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مقدمه
رهبرمعظم انقالب اسالمى امام خامنه  ای )مدظله العالى( :

» آن چیـزی کـه امـروز پیـش پـای ملّـت ما اسـت، عبارت اسـت از تبیین 
معارف انقالب اسالمى«.1

حماسـه راهپیمایـى اربعیـن یکـى از تجلیـات دوبـاره ی معجـزه ی 
ایمان در میان مردم اسـت. اربعین میقات پابرهنگان و کنگره ی جهانى فقرا 
و مسـتضعفین زمین اسـت. اربعین یک حادثه و پدیده  ی بى نظیر و بسـیار 
برجسته ی الهى است تا  انسان این قرن را به آن بزرگراه اصلى خدا پرستى و 
بازگشت به فطرت خویش سوق دهد.  به همین خاطر سردمدارن کفر در دنیا 
َْو  ّمُ نُورِهِ وَل َُّ ُمِت سـعى مى کنند به زعم خوداین نورالهى را خاموش کنند .» وَالل

ُروَن«. 2 َكافِ
ْ
َكرَِه ال

محرم و صفر همواره سیراب کننده ی محبت و معرفت جامعه ی    
شـیعه و نگاهدارنده این جامعه در مقابل حوادث و توطئه ها و دشـمنى ها در 
طول تاریخ بوده اسـت. در طول نهضت اسـالمى معاصر مردم ایران تا انقالب 

1. دیدار مداحان اهل بیت علیهم السالم  ۰7/ 12 / 1397
2. سوره صف آیه 8
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اسالمى این خون ابا عبداهلل علیه السالم و خاندان و یاران با وفایش ، همواره جوشیده 
و یاری کننده مبارزان و مردم اسالم خواه بوده و از این پس هم، همین کانون 

حرکت زا ، این انقالب را تا آخرین مراحل خود به پیش خواهد برد.
در این مرحله از حرکت انقالب اسالمى و در آغاز گام دوم و مرحله ی 
دوم دولت سـازی، جامعه سـازی و تمدن سـازی نیز مانند همیشـه ما به مکتب 
عاشـورا نیازمندیم. اکنون تکلیف مهم انقالب اسـالمى و همه ی  انقالبیون و 
مردم اسالم خواه ایران تحقق بخشیدن به دولت اسالمى است. امروز هر چند 
جوانـان ایـن مـرز و بوم ، اگر اسـالم خون بخواهـد از آن دریغ نخواهند کرد اما 
صحنه ی مبارزه تغییر کرده، شرایطى دگرگون شکل گرفته و دشمن مى داند 
در مبارزه خون و شمشیر پیروزی جبهه ی حق تضمین شده است. در شرایط 

کنونى چه باید کرد؟
ِك الَجارَِيِة فـي اللَُّجِج الَغاِمرَةِ، 

ْ
ـٍد الُفل ـٍد وَآِل ُمَحَمّ ُهـَمّ َصِلّ َعلى ُمَحَمّ »اللَّ

ُر َعنُهم زَاِهٌق والالَّزُِم  أِخّ ُم لَُهم مارٌِق والُمتَ َقِدّ َمُن َمْن رَِكبَها وَيْغرَُق َمْن تَرََكها، الُمتَ
ْ
يَأ

لَُهـم الِحٌق.1«پـروردگارا امـروز مکتب آل محمـد در طوفان دریاهای با موج های 
عظیم در حرکت است. امروز چگونه با پناه بردن به این سفینه ی نجات باید 

به امان و آرامش فتح رسید؟
مکتـب انقـالب اسـالمى برخاسـته از مکتـب عاشوراسـت و چشـم به افق 
فرهنگ مهدوی دارد. امروز مایه های عاشـورا که در معارف انقالب اسـالمى 
نهفته اسـت ، الزم اسـت بازکاوی و اسـتخراج شـود. با این نگاه ، مردم که در 
مکتب اسالم و انقالب اسالمى جایگاه ویژه دارند یعنى همانها که اقشار پیش 
تاخته شان در صحنه هایى چون اربعین ظهور مى کنند شایسته است به سوی 

1. صلوات شعبانیه
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اهـداف مکتـب امـام حسـین علیه السـالم در این زمان هدایت شـده تـا بدانند امروز 
فداکاری و جهاد و بذل همه چیز برای امام حسین علیه السالم در کدام صحنه میسر 
است؟ اگر مردم بدانند امروز امام حسین علیه السالم در کدام میدان ایستاده است، 
همانها که خانه و کاشانه و زندگى و راحت خود را ترک مى کنند و عاشقانه 
در هر شـرایطى در اربعین بسـوی محبوب خود مى شـتابند، حتما در اصلى 
ترین و سرنوشت ساز ترین و تعیین کننده ترین میدان پیشرفت جبهه ی حق 
طلبان یعنى تحقق دولت اسالمى در ایران ، با قدرت و عشق حاضر مى شوند. 
امروز ظرفیت حماسه عظیم میلیونى حرکت مردم ایران در اربعین با 
تکیه بر معارف انقالب اسالمى که جهت دهنده ی این مانور میلیونى عاشورایى 
اسـت ، مى تواند مردم را با نقش خود بعنوان موتور پیشـران حرکت به سـوی 
تمدن نوین اسالمى و آمادگى برای طلوع خورشید والیت عظمى )ارواحنافداه( آشناتر 
نموده ، موجب »ایمان افزایى متعهدانه« در میان مردم شـده ، گفتمان عمومى 
دولت خواهى اسالمى را که ادامه ی دولت خواهى حسینى است ایجاد نماید و 
زمینه ها را برای تشکیل دولت جوان حزب اللهى در جامعه ، یعنى آزاد سازی 
خرمشهرهای در پیش و شتاب گیری حرکت انقالب در گام دوم فراهم آورد.

رهبرمعظم انقالب اسـالمى )مدظله العالى( در دیدار موکب داران اربعینى 
فرمودند : » به شما برادران عزیز عرض میکنم که این مراسم را هر چه میتوانید 
و هر چه میتوانیم، باید پُربارتر و معنوی تر کنیم؛ معنا و مضمون این مراسـم 
را بایـد روزبـه روز بیشـتر کنیـم؛ اهـل فکر، اهل فرهنگ، اهـل اقدام فرهنگى و 

فکری، برای این حرکت عظیم بنشینند برنامه ریزی کنند.« 
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در نوشته حاضر که با عنوان »اربعین بستر ظهور، حرکت عمومى به 
سمت تمدن نوین اسالمى در گام دوم انقالب« تهیه و تدوین شده است، سعى 
شـده اسـت که به معارف انقالب اسـالمى و حرکت عظیم اربعین، بر پایه ی 
نهضت عاشورا و اهداف انبیاء و اولیاء تا ظهور مهدی موعود ارواحنا فداه به صورت 
تفصیلى پرداخته شود. امید است که مورد قبول درگاه خداوند متعال و ساالر 

شهیدان، حضرت اباعبداهلل حسین علیه السالم قرار بگیرد. ان شاءاهلل

ایام اربعین حسینى 1442 قمری / 1399 شمسى
بنیاد فرهنگ و اندیشه انقالب اسالمى



اربعین، بستر ظهور 10

قسمت اول

تشکیل حکومت، مهم ترین هدف انبیاء )علیهم السالم(

1-هدفنهاییدین،تهذیبوتکاملانسانها
»این اهداف تعریف شده، منحصر به یک بخش از زندگی انسان ها نیست؛ این 
اهداف شامل زندگی مادی و معنوی مردم است. اسالم مردم خود را خوشبخت 
و سـعادتمند میخواهد. این سـعادت فقط با پول به دسـت نمی آید؛ فقط با ذکر و 
عبادت هم به دست نمی آید. حیات طیبه ی اسالمی، زندگییی است که در آن، 
راه رسیدن به معنویت و اهداف و سرمنزل های نهایِی این راه، از زندگی دنیایی 
مردم عبور میکند. اسالم دنیای مردم را آباد میکند؛ منتها آبادی دنیا هدف نهایی 
نیست. هدف نهایی عبارت است از این که انسان ها در زندگی دنیوی از معیشت 
شایسته و مناسب، از آسودگی و امنیت خاطر، و از آزادی فکر و اندیشه برخوردار 
باشند و از این طریق به سمت تعالی و فتوح معنوی حرکت کنند. حیات طیبه ی 
اسالمی شامل دنیا و آخرت - هر دو - است. مسأله این است که زندگی دنیوی 
- کـه بـه سـمت اهـداف الهـی حرکـت میکند - باید زندگانی حقیقی و راسـتیِن 
عادالنه را برای مردم تأمین کند. در اسالم، عدالت مسأله ی بسیار مهمی است. 
ارزشی که از نظر اسالم به هیچ وجه و در هیچ شرایطی مورد مناقشه قرار نمیگیرد، 



11لوا تمسق

عدالت اسـت. عدالت، هدف پیغمبران اسـت؛ هدف انقالب اسـالمی هم بوده 
است. در سایه ی عدالت، زندگی مردم میتواند با رفاه و توسعه ی مادی به سمت 

اهداف معنوی هم حرکت کند.«1

2-عدالتاجتماعی؛بررسیرابطهقدرتبادین
»دین اگر با قدرت همراه شـود، خواهد توانسـت گسـترش و بسـط پیدا کند؛ 
اهـداف و آرزوهـای دینـی را تحقـق ببخشـد و آرمانهایـی را کـه دین شـعار آنها را 
می داده است، در جامعه به وجود آورد. اینها بدون قدرت امکان ندارد؛ با قدرت 
ممکن اسـت. مثال شـما خیال می کنید عدالت اجتماعی را در جامعه، می شـود 
بـا نصیحـت، توصیـه، التمـاس و خواهش به وجود آورد؟! عدالت اجتماعی، رفع 
تبعیض و کمک برای استقرار تساوی در قانون را مگر می شود بدون قدرت، در 
سـطح داخـل جامعـه - بـه یـک صورت - و در سـطح جهـان - به صورت دیگر 

به وجود آورد؟!«2 

3-تحققدینوپیروزیآنوابستهبهتشکیلحکومتواداره
جامعهاست.

انبیای الهی درصدد تشکیل حکومت بوده اند؛ اسالم سیاسی در برابر اسالم 
منهای سیاست. » قدم اّول بعد از بعثت، نهضت، مبارزه و حرکت است. هیچ 
پیغمبری نتوانست این راه را بدون مبارزه بپیماید؛ این بار را به منزل برساند و این 
پیام را به مردم ابالغ کند. این طور نیست که مردمی که بعثت در قلب آن ها، در 
میان آن ها و در محیط آن ها انجام گرفته اسـت، آن دنیای جدیدی را که بعثت 

1384/02/18 . 1
1375/09/19 .2
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پیشـنهاد می کند، به آسـانی بپذیرند. لذا مبارزات با پیغمبران شـروع می شـود و 
پیغمبران، پردشمن ترین انسان هایی هستند که حامل یک بار امانت و یک حّقی 
هسـتند؛ و بعثت از روز اّول، با این دشـمنیها مواجه شـد و مبارزه ی پیغمبر نیز از 
روز اّول آغـاز گردیـد و ایـن مبـارزه، تـا لحظـه ی وفـات نبّی اکرم- بیسـت و سـه 

سال- طول کشیده است.
شما توجه بفرمایید که این بیست و سه سال، چه سالهای مبارکی بوده است. 
بیسـت و سـه سـال، یک عمر طوالنی و زمان زیادی نیسـت. شـما خیلی افراد را 
مشاهده می کنید که در طول بیست سال، بیست و سه سال یا بیست و پنج سال 
موفق نمی شوند که حتی یک کار قابل ارائه و قابل عرضه انجام دهند. معمواًل 
زندگی هـا بـه امـور شـخصی می گـذرد. اگر کارنامه ی انسـانهای بـزرگ را- چه 
دانشـمندان، چه فالسـفه و چه سیاسـتمداران- نگاه کنید، محدوده ی کار آن ها 
را در طـول بیسـت و سـه سـال خواهیـد دیـد- البتـه بـه اختـالف ظرفیـت و تـوان 
اشخاص- معلوم نیست که بتوانند کارهای خیلی بزرگی انجام دهند. اما ببینید 
برکات این سـالیان کوتاه، بیسـت و سـه سـالی که پیغمبر اکرم، عمر مبارکش را 
در دوران بعثـت گذرانیـد، چقـدر زیـاد اسـت! در قلـب جاهلّیت و در قلب قرون 
جاهلی عالم- نه فقط منطقه ی جاهلی، بلکه قرنهای جاهلّیت بشر و تراکم ظلمات 
جهل- توانست بنایی را برافرازد و شعله و چراغی را برافروزد که نورانّیت آن در 
طول تاریخ، روز به روز بیشـتر خواهد شـد و مردم بیشـتری را دسـتگیری خواهد 

کرد و به هدایت خواهد رساند.
شـروع این راه در سـیزده سـال اّوِل زندگی پیغمبر اسـت؛ تا این که منتهی به 
تشـکیل حکومت میشـود. پس قدم بعدی، تشـکیل نظام مبتنی به این تفّکر و بر 
مایـه بعثـت اسـت. لـذا توّجـه میکنیـد از این ترتیب، خوب میشـود فهمید حرف 
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کسـانی که سـعی میکنند تا دین و بخصوص دین اسـالم را جدای از حکومت 
معرفی کنند، غلط اسـت. البته همه ادیان در این جهت مثل هم هسـتند؛ لیکن 
این اّدعا در مورد اسالم، خیلی عجیب است که کسی بخواهد دین اسالم را از 
زندگی، سیاست، اداره کشور و از حکومت جدا کند؛ کنار بگذارد و بین اینها 
تفکیک ایجاد نماید. اسالم از روز اّولی که به وجود آمد، با یک مبارزه دشوار، 
به سمت تشکیل یک نظام و یک جامعه حرکت کرد. بعد از سیزده سال مبارزه 
هم، پیغمبر اکرم توانست - اگر چه نه در شهر خود و در نقطه والدت این بعثت، 
اما در نقطه دیگری از دنیای آن روز - این نظام را سر پا کند و به وجود آورد... 
بنابراین پیغمبران هم دنبال تشکیل حکومت بودند. واضحترینش هم، پیغمبر 
بزرگوار ماست که از روز اّول، مبارزه و تالش کرد و ایجاد نظام اسالمی را وجهه 
هّمـت قـرار داد. بعـد هـم در یثـرب، بـه آن دسـت پیـدا کرد. بعد هـم از آن دفاع 

کرد؛ دامنه را وسعت بخشید و این حرکت تا سالهای متمادی ادامه پیدا کرد.
پس قدم بعدی تشکیل حکومت است؛ اما تشکیل حکومت، هدف نیست. 
نکته اساسی این جاست. تشکیل حکومت برای تحّقق آرمانهاست. اگر حکومت 
تشکیل شد، ولی در جهت تحّقق آرمانها پیش نرفت، حکومت منحرف است. 
این یک قاعده کلی است؛ این معیار است. ممکن است تحّقق آرمانها سالهایی 
طول بکشد؛ موانع و مشکالتی بر سر راه وجود داشته باشد؛ اما جهت حکومت 
- جهت و سـمتگیری این قدرتی که تشـکیل شـده اسـت - حتمًا باید به سـمت 
آن هدفها و آرمانها و آرزوهایی باشد که شعار آن داده شده است و داده میشود 
و در متن قرآن و احکام اسـالمی وجود دارد. اگر در آن جهت نبود، بالشـک 
حکومت منحرف است. معیار، این است که عدالت اجتماعی و نظم مّتکی بر 

قانون به وجود آید و مقرّرات الهی همه جا مستقر شود.
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چنانچه مقرّرات الهی مستقر شد؛ نظِم مّتکی به اسالم به وجود آمد و عدالت 
اجتماعی تحّقق پیدا کرد، هنوز یک هدف متوّسـط، یا در واقع یکی از مراحل 
راه، طی شده است. مرحله بعد آن است که مردمی که در این نظام، به آسودگی، 
بی دغدغه و با برخورداری از عدل زندگی میکنند، برای تخّلق به اخالق حسنه، 
فرصت و شـوق پیدا کنند. این، آن چیزی اسـت که من خواسـتم امروز روی آن 
تکیه کنم و میخواهم این نکته را عرض کنم که بعد از تشـکیل حکومت، این 
هدف اسـت. بلکه بعد از تشـکیل نظام عادالنه و اسـتقرار عدالت اجتماعی و 

حکومِت واقعًا اسالمی، هدف این است. این، هدف بعدی است.
انسانها باید به اخالق حسنه تخّلق پیدا کنند که البته تخّلق به اخالق حسنه 
هم موجب تعالی و تکامل معنوی و روحی و معرفت برتر است و آن از مراحل 

انسان کامل است. « 1
» یک عده ای اسـالم را فقط مسـأله ی فردی دانسـتند و سیاسـت را از اسـالم 
گرفتند. این، چیزی اسـت که امروز در بسـیاری از جوامع اسـالمی و در معارف 
دنیای مهاجِم مستکبِر مستعمِر غربی، ترویج میشود که: اسالم از سیاست جداست! 
سیاسـت را از اسـالم گرفتنـد؛ در حالـی کـه نبـی مکـرم اسـالم در آغاز هجرت، 
در اولـی کـه توانسـت خـود را از دشـواریهای مکـه نجات دهـد، اولین کاری که 
کرد، سیاسـت بود. بنای جامعه اسـالمی، تشـکیل حکومت اسـالمی، تشـکیل 
نظام اسالمی، تشکیل قشون اسالمی، نامه ی به سیاستمداران بزرگ عالم، ورود 
در عرصه ی سیاسـی عظیم بشـری آن روز، سیاسـت اسـت. چطور میشـود اسالم 
را از سیاست جدا کرد؟! چطور میشود سیاست را با دست هدایتی غیر از دست 
هدایت اسالم، معنا و تفسیر کرد و شکل داد؟! »الّذين جعلوا القرآن عضین«؛ 

1375/9/19 .1
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بعضـی قـرآن را تکـه پـاره میکننـد. »يؤمن ببعـض و يکفر ببعض«؛ به عبادت 
قرآن ایمان می آورند؛ اما به سیاست قرآن ایمان نمی آورند! »و لقد أرسلنا رسلنا 
بالبیّنات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط«. قسط چیست؟ 
قسط یعنی استقرار عدالت اجتماعی در جامعه. چه کسی میتواند این کار را انجام 
دهد؟ تشـکیِل یک جامعه ی همراِه با عدالت و قسـط، یک کار سیاسـی اسـت؛ 
کاِر مدیـران یـک کشـور اسـت. ایـن، هـدف انبیاسـت. نه فقط پیغمبـر ما، بلکه 
عیسـی و موسـی و ابراهیم و همه ی پیغمبران الهی برای سیاسـت و برای تشـکیل 
نظام اسالمی آمدند. آن وقت یک عده ای از روی مقدس مآبی عبایشان را جمع 
کنند و بگویند: ما به سیاست کاری نداریم! مگر دین از سیاست جداست؟! آن 
وقت تبلیغات خباثت آمیِز غربی هم دائم دامن بزنند به این حرف، که: دین را از 
سیاسـت جدا کنید؛ دین را از دولت جدا کنید. اگر ما مسـلمانیم، دین و دولت 
به یکدیگر آمیخته اسـت؛ نه مثل دو چیزی که به هم وصل شـده باشـند. دین و 

دولت یک چیز است.«1 
انبیای الهی آمدند تا موانع را برطرف کنند و جاده ی تکامل را که خدا پیش 
پای انسان گذاشته، بگشایند و راه را به او نشان دهند. این، یك مسئله ی مهم و 
موضوع یك بحث بسـیار طوالنی اسـت ... پیغمبران برای این که انسـان ها به این 
مرحله ]کمال[ برسند و موانع راه را برطرف کنند، چه ارمغان و برنامه و دستوری 
راً  ناَك شاِهداً َو ُمبَّشِ

ْ
رَْسل

َ
، إِنَّا أ ِبّىُ َها الّنَ ّیُ

َ
دارند؟ آیات قرآن جواب می دهد ... »يا أ

ِه َو ِسراجاً ُمِنیراً«2 ای پیامبر! تو را چراغی روشن قرار  إِذْنِ َِّ بِ َو نَِذيراً، َو داِعیاً إِلَى الل
دادیم دعوت کننده به خدا؛ بشـارت دهنده ی مردم به ثواب الهی و ترسـاننده ی 
آن ها از عقاب و غضب الهی و از بدبختی هایی که در سر راه بشر کمین کرده 

 1385/05/31 .1
2. ااالحزاب؛ 45- 46
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است. اما در راه این هدف، مرحله ی دیگری هم وجود دارد و آن، تشکیل نظام 
ِكتاَب 

ْ
نا َمَعُهُم ال

ْ
نْزَل

َ
ناِت َو أ ِ

یّ بَ
ْ
ال نا بِ

نا رُُسلَ
ْ
رَْسـل

َ
و جامعه ی اسـالمی اسـت: »لََقْد أ

ِقْسـِط«1؛ یعنی جامعه  عادالنه. انبیـا آمدند تا جامعه  
ْ
ُقـوَم الّنَـاُس بِال ِمیـزاَن ِلیَ

ْ
َو ال

عادالنه درسـت کنند جامعه  عادالنه نشـانه های متعددی دارد. نشـانه  اولش این 
است که حکومت در آن جامعه، تحمیلی، فاسد و ضد مردمی نباشد. حکومت 
پیغمبـران، حکومتـی مردمـی بـود؛ بـرای مردم و در خدمت منافع آنان بود و مردم 

به پیامبران عشق می ورزیدند.2

4-تشکیلحکومتاسالمیهدفائمهاطهار)علیهمالسالم(
مبارزة سیاسـی یا مبارزة حاّد سیاسـی که ما به ائمه )علیهم السـالم( نسـبت می دهیم 
یعنـی چـه؟ منظـور ایـن اسـت که مبارزات ائمـة معصومین )علیهم السـالم( فقط مبارزة 
علمی و اعتقادی و کالمی نبود؛ از قبیل مبارزات کالمی ای که در طول همین 
مدت شما در تاریخ اسالم مشاهده می کنید. مثل معتزله، مثل اشاعره و دیگران. 
مقصود ائمه از این نشست ها و حلقات درس و بیان حدیث و نقل معارف و بیان 
احـکام فقـط ایـن نبـود کـه یک مکتب کالمی یا فقهی را که به آنها وابسـته بود، 
صد درصد ثابت کنند و خصوم خودشان را ُمفهم کنند، چیزی بیش از این بود. 
همچنین یک مبارزة مسلحانه هم از قبیل آن چیزی که انسان در زندگی جناب 
زیـد و بازماندگانـش، و همچنیـن بنـی الحسـن و بعضـی از آل جعفـر و دیگران، 
در تاریـخ زندگـی ائمـه )علیهم السـالم( مـی یبینـد، نداشـتند. البته آنهـا را به طور مطلق 
هم تخطئه نمی کردند، بعضی را تخطئه می کردند به دالیلی غیر از نفِس مبارزة 
مسلحانه، بعضی را هم تأیید کامل می کردند، در بعضی هم به نحو پشت جبهه 

1. الحدید: 25
1371 /01 /15 .2
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شرکت می کردند. )لوَِددُت أّن الخارِِجى ِمن آِل محّمٍد َخرََج َو َعلى نَفَقُة ِعیالهِ( 
کمک مالی و آبرویی، کمک به جادادن و مخف یکردن و از این قبیل. لیکن 
خودشـان به عنواِن ائمه آن سلسـله ای که ما می شناسـیم، وارد در مبارزة مسـلحانه 
نبودند و نمی شدند. مبارزة سیاسی، نه آن اّولی است و نه این دومی، عبارت است 
از مبارزهای با یک هدف سیاسـی. آن هدف سیاسـی چیسـت؟ عبارت اسـت از 
تشکیل )حکومت اسالمی( و به تعبیر ما )حکومت علوی( ائمه از لحظة وفات 
رسـول الله تا سـال دویسـت و شـصت، درصدد بودند که حکومت الهی را در 
جامعة اسالمی به وجود بیاورند، این، اصِل مّدعا است. البته نمی توانیم بگوییم 
که می خواستند حکومت اسالمی را در زمان خودشان یعنی هر امامی در زمان 
خـودش بـه وجـود بیاورنـد؛ آینده هـای میان مدت و بلند مـدت و در مواردی هم 
نزدیک مدت وجود داشت. مثاًل در زمان امام مجتبی )علیه السالم(، به نظر ما تالش 
برای ایجاد حکومت اسالمی، در آیندة کوتاه مدت بود. امام مجتبی در جواب 
ب بن َنَجبه و دیگران کهم یگفتند چرا شـما سـکوت کردیدم  به آن کسـانی ُمسـیَّ
ٌة لَکم َو َمتاٌع إلى حین( و در زمان امام سجاد به  تنَ ُه فِ

یفرمود )َو إن أدری لََعلّ
نظر بنده، برای آیندة میان مدت بود، که حاال در این باره شواهد و مطالبی را که 
هست، عرض. خواهم کرد. در زمان امام باقر )علیه السالم( احتمال زیاد این است که 
برای آیندة کوتاه مدت بود. از بعد از شـهادت امام هشـتم، به گمان زیاد، برای 
آیندة بلند مدت بود. برای چه موقع؟ مختلف بود، اما همیشـه بود. این، معنای 

مبارزة سیاسی است.
همة کارهای ائمه )علیهم السالم(، غیر از آن کارهای معنوی و روحی که مربوط به 
ُه َو بَیَن رَّبَه - یعنی درس،  اعالی نفِس یک انسان و قرب او به خدا است - بَینَ
حدیث، علم، کالم، ُمحاّجه با خصوم علمی، با خصوم سیاسی، تبعید، حمایت 
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از یک گروه و رد یک گروه، در این خط اسـت. برای این اسـت که حکومت 
اسالمی را تشکیل بدهند. این، مّدعا است.1

1. انسان 250 ساله – ص 17 و 18 – 1365/5/28 – چاپ سال 91
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قسمت دوم

تشکیل حکومت در قیام حسینی )علیه السالم( 
 برای اصالح امت پیامبر )صلوات اهلل علیه و آله(

مـن مـی گویـم حسـین بـن علـی از زمان معاویه در فکـر کربال بود. از همان 
وقت... حسین بن علی مشغول تهیۀ مقدمات بود برای ایجاد یک قیامی، برای 
یک انقالبی، برای تشکیل حکومت حّقۀ اسالمی و علوی، به جوی برگرداندن 

آب از جوی رفته اسالم و قرآن، از همان روز به فکر بود. 
در زمان معاویه بن ابوسفیان، مروان حکم که استاندار مدینه است، برداشت 
ُه  َحَکمِ  َكتََب  إِلَى  ُمَعاوَِيَة َو ُهَو َعاِملُ

ْ
ّنَ َمْروَانَ  ْبنَ  ال

َ
یک نامه نوشت به معاویه.» أ

إِّنَ َعْمَرو ْبَن ُعثَْماَن ذََكَر  ا َبْعُد فَ ّمَ
َ
ـِة« خیلـی خالصه و مختصـر. »أ َمِدينَ

ْ
َعلَـى ال

ُحَسیِْن بِْن َعِلى «
ْ
ِلُفوَن إِلَى ال ِحَجاِز يَْختَ

ْ
ْهِل ال

َ
ِعرَاِق َو وُُجوَه أ

ْ
ْهِل ال

َ
 ِمْن أ

ً
ّنَ رَِجاال

َ
أ

مروان می نویسـد که این ]فرد[- جاسـوس و گزارشـکر را معرفی می کند؛ 
پیداست که این جاسوس از شخصیت های معروف است؛ عمرو فرزند عثمان؛ 
ممکن اسـت فرزند همین خلیفۀ سـوم باشـد؛ که شـغل آقازدۀ ایشـان در مدینه به 
دست می آید که ناظر و جاسوس و مأمور پلیس کارهای حسین بن علی است- به 
ِعرَاِق« که مردانی از اهل عراق و بزرگانی از 

ْ
ْهِل ال

َ
 ِمْن أ

ً
ّنَ رَِجاال

َ
من گزار داده: » أ

اهل حجاز، نزد حسـین رفت و آمد می کنند؛ حسـاب کار خود را داشـته باش. 
حسین بن علی اینجا نشسته و بزرگان و سران مسلمان دارند با او رفت و آمد می 
َمـُن وُثُوَبـه « در گزارش عمروبن عثمان این جمله هم 

ْ
 يَأ

َ
نَّـُه ال

َ
کننـد. و » َو ذََكـَر أ

هست که کار حسین اعتباری ندارد و ممکن است ناگهان قیام و حرکت کند؛ 



اربعین، بستر ظهور 20

این جاسوس این طور استدالل کرده. خود مروان دنبالۀ گزارش این جاسوس و 
لََغِنى  ْد بََحثُْت َعْن ذَلَِك َفبَ پلیس مخفی، این طور می نویسـد و می گوید:» قَ
يْضاً لَِما َبْعَده « وقتی 

َ
ْن يَُکوَن َهَذا أ

َ
ِخاَلَف يَوَْمُه َهَذا َو لَْسُت آَمُن أ

ْ
 يُرِيُد ال

َ
نَُّه ال

َ
أ

گزارش این مرد رسید، من اطرافش مراقبت کردم و کاوش کردم و تحقیق کردم؛ 
کسانی را فرستادم و گماشتم تا بروند ببینند که آیا درست فهمیده یا نه. »َفَبَلَغِنی« 
ِخاَلَف يَوَْمُه َهَذا َو لَْسـُت 

ْ
 يُرِيُد ال

َ
نَُّه ال

َ
این طور برایم مسـلم شـد و خبر رسـید. »أ

يْضاً لَِما َبْعَده« فهمیدم به همین زودی و در همین نزدیکی 
َ
ْن يَُکوَن َهَذا أ

َ
آَمُن أ

يِك « هر چه نظرت هست 
ْ
ّىَ بِرَأ تُْب إِلَ

ْ
ها حسین بن علی سربلند خواهد کرد.»فَاك

بنویس. این نامه مروان است. 
آن وقت آقای محمد مهدی شمس الدین مؤلف کتاب ثوره الحسین- نویسندۀ 
عربی که کتابش هم کتاب بسیار خوبی است- می گوید فکر می کنید این نامه 
را مران بیخودی نوشت؟ چرا این نامه را به معاویه نوشت؟ ممکن است بگویید 
دلش می خواست که از طرف معاویه به او دستور بدهند تا حسین را بکشد. آیا 
کشتن حسین برای یک استاندار، بی دردسر تمام می شود؟ یک استاندار مایل 
است که در منطقۀ حکومت و استانداری او آسایش و آرامش باشد و هر کس 
هر کاری می کند، مردم آرام باشند و برای او دردسری درست نشود تا او هم به 

عّیاشی و کّیافی و کار خودش برسد. 
مروان مایل بود که هیچ سروصدایی بلند نشود که او مشغول زندگی خودش 
باشد، ]اما[ او بر می دارد و می نویسد که این جا حسین بن علی یک کارهایی 
دارد مـی کنـد. کـه بـه خـودش مأموریت بدهند که او را بکشـد؟ و دردسـرهای 
عظیمی برای خودش درست کند؟ هرگز این چنین نیست؛ جز این نبود که مروان 
می دید ماجراهای نهانی را، مروان می فهمید آنچه حسین بن علی در صدد آن 
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اسـت. جاسـوس ها درسـت گزارش داده بودند و او از این می ترسـید که حسـین 
قیام کند و اول کسی که لبۀ تیز شمشیر حسین، او را فراگیرد، خود مروان و قصر 
استانداری مروان ]باشد.[ لذا به معاویه نامه می نویسد که منظورت را بنویس.1

1-هدفاصلیقیامسیدالشهداء)علیهالسالم(بازگرداندنجامعه
اسالمیبهخطصحیح

»امام حسین )ع( قیام کرد تا آن واجب بزرگی را که عبارت از تجدید بنای 
نظام و جامعه اسالمی، یا قیام در مقابل انحراف بزرگ در جامعه اسالمی است، 

انجام دهد.«2 
»آن بزرگوار برای همین قیام کرد که رژیم های فاسد و مخرب انسان و دین 
و ویرانگر صالح، در جامعه نباشـند و نظام اسـالمی و الهی و انسـانی و مبنی بر 

صالح، در جامعه استقرار پیدا کند.«3

2-امامحسین)علیهالسالم(بهدنبالبازسازینظاماسالمیوتشکیل
حکومتاسالمی

انبیاء نجات دهندگان انسانند؛ لذا در قرآن، یک هدف بزرگ نبوتها و رسالتها، 
اقامه عدل معرفی شده است: »لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات و أنزلنا معهم الكتاب 
و المیزان لیقوم الّناس بالقسط«. اصاًل انزال کتابهای الهی و ارسال رسل برای 
این بوده است که قسط و عدل در میان جوامع حاکم شود؛ یعنی نمادهای ظلم و 
زورگویی و فساد از میان برخیزد. حرکت امام حسین )علیه الّسالم(، چنین حرکتی بود. 
فرمود: »انّما خرجت لطلب األصالح فى اّمة جّدی«. البته این ابتدای حرکت برای 

1352/11/12 .1
1374/3/19 .2
1368/5/11 .3
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اصالح امت می باشد و امت اسالمی یعنی همان جامعه اسالمی که برای اصالح 
آن باید دولت اسالمی شود همچنین فرمود: »من رأی سلطانا جائرا مستحال لحرام 
الل او تاراک لعهداللَّ مخالفا لسنة رسول اللَّ فعمل فى عباداللَّ باالثم والعدوان ثّم 
لم يغّیر علیه بقول و ال فعل كان حقا على اللَّ أن يدخله مدخله«؛ یعنی اگر 
کسـی کانون فسـاد و ظلم را ببیند و بیتفاوت بنشـیند، در نزد خدای متعال با او 
هم سرنوشت است. فرمود: من برای گردنکشی و تفرقه حرکت نکردم. دعوت 
مردم عراق از امام حسـین )علیه الّسـالم( برای این بود که برود و حکومت کند؛ امام 
هم به همین دعوت پاسخ دادند. یعنی چنین نیست که امام حسین علیه الّسالم به فکر 
حکومت نبود، امام حسین )علیه الّسالم( به فکر سرکوب کردن قدرتهای طاغوتی بود؛ چه 
با گرفتن حکومت و چه با شهادت و دادن خون. بنابراین اولین نیاز برای حکومت 
اسالمی نفی طاغوت است و همچنین اولین نیاز برای احیای اسالم و امت نیاز به 
 نفی طاغوت و انقالب می باشد بعد نوبت می رسد به نظام اسالمی و دولت اسالمی 
امام حسـین علیه الّسـالم می دانسـت که اگر این حرکت را نکند، این امضای او، این 
سـکوت او، ایـن سـکون او، چـه بـر سـر اسـالم خواهـد آورد. وقتـی قدرتی همه 
امکانـات جوامـع و یـا یـک جامعـه را در اختیـار دارد و راه طغیـان پیـش می گیرد 
و جلـو مـی رود، اگـر مـردان و داعیـه داران حـق در مقابل او اظهار وجود نکنند و 
حرکـت او را تخطئـه نکننـد، بـا ایـن عمـل، کار او را امضا کرده اند؛ یعنی ظلم به 
امضای اهل حق می رسـد، بدون این که خودشـان خواسـته باشـند. این گناهی 
بود که آن روز بزرگان و آقازادگان بنی هاشم و فرزندان سردمداران بزرگ صدر 
 اسـالم مرتکـب شـدند. امـام حسـین )علیه الّسـالم( ایـن را برنمیتافـت؛ لـذا قیـام کرد.

