


»عدالت« یکی از پایه   های انقاب اسامی یا شاید مهم   ترین پایه   ی آن باشد. مانند خیلی مفاهیم دیگر، در 
مورد عدالت و نحوه مطالبه   ی آن، نظرات گوناگون و حتی متضّادی وجود دارد. مرور بیانات امام خامنه   ای 
در این موضوع، می   تواند اواً عدالت را در میان اولویت   های ذهنی ما بر جای درستش بنشاند و ثانیاً راه 
درست مطالبه   ی عدالت را پیش چشم ما بگشاید. همچنین این قبیل صحبت   های آقا را می   توان جزء 
مهجورترین بیانات ایشان دانست، شاید به همین دلیل باشد که خواندن هر قسمت آن آدم را شگفت   زده 
می   کند! این جزوه شامل سه بخش »عدالت در نظر«، »عدالت در عمل« و »مصادیق عدالت« می   باشد...
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 معنای عدالت
البته عدالت، همه جا به معنای »برابری« نیست  . اشتباه نشود  . عدالت یعنی هر چیزی را در جای خود 
قرار دادن  . این معنای عدل است... عدالت یعنی برطبق حق عمل کردن، و حّق هر چیز و هرکسی را 

به او دادن  .)1371/10/17(
فرصت  هاست؛  بودن  یکسان  معنای  به  نیست؛  برخورداری  ها  همه ی  بودن  یکسان  معنای  به  عدالت 
باید  شوند  .  بهره مند  پیشرفت  و  حرکت  فرصت  های  از  بتوانند  باید  همه  است  .  حقوق  بودن  یکسان 
سرپنجه ی عدالت گریبان ستمگران و متجاوزان از حدود را بگیرد و مردم به این، اطمینان پیدا کنند  . 

)1385/8/20(

 عدالت، ارزش مطلق
در انقاب اسامی ما -که یك حرکت دینی بود- به طور طبیعی عدالت جایگاه ممتازی داشت و دارد  . 
در شعارهای مردمی، در قانون اساسی، در بیانات امام راحل )رضوان اَل علیه(، در گفتمان  های موضعی 
و در زمان  های مختلف و به مناسبت  های مختلف که جمهوری اسامی مطرح کرده، این جایگاِه ممتاز 
دیده میشود  . فرض کنید در دوران دفاع مقدس که هی می آمدند فشار می آوردند و شعار صلح را مطرح 
از میدان خارج کنند، آنجا جمهوری اسامی شعار »صلح  را  اینکه جمهوری اسامی  برای  میکردند 
عادانه« را مطرح کرد  . خب، صلح یك ارزش مطلق نیست، یك ارزش نسبی است؛ یك جائی صلح 
خوب است، یك جائی صلح بد است، جنگ خوب است  . اما عدالت اینجور نیست؛ عدالت یك ارزش 

مطلق است؛ یعنی هیچ جا نداریم که عدالت بد باشد. )1390/2/27(

عدالت در نظر بخش اول
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 عدالت، کاای غیرقابل معامله
ما به عنوان شیعه باید این درس را به یاد داشته باشیم که عدالت قابل اغماض و قابل معامله نیست و 
هیچ یك از مسائل گوناگون -نه مصالح فردی و نه مصالح حکومت و کشور اسامی- نمیتواند با عدالت 

معامله شود  .)1382/8/23(

 عدالت پژوهی، نیاز مهم
یکی از مهمترین کارها در عرصه ی نظری این است که ما عدالت پژوهی را در حوزه و دانشگاه به عنوان 
یك رشته ی تعریف شده ی علمی بشناسیم، که این امروز وجود ندارد؛ نه در حوزه وجود دارد، نه در 
دانشگاه  . یعنی هیچ اشکال ندارد فرضاً در حوزه یکی از موضوعاتی که محل بحث قرار میگیرد، یك فقیه 
با روش فقیهانه بحث میکند، مسئله ی عدالت باشد  . حاا همین قاعده ی عدل و انصافی که آقایان به آن 
اشاره کردند، بایستی تنقیح شود؛ این، غیر منقح است  . دلیل عدم تنقحش هم این است که آدم می بیند 
در بخش های مختلف فقهی استنادهائی به این قاعده میشود که هیچ نمیشود این ها را تمام کرد -یعنی 
قابل استدال نیست- همین طور در بخش های مختلف گفته میشود  . چه اشکالی دارد که در حوزه ی 
علمیه -که خب، بحمداَل فضای برجسته ای در جلسه حضور دارند- یکی از بخش هائی که یك فقیه 
در درس فقه استدالِی خودش دنبال میکند، مسئله ی عدالت باشد؛ »کتاب العداله«؟ این غیر از آن 
بحث عدالتی است که اشاره کردند شیخ )علیه الّرحمه( فرموده اند؛ آن بحث دیگری است  . در باب عدالت 

اجتماعی بحث شود؛ بحث فقهِی قوی  . )1390/2/27(

 کار تئوریک برای عدالتخواهی
یکی از کارهای بسیار مهّمی که مورد اشاره بعضی از دوستان هم بود، این است که شما می توانید در سه 
زمینه علم، عدالتخواهی و آزاداندیشی کار تئوریك کنید  . این کار تئوریك را می توانید در زمینه جنبش 
تولید علم یا در زمینه عدالتخواهی انجام دهید  . مثًا در زمینه عدالتخواهی، می توانید قانون اساسی را 
مطالعه کنید و ببینید اگر ما بخواهیم عدالت اجتماعی را با همان مفهوم متعارفی که همه می فهمیم، 

تحّقق ببخشیم، باید از کدام دستگاه ها چه توّقع هایی داشته باشیم  . )1382/8/15(

 مروعیت من و شا وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت خواهى است
پایه  این،  است  .  عدالت خواهی  نیز  و  تبعیض  فساد،  با  مبارزه  به  وابسته  شما  و  من  مشروعیت 
حرف ها  این  از  هم  بنده  می شود،  زده  زیادی  حرف های  مشروعیت  درباره  اان  ماست  .  مشروعیت 
نشسته ام،  این جا  که  من  حقیقتاً  نباشیم،  عدالت  دنبال  ما  اگر  که  است  این  قضیه  حقیقت  اما  بلدم؛ 
نامشروع  تصّرف  کنم،  تصّرف  هرچه  و  دارم  اختیار  هرچه  یعنی  بود؛  خواهد  نامشروع  وجودم 
)1382/6/5( آمده ایم  .  تبعیض  رفع  و  عدالت  برای  ما  همین طور  .  هم  دیگران  بود؛   خواهد 

ندارد  .  بیهوده است و جمهوری اسامی معنی  نباشیم، وجود ما پوچ و  اگر دنبال عدالت اجتماعی  ما 
)1383/8/6(
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 گفتان عدالت، همه چیز ماست
گفتمان عدالت، یك گفتمان اساسی است و همه چیز ماست  . منهای آن، جمهوری اسامی هیچ حرفی 
برای گفتن نخواهد داشت؛ باید آن را داشته باشیم  . این گفتمان را باید همه گیر کنید؛ به گونه ای که هر 
جریانی، هر شخصی، هر حزبی و هر جناحی سر کار بیاید، خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این گفتمان 
شود؛ یعنی برای عدالت تاش کند و مجبور شود پرچم عدالت را بر دست بگیرد؛ این را شما باید نگه 

دارید و حفظ کنید؛ این مهم است  . )1383/8/10(

 عدل، مقدمه تعالی انسان ها
عدل، مقدمه ی تخلق به اخاق اَل و نورانی شدن انسان هاست  .)1370/4/18(

عدالت در جامعه و نیز حکومت اسامی در میان اجتماعات بشری هم با این که هدف بزرگی محسوب 
نهفته است  .  آدمی  تزکیه ی  انسان است که در  تعالی و رشد  برای  می شود، ولی خود آن یك مقدمه 

)1370/8/1(

 عدالت، خصوصیت غیرقابل تفکیک اسام
تأمین قسط و عدل و نجات ضعفا و محرومین خصوصیت غیرقابل تفکیك اسامی است  . هیچ حائلی نباید 
بتواند مسئولین انقاب و مدیران بخش های مختلف آن را از این هدف اساسی غافل کند  . )1369/3/10(

 تشکیل حکومت هدف نیست!
تشکیل حکومت، هدف نیست  . نکته اساسی این جاست  . تشکیل حکومت برای تحّقق آرمان هاست  . اگر 
حکومت تشکیل شد، ولی در جهت تحّقق آرمان ها پیش نرفت، حکومت منحرف است  . این یك قاعده 
کلی است؛ این معیار است  . ممکن است تحّقق آرمان ها سال هایی طول بکشد؛ موانع و مشکاتی بر سر 
راه وجود داشته باشد؛ اما جهت حکومت -جهت و سمتگیری این قدرتی که تشکیل شده است- حتماً 
باید به سمت آن هدف ها و آرمان ها و آرزوهایی باشد که شعار آن داده شده است و داده می شود و در 

متن قرآن و احکام اسامی وجود دارد  . )1375/9/19(

 اسامی بودن نظام وابسته به عدالت است
ناقص،  راه عدالت اجتماعی، دعوتی  اعتقادی راسخ و عملی پیگیر در  به نظام اسامی، منهای  دعوت 
نجات  و  عدل  و  قسط  تأمین  اگر  اسامی،  آرایش  با  هرچند  نظامی  هر  و  است  دروغ  و  غلط  بلکه 
است  .)1369/3/10( منافقانه  و  غیراسامی  نباشد،  آن  برنامه های  سرلوحه ی  در  محرومین،  و   ضعفا، 

اگر در دنیا دو نقطه وجود دارد که یکی نقطه ی عدل و یکی نقطه ی ظلم است و هردو هم غیراسامی 
هستند، اسام به آن نقطه ی عدل، ولو غیراسامی است، توّجه موافق دارد  . )1373/10/10(

بدون تأمین عدالت اجتماعی، جامعه ی ما اسامی نخواهد بود  . )1368/11/9(

 عدالت سنگ محک اسامی بودن نظام اسامی
اان هم در دنیا حکومت هایی هستند که شعار دین سِر دستشان قرار دارد  . آنچه در دنیا کمیاب است 
-که این همه دشمنی را به خودش جذب کرده- حکومت ارزش های دینی است؛ پیدا شدن دین است؛ 
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یعنی اصرار بر تحقق عدالت اجتماعی  . این که ما می گوییم، شعار نیست؛ حقیقت و هویت ماست  . ما 
ندارد  .  معنی  اسامی  جمهوری  و  است  بیهوده  و  پوچ  ما  وجود  نباشیم،  اجتماعی  عدالت  دنبال  اگر 

)1383/8/6(

 عدالت، اساسی ترین اصل حرکت الهی
تکیه ی بر عدالت، اساسی ترین و محوری ترین اصِل یك حرکت الهی است؛ ادامه ی کار همه ی انبیا و 

مصلحان بزرگ تاریخ است  . )1384/5/12(

 کم رنگ شدن عدالت؛ خطر بزرگ
نباید ارزش عدالت به عنوان یك ارزش درجه ی دو کم کم در مقابل ارزش های دیگر به فراموشی سپرده 
شود؛ در نظام ما این خطر وجود داشته است  . ارزش های دیگر هم خیلی مهم است؛ مثًا ارزش پیشرفت 
به معنای  و توسعه، ارزش سازندگی، ارزش آزادی و مردم سااری  . مطرح کردن ارزش عدالت مطلقاً 
نفی این ها نیست؛ اما وقتی ما این ارزش ها را عمده می کنیم و مسأله ی عدالت و نفی تبعیض و توجه 
به نیازهای طبقات محروم در جامعه کم رنگ می شود، خطر بزرگی است؛ اما با عدالت محور بودن یك 

دولت، این خطر از بین می رود یا ضعیف می شود  . )1384/6/8(

 عدالت تندروی نیست، حق گرایی است
بعضی می خواهند با عنوان تندروی، عدالت را متهم و محکوم کنند  . عدالت، تندروی نیست؛ حق گرایی 
است؛ توجه به حقوق آحاد مردم است؛ جلوگیری از ویژه خواری است؛ جلوگیری از تجاوز و تعدی به 
حقوق مظلومان است  . در یك کشور کسان زیادی پیدا می شوند که اگر دستگاه مسؤوِل قانونی به مدد 
آن  ها نشتابد، در امواج درگیری های گوناگون لگدمال می شوند  . وظیفه ی دولِت عدالتمدار، توجه ویژه به 
قشر محرومین است  . عدالت را نباید تندروی و مخالفت با شیوه های علمی دانست  . با استفاده از همه ی 

