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n درجه یک، درجه
مـــروری بــر مطالبه و پیگیری عــدالــت اجتماعی توسط 

مقام معظم رهبری - قسمت دوم: مقطع زمانی 76 تا 84

سال 1376 از راه رسیده است و بازار تبلیغات انتخاباتی 
داغ داغ است. دو نامزد بیشترین رقابت را با یکدیگر دارند: 
یکردی نزدیک به  آقایان ناطق نوری و خاتمی. اولی با رو
دو دولت آقای هاشمی به میدان انتخابات قدم گذاشته 
و دومی شعار توسعه سیاسی و آزادی را محور تبلیغات 
خود قرار داده است. نتایج آرای انتخابات 2 خردادماه 
پیروزی آقای خاتمی را نشان داد و او به عنوان دولت 
کرد. بخش دوم نوشته حاضر به  کار خود را آغاز  هفتم 
مقطع زمانی دولت  اصالحات )هفتم و هشتم( و نوع 
ورود مقام معظم رهبری در زمینه مطالبه عدالت و رفع 

کشور در این زمینه می پردازد. خألهای 
در یک مرور اجمالی اما عمیق بر متن و حواشی بیانات 
کــالن و  معظم له در ایــن 8 ســال، مــی تــوان دو راهــبــرد 

موازی- و حتی منطبق- بر هم را مورد اشاره قرار داد:

عدالتخواهیفساد ستیزی

راهبرد اول بیانگر تبیین اهمیت و جایگاه عدالت در 
نظام جمهوری اسالمی ایران و وظایف مسئوالن و مردم 
نسبت به آن و راهبرد دوم نیز تذکرات مکرر و مرتب ایشان 
گسترش فساد در ابعاد مختلف  در زمینه آسیب های 

حکومت و لزوم برخورد قاطع با آن را بیان می کند.

1- راهبرد اول: عدالت طلبی
انقالب اسالمی از لحظه تولد خود با آرمانی چون عدالت 
همراه بوده است و هیچ گاه این آرمان را رها نکرده است؛ 
کمرنگ و  که شاید در مقاطع مختلفی شاهد  گرچه  ا
پررنگ شدن آن بوده ایم اما تالش رهبری نظام در پررنگ 
نگاه داشتن همواره آن در چشم ها و دست های آحاد 
ملت بوده است. حال در مواضعی این پرچم در شکل 
گرفته است.  جهانی خودش نیز مورد بررسی و تبیین قرار 
این نوع بیان دو داللت مهم در خود دارد: اواًل توجه به 
جایگاه و اهمیت حکومت در تحقق عدالت حداکثری 
کارآمدی  و ثانیًا نقش و اعتبار باالی عدالت در تحقق 

دین در صحنه زندگی اجتماعی.
گسترش و غلبه بر همه ی ادیان  »یک ابزار اسالم برای 
کشورها، عبارت از منطق است و  و جماعات و ملل و 
دیگری، عبارت از عدالت اجتماعی است... در قطعاتی 
کمیت حقیقی بوده  کمیت اسالم، حا که حا یخ  از تار
است -مثل دوران امیرالمؤمنین؟ع؟، یا بعضی از دوران 
که  دیگر صدر اسالم - همان مقدار از عدالت اسالمی 
گر  کرده اســت... ا باقی مانده، دل ها را به خود جذب 
که بر اساس اسالم به وجود می آید، در میان  جامعه ای 
خود، عدالت اجتماعی و عدالت حقوقی و عدالت 
قضایی و عدالت اجــرایــی داشته باشد، عدالت به 
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کلمه در میان مردم اجرا شود و تقسیم  معنای مطلق 
صحیح ثروت باشد، خود این عدالت در این جامعه، 
عاملی برای جذب دل های ملت ها و مردم در همه جای 
دنیا به اسالم است. چرا؟ چون انسان ها از بی عدالتی 
رنج می برند... مردم، امروز تشنه ی عدالت اند. وقتی 
در نظام جمهوری اسالمی عدالت باشد، از همه جای 
کشید؛ چشم به این حقیقت  گردن خواهند  دنیا مردم 
کرد و  درخشان خواهند دوخت، آن را تحسین خواهند 
به آن جذب خواهند شد. آن وقت این آیه  شریفه معنا 
خواهد شد: »هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق 
کله«. این وظیفه است؛ هم وظیفه   لیظهره علی الدین 
که  مردم و هم وظیفه  دستگاه های مسئول. همان طور 
عرض کردم، هم دستگاه های قضایی، هم دستگاه های 
اجرایی و هم قوه  مقننه، هر کدام باید ببینند برای تکمیل و 
گسترش و هوشمندانه اجرا کردن عدالت در سطح کشور 
که مقداری  کارها و فعالیت های اقتصادی -  و در همه  
بحمداهلل وجود دارد، اما باید تکمیل شود - بخصوص 
در این دوران، چه وظیفه ای متوجه آن هاست؛ آن وظیفه 

