکر الهی و توجه به پروردگار -که غالباً 
از آن غفلت می شود - هستیم؛ یک چنین تصوراتی درباره ی ما دارند. البته این تصورات را نباید تقویت 
کرد. امام سجاد )سام اَلّ علیه( در یکی از ادعیه ی صحیفه ی ثانیه ی سجادیه از خدای متعال شش چیز 
می خواهد، که یکی اش این است: »و لّباً راجحاً«؛ باطنم از ظاهرم بهتر باشد. ماها در این زمینه گرفتاریم. باید 
باطنمان از ظاهرمان بهتر باشد. این قداست را چگونه حفظ کنیم؟ حفظ قداست با سامت مالی، سامت 
اخاقی و حفظ زّی طلبگی است. نمی گوییم عبای پاره به دوشمان بیندازیم؛ معنای زّی طلبگی این نیست. 
معنایش این است که در دنیاطلبی مثل دنیاطلبان عمل نکنیم؛ هر چه هوس کردیم، بخواهیم. من قبل ها 
روایتی دیدم که هر کس هر چه دلش خواست بپوشد، هر چه دلش خواست بخورد و هر مرکوبی که دلش 
خواست سوار شود، این شخص پیش خدای متعال ملعون است. این شأن پولدارها و پول پرست  هاست. ما هم 
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فان چیز را هوس می کنیم، اما حاا پول نداریم، به مجردی که پول گیرمان آمد، فوراً می رویم آن را تهیه 
می کنیم؛ منتظریم که از این صد جزء  اشرافی گری، وقتی این یک جزئش فراهم شد، نود و نه جزء دیگر 
را هم در فرصت های دیگر همین طور بتدریج فراهم کنیم. این شأن طلبگی نیست. شأن طلبگی این است 
که انسان یک زّی متوسطی همراه با قناعت، سامت مالی و سادگی به طور نسبی برای خودش نگه دارد. 

سامت اخاقی، خیلی مهم است. آن وقت قداست حفظ خواهد شد. )1385/8/17(

 تولید ثروت، با غارت ثروت دیگران فرق دارد!
تولید ثروت از نظر اسامی بی مانع است. تولید ثروت با غارت ثروت دیگران فرق دارد. یک وقت کسی به 
اموال عمومی دست درازی می کند، یک وقت کسی بی قانون و بدون پیروی از قانون به دستاوردهای مادی 
می رسد؛ این ها ممنوع است؛ اما از طریق قانونی، تولید ثروت از نظر شارع مقدس و از نظر اسام، مطلوب 
و مستحسن است. ثروت را تولید کنند، منتها در کنارش اسراف نباشد. اسام به ما می گوید ثروت تولید 
کنید، اما اسراف نکنید. مصرف گرایی افراطی مورد قبول اسام نیست. آنچه که از تولید ثروت به دست 
می آورید، باز همان را وسیله ای برای تولید ثروت دیگر بکنید. مال را نه به صورت راکد و نازا در بیاورید- 
که در اسام اسمش کنز کردن است- نه به صورت ولخرجی و ولنگاری در مصرف مال، آن را صرف در 
چیزهای غیر ازم زندگی کنید؛ اما با توجه به این ها، ثروت را برای خودتان تولید کنید. ثروت آحاد مردم، 
ثروت عموم کشور است؛ همه از آن سود می برند. روح اصل 44 و سیاست های اصل 44 این است. طوری 
بتوانند گشایشی پیدا  بشود که منابع درآمدی آحاد مردم، بخصوص طبقات ضعیف، متنوع شود؛ مردم 

کنند؛ این یک گام بلند در راه رفاه عمومی است. )1386/1/1(

 همه توانایی پیدا کنند
در  می توانند  را  ثروت  این  ثروتند؛  از  برخوردار  که  هستند  ما  کشور  در  زیادی  ثروتمندان  امروز 
مردم  برای  هم  دارد،  سود  خودشان  برای  هم  بزنند؛  کار  به  افتخارآفرین  و  سودمند  سرمایه گذاری  های 
سود دارد و هم مایه ی رضای خدا می شود؛ سرمایه گذاری ثروتمندان در کارهایی که به تولید کشور و به 
افزایش محصول در درون کشور ـ با بهره دهی باا ـ منتهی می شود، یک عبادت و یک ثواب است. این 
راه باز است؛ می توانند سرمایه گذاری کنند، تولید ثروت کنند؛ مدیریت کشور هم مراقبت کند که همه ی 
طبقات برخوردار بشوند و طبقات ضعیف هم بتوانند از فرصت ها استفاده کنند تا از ضعف خارج بشوند؛ 

همه توانایی پیدا بکنند. )1387/1/1(

 مسابقه بسیار نامطلوب
امروز متأسفانه همان طور که این جوان ها گفتند، مصرف گرائی و مسابقه ی تجمل پرستی و مسابقه ی پول 
درآوردن و تاش برای پول کردن، یک طبقه ی جدیدی درست کرده. نظام اسامی با تولید ثروت مخالف 
نیست، با ایجاد ثروت مخالف نیست، بلکه مشوق اوست. اگر تولید نباشد، اگر ایجاد ثروت نباشد، حیات و 
بقای جامعه به خطر خواهد افتاد، اقتدار ازم را جامعه به دست نخواهد آورد؛ این یک اصل اسامی است. 
اما اینی که آحاد مردم دلشان لک بزند برای مسابقه ی  اشرافی گری، برای تجمل پرستی، این یک چیز بسیار 

نامطلوب است؛ این چیزی است که متأسفانه در درون ما هست. )1387/2/14(
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 قانون تحت نفوذ افراد متنفذ قرار نگیرد
در  که  می شود  گفته  که  این  نگیرد.  قرار  متنفذ  افراد  نفوذ  تحت  قانون  که  کرد  مراقبت  بایستی  خیلی 
انتخاباتی شان  فعالیت های  و  و در تاش ها  تبلیغات  نمایندگان محترم در  است  اسامی خوب  جمهوری 
کمک مالی از بعضی از مراکز دارای طمع قبول نکنند، به خاطر این است؛ چون بااخره کمک کردِن با 
طمع، مشکات این جوری را به دنبال سر می آورد. نماینده ی مجلس این استقال را که قانون اساسی به 
او داده است، خدا به او داده است، این قدرت تصمیم گیری و انتخاب را خیلی باید اهمیت بدهد؛ این چیز 

مهمی است، چیز بزرگی است، این را نمی شود با چیزهای کوچک معامله کرد. )1387/3/21(

 اراف از نظر اسام
واقعی در  واقعی و شرف  نمی دهد؛ تشخص  انسان تشخص  به  و جایگاه ها و کرسی ها  و عنوان ها  اسم ها 
اللّیل«.  اصحاب  و  القران  حملة  اّمتی  »اشراف  که  داریم  روایت  در  که  همچنانی  است؛  دیگری  معانی 
اشرافیت در نظام های مادی معنایی دارد، ولی در نظام اسامی اشرافیت معنای دیگری دارد. آن کسانی 
که اصحاب اللیل اند - کسانی هستند که برای خدا در شب قیام می کنند - یا کار دشوار را برای مردم در 
شب انجام می دهند، یا آن کسانی که حملةالقرآن هستند و با قرآن انس دارند و با نور قرآن و هدایت قرآن 
حرکت می کنند، »اشراف« این ها هستند. کسانی که پول دارند، ثروت دارند و جایگاه اجتماعی دارند، آن ها 

