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  بسم الله الرحمن الرحيم

  (جلسه سوم)آينده انقلاب
 حجت الاسلام مصطفي اميني خواه

  

  دو شيوه سير حكومت ها

ت و جامعه انساني كه چه خواهد شد صحبت قرار است درمورد انقلاب صحبت نكنيم. درباره انسان، انساني
ر را مي خواهد ببرد به سمت حيوانيت و سيري شسيري كه ب راني بر بشر داريم.ما دو نوع حكم مي كنيم.

  كه مي خواهد بشر را به سمت فرشته خويي ببرد. 

در روايت امير المومنين داريم كه بشر اين دو تا سير و اين دو تا جهت را دارد. يا در مسير حيوان 

 كيا در مسير ملك. اگر در مسير حيوان حركت كرد از حيوان پست تر است و اگر در مسير مل

  ١حركت كرد از ملك برتر است.

پس زماني كه دو سير داريم، كار حكومت هم اين است كه سير بدهد. كار حاكميت تربيت است. از اين دو 
  مدل خارج نداريم.

  پرورش دهد. »انعام«پرورش بدهد يا مي خواهد  »انسان«يا مي خواهد 

 

  

                                                           
كَُة أَفْضَلُ أَْم بَنُو آدََم فََقالَ قَاَل َأمِيُر الْمُؤْمِنِينَ عَنْ عَبِْد اللَِّه بْنِ سَِنانٍ َقالَ: َسأَلُْت أََبا عَبِْد اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّاِدقَ ع فَقُلُْت الْمََلائ١ِ 

لَيْهِمَا كِكَّبَ فِي الْمَلَائِكَةِ عَقْلًا بَِلا شَهْوٍَة وَ رَكَّبَ فِي الْبَهَاِئمِ شَهْوَةً بِلَا عَقٍْل وَ رَكَّبَ فِي بَِني آدَمَ عَلِيُّ بُْن أَبِي َطالٍِب ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَ
  )٥، ص: ١علل الشرائع، ج( .الْبَهَائِمِ مِنَفَهُوَ خَيْرٌ ِمنَ الَْملَائِكَةِ وَ مَْن غَلَبَتْ شَهْوَتُُه عَقَْلهُ فَهُوَ شَرٌّ  فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُُه شَهْوَتَهُ 
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  معرفي مصر فرعون

في مي كند. مدل فرعون مديريت مي كند ولي خيلي تميز قرآن اين دو مدل را مدل موسي و فرعون معر
و مرتب. تمدني خيلي شيك به نحوي كه هنوز اين اهرام ثلاثه مصر پا برجاست و يكي از جاذبه هاي 

 ميليون فقير مطلق و ٤٠و  ير استشدت فقه گردشگري كشور مصر مي باشد. مصر يكي از كشور هاي ب
  خواب دارد. -چندين ميليون قبرستان

مين ه يكي از كشورهايي كه ما گزارشگر و خبرنگار نداريم وگرنه گزارش هاي جالبي مي توان مخابره كرد
ي يعني يادمان فرعون. هنوز مصر اسلام ؛مي شود بطيا همان ق  Egypt. ولي هنوز اسم آن مصر است

اين  ت!ون بايسجام جهاني هم شعارشان اين بود كه به احترام فرع خودش را به نام فرعون مي شناسد!
   زهر هنوز به فرعون افتخار مي كند!مصر اسلامي ، مصر الاشعارشان بود. 

  

 معرفي مصر موسي

شما بايد به حضرت موسي افتخار كنيد. يهودي ها به حضرت موسي با شاخصه هايي كه ساخته اند افتخار 
ني . هيچ المان تمدمي كنند. حالا يك بحثي است كه مديريت حضرت موسي به حسب ظاهري موفق نيست

  يك اهرام ثلاثه، يك برج آزادي و.. از خود مي ساختي يا موسي! !و .. نمي بينيد. يك يادمان، يادبود

تنها يك دريا را شكافتي و بعد جسد فرعون را سالم نگه داشتي كه همين چيزي عليه خودت شد. جنازه 
. بدنت را نجات مي ٢نُنَّجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةفَالْيَوْمَ سالم هست كه موميايي كرده اند. فرعون 

  م كه براي آيندگان عبرتي باشد.يده

 

 

  

                                                           
 ٩٢يونس : ٢ 
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  مقايسه توسعه در حكومت فرعون و موسي

مردمي كه اين طور كار مي كنند. از جهت امنيتي، اقتصادي و.. در درجه  از فرعون اين چيزها مانده است.
 به جا مانده مي گويد در زمان فرعونكتابي كه از سينوهه  جهت تكنولوژي همچنين.ر دارند. از خوبي قرا
فرمول اهرام ثلاثه را كشف  وژي خيلي پيشرفته بودند. هنوزكنولانجام مي دادند. از جهت ت احي مغزعمل جر

  نكرده اند.