را باید انجام دهند.«

1-1. ساحت اول: اولویت بخشی به 
عدالت در نظام فکری-اجرایی

که به  رصد شرایط کشور از سال 1376 نشانگر آن است 
دلیل شرایط خاص سیاسی و دیدگاه های متنوع با روی 
کار آمدن دولت هفتم ادبیات آزادی و توسعه سیاسی 
با کمک روزنامه ها و رسانه های جمعی در ذهن و قلب 
افکار عمومی به طور خاص و مسئوالن جای ویژه ای باز 
کرده و نقل محافل عمومی و خصوصی بوده است. این 
رویکرد در شکل افراطی خود قضاوتی ناعادالنه از شرایط 
کشور را نیز با خود به همراه داشته و نبود آزادی یا نفی و 
سرکوب آن ها را عامل اصلی مشکالت موجود تحلیل 
که بعضًا با اتفاقاتی چون قتل های  می کند. تحلیلی 

ر 
ُ
گ زنجیره ای یا فتنه 78 تشدید شده و همانند آتشی 

کژکارکرد اصلی چنین دیدگاه هایی تقلیل- و  می گیرد. 
جایگزینی -مسئله عدالت و توجه به وضعیت معیشتی 
قشرهای ضعیف در برابر توسعه آزادی های فردی است. 
که شاید در همه برهه های حیات  این مسئله مهم- 
انقالب اسالمی نیز قابل تبیین باشد- به فراخور غرایض 
و اهداف دولت های مختلف ظهور و بروز داشته و دارد. 
در چنین وضعیتی رهبری انقالب به دنبال حفظ، تقویت 
کردن جایگاه این ارزش محوری و اساسی  و پررنگ تر 

در الیه های مختلف اجتماع هستند.
به دلیل ورود دیــدگــاه هــای جدید به عرصه سیاسی 
کشور، فارغ از مسئوالن ارشد، در سطح مسئوالن خرد 
جهت گیری های ناصحیحی نسبت به انقالب اسالمی 
که  یکردهای نظام به وجود آمده است. این دیدگاه  و رو
کم شدن ارزش های لیبرال  یشه در حا بخش اعظم آن ر
گذشته در میان مسئوالن و به یک معنا  در سال های 
گاه  گاه و ناخودآ سلطه فرهنگی است به شکلی خودآ
نوعی جابجایی و تشویش را در نسبت و جایگاه آرمان ها، 
اهداف و ارزش های انقالب اسالمی را با خود به همراه 
ی  کنار تصویرساز دارد. نوعی از فرهنگ تجملی در 
به شدت مثبت از غرب منجر به گسترش تفکر و سبک 
زندگی ناانقالبی در بین برخی مسئوالن شده است. 
که به حکم »الناس على دین ملوکهم«  طبیعی است 
کمیت چنین دیدگاه هایی و معروف شدن آن ها  حا
ک در مسیر حرکت آحاد  تولیدکننده گسل هایی خطرنا
ملت است. عالوه بر آنکه مشکالت اقتصادی بین مردم 
گاهی  و همچنین نیاز قشر مستغصف به تالش بیشتر 
گسل را تشدید می کند. در این زمینه، معظم له در  این 
مقاطع مختلف و به تناسب زمان ها و مکان ها تالش 

کنند. می کنند این فرآیند را اصالح 

1-1-1. تبیین آثار سوء
در یک سو، ایشان تالشی تبیینی را به خرج داده و نقایص 
و مشکالت تفکرات و اثرات سوء رفتارهای تجملی فوق 
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وقتی در نظام جمهوری اسالمی عدالت باشد، از 
کشید؛ چشم به  گردن خواهند  همه جای دنیا مردم 
این حقیقت درخشان خواهند دوخت، آن را تحسین 

کرد و به آن جذب خواهند شد. خواهند 



گوشزد می کنند و فلسفه  را در جمع مسئوالن به آن ها 
مسئولیت در جمهوری اسالمی را اقامه عدل برمی شمارند:

»برادران و خواهران! هر جا هستید و در هر مسؤولیتی قرار 
دارید، باید مراقب باشید. یک رفتار شما، یک گفتار شما، 
یک حرکت شما می تواند تأثیر ماندگار بگذارد؛ می تواند 
تأثیرهای وسیعی در زندگی مردم بگذارد. سال هاست 
که بنده درباره ی زندگی تشریفاتی مکرر تذکر می دهم. 
این دو جنبه دارد: یک جنبه از لحاظ اصل پایبندی به 
که این بد و دون شأن انسان  تجمالت و تشریفات است 
واالست؛ ... لیکن جنبه ی دومی دارد که اهمیتش کمتر 
از جنبه ی اول نیست و آن انعکاس تجمل شما در زندگی 
مردم است. بعضی ها از این غفلت می کنند. وقتی شما 
کار و محیط  جلو چشم مردم، وضع اتاق و دفتر و محیط 
زندگی را آن چنانی می کنید، این یک درس عملی است 
و هرکسی این را می بیند، بر او اثر می گذارد. حداقل این را 
تی و تجمل گرایی  باید رعایت کرد. فضا را، فضای تجمال
گر این  کردن به تجمل قرار ندهیم؛ چون امروز ا و عادت 
که  کند -  روحیه  تجمل گرایی در جامعه ی ما رواج پیدا 
کرده است -  یادی هم رواج پیدا  متأسفانه تا میزان ز
بسیاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی و اخالقی 
گرایش به  کشور اصاًل حل نخواهد شد. تجمل گرایی و 
یادی دارد:  اشرافیگری در زندگی، ضررها و خطرهای ز
هیچ وقت عدالت اجتماعی تأمین نخواهد شد؛ هیچ وقت 
روحیه ی برادری و الفت و انس و همدلی - که برای همه ی 
کشورها و همه ی جوامع، بخصوص جامعه ی ما، مثل 

