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 فعال سیاسیحسن وند،  دکتر

 نیالقوم الکافر یصبرًا و ثبّت أقدامنا وأنصرنا عل نایربّنا أفرغ عل م،یاهلل الرحمن الرّح بسم

 زانیشما عز کیکایاز  دیرفتیدعوت ما رو پذ نکهیاز ا د،یخوش آمد یلیخ کم؛یسالمٌ عل ز،یو برادران عز خواهران

 قیتوف نیمتعال رو شاکرم که ا یکنم و خدا یمقدم عرض م ریسپاسگزارم. به همه شما بزرگواران خ مانهیصم

و  تی. ما به اهممیجبهه انقالب باش یا نهشما فعاالن رسا یدر جمع با صفا یمحفل نوران نیحاصل شد تا در ا

 یکه شما در صف مقدم مبارزه با هژمون میدون یو م میواقف یمجاز یکار شما در عرصه رسانه و فضا تیحساس

 تهمت ها، ها، نیدر معرض انواع توه ریعرصه خط نیو در ا دیدشمن قرار دار دهیچیپ یروان اتیو عمل یرسانه ا

 یدشوار نیهمه ا یول دیدوستان کج فهم هست یآنها در داخل و گاه یادیدشمنان وا یها یحرمت یها و ب دیتهد

. اگر در عرصه جنگ سخت و دیکن یتحمل م میو اعتقاد دار دیکه بهش اعتقاد دار یبزرگ یبه خاطر آرمانها ها رو

پرچم به  نیا ریهست در عرصه جنگ نرم و جهاد کب« مدافعان حرم»پرچم مبارزه با دشمنان به دست  یجنگ نظام

ما قدردان شما و تالش هاتون  نکهیا . خالصهدیهست« مجاهدان قلم»دست پرتوان شما و امثال شماست که به حق 

 یوبرا میدون یم زانیو خودمون رو خادم شما عز میکن یافتخار م یبه وجودتون در جبهه انقالب اسالم م،یهست

 .میدار یو سالمت تیموفق یمحترمتون آرزو یتک تک شما و خانواده ها

 شهیاند ئتیه کی لیتشک جلسه بعد از عرض ارادت و سپاس از خدمات شما به جبهه انقالب، نیا لیاز تشک هدف

انقالب  یرو برا یدیجد داتیتونه فرصت ها و تهد یاست که م یدر موضوعات راهبرد یشیورز به منظور هم اند

در  یپ یها طعم تلخ شکست دنیبزرگ پس از چش طانیداشته باشه. دشمنان ما و به خصوص ش یدر پ یاسالم

و  یجنگ ادراک کی جادیتمام تالش خودش رو معطوف به ا به خصوص در محور مقاومت، یاز انقالب اسالم یپ

 نهیتمام هدفشون ا کرده، یو از همه مهمتر مشکالت اقتصاد یداخل یضعف ها ییبا هدف بزرگ نما یروان اتیعمل

کنه و به  ریدرگ یرو از درون با چالش ناکارآمد یاسالم یجمهور که با استفاده از شبکه همکار غرب گرا در داخل،

به عنوان  زانیلذا جنگ جنگ اراده ها و عزم هاست و نفس حضور شما عز شن، ینم ینظام هم راض رییکمتر از تغ

 خاذات یکارشناسانه برا یجلسه و استماع نظرات و راهکارها نیدر ا یرسانه ا یها ستیفرماندهان و استراتژ

هم ما کامالً  ی. در مورد نحوه مشارکت و همکارستیداره و قابل بهره بردار تیما موضوع یرست براد ماتیتصم

رو  یلیتکم حاتیتوض انهیاب یریدکتر قد یجناب آقا زمیبود. در ادامه جلسه برادر عز میاعضاء خواه تیتابع نظر اکثر

 جلسات ارائه خواهند کرد. نیدر خصوص اهداف و چشم انداز ا

  



3 
 

 یروان اتیعملمدرس  انه،یاب یریقد احمد

 میخواه یبه بعد چه م نجایو از ا میدیرس نجایبگم که چه شد به ا یسابقه ا ریس هیمن  م،یاهلل الرحمن الرّح بسم

و از  میجلسه هست یما صرفاً تدارکاتچ یعنیطلبه. کار هم کار دوستان است.  یکه مشارکت دوستان رو م میبکن

 نکهیمطرح شد تحت عنوان ا یا دهیماست. ا یعموم یمجلسه رس نیاول نی. خب امیبه بعد تابع نظر رفقا هست نجایا

منتها بنده بنابر تجارب گذشته  بکنند، یشیجمع بشوند و هم اند یانقالب یاز دوستان رسانه ا یورز شهیاند ئتیه

قبل  نداره، یخاص یخروج یلی! خمیکه جلسه بذار میکه جلسه بذار میذاریجلسه م ،یجلسات همفکر نیگم تو ا یم

جلسات  نیکه ا میجلسات قرار است چه بشود. چه کار کن نیبا دوستان که تو ا میداشت ییما صحبت ها سهجل نیاز ا

و  یتفاوت ماهو نیحضور دارند تفاوت داشته باشه. اول یمجاز یکه دوستان رسانه و فضا یما با جلسات مشابه ا

کار  یکنن برا یبچه ها رو جمع م والًمعم یمجاز یکه تو جلسات فعاالن رسانه و فضا نهید داره اکه وجو یاساس

مد  شتریکه ب یزیاون چ یول ؛یمجاز یو احتمااًل وحدت نظر در فضا یهمکار ،یهمفکر یبرا ،یمجاز یدر فضا

. حاال چرا یقیحق یدر مواجهه با مخاطب در فضا میاریرو ب یمجاز یفعال در فضا یکه بچه ها نهینظر ماست ا

هستن که زبان  یافراد شون رو تو ارتباطات به منصه ظهور گذاشتن، ینخبگ نهایچون ا ؟یمجاز یفضا یبچه ها

 ییگو دهیاهل گز زنن،یم یمطالب خوب حاال از تعداد دنبال کننده هاشون مشخصه، دونن، یم دن؛یمخاطب رو فهم

که  یزین فضا چیتو ا کنه، یم میتنظ یگو دهیو گز یقالب آدم رو ناچاراً کم گو تر،ییتو یو فضامثالً ت یعنی هستن،

بابا مخاطب رفت! تو  ست،یفقط مقدمه و سالم و صلوات دارد ن قهیکه پنج دق ییمنبرها مخاطبه، یداریشن ازیاالن ن

وجو داره که  یمجاز یفضا یدر واقع بچه ها یژگیو نیو ا یبر یمطلب رو برسون ،یجمله بگ هیوار  تییتو دیبا

 زنن،یم یخوب یحرفا مخاطبشون رو دارن، رو کار کردن، شیعمل ،بلدن شینیگفتم اون علم ارتباطات رو بصورت ع

که  نهیمنتها نکته ا دوستان، نیبهتر از ا یک میرو جذب بکن یکسان ای یزنن و اگه قرار باشه کس یخوب حرف م

 یاعاجتم یدرصد از مردم با انواع و اقسام شبکه ها یداده بود حدود شصت و اند سپایکه ا یاراالن طبق آم دیدونیم

 نستاگرامیبعد ا آمار هم مربوط به تلگرامه، نیشتریکه ب هوشمند، یها لیموبا قیاکثراً هم از طر کنن، یدارن کار م

فعال  یترییاکانت تو هستن، تریییعضو تو رانیدرصد مردم ا 5/2 تره،ییهمه ماها که تو باً یو حاال نقطه مشترک تقر

چون  راه،یبد و ب دعوا، ،یریگیبازخورد م یزاریمطلب م هی ه،یاغد یفضا ترییتو یچون فضا یدارن ول رفعالیغ ای

و  یکه مخاطب شما و من و انقالب یی! کسارسهیما به کل عالم داره م یصدا میکنیفکر م چهیپ یصدا خوب داره م

گوش  میدار میکنیفکر م چهیپ یدرصد! منتها گفتم چون صدا تو گوشمون داره م 5/2 میو همه شدضد انقالبه همه 

وصلشون  میایب زننیو حرف خوب م زننیکه خوب حرف م یینایکه گفتم ا ییها یژگیو نی! با امیکنیعالم رو کر م

 یقیکه امکان داشتنِ مخاطب حق ییفرهنگسراها و همه جاها ها، ئتیه منابر، مساجد، ،یقیحق یبه فضا میکن

. قرار بود میبکن تیهم فعال یمجاز یاذهنمون در فض نهیفرض ذهن خودمون و پس زم شیهست. ما قرار بود تو پ

غرق  هیاما عمالً اونقدر تو اون قض م،یبکن تیهم فعال یمجاز یو در فضا میرو هم داشته باش یمجاز یسنگر فضا
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 نیاومد که ا ادمونیگذشته  کسالیتو  ی. کمیهره به چهره رو فراموش کردو مراودات چ یقیحق یکه فضا میشد

خسته از  یوقت شب انتخابات، که حکم شب امتحانات و شب قدر ما رو داره، نتخاباتشب ا یکی هم الزمه؟ دو جا،

اونجا که به اضطرار  یعنی. میبا مردم صحبت کرد ابونایتو خ میرفت م،یاحساس خطر کرد یترییتو یجدل ها نیا

 یسیرئ ی! آقانهیا یروحان ی! آقانهی! انخابات داستانش انهیا هیکه آقا قض نییتب یبرا ابونیتو خ میتازه رفت میدیرس

که  یخوام بگم اون اضطرار یخواهد شد! انتخاب خودمون دودش تو چشم خودمون خواهد رفت! م نیا جهی! نتنهیا

برنامه  کتای نیمثل حاج حس یبعض ریماه و اخ ید یو تو موضوع آشوب ها اوالً، میبهش رسد یاون موقع به درست

هم بحث مشکالت  یکیشب انتخابات  یکی دو جا، نیا اً،یثان ردنبا مردم صحبت ک کیداشتن و از نزد ییها

کف  میاومد میکند یمجاز یفضا نیبود که من سراغ دارم از ا ییتنها دو جا ها، دنیو تو بازار چرخ یاقتصاد

با مردم رودررو صحبت  دیبا میرس یهر موقع به اضطرار م میخب اگه اعتقاد دار م،یبا مردم صحبت کرد ابونیخ

جور مسائل و از  نیسراغ ا مینر یشتریبا توان ب شتر،یب زیخورده با دورخ هیچرا  م؟یرو نزن دشیچرا از االن کل م،یکن

قانع شده  یمجاز یتو فضا یمن به شخصه سراغ ندارم کس م؟یاستفاده نکن یکیزیو ف یحضور یها تیظرف نیا

قانع  یول ارهیسکوت کنه و کم ب یکس ممکنه شه،یقانع نم یو تبادل آتش کس یتو اون جنگ رسانه ا یعنی باشه،

هشتگ  یرو جمع کنن برا یمجاز یفعال فضا یزور زدن بچه ها یلیاز نهادها و ارگان خ یاری. اوالً بسشهینم

 میاستفاده کن گرانید اتیاست که از تجرب نیما ا یچه و چه! اما بنا یبرا ترند کردن مطالب، یبرا هماهنگ، یها

 دیفردا بر نویبزن! ا نویآقا ا بره، ونیابالغ آقا ریز ستیحاضر ن یکس چیه خورده است، ستشک یتجربه  هی نیو ا

