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  سم الله الرحمن الرحيمب

)چهارم(جلسه 

 حجت الاسلام مصطفي اميني خواه

  

  نقش آدم در مدل موسي و فرعون

 .يآن خروج يو برا يتكنولوژ يتمدن، برا يابزار هستند برا در مدل فرعوني  آدم ها

آدم پرورش  نيتا است ا لهيابزار و وس زيست. همه چاآدم  ي. خروجستيطور ن نيا ييدر مدل موسا اما
 .بكند دايپ

با عقل  و نديآ يمو ميزان   ناتيبا ب اءيو قانع شود. انب هيتوج ديو با ديايبا عقلش ب ديهم با آدم

كنند فرصت بدهند تا مردم  الوگيحرف بزنند د قدم به قدم بايد حق را روشن كنند. كار دارند.

 .است يمدل موس نيبفهمند. ا

 لَىنِ  قَالَ  .شود يمخالفت كند برخورد سخت م يكسكه  نيست كه به محض ااطور  نيا يمدل فرعون در
 ١.نيۡلَمۡسُجونِ ٱ ِمنَ  َألَۡجَعَلنَّكَ  یرِ يۡ غَ  إِلَـًٰها تََّخۡذتَ ٱ

صا بيندازند به فرعون مي گويند ما چه چيز گيرمان مي آيد ون ععره اي كه مي خواهند براي فرآن سح
  در دربار جايگاه ويژه پيدا مي كنيد. ٢ِإنَُّكْم َلِمَن اْلُمَقرَّبينيد شما به من نزديك مي شود. مي گو

                                                           
 ٢٩ /شعراء ١ 

  ١١٤الأعراف : ٢ 
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قـَْبَل أَْن آَذَن   گويدمي فرعون به محض اين كه در برابر حضرت موسي شكست مي خورند و ايمان مي آورند 
 .آورد مي گويد كه شما با هم بسته بوديدبعد بازي در مي ايمان آورديد؟  قبل از اين كه من اجازه بدم ٣َلُكمْ 

شما مي خواستيد سر من كلاه بگذاريد و ادامه مي دهد كه من شما را اعدام مي كنم به شديدترين وجه. 
دست پا را به صورت خلاف قطع مي كنم و شما را روي درخت نخل اعدام مي كنم و به بدترين وجه مي 

  ٤كشم.

  

 نيست زهاي اوليهتامين نيامسير شكوفايي لزوما به 

نمي خواستي نياز ! موسي ا ي هر غلطي مي خواهي بكن. ٥ : فَاْقِض ما أَْنَت قاضٍ در مقابل اينها چه مي گويند
ين به ا؟ ظاهرا اين فرد كه اول به تو ايمان آورد كشته شد. چه نيازي تامين شد ؟هاي مردم را تامين كنيد

م اين كه شك ؟!نمي داني تا طبقه اول حل نشد به طبقه بالا نمي رسد !هرم مازلو خيلي مسلط نيستي
  !كنند او رامي تكه تكه  ، دارند شكم گرسنه كه هيچ !گرسنه دين و ايمان حالشان نمي شود

ويند مي گ -هم خيلي قشنگ مي گويند ساحران –مي گويد مسير شكوفايي قوا فقط اين نيست. 
ما مي رويم آن طرف. استعداد ها اين گونه شكوفا مي شود. اول  ٦ُمْنَقِلُبون رَبِّنا قاُلوا ِإنَّا ِإلىبكش 

و خيلي قرآن تحويل مي گيرد. در دعاي عرفه هم امام  تعابير عجيبي قرآن دارد. المومنين مي شويم.
  حسين تعابير بلندي دارد. 

  اين نيست كه شكمش را سير كند.خلاصه مسير شكوفايي 

  

                                                           
  ٧١طه ٣ 

جُذُوعِ  السِّحْرَ فَلَُأقَطِّعَنَّ َأيْدِيَُكمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فيقالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَُكمْ إِنَّهُ َلكَبيرُكُمُ الَّذي عَلََّمكُمُ  ٧١طه : ٤ 

 النَّخْلِ وَ لَتَعَْلمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَ أَبْقى

  

  ٧٢طه: ٥ 
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  و ايوب مقايسه حضرت سلمان

