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 پیشگفتار
 : (العالی مدظله) اسالمی انقالب رهبرمعظم

 1«. اسالمی انقالب معارف تبیین از است عبارت است، ما ملّت پای پیش امروز که چیزی آن» 

 گانپابرهن میقات اربعین. است مردم میان در ایمان معجزه ی دوباره ی تجلیات از یکی اربعین راهپیمایی حماسه

  تا است الهی ی برجسته ی بی نظیر و بسیار و پدیده یک حادثه اربعین. است زمین مستضعفین و فقرا جهانی کنگره ی و

 فرک سردمدارن خاطر به همین.  دهد سوق خویش فطرت به بازگشت و پرستی خدا اصلى بزرگراه آن به را قرن انسان این

 2 ."الْكَافِرُونَ كَرِهَ وَلَوْ نُورِهِ مُتِمُّ وَاللَّهُ ْ ".نورالهی را خاموش کنند  به زعم خوداین کنند می سعی دنیا در

صفر همواره سیراب کننده ی محبت و معرفت جامعه ی شیعه و نگاهدارنده این جامعه در مقابل حوادث و توطئه  و محرم  

ها در طول تاریخ بوده است. در طول نهضت اسالمی معاصر مردم ایران تا انقالب اسالمی این خون ابا عبداهلل ها و دشمنی 

 ،اسالم خواه بوده و از این پس هم علیه السالم و خاندان و یاران با وفایش ، همواره جوشیده و یاری کننده مبارزان و مردم

 مراحل خود به پیش خواهد برد. همین کانون حرکت زا ، این انقالب را تا آخرین

 تمدن و سازی جامعه سازی، در این مرحله از حرکت انقالب اسالمی و در آغاز گام دوم و مرحله ی دوم دولت

تکلیف مهم انقالب اسالمی و همه ی  انقالبیون و مردم اسالم  اکنون سازی نیز مانند همیشه ما به مکتب عاشورا نیازمندیم.

یدن به دولت اسالمی است. امروز هر چند جوانان این مرز و بوم ، اگر اسالم خون بخواهد از آن دریغ خواه ایران تحقق بخش

نخواهند کرد اما صحنه ی مبارزه تغییر کرده، شرایطی دگرگون شکل گرفته و دشمن می داند در مبارزه خون و شمشیر 

 پیروزی جبهه ی حق تضمین شده است. در شرایط کنونی چه باید کرد؟

 ارِقٌم لَهُم المُتَقَدَِّمُ تَرَكَها، مَنْ ويَغْرَقُ رَكِبَها مَنْ ، يَأْمَنُفي اللَُّجَجِ الغَامِرَةِ الجَارِيَةِ الفُلْكِ مُحَمََّدٍ وَآلِ مُحَمََّدٍ عَلى للََّهُمََّ صَلَِّا

امروز مکتب آل محمد در طوفان دریاهای با موج های عظیم در حرکت  پروردگارا 3.ِحِقٌلَهُم ال واللََّزِمُ زَاهِقٌ عَنهُم والمُتَأخَِّرُ

 است. امروز چگونه با پناه بردن به این سفینه ی نجات باید به امان و آرامش فتح رسید؟

مکتب انقالب اسالمی برخاسته از مکتب عاشوراست و چشم به افق فرهنگ مهدوی دارد. امروز مایه های عاشورا 

ب اسالمی نهفته است ، الزم است بازکاوی و استخراج شود. با این نگاه ، مردم که در مکتب اسالم و که در معارف انقال

انقالب اسالمی جایگاه ویژه دارند یعنی همانها که اقشار پیش تاخته شان در صحنه هایی چون اربعین ظهور می کنند 

ن هدایت شده تا بدانند امروز فداکاری و جهاد و شایسته است به سوی اهداف مکتب امام حسین علیه السالم در این زما

                                                
 1397 / 12/ 07 السالمبیت علیهمیانات در دیدار مداحان اهلب .1 

 8سوره صف آیه . 2

 صلوات شعبانیه. 3
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بذل همه چیز برای امام حسین علیه السالم در کدام صحنه میسر است؟ اگر مردم بدانند امروز امام حسین علیه السالم در 

 طی درکدام میدان ایستاده است، همانها که خانه و کاشانه و زندگی و راحت خود را ترک می کنند و عاشقانه در هر شرای

اربعین بسوی محبوب خود می شتابند، حتما در اصلی ترین و سرنوشت ساز ترین و تعیین کننده ترین میدان پیشرفت 

 جبهه ی حق طلبان یعنی تحقق دولت اسالمی در ایران ، با قدرت و عشق حاضر می شوند. 

معارف انقالب اسالمی که جهت  بر تکیه با اربعین ایران در مردم حرکت میلیونی عظیم حماسه ظرفیت امروز

مدن ت سوی به حرکت پیشران موتور بعنوان خود نقش را با دهنده ی این مانور میلیونی عاشورایی است ، می تواند مردم

در  "ایمان افزایی متعهدانه"نموده ، موجب  آشناتر( ارواحنافداه) عظمی والیت خورشید طلوع اسالمی و آمادگی برای نوین

ها  زمینه را که ادامه ی دولت خواهی حسینی است ایجاد نماید و اسالمی خواهی دولت عمومی ، گفتمان میان مردم شده

 انقالب پیش و شتاب گیری حرکت در خرمشهرهای سازی ، یعنی آزاد جامعه در اللهی حزب جوان دولت تشکیل را برای

 فراهم آورد.  دوم گام در

اربعینی با همین عنوان ، به مثابه توشه ی راه مبلغین اربعین برای  شرح هفت تابلوی "اربعین بستر ظهور "کتاب 

هدایتگری صحیح و مورد نیاز در ایام راهپیمایی مردم ایران در اربعین حسینی آماده شده است. هر چند محتوای آن برای 

 دیگر ملل اسالمی نیز قابل استفاده است.

رهبر معظم  دیدگاه از مباحثی به مقدمه بخش در ت،اس یافته سامان هفت بخش و مقدمه یک در این کتاب 

 تفصیل و تببین شیعیان ، جهانی کنگره و میعادگاه عنوان به اربعین جایگاه و شده پرداخته اربعین انقالب اسالمی درباره

                خاندان تدبیر که اربعین جاذبه و  اسالمی انقالب اهداف با اربعین و حسینی نهضت اهداف یگانگی ادامه در یافته،

 .است شده روشن السالم علیه حسین امام شهادت حقیقت احیاگری نقش و بوده( آله و علیه اهلل صلی)اکرم نبی

 قرار در معرض استفاده عموم نمایشگاهی صورت به جداگانه و که است شده طراحی هفت تابلو بعد قسمت در

پیوندی منسجم میان آنها وجود دارد، بدین قرار است : تابلوی نخست با عنوان گرفته است . سیر محتوایی این تابلوها که 

ید حسین ، شه "با نام  دوم است، می پردازد. تابلوی انبیاء مهم اهداف حکومت که از تشکیل به مبحث "غلبه دین حق "

شده  انجام حکومت انی تشکیلاز طریق هدف می امت اصالح برای السالم علیه حسین امام نشان می دهد قیام "اصالح امت

 د،ش خواهد محقق( الشریف فرجه تعالی اهلل عجل)ولی عصر حضرت ظهور زمان در الهی کامل حکومت که نکته این. است

 در و سیر این ادامه در. شرح داده می شود "ان جدی الحسین قتلوه عطشانا "بنام  سوم تابلوی در که است بعدی مبحث

 ترینمهم اسالمی ایران، انقالب که است شده پرداخته نکته این به "قلب هایی همچون پاره های آهن "با نام  چهارم تابلوی

 نقشه  .است برداشته مسیر این مهم در قدمی عملی، سازی زمینه با و این انقالب  است مهدوی حکومت تشکیل برای قدم

اه ی ر نقشه این است. اسالمی انقالب روی پیش مهماز مسائل  نیز موعود دولت ظهور تا اسالمی انقالب از حرکت عمومی

 انتظاربا شاخصه مورد اسالمی به نمایش گذاشته شده است.  دولت "نقشه ی راه ظهور "با نام  پنجم تابلوی در عمومی

           در تابلوی هفتم با نام  نهایت به تصویر کشیده شده است. در "دولت حسینی "با نام  ششم تابلوی در های امروزی

 مد،آ بدست عاشورا قیام و اربعین امروزی حرکت هویت به نسبت که معرفتی از شرح داده می شود. بعد "عهد حسینی"
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الزم . ستا( الشریف فرجه تعالی اهلل عجل) حجت حضرت یاری برای اربعین در( السالم علیه)حسین با عهد  که دانست باید

ا ایمان ب میدهد سر «لکم معده نصرتی و» ندای و می گذارد قدم مسیر این در که فردی هر برای معرفت و بصیرت است این

 سازی سوی زمینه به را در تمام اعصار. عهدی که آنها مومنین گردن بر معصوم امام است از قلبی عجین شود. این عهدی

 آن یاری و اسالمی انقالب با بیعت لذا. عج جهت می بخشد عظما والیت طلوع و اسالمی آرمانهای و اهداف تحقق برای

 همان راه این در تالش و بوده معصوم امام یاری در مسیر عهد اسالمی انقالب اهداف تحقق فرایند مراحل از عبور برای

 .باشد می السالم علیه حجت حضرت ظهور برای فعاالنه انتظار

 شرح و تبیین کننده و کتاباین  متن و شده مذکور بصورت تابلو هایی خود روایی طراحی تبلیغی تابلوهای

 شرح تابلو ها درچهار قسمت ارائه می شود:. این تابلوهاست پشتیبان دانشی محتوای

 این برای روایات و آیات از شواهدی بعد قسمت در و شده بیان آمده تابلو در که مباحثی سیر ابتدا تابلو هر ذیل

 مباحث رسی کردن روشن و روایات و آیات تفسیر و تبیین در اسالمیرهبر معظم انقالب  بیانات ادامه در و شده بیان منظور

 وار رهزنجی صورت به شده تولید ، محتواهای بعد تابلوی به ارتباط و اتصال و مطالب بندی جمع با نهایت در و. است آمده

 رایب یادداشت های رهبری  و استدالل و سیر از نوشتار این به رجوع با محترم می توانند مبلغین می شوند.  مرتبط هم به

 .کنند استفاده دینی ناب معارف تبیین

به شما برادران عزیز عرض  "در دیدار موکب داران اربعینی فرمودند : ( العالی مدظله) اسالمی انقالب رهبرمعظم

ا باید مون این مراسم رتر کنیم؛ معنا و مضمیکنم که این مراسم را هر چه میتوانید و هر چه میتوانیم، باید پُربارتر و معنوی

ریزی روز بیشتر کنیم؛ اهل فکر، اهل فرهنگ، اهل اقدام فرهنگی و فکری، برای این حرکت عظیم بنشینند برنامهروزبه

 شاءاهلل ان. بگیرد قرار الفداء له ارواحنا االعظم اهلل ولی رضایت مورد معظم له و مطالبه بر پاسخی تالش این است امید.  ".کنند

 

 شمسی 1398قمری /  1441اربعین حسینی ایام 
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 مقدمه

  اربعین، میعادگاه و کنگره جهانی شیعیان

 دانم این روایت چقدر صحیح است، اصرارى هم ندارم که بگویماست؟ بنده نمی زیارت اربعین ،دانید یکى از عالئم ایمانمی

وق و میدهم معنایش یکى از شق ام، واقعش هم این است که احتمالمعناى این روایت همین است که من گمان کرده

 گویم باشد، مؤیّد فراوانى دارد.شود؛ امّا اگر این احتمال هم که من میمی احتماالت دیگرى باشد که در این زمینه بیان

زندگى نمیکرد؛ در مدینه بودند، در کوفه  اى بود که در یک جا و در یک مکانشیعه یک جمع متفرّقى بود؛ یک جامعه 

این کالبدِ متفرّق  امّا یک روح در -اطراف و اکناف بالد-ند، در قم بودند، در خراسان بودند بود بودند، در بصره بودند، در اهواز

کرد.  ى اینها را به هم وصل میتسبیح، یک رشته و یک نخ، همه هاىو در این اجزای متشتّت در جریان است؛ مثل دانه

ها به ى این رشتهامام؛ همه رهبرى عالى تشیّع یعنىبَرى از مرکزیّت تشیّع، از ى اطاعت و فرمانرشته آن رشته چه بود؟

فرمان میداد؛ و به این ترتیب، تشیّع یک سازمان و یک تشکیالت بود. ممکن  ى اعضاآنجا متّصل میشد؛ قلبى بود که به همه

حساب، بَرى آنها بهبودند. اطاعت و فرمان دو نفر از حال هم خبر نداشته باشند، امّا بودند کسانى که از حال همه باخبر بود

اینکه  سکوتشان برطبق نقشه، همه چیزشان با حساب. فقط یک عیبى کار آنها داشت و آن فریاد زدنشان از روى دستور،

ى جهانى الزم دیدند، امّا یک کنگره یکدیگر را می دیدند. اهل یک شهر و شیعیان یک منطقه، البتّه همدیگر را کمتر می

معیّن کردند؛ گفتند در این  ى جهانى را معیّن کردند، وقتش را همالسّالم(. این کنگرهائمّه )علیهم بود براى شیعیانِ روزگار

است؛ و جاى شرکت، سرزمین کربال است؛ چون  روز اربعین آن موعد، در آن کنگره هرکس بتواند شرکت کند.موعدِ معیّن، 

مشهود است؛ شیعه هرجا که  روز عاشورا ؛ در کالبد شیعه تپشروح شیعه روح کربالئى است، روح عاشورائى است

هایى که در شیعه مکشوف شده، از آن مرقد ه جا این تپشبینیم هممى روِ عاشوراى حسین است. این است کههست دنباله

مقدار سرکشیده؛ به جانها و روحها عالى هایى بوده که از آن روح مقدّس و پاک و از آن تربتاست؛ اینها شعله پاک ناشى

 .تبدیل کرده و آنها را به قلب دشمن فرو برده هاى داغىزده؛ انسانها را به گلوله

توّابین بود. اینها آمدند در آن مرقد پاک  عد از عاشوراى حسینى از طرف شیعیان به وجود آمد، نهضتاوّلین نهضتى که ب 

ى وسیله مبلغ زیادى اشک ریختند. بعضى خیال میکنند این گریه -انداینها را نوشته کتب تواریخ-دور هم جمع شدند 

فکر همراه نباشد. اگر گریه را و اشک ریختن را فقط  ه باکگشایى است، درصورتىى عقدهگشایى است؛ بله، گریه وسیلهعقده

ى اشکى قطره اند، امّا اگر فکر و اندیشه به انسان اشکى بدهد و چشم انساناست که گفته احساسات هدایت بکند، همین

که گریه جزو میکند؛ این عقده نیست، سالح است؛ لذاست  بچکاند، این مثل همان آب کبابى است که آتش را تیزتر و تندتر

داشتند.  عاشورا قدم برمی ی آنها در راهگرى بودند، همهی آنها در راه ستیزهصدر اوّل است که همه کارهاى معمولى شیعیان

          کنند و  علیه( اهل گریه است؛ شعرا را وادار میاهللمام رضا )صلواتا اهل گریه است؛علیه( اهلل)صلواتامام جعفر صادق

تر و مشتعل ى تشیّع بگریانید که با این گریه، آتششانها را به یاد گذشتهگروه بروید گویند این قصائد بلند را بگویید، می

روز یا دو ام یک شبانهگمانم گفتهبه چه بخواهید. کردند؛ هر تر بشود. توّابین آمدند اینجا مبالغ زیادی گریهبرافروخته

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1737&npt=8#71568
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40749
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1925
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=4479&npt=8#71569
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=4479&npt=8#71569
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ها بود که دست به دست هم دادند، گریه اتّصاالً اشک ]ریختند[؛ بعد از این -اند در تواریخ، بنده یادم رفتهنوشته- روزشبانه

زنده  برندارند و از این جنگاند، دست از جنگ در راه خدا بدهند و تا کشته نشده تصمیم گرفتند که بروند تا جانشان را

و امثال اینها  -امیرالمؤمنین، حوارى امام حسن صحابى-صرد خزاعى بنبرنگردند؛ همین هم شد. مردمان بزرگی؛ سلیمان

بوده در آن  گرىدار و جلوهکشته شدند؛ ]شروعش[ از کربال بود؛ ببینید چه این حقیقت جلوه رفتند و آنجا جان دادند و

، به آن شکوهمندى باقى نمانده؛ جور دیگر است. بنابراین ن مردم ما امروز البتّه، این حقیقت به آن زیبایى وروزگار! در ذه

 .ى مهمّى استمسئله ى اربعین یکمسئله

انگیز سرزمینى که خود آن سرزمین خاطره ، در یکالمللى، جهانىى بیناربعین یعنى میعاد شیعیان در یک کنگره 

شدگان راه خدا. اینجا  کشته مزار هاى عظیم؛ سرزمین شهدا، باشکوه، خاطره هاى ها است؛ خاطرههاست؛ سرزمین خاطر

 .جمع بشوند پیروان تشیّع، و دست برادرى و پیمان وفادارىِ هرچه بیشتر ببندند. این اربعین است

وران ترین نهضتهاى شیعه در دیکى از بزرگ غیر از توّابین باز هم سراغ داریم کسانى که آمدند آنجا و از آنجا مایه گرفتند. 

محمّد بن ابراهیم بن  است که این سادات محترم طباطبائى ظاهراً از اوالد آن« ابن طباطبا»نهضت  ،عبّاسخلفاى بنى تاریخ

اسماعیل طباطبا، یک نهضت عجیبى به راه انداخت و فتح کردند و پیروز  هیم بناسماعیل طباطبا هستند. این محمّد بن ابرا

پا کردند؛ و برخالف سخن آن  بخش مهمّى از عالم اسالم را قبضه کردند، حکومت تشیّع و حکومت علوى را بر سر شدند؛

 به آنها داده شده بود؛ اجازه دادهها داده نمیشده؛ نخیر، این حق امامزاده کسانى که تصوّرشان این است که چنین حقّى به

بیمار شدند و از دنیا  البتّه این بزرگوار در اثناء ترهایشان و به نتیجه هم رسید، موفّق هم شد؛ منتهاشده بود از طرف بزرگ

ورد؛ البتّه نهضت شکست خ اى شد که بعد، آن موفّقیّت و کامیابى باقى نماند و بعد از چند سال،وسیله رحلت کردند و این

وقتى میخواستند شروع کنند، آمدند کربال. اوّلى که خواستند شروع  لکن چند سالى بر سرِ کار بودند. این بزرگوارها هم

علیه( اهللعلى )صلواتبنحسین بر سر قبر، آمدند کربال ى آن شیعیانى که همراهشان بودند ابوالسّرایا و همه کنند، با آن

 .بستندپیمان برادرى و وفادارى 

 هم آمد. به نظر من این بزرگوار سوّمین کسى است که به زیارت قبر انصارى عبداهللجابربن اید کهو البتّه شنیده 

آمدند، جمع جابر است و عطیّه؛ قبل از او  رتعلیه( آمده است؛ سوّمین جمعى که به زیا سالمه و اهللعلى )صلواتبنحسین

نعش  اسد بودند که آمدنداوّلین کسانى که زیارت کردند این تربت پاک را همان بنى کسانى به زیارت آمده بودند؛ شاید

ردند؛ و جابر کسانى بودند که این تربت را زیارت ک علیه( را دفن کردند؛ آنها اوّلین سالمه و اهللعلى )صلواتبنمقدّس حسین

آقایان ]میگویند[؛  اید و آن سخنى که آنجا سر قبر گفت که امروز البتّهآن تفصیالتى که شنیده هم آمد به قصد زیارت، با

 .شنیده بودید اید و قبالً هماید و مکرّر شنیدهدر مجالس و محافل بوده

و  یم، در روز اربعین انجام میگرفتهفداکارى عظ ى وى آن جهاد و ازخودگذشتگى عاشورا و خاطرهاجماالً، یادآورى خاطره 

البتّه  ،میعادى قرار بدهند بتوانند شیعیان آن سرزمین پاک و مقدّس را یک چنین اگر امروز همدر آن سرزمین. 

السّالم( به ما ارائه ى هدی )علیهمگیرى از راهى است که ائمّهدنبالهبسیار کار بجا و جالبى خواهد بود و هم 

 1.«…دادند

                                                
 (24/12/1352)قمری:  هجری 1394 سال صفر بیستم جمعه روز مقدس؛ . مشهد(السالمعلیه) مجتبی حسن امام مسجد در بیانات -1

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1524
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1524
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1524
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1737&npt=6
http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575
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 یگانگی اهداف نهضت حسینی و اربعین با اهداف انقالب اسالمی

که اصل این آمدن، مورد قبولی است؛ اما سال اوّل یا دوم  -به سرزمین کربال (علیه السالم)آمدن اهل بیت حسین بن علی 

فقط برای این نبود که دلی خالی کنند یا تجدید عهدی بکنند؛ آن چنان که گاهی بر زبانها جاری  -بودن آن معلوم نیست

ی السالم( یا مثل زینب کبرلیهمی شود؛ مسئله از این بسیار باالتر بود. نمی شود کارهای شخصیّتی مثل امام سجاد )ع

)علیهاالسالم( را بر همین مسائل عادی رایج ظاهری حمل کرد؛ باید در کارها و تصمیمات شخصیّت هایی به این عظمت، 

 در جست وجوی رازهای بزرگتر بود. 

وان ی خواستند به پیرالسالم( در حقیقت امتداد حرکت عاشورا بود. با این کار ممسئله آمدن بر سرمزار سیدالشهدا )علیه

السالم و دوستان خاندان پیغمبر و مسلمانی که تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته بودند، تفهیم کنند حسین بن علی علیه

که این حادثه تمام نشده؛ مسئله با کشته شدن، دفن کردن و اسارت گرفتن و بعد رها کردن اسیران خاتمه پیدا نکرد؛ 

یعیان یاد دادند اینجا محل اجتماع شماست؛ اینجا میعاد بزرگی است که با جمع شدن در به ش. مسئله ادامه دارد

این میعاد، هدف جامعه شیعی و هدف بزرگ اسالمی جامعۀ مسلمین را باید به یادِ هم بیاورید. تشکیل نظام 

از یاد مسلمانان اسالمی و تالش در راه آن، حتی در حدّ شهادت، آن هم با آن وضع؛ این چیزی است که باید 

-السالم( و زینب کبری )علیهاآمدن خاندان پیغمبر، امام سجاد )علیه .ماندرفت و خاطره آن برای همیشه زنده مینمی

   1.«السالم( به کربال در اربعین، به این مقصود بود
 

 زیارت اربعین؛ مغناطیس حسینی

درست باشد یا درست نباشد، ظاهراً در این  - اندبعضی روایت کردهکه  -چه آمدن خاندان پیغمبر در روز اربعین به کربال » 

بعضی عطاء  اند،که نام او را بعضی عطیه گفته -انصاری به همراه یکی از بزرگان تابعین  عبداللَّهتردیدی نیست که جابربن

 -ین است که در کوفه ساکن بوده یکی از بزرگان تابع هرحالمدانی باشد؛ بههَحارث کوفی اند و احتمال دارد عطیةبنگفته

ی مغناطیس حسینی، در روز اربعین شهید کربال حاضر شدند. شروع جاذبه مزار این روز بر سر این راه را طی کردند و در

مغناطیسی است که امروز هم با گذشت  این، همانعبداللَّه را از مدینه بلند میکند و به کربال میکشد. جابربن .است

بیت دارند، عشق و شور به کربال همیشه در دلشان که معرفت به اهل کسانی .متمادی، در دل من و شماستقرنهای 

عبداللَّه جابربن. - سیدالشهداء - این از آن روز شروع شده است. عشق به تربت حسینی و به مرقد سرور شهیدان . زنده است

عبداللَّه، در خدمت پیغمبر بوده والدت امام حسین، جابربن از جزو مجاهدین صدر اول است؛ از اصحاب بدر است؛ یعنی قبل

به چشم خود دیده است.  السّالم( راعلی )علیهبنجهاد کرده است. کودکی، والدت و نشو و نمای حسین و در کنار او

مهای او را میبوسید، علی را در آغوش میگرفت، چشبنپیغمبر اکرم، حسین عبداللَّه به طور حتم بارها دیده بود کهجابربن

                                                
 .24/7/1366تهران:  جمعه نماز هایبیانات درخطبه 1-
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آب میداد؛ اینها را به احتمال زیاد  علی غذا میگذاشت و به اوبناو را میبوسید، پیغمبر به دست خود در دهان حسین صورت

 عبداللَّه به طور حتم از پیغمبر به گوش خودش شنیده باشد که حسن وجابربن .عبداللَّه به چشم خود دیده بودجابربن

چه در زمان  -شخصیت امام حسین  اند. بعدها هم بعد از پیغمبر، موقعیت امام حسین،اهل بهشت حسین سرور جوانان

 عبداللَّه انصاری است. حاالاینها همه جلو چشم جابربن -مدینه و چه در کوفه  خلفاء، چه در زمان امیرالمؤمنین، چه در

اند. از مدینه راه را با لب تشنه شهید کرده ی پیغمبرشهاند. جگرگوعلی را به شهادت رساندهبنجابر شنیده است که حسین

آمد، آنجا غسل  عبداللَّه به کنار شط فراتجابربن»او همراه شده است. عطیه روایت میکند که:  افتاده است؛ از کوفه، عطیّه با

السّالم( روانه شد. آن علیهاحترام به سمت قبر امام حسین ) ی سفید و تمیز پوشید و بعد با گامهای آهسته، باکرد، جامه

ر، اللَّه اللَّه اکبر، اللَّه اکب: » طور است، میگوید: وقتی به قبر رسید، سه مرتبه با صدای بلند گفتدیدم این روایتی که من

 طور بای پیغمبر و زهرا را، دست غارتگر شهواتِ طغیانگران، اینجگرگوشه ؛ یعنی وقتی که میبیند که چطور آن«اکبر

عبداللَّه روی قبر امام حسین از حال رفت، جابربن مظلومیت به شهادت رسانده، تکبیر میگوید. بعد میگوید: از کثرت اندوه،

حسین صحبت  چه گذشته است، اما در این روایت میگوید، وقتی به هوش آمد، شروع کرد با امام غش کرد و افتاد. نمیدانیم

ای حسین مظلوم! این حسین شهید! ما هم امروز در اول این .«اللَّه السّالم علیکم یا صفوةالسّالم علیکم یا آل اللَّه، »کردن: 

شهادت تو، جهاد تو «. الشهید السّالم علیک یا اباعبداللَّه، السّالم علی الحسین »وجودمان عرض میکنیم:  سال نو، از اعماق

بخشید. اگر آن شهادت نبود، از دین پیغمبر چیزی باقی را جان تازه  و ایستادگی تو، اسالم را رونق داد و دین پیامبر

آن قبر مطهر است. ما هم گرچه  السّالم( و آن ضریح شش گوشه وعلی )علیهبنامروز دلهای ما هم مشتاق حسین .ماندنمی

یاد حسین،  کنیم که ایم و عهد میما با خودمان عهد کردهسخن میگوییم.  علی و به عشق اوبندوریم، ولی به یاد حسین

ی شیعیان عالم و کشور ما، همه یی ملت ما، همهحسین و راه حسین را هرگز از زندگی خودمان جدا نکنیم. همه نام

 1 «.الساّلم( دارندعلی )علیهبناحساسی نسبت به حسین ی آزادگان در سرتاسر جهان، یک چنینبلکه همه

  

 احیاگر حقیقت شهادتاهمیت اربعین؛ تدبیر خاندان نبی اکرم ص و 

(، یاد نهضت حسینی لی اهلل علیه و آلهپیامبر)ص اساسا اهمیت اربعین در آن است که در این روز، با تدبیر الهی خاندان» 

 از قبیل -گردید. اگر بازماندگان شهدا و صاحبان اصلی، در حوادث گوناگون  گذاریبرای همیشه جاودانه شد و این کار پایه

نبندند، نسلهای بعد، از دستاورد شهادت  به حفظ یاد و آثار شهادت کمر -السالم( در عاشورا علی)علیهبنحسینشهادت 

طور  دارد و شهید بهاست که خدای متعال، شهدا را در همین دنیا هم زنده نگه می ی زیادی نخواهند برد. درستاستفاده

قرار داده  -ی کارها مثل همه -متعال برای این کار  ی که خداییر طبیعیبزاقهری در تاریخ و یاد مردم ماندگار است؛ اما ا

شهدا و خاطره  توانیم یادی ماست. ما هستیم که با تصمیم درست و بجا، میدر اختیار و اراده است، همین چیزی است که

 علیه( در طول آناهللامام سجاد)صلواتعلیها( و اهلل)سالمکبریزینب ی شهادت را احیا کنیم و زنده نگهداریم. اگرو فلسفه

شام و کوفه و خود شهر شام و بعد از آن  چه در همان عصر عاشورا در کربال و چه در روزهای بعد در راه -روزهای اسارت 

تبیین  مجاهدات و -و سپس در طول سالهای متمادی که این بزرگواران زنده ماندند  در زیارت کربال و بعد عزیمت به مدینه

                                                
 .1/1/1385رضوی  مطهر حرم مجاورین و زائرین دیدار در بیانات -1
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ی عاشورا کردند، واقعهظلم دشمن را بیان نمی علی وبنی عاشورا و هدف حسینو افشاگری نکرده بودند و حقیقت فلسفه

 .ماندمشتعل باقی نمی تا امروز، جوشان و زنده و

بگوید و ی عاشورا ی حادثهشعر درباره فرمودند که هر کس یک بیت -طبق روایت  -السالم(  والصالة چرا امام صادق)علیه

منزوی  خداوند بهشت را بر او واجب خواهد کرد؟چون تمام دستگاههای تبلیغاتی، برای کسانی را با آن بیت شعر بگریاند،

تجهیز شده بودند تا نگذارند مردم بفهمند چه شد و  بیت،ی اهلی عاشورا و کال مسالهکردن و در ظلمت نگهداشتن مساله

استفاده را از تبلیغات دروغ  ت. آن روزها هم مثل امروز، قدرتهای ظالم و ستمگر، حداکثرگونه اساین قضیه چه بود. تبلیغ،

با این عظمت در بیابانی در         که  -ی عاشورا فضایی، مگر ممکن بود قضیه کردند. در چنینآمیز میو مغرضانه و شیطنت

 .رفتآن تالشها، از بین می ی بماند؟ یقینا بدونبا این تپش و نشاط باق -از دنیای اسالم اتفاق افتاده  یا گوشه

ی شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده دهد، این است که باید یاد حقیقت و خاطرهدرسی که اربعین به ما می

 1. « نگهداشت
 

موانع برخورد داشت و سخت صاحبان پرچم، با  السّالم( و یارانش به عنوانعلی)علیهبنهمان اندازه که مجاهدت حسینبه »

بزرگواران، دشوار بود.  یالسّالم( و بقیهزینب )علیهاالسّالم( و مجاهدت امام سجّاد)علیه بود، به همان اندازه نیز مجاهدت

ها باید توجه کنیم. درسی که اربعین و فرهنگی بود. ما به این نکته ی نظامی نبود؛ بلکه تبلیغیها، صحنهی آنالبته صحنه

داشت. شما  تبلیغات دشمن زنده نگه ی شهادت را در مقابل طوفانمیدهد، این است که باید یاد حقیقت و خاطره ما به

 علیه انقالب و امام و اسالم و این ملت، چه قدر پرحجم بوده است. چه تبلیغات و ببینید از اول انقالب تا امروز، تبلیغات

حیثیت و شرف مردم بود. ببینید دشمنان  دفاع و حراست از اسالم و میهن و طوفانی که علیه جنگ به راه نیفتاد جنگی که

کردند و  را برداشتند و رفتند در راه خدا نثار نمودند، چه -شان بزرگترین سرمایه یعنی -علیه شهدای عزیزی که جانشان 

لوح در های سادهکردند، در ذهن آدم هایی که منتشر میکتاب ها وها و مجلهمستقیم و غیرمستقیم، با رادیوها و روزنامه

و اگر آگاهی ملت ایران و  تلقینی توانستند بکنند. اگر در مقابل این تبلیغات، تبلیغات حق نبود و نباشد همه جای دنیا، چه

 که در این کشور وجود دارد، قرار نگیرد، دشمن در میدان تبلیغات گویندگان و نویسندگان و هنرمندان، در خدمت حقیقتی

 2.« شد. میدان تبلیغات، میدان بسیار عظیم و خطرناکی است غالب خواهد

  

                                                
 .29/6/1368مردم:  مختلف اقشار دیدار در بیانات -1

 همان - 2
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 " است بوده انبیاء مهم اهداف از حکومت، تشکیل "
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 : سیرمباحث

 شماره ایه فیش به شود رجوع)  بوده اند: مع ، پایدار و فراگیرپیغمبران در طول تاریخ به دنبال تشکیل حاکمیت جا .1

 (16 تا 1

 (4 و 3 شماره فیش به شود رجوع) :گوئى و بیان حالل و حرام برای مردم نبودکار انبیاء فقط مسئله 

  (11 تا 6 شماره های فیش به شود رجوع): ناپذیر استدین از سیاست جدایی 
 

 (18 و 17 شماره فیش به شود رجوع)شیدن به آرمانهای الهی بوده است: حاکمیت، تحقّق بخ هدف پیغمبران از تشکیل .2
 

آرمان های الهی عبارتند از : عدالت اجتماعی/ اخالق حسنه/ تعالی و تکامل معنوی و معرفت برتر/ قدم زدن در مسیر  .3

 .(17 شماره فیش به شود رجوع): انسان کامل
 

 ( 19 و17 شماره فیش به شود رجوع) ت:سهاهدف نهایی دین، تهذیب و تکامل انسان .4

 (20 شماره فیش به شود رجوع)است:  سازی کارخانه انسانبهترین قالب برای انسان سازی ، تشکیل حکومت و  .5
 

 : استداللها و شواهد

 ،( 1 مارهش فیش به شود رجوع).اند بوده حقّی یک و امانت باریک حامل که هستند هاییانسان ترینپردشمن پیغمبران 
 

 قَرْيَةٍ يفِ أَرْسَلْنا ما وَ.»اند بوده جامعه امور بر مسلّطین و مُترَفین و طواغیت ، انبیاء حرکت مخالفین و دشمنان اولین 

 ( 2 شماره فیش به شود رجوع)  «كافِرُونَ بِهِ أُرْسِلْتُمْ بِما إِنَّا مُتْرَفُوها قالَ إِلَّا نَذِيرٍ مِنْ

 اللَّهَ اإِلَّ أَِحَداً يَخْشَوْنَ ال وَ يَخْشَوْنَهُ وَ اللَّهِ رِساالتِ يُبَلِّغُونَ الَّذِينَ» است بوده مندرج انبیاء تبلیغ در مردم از خشیت»، 
 ( 3 شماره فیش به شود رجوع)
 

 سَبِيلِ فِي أَصابَهُمْ لِما وَهَنُوا فَما كَثِيرٌ رِبِّيُّونَ مَعَهُ قاتَلَ نَبِيٍّ مِنْ كَأَيِّنْ وَ» :  تاریخ در الهی مردان و پیامبران جنگ و مقاتله 

 ( 3 شماره فیش به شود رجوع)  .«اسْتَكانُوا مَا وَ ضَعُفُوا ما وَ اللَّهِ
 

 ليهع إِبْرَاهِيمُ اهلل سبيل في قَاتَلَ مَنْ أَوَّلُ: قَالَ ع أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ»:  السالم علیه ابراهیم حضرت مقاتله 

 ( 12 شماره فیش به شود رجوع)  « السلم

 ( 15 تا 13 شماره های فیش به شود رجوع)  وآله علیه اهلل صلی اکرم پیامبر توسط حکومت تشکیل 

 لِيَقُومَ مِيزانَالْ وَ الْكِتابَ مَعَهُمُ أَنْزَلْنا وَ بِالْبَيِّناتِ رُسُلَنا أَرْسَلْنا لَقَدْ.»است سیاسی کار ، جامعه در اجتماعی عدالت استقرار 

 ( 8 شماره فیش به شود رجوع( . ) است آمده یک شماره تابلو در آیه این)  «بِالْقِسْطِ النَّاسُ
 

 ( 9 شماره فیش به شود رجوع). است آن عبادی احکام از بیشتر ، اسالم سیاسی احکام 

 رَعِيَّةٍ لَّكُ لَأُعَذِّبَنَّ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ قَالَ: » قَالَ السلم، عليه جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ» :  فردی اعمال بر اجتماعی نظامات تأثیر 

 إِسْلَامِالْ فِي رَعِيَّةٍ كُلِّ عَنْ لَأَعْفُوَنَّ وَ تَقِيَّةً بَرَّةً أَعْمَالِهَا فِي الرَّعِيَّةُ كَانَتِ إِنْ وَ اللَّهِ مِنَ لَيْسَ جَائِراً إِمَاماً أَطَاعَتْ الْإِسْلَامِ فِي

 ( 16 شماره فیش به شود رجوع) «  مُسِيئَةً ظَالِمَةً أَعْمَالِهَا فِي الرَّعِيَّةُ كَانَتِ إِنْ وَ اللَّهِ مِنَ هَادِياً إِمَاماً طَاعَتْأَ

 ( 18 شماره فیش به شود رجوع). است دین کردن پیدا قدرت بر متوقف ، دین بسط و وگسترش اهداف تحقق 
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 : بیانات -

 ؛بعثت، نهضت، مبارزه و حرکت است. هیچ پیغمبری نتوانست این راه را بدون مبارزه بپیماید قدم اوّل بعد از» .1

یان ها، در ماین بار را به منزل برساند و این پیام را به مردم ابالغ کند. این طور نیست که مردمی که بعثت در قلب آن

بارزات مکند، به آسانی بپذیرند. لذا عثت پیشنهاد میها انجام گرفته است، آن دنیای جدیدی را که بها و در محیط آنآن

ی بار امانت و یک حقّهایی هستند که حامل یکترین انسانشود و پیغمبران، پردشمنبا پیغمبران شروع می

  1.«هستند
 

انبیاى عظام الهى با حکومتها و قدرتها و طواغیت و مترفین و مسلطین بر شما در قرآن مالحظه می کنید که »  .2

ان ها بودند؟ هماولین دشمنان اینها در جوامعى که انبیاء در اینها مبعوث میشدند کىامور جامعه در حال مبارزه بودند. 

