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  دولت اسالمي نياز مهم امروز براي حركت به سمت ظهور  .٧
بعد از آنكه نظام اسالمي پيش آمد، نوبت به تشكيل دولت اسالمي به معناي حقيقي مي رسد،  

چون اين در  يعني ماها به گونه ي اسالمييا به تعبير روشن تر تشكيل منش و روش دولتمردان  
ي اول فراهم نيست؛ بتدريج و با تالش بايد به وجود آيد. مسؤوالن و دولتمردان بايد خودشان  وهله

را با ضوابط و شرايطي كه متعلق به يك مسؤول دولت اسالمي است، تطبيق كنند. يا چنان افرادي 
، خودشان را به سمت كمال در آن جهت حركت دهند سر كار بيايند؛ يا اگر ناقصند -اگر هستند  -

و پيش ببرند. اين مرحله سوم است كه از آن تعبير به ايجاد دولت اسالمي ميكنيم. نظام اسالمي 
قبالً آمده، اكنون دولت بايد اسالمي شود. دولت به معناي عام، نه به معناي هيأت وزرا؛ يعني قواي 

  .هگانه، مسؤوالن كشور، رهبري و هم سه
به معناي واقعي كلمه اسالمي خواهد  گاه كشور اگر دولت به معناي واقعي كلمه اسالمي شد، آن

كن ميشود؛ عزّت  شد؛ عدالت مستقر خواهد شد؛ تبعيض از بين خواهد رفت؛ فقر بتدريج ريشه
شود كند؛ اين ميالملل ارتقاء پيدا مي آيد؛ جايگاهش در روابط بين حقيقي براي مردم به وجود مي

تواند ادعا كند كه كشور ما هيچ كس نميايم.  ما هنوز به كشور اسالمي نرسيده ...كشور اسالمي.
 ، يعني همانهايي كه كردند»ما« -ريزي كرديم  اسالمي است. ما يك نظام اسالمي را طرّاحي و پايه

جا معلوم است.  و االن يك نظام اسالمي داريم كه اصولش هم مشخّص و مبناي حكومت در آن -
وظايفي كه  .گانه وظايفشان معين است مشخّص است كه مسؤوالن چگونه بايد باشند. قواي سه

دولتها دارند، مشخّص و معلوم است؛ اما نميتوانيم ادعا كنيم كه ما يك دولت اسالمي هستيم؛ ما 
اگر توانستند  ..كم داريم. ما بايد خودمان را بسازيم و پيش ببريم. ما بايد خودمان را تربيت كنيم.

خواهد شد. هر كدام از شما تالش كنيد كه براي اين  در اين راه حركت كنند، اجر الهيشان بيشتر
مسؤوليتها خودتان را با الگوي اسالمي منطبق سازيد؛ يعني دينتان، تقوايتان، رعايتتان نسبت به 

المال، اجتنابتان از خودخواهيها و  حال مردم، رعايتتان نسبت به شرع، رعايتتان نسبت به بيت
پرستيها و اجتنابتان از تنبلي و بيكارگي و بيعملي و هوي و  ويشوخ بازيها و قوم خودپرستيها و رفيق

ها كار  هوس و اين چيزها مطابق با الگوي اسالم باشد. هر كدام از شما بتوانيد در اين زمينه
خودتان را بكنيد و پيش برويد و خودتان را بسازيد، البته ثواب شما از آن كسي كه در زمان 

السالم اين كار را ميكرد، يقيناً بيشتر است؛ چون او به اميرالمؤمنين الصالةو اميرالمؤمنين عليه
الصالةوالسالم نگاه ميكرد و آن حضرت الگوي كامل بود؛ اما شما چنين كسي را نداريد كه  عليه

مان  طور به او نگاه كنيد و برايتان الگو باشد؛ ليكن ضوابط در دست همه ما هست و امروز همه آن
   )١٢/٩/١٣٧٩( .وظيفه داريم
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