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 یانیم یحلقه ها  دهیبا پد یانقالب اسالم تینسبت ماه مقام اول:
 یاسالم اجتماع از  یاسیاسالم س ز یمات

است که اسالم  نیمقدمه اول ا کنم؛ یم طرح بحث به ورود یبرا  را مقدمه چند بنده: انیقنبر  االسالم حجه

شود؛  یمحقق م یاسیبا اسالم س یانقالب اسالم یاست و در واقع آرمان ها  یآرمان انقالب اسالم یاسیس

به  که یتیموجود یعنی ،روشن و واضح یمعنا  به یاسیس اسالماست.  یاسالم اجتماع ،یاسیاسالم س لیبد

هم خود حاکم از  یعنی ،قرار دارد هیفق تیارزش ها و احکام اسالم است و در راسش هم وال تیدنبال حاکم

 اسالماست.  یمتصد یو احکام اسالم یاسالم یتحقق ارزش ها  یشود و هم او برا  یجانب اسالم معلوم م

سر بر  هم یاصرار  یلیخ خواهد یاما م ،ندارد جامعه در یاسالم یها  ارزش تحقق با یمخالفت یاجتماع

پروژه اش  یتیغا نیچن و ستین دنبال تحق آن یممکن است مخالف نباشد ول لذا ندارد، ینید تیحاکم

اسالم  کنند. یم یتراش نهیهز اسالم  یها برا  یاسیس نیا که کند یم هم یخوان مخالف بعضا بلکه ستین

به نظر من در  است. یتینهاد حاکم یکی و یاجتماع نهاد یکی دارد خودش دست ریز  نهاد دسته دو یاسیس

. ندارند توجه دو نیا مختلف لوازم به و ندهست یادیز  یدچار خلط ها  یانقالب انیجر  در بدنه ها یلیخ نقطه نیا

 الزاما اما هاست ارزش و هیفق تیوال تیدنبال حاکماست، به  یمردم ودر بدنه اجتماع است  یهاد اجتماعن

 را الزاما ندارد. در کنار آن یتیحاکم یاسیس یاز نسبت ها  کی چیو ه ستیبودجه خور او ن ،ستین او منصوب

 کنند. یدنبال م یمردم و با ارتزاق دولت هیاز ال رونیاهداف را ب نیهستند که هم یتیحاکم ینهاد ها 

 

 یاسیس اسالمبر کالبد  یبه مثابه روح ینید یساالر  مردم
 مردم گر ید ریتعب به ای است هیفق تیوال یمردم حکومت که یاسیس اسالم نیا که است نیمقدمه دوم ا

بار با  نیرا رهبران انقالب از جمله حضرت آقا چند نیدارد که ا یروح کیو  یکالبد کیهست  ینید یساالر 

قالب د که اننکن یم انشیب یاسالم یجمهور  - یانقالب اسالم اتیبار با ادب کی مختلف گفته اند. یها  اتیادب

 از انقالب یاسالم یجمهور  یخدا نکند که روز  است و به مثابه کالبد یاسالم یبه مثابه روح و جمهور  یاسالم

که در دانشگاه علم و صنعت فرمودند؛  ندیگو  یم یساخت حقوق - یقیحق ساخت کباریجدا شود.  یاسالم

به شکل وجود  که ییارزش ها م،یحرف زد که ما بارها از آن ییارزش ها ،همان ارزش ها است یقیساخت حق

ارزش ها  نیاآمد و  یامام هم یاجتماع ینیوجود تعبوده است و به شکل  عهیش گفتمان هزار سال در  ،یذهن

همان  ؛دمیتهران د یها  ابانیکه فوکو گفت من در خ یز یهمان چ .دیبخش تینیع یمردم عتیب کیدر  را

مهم تر  عج هم عصر یاست که از جان ول یز یهمان چ نیحرم است؛ ا دیگو  یم یمانیکه سردار سل یتیواقع

 و امت یانقالب نظام عنوان به که هم کباریاست که حفظش از اعظم فرائض است.  یز یهمان چ نیا ،است

 آن یا انقض کردند، یم یتلق شورش کی را انقالب که ینکسا ،ندیگو  یم یساالر  وانید التیتشک مقابل امامت

 است که الزم است به آن یا  مقدمه تا دو نیا. داند یحضرت آقا انقالب را مستمر م اما دانستند یم 57 سال را
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 بیتعق یاسیو در نهاد س یدر نهاد اجتماع دیرا با یاسیاست که ما اسالم س نیکه خالصه اش ا میتوجه کن

 .میبرس میخواه یکه م ین حد از تراز تا به آ  میکن

 

 یاسالم انقالب اهداف و مردم یها  توده حدواسط یانیم یها  حلقه بودن انهیم
 م؛یست؟ حاال من اول درک خودم را بگو کجا گاهشیو جا ستیچ یانیم حلقه که است نیا اول مطلب حاال

 و تیحاکم انیمفقط  الزاما نه است؛ یاسالم انقالب اهداف و مردم توده انیم من نظر به بودن یانیم نیا

 مییگو  یچون م م،یبه آن ها را دار  دنیانداز رس چشماست که  ین اهدافآ  انیم مردم؛ و مردم انیم نه و مردم

 ماسال  کامل تیحاکم حتما میدف برساها به آن میخواه یم یوقت یعنی محقق بشود، دیبا یاسیس اسالم که

که  یتینه حاکم یول شود یو مردم درست م تیحاکم انیم مییاگر بگو  ثیح نیا از م؛یکن یم محقق هم را

 است.  یصرف فعل یدستگاه بروکراس نیاالن وجود دارد که هم

 

 یانیم یها  حلقه حرکت موقف ؛یاجتماع نهاد
 نیا یرهبر  حیکجا است؟ تصر  گاهشیجا ؟ستموقفش کجا نیمهم است که ا یلیخ من یهم برا  موقفش

 شرح دیگو  یم شانیا که نیا. استخود جوش  ین نهاد اجتماعهما  یعنی ،است یاست که در نهاد اجتماع

شکل حرکت  که است نیا شیمعنا ستیکار دستگاه ها هم ن ،ستیکار من ن یانیم یحلقه ها  فیوظا

سال است  یاست که س نیا از عهده دستگاه ها خارج است فیوظا نیا که نیعلت ا دارد. خودجوش و خودکار 

 توانند داشته باشند. ینم ییکارکردها نیچن گر یو د میمهجور نگه داشته ا رانهادها  نیکه ا

 

 چشم سمت به یعموم حرکت جادیا یبرا  ها توده محرک موتور ؛یانیم حلقه
 انقالب انداز
 یاسالم انقالب انداز چشم سمت به یعموم حرکت کید؛ نکن یرا مطالبه م یحرکت عموم کی انقالب رهبر

همان نهضت اول  اءیاح به میدار  ازین مهم نیا تحقق یبرا  ساله! یس و ساله ستیب انداز چشم نه آن اهداف و

 یعنی ،شود یمتعهد هم انجام م انجوان تیحرکت طبعا با محور  نیانقالب که همه مردم در صحنه باشند؛ ا

 نیا. دارد یانیحلقه م شانیا ر یبه تعب وها شهروند فعال دارد  یغرب ر یبه تعب ،موتور محرک دارد کیآخرش 

 که به یانیم طبقه نیا یرو دیباد پس نکن یرا درست م یحرکت عموم نیاست که ا یزور یکاتال کی ها حلقه

 کرد.  یگذار  هیسرماتوده باشد به حرکت درآوردن  دنبال

 

 هوشمندانه یر یگ جهت عدم صورت در انقالب از یانیم یها  حلقه ارتجاع
 شکلحرکت را  نیجوانان چطور ا نیا ست؟یورود چ ندیکه فرآ روند یم یاساس سوال نیا سراغ بعد

شمارند که من  یعنصر را م باشد، معقول باشد و منضبط باشد. بعد چهار  یعموم دیبا که یحرکت بدهند؟
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 کی دیباها  نیا نکهیهم مهم اند؛ اول ا یقبل یخب همه عنصر ها  یبا عنصر چهارمش حرف دارم ول شتر یب

 یر یاست که جهت گ نیا یعنصر بعد ،صحنه را خوب بشناسند یعنی ،ن داشته باشندخودشا  زا  یدرست درک

خوب  آن یر یجهت گ و کنند یم ابتکار ما یها  جوانکه االن  ییاز حرکت ها یتعداد کی ،باشند داشته دیبا هم

 دولت سمت به یعنی استبه قبل از انقالب  ارتجاع یبه نوع یکنم ول یجسارت م ست؛یروشن نشان  یبرا 

 دییدست آخر بگو  شما که ام داشته یادیز  بحث ها مدرسه – مسجد با مثال .است نشده یر یگ نشانه یاسالم

ارتجاع  نیخب ا یبه دوره مدرسه علو دیبرگرد دیخواه یاگر م !؟دیبرگرد یدوره مدرسه علو به دیخواه یکه م

 یاگر م رد،یشکل بگ یاسالم و دولت اسالم تیشد که دست آخر حاکم ختهیهمه خون ر  نیا انقالب است!

