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 فقيه واليت جريان تهديدات و ها آسيب
 )عيني محيط روش و تقسيمات عنوان به( اقتصادي - فرهنگي - سياسي تهديدات: عنوان

٢٦/٣/٧٩ 
 

       

  ١لسه: ج
 
 )عيني محيط دروني تقسيمات عنوان به( اقتصادي - فرهنگي - سياسي تهديدات - ١

 به نسبت را تهديدات بايد. است فقيه واليت موضوع بيان يك: الهاشمي حسيني المسلمين و االسالم حجت
 شود، تشريح خوب بايد كه جامعه، تكامل و سرپرستي موضوع اين. كنيم طرح جامعه سرپرستي موضوع اين
 كه ساز فرهنگ عوامل كل، در. اقتصادي تهديدات يك و سياسي تهديدات يك دارد؛ فرهنگي تهديدات يك
 مفاهيم: ذهني محيط تحقير؛ و تجليل: روحي محيط كرد، استفاده شدن جهاني بحث جزوات از را آنها بايد

 تهديدات ساز بستر عيني محيط -١/١
 سلب يا و ايجاد را سرپرستي امكان آنها يعني كند مي معين عمل در را توسعه بستر كاالها،: عيني محيط

 و فرهنگي سياسي، بشود اقتصادي و فرهنگي سياسي، عيني محيط اين دروني تقسيمات سپس. كنند مي
 هم عيني محيط تهديدات. است عيني محيط تكامل و سرپرستي فقيه واليت موضوع يعني. اقتصادي
. شد بسته او دست اگر. بسته يا شود مي باز يا او دست يعني. است فقيه ولي يد قبض يا يد بسط تهديدات

 .نيست او مال و شود مي ديگران آن از نظر، در نه و عمل در واليت حق
 تهديد موضوع دو اجزائي ساختارهاي و اداره مدل -٢/١
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 قسمتهاي يعني اجرايي ساختارهاي به هم و دارد نياز اقتصادي فرهنگي، سياسي، ادارة مدل به هم طبيعتاً
 .هست شما مبارك خاطر در كه ساختارهايي مختلف

 تهديد متغير عوامل عنوان به انفعال و تحجر معرفي - ٢
 موضوع اين مورد در بايد حسي چه و روحي چه ذهني، شرايط چه يعني شرايط همة به نسبت انفعال و تحجر
 .بگيرد قرار مطالعه مورد
 و است تحجر اين كنم زندگي سابق وسايل با كه است اين به ام دلبستگي شود گفته است ممكن حتي
 محال نيز اين. شوم غرق غرب وسايل در خواهم مي شود مي گفته انفعال در. كنيد زندگي آنطور توانيد نمي
 در غرب از پيروي در اگر افتد مي عقب كارآمدي شويم، متوقف پيش سال ٥٠ اقتصادي كاالهاي در اگر. است
 طبقه باشيم، نداشته آن امثال و كفر با درگيري نيازهاي گزينش و شناسايي قدرت بشويم منحل كاالها توليد
 فقيه واليت شويم، منحل كند مي الحاي انگيزش كه محيطي اساس در و نداشته اولويت تعيين و بندي

 .شود مي كفار واليت. داشت نخواهيم
 نظري مفهوم نه ساز محيط مفهوم دو عنوان به انفعال و تحجر مفهوم بررسي ضرورت -١/٢

 هم يعني رسانده تكامل جريان در ساز محيط مفهوم به كرده خارج نظري مفهوم يك از را انفعال و تحجر
 .باشيد داشته عيني و ذهني محيط هم و تحقير و تجليل در روحي محيط

 آنرا كسي كه است اين آن بر تهديد باشد مي فقيه واليت ولي عمل موضوع كه اسالمي توسعه يا تكامل ضد
 كفر واليت از منفعل بايد شود گفته يا تحجر شود مي كه گفتيم چنانكه بشود، غالب دشمن تا كند متوقف

 .گردد حل او محيط در و شده
 اجتماعي تكامل فلسفه اساس بر فقيه واليت مجدد تعاريف ضروت - ٣

 تاريخ فلسفة آن از قبل بايد حتي اجتماعي، تكامل فلسفة اساس بر فقيه واليت موضوع مجدد تعريف براي
 .باشيم داشته آرماني و مطلوب طرح طرف به توسعه استراتژي و توسعه طرح و اسالمي

 استراتژي توضيح براي آرماني مطلوب طرح تنظيم ضرورت - ٤
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 دهد توضيح را استراتژي كه داريم نياز آرماني مطلوب طرح يك

 . سؤاالت پاسخگوئي در جانبه همه قردتي داراي آرماني مدلي ساختن ضرورت -١/٤
 را وجوه همه در عينيت از سوال قدرت كه مدلي ساختن امكان بايد توسعه استراتژي و آرماني طرح اساس بر

 .باشد داشته مسائل عيني تحليل تا كنيم فراهم باشد دارا
 چه در هستند انسانهايي چه هستند محيط اين در كه انسانهايي ببينيم و بگيريم دست در را جامعه نبض
 است؟ چگونه آنها اطالعات و اعتقادي گرايش هستند؟ سني گروه

. گفتيم قبال كه ساختاري در يعني اقتصادي فرهنگي، سياسي، بخش در محقَّق عملكرد و عملي امكانات با
 .كنيم مي معين آنرا اسالمي اسالميِ تا الحادي الحادي از بعد
 از اگر را سني گروه. داريم باال تا ساله ٤٠ ساله ٣٠ ساله ٢٠ مثال سني گروه در ما محيط در گوئيم مي

 داراي يعني اند يافته پرورش چگونه ذهني و روحي نظر از. است بهتر بگيريم دهي شكل محل كه دبستان
 را عملكردي قدرت چه هستند؟ ذهني كارآمدي چه داراي. كنيم مي بندي گروه را آن هستند؟ اعتقاداتي چه
 بخش عنوان به فقيه واليت آسيب اين. است بزرگي مدل يك دارند؟ عيني ذهني، روحي، محيطهاي در

 داشته تكامل فلسفة آن، ذيل باشد داشته شدن فلسفه كه است اين دنبال اين. نيست هم حكومت از خاصي
 موجود وضعيت شناسايي يك و توسعة استراتژي و آرماني وضعيت ترسيم يك تكامل، فلسفة ذيل و باشد

 باشد داشته
 آرماني مدل اساس بر تهديدات بندي طبقه -٢/٤
 آْسيب حال در اي منطقه چه از اآلن ما و چيست؟ عيني تهديدات بندي طبقه بگويد تواند مي صورت اين در

 .هستيم خوردن
 تهديدهايي توان مي سطحي برآوردهاي با يا تخميني صورت به البته. است مهم تهديد كردن تعريف عينيت از
 .بيايد در ديگري جور كار است ممكن ولي. كرد معين را
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 را او قلب جريان. كنيد آزمايش را او مدفوع يا. كنيد آزمايش را او ادرار يا خون گويند مي است مريض كسي

 .دارند او وضعيت از ترسيمي و بگيريد او بدن جاي فالن از عكس بگيريد
 يعني پريده او رنگ اگر بگير، را او خون فشار گويد مي. است پريده او رنگ بگويند كه نيست اي دوره دوره،
 .شود داده متناسب داروي بايد پائين يا باال خون فشار براي. است پائين او فشار
 اآلن ولي است، دهم ردة تهديدات جزء آيد مي نظر به چيزي كلي مطالب بندي طبقه در كه بينيد مي گاهي
 آن از عنه مغفول امري آن، برعكس يا. است شده وارد اول ردة تهديدات به و است شده دشمن نفوذ منفذ

 داريم نظري طرح تهديد از كه حال عين در بايد حال هر به. است شده تهديد ولي باشد، تهديد كه هستيد
 چيست؟ تهديد كه كرد معلوم عينيت در بتوان بايد

 بگيرد؟ قرار هم ميداني تحقيق مورد نظري، تحقيق بر عالوه يعني: پيروزمند المسلمين و االسالم حجت
 تحقيقي بايد جامعه الهي توسعة يا است فقيه ولي كار موضوع كه اجتماعي، توسعة ديگر، عبارت به! بله: ج

 آنها ضعف بدانيم تا شود انجام تحقيق بايد هم، جامعه ديگر قسمتهاي روي طبيعتاً. شود انجام آن روي
 نظر به كنيد تشريح و توصيف را اين بخواهيد اگر. است قضيه كليات اين چيست؟ آنها كمال چيست؟

 تا كنيد استخراج چيزي و كنيد استفاده توانيد مي شدن جهاني بحث و فقيه واليت نظام نظر از شما رسد مي
 ديني استبناط در انفعال داريم ديني استنباط تحجر انفعال، و تحجر آن، درون در. كنند تفهيم و ببرند را آن

 .داريم هم مقام و پست در اينكه كما. داريم هم صندلي و ميز اين در اينكه كما داريم
 يكي. كرد جمع را مجموعه توان مي چقدر قيد دو اين با ببينيم كنيم وارد آن به قيد دو بخواهيم اگر: س

 .ماهه يك كار يك مثالً كنيم ارائه را مدتي كوتاه كار اول قدم در اينكه
 .نظري و كلي نحو به موضوع البته. كنيد اخذ را آن موضوع فقيه واليت كتاب از: ج

 . كنيد شدن جهاني فرهنگ بحثهاي از عيني ذهني، روحي، ساختارهاي به را آن تطبيق
  ساختارها تمامي در فقيه واليت به نسبت تهديد وجود ـ ٣/٤
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 همة در. كرد حذف توان نمي را هيچكدام و ديد اينها همه در بايد را انفعال و تحجر مطلب كه است اين

 شود ديده بايد و دارد وجود انفعال و تحجر پرورشي، ساختارهاي
 مختلف موضوعات در آن جريان ولي گيريم، مي انفعال و تحجر را اصلي تهديد ساده عبارت به يعني: س

 .موضوعات تكثر به شود مي متكثر
 موجود وضعيت شناسائي اساس بر تهديد اولويتهاي بررسي -٤/٤
 چه به شوم؟ غرق خارجي امور در توانم مي نسبت چه به تا باشد پارچي چه گذاريد مي شما كه پارچي! بله: ج

 است طبيعي كنيم؟ گيري موضع را كدام داريم گيري موضع قصد كه اولويتها در اصطالحات در غرق نسبت
 تحقير و تجليل چه. است تحقير و تجليل كه آن، فصل در هم آن آن، اداره نحوة و برنامه مدل در كه

 كه است آن تهديد گويم مي چيست؟ تهديد بزرگترين بپرسند اگر يعني. اقتصادي چه سياسي، چه فرهنگي،
 تصميم. بدهد رشد را انگيزش جريان اسالمي نظام عليه بر كه كنيد صرف مدلي در را اسالمي نظام پول

 .............ضد كه گيرد مي انجام مدلي همان در افراد به دادن عزّت براي ساختارها گيري
 اسالم نظام تهديدات بلكه نبود، فقيه واليت تهديدات ما بحث موضوع اگر. كنيم سوال ديگري طور حاال: س
 .بود
  هست خرد و كالن توسعه، سطح در كه گفتيم. دهيد مي قرار آن بخشهاي از يكي را توسعه كلمة حتما: ج

 .ايم آورده پائين و كالن به آنرا عمالً ما خوب: س
 بيرون و درون منهاي خودش. است كالن منتجه توسعه. كنيم مي نگاه كالن به توسعه موضع از خير: ج

 .ندارد مفهومي
 .شد يكي نتيجه باز خوب: س
 خير: ج

 شود عوض بايد اينها گوئيد مي و گذاريد مي دست ساختارها همه روي شما كه است اين اش نتيجه يعني: س
 .نباشد منفعالنه. نباشد متحجرانه
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 داشته محور يكي. ندارد خارجي وجود عيني، جريان مجراي بدون فقيه واليت كه است اين اش نتيجه: ج

 .شود نمي اين باشند محور آن ضد آن، اطراف ساختارهاي كلية كه باشيم
 با است بوده جزوه اين در كه نگاهي االن مثالً كنيم مشخص بايد ما كه كنم عرض خواهم مي را همين: س

 فقيه ولي به مستقيما كه را نهادهايي كه دارد غلبه اين، بيشتر جزوه، آن نگاه در. است متفاوت ما نگاه
 تعميم آنقدر گاهي بدهيم تعميمي خواهيم مي ما حاال. است گرفته او نظر جريان مجراي هستند منسوب

  جامعه، كل كه شود مي اين معنا كه دهيم مي
 داشته قبول را فقيه واليت نظام، اول بايد يعني. ساختار يك در عموم مشاركت يعني سياسي فلسفة اصالً: ج

 روزي چنين خدا كه بايستند آقا روبروي مردم كه است اين تهديد. هستند نظام آن زير كه اي توده بعد باشد
 آقا سر پشت تحرّكشان همه و خودشان مردم كه اين كند؟ مي تهديد از گيري پيش چيزي چه و. نرساند را

 .بخرند آقا قوت حساب به خرند مي كه هم را اي كوزه و كاسه. باشند
 خُردترين به آن تقومش كه است نظام يك منتجة توسعه، يعني باشند او سر پشت توسعه و كالن و خرد

 مجموعة يك يعني چيست؟ آن زاي درون متقابل عوامل. است بيرون و درون بين نسبت و است نظام موضوع
 .نيست كه تهي درون مجموعه. زد حرف خودش دربارة و كرده حذف را زا درون عومل توان نمي متغير

 را بيرون تازه. است هم به مربوط نظام يك كه است بحثهايي ما بحثها كل. دارد را نكته اين ها بحث كل
 اگر اصال نسبتي هر به كنيم قبول آنجا در انسجام اينكه مگر است ممتنع نيز بيرون با درگيري............ هم

 مثالً است صحبتها ترين مضحك از اين نباشد، نظام همة بحث و كنم صحبت فقيه واليت مورد در بخواهم
 ندارم خون ضربان و غلظت و خون گردش و خون گروه به كاري و كنم صحبت مغز مورد در خواهم مي بگويم
 هم مغزي سكته. مغز سراغ آيد مي دنيا عذاب دوباره گويند مي شود مي پيدا اين وسيله به مغزي سكتة چون

 .بكند سكته خوب باشد، درست مغز. شد پيدا اين در
 .شود خوب اش حافظه تا بخورد كندر
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 اين در را سطوح همه اينكه عين در يعني. كرد تعريف را هايي اليه بتوان اگر كه است اين صحبت حاصل: س

 حداقل. است بيشتر القاعده علي آنها گذاري تأثير باشند، نزديكتر چه هر ها اليه دانيم، مي مؤثر كل برآيند
 وضع به نسبت نيز تخميني شناسي آسيب يك سپس. كنيم بندي سطح را جامعه در واليت مجاري بتوانيم

 پائيني؟ عوامل متوجه يا است بااليي عوامل متوجه تهديد بگوئيم و بكنيم فعلي
 هر. باشد مي جامعه همه وحدت كه است اين آن، معناي است، خيمه قائمة گويند مي عوام زبان به اينكه: ج

 .شود مي متزلزل يعني ايستد مي كج خيمه وسط چوب شود، پاره اگر خيمه اين بندهاي از بندي
 كنند؟ مي فرق هم با بندها ولي: س
 .هستند اصلي بندهاي بندها، كدام كنيد ارزيابي كه گوئيم مي عينيت در ما كنند مي فرق هم با بنده بله: ج

 را ؟؟؟ بند؟ فالن! نه نه گويند مي مرتبه يك عينيت در بعد كنيد درست مدل نكنيد، طي را خيالي بندهاي
 .كرد خراب

 كه شود مالحظه عينيت گردش در است ممكن. است خراب برنامه مدل كه است اين بنده نظر در مثال
 بوده برنامه مدل پيش سال ٨ مثال روز يك باشد، برنامه مدل جد پدر كه باشد خراب خيلي ديگري چيزي
 رسيديم آن محصول به اآلن شده واقع آن تنظيم در شده، واقع تهاجمي بوده ديگري چيزي برنامه مدل. است

 علت روزي اينكه لحاظ به نباشد برنامه مدل خود اول خطر. باشد بزرگ خطر يك ديگري چيز است ممكن و
 . ...بوده بد خيلي و بوده خطر و بوده
 .كرد وجور جمع را آن آثار بتوان بايد حاال: س
 بسيار بردارد، را داري سرمايه نظام تا بياوريد را هاشمي آقاي اگر. كرد را كار اين توان نمي راحتي به حاال: ج

 انقالب حال در داري سرمايه فرهنگ. است نياز آن برداشتن براي انقالب شبه يك. شود نمي. است سخت
 .است فقيه واليت برضد

 تحقيقات، واقع در دارد طبيعي شكل مطالب كار،: س



١٤   ······························································································································································   
 هر. كنيد خالصه دسته چهار به را واليت موضوع بحث شما. نوشت ساده و كوچك خيلي توان مي را اينها: ج

 تكامل و توسعه نه، كه آيد مي نظر به. باشد پاراگراف ٤ در مثال كه است اين ما نظر دارد نظري كس
 نفس وبرون نفس درون در دنيا به تعلّقات با درگيري با مگر شود نمي واقع هم تكامل و توسعه. اجتماعي

 يعني داخلي هم مجاهده گيري، جهت گيري، موضع با هم بنابراين -٣. شناسي جامعه و شناسي انسان يعني
 بايد درگيري اين كه. جهاني شرك يعني كفار با درگيري با هم و شود مي پيدا استقرار براي قوت تهذيب

 استراتژي و تكامل فلسفة داشتن بدون كار، اين. دهد امكان را تكامل تا باشد اقتصادي سياسي، فرهنگي،
. نيست پذير امكان بشناسيم، را آن نواقص و قدرت مخرّب و سازنده ساختارهاي اينكه براي توسعه

 دادن و. سازند مي اقتصادي و فرهنگي سياسي قدرت كه هستند عيني ذهني، روحي، هستند ساختارهايي
 .نيست ممكن آن به نسبت ارزيابي بدون جامع نظريه

 .كنيم مي ذكر كوچك طرح همين در را بزرگ كار يك ضرورت داريم اآلن ما: س
 عرفي لسان غير و فقيه واليت تهديدات معرفي ضرورت - ٥
. دهيد مي نسخه نكرده، معاينه مريض به اگر. نداريد اطالع خارج از چون است تهديد يك ما كوچك طرح: ج
. است چگونه او وضعيت كه دانيد نمي بدهيد نسخه آزمايش و ديدن بدون خدا رضاي براي اگر. كُشيد مي را او

 عرف لسان از غير كه كنيد ارائه چيزي فقيه واليت تهديدات براي شما. است موضوع با خورد رقم چه اين
 فقيه واليت تهديدات را عوامل اين ما بگوئيد يعني. بنويسيد عرف لسان به كه نيستم معتقد من. باشد
 جدي حساب هيچ مصلحت شوراي كار روي مثال.......... كارتان نيست الزم كه جايي براي الاقل. دانيم مي

 انجام درست را كارتان شما كه كنيم القا مرتباً و بوده جدي منتقد يك اقل حد اينكه يا بگذريم توان نمي
 .دهيد نمي
 .دارد امكان اين: س
 تهديدات شناسايي براي عميق و جانبه همه تحقيق ضرورت - ٦
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 زدن حرف اينگونه اصال چيست؟ حرف. است اين آن موضوع گرفته، انجام همين در مند قاعده خيلي اينها: ج

 و ريا يك اين كنيد حفظ تهديد از را فقيه ولي توان نمي اورژانس كار با بگوئيد خواهيد مي شما. است غلط
 .گويد مي را همين دقيقاً اين. است سرخودگذاشتن كاله
 كه شود مي اين آخر در است درست شما حرف كه پذيرفت او و كرديم هم القا و گفتيم را اين اگر: س
 .است درست شما حرف گويند مي
 . ندارد مدت، كوتاه راه وقت آن: ج

 به جريان در خواهيد مي شما آيا نيست اين از بيشتر ما مقدورات ولي. است درست شما حرف گويند مي: س
 كنيد؟ كمك ما
 و هستيم دوست هم با بدهيم شما بدست و بسازيم خالي كارتن خواهيم نمي ما. است خير پاسخ! خير: ج

 و هفته سه نه و ماهه ٦ كار يك مثال بخواهد استراتژي تحقيقات مركز اگر. نكنيد عمل طور اين گوئيم مي
 و عدد و آمار تا ٤ اگر. باشد مدت ميان و كنيد روشن تر عميق نرا آ مقداري گوئيم مي دهد انجام همه يكي
 را كار اين دنبال خواهيم مي جدي طور به گويند مي. خير دهيد مي پاسخ هم باز كنند اضافه آن به رقم

 خجالت برو« حرفها اين از بعضي. برسد نتيجه به ماهه ٦ خواهيد مي سال ٢٠ گذشت از بعد گوئيد مي بگيريم
 .علمي غير نه بگوييد علمي بايد. دارد »بكش

 
»الطاهرين آله محمد سيدنا علي اهللا صلّي و«  

 





  
  
  

 فقيه واليت جريان تهديدات و ها آسيب
 خرد و كالن توسعه، سطح سه در اقتصاد فرهنگ، سياست، تركيبي تعاريف بررسي: جلسه كلي عنوان

 ٩/٤/٧٩: تنظيم تاريخ
  احسنيان از تنظيم

  

 ٢ جلسه
 وضعي مدل ٢/٤/٧٩

 باال آن، مفرد شكل در را سياست كه است اين درباره ما بحث: الهاشمي حسين لمسلمين وا االسالم حجت
 صورت همين به نيز كردن اضافه هنگام در ببينيم حاال كرديم تعريف تمايل شدت،گرايش، ظرفيت رفتن
 خير؟ يا است خوب

 ها اراده تقوم و حضور و توسعه سطح در سياست معناي بررسي ـ ١
 مرحلة از بخواهيم اگر. كند پيدا توسعه اختيار كه وقتي است؟ پذير امكان تمايل شدت رفتن باال وقت چه

 گسترده روابط نظر از هم و موضوعات نظر از هم واليت دامنة گوئيم مي. بگوئيم فلسفه با ارتباط در اش ساده
 طبيعتا باشد، داشته معناي چنين سياست اگر. كنند پيدا حضور هم در مختلف شئون در اختيارات و شود تر

 شود مي بيشتر آن آثار و موضوعات موضوعاً، يعني. كند مي پيدا توسعه نيز ارزش ضد و ارزش تجليل، و تحقير
 يكديگر به اختيارات ارتباط هم و كند مي پيدا بيشتري حضور بستر خود اختيار، هم يعني شود مي پيدا شدت

 .شود مي بيشتر آن كارآيي و تاثير مرحله تا
 توسعه سطح در مجاهده - موضعگيري -گيري جهت در تأثير - دقت -سرعت ضريب شدن بيشتر -١/١
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 و دقت ضريب. شود مي بيشتر مجاهده گيري، جهت گيري، موضع براي قدرت انتقال سرعت ضريب همچنين

 جهت بنابراين. شود مي ايجاد باالتري فرهنگ باالتر افق در سياست با متناسب يعني. شود مي بيشتر نيز تأثير
 هم، روي آنها همه كه. كند مي پيدا جديدي ابعاد شود مي جانبه همه گيري موضع كند مي پيدا ارتقاء گيري

 . است توسعه سطح در سياست اين. است بيشتر شان منتجه يعني تركيب هم و آنها مفرد آثار هم
 .آن به نسبت تهديدات و توسعه سطح در سياست مثال -١/٢

 منافع ما بايد گويند مي. كنند مي دنيا طرف اين در منافع دعوي و هستند دنيا طرف آن در كفار: اينكه مثال
 طرف اين طبيعي منابع دربارة گيري تصميم در نسبتي به بايد كانه اصالً. كنيم حفظ فارس خليج در را خود
 اختيار و اراده شئون از تصميم اجراء، و گيري تصميم سازي، تصميم مسأله در! باشند داشته مشاركت دنيا

 .است
 تصميم است، ديگري عدة ملك كه منابعي به نسبت خواهند مي دنيا آنطرف از اينكه يعني آن، يافتن توسعه

 در يعني خودتان، پرورش در شما گيري تصميم در خواهند مي باالتر اين از. باشند شريك مسئله در بگيرند،
 .باشند داشته حضور شما، براي تصميم پيدايش چگونگي

. كند منحل خود اراده در را شما اراده خواهد مي حقيقت، در. كنند درست نيز را شما حساسيت خواهند مي
 جهت از غير ديگري گيري جهت شما كه وقتي مخصوصاً. كند تحميل شما بر را خود سياسي قدرت يعني
 تان براي تصميم. كنيم مي معين را شما گيري تصميم ما بگويد خواهد مي. باشيد داشته را آنها گيري

 سرپرستي باشد توانسته كه است ممكن وقتي اين. داند مي ما قيم اجتماعي نظام در را خود كانه گيريم مي
 چنين حتما. كفر واليت بگوئيم سريع فقيه واليت شود مي گفته كه جايي در يعني. بگيرد دست به را تكامل
 .است آفت فقيه واليت براي چيزي

 تهديد شاخصة عنوان به انفعال و تحجر وصف دو ارائه ـ ٣/١
 متحجر كه هم كسي. شود مي فقيه واليت سرپرستي عليه آنها ابزار باشد، منفعل آنها به نسبت كه كسي و

 تصميم به چگونه و كند؟ مي حمله كجا از او كه شود نمي متوجه اصال و كند مقابله او به نسبت تواند نمي باشد
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 در فضا آن كه است بندي جمع حال در ديگري فضاي در است متحجر آنكه يعني دهد مي جهت گيريها
 كه كسي. شود نمي اداره خاني خان شكل در اداره نحوة اآلن. است گذشته احترامات فضاي. نيست واقع خارج

 اصال را فني مديريت. برسند كارها به كه دلسوزي با عرضه با مدير چند ما كه باشد او نظر در
 در اي هزينه صورت به كارها تظيم يعني روزي برنامه. داند مي روزي برنامه را ريزي برنامه معناي..تواند نمي
 ساعت. بخوانيم نحو درس ٩ ساعت. بخوانيم صرف درس ٨ ساعت صبح. نشود تلف وقت اصطالح به كه روز
 است روزي برنامه اين. باشد داشته ديگري چيز ٣ ساعت عصر و. باشد نحو مباحثة ١٢ ساعت و مباحثه ١١

 .است نيفتاده آن در اي بهينه هيچ يعني
 به نسبت حساسيت و مسائل طرح ولي. هست ديندار داند، مي وابسته فقيه واليت به را خود متحجر. بگذريم

 پرورشي به مربوط او مجاهدة و گيري موضع و گيري جهت ديگر، عبارت به آنها مورد در گيري تصميم و آنها
 او، مديريتي اخالق يعني. است آمده وجود به حساسيتها نظام و مديريت نظام قبلي ساختار در كه است

 نيز اقتصاد در او اثر. است قبل دورة به مربوط نيز او اطالعات و مفاهيم. است گذشته دورة به مربوط اخالق
 فاسد، و صحيح تحقير، و تجليل ساختار، در. است قبل دورة مال او درك داشته، قبل دورة در كه است آثاري

 مربوط او كارآمدي و مفاهيم ارتباطات، عادات، ملكات،. است كرده نما و نشو قبل دورة محصول و استحصال
 .است قبل دورة به

 مربوط خزعلي شيح حاال. كند مي خزعل شيخ از تعريفي يك است.. ا شاء ما الي نيز گذشته ساختار از تعريف
 اگر گيري تصميم شدن يكپارچه و الطوايفي ملوك رفتن بين از اصل. است ايران بودن الطوايفي ملوك دورة به
 شكل قطعاً ولي. شد ايجاد كفار نفع به و مدرنيزه شكل به و شد انجام پهلوي مثل باطل انساني دست به

 ملت براي مشتركي بودجة صندوق شد، پيدا اداره توانسته. شد تر يافته توسعه يعني شده بهتر آن سازماني
 نداشت، شعور اداره براي ميرپنج رضاخان ولو تر يافته تكامل بگوئيم بخواهيم اصطالح به اگر بشود درست

 ايجاد آن از قبل مرحلة به نسبت حال اين با بوده الحادي آنها توسعه چه اگر اند كرده اداره آنرا كه آنها ولي
 توانست نمي اما بود، سابق شكل در اگر. كند قيام توانست امام كردند توسعه ايجاد چون. است كردن توسعه



٢٠   ······························································································································································   
 امام بود سابق مثل اگر كه كنيد مي ادعا چرا. بود يافته توسعه اجتماعي ظرفيت يعني كند قيام طور آن

 ليسانس نفر ٤ كنيد فرض شيراز مثل مركزي شهرستان يك در و استان يك در كند؟ قيام توانست نمي
 يا بفهمند بخواهند نفر ٤ اينكه با مظالم يا گرايي عدالت مورد در امام سخنان كردن دخل و جمع داشتند،

 ارتباط امكان نوشتن و خواندن اين چون. دارد فرق بسيار باشند ليسانسه هزار ٤٠ امام قيام در اينكه
 .بگذريم مطلب اين از. رود مي باال را ظرفيتها و حساسيتها طرح مسائل، طرح و اجتماعي

 -بهجت يعني سياست وصفي متغيرهاي بين در تعادل ايجاد به كالن سطح در سياست معناي بررسي - ٢
 جامعه در رحمت -قدرت
 يعني چه؟ يعني شود معلوم سياست وصفي متغيرهاي بايد يعني كالن سطح در سياست: كالن بخش

. كند مي پيدا بهجت توسعه، در اختيار كه بگوئيم بخواهيم اگر. تكامل به نسبت قدرت، توزيع تعادل چگونگي
 احساس نشاطي احساس. داريم حقارتي احساس و محدوديت و تحقير يعني رنج آن، عذاب در اينكه كما

. است آن اصلي متغيرهاي اين. دارد را ها شاخصه اين رحمت قدرت، بهجت، در مثال اختيار داريم بهجتي
 قرب يا دنياست به نسبت قرب يا كه آورد مي ابتهاج هم در اختيار مشاركت يعني اختيار، حضو گستردگي

 اين كه باشد داشته وجود بايد رحمت نحوة يك هم، آن تصرّفات در و آورد مي قدرتي. متعال خداي به نسبت
 قدرت و رياست بهجت و لذت لذت، اين فاسد شكل. غير به گرايش يعني رحمت. است قدرت و ابتهاج از غير

 و محور خود مستكبر، شود مي خود نفع به هم ديگران به گرايش در. است تصميمات در اثرگذاري و عملكرد
 رضاي حل. شود مي دنيابت خالفت، است متعال خداي به قرب بهجت كه آن الهي شكل. شود مي مستأثر

 .شود مي باالتر رضاي در خود
 »بهجت« وصف سه عنوان به »آرزو امنيت،« ،»ايمان« وصف سه ارائه -١/٢

 در ارتباط اولين است گمانه مثل آرزو كه آرزو اميد، ايمان، مثل كنيم پيدا متغير بايد بهجت درون در طبيعتاً
 شده تمام مطلب كه ايمان است آن با متناظر و گزينش مانند هست ترش يافته پرورش كمي اميد. است نياز

 به نسبت حساسيتي و پذيرش و اعتقاد. بكنند را كار اين بايد جهت اين در كه شود مي مستقر و پردازش
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 جدول وارد بحث از قسمت اين در توانيم نمي فعال كه است بهجت درون در بعد پلة اين. كنند مي پيدا جهت

 .بشويم آن كردن درست
 چگونگي جهاني، سطح در سياست،: فرموديد شما نشد معلوم آن ارتباط: پيروزمند المسلمين و االسالم حجت
 .است تكامل به نسبت قدرت توزيع تعادل

 آن به نسبت انفعال و تحجر و جامعه در مذكور وصف سه در تعادل معناي پيرامون توضيح -٢/٢
 .شود درست بايد رحمت و قدرت بهجت، يعني سه اين بين تعادل

 دارد؟ رحمت و بهجت به ربطي چه قدرت توزيع تعادل: س
 در لكن. باشد نفر يك براي نبايد ابتهاج الهي، دستگاه در. باشد عموم براي بايد كه داريد وصف سه: ج

 .شود مي ديگري عده بهجت فداي عده يك ابتهاج الحادي دستگاه
 .شود مي واقع نظامي هر در قهرا اينكه: س
 دارد، را ترين پائين اينكه با دارد، را ترين عالي كه كسي الهي نظام در. نيست طور اين الهي نظام در خير: ج

 نيز غير خضوع از. شود نمي ديده غير به نسبت تكبر او از يعني. است محال مادي ابتهاجات در ها ابتهاج حتما
 .كند نمي پيدا التذاد

 .كند استفاده بيشتري امكانات از بتواند شخص كه است اين معناي به بهجت: س
 اينكه از و نيست رياست ابتهاج و خواهد مي خدا و مكتب براي شخص اين. دارد فرق آسمان تا زمين خير: ج

 به بهجت. است خويش نفس مراقب مرتباً و است خائف و ترسد مي. دارد وحشت كند غلبه او بر نفس مبادا
 بر خود اختيار به نسبت بهجت. كند مي پيدا بهجت اسالم غير به نسبت اسالم برتري به. كند مي پيدا دعا

 قدرت توزيع. شود مي خوشحال شود، پيروز كفار بر اسالم اگر. چرا كفار بر بله. كند نمي پيدا ديگران اختيار
 ولي. است مدير مال طبيعتاً كيست؟ آن از اسالمي نظام در گيري تصميم قدرت. است بهجت توزيع از غير

 محترم نفع به تصميم اين كه دارد شديد مراقبت به نياز و نيست طور اين گيري، تصميم به نسبت ابتهاج
 .نباشد خود شمردن
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 است طبيعي رود مي باالتر جامعه هرم چه هر. شود مي بيان بهتر فرهنگي اقتصادي، سياسي، موضوع در: س
 .دارد اختيار در را آن تر پائين آنكه به نسبت بيشتري اطالعاتي امكانات و اقتصادي امكانات كه
 .اينجاست مهم سواالت از يكي فرد؟ براي يا مكتب براي امكانات: ج

 .شوند مي عجين هم با نوعي به يعني باشد مكتب براي ولو: س
 وراث به اموالي. گذارد مي ارث به را مالي يعني. شود مي مرفه تنهايي به خودش زندگي كه ديديد اگر خير: ج

. است عموم مال هست هم آنچه. كند نمي رشد اش شخصي زندگي ديديد اگر. است حرف يك اين كه رسد مي
 كه ابزارش خير؟ يا كند رشد بايد آن ابعاد همه هست، عموم مال آيا كه است صحبت خود جاي سر در البته

 درست آيا. بپردازيم آن به بايد خودش جاي سر در كه است مهمي سوال اين »عدوكم و اهللا عدو به ترهبون«
 بدهند پنير و نان يا است خوب بدهند آبگوشت سمينار در يا. بدهند پلو و مرغ آن در و بگيرند سمينار است

 .است درست
 نه؟ يا باشد برق و زرق پر آن، سمينارهاي كه است اين به مكتب جالل آيا
 گرايش و وابستگي و رحمت و قدرت و ابتهاج متغيرها، حال هر به. نيست اينجا در آن كردن بررسي جاي كه
 .شود بيشتر ديگر اختيارات در اختيار حضور بايد جمع در. شود بيشتر بايد يكديگر به

 چگونه اختيارات اينكه در بايد را قدرت توزيع مفهوم كه دهد مي نشان را وصفهايي توسعه، متغيرهاي اين
 .شوند تقسيم الهي بايد گوئيد مي شود مشخص شوند مي تقسيم

 مجبور بيايد آنها خانه به دامادشان است قرار مثال عده يك نه؟ گويد مي هستند؟ شاد مردم همه آيا گويم مي
 ديگر ميوه از كيلو يكي و ميوه اين از كيلو يك مثالي نكند تحقير را دخترش اينكه و آبروداري براي است
 براي بخواهد مثال يا طور همين هم او آيد مي عروسش ديگري كس يا افتد مي سختي در بسيار. بخرد

 و حقارت احساس وسيلة را اقتصاد اآلن. كنند مي تحقير را فرزندش دهد شوهر را او يا بگيرد زن فرزندش
 ذهنمان به ما است؟ چگونه باشد شان نُه گرو شان هشت رجشان مردم اينكه. كنيد مي مشاهده قدرت احساس

 انگيزش. نباشد طبقه اختالف عموم، براي كه است نشده توزيع صورتي به اقتصادي ابتهاج حتماً كه رسد مي
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 رحمت و شود مي فرد و گروه نفع به و متمركز طبيعتا نيز قدرت شده، استئثاري و مادي انگيزش. باشد الهي

 ديگران حيات در را حيات عده يك يعني است استكباري وابستگي وابستگي ميزان به نيز، ابستگي و و
 .نيست طور اين آن عكس كه حالي در. .. حيات به وابسته كه حالي در. دانند مي
 ها گزينش در صالحيت و جزئي هاي تجليل و تحقير به خُرد سطح در سياست معناي بررسي - ٣
 درست جزئي خُرد تجليل و تحقير باشد، درست نسبتها تنظيم كه وقتي. كنيم مي مالحظه هم خرد سطح در

