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   ترين حكومت اسالمي در زمان ظهور حضرت وليعصر محقق خواهد شد.بهترين و كامل .٣
است؛ اين   اسالم و بينش اسالمى، جريان عالم به سمت حاكميت حق و به سمت صالح ازنظر

اى سوق دهند كه  راه اصلى اند تا انسان را به آن بزرگ ى انبيا و اوليا آمده بروبرگرد هم ندارد... همه
يا اين تواند بروز كند. انبيا و اول گونه مانعى تمام استعدادهايش مى وقتى وارد آن شد، بدون هيچ

ها به سمت اين راه اصلى  ها و كويرها و جنگل را مرتّب از اين كوه و كمر و دشت گشته گممردم 
ى شروع آن صراط مستقيم نرسيده است؛ آن در  به نقطه تيبشرسوق دادند و هدايت كردند. هنوز 

  )١٢/٩/١٣٧٩(عصر أرواحنا فداه محقّق خواهد شد. زمان ولى
 بزرگ تمدنهاي كه اي شيوه همان با و شود ميدان وارد تواند مي اسالمي تمدن بيشك آري؛

 و كنند تصرّف - كوچك يا بزرگ - را اي منطقه و شوند بشر زندگي ميدان وارد اند توانسته تاريخ
 به و بپيمايد را پركار و طوالني و پيچيده فرآيند اين برسانند، آنها به را خود صدمات يا خود بركات

 ارواحنافداه بقيةاللَّه حضرت ظهور دوران در كامل صورت به اسالمي تمدن البته. برسد نقطه آن
 بعضي. آمد خواهد وجود به اسالمي حقيقي دنياي و اسالمي حقيقي تمدن ظهور، دوران در. است

 ظهور دوران كنم مي عرض من! دنياست آخرِ بقيةاللَّه، حضرت ظهور دوران كنند مي خيال كسان
 كمتر مانع با است؛ الهي مستقيم صراط در انسان حركت شروع اولِ دنياست؛ اولِ بقيةاللَّه، حضرت

 مستقيم صراط اگر. حركت اين براي امكانات همه بودن فراهم با بيشتر؛ سرعت با مانع؛ بدون يا
 سال هزار چند اين در انبيا همه كنيم، فرض همواري و مستقيم وسيع، جاده يك مثل را الهي

 تندتر، سيرْ رسيد، جاده اين به وقتي. برسانند جاده اين به راهها كوره از را بشر تا اند آمده گذشته
 است اي دوره ظهور، دوره. بود خواهد تر ضايعات كم يا بيضايعات و تر موفق تر، عمومي تر، جانبه همه

 استعدادهاي همه از تواند مي كند؛ طي را خدا راه تواند مي بكشد؛ راحتي نفس تواند مي بشريت كه
 استفاده بشر امكانات از امروز. كند استفاده بهينه شكل به انسان وجود در و طبيعت عالم در موجود
 اين همه. طور همين هم طبيعي استعدادهاي شود؛ مي نابود و ضايع استعدادها شود؛ نمي بهينه
 از ناشي دارد، وجود زيست محيط سازي آلوده در و زيست محيط عليه بينيد مي شما كه هايي پديده

 راه اين اما رود؛ مي پيش و است افتاده راه اين در بشر. است طبيعي امكانات از كردن استفاده بد
 نظام سايه در تواند مي بشر. است فراواني راههاي دانش، راه. نيست منحصري راه نيست؛ درستي

 تري وسيع مجال بحث اين شويم؛ بحث اين وارد خواهيم نمي فعالً. كند طي و بيابد را راه آن الهي
    است اسالمي تمدن به رسيدن خطّ كند، مي ترسيم اسالمي نظام كه خطّي هرحال به. طلبد مي
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