تو  اریآتش به اخت یدوستان به قاعده  نکهیضمن ا ره،یدستورات نم نیبار ا ریکس ز چیه د،ی! فالن کندیکن تییتو

دوستان رو از  دیایشما ب نکهیا زنن،یخودشون م افراد دست به قلم، خودشون مغز متفکر، فعال هستن، یمجاز یفضا

 دن،یکار رو انجام م نیخودشون الحمدهلل دارن ا د،یمنتشر بکن یزیکه چ دیاریدرب یمجاز یرخوت و رکود در فضا

با مردم و  یحضور داریوجهه و د میوجهش ترم نیداره مهمتر یبه هماهنگ ازیو ن هیکه جاش خال یزیاون چ

 .هیمخاطب واقع

 

 یاجتماع یرسانه و شبکه ها یفرهنگسرا سییر ،یلیاسماع دکتر

داره  یو کشت یتو کشت ادیداره و آب م ینشت وارشیکه در و د میهست یکشت هیکه داخل  کنمیحس م ینجوریا من

. من امروز میشاهدش هست یمجاز یکه تو فضا هیانیچند ساله افتاده و جر نیکه تو ا هیاتفاقات نیآب و ا ریز هریم

عکس  هیکاخ مانند حضور دارند و باالش  وسالن مجلل  کیدر  هیاز طالب حوزه علم یجمع هی دمیرو د یعکس

عکس به جامعه  نیکه فقط ا یعدد و رقم خسارت دیشا قرار داده شده بود، غولهیب کیداخل  ریاز چند بچه فق گهید

 کند، یم بیتخر نهایا یهر چند ممکنه عکس متعلق به دهه شصت باشه ول میمحاسبه کن میکند رو نتون یوارد م
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که منتظر  میشیم یانبار باروت کیبه  لیتبد میما دار یعنی داخلش، ادیکه گفتم داره آب م رو یواقعا اون مثال کشت

 یاون روزها دوباره تکرار شه ول ارهیشهر بود که خدا ن نیکف ا ینیخون یلیخ یریدرگ 88تو سال  جرقه است، کی

سر باز  نیکه اگه ا یمجاز یبه خصوص در فضا رهیگ یها شکل م یحزب اله هیداره بر عل یدیشد یلیبغض خ هی

 داد، لیدوساعت جلسه تشک یکیاتاق فکر و  کیاز  شتریب دیبا بود، میرو شما شاهد خواه یغمبار یلیخ یفضا کنه،

 دیام دیباالخره اونجا با م،یبزن میتون ینم یحرفهارو ما تو جمع عموم نیحرفهاست حاال ا نیخرابتر از ا یلیاوضاع خ

 دیو ما با هیجمع خود هی نجایخب ا یول میبزن یو مجلس کیش یحرفها م،یبزن وبخ یحرفها دیبا م،یکن یبخش

 یناکارآمد یعنی شه،یهمه کاسه کوزه ها داره سر ما شکسته م ه،یبغرنج و خطر ناک یلیخ طیشرا ط،یکه شرا میریبپذ

 نیما ا کانه شهیداره سر ماها شکسته م یمجاز یفضا نیو توه ویسنار کیبراساس  نقشه، کیبراساس  دولت،

ها گرفتن  یرو حزب اله اردیلیچند هزار م نیانگار ا م،یکانه ما مسبب نوسان نرخ ارز بود م،یرا بوجود آورد تیوضع

مسابقه  دانیم یعنیفضاست  نیتو ا یباز میریاول از همه بپذ کنمیم شنهادیچکار کردن! من پ ستیبردن معلوم ن

 هی و،یسنار هیهر روز  رسد، یم یباغ بر نیهر دم از کنه،یم دایبا قدرت داره ادامه پ یباز نیو ا هیمجاز یهنوز فضا

 مینیب یم م،یشیهر روز که ما صبح بلند م م،یخور یم میاز کجا دار میدونیاصال هم ما نم پ،یکل هی م،لیف هی عکس،

که  نهیا نظام، یارزش یسپاه و مجموعه ها ها، یخود حزب اله با هدف زدن حضرت آقا، راه افتاده، یدیجو جد هی

. من هنوز میریدر نظر بگ شهیبراش هم یارزشمند یلیباکس خ هی. مینیرو کوچک نب هیقض نیکه ا نهیمن نظرم ا

 ینداشتن م یکه مشتر یوقت یمیقد یشگرایآرا نیمونده. ا نیمحتوا بارمون زم دیکه ما تو حوزه تول کنمیفکر م

به  یارزش یداشتن تو جمع بچه ها یصحبت هیگذشته  الحضرت اقا س کردن، یرو اصالح م گهینشستن سر همد

 هیکه من  نی. ادیکن یم دیخودتون برنامه تول یکه همش برا دیکن یاشتباه م دینکته اشاره کردن که شما دار نیا

 ست،یخوب ن نیا میکن فیهم احساس تکل یو برا میپست بذار یگروه و کانال داشته باشم و رفقامو جمع کنم و ه

که تو حوزه  نهیا شنهادمیمن پ ،ستیحل مشکل کار ن نیا میفرستیم امیپ گهیهمد یو برا میجمع شد مما دور ه

داشته  یراهبرد و استراتژ نییتع مینیوسط بش ادیداره ب یهر بضاعت یهر کس م،یمرتبه مرور کن هیمحتوا اول  دیتول

ما  یمایاالن صدا و س یعنی. میندار عیاما توز میارمحتوا د دیجاها تول یلیمحتوا. ما خ عیو توز دیتول نیا یبرا میباش

 یچقدر برنامه ها و،یو راد ونیزیتو تلو شهیمحتوا م دیچقدر داره تول دیدونیشماها نم محتواست، دیتول میمنبع عظ

تو سازمان  میسال خودمونو کشت 10ما  ره؟یکجا م نهایا یول ،یمطابق با اهداف انقالب اسالم یارزشمند و کاارشناس

شد در صدا  لیدو تا معاونت تشک د،یمحتوا رو باز کن نیفلکه ا ریکه ش خوادیحضرت آقا از شما م که آقا، مایو س صدا

نکردن! و  یکار چیو ه ینترنتیا ونیزیمربوط به تلو یو بحث ها IPTPدوتا هم رفتن تو باتالق  نیو ع مایو س

 یک نهارویا به صفره، کینزد یمجاز یتو حوزه فضا مایکارنامه صدا و س کنم،یاالن که من دارم با شما صحبت م

 گهیمال ماست. امور مساجد که د گهیکه د غاتیمتعلق به ماست. سازمان تبل گهیکه د مایبکند؟ صدا و س فکر دیبا

 یول ،یمجاز یمنتشر شده دارم در فضا اداشتیمقاله و  150بالغ بر  دیمن شا مال ماست. ذهن ها خسته است،
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 یشده برا تیذهن مردم ترب خونن، یرو نم یطوالن یمتن ها خونن، یکه مردم نم دمیرس جهینت نیاالن من به ا

با  نقدریا یعنی ،یحرفت رو بزن قهیدق هیهنرمندانه تو  دیشما با ،یا قهیدق کی یدئوهایو تر،یفتوت عکس نوشته، کی

شما  کنهیاصال مخاطب صبر نم یزندر حال حرکت حرفت رو ب دیکنه که شما با یقطار حرکت م نیسرعت داره ا

مساجد از جوونا خلوت شده  نکهیعلت ا نه،یشده ا یما خال یمنبرها یپا نکهیا علت ،یبد یطوالن حیبراش توض

 کنهیم دیکند و به سرعت اونهارو بازد یباز م تیتا سا 40دکمه  هیبا فشردن  ستمیپشت س نهیشیجوون ما م نه،یهم

 .رهیو م

 

 یپزشک و فعال رسانه ا ،یزیعز دیتوح دکتر

 دیمتاسفانه تحت تهد هم خودمون هم خانواده و فرزندانمون، م،یهست ادیز یها دیتحت تهد یمجاز یفضا یتو ما

ما وارد  نکهی. امیمشکل دار یمجاز یمحتوا در فضا دیتول یما تو کنمی. من فکر ممیبه تجاوز هست دیتهد به قتل،

 یچون کسان ادیبوجود ب یبازهم تعارض ممکنه میهم بشو یقیحق یوارد فضا میاگر بخواه م،یهم بش قیحق یفضا

ارتباط با  یبرقرار یالزم رو برا انینتونن اون فن ب یقیحق یفعال هستند ممکنه لزوما در فضا یمجاز یکه در فضا

به هر  یعنی ره،یکارمون جلو نم یلیخ ه،یمحتوا دستمون خال دیکه از نظر تول نهیا گهیمساله د مخاطب داشته باشن،

که خارج از تخصص  ییایمد یمولت یو محتوا میانجام بد یقاتیکار تحق میتونینم یکار یمشغله ها لیجهت به دل

من رو  ریمثال دانشگاه خواجه نص رگذاره،یتاث یلیخ لمیوجود داشته باشه مثل ف یی. اگه محتوامیکن دیما هست رو تول

 یکردم تونستم تا حد یزندگ کایمن در آمر نکهیکه خب با توجه به ا 3 یآلبرتا لمینقد ف یدعوت کرده بودن برا

و گرنه  میبا اون سالح وارد بش میکه ما بتون نیبه ما بد یسالح هی ن،یبه ما بد یابزار هی نکهیا یعنیکمک کنم. 

 ارائه. یبرا مینداشته باش یزیچ ییخود ما به تنها دیشا

ساله  20و  18با جوون  نتونم دیو سنم شا التیخودم به واسطه تحص عامه پسند، یمحتوا دیتول یبرا نیهمچن

کنن هرچند ممکنه خطا هم  یهستن که دارن کار م یجوون تر یخب گروه ها یخوب ارتباط برقرار کنم ول یلیخ

با  کنندیم دیتول یا قهیدق 3و  2 یها پیکه کل ا،یمد تیبه نام کبر دمید یم یگروه هیمثال  داشته باشن،

 میو متاسفانه ما نتونست میکن یرو سازمانده ییروش گروه ها نیبه هم میتون یکه ما هم م موضوعات عامه پسند،

 شتریب میهست یمجاز یو ما که فعال فضا میکن تیتقو شتریب دیبا نهارویا م،یهامون درست استفاده کن تیاز ظرف

ما  میخودشون رو منتشر نکن یپهایکل گهیبد ساختن ما د پیتا کل 2گروه ها  نیکه ا مینباش نینگران ا میمنتشر کن

 یاستراتژ هیکه ما  نهیبه باالتر منتقل کرد و اون ا دیبا یچجور دونمیهست که من نم ینکته ا هی میفعالتر باش دیبا

 میتیو از اول هم  مهیتی ییجورایبه نظر من فرهنگ  میندار یفرهنگ مجاز نیو همچن یفرهنگ نهیکالن در زم

هاست. که اون هم  لمیه به روزنامه ها و مجوز دادن به فکاغذ میتقس کنهیهم که وزارت فرهنگ م یکار یعنیبوده 
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 یشکاف فرهنگ هیو  ستیباالش ن یمغز کل ادیبه نظر م یکار فرهنگ یول پشتشته، یو مساله ها یرانت ستمیپر از س

از  یلیتونم به زبون خ یمن اصال نم هم بزرگتره، یاز شکاف اقتصاد یحت فشکا نیجامعه است و ا یتو یمیعظ