كه طي مي كند مسير گرسنگي است. اين انبياء را  يآدم مي شود. عبد مي شود. اين عبد يك وقت مسير
  د. دو تا آيه داريم در قرآن در دو صفحه روبروي هم:يشما ببين

 بَِيِدَك ِضْغثًا فَاْضِرْب ِبِه َو ال َتْحَنثْ  . َو ُخذْ درباره حضرت ايوب آمده است ٧َو َوَهْبنا ِلداُوَد ُسَلْيماَن نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاب
  . آن طرف صفحه درباره حضرت سليمان آمده است.٨ِإنَّا َوَجْدناُه صاِبراً نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه أَوَّاب

نشين. كاخ نشين و كوخ نشين. حضرت  هاغزيعني يك پيغمبر لاكچري(حضرت سليمان) با يك پيغمبر 
د و در بازار مي فروشد كه نان رَرا مي بُ خودشايوب اين قدر مشكلات پيدا مي كند كه خانم ايشان موهاي 

. يك پيغمبر هم سليمان كه وقتي مي خواست به  -بوده است  هم كه دختر حضرت يوسف –در بياورد. 
  يچ كس حق ندارد بيايد. عصاي خود تكيه بدهد گفت به محافظ ها بگو ه

انه موري –گفته اند چند ماه گذشت  –تكيه داد و از دنيا رفت و كسي هم نفهميد. بعد از مدت ها  ابه عص
  را خورد. بدن خشك سليمان خورد زمين و فهميدند كه از دنيا رفته است. اعص

وا َلْو كانُ  ؟!يا رفته استيدند كه سليمان از دنبعد قرآن مي گفت اگر جن ها علم غيب داشتند چرا نفهم
   ٩ يـَْعَلُموَن اْلَغْيبَ 

دارد. كه قرآن مي گويد شياطين براي  ١٠پيغمبري كه سپاهي از فيل، جن، طيور و حتي سپاهي از شياطين
  ايشان غواصي مي كردند. 

  

                                                           
  ٣٠ص : ٧ 

  ٤٤ص : ٨ 

  ١٤سبأ : ٩ 

 مَنْ يَغُوصُونَ لَهوَ مِنَ الشَّياطينِ  ٨٢الأنبياء : ١٠ 
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  اگر ايمان داشته باشيد بركات جاري مي شود

ست. است. يك بخش از عبوديت اين ابراي هر دو پيغمبر نعم العبد به كار مي برد. هر چند شكم سير مهم 
شما اگر ايمان و تقوا داشته باشيد من   ١١آَمُنوا َو اتـََّقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم بـَرَكاٍت ِمَن السَّماِء َو اْألَْرضِ  َو َلْو أَنَّ أَْهَل اْلُقرى
  ز مي كنم كه وضعتان اين قدر خوب شود از بالا و زير پايتان نان در بياوريد.درب بركات را با

  اگر آن آدم شدن اتفاق بيفتد اين ها هم بعدش مي آيند. 

  

  رشد مردم با فقر و غني

 و ْ لَا ُيصْلِحُهُ  ١٢إِلَّا الْفَْقر خدا رشد ايشان را در اين ديده است. در روايت هم داريم كه ْ َلا يُصْلِحُهُ 
اين بنده ام فقط با فقر راه مي آيد و آن بنده فقط با غني. اين پول نداشته باشد بي  ١٣إِلَّا الْغِنَى

  دين مي شود و او پول داشته باشد بي دين مي شود. 

  

  صل الله عليه و آله تشريح زندگي پيامبر

ست كه نه! در مورد پيامبر خدا اكف رفع نياز داريم. اين را دين تامين مي كند. يك بخش از تامين نياز 
رم مي فرمايد پيامبر اك .فرموده اند يك روز سير بود يك روز گرسنه. تعابير زيبايي در نهج البلاغه هست

بر نشسته بود بادگلو زد حضرت حتي يك وقت كسي مقابل پيام١٤هيچ وقت سيري كامل را احساس نكرد. 
  ١٥ متر بخور. اين قدر نبايد بخوري كه بادگلو بزني.توبيخش كردند و گفتند ك
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د سه بخش كرد و دو سوم معده بايد پر شود. بعد خود پيغمبر اين يهمين است كه مي گويند معده را با
  طور بودند كه هيچ وقت معده پيامبر پر نشد.