  با فرعون اشكال حضرت موسي محل

آن؟ با كجاي عقيده آن؟ اگر خدا پرست بود حل فرعون مشكل داشت؟ با عقيده  حضرت موسي با چه چيز
 بود؟ قارون كه خداپرست بود. 

ن بوده است. سالگي در كاخ فرعو ٢٠فرعون هست. مي گفتند موسي بن فرعون. تا  ي موسي بزرگ شده
  بود.. سپاه و تجهيزات فرعون دست موسي به سيلو ها سر مي زد

مايت حاز يكي موسي مي آيد تا در يكجا مده است. داشته است كه در سوره قصص آموسي تشكيلات مخفي 
ده سالي از مصر فاصله مي گيرد. به مدين مي رود. بعد  ٣مي زند و فرار مي كند.فرعوني آن به كند، مشتي 

. حامله است و مي خواهد وضع حمل كند مي شود كه برگردد. در راه خانم حضرت موسيده سال مامور 
دنبال آتش مي گردد. زماني كه مي آيد كه آتش بردارد مي گويند برو كاخ فرعون مستقيم و بگو  موسي

  ٤من پيغمبر شده ام.

 بين اينها آدم ند منمي ك حضرت موسي كمي لكنت زبان داشتند اما بعد خوب مي شود. به خداوند عرض
 ٥رو!ردند. خداوند مي گويد نترس و بست دنبال من مي گكشته ام. ده سال ا

                                                           

حينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا ِمنْ شيعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَُدوِّهِ  وَ دَخَلَ الْمَدينَةَ عَلى٣ 
عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ  فَقَضى عَدُوِّهِ فَوَكََزهُ مُوسىَفاسْتَغاثَهُ الَّذي مِنْ شيعَتِهِ عَلَى الَّذي مِنْ 

  )١٥(قصص /  عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبين

  ١٣ - ١٠طه / ٤ 
  ١٧-١٠شعراء /   ٥ 
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ست. مي فرمايد: مي ن حضرت موسي خيلي جالب انوع ادبيات و گفتما با عصا پيش فرعون مي آيد.
هُ فَشَرَطَا لَ يند:در نهج البلاغه مي فرما ع حضرت امير ايت نگه دارم؟ به من ايمان بياور!خواهي كاخت را بر

هارون براي فرعون شرط كردند كه اگر ايمان بياورد ، (موسي و  ٦.عِزِّه بَقَاءَ مُلْكِهِ وَ دَوَامَ  إِنْ أَْسَلم
  حكومتش باقي بماند و عزتش پايدار باشد.)

 .نيست لزوما به معناي فرستادن ارسال ٧إِسْرائيل  فَأَرْسِلْ مَعِيَ َبني  قرآن مي گويد موسي يك جمله گفت:
 ثيحدي ،دگوينيك چيزي را از قيد و بند در بياوريد. احاديث مرسله كه مي  ست.هم هبه معناي آزاد كردن 

  ندارد.  ش اتصالسندبه جايي بند نيست. انتهاي كه  است

 ؟موسي مي گويد: آزادي بني اسرائيل را مي خواهم. فرعون مي گويد: تو آزادي بني اسرائيل را مي خواهي
  ه ام!تو خودت در كاخ من بزرگ شده اي! من بزرگت كرد

مرحوم صفايي تعبير قشنگي دارد مي فرمايند كه حضرت موسي به فرعون گفت كه من در كاخ تو بزرگ 
من زندگي نداشتم؟ اين همه را كشتي مگر گ شوم؟ مگر من مادر نداشتم؟ ردر كاخ تو بزبايد شده ام؟ چرا 

   ؟!يم. مثلا من را تامين كرده ايمن به دنيا نياكه 

بني اسرائيل را به بردگي گرفته اي بعد منت هم  ٨إِسْرائيل نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنيمي گويد: َو تِلْكَ 
  مي گذاري؟ 

  دعوا سر بندگي است.

