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 مهمقد

 توجه آن به اسالمی، انقالب بنیانگذار  همواره که است اصیلی شعارهای ءجز اجتماعی عدالت 

 به و نندکمی معرفی اسالم نهایی مقصد را اجتماعی عدالت ایشان کهجایی تا داشتند تاکید و

 تهدیدهای از یکی. دانندمی اسالمی حکومت در مسوولین اصلی وظیفه را مهم این نوعی

 نمسووال و مدیران دائم انقالب معظم رهبری و [ره] امام حضرت که "گریستاشرافی" عدالت،

 ولتد تشکیل مرحله وارد انقالب، که کنونی حساس مقطع در. اندداشته حذر بر آن از را دولتی

 و اسی موجبات جامعه در شدن شایع صورت در که تهدیدیست اشرافیگری است،شده اسالمی

 دیس نهایت در و کندمی فراهم را اسالمی حکومت یک به نسبت مردم دآحا وبدبینی ناامیدی

 یبزرگ آسیب مسوولین اشرافیگری .بود خواهد اسالمی انقالب هایآرمان وصول راه سر بر

 در مردم از توجهی قابل درصد که هنگامی خصوصا ،شودمی محسوب اسالمی جامعه برای

 اکیدت بنابر  که حالیست در این .دارند اوانیفر مشکالت  زندگی امکانات هایحداقل تامین

 در تبایسمی جامعه توجه قابل بخش این  محرومیت رفع  اسالمی، انقالب بنیانگذار فراوان

 و نشینکوخ نعمتانولی این محرومان به توجه. گیرد قرار اسالمی دولت هایبرنامه  صدر

 و امکانات ناعادالنه تقسیم ثرا بر که طبقاتی فاصله رفع همچنین و انقالب پرچمداران

 تحقق هالبت. باشدمی اسالمی دولت تحقق جهت در بلندی گام است،افتاده اتفاق گریاشرافی

 و فقر طعم اشرافیگری، خوی از دور به که آیدمی بر مدیرانی و مسوولین از فقط مهم این

 هک متشرع و متدین ،مومن نیروهای عنوانهب جهادگران اینرو از. باشند چشیده را استضعاف

 جلب جهت در صادقانه خدمت هدف با و جناحی و حزبی سیاسی، هیاهوی هرگونه از فارغ

 فضای از درست درک داشتن و محروم مناطق در خود خالصانه حضور با باریتعالی رضایت

 و طبقاتی فاصله کردن برطرف راستای در نظام  مسوولین از منطقی مطالبه ضمن موجود،

 نهخالصا خدمت به آوردن روی و  اشرافیگری از جستن دوری برای دولتی ولینمسو ترغیب

 به که انانیجو. گردندمی محسوب نظام آینده مدیریت برای باال پتانسیلی محرومین، به نسبت

 درگیر کمتر نزدیک، از محرومیت و فقر درد لمس و  جامعه محروم قشر با همزیستی دلیل
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 قطعا .بود خواهند موفق مدیرانی اسالمی دولت استقرار و تحقق برای و شوندمی گریاشرافی

 .گرددمی آسیب هرگونه از دور به اسالمی دولت هویت وتالل موجب اتفاق این
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 بخش اول : اشرافیت

 پاسخگویی، از رهبری تا مأموران 

 عمتن ن،ای. کنندنمى احساس حقیقى ىفاصله کشور، مسئوالن و خودشان بین مردم امروز

 اشد،ب داشته مالقاتى کشور این جمهوررئیس با مردم، این آحاد از هریک اگر امروز. است بزرگى

 بتوانم شاید که طبقاتى کاذب اوج و گریاشرافی حالت آن. دارد فرق او با که کندنمى احساس

 .نیست المىاس جمهورى در دارد، وجود - دانیممى ما که جاآن تا - هاحکومت ىهمه در بگویم

[7/3/1369 ] 

 ترسیدگی دلسوزانهر

 قشرهاى - است بیشتر مظلومیت احتمال او، در که کس آن به اما رسید؛ باید همه تظلم و درد به

 [4/4/1369]. رسید باید تردلسوزانه - جامعه پایین و مظلوم

 این انحراف است، بروبرگرد ندارد

 رود،مى گریاشرافی سمت به زندگى که مبکنی احساس ما اگر اسالمى، جمهورى در امروز

 هم گوییمنمى .بکنیم حرکت زهد سمت به باید ما. ندارد بروبرگرد است؛ انحراف این بالشک

 ىهدرج مسئوالن یک، ىدرجه مسئوالن نه، است؛ اولیاءاللَّه به متعلق که چنانى،آن هایزهد

 مردم ىعامه به هم بعد باشند؛ داشته زهد خود حد در باید هم بعد درجات مسئوالن آن تا دو،

 فقط زهد که نیست طوراین. بکنند گرایىتجمل و اسراف نباید هم مردم ىعامه. رسدمى

 [16/1/1371]. باشد مسئوالن مخصوص
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 اسوه حیوانی؟

 کی شکل به ما به مردم بخواهیم و بغلتیم و بچریم حیوان مثل مادّى زندگى در ما شودنمى

 [13/5/1371]. محرومند زندگى اولیات از خیلیشان که مردمى کنند؛ نگاه اسوه

 ثل موریانه...م

 باشند مراقب باید قضایی و اجرایی مأموران و مجلس محترم نمایندگان از اعم نظام مسئوالن

 را خود ،است کارگزاران گیرهمه بیماری ،غیرمردمی و طاغوتی هاینظام در که عوارضی از که

 و نامشروع زدوبند بیماری طلبی،عشرت و زدگیرفاه بیماری دارند، دورنگه وسواس، و دقت با

 حضور و اراده و خواست و نیاز به اهمیتیبی و مردم از دوری و تکبر بیماری اداری، و فسادمالی

 که هااین امثال و عمومی مصالح بر باندی مقاصد ترجیح و ناسالم هایبندیدسته بیماری ،آنان

سنت به سپردندل یا و کند،می پوک و سست را نظامی هر هایپایه موریانه مانند آن به ابتالی

انقالبی و اسالمی هایارزش به اعتناییبی یا تفاوتیبی و هاآن احیاء به رغبت و طاغوتی های

 راه در را خود ومال جان مخلصانه که را مردمی به خدمت شوق و نشاط و میراندمی را دل که

 [13/3/1371]. سازدمی غمگین و نومید را آنان و کندمی سلب اند،داده انقالب

 گری شاخ و دم ندارداشرافی

 یکى ود،ب دانشجو یکى بود، معلم شماها از یکى. انقالبیم از پیش معلم یا طلبه همان شما و من

 گیریم،ب عروسى اشراف عروسى مثل حاال اما بودیم؛ طوراین مانهمه بود، منبرى یکى بود، طلبه

 اشراف! کنیم حرکت هاخیابان در اشراف حرکت مثل کنیم، درست خانه اشراف ىخانه مثل

 مینه ایم،گذاشته را ریشمان ما ولى بود، تراشیده ریششان فقط هاآن چون بودند؟ چگونه مگر

 هب مترف است ممکن هم اسالمى ىجامعه در واللَّه. شویممى مترفین هم ما نه،! است؟ کافى

. بترسیم  «1فِیهَا فَفَسَقُّوا مُّتْرَفِیهَا أَمَرْنَا قَرْیَةً نُّّهْلِکَ أَن أَرَدْنَا وَإِذَا» ىشریفه ىآیه از. بیاید وجود

 [13/5/1371]. آوردمى خودش دنبال هم فسق تُّرف،

                                                           
 16سوره ی اسراء آیه ی  1
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 دارید نگه اندازه

 نماشی دهها اى،اداره و وزارتخانه هر جلوى کتاب و حساببی همینطور که است وضعى چه این

 گفته را چیزى چنین کسى چه! خورد؟می چشم به آنجا مسئوالنِ به متعلق گوناگون رنگهای به

 است؟

 نه، کنیم؛ وزارت و بنشینیم مسجد در گویندمی که باشیم تندروها از بعضى مثل گویمنمی من

 یک مقدار و مسئول تعدادى و اتاق تا چهار و ساختمان یک کردن، وزارت. شودنمی سجدم در

 در باید اما خواهد؛می بکند، خدمت خواهدمی که آقایى آن زندگى براى امکانات باالخره هم

 . باشد حدى

 ار امنیتى جهات ىمالحظه مرتب که گرفتمنمی قرار مالمت مورد مردم طرف از من اگر واللَّه 

 .آمدممی بیرون پیکان ماشین با بنده کنند،می توصیه

 از ار روحانیون کند،می دور مردم از را ما اینها دارید؛ نگه اندازه و کنید اکتفا ضرورت حد به 

 بدون. دشدن شیرین چشمها در دنیا به اعتنایىبی و ورع و تقوا به روحانیون،. کندمی دور مردم

 هم داخ ندارند؛ رودربایستى مردم. ماند شیرین چشمها در شودنمی ا،دنی دورانداختن بدون و ورع

 . ندارد رودربایستى کسى با

[13/5/1371] 

 مگر مردم کورند؟!

 اعتماد شما و من به باید مردم کنید؟ جلب را مردم اطمینان و محبت خواهیدمى چگونه شما

 دنبال تادیم،اف خودمان شخصى گىزند فکر به رفتیم، خودمان مسایل دنبال ما اگر. باشند داشته

 نشدیم قایل خودمان براى حدى هیچ المالبیت کردن خرج در رفتیم، مانتشریفات و تجمالت

 مردم اعتماد مگر کردیم، خرج توانستیم هرچه و -! بکند درست قضایى دردسر که حدى مگر -

 به هم امروز اند؛بوده هاملت هوشیارترین جزو همیشه ایرانیان کورند؟ مردم مگر ماند؟مى باقى

 که بینندنمى مردم مگر! آقایان. هوشیارترند هم هوشیارها از هایند؛هوشیارترین از انقالب برکت

 [13/5/1371] کنیم؟مى زندگى چگونه ما
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 ها خودکشان کند...دولت باید برای این

 مرفهان این از اران،پولد این از خیلى بکنید؛ مالحظه را هانسبت بودند؟ کسانى چه هاجبهه در

 حس را جنگ هااین اما رفت، و آمد جنگ سال هشت ها،احساسبى و دردهابى این از جامعه،

 بود، تهاجمى مورد شهر آن هم روز چهار اگر! آرامش همان و راحتى همان غذا، همان نکردند؛

 نفهمیدند د؛کردنمى استراحت راحت و رفتندمى دیگر جاىیک به و شدندمى ماشینشان سوار

 براى باید هادستگاه و دولت که نیستند مردمى آن هااین! گذشت چه مملکت این سر بر که

کم و اقتصادى ىمحاصره و بمباران و جنگ که کس آن نه،. کنند خودکشان هاآن به خدمت

 احساس سال دوازده ده، این در وجود ىهمه با را مشکالت سایر و گرانى و برقىکم و آبى

 ایعامه همان ها؛این یعنى گوییم،مى که مردم. باشد توجه مورد باید او اول ىدرجه در ه،کرد

 را عامه که فرمودند اشتر مالک به تاریخیشان فرمان آن در [علیهاللَّهسالم]امیرالمؤمنین که

 اب مشکالت در هستند، تو با جنگ در که هایىهمان یعنى عامه، .کن رها را خاصه باش،داشته

 بالى سپر را خودشان زدایند،مى دلت از را تو غم کنند،مى تقسیم تو با را هاسختی هستند، تو

 قانع هم وقتهیچ که پُّرخواهى پُّرخورِ  پُّرروىِ هایطلبعافیت نه صادقند؛ و دهندمى قرار تو

 شود، کم ایذره کهاین مجرد به خواهند؛مى را تو برسد، هاآن به خیرى که وقتى تا. شوندنمى

 [13/5/1371]. گردانندبرمى را رویشان

 گویم در مسجد بنشینیم و وزارت کنیممن نمی

 و روزی و وزیر معاون و کل مدیر اتاق دکوراسیون تغییر از عبارت دولت، مخارج از مبلغى اگر

. خطاست و جرم این باشد، دیگر گوناگون هایبخش در مسئول فالن و قضایى مسئول فالن

 تقسیم هااهدستگ بین و بیاوریم جدید ماشین تعداد فالن که باشد این دولت مخارج از یکى اگر

 دممر سوبسید از آن حساب به و کنیم حساب دولت مخارج جزو را این نداریم حق ما بکنیم،

 مورد در و کنند بخشنامه باید هادستگاه. بگذارید حد کارها این براى. است خالف این نه،. بزنیم

 مثل گویمنمى من. بکنند معین حدى اضافى هایخرج و هاخانه تغییر و هادکوراسیون رتغیی این

. شودنمى مسجد در نه، کنیم؛ وزارت و بنشینیم مسجد در گویندمى که باشیم تندروها از بعضى

 امکانات باالخره هم مقداریک و مسئول تعدادى و اتاق تا چهار و ساختمان یک کردن، وزارت
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. باشد حدى در باید اما خواهد؛مى بکند، خدمت خواهدمى که آقایى آن ىزندگ براى

[13/5/1371] 

 نشیند!انسان واقعاً عرق شرم بر پیشانیش مى

 بر شرم عرق واقعاً انسان موارد برخى در و رسدمى اىنومیدکننده هایگزارش جاهایى از گاهى

مى باال؟ مدل و نو و لوکس ماشین چرا که کنیممى سؤال. کنید رعایت نشیند؛مى پیشانیش

 یا شورک امنیت شوراى در مسئول آقایان! امنیتى؟ اشکال چه! داریم امنیتى اشکال که گویند

 بگویید نم،ک دخالت باید اگر هم من ببُّرند؛ جایى در را مسأله و کنند معین بنشینند دیگر، جاهاى

 وزارتخانه هر جلوى کتاب و ابحسبى طورهمین که است وضعى چه این. کنم دخالت جایى در

 چه! خورد؟مى چشم به جاآن مسئوالنِ به متعلق گوناگون هایرنگ به ماشین هاده ای،اداره و

 است؟ گفته را چیزى چنین کسى

 ولى دارد، ماشین خودش ها،دستگاه از یکى در سیاسى عقیدتى، روحانى که آمده گزارش 

 که آمد جواب من براى. بکند را کار این ندارد حق هک نوشتم من! شودمى سوار دولتى ماشین

 الزم خودش براى که دارد، ماشین یک خودش آقا این! کنندمى همه و است رویه کار این

 چه این! عجب! کنداستفاده ماشین این از خانمش که شودنمى و دارد خانمش هم یکى است؛

 است؟ حرفى

 خصىش امکانات آقایان که وقتى آن که گفتم را این و نوشتم هم قبالً و کنممى اعالم االن من 

 به و شوید سوار را آن دارید، ماشین اگر. بکنند استفاده دولتى امکانات از ندارند حق دارند،

 دمور مردم طرف از من اگر واللَّه چه؟ یعنى دولتى ماشین بیایید؛ کارتان محل و وزارتخانه

 ماشین با بنده کنند،مى توصیه را امنیتى جهات ىمالحظه مرتب که گرفتمنمى قرار مالمت

 .آمدممى بیرون پیکان

 از را روحانیون کند،مى دور مردم از را ما هااین دارید؛ نگه اندازه و کنید اکتفا ضرورت حد به 

 بدون. شدند شیرین هاچشم در دنیا به اعتنایىبى و ورع و تقوا به روحانیون، .کندمى دور مردم

 خدا ندارند؛ رودربایستى مردم. ماند شیرین هاچشم در شودنمى دنیا، دورانداختن بدون و ورع

 .ندارد رودربایستى کسى با هم
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 و»: گویدمى اسرائیلبنى ىدرباره قرآن جاى چند در متعال خداى که امکرده عرض بارها من 

 که اسرائیلندبنى همین. دادیم برترى دنیا مردم ىهمه بر را شما ما ؛«1العالمینعلى فضّلناهم

. «3اللَّهمن بغضب باؤا و والمسکنة الذّلّة علیهم ضربت و»: فرمایدمى هاآن ىدرباره قرآن باز

 رمگ دارد؟ خویشى و قوم شما و من با خدا مگر. شد وضعیتى چنین موجب هاآن خود رفتار چرا؟

 معین باید که هستیم اشم و من دارد؟ خویشى و قوم اسم این با و اسالمى جمهورى با خدا

 [13/5/1371]. ماست رفتار در هم این نیست؛ اسالمى یا است، اسالمى جمهورى، این کنیم

 مصرف به اندازه

 ضعیف قشرهاى چون گیرد؛مى انجام مرفّه قشرهاى سوى از قاعدتاً  زیاد، و رویهبى مصرف

 کشور یانز به گیرد،ىم انجام قشر یک سوى از که مصرفى. کنند مصرف زیاد که نیستند قادر

 مکرّر من. دارد اخالقى و روانى زیان هم و اجتماعى زیان هم اقتصادى، زیان هم یعنى. است

 به باید مصرف. کنند رها را گرایىمصرف که کنممى خواهش و گویممى هم باز ام،کرده عرض

 بسیارى امروز. است وتمتفا زمانى هر در اندازه این. روى زیاده و اسراف حدّ به نه باشد، اندازه