در منطق و در نظام ارزشی اسامی »اشراف« محسوب نمی شوند. )1387/6/2(

 باید عمل کنیم
باارزشی است؛ در  برجسته است و چیز  و  آقای رئیس جمهور - خوب  ساده زیستی - بخصوص در خود 
مسئولین هم - کما بیش؛ یک جایی کمتر، یک جایی بیشتر - بحمداَل هست. ساده زیستی چیز بسیار 
باارزشی است. ما اگر بخواهیم تجمل و  اشرافی گری و اسراف و زیاده روی را - که واقعاً بای بزرگی است - از 
جامعه مان ریشه کن کنیم، با حرف و گفتن نمی شود؛ که از یک طرف بگوئیم و از طرف دیگر مردم نگاه 
کنند و ببینند عملمان جور دیگر است! باید عمل کنیم. عمل ما بایستی مؤید و دلیل و شاهد بر حرف های 
ما باشد تا اینکه اثر بکند. این خوشبختانه هست. فاصله تان را با طبقات ضعیف کم کرده اید و کم نگه دارید 

و هر چه که ممکن است آن را کمتر کنید. )1387/6/2(

 بایستى نگاه عیب جویانه ى به اراف وجود داشته باشد...
اما  اتفاق می افتد. رؤسای سازمان های گوناگون مصرف شخصی نمی کنند،  اسراف در سطح سازمان هم 
سفرهای  تزئیناتش،  کار،  اتاق  اداره،  تجمات  می افتد؛  اتفاق  خودشان  سازمان  مورد  در  بی رویه  مصرف 
بیهوده، مبلمان های گوناگون؛ باید با مراقبت و نظارت از این کارها جلوگیری کرد. هم در سطح دولت، 
هم در سطح آحاد مردم، هم در سطح سازمان ها بایستی نگاه عیب جویانه ی به اسراف وجود داشته باشد. 
قوه ی  و  مقّننه  قوه ی  کنند.  برنامه ریزی  باید  نمی شود؛  تمام  هم  حرف  با  کردیم،  عرض  که  طور  همان 
مجریه موظفند به پیگیری. برنامه ریزی کنند، قانون گذاری کنند، قانون را با قاطعیِت تمام اجراء کنند. این 
پیشرفتی که ما در این ده سال خواهیم داشت، بخش مهمی اش مربوط به همین قضیه است. )1388/1/1(
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 این پیرفت نیست
افزایش درآمد ناخالص ملی - یعنی درآمد عمومی یک کشور - به تنهایی نمی تواند نشانه ی پیشرفت باشد؛ 
باید دید این درآمد چگونه تقسیم می شود. اگر درآمد ملی بسیار بااست، اما توی همین کشور آدم هایی 
شب توی خیابان می خوابند و با گرمای چهل و دو درجه ی هوا عده ی زیادیشان می میرند، این پیشرفت 
نیست. شما ببینید توی خبرها: در فان شهر معروف بزرگ غربی - مثًا در آمریکا یا جای دیگر - حرارت 
هوا به چهل و دو درجه رسید و فان تعداد آدم مردند! چرا با چهل و دو درجه حرارت بمیرند؟ این معنایش 
انسانهایی وجود دارند که بی سرپناه زندگی  اگر در جامعه ای،  ندارند.  این ها سرپناه و جا  این است که 
می کنند یا باید چهارده ساعت در روز کار کنند تا نان بخور و نمیر پیدا کنند، درآمد ناخالص ملی ده برابر 
اینی هم که امروز هست باشد، این پیشرفت نیست. در منطق اسامی این پیشرفت نیست. بنابراین پسوند 

عدالت اینقدر اهمیت دارد. )1388/2/27(

 می شود رمایه گذاری کرد...
بسیاری از کسانی که سرمایه دارند، پول دارند، درآمدهای کانی دارند، نمی دانند این درآمدها را چگونه باید 
صرف کنند. اینجا هم باز همان اصاح الگوی مصرف خود را نشان می دهد. پول را به جای سرمایه گذارِی 
تولیدی، صرف تجمات می کنند؛ سفرهای خارجی بیهوده، بی ثمر، پرخرج و احیاناً فسادآور، بهانه برای 
تغییر وسائل خانه، وسائل زندگی؛ این چیزها یک حرکت مسرفانه است نسبت به ثروت. می شود پول را، 
بورس هایی که در کشور  فعال شدن  با  است.  فراهم  کار  این  امروز وسائل  را سرمایه گذاری کرد.  درآمد 
هست، می توان سرمایه گذاری کرد. همه می توانند آنچه را که دارند، در سرمایه گذاری ها دخالت بدهند. 

)1389/1/1(

 زندگی مسئوان مطابق با ضعیف ترین اقشار
به  که  کسی  است؛  اشرافی  زندگی های  می کند،  مشاهده  مسئوان  زندگی  از  دنیا  در  انسان  که  آنچه 
حکومت می رسد، رئیس جمهور می شود یا یک مقام باائی پیدا می کند، زندگی اش کأنه از این رو به آن 
رو می شود؛ در کشور ما نه. البته امثال بنده باید زندگی هامان را مطابق با ضعیف ترین اقشار جامعه قرار 
بدهیم. نتوانستیم، این توفیق را نداشتیم، این نشده است؛ اما زندگی مسئولین جامعه، مسئولین کشور 
بحمداَل مثل زندگی متوسط مردم، گاهی بعضی پائین تر از متوسط مردم است؛ این ها خیلی باارزش است. 

)1389/11/15(

 ثروت بیشر، یارانه بیشر!
بزرگی  کار  یک  یارانه ها،  کردن  هدفمند  همین  روستائی،  مسکن  همین  عدالت،  سهام  مسئله ی  همین 
است. اگر ان شاءاَل مسئولین کشور بتوانند این را خوب اجرا کنند و عمل کنند، این خیلی مهم است. 
این یارانه ای که دولت برای نیروی برق به همه ی مردم می داد، خب، آن کسی که توی خانه چهل چراغ 
و لوستر روشن می کند و مصرف برق بیشتری می کند، آن کجا، آن کسی که یک شعله، دو شعله ی برق 
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توی خانه دارد، این کجا؟ آن کسی که ثروتمندتر است، بیشتر از این یارانه استفاده می کرد؛ این ظلم بود. 
می خواهند جلوی این ظلم را بگیرند. همین طور در قضیه ی نان، همین طور در قضیه ی بنزین و غیر این ها. 