ل راى این بود که در خلوت دکسانى بودند که در سرنوشت جامعه، در گذران زندگى جامعه نقش داشتند. اگر دین فقط ب

ها یا معابد مورد استفاده قرار بگیرد، مخالفت مترفین الزم نبود، انسان، در اعماق روح و زوایاى خلوت کنج مثلًا خانه

ن و کسانى که مخالفت میکنند متعبدیمخالفت طواغیت الزم نبود، با انبیاء. آنها چرا مخالفت میکردند؟ خوب بایستى اول

وَ ما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ »مرتجعین و اینها باشند؛ چرا پس قرآن میفرماید که متدینین و 

 کسانىچرا مترفون اول مقابله میکردند؟ چرا سالطین و طواغیت و قدرتمندان و سیاسیون اول.  2« بِهِ كافِرُونَ

ه اى دعوت میکردند بآمدند. این جزء این نیست که انبیاء در داخل هر جامعهمقابله با انبیاء مىبودند که به 

این نظم همان چیزى است که حکومتها مظهر  یک نظم اجتماعى و سیاسى نوین؛ غیر از نظام حاکم بر آن جامعه.

با این مخالفت میکردند؛ با اساس رژیمهاى  هاى سیاسى و اجتماعى و اقتصادى نمودارهاى او هستند؛کامل او هستند؛ نظام

 3.« لذا مجبور میشدند جهاد کنند، مجاهدت کنند، لشکرکشى کنندحاکم بر جوامع مخالفت میکردند. 
 

ردم کردند که حالل و حرامى را براى مگوئى فقط نبود. اگر انبیاء فقط به این اکتفا مىانبیاء کارشان مسئله»  .3

 الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِساالتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ». ..... افتادها در نمىوجود نداشت؛ کسى با اینبیان کنند، این که مشکلى 

این چه تبلیغى است که خشیت از مردم در او مندرج است که انسان باید از مردم نترسد در  4،«ال يَخْشَوْنَ أَِحَداً إِلَّا اللَّهَ

ند حکم شرعى بود که ترس موردى نداشت که خداى متعال تمجید کند که از اگر فقط بیان چحال این تبلیغ. 

هاى دشوارى که انبیاء الهى در طول عمر مبارک خودشان متحمل ترسند. این تجربه؛ از غیر خدا نمىترسندمردم نمى

عُفُوا كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ما ضَ وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ»کردند؟ شدند، براى کى بود؟ چه کار مى

                                                
 1385 /05 /31مبعث:  عید سالروز در اسالمی کشورهای سفرای و نظام کارگزاران دیدار در بیانات  -1

 34سبأ: کافریم.  اند، فرستاده آن به را شما آنچه به ما: گفتند آنان مغرور گذرانانِ خوش آنکه مگر نفرستادیم اى دهنده بیم هیچ شهرى هیچ در  -2  

 (1380/ 06/ 19) :بیانات در شروع درس خارج فقه سال   -3

 .39 احزاب: است. کافى حسابرسى براى خدا و ترسیدند؛ نمى او جز کس هیچ از و ترسیدند مى او از و رساندند مى را خدا هاى رسالت همواره که همانان -4
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چى بود این رسالتى که باید برایش جنگید؟ باید جنود اللَّه را براى او بسیج کرد، پیش برد؛ فقط گفتن  1.«وَ مَا اسْتَكانُوا

ا ى بى عدل، براى مبارزهحق، براى اقامه ىانبیاء براى اقامهى حالل و حرام و گفتن چند مسئله است؟ چند جمله

 2«. ى با فساد قیام کردند، براى شکستن طاغوتها قیام کردندظلم، براى مبارزه
 

هایی که پیغمبری ظهور کرده، با این داعیه ظهور کرده؛ یعنی آمده تا جامعه را از شکلی غلط، از شکلی در تمام جامعه»  .4

ستاخیز رناموزون، از شکلی توأم با ظلم و جور و ستم، تبدیل کند به شکلی موزون، به شکلی زیبا، به شکلی عادالنه... 

باشد تا برای مردم یک مقدار مسائل فرعی و نبوت این است... به طور کلی، هیچ پیغمبری نبوده که آمده 

 «. 3جزئیِ زندگی را بیان بکند
 

. شما اندنوشته خدا مردان تاریخ حقیقی و معنوی بشر رااند. به تاریخ روح میبخشند، و روح بخشیده خدا مردان»  .5

ی آنها به می که هدیهموسی و عیسی میگذرد، مفاهی که هزاران سال از دوران ابراهیم وامروز با ایننگاه کنید؛ 

 . امروز اگر سخن از آزادی و کرامت بشر میرود، اگر حقوقمفاهیم رایج بشری است بشریت است، امروز برترین

ی با فساد و جذاب است، اگر مبارزه انسان در جوامع مطرح میشود، اگر عدالت و رفع تبعیض همچنان در دنیا یک شعار

خاطر این ایثار و فداکاری در راه حق در چشم بشریت جذاب و شیرین است، به هی با ظلم و توجه بمفسدان و مبارزه

 4.«ا را در اختیار بشریت قرار دادندو آنه به تاریخ عرضه کردند - خدا مردان این -این مفاهیم را پیغمبران که  است
 

 ادهستیو علما ا بودند ستادهیا ایجائر را مقابلشان انب هایدولتبشر تا حاال،  خیاول تار از»  امام خمینی ره : .6

تبارک  یببر، خدا نیشاهنشاه را از ب نیکه ا فرستدمیرا  یکه موس یتبارک و تعال ی! خدا؟رسیدنمیعقلشان  هاآنبودند، 

که  دکنمینقل  یاست که، طبر تیکرد؟! در روا فتبا شاه مخال دیرا که نبا هیقض دانستنمیمثل من و شما  یو تعال

ست جزء کلمات منفور ا نیشاهنشاه، ا یعنیمن،  شیکلمات است پ نیفرموده است که منفورتر غمبری)ملک الملوک( را پ

 بوده است تا زمان رسول اکرم تا بعدها ایکه بساط انب یاز اولمال خداست.  نیاز بشر نسبت داده شده، ا یکه به کس

 . 5« حبس هم بودند مقابله کردند یالسالم( مرتب مقابله کردند، تو همیائمه )عل نزما
 

 کردند،مى محاصره انداختند،مى زندان کردند،مى مقتول کردند،مى مسموم را آنها کردند،مى مخالفت ما ائمة با که آنهایى»  .7

 هم ار آخرین و اولین علوم ولو نداشتند حکومت داعیه ائمه اگر. بود(  علیه السالم) ائمه حکومت داعیة سر بر دعوایشان

 آنها هب نسبت تعرضى هیچگونه سیاسى نبود، قدرت داعیه نبود، سیاسى قدرت بحث اگر دادند،مى نسبت خودشان به

 تبلیغات و اه دعوت بین در بینیدمى شما . لذا است این مسئله اصال گرفت،نمى انجام شدت این به الاقل گرفت،نمى انجام

( ع) قصاد امام که وقتى یعنى ،است باالیی بسیار حساسیت امامت مسئلۀ و امامت کلمۀ روى( علیه السالم) ائمه

                                                
ش  ناتوان و سست   رسید،  مى آنان به خدا راه در آنچه برابر در گاه هیچ آنها! کردند جنگ آنان همراه به فراوانى الهى مردان که پیامبرانى بسیار  چه -1   و) دندن

 .146 آل عمران: . (ندادند تسلیم به تن
 

   (1388/ 02/ 23): بیانات در دیدار روحانیون و طالب تشیع و تسنن کردستان -2

 طرح کلی اندیشه اسالمی در قران -3

 (14/03/1384: )(اهللرحمه) خمینی امام رحلت سالگرد شانزدهمین مراسم در بیانات 4-

 (174صفحه  1نور جلد  فهیصح)  -5
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 می گوید ای.  االمام کان اهلل رسول ان الناس ایها:  گوید می بکند سیاسی قدرت و اسالمی حاکمیت ادعای خواهدمى هم

امام جامعه،پیشوای . می ایستد در میان مردم می گوید : ان رسول اهلل کان االمام -دراجتماع مردم در عرفات-مردم

 هب رسند می تا...  الحسین ثم الحسن ثم طالب ابی ابن علی کان ثم. جامعه،رهبر جامعه،حاکم بر جامعه رسول خدا بود

 و حاکمیت و حکومت مسئله همین مبارزاتشان در ائمه اصحاب بحث و مخالفینشان با ائمه بحث تمام یعنی.  خودشان

 «.  1دنداشتن دعوایی( ع) ائمه با ها آن ، معنوی مقامات سر بر.  بود سیاسی قدرت و مسلمین بر عامه و مطلقه والیت
                                              

 

ی فردی دانستند و سیاست را از اسالم گرفتند ... چطور میشود اسالم را از سیاست جدا ای اسالم را فقط مسألهیک عده» .8

علوا الَّذين ج»کرد؟! چطور میشود سیاست را با دست هدایتی غیر از دست هدایت اسالم، معنا و تفسیر کرد و شکل داد؟! 

به  آورند؛ اما؛ به عبادت قرآن ایمان می«یؤمن ببعض و یکفر ببعض»ند. ؛ بعضی قرآن را تکه پاره میکن2«القرآن عضين

قسط  3«و لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم النَّاس بالقسط»آورند! سیاست قرآن ایمان نمی

ی یک جامعه تشکیلِ جام دهد؟چه کسی میتواند این کار را انقسط یعنی استقرار عدالت اجتماعی در جامعه. چیست؟ 

. این، هدف انبیاست. نه فقط پیغمبر ما، همراهِ با عدالت و قسط، یک کار سیاسی است؛ کارِ مدیران یک کشور است

. آن نظام اسالمی آمدند تشکیل ی پیغمبران الهی برای سیاست و برایبلکه عیسی و موسی و ابراهیم و همه

مآبی عبایشان را جمع کنند و بگویند: ما به سیاست کاری نداریم! مگر دین از سیاست ای از روی مقدسوقت یک عده

آمیزِ غربی هم دائم دامن بزنند به این حرف، که: دین را از سیاست جدا کنید؛ دین را جداست؟! آن وقت تبلیغات خباثت

دولت به یکدیگر آمیخته است؛ نه مثل دو چیزی که به هم وصل  اگر ما مسلمانیم، دین واز دولت جدا کنید. 

 4.« شده باشند. دین و دولت یک چیز است
 

 عرض - هاحکومت ریحاکم با سا نیحاکم و ملت، روابط ما ب نیب است؟ روابط ما یچ استیمگر س»  امام خمینی ره : .9

آن  یاز احکام عباد شتریاسالم ب یاسیاحکام س .است استیس نهایکه هست، همه ا یاز مفاسد یریجلوگ -که  کنممی

 ریگ یغلط را در ذهن ما جا نیاست که در عبادت دارد. ا ییاز کتابها شتریب ، دارد استیکه اسالم در س یکتابهایهست. 

ود و خ نیاست ماب یاحکام عباد کیجداست،  استیاسالم با س نکهیبه ا انیآقا است حال باورشان آمده یه اند و حتکرد

 ؛ میما هم با شما کار ندار ، دیقرآن بخوان خواهیدمیهر چه  د،یدعا کن خواهیدمی یمسجدتان و هر چ یتو دیخدا، برو

داده، در مقابل کفار و در  تناست، حکم به قتال داده، حکم به کش ستادهیاسالم در مقابل ظلمه ا .ستیاسالم ن نیاما ا

 همه احکام نیهست، ا نهایهمه احکام در اسالم نسبت به ا نیند احکام دارد. اهست زیکه چ یو کسان نیمقابل متجاسر

 5«.دور است؟!  استیهست، اسالم از س نهایحکم به قتال و حکم به جهاد و حکم به ا

 

                                                
   24 و 23ص  ساله(250)انسان    2/11/66 -1

   91 الحجر .[  گرداندند روى دیگر بخشى پذیرفتن از و پذیرفتند را بخشى] کردند بخش بخش را قرآن که همانان -2

 25: حدیدالکنند.  عدالت به قیام مردم تا کردیم نازل( عادالنه قوانین و باطل از حقّ شناسایى) میزان و کتاب آنها با و فرستادیم، روشن دالیل با را خود رسوالن ما  -3

 (31/05/1385) مبعث: عید سالروز در اسالمی کشورهای سفرای و نظام کارگزاران دیدار در بیانات -4

 149صفحه  5نور جلد  فهیصح/ 240صفحه  1نور جلد  فهیصح -5
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، اسالم .ستین نهایو امثال ا یم عبادو تعلّ میفقط تعل .ستیدر اسالم و در قرآن، اسالم فقط عبادت ن»  امام خمینی ره : .10

مملکت بزرگ بوجود آورده  کیحکومت بزرگ بوجود آورده است،  کیاسالم  .ستیدور ن استیاسالم از س .است استیس

 زیچ چیاز امور غافل بودند و اسالم از ه یاریاز بس هارژیم ریمنتها سا؛ است  یاسیس میرژ کیاست،  میرژ کیاسالم  .است

 یصرفاتت یدارد، راجع به بعد ماد یکه انسان دارد. بعد ماد یبه همه ابعاد کندمی تیاسالم انسان را ترب یعنی .ستیغافل ن

که انسان  یاست که وقت یزیهمچو چ کیاز آن دارد. اسالم  ترصحبت دارد باال اتیدارد، راجع به معنو یبعد معنو .دارد

دو تا  نیا عاشرتپسر و م بزرگ شد معاشرت خودش با برادرش، معاشرت خودش با پدر و مادرش، معاشرت پدر و مادر با

در اسالم هست و  نهای، همه اهاخارجیبا  هااین، هادین همبا  نهای، معاشرت اهاهمشهریبا  نهایمعاشرت ا گان،یبا همسا

و د یعنی. یحکومت معنو اشجنبه کیاست و  یاسیحکومت س اشجنبه کیاست که  یحکومت کیاسالم 

در همه  یماد یرو نیاسالم در ا ،یماد یرو کی انسان،طرف دارد انسان، دو وضع دارد انسان، دو رو دارد 

 یبیو تهذ یمعنو هایتربیتکه انسان را  هارژیمدر  ستیکه اصالً مطرح ن یمعنو یرو کیجهاتش احکام دارد، 

 1«. اال اهلل داندنمیکس  چیه گریکه د ایمرتبهبکند تا برسد به 
 

رت حض ه،یسالم اهلل عل می، حضرت ابراهاندآورده ایرا در دن انیکه اد یینهایاگر مالحظه کرده باشد ا»  امام خمینی ره : .11

را،  نهایا ایآ ؟کاره بودنده بودند، چ ایطایفهاز چه  مینیبب هااینو آله،  هیاهلل عل یحضرت رسول صل ه،یسالم اهلل عل یموس

رفته سراغ فرعون. حضرت  نجایبوده، از ا یشبان کی یحضرت موس ایکار آورده است؟!  یرا فرعون رو یحضرت موس

مردم را  هنکیخودش تا ا شیفرعون او را برده پ ای ردیاو را از دستش بگ تیرفته و فرعون را خواسته بکوبد و فرعون یموس

که کرد.   ییو آن کارها ردبه فرعون حمله ک یداریکرد و با آن ب داریمردم را آگاه کرد و ب یخواب بکند؟ حضرت موس

مملکت  کیاست که  نیاز ا ریغ استیجداست. س استیاز س نیکه د اندکردهبوده است که ما را  یاغفال کی نیا ن،یبنابرا

 باًیاسالم حکومتش سرتاسر تقر عاقالنه موافق با همه روابط و ضوابط که در اسالم بوده است؟ حیبه طرز صح یدار

ا آنها ب نیکه امر د یی، همان هاجداست استیاز س نیکه د ندیگو یم اذلک به م مع ، گرفته بوده باًیرا تقر ایآس

در دستش بود و  ری، هم شمشگفتمیهم احکام  گفتمیهم مسأله  ر،یرا داشتند. حضرت ام استیامر س هاهمانبود 

ن جنگ کرد و آنها یرا وارد کرد و آورد و با مخالف ریشمشرا آورد و  ثیجنگ کرد. خود رسول اهلل هم قرآن را آورد هم حد

 کی استیس هیبود که قض نیمن ا مقصود .مراعات بکنند یلیخ دیاست که با یله اأمس کی نیرا تابع خودش کرد. ا

 اندختهاندا هااستعماریاست  یمطلب نیجداست، ا استیاز س نیمعنا که د نیا .که در اسالم مطرح نباشد ستین یمطلب

 شان حدهیعل، هستند  ینیکه عالم د هاییآن یعنیدو فرقه را از هم جدا کنند  ن،یبه واسطه ا خواهندمیهن مردم و ذدر 

را  هایشانهاستفادمردم جدا بکنند تا  ریرا از سا ونیاسیس. شان کنند  حدهیعل ، هستند ینیعالم د ریکه غ ییاکنند و آنه

رند و لهذا بب خواهندمیرا که  یمنافع نهایا توانندنمیکه با اجتماع قوا  دانندمی هاآن ، اگر قوا با هم مجتمع بشوند .بکنند

 است، ونیاف نی. قبل از آن معنا اصلش دجداست استیاز س نین معنا که دی. اول همادیز اندزده هاتفرقه نیدامن به ا

 2«. را در نظر مردم متزلزل کردند نیهستند. جدا کردند، اصالً د یمردم است، آخوندها دربار ونیاف نید
 

                                                
 108صفحه  5نور جلد  فهیصح 1 -

 109صفحه  5نور جلد  فهیصح 2 -
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که مجاهده در راه خدا و مقاتله در راه خدا بر حسب روایت ابراهیم کرده است که  1« فى سبيل اهلل ابراهيمُ قاتَلَ من لُاوّ»  .12

 2.«الظاهر؛ جزو مسلمات استهاست که در زمان کودکى حضرت ابراهیم بوده است علىى بتاین غیر از آن مسئله
 

ى امور جامعه کارى که کردند حکومت تشکیل دادند، ادارهپیغمبر اکرم اولدر اسالم هم که خب معلوم است. »  .13

 . البته درکس هم از مسلمانها غیر از این به ذهنش نیامد؛ این جزء واضحات اسالم استرا تشکیل دادند. هیچ

 3«.ه دینى.. طور عملى فاصله افتاد بین دستگاه سیاسى و دستگاطول قرنها به
 

نبی مکرم اسالم در آغاز هجرت، در اولی که توانست خود را از دشواریهای مکه نجات دهد، اولین کاری که کرد، سیاست »  .14

ی به سیاستمداران قشون اسالمی، نامه تشکیل ،نظام اسالمی تشکیل ،اسالمی حکومت تشکیل ،بود. بنای جامعه اسالمی

 4«. ی عظیم بشری آن روز، سیاست استی سیاسبزرگ عالم، ورود در عرصه
 

قدم اوّل بعد از بعثت، نهضت، مبارزه و حرکت است. ... شروع این راه در سیزده سال اوّلِ زندگی پیغمبر است؛ تا این »  .15

لذا توجّه نظام مبتنی به این تفکّر و بر مایه بعثت است.  تشکیل ،میشود. پس قدم بعدی حکومت تشکیل که منتهی به

 از این ترتیب، خوب میشود فهمید حرف کسانی که سعی میکنند تا دین و بخصوص دین اسالم را جدای ازمیکنید 

لیکن این ادّعا در مورد اسالم، خیلی  . البته همه ادیان در این جهت مثل هم هستند؛معرفی کنند، غلط است حکومت

جدا کند؛ کنار بگذارد و بین اینها  حکومت و از عجیب است که کسی بخواهد دین اسالم را از زندگی، سیاست، اداره کشور

یک نظام و یک جامعه  تشکیل تفکیک ایجاد نماید. اسالم از روز اوّلی که به وجود آمد، با یک مبارزه دشوار، به سمت

 5«.حرکت کرد 
 

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَأُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ أَطَاعَتْ إِمَاماً  »کند: روایت معروفى است که نقل حدیث قدسى را مى»  .16

اعَتْ ي الْإِسْلَامِ أَطَوَ لَأَعْفُوَنَّ عَنْ كُلِّ رَعِيَّةٍ فِ »ى مقابلش: نقطه «.جَائِراً لَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً 

یعنى کار فردى و تخلف فردى در یک نظام عظیم «. 6 إِمَاماً هَادِياً مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا ظَالِمَةً مُسِيئَةً

ل اصالح ابتر، قیا شاید به تعبیر دقیق ؛اجتماعى که حرکت عمومى به یک سمت درستى است، قابل اغماض است

اگر چنانچه نه، اعمال فردى اینکه تواند این جامعه را، این افراد را به سرمنزل مقصود برساند؛ برخالف است؛ باالخره مى

ى خدا نبود، از درست بود، اما روابط اجتماعى، نظامات اجتماعى، نظامات غلطى بود، نظامات جائرى بود، نظاماتِ از ناحیه

آن  ؛تواند این جامعه را باالخره به سرمنزل مقصود برساندى نفس بود، اعمال فردى نمىناحیهى شیطان بود، از ناحیه

                                                
 23نوادر راوندى: ص   -1

 (1380/ 06/ 19): درس خارج فقه سالبیانات در شروع  -2

 همان  -3

 (31/05/1385) مبعث: عید سالروز در اسالمی کشورهای سفرای و نظام کارگزاران دیدار در بیانات -4

 همان  -5

  عذاب اطاعت کند ، نیست  خدا طرف از که کارخالف و جائر پیشوایى  از که را هر دسته ای از مردم مسلمان   یقین من به فرماید:مى تعالى و تبارک . خداى 6  

  که تگرهدای پیشوایى  از که را هر دسته ای از مردم مسلمان   یقین من به و باشند  باتقوى و نیکوکار فردی خودشان  اعمال در آنها می کنم ؛گرچه کیفر و

 94، ص: 1المحاسن )للبرقی(؛ ج .باشد بدکردار و ستمکار آنها در اعمال فردی خودشان عفو می کنم ؛ اگرچه اطاعت کند ، است خدا منصوب طرف از
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اطاعت  ىتواند برایشان به وجود بیاورد. بنابراین مسئلهچیزى که مطلوب شرایع الهى است از سعادت انسان، آن را نمى

 1«.کندکند، بسیار اهمیت پیدا مىکالن و اینکه انسان خط الهى را جستجو کند و بیابد و آن را دنبال 
 

 حکومت تشکیل حکومت، هدف نیست. نکته اساسی این جاست . تشکیل امااست؛  حکومت تشکیل قدم بعدی  .17

منحرف است. این  حکومت ،شد، ولی در جهت تحقّق آرمانها پیش نرفت تشکیل حکومت اگر برای تحقّق آرمانهاست.

است تحقّق آرمانها سالهایی طول بکشد؛ موانع و مشکالتی بر سر راه وجود  یک قاعده کلی است؛ این معیار است. ممکن

حتماً باید به سمت آن هدفها و  -شده است  تشکیل جهت و سمتگیری این قدرتی که - حکومت داشته باشد؛ اما جهت

ی وجود دارد. اگر در آن آرمانها و آرزوهایی باشد که شعار آن داده شده است و داده میشود و در متن قرآن و احکام اسالم

منحرف است. معیار، این است که عدالت اجتماعی و نظم متّکی بر قانون به وجود آید و  حکومت جهت نبود، بالشک

 عدالت اجتماعی چنانچه مقررّات الهی مستقر شد؛ نظمِ متّکی به اسالم به وجود آمد و.مقررّات الهی همه جا مستقر شود

 دف متوسّط، یا در واقع یکی از مراحل راه، طی شده است.تحقّق پیدا کرد، هنوز یک ه

کنند، برای دغدغه و با برخورداری از عدل زندگی میمرحله بعد آن است که مردمی که در این نظام، به آسودگی، بی 

نظام  تشکیل حکومت، این هدف است. بلکه بعد از تشکیل بعد از... ، فرصت و شوق پیدا کنند. تخلّق به اخالق حسنه

انسانها باید به اخالق .واقعاً اسالمی، هدف این است. این، هدف بعدی است حکومتِ عادالنه و استقرار عدالت اجتماعی و

ست ا موجب تعالی و تکامل معنوی و روحی و معرفت برترحسنه تخلّق پیدا کنند که البته تخلّق به اخالق حسنه هم 

 2. « است انسان کاملو آن از مراحل 
 

توان افکار و احکام و مفاهیم الهى را در زندگى ى تفکّرات الهى و اسالمى نباشد، نمىتا این نظام و این قدرتِ پشتوانه»  .18

ى کسانى که مدّعى هستند اگر قدرت با دین همراه شود، دین بینانهمردم منتشر کرد و بسط داد. درست عکسِ نظر کج

با قدرت همراه شود، خواهد توانست گسترش و بسط پیدا کند؛  دین اگرشود! نه؛ قضیه عکس است. فاسد مى

داده است، در جامعه به ها را مىهایى را که دین شعار آناهداف و آرزوهاى دینى را تحقّق ببخشد و آرمان

کنید عدالت اجتماعى را در مثلًا شما خیال مى ها بدون قدرت امکان ندارد؛ با قدرت ممکن است.وجود آورد. این

شود با نصیحت، توصیه، التماس و خواهش به وجود آورد؟! عدالت اجتماعى، رفع تبعیض و کمک براى استقرار امعه مىج

به صورت دیگر  -و در سطح جهان -به یک صورت -شود بدون قدرت، در سطح داخل جامعهتساوى در قانون را مگر مى

ا ى خود رهاى دنیا قابل دانستند که ضربهچه قدرت، چنانشودى حقّى در دنیا گفته مىبه وجود آورد؟! همین که کلمه

شد، یا دلى، روحى و طور بود که هرجا سخن حقّى از زبانى خارج مىشوند؛ همیشه همینبه آن وارد کنند، معطّل نمى

ن ى آهنیهاها برساند، ناگهان حصارها، دیوارها و مشتگرفت که این سخن حق را حتما به گوشانسان بزرگى تصمیم مى

بدون مبارزه و کردند. بندى مىبستند و جبههمىآمدند و در مقابلش صف از سوى دشمنان و مخالفین به وجود مى

 -بلکه هیچ آرمان و آرزویى را -ها و آرزوهاى دینى راشود افکار و آرمانى قدرت، نمىتالش و بدون پشتوانه

                                                
 .1388/ 12/ 06، بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى -1

 .19/9/1375نظام:  کارگزاران دیدار در بیانات -2
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صیحت و با زبان خوش انجام داد. بنابراین پیغمبران هم دنبال شود با ناى چیزها را مىتحقّق بخشید. البته پاره

 1«. تشکیل حکومت بودند
 

 مردم معنوی و مادی زندگی شامل اهداف این نیست؛ هاانسان زندگی از بخش یک به منحصر شده، تعریف اهداف این» .19

 بادتع و ذکر با فقط آید؛نمی دستبه پول با فقط سعادت این. میخواهد سعادتمند و خوشبخت را خود مردم اسالم. است

 هایسرمنزل و اهداف و معنویت به رسیدن راه آن، در که است ایزندگی اسالمی، یطیبه حیات. آیدنمی دستبه هم

. یستن نهایی هدف دنیا آبادی منتها کند؛می آباد را مردم دنیای اسالم. میکند عبور مردم دنیایی زندگی از راه، این نهایىِ

 و آسودگی از مناسب، و شایسته معیشت از دنیوی زندگی در هاانسان کهاین از است عبارت نهایی هدف

 تحرک معنوی فتوح و تعالی سمت به طریق این از و باشند برخوردار اندیشه و فکر آزادی از و خاطر،امنیت

 متس به که - دنیوی زندگی که است این مسأله. است - دو هر - آخرت و دنیا شامل اسالمی یطیبه حیات. کنند

 یألهمس عدالت اسالم، در. کند تأمین مردم برای را عادالنه راستینِ و حقیقی زندگانی باید - میکند حرکت الهی اهداف

 دالت،ع. است عدالت نمیگیرد، قرار مناقشه مورد شرایطی هیچ در و وجههیچبه اسالم نظر از که ارزشی. است مهمی بسیار

 ادیم یتوسعه و رفاه با میتواند مردم زندگی عدالت، یسایه در. است بوده هم اسالمی انقالب هدف است؛ پیغمبران هدف

 2 .«کند حرکت هم معنوی اهداف سمت به
 

ه سازد؟ مدرس کند برای ساختن انسان؟ چگونه پیغمبر انسانها را می ای پیغمبر استفاده می از چه راهی و چه وسیله»  .20

پیغمبر برای ساختن کند؟ نه؛  کند؟ صومعه و جایگاه عبادت درست می کند؟ مکتب فلسفی درست می درست می

سال، بیست سال، دیرتر موفق بشود؛ اما  دهد که ده پیغمبر ترجیح میکند،  سازی درست می انسان، کارخانه انسان

سازی درست کند که به طور خودکار، انسانِ  تا انسان نباشد، کارخانه انسان سازد، یک انسان و دو انسان و بیست آنچه می

پس پیغمبر برای ساختن انسانها و به قوام آوردن مایه انسان، از کارخانه انسان کاملِ پیغمبرپسند تحویل بدهد. 

 3.« می استالسازی، جامعه و نظام اس سازی چیست؟ کارخانه انسان کند. کارخانه انسان سازی استفاده می

 

 

 بعد و جمع بندیرتباط با تابلوی ا

ارد تابلو ، وانهای الهی به دنبال تشکیل حکومت بوده اندبعد از اینکه در این تابلو مشخص شد که انبیاء جهت تحقق آرم

ایشان  تطبیق می کنیم و به عبارت دیگر (علیه السالم)بعدی می شویم و همین قضیه را بر قیام حضرت اباعبداهلل الحسین 

 .، می دانیمانبیاء و وارث آنانمه دهنده راه را ادا

 

                                                
 .1375/ 09/ 19: بیانات در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران به مناسبت عید سعید مبعث -1
 (1384/ 02/ 18بیانات در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان)  ـ2

 .19/17/1353یت و حکومت ، اله نقل از کتاب وب -3
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 " تشکیل حکومت در قیام حسینی، برای اصالح امت پیامبر "
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 : سیر مباحث

 (11تا  1)رجوع شود به فیش های شماره برای اصالح امت پیامبر بود.  ، خروج و قیام امام حسین علیه السالم -1

 (12)رجوع شود به فیش شماره  تنها از طریق اصالح حکومت است. ، اصالح امت -2

نتیجه: قیام اباعبداهلل علیه السالم برای تشکیل حکومت اسالمی بوده است و این وراثت تاریخی از جانب خلفای  -3

 ( 13)رجوع شود به فیش شماره  الهی است.