 ینم بدشان هم ها دولت از یبرخچطور است؟  ندتانیفرآ دییبگو  قایدق دیدرست کن یدولت اسالم دیخواه

 هرطور را هم  یمل ستمیس و بسپارند مساجد نیهم دست بهرا  یمذهب یخانواده ها  اندانش آموز  که دیآ

 گر یپنج سال د میخواه یکه ما م دییبگو  دیخواه یاگر م یول .است بد یلیخ نکهیاببرند،  شیدوست دارند پ

 ؟ستیچ ندتانیفرآ م،یکن تیهدا یآموزش و پرورش اسالم سمت به گریرا د یدولت اسالم آموزش و پرورشِ 

 دیحتما با ،ستین تیاالن اولو  یهر کار خوب ،روشن باشد دیبا یر یجهت گ ،است ثیح نیا از یر یگ جهت

بخش  دیعامل ام یعنصر بعد ختم بشود. یتمدن اسالم ای یجامعه اسالم ای یدولت اسالم بهاش  جهینت

فوق العاده جا  نیا شانیا حیتوضکه  ؟ستیچ یعمل راهکار خب که است نیا همعنصر چهارم است.  شدن

 لحظه هب لحظه و یپ در یپ تیفعال و یر یگیپ و تمرکز  نیا ؟است یکار چه کس نیاست که ا نیا رشونیتعب .است

 چه کار نیا ببرد شیپ به را جامعه یها  جوان همه از تر مهم و را جامعه میعظ کاروان نیا بتواند که نیا یبرا 

 یکس چه عهده به یز یبرنامه ر  وکردن راهکار، ارائه راهکار  دایبرنامه کار، پ جادیا نیا ،تمرکز نیا است؟ یکس

  .است یانیم حلقه یها  انیجر  برعهده نیا است؟

 

 یانیم یها  حلقه انیجر  تحقق مانع نیتر  یاصل یبروکراس دستگاه
 عهده به بلکه است گرید یها  دستگاه عهده به نه است دولت عهده به نه است یرهبر  عهده به نه نیا

نه در  و یدر نهاد اجتماع دیباکه  ندمعلوم کرد شانیارا  شیاالن جا یعنیاز خود ملت است.  ییها مجموعه

هاد نه نو  یاجتماع نهاد درون یکی گرفتم جهینتا من دو ج نیا تا بشود. لیتشک یاسالم یاز ادارات جمهور  یکی

دنبال حرکت دادن توده ها به سمت  به ،یانیم یبه اصطالح حلقه ها  نیکه ا نیو دوم هم ا بودن است یاسیس

 کشور  تیر یکشاندن نسل جوان متعهد به عرصه مد سرانجامها  نیا جهینتهستند.  یاهداف انقالب اسالم

 ستا نیا هم انقالب رهبر یینها هیتوص گردد. یمحقق م قیطر  نیاز ا یدولت اسالمبنده  ر یتعب به یعنیاست 

 رتصو یاجتماع نهاد بدنه در دیبا که گرفتم یمدن نهاد یمعنا  به را کلمات نیامن  ،دیخودجوش باش دیبا که

 تیکه خود حاکم میگو  یام م هیحاال من در گال .دند که کمک کنندار  فهیهم وظ تیالبته دولت و حاکم .ردیبگ

 انیجر  نیخواهد ا ینم ،ماجرا است نیا یمانع اصل یخود دستگاه بروکراس فتد،یاتفاق ب نیگذارد ا ینم

 افتد.  یعقب م یبحث ها ه نیخاطر ا نیکند و به هم دایتحقق پ
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 یانیم یحلقه ها  یر یشکل گ ندیفرآ  :دوم مقام
 شود؟ یم دهییزا یانیم یها  حلقه انیجر  ،یمدن ینهادها  درون از یندیفرآ چه با شما نظر به: سؤال

 
 یمدن ینهادها  توسط یاسالم نظام و انقالب مراحل تحقق
 کیا در ر  نظام و انقالب یعنی یدو مرحله قبل ما متاسفانهتحقق اهداف  یبرا  دینیبب : انیقنبر  االسالم حجه

ن دو مرحله هم آ  م؛یمعطل یدولت ساز  یعنیفعال چهل سال است در مرحله سوم  یول میسال محقق کرد

ورها کش یندارد؛ نه در بعض یکار  یقانون اساس کیفکر نکند که نوشتن  یکس یعنی ،ستین یآسان احلمر 

که  م؛ینوشت هممتقن  و پخته و میرا جمع کرد نیسال ا کیدو دهه زمان برده است اما ما در  یکیهمان هم 

در  یو بهشت یمطهر  انیآقاکه  یکار  تجربه است. کی نیبود و ا یمدن نهاد کی دستاوردهمان جا هم اتفاقا 

الگو  نیهم شد. یاساس قانون یعنی یاسیسنظام اش  جهینت ،کردند روز آن یانیم یو حلقه ها  یمدن ینهادها 

و  ستها ینبودن بهشت یکینشدنش  لیکه نشده است؛ دل میهم تحقق بد یدر مرحله دولت اسالم دیرا با

 هرا بست یمدن یراه نهادها  یعنی م،یا هبست را هرا نیا و میشد تین دچار حاکماست که خودما  نیا هم یکی

  .میا

 

  یاساس قانون نیتدو  در ما تیموفق عامل نهضت روند در ها ارزش شدن یاجتماع
 یمطهر  دیشه یها  شهیبر اند یما مبتن یقانون اساس است، مهم یلیخ یاساس قانون نیتدو  روند یبررس

 توانسته رافع اتفاق افتاده است یذهن ینیع دانیم کیکه در  ییها شهیچطور اند است که نیاست و مساله ا

رفت  کی در جامعه برخورد کرده است و  یواقع یها  از یبا ن یآدم متفکر  کی جامعه باشد؟! کی ینیع یازها ین

عالم تر  یمطهر  دیاز شه ینه ا لحاظ کتابخابه  ما بزرگان از یبرخ االن؛ کرده قیحرف را عم یو برگشت دائم

 یمطهر از ماجرا هستند.  رونیب یطور کل بهچون را حل بکنند!  یتوانند مساله ا  ینم یهستند ول

 شانیا خاطرات در من. بود یابیمساله  بود و دائماً در حال با جامعه یتعاطبود که در حال  نیا تشیخصوص

قت و شانیا یشده است ول رادینفر ا ازدهی ایده  یبرا  میخوان یم االن که ییها کتاب نیاز ا یندم که بعضاخو یم

 نیا میکه ما در حوزه دار  یا  هیبل کی االن. است کم یمشتر  االن دیبگو  که است نبوده طور نیگذاشته است و ا

ه است ک یکتاب در حوزه کتاب نیبهتر  یعنی میسیبنو  ندهیآ ینسل ها  یکتاب را برا  میکه دوست دار  است

 حاال باشد جامعه پاسخ االن که نوشت یم یکتاب کرد ینم فکر طور نیا یمطهر  دیشه سال بماند، صدیس

شود چون  یواقعا آسان م یقانون اساس نیتدو  دینیب یم کهجا است  نیا از . ستیمهم ن گر ید سال پنجاه

در  یارزش ها وقت ندیگو  یاصطالحا م ،بدهد ارزش ها نیبه هم ینظم حقوق کی خواهد یم یقانون اساس

 روند در  ارزش ها چون نیا شود. یم یقانون اساس و کند یم دایپ یوقت صورت حقوق وارد شد آن یفهم عموم

 دیخواست که آن هم زحمت شه یم یفاصله کوچک کیآن ها به قانون  لیخورده بوده لذا تبد ورز نهضت 

 است. بوده یبهشت
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 یاسالم تراز دولت ریاخ هینوع صورت به یانیم حلقه لیتبد یبرا  یروند یطراح لزوم
 ،شوددرست  انکادرش اوالً؛ آن روند دربشود که  یروند طراح کی دیبا هم ما یفعل یمدن ینهادها  یبرا 

 یعنیخرده فرهنگ به آن بخندند،  کیباشد که مردم به چشم  یبه گونه ا  دینبا یانیم یکار حلقه ها  ر یمس

 اً؛یثان. دیایبرب آن عهده از واقعا میبسپار  یانیبه فالن حلقه م میخواه یم را پرورش و آموزش میکه گفت یروز 

با  گرانهیجانیم تیفعال کیکند. ثالثاً؛ یاو را همراهکه توده صورت بدهد  یگفتمان ساز  ،توده یبرا  بتواند

 نیهم میچون گفتتعامل داشته باشد  دیبا موجود یساالر  وانید نیهم با بدهد صورتموجود  تیحاکم

 را نیهم دیبا .اوردیدرب یباز  ونیسیاپوز  وبجنگد  تواند با آن یو نم ستا روح یمثل جسم برا  یساختار فعل

ز وضع موجود به وضع مطلوب گذشتن ا  ریمستا از الزم دارد،  یاثبات یانتقاد یتعامل ها  جا نیا کرد، میترم

کار خودش  مدهد و ه یکند و هم راه حل م یاست که هم انتقاد به جا م یا  هیدولت سا کیمثل  یعنی برسند،

 ده است،ش قیال یاسالم تراز دولت ریاخ هینوع صورت رشیپذ یکه انگار برا  ییکند تا برسد به جا یپخته تر مرا 

ت صور  است وقتش االن که است شده ریدرگموجود  یساالر  وانیبا دستگاه د نقدریدر بدنه هست و ا نقدر یا

 .دیایب دیجد

 

 یاجتماع نهاد کی دل از یتیحاکم ساختار تولّد نمونه سپاه
نهاد  کیاز دل  یواقعا مولود 61دهه  است. سپاه پاسداران جیبس بخواهم مثال بزنم اگر  هم نمونه کی

وزارت خانه ها انجام بدهند که ابتر  یخواستند از دل جهاد برا  یکار را م نیاست، هم جیبه نام بس یاجتماع

 که ردک درست یجیبس کیامام . ستین جیبس یبه مثابه سپاه پاسداران برا  یوزارت جهاد سازندگشد و امروز 

انند م جیشد و البته خود بس دهییزا سپاه ،جیبس نیشکم ااز . نبود تیدر بدنه حاکم ،بود یاجتماع بدنه در

 یهست ول یدرست است که به عملکرد سپاه انتقادات .ماندمنبع جوشان همچنان در دل اجتماع  کی

 یانتظام یروین خودش چقدر با ارتش و یدر ساختار ادار  سپاهنهاد انقالب است،  نیهمچنان ارزشمندتر 

 وزارت به نسبت هم جهاد در دیبا را کار نیهم قایدقدارد.   جیبس یارزش ها  در  شهیها ر  نیمتفاوت است هم

 کردند. ه متاسفانه خفه اشک میداد یصورت م م،یمتحول کن میخواست یم بعدا که ییها خانه

 

 یاسیس نهاد کی به یاجتماع نهاد کی از یانیم یحلقه ها  لیتبد ندیفرآ روند، از شمامنظور  پس: سؤال
 است؟

 یاسیس نهاد به یاجتماع نهاد لیتبد شرط شدن؛ ابطال برابر در مقاومت
ته نداش یقیدق یولو صورت بند حاصل بشود، شانیبرا یبه شکل تحصل حداقل :انیقنبر  االسالم حجه