 آن حاصل و. نيست وصف و متغيرها بين نسبت از صحبت ديگر يعني چه؟ يعني جزئي خرد. گيرد مي انجام
 صالحتي واجد و شده قدرت داراي كساني چه جزء يا خرد صورت به. نيست شدن طبقاتي سطح در اوصاف

 كارآمدي گوئيم مي. باشند داشته مادي كارآمدي كه كساني كه است اين پاسخ شوند؟ مي انتخاب و گزينش
 كسي چه سياسي تكامل در كه است اين معناي به مادي كارآمدي گوئيم مي ؟.كنيد مي تعريف چگونه را مادر
 في تالش است حاضر كه كسي يا است مؤثر است شهادت به حاضر كه كسي گوئيد مي گاهي. است مؤثر

 خود سيطره تحت را ديگران باشد داشته قدرت كه است كسي شود مي گفته گاهي. است مؤثر كند... ا سبيل
 به كه شود رئيس بناهست او بياورد، خود سر پشت و بكند تحقير ديگران بتواند كه است كسي اگر. دهد قرار
 كنند مي كاري و دارند شخصيت كردن تحقير براي راههايي دراويش بين در شود مي مشاهده مختلفي انواع
 مرشد دست به را هويتش همه هست كه هم مجموعه در و برود بيرون آنها مجموعه از بتواند طرف نه كه
 پيدايش منشأ تجليل و تحقير حتما اقتصاد در. است طور همين ديگري شكل به نيز خوانين بين در. دهد مي

 .شود مي نيز بيماري
 تهديد شاخصة عنوان به انفعال و تحجر وصف دو ارائه -١/٣

 شد؟ چه خرد تجليل و تحقير معني يعني شد؟ چه اين معني: س
 در چه تجارت، شكل در چه درويشي، و شكل در چه كردن تجليل و تحقير حق در گزينشها كه است اين: ج  

 او به كنايه به. دهد مي او به فحش تا دو جنبد مي دير شاگرد اگر استاد كند مي غير از هويت سلب خاني شكل
 فحش. كن مراقبت را خدا گويد نمي گويد نمي سخن احترام زبان به او با. .. و كجاست؟ حواست گويد مي بد
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: گويد مي كرده تخلفي يك حاال كند مي التماس مريد. دهد مي فحش مريد به مرشد. دهد مي او به. عرضي بي

 براي ديگر و نشيند مي او صورت روي عرق كه گويد مي او به بزرگي متلك يك بنشيند خواهد مي مثالً يا چخ
 گذارد نمي هويت او

 .نشود خودبيني دچار او خواهد مي چون: س
 زن مرد،. آيد مي خانواده درون تا تحقير اين خُرد، در. كند مي حل دارد نيست جوري اين خودش ولي: ج

 مطيع و ذليل كارگر نيز بنا و عمله كارگر فني استاد. پسندد مي را ذليل شاگرد نيز استاد. پسندد مي را ذليل
 من اْتَبعك لمن حباحك واخْفص« گويد مي دهد مي شخصيت اسالم نيست طور اين اسالم. پسندد مي را

 .»المؤمنين
 صلْ« گيري مي پول آنها از وقتي گويد مي بفرست صلوات كن دعا آنها براي. كن تواضع آنها براي تو پيغمبر
 حرام فعل كردن تحقير اصالً دهد نمي تحقير اجازة. دارد احترام و عزت انسان »لَهم سكَنَ صلوتك فانَّ عليهم
 پيغمبر كنار نابينا شخص يك. داند مي درويش حرمت مثل را مؤمن احترام و آبرو و عرض حرمت. است
 . نيايد نه گفتند ثروتمند افرارد و نشيند مي

 احترام اساس ترسي، خدا ميزان يعني تقواست و ايمان به چيست؟ به مردم احترام. خير فرمودند پيغمبر
 .است

 نه كرديد احترام اگر. است بعد قدم عمل و انديشه در كه نكنيم فراموش. است انگيزه در كارآمدي كارآمدي،
 نفع به كه ابزاري بعد كنيد فكر برويد الهي انگيزش دليل به بلكه كنم نمي هم فكر بگوئيد و شويد غرق اينكه

 هاي ريشه جزء حرص و حسادت. كند مي پيدا رواج حرص و حسادت رذيله، اخالق و.......... مكتب اين
 .بيماريهاست

 للذين نَجعلُها االخرة الدار تلك. «آن تابع شئون در هم و كند مي ايجاد سياست خود در را بيماري هم
 تلويزيون در كه است چيزي آن ضد اين. نكند برتري و علو اراده »فساداً ال و علُواً االَرضِ في اليريدون

 هم مختلف روشها به دهد مي قرار اصل را جويي برتري مسابقات در. كنيد تشويق را آنها مرتباً گويد مي
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 يعمل. «كند مي كار ترسد مي عموم نظر در وجاهت از مؤمن. كند مي بزرگ آنها براي را عموم نزد در وجاهت

 »يخشي و
 خوب. خير شود گم او دهان در حرف كه دارد مي بر را او رعب اينكه نه ترسد مي جمعيت نفس و جمعيت از

 امواج از نَفَسها و است بدتر ليزر اشعة از چشمها نگاه. خدا به نسبت خائف انسان حرف ولي زند مي حرف
 كند مي صحبت روان خيلي. كند مي صحبت نفر هزا ٢٠ يا ١٠ براي منبر روي شخص. باشد مي بدتر جاذبه

 چون. بخورم گره آنها به و كنم توجه اينها به برود يادم من اينكه از خوف. دارد خوف آن از بعد و قبل ولي
 خداي محضر در حضور. داند مي اينها بر و برخورد همين را او بيند مي خودش سر باالي را ديگري بزرگ نظر

 .كند مي حس آنجا در را متعال
 خيلي اش حب و رياست موارد از بعضي در. داند مي خلوت در محصنه زناي موارد بعضي. بدتر را كار آن

 لو و. بگويد سخن كنند مي نگاه را او كه كساني دل به و شود مفتون اينكه بدتر، آن از ديگر. است خطرناك
 استكبار، كه است طبيعي شد، مادي خُرد، شكل در اگر تجليل و تحقير. باشد ساده و درويشي هم او زندگي
 متغّيرهاي بين نسبت تا كوچك و خُرد از اختيار و اراده سلب. شود مي پيدا تصميم تحميل تحقير، تكّبر،

 و ابتهاجات براي مجاهده گيري، موضع گيري، جهت مراحل گوئيد مي كه شود مي ديده تحميل آن، توسعه
 آن كالن از تا گيرد، مي انجام خاص دسته به وابستگي براي. است گرفتن انجام حال در خاص دستة قدرت

 تخت وقتي شما. شود مي باطل دارد ها حساسيت موضوعات تكامل گوئيد مي رويد مي توسعه طرف به هم
 مثل بسا چه نداشتند هم گلي خانه مردم كه زماني. كنيد مي مالحظه را تكامل اين بينيد مي را جمشيد
 آنها هاي خانه از اثري هيچ اند، داشته خشتي و گلي هاي خانه حداكثر و داشتند هايي چاله زمين در حيوانات

 اقتصادي، توليد مراكز يا اي ابنيه و بازار مثال. ندارد وجود نيز آنها المنفعة عام امور از حتي اثري هيچ. نيست
 براي كه افرادي لباس موج تا سنگها روي بينيد مي جمشيد تخت در يك. ندارد وجود اصال فرهنگي، مراكز

 اثبات قابل و اند كرده مشاهده بين ذره وسيله به زدن سايه در را آن رنگ نخ نوع و آوردند مي هديه سلطان
 حرمسرا در پرويز خسرو اينكه مثال. مردم مسكن آن است كسي چه مسكن اين اينكه به برسد چه. است
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 آنها با هم يكبار او رفتن دنيا از هنگام تا حرمسرا به ورود ابتداي از اينها از بعضي كه باشد داشته زن ٣٠٠٠

 يا كنيز اينكه يعني زاد خانه مفهوم تا بگيريد را مسأله اين. اند رفته نيز باكره و اند آمده باكره نشده، آميزش
 آميزش او با داشتند حق يكدسته بود، خانه آن به مربوط كسي هر. بردند مي و بود آنها مملوك كه را انساني
 به خانه اين در. است زاد خانه اين بگويند كيست از فرزند كه نباشد معلوم بعد و است اختيار منصب يا كنند
 دستگاه جمعي ابواب. بگويند تملّق و باشند خان اين اطراف زيادي هاي خانه درب يك. است آمده دنيا

 خير است مدير اين است دبير اين بگويند كه نيست طور اين. نباشد تعريف قابل آنها براي شغلي هيچ. باشند
. بگذريم. شد مي داده اينها به و گرفته ديگري كسان از شد مي داده نان كه اينها به. است دستگاه جمعي ابواب
 چيزي چه گران توزيع متخصصين، كه است اين مسأله آآلن البته. دارد وجود هم هنوز آن مدرن شكل

 سازمان صورت به كنند؟ مي مديريت را مطلبي چه ادارات در هستند؟
 ملت يك اختيار و فكر طبيعي منابع اينكه براي است خدمات كه كنند مي اداره را دستگاهي كه شد اين اگر
 كنند مي اختيار سلب نيز اينها. هستند مدرن شكل در سلطان جمعي ابواب نيز اينها شود، حل ديگر ملت در
 .سپارند مي ديگري عده دست به را يكدست طبيعي منابع و
 اجتماعي پردازش -گزينش - گمانه بسترهاي پيدايش به توسعه سطح در فرهنگ معناي بررسي - ٤

 چيست؟ توسعه سطح در فرهنگ در آمديم بگذريم،
 و وصفي هاي شاخصه عنوان به توسعه سطح در فرهنگ در پردازش -گزينش - گمانه وصف سه ارائه -١/٤

 جامعه در آن ارتقاء
 نياز احساس داريم، روحي امور در كه حسي مسأله و سنجش قدرت اصل پردازش، و گزينش و گمانه مسأله

 هم روي اينها سه هر. است عيني خارجي حس آن طرف يك و سنجش طرف يك نياز، احساس مسأله و ما
 .گيرند مي قرار رشد براي محيطي در كه دارند جرياني

 مثال ذكر با توسعه سطح در فرهنگ معناي توضيح -٢/٤
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 و شنويد مي تلفن با كه را صدايي فرمائيد مي حس شما را آنچه كه است طبيعي چيست؟ حواس و نياز تعريف

 مثال قبل نسل يك را حس اين كند مي صحبت طرف آن با دنيا طرف اين از كه است راحت خيلي شما براي
 است شنيده نمي پدر پدر

 قابل سابق در اصال سابق در تركيبها اين كند پيدا تواند مي كه تركيبهايي. بينيد مي تلويزيون در كه را صوري
 بستر و دارد تخيل ايجاد در فيلمها اين كه را سرعتي. كنند ايجاد را تخيل بستر اينكه در..... نبود تصوير
 افراد گويي دروغ در البته. دارند دست به را اين طراحي كه است اي مجموعه قدرت ميزان به كنند، مي درست
 دخالت كار اين در مجموعه يك كُال و نورپرداز، نويس، داستان روانشناس، شناس، جامعه دارند دخالت زيادي
 گزينش، گمانه،. است ديگر جور نيز آن گفتن راست. ......................... اين كنند مي هم سر را دروغي و دارند

 .نيازها طرح و مسائل طرح كند مي پيدا توسعه ديگري بستر در اين پردازش
 ها گمانه بتوانند اينكه. مختلف علوم و رياضي در تخصصي فيلمهاي سطح در. است آن عمومي سطح در اين

 طور اين رياضيات در كه كند مي جديدي بستر پيدايش ها، گمانه ارتباط كردن ارگانيزه. دهند ربط هم به را
 اين. بخواند كتاب در را آن و برسد ديگري فرد گوش به كسي حرف تا بكشد طول سال ١٠٠ كه نيست
 در دوم رده براي فرضها پيش دادن براي اينها همه حرف چرخد مي راحتي به حرفشان ديگر دان رياضي
 مثال كه شده درست خاصي سنين تا خاصي سنين از عظيمي بسيار سازمان. چرخد مي سريع بسيار ها مقاله

 و درجه به درجه طور همين و كنند مي درست بستري خواندن درس براي ليسانس سن تا سالگي ٦ سن از
 اهل كه اي عده تا برند مي را آنها شده كار تقسيم كه آنجا تا شود مي پااليش باالرفته، شود مي تصفيه تجزيه

 مرتباً باز. دهند انجام را آن هستند تجربي و حسي كار اهل كه اي عده و بكنند فكري كار هستند، فكري كار
 .دهد مي توسعه امكان بستري چنين برگردده آنها فكر به آن بازخور

 توسعه سطح در فرهنگ در انفعال و تحجر بررسي -٣/٤
 گرفتيد؟ نظر در چيزي چه را توسعه سطح در فرهنگ كه نشد روشن: س
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 پيدايش آن، نتيجه كه است اجتماعي پردازش گزينش، گمانه، بسترهاي پيدايش توسعه، سطح در فرهنگ: ج

 .است برتر اجتماعي پذيرش و حافظه هوش،
 در قضيه يك آمده، در متقوم صورت به ارتباطات يعني شدن تر ارگانيزه و جديد كثرت و وحدت يعني برتر
 علوم در آن دنبال به شود، مي اثبات علم يك در. شود مي ظاهر  ديگر علوم در آن اثر و شده ابطال علم يك

 يكديگر به علوم ربط يعني. كند مي پيدا بازخور مافوقش به نسبت گردند مي آن مادون و عرض هم در در ديگر
 .است توسعه سطح اين كه شود مي تبديل تكاملي همبستة و متقوم ربط يك به بندي آدرس ساده ربط يك از

 امنيت فقيه ولي ك است طبيعي باشد، مادي رحمت يا وابستگي و قدرت و ابتهاج توسعه براي توسعه اگر
 .ندارد امنيت كارآمديها و ها گمانه و خياالت در. ندارد
 چه است، عينيت در كفر جريان مجراي فرهنگ و است انجام حال در كفار براي ها گمانه سرپرستي اگر يعني

 در نه باشد، داشته را جامعه سرپرستي رحمت، و قدرت و خوشي پيدايش در نه فقيه ولي اين؟ از بدتر امني نا
 ديگر انسانهاي در آن تصرفات و ماده در محيط تصرفات براي آن ابزارسازي و عينيت تسخير راههاي و تفكر

 .اجتماعي توسعه
 -فلسفه -روش ديني فرهنگ وصفي هاي متغير بين تعادل ايجاد به كالن سطح در فرهنگ معناي بررسي - ٥

 مصداق
 سياست براي مجاري هم و كثرت و وحدت در سياست فرهنگ كه است مفاهيمي هم فرهنگ موضوع طبيعتاً
 سازماندهي هم يعني. كند مي درست آن منطقهاي يعني فرهنگ خود براي مجاري هم كند مي درست
 چيست؟ آن كالن. كند مي درست را عيني آزمايشگاه سازماندهي هم و را مفاهيم سازماندهي هم و سياسي

 روشها، در چه دارد، جامعه در كه فكري نظام در فرهنگ گفت بتوان كه داريد متغيرهايي چه فرهنگ در آيا
 آنها به نسبت تعادلي مصداق و فلسفه روش، سه اين اگر مصداقها، در چه ها فلسفه و استداللها نحوه در چه

 دربارة فكر بيشترين بايد يعني است؟ فرهنگ متغير سه مصداق و فلسفه روش، گفت توان مي آيا نباشد،
 .بشود روشها
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 اجتماعي حافظه يا هوش در آن تأثير و مصداق فلسفه، روشها، در انفعال و تحجر -١/٥

 بگيرد دست به را ملت شود مي برنده روش در كه كسي باشد منتظر بايد كند نمي فكر روش در كه كسي
 كار به مفاهيم استحصال در هم را روش آن بتواند بايد كند مي فكر روش در كه كسي است طبيعي البته

 .افتد مي عقب باز نتواند نيز را اين اگر آنها، به پاسخ و جديد موضوعات طرح در. بگيرد
 روش به نظام يك در كه باشيد داشته جديدي هاي مسأله و مصداقها شما بايد آورد بدست و كرد پياده اگر

 به ارتباط. ها فلسفه يا استداللها طريق از كند؟ مي پيدا ربط نظامي چه در جديد مصداقهاي. كند پيدا ربط
 و گزينش عنوان به تفكر مسأله در شما آزمايشگاه يا اوليه كارخانة مثل روشها روشها، به كند؟ مي پيدا كجا

 پيروزي باشد، داشته باالتر تكنيك كه اي كارخانه آن اجتماعي حافظة يا هوش، مسألة در. هستند پردازش
 مسأله بتواني ندارد معنا. كن فيكس را استدالل منطق. كن فيكس متحجر صورت به را روشها. دارد بيشتر

 .كني استنباط اسالم براي جديدي
 .بياوري را ديگري جديد كمي سنجش و محاسبه تواني نمي كني فيكس را رياضيات اگر شما
 .است فرهنگي تحرك وسيلة اين منتها بله: س
 شود گفته اينكه عين موضوعي؟ چه در كردن فكر. دارد جامعه در واحد، آن در متخير سه فرهنگي تحرّك: ج

 توليد كارخانة باشد، تر قوي آزمايشگاه چه هر. است آزمايشگاه در توليد گوئيم مي گيرد؟ مي صورت كجا توليد
 وقت چه صوت ضبط مثال هستند؟ باالتر وقتي چه محصوالت. است نيرومندتر محصوالت بعد و شما انبوه
 است؟ باالتر

 روي ديسكت و نيست نواري كه آمده صوتي ضبط مثال باشد، باالتر اين از كه شود پيدا چيزي است ممكن و
 يعني دارد هم غلبه دارد بيشتري آزمايش آنكه گويند مي و. است آمده هم نوري ديسكتهاي است، كامپيوتر

 كي بگوئيم شود؟ بهتر كارخانه وقتي بگوئيد شود مي بهتر صوت ضبط كي بگوئيم ابتدا در كه است صحيح
 نقش دارند؟ نقشي چه كردن فكر عمل در منطقها است؟ چگونه آن آزمايشگاه بگوئيد شود؟ مي بهتر كارخانه

 كم تناسبات ها، كيف اقسام از كيفيت، از بعد. است كيفيت مسأله منطقها، كار اصل در. دارند را آزمايشگاه
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 صحبت كيفيت و حركت اصل در و كنيد تمام را منطق بايد ابتدا شما. هستند اعم خودشان يعني. شود مي

 تعريف را كميت بايد آن با متناسب بعد. رود مي بين از چگونه و آمده وجود به چگونه كيفيت يعني. كنيد
 .كنيد تعريف را روشي ابزارهاي بايد آن با متناسب سپس و كنيد
 كنار را اين كند مي رشد منطق كه آن كه پيداست خوب شد متحجر خاصي ها منطق در فرهنگ اگر حاال
 .ندارد فرق باشد چنان و چنين و عادل هم خيلي اگر آدم زند مي

 آن به پاسخگوئي و مسأله طرح به خرد فرهنگ معناي بررسي - ٦
 بخش زير آن به پاسخ و مسئله طرح كه شود مي داده پاسخ آن به و شده طرح مسأله آن خرد سطح از بعد

 .است مصداق فلسفه و منطق فلسفه،
 نيست؟ مصداق همان آيا: س
 .است صرف كاربردي. است آمده كجا از مصداق اين اينكه فهم بدون مصداق. است مصداق همان چرا: ج
 عينيت بر جديد تأثير پيدايش به توسعه سطح در اقتصاد معناي بررسي - ٧

 .است عينيت بر جديد تأثير پيدايش آن، توسعه سطح در هم اقتصاد
 -توزيع -توليد يعني اقتصاد وصفي متغيرهاي بين تعادل ايجاد به كالن سطح در اقتصاد معناي بررسي - ٨

 .مصرف
 گيريد؟ مي چيزي چه را اقتصاد متغيرهاي شما كه باشد مي اقتصاد متغيرهاي در كه است نسبتهايي آن كالن

 الگوي اساس بر و توسعه الگوي متغيرهاي يا گيريد مي مصرف توزيع توليد، الگوي مفهوم به را متغيرها آيا
 طرح را حقوقي نظام مصرف، توزيع، توليد، الگوي از بعد و گيريد مي مصرف توزيع، توليد، الگوي توسعه،

 خير؟ يا نمائيد مي
»طاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و«  



 
 
 

 فقيه واليت جريان تهديدات و ها آسيب
  
 

  ٣جلسه: 
 

 نظامهايي بگوئيم و بدهيم انجام متناظر صورت به را فرضي چنين ما اگر: حسيني المسلمين و السالم حجت
 استاتيك نظامهاي شبيه كه بگوئيم تناظر به توانيم مي كه گذاريم مي تشكل را نظامها اين اسم كه هست

 كه است اين آن بحث. داريم نيرو توزيع نيرو، كردن خنثي نيرو، بردار. ايستا يعني استاتيك نظامهاي. هستند
 اختالف اين بتوانند نيرو انتقال محورهاي كه شود تقسيم چگونه شود، تقسيم پايه چند روي موجود فشار

 هوا از تر سنگين اينها و هواست آن زير داديم، قرار باال طبقه در كه چيزهايي يعني. شده ايجاد كه سطحي
 زمين به ها پايه طريق از را آن سنگيني. باشند باال كه كند نمي ايجاب جاذبه در آنها مخصوص وزن هستند،

 باشد سست آن زير اگر. گردد برمي و كند مي پيدا العمل عكس شود مي وارد كه فشاري و دهيم مي انتقال
 خنثي را آن كه اي نقطه به گردد مي بر فشار اين است محكم كه نسبتي به باشد سفت اگر ولي. رود مي پائين
 و دما گرما، سرما، نور، تابش از و بايستد اين باالي سقفي يك اينكه از بگيريم بهره ايم توانسته تا ايم كرده
 نيرو توزيع نيرو، بردار آن در كه ايستا و استاتيك نظام يا ساختار اين. كنيم حفظ را خودمان هوا جريان حتي

 قدم يك. است اجتماعي ساختارهاي مانند دقيقاً است دستگاه اين كل از وري بهره و نيرو كردن خنثي و
 گوييم مي را اين. كند كار تواند نمي اين نباشد آن اگر كه دارد وجود تموج يا سينماتيك نظام يك اين باالي
 .خصوصي جاذبه و عمومي جاذبه
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 يك كه اين تا مولكول در و محيط در كيهان، در جاذبه وضعيت كنيد، مي مولكولي مقاومت بحث آنجا در

. است سياالت ساير يا آب حركت مثل. ندارد جوشش ولكن دارد وجود جريان آن و دهد مي امكان را جريان
 نيرو، در. است انبساط و تراكم آن موضوع اصل. دارد فشار آن گردش. دارد نظام و ساختار. آب شبكه مثل

 هم آنجا. است انبساط و تراكم سياالت در. بود وري بهره جهت در كردن خنثي و توزيع و نيرو بردارهاي
 پذيري تبديل طبيعتاً. دارد فرق ايستا نظام نوع با آن نظام نوع ولي دارد نظام و تناسبات ساختار، وري، بهره
 ساختار آن دارد، ساختار اشعه. است اشعه تسليم ولي. ساختار براي مگر نيست، مبدل خودش. ندارد هم

 كه است ساختارهايي از ديناميك گرا، تكامل افزا، دائم اصطالح به ساختارش برد نمي ساختار به. ندارد
 . دارد فاناً آناً شدن اضافه و فاناً آناً جوشش

 اين رابطه كه حالي عين در است، ضروري آسيب سوم، و دوم بخش در حتماً باشد معيوب ساختار آن اگر
 يا تموج كالن، با متناظر آن، كالن شود، مي ساختارها هميشه آن خرد. شد اشاره كالن و خرد با مطلب

 .كشش ضد اصطالح به و كششها
 :. .....س
 دور يك گوييد نمي تنش و كشش ديگر جاذبه در. تنش و كشش گوئيد مي رسيد مي كه ساختار در خير،: ج

 مثالً از گريزش. گوئيم مي را انبساط و تراكم كه است آن ضد يعني شدن دور. دارد وجود كشش يك و شدن
 .چرخش در
 .مركز از گريز: س
 گريزش توانيد مي حاال. ندارد را انبساط و تراكم كه است شدن نزديك و دور همان كارش مركز از گريز: ج

 هميشه ساختار شدن عوض. شود مي عوض اوصاف كه هست نسبتها آنجا در. گريزش و كشش بعد تا بنويسيد
 ديناميك كه رسد مي نظر به گوئيم مي اينجا در ما. نيست تكامل از بريده هيچگاه. است تكامل اساس بر

 فرهنگي، جديد حوادث يعني. است اسالمي غير فرهنگ از جامعه توسعة استراتژي يا جامعه تكامل يا جامعه
 هم آن سياست در حتي ما. شود مي ريزي برنامه كفر وسيله به سياسي و اقتصادي فرهنگي، جديد رخدادهاي
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 مقاومت نيست باشيم، داشته برنامه تكامل و تغيير براي بتوانيم كه اين صورت به كنيم مي مقاومت كه
 اين خود اينكه. كنند مي توجه ما به نسبت يك به جهان مردم و ايستيم مي دشمن تكامل سينه در كنيم، مي
 كاري چه بايد كجاها به نسبت بگوئيم روز هر و كنيم هماهنگ و بياوريم ريزي برنامه مدل و الگو يك به را

 . نيست كار در بكنيم
 

 يعني فرهنگي انقالب شوراي و مديريت شوراي حوزه، آن اساس گفتيم كه نباشد كار در مطلب اين كه وقتي
 به وزرا اينكه براي است فرهنگ عالي شوراي آن اساس گوئيم مي كه اين علت و است فرهنگ عالي شوراي
 و علوم روش تغيير موضوع ديگر عبارت به را سه اين توانند نمي و هستند وزير خاصي موضوعات در تنهايي
 مجموعه در ولي شود تعريف تواند نمي آنها كار درون در. كنند ريزي برنامه آن براي شخصه به را آن امثال

 حاكميت هم ها، رسانه و سيما و صدا بر هم دارد، حاكميت هنر بر هم كه آنها مجموعه. شود مي تعريف آنها
 و است فرهنگي موضوعات موضوعاتشان، آنها همه و اند كرده جور و جمع كه را مختلفي بخشهاي فرضاً بر

 آنها اكثر امنيت شوراي و اقتصاد شوراي در و هست دولت هيئت در اينها اكثر حضور اينكه همه از باالتر
 الگوها نباشد، اگر. نيست ما بحث موضوع فعالً كه كنند مالحظه را كل توانند مي نيز مجموعه آن در و هستند

 انجام گويد مي يعني. كنند مي درست ساختارها فعاليت ريزي برنامه براي را كالن تناسبهاي و نسبت ايجاد
 جامعه فرهنگ سازماني بخش اين. است دستگاهي چه بعهده موضوعي چه روي و اي بودجه چه به كاري چه

 هر آن گروهي رفتار بخش نشد، مشغول آن به و نداشت اختيار در را كار اين جامعه سازماني بخش اگر. است
 تقريباً روحانيت باشد، مي فرهنگي و اقتصادي سياسي، ساختار داراي و است معظمي بسيار بخش چند

 روحانيت دستگاه بزرگي به را دولتي غير ساختار هيچ. است دولتي غير ساختار نيرومندترين و بزرگترين
 كنند مي هم زيادي هزينه. كنند مي هزينه آن براي كه اند پذيرفته حدي در را مذهب به نياز مردم. بينيد نمي
 از بلكه. هستند نيرومندتر جامعه دولتي غير ديگر نهادهاي از خيلي از قطعاً. شود نمي دقت مطلب روي ولي
 مجلس بكند، ملزم را ديگري كس كس، هيچ اينكه بدون متوفيات آمار اندازه به روز شبانه عرض در. آنها كل
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 ٤ اين كل در و گيرند مي سالگرد و چهلم هفتم، سوم، مجلس ٤ حداقل ميتي هر براي و گيرند مي ختم

 اي گونه به مجلس ترين الئيك در. است آخرت به دعوت و آخرت از سخن شود مي كه صحبتهايي مجلس
 و است شده تعريف جامعه نياز جزء كه است امري ترين ساده اين. دارد متدينين در تا ارزشهاست، از سخن

 را اينها توان نمي هستند شيعه كه اقشاري در كنيم بندي طبقه را اقشار اگر جامعه در يعني. است گرفته فرم
 محرم ايام مثل مذهبي مناسك در. مشتركند قضيه اين در همه مختلف شغلي و سني گروههاي. گرفت. ... از
 تواند مي كه هست ارضاء و نياز كدام. شود مي عوض كشور چهره رمضان، مبارك ماه فاطميه، دهه صفر، و

 از قبل ساعت ١ حدود رمضان ماه در. نيستند مقيد كه اقشاري در حتي دهد، نشان شكل اين به را خودش
 و بدحجابي ببينيد بگرديد ماشين با تهران شهر باالي و كنيد افطار نرويد افطار از بعد ساعت ١ تا افطار

 . ببينيد را ديگر جاهاي و پاركها است، پيدا رمضان ماه آثار كامالً! است؟ ديگر وقتهاي مثل جامعه شلوغي
 خرج جامعه و باشند مبلغ عده يك بعد و شود احساس نياز يك كه اي گونه به شده تعريف مذهب حضور

 يعني. خوان نوحه تا دارد مرجعيت از كه بندي طبقه يك تا كنند صحبت مذهب درباره اينها كه بدهد را اينها
 منبري، يعني باالتر، تا گرفته خوان نوحه از سپس. ببينيد را مذهب قاعده ببينيد، را جامعه قاعده اول هم

 و است فعال بسيار آنها اجتماعي حضور. برسد مرجع و اهللا آيت و مدرس به بعد. ببينيد را نماز پيش مبلغ،
 ساختار داراي تقريباً و شماست گروهي رفتار اين. است مالحظه قابل نيز جهاني مقياس در حضور اين دامنه

 الگوي تكامل دهد؟ مي انجام كاري چه الگوها دادن امر در ساختار. هست هم اقتصادي و فرهنگي سياسي،
 براي الگويي اينها آيا. است حاكم ها شدن هزينه بر برنامه سازمان الگوي ولي كند نمي مالحظه را خودش

 كسي شود؟ مي چه نداشتند كالن رفتار اگر. ندارند كالن رفتار بالمره. هرگز دارند؟ ريزي برنامه و بيني پيش
 تعريف را موضوع و شده حادثه محدث ديگر عبارت به. كند مي محيط ايجاد آنها براي دارد كالن رفتار كه
 چه ضرر صرفه، سود، افراد، مصلحت تعريف. گيرد مي انجام برنامه سازمان دست به مبتالبه، تعريف. كند مي

 اينها. نيست ريالي سود فقط سود گيرد؟ مي انجام كسي چه دست به آن اقتصادي چه و فرهنگي چه سياسي،
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 فرهنگ كه است كسي آن گر توجيه و آن به پاسخگو. گيرد مي انجام دارد كالن الگوي كه كسي آن دست به

 . است آمده دين طرف از. است متدين قشر نماينده رهبري. اوست دست به مذهب
 معرفي را خبرگان و اند كرده انتخاب متدين قشر چه؟ يعني متدين قشر طرف از نمايندگي گوئيد مي اينكه
 متدينين انتخاب مجراي از مذهب اعتقادات نماينده رهبر يعني. اند كرده معرفي را رهبر نيز خبرگان. اند نموده
 اين و اند نشده مسأله محدث. اند شده مستحدثه مسائل به پاسخگو. ندارند چيزي اساساً دستگاه اين. است

 به مبتال به فقط نه مستحدثه مسائل به ايشان پاسخ در اينها چون. هست هم بزرگي تهديد و است تهديد
. هستند بريده و جدا جدا شده، انفعالي ناهنجاريها به نسبت آنها هاي گيري موضع كليه. دهند مي پاسخ

 سخن هم و بودن همنوا است، رهبري پشتوانه جامعه در كه متدين جامعه يعني. شوند نمي همنوا و هماهنگ
. دارد بدي بسيار سياسي اثر. است تهديد فقيه واليت براي حتماً نباشند همزبان اگر. ندارند همزباني و بودن

 مسجد آقاي امروز كه حرفي اينكه يعني متناقض درون. متناقض برون و متناقض درون يا ناهنجار هاي تحليل
 مريد براي و خواند نمي هم با بوده زده اين از پيش روز چند كه حرفي و زند مي فردا پس كه حرفي با زند مي
 يعني. است شده گيج خودمان مثل هم آقا است خراب اوضاع بس از ديگر كه شود مي ايجاد تصور اين او

 مخالف روبرو مسجد حرف با مسجد اين حرف همچنين. كند مي تضعيف خودش به نسبت را عموم اعتماد
 ديگري چيز آن و داند مي مهم را چيز يك اين كند، مخالفت يا كند موافقت دولت به نسبت بخواهد چه. است

. ديگر امور از دسته يك روي او و گذارد مي دست اولويت تعيين با امور از دسته يك روي اين. داند مي مهم را
 . تفرق و تشتت يعني اين و هستند طور همين هم موافقها. مخالفهاست به مربوط اين

 اساس بر كه نبود اگر شد، پيدا تشتت و تفرق وقتي هستند، فقيه واليت اجتماعي پشتوانه كه كساني تفرق
 مبتال تشتت به كه ساختاري هر گفتيد مي شما حتماً دارند، و داشتند مشتركي هاي گيري موضع واحد جهت
 آن قبلي جاذبه هماهنگي كه است حالي در تجزيه حين در كه مولكولي هر مثل. دارد اضمحالل آمادگي شود

 علماي مثالً. خرد صورت به را مطلب اين اگر. شود مي جديد ساختار يا ديگر ساختارهاي جذب. رود مي بين از
 آوريد مي را آنها. باشد نداشته اثري هيچ اينكه نه كنيم دعوت قم به را... و مدرسين خوانها، نوحه شهرستانها،
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 آيا. دارد الزم ابزار هماهنگي چون بكنيد توانيد نمي هماهنگ ولي كنيد مي تحريك اصلي گيري جهت روي
 هم ديگر اقشار براي كنيد، مي ذكر فقيه ولي نمايندگان عنوان به روحانيت درباره كه را مطلب همين عين
 آنها ارتباط شوند نزديك كاري موضوع نظر از برنامه مدل فرهنگ به اقشار قدر هر. است خير پاسخ گوئيد؟ مي

 اي نتيجه كردند پيدا همزباني اگر آيا. كنند مي پيدا همزباني گروهي رفتار در يعني. كند مي پيدا انسجام
 و تحقير كه است عيني محيط ايجاد يا اقتصادي رفتار در هماهنگي يك همزباني اين از باالتر گوئيم مي دارد؟

 و باشد نداشته شويي لباس و برقي جارو كولر، يا يخچال كسي اگر يعني. كند مي تعريف عينيت در را تجليل
 اين از بكوبم چيزي خواهم مي وقت هر بگويد چيست؟ براي اين بگوئيد هست، سيركو يك او حياط كنار

 بكوبم؟ چيزي چه با پس گويد مي كوبيد؟ مي زدنها دسته اين با را گوشت هنوز بگوئيد شما. كنم مي استفاده
 اين توانم مي و است سالم دستم الحمدهللا خواهم مي چه براي گويد مي نداريد؟ هم برقي چرخ گوئيد مي

 هم شستن رخت براي. هست دستي جارو بگويد كني؟ مي كار چه كردن جارو براي بگوئيد. بردارم را ها دسته
 اين در را خودت وقت چقدر گوئيم مي. شود مي تحقير يك منشأ ما براي او زندگي. كند مي استفاده لگن از

. شود نمي تلف هم زيادي وقت و كنيم مي برگزار ساده را خودمان زندگي اتفاقاً گويد مي كني؟ مي تلف چيزها
 هر در. ريزيم نمي هم زيادي آشغال. شود مي هم دقيقه ٢٠. نداريم كوفتن گوشت بيشتر روز يك اي هفته
 ما چرا. نيست ما از كمتر هم او سالمت. شود نمي زياد هم او وقت جمع. زنيم مي جارو هم بار يك روز شبانه

 هم او. است شده ديگري تعريف حيات از ما تعريف چون كنيم؟ مي تعجب چرا شد؟ زندگي هم اين گوئيم مي
 احساس نباشد كولر كه جايي است كرده عادت كولر به ما بدن. كند مي گرما احساس ما اندازه به كولر بدون
 باشم خسته كمي اگر و ساعت ٢ باشم خسته خيلي اگر گويد مي خوابد مي ظهرها از بعد هم او. كنيم مي گرما
 گويد مي بعد. بودند طور همين هم پدرانمان نه گويد مي. است گرم خيلي گويم مي. بخوابم ساعت ١ توانم مي