 کشور، بازسازى ثمرات و اثرات هنوز و زحمتند و مشکل دچار هاخانواده و مردم قشرهاى از

 ستا عبارت اندازه. استنرسیده همه به برکاتش و خیرات و نداده نشان کامل طوربه را خودش

 اعم ور،کش عزیز نمسئولی. کند نزدیک قشرها این به تواندمى چه هر را خودش انسان کهاین از

. دکنن رعایت دیگران از بیش را اصل این باید بخصوص سایرین، و قضایى و دولتى از

[1/1/1371] 

 هاترین مسأله در تنظیم برنامهاصلی

 بقاتط نجات و محرومیت و فقر رفع از عبارت مسأله تریناصلى کشور، هاىبرنامه تنظیم در

 ست،ا بیگانگان ىسلطه آثار و ستمشاهى دوران تبعات از پابرهنگان، و محروم و مستضعف

                                                           
 16آیه ی  – جاثیه سوره 1
 61آیه ی  –سوره بقره  3
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 وجهمت هدف، این به باید اقتصادى رونق و سازندگى و تولیدى و اقتصادى هاىبرنامه ىهمه

 [7/3/1371]. است قبول قابل و درست هابرنامه این که است صورت این در تنها و باشد

 گرایی اشتباه گرفته اند!سازندگی را با مادی

وشهگ انقالب فرزند و منزوى جامعه در انقالب روح نگذاریم که است این عاشورا از گیرىعبرت

رئیس و مندعالقه و دلسوز مسئولین بحمداللَّه امروز. اندگرفته اشتباه را مسائل اىعدّه. شود گیر

 با را سازندگى اى،عدّه اما. بسازند خواهندمى را کشور و کارند، سرِ  بر مؤمن و انقالبى جمهور

 سازندگى .است دیگرى چیز گرىمادی است، چیزى سازندگى. اندگرفته اشتباه گرایى،مادی

 طالبابىبنعلى که بود کارى سازندگى،. برسند نوایى به محروم طبقات و شود، آباد کشور یعنى

 ات اما. دارم تردید را این من حاال که - هم خالفت دوران در شاید حتّى که داشت؛ السّالمعلیه

 درخت کرد؛مى احیا زمین کرد؛مى آباد نخلستان خود دست با - است قطعى خالفت، از قبل

 کارى طلبى،مادى و دنیاطلبى! است سازندگى این،. کردمى آبیارى و کندمى چاه کاشت؛مى

مى و آوردندمى وجود به را چیزى وقت چه هاآن. کردندمى یزید و زیاد عبیداللَّه که است

 با را دو این. کردندمى زیاد را تجمّالت هاآن خوردند؛مى هاآن کردند؛مى فانى هاآن! ساختند؟

مادّه و دنیا و پول در غرق را خودشان سازندگى اسم به اىعدّه امروز. کرد نباید اشتباه هم

 [11/4/1371]! است؟ سازندگى این. کنندمى پرستى

 عیش و طرب، ابزار تهاجم فرهنگی دشمن

 چیزها، این و طرب و عیش مجالس و فراگیر هایعیاشی و هرزگى از که بود ملتى ا،م ملت

 امثال و هاخانم زادهملک و هاشاهزاده و پادشاهان و اشراف مخصوص کارها این. بود برى

 مدت طول در هایشانمیخانه ها،اروپایی. بمانند بیدار صبح تا شب و کنند عیاشى که بود، هااین

 هرکس. اروپاست تاریخ این،. بود راهروبه همیشه تاریخ ىهمه و سال دوران و روز و شب

. کردند تند،توانس که آنجا تا و بکنند ما کشور وارد خواستند را این. ببیند و بخواند برود خواهد،مى

 وارد و دهدمى ملت این به را خود فرهنگ از اىنقطه آن گرددمى دشمن فرهنگى، تهاجم در

 [11/5/1371]. خواهدمى خودش که کندىم ملت این
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 معنای زهد

 ساختن و ارزهمب سازندگى، تالش، به کردن پشت معناى به دنیا، به رغبتىبى! نکنیم اشتباه

 اهدز دنیاست، به رغبتبى که کسى. کشید باید را هازحمت آن. نیست مطلوب شکل به جهان

 هایمیدان در را خود کند،مى مبارزه ند،کمى مجاهده کشد،مى را هازحمت آن همه یعنى است؛

 جسم او، مغز او، پاى او، بازوى رود،مى پیش هم جان پاى تا اندازد،مى هم خطر به حتّى مبارزه

 وقتى منتها شود؛مى مصرف خوب دنیاى ساختن راه در - دارد اگر - هم او دارایى و او روح او،

. است زهد معناى این،. داردبرمى کم رسد،مى دنیا خزانه از شخصى برداشتِ نوبت

[17/11/1371] 

  هدف جمهورى اسالمى

 یداپ کشور کنار و گوشه در کسانى مبادا. است جامعه در عدالت تأمین اسالمى، جمهورى هدف

 انواع از اىعدّه یعنى !مادّى ثروت حجم افزایش از است عبارت ما هدف که کنند تصوّر و شوند

! کردند کردند، زندگى طور هر هم دیگران شوند؛ برخوردار روتث تولیدِ هایراه اقسام و

[17/11/1371] 

 «ضعیف»رعایت مضاعف نسبت به 

 از طوالنى هایىبرهه در که است این نشانگر که قضایایى و هاداستان از است پر اروپا تاریخ

 غربى، و اروپایى کشورهاى ىهمه یا کشورها از بسیارى در قضا دستگاه اصلى ىوظیفه زمان،

 نادیده را اشراف بزرگ جرایم هاآن. است بوده گریاشرافی ىصبغه و اشراف ىطبقه از حمایت

صبغه. دادندمى قرار مؤاخذه مورد وجه شدیدترین به را مردم آحاد کوچک جرایم و گرفتندمى

 است یفضع این اما دارد؛ قدرت قدرتمند،. باشد این مقابل ىنقطه باید ما، قضایى دستگاه ى

 اضرح خدا براى است داده نشان که کسى. گیرد انجام او به نسبت مضاعف رعایت باید که

 حقانیت درست تواندنمى و است افتاده گیر قضایى ىواقعه یک در حال و کند فشانىجان است

 اعفمض نگاه باید او به کرد؛ کمک او به باید - آن اثبات به برسد چه - کند بیان را خودش
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. هیچ که نیست حق هم اگر و شود معلوم است حق اگر تا رسید، بایستى او به کرد؛

[13/11/1371] 

 خطر اشرافیَت جدید در دنیای اسالم

 الماس دنیاى در جدید اشراف طبقه یک بود، کرده قمع و قلع را اشرافیت اسالم، کهآن از بعد

 پسر صحابى، فالن پسر - مىاسال عناوین و هاسمَت با اسالم، نام با عناصرى. آمد وجود به

 که شدند، اردو نامناسب و ناشایست کارهاى در - پیغمبر خویشاوند فالن پسر پیغمبر، یار فالن

 انشان،دختر مهریه براى که شدند پیدا کسانى. است ثبت تاریخ در هایشاناسم ها،این از بعضى

 و سلّم و آله و علیه اللَّهصلى پیغمبراکرم که درهمى چهارصدوهشتاد مهرالسّنه آن جاى به

 یک ؛دینار میلیون یک کردند، مى مطرح صدراسالم مسلمانان و السّالم علیه امیرالمؤمنین

بنمصعب مثالً بزرگ، هایصحابی پسران کسانى؟ چه! دادند قرار خالص طالى مثقال میلیون

 رد افرادى یعنى. این یعنى درون، از دستگاه شدن فاسد گوییممى وقتى. قبیل این از و زبیر

 که را - زدگىشهوت و دنیازدگى - خود مسرى اخالقى بیمارى بتدریج که شوند پیدا جامعه

 [6/11/1371]. کنند منتقل جامعه به طورهمین هست، هم مهلک متأسفانه

 مالحظه کشورتان را هم بکنید!

 کشور همین از هم ولپ آن چون نباشند؛ خودشان فکر به فقط دارند، امکانات و پول که کسانى

 چه. است آمده دستبه خاک و آب همین از و ملت همین سایه در هم پول آن آمده، دستبه

 دولت هایکمک و خدمات مرهون خودم، پولدارشدنِ  در و دارم پول من» بگوید تواندمى کسى

 در پول! ریزندنمى پول انسان براى که آسمان از شود؟مى چیزىچنین مگر ؟«نیستم ملت و

 پولدار تصادفاً نفریک کنند؛مى کار نفر هزاران. آیدمى دستبه روزمرّه تالش و زندگى همین

. دنکنن مصرف خودشان استفاده براى فقط را پول این دارند، امکان و پول کهکسانى .شودمى

 هک نباش فکراین به فقط بپردازى، کارى به و کنى گذارىسرمایه جایى در خواهىمى اگر شما

مى. نکنید را خودتان شخص مالحظه هیچ گوییمنمى ما رساند؟مى سود من به چقدر کاراین

 [15/1/1371]. بکنید هم را کشورتان مالحظه گوییم
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 مطلقا وارد نشوید!

 هاىدغدغه این از بخواهند اگر بخصوص، کشور باالى مسئوالن و وزرا آقایانِ من، نظر به

 دهند،مى ارائه که را خوبى و خالص و بزرگ خدمت این و کنند خالص را خودشان گوناگون،

 مستدام شاءاللَّهان کشور، این براى و کنند ثبت خودشان عمل نامه در اشکال، و دغدغه هیچ بى

 وارد مطلقاً  گروهى، و شخصى اقتصادى هایتالش و هافعّالیت در که است این راهش بدارند،

 زارتو براى را شخصى هاشمى، آقاى وقت، یک. شدید قانع کم به بحمداللَّه که شما. نشوند

 بود گفته و ودب آمده ایشان پیش. کند پیدا مسئولیتى بخشى، براى بیاید که بودند کرده دعوت

 حاال نیست یادم! گرددمى زندگیم حاال ولى ماند؛مى لنگ زندگیم شوم، وزیر بیایم اگر من که

 است طور این قاعدتاً. نکردند قبول یا دهیم،مى فهاضا چیزى گفتند مثالً و کردند قبول ایشان

 ممکن البته کنند، کار بروند کشور دیگر هایبخش در خوب، هایتخصّص با کسانى اگر که

 طبعاً . داشت خواهند بیشترى درآمدى و ترراحت هایزندگی. بشود هم بهتر شانزندگی است

 دیگر از را، هاتنعم و هابرخورداری سطح مقدار یک قاعده، حسب بر. نیست طور این وزارت،

 [8/6/1375]. کرد خواهد کمتر هابخش

 لزوم پیشرفت همه مردم

 اساسى هنکت لیکن باشند؛ کار مباشر و همکار شریک، سهیم، دولت، کارهاى در بایستى مردم

 زا بعضى که شود این به منجر نباید مردم، دخالت نوع که است این دارد، وجود جااین در که

 ىحال در ببرند؛ بادآورده و کالن سودهاى مردم، میان در زرنگ افراد از بعضى یا مردم شرهاىق

 عدالت اساسى مسأله همان یعنى. بمانند در زندگى اوّلیات در مردم، از دیگرى یعدّه که

. گیرد قرار توجّه مورد باید مختلف، هایبخش در قشرها همه به رسیدگى و اجتماعى

[8/6/1375] 

 بت از حق طبقات ایثارگرمراق

 رکشو ایثارگر طبقات حقِّ نکرده، خداى که نگذاریم و باشیم مراقب و مواظب مراحل، همه در

 زحمت و کردند جهاد واقعاً خدا راه در که کسانى و رزمندگان جانبازان، شهدا، هاىخانواده مثل -
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 سمت از هم آن شود؛مى هزد کنار و گوشه گاهى که هایىنِق و هاحرف از بعضى به - کشیدند

 در و جنگ براى و انقالب این براى و نداشتند اىدلسوزى گونه هیچ جنگ، در که کسانى

 [8/6/1375]. شود ضایع نکردند، تالشى گونه هیچ خطر، هایمیدان

 های کالن ظاهراً قانونی، منشأ فقربهره 

 هاىبهره و سودها کشور، هاىموجودی از توانندمى که دارند وجود کشور در کسانى وقتى تا

 اجاره و معامله هم قانونى هایصورت در مثالً که است این ظاهرش و ببرند کالن و حساببى

 هچ اگر دارد؛ قانونى لباس شکل الظّاهرعلى یعنى - کنندمى گرىواسطه و کارىمقاطعه و

. دش نخواهد کنریشه کشور، در فقر شک، بدون - باشد قانونىبى هم باطنش است ممکن

 خواهدن معدود، جمع یک اختیار در حد از بیش امکانات وجود یعنى. نیست ممکن چیزى چنین

 که مه تورّمى همین. گیرد قرار مردم بقیه دسترس در کشور، امکانات و تولیدات که گذاشت

 در ىبایست. کرد خواهد پیدا ادامه آخر تا هست؛ هم حق و نالندمى همه و نالیدمى آن از همیشه

 حِ غیرصحی و غیرمنطقى هاىاستفاده جلوی که شود دقیقى توجّه دولت، مختلف هایدستگاه

 ،قانون این که دارد وجود هم قانونى احیاناً  اگر. شود گرفته کالن، هایثروت به منجر و منتهى

 بخشد،مى را نتیجه این که است شده وضع جایى در مقرّراتى یا است، شده گذارده غفلت روى از

 [8/6/1375]. شود عالج قانون آن حتّى باید دارد، را عیب و ضرر این چون

 مندی یکساناحساس بهره

 برخوردها و امتیازات قانون، مقابل در. باشد یکسان مردم آحاد به نسبت حکومت، و قدرت

 صورت یک به همه، با ارتباطات لذا است؛ خویشاوند و دوست یکى با انسان البته. باشد یکسان

. کندنمى ىفرق میز، یک یا اداره یک مسئول - دارند مسئولیتى جایى در که کسانى آن. ستنی

 باالخره که دانندمى - است هم مثل همه بزرگ، هایمسئولیت یا کوچک، ناحیه یک مسئولیت

 رفتار و خوردبر ما منظور. بگوییم را این خواهیمنمى. نیست آشنا یکى با و آشنا یکى با انسان

 ینا سوى از اشاره، و نگاه و حرکت و آیدمى میان به امتیازات پاى که جایى آن. است قانونى

 یکسان ورط به که کنند احساس باید همه. باشد یکسان باید جا این شود،مى اثر منشأ مسئول،
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 هابعضی روند؛نمى کار دنبال و تنبلند هابعضی البته. شوندمى مندبهره اسالمى نظام خیرات از

 [5/9/1375]. جداست هاآن حساب کنند؛مى ظلم خودشان به بعضى کنند؛مى اهىکوت

 موفقیتی بدست نیاورده ایم!

 و تبعیض بردن بین از و عدالت استقرار جهت در اما ببریم، پیش هم باز را سازندگى اگر ما

نیاورده تسد به موفقیتى نکنیم، فعّالیتى مسلمان مرد و زن کرامت احیاى و حقوق برابرى ایجاد

 و وادس و معرفت و عدالت و اخالق و دین و معنویت بتوانیم که است وقتى آن موفقیت،. ایم

 [18/11/1375]. کنیم مستقر جامعه میان در را گوناگون هایتوانایی

 بازسازی خطرناک!