آب وهوا الزم است - پیش نخواهد آمد.«
چون این آفت امکان سرریز در سیاست گذاری ها و توجه 
به قشرهای ثروتمند و قدرتمند را دارد، باید دقت جدی 

گیرد. از این ناحیه توسط مسئوالن صورت 
»یک جمله هم می خواهم به بعضی از مسئوالن عرض 
گذر از یک دوران سخت  کشور ما در حال  کنم. امروز 
اقتصادی است تا ان شاءاهلل به یک دوران باز، آزاد، خوب 
که مردم بتوانند از منافع و عطایا  و برخوردار از رفاه برسد 
که  و هبات این طبیعت عظیم و این امکانات فراوانی 
کنند. ما تالش همه را هم  کشور ما هست، استفاده  در 

الزم داریم؛ لیکن یکی از آفاتی که در همین دوران متوجه 
حرکت رشد و توسعه  عمومی کشور است، این است که 
به وسیله ی سوءسیاستها در کشور، شکاف بین طبقات 
یاد شود. این را باید بسیار مراقب باشند. عده ای فقط  ز
که نه به قشر  به خود فکر می کنند. این ها کسانی هستند 
مظلوم و مستضعف، نه به فقرا و نه به آینده ی کشور فکر 
نمی کنند و فقط به جیب خودشان، به زندگی شخصی 
گردآوری هرچه بیشتر ثروت می اندیشند.  خودشان و به 
که این ها مرتب  دستگاه های مسئول نباید اجازه دهند 
فاصله ها و شکاف ها را بیشتر کنند. عدالت اجتماعی، 
کشور باشد، اما  گر رونق اقتصادی در  اساس است. ا
عدل اجتماعی نباشد، این رونق اقتصادی به درد فقرا 
و مستضعفان نخواهد خــورد و محرومیت را برطرف 

کرد.« نخواهد 

1-1-2. فلسفه وجودی مسئولیت در جمهوری اسالمی
»عــدالــت و عــدل، مهم ترین ارزش در جامعه است: 
»بالعدل قامت السموات والارض«؛ آسمان و زمین به 
عدالت وابسته است؛ نظام اجتماعی هم به عدالت 
گر عدالت نباشد، هیچ چیز در جامعه  وابسته است. ا
نیست. در یک جامعه  آزاد -حتی آزاد به همان سبک 
گر عدالت نباشد -که در آنجاها نیست و  آمریکایی- ا
همان آزادی هم به نفع یک طبقه و علیه یک طبقه خواهد 
بود- چند نفر سفیدپوست یک نفر سیاه پوست معلول را 
از روی ویلچر برمی دارند و به اتومبیل خودشان می بندند، 
به بیابان ها می برند و روی زمین می کشند! باالخره آزادی 
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که نباشد، امنیت هم در خدمت  است دیگر! عدالت 
گر  طبقه ی مرفه و برخوردار و سوءاستفاده چی است. ا
عدالت نباشد، همه ی خیرات به یک طرف می رود... 
ما برای این نیامده ایم. فلسفه ی وجود من و امثال من در 
اینجا -که بنده یک طلبه هستم- این است که ما بتوانیم 
که شما برای آمدن  کنیم و الغیر. دعایی  عدالت را اجرا 
که اعز همه ی خالیق عنداهلل و  امام زمانتان می کنید - 
که می گوییم:  عند عباده الصالحین است - این است 
»یملااهلل به الارض عدلا و قسطا«، نمی گویید دینا و خلقا. 

بشر تشنه ی عدالت و دنبال عدالت است.«
ی اســت. ما  »نصیحت دوم من، مسئله  عدالت پرور
بــرای اجــرای عدالت آمــده ایــم... این که ما می گوییم، 
گر دنبال  شعار نیست؛ حقیقت و هویت ماست. ما ا
عدالت اجتماعی نباشیم، وجود ما پوچ و بیهوده است و 
جمهوری اسالمی معنی ندارد. باید عدالت اجتماعی را 
تحقق ببخشیم؛ باید ارزش های اسالمی را در جامعه پیاده 
کنیم... کنیم؛ باید جامعه را، جامعه ی دینی و اسالمی 
اهتمام اصلی دولت در همه  سیاست های اجرایی و 
بخشی، باید رفع محرومیت به نفع ایجاد عدالت باشد.«

1-1-3. سیاست گذاری کالن
همچنین در پاسخ به مطالبه دانشجویان در رابطه با 
وضعیت زندگی تجمالنه مسئوالن و نسبت آن با تحقق 
عدالت به عنوان آرمان انقالب اسالمی تصریح کردند که: 
»ســؤال درست و مهمی است. مسئله  مهم جامعه  ما، 
کردید. علی رغم  که شما مطرح  همین مسئله ای است 
این که بعضی ها سعی می کنند مسائل مربوط به عدالت 
اجتماعی و پیدایش طبقه  جدیدی از مرفهین را کمرنگ 
کنند و در سایه قرار دهند، اما مسئله  اصلی و خطر اصلی 
این است. این هم مربوط به یک سال و دو سال اخیر 
نیست؛ این متأسفانه ریشه در چند سال و در برخی از 
یشه در بی توجهی هایی دارد  روش هــا دارد؛ یا بگوییم ر
که نسبت به این قضیه شده است. چند سال است که 
من این مسئله را مکرر مطرح می کنم؛ حال آن که رهبری 