ما ایستادیم. نظام بر روی شعار عدالت اجتماعی ایستاد. )1389/11/15(

 از مسولین به مردم می رود
ضعف های ما خطرهائی است که در سر راه ماست و در این مدت وجود داشته است و باید بعدها جلوی 
از  را گرفت. بعضی  از ماها  بود که گریبان بعضی  به دنیاطلبی  ما گرایش  اولین ضعف  بگیریم.  را  این ها 
تشریفات  آرایش،  تجمل،  ثروت،  ما  برای  شدیم؛  مادیگرایی  دچار  شدیم،  دنیاطلبی  دچار  مسئولین  ما 
به  میل  مردم.  به  می شود  سرریز  این  شدیم،  اینجور  ما  وقتی  افتاد.  قبح  از  یواش یواش  و  اشرافی گری 
 اشرافی گری، میل به تجمل، میل به جمع ثروت و استفاده ی از ثروت به شکل نامشروع و نامطلوب، به طور 
طبیعی در خیلی از انسان ها هست. وقتی ما خودمان را ر ها کردیم، ول کردیم، دچار شدیم، این سرریز 

می شود به مردم؛ در مردم هم این مسئله پیدا می شود. )1390/11/14(

 »این مسئول از دل مردم برخاسته است«
باز اول پیروزی انقاب، امام تکیه ی بر طبقات ضعفا را اصرار کردند، تکرار کردند، توصیه کردند. تعبیر 
به مسئولین  بارها تکرار شد.  و  بارها  امام  بود که در کام  تعبیراتی  »پابرهنگان« و »کوخ نشینان« جزو 
اصرار داشتند که به طبقات محروم برسید. به مسئولین اصرار داشتند که از  اشرافی گری پرهیز کنند. این، 
یکی از توصیه های مهم امام بزرگوار بود. ما نباید این ها را فراموش کنیم. آفت مسئولیت در یک نظامی که 
متکی به آراء مردم و متکی به ایمان مردم است، این است که مسئولین به فکر رفاه شخصی بیفتند؛ به فکر 
جمع آوری برای خودشان بیفتند؛ در هوس زندگی  اشرافی گری، به این در و آن در بزنند؛ این آفت بسیار 
بزرگی است. امام خودش از این آفت بکلی برکنار ماند و مسئولین کشور را هم بارها توصیه می کرد که به 
کاخ نشینی و به  اشرافی گری تمایل پیدا نکنند، سرگرم مال اندوزی نشوند، با مردم ارتباط نزدیک داشته 
باشند. ماها که آن روز جزو مسئولین بودیم، امام دوست می داشت که با مردم ارتباط داشته باشیم، مأنوس 
باشیم؛ اصرار داشت که خدمات به اقصی  نقاط کشور برده شود؛ مردم نقاط دور، از خدمات عمومی کشور 
بهره مند شوند. این ها ناظر به آن بُعد عدالت امام بزرگوار بود. امام اصرار داشت که مسئولین از میان مردم 
انتخاب شوند، از خود مردم باشند، وابستگی ها ماک قبول مسئولیت ها نباشد. وابستگی به شخصیت ها، 
به فامیل ها، بای هزار فامیلی که در دوران قاجار و دوران پهلوی بر سر این کشور آمد، امام بزرگوار ما را 
نسبت به این قضیه حساس کرده بود. گاهی در مقام تعریف از یک مسئولی می گفتند: این از دل مردم 
برخاسته است. ماک را این می دانستند. از نظر امام بزرگوار، تکیه ی به ثروت و تکیه ی به قدرت برای 
گرفتن مسئولیت، جزو خطرهای بزرگ برای کشور و برای انقاب بود. خب، این ها ابعاد خط امام است. 

)1390/3/14(
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 اقامه عدل از قله می جوشد
]فرهنگ اقامه عدل در قوه ی قضاییه[  از باا و قله  می جوشد و به  دامنه  سرازیر می شود. یعنی  اگر ما در 
باا، گوشه ای  از امر قسط و قسط خواهی  و عدالت  خواهی  و دلسوختگی  برای  عدالت  را کم  ببینیم ، امحاله  

در دامنه  نقایص  زیادی  به  وجود خواهد آمد.  )1368/6/20(

 اولوّیت بندی کنید
در دنبال گیری مشکاتی که در جامعه وجود دارد، واقعاً اهم و مهمی درست کنیم. یعنی هیأت رئیسه و 
سیاستگذاران دستگاه قضایی - هر مجموعه ای که هستند - بنشینند موارد را »ااهم فی ااهم« کنند و 
مهمترین آن ها را دنبال نمایند؛ چون واقعاً امروز در جامعه موارد بدی وجود دارد که همه را باید دستگاه 
قضایی دنبال کند. ببینیم واقعاً کدام ها را بایستی در درجه ی اول قرار داد. اان مثًا در جامعه فساد و 
ارتشاء و جرایم ضد انقابی و براندازی و خدعه و تزویر و جعل و امثال این ها وجود دارد. در میان این موارد، 
کدام از همه مهمتر است؟ من خیال می کنم اگر بخواهیم دنبال اهم بگردیم، همین مسأله ی فسادهای 
مالی و اخاقی و ارتشاء و تزویر و امثال این  ها، چیزهایی است که بخصوص از مردم سلب امنیت می کند و 

واقعاً در رتبه های باا قرار می گیرند. )1368/6/20(

مبارزه با فساد بخش دوم
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 شدت مبارزه با فساد
در نظام اسامی، چیزی که به شّدت با آن مقابله می شود، رسوخ فساد است. در نظام اسامی، با اعتقاد بد 
و نادرست، این طور مقابله نمی شود که با عمل غیر صحیح و عمل غیراخاقی و خدای ناکرده رسوخ فساد 

مبارزه می شود. )1372/5/12(

 فساد که می گوید من »فسادم«!
چیزی که امروز، در دوران بازسازی، مسئولین کشور، همکاران دولت، مدیران درجه دو و سه در دستگاه های 
دولتی، تا پایین ترین رده ها، باید با دّقت مراقب باشند، این است که در این دوران بدانند خطر رسوخ و 
نفوذ فساد، جّدی و فلج کننده است. واقعاً فلج کننده است! در این کار، فساد که نمی گوید »من فسادم«! 
فرد مفسدی که دیگران را به وادی فساد می کشاند -فساد مالی، فساد کاری، قرارهای نامشروع و ناموّجه 
در زمینه های مسائل کاری- کسی که انسان را تشویق می کند و می لغزاند به این سمت، از اول نمی گوید 
»من آمدم که شما را فاسد کنم.« اّول با یک عنوان موّجه؛ با یک چیز کوچک وارد میدان می شود. انسان 

است و آسیب پذیرِی شدید. انسان، به شدت آسیب پذیر است. لذا، خیلی باید مراقب بود. )1372/5/12(

 هدف دشمن
امروز آن ها منتظرند که فساد در داخل این کشور نفوذ پیدا کند؛ تردید در اذهان جوانان این کشور نفوذ 
پیدا کند؛ سرگرمی های بازدارنده و فاسد، بر آرمان های بزرگ غلبه پیدا کند؛ دنیاطلبی و اشتغال به مال و 
زینت دنیا رایج شود و لّذت پول و زندگی راحت و تجّماتی، خود را زیر دندان عناصر انقابی نشان دهد. 