 همین در اما. است کشور ساختن دوران و ملت پیشرفت و شکوفایى دوران بازسازى، دوران

 انباشت و تجمّل و گریاشرافی سمت به ضعیف هاىآدم گرایش خطرِ دوران دوران، این حال،

 آحاد مه و مسئوالن هم باشند؛ مراقب خیلى باید همه لذا. است اقتصادى سوءاستفاده و ثروت

 [1/1/1376]. مردم

 گریاشرافیاسراف الزمه 

 خدا هایتنعم از مردم ریدگذانمى چرا بگویند بعضى که نیست گدابازى معناى به جویىصرفه

اشرافی الزمه جامعه، در اسراف. نکنند روىزیاده و اسراف ولى کنند، استفاده نه؛. کنند استفاده

 صحیح ىِجویصرفه. است الهى نعمت و عمومى اموال تضییع مایه و ثروت نابرابر تقسیم و گری

 روىزیاده معناى به. نیست نخوردن معناى به - گویندمى قناعت آن به اسالم در که همان -

 بخواهد اىجامعه اگر. است نکردن ضایع را الهى نعمت و نکردن حرام را خدا مال نکردن،

 در که باشد متوجّه باید کند، عمل - است اسالمى دستور یک که - را جویىصرفه و قناعت

 [1/1/1376]. شود پرداخته عدالت مسأله و اجتماعى عدالت به کلّى شکل
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 ی بدون دنیاطلبیسازندگ

 تقوا. این یعنی تقوا. بود مراقب باید فهمد؛می دیر را اجتماعی تحوّالت این انسان! من عزیزان

 کسانی آن. باشند خودشان مواظب است، خودشان شخص حاکمیتشان حوزه که کسانی آن یعنی

 هم باشند، خودشان مواظب هم است، وسیعتر خودشان شخص از حاکمیتشان حوزه که هم

 کلّ  مواظب هم باشند، خودشان مواظب هم رأسند، در که کسانی آن. باشند دیگران واظبم

 ودخواهیخ سمت به و دنیا زخارف به بستن دل سمت به دنیاطلبی، سمت به که باشند جامعه

 وجود به فراوان هایثروت و کنند آباد را جامعه نیست؛ جامعه نکردن آباد معنایش این. نروند

 مندثروت را اسالمی جامعه بتواند کس هر. است بد این نخواهند؛ خودشان شخص ایبر اما آورند؛

 در ستندتوان بحمداهلل که کسانی این. است کرده بزرگی ثواب دهد، انجام بزرگی کارهای و کند

 را زرگیب کارهای کنند، بلند کشور این در را سازندگی پرچم بسازند، را کشور سال چند این

 هک است آن دنیاطلبی. نیست دنیاطلبی هااین اند؛کرده خوبی خیلی کارهای هااین دهند، انجام

 معج فکر به المال،بیت غیر یا المالبیت از کند؛ حرکت خود برای بخواهد؛ خود برای کسی

 [18/1/1377] .باشیم مراقب باید. است بد این بیفتد؛ خود برای کردن

 کنندها از کشور دفاع نمیاین

 و نندک فداکارى و بگذارند میدان در پا حاضرند کسانى آن کند، تهدید را کشور نای خطرى اگر

منفعت خودپرستِ هایآدم. دارند ایثار روحیه و ایمانى روحیه که دهند، نشان خودگذشتگى از

 یک از که هااین بینند،نمى را دیگرى چیز شخصیشان منافع جز به عمرشان، همه در که طلبى

 خالى هااین جاى بشود، که جنگ وقتِ. کنندنمى دفاع ملت منافع از نند؛کنمى دفاع کشور

 دراز هااین زبان نیست، خطرى وقتى است؛ خالى هااین جاى آید، پیش که خطر وقتِ است؛

 [17/5/1377]. «حداد باَلسنةٍ سلقوکم»: است

 گری مسئوالن، آفت مضاعفاشرافی

 و فرعنت و تکبّر و جالل و جاه و تشریفات با شتربی هرچه حکومت، مسئوالن انقالب، از قبل

 عمومى فرهنگ! آمدمى خوششان بیشتر مردم عوام از عدّه یک شدند،مى ظاهر فاخر هایلباس
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اشرافی کارهاى اهل که هم کسانى لذا .شد بعکس انقالب از بعد. بودند داده شکل گونهاین را

 بعکس را کار خواهندمى بتدریج امروز اما دند؛کرمى اجتناب مردم، گرایش ترس از بودند، گری

 مضاعف آفت مسئوالن، گریاشرافی است؛ آفت کشور یک براى گریاشرافی من، نظر به. کنند

 خودشان عهده به حرامش و حالل حاال - خودشان مال از عالَم اشراف اگر کهاین خاطربه است؛

 از کنند، گریاشرافی مسئوالن اگر اما نند؛کمى گریاشرافی خودشان مال از کنند،مى خرج -

 با مردم، عمومى احساس با گری،اشرافی این. نیست که خودشان مال کنند؛مى خرج مردم مال

 [1/9/1378]. شد خواهد درست فکر، این ترویج با و گفتن با نوشتن،

 راه عالج، فرهنگ عمومی مردم

 ویىبازج با و دادگاه با و قانون با بشود که ستنی چیزى آن گری،اشرافی گرایش که بدانید شما

 است مقوالتى جمله از این .هاستحرف این از ترسخت خیلى کرد؛ عالجش هااین امثال با و

 رهنگف رساتر، تعبیر به و مردم خواست مردم، احساسات - کشور عمومى فضاى بایستى که

 دارند گرایش گریاشرافی به که ىکسان آن .شود عالج این تا کند دفع را آن - مردم عمومى

 مشى و کردن زندگى و پوشیدن و خوردن یعنى - زندمى لک اشرافى زندگى براى دلشان و

 است این کنند،مى که کارهایى از یکى - مردم متوسّط زندگى از دور و اشراف سبک به کردن

کمااین است؛ ارزش و است خوبى چیز این که آورند وجود به مردم در را ذهنیت و دید این که

 [1/9/1378]. بود گونهاین انقالب از قبل که

 بسیاری از مشکالت اصالً حل نخواهد شد، اگر...

 راگ امروز چون ندهیم؛ قرار تجمّل به کردن عادت و گرایىتجمّل و تجمّالتى فضاى را، فضا

 پیدا جروا هم زیادى نمیزا تا متأسفانه که - کند پیدا رواج ما جامعه در گرایىتجمّل روحیه این

. دش نخواهد حل اصالً کشور اخالقى و اجتماعى و اقتصادى مشکالت از بسیارى - است کرده

[4/11/1378] 
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 این قانون، اسالمی نیست!

 مملکت قانون ،کند پولدارتر را پولداران که قانونى واالّ کند، دفاع ضعفا حقوق از بتواند باید قانون

 .برسد محروم قشرهاى دل دردِ  به و کند باز را هاگره بتواند باید قانون. نیست اسالمى

[13/11/1378] 

 ی خطرهنگامه

 امضایشان، اب رفتارشان، با قلمشان، با زبانشان، با که نیروهایى یعنى - کشور یک خواص اگر

 و مرفه زندگى و طلبىراحت و سازش به میل - گذارندمى اثر ملت یک مسیر روى بر

. کندمى تهدید خطر وقت آن شوند، خسته خطر هایمیدان در حضور از و کنند پیدا خوشگذرانى

[14/3/1379] 

 ها مرض استدر قلوب این

 آمد؛ وتاهک او مقابل در باید باشد، وابسته سیاسى مجموعه یک به مجرم اگر که است غلط این

 یرد،گ قرار اییهقض قوّه تأکید مورد او مجرمیت اگر که پسند محکمه غیر دلیل این با هم آن

 اگر ؛«4مذعنین الیه یأتوا الحقّ لهم یکن ان و» فرمایدمى کریم قرآن! شد خواهد جنجال

 نظر و میل برطبق اگر اما کنند؛مى جنجال باشد، هاآن مصلحت برخالف شود،مى که قضاوتى

 قرآن وتقضا این. «5مرض قلوبهم افى»: فرمایدمى بعد. پذیرندمى را آن وقت آن باشد، هاآن

 [7/4/1379]. است

 همه یکسانند

 دیگران .است اسالم در مهمّى بسیار امر این. یکسانند همه است، میان در قانون که جایىآن

 [7/4/1379]. است داده نشان عمل در را این اسالم اما کنند،مى را این ادّعاى هم

                                                           
 49آیه  –سوره نور  4
 51آیه  –سوره نور  5
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 کارتان در این جهت نباشد

 اعمها و الحقّ فى اوسطها الیک االمور احبّ لیکن و» است؛ این ساالرىمردم دیگر نشانه یک

 تعدال و باشد دور تفریط و افراط از که باش کارهایى دنبال ؛«6الرعیة لرضى اجمعها و العدل فى

 هرچه هاآن منافع و مردم با تماسش سطح یعنى کند؛ مردم حال شامل وسیعترى سطح در را

 نباش این دنبال. کند جلب بیشتر را مردم هایتوده و عامّه خشنودى و رضایت و باشد وسیعتر

 شما و من. آورى دست به را - قدرت و ثروت صاحبان یعنى - خاص هایگروه رضایت که

 نیروهاى به مربوط مسئوالن از اگر اید،نماینده اگر وزیرید، اگر شما االن. خطابیم این مخاطب

 باید د،هستی هرجا هستید، قضاییه وّهق به مربوط اگر هستید، رهبرى به مربوط اگر مسلّحید،

 که نباشد؛ قدرت و ثروت صاحبان میل جهت در دهید،مى انجام که کارى باشید داشته توجّه

مى بعد. است شده تعبیر «خاصّة» به الصّالةوالسّالمعلیه امیرالمؤمنین فرمایش این در هااین

 تدس به را قدرت و ثروت احبانص دل اگر ؛«الخاصة برضى یجحف العامة سخط فانّ»: فرماید

 یعنى - خواص خشنودشده هایگروه این مردم نارضایتى کردید، ناراضى را مردم و آوردید

 رضى مع یغتفر الخاصة سخط انّ و». برد خواهد سیالبى مثل را - قدرت و ثروت صاحبان

 شوند؛مى ضىنارا شما از نکردید، را قدرت و ثروت صاحبان دل میل رعایت اگر اما  ؛«العامة

 ناراضى هااین بگذار کردید، کار هاآن براى و اندراضى شما از مردم وقتى. شوند ناراضى بگذار

 [11/9/1379]... است بخشوده نارضایى این ؛«یغتفر» .باشند

 زندگی مسئولین

 از باالتر .کنند زندگى متجماّلنه و مسرفانه خودشان عملِ و رفتار در نباید اسالمى مسئوالن

. ودش تبدیل فرهنگ یک به آمیزتجمّل و آمیزاسراف روش که کنند زندگى طورى نباید ن،آ

[15/9/1379] 

                                                           
 نهج البالغه  6
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 نباید طوری زندگی کنند که...

 از االترب. کنند زندگى متجماّلنه و مسرفانه خودشان عملِ و رفتار در نباید اسالمى مسئوالن

 این. شود تبدیل فرهنگ یک به آمیزتجمّل و آمیزاسراف روش که کنند زندگى طورى نباید آن،

 اگر فرماییدب فرض. نیست کمتر الاقل یا است، بیشتر اوّلى از اهمیتش که است بعدى نقطه هم

 رایشآ کیفیت اسالمى، حکومت مناصب صاحبان میان در و عالى سطح در نفر یک وسیله به

جهیزیه و هامهریه ندان،فرز ازدواج چگونگى خانوادگى، زندگى کیفیت کار، محلّ و زندگى محلّ

 رهنگف به این گیرد، انجام - مسرفانه معناى به - آن اسالمى غیر شکل به قبیل، این از و ها

ازدواج رود،مى باال هامهریه گیرند؛مى یاد و کنندمى نگاه بقیه که معنا این به شود؛مى تبدیل

 ای کوتاه مدتى طول در ارشآث بتدریج رفتار همین و شودمى سخت زندگى شود،مى مشکل ها

 [15/9/1379]. گرددمى منعکس جامعه متن در بلند،

 انقطاع عامل انحطاط

... تاس انحطاط عامل مردم، از دورى و واقعیات از انقطاع حکومتى دستگاه در مسئول یک براى

 حجاب عنىی است؛ مردم از احتجاب السّالمعلیه امیرالمؤمنین تعبیر در که - مردم از انقطاع البته

 مردم، از احتجاب خاطر به... است خطرناکى بسیار چیز نشدن مواجه هیچ مردم با و داشتن

 [9/11/1379]. شودمى کم چیز همه از انسان آگاهى

 رفتار علوی یعنی...

 گرا یا و بگوید، زبان به یا - آوَرَدمى حساب به خود مِلک را مسلمین المالبیت که کس هر

 الامو مثل المالبیت با و - داریم حق قدرهااین ما که کند وانمود طوراین عمل در گوید،نمى

 - ندک استفاده آن از شخصى اغراض راه در یا ببخشد یا بخورد یا - کند رفتار خود شخصى

 [1/1/1381]. آید حساب به على روِدنباله تواندنمى
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 درد، خیر!الگوی بی

 دادهتراحبهتن دردِبى اشرافىِ جوان یک الگوى جوان براى همواره نباید هاروزنامه و سیما و صدا

 [11/1/1381]. کنند مطرح را عیاش

 این فریب است!

 طبقات براى او کار عمل، در اما کند؛مى کار مردم براى کند ادعا کسى که است فریب این

آن کرد؛ کار مرفّه طبقات براى نباید کهاین نه. محروم و مستضعف طبقات براى نه باشد، مرفّه

 دستش و دارد محرومیت که کسى آن به اما شوند؛ مندبهره باید کشور عمومى حقوق از هم ها

 هب امام لذا. داد اختصاص را تالش و همّت و توجّه بیشترِ باید است، مانده خالى خود حقوق از

 مدت مامت در هم عمالً. کردمى تکیه پابرهنگان و محرومان و مستضعفان حقوق بر دائم طور

 دفاع امنظ از کردند، سپر سینه همه از بیش که کسانى آن، از قبل و امروز تا انقالب پیروزى

 و محروم طبقات ایستادند، دشمنان مقابل در و خریدند جان به را نظام هایسختی کردند،

 .گیرند قرار توجّه مورد دیگران از بیش باید هااین. اندبوده جامعه مستضعفان و پابرهنه

[14/3/1381] 

 رشد بادکنکی

 منافع کلمه حقیقى معناى به شود،مى فراهم کشور در خارجى هاىسرمایه جذب امکان اگر

 جهت یک که نباشد طوراین .نکند قربانى را کشور مصالح و بگیرد نظر در را ملى هویت و ملت

 به باید رجىخا هاىسرمایه جذب. کنیم فراموش را دیگر جهات و دهیم قرار توجه مورد را

 هاییشکوفای و رشدها از بعضى ما. زیان نه ببرد، سود آن از کشور اقتصاد که باشد شکلى

 رفتپیش را بادکنکى رشدهاى این ما... دیدیم آسیا شرق کشورهاى از برخى در را بادکنکى

 مستوجب و است متّکى ذاتى هویت و طبیعى و انسانى هاىسرمایه به کشور. دانیمنمى اقتصادى

 المللىبین صندوق و جهانى بانک که گونه آن نه اما است؛ اقتصادى واقعىِ شکوفایى و رشد

 ما. هن کنیم؛ تدوین را خودمان اقتصاد نسخه، همان طبق هم ما و بنویسند نسخه ما براى پول

 تسلیم اب جز ما بگوید کسى اگر. توانیممى ما - گفتم که طورهمان - و داریم سیاست و برنامه
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 این او دمور در بینانهخوش قضاوت کنیم، اقتصادى حرکت توانیمنمى ها،برنامه این مقابل در

 [11/4/1381]. است نشناخته را داخلى هاىسرمایه و ملت و کشور بگوییم که است

 بلندگو و تریبونقشر بی

 رمندز و مرفه قشر اما ندارند؛ تریبون و بلندگو مردم، محروم قشر. ایمآمده عدالت اجراى براى ما

 نفوذ اعمال هابدنه در بخواهند، هرجا هم کنند؛مى استفاده بناحق هاتریبون از هم زورمند، و

 [5/6/1381]. مانندمى زمین محروم قشر آن ولى برند؛مى پیش را کارشان و کنندمى

 گری دو عیب دارد؛ اشرافی

 گریاشرافی نمود کند،مى کند هجامع در را عدالت سمت به حرکت روند که چیزهایى جمله از

 از دومش عیب دارد؛ عیب دو گریاشرافی. کنید اجتناب این از است؛ کشور باالى مسئوالن در

 گوییم؛مى را حالل گریاشرافی - است اسراف گری،اشرافی اوّلِ عیب. است بزرگتر اوّلش عیب

 آن و است بدتر دوم عیب ماا - آمده دست به بحق و حالل راه از پولش که چیزى آن یعنى

 البته. کندمى درست همه دادن مسابقه براى چیزى یعنى کند؛مى سازىفرهنگ که است این

 شما و من منش دارد؛ نقش بسیار تلویزیون دارند؛ نقش بسیار یک درجه مسئوالن زمینه این در

 - سالى چه در گویمنمى - معادن وزراى از یکى که شنیدم وقت یک من. دارد نقش بسیار هم

 کرده کار اشوزارتخانه در و آورده داریم، کشور در ما که را قیمتىگران هایسنگ اقسام و انواع

 رانمساف وقتى: گفت کردى؟ را کار این چرا شما: گفتم او به و خواستم را او جااین در من! است

 را شما! شود پیدا شترىم و گیرد قرار چشمشان جلوِ هاسنگ این آیند،مى وزارتخانه به خارجى

 که - را وزارتخانه هایسنگ و کنیم خرج همه این ما! است؟ قبول قابل منطق، این خدا، به

مى شما! کنیم پیدا مشترى کهاین براى کنیم، نصب جدید سنگ و کنیم جمع - ندارد یا دارد

 تدرس متر سه عرض و پنج طول به را بزرگى چارچوب خود وزارتخانه اصلى سالن در توانید

 هستند کسانى - بچینید جاآن در زیبا و بدیع بسیار شکل به را هایتانسنگ اقسام و انواع و کنید

 جاآن به را او احترام، اداى عنوان به آمد، میهمانى هر بعد - هاستچیدن همین کارشان که

 براى بهانه. است بهتر کهاین یابى؛مشترى هم تماشاست، هم کند؛ تماشا را هاسنگ تا ببرید
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 نعکسم بیرون به وقتى شما زندگى در برق و زرق من نظر به. نیست مناسب واقعاً  سازى،تجمّل

 به را رسیده دوران به تازه و نوکیسه عدّه یک و سازدمى فرهنگ: دارد را دوم اشکال آن شود،

 آن به همه ؛هستند نظام رؤساى بینندمى هم بعد. کندمى تشویق زیادى بازىِتجمّل و هاخرج

 دارید مالحظاتى باالخره شما چون روند؛مى هم تندتر شما از وقتآن کنند؛مى حرکت طرف

. امکرده عزیزان به هایىسفارش قبالً هازمینه این در من البته. ندارند هاآن از بسیارى که

[5/6/1381] 

 ها متعلق به مردم استاین ساعت

 حزبىِ  لسهج در شما که را ساعاتى گفتم و دادم پیغام دولتى مسئوالن از بعضى به وقت یک من

. است مردم و دولت به متعلّق - گیریدمى امکانات و پول گویمنمى البته - کنیدمى صرف خود

 مقدار یک. بکنید هااین امثال و گروهى و جناحى و حزبى مسائل صرف را آن ندارید حق شما

 [11/8/1381]. داریم خوبى مدیران ما والّا هاست؛این از ناشى ما هایضعف

 مسئول جمهورى اسالمى حق ندارد به اشراف نگاه کند!

