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Abstract  
The purpose of the present study is to review and explain the essence of the requirements of justice-seeking 

in the ideology of the supreme leader of Iran. To this aim, the boundary between the concepts, backgrounds, 

criteria, causes, means, obstacles, damages, duties, and instances of this ideal were specified. The Mazjī 

combination method was used to survey the ideas of the supreme leader so that by summarizing more than 

180 of his speeches about justice, the research would have enough comprehensiveness, validity, and 

cohesion. Based on Sprangers’ theoretical framework, this research has arranged its obtained data under 

four categories including “justice crisis, causes of justice, optimal ideal, and ways to achieve justice”. 

Finally, following up the relative theoretical research, discourse-making, fair criticism, transparency, 

execution of tax policies, acknowledgment of choosing those of competence, assistance to the 

organizations, and acting according to the law are among some other achievements of the present research 

in surveying the leader’s ideas.  
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 چکیده

در این  است.خواهی در اندیشه مقام معظم رهبری  عدالت  های طریق هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین چیستی و چگونگی بایسته
زم، موانع، آفات، تکالیف و مصادیق این آرمان تبیین شده است. برای تبیین ها، عوامل، لوا ها، شاخصه   راستا، مرز میان مفاهیم، زمینه
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ی نظری، ها پژوهش، پیگیری تینها در ، تنظیم کرده است.«عدالت، علل بحران، آرمان مطلوب و مسیر دستیابی به عدالت
عمل به قانون، از ها و  دستگاه، کمک به ستگانیشای مالیاتی، درک انتخاب ها استیسی، نقد منصفانه، ایجاد شفافیت، اجرای ساز گفتمان
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 مقدمه. 0

 مسئلهیر، حل ی پیش روی جمهوری اسالمی ایران از بدو انقالب تا سالیان اخها چالشیکی از 
باشد. درک  های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قضائی میطلبی مطلوب در بخشعدالت و تعریف عدالت

و نزاع  بحث موردمفهوم، چگونگی اجرا و ملزومات دستیابی به مصادیق راستین این آرمان انسانی، همواره 
 مندان آن بوده است.دغدغه

فقیه حاکم بر حکومت اسالمی از ماهیت عدالت و راه ولی عنوان  بهی مقام معظم رهبرشناخت اندیشه 
تواند می  در این حوزه جامعباشد. چراکه دستیابی به نگاهی  سالمت پیگیری آن، امری ضروری می

را به التیام موفقیت در اجرای عدالت نزدیک ساخته و با تعیین راهبردی روشن، فتح این قله  زانیست ظلم
، موانع موجود در فردیت و اجتماع و الزامات مبارزه زا بیآسیل کند. درک رویکردهای را تسه العبور صعب

ی در طول تاریخ بشری بوده است. رسالت خواه عدالتهای همیشگی ، از چالشها ضیتبعبا مفاسد و 
یمن روشن برای عبور اایی و ارائه نقشهگر مطالبهکنونی این پژوهش، دستیابی به الگویی منطقی در مسیر 

 . استها مهلکهاز موانع و 
 عنوان  بهکه عبارت از کنار هم قرار دادن آثار متنی معطوف شده انجام ترکیب مزجی  شیوهبه این تحقیق 

سیری منطقی و تبیینی  درخود را  موردنظرخواننده آن، مفهوم  است کهای گونه بهیا شخصیتی واحد، 
بر حذف عبارات  در متن اصلی نیست، اما مختارایفزودن واژهمجاز به ا مؤلفیکپارچه یابد. در این شیوه، 

 موردبا فحص بیانات متفکر مورد نظر در موضوع  جهینت دراضافی برای ایضاح حداکثری موضوع است. 
ساختار  هایمرتبط،تا با در کنار هم قرار دادن بخش دارد یبرمی کشف نگاه گوینده گام سو  به، قیتحق

 ذهنی و تصویر مطلوب گوینده را ترسیم کند. 
است که احتمال تحریف نگاه اندیشمند و مصادره  ها گزارهمزیت این تالش در استناددهی و اتقان کامل 

و بررسی کلیه بیانات مقام معظم   . لذا، این پژوهش با گردآوریرساند یمبه مطلوب اندیشه وی را به حداقل 
در موضوع عدالت و عدالت  9319تا آذر 9309رهبری از خرداد  به تدوین الگوی ذهنی ایشانطلبی،

.پرداختهاست
 ناچار  بهبر این، در بررسی نظرات اندیشمندان، اگر چنانچه شیوه تحلیلی ـ تفسیری را برگزینیم،  عالوه

است که برای نیل به  نجایا از. میا دادهخود را در قالبی از رویکردهای هرمنوتیکی، گفتمانی و اسکینری قرار 
ی مرتبط بهره برد. ا هینظراز  ستیبا یمسیاسی ـ اجتماعی  پردازان هینظردرکی عمیق از خاستگاه فکری 
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. این شیوه برای ستا ها آن نیبهتر، دانشمند علوم سیاسی آمریکا یکی از 5نظریه بحران توماس اسپریگنز
دهد تا از دریچه شناختی آن، منطق و کاربردی می درک اندیشه یک فرد، به ما چارچوبی نظری، فلسفی

این نظریه  (.93-1: ص9391)حقیقت و حجازی، درونی رویکردی اندیشگی را در امر سیاسی فهم کنیم 
ها به هستو سیر گذار از  دئالیانظمی، شرایط ی ادراک مشکل را به ما آموخته و تعلیل ایجاد بی وهیش
، در اینجا کوشد یمکه در معرفت حقیقت فلسفی  .برخالف اشتراوس. همچنین شناساند یمرا  دهایبا

(. به عقیده اسپریگنز، اندیشمند 0: ص9319اشتراوس، شناخت نظریه سیاسی، غایت تحقیق است )
: 9390تاجیک، محیطی متفکر است )  بحراناو در راستای  اتینظربوده و  گرا واقع شدت  بهسیاسی 

 حل راهی آغازین تحلیل ذهنی مسائل در کشف  بهانهی، انگیزه تأمل و بنابراین، مصائب اجتماع (.09ص
را فهمیده، مشکل را درک کرده و کسی که توانای فهم  حل راهاست. به دنبال این ایده، کسی که  ها آنصحیح 

: 9393)گلشنی،  کند یماشکال بوده، دارای مطلوبی ذهنی است که در قیاس با آن، نقطه اشکال را معین 
(. هنر محقق، شناسایی و تبیین همان الگوی ذهنی است و رسالت نظریه اسپریگنز در شناخت 950ص

اول در فهم چارچوب ذهنی اندیشمند  سؤالباشد.  ها میسیاسی در عبور از بحران نظر صاحبایده 
دوم، الگوی مطلوبی است که برای عبور از  سؤالسیاسی، چگونگی وضعیت نامطلوب در نظر وی بوده و 

 (.900: ص9390)عزیزالهی، ی مدنظر دارد نظم یب
  :است شده بنانظریه اسپریگنز بر پایه چهار مرحله 

 بوده است.  آثارباشد که در طول تاریخ، انگیزه اصلی متفکران برای خلق بهترین  نخست، درک بحرانی می
 باشد.  ی مشکل یا بروز بحران میجادیادوم شناسایی علل 

 شفاف شرح داده شود.  طور  بهی ذهنی او است تا ها دادهاندیشمند از دل  شهر آرمانسوم، یافت 
مطرح است.  پرداز هینظرو مسیر دستیابی به یوتوپیای نهایی  ها حل راهدر مرحله چهارم نیز، تبیین 

اسپریگنز، ی: شناسایی بحران، شناخت علل، تبیین آرمان و مسیر دستیابی به آن )بنابراین، چهار مرحله
 رو است تا ترکیبات مزجی را در الگوی اسپریگنز رسالت محقق در پژوهش پیش (33-00: ص9312

 قرار دهد.
                                                           

1. Thomas A.Sprags  
2. Leo Strauss 
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 طلبیعدالتبحران . 3

ی، عدبُ  تکجویان  یا عدالت نگر یسطحمندان به اعتراف اسناد تاریخی، همواره از سوی برخی دغدغه
طلبی  عدالتآنان، داستان تلخ  ازجملهکه  شده  تجربههایی آفرینی و خسارت ها یگر افراط، ها یرو کج

گسترانی که با شعار حکم تنها برای خداست،  عدالتخوارج با تفاسیر گروهی و مستقل از والیت است. 
 حکومت عادله امیرالمؤمنین)ع( را فروپاشیده و نماد عدالت را با برچسب ظلم و انگ ارتداد سیاسی

تیه از حسن توان یماسالمی به شهادت رسانیدند. همچنین در تجربه انقالب   به تلقی انجمن حجِّ
ی مارکسیستی، ها گروهی مسلحانه خواه عدالتنهفته در فسادی که به ظهور امام زمان)عج( ختم شود، 

ی الله حزبی برخی ا قهیسلی چپ در فشار به اعدام سران پهلوی و برخوردهای ها گروهپنداری خودقاضی
ی از سوی برخی جریانات نیآفر بحران. اما نمونه حاضر این نمایان با منکرات اجتماعی توجه داد

ی و تعمیمات رقانونیغمحور کنونی در حال وقوع است که با تبلیغ دعاوی مفاسد موردی، به رفتارهای  رسانه
ی زبان هم، ها دستگاهها، تحقیر . گروهی که به انکار دستاوردها، تعظیم ناکامیشوند یمهیجانی متوسل 

ی از زبان امام خواه عدالت. در اینجا کیفیت بحران اند  آلودهم فساد سیستمی اپوزیسیون و توهِّ ی ها رسانه
 گردد. یمی بررسی ا هنامخ

 و مدافعان آن فسادشیوع . 3-0

 جویان مفسدین و رانت .3-0-0

باکسانییعنیچرب زبانفسادچهرهوبیفتند و کیسه المال تیب، به جان جانب  به  حقهایهایراخود
( کنند می (،91/95/9395پر ]مسئولی[ ( 90/99/9399ظرف ده سال چند میلیارد گیرش آمده! )بینید

وو خریدهای کالن، مأموریت وپاش ختیرهای شغلی، استفاده شخصی از فرصت توجیه بدون های
یماسنادصوری،ضابطهوابستگانوتنظبیاستخداممورد،، توزیع غیرعادالنه امکانات و جوایز بیتخصص

ها نیابا(!کنید0/0/9395برخورد) که[ مرکز مبارزه با مفاسد، دولت است! قوه قضائیه در مرحله آخر قرار[
بادزددزدگفتن5/6/2831گیرد(می منوشمایمسئولبایدجلوی، داردنمی، دزد از دزدی دست بر(.

( بگیریم را ]با9/1/2891فساد قانون شکننده دست که )وسیلهقانونی شود( 95/2/9319[ )ای بسته
(12/21/2891.)فساد، ذهن را مشغول میمیرادل،کندریشهوشکند(22/7/2892) شود یمدارمفاسد.