 

 : شواهد و استداللها 
 

  1شاهد برای مطلب شماره :  

 1خَرَجتُ لطلبِ االصلحِ في اُمّةِ جدّی انَّما علیه السالم : قال الحسین  

 

  2شاهد برای مطلب شماره  : 

 : 2النَّاسُ باُمَرائِهم أشبَهُ منهم بآبائِهم قال علی علیه السالم 

  :ه ى مردم، باصالح توده ؛«هذه األمة اال بخواصها ال تصلح عوام»پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلّم فرمود

قيل يا » -اصالح زبدگان و نخبگان هر کشور و جامعه بستگى دارد. از پیغمبر پرسیدند زبدگان چه کسانى هستند

فکران، آگاهان، امرا و ؛ دانشمندان، روشن«خواص امتى العلماء و األمراء» فرمود: -«رسول اهلل و ما خواص امتك؟

 3 .زمامداران، خواص و نخبگان امتند

 «4«الناسُ على دينِ مُلُوكِهم 
 

  3شاهد برای مطلب شماره : 

 َلَّهِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ ال يَا وَارِثَ السَّلمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ اللَّهِ السَّلمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ نُوحٍ نَبِيِّ اللَّهِ السَّلمُ عَلَيْك

مُوسَى كَلِيمِ اللَّهِ السَّلمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عِيسَى رُوحِ اللَّهِ السَّلمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ ِحَبِيبِ  السَّلمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ

 5اللَّهِ السَّلمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلم وَلِيِّ اللَّهِ

                                                
  أَبىوَ بِسیرَةِجَدّى وَأَسیرَ الْمُنْکَرِ عَنِ وَأَنْهى بِالْمَعْرُوفِ آمُرَ أَنْ أُریدُ جَدّى، أُمَّةِ فى االِصاْلحِ لِطَلَبِ خَرَجْتُ وَإِنَّما ظالِمًا واَل مُفْسِدًا واَل بَطَرًا واَل أَشِرًا أَخْرُجْ لَمْ إِنّى -1

شى    روى از أَبیطالِب . ترجمه : من بْنِ عَلِىِّ شگذرانى  و سرک ساد  و خو صالح  براى بلکه تنها ، قیام و خروج نکرده ام، ظلم و ف   صلی اهلل )جدم  امت در ا

)علیه   بابیطال بن على پدرم و( صلی اهلل علیه و آله و سلّم )جدم سیره به و و نهی از منکر کنم معروف بهامر  خواهم می و کردم قیام( علیه و آله و سلّم 

 (  329. ص44کنم. )بحاراالنوار/ ج السالم ( عمـل

 .75، ص 46دارند. بحار األنوار ج  شباهت پدرانشان از بیش زمامدارانشان به مردم -2

 (1382/ 07/ 02): ران نظام در سالروز عید سعید مبعثبیانات در دیدار مسئوالن و کارگزا -3

 هستند. دولتمردان ملوک ، نیست پادشاهان معنى به جااین در ملوک .است آنان حاکمان دین طبق بر مردم دین 4

 زیارت وارث -5
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 : بیانات

 ای اسالمی جامعه و نظام بنای تجدید از است عبارت که را بزرگی واجب آن تا کرد قیام السالم علیه حسین امام » .1

 1 «.دهد انجام است، اسالمی جامعه در بزرگ انحرافات مقابل در قیام
 

 امنظ نباشند و جامعه در صالح ویرانگر و دین و انسان مخرب و فاسد های رژیم که کرد قیام همین برای بزرگوار آن»  .2

 2 «.کند پیدا استقرار جامعه در صالح بر مبنی و انسانی و الهی و اسالمی
 

 رسلناا لقد: »است شده معرفی عدل اقامه رسالتها، و نبوتها بزرگ هدف یک قرآن، در لذا انسانند؛ دهندگاننجات انبیاء»  .3

 بوده این برای رسل ارسال و الهی کتابهای انزال اصالً. 3 «بالقسط النَّاس ليقوم الميزان و الكتاب معهم أنزلنا و بالبيّنات رسلنا

 امام حرکت. برخیزد میان از فساد و زورگویی و ظلم نمادهای یعنی شود؛ حاکم جوامع میان در عدل و قسط که است

 حرکت ابتدای این البته. « 4جدّی امّة في األصلح لطلب خرجت انَّما»: فرمود. بود حرکتی چنین السّالم،علیه حسین

 ین. همچن شود اسالمی دولت باید آن اصالح برای که اسالمی جامعه همان یعنی اسالمی امت و باشدمی امت اصالح برای

اً لِسُنَّةِ اهللِ نَاكِثاً لِعَهْدِ اهللِ مُخَالِف أيُّهَا النَّاسُ! إنَّ رَسُولَ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ و آلهِ قَالَ: مَنْ رَأى سُلْطَانَاً جَائِراً مُسْتَحِلَّا لِحُرُمِ »: فرمود

وَ العُدْوَانِ، فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَ لَا قَوْلٍ، كَانَ ِحَقَّاً عَلَى اهللِ أنْ يُدْخِلَهُ  رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ و آلهِ، يَعْمَلُ فِي عِبَادِ اهللِ بِاإلثم

. است تسرنوشهم او با متعال خدای نزد در بنشیند، بیتفاوت و ببیند را ظلم و فساد کانون کسی اگر یعنی ؛«.5.مَدْخَلَهُ

 و رودب که بود این برای السّالمعلیه حسین امام از عراق مردم دعوت. نکردم حرکت تفرقه و گردنکشی برای من: فرمود

 بود،ن حکومت فکر به السّالمعلیه حسین امام که نیست چنین یعنی. دادند پاسخ دعوت همین به هم امام کند؛ حکومت

. خون دادن و شهادت با چه و حکومت گرفتن با چه بود؛ طاغوتی قدرتهای کردن سرکوب فکر به السّالمعلیه حسین امام

 به یازن امت و اسالم احیای برای نیاز اولین همچنین و است طاغوت نفی اسالمی حکومت برای نیاز اولین بنابراین

 دانستیم السّالمعلیه حسین امام اسالمی؛ دولت و اسالمی نظام به رسدمی نوبت بعد،  باشدمی انقالب و طاغوت نفی

 ههم قدرتی وقتی. آورد خواهد اسالم سر بر چه او، سکون این او، سکوت این او، امضای این نکند، را حرکت این اگر که

 حق دارانداعیه و مردان اگر رود،می جلو و گیردمی پیش طغیان راه و دارد اختیار در را جامعه یک یا و جوامع امکانات

                                                
 (1416عاشوراى ) (،1374/ 03/ 19هاى نماز جمعه: )در خطبه بیانات  -1

 (11/05/1368روحانیون: ) از جمعی دیدار در بیانات 2.

  عدالت هب قیام مردم تا کردیم نازل( عادالنه قوانین و باطل از حقّ شناسایى  ) میزان و( آسمانى ) کتاب آنها با و فرستادیم،  روشن  دالیل با را خود رسوالن  ما.  3

 25: کنند. الحدید

 (329. ص44. )بحاراالنوار/ ج 4

ـلطان  کس هر: »فرمودند( ص)خدا پیامبر! مردم اى 5.   خدا رسـول  سـنّت  با و شـکسـته   را الهى پیمان شـمرده،  حالل را خدا حرام که ببیند را سـتمگرى  س

  آن گاهجای در را او خداوند است  سزاوار  نخیزد، بر مخالفت به وى با کردارش و زبان با ولی کند مى رفتار ستم  به خدا بندگان میان در ورزیده و مخالفت

 .381 ص 44 ج االنوار بحار .«بیاندازد( دوزخ) ستمگر سلطان
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 اهل امضای به ظلم یعنی اند؛کرده امضا را او کار عمل، این با نکنند، تخطئه را او حرکت و نکنند وجود اظهار او مقابل در

 فرزندان و هاشمبنی آقازادگان و بزرگان روز آن که بود گناهی این. باشند خواسته خودشان کهاین بدون رسد،می حق

 «. 1کرد  قیام لذا برنمیتافت؛ را این السّالمعلیه حسین امام. شدند مرتکب اسالم صدر بزرگ سردمداران
 

إنما خرجت لطلب اإلصلح فى أمة جدى أريد أن آمر بالمعروف » ى حق و عدل بود:حرکت امام حسین )ع( براى اقامه»  .4

و منح النصح و بذل مهجته فيك » خوانیم:در زیارت اربعین که یکى از بهترین زیارات است، مى  2 ...«و أنهى عن المنكر 

اند، . آن حضرت در بین راه، حدیث معروفى را که از پیامبر )ص( نقل کرده3«الضللةليستنقذ عبادك من الجهالة و ِحيرة 

اً لِعَهْدِ اهللِ اهللِ نَاكِث أيُّهَا النَّاسُ! إنَّ رَسُولَ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ و آلهِ قَالَ: مَنْ رَأى سُلْطَانَاً جَائِراً مُسْتَحِلَّا لِحُرُمِ » فرمایند:بیان مى

 ِحَقَّاً عَلَى اهللِ رْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَ لَا قَوْلٍ، كَانَالِفاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ و آلهِ، يَعْمَلُ فِي عِبَادِ اهللِ بِاإلثم وَ العُدْوَانِ، فَلَمْ يُغَيِّمُخَ

ى آن بزرگوار از معصومین رسیده است، این گفتارى که در بارهتمام آثار و گفتار آن بزرگوار و نیز  ؛«.4أنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ.

ى حق و عدل و دین خدا و ایجاد حاکمیت شریعت و برهم زدن بنیان ظلم و کند که غرض، اقامهمطلب را روشن مى

ا ة اهلل ييا وارث آدم صفو» ى راه پیامبر اکرم )ص( و دیگر پیامبران بوده است که:جور و طغیان بوده است. غرض، ادامه

ى قسط و حق و ایجاد . اقامه6«ليقوم الناس بالقسط»و معلوم است که پیامبران هم براى چه آمدند:  5...«وارث نوح نبى اهلل 

 7«. حکومت و نظام اسالمى
 

السّالم، هم هنگام خروج از مدینه، هم هنگام خروج از مکه، صحبتهایی با محمّدبن حنفیه حضرت ابی عبداللَّه علیه»  .5

وصیّت، مربوط است به هنگامی که میخواست از مکه خارج شود. در ماه ذیحجّه هم که  داشت. به نظر من میرسد که این

 محمدبن حنفیه به مکه آمده بود، صحبتهایی با حضرت داشت. حضرت به برادرش محمد بن حنفیه، چیزی را به عنوان

 بَطَرًا وَال أَشِرًا أَخْرُجْ لَمْ إِنَّى و» جا میرسد : چه، به این و چه و وحدانیّت خدا آن جا بعد از شهادت به .داد و وصیّت نوشت

ها تبلیغ کنند که امام حسین هم مثل کسانی که این تبلیغاتچی و ؛ یعنی کسانی اشتباه نکنند8«ظالِمًا وَال مُفْسِدًا وَال

 - فساد و ظلم و برای خودنمایی، برای عیش -آن گوشه، خروج میکنند برای این که قدرت را به چنگ بگیرند  و گوشه

                                                
 (27/12/1380 نظام دیدار با کارگزاران در بیانات) .1

  أَبىوَ بِسیرَةِجَدّى  وَأَسیرَ  الْمُنْکَرِ عَنِ وَأَنْهى بِالْمَعْرُوفِ آمُرَ أَنْ أُریدُ جَدّى، أُمَّةِ فى االِصاْلحِ  لِطَلَبِ خَرَجْتُ وَإِنَّما ظالِمًا واَل مُفْسِدًا  واَل بَطَرًا واَل أَشِرًا  أَخْرُجْ لَمْ إِنّى 2.

شى    روى از أَبیطالِب . ترجمه : من بْنِ عَلِىِّ شگذرانى  و سرک ساد  و خو صالح  براى بلکه تنها ، قیام و خروج نکرده ام، ظلم و ف   صلی اهلل )جدم  امت در ا

)علیه   بابیطال بن على پدرم و( صلی اهلل علیه و آله و سلّم )جدم سیره به و کنمو نهی از منکر  معروف امر به خواهم می و کردم قیام( علیه و آله و سلّم 

 (329. ص44کنم. )بحاراالنوار/ ج السالم ( عمـل
 

 ان: زیارت اربعین.نمفاتیح الج برهاند. گمراهى سرگردانى و جهالت از را بندگانت تا کرد، بذل تو راه در را جانش و نورزید، دریغ خیرخواهى از.  3

ـلطان  کس هر: »فرمودند( ص)خدا پیامبر! مردم اى .4   خدا رسـول  سـنّت  با و شـکسـته   را الهى پیمان شـمرده،  حالل را خدا حرام که ببیند را سـتمگرى  س

  آن گاهجای در را او خداوند است سزاوار نخیزد، بر مخالفت به وى با کردارش و زبان با ولی ;کند مى رفتار ستم به خدا بندگان میان در ورزیده و مخالفت

 .381 ص 44 ج االنوار بحار .«بیاندازد( دوزخ) ستمگر سلطان

 . مفاتیح الجان: زیارت وارث. 5

 .25. حدید:  6

 (11/05/1368روحانیون: ) از جمعی دیدار در بیانات  7.
 (  329. ص44)بحاراالنوار/ . ج .8
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عنوان این . «االصلح في امّة جدّیخرجت لطلب انَّما و»جنگ میشود! کار ما از این قبیل نیست؛  و وارد میدان مبارزه

 .واجبی است که قبل از امام حسین، انجام نگرفته بوده است کار، همین اصالح است؛ میخواهم اصالح کنم. این همان
 

تقریباً تصریح به این -وصیّتنامه، این را ذکر کرد  حضرت در این -خروج، یعنی قیام  -اصالح، از طریق خروج است این 

؛ نه برای این است که حتماً باید به این قیام ما هم برای اصالح است و الً میخواهیم قیام کنیمیعنی اوّ -معناست 

ی خواهیم اصالح کنیم. البته اصالح، کار کوچکیم شهید شویم. نه؛ میحکومت برسیم، نه برای این است که حتماً باید برو

وقت  خودش زمام قدرت را به دست میگیرد؛ یک و وقت شرایط، طوری است که انسان به حکومت میرسد نیست. یک

اريد ان »بعد میفرماید: .شود. در عین حال هر دو، قیامِ برای اصالح استشهید می -شود نمی –نمیتواند این کار را بکند 

 2«. نهی از منکر است و ؛ این اصالح، مصداق امر به معروف1«اسير بسيرة جدّی و انهي عن المنكر و آمر بالمعروف
 

 این هک وقتی آن از شاید - برگشت مدینه به عاشورا حادثه از پس السّالمعلیه سجاد امام کهآن از بعد است شده نقل»  .6

: کرد عرض آمد و ایشان خدمت نفر یک - بود شده فاصله ماه یازده ده، برگشت دوباره و رفت بیرون مدینه از کاروان

 چه یم،رفتینم اگر کن فکر: فرمود شخص آن جواب در السّالمعلیه سجّاد امام...  !شد چه رفتید، دیدید! اللَّهرسولیابن

 لپایماها وجدان شد؛یم ذوب روح شد؛یم نابود حقیقت اما ماند،یم زندهها جسم رفتند،ینم اگر بله،! شدیم

 3«.ماندنمی هم اسالم نام حتی و شدیم محکوم تاریخ طول در منطق و خرد شد؛یم
 

 و او جد میراث که - اسالم عظیم میراث حفظ برای کند استفاده هاراه آن از پیغمبر فرزند شودمی که هائیراه تمام»  .7

 بیدار زا تبلیغاتی، تحرک از انذار، و تبیین از است؛ محسوس سیدالشهداء زندگی در ـ آنهاست راستین پیروان و او پدر

 در همه هااین منا، خطبه آن در - کنیممی تعبیر ما که خواص همین - خاص عناصر وجدانهای کردن حساس و کردن

 ماما کهاین نه جان؛ با مجاهدت قصد با بزرگ انحراف یک مقابل در ایستادگی هم بعد. است سیدالشهداء زندگی طول

 امام وسیع آگاهی و امام علم و امام معرفت مسئلة. بودند امام هااین نه، بود؛ اطالعبی حرکت این سرنوشت از حسین

 لیمتس ایستد،می دستورالعمل یک ترسیم معنای به بلکه گنجد؛می ذهنمان در ماها که است حرفهائی این از باالتر

 کنندمی اظهار و  باشند کوفه اهل همان که - شوندمی پیدا ایعده یک وقتی هم بعد طلبد،می یاری به را مردم شود،نمی

 رود؛می هاآن طرف به و کندمی اجابت را آنها درخواست حضرت بگذارند، قدم راه این در بزرگوار آن کنار در حاضرند که

 برای است بوده جازم و عازم حضرت بیندمی کند،می نگاه انسان که را امام بیانات. شودنمی پشیمان راه میانه در هم بعد

 الصّالة هعلی) حسین امام روز، آن خطرناک العادهفوق انحرافی حرکت با مقابله در کهاین. ببرد پایان به را کار این که این

 ستورد به را خودشان کار یعنی کردند؛ تکرار را همین هم بزرگوار آن خود که درس، یک شودمی این ایستد،می( السّالم و

اكِثاً لِعَهْدِ اهللِ نَ أيُّهَا النَّاسُ! إنَّ رَسُولَ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ و آلهِ قَالَ: مَنْ رَأى سُلْطَانَاً جَائِراً مُسْتَحِلَّا لِحُرُمِ »: کردند مستند اسالم

 ِحَقَّاً عَلَى وَ العُدْوَانِ، فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَ لَا قَوْلٍ، كَانَ اهللِ مُخَالِفاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ و آلهِ، يَعْمَلُ فِي عِبَادِ اهللِ بِاإلثم

                                                
 (329. ص44)بحاراالنوار/ . ج .1

 (1416عاشوراى ) (،1374/ 03/ 19هاى نماز جمعه: )در خطبه بیانات. 2

 (27/12/1380 نظام دیدار با کارگزاران در بیانات) 3
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 بایستی دهم،می انجام دارم که کاری است، این اموظیفه من یعنی. کردند بیان را این حضرت ؛.«1 .اهللِ أنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ

 بود، وزیپیر سرنوشت اگر بشود؛ شد، هرچه سرنوشت بگذارم، قدم ایستادگی و مخالفت جادة در باید کنم، مخالفت ابراز

 دولت ادعای هم ما کردند. حرکت( السّالم علیه) حسین امام اینجوری یعنی. بهتر چه هم باز بود، شهادت اگر بهتر؛ چه

. اشدب اسالمی ما جهتگیری و عمل باید نیست؛ کافی باشد، اسالمی دولت ما اسم ولی داریم را اسالمی حکومت و اسالمی

 و اسالمی حکومت از جزئی اسالمی دولت و. شد خواهد اسالمی کشورمان وقت آن شد، اسالمی ما دولت اگر ...

 یم،شد اسالمی وقتی شویم؛می اسالمی ما اول، ... باشدمی حسین امام مسیر ادامه همان و باشدمی اسالم برپایی

 هم شد؛ خواهد اسالمی کشور، و کرد خواهد واقعی مسلمان را مردم ما عملِ وقت آن ؛2«السنتكم بغير النَّاس دعاة كونوا»

 دولتمردان تبع به و حال تبع به مردم اند، هماسالمی دولتمردان هم است، اسالمی اجرا هم است، اسالمی مقررات و احکام

 حسین امام که باشدمی امت اصالح همان و اسالمی حکومت همان این و. شد خواهند اسالمی اخالقی لحاظ از

 3«.کرد قیام آن برای السالم علیه
 

که  اىچرخاند و بین خلیفهاى که شخصاً ناصالح است ولى امور را درست مىفرق است بین خلیفه»  :شهید مطهری ره  .8

وجودش در حال حاضر علیه مصالح مسلمین است. لهذا على علیه السالم در وقتى که بنا شد با عثمان بیعت شود فرمود: 

جَوْرٌ الَّا عَلَىَّ خاصَّةً الِتماساً  هافياسَلِّمَنَّ ما سَلِمَتْ امورُ الْمُسْلِمينَ وَ لَمْ يَكُنْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ انَّى اِحَقُّ بِها مِنْ غَيْرى، وَ وَ اللَّهِ لَ»

در زمان امام حسین عمده این بود که مدار خالفت  .4«لِاجْرِ ذلِكَ وَ فَضْلِهِ وَ زُهْداً فيما تَنافَسْتُموهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَ زِبْرِجِهِ

گر امام اطنت جائرانه و ظالمانه و مترفانه و فاسقانه عربى شده بود و نفاقها از پرده درافتاده بود واسالمى تبدیل به سل

 5«. کرد، خطرِ این بود که بساط اسالم از طرف مردم با انقالب ممالک فتح شده برچیده شودحسین قیام نمى
 

 رب زمامداری بود، اسالم سیاسی قدرت بود، اسالم حاکمیت بود، تهدید مورد السالم علیه حسین امام دوران در آنچه»  .9

 لهیا آیین و اسالم از که بودند گرفته قرار سیاسی قدرت و حکومت دستگاه رأس در ای عده. بود اسالمی احکام مبنای

 این اب السالم علیه حسین امام. گرفتند می الهام خودشان نفسانی هواهای و پلید نیات و شهوات از گرفتند؛ نمی الهام

 ضد بر نیخونی حرکت حقیقت در السالم علیه علی بن حسین حرکت که کنیم ادعا قاطعانه توانیم می ما ما پس. جنگید

 6«. بود سیاست از دین جدایی

                                                
ـلطان  کس هر: »فرمودند( ص)خدا پیامبر! مردم اى .1   خدا رسـول  سـنّت  با و شـکسـته   را الهى پیمان شـمرده،  حالل را خدا حرام که ببیند را سـتمگرى  س

  آن گاهجای در را او خداوند است سزاوار نخیزد، بر مخالفت به وى با کردارش و زبان با ولی ;کند مى رفتار ستم به خدا بندگان میان در ورزیده و مخالفت

 .381 ص 44 ج االنوار بحار .«بیاندازد( دوزخ) ستمگر سلطان

سِنَتِکُمْ  بِغَیْرِ النَّاسِ دُعَاةَ کُونُوا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لِی قَالَ. 2   به دعوت تانزبان از غیر به را مردم: فرمود الساّلم  علیه صادق  الْوَرَعامام وَ الصِّدْقَ  وَ الِاجْتِهَادَ مِنْکُمُ لِیَرَوْا أَلْ

 .309 ص ،67 ج األنوار، بحار .کنند مشاهده شما از را دارى خویشتن و پرهیزگارى و درستى و کوشش و سعى تا کنید، دین

 (27/12/1380 نظام دیدار با کارگزاران در بیانات) 3

سته   خالفت به کس همه از من که دانیدمی . خوب 4 شد  روبراه مسلمین  اوضاع  که هنگامی تا سوگند  خدا به و ترم،شای   به من از غیر به و نریزد، هم در و با

  آن بســوی شــما که زیورهائی و زر از و برم، پاداش و اجر که دهممی انجام آن خاطر به را کار این و. بود خواهم خاموش همچنان نشــود ســتم دیگری

 73 باشم. نهج البالغه خطبه ورزیده پارسائی دویدمی

 474: ص 17ج آثاراستادشهیدمطهرىمجموعه 5.

 (06/06/1366 //186-185 صفحه مصاف در )آفتاب 6
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وجود دارد که من امروز سعی خواهم کرد آن را، به شما عرض  السالمقیام امام حسین علیه و یک درس اصلی در حرکت» .10

السالم میگفتند: شما در به امام حسین علیه .این متن است. چرا قیام کرد؟ این درس است و حاشیه استکنم. همه آنها 

ای بروید که با یزید کاری نداشته باشید، یزید هم با در یمن، آن همه شیعه هست. به گوشه و میدمکه، محتر و مدینه

تبلیغ کنید! چرا قیام کردید؟ قضیه  و کنید، عبادت شما کاری نداشته باشد! این همه مرید، این همه شیعیان؛ زندگی

گوییم کسی این مطلب را نگفته است؛ چرا، انصافاً در  چیست؟ این، آن سؤالِ اصلی است. این، آن درسِ اصلی است. نمی

نظر تالش کردند، حرف هم زیاد زدند. حال این مطلبی را هم که ما امروز عرض میکنیم، به  و این زمینه، خیلی هم کار

 .ای در این قضیه استدید تازه و خودمان یک برداشت

تشکیل دهد. این  خود یک حکومت و دوست دارند چنین بگویند که حضرت خواست حکومت فاسد یزید را کنار بزند

درست است؛ نمیگویم غلط است. اگر مقصود از این حرف، این است السّالم بود. این حرف، نیمهعبداللَّه علیههدفِ قیام ابی

که اگر ببیند نمیشود انسان به نتیجه برسد، بگوید نشد دیگر،  که آن بزرگوار برای تشکیل حکومت قیام کرد؛ به این نحو

 رود که ببیند این کار، شدنی جا پیش میکند، تا آن بله؛ کسی که به قصد حکومت، حرکت می .ستبرگردیم؛ این غلط ا

، تشکیل  اش این است که برگردد. اگر هدفوظیفه وجود ندارد، است. تا دید احتمال شدنِ این کار، یا احتمال عقالیی

             ود رفت، باید برگشت. اگر آن کسی که جا که نشجا جایز است انسان برود که بشود رفت. آنحکومت است، تا آن

که این درست نیست؛ برای این ، گوید هدف حضرت از این قیام، تشکیل حکومت حَقّه علوی است مرادش این است می

 .دهد مجموع حرکت امام، این را نشان نمی

 تواند حکومت تشکیل دهد؛ بلکه اصالً شود: نه آقا، حکومت چیست؛ حضرت میدانست که نمی در نقطه مقابل، گفته می

م این ای هشهید شود! این حرف هم مدّتی بر سرِزبانها خیلی شایع بود! بعضی با تعبیرات زیبای شاعرانه و آمد تا کشته

اند. این حرف که اصالً حضرت، قیام کرد کردند. حتّی من دیدم بعضی از علمای بزرگ ما هم این را فرموده را بیان می

شود کاری کرد، پس برویم با شهید شدن،  که شهید شود، حرف جدیدی نبوده است. گفت: چون با ماندن نمیینبرای ا

 کاری بکنیم!

خودت را به کام کشته شدن بینداز. ما چنین چیزی نداریم.  مدارک اسالمی نداریم که برو و این حرف را هم، ما در اسناد

بینیم، معنایش این است که  آیات قرآن از آن نشان می و در روایات و شناسیم شهادتی را که ما در شرع مقدّس می

در آن راه، تن به کشتن هم بدهد. این، آن شهادتِ صحیح  و واجب یا راجح است، برود انسان به دنبال هدف مقدّسی که

خون » عرانه چنینی کهیا یک تعبیر شا« من بروم کشته شوم»که که آدم، اصالً راه بیفتد برای ایناسالمی است. اما این

؛ اینها آن چیزی نیست که مربوط بدان حادثه به آن عظمت است. در این «را به زمین بزند او و را بلغزاند من پای ظالم

 .هم بخشی از حقیقت هست؛ اما هدفِ حضرت، این نیست

تشکیل حکومت هدفش  و توانیم بگوییم که حضرت قیام کرد برای تشکیل حکومت پس به طور خالصه، نه می

ه رسد: کسانی ک طور میتوانیم بگوییم حضرت برای شهید شدن قیام کرد. بنده به نظرم این نه می و بود،

اند. نخیر؛ هدف، اینها نتیجه، خَلط کرده و ، میان هدف«هدف، شهادت بود»، یا «هدف، حکومت بود»اند گفته

ت، طلبید که این حرک رسیدن به آن هدف دیگر، حرکتی را میالسّالم، هدف دیگری داشت؛ منتها امام حسین علیه نبود.
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هم آمادگی داشت. هم مقدّمات  البته حضرت برای هر دو «.شهادت»، یا «حکومت»نتیجه را داشت:  یکی از دو

کرد. هم برای این توطین نفس میکرد، هم برای می و کرد؛ هم مقدّمات شهادت را آماده کرد می و حکومت را آماده کرد

 .نتیجه بود. هدف، چیز دیگری است کدام هدف نبود، بلکه دوایرادی نداشت؛ اما هیچ و . هرکدام هم میشد، درست بودآن

اگر بخواهیم  .دهم کنم؛ بعد مقداری توضیح می ل آن هدف را به طور خالصه در یک جمله عرض میهدف چیست؟ اوّ

 که هدف آن بزرگوار عبارت بود از انجام دادن یکطور بگوییم السّالم را بیان کنیم، باید اینهدف امام حسین علیه

انجام  -حتّی خود پیغمبر  -کس قبل از امام حسین واجب عظیم را هیچ واجبات دین که آن واجب عظیم از

 .بود، نه امیرالمؤمنین، نه امام حسن مجتبیواجب را انجام داده  نداده بود. نه پیغمبر این

واجب،  که اینوجود این با عملی اسالم، جای مهمّی دارد. و ارزشی و واجبی بود که در بنای کلّی نظام فکری

کنم که چرا عمل نشده  عرض می -واجب عمل نشده بود  بسیار اساسی است، تا زمان امام حسین، به این و خیلی مهم

که پیغمبر حکومت تشکیل کرد تا درسی برای همه تاریخ باشد. مثل این واجب را عمل می باید این امام حسین -بود 

این  و اللَّه کردسبیلفقط حکمش را نیاورد. یا پیغمبر، جهاد فی و داد؛ تشکیل حکومت درسی برای همه تاریخ اسالم شد

السّالم انجام وسیله امام حسین علیه واجب هم باید به شد. این -تا ابد  -تاریخ بشر  و درسی برای همه تاریخ مسلمین

 .برای طول تاریخ باشد و گرفت تا درسی عملی برای مسلمانان می

واجب، در زمان امام حسین پیش آمد. اگر این زمینه در  حاال چرا امام حسین این کار را بکند؟ چون زمینه انجام این

السّالم پیش می آمد، همین کار را امام علی النّقی امام علی النقّی علیه زمان امام حسین پیش نمی آمد؛ مثالً در زمان

بی تشد. اگر در زمان امام حسن مج الصّالةوالسّالم میذبح عظیم تاریخ اسالم، امام علی النقی علیه و حادثه عظیم و میکرد

دند. در زمان قبل از امام حسین، پیش کر السّالم هم پیش می آمد، آن بزرگواران عمل مییا در زمان امام صادق علیهما 

 نیامد؛ بعد از امام حسین هم در تمام طول حضور ائمه تا دوران غیبت، پیش نیامد!

 طور طبیعی انجام این وقت به واجب چیست. آن دهم این واجب، که حاال شرح می پس هدف، عبارت شد از انجام این

سهالً، امام حسین  و رسد؛ اهالً حکومت می و این است که به قدرتاش رسد: یا نتیجه نتیجه می واجب، به یکی از دو

امیرالمؤمنین  و جامعه را مثل زمان پیغمبر و گرفت رسید، قدرت را محکم می حاضر بود. اگر حضرت به قدرت هم می

 ...اضر بودواجب، به حکومت نمیرسد، به شهادت میرسد. برای آن هم امام حسین ح وقت هم انجام این اداره میکرد. یک

               آید، یک مجموعه احکام می آورد. این احکامی را که پیغمبر وقتی که می هر پیغمبری و پیغمبر اکرم

برای  و برای این است که انسان خودش را اصالح کند. بعضی اجتماعی است و می آورد، بعضی فردی است

اجتماعات بشر را به پا بدارد. مجموعه احکامی است که به آن  و اداره کند و این است که دنیای بشر را آباد

 .گویند نظام اسالمی می

خوب؛ اسالم بر قلب مقدّسِ پیغمبر اکرم نازل شد؛ نماز را آورد، روزه، زکات، انفاقات، حج، احکام خانواده، ارتباطات 

وظایف مردم در مقابل حکومت را  و ردمم و اللَّه، تشکیل حکومت، اقتصاد اسالمی، روابط حاکمسبیلشخصی، جهاد فی

..در زمان پیغمبر، حکومت .آورد. اسالم، همه این مجموعه را بر بشریّت عرضه کرد؛ همه را هم پیغمبر اکرم بیان فرمود

 زکات اسالمی گرفته شد؛ یک کشور و جامعه اسالمی تشکیل شد، اقتصاد اسالمی پیاده شد، جهاد اسالمی برپا و اسالمی
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 می آن کسی است که به جای او و اکرمراهبر این قطار در این خط، نبىّ و م اسالمی شد. مهندس این نظامیک نظا و

ای که اسمش در جامعه آن روز بشر پیاده کرد. در کجا؟ در گوشه و اکرم آوردوسیله نبىّ .. اسالم این نظام را به.نشیند

 .چند شهر دیگر توسعه داد و بعد هم به مکه و مدینه بود

که: اگر این قطاری را که پیغمبر اکرم برروی این خط به راه انداخته است، دستی، آن این و ماند جا باقی میسؤالی در این

را از خط خارج کرد، تکلیف چیست؟ اگر جامعه اسالمی منحرف شد؛ اگر این انحراف به جایی رسید  و ای آمدیا حادثه

 م بود، تکلیف چیست؟معارف اسال و که خوف انحرافِ کلّ اسالم

اما احکام اسالمی از  -آید وقتها چنین چیزی پیش می خیلی -شوند  وقت مردم فاسد می یک نوع انحراف داریم. دو

گویندگان دین هم فاسد  و شوند، علما شوند، حکومتها هم فاسد می وقت مردم که فاسد می رود؛ لیکن یک بین نمی

کنند؛ خوبها را بد، بدها را  حقایق را تحریف می و شود. قرآن صحیح صادر نمیشوند! از آدمهای فاسد، اصالً دین  می

به این سمت کشیده است، صدوهشتاد  -مثالً  -کنند! خطّی را که اسالم  معروف را منکر می و خوب، منکر را معروف

یست؟ البته پیغمبر نظام اسالمی به چنین چیزی دچار شد، تکلیف چ و کنند! اگر جامعه درجه به سمت دیگر عوض می

 1...«يحبّونه  و من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي اللَّه بقوم يحبّهم»فرموده بود که تکلیف چیست؛ قرآن هم فرموده است: 

السالم، امام حسین علیه .کنم همین روایتی که از قول امام حسین برایتان نقل می و روایات فراوان دیگر و آیات زیاد و

پیغمبر را برای مردم خواند. پیغمبر فرموده بود؛ اما آیا پیغمبر میتوانست به این حکم الهی عمل کند؟ نه؛ این روایت 

وقتی قابل عمل است که جامعه منحرف شده باشد. اگر جامعه، منحرف شد، باید کاری کرد. خدا  چون این حکم الهی

ید که خطر انحراف اصل اسالم است، خدا تکلیفی دارد. آجا دارد. در جوامعی که انحراف به حدّی پیش میحکمی در این

 .گذاردتکلیف نمی ای بیخدا انسان را در هیچ قضیه

چرا .اما پیغمبر که نمیتواند به این تکلیف عمل کند -اند حدیث گفته و قرآن -پیغمبر، این تکلیف را فرموده است 

زمان  و معه، منحرف شده باشد. جامعه در زمان پیغمبروقتی میشود عمل کرد که جا نمیتواند؟ چون این تکلیف را آن

امیرالمؤمنین که، به آن شکل منحرف نشده است. در زمان امام حسن که معاویه در رأس حکومت است، اگرچه خیلی از 

وجود داشته  های آن انحراف، پدید آمده است، اما هنوز به آن حدّی نرسیده است که خوف تبدیل کلّی اسالمنشانه

وقت، فرصتی نبود که این کار انجام  وضعیتی هم پیش آمد؛ اما در آن ای از زمان، چنینشاید بشود گفت در برهه.دباش

مجموعه احکام اسالمی است، اهمیّتش از خود حکومت کمتر نیست؛  این حکمی که جزو -موقعیت مناسبی نبود  -گیرد 

حکم خدا تبدیل شد؛ اگر ما آن  و فاسد شد و خراب و خارج چون حکومت، یعنی اداره جامعه. اگر جامعه بتدریج از خط،

را نداشته باشیم، این حکومت به چه  -یا به تعبیر امروزِ انقالب، اگر آن حکم انقالب  -تجدید حیات  و وضع حکم تغییر

 خورد؟ دردی می

 حکمِ حکومت پس اهمیت آن حکمی که مربوط به برگرداندن جامعه منحرف به خطّ اصلی است، از اهمیت خود

 و شاید بشود گفت که اهمیتش از جهاد با کفّار بیشتر است. شاید بشود گفت اهمیتش از امر به معروفکمتر نیست. 