ً  یباشند ول  نیکه ب باشند ر یدر حال حرکت هستند و درگ یدولت اسالمدادن به  شکل ید که برا ندانب اجماال

 اسالم ارائه کنند و تیمحصول حاکمحتما  میخواه یم دینیبب. برقرارست یبنا چطور رابطه ا  مبنا و آن نیا

بتوانند خودشان را به  ود نکننرا ابطال  انودشاست که خ یبه شرط نیصورت بدهند و ا یاسیس یساز نهاد



7 

 

 کیو به صورت  میا دهیضربه د ادیخودمان ز  یسرپا نگه دارند. ما از ابطال کردن ها  ینهاد اجتماع کیعنوان 

بود که شما  نینگهبان ا یسر مصوبه شورا  برمرتبه  نیا میها یناراحت از یکیمن ما وجود دارد،  یبرا  ینگران

 شهیکاش هم یا  !دیکنیم چه میدیفهم یما نم و دیداد یم صیرا خودتان تشخ یاسیرجل س شهیهم

 کی را یاسیشما رجل س گر ید !بد شد یلیخ روندش چه طور باشد، دیاالن که گفت د،یداد یادامه م طور  نیهم

 نیا .بشوند یاسیس رجل تا بگذرند یاسالم یجمهور  یبروکراس از دیبا حتما ها آدم که دیکرد فیتعر  یجور 

 و دیایب یاز بدنه اجتماع یکس کیمحال است که  یخامنه ا  یمثل آقا  یکسجمهور شدن  سیرئ گر ید یعنی

ً  دیجمهور شود چون با سیمحال است که رئ ییرجامثل  یکس کی گرید !شود جمهور سیرئ حتماً  مثال قبال

 آورد ی مرا باال یاسیرجل س که ییاز جاها یکی .باشدداشته  یتیحاکم تیر یتجربه مد کی ای شده باشد پیسرت

 و است مردم یراهبر  ندیگو  یبزرگ م یشاه آباد یآقا  مرحومکه  یر یبه تعب استیس .است یاجتماع ینهادها 

 کیکه توانسته است  یکس کی .باشد یدر نهاد اجتماع ای یتیاست که در نهاد حاکم نیاعم از ا مهم نیا

ً  ببرد او یاهداف سمت درست کند و به ینهاد اجتماعدر کشور را در  یمجموعه بزرگ  یاسیرجل س حتما

ر د  شانیابوده باشد مگر  تیدر حاکم که نیبود بدون ا یمذهب یاسیرجل س یچنانکه بهشت .است یمذهب

 یتیخودمان را در ساختار حاکم میگو  یم که است ییجاها همان نیا! است؟ داشته یسمت یپهلو تیحاکم

 ینهادها که  میمحدود کرده ا ه،یفق تیاز اسالم و وال را تین و حاکمآنقدر ذهن خودما  یعنی .میکن یابطال م

 نگهبان است که یاز مصوبه شورا اش  ینینمونه ع کی نیا حاال. میتنزل دادموجود  یرا به بروکراس یاسیس

 هنوشت قانون وجا نشسته اند  که آن دهد یم یاسالم یجمهور  یتراز باال یدوازده نفر از انسان ها  تیخبر از ذهن

 موفقروستا معلم بود  کیکه در  یمعلم کی شد، بیتصو  قانون ما که یماه نیدر هم پرو کشور دراالن  .اند

 جمهور سیرئ تواند ینم که یمعلم هر اال و ستین تنها معلم آدم نی؛ خب قطعا اشود جمهور  سیرئشد 

 یسایس یاجتماع تیفعال یکلاز معلم ساده داشته باشد  شتر یب ینقش تیکه در حاکم نیبدون ا ،باشد

 .داشته است

 

 !بود؟ نخواهد ییها بیآس دربردارنده دیده یم ارائه یانیم یها  حلقه ندهیآ از شما که یطرح نیا: سؤال

  یساز  شبکه بهانه به یتیحاکم یدخالت نهادها با  یاجتماع یکارکرد نهادها  افت
 ندرواست که  نیها ا بیآس نیااز  یکیهم داشته باشد.  ییها بیتواند آس ی: قطعاً مانیاالسالم قنبر  حجه

ً  ،یاسیس ینهاد ها  جادیا  الدنب را خودشان که رندیبگ ادی. شود دنبالمناصب  گرفتن ریمس از بخواهد صرفا

 یهادها ن طرف از شدن تیر یمد گرید بیآس کی. بزند حکم شانیبرا که افتندیب آقا فالن یپا  و دست به کنند،

 یاسم شبکه ساز  بههمه جا را  خواست یم و شد بلند یگزاف یها  پول با ینهاد کیر دهه نود د  است؛ یتیحاکم

 اتیه کیمثل  یجائ در  نهادها نیا که یزانیبه همان م سال چند گذشت از بعد االن ،نظم بدهد یو جبهه ساز 

خارج کرده اند  یعیها از حالت طب نیاشده است چون  دایپدر آن ها افت  زانیکرده اند به همان م یگر  مداخله

 نیا جانش به ینگاه داشتند. نهاد اجتماع نییرا پا یو تعداد دندیرا باال کش یتعداد یتیحاکم قیو طبق سال
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خودش را دارد، شما در  یعیکردن روند طب دایپ تیمرجع نیداشته باشد و ا تیاست که در جامعه مرجع

است. االن مجدد زمزمه شده است که گروه  بیآس کیهم  نیو ا دیجان را از مجموعه ها گرفته ا نیا یمقاطع

است و شناسنامه اش  یاجتماع از ین کیبه  یپاسخ یشناسنامه دار بشوند، گروه جهاد دیبا یجهاد یها 

بکند  یخواهد کار جهاد یم یکه هرکس میگذار  یاش است حاال مصوبه م یو کارکرد اجتماع تیهمان مقبول

 نی! ایو مطالبه گر  یعدالت خواه یگروه ها  یشبکه ساز  یمجددا بلند شد برا  ینهاد کی ای دیایما ب لیذ دیبا

آن ها را از  یاجتماع یدر نهادها  یتیحاکم یدهد دخالت نهادها  یاست که نشان م ییهمه تجربه ها ها

 کشاند.  یکند و به ضعف م یکارکردشان خارج م

 

 تیجمهور  بسط در یانیم یها  حلقه نقش : سوم مقام
 یر جمهو هیال کی که دیفرمود که ت؛یجمهور  هیال سه نییتب در دیداشت یمفصل بحث طرح کی شما: سؤال
 یانیشما از حلقه م که یفیتعر  نیبا ا .میدار  مهجور یجمهور  هیال کی و مغفول یجمهور  هیال کی و معروف

که  یسه گانه ا  نیبا ا قایرا تطب نیا میاگر بخواه است، یاسالم انقالب اهداف و مردم انیم رابط که دیکردارائه 
در  یانیم یحلقه ها  گاهیجا م،یرا در تناظر با آن مطرح نمائ ییکارکردها یسر  کیو  میکن ر یتنظ دیفرمود
 هاست؟ هیال نیاز ا کیکدام

 تیجمهور  متنوع یها  هیال در یانیم یها  حلقه ینیآفر  نقش
 نینقش آفر  هیتوانند در هر سه ال یکه آقا شمردند م ییها تیتوجه به مأمور  با :انیقنبر  االسالم حجه

 همان نیارتقا دهد که ا یتوانند نقش و نظارت مردم را در حکمران یم یز یارائه راهکار و برنامه ر  قیطر  از باشند. 

اصل  و 26اصل  اگر یاح تواند یمبه اعتراضات و مطالبات  یو سامانده یکمک دهمعروف است. با  یجمهور 

مهجور  تیجمهور  یارتقا  رامونیهاست باشند، همان مثال هفت تپه هم پ نیو امثال ا یکه بحث کارگر  014

 یا  هیبل کی روستا و شهر یشوراها  نیهممغفول هم مثال بارزش مسأله شوراهاست، االن  یاست. جمهور 

 گر یاز طرف د و میابطالشون کن دیبا شوند و یدچار فساد م طرف بعضاً  کیاز  ،شده است یاسالم یجمهور  یبرا 

و  میشو  یدورتر م یمردم ساالر  تیباز از همان حاکم میبگذار  یباق ها راو فقط شهردار  میها را بردار  نیهم اگر ا

ً  که ینیآفر  نقش باشند. نیتوانند نقش آفر  یم یانیم یجا باز حلقه ها  نیشود ا یم شتر یتمرکز ب  کیاگر  مثال

 یم ارائهراه حل هم  آن یکند و برا  یم یمعضالت شهرش را بررس باشد، یشهر  کیدر  یفعال ینهاد اجتماع

 . دینما یعمل م شهر  کیدر  یکوچک هیدولت سا کیمثل  ،دهد

 

طور نبوده است که فقط  نیبوده و ا یخیامر تار  کی عیدر فرهنگ تش یاجتماع ی: مسأله نهاد ها سؤال
 یقه ها حلکه  مییبگو  میبتوان دیمعنا شا کیو بعد از انقالب باشد، فلذا به  ر یچهل ساله اخ خیمنحصر به تار 

بر  وآمده  رونیب یخیتار  یکنشگر  کیاست و از دل  خمندیاست که تار  یامر  بلکه ،ستین دینو پد یامر  یانیم
 در ا است که چر  نیا سؤال فرض شیپ نیا قبول بارهبر انقالب مطرح شده است؛  توسط نهیشیپ نیاساس هم
 ستند؟ین پررنگ یینهادها نیچنحافظه ما 
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  مردم از یاجتماع یها  نقش سلب لیدل به نهادها یدار یپا عدم
قبل از  یهم ثابت شده است هر نهاد یعلوم اجتماع یهمانطور که در بحث ها  :انیقنبر  االسالم حجه

آن  یاجرا  ندیبرآ دیرفتیرا پذ یتعداد نقش اجتماع کیشما اگر  .است یاجتماع یها نقش  واجدخودش 

آن نقش ها را از جامعه  میدار  است که ما االن نیا هکه االن افتاد یاتفاق خواهد بود. یاجتماع نهاد کینقش ها 