 تعريف كه را زندگي اين. روم نمي سرداب توي همين براي خوابم مي زياد است خنك خيلي ما سرداب
 كسي دست و توسعه فرهنگ دست. است تكنولوژي دست به كيست؟ دست محيط است محيط كنيد مي

 درست را آن من تا كن مراجعه من به است ناقص تو سازي محيط كني مي احساس اگر گويد مي كه است
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 بخش در چه سازي محيط كه اي مرحله تا كرده عوض را خدمات بخش اقتصادي رفتار مدل حضور اگر. كنم

 و انسان بين رابطه در صنعت، در داخلي ثروتمندان با خارجي ثروتمندان يعني گروهي؛ بخش در چه و دولتي
 خواهند مي چون. كنند مي گذاري سرمايه توليد و توزيع الگوي در و مصرف الگوي در محيط، ايجاد و طبيعت
 گرگي. كرد پوشي چشم اينها از شود مي. است تهديد فقيه ولي براي محيط اين ساختن بسازند محيط

 كه كرد مي نگاه روباه خورد گرگ را طعمه از مقداري. شود شريك اي طعمه خوردن در روباهي با تا خواست
 قسمت در: گفت گرگ. شويم شريك هم با بود بنا: گفت روباه. خورد هم را دوم قسمت شود مي چه او سهم
 در تهديد بينيم مي كه وقتي. بود نيافريده خدا هم را سوم قسمت... شد هم دوم قسمت در نبود كه اول

 گويند مي كه وقتي در تهديدات ارزيابي يعني. شوند مي مطلع آن از همه است دادن فحش شكل به روزنامه
 محيط كه وقتي ولي. شد تهديد گوئيد مي آنگاه كنيد، عوض را ساختاري و بدهيد تغيير را مناصبي و حقوق

 كه ندارد دليلي و كنيم نمي حساب تهديد ما را اين آورند، مي را محيط كننده عوض الگوي. كنند مي عوض را
 ... باشد داشته اثري چنين
 ما، فهم يعني. هستيم تغييرات پيدايش در عقلي انحصار و تطابق دنبال تهديد فهم در ما كه است اين تهديد

 مطلع بيماري وجود از آدم كه است بيماري آن نفس، بيماري زنيم؟ مي را حرف اين چرا. كند مي تهديد را ما
 سر، اگر. كند مي اقدام آن معالجه براي بكند ناراحتي احساس انسان و بگيرد درد دندان. شود مضطرب و

 فروپاشي به كه وقتي تا كند نمي درد احساس كه دردي آن. كند مي معالجه را آن بگيرد درد... و گوش دست،
 كه را افرادي. كند مي درست پرورشي ساختار و سازد مي محيط كه كسي. است اصلي تهديد آن شد نزديك
 آن. را منتقد و مردد شخص كند، مي توليد ايجادو آنها را ترديد. پرورد مي نيستند ارزشها و انقالب به معتقد
 داراي انسان كه روحي امراض مثل بزنيم، مثال غيره و سردرد ارگانيزم در بخواهيم اگر. است تهديد تهديد،
 با تواند مي كه دارد طعم او براي نفاق شيطنت و است نفاق داراي برد، مي لذت آن از و است رياء يا عجب

 اين از و باشد داشته سلوك صورت يك به كس هر با و كند بازيگري صورت يك به ديگري با و خودش
 . برد مي لذت بازيگري
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 اصالً انسان ابتدا در و امر وادي در سرطان كه ام شنيده را اين من بزنيم مثال جسم امراض به اگر يا

 كنم مي عرض. است گذشته كار از كار ديگر كه شود مي متوجه وقتي و دهد مي روي چه كه فهمد نمي
 بالمطابقه داللت كه باشد اين منتظر و بدهد تشخيص پرورشي بستر در را دشمن حضور نتواند كه فرهنگي

 تواند مي كه بگويم داري سرمايه نظام مورد در بعد. عقليه سببيت بعنوان را پيامد يك انحصار باشد داشته
 از بيش گرايش پرورش، اصالً. باشد داشته ديگري اثر ديگر عده براي و باشد داشته اثر يك عده يك براي
 تهديد اينها. دانيم مي تهديد ما را اين. نيست او درنظر جامعه تغييرات شناخت. نيست او توجه موضوع% ٧٠

 ماشين حاصل نياز مفهوم چيست؟ خرد تهديدات. كنيم مي آغاز را خرد تهديد حال. كردم عرض كه بود كالن
 دايره در. طبيعي و فطري نياز بنويسيد مركزي دايره در بدهيد قرار متداخل دايره سه. است بشر حيات
 بناشد اگر. بنويسيد را فرهنگ يا ارتباط چگونگي وسطي دايره در. اجتماعي ارضاء قدرت بنويسيد بيروني

 هم فرد سياسي نيازهاي عنوان به فرد براي سياسي امور و شخصيت مسئله در هم را نيازهايي وسطي دايره
 اي دسته به را ارضاء اجتماعي تعاريف. باشد داشته وجود فطري صورت به فرد فرهنگي و اقتصادي نيازهاي

 توانند مي و شود حاكم ديگر دسته بر تواند مي خاص دسته يك تصميم بگويد. كند منحصر آخر دسته دون
 ارضاء درجهت را ديگران گيري تصميم يعني. كنند حل خودشان نفع به را ديگران اختيار و انتخاب حق

 شرارت و شرافت مفهوم در كه ارضاء عدم. مصرف باب در و اطالع باب در هكذا. كنند مجبور خودشان تصميم
 استفاده قانوني مجاري از نفر يك كه است اين آن اقتصادي ساده مثال. كند مي ظهور اجرايي ساختارهاي در

  تهيه براي كارشناسان به را درشتي پول و كند مي
 در را آنها و كرده استفاده هم قانوني و كافي و الزم هاي تضمين از دهد، مي سفارش بندد، مي داد قرار پروژه

 اين ساختن موضوع در مثالًًًًًًًُ شركت اين طرح. دهد مي مشاركت بگيرد، شركتش است قرار كه اي بودجه
 گرفته مشاوره خير يا هست خالي جالي بازار در ساعت اين براي كه اين مورد در اول. شد درست ساعت
. اند كرده درست ساعت توليد براي چيزي هم با و كرده شريك را آنها و اند داده او به مشاوره سپس است،
 حال هر به. شناسد مي را آن جريان و ساختارها ارتباط فقط و كرده درست خود شركاي وسيله به را پروژه
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 با آن استارت. افتد مي راه كاري و گيرد مي وام تومان ميليون ٢٠٠ رود، مي بانك به سال دو يكي از بعد پروژه
 و آقا اين گويند مي. كند مي پيدا تخصيص دولت بودجه ميليارد چندين گاه. است تومان ميليون ٢٠٠

 خواهد مي دستگاه همين چي رآبدا. است شرافتمندانه هم آنها نسبت به تقسيم. هستند شريف اطرافيانش
 اي بچه. شود مي تلف كه دهند نمي او به قدر اين دارد نياز تومان هزار ١٠٠ و ببرد بيمارستان به را اش خانواده

 چه؟ يعني آيد مي اعتياد طرف به او كه اين. ما براي نه ولي هست پول گويد مي است خانه اين در كه
 قطع جامعه با را آقا اين ارتباط كه است اين كند مي اعتياد كه كاري كند؟ مي چه اعتياد دستگاه اصال
 ارضاء ببيند، شيرين خواب انسان كه خواب عالم مثل. كند مي قطع محيط با را او از بخشي يك كليد كند، مي
 عالم دهند، مي شرارت لقب هم او به. چرخد مي ناهنجار ساختارهاي در واقعيت. برد مي تخيل عالم به را او

 پناه خود دروني استراحتگاه به بيروني الم و رنج از مخدر مواد استعمال با. شود مي استراحتگاه او براي توهم
 يعني قاچاق و مخدر مواد ورود وضع وقت آن. كند مي ابزار نتيجه در و معتاد را او مخدر مواد ولي. برد مي

 ما كه اموري مجموعه كالّّّّّ. هست جنسي فساد و اداري فساد است، اعتياد آن خرد كه اجتماعي ناهنجاريهاي
 فقيه واليت نظام براي حتما شرارتها اين و شود مي زياد شرارتها اين. شرافت نه دهيم مي شرارت لقب آن به

 را شرافت يعني حاكم ساختار شد عام قانون، از تخلف اگر كه قانون را تخلف يعني شرارت. هستند تهديد
 شرارت شدن عام. است بوده مطلب همين دليل به تاريخ در نظامها از بسياري پاشي فرو. كند مي متزلزل
: دارد وجود چيز دو پس. پاشد مي فرو تحقق و عمل در است اجرايي ساختارهاي آيند بر كه را شرافت مفهوم

 خرد تهديد آن بازتاب. سازي محيط آن محيطي بازتاب يك و فقيه واليت نظام با ناهنجار سازي محيط يك
 . است كالن تهديد كند، مي سازي محيط كه كسي و است

 دستوري نوع چه دستور اين. شويد درگير فقر و تبعيض دروني، فساد يعني مطلب اين با كه اند داده دستور
 است؟

 اجرا مرحله در آن تعاريف است مجبور نشود،................. اساس بر سازي مدل و كارشناسي تعريف اينها اگر
 به داري سرمايه نظام در و است ارضاء و نياز بين فاصله به سوسياليستي نظام در فقر تعريف. شود منحل
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 منشأ نپذيرد انجام مدل در تعريف اگر. است مختلف نظام حسب بر فقر تعريف يعني. است معيشت حداقل

 ديگري ارزشي مبناي اساس بر تواند نمي تعريف. شود حاكم است مدل داراي كه تعريفي كه شود مي اين
 ارزشي نظام به مربوط كه تعريفي آن و باشد ديگري اخالق نظام يك از آمده بر تعاريف پايه بر مدل باشد،
 .شود ظاهر است، عمل و اداره صحنه در غايب

 آن و آيد مي پيش بحث خروج و ورود نحوه در كه مشكلي كه اين يكي. رسد مي من نظر به نكته چند: س
 ها اين همه كه است صحيح دارد، اصالح به احتياج امروز تعبير به كه عواملي يا زا بحران عوامل كليه كه اين

 .كنيم قلمداد فقيه واليت تهديد عنوان به را
 آن معناي گيريد، مي او وظيفه را آن اگر يعني. بگيريد نظر در كل سرپرستي را فقيه واليت موضوع اگر: ج

 .اوست شخص به تهديدات است، كل به كه تهديداتي كه است اين
 .شود پيدا اجتماعي نارسايي هر يعني: س
 كرديد مالحظه موضعي يا موضوعي اگر ببينيد موضعي يا موضوعي بخشي، را تهديد كه گوئيد مي گاهي: ج

 موضعي اگر. شود گفته نبايد خرد. شود گفته توسعه در تهديد بايد و است سرپرستي آن موضوع بگوئيد
 كالن خواستيد اگر چيست؟ توسعه خرد و كالن بگوئيد كه ندارد معنا و نيست توسعه به جز تهديدي بگيريد

 يا فرهنگي انقالب شوراي خصوصيات كه بگوئيد كنيد فرض توانيد مي بفهميد توسعه خود در را خرد و
 فرماندهي كه اين بگوئيد. ها اين امثال و چيست عناصرشان و آنها برنامه بگوئيد حوزه مديريت شوراي
 اين ندارند، نيز را فكر هماهنگي ابزار و ندارند را فكر فرماندهي عرضه كه اند سپرده كساني به را فرهنگ
 به كردن بسنده. است تهديد اين ثابت، ساختاري عناصر به تكامل فرماندهي كردن تعريف. است تهديد

 دادن قرار. است تهديد حتما آن ديناميك و سينماتيك تعريف براي اي جامعه هر در استاتيك ساختار
 ديگر جاي از را تهديد. شد مطرح گذشته بحث در كه است تهديد حتما تشعشع و تموج در به اصل تشكل،
 خودتان ابزار به بلكه نكنيد تعريف فرد به هم را مقاومت. است چقدر خودتان مقاومت ببينيد بايد. نبينيد
 ثبوتي شخصيتهاي جاي به را است كلي ساختار به مربوط هميشه كه اثباتي شخصيتهاي. كنيد تعريف
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 دليل چه به باشد نداشته جديد تكنولوژي توليد قدرت مرتبا شما آزمايشگاه اگر. است تهديد كردن مالحظه

 تتبع به را تحقيق مفهوم نكنيد، جستجو باشيد، نداشته ابهام تحمل شما اگر. نيافتيد عقب تكنينك در شما
 چيزي اي كارخانه يا نباشد؟ تهديد چرا گذشته، تحليل حتي نه شويد غرق گذشته نظر در كنيد، ختم
 تكاملي نظر از را دنيا توان نمي. شود مي ورشكسته ديگر روز دو حتما شود، متوقف آن آزمايشگاه اگر سازد مي

 .است گرفته قرار اين بر الهي اراده و است تكامل اساس بر تاريخ جريان. كرد قفل
 درست زاويه يك از بينيم، مي گسترده را تهديد و شويم مي وارد كه موضع اين از ما كه بود اين من عرض: س

 و نباشد اين بحثمان موضوع شد طرح كه سوالي در ما اگر يعني. كند مي ايجاد تداخل نحوه يك ولي. است
 دانيد؟ مي اصالح به الزم را چيزهايي چه اصالحات روند در شما كه باشد اين ما موضوع

 .را اين تكامل، يعني سرپرستي و سرپرستي اول: ج
 كنيد؟ درست را آن خواهيد مي چگونه و كند مي تهديد چيزي چه را نظام اسالميت كه بگويند اگر: س
. شود حفظ بايد جهت با اسالميت. است موضوع جهت گاهي. كنم درست خواهم مي را جهت گويم مي: ج

 و مضاف صورت به را موضوع گاهي. است جهت يك جريان سرپرستي فقيه واليت چيست؟ تكامل جهت
 و كنيد مي بندي طبقه گاهي. شد عنوان يك هم اين شد، عنوان يك اين گوئيد مي. بينيد مي اليه مضاف

 .بينيد مي محكوم و حاكم را موضوع
 جهت در تكامل آن سر پشت نظام، اسالميت نظام، الهيت است، حاكم اول جهت بودم بودن حاكم در

 شما سوال كنيد، مي سوالي فقيه ولي براي اگر. است سرپرستي و واليت تكامل موضوع حتماً. است اسالميت
 در شما را اختيار و وظيفه اصال. است تهديد فقيه واليت براي افتاد ديگري دست به تكامل اگر. است تكامل از

 فقيه ولي براي و دارد موضوعيت عموم، براي قانون به نسبت گفتيم بنابراين. كرديد تعريف قسمت اين
 مقلد براي. باشد داشته موضوعيت فقيه براي تواند نمي فتوا. است سرپرستي او مسئوليت چون دارد، طريقيت

 است؟ گفته چه دين ببينيد شما. باشد داشته موضوعيت فتوا حتما بايد
 .هستند كالن موضوعات كه شمرد را موضوع ٨ يا ٧ شود مي اآلن: س
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 .نفرمائيد ادعا طور همين. بنويسم من تا بفرمائيد را موضوع ٨ يا ٧: ج

 جريان ملي، وحدت ملي، امنيت فقيه، واليت نظام، مشروعيت نظام، اسالميت مسأله. كنم مي عرض بله: س
 .توسعه نقد و توسعه الگوي برنامه، نقد نظام، در اصالحات

 شما نظر در يعني. است مستقل تعريف كه داريد تعريفي موضوعات اين از كدام هر براي يقينا شما: ج
 ديگر؟ چيز يا است دمكراتيك مشروعيت مشروعيت، آيا دارد فرق اسالميت با مشروعيت

 .شوم مي آنها تك تك وارد باشد الزم اگر: س
  هستند تا ٨ ها اين دانشجويانه نه كودكانه ديد با كه است اين من عرض: ج

 .است يكي ولي: س
 .دهم مي نشان شما به را آنها يكي يكي ولي. خير: ج

 .شود برقرار ارتباط آنها بين بايد گوئيد مي خوب: س
 ............شماست نظر مورد اسالمي غير شرع اگر چيست؟ اسالميت و مشروعيت فرق. دارد فرق آن لفظ: ج

 .حقانيت يعني. سياسي اصطالح به مشروعيت خير،: س
 با ملي حقانيت. كنيم صحبت ملي امنيت با تا سياسي حقانيت بفرمائيد خوب. سياسي حقانيت يعني: ج

 دارد؟ فرقي چه ملي امنيت
 .است مشروعيت مباني تضعيف يا ترديد ايجاد اندازد مي خطر به را ملي امنيت كه چيزهايي از يكي: س
 بين. كنيد تعريف ملي نيز را مشروعيت و اسالمي نه كنيد تعريف ملي را امنيت: باشيد داشته توجه. خير: ج

 دارد؟ وجود نسبتي چه امنيت و مشروعيت
 .است مطلق خاص و عام حوزوي تعبير به: س
 خاص؟ كدام و است عام كدام: ج

 .است خاص مشروعيت و عام امنيت: س
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 و كنيد عام را آن كه اين نه است مليت به مشروط امنيت. اسالمي نه باشد ملي كه شرطي به امنيت البته: ج
 .مليت به مشروط امنيت. بدهيد تعميم رسيديد كه جا اين به

 اگر. كنيد يكي را همه خواهيد نمي. دارند همديگر با ارتباطي اينها كه بگوئيد حداكثر خواهيد مي شما: س
 .كنيم بحث كنيد يكي خواهيد مي
 .كنيم مي بحث. بگويم خواهم مي ديگري چيز خير،: ج

 كنيد؟ يكي را ها اين همه خواهيد مي: س
 ................ها اين كه دهم مي نشان من خير،: ج

 .هستند بعض مجموعه زير بعضي گوئيم مي: س
 .هستند هم عين ها بعضي خير،: ج

 شما ادعاي اگر كنيم، بحث بايد كنيد يكي را همه خواهيد مي اگر. باشند هم شبيه آنها از تا ٣ يا ٢ شايد: س
 .است اين
 .كنم مي يكي را آن كل خير: ج

 چيست؟ تا دو بفرمائيد: س
 .كنم مي حل را آن جهت دو در. الهي غير ديگري و است الهي يكي كه اين اول: ج

 . الهي غير و الهي بگوئيد و باشد موضوع ٥٠است ممكن جهت دو در خير،: س
 .بشود موضوع دو كه شود نمي دليل اين
 .است كدام آنها تداخل ببينيم بعد. دهم مي انجام را تقسيم اين اول خير: ج

 چيست؟ موضوعات كه است اين از غير چيست بررسي جهت كه اين اصالً. است ديگري چيز اين. خير: س
 برخورد الهي غير و الهي توانيد مي مشكل ٥٠ اين با گوئيم مي داريم، مشكل ٥٠ اداره، فالن در ما گويند مي

 . كنيد
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 بيش ما درنظر مبنا كه كنيم مي عوض را آن مبناي يعني گيري جهت كه اين اول كنيم، مي كار دو را آ، ما: ج
 .التقاطي يا الحادي يا است الهي يا ندارد؛ وجود تا سه از

 .است موضوع از غير كه مبنا: س
 .است موضوع تعريف مبناي. خير: ج

 از يكي كه است اين صحبت. نيست تعريف مورد در بحث االن. كنيد تعريف را اين ديگري طور شما:س
 .نيست مشكلي چنين اصال فرمائيد مي شما و است ملي امنيت در تهديد كشور مشكالت

 .نداريد سوال موضوع و شويد مي گم نشود درست مفاهيم بندي طبقه اگر گويم مي خير: ج
 .كنيم بندي طبقه: س
 .الحادي و التقاطي الهي،. شود مي تا سه باشيد داشته بندي طبقه اگر: ج

 .نيست موضوع كه الهي التقاطي، خير،: س
 اين موضوع تعين حتي يعني. نباشد اينها از يكي تحت موضوعات از يكي كه نداريد مفهومي يعني. خير: ج

 شود؟ مي پيدا كجا آن از فهم شود؟ مي پيدا كجا مداد
 .بندي طبقه و موضوع. شود مي پيدا جهت در حتماً

 .پيدايش چه كنم مي كه تحليل من گوئيد مي. الهي اسالمي، تحليل در شما: س
 يا چيست؟ موضوع از شما منظور بگيريد، مفهوم عنوان چه بگيريد، خارجي موضوع عنوان چه را اسم: ج

 خارجي موضوع به. نيست هم ديگري چيز و است خارجي موضوع يا است بحث قابل كه است منطقي موضوع
 در است مجبور يا شما مفهوم. كنيد مي كنترل را تغييرات مفهوم طريق از حتي. نداريد دست شخصه به

 .الحادي يا التقاطي جهت يا شود مي توليد الهي درجهت كه باشد مفاهيمي
 .ايم رفته تحليل در را اين خوب: س
 .كه است اين آن معناي خير: ج

 . كنيد تحليل الحادي و التقاطي يا كنيد تحليل اسالمي مثال. كنيد تحليل جور يك است ممكن شما: س
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 .نيست مستقل وصف از موضوع كه است اين آن معناي: ج

 .نباشد مستقل: س
 .است اسالميت به موصوف يا يعني نباشد مستقل وقتي: ج

 گوئيم مي ما هست، هم ديگر كشور در هست دانشگاه ما كشور در گوئيم مي. پيچانيم مي را آن چرا: س
 .باشد اسالمي

 .بكنند عالج اند نوانسته چرا گوئيم مي: ج
 موضوع يك شد اگراسالمي بگوئيد شما. است پديده يك دانشگاه. است ديگري حرف اند، نتوانسته چرا: س

 .مسأله يك ملي امنيت مسأله. نداريم موضوعي چنين اصال شد اسالمي غير اگر است
 .است تعجب جاي طرف اين. است تعجب جاي باشيد نرسيده هم اين به شما اگر: ج

 چيزي؟ چه: س
 از مستقل اين گفت بتوان كه نداريم را مستقلي مفهوم گونه هيچ ما كه باشيد نرسيده مطلب اين به اگر: ج

 .است موضوع تحليل نظام
 .نگفتيم را اين ما: س
. است اسالمي يا موضوع اين محكي كنيد مالحظه راكه موضوعي هر است، تحليل نظام به وابسته اگر: ج

 فرمائيد مي كه اين كه بگويم است صحيح است طور اين اگر. است شده توليد اسالم در نيز آن مفهوم
 است؟ تحليلي نظام كدام در داريم مشروعيت يا امنيت در مشكالتي

 .تحليل نظام كدام در. است واردي سوال سوال، اين: س
 .....بدون موضوع اين: ج

»الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و«  





  
  

 فقيه واليت جريان تهديدات و ها آسيب
 فقيه ولي وظايف بررسي كلي، عنوان

١٦/٤/٧٩ 
        

 

   ٤ جلسه
 
 فقيه واليت اصلي وظيفه جامعه، كل به نسبت توسعه سطح در گذاري سيات ـ ١

 در صرفاً فقيه واليت كه است اين شد طرح احتماالت از آنچه: حسيني آقاي حاج المسلمين و االسالم حجت
 حق كسي هيچ و است خودش خاص سطح سطح، اين. باشد كل توسعه يعني كل براي گذاري سياست سطح

 .است فقيه واليت عهده به هست، كفار دست كه اي كُلّ برابر در كل مسئوليت و ندارد را آن در دخالت
 اين مجرم بگوئيم بخواهيم اگر يعني. است فقيه ولي مخصوص آن جرم سطح، اين در تعّللي يا تخلف گونه هر

 سطح اين به مربوط آن، امثال و عدالت از خروج. است فقيه ولي بگوئيم بايد نقض؟ صورت در كيست سطح
 .است

 كل توسعه از اقتصاد ـ فرهنگ ـ سياست توسعه قهري تبعيت ضرورت ـ ١/١
 كل توسعه از بايد اقتصاد و فرهنگ سياست، توسعة. هست گزينش در آن تخصيصي خاص وظيفة بنابراين
 .بزند رقم كل توسعه اساس بر را دروني عوامل توسعة مناسبات و بكند ضروري و قهري تبعيت

 وظيفه كل، به نسبت سياستگذاري محور حول اقتصاد ـ فرهنگ ـ سياست توسعه و توازن مسئوليت ـ ٢/١
 جمهور رياست اصلي
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 است جايي اينجا. هست رهبر شخص برابر در جمهور رئيس قوا سه كننده هماهنگ بخش، اين مسئول ولي
 ريزي برنامه يعني سياست كردن پياده. شود مي محاكمه دهد، انجام را كار اين نتواند جمهور رئيس اگر كه

 رئيس شخص. است دولت هيئت مربوط هاي وزارتخانه مال يعني است بخش سه اين بخشهاي زير به مربوط
 و هست مقننه كه حالي عين در مقننه قوه. ندارد را آن دولت هيئت كه دارد را قوه سه هماهنگي جمهور
 سه توسعة و توازن مسئول بنابراين. است جمهور رئيس دست به آن، هماهنگي. باشد مي مجريه از مستقل
 مسئول مثالً هستند دستگاهها و سيستمها بخشي، برنامة مسئول. است جمهور رئيس جامعه، اصلي متغير

 نه؟ يا داده انجام خوب را خودش كار مقننه بخش كه اين
 آنها خاص وظيفة متغيرها، تعادلِ عمدتاً آنها نه يا داده انجام خوب را كارش دولت هيئت يا قضائيه بخش
 به رسيدن و شدن خاص و شدن تجزيه با بايد آنها تعادل مفهوم. آنهاست توسعة از غير ها متغير تعادل. باشد

 پيش و امور انجام حسن روابط گذاري، بودجه در آن، كمي روابط مجلس، عهده به آن كيفي روابط مرتبه
 است خودش درون و قضائيه قوه هم، به نسبت دستگاهها مرتبه در چه مردم، حقوق در چه تخلف از گيري
 عهده بر مرحله هر در عدالت كه است اين آن معني موضوعي و شود مي موضوعي شود مي تا سه قوا وقتي

 تخصيصهاي يعني باشد دروني بايد توازن بنويسند متوازن برنامة بايد. اجراست مرحله در آنها توازن. اينهاست
. كنند تبعيت بخش سه توسعة از موازنه در كالن و خُرد بايد نهايت در. بدهد نتيجه را مناسب كيفي و كمي

 طريق از بخش سه توسعة. توسعه برنامة يا تكامل از كالن. كند مي تبعيت بالواسطه كالن از خرد طبيعتاً
 عبوري خيلي صورت به اين. است فقيه ولي شخص دست به كل توسعة و كند مي تبعيت جمهور رئيس

  هاست مسئوليت بندي طبقه ابتدائي،
  فقيه واليت فرعي وظيفه كالن سطح امور به نسبت نظارت و كنترل ـ ٢

 جمهور رئيس اگر. شود مي محكوم تخلف، صورت در و دارد اختيارات حدود مسئوليتش، برابر كس هر براي
 داشته طلب و كند سوال او از بايد است، خود كار توسعه و تعميم مسئول كه اين بر عالوه رهبر. كرد تخلف
 طلبكاري قوا سه و دولت هئيت از كه است اين آن معناي. بدهد انجام را خود كار جمهور رئيس اگر باشد
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 اين آن معناي نكند طلبكاري اگر. كند طلبكاري ندادند، انجام اگرآنها كه است اين او حقوق از يكي. كند مي

 .هست باالسرش طلبكار خود نوبة به كدام هر. است نداده انجام را وظايفش كه است
 باشد؟ هم پائين تواند مي يا باالست هميشه طلبكار: حسينيان االسالم حجت

 .است ديگري شكل به باال به پائين از بعد و باالست از واليت در. دارد طلب باال،: ج
 است؟ طلبكار رهبر از كسي چه: س
 تخلف باشد، جمهور رئيس بخش سه مسئول كنترل و بود كل توسعه كه خودش، خاص مسئوليت از اگر: ج

 .هستند طلبكار مردم عموم كند،
 .خبرگان طريق از: س
 شده بيني پيش كه قانوني ابزارهاي كه نرود يادمان و. نداده انجام ايشان كه بگويد تواند مي شخصاً خير،: ج

 شوراي قوة طريق از مجلس مصوبات تنفيذ مجريه قوة رئيس تنفيذ يا قضائيه قوه رئيس نصب مثل است
 انجام وسايطي طريق از كه است رهبر به مربوط مستقيم است بالواسطه ولي مستقيم اختيارات كه نگهبان

 .دارد كردن كنترل حق آنها اساس بر و گيرد مي
 كل حفظ مسئوليت(  مرحله كوچكترين تا بحران مراحل در نظام كل حفظ به نسبت فقيه ولي مسئوليت ـ ٣

 )داخلي ناهنجاريهاي و خارجي دشمن برابر در جامعه
 شد، پيدا كل براي حفظ خط اگر بله، باشد؟ مسئول بحران در تواند مي هم مرحله كوچكترين تا فقيه ولي آيا

 مسلح نيروهاي كل و قوا كل فرماندهي يعني نظامي اختيارات او به. هست نيز حفظ مسئول توسعه، مسئول
 .داخلي ناهنجاريهاي برابر در كل حفظ و خارجي دشمن برابر در كل حفظ يعني. است شده داده

 بحران مواقع در فقيه ولي كنترل و درنظارت اجتماعي ساختارهاي مانعيت عدم ـ ١/٣
 مرحله با متناسب اي واسطه ساختارهاي كليه آمد، پيش خطر اگر شد او وظيفه حفظ و باشد طور اين اگر

 به اخطار چند به. ندارد وجود براندازي خطر و نيست زياد خيلي خطر اگر. شود مي حذف خطر، خطيربودن
 دارد حق مراحل از بعضي در براندازي خطر در است اندازي بر خطر خطر، گاهي. گذرد مي جمهور رئيس
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 بحران درزمان ساختارها كليه يعني. است محل آب و برق ادارة و كالنتري او، تصرف تحت محدودة جزء يعني

 كه بحران در كه شود مي ايجاد هدفي براي ساختار يعني شود نمي مانع كدام هيچ و شود مي برداشته هم به
 كه بحران مواضع از بعضي در احياناً. شود مانع تواند نمي ساختارها از يك هيچ است خطر در مطلقاً هدف آن

 اينكه قدرت ساختارها اينكه يا باشد ريخته هم به ساختارها و باشد، افتاده اتفاق معنا يك به كه براندازي
 مقنن غير الساعه خلق ساختارهاي ايجاد باشند برآشفتگي دچار. باشند نداشته بكنند جور و جمع را خودشان

 از حفظ براي باشد، مانده باقي قدرت از كه چه هر دادن آرايش و نگذراند قانوني مراحل يعني قانون نظر از
 . است فقيه ولي شخصي وظيفه مطلق تالش

 اساسي قانون با)  فقيه واليت براي(  فوق وظيفه سازگاري ـ ٣/٣
 .دارد اساسي قانون مستسك اينها: پيروزمند االسالم حجت

 .ندارد هايش بعضي. دارد اساسي قانون متمسك قطعاً اينها از بعضي: ج
 كه هست، چيزي چنين اين كرديم پيشنهاد خودمان كه اساسي قانون در كه بوديم مصر هايش بعضي براي
 هم به وضع كه است وقتي عمومي نافرماني. بدهد عمومي نافرماني حكم به اذن تواند مي حتي فقيه ولي

 و داده نافرماني دستور. است دادن آرايش حال در دشمن و باشد رفته در طرف اين دست از و باشد ريخته
 كه دارد بستگي. است بحران مراحل به مربوط اين بشود وارد تواند مي ضربتي كند، مي عوض را تشكيالت كل

 را اساسي قانون كليات اهداف. داشت نبايد هرگز آن به تنسك قانون وجود. باشد رسيده مرحله چه تا بحران
 بر كليات حتماً كه نيست طور اين آنها از بعضي در كه دارد كليات نام به مصوباتي اساسي قانون. ببرد بين از

  شرع، با مطابق كه قانوني هر« گويد مي صريحاً) ٤( اصل باشد، حاكم احكام، كل
 نباشد، شرع طبق اگر. شرع گويد مي اين: س
 متمسك گويم مي را مان خود مستمسك كه هست ديگري كليات است، صورت اين به كلياتي گويد مي: ج

 نام به تواند نمي كس هيچ« گويد مي كه است اين دارد كه كليات اين آيا بيان كه بندي اين در است خودمان
 با دو اين »ببرد بين از را آزادي قانون، نام به تواند نمي كس هيچ و بياندازد خطر به را كشور تماميت آزادي،
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 آزادي ايران، اسالمي جمهوري در. «ريخت بهم وضع گفتيد شما كه همين يعني. هستند متكي همديگر

 ملت آحاد و دولت وظيفة آنها حفظ. ناپذيرند تفكيك يكديگر از كشور ارضي تماميت و وحدت و واستقالل
 اقتصادي، فرهنگي، سياسي، استقالل به آزادي از استفاده نام به ندارد حق مقامي يا گروه فرد، هيچ. است

 و استقالل حفظ نام به ندارد حق مقامي هيچ و كند وارد اي خدشه كمترين ايران ارضي تماميت و نظامي
 .»كند سلب مقررات مطابق. چند هر را مشروع آزاديهاي كشور، ارضي امنيت

 .ندارد فقيه ولي اختيارات به كاري اين: س
 تحت گويد مي مجرايش دهد مي قرار فقيه ولي را مجرايش مردم، آراء بوده قرار قوا، منشأ گويد مي كه اين: ج

 .است فقيه واليت
 .باشد رهبري تحت قوع سه بايد كه بودم نوشته كاغذ در: س
 كه قدرت منشأ يعني فقيه ولي نظر زير كه قضائيه و مجريه مقننه، از اسالمي جمهوري در حاكم قواي: ج

 .هستند علت
 .دارد قوانين كليه بر حكومت فقيه ولي نظر زير استقالل حفظ براي
 .است نكرده اشاره را خيرقوانين: س
 آن مخالف مفهوم بياندازد خطر به كسي اگر يعني بياندازد خط به ندارد حق كس هيچ كه گوييد مي وقتي: ج

 .بايستد آن جلوي دارد حق ايشان كه است اين
 است؟ نداده رهبري به را قوا هماهنگي فرموديد، كه را اصلي آيا: س
 .است داده را كل حفظ خير،: ج

 كنيد؟ مي تفكيك تا دو اين بين چرا: س
 ظهور اوست، به مصرّح مسئوليت. است قوه سه كنندة هماهنگ جمهور رئيس گويد مي بعد كه اين براي: ج
 .است كرده مالحظه تفكيك به قوا از غير را كل كه است اين آن معناي دارد اين در
  را كل رهبري دارد، را كل هماهنگي كه آن عمالً يعني: س
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 از غير اين. شود مي برقرار جمهور رئيس وسيله به آنها ارتباط و يكديگر از مستقل قوا اين گويد مي ببينيد: ج

 .است واليت نظر زير
 چيست؟ به آن تفكيك: س
 كنيد، مي مالحظه را كل اگر كه است اين به تفكيك: ج

 .كند مي مالحظه را كل دارد دست به را كل هماهنگي كه هم آن: س
 .است بيروني بودن، نظر زير و است دروني هميشه، هماهنگي خير: ج

 شود مي محسوب بيرون كنم هماهنگ هم با را سه اين بخواهم اگر: س
 را تا سه كه است اين كل نظر زير معناي. است كل درون. است تا سه اين از يك هر داخل از بيرون خير،: ج

 جمهوري رئيس بايددست كه اي كل برابر در دارد را كل مسئوليت. است منتجه يك و اند گرفته وحدت يك
 قانونگذاران باشد، كل يك وحدت و كل يك متغيرهاي بين فرق كه معنايي به كه است درست البته. باشد

 كه گفتيم ما......... آقاي كند رحمت خدا هست بگيرند، نتيجه ضدش كه اين براي راه. داشتند كمي التفات
 بكند شكايت تواند مي او همسايه بچه سال، ٣٠ از بعد است مالكيت سند مثل زديم مثال بماند واويال و وا اين
 چه؟ ديگر دارد هم نگهبان شوراي. گذاشتيد باال را فقيه ولي اين گفتند مي
 .است شده طور همين االن بله: س
 .شود مي رها خاصيت ولي هست باال نيفتاده، خاصيت از ولي هست باال: س
 ........باال، از افتي مي بروي، ور آن به اگر گفتند مي بعد طاقچه توي گذاشتند مي قبالً: ج

 .كنيم تري روشن گيري نتيجه بحث اين از: س
 بگوئيم. است فرض يك اين. كنيم تعريف اساسي قانون اساس بر را اختيارات ما كه هست صحبت يك: ج