شیوه های عالمانه و با تدبیر می توان عدالت را در جامعه مستقر کرد  . )1384/5/12(

 وابستگی عدالت و اخاق
مواظب باشید که این حرکت به سمت اخاق اسامی، ادامه پیدا کند  . اگر ین گونه شود، جامعه ما از 

عدالت اجتماعی برخوردار خواهد شد  . )1372/4/23(
البته بخش عمده آن مربوط به مقّررات و  عدالت اجتماعی، به مقدار زیادی وابسته به اخاق است  . 
قوانین جامعه است  . اما مقّررات و قوانین، بدون این که افراد از اخاق الهی و اسامی برخوردار باشند، 

چندان کارساز نیست  .)1372/4/23(

 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(
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 آخرت بدون دنیا می شود، دنیا بدون عدالت
اصًا آخرت بدون دنیا نمی شود و امکان ندارد که انسان بخواهد به آن مواهب معنوی برسد و دنیای ویرانی 
هم داشته باشد  . این کار، دایل واضحی دارد که نمی خواهم آن ها را تکرار کنم -مطالبی است که هم شما 
می دانید، هم من- باید دنیا را آباد کنیم و این کارها همه آباد کردن دنیاست؛ اما دنیای آباِد دور از عدالت 
و دور از معنویت به درد نمی خورد  . گیرم که رشدمان -به تعبیر غلط که گفته می شود نرخ رشد- آمد باا 
و فرض بفرمایید درآمد سرانه مان دو برابر و سه برابر شد؛ اما عدالت در جامعه نبود؛ یعنی عمده این درآمد 
به یك بخش محدودی رسید و بخش عظیمی از مردم، محروم و گرسنه ماندند  . این، کاری نیست که ما 

باید انجام دهیم؛ این، آن تکلیفی نیست که ما برعهده داریم  . )1382/6/5(

 این ها هم جزو اسام است
عزیزان من! باید به اسام عمل کنیم  . عمل به اسام فقط نماز و روزه نیست؛ نماز و روزه و حّج و عبادت 
جزوی از اسام است  . رحم و عدالت، رسیدگی به خواستهای عمومی مردم، خدمت به انسان ها و مبارزه با 

شر و انواع فساد هم جزو اسام است  . )1381/12/4(
در درجه اّول، مسؤول باید احساس کند در مقابل خدای متعال برای خدمت به مردم و استقرار عدالت در 

میان آن ها مسؤول است  . )1382/9/25(

 جمع بین آرمان خواهی و مصلحت اندیشی
ما  نباشند  . حاا  دانشجویان مصلحت اندیش  کردند که »شما می گویید  عزیز مطرح  دانشجویان  از  یکی 
آرمانگرا، پس چرا گاهی اوقات بعضی از دستگاه های اجرایی مصلحت اندیشی می کنند؛ این دو چگونه قابل 
جمع هستند؟« من این نکته را بگویم که مصلحت اندیشی، بد، منفی و ضّدارزش نیست  . مصلحت اندیشی 
یعنی دنبال مسأله ای که مصلحت است، رفتن؛ این که موضوع بدی نیست  . این را بدانید که دستگاه اجرایی 
کشور در تعامل بسیار دشوار خود در دنیا، بر سر دوراهی هایی قرار می گیرد که مجبور می شود مصالحی 
را در نظر بگیرد؛ چون اداره کشور و کار اجرایی، کار خیلی سختی است  . مثال آن، این است که وقتی 
کسی از پای تلویزیون کوهنوردی را می بیند که با زحمت و قدم به قدم جلو می رود، با خودش می گوید: 
یك ذّره زودتر و تندتر قدم بردار تنبل! او پای تلویزیون نشسته، در آن ارتفاع چندهزار متری و در آن 
وضعیت قرار ندارد که ببیند این کار چقدر عملی است  . همین مثال بر کسی که مسابقه کشتی یا فوتبال 
را از تلویزیون می بیند، صدق می کند  . حتماً دیده اید که گاهی اوقات بعضی از تماشاگران فوتبال، دائم به 
بازیکن ها و تیم های مورد عاقه خود دستور می دهند: تنبل بزن! شوت کن! به هرحال، کار اداره کشور 
کار سختی است و البته مصلحت، هیچ اشکالی هم ندارد؛ ما به آن ها ایراد نمی گیریم  . البته حواسمان هم 
جمع است که آن ها همیشه غرق در مصلحت نشوند و بنده با توجه به مسؤولیتم به این موضوع توّجه 
می کنم  .  .  . اگر شما جوانان نگاه به قلّه های آرمانی را کنار بگذارید، برآینِد غلطی به وجود خواهد آمد  . برآینِد 
آرمانگرایی شما و چالش مسؤوان با مصلحت ها، برآیند معتدل و مطلوبی خواهد شد؛ اما اگر شما هم 
وارد  واقعیت ها کنار آمدن  -  با  رفتید و گرایش مصلحت اندیشانه   -یعنی صددرصد  دنبال مصلحت گرایی 
محیط فکری و روحی دانشجو و جوان شد، آن وقت همه چیز به هم می ریزد و بعضی آرمان ها از ریشه قطع 
و گم خواهد شد  . دانشجویان نباید آرمان گرایی را رها کنند  . توّقع من از شما عزیزان این است که پایه های 

معرفتی خودتان را در همه زمینه ها عمیق و مستحکم کنید  . )1382/8/15(
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 بدون آرمان می شود درست زندگی کرد...
مسأله ی ]مهم[، شکل دادن به یك آرمان سیاسی است که بتواند به فعالیت ها و تاش های جوان جهت 
بدهد؛ چون بدون آرمان، نه می شود درست زندگی کرد و نه تاش انسان، منضبط خواهد بود  . باید آرمان 
و خط روشن و افق واضحی در مقابل وجود داشته باشد که به انسان جهت بدهد  . این آرمان چیست؟ من 
از این جا شروع کنم که جوان در ایران اسامِی کنونی ما     -شاید در جاهای دیگر هم همین طور باشد؛ من 
نمی توانم از لحاظ علمی اظهارنظری بکنم؛ اما آن چیزی که به تجربه و شناخت از نزدیك به آن رسیده ام، 
در مورد جوان ایرانِی کنونی ماست    - آرزوهایش خاصه نمی شود در پیدا کردن خانه و همسر و شغل؛ 
این، همه ی آرزوهای یك جوان نیست  . البته این ها نیازهای یك جوان است و دوست دارد تأمین شود؛ 
اما فراتر از این، آرزوهای بزرگتری هم به طور طبیعی در جوان ما وجود دارد؛ بخشی مربوط به طبیعت 
نظام جمهوری  آرزوهایی است که  به  بخشی مربوط  آرمانگرایی در آن وجود دارد    -  جوانی است     -که 
اسامی برای ملت و آینده ی ما ترسیم کرده؛ برخی شاید بر اثر پیشرفت هایی است که تاکنون با تجربه 
به دست آمده؛ برخی هم بر اثر ناکامی هایی است که وجود دارد  . جوان ما وقتی تبعیض را در جامعه 
می بیند، آرزوی عدالت اجتماعی در دل او شعله می کشد  . جوان ما وقتی فساد را در بخشی از دستگاه های 
مجموعه ی نظام مشاهده می کند، میل به مبارزه ی با فساد و آرماِن ریشه کنی فساد در درون او شکل 
می گیرد و او را به حرکت وادار می کند  . به این دایل، کمال جویی و آرمان خواهی در جوانان ایران اسامی 
ما وجود دارد  . جوان چه می خواهد؟ جوان ما مایل است در کشوری که خانه ی اوست، فقر و عقب افتادگی 
و بدبختی نباشد؛ امنیت و عزت و افتخار وجود داشته باشد؛ صفا و محبت و روشن بینی بر فضای زندگی 
باز باشد؛ احساس پوچی نکند؛ هدف روحی و  او  برابر  حاکم باشد؛ میدان کار و تاش و پیشرفت در 
معنوی و واایی که در دل هر انسانی هست، بتواند آن را اشباع کند  . این یك ترسیم کلی از آرمان هایی 
است که قاعدتاً یك جوان ایرانی دارد  . این چیزهایی که عرض کردم، مجموعاً در اصطاح قرآنی حیات 
طیبه است؛ »فلنحییّنه حیاه طّیبه«  . حیات طیبه یعنی زندگی در رویه ی مادی و نیازهای جسمانی و 

همچنین در ایه ی نیازهای معنوی     -چه علمی، چه عملی، چه روحی    - پاسخگو باشد  . )1384/2/19(

 آرمان های دانشجویی
من می خواهم غالب یا بیش از غالب بدنه دانشجویی کشور، مجموعه ای متعّهد و دارای احساس مسؤولیت 
نسبت به آرمان های دانشجویی باشند. یکی از این آرمان ها مسأله علم است؛ دومی عدالت خواهی است و 

آرمان سوم، آزاداندیشی و آزادی خواهی است. )1382/8/15(

 مطالبه ی جوان، نیازی قطعی و حیاتی برای کشور و جامعه 
با غیرجوانان  این نیست که  به معنای  با شما و جوانان مطرح می کنم،  را که من  مسأله عدالتخواهی 
مطرح نکرده ام  . قبل از این نامه ای که یکی از دوستان مطرح کردند که دو سه سال پیش به یك تشّکل 
دانشجویی نوشتم، مسأله عدالتخواهی را ده ها بار با مسؤوانی که وظیفه اجرایی دارند، مطرح کرده ام 
و این طور هم نبوده که هیچ عمل نشود و پیش نرود؛ چرا، کار هایی هم شده و پیش هم رفته است؛ اما 
همه این حرکت ها برای ماندگاری و عمق یابی، پشتوانه می خواهد، که آن پشتوانه مطالبه و خواست، شما 
هستید  . منظور از خواست و مطالبه هم این نیست که انسان مشتش را گره کند و مسأله ای را بخواهد؛ نه، 
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بلکه بدانید که این مطالبه و خواسته ازم است و باور کنید که این نیازی قطعی و حیاتی برای کشور 
و جامعه است  . نفس این که شما این موضوع را باور کنید، مهمترین مطالبه است و اثر خود را در حرف، 

کار، تعامل، جبهه گیری سیاسی و حرکت دینی و مردمی شما می گذارد.   )1382/8/15(

 نهضت عدالتخواهی و برانگیخن همت
بنده نهضت عدالت خواهی را مطرح کردم؛ فضایی در کشور به وجود آمد و جوان های ما به این مسأله 
نداشتیم -چرا،  عدالت خواهی  نهضت  انقاب  اول  از  ما  که  نیست  این  معنایش  این  عاقه مند شدند. 
انقاب بر پایه ی عدالت است- اما این تجدید مطلعی شد و روح تازه یی در جوان ها به وجود آورد و همت 

آنها را برانگیخت. )1384/2/19(

 در راه ماندگان
انسانی که ایمان دینی ندارد، امید روشن ندارد. انسانی که ایمان دینی ندارد قدرت برخورد با مشکات 

را، به صورت اساسی ندارد. در نیمه راه می ماند و از نیمه راه برمی گردد. )1731/7/51(

 عدالت، در هر کجا
استقرار عدل، تبعیت از عدل، ترویج عدل، تاش و مجاهدت برای عدل، بزرگداشت عدالت هرجا که 
باشد -ولو در باد غیرمسلم- و تقبیح ظلم در هر نقطه ای از دنیا که باشد  . این هم یکی از خصوصیات 

اسامی است  . )1373/10/10(

 عقانیت غیرمحافظه کار
عقانیت و محاسبه که می گوییم، فوراً به ذهن نیاید که عقانیت و محاسبه به معنای محافظه کاری، 
دارد  .  فرق  محافظه کاری  با  گرفتن  کار  به  را  و خرد  بودن  عاقل  است  .  بودن  عقل  تابع  و  عقل گرایی 
محافظه کار، طرفدار وضع موجود است؛ از هر تحولی بیمناك است؛ هرگونه تغییر و تحولی را برنمی تابد 
و از تحول و دگرگونی می ترسد؛ اما عقانیت این طور نیست؛ محاسبه ی عقانی گاهی اوقات خودش 

منشأ تحوات عظیمی می شود  . انقاب عظیم اسامی ما ناشی از یك عقانیت بود  .  .  . 
می گذرد  دارد  دنیا  اقتصادی  و  سیاسی  عمومِی  جریان  در  آنچه  به  دادن  تن  و  خواب رفتگی   حالت 
بیندیشد، می فهمد  بفهمد و  اگر کسی درست  به آن، خطر بزرگ جامعه ی ماست و  و تسلیم شدن 
که باید با یك تحرك و تحول، این وضع را دگرگون کرد؛ هم در زمینه ی مسائل اقتصادی، هم در 
زمینه ی مسائل سیاسی  . بنابراین عقانیت با محافظه کاری فرق دارد  . محاسبه ی عقانی را با محاسبه ی 
محافظه کارانه به هیچ وجه مخلوط نکنید؛ این ها دو چیز است  . تا می گوییم محاسبه و عقانیت، عده ای 
می گویند مواظب باشید، دست از پا خطا نکنید، عقل را رعایت کنید؛ نبادا یك حرِف آن چنانی بزنید 
عقانیِت  این ها  کند  .  دنیا صف آرایی  که  بکنید  آن چنانی  کاِر  یك  نبادا  بشود؛  آن طوری  دنیا  در  که 