نقل شـده اسـت بعد از آن که امام سـجاد علیه الّسـالم پس از حادثه عاشـورا به مدینه 
برگشت - شاید از آن وقتی که این کاروان از مدینه بیرون رفت و دوباره برگشت 
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ده، یـازده مـاه فاصلـه شـده بـود - یـک نفـر خدمـت ایشـان آمـدو عـرض کرد: 
ه! دیدید رفتید، چه شد! راست هم می گفت؛ این کاروان در حالی  یابن رسول اللَّ
رفته بود که حسـین بن علی علیه الّسـالم، خورشـید درخشـان اهل بیت، فرزند پیغمبر 
ه، در رأس و میـان آنهـا بـود؛ دختـر امیرالمؤمنیـن بـا عزت و  و عزیـِز دل رسـول اللَّ
سـرافرازی رفتـه بـود؛ فرزنـدان امیرالمؤمنیـن - عبـاس و دیگـران - فرزنـدان امام 
حسـین، فرزندان امام حسـن، جوانان برجسـته و زبده و نامدار بنی هاشـم، همه با 
این کاروان رفته بودند؛ حاال این کاروان برگشـته و فقط یک مرد - امام سـّجاد 
)علیه الّسالم( - در این کاروان هست؛ زن ها اسارت کشیده، رنج و داغ دیده اند؛ امام 
حسین نبود، علی اکبر نبود، حتی کودک شیرخوار در میان این کاروان نبود. امام 
سّجاد علیه الّسالم در جواب آن شخص فرمود: فکر کن اگر نمی رفتیم، چه می شد! 
بله، اگر نمی رفتند، جسم ها زنده می ماند، اما حقیقت نابود می شد؛ روح ذوب 
می شـد؛ وجدان ها پایمال می شـد؛ خرد و منطق در طول تاریخ محکوم می شـد 
و حتـی نـام اسـالم هـم نمی مانـد. اولیـن مرحله حاکمیت اسـالم نفی طاغوت و 

انقالب اسالمی می باشد. 
تمام راه هائی که می شـود فرزند پیغمبر از آن راه ها اسـتفاده کند برای حفظ 
میراث عظیم اسالم - که میراث جد او و پدر او و پیروان راستین آنهاست ـ در 
زندگی سیدالشهداء محسوس است؛ از تبیین و انذار، از تحرک تبلیغاتی، از بیدار 
کـردن و حسـاس کـردن وجدانهـای عناصـر خاص - همین خـواص که ما تعبیر 
می کنیم - در آن خطبه منا، این ها همه در طول زندگی سیدالشهداء است. بعد 
هم ایستادگی در مقابل یک انحراف بزرگ با قصد مجاهدت با جان؛ نه این که 
امام حسـین از سرنوشـت این حرکت بی اطالع بود؛ نه، این ها امام بودند. مسـئلۀ 
گاهی وسیع امام باالتر از این حرفهائی است که ماها  معرفت امام و علم امام و آ
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در ذهنمان می گنجد؛ بلکه به معنای ترسـیم یک دسـتورالعمل می ایسـتد، تسـلیم 
نمی شود، مردم را به یاری می طلبد، بعد هم وقتی یک عده ای پیدا می شوند - 
که همان اهل کوفه باشـند - و اظهار می کنند که حاضرند در کنار آن بزرگوار 
در این راه قدم بگذارند، حضرت درخواسـت آنها را اجابت می کند و به طرف 
آن هـا مـی رود؛ بعـد هـم در میانـه راه پشـیمان نمی شـود. بیانات امام را که انسـان 
نـگاه می کنـد، می بینـد حضـرت عـازم و جازم بوده اسـت برای ایـن که این کار 
را بـه پایـان ببـرد. این کـه در مقابلـه بـا حرکـت انحرافـی فوق العـاده خطرناک آن 
روز، امام حسـین )علیه الّصالة و الّسـالم( می ایسـتد، این می شـود یک درس، که خود آن 
بزرگوار هم همین را تکرار کردند؛ یعنی کار خودشان را به دستور اسالم مستند 
کردند: »اّن رسـول الل قال: من رأی سـلطانا جائرا مسـتحاّل لحرمات الل ناكثا 
لعهد الل مخالفا لسـّنة رسـول الل يعمل فى عبادالل باالثم و العدوان فلم يغّیر 
 على اللهان يدخلـه مدخله«؛ حضرت این را 

ّ
علیـه بفعـل و ال قـول كان حقـا

بیان کردند. یعنی من وظیفه ام این است، کاری که دارم انجام می دهم، بایستی 
ابراز مخالفت کنم، باید در جادۀ مخالفت و ایسـتادگی قدم بگذارم، سرنوشـت 
هرچه شد، بشود؛ اگر سرنوشت پیروزی بود، چه بهتر؛ اگر شهادت بود، باز هم 
چه بهتر. یعنی اینجوری امام حسین )علیه الّسالم( حرکت کردند. 1ما هم ادعای دولت 
اسـالمی و حکومت اسـالمی را داریم ولی اسـم ما دولت اسـالمی باشـد، کافی 
نیسـت؛ باید عمل و جهتگیری ما اسـالمی باشـد. اگر در اینها اختالل پیدا شـد، 
حرکت مسـتمر و مداوم و پوینده یی که الزم اسـت تا دولت اسـالمی به صورت 
کامل شکل بگیرد، دچار ُنکث می شود و طبعًا کار عقب میافتد. اگر دولت ما 
اسالمی شد، آن وقت کشورمان اسالمی خواهد شد. و دولت اسالمی جزئی از 
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حکومت اسالمی و برپایی اسالم می باشد و همان ادامه مسیر امام حسین می باشد 
اگر من و شـما در معاشـرتمان، در رفتارمان، در طلب مالمان، در مجاهدتمان، 
نتوانسـتیم خود را به حد نصاب برسـانیم، از آن دانشـجو، از آن جوان بازاری، از 
آن عنصر در رده های پایین دولتی، از آن کارگر، از آن روستایی، از آن شهری چه 
توقعی می توانیم داشته باشیم که اسالمی عمل کنند؟ چرا مردم رابیخود مالمت 
می کنیم؟ نباید مالمت کنیم. اگر کمبودی هست، خودمان را باید مالمت کنیم؛ 
»لوموا انفسکم« اول، ما اسالمی می شویم؛ وقتی اسالمی شدیم، »كونوا دعاة 
الّناس بغیر السـنتکم«؛ آن وقت عمِل ما مردم را مسـلمان واقعی خواهد کرد 
و کشـور، اسـالمی خواهد شـد؛ هم احکام و مقررات اسـالمی اسـت، هم اجرا 
اسالمی است، هم دولتمردان اسالمی اند، هم مردم به تبع حال و به تبع دولتمردان 
از لحاظ اخالقی اسـالمی خواهند شـد. و این همان حکومت اسـالمی و همان 
اصالح امت می باشـد که امام حسـین علیه السـالم برای آن قیام کرد... معنای شـعار 
دولت اسالمی این است که ما می خواهیم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار بین 
خودمان، و رفتار با نظامهای بین المللی و نظام سلطۀ امروز جهانی را به معیارها 
ه به این  و ضوابط اسالمی نزدیکتر کنیم. این شعار، بسیار باارزش است؛ ان شاءاللَّ
شعار پایبند بمانید و این تالش را جدیتر، بیآسیب تر و واقعیتر کنید؛ چون گامی 

بلند خواهد بود در راه رسیدن به آن هدفها؛1

3-کربال،امتدادهجرتنبیاکرم)صلیاللهعلیهوآله(
»... آنچه در دوران امام حسـین علیه السـالم مورد تهدید بود، حاکمیت اسـالم 
بود، قدرت سیاسـی اسـالم بود، زمامداری بر مبنای احکام اسـالمی بود. عده 
ای در رأس دستگاه حکومت و قدرت سیاسی قرار گرفته بودند که از اسالم و 
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آیین الهی الهام نمی گرفتند؛ از شهوات و نیات پلید و هواهای نفسانی خودشان 
الهام می گرفتند. امام حسین علیه السالم با این جنگید. پس ما ما می توانیم قاطعانه 
ادعا کنیم که حرکت حسین بن علی علیه السالم در حقیقت حرکت خونینی بر ضد 

جدایی دین از سیاست بود...
پس ماجرای عاشـورا و حادثه خونینی که در سـال شـصت و یکم هجرت 
به وجود آمد، دنباله هجرت پیغمبر صل الله علیه و آله برای تشـکیل نظام اسـالمی بود؛ 
منتها پیغمبر ص می خواست این نظام را بنیانگذاری کند و حسین بن علی علیه 
السـالم می خواسـت این نظام را بازسـازی کند؛ بعد از آنکه به دسـت حکومت 
بنی امیه و دشمنان دین از مسیر اصلی منحرف شده بود، این تفسیر درست حادثه 

عاشورا و فهم صحیح مسئله هجرت است...« 1
»... حسین بن علی اروحنافداه و فدااسمه وذکره، در دنیا مثل خورشیدی در 
میان مقّدسین عالم، این گونه میدرخشد. انبیا و اولیا و اّئمه و شهدا و صالحین را 
در نظر بگیرید! اگر آنها مثل ماه و سـتاره گان باشـند، این بزرگوار مثل خورشـید 
میدرخشد. واما، آن صد درِس مورد اشاره به کنار؛ یک درس اصلی در حرکت 
و قیام امام حسین علیه السالم وجود دارد که من امروز سعی خواهم کرد آن را، به شما 
عرض کنم. همه آنها حاشیه است و این متن است. چرا قیام کرد؟ این درس است.

به امام حسین علیه السالم میگفتند: شما در مدینه و مکه، محتّرمید و در یمن، آن 
همه شیعه هست. به گوشه ای بروید که با یزید کاری نداشته باشید، یزید هم با 
شما کاری نداشته باشد! این همه مرید، این همه شیعیان؛ زندگی کنید، عبادت 

و تبلیغ کنید! چرا قیام کردید؟ قضیه چیست؟
این، آن سؤاِل اصلی است. این، آن درِس اصلی است. نمیگوییم کسی این 
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مطلب را نگفته است؛ چرا، انصافًا در این زمینه، خیلی هم کار و تالش کردند، 
حرف هم زیاد زدند. حال این مطلبی را هم که ما امروز عرض میکنیم، به نظر 

خودمان یک برداشت و دید تازه ای در این قضیه است.
دوست دارند چنین بگویند که حضرت خواست حکومت فاسد یزید را کنار 
ه علیه الّسالم بود.  بزند و خود یک حکومت، تشکیل دهد. این هدِف قیام ابی عبداللَّ
این حرف، نیمه درسـت اسـت؛ نمیگویم غلط اسـت. اگر مقصود از این حرف، 
این اسـت که آن بزرگوار برای تشـکیل حکومت قیام کرد؛ به این نحو که اگر 
ببیند نمیشود انسان به نتیجه برسد، بگوید نشد دیگر، برگردیم؛ این غلط است.

بله؛ کسی که به قصد حکومت، حرکت میکند، تا آن جا پیش میرود که ببیند 
این کار، شـدنی اسـت. تا دید احتمال شـدِن این کار، یا احتمال عقالیی وجود 
ندارد، وظیفه اش این اسـت که برگردد. اگر هدف، تشـکیل حکومت اسـت، تا 
آن جا جایز است انسان برود که بشود رفت. آن جا که نشود رفت، باید برگشت. 
اگـر آن کسـی کـه میگویـد هـدف حضـرت از این قیام، تشـکیل حکومت َحّقه 
علوی اسـت مرادش این اسـت این درسـت نیسـت؛ برای این که مجموع حرکت 

امام، این را نشان نمیدهد.
در نقطه مقابل، گفته میشـود: نه آقا، حکومت چیسـت؛ حضرت میدانسـت 
که نمیتواند حکومت تشـکیل دهد؛ بلکه اصاًل آمد تا کشـته و شـهید شـود! این 
حرف هم مّدتی بر سِرزبانها خیلی شایع بود! بعضی با تعبیرات زیبای شاعرانه ای 
هـم ایـن را بیـان میکردنـد. حّتـی مـن دیـدم بعضی از علمای بـزرگ ما هم این را 
فرموده اند. این حرف که اصاًل حضرت، قیام کرد برای این که شهید شود، حرف 
جدیدی نبوده اسـت. گفت: چون با ماندن نمیشـود کاری کرد، پس برویم با 

شهید شدن، کاری بکنیم!
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این حرف را هم، ما در اسناد و مدارک اسالمی نداریم که برو خودت را به 
کام کشته شدن بینداز. ما چنین چیزی نداریم. شهادتی را که ما در شرع مقّدس 
میشناسـیم و در روایات و آیات قرآن از آن نشـان میبینیم، معنایش این اسـت که 
انسان به دنبال هدف مقّدسی که واجب یا راجح است، برود و در آن راه، تن به 
کشتن هم بدهد. این، آن شهادِت صحیح اسالمی است. اما این که آدم، اصاًل 
راه بیفتـد بـرای این کـه »مـن بـروم کشـته شـوم« یا یک تعبیر شـاعرانه چنینی که 
»خون من پای ظالم را بلغزاند و او را به زمین بزند«؛ اینها آن چیزی نیسـت که 
مربوط بدان حادثه به آن عظمت است. در این هم بخشی از حقیقت هست؛ اما 

هدِف حضرت، این نیست.
پس به طور خالصه، نه میتوانیم بگوییم که حضرت قیام کرد برای تشکیل 
حکومـت و هدفـش تشـکیل حکومـت بـود، و نه میتوانیم بگوییم حضرت برای 
شهید شدن قیام کرد. چیز دیگری است که من سعی میکنم در خطبه اّول - که 
ه  عمـده صحبـت مـن هـم امـروز، در خطبه اّول و همین قضیه اسـت - ان شـاءاللَّ

این را بیان کنم.
بنده به نظرم این طور میرسد: کسانی که گفته اند »هدف، حکومت بود«، یا 
»هدف، شهادت بود«، میان هدف و نتیجه، َخلط کرده اند. نخیر؛ هدف، اینها 
نبود. امام حسین علیه الّسالم، هدف دیگری داشت؛ منتها رسیدن به آن هدف دیگر، 
حرکتی را میطلبید که این حرکت، یکی از دو نتیجه را داشت: »حکومت«، یا 
»شهادت«. البته حضرت برای هر دو هم آمادگی داشت. هم مقّدمات حکومت 
را آمـاده کـرد و میکـرد؛ هـم مقّدمـات شـهادت را آماده کـرد و میکرد. هم برای 
این توطین نفس میکرد، هم برای آن. هرکدام هم میشـد، درسـت بود و ایرادی 
نداشت؛ اما هیچ کدام هدف نبود، بلکه دو نتیجه بود. هدف، چیز دیگری است.
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هدف چیست؟ اّول آن هدف را به طور خالصه در یک جمله عرض میکنم؛ 
بعد مقداری توضیح میدهم.

اگـر بخواهیـم هـدف امـام حسـین علیه الّسـالم را بیان کنیـم، باید این طور بگوییم 
کـه هـدف آن بزرگـوار عبـارت بـود از انجام دادن یـک واجب عظیم از واجبات 
دیـن کـه آن واجـب عظیـم را هیچ کـس قبل از امام حسـین - حّتی خود پیغمبر 
- انجـام نـداده بـود. نـه پیغمبـر این واجب را انجام داده بود، نه امیرالمؤمنین، نه 

امام حسن مجتبی.
واجبی بود که در بنای کّلی نظام فکری و ارزشی و عملی اسالم، جای مهّمی 
دارد. با وجود این که این واجب، خیلی مهم و بسیار اساسی است، تا زمان امام 
حسین علیه الّسالم، به این واجب عمل نشده بود - عرض میکنم که چرا عمل نشده 
بود - امام حسین علیه الّسالم باید این واجب را عمل میکرد تا درسی برای همه تاریخ 
باشد. مثل این که پیغمبر حکومت تشکیل داد؛ تشکیل حکومت درسی برای همه 
ه کرد و  تاریخ اسـالم شـد و فقط حکمش را نیاورد. یا پیغمبر، جهاد فی سـبیل اللَّ
این درسی برای همه تاریخ مسلمین و تاریخ بشر - تا ابد - شد. این واجب هم 
باید به وسـیله امام حسـین علیه الّسـالم انجام میگرفت تا درسـی عملی برای مسـلمانان 

و برای طول تاریخ باشد.
حاال چرا امام حسین علیه الّسالم این کار را بکند؟ چون زمینه انجام این واجب، 
در زمان امام حسین علیه الّسالم پیش آمد. اگر این زمینه در زمان امام حسین علیه الّسالم 
پیـش نمی آمـد؛ مثـاًل در زمـان امـام علی النّقی علیه الّسـالم پیش می آمد، همین کار را 
امام علی الّنقی میکرد و حادثه عظیم و ذبح عظیم تاریخ اسالم، امام علی النقی 
علیه الّصالةوالّسالم میشد. اگر در زمان امام حسن مجتبی علیه الّسالم یا در زمان امام صادق 

علیهمـا الّسـالم هـم پیـش می آمـد، آن بزرگـواران عمـل میکردند. در زمـان قبل از امام 
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حسـین علیه الّسـالم، پیش نیامد؛ بعد از امام حسـین هم در تمام طول حضور ائمه تا 
دوران غیبت، پیش نیامد!

پس هدف، عبارت شد از انجام این واجب، که حاال شرح میدهم این واجب 
چیست. آن وقت به طور طبیعی انجام این واجب، به یکی از دو نتیجه میرسد: یا 
نتیجه اش این اسـت که به قدرت و حکومت میرسـد؛ اهاًل و سـهاًل، امام حسـین 
علیه الّسالم حاضر بود. اگر حضرت به قدرت هم میرسید، قدرت را محکم میگرفت 

و جامعـه را مثـل زمـان پیغمبـر و امیرالمؤمنیـن اداره میکـرد. یک وقت هم انجام 
این واجب، به حکومت نمیرسـد، به شـهادت میرسـد. برای آن هم امام حسـین 

علیه الّسالم حاضر بود.

خداونـد امـام حسـین علیه الّسـالم، و دیگـر ائمـه بزرگوار را طـوری آفریده بود که 
بتوانند بار سنگیِن آن چنان شهادتی را هم که برای این امر پیش می آمد، تحّمل 
کنند، و تحّمل هم کردند. البته داسـتان مصائب کربال، داسـتان عظیم دیگری 
اسـت. حـال اندکـی قضیـه را توضیـح دهـم. بـرادران و خواهران نمازگـزاِر عزیز! 
پیغمبـر اکـرم و هـر پیغمبـری وقتی کـه می آید، یک مجموعه احکام میآورد. این 
احکامـی را کـه پیغمبـر میـآورد، بعضـی فردی اسـت و برای این اسـت که انسـان 
خودش را اصالح کند. بعضی اجتماعی است و برای این است که دنیای بشر 
را آباد و اداره کند و اجتماعات بشـر را به پا بدارد. مجموعه احکامی اسـت که 

به آن نظام اسالمی میگویند.
خـوب؛ اسـالم بـر قلـب مقـّدِس پیغمبر اکرم نازل شـد؛ نمـاز را آورد، روزه، 
ه،  زکات، انفاقات، حج، احکام خانواده، ارتباطات شـخصی، جهاد فی سـبیل اللَّ
تشکیل حکومت، اقتصاد اسالمی، روابط حاکم و مردم و وظایف مردم در مقابل 
حکومت را آورد. اسالم، همه این مجموعه را بر بشرّیت عرضه کرد؛ همه را هم 
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پیغمبر اکرم بیان فرمود.
 و قد نهیتکم 

ّ
»ما من شىء يقربکم من الجّنة و يباعدکم من الّنار اال

ه علیه و آله، همـه آن چیزهایی را که میتواند  عنـه و امرتکـم بـه«؛ پیغمبـر اکـرم صلی اللَّ
انسان و یک جامعه انسانی را به سعادت برساند، بیان فرمود. نه فقط بیان، بلکه 
آنهـا را عمـل و پیـاده کـرد. خـوب؛ در زمان پیغمبر، حکومت اسـالمی و جامعه 
اسـالمی تشـکیل شـد، اقتصاد اسـالمی پیاده شـد، جهاد اسـالمی برپا و زکات 
اسـالمی گرفته شـد؛ یک کشـور و یک نظام اسـالمی شـد. مهندس این نظام و 
راهبر این قطار در این خط، نبّی اکرم و آن کسی است که به جای او مینشیند.

خط هم روشـن و مشـّخص اسـت. باید جامعه اسـالمی و فرد اسـالمی از 
ایـن خـط، بـر روی ایـن خـط و در ایـن جهـت و از ایـن راه حرکت کند؛ که اگر 
چنین حرکتی هم انجام گیرد، آن وقت انسانها به کمال میرسند؛ انسانها صالح و 
فرشته گون میشوند، ظلم در میان مردم از بین میرود؛ بدی، فساد، اختالف، فقر 
و جهل از بین میرود. بشر به خوشبختی کامل میرسد و بنده کامل خدا میشود.

اسالم این نظام را به وسیله نبّی اکرم آورد و در جامعه آن روز بشر پیاده کرد. 
در کجا؟ در گوشه ای که اسمش مدینه بود و بعد هم به مکه و چند شهر دیگر 

توسعه داد.
سؤالی در این جا باقی میماند و آن این که: اگر این قطاری را که پیغمبر اکرم 
برروی این خط به راه انداخته است، دستی، یا حادثه ای آمد و را از خط خارج 
کـرد، تکلیـف چیسـت؟ اگـر جامعه اسـالمی منحرف شـد؛ اگر ایـن انحراف به 
جایی رسید که خوف انحراِف کّل اسالم و معارف اسالم بود، تکلیف چیست؟

دو نوع انحراف داریم. یک وقت مردم فاسـد میشـوند - خیلی وقتها چنین 
چیـزی پیـش می آیـد - امـا احـکام اسـالمی از بین نمیرود؛ لیکن یک وقت مردم 
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که فاسد میشوند، حکومتها هم فاسد میشوند، علما و گویندگان دین هم فاسد 
میشـوند! از آدمهای فاسـد، اصاًل دین صحیح صادر نمیشـود. قرآن و حقایق را 
تحریف میکنند؛ خوبها را بد، بدها را خوب، منکر را معروف و معروف را منکر 
میکنند! خّطی را که اسـالم - مثاًل - به این سـمت کشـیده اسـت، صدوهشـتاد 
درجه به سمت دیگر عوض میکنند! اگر جامعه و نظام اسالمی به چنین چیزی 

دچار شد، تکلیف چیست؟
البته پیغمبر فرموده بود که تکلیف چیست؛ قرآن هم فرموده است: »من يرتد 
منکم عن دينه فسوف يأتى اللَّ بقوم يحّبهم و يحّبونه« تا آخر - و آیات زیاد 
و روایات فراوان دیگر و همین روایتی که از قول امام حسین برایتان نقل میکنم.

امـام حسـین علیه السـالم، ایـن روایـت پیغمبر را برای مـردم خواند. پیغمبر فرموده 
بـود؛ امـا آیـا پیغمبـر میتوانسـت به این حکـم الهی عمل کند؟ نه؛ چون این حکم 
الهی وقتی قابل عمل است که جامعه منحرف شده باشد. اگر جامعه، منحرف 
شـد، باید کاری کرد. خدا حکمی در این جا دارد. در جوامعی که انحراف به 
حّدی پیش می آید که خطر انحراف اصل اسالم است، خدا تکلیفی دارد. خدا 

انسان را در هیچ قضیه ای بی تکلیف نمیگذارد.
پیغمبر، این تکلیف را فرموده اسـت - قرآن و حدیث گفته اند - اما پیغمبر 

که نمیتواند به این تکلیف عمل کند.
چـرا نمیتوانـد؟ چـون ایـن تکلیـف را آن وقتی میشـود عمل کـرد که جامعه، 
منحرف شده باشد. جامعه در زمان پیغمبر و زمان امیرالمؤمنین که، به آن شکل 
منحرف نشـده اسـت. در زمان امام حسـن که معاویه در رأس حکومت اسـت، 
اگرچه خیلی از نشـانه های آن انحراف، پدید آمده اسـت، اما هنوز به آن حّدی 

نرسیده است که خوف تبدیل کّلی اسالم وجود داشته باشد.



33لوا تمسق

شـاید بشـود گفت در برهه ای از زمان، چنین وضعیتی هم پیش آمد؛ اما در 
آن وقـت، فرصتـی نبـود کـه ایـن کار انجـام گیـرد - موقعیت مناسـبی نبود - این 
حکمی که جزو مجموعه احکام اسالمی است، اهمّیتش از خود حکومت کمتر 
نیست؛ چون حکومت، یعنی اداره جامعه. اگر جامعه بتدریج از خط، خارج و 
خراب و فاسد شد و حکم خدا تبدیل شد؛ اگر ما آن حکم تغییر وضع و تجدید 
حیات - یا به تعبیر امروِز انقالب، اگر آن حکم انقالب - را نداشته باشیم، این 

حکومت به چه دردی میخورد؟
پس اهمیت آن حکمی که مربوط به برگرداندن جامعه منحرف به خّط اصلی 
است، از اهمیت خود حکِم حکومت کمتر نیست. شاید بشود گفت که اهمیتش 
از جهاد با کّفار بیشتر است. شاید بشود گفت اهمیتش از امر به معروف و نهی 
از منکر معمولی در یک جامعه اسـالمی بیشـتر اسـت. حّتی شـاید بشـود گفت 
اهمیت این حکم از عبادات بزرگ الهی و از حج بیشـتر اسـت. چرا؟ به خاطر 
این که در حقیقت این حکم، تضمین کننده زنده شدن اسالم است؛ بعد از آن 

که ُمشرف به مردن است، یا مرده و از بین رفته است.
خوب؛ چه کسـی باید این حکم را انجام دهد؟ چه کسـی باید این تکلیف 

را به جا بیاورد؟
یکی از جانشینان پیغمبر، وقتی در زمانی واقع شود که آن انحراف، به وجود 
آمده اسـت. البته به شـرط این که موقعیت مناسـب باشـد؛ چون خدای متعال، به 
چیزی که فایده ندارد تکلیف نکرده است. اگر موقعیت مناسب نباشد، هرکاری 

بکنند، فایده ای ندارد و اثر نمی بخشد. باید موقعیت مناسب باشد.
البته موقعیت مناسـب بودن هم معنای دیگری دارد؛ نه این که بگوییم چون 
خطر دارد، پس موقعیت مناسـب نیسـت؛ مراد این نیسـت. باید موقعیت مناسـب 
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باشد؛ یعنی انسان بداند این کار را که کرد، نتیجه ای بر آن مترّتب میشود؛ یعنی 
ابالغ پیام به مردم خواهد شـد، مردم خواهند فهمید و در اشـتباه نخواهند ماند. 

این، آن تکلیفی است که باید یک نفر انجام میداد.
در زمان امام حسین علیه الّسالم، هم آن انحراف به وجود آمده، هم آن فرصت 
پیدا شده است. پس امام حسین باید قیام کند؛ زیرا انحراف پیدا شده است. 
برای این که بعد از معاویه کسی به حکومت رسیده است که حّتی ظواهر اسالم 
را هم رعایت نمیکند! ُشرب َخمر و کارهای خالف میکند. تعّرضات و فسادهای 
جنسی را واضح انجام میدهد. علیه قرآن حرف میزند. علنًا شعر برخالف قرآن 
و بـر ّرد دیـن میگویـد و علنـًا مخالـف با اسـالم اسـت! منتها چون اسـمش رئیس 
مسلمانهاست، نمیخواهد اسم اسالم را براندازد. او عامل به اسالم، عالقه مند و 
دلسـوز به اسـالم نیسـت؛ بلکه با عمل خود، مثل چشـمه ای که از آن مرتب آب 
گندیده تراوش میکند و بیرون میریزد و همه دامنه را پر میکند، از وجود او آب 
گندیـده میریـزد و همـه جامعـه ی اسـالمی را پـر خواهـد کرد! حاکم فاسـد، این 
گونه اسـت دیگر؛ چون حاکم، در رأس قّله اسـت و آنچه از او تراوش کند، در 
همان جا نمی ماند - برخالف مردم عاّدی - بلکه میریزد و همه قّله را فرا میگیرد!