که رهبری  نقشش در این مورد چیست؟ شما می دانید 
کشور سیاست گذاری می کند؛ برنامه را  برای برنامه های 
دولت می ریزد و دولت اجرا و بازرسی می کند... لیکن 
هیکل کار، سیاست گذاری است. سیاست همین برنامه  
دومی را که اآلن تقریبًا در حال تمام شدن است و امسال، 
سال آخر یا ماقبل آخر آن است، ما قباًل ابالغ کردیم؛ یعنی 
سیاست تأمین »عدالت اجتماعی«؛ همین مسئله ای 
کردید؛ یعنی عدم پیدایش طبقات  که شما به آن اشاره 
جدید و کاهش دادن فاصله ی طبقات. ما این سیاست 
را هم به دولت و هم به مجلس ابالغ کردیم. البته وظیفه ی 
مجلس، قانون گذاری است؛ وظیفه ی دولت، اجراست.«

در ادامه مسیر نیز، عدالت و ابعاد مختلف آن مفادهای 
یخ 30  که در تار مختلف سیاست های کلی برنامه سوم 
اردیبهشت ماه به دولت وقت ابالغ شده است، اثرات 
بسیار بارزی دارند و تکالیف مختلفی از ناحیه اقامه 

عدالت از مجموعه دستگاه ها مطالبه شده است.

1-1-4. مطالبه و مراقبه نخبگانی
حرکت و اولویت های هر ملتی وابستگی وثیق و عمیقی 
گر  با دیدگاه ها و اولویت های فکری نخبگانش دارد. ا
خواص هر جامعه نسبت به اولویت های آن حساس و 
کوشا باشند می توان از عامه  در پیگیری تحقق آن ها 
مردم انتظار همدلی و همراهی متناسب و مناسب را 
گر قطب های خواص در چنین شرایط  نیز داشت. حال ا
کار نکند بلکه جهتی اشتباه را نشان دهد  نه تنها خوب 
در آن صورت توقع رسیدن سریع به مقصد امری دور از 
عقالنیت خواهد بود. این امر هم بیانگر نقش و جایگاه 
ی 

ّ
نخبگان و به اصطالح روشنفکران در جریان حرکت مل

و لزوم مراقبت از اولویت ها- چه به شکل درونی و چه به 
شکل بیرونی- را برای آن ها روشن می سازد.

شاید به همین دلیل است که رهبری انقالب چه در دوران 
اولیه انقالب و چه در مقاطع زمانی مختلف- همچون 
همین دوران شکل گیری دولت هفتم و ورود تفکری جدید 
ی- جلسات حضوری 

ّ
نسبت به ارزش های دینی و مل

و مفصلی را با دانشجویان و جنبش های دانشجویی 
به عنوان قلب تپنده حرکت آرمانی نخبگانی ترتیب 
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ما اگر دنبال عدالت اجتماعی نباشیم، وجود ما 
پوچ و بیهوده است و جمهوری اسالمی معنی ندارد.



می دهند و در خالل صحبت ها هم اولویت ها را بار دیگر 
متذکر می شوند و هم از جابجایی ناصحیح اهداف و 

آرمان ها تحذیر می کنند.
که باید مردم نسبت به مسئله ی  »من اعتقادم این است 
عدالت اجتماعی و خواست عدالت اجتماعی، مجدانه 
کنند و از دولت ها و  و منطقی، با مسئوالنشان صحبت 
کسی را  از نمایندگان مجلس این را بخواهند. باید آن 
که شعار عدالت اجتماعی می دهد، موظف و مسئول 
کنند و از او مطالبه نمایند. باید توجه داشته باشند آن 
که عدالت اجتماعی را در درجــه ی پنجم قرار  کسی 
می دهد و عناوین دیگری را به جای عدالت اجتماعی 
می گذارد، او بیشترین نیاز یک جامعه را نادیده می گیرد 

و از نظر دور می کند.«
»در چنین شرایطی،... وقتی که مسئله  عدالت اجتماعی در 
کشور مطرح می شود، دانشجو باید از این مسئله حمایت 
کند. عدالت اجتماعی، آن چیزی است که حتی کسانی 
که اصرار داشتند شعار عدالت اجتماعی را به دالیل 
کنند، باالخره  گون کمرنگ  گونا سیاسی و با انگیزه های 
نتوانستند؛ مجبور شدند عدالت اجتماعی را مطرح کنند. 
در دنیا، غیر از مستکبران و زورگویان و چپاولگران عالم، 
که به عدالت اجتماعی و شعار آن  هیچ انسانی نیست 
پشت کند. این شعار در کشور مطرح می شود؛ چه کسی 
کسی باید بیشتر از  کند؟ چه  باید از این شعار حمایت 
کار  کسی باید برای آن  همه درباره ی آن بیندیشد؟ چه 
کند  کند و درباره ی راهه ای تأمین آن، تحقیق و بحث 
که  و میزگرد بگذارد، غیر دانشجویان؟ باید توجه داشت 
این حرکت دانشجویی و بیداری دانشجویی، مطلقًا 
به سمت عکس جهت ها نرود. پس یکی از آفات این 
کردن آرمان ها  کردن به آرمان ها، فراموش  جنبش، پشت 