)1373/10/15(

 قوه قضاییه خودش را پاک کند
در حّد امکان سعی شود که عناصر کارآمد جذب شوند و اگر کسانی هم به سبب نداشتن علم و خصوصیات 

ازم، این بار سنگین را نمی کشند، قّوه قضاییه خودش را از وجود آنان پاک کند. )1374/4/7(

 موسم ورود آدم هاى سوءاستفاده کن و فرصت طلب و کج دست و بددل و سیاهرو
یکی از وظایف امروز آقایان، مبارزه با فساد است؛ چون کشور به ثمردهی رسیده و وقت میوه چینی است. 
زحمات گذشته شما به تدریج ثمر می دهد و امکانات در کشور در حال افزایش است. چنین موسمی همیشه 
و در همه تاریخ، موسم خطرناکی بوده است. موسم ورود آدم های سوءاستفاده کن و فرصت طلب و کج دست 
و بددل و سیاهروست که وارد می شوند و اگر توانستند، از غفلت ها سوء استفاده می کنند. خیلی مراقب 
این جهت باشید. شاید ما ده سال پیش این قدر به مراقبت نیاز نداشتیم - اگر چه همیشه مراقبت ازم 
است - زیرا آن وقت چیز زیادی برای بردن و دزدیدن نبود؛ ولی امروز چیز زیادی برای بردن و دزیدن 
وجود دارد. من محاکمات جنجالی این روزها را جزو افتخارات نظام می دانم. وجود فساد تعّجب آور نیست؛ 
مبارزه نکردن با فساد تعّجب آور است. این محاکمات معنایش این است که نظام جمهوری اسامی با هیچ 
کس رودربایستی و شوخی ندارد و هر انگیزه فسادی را در هر جا ببیند سرکوب می کند؛ بخصوص آن 
فسادی که مثل خوره و کرِم داخل درخت، بناست که اصل بنا را پوسانده و پوک کند و از بین ببرد. هر 
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جا که با این مسأله در مجموعه خودتان برخورد کردید، با کمال قدرت و بدون هیچ گونه اِبا و امتناع و با 
تکیه بر همان روش ها و طریقه های قانونی -که بحمداَل ما برای همه این کارهای اساسی قانون داریم- با 

آن مبارزه کنید. )1374/6/8(

 این کمک است نه به خطر انداخن!
وقتی ما می گوییم که باید با طبقه ی بهره مندان از پول های حرام مقابله شود، فوراً یک عّده نگران می شوند 
تاش  امنیت  و  سرمایه گذاری  امنیت  نه؛  افتاد!  به خطر  اسامی  در جمهوری  سرمایه گذاری  امنیت  که 

اقتصادی به خطر نمی افتد، این کمک به سرمایه گذاری  هاست. )1376/4/25(

 مخلصین در خطر عظیم
و  انسان های صالح  نیستیم؛ حتی  فساد  بروز  از  و معصوم  ما مصون  از  بدانید که هیچکدام  عزیزان من! 
انسان های مؤمن که در آن روایت دارد: »والمخلصون فی خطر عظیم« )المراقبات، ج 1، ص 150(. وقتی 

که مخلصین در خطرند، تکلیف ما معلوم است دیگر! )1378/3/10(

 هدف از وجود قوه قضاییه
هدف از وجود قّوه قضاییه این است که مردم در جامعه احساس آرامش کنند؛ بدانند که اگر کسی به 
حقوق آن ها تجاوز کرد، جایی هست که به آن رسیدگی می کند؛ بدانند که اگر قوی ترین اشخاص - حّتی 
دولت - حّق کسی را ندیده گرفت، یا خدای ناکرده پایمال کرد، یک دستگاه قضایی وجود دارد که شجاعانه 
و بی نظر و بی غرض، میدان داری می کند و حق را به حق دار می رساند. اگر توانستید این احساس را در 
جامعه ایجاد کنید، شما موّفقید... برای ارزیابی قّوه قضاییه، باید این معیار را به کار بگیرید؛ ببینید چه قدر 
این حالت اعتماد در مردم به وجود آمده است؛ هر مقدار به وجود آمده است، همان مقدار شما موّفقید. 

)1378/4/7(

 سوء استفاده از گریزگاه های قانونی
می کنند؛  ناامن  را  اقتصادی  محیط های  که  کسانی  آن  است.  ناامنی  از  دیگری  بخش  اقتصادی،  ناامنی 
اگر کسانی سرمایه های کوچکی دارند، این ها با کارهای غیرقانونی، با زرنگی ها، این سرمایه های کوچک 
و امکانات مردم را نابود می کنند و به سود خودشان مصادره می کنند. آن  هایی که بااتر از این، امکانات 
خودشان  نفع  به  قانونی،  گریزگاه های  و  مقررات  و  قوانین  بر  تسلّط  با  زرنگی  ها،  با  را  عمومی  و  دولتی 
مصادره می کنند و هر جا که بتوانند، از سوءاستفاده های شخصی نمی گذرند؛ این ها محیط های اقتصادی 
را ناامن می کنند. شما ببینید اگر در یک کشور وضع اقتصادی بیمار است، یکی از چند علت، وجود همین 
گریزگاه های از قانون است که کسانی می توانند با استفاده از این ها سوءاستفاده کنند و جیب های خودشان 

را پر کنند و امکانات مردم و دولت را به نفع و سمت خودشان بکشانند. )1379/1/6(
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 اگر ثروت جامعه بد خرج شود...
هم  چون  نباشد؛  ثروت  که  است  این  از  بدتر  شود،  خرج  بد  اما  باشد،  ثروت  و  پول  جامعه ای  در  اگر 
محرومیت ها به جای خود باقی خواهد ماند، هم عّده ای با آن ثروت های ناصحیح به دست آمده ناحق و توأم 
با فساد، فساد را به وجود می آورند. تهیدست بودن قشرهایی از جامعه، خودش فسادآور است - فساد و 
اعتیاد و هرزگی های گوناگون بر اثر فقر پیش می آیند - ثروتمند شدن عّده ای از راه فساد هم خودش باز 

مرداب فساد دیگری زیر پای مردم است؛ لذا با فساد باید مبارزه شود. )1380/2/28(

 باید لباس مبارزه به تن کرد...
خواهند  فشار  و  کرد  خواهند  تهاجم  مفسدین  است.  واقعی  و  جّدی  مبارزه  یک  فساد،  با  مبارزه  بدانید 
کرد.  تن  به  مبارزه  لباس  باید  مالی،  و  اقتصادی  فساد  با شیوع  مقابله  برای  است.  کار سختی  لذا  آورد؛ 

)1380/5/11(

 برخورد با فساد باید به مردم احساس آرامش دهد...
دنبالگیری فساد با روش صحیِح قانونی در جای خود انجام گیرد؛ این طور فضاسازی های کاذب هم نشود. 
این ها با هم منافاتی ندارند؛ ازم و ملزوم هم نیستند که اگر ما خواستیم با فساد مبارزه کنیم، پس حتماً 
باید فضایی نامطمئن و ناامن و همراه با سوءظن به همه به وجود آید. بعکس، بنده معتقدم اگر ما با فساد 
و مفسِد واقعی برخورد حقیقی و جّدی کنیم، این کار باید به مردم احساس آرامش بدهد. این نباید تعمیم 

داده شود و بگویند پس همه این طورند! در بیان هم نباید چنین چیزی گفته شود. )1380/6/15(

 پنج رر فساد
امروز یکی از مهمترین مسائل ما، مبارزه با فساد است. این را باید همه مسئوان کشور بفهمند. فساد یعنی 
چه؟ فساد یعنی این که کسانی با زرنگی، با قانوندانی، با زبان چرب و نرم و با چهره حق به جانب، به جان 
بیت المال این ملت بیفتند و کیسه های خود را پُر کنند. این کار چند ضرر دارد: یکی این که خزانه این 
کشور که باید صرف مردم شود -صرف ساختن پُل و راه و سد و آبرسانی و آباد کردن روستاها و سامان 
دادن به زندگی مردم شود- به جیب یک نفر یا یک جمع خاص می رود. وقتی شما می بینید یک نفر آدم 
در طول مدت کوتاهی - سه، چهار سال - ده ها میلیارد تومان از پول بیت المال را در صندوق شخصی خود 
قرار می دهد، معنایش چیست؟ معنایش این است، آن پولی که با آن می شد مثًا هزار روستا را آباد کرد 
که مردم از زندگی لّذت ببرند و مزه فقر را نچشند، مزه زندگی راحت را بچشند، یک نفر بتواند با زرنگی، 
با زبان چرب و نرم، با چهره ی حق به جانب و با استفاده از کمک افراد غافل، همه این پول ها را به چنگ 
آورد. بنابراین اّولین ضرر این است که بیت المال خالی می شود و پول مردم به جیب یک شخِص طّماع و 

حریص و خودخواه و زیاده طلب می رود.
ضرر دوم این است که کسانی که می خواهند با پول خود در کشور فّعالیت اقتصادی کنند - کارخانه 
تأسیس کنند، مزرعه راه بیندازند و تولید کنند - وقتی دیدند از راه های نامشروع می شود این همه ثروت 



  ِمثل موریانه...