مردم عاّدی، هرکدام جای خودشان را دارند. البته هر کس که باالتر است؛ 
هر کس که موقعیت باالتری در جامعه دارد، فساد و ضررش بیشتر است. فساد 
آدمهای عاّدی، ممکن است برای خودشان، یا برای عّده ای دور و برشان باشد؛ 
اما آن کسی که در رأس قرار گرفته است، اگر فاسد شد، فساد او میریزد و همه 
فضـا را پـر میکنـد؛ همچنان کـه اگر صالح شـد، صـالح او میریزد و همه دامنه را 

فرا میگیرد.
چنین کسـی با آن فسـاد، بعد از معاویه، خلیفه مسـلمین شـده اسـت! خلیفه 
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پیغمبر! از این انحراف باالتر!؟ زمینه هم آماده اسـت. زمینه آماده اسـت، یعنی 
چه؟ یعنی خطر نیسـت. چرا؛ خطر که هسـت. مگر ممکن اسـت کسـی که در 
رأس قدرت است، در مقابل انسانهای معارض، برای آنها خطر نیافریند؟ جنگ 
است دیگر. شما میخواهی او را از تخت قدرت پایین بکشی و او بنشیند تماشا 

کند! بدیهی است که او هم به شما ضربه میزند. پس خطر هست.
این که میگوییم موقعیت مناسب است، یعنی فضای جامعه اسالمی، طوری 
است که ممکن است پیام امام حسین علیه الّسالم به گوش انسانها در همان زمان و در 
طول تاریخ برسد. اگر در زمان معاویه، امام حسین علیه الّسالم میخواست قیام کند، 
پیام او دفن میشـد. این به خاطر وضع حکومت در زمان معاویه اسـت. سیاسـتها 
به گونه ای بود که مردم نمیتوانسـتند حّقانیت سـخن حق را بشـنوند. لذا همین 
بزرگوار، ده سال در زمان خالفت معاویه، امام بود، ولی چیزی نگفت؛ کاری، 

اقدامی و قیامی نکرد؛ چون موقعیت آن جا مناسب نبود.
قبلش هم امام حسن علیه الّسالم بود. ایشان هم قیام نکرد؛ چون موقعیت مناسب 
نبود. نه این که امام حسین و امام حسن، اهل این کار نبودند. امام حسن علیه الّسالم 
و امام حسـین علیه الّسـالم، فرقی ندارند. امام حسـین علیه الّسـالم و امام سـّجاد علیه الّسـالم، 
فرقی ندارند. امام حسین علیه الّسالم و امام علی النّقی و امام حسن عسکری علیهم الّسالم 
فرقی ندارند. البته وقتی که این بزرگوار، این مجاهدت را کرده اسـت، مقامش 
باالتر از کسانی است که نکردند؛ اما اینها از لحاظ مقام امامت یکسانند. برای 
هریـک از آن بزرگـواران هـم کـه پیـش می آمد، همین کار را میکردند و به همین 

مقام میرسیدند.
خوب؛ امام حسین علیه الّسالم هم در مقابل چنین انحرافی قرار گرفته است. 
پس باید آن تکلیف را انجام دهد. موقعیت هم مناسب است؛ پس دیگر عذری 



اربعین، بستر ظهور 36

ه بن عباس - اینها که  ه بن جعفر و محمدبن حنفیه و عبداللَّ وجود ندارد. لذا عبداللَّ
عامی نبودند، همه دین شناس، آدمهای عارف، عالم و چیزفهم بودند - وقتی به 
حضرت میگفتند که »آقا! خطر دارد، نروید« میخواستند بگویند وقتی خطری در 
سرراه تکلیف است، تکلیف، برداشته است. آنها نمی فهمیدند که این تکلیف، 

تکلیفی نیست که با خطر برداشته شود.
این تکلیف، همیشه خطر دارد. آیا ممکن است انسان، علیه قدرتی آن چنان 
مقتدر - به حسـب ظاهر - قیام کند و خطر نداشـته باشـد!؟ مگر چنین چیزی 
میشود!؟ این تکلیف، همیشه خطر دارد. همان تکلیفی که امام بزگوار انجام داد. 
به امام هم میگفتند »آقا! شما که با شاه درافتاده اید، خطر دارد.« امام نمیدانست 
خطر دارد!؟ امام نمیدانسـت که دسـتگاه امنیتی رژیم پهلوی، انسـان را میگیرد، 
میکشـد، شـکنجه میکند، دوسـتان انسـان را میکشد و تبعید میکند!؟ امام اینها را 

نمیدانست!؟
کاری که در زمان امام حسین علیه الّسالم انجام گرفت، نسخه کوچکش هم در 
زمان امام ما انجام گرفت؛ منتها آن جا به نتیجه شـهادت رسـید، این جا به نتیجه 
حکومت. این همان است؛ فرقی نمیکند. هدف امام حسین با هدف امام بزرگوار 
ما یکی بود. این مطلب، اسـاس معارف حسـینی اسـت. معارف حسـینی، بخش 
عظیمـی از معـارف شـیعه اسـت. ایـن پایـه مهمی اسـت و خود یکـی از پایه های 

اسالم است.
پس هدف، عبارت شـد از بازگرداندن جامعه اسـامی به خّط صحیح. چه 
زمانی؟ آن وقتی که راه، عوضی شده است و جهالت و ظلم و استبداد و خیانِت 

کسانی، مسلمین را منحرف کرده و زمینه و شرایط هم آماده است.
البته دوران تاریخ، اوقات مختلفی است. گاهی شرایط آماده است و گاهی 
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آماده نیست. زمان امام حسین علیه الّسالم آماده بود، زمان ما هم آماده بود. امام همان 
کار را کرد. هدف یکی بود. منتها وقتی انسـان به دنبال این هدف راه میافتد و 
میخواهـد علیـه حکومـت و مرکـز باطـل قیام کند، برای این که اسـالم و جامعه و 
نظام اسـالمی را به مرکز صحیح خود برگرداند، یک وقت اسـت که وقتی قیام 
ه این طور  کرد، به حکومت میرسد؛ این یک شکل آن است - در زمان ما بحمداللَّ

شد - یک وقت است که این قیام، به حکومت نمیرسد؛ به شهادت میرسد.
آیا در این صورت، واجب نیست؟ چرا؛ به شهادت هم برسد واجب است. 
آیـا در ایـن صورتـی کـه به شـهادت برسـد، دیگر قیام فایده ای نـدارد؟ چرا؛ هیچ 
فرقـی نمیکنـد. ایـن قیـام و ایـن حرکـت، در هـر دو صـورت فایـده دارد - چه به 
شهادت برسد، چه به حکومت - منتها هرکدام، یک نوع فایده دارد. باید انجام 

داد؛ باید حرکت کرد.
این، آن کاری بود که امام حسین علیه الّسالم انجام داد. منتها امام حسین علیه الّسالم 
آن کسـی بود که برای اّولین بار این حرکت را انجام داد. قبل از او انجام نشـده 
بـود؛ چـون قبـل از او - در زمـان پیغمبـر و امیرالمؤمنیـن علیه الّسـالم - چنیـن زمینه و 
انحرافی به وجود نیامده بود، یا اگر هم در مواردی انحرافی بود، زمینه مناسـب 
و مقتضی نبود. زمان امام حسـین علیه الّسـالم، هر دو وجود داشـت. در باب نهضت 

امام حسین علیه الّسالم، این اصِل قضیه است.
پس میتوانیم این طور جمع بندی کنیم، بگوییم: امام حسین قیام کرد تا آن 
واجـب بزرگـی را کـه عبـارت از تجدیـد بنای نظام و جامعه اسـامی، یا قیام در 
مقابل انحرافات بزرگ در جامعه اسامی است، انجام دهد. این از طریق قیام 
و از طریق امر به معروف و نهی از منکر است؛ بلکه خودش یک مصداق بزرِگ 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـت. البتـه این کار، گاهی بـه نتیجه حکومت 
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میرسد؛ امام حسین علیه الّسالم برای این آماده بود. گاهی هم به نتیجه شهادت میرسد؛ 
برای این هم آماده بود.

ما به چه دلیل این مطلب را عرض میکنیم؟ این را از کلمات خود امام حسین 
ه علیه السالم، چند  علیه الّسالم به دست می آوریم. من در میان کلمات حضرت ابی عبداللَّ

عبـارت را انتخـاب کـرده ام - البتـه بیـش از اینهاسـت که همه، همین معنا را بیان 
میکند - اّول در مدینه؛ آن شـبی که ولید حاکم مدینه، حضرت را احضار کرد 
و گفـت: معاویـه از دنیـا رفتـه اسـت و شـما بایـد با یزید بیعـت کنید! حضرت به 
او فرمود: باشد تا صبح، »ننظر و تنظرون اينا احق بالبیعة و الخالفه«1 برویم 
فکر کنیم، ببینیم ما باید خلیفه شویم، یا یزید باید خلیفه شود! مروان فردای آن 
ه، تو خودت را به  روز، حضـرت را در کوچه هـای مدینـه دیـد، گفـت: یا اباعبداللَّ
کشـتن میدهی! چرا با خلیفه بیعت نمیکنی؟ بیا بیعت کن، خودت را به کشـتن 

نده؛ خودت را به زحمت نینداز!
حضـرت در جـواب او، ایـن جملـه را فرمـود: »انـاللَّ و انـا الیـه راجعـون و 
علیاالسـالم الّسـالم، اذ قـد بلیـت االمـة براع مثل يزيـد«2؛ دیگر باید با اسـالم، 
خداحافظی کرد و بدرود گفت؛ آن وقتی که حاکمی مثل یزید بر سر کار بیاید 
و اسـالم به حاکمی مثل یزید، مبتال گردد! قضیه شـخص یزید نیسـت؛ هرکس 
مثل یزید باشد. حضرت میخواهد بفرماید که تا به حال هرچه بود، قابل تحّمل 
بود؛ اما االن پای اصل دین و نظام اسـالمی در میان اسـت و با حکومت کسـی 
مثل یزید، نابود خواهد شد. به این که خطر انحراف، خطر جّدی است، اشاره 

میکند. مسأله، عبارت از خطر برای اصِل اسالم است.
ـه علیه الّسـالم، هـم هنگام خروج از مدینه، هم هنگام خروج  حضـرت ابـی عبداللَّ

1. بحاراالنوار: ج 44، ص 325؛
2. بحاراالنوار، ج44، ص326؛
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از مکه، صحبتهایی با محّمدبن حنفیه داشت. به نظر من میرسد که این وصّیت، 
مربوط اسـت به هنگامی که میخواسـت از مکه خارج شـود. در ماه ذیحّجه هم 
که محمدبن حنفیه به مکه آمده بود، صحبتهایی با حضرت داشت. حضرت به 

برادرش محمد بن حنفیه، چیزی را به عنوان وصّیت نوشت و داد.
آن جا بعد از شـهادت به وحدانّیت خدا و چه و چه، به این جا میرسـد: »و 
انى لم اخرج اشرا وال بطراً و ال مفسداً و ال ظالماً«1؛ یعنی کسانی اشتباه نکنند و 
تبلیغاتچیها تبلیغ کنند که امام حسین هم مثل کسانی که این گوشه و آن گوشه، 
خروج میکنند برای این که قدرت را به چنگ بگیرند - برای خودنمایی، برای 
عیـش و ظلـم و فسـاد - وارد میـدان مبـارزه و جنـگ میشـود! کار مـا از این قبیل 
نیسـت؛ »و انّمـا خرجـت لطلب االصـالح فى اّمة جّدی«. عنوان این کار، همین 
اصـالح اسـت؛ میخواهـم اصـالح کنـم. این همان واجبی اسـت کـه قبل از امام 

حسین علیه الّسالم، انجام نگرفته بوده است.
ایـن اصـالح، از طریـق خـروج اسـت - خروج، یعنـی قیام - حضرت در این 
وصّیتنامه، این را ذکر کرد - تقریبًا تصریح به این معناست - یعنی اّواًل میخواهیم 
قیام کنیم و این قیام ما هم برای اصالح اسـت؛ نه برای این اسـت که حتمًا باید 
بـه حکومـت برسـیم، نـه بـرای ایـن اسـت که حتمًا باید برویم شـهید شـویم. نه؛ 
میخواهیم اصالح کنیم. البته اصالح، کار کوچکی نیست. یک وقت شرایط، 
طوری اسـت که انسـان به حکومت میرسـد و خودش زمام قدرت را به دسـت 
میگیرد؛ یک وقت نمیتواند این کار را بکند - نمیشود - شهید میشود. در عین 

حال هر دو، قیاِم برای اصالح است.
بعد می فرماید: »اريد ان آمر بالمعروف و انهى عن المنكر و اسـیر بسـیرة 
1 »و انمـا خرجت لطلب النجاح والصالح فی امة جدی محمد )صلی الله علیه و آله وسـّلم( ارید ان آمر بالمعروف و انهی عن 

المنکر و اسیر بسیرة جدی محمد )صلی الله علیه و آله وسّلم( ...«؛ 
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جّدی«؛ این اصالح، مصداق امر به معروف و نهی از منکر است. این هم یک 
بیان دیگر.

حضرت در مکه، دو نامه نوشـته اسـت که: یکی به رؤسـای بصره و یکی 
به رؤسـای کوفه اسـت. در نامه حضرت به رؤسـای بصره، این طور آمده اسـت: 
»و قد بعث رسویل الیکم بهذا الكتاب و انا ادعوكم الى كتاب اللَّ و سنة نبّیه 
فان سّنة قد امیتت و البدعة قدا حییت فان تسمعوا قویل اهديکم الى سبیل 
الرّشـاد« ؛ من میخواهم بدعت را از بین ببرم و سـّنت را احیا کنم؛ زیرا سـنت را 
میرانده اند و بدعت را زنده کرده اند! اگر دنبال من آمدید، راه راست با من است؛ 
یعنی میخواهم همان تکلیف بزرگ را انجام دهم که احیای اسالم و احیای سّنت 

پیغمبر و نظام اسالمی است.
بعـد در نامـه بـه اهـل کوفه فرمود: »فلعمری ما االمام اال الحاکم بالكتاب 
والقائم بالقسـط الّدائن بدين الحّق الحابس نفسـه على ذالک اللَّ والسـالم«؛ 
امام و پیشـوا و رئیس جامعه اسـالمی نمیتواند کسـی باشـد که اهل فسـق و فجور 
و خیانت و فساد و دوری از خدا و اینهاست. باید کسی باشد که به کتاب خدا 
عمـل کنـد. یعنـی در جامعـه عمـل کند؛ نه ایـن که خودش در اتاق خلوت فقط 
نماز بخواند؛ بلکه عمل به کتاب را در جامعه زنده کند، اخذ به قسـط و عدل 

کند و حق را قانون جامعه قرار دهد.
»الداّئن بدين الحق«، یعنی آیین و قانون و مقّررات جامعه را حق قرار دهد و 
باطل را کنار بگذارد. »والحابس نفسه على ذالک للّ«؛ ظاهرًا معنای این جمله 
این اسـت که خودش را در خّط مسـتقیم الهی به هر کیفّیتی حفظ کند و اسـیر 
جاذبه های شیطانی و ماّدی نشود؛ والّسالم. بنابراین، هدف را مشّخص میکند.

امام حسین علیه الّسالم از مکه خارج شد. آن حضرت در بین راه در هر کدام از 
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منازل، صحبتی با لحنهای مختلف دارد. در منزلی به نام »بیضه«، در حالی که 
حّربن یزید هم در کنار حضرت است - حضرت میرود، او هم در کنار حضرت 
میـرود - بـه ایـن منـزل رسـیدند و فـرود آمدنـد. شـاید قبـل از این که اسـتراحت 
کنند - یا بعد از اندکی استراحت - حضرت ایستاد و خطاب به لشکر دشمن، 

این گونه فرمود:
ه علیه وآله( قال: »من رأی سلطاناً جائراً مستحالً لحرام  ايّهاالّناس، اّن رسول اللَّ )صّلی اللَّ
اللَّ، ناكثاً لعهداللَّ، مخالفاً لسّنة رسول اللَّ يعمل فى عباداللَّ باالثم والعدوان ثم 
لم يغّیر بقول و ال فعل كان حّقاً على اللَّ ان يدخله مدخله«؛ یعنی اگر کسی 
ببیند حاکمی در جامعه، بر سـِر کار اسـت که ظلم میکند، حرام خدا را حالل 
میشمارد، حالل خدا را حرام میشمارد، حکم الهی را کنار میزند - عمل نمیکند 
- و دیگران را به عمل وادار نمیکند؛ یعنی در میان مردم، با گناه، با دشمنی و با 
ظلم عمل میکند - حاکِم فاسِد ظالِم جائر، که مصداق کاملش یزید بود - »و 
لم يغّیر بقول و الفعل«، و با زبان و عمل، علیه او اقدام نکند، »کان حّقاً على 
اللَّ ان يدخله مدخله«، خدای متعال در قیامت، این ساکِت بیتفاوِت بیعمل را 
هم به همان سرنوشتی دچار میکند که آن ظالم را دچار کرده است؛ یعنی با او 

در یک صف و در یک جناح قرار میگیرد.
این را پیغمبر فرموده اسـت. این که عرض کردیم پیغمبر، حکم این مطلب 
را فرموده است، این یکی از نمونه های آن است. پس پیغمبر مشّخص کرده بود 
که اگر نظام اسالمی، منحرف شد، باید چه کار کرد. امام حسین هم به همین 

فرمایش پیغمبر، استناد میکند.
پس تکلیف، چه شـد؟ تکلیف، »یغّیر بقول و الفعل« شـد. اگر انسـان در 
چنین شرایطی قرار گرفت - البته در زمانی که موقعیت مناسب باشد - واجب 
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اسـت در مقابل این عمل، قیام و اقدام کند. به هر کجا میخواهد برسـد؛ کشـته 
شـود، زنده بماند، به حسـب ظاهر موفق شـود، یا نشـود. هر مسـلمانی در مقابل 
این وضعیت باید قیام و اقدام کند. این تکلیفی است که پیغمبر فرموده است.

بعد امام حسین فرمود: »و انّى احق بهذا«؛ من از همه مسلمانان شایسته ترم 
بـه این کـه ایـن قیـام و ایـن اقـدام را بکنم؛ چون من پسـر پیغمبرم. اگر پیغمبر، این 
تغییر، یعنی همین اقدام را بر تکتک مسلمانان واجب کرده است، بدیهی است 
حسین بن علی علیه الّسالم، پسر پیغمبر، وارث علم و حکمت پیغمبر، از دیگران واجبتر 
و مناسبتر است که اقدام کند و من به خاطر این است که اقدام کردم. پس امام، 

عّلت قیام خود را بیان میکند.
در منزل »ازید« که چهار نفر به حضرت ملحق شدند، بیان دیگری از امام 
حسـین علیه الّسـالم هسـت. حضرت فرمود: »اما واللَّ انّى ألرجو ان يکون خیراً ما 
اراد اللَّ بنا؛ قتلنا او ظفرنا« . این هم نشانه ی این که گفتیم فرقی نمیکند؛ چه به 
پیروزی برسـند، چه کشـته بشـوند، تفاوتی نمیکند. تکلیف، تکلیف اسـت؛ باید 
انجام بگیرد. فرمود: من امیدم این است که خدای متعال، آن چیزی که برای ما 
در نظر گرفته است، خیر ماست؛ چه کشته بشویم، چه به پیروزی برسیم. فرقی 

نمیکند؛ ما داریم تکلیفمان را انجام میدهیم.
در خطبه اّوِل بعد از ورود به سرزمین کربال فرمود: »قد نزل من االمر ما قد 
ترون ...«بعد فرمود: »اال ترون الحق اليعمل به و الى الباطل اليتناهى عنه لیرغب 
المؤمن فى لقاء ربه حقا«  - تا آخر این خطبه - خالصه و جمع بندی کنم. پس 
امام حسین علیه الّسالم برای انجام یک واجب، قیام کرد. این واجب در طول تاریخ، 
متوّجه به یکایک مسـلمانان اسـت. این واجب، عبارت اسـت از این که هر وقت 
دیدند که نظاِم جامعه اسالمی دچار یک فساِد بنیانی شده و بیم آن است که به 
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کّلی احکام اسالمی تغییر یابد، هر مسلمانی باید قیام کند.
البتـه در شـرایط مناسـب؛ آن وقتـی کـه بدانـد ایـن قیـام، اثر خواهد بخشـید. 
جزو شرایط، زنده ماندن، کشته نشدن، یا اذّیت و آزار ندیدن نیست. اینها جزو 
شـرایط نیسـت؛ لذا امام حسـین علیه الّسـالم قیام کرد و عماًل این واجب را انجام داد 

تا درسی برای همه باشد.
خوب؛ ممکن اسـت هرکسـی در طول تاریخ و در شـرایط مناسـب، این کار 
را بکنـد؛ البتـه بعـد از زمـان امـام حسـین، در زمان هیچ یـک از ائّمه دیگر، چنین 
شرایطی پیش نیامد. خود این تحلیل دارد که چطور پیش نیامد؛ چون کارهای 
مهم دیگری بود که باید انجام میگرفت و چنین شرایطی، در جامعه اسالمی، تا 
آخـر دوران حضـور و اّول زمـان غیبـت، اصـاًل محّقق نشـد. البته در طول تاریخ، 
از این گونه شرایط در کشورهای اسالمی، زیاد پیش می آید. امروز هم شاید در 
دنیای اسـالم جاهایی اسـت که زمینه هسـت و مسـلمانان باید انجام دهند. اگر 
انجام دهند، تکلیفشـان را انجام داده اند و اسـالم را تعمیم و تضمین کرده اند. 

باالخره یکی، دو نفر شکست میخورند.
وقتی این تغییر و قیام و حرکت اصالحی تکرار شود، مطمئّنًا فساد و انحراف، 
ریشـه کن شـده و از بین خواهد رفت. هیچ کس این راه و این کار را بلد نبود؛ 
چـون زمـان پیغمبـر کـه نشـده بـود، زمان خلفـای اّول هم که انجـام نگرفته بود، 
امیرالمؤمنین علیه الّسالم هم که معصوم بود، انجام نداده بود. لذا امام حسین علیه الّسالم 
از لحاظ عملی، درس بزرگی به همه تاریخ اسـالم داد و در حقیقت، اسـالم را 

هم در زمان خودش و هم در هر زمان دیگری بیمه کرد.
هرجا فسـادی از آن قبیل باشـد، امام حسـین علیه الّسـالم در آن جا زنده اسـت و با 
شیوه و عمل خود میگوید که شما باید چه کار کنید. تکلیف این است؛ لذا باید 
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یاد امام حسـین علیه الّسـالم و یاد کربال زنده باشـد؛ چون یاد کربال این درس عملی 
را جلِو چشم میگذارد.

متأّسفانه در کشورهای اسالمِی دیگر، درس عاشورا آن چنان که باید شناخته 
شـده باشـد، شـناخته شـده نیسـت. باید بشـود. در کشـور ما شـناخته شـده بود. 
مردم در کشـور ما امام حسـین علیه الّسـالم را میشـناختند و قیام امام حسـین علیه الّسـالم را 
میدانستند. روح حسینی بود؛ لذا وقتی امام فرمود که محّرم ماهی است که خون 
بر شمشـیر پیروز میشـود، مردم تعّجب نکردند. حقیقت هم همین شـد؛ خون بر 

شمشیر، پیروز گردید .
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قسمت سوم 

تشکیل حکومت کامل
 در زمان ظهور حضرت ولیعصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(

1-زمینهظهوردرصورتپیروزیملتایرانآمادهمیشود.
امروز مسیر تاریخ، مسیر ظلم است؛ مسیر سلطه گری و سلطه پذیری است؛ 
یک عده در دنیا سـلطه گرند، یک عده در دنیا سـلطه پذیرند. اگر حرف شـما 
ملت ایران پیش رفت، اگر شما توانستید پیروز شوید، به آن نقطه موعود برسید، 
آن وقت مسـیر تاریخ عوض خواهد شـد؛ زمینه ظهور ولی امر و ولی عصر )ارواحنا له 
الفداء( آماده خواهد شد؛ دنیا وارد یک مرحله جدیدی خواهد شد. این بسته به عزم 

امروز من و شماست، این بسته به معرفت امروز من و شماست.1

2-طبیعتوفطرتعالمایناستکهبهسمتکمالبرودومیرود
حرکت عالم به سمت صالح و به سمت آفاق روشن است. مستکبران عالم 
هرچه می خواهند، بگویند؛ تظاهر به قدرت نمایی بکنند؛ اما لشکر حق و حقیقت 
و کاروانی که بشریت را به سمت سرمنزل عدل و داد پیش می برد، روزبه روز در 
حال افزایش یافتن است. گذشِت سال ها نمی تواند این امید را در دلها از بین ببرد 
یا کم فروغ کند که در آینده - که امیدواریم آن آینده چندان دور نباشد - همه 
آحاد بشر طعم عدالت را به معنای واقعی کلمه خواهند چشید. حّقانیت آن دولت 
الهی و حکومت ربوبی در زمین در این اسـت که همه آحاد بشـر سـهم خود را 
از معرفت حقیقت و عمل به حقیقت خواهند گرفت. قدرتمندان و مستکبران و 
زورگویان و زراندوزان و زورمداران عالم هرچه تالش کرده اند و بکنند، نخواهند 
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توانست این حرکت و این رفتار طبیعی بشر را به سمت صالح متوّقف کنند. البته 
در کار خدا در زمین طفره نیست و کارها بر طبق روال طبیعی انجام می گیرد؛ 

اما طبیعت و فطرت عالم این است؛ که به سمت کمال برود و می رود.1

3-زمانظهورحجت)عجلاللهتعالیفرجهالشریف(
آن وقت که معلوم شد در مقابل قدرت ماّدی مستکبران عالم، زمینه این وجود 
دارد که آحاد بشـر بتوانند بر روی حرف حق خود بایسـتند، آن روز، روز ظهور 
امام زمان است؛ آن روز، روزی است که منجی عالم بشریت به فضل پروردگار 
ظهور کند و پیام او همه دلهای مستعد را که در همه جای جهان هستند، به خود 
جذب کند و آن وقت دیگر قدرتهای سـتمگر، قدرت های زورگو، قدرت های 
مّتکی به زر و زور نتوانند حقیقت را - آن چنانی که قبل از آن همیشـه کرده اند 

- با فشار زر و زور خود به عقب بنشانند یا مکتوم نگه دارند.2

ه)عجلاللهتعالیفرجهالشریف(،اّوِلدنیاست. 4-دورانظهورحضرتبقیةالَلّ
آری؛ بیشـک تمّدن اسـالمی می تواند وارد میدان شـود و با همان شـیوه ای 
که تمّدنهای بزرگ تاریخ توانسـته اند وارد میدان زندگی بشـر شـوند و منطقه ای 
را - بزرگ یا کوچک - تصّرف کنند و برکات خود یا صدمات خود را به آنها 
برسانند، این فرآیند پیچیده و طوالنی و ُپرکار را بپیماید و به آن نقطه برسد. البته 
ـه ارواحنافداه  تمـّدن اسـالمی بـه صـورت کامـل در دوران ظهور حضرت بقیةالَلّ
است. در دوران ظهور، تمّدن حقیقی اسالمی و دنیای حقیقی اسالمی به وجود 
ه )عجل الله تعالی  خواهد آمد. بعضی کسان خیال می کنند دوران ظهور حضرت بقیةالَلّ
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ه، اّوِل  فرجه الشـریف(، آخِر دنیاسـت! من عرض می کنم دوران ظهور حضرت بقیةالَلّ

دنیاست؛ اّوِل شروع حرکت انسان در صراط مستقیم الهی است؛ با مانع کمتر یا 
بدون مانع؛ با سرعت بیشتر؛ با فراهم بودن همه امکانات برای این حرکت. اگر 
صراط مستقیم الهی را مثل یک جاده وسیع، مستقیم و همواری فرض کنیم، همه 
انبیا در این چند هزار سـال گذشـته آمده اند تا بشـر را از کوره راهها به این جاده 
برسانند. وقتی به این جاده رسید، سیْر تندتر، همه جانبه تر، عمومی تر، موفق تر و 
بیضایعات یا کم ضایعات تر خواهد بود. دوره ظهور، دوره ای اسـت که بشـرّیت 
می توانـد نفـس راحتـی بکشـد؛ می توانـد راه خـدا را طـی کنـد؛ می تواند از همه 
استعدادهای موجود در عالم طبیعت و در وجود انسان به شکل بهینه استفاده کند. 
امروز از امکانات بشر استفاده بهینه نمی شود؛ استعدادها ضایع و نابود می شود؛ 
اسـتعدادهای طبیعی هم همین طور. همه این پدیده هایی که شـما می بینید علیه 
محیط زیسـت و در آلوده سـازی محیط زیسـت وجود دارد، ناشـی از بد اسـتفاده 
کردن از امکانات طبیعی است. بشر در این راه افتاده است و پیش می رود؛ اما 
این راه درستی نیست؛ راه منحصری نیست. راه دانش، راههای فراوانی است. 
بشر می تواند در سایه نظام الهی آن راه را بیابد و طی کند. فعاًل نمی خواهیم وارد 
این بحث شـویم؛ این بحث مجال وسـیع تری می طلبد. به هرحال خّطی که نظام 

اسالمی ترسیم می کند، خّط رسیدن به تمّدن اسالمی است.
...البته نه پیدایش و نه زوال تمّدنها، مسأله ای دفعی نیست؛ یک مسأله تدریجی 
و تاریخی است اما اینها نشانه هایش است. امروز بسیاری از متفّکران غرب هم به 
این حقیقت توّجه پیدا کرده اند، هشدار می دهند و میگویند. بنابراین هیچ شگفتی 
نباید داشت از این که برقی از گوشه ای بجهد؛ همچنانی که همه تمّدنهای عالم 
به وجود آمده اند، یک فکر نو، یک پیشـنهاد نو برای بشـریت مطرح شـود و بر 
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اساس آن فکر، یک نظام سیاسی در گوشه ای از دنیا بتواند یک ملت را گرد هم 
جمع کند؛ آن ملت ایستادگی کند؛ آن مردم به شرایط الزمی که خواهم گفت، 
عمـل کننـد؛ زبـدگان و نخبـگان و خـواص جامعه نقشـهای خـود را پیدا کنند و 
طبق آن عمل کنند. لذا هیچ ُبعدی ندارد - بلکه نتیجه ای حتمی است - که این 
تمّدن مثل همه تمّدنهای دیگر رشد خواهد کرد؛ مثل خورشیدی که بتدریج باال 
می آید و به وسط السماء می رسد، اشّعه و انوار خود را به نقاط مختلف دنیا خواهد 
تابانید. بنابراین، این نظام اسـالمی، نظامی اسـت که یک خِطّ حرکت معقول و 
منطقی برای خود تصویر کرده است. این سْیری نیست که بتواند متوّقف شود؛ 
این سـْیری هم نیسـت که مراحل گوناگونی که در آن هسـت، برای آن دائمی و 
ابدی باشد. یک حرکت تکاملی است. از آغاز انقالب اسالمی این حرکت به 
وجود آمد؛ این برق در این نقطه از عالم درخشید؛ چشم هایی را خیره کرد؛ بعد 
هم این توفیق را پیدا کرد که نظام اسالمی را به وجود بیاورد؛ این نظام اسالمی هم 
از آغاز تشکیل، با چالشهای خود، با مشکالت خود، با امکانات خود، حرکتی 
را آغاز کرده است و پیش می رود. این خط اگر با جدّیت، با پشتکار، با شناخت 
آنچه که الزم است، با عمل به آنچه که وظیفه است، ادامه پیدا کند، سرنوشت 
حتمی عبارت است از این که تمّدن اسالمی یک بار دیگر بر مجموعه عظیمی 
از دنیا، پرتِو خود را بگسـتراند. نه به معنای این که لزومًا نظام سیاسـی اسـالمی 
در نقاط دیگر جهان هم قبل از عصر ظهور گسترش پیدا کند؛ نه. معنایش این 
نیست؛ بلکه تمّدن بر اساس یک فکر جدید، یک حرف جدید، یک نگاه جدید 
به مسائل بشر و مسائل انسانیت و عالج دردهای انسانیت است؛ یک زبان نویی 
اسـت که دل های نسـل های نوی انسـان و قشـرهای محروم جوامع گوناگون، آن 
زبان را می فهمند و درک می کنند. به معنای رسـاندن یک پیام اسـت به دلها، تا 
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بتدریج در میان جوامع مختلف گسـترش و رشـد پیدا کند. این امری اسـت که 
شدنی است. با وضعی که امروز من در کشورمان مشاهده می کنم، با ریشه های 
عمیقی که تفّکر اسالمی در کشور ما دارد، با حرکت بسیار وسیع و گسترده ای 
که از اّول انقالب در راه تعمیق این اندیشـه آغاز شـده اسـت و امروز به جاهای 
خوبی هم رسیده است، به نظرم می رسد که این آینده برای نظام اسالمی، یک 

آینده قطعی و اجتناب ناپذیر است.1

5-زندگیاصلیبشرازدورانظهورآغازمیشود
بشریت دارد همین طور این راه را طی می کند تا به اتوبان برسد؛ این اتوبان، 
دوراِن مهدویت اسـت، دوران ظهور حضرت مهدی )سـالم الله علیه( اسـت. این جور 
نیست که وقتی به آنجا رسیدیم، یک حرکت دفعی انجام بگیرد و بعد هم تمام 
بشود؛ نه، آنجا یک مسیر است. در واقع باید گفت زندگی اصلی بشر و حیات 
مطلوب بشر از آنجا آغاز می شود و بشریت تازه می افتد در راهی که این راه یک 
صراط مستقیم است و او را به مقصد آفرینش می رساند؛ »بشریت« را می رساند، 

نه آحادی از بشریت را، نه افراد را، مجموعه ها را می رساند.2
6-حکومتآیندهحضرتمهدیموعود)ارواحنافداه(،یکحکومتمردمیبه

تماممعناست

حکومـت آینـده حضـرت مهدی موعود ارواحنافداه، یک حکومت مردمی 
بـه تمـام معناسـت. مردمـی یعنـی چـه؟ یعنی مّتکـی به ایمانها و اراده هـا و بازوان 
مردم است. امام زمان، تنها دنیا را ُپر از عدل و داد نمی کند؛ امام زمان از آحاد 
مؤمن مردم و با تکیه به آنهاست که بنای عدل الهی را در سرتاسر عالم استقرار 
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می بخشد و یک حکومت صددرصد مردمی تشکیل می دهد؛ اما این حکومت 
مردمی با حکومتهای مّدعی مردمی بودن و دمکراسی در دنیای امروز از زمین تا 
آسمان تفاوت دارد. آنچه امروز در دنیا اسم دمکراسی و مردم ساالری را روی آن 
گذاشته اند، همان دیکتاتوریهای قدیمی است که لباس جدید بر تن کرده است؛ 
یعنی دیکتاتوری گروهها. اگر رقابت هم وجود دارد، رقابت بین گروههاست و 
مردم در این میان هیچکاره اند. ...مردم ساالری امام زمان - یعنی مردم ساالری 

دینی - با این روش، به کّلی متفاوت است.1

7-درنظاماسالمیکهمظهرکاملآن،حکومتحضرتبقیةالله)عج(است،
فریبوحیلهگریبرایجلبآراءمردم،جرماست.