  

  دو مدل بندگي

                                                           
  ١٩٢نهج البلاغه ، خطبه  ٦ 

  ١٠٥الأعراف : ٧ 

  ٢٢الشعراء : ٨ 
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دم ه ببين قيمت گنست. حضرت موسي نيامد بگويد كگي دعوا هست. بحث ما نرم افزاري اسر دو مدل بند
ت حضرت گفتمان موسي اين نيست. كار دس ارزانش مي كنم!كار را بده دست من  چه قدر شده است!

  موسي كه افتاد اول گراني و سختي شد!

از وقتي تو آمده اي ما به اذيت  ٩أُوذينا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنا وَ مِنْ بَعْدِ ما جِئْتَنا به حضرت موسي مي گفتند:
  ست.قحطي و.. . اينها حرف هاي قرآن ا همه اش جنگ وافتاده ايم. پدرمان را در آورده اي. 

من كاري به جمهوري اسلامي ندارم. اين ها صحبت هاي قرآن است. قرآن مي گفت موسي يك شگردي 
    ١٠.أَطيعُوا أَمْري حل مي كرد. موسي به مردم مي گفت داشت و آن را انجام مي داد و مشكلات را

 ١١كرد كه يَفْقَهُوا قَوْلي حرف من را گوش بدهيد. از خدا درخواست مي هم موسي و هم هارون مي گفتند
امرم ساده شود. گوش بدهند راه بيفتند و  ١٢أَمْري َو يَسِّْر ليند. خدايا كاري كن كه اينها حرف من را بفهم

  بيايند.

  فعاليت هاي فرعون براي مديريت جامعه اش

 اصلا اقناع مردم براي او مهم است؟ ؟مردم بود درگير اقناع؟ داشترا فرعون چه؟ فرعون درگيري فهم مردم 
َفاسْتَخَفَّ قَوْمَُه فَأَطاعُوهُ ِإنَُّهمْ كانُوا قرآن خيلي لطيف مي گويد فرعون يك كار مي كرد و مشكلش حل بود. 

  قومش را استخفاف مي كرد.  ١٣قَْوماً فاسِقين

. عقل را گرفت و حكومت ١٤»ل قومهواستخف عق«اند:  علامه طباطبايي در تفسير اين آيه سه كلمه فرموده
  كرد.

  فرعون عقل را ازكار انداخت و حكومت كرد. يهود كه مديريت آنها كاري ندارد.

                                                           
  ١٢٩الأعراف : ٩ 
  ٩٠طه:١٠ 
  ٢٨طه : ١١ 
  ٢٦طه : ١٢ 
  ٥٤الزخرف : ١٣ 
  ١١١، ص ١٨الميزان، ج١٤ 
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مي گفت با يكي از اروپايي ها صحبت مي كرديم. مي گفت: ديسكو چه قدر داريد؟ دانس وضعيتش  كسي
  از اينها را به صورت رسمي نداريم. در ايران چطور است؟ عرق ورق و.. ؟ گفتم هيچ كدام 

شما  عدب تخليه نشود مگر مي شود كنترل كرد؟آخر هفته در كازينو  مي گفت مگر مي شود؟ جواني كه
  درصد جوان هستند مي توان مديريت كرد؟  دمتان جوان اند. يك مملكتي كه شصتاين همه مر

پايين رها باشند. اين يك مدل ست. از كمر به م تحت فشار هستند يك راهكار اين اوقتي مرد
  است.

اعتبارياتي بشوند. مردم مشغول بازي باشند. زندگي ها بگذرد. مدتي سركار برود تا پول دربياورد  مردم درگير
د ندر تهران كار مي كنبعضي كه قمار كند.  در فلان بازي خرج كند. در قمار خرج كند. آدم زندگي مي كند

  ي مي كند با اين هدف.د. زندگنكه شمال عشق و حال كن

 ري برزيلديكتاتو عقب مي افتاد.ش سقوط برزيل فوتبال تيم مي گويند ديكتاتوري برزيل با هر قهرماني
  فارغ مي شدند.  از مشكلات . هر گلي كه مي زد مردم بيشتر بودمديون پله 

صحبت ساعت  ١,٥نشده ايم. ديشب يك بازيكن فوتبال آسيا قهرمان  است سال ٤٠ما  ندبرخي ها مي گوي
آسيا محسوب مي شوند! تماشاچي هاي ما تماشاچي هاي قهرمان ، مي كرد و مي گفت اگر قهرمان شويم

  ست. . مدل فرعوني استو لعبي ا نگاه مزخرفي است به زندگي. اين همان نگاه لهواين 

گويد برويد در دنيا اول بشويد تا مردم عالم بدانند : مي اين است مدلي كه امام خميني تعريف كرده است
  بفهمند قوي هستيم. بر فرض يعني چه؟ خب  كه مسلمانان قوي هستند.

