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 در نظام امت و امامت  ،یطلبگ  یعدالتخواه  یها ستهیبا
 

  ،یانقالب اسالم  شمندیاند  کی  شهینددر ا  محتواو    فرمرا به لحاظ    امامت  و  امت  نظامدر    یعدالتخواه  میخواهیجلسه م  نیا  در

 .میکن  یرهبر معظم انقالب، بررس  یعنی

 

 : یعدالتخواه  یمحتوا  رامونیپ
 

به   ی اتیاله یخواه : عدم تنزل از عدالتکی

 ی حقوق یعدالتخواه
  نکهیو اسالم است، ولو ا  دیهر چه مخالف با توح  دیبا

  یحقوق  یقانون شده باشد، کنار گذاشته شود. عدالتخواه

و پسا قانون    کندیم  میموجود ترس  نیقوان  لیخودش را ذ

خودشان    یاساس مفسدان برا   نیکند؛ بر همی م  یگرمطالبه

  یدر عدالتخواه  عدالت.  کنندیرا فراهم م  یقانون  ینهیزم

 بر آن است.   طری و مس  اندازدی بر قانون چتر م  یاتی اله

  یگرمرجئه   یهارگه  یریگشکل   یتنزل  نیچن  بیآس

السالم،    هیعل  یحضرت عل  تیقائل بود که با وال  است. مرجئه 

  یهارگه.  ستیاست و عمل اشخاص مهم ن  نیبهشت تضم

  فیپازل تعر  نیرا در ا  هیفقی نسبتِ نظام و ول  امروز،   یگرمرجئه 

  یهال   یول  لیرا چون ذ  تیدستگاه حاکم  وبیع  یعنی.  کندیم

  ت،یدر نظام وال  اتیطبق روا  کهیحال  . درردیگی م  دهیهست، ناد

اما عذاب    شودی م  دهیتر آمرزمردم راحت   یهااگرچه گناه توده 

  یعنیدوچندان است.    تیافراد موجود در دستگاه حاکم

مضاعف    یدر صورت لغزش، عذاب  یاله  یول  منسوبانِو    منصوبان

 خواهند داشت. 

 

به   ی خواه: عدم تنزل از عدالتدو

 !یگرمطالبه

برداشت از    اسی عدالت مق  ،ی مطهر  دیشه  انیب  طبق

 شود.    دهید  دیاحکام با  یعدالت در سلسله طول  یعنیاست.    نید

  یگری اشعر  یهارگه  جادیتنزل هم ا  نیا  بیآس

را    یصورت است که عدالتخواه  نیبه ا  یگری است. حالت اشعر

  طریو مس  نیعدالت را در سلسله علل قوان  .مینیپس از قانون بب

 .میرا با عدالت بسنج  نیقوان  دی. حال آنکه بامینکن  فیبر آنها تعر

  دانیممطرح بشود که ما در    یاست اشکال  ممکن

و لذا در    میرا ندار  یبهشتو    یمطهر امروز، امثال    یعدالتخواه

  نیبر قوان  طریو مس  نیفهم د  اسی)که مق  یعدالتخواه  نیا

  دی! در پاسخ باشوند یانقالب خارج م   دانی از م  یباشد( افراد

را    یرو مطه   یورود امثال بهشت  طیشرا  دیگفت که اوال هم با

 است.   شتریبه مراتب ب  یگری اشعر   بیآس  ایفراهم کرد و ثان

 بخش:   نیا  صوت

در نظام    یخواه قسمت نخست »عدالت   افتیدر

 “یکمک  وندیاز پ  افتی“در  |  ت«یوال

 

 : ی عدالتخواه  فرم  رامونیپ
 

جنبش عدالتخواه با نظام    کی: نسبت  یمحور  سوال

 ست؟ یموجود چ  یاسیس

 

درون نظام امت و امامت و ناظر    دی: بایاجمال  پاسخ

  تیانقالب فعال  یهاارزش   یبرا   یساالروان یو د  یاسیبر نظم س

 . میکن

 

   :ینظام انقالب  هینظر

  یو جمهور   ی»انقالب اسالم  ای»نهضت و نظام«  

  نهایا  «،یو ساخت حقوق  یقیحق  تی»هو  ای  «یاسالم

  یحقوق  ساختاز هم جدا شوند.    دیهستند که نبا  ییهادوگانه 

  یقیحق  تیهو( به مانند جسم و  یاسالم  یجمهور   اینظام    ای)

http://www.mediafire.com/file/0w5gv1m2aakmngm/990819_1_-_%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2587%25DB%258C.mp3/file
http://www.mediafire.com/file/0w5gv1m2aakmngm/990819_1_-_%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2587%25DB%258C.mp3/file
https://drive.google.com/file/d/19wxFIkEHX0D8C43Iz9EObE4vJTiTWEkC/view?usp=sharing
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. نهضت و  استانقالب( به مثابه روح آن جسم    اینهضت    ای)