و از یاد بردن آرمانه است«؛
و در کنار همه این ها شوق به آینده و تالش خستگی ناپذیر 

الزمه هر حرکت بلندمدت است.
کشور مسئله ی  »امـــروز ســرآغــاز فهرست بلند مسائل 
گرچه خود برخاسته  عدالت است. دانشجوی جوان ا

از قشرهای مستضعف جامعه هم نباشد، به عدالت 
کردن شکاف های طبقاتی به چشم یک  اجتماعی و پر 

ی بزرگ و بی بدیل می نگرد« آرزو
یم؛ هم به عدالت اجتماعی ای  یادی دار ...»ما هنوز راه ز
که اسالم از ما خواسته است -و اسالم در این خصوص 
که  بسیار سختگیر است- هم به آن سطحی از آزادی 
ملت ایران مستحق و شایسته آن است، هنوز نرسیده ایم. 
یم؛ این راه، راهی طوالنی است. این که  کار دار ما هنوز 
من بارها به جوان ها می گویم خودتان را آماده کنید، برای 
کنید. این راه هم  همین است. شما باید این راه را طی 
کیلومترش تابلوی »توقف ممنوع«  که در هر  راهی است 
نصب شده است؛ لذا در این راه نباید توقف کرد. سربازان 
کسانی  عدالت اجتماعی باید خستگی ناپذیر باشند. 
که در این راه هــای طوالنی و آرمــان هــای بــزرگ حرکت 

می کنند، باید خستگی حس نکنند.«

1-1-5. تصویرسازی هدفمند
گفتار مسئوالن داللت ها و تصاویری  گرچه همه فعل و  ا
را در اذهان مردم پیرامون پایبندی یا عدم پایبندی به 
کنار این فرآیند طبیعی  ارزش ها ایجاد می کند، اما در 
نقش رسانه ها در شکل دهی به افکار عمومی غیرقابل انکار 
است. نظام اسالمی از دوره شکل گیری تا به امروز شاهد 
یخ بوده  هجمه های رســانــه ای بی نظیری در طــول تار
است. اگرچه بخشی از این مواجهه  با این سیل خروشان 
کید معظم له در عرصه  تدافعی و پدافندی است اما تأ
یکرد تهاجمی و  آرمان های انقالب اسالمی، اتخاذ رو
ی و بین المللی است. در میانه این 

ّ
آفندی در سطح مل

ی به عنوان یکی از بازوهای اصلی 
ّ
کارزار نقش رسانه مل

نظام برای انتقال پیام به مخاطبان بسیار مهم و تأثیرگذار 
کار  که رهبر انقالب در یک تقسیم  است. ازاین رو است 
ی ضمن توجه و سوق دادن هریک از دستگاه ها به 

ّ
مل

انجام وظایف به منظور تحقق عدالت در ابعاد مختلف 
اقتصادی، قضایی، امنیتی و... به صداوسیما تکلیف 

؟ع؟
مرکز رشد دانشگاه امام صادق

22

مکتوبات

که اصرار داشتند شعار عدالت اجتماعی را  کسانی 
کمرنگ  گون  گونا به دالیل سیاسی و با انگیزه های 

کنند، باالخره نتوانستند.



یع پیام هایی متناسب با  سنگین شناخت، تولید و توز
اهداف واالی انقالب اسالمی -همچون عدالت- را 
ی  که توجه به آن در زمان خود حاو سپردند. موضوعی 

درس آموزی ها و هوشمندی های بسیاری است.
که شناخته شد،  »اّول باید این پیام ها را شناخت؛ بعد 
کالم و تصویر و فضا و محیطی  باید تولید شود. تولید 
کارهایی  کرد، یکی از مهم ترین  که بشود آن پیام را القا 
است که امروز هنر تبلیغ و پیام رسانی به آن مّتکی است. 
کوتاهی  گر در تولید، پایمان بلنگد یا بلغزد، اشتباه یا  ا
بکنیم، حتمًا ضربه را خورده ایم. بعد از آن که این پیام ها 
کرد؛ چون هنگامی یک  تولید شد، باید آن ها را مدیریت 
کاالی مطلوب به نتیجه و به سرمنزل حقیقی  مجموعه 
که مدیریتی باالی سرش  و صحیح خود خواهد رسید 
که  باشد...مسئله ی عدالت یکی از این پیام هاست 
باید در ذهن مردم جا بیفتد و نزد مردِم طالب و عاشِق 
عدالت - عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی، هر 
دو - به عنوان یک شعار اصلی شود... ما نباید از شعار 
کنیم. مردم به عدِل علوی  عدِل علوی عقب نشینی 
که اسم  نیازمندند و تشنه  آن هستند. حّتی به آن کسانی 
عدل را هم نمی آورند یا در جایی عدالت به نفعشان 
کنند و  نیست - چون خودشان می خواهند بی عدالتی 
گر بی عدالتی شود،  نمی خواهند عدالت را بگویند - ا
دادشان بلند می شود؛ یعنی آن ها هم تشنه ی عدالت اند.«

البته رعایت و حفظ انسجام پیام ها با یکدیگر از شروط 
اصلی تحقق نهایی هدف است.