ً د و نباش یز یچ ه؛ نهاد چبماند یباقنهادش  میخواه یاما م میر یگ یم د؟ مثال االن نقش نباش چگونه اساسا

وجود  یبرا  یاختالف چیه عهیشفرهنگ  در  یعنیاست؛  عهیفقه ش در  همه هیعل متفق که میشمار  یم را ییها

هللا  حبیاست که ال  ینقش افشاگر  ایاز منکر  یامر به معروف و نه نقش انهم بارزش مثال که ستین آن

م، که آخرش اال من ظلم را استثناء کرده است که جهر به سوء اش را قبول کرده لِ ن ظ  اال م  القول  ِمنهر بالسوء الج  

 یو نمکند؛ ت یمظلوم واقع شد بتواند تظلم خواه یاست که اگر کس رفتهینقش را پذ کی یعنی نیخب ا . است

طرف  از آن بعد یلو یسلب کن گرانیآن را از د یو نقش اجتماع است تیفقط حاکم ییو بگو  یرا ببند بدر  یتوان

مثالً نقش  ای ،درست کرده است خیدر تار  ارانیاغاثه الملهوف که ع مثل ینهاد! خواهم یمنهادش را  ییبگو 

تواند  یخورده شده باشد م را یگر ید مال یکسکه  ییجا درکه حق تقاص  ندیگو  یما م یتقاص، همه فقها 

ممکن است هرج  حقوق نیکه ا دندیفهم ینم فقها آن ایآ. را شکست ضمان ندارد حذرشاگر  یتقاص کند حت

 یدولت بزرگ را طور  کی تیحاکم قالببدون تعارف  .میها را گرفته ا نیما االن همه ا یو مرج درست کند؟ ول

ه نقش ها هم نیا یوقت .مینگذاشته ا یباقمردم  یبرا کردن  یرویبه جز پدر اجتماع  یکه نقش میا کرده درست

ً یطبرفت  نیاز ب  و نندیبنش و ندیایکه ب ینهاد نیشود هم ینهاد م یعنی رفت، خواهد نینهادش هم از ب عتا

فضول حلف الشود.  یم دار یهم پا نهادش میرفتیرا پذاگر آن نقش ها  یول و بروند! کنند دییتا و ندیبگو  ریتکب

ن اال گر یشما که د که یدر حال شوم یعضوش م همبشود من  لیگفته است که اگر تشک ثربیدر  امبر یرا پ

 .است یاجتماع نقش حفظ یبرا ؟ یباش آن عضو دیبا چرا یهست خودت حاکم

 ینهاد شود، یم پاک هم نهادش میکرد پاک را ها نقش نیا تمام و میرفتیپذ را مدرن دولت یالگو کبارهی اگر ما

د و همه ندار  یماز دوش دولت بر  ییبارها شهیهم که ییکارها نیهم و هیر یخ جز به ستین الزمدر جامعه  گر ید

 نهادها کنار دستشان باشند. نیا شهیخواهند هم یدولت ها م

 

ما  خیمشت نقش در فقه و تار  کیهر کدامش  لیذ 1ندکه حضرت آقا فرمود یتیمأمور  هشت نیبه نظرم ا

 دنر یگ یشکل م یعیبه طور طب هاآمدند نهاد ها نقش نیا اگرتدارک بشوند که  دینقش ها هم با نیهست که ا

نشده است شما نقش  فیتعر  نقش چون. میکن بناستون  یساختمان ب کی میخواه یاگر نباشند انگار م و

 . شود یاش درست نم ینهاد واقع صورت نیا در و دیر یگ یرا از مردم م

 

                                           
 1931در تاریخ یکم خرداد  1
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 اشاره یانیم یها  حلقه انیجر  تیتقو  یبرا  یاساس قانون یها  تیظرف به تانی: شما در صحبت هاسؤال
 یحام ای بسترساز عنوان به انیجر  نیا گاهیجا نییتب در توانند یم یاساس قانون اصول کدام نظرتان به د،یکرد

 باشند؟ مؤثر یحقوق

 یانیم یها  حلقه انیجر  تیتقو  یبرا  یدیتهد یتیامن یکردها یرو 
 ار است که بحث احزاب و انجمن ها  مو شش ستیاصل ب یکی یاساس قانون اصول در: انیقنبر  االسالم حجه

 تیوضع مورد درکه  ینکته ا  کی .ستفصل شوراها یو به طورکل چهار  و اصل صد هم یکیمطرح کرده است، 

 دییتا وردم یستیبا حتما فتدایقرار است راه ب ییشورا هر  که نبود گونه نیا فضا ابتدا از م؛یبگو  شوراها یفعل

 یاز جمهور  یدفاع دیبا موضوع نیجا کشاند. در ا نیکار را به ا یتیامن الزامات یول باشد تیحاکم یفضا 

 که شد یستیمارکس یها  انیجر  با اش غلبه افتاد راه ابتدا از که یکارگر  یشوراها  چون م،یبکن یاسالم

 بود. با طرحم کشور  و ضربه به استقالل گانهیب یپا  عمال یعنی بود مشخص یشورو و توده حزب به اتصالشان

 بهشوراها  یبرا  اراتیاختو  یقانون اساس و نه ستیاصل ب در عمل ها ینیسازمان مجاهد توسطحمل سالح 

 قرار آن در را یاصل کی میکرد کار قانون وارد یوقت را اصل نیهم م؛یافتاد بوم طرف آن از کدفعهی و رفت هوا

ً  گرید که میداد درصد از  3 صرفاً حدود اآلن و دیدار  تیفعال حق یکارگر  هیاتحاد و انجمن نوع سه در منحصرا

شود علتش  یم دهیجا کش نیهفت تپه به ا یماجرا  دینیب یکه م نی. ادارندقسط  یشورا  یکارگر  یها  طیمح

تر  یرا جد یجمهور است که ضرورتاً  ییجاها همان ها نیا میم بگو هخوا یماست که اساساً شورا ندارند.  نیا

 صد رد  صد یتین با عملکرد امنم. است یتیامن ینگاه ها  راه آن برداشتنو  بشوند تیتقو  مردم دیبا وکند  یم

 یآمده است شورا اسمش  یکه در قانون اساس ییتنها شورا ،ستمین موافق اصال یتیامن کردیرو  با اما موافقم

 هم بشیدر ترک وحاکم است  یتیو امن ینظام ینگاه ها  بر  یفرهنگ کردیرو  قانون، همان دراست  یمل تیامن

 یبرا  م،یشو  یم شهرستانشود و مثالً وارد  یخرد م یتیر یسطح مد یوقتاما لحاظ شده است،  نکته نیهم

 . میشو  یمواجه م نیتأم یو شورا  یتیامن بست بن با یسخنران مجوز کی گرفتن

 

 یانیم یها  حلقه تیمأمور  در اعتراض گاهیجا: چهارم مقام
 است، شده برجسته یانیم یها  حلقه نقش و کارکرد رامونیپ در مواضع شما رایکه اخ ی: موضوعسؤال

 م؛یاز منکر قلمداد کن یامر به معروف نهرا مصداق  آن میتوان ین مخودما  اتیوم اعتراض است که در ادبمفه
 یتلق ایکه گو  دیدار  یاسالم یامروز جمهور  یراهبرد تیاز وضع یافتیدر  کیکه شما  میکن یاحساس م یعنی

را  ر یمس نیاو  دیایب دیپد یگر ید یبستر و فضا  کیتا  اساسا  میعبور کن یگردنه ا  کیاز  دیاست که ما با نیا تان
 است؟ درست. دیکن یمفهوم اعتراض قلمداد م یدار یمتمرکز بر پد

 تیجمهور  شهیاند لیذ به ساالر وانید بدنه بازگردادن یبرا  یا  مقدمه اعتراض؛
 هیوزنش از بق میتوانم بگو  ینم یحت و ستین آناز آنها است فقط  یکیاعتراض هم  !نه: انیاالسالم قنبر  حجه

راست و  م،ینگاه کن کیاستراتژ  میاگر بخواه یعنی .جامعه است یقطع یها از ین از یکی یاست ول شتریب

 نیا نمیب یکه م یکسان نادر ازمانده از حلقه شاگردان امام هستم. باز  نینگران آخر  است که نیاش ا ینیحس
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 نشا یموجود فقط دوره ا یساالر  وانید گذر کردن از  یحضرت آقاست و فرصت ما برا  ،زند یموج م او در  شهیاند

که طرح خدا  نیماست و ا یبه حسب محاسبات عاد نیاحاال  !نشود گرید دیشا مینشو  موفقاست و اگر 

خرداد  04 یسخنران نیدر هم شانیدارد ا یچه لزوم دان،یم نیا و میهست ما .است یگر یبحث د ست،یچ

بحث وجود  یبرا  یمتنوع ار یبس یکنند، امسال سوژه ها  یپافشار  یموضوع مردم ساالر  یقدر رو نیمجدداً ا

 یرو شانیکه ا طیشرا نیدهد. خب در ا ینشان م تیو جمهور  یخود را وفادار به آزاد شانیا یداشت ول

از  یدار آن مق دیخواهد افتاد. با یاتفاق ردیفرمان بگ شانیبدنه از ا نیاست، اگر ا یصحبتشان با بدنه اجتماع

 در. بازگرددخودش  یسرجا  و تیجمهور  شهیهمان اند لیکند ذ یم یساالر که از حد خودش تعد وانیبدنه د

 شهیاند به بازگشت الزمه اعتراض کند، یم دایپ تیموضوع اعتراض مسأله که است یکل یفضا  نیا

 .است محدود اریبس هم بیرق و خودمان تیوضع ثیح از ما یها  فرصت و است تیجمهور 

 یورا ش االن بنده نظر به مثال یبرا . است الزم موضوع اصل یول میاشتباه کن هم قاتیحاال ممکن است در تطب

 امام و آقا خود شاتیفرمابه  توجهبا  وهم نوشتم  یا  مقالهمورد  نیا در  ستینگهبان تراز ن یآن شورا  نگهبان،