 به او. اشدب امیرالمؤمنین جهت مقابلِ نقطه که کنیم انتخاب را جهتى ما که نیست پذیرفته این

 قبول از ما حکومتى و دولتى عالىِ مسئول هدف حال رفت،مى خود بر سختگیرىِ سمت

 من. نیست ممکن و سازدنمى این باشد؟ خود دنیاى کردن آباد و عمران ت،مأموری و مسئولیت

 نظام رتبهعالى مأمور که نیست پذیرفته کردم، عرض ایامى چنین در هم گذشته سال در

 هایمسئولیت. کند حساب کاسبى یک را خود مسئولیت ها،کاسبی بقیه مثل اسالمى، جمهورى

 هب خود دنیاى اداره براى انسان که نیست سرمایه و ىکاسب اسالمى، جمهورى نظام در واال

 ندک نگاه پولدارها و اشراف و اعیان به ندارد حق اسالمى جمهورى نظام مسئول. برود آن دنبال

 طاغوتى هایحکومت در خود اشباه و نظایر با را خود ندارد حق بسنجد؛ هاآن با را خود زندگى و

آن هایزندگی از رئیس، یک و کل مدیر یک وزیر، یک طاغوتى، هایدستگاه در آرى؛. بسنجد

 !مدیریم؟ و وزیر هم ما بگوییم و بسنجیم هاآن با را خود و بیاییم امروز هم ما برخوردارند؛ چنانى
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 ئولیتمس یک نیست؛ طعمه مأموریت، این اسالمى، نظام در. نیست گونهاین اسالمى نظام در نه؛

 [16/9/1381]. است نسانا گردن بر وظیفه یک و خدمت یک و

 حظّ تو از این حکومت باید این باشد که...

 ال و تستفیده ماال والیتک فى حظّک فالیکن»: نوشت عباسابن به جا یک در امیرالمؤمنین

 را تو که اىمنطقه آن در خود استاندارى و حکومت از خواهىمى که اىبهره. «تشتفیه غیظا

 - نشانىب فرو کسى علیه را خشمى یا و آورى دست به مالى هک نباشد این ببرى، ایم،فرستاده

. کنیم استفاده بدیم، هاآن با که قشرى فالن یا جمع فالن یا کس فالن علیه قدرت، از فرضاً

 این دبای حکومت این از تو حظّ اما ؛«حقّ احیاء و باطل اماتة ولکن» - نیست جایز چیزى چنین

 [16/9/1381]. دارى برپا و زنده را حقّى یا کنى، نابود را باطلى که باشد

 های جناحی، جلوی حق را نگیردبازی

 هایبازی و احساسات و تمایالت باشند مواظب (قضایی و اجرایی هایدستگاه مسئوالن)

 واجر ما مسئوالن بین در چیزها این کهاین از دشمنان که - غیره و جناحى و خطّى و سیاسى

 و دنکر نظر و دیدن مانعِ  و نگیرد را حق جلوِ نیاید؛ میان به - شوندمى خوشحال کند، پیدا

 [3/11/1381]. نشود هاچشم فهمیدن

 گریاشرافیروح 

 و بیندازیم دور را گریاشرافی روح نگهداریم؛ زنده خود در را اسالمى روح باید مسئوالن ما

 را هاینا امثال و تىپرس تجمّل و دویدن شخصى منافع دنبال و طلبىثروت و سودجویى رشته

 هاست؛این علّتش است، نشده حل بخشى در ما هایگرفتاری اگر. کنیم باز خود پاى و دست از

 [1/3/1381]. کنیم اصالح باید را هااین
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 گزندگی تبعیض بیش از فقر

 هایمحرومیت مقابل در ناروا هایبرخورداری و اقتصادى مسائل در تبعیض و اقتصادى شکاف

 .است گزنده مردم براى تبعیض فقر، از بیش. دهدمى آزار را مردم این،. گینسن و سخت

[7/3/1381] 

 نفوذ صاحبان پول در ارکان حکومت...

 ولپ صاحبان که است این هستند، مبنایى به معتقد که هایىحکومت خطرات بزرگترین از یکى

 نظام از بخشى هر. کنندمى ابخر را چیز همه هااین. کنند نفوذ اعمال حکومت ارکان در بتوانند

 دترب همه از زمینه، این در. شد خواهد ضایع گرفت، قرار ثروتمندان و زرمندان تأثیر تحت اگر

 [5/4/1381]. است قضاییه قوّه

 دور باطل!

 به وابسته قدرتِ هایدستگاه در مالى هاىسوءاستفاده مراقب باید کنممى تأکید بنده کهاین

 که است این دولتى هایدستگاه در اقتصادى فساد بزرگ زیان. است این خاطر به بود، حکومت

. آیدمى وجود به باطلى دور و گیردمى کار به پول خدمت در را قدرت و قدرت خدمت در را پول

 پول و ثروت آورىجمع براى مختلف هایبخش در مدیریت و مسئولیت داشتن و قدرت از

 یا حاال گیرد؛ قرار دهندگانرأى آراءِ  خریدن خدمتِ در داًمجدّ پول همان بعد شود؛ سوءاستفاده

یوهش با پنهان خریدن یا - بدهند پول است معمول دنیا در جاها خیلى در که - آشکار خریدن

 ریبندهف تبلیغات با وقتى. کنند محبوبیت جلب گوناگون، هایکردن خرج با یعنى گوناگون؛ هاى

 نیست؛ امور در مردم دخالت و ساالرىمردم این کنند، جلب دخو سمت به را مردم آراءِ پُّرخرج،

 [31/7/1381]. است شده بازیچه جااین در مردم رأى
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 تمرکز ثروت در یک نقطه!

 در را امضاءها و هامدیریت و مختلف هایدستگاه که کسانى و قدرت مراکز اسالمى، نظام در

 طوراین اگر. کنند نگاه گناه یک عنوان به خود، براى شخصى ثروت جمع به باید دارند، اختیار

 فالن و خارجى تجارت فالن که مسئولى اگر والّا ماند؛ خواهد پاک هادامن و هادست گاهآن شد،

 صندوق فالن و اوست امضاى زیر پُّرخرج و مهم پروژه فالن اوست؛ اختیار در بزرگ مناقصه

 یا خود براى ثروت آورىجمع و صىشخ منافع براى دهد اجازه خودش به اوست، کلید زیر پول

 اتّفاق چیزى همان کند، استفاده - است مردم و کشور به متعلّق که - امکان این از نزدیکانش،

 افتاده اتّفاق دنیا در امروز و گذشته در ظالمانه هایسیستم دچار کشورهاى در که افتاد خواهد

 واهندخ فقر و محرومیت دچار کثیرى جمع و شد خواهد متمرکز نقطه یک در ثروت یعنى است؛

 هک هم ما. است آمده آن با مبارزه براى اسالم که است چیزى این است؛ تبعیض این. گردید

 [31/7/1381]. کنیم مبارزه آن با باید هستیم، اسالم مدّعىِ

 ظاهر کار هم قانونی است!

 ؛«مضیع حقّ جانبها فى و الّا ةموفور نعمة رأیت ما»: فرمایدمى السّالمعلیه امیرالمؤمنین کهاین

 فراوانى شدهضایع حقوق کنارش در بدانید آمده، وجود به اىانباشته ثروت دیدید شما هرجا یعنى

 با حکومت، مسئوالن و کارگزاران که است همین اشعمده مصداق و اصلى مظهر دارد؛ وجود

 بدهند؛ وام راحت هابانک کنند؛ دهاستفا عمومى امکانات از بتوانند راحت قدرت، و نفوذ از استفاده

 در را کردن صادر و کردن وارد و تجارت هوا، آب، زمین، از استفاده امکان گوناگون، مراکز

 بود، الىخ پیش اندکى تا دنیا مال از دستشان که کسانى ببینید ناگهان بگذارند؛ هاآن اختیار

 [31/7/1381]. است قانونى هم کار ظاهر اند؛کرده پیدا گزاف هایثروت

 تفاوتی به فقر نشانه تکذیب دینبی

 عاىد: الجنانمفاتیح]. «عریان کلّ  اکس الّلهم. جائع کلّ  اشبع الّلهم. فقیر کلّ اغن الّلهم»

 ار خود همه که است این براى نیست؛ خواندن براى فقط دعا این [رمضان مبارک ماه یومیه

 مستضعفان و محرومان چهره از محرومیت بارغ ستردن راه در مجاهدت و فقر با مبارزه براى



 

26 

 الّذى أرایت»: خوانیممى قرآن آیات در. است همگانى وظیفه یک مبارزه، این. بدانند موظّف

 هاىنشانه از یکى. «7المسکین طعام على الیحضّ و. الیتیم یدعّ الّذى فذلک. بالدّین یکذّب

 حساسا و باشد تفاوتبى محرومان و فقیران فقر مقابل در انسان که است این دین تکذیبِ

 [15/9/1381]. نکند مسئولیت

 گراییبالی بزرگ مصرف

 شکاف و طبقاتى هایشکاف روزروزبه اسراف،. است بزرگى بالى جامعه براى گرایىمصرف

 خود براى مردم است الزم که چیزهایى از یکى. کندمى ترعمیق و بیشتر را غنى و فقیر بین

 بخصوص دولتى، مختلف هایبخش مسئولِ هایدستگاه. است اسراف از تناباج بدانند، وظیفه

 فقط نه را مردم بدانند خود وظیفه باید - سیما و صدا ویژهبه - فرهنگى و تبلیغاتى هایدستگاه

 متس به را مردم عکس، جهت در بلکه ندهند؛ سوق گرایىتجمّل و گرایىمصرف و اسراف به

 و کنند دعوت اسراف و روىزیاده از اجتناب و کردن مصرف الزم ىاندازه به و اکتفا قناعت،

 ربیشت تولیدش از آن مصرف که اىجامعه. آورددرمى پاى از را جامعه گرایى،مصرف .دهند سوق

 و تعدیل را خود مصرف کنیم عادت باید ما. خورد خواهد شکست مختلف هایمیدان در باشد،

 [15/9/1381]. بزنیم هازیادی از و کنیم کم

 رفاقت، هرگز!

 را اشخاص کفایت و دیانت و امانت کنممى توصیه روستا و شهر هایمدیریت انتخاب ىدرباره

 نباید رو، هیچ به سیاسى مالحظات و حزبى و شخصى هایرفاقت. دهید قرار گزینش مالک

 و مکک خود ىبرگزیده شهردار به. شود شمرده اصلى هایمالک فاقد مدیران گزینش مجوز

 تفاوتبى هارفتاری کج یا هاکوتاهی برابر در و بخواهید پاسخ و مسئولیت او از و دهید فرصت

 [6/1/1381]. کنید عمل خود قانونى ىوظیفه به و نمانید

                                                           
 3-1 آیه ماعونسوره  7
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 برمواقعاً رنج مى

. برممى رنج واقعاً بابت این از من. است مسئوالن مرفّه زندگى و تنعّم احساس دیگر، موضوع

 کار روند. دارید خوبى و معمولى خیلى هایزندگی شما از بعضى. نیست شما به خطاب البته این

 [5/6/1381]. است غلط این باشد؛ معنا این به تظاهر و مسئوالن روزافزون تنعّم سمت به نباید

 ى شخصى نیستبراى یک مسئول عقیده و اخالق مسأله

 است؛ عمومى و اجتماعى اىسألهم نیست؛ شخصى ىمسأله اخالق و عقیده مسئول یک براى

 دیگرى مسئولیت هر به یا رود،مى مجلس به که کسى آن. است مردم سرنوشت بر شدن حاکم

 برخوردار طبقات منافع خدمت در و پرستبیگانه فاسد، اگر رسد،مى اسالمى جمهورى نظام در

 آن اگر. کند ایفا خواهند،مى محروم طبقات و ملت که را نقشى تواندنمى دیگر بود، جامعه

تسیاس و تبلیغات تشرِ مقابل در بود؛ مرعوبى و پذیرتوصیه و رشوه گر،معامله انسان شخص

 تکلیف و بنشیند جاآن برود و گیرد قرار مردم اعتماد مورد تواندنمى دیگر زد، جا خارجى های

 [16/9/1381]. کند معین را ملت و ملک

 پاسخگویی، از رهبری تا مأموران

 ایدب همه مدیران، و مأموران آحاد تا رهبرى خود از گانه،سه قواى کشور، ىپایه بلند النمسئو

 زبان رب که سخنى پاسخگوى خود، تصمیم پاسخگوى خود، کار پاسخگوى باشند؛ پاسخگو

 است المىاس حقیقت یک این است؛ پاسخگویى معناى این اند؛گرفته که تصمیمى و اندآورده

 [16/1/1383]. باشیم پایبند آن به باید همه و

 دور نشدن از سطح متوسط زندگی مردم

 آنان زندگی متوسط سطح از نشدن دور و آنان میان در حضور مستلزم مردم، با حقیقی پیوند

 غیر و شخصی امور در المال بیت کردن هزینه از پرهیز و اسراف از پرهیز و زیستی ساده. است

 سفرهای و تجمل و گریاشرافی فرهنگ ترویج. است وندپی این حفظ برای الزم شرط ، ضروری
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 دنش گسیخته عامل و نمایندگی شأن از دور ، مردم کیسهی از خرجی ی بیهوده و پرهزینه

 [7/3/1383]. است بامردم نماینده پیوند

 گى توده نماینده

 حضور به هک باشد کسانى ىنماینده بخصوص باشد؛ مردم ىتوده ىنماینده باید مردم ىنماینده

 دستشان که هایىآن دارند؛ نیاز بیشتر کشور سازىتصمیم و گیرىتصمیم سطوح در شاننماینده

 روممح مردم از نمایندگى اول، ىدرجه در پس. دارند را بیشترى محرومیت و رسدنمى جایى به

 [17/3/1383]. کنید تعریف خودتان براى را

 حکومت عامل مردم است

 هاینظام ادبیات به مربوط مردم و حکومت ىمقابله ندارد؛ قرار مردم قابلم در اسالمى نظام

 که هستند هایىنظام دیکتاتورى، و استبدادى هاینظام کنار در. است دیکتاتورى و استبدادى

 منافع به و پول به و ثروت به متکى باطنشان اما است؛ دموکراسى و ساالرانهمردم ظاهرشان ولو

 نلیک نکنند؛ اقرار چه کنند، اقرار چه دارند؛ قرار مردم مقابل نیز هانظام ینا. است خاص طبقات

 مردم کارگزار و خادم و نماینده است؛ مردم دست است؛ مردم عامل حکومت اسالمى نظام در

 هرجا که است قدرتمندى بازوى قضائیه ىقوه تشکیالتى، چنین در. اندمردم حق، صاحب است؛

 ىوظیفه نای نکند؛ رها و بگیرد را متخلف گریبان باید شد، پیدا حالت نای از تخلفى و انحراف

 و دترسی نباید هم بدگویى و اتهام و تهاجم و حمله از و جوسازى از است؛ قضائیه ىقوه بزرگ

. گرفت قرار نباید هم چیزها ىبقیه و پولدار و پول و طلبىقدرت و نمایىقدرت و تشر تأثیر تحت

[7/4/1383] 

 ی تجمالتی باید تخریب شودزندگ

 هاىرنامهب گذشته سال چند در سیما و صدا خوشبختانه. بزنید دامن فقیران با همدردى فضاى به

دل و هاذهن در را عدالت ىدغدغه. است تقدیر درخور که داشته، زمینه این در خوبى بسیار

 یدستته و فقیر ماعتج به شود سعى البته. است خوب بسیار کار این بزنید؛ دامن مردم های
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 ود؛ش ترویج وجههیچبه نباید تجمالتى زندگى... نرود بین از هاآن انسانىِ کرامت و نشود اهانت

 [11/9/1383]. بیاید حساببه منفى ىنقطه و شود تخریب باید بلکه

 محتواپرکن سیاسی بیحرف دهان

 با کنند؛ گرم سیاسى ائلمس به را خود سر گذشته، هاىدوره از بخشى مثل مسئوالن مبادا

 مه. بمانند دور مردم زندگىِ  واقعیات از و کنند مشغول را مردم و خود سیاسى، پوچ شعارهاى

 هاگروه و سیاسى هاىجناح و هاجریان هم باشند، مراقب نخبگان هم باشند، مراقب مردم

. نکنند لفت را ملت این وقت محتوابى سیاسىِ  پُّرکن دهان هایحرف با که باشند مراقب

[11/1/1384] 