متزلزل)آورد، عناصر خوب و اخالقی می فرهنگی کندمی5/1/2837را کند )وحرکتعمومیکشوررا
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طردشوندریگ میتصمهایوفسادنباشدوافرادمفسدازدستگاهایفقردرهیچنقطهلذا[ ] (.99/3/9390)
(8/8/2831). []( و 9/0/9309است ) تراش دشمنمبارزه با فساد بدانید(استدشواری2/2/2833کار،) 
چون[ یک جرثومه فساد، ] و شرع (میقانون با ترسید  هایفساد]باید از[ گلوگاه (.20/1/9395جنگد
شود داریتشویقمیهرسرمایه( و 21/3/9399( که اگر مهار نشود توسعه پیدا خواهد کرد )99/0/9395)

هابگذارند(. کسانی حاضرند برای منافع خود پا روی منافع میلیون91/95/9395ی تولید، فساد کند )جا به
دستجاهرشجره خبیثه اقتصادی دام .(29/3/2835) اندازندیبو (23/99/9395لکی است )مهجز]که[

شکاف طبقاتی  پر کردنمسئولیت ما  نیتر بزرگ (.12/1/2832شود)باجهادیبرخاستهازدرد،قلعنمی
(. این نباشد که عده9/0/9309( ]و حذف[ امتیازات غلط است )22/3/9392) فقرو  ،یروز رهیتایدر

این]را[اسالم2/2/2876ایدرستکنند(فسانهایها ثروتیا عده واولیات زندگی به دستشان نرسد  .)
(نمی می2/2/2833خواهد کفر و فساد به مشکالتمعیشتی ]زیرا[ ،)( و اصالح 23/2/9313کشاند )

(کشور ]در رفع[ تبعیض و ]است[ اداری جور نیا (.5/5/2832فساد که افرادها ینورچشمنباشد و
(بیفتندجلو2/2/2833متقلب) ( ]بالی هزار 92/1/9331و امکانات در اختیار جمع خاصی قرار ]گیرد .)

قدرتفامیل دوران پهلوی، مالک  ثروتو به تکیه بزرگبرای گرفتن مسئولیت نباشد. خطاهای جزو ،
پ و حفره (21/8/2892) بریزید آن در دستاورد هرچه که است نمیای ر کنید!ها نیاکند، عالج را
کنیم،یانگار سهلخواریوقاچاق،مبارزهجدیبشود]که[اگردرمقابلزدوبندهاویژه(با21/9/2879)

.کردخواهدضرر( و از 9/9/9310باید جلوی فسادی را که امروز ممکن است پیش بیاید، بگیرند )کشور
 (.25/0/9399اطرافیان خود شروع کنند )

 یگر یاشرافو  یطلب رفاه. 3-0-3

فقطای (. عده0/92/9333( طبقه جدیدی از مرفهین است )23/2/9399ی )طلب تیعافخطر اصلی، 
می زندگیخودشان جیبو دستگاهبه ]که[ اندیشند دهند اجازه نباید کنندشکافها نیاها بیشتر را ها

 آفت مسئولین این است که در هوس زندگی اشرافی (.90/2/9331) تمایل پیدا کنند ینینش کاخبه
را بر مصالح  هایی]وجوددارد[کهمنافعشخصیآدمی اطلبیدن(. در دوران بازسازی، خطر 90/3/9315)

ما  (.9/9/9330اقتصادی)یها سوءاستفادهویگریاشرافدهندودستشانبازاستبرایانقالب ترجیح می
 .(29/1/2831خواهیمکهاشرافبرآنحاکمیتنداشتهباشند)کشوری می
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 چپاولگران مستکبرین و. 3-0-2

(( و نظام9/1/9339مستکبران و چپاولگران ) صهیونیستی نظام29/99/9399های با آمریکا، و )
به خاطراسالمیمیچون،اند[دشمنعدالتنفوذجلوی]ها آندانند(گرفتخواهد23/1/2831را.)  در

رتباطات، صدای معترض را خفه با ابزارهای علمی و ااعتراضکند،]چراکه[ها نیاتواندبهدنیا کسی نمی
تالش استعمارگران، [و از ابتدا(]7/1/2877برند)عدالتیسودمیاز بی(.دزدها28/22/2833کنند)می

 (.90/3/9392[ )استطلبی اسالم ]بوده ی، آزادی و استقاللخواه عدالت]حذف[ 

 یخواه عدالتخطاهای نظری و عملی . 3-3

 فیبا اندیشی و فلسفه سهل. 3-3-0

نباشد،یعنی]بامالحظه[پیچیدگییانگار سهلاندیشیوخواهیمانجامبدهیم،باسهلحرکتیکهمی
( میدانشویم وارد جوانب]کار[ مشکالتو 18/21/2897و غلطیمیعده(. ایکار بعد فلسفه کنند،

 (.11/9/2833از خود دفاع ]کنند[ ) ]تا[درمقابلسؤالمردمبافند می

 آفرینی جنجال گری و افراطی. 3-3-3

]کنند[کسانی که با شعارهای اغراقی، ذهن مردم را از حرکت اسالمی جدا کنند، به نفع دشمن کار می
اتفاقاً اندکهضدعدالتشده!عنوانعدالتکردههایافراطیبهخیلی از کارها را بعضی از گروه (.22/6/2873)

خیلی تند نکنید و از لحنانتقادرا(.90/0/9399ان عوض بشود! )گرایشش همانموجبشدصدوهشتاددرجه
نفینباشد که مجموعه طور نیاافراط بپرهیزید.  مشمول اشکال شما  ها نیابعضی از  که یحال درکنید،  ایرا

کنند،]اما[رامتهممیهابعضی(. 92/0/9390یی است )گرا حق(. عدالت تندروی نیست، 9/3/9319نباشند )
 طیتفر و  افراطکثیر! شودچندنفرمقابلیکعدهشودتعمیمداد!اگرراستباشد،میبینیداینچندنفررانمیمی

دهندوهاراهزارجلوهمیهاوکاستی،ضعفها تیناموفقهم[ ](. در فضای مجازی 22/0/9313غلط است )
کجایاگر به اینکارهاتعمیممیجا همهاست، بی(. 0/95/9310ی دشمن است )دهند! جنجالپیشکاررا

،(.22/2/9392ی به مردم خوب است، ]اما[ وقتی کار تمام شد )خبررسانجنجال الزم نیست. ببرید 

 ییجو بیعانصافی و  بی. 3-3-2

(. اعتراض ایرادی 3/0/9310) ها آن حل راهانتقاد باید منصفانه باشد، به معنای ارائه نقاط مشکل و 



111  0011، بهار 23شماره ، 9سال ، سیاست متعالیه 

گیری نباید اشتباه جویی و عصبانیت و بهانه(. نقد را با عیب93/95/9393اما مبنا باید درست باشد ) ندارد،
 (.82/5/2893پرهیزکنید)(. از فروع و حواشی20/2/9390گرفت )

 ی سوسیالیستی ـ لیبرالیستیها شیگرا. 3-3-0

]میای است که کمونیستعدالت غیر از تساوی و برابری ]را[ها ثروتمندان ثروت اینکه گویند[.
( بشود غنیکم و فقیر بایستیفاصله نه! بگیریم، 82/6/2896بخواهیم کسانیبودندکه میل داشتند (.

(. ]اما[ نظام 0/0/9310اقتصاد اسالمی را تطبیق بدهند با سوسیالیسم یا در قالب ]آن[ بیان کنند! )
کند،و کار و تولید و ابزار و سرمایه را در دولت متمرکز می گیردمردم میسوسیالیستی فرصت و ابتکار را از 

(استغلط غلطدر 21/5/2871این فسادلیبرال دموکراسی ]نیز[ عامل شکاف(. نابودیخانواده، ها،
نیستند،مثلنانیاطم  قابلهایغربی(. بدانیم که نسخه92/9/9313است )هایافراطیاخالقیوفردگرایی

(سئلهم ]آورد[ وجود به طبقاتی شکاف که ایی افسانهها ثروتدر کشور .(1/8/2897جمعیت
هم[ می، عده]آمریکا سرما و گرما از (ای ]چون[ عدالت اجتماعی واقعی نیست  (،11/7/2892میرند

 (.2/0/9315اندیشه اسالمی را پیدا کنیم )است،]باید[های غربی عقیم پردازی (. تئوری91/2/9390)

 سازی، هتک شخصیت و آبرو مصداق. 3-3-5

هم احتمالدارداشتباهکردهباشید،اوالً نکنید. سازیخواهیکنید،اماانتقادشخصیومصداقعدالت
میوسیله ای زرنگ آن ]به[ نیاورید!قانوندان قانوندهد اسم کند، استفاده شما علیه بتواند شکن،

(90/2/9393). نظام  هباگر به کسانی کهاسالمدارند اعتقادو،امامخطاز،کردیممیا شده  منحرفاهانت 
چهرهدر فضای مجازی،  .(21/8/2892) و تأیید مورد میاعتقادهای تخریب ]را[  کنندمردم
(6/22/2896) (نسبت بدون واقعیت ]میو ، کارشان به فضای عمومی صدمه (29/92/9313دهند[

است(می کبیره گناه و  اینکه[ بدگویی کنند و تهمت بزنند، یک ضعف کوچک را ]. (20/3/9313زند
بزرگ کنند و آبروی مؤمن را ببرند، خیلی چیز بدی است! باید جلویش گرفته بشود با تربیت معنوی 

ازبمباتمبیشتر]که[تأثیررسانه(9/9/9310]در[ برخوردها نه تحقیر باشد، نه اهانت! ) (.25/3/9313)
(13/1/2838است). 

 مطالبه به سبک دشمنان. 3-3-6

نبایدنحوهبیاناینباشدکهبعدازچندیانساناحساسکند]آنخانگیبرخوردکنید،نهبیگانه وار!
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 (کل  بهمنتقد[ . شگرد دشمنان انتقاد از وضع موجود است، چون (22/3/2838مجموعهمعترضاست!
آید،اگرجرأتنکردندبهاصلنظامبپردازند،بهاشخاصنظامدانندطبیعتانسانازانتقادخوششمیمی

 .(22/0/9333کنند)حملهمی

 فریبکاری و تحریک عواطف عمومی. 3-3-7

 کردن وارداز ذهن مردممطالبنادرستبه دروغ(. ]بعضی[ 91/95/9319کنید )پرهیز با راسترا
نمیمخلوط می نشان که غذایی ]تا[ استکنند، مسموم دهد اختیار در گذارندبیکسیرا اطالع

مردم(،0/0/9393نقد و پاسخگویی نباید با بگومگو اشتباه شود ) (.1/6/2892) زندگی به را دعواها
(0/0/9313نکشانید)  ]که[با تحریک احساسات، ناامنی میدشمن( 2/1/2879کند.)

 و کتمان زحمات ای رفتار قبیله. 3-3-8

باشد، اما  اغماض  قابلیی انجام داد، خطااگر قبیله ما کار ایازنقاطضعفماستکهرفتارهای قبیله
اینمی بیتعق  قابلاز قبیله مقابل  شود!کارخوبقبیلهماقابلتشویقباشد،اگرازقبیلهدیگریبود،نه!

(نیستانقالبیواسالمی90/0/9315رفتار]بعضی[.)آمارهای بیمیپایهمو،فقیتدهند های انقالب را
انگاری میدروغکتمان و (. دغدغه جرم نیست، اما نادیده 0/95/9310ی دشمن است )کارها نیاکنند،

 همهکارهای(. خواست عدالت و رفع فساد مهم است، ]اما[ 9/9/9310گرفتن زحمات و خدمات نباشد )
 .(22/3/2838انسانزیرسؤالببرد،نه!)مسئوالن ]را[ 

 اعتمادی به نظام امیدی و بییجاد ناا. 3-3-9

بیگانه، پیشرفت دهد، بلکه ضعف]ها[ را ده برابر جلوه میکند[منعکس ]نمیجمهوریاسالمیرا
(11/21/2863.)واقعیتازرامردممی[دورمثبتهای]تادل کندرانظام  بهها(کند2/2/2897چرکین.)

