ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ
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ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﻮد درزی ﻣﺴﺆول ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻣﻮر ﺻﯿﺎﻧﺘﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری رﺳﺎ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در  29اﺳﻔﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدهاﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﮑﯽ از ارزشﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی
اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :اﺳﻼم ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ دارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻓﺎرق از دﯾﻦ و آﯾﯿﻨﯽ ﮐﻪ دارد ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ،
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺘﻤﺮدان آن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم درزی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻖ و اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺑﺮاز ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎن ﻣﺴﺂﻟﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ.

ﻣﺴﺆول ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻣﻮر ﺻﯿﺎﻧﺘﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻟﻬﺎ و دﻫﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﭼﺮخﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﻧﯿﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎم ﯾﮏ درﺻﺪیﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻼم رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺑﻌﻀﺎ
ﻣﺴﺆوﻻن اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر از ﻗﺸﺮ ﻣﺮﻓﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ روی ﻋﺪاﻟﺖ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ،ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ
ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم درزی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺪرتﻃﻠﺒﯽﻫﺎ ،اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽﻫﺎ ،اﺷﺮاﻓﯽﮔﺮیﻫﺎ و رﻓﺎهزدﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺆوﻻن
و ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.

ﻣﺴﺆول ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻣﻮر ﺻﯿﺎﻧﺘﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻧﯿﺎ دوﺳﺘﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺎﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻣﺪام در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻻن ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ «ﺣﺐ اﻟﺪﻧﯿﺎ راس ﮐﻞ ﺧﻄﯿﺌﻪ» دﻧﯿﺎ دوﺳﺘﯽ
ﺳﺮﻣﻨﺸﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺎﻫﺎ اﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن ﻫﻤﻮاره ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻧﯿﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر
اﻧﺤﻄﺎط ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺆوﻻن در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دﻗﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.

وی ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ را در ﮔﺮو ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻫﻨﻮز ﺑﻪ
آن ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﻢ ،ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻔﮑﺮات ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪداری ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﺎن
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب دﯾﻨﯽ و وﻃﻨﯽ در ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم درزی ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎم در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻋﺪاﻟﺖ
اﺳﻼﻣﯽ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و آﻏﺎز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﺮ ﮔﺮوه و ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺮوز
ﻫﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺎرغ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺰﺑﯽ و ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﺮا ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﭼﺮا ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺴﺆول ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻣﻮر ﺻﯿﺎﻧﺘﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﯾﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮدم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻣﺴﺆﻟﻠﯿﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.

وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ﺟﺮات ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ
ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﯽ ،راﻧﺖ ﺧﻮاری ،رﺷﻮه ،ﺣﻘﻮقﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ذﻫﻨﺸﺎن ﺧﻄﻮر ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺆوﻻن ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮدم ﭘﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﻫﻢ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