محافظه کارانه است؛ من به این اصًا اعتقاد ندارم  . )1384/6/8(

 ماک وجود عدالت
ممکن بود در گوشه ای از آن جامعه، کسی به کسی ظلم بکند؛ اما این، ماك فقدان عدالت اجتماعی 
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نیست  . ماك وجود و عدم عدالت اجتماعی، استقرار حاکمانه عدالت اجتماعی است  . در جامعه ای که 
به  قانون و حکمروایی عادانه است، حکمران عادل است و نیت، نیت عدالت است، حرکت عمومی 
سمت عدالت اجتماعی است  . ممکن است دیر یا زود این راه طی شود و مدتی طول بکشد؛ اما بااخره 

به عدالت اجتماعی خواهد رسید  . )74/9/29(

 رفتار دینی یعنی عدالت و خدمت
عمل صالحی که در اسام از یك مسؤول نظام سیاسی خواسته شده است، رفتار دینی است  . رفتار دینی 
یعنی گسترش عدالت در جامعه و خدمت به آحاد مردم  . در اسام خدمت به انسان ها، حّتی انسان های 

غیرمؤمن هم موردنظر است  . )1383/1/2(

 رفع فقر و محرومیت، در شار هدف هاى طراز اول
در نظام اسامی، رفع فقر و محرومیت، در شمار هدف های طراز اول است و پایبندی به اصول انقاب، 
بدون مجاهدت در راه نجات مستضعفان و محرومان، سخنی بی معنی و ادعایی پوچ است  . )1369/3/10(

اساس سیاست کلّی اقتصادی کشور، عبارت است از رفاه عمومی و عدالت اجتماعی  . البته ممکن است 
یك نفر با تاش و استعداِد بیشتر، بهره ی بیشتری برای خودش فراهم کند  . این مانعی ندارد  . اما در 

جامعه فقر نباید باشد  . )1372/5/12(

 بزرگرین مسئولیت
 من معتقدم تاش برای عدالت اجتماعی و پُر کردن شکاف طبقاتی، بزرگترین مسؤولیت ماست  .)1382/7/22(

پر کردن شکاف اقتصادی در بین مردم و رفع تبعیض در استفاده ی از منابع گوناگون ملی در میان 
طبقات مردم، مهمترین و سخت ترین مسؤولیت ماست  . )1383/3/14(

 نظام اسامی عبارت است از  .  .  .
امروز همه وظیفه داریم  . امروز بزرگترین وظیفه ما حراست از نظام اسامی است  . نظام اسامی عبارت 
و  صالح  افراد  ثانیا  کند؛  پیدا  تحقق  جامعه  در  اسامی  احکام  و  اسامی  قسط  اوا  که  این  از  است 
ندارد احکام  امکان  افراد شایسته و صالح،  باشند -بدون وجود  این کار  شایسته ای متصدی و مباشر 
اسامی و قسط اسامی 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 اسامی تحقق پیدا نخواهد کرد  . اگر ما هدف خود را اجرای قسط اسامی و تحقق احکام 
اسامی قرار ندادیم و باور و ایمان خود را به اهداف دیگری متوجه کردیم، این نظام اسامی حفظ 

نخواهد شد و اصا نظام، اسامی نیست  . )قاموس عدالت ص272(

 آن مقدار که می توانیم
دهد؛ شما چطور  ادامه  را  خود  مبارك  علی حکومت  نگذاشت  که  عدالتی  آن  آقا!  می گویند:  بعضی 
می خواهید امروز اجرا کنید؟ من می گویم آن مقدار که ما می توانیم و طاقت داریم، باید اجرا شود  . 
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ما ادعا نداریم که باید مثل امیرالمؤمنین عدالت را اجرا کنیم  . ما می گوییم آن مقدار که توان مؤمِن 
امروز دنیا کفاف می دهد، باید اجرا کرد  . اما این مقدار عدالتی را که می شود اجرا کرد و باید اجرا کرد، 
اگر به صورت یك فرهنگ درآید و مردم معنای عدالت را بفهمند، آن وقت قابل تحّمل خواهد بود  . 

)1375/9/5(

 هر دینی این است
هنر دینی عدالت را در جامعه به صورت یك ارزش معرفی می کند؛ ولو شما هیچ اسمی از دین و هیچ 
آیه ای از قرآن و هیچ حدیثی در باب عدالت در خال هنرتان نیاورید  . مثًا هیچ لزومی ندارد که در 
محاورات سینمایی یا در تئاتر، نام و یا شکلی که نماد دین است، وجود داشته باشد تا حتماً دینی باشد؛ 
نه  . شما می توانید در باب عدالت، رساترین سخن را در هنرهای نمایشی بیاورید  . در این صورت به هنر 
دینی توّجه کرده اید  .  .  . هنر دینی عبارت است از هنری که بتواند مجّسم کننده و ارائه کننده آرمان های 
دین اسام -که البته برترین آرمان های ادیان الهی است- باشد  . این آرمان ها همان چیزهایی است که 
سعادت انسان، حقوق معنوی انسان، اعتای انسان، تقوا و پرهیزگاری انسان و عدالت جامعه انسانی را 

تأمین می کند  . )1380/5/1(

 عدالت، پیام انقاب
پیام دیگر انقاب، »عدالت« است  . در دنیا هرجا که ندای عدالتخواهی بلند شده است، این انقاْب آن جا 
را با خود و از خود و متناسب با خود یافته است و با حق جویان و عدالت خواهان عالم، همراهی کرده 
است  . بسیاری از عدالت خواهان، آزادی خواهان و مبارزان با ظلم و تبعیض در شرق و غرب و قاّره های 

پنجگانه عالم، می گویند: »ما از انقاب شما این درس را آموختیم«  . )1374/3/14(

 عدالت خواهِی جهانی
ما معتقدیم که ملت های مسلمان، در هر نقطه از دنیا که هستند، اگر تصمیم بر ایستادگی برای اسام 
و نصرت آن داشته باشند، پیروز خواهند شد  . اساس قضیه این است که مسلمانان در هر نقطه از عالم 
که هستند، باید تصمیم بگیرند از عدالت دفاع کنند، از عدالت بگویند، در مقابل ظلم بایستند و از 
اسام -اسامی که طرفدار مظلومین و ضعفاست- دفاع کنند  . قدرتمندان عالم که بر همه جا مسلّطند، 
خودشان قدرتشان را افسانه ای جلوه داده اند  . واقعیت قدرت آن ها با آنچه که دارند خیلی متفاوت است  . 

)1371/11/18(

 گفتان اساسی
گفتمان عدالت، یك گفتمان اساسی است و   .  .  . همه چیز ماست  . منهای آن، جمهوری اسامی هیچ حرفی 
برای گفتن نخواهد داشت؛ باید آن را داشته باشیم  . این گفتمان را باید همه گیر کنید  . )1383/8/10(

 دشمنان عدل
همه ی کسانی که نانشان در بی عدالتی است، با عدالت دشمن اند  . همه ی کسانی که با قلدری و زورگویی 
-چه در صحنه ی ملی، چه در صحنه ی بین المللی- تغذیه می شوند، با عدالت مخالفند  . )1384/5/12(
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 دموکراسی و عدالت
شما به صحنه عالم در دو قرِن نوزدهم و بیستم نگاه کنید و ببینید چقدر ظلم و استعمار و نسل کشی 
و شایع کردن انواع و اقسام فسادها در میان ملتهای گوناگون به چشم می خورد. همیشه دست همین 
قدرتها پشت چنین کارهایی بوده است؛ همین قدرتهایی که در کشورهای خودشان احیاناً ممکن است 
یك پوشش ظاهری موسوم به دموکراسی هم داشته باشند؛ اما دموکراسی همه چیز نیست و در آن، عدل 

-که اساس حکومت صحیح است- وجود ندارد. )1379/11/27(

 همدرد مظلومان دنیا
ملتی که نظام اسامی را انتخاب می کند از آنجا که مؤمن به اسام و عاشق عدالت، و پایبند به منطق و 
عقل و دین، و آزاد از تحمیل و زورگویی است، بطور طبیعی همه ی قدرتهای سلطه گر سیاسی و اقتصادی 
و فرهنگی عالم را نفی می کند و از همه ی زورگویان و چپاولگران و متجاوزان بین المللی روی برمی تابد و 
اگر از آنان تعرضی ببیند با همه ی توان در مقابل آنان می ایستد و از استقال و شرف و آزادگی خود دفاع 
می کند، و از آنجا که معتقد به برادری همه ی مسلمانان و شرف همه ی انسان هاست در هر نقطه ی جهان 
که ملتی را مقهور دست ظلم و استکبار ببیند با آنان احساس همدردی می کند و اگر بر آزادی طلبی همت 

گمارند، دست کمك به آنان می دهد  . )1377/11/21(
ما باید یك کشور نمونه بسازیم و نشان دهیم که اسام می تواند با اجرای قوانین خود و با حاکمیت خود، 
انسان ها را از لحاظ نیازهای مادی و معنوی اشباع کند؛ ما باید عدالت را در واقِع جامعه ی خودمان تجسم 
ببخشیم و روی دست بگیریم؛ به دنیا نشان بدهیم؛ این ها وظیفه ی ماست، که این کارها هنوز نشده است  .

)1383/4/16(

 هدف انقاب
انقاب در ذات خود یك حرکت پیشرونده است، آن هم پیشرفت پرشتاب  . به کجا؟ به سمت هدف های 
ترسیم شده  . هدف ها عوض نمیشوند  . این اصول و ارزش هائی که بر روی آن بایستی ایستادگی کرد و برای 
آن جان داد، اصول و ارزش هائی هستند که در اهداف، مشخص شده اند  . هدف نهائی، تعالی و تکامل و قرب 
الهی است  . هدف پائین تر از آن، انسان سازی است؛ هدف پائین تر از آن، ایجاد جامعه ی اسامی است با 
همه ی مشخصات و آثار، که استقرار عدالت در آن باشد، توحید باشد، معنویت باشد  . این ها اهداف هستند  . 
این اهداف عوض شدنی نیستند؛ یعنی ما نمیتوانیم بیاییم مایه بگذاریم تا از هدف کم کنیم  . بگوئیم خیلی 
خب، یك روز میخواستیم عدالت برقرار کنیم، حاا میگوئیم عدالت که نمیشود، یك نیمه عدالتی برقرار 

کنیم! نه، عدالت  . این، هدف است. )1390/4/13(

 عدالت دغدغه تاریخی
عدالت دغدغه ی همیشگی و تاریخی بشر بوده  . به تبع احساس نیاز به عدالت که در طول تاریخ تا امروز 
این مقوله وارد شدند و دغدغه ی آن ها  در مردم عمومیت داشته، متفکران بشر، فیلسوفان و حکما در 
بوده است  . بنابراین از قدیم ترین دوران های تاریخ تا امروز درباره ی عدالت و عدالت اجتماعی به همین 
معنای عام، بحث شده، نظریه داده شده؛ لیکن نقش ادیان استثنائی است  . یعنی آنچه که ادیان در طول 
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زمان راجع به عدالت گفتند و خواستند و اهتمام کردند، بی نظیر و استثنائی است  . در نظرات حکما و 
اندیشمندان، آن اهتمام ادیان مطلقاً مشاهده نمی شود  . )1390/2/27(