گرفت  رانونديبي شما را تحريم مي كنند؟ وقتي احساس كنند ضعيف هستيد. نتانياهو بعد از پنالتي كه كِ
گرفتيد. ١٥ رونالدو نيستيكرشما ملتي هستيد كه پنالتي از م. تصويري فرستاد: گفت من فوتباليستيك پيام 

  مي گيرد تصور عمومي عالم را نسبت به ايران و ايراني عوض مي كند.  رانونديبپنالتي كه 

  ست. همه اينها بند به هم ا

                                                           
١٥ Cristiano Ronaldo 
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ورد م سحر تمام چيزهايي كه درالوقتي تو روي سكو مي آيي و لبخند مي زني اين مي شود باطل 
  اند. اين ديپلماسي ورزش است. اين لهو و لعب نيست. مسلمين گفته

  ، كار و..  ازدواج .و لعب است بعد مي بينيد كه درس خواندن هاي ما لهو

  يكي استضعاف. و ست . يكي استخفاف ادو كار مي كندفرعون 

  

  دسته بندي هاي مختلف نيازهاي انسان

  مي كند. پنج طبقه . نيازهاي عالم را يك هرمي مازلو دارد. مي گويند پدر روانشناسي انسان گرا

مي گويد كسي كه درگير طبقه اول نيازش  . ست. آب، هوا، مسكن و..ا اولين طبقه نيازهاي فيزيولوژيك
  اصيتي ندارد.نيازش اصلا فكر نمي كند و هيچ خ باشد به طبقه دوم

  است. امنيت شغلي، غذايي ، اقتصادي و..  طبقه دوم نياز، امنيت

  ست. خانواده، مجموعه ، حزب و..و تعلق پذيري ا يازها: نيازهاي اجتماعيطبقه سوم ن

  . من بين مردم بايد عزت نفس داشته باشم.طبقه چهارم: احترام پذيري

د. ورده نشود اين طبقه را نياز ندارش برآبه طبقه پنجم مي رسد مي گويد هر كسي كه طبقه هاي پايين تر
است. مي گويد من اين چهارتايي كه گفتم هر چه فكر مي كنم اين نياز به باقي ربط  نياز به شكوفايي

  ندارد.

شان پنجم كار ندارند. چون اكثرا حاليروانشناس ها سر آن چهارتاي اول خودشان را كشته اند و به اين 
  . درك مي كنندنمي شود كه اين نياز را دارند. يك سري افراد ويژه اين نياز را 
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  نگاه مازلومشكل 

ومت آورد. كار حكست كه باقي نياز ها را مي آقاي مازلو مشكل كارش اين است كه نمي داند اين نياز پنجم ا
ست كه اين نياز را محو مي كنند. حكومت انبياء اول سراغ نياز پنجم مي روند. بايد براي هاي فرعوني اين ا

  كشيد.آوردن آن از نياز هاي ديگر دست  به دست

. دتا به هدفي برس دناهي اوقات قيد سلامتي را هم مي ز. آدم يك نياز هايي دارد گواهم آدم شوممن مي خ
  كليم الله باشي. د سر همين. مي گويند تو مي توانيانبياء آمده ان

  

  ماجراي روزنامه خواندن فرزند آيت الله بهجت

دنبال نمي كردند. اين نه مدح است نه را هم زيون، اخبار و.. يتلوآقاي بهجت روزنامه مطالعه نمي كردند. 
روزنامه هاي مختلف  فرزندشان علي آقاقاي بهجت روزي مي بينند يم. آقدح. مي خواهم اين داستان را بگو

تند كه بعضي ها هسآقاي بهجت به ايشان اينگونه گفته بودند  و مطالعه مي كنند. را روي ميز ريخته اند
هم هستند بعضي ها  .چه شده است ندارند يك ماه قبل خبر همه روزنامه ها را مي خوانند و

  چه خواهد شد!يك ماه بعد لي مي دانندنمي خوانند و روزنامه

از استادشان آقاي قاضي نقل مي كردند كه يك مجله اي در هند در فلان موضوع چاپ شده بود. به آقاي 
در هند اين  ندآقاي قاضي گفته بود .ميم در اين موضوع كار كنيقاضي مراجعه كرده بودند كه مي خواه