 اختالف طبقاتی، آفت نظام

 با خاص، قشر یک به دادن امتیاز و غیراشراف، و اشراف بین غنى، و فقیر بین انداختن فاصله

 از یىنقطه هر در اسالمى جمهورى نظام از بخشى هر. نیست سازگار اسالمى جمهورى نظام

 اسالمى نظام و اسالمى جمهورى مستقیم طصرا از شود، مبتال هاآفت این از یکى به اگر نقاط

 [17/1/1384]. شود اصالح باید و شده خارج

 نه اشراف سنتی، نه اشراف جدید

 باشد؛ ادفس از مبراى باشد؛ عدالت از برخوردار... باشد پیشرفته که خواهیممى کشورى و نظام ما

 ممکن که جدیدى ىطبقه چه سنتى، اشراف چه - باشد نداشته حاکمیت آن بر اشراف ىطبقه

 نگوناگو هاىرانت از آقایان قول به و باشند اشراف واقع در اما نباشد، اشراف اسمشان است

 [19/1/1384]. کنند استفاده اقتصادى

 تحزب از نوع امریکایی

 دلشان هاآن. کنند معنا گرایىعوام را آن و کنند تحقیر را مردمى و عمومى احساسات خواهندمى

 کشورهاى از برخى در و امریکا در که کنند ایفا را نقشى همان ما کشور در اباحز خواهدمى
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 و سیاسى هاىبستان بده با و بنشینند حزب رأس در آدم نفر چند یعنى کنند؛مى ایفا اروپایى

 یا نفر یک غیرنفتى، و نفتى سازپول ىپروژه فالن ىدرباره بست و بند یا و پول با و اقتصادى

 مردم هید؛د رأى شخص این به بگویند خود طرفداران و پیروان به بعد کنند، نتخابا را نفر چند

 طورىاین خواهدمى دلشان بعضى هم ایران در. دهند رأى او به بستهگوش و بستهچشم هم

 [15/3/1384]. نیست گونهاین جااین اما بشود؛

 «!ماها»النّاس على دین 

 هست وقت یک. گرفت کم دست نباید را این است؛ مهمی بسیار شعار زیستیساده یمسأله

 اگر که خدا؛ و خودمان بین داریم یىگونهاشراف حرکت مثالً  خود شخصى زندگى در ما که

 قتو یک اما است؛ مباح باشد، مباح اگر است؛ مکروه باشد، مکروه اگر است؛ حرام باشد، حرام

 ندارد؛ مکروه و مباح دیگر این م؛دهیمى گرىاشرافى مانور یک مردم چشم جلوى ما که هست

 هاىزیردست اوالً: به است گرىاشرافى ىدهندهتعلیم کهاین خاطربه است؛ حرام اشهمه

. مکنی تشویق کار این به را مردم نباید ما. شوندمى تشویق کار این به مردم آحاد ثانیاً خودمان،

 است، بدى کار این البته - کنند پاشوریخت و باشند دارپول کسانى جامعه داخل در است ممکن

 است؛ المالبیت از نیست، جیبمان از اوالً ما پاشوریخت اما - است مربوط خودشان به ولى

. «ملوکهم دین على النّاس» واقعاً. است دیگران پاش و ریخت مشوق ما پاشوریخت ثانیاً

 ستید؛ه شماها ملوک نه، نداریم؛ پادشاه ما بگوییم که نیست پادشاهان معنى به جااین در ملوک

 [8/6/1384]. ماها دین على النّاس

 عدالت کمونیستی، عدالت بی دوام

 - کودتا یا انقالب - اشکال از شکلى به جاآن در کمونیستى حرکت که کشورهایى ىهمه در

نشان مطلقاً هاآن زندگى واقعیت اما بود؛ هاآن شعارهاى محور «عدالت» بود، کرده پیدا تحقق

 همان که آمدند، کار سر کارگر اسم به ایعده. بود عدالت ضد درست نبود؛ عدالت ىدهنده

 کشورهاى سران زندگى. نداشتند هاآن با تفاوتى هیچ و بودند طاغوتى هاىرژیم اشرافىِ ىطبقه

 از بعضى پایین اقشار وضعیت جمهورىریاست مسئولیت زمان بنده .بود طوراین مارکسیستى



 

31 

 هک مفهومى آن و است عدالت اسمش که چیزى آن بودم؛ دیده را سوسیالیستى رهاىکشو

 با که داشت وجود جاآن در جدیدى اشراف ىطبقه. نداشت وجود جاهاآن در مطلقاً  دارد، عدالت

 بود؛ برخوردار امکانات ىهمه از و بود آمده کار روى خودشان خاص سیاسىِ و حزبى معیارهاى

 از بعضى در حتّى وضعیت این .کردندمى زندگى بدبختى و تهیدستى و فقر در هم مردم

 بود خواهد دوامبى طلبىعدالت گونهاین بنابراین،. شدمى دیده هم یکشان ىدرجه کشورهاى

 [8/6/1384]. بود خواهد دروغین و ریاکارانه و منحرف خودش درستِ طریق از و

 در دنیاطلبى مثل دنیاطلبان عمل نکنیم!

 یم،کن توجه آن به جداً و دقیقاً ما که است الزم و شرط روحانیت باب در که دیگرى یزچ یک

 هنگا که شما و من به مردم. است قداست داراى روحانیت. است روحانى قداست حفظ ىمسئله

 تقدسى یک و کنندمى باز ما براى خاصى حساب شغلمان، و شأنمان لباسمان، خاطر به کنند،مى

 کارهاى از بعضى کنیم؛نمى ماها کنندمى خیال کنند،مى خودشان که گناهانى از بعضى. قائلند

 دائم ماها کنندمى خیال دهیم؛مى انجام ما کنندمى خیال دهند،نمى انجام خودشان که خیرى

 چنین یک هستیم؛ - شودمى غفلت آن از غالباً  که- پروردگار به توجه و الهى ذکر حال در

 [علیه اللَّهسالم] سجاد امام .کرد تقویت نباید را تصورات این البته. دارند ما ىدرباره تصوراتى

 اشیکى که خواهد،مى چیز شش متعال خداى از سجادیه ىثانیه ىصحیفه ىادعیه از یکى در

 اطنمانب باید. گرفتاریم زمینه این در ماها. باشد بهتر ظاهرم از باطنم ؛«راجحاً لبّاً و»: است این

 المتس مالى، سالمت با قداست حفظ کنیم؟ حفظ چگونه را قداست این. باشد بهتر اهرمانظ از

 گىطلب زىّ معناى بیندازیم؛ دوشمان به پاره عباى گوییمنمى. است طلبگى زىّ  حفظ و اخالقى

 کردیم، وسه چه هر نکنیم؛ عمل دنیاطلبان مثل دنیاطلبى در که است این معنایش. نیست این

 خواست دلش چه هر بپوشد، خواست دلش چه هر کس هر که دیدم روایتى هاقبل من. بخواهیم

. تاس ملعون متعال خداى پیش شخص این شود، سوار خواست دلش که مرکوبى هر و بخورد

 نداریم، پول حاال اما کنیم،مى هوس را چیز فالن هم ما .هاستپرستپول و پولدارها شأن این

 جزء صد این از که منتظریم کنیم؛مى تهیه را آن رویممى فوراً آمد، گیرمان پول که مجردىبه

 دیگر هایفرصت در هم را دیگر جزء نه و نود شد، فراهم جزئش یک این وقتى گری،اشرافی
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 یک انسان که است این طلبگى شأن. نیست طلبگى شأن این. کنیم فراهم بتدریج طورهمین

. ددار نگه خودش براى نسبى طور به سادگى و مالى سالمت قناعت، با همراه متوسطى زىّ

 [17/8/1385]. شد خواهد حفظ قداست وقت آن. است مهم خیلى اخالقى، سالمت

 تولید ثروت، با غارت ثروت دیگران فرق دارد!

 وقتیک. دارد فرق دیگران ثروت غارت با ثروت تولید. است مانعبى اسالمى نظر از ثروت تولید

 به انونق از پیروى بدون و قانونبى کسى وقتیک کند،مى درازىستد عمومى اموال به کسى

 شارع نظر از ثروت تولید قانونى، طریق از اما است؛ ممنوع هااین رسد؛مى مادى دستاوردهاى

 سرافا کنارش در منتها کنند، تولید را ثروت. است مستحسن و مطلوب اسالم، نظر از و مقدس

 قبول مورد طىافرا گرایىمصرف. نکنید اسراف اما کنید، تولید ثروت گویدمى ما به اسالم. نباشد

 ثروت یدتول براى اىوسیله را همان باز آورید،مى دست به ثروت تولید از که آنچه. نیست اسالم

 -است کردن کنز اسمش اسالم در که -بیاورید در نازا و راکد صورت به نه را مال. بکنید دیگر

 زندگى الزم غیر چیزهاى در صرف را آن مال، مصرف در لنگارىو و ولخرجى صورت به نه

 مومع ثروت مردم، آحاد ثروت. کنید تولید خودتان براى را ثروت ها،این به توجه با اما کنید؛

 طورى. است این 44 اصل هایسیاست و 44 اصل روح. برندمى سود آن از همه است؛ کشور

 شایشىگ بتوانند مردم شود؛ متنوع ضعیف، طبقات بخصوص مردم، آحاد درآمدى منابع که بشود

 [1/1/1386]. است عمومى رفاه راه در بلند گام یک این کنند؛ پیدا

 همه توانایی پیدا کنند

 در توانندمی را ثروت این ثروتند؛ از برخوردار که هستند ما کشور در زیادی ثروتمندان امروز

 برای هم دارد، سود خودشان برای هم بزنند؛ کار به افتخارآفرین و سودمند هایگذاریسرمایه

 به که کارهایی در ثروتمندان گذاریسرمایه شود؛می خدا رضای یمایه هم و دارد سود مردم

 یک شود،می منتهی ـ باال دهیبهره با ـ کشور درون در محصول افزایش به و کشور تولید

 کنند؛ ثروت تولید کنند، گذاریرمایهس توانندمی است؛ باز راه این .است ثواب یک و عبادت
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 بتوانند هم ضعیف طبقات و بشوند برخوردار طبقات یهمه که کند مراقبت هم کشور مدیریت

 [1/1/1387]. بکنند پیدا توانایی همه بشوند؛ خارج ضعف از تا کنند استفاده هافرصت از

 مسابقه بسیار نامطلوب

 و پرستىتجمل ىمسابقه و گرائىمصرف گفتند، هاجوان این که طورهمان متأسفانه امروز

 نظام. کرده درست جدیدى ىطبقه یک کردن، پول براى تالش و درآوردن پول ىمسابقه

 اگر. تاوس مشوق بلکه نیست، مخالف ثروت ایجاد با نیست، مخالف ثروت تولید با اسالمى

 را زمال اقتدار افتاد، خواهد خطر به جامعه بقاى و حیات نباشد، ثروت ایجاد اگر نباشد، تولید

 لک دلشان مردم آحاد که اینى اما. است اسالمى اصل یک این آورد؛ نخواهد دست به جامعه

 نای است؛ نامطلوب بسیار چیز یک این پرستى،تجمل براى گری،اشرافی ىمسابقه براى بزند

 [14/1/1387]. هست ما درون در متأسفانه که است چیزى

 فراد متنفذ قرار نگیردقانون تحت نفوذ ا

 که شودمی فتهگ که این. نگیرد قرار متنفذ افراد نفوذ تحت قانون که کرد مراقبت بایستى خیلى

 هایفعالیت و هاتالش در و تبلیغات در محترم نمایندگان است خوب اسالمى جمهورى در

 ونچ است؛ این خاطر به نکنند، قبول طمع داراى مراکز از بعضى از مالى کمک شانانتخاباتى

 مجلس ىنماینده. آوردمى سر دنبال به را جورىاین مشکالت طمع، با کردنِ کمک باالخره

 گیرىتصمیم قدرت این است، داده او به خدا است، داده او به اساسى قانون که را استقالل این

 با شودمین را این است، بزرگى چیز است، مهمى چیز این بدهد؛ اهمیت باید خیلى را انتخاب و

 [11/3/1387]. کرد معامله کوچک چیزهاى

 اشراف از نظر اسالم

 شرف و واقعى تشخص دهد؛نمی تشخص انسان به هاکرسی و هاجایگاه و هاعنوان و هااسم

 و القران حملة امّتى اشراف» که داریم روایت در که همچنانى است؛ دیگرى معانى در واقعى

 معناى اشرافیت اسالمى نظام در ولى دارد، معنایى مادى هایمنظا در اشرافیت. «اللّیل اصحاب
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 کنندمی قیام شب در خدا براى که هستند کسانى - انداللیلاصحاب که کسانى آن. دارد دیگرى

 با و هستند حملةالقرآن که کسانى آن یا دهند،می انجام شب در مردم براى را دشوار کار یا -

 کسانى. هستند هااین «اشراف» کنند،می حرکت قرآن هدایت و قرآن نور با و دارند انس قرآن

 اسالمى ارزشى نظام در و منطق در هاآن دارند، اجتماعى جایگاه و دارند ثروت دارند، پول که

 [1/6/1387]. شوندنمی محسوب «اشراف»

 باید عمل کنیم

 باارزشى زچی و است برجسته و خوب - جمهوررئیس آقاى خود در بخصوص - زیستىساده

ساده. هست بحمداللَّه - بیشتر جایى یک کمتر، جایى یک بیش؛ کما - هم مسئولین در است؛

 را روىزیاده و اسراف و گریاشرافی و تجمل بخواهیم اگر ما. است باارزشى بسیار چیز زیستى

 از که شود؛نمی گفتن و حرف با کنیم، کنریشه مانجامعه از - است بزرگى بالى واقعاً که -

 عمل ایدب! است دیگر جور عملمان ببینند و کنند نگاه مردم دیگر طرف از و بگوئیم طرف یک

 این. بکند اثر اینکه تا باشد ما هایحرف بر شاهد و دلیل و مؤید بایستى ما عمل. کنیم

 که چه هر و دارید نگه کم و ایدکرده کم ضعیف طبقات با را تانفاصله. هست خوشبختانه

 [1/6/1387]. کنید کمتر را آن تاس ممکن

 ى به اسراف وجود داشته باشد...جویانهبایستى نگاه عیب

 شخصى مصرف گوناگون هایسازمان رؤساى. افتدمى اتفاق هم سازمان سطح در اسراف

 ار،ک اتاق اداره، تجمالت افتد؛مى اتفاق خودشان سازمان مورد در رویهبى مصرف اما کنند،نمى

 ىجلوگیر کارها این از نظارت و مراقبت با باید گوناگون؛ هایمبلمان بیهوده، رهاىسف تزئیناتش،

 نگاه بایستى هاسازمان سطح در هم مردم، آحاد سطح در هم دولت، سطح در هم. کرد

 تمام هم حرف با کردیم، عرض که طور همان. باشد داشته وجود اسراف به ىجویانهعیب

 ریزىرنامهب. پیگیرى به موظفند مجریه ىقوه و مقنّنه ىقوه. ندکن ریزىبرنامه باید شود؛نمى

 ده این در ام که پیشرفتى این. کنند اجراء تمام قاطعیتِ با را قانون کنند، گذارىقانون کنند،

 [1/1/1388]. است قضیه همین به مربوط اشمهمى بخش داشت، خواهیم سال
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 این پیشرفت نیست

 ىنشانه تواندنمی تنهایى به - کشور یک عمومى درآمد یعنى - ملى ناخالص درآمد افزایش

 توى اما باالست، بسیار ملى درآمد اگر. شودمی تقسیم چگونه درآمد این دید باید باشد؛ پیشرفت

 ىعده هوا ىدرجه دو و چهل گرماى با و خوابندمی خیابان توى شب هایىآدم کشور همین

 بزرگ معروف شهر فالن در: خبرها توى ببینید شما .تنیس پیشرفت این میرند،می زیادیشان

 آدم تعداد فالن و رسید درجه دو و چهل به هوا حرارت - دیگر جاى یا آمریکا در مثالً - غربى

 جا و سرپناه هااین که است این معنایش این بمیرند؟ حرارت درجه دو و چهل با چرا! مردند

 چهارده باید یا کنندمی زندگى سرپناه بى که دارند وجود انسانهایى اى،جامعه در اگر. ندارند

 که هم ىاین برابر ده ملى ناخالص درآمد کنند، پیدا نمیر و بخور نان تا کنند کار روز در ساعت

 پسوند براینبنا. نیست پیشرفت این اسالمى منطق در. نیست پیشرفت این باشد، هست امروز

 [17/1/1388]. دارد اهمیت اینقدر عدالت

 گذاری کرد...شود سرمایه می

 درآمدها این دانندنمی دارند، کالنى درآمدهاى دارند، پول دارند، سرمایه که کسانى از بسیارى

 پول. دهدمی نشان را خود مصرف الگوى اصالح همان باز هم اینجا. کنند صرف باید چگونه را

 ثمر،بى بیهوده، ارجىخ سفرهاى کنند؛می تجمالت صرف تولیدى، گذارىِسرمایه جاى به را

 حرکت یک چیزها این زندگى؛ وسائل خانه، وسائل تغییر براى بهانه فسادآور، احیاناً و پرخرج