 عبارت به يعني باشيم نداشته مطلب اين به كاري گاهي دارد؟ تهديداتي چه است، اساسي قانون در آنچه
 و ارزشي يا انگيزشي نظام هويت يك محصول كه است اجرايي نظام و ساختار يك خودش اساسي قانون ديگر
 .است اعمال طرز يك و تفكر طرز يك
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 زيربنايي نه اجرائي و روبنائي امور به نسبت اساسي قانون بودن مالك ـ ٤
 چگونه. روبناست جزئي هاي قانون رفتارهاي براي بناست؟ زير يا روبناست اساسي قانون آيا ديگر عبارت به
 .شود مي كشور يك روبنا اينها و كند؟ پيدا تخصيص چگونه شود؟ اجرا چگونه شود؟ ايجاد تصميم كشور در

 انقالبي اعمال و افكار انقالبي، انگيزشهاي آن، بناي زير. است شده پيدا انقالب يك دنبال به اساسي قانون
 .است
 يعني جزئيه امور. است اساس جزئيه امور اجراي و سازي تصميم گيري، تصميم براي اساسي قانون يعني
 مصداقي، امور كه است اين جزئي امور مفهوم گوئيم مي. گيريم مي جزئيات هم را كالن سياست آيا يعني چه؟

 صحبت آن از اينجا در كه كلي امور. شود مي گرفته خاصي تصميم خاصي، زمان در خاص مورد درباره
 شدن بهينه اساسي، قانون آمدن وجود به علت. دارد جريان كه است اين آن معناي است بنايي زير و ميكنيم

 مال باشد، او مال خطر اگر آيا چيست؟ مطلب. شود مي مطرح اساسي قانون در تحول و تغيير و اساسي قانون
 به مربوط خطر يا قانون؟ يك تحقق و اجراست مرحله به مربوط هميشه خط آيا يعني است اساسي قانون
 است؟ ثروت پيدايش اطالع، پيدايش تفكر سياسي، قدرت يعني قدرت پيدايش اساس

 اگر مثالً. گويند مي بد دين به ها اين گويند مي شناسند مي ماليم خيلي را اين مردم. است دومي درك اين
 گويد مي كسي. بگيرد انجام اساسي قانون براساس كارهاي كليه كه چند هر. نيست ديني حكومت نباشد دين
 قانون طبق. آمد دانشگاه به حسي منطق با. كنيم بحث كجاست دين محدوده كه اين درباره خواهيم مي

 بزنيم حرف ارزشها ضد خواهيم مي كه كند نمي اعالم ارزشها از نگهباني گرفت را او جلوي توان نمي اساسي
 فيتبعون القول يستمعون الذين عبادي بشر« گويد مي اساسي قانون گويد مي. هست هم فرار راه اين براي اين

 كنم كار اساسي قانون طبق خواهم مي من »احسنه
 واال كند مي پيدا اجرا ضمانت گاه آن دادند رأي مردم و گرفتي رأي دادي پيشنهادي اساسي قانون در اگر:س

 چه؟ يعني نشده
 شود؟ مي عوض مردم راي وقتي چه كه است اين مطلب مهتمرين:  ج
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 خود ظن از كه هر كني عمل اين از غير اگر. همين نشده اگر. شد شد عوض وقتي. دليل هر به و هرگاه: س
 كه گويند مي هم حاال چنانكه. كند مي كوچك را آن طرف آن از كند، بزرگ را واليت كس هر. من يار شد

 .شود عوض بايد اساسي قانون
 ها تجربه ـ ها گمانه ـ ها گيري جهت به جامعه اقتصادي ـ فرهنگي ـ سياسي تهديدات بررسي ـ ٥
 كجاست؟ از و چيستي براي خطر كه است اين سوال بينيد؟ مي كجا را خطر شما: ج

 گمانه خطر گويند مي امرا نه هستند اينها ،»اسالم حصون ألنهم« اند گفته آنها به كه علما گوئيد مي گاهي
 شده آغاز گمانه از شد، پيدا اجرايي زورهاي در تاريخ در كه تحوالتي گويند مي. اجرايي زور نه است

 كنيد؟ مي اين از اي استفاده چه: س
 .است بزرگ تهديدات اين شود مي آغاز گمانه از كه شبهات گويم مي: ج

 رأي مردم اگر گويند مي شما قول به. ندارد اجرايي زور كسي اول شود مي آغاز گمانه از فرهنگي تهديدات
 .دهند مي رأي مردم كه رسد مي وقتي ليكن دادند،

 .گردد مي بر گمانه به تهديدات همه بناي زير: س
 اقتصادي تهديدات. گردد مي بر گيري جهت به سياسي تهديدات. گردد مي بر گمانه به فرهنگي تهديدات: ج
 تكنيك و كنيد مي تجربه. ندارند زوري هيچ كه كنيد مي مالحظه كه اي ساده مفردة ديگرتجارب عبارت به

. زند مي كنار را قبلي صنعت مرتبه يك كنيد مي كه تجزيه. تركيب و تحليل تجزيه،. شود مي پيدا ديگري
 قدرت اگر و رود مي باال تحليل قدرت رود، مي باال تركيب قدرت اگر. بريد مي باال آزمايشگاه در را تجريه قدرت
 علل مسئول يعني. افتد مي كار از قبلي جنس و آيد مي جديد جنس. رود مي باال تركيب رفت باال تحليل
 تهديدات. تجزيه گمانه، گيري، جهت چيست؟ آن عيني موضوع. است فقيه ولي كيست؟ سطح يك در توسعه

 قرار ديگري مسير در اقتصادي فرهنگي، سياسي، توسعه كه اين براي داريم اقتصادي فرهنگي، سياسي،
 .دانيم مي مسئول را جمهور رئيس دانيم نمي مسئول را فقيه واليت شخص جا اين. بگيرد

  ماند؟ مي باقي چيزي چه بدانيم جمهور رئيس را اقتصادي فرهنگي، سياسي، توسعه مسئول اگر: س



 ·····························································································································································  ٥٥ 
 ماشين، دينام گويم مي. است دروني متغيرهاي توسعه از غير كل توسعة. است كل به مربوط فقيه واليت: ج

 بهينه معناي. است كل شدن بهينه از غير اين. شود بهينه ماشين قدرت انتقال سيستم و سوخت سيستم
 .برود راه هوا در رود، مي راه زمين روي كه ماشيني كه است اين كل شدن

 شود؟ واقع كل توسعه كه بكند تصرفي يك خواهد مي دهد، انجام را كار اين خواهد مي كه كسي: س
 پياده كل توسعه در را جهات آن است مجبور جمهور رئيس دهد مي انجام كه را اصلي گيري جهت بايد: ج

 . كند
 .داريم اينها وراي چيزي يك است اقتصادي فرهنگي، سياسي، گيري جهت يك اصل ها گيري جهت: س
 به. ندارد نظر داخل به كه است اين آن معناي گوييم مي است ديگري كل برابر در كل كه گيري جهت: ج

 خاص آن موضوع. بشود درگير اقتصادي و نظرسياسي از ديگري كل با كل اين. دارد نظر كفر با درگيري
 آنها با سياسي درگيري يا كه كند مي درگير كفار با را وحدت اين يعني است بيروني درگيري ولي. شود مي
 كل اين كه است اين او كار اصل ولي كند مي پيدا اقتصادي و فرهنگي درگيري يا كند مي جنگ كند، مي پيدا

 چيست؟ معضل نيست؟ چقدر هست؟ چقدر آن در كه اين از صرفنظر. بكند جنگ ديگر كل آن با
 برود؟ جلو تواند نمي اين گرو به توانايي كه اين بدون يعني دارد؟ امكان مگر: س
 معضل دارد؟ كم چيزي چه دارد؟ احتياج چيزهايي چه به كه كند مي تعريف بيرون فقيه، ولي درگيري: ج

 بكنيم، جنگ بناست كه حاال كنيد عوض را ساختارها. كنيد عوض را تخصيصها كه كند مي معين را داخلي
 كار چه ببينيم بعد تا دارد، شكلي چه داخل وضع گوئيم نمي پس. كنيم هماهنگ خود موضع با را داخل وضع
 كاري چنين بيرون با خواهد مي كه كسي نسبت تا چكاركنيم خواهيم مي بيرون با گوئيم مي بلكه. بكنيم بايد
 .ببرد تواند مي زياد چه كم چه. داريد كه استطاعت هر. بدهد تخصيص را قدرتهايش چگونه كند
 و برنامه گذاري سياست كه شده داده رهبري به كه اختيارات از حدي اين حتي جنابعالي فرمايش بنابر: س

 .نيست الزم نيز اين بكند رهبر بايد را توسعه
 .......................فقيه ولي شخص را كار همين كه است اين آن معماي معنايش چرا،: ج
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 .است درون به نظر كامالً اين: س
 خودش را داخلي هاي گذاري سياست بيايد بعد بدهد انجام را كفر با درگيري، گوئيد مي وقتي خير: ج

 .باشد سهيم اجرا تا گيري پي و گيري گزارش و آن درتعيين
. تواند نمي ديگري كسي است كرده واگذار خودش شخص به را قسمت اين. نيست بودن سهيم بحث: س

 .ندارد اجازه
 اساسي قانون محور بر گاهي. كنيم تحليل اينجا در هست بنا چگونه را تهديدات است مهمي صحبت اين: ج

  شود مي هردو و است آزاد اين از گاهي. كنيم بيان بناست
 يا تصويب مورد نظام رسمي مرجع يك در خواهد مي كه بگذاريم اين بر را فرض ما يعني دارد فرض آزاد: س

  تواند، مي نظام رسمي مرجع بگيرد قرار تأئيد
 قوانين در ضعف(  ها تصميم نه ها گمانه در جامعه در اقتصادي فرهنگي سياسي تهديدات علت بررسي ـ ٧

 )فهم
 اين مهم سوال. است تشويق و مجازات دادن تخصيص براي. است امكانات و پول دادن تخصيص براي اين: ج

 اجرا بندند، مي و گيرند مي كه دهند مي تخصيص پول كه اجرايي نظامِ نظر از يعني چيست؟ تهديد كه است
 بگيريم؟ را تهديد جلوي صورت اين به خواهيم مي كنند مي تشويق و مجازات كند، مي

 و كند مي نطق صدر بني برابر در »عليه تعالي اهللا رضوان« امام. نباشد ها اين از كدام هيچ كه است ممكن
 پشت و شود مي منتهي صدر بني فرار به حادثه. كند مي بزرگ حادثه يك ايجاد. شود مي درگيري يك منشأ

. كشد مي خيابانها به را ملت كند مي نطق يك باز شود مي پيدا جمهوري حزب حادثه هم صدر بني فرار سر
 مخالف كسي اگر بگذرانيم قانون بيايم است اين اش قاعده ببريم بين از را تهديد بخواهيم ما كه اين كالً

 آمده پيش صورت اين به هاي گمانه كه شده چطور ببينم يا كنيم؟ دستگير را او گفت، سخن فقيه واليت
 است؟

 بشود معلوم را آن نتيجه بايد كه است بحثي باشد نوعي چه از تدبير اين كه اين: س
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 منشأ كه است حوزه به مربوط پذيري آسيب كنيم مي فرض گوئيم مي گاهي كنيد مي فرض چند شما: ج

 دستگاه به را كارآمدي دين چون است؟ افتاده ضعف به ديني حكومت چرا است شده فقيه ولي به صدمه
 الزم را دولت قدرت نه قضيه اين در فقيه ولي. كنيد بررسي صورت اين به بخواهيد اگر. است سپرده حسي
 جمع دانشگاه و حوزه اكابر از كه را فرهنگي انقالب شوراي يعني گيرد مي انجام دولتي كار كار، نه دارد
 براي گاهي يعني. دارد اي حوزه يك دين كه است ين دانشگاه و حوزه شده پذيرفته امر گويند مي كنند مي

 مبناي گوئيم مي من بگيريم دارند روزنامه كه را كساني جلو فيزيكي صورت به خواهيم مي ما گوئيد مي تهديد
 قانون گوئيد مي چيست؟ او تصميم پيدايش ساختار گويم مي. هستند مردم گوئيد مي چيست؟ شما قدرت

 آنها جلوي توانيد نمي ببند و بگير زور به شما كنند توصيه آنها به ديگري طور مردم اگر گويم مي. اساسي
 .بگيريد

 .............تطبيق بايد منتهي است درست اين: س
  نكنيد قانوني تطبيق است درست اگر: ج

 آيا. بشوند طور اين و طورنشود آن مردم كه كنيم چكار ما گوئيد مي شما كه اين معني به قانوني. خير: س
 است؟ تطبيق اين
 بگيريم؟ تصميمي چه و كنيم كار چه ما كه نيست طور اين: ج

 دارد؟ چيزي چه پس: س
 محقق، كار يعني جاست اين اشتباه يك. بگيريم تصميمي چه كه اين نه بزنيم اي گمانه چه ما: ج

 .است تصميم اين. بشود ديگري طوري ها گمانه بايد پس گوئيد مي شما كه همين اصالً: س
 .بزنيم كنار را مفاهيم موجود ساختارهاي كليه كه اين يعني فرهنگي تصميم خير: ج

 هستند تصميم كه اين خوب: س
 گذاريد؟ مي كنار را كسي چه است مفاهيم خير: ج

 كنيم مي پيشنهاد هم را آن شود بنا كه: س
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 .تئوريسين بايد كه داديد پيشنهاد اگر: ج

 نرود؟ عقب به اجاره اين: س
 به هم را گمانه و گمانه گوئيد مي كنيد مي بند را آن كه گوئيد مي آخر در. ماند نمي آسمان در كه اين: س

 .شود عوض بايد اصول كه اصول،
 .زنم مي مثال من خير: ج

 .كنيم كار چه بايد ببينيم اصول تحقيقاتي روي برويم بايد كه شود مي اين تصميم كه گويم مي مثالً: س
 تذكر فرهنگي انقالب خطر براي امام آيا كه گويم مي را آن ضد و دارم ديگري سوال شما حضور از من: ج

 مردم و مسئولين باشد، انحرافي فرهنگ در اگر كه نبودند غافل و بوده ملتفت ايشان يعني ندادند شديد
 شوراي ٦٠ سال در نشود پيدا خطري چنين كه اين براي. كند مي غلبه او كه باشد هم مقررات و بخواهند

 يعني است كرده استفاده مفهومي ساختارهاي كليه از فرهنگي انقالب شوراي. كردند درست فرهنگي انقالب
 دفتر است نرسيده جايي به و است كرده استفاده خطر اين از پيشگيري براي بوده فقه فلسفه، و منطق از

 معظم مقام. است نرسيده جايي به و داده جوان نفر و اختيارات و پول. است كرده درست دانشگاه و حوزه
 و جوان طالب كه گفتند بدهد انجام دانشگاه و حوزه دفتر كه نگفتند ديگر و آوردند تشريف حوزه به رهبري

 و حوزه دفتر اگر مثالً. است دولتي غير مستقيم غير تخصيصهاي جزء ها اين. دهند انجام بايد پژوهشگران
 در حوزه و پژوهشگاهها مراكز را جوانان و دولتي غير تأسيسات. كنيم فرض دولتي تأسيسات يك را دانشگاه

 هر را مطلب اين دولتي، سيستم شكل در سال ١٠ از بيشتر امام آوردند در دولتي سيستم از. بگيريم نظر
 نظر موجودي ساختارهاي اساس بر آنها. بودند نشناس حرف هم آنها كه نيست طور اين و گفتند مي سال
 تأمل زياد گرايي ذهن روي حوزه گفتند. دادند دستور نيز بيايد در موجود ساختارهاي از اينكه امام. دادند مي

 پژوهشي مراكز به اي خامنه آقاي. نشدند بشوند ذوب درهم بايد. گرايي حس روي دانشگاه و است كرده
 آن نشدن علل. نشد بدهيد را دولت نيازهاي و كاركنيد كارخانه يك مانند و بيائيد شما فرمودند حوزه
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 ايجاد را تحقيقي مراكز كه گيرد نمي تصميمي بوشهري حسيني آقاي آالن است نشده گرفته تصميم چيست؟

 چيست؟ آن ريشه. كند
 به. گيرد نمي يا گيرد مي قرار آسيب مورد رهبري كه اين جمله از ديگري اجتماعي پديدة هر ما يعني: س

 آن آينده ديد را آن متغيرهاي و عوامل كرد، مطالعه آن روي بشود كه داريم قبول مطالعه مورد موضوع عنوان
 بگيريم؟ نظر در تدبيري كرد، بهينه را آن مسير توان مي چگونه كه اين براي و كرد بيني پيش را
 متغير كه اين نه است گمانه و يابي علت و ارزيابي. كرديد اشاره كه است همين جا اين در اصلي متغير: ج

 .باشد تصميم اصلي،
 ماذا؟ ثم كرديد كه يابي علت خوب: س
 .نرويد است آن تابع تصميم كه بعد سراغ به. ببينيد را متغير كه جا همين آيد مي نظرم به: ج

 كه داديم مي انجام بايد كاري چه بكنيم بايد كاري چه بدانيم خواهيم مي آن از بعد ما چون نرويم؟ چرا: س
 بشود بخواهد طور هر و ندارد ما به كاري شود مي خودش كه است اين يعني بگوئيم اين از غير اگر نداديم؟

 .شود مي
 در نه اصل، آن تحقق در دانستيد اصل را اراده و اختيارات دانستيد اصل را گيري تصميم شما اگر خير: ج

 .است اصل گمانه چيست، آن علت كه اين شناختن در. آن تبيين
 محقق خارج در چيزي كه اين براي خواهيم نمي خودش براي را شناسايي اين ما ولي است درست حتماً: س

 .خواهيم مي شود
 بخورد قيد ساختاري موجود ادراكات به اگر است، خارج در ديگري چيز تحقق براي كه شناسايي اين: ج

 .شود نمي شناخته
 .ايم نخورده قيد جايي به و كنم مي سوال جنابعالي از دارم فعالً: س
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 بگوئيم. خير يا داريم قانون كمبود قدرت، درباره آيا نگوئيم پرسيم مي كه سوالي اولين بايد نزديم قيد حاال: ج
 پول و ايم داده تخصيص سال ٢٠ طي در چقدر نگوئيم. است مهم اين داريم؟ قانون كمبود فهم، براي آيا

 . گوئيم مي و گرفته را آن ضعف كنيم مي مطالعه بعد را اينها ايم؟ گرفته تصميم چقدر داديم؟ چقدر
 تهديد اولين عنوان به زني گمانه و شناسائي دستگاه ضعف ـ ١/٧

 قانون اگر گوئيم مي رويد مي آن سراغ چرا گوييد مي نيست؟ ناقص ما فهميدن قانون آيا پرسيم مي اول
 دستگاه تهديد، اولين گوئيم مي آمد هم دشمن و بست ما روي را در و داد قرار قوطي در را ما فهميدن،
 آمد كار قسمت اين اگر كه است محفوظ خودش جاي سر دوم كارآمدي. بود كارآمد اين اگر. است شناسايي

 بازگشت. است گيري تصميم از قبل سازي تصميم يعني. كند مي مشخص نيز را قانون ضعفهاي حتي باشد،
 فشار گونه اين كه گوئيد مي چه براي را اين. است فهم روش و منطق يعني فهم قوانين به سازي تصميم

 غافلگير ما كه. شود مي وارد راههايي از او باشد ما از جلوتر روز يك شد، برتر دشمن فهم قوانين اگر آوريد؟ مي
 دشمن، با ما رويي رويا سنگر اولين. افتيم مي جلوتر او از روز يك ما شد، برتر ما فهم قوانين اگر شويم مي

 پيدا شدت يعني كرد پيدا ارتقاء خود گيري جهت در او اگر. است تجزيه و زني گمانه گيري، جهت قوانين
 .كرد پيدا غلظت يعني كرد

 كارخانه كند، عوض توانست را گمانه كارخانة اگر. كند مي عوض را گمانه كارخانه اش، زني گمانه در حتماً
 به را آن كه داريم الزم چيزي چه ببريم باال را زني گمانه كه اين براي شود مي عوض نيز او تركيب و تجزيه
. كشيم مي خط زيرآن كنيم مي مشخص ستاره سه با پژوهش در گوئيم مي كنيم؟ مي وصل گيري جهت و اراده

 و تعلق شدت. شود نمي بهينه گمانه نباشد، امر سه اين از كدام هر اگر كه است استوار امر سه به پژوهش
 گمانه، تالش، بخش زير كنيم مي اشاره مجاهده گيري، موضع گيري جهت به تعلق بخش زير. تالش شدت

 . ابهام تحمل شدت و پردازش گزينش،
 تهديد دومين پژوهش در ابهام تحمل عدم ـ ٢/٧

 .باشد نداشته ابهام تحمل و باشد گر پژوهش كسي كه است مضحك. نيست پژوهش نباشد، ابهام تحمل اگر
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 چه؟ يعني ابهام تحمل: س
 كنيد مي معين جا اين را هدف. ندارد الزم ابهام تحمل تطبيق در ايد كرده پيدا شما كه را چيزي يعني: ج

 اين به را شما تعلق، شدت بايد اول. نداريد راه مسير از اطالعي هيچ. كنيد مي معين را آن سمت است تاريك
 گمانه كنيد آغاز را فكري كار يعني باشيد زدني گمانه اهل بايد بعد باشد فنر كه اين مثل بكشاند و بزند گره

 است اين آن معناي. دهد نمي نتيجه كه اين يعني ابهام تحمل سپس دوباره، كنيد پردازش و گزينش بزنيد،
 كه اين برنامة نه است گشتن پژوهيدن،. است الزم چيزي چه نيست مشخص خاص جزئي صورت به كه

 مرحلة در هم جديد چينش در. نيست جديد چينش. بگذارند هم كنار اند كرده پيدا ديگران كه را چيزي
 كه است اصلي ابهام، تحمل. بدهم ادامه را تالشم و ندانم را چيزي يعني ابهام تحمل. دارد ابهام تحمل نازل
 و نباشد آن در ابهام تحمل گيرد، مي انجام كه كارهايي كليه. كردن كپي شود مي شود حذف پژوهش از اگر

 .است انجام را بچينم هم كنار كه را چيزي بخواهم بنده دارد تحمل هم انجام. باشد انجام، تحمل
 امروزي اصطالح به. شد بنا مشروط كه است اي برنامه شده، بندي زمان برنامه. هست ها برنامه در انجام تحمل
CPM بندي زمان برنامة بين فرق. برگردد و باشد مشروط. باشد فلوچارت كه آنجا كجاست ابهام تحمل. باشد 
 به معين و روشن مشخص، خاص، كار. است كار انجام زمان. نيست موضوع تغيير زمان آن، زمان كه شده

 ابهام تحمل آن در. متوازياً يا متوالياً يا گيرد؟ مي انجام وقتي چه روشن مشخص و خاص موضوع صورت
 تحمل نسبت يك به كنيد مي قبول نشود، را خطا اين. خطا و آزمون كلمه اين. شود نمي مشروط يعني نيست
 .كرد ابهام
 خير؟ يا داد قرار گذاري سياست مالك اساسي، قانون وراي توان مي آيا كه بود اين بحث خوب: س
 ابهام تحمل رهبر خود بيروني گذاري سياست بخش هم هست اساسي قانون وراي گذاري سياست قطعاً ما: ج
 اگر. است ابهام تحمل خطر، ريسك امروز اصطالح به باالتر، ولي به نسبت اش عشق. دارد سياسي درگيري در

 .است كفر توسعة اين بكنم چنين تا باشد تا چهار تا دو دو بگويد باشد نداشته ابهام تحمل فقيه ولي
  ندارد سوال به ربطي كه اين: س
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 خير،: ج

 .ببرد جلو را كارش بتواند تا كند عمل اساسي قانون مخالف حتماً بايد رهبري كه است اين آن يعني: س
 كفر، برابر در كه است گذاشته او عهده به اساسي قانون: ج

  شود مي وارد اساسي قانون به پس هيچ، است گذاشته او عهده به اگر: س
 در، كار فالن در بيايد جزئي خاص: ج

 در كار فالن يعني اساسي قانون گوئيم مي وقتي نيست هم قرار خير: س
 اجازه شما نظام مجريان يك هر در اگر. ندارد رهبر به كاري. نيست اساسي قانون از را تلقي چنين يعني
 را خود. بكند عمل اساسي قانون وراي كه شود حاضر خودش براي هم جمهور رئيس. بدهيد را چيزي چنين
 بين رابط كه ام ديده صالح كه بگوئيد توانيد مي كنيد خواست باز را او توانيد مي بعد بداند باالتر يا تر پائين

 دست به كل گذاري سياست و رهبري كه ام ديده صالح نه يا كنم مي عمل وزير حد در من نباشم، قوه سه
 .باشد بنده

 .باشد رهبر به مربوط كل توسعه شد بنا: ج
 نيست الزم و بشماريم او براي را موانع كه اين در رهبر نيست الزم گوئيد مي كه طور همان گويم مي: س

 همين هم من مورد در بگويد دارد حق هم جمهور رئيس ببينيم، اساسي قانون چوب چهار در را او اختيارات
 .است طور همين هم من مورد در بگويد دارد حق هم وزير. است طور

 .كنيد مي صحبت ديگري جاي يك از شما. است ديگري جاي يك از داريم ما كه سئوالي: ج
  گوئيم مي رهبري منزله به كه را اختيارات قانون ما كه است اين سوال نه: س
  را؟ رهبري قانون يا خواهيد مي را رهبري تهديد نداريم، رهبري قانون به كاري ما: ج

 شويم مي قائل حريمي رهبري براي ما كه است اين بر فرع رهبري تهديد اين ولي. رهبري تهديد: س
 . است شده تهديد رهبري شود، تجاوز حريم اين به اگر گوئيم مي
 .داريم ديگري تعريف يك ما نيستيم تعريف اين با مخالف همه ما. است تعريفي يك اين: ج
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 اند داده فقيه ولي به را ها حق كه اين علت گوئيم مي: ج. بفرماييد فهميد ديگري جور را تهديد بشود اگر: س

 داده رهبر به را حقوق اين گوييم مي. است رفته بين از كه شود مي معلوم برود بين از اگر علت آن چيست؟
  چيست؟ آن علت. اند
 .ببرد جلو را اسالم بتواند كه اين براي: س
 قانون شود عوض ملت خواست اگر. اند خواسته را چيزي ملت يك چون. است شده محقق اين چرا خير،: ج

 .است كار روي ديگري قانون يك و نيست كار در كه اساسي
 .است نشده عوض قانون فعالً: س
 بوي حاال و است شدن عوض حال در فعالً بزنيد حرف طور اين كه است بعيد شما از. نيست طور اين فعالً: ج

 . است آمده هم آن كردن سرخ
 خواهند؟ نمي را اسالم مردم يعني: س
 رأي اين به ها بچه گوئيم مي اذان هم صبحها زنم، مي سينه تو همراه هم من زنند مي هم سينه خواهند مي: ج

 چگونه بيفتد خطر به اسالم بيضه وقتي يعني. كنند نمي اسالم به مشروط را آن و باشد گفتگو كه دهند مي
 است؟

 .است نيفتاده خطر حسيني سلطان شاه
 تابع خواهيد مي آيا. ندارد ابهام تحمل تحقيقاتش در ما حوزة بگوئيم. كجاست كار مشكل كه بشناسيم ما اگر

 خواهم مي را غيره و ماركس و دكارت و هگل و پوپر فلسفه بگويد خواهيد مي يا غرب؟ اكابر تابع و باشد اكابر
 توان مي ديگر معناي يك. بگيريم ياد را سينا ابن و المتألهين صدر فلسفه خواهم مي گويد مي يا كنم نشخوار

 نظر از داريم كه آنچه به معجب ما است كافي ما براي اصفهان. ندارد كفار با مقابله امر در شديدي تعلق گفت
 فكر به اگر. ندارد كس هيچ از حتماً است وحي كلمات به غنايش اگر ما  غني منابع. ايم شده متفكرين،
 يعني نداريم امكانات ايم كرده صحبت دانشگاه در ما. كنند غلبه ما بر اند توانسته چرا پس هست ما متفكرين

 دانشگاه در ما زدن حرف رفت، مي جلو و گفت مي را نوشته دادند نمي درس كرسي ما سابق علما به چي؟
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 است همين بگويند ما متفكرين كه اين. هست كه همين گوييم مي بكنيم اقرار توان نمي هم اين. است نبريده

 .هست كه است همين بگويند ما متفكرين كه اين كجاست؟ تهديد. است تهديد اين هست كه
 

 و نيستند معنا آن به كه آنهايي روند مي غرب متفكرين دنبال هستند انقالبي كه آنهايي كه است اين تهديد
 قدرت به سيستم هر عملكرد قوت. گفتند چه ما اكابر كه روند مي اين دنبال به هستند اسالمي دوم، معناي به

. شد نارسائي دچار است كار اول مرحله كه سازي تصميم اگر اجرا گيري، تصميم است، او سازي تصميم
 نيست فردي تصميم كه است اين آن سر. شود مي نارسائي دچار دنبالش به اجرا و گيري تصميم ضرورتاً
 ماشين ببينيد و كنيد جستجو بايد شود نمي موفق سيستم يك وقتي. شود مي گرفته كه است جمعي تصميم
 را جا آن كند نمي غلبه دشمن سازي ماشين بر او سازي تصميم ماشين اگر دارد ايرادي چه آن سازي تصميم
 هفته تقريباً كند؟ نمي پيدا غلبه بفهميم كجا از دشمن سازي تصميم ماشين ببينيد كنيم مي سئوال. بگيريد

 گمانه حال در آنان متفكرين كه است اين آن معناي. نكنند اعالم درتلويزيون جديدي چيز كه گذرد نمي اي
 و دارند جديد تطبيقهاي الاقل و سازند مي جديد فلسفه حال در هميشه بگويم خواهم نمي حاال. هستند زدن

 .كنند مي پيدا جديدي چيزي
 بدانيم؟ چه را تهديد اصلي عامل كه است ين برا ناظر تان فرمايش اخير قسمت در: س
 پيدايش علت كند، مي درست را گيري جهت كه چيزهاي آن است رسمي غير متغيرهاي اصلي، عامل: ج

 نظام دو در تعلق شدت يعني پردازش گزينش، گمانه، پيدايش علت است مجاهده گيري، موضع گيري، جهت
 پيدا چگونه فرهنگي تالش شدت. كند مي پيدا ارتقاء يعني. شود مي تقويت چگونه هم به نسبت مخالف

  تحمل دشت. شود مي
 كالن، توسعه، سطح در را اقتصاد فرهنگ، سياست، بيائيم كه كرديم مي طي را مسير داشتيم معنا يك به: س

 .........................اين به نوعي به طبيعتاً كه بگيريم خرد
  تهديد عوامل از علمي ساختارگرائي ـ ٤/٧
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 تواند نمي را كار اين باشد ساختار داخل اگر اقتصاد فرهنگ، سياست، گذاري سياست در كه اين نهايت: ج

 شد، شناخته ضوابط داخل اگر يعني بكند
 .كنيم شناسي آسيب بگوئيم خواستيم مي خير،: س
 تخصصهاي و دكتراها تعداد. باشد دكترا داراي كه اين مگر كند درست تحقيقات مركز تواند نمي كس هيچ: ج
 توان مي هم را آن ضد يعني شود مي پيدا مرج و هرج تحقيق امر در صورت اين در. باشد اندازه اين به او

 او به ما بياورد دست به را جديدي چيز توانست و كرد درست تحقيقات مركز كس هر و بگوئيد گذاشت
 دهيد مي قرار اصل را ساختار گاهي. كنيد تحقيق به وادار را متخصصين توانيد مي. دهيم مي تخّصص

 كه كسي است مجتهدين اعم گوئيد مي گاهي كند كار سيستم اين در بتواند كه است كسي مجتهد گوئيد مي
 .كند تأسيس بتواند
 درجه كسي بر من كه گوئيد مي گاهي كرديد، بندي طبقه گيري جهت عين را تحقيق موضوعات وقتي شما
 ريسك بزگترين كه كسي گوئيد مي آنگاه. باشد گذشته سازماني سيكل مراحل اين از كه دهم مي را ساالر دريا

 آن گوئيد مي گاهي. درياست سرلشكر بدهد بكند سازماني را ريسك آن توانست اگر شد، پيروز و داد انجام را
 نظر در او براي را شرايطي فقط. شود مي لشكر رئيس است شايسته كند، حمله دشمن سوي به قويتر كه
 پيدا ارتقا بشود تا بگذرد مدارجي از بايد ايشان خير گوئيد مي گاهي. بكند نيز سازماندهي بتواند كه گيرد مي
 .سازماني مدارج اين. بوده قومي مدارج آن كند
 از كه شويم بحث اين وارد ما شد چه آن ولي است درست شما فرمايش قسمت اين كه بود اين من عرض: س

 خرد و كالن توسعه، سطح به را آن و شويم مي قائل رهبري براي نقشي چه ما شود طرح جلسه طول
 تهديد شناسي آسيب يك ما كه است اين براي اين آوريم نمي يا آوريم مي كيفيتي چه به يعني آوريم مي

 بحث موضع ار نيز آن است شده واقع تهديد موقع چه فهميم كه اين براي داريم تهديد شناسايي يك داريم،
 از گاهي نه؟ يا است افتاده خطر به نظام اسالميت كه اين بحث موضع از گوئيم مي گاهي. است فقيه واليت
 نه؟ يا افتاده خطر به ملي امنيت كه اين موضع از گاهي نه؟ يا است افتاده خطر به ملي وحدت كه اين موضع



٦٦   ······························································································································································   
 بايد كه است اين صحبت گوئيم مي شود متمركز فقيه واليت بحث به ما بحث گيري جهت كه اين براي

 فقيه واليت بحث موضع از تهديد شناسايي. است تهديد برشناسايي فرع تهديد يابي علت و بكنيم شناسايي
 آثاري چه موقع چه كه ببينيم بعد دارد؟ جايگاهي و منزلت چه فقيه واليت بدانيم ما كه است اين بر فرع

 به كه اين علت است گرفته قرار خدشه مورد فقيه واليت حريم كه است اين بر دال عالئمي چه دارد؟
. بدهيم بها بيشتر گمانه بحث به كه رسد مي شما اخير فرمايش به كه چيست؟ است افتاده يا افتد مي مخاطره

 بحث ما كه بپردازيم بحث بندي جمع به موضع اين از نشد جلسه اين اگردر. باشيم داشته بازگشت يك االن
 دوم داريم؟ او از انتظاراتي چه و اختيارات چه بنشانيم؟ كجا در را فقيه واليت كه كرديم آغاز جا اين از را

 پيدا تحقق داريم فقيه واليت از كه انتظارات يا اختيارات اين ببينيم هرگاه كه كند مي كمك ما به اين بگوئيم
 گوش ديديم اگر دهند گوش را رهبري حرف نيز خرد سطح تا باشد قرار اگر. بگوئيم تهديد را اين و كند نمي
 .گوئيم مي تهديد اين به بيايد خرد سطح تا كه اين براي دارد مانع و دهند نمي

 كند پيدا جريان عينيت در بايد كند، مي كار فقيه ولي كه را چه آن يعني كرد پيدا بايد كه را جرياني ولي: ج
 ندارد فرق باشد، نارسائيها از اگر تهديد بگويم خواهم مي. است فقيه ولي عهده به جريان تكامل مسئوليت و

 .است نارسايي اين مرتكب مقامي چه كه
 متوجه كه تهديدي ميزان و كند؟ مي فرق پذيرها عهده و مسئوليت. كند مي فرق ها مسئوليت خوب! نه: س

 قم اداره يك رئيس حريم به اگر. كند مي فرق بگيرد قرار تجاوز مورد حريمي آن واسطه به شود مي جامعه
 وقتي ولي. خير يا شوند مي ناراضي نفر ميليون يك يا ٥٠٠٠ فوقش كه خورد نمي تكان جايش از شود تجاوز
 .نيست سنار شاهي يك نقل شود تجاوز رهبري به نسبت

 .كشد مي هم آنجا عمومي، براندازي بيشتر اجتماعي نارسائيهاي: س
  همديگر، با خودشان و ندارد وزن يك اجتماعي نارسائيهاي همه خوب: س

  جريان، كه اين كه برسيم بندي جمع اين به صحبت اول قسمت اين در خواستيم مي ما كه بود اين صحبت
»الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و«  



 
 
  
 

 فقيه واليت جريان تهديدات و ها آسيب
 

  ٥جلسه: 
 

 قبل جلسه چند از بندي جمع ـ ١      
 سياست، ـ شد مي درست قسمت ٩ ضرب از كه را مدليي كه بود اين ما بحث اول قسمت بحال تا: س

 كه بود ها اين از كدام هر در تكامل انفعال، تحجر، شدن، معنا و خرد كالن، توسعه، سطح در اقتصاد، فرهنگ،
 درست جدوليكه اين فقيه واليت كه شديم مواجه سوال اين با و. كرديم درست را قيدي ٩ جدول ابتداء

 دليل همين به نه؟ يا است بحث موضوع از فراتر اين آيا چيست؟ مان بحث با موضوع با نسبتش كنيم مي
 جهت اين در ببينيم مدل اين با را آن نسبت و بعد تا چيست؟ فقيه واليت جايگاه منزلت اينكه سراغ آمديم