 پشتوانه اعتقادی و عدالت شخصی
دو تا نکته ی کوتاه را من در آخر عرض میکنم، که البته این ها خارج از متن بحث است، لیکن تنبه و 
تذکرش بد نیست  . یکی این است که در مسئله ی عدالت، اعتقاد به مبدأ و معاد، یك نقش اساسی دارد؛ 
ما از این نباید غفلت کنیم  . نمیتوان توقع داشت که در جامعه عدالت به معنای حقیقی کلمه استقرار 
پیدا کند، در حالی که اعتقاد به مبدأ و معاد نباشد  . هر جا اعتقاد به مبدأ و معاد نبود، عدالت یك چیز 
سربار، تحمیلی و اجباری، بیش نخواهد بود  . علت این هم که بعضی از طرح های قشنگ غربی در باب 
عدالت مطلقاً در عمل تحقق پیدا نمیکند، همین است؛ پشتوانه ی اعتقادی ندارد  . حرف قشنگ است 
-حاا ااقل ظاهر قشنگی دارد، ولو خیلی برهانی نباشد- لیکن در عمل، در جوامع غربی، در زندگی 
غربی مطلقاً از آن خبری نیست؛ اصًا انسان تحقق آن ها را مشاهده نمیکند؛ بی عدالتی مطلق در آنجا 
وجود دارد  . علت همین است که پشتوانه ی اعتقاد به مبدأ و معاد در آن نیست  . اعتقاد به معاد، اعتقاد 
به تجسم اعمال، اعتقاد به تجسم ملکات در قیامت، خیلی تأثیر دارد  . ما عادل باشیم، عدل خواه باشیم، 
عدل را ستایش کنیم، برای عدل تاش کنیم؛ این ها در قیامت تجسم پیدا خواهد کرد  . نقطه ی مقابلش 
هم همین است  . این اعتقاد، به انسان نشاط میدهد، نیرو میدهد  . انسان بداند که رفتار ظالمانه، حّتی 
اندیشه ی ظالمانه، در عرصه ی تجسم اعمال در قیامت، چه بائی به روز او می آورد، طبعاً به عدالت 
نزدیك میشود  . ای دریده پوستین یوسفان/گرگ برخیزی از این خواب گران  . کسی به این اعتقاد داشته 
باشد که گرگ صفتی در اینجا، تجسمش در آنجا، گرگ برخاستن از خواب گراِن مرگ است، این خیلی 
تأثیر میگذارد  . بنابراین در پژوهش های مربوط به عدالت، از این نکته نبایستی غفلت کرد  . نکته ی دوم 
و پایانی که بد نیست من در اینجا عرض بکنم، عدالتی است در رابطه ی با خود، که ربطی به عدالت 
اجتماعی ندارد  . در قرآن، ظلم به نفس در آیات متعددی تکرار شده  . خب، ظلم، نقطه ی مقابلش عدل 
است  . در دعای کمیل میخوانیم: »ظلمت نفسی«  . در مناجات شریف شعبانیه عرض میکنیم: »قد جرت 
علی نفسی فی الّنظر لها فلها الویل ان لم تغفر لها«  . گناهان، لغزش  ها، رفتن به دنبال شهوات، رفتن 
به دنبال اهواء، دور شدن از توجه و تذکر و خشوع در مقابل پروردگار، ظلم به خود است  . این هم یك 
عرصه ی مهمی است  . ما وقتی که در باب عدالت بحث میکنیم -عدالت در روابط اجتماعی، عدالت در 
تشکیل نظام اجتماعی- نمیتوانیم از عدالت نسبت به خودمان غفلت کنیم  . به خودمان هم باید ظلم 
نکنیم  . به خودمان هم بایستی عدل بورزیم  . نقطه ی مقابِل این »قد جرت علی نفسی«، همان عدل 
است  . جور نکنیم، عدل داشته باشیم  . اگر خدای متعال توفیق بدهد که ما از این ظلم اجتناب کنیم، 
بنده امید فراوانی دارم که توفیق خواهد داد که در محیط جامعه هم ان شاءاَل بتوانیم عدل را برقرار 

کنیم. )1390/2/27(

 در نظر ساده در عمل سخت
تکرار  را  آن  و  می گویند  همه  و  است  ساده ای  مفهوم  ظاهر،  به حسب  عدالت،  چیست؟  عدالت  اصًا 
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می کنند؛ منتها در مصداق و در عمل، رسیدن به عدالت خیلی دشوار است؛ همان نکته یی که امیر 
المؤمنین در باره ی حق فرموده است: »الحق اوسع ااشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف«  . در 
مورد عدل هم عیناً همین طور است؛ چون عدل هم حق است و اصًا از هم جدا نیستند  . به یك معنا، 
حق همان عدل است؛ عدل همان حق است؛ تواصفش آسان است، اما در عمل، رسیدن به عدالت 
مشکل است؛ حّتی شناختن موارد عدالت و مصادیق عدالت هم گاهی خیلی مشکل است؛ کجا عدالت 
است، کجا بی عدالتی است  . من نمی خواهم اآن عدالت را تعریف کنم که چیست  . تعریف های کلی 
و عمده ای از عدالت شده؛ تقسیم عادانه ی امکانات و از این قبیل حرف  ها، که درست هم هست و 
باید ببینید عدالت  محتاج تدقیق و ریزبینی هم هست؛ یعنی شما در هریك از بخش هایتان واقعاً 

چیست و با چه چیزی حاصل می شود  . )1384/6/8(

 دو نوع اسام
اولین و اصلی ترین نقطه در مبانی امام و نظرات امام، مسئله ی اسام ناب محمدی است؛ یعنی اسام 
ظلم ستیز، اسام عدالتخواه، اسام مجاهد، اسام طرفدار محرومان، اسام مدافع حقوق پابرهنگان 
فرهنگ  در  را  آمریکائی«  »اسام  اصطاح  امام  اسام،  این  مقابل  در  مستضعفان  .  و  رنجدیدگان  و 
سیاسی ما وارد کرد  . اسام آمریکائی یعنی اسام تشریفاتی، اسام بی تفاوت در مقابل ظلم، در مقابل 
زیاده خواهی، اسام بی تفاوت در مقابل دست اندازی به حقوق مظلومان، اسام کمك به زورگویان، 
اسام کمك به اقویا، اسامی که با همه ی این  ها می سازد  . این اسام را امام نامگذاری کرد: اسام 

آمریکائی  . )1389/3/14(

 دفع ظلم و زورگویی خصوصیت جوان
]یکی از خصوصیات مهم جوان این است[ که در مقابل مظاهری که از نظر فطرت انسانی زشت است 
    -مثل ظلم، زورگویی، تبعیض، بی عدالتی، تقلّب، دورویی و نفاق  - حّساسیت منفی دارد و آن را دفع 
می کند  . یك وقت در اّول انقاب، همین گروه منافقین، با استفاده از فرصت انقاب، توانست در میان 
جوانان و دانشجویان نفوذی پیدا کند؛ اما وقتی معلوم شد که اعضای این گروه، منافقند، غالباً روی 

برگرداندند  . )1378/9/1(
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 بسیجی عدالت طلب است
بسیجی عدالت طلب است  . عدالت طلبی فقط این نیست که انسان شعار عدالت طلبی بدهد؛ نه، باید این 
را واقعاً بخواهد  . عدالت طلبی به این نیست که انسان رودرروی کسی بایستد و بگوید تو عدالت طلب 
نقطه ای برسد که سیاست های عدالت طلبانه در آن  به  باید جامعه  این، ساز و کار دارد  .  نه،  نیستی؛ 
و  عملیاتی شدن  فرصت  عدالت طلبانه  که سیاست های  باشد  اجرایی طوری  دستگاه  و  طراحی شود 
اجرایی شدن پیدا کند؛ واّا خیلی سیاست های عدالت طلبانه هم مطرح می شود؛ اما سازوکار، آدم ها، 
مهره ها، قلم به دست ها و امضاءکننده ها یا عاقه ندارند، یا اعتقاد ندارند، یا همت ندارند، یا حال و حوصله 
ندارند، یا از همان قبیِل »برو بابا دلت خوشه« است؛ لذا کارها متوقف و لنگ می ماند؛ بنابراین آن جاها را 
باید اصاح کرد  .برای رسیدن به هر آرزوی بزرگ و هر هدف واایی، سازوکاری وجود دارد؛ این سازوکار 

را باید جواِن هوشمنِد فرزانه ی دانشجو پیدا کند  .)1384/3/5(

 رسیدگی به بستگان در اولوّیت اّول
اّول  افراد خانواده را جمع کنند و در درجه  جوانان اجتماعات خانوادگی تشکیل دهند و کمك های 
به مصرف فقرا و نادارهای همان خانواده و فامیل برسانند و اگر نیازی نبود، به فقرای دیگر رسیدگی 

کنند  . )1381/9/15(

 ممکن نیست اثر نکند...
دانشجو  ایستادگی  اگر  بایستند  .  انحرافات، شجاعانه  مقابل  دانشجویان  که  فرمودند  امام)ره(  ]سوال[ 

باعث اصاح مسئوان نشد، تکلیف چیست؟

عدالت در عمل بخش دوم
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]پاسخ[ چرا، عامل اصاح خواهد شد  . ایستادگی دانشجو معنایش این نیست که مبارزه مسلحانه کند  . 
انتخاب  و  برخورد  باید در روش،  این خواستن  بخواهد؛  بدهد،  تذکر  بگوید،  باید  به مسئوان،  انسان 
او اثر بگذارد  . باشك اثر میکند؛ ممکن نیست اثر نکند؛ بنده این را به صورت یك امر قطعی عرض 
میکنم  . رویش دقت کنید، خواهید دید که امکان ندارد که یك مجموعه چیزی را بخواهد و در نظامی 
مثل نظام ما -که نظام مردم سااری و انتخاب است- تحقق پیدا نکند؛ بااخره تحقق پیدا خواهد کرد  . 

)1382/2/22(

 اصل مطالبه عدالت، هیچ ربه ای به انقاب نخواهد زد
]سوال[ سوال بنده پیرامون پیام جناب عالی به جنبش دانشجویی آبان هشتادویك میباشد  . برخی از 

مسئوان فرهنگی و حتی روحانیون و افراد موجه و دلسوز، ما را نصیحت میکنند که مطالبه کردن از 
مسائل، ضد عدالت و اعتراض به آن ها، به نظام و انقاب ضربه میزند یا اینکه این کارها تندروی است  . 

در پاسخ به این افراد چه باید گفت؟
]پاسخ[ باید گفت که مطالبه ی عدالت نه فقط به نظام ضربه نمیزند، بلکه نظام را تقویت میکند  . البته 
من نمیدانم شما آن را چگونه مطالبه کرده اید که آن ها گفته اند ضربه میزند  . ممکن است روش مطالبه، 
تند یا خشن یا نامناسب بوده، که من در این باره قضاوتی ندارم، اما اصل مطالبه عدالت، هیچ ضربه ای 

به انقاب نیست، کاما هم در جهت تقویت انقاب است  . )1382/2/22(

 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 تحرك 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 خانواده ها، در ذهن هرکسی که در حوزه کارتان قرار میگیرد  . )1382/2/22(

 عدالت باید گفتان غالب شود
»جنبش عدالت خواهی« هنگامی که درجمع دانشجویان و خطاب به آن ها گفته میشود، مقصود این 
است که این مطلب و خواسته و خواهش به عنوان یك خواسته عمده مطرح شود  . نباید بگذارید که 
این مطالبه مهم از ذهن ها دور شود؛ یعنی بایستی عدالت آنچنان از طرف مردم، قشرها و به خصوص 
جوان ها مطالبه شود که هر مسئولی     -چه بنده و چه هرکس دیگری که در هرجا مسئول است- ناچار 
باشد به مقوله عدالت، ولو برخاف میلش هم که هست، بپردازد  . یك وقت هست که ما مثا به وزارت 
اقتصاد و دارایی میگوییم عدالت را رعایت کن؛ یا به قوه قضاییه میگوییم عدالت را رعایت کن، آن 
معنای دیگری دارد؛ هرکدام یك معنای خاصی دارد؛ اما یك وقت به جوان ها میگوییم که شما عدالت 
را مطالبه کنید  . مطالبه عدالت به معنای این است که عدالت، گفتمان غالب در محیط های 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  . )1382/2/22(
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 آرزوی استکبار
زبان  فقط  دین  و  اسام  مردان  و  بنشیند  گوشه ای  در  و  برود  باید  اسام  می کنند  که خیال  کسانی 
نصیحت را به کار گیرند، این ها دانسته یا ندانسته همان چیزی را می گویند که مراکز قدرت جهانی 
آن را می خواهند و آرزو می کنند. مراکز قدرت استکباری از این که رهبران اسامی در گوشه ای از دنیا 
بنشینند و گاهی پیامی بدهند و یك کلمه حرفی بزنند -همچنان که رهبران مسیحی در هر قضیه ای 
پیامی می دهند، نصیحتی می کنند و جمله ای می گویند- هیچ ترسی ندارند؛ می دانند این خطری برای 

آنها نیست. )1381/7/3(

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

 توّجه به هدف
بعضی این طور تصّور می کردند -شاید حاا هم تصّور کنند- که ما بایستی دوره ای را صرف رشد و 
توسعه کنیم و وقتی که به آن نقطه مطلوب رسیدیم، به تأمین عدالت اجتماعی می پردازیم  . این فکر، 