  .ند و با هندي هم ارتباط نداشتندطور مجله اي با اين موضوع چاپ شده است. در عمرشان هند نرفته بود

  

  ماجراي مراجعه آقاي ري شهري محضر آيت الله بهجت

  ند.اب زمزم عرفان كه كتاب قشنگي است مطلبي را نقل كرده اآقاي ري شهري در كت

ايشان به من گفتند كه يك بخش از گنبد حرم حضرت عبد ار خدمت آقاي بهجت رسيدم. گفتند يك ب
ودم. بع العظيم كاشي فلان جايش افتاده است برويد و درست كنيد. من توليت حرم حضرت عبدالعظيم 
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من گفت؟ هزار و اين همه آدم، اين همه دوربين اما هيچ كس خبر نداشت و آقاي بهجت از كجا اين را به 
  ها دارند ايشان.كي از اين ماجراي

  آينده چه مي شود؟ اينها را از كجا خبر دارد.

  

  شيوه حكومت امام زمان (عج)

اط ما با آن در ارتبابزار هايي كه  كه آدم مي شود. ديگر خيلي از اين يك قوه ديگري در آدم شكل مي گيرد
  نياز نداريم. اين يك حكومت ديگر هم مي خواهد.  هستيم را

آدم تربيت مي شود. بعد مي گويد مردم بدون اين وسيله هاي  حكومت امام زمان حكومتي است كه در آن
باب علم باز شده  ٢قبل از ظهور  باب علم باز مي شود. ٢٥در آن موقع  تازهجتماعي با هم در ارتباط اند. ا

  ١٦است.

ويد: اين آقا مي گ لوژي ندارم وليدارد. من موضع ضد تكنودر اين كتاب لطفا زامبي نباشيد نكته جالبي 
 ه سفيدمتمايل باست اين است كه اينها نورشان آبي يك اتفاق عجيبي كه اين وسايل ارتباطي پيش آورده 

نور ظهر  ،. نور آبي متمايل به سفيد در فضاي زندگي و خلقت نور خورشيد اول صبح است. بعد نور زرداست
لوژي انسان با اين نورها تنظيم شده است. فيزيور غروب است. ايل به سياهي نومتم ،ست. بعد نور قرمزا

 دبه خاموشي مي بر نور قرمز متمايل به سياهي بدن را .ش مي رسدوقتي نور زرد خورد به اوج انرژي خود
  بيدار مي شود.  كه به بدن مي خوردو نور آبي متمايل به سفيد 

ايل به سفيد به بدنت مي خورد دوباره بيدار نور آبي متمشب گوشي را چك مي كني  ١٢شما وقتي ساعت 
اطر اين كه بدن سرگيجه گرفته . بعد مي گويد مرض شايع زمان ما مرض بي خوابي است. به خمي شوي

   است!

                                                           

، فَجَمِيعُ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ حَرْفَانِ، فَلَمْ يَعِْرفِ حَرْفاً عِشْرُونَالْعِلْمُ سَبْعَةٌ وَ « عَنْ َأبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:١٦ 
قَامَ الَْقائِمُ ع أَخْرَجَ الْخَمْسَةَ وَ الْعِشْرِينَ حَْرفاً فَبَثَّهَا فِي النَّاسِ، وَ ضَمَّ النَّاسُ حَتَّى الْيَوْمِ غَيْرَ الْحَرَْفيْنِ، فَإِذَا 

  ) ٣٢٠مختصر البصائر، ص: ». (إِلَيْهَا الْحَرْفَيْنِ حَتَّى يَبُثَّهَا سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ حَرْفاً
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  معني تكنولوژي

  آدم چه كاري مي كند؟ وژي يعني چه؟ تكنولوژي بااصلا تكنول

متر  ١٠٠تا  شعاع ديدمامتداد قوه بينايي شماست.  ،ست. الان دوربينتكنولوژي، امتداد قواي مادي شما
ساعت مي  ٥دستگاه تايپ مي آيد. من با دستم روزي  .ستاست. همه اينها توسعه اين قواآن طرف تر 

  صفحه بنويسيد.  ١٠٠توانم بنويسم اما با تايپ هاي صوتي مي توانيد تا 

  ي كند. ت امتداد پيدا مي كند. پايت با هواپيما امتداد پيدا مگوشَ

  

  تكنولوژي در حكومت فرعوني

در حكومت فرعوني تكنولوژي هست. قواي انساني فعال مي شود. رشد مي كند ولي در چه سطحي؟ در 
همان چهار طبقه اول مازلو. نياز به بالاتر آن اصلا فهميده نمي شود و امكان براي برطرف كردن آن پيدا 

  نمي كند. 

