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  نقشه راه رسيدن به ظهور مهدوي. ۶
 در ي اسالمي] را[ ها بتوان ... هدف كه را حكومتى آن و تشكيالتى آن نظامى، آن خواهيم مى ما

 انقالب از شروعش و دارد دشوارى و طوالنى فرايند يك اين. آوريم وجود به كرد، محّقق آن
 كرد، پيدا تحقّق كه انقالب .است اول قدمِ . اين...بنيادى دگرگونى يعنى انقالب. ..است اسالمى

 به نوبت آمد، پيش اسالمى نظام آنكه از .. بعد.است اسالمى نظام تحقّق آن، از بعد بالفاصله
 روش و منش تشكيل تر، روشن تعبير به يا رسد؛ مى حقيقى معناى به اسالمى دولت تشكيل

 اسالمى كشورِ است اين از بعد كه چهارم ى اسالمى.... مرحله ى گونه به ماها يعنى دولتمردان
 اسالمى كلمه واقعى معناى به كشور گاه آن شد، اسالمى كلمه واقعى معناى به دولت اگر. است

 شود؛ مى كن ريشه بتدريج فقر رفت؛ خواهد بين از تبعيض شد؛ خواهد مستقر عدالت شد؛ خواهد
 اين كند؛ مى پيدا ارتقاء الملل بين روابط در جايگاهش آيد؛ مى وجود به مردم براى حقيقى عزّت

 اسالمى (تمدن اسالمي) دنياى آن، از بعد كنيم، عبور كه مرحله اين از. اسالمى كشور شود مى
 به دنيا در نظايرش شد، درست كه الگو. كرد درست اسالمى دنياى شود مى اسالمى كشور از. است
... ما اولِ راهيم؛ ما ابتداى راهيم. اولًا بايد نظام را از لحاظ مبانى  )٠٩/١٣٧٩/ ١٢(آيد مى وجود

اش كامل كنيم. ثانياً بناى نظام را بايد بر اساس آن مبانى معرفتى كامل كنيم؛ يعنى نظام  معرفتى
ها همه يكسان و  ديگر است؛ ايناسالمى، دولت اسالمى و كشور اسالمى، هركدام مترتب بر هم

  )١٣٨٥/ ٠٧/ ٢٥(يك چيز نيستند. تا كشور، اسالمى بشود، ما خيلى كار داريم.
ى  ... اگر ما خود را اصالح كنيم، جامعه اصالح شده است. پس تشكيل دولت اسالمى، مرحله

ى ايجاد  ى تأللؤ و تشعشع نظام اسالمى است؛ يعنى مرحله سوم است. بعد از اين مرحله، مرحله
شويم:  وقت براى مسلمانهاى عالم، الگو و اسوه مى مرحله به وجود آمد، آنكشور اسالمى. اگر اين 

كه از همت  -سالمت طى كنيم اگر توانستيم اين مرحله را به )١٤٣بقره: (». لتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ«
م ى بعدى، ايجاد دنياى اسال وقت مرحله آن -مردان و زنان مؤمن، اين چيزها اصلًا بعيد نيست
قدم به نتايج نهايى خود نزديك  به طور قدم است. ببينيد؛ فرايند تحقّق نظام اسالمى، همين

شود توقّع داشت كه من و شما خود را اصالح نكنيم؛ اما دنيا را اصالح كرده باشيم يا  شود. نمى مى
رفت،  شيپ نراياگر حرف شما ملت ا )٢١/٩/١٣٨٠(كشور، اسالمى شود؛ نه. ما بايد به خود بپردازيم.

عوض خواهد  خيتار ريآن وقت مس د،يموعود برس ي به آن نقطه د،يشو روزيپ دياگر شما توانست
 ي مرحله كيوارد  اي(ارواحنا له الفداء) آماده خواهد شد؛ دن عصر يو ول امر يظهور ول ي نهيشد؛ زم

بسته به معرفت امروز من و  نيبسته به عزم امروز من و شماست، ا نيخواهد شد. ا يديجد
   )١٩/١٠/١٣٩١(.شماست
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