(پراکنی ]را[ از اول پافشاری لجن]بنابراین[،  21/8/2831کردند و نقاط قوت ( تبدیلبه ضعف  نقطهرا
یه و بنیادهای انقالبی! ئاین ویروس بدبینی چیز بدی است به سپاه، دولت، مجلس، قوه قضا (.21/8/2897)

ت رفت از دس زیچ  همه]نباید[ به نحوی انتقاد کنیم که شنونده بند دلش پاره بشود و بگوید دیگر 
همبگویید.امروزکسیبافینیست!کارمثبترابگویید،ضعفومنفییینما اهیس(. انتقاد، 90/0/9313)

[ اساسی زیرساخت و کار هزاران کند، شروع صفر از که ندارد نباید[شده بنااحتیاج انکار کنیم  که
خطایی[]اتوانبودکهزیدیکندنظامننشیندوالقاءمی(. دشمن مثل مگس روی زخم می90/3/9312)
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نزنندحرفجوریونپاشندناامیدیبذر]ها[تبلیغاتی]فلذا[.دادنکهیا  مثلانجامهمهواستبستهدرها
آقادستگاه نه فسادگرفته، را سیستمی! تعداد کمی فاسدند. ها را فساد درمغزوچشممی کسیکه بیند،

 است. مؤهمه  نیاخودشفساد پاکو دستگاهمدیر در میمن ظلم چرا خالفمیها، و گویید؟کنید
(11/5/2897تهمت]هم[قضائیهقوهبه واقعیت ]است![ ازخیلی بیش (. امیرالمؤمنین)ع(را به ها نیا،

انتقاد صحیح و عاقالنه، غیر از حرف زدن (.5/1/2893گویند)علیهشماهممیعدالتی متهم کردند! بی
دستگاه را ناکارآمد نشان بدهند، چه حق باشد و چه ناحق، غلط است! به شکلی است که یک 

  (.9/9/9310(. تذکر، اعتماد را از مسئولین سلب نکند )99/3/9390)

 دشمن دهی به خیانت و فرصت. 3-3-01

خیانت است  ]این[ای دارد، در مراکز تخصصی مطرح کند ]نه[ در افکار عمومی! اگر کسی شبهه
(92/9/9395.)گزاره (بهمن اینترنتی نادرست و درست ]ابزار[ فضاسازی عمومی  (22/3/9310های
(25/6/2897)سالح]مثل[و(استجنگشیمیایی21/7/2897های.) عدهنظام]باتقابل[بهرامردمای

( دراز را زباندشمنان میو  (22/1/9399تشویق، استفاده بتوانند، هرچه از مخاطبینخود ]تا[ راکنند
(دهند29/22/2896افزایش.) 

 ینیآفر گری و آشوب فتنه .3-3-00

ت الفتن»چقدر  کنندگان خباثتایاز(]که[عده25/6/2897)وجوددارددر فضای مجازی 5«مضالِّ
اینکه[یککلمهحقلهیوس  بهکردن ] غبارآلود فضا رایعنی ایجادفتنه.(29/22/2833کنند[!(پشتیبانی]می

 مخلوط باطل با (را اختالفمیبرنامه (.22/1/9399کنند مدیریتنظام مجموعه در  اندازندیبریزند،
(12/3/2835) ]لذا[ برحذر .(22/6/2873افکنی بین مسئوالن و مردم محکوم است )هر نوع تفرقه.

مانع  ومرج هرجک را قانون قرار دهند و از (. ]جوانان[ مال91/95/9399از انجام حرکتی خودسرانه )دارممی
مرجعالتهاب(.20/95/9392شوند ) قضائیهفصل و  حلآفرینیخواستدشمناناست]که[ قوه  امور،

                                                           

 .31، ص2 االسالم کلینی، جقة، ثیالکاف .5

تِ » ُت اْلِفَتِن َو َشْهَوُة اْلَبْطِن َو اْلَفْرِج  یِمْن َبْعِد  یَثاَلٌث َأَخاُفُهنَّ َعَلی ُأمَّ اَلَلُة َبْعَد اْلَمْعِرَفِة َو َمَضالَّ پیامبر خدا)ص(: سه چیز است  ؛الضَّ
ت خود بیمناکم: گمراهی بعد از شناخت، فتنه  «.رانی بارگی و شهوت کننده، و شکم های گمراه که از آنها بر امِّ
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(.12/1/2873موردخدشهقرارنگیرد)است و صالح ملت در آن است که احکام قضائی

 طلبیل ایجاد بحران عدالتعل. 2

، امیال و طلبان عدالتاخالقی  -ی نظریهاءخالدر  توان یمی را خواه عدالتعلت وقوع بحران 
ی اختالل در دستگاه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع یافت. کل طور  بهو  ها ملتعرفیات فسادآفرین 

، منجر به یأس و سرخوردگی، آشوب ها فرصتفساد مصلحان و احساس تبعیض در نظام توزیع امکانات و 
. عدم توجه به مصالح عمومی، مراجع قانونی و تبعات گردد یم جرمی و انگیزه ارتکاب زیتس قانونو 

ی را در نگاه رهبری خواه عدالتسونگری نیز از دیگر علل شیوع آن است. در ادامه ریشه ظهور بحران یک
 .مییجو یم

 یخواه عدالت لوازمفقدان . 2-0

 . عدالت شخصی و اخالق فردی2-0-0

باشد،اماعدالترااجراشودکسیتقوانداشتهاست.نمیعدالت نفسانی، پشتوانه عدالت اجتماعی 
(کندرعایت را اولبایدتقوا هرکسبخواهدمنشاءعدالتشود، بهخودمانهم16/21/2879کند. .)

]تا[نکنیمدر محیط جامعه ظلمه به فساد باشد، قادر (. کسی که آلود23/2/9315عدل برقرار کنیم )بتوانیم
  منحرفاخالقرازیرپابگذاریم، خواهی(. اگر به نام عدالت35/3/9399نخواهد بود با فساد مبارزه کند )

 (.2/2/2892اسالمیرفتارکنند)اخالق با.]بنابراین[جوانانانقالبی،(21/8/2892) میا شده

 نیّت الهی و ایمان به آخرت. 2-0-3

کنیدلهی دنبال عدالت باشید، در این صورت میبرای خدا و اجر ا دشمنانعدالتمقابله با توانید
(3/6/2831.) ](. هر جا اعتقاد 0/92/9339نداشته باشد مردم مدحش کنند ) دوست  انساناخالص ]یعنی

هایغربیعدالتهمیناست.به مبدأ و معاد نبود، عدالت تحمیلی خواهد بود. علت عدم تحقق طرح
سم   .(17/1/2892اعمال و ملکات در قیامت، خیلی تأثیر دارد )تجِّ

 سنجی مصلحتعقالنیت و . 2-0-2

(نیتر مهم،عقالنیت ی کار محافظهو از شرایط الزم عدالت است. عاقل بودن با  (15/5/2838ابزار
 (.9/0/9390شود)اماعقالنیت،منشاءتحوالتعظیممیطرفدار وضع موجود است، کار محافظهفرق دارد. 
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از چیزهایی که  فهموضعکنونیکشوراست]که[ هاجزئیازواقعیتیخواه عدالتخیلیالزماست،
(12/1/2891است  با( و حرکت ]شما[93/3/9390با اعتدال و روش منطقی مسائل را دنبال کنید )(.

(ریتدب .(18/21/2897باشد شوید، قضایا وارد حزم و دقت بدون مییگناهان یباگر شوندلگدمال
(29/22/2833در وسیعی کاربرد عقل است. مدبرانه عمل مصلحتو عزت، حکمت، ما اصول از .)

(بودعقالنیاولاز]که[نهضتحرکت]مانند[،داراستماابزارهایواهداف15/5/2838تشخیص.) 

 مرزبندی با دشمن و تقابل با استکبار. 2-0-0

کنند،مشخصشود.]باید[مرزواضحیاسالموقانونمعارضهمیه[ی که ]علیباکسانباید خط ]ما[ 
( نشوند اشتباه دچار مردم تا میبرجسته و روشن نبود، دشمن  اگر (.0/92/9399باشد مرزنفوذ کند.

(استجغرافیاییمرزهایعینسیاسیو18/21/2897اعتقادی.)  مایز معین تاینجاست که روشنگری و
(کردن، معنا پیدا می . هر کس ]که[ حرکت قانونی را تضعیف کند، دچار استبداد و (11/9/2833کند

(. جنبش 90/3/9310( و مقابله با ظالم و مستکبر تکلیف دینی است )20/1/9395استکبار شده )
و استبداد بوده و اگر این ممیزات را نداشته باشد، صادق نیست  ضد استکباردانشجویی ]نیز[ همیشه 

(20/1/9393.) 

 صدق بیان و منش زیبنده. 2-0-5

! گویید،صدقنیستدانید،امامیباشد. اگر نمی زنید،مطابقواقعیی یعنی حرفی را که میگو راست
(29/92/9313 .)دارد الزم شجاع و فداکار و مؤمن مردان دارد، نیاز تالش و کار واال تفکرات این
(12/3/2835و) (.90/99/9399کرد )تزئین عدالت ]را نیز[ نباید فراموش 

 فرهنگ صحیح و حمایت مردمی. 2-0-6

عدالت اجتماعی جز به برکت یک فرهنگ صحیح در اذهان یکایک مردم، تأمین شدنی نیست 
را[باید]بهعدالتاست.اینفرهنگحاکمدرجامعهییاعتنا کمبه خاطرهایما(. ناکامی91/0/9330)

(عوض2/2/2833وضایعنکردنمال)ییجو صرفهها،از ولخرجی]از طریق[ مبارزه با اسراف، جلوگیری 
(25/22/2832کنیم.) عدالت اجتماعیاز]ماندهیک تزار جدید و استالین  اش جهینتفرهنگ صحیح، ]جدا

ها را برطرف هم مسئولین و هم مردم باید احساس وظیفه کنند و این ضعف (.91/0/9330فاسد ]است[ )
خواهندعدالتوانصافدرامورکشورومسائلجهانیتا[بیشترینچیزیکهمی](90/99/9315کنند )
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(]16/1/2837]باشد).می[نتیجهغیورومؤمنمردمپشتیبانیباعدالت](.91/9/9390) گیرد 

 و پیشرفت عزتمندانه معنویاتحاد . 2-0-7

می(91/2/9313عدالت در سایه دین حاصل خواهد شد ) اال[ توخالی]و شعار یک  و شود
(26/6/2833سیاسی ) هایکمونیستیبه ریاکاری و دروغ و ظاهرسازی تبدیل خواهد شد. مثل نظامو

(دوام یبضد عدالت بود، ها آنواقعیت زندگی  که بود خواهد منحرف 3/6/2831و یت،(.  معنو
( و 2/0/9393شرط عدالت ) و عقالنیت سوم عد ب  )عدالت، است اسالمی (.21/8/2892معنویت

معرفتمیملت آرامشو امنیتو به خدا راه پیمودن سایه در (ها های]لذا[ نظام،(16/6/2876رسند
گرسنگی(. وقتی معنویت وجود ندارد، رفاه هم 21/1/9330نتوانستند آرامش روحی بیاورند ) داریسرمایه

[برابرینیا از ریغ(و]21/8/2892لتدردلپیشرفتاست)(.عدا11/7/2871برد)وفسادراازبیننمی
(.2/2/2837ی و فقر )ماندگ عقبدرما می(باشیمداشتهاقتصادیرشدباراعدالت1/6/2838خواهیم.) 