اسامی نیست  . »عدالت« هدف است و رشد و توسعه، مقدمه عدالت است  . )1374/6/8(

 فقط با تقوا و اغیر
جبهه ی حق، فقط در صورتی که باخدا و باتقوا و باطهارت باشد، خواهد توانست در مقابل جبهه ی باطل 
بایستد و پیش برود، و اغیر    ... این جبهه، فقط با تقوا پیش خواهد رفت  . این نظام، جز با رعایت تقوا و 
طهارت و پاکی و محاسبه ی دقیق و صحیح و حسابرسِی هرکداِم ما از خودش - »حاسبوا انفسکم«)13( 
اگر کسی خیال کند همان کارهایی که دیگر حکومت ها و دیگر  اشتباه است  - پیش نخواهد رفت  . 
کارگزاران دولت ها در دنیا می کنند، ما هم همان ها را بکنیم  . ما اصولی داریم، ما روش های مخصوص به 
خودمان را داریم؛ این ها متعلق به اسام است  . این اصول باید بر دنیا حاکم بشود؛ نه این که اصول غلط 

دنیای جاهلی و استکباری، خودش را بر ما تحمیل بکند  . )1370/5/23(
عدالت اجتماعی، در سایه اصاح انسان، نفوس و بواطن و در سایه توّجه به خدا و ذکر، حاصل خواهد 

شد  .)1374/9/29(

 بی تقوا می تواند
اسیر  و  نفس  باشد، دچار هوای  نداشته  تقوا  و در عمل شخصِی خود  نمی شود کسی در درون خود 
شیطان باشد، اما اّدعا کند که می تواند در جامعه عدالت را اجرا کند  . چنین چیزی ممکن نیست  .   .  .  . 
انسانی که مراقب خود نیست و در عمل و کام و زندگی شخصِی خود دچار بی عدالتی و بی تقوایی است، 

نمی تواند در محیط جامعه منشأ عدالت اجتماعی باشد  . )1379/12/26(
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 اهمّیت روش
در اسام همچنان که ارزش ها بسیار اهمیت دارند، روش ها هم اهمیت دارند و ارزش ها باید در روش ها 
هم خودشان را نشان دهند  . امروز اگر می خواهیم حکومت ما به معنای حقیقی کلمه اسامی باشد، 
مسؤوان بخش های مختلف، قوای سه گانه، مدیران  راه حرکت کنیم  .  باید در همین  بدون ماحظه 
میانی، همه و همه باید سعی شان این باشد که برای کار ها و پیشبرد اهدافشان، از روش سالم و اخاقی 
استفاده کنند  . استفاده از این روش ممکن است در جایی ناکامی ها و دردسر هایی را هم به لحاظ کسب 
قدرت به وجود آورد؛ اما درعین حال این متعین است که از نظر اسام و از نظر امیرالمؤمنین، تشّبث 
به روش های غیر اخاقی به هیچ وجه صحیح نیست  . راه علی علیه الّسام این است و ما باید این گونه 

حرکت کنیم  . )1379/12/26(

 قیام به دین در جامعه نه در خلوت
امام و پیشوا و رئیس جامعه اسامی نمی تواند کسی باشد که اهل فسق و فجور و خیانت و فساد و دوری 
از خدا و این هاست  . باید کسی باشد که به کتاب خدا عمل کند  . یعنی در جامعه عمل کند؛ نه این که 
خودش در اتاق خلوت فقط نماز بخواند؛ بلکه عمل به کتاب را در جامعه زنده کند، اخذ به قسط و عدل 

کند و حق را قانون جامعه قرار دهد  . )1374/3/19(

 سخن آسان، عمل مشکل
عدالت این گونه است که در شعار و در گفتن خیلی شیرین و جالب است و همه می گویند و خوششان 
می آید؛ اما وقتی بنای عمل و انصاف دادن شد، آن وقت خیلی مشکل می شود  . خیلی از کسانی که 
می بینید گاهی به نفع عدالت شعار هم می دهند، وقتی که پای عمل برسد، لنگ می مانند و شاید از 

شعار دادن هم پشیمان شوند  .)1381/9/7(

 میدان مجاهدت سخت
یکی از دشوارترین میدان های مجاهدت، میدان مجاهدت برای بسط عدالت است  . هرکس که با نوعی 
تخلّف - چه تخلّف های محسوس و چه تخلّف های نامحسوس - دستی در بیرون از مرز قانونِی مجاز 

برای خود دارد، با این مبارزه مخالفت و معارضه می کند  . )1382/6/19(

 احتیاج مردم
-به خصوص  محروم  و  مستضعف  طبقه ی  به  نباشد؛  تبعیض  شود؛  ریشه کن  فساد  باید  کشور  در 
است که  وظایفی  ماست؛  اسامی  این ها وظایف  توجه شود؛  ویژه  به طور  پا-  و  بی دست  مستضعفیِن 
قانون اساسی بر دوش همه ی مسئوان کشور گذاشته است؛ هیچ کس نمی تواند خود را از این کارها 
برکنار بدارد  . دعواهای لفظی، شعارهای لفاظی گونه، اسم از مفاهیم مبهم و بی سروته آوردن، مشکل 
مردم را حل نمی کند؛ مردم احتیاج دارند به این که در میدان عمل و کار، با لجن هایی که نمی گذارد 

این دریاچه ی مصفا طراوت ازم را داشته باشد، مبارزه شود  . )1384/3/25(
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 در درجه اول برنامه ریزی دولت ها
در مجموعه برنامه های دولت ها و قوه ی مجریه، این گونه مسائل که به متن زندگی مردم در بخش های 
مختلف ارتباط پیدا می کند، باید در درجه ی اول قرار بگیرد  . هر کاری در کشور صورت می گیرد، باید 
با هدف رفع فقر و محرومیت و ایجاد رونق در زندگی عموم مردم -نه بخشی از مردم و قشرهای خاص 
-باشد  . در چنین فضایی است که مردم می توانند به اهداف واای نظام اسامی -یعنی معنویت و تکامل 
روحی و تعالی اخاقی- دست پیدا کنند؛ فضایی که خیرات جامعه به نحو صحیح میان مردم تقسیم 
شود؛ هر کس استعداد خود را به صحنه بیاورد و بهره ی آن را ببرد و نظام و حکومت مراقب باشد که 

هم به کسی ظلم نشود و هم هیچ کس محروم نماند  . معنای ریشه کنی فقر این است  . )1384/2/17(

 جو حزب اللهی را غالب کنید
در محیط وزارتخانه، آن جو حزب اللهی را غالب کنید  . با همان بار معنایی که کلمه »حزب اللهی« 
دارد  . باید آدم های متدین بر سرنوشت تشکیات حاکم باشند  ... اما آن هایی که تعیین کننده اند، راه را 
مشخص می کنند؛ و به خصوص، در سطوح باای مدیریت و نیز کارشناسی هایی که خط دهنده هستند، 

باید افرادی باشند با روحیه انقابی و اسامی عمیق  . )1372/6/3(

 نسبت کارآمدی و مروعیت
مشروعیت همه ی ما بسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است  . بنده روی این اصرار و تکیه 
دارم که بر روی کارآیی ها و کارآمدی مسؤوان طبق همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و 
قانون اساسی است، بایست تکیه شود  . هرجا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت    ... وقتی این 
عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبری و چه از بقیه ی مسؤوان در بخش های مختلف، آن مشروعیت 

هم زایل خواهد شد  . )1383/6/31(

 مسئولّیت، بدون آرمان امام حرام است
اگر کسی در نظام جمهوری اسامی در مسؤولیتی مشغول کار است، ولی آرمان های نظام جمهوری 
اسامی را آن گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجّسم پیدا کرده، در دلش 
قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است  . آن جایی که صحبت از مسائل اساسی نظام 
اسامی است، آن جایی که وحدت دین و سیاست مطرح است، آن جایی که اصول قانون اساسی مورد 
نظر است، آن جایی که الزام به تبعیت از دین و شریعت مطرح است، اگر یك مسؤول عقیده ای غیر از 
این دارد، می تواند شهروند جمهوری اسامی باشد -مانعی ندارد- اما نمی تواند مسؤول باشد؛ بخصوص 

در مسؤولیت های باا  . )1380/8/8(

 راه باز است
باز است؛ راه برای اجرای عدالت و  باز کردن گره های اقتصادی و معیشتی مردم  راه برای خدمت و 
پُرکردن شکاف طبقاتی - که در جامعه ما که اسامی است و نباید باشد، ولی متأّسفانه وجود دارد - باز 

است  . راه های عاقانه و منطقی وجود دارد؛ مسؤوان باید هّمت کنند  . )1381/3/14(
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 چشم انداز عادانه
برنامه ریزی های  نمی آید  .  دست  به  آسان  اما  می شود؛  جاری  زبان  بر  آسان  که  است  چیزی  عدالت 
بلندمّدت ازم دارد  . باید این برنامه ریزی ها را بکنیم و چشم انداز خود را چشم انداز عادانه قرار دهیم؛ 
چیزی باشد که ما را به عدالت نزدیك کند  . این وظیفه ماست و امروز درس امیرالمؤمنین برای ما بیش 

از همیشه همین نکته است  .)1382/8/23(

 تحول اخاقی ازمه عدالت اجتاعی
که  آن طوری  را  اجتماعی  عدالت  توانست  نخواهیم  گسترده،  و  عمیق  اخاقی  تحّول  یك  بدون  ما 
مورد نظر اسام است، انجام دهیم  . عدالت، عّده ای را زخمدار و ناراضی می کند  . عدالت، کسانی را که 
درصدد سوءاستفاده از اموال عمومی اند، به اعتراض وامی دارد  . آن کسانی هم که در این مواقع اعتراضی 
می کنند، کسانی نیستند که دستشان به جایی نرسد  . کسی که امکانات و ثروت دارد، می تواند مسأله 

درست کند  . دشمنان خارجی هم به این طور آدم ها کمك می کنند  . )1376/1/1(

 ازم نه کافی
هدف جمهوری اسامی فقط این نیست که با ارقام و اعداد، تولید ناخالص ملی را در مجموع رقم باایی 
نشان دهد؛ این کافی نیست  . ما معتقدیم در کشور باید عدالت باشد و ثروت ملی میان همه مردم تقسیم 

شود  . این آرزوی بزرگ ماست و برای آن تاش و مبارزه می کنیم  . )1382/9/25(

 لّب انتظار
بگویید  من  دانشجوی  فرزندان  عدالتخواهی.به  جنبش  عضو  دانشجویان  به  من  سام  اباغ  ضمن 

عدالت خواهی 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 تاش نمایند.

2ـ همه تاش 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 دانسن
وقتی که مردم خود را در رفع گرفتارِی مستضعفان و ضعفا و مستمندان سهیم بدانند، کارها اصاح 

می شود  .)1383/4/29(

 عقل و معنوّیت در عدالت

در باب عدالت، یکی این جهت مورد نظر باشد، یکی هم اینکه در عدالت، هم عقانیت بایستی مورد 
توجه باشد، هم معنویت  . این را ما قبًا هم عرض کرده ایم  . اگر معنویت با عدالت همراه نباشد، عدالت 
می شود یك شعار توخالی  . خیلی ها حرف عدالت را می زنند، اما چون معنویت و آن نگاه معنوی نیست، 
بیشتر جنبه ی سیاسی و شکلی پیدا می کند  . دوم، عقانیت  . اگر عقانیت در عدالت نباشد، گاهی اوقات 
عدالت به ضد خودش تبدیل می شود؛ اگر درست در باب عدالت محاسبه نباشد  . خیلی از کارها را گاهی 
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بعضی از این گروه های تند و افراطی توی این کشور به عنوان عدالت کرده اند، که ضد عدالت شده  . اتفاقاً 
حاا همان تندی های آن حضرات موجب شده که خود آن ها صد و هشتاد درجه گرایش  هایشان عوض 
بشود! جور دیگری حرف بزنند، جور دیگری فکر کنند، جور دیگری عمل بکنند  . بنابراین در عدالت، 

عقانیت شرط اول است. )1388/6/18(
اگر معنویت نشد، عدالت تبدیل می شود به ظاهرسازی و ریاکاری؛ اگر عقانیت نشد، عدالت اصًا تحقق 
پیدا نمی کند و آن چیزی که انسان تصور می کند عدالت است، می آید و جای عدالت واقعی را می گیرد  . 