گون باید جریانی انجام بگیرد و به  گونا »دادن پیام های 
شکل یک روند دربیاید؛ مقطعی و موردی فایده ای ندارد. 
کنند تا این فکر  همه  برنامه های ما باید یکدیگر را کمک 
و این اندیشه در جامعه مطرح شود. ممکن است گاهی 
یک طرف درباره ی  ما پیام های متناقض بدهیم؛ مثاًل از
عدالت اجتماعی برنامه ی خیلی خوبی تولید می کنید؛ 
اما از آن طرف در خالل یک برنامه ی دیگر، عماًل عدالت 
اجتماعی را نقض می کنید! این درست نیست؛ باید 
کلی برنامه ها یکی باشد و در بین آن ها تناقض  آهنگ 
دیـــده نــشــود. در مقوله  عــدالــت اجتماعی فیلم ها و 
که غالبًا خانه های مورد  سریال هایی ساخته می شود 
استفاده ی شخصیت های این فیلم ها اعیانی و اشرافی 
است! واقعًا وضع زندگی مردم ما این طوری است؟ آیا 
یک زوج جوان یا یک زن و شوهر در چنین خانه هایی 

کار چه لزومی دارد؟« زندگی می کنند؟! این 
ُبعد دیگر این تصویرسازی استفاده از شعارهای سال 
که بــرای قشرهای مختلف  به عنوان عناصری است 
اجتماعی جهت دهی فکری و اجرایی تولید می کند و 
چنان تابلویی در پیش روی دیدگان ملت و دولت ها قرار 
گفتار و عملکرد خود را با آن سنجش  دارد تا حرکت و 

کنند. )شکل 1(

1-1-6. الگوسازی واقعی
ی سال های مختلف ما شاهد،  هم راستا با نــام گــذار
کثریت آن ها در این 8 سال مورد  که ا ینی هستیم  عناو
بررسی به طور مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با بحث 
عدالت هستند. در بین این ذکر نام امیرالمؤمنین؟ع؟ 
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ً
که غالبا فیلم ها و سریال هایی ساخته می شود 

خانه های مورد استفاده ی شخصیت های این فیلم ها 
 وضع زندگی مردم ما 

ً
اعیانی و اشرافی است! واقعا

این طوری است؟



به عنوان یکی از الگوهای تام و تمام عدالت در بعد 
فردی و اجتماعی و همچنین نامیدن سال 1380 به 
سال »رفتار علوی« تالشی است حداکثری برای رهنمون 
ساختن ذهن و عمل آحاد جامعه به سمت تطابق هرچه 
کنار این نام گذاری رهبری  بیشتر با این الگوی ویژه. در 
معظم در سال مذکور )1379( در دو خطبه نماز جمعه 
به تفصیل بحث عدالت و نسبت آن با شخصیت 

کرده اند. امیرالمؤمنین؟ع؟ را تبیین 
»در زندگی و شخصیت امیرالمؤمنین، واژه و مفهوم 
»عدالت« برجستگی خاصی دارد. بسیاری از خصوصیات 
در آن بزرگوار بود، اما یکی از برجسته ترین این خصوصیات 
-که همیشه با نام آن بزرگوار همراه است- مسئله  عدالت 
گونی که شعب مختلف عدالت دارد،  است. مفاهیم گونا
در وجود امیرالمؤمنین درهم تنیده است. امیرالمؤمنین 
مظهر عدل الهی هم هست. عدل به آن معنایی که ما جزو 
که خداوند متعال  اصول دین می دانیم، اقتضاء می کرد 
شخصیتی مثل امیرالمؤمنین را برای رهبری و هدایت 
کرد. وجود  کار را خدای متعال  مردم انتخاب کند؛ و این 
امیرالمؤمنین، شخصیت او، تربیت او، اوج مقام او، و بعد 
نصب او به خالفت، این ها مظهر عدل الهی است؛ اما 
در وجود خود او، عدالت به معنای انسانی آن هم به طور 
کامل متجلی است. عدالت انسانی در دو قلمرو فردی و 
اجتماعی، خود را نشان می دهد: عدالت یک انسان در 
قلمرو فردی او، و عدالت یک انسان در زمینه ی حکومت 
که به آن عدالت اجتماعی می گوییم.  و فرمانروایی او، 
ی این ها در زندگی امیرالمؤمنین برجسته است.  هر دو
کردن بدانیم؛ بخصوص  این ها را ما باید به قصد عمل 
که در جامعه مسئولیت هایی بر دوش دارند و در  کسانی 

قلمرو حکومت، صاحب شأنی هستند.«
کوچک تر و ملموس تر، سبک زندگی فردی  در مرتبه ای 
و سلوک اجتماعی امام خمینی؟هر؟ به عنوان الگوی 
معیار نظام اسالمی و بسیار در دسترس برای مسئوالن 