 ایاتوبوس  یتو یمثال وقت نم،یاونهارو بب تونمیمن اصال نم قهیشکاف عم نقدریا نکهیمردم صحبت بکنم بخاطر ا

با  یمشترکزبان  چیو ما ه میکهکشان جدا اومد 2اصال انگار از  شنومیهستم و حرفاش رو م یشخص هیمترو کنار 

 نییاز لحاظ سن پا یعنی جوون تر هستند، یمقدار کی که یبا اضافه کردن افراد کنمیرو من فکر م نیا میهم ندار

 میتون یافراد تو جمع ما م نیبا قبول کردن ا به نظام ندارن، میمستق یترند و از لحاظ اعتقادات هم اونقدر وابستگ

 .میرو ندار تیما خودمون اون قابل نکهیبخاطر ا میکن میرو ترم قیشکاف عم نیا

 

 مستند ساز ان،یخوش ب نیحس محمد

ما قراره  نیجمله که شما فرمود نیا هست، گهیمثل جلسات د کردمیمن فکر م جلسه، نیممنونم بخاطر ا یلیخ اوال

 دیگفتم که حرکت ما اصلش با یخدمت رفقا م شیسال پ 5و  4من  ه،یدینقطه کل یلیخ میبرس قتیاز مجاز به حق

تا دلتون بخواد هم  یعنی نمیکیرجوع نم شبه مینه دار ،میندار یاز مسجد شروع بشه دوستان فرمودن استراتژ

ما  نن،یوجهه مارو بب دیمردم با نکهیراجع به ا نینکته که فرمود نیا م،یدار خیشده در تار شیآزما ینمونه ها

که  مینیب یم میکن یآن که اگه بررس ریو اخوان الصفا و نظا ارانیو ط ارانیمثل ع میداشت خیدر تار ییها تیجمع

و وضع  یکه در اوضاع قحط زیدر تبر ران،یبه اسم دستگ میداشت یتیجمع هیمثال ما  بودن تا اهل سنت، عهیش شتریب

اجرا شدش رو  یمدلها ایکمک کنن.  نیبه محروم دیکردن که با یشدند و افتخار م یبد جامعه جمع م یاقتصاد

 ادی یریگیکنه و بهش ماه یم تیااون جامعه رو هد ادیم بایچمران چقدر ز دیکه شه مینیدر جنوب لبنان بب میتونیم

امرار  نکهیا یدستگاه تراش آورد و ما برا هیچمران اومد  دیحسن نصراهلل هست که شه دیتو خاطرات س ده،یم

 یکیکه  دهیم ادیبودن  عهیاون منطقه که ش یبه فقرا یکار عمل هی یعنی میدیتراش یم چیپ میمعاش داشته باش

 یدولت میاز اونکه به مردم فکر کن شتریو ب میفراموش کرد زهارویچ نیحسن نصراهلل. خب ما ا دیس شهیشون م

 . پس واقعا راه هست،میبه رسالتمون عمل کن مینتونست میو مردم رو فراموش کرد میشد یچونکه دولت میشد

که تو ماه  ییایا احجا مطرح کردم که آقا جون م هینمونش رو من  هی میکن یهست ما بهش رجوع نم یاستراتژ

 هیخب ما  در دل جامعه، دهیانجام م یبزرگ یکار فرهنگ یلیخ میدیهم راجع بهش مانور م نقدریو ا میدار رمضان

سنت رو دوباره زنده  نیدر همه مساجد تهران ا دییا یجمعه. خب چرا نم یشب ها میهر هفته دار یمستحب موکد

ما هست خودش  عتیدر شر ما هست، نیددر  که در مذهب ما هست، ییاز سنت ها یلیخ دیتجد نیهم دیکن ینم

از  میکش یشب جمعه ها. ما هر چه م یایخواهد داشت مثل اح یرو در پ یا دهیعد یلیخ یفرهنگ ساز

رو از همون  یبهش زد. ما سبک زندگ دییمهر تا یاسالم یکه رضا شاه ملعون باب کرد و جمهور هییسازوکارها
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با اذان  شهیما با اذان صبح شروع م نید میکن یم لیتعط بعدازظهر 4سرکار و  مییآ یصبح م ما هفت میزمان دار

نه  م،یشمردش. فرمودن محتوا کم دار شهیخواهد داشت که اصال نم یزمان برکات رییتغ نیهم شهیمغرب تموم م

 اتفاقانه  م،یهست یبحران طیدر شرا گنیکه م یو بر خالف نظر دوستان ستیارجاع به محتوا ن میدار ادیاتفاقا محتوا ز

 لیدل نیبه هم ه،یبحران دیکه شما داخلش حضور دار یمجاز طیاون مح دیشا میدوران ها هست نیاز مهمتر یکیدر 

 یشما م کایاروپا و آمر یاز انتخاباتها یلیکه در خ یدر صورت ،یتا تهاجم هیتدافع یمجاز یاکثر رفتار ما در فضا

 کایاندک در انتخابات آمر یلیخ نهیبا هز یگروه کوچک روس کی دینی. شما ببدیاگر بخواه دیگذار شو ریتاث دیتون

تا کشور تهاجم  30و  20وجود داره مثل ما. ما در  یخارج دیکنه که اصال تهد یفکر نم کایگذارد. چون آمر یم ریتاث

 ریاثت میتون یراحت م کایامر یرو میگروه کوچک متمرکز شو هینداره. ما اگه  یزیچ نیچن کایآمر میدار یفرهنگ

من اصال  نی. بنابرامیپرداز یبهش م گهید ییکه اگر فرصت شد در جا دمید نیرو به ع راتیتاث نیو من ا میبگذار

 یفکر نم نطوریاتفاقا من ا نه اصال، اده،یز یلیها خ یحزب اله هیخطرناکه و بغض عل یلیخ تیکنم وضع یفکر نم

سرکار اومده و تو وعده  نهایضد نظام و سپاه و ا یشعارهاوجهه اصالح طلبانه داره با  سرکاره، یکنم. چون روحان

و مترو صورت  یکه تو اتوبوس و تاکس یی. اتفاقا من تو بحث هامیجا هست نیاتفاقا ما در بهتر خودش مونده، یها

 نیرو. دور دورِ ماست و ا یدست برتر نینژاد نداشتم همچ یدست باالتر رو دارم که در دوره مثال احمد رهیگ یم

که مردم باهاش مخالفن فساده. اگه دستگاه  یزیچ ستن،یمردم مخالف ن دیو رفاه مطمئن باش تیاشراف یضاف

چششون  یاونها هم جلو دیبرخورد کنه مطمئن باش نیسلسله اعدام راه بندازه و با پتک آهن هیفردا  نیهم ییقضا

 ،مردم ما اشراف رو دوست دار اخالق بد تو مردم ماست، هی نیا ان، یمقدار تجمل هیمردم ما  نطوره،یواقعا هم ادیم

تو  یول دهیجواب م رانیتو ا یلوکس و الکچر یکاالها گنیکنم م یصحبت م یخارج یاز شرکت ها یلیمن با خ

 یروش کار فرهنگ دیکه با مردم ماست یضعف اخالق هی نیبشن و ا یمردم دوست دارن که اشراف .دیاروپا جواب نم

آخوند  نیاگه ا گنیبلکه م ادیکنه بدشون ب یم یزندگ یساختمون اشراف هیآخوند تو  هیگن اگه یمردم نم .انجام بش

همه مطالبه  نیکه ا میاریفشار ب مونییبه دستگاه قضا دیکه ما با نهیبا پول خودشه خب نوش جونش. من نظرم ا

. از میهست یمواز یانهایرج جادیکه ما متخصص ا نهیا یبرخورد بشه؟ نکته بعد دیبا یشد آخرش؟ ک یچ یرهبر

در چند سال قبل  یعال یلیحرکت خ هیما  میرو برقرار کن میکرد جادیکه ا ییانهایارتباط با جر میتونیاون طرف ما نم

اگه  دوستان فرمودن، داده که ییها جهیجوانان نت یرنج سن نیدر مورد هم نی. خب انیبه اسم طرح صالح میداشت

 نیا ،یرگیبصورت مو یفرهنگ یاجتماع یاقتصاد یجامعه و در کارگروه ها یاجتماعبه بدنه  میرو وصل کن نیما ا

بدنه  نیخب چرا ا هییطرح عال یلی. خکردمیکار م نیطرح صالح یتوکردن. من چند سال قبل  جادیشبکه رو االن ا

 هیرو به  زیدر تبر رانیدستگ تیجمعهمون چند  انیب نی. بنابرامیدیرو به اجتماع از همه لحاظ ارتقا نم یرگیمو

 هست برن گزارش بدن و جمع کنن، یاگه فساد کنن برن درد مردم رو بشنون و حرف بزنن، جادیا یا گهیشکل د

 ینفر رفته و جوانمرد هیباشه که  یقیحق یازهایامت هم قراره داده بشه، ییازهایو اگه امت مساله فوق العادس، هی نیا
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 یداره. بعد مردم م ازیامت 100مثال  نیکه تو دفتر صالح یمجاز یازهایبشه نه امت اندهتو محله ش شناس کرده،

 قوم. نیشناسن اونو به عنوان جوانمرد ا

 

 سابق شبکه اعزام سخنران عمار یداخل ریمد ،یادب

مجموعه  نکهیا یجمعش کرد. نکته بعد کجای شهیبکنه نم یدگیکه بخواد رس ییطرح شده جا نجایکه ا یمباحث

اونها  تیبشن و از ظرف ییحوزه ها شناسا نیکه تو ا کنمیم شنهادی. پکننیم تیفعال یهم دارن قو یمختلف یها

 میکرد تیسال فعال 10در مجموعه عمار  ما . مثل شبکه اعزام سخنران عمار،میکن لیاستفاده بشه و ما اون رو تکم

 یمجموعه ها حاضر به همکار نیاز ا یمتاسفانه بعض ی. ولایو قرارگاه خاتم االوص یباقر دیمجموعه شه نیو همچن

 امیپ یداره مثال شبکه ها ییها یکار زهیر هی یمجاز یکار در فضا نکهیا ینکته بعد ستندین ییمشترک و هم افزا

اون  یبا قواعد و روشها دیشما با یعنی است، یگریکس د نیدر زم یو تلگرام باز نستاگرامیمثل ا یرسان خارج

که  نهیاحساسم ا میبشه و ما جوابشون رو بد یحمله ا هی میستیبا دیما با یعنیمعموال فضا منفعالنه است  یکن یباز

 م،یما عقب یزیهر چ ای میبذار پست ترییتو ایتلگرام  یتو میخوایم یما وقت یعنی میفکرمون رو عوض کن دیما با

 یزحمت بکش یکل دیشما با یعنیسخته.  یلیدرست کردن که کار ماست خ یسادست ول یلیبا سنگ خ شهیزدن ش

که  دهیبگم شما رو عادت م خوامیکار رو م تیماه ندازهیشبهه م هی ادیم یس یب یمنتها در ب فتهیجا ب یمطلب هیتا 

رو  یشبهه ا هی ادیالقا شبهه مناسبه. چون م یبرا نهیو کامال زم ینیبب لمیف و عکس و ینخون شتریکلمه ب 300

ها  یبچه حزب اله ازهیبگم که ن خوامیم که بخواد بحث کنه و اقناع بشه، دهیاجازه رو نم نیو به مخاطب ا ندازهیم