27

به دست آورد، آن ها هم تشویق می شوند که بروند کار نامشروع کنند. عّده ای می گویند مبارزه با مفاسد 
اقتصادی موجب می شود که سرمایه دار، سرمایه گذاری نکند؛ اما من می گویم قضیه عکس است؛ اگر با فساد 
اقتصادی مبارزه نشود، هر سرمایه داری وسوسه و تشویق می شود که به جای وارد شدن به کار پُردردسر 
انگیز شود. یک  بند و بست و کارهای فساد  تولید و مقّدمات آن و راه های طوانی دیگر، برود مشغول 
فاسد، دیگران را هم به فساد می کشاند و تشویق می کند. بنابراین ضرر دوم این است که کشور از فّعالیت 

اقتصادی باز خواهد ماند.
ضرر سوم این است که آدم فاسد وقتی بخواهد از بیت المال مسلمانان استفاده کند، به طور مستقیم که 
او را راه نمی دهند؛ مجبور است به مدیران و مسئوان و هر کسی که سر راِه او قرار دارد، رشوه بدهد. هر 
کسی هم نمی تواند در مقابل رشوه مقاومت کند. البته بعضی افراد مقاومت می کنند، بعضی هم دانسته یا 
ندانسته تسلیم می شوند. بنابراین آدم فاسد برای رسیدن به هدف خود، با رشوه دادن و شیرینی دادن، 
عّده ای را فاسد می کند؛ مدیران را فاسد می کند، مأموران را فاسد می کند، مأمور بانک را فاسد می کند، 

مأمور فان وزارتخانه را فاسد می کند.
ضرر چهارم این است که وقتی پول و لقمه حرام در بین مردم و نخبگان و زبدگان رایج شد، گناه رایج 
می شود؛ »امرنا مترفیها ففسقوا فیها«. وارد شدن در میدان فساد مالی، مقّدمه ورود به میدان فساد اخاقی 

و فساد جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست.
ضرر پنجم این که وقتی مدیران و مردمی فاسد شدند، به پایگاه دشمن خارجی تبدیل می شوند. دشمن 
خارجی از آدم های فاسد، برای اهداف سیاسی خود در کشور، خوب استفاده می کند. مبارزه با فساد، یک 
جهاد همه جانبه است. من از مسئوان کشور خواهش می کنم این جهاد عظیم را به اغراض سیاسی آلوده 
نکنند. اگر مسئوان کشور آن خودآگاهِی ازم را داشته باشند، آن گاه می فهمند که امروز مبارزه با فساد 
ازم است و یک جهاد است. نشناختن موقعیت و خطر، همان ناخودآگاهی است که این خود خطر بسیار 

بزرگی است. )1380/10/19(

 مواظبت از گلوگاه فساد
از جمله مسائلی که در این مبارزه وسیع حتماً باید مورد توّجه قرار گیرد، این است که تنها با کسی که 
فساد کرده و فسادی که تحّقق پیدا کرده است، برخورد نشود؛ مواظب باشند فساد به وجود نیاید. بنده 
به مسئوان دستگاه های اجرایی و قضایی تأکید کرده ام، بگردند ببینند جاهایی که گلوگاه فساد است، 

کجاست؛ آن جا را تحت نظارت قرار دهند و نگذارند از اّول فسادی به وجود بیاید. )1380/11/3(

 مواظب جنجال باشید!
مواظب و مراقب باشید؛ مبادا با ایجاد یک جنجال در گوشه ای، این حرکت عظیم را تحت الّشعاع قرار دهند 

و به دست فراموشی بسپارند. این ها هوشیاری ملت عزیز ما را می طلبد. )1380/11/3(
در سال های گذشته، شعار مبارزه با فساد، مکّرر مطرح شد؛ در جلسات، به برخی مسئوان تأکید شد؛ در 
اما با همین گونه جنجال ها و مغلطه کاری ها نگذاشتند پیش برود.  محافل عمومی، برای مردم بیان شد؛ 

)1380/11/3(
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 فساد، فساد است!
ازم است در این خصوص]مبارزه با مفاسد[ هیچ تبعیضی وجود نداشته باشد. دستگاه هایی که با فساد 
مبارزه می کنند، نباید بگویند فساد در فان جا بد است؛ اما در جای دیگر - اگر باشد - به آن بدی نیست. 
فساد، فساد است؛ در هرکس فساد وجود داشته باشد، باید با او مبارزه کنند. کسانی که با فساد مبارزه 
اعمال کنند.  را  قانون  ُمّر  و مفسد،  فاسد  و در حّق  مبارزه کنند  بدون مجامله  و  قاطعانه  باید  می کنند، 

)1380/11/3(

 اول کار، بعد اطاع رسانی
در آن نامه ای که به رؤسای محترم سه قّوه نوشتم، عرض کردم مراقب باشید تخلّفات مدیریتی را که غالباً 
به اشتباه بر می گردد، با جرائمی که کسی از روی عمد مرتکب می شود، مخلوط نکنید. مراقب باشید اّول، 
کار انجام گیرد و بعد مردم از کاری که انجام گرفت، مّطلع شوند. جنجال تبلیغاتی نسبت به کاری که هنوز 
انجام نگرفته است، نه فقط مفید فایده نیست، بلکه ضررهایی هم ایجاد می کند. کار را بکنیم، بعد اّطاع 
دهیم این کار شد - مثًا این پرونده رسیدگی و مختومه شد، یا این طور احقاق حق گردید - نه این که 
قبل از آن که کاری صورت گیرد، جنجال کنیم که می خواهیم این کار را بکنیم؛ بعد هم نتوانیم، یا اشکالی 
پیش آید، یا معلوم شود فان گوشه اش را اشتباه کرده بودیم. بنده معتقد به خبررسانی و اّطاع رسانی ام؛ 
مکّرر هم به رئیس محترم قّوه و دوستان دیگر در این زمینه عرض کرده ام. باید افکار عمومی را مّطلع کرد 
و اّطاع رسانِی صحیح و درست انجام داد؛ لیکن اّطاع رسانِی به هنگام، بجا و به شکل متین و صحیح. 