 نهی از منکر معمولی در یک جامعه اسالمی بیشتر است. حتّی شاید بشود گفت اهمیت این حکم از عبادات بزرگ الهی

                                                
ــما از کس هر! ایمان اهل ای 1. ـاند نمى خدا به زیانى] برگردد دینش از ش ــت را آنان که آورد مى را گروهى زودى به خدا[ رسـ   را خدا هم آنان و دارد، دوس

 .54دارند؛ مائده آیه  دوست
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در حقیقت این حکم، تضمین کننده زنده شدن اسالم است؛ بعد از آن که که از حج بیشتر است. چرا؟ به خاطر این و

 .از بین رفته است و مُشرف به مردن است، یا مرده

وقتی  ،کسی باید این حکم را انجام دهد؟ چه کسی باید این تکلیف را به جا بیاورد؟ یکی از جانشینان پیغمبرخوب؛ چه

که موقعیت مناسب باشد؛ چون خدای متعال، آمده است. البته به شرط اینوجود  واقع شود که آن انحراف، به در زمانی

بخشد. اثر نمی و ای نداردتکلیف نکرده است. اگر موقعیت مناسب نباشد، هرکاری بکنند، فایده ، به چیزی که فایده ندارد

گوییم چون خطر دارد، پس که بالبته موقعیت مناسب بودن هم معنای دیگری دارد؛ نه این .باید موقعیت مناسب باشد

ای بر آن موقعیت مناسب نیست؛ مراد این نیست. باید موقعیت مناسب باشد؛ یعنی انسان بداند این کار را که کرد، نتیجه

در اشتباه نخواهند ماند. این، آن تکلیفی  و شود؛ یعنی ابالغ پیام به مردم خواهد شد، مردم خواهند فهمید مترتّب می

 .داد فر انجام میاست که باید یک ن

وجود آمده، هم آن فرصت پیدا شده است. پس امام حسین باید قیام  السّالم، هم آن انحراف بهدر زمان امام حسین علیه

که بعد از معاویه کسی به حکومت رسیده است که حتّی ظواهر اسالم را هم کند؛ زیرا انحراف پیدا شده است. برای این

دهد. علیه قرآن  واضح انجام می فسادهای جنسی را و کند. تعرّضات کارهای خالف می و کند! شُرب خَمر رعایت نمی

علناً مخالف با اسالم است! منتها چون اسمش رئیس  و گوید بر رّد دین می و زند. علناً شعر برخالف قرآن حرف می

دلسوز به اسالم نیست؛ بلکه با عمل خود،  و مندعامل به اسالم، عالقه مسلمانهاست، نمیخواهد اسم اسالم را براندازد. او

آب  وجود او کند، از همه دامنه را پر می و ریزد بیرون می و کند ای که از آن مرتب آب گندیده تراوش میمثل چشمه

ی اسالمی را پر خواهد کرد! حاکم فاسد، این گونه است دیگر؛ چون حاکم، در رأس قلّه همه جامعه و ریزد گندیده می

 گیرد! همه قلّه را فرا می و ریزد بلکه می -برخالف مردم عادّی  -ماند جا نمیتراوش کند، در همان چه از اوآن و است

مردم عادّی، هرکدام جای خودشان را دارند. البته هر کس که باالتر است؛ هر کس که موقعیت باالتری در جامعه دارد، 

برشان باشد؛ اما آن  و ای دورست برای خودشان، یا برای عدّهضررش بیشتر است. فساد آدمهای عادّی، ممکن ا و فساد

که اگر صالح شد، کند؛ همچنان همه فضا را پر می و ریزد می کسی که در رأس قرار گرفته است، اگر فاسد شد، فساد او

شده است! خلیفه چنین کسی با آن فساد، بعد از معاویه، خلیفه مسلمین .گیرد همه دامنه را فرا می و ریزد می صالح او

پیغمبر! از این انحراف باالتر!؟ زمینه هم آماده است. زمینه آماده است، یعنی چه؟ یعنی خطر نیست. چرا؛ خطر که هست. 

مگر ممکن است کسی که در رأس قدرت است، در مقابل انسانهای معارض، برای آنها خطر نیافریند؟ جنگ است دیگر. 

هم به شما ضربه میزند. پس  بنشیند تماشا کند! بدیهی است که او او و یین بکشیرا از تخت قدرت پا شما میخواهی او

این که میگوییم موقعیت مناسب است، یعنی فضای جامعه اسالمی، طوری است که ممکن است پیام امام .خطر هست

واست قیام کند، اگر در زمان معاویه، امام حسین میخدر طول تاریخ برسد.  و حسین به گوش انسانها در همان زمان

ای بود که مردم نمیتوانستند وضع حکومت در زمان معاویه است. سیاستها به گونه این به خاطردفن میشد.  پیام او

ولی چیزی نگفت؛ کاری،  حقّانیت سخن حق را بشنوند. لذا همین بزرگوار، ده سال در زمان خالفت معاویه، امام بود،

 ....جا مناسب نبودقیامی نکرد؛ چون موقعیت آن و اقدامی

خوب؛ امام حسین هم در مقابل چنین انحرافی قرار گرفته است. پس باید آن تکلیف را انجام دهد. موقعیت 

اینها که  -عباس بنعبداللَّه و حنفیهمحمدبن و جعفربن. لذا عبداللَّهوجود ندارد هم مناسب است؛ پس دیگر عذری
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خطر دارد،  !آقا»گفتند که  وقتی به حضرت می - چیزفهم بودند و عارف، عالمشناس، آدمهای عامی نبودند، همه دین

لیف، فهمیدند که این تک وقتی خطری در سرراه تکلیف است، تکلیف، برداشته است. آنها نمی خواستند بگویند می« نروید

چنان علیه قدرتی آن این تکلیف، همیشه خطر دارد. آیا ممکن است انسان، .تکلیفی نیست که با خطر برداشته شود

 خطر نداشته باشد!؟ مگر چنین چیزی میشود!؟ این تکلیف، همیشه خطر دارد. ... و قیام کند -به حسب ظاهر  -مقتدر 

 و وقتی که راه، عوضی شده است پس هدف، عبارت شد از بازگرداندن جامعه اسالمی به خطّ صحیح. چه زمانی؟ آن

 ....شرایط هم آماده است و زمینه و نی، مسلمین را منحرف کردهخیانتِ کسا و استبداد و ظلم و جهالت

واجب بزرگی را که عبارت از تجدید بنای  بندی کنیم، بگوییم: امام حسین قیام کرد تا آنطور جمعپس میتوانیم این

از طریق  و طریق قیامجامعه اسالمی، یا قیام در مقابل انحرافات بزرگ در جامعه اسالمی است، انجام دهد. این از  و نظام

نهی از منکر است. البته این کار، گاهی  و نهی از منکر است؛ بلکه خودش یک مصداق بزرگِ امر به معروف و امر به معروف

رسد؛ برای این هم آماده  رسد؛ امام حسین برای این آماده بود. گاهی هم به نتیجه شهادت می به نتیجه حکومت می

واجب در طول تاریخ، متوجّه به یکایک مسلمانان  واجب، قیام کرد. این سّالم برای انجام یکالپس امام حسین علیه .بود

بیم آن است  و وقت دیدند که نظامِ جامعه اسالمی دچار یک فسادِ بنیانی شده که هرواجب، عبارت است از این است. این

 1 «. که به کلّی احکام اسالمی تغییر یابد، هر مسلمانی باید قیام کند
 

 برای آله و علیه اهلل صلی پیغمبر هجرت دنبال آمد وجود به هجرت 61 سال در که خونینی حادثه و عاشورا ماجرای » .11

 می لسالما علیه علی بن حسین و کند بنیانگذاری را نظام این خواستمی پیغمبر منتها بود؛ اسالمی نظام تشکیل

 دهش منحرف اصلی مسیر از دین دشمنان و امیهبنی حکومت دست به آنکه از بعد کند. بازسازی را نظام این خواست

 2«.است هجرت مسئله صحیح فهم و عاشورا درست تفسیر این بود.
 

 و ببخشد تحقق را دینی آرزوهای و اهداف کند؛ پیدا بسط و گسترش توانست خواهد شود، همراه قدرت با اگر دین»   .12

 ممکن قدرت با ندارد؛ امکان قدرت بدون اینها. آورد وجود به جامعه در است، دادهمی را آنها شعار دین که را آرمانهایی

 هب خواهش و التماس توصیه، نصیحت، با شودمی جامعه، در را اجتماعی عدالت کنیدمی خیال شما مثال. است

 طحس در قدرت، بدون شودمی مگر را قانون در تساوی استقرار برای کمک و تبعیض رفع اجتماعی، عدالت !آورد؟ وجود

 وابسته آن پیروزی و دین تحقق» 3.« !آورد؟ وجود به دیگر صورت به - جهان سطح در و - صورت یک به - جامعه داخل

 4.«است  جامعه اداره و حکومت تشکیل به
 

 ودب مقدمات تهیه مشغول علی بن حسین... وقت همان از. بود کربال فکر در معاویه زمان از علی بن حسین گویممی من  .13

 ویج از آب برگرداندن جوی به علوی، و اسالمی حقّة حکومت تشکیل برای انقالبی، یک برای قیامی، یک ایجاد برای

 اشتبرد است، مدینه استاندار که حکم مروان ابوسفیان، بن معاویه زمان در. بود فکر به روز همان از قرآن، و اسالم رفته

                                                
 (1416عاشوراى ) (،1374/ 03/ 19هاى نماز جمعه: )در خطبه بیانات. 1

 (06/06/1366 //186-185 صفحه مصاف در )آفتاب 2
 (19/09/1375) نظام: کارگزاران دیدار در بیانات 3.

 (6/6/1366تهران: ) جمعه نماز هایخطبه در بیانات .4
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 أَمَّا» .مختصر و خالصه خیلی «الْمَدِینَةِ عَلَى عَامِلُهُ هُوَ وَ مُعَاوِیَةَ إِلَى کَتَبَ الْحَکَمِ بْنَ مَرْوَانَ أَنَّ.» معاویه به نوشت نامه یک

            مروان «عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ إِلَى یَخْتَلِفُونَ الْحِجَازِ أَهْلِ وُجُوهَ وَ الْعِرَاقِ أَهْلِ مِنْ رِجَالًا أَنَّ ذَکَرَ عُثْمَانَ بْنَ عَمْرَو فَإِنَّ بَعْدُ

 معروف های شخصیت از جاسوس این که پیداست کند؛ می معرفی را گزارشکر و جاسوس -[فرد] این که نویسد می

 آید می دست به مدینه در آقازاده ایشان شغل که باشد؛ سوم خلیفة همین فرزند است ممکن عثمان؛ فرزند عمرو است؛

 که «الْعِرَاقِ أَهْلِ مِنْ رِجَالًا أَنَّ: » داده گزارش من به -است علی بن حسین کارهای پلیس مأمور و جاسوس و ناظر که

 بن حسین. باش داشته را خود کار حساب کنند؛ می آمد و رفت حسین نزد حجاز، اهل از بزرگانی و عراق اهل از مردانی

 شگزار در «وُثُوبَه یَأْمَنُ لَا أَنَّهُ ذَکَرَ وَ»  و. کنند می آمد و رفت او با دارند مسلمان سران و بزرگان و نشسته اینجا علی

 جاسوس این کند؛ حرکت و قیام ناگهان است ممکن و ندارد اعتباری حسین کار که هست هم جمله این عثمان عمروبن

 قَدْ:» گوید می و نویسد می طور این مخفی، پلیس و جاسوس این گزارش دنباله مروان خود. کرده استدالل طور این

 ردم این گزارش وقتی «بَعْدَه لِمَا أَیْضاً هَذَا یَکُونَ أَنْ آمَنُ لَسْتُ وَ هَذَا یَوْمَهُ الْخِلَافَ یُرِیدُ لَا أَنَّهُ فَبَلَغَنِی ذَلِکَ عَنْ بَحَثْتُ

 آیا هک ببینند بروند تا گماشتم و فرستادم را کسانی کردم؛ تحقیق و کردم کاوش و کردم مراقبت اطرافش من رسید،

 یَکُونَ أَنْ آمَنُ لَسْتُ وَ هَذَا یَوْمَهُ الْخِلَافَ یُرِیدُ لَا أَنَّهُ. »رسید خبر و شد مسلم برایم طور این «فَبَلَغَنِی. »نه یا فهمیده درست

 إِلَیَّ فَاکْتُبْ.»کرد خواهد سربلند علی بن حسین ها نزدیکی همین در و زودی همین به فهمیدم «بَعْدَه لِمَا أَیْضاً هَذَا

 ثوره کتاب مؤلف الدین شمس مهدی محمد آقای وقت آن. است مروان نامه این. بنویس هست نظرت چه هر «بِرَأْیِک

 یخودیب مروان را نامه این کنید می فکر گوید می -است خوبی بسیار کتاب هم کتابش که عربی نویسندة -الحسین

 تا ندبده دستور او به معاویه طرف از که خواست می دلش بگویید است ممکن نوشت؟ معاویه به را نامه این چرا نوشت؟

 منطقة رد که است مایل استاندار یک شود؟ می تمام دردسر بی استاندار، یک برای حسین کشتن آیا. بکشد را حسین

 درست دردسری او برای و باشند آرام مردم کند، می کاری هر کس هر و باشد آرامش و آسایش او استانداری و حکومت

 ولمشغ او که نشود بلند سروصدایی هیچ که بود مایل مروان . برسد خودش کار و کیّافی و عیّاشی به هم او تا نشود

 ودشخ به که. کند می دارد کارهایی یک علی بن حسین جا این که نویسد می و دارد می بر او[ اما] باشد، خودش زندگی

 دنبو این جز نیست؛ چنین این هرگز کند؟ درست خودش برای عظیمی دردسرهای و بکشد؟ را او که بدهند مأموریت

 گزارش درست ها جاسوس. است آن درصدد علی بن حسین آنچه فهمید می مروان را، نهانی ماجراهای دید می مروان که

 مروان ودخ فراگیرد، را او حسین، شمشیر تیز لبة که کسی اول و کند قیام حسین که ترسید می این از او و بودند داده

 1بنویس را منظورت که نویسد می نامه معاویه به لذا.[ باشد] مروان استانداری قصر و
 

 

 :  رتباط با تابلوی بعد و جمع بندیا

لّم بود و سدانستیم که هدف قیام حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم ، اصالح امت پیامبراکرم صلّی اهلل علیه و آله و 

چنین اصالحی تنها از طریق اصالح حکومت و حاکمان انجام می شده است. قیام آن حضرت به تشکیل حکومت منتهی 

ین االی فرجه الشریف محقق خواهد شد. نشد اما بهترین و کاملترین حکومت اسالمی در عصر حضرت حجت عجل اهلل تع

 آن می پردازیم. حکومت جهانی ویژگیهایی دارد که در تابلوی بعد به

                                                
.1 12/11/52 
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 " (ل اهلل تعالی فرجه الشریفعج)ولیعصر حضرت زمان ظهور در تشکیل حکومت کامل "
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 «3»اتبلوی شماره
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 : سیر مباحث

 (7تا  1) رجوع شود به فیش های شماره  در عصر ظهور ش سرعت رشد معنوی و رفع موانع آنافزای .1

 (11تا  8شود به فیش های شماره  )رجوعتحقق عدالت کامل در عصر ظهور .2

 (13و 12،  11، 6)رجوع شود به فیش های شماره  استفاده بهینه از استعدادها در عصر ظهور  .3

 (13و  12، 3)رجوع شود به فیش های شماره دستیابی بشر به راه های دانش در عصر ظهور  .4

 (14)رجوع شود به فیش شماره تشکیل حکومت صد درصد مردمی در عصر ظهور  .5

 )رجوعو قدرت برای جلب ثروت و رأی مردم ساده زیستی حاکمان و کارگزاران و عدم استفاده افراد از فریب و حیله  .6

 (15شود به فیش شماره 
 

 ( :)عجل اهلل تعالی فرجه الشریفنمونه ای از روایات درباره دوران حکومت حضرت ولی عصر 
 

 اخرجت و السبيل به آمنت و ایامه فی الجور وارتفع بالعدل حکم السالم عليه القائم قام اذا»(: السالمعلیه) صادق امام 

 هب و شود مرتفع جور او ایام در و کند می حکم عدل به کند، قیام قائم هرگاه ؛ اهله الی حق کل رد و برکاتها االرض

 1.« شود می برگردانده صاحبش به حقی هر و سازد می خارج را برکاتش زمین گردد، امن ها راه او وسیله
 

 که مقس خدا به؛القر و الحر یدخل کما بيوتهم جوف عدله عليهم[  القائم] ليدخلن واهلل اما»(: السالمعلیه) صادق امام 

 2 .«شود می داخل گرما و سرما که همانگونه کند می وارد مردم های خانه درون در را خود عدالت
 

 عز) اهلل یعصی ال و مختلفة، قلوب بين یؤلف و الکلمة، اهلل یجمع و العباد، عامة حال یحسن و»(: السالمعلیه) صادق امام 

 خداوند و بخشد، بهبود را مردم عموم حال ؛ اهله الی الحق اهلل یرد و خلقه، فی اهلل حدود یقام و ارضه، فی( جل و

 الهی حدود و نشود، معصیت زمین در خداوند و کند، ایجاد الفت پراکنده های قلب وبین آورد، پدید کلمه وحدت

  3.گرداند باز اهلش به را حق خداوند و شود اجرا مردم میان
 

 قُوّةَ جَعلَ وَ الحَدیدِ کَزُبَرِ قُلوبَهُم جَعَلَ وَ العاهَةَ شيعَتِناَ عَن عَزَّوجلّ اهللُ أَذهَبَ قائمُنا قامَ اِذا:( السالمعلیه) العابدینزین امام 

 ندکمی برطرف شیعیان میان از را هاآفت متعال خدای کندمی قیام ما قائم که ؛ زمانی رَجُالً اَربعينَ قُوَّةَ مِنُهم الرَّجلِ

 4.بود خواهد مرد چهل قوّت برابر آنان مرد یک قوّت که دهدمی قرار آهنین الوار همانند( استقامت در) دلهایشان و
 

 زمین در ایمخروبه جای حضرتش حکومت در عُمِّرَ؛ و اِالّ خَرابٌ األَرضِ فی یبقی فال (:السالمعلیه) جعفرصادق امام 

  5.گرددمی آباد آنکه الّا ماندنمی باقی

                                                
 334 ص ارشاد، ;338 ص ،52 ج بحاراالنوار، - 1

 362ص ،131ح ،52ج بحاراالنوار، - 2

 646ص ،2ج الدین، کمال - 3

 317 ص ،52 ج بحار، - 4

 99 ص االسالم،بشارة - 5
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 ذاردگنمی باقی ضاللتی و بدعت هیچ حضرت،؛اَقامها اِالّ السُنَّةً وَ اَزالَها اِالّ بِدعةً الیدَعُ (:السالمعلیه) جعفرصادق امام 

 1. داشت خواهد برپا نو از را( رفته دست از احکام و) سُنّت هر و بردمی بین از اینکه مگر
 

 ( السالمعلیه)مهدی حضرت بِالمَساکينِ؛ رحيمٌ العُمّالِ عَلی شدیدٌ بِالمالِ سَمِحٌ المَهدی (:السالمعلیه) جعفرصادق امام

 مهربان و رئوف ضُعفا و فقرا بر و گیرسخت بسیار کارگزاران و مسئوالن بر بخشد، می وفور به را مال و است بخشنده

  2.است
 

 3.ودر بین می از باطلی دولت هر کند، قیام قائم که هنگامی الباطِلُ ؛ دولةُ ذَهَبَ القائِمُ قامَ اِذا(: السالمعلیه)باقر امام  
 

 نهد می مردم میان در را عدالت ترازوی أَحَدا ؛ اَحَدٌ یَظْلِمُ فَال النَّاسِ، بَيْنَ العَدلِ ميزانَ وَضَعَ وَ (:السالمعلیه) رضا امام 

 4.کرد نخواهد ستم دیگری به انسانی هیچ[ حکومتش سرتاسر در] و
 

 و نزمی های گنج خداوند،؛معادنها و األرض کنوز له اهلل یظهر :فرماید می (سلّم و آله و علیه اهلل صلی)اکرم پیامبر 

 5.کرد خواهد ظاهر( عج) مهدی امام برای را آن معادن
 

 وبِ ءُ مِنْ قُلُوَ لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا لَأَنْزَلَتِ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَ لَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا وَ لَذَهَبَتِ الشَّحْنَا: (السّالم علیه)علی امام

عِرَاقِ إِلَى الشَّامِ لَا تَضَعُ قَدَمَيْهَا إِلَّا عَلَى النَّبَاتِ وَ عَلَى رَأْسِهَا الْعِبَادِ وَ اصْطَلَحَتِ السِّبَاعُ وَ الْبَهَائِمُ حَتَّى تَمْشِیَ الْمَرْأَةُ بَيْنَ الْ

 یاهانشگ زمین و فرستد می فرو آنها بر را خود باران کند، آسمان قیام ما قائم چون وزِینَتُهَا لَا یُهَيِّجُهَا سَبُعٌ وَ لَا تَخَافُهُ ؛

 امنی محیط چنان روزگار آن در. ]کند سازگاری هم با نیز حیوانات رود، بیرون ها دل از ها کینه سازد ، می آشکار را

 6نترساند. را او چیزی و... برود شام تا ازعراق خود، زیور و زیب همه با زن، که[ شود ایجاد
 

 غَيْرَ يَوْمِالْ حَتَّى النَّاسُ یَعْرِفِ فَلَمْ حَرْفَانِ، الرُّسُلُ بِهِ جَاءَتْ مَا فَجَمِيعُ حَرْفاً عِشْرُونَ وَ سَبْعَةٌ الْعِلْمُ :السالم علیه صادق امام 

 عِشْرِینَ وَ بْعَةًسَ یَبُثَّهَا حَتَّى الْحَرْفَيْنِ إِلَيْهَا ضَمَّ وَ النَّاسِ، فِی فَبَثَّهَا حَرْفاً الْعِشْرِینَ وَ الْخَمْسَةَ أَخْرَجَ ع الْقَائِمُ قَامَ فَإِذَا الْحَرْفَيْنِ،

 بیش مردم و است حرف دو تنها اند، آورده الهی رسوالن امروز به تا آنچه همه. است حرف هفت و بیست علم، ؛رْفاًحَ

 اضافه به را دیگر حرف پنج و بیست کند، قیام ـ الشریف فرجه تعالی اهلل عج ـ قائم گاه هر. دانند نمی حرف دو این از

 7.دهد می آموزش و اشاعه مردم میان در و ارائه حرف دو آن
 

 ءٌ یْءٌ شَيْئاً وَ لَا یَخَافُ شَوَ أُلْقِی فِی تِلْكَ الزَّمَانِ الْأَمَانَةَ عَلَى الْأَرْضِ فَلَا یَضُرُّ شَیْ :فرمایند می قدسی حدیث در خداوند

  ؛بَعْضاً وَ أُنْزِعُ حُمَةَ کُلِّ ذِی حُمَةٍ مِنَ الْهَوَامِّ وَ غَيْرِهَا ءٍ ثُمَّ تَکُونُ الْهَوَامُّ وَ الْمَوَاشِی بَيْنَ النَّاسِ فَلَا یُؤْذِی بَعْضُهُمْمِنْ شَیْ

 گردی چیز از چیزی هیچ و رساند نمی ضرر دیگر چیز به چیزی هیچ و افکنم، می زمین روی بر را امنیت زمان آن در

                                                
 235 ص االسالم،بشارة - 1

 137 ص الفتن، و المالحم - 2

 .278 ص ،8 ج( داراالضواء بیروت،) الکافی - 3

 29 ح ،27 باب ،321 ص ،52 ج بحاراالنوار - 4

 323 ص ،52 ج بحاراألنوار، - 5

 685ص ،10ح اربعمائه، باب خصال، - 6

 320 ص البصائر، مختصر - 7
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 اندرس نمی آسیب دیگری به کدام هیچ و کنند می حرکت مردم میان در پایان چهار و حشرات که آنجا تا ترسد نمی

 1.کنم می سلب درندگان از را درندگی و هجمه و تعصب حالت و برم، می را ها گزنده ستم و
 

 ما ائمق ؛ وقتی إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ یَدَهُ عَلَى رُءُوسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهِ عُقُولَهُمْ وَ أَکْمَلَ بِهِ أَخْلَاقَهُم ( :السّالم علیه)باقر امام 

 2رسد. کمال به آنها خرد و عقل آن، برکت به و نهد خدا بندگان سر بر خویش( عنایت) دست کند قیام

 

 : بیانات 

 پیش داد و عدل سرمنزل خواهند،می هرچه عالم مستکبران. است روشن آفاق سمت به و صالح سمت به عالم حرکت » .1

 که ندک فروغکم یا ببرد بین از دلها در را امید این تواندنمی هاسال گذشتِ. است یافتن افزایش حال در روزروزبه برد،می

 خواهند کلمه واقعی معنای به را عدالت طعم بشر آحاد همه - نباشد دور چندان آینده آن امیدواریم که - آینده در

 معرفت از را خود سهم بشر آحاد همه که است این در زمین در ربوبی حکومت و الهی دولت آن حقّانیت. چشید

 هرچه عالم زورمداران و زراندوزان و زورگویان و مستکبران و قدرتمندان .گرفت خواهند حقیقت به عمل و حقیقت

 کار در البته .کنند متوقّف صالح سمت به را بشر طبیعی رفتار این و حرکت این توانست نخواهند بکنند، و اندکرده تالش

 هب که است؛ این عالم فطرت و طبیعت اما گیرد؛می انجام طبیعی روال طبق بر کارها و نیست طفره زمین در خدا

 3«.رودمی و برود کمال سمت
 

 رفح روی بر بتوانند بشر آحاد که دارد وجود این زمینه عالم، مستکبران مادّی قدرت مقابل در شد معلوم که وقت آن»  .2

 پروردگار فضل به بشریت عالم منجی که است روزی روز، آن است؛ زمان امام ظهور روز روز، آن بایستند، خود حق

 دیگر وقت آن و کند جذب خود به هستند، جهان جای همه در که را مستعد دلهای همه او پیام و کند ظهور

 همیشه آن از قبل که چنانیآن - را حقیقت نتوانند زور و زر به متّکی هایقدرت زورگو، هایقدرت ستمگر، قدرتهای

 4«.دارند نگه مکتوم یا بنشانند عقب به خود زور و زر فشار با - اندکرده
 

 حقیقی تمدّن ظهور، دوران در .است ارواحنافداه بقیۀاللَّه حضرت ظهور دوران در کامل صورت به اسالمی تمدّن»  .3

 آخرِ بقیةاللَّه، حضرت ظهور دوران کنندمی خیال کسان بعضی. آمد خواهد وجود به اسالمی حقیقی دنیای و اسالمی

 مستقیم صراط در انسان حرکت شروع اوّلِ دنیاست؛ اوّلِ بقیۀاللَّه، حضرت ظهور دوران کنممی عرض من! دنیاست

 صراط گرا .حرکت این برای امکانات همه بودن فراهم با بیشتر؛ سرعت با مانع؛ بدون یا کمتر مانع با است؛ الهی

 اندآمده گذشته سال هزار چند این در انبیا همه کنیم، فرض همواری و مستقیم وسیع، جاده یک مثل را الهی مستقیم

 و رتموفق تر،عمومی تر،جانبههمه تندتر، سیرْ رسید، جاده این به وقتی. برسانند جاده این به راههاکوره از را بشر تا

                                                
 384 ص ،52 ج نوار، اال بحار - 1

 336ص ،71ح ،52ج بحاراالنوار، - 2

 (22/8/79) (عج)زمان امام خجسته میالد سالروز در مردم مختلف اقشار دیدار در بیانات - 3

 همان   - 4
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 خدا راه تواندمی بکشد؛ راحتی نفس تواندمی بشریّت که است ایدوره ظهور، دوره. بود خواهد ترضایعاتکم یا بیضایعات

 زا امروز. کند استفاده بهینه شکل به انسان وجود در و طبیعت عالم در موجود استعدادهای همه از تواندمی کند؛ طی را

 این همه. طورهمین هم طبیعی استعدادهای شود؛می نابود و ضایع استعدادها شود؛نمی بهینه استفاده بشر امکانات

 از ردنک استفاده بد از ناشی دارد، وجود زیست محیط سازیآلوده در و زیست محیط علیه بینیدمی شما که هاییپدیده

 راه .نیست منحصری راه نیست؛ درستی راه این اما رود؛می پیش و است افتاده راه این در بشر. است طبیعی امکانات

 حثب این وارد خواهیمنمی فعالً. کند طی و بیابد را راه آن الهی نظام سایه در تواندمی بشر. است فراوانی راههای دانش،

 سالمیا تمدّن به رسیدن خطّ کند،می ترسیم اسالمی نظام که خطّی هرحالبه. طلبدمی تریوسیع مجال بحث این شویم؛

 هایششانهن اینها اما است تاریخی و تدریجی مسأله یک نیست؛ دفعی ایمسأله تمدّنها، زوال نه و پیدایش نه البته....است

 یچه بنابراین. میگویند و دهندمی هشدار اند،کرده پیدا توجّه حقیقت این به هم غرب متفکّران از بسیاری امروز. است

 یک و،ن فکر یک اند،آمده وجود به عالم تمدّنهای همه که همچنانی بجهد؛ ایگوشه از برقی کهاین از داشت نباید شگفتی

 هم گرد را ملت یک بتواند دنیا از ایگوشه در سیاسی نظام یک فکر، آن اساس بر و شود مطرح بشریت برای نو پیشنهاد

 خواص و نخبگان و زبدگان کنند؛ عمل گفت، خواهم که الزمی شرایط به مردم آن کند؛ ایستادگی ملت آن کند؛ جمع

 نای که - است حتمی اینتیجه بلکه - ندارد بُعدی هیچ لذا. کنند عمل آن طبق و کنند پیدا را خود نقشهای جامعه

 السماءوسط به و آیدمی باال بتدریج که خورشیدی مثل کرد؛ خواهد رشد دیگر تمدّنهای همه مثل تمدّن

 یک هک است نظامی اسالمی، نظام این بنابراین، .تابانید خواهد دنیا مختلف نقاط به را خود انوار و اشعّه رسد،می

 نیست مه سیْری این شود؛ متوقّف بتواند که نیست سیْری این. است کرده تصویر خود برای منطقی و معقول حرکت خطِّ

 ینا اسالمی انقالب آغاز از. است تکاملی حرکت یک. باشد ابدی و دائمی آن برای هست، آن در که گوناگونی مراحل که

 هک کرد پیدا را توفیق این هم بعد کرد؛ خیره را هاییچشم درخشید؛ عالم از نقطه این در برق این آمد؛ وجود به حرکت

 ود،خ امکانات با خود، مشکالت با خود، چالشهای با تشکیل، آغاز از هم اسالمی نظام این بیاورد؛ وجود به را اسالمی نظام

 هب عمل با است، الزم که آنچه شناخت با پشتکار، با جدیّت، با اگر خط این. رودمی پیش و است کرده آغاز را حرکتی

 عهمجمو بر دیگر بار یک اسالمی تمدّن کهاین از است عبارت حتمی سرنوشت کند، پیدا ادامه است، وظیفه که آنچه

 عصر از بلق هم جهان دیگر نقاط در اسالمی سیاسی نظام لزوماً کهاین معنای به نه. بگستراند را خود پرتوِ دنیا، از عظیمی

 جدید گاهن یک جدید، حرف یک جدید، فکر یک اساس بر تمدّن بلکه نیست؛ این معنایش. نه کند؛ پیدا گسترش ظهور

 و سانان نوی هاینسل هایدل که است نویی زبان یک است؛ انسانیت دردهای عالج و انسانیت مسائل و بشر مسائل به

 تا دلها، به است پیام یک رساندن معنای به. کنندمی درک و فهمندمی را زبان آن گوناگون، جوامع محروم قشرهای

 رد من امروز که وضعی با. است شدنی که است امری این. کند پیدا رشد و گسترش مختلف جوامع میان در بتدریج

 ایردهگست و وسیع بسیار حرکت با دارد، ما کشور در اسالمی تفکّر که عمیقی هایریشه با کنم،می مشاهده کشورمان

 هک رسدمی نظرم به است، رسیده هم خوبی جاهای به امروز و است شده آغاز اندیشه این تعمیق راه در انقالب اوّل از که

 1«.ناپذیر است اجتناب و قطعی آینده یک اسالمی، نظام برای آینده این
 

                                                
 (14/7/79قم  مردم بزرگ اجتماع در بیانات) - 1
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 ظهور دوران ،است مهدویت دورانِ اتوبان، این ؛برسد اتوبان به تا کندمی طی را راه این طورهمین دارد بشریت»   .4