يعني همه در حد  –يند: مركبشان وقتي كه همه حداقل اسب و شتر را داشتند امير المومنين مي فرما
داشتند. پيغمبر الاغ سوار مي شدند و بعد هميشه ترك الاغشان  ٧٠پيغمبر پرايد دهه  –سمند را داشتند 

  يكي را سوار مي كردند. پيامبر اين بود زندگي شان.

طور. حضرت امير مي فرمايند: اين وضعيتي بعد اين پيامبر وضعيت خوراك اين طور و معاش اين 
أَكْرَمَ اللَّهُ مُحَمَّداً بِذَلِكَ أَمْ   ؟يا اهانت كرده است هكه پيامبر داشت الان خدا ايشان را اكرام كرد

اگر بگوييد اهانت كرده است. يعني خدا حبيب خودش را اهانت كرده است. اگر بگوييد  .١٦؟أَهَانَهُ
اكرام كرده است پس مي شود خداوند كسي را با فقر اكرام بكند. پس مي شود گرسنه باشد و 

مسير رشد و شكوفايي لزوما به شكم سير كار ؟ اين هرم مازلو چه مي شود محترم باشد. پس
  .ندارد

ي ست. يك نوع مشكلاتام گرسنگي ها و مشكلات را توجيه كنم. مي خواهم بگويم دو نوع فقر من نمي خواه
  ست كه رشد آدم به آن وابسته است.ايك مشكلاتي  و ست كه آدم خودش ايجاد كرده استا

 مَنْ وَجَدَولي سير نباشد  در روايت داريم اگر جامعه اي يك ملتي آب داشته باشد و خاك هم داشته باشد
  اين جامعه مورد لعن خداست. حالا نفت، طلا و مس.. هيچ.١٧ .اللّهُ  اِفْتَقَرَ فَاَبْعَدَهُ  ثُمَّ ماءً وَ تُرابا

  

  مديران است  مربوط بهسختي  يندر دوران حضرت مهدي بيشتر

ست كه بُعد مي آورد و رشد نمي آورد. آن فقري كه امير المومنين اباقي آن از تنبلي است. اين فقري 
نفر را سير كرده و بعد مي  ١٠٠زحمتش را كشيده است و وقت برداشت رسيده است آخر از همه. يعني 

  گويد اگر چيزي باقي مانده است براي من. اين فقر ارزش است. 

                                                           
  نهج البلاغه ٦٠١خطبه ١٦ 
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ر مصرف. تلاش مي كند دوبرابر نه براي اين كه به تعبير آيت الله جوادي آملي: تلاش در توليد قناعت د
  شكم خودش را سير كند. 

يتي مي گويند هر چه سطح مديريتي ات بالاتر مي آيد كارت كمتر مي شود. الان در اين هرم هاي مدير
  خيلي جالب است.

 امچيز عجيبي است. تو كه مدير كل شده اي بايد سفر خارجي و اين طرف و آن طرف بروي. در منطق ام
  سختي مال مديران است.  ينعلي بيشترين فشار روي مدير است. در دوران حضرت مهدي بيشتر

  

  : يكي مخلوط استفاده كردن و يكي باورنداشتن به خروجيما دو مشكل داريم

  ست كه نرم افزاري كه ربطي به ما ندارد را اينجا آورده ايم. امشكل ما اين 

بگيرد راه رفتن خودش را فراموش كرد. ما مشكلمان در جمهوري كلاغ مي خواست راه رفتن كبك را ياد 
اسلامي چيست؟ ما نيم كبك هستيم. نرم افزار از جاي ديگري آمده است. ربطي به اين سخت افزار ندارد. 

م آن را رها كنيم. مي خواهيم هر دو را استفاده كنيم و چيزي ينه از اين مي توانيم دست برداريم نه مي توان
  ر بياوريم.از آن د

مي افتد. نه موسي را  از ريخت برايمان هنه از اهل بيت مي توانيم دست برداريم. نه اين جلوه هاي كفران
  مي توانيم رها كنيم نه فرعون را. دقيقا مثل بني اسرائيل.