و پاسخ  میبجنگ نستایتو ا میدشمنه تا ما بخوا نیتو زم یباز نیبکنن که ا یفکر هی نیا یجمع بشن و برا انیب

ما محتوا کم  نوع کارمون عوض شه، دیتتلو تو انتخابات. ما با ریام یماجرا شهیبشه م ادیکم و ز یو فالور میبد

که  یباور میکه ما اون رو ارائه بد ستین ییبه عمق داره منتها جا ازیما ن یمحتوا میبا ارائه محتوا مشکل دار میندار

معموال  میکن ییآفت ها رو شناسا میایکه اول نم نهیبره. ما اشتباهمون ا گهیه عکس دیممکنه با  ادیعکس ب هیبا 

 . میکن یبا اون مقابله م مییآ یو ما بعد م دهیآفت ها رخ م

 

 )س(هیحضرت رق هیریموسسه خ یخبر، مشاور رسانه ا ندهیگو ،یاورع خانم

 یدر فضا کنم،یم تیکننده فعال هیو هم ته یجرو هم م سندهیهم به عنوان نو ونیزیسال هست در تلو 15 حدود

گفتن من  یزیدکتر عز یکه مطرح شد آقا یفعال هستم ودر مورد نکات نستاگرامیندارم در ا یهم سمت یمجاز

تر  شیکه در رسانه کار کردم ب ییسالها هو من با توجه ب غر بزنم یلیاالن من اومدم که خ یول غر بزنم، خوامینم
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مختلف در  یبا گروهها یلیدارم خ هیریکه در موسسه خ یسمت لیو به دل کنمیصحبت م ونیزیتلو رسانه، یدرفضا

مراوده و  یلیخ نفلوئنسرهایشاخ ا ها، یسلبرت گران،یها و باز یکنندگان مختلف و مجر هیمختلف و ته یشبکه ها

 یبچه ها است در طیبحث افراط و تفر یکیدو تا نکته است:  کنمیکه من احساس م یزیچ صحبت و جلسه داشتم،

در هر  آنقدر معتدل باشه، طیتو بحث افراط و تفر یمثل مقام معظم رهبر یکس دمیواقعا ند دمیمن ند ،یمذهب

رو  اهااز م یبرخ تیشکا یکه ممکنه گاه رشونیاخ یکنند به خصوص بحث سخنران یم تیاعتدال را رعا یبحث

که ما  یاونجور ستیفساد ن دیگ یباز هم شما م مشکل هست، مسئله هست، همه نیباشه که بابا ا ختهیهم برانگ

جمع  نیهم یتو یحت میکه با آن مواجهه هست یزیاست. ما چ ازیجامعه االن ن یبرا یرو انهیم نیا یول م،یگیم

اما سراغش  میهم دار ادیز یلیخ میکه صدرصد ما محتوا دار ندیفرما یاز دوستان م یکی. طهیبحث افراط و تفر

که ما  گنیاز دوستان م یکی م،یندار یما اصال استراتژ میما اصال محتوا ندار گهیاز دوستان م گهید یکی م،یروینم

فضا هم ما بحث افراط و  نیتو هم یعنی تر،یتوئ یتو میمتن کوتاه بزن میبر دیبا نستاگرامیسراغ ا میبر دیاصال نبا

 میدار یصدرالسادات کیاالن ما  یمجاز ی. در فضامیکه دنبالش بر میرو نگرفت میوقت خط مستق چیه میدار طیرتف

رو اصال ول  یحزب الله یبچه ها م،یجنگیم میرو راه انداختن و خودمون با خودمون دار یبحث کیچند مدت که 

 میدارو  مین آقا زادگان را ول کردیو همه ا انیو محسن مراد یساشا سبحان گنیم یدارن چ هیکردن که بق

چه  ؟یکه در آخر چ پرسهیکس هم در آخر نم چیو ه رندیو با هم درگ جنگند،یها م یخودمون با هم حزب الله

 نیهم فتهیاتفاق ب نیهم دیفضا هم با نیدر ا در همه فضاها هست، طیافراط و تفر نیبه نظرم ا فته،یقرار ب یاتفاق

خوبه هر  میشیم یقیوارد حق یمجاز یکه ما از فضا یبحث نیا دوارمیجمع انجام بده و ام نیکه در واقع قرار ا یکار

 یگفت و گو و صحبت کیماه عسل  یما با گروه بچه ها به شدت، رگذارهیاالن به شدت تاث یمجاز یچند فضا

کردم و بحث  دمسئله ورو نیدر ا یلیمن خ دیهست انیدر جر شیکه حاال کم و ب "یاشک یاسی" هیسر قض میداشت

مثل  یگروه کی نام ببرم، خوامینمونه م کیماجرا بودن به عنوان  نیکه در ا یو کسان یخانیعل یاکردم با خود آق

 2030راجع به مسئله یاطالعات چکدومینبودند و ه یمسائل خانم اشک انیدر جر کدومشون چیماه عسل که ه

 نیتفاوت ا گفتیم یعنی؟ 2030سند ای 2030خبر گفتندیمصحبت کردم  یخانیعل یهم من با آقا یو وقت نداشتند،

 نیا نییتب یبرا یازیا ،یگلریب ،یهاشم یمثل آقا ییکه همون آقا ی. در حالهیچ دونستمیساعت نم 24دوتا رو تا 

 هدر برنامه ماه عسل ب ادیآدم ب نیا نکهیقبل از ا یعنیکردند  یها استفاده م نفلوئنسریاز ا لیواکسن و بحث گارداس

آدم ها که خانم اند و در واقع  نیاز ا یلیو خ یمحمود نبیز ،ینیحس دیمثل آناش نفلوئنسرهایامدت سه چهار ماه 

اون ها به شدت  هیقض نیرا داشتند و بعد از ا یادیجلسات ز خانم ها دارند، نیب یمجاز یدر فضا یاعتبار کی

 میندار یونیزیتلو نیما اصال مخاطب گفتندیماه عسل م یبچه ها نی. همیمجاز یدر فضا تیشروع کردن به حما

 یعنیرند،یگیم غیاچ ها تبل یاز پ یلیرو خ یا قهیدق کی یها پیکل اند، ینستاگرامیما مخاطب ا نیاز مخاطب یمین

گفتش که  میانجام بد یکار کی میخواستیم کیفورمول  یبرا اءیض یما با آقا جور کارها. نیبابت ا رندیگیپول م
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کار  نیا انیب میبه آنها بده یپول کی میبکن یصحبت کی نفلوئنسرهایبا ا میما بر یمجاز یدر فضا دادن یمبلغ کی

االن  کنار، میبراش پول بذار یعنی میباهاشون انجام بد میخواستیکار رو م نیا هیریخ یکنن ما تو فضا غیما رو تبل

مورد  نقدریپدر چرا ا الیاالن سر ها، الیاز سر یلیو خ کنهیکار رو م نیا کیفورمول  کنه،یکار رو م نیماه عسل ا

 الیسر نیا یا قهیدق کی یها پیگسترده کلر انتشا یکردند برا جادیرا ا ییفن ها یکسریاستقبال واقع شد؟ چون 

 نی. من اشهیم دهیکه داره د یمجاز یتر مخاطب فضا شیب ده درصد است، دیمون شا یونیزیما مخاطب تلو یعنی

هستند و  ونیزیکه تو تلو ییآدم ها دیها که صحبت بکن یرسانه ا لمیف از یلیشما با خ گمیقاطع م وررو به ط

 بشه. دهیمختلف که کارشون د یها و فضاها تیبه سا دنیکنند پول م یخودشون دارند کار م

 25 یال 20 کیساخت که نزد یپیکل کی اءیض یماه قبل عل کی ک،یقبل از شروع برنامه فرمول  زنمیم مثال

نشستند با هم  یخانم و آقا م کیداد که  وزیمبلغ رو به گروه خبر ن نیاست( ا یرقم حدود کی) پول داد ونیلیم

 یچه اتفاق ه؟یاش چ هیشد قض ریتگدس اءیض یراه افتاد که عل یشد موج ریدستگ اءیض یکه عل کردندیصحبت م

 یها زیشروع شد و هر روز هم ما چ کیو فرمول  یساز ادهیشروع کردن به پ کیبعد برنامه فرمول  فتهیداره م

 .مینیبیمختلفش را در شبکه ها م

 یچهارتا بچه حزب الله میبه توافق برس میتونیبا خودمون م و ما میدار طیافراط و تفر یلیکه ما خ نهیبحثم ا هی پس

چرا نرم سراغ  کار رو کردم، نیکه مثال اگه من االن ا میبا هم جنگ دار میمسئله با هم توافق کن کیتو  میتونینم

تر از  شیو سپاه ب جیبس کرده، یکوتاه یحوزه هنر ،کرده یوتاهک یباقر دیشه ،کرده یآدم ؟ بله عمار کوتاه نیا

با سپاه  میمستق مونیریموسسه خ تیرسانه. ما فعال نهیکرده در زم یسپاه کوتاه ادیز یلیخ یلیکرده خ یهمه کوتاه

ته امداد یکم یبا همراه ریدر سه سال اخ هیزیبه پنجاه هزار جه کیسپاه و نزد ییزدا تیرومقرارداد با قرارگاه مح

تو  یمیسردار عظ ،یسردار نوروز یمن شخصا به آقا م،یکرد هیسپاه ته ییزدا تیو قرارگاه محروم ینیامام خم

بعد سپاه  رو گرفته، ایکه بابا االن رسانه دن ستندیصحبت کردم تو بحث رسانه اصال متوجه ن یبانیمعاونت آماد و پشت

واقعا؟  یچ یعنی م،یفضاها رو مطرح کن نیکه ا میستین نیما دنبال ا م،یهست یکه نه ما دنبال گمنام نهیاالن دنبال ا

 تیداره فعال نکهیا ینوش جونش برا کنهیو خوبم کار م کنهیاگر دشمن داره کار م یعنی م،یارائه نداد یچیما ه یعنی

نوش جانش داره تالش  و اسالم رو نابود کنه، رانیتمام توانش رو گذاشته با جون و دل ا یعنیبا جون و دل  کنهیم

 حجاب و برجام؟  میکه گفت نیاز ا ریغ میخوایکه از جوونامون م م؟یارائه داد یما چ م؟یما چکار کرد کنهیم

 ادیاز دهنش در م یکه هر چ هانیاون از ک کنندیهمه حمله م کنهیم یانتقاد هی مایصدا و س گریباز هیکه  مینگفت

 دیگفت و گو کن ی. با هر کسکنندیم یکم رو ایو بعض کنهیم یتند رو ادیکه ز یحسن عباس یاون از آقا گه،یم

نژاد چند بار پست  یفرخ ات،یعتبات عال یبازسازاومده درباره ستاد  یکی ستیاون اومده بلد ن دیدرست صحبت کن

رو گذاشته روصفحش  هانیک تریو ت هانینژاد اسم ک یاز دهنش درومده گفته بعد فرخ یاومده هر چ هانیشته کگذا
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 یعتمداریشر یو اسالم و آقا هانینژاد به ک یفرخ یکامنت ها ریفحشه که در ز ،دیبگ دیخوایم یحاال هر چ و کفته