 همين بيرون كل مقابل در دارد بعهده را كل رهبري و توسعه رهبر را فقيه ولي ـ كه شد اين بندي جمع هم
 و جمهور رئيس بعهده ـ را قوه سه هماهنگي حتي اين مادون و گذاريم مي او بعهده را گذاري سياست و دليل
 بحران پيدايش صورت در كه نيست اين از مانع اين منتها. دانيم مي تابعه قدرتهاي و نظام نهادهاي ساير

 اين بحث دوم قسمت. باشد او فرمان تحت امور و بدهد نظر و كند ودخالت كند پيدا درحضور نتواند رهبري
 يا باشد، اساسي قانون چوب چهار در بايد بگوئيم، رهبري منزلت بعنوان خواهيم مي ما كه را چه آن كه بود

 ممكن و. داشت توجه بايد را قانون باطن كه كرديد مطرح را بحثي حضرتعالي باشد؟ تواند مي هم اين از فراتر
 شود مي اين منشأ اين كرد پاپيبند قانون به نتوان را مردم و نباشد مردم تحمل ظرفتي در قانون اگر كه است
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 را جنبه دو هر كه ببينيم بايد ما. كند نمي را محذورقانون رفع باز اين منتها. دهيد تغيير را قانون شما كه

 اين به نظام كل اقتدار و رهبري اقتدار دارند قبول همه كه اين درعين يعني. بكنيم توانيم مي تأمين چگونه
 همراهي عدم دانيم مي اين را تهديد باالترين وقتي هم ما و كنند نمي يا كنند مي همراهي چقدر مردم است
 سياستها از مهم بخش يك بايد حتماً نظام رهبري از آسب رفع براي كنيم مي كه هايي سياستگذاري در مردم

 افزايش را آنها همراهي شدت ظرفيت بلكه داشت، نگاه همراه را مردم شود مي چگونه كه باشد اين متوجه
 يا ببريم، سوال زير و كنيم نقض را اساسي قانون ابتداء همان از كه است اين حرف اين الزمه آيا منتهي. داد
 باشد بستري و ببرد پيش را كار نظام مراحل براي كه دارد را ظرفيت اين حداقل فعلي اساسي قانون كه اين

 يك. اساسي قانون بحث به نسبت بحث اين بدهيم انجام ظلّ در را گذاري سياست بتوانيم ما كه اين براي
 به نسبت كل هدايت را رهبري نقش بيشتر حضرتعالي كه بود رهبري منزلت و اختيارات به نسبت ديگر بحث
 گيري جهت بتواند كه اين براي كل در سازي ظرفيت و كل اين ظاهراً ولي دانيد، مي مقابل هاي كل و كلّ

 بتواند، كه ميزاني به شود، مي واقع درون مديريت در دخالت و تصرف و نظر اعمال طريق از اين باشد، داشته
. براند عقب را آنان و كند اندام عرض بيروني، كل مقابل در تواند مي ببرد باال را دروني انسجام و دروني توان

 را مسئله اين كه چه آن و اوم كار انجام ابزار ولي برد، مي باال را كل منزلت كه اوست وظيفه است درست
 رااز مجموعه درون توان و كند مقتدر و منسجم را داخلي ظرفيت تواند مي چقدر كه است اين كند مي محقق
 در كه است تصرفاتي كل موضع در او رهبري طريق يعني بكند ايجاد اقتصادي و فرهنگي و سياسي نظري
 آن، هماهنگي و قواست فرماندهان و بعهده امور اين بگوئيم و كنيم سلب او از را اين ما اگر و كند مي درون
 نسبت كه دروني نظرهاي اعمال منهاي. بدهيم حل رهبري سمت فقط را ايشان و. است جمهور رئيس بعهده

 باشد؟ داشته را كل رهبري تواند مي چگونه صورت اين در. كند مي نظام كل به
 اين به نگاه از بگوئيم و داشتيد مدل به راجع كه بحثي در شويم مي دارد بحث اين بندي جمع با مبتني حال

 و خرد و كالن سطح در چه شمريم مي رهبري براي كه تهديداتي آيا كنيم؟ مي بررسي چگونه را مدل موضوع
 بررسي بايد كه است توسعه سطح تهديدات فقط هم تهديدات و است توسعه سطح در فقط نه يا است توسعه
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 تهديد آيا رهبري مورد در كه كنيم بررسي موضوع اين پايه از خواهيم مي را نظام ساختارهاي حال. كنيم
  نه؟ يا باشد تواند مي آفرين
 امروز كه است مهم بخثي بحث اين كه كنيم مي بيان اينجا در را بحثي:: حسيني المسلمين و االسالم حجت
 كافر ولّي گرنه و باشد عقل ضرورت به بايد. است اساسي قانون مافوق فقيه، ولي كه اين آن و كنيم مي طرح

 تشريعاً، نه باشد قانون فوق ما بايد فقيه ولي باشد، قانون دون ما بايد قوا كليه. است اساسي قانون فوق ما نيز
 .شود مي اشكال دچار كه گويند مي تشريعاً گويند مي مطلقه واليت براي چه آن موضوعاً بلكه

 تكامل بودن قهري ـ ١/٢
 الهي يا تواند مي تكامل جهت. نيست بردار تعطيل. است جبري و قهري تكامل كه است اين از عبارت آن و

 .باشد رهبري شخص بايد جهت حافظ الحادي، غير يا باشد
 تكامل الزمه ساختارها، ريختن بهم ـ ٢/٢

 تعمير و فرهنگ در تكامل گفتيد جا هر. سطوح كليه در ساختارهاست ريختن هم به براي تكامل، اساساً
 سياسي، تكامل گفتند جا هر و. بشود عوض بناست فرهنگ آن منطق و ساختار كه است معنايش نگفتند،

 بايد كه است اين معنايش گفتند، اقتصادي تكامل جا هر و. بشود عوض بايد آنجا اساسي قانون يعني
 .شود عوض البراتوار آزمايشگاه،

 فقيه ولي وظفيه تكامل، سمت به قانون تغيير زمينه ايجاد ـ ٣/٢
 فقط. باشد مرج و هرج مبدأ نبايد هرگز حال عين در دارد ذاتي مخالفت ساختار، يك پذيرش با تكامل اساساً

 كسي هر. است قانون تغيير زمينه ايجاد به موظّف يعني. بدهد تغيير را قانون دارد، حق منصب يك فقط و
 ساختار گرايي منطق و باشد، نبايد مرج و هرج بياندازد، راه فرهنگي مرج و هرج بيايد تواند نمي فرهنگ
 .كند مي بهتري ساختار تأسيس آيد مي كه كسي براي مگر باشد اصل بايد گرايي

 قانون بهينه و تكامل ايجاد طريق تنها دشمن با درگيري ـ ٤/٢
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 و دوست با درگيري كه باشد ايي بگونه نبايد هرگز قبل، هاي عالقه با درگيري قبل، مفاهيم با درگيري
 براي دشمن اين. بشود تأمين دوست تكامل دشمن، با درگيري راه از بايد بلكه. شود ختم قانون، به ملتزمين

 محصوالت قبل ابزار و كند مي بهينه را طبيعت تسخير يعني. شود مي تلقي طبيعت است، گرا ماده كه كسي
 ابزار و است ارزشها و اعتقادات و عقايد بحث بثش كه كسي براي ولي رود مي كنار كالً قبل چيزهاي قبل

 را اول حرف است دومي حرف جهان با درگيري. باشد اصل جهان با درگيري تواند نمي شود، مي تلقي فرعي
 .جهاني شرك و كفر با درگيري يعني است، ارزشي نظام ضد كه چيزي آن يعني ها بدي با درگيري

 در نفوذ اعمال براي نه. شود مي بهنيه اساسي قانون نظام و ساختار جهاني، شرك، و كفر با درگيري وراي در
 باال درگيري در تعلقاتشان مردم فقيه، ولي شخص بدست نه گيرد، مي صورت مردم بدست كار اين و داخل،

 پس. شود مي تضعيف عيني، سازي هماهنگ براي شدن ابزار قدرت در قانون، اعتبار نتيجه در. رود مي
 كنيد خيال كه اين نه باالتر ببرد را قانون دارد وظيفه اين كه رهبري منصف داريم منصب يك ما بنابراين

 باال حدي به ايماني تعلقات كه اي بگونه. ببرد باال بايد را كفر با درگيري كردن داخل شكني قانون كند شروع
 ايجاد محدوديت كفر، با درگيري براي كارها تنظيم در قانون اين كه شود اين نظرشان مردم عموم كه برود
 همچين كه بياورد پيش را هدايتي بايد كسي چه ولي. كنند عوض را اساسي قانون بايد مردم. كند مي

 قانون بيائيد گويند مي كفار، له به شده كه اينجوري االن كفار له به نه بشود؟ پيدا كفار عليه بر اقتضائي
 .دارد فاصله خيلي زنيم مي ما كه حرف با اين و بدهيد تغيير دين قدرت عليه بر را اساسي

 را جريانات اين جلو اساسي قانون بر تكيه با كه شدند مجبور عمالً اخيرشان، گيري موضع در رهبري: س
  بگيرند

 كنترل براي ما هروقت مانيست، بدست عمومي تمايالت تكامل رهبري كه است اين معنايش اين بله: ج
 تكامل نه است بحران اين كه معناست بدين شديم قانون به متمسك ناهنجاريهاي

 نيست؟ همين قانون نزول شأن مگر: س
 )رهبري درسطح(  بحران وجود دليل ناهنجاريها كنترل براي قانون به تكيه ـ ١/٤/٢
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 به نه، توسعه براي ولي گوييد، مي كه است همين كالن و خرد اجرايي مديران راي قانون نزول شأن بله: ج

 پيدا فرهنگي مرج و هرج گرنه و كرد عمل منطق تحت بايد حتماً وري بهره و آموزش براي ديگري عبارت
 نظام ارتقاء يا منطق ارتقاء دارند وظيفه كه آنهايي. بود منطق زير نبايد منطق خود ارتقاء براي شد، خواهد
 را بشر سنجشي ماشين خواهد مي كه كسي.. آنهاست كار از غير هم كارشان هستند اينها از غير. بياورند
. است جديد تطبيق حداكثر بشود، عوض كه است محال برديد قبل سنجشي ماشين در را او اگر كند، عوض

 كنيد كاري توانيد نمي شما. دارد الزم تكامل جامعه در احتماالت همچنين و تمايالت كه است قهري وقت آن
 كاري توانيد نمي كه است طور همين عيناً. نشود پيدا ـ آگاه ناخود لو و ـ نيازش جديد، ميل مردم براي كه

 دشمن نكنيد، را كار اين شما هرگاه ديگر عبارت به يعني. نشود پيدا آنها براي آن به نياز جديد گمانه كنيد
 قانون با كه شويد مي مجبور شما وقت آن بحران شود مي شما براي و گيرد مي بدست را تكامل اين شما

 ابزارتنظيم قانون. بشود بحران كنترل ابزار بخواهد، قانون كه است بدي بسيار وضع. كنيد كنترل را بحران
 كه دربحران است، جامعه سازي هماهنگ و تنظيم ابزار قانون داريد كه تكاملي جريان در. ندارد مانعي شود

 اين در شما. است گرفته قرار شما ضد جهت در تكامل. است گرفته انجام شما دشمن بنفع رشد حقيقت در
 وسيله هميشه بايستي خرد، امور در را قانون و. بگيريد را بحران يخه قانون به تمسك به شويد مي مجبور جا

 اينجا قضايي دستگاه در را التزام كالن، امور در. بود قانون به ملتزم بايد حتماً خرد امور در باشد، كنترل
 هرگز كالن امور در ولي داريد، متخلف به نسبت كيفر دستگاه يعني شود مي پياده هم قهر با و كند مي مجبور
 يعني. بكند درست را حقوق جريان بستر بايد كيفي، بزرگ نسبتهاي تنظيم. نداريد متخلف به نسبت كيفر

 را كيفرها اين ديگر اين كنيم، مي درست خرد برنامه كنيم مي درست كه خرد ساختارهاي و هايي قانونگذاري
 معناي عده، يك توافي عده يك ناتواني يعني كند، مي عوض را دولت كه دارد را نصبهائي و عزل او بلكه. ندارد
 بود، شده تعيين كه حدي از چرا يعني دهند مي كيفر اينكه اولي تخلف معناي است منزلت از حذف او تخلف
 كليه در بدهي انجام صورت بدين را معامله بپردازي بايد قانون اين طبق را كوچك اينكه. كردي تخلف
 گير يعني باشد چنين نبايد اصالً سومي در شود، مي حذف قدرت از و منزلت از كه گويد مي دومي در. سطوح
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 به كل وحدت در اگر. است قانون تغيير براي اساس كل، وحدت است، قانون تكامل، مسئول. باشد قانون
 انجام دشمن بدست رشد كه معناست اين به هم بحران وجود. است بحران وجود معنايش شد، تمسك قانون
 ابزارهاي دوم، بخش در كه معناست بدين اين. بگيريده را آن جلوي قانون بزور خواهيد مي شما است گرفته

 هر و. است داده انجام دشمن نحو يابه و دهد انجام نتوانسته را كيفي و كمي كار قوانين سازي هماهنگي
 آمده دشمن ابزارهاي با يعني باشند داده انجام دشمن نفع به يا بدهند انجام باشند نتوانسته يا اينها از كدام

 كرده عوض را رشد گيري جهت اين دشمن هاي كميت تنظيم مدل با يعني هم اين باشند، كرده كار و باشند
 شود مي مجبور كنترلش براي فقيه ولي فقيه، ولي براي شود مي بحران كه است طبيعي اشتباه، بطور ولو و

 .ببرد قانون به دست
 .شود عوض بخواهد و كند تغيير كوتاهي مقطع در كه نيست چيزي اساسي قانون: س
 قبلي قانون كه است كشور يك سياسي توسعه و تكامل معنايش اساسي قانون حد در گوئيم مي وقتي: ج

 كنيم، كنترل را جمعي و گروهي رفتارهاي كه اين براي قانون از استفاده ولي ندارد، را الزم ظرفيتهاي
 .است منفي استفاده اين. كنم مي عرض چه فرموديد مالحظه

 ديگري قانون بايد و دهد نمي جواب قانون اين شود معلوم كه برسيم جامعه بلوغ از اي مرحله به مگر: س
 . شود آورده

  عمومي نافرماني و قانون با ضديت پيدايش منشأ بحران از جلوگيري براي قانون به تكيه ـ ٢/٤/٢
  شود مي گويم مي ضربدر، تا سه با بكند يادداشت را اين. بگيرد قرار عمومي رفتار روبروي نبايد قانون: ج

 خيلي قانون را جامعه صد در% ٢ مثالً آن مختلفين كه. دارد فردي متخلفين كه است خرد قانون از غير اين
 دانشگاه در و نداديم فكري نظام و تربيت ها، بچه به ما بايستد نظام از درصدي ٢٠ رفتار مقابل در اگر است بد

 زور با خواهيم مي ما و دارند رفتار ديدشان، همان طبق كه كردند، پيدا ديد يك آنها. داديم تعليم را آن ضد
 .بگيريم را رفتار آن جلوي قانون
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. گذاشتيم كنار مرتبه يك اجتماعي عدالت كنيم، درست نتوانستيم را هزينه و آمد در بين نسبت نتوانستيم ما

 ضد. شود مي خودش ضد پيدايش ابزار قانون وقت آن كنيم ساكت خواستيم آورد، بوجود نارضايتي امد، گراني
 اگر اصطالح به حالت بشر شود، مي پيدا رشد كنيم مي صحبت آئيم مي بعداً درگيري، در چه؟ يعني خودش

 كه شدت عملي تمرين اين كنند مي پيدا شدت عملي تمرين لجبازي در. كنيم بررسي را اش ساده بخواهيم
 در كند، مي ورزش كه ورزشكاري يك مثل بشود، شديدتر مرتباً قدرتها و داريم وا كفار به نسبت ما بود قرار

 تكثير هسته و بكند، مقاومت ايجاد كه كند پيدا استمرار بمقداري اين اگر. شود مي خطر پيدايش منشأ داخل،
 آينده در آن اليه منتها در نظام، با درگيري براي پرورشي محيط شود مي دقيقاً اين و بدهد پرورش را خودش
 رفتار و شد منجر عمومي نافرماني به نافرماني اگر شد خواهد نافرماني به تبديل. دور بسيار نخواسته خداي

 البته شود، مي بزرگتر گروه بعد شود مي درست هسته يك و كوچك گورهي رفتار در اول گذشت گروهي
 شتاب سرعت يعني است خطرناك بسيار باشند جوانها قشر در هستند، قشري چه جزو گروه آن اينكه ارزيابي

 برابرش تواند نمي وقانوني نظام هيچ ديگر شد، تبديل عمومي نافرماني به نافرماني اينكه به رسيد اگر دارد،
 شود گرفته چيزها قبيل اين جلوي كه اند كرده وضع را قانون بگوئيم كه گونه اين برخورد بنابراين.. بايستد

 هميشه رقم دو بر برخورد. است حقوقي خوردي بر. است شناسانه جامعه غير انديشانه ساده برخورد اين
 باشد روانشناسي بايد خرد، برخورد در. باشد شناسانه جامعه برخورد بايد وحدت، تكامل برخورد در. داريم

 داريم، اجتماعي روانشناسي كه است درست كل، بر نه فرد بر گذارد مي فرد بر را خودش اساس روانشناسي
 بايد حتماً قدرت اعمال محدوديت و فرستادن زندان تحقير، مقابله، كيفر،. است فرد آن اول موضوع ولي

 چيست؟ مفهومش گروه البته. است خطر زنگ يك شد، گروه اگر گروه، بشود بايد نه باشد فردي آن، متخلف
 نياز يك جلوي شما كه معناست بدين اين و. كنند مي آورده بر را جامعه شده پذيرفته نياز يك كه اي دسته

 اجتماعي نياز با نبايد پس دارد بدنبال خطر اجتماعي نياز برابر ايستادن و بايستيد خواهيد مي اجتماعي
 به حتماً نياز تبديل جريان در. نكنيد اجتماعي نياز به برخورد ولي كرد، نياز تبديل توان مي ولي كرد برخورد
 در دارند ارتباط هم به اجتماعي نيازهاي. بايستيد نياز روبروي اينكه كارها خطرناكترين از. نيازمنديم توسعه
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 استمرار و. ديگراست نيازهاي امنيت عدم منزله، به يك هر تهديد و تحقير اجتماعي تكامل پيدايش كنه

. است اجتماعي منديهاي نياز كليه امنيت عدم احساس اجتماعي نياز يك عليه بر قانون يك از استفاده
 و كردند مي طرف بر را نياز كه شوند مي ملحق دسته آن به تدريجاً كنند مي طرف بر را نيازها اين كه اقشاري

 اقتصاد و فرهنگ سياست، اينكه علت ما ديگر، است مطلب مهمترين اين. كرديد ايستادگي آنان مقابل شما
 اگر نيست، يا هست خطر بگويم تا كيست دست به تكاملش رهبري است، همين دقيقاً شناختيم، خطر

 را فقيه ولي است كرده پيدا جامعه در حضور كالن ابزارهاي طريق از است دشمن دست به تكاملش رهبري
 .است ممكن وضعيت ترين خطرناك اين و بايستد، اجتماعي تكامل جريان جلوي قانون با كه كند مي مجبور

 قانون خدمتتان بكنم، بندي جمع يك را اين من كنيد مالحظه ديگر جور توانيد مي شما را جامعه نيازهاي
 مشخص را ادراه ثغور و حدود و تصميم پيدايش و نحوه كه است قانوني است؟ قانوني چه نفسه به اساسي

 كه را بحثي بنابراين، پس كه كنم عرض كند؟ مي معين را كلي ساخت زير يعني كلي نحوه به البته كند مي
 كسي چه براي و دارد وضوعيت م كي باري اساسي قانون باشيم داشته توجه ما اگر داشتيم خدمتتان
  قانون چرا؟ و طريقيت

 معناي به دولت از ما منظور چند هر نظام و كال ابتداي در دولت براي است قانوني اساسي قانون حقيقت در
  نيست خاص دولت دولت، هئيت

  نه مجريه قوه: س
 و نحوه و ثغورش و حدود آن فعاليت اصطالح به نحوه را حاكم نظام ساختار، يعني حاكم قواي مجموعه بله: ج

 و بگيريم نظر در شركت يك مثل را آن بخواهيم اگر مثالً. دارد بعهده را اينها و كارها تقسيم و قوا توزيع
 فعاليتها نحوه و هست كه اموري و كارها توزيع كه است قانوني اين گوئيم مي كند مي كار چه دارد كه بگوييم

 مشخص را كار مجاري دارند، آن به مردم كه نسبتي وقت آن. بشود معين آن در اساسي هاي چارچوب و
 و جايي يك در بيايد مردم رأي كه اين براي است مجرائي يك قانون دهند رأي دارند حق مردم مثالً كند مي
 مستقيماً مردم حقيقت در. كند مي معين مجرا كند پيدا جا و تصميم پيدايش كيفيت در بكند برخورد بعد
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 استيفاي است طور همين حقوقشان كليه و است گذارند مي قانون مستقيم غير بصورت و گذرانند نمي قانون
 با دولت و مردم كل هم به نسبت مردم و دولت ارتباط. كنند مي تعيين مجرا برايش را، خوشان حقوق كليه
 بپردازد؟ بايد چيزي چه كارها، تقسيم نحوه كردن درست كارش داخلي، خارجي، مصلحتهاي به نسبت هم

 حتماً كند مي تصويب مجلس كه قانوني. كنند مي معين كلي خيلي بصورت را اينها امور، چرخش امور تنظيم
 سطوح كليه كه گيريهاي تصميم كليه بنابراين. هست مبنا آن بر يعني. باشد اساسي قانون اساس بر بايد

 خصوصيات كه نيست جوري اين كند، معين بايد قانون هم را آن جزئي خصوصيات حال عين در كه دارند
 قانوني رهبر تأييد از بعد بايد را سپاه ساختار ولي هست، رهبر با قوي كل فرماندهي مثالً. نشود معين جزئي
 قوه كه گيرد مي صورت نظامي جرائم يك مثالً كنيد ديت خوب افتد مي اتفاق جرائمي اينكه براي شود،

 مجاري ديگر بعبارت يعني. باشد مجلس قوانين اساس بر بايد كه اساسي چه بر بپردازد آن به بايد قضائيه
 امور گردش و ثغور و حدود جزئيات مجلس قانون و. شود مي معين كلي نحوه به اساسي درقانون امور جريان

 داخلي علميات گردش نامه آئين براي دارند حق دستگاهي هر دولت اجرائي مصوبات يك البته. ميكند بيان را
 و اي ورزاتخانه تقسيم يعني كند مي تعيين قانون را آن كلي چارچوبهاي باز اگرچه. كند وضع خود سازماني

 ها نامه آئين ولي كند، تصويب را آن مجلس و بگذارنند مجلس نظر به بايد را كشور اداري ساختار تقسيمات
 نحوه موضوعش بلكه باشد نبايد مردم ابداً موضوعش اوال اجرائي هاي بخشنامه خير؟ اجرائي هاي نامه بخش و

 بخش يك در اداره يك طي كوچك سازمان يك. جامعه به خدمت يك درعرضه است اداره يك تنظيم
 كنند مي تصويب خودشان را خودشان عملياتي گردش نامه آئين ورزاتخانه، يك در بزرگ اداره يك يا كوچك،

 قانون قراردارند، ساختار دوران در چه دستگاهها كليه براي كه گردد مي معلوم شد، روشن كه بندي طبقه اين
 عرض كه چه آن رهبري براي ولي. كنند كار قانون اساس بر بايد حتماً يعني كند، مي پيدا موضوعيت اساسي

 و مجرا اساسي قانون او براي او كه نكنند فرض را منزلتي يك دستگاههاي كليه اگر كه است اين كنيم مي
 به نسبت تكامل جريان در كه بدانند بايد حتماً باشيد نداشته را آن اگر باشد نداشته موضوعيت باشد طريق
 بعضي در نامش كه دهيم مي منصبي به را مطلب اين ما كه بگوئيد شما حاال. ماند خواهند عقب ديگر، جوامع
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 بنام را منصبي. دارند كارها كليه اداره براي داخل در قوي وزير نخست كه است جمهور رياست كشورها
 مسأله. نيست چنين كشورها از بعضي در. است قسمت اين متصدي منصب آن كه دارند جمهوري رياست
 در آلمان رهبر ـ بود حكم درهمين شوروي كمونيست حرب كل دبير. كردم عرض كه جمهوري رياست
 او) نيست يادم دقيق( سارتو يا سكارنو مثالً سورهارتو مثل كشورها از بعضي جمهور رئيس ـ بود حكم همين

 به هست توسعه شركت كه رندكورپريشن شركت آمريكا در بودند چنين هم مائو و گاندي بود طور همين هم
 تحقيقات مراكز بنام باشد داشته بزرگي تحقيقاتي مراكز اول بايستي اينها اصوالً. است موظف كار همين

 ديگر، هاي كشور به نسبت را كشور اين كه است اين استراتژيك تحقيقات معناي و هستند اينها استراتژيك
 اين را؟ آن پيشرفت كند تضمين چگونه. نيافتد عقب كه كند كاري چه جهاني و المللي بين فضاي در يعني

 ببخشيد، كند، مي را كار اين اساسي، قانون چوبه درچهار بگوئيد شما كه نيست اي بگونه ديگر كردن تضمين
 اگر كه است اين سرّش باشد، داشته ظريقيت بايد حتماً بلكه باشد داشته موضوعيت او براي اساسي قانون
 داشته نظر در نظام براي ذاتي لوزام كه صورتي در ـ كرد، كنترل را رشد قدرت كشور يك اساسي قانون
 را بنزيني ماشين سرعت تواند نمي دارد، سرعت مقدار اين حداكثر گازيولي ديزلي ماشين گفتيم ـ باشيم
 آن سرعت حداكثر بخار ماشين گوييد مي دارد، حركت يك و سوخت يك و دارد ساختاري يك باشد، داشته

 براي آكتان بنزين كنم مي عرض مثالً. نيست اين از بيش دارد كه انبساطي تراكم ظرفيت است اندازه اين
. كنيم محترق سپس و فشرده را هوا كه توربين اصطالح به اكسيژن سوخت. است قدر اين ظرفيتش هواپيما،

 هوا جريان بخواهد قديم ملخي هواپيماهاي مثل كه چرخشي نه اما چرخش، براي باشيم داشته ماشين يك
 كند متراكم را هوا كه اين براي بچرخاند خواهد مي اما بچرخاند، خواهد مي اين نه شود رد و بگذارد سر پشت
. خمره در مثل باشد تنگ آن خروجي و قديم هاي خمره مثل باشد گشاد آن ورودي مثالً شبيه چيزي داخل

 محترق مرتبه يك اكسيژن تا تابند به آن بزرگ مشعلهاي وقت آن شد، تراكم منشاء هوا خروج و ورود كه بعد
 براي داريم سوخت يك جا اين در.. بشود باال خيلي خيلي گيري اوج منشاء شد، محترق كه اكسيژن گردد،
 براي بنابراين پس. كند محترق را اكسيژن، تراكم احتراق تراكم، از پس براي داريم ديگر سوخت يك و تراكم
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 كردن مخلوط نه هستيم، هوا از اكسيژن سوختهاي به نيازمند ساعت، در كيلومتر ٧٠٠ باالي فرضاً سرعت

 بعد ها، ساختار كه گوييد مي گوييد، مي ساختارها در را همين عين خب بنزين، سوخت براي بنزين با اكسيژن
 اين. كند پيدا شدت ثابت ساختار يك در تواند نمي تمايالت اما. كند پيدا شدت بايد تمايالت گوييد مي

 و ساختارها در درباره قبالً كه است چيزي همان مانند درست اين داريم جا همين ما مطلب مهمترين
 گونه اين ديگر ملتهاي وضعيت. است اينجا همان عين ديگر، بحث در گفتيم شدن جهاني مورد در فرهنگ

 به اساسي قانون كه ببرند جلو گونه آن را مردمشان. كنند پيدا توسعه توانند مي ملتها از بعضي قهراً كه است
 بپذيرند را الزمي هاي اجمال حداقل يا را، الزم اصطالحات و تغييرات دارند كه جهتي در جامعه تكامل نحو
 و آمريكا اآلن در كه ديگر هاي شيوه يك با يعني. كند باز را آن مسئوالن دست يعني پذيري انعطاف كه

. باشد قانون در مرج و هرج براي اي وسيله نبايد هرگز اين داخل در حاال. است اينجوري نوعاً اروپا فرانسه
 اجتماعي نيازمنديهاي روبروي ايستادن به منتهي نظام حفظ نبايد هرگز است، كالم يك ما صحبت مهمترين

 يك تعريف اين. كرد دشمن را نياز از تعريف و افتاد غير الگوهاي بدست تكاملش، جريان اگر نيازها. بشود
 ديگر عبارت به. كنند مي ميل ايجاد و نياز ايجاد يعني سازند مي محقق را عيني تعريفي و نيست نظري تعريف

 مال به تجليل و تحقير تعريف. است شده ايجاد جامعه در داري سرمايه الگوي اساس بر فقر، تعريف االن
 قانوني، صورت به را آزادي معناي. است شده ايجاد جوانان، نظر در ارزش ضد و ارزش تعريف است، برگشته

 قوة و مجريه قوه گوييم مي كنيم مي درست هيئتي يك آييم مي ما است گاهي يعني. بكنيد برابرش توانيد نمي
 اگر برسانيد، قانون ثبت به هم را اين و بكنيد منظمي تعريف يك تركيب، يك در بنشينيد قضائيه و مقننه
 علوم رشته يعني چه؟ يعني باشد كرده ايجاد ديگري اي گونه به را تعريف آن است، يافته توسعه كه نيازي

 گونه به را آزادي نيز شناسي روان و شناسي جامعه رشته. باشد كرده تعريف را آزادي ديگر گونه به سياسي
 يعني چه؟ يعني ديگر جور شما عمل در داري سرمايه الگوي در را شرافت مفهوم و باشد كرده تعريف ديگر اي
 به نسبت حمايت و احترام قانون، در و بچرخاند تواند مي داري سرمايه الگوي در كه كسي به باشيد داده وام
 يعني شده، ايجاد چه مردم نيازمنديهاي برابر ايستادن. شود نمي اينجوري مطلب اين. باشيد كرده ايجاد را آن
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 هر بكشيد، خط مكرر زيرش كنم مي عرض كه را نكته اين خوب. باشد تمايالت جرين بستر بايد قانون

 ها لوله نكند اگر كند، متابعت هيدروليك قوانين از بايد آب توزيع شبكه يك بگذاريد دانيد مي كه عالمتي
 نيازمنديهاي جريان شير شيب شود؟ توزيع بايد چگونه و كجا آب تراكم جريان كه نشناسيم اگر. تركند مي

 شبكه و ساختار قانون،. شود مي معين هست، تكامل الگوي اسمش كه ديگري ساختار يك در اجتماعي
 قوانين عفلت، روي از ولو كمياتش با كرديد داري سرمايه الگوي اساس بر سطح اختالف اگر. است وري بهره
 در بعد را شده ايجاد پتانسيل اختالف و شيب توانيد نمي گذاشتيد، آن حمايت به غفلتاً، به ولو را خرد

 درست شما كه است خوبي شبكه شبكه، اين. نمائيد اداره است، ديگر شيب جهت يك براي كه اي شبكه
 .كنيد مي
 .شما فرمايش است روشن: س
 كند مراقبت را اجتماعي تكامل جهت بايستي رهبري كه كنيم عرض خواهيم مي است اين چيز مهمترين: ج
 تكامل سطح اختالف را، اجتماعي تكامل شيب جهت كه الگوهايي است، اين رهبري، براي خطر اولين و

 فكري نظام دانشگاه،. نباشد رهبري جهت مقابل در. كنند مي درست را اجتماعي تكامل جريان و را اجتماعي
 توزيع با قدرت جريان الگوي. كند مي درست كه را ثروتي توزيع نظام برنامه، سازمان و كند، مي درست كه

 مدل مثل كامل بصورت آنها از بعضي البته كند، مي درست مناصب و منازل براي كه را جرياني ادارات، قدرت
 را تعريف شما كنند مي درست را ديگري چيز دارند اينها است ناقص صورت به بعضي و است دانشگاه مثل و

 بزرگترين و رهبري براي تهديد يك را اين ما بنابراين پس كنيد درست مقابش قانوني صورت به توانيد نمي
 .هست نيز تهديد

 يا گفتيم مي را همين ملّي امنيت بگوييم خواستيم مي اثر تهديدات، اين شد اشاره آن به كه تهديداتي اين آيا
 نه؟

 سطح اين در كه را اموري ملتهاي برابر ملي امنيت ملي وحدت بايد رهبري خواهم مي معذرت رهبري، ببينيد
 چه كه است اين خرد تعريف معناي. داريم خرد تعريف يك هميشه ما ملي امنيت آنهاست متكفل است،
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 جريان در اگر ملت اين كه داريم توسعه معناي يك. كند نمي حمله كسي چه و كند مي حمله مرزها به كسي
 توسعه ملي، امنيت توسعه شويم تسليم بايد نخواهيم چه بخواهيم چه بيافتد عقب اگر افتد، مي عقب تكامل
 فقيه، ولي كلمه، يك در حقيقت در. است رهبري كار موضوعات از اينها حتماً ملي، وحدت توسعه ملي اقتدار

 .باشد مي جامعه تكامل سرپرست
 را، جامعه اساسي شئون اوست، جامعه سرپرتكامل گوييم مي كنيم، مي مالحظه واحد يك عنوان به را جامعه

 .بيافتد دشمن دست ندهد اجازه و كند حفظ را رهبري بايد بشمريد، بخواهيد را جامعه اصلي متغيرهاي
 چه را مقدورات بكند، تواند نمي را كار اين اال و. باشد داشته اختيار در بايد رهبري كه مقدوراتي بزرگترين

. شود مي منتهي متد به آخرش فرهنگ زيرا روشها، ساخت زير در است، فرهنگي توسعه دارد؟ عهده به كسي
 . دارد بعهده منطق اساسي قانون نقش و

 .پيچد مي را نسخه همين آخر بگذارند، شما ربروي اجتماعي درد وقتي همين: س
 . ندارد بعهده را وظايفي و دارد بعهده را وظايفي اساسي قانون طبق رهبري ؟؟؟؟ احسنت؟ اي: ج

 .كنم سوال قبل قسمت در را اينها خواستم مي: س
 بنياد مستضعفان، بنياد مثل نبوده اش عهده به اساسي قانون در دستگاههايي يك كنم مي عرض بعداً: ج

 يك. است شده تأسيس انقالب در و نبوده رهبري مستقيم وظايف جزو قبال اينها كه خرداد ١٥ بنياد شهيد،
 وضع كه مسلح نيروهاي ارتش، پاسداران، سپاه مثل اوست، سرپرستي تحت مستقيم بصورت هم چيزهايي

 قانون هاي دستگاه مثل اوست، بعهده مستقيم نيمه صورت به باز دستگاههايي يك. است جوري چه جامعه
 .است بوده رهبر عهده به مستقيم غير بصورت اجرائي دستگاه قضايي، دستگاه نگهبان، گذاري،شوراي

 نهاد خود رهبري معظم مقام دفتر مثل بوده، رهبري به چسبيده ديگر اصطالح به خيلي چيزهايي يك
 دكتري اگر گوئيد مي شما:  مثالً هست ايي شده تعريف گزينش الگوي نهادها براي خب خيلي رهبري،
 است؟ الزم چيزهايي چه كند مغز جراحي بيمارستاني در بخواهد



٨٠   ······························································································································································   
 كارآيي. نباشد پزشك ولي باشد، چنان و چنين يك درجه باورع و عادل، آدم چه هر باشد پزشك بايد اوالً: ج

 بايد هم تخصصش ثالثاً. باشد بايد تخصص حد در. برود جراحي اتاق به بخواهد اگر پزشك ثانياً. ندارد
 درجه شما اعتماد چند هر نيست، كافي دارم، اعتماد او به من كه اين گوئيد مي. باشد مغز جراحي تخصص

 دارد، مغز به نسبت عمومي اطالعات چند هر است، قلب يا ريه يا گوارش دكتر ولي است دكتر ايشان يك
 انترني گوئيد مي اين بر عالوه. باشد داشته حضور بيمارستان در مغز جراحي دركار دهيد نمي اجازه شما ولي
 هم را جراحي اتاق باشد مشغول را مغز جراحي دوره بايد است خاصي انترل است هم مغز جراحي براي كه