 هم بعد و بگیرد انجام دفعی حرکت یک رسیدیم، آنجا به وقتی که نیست جوراین. است( علیه اهلل سالم) مهدی حضرت

 و ودشمی آغاز آنجا از بشر مطلوب حیات و بشر اصلی زندگی گفت باید واقع در. است مسیر یک آنجا نه، بشود؛ تمام

 را «بشریت» رساند؛می آفرینش مقصد به را او و است مستقیم صراط یک راه این که راهی در افتدمی تازه بشریت

 1«.رساندمی را هامجموعه را، افراد نه را، بشریت از آحادی نه رساند،می
 

 شعارهای امروز کرد، خواهد عمل و گرفت خواهد دست سر بر( فرجه تعالی اللَّهعجّل و السّالم و الصّالة علیه) زمان امام که شعارهایی»  .5

. است زمان امام اهداف سوی به بلندی بسیار گام یک خودش این. است دولت یک و کشور یک شعارهای ماست؛ مردم

 دست هب را آن کلّی طور به بودند کرده سعی بود؛ شده منسوخ دنیا در دینداری، شعار و معنویت شعار توحید، شعار روزی

 کشور اداره رسمی شعارهای است؛ حکومت رسمی شعارهای شعارها، این عالم، منطقه این در امروز اما بسپارند؛ فراموشی

 شعارها این و دنیاست؛ کشورهای از بسیاری در مسلمان ملتهای آرزوی شعارها این این، بر عالوه است؛ ملت آحاد و

 2«.کرد  خواهد پیدا تحقّق روز یک
 

... داردن هم بروبرگرد این ؛است صالح سمت به و حق حاکمیت سمت به عالم جریان اسالمى، بینش و اسالم ازنظر»  .6

 انعىم گونههیچ بدون ،شد آن وارد وقتى که دهند سوق اىاصلى راهبزرگ آن به را انسان تا اندآمده اولیا و انبیا ىهمه

 و هاکویر و هادشت و کمر و کوه این از مرتّب را گشتهگم مردم این اولیا و انبیا. کند بُروز تواندمى استعدادهایش تمام

 یدهنرس مستقیم صراط آن شروع ىنقطه به بشریت هنوز. کردند هدایت و دادند سوق اصلى راه این سمت به هاجنگل

 3«.شد   خواهد محقّق فداه أرواحنا عصرولى زمان در آن است؛
 

 ىجاده سمت به حرکت دادند، انجام متمادیه قرون این طول در انبیاء، تعالیم ىسایه در بشریت که حرکتى ىهمه»  .7

 هشد کشیده واال اهداف سمت به( الشّریف فرجه تعالى اللَّه عجّل) مهدى حضرت دوران در که است عریضى ىآسفالته

 و دشوار هاىراه و کمر و کوه در هاانسان از جماعتى یک اینکه مثل. کرد خواهد حرکت جاده آن در بشر که است

 اصلى ىجاده آن به را خودشان تا کنندمی دارند حرکت طورهمین کسانى هایراهنمایی با هاخارستان و زارهاباتالق

 تراح است؛ آسان آن در حرکت است؛ روشن مستقیم صراط است؛ باز راه رسیدند، اصلى ىجاده به وقتى. برسانند

 به حرکت تازه نه، بشود؛ متوقف حرکت که نیست جوراین رسیدند، اصلى جاده به وقتى. کنندمی حرکت راه آن در

 ،متمادى قرون این طول در .است نشدنىتمام ظرفیت یک بشر ظرفیت چون شود؛می شروع الهى واالى اهداف سمت

 و شده مجروح پاى و رنجور بدن با ،گوناگون موانع با برخورد با سخت، دشوار، هاىراه ها،بیراهه ها،راههکج از بشر

 ىجاده همان اصلى ىجاده این. برساند اصلى ىجاده این به را خودش تا است کرده حرکت هاراه این بین در آلود،زخم

 مهدویت اگر .شودمی شروع آنجا از معنا یک به بشریت حرکت اصالً که است ظهور زمان دنیاى همان است؛ ظهور زمان

                                                
 (21/3/93) «حدیث و قرآن» پژوهشگاه و «دارالحدیث» مؤسسه کارکنان و پژوهشگران دیدار در بیانات - 1

 (22/8/79)  (عج)زمان امام خجسته میالد سالروز در مردم مختلف اقشار دیدار در بیانات - 2

 (12/9/79) نظام کارگزاران دیدار در بیانات - 3
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 شاهمه اینها فرسا،طاقت زحمات این ها،بعثت این ها،دعوت این ىهمه انبیاء، تالش ىهمه که است این معنایش نباشد،

 1«. است ىاله معارف تریناصلى جزو است؛ اصلى ىمسئله یک مهدویت ىمسئله بنابراین،. بماند اثربى باشد، فایدهبى
 

 ایشکله به دنیا سطح در جور و ظلم دستگاههای همیشه. است عدالت فقدان مسأله همین امروز بشریت، بزرگِ درد»  .8

 مروزا اما اند؛کرده محروم خود طبیعی حقوق از را انسانها و اندداده قرار فشار زیر را بشریت اند؛کرده جفا مردم بر مختلف

 سأله،م بنابراین،. بردمی انتظار و طلبد می موعود مهدی ظهور از انسان را این رفع و است بیشتر تاریخ همیشه از معنا این

 2«.است  عدالت طلبِ مسأله
 

 الح به خوشا. شاءاللَّهان ؛شد خواهد تشکیل کامل انسان زمان در کلمه، واقعی معنای به کامل اسالمی دولت»  .9

 مجموعه خواهیممی خود تالشِ و توان قدر به ما. هستیم ناقصی انسانهای ما همه. کنندمی درک را روز آن که کسانی

. کند تطبیق اسالمی جمهوری نصاب با که برسانیم یینقطه به - هستیم آنها جزو هم خودمان که - را حکومت کارگزاران

 3«. کنیم نزدیک نصاب حد به را خود خواهیممی ما
 

( مالسّال و الصّالة علیه) زمان امام که هدفى آن براى جهت همه از را خود بودن، آماده بودن، بسته کمر یعنى فرج انتظار»  .10

 عبارت او و. گرفت خواهد انجام هدف آن براى تاریخى بزرگ انقالب آن. کردن آماده کرد، خواهد قیام هدف آن براى

 4«.است فرج انتظار معناى این خدا؛ عبودیت الهى، زندگى انسانى، زندگى ،داد و عدل ایجاد از است
 

 نبوت ىمسئله مثل است؛ دینى ىعالیه معارف ىحلقه و چرخه در اصلى ىمسئله چند شمار در مهدویت ىمسئله»  .11

 چیزى همان هست، آن مبشر مهدویت که چیزى آن چون چرا؟. دانست باید حد این در را مهدویت ىمسئله اهمیت مثالً،

 بر ىپرداخته و ساخته و توحیدى جهان یک ایجاد آن و آمدند آن خاطر براى هابعثت ىهمه انبیاء، ىهمه که است

 ؛داده قرار و آورده وجود به انسان در متعال خداى که است هاییظرفیت ىهمه از ىاستفاده با و عدالت اساس

 ىجامعه دوران(. فرجه تعالى اللَّه عجّل و علیه اللَّه سالم) مهدى حضرت ظهور دوران دیگر، است دورانى چنین یک

 و .هاستانسان زندگى سراسر بر دین و معنویت حقیقى حاکمیت دوران است، توحید حاکمیت دوران است، توحیدى

 5«.آمدند  این براى انبیاء خب،. است کلمه این جامع و کامل معناى به عدل استقرار دوران
 

 در دهع یک گرند،سلطه دنیا در عده یک است؛ پذیریسلطه و گریسلطه مسیر است؛ ظلم مسیر تاریخ، مسیر امروز»  .12

 وقت آن ید،برس موعود نقطه آن به شوید، پیروز توانستید شما اگر رفت، پیش ایران ملت شما حرف اگر. پذیرندسلطه دنیا

 مرحله یک وارد دنیا شد؛ خواهد آماده( الفداء له ارواحنا) عصرولی و امرولی ظهور زمینه شد؛ خواهد عوض تاریخ مسیر

 6«.شماست  و من امروز معرفت به بسته این شماست، و من امروز عزم به بسته این. شد خواهد جدیدی

                                                
 1390/ 04/ 18 مهدویت تخصصى التحصیالنفارغ و اساتید دیدار - 1

 (30/07/81شعبان نیمه عید مناسبت به مردم مختلف اقشار دیدار در بیانات - 2

 (84/ 6 /8دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت  - 3

 1387/ 05/ 27: شعبان ىنیمه روز در مردم مختلف اقشار دیدار - 4
 (1390/ 04/ 18التحصیالن تخصصى مهدویت)بیانات در دیدار اساتید و فارغ -5

 (1391/ 19/10 قم مردم دیدار در بیانات) - 6
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 همیشه از بشر، عقول و اندیشه آن، در که دورانی ندارد، وجود شکلی هیچ به ستم و ظلم آن، در که دورانی»  .13

 که مانهاییه عالم افروز جنگ دستهای جنگند، نمی یکدیگر با ملتها که دورانی است، تر آفریننده و خالقتر و فعالتر

 مقیاس رد بیندازند، راه به جنگی توانند نمی دیگر اندازند می و انداختند راه به گذشته در را جهانی و ای منطقه جنگهای

 1«.هست  کامل امنیت و صلح عالم،
 

 چه؟ یعنی مردمی .معناست تمام به مردمی حکومت یک ارواحنافداه، موعود مهدی حضرت آینده حکومت»  .14

 آحاد از زمان امام کند؛نمی داد و عدل از پُر را دنیا تنها زمان، امام. است مردم بازوان و هااراده و ایمانها به متّکی یعنی

 صددرصد حکومت یک و بخشدمی استقرار عالم سرتاسر در را الهی عدل بنای که آنهاست به تکیه با و مردم مؤمن

 زمین از امروز دنیای در دمکراسی و بودن مردمی مدّعی حکومتهای با مردمی حکومت این اما ؛دهدمی تشکیل مردمی

 میقدی دیکتاتوریهای همان اند،گذاشته آن روی را ساالریمردم و دمکراسی اسم دنیا در امروز آنچه. دارد تفاوت آسمان تا

 و گروههاست بین رقابت دارد، وجود هم رقابت اگر. گروهها دیکتاتوری یعنی است؛ کرده تن بر جدید لباس که است

 2«.است متفاوت کلّیبه روش، این با - دینی ساالریمردم یعنی - زمان امام ساالریمردم. ...اندهیچکاره میان این در مردم
 

 اءآر جلب برای گریحیله و فریب است، ارواحنافداه بقیةاهلل حضرت حکومت آن، کامل مظهر که اسالمی نظام در»  .15

 یاران جاآن. است جرائم بزرگترین از یکی پول، آوردن دستبه برای قدرت از استفاده ؛است جرم خودش مردم،

. تاس درخشان حقیقت آن از کوچکی پرتو ما اسالمی نظام. کنند زندگی پایین سطوح در موظّفند مهدی حضرت

 3«.باشیم  داشته او از اینشانه باید اما کنیم؛نمی و نکردیم را ادّعا این هرگز ما

 

 

 :  ارتباط با تابلوی بعد و جمع بندی

 چه باید کرد؟ و مقدمات آن چیست؟ جامعه مهدوی به رسیدن که برای است این سوال حال

 چیست؟ برای تحقق جامعه مهدوی ما وظیفه

 دارد؟ وجود دوران ظهور به رسیدن برای راهی نقشه آیا

 

 

 

                                                
 ( 30/11/70روحانیون  از جمعی دیدار در )بیانات - 1

 (30/7/81شعباننیمه عید مناسبت به مردم مختلف اقشار دیدار در بیانات) - 2

 همان  - 3
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 "انقالب اسالمی، مهمترین قدم برای تشکیل حکومت مهدوی "
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 «4»اتبلوی شماره 
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 سیر مباحث:  -

 (2و 1)رجوع شود به فیش های شماره    از صفر شروع نخواهد شد. مهدویحکومت . 1

                                                                            (7تا  3)رجوع شود به فیش های شماره  حکومت مهدوی نیازمند زمینه سازی از سوی یاران و امت ایشان می باشد.. 2

 (11تا  8)فیش های شماره   بود.الم ساقرآن و  حاکمیت لی در مسیر تاریخ برای زمینه سازیوّح، ت. انقالب اسالمی 3

(14تا  12)فیش های شماره  .است ظهور حیات طیبهورود حیات تاریخی بشر به صلح و امنیت کامل و ، حکومت مهدوی . 4
  

 

 : بیانات -

 ار زمینه باید شما بکنی؟ چه باید امروز شما چیست؟ شما تکلیف امروز ؟!چه یعنی دهد، می انجام آیدمی زمان امام»  .1

 ایجامعه !کرد شروع نمیشود که صفر از. فرماید اقدام آماده، زمینه آن در و بیاید بتواند بزرگوار آن تا کنی، آماده

 ریختا طول اولیای و انبیاء مثل والّا باشد، قابلیت و آمادگی آن در که باشد موعود)ارواحنافداه( مهدی پذیرای میتواند

 کنند؟ تهپیراس و پاک بدیها از را دنیا نتوانستند و آمدند العزماولی بزرگ انبیای از بسیاری که داشت علّتی چه. شودمی

 1«.نبود  آماده هازمینه چون چرا؟
 

( رجهف تعالی اهللعجل و الثناء و التحیة االف علیه) زمان امام حکومت که جهتی در باید هستیم، زمان امام منتظر که ما»  .2

 آن وانیمبت که هستیم آن از کوچکتر ما البته،. کنیم بنا و بسازیم جهت همان در را امروز زندگی شد، خواهد تشکیل

 2.«کنیم کار و تالش جهت آن در باید اما کنیم؛ بنا ساخت، خواهند یا ساختند الهی اولیای که را بنایی گونه
 

در  دهع یک گرند،سلطه دنیا در عده یک است؛ پذیریسلطه و گریسلطه مسیر است؛ ظلم مسیر تاریخ، مسیر امروز » .3

 آن رسید،ب موعود ینقطه آن به شوید، پیروز توانستید شما اگر رفت، پیش ایران ملت شما حرف اگر. پذیرندسلطه دنیا

 یک وارد دنیا شد؛ خواهد آماده( الفداء له ارواحنا) عصرولىّ و امرولىّ ظهور یزمینه شد؛ خواهد عوض تاریخ مسیر وقت

 3.«شماست و من امروز معرفت به بسته این شماست، و من امروز عزم به بسته این. شد خواهد جدیدی یمرحله

 

که، منتظر ظهور امام زمان)سالم اهلل علیه( هستیم پس دیگر بنشینیم در حاال  این طور نیست که»  امام خمینی ره : .4

ه با کار شما باید تعجیل شود، شما باید زمین« عجل»بگوییم عجل علی فرجه، ایمان تسبیح در دست بگیریم و خانه ه

الم و قرآن ضرورت اس باید بگیریم. تکلیفمان است. ، برای آمدن او. ما )اگر( بتوانیم جلوی ظلم را بگیریمرا فراهم کنید 

 ،باید برویم و همه کار را بکنیم، فراهم کردن اسباب این است که کار را نزدیک بکنیمتکلیف ما کرده است که 

  4.«کار را همچو بکنیم که مهیا بشود عالم برای آمدن حضرت مهدی )سالم اهلل علیه(
 

 

                                                
 25/09/76 .بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم1

 (22/12/68 )بیانات در دیدار مسئوالن و اقشار مختلف مردم. 2
 19/10/91بیانات در دیدار مردم قم  .3

 (17، ص21)صحیفه امام، ج .4

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2276
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 مهدی ظهور برای. کنیم آماده را زمینه که بیاییم حساب به منتظر حقیقتاً توانیممی وقتی آن ما» .5

 ...است اسالم و قرآن حاکمیت و اسالمی احکام به کردن عمل از عبارت آن و بشود؛ آماده باید زمینه( ارواحنافداه)موعود

 و ارواحنافداه) موعود مهدی ظهور عهد به مسلمان ملتهای شدن نزدیک برای و اسالم حاکمیت برای قدم اولین

 1.«است قرآن حاکمیت ایجاد آن، و است؛ شده برداشته ایران ملت یوسیلهبه ،(فرجهاهللعجل
 

 فداکارى و خلوص و ایمان آن، در و بود آن متعالى اهداف جهت در و بعثت الهى پیام خط در حرکتى عظیم، واقعه این»  .6

 مجمع نخستین و شد واقع پیش قرن چهارده در اسالم ظهور حادثه در آنچه همانند داشت، اساسى نقشى ایران ملت

 عظیم بعثت آن ادامه انقالب، در را خود تاریخى ملىِ برانگیختگى و عمومى بعثت و حرکت ما ملت.  گرفت شکل اسالمى

 2 .«[میداند] نبوى
 

 4 «لتغربلنّ واللَّه»و3«لتمحّصنّ واللَّه» روایات، در. نیست عافیت و طلبیراحت و آسایش موعود، مهدی دوران از قبل»  .7

 مجاهدتی میدان که وقتی آن است؟ زمانی چه و کجا در امتحان. شویدمی داده فشار شوید؛می امتحان بشدت است؛

            وارد آزمایش هایکوره در ؛شوندمی امتحان پاک انسانهای مجاهدت، میدانهای در موعود، مهدی ظهور از قبل. هست

 نزدیکتر روزروزبه( ارواحنافداه)موعود مهدی هدفىِ و آرمانی دوران به جهان و آیندمی بیرون سربلند و شوندمی

؛ این تمحیص و این امتحان بزرگ «و اللّه لتغربلنّ»و « و اللّه لتمحّصنّ»اند: فرموده...  است؛ بزرگ امید آن این، شود؛می

 5.« است همان امتحانِ تالش براى حاکمیت اسالمعصر أرواحنا فداه با آن مواجه هستند، که مریدان و شیعیان ولىّ
 

 احتیاج دنیا، بخشهای همه در چه و - داد خواهد انجام انبیاء وارث آن که طور آن - جهانی سطح در چه عدالت، استقرار»  .8

 انزورگوی با قدرت زبان با و باشند داشته دست در را قدرت طلب،عدالت و صالح انسانهای و عادل مردمان که دارد این به

 را صیحتن زبان فقط دین و اسالم مردان و بنشیند ایگوشه در و برود باید اسالم کنندمی خیال که کسانی بزنند حرف

... نندکمی آرزو و خواهندمی را آن جهانی قدرت مراکز که گویندمی را چیزی همان ندانسته یا دانسته هااین گیرند، کار به

 و نظام یک قالب در مردم آحاد اسالمی ایمان کهاین از دهند؛ حکومت تشکیل و شوند بیدار مسلمان ملتهای کهاین از

 دولت و ایران مسلمان ملت و اسالمی نظام. ترسندمی و دارند واهمه کند، پیدا تجسّم حکومت یک و دولت یک

 فداکار و مؤمن زنان و مردان و جوانان مجاهدت برکت به و برداشت راه این در را قدم بزرگترین اسالمی جمهوری

 منظ کند، پایدارتر و مستقرتر را خود بتواند قدرت این هرچه. شد ظاهر قدرت یک عنوان به دنیا در اسالم ملت، این

 6.«شودمی تهدید بیشتر دنیا شیطانی و ظالمانه
 

 دیمه حضرت ظهور}بزرگ وعده آن که کند پیدا اطمینان کوچک، وعده این تحقّق از تدبّری اهل انسان هر اینکه برای»  .9

 هایوعده همان شده، حاصل دین طریق از بشریّت برای تاریخ طول در موفّقیّتها از آنچه. کرد خواهد پیدا تحقّق({عج)

                                                
 30/11/70. بیانات در دیدار جمعی از خانواده های شهدای قم 1

 (15/8/1378بیانات در دیدار کارگزاران نظام ) .2

 146، ص: 2دار الحدیث(؛ ج -أَمَا و اللّهِ لَیَغِیبَنَّ إِمَامُکُمْ سِنِیناً مِنْ دَهْرِکُمْ، و لَتُمَحَّصُنَّ....  الکافی )ط إِیَّاکُمْ و التَّنْوِیهَ ، »سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السالم یَقُولُ:  3
 

 16ى یَعُودَ أَسْفَلُکُمْ أَعْلَاکُمْ وَ أَعْلَاکُمْ أَسْفَلَکُمْ ... نهج البالغة خطبه تَّ. وَ الَّذِی بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَ لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً وَ لَتُسَاطُنَّ سَوْطَ الْقِدْرِ حَ 4

 11/30/1370  قم مردم دیدار در . بیانات5

 30/07/1381. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید نمیه شعبان. 6
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 داده وعده متعال خدای است؛ هاوعده همین از یکی هم اسالمی جمهوری. اسالمی جمهوری جمله از است؛ کوچک

 را آن میدا و بریدنمی را آن گمان که جایی در کنید، توکّل متعال خدای به اگر کنید، صبر اگر کنید، مبارزه اگر که بود

 دادنِ از کرد، فداکاری ایستاد، کرد، صبر کرد، مبارزه ایران ملّت: افتاد اتّفاق همین داد؛ خواهیم قدرت شما به ندارید،

 تّفاقا این امّا داد،نمی نشان را این مطلقاً محاسبات،... ! کردنمی را آن تصوّر کسهیچ که افتاد اتّفاقی و نکرد دریغ جان

. فتادا خواهد اتّفاق که بود چیزی آن از اینمونه یک این. افتاد خواهد اتّفاق هم بزرگ کار آن اصلی، وعده آن بدانیم. افتاد

 1«. بود منتظر باید
 

 ىائمّه و اولیاء ىهمه آرزوى و عیسى و موسى آرزوى. است الهى عظام انبیاى تاریخىِ امانتِ اسالمى، جمهورى»  .10

 و کبرى حکومت دوران در اللّه، شاء إن هم، کاملش. ناقص لو و ؛است کرده پیدا تحقّق امروز که ماست بزرگوار

 2.«شد خواهد آشکار و ظاهر( الفداء مقدمه لتراب ارواحنا) االرضین فى اللّه بقیة حضرت عظماى والیت
 

 بر انسانى و ملى ىمجموعه یک نظام، یک ایجاد براى نیامد، وجود به که دولت جای به دولت یک ایجاد براى انقالب»  .11

 است، اءانبی تعالیم دست به هاانسان سعادت راه معتقدیم ما... است اسالم تفکر تفکر، آن. آمد وجود به تفکر یک اساس

 پیدا رده،ک پیدا که حدى این در هم مادى پیشرفت حتّى انبیاء تعالیم منهاى بشر. است اسالم تعالیم هم ترینشکامل که

 واالى معارج به اوست عروج ساززمینه که روانى آسایش و آرامش و معنوى بهجت و معنوى تعالى به برسد چه کرد؛نمى

 و دمدتبلن حرکت یک شود، پیاده جامعه در انبیاء تفکر اینکه براى. است این انسان سعادت راه. انسان ملکوتىِ

 اسالمى، دولت فقطنه اسالمى، کشور اسالمى، ىجامعه. آمد وجود به هدف این با انقالب این. بود الزم طوالنى

 لب که - اسالم تعالیم اساس بر که مردمى مجموعه یک و واقعیت یک تشکیل بلکه اسالمى، نظام یک تشکیل فقطنه

   3 .«کنندمى احساس را آثارش و کنندمى زندگى - است انبیاء تعالیم لباب
 

 

ى من و شما بیرون چنان از سینهآنچنان نورانى کند، بدیها را چنان باال ببرد، دلها را آنخواهد انسانها را آناسالم مى»  .12

ى آنات زندگیمان، نه فقط در محراب عبادت، بلکه حتّى در بکَنَد و دور بیندازد، که ما آن حالت لذت معنوى را در همه

خوشا آنان که »محیط کار، در حال درس، در میدان جنگ، در هنگام تعلیم و تعلم و در زمان سازندگى احساس کنیم. 

گونه انسانى ، یعنى این. در حال کسب و کار هم با خدا، در حال خوردن و آشامیدن هم باز به یاد خدا. این«نددائم در نماز

ند، هایى را تربیت کطور انسانشود. اگر دنیا بتواند ایناست که در محیط زندگى و در محیط عالم، از او نور پراکنده مى

 پس، حیات طیبه ها کنده خواهد شد. این، حیات طیبه است.دیها و رجسى این جنگها و ظلمها و نابرابریها و پلیریشه

یات طیبه، حمعنایش این نیست که کسانى فقط نماز بخوانند، عبادت کنند و اصلًا به فکر زندگى و مادّیات نباشند؛ نه، 

که  ، یعنى آن ملتىحیات طیبه یعنى دنیا و آخرت را باهم داشتن. حیات طیبه، یعنى مادّه و معنا را باهم داشتن.

کند، رساند، قدرت علمى و تکنیکى پیدا مىکند، صنعت و بازرگانى و کشاورزى را به اوج مىکند، سازندگى مىتالش مى

به روز هم با  ى این حاالت، دل او هم با خداست و روزآورد؛ اما در همهپیشرفتهاى گوناگون در همه جهت به دست مى

 4«.شودخدا آشناتر مى

                                                
 (  1393/ 03/ 21« )قرآن و حدیث»و پژوهشگاه« دارالحدیث»بیانات در دیدار پژوهشگران و کارکنان مؤسسه 1

 (1373/ 10/ 15) «روز پاسدار»، به مناسبت «سپاه پاسداران انقالب اسالمى»دیدار فرماندهان و اعضاى .  2

 30/11/70. بیانات در دیدار جمعی از خانواده های شهدای قم 3

 (1370/ 01/ 29ى در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زایران حضرت رضا)ع( )سخنران 4.
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ه ای کی توحیدی به وجود آوردن؛ جامعهی به توحید یعنی جامعهساس کار دعوت انبیا، دعوت به توحید است. عقیدها»  .13

ود های با انبیا هم به وجبر مبنای توحید شکل بگیرد و اداره بشود؛ عقیده به توحید این است؛ اگر این نبود، دشمنی

ی زندگی، همان حیات طیّبه ی زندگی بشر ارائه کردند. آن شیوهیوهی جدید را برای شآمد. انبیا آمدند یک هندسهنمی

ن مَن عَمِلَ صالِحًا مِ» طیّبه است. حیات، حیات؛ «يا اَيُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا استَجيبوا هللِ وَ لِلرَّسولِ اِذا دَعاكُم لِما يُحييكُم» است: 

؛یعنی فراتر از این حیات ظاهری یک چیزی وجود دارد که به آن گفته میشود 1«ةً طَيِّبَةِحَيووَ هُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحيِيَنََّه  ذَكَرٍ اَو اُنثى

زندگی احتیاج دارد به آب و به هوا و به  که با ایمان باشد.آن همین زندگی است درحالیحیات طیّبه، آن چیست؟ 

اج دارد، منتها اگرچنانچه بدون ایمان شد، این ی اینها احتیچیز؛ زندگی به همهخوراک و به علم و به فنّاوری و به همه

 2«.حیات نیست؛ مرده است. این را قرآن حیات نمیداند
 

 :میفرماید قرآن که چیزی آن یعنی طیّبه، حیات. بدهد طیّبه حیات ایران، ملت به تا آمد وجود به اسالمی انقالب»  .14

 و یمادّ لحاظ از هم ملت، یک یعنی طیّبه، حیات. است انقالب این نهایی هدف و ثمره این .«ةطَيِّبَ ِحَياةً فَلَنُحييَنََّهُ»

 اشدب برخوردار اقتصادی و مالی رونق و اقتصادی استقالل و سیاسی عزّت و سواد و دانش و امنیت و رفاه و روزمرّه زندگی

 این. کنند زندگی آن در الهی واالی اخالق از برخوردار و پرهیزکار و خداشناس و مؤمن انسانهای معنوی، جهت از هم و

 و خاشع دلِ طرف یک از عملی؛ و علمی سازندگی راه در استوار گامِ و فعّال بازوانِ طرف یک از... است طیّبه حیات

 یةبق حضرت بخصوص معصومش؛ و مطهّر اولیای از استمداد و متعال خدای به توسّل و توجّه و پروردگار مقابل در خاضع

 است، آن برای انقالب و است کرده وعده قرآن که را ایطیّبه حیات همان توانست خواهد این(. فداه أرواحنا) االعظم اللّه

 3 .« آورد ارمغان به مردم شما برای اللّه شاء إن
 

 

 : ارتباط با تابلوی بعد و جمع بندی

   جامعه باید آمادگی الزم را داشته باشد و این مسیر ،  برای ظهور حضرت ولیعصر)عج( و محقق شدن حیات طیبه مهدوی

      تسا ظهور عبارت وظیفه یاران و امت مهدوی برای ایجاد این آمادگی و زمینه سازی برای .باید قدم به قدم پیموده شود

       ملتهای شدن نزدیک برای و اسالم حاکمیت برای قدم اولین .اسالم و قرآن حاکمیت و اسالمی احکام به کردن عمل از

                 برای  است. شده برداشته ایران ملت یوسیلهبه ،(فرجهاهللعجل و ارواحنافداه) موعود مهدی ظهور عهد به مسلمان

               موعود  نیازمند یک نقشه عمومی حرکت تا زمان ظهور، برداشتن قدم های بعدی تا رسیدن به حیات طیبه مهدوی 

 شود. که در تابلوی بعد این نقشه راه و چگونگی آن توضیح داده میهستیم 

 

                                                
ست، خواه  من مؤ که حالی در کند، صالح  عمل کس . هر 1 شد  مرد ا   ادندد انجام که بهترین اعمالی به را آنها پاداش و میبخشیم،  پاکیزه حیات او به زن، یا با

 97داد.  نحل  خواهیم

 96 /6 /6 .علمیه استان تهران هایبیانات در دیدار طالب حوزه 2

 22/07/1374ساری  "عاشقان کربال".بیانات در حسینیه3
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 " موعود دولت ظهور تا اسالمی انقالب از حرکت عمومی نقشه "
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 «5»اتبلوی شماره
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 : سیر مباحث

ــه ای دارد.       -1 ــنج گان ــل پ ــور ، مراح ــمت ظه ــه س ــالمی ب ــالب اس ــت از انق ــومی حرک ــه عم           )رجوووع شووود بووه نقش

 ( 6تا  1فیش های شماره 

 ( 11تا  7)رجوع شود به فیش های شماره   .است شده آغاز اسالمی انقالب با ظهور سمت به ما جدی مسیر -2

 ( 16تا  12)رجوع شود به فیش های شماره    .است اسالمی بوده نظام تشکیل دوم ، مرحله -3

)رجووع شوود     .اسـالمی مـی باشـد    دولـت  تشـکیل  سـمت  بـه  حرکـت  اسـت ،  جریـان  در اکنـون  که مرحله سومین -4

 ( 23تا  17به فیش های شماره 
 

 (30تا  24)رجوع شود به فیش های شماره    .است اسالمی نمونه جامعه به رسیدن چهارم ، مرحله -5

 ( 37تا  31)رجوع شود به فیش های شماره    .خواهد بود  اسالمینوین  تمدن برپایی پنجم، مرحله -6
 

 : بیانات
 

خواهیم آن نظامى، آن تشکیالتى و آن حکومتى را که بتوان این هدفها را در آن محقّق کرد، به وجود آوریم. این ما مى»  .1

است. ... این قدمِ اوّل است. انقالب که تحقّق پیدا کرد،  انقالب اسالمىیک فرایند طوالنى و دشوارى دارد و شروعش از 

به  المىدولت اساست... بعد از آنکه نظام اسالمى پیش آمد، نوبت به تشکیل  نظام اسالمىبالفاصله بعد از آن، تحقّق 

ى چهارم که کنیم. ... مرحلهى سوم است که از آن تعبیر به ایجاد دولت اسالمى مىرسد؛ این مرحلهمعناى حقیقى مى

 1. « است. اسالمى دنیاىاست. ... از این مرحله که عبور کنیم، بعد از آن،  کشورِ اسالمىبعد از این است 
 

 سبىن طور به. است دشوارى البته و طوالنى فرایند یک اسالمى، هدفهاى تحقّق فرایند: کردم عرض گذشته سال من»  .2

 ههم از پُرسروصداتر و ترپُرهیجان که اوّل قدم. است طوالنى بسیار ها،آن تحقّق اما شود؛مى نزدیک اهداف آن به انسان

 انقالب رب اسالمى نظام ترتّب بعدى، قدم. است ترینآسان این لیکن نبود؛ آسانى کار. است اسالمى انقالب ایجاد است،

 ظامن تشعشع و تأللؤ ىمرحله مرحله، این از بعد. است سوم ىمرحله اسالمى، دولت تشکیل پس قدم. است اسالمى

 ىلهمرح وقتآن کنیم طى سالمتبه را مرحله این توانستیم اگر... اسالمى کشور ایجاد ىمرحله یعنى است؛ اسالمى

 2.« .است اسالم دنیاى ایجاد بعدى،
 

 کیلتش اسالمى نظامبعد  داشتیم، اسالمى انقالب یک ما گفتم جلسات همین از یکى در قبل سال سه دو بنده»  .3

 یلتشک بعد ىمرحله است، اسالمى کشورتشکیل  بعد ىمرحله است، اسالمى دولت تشکیل بعد ىمرحله دادیم،

 3«. است اسالمى المللبین تمدن

                                                
 1379/ 09/ 12بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران 1.

 1380/ 09/ 21بیانات در جمع کارگزاران نظام جمهورى اسالمى 2.