 چه طرز برخورده؟ نیبا هم؟ ا میبجنگ میخوایبا هم م میچه طرزش دعوا دار نی.دادن ا.و

 

 سپاه یزن و خانواده معاونت فرهنگ زیمسئول م ،یدارستان یطالب یمهر

نصفه است. ما  نیو ا دمیرس قتیمن از مجاز به حق یول درسته دیکه شما فرمود یاون مطلب کنمیاحساس م من

الحمدهلل  فتهیکه داره م یاتفاق پله ارتقاء، هیبا  میبرگرد قتیو از مجاز دوباره به حق میبه مجاز بر قتیقراره از حق

 قایکه به برنامه ما اشراف دارند دق یزنان و بزرگواران زهبحث اسناد و حو کنمیکه دارم کار م یا طهیح نیا شتریب

کار  میحدود دو سال هم هست که دار میکنیکار م میدار یکشور یبانو دریل 700با میکنیچکار م میکه دار دوننیم

را  یخاکستر یهم قشر ها م،یکرد جادیکه ا یو جذب و ارتباط عاطف یقیحق ینییو بعد از جلسات تب میکنیم

حضرت آقا  نکهیمن بعد از ا ست،ین یجدا از هم زیچ یعنیرا  یو هم اقشار مذهب میوارد کن انیجر نیدر ا میتونست

 نیکه قلبا به ا ستیما ن هیشب شونیظاهر طیشرا ایندارند  یکه کال ظاهر مناسب یبانوان نیفرمودند که نسبت به ا

اشتباه هم  میکه اتفاقا داشت میریرا اشتباه م راه نیا میبه بنده خورد گفتم نکنه دار یتلنگر هیجبهه تعلق دارد 

 یتباطاتها را جذب بکنم و الحمدهلل با ار نیکه بتونم ا ییها تیفعال یکسریراستا شروع کردم به  نیدر هم میرفتیم

 یکه با اون ظاهر دارند به ما کمک م یزانیاست و عز یقو اریو جذب هم بس میتعداد را جذب کرد هی میکه گرفت

 نایظاهر ا نقدریزنان کار کردند وا هیمنع خشونت عل حهیال یبهمن ماه اومدن کمک ما برا 22در بحث  هکنندک

بعد از  نهایتعداد از ا هیاما  یرا وارد کرد نهایبه بنده انتقاد شد که چرا ا یشود و کل یباورش نم یو... که کس یقرط

موهاتون رو  میبگ نایکلمه به ا کیما  نکهیما بدون ا حثبه سمت مبا رنیکار با ما خودشون ناخوداگاه م ماه 7و  6

 چگونه است. یگذار ریکه تاث میریبگ ادیگذاشت اگر  ریتاث شهی...پس مایو  دینکن شیآرا ای دیبپوشون

اصال شما  گمیم کننینگاه م هیقض نیبه ا یمقدار تعصب هیکه  ییتعداد از افراد بچه ها هیمواقع به  یبعض من

طرف  تیثیبشه ح کیانتقاد کوچ هیخدا نکنه از شما  د،یخودمونو دفع نکن یبچه ها شماد،یجذب داشته باش خوادینم

و  یخود ایباشه  یاز قشر خاکستر کنهید فرق نمیحمل مخالف رو ندارت د،یزنیم دیشناسیکه م ییرو تو کل فضاها

در  ادیحرفش به کارم ب دیشا زنه،یداره حرف درست م دیمخالف شا نیکه ا میرو هم ندار نیتحمل فکر کردن به ا

 قهیکه با هر سل نهیزم نی. در مورد امیکنیمسائل فکر نم نی. متاسفانه در مورد ادمیکه دارم انجام م یادامه روند کار

جواب داده  یتا حدود میکرد یتا االن هم هر کار ستین دانهیمن خدارو شکر ناام دگاهید میرو انجام داد رمونکا یا

ما فعال  میکنیحرکت نم جهیما معطوف به نت گمیدر مباحثم به بچه ها م شهیو هم میریم شیپ میو مستمرا دار

 ستیجور ن نیا یول میگردیم جهیدنباله نت میدارمحوره و  جهیهامون نت بله برنامه م،یکنیعمل م میرو دار فمونیوظ

به  2030 هیگرفت تو قض میخواه جهیکه باالخره نت دونمیکه من افسرده بشم که چرا االن جواب نگرفتم به قطع م
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قرار بود روز زن خانم ابتکار  شکل که نیزنان هم به هم هیمنع خشونت عل حهیال بزرگواران، نیشکل با هم نیهم

حدود چهل ماده در آن  هییدر قوه قضا میکه آورد یبه زنان بدهند که الحمدهلل با فشار هیبه عنوان هد ور حهیال نیا

 یاون افراد م،یکرد یریگیرو پ IPCو  FATFاسناد مختلف مثل  شه،یموارد هم داره اصالح م ریاصالح شده و سا

 ییهم گفتم که حرف ها ندگانیو به خود نما با مجلس من بارها اعالم کردم گرفتندیو تماس م دزدنیم امکیکه پ

رو  امکیخودم پ من بودن تماس گرفتن، یبچه ها د؟یکنیم جادیجو ا یچ ینداره برا یذره بار حقوق کی دیزنیکه م

که  ستین یامکیپ چیه و همه رو دارم رمیگیم نیمک ها رو اسکر ایکه دادم خودم دادم و من پ ییزدم و شماره ها

و ما  ستیکار ن نیقانون هم مخالف ا یجا چکیو ه یمطالبه گر نیا د؟یدیچرا جو م باشه، هشد نیبه شما توه

از  تیحما حهی. الدیهست ییاست و شما مجبور به پاسخ گو یمطالبه مردم نیو ا میندار انیجر نیبا ا یمخالفت

در  میریبگ میوارتباط مستق میداشته باش نییو تب هیتوج دیما اول با میدیانجام م میکه دار یکار نیکودکان هم آخر

و بعد  میدغدغه کن جادیدر افراد ا بعد از آن میریگیکه م ییها شینشست ها و جلسات و هما نیو با ا یقیحق یفضا

 .میبش یمجاز اتیاز آن وارد عمل

 رویتا ن 150گفت اتفاقا من خودم  میدار یجلسه ا نیهمچ میگفت میکه دعوتشون کرد یاز دوستان یکی :یریقد

خود  یبه خود نایا یدار رویتا ن 150تو که  که تمگف .اند یمجاز یفعال فضا یکه بچه ها ییدانشجو جیدارم تو بس

 دییفرما یم نکهیو ا است نطوریآمار ا یگاه یعنی !کنند جادیموج ا کی و رو ببرند به سقف زیچ کیان که تو  یکاف

 ه؟یچ شیبعد خروج دیدر کشور دار دریل 700

رو در مرحله  شیبود و خروج یهودیخلخال زن  میکه کرد یکار نیخدمتتون که آخر کنمیدارم عرض م :یطالب

و قوه  میآشکار بود کار کرد انتیزنان که خ هیمنع خشونت عل حهیبوده؟ ال یکارتون چ نی. بزرگتردینیبیبعد م

 خدمتتون. کنمیعرض م ندداد و با س رییماده رو تغ 40رو نگه داشت و  انیجر نیا هییقضا

چرا  بگم چون هنوز تمام نشده( ستی)البته درست ن میرفت یهودیتحت عنوان خلخال زن  ییذایا اتیعمل کی ما

در مجلس  دیاز کودکان با تیحما حهیال نکهیا یکنند بر مبنا یم جادیا یموج هیکه دارن  دمید م؟یرا کرد نکاریا

 ریدو سه روزه مدام داشتن تکث نیدر ا که ییها پیشروع کردن کل دمیبشه و بره به سمت اجرا بعد د بیتصو

دارن  میدیفهم توسط مادرش فالن شده، ایکه فالن بچه در فالن جا توسط پدرش فالن بال سرش اومده  دادنیم

 از کودکان تیحما حهیچون دستشان آمده بود ال کردند؟یرا م نکاریچرا ا فشار به مجلس، یبرا کنندیکار را م نیا

و  میداد هینگهبان و قوه قضائ یو به شورا میآن را درآورد یداشت و ما بندها یو فقه یونقان راداتیا شییبندها

به قوه  میگردانیما بفرستند ما برم یرو برا حهیال نهایکه ا نینگهبان بالفاصله به ما اعالم کرد و به محض ا یشورا

 یفشار رو یموج را راه انداختن برا نیاشروع کردند  دیها رس نیبه گوش ا نیا اصالح بشه، دیها با نیکه ا هییقضا

الحمدهلل خدا در دسترس ما قرار داده  میگفت م؟یچکار نکن میچکار بکن میما گفت فتدیاتفاق ب نیا دیمجلس که با
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دست  ادیبفضا  میرو بزن یهودیخلخال زن  میخارج کن نهایفضا را از دسترس ا میانجام بد ییذایا اتیعمل هی میتونیم

نگهبان و بعد بره سمت قوه  یبره سمت شورا دیمجلس که با یرو میاریتا فشار ب میکن دایفرصت پ اهللما تا ان شاء

 با لطف خدا صورت گرفت. نهایبگم و همه ا ستیاز کارها رو وقت ن یلیو خ رهیواصالحات صورت بگ هییقضا

 یتعداد هم در فضاها هیتعداد در سروش و  هیفعال اند و  ترییتو ینفر در فضا 30که گفتم حدود  ینفر 700 نیا

 و به صورت مبلغ اند. کننیم تیدر سطح کشور دارن فعال نایکه ا نیا یمسئله اصل یمثل تلگرام و بله و...ول گهید

 هم کایو در آمر کهیکامال دموکرات نیچون ا دیکارتون استفاده نکن یرگذاریتاث یبرا ییذایاز لفظ ا :عزیزیتوحید 

و  دارندیمردم تلفن را برم ست،یبه نفعشان ن یزیچ کنندیکه مردم احساس م یکه وقت شهیم بیداره تصو یقانون هی

 نیجبهه مخالف و ضد انقالب در کشور از ا 88کارهاست. و از سال  نیاز بهتر نیو ا ند،یگو یم ندگانشانیبه نما

 .میاستفاده کن نیو خوبه ما از ا نیو آزار مسئول تیمخالفت و اذ یاستفاده کردند برا

 

 یفعال فرهنگ ان،یرینرگس قد

 یحدود هم هست که در مجموعه ها نیو رسانه و هم یسندگیو نو یروزنامه ا تیسال سابقه فعال 20 حدود

داشتند و  یخوب ییکه جمع صحبت ها نطوریو هم کنمیجوان طلبه و دانشجو کار م یمختلف با بچه ها یفرهنگ

محور مشخص  دیکردن اول با یلعم یو برا مینکن یپرداز هینظر یلیو خ شنهاداتیپ نیا میکن یعمل نکهیا یبرا

که با  یارتباط یعنی م،یو واسطه ها رو حذف کن میکه مشخص کرد ییحول محورها میمحتوا کن دیبعد تول م،یکن

از گله  یکیاز همه مناطق تهران هستند و  نهایو دختران دانشجو گله مند هستند ا میجوان دار یبچه ها

به عنوان سخنران  انیب ای یاسیس یبه عنوان هاد انیب یبه افراد میدار ازیکه ن ییکه ما زمان ها نهیا هاشونیمند

پاسخ  یبرا مونندیودشون مخ میهستند که اگه دو تا سوال بپرس یفیما افراد ضع یکه موضوعات را روشن کنند برا