در نظام اسالمی که مظهر کامل آن، حکومت حضرت بقیةالله ارواحنافداه 
اسـت، فریب و حیله گری برای جلب آراء مردم، خودش جرم اسـت؛ اسـتفاده 
از قدرت برای به دسـت آوردن پول، یکی از بزرگترین جرائم اسـت. آن جا یاران 
حضـرت مهـدی موّظفنـد در سـطوح پاییـن زندگـی کنند. نظام اسـالمی ما پرتو 
کوچکی از آن حقیقت درخشان است. ما هرگز این اّدعا را نکردیم و نمی کنیم؛ 

اما باید نشانه ای از او داشته باشیم.2

8-مامیخواهیمخودرابهحدنصابنزدیککنیم
اسم ما دولت اسالمی باشد، کافی نیست؛ باید عمل و جهتگیری ما اسالمی 
باشد. اگر در اینها اختالل پیدا شد، حرکت مستمر و مداوم و پوینده یی که الزم 
اسـت تا دولت اسـالمی به صورت کامل شـکل بگیرد، دچار ُنکث می شـود و 
طبعًا کار عقب میافتد. البته دولت اسالمی کامل به معنای واقعی کلمه، در زمان 
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ه. خوشـا به حال کسـانی که آن روز  انسـان کامل تشـکیل خواهد شـد؛ ان شـاءاللَّ
را درک می کنند. همه ما انسانهای ناقصی هستیم. ما به قدر توان و تالِش خود 
می خواهیم مجموعه کارگزاران حکومت را - که خودمان هم جزو آنها هستیم 
- به نقطه یی برسانیم که با نصاب جمهوری اسالمی تطبیق کند. ما می خواهیم 

خود را به حد نصاب نزدیک کنیم. 1

9-حرکتمابهسمتحکومتحداکثریبقیةالله)عج(است.
خصوصیت دیگری که در این روزگار وجود دارد، وجود یک حکومت قرآنی 
اسـت. امروز یک چنین حکومتی برپاسـت. دیروز چنین حکومتی نبود، امروز 
هسـت. ما در تاریخ اسـالم، از صدر اسـالم به این طرف، از وقتی که خالفت 
تبدیل شـد به سـلطنت در دنیای اسـالم، تا امروز هیچ حکومتی نداشـتیم که بر 
اسـاس شـریعت حکومت کند. حّتی خالفت عثمانی که اسـمش هم خالفت 
بود، بسیاری از مسلمانها هم به همین عنواِن خالفت دلشان را به آن دستگاه بسته 
بودند، یک دستگاه سلطنت بود؛ یعنی حاکمیت در آن کشور بر اساس دین نبود، 

بر اساس شریعت نبود. ما حکومت دینی نداشتیم، امروز داریم.
 من ادعا نمی کنم که این حکومت دینی یک حکومت قرآنی کامل است؛ 
ابـدًا. اوْل منتقـد دسـتگاه خـود بنـده هسـتم. مـا در اجرای شـریعت اسـالمی در 
حداقل ها داریم حرکت می کنیم. منتها جهت، جهت درسـتی اسـت؛ به سـمت 
حداکثر می خواهیم حرکت کنیم و پیش برویم. حکومت، حکومت دینی است؛ 
رسمًا، قانونًا، بر طبق قانون اساسی. هر حرکتی، هر قانونی که برخالف شریعت 
اسالمی باشد، منسوخ است؛ حکومت، حکومتی است بر اساس دین. این پدیده 
فوق العاده مهمی است. یعنی دستگاه سیاسی در کشور به اهل دین اجازه می دهد 
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و بلکه از آن ها می خواهد که در راه ترویج شریعت حرکت کنند. مسئولین نظام 
اگر با معیارهای دینی تطبیق نکنند، طبق قانون مشـروعیت خودشـان را از دسـت 
می دهند. این یک چیز بدیعی است، این یک چیز جدیدی است؛ ما نداشتیم. 
از این فرصت باید اسـتفاده کرد. پس این خصوصیت دوِم وضعیت موجود. از 
این خصوصیت حداکثر استفاده را برای ترویج حقایق اسالمی و معارف اسالمی 

و شریعت اسالمی در این دنیای گرفتار مادیت می شود برد.1

10-اینشعارهایکروزتحّققپیداخواهدکرد
ه تعالی  فرجه - بر سر  شعارهایی که امام زمان - علیه الّصالةوالّسالم وعّجل اللَّ
دست خواهد گرفت و عمل خواهد کرد، امروز شعارهای مردم ماست؛ شعارهای 
یـک کشـور و یـک دولـت اسـت. ایـن خـودش یک گام بسـیار بلندی به سـوی 
اهداف امام زمان اسـت. روزی شـعار توحید، شـعار معنویت و شـعار دینداری، 
در دنیا منسوخ شده بود؛ سعی کرده بودند به طور کّلی آن را به دست فراموشی 
بسـپارند؛ اما امروز در این منطقه عالم، این شـعارها، شـعارهای رسـمی حکومت 
است؛ شعارهای رسمی اداره کشور و آحاد ملت است؛ عالوه بر این، این شعارها 
آرزوی ملتهای مسـلمان در بسـیاری از کشـورهای دنیاسـت؛ و این شـعارها یک 

روز تحّقق پیدا خواهد کرد.2

11-این،آیندهقطعیشماست
ملـت ایـران بـه فضـل پروردگار، بـا هدایت الهی، با کمکهای معنوی غیبی و 
با ادعیه زاکیه و هدایتهای معنوی ولی الله االعظم ارواحنافداه خواهد توانسـت تمدن 
اسـالمی را بـار دیگـر در عالـم سـربلند کنـد و کاخ بـا عظمـت تمدن اسـالمی را 

1388/2/23 .1
1379/8/22 .2



53لوا تتمقت

برافراشته نماید. این، آینده قطعی شماست. جوانان، خودشان را برای این حرکت 
عظیم آماده کنند. نیروهای مؤمن و مخلص، این را هدف قرار دهند.1

12-امروزبایددرجهتحکومتامامزمان)عج(کاروتالشکنیم
ما که منتظر امام زمان هستیم، باید در جهتی که حکومت امام زمان - علیه 
االف التحیة و الثناء و عجل الله تعالی فرجه - تشکیل خواهد شد، زندگی امروز 
را در همان جهت بسازیم و بنا کنیم. البته، ما کوچکتر از آن هستیم که بتوانیم 
آن گونه بنایی را که اولیای الهی ساختند یا خواهند ساخت، بنا کنیم؛ اما باید در 

آن جهت تالش و کار کنیم.2

13-زمینهظهوررابایدباحاکمیتقرآنواسالمآمادهکرد
ما آن وقتی می توانیم حقیقتًا منتظر به حساب بیاییم که زمینه را آماده کنیم. 
برای ظهور مهدی موعود )ارواحنافداه( زمینه باید آماده بشـود؛ و آن عبارت از عمل 
کـردن بـه احـکام اسـالمی و حاکمیـت قرآن و اسـالم اسـت... اولیـن قدم برای 
حاکمیـت اسـالم و بـرای نزدیـک شـدن ملتهـای مسـلمان به عهـد ظهور مهدی 
موعود )ارواحنافداه و عجل الله فرجه(، به وسـیله ملت ایران برداشـته شـده اسـت؛ و آن، ایجاد 

حاکمیت قرآن است.3

14-حاکمیتنهاییحق
ازنظر اسالم و بینش اسالمی، جریان عالم به سمت حاکمیت حق و به سمت 
صالح  است؛ این بروبرگرد هم ندارد... همه ی انبیا و اولیا آمده اند تا انسان را به 

1376/5/29 .1
1368/12/22 .2
1370/11/30 .3



اربعین، بستر ظهور 54

آن بزرگ راه اصلی ای سـوق دهند که وقتی وارد آن شـد، بدون هیچ گونه مانعی 
تمام اسـتعدادهایش می تواند ُبروز کند. انبیا و اولیا این مردم گم گشـته را مرّتب 
از این کوه و کمر و دشت ها و کویرها و جنگل ها به سمت این راه اصلی سوق 
دادند و هدایت کردند. هنوز بشریت به نقطه ی شروع آن صراط مستقیم نرسیده 

است؛ آن در زمان ولی عصر أرواحنا فداه محّقق خواهد شد.1

15-دورانظهور،اوجشکوفایِیتمدنِیاسالم
ه ارواحنافداه  » تمّدن اسالمی به صورت کامل در دوران ظهور حضرت بقیةالَلّ
است. در دوران ظهور، تمّدن حقیقی اسالمی و دنیای حقیقی اسالمی به وجود 
ه، آخِر  خواهـد آمـد. بعضـی کسـان خیـال میکننـد دوران ظهور حضـرت بقیةالَلّ
ه، اّوِل دنیاسـت؛ اّوِل  دنیاسـت! مـن عـرض میکنـم دوران ظهـور حضـرت بقیةالَلّ
شروع حرکت انسان در صراط مستقیم الهی است؛ با مانع کمتر یا بدون مانع؛ با 
سرعت بیشتر؛ با فراهم بودن همه ی امکانات برای این حرکت. اگر صراط مستقیم 
الهی را مثل یک جاده ی وسیع، مستقیم و همواری فرض کنیم، همه ی انبیا در 
این چند هزار سال گذشته آمده اند تا بشر را از کوره راهها به این جاده برسانند. 
وقتی به این جاده رسید، سیْر تندتر، همه جانبه تر، عمومیتر، موفقتر و بیضایعات یا 
کم ضایعات تر خواهد بود. دوره ی ظهور، دوره ای است که بشرّیت میتواند نفس 
راحتی بکشد؛ میتواند راه خدا را طی کند؛ میتواند از همه ی استعدادهای موجود 
در عالم طبیعت و در وجود انسان به شکل بهینه استفاده کند. امروز از امکانات 
بشر استفاده ی بهینه نمیشود؛ استعدادها ضایع و نابود میشود؛ استعدادهای طبیعی 
هم همین طور. همه ی این پدیده هایی که شـما میبینید علیه محیط زیسـت و در 
آلوده سـازی محیط زیسـت وجود دارد، ناشـی از بد اسـتفاده کردن از امکانات 
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طبیعی است. بشر در این راه افتاده است و پیش میرود؛ اما این راه درستی نیست؛ 
راه منحصری نیسـت. راه دانش، راههای فراوانی اسـت. بشـر میتواند در سـایه ی 
نظام الهی آن راه را بیابد و طی کند. فعاًل نمیخواهیم وارد این بحث شویم؛ این 
بحث مجال وسیعتری میطلبد. به هرحال خّطی که نظام اسالمی ترسیم میکند، 

خّط رسیدن به تمّدن اسالمی است.
زوال تمّدنها معلول انحرافهاست. تمّدنها بعد از آن که به اوجی رسیدند، به 
خاطر ضعفها و خألها و انحرافهای خود رو به انحطاط میروند. ما نشـانه ی این 
انحطاط را امروز در تمّدن غربی مشاهده میکنیم، که تمّدِن علم بدون اخالق، 

مادّیِت بدون معنوّیت و دین و قدرِت بدون عدالت است.  « 1
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قسمت چهارم

لزوم حرکت در راستای  تحقق اهداف اهل بیت )علیهم السالم(

ما آن وقتی میتوانیم حقیقتًا منتظر به حساب بیاییم که زمینه را آماده کنیم. برای 
ظهور مهدی موعود)ارواحنافداه( زمینه باید آماده بشود؛ و آن عبارت از عمل کردن به 
احکام اسالمی و حاکمیت قرآن و اسالم است. اولین قدم برای حاکمیت اسالم و 
ه فرجه(،  برای نزدیک شدن ملتهای مسلمان به عهد ظهور مهدی موعود )ارواحنافداه و عّجل اللَّ

به وسیله ی ملت ایران برداشته شده است؛ و آن، ایجاد حاکمیت قرآن است.1
مهم ترین وظیفه این است که از کمربند تأمینی بسیار محکم ملت ایران که 
هویت جمعی ما را به وجود می آورد- یعنی نظام اسالمی- یعنی نظام اسالمی- با 
همه وجود پاسداری کنیم.2 صیانت اسالم- به معنای حقیقی کلمه- وابسته به 
صیانت از نظام سیاسی اسالمی است؛ بدون نظام سیاسی، امکان ندارد. لذا امام 
رحمه الله علیه حراسـت و صیانت از جمهوری اسـالمی را اوجب واجبات می 
دانست؛ وجب واجبات، نه از اوجب واجبات. واجب ترین واجب ها، صیانت 

از جمهوری اسالمی است. 3
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1-وظیفهمادرعصرجدید
امـروز وظیفـه ی مـا پیـروان ایـن بزرگوار و آحاد مردم که شـاگردان این اسـتاد 
بـزرگ و عالی مقام]-امـام خمینـی-[ بوده انـد، چیسـت؟ ما باید بدانیم که امروز 
چشـم دنیا به ملت ایران اسـت؛ همچنان که سـال گذشـته در مثل امروزی، تمام 
چشمها و دلهای حساس عالم، متوجه تهران بود. وقتی خبر در دنیا پخش شد، 
حقیقتًا دوستان و دشمنان، در حال بهت و حیرت و انتظار قرار گرفتند؛ دوستان 
بـا یـک انگیـزه و دشـمنان بـا انگیـزه ی دیگر. ما نباید تصور کنیم که با گذشـت 
یک سال، اهمیت و حساسیت و سنگینِی وظیفه ی ما کم شده است. نه، هرچه 
میگذرد، سنگینی بار مسؤولیت بر دوش آن کسانی که خود را پیروان این بزرگوار 

و هدایت شدگان به وسیله ی او میدانند، سنگینتر میشود.
دنیـا امـروز متوجـه ملـت ایران اسـت. مـا ملت ایران باید بتوانیم در پرتو تعالیم 
اسالم، با تمسک به اسالم و قرآن و در جهت رهنمودهای امام بزرگوار راحلمان، 
به سـمت هدفهای متعالی این انقالب، حرکتمان را با شـتاب هرچه بیشـتر ادامه 
بدهیـم. یـک لحظـه توقـف جایـز نیسـت. ما باید بدانیم دشـمنان زخم خورده - 
آنهایی که امیدوار بودند اسالم از دنیا محو بشود و علی رغم خواست آنان، اسالم 
روزبه روز در دنیا عالمگیرتر شـده اسـت - همچنان در کمینند تا ما یک لحظه 
غفلت کنیم. لذا غفلت برای ما حرام است. ملت ایران، با قدرت و استقامت و 
گاهی و  توکل به خدا و اتحاد کامل و شرکت در سازندگی عمومی کشور و با آ
هوشـیاری خود، باید دشـمنان - یعنی امریکا و ارتجاع و زخم خوردگان - را از 
دسـت اندازی به این انقالب و به کشـور عزیزمان مأیوس کند. اسـتکبار جهانی 
از ملت ایران میترسـد؛ مثل همه ی بدکاران و راهزنانی که از انسـانهای شـجاع و 
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گاه میترسند.« 1 آ

2-امروزبایددرجهتحکومتامامزمان)عج(کاروتالشکنیم
ما که منتظر امام زمان هستیم، باید در جهتی که حکومت امام زمان -علیه 
االف التحیة و الثناء و عجل الله تعالی فرجه- تشکیل خواهد شد، زندگی امروز 
را در همان جهت بسازیم و بنا کنیم. البته، ما کوچکتر از آن هستیم که بتوانیم 
آن گونه بنایی را که اولیای الهی ساختند یا خواهند ساخت، بنا کنیم؛ اما باید در 

آن جهت تالش و کار کنیم.
مظهر عدل پروردگار، امام زمان )علیه الصالةوالسـالم( اسـت و میدانیم که بزرگترین 
خصوصیـت امـام زمـان )علیه الصالةوالسـالم( - کـه در دعاهـا و زیـارات و روایات آمده 

است - عدالت میباشد: »يمأل الل به االرض قسطا و عدال«2.

3-قبلازفرج،آسایشوراحتطلبیوعافیتنیست!
شما جوانان عزیز که در آغاز زندگی و تالش خود هستید، باید سعی کنید تا 
زمینه را برای آن چنان دورانی آماده کنید، دورانی که در آن، ظلم و ستم به هیچ 
شـکلی وجود ندارد، دورانی که در آن، اندیشـه و عقول بشـر، از همیشـه فعالتر و 
خالقتر و آفریننده تر اسـت، دورانی که ملتها با یکدیگر نمی جنگند، دسـتهای 
جنگ افروز عالم همانهایی که جنگهای منطقه ای و جهانی را در گذشته به راه 
انداختند و می اندازند دیگر نمی توانند جنگی به راه بیندازند، در مقیاس عالم، 
صلح و امنیت کامل هست، باید برای آن دوران تالش کرد. قبل از دوران مهدی 
موعود، آسایش و راحت طلبی و عافیت نیست. در روایات، »والله لتمحصن« و 
»والله لتغربلن« است، به شدت امتحان می شوید، فشار داده می شوید. امتحان 
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در کجا و چه زمانی اسـت؟ آن وقتی که میدان مجاهدتی هسـت. قبل از ظهور 
مهـدی موعـود، در میدانهـای مجاهدت، انسـانهای پاک امتحان می شـوند. در 
کـوره هـای آزمایـش وارد مـی شـوند و سـربلند بیـرون می آینـد و جهان به دوران 
آرمانی و هدفی مهدی موعود )ارواحنا فداه( روزبه روز نزدیکتر می شود، این، آن امید 

بزرگ است، لذا روز نیمه شعبان، روز عید بزرگ است.1

4-فقطنشستنواشکریختنفایدهندارد!
هر چند اعتقاد به حضرت مهدی ارواحنافداه یک آرمان واالسـت و در آن 
هیچ شکی نیست؛ اما این آرمانی است که باید به دنبال آن عمل بیاید. انتظاری 

که از آن سخن گفته اند، فقط نشستن و اشک ریختن نیست.2

5-انتظاریعنیدائمدرحال»آمادهباش«باشید
ما مأمور به انتظاریم؛ انتظار یعنی چه؟ انتظار به معنای مترّصد  بودن است. در 
ادبّیات نظامی یک  چیزی داریم به نام »آماده باش«؛ انتظار یعنی »آماده باش«! باید 
»آماده باش« باشیم. انسان مؤمن و منتظر، آن کسی است که در حال »آماده باش« 
اسـت. اگر امام شـما که مأموِر به ایجاد عدالت و اسـتقرار عدالت در کّل جهان 
اسـت، امروز ظهور بکند، باید من و شـما آماده باشـیم. این »آماده باش« خیلی 
مهم است؛ انتظار به این معنا است. انتظار به معنای بی  صبری کردن و پا به زمین 
کوبیدن و چرا دیر شد و چرا نشد و مانند اینها نیست، انتظار یعنی باید دائم در 

حال »آماده باش« باشید.3
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» مسـئله ی انتظـار هـم کـه جـزء الینفـک مسـئله ی مهدویـت اسـت، از آن 
کلیدواژه هـای اصلـی فهـم دیـن و حرکـت اساسـی و عمومـی و اجتماعـی امت 
اسـالمی به سـمت اهداف واالی اسـالم اسـت؛ انتظار؛ انتظار یعنی ترقب، یعنی 
مترصد یک حقیقتی که قطعی است، بودن؛ این معنای انتظار است. انتظار یعنی 
این آینده حتمی و قطعی است؛ بخصوص انتظاِر یک موجود حّی و حاضر؛ این 
خیلی مسئله ی مهمی است. اینجور نیست که بگویند کسی متولد خواهد شد، 
کسی به وجود خواهد آمد؛ نه، کسی است که هست، وجود دارد، حضور دارد، 
در بین مردم است. در روایت دارد که مردم او را میبینند، همچنانی که او مردم 
را میبیند، منتها نمیشناسـند. در بعضی از روایات تشـبیه شـده اسـت به حضرت 
یوسف که برادران او را میدیدند، بین آنها بود، در کنار آنها بود، روی فرش آنها 
راه میرفت، ولی نمیشناختند. یک چنین حقیقت بارز، واضح و برانگیزاننده ای؛ 

این کمک میکند به معنای انتظار.«1 
بشـود پذیـرای مهـدی موعود)علیهم السـالم(  آمادگـی  ایجـاد  بـا  بایـد   جامعـه 

امام زمان می آید انجام میدهد، یعنی چه!؟ امروز تکلیف شما چیست؟ شما امروز 
باید چه بکنی؟ شـما باید زمینه را آماده کنی، تا آن بزرگوار بتواند بیاید و در آن 
زمینه آماده، اقدام فرماید. از صفر که نمیشود شروع کرد! جامعه ای میتواند پذیرای 
مهدی موعود ارواحنافداه باشد که در آن آمادگی و قابلیت باشد، وااّل مثل انبیا و اولیای 
طول تاریخ میشود. چه عّلتی داشت که بسیاری از انبیای بزرگ اولی العزم آمدند 
 و نتوانستند دنیا را از بدیها پاک و پیراسته کنند؟ چرا؟ چون زمینه ها آماده نبود.2
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قسمت پنجم

انقالب اسالمی، مهمترین قدم برای تشکیل حکومت مهدوی )عج( 
1.  مـا کـه منتظـر امـام زمـان هسـتیم، بایـد در جهتی کـه حکومت امام زمان 
-علیه االف التحیة و الثناء و عجل الله تعالی فرجه - تشکیل خواهد شد، زندگی 
امروز را در همان جهت بسـازیم و بنا کنیم. البته، ما کوچکتر از آن هسـتیم که 
بتوانیم آن گونه بنایی را که اولیای الهی ساختند یا خواهند ساخت، بنا کنیم؛ اما 

باید در آن جهت تالش و کار کنیم1.
2. شما جوانان عزیز که در آغاز زندگی و تالش خود هستید، باید سعی کنید 
تا زمینه را برای آن چنان دورانی آماده کنید، دورانی که در آن، ظلم و سـتم به 
هیچ شکلی وجود ندارد، دورانی که در آن، اندیشه و عقول بشر، از همیشه فعالتر 
و خالقتر و آفریننده تر است، دورانی که ملتها با یکدیگر نمی جنگند، دستهای 
جنگ افروز عالم همانهایی که جنگهای منطقه ای و جهانی را در گذشته به راه 
انداختنـد و می اندازنـد دیگـر نمی تواننـد جنگی به راه بیندازند، در مقیاس عالم، 
صلح و امنیت کامل هست، باید برای آن دوران تالش کرد. قبل از دوران مهدی 
موعود، آسایش و راحت طلبی و عافیت نیست. در روایات، »والل لتمحصن« و 
»والل لتغربلن« است، به شدت امتحان می شوید، فشار داده می شوید. امتحان 
در کجا و چه زمانی اسـت؟ آن وقتی که میدان مجاهدتی هسـت. قبل از ظهور 
مهدی موعود، در میدانهای مجاهدت، انسـان های پاک امتحان می شـوند. در 
کوره های آزمایش وارد می شوند و سربلند بیرون می آیند و جهان به دوران آرمانی 
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و هدفی مهدی موعود )ارواحنا فداه( روزبه روز نزدیک تر می شود.1
3. جامعـه ای می توانـد پذیـرای مهـدی موعـود ارواحنافـداه باشـد که در آن 

آمادگی و قابلیت باشد، واال مثل انبیا و اولیای طول تاریخ می شود. 2
4. این واقعه  عظیم، حرکتی در خط پیام الهی بعثت  و در جهت اهداف متعالی 
آن بود و در آن، ایمان و خلوص و فداکاری ملت ایران نقشـی اساسـی داشـت، 
همانند آنچه در حادثه ظهور اسـالم در چهارده قرن پیش واقع شـد و نخسـتین 
مجمع اسالمی شکل گرفت.3 ملت ما حرکت و بعثت عمومی و برانگیختگی 

ملِی تاریخی خود را در انقالب ، ادامه  آن بعثت عظیم نبوی ]می داند[.4
5. استقرار عدالت، چه در سطح جهانی - آن طور که آن وارث انبیا انجام 
خواهد داد - و چه در همه بخشهای دنیا، احتیاج به این دارد که مردمان عادل و 
انسانهای صالح و عدالت طلب، قدرت را در دست داشته باشند و با زبان قدرت 
با زورگویان حرف بزنند کسانی که خیال می کنند اسالم باید برود و در گوشه ای 
بنشـیند و مردان اسـالم و دین فقط زبان نصیحت را به کار گیرند، این ها دانسـته 
یـا ندانسـته همـان چیـزی را میگوینـد کـه مراکز قدرت جهانـی آن را می خواهند 
و آرزو می کنند... از این که ملتهای مسـلمان بیدار شـوند و تشـکیل حکومت 
دهنـد؛ از این کـه ایمـان اسـالمی آحـاد مـردم در قالب یک نظـام و یک دولت و 
یک حکومت تجّسم پیدا کند، واهمه دارند و می ترسند. نظام اسالمی و ملت 
مسلمان ایران و دولت جمهوری اسالمی بزرگترین قدم را در این راه برداشت و 
به برکت مجاهدت جوانان و مردان و زنان مؤمن و فداکار این ملت، اسـالم در 
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دنیا به عنوان یک قدرت ظاهر شـد. هرچه این قدرت بتواند خود را مسـتقرتر و 
پایدارتر کند، نظم ظالمانه و شیطانی دنیا بیشتر تهدید می شود.1

6. برای اینکه تفکر انبیاء در جامعه پیاده شود، یک حرکت بلندمدت و طوالنی 
الزم بود. این انقالب با این هدف به وجود آمد. جامعه اسالمی، کشور اسالمی، 
نه فقط دولت اسـالمی، نه فقط تشـکیل یک نظام اسـالمی، بلکه تشـکیل یک 
واقعیت و یک مجموعه مردمی که بر اساس تعالیم اسالم - که لّب لباب تعالیم 
انبیاء است - زندگی می کنند و آثارش را احساس می کنند. این هدف ماست.