 (1383/ 08/ 06بیانات در دیدار مسئوالن نظام)  .3
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الزم داشتیم؛ ... بعد از آنکه این حرکت عظیم را ملت عزیز ما انجام داد، حرکت  حرکت انقالبىى اول ما یک در درجه»  .4

ن د ... ایدر این کشور به وجود بیاورید. این کار را هم ملت ما با موفقیت انجام دا نظام اسالمىبعدى این بود که یک 

 المىاس دولتى بعد از نظام اسالمى، تحقق پیدا کرد؛ لیکن کافى نیست. ... من چند سال قبل عرض کردم که مرحله

جود به و تمدن اسالمىآورد. وقتى کشور اسالمى پدید آمد، به وجود مى کشور اسالمى... دولت اسالمى است که  است

 1.« خواهد آمد
 

 است، بعد تشکیل انقالب اسالمىى اول، ها این را گفتیم، بحث شده. حلقهوجود دارد؛ پیش منطقى ىیک زنجیره»  .5

 اسالمى امتاست، بعد تشکیل  ى اسالمىجامعهاست، بعد تشکیل  دولت اسالمىاست، بعد تشکیل  نظام اسالمى

 2«. ى مستمرى است که به هم مرتبط استاست؛ این یک زنجیره
 

 این دوّم، یمرحله در بعد. بود انقالب اوّل یمرحله افتاد، اتّفاق 57 سال در انقالب اوّل در آنچه دارد؛ مراحلی انقالب» .6

 قالبیان دولت این که بعد. است انقالبی دولت ایجاد انقالبی، نظام از بعد یمرحله. کند محقّق را ارزشها بایستی نظام

 مطرح هک ارزشهایی و آرمانها این -درست اجرای درست، قانون- درست اجرائیّات یوسیلهبه بایستی وقتآن شد، تشکیل

 کی انقالبی؛ یجامعه میشود نتیجه وقتآن کنند؛ پیدا تحقّق جامعه در یکییکی انقالبی، بزرگ آرزوهای این شده،

          انقالبی، دولت انقالبی، نظام انقالبی، حرکت. است چهارم یمرحله این که آیدمی وجود به انقالبی یجامعه

 و انقالبی تمدّن ایجاد برای زمینه وقتآن شد، درست انقالبی یجامعه که بعد[. است] چهارم این ؛انقالبی یجامعه

 «میاسال» یکلمه میتوانید «انقالبی» یکلمه جای به کردم؛ «انقالبی» به تعبیر من حاال. آیدمی وجود به اسالمی

 مامت انقالب بنابراین. دارد وجود که است مراحلی این اسالمی؛ تمدّن اسالمی، یجامعه اسالمی، دولت یعنی بگذارید؛

 3.«شود نمی متوقّف انقالب دارد، ادامه انقالب دارد، استمرار انقالب شود، نمی
 

 مرحله اول : انقالب اسالمی  

ل ى این مراحاست؛ والّا به یک معنا انقالب شامل همه حرکت انقالبى -ى اول استکه حلقه -منظور از انقالب اسالمى » .7

اینجا منظور ما از انقالب اسالمى، یعنى همان حرکت انقالبى و جنبش انقالبى که نظام مرتجع را، نظام میشود. 

در »  4«.قدیمى را، نظام وابسته و فاسد را سرنگون میکند و زمینه را براى ایجاد نظام جدید آماده میکند

بدادى را هاى استى اول ما یک حرکت انقالبى الزم داشتیم؛ براى اینکه بناى ضایع و پوسیده و کج و بدبنیان رژیمدرجه

 5 «.از بین ببریم

                                                
 (1384/ 05/ 28ى تهران)هاى نماز جمعهبیانات در خطبه .1

 (1390/ 07/ 24بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه) .2

 (07/03/1397بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان)  .3

 (1390/ 07/ 24بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه) 4.

 (1384/ 05/ 28ى تهران)هاى نماز جمعهیانات در خطبهب .5
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 ورآزمایى،ز بدون و دشوار چالشهاى بدون موارد اغلب در بنیادى دگرگونى این البته.  بنیادى دگرگونى یعنى انقالب»  .8

 هر ولى ه،ن باشد؛ هااین امثال و شورش و اغتشاش بایستى حتماً انقالب در که نیست این معنایش اما نیست؛ پذیرامکان

 انقالب معنایش هم تحولى هر نیست؛ انقالب معنایش هم اىتوده و عام تهیّج هر و اغتشاش هر و شورش

 1.«شود مى گذاشته آن جاى به درستى هاىپایه و شودمى برچیده غلطى هاىپایه که است آنجایى انقالب ؛نیست
 

ها نیست؛ برخالف آن برداشتهایى است که گوییم، حتماً به معناى زدوخورد و شلوغ کارى و امثال اینانقالب که مى»  .9

رش، خواهند انقالب را به معناى شوى انقالب بازى کنند! گاهى مىآید با کلمهها خوششان مىبینیم در بعضى از نوشتهمى

برداشتهاى  اینخواهیم؛ یعنى انقالب چیز بدى است! سامانى وانمود کنند و بگویند ما انقالب نمىنظمى و بىىاغتشاش، ب

 2. « غلط از انقالب است
 

 رد آنچه. شودمى محسوب جلو به حرکت یک و ارزشهاست سلسله یک براساس بنیادین تحول یک ،انقالب»   .10

 تحرک یک و جامعه فرهنگى و اقتصادى و سیاسى ارکان در عظیمى تحوّل که است اسالمى انقالب شد، واقع ما کشور

 3. «بود ملت این و کشور این پیشرفت سمت به اقدام یک و جلو به
 

ـ در عرصه ی سیاست تحول عمیقی بود ـ هم تحولی  سیاست کشورانقالب یک تحول عمیق بود ؛ هم تحولی بود در »   .11

 4«.متن جامعه ی ایرانیبود در 

 
 

 مرحله دوم : نظام اسالمی  
 

هورى اسالمى در ایران جم عظیم هنوز دو ماه از پیروزى انقالب نگذشته بود که در دهم و یازدهم فروردین، رفراندوم »  .12

 5«. انجام گرفت
 

 ما شورک در وقتى اینکه مثل. کردن پیاده جایى در را اسالمى کلّى شکل و مهندسى طرح یعنى اسالمى، نظام»  .13

 زینشىگ مردمىِ تقوایىِ دینىِ نظام آن، جاى به شد، برداشته وابسته اشرافىِ موروثىِ فردىِ استبدادىِ سلطنتىِ نظام

 6.«سالمىا نظام یعنى کند؛مى پیدا تحقق کرده، معیّن برایش اساسى قانون که کلّى شکل همین با شود؛مى جایگزین
 

یعنى آن هویت کلى که تعریف مشخصى ى بعد، نظام اسالمى است. منظور من در اینجا از نظام اسالمى، حلقه»  .14

. در مورد ما، مردم ما انتخاب آن را انتخاب میکنند -که مردم هستند -دارد، که کشور، ملت و صاحبان انقالب

ساالرى از اسالم گرفته شده است و با م. جمهورى اسالمى یعنى نظامى که در آن، مردجمهورى اسالمىکردند: 

 7.« ما از این حلقه هم عبور کردیمارزشهاى اسالمى همراه است. 

                                                
 12/9/79در دیدار با کارگزاران نظام  1.

 همان  2.

 (1379/ 02/ 23ى تهران)هاى نماز جمعهبیانات در خطبه 3.

 14/3/96بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه 4.

 (1372/ 01/ 04ید فطر)هاى نماز عید سعبیانات در خطبه 5.

 (1379/ 09/ 12. بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران)6
 (1390/ 07/ 24. بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه)7
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 شد معلوم کشور در گیرىتصمیم ارکان و اجرا مالک و معیار و تقنین منبع یعنى چه؟ یعنى اسالمى نظام»  .15

 اساسى قانون و شد چیده -ارکان دیگر و قضائیه ىقوه رهبرى، مقنّنه، ىقوه مجریه، ىقوه -حکومت ارکان چیست؛

 توایىمح نیست؛ شکل فقط اسالمى نظام این. گرفت انجام اصولى هاىگذارىپایه لذا کرد؛ تثبیت را هااین ىهمه آمد

 1«.بگیرد انجام مردم زندگى واقعیت در باید کارهایى یعنى دارد؛
 

رد، اما توانست انجام بگیشورش انقالبى و نهضت انقالبى مىاسالمى پس از انقالب اسالمى تشکیل شد.  نظام»  .16

طور بود. در الجزائر، نهضت، اسالمى بود. همین الجزائر طور شده؛ درخیلى جاها اینغیر اسالمى تشکیل شود.  نظام

اصلًا پایگاه نهضت و رهبران نهضت، مسلمانها بودند؛ اما بعد از آنکه نهضت به نتیجه رسید، کسانى که اعتقادى به مبانى 

 2«.تفکر اسالمى نداشتند، آمدند قدرت را در دست گرفتند
 

 مرحله سوم : دولت اسالمی  

 3«. تواند ادّعا کند که کشور ما اسالمى استکس نمى؛ ... هیچى سوّمیمما در مرحله؟ ایمما در کدام مرحله»  .17
 

تّه که الب ، یک چیزکىکاره داریمدولت اسالمى را نصفهایم، ایم که ما نظام اسالمى را تشکیل دادهعرض کرده»  .18

 4.« هنوز دولتِ اسالمى نیست
 

 هنوز کردیم، مطرح ما که ایچندگانه مراحل آن از !نداریم هم اسالمی دولت ما نداریم، اسالمی یجامعه ما»  .19

.... ما در این قضیّه هنوز خیلی فاصله داریم تا به مقصود برسیم. البتّه معنایش این  ایممانده اشاسالمی دولت در

ی ها، با همهی کارشکنیی مخالفتها، با همهنیست که کسی احساس ناامیدی کند؛ ابداً؛ داریم پیش میرویم؛ با همه

دی وجود دارد؛ لکن ]هنوز[ کار هایی که میشود، حرکت میکنیم و داریم پیش میرویم بالشک. دالیل زیاکجیدهن

 5«. هنوز خیلی فاصله داریم تا اینکه بتوانیم یک دولت اسالمی به وجود بیاوریمداریم، کار دارد؛ 
 

 

ور، گانه، مسئوالن کشنه به معناى هیئت وزرا؛ یعنى قواى سه دولت به معناى عام،اکنون دولت باید اسالمى شود. »  .20

 7.« ؛ یعنى من و شماى کارگزاران حکومتیعنى مجموعهدولت نه به معناى هیئت وزیران؛ »  6.«رهبرى و همه
 

ى مجریه نیست؛ یعنى در اینجا منظور از دولت، فقط قوهى نهادهاى مدیریتى، دولت اسالمى است. مجموعه»  .21

ى ون اداره کنندهى یک کشور را برعهده دارند؛ نظامات گوناگهاى مدیریتى کشور که ادارهمجموع دستگاه

 8«.کشور

                                                
 (1384/ 06/ 08بیانات در دیدار اعضاى هیئت دولت) 1.

 همان  .2

 (1379/ 09/ 12جمهورى اسالمى ایران)بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام  3.

 (1395/ 02/ 25ى استان تهران)هاى علمیهبیانات در دیدار مدیران، مدرسان و طالب حوزه 4.

 ( 96/ 6/  6های علمیه استان تهران)بیانات در دیدار طالب حوزه 5. 
 (12/9/79بیانات در دیدار با کارگزاران نظام) .6

 (1380/ 09/ 21ظام جمهورى اسالمى)بیانات در جمع کارگزاران ن .7

 (1390/ 07/ 24بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه)  .8
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 تر،روشن تعبیر به یا رسد؛مى حقیقى معناى به اسالمى دولت تشکیل به نوبت آمد، پیش اسالمى نظام آنکه از بعد» .22

 1.«اسالمى ىگونه به ماها یعنى دولتمردان روش و منش تشکیل

 

 ستىبای نظام مسئوالن ىمجموعه این یعنى ماست؛ خود درونىِ اصالح شودمى گفته اصالحات که اصالح قدم اوّلین»   .23

 کار این اگر. دهند نجات و کنند خالص اسالمى غیر رفتارهاى و خُلقیّات و منشها و روشها این از را خودشان

 2«.شد  خواهد ممکن کارها پیشرفت گاهآن گرفت، صورت
 

 اسالمی   نمونه مرحله چهارم : جامعه
 

گاه کشور به معناى واقعى کلمه اسالمى خواهد شد؛ عدالت مستقر اگر دولت به معناى واقعى کلمه اسالمى شد، آن»  .24

آید؛ شود؛ عزّت حقیقى براى مردم به وجود مىکن مىخواهد شد؛ تبعیض از بین خواهد رفت؛ فقر بتدریج ریشه

 3«.کشور اسالمى شوداین مىکند؛ الملل ارتقاء پیدا مىجایگاهش در روابط بین
 

اى که در آن، آرمانهاى اسالمى، اهداف اسالمى، آرزوهاى بزرگى که یعنى جامعهى اسالمى یعنى چه؟ جامعه»  .25

اى ى آزاد، جامعهى عادل، برخوردار از عدالت، جامعه. جامعهاسالم براى بشر ترسیم کرده است، تحقق پیدا کند

اى داراى عزت ى خود، در پیشرفت خود داراى نقشند، داراى تأثیرند، جامعههى کشور، در آیندکه مردم در آن، در اداره

 -جانبهاى داراى پیشرفتهاى همهاى برخوردار از رفاه و مبراى از فقر و گرسنگى، جامعهملى و استغناى ملى، جامعه

ف و در ود، بدون توقاى بدون سکون، بدون رکو باالخره جامعه -پیشرفت علمى، پیشرفت اقتصادى، پیشرفت سیاسى

 4«.اى است که ما دنبالش هستیماین آن جامعهحال پیشروى دائم؛ 
 

با عدالت  همراه مادّى که در آن، رفاه ساختن کشورى نمونهدر این مرحله از انقالب، هدف عمده عبارت است از »  .26

اسالم تأمین شود. هریک از این چهار رکن اجتماعى و توأم با روحیه و آرمان انقالبى، با برخوردارى از ارزشهاى اخالقى 

 5«.اصلى، ضعیف یا مورد غفلت باشد، بقاى انقالب و عبور آن از مراحل گوناگون ممکن نخواهد شد
 

اى است که در او عدالت به نحو کامل استقرار داشته باشد؛ اخالق اسالمى به صورت آن جامعه ى اسالمىجامعه»  .27

 خواستند اینگسترده در میان مردم وجود داشته باشد؛ مردمان همان ترازى را به دست بیاورند که پیامبران الهى مى

دار از مواهب زندگى و در عین حال عبد خدا؛ ى اسالمى؛ قدرتمند، شجاع، عزیز، برخورتراز ساخته بشود در میان جامعه

ى خودش را، همت خودش ى پروردگار. آزادى حقیقى براى یک ملت و براى یک انسان این است که ارادهتسلیم اراده

را، نیرو و توان خودش را به کار بیندازد براى بهروزى خود و آن بهروزى را در عبودیت خدا و بندگى خدا ببیند. ما 

 6«.ن هستیمدنبال ای

                                                
 (1379/ 09/ 12بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران) .1

 همان .2

 همان .3

 (1390/ 07/ 24بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه) 4.

 (1368/ 04/ 23ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینى)ره( )پیام به ملت شریف  .5

 (1386/ 10/ 12بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در اجتماع بزرگ مردم یزد)  .6
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 انبهجهمه پیشرفت پیشرفت، از مقصود. نیست محض جهتِ یک در پیشرفت چیست؟ پیشرفت از ما مقصود»  .28

 در رفتپیش ملى، ثروت تولید در پیشرفت: است پیشرفت سزاوار و شایسته ملت، این کشور، در ابعاد ىهمه از .است

 -کشور تامنی در پیشرفت معنویت، در و اخالق در پیشرفت المللى،بین عزت و ملى اقتدار در پیشرفت فناورى، و دانش

 ائىگرقانون در پیشرفت همچنین .... ورى بهره ارتقاى در پیشرفت -مردم براى اخالقى امنیت هم اجتماعى، امنیت هم

 اهرف از بتوانند طبقات ىهمه عمومى؛ رفاه در پیشرفت ... ملى؛ انسجام و وحدت در پیشرفت ... اجتماعى؛ انضباط و

 عظیمى جمعیت براى سیاسى تحلیل قدرت سیاسى، رشد سیاسى، درک که سیاسى؛ رشد در پیشرفت. شوند برخوردار

 ىاراده و عزم پذیرى،است... مسئولیت دشمنان هاىبدخواهى مقابل در پوالدین حصار یک مثل ما، ملت جمعیت مانند

 1«.بشود  پیشرفت باید هازمینه این ىهمه در ملى؛
 

و دعا و  نماز و روزه ى مردم فقط مشغولالگوى کشور اسالمى هم به معناى این نیست که در این کشور همه»  .29

توسّالتند؛ نه، اینها هست، اینها معنویّت است امّا در کنار این معنویّت، پیشرفت مادّى هست، رشد علمى هست، 

گرى هست؛ هاى اشرافىها و قلّهشدن نمونه هاى طبقاتى هست، برداشتهى عدالت هست، کم شدن فاصلهتوسعه

اى، مردم خوشبختند، احساس امنیّت میکنند، وقت در یک چنین جامعه. آنى اسالمى اینها استخصوصیّت جامعه

ى خود پیش میروند، خدا را عبادت هم میکنند، پیشرفت دنیوى هم احساس آرامش میکنند، به سمت اهداف عالیه

 وقت ملّتهاى دیگر مسلمانسازى شد، آنوقتى الگو شد، وقتى نمونهن میشود یک الگو؛ ای… نصیب آنها میشود؛

 2«. [ راه را پیدا میکنند]هم

 

 عنوان یک ملّت مُسلِم به معناى حقیقى کلمهاى برساند که بتواند بهکه ملّت ایران توانست خود را به آن نقطهوقتى»  .30

ى همین طرف خواهند شد و ؛ ملّتهاى دیگر هم روانهن تبلیغ اسالم استتریاین بزرگخود را به دنیا نشان بدهد، 

ى ترویج اسالم در سراسر جهان است، اتّفاق خواهد افتاد؛ آن مدنیّت ى عزّت و مایهتشکیل امّت بزرگ اسالمى که مایه

یدا دا کند، آن روز تحقّق پکننده و فاسد غربى غلبه پیاسالمى که انتظارش را داریم که بتواند بر مدنیّت مادّى گمراه

اش این است که ما ملّت ایران بتوانیم به سمت الگو شدن پیش مقدّمهاش اینجا است؛ خواهد کرد؛ مقدّمه

 3«.برویم
 

 مرحله پنجم : تمدن نوین اسالمی  

 4«. خالصه کرد «ایجاد تمدّن اسالمى»ى کوتاهِ شود در جملهآرمان نظام جمهورى اسالمى را مى»  .31
 

 به و کند رشد تواندمى مادّى لحاظ از و معنوى لحاظ از فضا آن در انسان که فضایى آن یعنى اسالمى تمدّن»  .32

 تمندىعزّ زندگى باشد، داشته خوبى زندگى ؛برسد است کرده خلق غایات آن براى را او متعال خداى که مطلوبى غایات

                                                
 (1388/ 01/ 01بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت على بن موسى الرضا)ع( ) 1.

 (1395/ 05/ 11مى در دیدار اقشار مختلف مردم)بیانات رهبر معظم انقالب اسال .2

 همان .3

 (1392/ 06/ 14ى خبرگان)بیانات در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در پایان اجالس دور روزه .4
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 ىاسالم تمدّن طبیعت؛ جهان سازندگىِ داراى ابتکار، داراى اراده، داراى قدرت، داراى انسان عزیز، انسان باشد، داشته

 1«. است این اسالمى جمهورى نظام آرمان و اسالمى جمهورى نظام هدف ؛این یعنى
 

ان اند وارد میداى که تمدّنهاى بزرگ تاریخ توانستهشک تمدّن اسالمى میتواند وارد میدان شود و با همان شیوهبى»  .33

تصرّف کنند و برکات خود یا صدمات خود را به آنها برسانند، این  -بزرگ یا کوچک -اى رازندگى بشر شوند و منطقه

البته تمدّن اسالمى به صورت کامل در دوران به آن نقطه برسد.  فرآیند پیچیده و طوالنى و پُرکار را بپیماید و

حقیقى اسالمى به  ظهور حضرت بقیۀاللّه ارواحنافداه است. در دوران ظهور، تمدّن حقیقى اسالمى و دنیاى

 2«. وجود خواهد آمد
 

تعلّق به شما است؛ شما ى روشن و امیدبخش این کشور و این نظام مگونه تردیدى آیندهبدون هیچجوانها! بدانید، » .34

ى شما به توفیق الهى خواهید توانست الگو و نمونهخواهید توانست کشورتان و ملّتتان را به اوج افتخار برسانید؛ 

؛ براى اینکه بتوانید این وظائف بزرگ را انجام کاملِ تمدّنِ نوینِ اسالمى را در این آب و خاک تشکیل بدهید

      3.«ا، عفّت را، پاکیزگىِ روحى را در میان خودتان هرچه بیشتر ترویج کنید و تقویت کنیدبدهید، بایستى دین را، تقوا ر

 4«.خواهد بود با همت شماخواهد بود،  به دست شماشاءاللّه خواهد بود، ان در زمان شما)تمدن اسالمی( این » 
 

 خارجى و عینى مصداق یک باالخره -بگیریم اسالمى نوین سازىتمدن معناى به را جانبههمه پیشرفت اگر ما»  .35

 تمدن یک ایجاد اسالمى، انقالب هدف و ایران ملت هدف که بگوئیم اینجور دارد؛ وجود اسالمى مفهوم با پیشرفت براى

 یک است؛ ابزارى بخش بخش، یک: دارد بخش دو نوین تمدن این -است درستى ىمحاسبه این است؛ اسالمى نوین

 .رسید باید بخش دو هر به. است اساسى و اصلى و متنى بخش دیگر، بخش

 مطرح کشور پیشرفت عنوان به امروز ما که ارزشهائى همین از است عبارت ابزارى بخش چیست؟ ابزارى بخش آن

 اینها تبلیغ؛ اىابزاره و تبلیغ المللى،بین اعتبار نظامى، و سیاسى اقتدار اقتصاد، سیاست، صنعت، اختراع، علم،: کنیممى

 و ادزی کارهاى. ایمداشته خوبى پیشرفت کشور در بخش این در ما البته. است وسیله است؛ تمدن ابزارى بخش همه

 است.... شده خوبى

 عرض که است زندگى سبک همان که دهد؛مى تشکیل را ما زندگى متن که است چیزهائى آن حقیقى، بخش اما

 وىالگ لباس، نوع مسکن، نوع ازدواج، سبک خانواده، ىمسئله مثل است؛ تمدن اصلى و حقیقى بخش این،. کردیم

 ار،ک محل در ما رفتار کار، و کسب ىمسئله زبان، ىمسئله خط، ىمسئله تفریحات، آشپزى، نوع خوراک، نوع مصرف،

 رد که اىرسانه در ما رفتار ورزش، در ما رفتار سیاسى، فعالیت در ما رفتار مدرسه، در ما رفتار دانشگاه، در ما رفتار

 ما فتارر مرئوس، با ما رفتار رئیس، با ما رفتار فرزند، با ما رفتار همسر، با ما رفتار مادر، و پدر با ما رفتار ماست، اختیار

                                                
 (1392/ 06/ 14ى خبرگان)بیانات در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در پایان اجالس دور روزه  .1

 (1379/ 07/ 14در جمع اساتید، فضال و طالب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه)بیانات  2.

     1392/ 08/  29بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور تهران  . 3

 23/07/1391بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی 4.
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 اب ما رفتار دشمن، با ما رفتار دوست، با ما رفتار ما، طهارت و نظافت ما، سفرهاى دولت، مأمور با ما رفتار پلیس، با

 ما که چیزى آن -اسالمى نوین تمدن .است انسان زندگى متن که است، تمدن اصلى بخشهاى آن اینها بیگانه؛

 ستا چیزى همان این است؛ زندگى متن اینها شود؛مى تشکیل چیزها این از اصلى، بخش در -کنیم عرضه خواهیممى

 ..... معاش عقل: گویندمى آن به اسالمى اصطالح در که

 افزارىسخت بخشهاى را، اول بخش آن و آورد؛ حساب به تمدن افزارىنرم بخش ىمنزله به را بخش این شودمى خب،

 کردیم، ولا بخش در که پیشرفتهائى ىهمه نکنیم، پیشرفت است، زندگى متن که بخشى این در ما اگر. آورد حساب به

. نتوانسته غرب دنیاى در بینیدمى که همچنان ببخشد؛ روانى آرامش و امنیت ما به تواندنمى کند؛ رستگار را ما تواندنمى

 این رد انقالب، در البته. کنیم اصالح را تمدن اصلى بخش این را، زندگى متن بتوانیم ما که است این قضیه ... اصل

 ایدب خب،. نکردیم پیشرفت نکردیم، حرکت اول بخش مثل ما زمینه، این در نیست؛ چشمگیر ما پیشرفت بخش،

 نکهای صرف به را تمدن یک شودنمى.اینهاست بر مبتنى تمدن، یک ىدرباره قضاوت کنیم؛ شناسىآسیب

 فراوان، مشکالت این آن، داخل در که حالى در کرد؛ تحسین و کرد قضاوت دارد، ثروت دارد، صنعت دارد، ماشین

 مردم ات شود، تأمین بخش این اینکه براى است ابزارى آنها اینهاست؛ اصل. گرفته فرا را مردم زندگى و جامعه سراسر

 پیدا مطلوب نىِانسا تعالى کنند، حرکت بروند، پیش کنند، زندگى امنیت با کنند، زندگى امید با کنند، آسایش احساس

 .کنند

 ایدب. است زندگى فرهنگ است، عمومى اخالق است، اجتماعى رفتار ،است زندگى سبک کردن درست قضیه، اصل

 و تیمهس دنبالش و هستیم اشمدعى ما که اسالمى نوین تمدن. کنیم تالش باید برویم؛ پیش ما بخش، این در

 به تمدن آن اگر. کرد نخواهد پیدا تحقق بخش این بدون بیاورد، وجود به را آن خواهدمى اسالمى انقالب

 دنبالش هم امنیت هست، دنبالش هم رفاه هست، دنبالش هم ثروت است؛ عزت اوج در ایران ملت وقت آن آمد، وجود

 پیش صنعت در ما هرچه. ... معنویت با همراه بود، خواهد او با چیز همه هست؛ دنبالش هم المللىبین عزت هست،

 یقىحق معناى به اسالمى پیشرفت نکنیم، درست ما را بخش این اگر شود، زیاد اکتشافات و اختراعات هرچه برویم،

 1.«کنیم  تالش زیاد کنیم؛ کار زیاد بخش، این دنبال باید. ایمنکرده کلمه
 

و بازسازی امت قرآن و تمدن نوین  پیروزی حق بر باطل: تحقق کامل وعده الهی، یعنی گویممن با اطمینان کامل می»  .36

فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ » اسالمی در راه است: 

دَ ذلِكَ فَأُولئِكَ شَيْئاً وَ مَنْ كَفَرَ بَعْ ال يُشْرِكُونَ بي لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَني وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينَهُمُ الَّذِی ارْتَضى

 3.«2 فاسِقُونهُمُ الْ

 

                                                
 (1391 /07/ 23بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالى)  .1

  به که گونه همان کرد، خواهد زمین روی حکمران را آنان قطعاً که دهدمی وعده اندداده انجام شایسته   کارهای و آورده ایمان که شما  از کسانی  به خداوند .2

  آرامش و امنیّت به را ترسشان   و ساخت؛  خواهد دارریشه  و پابرجا پسندیده،  آنان برای که را آیینی و دین و بخشید؛  را زمین روی خالفت آنها پیشینیان 

   55ور : نسوره  .فاسقانند آنها شوند، کافر آن از پس که کسانی و. ساخت نخواهند من شریک را چیزی و پرستند می مرا تنها که آنچنان کند،می مبدّل

 1387/  09/  17در پیام به کنگره عظیم حج  .3
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؛ ما امروز این را میخواهیم. ملّتهای اسالمی امروز هدف هر مسلمان باید ایجاد تمدّن اسالمی نوین باشد » .37

ظرفیّتهای عظیمی دارند که اگر از این ظرفیّتها استفاده شود، امّت اسالمی به اوج عزّت خواهد رسید؛ ما باید به این 

د راهپیمایی اربعین می توان. ... تمدّن عظیم اسالمی، هدف نهایی ما است ایجادبیندیشیم، به این فکر کنیم؛ 

 و بر همین باشد« تشکیل تمدن عظیم و نوین اسالمی»زمینه ساز تحقق هدف نهایی امت اسالمی یعنی 

یشتر باساس باید پیوندهای مستحکم میان مسلمانان اعم از شیعه و سنی و ملیت ها و اقوام مختلف، در این راهپیمایی 

 1«.شود

 

 

 : ارتباط با تابلوی بعد و جمع بندی

حال که با نقشه عمومی حرکـت از انقـالب اسـالمی بـه سـمت ظهـور آشـنا شـدیم و دانسـتیم کـه االن در مرحلـه            

 شاخصه های دولتمردان حسینی چیست. تشکیل دولت اسالمی هستیم، باید بدانیم

 

  

                                                
 1398 /27/06 عراقیداران بیانات در دیدار جمعی از موکب .1
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 «6»بلوی شماره ات
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 و سیر مباحث :

 (2تا  1)رجوع شود به فیش های شماره دولتمردان حسینی شاخصه هایی دارند که باید آنها را بشناسیم .     -1

 (8تا  3)رجوع شود به فیش های شماره     اعتقادى سالمتشاخصه اول :  -2

 (8تا  3)رجوع شود به فیش های شماره    اخالقى سالمتشاخصه دوم :  -3

 (14تا  9)رجوع شود به فیش های شماره      خدمت به مردم شاخصه سوم :  -4

 (19تا  15)رجوع شود به فیش های شماره      پایبندی به عدالت شاخصه چهارم :  -5

 (24تا  20)رجوع شود به فیش های شماره     ى با فساد سالمت اقتصادى و مبارزه شاخصه پنجم : -6

 (27 تا 25)رجوع شود به فیش های شماره      اطاعت از قانون  شاخصه ششم : -7

 (30تا  28)رجوع شود به فیش های شماره  حکمت و خِرَدگرایی  شاخصه هفتم : -8

 (33تا  31)رجوع شود به فیش های شماره      به ظرفیت های دورنی ملّت توجه شاخصه هشتم :  -9
 

 و بیانات :

 1«. کنیدرا گم کردید، زود اشتباه مى . اگر شاخصمورد نظر باشد همیشه باید شاخصدر جاده، »  .1
 

 لوبمط ى آغازین با شما دوستان عزیز، یک مرورى بکنیم به شاخصهاى دولتى که در این روزگار دولتدر این جلسه»  .2

حقیقى و کامل کلمه است. بنده به خودم ما یک دولت اسالمى به معناى  شود. البتّه ما ادعا نداریم که دولتمحسوب مى

امات هاى مقابدالکنم با کوچککنم، این را که مقایسه مىشمارى در خودم مشاهده مىکنم، نقصها و ضعفهاى بىنگاه مى

 تر از این هستیم که بتوانیمبینم ما خیلى کوچکعالىِ مقدّس و مطّهرى که در صدر اوّلْ اسالم را به ما هدیه کردند، مى

وان دولت تحسب آنچه که در روزگار ما و با شرائط ما مىرا تشکیل بدهیم یا حتّى طاقت بیاوریم؛ ولى به آن دولت مطلوب

 2«. کنماسالمى نامید، یک شاخصهایى وجود دارد که من به بعضى از آن شاخصها اشاره مى

 

 اخالقى سالمت و اعتقادى سالمت:  و دوم شاخصه اول
 

 ،اخالقى سالمت اعتقادى، سالمت -باال هاىرده مسئوالن در خصوصبه -است اخالقى و اعتقادى شاخص شاخص، اوّلین»  .3

 3«.شودمى ناشى جامعه حقایق به درست نگاه و درست اعتقاد از که عملکردى سالمت
 

 افرادىدر نظام جمهورى اسالمى غیر از دانایى و کفایت سیاسى، کفایت اخالقى و اعتقادى هم الزم است. »  .4

نگویند که اخالق و عقیده مسأله ى شخصى انسـانهاسـت. بلـه، اخالق و عقیده مسأله ى شخصى انسانهاست؛ اما نه براى 

مسئول. مـن اگـر در جایگـاه مسئولیت قرار گرفتم و اخالق زشتى داشتم؛ فهم بدى از مسائل جامعه داشـتم و معتقـد 

توانم بـه مـردم بگـویم ایـن عقیـده و اخـالق شخصى من است و اخالق و بودم که باید جیب خودم را پرُ کنم، نمى 

 ؛ مسأله اى اجتماعىبوراى یوک  مسوئول عقیوده و اخالق مسأله ى شخصى نیستعقیده ربطى به کسى ندارد! 

ر دو عمـومى اسـت؛ حـاکم شـدن بـر سرنوشت مردم است. آن کسى که به مجلس مى رود، یا به هر مسئولیت دیگرى 

                                                
 (1370/ 01/ 26سخنرانى در دیدار با اقشار مختلف مردم)روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان( ) .1

 (1380/ 02/ 28ى تهران)هاى نماز جمعهبیانات در خطبه .2

 6/6/1392. دیدار اعضای هیئت دولت 3
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نظام جمهورى اسالمى مى رسد، اگر فاسد، بیگانه پرست و در خدمت منافع طبقات برخوردار جامعه بود، دیگر نمى تواند 

نقشى را که ملت و طبقات محروم مى خواهند، ایفا کند. اگـر آن شخص انسان معامله گر، رشوه و توصیه پذیر و مرعوبى 

جى جا زد، دیگر نمى تواند مورد اعتماد مـردم قـرار گیـرد و بـرود آنجـا بود؛ در مقابل تشرِ تبلیغات و سیاستهاى خار

بنشیند و تکلیف ملک و ملت را معینّ کند. این شخص غیـر از کفایـت ذاتـى و دانـایىِ ذاتى، به شجاعت اخالقى، تقواى 

 1«. دینى و سیاسى و عقیده ى درست هم احتیاج دارد
 

1 

ى اعتماد ى اعتقاد و نگاه قلبى و گرایش قلبى، مسئلهکنم در این زمینهیکى از چیزهایى که من بر روى آن تکیه مى»  .5

هاى الهى است ... باید اعتماد به خدا داشته باشید، براى خدا کار کنید آقایان، به خداى متعال است، اعتماد به وعده

 توان فرضى این مسائل را مىکند... یعنى همهاشید خداى متعال راه باز مىهدفتان را هدف خدایى قرار بدهید، مطمئن ب

که البتّه متّکى باشد به توسّل به پروردگار و عنایت الهى و امید و اعتماد  -اىخردانهى بهکرد که با یک نگاه درست عالمانه

ها است: اعتماد به خدا یکى از شاخصبه هر حال این پیش برد و حل کرد و من اعتقادم این است.  -به خداى متعال

 2.« و انس با معنویّات
 

ى کسى که سزاوار امارت بر مردم یا به دست گرفتن بخشى از کارهاى مردم است؛ که البته این امیر المؤمنین در باره»  .6

ن المؤمنین ای کند امیرتر ادامه پیدا مىتر و کوچکشود و تا مدیریّتهاى پاییناز موضع ریاست یک کشور شروع مى

اى فرمودند؛ اما براى قاضى یک شهر و مسئول یک بخش و مدیر گوشهها را براى فرمانداران و استانداران خود مىتوصیه

او  ؛ اوّلین قدم «هالهوى عن نفسِ ه نفىَعدلِ فکان اوّلُ» فرمایند:هاى این دستگاه عریض و طویل هم صادق بود مىاز گوشه

؛ حق را بر زبان جارى و توصیف  3 «و یعمل به الحقَ فُصِیَ» که هوى و هوس را از خودش دور کند. در راه عدالت این است

در اسالم، قدرت با اخالق پیوسته است و قدرت عارى از کند و نیز به آن عمل نماید. به همین خاطر است که 

د شود، بایروشهایى که براى کسب قدرت و حفظ آن به کار گرفته مى اخالق، یک قدرت ظالمانه و غاصبانه است.