 این وسائل امروز. کرد گذارىسرمایه را درآمد را، پول شودمی. ثروت به نسبت است مسرفانه

 همه. کرد گذارىهسرمای توانمی هست، کشور در که هایىبورس شدن فعال با. است فراهم کار

 [1/1/1389]. بدهند دخالت هاگذارىسرمایه در دارند، که را آنچه توانندمی

 ترین اقشارزندگی مسئوالن مطابق با ضعیف

 که کسى است؛ اشرافى هاىزندگى کند،می مشاهده مسئوالن زندگى از دنیا در انسان که آنچه

 از کأنه اشزندگى کند،می پیدا باالئى مقام یک یا شودمی جمهور رئیس رسد،می حکومت به

ضعیف با مطابق را هامانزندگى باید بنده امثال البته. نه ما کشور در شود؛می رو آن به رو این
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 زندگى اما است؛ نشده این نداشتیم، را توفیق این نتوانستیم،. بدهیم قرار جامعه اقشار ترین

 از ترائینپ بعضى گاهى مردم، متوسط زندگى مثل بحمداللَّه کشور مسئولین جامعه، مسئولین

 [15/11/1389]. است باارزش خیلى هااین است؛ مردم متوسط

 روت بیشتر، یارانه بیشتر!ث

 کار یک ها،یارانه کردن هدفمند همین روستائى، مسکن همین عدالت، سهام ىمسئله همین

 ینا کنند، عمل و کنند اجرا بخو را این بتوانند کشور مسئولین شاءاللَّهان اگر. است بزرگى

 آن خب، داد،می مردم ىهمه به برق نیروى براى دولت که اىیارانه این. است مهم خیلى

 کجا، آن کند،می بیشترى برق مصرف و کندمی روشن لوستر و چراغچهل خانه توى که کسى

 ،است وتمندترثر که کسى آن کجا؟ این دارد، خانه توى برق ىشعله دو شعله، یک که کسى آن

 همین. بگیرند را ظلم این جلوى خواهندمی. بود ظلم این کرد؛می استفاده یارانه این از بیشتر

 شعار روى بر نظام. ایستادیم ما. هااین غیر و بنزین ىقضیه در طور همین نان، ىقضیه در طور

 [15/11/1389]. ایستاد اجتماعى عدالت

 روداز مسولین به مردم می

 بعدها باید و است داشته وجود مدت این در و ماست راه سر در که است خطرهائى ما هایضعف

 را ماها زا بعضى گریبان که بود دنیاطلبى به گرایش ما ضعف اولین. بگیریم را هااین جلوى

 روت،ث ما براى شدیم؛ مادیگرایى دچار شدیم، دنیاطلبى دچار مسئولین ما از بعضى. گرفت

 این شدیم، اینجور ما وقتى. افتاد قبح از یواشیواش گریاشرافی و فاتتشری آرایش، تجمل،

 از ىاستفاده و ثروت جمع به میل تجمل، به میل گری،اشرافی به میل. مردم به شودمی سرریز

 خودمان ما وقتى. هست هاانسان از خیلى در طبیعى طور به نامطلوب، و نامشروع شکل به ثروت

 پیدا مسئله این هم مردم در مردم؛ به شودمی سرریز این شدیم، دچار ردیم،ک ول کردیم، هار را

 [14/11/1391]. شودمی
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 «این مسئول از دل مردم برخاسته است»

. ردندک توصیه کردند، تکرار کردند، اصرار را ضعفا طبقات بر ىتکیه امام انقالب، پیروزى اول باز

. دش تکرار بارها و بارها امام کالم در که بود یراتىتعب جزو «نشینانکوخ» و «پابرهنگان» تعبیر

اشرافی از که داشتند اصرار مسئولین به. برسید محروم طبقات به که داشتند اصرار مسئولین به

 فراموش را هااین نباید ما. بود بزرگوار امام مهم هاىتوصیه از یکى این،. کنند پرهیز گری

 این ت،اس مردم ایمان به متکى و مردم آراء به متکى که نظامى یک در مسئولیت آفت. کنیم

 هوس در بیفتند؛ خودشان براى آورىجمع فکر به بیفتند؛ شخصى رفاه فکر به مسئولین که است

 نای از خودش امام. است بزرگى بسیار آفت این بزنند؛ در آن و در این به گری،اشرافی زندگى

 به و نشینىکاخ به که کردمی توصیه بارها هم را کشور مسئولین و ماند برکنار بکلى آفت

 .باشند داشته نزدیک ارتباط مردم با نشوند، اندوزىمال سرگرم نکنند، پیدا تمایل گریاشرافی

 باشیم، داشته ارتباط مردم با که داشتمی دوست امام بودیم، مسئولین جزو روز آن که ماها

 از دور، نقاط مردم شود؛ برده کشور نقاط اقصى به خدمات که داشت اصرار باشیم؛ مأنوس

 اصرار امام. بود بزرگوار امام عدالت بُّعد آن به ناظر هااین. شوند مندبهره کشور عمومى خدمات

 قبول مالک هاوابستگى باشند، مردم خود از شوند، انتخاب مردم میان از مسئولین که داشت

 قاجار دوران در که فامیلى هزار بالى ها،لفامی به ها،شخصیت به وابستگى. نباشد هامسئولیت

. بود هکرد حساس قضیه این به نسبت را ما بزرگوار امام آمد، کشور این سر بر پهلوى دوران و

 این را مالک. است برخاسته مردم دل از این: گفتندمی مسئولى یک از تعریف مقام در گاهى

 مسئولیت، گرفتن براى قدرت به ىتکیه و ثروت به ىتکیه بزرگوار، امام نظر از. دانستندمی

. است امام خط ابعاد هااین خب،. بود انقالب براى و کشور براى بزرگ خطرهاى جزو

[14/3/1391] 

 شناخت آسیب های ناشی از مستی اشرافیگری

ما آسیب های ناشی از فقر را شناخته ایم، روی آنها برنامه ریزی میکنیم، درباره آنها جلسه 

اما آسیبهای ناشی از مستی اشرافیگری را کأنه  درست نمی شناسیم؛وقتی اشرافی  میگذاریم،

گری، اسراف و تجمل درجامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش 
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میآید و به وجود میآید و همه دنبال این هستندکه یک طعمه ای به دست بیاورند و خودشان را 

ها را از این مالهای حرام پر کنند.با این پدیده بایستی با جدیت مقابله از آن سیر کنند، شکم

بشود؛ مسئله عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت المال به صورت نامشروع 

 خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند .

ه نانچه این قضیاین وظیفه ی همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهمیت میدهند و اگر چ

اتفاق نیفتدو دنبال گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته میشود که این فاجعه ی بزرگی 

 [11/14/1391]خواهد بود. بایستی با اقدام جدی، اعتماد مردم را حفظ کرد. 

 ممنوع گری در راه پیشرفت، اشرافی

 خودمحوری دچار– ستا مسووالن ما به مربوط دیگر این بخصوص– کشور مسووالن ما اگر

 اس، اینجور دنیا.  خورد خواهیم دهنی تو شویم، خودشیفتگی دچار شویم، تکبر دچار شویم،

 دنبال یم،نباش دنیوی تمتعات دنبال نباشیم، محبوبیت  کسب پی در. است این الهی سنت

 که همچنان کنیم؛ حفظ را خودمان مسوولین ما. نباشیم تجمالت و گری اشرافی به پرداختن

 هشریف ی آیه همان مصداق شویم، اشتباه دچار اینجا ما اگر. کرد حفظ را خود بزرگ مرد این

 "القرار بئس و یصلونها جهنم. دارالبوار قومهم احلوا و ":که شد خواهیم

 گری افیاشر است؛ ممنوع غفلت است؛ ممنوع خودشیفتگی است؛ ممنوع توقف پیشرفت، راه در

 مسوولین برای افتادن دنیا زخارف کردن جمع فکر ست؛بها ممنوع جویی است؛لذت ممنوع

 [14/13/91]است  ممنوع

 نشانه های اشرافیگری در جامعه کم نیست

 دالتع آن تا البتّه است؛ کرده فرق آسمان تا زمین گذشته، با امروز هم اجتماعی عدالت لحاظ از

 نانهمچ متأسّفانه روزام. داریم فاصله خیلی مطلوب عدالت تا داریم، فاصله خیلی اسالمی

 امّا نیست کم ما یجامعه در گوناگون انحرافات از بعضی و تجمّالت و گریاشرافی هاینشانه

 ما ندیدید؛ ار انقالب از قبل که جوانها شما حاال- بکنیم مالحظه انقالب از قبل به نسبت وقتی
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 وقت،آن هب نسبت سالمیا کشور و ایران ملّت پیشرفت -را انقالب از قبل دیدیم که آنهایی و

 [11/15/95] .است ایبرجسته بسیار پیشرفت

 اشرافی گری بالی کشور است

جلوی اشرافی گری باید گرفته بشود؛ اشرافی گری بالی کشور است. وقتی اشرافی گری در 

قله های جامعه به وجود آمد، سرریز خواهد شد به بدنه؛}آن وقت{ شما میبینید فالن خانواده 

ضع معیشتی خوبی هم ندارد، وقتی میخواهد پسرش را داماد کند یا دخترش را عروس ای  که و

کند یا فرض کنید مهمانی بگیرد، مجبور است به سبک اشرافی حرکت بکند. وقتی اشرافی 

گری فرهنگ شد، میشود این. جلوی اشرافی گری باید گرفته بشود. رفتار مسلمین، گفتار 

باید ضد اشرافی گری باشد؛ کما اینکه اسالم این جوری است. مسلمین، تعالیمی که می دهند، 

[11/5/95] 
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 مبارزه با فسادبخش دوم: 

 

 جوشداقامه عدل از قله می

 یعنی. شودمی سرازیر دامنه به و جوشدمی قله و باال از [قضاییه یقوه در عدل اقامه فرهنگ]

 عدالت برای دلسوختگی و خواهیعدالت و خواهی قسط و قسط امر از ایگوشه باال، در ما اگر

 [11/6/1368].  آمد خواهد وجود به زیادی نقایص دامنه در المحاله ،ببینیم کم را

 اولویّت بندی کنید

 هیأت یعنى .کنیم درست مهمى و اهم واقعاً دارد، وجود جامعه در که مشکالتى گیرىدنبال در

 االهم» را موارد بنشینند - هستند که اىمجموعه هر - ایىقض دستگاه سیاستگذاران و رئیسه

 وجود بدى موارد جامعه در امروز واقعاً  چون نمایند؛ دنبال را هاآن مهمترین و کنند «االهمفى

 اول ىدرجه در بایستى را هاکدام واقعاً ببینیم. کند دنبال قضایى دستگاه باید را همه که دارد

 و تزویر و خدعه و براندازى و انقالبى ضد جرایم و ارتشاء و فساد جامعه در مثالً االن .داد قرار

 کنممى خیال من است؟ مهمتر همه از کدام موارد، این میان در. دارد وجود هااین امثال و جعل

 و رتزوی و ارتشاء و اخالقى و مالى فسادهاى ىمسأله همین بگردیم، اهم دنبال بخواهیم اگر

 االب هاىرتبه در واقعاً  و کندمى امنیت سلب مردم از بخصوص که است زهایىچی ها،این امثال

 [11/6/1368]. گیرندمى قرار

 شدت مبارزه با فساد

 مى،اسال نظام در. است فساد رسوخ شود،مى مقابله آن با شدّت به که چیزى اسالمى، نظام در

 و غیراخالقى عمل و صحیح غیر عمل با که شودنمى مقابله طوراین نادرست، و بد اعتقاد با

 [11/5/1371]. شودمى مبارزه فساد رسوخ ناکرده خداى
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 «!فسادم»گوید من فساد که نمی

 سه و دو درجه مدیران دولت، همکاران کشور، مسئولین بازسازى، دوران در امروز، که چیزى

 دوران این در که است ینا باشند، مراقب دقّت با باید ها،رده ترینپایین تا دولتى، هایدستگاه در

 فساد کار، این در! است کننده فلج واقعاً. است کننده فلج و جدّى فساد، نفوذ و رسوخ خطر بدانند

 مالى، فساد- کشاندمى فساد وادى به را دیگران که مفسدى فرد! «فسادم من» گویدنمى که

 تشویق را انسان که کسى -کارى مسائل هاىزمینه در ناموجّه و نامشروع قرارهاى کارى، فساد

 یک با اوّل «.کنم فاسد را شما که آمدم من» گویدنمى اول از سمت، این به لغزاندمى و کندمى

 انسان،. شدید پذیرىِآسیب و است انسان .شودمى میدان وارد کوچک چیز یک با موجّه؛ عنوان

 [11/5/1371]. بود مراقب باید خیلى لذا،. است پذیرآسیب شدت به

 ف دشمنهد

 نای جوانان اذهان در تردید کند؛ پیدا نفوذ کشور این داخل در فساد که منتظرند هاآن امروز

 دنیاطلبى کند؛ پیدا غلبه بزرگ هایآرمان بر فاسد، و بازدارنده هایسرگرمی کند؛ پیدا نفوذ کشور

 رزی را خود تجمّالتى، و راحت زندگى و پول لذّت و شود رایج دنیا زینت و مال به اشتغال و

 [15/11/1373]. دهد نشان انقالبى عناصر دندان

 قوه قضاییه خودش را پاک کند

 لمع نداشتن سبب به هم کسانى اگر و شوند جذب کارآمد عناصر که شود سعى امکان حدّ  در

. کند اکپ آنان وجود از را خودش قضاییه قوّه کشند،نمى را سنگین بار این الزم، خصوصیات و

[7/4/1374] 
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دست و بددل و طلب و کجهاى سوءاستفاده کن و فرصتموسم ورود آدم

 سیاهرو

یوهم وقت و رسیده ثمردهى به کشور چون است؛ فساد با مبارزه آقایان، امروز وظایف از یکى

. است افزایش حال در کشور در امکانات و دهدمى ثمر تدریجبه شما گذشته زحمات. است چینى

 هایآدم ورود موسم. است بوده خطرناکى موسم تاریخ، همه در و همیشه موسمى چنین

 توانستند، اگر و شوندمى وارد که سیاهروست و بددل و دستکج و طلبفرصت و کنسوءاستفاده

 درق این پیش سال ده ما شاید. باشید جهت این مراقب خیلى .کنندمى استفاده سوء هاغفلت از

 راىب زیادى چیز وقت آن زیرا - است الزم مراقبت یشههم چه اگر - نداشتیم نیاز مراقبت به

 محاکمات من. دارد وجود دزیدن و بردن براى زیادى چیز امروز ولى نبود؛ دزدیدن و بردن

 نکردن مبارزه نیست؛ آورتعجّب فساد وجود. دانممى نظام افتخارات جزو را روزها این جنجالى

 هیچ با اسالمى جمهورى نظام که است این معنایش محاکمات این. است آورتعجّب فساد با

 کند؛مى سرکوب ببیند جا هر در را فسادى انگیزه هر و ندارد شوخى و رودربایستى کس

 وکپ و پوسانده را بنا اصل که بناست درخت، داخل کرمِ و خوره مثل که فسادى آن بخصوص

 و درتق کمال با کردید، ردبرخو خودتان مجموعه در مسأله این با که جا هر. ببرد بین از و کند

 ما بحمداللَّه که- قانونى هاىطریقه و هاروش همان بر تکیه با و امتناع و اِبا گونه هیچ بدون

 [8/6/1374]. کنید مبارزه آن با -داریم قانون اساسى کارهاى این همه براى

 این کمک است نه به خطر انداختن!

 عدّه یک فوراً شود، مقابله حرام هایپول از ندانمبهره ىطبقه با باید که گوییممى ما وقتى

 امنیت نه؛! افتاد خطر به اسالمى جمهورى در گذارىسرمایه امنیت که شوندمى نگران

. هاستگذاریسرمایه به کمک این افتد،نمى خطر به اقتصادى تالش امنیت و گذارىسرمایه

[15/4/1376] 
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 مخلصین در خطر عظیم

 هایانانس حتى نیستیم؛ فساد بروز از معصوم و مصون ما از هیچکدام هک بدانید! من عزیزان

 که وقتى «8عظیم خطر فى والمخلصون»: دارد روایت آن در که مؤمن هایانسان و صالح

 [11/3/1378]! دیگر است معلوم ما تکلیف خطرند، در مخلصین

 هدف از وجود قوه قضاییه

 اگر که بدانند کنند؛ آرامش احساس جامعه در مردم که است این قضاییه قوّه وجود از هدف

یقو اگر که بدانند کند؛مى رسیدگى آن به که هست جایى کرد، تجاوز هاآن حقوق به کسى

 کی کرد، پایمال ناکرده خداى یا گرفت، ندیده را کسى حقّ - دولت حتّى - اشخاص ترین

 به را حق و کندمى دارىانمید غرض،بى و نظربى و شجاعانه که دارد وجود قضایى دستگاه

 ارزیابى براى... موفّقید شما کنید، ایجاد جامعه در را احساس این توانستید اگر. رساندمى دارحق

 آمده وجودبه ردمم در اعتماد حالت این قدرچه ببینید بگیرید؛ کاربه را معیار این باید قضاییه، قوّه

 [7/4/1378]. موفّقید شما رمقدا همان است، آمده وجودبه مقدار هر است؛

 های قانونیسوء استفاده از گریزگاه

 ناامن را اقتصادى هایمحیط که کسانى آن. است ناامنى از دیگرى بخش اقتصادى، ناامنى

 این ها،زرنگى با غیرقانونى، کارهاى با هااین دارند، کوچکى هاىسرمایه کسانى اگر کنند؛مى

نآ. کنندمى مصادره خودشان سود به و کنندمى نابود را ممرد امکانات و کوچک هاىسرمایه

 و مقررات و قوانین بر تسلّط با ها،زرنگی با را عمومى و دولتى امکانات این، از باالتر که هایى

 هاىسوءاستفاده از بتوانند، که جا هر و کنندمى مصادره خودشان نفع به قانونى، هایگریزگاه

 شورک یک در اگر ببینید شما. کنندمى ناامن را اقتصادى هایمحیط هااین گذرند؛نمى شخصى

 کسانى که است قانون از هایگریزگاه همین وجود علت، چند از یکى است، بیمار اقتصادى وضع

                                                           
 151 ص ،1 ج المراقبات، 8
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 مردم امکانات و کنند پر را خودشان هایجیب و کنند سوءاستفاده هااین از استفاده با توانندمى

 [6/1/1379]. بکشانند خودشان تسم و نفع به را دولت و

 اگر ثروت جامعه بد خرج شود...