(. 23/2/9399که وابسته کند، مردود است )زیرا[پیشرفتی] (،21/8/2837حفظکند)ملت، عزت ملی را 
 (.12/3/2835) است[]پیوندمسئوالنومردمو  (18/22/2832وحدتکلمه)منافعملیدر]فلذا[ 

 ای پیگیر مدیریت و اراده. 2-0-8

(. به اسم نباید اکتفاء کرد 20/0/9393اجرای عدالت یک روح غنی، اراده قوی و قدم ثابت الزم دارد )
تبیینوتکرارو(،]اما[82/7/2832شود)بانصیحت،عدالتمستقرنمی(، ]که[ 25/0/9310) عزم، با

طلبان[ باید مدیرانی باشند مؤمن به این ]عدالت.(17/1/2833شود،همعدالت)هم پیشرفت حاصل می
 ریناپذ یخستگ(. این راه طوالنی است، لذا، سربازان عدالت باید 9/9/9399مبانی، دارای تدبیر و عزم )

 (.11/21/2879باشند )

 عدالتی اجرای ها نهیزمتهدید . 2-3

 نظام جمهوری اسالمی. 2-3-0

می( و ملت93/3/9399پیش از اسالم، محیط عدالت نبود ) عدالت مسلمان های در]خواهند که[
(استاسالم21/8/2892حکومت.)  دعلماء مشروطهستگاه قانونییک]مثل[می[اسالمیمجلسخواستند]

( کند عدالت اجرای 9/1/2835تا  در نظام(. ها است گیری، عدالت مبنای تصمیماسالمی[]جمهوری
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 (93/9/9390جمهوریاسالمیاست)نوآوری سیاسیواجتماعی،قضاوت(. تعمیم عدالت به 90/3/9335)
ی بلند شده، همراهی کرده است خواه عدالتهر جا ندای و(99/2/9390چم عدالت را بلند کرده )پر]که[

آن از بعدشود،می هایدرستیگذاشتهوپایههای غلطی برچیده ایه(. انقالب یعنی جایی که پ90/3/9330)
ما نظام سلطنتی استبدادی فردی موروثی اشرافی وابسته را برداشتیم و  نکهیا  مثلاست.  تحققنظاماسالمی

ای ی آن نظام دینی تقوایی مردمی را جایگزین کردیم با قانون اساسی خودش. در مرحله سوم دولت ]به معنجا  به
ها،اینتردیدرا(. مخالفان موفقیت92/1/9331اعم[ باید اسالمی شود، اگر شد، عدالت محقق خواهد شد )

(دامنمی هستم بنده مدعیکارآمدیخود البته! اسالمیتوانسته؟ نظام آیا که زیربنای22/3/2838زنند .)
خوب(،8/8/2831) شده  ساختهکشور[جمعسدیپشتکهآبیمثل]منتهامردممزرعهسرراآنباید،شده

( 22/1/2831کشاند عدالت در پیشرفت(. ]اگرچه هنوز[  (،99/2/9390ایم )داشتهیتوجه  قابلهای
 .(21/8/2896کنیم)این آرمان حرکت می به دنبالی داریم، اما ماندگ عقب

 ت و اتحاد عمومیامنیّ. 2-3-3

 میا شده  منحرفی امنیت را از مردم جامعه سلب کنیم، از خط امام گر یانقالباگر بخواهیم به نام 
می(. 90/3/9315) بالییکه امنیتوجودبدترین سلبامنیتاست. آید، یکملتوارد سر بر تواند

(. ]حفظ[ امنیت، وظیفه اصلی 21/0/9315، فکر و عمل منتظم و پیشرفت میسر نخواهد شد )نداشت
استز نان شب واجببرای زندگی مردم و گاهی ا . گرسنگی و ناامنی مقابل امنیت و رفاه قرار دارد تر

(. زمینه ایمان و عدالت و علم، اتحاد ملی و آرامش است. اگر آرامش نباشد، نه از عالم و90/3/9393)
.(21/8/2835شودبهرهبرد[ونهعدالترادرجامعهمستقرکرد(ایمان]می

 ستیزی والیتی و زیگر قانون. 2-2

 یمدار تیوال. 2-2-0

مبدأ مشروعیت نظام، والیت الهی است که منتقل می و فقیه به انقالب است  دارنده نگهعامل شود
در رأس همه امور است و وظیفه مجلس خبرگان تشخیص ]صالحیت  هیفق  تیوال(. 90/3/9390)

(. 0/92/9333ند دنبال یک فقیه دیگر )فقیه[ است. اگر تشخیص دادند که در این آقا نیست، باید بروولی
( و ضامن اجرای احکام و قرآن است، و االِّ اگر آحاد مردم 0/1/9330، ستون فقرات این نظام )هیفق  تیوال

(. ]هر 90/9/9339عقیده و عملی داشته باشند، لیکن حاکمیت دست دیگران باشد، اسالم نخواهد بود )
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در  هیفق ی ول (.95/0/9335است ) ریناپذ بیآسأمین شد، والیت وقت[ عدالت به معنای آن ملکه نفسانی ت
[ انتظار حجت اصالً ] (،0/92/9333کند)دخالتی نمی مطلقاً و در اجرا  گذارینقشاصلیراداردسیاست

نباید  هیفق  تیوال(. ]همچنین[ پایبندی به 23/9/9392برای این بوده که عدالت در دنیا استقرار پیدا کند )
اسالمالتقاطی،سلطنتی،سوسیالیستیوانواعواقسامیدا کند و نقصی در آن وارد شود، ]چرا که[ زاویه پ
را  هیفق  تیوالدشمناینبودکهباید(. تجربه2/3/9399انحراف از نظام اسالمی خواهد بود )ها،اسالم

 (.99/99/9339زیر سؤال ببرد، لذا، بیشترین تبلیغات دشمن علیه امام بود )

 مندی قانون. 2-2-3

شاخص عدل، عمل به قانون است. اگر عمل منطبق به قانون شد، عدالت است. اگر از قانون انحراف 
اساس زندگی جمعی  (،16/9/2831جامعه)قانون، سرنوشت  (.7/1/2833عدالتیاست)پیدا کرد، بی

ست و همه باید تسلیم قانون (. راه درست راه قانون ا25/0/9309( و عدل، اقامه قانون است )0/0/9313)
اگر قانون ضعف (]یا[20/2/9312یکخطاییهمازمجریقانونسربزند) باشند. گاهی ممکن است

است  واگرنتوانیمازطریققانونیاصالحکنیم،تحملبهتر(2/0/9393دارد و غلط است، عوض بشود )
(از اینکه بی کنیم ]لذا[ مادامی (.20/2/9312قانونی که است، قانون به آن عمل بشود  حتماً قانون،

 قبول موردخیلی از قوانین ممکن است  (.21/7/2879ورزی]کند[)دشمننتواندطمع تا[(. ]2/0/9393)
قانونی بهتر است من نباشد، اما همان چیزی هم که قبول نداریم باید عمل کنیم که قانون بد از بی

(11/22/2831 .)اختیاریبهآتشمعنای[هم یعنی]یهر کاراستکشورمصلحتوقوانینمطابقکه
(19/22/2897]لذا[.)یزیچ  چیهقوهوانتظامینیرویبگویندکهنیستاینمجوز،نکردندعملقضائیه

(شدیموارد21/5/2832خودمان).شدت  بهمنبیاینضد(!هستم6/6/2891قانونی). م انقالب تجسِّ
( و عمل به قانون اساسی، عالج دردهای کشور است 9/9/9319)در قانون جمهوری اسالمی 

(21/3/9331 .)(نداردوجودشریعتوقانونبرخالف9/9/9313آزادی.) در هر قضیهرااعتراضراهای
[نبایددادگاهرامتهمکندشده  محکوم]طرف  آنهم بروند[ ]پیش قاضی ،(29/22/2892قانون معین کرده )

 (برخالفکه کرده عمل مجرم.(26/1/2891حق از  (.3/0/9395، مبارزه با قانون است )دفاع
(،1/6/2876ی کار سختی است )مدار قانون ننشینیدشکنیقانوندر مقابل ]اما[ آرام (21/5/2896) ها

سال]که[33خساراتواشکاالت](.20/2/9312تخلف از قانون بود ) به خاطر]آنامام[نقضبه]هم
راضینمیقان (ون 22/7/2869شدند و مسئولیتبی( به آنکه[ قانونی]مثل احترامی گردد بیهایقانونی
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(21/8/2832.)( و 90/0/9399شد که دنباله خواهد داشت ) خواهد بازی خط  کگر قانون را شکستیم، یا
سعی کنید [جهینت در(.]7/1/2833تراست)تروسختآن چیزی که بر سر همه خواهد آمد، بسیار تلخ

قانونازتخلفشبههبه وجودهیچ(11/22/2831)نیاید.

  . آرمان مطلوب عدالت0

ی ها نمونهی و علل شیوع آن، به تصویر مطلوب عدالت و مصادیق روشن طلب عدالتبا درک بحران 
و در وهله بعد، محتاج  مانع و  جامع. عدالتی که در وهله نخست نیازمند تعریفی میرس یممطلوب 

 ی روشن، برشماری شواهدی ملموس و تعریف نقشه راه است.گذار هدف

 چیستی عدل. 0-0

 تعریف. 0-0-0

گرایی، توجه به حقوق آحاد مردم، حق .(2/2/2833عدالت، کاهش فاصله طبقاتی و جغرافیایی است )
(21/5/2831) مظلومان،تجاوزوتعدیبهحقوقیخوار ژهیوجلوگیری از  کم کردن فاصله فقیر و غنی، ،

حقوق انسانی و حدود یعنیعدالت، (.82/6/2896درکشوراست)مبارزه با فقر و تقسیم درست ثروت
های ی جهل و استضعاف، برقراری منظومه ارزشکن شهیر(، یعنی 22/92/9309الهی، یکسان اجرا شود )

تواناییبهره( 90/3/9310اسالمی، حمایت از مظلوم و مقابله با ظالم ) حرکتومندی همه از فرصتو
(12/3/2835پیشرفت.) یعنی امکاناتی که در کشور هست را عاقالنه تقسیم کنیم و همین را بیشتر کنیم تا به

ترین شعار مهدویت برجسته(، 90/99/9399(. عدالت هیچ قیدی ندارد )9/0/9390همه برسد )
(. در مفهوم ساده و در عمل بسیار دشوار و شناخت موارد 26/5/2892ت )( و زینت متقین اس35/3/9399)

( و 29/2/9395بدون هیچ مالحظه ) دار حققسط، رساندن هر حقی به  .عدالت گاه خیلی مشکل است
 (.3/3/9399تبعیض، گاهی اوقات عین عدالت است )

 انواع. 0-0-3

عدالت اجتماعی  (25/0/9310،)خواهیی شعب گوناگونی دارد: سبک زندگی و آزادیخواه عدالت
( و عدالت سیاسی 90/0/9315(، عدالت قضایی )9/9/9313(، عدالت اقتصادی )90/99/9315)
(93/9/9390.) 
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 امکان. 0-0-2

شودودشوارترینکارحکومتاست.]لذا[استقرار عدالت اجتماعی هزینه دارد، موجب دشمنی می
 (. ]برافراشتن[ پرچم 23/9/9392ی ایشان بود )خواه عدالتز دوران امیرالمؤمنین)ع( ناشی احوادث

بیعدالت اسالمی ]نیز[، آرمان روزه لبنان و به ذلت کشاندن  33نتیجه نیست. مثل جنگ گرایی
صهیونیست الزم دارد  مدت بلند(. ]بنابراین[ عدالت مطلق، حرکت 91/9/9390پس از پنجاه سال )ها

یافتنی ( ]که[ آرزویی بزرگ، لکن دست99/99/9339( و ]کار[ برای عدل پیروز خواهد شد )9/9/9330)
 (.9/9/9399است )

 ضرورت. 0-0-0

باید جامعه قائم به قسط ]بوده و در[ قانون، اجرا، نظارت، قضاوت و تقسیم عادالنه باشد 
نظام (.در21/5/2831یاءومصلحانتاریخاست)اساسحرکتالهیوکارانب(. عدالت، 93/95/9339)

(اسالمی حساسیت به آن الزم است (آرمان ازجمله.(16/1/2837تر ها ، اولویت(2/0/9310ها
مسئولیت  نیتر بزرگ(، 99/2/9390سعادت کشور )(،18/3/2831حرفنظام)نیتر مهم(، 9/3/9310)
دغدغه همیشگی و ارزش مطلق است. هیچ جا  (،0/0/9392هایمشروعیت)(، از پایه22/3/9392)

(23/2/9315نداریم که عدالت بد باشد ) (. بسیاری از 9/9/9330هستند ) مردم دنیا تشنه عدالتو
کمناکارآمدی ]در[ شود( و نباید 90/99/9399اعتنایی به عدالت است )ها سپرده فراموشی به

(3/6/2831 شوداز مصالح نمی کی  چیهنیست و  اغماض  قابل]عدالت[ (. معامله عدالت با تواند
(18/3/2831 آیندعدالت حرکت کنید، قدرت راه درمادام که (. فائق شما بر بود نخواهند قادر ها
(91/3/9332). 