 ندکه گفته بود یمرکز رصد نکرده اند. آن یرا عمل نهضت رهبران یشورا، خواسته ها  نیا که دمینقطه رس نیبه ا

ه هم !؟دیا کرده رصد را عدالت یکجا  که دیین به ما بگو ! االد؟یبه کجا رس ردیمسأله عدالت شکل بگ درباره

 ،خورد یششم مهر م برنامه ،خورد یهر سال مهر م یبودجه ها  رد؛یگ یم دییتأبرنامه ها هم از شما مهر 

ها  پرداختنظام  به میدار کشور  در که  هاصنق نیبزرگتر از  یکی حاضر حال در مثال خورد، یم مهر نیقوان

 کی یکل کادر ادار  مییگو  یم حرف در. باشد داشته وجودنظام پرداخت  کی دیکشور با کیشود، در  یمربوط م

مانده بودند که آن بزرگ فقط معلمان  یرفته اند از نهادها  رونیب آن ر یهمه نهاد ها از ز  یدارد ول پرداخت نظام

 نهما  در !برده است 51 دههقانون  لیشرکت نفت خودش را ذ مثال رفتند. یم رونیب داشتند رایها هم اخ

 نیهفت برابر کمتر  یر یمد کی یعنیشده است  رفتهیپذبه هفت  کی نسبت ،نگهبان یشورا  مصوب قانون

 سشود. پ یم برابر کی و ستیبکنند که  یاضافه م به آنکه  ییتبصره ها آن یمنها  نیو ا ردیحقوق، حقوق بگ

در  چون .رفته اند ،یگر یدقانون  لیذقضات  ؟رفته اند رونیب قانون نیا لیذ از قضات کل چرا ای! ستین عدالت

 کدام لیذنگاه کرده است که در  یهر دستگاه یعنی .شود یم نیا از شتریب نقوقشا ح زانیم یرتبه بندآن 

 سقف کی کشوردر  اگر  همان قرار گرفته است! لیشود، رفته ذ یم بهتر میها یپرداخت اوضاع بروم قانون

را  همهاما  به صد باشد کی نسبت دیئشما االن بگوشود!  یمکشک عدالت  م،ینداشته باش یواحد یقانون

 نیا بنده عرض مهرش را زده است. نگهبان یشورا  که است ییجاها از آن نیا .دیاور یب مشترک قانون کیدر 

تواند اصالح  یاست که م یانیم یحلقه ها  ای یاجتماع یجا فقط اعتراض آن هم توسط نهادها  نیاست که ا

التزام به لوازمش هم داشته باشد و اعتراض  دیبخواهد با ینهاد اجتماع یباشد و اساساً اگر کس ر یکننده مس

 است.  آناز لوازم 
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و  تیدر دوگانه حما دینسبت به دولت جد یانیم یحلقه ها  یمأموربت برا  نیی: پس شما در تعسؤال
  د؟یکن یانتقاد، وزنه و کفه انتقاد را پر رنگ تر م

 انقالب رهبران شهیاند به جامعه یذهن اتصال به مشروط اعتراض بودن فرصت
 شبهه یلیخ. است نشده شروع هنوز م،یاجازه بده میگو  یرا م دیدولت جد حد: نه! انیاالسالم قنبر  حجه

 م،یباش داشته دینبا هم تسامح مقابل در اما است یمعضل خودش هم انتقاد در یگر  یافراط د،ینکن درست

 همان هم جا نیا میداشت تیحساس یروحان یآقا  دولت در که یا  اندازه همان به. مینکن برخورد یجناح یعنی

به  دیخواهند چکار کنند؟ با یم مینیبب میگفت م،یکرد یصحبت نم ادیسال اول ز  در هم قبل دولت در. است

 نیکه ا یبه شرط میفرصت بدان کیاعتراض و انتقاد را  تیاما کل م؛یوقت بده شانیها استیدولت ها و س

کنند که  یکمک م یرانیا ونیلیآن وقت هشتاد م میآن وصل کن یها  شهیو اند یرا به رهبر  یبدنه اجتماع

ال س کیدر نکرده اند.  یصحنه را خال نینگهبان تراز انقالب درست شود و من به نظرم خود آقا پشت ا یشورا 

 کین هم شا  همه خوزستان، و المیا راز،یش الن،یگ گرفتند؛ قرار اعتراض مورد هیفق یول ندگانیچهار مورد از نما

عمال هر چهار مورد عوض  ینه ول ییجاها کی  وبود شده دهیکش هم تجمع به اش ییجاها کی نبودند؛ جور

 صورت گرفت.  محترمانه یاستعفا  قیاز طر  یبه نوعشدند. همه شان هم 

 

 کشور از امن ریتصو  ارائه بهانه به تیجمهور  و یآزاد کردن فروکش
 دشمن چونکه  یعنوان کل نیدرست انجام بشود اما تحت ا یستیبا ردیخواهد صورت بگ یاعتراض هم اگر م

 دارندعاشورا  یدر درس ها و عبرت ها  یانیب کیخود حضرت آقا  است. یحرف باطل میهست پس اعتراض نکن

ن است که خطر اضمحالل خودشا  حیو تصر  دیهم ترس یاضمحالل داخل از  دیبا یمقابل دشمن خارجکه در 

به ممکن است  یعنی ست،یهزار سال ناضمحالل ها  نیا بردن نیاز ب یبرا   زمان چوناست  شتر یب یداخل

من گفتم که چطور خود  درست بشود. دیموازنه با نیلذا ا درخت بشکند، نیاتنه  ادیز  یها  انهیعلت مور 

؟ دباش ایکشور امن دن دیبامگر فقط  یاسالم یجمهور ! ؟ ردیدست بگ یروزردهاش را  قهیجلکرد  یسعفرانسه 

 و دتهران آمدن یها  ابانیخدر  مردمکه  ستما ینشانه آزاد هم نیا !گرید باشد دیهم با ایخب کشور آزاد دن

خودمان  از را  هاعکس  طور نیا که میچه اشکال دارد؟ ما نخواسته ا اتفاق نیو ا دهند یمقامات شعار م هیعل

به  یحت را مان بودن امن یها عکس  میخواه یشده است که ما فقط م یدوره ا  کی ،میکن منتشر ایبه دن

 یبرخ در که یافراد که استهم به علت آن  نیا و میمنتقل کنمان به جهان   یو آزاد تیکم شدن جمهور  متیق

س داشت عک یبود دوست م یبهشت دیشهو اال اگر  شندیاند یجور م نیاست ا هستند یر یگ میتصم طبقات

ش یجاسر  و میبود همش آزاد یجاسر اما هم بوده  ینا آرام یکم شد. یم منتقل شتریب تیو جمهور  یآزادآن 

ً  میباش و امن آرامبلغ ما بلغ،  میخواه یاما االن م م،یداشت هم تیجمهور  قدرتمند تر  ولو کانون ثروت دائما

ً  کارگر ،بشود  یطوالن دخواه یتا چند سال م و ماند یم یباقتا کجا  تیامن نیبدبخت تر بشود خب ا دائما

 !؟شود
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   باشم یانقالب دهم یم حیترج
 یم مطرحبا دوستان عدالتخواه هم  را مسئلههمان  برقرار باشد، یستیبا موازنه همان میگو  یم اتفاقا من

را  تیهم جمهور  ،خواهم یرا م یچون من هم آزاد دباش یانقالبفقط  ناممباشم  قیدوست دارم اگر ال. کنم

هر کدامش  خواهم. یخواهم و هم عدالت را م یرا م تیهم امن ،خواهم یرا م شرفتیهم پ ،خواهم یم

 بیآس دچار میجدا کرد یگر یهر کدام را از د دارند و ییبایها با هم ز  نیاما ا ،کنم یم ادیکمتر است سرش فر 

راست ها و اصولگراها فقط  .ندا هکرد میتقسخودشان  نیها را ب آنکشور  یکه متاسفانه جناح ها  میشو  یم

طرف  یو عدالت هم ب خود کرده اند یرا برا  تشیو جمهور  یهم آزاد ها چپ ،را برداشتند شرفتشیو پ تیامن

 مانده است.

 

 
 آرمانهاوجود توازن در همه  تیجذاب

 ،کند یمن را خوشحال نم ییبه تنها یو هسته ا  یادیسلول بن در  ما یدستاوردها  که است نیا تیواقع

 شرفتیپطور  نیتواند ا یم هم یتلر یهر ناپلئون و هر ه یاسالم یکه دور از شان جمهور  نیراستش به خاطر ا

که فقط سلول  میفرض کن میم و اال اگر بخواهیزن یکف م شیبرا میدید موازنه کی در را آرمانهاهمه  اگر  کند؛ 

 نیهمراه با ا مان یاگر آزاد !؟باشد هنکرد شرفتیاست که پ یتلر یکدام ه کرده است، شرفتیپ مان یادیبن

 ب عد کیاما اگر در  ،واقعا کف زدن دارد است آن شرفتیپ نیهمراه با ا مان عدالت اگر واست  تیامن

 و رهبر نیا من یبرا  بخش دیام یول است افتادن اتفاق حال در ایدن یهمه جا  در نیا میو بر  شیپ یکاتور یکار 

 نیقوان دراست که خدا داده است.  ییها وعده آن بخش دیام و نمیب یم دانیم در که است ییروهاین نیا

ه ک یشرع نیقوان در  یول میکن یم حرکت لب به لب میدار  است غرب یا یدن دربا مرکزش که  یو تجرب یاضیر 

 !است یاسالم مییشود بگو  ینم مانیمان را رو  یقانون بانکدار  یعنی ،میعقب هستخودمان است عقب  یبرا 

 کشور گفت شود یم را نیا خب است، یاسالم مییبگو  شود ینم مانیمان را رو  قانون پرداخت حقوق

 .ستیکه فقط از حوزه ن میدان یمن و شما م خود! یجا  ؛ینظام حکمران ای از حوزه است ر یحاال گ ! ؟یاسالم

 ماش جان ؛گفتم م،یکن یساز کادر  یاسالم یجمهور  یبرا  دیگفت با یم میجلسه داشت یبزرگوار  کیبا  راً یاخ