 يك يعني كادر هست تخصص به نياز كه جايي هر بلكه نيست، جراحي به مختص فقط اين كنيد، مي تعريف
 دستگاه ساختار حاال. باشند مطلع كارشان به نسبت بايد كنند مي كار دارند كه تيمي تيم يك و مجموعه
 و آقا احمد امام، زمان! نبوده چيزي همچنين) ره(امام زمان بگوئيم كه اين!! دارد اخيراً مشاوريني يك رهبري

 ما كه دارد نفعي چه باشد؟ چگونه دبيرخانه و دفتري دستگاه خود كه اين حال كردند مي اداره دوستانش
 امكاناتي هستند، فقيه ولي مدد كه ابزارهايي اطالعات، بندي طبقه باشيم؟ حساس موضوع اين روي بخواهيم

 كرد واگذار گرفت اشاره شص انگشت شخص و روي آورد فردي بصورت توان مي را همه كنند، مي تأمين كه را
 سازمان، موضوع از اي مرتبه هر براي شود مي و است او اختيار در سيستم كل شخص،گفت ذهني جلوت به

 رهبري حفاظت براي دارد؟ لزومي چه كار اين هم داد آن به قانونيت و كرد مالحظه را متناسبش و خاص
 تهديدات ها، ناامني از گيري پيش يعني است

 است؟ چيزي چنين مشخصاً رهبري نهاد به نسبت يعني: س
 را توسعه و كالن مسئوليت آن بتواند كه باشد اي بگونه يافتنش نظام شدنش، ارگانيزه حتماً رهبري نهاد: ج

 !!ببندد را رهبري دست كه اين نه بدهد، خدمات رهبري به و كند تسهيل رهبري، براي كرديم عرض كه
 اول بلكه كنيم، نمي محدود سپاه خرد كارهاي و مستضعفان بنياد خرد كارهاي به را رهبري هرگز ابتدائاً پس
 او براي را، كارها بندي طبقه بدهد، او به را امكان اين دستگاه آن كه دستگاهي يك بودن دارا گوئيم مي

 درباره را، زرنگ و باهوش و تيز فرد چند شما. گيرد نمي را ساختار جاي افراد شخصي تفرسات. بكند تسهيل
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 حل را كار اين اينها از كن انتخاب فقيه و ولي بگذارد مكان آن در و كن انتخاب آن امثال و اطالعات

 .كند نمي
 يعني كالن، وضعيت دائم كردن بهينه نقطه قدرت كردن، اپتيمم نقطه اصطالح به قدرت و سيستم شناختن

 منزله به من نظر به را تهديدات اين. كار آن بازتاب تا خردش مراحل تا كار يك اثر ديدن و امور بندي طبقه
 قلعه يك به برسد دشمن تيررس گذارد نمي كه است نظامي در دژ يك منزله به بزنم، بخواهم مثال حاال يك،

 در. است مهم دبيرخانه كردن ارگانيزه رهبري، معظم مقام بگيرد قرار دشمن تيرس در گذارد مي كه نظامي،
 نيروهاي سازي هماهنگ دستگاههاي دوم سطح چيست؟ دهد مي انجام رهبري براي كه را كاري دوم سطح

 زمان گذاشتند را مديريت عالي شوراي آقا. بشوند شناسي آسيب مرتباً كه است فرهنگي و اقتصادي سياسي
 شناسي آسيب بايد، اين. باشند جوابگو دين با ارتباط در جامعه را نيازهاي يك خواستند و گذاشتند هم امام
 .نيست پاسخگو چرا كه شود
 بكند؟ بايد را كار اين كسي چه: س
 بايد را اش بندي طبقه بخواهد، پژوهش را، موضوعات كند بندي طبقه بايد كسي چه شود معلوم را اين: ج

 اين چرا كه كنيد مطالعه بگويد بدهد حوزه درباره پژوهشي سفارشات بايد كه اي پژوهشكده. بكند دبيرخانه
 نكند، قبول را خرد جوابهاي شود نمي چرا كه كند نگاه مرتباً يعني كند نقد را نقدها ديگر عبارت به شود؟ نمي

 عرض مثالً مثل شود، توانمند تواند، نمي حوزه چرا اينكه مثل. كند درخواست است مطلب ريشه كه پاسخهاي
 ارزش و كند ريال ارزش حفظ تواند، نمي مركزي بانك چرا. بگويد حتماً بايد دولت در يا اينكه كما كنم مي

 روز پاسخ و آمد پايين و رفت باال و كرد تغيير نفت چون كه شويم قانع خرد جوابهاي به اگر. ببرد باال را ريال
 نقد كند مي خارج بندي طبقه از روشهاي موضوعاً اصالً روشها، نقد شكند، مي را اين نقدها نقد بدهيم، مره

 رهبري سازي هماهنگ ابزارهاي روشها، كه اين شناختن و محور تا سه اين. روشها نقد. نقدها نقد وضعيت،
 را، خودشان روشهاي دهند مي ارتقاء دارند كه ديگران ندهيم ارتقاء مرتباً را آن آمدي كار ما اگر و است

. كند مي عوض دارند، را شان كمي محاسبه ماشين يعني كنند، مي عوض را رياضياتشان حتي ديگران
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 آنان، متدلوژي خود ولي گرفتند، حسي و مادي را جهت. نيست متوقف اصالً غرب در تئوريك سازي بهينه
 . شود نمي ما كشور در ولي بشود، پيدا بناها، زير در مرتباً جديد تئوري بايد و كند رشد بايد مرتباً

  خواهيد؟ مي فقيه ولي از را كشور كل كار شما: س
 بشناسيد خودشان حول در را رهبري مديريت ابزار بايد شما ديگر عبارت به كادر آن بايد اول شما يعني: ج

 .......نه گوييم مي گاهي و دشمن نفوذ گوييم مي كه است آگاهي تهديد، تهديد، هم و است قدرت هم جا آن
 

 فقيه واليت جريان مديريت
 چيست؟ كردن استمناء در بچه يك ارضايي خود: كنيم مالحظه مختلف هاي شكل در كه] ارضايي خود[

 نه و روحي توسعه موجب نه شود، مي نامطلوب ارضاء كه اين نهايت. شود مي ارضاء هم طلب اين و دارد طلب
 پر عموماً، كه خرد، طرحهاي. ندارد هيچ دارد تناسلي و توالد نه و اوست تاريخي يا جسمي توسعه موجب

 كه اصلي اسلوبهاي كالً يعني كنند مي ترجمه اين به را طرحها داشتن عيني مفهوم و طرحها ترين مشتري
 كه اين يعني تملق. باشد گويي تملق نوع يك يعني كنند، حفظ را آن است، مناصب ساختاري گاه تكيه

 است تملق خود همين تهديد بدترين كه آيد مي من نظر به و بكند گويي آمد خوش طرف به نسبت انسان
 چيزي ضد درست يعني. دارد كه چه آن به رضايت يعني عجب. كند مي را عجب كار فردي اخالق در يعني

 . گوئيم مي را همان عين هم رهبري براي كه گوئيم مي تحقيق براي كه
 شديد مرتباً هم تالش كنيم مي عرض آينده در را آن روش و شود شديد مرتباً تعلق بايد گوئيم مي تحقيق در

 با مرتباً بايد تعلق، رفتن باال مثالً گوئيم مي. كنيم مي ذكر آن براي را عواملي و برود باال هم ابهام تحمل شود،
 نوين هاي بندي جمع و احتماالت تطرق حال در مرتباً بايد ذهن بايد او تالش باشد، درگير ناهنجاريها جهت
 در و رسد نمي جايي به ديد كسي اگر نشود، خسته يعني ابهام، تحمل. كند عوض بستر به بستر يعني باشد

 ساختارها با مرتب درگيري كه است اين به نشدن خسته وقت آن. كند كار تواند نمي ديگر شد، خسته تحقيق
 ديگر طرف از و باشد داشته فرهنگي سياسي، اقتصادي محروميت يعني باشد، داشته بيرون به باشد داشته
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 درگيري در همين عين باشد، بايد اين شود مي او اصلي تعلق علت كه را خطرهايي و رنجها مرتباً ببينند هم

 .است رهبري براي تاريخي محيط با
 سوخت كنم مي عرض مثالً يعني شود، بهينه دائماً بايد حركت و شود مي حركت دائمي شدن بهنيه مبدأ فشار

 محال آن به كردن بسنده. است بوده بخار داشتيد، كه تراكمي وسيله و بوده سنگ زغال اوليه سوخت بنزين،
 ساختارها و سوخت مرتباً كه اين. آورد مي را زمان آن خاص قطارهاي حداكثر بياورد را هواپيما كه است
. شود بهنيه مرتباً كند، هدايت و كند كنترل را احتراق و تراكم جريان اين خواهد مي كه متالي. شود بهينه

 ضدارزشها با درگيري و جنگ مادي، محيط دهد مي رشد را كفار طبيعي، محيط با درگيري و جنگ اين
 اند، آورده بدست ماده با جنگ وسيله به كه هستند مسلح ماده ابزار به هم آنها كه جهاني، شرك و كفر يعني

 اگر ما. دارند نو انساني افزارهاي نرم و افزارها سخت روز هر حتي دارند نو ابزار دارند، جديد محاسبه روز هر
 تقويت كه شيئ به شويم مي درگير ما. شوند مي تقويت مرتباً و شده درگير طبيعت با آنها: بزنيم برش سه

 راندمان با ما كه اين براي بشويم عرض هم نبايد وقت هيچ باشد، برتر هميشه بايد ما تقويت است، شده
 برتر بايد ابزار، در هم و اقتصاد در هم سياست در هم فرهنگ در هم. هستيم درگير هميشه كفار، درگيري

 . باشيم
 ارتباط شود مي آيا اجرايي كارهاي آييم مي كرد اصالح را شود مي رهبري دفتر شود مي كه همين عين هم باز

. جمعه ائمه و به رساني اطالع جمعه، ائمه و هست جمعه ائمه نماز ستاد مسأله كه كرد؟ بهينه نيز را بامردم
 بين در خدا نماينده گويم مي. اقشار همه گوئيد مي است؟ قشري چه نماينده رهبري ديگر عبارت به يعني
 ارتباط. ديگر جوامع برابر در جامعه دينداري نماينده مردم، بين در طاهرين ائمه و خدا رسول نمايده. مردم

 ائمه ارتباط نحوه. مردم با جمعه ائمه ارتباط نحوه از. شود شناسي آسيب و شده بهينه بايدمرتباً دينداران
 . متدينين اقشار كليه و مبلغين مداحان، علماء علماء، به فقط نه علماء با جمعه

 به مذهبي كيان آيا و شود؟ مي عزت منشأ اقتصادي و فرهنگي سياسي امور در مذهبي كيان آيا كه اين بعد
 يك خير؟ يا هستند محترم ما نظر در ورع، با علماء و مؤمنين عدول يعني شود؟ مي شناخته مذهبي انضباط
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 رأي به است نشده منطقي دين با حكومت ارتباط كه است مذهبي بزرگ خألهاي جزء كه دارد وجود مطلب

 اين مقّنن، فهم به نه است شده واگذار متفرص فهم به. است شده تمام حكومت مسائل، به منطق، تطبيق و
 و شود مي مذهبي الطوايفي ملوك منشأ اين. گذشت سادگي به آن كنار از بتوان كه نيست كوچكي خأل يك

 .است رهبري براي بزرگ بسيار تهديدات از يكي مذهبي الطوايفي ملوك
 چه؟ يعني: س
 اي منقطه الطوايفي ملوك از غير مذهبي الطوايفي ملوك. داريد مرجع مرجع، مقلد، طايفه طايفه يعني: ج

 خودش براي اي منطقه هر بود، سابقاً كه هايي منطقه. كنيد تعريف سطح چند در را الطوايفي ملوك. است
 آقاي دولت در كه ببريد باال را دولت اختيارات اگر دهيد قرار موضوعي الطوايفي ملوك بعد داشت خان

  همه از بدتر ولي گرفت انجام هاشمي
 موضوعي؟ چه يعني: س
 را مركزي دولت يعني كند، كار مردم كمك به خودش كه داديد اختيار نيرو وزارت به شما يعني مصنوعي: ج
 هيچ به و قانون حكم به مگر بگيرد، مالياتي گونه هيچ كس، هيچ از باشد نداشته حق كس هيچ كه، اين در

 آن كه اين مگر شود خرج نبايد پولي هيچ و عمومي داري خزانه در مگر شود، واريز پولها اين نبايد صندوقي
 و كند مي كم ها وزارتخانه استقالل از است، ساختن متمركز اينها باشد شده تصويب مجلس وسيله به بودجه

 يك خود موضوع، يك در كرديد واگذار خودشان به اگر ولي آورد، مي در اجرا ابزار صورت به را ها وزاتخانه
 منشأ خودش رشوه و شود مي رشوه منشأ كه است تهديداتي از يكي اين كه كند مي پيدا موضوعي خان

 .فقيه ولي يعني ارزشها و است ارزشها شدن شكسته
 مذهبي طوايف صاحبان نتوانيد اگر مذهبي الطوايفي درملوك. است بدتر اينها تمام از مذهبي الطوايفي ملوك

 .برسانيد نظر وحدت به گونه به را
 كنيد؟ مي تلّقي چيزي چه را مذهبي طوايف: س
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 خود بين واسطه خود مذهبي پرورش مناس و مذهبي و ديني مناسك در را آنها مردم كه تقليد مراجع: ج

 مناسك و مذهبي وجوه مردم. دارند استانها در كه نمايندگي شبكه نمايندگان، طبيعتاً و. دانند مي ودين
 .دهند مي انجام آنها نظر زير را خودشان مذهبي كارهاي كل يعني دهند مي انجام آنها كمك با را خود مذهبي

 .بدهند انجام خوب: س
 ....آنها كردن سكوت حتي و گفتن خير و بله. است اساس آن بر دين با خودشان ارتباط يعني داريد، اختيار: ج

 .كنند مي تقليد آنها از خود روزه و نماز در: س
 دقت خوب اين در دارد، اثر فقيه ولي از اطاعت وجوب و حرمت و حليت در! خدمتتان كنم مي عرض: ج

 مرجع پيش افتد، مي شك به مريد كند، مي گيري موضع فقيه ولي كند، پيدا رشد خواهد مي تمايالت كنيد،
 ارشادي اينها ولي اند گفته كه است خوب ندارد عيبي گويند مي چيست؟ شما نظر گويد مي و رود مي خودش

 نوروز عيد اول آقا مثالً كنم مي عرض فرموديد؟ مالحظه. بدهيد انجام جا اين كه نيست اين بر آقا فتواي. است
 گويم مي روم مي. كنم عقد را ام بچه بروم خواهم مي و هستم آقا مريد من است، قناعت سال امسال فرمايد مي
 جور اين رهبري گويند مي هم هم بعضي. بگيرند مجلس شان بچه براي كه هستند دل به آرزو ها بچه اين

 .فرمودند
 رهبري لسان گاه. گفت مي چيزي يك آقا اين تقليد مرجع خود اگر حاال نيست واجب كه ها اين نه گويد مي

 مذهبي مناسك از فردي اعمال در كوچك ترديد يك با ولي رساند مي هم وجوب و حرمت حد در را مطلب
 .شود مي رانده بيرون

 آن با كه است اي پديده اين كنيم ايجاد مرجعيت به وحدت بتوانيم كه نيست چيزي اين حال هر به ولي: س
 قابل زودي اين به و دارد وجود و هستيم روبرو

 به و نيستند دسترسي قابل كدامها هستند، دسترسي قابل كدامها چيست؟ تهديدات كه توانيم مي ما: ج
 ساختارهاي ايجاد يعني كنم، مي عرض كه است مهمي نكته اين. يافت دسترسي نسبت به توان مي كداميك
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. شناسي موضوع تعيين براي مراجع، به نهايتاً و علماء به ارتباط براي جمعه، ائمه طريق از رسمي غير اجرايي،

 .هست دفتر دوم موضوعات از حتماً ولي نيست رهبري دفتري مستقيم وظيفه اين
 كند؟ كار چه كه: س
 از كساني چه با شما كه بخواهد آنها از بگيرد تماس ائمه تك تك با بخواهد را جمعه ائمه دبيرخانه كه: ج

. دهيد قرار جريان در را آقايان نشويد، خسته كنيد، تشريح درست آنها براي. بگيريد ارتباط هستيد، مربوط
 سپس. هستيم شما خدمت در تمثيلي صورت به ما گويند مي نيستند متوجه را چيزها اين آقايان گويند مي

 اي شده ثبت ازدواجهاي تعداد آقا گويند مي او براي ولي ندارد، حال كه داريم شهري در پيرمرد يك ما مثالً
 قناطير اگه گويد مي و خواند مي آيه پيرمرد است، بوده اندازه اين به گذشته سال بوده سنگين آن مهر كه

 گرفته تاالرها در كه مجالسي تعداد گويند مي و كنند مي تشريح او براي ندارد عيبي مهر باشد هم مقنظره
 سلطه تحت ما براي كه است شده مجبور اسالمي جامعه گويند مي بعد. است بوده اندازه اين به است شده
 كنار آمار، كردن درست او فهم زبان به كنند، مي پياده صورت اين به را مطلعشان دارند آنها و برود ربا و كفار

 كارگرها به مختلف اقشار به ما كردن، پرداخت سوبسيدي گذاشتن، احترام و عزت مقدار رفتن، اينها دست
 موضوع در اين بگوئيم. بدهيم اطالعاتي سوبسيد هم علما به دهيم مي سوبسيد فقرا به ميدهيم سوبسيد
 را آقا بچه اگر اطالعات است اين هم آن ضد. باشد غني شناسي حكم در كه چند هر است فقير شناسي
 به ما روز اآلن هستند تهديد اينها بكند، تهديد را آقا يك درجه مريدهاي كند، تهديد را آقا خود بكند، تهديد

 مدت ميان برنامه شوند، هماهنگ منطقاً گوئيم مي بگذاريم مدت دراز برنامه بخواهيم اگر رسد نمي آن منطقي
 داشته مشاركت سازي تصميم در و باشند شريك ها اين همه كه كنيد درست ساختار گوئيم مي بگذاريم

 شناسي، موضوع در اطالعاتي سوبسيدهاي به را اينها گوئيم مي كنيم درست مدت كوتاه برنامه اگر باشند
 بايد ما. بگيريد دست به را آنها و. كنيد تكيه حساسيتها آن بر و چيست آنها حساسيتهاي كه كنيد شناسايي

 جايي اگر روحاني يك يا عالم يك كه باشيم داشته دست به هست، ترين دسترس در كه سوم قسمت طوري
 نفوذ مريدي وسيله به دشمن اگر يعني. برخيزند او با مخالفت با روحانيت همه بخواند مخالف نغمه خواست
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 محدوديتهاي. بشود محرز امور جزء آنها براي يعني كنند مخالفت او با همه بايد داد، انجام كاري و كرد

 به بتوانيم را محدوديتها اين آن امثال و موسيقي بانك، مثل آيد مي حرام آنها نظر به كه اموري در را خودمان
 وروديهاي حتماً. شود انگيخته بر ما به نسبت آنها، ترحم مشكالت در كه حدي به كنيم، تشريح آنها زبان

 حال در و است آن ركن دشمن كه اين در را فحشا اقامه. كنيم تشريح را توحيد كلمه به او هجوم و را دشمن
 . كنيم تبين شديداً را اين باشد، مي آن توسعه

  مراجع با ارتباط شما بعد است مردم با جمعه ائمه ارتباط فرموديد ابتدا در عمالً: س
. دارند ارتباط مردم با دينداري نظر از آنها وكال و علماء تا مراجع از روحانيت اما روحانيت، با ارتباط خير: ج

 او منبر پاي كه مردمي و جمعه نماز تريبون طريق از فقط مردم با ارتباط تأثير كه بداند جمعه امام يك بايد
 . نيست آيند مي
 .بگذارد تأثير علما واسطه به يعني: س
 مطالبي از مطلب اين. باشد همراه آنها مناسك و متدين مردم كل كه كند عمل طوري علماء واسطه به: ج

 يعني. كنيم وابسته آن به بتوانيم گونه به را مقننه قوه هم مجريه، قوه هم قضائيه، قوه هم بايد ما كه است
 و سربزند علماء به اينها همراه اوست، ختيار درا قضائيه قوه و استاندار كال، و شد و آمد مثالً كه جمعه امام

 يك براي اين چيز بدترين. شود ايجاد كدورتي آنها ذهن در كه نگذارد و برود اينها همراه حده علي خودش
 اين تا برنجاند، كند، برخورد قدرت با كند، اعتنايي بي آنها به و كرده تحقير را علما كه است اين جمعه امام
 پيش كم كم علماء از گروه يك شهري هر از اگر. كند گويي بد و اوست نماينده اين كه برود مرجعي پيش آقا
 و اند آمده او موثقين. خواهدبود مؤثر حتماً كردند صحبت دستگاه عليه و دارند وكالت ازاو آمدند مرجع آن

 محال كذب بر آنها تواتر آقايان، اصطالح به كه هستند شهر يك از كدامشان هر و كنند مي صحبت نظام عليه
. رسانيم مي تواتر به مراجع نزد در خودمان عليه بر را حرف ما و است همين ار تواتر مفهوم آقايان نظر از. است
 . كنيم مي درست حجت مراجع، پيش در نظام عليه بر يعني
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 مرحله از بعد سياسي، ساختار يك در را روحانيت شود مي واقعاً آيا كه است اين بينيم مي كه تهديداتي از ما

. است مدت ميان برنامه به مربوط اين دهيم؟ مشاركت را آنها كرد، مشخص را شناسي موضوع او براي كه اول
 مشكالت ما براي شيوخ و بزرگان خانمها، اكابر كه كرد سازماندهي اي گونه به توان مي آيا را مذهبي مناسك
 فصل سر يك اين ببرند؟ باال نيز را وحدت وري بهره حال عين در نياورند، را كار از گيري پيش و كار كندي

 .است ديگري
 شود؟ انجام خوب اول كار اگر: س
  سوم مرحله منطق امكان قطعاً بگيرد، انجام خوب دومي اگر و دهد مي نتيجه دومي بشود درست زمينه: ج

 و اولي بتوانيد تا خواهد مي كندن جان نشود، اگر و كنيد مي محيطي ساختار ايجاد يعني. شود مي تسيهل
 .كنيد درست را دومي

 .شنوند نمي حرف و دهند نمي ميدان شما به اصالً: س
 .معناست همين به خواهد، مي كندن جان مثل كنم مي عرض: ج

 كه كساني يا جمعه ائمه هستند، حكومت به منسوب كه علمائي حتي كه است شكلي به وضع هم اآلن: س
 .كنند مي نگاه آنها به ديگري طور آقايان ؟؟ در؟ دارند حكومت در مسئوليتي

 .دانند مي دولتي عالم را آن يعني بله: ج
 .كند توجيه خواهد مي گويند مي كرد باز دهان اگر و كنند نمي اعتنا او حرف به لذا: س
 عنوان به نه ببريم دست اجتهاد، يعني آنها كار موضوع طرف به ما كه است اين اينها همه از بدتر حاال: ج

 .كنند مي ديني بي به رمي را ما اينجا ديگر آنها كه مقنّن غير و منقح غير هاي اجتهاد عنوان به بلكه ضرورت،
 چيست؟ منطقي سازي هماهنگ از شما منظور كه بفرمائيد توضيح رسيد جا اين به كه بحث: س
 پله يك است، سازماندهي كه داريد عيني ساختار يك شما كه است اين منطقي سازي هماهنگ معناي: ج

 و تطبيق يك باشد، مي آن اولي كه است مقدورات و مشكالت به نسبت آنها تشخيص كه هست تر پائين
 اقتصادي را اولي اگر. است منطقي ساختار يك دادند مشاركت در سياسي ساختار يك تطبيقي، تشخيص
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 كه اين. است كارآقايان موضوع كه بگذاريم نام فرهنگ را سومي و سياست يا ساختار را دومي عيني، يعني
 شويم متعبد »رسوله قلب علي اهللا انزل ما« به بخواهيم اگر كه شود اثبات بايد كند، پيدا رشد اصول علم بايد

 را اين. باشد مي جامعه براي الهي نازله احكام از حكومت. است التزام مرحله براي بلكه تحقق، مرحله براي نه
 را حرف اين داريم عينيت، براساس لذا است بند ما دست و داريم حكومت چون كه كنيم تمام جهتي از نبايد

 داريم عقلي داوري پيش با و ايم آمده خاص منطق يك با كه اين اساس بر نه و دهيم مي نسبت خدا به
 عدم به التزام آن، غير به التزام. رساند مي مطلب اين به را ما حجيت كه شود منقح بايد بلكه دهيم، مي نسبت
 .برود پيش اين از تر عميق بايد بحث. است حجت

 شد روشن بله: س
 به التزام منشأ دين، فهم منطق رشد است، دين هم با اينها هماهنگي محور گوئيم، مي رسيد آنجا به اگر: ج

 .است شده حرفي چنين
 .است دوم مسأله هم اين مراجع و جمعه ائمه واقع در يعني: س
 و پذيرش و مذهبي مناسك اداره كه بخشي يعني مذهبي، الطوايفي ملوك بخش ديگر عبارت به يعني: ج

 است دستگاه يك حقيقت در نيست، شخص يك هم آن. است اشخاص آن دست به درعينيت امور نپذيرفتن
 يك دارد، مجتهديني و شاگردان دارد، مدرسيني و نمايندگان دارد، بندي طبقه. است آن رئيس شخصي و

 دشمن اگر دانيم مي تهديد مهمترين را اين ما. هستند او دست زير ازمذهب امي طايفه يك. دارد ساختاري
 بفرستد،از را افرادي يك بكند، گفتيم كه كاري اين ضد بخواهد دشمن يعني كند، وري بهره آن از بخواهد

 اين در را خودتان شما دنياست، سر بر دعوا اينها كه كنند مجسم آنها براي و كنند استفاده آنها حساسيتهاي
 بي به پايان در. هست جامعه در اآلن كه است چيزي آن و كنيد حفظ را مردم دين ندهيد، دخالت كار

 جدا را مذهبي ظرفيتهاي كه است اين آن معناي. رسند مي دنيوي اغراض به حكومت كردن متهم و تفاوتي
 از كه است اين آن مذهب در حكومت شدن نهادينه معناي شود نهادينه مذهب در حكومت بايد. كند مي

 و اكرم بني واليت و الهي واليت محور مذهب، فهم مرحله تا و شدن هماهنگ و همراهي تا تطبيق مرحله
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 متكفل و آيد مي جامعه رشد تا رشد سرپرستي كه ببينند يعني شود ختم اجتماعي واليت به بايد معصومين

 عرض ولي دارد فرق آسمان تا زمين تاريخي واليت با و تكويني واليت پاسخ سخنش بله خواهد، مي مدير و
 المصلين صلوات افضل عليه اميرالمؤمنين مبارك وجود به كه نيتت كه عالي جناب تاريخي واليت در كنم مي

 خالص شما نيت كه ميزاني به خودش جاي در تعالي اهللا انشاء گفت خواهيم جامعه در بعداً شود، مي متوجه
 آن ولي. ندهند شما به نباشد، شما صالح به كه چيزي يك است ممكن جريان و ايشان اراده ارتباط باشد

 سرپرستي تحت شما، اخالص و شدن تسليم ميزان به است آنها خود واليت موضوع موضوعاص كه چيزي
 .مجبورانه حضور نه دارند، شاعرانه حضور آنها و گرفت خواهيد قرار
 آنهاست؟ واليت موضوع كه گيريد مي را چيزي چه: س
 موضوع شما رشد اعمالتان و افكار كليه در حاالت كليه در شما تصرفات جريان در شما اراده رشد: ج

 بودن تسليم نسبت به كرد، پيدا تولي يعني شد هدايت خواستار و شده تسليم بنده هرگاه. آنهاست سرپرستي
 وحدت پيدايش مبدأ و آيد مي آنها اراده وحضور شود مي جاري افاضه تفضالً بلكه جبراً نه افاضه او خواستن و

 در. نيستيد طور اين اجتماعي اداره در اما هستيد، جوري اين تكويني اداره در بله. است همين اجتماعي
. است ازاين تر نازل خيلي آن مرتبه و است ديگري چيز يك اجتماعي اراده در بلكه نيست، اجتماعي اراده،

 درگيري شدت، خود جاي در اين كه است اين شدن درست در شما عيني هاي گيري تصميم و تعلقات جريان
 و توليد در سفارش آن، نياز پيدايش در. شود درست الحادي يا شود درست الهي ليوان اين كه دارد حساب و

 با هم شما درگيري. شود خرج عدل راه در و شود پيدا عدل راه از بخواهيد، عدل ؟؟ اصطالح؟ به آن، توزيع
 نسبت حكومت پايگاه كه است اين تهديدات از يكي. كنم مي عرض را موضوع اين درآينده كه باشد ارزش ضد
 .بگيرد قرار نيازها مقابل] اجتماعي ولي[ كه بود اين يكي. شود تضعيف تدريجاً مذهب، به

 عالي و است مذهبي جامعه يك در نياز بزرگترين مذهب كه است درست البته اجتماعي، نياز نرود يادتان
 در جامعه در نياز آن ارضاء براي هم گروه يك دارد، وجود جامعه در كه نيازي هر ولي است اين سطح ترين
 .بگيرد قرار شما مقابل نبايد و گيرد مي انجام عينيت در نياز تعريف هستند كار حال
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 گرفتن دست به مسأله همين لزوماً بكنيم، اتخاذ اين از اجتناب براي سياست در را اين بخواهيم اگر: س

 كند؟ مي درست را اجتماعي ساختار كه است الگوهايي توسعه الگوهاي
 خيلي سواالتي از يكي بله آن، از آمده دست به ناهنجاري ديگر عبارت به يعني توسعه، الگوهاي گاه هر: ج

 بيائيد گوئيم مي باشيم ندشته منطق كردن درست قدرت حوزه در اآلن اگر ما كه است اين مهم خيلي
 در و كنيد شريك تطبيق در و خرد امور در را آقايان گوئيم مي نيست مشاركت شرايط اگر و بدهيد مشاركت

 .دهيد قرار جريان
 به هم ديگر زاويه دو از را مردم يعني داشت؟ مردم با را رفتار همين اقتصادي و سياسي امور در شود مي آيا

 مجراي در فقط را مردم مشاركت كه است اين بهتر كه اين يا گرفت؟ ارتباط آنها به شود مي صورت همين
 حد چه تا دولت توبيخ يعني كنيم؟ علَم مردم با مقابله براي را قانون آن، ضد احياناً و گرفته شكل كه قانوني

 رنج گراني، رنج دارند، رنجهايي مردم بگيريم، قرار مردم كنار بخواهيم اگر ما است؟ حد چه تا آن تأييد و
 آيا. است مهم بسيار اين بگذاريم؟ ديگران براي را مردم با همزباني كرد؟ بايد چه دارند كه رنجهايي و حيثيتي
 آن و دارد خطر يك است؟ مهم بسيار اين بايستد؟ اداره دستگاه مقابل و بيايد مردم دست كنار رهبري
 بررسي. دارد خطر يك هم اين باشند، رنج در مردم ولو برود مسئولين دست كنار يا. است نظام شدن متزلزل

 .باشد آينده جلسه براي تهديدات اين
 ادامه را آن كه است اي ريشه بحث يك بحث اين غيراز اآلن شود مشخص آينده جلسه براي روالي: س
 وظايف لحاظ به كه شديد وارد خردي مسائل در خودتان تعبير به حضرتعالي بعد فصل در اوالً دهيم مي

 چه ببينيم كه اين و هست رهبري خود مجموعه زير مستقيماً كه نهادهايي يا مسئوليتهايي يا خاصي
 مشخص پيشنهاد اين كرد اصالح شود مي چگونه و باشد رهبري براي آنها كردن عمل براي تواند مي تهديدي

 به تا كه كرد خواهيم كامل فرموديد كه را بحث اين است، مشخص اينها عملكرد اصالح براي سياست و است
 كه اين يكي كنيم عمل صورت دو به توانيم مي ادامه در ما ولي برسيم عيني كارهاي راه و گذاري سياست يك
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 است اين يكي كنيم آن تطبيقات به شروع بعد كنيم، درست مدل كه كنيم دنبال را بحث را قبلي روال همان

 . است رهبري مجموعه زير كه هست كه موارد گونه اين ارائه گرفت شكل طور اين بحث چون فعالً ما كه
 كنيم مي درست را كارآنها موضوع و توسعه مدل كه نگوئيم مرتباً، توسعه كالن، خرد، سطح مورد در يعني: ج

 كند؟ مي كار چه است خودش مال كه مقدورات آن دارد؟ مقدوراتي چه رهبري عمل در بگوئيم بلكه
 و شود مي اضافه اين به چيزهايي چه اوالً بدانيم كه ببينيم را قضيه ديگر يكبار مدل موضع از بايد سپس: س

 يا خرد توسعه، در كدام كه كنيم بندي دسته مدل اساس بر را موارد يعني گيرد؟ مي قرار كجا اينها خود ثانياً
 اگر احياناً و بدهيم آن به مجددي آرايش و نظم يك آيد مي اقتصادي و سياسي فرهنگي، در يا آيد مي كالن
 .بدانيد صالح اگر را روال اين. كنيم كاملتر را آن باشد الزم

 .هستيم شما خدمت در اهللا شاء ان: ج
 
 



 
 

 فقيه واليت جريان تهديدات و ها آسيب
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   ٦ جلسة
 

 قوة، سه جمهور، رياست فقيه، ولي براي اساسي قانون در وظايفي يك: حسيني ولمسلمين االسالم حجت
 شده ذكر نيز اينها كلّ بر حاكم كلي اصول يك و است شده معين مردم به نسبت نظام نظام، به نسبت مردم
 گذاشته ابهام و اجمال به شود، محقق اجرا و گيري تصميم سازي، تصميم آنها در بايد كه روشهايي اگر. است
 را آسيب امكان اجمال، اين خود گفت توان  مي آيا يعني. است تأمل قابل كه رسد مي نظر به اجمال اين شود،

 حق كسي چه است؟ اي وظيفه چه به موظف كسي چه و چيست وظيفه كه اين معناي يعني برد؟ مي باال
 حدود يعني باشد؟ گو پاسخ چيزي چه به نسبت بايد كسي چه ندارد؟ دخالت حق كسي چه و دارد دخالت
 ندارد كتمان حق قضائيه قوة كه است مدعي مجلس. نباشد معين وظيفه، انجام با متناسب اختيارات و وظايف

 كه حرفي همين يعني حرف اين جواب هست قضائي امور جمله از امور كلية در بازرسي حق مجلس براي و
 مسئول بگويد كه دارد حق قضائيه قوة آيا شد، جرم پيدايش علّت قانون، اگر كه است اين شود، مي زده فعالًَ

 سازي، تصميم در روش اينكه شود؟ مي قوا كار تداخل يا خير؟ يا است مجلس كشور، در سياسي جرائم
 نه كه است اين آن معناي نباشد، مشخص منصب هر و قوه هر براي وظيفه به نسبت اجرا و گيري تصميم

 مسئول. است نشده تبيين آن، صحت كنترل و امر آن اجراي نه و كافي اختيارات نه و كافي و الزم اطالعات
 كه است اين آن ضرر بدترين ابتدئاً شود؟ مي پيدا ضررهايي چه نباشد روشن وقتي كيست؟ اصل اين خود
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 و حدود كه شود مي خواسته ـ مصرّح غير وظايف يعني ـ انتظاراتي مجريه قوة از. نيست بردار تعطيل تحقّق
 توسعه سطح در ولي گيرد، مي عمل در را قواي ساير جاي شخصه به مجريه قوة. است نشده مشخص آن ثغور

 دست به را مردم سياسي تمايالت توسعه و فرهنگ معيشت، توسعة و كند مي درست مدل يعني اجتماعي،
 باشد، مادي نظام يك به مربوط و بوده وارداتي آن مدل اگر. گيرد مي دست به را رهبري عمالً يعني گيرد مي

 مدل كه فرهنگهايي به شناسي كار صورت به را سازي تصميم رهبري مجريه قوة كه است اين آن معناي
 قانون كه رود مي طرفي به سير طبيعتاً. كند مي واگذار اند، ساخته را اقتصادش و فرهنگ و سياست تنظيم
 براي اساسي قانون عمالً يعني. است داده رخ هم امر اين كه توسعه سمت همان به كند تغيير اساسي

 رسيده جايي به كار اآلن و اند داده انجام هم را كار اين و. موضوعيت نه است داشته طريقيت كارشناسان
 قابل قضائيه و مقننه قوة بين سختي چالشهاي هم اآلن. بود اساسي قانون تغيير زمزمة قبل، سال كه است
 جريان مجريه، قوة توسعة مدل. است مجريه قوة توسعة مدل گيري موضع پيامد اين كه است بيني پيش