 غایت. 0-0-5

ها و از توانایی نابرخورداران(. ]تا[ 91/99/9310هدف عدالت، تحقق زندگی اسالمی است )
(فرصت سازد برخوردار را 7/8/2837هایکشور اگر تأمین شد، حقوق و آزادی و کرامت هم تأمین (.

ی و هدف ساز انسان ترش نییپاهدف نهایی انقالب، تکامل و قرب الهی، هدف .(18/3/2831شود)می
لذا[ (. ]ف93/0/9315تر از آن جامعه اسالمی است که استقرار عدالت و توحید و معنویت باشد )پایین

 (. 95/1/9391عدل، هدف میانی، و هدف نهایی رستگاری انسان است )
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 مصادیق محقق در آرمان عدالت. 0-3

 ها نظام و برخی دولتدمات خ. 0-3-0

خواهی را بلند کرد (، و امام ]تابلوی[ عدالت91/2/9390انقالب بر پایه عدالت است )
]که مانند[ بردن امکانات رفاهی، آموزشی و  گرفته  انجام(. خیلی کارها به نفع طبقات محروم 90/3/9392)

ایم ]در قیاس[ با (. پیشرفت کرده9/0/9390نیست ) شمارش  قابلبهداشتی به اقصی نقاط کشور 
(. آنچه شهید رجایی و باهنر را به حرکت 23/2/9315) میدار  فاصلهکشورهای دیگر، اما با اسالم 

داشت یم وا بود عدالت به عشق احمدی1/6/2836)، آقای از .) ]می[کنم تشکر که شعار نژاد
تر ی، نظر ]ایشان[ به نظر بنده نزدیکعدالت اجتماع(. ]و[ در 3/6/2831محوری را مطرح کرد )عدالت

هاپرتوخواهی در این دولت بر مسئوالن و برنامه(. ]روحیه[ عدالت21/3/9399! ) است ]تا آقای هاشمی[
(1/6/2837افکند) ،چرا که[ حرکت به سمت عدالت اجتماعی از دوره[(بیشترقبل25/22/2839های،) 

اند[ ]شعار و اهداف ]آن[ با مبانی انقالب و امام منطبق]تر[ و مردم ]نیز[ تشنه عدالت و مبارزه با فساد
(0/0/9390.) 

 توزیع امکانات و سفرهای استانی. 0-3-3

مناسبفرصت مسکنتوزیع روستاها، جادهسازیدر ارتباطاتها، ]ایجاد[ شهرهایدور، سازیبه
برق، هایمختلفآب مناسب، تلفن، امکانات زندگی و این سفرهایی که مسئولین به استان گوناگون،

(می اهمیتدارد خیلی طرحهمچنین ] (.25/22/2839کنند، تهیه اقداماتیچون[ توسعه خدمات های
گذاری محصوالت کشاورزی و گسترش عتی، اصالح قیمتنوین صنایع روستایی، گسترش کشاورزی صن

(.12/22/2837هایبازرگانیخارجی)هایاقتصادیمناطقمرزیبااستفادهازظرفیتفعالیت

 ، اقتصاد مقاومتی، حمایت از محرومینها یارانه هدفمندی. 0-3-2

یارانه درهدفمندی بلند گامی و مفید کاری یسازوکارها (.9/9/9315عدالت اجتماعی است ) ها
(بیمه (25/22/2839سهام عدالت ) (،29/95/9393ای اقتصاد مقاومتی ]نه[ تقسیم فقر، بلکه تولید و

بهره(،9/9/9313ثروت ) و کاهشمصرفانرژیاست(اشتغال بایدبرنامه]که[  (19/22/2891وریو
( شود ] (.3/3/2831]ثابت[ مردم زندگی مثل مسئوالن زندگی است  باارزشاست، خیلی اینکه[

آسیبمضافاً ] .(25/22/2839) از پیشگیری ]و خانوار سرپرست زنان و محروم اقشار از حمایت ها،
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اقشاردرآمد کمتوانمندسازی(29/95/9393جامعه.)

 مسیر دستیابی به عدالت. 5

یشه مقام معظم خواهی، تعیین راهکار و فهم مسیر صحیح آن در اند عدالتآخرین گام در تحلیل بحران 
 ها نقشتکالیف موردی  حیتوضدستیابی به آن، تمییز اسامی رهروان و  شرط شیپرهبری است. مقصودی که 

و   یسردرگمی، وظایف اساسی آنان را برای رفع طلب عدالتاست. بنابراین، ضمن برشماری مجریان اصلی 
 کنیم. یمحل نهایی بحران، ذکر 

 ان آرمان عدالتمجری. 5-0

 حکومت. 5-0-0

 ریزی دولت و سازمان برنامه. 5-0-0-0

قشرهایمردم،مبارزه(. برداشتن فاصله0/0/9395دولت، شعار خود را امانت و درستکاری قرار دهد )
(فسادوظلم91/99/9310با،) ریشه(استضعافوجهل،فقر21/8/2895کنی،) یی، مهار تورم زا اشتغال

بخش  نیتر مهم گانه و، ]همه از[ کارهای قوای سه(0/3/9393پاسخگویی)پذیریوو گرانی، مسئولیت
(. در ]تقسیم عادالنه امکانات کشور نیز[ سازمان مدیریت و 95/99/9393]آن[ قوه مجریه است )

(. ]فلذا[ حرکت کشور در جهت تأمین زندگی مستضعفان باشد 9/0/9390ی نقش زیادی دارد )زیر برنامه
(22/92/9309.) 

  ی قضائیه مجلس و قوه. 5-0-0-3

 به دنبال(. اگر مرعوب غرب باشد، 3/3/9393حرکت کشور است ) افزار نرم دآورندهیپد مجلس،
حاالآنمسئولاجرای قوانین ]که[  مسئله(. در 29/99/9310کشور را بدبخت خواهد کرد )یگر یاشراف

نمی اجرا نیست؟ مجرمانه قوانین جزو اجرا[ عدم ]چرا چه کسی باید بکند؟ خود مجلس! کند،
تر ]از گذاری اساسی(. قانون90/99/9330(. در نظارت، قانون مالک باشد، نه سالیق )35/3/9313)

باشد ]تا[ مجموعه قوانین کشور  موردنظرطبقاتی  (. در ]قانون[ پر کردن شکاف3/3/9399نظارت[ است )
 درگروقضائیه و حقوق مردم  (. تضمین عدالت با سالمت و کارآمدی قوه90/3/9393به عدالت ]برسد[ )

(. اساس قوه قضائیه برای حفظ قانون 0/0/9399کمک کنند ) دارند  فهیوظ]او است[. لذا، همه  باقوتکار 
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(. ]فلذا[ هر جرمی تعقیب شود 0/0/9313است ) انشکن قانون( و از وظایفش مبارزه با 3/0/9392)
(0/0/9399.) 
 و رسانه ملی پرورش و  آموزش. 5-0-0-2

جهت بایدبهسمتعدالتباشدو تربیتکشور عدالتپرورش و  آموزشگیریتعلیمو را ر، پروما
مطالعه، نگاه  سازی نیازمند تفکر،(، ]زیرا[ فرهنگ91/2/9313تربیت کند ) ساز عدالتخواه و عدالت

های و دیگر دستگاه مایس و صدااجتماعی است.  -ی شناخت روانریزی و در نظر گرفتن ابعاد عمیق، برنامه
[ عظیم است که اگر قدر آن(. ]این کار 90/9/9319تبلیغاتی در این خصوص اهتمام جدی داشته باشند )
 .(91/0/9330وزارت ارشاد، جز ]آن[ کار دیگری نکند، کافی است )

 مردم. 5-0-3

 دانشجویان و بسیجیان. 5-0-3-0

(مطالبه عدالت ]یعنی[ گفتمان محیط بخواهند مسئولی هر از را[ ]آن  (.11/1/2831دانشجویی
امیرالمؤمنین)ع( می دغدغه اگر خواران ژهیومسئولیت در برابر گوید  محرومان نبود، خالفت راو

قبول نمی نیست درس فقط مسئولیت یعنی است  طلب عدالتبسیجی ]هم[  (،15/7/2897)کردم!
(0/3/9390.) 

 آحاد مسلمین و جوانان. 5-0-3-3

]او[ چرا که[ آرمان ] (،90/2/9393و شأنش همین است ) (2/9/2832طلبی)جوان،طبیعتشعدالت
 آن را(. جامعه اسالمی باید 3/0/9390( و ملت تشنه عدالت است )91/2/9390کنی فساد درون )ریشه

( ]تا[ 99/99/9339باید از عدالت دفاع کنند و مقابل ظلم بایستند )( و مسلمانان95/95/9333ن کند )تأمی
 (.93/95/9339جامعه قائم به قسط و قانون باشد )

 طلبان عدالتکنونی  وظایف. 5-3

 پردازی ی و نظریهپژوه عدالت. 5-3-0

]موضوع[علمی بشناسیم.  شده  فیتعر رشته  کی را در حوزه و دانشگاه، یپژوه عدالت دنبال فقیه
به دارد نیاز کشور اداره شود. قوی فقهی بحث و تنقیح انصاف، و عدل قاعده همین و باشد عدالت
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قن و مستدل در عدالت اجتماعی ]تا[ بتواند برنامهبند جمع  ]لذابرای[تحقق،کند.  طراحیبلندمدتی متِّ
  (.23/2/9315نیاز داریم )های فراوانی هایکاربردیوپژوهشبه بحث

 مسیر عدالت یساز گفتمان .5-3-3

( و ]مولد[ پیشرفت23/2/9315(، ]تکلیف[ نخبگانی )92/0/9310اصلی ) ، گفتمانگفتمان عدالت
، (. شعار خدمت3/0/9310آید که از این بزرگراه حرکت کنند )می به وجود، ]زیرا با آن[ فکر و انگیزه است

و حزب و جناحی ناگزیر ]باشد[ برای  ( ]تا[ هر شخص99/0/9319همگانی کنید )عدالت و پیشرفت را 
( و مجلس 93/3/9390(. پیگیری شما اثر دارد ]که این[ دولت )95/9/9393عدالت تالش کند )

 (.9/9/9390خواه شکل ]گرفت[ )عدالت

 انتخاب اصلح و ایجاد رقابت. 5-3-2

تر است ، یعنی ببینید چه کسی شایسته(39/2/9330انتخاب اصلح تکلیف الهی است )
]لذا[،15/1/2891ماند(گاهی تا چهل سال باقی می بلندمدت]رأی مردم[ در  ریتأث (.93/3/9390) .)