طور نیست که کسى یا جمعى حق داشته روشهاى اخالقى باشد. در اسالم، کسب قدرت به هر قیمتى، وجود ندارد. این

ناطق بسیارى از مگونه که امروز در اى متشبّث شوند، براى اینکه قدرت را به دست آورند همانباشند به هر روش و وسیله

 4«. دنیا رایج است نه، قدرتى که از این راه به دست آید و یا حفظ شود، قدرتِ نامشروع و ظالمانه است
 

 

 ایعهتقوایى کارگزاران موجب بروز ضدولتمردان اسالمی به دو دلیل بیشتر به به تقوا احتیاج دارند؛ دلیل اول این که بى»  .7

ق، نظام حپذیر است. که حرکت و موفقیت نظام اسالمی، فقط به برکت تقوا امکان برای اسالم است و دلیل دوم این

ل هایى به یک سرى اصوالبته در نظامهای باطل هم برای پیشروی جامعه، تقیدات و پایبندى رود.تقوا پیش نمىبى

ى ارزشى و در یک جامعهى ارزشها که الزم است؛ اما تقوا به معناى طهارت و پاکى و پرهیزگارى و رعایت حال همه

 5«.ى باطل الزم نیستمکتبى و اسالمى الزم است در جبهه
 

                                                
 1382/ 09/ 26 قزوین دانشجویان و استادان دیدار . در 1

 06/06/1392اعضای هیئت دولت . دیدار 2

 86البالغه، خطبه نهج 3.

 (1379/ 12/ 26ى تهران)هاى نماز جمعهبیانات در خطبه  4.

 23/05/1370-.دیدار بامسئوالن وکارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران5
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ى یک کشور چراکه کار ایشان براى اداره کارگزاران نظام اسالمی باید کار را بااخالص و براى خدا انجام دهند»  .8

اى ى تالشهشناسد. این از همهاسالمى است و این آن چیزى است که خداوند متعال بزرگترین عبادتها را در این حد نمى

 1«.  فردى اگر با اخالص انجام گیرد باالتر است
 

 

 وم : خدمت به مردمسشاخصه 
 

 

ایم خدمت کنیم ى وجود ما جز این نیست؛ ما آمدهاصلًا فلسفهگفتمان اصلى دولت اسالمى همین خدمت است؛ »  .9

اریم؛ در هایى دهایى داریم، سلیقهبه مردم و هیچ چیز نباید ما را از این وظیفه غافل کند. البتّه ما هر کداممان دلبستگى

هایى داریم، اینها همه حاشیه است؛ متن هایى داریم، دشمنىىى مسائل اجتماعى، دوستى سیاسى، در زمینهزمینه

باید خود را به معناى واقعى کلمه نه »  2«.عبارت است از خدمت؛ نباید بگذاریم این حواشى بر روى این متن اثر بگذارد

 3«. به معناى تعارفى کلمه خدمتگزار مردم دانست

 

اهد خوگیرد، با این نیّت و با این هدف مسئولیت را قبول کند که مىمىهرکس هم که جدیداً مسئولیت را بر عهده »  .10

 4«.شود تشکیل دولت اسالمىوقت مىبراى خدمت به مردم، یک انسان صالح شود. آن
 

کنم که حقیقتاً خدمتگار مردم بودن، افتخار است؛ نه به عنوان یک بنده از صمیم قلب و از بن دندان این را عرض مى»  .11

کردند که در کنار ذکر و عبادت پروردگان خود همیشه سفارش مىرگان اهل معرفت ما به شاگردان خود، به دستشعار. بز

ت. اهلل اسدادند بر عبادات فردى؛ این مقرِب الىو خشوع و توسل و تذکر، به مردم خدمت کنند؛ گاهى این را ترجیح مى

ما کند؛ این براى شحسنه است؛ این شما را به خدا نزدیک مى دهید، اینشما یک کار خوب که به نفع یک نفر انجام مى

هاى متعدد مردم، براى گروه مردم، ثواب و اجر الهى و اخروى دارد؛ چه برسد به اینکه این خدمت شما، براى مجموعه

 5«.براى اهل یک استان، اهل یک شهر، اهل یک بخش باشد
 

هاى است؛ یک موهبت است؛ حاال چه خدمتگزارى در مجموعه نفس خدمتگزارى براى آحاد مردم، یک نعمت الهى»  .12

و چه در قالبهاى رسمى نباشد؛  -مثل همین مسئولیتهائى که دوستان و برادران و مدیران در استان دارند -رسمى باشد

مثل خدمت به دین مردم، خدمت به فرهنگ مردم، خدمت به پیشرفت علمى مردم، خدمت به تقسیم و توزیع درست 

ق بین مردم، برآوردن حوائج گوناگون، به هر شکلى که باشد. بنابراین نفس توفیق خدمتگزارى، یک نعمت است؛ این ارزا

ى این نعمت دانستن این است که براى این خدمتگزارى، منت بر سر کسى نعمت را باید شکرگزارى کرد ..... نتیجه

داده؛ این توفیق، لطف الهى است؛ شکر الزم دارد. پس اگر ما  ى اوّلش است. خداى متعال به ما توفیقنگذاریم؛ این درجه

 6«.توانستیم خدمتگزارى کنیم، باید بدون منت باشد 
 

                                                
 02/06/1377دولت ىهفته آغاز مناسبت به دولت هیئت اعضاى و جمهوررئیس دیدار 1.

 (1392/ 06/ 06جمهور و اعضاى هیأت دولت در پنجمین روز از هفته دولت)بیانات در دیدار رئیس .2

 14/09/1369-یخمین احمد سید حاج االسالم حجة همراه به ایران، اسالمى جمهورى نظام کارگزاران و مسئوالن با دیدار. 3

 (1380/ 09/ 21بیانات در جمع کارگزاران نظام جمهورى اسالمى) .4

 (1391/ 07/ 25بیانات در اجتماع نخبگان و مسئوالن استان خراسان شمالى)  5.

 (1391/ 07/ 25بیانات در اجتماع نخبگان و مسئوالن استان خراسان شمالى)  6.
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 باشد، طرحم باید همیشه کنیم، خدمت مردم به بتوانیم تا ایمکرده پیدا را توفیق این که آقایان شما و بنده براى آنچه»  .13

 مسائل ىزمینه در عمدتاً و هستند مادّى که هایىدستگاه دیگر با اسالمى جمهورى فرق. است خدمت موضوع همین

 جمهوریسرئ و مسئول و وزیر اسالمى، جمهورى در که است نکته یک همین در نیستند، الهى فکر یک بر مبتنى انسانى،

 بهطیّ حیات آن و الهى فکر ىاشاعه به و کند خدمت مردم به که است این اشاصلى نیّت هست که سطحى هر در مدیر و

 هدف شخصى، هاىبرخوردارى. است این اصلْ. کند کمک است، فرموده مقرّر انسانها براى متعال خداى که اىشایسته و

 1«. کندنمى کار خودش براى مدیر،. نیست
 

 ىورهد در بیندمى کند، نگاه اینها ىروزانه فعالیتهاى طول در انسان اگر که کسانى هستند ما، مدیران بین در واقعاً» .14

 مسائل و برسند خودشان به که کنندنمى فرصت یعنى. کنندنمى کارى خودشان براى هااین هم دوبار بار،یک شاید سال،

 رفص همّتشان فکرشان، وقتشان،. ماندمى خیلى هم شانشخصى مسائل هااین غالباً. کنند دنبال را خودشان شخصى

 دف،ه که ندارید دور نظر از لحظهیک باید را نکته این آقایان، شما و است اصلى ىخواسته آن این،. است مردم به خدمات

 2«. است کردن خدمت
 

 

 : پایبندی به عدالت چهارم شاخصه 
 

معتقد نیستم به پیشرفتِ بدون  -در جلسات خصوصى با بعضى از شماها در طول این سالها -امبنده بارها عرض کرده»  .15

 اى را خواهدپیشرفت بدون عدالت همان نتیجه«. ى پیشرفت و عدالتدهه». ما این دهه را اسم گذاشتیم به عدالت

کنید. ثروت و قدرت و علم و فناورى، بیشتر از آن چیزى که ى غرب، امروز دارید مشاهد مىکه شما از تمدّن پرجلوه داد

کثر را دارند، امّا در عین حال شما مالحظه کنید آنجا عدالت وجود شده؛ اینها حدّااینها دارند براى این دوره تصوّر نمى

 3«.ندارد
 

است؛  4«لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»ها ى ارسالِ رُسُل و انزال کتب و مانند اینکنید؛ همههم شما مالحظه مى خب، در قرآن»  .16

 5.«بعدى است که این را دائماً باید در نظر داشت براى این است که جامعه با قسط زندگى بکند. بنابراین، این هم شاخص
 

 هک دینى آثار تمام در. اجتماعى عدالت: شده تکرار بارها که است همین نیز کشور تشکیالت ىاداره اساس»  .17

 همهاین زمان امام به راجع. است عادله ىجامعه تشکیل، اسالمى ىجامعه حرکت براى غایت و هدف، کنیدمى نگاه شما

 آنچه زا بیش. کنند عدل از پر را جهان اینکه تا بیاورند تشریف بزرگوار آن که شودمى گفته هااین اغلبِ در و هست اثر

 «عدالت»، است مطرح اوّل ىدرجه در که آنچه یعنى. «کنند عدالت از پر» شده گفته «کنند حق دین از پُر» شده گفته که

 6«. گیرد انجام باید که است
 

                                                
 (1372/ 06/ 03«)هاشمى رفسنجانى»ى دوم ریاست جمهورى آقاىدر آغاز کار دوره« هیئت دولت»بیانات در دیدار .1

 03/06/1372رفسنجانى  هاشمى آقاى جمهورى ریاست دوم ىدوره کار آغاز در دولت هیئت دیدار 2.

 06/06/1392. دیدار اعضای هیئت دولت 3

 25حدید:  .4

 06/06/1392دیدار اعضای هیئت دولت  .5

 1384 نژاد؛احمدى محمود دکتر جمهورى ریاست حکم تنفیذ 6
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. کندى عدل، ارزش پیدا مىى کارها براى اقامههمهخواهیم. هدف ما، استقرار عدل در جامعه است. ما این را مى»  .18

اى که برابرى و عدالت ى نابرابر، اگر ثروت هم زیاد شد، به سود یک قشر و یک گروه از مردم است. اما در جامعهدر جامعه

نیست. اشتباه نشود. عدالت یعنى هر « برابرى»عدالت، همه جا به معناى  جریان داشته باشد، به سود همه است. البته

چیزى را در جاى خود قرار دادن. این معناى عدل است. ... هدف این است که عدالت حاکم شود. آن وقت اگر جامعه 

ه ن ب. مقصود حرکت اسالمى همین است.... باید حرکتماثروتمند هم بشود، این ثروت درست تقسیم خواهد شد

 1«.اصلى است سمت عدالت باشد. این، آن شاخص
 

. قشر محروم مردم، بلندگو و تریبون ایم. ما براى اجراى عدالت آمدهپرورى استى عدالتنصیحت دوم من، مسأله»  .19

ها اعمال کنند؛ هم هرجا بخواهند، در بدنهناحق استفاده مىها بهندارند؛ اما قشر مرفه و زرمند و زورمند، هم از تریبون

 ى سیاستهاىمانند. اهتمام اصلى دولت در همهبرند؛ ولى آن قشر محروم زمین مىکنند و کارشان را پیش مىنفوذ مى

گیرد. با اجرایى و بخشى، باید رفع محرومیت به نفع ایجاد عدالت باشد. این باید اوّلین  چیزى باشد که مورد نظر قرار مى

کنیم. البته اینکه چه چیزهایى در رفع کنیم و چقدر کشور را به عدالت نزدیک مىمىاین کار، چقدر ما رفع محرومیت 

دانید. اشتغال، مسکن، درمان، بیمه و موارد گوناگون دیگر، در ها را خیلى خوب مىمحرومیت بیشتر مؤثّرند، شما آن

ى یا ارتباطاتى را اجرا کنیم، در درجه ى صنعتى یا معدنىخواهیم یک پروژهکاهش و رفع محرومیت مؤثّرند. مثلًا اگر مى

 2«. اوّل باید ببینیم تأثیر آن در ایجاد عدالت اجتماعى چقدر است؛ بر این اساس کار کنیم

 

 ى با فساد: سالمت اقتصادى و مبارزه پنجم شاخصه 
 

 3«. خواهى استوابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالتمشروعیت کارگزاران نظام اسالمی »  .20
 

 گذارد. ... شما بایدها در اینجا انسان را راحت نمىببینید منصب حکومتى، جایگاه قدرت و منابع مالى است؛ وسوسه»  .21

مراقب باشید، شما باید چشم بصیرِ بیناى خودتان را بر سرتاسر این دستگاهى که زیر اشراف شما است و تحت مدیریّت 

 4«.ارگر بشودها کوجود بیاید و این وسوسهاى ناسالمتىِ اقتصادى بهدر یک گوشهشما است، آنچنان بگسترانید که نگذارید 
 

 ىنصیحت سوم )شاخصی( ما این است که این دولت باید شعار خودش را امانت و درستکارى قرار دهد. .... این جمله»  .22

اى نیست که تو به دست آورده باشى و این طعمه. 5«انَّ عملك ليس لك بطعمة»امیر المؤمنین معروف است که فرمود: 

؛ این یک امانت و مسئولیت بر دوش شماست. از فرصتهاى 6«و لكنَّه فى عنقك أمانة»ى چربى بزنى؛ بخواهى از آن، لقمه

 7«. وپاش صورت گیردى شخصى شود. نباید ریختشغلى نباید استفاده
 

                                                
 (1371/ 10/ 17السالم)مردم، در روز والدت حضرت امیر المؤمنین علیهبیانات در دیدار کارگزاران و قشرهاى مختلف   1.

 (1380/ 06/ 05) جمهور و اعضاى هیئت دولتبیانات در دیدار رئیس 2.

 (1382/ 06/ 05) در دیدار اعضاى هیئت دولت بیانات.  3

 1392/ 6/ 6. در دیدار اعضای هیئت دولت  4

 5البالغه، نامه . نهج 5

 5البالغه، نامه نهج.  6

 (1380/ 06/ 05جمهور و اعضاى هیئت دولت)بیانات در دیدار رئیس .7
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رغبتى به زخارف دنیایى سرمشق دیگران باشند؛ حد حاظ زهد یعنى بىمسئوالن کشور باید به معناى واقعى کلمه، از ل»  .23

در این راه نه فقط از شهوات 1.«عينونى بورع و اجتهادأ و إنَّكم ال تقدرون على ذلك و ليكن أال»،  آن هم، حد ورع است

 النَّاس»گرى است و ى اشرافىدهندهاشرافیگری کارگزاران اسالمی تعلیم»  2«. حرام بلکه از شهوات حالل نیز باید گذشت

   3.«على دين ملوكهم

 

د، کنعزیزان من! این نکته را در اینجا بگویم: از جمله چیزهایى که روند حرکت به سمت عدالت را در جامعه کُند مى»  .24

اشرافیگرى دو عیب دارد؛ عیب دومش از عیب اوّلش  نمود اشرافیگرى در مسئوالن باالى کشور است؛ از این اجتناب کنید.

گوییم؛ یعنى آن چیزى که پولش از راه حالل گرىِ حالل را مىاشرافى -بزرگتر است. عیب اوّلِ اشرافیگرى، اسراف است

کند؛ یعنى چیزى براى مسابقه دادن سازى مىاما عیب دوم بدتر است و آن این است که فرهنگ -و بحق به دست آمده

 4«. کندمه درست مىه
 

 
 

 گرایى: قانون ششم شاخصه 
 

 

گرایى خیلى مهم است. قانون ریل است؛ از این ریل اگر چنانچه گرایى است. خب قانونى قانونشاخص بعدى، مسئله»  .25

 5«.خارج شدیم، حتماً آسیب و صدمه است 
 

که منتهى به  -هم اگر چنانچه عمل نشود گاهى قانون ناقص است، گاهى قانون معیوب است؛ امّا همان قانون معیوب» .26

ضرر آن عمل نشدن، بیشتر از ضرر عمل کردن به قانون است. این را باید نهادینه کرد؛  -بلبشو و هر که هر که خواهد شد

 6«.ها این باید نهادینه بشودى دستگاهدر مجموعه
 

 ستنده متّبع همه چون. جامعه یک در نسانهاا سرنوشت یعنی قانون کشور؛ یک سرنوشت یعنی قانون چه؟ یعنی قانون»  .27

 خیال یهابعض .کند تبعیّت قانون از باید هم رهبر کند؛ تبعیّت قانون از باید هم دولت. کنند تبعیّت قانون از مجبورند و

 هر و است العنانمطلق رهبری که است این معنایش آمده، اساسی قانون در که «فقیه یمطلقه والیت» این که میکنند

 آنها به و دکن اجرا را قوانین موموبه بایستی رهبری. نیست این مطلقه والیت معنای! بکند میتواند بخواهد، دلش که کار

 مندتسلی قانون مقابل در همه نمایندگان، و وزرا جمهور، رئیس رهبر، والّا است، مطلقه والیت معنای بگذارد..... این احترام

 به و میکنیم انتخاب ما که را کسی آن. شماست و من عملکرد قالب که است مهم قدرآن .... قانون.باشند تسلیم باید و

  7«.  میکند معیّن چهارسال در را کشور سرنوشت که است کسی میفرستیم، مجلس
 

 

                                                
 14/09/1369-یخمین سیداحمد حاج والمسلمین حجةاالسالم همراه به ایران، اسالمى جمهورى نظام کارگزاران و مسئوالن با دیدار1

 23/05/1370-دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران2

 08/06/1384-دولت هیئت اعضاى دیدار 3

 (1380/ 06/ 05جمهور و اعضاى هیئت دولت)بیانات در دیدار رئیس . 4

 6/6/1392. دیدار اعضای هیئت دولت 5

 همان.  6

 82/ 9 /26قزوین   دانشجویان از جمعی دیدار در بیانات 7
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 : حكمت و خردگرایى در كارها هفتم شاخصه 
 

ى ى درست، مالحظهمطالعه ى حکمت و خردگرایى در کارها است؛ کار کارشناسى،یک شاخص دیگر، مسئله»  .28

ى تبعات یک اظهارنظر. گاهى یک اظهارنظر از سوى یک وحتی گاهى مالحظه .جوانب و آثار و تبعات یک اقدام

 گذارد که این تأثیرات را اگر انسانمسئولِ داراى جایگاه و به اصطالح داراى تریبون، داراى منبر، یک تأثیرات سوئى مى

ایستى کند. بى سنگِ توى چاه است؛ واقعاً مشکالت ایجاد مىبایستى کار کند؛ همان قضیّه بخواهد برطرف کند، مبالغى

اى یک ى یک مسئلهسنجیده اظهارنظر کرد؛ اینجور نباشد که ما حاال یک مدیرى هستیم، یک مسئولى هستیم، درباره

 ن را نباید پرتاب کرد در فضاى افکاررسد، کارشناسى نشده، بررسى نشده، جوانبْ دیده نشده، ایمطلبى به ذهنمان مى

 1«.ها و در کارها استعمومى؛ گاهى اوقات جمع کردنش کار سخت و مشکلى است. این خردگرایى و حکمت در مدیریّت
 

 

نویسى، دجهریزى و بوى برنامهکار کارشناسى را حقیقتاً جدى بگیرید؛ بخصوص در کارهاى مبنایى و بنیانى، مثل مسأله»  .29

ها کارهاى بنیانى و ماندگار است؛ یعنى باید بماند. اگر کارِ کارشناسى عمیقِ دقیقِ ها؛ اینى شوراها و امثال اینیا مسأله

، اش سائیده بودى کارشناسىاى انجام گرفت، این کار ماندگار خواهد شد؛ و الّا اگر چنانچه گوشهى متبحرانهجانبههمه

افتد، واقف بشوید و د شماها ممکن است در آینده به اشتباهاتى که اتفاق مىزحمات شما به هدر خواهد رفت. اولًا خو

ط براى همین شما که فق -آیند و آیندگانبعضى اشتباهات دیگر قابل جبران نیست؛ دیگر اینکه کسانى که بعد از شما مى

ار تشکیالتى دستگاه کشور باقى خواهید این کارها در ساختدهید، شما مىى دولت خودتان این کارها را انجام نمىدوره

ترین ها، کوچکوقتى که کار کارشناسى دقیق شده باشد. باالخره در پایهها را جدى نخواهند گرفت؛ برخالفِ آنآن -بماند

. فونداسیون یک ساختمان با دیوارى که بین دو اتاق کشیده کنداشتباه در محاسبه، خطرات بزرگ درست مى

جا محاسبات باید خیلى دقیق و کارشناسى باشد تا بنا باقى بماند و دچار مشکل کند؛ آنشود، فرق مىمى

 2«. . این هم یک مسئله استنشود
 

به نظر من اصلِ قضیه این است که ما اگر در کار خود احساس مسئولیت داشته باشیم و کار را بر مبانى منطقى استوار »  .30

ال يُكَلِّفُ اللَّهُ » چون -کنیم، چنانچه نقصى هم در کار به وجود آید، عالوه بر اینکه خداى متعال ما را مؤاخذه نخواهد کرد

دم هم ما را مؤاخذه نخواهند کرد؛ مردم هم خالف توقّعشان نخواهد بود. ما باید تالش خود را بکنیم مر -3«نَفْساً إِلَّا وُسْعَها

ى منطقى، معنایش این نیست که حتماً و صددرصد درست گوییم پایهى منطقى استوار سازیم. وقتى مىو کار را بر پایه

را براى جستجو از یک منطقِ درست آغاز کنیم و کار است؛ نه، ممکن است منطق ما درست هم نباشد؛ اما باید تالشمان 

 4«. ى درستى استوار سازیم و مشورتهاى الزم را هم بکنیمرا بر پایه

 

 تم : تكيه به ظرفيّت های درونی ملّتشاخصه هش
 

                                                
 1392/ 6 /6 . در دیدار اعضای هیئت دولت  1

 (1386/ 06/ 04)شعبان ىنیمه ىآستانه در و دولت هفته مناسبت به دولت هیئت اعضاى و جمهوررئیس دیدار در اسالمى انقالب معظم رهبر . بیانات 2

 286. بقره:  3

 (1381/ 06/ 04ى دولت)بیانات در دیدار اعضاى هیئت دولت، به مناسبت هفته . 4
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ت که از سى ما است؛ ؛ این معنایش این نیزاى کشور است؛ نگاهمان به بیرون نباشد. این، توصیهتکیه به ظرفیّت درون»  .31

امکاناتى که در بیرون هست استفاده نکنیم؛ این دو حرف با هم اشتباه نشود. امیدمان را به بیرون از ظرفیّت داخلى کشور 

گوییم اطمینان نکنید، اعتماد نکنید، چشم به آنجا ندوزید، چشم به گوییم از اینها استفاده نکنید، امّا مى. نمى ندوزیم

هاى اقتصادى، چه در چه در زمینه -کشور خیلى امکانات وجود دارد که اگر چنانچه نگاه ماداخل بدوزید. در داخل 

]به آنها باشد و[ اگر بتوانیم از این نیروهاى داخلى استفاده کنیم،  -هاى گوناگون دیگرهاى فرهنگى، چه در زمینهزمینه

شود خردمندانه شور است که از اینها مىکلید حلّ مشکالت اینجا است؛ یعنى در درون کشور و امکانات داخلى ک

 1«. بردارى کردبهره
 

کشور  استعداد در داخلتوانید به نیروهاى داخلى تکیه کنید. ... ى دیگرى که دارم این است که تا آنجا که مىتوصیه»  .32

وسّطِ از مت ام که متوسط استعداد در ایران باالترما برجسته و بیش از حدّ معمول و متوسّط است. مکرّر گفته

 2«. استعداد در کلّ جهان است
 

گفت از اوایل انقالب، همیشه امام خطاب به جوانان، دانشجویان، متفکّران کشور و کسانى که دارى استعداد بودند، مى»  .33

مى بود این درست در مقابل تعالی توانید.به خودتان ایمان بیاورید؛ نیروى خودتان را باور کنید و بدانید که مىکه 

توانند. ما در دوران انقالب هم دیدیم همان شد که مردم ایران نمىکه در دوران طوالنى استبداد در این کشور، تلقین مى

ن ها به بیروکسانى که اسالم را به معناى حقیقىِ خود باور نداشتند، به این معنا هم باور نداشتند. همیشه چشم آن

ها اعتقاد نداشتند. این فکر و این توجّه را هم، امام در این نظام نهادینه کرد، شور بود و به مردم و تواناییهاى آنمرزهاى ک

هاى علم و پیشرفت علمى و که استعدادهاى جوان این کشور، احساس توانایى کنند؛ و شما بعد از انقالب هرچه از نشانه

حقیر که به معناى ت -شودهاى وابستگى مشاهده مىین است. هرجا که نشانهکنید، ناشى از اصنعتى در کشور مشاهده مى

 3«. ى مقابل این تفکّر استناشى از نقطه -ملت ایران و استعدادهاى اوست

 

 

 و ارتباط با تابلوی بعد و جمع بندی :

حضرت   بایست برای یاری در این تابلو با شاخصه های دولتمردان حسینی آشنا شدیم. اکنون با توجه به تابلوی بعد می

سالم ببندیم. هم اکنون بهترین نوع        سین علیه ال ضرت اباعبداهلل الح شریف ، عهدی با ح مهدی عجل اهلل تعالی فرجه ال

سپس در دیگران ایجاد و تقویت            سینی را ابتدا در خودمان و  صه های دولتمردان ح شاخ ست که   ضرت این ا یاری ح

 نماییم.

 

                                                
 06/06/1392. دیدار اعضای هیئت دولت 1

 (1374/ 06/ 08ى دولت)جمهور و هیئت وزیران به مناسبت بزرگداشت هفتهبیانات در دیدار با رئیس  .2

 .14/03/1380 ،امام خمینى)ره(سالگرد ارتحال  3
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 " (ل اهلل تعالی فرجه الشریف)عج برای یاری مهدی السالم( )علیهعهد با حسین  "
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 «7»اتبلوی شماره 
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 سیر مباحث :

  «بعدک فقبّح اهلل العیش .»یاران اباعبداهلل علیه السالم درشب عاشورا با امام تجدید عهد کردند -1

مسیر قیام حسینی و انقالب اسالمی یکی است و حرکت در مسیر تحقق اهداف انقالب اسالمی حرکت در مسیر  -2

 ( 14تا  1)رجوع شود به فیش های شماره  .ستا سیدالشهدا
 

 )رجوع شود به «ما ترکناک یابن الحسین»  یا حسین! امروز عهد ما با تو ، عهد با فرزند تو و انقالب اسالمی است. -3

 (19تا 15های شماره فیش 

 

 شواهد روایی:
 

 ُاسُ يَقُولُونَ وا سُبْحَانَ اللَّهِ فَمَا يَقُولُ النَّفَقَالَ الْحُسَيْنُ ع يَا بَنِي عَقِيلٍ ِحَسْبُكُمْ مِنَ الْقَتْلِ بِمُسْلِمٍ فَاذْهَبُوا أَنْتُمْ فَقَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ قَال

سَيْفٍ وَ لَا  مَعَهُمْ بِوَ بَنِي عُمُومَتِنَا خَيْرَ الْأَعْمَامِ وَ لَمْ نَرْمِ مَعَهُمْ بِسَهْمٍ وَ لَمْ نَطْعَنْ مَعَهُمْ بِرُمْحٍ وَ لَمْ نَضْرِبْإِنَّا تَرَكْنَا شَيْخَنَا وَ سَيِّدَنَا 

 اللَّهُ فَقَبَّحَ وَ أَهْلِينَا وَ نُقَاتِلُ مَعَكَ ِحَتَّى نَرِدَ مَوْرِدَكَنَدْرِی مَا صَنَعُوا لَا وَ اللَّهِ مَا نَفْعَلُ ذَلِكَ وَ لَكِنْ نَفْدِيكَ أَنْفُسَنَا وَ أَمْوَالَنَا 

حسین علیه السّالم فرمود: اى پسران عقیل شما را کشته شدن مسلم بس است پس شما بروید و من اجازه رفتن  .الْعَيْشَ بَعْدَكَ

گویند: ما بزرگ و آقا و عموزاده خود را که بهترین عموها بود بشما دادم، گفتند: سبحان اللَّه! مردم درباره ما چه می گویند؟ 

واگذاریم و یک تیر نیز با ایشان نینداخته، و یک نیزه بکار نبرده، و یک شمشیر هم نزده ایشان را واگذاردیم، و نمی دانیم چه به 

ود را در راه تو فدا سازیم، و در رکاب تو سرشان آمد؟! نه بخدا ما چنین کارى نخواهیم کرد، بلکه ما جان و مال و زن و فرزند خ

 1جنگ کنیم تا به هر جا درآمدى ما نیز به همانجا درآئیم، خدا زشت گرداند زندگى پس از جناب تو را.
 