کادر  یبرا  یکن یمهدو یآقا  ،آمد کادر بسازد یبهشت دیآمده اند کار کرده اند؛ شه نهیزم نیچهار دهه است در ا

 یم داخل را یکس کیو  زندیم کنار را  یکس کیکه  یآن دست بزرگ الب صادق را راه انداخت، دانشگاه امام یساز 

طرح  !کادر به درد بخور نداشته است که استفاده نکرده است؟ یاسالم یجمهور  دیکن یفکر م دینیب ینم آورد را

 ارساخت و نهاد کل( یبهشت دیکادر آگاه )مثل شه کیاول انقالب  گر ید انیب به !نبوده است که اجرا بکند؟

 !دیآینم آنها از یکار  و بلعندیم را کادر اند،اما اآلن ساختارها فربه شده ساختیم را ییقضا
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 یرهبر . گردد یبازم یپرور  فرعون و یپرور  قارون یسازوکارها  به معنا، کی به مسأله نیا آقا حاج خب: سؤال
 مناصب به یعیطب و عاقالنه ورود را ریمس نیا داشتند یانیم یها  حلقه کار تیغا رامونیپ که یاناتیب در
 کند یم کنش خودجوش صورت به که یجوان فالن االن که است یحال در نیا یول کردند ریتصو  یتیر یمد

 ً وجود دارد که تهران  یتوافق نانوشته ا  کیاست که  نیا رمیمن تعب .ندیب ینم خودش شیپ یا  ندهیآ اساسا
تواند  یوارد شد، م یکش تو ک یکش فیک یکه رفت در تهران و در راهروها  یآن جوان یعنیفرعون باشد،  دیبا
کشور را داشت و  یکه واقعا درد کالن مسأله ها  یکس کنیوارد بشود و ل یتیر یباشد که در مناصب مد دوار یام

. ستین دوار یتن بدهد، واقعا ام تیخاص یب یساز و کارها  نیخواست آن مسأله را حل کند و نخواست به ا
 بیعج یسازوکار ها  نیهستند با ا ر یدرگ ییزهایچ کیبا  نیزم یاالن رو یانیم یمسأله است که حلقه ها 

طش ساق یاز هست ردیخواهد شکل بگ یم یانیم حلقه کی حول یقدرت که کنند استشمام  اگر .هستند ر یدرگ
نهاد  و یانیم یحلقه ها از اعتراض،  یوقت تیوضع نیکه در ا میخواهم بگو  یم بلعند. یاو را م یفور  ،کنند یم

 م؟یدار  یا  پشتوانه چه  ،میزن یحرف م یاجتماع

 
 

 یاعتراض یها  انیجر  از یبرخ مقاصد   بودن زیدآمیترد
ا چون قرار شد که واقع است یاثبات یکارها . اصل با ندکناعتراض  فقط دیمشخصاً نبا :انینبر ق االسالم حجه

 یگر یدو  خوش جنس یکیکه وجود دارد  لیتحل جا دو نیا البته .میو فقط نق نزن میانقالب آدم درست کن یبرا 

 یهمه اش باز  اتیادب نیو مشابه ا یانیم یحلقه ها  نیا ندیگو  یکه ماست  نیابد جنس  است، بد جنس

 یم استن هما  اعتقاد ما به خوش جنس که لیتحل یشود ول یاداره م یگر یاست و کشور از اساس با مدل د

ا  تینیدر ع دیگو   کند یم نهیکه هست هز  یمقدار  آن. کند نهیهز خودش را سر آن  که آقا ندارد وجود یز یچ فعال

 اعتراض معلمان، اعتراض د،یترس دیاما از اعتراض هم نبا .ستین کم نا هاش ینمونه اش هم در سخنران و

حرکت به سمت قانون هماهنگ پرداخت  شودیآن م یچون جمِع ب ردار  نکند؛ مان هول...  و ییقضا کارکنان

 .است عدالت یبرا  یاصلکه قدم 

 نیمهو به  کند هیتک که آقا بر سر آن ستین یدستاورد ها یحزب الله یاعتراض یگروه ها در که  میگو  یم البته

از کارها  یلیخ باشد و سر و صدا دار و غوغا ساالر  کارشان دینبا لزوماً ها  یکه بچه حزب الله میگو  یهم م خاطر 

در آمدن واسطه  بهحتما  از ابتکارات یلیخ میگو  یاصال مشود.  یخودش حل م مسأله نندیمردم برا اگر 

 اماجر  نیا در یبدنه حزب الله متأسفانه و ستیخفه کردن اعتراض هم ن راهکار در مقابل یول ستین ابانیخ

 مینک درستمردم  یبرا مسکن  کنند یم فکر ،اعتراض بد است کهگرفته اند  نیاصل را بر ا یعنی است، عقب

ً  خب رود یم است سال یس آب تانکر بابا ؛شود یمسأله حل م میببر  آب تانکر کیزود  ای  مردم نید با انبرو اقال

 است؛ یتیقعوا کی نیا دینیببب کینزد از دیو بر  ندیگو  یم آقا که نیا. ستجاک کار مشکل ندید که ببنکن یزندگ

 شدن معضالت و مشکالت است.  دهیمانع د موجود یبروکراس
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 دارند االن و بدهد نهیهز  یستیبا ماندن یانقالب و قدرت به دنیرس یبرا  که بداند دیبا یانقالب بچه:  سؤال
 ...رندیگ یم یانقالب یها  بچه از را دادن نهیهز 

 یانقالب یروها ین یخواه منصب خاستگاه   زده یبروکراس توهم
است. چون اصالت شده است هر  یشما خودش به خاطر اصالت بروکراس دگاهید نی: اانیاالسالم قنبر  حجه

. بشوم ر یوز  دیکنم حتما با یانقالب کار  یاگر من بخواهم برا  دیگو  یخودش م یتلق ایدر توهم خودش  یکس

خواهم  یمن تا آخر عمرم م یعنیدرست شده است  ینهاد اجتماع یوقت م،یر یاز اذهان بگ دیرا با دگاهید نیا

به  یخواهم از نهاد اجتماع یامام جمعه باشم؛ من م ای ریخواهم وز  یبشرط ال باشم، من تا آخر عمرم نم

دارد،  تیجا هم هست، اگر شهوت مشهور  نیهم دارد ا تیکمک برسانم. اگر شهوت محبوب یاسالمانقالب 

جا هم  نیخواهد پول دستش بدهند، ا یجا هم هست، اگر م نیجا هم هست، اگر نفوذ کالم است ا نیا

 یدهند، ول یدهد، مردم خودشان پول م یهست. اگر به خدا اعتماد کنند ده برابر آن جا هم قدرت به انسان م

خوب  ر یمد نیخب ا م،یدان یخوب م ر یرا مد یاسالم یتنها راه نجات جمهور  میا دهیرا د یچون غلبه بروکراس

کار خودشان را انجام بدهند هنوز  یاجتماع یکه نهادها  نیبدون ا میاو بگذار  یخوب به جا  ر یمد کی ستین

 تناقض نیا از دیبا بکند انقالب یبرا  یکار  بخواهد یکس اگر که است نیا. ماند میخواه یباق نقطه همان در

 .کند عبور

 

 ساالر وانید نظام اصالح یها  یاستراتژ : پنجم مقام
امامت و امت و  نظام یدوگانه ا  کیدر  یشرق جانیبا مردم آذربا دار یدر د 96حضرت آقا در سال  :سؤال

 وانید نظاممطلوب و  را نظام امت و امامتمواجهه که  نینمودند. در ا کیهم تفک از را  یساالر  وانید التیتشک
م یزه کنم مبار یبتوان نکهیا یکه برا  دیگو  یم یاستراتژ  کی ؛وجود دارد یاستراتژ  چند داند، یممطلوب نا را  ساالر 

 یانعم کیبا  ماکه نه  دیگو  یم دیآ یم گر ید یاستراتژ  کیم ؛ یمتمرکز بشو نظام امت و امامت  تیبر تقو  دیبا
انسداد  یبر سر بسط اراده مل و تیبر سر بسط جمهور  وبر سر بسط نظام امت و امامت  که میهست مواجه

 بر ندک دیتاک یمقتض جادیو ا جابیبر ا نکهیا یبه جا  یعنیساالر است  وانید التیتشک کرده است و آن جادیا
 یاستراتژ  کی ،شودبراه باز که  نیتا ا بشوم ریدرگ التیتشک نیا با دیمن با دیگو  یم و دارد دیتاک مانع دفع و رفع
 و شناخته شود یساالر  وانید التیتشک نیهماگر  لذا ستین یر یدرگ نقدر یبه ا یاز یاست که ن نیا گر ید

نمود،  تیگرفت و نظام امت و امامت را تقو  یموجود سوار  هیرو  نیتوان از هم یشود م دهیآن د یها کار سازو 
 د؟یدار  یاستراتژ  چه شما جا نیا

 ساالر وانید التیتشک با یدرصد صد یر یدرگ امتناع
 ،هم باشند که در موازات یدانم نه عرض یم یطولساالر را  وانید التیو تشک رابطه نظام امامت و امت  من

درباره روح و بدن زده بشود در  دیباکه  یهمان حرف و لذا دانم یبدن م را التیتشک روح و امامت و امت را نظام

کار دست را  دیایتواند ب یروح هم خودش نم و توانم بگذارم یروح نم ی؛ من دست را جا زنم یجا هم م نیهم

 یئتیشورا و انجمن و ه مانند؛ یاجتماع یدر بدنه ها  که یکه همان نهاد ساز  میرا هم بگو  نیمن ا انجام بدهد،

 .کند حیتصح را التیتشک دیروح آن جا هم با نیهم یعنیدارد  یبازپرور  به ازینمجدداً  خودششود  یانجام م
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کنم  یام را نگاه م یر یسطح درگ لذا و باشم داشته وجودنم بدون بدنم اتو ینم پسست ا یطول رابطه نیا چون

بودن  غلطجا  نیهم لذا بدن ندارم گر یبزنم چون د را همه بآر یز توانم  یباشد و نم کل ینف تواند یکه نم

 را هم نیگردد، ا یکنند مشخص م یم یمعرف اهیس را فاسد و یکل ساختار رسم یانصاف یبکه با  ییروندها