ما آن وقتی می توانیم حقیقتًا منتظر به حساب بیاییم که زمینه را آماده کنیم. 
برای ظهور مهدی موعود )ارواحنافداه( زمینه باید آماده بشـود؛ و آن عبارت از عمل 
کـردن بـه احـکام اسـالمی و حاکمیـت قرآن و اسـالم اسـت... اولیـن قدم برای 
حاکمیـت اسـالم و بـرای نزدیـک شـدن ملتهـای مسـلمان به عهـد ظهور مهدی 
موعود )ارواحنافداه و عجل الله فرجه(، به وسـیله ملت ایران برداشـته شـده اسـت؛ و آن، ایجاد 

حاکمیت قرآن است.2
 7. برای اینکه هر انسـان اهل تدّبری از تحّقق این وعده کوچک، اطمینان 
پیدا کند که آن وعده بزرگ- ظهور حضرت مهدی )ارواحنافداه(- تحّقق پیدا خواهد 
کرد. آنچه از موّفقّیتها در طول تاریخ برای بشـرّیت از طریق دین حاصل شـده، 
همان وعده های کوچک است؛ از جمله جمهوری اسالمی. جمهوری اسالمی 
هـم یکـی از همیـن وعده هـا اسـت؛ خـدای متعال وعده داده بـود که اگر مبارزه 
کنیـد، اگـر صبـر کنیـد، اگـر به خدای متعال توّکل کنید، در جایی که گمان آن 
را نمی برید و امید آن را ندارید، به شـما قدرت خواهیم داد؛ همین اّتفاق افتاد: 
مّلت ایران مبارزه کرد، صبر کرد، ایستاد، فداکاری کرد، از دادِن جان دریغ نکرد 
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و اّتفاقـی افتـاد کـه هیچ کـس تصـّور آن را نمی کـرد! چه کسـی خیال می کرد در 
این منطقه بسیار حّساس، در این کشور بسیار مهم، در مقابله با آن رژیِم بشّدت 
حمایت شونده از سوی قدرتهای بین المللی، یک حکومتی به وجود بیاید و یک 
انقالبی به پیروزی برسـد، آن هم براسـاس دین، براسـاس فقه، براسـاس شریعت؟ 
چه کسـی چنین تصّوری می کرد؟ هیچ کس. اگر کسـی بگوید من می دانسـتم 
این جوری می شود، مگر از ُطرق غیبی فهمیده باشد؛ محاسبات، مطلقًا این را نشان 
نمی داد، اّما این اّتفاق افتاد. بدانیم آن وعده اصلی، آن کار بزرگ هم اّتفاق خواهد 
افتاد. این یک نمونه ای از آن چیزی بود که اّتفاق خواهد افتاد. باید منتظر بود.1

8. جمهوری اسالمی، امانِت تاریخِی انبیای عظام الهی است. آرزوی موسی 
و عیسی و آرزوی همه ی اولیا و ائّمه ی بزرگوار ماست که امروز تحّقق پیدا کرده 
است؛ و لو ناقص. کاملش هم، إن شاء الّله، در دوران حکومت کبری و والیت 
عظمای حضرت بقیة الّله فی االرضین )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( ظاهر و آشکار خواهد شد.2

9.  انقـالب بـرای ایجـاد یـك دولـت به جـای دولت که به وجـود نیامد، برای 
ایجاد یك نظام، یك مجموعه ی ملی و انسانی بر اساس یك تفکر به وجود آمد. 
آن تفکر، تفکر اسالم است... ما معتقدیم راه سعادت انسان ها به دست تعالیم 
انبیاء است، که کامل ترینش هم تعالیم اسالم است. بشر منهای تعالیم انبیاء حّتی 
پیشرفت مادی هم در این حدی که پیدا کرده، پیدا نمی کرد؛ چه برسد به تعالی 
معنوی و بهجت معنوی و آرامش و آسایش روانی که زمینه ساز عروج اوست به 
معارج واالی ملکوتِی انسان. راه سعادت انسان این است. برای اینکه تفکر انبیاء 
در جامعه پیاده شود، یك حرکت بلندمدت و طوالنی الزم بود. این انقالب با این 
هدف به وجود آمد. جامعه ی اسالمی، کشور اسالمی، نه فقط دولت اسالمی، 
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نه فقط تشکیل یك نظام اسالمی، بلکه تشکیل یك واقعیت و یك مجموعه مردمی 
که بر اسـاس تعالیم اسـالم - که لب لباب تعالیم انبیاء اسـت - زندگی می کنند 

و آثارش را احساس می کنند.1 
10. ملت ما حرکت و بعثت عمومی و برانگیختگی ملِی تاریخی خود را در 

انقالب ، ادامه  آن بعثت عظیم نبوی ]می داند[.2
11. ما بخشی از یک سلسله ی تاریخی هستیم. نسب ما، نسبت ملت ما به 
حسین بن علی علیه السالم می رسد و به رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و به همه انبیاء 
الهی ؛ ما دنبالۀ آنها هستیم. ملت امروز ایران را تنها و مجرد و قطعی نباید نگاه 
کـرد؛ بـا ایـن دیـد کلـی باید نـگاه کرد. ما دنباله رو همان پرچمـداران و رهبرانی 
هستیم که زمان خود و عمر خود را به مبارزه گذراندند، اما به هدف های خود، 
به مقاصد خود و آرمانهای خود نائل آمدند و دشمن را علی رغم های و هویی 

که داشت، وادار به عقب نشینی کردند. 
حسین بن علی علیه السالم برای بقاء اسالم قیام کرد و یزید و یزیدیان می خواستند 
اسـالم نباشـد. شـما امروز می بینید اسـالم، با عظمت و وسـعت در سـطح جهان 
وجود دارد یک حکومت و نظام مقتدر و نیرومندی مثل نظام جمهوری اسالمی 
بر پایه اسـالم بنا شـده؛ این بر اثر زحمات حسـین بن علی علیه السـالم اسـت. اینجا 

رِض«3.
َ
هم همان آیه صدق می کند، که »و اّما ما يَنَفُع الّنَاَس فیَمُكُث فى األ

آن روز خیال می کردند حسین بن علی علیه السالم را شکست دادند؛ غافل 
بودند از این که حسین بن علی علیه السالم به شهادت رسید، اما فکر او زنده شد و 

مقصود او در تاریخ باقی ماند. 
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شما ببینید سلسله خونین اسالم و متدّینین به قرآن در طول تاریخ چه معجزهایی 
آفریـده انـد و باالتریـن معجـزه همیـن چیزی اسـت که امروز دنیـا دارد آن را می 
بیند؛ یعنی تحقق نظام اسالمی و حکومت اسالمی. این پیروزی امام حسین علیه 
السالم بر یزید است.یزید می خواست از اسالم و قرآن و دین و نماز و ارزش های 

اخالقـی اسـالمی و عدالـت اجتماعـی هیـچ اثری باقی نمانـد و چون مظهر همه 
این ارزشـها اسـالم بود، می خواسـت اسـالم دفن کند. صریحًا می گفت!  امروز 
یزید کجاست؟ البته امروز یزیدهای زیادی در دنیا هستند، شقی تر از آن یزید، 
اما آن یزیدی که با حسین بن علی علیه السالم در افتاد ، او امروز کجاست؟ در 
گوشۀ تاریک مزبله های تاریخی، مدفون شده و فراموش شده است و مقاصدش 
برآورده نشده. اما حسین بن علی علیه السالم کجاست؟ در اوج قّلۀ شرافت و فضیلت 

زنده است. حسین بن علی پیروز شد.1 

1367/5/25 .1
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قسمت ششم

نقشه عمومی حرکت از انقالب اسالمی تا ظهور دولت موعود

الف ( گام دوم انقالب اسالمی
»انقـالب ُپرشـکوه مّلـت ایـران کـه بزرگ ترین و مردمی تریـن انقالب عصر 
جدیـد اسـت، تنهـا انقالبـی اسـت کـه یـک چّلـه ی ُپرافتخار را بـدون خیانت به 
آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همه ی وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت به 
نظر میرسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد 
دّومین مرحله ی خودسـازی و جامعه پردازی و تمّدن سـازی شـده  اسـت. درودی 
از اعماق دل بر این مّلت؛ بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک 
وارد فرایند بزرگ و جهانِی چهل سـال دّوم میشـود.« این دومین مرحله، همین 
گام دوم اسـت. یعنی آن قدم های اصلی گام دوم در این عبارت مشـخص شـده 
اسـت. اگر بخواهیم ببینیم در گام دوم قرار اسـت چه کارهایی انجام بشـود، این 

عبارت برای ما این مسئله را روشن می کند. 
پس باید روی این عبارت توقف و تأمل کنیم و آن مقدار که کلیت آن برای 
ما روشن شد، به سمت عملیاتی و اجرایی کردن این قدم های مرحله دوم یا گام 

دوم انقالب برویم. 
در ایـن عبـارت، گفتـه شـده اسـت کـه انقـالب باید به سـمت خودسـازی، 
جامعه پـردازی و تمدن سـازی بـرود. در حقیقـت فاعـل ایـن افعـاِل خودسـازی، 
جامعه پردازی و تمدن سـازی، انقالب اسـت. این یک نکته ای را داشـته باشـید 

تا به ادامه بپردازیم. 
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1-منظورازجامعهپردازیچیست؟
بعضـی حتـی در تعبیـر جامعه پـردازی هـم یک تعبیراتـی کرده اند و گفته اند 
چرا رهبر انقالب نفرموده اند جامعه سازی؟! به همین دلیل که ایشان در بیانات 
دیگرشان در سال های قبل، به جای جامعه سازی فرموده بودند کشور اسالمی. 
در این اختالف تعابیر، معانی جدیدی وجود ندارد. خیلی در اینجا اختالفی بین 
کشور اسالمی و جامعه اسالمی نمی بینیم، کما اینکه در مورد تمدن اسالمی هم 
معظم له در آن بیانات اولیه شـان در سـال های قبل فرموده بودند امت اسـالمی، 
به جای تمدن اسـالمی. یک جا فرموده بودند تمدن بین الملل اسـالمی یا یک 
جـا فرمـوده بودنـد تمـدن ایرانـی- اسـالمی. اینها اصل آن تمدن و امت سـازی و 

امثال اینهاست. 
لذا در بحث جامعه پردازی هم این نکته را توجه بفرمایید که جامعه پردازی، 
تفاوتـی بـا جامعـه اسـالمی نـدارد. چون بعضـی گفته بودند جامعه پـردازی یعنی 
اینکه ما جامعه اسالمی ساخته ایم، حاال باید پردازش کنیم. یعنی یک انشائی را 
نوشته ایم، حاال باید ویرایش بکنیم. چنین تعبیراتی کرده بودند.  این طور نیست. 
ما تا جامعه اسالمی، خیلی فاصله داریم. »کجاست آن جامعه اسالمی؟« امام 
خامنه ای )مدظله العالی( در سال های گذشته، عین این تعبیر را داشته اند؛ این جامعه ای 
که امروز می بینیم، اینها با جامعه اسـالمی شـباهتی دارد؟ بسـیاری از این مظاهر 
جامعه کنونی ما، فاصله های نجومی با جامعه اسالمی مقدور به دست و در عصر 
غیبت دارد. اینکه بگوییم جامعه اسالمی شکل گرفته و داریم پردازش می کنیم! 

ما نباید عبارت پردازی کنیم، با این مباحث نباید تفننی برخورد کنیم. 
آن مکتب انقالب اسـالمی که پشـتوانه دانشـی بیانیه گام دوم اسـت، برای 
ما مسـئله را روشـن کرده اسـت. بله، افرادی با هر مطلب و سـخنرانی معظم له، 
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برخورد تفننی می کنند، باالخره یک سـرگرمی اسـت، و یک اسـم و عنوان هم 
ممکن است داشته باشد! ما که نمی خواهیم این کار را بکنیم. مگر ما کم مسئله 
و مشـکل داریم؟ مگر انقالب اسـالمی اهداف کوچکی پیش رو و باقی مانده 
دارد؟ که ما خودمان را سـرگرم بعضی لفاظی ها و عبارت پردازی ها بکنیم؟ باید 
با جدیت وارد شد با مسئولیت شناسی باید وارد این بحث ها شد. بعد هم حق را 
پذیرفت. حاال حق اگر حتی از زبان یک طلبه ای گفته می شود، باید قبول کنیم. 
متأسـفانه در جامعه ما یک مقاومتی در مقابل حق وجود دارد و این تعجب آور 
است. حرف آنی است که من می زنم، اندیشه آنی است که من دارم و... اینها 

موانع فهم است و متأسفانه وجود دارد که ما باید به اینها بپردازیم. 

2-مفهوِمخودسازِیانقالب
دومین مرحله خودسـازی انقالب یعنی چه؟ کلمه خودسـازی یعنی چه؟ از 
کلمه خودسـازی برای ما یک معنا متبادر می شـود. اینکه خودسـازی به معنای 
خودسازی فردی است، جهاد با نفس است، پاک کردن لوح وجود خویش از 
رذایل اخالقی، از انحرافات فکری، از خطاهای عملی و... خودسازی این است. 
اما آیا اینجا مقصود این است که انقالب برود سراغ جهاد با نفس؟ باید برود 
سـراغ خودسـازی فردی؟  لذا در ادامه  این تناقض پیش می آید که خودسـازی 
فردِی انقالب یعنی چی؟ اگر کلمه خودسازی را ببریم به سمت معنای خودسازی 

فردی، اینجا به تناقض می خوریم.
 مقصود از خودسـازی، خودسـازی آحاِد نیروهای انقالب نیسـت. این یک 
بیانیه اسـت وسـخنرانی نیسـت. البته ما این طور لغزش های زبانی را در بیانات و 
سـخنرانی های رهبر معظم انقالب هم نمی بینیم چه رسـد به بیانیه ای که ایشـان 
نگاشته اند و فرموده اند من روی این بیانیه کار کرده ام. آن وقت ما بگوییم منظور 
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از خودسازی انقالب یعنی خودسازی افراد.جلسات اخالق و معنویت و دعا و 
تضرع و... تشـکیل بدهیم تا بعد از این جامعه سـاخته بشـود. به نظر این غریب 

است از معنایی که تا االن فهمیده ایم. 

3-تعریفخودسازیانقالبازمسیرشناختمراحلپنجگانهمیگذرد
ما برای اینکه معلوم کنیم که مقصود از خودسـازی انقالب چیسـت، یک 

نگاهی به فرآیند پنج مرحله می اندازیم. 
قباًل گفته شده است که رهبر معظم انقالب، بارها و بارها و به تکرار فرموده اند 
که ما پنج مرحله داریم، مرحله انقالب اسالمی، مرحله نظام اسالمی، مرحله دولت 
اسالمی، مرحله جامعه اسالمی و مرحله تمدن اسالمی. همچنین فرموده اند که 
اینها با هم یکی نیست و فرق دارد، اینها ترتیب  و ترّتب دارد و فرموده اند جامعه 
اسالمی ترتب بر دولت اسالمی دارد. دولت اسالمی ترتب بر نظام اسالمی دارد. 
ما می توانستیم انقالب نکنیم و دولت اسالمی تشکیل بدهیم؟ پس معلوم می شود 
انقالب، مرحله اوِل این حرکت است. آیا می توانستیم اعالم نکنیم حکومت ما 
اسالمی است، هر اسمی که شد بگذاریم، مثاًل حکومت دمکراتیک اسالمی، 
حکومت دمکراتیک خلق، از این اسـم ها می گذاشـتیم و انتظار داشـتیم دولت 
اسالمی درست بشود! در انتخابات خلقی ها می آمدند جلو و کاندیدا می شدند و 
وزیر و وکیل و رئیس جمهور می شدند. آیا با آن ها می شد دولت اسالمی درست 
کرد؟ یا دمکرات ها می آمدند و آن ها که خیلی سـینه چاک دموکراسـی هسـتند، 
حکومـت می کردنـد. کمـا اینکـه االن دمکرات ها با پوشـش اسـالمی در برخی 
مناصب حضور دارند. آن هایی که عاشـق دموکراسـی هسـتند و قبله آن ها غرب 
است، با دست خودشان دارند خانه های شان را خراب می کنند. پس نمی شد و 

ما باید نظام اسالمی درست می کردیم. 
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 وقتی گفتیم حکومت ما اسالمی است، آن وقت باید می رفتیم سراغ اینکه 
این حکومت اسالمی را محقق کنیم که بشود دولت اسالمی. اگر دولت اسالمی 
درست کردیم و آدم اسالمی بر سر کار آمد یا مسئول، فرد اسالمی بود، آن موقع 

جامعه را اسالمی می کند.

4-تعبیرمراحلپنجگانهودولتاسالمیبعدازبیانیهگامدوم
پس ما نمی توانیم بگوییم موظف به خودسازی فردی و جامعه پردازی اسالمی 
هسـتیم. مگر اینکه یک کسـی بگوید ما از راه خودسـازی فردی برویم جامعه 

اسالمی بسازیم. این یک حرف نسبتا قابل قبول است ولی کامل نیست. 
برای اینکه نشان بدهیم دولت اسالمی در نگاه آقا و در ذهن شریف ایشان 
و در هنگام نگارش بیانیه پاک نشده، دو سه ماه بعد از بیانیه را نگاه می کنیم، 
در دیدار با طالب ایشـان می فرمایند: »ما منتظریم که دولت اسـالمِی به معنای 
واقعی و سپس جامعه ی اسالمِی به معنای واقعی و سپس تمّدن اسالمِی به معنای 

حقیقی به وجود بیاید«
 این جواب آن ها که می گفتند مقصود از خودسازی انقالب، یعنی خودسازی 
افراد. بعد سؤال می کردیم که دولت اسالمی چه شد؟ می گفتند شما به آن کاری 

نداشته باشید! 
این حرف ها در سـال 1370 به شـما زده شـده اسـت که انگشـت اشـاره این 
فرمانده میدان، دولت اسالمی را نشانه رفته و گفته همه باید برویم به سمت دولت 
اسالمی. نخبگان آن موقع نشنیدند و توجه نکردند، نتیجه اش این شده که چهل 
سـال اسـت دولت اسـالمی را تشـکیل نداده ایم. آن وقت بدی آن این اسـت که 
به اسم اسالم هم تمام می شود. کاش می گفتیم در این چهل سال داریم تمرین 
می کنیم، ببینیم دولت اسالمی چطور درست می شود! انتظار نداشته باشید دولت 
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اسالمی بشود. داریم تمرین می کنیم که با یک چشمک سیاستمدار غربی، قلب 
ما را دگرگون می کند و سـند می دهیم، و بعد بگوییم ببخشـید ما نمی دانسـتیم 
اسالم به ما گفته با کفار رابطه تان با هوشیاری باشد، اعتماد نکنید، کاش اینها را 
می گفتیم. ما چهل سـال اسـت که فریاد می زنیم اسـالم اسـالم، این گوش مردم 
کر شده از بس گفته ایم اسالم. طبیعی است مردم بگویند کو اسالم؟ این بوده 
اسـالم؟ ما چهل سـال اسـت این طور جلو رفته ایم. البته نباید پیشـرفت هارا نفی 
کرد، حتی پیشـرفت دولت اسـالمی را، ما حتی در دولت اسـالمی هم پیشـرفت 
داشته ایم. اما این مقدار پیشرفت بسیار کم بود چون کند بود. در این چهل سال 
چون کند حرکت کردیم، دستاوردهای تحول دولت اسالمی کم بود و لذا نتیجه 

اش این شده که دولت اسالمی هنوز تحقق نیافته است. 
رهبر معظم انقالب می فرمایند ما منتظریم که دولت اسالمی به معنای واقعی، 
سپس جامعه اسالمی به معنای حقیقی بوجود بیاید. حاال اگر ما منتظریم که دولت 
اسالمی بوجود بیاوریم، برگردیم به بیانیه، پس خودسازی انقالب آن کجاست؟ 
جواب ساده اش این است که آن خودسازی انقالب، یعنی انقالبی که االن 
حاکم فاسد وابسته کودتایی را کنار زده، و این انقالبی که نظام درست کرد، و 
وارد مرحله دولت اسـالمی شـده، این خودش را بسـازد. انقالب باید خودش را 
بسـازد. انقالب یعنی حاکمیت. موضوع سـاختن در سـه مرحله اول، حاکمیت 
اسـت، باید حاکمیت را بسـازیم. آن شـاه منفور ملعون بی کفایت باید برود، آن 
شاهی که به خاطر کندی های ما در دولت اسالمی، یک عده ای توهم کرده اند 
که می توانند اسمش را دوباره علم کنند، ما فکر نمی کردیم بعد از چهل سال این 
تصویر منحوس محمدرضا پهلوی را دوباره علم کنند. ما که دوران انقالب بودیم 
و مقداری از رژیم پهلوی را حس کردیم، فکر نمی کردیم یک روزی بیاید که 
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مجددًا حرف از رضاخان و محمدرضاخان و این نوه ها و این ولیده های پلید اینها 
بشود. او رفت و ما یک مرحله نظام ساختیم و باید دولت بسازیم، انقالب باید 
این طور خودش را بسازد. به این معنا خودسازی انقالب، شامل جامعه اسالمی 
هم خواهد شد. چرا؟ چون انقالب به یک معنا شامل همه مراحل است. تمدن 

هم مشمول عنوان انقالب هست. 
در یک جایی معظم له به دانشجویان فرمودند »دولت انقالبی، جامعه انقالبی، 
تمدن انقالبی« این خیلی تعبیر خوبی است که بفهمیم امروز هر کس در مسیر 
تمدن سـازی در ایران حرکت می کند آن، فردی انقالبی اسـت. در هر جا و در 
هـر عرصـه ای، در اقتصـاد، در فرهنـگ، در سیاسـت، در علـم، در پژوهـش، در 
صنعت، در کشـاورزی، آن کشـاورزی که دارد کار می کند با این نگاه که این 
کشور اگر جلو برود، تمدن ساز است، آن انقالبی است. آن کشاورزی که درست 
کار اسـت، آن کارگری که درسـت کار اسـت، او انقالبی اسـت. او تمدن سـاز 
اسـت. انقالب یعنی این. نه انقالب یعنی مرگ بر شـاه و درود بر خمینی و هر 
روز تظاهـرات کنیـم و بیاییـم در خیابـان. بعضـی فکـر کرده اند که انقالب یعنی 

این، آن هم دوره اش تمام شده پس انقالب تمام شده است. 
رهبـری فرمودنـد انقـالب ادامـه دارد، پـس خودسـازی انقـالب، یعنی باقی 
مانده این مراحل را هم بسـازیم. که االن در دولت اسـالمی هسـتیم. این نکته 
مهمی است که اگر ما روی این موضوع به قطع نرسیم و سپس به تفاهم نرسیم، 

قدم های بعدی سست برداشته خواهد شد. 

5-تعبیرمراحلپنجگانهودولتاسالمیقبلازبیانیهگامدوم
 نزدیک به بیانیه گام دوم، امام خامنه ای )مدظله العالی( با طالب تهران در شهریور 
96 مطرح کردند که:  »ما جامعه ی اسالمی نداریم، ما دولت اسالمی هم نداریم! 
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از آن مراحل چندگانه ای که ما مطرح کردیم، هنوز در دولت اسالمی اش مانده ایم؛ 
بعد از دولت اسـالمی نوبت جامعه ی اسـالمی اسـت؛ ما این مراحل را در پیش 
داریم. ما توانستیم یک انقالب اسالمی -یعنی یک حرکت انقالبی- به وجود 
بیاوریم؛ ]بعد[ توانستیم بر اساس آن، یک نظام اسالمی به وجود بیاوریم؛ خیلی 
خـب، تـا اینجـا توفیـق حاصـل شـده کـه خب خیلی هم مهم اسـت؛ لکن بعد از 
این، ایجاد یک دولت اسالمی است؛ یعنی ]ایجاد[ تشکیالت مدیرّیتِی اسالمی 
برای کشـور؛ ما در این قضّیه هنوز خیلی فاصله داریم تا به مقصود برسـیم. البّته 
معنایش این نیسـت که کسـی احسـاس ناامیدی کند؛ ابدًا؛ داریم پیش میرویم؛ 
با همه ی مخالفتها، با همه ی کارشکنی ها، با همه ی دهن کجی هایی که میشود، 
حرکت میکنیم و داریم پیش میرویم بالشـک. دالیل زیادی وجود دارد؛ لکن 
]هنوز[ کار داریم، کار دارد؛ هنوز خیلی فاصله داریم تا اینکه بتوانیم یک دولت 
اسالمی به وجود بیاوریم. بعد که دولت اسالمی به وجود آمد، آن وقت تازه نوبت 
]ایجاد[ جامعه ی اسـالمی اسـت. خب، بنابراین باید مبارزه کرد عزیزان من. «1 
. این سبک و لحن و سیاق عبارت ها خیلی معنا دارد. ما نه تنها جامعه اسالمی 
نداریم، ما دولت اسالمی هم نداریم، از آن مراحل چندگانه ای که مطرح کردیم، 
آنقدر گفتیم که اشاره می کنند به مراحل چندگانه، هنوز در دولت اسالمی اش 
مانده ایم. این تعبیر، تعبیر سختی است. سال 96 یعنی سال 39 انقالب، ما داریم 
می گوییم ما در دولت اسالمی اش مانده ایم. چه کسی این حرف را می گوید؟ 
مسئول اول انقالب این را می گوید. مسئول همه امور می گوید. اعالم می کند ما 
مانده ایم در این مرحله. من نمی دانم چرا توجه نمی شود؟ حاال که دولت اسالمی 
نداریم، چه کار باید بکنیم تا دولت اسالمی بوجود بیاید؟ همین طور یک کاری 

1396/6/6 .1
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بکنیم، دولت اسـالمی بوجود می آید؟ دعا کنیم دولت اسـالمی بوجود می آید؟ 
چرا اینقدر مسائل را ساده می گیریم؟ چرا داریم غفلت می کنیم از این مباحث؟ 
اینها مشـکالتی اسـت که در کشـور داریم. حاضر هم نباشـیم بنشـینیم و گوش 
کنیم و یاد بگیریم و هرچه هم به ذهن مان رسید فکر کنیم همان حقیقت است. 
به تعبیر رهبر انقالب، تو می خواهی تمدن درسـت کنی و همایش تمدن برگزار 
کنی؟ نمی گوییم که نباید همایش برگزار کرد، حجم فعالیتی که باید برای دولت 
اسالمی بگذاریم، خیلی خیلی بیشتر از کاری است که برای تمدن باید بکنیم. 
ما برای دولت اسـالمی کار خاصی نمی کنیم، بعد می رویم در حواشـی مراحل 
بعدی. این مشکل ماست. هرکسی دارد یک کاری می کند. این حالت تشتت 
و بی انضباطی و غوغاساالری، این حرف های ما غوغا است و پرصدا و پرجلوه 
است. با این کارها دولت اسالمی شکل نخواهد گرفت! فکر کنیم حاال چهل سال 
گذشت، چهل سال دوم هم ان شاءالله تیمنًا و تبرکًا سعی می کنیم نیت می کنیم 
خوب شروع بشود، ان شاءالله خدا کمک می کند، امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف(

هم کمک می کند. نه آقا! امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف(و خدا کمک نمی کنند به 
ملتی که تحول پیدا نکند. به ملتی که قصد نکند و جهاد نکند. باید این کار را 
کرد. در دولت اسالمی اش مانده ایم. بعد از دولت اسالمی، نوبت جامعه اسالمی 

است. ما این مراحل را در پیش داریم. ایشان باز تکرار می کنند: 
»ما توانستیم یک انقالب اسالمی را بوجود بیاوریم. بعد توانستیم براساس آن 
یک نظام اسالمی بوجود بیاوریم، بعد از این، ایجاد یک دولت اسالمی است. 
نوبت، نوبت ایجاد یک دولت اسالمی است. هنوز خیلی فاصله داریم تا اینکه 

بتوانیم یک دولت اسالمی بوجود بیاوریم.«
معنـای ایـن عبارت هـا چیسـت؟ »مـا با دولت اسـالمی خیلـی فاصله داریم« 
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خیلی، یعنی چقدر؟ شما اگر صد را بگیرید دولت اسالمی، به نظر شما ما چه 
عددی به موجود دولت اسـالمی بدهیم که آن فاصله خیلی لحاظ شـده باشـد؟ 
پنجـاه می دهیـد، حتمـًا زیـر پنجـاه اسـت. ظاهـرًا ده درصد. نـود درصد مانده تا 

دولت ما اسالمی بشود. 
این همان فاصله زیاد اسـت. وقتی فاصله زیاد اسـت، چندتا عکس العمل 
دارد، یکـی مأیـوس می شـود و می گویـد برویـم سـراغ جامعه پـردازی، یکـی هم 
می گوید اینقدر کار داریم، اینقدر وقت کم است و عقب ماندگی داریم، پس 
بلند شـوید و یک تالشـی بکنیم. اما آیا می بینید در جامعه نخبگان یک جنب 
و جوش خاصی شـکل گرفته باشـد؟  »هنوز خیلی فاصله داریم تا اینکه بتوانیم 
یک دولت اسالمی بوجود بیاوریم. بعد که دولت اسالمی بوجود آمد، آن وقت 

تازه نوبت جامعه اسالمی است.« 
کسانی که امروز دنبال این هستند تا بروند حجاب را در جامعه درست کنند، 
بروند اخالق مردم را درست کنند، بروند نظام تعلیم و تربیت را در جامعه درست 
کنند، بروند بازار را درسـت کنند، بروند روابط مردم را درسـت کنند، اینها در 
انتخاب راهبردی دچار اشـتباه هسـتند. »بعد که دولت اسـالمی بوجود آمد، آن 

وقت نوبت جامعه اسالمی است«. باید به این توجه کرد. این حرف ماست. 

6-مفهومکلیوگسترهیدولتاسالمی
بعدازآنکه نظام اسالمی پیش آمد، نوبت به تشکیل دولت  اسالمی  به معنای 
حقیقی می رسد؛ یا به تعبیر روشن تر، تشکیل منش و روش دولتمردان یعنی ماها 
به گونه ی اسـالمی؛ چون این در وهله ی اول فراهم نیسـت؛ به تدریج و با تالش 
باید به وجود آید. مسـئوالن و دولتمردان باید خودشـان را با ضوابط و شـرایطی 
که متعلق به یك مسئول دولت  اسالمی  است، تطبیق کنند. یا چنان افرادی اگر 
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هسـتند سـرکار بیایند؛ یا اگر ناقص اند، خودشـان را به سـمت کمال در آن جهت 
حرکت دهند و پیش ببرند. این مرحله ی سوم است که از آن تعبیر به ایجاد دولت  
اسالمی  می کنیم ... مجموعه ی مسئوالن نظام بایستی خودشان را از این روش ها 

و منش ها و ُخلقّیات و رفتارهای غیر اسالمی خالص کنند و نجات دهند.1 
هرکدام از شما تالش کنید که برای این مسئولیت ها خودتان را با الگوی اسالمی 
منطبق سازید؛ یعنی دینتان، تقوایتان، رعایتتان نسبت به حال مردم، رعایتتان نسبت 
به شرع، رعایتتان نسبت به بیت المال، اجتنابتان از خودخواهی ها و خودپرستی ها 
و رفیق بازی ها و قوم وخویش پرستیها و اجتنابتان از تنبلی و بیکارگی و بی عملی 

و هوی و هوس و این چیزها مطابق با الگوی اسالم باشد.2
]باید[ دسـتگاه حاکمه ی کشـور در عمل خود، در سـازمان دهی خود و در 
چگونگی رفتار خود، به طور کامل، اسالمی عمل کند.3 باید جهت گیری ها و 
رفتـار اجتماعـی و رفتـار فـردِی خـود و رابطه شـان با مردم را با معیارهای اسـالمی 
تطبیق دهند تا بتوانند به آن اهداف برسند. بعد هم باید آن جهت گیری ها را در 
مّد نگاه خودشان قرار دهند و به سرعت به سمت آن جهت گیری ها حرکت کنند؛ 

این می شود دولت اسالمی.4  
دولـت بایـد اسـالمی شـود. دولـت بـه معنـای عام، نـه به معنای هیئـت وزرا؛ 
یعنی قوای سـه گانه، مسـئوالن کشـور، رهبری و همه .5 دولت اسـالمی شـامل 
همه ی کارگزاران نظام اسالمی است؛ نه فقط قوه ی مجریه؛ یعنی حکومت گران 
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و خدمتگـزاران عمومـی.1 مـا به قـدر تـوان و تـالِش خـود می خواهیم مجموعه ی 
کارگزاران حکومت را- که خودمان  هم جزو آن ها هستیم- به نقطه ای برسانیم 

که با نصاب جمهوری اسالمی تطبیق کند.2

7-تقوا؛شرطواقعی،ابتدائیواستمراریپذیرشمسئولیت
اگر کسـی که برای حکومت انتخاب می شـود، از تقوا و عدالت برخوردار 
نبود، همه مردم هم که بر او اّتفاق کنند، از نظر اسالم این حکومت، حکومت 
نامشروعی است؛ اکثریت که هیچ. وقتی امام حسین علیه السالم را در نامه  هایی 
که جزو سـندهای ماندگار تاریخ اسـالم اسـت، به کوفه دعوت کردند، این طور 
می نویسند: »و لعمری ما االمام اال الحاکم بالقسط«3؛ حاکم در جامعه اسالمی 
و حکومت در جامعه اسـالمی نیسـت، مگر آنکه عامل به قسـط باشـد؛ حکم به 
قسط و عدالت کند. اگر حکم به عدالت نکرد، هرکس که او را نصب و انتخاب 
کرده، نامشروع است. این موضوع در همه رده های حکومت صدق می کند و 
فقط مخصوص رهبری در نظام جمهوری اسالمی نیست. البته تکلیف رهبری 
سـنگین تر اسـت و عدالت و تقوایی که در رهبری الزم اسـت، به طور مثال، در 
نماینده  مجلس الزم نیسـت، اما این بدین معنا نیسـت که نماینده مجلس بدون 
داشـتن تقـوا و عدالـت می توانـد بـه مجلس برود؛ خیـر، او هم تقوا و عدالت الزم 
دارد، چرا؟ چون او هم حاکم است و جزو دستگاه قدرت است، همان طور که 
دولـت و قـوه قضائیـه هـم حاکم هسـتند، چـون این ها بر جان و مال جامعه  تحت 

قدرت خودشان حکومت می کنند.4
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3. »فلعمری ما االمام اال الحاکم بالکتاب القائم بالقسط«؛ بحاراالنوار، ج 44، ص 334
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8-کجاستآنجامعهیمطلوباسالمی
»مبادا خیال کنیم که به مقصد رسـیده ایم؛ کجا رسـیده ایم؟! کجاسـت آن 
جامعـه ی مطلـوب اسـالمی؛ و آنچـه کـه مـا امـروز داریم؟ کجاسـت آن رهبری 
مطلوب اسالمی؛ و آنچه که ما امروز داریم؟ کجاست آن انسان های تراشیده ی 
سـاخته و پرداخته ی مطلوب اسـالم؛ و آنچه که امروز در متن جامعه ی ماسـت؟ 
اگرچه ما انسان های واال و برگزیده هم زیاد داریم و واقعًا بعضی از انسان های ما 
که به خصوص در دوران جنگ امتحان دادند، از بسیاری از افراد سابقه دار صدر 
اسالم هم بزرگ تر و با ارزش تر بودند، اما این باید بشود؛ اسالم این را می خواهد.