گرفته است. و مردم عزیز مورد اشاره قرار 

»سوم از مشخصه های خط امام، عدالت اجتماعی و 
کمک به طبقات مستضعف و محروم است که امام آن ها 
کشور می دانست. امام،  را صاحب انقالب و صاحب 
پابرهنگان را مهم ترین عنصر در پیروزی های این ملت 
می دانست؛ همین طور هم هست و همان طور که گفتیم، 
کتفا نکرد. امام از همان اول انقالب،  گفتن هم ا امام به 
جهاد سازندگی، کمیته  امداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد 
پانزده خرداد و بنیاد مسکن را به وجود آورد و دستورات 
مؤکد به دولت های وقت داد. عدالت اجتماعی، جزو 
شعارهای اصلی است؛ نمی شود این را در درجه ی دوم 
قرار داد و به حاشیه راند. مگر می شود؟! حاال عده ای 
که امام فرمود: انقالب ما انقالب  از آن طرف درمی آیند 
کتبر روسیه  نان نیست، برای نان نیست! بله؛ انقالب ا
که در سال 1917 پیدا شد، به خاطر قطع شدن نان در 
گر مردم آن  شهرهای اصلی آن روز - مثاًل مسکو – بود. ا
روز نان داشتند - همین نان معمولی - آن انقالب پیش 
نمی آمد. انقالب ما این گونه نبود، انقالب ما بر اساس 
که انقالب نباید  یک ایمان بود؛ اما معنایش این نیست 
به زندگی مردم، به اقتصاد، به نان و به رفاه مردم بپردازد. 
این چه حرفی است؟! امام به این مسائل می پرداخت 
و دستور می داد و آنچه در درجه  اول، مورد نظر امام بود، 
عبارت بود از طبقات محروم و مستضعف. البته امروز 
گوشه ای  که همیشه بلدند  گودنشین ها، آن هایی  کنار 
کنند - بدون این که  بنشینند و دستور و نسخه صادر 
بدانند واقعیت ها چگونه است، یا هیچ مسئولیتی احساس 
کنند - می گویند عدالت اجتماعی تحقق پیدا نکرده 
کامل، بالشک تحقق  است! البته عدالت اجتماعی 
کنیم - اما  پیدا نکرده است - خیلی باید مجاهدت 
که در این  نظام اسالمی آمد و آن برنامه و نقشه  غلطی را 
مملکت بود - که هیچ حقی برای روستا و روستانشین و 
شهرهای دوردست و طبقات محروم قائل نبودند - تغییر 
ی این چیزها گذاشت. امروز  داد و بیشترین اهتمام را رو
بیشترین اهتمام دولت خدمتگزار ما برای نقاط محروم 
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آنچه در درجه  اول، مورد نظر امام بود، عبارت بود 
از طبقات محروم و مستضعف.



است. در طول دوران انقالب، همیشه دولت ها این طور 
بودند؛ بیشترین اهتمامشان برای مردم محروم و نقاط 
کارهای فــراوان و خدمات عظیمی هم  محروم بــود و 
گرفته است. این ها به برکت همین عنصر عدالت  انجام 

اجتماعی در خط امام است.«

2- راهبرد دوم: فساد ستیزی
اداره امور عمومی دارای پیچیدگی ها و ظرافت های 
که غفلت از هر یک موجبات ایجاد  ی است  بسیار
خسارت به طیف گسترده ای از عامه مردم را در پی دارد. 
گلوگاه ها توزیع ثروت و مناصب در  یکی از مهم ترین این 
جامعه است. پس از جنگ تحمیلی و به دلیل ضرورت 
بازسازی خرابی ها و ویرانی ها حجم عظیمی از پروژه ها و 
بالتبع سرمایه های مالی در اقصی نقاط کشور هزینه شد 
و توانست زیرساخت ها و عمرانی های مناسبی را برای 
کم بر این اقدامات  کشور به ارمغان آورد. اگرچه نظریه حا
ی ها و  سرریز شدن عواید حاصل از این سرمایه گذار
کمتر برخوردار و مستضعف  توسعه ها در بین قشرهای 
یخ شواهد و قرائن دیگری را نشان  بود اما جریان تار
کمرشکن و افزایش فاصله طبقاتی  می دهد. تورم های 
یک طرف و ظهور طبقه جدیدی از مسئولین با سبک  از
زندگی خاص و تجملی خود از سوی دیگر مسیر حرکت 

جامعه را با مشکالت جدی مواجه می کرد.
که من می خواهم به مسئوالن و به مردم  »ولی آن چیزی 
که در دوران بازسازی، خطر  عرض کنم، این نکته است 
دنیاطلبی بیشتر از همیشه است. در دوران بازسازی، 
ثروت ها انباشته می شود؛ چون دوران بازسازی، دوران 

کارها، دوران انباشت ثروت ها، دوران افزایش  کم  ترا
کسی  گر  که ا فعالیت های اقتصادی و دورانــی است 
می تواند تالشی بکند و حرکتی اقتصادی بکند، راه 
که اهل  برای او باز است. در چنین دورانی، آدم هایی 
که دلشان در بند زخارف دنیوی  دنیا هستند، آدم هایی 
است، آدم هایی که منافع شخصی خود را بر منافع کشور 
و ملت و مصالح انقالب ترجیح می دهند، دستشان 
باز است، برای این که بتوانند خدای نکرده به سمت 
اشرافیگری و زراندوزی و جمع مال ومنال و سوءاستفاده 
بروند. دوران بازسازی، دوران شکوفایی و پیشرفت ملت 
کشور است؛ اما در همین حال، این  و دوران ساختن 
گرایش آدم های ضعیف به سمت  دوران، دوران خطر 
اشرافیگری و تجمل و انباشت ثروت و سوءاستفاده ی 
اقتصادی است. لذا همه باید خیلی مراقب باشند؛ هم 