بنابراین معنویت و عقانیت در تحقق عدالت شرط است  . )1387/6/2(

 ازم و ملزوم
اما بدون عدالت، پیشرفت مفهومی ندارد و بدون پیشرفت هم عدالت مفهوم درستی پیدا نمی کند؛ 
باید هم پیشرفت باشد و هم عدالت  . اگر بخواهید الگو بشوید و این کشور برای کشورهای اسامی الگو 

بشود، بایستی گفتمان حقیقی و هدف واایی که همه برای او کار می کنند، این باشد  . )1387/6/2(

 سه مفهوم درهم تنیده
من می خواهم این نکته را هم عرض کنم که اگر بخواهیم عدالت به معنای حقیقِی خودش در جامعه 
تحقق پیدا کند، با دو مفهوم دیگر به شدت درهم تنیده است؛ یکی مفهوم عقانیت است؛ دیگر معنویت  . 
اگر عدالت از عقانیت و معنویت جدا شد، دیگر عدالتی که شما دنبالش هستید، نخواهد بود؛ اصًا 
عدالت نخواهد بود  . عقانیت به خاطر این است که اگر عقل و خرد در تشخیص مصادیق عدالت به کار 
گرفته نشود، انسان به گمراهی و اشتباه دچار می شود؛ خیال می کند چیزهایی عدالت است، درحالی که 
نیست؛ و چیزهایی را هم که عدالت است، گاهی نمی بیند  . بنابراین عقانیت و محاسبه، یکی از شرایط 
ازِم رسیدن به عدالت است              ... اگر عدالت را از معنویت جدا کنیم -یعنی عدالتی که با معنویت همراه 
نباشد- این هم عدالت نخواهد بود  . عدالتی که همراه با معنویت و توجه به آفاق معنوِی عالم وجود و 
کائنات  نباشد، به ریاکاری و دروغ و انحراف و ظاهرسازی و تصنع تبدیل خواهد شد؛ مثل نظام  های 
کمونیستی که شعارشان عدالت بود  . ما می گفتیم عدالت و آزادی؛ اما آزادی اصًا جزو شعارهای آن ها 
نبود  . در همه ی کشورهایی که حرکت کمونیستی در آنجا 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 یی 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 عدالت است و آن مفهومی که عدالت دارد، مطلقاً در آنجاها وجود نداشت  . طبقه ی 
اشراف جدیدی در آنجا وجود داشت که با معیارهای حزبی و سیاسِی خاص خودشان روی کار آمده 
بود و از همه ی امکانات برخوردار بود؛ مردم هم در فقر و تهی دستی و بدبختی زندگی می کردند  . این 
وضعیت حّتی در بعضی از 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  .
عدالت باید با معنویت همراه باشد؛ یعنی باید شما برای خدا و اجر الهی دنبال عدالت باشید؛ در این 
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صورت می توانید با دشمنان عدالت مواجهه و مقابله کنید  . البته معنویت هم بدون گرایش به عدالت، 
یك بُعدی است  . بعضی ها اهل معنایند، اما هیچ نگاهی به عدالت ندارند؛ این نمی شود  . اسام، معنویِت 
بدون نگاه به مسائل اجتماعی و سرنوشت انسان  ها ندارد؛ »من اصبح و لم یهتّم بامور المسلمین فلیس 
بمسلم«  . آدم معنویای که با ظلم می سازد، با طاغوت می سازد، با نظام ظالمانه و سلطه می سازد، این 
چطور معنویتی است؟ این گونه معنویت را ما نمی توانیم بفهمیم  . بنابراین معنویت و عدالت در هم تنیده 

است  . )1384/6/8(

 هدف، عدالت حداکری
 خب، در جمهوری اسامی این وضعیت وجود داشته، سرلوحه ی دغدغه های نظام از اول انقاب بوده؛ در 
بخش اجرای عدالت، انصافاً کارهای زیادی هم انجام گرفته؛ لیکن راضی کننده نیست  . بعضی از دوستان 
در توصیف آنچه که انجام گرفته، اطاعات و آمارهای خوبی دادند؛ در زمینه ی کارهائی که انجام گرفته، 
شاید اطاعات من بیشتر باشد؛ میدانم کارهای وسیعی از اول انقاب انجام گرفته؛ لیکن مطلقاً راضی 
کننده نیست  . آن چیزی که ما نیاز داریم، آن چیزی که ما دنبالش هستیم، عدالت حداکثری است؛ نه 
صرفاً در یك حد قابل قبول؛ نه، ما دنبال عدالت حداکثری هستیم؛ ما میخواهیم ظلم در جامعه نباشد  . 

تا این مرحله خیلی فاصله داریم  . بنابراین برای این باید تاش کرد  . )1390/2/27(

 پرچم عدالت
جوانان عزیز

پرچم عدالت خواهی را همواره پیامبران الهی و پیروان راستین آنان بر دوش کشیده اند  .
امروز و همیشه مجاهدت در زیر این پرچم، صادقانه ترین نشانه ی پیروی از رسوان الهی است  . آنچه در کنار 
همه ی الزامات این حرکت، ضروری و حیاتی است آن است که اّواً مراقبت شود کسانی با انگیزه های دیگر، 
 این شعار حق را ابزار نکنند؛ و ثانیاً به نام عدالت طلبی، حرکتی غیر منصفانه از سر جهل یا غفلت انجام نگیرد  .

می کنم  .  مسألت  متعال  خداوند  از  دانشجوئی  عزیز  تشکل های  دیگر  و  شما  برای  را  بصیرت  و  صبر 
)1387/5/22(

 جوان، کلید حل مشکات
جوان، حق را آسان می پذیرد  . این بسیار مهم است  . جوان، راحت و صادقانه اعتراض می کند و بی دغدغه 
اعتراض  آسان،  پذیرش  است  .  مهم  بسیار  هم  این  می کند  .  اقدام  درونی،  گرفتاری  هیچ گونه  بدون  و 
صادقانه و اقدام بی دغدغه را شما کنار هم بگذارید، ببینید چه حقیقت زیبایی به وجود می آید و چه 

کلیدی برای حّل مشکات است  . )1380/8/12(

 از مسئولین درخواست میكنم كه دیدارهاى دانشجوى شان را زیاد كنند
]سوال[ آیا در مواردی که شائبه ای در سطح جامعه به وجود آمده و نحوه عملکرد دستگاه قضا یا 

هر نهاد دیگری، غیرشفاف و یا خدای نکرده سوال برانگیز به نظر می رسد طرح پرسش و درخواست 
پاسخگویی نمی تواند به حرکت عدالت خواهانه نظام کمك کند؟
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]پاسخ[ یك سؤال این بود که آیا جریان دانشجوئی میتواند آنجائی که ایرادی به نظرش می آید، سؤال 
کند؟ پاسخ این است که بله، باید سؤال کنید. ایرادی ندارد که سؤال کنید؛ به شرط اینکه همان طور 
که خود این برادر هم گفت، قضاوت نکنید؛ اما سؤال کنید. بهترین روش سؤال و پاسخ هم این است 
که  می کنم  درخواست  مسئولین  از  جا  همین  من  دانشجوئی.  مجموعه های  توی  بیایند  مسئولین  که 
دیدارهای دانشجوئی شان را زیاد کنند. امروز بهترین قشرهای کشور اینهایند؛ هم جوانند، هم باسوادند، 
هم تحصیلکرده اند، دارای فهمند، دارای انگیزه اند؛ مسئولین بروند شرکت کنند. این سؤاات مطرح بشود، 
احتمااً پاسخهای قانع کننده ای هم خواهید شنید. کمااینکه خود من در برخورد با بعضی از مسئولین، 
احیاناً بعضی از همین سؤالهای شما یا سؤااتی از این قبیل را از آنها دارم. خوب، یك جوابی میدهند، 
انسان احیاناً قانع میشود؛ ممکن هم هست جواب قانع کننده ای نداشته باشند. به هر حال طرح سؤال، 
خوب است. مراقبت کنید طرح سؤال را مخلوط نکنید و اشتباه گرفته نشود با معارضه. آن چیزی که 
جنبش  یا  دانشجوئی  جریان  که  است  این  میگویم،  هم  اان  گفته ام،  هم  بارها  گفته ام،  هم  قبلها  من 
دانشجوئی یا هر چیز دیگر که اسمش هست، تصور نکند که وظیفه اش این است که با دستگاه متولی امر 
و متصدی اداره ی کشور معارضه کند؛ نه، این خطاست؛ چه لزومی دارد؟ معارضه کردن که کاِر همیشه 
درستی نیست؛ ممکن است یك جا درست باشد، یك جا درست نباشد. مهم این است که شما حرفتان 
را مطرح کنید، استدالتان را مطرح کنید، پاسخ قانع کننده ای بخواهید؛ مسئولین هم باید پاسخ بدهند.

)1389/6/1(

 بدترین اشكال و اشكال وارد بر محیط دانشجوى؛ محافظه كارى
]سوال[ بزرگترین آسیب و اشکال محتمل برای محیط دانشجوئی چیست؟

]پاسخ[ بدترین اشکال و اشکال وارد بر محیط دانشجوئی این است که دانشجو دچار محافظه کاری شود و 
حرفش را با ماحظه ی موقع و مصلحت خیالی بیان کند؛ نه، دانشجو باید حرفش را صریح بزند. البته در 
کنار این صراحِت در بیان، صداقت در نیت هم باید وجود داشته باشد و در کنار او، سرعت در پذیرش خطا؛ 
اگر ثابت شد که خطاست. فرق شمای جوان و دانشجو و صادق و پاکیزه دل، با یك آدم سیاسی کار باید در 
همین باشد؛ حرفتان را صریح بزنید؛ آنچه را که میزنید، از دل بزنید؛ و اگر چنانچه معلوم شد که اشتباه 
است، سریع پس بگیرید؛ راحت. این، به نظر من یکی از بهترین شاخصه های دانشجوئی است.)1387/7/7(

 عدالت خواهی همگانی
اصاح واقعی عبارت است از این که با فقر و تبعیض مبارزه شود؛ عدالت خواهی، یك انگیزه همگانی برای 
مسؤوان باشد؛ خدمت به مردم، یك وظیفه و احساس دینی در اعماق وجود مسؤوان باشد؛ این می شود 

راه صحیِح امام. )1382/3/14(

 مردم یاری خواهند کرد 
آن اصاحاتی که هر کسی در کشور - بخصوص در کشوری مثل کشور ما که مردم مؤمنند و پایبند به 
اصول و مبانی اعتقادی و اخاقی هستند - دنبال آن است، جلو بیفتد و خود را آماده تحّمل مشکات آن 
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کند، مردم دنبال او خواهند بود و به او کمك خواهند کرد. هر دولتی، هر مسؤول دولتی ای، هر انسان 
روشن بینی، هر عالم دینی و هر فرزانه ای، اگر این گونه اصاحات را -مبارزه با فقر و فساد - دنبال کند، 

مردم یاری خواهند کرد. )1379/5/3(

 می خواهیم فقط کار کنیم
ما نمی خواهیم فقط کار کنیم؛ ما می خواهیم محرومیت را از بین ببریم و محروم را از محرومیت خارج 
کنیم؛ هدف این است. واّا اگر شما بگویید من کار می کنم، ممکن است در یك اداره هم یك نفر بگوید 
من باید هشت ساعت یا شش ساعت کار کنم، یا ده ساعت کار کرده ام و دیگر بس است. این منطق، 

منطق درستی نیست.)1370/5/23(

 عدالت اجتاعی، شعاری نیست
این قضیه، قضیه  البته  بگیرد.  نباید یك لحظه کاستی  اجتماعی در کشور،  به مسأله عدالت  اهتمام 

شعاری نیست، با گفتن هم مسأله تمام نمی شود؛ همه دستگاه ها باید تاش کنند. )1376/4/25(

 صلح بدتر از جنگ
صلح باید با عدالت همراه باشد. برای یك ملت، صلح تحمیلی و غیر عادانه از جنگ هم بدتر است. 