این جامعه باید مثل آب دریای بزرگ و بی پایانی باشد، تا بتواند همه ی دنیا 
را در رابطه ی با خودش رو به اصالح ببرد. اگر آب کم عمقی باشد، تعدادی که 
در آن شستشو کردند، کثیف خواهد شد. این دریا باید آن چنان عظیم و عمیق 
و ُپر از آب زالل باشد، که اگر کفر دنیا هم در آن ریخته بشود، دنیا پاك بشود، 

ولی آن آب آلوده نگردد. ما باید این گونه باشیم.«1
»برادران و خواهران عزیز! آرزوی ما در مبارزات اسالمی، تشکیل جامعه ای 
بـوده اسـت کـه بـا ایـن خصوصیـات امتیاز داشـته باشـد. انقالب اسـالمی برای 
قدرت طلبـی یـك گـروه یـا یـك حـزب یـا یـك جمعیت بـه وجود نیامـد. انقالب  
اسالمی  را مردم  مسلمان  ایران  به  راه  انداختند. هدف از این انقالب هم تشکیل 
جامعه ی اسالمی است و معیارها و شاخص های عمده ی جامعه ی اسالمی هم 
اینهاست: جامعه ی برخوردار از علم، برخوردار از اخالق و برخوردار از عدالت. 
همه باید برای این تالش کنند. اصولی که به آن پایبندیم، اینهاست. ارزش هائی 
که جامعه ی اسالمی برای آنها تشکیل شده است، اینهاست. آن چیزی هم که 
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می تواند زندگی مادی ما را، رفاه ما را، عزت سیاسی و بین المللی ما را، امنیت ما 
را به طور کامل تأمین کند، اینهاست. همه باید تالش کنند جامعه ای برخوردار 

از علم، برخوردار از اخالق، برخوردار از عدالت به وجود بیاورند.«1
مـا بایـد جامعه  مـان را اسـالمی کنیـم. امـا چگونه؟ ما به چه نـوع معرفتی نیاز 
داریـم تـا بـه عنـوان دانـش پشـتیبان و هدایتگـر ما در تحقق یـک جامعه ی نمونه 
اسالمی همراه ما باشد؟ و در اندیشه و مکتب امام حاضر انقالب دنبال چه نوع 
صورت بندی از مسائل و چه محتواهایی باشیم تا راهنمای ما در این مسیر باشد؟ 
بنـا برآنچـه در مقدمـه ایـن دفاتـر بـا نام مکتب فرآیند آمـد، بنا بر جایگاه »معرفت 
قرآنی« در مکتب امام خامنه ای انتظار این است یک انقالبی جستجوگر و فعال 
و به دنبال تحقق اهداف اسالم، به جای کاوش در اندیشه معظم له در مقوالتی 
چون تعریف جامعه، چیسـتی و هسـتی و هویت جامعه، اصالت فرد و اصالت 
جامعه، مجاز یا حقیقی بودن جامعه، منشـأ جامعه و مانند این مباحث مدرسـی 
کادمیک، از ایشـان که دهها سـال اسـت قرآن بدسـت گرفته و علم مبارزه بر  و آ
دوش نهاده، معانی نافع و کارآمد و راه گشای قرآنی را جستجو نموده و با فهم 
اصولی چون سنت های الهی در اجتماع و تاریخ، تخلف ناپذیری سنن، اتفاقی 
کید بر اراده و اختیار انسـان و اقامه عدالت و مبارزه با ظلم، امر  نبودن سـنن، تأ
به معروف و نهی از منکر، با واژه ها و مفاهیم قرآنی مانند والیت الله، صیرورت 
الهـی، اسـتکبار، جامعـه ی توحیـدی، حیـات طیبـه، عبودیت، ایمـان بالله و کفر 
به طاغوت، عزت و اعتالی جامعه ، اقامه ی نماز، شـهدا، فالح اخروی، قسـط 
وعدالت، عقالنیت، معنویت، قانون، علم و معرفت، انفاق، اعتماد، صمیمیت، 
حسـن ظـن، امنیـت، وحـدت، یـاد خدا، دعا و تضّرع، تقـوای الهی، زهد، اقتدار 

1386 /05 /20 .1
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و عزت، عّزت و اعتماد به نفس مّلی، مردم سـاالری دینی، اسـتقالل اسـتقامت 
مّلی، غیرت انقالبی، جهاد فی سـبیل الله، قیام لله، عزم و اراده ی مّلی، امید و 

تحرک و قرب الهی آشنا شود.

9-نقشهراهتحققجامعهاسالمی
ما میتوانیم چنان روزی را  ]جامعه اسالمی[ - نه در زمان طوالنِی دست نیافتنی، 
بلکه در همین آینده نزدیک - برای خودمان تصویر کنیم و امیدوار باشیم. چرا 
نتوانیم؟ جوان این مملکت در دهه های پنجاه و شصت معجزه آفرید؛ جوان این 
مملکت کاری کرد که تا آن روز هیچ ملتی نتوانسته بود چنین کاری بکند؛ جوان 
این مملکت با تن و جسـم خود به خیابانهای این کشـور آمد - در همین شـهر 
رشـِت شـما، در شـهرهای دیگر اسـتان، در شـهرهای دیگر کشـور - و چنان این 
حضور را با همین جسم خود برجسته کرد که آن نظاِم تا دندان مسّلِح مّتکی به 
پشتیبانی همه سیاستهای استعماری دنیا، دید دیگر جای نفس کشیدن ندارد؛ لذا 
مجبور شد فرار کند و برود. این تجربه، بعد از ما تکرار شد؛ قبل از ما هیچ جای 
دیگر نبود. انقالبهایی که در جاهای دیگر رخ میداد، نتیجه کارهای چریکی و 
پارتیزانی و پرتاب تّرقه و شلیک گلوله بود؛ اما این تجربه، تجربه ملت ایران بود 

که به وسیله جوانان ایجاد شد.
»نلسون ماندال« قبل از آن که در آفریقای جنوبی به پیروزی برسد - زمانی 
کـه تـازه از زنـدان آزاد شـده بـود - بـه ایـران آمـد و بـا من مالقات کـرد. راجع به 
اوضـاع آفریقـای جنوبـی از او سـؤال کـردم، چیزهایـی گفت. من به او گفتم، ما 
تجربه ای داریم که گمان میکنم در کشور شما هم قابل عمل باشد؛ و آن تجربه 
عبارت اسـت از این که انسـانهای داوطلب - که اکثریت جمعیت کشـور ما را 
تشکیل میدادند - زن و مرد، با جسِم خودشان به خیابانها آمدند، نه با مشتشان، 
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نه با سالحشـان، نه با نارنجکشـان، نه با خانه ی تیمیشـان، بلکه با تِن خودشـان 
آمدند؛ روی خود را هم نبستند، با صورِت باز آمدند؛ لذا نظام را منفعل کردند 
و او هم دید نمیتواند بایستد. واقعًا بر چه کسی میخواست حکومت کند؟ گفتم 
بـه نظـر مـن ایـن الگـو در آفریقـای جنوبی قابل عمل اسـت. او سـری تکان داد. 
بعـد از رفتـن او، یکـی دو مـاه طول نکشـید که خبرهـای تظاهرات عظیم مردمی 
در آفریقای جنوبی را در روزنامه ها خواندیم! من فهمیدم که این بذر، سبز شد؛ 
عیـن همـان وضعیـت ایـران. تمام خیابانهای شـهرهای بـزرگ آفریقای جنوبی از 
سـیاهان ُپر شـد و یک عّده از سفیدپوسـتها هم آمدند و همراه با آنها راهپیمایی 
کردند و گفتند ما هم با حکومت تبعیض نژادی مخالفیم! نتیجه نیز همان شد؛ 
یعنی کسـی که در رأس بود، دید اصاًل نمیتواند کاری بکند. اّول رفت و کس 
دیگری را جای خودش گذاشت؛ او هم دید نمیتواند؛ لذا در یک انتقال قدرت 
آرام، حکومت را به دست سیاهپوستان دادند و خود »ماندال« هم رئیس جمهور 
شد! این حادثه تقلیدشدنی و این الگوی ملتها برای آزادیخواهی، به وسیله جوان 

ایرانی در دهه های پنجاه و شصت اّتفاق افتاد.
معجزه انقالب اسالمی در دهه پنجاه، و معجزه جنگ هشت ساله در دهه 
شـصت اّتفـاق افتـاد. اوایـل جنـگ، بعضی از برادراِن عادت کرده به بخشـنامه ها 
و دسـتورالعملهای سـّنتِی نظامی، میگفتند شـما چه میگویید!؟ در مقابل پنجاه 
تانک، پنجاه تانک الزم است. عراق وقتی پنجاه تانک به میدان میآورد، باید با 
پنجاه تانک با او مقابله کرد؛ ولی ما نداریم! راست هم میگفتند؛ نداشتیم. من 
خودم یک شب رفتم تعداد تانکهای تیپی را که به طور سازمانی باید در حدود 
صدوبیست دستگاه تانک میداشت، شمردم؛ دیدم هفده تانک دارد! یک تیپ 
ارتشی در ُدّب حردان جلِو نیروهای عراقی مستقر شده بود؛ اما به جای صدوبیست 
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تانک، هفده دستگاه تانک داشت! میگفتند نمیشود؛ اما جوان ایرانی نشان داد 
که میشـود. جوان بسـیجی، جوان سـرباز، جوان افسـر - چه ارتشـی و چه سپاهی 

- معجزه آفرید و نشان داد که میشود.
آن نیـروی مجّهـز بـه همـه ابزارهـای مدرن جنگی، نیامـده بود که برود. مگر 
ارتش عراق به ایران آمده بود که برگردد؟ اگر میخواست برگردد، نمی آمد. آمده 
بود که خوزستان را از آِن خود کند؛ منابع نفت را از جمهوری اسالمی بگیرد و 
این ننگ و ذّلت را بر پیشانی جمهوری اسالمی ابدی کند و بگوید جمهوری 
اسالمی نتوانست یک استان ثروتمند و نفت خیز خودش را حفظ کند. اما پس 
از مدتی آنها مجبور شدند بعد از تحّمل آن همه خسارت و دادن پنجاه، شصت 
هزار اسـیر، راهشـان را کج کنند و از زیر تازیانه خشـم و اراده جوانان ما بیرون 
برونـد و بـه کشـور خودشـان برگردنـد. بعـد نیـز همه دنیا تصدیـق کردند که آنها 
متجاوز بوده اند؛ یعنی هم از لحاظ نظامی مغلوب شـدند، هم از لحاظ سیاسـی 
شکست خوردند. چه کسانی این کار را کردند؟ جوانان ما کردند. این معجزه 
بود. جوان ایرانی که در دهه های پنجاه و شصت آن معجزه ها را آفرید، چرا در 
دهه های هشـتاد و نود نتواند معجزه کند؟ چرا نتواند آن معجزه عظیم را نهادینه 
کند و در سطح جهان گسترش دهد؟ چرا نتواند الگو شدن جوان ایرانی را برای 
همه جوانان دنیا به طور تردیدناپذیر ثبت کند؟ چه دلیلی دارید؟ این شدنی است1.

10-جامعهسازیهدفبزرگاسالم
معلوم است که جامعه سازی و مدنّیت سازی - که یکی از بزرگترین هدفهای 
اسالم است - بدون دشمنی ممکن نیست. در صدر اسالم هم با تشکیل نظام و 

1380/2/12 .1
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جامعه اسالمی دشمنی شد؛ امروز هم همین طور است. امروز در دنیای اسالم، 
ملتهای مسلمان روح اعتزاز به اسالم را در خود مییابند و به خاطر اسالم احساس 
عّزت میکنند. بیداری اسالمی حقیقتی است که به وجود آمده است؛ چه دشمنان 
اّمـت اسـالمی بخواهنـد، چـه نخواهنـد. پیمـودن این راه، به عزم راسـخ از طرف 
مسؤوالن کشورها احتیاج دارد. ما خود اّولین مخاطبان این بیان هستیم که وظایف 
سنگینی هم داریم. پیغمبر فرمود: »ال تصلح عوام هذه االّمة ااّل بخواّصها)6(«؛ 
اصالح توده مردم، به اصالح زبدگان و نخبگان هر کشور و جامعه بستگی دارد. 
ه و ما خواّص  از پیغمبر پرسـیدند زبدگان چه کسـانی هسـتند - »قیل یا رسـول اللَّ
اّمتک؟« - فرمود: »خواّص اّمتی العلماء و األمراء«؛ دانشمندان، روشنفکران، 

گاهان، امرا و زمامداران، خواص و نخبگان امتند .1 آ

11-ظرفیتراهپیماییاربعین
این مراسم )راه پیمایی اربعین( را هر چه میتوانید و هر چه میتوانیم، باید ُپربارتر 
و معنوی تر کنیم؛ معنا و مضمون این مراسـم را باید روزبه روز بیشـتر کنیم؛ اهل 
فکر، اهل فرهنگ، اهل اقدام فرهنگی و فکری، برای این حرکت عظیم بنشینند 
برنامه ریزی کنند. امروز هدف هر مسلمان باید ایجاد تمّدن اسالمی نوین باشد؛ 
مـا امـروز ایـن را میخواهیـم. مّلتهای اسـالمی ظرفّیتهـای عظیمی دارند که اگر از 
این ظرفّیتها استفاده شود، اّمت اسالمی به اوج عّزت خواهد رسید؛ ما باید به این 
بیندیشیم، به این فکر کنیم؛ ایجاد تمّدن عظیم اسالمی، هدف نهایی ما است. 2

1382/7/2 .1
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12-نقشهراهتمدننویناسالمی
]راه برافراختن پرچم تمّدن نوین اسالمی چیست؟[ راهش تربیت نسلی است 
بـا یـک خصوصّیاتـی کـه آن خصوصّیـات اینها اسـت؛ یک نسـلی باید به وجود 
بیایـد شـجاع، باسـواد، متدّیـن، دارای ابتـکار، پیش گام، خودبـاور، غیور؛ -البّته 
خوشـبختانه ما امروز در نسـل جوان بسـیاری از این خصوصّیات را داریم اّما این 
بایسـتی گسـترش پیدا کند- چنین نسـلی الزم داریم. بایسـتی ایمان داشـته باشد، 
سـواد داشـته باشـد، غیرت داشـته باشد، شـجاعت داشته باشد، خودباوری داشته 
باشـد، انگیزه ی کافی برای حرکت داشـته باشـد، توان جسـمی و فکرِی حرکت 
داشـته باشـد، هدف را در نظر بگیرد، چشـم را به اهداف دور متوّجه بکند و به 
تعبیـر امیرالمؤمنیـن »اَِعـِر الَل ُجمُجَمتَـک«؛ زندگی خـودش و وجود خودش را 
بگذارد در راه این هدف و با جّدّیت حرکت کند؛ در یک کلمه یعنی یک موجود 
انقالبی؛ معنای انقالبی این است. بعضی ها از روی دشمنی، انقالبی را بد معنا 
میکنند. انقالبی را به معنای بی سواد، بی توّجه، بی انضباط ]میدانند[؛ نخیر، اّتفاقًا 
درسـت بعکس اسـت. انقالبی یعنی دارای سـواد، دارای انضباط، دارای تدّین، 
دارای حرکت، دارای عقل، خردمند. ما یک چنین نسلی الزم داریم. این نسل، 
نسل جوان ما است. سرمایه ی این حرکت، این نسل است و موتور محّرکه ی این 
حرکت هم نخبگان جوانند؛ نخبگان این جوری هستند. شماها موتور محّرکید. 
اگر شـما خوب کار کردید، این نسـل جوان در همین جهتی که عرض کردم، 
حرکت خواهد کرد. عّلت اینکه بنده به نخبگان اهّمّیت میدهم و وجود آنها را 

قدر میدانم اینها است. نخبه ارزش دارد.1

1395/7/28 .1
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ب(  وظیفه اصلی، تشکیل دولت جوان حزب اللهی در گام دوم انقالب 

1-ویژگیهایجوانان

1-1-  پیشران حرکت های اجتماعى
پیشران حرکت های اجتماعی جوان ها هستند.  جوان ها در همه ی کشورها، در 
همه ی ملت ها، یک نیروی پیشران محسوب می شوند؛ مثل موتور یک خودرو، 
پیشراِن حرکت عظیم جامعه ی خودشان. در همه ی کشورها این جور است؛ ... 

طبیعت جوان تحّرک و پیش رانی و پیشروی است.1

1-2- جوان؛ گره گشا و مستعد کارهای بزرگ
شما جوانها استعداد کارهای بزرگ را دارید.2 معتقدم که جوانها میتوانند گره 
گشایی کنند.3 فطرت پاک و پایبند نبودن به تعلقات مادی ، جوان را راحتتر به 

وسط میدان انجام وظیفه می برد.4

1-3-  آینده در اختیار جوانها
 اینکه ما اصرار داریم که با جوانها حرف بزنیم و بحث کنیم و از آنها بشنویم 
و چیزی به آنها عرض بکنیم، متأّثر از یک پیش فرض قطعی است و آن پیش فرض 
این اسـت که آینده در اختیار جوانها و متعّلق به این جوانها اسـت. شـّکی نیسـت 
که در آینده ی میان مّدت، بعضًا در آینده ی کوتاه مّدت، مسـئولّیت بسـیاری از 
همین موضوعاتی را که امروز شما دارید مطرح میکنید، متوّجه به شما جوانها و 

1396/8/11 .1
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مجموعه ی جوانهایی که امروز مخاطب این حرفها هستند خواهد شد و مدیرّیتها 
در اختیـار آنهـا قـرار خواهـد گرفـت و اداره ی کشـور به دسـت آنها خواهد افتاد؛ 
در این تردیدی نیست. لذاست که بحث با جوانها و صحبت با جوانها و شنیدن 
از آنها و گفتن با آنها برای ما مهم اسـت. هر کسـی به آینده ِی کشـور عالقه مند 
اسـت، ناگزیـر بایسـتی بـه جوانهـا کمک کنـد برای اینکه بتوانند ایـن آینده را به 

بهترین وجهی ان شاءالله بسازند.1

1-4- شما جوانان بزرگترین مسؤلیت را دارید
شما جوانان بزرگترین مسؤولیت را دارید؛ مسؤولیتی که می توانید آن را انجام 
دهید. عزیزان من! هر جوانی دوست می دارد کشوری که در آن زندگی می کند 
و خاکی که از آن روییده، عزیز، سـربلند، مقتدر و برخوردار از همه زیباییها و 
نیکیها باشـد؛ دلش می خواهد جامعه متمّدنی داشـته باشـد؛ دلش می خواهد از 
پیشـرفتهای علمی و عملی برخوردار باشـد. این آرزوی هر جوانی اسـت. برای 
این، دو راه در پیش است: یك راه واقعی، یك راه کاذب و بدلی. راه واقعی را 

باید پیدا کرد، زحمات آن را پذیرفت و هزینه اش را هم باید پرداخت.
راه واقعی چیست؟ این است که جوان ایرانی تصمیم بگیرد در زمین خود، 
بذر خود را بپاشد؛ از اندوخته و ثروت فرهنگی خود استفاده کند؛ اراده ی خودش 
را به کار گیرد؛ برای شخصیت و استقالِل خود ارزش قائل شود؛ جامه عاریت 

نخواهد و دنبال تقلید و عاریه گیرِی الگوهای بیگانه نباشد.
تمّدن واقعی برای مردم ما تمّدن ایرانی است؛ تمدنی است که متعّلق به خود 
ماست؛ از استعدادهای ما جوشیده وبا شرایط زندگی ما در هم آمیخته و چفت 
شده است. راه حّل حقیقی، راه حّل بومی است. باید بذر سالِم خودمان را بپاشیم 
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و مراقبت کنیم تا سـبز شـود؛ دنبال تقلید از این و آن نباشـیم؛ دنبال سـخن گفتن 
با زبان و لغت بیگانه و عاریه گرفتن از تجربه های دسـت چندم آنها نباشـیم. نه 
این که از فرآورده های علمی دیگران بهره نبریم؛ چرا،صددرصد معتقدم که باید 
از همه تجربه های علمِی بشـری بهره برد. پنجره ها را نمی بندیم؛ هرکس که در 

دنیا کار خوبی کرده، آن را انتخاب می کنیم.1

1-5-  جوانان حالل مشکالت و چشم امید  آینده اند
مشـکالت ما را شـما باید حل کنید.شـما جوانها.2. حقیقتا نقطه امید اصلی 
کشور جوانان تحصیل کرده و فرزانه، بخصوص آن وقتی که این فرزانگی با تعهد 
و احسـاس مسـئولیت همراه باشد،هسـتند.3 برای آنکه ما بتوانیم به ...آینده های 
مطلوب برسیم ، احتیاج به نسل جواِن باهمِت پرانگیزه ی مؤمِن تالشگِر کارداِن 

راه بلد داریم.4

1-6-  حضور جوانان در صحنه های انقالب
ما در این حدود چهل سال جهادهای متعددی داشته ایم؛ در همه ی این جهادها 
جوان هـا جلـو بوده انـد، جوانها راه گشـا بوده اند، جوانهـا نوک پیکان بوده اند... 
و امـروز هـم در جهـاد فکـری و جهـاد عملی برای گشـودن گره های اقتصادی ، 

باز هم جوانهایند.

1-7-  مدیریت با نشاط جوانها
مـن بـه شـما جوانـان عزیـز عـرض بکنم امروز شـما خط مقـدم حرکت ملت 
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ایرانید.1 ما در عرصه ی فرهنگ، در عرصه ی سیاست ، در عرصه های اجتماعی 
، در عرصه های هنری الی ماشاءالله جوان مؤمن داریم.2. جوانان ما در همه ی 
میدانها سرمایه ی امید کشورند؛ جوانان خیلی باارزش اند. در صنایع برتر، جوانها 
هسـتند که مشـغول فعالیتند؛ در مسـائل فرهنگ و هنر جوانها هسـتند که مشغول 
فعالیتند؛ در نظامیگری و فرماندهی ، جوانها هستند که نقش آفرینی میکنند؛ در 

مدیریت هم هر جا جوانها باشند،مدیریت، مدیریت با نشاط تری خواهد بود.3

1-8- آرمانهای مهم را از دست ندهید
این آرمانهای مهم را: عدالت، استقالل، رفع فساد، در نهایت تمّدن اسالمی. 
آرمان اصلی و واقعی و نهایی، ایجاد تمّدن اسالمی است؛ اینها را از دست ندهید 

و اینها را مطالبه کنید و بخواهید روی آن فکر کنید.4

9-9- تالش کنید تا آن کاری که شما مى خواهید، تحّقق پیدا کند
. بعضی ها از بّچه های خوب و انقالبی تعّجب میکنند که فالنی مدام میگوید 
در انتخابات شـرکت کنید، شـرکت کنید؛ از من گله مند میشـوند که چرا شـما 
مـدام گفتیـد بیاییـد در انتخابـات شـرکت کنید. آقاجان! توّجه داشـته باشـید که 
مصیبـت، آن روزی اسـت کـه مـردم پشـت کننـد بـه صنـدوق رأی؛ این مصیبت 
است؛ و دشمن این را میخواهد. االن شماها باید زودتر از من بشنوید، بنده هم 
شنفته ام صداهایی را که بلند میشود، آرزو میکنند و انتظار میکشند روزی را که 
نود درصد مردم پای صندوقها شـرکت نکنند. حاال مثاًل فرض کنید که گفتند 
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بیسـت وچند درصد پای صندوقها شـرکت نکردند، نیامدند؛ میگویند این کافی 
نیست، باید کاری کنیم که نود درصد مردم پای صندوقهای رأی نیایند؛ مصیبت 
آن است. بنده آن را میبینم. حضور مردم پای صندوق رأی، یک نعمت بزرگی 
اسـت. »مردم سـاالری«، ایـن جـزو کلیدواژه هـای اصلی اسـت؛ ایـن را فراموش 
نکنید. خب، شما میخواهید که مردم پای فالن صندوق بیایند، پای آن صندوق 
نیایند، خب تالش کنید تا آن کاری که شما می خواهید تحّقق پیدا کند. جلوی 

حضور مردم پای صندوق رأی َنایستید.1

2-جایگاهجواناندربیانیهگامدوم
*بی شـک فاصله ی میان بایدها و واقعّیتها، همواره وجدانهای آرمان خواه را 
عذاب داده و میدهد، اّما این، فاصله ای طی شدنی است و در چهل سال گذشته 
در مواردی بارها طی شده است و بی شک در آینده، با حضور نسل جوان مؤمن 

و دانا و ُپرانگیزه، با قدرت بیشتر طی خواهد شد.
*اینـک در آغـاز فصـل جدیـدی از زندگـی جمهوری اسـالمی، این بنده ی 
ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان عمل میگذارد تا بخش دیگری 

از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم.
* دهه های آینده دهه های شما است و شمایید که باید کارآزموده و ُپرانگیزه 
از انقـالب خـود حراسـت کنیـد و آن را هرچـه بیشـتر بـه آرمان بزرگش که ایجاد 
تمّدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمٰی )ارواحنافداه( 

است، نزدیک کنید.
* ]انقالب[ جوانان را میدان دار اصلی حوادث و وارد عرصه ی مدیرّیت کرد.

1396/3/17 .1
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*البّته عدالت مورد انتظار در جمهوری اسالمی که مایل است پیرو حکومت 
علوی شناخته شود، بسی برتر از اینها است و چشم امید برای اجرای آن به شما 

جوانها است.
* جوانان عزیز! اینها بخشـی محدود از سـرفصل های عمده در سرگذشـت 
چهل ساله ی انقالب اسالمی است؛ انقالب عظیم و پایدار و درخشانی که شما 

به توفیق الهی باید گام بزرگ دّوم را در پیشبرد آن بردارید.

 2-1- جوانان؛ محور تحقق نظام پیشرفته ی اسالمى
اّمـا راه طی شـده فقـط قطعـه ای از مسـیر افتخارآمیـز بـه سـوی آرمانهای بلند 
نظام جمهوری اسـالمی اسـت. دنباله ی این مسـیر که به گمان زیاد، به دشـوارِی 
گذشـته ها نیسـت، باید با هّمت و هشـیاری و سـرعت عمل و ابتکار شـما جوانان 
طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فّعاالن جوان، در 
همه ی میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین المللی و نیز در عرصه های 
دیـن و اخـالق و معنوّیـت و عدالـت، بایـد شـانه های خود را به زیر بار مسـئولّیت 
دهند، از تجربه ها و عبرتهای گذشته بهره گیرند، نگاه انقالبی و روحیه ی انقالبی 
و عمـل جهـادی را بـه کار بندنـد و ایـران عزیـز را الگـوی کامل نظام پیشـرفته ی 

اسالمی بسازند.

2-2-  برطرف شدن عیب بزرگ استفاده نشدن ظرفیتهای داخلى توسط جوانان
 نکته ی مهّمی که باید آینده سـازان در نظر داشـته باشـند، این اسـت که در 
کشوری زندگی میکنند که از نظر ظرفّیتهای طبیعی و انسانی، کم نظیر است و 
بسیاری از این ظرفّیتها با غفلت دست اندرکاران تاکنون بی استفاده یا کم استفاده 
مانده اسـت. هّمتهای بلند و انگیزه های جوان و انقالبی، خواهند توانسـت آنها 
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را فّعال و در پیشرفت ماّدی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند.
* گفته شده  است که ایران از نظر ظرفّیتهای استفاده نشده ی طبیعی و انسانی 
در رتبه ی اّول جهان است. بی شک شما جوانان مؤمن و ُپرتالش خواهید توانست 
ایـن عیـب بـزرگ را برطـرف کنیـد. دهـه ی دّوم چشـم انداز، باید زمـان تمرکز بر 
بهره برداری از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفّیتهای استفاده نشده باشد و پیشرفت 

کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد مّلی ارتقاء یابد

2-3- شکستن محاصره ی تبلیغاتى دشمن وظیفه جوانان
* شـما جوانان باید پیش گام در شکسـتن این محاصره ی تبلیغاتی باشـید. در 
خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و 
دیگران برانید. این نخستین و ریشه ای ترین جهاد شما است. نشانه های امیدبخش 
-که به برخی از آنها اشـاره شـد- در برابر چشـم شـما اسـت. رویشـهای انقالب 
بسـی فراتر از ریزشـها اسـت و دسـت ودلهای امین و خدمتگزار، بمراتب بیشـتر از 
مفسدان و خائنان و کیسه دوختگان است. دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی 
و ابتکارهای ایرانی، در بسیاری از عرصه ها با چشم تکریم و احترام مینگرد. قدر 
خود را بدانید و با قّوت خداداد، به سوی  آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید.