)1381/4/5(

 نفوذ پول و پولدار
یک نکته بسیار مهّم دیگر این است که از نفوذ پول و پولدار در داخل قّوه قضاییه باید به شّدت برحذر 
باشید و پرهیز کنید. یکی از خطرات بسیار بزرگ این است. در دنیا ثابت شده است که زوِر پول از خیلی 
چیزهای دیگر بیشتر است. امروز خیلی از هدف های صهیونیستی در دنیا با قدرت پول اعمال می شود. یکی 
از بزرگترین خطرات حکومت هایی که معتقد به مبنایی هستند، این است که صاحبان پول بتوانند در ارکان 
حکومت اعمال نفوذ کنند. این ها همه چیز را خراب می کنند. هر بخشی از نظام اگر تحت تأثیر زرمندان و 

ثروتمندان قرار گرفت، ضایع خواهد شد. )1381/4/5(

 فساد را فقط در اشخاص دور دست نبینید
در باب فساد اقتصادی خوب است همه از اطرافیان و منسوبان خویشاوندی و شخصیتی خود شروع کنند. 
فساد را فقط در اشخاص دور دست نبینند، بلکه در نزدیکان خود و اشخاص ظاهراً مورد اعتماد خود هم 

آن را حس و با آن مبارزه کنند. )1381/4/20(
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 مبارزه بدون جنجال
مبارزه با فساد مالی و اقتصادی جدیست و ادامه دارد. البته من به مسئولین قوه قضاییه و مجریه سفارش 
کردم که جنجال به راه نیندازند؛ جنجال موجب گم شدن اصل مسئله می شود. باید با آن مبارزه کرد. 

)1382/1/1(

 رایط را در نظر بگیرید
]سوال[ آیا حرکت هایی همچون تجمع مقابل قوه قضاییه و مطالبه شدید از آن ها در جهت مبارزه با مفاسد 

اقتصادی، تضعیف نظام است؟
]جواب[ فرق می کند. گاهی اوقات قوه قضاییه مایل است کاری انجام دهد که اگر پشتوانه این طوری هم 

ببیند، حتما انجام خواهد داد. بعضی از امواج سیاسی جلوی قوه قضاییه را در بعضی از کارها می گیرند، 
بنابراین تصور نمی کنم که این کار تضعیف نظام باشد. البته گاهی ممکن است در شرایطی تضعیف باشد، 
اما در شرایطی هم تقویت است؛ یعنی در واقع کمک به آن  هاست که بتوانند آن کاری را که می خواهند، 
بکنند و در برابر بعضی از جریان  های سیاسی که مزاحمت ایجاد می کنند، بتوانند در مقابل آن ها حربه 

قوی تری داشته باشند. )1382/2/22(

 بنده موافق نیستم
یک وقت این انتظار وجود دارد که مرتّب اعامیه داده شود و بگویند فان کس را گرفتیم، پدر فان کس 
این فساد را کرده؛ این درست نیست و برخاف سیاست اعام شده ماست؛ ما  را درآوردیم، فان کس 
گفتیم اصًا نگویید. در مواردی هم که اعام و جنجال شد، بنده با آن وضعیت موافق نبودم. این تصمیم 
را بر اساس محاسبه گرفتیم و این محاسبه هم حکیمانه است و بر این اساس نیست که چیزی اپوشی و 
پنهان نگه داشته شود؛ ابداً. بنده نمی خواهم ماحظه کسی را بکنم؛ منتها فکر نمی کنم تا چیزی قطعی و 
اثبات نشده، بزرگ بودن و اهمیتش ثابت نشده، محاکمه نشده و روی آن قضاوتی نیست، باید سِر زبان ها 
بیفتد و مطرح شود. هر کس این کار را بکند، بنده موافق نیستم؛ چه مطبوعاتی ها، چه رادیو و تلویزیون و 
چه دیگران؛ اما آماِر کارشان را بیان کنند؛ آن هم در صورتی که اسم افراد آورده نشود. این را من به شما 
عرض کنم: یک نفر جرمی می کند، آدِم خیلی بدی هم هست، باید هم مجازات شود؛ اما اگر ما اسم او را 
اعام کردیم، با این اعان، چند نفر مجازات می شوند؟ پسر و دختر او هم که در مدرسه یا دانشگاه درس 
می خوانند و در محلّه خود رفت و آمد دارند، مجازات می شوند. این کار چه لزومی دارد؟ بگذارید مجرم 
زندان برود و فی الجمله گفته شود این کار انجام گرفته؛ دیگر چه لزومی دارد ما بچه دبستانی، دبیرستانی 

و دانشگاهی اش را هم - که هیچ گناهی ندارند - مجازات کنیم؟)1382/2/22(

 هرکه مى خواهد با امریکا مبارزه اساى کند...
هرکه می خواهد با امریکا مبارزه اساسی کند، باید به این مردم خدمت کند. هر که می خواهد با دشمنان 
ما  نظام  و  کشور  درون  در  دشمن  ابزارهای  کند.  مبارزه  فساد  با  کند،  کارآمد  عملِی  مبارزه  ملت  این 
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عبارت است از فساد، تبعیض و فاصله طبقاتی. ما باید با این ها مبارزه کنیم. این وظیفه دولت و مجلس 
و قّوه قضاییه و همه ارکان نظام است. به مردم خدمت کنند، با مفسد مماشات نکنند، فساد را در بدنه 

دستگاه های حکومت به هیچ وجه نپذیرند و تحّمل نکنند؛ این بزرگترین خدمت است. )1382/3/4(

 این قضاوت تعمیم پیدا می کند
از تخلّف قضایی حّتی در گوشه ای از کشور هم نباید اغماض و صرفه نظر کرد؛ چون بدنه مّتصل به 
مردم، همین بخش های منتشر در سرتاسر کشور هستند؛ مردم با این ها تماس دارند و نزدیکند. 

قضاوت درباره آن ها، تعمیم پیدا می کند به قضاوت در کّل قّوه قضاییه. )1382/4/7(

 به موذی گری ها توّجه نکنید
توصیه ما به قّوه بسیار مهم و مؤثّر قضایی این است که هدف را درست انتخاب کند؛ راه را بر طبق موازین 
انتخاب کند؛ قدم در آن راه بگذارد و با قّوت و اعتماد به نفس و اتّکال به خدا پیش برود و ماحظه این را 
نکند که یک عّده جوسازی و بدی و موذی گری و بی انصافی می کنند. خدای متعال این ها را اصاح خواهد 
کرد؛ این اساسی ترین کاری است که قّوه قضاییه در ادامه این راه برای رسیدن به قلّه قضای اسامی باید 

در نظر بگیرد و پیش برود. )1382/4/7(

 مروعیت ما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و عدالت خواهى
پایه مشروعیت  این،  نیز عدالت خواهی است.  با فساد، تبعیض و  مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه 
ماست. اان درباره مشروعیت حرف های زیادی زده می شود، بنده هم از این حرف ها بلدم؛ اما حقیقت قضیه 
این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من که این جا نشسته ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنی 
هرچه اختیار دارم و هرچه تصّرف کنم، تصّرف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین طور. ما برای عدالت 
و رفع تبعیض آمده ایم. ما آمده ایم جامعه را از مواهب الهی خودش - که مهمترین مواهب الهی در عدالت 
وجود دارد - و همچنین مواهب اخاقی و معنوی برخوردار کنیم. البته معنای این حرف این نیست که ما 
از زندگی دنیایِی مردم غفلت کنیم؛ نخیر، مگر می شود؟ اصًا آخرت بدون دنیا نمی شود و امکان ندارد که 

انسان بخواهد به آن مواهب معنوی برسد و دنیای ویرانی هم داشته باشد. )1382/6/5(

 مشکل اما پربرکت
این که ما گفتیم برای عدالت طلبی باید مبارزه کرد؛ برای مبارزه با فساد باید همه دست به دست هم بدهند 
و فساد اقتصادی - بخصوص در بین مسئوان و کسانی که دستی در امور بیت المال دارند - باید جّدی 
گرفته شود، به خاطر همین است که این کار جزو مشکل ترین ها و در عین حال اگر به نتیجه برسد، جزو 
پُربرکت ترین  هاست. تا وقتی در جامعه عدالت باشد، تبعیض نباشد، نگاه متفاوت به اشخاص و قشرها نباشد 
و امتیازطلبی های زیادی و نابحق و نابجا در جامعه وجود نداشته باشد، مردم بر خیلی از ناکامی ها صبر 

می کنند. )1382/6/19(



  ِمثل موریانه...

