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نسبت جنبش "از بین ابعاد مختلف به 
.می پردازیم"عدالتخواهی با نظام سیاسی

چون کنشی سیاسی است اول باید جای  
:اتصالش در نظام سیاسی معلوم شود



درون نظام امت وامامت ؛ناظر : جواب اجمالی
بر دیوان ساالری 



تفصیل



:مقدمات
:درست دوگانه های فهم . 1



جمهوری "خدانکند که ما سرنوشتمان به آن جا برسد که "
".جدا شود و با او نباشد"انقالب اسالمی"؛از"اسالمی

(68/4/19رهبرانقالب )



دارد که آن قانون اساسی"ساخت حقوقی و رسمی"نظام جمهوری اسالمی یک "
الزم  ،مجلس شورای اسالمی،دولت اسالمی،انتخابات است؛که البته حفظ اینها

"ساخت حقیقی"همیشه در دل ساخت حقوقی یک . وواجب است اما کافی نیست
این ساخت حقوقی در .وجود دارد اورا باید حفظ کرد،یک هویت حقیقی و واقعی

حکم جسم است در حکم قالب است ؛آن هویت حقیقی در حکم روح است در حکم
ظاهری ساختاگر آن معنا و مضمون تغییر پیدا کند ولو این .معنا و مضمون است 

مثل  . هم باقی بماند نه فایده ای خواهد داشت نه دوامی خواهد داشتو حقوقی
داندانی که از داخل پوک شده،ظاهرش سالم است اما با اولین برخورد بایک  

.جسم سخت درهم می شکند

.  مهم است او در حکم روح این جسم استدرونیآن ساخت حقیقی و واقعی و 
عدالت ،کرامت :این ساخت درونی چیست؟همان آرمانهای جمهوری اسالمی است

قابل  انسان،حفظ ارزشها،سعی برای ایجاد برادری و برابری ،اخالق،ایستادگی در م
می و درونی نظام جمهوری اسالباطنینفوذ دشمن،اینها آن اجزاء ساخت حقیقی و 

(87/دانشگاه علم و صنعت/رهبر انقالب.)"است



تضاد و نظم سیاسی اجتماعی ومیان جوشش انقالبی "
د دفاع می تا ابنظریه نظام انقالبی ناسازگاری نمی بیند بلکه از 

."کند
(بیانیه گام دوم. رهبر انقالب)



:نسبت ایندو.2

اپوزیسیون: ایستادن مقابل نظام : تضاد-2.1

ی  معنی می دهد، خطانظامبدون انقالباینکه ما خیال کنیم » 
از آن طرف برخی تصور می کنند باید به اسم. دیگری است

انقالب، به همه چیز و به همه ی بخش های نظام اسالمی 
«.اعتراض و انتقاد کنند؛ نه این نیست

(96/11/29رهبر انقالب )



:نسبت ایندو.2

کاریمحافظه :فرو رفتن در نظم موجود(: وحدت)یگانگی-2.2

ی، هنوز تخصصنظارت ها در کشور ما متأسفانه » :برای نمونه
را  اینبیطرفانه هم نیست؛ علمی و کارآمد نیست؛ در مواردی، 

«.هم نیز بایستی اعتراف کنیم
(79/12/9رهبر انقالب )



:نسبت ایندو.2

:قالبمتناسب سازی بدن با روح تعالی طلب ان:روح و بدناتحاد -2.3
انقالب مستمر

(جمالت گذشته)نظریه مختار



بود و تمام 57خیال می کنند انقالب فقط در سال بعضی ": برای نمونه
شروع شد آغاز تغییر وآغاز  57انقالب در سال .شد این خطاست 

این حرکت باید اتفاق افتاد 57حرکت اصالحی در جامعه در سال 
ف عمیق تر،وسیع تر،خردمندانه تر ادامه پیدا کند نه اینکه متوق

."شود
(96/11/29انقالب رهبر )



:جنبش عدالتخواهیجانمایی . 3

امامت ؛درون نظام انقالبی امت و 
ناظر بر نظم سیاسی و دیوان ساالری

ده یک آگاهی انقالبی و کمال سیاسی در ملت ایران بوجود آم"
الت تشکی"و "نظام انقالبی امت و امامت"که می توانند بین 

(96/11/29انقالب رهبر . )"تفکیک کند"دیوان ساالری 



نظام انقالبی امت و امامت ؛ نظام ارزشها و آرمانها و همان تشخص 
قبل در دوگانه های... ساخت حقیقی،انقالب اسالمی،جوشش انقالبی و

.است

نظام جمهوری اسالمی ، نظام آدمها و اشخاص و افراد نیست؛ نظام  "
."آرمانهاست

(80/8/9انقالب رهبر )



:لوازم. 4

و آنمدیر انقالب قبول ولی فقیه عادل بعنوان -4.1
.آرمانها و رابطه فکری عمیق با او

سریان والیت به همه کس: افراط
البنپذیرفتن ولی مشروع حتی در حد مدیر انق: تفریط

و والیت فقیه جایگاه مهندسی نظام و حفظ جهت نظام»
«.جلوگیری از انحراف است

(83/3/14رهبر انقالب )



!بحث نظری آری مخالفت عملی نه-4.2

ر این ای که مخالف نظنظر کارشناسی من به شما عرض بکنم هیچ »
نظر حقیر باشد، مخالفت با والیت نیست؛ دیگر ازین واضح تر؟

، کار  کار کارشناسی، کار علمی. کارشناسی، نظر کارشناسیست
می را  دقیق به هر نتیجه ای برسد آن نتیجه برای کسی که کار عل

نظام  قبول دارد، معتبر است به هیچ وجه مخالفت با والیت فقیه و
«.هم نیست

(91/5/16رهبر انقالب )

ضدیت با والیت فقیه  44اعتراض به سیاست های اصل » :برای نمونه
«.نیست اعتراض به نظرات خاص رهبری ضدیت با رهبری نیست

(86مهر 17رهبر انقالب )



تعینی از والیت  نمایندگی -4.3
(بدون تضاد با نمایندگی تعیینی)

(تقریر این مطلب را در فایل صوتی بشنوید)



پیشبری: نظریه نظام انقالبی راهبرد -4.4
انقالبی نظام و دیوان ساالری موجود و  

نمایندگان تعیینی