 انگيزش(  عموم فهم عمومي، انگيزشهاي عمومي، آرا و تمايالت كه است برده سمتي به را اجتماعي توسعة
 قضائيه قوة كه است داده قرار جهتي در را)  عموم همفكري يعني عموم فهم و عمومي همدلي يعني عموم

 منتخب مقننه قوه طبيعتاً است شده عوض كه اي انگيزه و فهم هستند مجرم سياسي نظر از اينها كه گويد مي
 در و مجريه قوة اوالً سازي تصميم مدل يعني كارشناسي مدل. است طبيعي مطلب پس. بود خواهد آنها

 قوة چون. كند مي پيدا درگيري قضائيه قوة با سوم مرحلة در. است كرده تصرف را مقننه قوة دوم مرحلة
 كه بوده افكار و اعتقاد و آراء آن اساسي قانون جانماية چون. ايستد مي اساسي قانون پوستة روي قضائيه
 مانده باقي قانون اين كالبد. رفته بيرون و خزيده اساسي قانون از توسعة جريان در اين. است بوده آن پشتوانه

 كسي كه نيست امري امر، اين. گيرد مي انجام تضعيف اين تدريجاً قضائيه و مقننه بين درگيري در. است
 البته. بپردازند ريشه معالجة به و شوند آن ريشة متوجه اينكه مگر دارد نگه را آن فيزيكي صورت به بتواند
 با آن درگيري و آنها مادي ولو تكاملي جوشش جهت ديناميك، جهت يا توسعه جريان بين چالش خود

 دو اين بين درگيري را، موجود مقدورات و قدرتها و مناصب توزيع كه فرهنگي ساسي، اقتصادي ساختارهاي
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 و ساختاري مناصب به شدن مغرور اينكه جهت از. است مبارك جهت اين از. شود مي مطلب منشأفهم
 كردند مي خيال هاشمي آقاي زمان مثالً است مهمي مطلب پيامد، قهري ضرورتهاي به توجه بدون مقدورات

 جامعه در كار انجام منشأ جامعه در او نكن و بكن كه كسي. است تمام باشد او دست به قدرت كس هر كه
 . شود مي

 به را حجيت تكامل و نباشد اجتماعي رشد متوجه اگر. شود مي منشأ اش، حرام و حالل فقيه، كه حوزه مانند
 دست به را كل از پرستي سر بگيرد، دست به را كل از حراست بگيرد، دست به را كل هدايت بتواند كه طوري
. است بزرگي بسيار تهديد اين. افتد مي خطر به حوزه دستگاه ديگر كه كند مي صبح وقتي نباشد اگر بگيرد،

 جريان هدايت رهبري شأن شد معلوم چيست؟ رهبري شأن كه بود بحثي داريم، عيني تهديد يك ما پس
 اصل او براي توسعه سرپرستي. دارد موضوعيت توسعه، و دارد طريقيت او براي اساسي قانون كه است توسعه
 جريان. است داخلي نارسائيهاي آن روي اول تهديد،. برويم خارج سراغ نيست الزم كه داريم تهديد يك. است

 به را اجرا و گيري تصميم سازي، تصميم روش اينها است، شده معين اساسي قانون در كه اختياراتي و وظايف
 پيدايش نظام اساسي قانون خود. مناصب و بخشها براي نه است كرده معين كل براي كلي بسيار صورت
 قوة كه شده اين امر اين نتيجه و است نكرده معين مجرا و روش بخشها، براي ولي است، كل براي تصميم
 جريان مدلها آن. دهد قرار مدلها مبناي بر را خود عيني كارهاي هماهنگي بوده اجرا مسئول كه مجريه
 بگيرد، دست به توسعه در را مادي مدل اينكه از پس اجتماعي تكامل فرهنگ. اند گرفته دست به را توسعه
 قضائيه، قوة مرحله سومين ودر مقننه قوة سپس كند، مي تسخير را مجريه قوة اول كه رسد مي اينجا به كارش
 سپس گيرد، مي دست به را قوانين ايجاد و تقنين قدرت بعد گيرد، مي دست به را اجرا قدرت ابتدا در يعني
 قانون يعني نظام، طبيعتاً گرفت، دست به را تا سه اين اينكه از پس. گيرد مي دست به را قضا يا كنترل قدرت

 . نباشد بگوئيد توانيد نمي است تاريخ در واقعي جريان يك اساسي قانون تغيير جريان. كند مي عوض را اساسي
 قانون با قانوني مسائل تطبيق در نگهبان شوراي شويم، مسأله وارد اينكه از قبل: حسينيان االسالم حجت
 . كند مي حل را مشكل اين عنصري صورت به عمالً اساسي
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 را آنها بخواهد كه بيند نمي قانون خالف را اين مثالً بود چه اينها تركيب مدل اينكه هم يكبار براي. خير: ج

 اساسي قانون نظر از پارچ ١٠٠٠ خريدن گويد مي. بخريم پارچ ١٠٠٠ خواهيم مي گويند مي. كند حل
 گويد نمي بخريم نيز ليوان ١٠٠٠٠ خواهيم مي ضمناً گويند مي ندارد اشكال نيز شرع نظر از. ندارد مخالفتي

 كنيم تا ٥٠٠ را پارچها گويد نمي. است كم يا پارچ يك ليوان ١٠ هر. است زياد پارج به نسبت به ليوان تعداد
 ليوان تا ٧ يا ٦ هر براي و كنيد تا ١٥٠٠ پارچهارا يا است كافي ليوان ٢٠ براي پارچ هر. ١٠٠٠٠ نسبت به

 عوض وصف كميات، بين نسبت طريق از. است همين نيز مدل هنر است كميات بين تناسب. باشد پارچ يك
 تصميم ابزار يعني. كند مي مالحظه را كل كيفيات چون. ندارد وجود اساسي قانون در اصالً كميت. كند مي

 قانون مصرح كه مفاهيمي مفهوم. است فرق خيلي دو اين بين. بخش سازي تصميم ابزار نه است كل سازي
 را اينها كه بزرگ صنايع و هواپيمايي آهن، راه مثل بزرگ صنايع بانكها، بودن دولتي مثل است اساسي
 مضر كه جايي تا آخرش از. شود داده خصوصي بخش به كه كرد امضا اساسي قانون خالف بر نگهبان شوراي
 داري سرمايه از دركي چون. داد انجام اساسي قانون خالف بر را سازي خصوصي مدل و كرد استفاده نباشد

 داري سرمايه نظام به مربوط خصوصي. خصوصي نه داريم اسالم در شخصي داري سرمايه ما. ندارد خصوصي
 آخر دنيا فهمند نمي گفتيم اگر كنيم خيال كه نيست اينطور. كشد نمي نگهبان شوراي فهم چون چرا؟ است
 كه عظيمي حسين. نيستند توسعه كارشناس فهمند مي خرد مرحلة در را حقوق آنها دانهاي حقوق. شود مي

. شناسند مي خُرد صورت به را حقوق علم اساسي قانون حقوقدانهاي. نيست اساسي قانون دانهاي حقوق جزء
 مصلحت شوراي آن، از باالتر. فهمد نمي و شناسد نمي نخوانده، وقتي. دارد فرق توسعه علم با حقوق علم اصالً
 عهده به علم عمالً يعني دارند عهده به كارشناسان را سازي تصميم كرشناسان عمالً. است طور همين هم

 بايد كند، مي تفكيك حوزه وقتي يعني. دارد اختيار در دانشگاهي حسي روش را سازي مدل روش عمالً. دارد
 گفت توان نمي گفت كسي به توان نمي اگر. گفت كسي به توان نمي را اين. پذيرد مي را نظام اضمحالل بدانيم

 : گفت شعري كسي. هست هم آن مثبتهاي و لوازم كه كفت توان نمي باشد نداشته را آن لوازم كه
 .سوزد استخوان مغز كه ترسم كنم پنهان اگر سوزد زبان گويم اگر دل اندر است دردي مرا
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 توان مي داده انجام كاري را آن قهري الزمة مورد در توان نمي رود مي بين از استخوان مغز سوزد، مي خوب
 استقالل، فرهنگي، وابستگي با كه است انديشي ساده: «فرمودند را امام كند رحمت خدا. كرد دست به دست

 بخواهند هم ملّت بخواهند مقاماتي اگر« كه جمله همين يا »آيد دست به نظامي اجتماعي سياسي، اقتصادي،
 .»كند مي غلبه آنها همة بر نخواهي خواهي باشد انحراف فرهنگ در اگر

 و است كرده حسي را تصميمات اساسي، قانون خالف بر كه است بوده حسي فرهنگي سازي، تصميم فرهنگ
 حقوقي دستگاه. است نداشته منطقاً را اين از گيري پيش و را مطلب اين درك قدرت حوزه، انتزاعي منظق

 . دانيم مي بزرگ بسيار تهديد يك را اين منطقاً. است  نداشته را اين نيز
 بشود؟ درست نهادي اساسي قانون تفسير به نسبت كه نيست شما نظر مد يعني: س
 . كند تفسير تواند نمي نهاد خير: ج

 كنند؟ اساسي قانون تفسير بتوانند كه شود درست منطقي:  س
 . كردند تفسير:  ج

  كنند؟ مي تفسير خودشان نظر اساس بر هركدام كه است اين اش حداقل: س
 و شود مي ذكر هم اساسي قانون و است كرده تفسير را اساسي قانون يكبار نگهبان شوراي اتفاقاً خير:  ج

 تفسيري؟ چه ولي است اساسي قانون مصرّح. است نگهبان شوراي عهدة به اساسي قانون تفسير گويد مي
 آرمانهاي با بايد آن مدل بيايد مدل بايد بخش در. بشود بخشي بايد سازي تصميم كه را اين فهم اينكه تفسير
 همسو آن، كاربردي و عملي منطقهاي كه دارد ضرورت آن، شدن همسو براي. باشد همسو اساسي قانون
 .نيست ابداً چيزي چنين. باشد
 در را تفسر حق. است نرفته بخشها در اجرا و گيري تصميم سازي، تصميم طرف به جو يك تفسيرش در اصالً

  كند؟ مي كار چه او كه رسد مي نظر به شود داده ديگري كس به اگر اند داده نگهبان شوراي به اساسي قانون
  تفسير؟ در ضعف بگوئيم يعني:  س
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. است مفهوم توليد منطق كار داريم، ارزش اهداف يك. نباشد اهداف اين بردي كار منطق منطق، تا. خير:  ج
 با عيني آمد كار بردن باال براي حسي فهميدن روش نباشد، ارزشها اين با هماهنگ فهميدن روش منطق تا

 در را توسعه رهبري و آيد مي مدل همين. بيايد ديگري مدل شود مي مگر باشد، حسي هاي داوري پيش
 . گيرد مي دست به اجرا و گيري تصميم سازي، تصميم

 كه اوست. است اجرايي منصب منصب، كنند، مي خيال كه كساني شود مي »جاثمين هم دار في فاصبحوا«
 استاندارد، را آن اسم حاال آيد مي او. نيست طور اين. كند مي تمام را تعريف و گيرد مي و دهد مي را پول

. بيايد مجتهد حوزه از گويد مي. دهد مي قرار اساس را آن دانشگاه و حوزه اطالعات شده بندي طبقه شاخصه،
 اصول خارج بحث دوره يك الاقل باشد خوانده سطح را كفايه آخر تا امثله اول از يعني تعريف به بنا مجتهد

 هست هم از مستقل موضوعات روي احكام مالحظة مطلب، اين ابزار اينكه. شود مي مجتهد باشد ديده هم فقه
 بنا حوزه مصطلح تعريف به بنا مجتهدي اينكه نيست دستگاه در اينكه كند استنباط را احكام نظام تواند مي يا
 كتاب از هم دانشگاه از. است حوزه از اين نيستند متوجه را اين نيست كافي عليه... اهللا رحمه امام فرمودة به

 در باشد؟ متخصص موضوعي چه در. باشد رسيده تخصص فوق و تخصص به تا باشد خوانده ابتدايي اول
 خارج به را او سياسي علوم در حقوق، در نگهبان شوراي در حقوق. دهند مي او به كه كاري موضوع

 و شده بندي كالس مدارج يعني. اقتصاد تخصص فوق دكتراي در اقتصاد در ساسي، علوم در فرستند مي
 ما اينكه. است شده تعريف آن، گزينش كه نظامي يعني ساختار. است همين نيز ساختار معني كه شده معين
 كار او براي اطالعاتي ماشين اين كه دستگاههايي اهداف غير دارد ديگري اهداف يك آورديم اسالمي نظام
 . كند مي حذف را اساسي قانون و آورد مي كه است توسعه همين حسي، اطالعاتيِ ماشينِ كارآمديِ. كند مي

 هستند دلسوز كه كساني براي بايد ولي گفت گو بلند و بوق در نبايد نكنيد دلسرد را مردم فرمودند آقا اينكه
 . است شده آغاز كجا از درد دقيقاً كه كرد روشن و و گفت خصوصي صورت به

 و دولت خود بودجة با. دارد فعال حضور سازي تصميم در دشمن فرهنگي تهديدات كجاست؟ پذيري آسيب
 .غيرند فرهنگ بستر در گير تصميم. غيرند فرهنگ مجري مجريان، و گيران تصميم
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 براي كل، براي اساسي قانون در مصرّح اختيارات و وظايف و حدود كلية يعني است اساسي تهديد اين

 جريان در را افراد اجتماعي تكامل پرورش اساس، همان بر و است كرده پيدا طريقيت غرب حسي فرهنگ
 قسمتهاـ از بعضي در حتي مان امور گردش كيفيت و نياز ارضاء در اآلن. است گرفته دست به ارضاء و نياز
 يك ارضائي، ساختارهاي و روابط يك و ديگر عبارت به است شده ما طبيعي نياز. نيست تفوه قابل آن از غير

 ارتباطات نظام يك و فهمي ساختارهاي يك به نيز ما مفاهيم و فهم ارتباط مجاري. كنند مي تعريف را دسته
 مطلب اين مقابل سنگر كدام از. است اساسي تهديد اين. كنيم نمي را آن غير فرض كه شده معتاد تفاهمي

 مطلب اين مسئول كه نهادي آن دهم مي پاسخ برخيزيم؟ كجا از كه كنند سوأل بنده شخص از اگر بپردازند؟
 حضور مجراي و بشود تقويت. است ايشان دوش روي آن اصلي بار ـ رهبري معظم مقام دفتر يعني ـ است

 چه فرهنگي، چه ديگري مسئول هيچ. كند تبيين اجرا و گيري تصميم سازي، تصميم در را غرب فرهنگ
 با درگيري رهبري يعني. بگيرد سبقت آن معالجه و درد اين تبيين در رهبر از نبايد اقتصادي چه سياسي،

 . باشد رهبري معظم مقام خود دست به بايد بنايي زير ناهنجاري يك
 قانون با و كند درست روند بيايد، شواهد با بشود، كيفي و كمي كه بپذيرد انجام نيست ممكن امر اين و

 انجام را ر كا اين سازماني صورت به. شوند كار اين مشغول اي عده و عده يك اينكه مگر كند تطبيق اساسي
 سرپرستي حوزة در نهادن گام باشد، ديگري منصب هر و ديگر شخص هر سفارش به كار اين اگر. دهند

 به را مقدمات حاال. نيست خاسته بر ديگري كس هيچ از انقالب رهبر از جز. است غلط اين و است جامعه
 بيت خانه دبير قضيه، اينكه به مشروط بياورند مصلحت شوراي به سپس بدهند استراتژيك تحقيقات مركز
 منيعي حضور يك حضورش كه اي اندازه به مصلحت شوراي كه آيد نمي من نظر به باز. باشد آن سر باالي
 كه است اين حداقل. دانم نمي درست را اين من. بگيرد پيشي رهبري بر مشكالت شناختن در عمالً كه بشود
 مصلحت شوراي از. برگردد مصلحت شوراي به بعد بگيرد انجام رهبري شخص نظر زير مرحله كارتايك بايد

 و بگيرد تصميم و كند اصالح بايد كه است رهبر شخص برگردد، دوباره بيايد استراتژيك تحقيقات مركز به
 مهم بسيار چيزهاي از را رهبري نهاد مسأله تقويت. بگيرند تصميم ديگر جاي در اينكه نه. كند مي تمام
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 قرار جريان در بايد ديگر ساختارهاي و روحانيت ساختار دارن قرار جريان در رسيدن، ثمر به از پس. دانيم مي

 .است بعد مرحلة در بگيرند،
 تحقق مرحلة در را كار اين چون فرموديد كه طور همين رهبري نهاد درباره اآلن: پيروزمند االسالم حجت

 اجراست مسئول مجريه قوة كه است اين نيز آن علت است بوده آن مسبب مجريه قوه منفي يعني طرفي اين
 . هست... و عيني تنظيمات و تخصيصها و اجتماعي ساختار تنظيم مسئول و
 . است اقتصاد و سياست و فرهنگ ادارة در اداره به موظف:  ج

 مجبور و است متأثر فرستد مي برايش دولت كه لوايحي از زيادي ميزان به هم مقننه قوه دليل همين به: س
 دليل همين به. ببرد جلو برساندو تصويب به كلّيت در را همانها ولي بياورد برايش استثنايي كه است
 گرفته انجام نظام در االن كه فعلي كار تقسيم در ديگر عبارت به مثبت حركت در بكنم عرض خواهم مي

  متوجه؟ مسأله اين مسئوليت است
 . باشد برنامه سازمان مثالً:  ج

  است؟ مجريه قوة متوجه: س
 كند پيدا رهبري مجريه قوة اگر. است غلط مجريه قوة رهبري. باشد مي مجريه قوة رهبري آن، معناي خير: ج

 فارق فقيه ولي حكمي توسعة يعني شود مي حكمي توسعة بر حاكم موضوعي توسعة است، اين آن معناي
 . مادي وري بهره توسعة نه است ارزشي توسعة و حكمي توسعة در. است جمهور رئيس

  چه؟ يعني حكمي توسعة: س
 خواهند مي فقيه ولي از كه چيزي مثالً برود جلو فقيه ولي دست به دينداري بايد يعني حكمي توسعة:  ج

 آب و نان براي جمهور رئيس به مردم. خواهند نمي جمهور رئيس از را اين. است عمل جريان در دين توسعة
 منتخب رهبر. است شده ساخته نياز و مادي نياز ارضاء براي بالواسطه منتخب جمهور رئيس دهند مي رأي

 رهبري جمهور رئيس. ارضاء نه است نياز، ايجاد رهبري براي كه است اين طبيعتش حسب به است خبرگان
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 نيست، درست كه است طوري اين بهتر فعالً و شود نمي حاال. است توسعه رهبري نياز، ايجاد. دارد را ارضاء

 . است درد نشناختن اين
  نيست؟ مجريه قوه الگوها، جريان مصب مگر يعني الگوها اين اگر حال هر به: س
 . خير:  ج

  كنند؟ عمل رهبري نظر زير و بچسبند شناسي كار به كارشناسان كه نيست قرار: س
 . هستند الگو به عمل به مجبور و بگيرند را الگو بايد: ج

  دهند؟ مي دانشگاهها فرضَامتفكرّين الگورا: س
 . بدهند حسي بايد دادند دانشگاهها متفكرين اگر: ج

  نيست؟ رهبري دفتر در و است دانشگاه در آن بررسي جاي منزلتاً ولي بدهند را آن درست كه ولو: س
 باشد دهنده سفارش بايد او شد كسي هر مال وظيفه كه است سئوال است اين آن حداقل حال هر به خير: ج
 . كند بد و خوب آورد مي كه را محصولي بايد او

  باشد؟ طور اين الگوها بايد گويند مي رسد مي كه برنامه سازمان به دهد مي رهبري كه سفارشي: س
 .باشد طور اين گويند مي كيفي در را الگوها خير:  ج

 . باشيد شكل اين به الگوهاي دنبال گويد مي و كند مي معين را آن جهت:  س
 . بدهد سفارش بايد رهبري است گفته هم اساسي قانون را آن:  ج

 . ندارد دم و شاخ كه سفارش است سفارش اين خوب: س
 حق بايد دهنده سفارش. كنيد خارج توانيد نمي اين از غير اين، از. دم هم دارد شاخ هم كنيد نگاه اگر چرا: ج
 . كند مي راهنمايي. است غلط بگويد اينكه به باشد داشته رد
 . گيرد مي ايراد آنها به هم بعد: س
  آمد؟ در پدرمان كه بعد است؟ درست اين. درآمد مردم پدر گويد مي و گيرد مي ايراد بله: ج

 . كند مي رد:  س
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 اي فايده هم كردن رد بعد كند تماشا و بنشينيد خواستيد مي كند مي رد كه كند مي كاري خوب خيلي: ج

 . ندارد
  كند؟ كنترل را آثارشان يا كند زياد و كم را توسعه الگوي معادالت كه است اين رهبري كار:  س
 گوئيد مي وگاهي نيست توسعه به موظف فقيه واليت وقت، يك هستند توسعه به موظف اگر تعريف به بنا: ج

 . نيست اينها از كدام هيچ و دارد اخالقي توصية حق كه است تشريفاتي مقامي ايشان
  حكمي توسعة جامعه، در دين توسعة فرمائيد مي خودتان:  س
 يا محمد مال مسجد از كه است تقوي به سفارش و توصيه حكمي، توسعة معناي اگر حكمي توسعة بله: ج

 . بكنند را كار اين شد مي قرهم
 .است جامعه همه براي پرپرستي منزلت در اين خوب: س
 بگويد و باشد داشته رد حق بايد مسئوليت، انجام براي دادند اختيار و دهند مي مسئوليت او، منزلت اگر: ج

 اينكه از بعد رفت الگويي به جامعه پول ميلياردها اينكه از بعد. عمل از بعد نه عمل از قبل نباشد الگو اين
 خرج بودجه مرتبه ٥ مثالً است شده خرج ميليارد چند است، شده اجرا ساله ٥ برنامة يك در مثالً شد اجرا
 . است شده
  دالر ميليارد ٧٥: س
 آن سال ١٠ هر در: ج

  اول توسعه در اش خارجي وام فقط:  س
 . شود نمي كه طور اين كرد ايجاد اخالقي بد بفهميم آنگاه كرد ايجاد هم اخالق شد خرج كه بعد:  ج

 بر كه است طبيعي گويد مي كرد گذاري سياست كه هم بعد. كند مي گذاري سياست مردم براي رهبري:  س
 برنامه اين اساس بر كه دولت و مجلس عهدة به اند كرده عمل را برنامه اين كنند عمل گذاري سياست اساس
 .شد اين با متغاير كه گذاشت آثاري و كردن عمل. كنند عمل

 گرفت، انجام اين كه بعد فرماييد مي كه هايي هزينه صرف با ولي دست اگر بعد: س
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 . فرماييد مي كه است همين اساسي قانون از تلقي يك:  ج

 شود؟ برنامه سازمان كارشناس هم رهبر اينكه يعني اين از غير: س
 نيست اين براي كنند، مي معين را فرهنگ عالي شوراي وقتي. دارد وجود هم ديگري تلقي ما نظر به! خير: ج

 همين به. باشند داشته حضور علوم روش در كه است اين براي. باشيم داشته دانشگاهها در خوابگاه چند كه
 .كند مي معين رهبر آنرا افراد كه است حق دليل

 . باشند داشته حضور بايد آنها هرحال به: س
 از شده معين مدل گيري كار به در مدل بله دهند انجام را مدل بايد بقيه كنند درست را اش مدل بايد آنها: ج

 كار به بايد كارشناسان مدل، كارگيري به در. دارم قبول را اين. است ديگر حرف يك رهبري، دستگاه طرف
 .است خيال عالم در. شود نمي محقق االّ و بگيرند

 مجمع عهدة به گذاريها سياست رهبري، معظم مقام فرمايشات پيگيري ارزيابي، توسعه، الگو، كنترل البته: س
 . است مصلحت تشخيص

 .بله ها، سياست اجراي گيري پي: ج
 بايد مجمع كارشناسان و مجمع طريق از دارند الگوها به نسبت آقا كه كنترلي يعني. است همان خوب: س

 . بگيرد صورت
 سازي تصميم دستگاه شاخصة فرمايند مي كه اين كه است اين از عبارت دارم شما از ديگري سوال من: ج

 يعني شود؟ مي معين استانداردي چه اساس بر شود؟ درست جهاني موجود هاي استاندارد اساس بر آن قبلي
 :  است لنگيده مي كار كجاي كه اين سر شده پيدا كه دردي اين واقعاً
 شده كه شد مي طور همين و اند بوده هم خوبي انسانهاي اگر خير يا كنند اعتنايي بي اند خواسته عده يك

 . است
 است بوده رهبري نهاد كاري كم خاطر به. آن حل بعد و است نارسايي چه كه است اين سر صحبت خير: ج

 اند؟ شده وارد الگوها كه
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  حتماً: ج

 .كند جايگزين و جانشين تواند مي كه اوست پركاري خاطر به: س
 . اند بوده ضعيف كار اين در رهبري بيت هم و خبرگان هم كه است بوده اين خاطر به خير: ج

 سطح به را الگوها اين دهيد مي انجام را توسعه و كالن خُرد، بندي تقسيم وقتي شما مگر ديگر بيان به: س
  بينيد؟ نمي آن در اصل را كالن و آوريد نمي كالن

. آن كردن عوض يعني آن بهينة. است كالن در الگو. بينيم مي توسعه در را الگو خود نه و الگو بهينة خير: ج
. آيد مي كالن به حتما الگو خود. شود عوض الگوسازي منطق. شود عوض الگو فرهنگ يعني فرهنگ تغيير
 الگوها، كليه
 . است گرفته كار به را الگوها اين كه است نبوده مجريه قوة متوجه نقصي پس: س
  است؟ بوده كسي چه متوجه نقص: ج

 نبوده، مجريه قوه: س
 بوده؟ كي متوجه نقص: ج

 كه بود مي اينها سر باالي ديگري كس بايد بوده دستشان كه هماني آنها اينكه خاطر به كارشناسانهايش: س
 آقا دوش روي را نقص ما كه نيست اين آن معني يعني است نداده انجام را كار اين ولي بكند بهينه

  گذاريم؟ مي
 همسايه خانة به خواستيم مي مگر. نداريم شكي گذاريم مي فرهنگي انقالب شوراي دوش روي را نقص: ج

 انقالب شوراي و مديريت شوراي هست هم دوبخش مال و است فرهنگي انقالب شوراي مال نقص ببريم؟
 . است فرهنگي

  چيست؟ رهبري دفتر از شما منظور پس: س
 مديريت، شوراي. است زشت بماند تاريخ در اينها اگر. بكشد سمباده سيخ به را تا دو اين بايد رهبري دفتر: ج

 كار چه وهابيها گويد مي. نيست حساس اجتهاد منطق مدل تكامل و احكام نظام اسالمي، توسعه مدل روي
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 است؟ پژوهشي مراكز مديريت نحوة اين آيا. اند كرده كمي آوري جمع را روز شبهات كه شد حرف اين كردند؟

 بدهيد، تومان ٣٠٠٠٠ متري گويند مي كنند مي نگاه آن به تجارتي و گذارند مي جلسه پژوهشي مراكز براي
 . بدهيم شما به ايد كرده كه پژوهشي كار جادادن براي بدهيم اتاق تا تومان، ٢٧٠٠٠

  بدهيد؟ جا كجا: س
 . كنند درست نمايشگاه خواهند مي: ج

  بگيرند؟ پول خواهند مي: س
 بيشتر هم چقدر هر. بدهيد متر ٩ براي تومان ٣٠٠٠٠ متري گويند مي. بيايد در آن خرج خواهند مي: ج

 بدهيد، تومان هزار ٢٧٠ آن متر ٩ تا. خواهد مي جا متر ٣٠ مثالً بدهيد اضافه تومان ٣٠٠٠ متري خواستيد
 . بدهيد تومان ٣٠٠٠ آنرا بقية
 كه است اين به توجه فرمائيد مي مالحظه كه را قسمتي اولين دهيم؟ ارائه را اين بايد چگونه كه مطلب اين
 است، شده داده قرار اساسي قانون در رهبري براي كه اي وظيفه حسب بر رهبري براي اساسي قانون اول

 آنچه از آيد مي مسأله اين براي كه شواهدي. شود تبيين درست موضوع اين. موضوعيت نه دارد طريقيت
 تصميم سازي، تصميم جريان در اوست اختيار در كه ابزارهائي حاكميت تا هست گذاري سياست دربارة
. است الزم مطلب اين براي آنچه دوم فصل اول، فصل اين. دارد استناد قابليت يعني. كل اجراي و گيري

 . است الزم كار اين براي كه مقدوراتي
  كاري؟ چه براي: س
 دقيقاً را دانشگاه و حوزه فرهنگ محدوديتهاي مقدورات، اين در بعد. توسعه جريان سرپرستي كار براي: ج

 دانشگاه و حوزه از شديداً)  ره(  امام هم و رهبري معظم مقام هم كه كنيد مستند سپس كنيد تشريح
 مالحظه كه را مطلب اين منطقي محدوديتهاي. داريم زيادي مدارك كه حوزه از مخصوصاً. اند خواسته
 بگيرد دست به را امر اين اينكه براي فقيه ولي محدوديتها، دليل به كه شود مي اين آن حاصل كرديد،
 .است نبوده اليد مبسوط



١٠٦   ····························································································································································   
  را؟ چيزي چه: س
 قوه از. كنيد مي ذكر را ناهنجاريها پيدايش مسير است گرفته انجام كه چيزي عمل، در را توسعه سرپرستي: ج

. است داده قرار حسي توسعه را توسعه جريان و است بوده حاكم آن برنامة مدل بر حسي فرهنگ كه مجريه
 شناسي ر كا اساس بر عينيت جريان. ٣ رهبري، مقدورات. ٢ رهبري، وظيفه. ١: يعني. چهار فصل سپس
 داخلي پذير آسيب استراتژيك نقاط شناختن و بندي جمع:.٥ مطلوب؛ نظام ترسيم. ٤ آن؛ پيامدهاي و حسي

 و گيري تصميم كه تهديدي بزرگترين عنوان. سازي تصميم استراتژيك منطقة در دشمن فرهنگ حضور و
 اجرائي رفتار در را عيني رهبري يعني كند مي رهبري جامعه در را مادي توسعة و است آن پيامدهاي از اجراء

 فقر، با مبارزه رهبر بارها كه مطلب و مرز اين. دهد مي قرار رهبر گروهي و عمومي رفتار برابر دولت سازماني و
 اينها تغيير نسبتهاي تنظيم اينها، تعريف. فرمودند بيان استراتژيك محورهاي عنوان به را فحشاء و تبعيض

 و ناهنجاريها، نظام در آنها شناختن و اينها از كدام هر زاي درون و زا برون داخلي هاي متغير شناختن يعني
 متغيرهاي چيست؟ ناهنجاريها اين ايجاد علل اينكه شناختن شرارت، و شرافت شناختن بهنجاريها، شناختن

  افتد؟ مي كسي چه دست به اين. برد بين از آنرا توان مي چگونه و چيست آن
 . آورد مي در سر بوديم كه همانجا از دوباره افتد مي ها مدل همان دست به

 .نشده اعتنا اين به جامعه در اگر مشابه فرمايش ايشان اول: س
 فرهنگستان به كاري و شده برنامه سازمان رئيس پيروزمند آقاي شود؟ مي كار چه شود اعتنا بخواهيم اگر: ج

 كار چه دانشگاه و حوزه موجود اصطالحي تعريفهاي كالسة در دهد انجام را همين عيناً خواهد مي ندارد
 شكل چرا كند؟ اجرا بخواهد كه نباشد كسي اگر گوييم مي جرا ببينيم؟ را مطلب كه نداريم بنا چرا بكند؟
  كنيد؟ نمي فرض را آن خوب
 دانشگاه و حوزه تخصص از است شده ثبت و شده شناخته رسميت به تعاريف در و كند اجرا بخواهد كه كسي
 آن به آقا كه دهد تحويل فحشا تعريف از چيزي تواند نمي تخصصها آن. ندارد فرهنگستان به كاري كدام هيچ
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 كتابي شناسي روان كسي آلمان در اگر يعني دهد تحويل را مدلي تواند نمي تعاريف آن. گويد مي فحشا

 . كنند مي زنداني گيرند، مي را او است، مريض باز همجنس بگويد آن در و بنويسد
  نيست آلمان اينجا:  س
 . گويد مي را اين آن علمي مدل: ج

 . داريم اختالف چيست فساد يا چيست فقر اينكه سر بر كشورمان در ما واقعاً:  س
 مدل در. كنيم كن ريشه را فقر. كنم مي عرض را چيز دو من. گويد مي آن كردن طرف بر مدل. خير:  ج

 براي هم كار يك و بيكاري بيمة نام به بدهيد فقرا به عمومي بيمة يك بگيريد ماليات گويد مي داري سرمايه
 تحريص را او. گويد نمي فقر را ارضاء و نياز بين فاصلة. است بد طبقاتي اختالف گويد نمي. كنيد درست آنها
 بده قرار او براي بيمه يك مرز اين در. كن تعريف آن براي ضروري مرز يك گويد مي. نكش حسد به و نكن

. است ارضاء و نياز بين فاصله فقر خير گويد مي ليسم سوسيا. برود آسمان تا هم او سر بروي طبقاتي اختالف
 ٢٠ حاال باشند داشته ارضاء به دسترسي عموم كه باشد اي اندازه به نياز به تحريك كه باشد جوري توزيع بايد
 چه؟ يعني دانند مي مردم. است فقر كلمة خود از تعريف دو اين. است ديگري حرف اضافه، هم
 .نيست حتماً است؟ آن غربي مفهوم اش عمومي توافق و تفاهم ما نظام در: س

 . برود آسمان تا طبقاتي اختالف كه بيايد خوششان بيارزد تنش به سرش كه هست مسئولين از كسي
 است؟ چگونه اين. كرديد قبول آسمان تا طبقاتي اختالف يعني آيد مي كه خارجي سرمايه:  ج

 .آييم مي ديگري جاي از ما كه است اين مثل
 كه را خارجي سرمايه كه نداريد توجه شما گوئيد مي گاهي دانيد؟ مي چه غنارا و فقر مفهوم گوئيد مي: س
 .نداري قبول هم خودت كه شود مي چيزي آن نتيجه آوريد مي
 در تبليغات انگيزش، مفهوم. نداريم توجه كه نكنين اين بر حمل را اينها داريم توجه خوب خيلي:  ج

 . است تلويزيون يك مثل كه آورند مي پز و پخت براي را اي وسيله تلويزيون
 :ماكروفر: س
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 )شود مي اساسي نياز( ديگر، سال چند كه كنند مي لوازمي جزء را ماكروفر بله: ج

»الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و«  
 
 



 
 

 فقيه واليت جريان تهديدات و ها آسيب
 

  ٧جلسه: 
 

 نظامهايي بگوئيم و بدهيم انجام متناظر صورت به را فرضي چنين ما اگر: حسيني المسلمين و السالم حجت
 استاتيك نظامهاي شبيه كه بگوئيم تناظر به توانيم مي كه گذاريم مي تشكل را نظامها اين اسم كه هست

 كه است اين آن بحث. داريم نيرو توزيع نيرو، كردن خنثي نيرو، بردار. ايستا يعني استاتيك نظامهاي. هستند
 اختالف اين بتوانند نيرو انتقال محورهاي كه شود تقسيم چگونه شود، تقسيم پايه چند روي موجود فشار

 هوا از تر سنگين اينها و هواست آن زير داديم، قرار باال طبقه در كه چيزهايي يعني. شده ايجاد كه سطحي
 زمين به ها پايه طريق از را آن سنگيني. باشند باال كه كند نمي ايجاب جاذبه در آنها مخصوص وزن هستند،

 باشد سست آن زير اگر. گردد برمي و كند مي پيدا العمل عكس شود مي وارد كه فشاري و دهيم مي انتقال
 خنثي را آن كه اي نقطه به گردد مي بر فشار اين است محكم كه نسبتي به باشد سفت اگر ولي. رود مي پائين
 و دما گرما، سرما، نور، تابش از و بايستد اين باالي سقفي يك اينكه از بگيريم بهره ايم توانسته تا ايم كرده
 نيرو توزيع نيرو، بردار آن در كه ايستا و استاتيك نظام يا ساختار اين. كنيم حفظ را خودمان هوا جريان حتي

 قدم يك. است اجتماعي ساختارهاي مانند دقيقاً است دستگاه اين كل از وري بهره و نيرو كردن خنثي و
 گوييم مي را اين. كند كار تواند نمي اين نباشد آن اگر كه دارد وجود تموج يا سينماتيك نظام يك اين باالي
 .خصوصي جاذبه و عمومي جاذبه