 انویاما نظام د باشدمثبت و خوب  یانسان ها  باغلبه  ممکن است یبروکراس نظام نیهمکه در  میبگو  دیبا

 . دارد هاآرمان یراستا  در یساز  چاالکبه  از یساالر ن

 

 تال یاست که تشک نیله امسأ م؛یکارمند دار  ونیلیم چهار  حدود ،میکن فیتعر  دی: آدم خوب و بد را باسؤال
ه بکند،  یم لیتبد ستین مهم نشا  یکه زمان برا  ییبه انسان ها آرمان و یب یبه انسان ها را  افرادساالر  وانید

؛ هستندروزمره  یبه دنبال زندگ وشوند  یمنسلخ م یانقالب اسالم یاز اهداف و آرمان ها که   ییانسان ها
 کند... یم لیتحم یا  جامعه کیبه  را یزندگ سبک کیساالر  وانید التیتشک نیا که است نیمساله ا
ه همه ک ر یاز تقص دیباقصور را  و قصورشان است دیکن یکه شما بدان اشاره م یز یآن چ :انیقنبر االسالم  حجه

فرد  ،فرد صالح است سازمان ناصالح است یمطهر  دیشه ر یبه تعب کرد، کیتفک دیبا باشند ناکارآمدو  وفاسد 

 تشیو البته ممکن است همان هم به مرور هو  ندارد یشود و کارکرد مطلوب یم سازمان ناصالج کیصالح وارد 

 کند. ر ییتغ

 

ً  ایکه آ دیآ یم شیپل سؤا نیا خب: سؤال  ز یهمه چ که میداشت ازین سازمان قدر نیشکل، ا نیما به ا اساسا
  م؟یکرد یم لیتبد ستاد و سازمان به دیبااز منکر را حتما  یامر به معروف نه م؛یکن لیتبدبه سازمان را 

 انقالب روح با ساالر وانید دستگاه ییسو  هم الزمه کیالکتید یبرقرار 
 یاجتماع ینهادها  دیباکه هر چه زود تر  میگو  یهم م نیرا قبول دارم؛ به خاطر هم نیا: انیاالاسالم قنبر  حجه

 حلقه میدر پارادا .دندرست شو دیباهرچه زودتر  هانهاد نیادرست کنند،  سنگر مقاومت وبشوند  لیتشک

متعهد به انقالب و متعهد به  یلذا بچه ها  ،میباش گر  یتصد یدنبال کم کردن سهم نهادها  دیبا ،یانیم یها 

 یشده باشند. روح انقالب اسالم یگام دوم طبقه بند هیانیکه در ب یچندگانه ا  یآرمان ها  ر یگیپ دیآرمان ها با

 ییجاها کی رد،یناخونش را بگ ییجاها کیبدن و ساختار را ورزش بدهد،  نیدائماً ا دیبا انیجر  نیتوسط ا

را مقام  قائم ،امام. دیاش نما یجراح دیهم با ییجاها کیاش کند،  یوتراپیز یف ییجاها کیکف بزند،  شیبرا

حاال  م،یطور عمل کن نیهم دیدهد ما هم با یصورت م یجراح یدر مغز نظام بروکراس یعنیکند  یم یجراح

 و امت نظام بنده لذاصورت بدهند.  شانیرا ا ییها یجراحباز بشود و  دیدست خود آقا با هم ییجاها کی

ت الزم اس یهم بشوند ول نیگز یجا ستیو قرار ن نمیب ینم یصد درصد تعارض در التیتشک نیا با را امامت

 هم سو شوند.  کیالکتید انیجر  کیدر 
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در  نفر ونیلیحدود چند ده م وشدند  دیشه یمانیکه سردار سل یسالاست که همان  نیا ام لهمسأ: سؤال
 نرخ نیتر  نییپا که میکن یم تجربهرا  یانتخابات را بدرقه کردند، دو ماه بعدش شانیا مختلف یشهرها 

 ید ولشناسن یمنتسب به نظام مردم آن طور سر از پا نم فرد نیتر  کالیراد عییتش یبرا  یعنی. دمشارکت را دار 
 .ردیگ یم صورت یسرد استقبال نظام دعوت ازاست  فتادهیهم ن یاتفاق خاص که دو ماه بعدش

 یاسالم یجمهور  خشن کیبروکرات با ییارو یرو  یمعنا  به انتخابات از مردم اسقبال عدم
 یگر ید یهر اتفاق د،یتوان آن را نشن یدوگانه بلند است که نم نیا یصدا  قدر  نیا اتفاقا: انیاالسالم قنبر  حجه

را  یمانیمن سردار سل .دهند یم نشان واکنش گونهمردم همان هم  باز  فتدایدر نظام امت و امامت ب هم

 یهمان ،است یتیامن ینظام تیشخص کیو ا دانم یمامت و امامت نظام  یتمام قد از ارزش ها  مجسمه

 یو جمهور  یاز آزاد یجلوه ا  تیشخص نیهم اما شود یاو داده م قیشود از طر  یداده م غزه به یاست که اگر پول

 و ناطق مورد در شانیهمان صبحگاه و موضع معروف ا سردارها کرده است، ر یهم دارد که او را متفاوت از سا

 فهمد و یرا م یآزاد شانیا دهد یم نشان دینیبب را)کتاب حاج آخوند(  یمهاجران یقا آ کتاب درباره موضعش

 نیا هم نشد. یخاص جناح یها  یها  یر یدرگ واردوقت  چیو ه ختلف رفت و آمد داردم یاسیس یبا جناح ها 

خود امام را سر  همان طور که مردمکند  دایتبلور پهم دوباره  یگر ید ینمونه است که هر جا  نیاتفاقا بهتر 

 نیشما به اعتراضات و عدم استقبال از انتخابات هم از هم اتفاقاً شوند.  یم دانیدست گرفتند مجدد وارد م

از کل هزار  ییعکس هوا کی آمده اند. ما ابانیبه خ یعدالت یو ب ضیاعتراض به تبع یمردم برا  د،یبنگر  هیزاو 

 یتحرک و دنکن سکوت ضیتبعبرابر  در  حاضر بشود عهیش که میکرد یم نهیهز  یکل دیما با ،میر یبگ عهیسال ش

 حرفماتفاق مبارک افتاده است.  نیا ینیخم ییحاینفس مس و به جهت یاسالم یدر جمهور  ،باشد داشته

 کنند یم یار یمردم هم او را  لذااز همان نظام امام و امت است  یتجسم قایدق یمانیاست که سردار سل نیا

 نیهمو  شودیگم م تیجمهور  ای یآزاد دیآ یوسط م یاسالم یجمهور  خشن خاص کیبروکرات که ییجا آن اما

 . رندیگ یم یگر یمردم گارد د

 

 کیشود، ممکن است  یپارلمان ،یاستیکه نظام ر  دیایب یزمان کیفرمودند که ممکن است  یزمان کی: رهبر انقالب سؤال
 ر یا آن درگالحال ب یبود که ف یکالبد کی یانقالب انیاست که ته عقل جر  نیکه سازوکار ما انتخابات نباشد. مسأله ا دیایب یزمان
 و شاهد و نهیب شاملکه  نیمورد مطالبه د تیکه وضع میدید یخواندم م یباب قضا را م اتیکه روا یزمان کی. بنده میهست

مد نظر  ییالزم است که آن دستگاه قضا یخاص یاجتماع ستیز  کی یعنی ،دیآ ینم دیپد یفعل یدر سازو کار ها  هاست نیا
جمع و جور کرده  نهیپ و وصله با را ییقضا دستگاه کی و میآمده ا میرا ندار  یاجتماع ستیآن ز  و چون ما ندیآن بنش یشارع رو

  م؟یوزن را به کجا بده ساالر  وانید التیتشک نیا با یر یدرگ در که است نیا مسأله !میا

 یانیم یها  حلقه یفعل تیمأمور  نیتر  مهم ها؛ توده کردن همراه و یاجتماع بدنه جادیا
! ؟میببر  شیها را با هم پ یاستراتژ  نیهمه ا و مینگاه کن یفیدارد که ط یاشکال چه: انیاالسالم قنبر  حجه

 یشود ول یها هم م یاستراتژ  نیبرشمردند شامل ا یانیم یحلقه ها  یکه آقا برا  یتیمأمور  نه ،هشت نیهم

 منتها. است جامعه میعظ لیخهمراه کردن  یبرا  یبدنه اجتماع جادیکار ا نیاست که مهم تر  نیبنده ا دیتأک

ً  مردم توده ً است که  دهیفهم یدرست به چون شود یداند و همراهمان نمیما را محافظه کار م فعال  اصال
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 میندار  یباز  حزب به تعهد و میهست منصف ما که دندیاگر مردم د . ستین معلوم زهایچ یلیبا خ فمانیتکل

 یانتخابات نشان داد که حزب الله نیا شوند. یبا ما همراه م میباش طلب اصالح ای و میباش گرا اصول حتما که

 یانقالب م،یستیکه ما اصولگرا ن مییگو  یهمه مان در مصاحبه ها م یها هفتاد درصدشان اصولگرا هستند ول

به  یمجاز  یکه در فضا  یمسأله ا  .میخور  یم را حرف جور نیا و کیوحدت و تاکت ِی ! اما دست آخر باز میهست

 ندیو گ یم ایکنند،  یقبول نم گر یرا د رضعتم آخوندکه  برندیم یبه سمت رااست که مردم  نیا نمیب یوضوح م

با  یخواه یکرده اند که اگر م یها مسببان وضع موجودند. اصالً فضا را طور  نیکه هم نیا ایشان است  لمیف

ً مگر کد یشما شرط م یطور برا  نیا یعنی !یباش آخوند دینبا یباش مردم دادگاه  را یو شبستر  ور یگذارند، مثال

 نیا دیاب گرید یخلع لباسشان کرد، گفت اگر منتقد هست ونیسیاپوز  یفضا خود  ر،یخلع لباس کرد؟ خ ژهیو 

 ندیگو  یم هاست یالله حزب نوبت بعدش م،یهست دفاع یسنگرها  نیآخر  در ما االن! یبگذار  کنار را لباس