 تیازش متحدا حما شهیم دیکه تول ییمحتوا نیتر بشه و ا کیو ارتباطمون نزد میحذف کن دیواسطه ها را با نیوما ا

 م،یرا واگذار نکرد نیهنوز زم میکه دار ییبا تمام ضعف ها کنمیبشه من فکر م تیبشه و در بازپخش آن ازش حما

 میرو دستمون دار نیزم میما هنوز دار یاست ول هیسور هیشب یزیچ یمجاز یبشه گفت بحث رسانه ها و فضا دیشا

که مشخصا چند  فتهیراه م یطوفان بزرگ کیمتحد بشه  هجمع بش کی میکه دور هم هست ییو اگر با بضاعت ها

در بازپخش  میازشون استفاده کن یمجاز یها تیدر فعال میتونیکه م میهزار خانم که باهاشون مرتبط هستم دار

 کی گذارد،یم یفوق العاده ا راتیبشه تاث دیتول یروان شناس دید کیبشه و با  یو قو یغن داتیکه اگر تول داتیتول

بود با  رگذاریتاث اریبس نیا ونیآقا اینه خانم ها  ای دیبود دهید دونمینم سمیشده بود که به اسم ترور دیتول ییویدیو
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 یونیلیم میبکنه و ما بتون دایپ شیکارها افزا نیاگه ا نیسازمان منافق یتر نبود در معرف شیب قهیچند دق نکهیا

 قطعا. میریگیبرسه قطعا جواب م یو به دست مخاطب خاکستر میپخشش کن

خوب  میکار کن رنیارتباط بگ و با مردم ارنیپول درب خوانیو سخنران که م یاسیس انیبحث هاد یمقدار رو هی

بخش  یول کنمیکار نم جیو من مشخصا با بس گفتندیبه من م جیبس یشدند که بچه ها یم یمعرف یواقعا افراد

 یسواد و ب ینظم و ب یافراد ب نیا نقدرآ گفتندیم هستند، یجیبس کنمیکه باهاشون کار م ییاز خواهر ها یادیز

حرف ها گفته شد و  کنمیو من احساس م ادیبه حساب م یمنف غیتبل یجور هیاطالع و کم اطالع اند که اصال بدتر 

که دشمن کدوم محور  میدونیما م مینداشته باش یحالت دفاع میتوانیو ما م میموضوع مشخص کن میزمان بذار دیبا

مورد حمله  جیبسمورد حمله است، شهیسپاه هممورد حمله است، شهیهم یرهبر میدونیبه طور مثال م زنهیها رو م

کنند ما  یکار م یچه موضوعات یاونها رو میدونیم بحث رفراندوم، شهیداغ م یلیکه االن داره خ یبحث ای نهایاست ا

 .میموضوعات ضد آن را کار کن نیا یرو

 نیو توه یدگینسبت به آقا وارد فاز دهن در شدند، نیاست وارد فاز توه لبوده دو سا شهیحمله که هم :یریقد

 .شدند

 

 روزنامه جوان یاسیس سیآسوپار، عضو سرو یکبر

از  یرو جزئ یا گهید یرسان و شبکه اجتماع امیهر پ ای نستاگرامیا ای ترییخودم و دوستانم در تو یمجاز تیفعال من

که از دست من وهمه  یاونقدر کنمیفکر م دونم،یم یافکار عموم تیریبه اسم مد یگسترده ا یلیخ یفضا کی

از دستشون  یبوده هر کار یمجاز یکاربران فعال فضا ی هیجلسه هستند و چه بق نیکه در ا ییدوستانم چه اونا

عده انسان را بدون سالح  کی یاسالم یو کال جمهور یحکومت ینهاد ها ،یانقالب یانجام دادند نهادها ومدهیبرم

 ییبه خاطر اعتقادات ودغدغه ها میکه اونجا باش میهامونم نفرستاده ما خودمون خواست یلیخ دانیفرستاده وسط م

 دیشما با د،یکن یچرا شما از ما دفاع نم گهیها را بدون سالح رها کرده و بعد م نیا میداشت انقالبنظام و  یکه برا

 .میدفاع بکن شهیهم یانقالب یفرض( ماست که از نهادها شی)پفالتید فهیوبعد وظ دیاز ما دفاع بکن

 ینهاد ها نیمسئول هیو بق مایصدا و س ائمه جمعه، ه،ییسپاه و قوه قضا نیجلسه رو با مسئول نیکه ا کنمیفکر م من

توان دفاع از  یتح که بعضا ییداره و نهادها تیریبه مد ازین یکه افکار عموم دیکن هشونیو توج دیبگذار یانقالب

 نیمسئول نکهیا یبه جا نباریو ا دیجلسات رو بذار نیو ا دارند شماریب یرسانه ها نکهیرغم ا یخودشون رو ندارند عل

که اون  دیکه شما کجا بود مینه ما مطالبه بکن ای دینهادها از ما مطالبه بکنند که در فالن موضوع از ما دفاع کرد
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که تلگرام دست سلطنت طلبان افتاده  یاون شب ایموج راه افتاده بود  نستاگرامیتو ا ایدعوا شد؟  ترییکه تو تو یشب

 باال. میماها که اومد یبرا دندینکش یهم زحمت یعنیگزاف  یلیدائم از ما توقع داشته باشند خ نکهیا کنمیبود؟ فکر م

در واقع  یو اطالعات تایما د نکهیارو قبول دارم اما به خاطر  نیمن ا میخوریشکست م یمجاز یوقتا در فضا یلیماخ

 کیواسه من در واقع  ادیم یحزب الله کیکه  ییروین میما چقدر وصل به حکومت هست کنندیهمه فکر م میندار

ما  یاطالع چیه یزیچ چیاما ه دیدار یاطالعات رمزکه شما  سهینویخبرنگار روزنامه جوان وابسته به سپاه هستم م

آزاد  خوانیرو م یکیکه  فتهیفالن موج راه م یفور فتهیموج راه م هییقوه قضا یما تو ستیفقط بحث سپاه ن م،یندار

آنقدر خسته است حوصله نداره از خودش دفاع کنه بعد توقع  هییقوه قضا رو گرفتند اعتصاب غذا کرده، یکیکنن 

از دستگاه  امیب دیت من بابه چه مناسب م،یهمه ازش دفاع بکن یکیاون  ای یزیعز دیتوح ایآسوپار  یکبر داره منِ

که من بدونم فالن  دهیمن قرار نم اریدر اخت تایچهارتا د دفاع بکنم؟ که حوصله دفاع از خودش رو نداره، ییقضا

 چکدومینرفته؟ ه ای مارستانینکرده؟ االن حالش بده رفته ب ایگرفته؟ اعتصاب غذا کرده  یچ یمتهم رو اصال برا

 اطالعات رو ندارم. نیا

ازشون دفاع  یمجاز یکف فضا یارزش یرو گرفتن اعترافاتش رو پخش کردن توقع دارن منِ انقالب یهژبر مائده

 دیمن قرار داده بود؟ کجا فکر کرده بود که با اریدر اخت هییقوه قضا ای مایصدا و س کدوم اطالعات رو ناجا، بکنم،

رنجبران به  یان به من زنگ زدن که آقاموضوع؟ سه چهار هفته بعد دوست نیداشت در ا یافکار عموم تیریمد

که  یزیآبرور ؟یحیچه توض گهیبده د حیموضوع توض نیدرباره ا خوادیم مایصدا و س یعنوان روابط عموم

 تموم شده رفته. گهیبشه شده د خواستهیم

خودش رو هم آدم حساب  یرسانه ها یحت انجام داده، اتیعمل هیسور یسپاه تو هیکه عل شهیم یمدع لیاسرائ

 هیاطالع ادیشده ناجا م یریپاسداران درگ ابانیتو خ میندار یاطالع چیما ه یچیاصال ه خبر رو نشون بده، کنهینم

 میبگرد نیدنبال ا دیماه بعد ما با 6تا  کنهیم اعالمشدن و عصر همون روز  دیشه روهامونیکه ما سه تا از ن دهیم

را دارند  نیا زهیشده؟ اصال انگ دیدر واقع شه یسپاه ک یناجا بودند از بچه ها یه هاسه تا که از بچ نیاز ا ریکه غ

و  اراهه هیخودمون در واقع  دیو با ستین یا زهیانگ نینه همچ ایکنند؟ تیریموضوع مد نیرا در ا یکه افکار عموم

 نهیمهم ا فتهیم یکه االن چه اتفاق ستیمهم ن یلیبه نظرم االن خ میکه ما هست یی. در فضامیکن دایپ ییروزنه ها

 د؟یکن یو چه کار م دیدیاز اون ماجرا ارائه م یتیکه شما چه روا

 میدعوا کرد یاعدامش بکنند کل خواستندیاومد و م شیمحمد ثالث پ نیسر موضوع هم رایکه اخ یتو موضوع دینیبب

امور  ریحکم اجرا و تموم شده وز نکهیبعد از ا رو که مسلم بوده که مجرم و اعترافات داره، یو کس یمتماد یماه ها

 رمیآدم اعتراف بگ نیاز ا مارستانیکه رفتم ب یمن موقع تهاومده و گف یاومده وحرف زده تازه دادستان کایخارجه آمر

 .لماشیف نمیازش ظبط کردن و ا لمیف
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 ریکنند؟ چون وز یاطالع رسان انیحرف نزده بود نم کایامور خارجه آمر ریوز یوتا وقت فتهیاتفاق م نیچرا ا دیدونیم

موج راه افتاده  ارزش نداره، یدادستان ذره ا یاصال برا یمجاز یکه کف فضا ییمهم اما فضا کایامور خارجه آمر

 چیه یمن دفاع کنم وقت ویچ د؟یدفاع کن دینتونست یازمج یشما فعاالن فضا گنیم انیبعد هم م باشه که باشه،

 .دیبه من نداد یاطالع چیاز طرف ندارم و ه یاطالعات

چقدر آشوب هست در  دمیرو باز کردم و د ترییمن تو 96ماه  ید یها و آشوب ها یریدرگ یشب تو کی دینیبب

 یچ ینیبب یسرچ بکن ذهیبود ا یبل همشون هماهنگ بودن شما کافازق نهایا سقوط کرده، ذهیشهر ا نکهیمورد ا

 میتونستینم یخبر چیذه هم قطع بود و ما هیا یو تلفن ینترنتیتمام ارتباط ا یچیه م؟یدر دسترس داشت ی. ما چادیم

با آشوب گر بجنگند و  ابونیکف خ دیفکر کردن با یاسالم یجمهور یو نظام یتیامن یروهایچرا؟ چون ن میریبگ

 داشته باشند. یگلدان مجاز کی دیهم با نایهم دارند وا یدر واقع گلدان مجاز کیآشوب گرا  نیفکر نکردن که ا

 تیو کفا یما به اندازه کاف دینداره با ما جلسه بذار یا دهیکه االن فا کنمیهمه بخش ها هست و من فکر م تو

 یو تو گهید یببرن جاها شیرو انجام بدن و کار رو پ فشونیوظ دیکه با ییو کسا میرو انجام داد فمونیوظا

به ذهنشون برسه  یمجاز یاز فضا ییهوا هینشستند و ممکنه پنجرشون هم باز نکنند که  زشونیاتاقاشون وپشت م

 .شمیرو من واقعا متوجه نم نهایبه مجاز برسن ا قتیحق ایو  قتیاز مجاز به حق نکهیچه برسه به ا

 

 یمجاز یفاطمه مهربان، فعال فضا

من نکات  ،یمجاز یرسانه و فضا یفعال هستم در فضا هم 86از سال  ترییهستم مخصوصا تو یمجاز یفضا فعال

پازل بود که کنار هم قرار گرفت و  کیاز  یجور حرفاشون قطعات کیدوستان و همه  کنمیم دییهمه دوستان رو تا

و  کنندیکه دوستان لطف م یمجاز یضاکه مد نظر من هست و در تمام جلسات ف یزیچ یبود منته یهم عال یلیخ

و  ستیکه آسفالت ن میریم میرو دار یجاده ا کی: ما ندیفرمایحضرت آقا م گمیخدمت شما م کنندیبنده رو دعوت م

ابزار  یعنی میشیرو رد م چیپ نیکه چطور ا نهیمهم ا شد، میهم رد خواه یخیتار چیپ نیسنگالخ و کلوخ داره و از ا

آموزش  فتهیاتفاق ب یشناس تیظرف شهیکه باعث م ییها زیاز چ یکیکرد  دیبا یشناس تیرفمهمه. ظ یلیرد شدن خ

که  یتحت عنوان بچه حزب الله کننیم تیدارن فعال یزمجا یکه داخل فضا ییاز بچه ها یلیخ هیسواد رسانه ا

 میرو دار ییما کسا هیگمعضل بزر یلیخ نیا ستندیآگاه ن یسواد رسانه ا یاز فضا ای یرسانه ا یاز فضا یلیخ دیشا

من افسر جنگ نرمم و  گهیو داره م یمجاز یرو ول کرده اومده داخل فضا جشیبس گاهیوار پا یجیبس یلیکه خ

از اتفاقات  یلیخ رو اشتباه بگه، ییزهایچ کیممکنه اصال  اشکاالت داشته باشه، یلیها بده و خ یسوت یلیممکن خ

 نیکه ا هیحزب الله یبچه ها قیبه خاطر عدم اطالعات دق میدار کشوراصالح طلب در  انیکه ما با جر ییو دعوا

 ای ینکردند تحت عنوان سواد رسانه ا تیبچه ها رو حما نینهادها ا نکهیضعف ا آنها، یگرده به ضعف مطالعات یبرم
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بچه  مهمه، یلیخ نیبدن ا ادیبهشون  یروان اتیعمل بدن، ادیبهشون  یاسیبراشون برگزار کنند و ساختار س یجلسات

در آن  ییدعوا کی هیاسیس یفضا کی ترییتو دنیشن نکهیضمن ا شناسنیرو نم یاسیس یساختار ها یلیها هنوز خ

 دیشا بشه، یسازمان ده دیها با نیاما ا هیهم عال یلیخ کننیم تیاومدن دارن فعال یعنوان نخبگان هست تحت

منسجم کردنشان در بحث سواد رسانه  نیهم دهینم یوجهدوستان و ثمره قابل ت تیهمه فعال نیکه به ا یاصل رادیا

 خوادیخاص باشه م یسازمان ها یکسریتحت نظارت  دیبا نیهاست که ا یابیها و استعداد یشناس تیو ظرف یا

و  کشنیکار را کنند چون دوستان واقعا دارن زحمت م نیزحمت بکشن و ا دیدوستان با گه،ید یهر جا ایسپاه باشه 

شدن و احساس  ترییوار همه اومدن وارد تو ینیامام حس گنیبه قول دوستان خودمون م یعنی ردننک غیواقعا در

متاسفانه  انیجر نیا تیوجود داشته باشه واسه هدا یرهبر کی نکهیاما ا کنندیعمل م فشونیدارن به وظ کننیم

 یرو قبول ندارند و وقت گهید مرو قبول نداره و اصال ه یفالن یفالن حزب الله زننیوجود نداره! و همه هم داد م

 شهیترند م یگ گذارهشت کیبچه ها با  تیکه ثمره فعال فتهیاتفاق م نیجمع رو قبول کنه ا نیا یرهبر ادینم یکس

بچه ها  هست، یشبکه ساز ،هست یآموزش و سواد رسانه ا ست،ین یفقط رهبر دینیبب ن،ییپا ادیو بعد دو روز بعد م

من ادعا کنم که همه رو  دیالملل دارم شا نیروابط ب یرو بشناسند و بنده خودم دکتر یاسیس یساختارها دیبا

ها متاسفانه  یبچه حزب الله یمنته ا،یوجود داره در دن یمختلف اناتیانقدر جر یعنی شناسمیبازم نم یول شناسمیم

کم  یآموزش ها ایضعف محتوا به خاطر مطالعه کم و  نیاما ا میدرسته که ما ضعف محتوا دار یعنی ستندیمشرف ن

 هیثان 30 یال 20حد قشنگ در  یلیخ یپیکل هی عیسر ادیم شیبحران آب پ هیتا  عیسر اهوینتان دینیهستش. االن بب

 هیقض نیتو ا ذارهیاسم فاطمه هم م رونیب دهیرو م پیکل نیو ا کنهیم جادیا قیشده دق یبا جمالت کارشناس گهیم

داده شد بنده بودم به عنوان اکانت فاطمه مهربان گفتم من فاطمه مهربان هستم  اهویکه به نتان ییاز منشن ها یکی

که در داخل  یاسم کی یمذهب تیشخص کیکه اون به کار برده بود  یفاطمه ا ،یبکن یتونینم یغلط چیو تو ه

با  یعنیو اومد با قالب فاطمه  رفتندیاسم فاطمه را پذ یچه خاکستر یچه قشر مذهب نیحرمته ب یدارا رانیجامعه ا

هستند رهبران حاال  ترییما که در داخل تو ونیاز آقا یکیکه چرا  گمیم امیخود ما حمله کرد. من م هیابزار ما عل

متاسفانه و  میرو گل نکرد کتای نیما حاج حس بکنند و بدن، جادیا یپیکل نیچن انیکدام نم چیه یاسیس اناتیجر

 دیرو اوردن باال خوب چرا با ترییتو یها یجیاسم چهارتا از بچه بس مردم تیبنده خدا خودشون اومدن با هشتگ روا

 فته؟یاتفاق ب نیا

  

 یترییتو فعال ،یقلهک یعل

و دو سه سالم هست شکل گرفته و من  میریمختلف را م یتا نوع ها 15 یال 10 یجلسات هفته ا پیت نیاز ا ما

رو رقم بزنه؟ اصلش که  یو قراره چه اتفاق خاص ه؟یچ گهید یو جمع ها جلسه به جلسات نیا ینسب تیمز دونمینم
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که دو سه سال  نیمسئول ایبا سران قو  دارید هیجلسه چ نیا ینسب تیمعلوم بشه مز عتریسر دیراه افتاده خوبه اما با

 میجلسه بعد معلوم بشه که ما عالقه داشته باش یبرا ینسب تیمز دی. و حتما بامیدار یمجاز یما جلسه فعاالن فضا

 .میشرکت کن نجایا

 

 فضای مجازی طباخی، فعالزهرا دکتر 

 ت،یطرفدار حاکم یما آدم ها ه؟یمون چ هینما ،یشبکه و کارآمد ه،ی: نمامیبه نظرم ما تو سه حوزه شکست خورد

و  بافیقال یآقا یطرفدارا دادن، یرا یسیرئ یکه به آقا یچه از کسان دادن، یرا یروحان یکه به آقا یچه از کسان

 یتوانمند یما آدما یعنی. میهست یبه درد نخور یکه ما آدما رهیسمت م نیداره به ا یعموم یاالن فضا ه،یبق

داشته  میعضو شبکه ما باشن؟ دوس داشته باشن با ما ت گرانیداره د یچه لزوم نی. بنابرامیندار یکارآمد م،یستین

حزب  یصاصاخت نمیا ده،یما کالً صدمه د یتیبرند حاکم برند ما، یعنی نن،یدرد و دل ما بش یپا انیباشن؟ مثالً ب

و  یاز دخالت دادن مباحث مذهب یعنی. شنی. مردم دارن به شدت سکوالر مستیها ن یحزب الله ریها و غ یالله

باشه اگر  یبرن. دوس دارن خصوص یشون لذّت نم یدر مسائل زندگ یتیو حاکم یاسالم یاحث جمهورمب یحت

 شیو خو یباشه دوس دارن خصوص استیسچه تو حوزه  رو محدود هم بکنن. چه تو حوزه فرهنگ باشه، یموضوع

 یمثالً منِ چادر که خوب هستش و خودشون بهش معتقد هستن، یاگه اون حرف یعنیکار رو انجام بدن.  نیفرما ا

 لمیف دن،ینشون م انیعر یزایچ نستاگرامیتو ا نکهی! نه نه نه! پورن هم خوبه! مثالً ارنیگ یبهشون بگم موضع م

. میخواد تو امورش دخالت کن یچرا؟ چون من و امثال منو دوس نداره نم یدونی! مخوبه میلیخ دنیکذا هم نشون م

ورود  دیکه با یی. جاهامیدخالت کرد م،یکرد یدخالت م دیکه نبا یی. جاهامیاشتباه کرد ادیکه ما ز نهیعلتش هم ا

 یخودیب یمون رو جاها هبودج م،یورود نداشت م،یکرد یکم کار م،یکرد یرو حل م یمساله ا هی عیو سر میکردیم

که  میبد حیقشنگ به مردم توض مینتونست یول میانجام داد یکارخوب ییجا هی م،یارتباط موثر نداشت م،یکرد نهیهز

که  یدر حال م،یشد هودهیوارد رقابت ب ی. با بخش خصوصمیکه هست یحاال هر بخش م،یکرد نکارویا تیحاکم یما

 نهای. همه امیدیکش یهم سرش م یدست هی دیبوده که ما تازه با یخشب هی ما نبوده، بیاصالً رق یبخش خصوص

 لمونیتحو بشه و سر بزنگاه ها ما رو دوس نداشته باشن، جادیا ییکوچولو کوچولو یکه شکاف ها شهیباعث م

که توفالن مسجد فعالم بگه نه من  یمن ،یکنم منِ شخص یمثال عرض م بده، یرا یبه فالن میگیما م رن،ینگ

 فته،یبراش م یاتفاق نیهمچ یکی یمون اصالح بشه؟ وقت هیکه نما میبکن دیخوام باشم. چکار با ینم نایاصالً با ا

 هی ادیب دیبرندش خراب شده با خراب شده، شده، فیش کث هیچه شرکت باشه نما باشه، ستمیچه س چه فرد باشه،

وجود داره. مثالً  ییتو رسانه برنامه ها اقتصاد، وزهتو ح کنه تو حوزه تجارت، ایبرندش رو اح نکهیا یبرا نهیبرنامه بچ

خودش رو  نکهیا یبرا کنه،یدرست م یاجتماع یبرنامه ها هی ادیپس م صدمه خورده، مایکه برند صدا و س گهیم
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 یحاال ممکنه با بخش ها بکنن، یبخشش آشت نیمردم کم کم با ا شهیخودش باعث م نینشون بده و هم یمردم

ردم بالذات تعارضات . مدیریرو در نظر بگ یتر چطور؟ مثالً شهردار یتیباشن. تو حوزه حاکم داشته هیهنوز زاو گهید

 ادیکه تعارضاتش ز ستین هیو مثل قوه قضائ دوننیجور نهاد خدمتگذار م هیرو  یندارن. شهردار یبا شهردار یادیز

به  نهایا عیکه سر دیدرست کن گاهیجا مردمو براش تو ذهن  دیبکن یتون رو معرف یکارآمد نکهیا مونهیباشه. حاال م

هم با مردم  یارتباط موثر ایآ دستتون درد نکنه، دمتون گرم، د،یکارها انجام داد یلیمچ بشن. خب خ گهیهمد

هاتون  یبخش مذهب هیبخش سکوالرهاتون هستن  هی د،یشیحوزه دو بخش م نیشما تو ا د؟یبرقرار بکن دیتونست

دارن  یخوب یکارها هی کنن، یبرگزار م کنسرتن،ساز یم لمیف هستن. سکوالرهاتون فرهنگسراها رو فعال کردن،

ها  یتیرو سلبر بچه ها رو سرگرم کردن، دادن، لیکالس تشک رو بدست آوردن، ییها تیو موفق دنیانجام م

 یلیخ هم انجام دادن، یاگه کار کمتر یحت یعنی داشتن، یخوب تیکالً تو ارتباط موثر موفق کردن، یگذار هیسرما

به بچه  نایا دن،یمف نایا گنیم دوسشون دارن مردم، کردن، جادیهم ا تیکردن و مرجع تخوب خودشون رو پرومو

شما چطور؟ اگه االن که برند ما خراب شده ما صرفاً  تکنوکراتن، کنن، یم یخوب یکارا دن،یم سیما سرو یها

کار رو  نیا گنیمردم م به رنیم یعنی دن،یکار رو انجام م نیکه آخر نهایمون و ا انیرو هاد ،یاسیرو حوزه س میایب

چون  یعنی م،یریباز به همون سمت م م،یکن یگذار هیسرما نایرو ا میایکار رو انجام نده. اگه صرفاً ب نیا انجام بده،

ما با » نه کار  گنیاحتماالً م شده، شتریب یمشکالت اقتصاد شده، شتریب یتینارضا شده، شتریب یناکارآمد یسر نیا

بوده  جیبس هینما نیچطور؟ مهمتر میکار کن گهید یحوزه  هیرو  می. اگه برمیدینم یرا نهایا به م،یکن یحال نم نهایا

 که انقالب یهمون شبکه ا بوده، جیانقالب بس یشبکه  ما بوده، یشبکه  جیاز اول انقالب که به وجود اومد. بس

فقط  کرده، یم ییکار اجرا کرده؟یچکار م جیداد. بس لیرو تشک جیبه فرمان امام)ره( اومد بس کرد، یجهاد«

 ازیکه کشاورزها ن یاون موقع رفتهیم جی! بسدی! مردم خون بدهدیمردم انقالب کن گفتهینمکرده، ینم ییفرمانفرما

مشکل  تشونیکه مردم امن ی. اون موقعمیدرو کن میبر م،یبچه ها بر یدسته جمع داشتن گندمشون رو درو کنن،

به  یبه نام کار جهاد یزیچ یشهر یدارن؟ ما توفضا اجیاحت ی. االن مردم چمیشبها پست بد میبچه ها بر داشته،

است! چرا آشغال ها به  فیکث نجای. چرا امیدار تیمردم از حاکم یکامالً طلبکارانه  یرابطه  هی م،یاون معنا ندار

فالن نشده است!  قعنشده است! چرا به مو ینشده است! چرا درختان هرس نشده اند! چرا برف روب یموقع جمع آور

 ای) ( نگیبه سمت کرادفاند C رنیدارن م رن؟یوجود داره. جهان اول دارن به کدوم سمت م ییحالت فرمانفرما

 نکهیا یبرا rowd funding میریهاشون رو بکار بگ یو توانمند روهاین ما مردم رو، یعنی. یمدار تیجمع

با  یمحله  هیتو  یخانواده ا هیاگه  تر، یجزئ هردخو هی میرو حل کنن. بر یشهر یمشکالت کوچک منطقه ها

باشن که ساکن ولنجک  ییایمیاز اون قد پولدارم نباشن، ولنجک مثالً سقف خونه شون خراب بشه، کالس و خوب،

وام  میرفت تالش کنن، رن؟یمختلف وام بگ یها هیریبرن خ دیبا ایامداد؟  تهیبرن کم دیچکار بکنن؟ با دیبا هستن،

 هی درسته؟ اگه ما تو اون محله، آد، یم شیبراشون پ یسخت و دشوار تیوضع یلیضامن ما نشد! خ یکس میریبگ
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پولدار  ایک رن،یفق ایبدونه ک خودش داشته باشه، یکوچولو یاز همون محله  یخوب ییشناسا هی م،یدار جیبس گاهیپا

ما االن به  که، ستشین یسخت نکاریخب ا ه؟یچ شونیاسیس قهیسل ایک یحت فالن مشکل رو دارن، ایک هستن،

 نهایا کنن، یماهواره نگاه م نهایا ه،یچ نهایفاز ا میدون یم م،ینیبیهامون رو م هیهم همسا یو حدود یصورت نسب

 م،یدون یخودمون م یحدود دارن، اتیه نهایا کنن، یم پخش ینذر نهایا ان، یحزب الله نهایا دن،یآهنگ گوش م

هرجا بدونن  هستن، یپاکارآدم  شونیا پولدارن، شونیهستن ا ریّ خ شونیتر بشه. ا مقدار منظم هی دیحاال فرض کن

منم  مشکل دارن، شونمیا دارن، کاریجوون ب شونیا دوس دارن کمک بکنن، دارن، ریهستش دست به خ یمشکل

تو اون محله انجام بشه؟ بله کار  یدیکار مف هی نکهیا یبرا میرو به هم وصل کن نهایا میتون یما م ایمشکل دارم. آ

 یماریبچه هست که ب هیمورد  هی. مثالً تو ارمیرو هم م شیخارج یلمهایف نیمن اگه بخوا ست،ین یسخت ادیز

تونسته  یبوده و آسانسور نداشتن نم یخونه ش آپارتمان ریمس نکهیشده بخاطر ا یبستر مارستانیب العالج گرفته،

 مانیس شرکتفالن  میگیمثالً ما م داشته، یم یدسترس مارستانیبه ب دیمکرر با وده،ب یلچریو خونه، ادیبچه ب نیا

 کاریمحله که ب یبچه ها نیا دم، یرو من م مانشیخب س و با هم مرتبط هستن، کنهیکه با سپاه هم کار م یساز

اون  نصف روز براتون جمعه وقت بذارم، هیتونم  یفالن نجار گفت من م م،یدیرو ما انجام م شیکارگر گنیبودن م

 نهیهز هیانجام بدن با  ییکار کوچولو هیآقا اومدن  کشم،ینقشه تون رو م گفت من مهندس معمار هستم، یکی

مردم احساس  شه؟یم یش چ جهیرو حل کردن. نت یمشکل هیگذاشته بود و با کار مردم  تیکه حاکم یحداقل یلیخ

 یوندهایرو انجام دادن. خودشون رو دوس خواهند داشت. پ یکار بزرگ هی یتیاکمسازمان ح هی تیریکنن با مد یم

کار  هی شناسن،یرو م شونیخبرنداره! همسا هیاز همسا هیهمسا میگیکه ما م یزی. همون چشهیم ترمحکم  نشونیب

پنجاه  ده،یبه نظام فحش نم کرامتش حفظ شده، طلبکارنداره، تو صف نمونده، وام نگرفته، براش انجام دادن، یمثبت

 نیبه ا نیوام نداد هیبر پدر فالن فالن شده تون که  یبگن ا   یاجتماع یتو شبکه ها دنینفر هم مشکلش رو نشن

 هی. میکن یرسانه ا میاریرو ب کیکوچ کیکوچ یکارها نیا یبعد همه  م؟ی! بعد چکار کنزهیریبدبخت سقفش داره م

برند  هر کدوم مال محله فالن، م،یدار نستاگرامیدرگاه تو ا هی م،یدرگاه تو تلگرام دار هی م،یدار ترییدرگاه تو تو

! ما فقط مینکرد ی. ما کار خاصدینیها چکار کردن؟ بب یحزب الله باال، ادشیم فیظر یلیخ رتها به صو یانقالب

پنج پروژه  یاگه کس ایاهلل. حاال آ کیبار دمشون گرم، بوده خودشون بودن، یهرچ م،یمردم رو به هم وصل کرد

شربت و  ن،یدار یاسیس یجلسه  هیما  نجایا نیاریب فیبگه که تشر یاگه فردا روز موفق در سال داشته باشه،

زحمت  نهمهیهستن ا یحساب یچه آدمها نهایا دیگیم د،یرینه؟ شما حتماً م ای دیریشما م نیهم بخور ینیریش

 میگی. ما نظرمون رو ممینظر شما رو بشنو م،یهم بکن یاسیس لیتحل هی نجایا نیایبار هم گفتن ب هیحاال  دنیکش

 نجای. امیکن یم دایهم پ یحالت تعامل هی یعنیبهتره؟  میبر شیچطور پ به نظرتون اصالً ن،یشما هم نظرتون رو بگ

. برند ما شهیم میما هم ترم یشبکه  م،یکه ما انجام داد یاجتماع تیبه اون فعال شهیم مهیضم یاسیس تیچون فعال

بود  یمعمول ی دهیا هیحاال مثالً  نیا ادش،یباال م شه،یمنظم م شه،یم زییتم شه،یم شسته»نگیکرادفاند« یتو فضا
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از  یطلبکار یعنیشده  ادیز ینظم یو ب سمینارشآ نیتو همه جهان ا نکهیواسه ا مطرحه، یلیخ یجهان نیکه االن ا

به  نطور،یها هم ه ییاروپا ماست، یچه وضع زندگ نیا گنیها هم م ییکای. مثالً آمرمیدار یلیهم ما خ سمیبرالیل

شما اصالً با  د،یانجام داد نکارویکه ا نیهست ی. حاال شما چهارتا حزب اللهمیتو شهرها نداشت یهر حال ما کار جهاد

 م،یخور یم یشربت هیبا هم  م،یدر کنار اون مردم باش نکهیهم ن،یاون کار رو انجام بد نیایو لباس رزمتون ب هیچف

 م،یکن یم ییشناسا م،یکن یم یزیبرنامه ر میریهر روز م م،یکش یزحمت م م،یزیر یعرق م م،یخور یم یبستن هی

 م،یفالن کارش رو انجام بد میبر جمعه ییهوی مطرح نشه، ییکنم جا یخواهش م فالن کس فالن مشکل رو داره،

شوهر  بشه، دایهم پ نیا یتعامالت کار برا نیو چه بسا توهم دهیرو هم خودش تحت پوشش قرار م یکاریب نیا

حکومت  هیکه واقعًا مدنظر  یاسالم یایپو یاون محله  یعنی بشه، دایهم پ نیا یزن برا بشه، دایاون هم پ یبرا

 قتًایحق یندارن ول یمذهب ی هیهم نما یلیکه خ یرخواهانیکار راه انداخت. خ نیبشه با ا دیشه رو شابا دیبا یاسالم

 کشن. یرو هم باال م ستمیس یو کارآمد کشنیمذهب رو هم باال م