  ست باور نداريم كه اين نرم افزار به خروجي مي رسد. ااين ديگر ست و بخش ايك بخش اين 
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  نشود عالم عوض نمي شودتا آدم عوض 

يك ويژگي را مي گويد. آينده نگري و  ١٨َشْيئا ال ُيْشرُِكوَن بي ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً يـَْعُبُدونَنيقرآن يك آيه دارد كه 
جامعه آرماني كه دارد معرفي ميكند. مي گويد اين اتفاق مي افتد كه من پرستيده مي شوم. من يك 

  . بعد از ترسشان به امنيت مي رسند.دمي دهم كه خودشان را عوض مي كنن طوري اينها را تغيير

ََّ ال يـَُغيُِّر ما ِبقَ  يعني يك آدم ديگر بايد ساخته شود. تا آدم ديگر نشود عالم عوض نمي شود.  ْوٍم َحتَّى ِإنَّ ا
يـَُغيُِّروا ما بِأَنـُْفِسِهْم 

تا اين انفس عوض نشود عالم عوض نمي شود. نمي شود اين آدم را از بيرون نگه  ١٩
داشت. خودش چيزي ندارد و از اين طرف و آن طرف به او آويزان كنند. درخت بايد عوض بشود. با اين 
كاج كريسمس كه از بيرون به آن چيزي آوزيزان مي كنند چيزي حل نمي شود . اين اقصاد ماست. نه 

نه دلمان مي آيد قرض الحسنه را كلا  سود بانكي را حذف كنيم. وي آيد از ربا دست برداريم دلمان م
  و جفت آن هست. بدترين اقتصاد دنيا. هيچ جاي دنيا اين قدر ربا نمي گيرند.  جمع كنيم!

 بدتر درصد ربا مي گيرند. با اسامي زيبا اما محتوايي كه از هر كفري ٢٩به اسم قرض حسنه و مضاربه و... 
  است. 

  چه بايد شود؟ آدم بايد عبد شود. تا عبد نشود اينها هست. 

  

  ، لازمه عوض شدن آدمقانون

هر نظامي و تمدني و جامعه اي يك چيز اصلي لازم دارد. اگر قرار است شما آدمت را عوض كني و يك آدم 
جاي قانون مي خواهم واژه  ديگر بشويد چه چيزي لازم داريد؟ قانوني كه از دل ايدئولوژي در مي آيد. به

  ديگري استفاده كنم.

را به كار ببرم. شما در هر جمعي و محيطي يك  "نظام اعتباري"به جاي تعبير قانون مي خواهم تعبير 
  غرضي مد نظرت هست و رسيدن به آن غرض يك نظام اعتباري مي خواهد.

                                                           
  ٥٥نور:١٨ 

  ١١رعد:١٩ 
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.يك سري فعاليت ها با  دمي دهي الان شما در جمعي كه هستيد فعاليت هاي پژوهشي، صنعتي و.. انجام
يك سري خروجي هاي مشخص. براي اين كه به اين خروجي برسيد چه لازم داريد؟ يك سخت افزار لازم 
داريد كه اين محيط دانشكده است .اين محيط چه مي خواهد؟ يك نظام اعتباري مي خواهد كه نرم افزار 

خواستي مطالعه كني و هر موقع كار را تحويل بدهيد ست. شما اگر هر ساعتي بيايد و برويد و هر طور اآن 
  كه كار پيش نمي رود. 

نظام اعتباري تعريف مي كنيد. اعتبار هم همان بايد و نبايد هاست. اين كارها  ، خروجي اشما متناسب ب
تاري خبايد بشود اين كارها نبايد بشود. بايد اولويت تعريف كرد و.. دعوا در عالم، دعواي تمدن ها دعواي سا

  خيلي نيست. دعوا نرم افزاري و سر نظام اعتباري است.

سر اين نيست كه شما رياست جمهوري داريد جمع كنيد نخست وزيري كنيد. الان اين همه حكومت 
ست. دعواي ما اين است. دعواي ما سر نرم افزار اپادشاهي دموكرات هستند كه مورد حمايت نظام غرب 

  ت. ساست كه نرم افزارت ليبرال ا

ست؟ حضرت چه است آدم بسازند نقطه اصلي و اوليه حكومت امام زمان چه چيزي ااگر امام زمان قرار 
چيزي را تغيير مي دهند. نظام اعتباري عالم را. مسير ساختار به مرور درست مي شود. شما يك پايه اي را 

  مي سازيد .