2-4- جهاد علمى وظیفه جوانان
 ولـی اینـک مطالبـه ی عمومـی مـن از شـما جوانان آن اسـت کـه این راه را با 
احساس مسئولّیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید. سنگ بنای یک 
انقالب علمی در کشور گذاشته شده و این انقالب، شهیدانی از قبیل شهدای 
هسـته ای نیز داده اسـت. به پاخیزید و دشـمن بدخواه و کینه توز را که از جهاد 

علمی شما بشّدت بیمناک است ناکام سازید.
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2-5- حل مشکالت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتى توسط جوانان
 راه حّل این مشکالت، سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه های 
اجرائـی بـرای همـه ی بخشـهای آن تهّیـه و بـا قـدرت و نشـاط کاری و احسـاس 
مسئولّیت، در دولتها پیگیری و اقدام شود. درون زایی اقتصاد کشور، موّلد شدن و 
دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصّدیگری نکردن دولت، برون گرایی 
با اسـتفاده از ظرفّیتهایی که قباًل به آن اشـاره شـد، بخشـهای مهّم این راه حل ها 
اسـت. بی گمـان یـک مجموعـه ی جـوان و دانا و مؤمن و مسـّلط بر دانسـته های 
اقتصادی در درون دولت خواهند توانسـت به این مقاصد برسـند. دوران پیِش رو 

باید میدان فّعالّیت چنین مجموعه ای باشد

2-6- اجرای شایسته سیاستهای »عدالت و مبارزه با فساد« در صورت 
اداره ی مسئولیتها توسط جوانان

اینجانب به جوانان عزیزی که آینده ی کشور، چشم انتظار آنها است صریحًا 
میگویم آنچه تاکنون شـده با آنچه باید میشـده و بشـود، دارای فاصله  ای ژرف 
است. در جمهوری اسالمی، دلهای مسئوالن به طور دائم باید برای رفع محرومّیتها 
بتپد و از شـکافهای عمیق طبقاتی بشـّدت بیمناک باشـد. در جمهوری اسـالمی 
کسب ثروت نه تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، اّما تبعیض در توزیع 
منابـع عمومـی و میـدان دادن بـه ویژه خـواری و مـدارا بـا فریبگـران اقتصادی که 
همه به بی عدالتی می انجامد، بشّدت ممنوع است؛ همچنین غفلت از قشرهای 
نیازمند حمایت، به هیچ رو مورد قبول نیسـت. این سـخنان در قالب سیاسـتها و 
قوانین، بارها تکرار شده است ولی برای اجرای شایسته ی آن، چشم امید به شما 
جوانها اسـت؛ و اگر زمام اداره ی بخشـهای گوناگون کشـور به جوانان مؤمن و 
انقالبی و دانا و کاردان -که بحمدالله کم نیستند- سپرده شود، این امید برآورده 
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خواهد شد؛ ان شاءالله

2-7- مقابله با ترویج سبک زندگى غربى
 تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران، زیانهای بی جبران اخالقی 
و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و مّلت ما زده است؛ مقابله با آن، جهادی 

همه جانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانها است.1

2-8- »عظمت نقش نیروی جوان متعّهد«  یکى از نقاط اصلى بیانیه 
گام دوم 

ببینیـد، »بیانّیـه ی گام دّوم« یـک ترسـیم کّلـی از گذشـته و حـال و آینـده ی 
انقالب بوده. خب چهل سـال ]از انقالب[ گذشـته -یک ترسـیم کّلی اسـت، 
وارد جزئّیـات نشـدیم- یـک تصویرسـازی کّلـی شـده راجـع  بـه مسـائل اصلـی 
کید بـوده ...  انقـالب. چهـار نقطـه ی به اصطـالح اصلـی در ایـن بیانّیـه مـورد تأ

نقطـه ی چهـارم: »عظمـت نقـش نیروی جوان متعّهد«؛ نه هر جوانی؛ جوانی که 
احساس تعّهد کند،  احساس مسئولّیت کند. عظمت نقش این قشر یعنی جوان 
متعّهد در این مسیری که در پیش رو داریم و در رسیدن به آن چشم انداز مورد نظر2.

2-9- جوانهای متعّهد، محور حرکت به سمت چشم انداز گام دوم
خب، ما به یک حرکت عمومی به سمت آن چشم انداز نیاز داریم؛ باید یک 
حرکت عمومی در کشـور راه بیفتد؛ البّته این حرکت وجود دارد منتها بایسـتی 
انضباط پیدا کند، سرعت پیدا کند و پیشرفتش به سمت آن چشم انداز محسوس 

1. متن بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
1398/3/1 .2
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باشد. این حرکت طبعاً  با محورّیت جوان متعّهد است؛ جوانهای متعّهد، محور 
این حرکتند....وقتی من میگویم جوان، منظورم صرفاً  جوان دهه ی بیستی نیست؛ 
نه، سی ساله،  سی وپنج ساله، چهل ساله، اینها هم جوانند، یعنی اینها هم میتوانند 
در همین عرصه نقش آفرینی کنند،  میتوانند کار کنند؛ اینها هستند که اگر متعّهد 

باشند میتوانند در نظام مدیرّیت کشور یک تحّول عظیمی را به وجود بیاورند.1

3-فرایندورودجوانانبهحرکتعمومیبهسمتچشماندازهایگامدوم
 خب، حاال یک سـؤال اینجا مطرح میشـود و آن، این اسـت که فرایند ورود 
جوانـان بـه ایـن حرکـت عمومی چیسـت؟ حاال شـما یک جوان متعّهد هسـتید، 
میخواهیـد در ایـن حرکـت عمومـی حضور داشـته باشـید؛ شـیوه ی حضور شـما 
چگونه است؟ این، آن مطلبی است که من یادداشت کرده ام که به شما عرض 

بکنم؛ یک توضیحی باید بدهیم.2

3-1- نیازمندی های حرکت به  سمت چشم اندازهای گام دوم
 ببینید، درست توّجه کنید! یک حرکِت عمومِی معقول و منضبط -منضبط! 
وقتی میگوییم منضبط، یعنی حرکت، غوغاساالرانه و َبلبشویی و مانند اینها نباشد؛ 
گاهی حرکتهای عمومی با بلبشو و غوغاساالری و مانند اینها همراه است؛ آنها 
ارزشـی ندارد-  و صحیح و منتظم و عقالئی اگر بخواهد انجام بگیرد، به چند 

چیز نیاز دارد:

الف( شناخت عناصر صحنه حرکت
اّواًل نیاز دارد به اینکه از صحنه یک شناختی وجود داشته باشد؛ یعنی این کسانی 

1398/3/1 .1
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کـه ایـن حرکـت را انجـام میدهنـد یا محور این حرکتند یا الاقل تحریک کننده ی 
این حرکتند، بایسـتی صحنه را درسـت بشناسـند، عناصر درگیر در این صحنه را 
بشناسـند. امروز شـما در کشـور خودتان، در جمهوری اسـالمی، میخواهید یک 
حرکـت انجـام بدهیـد؛ خـب باید بدانید جمهوری اسـالمی امروز در چه وضعی 
است، با چه کسی روبه رو است، با چه کسی مواجه است، فرصتهایش کدامها 
هستند، تهدیدهایش کدامها هستند، دشمنهایش چه کسانی هستند، دوستهایش 

چه کسانی هستند؛ این باید دانسته بشود و شناخته بشود.

ب(  داشتن جهت گیری مشخص 
 یـک عنصـر دیگـری کـه الزم اسـت بـرای ایـن حرکـت، ایـن اسـت که این 
حرکت باید یک جهت گیری مشـّخصی داشـته باشـد؛ یک جهت گیری منطقی 
و قابـل قبـول، کـه در حرکـت عمومـی مّلت ایران که ما داریم پیشـنهاد میکنیم و 
مطرح میکنیم، این جهت گیری، جهت گیری به سمت جامعه ی اسالمی یا تمّدن 
اسالمی است؛ یعنی میخواهیم برویم به سمت تشکیل یک جامعه ی اسالمی؛ و 
حرکت عمومی، ما را باید به اینجا و در نهایت به یک تمّدن پیشرفته ی اسالمی 

برساند. این هم عنصر دّوم.

ج(وجود عوامل امید بخش
 عنصر سّومی که ]این حرکت[ نیاز دارد، این است که یک عامل امیدبخشی 
باید وجود داشته باشد، یک نقطه ی روشنی باید وجود داشته باشد. در هر حرکتی 
اگر چنانچه این نقطه ی روشن، این نقطه ی امیدبخش وجود نداشته باشد، حرکت 
پیش نمیرود. این خوشبختانه در کشور ما، برای جامعه ی ما، برای مردم ما، کاماًل 

در دسترس است؛ 
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ظرفّیتهای مّلى 
نقطه ی روشـن عبارت اسـت از ظرفّیتهای مّلی ای که ما اینها را شـناخته ایم؛ 
یعنی امروز حّتی شـما جوانها ظرفّیتهای مّلت خودتان را شـناخته اید. مّلت ایران 
نشـان داده کـه میتوانـد کارهـای بـزرگ را بخوبی انجام بدهـد، از عهده بربیاید؛ 
مّلت ایران انقالب را راه انداخت، تشـکیل جمهوری اسـالمی را راه انداخت؛ 
اینها مثل معجزه است. تشکیل جمهوری اسالمی در دنیای دوقطبِی کاپیتالیسم 
و کمونیسم -که آن روز بود- مثل یک معجزه است؛ واقعًا شبیه معجزه ی عبور 
از دریا برای بنی اسـرائیل یا عصای موسـٰی اسـت؛ مثل یک معجزه اسـت. خب 
مّلـت ایـران ایـن کار را کردنـد؛ ایـن یـک ظرفّیت خیلی مهّمی اسـت. بعد ]هم[ 
توانسـتند این را نگه دارند. دیگران هم از این کارها همین چند سـال قبل از این 
]کردند[؛ دیدید دیگر؛ بعضی از این کشورهای منطقه ی شمال آفریقا و مانند آنها 
از این کارها کردند،)8( اّما نتوانسـتند نگه دارند. مّلت ایران توانسـت نگه دارد. 
مّلت ایران توانسـت در مقابل ابرقدرت های بزرگ دوران سـینه سـپر کند، آنها را 
به عقب نشـینی وادار کند؛ پس این خودش یک نقطه ی امید اسـت. پس ما این 

نقطه ی امید را داریم. البّته نقاط امید زیاد است؛ یکی اش این است. 
انحطاط تمدن غرب

یکـی از نقـاط امیـد، فرسـودگی جبهـه ی مقابل ما اسـت. بنـده به طور قاطع 
میگویم -البّته یک عّده ای فورًا بنا میکنند توجیه و تأویل و انکار و مانند اینها، 
لکـن بنـده قاطعـًا ایـن را میگویـم، میتوانـم ایـن را ثابت هـم بکنم که حاال وقتش 
نیست- امروز تمّدن غربی دچار انحطاط است، یعنی واقعًا در حال زوال است: 
م؛)9( لب گودال اسـت؛ این جوری  َعلٰی َشـفا ُجُرٍف هاٍر َفانهاَر ِبه؛ فی ناِر َجَهنَّ
است. البّته حوادث و تحّوالت جوامع بتدریج اّتفاق می افتد؛ یعنی زود احساس 
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نمیشود. حّتی خود اندیشمندان غربی این را احساس کرده اند و بر زبان می آورند 
و میگوینـد. ایـن هـم یکـی از نقـاط امید ما اسـت. تمّدن غربـی، تمّدن ماّدی در 
مقابل ما قرار دارد و رو به فرسودگی است. این هم یکی از نقاط امیدبخش است؛

وعده نصرت خداوند
 و بعد هم وعده ی تخّلف ناپذیر خدا که »ِان َتنُصُروا اللَه َینُصرُکم«.)10( خب، 
َوَمن َاصَدُق ِمَن اللِه قیاًل؟)11( چه کسـی از خدا راسـتگوتر اسـت؟ وعده ی  چه 
کسـی از خدا درسـت تر اسـت؟ خدا میگوید: ِان َتنُصُروا اللَه َینُصرُکم؛ اگر شـما 
نصرت کردید خدا را، یعنی به سـمت تمّدن اسـالم و جامعه ی اسـالمی و تحّقق 
دین خدا پیش رفتید، خدا شـما را یاری میکند؛ نقطه ی امید. پس عنصر سـّوم 

هم که وجود نقطه ی امید است، وجود دارد.

د( نیاز به راهکارهای عملى
 عنصر چهارم این اسـت که باالخره در هر برهه ای راهکارهای عملی الزم 
است. در هر برهه ای از زمان راهکارهای عملی مورد نیاز است. خب محّل بحث 
ما اینجا است. آنچه شما سؤال میکنید -یعنی نسل جوان ممکن است سؤال بکند 
و یک سـؤال مسـتتری اسـت- همین اسـت که باالخره راهکار عملی برای اینکه 

ما بتوانیم به عنوان یک جوان وارد میدان بشویم چیست.1

4-حلقههایمیانیعهدهدارهدایتحرکتعمومیدرزمینه
راهکارهایعملی

 خـب ایـن چهـار عنصـری کـه گفتیـم -همه ی اینها- کـه برای یک حرکت 
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عمومی این چهار عنصر نیاز است، تبیین اینها نیاز دارد به ذهن فّعال و زبان گویا؛ 
منتهـا ایـن ]مـورد[ آخـری که مسـئله ی راهکارهای عملی باشـد، احتیاج دارد به 
هدایت، تمرکز، پیگیری، فّعالّیت پی درپی و لحظه به لحظه برای اینکه بتواند این 
کاروان عظیم جامعه را و مهم تر از همه جوانهای جامعه را به پیش ببرد. این کاِر 
چه کسی است؟ این تمرکز، این ایجاد برنامه ی کار، پیدا کردن راهکار، ارائه ی 
راهـکار، برنامه ریـزی، بـه عهـده ی چه کسـی اسـت؟ این به عهـده ی جریانهای 
حلقه هـای میانـی اسـت. ایـن، نـه به عهده ی رهبری اسـت، نـه به عهده ی دولت 
است، نه به عهده ی دستگاه های دیگر است؛ ]بلکه[ به عهده ی مجموعه هایی 
از خود مّلت اسـت که خوشـبختانه امروز ما این را کم هم نداریم. ما نخبه های 
فکری در زمینه های گوناگوِن مورد نیاز در میان جوانان، در میان مسئولین خودمان 

داریم. اینها میتوانند بنشینند برنامه ریزی کنند و هدایت کنند. 

نمونه هایى  از حلقه های میانى
تشّکلهای دانشجویی از این قبیلند، مجموعه های باتجربه و فّعال در زمینه های 
فرهنگـی و فکـری و ماننـد اینهـا از ایـن قبیلنـد و هر که هم در این زمینه ها فّعال تر 
باشد، مؤّثرتر است؛ یعنی زمام کار دست کسانی است که فّعالّیت کنند؛ تنبلی 

و بی حالی و کسالت و مانند اینها به درد نمیخورد.

5-نمونههاییازراهکارهایعملی
 خب حاال نمونه هایی را من اینجا یادداشت کرده ام، نمونه هایی از کارهایی که 
میتواند نسل جوان را در نقش و شأِن محور بودِن حرکت عمومی جامعه کمک 

کند و ظرفّیت الزم را به آنها بدهد. نمونه هایی را من اینجا یادداشت کرده ام. 
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1- تشکیل کارگروه های فرهنگى
یکـی تشـکیل کارگروه هـای فرهنگـی اسـت؛ این کاری کـه االن دارد انجام 
میگیـرد؛ ایـن االن وجـود دارد. بنـده بـا بسـیاری از اینهـا آشـنا هسـتم، با بعضی، 
ارتباط هم دارم. کارگروه های فرهنگی در سراسـر کشـور و در مسـاجد -که در 
صحبت یکی از دوسـتان هم اّتفاقًا همین بود- یکی از کارها اسـت. این »آتش 
به اختیار« که من چندی پیش گفتم،)13( مربوط به این مجموعه است، ]یعنی[ 
مجموعه هـای فّعـال در زمینه هـای فرهنگی کـه اینها میتوانند تأثیرگذاری عمیقی 
داشـته باشـند. از اّول انقالب هم همین جور بوده، االن هم همین جور اسـت. 
االن هر جایی که شـما یک گروه جوان را پیدا کنید -جوان متشـّکل و بافکر و 
صاحب ذهن فّعال- که دست به کار فرهنگی میزنند مثاًل در یک مسجدی، در 
یک هیئِت عزاداری ای -همین طور که دوستان بیان کردند-اینها میتوانند روی 
جوانها تأثیر بگذارند، روی محّله تأثیر بگذارند، روی خویشاوندان تأثیر بگذارند، 
روی مجموعه هـای دانشـجویی تأثیـر بگذارنـد، یـک حرکتی، یک عزمی، یک 

بینش و بینایی ای را در یک مجموعه ای به وجود بیاورند.

2- تشکیل گروه های فّعالیت  سیاسى
 یک کار دیگر، تشـکیل گروه های فّعالیت  سیاسـی ]اسـت[؛ البّته منظورم 
حزب بازی نیست. حزب بازی کاری است که بنده برکتی در آن احساس نمیکنم؛ 
اّما کار سیاسی فقط حزب بازی نیست؛ نشستن، تحلیل سیاسی کردن، حوادث 
سیاسـی را شـناختن، فهمیدن، منتقل کردن، یکی از آن کارهای بسـیار اساسـی 
است که حرکت عمومی جامعه را تسریع میکند، شکل میدهد و کمک میکند؛ 

یکی از کارها این است.
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3- تشکیل کرسى های آزاداندیشى
 تشکیل میزگردها و کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها که بنده مکّرر این 
کید کرده ام و توصیه کرده ام؛ و خب خیلی پیشرفتی نداشته.  را تکرار کرده ام و تأ
چـه کسـی بایـد ایـن را بکنـد؟ ]اگـر[ منتظر باشـید که رئیس دانشـکده یا معاون 
فرهنگی یا مانند اینها بکنند، فایده ای ندارد؛ خودتان باید بکنید. در دانشگاه ها 
کرسی های آزاداندیشی را باید تشکیل بدهید؛ منتها همین طور که گفتم همه ی 
ایـن حرکتهـا بایـد منضبـط باشـد؛ بـا انضبـاط، با پیش بینی، بـا مطالعه ی خوب از 
سوی افرادی که صاحب ذهن فّعال و زبان گویا هستند راه ]بیفتد[؛ اینها حتمًا 
کمک میکند، تأثیر میگذارد. االن مجموعه ی دانشجویانی که همراه با تشکّلها 
هستند، درصد باالیی از دانشجوهای کشور نیست. اگر چنانچه شما این کارها 
را بکنید، این درصد قطعًا رشد خواهد کرد. خب دانشجویی که متعّهد نباشد یا 
سرگرم کارهای بی ربط باشد، در پیشرفت کشور هیچ تأثیر مثبتی نمیگذارد اگر 
تأثیر منفی نگذارد. شما میتوانید تأثیرگذاری کنید با همین ]کار[. یک فصل هم 

این؛ یعنی یکی از راهکارهایی که ذکر میشود همین است.

4- تشکیل گروه های نهضتى در ارتباط با مسائل بین الملل و مسائل 
جهان

 یک راهکار دیگر تشکیل گروه های نهضتی در ارتباط با مسائل بین الملل و 
مسائل جهان ]است[. همین طور که اشاره کردم بعضی از مجموعه ها این کارها 
را کرده اند. فرض کنید دعوت کردند از دانشجوهای فّعال کشورهای مقاومت 
که در تهران یا در بعضی شهرستان های دیگر آمدند، جمع شدند، جلسات خوبی 
هم بوده، به ما هم خبرش رسید و از این قبیل کارها میشود کرد؛ یعنی فّعال شدن 
در زمینه ی مسـائل جهان اسـالم. گروه هایی تشـکیل بشـوند و این کارها را دنبال 
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بکنند: مسائل غّزه، مسائل فلسطین، مسئله ی یمن، مسئله ی بحرین، مسائل مربوط 
به مسـلمانهای میانمار، مسـائل مربوط به مسـلمانهای اروپا -یکی از مسـائل قابل 
بحث ما در محیط های فّعال دانشـجویی مسـلمانهای اروپایند که خب داسـتانی 
اسـت- مسـئله ی حوادثی که در بعضی از کشـورها ]پیش آمده[؛ مثاًل حوادث 
پاریس قابل بررسـی اسـت، قابل مطالعه اسـت، قابل فّعال شـدن اسـت، یعنی در 
رابطه ی با این حوادث و حوادث منطقه یک مجموعه ی دانشجویی میتواند فّعال 

بشود؛ این هم یکی از راهکارها است.

5 - تشکیل گروه های علمى 
 یک راهکار دیگر تشکیل گروه های علمی و همکاری با مراکز علمی ]است[. 

یک راهکار دیگر همکاری با شرکتهای دانش بنیان و کار اقتصادی ]است[. 

6- کارهای خدماتى
یک راهکار بسیار مهم دیگر کارهای خدماتی ]است؛ یعنی[ همین کارهای 
گروه های جهادی که میروند به این مناطق مختلف که یکی از بهترین کارهای 

دانشجویی است؛
 هر چه اینها توسعه پیدا کند و تقویت بشود و جهت دارتر و هدف دارتر بشود 

بهتر است؛ اینها تقویت جسم و روح و ایجاد آن حرکت عمومی است.

7- فّعالّیتهای اطالعاتى مردمى
 فّعالّیتهای اطالعاتی مردمی. خیلی از کارهایی که دسـتگاه های اّطالعاتی 
مـا یـا نمیتواننـد انجـام بدهنـد یا به دالیل مختلفی البه الی کارها میماند، گاهی به 
گاه اّطالع  رسانی میشود و تأثیر داشته. به خود ما گاهی  وسیله ی عناصر هوشیار و آ
اّطالع  رسانی شده، تأثیر کرده و دنبال شده و کارهای مثبتی انجام گرفته. فرض 
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کنید ]اّطالع رسـانِی[ یک سـوء اسـتفاده در زمینه ی قاچاق، در زمینه ی واردات 
گوناگون؛ مثل همین هایی که حاال یکی از دوستان اینجا اسم آوردند، خوراک 

سگ و امثال اینها؛ مجموعه هایی میتوانند در این زمینه ها فّعال باشند.

8- کارهای اجتماعى
 کارهای اجتماعی. ببینید، االن در این فهرستی که من گفتم تا حاال هفت 
هشت تا، ده دوازده تا راهکار شده؛ از این قبیل پنجاه تا راهکار میشود پیدا کرد. 
فّعالّیتهـای اجتماعـی، مثـل همیـن کارهایـی کـه گفتم در زمینـه ی هفت تّپه)14( 
و ماننـد اینهـا کـه بّچه هـای دانشـجو انجـام دادند، کارهای بسـیار خوبی اسـت. 
کارگروه هایی که ممکن است به هم مرتبط هم نباشند اّما بایستی هدایت بشوند، 

باید برنامه ریزی بشود.

6-برنامهریزیتوسطجوانانباتوجهبهجهتگیریکلی
 همه ی این کارها باید به وسیله ی جوانها برنامه ریزی بشود. البّته همه ی اینها 
هـم بایسـتی بـا الهام گیـری از آن جهت گیـری کّلـی که عرض کـردم ]یعنی[ در 
جهِت رسیدن به جامعه ی اسالمی و تمّدن اسالمی است. در همه ی این کارها، 
آن برنامه ریزان، آن مراکز برنامه ریزی و هدایت -که گفتیم حلقه های میانی باید 

آن را انجام بدهند- باید به آن جهت گیری توّجه داشته باشند.

7-شکلگیریدولتجوانحزباللهیدرنتیجهاینفعالیتها
نتیجه ی اینها چه میشـود؟ اینجا من این  جور یادداشـت کرده ام که سـرانجام 
]اینها[، کشاندن نسل جوان متعّهد به عرصه ی مدیرّیت کشور ]است[، که یکی 
از دوستان ِگله میکردند که جوانها را به عرصه ی مدیرّیت راه نمیدهند. خب چه 
 جوری وارد عرصه ی مدیرّیت میشـوند؟ ورود در عرصه ی مدیرّیت برای نسـل 
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جوان از این راه ها اّتفاق می افتد1

8-نتیجهمدیریتجوانانمتعهدحزباللهی

استمرار و تسریع حرکت عمومى کشور
 و طبعًا اگر نسـل جوان وارد عرصه ی مدیرّیت شـد، و مدیران ارشـد نظام از 
جملـه ی جوانهـای متعّهد ]شـدند[ -کـه من گفتم جوانهای متعّهد حزب اللهی، 
یعنـی واقعـًا بایـد حزب اللهی باشـند؛ به معنای درسـت کلمـه ی حزب اللهی- آن 
وقت آن حرکت عمومی کشور طبعًا استمرار پیدا میکند، سرعت پیدا میکند و 

انجام میگیرد.
...اگر چنانچه ان شاءالله شما جوانها با این حرکتها پیش بروید و زمینه را برای 
روی کار آوردن یـک دولـت جـوان و حزب اللهـی آمـاده کنیـد، بنده معتقدم که 
بسیاری از این نگرانی های شما و دغدغه های شما و غّصه های شما پایان خواهد 

پذیرفت؛ این غّصه ها هم البّته فقط مخصوص شماها نیست.2

9-عالجمشکالتکشور؛دولتجوانحزباللهیوجوانمؤمن
کید کـردم و مکّرر هم  مـن البّتـه -همچنـان کـه قبـاًل هم در سـال گذشـته تأ
گفتـه ام- بـه دولـت جـوان و حزب اللهـی معتقـدم و به آن امیـدوارم و البّته دولت 
جـوان صرفـًا بـه معنـای ایـن نیسـت که باید یک رئیس دولت جـوان، آن هم مثاًل 
جوان به معنای 32 ساله داشته باشد؛ نه، دولت جوان، ]یعنی[ یک دولت سِر  پا 
و بانشاط و آماده ای که در سنینی باشد که بتواند تالش کند و کار بکند و خسته 
و از کارافتاده نباشـد؛ منظور این اسـت. بعضی ها تا سـنین باال هم به یک معنا 
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جوانند؛ حاال همین شـهید عزیزی که شـما از او اسـم بردید -شـهید سـلیمانی، و 
بنده شب و روز به یاد او هستم- شصت و چند سال سّنش بود، ایشان که خیلی 
جوان نبود؛ اگر َده سال دیگر هم زنده میماند و بنده زنده میماندم و بنا بود که 
من مشّخص بکنم، او را در همین جا نگه میداشتم، یعنی کنار نمیگذاشتم او را 
که جوان هم نبود. بنابراین بعضی اوقات افرادی که در سنین جوانی هم نیستند، 
کارهـای جوانانـه ی خوبـی را میتواننـد انجـام بدهند. به  هر حال به نظر من عالج 
مشکالت کشور، دولت جوان حزب اللهی و جوان مؤمن است که میتواند کشور 

را از راه های دشوار عبور بدهد.1

10-عاشوراودولتاسالمی
مهمترین مسـئله ی سرنوشـت سـاز جهان اسـالم در اندیشـه پیامبر اکرم ص 
تداوم دولت اسالمی پس از خود بود. در اینجا بود که غدیر تا همیشه با موضوع 
ضرورت تحقق دولت اسـالمی پیوند خورد. و البته دیدیم آن شـد که شـد.این 
موضـوع بـا کربـال نیـز پیونـد واضـح دارد تـا آنجا که گفته شـد قتل الحسـین یوم 
السـقیفه. امام حسـین علیه السـالم حرفش این بود که دولت اسـالمی پس از حضرت 
امیر فاسد شده و اکنون با روی کار آمدن یزید به نابودی ختم خواهد شد. پس 
اگر امکانی بود دولت اسالمی با حاکمیت خود امام تحقق یابد و اگر نبود امام 
با عدم بیعت نشـان دهد که دولت اسـالمی وجود ندارد. اما پیام این عدم بیعت 
خونین شـد و کربال را در تاریخ آفرید تا آخر دنیا موجب رسـوای هر مدعی بی 
صالحیت دولت حق و دولت اسـالمی شـود. و همین گونه هم شـد و امروز نیز 

خون امام حسین می جوشد و مدعیان را رسوا می کند . اما چگونه؟

1399/2/2 .1
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بـرای فهـم ایـن چگونگـی باید عاشـورای قرن پانزدهم هجری را شبیه سـازی 
کرد و نگریست چگونه درگیری میان جریان صالح برای تحقق دولت اسالمی 
و جریان مدعی و فاسد دراین امر در جریان است. اینجاست که پیام عاشورا با 
افق مهدویت پیوند می خورد. اسـالم نمی تواند سـپردن قدرت دولت حاکم بر 
بشر به افراد و طبقات ناصالح تحمل کند. دولت حاکم بر بشر نهایتا به نماینده 
اصیل اسالم یعنی آخرین وصی الهی سپرده و دولت اسالمی تشکیل خواهد شد.

اما تکلیف ما در عصر غیبت چیست؟ بهترین نوع زمینه سازی برای ظهوِراین 
وصی، نمونه سـازی و امید دهی به بشـریت اسـت.  این اصوال در سـنتهای دین 
تثبیت شـده اسـت که دین در کنار بینه و کتاب و میزان، برای بشـری که بیشـتر 
بجای تعقل عادت به دیدن و لمس دارد الگو و اسوه را ارائه می دهد. انقالب 
اسالمی در مرحله ی اول خود یک الگو و اسوه برای بشریت بود و حاوی این 
پیام بود که در عصر حاکمیت فراگیر ظلم و ستم می توان با فرهنگ عاشورا یک 

طاغوت ولو منطقه ای را نفی کرد. اما این آغاز کار این الگو بود.
اما پیروزی انقالب اسالمی آغاز کار بود. قدم دوم رسمیت یافتن نوع حکومتی 
بود که مردم پس از پیشروی انقالب اسالمی می خواستند. جمهور مردم با انتخاب 
اسالمیت برای حکومت خود نظام جمهوری اسالمی را تأسیس کردند. اهمیت 
ایـن مرحلـه از آن جهـت بـود کـه مـردم جهـت حرکـت خود را تعییـن کردند. نه 
بازگشت به عقب یعنی بازتولید نوعی دیگر از نظام سلطنتی و نه گرایش به شرق 
و غرب. مرحله ی دوم انقالب اسالمی پیام آور این بود که نظامی جدید در عالم 
پدید آمده اسـت. این مرحله نیز خود الگو بود.در ایسـتگاه سـوم انقالب ما باید 
به دولت اسـالمی برسـیم، دولت اسـالمی خود می تواند الگویی برای بشـریت و 
امید بخش این معنا باشد که می توان در این زمانه ی پر از ظطلم و کفر و نفاق 
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و شـرک و الحاد و در دوران فسـق غالب حاکمان جوامع جلوه ی کوچکی از 
حکومت امیر المومنین اما پر فروغ را به ارمغان آورد.

مراحل بعدی انقالب یعنی تشکیل جامعه ی نمونه ی اسالمی درایران و سپس 
تمدن نوین اسـالمی ایرانی نیز قبل از ظهور قادر اسـت در بخشـی از جامعه ی 
جهانی معاصر الگویی امید آفرین و جهت بخش برای هدایت بشریت به سوی 
وعـده ی تحقـق دولـت اسـالمی حقیقـی و ظهور حیات طیبه ی مهدوی باشـد. 
اما نیروی پیشـران این حرکت همان پیام عاشوراسـت که »انى ال اری الموت اال 
سعاده والحیاة مع الظالمین اال بَرَما«. امروز نفی حکومت ظالمان از خاستگاه 
عاشـورا در حال جهانی شـدن اسـت و راهپیمایی اربعین نشـان می دهد که پیام 

عاشورا کار خود را خواهد کرد. 
بیانات شهریور96رهبری با خبرگان در باره ماه محرم تبیین کننده خوب این 
معناست: »محّرم ماه امام حسین است، ماه حسینی است، ماه همه ی آن ارزشهایی 
است که در وجود سّیدالّشهدا)سالم الله علیه( متجّلی و متبلور است. ماه شهادت، ماه 
جهاد، ماه اخالص، ماه وفا، ماه گذشت، ماه اهتمام به حفظ دین، دین خدا و 
ایستادگی در مقابل قدرتهای معارض دین. وجود مبارک سّیدالّشهدا و قضایای 
عاشورا و محّرم و مانند اینها، مظهر این چیزها است. و واقعًا این اعتقاد، درست 
اسـت که اسـالم را قیام سّیدالّشـهدا حفظ کرده؛ همچنان که در طول زمان، در 
قرنهای متوالی، این حادثه روزبه روز زنده تر شـده. امروز این مراسـم از صد سـال 
پیش که تدّین مردم به حسِب ظاهر، معارضینی مثل معارضین امروز هم نداشت، 
خیلی گرم تر، گیراتر، ُپرشورتر و گسترده تر دارد انجام میگیرد؛ همه ی اینها معنا 
دارد، همه ی اینها   نشان دهنده ی یک حقایقی و یک جریانی است که به رهبری 
حسین بن علی)سالم الله علیه( دارد در دنیا پیش میرود؛ و ان شاءالله پیش خواهد رفت و 
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کارگشا خواهد بود و گره  های مّلتها را باز خواهد کرد.« 
انقالب اسـالمی الگو و اسـوه ی بشـریت خسـته و منتظر عدل  در این قرنی 
است که از ظلم و جور لبریز گشته است. اما این انقالب اکنون خود در مرحله 
ی تحقق بخشیدن دولت اسالمی مانده و بسیار کندتر از توقع به پیش می رود.