 چون نباشد؛ ثروت که است این از بدتر شود، خرج بد اما باشد، ثروت و پول اىجامعه در اگر

دستبه ناصحیح هایثروت آن با اىعدّه هم ماند، خواهد باقى خود جاى به هامحرومیت هم

 خودش جامعه، از قشرهایى بودن تهیدست. آورندمى وجود به ار فساد فساد، با توأم و ناحق آمده

 شدن ثروتمند - آیندمى پیش فقر اثر بر گوناگون هایهرزگی و اعتیاد و فساد - است فسادآور

 باید فساد با لذا است؛ مردم پاى زیر دیگرى فساد مرداب باز خودش هم فساد راه از اىعدّه

 [18/1/1381]. شود مبارزه

 س مبارزه به تن کرد...باید لبا

 ارفش و کرد خواهند تهاجم مفسدین. است واقعى و جدّى مبارزه یک فساد، با مبارزه بدانید

 مبارزه باسل باید مالى، و اقتصادى فساد شیوع با مقابله براى. است سختى کار لذا آورد؛ خواهند

 [11/5/1381]. کرد تن به

 دهد...برخورد با فساد باید به مردم احساس آرامش 

 کاذب هایفضاسازی طوراین گیرد؛ انجام خود جاى در قانونى صحیحِ روش با فساد دنبالگیرى

 ادفس با خواستیم ما اگر که نیستند هم ملزوم و الزم ندارند؛ منافاتى هم با هااین. نشود هم

. آید دوجو به همه به سوءظن با همراه و ناامن و نامطمئن فضایى باید حتماً  پس کنیم، مبارزه

 به باید کار این کنیم، جدّى و حقیقى برخورد واقعى مفسدِ و فساد با ما اگر معتقدم بنده بعکس،

 انبی در! طورنداین همه پس بگویند و شود داده تعمیم نباید این .بدهد آرامش احساس مردم

 [15/6/1381]. شود گفته چیزى چنین نباید هم
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 پنج ضرر فساد

 .بفهمند کشور مسئوالن همه باید را این .است فساد با مبارزه ما، ائلمس مهمترین از یکى امروز

 هرهچ با و نرم و چرب زبان با قانوندانى، با زرنگى، با کسانى کهاین یعنى فساد چه؟ یعنى فساد

 ضرر چند کار این. کنند پُّر را خود هاىکیسه و بیفتند ملت این المالبیت جان به جانب،بهحق

 و سد و راه و پُّل ساختن صرف- شود مردم صرف باید که کشور این خزانه کهاین یکى: دارد

 یک یا نفر یک جیب به -شود مردم زندگى به دادن سامان و روستاها کردن آباد و آبرسانى

 - سال چهار سه، - کوتاهى مدت طول در آدم نفر یک بینیدمى شما وقتى. رودمى خاص جمع

 چیست؟ معنایش دهد،مى قرار خود شخصى صندوق در را المالتبی پول از تومان میلیارد هاده

 زندگى از مردم که کرد آباد را روستا هزار مثالً شدمى آن با که پولى آن است، این معنایش

 زبان با ،زرنگى با بتواند نفر یک بچشند، را راحت زندگى مزه نچشند، را فقر مزه و ببرند لذّت

 چنگ به را هاپول این همه غافل، افراد کمک از استفاده با و انبجبهحق ىچهره با نرم، و چرب

 شخصِ  یک جیب به مردم پول و شودمى خالى المالبیت که است این ضرر اوّلین بنابراین. آورد

 .رودمى طلبزیاده و خودخواه و حریص و طمّاع

 کنند تصادىاق فعّالیت کشور در خود پول با خواهندمى که کسانى که است این دوم ضرر

مى نامشروع هایراه از دیدند وقتى - کنند تولید و بیندازند راه مزرعه کنند، تأسیس کارخانه -

عدّه. کنند نامشروع کار بروند که شوندمى تشویق هم هاآن آورد، دست به ثروت همه این شود

 اما نکند؛ ذارىگسرمایه دار،سرمایه که شودمى موجب اقتصادى مفاسد با مبارزه گویندمى اى

 و وسوسه دارىسرمایه هر نشود، مبارزه اقتصادى فساد با اگر است؛ عکس قضیه گویممى من

 طوالنى هایراه و آن مقدّمات و تولید پُّردردسر کار به شدن وارد جاى به که شودمى تشویق

 فساد هب هم را دیگران فاسد، یک. شود انگیز فساد کارهاى و بست و بند مشغول برود دیگر،

 خواهد زبا اقتصادى فعّالیت از کشور که است این دوم ضرر بنابراین .کندمى تشویق و کشاندمى

 .ماند

 طور به کند، استفاده مسلمانان المالبیت از بخواهد وقتى فاسد آدم که است این سوم ضرر

 قرار او راهِ سر که کسى هر و مسئوالن و مدیران به است مجبور دهند؛نمى راه را او که مستقیم

 اومتمق افراد بعضى البته. کند مقاومت رشوه مقابل در تواندنمى هم کسى هر. بدهد رشوه دارد،
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 هدف به رسیدن براى فاسد آدم بنابراین. شوندمى تسلیم ندانسته یا دانسته هم بعضى کنند،مى

 مأموران کند،مى دفاس را مدیران کند؛مى فاسد را اىعدّه دادن، شیرینى و دادن رشوه با خود،

 .کندمى فاسد را وزارتخانه فالن مأمور کند،مى فاسد را بانک مأمور کند،مى فاسد را

 جرای زبدگان و نخبگان و مردم بین در حرام لقمه و پول وقتى که است این چهارم ضرر

 هقدّمم مالى، فساد میدان در شدن وارد. «فیها ففسقوا مترفیها امرنا» شود؛مى رایج گناه شد،

 .فسادهاست اقسام و انواع و شهوانى فساد و جنسى فساد و اخالقى فساد میدان به ورود

ىم تبدیل خارجى دشمن پایگاه به شدند، فاسد مردمى و مدیران وقتى کهاین پنجم ضرر

مى استفاده خوب کشور، در خود سیاسى اهداف براى فاسد، هایآدم از خارجى دشمن. شوند

 این کنممى خواهش کشور مسئوالن از من. است جانبههمه جهاد یک ساد،ف با مبارزه. کند

 اشتهد را الزم خودآگاهىِ آن کشور مسئوالن اگر. نکنند آلوده سیاسى اغراض به را عظیم جهاد

 تموقعی نشناختن. است جهاد یک و است الزم فساد با مبارزه امروز که فهمندمى گاهآن باشند،

 [19/11/1381]. است بزرگى بسیار خطر خود این که است ىناخودآگاه همان خطر، و

 مواظبت از گلوگاه فساد

 با نهات که است این گیرد، قرار توجّه مورد باید حتماً وسیع مبارزه این در که مسائلى جمله از

 به سادف باشند مواظب نشود؛ برخورد است، کرده پیدا تحقّق که فسادى و کرده فساد که کسى

 اهایىج ببینند بگردند ام،کرده تأکید قضایى و اجرایى هایدستگاه مسئوالن به بنده. نیاید وجود

 هب فسادى اوّل از نگذارند و دهند قرار نظارت تحت را جاآن کجاست؛ است، فساد گلوگاه که

 [3/11/1381]. بیاید وجود

 مواظب جنجال باشید!

 شّعاعالتحت را عظیم حرکت این اى،گوشه در جنجال یک ایجاد با مبادا باشید؛ مراقب و مواظب

 هایسال در ...طلبدمى را ما عزیز ملت هوشیارى هااین. بسپارند فراموشى دست به و دهند قرار

 در د؛ش تأکید مسئوالن برخى به جلسات، در شد؛ مطرح مکرّر فساد، با مبارزه شعار گذشته،
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 پیش نگذاشتند هاکاریمغلطه و هاالجنج گونههمین با اما شد؛ بیان مردم براى عمومى، محافل

 [3/11/1381]. برود

 فساد، فساد است!

 که هایىدستگاه .باشد نداشته وجود تبعیضى هیچ[ مفاسد با مبارزه]خصوص این در است الزم

 - باشد گرا - دیگر جاى در اما است؛ بد جافالن در فساد بگویند نباید کنند،مى مبارزه فساد با

. کنند ارزهمب او با باید باشد، داشته وجود فساد هرکس در است؛ فساد فساد، .نیست بدى آن به

 و فاسد حقّ در و کنند مبارزه مجامله بدون و قاطعانه باید کنند،مى مبارزه فساد با که کسانى

 [3/11/1381]. کنند اعمال را قانون مُّرّ مفسد،

 رسانیاول کار، بعد اطالع

 یریتىمد تخلّفات باشید مراقب کردم عرض نوشتم، قوّه سه ترممح رؤساى به که اىنامه آن در

 وطمخل شود،مى مرتکب عمد روى از کسى که جرائمى با گردد،مى بر اشتباه به غالباً که را

. وندش مطّلع گرفت، انجام که کارى از مردم بعد و گیرد انجام کار اوّل، باشید مراقب. نکنید

 بلکه نیست، فایده مفید فقط نه است، نگرفته انجام هنوز که کارى به نسبت تبلیغاتى جنجال

 دهپرون این مثالً  - شد کار این دهیم اطّالع بعد بکنیم، را کار. کندمى ایجاد هم ضررهایى

 ورتص کارى که آن از قبل کهاین نه - گردید حق احقاق طور این یا شد، مختومه و رسیدگى

 یا آید، شپی اشکالى یا نتوانیم، هم بعد بکنیم؛ را کار این خواهیممى که کنیم جنجال گیرد،

 ام؛سانىراطاّلع و خبررسانى به معتقد بنده. بودیم کرده اشتباه را اشگوشه فالن شود معلوم

 ومىعم افکار باید. امکرده عرض زمینه این در دیگر دوستان و قوّه محترم رئیس به هم مکرّر

 به و بجا هنگام،به رسانىِاطاّلع لیکن داد؛ انجام درست و صحیح رسانىِ اطاّلع و کرد مطّلع را

 [5/4/1381]. صحیح و متین شکل
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 نفوذ پول و پولدار

 شدّتبه ایدب قضاییه قوّه داخل در پولدار و پول نفوذ از که است این دیگر مهمّ بسیار نکته یک

 که است دهش ثابت دنیا در. است این بزرگ بسیار خطرات از یکى. کنید پرهیز و باشید برحذر

 با دنیا در صهیونیستى هایهدف از خیلى امروز .است بیشتر دیگر چیزهاى خیلى از پول زورِ

 هستند، مبنایى به معتقد که هایىحکومت خطرات بزرگترین از یکى. شودمى اعمال پول قدرت

 خراب را زچی همه هااین. کنند نفوذ اعمال حکومت ارکان در بتوانند پول صاحبان که است این

. شد اهدخو ضایع گرفت، قرار ثروتمندان و زرمندان تأثیر تحت اگر نظام از بخشى هر. کنندمى

[5/4/1381] 

 فساد را فقط در اشخاص دور دست نبینید

 ودخ شخصیتى و خویشاوندى منسوبان و اطرافیان از همه است خوب اقتصادى فساد باب در

 ظاهراً  اشخاص و خود نزدیکان در بلکه نبینند، ستد دور اشخاص در فقط را فساد. کنند شروع

 [11/4/1381]. کنند مبارزه آن با و حس را آن هم خود اعتماد مورد

 مبارزه بدون جنجال

 مجریه و یهقضای قوه مسئولین به من البته. دارد ادامه و جدیست اقتصادى و مالى فساد با مبارزه

 با ایدب. شودمى مسئله اصل شدن گم موجب جنجال نیندازند؛ راه به جنجال که کردم سفارش

 [1/1/1381]. کرد مبارزه آن

 شرایط را در نظر بگیرید

 جهت در هاآن از شدید مطالبه و قضاییه قوه مقابل تجمع همچون هاییحرکت آیا (سوال)

 است؟ نظام تضعیف اقتصادی، مفاسد با مبارزه

 ینا پشتوانه اگر که دهد انجام کاری تاس مایل قضاییه قوه اوقات گاهی. کندمی فرق (واب)ج

 عضیب در را قضاییه قوه جلوی سیاسی امواج از بعضی. داد خواهد انجام حتما ببیند، هم طوری
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 نممک گاهی البته. باشد نظام تضعیف کار این که کنمنمی تصور بنابراین گیرند،می کارها از

آن هب کمک واقع در یعنی ت؛اس تقویت هم شرایطی در اما باشد، تضعیف شرایطی در است

 که سیاسی هایجریان از بعضی برابر در و بکنند خواهند،می که را کاری آن بتوانند که هاست

 [11/1/1381]. باشند داشته تریقوی حربه هاآن مقابل در بتوانند کنند،می ایجاد مزاحمت

 بنده موافق نیستم

 پدر م،گرفتی را کس فالن بگویند و شود داده هاعالمی مرتّب که دارد وجود انتظار این وقت یک

 تسیاس برخالف و نیست درست این کرده؛ را فساد این کس فالن درآوردیم، را کس فالن

 نآ با بنده شد، جنجال و اعالم که هم مواردى در. نگویید اصالً گفتیم ما ماست؛ شده اعالم

 است یمانهحک هم محاسبه این و گرفتیم محاسبه اساس بر را تصمیم این. نبودم موافق وضعیت

 مالحظه اهمخونمى بنده. ابداً شود؛ داشته نگه پنهان و الپوشى چیزى که نیست اساس این بر و

 ثابت تشاهمی و بودن بزرگ نشده، اثبات و قطعى چیزى تا کنمنمى فکر منتها بکنم؛ را کسى

 کس هر. شود مطرح و فتدبی هازبان سرِ باید نیست، قضاوتى آن روى و نشده محاکمه نشده،

 اما دیگران؛ چه و تلویزیون و رادیو چه ها،مطبوعاتی چه نیستم؛ موافق بنده بکند، را کار این

 رضع شما به من را این. نشود آورده افراد اسم که صورتى در هم آن کنند؛ بیان را کارشان آمارِ 

 اسم ما اگر اما شود؛ زاتمجا هم باید هست، هم بدى خیلى آدمِ  کند،مى جرمى نفر یک: کنم

 مدرسه در که هم او دختر و پسر شوند؟مى مجازات نفر چند اعالن، این با کردیم، اعالم را او

 چه کار این .شوندمى مجازات دارند، آمد و رفت خود محلّه در و خوانندمى درس دانشگاه یا

 چه گردی گرفته؛ انجام ارک این شود گفته الجملهفى و برود زندان مجرم بگذارید دارد؟ لزومى

 - ندارند گناهى هیچ که - هم را اشدانشگاهى و دبیرستانى دبستانى، بچه ما دارد لزومى

 [11/1/1381]کنیم؟ مجازات

 خواهد با امریکا مبارزه اساسى کند...هرکه مى

 اب خواهدمى که هر. کند خدمت مردم این به باید کند، اساسى مبارزه امریکا با خواهدمى هرکه

 کشور درون در دشمن ابزارهاى .کند مبارزه فساد با کند، کارآمد عملىِ مبارزه ملت این دشمنان
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 این. کنیم مبارزه هااین با باید ما. طبقاتى فاصله و تبعیض فساد، از است عبارت ما نظام و

 دمفس با کنند، خدمت مردم به. است نظام ارکان همه و قضاییه قوّه و مجلس و دولت وظیفه

 این نکنند؛ تحمّل و نپذیرند وجههیچبه حکومت هایدستگاه بدنه در را فساد نکنند، مماشات

 [4/3/1381]. است خدمت بزرگترین

 کنداین قضاوت تعمیم پیدا می

 متّصل بدنه چون کرد؛ نظرصرفه و اغماض نباید هم کشور از اىگوشه در حتّى قضایى تخلّف از