روي  ١٧اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَ رَضيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ  ست: ن اسير بشر افقي است. تعبير قرآن اي
باشند. وقتي مي توان سوار  زمينيست كه مردم . چون اصلا حكومت وابسته به اين ازمين پهنش مي كند

 باشند. مردم وقتي دغدغه آب و نان داشتند مي توان بر آنها حكومت كرد.  زمينيمردم شد كه مردم 

چرا دارند اما دغدغه را جاي ديگري مي برد. اصلا  !حالا حضرت موسي كه مي آيد دغدغه آب و نان ندارند؟
 ست؟ موسي مي خواهد عقل مردم را راه بيندازد. اين عقل تامشكل حضرت موسي با مردم چه چيزي ا

  ت. اين اول بدبختي اس . موسي آمد اين عقل را راه بيندازد. حالاطيل بود خوب پيشرفت مي كردندوقتي تع

مي گويد بكشيد مي پرسند: سن آن چه قدر باشد؟ رنگش چه باشد؟ و.. فرعون كه هم  را حالا يك گوساله
م نمي دادند ش سوال نداشتند و روي هوا انجام مي دادند و اگر انجامي گفت يك كار بكنيد روي حرف

حق راي نمي بينم الا آن چيزي كه حرف فرعون اين بود كه من براي شما ان اعدام بود. حكمش

                                                           
  ٣٨التوبة : ١٧ 
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يعني راي راي من، حرف حرف من. موسي ١٨ قالَ فِرْعَوْنُ ما أُريكُمْ إِلاَّ ما أَرى مي بينم. خودم صلاح
  اين گونه نبود. مي خواست فرصت بدهد تا مردم بفهمند. 

   !مي گويند ديكتاتورياين را  استجالب  اسلامي چيست؟ چرا پيشرفت حاصل نمي شود؟مشكل انقلاب 

  

  روش انبياء خدا در مديريت مردم

ت تجربه بايد فرص يه كنند كه اين ها راه بيفتند. دائمتوج مردم را د بايدند ببرنانبياء چون به زور نمي خواه
  د. نبده

ست كه ما را عقب مي مي گويند راي مردم ا !راي گيري داريم برخي مي گويند مشكل ما اين است كه
  اندازند. هي فرصت دست مردم مي افتد. 

چه كسي بود؟ بازرگان. دولت موقت كه به  در جمهوري اسلامي گذاشتامام خميني اولين مسئولي كه 
  . بازرگان هم سر تسخير لانه جاسوسي استعفا داد. اين كه راي مردم نبود. سر كار آمد دست امام خميني

  والله قسم از اول با انتخاب بازرگان مخالف بودم.  ه امام در وصيت نامه مي نويسندجالبش ايجاست ك

مي گفتند هماني كه خميني مي گويد. همين رجايي  مردم به خاطر حرف شما انقلاب كردند.آقا ببخشيد 
  اول ميگذاشتي حل بود.  را از

تجربه كنند و رشد  .ندمن بايد فرصت بدهم بفهم اين است كه مدل نرم افزاري تربيت انسان
حتي اگر انتخابات رياست جمهوري ما اين نبود و خود رهبري مي خواستند انتخاب كنند  .كنند

ي وجود داشت اما تفاوتچهارچوب هايي مباني و مسئوليني غير اين ها انتخاب نمي شدند. در 
  ند. ئولين از جنس مردمچون مسهمينها بودند. 

                                                           
 ٢٩غافر : ١٨ 
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دولت قبل را مي زند.  سئولين خود مردم بوده اند. يك دولت راي مي آورددر جمهوري اسلامي هميشه م
  ند را مي زند.ه بودكه آن را انتخاب كرد ميليون مردمي ٢٥لت قبل را نمي زند. دودر واقع اين 

ه اينكه ن؟ آن زوايايي كه مردم خبر ندارند را بايد جلوي چشمشان بياوريم. د باشدنقد مسئولين چگونه باي
به خاطر راي سرزنش شان كنيم و دوقطبي درست كنيم. بايد دائما به مردم بگوييم اين مسئولان برآيند 

  خودمان هستند.

  

 

  

  