دولـت اسـالمی یعنـی اینکـه ابتـدا و در اولیـن قدم کارگـزاران نظام منش و روش 
اسالمی برگزینند و نصاب اسالمیت آنان شایسته ی این انقالب و نظام مقدس 
باشد. این مرحله ی سخت بطول انجامیده و تا کنون محقق نشده است. امروز 
هیچکـس نمـی توانـد ادعـا کند معدل اسـالمیت کارگـزاران نظام در اندازه های 
مورد انتظار مردم اسالم خواه و در تراز یک دولت اسالمی مطلوب برای بشر در 
عصر غیبت اسـت. دولت اسـالمی خود می تواند الگویی برای بشـریت و امید 
بخش این معنا باشد که می توان در این زمانه ی پر از ظلم و کفر و نفاق و شرک 
و الحاد و در دوران فسق غالب حاکمان جوامع ولو جلوه ای کوچک اما پرفروغ 

از حکومت امیر المومنین را به بشریت ارمغان داد.
اما چرا این مرحله ی دولت اسـالمی تا کنون محقق نشـده اسـت؟ واقعیت 
این اسـت که در کنار غفلتها، کندیها، تنبلیها، دنیاطلبیها، ریزش ها، سایشـها و 
فرسایشهای خواص جبهه ی حق در کشور، دشمن دولت اسالمی و دشمن دولت 
عدالت محور یعنی نظام سلطه نیز پس از غافلگیری در دو مرحله ی اول و دوم 
انقالب سالهاست با تمام قوا اینبار ایستاده است تا مانع پیشرفت انقالب به سوی 
دولت اسالمی شود. اگرچه آنان همیشه به چیزی کمتر از نابودی اصل انقالب 
و بازگشـت بسـاط تاراج گذشـته شـان در این کشـور راضی نیستند اما چون ناتوان 
از رسیدن به این خیال خام هستند اینک سالهاست با تمام قوا در پی کند کردن 

حرکت شتابان انقالب به سوی دولت اسالمی هستند.
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در دهه هفتاد که دشمن طمع کرده بود روند تحقق دولت اسالمی را متوقف 
کند و انقالب را پای میز مذاکره و تسلیم دولت به وابستگان غرب بکشد، رهبری 
آن روز چفیه بر دوش انداخت و در جمع جوانان در مصلی حاضر شد و چنین 
گفت: »من به شـما عرض کنم که امروز دشـمن قادر نیسـت. امروز به برکت 
ملـِت هوشـیاری مثـل ملـت ایـران، به برکت افکار برانگیختـه ای مثل افکار ملت 
ایران، به برکت انقالب بزرگی مثل انقالب اسالمی ایران، نه امریکا و نه بزرگتر 
از امریکا - اگر در قدرتهای ماّدی باشـد - قادر نیسـتند حادثه ای مثل حادثه ی 
صلح امام حسـن را بر دنیای اسـالم تحمیل کنند. این جا اگر دشـمن زیاد فشـار 

بیاورد، حادثه ی کربال اّتفاق خواهد افتاد«.1 
و در دهه ی نود نیز باز هم در جمع جوانانی که چندی پیشتر آنها را به آتش 
به اختیار فراخوان داده بود باز هم بر ضرورت تحقق دولت اسـالمی پای فشـرد. 
چرا آن روز با جوانان گفت و امروز نیز با جوانان در باره دولت اسـالمی سـخن 
گفت؟ علت را در همان فلسفه ی آتش به اختیار بیان کرد. در یک کلمه علت 
تاخیرها همان تعطیلی ستادها و قرارگاهای باالدستی راهبردی برای هدایت نیروهای 

جوان مستعد برای تحقق بخشی دولت اسالمی است. 
این یعنی دولت اسالمِی میانه ی راه آن دولت اسالمی بزرگ و حقیقی درجهان 
باز هم ممکن است همچون کربال در غیبت خواص غفلت زده ی جبهه ی حق 
به مصاف حسین این زمان به همراه جوانانش با نظام ظالم سلطه گر برود. اینجا 
و امروز بازهم عاشوراست و دولت اسالمی. اما آقا در کنار جوانانش تنها نیست. 
خود در این باره در دیدار خبرگان چنین می گوید: »حاال شما شهید عزیز محسن 
ُحججی را مالحظه کنید، خب این یک نمونه است، از قبیل محسن ُحججی، 

1379/2/1 .1
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ما جوان کم نداریم. این نمونه را خدای متعال به دالیلی برجسـته کرد و نشـان 
داد تا در مقابل چشم همه قرار بگیرد و همه ببینند و تسلیم این حقیقت شریف 
و عزیز بشوند که این انگیزه ی انقالبی روزبه روز در جوان ها به فضل الهی و به 

توفیق الهی دارد افزایش پیدا می کند«1   
امـا جوانـان تـا ببالنـد و بـرای تحقق دولت اسـالمی توانمند شـوند اکنون کار 
دارد. در این فاصله لذا خطر فشار دشمن و تحمیل کربال نیز وجود دارد. اما آیا 
در ایـن فاصلـه خـواص جبهـه ی حـق و موثریـن این میدان بـه خود خواهند آمد. 
کربال و عبرتهای آن فرصت خوبی برای تفکر خواص در وظایفشـان نسـبت به 

تحقق دولت اسالمی در این مرحله هستند.

1396/6/30 .1
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قسمت هشتم

شاخصه های دولت مرد حسینی )علیه السالم(

» در جاده، همیشه باید شاخص  مورد نظر باشد. اگر شاخص  را گم کردید، 
زود اشتباه می کنید «.1

» در این جلسه ی آغازین با شما دوستان عزیز، یك مروری بکنیم به شاخصهای 
دولتی که در این روزگار دولت  مطلوب  محسـوب می شـود. البّته ما ادعا نداریم 
که دولت  ما یك دولت اسـالمی به معنای حقیقی و کامل کلمه اسـت. بنده به 
خودم نگاه می کنم، نقصها و ضعفهای بی شـماری در خودم مشـاهده می کنم، 
ایـن را کـه مقایسـه می کنـم با کوچك ابدال هـای مقامات عالِی مقّدس و مّطهری 
که در صدر اّوْل اسـالم را به ما هدیه کردند، می بینم ما خیلی کوچك تر از این 
هسـتیم کـه بتوانیـم آن دولـت مطلـوب  را تشـکیل بدهیم یا حّتـی طاقت بیاوریم؛ 
ولی به حسب آنچه که در روزگار ما و با شرائط ما می توان دولت اسالمی نامید، 

یك شاخصهایی وجود دارد که من به بعضی از آن شاخصها اشاره می کنم «.2

شاخصهاولودوم:سالمتاعتقادیوسالمتاخالقی
» اّولین شاخص، شاخص اعتقادی و اخالقی است- به خصوص در مسئوالن 
رده های باال- سـالمت اعتقادی، سـالمت اخالقی، سـالمت عملکردی که از 

1370 /01 /26 .1
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اعتقاد درست و نگاه درست به حقایق جامعه ناشی می شود«.1
» در نظام جمهوری اسامی غیر از دانایی و کفایت سیاسی، کفایت اخاقی 
و اعتقادی هم الزم است. افرادی نگویند که اخالق و عقیده مسأله ی شخصی 
انسـانهاســت. بلــه، اخالق و عقیده مسأله ی شخصی انسانهاست؛ اما نه برای 
مسئول. مـن اگـر در جایگـاه مسئولیت قرار گرفتم و اخالق زشتی داشتم؛ فهم 
بدی از مسائل جامعه داشـتم و معتقـد بودم که باید جیب خودم را پُر کنم، نمی 
توانم بـه مـردم بگـویم ایـن عقیـده و اخـالق شخصی من است و اخالق و عقیده 
ربطی به کسی ندارد! بــرای یــك  مســئول عقیــده و اخاق مسأله ی شخصی 
نیست؛ مسأله ای اجتماعی و عمـومی اسـت؛ حـاکم شـدن بـر سرنوشت مردم 
است. آن کسی که به مجلس می رود، یا به هر مسئولیت دیگری در نظام جمهوری 
اسالمی می رسد، اگر فاسد، بیگانه پرست و در خدمت منافع طبقات برخوردار 
جامعه بود، دیگر نمی تواند نقشی را که ملت و طبقات محروم می خواهند، ایفا 
کند. اگـر آن شخص انسان معامله گر، رشوه و توصیه پذیر و مرعوبی بود؛ در 
مقابـل تشـِر تبلیغـات و سیاسـتهای خارجـی جا زد، دیگر نمـی تواند مورد اعتماد 
مـردم قـرار گیـرد و بـرود آنجـا بنشیند و تکلیف ملك و ملت را معیّن کند. این 
شخص غیـر از کفایـت ذاتـی و دانـایِی ذاتی، به شجاعت اخالقی، تقوای دینی 

و سیاسی و عقیده ی درست هم احتیاج دارد «.21
» یکـی از چیزهایـی کـه مـن بـر روی آن تکیـه می کنم در این زمینه ی اعتقاد 
و نگاه قلبی و گرایش قلبی، مسـئله ی اعتماد به خدای متعال اسـت، اعتماد به 
وعده های الهی اسـت ... باید اعتماد به خدا داشـته باشـید، برای خدا کار کنید 
آقایان، هدفتان را هدف خدایی قرار بدهید، مطمئن باشـید خدای متعال راه باز 

1392/6/6 .1
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می کند... یعنی همه ی این مسائل را می توان فرض کرد که با یك نگاه درست 
عالمانه ی به خردانه ای- که البّته مّتکی باشد به توّسل به پروردگار و عنایت الهی 
و امید و اعتماد به خدای متعال- پیش برد و حل کرد و من اعتقادم این است. 
به هر حال این یکی از شاخص ها است: اعتماد به خدا و انس با معنوّیات «.1

» امیر المؤمنین در باره ی کسی که سزاوار امارت بر مردم یا به دست گرفتن 
بخشـی از کارهای مردم اسـت؛ که البته این از موضع ریاسـت یك کشـور شـروع 
می شود و تا مدیرّیتهای پایین تر و کوچك تر ادامه پیدا می کند امیر المؤمنین این 
توصیه ها را برای فرمانداران و اسـتانداران خود می فرمودند؛ اما برای قاضی یك 
شـهر و مسـئول یك بخش و مدیر گوشـه ای از گوشـه های این دسـتگاه عریض و 
طویـل هـم صـادق بـود می فرماینـد: »فكان اوُّل عدِله نفَى الهوى عن نفِسـه« ؛ 
اّولین قدم او در راه عدالت این اسـت که هوی و هوس را از خودش دور کند. 
»يَِصُف الحَق و يعمل به« 2 ؛ حق را بر زبان جاری و توصیف کند و نیز به آن 
عمل نماید. به همین خاطر است که در اسام، قدرت با اخاق پیوسته است 
و قدرت عاری از اخاق، یك قدرت ظالمانه و غاصبانه است. روشهایی که برای 
کسب قدرت و حفظ آن به کار گرفته می شود، باید روشهای اخالقی باشد. در 
اسالم، کسب قدرت به هر قیمتی، وجود ندارد. این طور نیست که کسی یا جمعی 
حق داشـته باشـند به هر روش و وسـیله ای متشـّبث شـوند، برای اینکه قدرت را به 
دست آورند همان گونه که امروز در بسیاری از مناطق دنیا رایج است نه، قدرتی 
که از این راه به دست آید و یا حفظ شود، قدرِت نامشروع و ظالمانه است «.3

» دولتمردان اسالمی به دو دلیل بیشتر به به تقوا احتیاج دارند؛ دلیل اول این 

1392/06/06  .1
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که بی تقوایی کارگزاران موجب بروز ضایعه  برای اسـالم اسـت و دلیل دوم این 
که حرکت و موفقیت نظام اسالمی، فقط به برکت تقوا امکان پذیر است. نظام 
حـق، بی تقـوا پیـش نمـی رود. البته در نظامهای باطل هم برای پیشـروی جامعه، 
تقیدات و پایبندی هایی به یك سری اصول الزم است؛ اما تقوا به معنای طهارت 
و پاکی و پرهیزگاری و رعایت حال همه ی ارزشـها که در یك جامعه ی ارزشـی 

و مکتبی و اسالمی الزم است در جبهه ی باطل الزم نیست«.1
» کارگـزاران نظـام اسـامی بایـد کار را بااخـاص و برای خدا انجام دهند 
چراکه کار ایشـان برای اداره ی یك کشـور اسـالمی اسـت و این آن چیزی اسـت 
کـه خداونـد متعـال بزرگتریـن عبادتهـا را در ایـن حـد نمی شناسـد. این از همه ی 

تالشهای فردی اگر با اخالص انجام گیرد باالتر است  «.2

شاخصهسوم:خدمتبهمردم
» گفتمان اصلی دولت اسامی همین خدمت است؛ اصاًل فلسفه ی وجود 
ما جز این نیست؛ ما آمده ایم خدمت کنیم به مردم و هیچ چیز نباید ما را از این 
وظیفه غافل کند. البّته ما هر کداممان دلبستگی هایی داریم، سلیقه هایی داریم؛ 
در زمینه ی سیاسی، در زمینه ی مسائل اجتماعی، دوستی هایی داریم، دشمنی هایی 
داریم، اینها همه حاشیه است؛ متن عبارت است از خدمت؛ نباید بگذاریم این 
حواشـی بر روی این متن اثر بگذارد«.3 » باید خود را به معنای واقعی کلمه نه 

به معنای تعارفی کلمه خدمتگزار مردم دانست «.4
» هرکس هم که جدیدًا مسـئولیت را بر عهده می گیرد، با این نّیت و با این 

1370/05/23 .1
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هـدف مسـئولیت را قبـول کنـد کـه می خواهـد برای خدمت به مردم، یك انسـان 
صالح شود. آن وقت می شود تشکیل دولت اسالمی«.1

» بنده از صمیم قلب و از بن دندان این را عرض می کنم که حقیقتًا خدمتگار 
مردم بودن، افتخار است؛ نه به عنوان یك شعار. بزرگان اهل معرفت ما به شاگردان 
خـود، بـه دسـت پروردگان خـود همیشـه سـفارش می کردنـد که در کنـار ذکر و 
عبادت و خشـوع و توسـل و تذکر، به مردم خدمت کنند؛ گاهی این را ترجیح 
می دادند بر عبادات فردی؛ این مقِرب الی الله اسـت. شـما یك کار خوب که به 
نفع یك نفر انجام می دهید، این حسنه است؛ این شما را به خدا نزدیك می کند؛ 
این برای شـما ثواب و اجر الهی و اخروی دارد؛ چه برسـد به اینکه این خدمت 
شـما، برای مجموعه های متعدد مردم، برای گروه مردم، برای اهل یك اسـتان، 

اهل یك شهر، اهل یك بخش باشد«.2
» نفس خدمتگزاری برای آحاد مردم، یك نعمت الهی اسـت؛ یك موهبت 
است؛ حاال چه خدمتگزاری در مجموعه های رسمی باشد- مثل همین مسئولیتهائی 
که دوستان و برادران و مدیران در استان دارند- و چه در قالبهای رسمی نباشد؛ 
مثل خدمت به دین مردم، خدمت به فرهنگ مردم، خدمت به پیشـرفت علمی 
مردم، خدمت به تقسیم و توزیع درست ارزاق بین مردم، برآوردن حوائج گوناگون، 
به هر شکلی که باشد. بنابراین نفس توفیق خدمتگزاری، یك نعمت است؛ این 
نعمت را باید شکرگزاری کرد ..... نتیجه ی این نعمت دانستن این است که برای 
این خدمتگزاری، منت بر سر کسی نگذاریم؛ این درجه ی اّولش است. خدای 
متعال به ما توفیق داده؛ این توفیق، لطف الهی اسـت؛ شـکر الزم دارد. پس اگر 

1. بیانات در جمع کارگزاران نظام جمهوری اسالمی)21/ 09/ 1380(
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ما توانستیم خدمتگزاری کنیم، باید بدون منت باشد «.1
» آنچـه بـرای بنـده و شـما آقایـان کـه ایـن توفیـق را پیدا کرده ایـم تا بتوانیم به 
مردم خدمت کنیم، همیشه باید مطرح باشد، همین موضوع خدمت است. فرق 
جمهوری اسـالمی با دیگر دسـتگاه هایی که ماّدی هسـتند و عمدتًا در زمینه ی 
مسـائل انسـانی، مبتنی بر یك فکر الهی نیسـتند، در همین یك نکته اسـت که در 
جمهوری اسـالمی، وزیر و مسـئول و رئیس جمهور و مدیر در هر سـطحی که 
هست نّیت اصلی اش این است که به مردم خدمت کند و به اشاعه ی فکر الهی 
و آن حیات طّیبه و شایسته ای که خدای متعال برای انسانها مقّرر فرموده است، 
کمك کند. اصْل این اسـت. برخورداری های شـخصی، هدف نیسـت. مدیر، 

برای خودش کار نمی کند «.2
»واقعًا در بین مدیران ما، هسـتند کسـانی که اگر انسـان در طول فعالیتهای 
روزانه ی اینها نگاه کند، می بیند در دوره ی سـال، شـاید یك بار، دوبار هم این ها 
برای خودشـان کاری نمی کنند. یعنی فرصت نمی کنند که به خودشـان برسـند 
و مسـائل شـخصی خودشـان را دنبال کنند. غالبًا این ها مسـائل شخصی شـان هم 
خیلی می ماند. وقتشـان، فکرشـان، هّمتشـان صرف خدمات به مردم اسـت. این، 
آن خواسـته ی اصلی اسـت و شـما آقایان، این نکته را باید یك لحظه از نظر دور 

ندارید که هدف، خدمت کردن است «.3

شاخصهچهارم:پایبندیبهعدالت
14. » بنده بارها عرض کرده ام- در جلسـات خصوصی با بعضی از شـماها 
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1372 /06 /03 .2
1372/06/03 .3



117لوا تتسسق

در طول این سـالها- معتقد نیسـتم به پیشـرفِت بدون عدالت. ما این دهه را اسـم 
گذاشتیم به »دهه ی پیشرفت و عدالت«. پیشرفت بدون عدالت همان نتیجه ای 
را خواهد داد که شـما از تمّدن پرجلوه ی غرب، امروز دارید مشـاهد می کنید. 
ثروت و قدرت و علم و فناوری، بیشتر از آن چیزی که اینها دارند برای این دوره 
تصّور نمی شده؛ اینها حّداکثر را دارند، اّما در عین حال شما مالحظه کنید آنجا 

عدالت وجود ندارد«.1
15. » خب، در قرآن هم شما مالحظه می کنید؛ همه ی ارساِل ُرُسل و انزال 
ِقْسـِط«2 اسـت؛ برای این اسـت که جامعه 

ْ
ُقوَم الّنَاُس بِال کتب و مانند این ها »ِلیَ

با قسط زندگی بکند. بنابراین، این هم شاخص بعدی است که این را دائمًا باید 
در نظر داشت«.3

» اسـاس اداره ى تشـكیالت كشـور نیز همین اسـت كه بارها تکرار شده: 
عدالـت اجتماعـى. در تمـام آثـار دینـی که شـما نگاه می کنیـد، هدف و غایت 
برای حرکت جامعه ی اسالمی، تشکیل جامعه ی عادله است. راجع به امام زمان 
این همه اثر هست و در اغلِب این ها گفته می شود که آن بزرگوار تشریف بیاورند 
تـا اینکـه جهـان را پـر از عـدل کننـد. بیش از آنچه که گفته شـده »ُپر از دین حق 
کنند« گفته شـده »پر از عدالت کنند«. یعنی آنچه که در درجه ی اّول مطرح 

است، »عدالت« است که باید انجام گیرد «.4
» هـدف مـا، اسـتقرار عـدل در جامعـه اسـت. ما ایـن را می خواهیم. همه ی 
کارهـا بـرای اقامـه ی عـدل، ارزش پیدا می کنـد. در جامعه ی نابرابر، اگر ثروت 
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هم زیاد شـد، به سـود یك قشـر و یك گروه از مردم اسـت. اما در جامعه ای که 
برابری و عدالت جریان داشته باشد، به سود همه است. البته عدالت، همه جا به 
معنای »برابری« نیسـت. اشـتباه نشـود. عدالت یعنی هر چیزی را در جای خود 
قرار دادن. این معنای عدل است. ... هدف این است که عدالت حاکم شود. 
آن وقت اگر جامعه ثروتمند هم بشـود، این ثروت درسـت تقسـیم خواهد شـد. 
مقصود حرکت اسـالمی همین اسـت.... باید حرکتمان به سـمت عدالت باشـد. 

این، آن شاخص  اصلی است«.1
» نصیحت دوم من، مسـأله ی عدالت پروری اسـت. ما برای اجرای عدالت 
آمده ایـم. قشـر محـروم مـردم، بلندگـو و تریبـون ندارند؛ اما قشـر مرفه و زرمند و 
زورمند، هم از تریبون ها به ناحق استفاده می کنند؛ هم هرجا بخواهند، در بدنه ها 
اعمال نفوذ می کنند و کارشان را پیش می برند؛ ولی آن قشر محروم زمین می مانند. 
اهتمام اصلی دولت در همه ی سیاستهای اجرایی و بخشی، باید رفع محرومیت به 
نفع ایجاد عدالت باشد. این باید اّولین  چیزی باشد که مورد نظر قرار می گیرد. 
با این کار، چقدر ما رفع محرومیت می کنیم و چقدر کشور را به عدالت نزدیك 
می کنیم. البته اینکه چه چیزهایی در رفع محرومیت بیشتر مؤّثرند، شما آن ها را 
خیلی خوب می دانید. اشـتغال، مسـکن، درمان، بیمه و موارد گوناگون دیگر، 
در کاهـش و رفـع محرومیـت مؤّثرنـد. مثـاًل اگر می خواهیم یك پروژه ی صنعتی 
یا معدنی یا ارتباطاتی را اجرا کنیم، در درجه ی اّول باید ببینیم تأثیر آن در ایجاد 

عدالت اجتماعی چقدر است؛ بر این اساس کار کنیم «.2
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شاخصهپنجم:سالمتاقتصادیومبارزهیبافساد
» مشـروعیت کارگزاران نظام اسـامی وابسـته به مبارزه با فسـاد، تبعیض و 

نیز عدالت خواهی است «.1
» ببینید منصب حکومتی، جایگاه قدرت و منابع مالی است؛ وسوسه ها در 
اینجا انسـان را راحت نمی گذارد. ... شـما باید مراقب باشـید، شـما باید چشـم 
بصیِر بینای خودتان را بر سرتاسر این دستگاهی که زیر اشراف شما است و تحت 
مدیرّیت شـما اسـت، آنچنان بگسـترانید که نگذارید در یك گوشه ای ناسالمتِی 

اقتصادی به وجود بیاید و این وسوسه ها کارگر بشود«.2

» نصیحت سـوم )شـاخصی( ما این اسـت که این دولت باید شـعار خودش 
را امانت و درستکاری قرار دهد. .... این جمله ی امیر المؤمنین معروف است 
که فرمود: »اّن عملك لیس لك بطعمة«3. این طعمه ای نیست که تو به دست 
آورده باشی و بخواهی از آن، لقمه ی چربی بزنی؛ »و لكّنه فى عنقك أمانة«4؛ 
این یك امانت و مسئولیت بر دوش شماست. از فرصتهای شغلی نباید استفاده ی 

شخصی شود. نباید ریخت وپاش صورت گیرد «.5
» مسئوالن کشور باید به معنای واقعی کلمه، از لحاظ زهد یعنی بی رغبتی به 
زخارف دنیایی سرمشق دیگران باشند؛ حد آن هم، حد ورع است ، »أال و إنّکم 
ال تقـدرون علـى ذلـك و لیکـن أعینوىن بورع و اجتهاد«.6در این راه نه فقط از 
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شهوات حرام بلکه از شهوات حالل نیز باید گذشت «.1 » اشرافیگری کارگزاران 
اسالمی تعلیم دهنده ی اشرافی گری است و »الّناس على دين ملوكهم«.2  

» عزیزان من! این نکته را در اینجا بگویم: از جمله چیزهایی که روند حرکت 
به سمت عدالت را در جامعه ُکند می کند، نمود اشرافیگری در مسئوالن باالی 
کشـور اسـت؛ از این اجتناب کنید. اشـرافیگری دو عیب دارد؛ عیب دومش از 
عیب اّولش بزرگتر اسـت. عیب اّوِل اشـرافیگری، اسـراف اسـت- اشـرافی گرِی 
حـالل را می گوییـم؛ یعنـی آن چیـزی کـه پولـش از راه حـالل و بحـق به دسـت 
آمده- اما عیب دوم بدتر است و آن این است که فرهنگ سازی می کند؛ یعنی 

چیزی برای مسابقه دادن همه درست می کند «.3

شاخصهششم:قانونگرایی
» شاخص بعدی، مسئله ی قانون گرایی است. خب قانون گرایی خیلی مهم 
اسـت. قانون ریل اسـت؛ از این ریل اگر چنانچه خارج شـدیم، حتمًا آسـیب و 

صدمه است «.4
»گاهی قانون ناقص است، گاهی قانون معیوب است؛ اّما همان قانون معیوب 
هم اگر چنانچه عمل نشود- که منتهی به بلبشو و هر که هر که خواهد شد- ضرر 
آن عمل نشدن، بیشتر از ضرر عمل کردن به قانون است. این را باید نهادینه کرد؛ 

در مجموعه ی دستگاه ها این باید نهادینه بشود«.5
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» قانون یعنی چه؟ قانون یعنی سرنوشـت یک کشـور؛ قانون یعنی سرنوشـت 
انسانها در یک جامعه. چون همه مّتبع هستند و مجبورند از قانون تبعّیت کنند. 
دولـت هـم بایـد از قانـون تبعّیـت کند؛ رهبر هم باید از قانون تبعّیت کند. بعضیها 
خیال میکنند که این »والیت مطلقه ی فقیه« که در قانون اساسی آمده، معنایش 
این است که رهبری مطلق العنان است و هر کار که دلش بخواهد، میتواند بکند! 
معنای والیت مطلقه این نیسـت. رهبری بایسـتی موبه مو قوانین را اجرا کند و به 
آنها احترام بگذارد..... این معنای والیت مطلقه است، وااّل رهبر، رئیس جمهور، 
وزرا و نمایندگان، همه در مقابل قانون تسـلیمند و باید تسـلیم باشـند..... قانون 
آن قدر مهم است که قالب عملکرد من و شماست. آن کسی را که ما انتخاب 
میکنیم و به مجلس میفرستیم، کسی است که سرنوشت کشور را در چهارسال 

معّین میکند «. 1 

شاخصههفتم:حکمتوخردگراییدرکارها
» یك شـاخص دیگر، مسـئله ی حکمت و خردگرایی در کارها اسـت؛ کار 
کارشناسـی، مطالعـه ی درسـت، ماحظـه ی جوانب و آثـار و تبعات یك اقدام. 
وحتـی گاهـی مالحظـه ی تبعـات یـك اظهارنظـر. گاهی یك اظهارنظر از سـوی 
یك مسئوِل دارای جایگاه و به اصطالح دارای تریبون، دارای منبر، یك تأثیرات 
سوئی می گذارد که این تأثیرات را اگر انسان بخواهد برطرف کند، مبالغی بایستی 
کار کند؛ همان قضّیه ی سنِگ توی چاه است؛ واقعًا مشکالت ایجاد می کند. 
بایستی سنجیده اظهارنظر کرد؛ اینجور نباشد که ما حاال یك مدیری هستیم، یك 
مسئولی هستیم، درباره ی یك مسئله ای یك مطلبی به ذهنمان می رسد، کارشناسی 
نشده، بررسی نشده، جوانْب دیده نشده، این را نباید پرتاب کرد در فضای افکار 
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عمومی؛ گاهی اوقات جمع کردنش کار سخت و مشکلی است. این خردگرایی 
و حکمت در مدیرّیت ها و در کارها است«.1

» کار کارشناسـی را حقیقتًا جدی بگیرید؛ بخصوص در کارهای مبنایی و 
بنیانی، مثل مسأله ی برنامه ریزی و بودجه نویسی، یا مسأله ی شوراها و امثال این ها؛ 
این ها کارهای بنیانی و ماندگار است؛ یعنی باید بماند. اگر کاِر کارشناسی عمیِق 
دقیِق همه جانبه ی متبحرانه ای انجام گرفت، این کار ماندگار خواهد شـد؛ و ااّل 
اگر چنانچه گوشـه ی کارشناسـی اش سـائیده بود، زحمات شـما به هدر خواهد 
رفت. اواًل خود شـماها ممکن اسـت در آینده به اشـتباهاتی که اتفاق می افتد، 
واقف بشوید و بعضی اشتباهات دیگر قابل جبران نیست؛ دیگر اینکه کسانی که 
بعد از شما می آیند و آیندگان- شما که فقط برای همین دوره ی دولت خودتان 
این کارها را انجام نمی دهید، شـما می خواهید این کارها در سـاختار تشـکیالتی 
دسـتگاه کشـور باقی بماند- آن ها را جدی نخواهند گرفت؛ برخالِف آن وقتی 
که کار کارشناسـی دقیق شـده باشـد. باالخره در پایه ها، کوچك ترین اشـتباه در 
محاسبه، خطرات بزرگ درست می کند. فونداسیون یك ساختمان با دیواری که 
بین دو اتاق کشـیده می شـود، فرق می کند؛ آنجا محاسـبات باید خیلی دقیق و 
کارشناسی باشد تا بنا باقی بماند و دچار مشکل نشود. این هم یك مسئله است «.2

» به نظر من اصِل قضیه این است که ما اگر در کار خود احساس مسئولیت 
داشته باشیم و کار را بر مبانی منطقی استوار کنیم، چنانچه نقصی هم در کار به 
وجـود آیـد، عـالوه بـر اینکـه خدای متعال مـا را مؤاخذه نخواهد کرد- چون  »ال 
 وُْسـَعها«3- مـردم هـم ما را مؤاخـذه نخواهند کرد؛ مردم 

َّ
َُّ َنْفسـاً إاِل ـُف الل ِ

يَُکلّ
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هم خالف توّقعشان نخواهد بود. ما باید تالش خود را بکنیم و کار را بر پایه ی 
منطقـی اسـتوار سـازیم. وقتـی می گوییـم پایه ی منطقی، معنایش این نیسـت که 
حتمًا و صددرصد درست است؛ نه، ممکن است منطق ما درست هم نباشد؛ اما 
باید تالشمان را برای جستجو از یك منطِق درست آغاز کنیم و کار را بر پایه ی 

درستی استوار سازیم و مشورتهای الزم را هم بکنیم «.1

شاخصه.هشتم.:.تكيه.به.ظرفيّت.های.درونی.ملّت

» تکیـه بـه ظرفّیـت درون زای کشـور اسـت؛ نگاهمـان به بیرون نباشـد. این، 
توصیه ی ما اسـت؛ ