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  جمع بندي از صحبت هاي قبل 

انسان هويتش به عبوديتش    است.  گفتيم كه مدل حضرت موسي و فرعون تفاوتش در عبوديت خداوند متعال
  ست و اين انسان بايد با پاي خودش برود و با عقل حركت كند.ا

ست. عقل بايد از كار است. در آن ديكتاتوري و جباريت مطرح اعبوديت فرعون مطرح  نظام فرعوني ، در 
نبايد بفهمد و مشغول لهو لعب شود. نفهمد و اگر خواست اقدام و واكنشي داشته   ١فَاْسَتَخفَّ قـَْوَمه بيفتد. 

  با يك برخورد سلبي حذف مي شود. باشد حذف شود.

   پرورش مي دهد. عبداهللا، مدل موسي اما 

  قرآن هم دو جريان گفته است. جريان واليت اهللا و واليت طاغوت. 

. و اگر خواست به سمت خداوند متعال حركت بكند است پس ما مسيرمان مسير عبوديت به سمت توحيد
  يك نظام اعتباري الهي كه اسم آن را شريعت مي گذاريم. كه بر مبناي آن حركت بكنيم.  است به نيازمند

دعوا سر بندگي است. سر عبوديت است. موسي مي گويد رب مان اهللا است و فرعون مي گويد رب من 
  هستم. 

  ست. ااتوري هاي فردي كتاين دي
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  نظرعالمه طباطبايي درباره غرب و ديكتاتوري هاي اجتماعي

صحفه آنجا بحث دارند.    ٧٠تفسير الميزان آيه آخر سوره مباركه آل عمران    ٤مرحوم عالمه طباطبايي، جلد  
امام خميني مي فرمايند: دو جريان    ٤١هست. آن وقت ايشان قبل از    ٣٠دهه  به  فوق العاده است. مربوط  

  ي است.در عالم داريم يكي جريان بندگي خداست و شريعت. و يكي االن جريان دموكراس

در مورد غرب هر فضيلتي را قائل  كه  عالمه طباطبايي مي تازد به غرب گراها، غرب دوست ها و هر كسي  
. الميزان  د به اين غربيهامي تاز   عالمه  توضيح دهم.  بيا برايت  ؟دننظم دار   ؟دنويد اينها صداقت دار است. مي گ

  را مطالعه كنيد. 

دموكراسي پيچيده ترين توحش سي تمدن است يا توحش؟  يند: دموكراايشان در مورد دموكراسي مي فرما
  تاريخ است. ما در طول تاريخ به اين ميزان توحش نداشته ايم. چرا؟

  استدالل را ببينيد. 

ديكتاتوري هاي قبلي يك فرد بر جامعه بود. يك كسي رئيس مي شد و دعوت به عبوديت به خودش مي 
ميليون فرعون بقيه    ١٠٠ميليون فرعون    ٨٠امده است كه  كرد. يك فرعون داشتيم. در طول تاريخ پيش ني

  را بدرند. مي گويد دموكراسي ديكتاتوري يك ملت بر ملل است. 

اگر   اكثريت گفت.  اند مثال    ٣٠٠در خود آن ملت هر چيزي كه  بر    ٢٠٠ميليون    ١٠٠ميليون نظرشان 
ست خورده مي شود.  اعيف  ميليون غالب مي شود. اين يك بخش ديكتاتوري. بخش بعدي هر ملتي كه ض

  مي شوم هژموني. بايد قبول كنيد و تسليم شويد.  ؛ ملت ضعيف خورده مي شود. من مي شوم ابر قدرت

آن هم درگيري اش با نظام سلطه درگيري در ابعاد خيلي خاص مثل   كه   ونزوئال را ببينيد. يك كشوري
انتخابات  !  سرشان در نمي آورند  كه  چه باليي  !كه نمي كنند   ها  و همه جانبه نيست. چه  استنفت   در 

  ورند باال. آشكست هم كه مي خورند آن يكي را مي 

چرا چون مي توانند؟ جنگ جنگ قدرت است. دعوا سر فرد نيست. سر صدام حسين، ترامپ و اوباما نيست. 
  ست و ساختار هاي ديگر را مي بلعد. به اين مي گويند نظام سلطه.است. يك حكومت ايك مملكت 

ست. اينها خوب بلدند كه در اين ساختار ااين ها حرفهاي عالمه طباطبايي. زندگي اجتماعي آنها خوب  
  خوب زندگي كنند. همه با هم مي بندند و مي بلعند و همه با هم مرتبط مي خورند.  



  عالمه گفته است.  ٣٠اين ها را دهه 

ا آمده است؟ اين نيجريه هاي بدبخت و ند. ثروت هاي شما از كجكنهمه با لبخند مي خورند. تقسيم مي  
  اين آفريقايي هاي بدبخت را دريده ايد. 

  

  حياتي ترين حرف انقالب: نه مي خواهيم گرگ باشيم نه ميش

اين ذخاير نفتي جاهاي مختلف را كنده ايد. معدن هاي طال را برده ايد. رسما مي گويند اين مستعمره 
  و.. ميگويند اين كشور مال بريتانيا است. ال است اين مستعمره انگليس است غپرت

  كانادا مي خواهي شهروند بشوي بايد در سوگند نامه قسم بخوري كه منافع ملكه انگليس را تامين كنيد.  

د. آپارتمان ها را آسفالت مي كنند كشور و خيابان  نخوردن و بردن ولي محترمانه خوردن. ثروت پيدا مي كن 
بان ها را پهن مي كني و وياليي مي سازي. نفت هاي بقيه را خورده اي و  اصال نمي خواهد پول داري خيا

  پول را اينجا تقسيم مي كني و تكنولوژي و پيشرفت حاصل مي شود. 

  عالم تقسيم مي شود به اين كه يا بايد زور بگي يا بايد زور بشنوي.  

نه   ٢ خواهيم گرگ باشيم نه ميش.ست كه امام مي گويد ما نه مي احياتي ترين حرف انقالب اسالمي اين 
  ظالم نه مظلوم. نه سلطه گر نه سلطه پذير ما مي خواهيم محاسبات را در عالم عوض كنيم.

  با من باشي. يعني يا بايد با من باشي و زور بگويي يا بايد زور بشنوي. كه باز 

  با هيچ جاي دنيا قياس كرد. نبايد ما يك دستگاه جداييم و انقالب را 

  

به اصطالح  مهوري اسالمي را نمي توانيم با هيچ جاي دنيا قياس كنيم .شرايط برابري نيست.  ما ج

. يك وقت مي گويي در اين ميدان دو اين اينقدر دويد و آن يكي  ممقسمي نداري  توحدفالسفه  

 
 و   ٥٨، ص : ١٠صحيفه نور، جلد:  ٢

٥٧  



ست و يكي روي زمين. اين را نمي آيند قياس كنند  ا. ولي يك وقت يكي روي آب  دآن قدر دوي

  متر دويدي و تو چند متري دويدي.كه تو چند 

اين اصال فضايش فضاي ديگري است. ما االن در عالم هيچ كشوري معادل و هم جنس خودمان نداريم. 
  بلكه همه كشور ها به دو دسته تقسيم مي شوند. يا دارند زور مي گويند يا دارند زور مي شنوند.  

يك جامعه بين    .همه به هم بند هستند  .ري مي دهدست يا سواا استقاللي در عالم نيست. يا روي اين سوار  
رم و با همه هم ينه سواري مي دهم نه سواري ميگ مي گويد  الملل است. يكي از اين سيستم آمده بيرون و  

  خوب هستم به شرطي كه در كار من دخالت نكند و زور نگويد. 

  د ر ظلم نمي روم. وقتي خواسته باشيظلم به من نمي رسد. من زير با   اما مظلوم نمي شويم نه اين كه تكوين
زير بار ظلم نرويد طبعا ظلم مي بينيد. دو تا معناست. يك وقت مي گوييم مظلوم نيستم. ما االن مظلوم 

  ترين كشور دنيا هستيم. نه به معنايي كه ظلم را پذيرفته ايم و در اين ساختار داخل شده ايم.

ي روم. خب شهيدت كردند. زير بار زور نمي روم و با زور امام حسين عليه السالم گفتند زير بار ذلت نم
  گرفتن شهيد كردند. 

م و زور نشنوم. با ايدئولوژي ويما را بايد با خود ما قياس بكنيد. انقالب گفته است من مي خواهم زور نگ
ما هرجا مستقل    ؟ساختار مي سازم. بايد بررسي كنيم كه با اين ايدئولوژي هر جا رفته است موفق بوده يا نه

  شديم پيشرفت كرديم يا عقب گرد كرديم؟ 

ت   ٥َأِعزٍَّة َعَلى اْلكاِفرين  ٤ َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحاُء بـَْيَنُهم  ُ  ٣ال َتْظِلُموَن َو ال ُتْظَلُمونقرآن مي فرمايد:  آ
ما همه انقالبمان از توحيد در مي   د مبناي انقالب است. امام فرمودن، زيادي داريم. اين اصل 

َ َو  ست. اخدا گفته است غير از من را نپرستيد. همه حرف همه انبياء اين  ٦  آيد. َّ َأِن اْعُبُدوا ا
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َ َو   َو َلَقْد بـََعْثنا يف ما هر جا پيامبري فرستاديم.  ٧اْجَتِنُبوا الطَّاُغوت  َّ اْجَتِنُبوا  ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوًال َأِن اْعُبُدوا ا
  خدا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد.حرفش اين بود. كه  ٨الطَّاُغوت

  حاال ما در حوزه هايي كه به مردم خودمان تكيه كرديم و اعتماد كرديم چطور بوديم؟  

  

  آيا رشد داشته ايم يا نه؟

ما در فضاي علمي مثل نانو .. رشد داشته ايم يا نه؟ در مورد رشد قهري صحبت مي كنيم. عامل رشد را 
  كاري نداريم. از جهت امنيتي؟ از جهت سياسي؟ از جهت اقتصادي؟  

كليت را مي خواهم بگوييم. ضريب جيني ما نسبت به قبل انقالب خيلي كمتر شده است. يعني  

نان سنگك بخرد.    ١٠٠نان سنگك بخرد اما االن مي تواند    ١٠وانست  يك كارگر با پول ماه مي ت

 ست اين يك مثال است.اآمار دقيقش موجود 

ما يك مشكلي داريم كه تابع ذهنياتمان هستيم. كليت زندگي ها به هم نزديك شده است. نمي خواهم 
 ٥ب جيني ما در اين  را هم ديده ايم. در اين چند سال ضري  ٩٠و    ٨٠،  ٧٠م رشد كرده است. دهه  ويبگ

  كم مي شود.ضريب جيني سال رشد معكوس داشته است. هر چه فقرا و اغنيا نزديك بشود 

مشكالت جدي داريم. دخل و خرج جور در نمي آيد. وقتي در اجاره خانه مي ماند مي فهميم يعني چي؟  
  اما اين اشكال را توضيح مي دهم چيست.

  

  عامل آن رشد و پيشرفت چه بوده است؟ 

و    داشتيم. جواب من فلسفي   همين پيشرفت ها را  نبودو  رخي مي گويند قهري بوده است. انقالب بود  ب
ست؟ يك شي اگر رها باشد و هيچ  است يا توقف؟ اصل در يك جسم چطور ااست. اصل با حركت  فيزيكي
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ه عالم  بله آن ك  اصل همه اشياء سكون است.  ساكن است يا متحرك؟  گذاردنعامل بيروني بر آن تاثير  

ست كه بايد راه برود يا  اكاري نداريم. اصل بر اين ماشين اين  (حركت جوهري) را  ست  ادر حال حركت  
  ؟ بايستد

ست مگر تحركي در آن ايجاد شود. حركت دليل مي خواهد. سكون دليل نمي خواهد. وجود ااصل سكون   
و علتي   اگر چيزي هست وجود دارددليل مي خواهد عدم دليل نمي خواهد. وجود چيزي دليل مي خواهد.  

  دارد. 

به وجود    .هيچ چيزي خلقا و طبعا به وجود نمي آيد. اين چيزي كه هست خودكار وجود نداشته

سال انقالب به يك صورت رشد نداشتيم. اگر قهري مي بود كه بايد ثابت مي    ٤٠آورده اند. ما در  

ديم و كار را به عموم مردم سپرديم. يعني يك  هر وقت باور كرديم خودمان را و به كسي سواري ندا  بود.

، رشد   يك طبقه حاكم شكل نگرفته استـ    يبورژواز ا  هبه قول ماركسيستـ    شكل نگرفتهي  گارشيالطبقه  
در نظام خودمان همين طور بوده است. يك وقت مي خواهيم خصوصي سازي كنيم يك طائفه   كرده ايم.

  كار ندارم. آن خصوصي سازي هايي كه دست همه بوده است.اي رشد كرده است. با اين خصوصي سازي ها  

. در جنگ؛ از روستاهايي كه براي ورود به آن بايد پياده باالي كوه مي  است  ، جنگ تحميليواضح  مدل  
از اين روستاها شهيد داشتيم. برخي از اين شهدا فرمانده بودند در حالي كه در جامعه كنوني هيچ   ،رفتيم 

  كاري به او نمي دادند.

بوده است. در بين فرماندهان ما   ٢٣يا    ٢٢فرمانده كل ما محسن رضايي چند سالش بوده است؟  

با هم متحد    ١٨ ما  تمام دشمنان  كه  تنها جنگي   . داشته  ... هم  در جنگ ديگري  سال  بودند. 

تا كشور اسير گرفتيم. بعد پنج استان ما سقوط كرده بود.    ٨٠شريك استراتژيك نبودند. ما از  

  كيلومتر درگير جنگ بوديم.   ١٢٠٠

  يك ميليون آدم هم بيشتر جبهه نرفته بود. با سيصد هزار شهيد كه خيلي محصول بمباران بوده است. 

ب اعتماد  است.  داده  جواب  مدل  يا ساخت اين  است  تر  موشك سخت  كرديم. ساخت  مردم  ه 

  ماشين؟!

نداشتيم و ماشين نداشتيم مي گفتيم كه كال بي عرضه ايم. ولي   ما چه قدر بي عرضه ايم. اگر موشك 
عرضگي   بي  اوج  اين  باشي  نداشته  ماشين  و  بسازي  را  نمي  اموشك  است؟  نيفتاده  اتفاق  اين  ست. چرا 



د بايد بودجه نظامي را صفر نشتند؟ رسما از مسئولين كشور مي گويمي گذا  براي موشك  گذارند؟! مگر
  ؟ ساخته شود  بودند كه كنيم تا پيشرفت كنيم. مثال خيلي موافق ساخت موشك

اين    تاين جدي،  اين انگيزه   از مشكالت جدي ما  نه فقط به بيرون ا، اين خلوص نيست. يكي   ست كه 
  . هم وابستگي نداريم  ، به خودمان وابستگي داريم

  

  دولت تقصيرهايي دارد اما... 

ست. دولت حتما تقصيرهايي دارد. اين خيلي اخيلي ها همه تقصير را گردن آقاي روحاني مي اندازند. غلط  
ست كه مردم بايد حواسشان را جمع مي كردند كه راي ندهند. بله در فضاي سياسي كه  احرف غلطي  

  مطرح نمي شود.  يزنم كه مرقيب بخورد زمين چيزي دست بگيرند اين حرف ها 

اگر طيف مقابل راي آورده بود خيلي وضعيت درست بود؟ تا وقتي منتظر نشسته ايم كه چهار نفر بيايند  

؟ تاوقتي مردم ما منتظر  ست نمي شود. ما كي خرمشهرمان سقوط كردر وضعيت را درست كنند كار د

  مي كنم. بودند بني صدر بيايد كاري كند. بني صدر وعده داده بود من درست 

خيال كه راحت شد كه بني صدر كاري نمي كند خودشان به خط زدند و آزاد كردند. ما تا خيالمان  

بكنند   هم  راحت نشود مسئولين بخواهند توانند غلطي  هيچ    ـ چه برسد كه نخواهند! ـ  نمي 

ست  اخدا مي كند اين  در واقع خود  كاري كه رهبري مي كند يعني    اتفاقي نمي افتد در اين مملكت.

  كنده شوند.  گفتمان هاي تقلبي  تا مردم از  مي كند كه ايجاد تجربه

از مسئولين  از مسئولين آبي گرم نمي شود. چه اين طرف چه آن طرف. با يكي  به اين باور برسند كه 
از آقاي يكي  بوديم.  تيم  به همراه صداوسيما داشتيم. ما جزو  خيص  ن مجمع تشااصولگرا يك سفر كربال 

مصلحت در تيم ما بود. اولي كه به فرودگاه امام آمدند سرميزي همه كيك مي خوردند. بعد يك آقايي  
ديدم كه خيلي آشناست و چرا اين رفتارهاي مسخره را انجام مي دهد؟ بعد فهميدم كه اين آقاي دكتر  

  ست. ادر مجلس تشخيص مصلحت نظام  كه ستافالني 

ايمان مي آورم كه اين انقالب معجزه است. كه با امثال اين آدم ها  مجلس مان همين طور. به يك چيز  
  ! هنوز خداوند حفظ كرده است. اين واقعا اعجاز است



نه ياس از بيرون    .رسندب رسيم. مردم به ياس  بست كه به اين نتيجه  وابسته اآينده انقالب به اين  

كه مردم    درست مي شود  از مسئولين. در اين حالت وضعيت اقتصادي، فرهنگي و..ياس  بلكه  

  خودشان دست به كار شوند. 

ما تجربه كرديم وقتي كار دست مردم بوده است پيشرفت كرده ايم. خيلي هم پيشرفت كرده ايم. چرا در 
  عرصه هاي ديگر اين اتفاق نمي افتد؟

مدل مردمي يعني اين كه فرصت برابر براي همه مردم. هر كسي كه تواني دارد مي آيد و بخشي 

 در زمينه هاي نظامي و ..  كه مي تواند را دست مي گيرد و با اتحاد و همكاري كار پيش مي رود.

  برابر داد يا مردم فرصت برابر ايجاد كردند؟ فرصت كسي 

ست؟ همين استفاده از پيام رسان هاي داخلي كه باب شد. كه  يراهكار اصالح نظام آموزشي و فرهنگي چ
يك شبكه ملي دارد و همه چيز از خودش دارد. چرا كه  باشيم. مثل چين  بايد خودمان از خودمان داشته  

  اين فرهنگ نمي آيد؟ اين اپلكيشن ها از تلگرام اول خيلي بهتر بود. چرا نگرفت؟

جلسه گفتگو مي خواهد. ما هنوز درگير اين   ١٠چون سايه هژموني را نتوانستيم كنار بزنيم. اين جواب  
بعد كلي بحث بين سران راه مي افتد اما بعد مي بينيم اجرا مي  .جرا نشودنيايد و ا  ٢٠٣٠هستيم كه سند  

  شود.  

كدام انسان در اين فرهنگ ساخته مي شود. انسان ما ساخته مي شود؟ يا انساني كه يا زور مي خواهد يا  
  زور مي گويد؟ من با بحث آموزش جنسي كار ندارم. اين ها شوخي است.  

كدام آدم را مي خواهي بسازي . خروجي اين نظام آموزشي چه مي شود؟ آخر مي شود يك مسئولي كه يا  
  ا زور بشنود.  زور بگويد ي

در اين برزخ و هنوز  سال شده    ٤٠  ؟ما بايد تكليفمان را معلوم كنيم مي خواهيم با موسي باشيم يا با فرعون
  هستيم. تا تعيين نكنيم حسابمان را صاف نكنيم كاري انجام نمي شود.  

اصالح مي شود.    اگر اين باور آمد در جامعه كه يك آدمي در طراز موسي بايد بسازي. فرهنگ، اقتصاد و...
  بحث مفصل دارد. 



درصد    ١٠٠ست نه ليبرال. بعد امام مي گويد  ا  راضي  ست؟ نه حزب الهي ازيون راضي  ياالن چه كسي از تلو
  ! جذب مخالفان اسالم براي ذاريددرصد ب ٢٠پشتمان مي لرزد كه يك   ٩. دآثار اسالمي بسازي

  حركت مي كنيم. ما در مسير كفر به طاغوت داريم

ست بين پولدار ها. يعني كسي كه مي خواهد خوب تربيت شود بايد مدرسه غير  ادر سيستم ما چرخشي  
  انتفاعي برود كه مال پول دارهاست. 

ست. اين فرصت  ااين ناعدالتي    .ستانسل بعدش همين افراد وارد دانشگاه ها مي شوند. اين اوليگارشي  
  اين طبقه وارد ماجرا شود. بايد دكتري داشته باشي.   برابر از بين مي برد. نمي گذارد

  

  

  برخي ها هنوز دل به مدل رضاشاه دارند

اْلَيْوَم َمِن اْسَتْعلى  كه قدرت دارد.  است  از اينجا شروع مي شود كه آينده مال كسيمدل فرعوني   أَفْـَلَح    ١٠َقْد 
  تناسب عبوديت تعريف مي شود.آينده تاريخ و انقالب به تناسب قدرت تعريف نمي شود به 

تا از غير خدا به ياس نرسيم با خدا نمي بنديم. تا با خدا    ست كه بايد به ياس برسيم.انقطه اولش اين  

اين مشكل جدي ماست. از فرعون به طور كامل   نبنديم اتفاقات بعدي كه بخواهد بيفتد نمي افتد.

  نكنديم. چه فرعون هاي بيرون چه فرعون هاي درون. 

يم مي گوييم مدلت چيست مدل رضاشاهي مي  يندل به مدل رضا شاه دارند. با برخي مي نشبرخي  نوز  ه
ست. كه چهار نفر را بگيرند و  ادهد. اين درد را كجا ببريم؟ واقعا مسئول طراز در يك قشري، رضا شاه  

  بيندازند در تنور. اين مدل امير المومنين است؟ 

  ص پيامبرداستان رفتار حضرت علي ع با همسر 
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ست اآيت اهللا سبحاني    همسر پيامبر روبروي امير المومنين ع ايستاد. كتاب فروغ واليت فروغ ابديت از
چاپ كرده اند دانشنامه امير المومنين. همسر پيامبر آمد و روبروي  آقاي ري شهري  بخوانيد. پانزده جلد هم  

م امير المومنين رشد كرده است. جنگ  كه در نظا  است  امير المومنين جنگ راه انداخت. يك عنصر داخلي
هزار آدم را به كشتن داد. طلحه و زبير كشته شدند. همسر پيامبر دستگير شد. حضرت با  ١٠راه انداخت. 

ابن ابي الحديد در جلد شش شرح نهج البالغه از استادش  . بردند مدينه.  دگرداندن ش  عزت و احترام بر

انجام مي داد    دوم ين كاري كه با علي كرد با خليفه  ابويعقوب نقل مي كند. گفت پرسيدم اگر ا 

چه مي كرد؟ گفت اول مي كشت. بعد تكه تكه مي كرد. بعد مي سوزاندش و بعد خاكسترش را 

  به باد مي داد.  

  علي خيلي مرد بود كه حرمت ها را نگه مي داشت.

  

  اگر عبوديت خداوند بياييد... 

درست مي شود. اين مدل امام علي نيست. در تنور درست نمي شود.  بعد مي گويد آقا دو نفر را بسوزان كار  
نه حامي  ايم كه حامي مظلوم هستيم. حامي مظلوم باشيد  را گرفته  بايد مردم راه بيفتند. ما آن مباني 

  مظلوم نما. االن در انتخابات ما مظلوم نمايي مي كند و باال مي آيد.

  انتقاد و حرف زياد داريم. 

  وند آمد اين ريشه آمد اين فروع و برگ ها در مي آيد.اگر عبوديت خدا

ايمان مردم محكم است. چهل سال است كه مسئولين مي خواهند انقالب را ساقط كنند اما مردم نمي  
  ! ستااين هاست و فرار در سختي ها مال مسئولين  لگذارند. زحمت ها ما

افتند. هر وقت از كفر و نفاق بريديم راه مي   جبهه نمي گفتند برو مي گفتند بيا و مردم راه ميفرماندهان 
  افتيم.  

  

  

 