گاهانه انتخاب کنند ) اند. متدین و انقالبی واقعاً (. به افرادی اعتماد کنیم که 9/9/9390مردم هوشمندانه و آ
آنان را بزند یا آزاد و شجاع باشد ]و اینکه[ خبرگان قرار است رهبر  ]اینکه[ مجلس مقابل دشمنان حرف

بیاید  به وجود[ در فسادستیزی باید فضای رقابتی مضافاً ( ]91/95/9310انتخاب کند، شوخی است؟! )
(25/92/9312.) 

 متخلفین استیضاحنقد مسئولین و . 5-3-0

((99/0/9395انتقاد، هدیه کردن عیوب است ) نیست مثبت جهات انکار باید  (.21/8/2891و
( و چارچوب منطقی داشته باشد. ]پس[ تذکرات را در موقعیت و شکل مناسب 8/6/2895منصفانه باشد )

گرایی شما و (. ]بدانید[ آرمان2/0/9393( ]که[ انتقاد خدمت و تخریب خیانت است )9/9/9310بدهیم )
هایی هاچهتوقعازکدامدستگاهلوبی خواهد شد. ]باید بدانیم[ ها، برآیند مطچالش مسئوالن با مصلحت

اینکه شما موضوع را باور ایرابخواهد!داشته باشیم. مطالبه این نیست که انسان مشتش را گره کند و مسئله
(.25/3/2831گذارد)مطالبه است و اثر خود را می نیتر مهمکنید، 

و از  پاسخبطلبیداز کسانی که مظنون به تخلفات]اند[ رارگیرد.بایدهرپدیدهضدعدالتموردسؤالق
 بااعتدالوروشصحیح(،0/9/9399دولت و مجلس و دستگاه قضایی، عملکرد قاطعانه ]بخواهید اما[ )
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(27/7/2836.) 

 مطالبه شفافیت و مالیات. 5-3-5

تکمیلبانک(. ]همچنین[ 25/92/9312ستیزی است )]که[ شرط اصلی فسادسازیبشودباید شفاف
کاهش فاصله درآمدها و رفع [در کنارهاوتأمینبرخورداریجامعهازاطالعاتاقتصادی]اطالعاتدهک

 (.29/95/9393هایمالیاتی]انجامپذیرد[)سیاست، از طریقدرآمد کمازقشرمحرومیت

 هیفق یلویاری متولیان قانونی و پیروی از . 5-3-6

( و من توصیه29/9/9390کن شود )ی ملی ریشهها امانت در  انتیخبایستی  مؤکدی به راجعهای
می عمل اگر ]که[ کردم فساد با ]نمیمقابله حوادث این دچار (کردند، اگر در  (.99/3/9315شدیم[

(. 1/3/9339این بود )کردیم، وضعمان بهتر از های اسالم را عمل میهای اقتصادی و اداری، توصیهزمینه
ء وجود دارد، کمک کنید تا خالهایی که توانید در بخشباید برای کل مجموعه تالش ]کرد، لذا[ هرچه می

 (.95/9/9393) دیکن کاربرطرف شود. عدالت ]را [ تعمیق کنید و روی فلسفه فکری آن 

 یریگ جهینت. 6

 یخواه عدالت و مشکله  عدالتبحران ی در رابطه با رهبر معظم مقامآنچه از بررسی و تبیین اندیشه 
جویان در ابعاد اندیشگی و رفتاری است.  عدالت، معطوف به مبارزه قانونمند با فساد و نقد راهبردی میا افتهی

فقدان ادراک »ی در چارچوب نظری اسپریگنز، به مواردی چون: طلب عدالتی بحران ابی علت ی جهینت در
ی ها دستگاهی؛ همچنین تخریب خواه عدالتی فردی و الزامات روشی ها تیحصالصحیح از عدالت، 

ربط، تهدید امنیت روانی و سلب اعتماد عمومی به نظام اجرایی و انقالب اسالمی با أخذ رویکردهایی ذی
 . میا دهیرس« و فسادآلود نیآفر أسجانبه، هیجانی، ییکای، سلیقه

 ی تعریف عدالت راستین به ذکر مصادیقساز روشندر بیان آرمان مطلوب رهبری نیز عالوه بر 
خواهان ها پرداخته شد. وظایف عدالتپیشینی، مسیر امن تحقق و حل منطقی بحران، ضمن تفکیک نقش

سازی، انتخاب اصلح، پیگیری شفافیت و پاسخگویی، اتخاذ پژوهی، گفتمان عدالت»نیز معطوف به 
 « یتوال، التزام به قانون و پیروی از خطوط اـه دستگاهالیاتی، نقد منصفانه مسئولین، یاری ـم  استیس

 است.
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 است: بحران عدالت در اندیشه مقام معظم رهبری حل راهدر پایان، شکل مفهومی ذیل ترسیم 

 
 رهبری معظم خواهی در اندیشه مقامشکل مفهومی مسیر خروج از بحران عدالت -0شکل شماره 
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 قابل دسترس در:  .9395سال   یجمهور  استیر ذیدر مراسم تنف اناتیب(. 99/0/9395) سیدعلیای،  خامنه .29
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3076 

 قابل دسترس در:  ی.سازندگ جیو بس یجهاد یها گروه یبه اعضا امیپ(. 99/0/9319) سیدعلیای، خامنه .28
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=43251 

 قابل دسترس در: .از آزادگان و اقشار مختلف مردم یجمع داریدر د اناتیب(. 99/3/9301ای، سیدعلی ) خامنه .27
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2363 

 قابل دسترس در:  . کارگزاران حج داریدر د اناتیب(. 99/3/9315) سیدعلیای،  خامنه .31
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17454 

 قابل دسترس در:  .انیجمعی از دانشجو داریدر د اناتیب(. 92/0/9310) سیدعلیای،  خامنه .31
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33694 

 قابل دسترس در:  ی.جمهور  استیحکم ر ذیدر مراسم تنف اناتیب(. 92/0/9332) سیدعلیای،  خامنه .32
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2678 

 قابل دسترس در:  ی.جمهور  استیحکم ر ذیدر مراسم تنف اناتیب(. 92/0/9390) سیدعلیای،  خامنه .33
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3300 

قابل  . رانیا یاسالم یجمهور استیدوره ر نیحکم دوازدهم ذیدر مراسم تنف اناتیب(. 92/0/9310) سیدعلیای،  خامنه .31
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37311                                                                    دسترس در:

قابل دسترس  ی.در ورزشگاه آزاد «انیجیخدمت بس» یها هزار نفر ده شیدر هما اناتیب(. 92/3/9313) سیدعلیای،  خامنه .35
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 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40645                                                                           در:

 قابل دسترس در:  . جوانان استان اصفهان داریدر د اناتیب(. 92/9/9395) سیدعلیای،  خامنه .36
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3092 

 قابل دسترس در:  .انیآموزان و دانشجو دانش داریدر د اناتیب(. 92/9/9313) سیدعلیای،  خامنه .39
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40833 

 قابل دسترس در:  .کارگزاران نظام داریدر د اناتیب(. 92/1/9331) سیدعلیای،  خامنه .38
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3039 

 قابل دسترس در:  . علوم و استادان دانشگاه تهران ریوز داریدر د اناتیب(. 93/99/9399) سیدعلیای،  خامنه .37
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8824 

 قابل دسترس در:  .فرماندهان سپاه پاسداران داریدر د اناتیب(. 93/0/9315) سیدعلیای،  خامنه .11
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12857 

 قابل دسترس در:  .کارگزاران نظام داریدر د اناتبی(. 93/3/9399) سیدعلیای،  خامنه .11
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3146 

 قابل دسترس در: . نگهبان ینظارت شورا یها أتیه یاعضا داریدر د اناتیب(. 90/99/9330ای، سیدعلی ) خامنه .12
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2782 

 قابل دسترس در:  .نماز جمعه تهران یها خطبه(. 90/99/9315) سیدعلیای،  خامنه .13
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923 

 قابل دسترس در: . کارگران و معلمان داریدر د اناتیب(. 90/2/9331) سیدعلیای،  خامنه .11
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3004 

 قابل دسترس در:  .رازیش یها دانشگاه انیو دانشجو دیاسات داریدر د  اناتیب(. 90/2/9393) سیدعلیای،  خامنه .15
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3431 

 قابل دسترس در:  ی.نیسالگرد رحلت امام خم نیدر مراسم دوم اناتیب(. 90/3/9335) سیدعلیای،  خامنه .16
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2460 

 قابل دسترس در:  ی.نیسالگرد رحلت امام خم نیدر مراسم ششم اناتیب(. 90/3/9330) سیدعلیای،  خامنه .19
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2755 

 قابل دسترس در:  ی.نیسالگرد رحلت امام خم نیدر مراسم دوازدهم اناتیب(. 90/3/9395) سیدعلیای،  خامنه .18
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3068 

 قابل دسترس در:  ی.نیسالگرد رحلت امام خم نیدر مراسم چهاردهم اناتیب(. 90/3/9392ای، سیدعلی ) خامنه .17
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3180 

 قابل دسترس در:  ی.نیسالگرد رحلت امام خم نیپانزدهم در مراسم اناتیب(. 90/3/9393) سیدعلیای،  خامنه .51
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3233 

 قابل دسترس در:  ی.نیسالگرد رحلت امام خم نیدر مراسم هفدهم اناتیب(. 90/3/9390) سیدعلیای،  خامنه .51
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3341 

 قابل دسترس در:  ی.نیسالگرد رحلت امام خم نیدر مراسم نوزدهم اناتیب(. 90/3/9393) سیدعلیای،  خامنه .52
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3463 
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 قابل دسترس در:  ی.نیسالگرد رحلت امام خم نیو دوم  ستیدر مراسم ب اناتیب(. 90/3/9315ای، سیدعلی ) خامنه .53
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12595 

 قابل دسترس در:  ی.نیسالگرد رحلت امام خم نیو سوم  ستیدر مراسم ب اناتیب(. 90/3/9319ای، سیدعلی ) خامنه .51
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19996 

 قابل دسترس در:  ی.نیسالگرد رحلت امام خم نیارمو چه  ستیدر مراسم ب اناتیب(. 90/3/9312ای، سیدعلی ) خامنه .55
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22788 

 قابل دسترس در:  ی.نیسالگرد رحلت امام خم نیو هفتم  ستیدر مراسم ب اناتیب(. 90/3/9310) سیدعلیای،  خامنه .56
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259 

 قابل دسترس در: ی.نیسالروز رحلت حضرت امام خم نیو هشتم ستیدر مراسم ب اناتیب(. 90/3/9310ای، سیدعلی ) خامنه .59
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36745 

 قابل دسترس در:  ی.نیسالگرد رحلت امام خم نیو نهم ستیدر مراسم ب اناتیب(. 90/3/9313ای، سیدعلی ) خامنه .58
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39796 

 قابل دسترس در:ی. اعالم نظر مشورت یبرا  نظام  مصلحت  صیتشخ  مجمع سیرئ  نامه به(. 90/0/9395) سیدعلیای،  خامنه .57
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=10767 

