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  .عصر استيشكيل حكومت جهاني حضرت ولهاي ت سازي زمينه ترين قدم در راه فراهم . انقالب اسالمي مهم۴
روحيه و پرتوان و عازم، در اين راهي كه داريد ميرويد،  اگر شما ملت عزيز ما، شما جوانهاي خوش

ها و شعارهاي ملت  ايستادگي كنيد، شك نكنيد كه در زمان خود، در زمان متناسب، تمام آمال و آرزوها و داعيه
ي بشري تحقق  سالمي و جامعهايران نه فقط نسبت به خود اين كشور، بلكه نسبت به دنياي اسالم و امت ا

  .راهش مقاومت كردن است... پيدا خواهد كرد. 
آن وقت چه اتفاقي ميافتد؟ مسير تاريخ دنيا تغيير پيدا خواهد كرد؛ مسير تاريخ عوض خواهد شد. امروز 

. اگر حرف شما ملت ايران پيش رفت، .. پذيري است؛ گري و سلطه مسير تاريخ، مسير ظلم است؛ مسير سلطه
ي  ي موعود برسيد، آن وقت مسير تاريخ عوض خواهد شد؛ زمينه گر شما توانستيد پيروز شويد، به آن نقطها

ظهور ولى ي جديدي خواهد شد. اين  عصر (ارواحنا له الفداء) آماده خواهد شد؛ دنيا وارد يك مرحله امر و ولى
  )١٩/١٠/١٣٩١(.ماستبسته به عزم امروز من و شماست، اين بسته به معرفت امروز من و ش

و در جهت اهداف متعالى آن بود و در آن، ايمان و خلوص  عظيم، حركتى در خط پيام الهى بعثت  اين واقعه
در چهارده قرن پيش واقع  و فداكارى ملت ايران نقشى اساسى داشت، همانند آنچه در حادثه ظهور اسالم

ملت ما حركت و بعثت عمومى و برانگيختگى ملىِ  )١٥/١١/١٣٧٠(شد و نخستين مجمع اسالمى شكل گرفت.
  )١٥/٨/١٣٧٨(داند].آن بعثت عظيم نبوى [مي  ، ادامه تاريخى خود را در انقالب

براي اينكه تفكر انبياء در جامعه پياده شود، يك حركت بلندمدت و طوالني الزم بود. اين انقالب با اين 
نه فقط دولت اسالمي، نه فقط تشكيل يك نظام اسالمي،  اسالمي، كشور اسالمي، ةهدف به وجود آمد. جامع

 -كه لب لباب تعاليم انبياء است  -بلكه تشكيل يك واقعيت و يك مجموعه مردمي كه بر اساس تعاليم اسالم 
 . اين هدف ماست.كنند يو آثارش را احساس م كنند يزندگي م

ينه را آماده كنيم. براي ظهور مهدي موعود حقيقتاً منتظر به حساب بياييم كه زم توانيم يما آن وقتي م
(ارواحنافداه) زمينه بايد آماده بشود؛ و آن عبارت از عمل كردن به احكام اسالمي و حاكميت قرآن و اسالم 

 موعوداست... اولين قدم براي حاكميت اسالم و براي نزديك شدن ملتهاي مسلمان به عهد ظهور مهدي 
ملت ايران برداشته شده است؛ و آن، ايجاد حاكميت قرآن  يلةوس ، بهفرجه) اهللا (ارواحنافداه و عجل

  )٣٠/١١/١٣٧٠(.است
تا آن  دشما بايد زمينه را آماده كني... آيد انجام ميدهد، يعني چه!؟ امروز تكليف شما چيست؟  امام زمان مي

اي ميتواند پذيراي  بزرگوار بتواند بيايد و در آن زمينه آماده، اقدام فرمايد. از صفر كه نميشود شروع كرد! جامعه
مهدي موعود ارواحنافداه باشد كه در آن آمادگي و قابليت باشد، والّا مثل انبيا و اولياي طول تاريخ ميشود. چه 

العزم آمدند و نتوانستند دنيا را از بديها پاك و پيراسته كنند؟ چرا؟  ليعلّتي داشت كه بسياري از انبياي بزرگ او
   )٢٥/٩/١٣٧٦(.ها آماده نبود چون زمينه
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