 و دارند تماس هااین با مردم هستند؛ کشور سرتاسر در رمنتش هایبخش همین مردم، به

 [7/4/1381]. قضاییه قوّه کلّ در قضاوت به کندمى پیدا تعمیم ها،آن درباره قضاوت. نزدیکند

 ها توجّه نکنیدگریبه موذی

 بر را اهر کند؛ انتخاب درست را هدف که است این قضایى مؤثّر و مهم بسیار قوّه به ما توصیه

 داخ به اتّکال و نفس به اعتماد و قوّت با و بگذارد راه آن در قدم کند؛ انتخاب موازین طبق

 انصافىبى و گرىموذی و بدى و جوسازى عدّه یک که نکند را این مالحظه و برود پیش

 قضاییه قوّه که است کارى تریناساسى این کرد؛ خواهد اصالح را هااین متعال خداى. کنندمى

 [7/4/1381]. برود پیش و بگیرد نظر در باید اسالمى قضاى قلّه به رسیدن براى راه نای ادامه در

 خواهىمشروعیت ما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و عدالت

 پایه این، .است خواهىعدالت نیز و تبعیض فساد، با مبارزه به وابسته شما و من مشروعیت

حرف این از هم بنده شود،مى زده زیادى ایهحرف مشروعیت درباره االن. ماست مشروعیت

نشسته جاینا که من حقیقتاً نباشیم، عدالت دنبال ما اگر که است این قضیه حقیقت اما بلدم؛ ها

 نامشروع تصرّف کنم، تصرّف هرچه و دارم اختیار هرچه یعنى بود؛ خواهد نامشروع وجودم ام،

 را جامعه ایمآمده ما. ایمآمده تبعیض رفع و عدالت براى ما. طورهمین هم دیگران بود؛ خواهد

 مواهب همچنین و - دارد وجود عدالت در الهى مواهب مهمترین که - خودش الهى مواهب از

 مردم ایىِدنی زندگى از ما که نیست این حرف این معناى البته. کنیم برخوردار معنوى و اخالقى
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 انسان که ندارد امکان و شودنمى نیاد بدون آخرت اصالً شود؟مى مگر نخیر، کنیم؛ غفلت

 [5/6/1381]. باشد داشته هم ویرانى دنیاى و برسد معنوى مواهب آن به بخواهد

 مشکل اما پربرکت

 دست به ستد همه باید فساد با مبارزه براى کرد؛ مبارزه باید طلبىعدالت براى گفتیم ما کهاین

 المالیتب امور در دستى کهکسانى و نمسئوال بین در بخصوص - اقتصادى فساد و بدهند هم

 عین در و هاترینمشکل جزو کار این که است همین خاطربه شود، گرفته جدّى باید - دارند

 د،نباش تبعیض باشد، عدالت جامعه در وقتى تا. هاستترینپُّربرکت جزو برسد، نتیجه به اگر حال

 جامعه در نابجا و نابحق و زیادى هایامتیازطلبی و نباشد قشرها و اشخاص به متفاوت نگاه

 [19/6/1381]. کنندمى صبر هاناکامی از خیلى بر مردم باشد، نداشته وجود

 ى با فسادى کشور متوقف به مبارزهاداره

 فساد با ىمبارزه به متوقف کشور ىاداره نیست؛ محض اخالقىِ ىجنبه یک فساد، با ىمبارزه

 نوشتم، کشور مسئوالن به فساد با ىمبارزه ىدرباره را نامه نآ که پیش سال سه دو بنده .است

مى طرف هر از. بود جانبههمه و وسیع ىمطالعه و بررسى یک و طوالنى کار یک دنبال به

 دارد خوب کار همه این. ماند خواهد لنگ کارها ىهمه نشود، مبارزه فساد با اگر بینیممى رویم،

نآ از بعضى فساد، وجود اما - نیست کم گرفته، انجام که ایىکاره - گیردمى انجام کشور در

 اینچى چند هاىلوله با عمیق چاه چند از که بگیرید نظر در را استخرى. کندمى خنثى را ها

 ىبدنه بینیدمى کنید،مى نگاه وقتى. شودنمى پُّر استخر اما شود،مى ریخته آب آن در مرتب

 بیرون طرف آن از ریزید،مى آب طرف این از هرچه است؛ سوراخ آن ته و خورده ترک استخر

 جامعه، در فساد. رسدنمى آب اصالً کنید، آبیارى ایدگرفته نظر در شما که هایىکانال به رود؛مى

. کرد مبارزه آن با باید است؛ سرطان و ایدز خوره، مثل مالى، فساد. است طورىاین

[17/3/1383] 
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 ه را تمیز کردشود شیشبا دستمال کثیف نمى

 انسان - شودمى فاسد دندان وقتى مثالً - گیردمى درد و شودمى بیمار بدن جاى یک وقتى

 دندانِ  یک اما سالم؛ خون، جریان سالم؛ ریه، سالم؛ معده، سالم؛ قلب،. بردنمى خوابش شب

 یک. کرد ىجد ىمبارزه فساد با باید است؛ طورىاین فساد،. گیردمى انسان از را خواب ناسالم

 که بود این توقعم گفتم، را فساد با ىمبارزه ىمسأله بنده که روزى آن .شمایید مبارزه، ىپایه

 احتیاج یگرد ما تا کند حرکت میدان این در و بیاید جلو و کند سپر سینه اسالمى شوراى مجلس

 رادرب قول به البته. نیدبک شما نکردند، هاآن. نشد طوراین متأسفانه اما کنیم؛ دنبال باشیم نداشته

 ادفس با بخواهد انسان اگر. کرد تمیز را شیشه شودنمى کثیف دستمال با مان،سنجنکته و ظریف

 و خودتان داخل. نگیرد را خودش دامن فساد که باشد مراقب اول ىدرجه در باید کند، مبارزه

 رد توانست خواهد پاک چشم و پاک زبان پاک، دامن پاک، دست. باشید مراقب مجلس درون

 [17/3/1383]. کند پاک را چیز همه دارید، شما که وسیعى اقتدار ىحوزه

 وظیفه مجلس و دولت و قوه قضائیه

 عرصه نباید اقتصادى مفسدان و خوارانزیاده خواهان، زیاده نامشروع، هایثروت گردآورندگان

 یا کشند،مى زحمت یا کنند،مى کار یا کنند،مى گذارىسرمایه یا که کنند تنگ کسانى بر را

 با باید نظام. دارند هاآن از کمتر بسیار درآمدى و دهندمى گسترش را علم یا خوانند،مى درس

 ى قوه و دولت و مجلس ى وظیفه این کند؛ مبارزه اقتصادى فساد جریان با و اقتصادى مفاسد

 [15/4/1383]. است قضاییه

 خواهانمبارزه با زیاده

 عرصه نباید اقتصادی مفسدان و خوارانزیاده خواهان،زیاده نامشروع، هایثروت گردآورندگان

 یا کشند،می زحمت یا کنند،می کار یا کنند،می گذاریسرمایه یا که کنند تنگ کسانی بر را

 [15/4/1383]. دارند هاآن از کمتر بسیار درآمدی و دهندمی گسترش را علم یا خوانند،می درس
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 بارزه ى با فساد جزو موانع سرمایه گذارى است گفتند ممى

 را یى ماده هشت ى نامه آن و کردم مطرح را فساد با مبارزه ى مسأله بنده قبل سال چند

 ادفری - باشد فساد با ى مبارزه مرکز باید که - اسالمى شوراى مجلس داخل از اما نوشتم؛

 فرارى کشور از را هاسرمایه فساد، با ى مبارزه که بهانه این با شد؛ بلند شعار این به اعتراض

 د،فسا با ى مبارزه اتفاقاً که گفتم هم وقت همان بنده .است بعکس قضیه که حالى در! دهد مى

 اخیراً . ندک مى تشویق کار به ندارد، سوءاستفاده و فسادانگیزى قصد که را سالم گذار سرمایه

 این .کند مى کار مسائل همین ىدرباره که خواندم المللى بین معتبر سازمان یک از گزارشى

 از تاس عبارت کشورها از بعضى در گذارى سرمایه اصلى موانع از یکى که کرده اعالم سازمان

 چقدر ببینید است؛ گذارى سرمایه موانع جزو فساد با ى مبارزه گفتند مى هااین. اقتصادى فساد

 قبالاست اندرکار دست عناصر که این جاى به شود؛ مى مطرح فساد با ى مبارزه! است فاصله

 هاىهگوش از یکى این،. کنند مى عمل بعکس کنند، نقش ایفاى خود وظایفِ حد در و کنند

 [19/1/1384] .کردند مى دنبال هااین که است دوگانه حاکمیت کوچک

 از محاسبه باکی نباشد

 قانون خودِ. تاس نظارت ابزار از یکى قانون،. کند استقبال قانون نظارت از بایستى قضائیه ىقوه

 املع قضائیه، ىقوه بر نظارت براى که است قضائیه ىقوه داخل در ىشده نهاده عامل یک

 قییدت نخورد؛ تخصیص نشود؛ نقض قوانین و باشد قانون معیار،. است مؤثرى و مهم بسیار

 باید هقضائی ىقوه حال، هر به. نشود حذف چیزى گوناگون دالیل به قانون ىگستره از نخورد؛

 ىعهمجمو و هوشمند دانا، عالم، مسئول از شما خوشبختانه. کند استقبال را نظارتى گونه هر

 هر. هستید برخوردار قضائیه ىقوه در مؤمن عناصر دامن،پاک شریف، قضات از خوبى بسیار

 قرار الاستقب مورد باید منصفانه، انتقاد حتّى بشود، نظر اظهار که چه هر بشود، نظارت که چه

 در چه مالى، هاىزمینه در چه - است پاک حساب که را آن. است خوب خیلى این،. بگیرد

 سازمان مثل کار؛ این براى مقرر عناصر بگذارید. نیست باکى محاسبه از - غیرمالى هاىزمینه

 مثل قضایى؛ دستگاه از بیرون عناصر همچنین و نظارتى گوناگون هایسازمان و بازرسى
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 کنند؛ ادانتق کنند، پیشنهاد کنند، نظر اعالم کشور، دانانحقوق دانشگاه، و حوزه نظرانحبصا

 [7/4/1384]. دهدمى ورز را قضائیه ىقوه و کندمى تقویت را قضائیه ىقوه هااین

 زابرخورد عبرت

 - انداجرائى هایدستگاه در غالباً  اقتصادى امنیت استقرار مسئوالن که است درست 

 قضائیه ىقوه نقش اما مسئولند؛ هااین و - بانکى و پولى هایدستگاه و اقتصادى هاىارتخانهوز

 اقتصادى مفسد مردم، با هادستگاه این تعامل و عملکردها این ىمجموعه در اگر که است این

 انىکس براى عبرت موجب برخوردش که کند برخورد او با آنچنان قضائیه ىقوه آمد، وجود به

 امنیت ایجاد در مهم عامل یک خود این،. کشانندمی فساد به را اقتصادى دستگاه که دباش

 [7/4/1386].است اقتصادى

 از اول که فاسد نبودند!

 یا ایدشنیده را هایشاناسم که فاسدى هایآدم. باشید خودتان مواظب! عزیز خواهران و برادران

 نرمى، و چرب ىلقمه یک وقت یک نبودند؛ فاسد که اول از هااین شنوید،مى را توصیفشان

 شیرین کامشان به گذاشته، هااین دهن توى کسى - ندانسته یا دانسته - کنىشیرین دهن

 مراقب خیلى. فاسد اندشده و اندبرداشته خودشان را بعدى ىلقمه و بعدى ىلقمه بعد آمده،

 ست،ا سال پانزده است، سال هد هست؛ چه هر حاال - خدمتید مشغول که چندسالى این. باشید

 همین نىیع همین؛ یعنى تقوا. کنید مراقبت خودتان از خیلى - است سال پنج است، سال چهار

 [9/4/1386]. مراقبت

ی قضائیّه ی با فساد اقتصادی بیشتر از قوهدر تشکیالت دولتی، اهمیّت مبارزه

 است

 رد کار همین عین از است بیشتر دىاقتصا فساد با ىمبارزه اهمیت دولتى، تشکیالت داخل در

 بروز از رىجلوگی اجرائى دستگاه دارد، عهده بر را مفسد مجازات قضائى دستگاه. قضائى دستگاه
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 گوناگون هایداالن خم و پیچ در. است پیشگیرى این است؛ ترمهم این دارد؛ عهده بر را فساد

 این گیرد؛می جان فساد که - اجرا ىمرحله در چه ریزى،برنامه ىمرحله در چه - است اجرائى

 .گرفت باید را هااین جلوى شوند؛می تکثیر و کنندمی رشد و آیندمى وجود به فساد هایمیکرب

 تا اشیمنب فساد اهل باشیم؛ صالح باید خودمان اول دارد؛ احتیاج صالح به فساد با ىمبارزه البته

 داشته وجود فسادپذیرى باب از ضعفى ىنقطه ما در اگر. کنیم مبارزه حقیقتاً فساد با بتوانیم

 دمانخو مواظب لذا. بگذاریم قدم میدان در اینکه از بود نخواهیم خاطرجمع دیگر وقت آن باشد،

 [9/4/1386]. باشیم

 مدیران باید واقعاً معتقد باشند

 هگرفت جدى بایستى که است اقتصادى و مالى فساد با ىمبارزه عدالت، هایمصداق از یکى

 انجام هم خوبى هایتالش ام،کرده تأکید هم بارها ام،گفته را این هم پیش هاسال من. شود

 انسان، که است کارى است؛ دشوارى کار فساد، با ىمبارزه اما گیرد؛می انجام دارد و است گرفته

 وترجل میدان این در که کسى آن و گویندمی دروغ کنند،می درست شایعه. کندمی پیدا مخالف

 باید و است الزم هم مبارزه این. گیردمی قرار تهاجم مورد همه از بیشتر کند، حرکت دیگران از

 در چه پیشرفت، ىزمینه در چه را بزرگ کارهاى این بخواهند که کسانى خوب،. بگیرد انجام

 عقیده حقیقتاً باشند؛ معتقد چیزها این به که باشند مدیرانى باید دهند، انجام عدالت ىزمینه

 این به ؤمنم و معتقد مدیران. شود مبارزه فساد با باید شود، برقرار عدالت باید که باشند داشته

می عاًقط باشند، راسخ عزم و تدبیر داراى باشند، اخالص داراى باشند، شجاعت داراى که مبانى

 [1/1/1388]  .ببخشند تحقق را الهى عالى اغراض این و مقاصد این توانند

 شودگذار سالم خوشحال میسرمایه 

 کردم، أکیدت و نوشتم نامه قوه سه سران به اقتصادى فساد به راجع من که این، از قبل سال چند

 گفتم من. بکشد عقب پا هشدارها این از گذارسرمایه است ممکن گفتند ترسیدند، هابعضى

 فعالیت کشور در سالمى طریق از خواهدمی که کسى آن - گذارسرمایه است؛ بعکس قضیه
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 خوشحال کنیم،یم مبارزه اقتصادى مفسد با و اقتصادى فساد با ما ببیند اینکه از - کند اقتصادى

 [11/1/1391]. بدهیم انجام قانونى سطح در را درست ىمبارزه این بتوانیم باید ما. شودمی

 به نام کار به کام...

 ىمبارزه بدون باشیم، داشته مردمى المس کار و مردمى گذارىسرمایه توانیممی ما نشود تصور

 مشارکت ما که شودمی موجب اقتصادى مفاسد با ىمبارزه که نشود تصور و اقتصادى؛ مفاسد با

 میدان وارد خواهندمی که کسانى اکثر چون نه، باشیم؛ داشته کم را مردم گذارىسرمایه و مردم

 ناسالم هایآدم هم نفر دو یکى حاال ستند؛ه سالمى مردمان سالمند، کار اهل بشوند، اقتصادى

 عنوان به یندنیا کسانى که کنید مراقبت دوربین و ریزبین تیزبین، هایچشم با باید. شوندمی پیدا

. نگیرد انجام عىواق کارآفرینىِ اما بگیرند، بانکى تسهیالت کارآفرینى و کار ایجاد و اشتغال ایجاد

 من نظر به. کند مراقبت قضائیه ىقوه هم کنید، مراقبت شما هم کنید؛ مراقبت باید را این

 [1/6/1391]. است الزمى بسیار کار یک اینجا در قضائیه ىقوه و مجریه ىقوه همکارى

 جلوگیری از فساد داخلی

یکی از مهمترین مسائل، جلوگیری از فساد داخلی است. این کاری که حاال مطرح شده و گفته 

بحمداهلل صریحا اعالم کرده اند که جلوی این فسادها و این زیاده  شده است و مسوولین هم

که در بعضی جاها هم بحمداهلل  -خواهی ها و زیاده خوری ها و این حقوقهای گزاف را میگیرند

شد؛ در بعضی از بخش ها و سازمانها که به ما گزارش دادند، این اقدام تحقق پیدا کرد، عملی 

 شود.اید دنبال بشود، باید رها نشوداین کار، جلوی فساد باید گرفته ببایستی فراگیر بشود، ب -شد

[11/5/95] 

 