 

 ََّ2عُنُقِي فِي لَهُ بَيْعَةً وَ عَقْدا وَ عَهْدا...  لَهُ أُجَدَِّدُ إِنَِّي اللََّهُم 

 ِ3هِيلِمَا رَغِبُوا فِ قاًيتَصْدِ ... تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَ ِحُسْنِ الْأَدَاءِوَ إِنَّ مِنْ  عَتِهِيوَ شِ ائِهِيَعُنُقِ أَوْلِ يإِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْداً ف 

 

 َاَللَّهُ كَتَبَ اًمَاشِي كَانَ إِنْ عَلَيْهِ اَللَّهِ صَلَوَاتُ عَلِيٍّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ قَبْرِ زِيَارَةَ يُرِيدُ مَنْزِلِهِ مِنْ خَرَجَ مَنْ:   اَلسَّلَمُ عَلَيْهِ اَللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَال 

 ِحَتَّى[لْمُنْجِحِينَاَ اَلْمُفْلِحينَ] اَلْمُنْتَجَبِينَ اَلْمُصْلِحِينَ مِنَ اَللَّهُ كَتَبَهُ اَلْحَائِرِ فِي صَارَ إِذَا ِحَتَّى سَيِّئَةً عَنْهُ مَحَى وَ ِحَسَنَةً  خُطْوَةٍ بِكُلِّ لَهُ

 يُقْرِؤُكَ هِآلِ وَ عَلَيْهِ اَللَّهُ صَلَّى اَللَّهِ رَسُولَ إِنَّ فَقَالَ مَلَكٌ أَتَاهُ اَالِنْصِرَافَ أَرَادَ إِذَا ِحَتَّى اَلْفَائِزِينَ مِنَ اَللَّهُ كَتَبَهُ مَنَاسِكَهُ قَضَى إِذَا

 4.مَضَى مَا لَكَ غُفِرَ فَقَدْ عَمَلَاَلْ اِسْتَأْنِفِ لَكَ يَقُولُ وَ اَلسَّلَمَ

                                                
 92، ص: 2اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العباد، ج 1

 

 دعای عهد   2

سَّالَمُ یَقُولُ      -3 ضَا عَلَیْهِ اَل سْنِ اَلْأَدَ    إِنَّ :سَمِعْتُ اَلرِّ شِیعَتِهِ وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ اَلْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَ حُ اءِ زِیَارَةَ قُبُورِهِمْ فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِی  لِکُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِی عُنُقِ أَوْلِیَائِهِ وَ 

شُفَ    صْدِیقاً بِمَا رَغِبُوا فِیهِ کَانَ أَئِمَّتُهُمْ  شّاء  بن حسن  ؛  عَاءَهُمْ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِزِیَارَتِهِمْ وَ تَ ضا  امام از: گوید و ساّلم  علیه ر   امامى ره براى:فرمودمى که شنیدم  ال

ــیعیاش و اولیا برعهدة ــت پیمانى ش ــت بزرگواران آن قبور زیارت آن نمودن ادا بهتر و عهد به وفاى بودن کامل و تمام از و اس   و میل با هرکس پس. اس

 567صفحه  ،  4جلد  ,الکافی  .بود خواهند شفیعانشان قیامت روز در ایشان ائمة نماید قبول دارند رغبت آنها که را مواردى و نماید زیارت را آنها رغبت
 

  قدمی ره به منان خداوند رود پیاده اگر باشد  السالم  علیهما علی بن حسین  قبر زیارت قصدش  و آید بیرون منزلش از که کسی : السالم  علیه صادق  امام -4

  و یکندم ثبت برگزیده_مصــلحین  از را او خداوند رســید قبر نزدیک به وقتی فرماید، می محو او از گناه یک و نوشــته برایش حســنه یک میدارد بر که

  رسول : گوید می و آمده او نزد ای فرشته  وقت این در نماید مراجعت اراده که زمانی تا نویسد  می رستگاران  از را او خدا داد انجام را اعمالش که هنگامی

 132 صفحه,  1 جلد  الزیارات کامل.شد آمرزیده ات گذشته گناهان تمام کن شروع را عمل ابتدا از: میفرماید و کند می سالم تو به آله و علیه اهلل صلی خدا
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 ْتَبَكَ مَاشِياً أَتَاهُ مَنْ قَالَ اَلثَّوَابِ مِنَ أَتَاهُ لِمَنْ مَا قُلْتُ قَالَ تَدَعْهُ الَ وَ اَلْحُسَيْنَ زُرِ عَلِيُّ يَا:  قَالَ اَلسَّلَمُ عَلَيْهِ اَللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَن 

 الَ وَ خَيْرٍ مِنْ فِيهِ مِنْ خَرَجَ مَا يَكْتُبَانِ مَلَكَيْنِ بِهِ اَللَّهُ وَكَّلَ أَتَاهُ فَإِذَا دَرَجَةً لَهُ رَفَعَ وَ سَيِّئَةً عَنْهُ مَحَى وَ ِحَسَنَةً خُطْوَةٍ بِكُلِّ لَهُ اَللَّهُ

  وَ حِزْبِ اَللَّهِ مِنْ أَنْتَ لَكَ مَغْفُوراً وَلِیَّ اَللَّهِ یَا قَالُوا وَ وَدَّعُوهُ اِنْصَرَفَ فَإِذَا ذَلِكَ غَيْرَ الَ وَ شَرٍّ مِنْ فِيهِ مِنْ يَخْرُجُ مَا يَكْتُبَانِ

 1. أَبَداً تَطْعَمُكَ الَ وَ تَرَاكَ الَ وَ أَبَداً بِعَيْنِكَ اَلنَّارَ تَرَى الَ اَللَّهِ وَ حِزْبِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِهِ وَ حِزْبِ رَسُولِهِ

 

  : بیاناتو 

مسایل  الصّالةوالسّالم( وعبداللَّه)علیهی پیروزی آن، همین توجه به حضرت ابینهضت ما و جهتگیری کلی و پشتوانهروح » .1

 -مربوط به عاشورا بود. شاید برای بعضیها، این مسأله قدری ثقیل به نظر برسد؛ لیکن واقعیت همین است. هیچ فکری 

چنان حرکت های عظیم میلیونىِ مردم را آننمیتوانست توده -باشد حتّی در صورتی که ایمان عمیقی هم با آن همراه 

...مادامی که ایمان با .یی تردید نداشته باشندبدهد که در راه انجام آنچه احساس تکلیف میکردند، در انواع فداکاری ذره

که در مقام عمل و  محبت و عشق عمیق و رنگ و بوی پیوند عاطفی همراه نباشد، کارایی الزم را ندارد. محبت است

به ایمان کارایی می بخشد. بدون محبت نمی شد ما نهضت را به پیش ببریم. باالترین عنوان  -آن هم در حد باال-تحرک 

در تفکر اسالمی در اختیار ماست. اوج این محبت مسئله کربال و عاشورا ... که برای  -یعنی محبت به اهل بیت-محبت 

 2 «ر گذاشته شده است.تاریخ و فرهنگ تشیع به یادگا
 

خوب؛ امام حسین هم در مقابل چنین انحرافی قرار گرفته است. پس باید آن تکلیف را انجام دهد. موقعیت هم مناسب »  .2

اینها که عامی نبودند،  -عباس بنعبداللَّه و حنفیهمحمدبن و جعفربنوجود ندارد. لذا عبداللَّه  است؛ پس دیگر عذری

میخواستند « آقا!خطر دارد، نروید»وقتی به حضرت میگفتند که  - چیزفهم بودند و آدمهای عارف، عالمشناس، همه دین

. آنها نمیفهمیدند که این تکلیف، تکلیفی وقتی خطری در سرراه تکلیف است، تکلیف، برداشته است بگویند

ه ب -چنان مقتدر ان، علیه قدرتی آناین تکلیف، همیشه خطر دارد. آیا ممکن است انس .نیست که با خطر برداشته شود

خطر نداشته باشد!؟ مگر چنین چیزی میشود!؟ این تکلیف، همیشه خطر دارد. همان تکلیفی  و قیام کند -حسب ظاهر 

امام نمیدانست خطر دارد!؟ « اید، خطر دارد.شما که با شاه درافتاده !آقا»که امام بزگوار انجام داد. به امام هم میگفتند 

 و میدانست که دستگاه امنیتی رژیم پهلوی، انسان را میگیرد، میکشد، شکنجه میکند، دوستان انسان را میکشدامام ن

 تبعید میکند!؟ امام اینها را نمیدانست!؟

                                                
  علیه هکه برایش حدیث گفته، از على بن میمون صائغ، از حضرت ابى عبد اللّ کسى از اورمه بن محمّد از ابان، بن حسن بن حسین از علیه هپدرم رحمة اللّ -1

رت  االساّلم نقل کرده که آن حضرت فرمودند: اى على! قبر حسین علیه الساّلم را زیارت کن و ترک مکن. عرض کردم: ثواب کسى که آن حضرت را زی      

ضرت فرمودند: کسى که پیاده زیارت کند خداوند به   کند چیست  رماید و  فدارد یک حسنه برایش نوشته و یک گناه از او محو مى   ر قدمى که برمى؟ ح

شته را موکّل او مى اش را باال مىیک درجه مرتبه شته و     فرماید که آنچه خیر از دهان او خارج مىبرد و وقتى به زیارت رفت حق تعالى دو فر شود را نو

خدا گناهانت آمرزیده شد و تو از افراد حزب خدا و حزب    گویند: اى ولىّا او وداع کرده و به وى مىباشد را ننویسند و وقتى برگشت ب   آنچه شر و بد مى 

کند و آتش نیز تو را ابدا نخواهد دید و تو را طعمه خود  باشى و خداوند هرگز چشمانت را به آتش جهنم بینا نمىرسول او و حزب اهل بیت رسولش مى

 133 صفحه,  1 جلد,  الزیارات کامل .نخواهد نمود
 

ى وعاظ تهران و اعضــاى شــوراى  ى جماعت و جامعهى روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران، علما و ائمهســخنرانى در دیدار با اعضــاى جامعه 2.

 (1368/ 05/ 11ى ماه محرم)هماهنگى سازمان تبلیغات اسالمى، در آستانه
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جا به نتیجه شهادت کاری که در زمان امام حسین انجام گرفت، نسخه کوچکش هم در زمان امام ما انجام گرفت؛ منتها آن

. هدف امام حسین با هدف امام بزرگوار ما یکی بود. به نتیجه حکومت. این همان است؛ فرقی نمیکند جارسید، این

این مطلب، اساس معارف حسینی است. معارف حسینی، بخش عظیمی از معارف شیعه است. این پایه مهمی 

 1«.های اسالم است خود یکی از پایه و است
 

یعنى روزهاى محرم  -ى عاشورا گره زدند: یکى در فصل اول نهضتى نهضت را به مسألهدر دو فصل، امام )ره( مسأله»  .3

ها و خوانى روضهزنى و روضهخوانى و هیئات سینهها و مجالس روضهکه تریبون بیان مسائل نهضت، حسینیه -42سال 

بود که امام )ره( اعالم فرمودند:  -57یعنى محرم سال  -هضتذکر مصیبت گویندگان مذهبى شد و دیگرى، فصل آخر ن

ایشان، عنوان این ماه را ماه پیروزى خون بر شمشیر «. ماه محرم گرامى و بزرگ داشته بشود و مردم مجالس برپا کنند»

ینى یعنى ماجراى نهضت که روح و جهت حسقرار دادند و مجددا همان طوفان عظیم عمومى و مردمى به وجود آمد؛ 

 داشت، با ماجراى ذکر مصیبت حسینى و یاد امام حسین )ع( گره خورد.

حرکت امام حسین )ع( براى  این، در مقام عمل بود. در مقام تبلیغ و واقع و ثبوت هم که مطلب روشن است.

. در زیارت 2...«إنما خرجت لطلب اإلصلح فى أمة جدى أريد أن آمر بالمعروف و أنهى عن المنكر » ى حق و عدل بود:اقامه

و منح النصح و بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة و ِحيرة »خوانیم: اربعین که یکى از بهترین زیارات است، مى

أيُّهَا النَّاسُ! إنَّ  » فرمایند:اند، بیان مى. آن حضرت در بین راه، حدیث معروفى را که از پیامبر )ص( نقل کرده3«الضللة

اهللُ عَلَيْهِ   اهللِ مُخَالِفاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اهللِ صَلَّىرَسُولَ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ و آلهِ قَالَ: مَنْ رَأى سُلْطَانَاً جَائِراً مُسْتَحِلَّا لِحُرُمِ اهللِ نَاكِثاً لِعَهْدِ

. تمام آثار و 4 «وَ العُدْوَانِ، فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَ لَا قَوْلٍ، كَانَ ِحَقَّاً عَلَى اهللِ أنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ و آلهِ، يَعْمَلُ فِي عِبَادِ اهللِ بِاإلثم

غرض، ه کند کى آن بزرگوار از معصومین رسیده است، این مطلب را روشن مىگفتار آن بزرگوار و نیز گفتارى که در باره

. دل و دین خدا و ایجاد حاکمیت شریعت و برهم زدن بنیان ظلم و جور و طغیان بوده استى حق و عاقامه

و  5..«.یا وارث آدم صفوة اهلل یا وارث نوح نبى اهلل » ى راه پیامبر اکرم )ص( و دیگر پیامبران بوده است که:غرض، ادامه

 ى قسط و حق و ایجاد حکومت و نظام اسالمى.اقامه .6«ليقوم الناس بالقسط»: معلوم است که پیامبران هم براى چه آمدند

السالم( در راه داد و امروز هم باید بدهد، دقیقا همان چیزى است که حسین بن على )علیهآنچه که نهضت ما را جهت مى

ود، سالف خبینیم، بیشتر از اکنیم و برکات آن را از نزدیک مىآن قیام کرد... ما که امروز این نظام اسالمى را لمس مى

                                                
 (1374/ 03/ 19( )1416عاشوراى ) هاى نماز جمعهبیانات بیانات در خطبه 1

 .329، ص 44. بحاراالنوار: ج  2

 . مفاتیح الجان: زیارت اربعین. 3

  لفتمخا خدا رسول سنّت با و شکسته را الهى پیمان شمرده، حالل را خدا حرام که ببیند را ستمگرى سلطان کس هر: »فرمودند( ص)خدا پیامبر! مردم اى 4

  لطانس  آن جایگاه در را او خداوند است  سزاوار  نخیزد، بر مخالفت به وى با کردارش و زبان با ولی ;کند مى رفتار ستم  به خدا بندگان میان در ورزیده و

   381 ص 44 ج االنوار بحار .«بیاندازد( دوزخ) ستمگر

 . مفاتیح الجان: زیارت وارث. 5

 .25. حدید:  6
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کنیم و باید بکنیم. آن بزرگوار، براى چنین چیزى حرکت کرد. السالم( و معناى آن را درک مىقدر نهضت حسینى )علیه

آن بزرگوار، براى همین قیام کرد که رژیمهاى فاسد و مخرب انسان و دین و ویرانگر صالح، در جامعه نباشند و نظام 

ح، در جامعه استقرار پیدا کند. البته، اگر آن نظام در زمان آن بزرگوار و یا در زمان اسالمى و الهى و انسانى و مبنى بر صال

ها در رأس آن نظام قرار کرد و آنتحقق پیدا مى -که معصومند و به منبع وحى متصلند -السالم(ى بعدى )علیهمائمه

ها هم ى قضیه، یکى است و آنندسههیکل و هحال، گرفتند، طبیعى است که وضعشان با ما متفاوت بود. درعینمى

 1.«کردندطور نظامى، حرکت مىبراى همین
 

ى ما، عشق به امام حسین )علیه السالم( و یاد او و ذکر مصایب و حوادث عاشورا معمول و رایج نبود، اگر در جامعه»  .4

العاده رسید. این، عامل فوقى زمانى و با این کیفیتى که پیروز شد، به پیروزى مىمعلوم نبود که نهضت با این فاصله

 قیام کرده بودند، ازالسالم( ما، در راه همان هدفى که حسین بن على )علیهمؤثرى در پیروزى نهضت بود و امام بزرگوار 

 2«.اکثر استفاده را کردنداین عامل حد
 

السالم(، حقیقتا موتور حرکت قرون اسالمى در جهت تفکرات صحیح اسالمى بن على )علیه ماجراى حسین»  .5

خواسته است در میدان خطر وارد بشود، از آن ه مىخواه و هر مجاهد فى سبیل اهلل و هرکس ک. هر آزادىبوده است

ما، این معنا به صورت بینى واضح  ى روحى و معنوى خود قرار داده است. در انقالبماجرا مایه گرفته و آن را پشتوانه

ریض عتوانستیم در این معرکه خوض کنیم. این خودش فصل داشتیم، چطور مىبود. معلوم نبود اگر ما این حادثه را نمى

و مجاهدت سیدالشهداء )علیه الصالة و السالم(، چه تأثیرى در  و قابل تعمقى است که تمسک به ذیل ماجراى عاشورا

کند افتد و فکر مىکند، از عظمت تأثیر آن حادثه به دهشت مىوضع انقالب ما داشت. انسان وقتى در این مسئله غور مى

 3.«توانند پر کنندمى کسانى که از آن محرومند، این خأل را چگونه
 

ى شیعى، زیر چتر امام حسین )ع( است. البته مخصوص ى با تفکر و عقیدهى ما به عنوان یک مجموعهکل جامعه» .6

یى شیعیان هم نیست؛ در نقاط گوناگونى از عالم، غیر شیعه، بلکه غیر مسلمین هم به نحوى از انحاء از این بساط بهره

موع کشور ما، این بینش و این تذکر راجع به دین، به نام و مناسبت برند.در طول قرنها و در این چند قرن اخیر، در مجمى

شى کالسالم( وجود داشته است و در سطحى مردم را متذکر به دین نگهداشته است. این کانالبن على )علیه حسین

ى عاشورا هادثتفکر انقالبى ما که مستند به حکشى منظم در سطح کشور، به کار آمد. از این کانال وسیع، در انقالب

در همه جا گسترش پیدا کرد و مردم را وارد میدان نمود. اگر در این خصوص، کشور ما را با کشورهاى دیگر  هم بود

اسالمى مقایسه کنید، در آنجایى که نام امام حسین )ع( وجود ندارد، فرق بین این دو را مشاهده خواهید کرد. این، 

 4.«ى ما بخشیده استخصوصیاتى به جامعه
 

                                                
ى وعاظ تهران و اعضــاى شــوراى  ى جماعت و جامعهو مجمع روحانیون مبارز تهران، علما و ائمهى روحانیت مبارز ســخنرانى در دیدار با اعضــاى جامعه 1.

 (1368/ 05/ 11ى ماه محرم)هماهنگى سازمان تبلیغات اسالمى، در آستانه

 همان 2.

 (1370/ 04/ 20ى ماه محرم)سخنرانى در دیدار با روحانیون و مبلغان، در آستانه .3

 همان .4
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بزرگ ملت ایران هم،  هاى زیادى برده است. در انقالبدر طول تاریخ، جامعه اسالمى از برکات حادثه عاشورا بهره»  .7

 1.«السالم و قضایاى محرم، نقشى اساسى داشتبن على علیه عاشورا و خاطره حسین
 

ین، ، انسان نباید دچار تردید شود. اکربال الگوى همیشگى ماست. کربال مثالى است براى اینکه در مقابل عظمت دشمن» .8

السالم، با هفتاد و دو نفر به بن على علیه یک الگوى امتحان شده است. درست است که در روزگار صدر اسالم، حسین

اید اند، برود و همه کسانى که در راه مبارزهالسالم را مىشهادت رسید؛ اما معنایش این نیست که هرکس راه حسین علیه

السالم را آزمایش کرده است و با سربلندى و عظمت، دت برسند؛ نه. ملت ایران، بحمد اهلل امروز راه حسین علیهبه شها

راه انجام دادید و رفتید،  در میان ملتهاى اسالم و ملتهاى جهان، حضور دارد. آنچه که شما پیش از پیروزى انقالب

بود. در دوران جنگ نیز  به مبارزه با دشمن مسلطالسالم؛ یعنى نترسیدن از خصم و تن دادن حسین علیه

 2.«طور بودهمین
 

! شکنجه شوم»گوید: خوب؛ انسان قوى مى« این راه را نرو؛ ممکن است شکنجه شوى.»گویند: وقت به کسى مىیک»  .9

ب؛ کشته شوم! خو»گوید: انسان بزرگ مى« نرو! ممکن است کشته شوى.»گویند: یا مى« روم.چه مانعى دارد؟! راه را مى

ن نرو؛ ممک»گویند: وقت صحبت کشته شدن و شکنجه شدن و محرومیت کشیدن نیست. مىاما یک« چه اهمیت دارد؟!

ن نرو؛ ممک»اینجا دیگر پاى جان دیگران در بین است: « خاطر این حرکت تو کشته شوند.است که گروهى از مردم، به

 اینجا دیگر کسانى که کشته شدن« ر پیش رفتن تو، سختى بکشند.است بسیارى از زنان و مردان و کودکان، به خاط

کار  داشته باشد و بفهمد چهبصیرت لرزد که اوال در حد اعلى لرزد. آن کسى پایش نمىبرایشان مهم نیست، پایشان مى

السالم در هداشته باشد و ضعف نفس نگیرد. این دو خصوصیت را امام حسین علی قدرت نفسدهد. ثانیا بزرگى انجام مى

درخشد، و تا ابدالدهر هم خواهد ى کربال مثل خورشیدى بر تارک تاریخ درخشید؛ هنوز هم مىکربال نشان داد. لذا، حادثه

الم السعلیه رو امام حسینامام بزرگوار ما در این خصوصیت، به طور کامل دنبالهدرخشید.عرض من این است که 

 .را به پیروزى رساند شد. لذا، این خصوصیت امام، انقالب
 

اینجا صحبت جان « ى قم را تعطیل خواهند کرد.ى علمیهاگر شما این نهضت را ادامه دهید، حوزه»روزى به امام گفتند: 

با این »خیلى کسان حاضرند از جانشان بگذرند؛ اما وقتى بگویند « جان مرا بگیرند. اهمیت ندارد.»نبود که امام بگوید: 

لرزد. اما امام نلرزید؛ راه را عوض نکرد و پیش پاى همه مى« عطیل شود.ى قم تى علمیهاقدام شما ممکن است حوزه

ى علماى بزرگ و مراجع را علیه شما بشورانند و اگر این راه را ادامه دهید، ممکن است همه»رفت. روزى به امام گفتند: 

ه اما پاى امام نلرزید و راه را اداملرزد. پاى خیلى کسان، اینجا مى« یعنى اختالف در عالم اسالم پیش آید.« تحریک کنند.

شما ملت ایران را به ایستادگى در مقابل رژیم پهلوى »ى پیروزى انقالب رسید. بارها به امام گفته شد: داد تا به نقطه

یعنى در مقابل امام رضوان اهلل علیه، خونها « دهد؟ریزد چه کسى مىکنید. جواب خونهایى را که بر زمین مىتشویق مى

در »، به خود بنده این مطلب را گفت. گفت: 43یا  42قرار دادند. یکى از علماى بزرگ، در سال  -خونهاى جوانان را -را

                                                
 (1371/ 04/ 10بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار قشرهاى مختلف مردم به مناسبت فرارسیدن ماه محرم) . 1

 همان  .2
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این حرکت را کردند، خیلى کسان کشته شدند که بهترین جوانان ما بودند. جواب  -یعنى امام -پانزده خرداد که ایشان

ى آورد و ممکن بود هرکسى را از ادامه. این طرز فکرها فشار مىاین طرز فکرها بود« ها را چه کسى خواهد داد؟این

حرکت منصرف کند. اما امام، استقامت ورزید. عظمت روح او و عظمت بصیرتى که بر او حاکم بود، در این جاها دیده 

 1«.شدمى
 

شق است. یکى از دارى و شجاعت و مواسات و درس قیام هلل و درس محبت و عدرس عاشورا، درس فداکارى و دین»  .10

 فرزند ابى عبد اهللو  زمان پشت سر حسینعظیم و کبیرى است که شما ملت ایران  درسهاى عاشورا، همین انقالب

 2«.کنمالسالم انجام دادید. خود این، یکى از درسهاى عاشورا بود. در این زمینه هم من امروز هیچ بحثى نمىعلیه الحسین
 

اسالمى و نظام اسالمى در این راه بود. کسانى که این حرکت را شروع کردند، ممکن بود در  در دوران ما حرکت انقالب»  .11

ها این معنا ذهنشان بگذرد که یک روزى بتوانند حکومت و نظام مورد نظر خود را تشکیل دهند؛ اما کامال در ذهن آن

ارزه و سختى و ناکامى به سر ببرند. هر هم وجود داشت که ممکن است در این راه شهید شوند یا تمام عمرشان را در مب

و بعد سالهاى سخت و سیاه اختناق  42و  41السالم. در سال علیه دو راه وجود داشت، درست مثل حرکت امام حسین

ى ایمان به مبارزه بود؛ کرد، شعلهها را به حرکت وادار مىداشت و آناى که دلها را گرم نگه مىدر این زندانها، تنها شعله

؛ منتها دو طرف دارد، شرایط زمانى و السالم بوداین راه، همان راه امام حسین علیهنه عشق رسیدن به حکومت. 

ن وقت هم راه بدوشود؛ یکآید، حکومت اسالمى پرچمش برافراشته مىوقت امکانات به وجود مىمکانى متغیر است. یک

 ایم.در طول تاریخ زیاد داشته شود. از این قبیلاین امکانات است و با شهادت تمام مى
 

ر السالم دمراتب از آن دورانى که امام حسین علیهدر آن دورانى که امام در این راه قدم گذاشت، زمانه و روابط انسانى، به

 ها نزدیک شده، ارتباطاتشود. راهتر مىتر بود؛ و امروز هم روابط انسانها همچنان پیچیدهاین راه قدم گذاشت، پیچیده

ى تر شده است. امروز کسانتر شده است؛ عوامل گوناگون براى یک حادثه متراکمها دشوارتر و پیچیدهآسان شده، اما رابطه

ى دنیا کنند؛ یعنى طغیان و توانند همت خودشان را متوجه به همهکه در جایگاه آن روز یزید بن معاویه قرار دارند، مى

د. این کارى است که امروز با ارتباطات نزدیک، عملى است و متأسفانه این ى بشریت سوق دهنفساد را به سمت همه

ى بشرى همان قدر که سهولت و سرعت طغیان در دنیا وجود دارد و رشد کرده است. فناورى پیشرفته و دانش پیچیده

 هاى ناپاک قراریار انگیزهرا در اختیار مردم عادى گذاشته، به همان اندازه و بیشتر، امکانات و سهولت و سرعت را در اخت

ى ثروتهاى ى بشریت و بر همهى بر جهان، همهتوانند هدف خودشان را سلطهداده است. امروز قدرتهاى طاغوتى دنیا مى

دارد، قرار دهند؛ و ها را از این راه بازمىى موانعى که آنتوانند هدف خودشان را کوبیدن همهبشرى قرار دهند؛ مى

روز شود. امردى طغیانهاى بزرگ که نشانگر یک چنین اهداف پلید و خبیثى است در دنیا مشاهده مىمتأسفانه در موا

 3«.وظیفه خیلى سنگین است
 

                                                
 (1375/ 03/ 14بیانات در اجتماع پرشکوه زائران مرقد امام خمینى)ره( ) 1.

 (1377/ 02/ 18ى تهران)هاى نماز جمعهبیانات در خطبه .2

 (1380/ 12/ 27رگزاران نظام جمهورى اسالمى)بیانات در دیدار مسئوالن و کا .3
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 -قریب به این مضمون -کشید که: و اهللى ارشاد فریاد مىدر این حسینیه مرحوم شهید مطهرى سالها قبل از انقالب»  .12

اوست. واقع قضیه هم همین است. ما شمر  -آوردروز اسرائیل )صهیونیست( را مىوزیر آن اسم نخست -بدانید شمر، امروز

ى شمر شدن و شمرى عمل کردن را در دنیا بکنیم؛ ما یزید و عبید اهلل را لعنت کنیم، براى اینکه ریشهرا لعنت مى

به مؤمنین در دنیا کنیم، براى اینکه با حاکمیت طاغوت، حاکمیت یزیدى، حاکمیت عیش و نوش، حاکمیت ظلم مى

بن على قیامش براى این بود که بینى حاکمیتهاى علیه ارزشهاى اسالمى و انسانى و الهى را به خاک  مقابله کنیم. حسین

مجالس ما؛ مجالس حسینى، یعنى مجالس ضد ظلم،  بمالد و نابود کند؛ و همین کار را هم امام حسین با قیام خود کرد.

زیادهاى زمان موجود، زمان حاضر، معنایش این است. این استمرار شمرها و یزیدها و ابنمجالس ضد سلطه، مجالس ضد 

 1«.ماجراى امام حسین است
 

ى هکند، مسئلنزدیک مى ى نه دى هست، که باز آن را کامال به حوادث انقالبیکى از خصوصیات دیگرى که در حادثه» .13

اهى م»ى عظیم عجیب تاریخى را بیان کردند: عاشوراست. یعنى در حوادث اول انقالب هم محرم پیش آمد و امام آن نکته

ها ایم، این حرفت: پیروزى خون بر شمشیر. ماها عادت کردهاین حرف کوچکى نیس «.که خون بر شمشیر پیروز است

آید، شود، مظلوم بر ظالم فائق مىرود. خون بر شمشیر پیروز مىکنیم؛ کأنه عمقش گاهى از یادمان مىرا هى تکرار مى

اه و هفت آید؛ این همان چیزى است که در عاشورا پیش آمد. امام این را در محرم سال پنجکشته بر کشنده فائق مى

در میان بود، پاى عاشورا در میان بود. اگر آن حرکات سخیف و  ى نه دى هم باز پاى امام حسینمطرح کردند، در قضیه

آمد، این حرکت عظیم و این تحرک عمومى هاى ایضا سخیف، در عاشورا پیش نمىآور از سوى این گروهدر واقع گریه

 2«.ید. اینجا هم پاى عاشورا در میان بودمردم معلوم نبود به این شکل به وجود بیا
 

ى مند به امام حسین است، یعنهرکس عالقهسکوالر ما نداریم!  هیئتها نمیتوانند سکوالر باشند؛ هیئت امام حسین» .14

مند به اسالم سیاسى است، اسالم مجاهد است، اسالم مقاتله است، اسالم خون دادن است، اسالم جان عالقه

. اینکه آدم در یک مجلس روضه یا هیئت عزادارى مراقب باشد عتقاد به امام حسین این استدادن است؛ معناى ا

در  ى سیاسىکه نبادا وارد مباحث اسالم سیاسى بشود، این غلط است. البته معناى این حرف این نیست که هر حادثه

 یا این طرف، یا آن طرف، بیان کنیم کشور اتفاق میافتد، ما باید حتما در مجلس روضه آن را با یک گرایش خاصى، حاال

علیه( در این اهلل، فکر اسالم، خط مبارکى که امام )رضوانو احیانا با یک چیزهایى هم همراه باشد؛ نه، اما فکر انقالب

 3«.ها و مانند اینها حضور داشته باشدمملکت ترسیم کردند و باقى گذاشتند، اینها بایستى در مجموعه

 

عن المؤمنين إذ یبایعونك تحت الشجرة فعلم  لقد رضی اهلل» : با پیغمبر میفرماید ى بیعتقرآن درباره خداى متعال در» .15

خداى متعال میدانست که در دلهاى اینها  -کردند اى پیامبر ما! آنهایى که با تو بیعت4«ما فی قلوبهم فأنزل السکينة عليهم

                                                
 (1386/ 10/ 19بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعى از اقشار مختلف مردم قم) 1.

 (1390/ 09/ 21بیانات در دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت نه دى )2 .

 (1392/ 08/ 20بیانات در دیدار اعضاى ستاد مرکزى هیئت رزمندگان اسالم) .3
ست  4   .ستاد  فرى خدا هنگامى که مؤمنان، زیر آن درخت با تو بیعت میکردند از آنان خشنود شد، و آنچه در دلهایشان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو      برا

 ؛18ى ى فتح، بخشى از آیهسوره
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ى صادقانه موجب میشود که خداى متعال سکینه و آرامش را بر دلهاى آنها نازل کند. این بیعت با آن انگیزه -چیست

ها از بین خواهد رفت، ناامیدى از بین خواهد رفت. ها از بین خواهد رفت، نگرانىوقتى سکینه بر دلها نازل شد، دغدغه

ى و تزریق ناامیدى است؛ در بخشهاى مختلف، جوان را ناامید کنند، پیر امروز یکى از کارهاى مهم دشمنان ایجاد ناامید

جورى ى الهى، امید به انسان میدهد. بیعت با پیغمبر اینرا ناامید کنند، انقالبى سابق را ناامید کنند. این آرامش و سکینه

ر بیعت میکنید، با پیغمبشما امروز وقتى با انقالب بیعت میکنید و بیعتتان را تازه میکنید و تجدید است. 

کسى که امروز با امام خمینى بیعت میکند، با پیغمبر بیعت کرده. وقتى شما خط انقالبى امام را کردید. آن

زنده نگه میدارید و نمیگذارید مندرس بشود، نمیگذارید رنگ کهنگى بگیرد، در واقع با پیغمبر بیعت کردید؛ 

[؛ در ى دیگر ]است[ در یک آیه]این 1؛سكينته على رسوله و على المؤمنين اهلل أنزلوقت: آنبا پیغمبر که بیعت کردید، 

؛ خداى متعال آرامش را به دلها خواهد داد. وقتى آرامش داشتید، اطمینان قلب داشتید، فأنزل السكينة عليهماین آیه: 

وید، دچار تزلزل نمیشوید؛ امروز براساس ى با دشمن دچار حیرت نمیشوید، دچار ناامیدى نمیشى مقابلهوقت در عرصهآن

 2.«هایش قطعا پیروز خواهد شداین سکینه و این آرامش، انسان میتواند یقین کند که ملت ایران بر آمریکا و توطئه
 

آمیز به ى قوى، آن عزم راسخ، آن نگاه خدائى و حکمتما هنوز نفس گرم امام را پشت سر کارهامان داریم. آن اراده»  .16

ب بیعتى که با امام کردیم، با انقالکشور و مسائل جامعه، هنوز در بین ما زنده است؛ به یک معنا امام زنده است.  مسائل

آن کسانى که بیعت با امام را، بیعت با انقالب را، بیعت با جمهورى اسالمى را  را باید پاس بداریم. کردیم، این بیعت

نَکَثَ فَإِنَّمَا یَنْکُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً  فَمَنْ»: زنندشکنند، به خودشان ضرر مىمى

ما سرشار که خوشبختانه کشور -این بیعت را ما باید حفظ کنیم، نگه داریم. و به برکت این بیعت نسل کنونى  .3«عَظِيماً

 4«. توانیم انجام بدهیمهاى بزرگ را مىخیلى کار -از جوان و نشاط جوانى است
 

نشدنى ى تلخ این روز، فراموشى دردناک رحلت امام بزرگوار ماست. براى ملت ایران خاطرهامروز، روز تجدید خاطره» .17

ى امام بزرگوارمان، خطاب به روح خواهیم در کنار جسم آرمیدهاست. مى تجدید عهداست. آمدن ما به این مکان، براى 

یعنى ما بر سر عهد، پایداریم. عهدى که با امام بزرگوارمان  ؛«انا على العهد الذى فارقناك عليه»مطهر و ملکوتى او بگوییم: 

م را فقط براى افتخار کردن به نام او و ى راه او و سعى و تالش براى رسیدن به هدفهاى اوست. ما اماداریم، پیمان ادامه

ها این است که امام ما را تر از ایندانیم. باالتر و مهمى زینت جمهورى اسالمى نمىخواهیم؛ امام را فقط مایهکار او نمى

م. گم نکنی ى راه به ما معرفى کرد تا راه راهایى را در میانهبه راهى هدایت کرد، هدفهایى را براى ما تعریف کرد، شاخص

                                                
 26ى از آیهى توبه، بخشى سوره ...«ى خود و بر مؤمنان فرود آورد. آنگاه خدا آرامش خود را بر فرستاده» ؛ 1

 (1394/ 10/ 19مناسبت قیام نوزدهم دى)بیانات اسالمى در دیدار اقشار مختلف مردم قم به .2

  می یمانپ که کسی  هاست،  آن قدرت از فراتر خداوند[ قدرت] دست  کنند، می بیعت خداوند با که نیست  این جز کنند می بیعت تو با که آنان گمان بی 3  

   10دهد. فتح آیه  می او به بزرگ پاداشی[ خداوند] زودی به وفاداراست، بسته خدا با که پیمانی به که آن و کند،ش می خود زیان به فقط شکند

 (1387/ 02/ 12بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار معلمان استان فارس) 4.
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ایم ما پیمان بسته  ... توانیم به حیات طیبه برسیم و طعم آن را بچشیمفقط در صورت پیمودن این راه است که ما مى

 1«.که این راه را ادامه دهیم و به توفیق الهى ادامه خواهیم داد
 

 خط عظمت اسالم کند،یبر اساس آن حرکت م رانیکردند و ده سال است که ملت ا میانقالب ترس یکه امام برا یخط »  .18

به صورت  ا،یرا در دن رانیاست که ملت ا یو دفاع از محرومان و مستضعفان در سراسر عالم است. خط و راه نیمسلم و

 یادهافتدرآورده و ما را از حالت ملت عقب ایدن یملتها نیرو فعالت نیترو زنده نیملت زنده و سرافراز و مستقلتر کی

 نیو آنها را در ا ختهیو محبت و عشق مردم به اسالم را برانگ مانیاست که ا یمرده، خارج ساخته است. خط یتهوابس

ماست و  یانقالبو  یمل تیو هو یهست یو همه یخط، زندگ نیواداشته است. ا رینظیو ب زیانگاعجاب یهایراه، به فداکار

که امام در طول دوران نهضت و انقالب، عمالً  ایهیو با همان روح دیو قدرت و ام تیخط، با قاطع نیبه فضل پروردگار ا

 ،یروزو تالش و کوشش شبانه یراه امام و انقالب و فداکار میتحک یخواهد رفت. ما برا شیدادند، به پ میبه ما تعل

. در میراه بگذران نیدر ا خود را یاست که زندگ نیراه و خط است. سعادت ما در ا نیا یفدا ا،م ی. جانها و خونهامیاآماده

 2«.ستین یدیترد چیه ن،یا
 

. نکنیم جدا خودمان زندگی از هرگز را حسین راه و حسین نام حسین، یاد که میکنیم عهد و ایمکرده عهد خودمان با ما»  .19

 نسبت احساسی چنین یک جهان، سرتاسر در آزادگان یهمه بلکه و عالم شیعیان یهمه ما، کشور یهمه ما، ملت یهمه

 3 .«دارند( السّالمعلیه) علیبنحسین به
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همانطور که یاران امام حسین علیه السالم در شب عاشورا با ایشان تجدید عهد کردند ، ما هم باید با ولی حاضر و فرزند 

 عاشورا بوده است.حسین بن علی علیه السالم تجدید عهد نماییم چراکه روح نهضت انقالب اسالمی ، توجه به 
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