ست كه آدم طراز كم اامي اين الان مدير شما بايد جايي تربيت شود. مشكل ما در جمهوري اسل
ريم. كم چمران داريم. امام خميني : اگر ده تا اندرزگو مي داشتم جهان را مي گرفتم. ما اد

مشكل ما فقط نيست مشكل امير  ؟مديران مياني مان اگر باكري مي بودند مشكلمان چه بود
  المومنين هم بوده. 
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  هم بود عليه السلام مشكل ما مشكل حضرت موسي

جدا كرد كه برود در پروتكل  امت نتا از خوبا ٧٠ه. حضرت موسي حضرت موسي هم بود مشكل
تشريفاتي دريافت وحي حاضر باشند كه ببيند چه حالاتي به حضرت دست مي دهد. اينها كه آمدند بالا 

ََّ َجْهَرًة  گفتند   تا مردند. ٧٠اعقه زد هر صخودمان بايد خدا را ببينيم. ٢٠أَرِنَا ا

تا جنازه. خدايا  ٧٠را براي شاهد آورده بودم. حالا چي كاركنم با  هاحضرت موسي گفت خدايا من اينبعد 
 قراراينها آورد و از آنان امي شود اينها را زنده كني و برگردند؟ زنده شدند. خداوند كوه طور را بالاي سر 

  گرفت كه از اين غلط ها نكنيد.

چرا در  داز خوب هاي امت موسي بود. چشم برزخي داشت. ميگويناينها خوب هاي اين قوم بودند. سامري 
مملكت ما مديريت پيدا مي كند مي گوييد اين فرد جزو ريزش هاست؟ آدم حسابي پيدا نمي شود؟ اصلا 

 به انقلاب كاري ندارم. چرا حضرت موسي اين گونه بود؟

 

  قارون چه كسي بود؟

چند نفر در اطراف حضرت موسي بودند. يكي قارون پسر خاله ايشان. امور اقتصادي را به او واگذار كردند. 
ت سارانت هاي داخل نظام موسي را شناسايي كرد افتاد در بخور بخور. موسي گفت اينها حق بيت المال 

  پس بده. گفت پس نمي دهم رفت داخل زمين. 

بعد آن كه فرعون سقوط كرد قارون ها و اين اختلاس ها به وجود آمد. ست. ااينها مربوط به بعد فرعون 
بال داده، مسئوليت داده، افتاده به بخور بخور. و  اختلاس گرهاي تربيت نشده موسي اند. موسي به او پر

  سامري شخصيت فرهنگي است. 
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  سامري چه كسي بود؟

كرده است. جبرئيل تنزل پيدا كرده است و فقط موسي ديده جبرئيل آمده آب را باز ٢١َبُصْرُت ِبما َلْم يـَْبُصُروا 
است. با صورت برزخي آمده است و فقط موسي چشم برزخي داشته است. سوار بر يك اسبي بوده است. 
اين اسب روي زمين، زير سم اسب خاك بوده. سامري هم اسب را ديده و هم خاك را ديده است و خاك 

  وساله سامري را ساخته است. اين هم اولياء خدا و عرفاي طائفه موسي.را برداشته بود. بعد با آن خاك گ

حضرت موسي وقتي ٢٢فـََنِسي هذا ِإلُهُكْم َو ِإلُه ُموسىروز حضرت موسي دير كرده بودند گفته است  ١٠بعد 
ارون مي گويد من نخواستم تفرقه هبرمي گردد، اعتراض به هارون مي كند كه مگر تو اينجا نبودي. 

  و سكوت كردم. مصلحت انديشي هارون را ببينيد. بيفتد

  

  حرفهايي كه به موسي گفتند

اين ملت همان ملت فرعون اند. آن ساحر ها مقداري حرف زدند اعدامشان كردند. پنج نفر را اعدام مي 
تا  ٥كردي از اين مشكلات پيش نمي آمد. آن موقع به حضرت موسي و هارون مي گفتند. ببين رضا شاه 

  تنور مي انداخت. پنج نفر ر در تنور مي انداختي اينها آدم مي شدند. را در 

من حرف مي زدم مملكت از  ٢٣ِإْسرائيَل َو َلْم تـَْرُقْب قـَْولي ِإنِّي َخشيُت َأْن تـَُقوَل فـَرَّْقَت بـَْيَن بَنيهارون چه مي گويد 
 هم مي پاشيد. دو قطبي مي شد. موسي مي آيد با سامري برخورد مي كند. 
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  برخورد موسي با سامري چگونه بود؟

د تيكه تيكه مي كند. مي سوزاند و به باد مي دهد. سامري را چه كار كرد؟ به سامري نگوساله را مي گوي
  گفت برو بيابان ها. برو در اتاقت بنشين و به كارهايت فكر كن. اين كار محكم حضرت موسي با سامري بود.