31

 اداره ى کشور متوقف به مبارزه ى با فساد
مبارزه ی با فساد، یک جنبه ی اخاقِی محض نیست؛ اداره ی کشور متوقف به مبارزه ی با فساد است. بنده 
دو سه سال پیش که آن نامه را درباره ی مبارزه ی با فساد به مسئوان کشور نوشتم، به دنبال یک کار 
طوانی و یک بررسی و مطالعه ی وسیع و همه جانبه بود. از هر طرف می رویم، می بینیم اگر با فساد مبارزه 
نشود، همه ی کارها لنگ خواهد ماند. این همه کار خوب دارد در کشور انجام می گیرد - کارهایی که انجام 
گرفته، کم نیست - اما وجود فساد، بعضی از آن ها را خنثی می کند. استخری را در نظر بگیرید که از چند 
نگاه  پُر نمی شود. وقتی  اما استخر  اینچی مرتب در آن آب ریخته می شود،  لوله های چند  با  چاه عمیق 
می کنید، می بینید بدنه ی استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از این طرف آب می ریزید، از 
آن طرف بیرون می رود؛ به کانال هایی که شما در نظر گرفته اید آبیاری کنید، اصًا آب نمی رسد. فساد در 
جامعه، این طوری است. فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد. )1383/3/27(

 با دستال کثیف مى شود شیشه را میز کرد
وقتی یک جای بدن بیمار می شود و درد می گیرد - مثًا وقتی دندان فاسد می شود - انسان شب خوابش 
نمی برد. قلب، سالم؛ معده، سالم؛ ریه، سالم؛ جریان خون، سالم؛ اما یک دنداِن ناسالم خواب را از انسان 
می گیرد. فساد، این طوری است؛ باید با فساد مبارزه ی جدی کرد. یک پایه ی مبارزه، شمایید. آن روزی که 
بنده مسأله ی مبارزه ی با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسامی سینه سپر کند و جلو 
بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم؛ اما متأسفانه این طور نشد. 
آن ها نکردند، شما بکنید. البته به قول برادر ظریف و نکته سنج مان، با دستمال کثیف نمی شود شیشه را 
تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه ی اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را 
نگیرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم پاک خواهد 

توانست در حوزه ی اقتدار وسیعی که شما دارید، همه چیز را پاک کند. )1383/3/27(

 وظیفه مجلس و دولت و قوه قضائیه
گردآورندگان ثروت های نامشروع، زیاده خواهان، زیاده خواران و مفسدان اقتصادی نباید عرصه را بر کسانی 
تنگ کنند که یا سرمایه گذاری می کنند، یا کار می کنند، یا زحمت می کشند، یا درس می خوانند، یا علم 
را گسترش می دهند و درآمدی بسیار کمتر از آن ها دارند. نظام باید با مفاسد اقتصادی و با جریان فساد 

اقتصادی مبارزه کند؛ این وظیفه ی مجلس و دولت و قوه ی قضاییه است. )1383/4/15(

 مبارزه با زیاده خواهان
گردآورندگان ثروت  های نامشروع، زیاده خواهان، زیاده خواران و مفسدان اقتصادی نباید عرصه را بر کسانی 
تنگ کنند که یا سرمایه گذاری می کنند، یا کار می کنند، یا زحمت می کشند، یا درس می خوانند، یا علم 

را گسترش می دهند و درآمدی بسیار کمتر از آن ها دارند. )1383/4/15(
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 مى گفتند مبارزه ى با فساد جزو موانع رمایه گذارى است 
چند سال قبل بنده مسأله ی مبارزه با فساد را مطرح کردم و آن نامه ی هشت ماده یی را نوشتم؛ اما از 
داخل مجلس شورای اسامی - که باید مرکز مبارزه ی با فساد باشد - فریاد اعتراض به این شعار بلند شد؛ 
با این بهانه که مبارزه ی با فساد، سرمایه ها را از کشور فراری می دهد! در حالی که قضیه بعکس است. بنده 
همان وقت هم گفتم که اتفاقاً مبارزه ی با فساد، سرمایه گذار سالم را که قصد فسادانگیزی و سوءاستفاده 
ندارد، به کار تشویق می کند. اخیراً گزارشی از یک سازمان معتبر بین المللی خواندم که درباره ی همین 
مسائل کار می کند. این سازمان اعام کرده که یکی از موانع اصلی سرمایه گذاری در بعضی از کشورها 
عبارت است از فساد اقتصادی. این  ها می گفتند مبارزه ی با فساد جزو موانع سرمایه گذاری است؛ ببینید 
چقدر فاصله است! مبارزه ی با فساد مطرح می شود؛ به جای این که عناصر دست اندرکار استقبال کنند 
و در حد وظایِف خود ایفای نقش کنند، بعکس عمل می کنند. این، یکی از گوشه های کوچک حاکمیت 

دوگانه است که این  ها دنبال می کردند. )1384/2/19(

 از محاسبه باکی نباشد
قوه ی قضائیه بایستی از نظارت قانون استقبال کند. قانون، یکی از ابزار نظارت است. خوِد قانون یک عامل 
نهاده شده ی در داخل قوه ی قضائیه است که برای نظارت بر قوه ی قضائیه، عامل بسیار مهم و مؤثری است. 
معیار، قانون باشد و قوانین نقض نشود؛ تخصیص نخورد؛ تقیید نخورد؛ از گستره ی قانون به دایل گوناگون 
چیزی حذف نشود. به هر حال، قوه ی قضائیه باید هر گونه نظارتی را استقبال کند. خوشبختانه شما از 
مسئول عالم، دانا، هوشمند و مجموعه ی بسیار خوبی از قضات شریف، پاک دامن، عناصر مؤمن در قوه ی 
قضائیه برخوردار هستید. هر چه که نظارت بشود، هر چه که اظهار نظر بشود، حّتی انتقاد منصفانه، باید 
مورد استقبال قرار بگیرد. این، خیلی خوب است. آن را که حساب پاک است - چه در زمینه های مالی، چه 
در زمینه های غیرمالی - از محاسبه باکی نیست. بگذارید عناصر مقرر برای این کار؛ مثل سازمان بازرسی 
از دستگاه قضایی؛ مثل صاحب نظران حوزه و  بیرون  نظارتی و همچنین عناصر  و سازمان های گوناگون 
دانشگاه، حقوق دانان کشور، اعام نظر کنند، پیشنهاد کنند، انتقاد کنند؛ این ها قوه ی قضائیه را تقویت 

می کند و قوه ی قضائیه را ورز می دهد. )1384/4/7(

 برخورد عرت زا
 درست است که مسئوان استقرار امنیت اقتصادی غالباً در دستگاه های اجرائی اند - وزارتخانه های اقتصادی 
و دستگاه های پولی و بانکی - و این ها مسئولند؛ اما نقش قوه ی قضائیه این است که اگر در مجموعه ی این 
عملکردها و تعامل این دستگاه ها با مردم، مفسد اقتصادی به وجود آمد، قوه ی قضائیه آنچنان با او برخورد 
کند که برخوردش موجب عبرت برای کسانی باشد که دستگاه اقتصادی را به فساد می کشانند. این، خود 

