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  مهم ترين اهداف انبياء و اولياء و اوصياء تشكيل حكومت بود..١
قدم اول بعد از بعثت، نهضت، مبارزه و حركت است. هيچ پيغمبري نتوانست اين راه را بدون 
مبارزه بپيمايد؛ اين بار را به منزل برساند و اين پيام را به مردم ابالغ كند. اين طور نيست كه 

ي جديدي ها انجام گرفته است، آن دنيا ها و در محيط آن ها، در ميان آن مردمي كه بعثت در قلب آن
و بعثت از  ...شود  كند، به آساني بپذيرند. لذا مبارزات با پيغمبران شروع مي را كه بعثت پيشنهاد مي

ي پيغمبر نيز از روز اول آغاز گرديد و اين مبارزه، تا  روز اول، با اين دشمنيها مواجه شد و مبارزه
روع اين راه در سيزده سال ... ش.طول كشيده است -بيست و سه سال -ي وفات نبي اكرم لحظه

 تشكيل ،شود. پس قدم بعديمي حكومت تشكيل اولِ زندگي پيغمبر است؛ تا اين كه منتهي به
نظام مبتني به اين تفكّر و بر مايه بعثت است. لذا توجه ميكنيد از اين ترتيب، خوب ميشود فهميد 

معرفي كنند، غلط  حكومت زحرف كساني كه سعي ميكنند تا دين و بخصوص دين اسالم را جداي ا
است. البته همه اديان در اين جهت مثل هم هستند؛ ليكن اين ادعا در مورد اسالم، خيلي عجيب 

جدا كند؛ كنار  حكومت است كه كسي بخواهد دين اسالم را از زندگي، سياست، اداره كشور و از
   )١٩/٩/١٣٧٥(بگذارد و بين اينها تفكيك ايجاد نمايد.

اسالم از سياست جداست! شود كه: در معارف دنياي مهاجمِ مستكبرِ مستعمرِ غربي، ترويج مي
سياست را از اسالم گرفتند؛ در حالي كه نبي مكرم اسالم در آغاز هجرت، در اولي كه توانست خود 

 تشكيل ،را از دشواريهاي مكه نجات دهد، اولين كاري كه كرد، سياست بود. بناي جامعه اسالمي
سياستمداران بزرگ  ي به قشون اسالمي، نامه تشكيل ،نظام اسالمي تشكيل ،اسالمي حكومت

شود اسالم را از ي سياسي عظيم بشري آن روز، سياست است. چطور مي عالم، ورود در عرصه
شود سياست را با دست هدايتي غير از دست هدايت اسالم، معنا و سياست جدا كرد؟! چطور مي

يؤمن «نند. ك؛ بعضي قرآن را تكه پاره مي»الّذين جعلوا القرآن عضين«تفسير كرد و شكل داد؟! 
و «آورند!  آورند؛ اما به سياست قرآن ايمان نمي ؛ به عبادت قرآن ايمان مي»ببعض و يكفر ببعض

قسط چيست؟ ». لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم النّاس بالقسط
 تشكيلِ انجام دهد؟تواند اين كار را قسط يعني استقرار عدالت اجتماعي در جامعه. چه كسي مي

ي همراه با عدالت و قسط، يك كار سياسي است؛ كارِ مديران يك كشور است. اين،  يك جامعه
ي پيغمبران الهي براي  هدف انبياست. نه فقط پيغمبر ما، بلكه عيسي و موسي و ابراهيم و همه

عبايشان را  مآبي اي از روي مقدس آن وقت يك عده نظام اسالمي آمدند. تشكيل سياست و براي
 )٣١/٠٥/١٣٨٥(ياست جداست؟!جمع كنند و بگويند: ما به سياست كاري نداريم! مگر دين از س
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