 يك كه اين تا مولكول در و محيط در كيهان، در جاذبه وضعيت كنيد، مي مولكولي مقاومت بحث آنجا در
. است سياالت ساير يا آب حركت مثل. ندارد جوشش ولكن دارد وجود جريان آن و دهد مي امكان را جريان
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 نيرو، در. است انبساط و تراكم آن موضوع اصل. دارد فشار آن گردش. دارد نظام و ساختار. آب شبكه مثل

 هم آنجا. است انبساط و تراكم سياالت در. بود وري بهره جهت در كردن خنثي و توزيع و نيرو بردارهاي
 پذيري تبديل طبيعتاً. دارد فرق ايستا نظام نوع با آن نظام نوع ولي دارد نظام و تناسبات ساختار، وري، بهره
 ساختار آن دارد، ساختار اشعه. است اشعه تسليم ولي. ساختار براي مگر نيست، مبدل خودش. ندارد هم

 كه است ساختارهايي از ديناميك گرا، تكامل افزا، دائم اصطالح به ساختارش برد نمي ساختار به. ندارد
 . دارد فاناً آناً شدن اضافه و فاناً آناً جوشش

 اين رابطه كه حالي عين در است، ضروري آسيب سوم، و دوم بخش در حتماً باشد معيوب ساختار آن اگر
 يا تموج كالن، با متناظر آن، كالن شود، مي ساختارها هميشه آن خرد. شد اشاره كالن و خرد با مطلب

 .كشش ضد اصطالح به و كششها
 :. .....س
 دور يك گوييد نمي تنش و كشش ديگر جاذبه در. تنش و كشش گوئيد مي رسيد مي كه ساختار در خير،: ج

 مثالً از گريزش. گوئيم مي را انبساط و تراكم كه است آن ضد يعني شدن دور. دارد وجود كشش يك و شدن
 .چرخش در
 .مركز از گريز: س
 گريزش توانيد مي حاال. ندارد را انبساط و تراكم كه است شدن نزديك و دور همان كارش مركز از گريز: ج

 هميشه ساختار شدن عوض. شود مي عوض اوصاف كه هست نسبتها آنجا در. گريزش و كشش بعد تا بنويسيد
 ديناميك كه رسد مي نظر به گوئيم مي اينجا در ما. نيست تكامل از بريده هيچگاه. است تكامل اساس بر

 فرهنگي، جديد حوادث يعني. است اسالمي غير فرهنگ از جامعه توسعة استراتژي يا جامعه تكامل يا جامعه
 هم آن سياست در حتي ما. شود مي ريزي برنامه كفر وسيله به سياسي و اقتصادي فرهنگي، جديد رخدادهاي

 مقاومت نيست باشيم، داشته برنامه تكامل و تغيير براي بتوانيم كه اين صورت به كنيم مي مقاومت كه
 اين خود اينكه. كنند مي توجه ما به نسبت يك به جهان مردم و ايستيم مي دشمن تكامل سينه در كنيم، مي
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 كاري چه بايد كجاها به نسبت بگوئيم روز هر و كنيم هماهنگ و بياوريم ريزي برنامه مدل و الگو يك به را

 . نيست كار در بكنيم
 

 يعني فرهنگي انقالب شوراي و مديريت شوراي حوزه، آن اساس گفتيم كه نباشد كار در مطلب اين كه وقتي
 به وزرا اينكه براي است فرهنگ عالي شوراي آن اساس گوئيم مي كه اين علت و است فرهنگ عالي شوراي
 و علوم روش تغيير موضوع ديگر عبارت به را سه اين توانند نمي و هستند وزير خاصي موضوعات در تنهايي
 مجموعه در ولي شود تعريف تواند نمي آنها كار درون در. كنند ريزي برنامه آن براي شخصه به را آن امثال

 حاكميت هم ها، رسانه و سيما و صدا بر هم دارد، حاكميت هنر بر هم كه آنها مجموعه. شود مي تعريف آنها
 و است فرهنگي موضوعات موضوعاتشان، آنها همه و اند كرده جور و جمع كه را مختلفي بخشهاي فرضاً بر

 آنها اكثر امنيت شوراي و اقتصاد شوراي در و هست دولت هيئت در اينها اكثر حضور اينكه همه از باالتر
 الگوها نباشد، اگر. نيست ما بحث موضوع فعالً كه كنند مالحظه را كل توانند مي نيز مجموعه آن در و هستند

 انجام گويد مي يعني. كنند مي درست ساختارها فعاليت ريزي برنامه براي را كالن تناسبهاي و نسبت ايجاد
 جامعه فرهنگ سازماني بخش اين. است دستگاهي چه بعهده موضوعي چه روي و اي بودجه چه به كاري چه

 هر آن گروهي رفتار بخش نشد، مشغول آن به و نداشت اختيار در را كار اين جامعه سازماني بخش اگر. است
 تقريباً روحانيت باشد، مي فرهنگي و اقتصادي سياسي، ساختار داراي و است معظمي بسيار بخش چند

 روحانيت دستگاه بزرگي به را دولتي غير ساختار هيچ. است دولتي غير ساختار نيرومندترين و بزرگترين
 كنند مي هم زيادي هزينه. كنند مي هزينه آن براي كه اند پذيرفته حدي در را مذهب به نياز مردم. بينيد نمي
 از بلكه. هستند نيرومندتر جامعه دولتي غير ديگر نهادهاي از خيلي از قطعاً. شود نمي دقت مطلب روي ولي
 مجلس بكند، ملزم را ديگري كس كس، هيچ اينكه بدون متوفيات آمار اندازه به روز شبانه عرض در. آنها كل

 ٤ اين كل در و گيرند مي سالگرد و چهلم هفتم، سوم، مجلس ٤ حداقل ميتي هر براي و گيرند مي ختم
 اي گونه به مجلس ترين الئيك در. است آخرت به دعوت و آخرت از سخن شود مي كه صحبتهايي مجلس
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 و است شده تعريف جامعه نياز جزء كه است امري ترين ساده اين. دارد متدينين در تا ارزشهاست، از سخن

 را اينها توان نمي هستند شيعه كه اقشاري در كنيم بندي طبقه را اقشار اگر جامعه در يعني. است گرفته فرم
 محرم ايام مثل مذهبي مناسك در. مشتركند قضيه اين در همه مختلف شغلي و سني گروههاي. گرفت. ... از
 تواند مي كه هست ارضاء و نياز كدام. شود مي عوض كشور چهره رمضان، مبارك ماه فاطميه، دهه صفر، و

 از قبل ساعت ١ حدود رمضان ماه در. نيستند مقيد كه اقشاري در حتي دهد، نشان شكل اين به را خودش
 و بدحجابي ببينيد بگرديد ماشين با تهران شهر باالي و كنيد افطار نرويد افطار از بعد ساعت ١ تا افطار

 . ببينيد را ديگر جاهاي و پاركها است، پيدا رمضان ماه آثار كامالً! است؟ ديگر وقتهاي مثل جامعه شلوغي
 خرج جامعه و باشند مبلغ عده يك بعد و شود احساس نياز يك كه اي گونه به شده تعريف مذهب حضور

 يعني. خوان نوحه تا دارد مرجعيت از كه بندي طبقه يك تا كنند صحبت مذهب درباره اينها كه بدهد را اينها
 منبري، يعني باالتر، تا گرفته خوان نوحه از سپس. ببينيد را مذهب قاعده ببينيد، را جامعه قاعده اول هم

 و است فعال بسيار آنها اجتماعي حضور. برسد مرجع و اهللا آيت و مدرس به بعد. ببينيد را نماز پيش مبلغ،
 ساختار داراي تقريباً و شماست گروهي رفتار اين. است مالحظه قابل نيز جهاني مقياس در حضور اين دامنه

 الگوي تكامل دهد؟ مي انجام كاري چه الگوها دادن امر در ساختار. هست هم اقتصادي و فرهنگي سياسي،
 براي الگويي اينها آيا. است حاكم ها شدن هزينه بر برنامه سازمان الگوي ولي كند نمي مالحظه را خودش

 كسي شود؟ مي چه نداشتند كالن رفتار اگر. ندارند كالن رفتار بالمره. هرگز دارند؟ ريزي برنامه و بيني پيش
 تعريف را موضوع و شده حادثه محدث ديگر عبارت به. كند مي محيط ايجاد آنها براي دارد كالن رفتار كه
 چه ضرر صرفه، سود، افراد، مصلحت تعريف. گيرد مي انجام برنامه سازمان دست به مبتالبه، تعريف. كند مي

 اينها. نيست ريالي سود فقط سود گيرد؟ مي انجام كسي چه دست به آن اقتصادي چه و فرهنگي چه سياسي،
 فرهنگ كه است كسي آن گر توجيه و آن به پاسخگو. گيرد مي انجام دارد كالن الگوي كه كسي آن دست به

 . است آمده دين طرف از. است متدين قشر نماينده رهبري. اوست دست به مذهب
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 معرفي را خبرگان و اند كرده انتخاب متدين قشر چه؟ يعني متدين قشر طرف از نمايندگي گوئيد مي اينكه
 متدينين انتخاب مجراي از مذهب اعتقادات نماينده رهبر يعني. اند كرده معرفي را رهبر نيز خبرگان. اند نموده
 اين و اند نشده مسأله محدث. اند شده مستحدثه مسائل به پاسخگو. ندارند چيزي اساساً دستگاه اين. است

 به مبتال به فقط نه مستحدثه مسائل به ايشان پاسخ در اينها چون. هست هم بزرگي تهديد و است تهديد
. هستند بريده و جدا جدا شده، انفعالي ناهنجاريها به نسبت آنها هاي گيري موضع كليه. دهند مي پاسخ

 سخن هم و بودن همنوا است، رهبري پشتوانه جامعه در كه متدين جامعه يعني. شوند نمي همنوا و هماهنگ
. دارد بدي بسيار سياسي اثر. است تهديد فقيه واليت براي حتماً نباشند همزبان اگر. ندارند همزباني و بودن

 مسجد آقاي امروز كه حرفي اينكه يعني متناقض درون. متناقض برون و متناقض درون يا ناهنجار هاي تحليل
 مريد براي و خواند نمي هم با بوده زده اين از پيش روز چند كه حرفي و زند مي فردا پس كه حرفي با زند مي
 يعني. است شده گيج خودمان مثل هم آقا است خراب اوضاع بس از ديگر كه شود مي ايجاد تصور اين او

 مخالف روبرو مسجد حرف با مسجد اين حرف همچنين. كند مي تضعيف خودش به نسبت را عموم اعتماد
 ديگري چيز آن و داند مي مهم را چيز يك اين كند، مخالفت يا كند موافقت دولت به نسبت بخواهد چه. است

. ديگر امور از دسته يك روي او و گذارد مي دست اولويت تعيين با امور از دسته يك روي اين. داند مي مهم را
 . تفرق و تشتت يعني اين و هستند طور همين هم موافقها. مخالفهاست به مربوط اين

 اساس بر كه نبود اگر شد، پيدا تشتت و تفرق وقتي هستند، فقيه واليت اجتماعي پشتوانه كه كساني تفرق
 مبتال تشتت به كه ساختاري هر گفتيد مي شما حتماً دارند، و داشتند مشتركي هاي گيري موضع واحد جهت
 آن قبلي جاذبه هماهنگي كه است حالي در تجزيه حين در كه مولكولي هر مثل. دارد اضمحالل آمادگي شود

 علماي مثالً. خرد صورت به را مطلب اين اگر. شود مي جديد ساختار يا ديگر ساختارهاي جذب. رود مي بين از
 آوريد مي را آنها. باشد نداشته اثري هيچ اينكه نه كنيم دعوت قم به را... و مدرسين خوانها، نوحه شهرستانها،

 آيا. دارد الزم ابزار هماهنگي چون بكنيد توانيد نمي هماهنگ ولي كنيد مي تحريك اصلي گيري جهت روي
 هم ديگر اقشار براي كنيد، مي ذكر فقيه ولي نمايندگان عنوان به روحانيت درباره كه را مطلب همين عين
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 آنها ارتباط شوند نزديك كاري موضوع نظر از برنامه مدل فرهنگ به اقشار قدر هر. است خير پاسخ گوئيد؟ مي

 اي نتيجه كردند پيدا همزباني اگر آيا. كنند مي پيدا همزباني گروهي رفتار در يعني. كند مي پيدا انسجام
 و تحقير كه است عيني محيط ايجاد يا اقتصادي رفتار در هماهنگي يك همزباني اين از باالتر گوئيم مي دارد؟

 و باشد نداشته شويي لباس و برقي جارو كولر، يا يخچال كسي اگر يعني. كند مي تعريف عينيت در را تجليل
 اين از بكوبم چيزي خواهم مي وقت هر بگويد چيست؟ براي اين بگوئيد هست، سيركو يك او حياط كنار

 بكوبم؟ چيزي چه با پس گويد مي كوبيد؟ مي زدنها دسته اين با را گوشت هنوز بگوئيد شما. كنم مي استفاده
 اين توانم مي و است سالم دستم الحمدهللا خواهم مي چه براي گويد مي نداريد؟ هم برقي چرخ گوئيد مي

 هم شستن رخت براي. هست دستي جارو بگويد كني؟ مي كار چه كردن جارو براي بگوئيد. بردارم را ها دسته
 اين در را خودت وقت چقدر گوئيم مي. شود مي تحقير يك منشأ ما براي او زندگي. كند مي استفاده لگن از

. شود نمي تلف هم زيادي وقت و كنيم مي برگزار ساده را خودمان زندگي اتفاقاً گويد مي كني؟ مي تلف چيزها
 هر در. ريزيم نمي هم زيادي آشغال. شود مي هم دقيقه ٢٠. نداريم كوفتن گوشت بيشتر روز يك اي هفته
 ما چرا. نيست ما از كمتر هم او سالمت. شود نمي زياد هم او وقت جمع. زنيم مي جارو هم بار يك روز شبانه

 هم او. است شده ديگري تعريف حيات از ما تعريف چون كنيم؟ مي تعجب چرا شد؟ زندگي هم اين گوئيم مي
 احساس نباشد كولر كه جايي است كرده عادت كولر به ما بدن. كند مي گرما احساس ما اندازه به كولر بدون
 باشم خسته كمي اگر و ساعت ٢ باشم خسته خيلي اگر گويد مي خوابد مي ظهرها از بعد هم او. كنيم مي گرما
 گويد مي بعد. بودند طور همين هم پدرانمان نه گويد مي. است گرم خيلي گويم مي. بخوابم ساعت ١ توانم مي

 تعريف كه را زندگي اين. روم نمي سرداب توي همين براي خوابم مي زياد است خنك خيلي ما سرداب
 كسي دست و توسعه فرهنگ دست. است تكنولوژي دست به كيست؟ دست محيط است محيط كنيد مي

 درست را آن من تا كن مراجعه من به است ناقص تو سازي محيط كني مي احساس اگر گويد مي كه است
 بخش در چه سازي محيط كه اي مرحله تا كرده عوض را خدمات بخش اقتصادي رفتار مدل حضور اگر. كنم

 و انسان بين رابطه در صنعت، در داخلي ثروتمندان با خارجي ثروتمندان يعني گروهي؛ بخش در چه و دولتي
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 خواهند مي چون. كنند مي گذاري سرمايه توليد و توزيع الگوي در و مصرف الگوي در محيط، ايجاد و طبيعت
 گرگي. كرد پوشي چشم اينها از شود مي. است تهديد فقيه ولي براي محيط اين ساختن بسازند محيط

 كه كرد مي نگاه روباه خورد گرگ را طعمه از مقداري. شود شريك اي طعمه خوردن در روباهي با تا خواست
 قسمت در: گفت گرگ. شويم شريك هم با بود بنا: گفت روباه. خورد هم را دوم قسمت شود مي چه او سهم
 در تهديد بينيم مي كه وقتي. بود نيافريده خدا هم را سوم قسمت... شد هم دوم قسمت در نبود كه اول

 گويند مي كه وقتي در تهديدات ارزيابي يعني. شوند مي مطلع آن از همه است دادن فحش شكل به روزنامه
 محيط كه وقتي ولي. شد تهديد گوئيد مي آنگاه كنيد، عوض را ساختاري و بدهيد تغيير را مناصبي و حقوق

 كه ندارد دليلي و كنيم نمي حساب تهديد ما را اين آورند، مي را محيط كننده عوض الگوي. كنند مي عوض را
 ... باشد داشته اثري چنين
 ما، فهم يعني. هستيم تغييرات پيدايش در عقلي انحصار و تطابق دنبال تهديد فهم در ما كه است اين تهديد

 مطلع بيماري وجود از آدم كه است بيماري آن نفس، بيماري زنيم؟ مي را حرف اين چرا. كند مي تهديد را ما
 سر، اگر. كند مي اقدام آن معالجه براي بكند ناراحتي احساس انسان و بگيرد درد دندان. شود مضطرب و

 فروپاشي به كه وقتي تا كند نمي درد احساس كه دردي آن. كند مي معالجه را آن بگيرد درد... و گوش دست،
 كه را افرادي. كند مي درست پرورشي ساختار و سازد مي محيط كه كسي. است اصلي تهديد آن شد نزديك
 آن. را منتقد و مردد شخص كند، مي توليد ايجادو آنها را ترديد. پرورد مي نيستند ارزشها و انقالب به معتقد
 داراي انسان كه روحي امراض مثل بزنيم، مثال غيره و سردرد ارگانيزم در بخواهيم اگر. است تهديد تهديد،
 با تواند مي كه دارد طعم او براي نفاق شيطنت و است نفاق داراي برد، مي لذت آن از و است رياء يا عجب

 اين از و باشد داشته سلوك صورت يك به كس هر با و كند بازيگري صورت يك به ديگري با و خودش
 . برد مي لذت بازيگري

 اصالً انسان ابتدا در و امر وادي در سرطان كه ام شنيده را اين من بزنيم مثال جسم امراض به اگر يا
 كنم مي عرض. است گذشته كار از كار ديگر كه شود مي متوجه وقتي و دهد مي روي چه كه فهمد نمي
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 بالمطابقه داللت كه باشد اين منتظر و بدهد تشخيص پرورشي بستر در را دشمن حضور نتواند كه فرهنگي

 تواند مي كه بگويم داري سرمايه نظام مورد در بعد. عقليه سببيت بعنوان را پيامد يك انحصار باشد داشته
 از بيش گرايش پرورش، اصالً. باشد داشته ديگري اثر ديگر عده براي و باشد داشته اثر يك عده يك براي
 تهديد اينها. دانيم مي تهديد ما را اين. نيست او درنظر جامعه تغييرات شناخت. نيست او توجه موضوع% ٧٠

 ماشين حاصل نياز مفهوم چيست؟ خرد تهديدات. كنيم مي آغاز را خرد تهديد حال. كردم عرض كه بود كالن
 دايره در. طبيعي و فطري نياز بنويسيد مركزي دايره در بدهيد قرار متداخل دايره سه. است بشر حيات
 بناشد اگر. بنويسيد را فرهنگ يا ارتباط چگونگي وسطي دايره در. اجتماعي ارضاء قدرت بنويسيد بيروني

 هم فرد سياسي نيازهاي عنوان به فرد براي سياسي امور و شخصيت مسئله در هم را نيازهايي وسطي دايره
 اي دسته به را ارضاء اجتماعي تعاريف. باشد داشته وجود فطري صورت به فرد فرهنگي و اقتصادي نيازهاي

 توانند مي و شود حاكم ديگر دسته بر تواند مي خاص دسته يك تصميم بگويد. كند منحصر آخر دسته دون
 ارضاء درجهت را ديگران گيري تصميم يعني. كنند حل خودشان نفع به را ديگران اختيار و انتخاب حق

 شرارت و شرافت مفهوم در كه ارضاء عدم. مصرف باب در و اطالع باب در هكذا. كنند مجبور خودشان تصميم
 استفاده قانوني مجاري از نفر يك كه است اين آن اقتصادي ساده مثال. كند مي ظهور اجرايي ساختارهاي در

  تهيه براي كارشناسان به را درشتي پول و كند مي
 در را آنها و كرده استفاده هم قانوني و كافي و الزم هاي تضمين از دهد، مي سفارش بندد، مي داد قرار پروژه

 اين ساختن موضوع در مثالًًًًًًًُ شركت اين طرح. دهد مي مشاركت بگيرد، شركتش است قرار كه اي بودجه
 گرفته مشاوره خير يا هست خالي جالي بازار در ساعت اين براي كه اين مورد در اول. شد درست ساعت
. اند كرده درست ساعت توليد براي چيزي هم با و كرده شريك را آنها و اند داده او به مشاوره سپس است،
 حال هر به. شناسد مي را آن جريان و ساختارها ارتباط فقط و كرده درست خود شركاي وسيله به را پروژه
 با آن استارت. افتد مي راه كاري و گيرد مي وام تومان ميليون ٢٠٠ رود، مي بانك به سال دو يكي از بعد پروژه
 و آقا اين گويند مي. كند مي پيدا تخصيص دولت بودجه ميليارد چندين گاه. است تومان ميليون ٢٠٠
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 خواهد مي دستگاه همين چي آبدار. است شرافتمندانه هم آنها نسبت به تقسيم. هستند شريف اطرافيانش

 اي بچه. شود مي تلف كه دهند نمي او به قدر اين دارد نياز تومان هزار ١٠٠ و ببرد بيمارستان به را اش هخانواد
 چه؟ يعني آيد مي اعتياد طرف به او كه اين. ما براي نه ولي هست پول گويد مي است خانه اين در كه

 قطع جامعه با را آقا اين ارتباط كه است اين كند مي اعتياد كه كاري كند؟ مي چه اعتياد دستگاه اصال
 ارضاء ببيند، شيرين خواب انسان كه خواب عالم مثل. كند مي قطع محيط با را او از بخشي يك كليد كند، مي
 عالم دهند، مي شرارت لقب هم او به. چرخد مي ناهنجار ساختارهاي در واقعيت. برد مي تخيل عالم به را او

 پناه خود دروني استراحتگاه به بيروني الم و رنج از مخدر مواد استعمال با. شود مي استراحتگاه او براي توهم
 يعني قاچاق و مخدر مواد ورود وضع وقت آن. كند مي ابزار نتيجه در و معتاد را او مخدر مواد ولي. برد مي

 ما كه اموري مجموعه كالّّّّّ. هست جنسي فساد و اداري فساد است، اعتياد آن خرد كه اجتماعي ناهنجاريهاي
 فقيه واليت نظام براي حتما شرارتها اين و شود مي زياد شرارتها اين. شرافت نه دهيم مي شرارت لقب آن به

 را شرافت يعني حاكم ساختار شد عام قانون، از تخلف اگر كه قانون را تخلف يعني شرارت. هستند تهديد
 شرارت شدن عام. است بوده مطلب همين دليل به تاريخ در نظامها از بسياري پاشي فرو. كند مي متزلزل
: دارد وجود چيز دو پس. پاشد مي فرو تحقق و عمل در است اجرايي ساختارهاي آيند بر كه را شرافت مفهوم

 خرد تهديد آن بازتاب. سازي محيط آن محيطي بازتاب يك و فقيه واليت نظام با ناهنجار سازي محيط يك
 . است كالن تهديد كند، مي سازي محيط كه كسي و است

 دستوري نوع چه دستور اين. شويد درگير فقر و تبعيض دروني، فساد يعني مطلب اين با كه اند داده دستور
 است؟

 اجرا مرحله در آن تعاريف است مجبور نشود،................. اساس بر سازي مدل و كارشناسي تعريف اينها اگر
 به داري سرمايه نظام در و است ارضاء و نياز بين فاصله به سوسياليستي نظام در فقر تعريف. شود منحل
 منشأ نپذيرد انجام مدل در تعريف اگر. است مختلف نظام حسب بر فقر تعريف يعني. است معيشت حداقل

 ديگري ارزشي مبناي اساس بر تواند نمي تعريف. شود حاكم است مدل داراي كه تعريفي كه شود مي اين
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 ارزشي نظام به مربوط كه تعريفي آن و باشد ديگري اخالق نظام يك از آمده بر تعاريف پايه بر مدل باشد،
 .شود ظاهر است، عمل و اداره صحنه در غايب

 آن و آيد مي پيش بحث خروج و ورود نحوه در كه مشكلي كه اين يكي. رسد مي من نظر به نكته چند: س
 ها اين همه كه است صحيح دارد، اصالح به احتياج امروز تعبير به كه عواملي يا زا بحران عوامل كليه كه اين

 .كنيم قلمداد فقيه واليت تهديد عنوان به را
 آن معناي گيريد، مي او وظيفه را آن اگر يعني. بگيريد نظر در كل سرپرستي را فقيه واليت موضوع اگر: ج

 .اوست شخص به تهديدات است، كل به كه تهديداتي كه است اين
 .شود پيدا اجتماعي نارسايي هر يعني: س
 كرديد مالحظه موضعي يا موضوعي اگر ببينيد موضعي يا موضوعي بخشي، را تهديد كه گوئيد مي گاهي: ج

 موضعي اگر. شود گفته نبايد خرد. شود گفته توسعه در تهديد بايد و است سرپرستي آن موضوع بگوئيد
 كالن خواستيد اگر چيست؟ توسعه خرد و كالن بگوئيد كه ندارد معنا و نيست توسعه به جز تهديدي بگيريد

 يا فرهنگي انقالب شوراي خصوصيات كه بگوئيد كنيد فرض توانيد مي بفهميد توسعه خود در را خرد و
 فرماندهي كه اين بگوئيد. ها اين امثال و چيست عناصرشان و آنها برنامه بگوئيد حوزه مديريت شوراي
 اين ندارند، نيز را فكر هماهنگي ابزار و ندارند را فكر فرماندهي عرضه كه اند سپرده كساني به را فرهنگ
 به كردن بسنده. است تهديد اين ثابت، ساختاري عناصر به تكامل فرماندهي كردن تعريف. است تهديد

 دادن قرار. است تهديد حتما آن ديناميك و سينماتيك تعريف براي اي جامعه هر در استاتيك ساختار
 ديگر جاي از را تهديد. شد مطرح گذشته بحث در كه است تهديد حتما تشعشع و تموج در به اصل تشكل،
 خودتان ابزار به بلكه نكنيد تعريف فرد به هم را مقاومت. است چقدر خودتان مقاومت ببينيد بايد. نبينيد
 ثبوتي شخصيتهاي جاي به را است كلي ساختار به مربوط هميشه كه اثباتي شخصيتهاي. كنيد تعريف

 دليل چه به باشد نداشته جديد تكنولوژي توليد قدرت مرتبا شما آزمايشگاه اگر. است تهديد كردن مالحظه
 تتبع به را تحقيق مفهوم نكنيد، جستجو باشيد، نداشته ابهام تحمل شما اگر. نيافتيد عقب تكنينك در شما
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 چيزي اي كارخانه يا نباشد؟ تهديد چرا گذشته، تحليل حتي نه شويد غرق گذشته نظر در كنيد، ختم
 تكاملي نظر از را دنيا توان نمي. شود مي ورشكسته ديگر روز دو حتما شود، متوقف آن آزمايشگاه اگر سازد مي

 .است گرفته قرار اين بر الهي اراده و است تكامل اساس بر تاريخ جريان. كرد قفل
 درست زاويه يك از بينيم، مي گسترده را تهديد و شويم مي وارد كه موضع اين از ما كه بود اين من عرض: س

 و نباشد اين بحثمان موضوع شد طرح كه سوالي در ما اگر يعني. كند مي ايجاد تداخل نحوه يك ولي. است
 دانيد؟ مي اصالح به الزم را چيزهايي چه اصالحات روند در شما كه باشد اين ما موضوع

 .را اين تكامل، يعني سرپرستي و سرپرستي اول: ج
 كنيد؟ درست را آن خواهيد مي چگونه و كند مي تهديد چيزي چه را نظام اسالميت كه بگويند اگر: س
. شود حفظ بايد جهت با اسالميت. است موضوع جهت گاهي. كنم درست خواهم مي را جهت گويم مي: ج

 و مضاف صورت به را موضوع گاهي. است جهت يك جريان سرپرستي فقيه واليت چيست؟ تكامل جهت
 و كنيد مي بندي طبقه گاهي. شد عنوان يك هم اين شد، عنوان يك اين گوئيد مي. بينيد مي اليه مضاف

 .بينيد مي محكوم و حاكم را موضوع
 جهت در تكامل آن سر پشت نظام، اسالميت نظام، الهيت است، حاكم اول جهت بودم بودن حاكم در

 شما سوال كنيد، مي سوالي فقيه ولي براي اگر. است سرپرستي و واليت تكامل موضوع حتماً. است اسالميت
 در شما را اختيار و وظيفه اصال. است تهديد فقيه واليت براي افتاد ديگري دست به تكامل اگر. است تكامل از

 فقيه ولي براي و دارد موضوعيت عموم، براي قانون به نسبت گفتيم بنابراين. كرديد تعريف قسمت اين
 مقلد براي. باشد داشته موضوعيت فقيه براي تواند نمي فتوا. است سرپرستي او مسئوليت چون دارد، طريقيت

 است؟ گفته چه دين ببينيد شما. باشد داشته موضوعيت فتوا حتما بايد
 .هستند كالن موضوعات كه شمرد را موضوع ٨ يا ٧ شود مي اآلن: س
 .نفرمائيد ادعا طور همين. بنويسم من تا بفرمائيد را موضوع ٨ يا ٧: ج
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 جريان ملي، وحدت ملي، امنيت فقيه، واليت نظام، مشروعيت نظام، اسالميت مسأله. كنم مي عرض بله: س

 .توسعه نقد و توسعه الگوي برنامه، نقد نظام، در اصالحات
 شما نظر در يعني. است مستقل تعريف كه داريد تعريفي موضوعات اين از كدام هر براي يقينا شما: ج

 ديگر؟ چيز يا است دمكراتيك مشروعيت مشروعيت، آيا دارد فرق اسالميت با مشروعيت
 .شوم مي آنها تك تك وارد باشد الزم اگر: س
  هستند تا ٨ ها اين دانشجويانه نه كودكانه ديد با كه است اين من عرض: ج

 .است يكي ولي: س
 .دهم مي نشان شما به را آنها يكي يكي ولي. خير: ج

 .شود برقرار ارتباط آنها بين بايد گوئيد مي خوب: س
 ............شماست نظر مورد اسالمي غير شرع اگر چيست؟ اسالميت و مشروعيت فرق. دارد فرق آن لفظ: ج

 .حقانيت يعني. سياسي اصطالح به مشروعيت خير،: س
 با ملي حقانيت. كنيم صحبت ملي امنيت با تا سياسي حقانيت بفرمائيد خوب. سياسي حقانيت يعني: ج

 دارد؟ فرقي چه ملي امنيت
 .است مشروعيت مباني تضعيف يا ترديد ايجاد اندازد مي خطر به را ملي امنيت كه چيزهايي از يكي: س
 بين. كنيد تعريف ملي نيز را مشروعيت و اسالمي نه كنيد تعريف ملي را امنيت: باشيد داشته توجه. خير: ج

 دارد؟ وجود نسبتي چه امنيت و مشروعيت
 .است مطلق خاص و عام حوزوي تعبير به: س
 خاص؟ كدام و است عام كدام: ج

 .است خاص مشروعيت و عام امنيت: س
 و كنيد عام را آن كه اين نه است مليت به مشروط امنيت. اسالمي نه باشد ملي كه شرطي به امنيت البته: ج
 .مليت به مشروط امنيت. بدهيد تعميم رسيديد كه جا اين به
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 اگر. كنيد يكي را همه خواهيد نمي. دارند همديگر با ارتباطي اينها كه بگوئيد حداكثر خواهيد مي شما: س
 .كنيم بحث كنيد يكي خواهيد مي
 .كنيم مي بحث. بگويم خواهم مي ديگري چيز خير،: ج

 كنيد؟ يكي را ها اين همه خواهيد مي: س
 ................ها اين كه دهم مي نشان من خير،: ج

 .هستند بعض مجموعه زير بعضي گوئيم مي: س
 .هستند هم عين ها بعضي خير،: ج

 شما ادعاي اگر كنيم، بحث بايد كنيد يكي را همه خواهيد مي اگر. باشند هم شبيه آنها از تا ٣ يا ٢ شايد: س
 .است اين
 .كنم مي يكي را آن كل خير: ج

 چيست؟ تا دو بفرمائيد: س
 .كنم مي حل را آن جهت دو در. الهي غير ديگري و است الهي يكي كه اين اول: ج

 . الهي غير و الهي بگوئيد و باشد موضوع ٥٠است ممكن جهت دو در خير،: س
 .بشود موضوع دو كه شود نمي دليل اين
 .است كدام آنها تداخل ببينيم بعد. دهم مي انجام را تقسيم اين اول خير: ج

 چيست؟ موضوعات كه است اين از غير چيست بررسي جهت كه اين اصالً. است ديگري چيز اين. خير: س
 برخورد الهي غير و الهي توانيد مي مشكل ٥٠ اين با گوئيم مي داريم، مشكل ٥٠ اداره، فالن در ما گويند مي

 . كنيد
 بيش ما درنظر مبنا كه كنيم مي عوض را آن مبناي يعني گيري جهت كه اين اول كنيم، مي كار دو را آ، ما: ج
 .التقاطي يا الحادي يا است الهي يا ندارد؛ وجود تا سه از

 .است موضوع از غير كه مبنا: س
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 .است موضوع تعريف مبناي. خير: ج

 از يكي كه است اين صحبت. نيست تعريف مورد در بحث االن. كنيد تعريف را اين ديگري طور شما:س
 .نيست مشكلي چنين اصال فرمائيد مي شما و است ملي امنيت در تهديد كشور مشكالت

 .نداريد سوال موضوع و شويد مي گم نشود درست مفاهيم بندي طبقه اگر گويم مي خير: ج
 .كنيم بندي طبقه: س
 .الحادي و التقاطي الهي،. شود مي تا سه باشيد داشته بندي طبقه اگر: ج

 .نيست موضوع كه الهي التقاطي، خير،: س
 اين موضوع تعين حتي يعني. نباشد اينها از يكي تحت موضوعات از يكي كه نداريد مفهومي يعني. خير: ج

 شود؟ مي پيدا كجا آن از فهم شود؟ مي پيدا كجا مداد
 .بندي طبقه و موضوع. شود مي پيدا جهت در حتماً

 .پيدايش چه كنم مي كه تحليل من گوئيد مي. الهي اسالمي، تحليل در شما: س
 يا چيست؟ موضوع از شما منظور بگيريد، مفهوم عنوان چه بگيريد، خارجي موضوع عنوان چه را اسم: ج

 خارجي موضوع به. نيست هم ديگري چيز و است خارجي موضوع يا است بحث قابل كه است منطقي موضوع
 در است مجبور يا شما مفهوم. كنيد مي كنترل را تغييرات مفهوم طريق از حتي. نداريد دست شخصه به

 .الحادي يا التقاطي جهت يا شود مي توليد الهي درجهت كه باشد مفاهيمي
 .ايم رفته تحليل در را اين خوب: س
 .كه است اين آن معناي خير: ج

 . كنيد تحليل الحادي و التقاطي يا كنيد تحليل اسالمي مثال. كنيد تحليل جور يك است ممكن شما: س
  .نيست مستقل وصف از موضوع كه است اين آن معناي: ج

 .نباشد مستقل: س
 .است اسالميت به موصوف يا يعني نباشد مستقل وقتي: ج
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 گوئيم مي ما هست، هم ديگر كشور در هست دانشگاه ما كشور در گوئيم مي. پيچانيم مي را آن چرا: س

 .باشد اسالمي
 .بكنند عالج اند نوانسته چرا گوئيم مي: ج

 موضوع يك شد اگراسالمي بگوئيد شما. است پديده يك دانشگاه. است ديگري حرف اند، نتوانسته چرا: س
 .مسأله يك ملي امنيت مسأله. نداريم موضوعي چنين اصال شد اسالمي غير اگر است

 .است تعجب جاي طرف اين. است تعجب جاي باشيد نرسيده هم اين به شما اگر: ج
 چيزي؟ چه: س
 از مستقل اين گفت بتوان كه نداريم را مستقلي مفهوم گونه هيچ ما كه باشيد نرسيده مطلب اين به اگر: ج

 .است موضوع تحليل نظام
 .نگفتيم را اين ما: س
. است اسالمي يا موضوع اين محكي كنيد مالحظه راكه موضوعي هر است، تحليل نظام به وابسته اگر: ج

 فرمائيد مي كه اين كه بگويم است صحيح است طور اين اگر. است شده توليد اسالم در نيز آن مفهوم
 است؟ تحليلي نظام كدام در داريم مشروعيت يا امنيت در مشكالتي

 .تحليل نظام كدام در. است واردي سوال سوال، اين: س
 .....بدون موضوع اين: ج

»الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و«  
 
 