یک عامل مهم در ایجاد امنیت اقتصادی است.)1386/4/7(
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 از اول که فاسد نبودند!
یا  را شنیده اید  اسم  هایشان  که  فاسدی  آدم های  باشید.  مواظب خودتان  عزیز!  و خواهران  برادران 
توصیفشان را می شنوید، این ها از اول که فاسد نبودند؛ یک وقت یک لقمه ی چرب و نرمی، دهن 
این ها گذاشته، به کامشان شیرین آمده، بعد  یا ندانسته - کسی توی دهن  شیرین کنی - دانسته 
این  باشید.  مراقب  خیلی  فاسد.  شده اند  و  برداشته اند  خودشان  را  بعدی  لقمه ی  و  بعدی  لقمه ی 
چندسالی که مشغول خدمتید - حاا هر چه هست؛ ده سال است، پانزده سال است، چهار سال است، 
پنج سال است - خیلی از خودتان مراقبت کنید. تقوا یعنی همین؛ یعنی همین مراقبت. )1386/4/9(

 در تشکیات دولتی، اهمّیت مبارزه ی با فساد اقتصادی بیشر از قوه ی قضائّیه 
است

در  کار  از عین همین  است  بیشتر  اقتصادی  فساد  با  مبارزه ی  اهمیت  دولتی،  در داخل تشکیات 
بروز  از  بر عهده دارد، دستگاه اجرائی جلوگیری  را  دستگاه قضائی. دستگاه قضائی مجازات مفسد 
فساد را بر عهده دارد؛ این مهم تر است؛ این پیشگیری است. در پیچ و خم داان های گوناگون اجرائی 
است - چه در مرحله ی برنامه ریزی، چه در مرحله ی اجرا - که فساد جان می گیرد؛ این میکرب های 
فساد به وجود می آیند و رشد می کنند و تکثیر می شوند؛ جلوی این ها را باید گرفت. البته مبارزه ی 
با فساد به صاح احتیاج دارد؛ اول خودمان باید صالح باشیم؛ اهل فساد نباشیم تا بتوانیم با فساد 
حقیقتاً مبارزه کنیم. اگر در ما نقطه ی ضعفی از باب فسادپذیری وجود داشته باشد، آن وقت دیگر 

خاطرجمع نخواهیم بود از اینکه در میدان قدم بگذاریم. لذا مواظب خودمان باشیم. )1386/4/9(

 مدیران باید واقعاً معتقد باشند
یکی از مصداق های عدالت، مبارزه ی با فساد مالی و اقتصادی است که بایستی جدی گرفته شود. من 
سال ها پیش هم این را گفته ام، بارها هم تأکید کرده ام، تاش های خوبی هم انجام گرفته است و دارد 
انجام می گیرد؛ اما مبارزه ی با فساد، کار دشواری است؛ کاری است که انسان، مخالف پیدا می کند. 
شایعه درست می کنند، دروغ می گویند و آن کسی که در این میدان جلوتر از دیگران حرکت کند، 
بیشتر از همه مورد تهاجم قرار می گیرد. این مبارزه هم ازم است و باید انجام بگیرد. خوب، کسانی 
که بخواهند این کارهای بزرگ را چه در زمینه ی پیشرفت، چه در زمینه ی عدالت انجام دهند، باید 
باید عدالت برقرار  عقیده داشته باشند که  مدیرانی باشند که به این چیزها معتقد باشند؛ حقیقتاً 
شود، باید با فساد مبارزه شود. مدیران معتقد و مؤمن به این مبانی که دارای شجاعت باشند، دارای 
اخاص باشند، دارای تدبیر و عزم راسخ باشند، قطعاً می توانند این مقاصد و این اغراض عالی الهی 

را تحقق ببخشند.  )1388/1/1(
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 رمایه گذار سام خوشحال می شود
تأکید کردم،  و  نوشتم  نامه  قوه  به سران سه  اقتصادی  به فساد  راجع  این، که من  از  قبل  چند سال 
بعضی ها ترسیدند، گفتند ممکن است سرمایه گذار از این هشدارها پا عقب بکشد. من گفتم قضیه بعکس 
است؛ سرمایه گذار - آن کسی که می خواهد از طریق سالمی در کشور فعالیت اقتصادی کند - از اینکه 
ببیند ما با فساد اقتصادی و با مفسد اقتصادی مبارزه می کنیم، خوشحال می شود. ما باید بتوانیم این 

مبارزه ی درست را در سطح قانونی انجام بدهیم. )1391/2/10(

 به نام کار به کام...
با  مبارزه  ی  بدون  باشیم،  داشته  مردمی  سالم  کار  و  مردمی  سرمایه  گذاری  می توانیم  ما  نشود  تصور 
مفاسد اقتصادی؛ و تصور نشود که مبارزه  ی با مفاسد اقتصادی موجب می شود که ما مشارکت مردم 
و سرمایه  گذاری مردم را کم داشته باشیم؛ نه، چون اکثر کسانی که می خواهند وارد میدان اقتصادی 
بشوند، اهل کار سالمند، مردمان سالمی هستند؛ حاا یکی دو نفر هم آدم های ناسالم پیدا می شوند. باید 
با چشم های تیزبین، ریزبین و دوربین مراقبت کنید که کسانی نیایند به عنوان ایجاد اشتغال و ایجاد 
کار و کارآفرینی تسهیات بانکی بگیرند، اما کارآفرینِی واقعی انجام نگیرد. این را باید مراقبت کنید؛ هم 
شما مراقبت کنید، هم قوه  ی قضائیه مراقبت کند. به نظر من همکاری قوه  ی مجریه و قوه  ی قضائیه در 

اینجا یک کار بسیار ازمی است. )1391/6/2(



هر  جلوى  کتاب  و  ى حساب  همین طور  که  است  وضعى  چه  این 
به  متعلق  گوناگون  رنگ های  به  ماشین  ده ها  اداره اى،  و  وزارتخانه 
مسئواِن آن جا به چشم مى خورد؟! چه کى چنین چیزى را گفته است؟

مسجد  در  مى گویند  که  باشیم  تندروها  از  بعى  مثل  مى گویم  من 
یک  کردن،  وزارت  مى شود.  مسجد  در  نه،  کنیم؛  وزارت  و  بنشینیم 
اتاق و تعدادى مسئول و یک مقدار هم بااخره  تا  ساختان و چهار 
امکانات براى زندگى آن آقایى که مى خواهد خدمت بکند، مى خواهد؛ 

اما باید در حدى باشد. 
مرتب  که  مى گرفتم  قرار  مامت  مورد  مردم  از طرف  من  اگر  والَله   
ماحظه ى جهات امنیتى را توصیه مى کنند، بنده با ماشین پیکان بیرون 

مى آمدم.
اندازه نگه دارید؛ این ها ما را از مردم  اکتفا کنید و   به حد رورت 
دور مى کند، روحانیون را از مردم دور مى کند. روحانیون، به تقوا و 
ورع و ى اعتنایى به دنیا در چشم ها شیرین شدند. بدون ورع و بدون 
دورانداخن دنیا، مى شود در چشم ها شیرین ماند. مردم رودربایستى 

ندارند؛ خدا هم با کى رودربایستى ندارد. 
)1370/5/23(