 قابل دسترس در: .هیضیقم در مدرسه ف هیفضال و طالب حوزه علم د،یدر جمع اسات اناتیب(. 90/3/9331) سیدعلیای،  خامنه .61
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21451 

 قابل دسترس در:  .از مسئوالن سه قوه با رهبر انقالب یجمع داریخبر د(. 90/9/9319) سیدعلیای،  خامنه .61
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=19356 

 قابل دسترس در:  .مایمسئوالن سازمان صدا و سبا  داریدر د اناتیب(. 90/99/9399) سیدعلیای،  خامنه .62
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7227 

 قابل دسترس در:  .نماز جمعه تهران یها خطبه(. 90/99/9391) سیدعلیای،  خامنه .63
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10955 

 قابل دسترس در:  ی.مجلس خبرگان رهبر یاعضا داریدر د اناتیب(. 90/0/9313) سیدعلیای،  خامنه .61
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40421 

 قابل دسترس در:  ی.در دانشگاه علوم انتظام اناتیب(. 90/3/9393) سیدعلیای،  خامنه .65
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3253 

 قابل دسترس در:  یی.از نخبگان دانشجو یها و جمع تشکل یاز اعضا یجمع داریدر د اناتیب(. 90/9/9392) سیدعلیای،  خامنه .66
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3203 

 قابل دسترس در:  .کارگزاران نظام داریدر د اناتیب(. 90/9/9339) سیدعلیای،  خامنه .69
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2937 

 قابل دسترس در:  . انتخابات یاندرکاران برگزار دست داریدر د اناتیب (.90/2/9312) سیدعلیای،  خامنه .68
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22494 

 قابل دسترس در:  .رانیا یاسالم یمسئوالن نظام جمهور داریدر د اناتیب(. 90/0/9315) سیدعلیای،  خامنه .67
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16889 

 قابل دسترس در:  .دولت ئتیه یاعضا داریدر د اناتیب(. 90/0/9399) سیدعلیای،  خامنه .91
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8019 
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 قابل دسترس در:  .در مراسم عقد ازدواج اناتیب(. 93/95/9339) سیدعلیای،  خامنه .91
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19547 

 قابل دسترس در:  .ها دانشگاه یاز رؤسا یجمع داریدر د اناتیب(. 93/95/9393) سیدعلیای،  خامنه .92
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3266 

 قابل دسترس در:  .  دولت أتیه یاعضا داریدر د اناتیب(. 93/3/9390) سیدعلیای،  خامنه .93
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3313 

 یفرهنگ یاسیس یها نخبه و نفرات برتر کنکور و فعاالن تشکل انیدانشجو داریدر د اناتیب(. 93/3/9390) سیدعلیای،  خامنه .91
 قابل دسترس در: .ها دانشگاه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3404 

 قابل دسترس در:  .مردم استان سمنان داریدر د اناتیب(. 93/9/9390) سیدعلیای،  خامنه .95
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3361 

قابل  .کننده در مراسم بزرگداشت دهه فجر شرکت یمهمانان خارج داریدر د اناتیب(. 99/99/9332) سیدعلیای،  خامنه .96
 دسترس در:

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2653 

 قابل دسترس در: . کارکنان مجتمع مس سرچشمه داریدر د اناتیب(. 99/2/9390) سیدعلیای،  خامنه .99
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3289 

 قابل دسترس در:  .کارگزاران نظام داریدر د  اناتیب(. 99/3/9390) سیدعلیای،  خامنه .98
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3355 

 قابل دسترس در:  . بیانات در دیدار مردم قم(. 91/95/9395) سیدعلیای،  خامنه .97
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3101 

 قابل دسترس در:  ی.د 91 امیمردم قم در سالگرد ق داریدر د اناتیب(. 91/95/9399) سیدعلیای،  خامنه .81
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8599 

 قابل دسترس در:  ی.د 91مردم قم به مناسبت سالروز  داریدر د اناتیب(. 91/95/9315) سیدعلیای،  خامنه .81
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18496 

 قابل دسترس در:  .مردم قمبا  داریدر د اناتیب(. 91/95/9319) سیدعلیای،  خامنه .82
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21890 

 قابل دسترس در:  .مردم قم داریدر د اناتیب(. 91/95/9310) سیدعلیای،  خامنه .83
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46976 

 قابل دسترس در: .ارتش ییو پدافند هوا ییهوا یرویفرماندهان و کارکنان ن داریدر د اناتیب(. 91/99/9310) سیدعلیای،  خامنه .81
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32222 

 قابل دسترس در:  .ارتش ییهوا یرویفرماندهان و کارکنان ن داریدر د اناتیب(. 91/99/9310ای، سیدعلی ) خامنه .85
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38872 

 قابل دسترس در:  .استان کرمان انیاز دانشجو یجمع داریدر د اناتیب(. 91/2/9390) سیدعلیای،  خامنه .86
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3290 

 قابل دسترس در:  .انیدر دانشگاه فرهنگ اناتیب(. 91/2/9313) سیدعلیای،  خامنه .89
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39542 
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 قابل دسترس در:  .کارگزاران نظام داریدر د اناتیب(. 91/3/9332) سیدعلیای،  خامنه .88
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2672 

 قابل دسترس در:  .ها استان  یعموم  فرهنگ  یشوراها  یاعضا داریدر د اناتیب(. 91/0/9330ای، سیدعلی ) خامنه .87
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2759 

 قابل دسترس در:  .مردم دامغان داریدر د اناتیب(. 91/9/9390) سیدعلیای،  خامنه .71
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3364 

 قابل دسترس در:  .ها از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه یجمع داریدر د اناتیب(. 2/3/9313ای، سیدعلی ) خامنه .71
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877 

 قابل دسترس در:  .مسئوالن نظام داریدر د اناتیب(. 2/3/9313) سیدعلیای،  خامنه .72
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39655 

 قابل دسترس در:  .مسئوالن نظام داریدر د اناتیب(. 2/0/9310) سیدعلیای،  خامنه .73
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30069 

 قابل دسترس در:  .دولت أتیه یو اعضا جمهور  سیرئ داریر دد اناتیب(. 2/0/9330) سیدعلیای،  خامنه .71
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2850 

 قابل دسترس در:  .دولت أتیه یو اعضا یجمهور سیرئ داریدر د اناتیب(. 2/0/9393) سیدعلیای،  خامنه .75
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3661 

 قابل دسترس در:  .ها دانشگاه دیاز اسات یجمع داریدر د اناتیب(. 2/0/9315) سیدعلیای،  خامنه .76
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17082 

 قابل دسترس در:  ی.مجلس خبرگان رهبر یاعضا داریدر د اناتیب(. 2/3/9399) سیدعلیای،  خامنه .79
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8094 

 قابل دسترس در:  ی.اقتصاد مقاومت یها استیس نییدر جلسه تب اناتیب(. 25/92/9312) سیدعلیای،  خامنه .78
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25795 

 قابل دسترس در:  ی.اسالم یمجلس شورا ندگانیاز نما یجمع ی پاسخ به نامه(. 25/2/9339ای، سیدعلی ) خامنه .77
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=9472 

 قابل دسترس در:  . امام جمعه اصفهان یطاهر الله تیآ ی پاسخ به نامه(. 25/0/9399) سیدعلیای،  خامنه .111
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3129 

 قابل دسترس در:  .انیجمعی از دانشجو داریدر د اناتیب(. 25/0/9310) سیدعلیای،  خامنه .111
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30255 

ه سیرئ داریدر د اناتیب(. 25/0/9309) سیدعلیای،  خامنه .112  قابل دسترس در:  .هیِّ قضائ ی و مسئوالن ارشد قوِّ
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2180 

 قابل دسترس در:  .مردم شاهرود داریدر د اناتیب(. 25/9/9390) سیدعلیای،  خامنه .113
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3366 

 قابل دسترس در:  .برنامه پنجم توسعه یکل یها استینقشه راه توسعه / س(. 29/95/9393) سیدعلیای،  خامنه .111
https://farsi.khamenei.ir/roadmap-content?id=5609 

قابل  ی.اخالق  برجسته یها درس خارج فقه درباره صفت یرهبر انقالب در ابتدا اناتیب(. 29/92/9313) سیدعلیای،  خامنه .115
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 https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=41955                                                                       دسترس در:

 قابل دسترس در:  .مردم گرمسار داریدر د اناتیب(. 29/9/9390) سیدعلیای،  خامنه .116
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3368 

 قابل دسترس در:  .استانداران سراسر کشور داریدر د اناتیب(. 22/95/9392) سیدعلیای،  خامنه .119
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3215 

 قابل دسترس در: .)عج(عصر یحضرت ول الدیاقشار مختلف مردم در سالروز م داریدر د اناتیب(. 22/92/9309) سیدعلیای،  خامنه .118
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2276 

 قابل دسترس در: .ریرکبیام یدانشگاه صنعت انیدر جلسه پرسش و پاسخ دانشجو اناتیب(. 22/92/9331) سیدعلیای،  خامنه .117
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7585 

 . قابل دسترس در:یبهشت دیدانشگاه شه انیدر جلسه پرسش و پاسخ دانشجو اناتیب(. 22/2/9392) سیدعلیای،  خامنه .111
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3177 

 قابل دسترس در:  .مسئوالن نظام داریددر  اناتیب(. 22/3/9310) سیدعلیای،  خامنه .111
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36824 

 قابل دسترس در: . کشور یهنرمندان و مسئوالن فرهنگ داریدر د اناتیب(. 22/0/9333) سیدعلیای،  خامنه .112
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12893 

 قابل دسترس در:  .اقشار مختلف مردم داریدر د اناتیب(. 22/0/9313) سیدعلیای،  خامنه .113
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40273 

 قابل دسترس در:  .ساری« عاشقان کربال» ی هینیدر حس اناتیب(. 22/3/9330) سیدعلیای،  خامنه .111
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9853 

 قابل دسترس در: . زنجان انیاز دانشجو یجمع داریدر د اناتیب(. 22/3/9392) سیدعلیای،  خامنه .115
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3199 

 قابل دسترس در:  . نیدر اجتماع مردم اسفرا اناتیب(. 22/3/9319) سیدعلیای،  خامنه .116
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21208 

 قابل دسترس در:  .ونیاز طالب و روحان یبا جمع داریدر د اناتیب(. 22/1/9399) سیدعلی، ای خامنه .119
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8513 

 قابل دسترس در:  . بهمن 22 ییمایبه مناسبت راهپ امیپ(. 23/99/9395) سیدعلیای،  خامنه .118
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3107 

 قابل دسترس در:  ی.مجلس خبرگان رهبر یاعضا داریدر د اناتیب(. 23/92/9313) سیدعلیای،  خامنه .117
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41994 

 قابل دسترس در:  )ع(.نیرالمؤمنیلروز والدت امدر سا المیمردم استان ا داریدر د اناتیب(. 23/2/9313) سیدعلیای،  خامنه .121
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26388 

 قابل دسترس در:  .جمعه نماز یها در خطبه اناتیب(. 23/9/9392) سیدعلیای،  خامنه .121
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3204 

 قابل دسترس در:  . نگهبان یشورا یاعضا داریدر د اناتیب(. 20/95/9392) سیدعلیای،  خامنه .122
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3216 
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 قابل دسترس در: .در دانشگاه علم و صنعت انیو دانشجو دیاسات داریدر د اناتیب(. 20/1/9393) سیدعلیای،  خامنه .123
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4992 