 فرعون داشت. را رها مي توانست بكند. اقتدار فرعون هم نداري. اقتداردر دوران فرعون مگر كسي از اين كا
شد. در بيابان راه مي رفت مي گفت لامساس. دست به او مي زدند تب پنجاه درجه لامساس ا به مرض مبتل

  مي گفت.

  برخورد با سامري يعني همين.

  بعد با اين برخورد سنگ روي سنگ بند مي شود؟ 

  

  نقطه پايان تمدن موسي

يك جايي را خدا در نظر گرفته است كه كار تمام است. به آن نقطه برسيم تمدن حاصل مي شود. براي 
تمدن تورات آورده است. تورات به معناي قانون است. اصل تمدن با قانون است. بعد چه قدر اين ملت به 

  قانون عمل كردند؟ 

ست كه به قانون عمل نمي شود. اه كسي بعد ضعف عملكرد مردم در قانون به موسي برمي گردد. تقصير چ
  به اينها فكر كنيد به عنوان طرح مساله.

روز به كوه طور رفتي و قانون  ٤٠بعضي ها مي گويند وقتي به قانون عمل نشود به چه درد مي خورد. 
ست. اآوردي. به چه درد مي خورد. به اينها مي گويد به ارض مقدس برسيم كار تمام است. آنجا جالوت 

. تو با خدايت برو ما ٢٤اْذَهْب أَْنَت َو رَبَُّك َفقاِتال ِإنَّا هاُهنا قاِعُدونآنها مي گويد راه بيفتيم. اينها مي گويد  به
  اينجا نشسته ايم. 
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 لواپسانِ د -دقيقا همين تعبير را به كار مي برند – چند نفر، دلواپسان مي فرمايند:مرحوم علامه طباطبايي 
م. همين كه به دروازه برسيم برنده ايم. گفتند شما حرف قوم موسي به آن جماعت عظيم گفتند راه بيفتي

مفت زياد مي زنيد. همين شما تند روها ما را بدبخت و بيچاره كرديد. ما از اين كارها نمي كنيم. هر چه 
  حضرت موسي گفت به حرف نمي كردند.

يه شدند.سرگردان شدن. رسيده بودند به چهل سال  مبتلا به ت٢٥أَْربَعيَن َسَنًة يَتيُهوَن ِفي اْألَْرض بعد چه شد؟ 
ارض مقدس. تا در اگر مي رفتند كار تمام شده بود. پشت دروازه تمدن بودند. درب را باز مي كردند تمام 

ان مي آمد. غذاي بهشتي. مي لوي از آسمسبود. خسته شدند. چون زود حوصله شان سر مي رفت. من و 
تا كي با غذاي يكسان باشيم. منويت را بيشتر كن. ما عدس مي ٢٦عاٍم واِحدطَ  َلْن َنْصِبَر َعلى يا ُموسى گفتند

  خواهيم. عسل مي خواهيم. از بهشت هم مي آمد. 

  . دبه وضع قبليشان برگشتنبعد فوت موسي نيامدند، چهل سال در بيابان ها آواره بودند تا اين كه 

  

  اجردادن خداوند تشكيكي است

  كه با همين امت بابت يك قدم تا در مانده بود خدا چه چيزها كه نشان نمي دهد. ست ابامزگي به اين 

با موسي هماهنگ اند تا از مصر بيرون بيايند. اين آدم هاي درب و داغون كه از دريا وقتي رد مي شوند 
ا إِلهاً َكما ا يا ُموَسى اْجَعْل لَنست. امي گويند خدا مثل اينها مي خواهيم. مي گويند خدا اين طورش خوب 
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كه امير المومنين در نهج البلاغه فرمودند كه اين ها هنوز پايشان خشك نشده بود گفتند يك ٢٧َلُهْم آِلَهٌة 
 ٢٨خدايي مثل اين بت ها براي ما قرار بده. 

صفر و يكي نيست. من نگاهم تشكيكي  اين طور آدم ها را تحويل مي گيرد. خداوند مي گويد من نگاهم خدا
شما يك قدم جلو بياييد يك قدم تحويل مي گيرم و به تمدن نزديك مي شويد. هر كس كه مي  ست.ا

 .خواهي باش. امت موسي باشي يك قدم برداري به همان ميزان تحويلت مي گيرم

درصدي حساب مي كنم. مي گويم اينقدر آمدي اين هم نتيجه است. در همان بيابان كه مبتلا به سرگرداني 
  وي مي آمد.لسبودند من و 

  

  جمع بندي

شما در مسير براي رسيدن به تمدن نياز نظام اعتباري داريد. انقلاب در اين مسير موفق بوده است يا نه؟ 
نظام اعتباري مبتني به وحي كه آدم بسازد. اجراي آن نه، در اجرا موسي و امير المومنين هم به نتيجه 

ي آدم هايي كه در جنگ قبل مد فقط جنگيد.آنرسيدند. امير المومنين چه كاري توانست بكند. پنج سال 
  بودند خود امام را شهيد كردند.

نفر  ١٠٠اين همه داد و دعوا براي اين بود كه يك ابن ملجم ساخته شود؟ ابن ملجم كسي بود كه در يمن 
شاخص گفتند كه مي خواهيم يك پايگاه بسيج بزنيم فرمانده بسيج كي باشد؟ سوپر حزب اللهي چه كسي 

  ند ابن ملجم مرادي. ده نفر شدند كه از طرف مردم يمن براي بيعت رفتند به مدينه.ست؟ نگاه كردند گفتا

رحمان نيستي؟ گفت چرا. گفت تو هماني نيستي كه يك زن يهودي به ال عبدحضرت علي تا ديد گفت تو 
صاص تو قاتل مني. پس بگير همين الان من را بكش. ق ٢٩َأنْتَ وَ اللَّهِ قَاتِِلي تو شير داده است؟ گفت چرا. 
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بيعت كنم. انتهاي آن اين بود كه سوپر حزب قبل جنايت كه نداريم. آقا نمي شود. من قاتل شما. آمده ام 
  اللهي هاي يمن تبديل به قاتل خودش شدند.

  ست يا نه؟ ااين هست يا نه؟ اين حكومت موفق 

  كاري كه امير المومنين كرد نظام اعتباري جديد آورد. 

گاهي كار در اين حد است كه يك نظام اعتباري باطل را لكه دار كنيد. كاري كه ابا عبدالله 
الحسين كرد. شهيد شد تا آن نظام اعتباري لكه به آن بيفتد. خود اين پيروزي محسوب مي 

مي فرمودند. حتي اگر اين همه كشته اي كه داديم فقط  قبل از اين كه شاه فرار كندامام شود. 
ن قدر بي آبرو شود كه با ذلت با مردم صحبت كند ما پيروزيم. خيلي اين حرف عجيبي شاه اي
  است.

ر ياوريم. همين قدبهمين كه يك نظام اعتباري از ريخت افتاده باشد. حتي نتوانيم نظام اعتباري جديد 
  پيروزي است. چه برسد به اين كه بياوري و گفتمان غالب در دنيا شود.

و غالب شود. برخي مي گويند اگر جمهوري اسلامي هم نمي گفت قواعد طبيعي  طرح جايگزين بياوري
  عالم قهرا به اين سمت بود. اصلا اين طور نيست. در مورد آن فردا صحبت مي كنيم. ابدا اين طور نيست.

اغونيم. ددر اجرا فاجعه ايم. البته ست انظام اعتباري مان را تثبيت كرديم برگ برنده مان قانون اساسي مان 
د و شاخص مي شوند. در ساختار اداري و اجرايي داغونيم. نمي خواهم نآدم هايي كه در اين نظام مي آي
  ست ولي مشكل داريم. اباقي جاها بيشتر  از بگويم كه فساد ما سيستماتيك و

ليشان اچندتا مثل شهيد حججي در ساختارمان پيدا مي شود؟ چند تا مسلمان؟ دزد نباشند دلسوز باشند. ح
  باشد. 

 

  