)1380/7/23(

 مجبور شدند عدالت اجتاعی را مطرح کنند...
عدالت اجتماعی، آن چیزی است که حتی کسانی که اصرار داشتند شعار عدالت اجتماعی را به دائل 
انگیزه های گوناگون کم رنگ کنند، بااخره نتوانستند؛ مجبورشدند عدالت اجتماعی را  با  سیاسی و 

مطرح کنند. )1378/9/1(
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 مصادیق عدالت در جامعه اسامی
امکانات خداداد میهن  از  استفاده  قانون و در  برابر  افراد جامعه، در  باید همه ی  نظام اسامی  در 
به  قادر  قدرتی  صاحب  هیچ  باشند  .  متعادل  حیات،  مواهب  از  بهره مندی  در  و  یکسان  اسامی، 
زورگویی نباشد و هیچ کس نتواند برخاف قانون، میل و اراده ی خود را به دیگران تحمیل کند  . 
طبقات محروم و پابرهنگان جامعه، مورد عنایت خاص حکومت باشند و رفع محرومیت و دفاع از 
آنان در برابر قدرتمندان، وظیفه ی بزرگ دولت و دستگاه قضایی محسوب شود  . هیچ کس به خاطر 
تمکن مالی، قدرت آن را نیابد که در امور سیاسی کشور و در مدیریت جامعه دخالت و نفوذ کند و 
هیچ تدبیر و حرکتی در جامعه، به افزایش شکاف میان فقرا و اغنیا نینجامد  . پابرهنگان، حکومت 
اسامی را پشتیبان و حامی خود حس کنند و برنامه های آن را در جهت رفاه و رفع محرومیت خود 

بیابند  . )1369/3/10(

 خواهش نکنید، بگویید آقا! نکن!
باا هم  از منکر فقط طبقه عامه مردم نیستند؛ حتی اگر در سطوح  امر به معروف و نهی  طرف 
هستند، شما باید به او امر کنید؛ نه این که از او خواهش کنید؛ باید بگویید: آقا! نکن؛ این کار یا این 
حرف درست نیست  . امر و نهی باید با حالت استعاء باشد  . البته این استعاء معنایش این نیست که 
آمران حتماً باید بااتر از مأموران، و ناهیان بااتر از منهیان باشند؛ نه، روح و مدل امر به معروف، 
مدل امر و نهی است؛ مدل خواهش و تقاضا و تضّرع نیست  . نمی شود گفت که خواهش می کنم 
شما این اشتباه را نکنید؛ نه، باید گفت آقا! این اشتباه را نکن؛ چرا اشتباه می کنی؟ طرف، هر کسی 
هست -بنده که طلبه حقیری هستم- از بنده مهمتر هم باشد، او هم مخاطب امر به معروف و نهی 

از منکر قرار می گیرد  . )1379/4/19(

مصادیق عدالت بخش سوم
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 نسبی بودن قدرت و ثروت
ثروت  و  قدرت  نیست؛  این طور  حالی که  در  است؛  شّر  ذاتاً  ثروت  یا  قدرت  می کنند  تصّور  بعضی 
مثل بقیه مواهب زندگی، زینت زندگی است: »زینه الحیاه الّدنیا«  . ما از این قدرت چگونه استفاده 
اگر استفاده خوب کردیم، خیر است؛ اگر در خدمت مردم قرار دادیم، خیر است؛ اگر  می کنیم؟ 
در خدمت ترویج اخاق و معنویت و صاح و رستگاری انسان ها قرار دادیم، خیر است؛ اما اگر در 
خدمت مطامع شخصی و هواهای نفسانی قرار دادیم و مثل حیوان های درنده، علیه این و آن به 
کار گرفتیم، می شود شر؛ هرچه بیشتر باشد، شّرش هم بیشتر است؛ هرچه بااتر باشد، شّرش هم 

شدیدتر است  . )1382/5/15(

 قانون اساسی، عاج اساسی
عمل به قانون اساسی، عاج اساسی دردهای این کشور است. و عمل هم متوّقف بر این است که 
عناصر عمل کننده...در مقام عمل، اخاص و صفا و مسؤولیت و انجام وظیفه را ماك خودشان قرار 

دهند. این اساس قضیه است. )1379/3/92(

 راه عاج فقر
عاج فقر به شکل اصولی در هر جامعه ای، از راه استقرار عدالت اجتماعی و نظام عادانه در محیط 
جامعه است، تا کسانی که اهل دست اندازی به حقوق دیگرانند، نتوانند ثروتی را که حّق همگان 
است، به سود خود مصادره کنند  . این یك وظیفه دولتی و حکومتی است؛ اما مردم هم به نوبه خود 
وظیفه سنگینی بر دوش دارند  . اجرای برنامه های اجتماعی فقط در بلندمّدت و میان مّدت و به تدریج 
امکان پذیر است؛ اما نمی شود منتظر ماند تا برنامه های اجتماعی به ثمر برسد و شاهد محرومیت 
محرومان و فقر گرسنگان در جامعه بود  . این وظیفه خوِد مردم و همه کسانی است که می توانند در 

این راه تاش کنند  . )1381/9/15(

 اولوّیت اّول برنامه های دولت ها
در  مردم  زندگی  متن  به  که  مسائل  این گونه  مجریه،  قوه ی  و  دولت ها  برنامه های  مجموعه  در 
بخش های مختلف ارتباط پیدا می کند، باید در درجه ی اول قرار بگیرد  . هر کاری در کشور صورت 
می گیرد، باید با هدف رفع فقر و محرومیت و ایجاد رونق در زندگی عموم مردم -نه بخشی از مردم 
و قشرهای خاص- باشد  . در چنین فضایی است که مردم می توانند به اهداف واای نظام اسامی 
-یعنی معنویت و تکامل روحی و تعالی اخاقی- دست پیدا کنند؛ فضایی که خیرات جامعه به نحو 
صحیح میان مردم تقسیم شود؛ هر کس استعداد خود را به صحنه بیاورد و بهره ی آن را ببرد و نظام 
و حکومت مراقب باشد که هم به کسی ظلم نشود و هم هیچ کس محروم نماند  . معنای ریشه کنی 

فقر این است  . درباره ی دولت های جمهوری اسامی این ها را باید ماك قرار داد  . )1384/2/17(
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 تبعیضی از جنس عدل
منهای این که ما بخواهیم غیرنخبه را مورد تغافل قرار دهیم، باید برای نخبگان، حسابی باز کرد  . 
ممکن است به نظر بیاید این یك تبعیض است؛ اما تبعیض همه جا غیرعادانه نیست؛ گاهی 
اوقات تبعیض، عین عدالت است  . این حساب باز کردن برای نخبگان، عین عدل است؛ به خاطر 

این که ما باید نخبه و هوشمند را در حّدی که می تواند رشد کند، رشد بدهیم  . )1381/7/3(

 رفاه مردم، خواست خداوند
نمی تواند  فقیری که  و ملت  از جامعه مستمند  و  نیست  فقیر خشنود  از جامعه  خدای متعال 
زندگی خود را تأمین کند، خوشش نمی آید  . خدای متعال، برای یك جامعه، غنا و ثروت و داشتن 
امکانات زندگی و استخراج ذخیره های زیرزمینی و امثال این ها را خواسته است  . اسام، این را 

خواسته است  . )1376/1/1(

 وظیفه نظام اسامی
نظام اسامی   .  .  .باید تمام همت خود را به پُرکردن شکاف های عمیق اقتصادی و اجتماعی میان 
فقیر و غنی مصروف کند و سرمایه های ماّدی و معنوی کشور را در راه خدمت به پابرهنگان که 

حق حیات به گردن کشور دارند، به کار اندازد  . )1369/8/13(

 کار برای مردم، فلسفه مسئولیت
در اسام و نظام جمهوری اسامی، فلسفه مسؤولیت پیدا کردِن مسؤوان در کشور این است که 
برای مردم کار کنند  . مسؤوان برای مردمند و خدمتگزار و مدیون و امانتدار آن ها هستند  . مردم، 
محورند  . کسی که در نظام جمهوری اسامی مسؤولیتی به دست می آورد، باید همه هّم و غّمش 
برای مردم باشد؛ هم برای دنیای مردم، هم برای مادیت مردم، هم برای معنویت مردم، هم برای 
ایجاد عدالت در میان مردم، هم برای احیای شأن انسانی مردم، هم برای آزادی مردم  . این ها جزو 
وظایف اصلی حکومت است  . البته وقتی می گوییم »مردم«، منظور همه طبقات مردمند؛ لیکن 
بدیهی است کسانی از مردم باید بیشتر مورد توّجه قرار گیرند که بیشتر مورد محرومیت قرار 

گرفته اند  . )1380/3/14(

 کار در چه جهتی؟
ما احتیاج داریم به کار؛ باید عرق بریزیم و تاش و کار کنیم  . این کار باید جهتدار باشد؛ جهت، 
عدالت؛ جهت، پُر کردن شکاف بین فقیر و غنی؛ جهت، باا آوردن زندگی مردم محروم؛ مردمی 
که در دوران امتحان های دشوار و سخت هم در صفوف اول و در مقابل خطرهای دشمن ایستادند 

و بعد از این هم همین طور خواهد بود  .)1384/2/11(
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 دفاع از قر محروم، محور تحرکات اقتصادی
مسؤوان نظام، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسامی، تا مسؤوان بخش های مختلف اجرایی، 
بخصوص رده های سیاستگذاری و کارشناسی، و تا قضات و اجزای دستگاه قضایی، باید به جد و 
جهد و با همه ی اخاص، درصدد اجرای عدالت در جامعه باشند  . امروز در جامعه ی ما، برترین گام 
در راه استقرار عدل، رفع محرومیت از طبقات محروم و تهیدست و کم درآمد است که غالباً بیشترین 
بار نظام را در همه ی مراحل بردوش داشته اند و دارند و همواره با اخاص و صمیمیت، از انقاب و 
اسام دفاع کرده اند  . دفاع از قشرهای محروم - که صاحبان واقعی انقابند - باید در رأس همه ی 
برنامه ریزی های کشور و محور کلیه ی تحرکات اقتصادی در بخش های مختلف آن باشد و صحت 
یا  این هدف، در کوتاه مدت  اندازه ی پیشرفت در  و  با چگونگی  اقتصادی،  برنامه ی  و  هر سیاست 

بلندمدت، سنجیده شود  . )1370/3/13(

 کمک به حیات اجتاعی طیب
در جامعه ما باید عادِت کمك به ضعفا که یك عادت اسامی است، روزبه روز بیشتر شود  . صدقاتی 
که مردم می دهند، اطعام هایی که می کنند و کارهای بزرگی از قبیل وقف و حبس و امثال آن ها 
که انجام می شود، از سّنت های حسنه اسامی است  . این سّنت ها به حیات اجتماعِی طیب کمك 
می کند  . لذا نباید بگذارید در جامعه تعطیل شود  . وقتی که مردم خود را در رفع گرفتارِی مستضعفان 

و ضعفا و مستمندان سهیم بدانند، کارها اصاح می شود  . )1373/4/29(
همه باید خود را موّظف به مواسات بدانند  . مواسات یعنی هیچ خانواده ای از خانواده های مسلمان و 
هم میهن و محروم را با دردها و محرومیت ها و مشکات خود تنها نگذاشتن؛ به سراغ آن ها رفتن و 

دست کمك رسانی به سوی آن ها دراز کردن  . )1381/9/15(

 گام بلند در جهت عدالت
با شکل قبلی، این یارانه ها به کسانی که بیشتر پول داشتند، بیشتر مصرف میکردند، بیشتر میرسید؛ 
اما به کسانی که کمتر پول داشتند، کمتر مصرف میکردند، این یارانه ها کمتر میرسید  . با هدفمند 
کردن یارانه ها، توزیِع عادانه انجام میگیرد؛ یعنی به همه، به نسبت واحدی میرسد  . این، یك گام 

بلند در جهت ایجاد عدالت اجتماعی است  . )1390/1/1(

 در مسیر هستیم نه مقصد
امام از اول اعام عدالت کردند  . خب، عدالت اجتماعی از همه ی این کارها سخت تر است؛ من به 
است،  شده  اسامی  جمهوری  در  که  کارهائی  بقیه ی  و  مردم سااری  حفظ  از  بکنم  .  عرض  شما 
استقرار عدالت اجتماعی کار سخت تری است؛ بسیار کار دشواری است  . نمیگویم هم که ما تا امروز 
توانستیم به طور کامل عدالت اجتماعی را مستقر کنیم؛ نه، هنوز خیلی فاصله داریم  . آن عدالتی که 
اسام از ما خواسته است، با آنچه که امروز در جامعه ی ماست، فاصله ی زیادی دارد؛ اما حرکت به 
سمت عدالت اجتماعی متوقف نشد و ادامه پیدا کرد و روزبه روز شدیدتر شده است  . امروز حرکت به 
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سمت عدالت اجتماعی از سال  های قبل هم بیشتر است، از دوره های قبل هم بیشتر است  . یکی از 
نمونه های مهم عدالت اجتماعی، تقسیم و توزیع متناسب فرصت  های کشور است  . در نظام  های غافل 
از حقیقت عدالت اجتماعی، بر روی طبقه ی خاصی تکیه میشود، بر روی مناطق خاصی از کشور 
تکیه میشود؛ اما در جمهوری اسامی هرچه پیش می آئیم - تا امروز که سی و دو سال گذشته - این 
معنا را قوی تر می بینیم  . روستاها در حوزه ی مراقبت قرار میگیرند، شهرهای دوردست در حوزه ی 
مراقبت قرار میگیرند  . این همه مسکن سازی در روستاها، این همه جاده سازی به سمت شهرهای 
دور کشور و روستاها، راه های ارتباطی، ارتباطات گوناگون، نیروی برق، آب مناسب، تلفن، امکانات 