 قابل دسترس در:  ی.برتر علم ینخبگان و استعدادها داریدر د اناتیب(. 20/53/9313) سیدعلی، ای خامنه .121
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40725 

 قابل دسترس در: ی.در دانشگاه فردوس  استان خراسان یها دانشگاه دیاسات داریدر د اناتیب(. 20/2/9390) سیدعلیای،  خامنه .125
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3382 

 قابل دسترس در:  . اقشار مختلف مردم داریدر د اناتیب(. 20/2/9312) سیدعلیای،  خامنه .126
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22566 

 قابل دسترس در:  ی.اسالم یکشورها یمسئوالن نظام و سفرا داریدر د اناتیب(. 20/3/9313ای، سیدعلی ) خامنه .129
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39947 

 قابل دسترس در:  .از مسئوالن وزارت امور خارجه یجمع داریدر د اناتیب (.20/0/9393) سیدعلیای،  خامنه .128
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1173 

 قابل دسترس در:  ی.اسالم یکشورها یمسئوالن و سفرا داریدر د اناتیب(. 20/1/9395) سیدعلیای،  خامنه .127
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3098 

 قابل دسترس در:  . نماز جمعه تهران یها در خطبه اناتیب(. 20/92/9331) سیدعلیای،  خامنه .131
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3057 

 قابل دسترس در: .)ع(یحضرت عل الدیاقشار مختلف مردم در سالروز م داریدر د اناتیب(. 20/0/9393) سیدعلیای،  خامنه .131
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3531 

 قابل دسترس در:  .از فرماندهان سپاه یجمع داریدر د اناتیب(. 20/0/9330) سیدعلیای،  خامنه .132
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2854 

 قابل دسترس در: . نیقزو انیاز دانشجو یجمع داریدر د اناتیب(. 20/1/9392) سیدعلیای،  خامنه .133
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5703 

 قابل دسترس در: .  کردستان انیاستادان و دانشجو داریدر د اناتیب(. 23/2/9399) سیدعلیای،  خامنه .131
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6917 

 قابل دسترس در:  ی.راهبرد یها شهینشست اند نیدر دوم اناتیب(. 23/2/9315) سیدعلیای،  خامنه .135
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12496 

 قابل دسترس در:  .جانیاز مردم آذربا یجمع داریدر د اناتیب(. 29/99/9399) سیدعلیای،  خامنه .136
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8876 

 قابل دسترس در:  . یشرق جانیمردم آذربا داریدر د اناتیب(. 29/99/9310) سیدعلیای،  خامنه .139
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32331 

 قابل دسترس در:  . تهران ی نماز جمعه یها در خطبه اناتیب. (29/2/9395) سیدعلیای،  خامنه .138
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3066 

 قابل دسترس در:  .مایس و   از سازمان صدا دیبازد در اناتیب(. 29/2/9393) سیدعلیای،  خامنه .137
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3232 

 قابل دسترس در:  .«یاقتصاد مقاومت» یکل یها استیابالغ س(. 21/99/9312) لیسیدعای،  خامنه .111
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370 
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 قابل دسترس در:  ی.شرق جانیمردم آذربا داریدر د اناتیب(. 21/99/9313) سیدعلیای،  خامنه .111
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41740 

 . قابل دسترس در: یاسالم یدوره ششم مجلس شورا ندگانیبا نما داریدر د اناتیب(. 21/3/9331) سیدعلیای،  خامنه .112
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3013 

 قابل دسترس در:  .نماز جمعه تهران یها خطبهبیانات در (. 21/3/9399) سیدعلیای،  خامنه .113
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7190 

 قابل دسترس در: ی. در دانشگاه علوم انتظام اناتیب(. 21/0/9315) سیدعلیای،  خامنه .111
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17308 

 قابل دسترس در:  .کارگزاران نظام داریدر د اناتیب(. 21/1/9330) سیدعلیای،  خامنه .115
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2778 

 قابل دسترس در:  ء.شهدا یها و خانواده ثارگرانیاز ا یجمع داریدر د اناتیب(. 3/3/9390) سیدعلیای،  خامنه .116
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3291 

 قابل دسترس در:  .دولت أتیه یاعضا و جمهور  سیرئ داریدر د اناتیب(. 3/0/9310) سیدعلیای،  خامنه .119
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34162 

 . قابل دسترس در: یاز نخبگان علم یجمع داریدر د اناتیب(. 3/3/9399) سیدعلیای،  خامنه .118
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3145 

 قابل دسترس در: .شعبان  مهین دیاقشار مختلف مردم به مناسبت ع داریدر د اناتیب(. 35/53/9399) سیدعلیای،  خامنه .117
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3149 

 قابل دسترس در: ی.اسالم یو کارکنان مجلس شورا ندگانینما داریدر د اناتیب(. 35/3/9313) سیدعلیای،  خامنه .151
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39982 

 قابل دسترس در: .دولت ئتیه یو اعضا جمهور  سیرئ داریدر د اناتیاز ب یا دهیگز(. 35/0/9319) سیدعلیای، خامنه .151
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43319 

 قابل دسترس در:  ی.مجلس خبرگان رهبر یو اعضا سیرئ داریدر د اناتیب (.35/0/9310) سیدعلیای،  خامنه .152
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37721 

 قابل دسترس در:  .ثارگرانیا یها  از خانواده یجمع داریدر د اناتیب (.39/2/9330) سیدعلیای،  خامنه .153
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2839 

ل اناتیب(. 0/92/9339) سیدعلیای،  خامنه .151  قابل دسترس در:  . روز ماه مبارک رمضان نیدر اوِّ
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2656 

قابل  یی.دانشجو اتینشر رانیمسئول و سردب رانیدر جلسه پرسش و پاسخ مد اناتیب(. 0/92/9333) سیدعلیای،  خامنه .155
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7571                                                                       دسترس در:

 قابل دسترس در:  .دولت أتیه یو اعضا جمهور  سیرئ داریدر د اناتیب(. 0/0/9393) سیدعلیای،  خامنه .156
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3247 

 قابل دسترس در: . دولت أتیه یجمهور و اعضا سیرئ داریدر د اناتیب(. 0/0/9390) سیدعلیای،  خامنه .159
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3398 

 قابل دسترس در:  ی.جیبس انیاز دانشجو یجمع داریدر د اناتیب(. 0/3/9390) سیدعلیای،  خامنه .158
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3292 
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 . قابل دسترس در: ییمسئوالن دستگاه قضا داریدر د اناتیب(. 0/0/9399) سیدعلیای،  خامنه .157
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3128 

 قابل دسترس در:  .کشور یمسئوالن قضائ داریدر د اناتیب(. 0/0/9393) سیدعلیای،  خامنه .161
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3487 

 قابل دسترس در:  .هیو مسئوالن قوه قضائ سیرئ داریدر د اناتیب(. 0/0/9319) سیدعلیای،  خامنه .161
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42925 

 . قابل دسترس در: جمعه نماز یستادها یاعضا داریدر د ناتایب(. 0/0/9399) سیدعلیای،  خامنه .162
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3133 

 قابل دسترس در:  . دولت أتیه یو اعضا یجمهور سیرئ داریدر د اناتیب(. 0/0/9395) سیدعلیای،  خامنه .163
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3079 

 قابل دسترس در:  . دولت أتیه یو اعضا جمهور  سیرئ داریدر د اناتیب(. 0/0/9392) سیدعلیای،  خامنه .161
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3189 

 قابل دسترس در:  .انیجیاز بس یجمع داریدر د اناتیب(. 0/1/9330) سیدعلیای،  خامنه .165
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2860 

 قابل دسترس در: ی.اسالم غاتیتبل یهماهنگ یشورا یاعضا داریدر د اناتیب(. 0/95/9310ای، سیدعلی ) خامنه .166
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38575 

 قابل دسترس در:  ی.مجلس خبرگان رهبر یاعضا داریدر د اناتیب(. 0/92/9399) سیدعلیای،  خامنه .169
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8988 

 . قابل دسترس در:یاسالم یمجلس شورا ی دوره نیبه مناسبت آغاز به کار هفتم امیپ(. 0/3/9393) سیدعلیای،  خامنه .168
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=141 

 قابل دسترس در:  .هیو مسئوالن قوه قضائ سیرئ داریدر د اناتیب(. 0/0/9313) سیدعلیای،  خامنه .167
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40036 

 قابل دسترس در:  .دولت أتیه یجمهور و اعضا سیرئ داریدر د اناتیب(. 0/0/9390) سیدعلیای،  خامنه .191
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3349 

 قابل دسترس در:  .دولت أتیه یو اعضا جمهور  سیرئ داریدر د اناتیب(. 0/0/9312) سیدعلیای،  خامنه .191
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715 

 قابل دسترس در:  .استان تهران هیعلم یها طالب حوزه داریدر د اناتیب(. 0/0/9310) سیدعلیای،  خامنه .192
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37528 

 قابل دسترس در:  یی.دانشجو  جنبش  یسراسر  شیهما  نیدوم  به امیپ (.0/9/9399) سیدعلیای،  خامنه .193
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3150 

 قابل دسترس در:  .مجلس ندگانینما داریدر د اناتیب(. 3/3/9399) سیدعلیای،  خامنه .191
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3123 

 قابل دسترس در: ی.اسالم یمجلس شورا ی دوره نیبه مناسبت آغاز به کار هشتم امیپ(. 3/3/9393) سیدعلیای،  خامنه .195
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3482 

 قابل دسترس در:  یی.مسئوالن دستگاه قضا داریدر د اناتیب(. 3/0/9333) سیدعلیای،  خامنه .196
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2894 
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 قابل دسترس در:  یی.مسئوالن دستگاه قضا داریدر د اناتیب(. 3/0/9395) سیدعلیای،  خامنه .199
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3072 

 قابل دسترس در:  یی.مسئوالن دستگاه قضا داریدر د اناتیب. (3/0/9392) سیدعلیای،  خامنه .198
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3183 

 قابل دسترس در:  یی.مسئوالن دستگاه قضا داریدر د اناتیب(. 3/0/9390) سیدعلیای،  خامنه .197
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3297 

 قابل دسترس در:  . هیقضائ ی و مسئوالن قوه سیرئ داریدر د اناتیب. (3/0/9399) سیدعلیای،  خامنه .181
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7276 

 قابل دسترس در: ی.اسالم یدوره مجلس شورا نیبه مناسبت آغاز به کار دهم امیپ(. 9/3/9310) سیدعلیای،  خامنه .181
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=33205 

 قابل دسترس در:  .اقشار مختلف مردم داریدر د اناتیب(. 9/0/9309) سیدعلیای،  خامنه .182
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2171 

 قابل دسترس در:  .دولت أتیه یو اعضا جمهور  سیرئ داریدر د اناتیب(. 9/0/9390) سیدعلیای،  خامنه .183
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3304 

 قابل دسترس در:  .کارگزاران نظام داریدر د  اناتیب(. 9/9/9390) سیدعلیای،  خامنه .181
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3318 

قابل  .تیسالگرد مشروط نیصدم شیهما یعلم یها  تهیو کم یمرکز یشورا داریدر د اناتیب(. 1/2/9390) سیدعلیای،  خامنه .185
 دسترس در:

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3338 

 قابل دسترس در: . جمعی از کارگران سراسر کشور داریدر د اناتیب(. 1/2/9310) سیدعلیای،  خامنه .186
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29566 

 قابل دسترس در:  .جمعه نماز یها در خطبه اناتیب(. 1/3/9339) سیدعلیای،  خامنه .189
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2974 
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