ما هستند    یهاو ...، آرمان   یقیحق  تیو هو  هیفق  تیانقالب و وال

و ... جزء نظام و    نیو قانون و مسئول  تیو ب  هیفقی اما شخص ول

آرمان ما    نهایهستند. ا  یو ساخت حقوق  یاسالم  یجمهور

  دیاز آن روح جدا نشوند. با  دیهستند که با  ی. جسمستندین

 نظارت دارند.   یبر رهبر  خبرگانمدام رصد و نقد شوند. لذا  

 

قرار است ممکن  نهضت و نظام بر  انیکه م  ینسبت  در

 : ردیشکل بگ  لیاست چندگونه تحل

چنان    یاسالم  یانقالب و جمهور   نیب  نکهیا  اول؛

در    اند،ده یدو به تضاد رس نیا  ییکه گو  میاحساس کن  یافاصله

  نی. اما حضرت آقا معتقدند چنمیشوی م  ونیصورت اپوزوس  نیا

 نگرفته است.  شکل    یتضاد

 نی. در امینیبب  زیچ  کیانقالب و نظام را    دوم؛

نگاه را قتلگاه    نی. حضرت آقا امیشویکار مصورت محافظه 

 . داندی انقالب م

  دی. بامینیانقالب و نظام را مثل روح و بدن بب  سوم؛

. میهر دو کمک کن  یاز هر دو محافظت کرده و به تعال  بانهیطب

ها به نحو کوْن و فساد  آرمان   یحرکت از وضع موجود به سو 

امر به    نیبلکه تحقق ا  م،یبه انقالب در انقالب ندار  ازین  ست،ین

 حیصح  یصدرا است و به نظر ما عدالتخواه  ینحو صور متبدله 

 است.  نیهم هم

 

از درون نظام امام و امت و ناظر بر    دیبا  نکهیا  جهینت

حرکت نظام    نیا  لیکرد و ذ  تیفعالموجود    یساالروان ید

 را زنده نگهداشت.   یانقالب

 بخش:   نیا  صوت

  ت«یدر نظام وال  یخواهقسمت دوّم »عدالت   افتیدر

 “ یکمک  وندیاز پ  افتی“در  |

 

 خاتمه 

  یعدالتخواه یمحتوا و فرم  لوازم

 مطلوب:

 

  ریبعنوان مد عادل  هیفقیول رفتن یپذ .1

 با او.   ق یانقالب و رابطه عم

به    تیوال  انیالزمه: سر  نیا  افراط  حد

...  همه افراد منصوب و منصوبِ منصوب و

  یرهبر   نیتوجه داشته که منصوب  دی. با

قابل    تیهستند و اساسا وال  شانیا  یوکال 

 .  ستیواگذار ن

  یول  رفتنیالزمه: نپذ  نیا  طیتفر  حد

 انقالب    ری در حد مد  یمشروع، حت

جامعه، در حوزه عمل،   یول با  ما رابطه  .2

  عالم  و مستبصر رابطه ،شه یفکر و اند

 است.  

  باز  مختلف  مباحث  حوزه  در  مباحثه  باب

و عناد   یدشمن  یتلق  دشمن  اما  است

 !  کندینم

  یحق تخط  میدانیرا عادل م  که او  یمادام

  یبه معنا  نیاما ا  م،یندار  یعمل  مخالفتو  

 .  ستین  شهیاند  لیتعط

  تجاوب  که  گفتند  دوم  گام  از  پس  آقا

 دیو تمج  فیاما عمدتا به تعر  د،یکن

 گذشت. 

)بدون   تیوال از ینیتع یندگینما .3

کل   (:ینییتع ی ندگیتضاد با نما

به حساب    تیاز وال  ینیتع  ندهینما  جنبش

 .  دیایب  دیو با  دیآیم

  دیبه واسطه اتصال شد  ینیّتع  ندگانینما

جامعه، خود به خود )و    یبه ول  یاشه یاند

به   لی( تبدیبدون انتصاب رسم

نوع از    نیو ا  شوندی او م  ندگانینما

ما بوده و    ازیامروز مورد ن  ،یندگینما

 راه گشاست.   اریبس

 )جنبش علم( مشکوه هیمدرسه علم جیتشکر از بس با

http://www.mediafire.com/file/0fvcgx751jb2lgh/990819_2_-_%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2585_%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2587%25DB%258C.mp3/file
https://drive.google.com/file/d/11JrY9SZPur40_xz9g00SIOQwT0l3CreV/view?usp=sharing