زندگی، این  ها در سرتاسر کشور توزیع شده است  .
این سفرهائی که مسئولین کشور به استان  های مختلف، به شهرهای مختلف میکنند، بعضی از این 
شهرهای دوردست تصور نمیکردند که بتوانند یك مسئول درجه ی دو را هم ببینند؛ حاا می بینند 
که مسئولین باای کشور میروند سراغ این  ها  . این  ها خیلی بااهمیت است، خیلی ارزش دارد  . وقتی 
انسان رفت، مشکات را مشاهده میکند، برای برطرف کردن مشکات انگیزه به وجود می آید؛ و 

همین، استقرار عدالت اجتماعی است  . داریم میرویم به سمت عدالت اجتماعی  . )1389/11/15(

 عدالت با تعارف درست می شود
فلسفه ی وجودی ما، عدالت است  . این که ما برنامه ی رشد اقتصادی درست کنیم و بگذاریم بعد از 
حاصل شدن دو، سه برنامه رشد اقتصادی، به فکر عدالت بیفتیم، منطقی نیست  . رشد اقتصادی باید 
همپای عدالت پیش برود؛ برنامه ریزی کنند و راهش را پیدا کنند  . حاا عدالت چیست؟ البته ممکن 
اما یك قدر  باشند؛  نظر داشته  اختاف  یا گروه  هایی  افرادی، کسانی  است درمعنا کردن عدالت، 
مسلّم  هایی وجود دارد: کم کردن فاصله ها، دادن فرصت  های برابر، تشویق درستکار و مهار متجاوزان 
به ثروت ملی، عدالت را در بدنه ی حاکمیتی رایج کردن - عزل و نصب  ها، قضاوت  ها، اظهار نظرها 
- مناطق دوردست کشور و مناطق فقیر را مثل مرکز کشور زیر نظر آوردن، منابع مالی کشور را به 
همه رساندن، همه را صاحب و مالك این منابع دانستن، از قدِر مسلّم  ها و مورد اتفاق  های عدالت 
است که باید انجام بگیرد  . بنابراین، عدالت یك اصل است و نیازمند قاطعیت  . عدالت، با من بمیرم، 
تو بمیری درست نمی شود؛ عدالت، با تعارف درست نمی شود؛ اواً قاطعیت می خواهد، ثانیاً ارتباط 
با مردم می خواهد، ثالثاً ساده زیستی و مردمی بودن ازم دارد و بااتر از همه، خودسازی و تهذیب 
می خواهد؛ این هم جزو پیش شرط  ها و پیش نیازهای اجرای عدالت است  . اول، باید خودمان را 
درست کنیم و یك دستی به سر و صورت خودمان بکشیم، تا بتوانیم عدالت را اجرا کنیم؛ وظیفه ی 

من و شما این  هاست  . واقعاً باید با ویژه خواران و فساد مبارزه کنیم  . )1385/3/29(

 ُبعد عدالت در مکتب امام
بُعد عدالت هم در مکتب امام بسیار برجسته است  . اگرچه به یك معنا عدالت هم از همان عقانیت و 
نیز از معنویت برمیخیزد، اما برجستگی بُعد عدالت در منظر امام بزرگوار، آن را به طور مشخص تری 
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در مقابل ما قرار میدهد  . از اول پیروزی انقاب، امام تکیه ی بر طبقات ضعفا را اصرار کردند، تکرار 
امام  کام  در  که  بود  تعبیراتی  جزو  »کوخ نشینان«  و  »پابرهنگان«  تعبیر  کردند  .  توصیه  کردند، 
بارها و بارها تکرار شد  . به مسئولین اصرار داشتند که به طبقات محروم برسید  . به مسئولین اصرار 
داشتند که از اشرافیگری پرهیز کنند  . این، یکی از توصیه های مهم امام بزرگوار بود  . ما نباید این  ها 
ایمان مردم  را فراموش کنیم  . آفت مسئولیت در یك نظامی که متکی به آراء مردم و متکی به 
است، این است که مسئولین به فکر رفاه شخصی بیفتند؛ به فکر جمع آوری برای خودشان بیفتند؛ 
در هوس زندگی اشرافیگری، 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 میکرد که به کاخ نشینی و به 
اشرافیگری تمایل پیدا نکنند، سرگرم مال اندوزی نشوند، با مردم ارتباط نزدیك داشته باشند  . ماها 
باشیم، مأنوس  ارتباط داشته  با مردم  امام دوست میداشت که  بودیم،  که آن روز جزو مسئولین 
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 ماك 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 یك مسئولی 
میگفتند: این از دل مردم برخاسته است  . ماك را این میدانستند  . 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(

 کارهای زیادی شده
نفع طبقات  به  که  فعالیت هایی  انقاب همه ی  اول  از  است  .  کار شده  عدالت، خیلی  تحقق  برای 
محروم انجام گرفته؛ یعنی بردن امکانات رفاهی، امکانات آموزشی و امکانات بهداشتی به اقصی نقاط 
کشور- که واقعاً از بس زیاد است، قابل شمارش نیست- در جهت عدالت بوده است  . حقاً و انصافاً 
این خدمت رسانی، اوضاع را زیر و رو کرده  . کسانی که در دوره ی قبل اوضاع طبقات محروم را دیدند، 
می توانند بفهمند  . من خودم در نقاط محروم بودم و جاهای محروم را در آن دوره دیدم؛ حاا هم 
که خیلی اوقات رفتم و از نزدیك دیدم؛ واقعاً زیر و رو شده  . همین زیرساخت های عظیمی که برای 

استفاده ی عموم است، همه ی این ها کمك به عدالت است؛ در این تردیدی نیست. )1384/6/8(

 پرچم را بلند کنید نه مصداق را
شما می گوئید که ما شعار عدالت می دهیم؛ دانشجو را می گیرند، اما آن کسی را که به عدالت صدمه 
زده، نمی گیرند  . قوه ی قضائیه چنین، یا دستگاه مسئول چنان  . خوب، اینجا شما باید زرنگی کنید؛ 
این شأن شماست  . جوان و دانشجو و  از درخواست و مطالبه ی عدالت کوتاهی نکنید؛  یك لحظه 
مؤمن شأنش همین است که عدالت را بخواهد  . پشتوانه ی این فکر هم با همه ی وجود، خودم هستم 
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و امروز بحمداَل نظام هست  . البته تخلفاتی هم ممکن است انجام بگیرد؛ شما زرنگی تان این باشد: 
نکنید  . وقتی شما روی  انتقاد شخصی و مصداق سازی  اما  فریاد کنید؛  را  گفتمان عدالت خواهی 
یك مصداق تکیه می کنید، اوًا احتمال دارد اشتباه کرده باشید؛ من می بینم دیگر  . من مواردی را 
مشاهده می کنم -نه در دانشگاه، در گروه های اجتماعی گوناگون- که روی یك مصداق خاصی تکیه 
می کنند؛ یا به عنوان فساد، یا به عنوان کج روی سیاسی، یا به عنوان خط و خطوط غلط  . بنده مثًا 
اتفاقاً از جریان اطاع دارم و می بینم این جوری نیست و آن کسی که این حرف را زده، از قضیه 
اطاع نداشته است  . بنابراین وقتی شما روی شخص و مصداق تکیه می کنید، هم احتمال اشتباه 
هست، هم وسیله ای به دست می دهید برای اینکه آن زرنگ قانون داِن قانون شکن -که من گفته ام 
از دادستان چه گله ای  استفاده کند  . شما  بتواند علیه شما  قانون شکن خطرناکند-  قانون دان  های 
می توانید بکنید؟ اگر یك نفری به عنوان مفتری یك شخصی را معرفی کند و بگوید آقا او این افتراء 
را به من زده  . خوب، شأن آن قاضی این نیست که برود دنبال ماهیت قضیه  . اگر این افتراء گفته شده 
باشد، زده شده باشد، ماده ی قانونی آن قاضی را ملزم به انجام یك کاری می کند؛ لذا نمی توانیم از 
او گله کنیم  . شما زرنگی کنید، شما اسم نیاورید، شما روی مصداق تکیه نکنید؛ شما پرچم را بلند 
کنید  . وقتی پرچم را بلند کردید، آن کسی که مجری است، آن کسی که در محیط اجراء می خواهد 
کار انجام دهد، همه حساب کار خودشان را می کنند  . آن کسی هم که فریاد مربوط به محتوای این 
پرچم را بلند کرده، احساس دلگرمی می کند و کار پیش خواهد رفت  . بنابراین به نظر من مشکلی 
در کار شما نیست؛ شما جوان  های مؤمنی هستید که انتظار هم از شما همین است  . هر شعار خوبی 
که داده می شود، بعد از اتکال به خدای بزرگ که همه ی دل  ها و زبان  ها و اراده ها دست اوست، تکیه 

به شما جوان  هاست، امید به شما جوان  هاست؛ این را بدانید  . )1387/2/14(

 دریافت فرصت برابر
عدالت به معنای یکسان بودن همه ی برخورداری  ها نیست؛ به معنای یکسان بودن فرصت  هاست؛ 
یکسان بودن حقوق است  . همه باید بتوانند از فرصت  های حرکت و پیشرفت بهره مند شوند  . باید 
سرپنجه ی عدالت گریبان ستمگران و متجاوزان از حدود را بگیرد و مردم به این، اطمینان پیدا 
کنند  . در چنین جامعه ای، معنویت و اخاق هم باید به قدر حرکت پیش رونده ی مادی پیشرفت 
کند  . دل  های مردم با خدا و معنویات آشنا بشود  . انس با خدا، انس با عالم معنا، ذکر الهی و توجه 
به آخرت در یك چنین جامعه ای بایستی رایج شود  . اینجاست که آن خصوصیت استثنایی جامعه 

و تمدن اسامی، خود را نشان می دهد؛ ترکیب و آمیختگی دنیا و آخرت با هم  . )1385/8/20(

 ثروت مّلی همراه توزیع عادانه
مشاهده  اصلی  پایه ی  دوتا  می کنیم،  نگاه  اسامی  اقتصاد  زمینه ی  به  کان  صورت  به  وقتی  ما 
می کنیم  . هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخه ی اقتصادی که این دو پایه را بتواند تأمین کند، 
معتبر است  . هر نسخه ای هرچه هم مستند به منابع علی الّظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تأمین 
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کند، اسامی نیست  . یکی از آن دو پایه عبارت است از »افزایش ثروت ملی«  . کشور اسامی باید 
کشور ثروتمندی باشد؛ کشور فقیری نباید باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادی خود، 
اهداف واای خودش را در سطح بین المللی پیش ببرد  . پایه دوم، »توزیع عادانه و رفع محرومیت 
در درون جامعه ی اسامی« است  . این دوتا باید تأمین بشود  . و اولی، شرط دومی است  . اگر تولید 
ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در کشور باا نرود، ما نمی توانیم محرومیت را برطرف کنیم؛ نخواهیم 
توانست فقر را برطرف کنیم  . بنابراین هر دوتا ازم است  . شما که متفکر اقتصادی هستید و پایبند 
به مبانی اسامی، طرحتان را بیاورید؛ باید این دوتا در آن طرح تأمین بشود  . اگر این دو در آن طرح 

تأمین نشد، آن طرح اختال دارد؛ ایراد دارد  . )1385/11/30( 

 مشغله جوان این هاست، تسلیم نشوید
تسلیم اختافاتی که بین بعضی از مسؤوان وجود دارد و متأسفانه بعضی از مطبوعات هم به آن 
دامن می زنند، نشوید... آیا باید روزنامه ها و افراد سیاسی کار این را به مشغله عمده ذهنی جوانان 
تبدیل کنند؟!  شما تسلیم نشوید و این چیزها را مشغله عمده خود ندانید    . مشغله عمده ای که 
به خود متوّجه کند، همین هایی است که گفتم: عدالت طلبی، حفظ نظام اسامی،  را  باید جوان 
دشمن شناسی، اهمیت دادن به استقال کشور، اهمیت دادن به پیوند و ارتباط بین مسؤوان و 
مردم  . البته چیزهایی هم هست که مخصوص جوانان عزیز ماست؛ بخصوص جوانانی که مشغول 

تحصیل علم هستند؛ و آن پرداختن به خود است  . )1380/8/12(



گفتان عدالت، یک گفتان اساى است و همه چیز ماست   . 
نخواهد  گفن  براى  حرى  هیچ  اسامى  جمهورى  آن،  منهاى 
داشت؛ باید آن را داشته باشیم   . این گفتان را باید همه گیر 
کنید؛ به گونه اى که هر جریاى، هر شخى، هر حزى و هر 
جناحى ر کار بیاید، خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این 
شود  مجبور  و  کند  تاش  عدالت  براى  یعنى  شود؛  گفتان 
پرچم عدالت را بر دست بگیرد؛ این را شا باید نگه دارید و 

حفظ کنید؛ این مهم است   . )13۸3/۸/1۰(








