
 !ستی ممکن ن ی گسترعدالت رمنصفانه،ی غ  یخواه با عدالت
ان یقنبر  یمتن منتشر شده از آقا  رامونیجمله پ  چند

 انیاالسالم قنبرمحترم، حجه   برادر

بزرگان ما از    یاز گفتارها و رفتارها  یبه بعض  ییانتقادها  نکهیا

  ستین  یوارد است، حرف  یاحمد خاتم  یآقا   یاقهیجمله همان صوت چند دق

اما در    -است    شانیبه ا  یمتفاوت از نقد جنابعال  شانیبنده به ا  یالبته نقدها  -

 و مغالطه وجود دارد   یانصافیمتن شما چند ب

  -استفاده از خواست مردم    یبه جا   یانی م  یهاحلقه:  دیفرمود .1

 حیتصح  یبرا   -  یعدالتیو فساد و ب  ضیبرخورد با تبع  یعنی

  ر،یو تخد  هیبا انواع توج  ،یعدالت ضد   یهااست یو س  یوانساالرید

  -  یعدالتیو ب  ضیفساد و تبع  یعنی  -پشت وضع موجود  

 ! ستندیایم

  نیوقت نوشتن ا  د؟یکنیصحبت م  یانیم  یهااز کدام حلقه   برادر

 !رفتند؟یرژه م  تانف یسطور کدام افراد در ذهن شر

و خواص آگاه و    یان یم  یهاو بر ما پُر است از حلقه   دور

که به خون زالوصفتانِ فاسد تشنه هستند. پُر است    یااللهجه حیصر

و    یمسلمان  یشانیرا پ  یخواهکه عدالت   یاده یاز جوانان فهم

و    یعدالتیفساد و ب  گره یتوج  گاهچیو ه  دانندی م  یگری انقالب

شما    دیو نخواهند بود. شا  اندنبوده خواه  فکر مردمِ عدالت   رگریتخد

اما اگر منصفانه    د،یادهیکمتر د  ای  دهیرا ند  یانی م  یهاحلقه  نیا

 .ندیهستند که به چشم آ  ادیقدر زآن   م،ییچشم بگشا

نگاه    کیرهبر انقالب، اوالً    اناتیاز ب  یدر کنار استناد به بخش  کاش

به مرام آقا    یاژه یتوجهِ و  اًیآقا و ثان   اناتیو ب  شهیبه اند  یامنظومه 

جوانِ امروز و    شان،یمرام ا  نیآقا، و همچن  اناتی. در بمیداشته باش

نسلِ    ای  شوند،یم  یو مُخدّر معرف  گره یتوج  ،یانی م  یهاحلقه

 ساز؟ تمدن

 . داستیواسط، هو  یهادر نگاه شما به حلقه  یانصافیب

 

  خواهعدالت   کی(  السالمهی)علنیرالمومنیکه ام  دیاز قول آقا نوشت .2

 . یبوده و حکومت حضرت صددرصد اسالم  اریتمام ع

 استناد به جا و به موقع.   نیبر ا  نیدرست است. آفر  کامال

خواه  که امروز رهبر انقالب چند درصد عدالت   دی نداد  حیتوض  اما

 ؟یکه آقا رهبر آن است، چند درصد اسالم  یهستند و حکومت

بودن حکومت حضرت    یکه مالک صددرصد اسالم  دینداد  حیتوض

و آن مالک، چند درصد بر حکومت    ستی( چفداهی )روح  ریام

 است؟    قیقابل تطب  رانیا  یاسالم

  یالزم باشد متن جنابعال  دیشا   دیدو سوال را پاسخ بفرمائ  نیا  اگر

 شود.  شیرایدور از اول تا به آخر و  کی

 

 !(؟یکشماله   ایها و  رعخالف ش  ی: )خط و نشان برا تریشما با ت .3

بر    یاسالم  یجمهور   یکشجز ماله   یز یذهن خواننده چ  در

  د؟یکنیالقاء م  دهد،یکه رخ م  ییهاشرع خالف 

و ماله    دنیبه اندازه خط و نشان کش  یاجز القاء فاصله  یکار

( و حکومت  السالمهی)علنیرالمومنیحکومت ام  نیب  دن،یکش

 ! د؟یکنی م  ران،یا  یاسالم

 د؟یدهی نمره چند م  تانیخواه! منصفانه، به عدالت برادرم

 که در مرام امام بود؟   یخواهاست آن عدالت   نیا

 . دیگوی از القاءات شما م  ریغ  یگر ید  زیامام چ  نامهت یوص

 

که شما    یطورآن  یاحمد خاتم  دیس  یکه آقا  رمیگی فرض م .4

ان  فساد هم خط و نش  ینکرده و برا   یخواهعدالت   دی فرمائیم

 ! دهینکش

  گرید  یها امام جمعه شد؟ ده   دهیکه داد زد، شن  ییسوال: آنجا  اما

متهم به   -از طرف ضدانقالب    -  یخواهکه به جرم عدالت 

  د؟یدیرا شن  شانیشدند؟! صدا  دهیآنها د  ؟یشدن، چ  یگری افراط

 د؟یانعکاس داد  د؟یکرد  تیحما

 

 : مینیبیشما م   یخواهکه ما در عدالت   یخطر

 دن ید  یخطر صفر و صد .1

 انقالب   ینده یاز آ  ید یخطر ناام .2

 یاسالم  ینسبت به جمهور   ینیخطر بدب .3

 نه   هیو بق  میخواهخطر ما عدالت  .4

 نه   هیو بق  مییگویاست که ما م   نیا  یخواهخطر عدالت  .5

 

 . دی باش  داریپا

استاد    یاز صوت سخنران  قهیدر نقد چند دق  انیقنبر  یآقا  متن

 .دینیبب  شانیکانال ارا در    یدر حرم مطهر رضو  یاحمد خاتم  دیس

 ان یفخر  لیاسماع
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