 (یمجاز  یدر واقع )نه صرفا فضا  اما یباش یچادر  دینبا !یباش شویر  دینبا ،یباش مردم با یخواه یم اگر

جاست،  نیمردم اعتمادشان ا م،یسنگرها استفاده کن نیاز هم دیجاست... ما با نیمردم هم یپناهگاه واقع

ها  تواند توده یاقدام کند، م هیو زلزله و سور  لیس یانقالب، برا  یکه حاضر است برا  ییرو ین نیاگر با هم یعنی

 . دیرا با خود همراه نما

 انجام را نیا که است نین اا ش فهیوظ ونیلیم کی همه میدار  یانیدم حلقه مآ ونیلیم کیاگر ما در هرصورت  

ته داش برنامهتوده  همراه کردن یبرا  دیبا انشاتتنوع با همه یعنی ،رندیبپذکار را  میتقس یول ،نه بدهند؟

درون  یکه نقدها  نیحلقه ها ولو ا نیبه سمت آرمان ها را تدارک کنند. لذا ا مردم میآن حرکت عظ و باشند

که  ینوعاتهمه ت به نظرم بابرسند.  گر یکدینقطه به  نیتوانند در ا یم یداشته باشند ول گر یکدیبه  یگفتمان

 با مردم را یاز همراه یطحس کی و کرد جادیاموجود  یبا بروکراس را یر یدرگ از یسطح کی شود یم وجود دارد،

 .دش کترینزد تراز یحکمران و یبه دولت اسالم و داشت یآسان تر دوره گذار  توان یم ن،یا از بعد که به وجود آورد

 

 عهیش یعلم تراث در یانیم یها  حلقه تیماه یابیباز : ششم مقام
 تیعقالن یر یتعب به و کرد ارائه یانیم یها  حلقه از فاخر یر یتقر  توان یم یفقه اتیادب گاهیپا از ایآ: سؤال
 ساخت؟ حاضر یانیم یها  حلقه سر پشت را یاجتهاد
 ردمم یبرا  یفیتکل ای مردم یبرا  یحق که ییجاها دیبا یم یفقه اتیادب یابیباز  یبرا : انیقنبر  االسالم حجه

 کی خودش و بشود احصاء هم هست حاکم یبرا  یحق ای حاکم یبرا  یا  فهیوظ که ییجاها شود، احصاء است

حق داده است که مقابل  هم مردم به شارع خود یول گذارد یم منصوب یقاض حاکم مثال کند، یم دایپ ینظام

در  ینهاد اجتماع کی نیشده اند؛ ا یراض او به نیمتحاکمداشته باشند و  میتحک یمنصوب، قاض یقاض نیا

واقعا در بدنه  دیچون با ستین یکنون حل اختالف ینهاد، شورا  نیشود. ا یم یرسم کنار نهاد قضاوت

 یاسیس-یاجتماع نهاد با،یز  نظم کی درهست که  یامثال قضاوت، فهرست بلند .ردیشکل بگ یاجتماع

 یدر جامعه م ینقش یهستند که احساس ب ییاالن فقها .ستین لشیتفص یجا  نجایا که کند یم درست
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 یتیو حاکم یاسیکه درباره مسائل س یلیاز دال یکیقرار گرفته است.  تیحاکم ار یدر اخت ز یکنند، چون همه چ

 متهم هایالله حزبشوند.  یم خی یشود و سنگ رو ینقض م یاست که حرفشان براحت نیزنند ا یحرف نم

ً  دیگو  یم لذا! یزد حرف آقا مقابل شما یوا  یا  که کنند یم شان  حرف گرید و زدم حرف کردم اشتباه اول از اساسا

 ونیز یتلو  در را ها آن مایصداوس یحت یول دادند هم هیانیب مراجع از نفر دو که ینیبنز  مصوبه مثل م،یزن ینم

 یم ند؟یگو  یم چه مردم یول! کنند یم ابالغ فردا که است یگر ید زیچ آقا نظر که دانست یم چون نخواند،

 نگرفتند یموضع چیه مراجع ییتنگنا نیچن کی در ندیگو 

 یاسالم یجمهور  شود، یم سبز بعد سال دارد ازچهیپ چون دینیبچ یدارد، گل نرگس را وقتشهر ما گل نرگس 

 االن است؛ کرده مشکل دچار ها شهرستان در را هیعلم یها  حوزه یعنی. کند یم هم را ازهایپ دارد شأنش از دور

 ار  انقالب مسائل یبرا  یکاف رتیبص مثال یول اند داشته یاجتماع تیمرجع و تیمقبول که را ییرمردهایپ

در  یفکر  تیمرجع خواهد یم یدستور  کارتابل با که میا گذاشته یجوان بچه کی و میا کرده یمنزو اند نداشته

انجام داده اند،  یدانیم یقیمطالعه تحق کی ینفت ی. االن در شهرها میکن یرا م از یپ میکند، ما دار  درستشهر 

ً در ماهشهر  ها  نیشوند، بعد ا یم لیو عموم مردم تبد یدرست شده و مردم به شرکت یبافت طبقات کیمثال

 کیدهند؛  یم تیدسته خدمات را به سازمان روحان کیو  ندیآ یکنند، م یرا چطور ساکت م تیو بدنه روحان

کنند و از همه بدتر جلسات امام  یم ز یخانه عالم تجه کیسازند،  یدفتر امام جمعه م کیسازند،  یم یمصل

شهر جلسه امام  نیاگر نفت تمام شد در ا یعنیکنند.  یشهرها به پول خودشان وابسته م نیهم در ا نیحس

هست که  یحاج عبدهللا وال یماجراها  نیدر هم -نقط کشور هم  نیرتر یکه در فق یدر حال ست،ین نیحس

د کرده بودن ابیهسته خرما را آس شانیاذغ یبرا  مردم دمیرس که یشب کی دیگو  یم رود یم بشاگرد به یوقت

 ینهاد اجتماع یعنیکنند  یم نهیهز  نیامام حس یبرقرار است، خب مردم برا  نیجلسه امام حس دمید یول

 دارند. 

 

 یاگر که احساس م د،یدار  یبهشت دیشه و یشاه آباد یآقا  یبه بحث ها  یا  ژهیامعان نظر و  کی تانیدر گفتارها شما: سؤال
 یم یا  ژهیو  ر یتقر  کی توان یم ایکرد  دایپ یاز حلقه ها  یدو بزرگوار رد نیا یو طرح تحول اجتماع شهیدر اند توان یکه م دیکن

 .دیداشته باش یداشت لطفاً اشاره ا باب  نیا در  معاصر  شمندیاند دو نیگاه اشود از نظر 

 حزب شهیاند در یاصل دهیا ؛یاجتماع نهاد درون از انقالب از تیحما تیظرف جادیا
 یجمهور 
ً از انقالب که  قبل: انیاالسالم قنبر  حجه ً یبط لذابود  یپهلو یاسینهاد س و مینداشت یاسینهاد س اساسا از  عتا

 شهیدر اندکه  یاساس زمان نیموسسات، مساجد، بازار و ... بر هم ؛کردند یاستفاده م یاجتماع ینهاد ها 

قوه  سیولو همزمان خودش رئ که است نیا شانیا نگاه ردیگ یم شکل یحزب جمهور  موضوع یبهشت دیشه

 انقالب یبرا  یکادر  یاجتماع نهاد از خواهد یم یعنی ستین تیحاکم یحزب جمهور  یهم باشد ول هیقضائ

همان جا هم در  .دینما و هم نظارت نیمتأ رونیرا از ب یاسیس تیکند که حاکم دایپ یطرح و دینما جادیا

 مباحثه شانیبا ا و میر یگ یخودمان را از امام م یها  شهیکند که ما اند یم حیاش تصر  یو رهبر  تیکتاب روحان
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دنبال  شانیکه ا یحزب جمهور  شهیاصال اند ،فصل الخطاب استما  یبرا گفت  شانیا چه هر اما ،میکن یم

 الماس یاسیس تیحاکم را در  جهید نتنبتوان هستند که نیدنبال ا قایدق یعنی راستا است نیکردند در هم

 یاگر از وح یحت ،هدف بوده است به آن گذاشتند ناظر  یجا م نیکه ا یماتیدرس ها و تعل یچون تمام ،دنر یبگ

 .بوده است ر یمس کرده است در امتداد همان یبحث م همو نبوت 

 

 نیمسلم یاجتماعقوه  یلیبه مرام اسالم؛ عله العلل تعط جهل
قوه عامله  یلیاز تعط  دیتوجه کنفقط اگر به شذرات المعارف  هیبزرگ رحمه هللا عل یشاه آباد یمورد آقا  در 

االن محل بحث بوده  که ییجا نیبه هم میرس یم میرصد کن را عامله قوه اگر و هستندگله مند  نیمسلم

 ظهور از اسیغرور و  مانند؛ دینیحتما بب شمارند یمقوه  نیا یلیبه عنوان تعطکه  را یحاال آن عواملاست. 

 یمها را جهل به مرام اسالم  نیبعد عله العلل ا یالمال ول تیب نداشتن و نیمسلم افتراق و یویدن سعادت

 گرشید وجهن و حکومت مطلقه به قرآ  اختصاصوجه آن  کی دیگو  یممرام اسالم  نییتب در  شانیا .داند

توسعه  تیآورد که بسط معارف نبوت و وال یم را نیا است و بعد حجت حضرت به مطلقه تیاختصاص وال

ّده است نیا ندیگو  یم خودشان ریبه تعب واست  یاجتماعات مذهب که ِعّده داشتن مهم  ندیفرما یو م ها ع 

ّده است ا  نیا .میده یم حیرا توض یانیم یحلقه ها  یاصل تیمأمور  است که ییجا همان جا نیتر از ع 

 تیمعارف نبوت و وال باهم  یطولنسبت  کی دیو با رندیگ یم قرار در عرض هم  رندیشکل بگ یاجتماعات وقت

  .است یمانیا هجامع لیتشک یبرا  نیعامله مسلم یقوا  تیهمان ظرف نیا داشته باشند و