مسئوالن و هم آحاد مردم.«
که در شماره قبلی این نوشته ذکر شد، در  همان طور 
ســال هــای مرتبط با بحث سازندگی رهبری انقالب 
یادی به عنصر اخالق و تهذیب  کید و توجه ز اسالمی تأ
نفس در بین مسئوالن و مردم به عنوان پیش شرط مهم 
تحقق عدالت داشتند. در مقاطع مختلف و به طور 
خاص سال های پایانی دهه 70 ما شاهد تذکرهای مکرر 
و نهیب های مرتب رهبری به مسئوالن از جنسی دیگر 
و به منظور پرهیز دادن از اشرافیگری و مبارزه قاطعانه با 

فساد و صاحبان نامشروع ثروت و قدرت است.
که قانون اساسی ما را تشکیل می دهد و قوانین  »اسالم 
ما را هدایت می کند، عدالت اجتماعی جزو بزرگ ترین 
گر مسئوالنی در کشور برای عدالت  توصیه هایش است. ا
کردن  کم  اجتماعی، بــرای نفی فقر در جامعه و بــرای 
کار نکنند، از چشم  شکاف میان طبقات فقیر و غنی 
مردم خواهند افتاد و مردم آن ها را به عنوان مسئوالنی 

که مورد عالقه و قبول آن ها باشند، طبعًا نمی پذیرند.«
»مسئوالن سررشته دار امورند. از طرفی باید اجازه بدهند 
کسانی از مجاری صحیح، تالش اقتصادی سالم و  که 
قانونی بکنند - چون تولید ثروت در اسالم مذموم نیست 
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- اما باید جلو استفاده از روش های غیرقانونی، استفاده از 
راه های تقلب و خدعه و مکر و سوءاستفاده از ثروت های 
عمومی را بگیرند. این ها ممنوع است. فاصله ها باید کم 
یافت هایی  شود. پاره ای از این حقوق ها، پاداش ها و در
که بعضی افراد دارند -که از بیت المال هم هست- اصاًل 
قابل توجیه و قابل فهم و قبول نیست. کسانی که از اموال 
دولتی و از بیت المال استفاده می کنند، بایستی به قدر 
حق و ارزش کارشان برخوردار شوند. نمی شود که عده ای 

یاد داشته باشند.« برخورداری های ز
سرانجام این پیگیری ها و تذکرات، منجر به تشکیل 
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با همت دو قوه مجریه 
که  که در بدو تشکیل خود  و قضائیه می شود. ستادی 
در سال »رفتار علوی« نیز آغاز می شود، سیاست هایی 
محکم و متقن را در قالب فرمان هشت ماده ای رهبر 
انقالب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی 
که هنوز هم مطالعه بندبند آن  به خود می بیند. فرمانی 

نیاز روز انقالب اسالمی است.
در کنار این دوندگی ها، ایشان به مناسبت های مختلف 
پیرامون توجه به وضعیت محرومان و لــزوم مبارزه با 

کیداتی خاص دارند. ویژه خواری تأ
یع  که عدالت و توز ی ای  »برنامه ریزی و سیاست گذار
عادالنه ی ثروت را در جامعه ندیده بگیرد، نمی تواند 
کند و برنامه ی مطلوب  چشم انداز مورد نظر ما را تأمین 
کارشناسان و  ما نیست. چون برادران سازمان مدیریت و 
برنامه ریزان اینجا هستند، این مطلب را می گویم: توجه 
کنید حتمًا عنصر عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع 

عادالنه  ثروت رعایت شود.«
»عــدالــت اجتماعی یکی از مهم ترین و اصلی ترین 
خطوط در مکتب سیاسی امام بزرگوار ماست. در همه  
ی، در اجــرا، در  برنامه های حکومت - در قــانــون گــذار
کردن شکاف های  قضا - باید عدالت اجتماعی و پر 
طبقاتی، مورد نظر و هدف باشد. این که ما بگوییم کشور 
را ثروتمند می کنیم - یعنی تولید ناخالص ملی را باال 
گوشه ای به نفع یک عده انبار  می بریم - اما ثروت ها در 

کثیری هم از مردم دستشان خالی باشد،  شود و عده ی 
با مکتب سیاسی امام نمی سازد.«

آرام آرام دولــت هشتم نیز به پایان عمر خــود نزدیک 
می شود. بهار 1384 مصادف با سفر استانی معظم له به 
کرمان است. در این استان و به مناسبت ورود انقالب 
اسالمی به دهه چهارم عمر خود، عنوان و سرفصلی مهم 
در فعالیت های نظری اندیشمندان و اقدامات عملی 
گشوده می شود: »دهه عدالت و پیشرفت«.  مسئوالن 
درباره این عنوان و فرازوفرودهای آن در سالیان پس از 

گفت. آن در شماره بعدی این نوشته بیشتر خواهیم 
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کشور را ثروتمند می کنیم اما  این که ما بگوییم 
گوشه ای به نفع یک عده انبار شود و  ثروت ها در 
کثیری هم از مردم دستشان خالی باشد، با  عده ی 

مکتب سیاسی امام نمی سازد.


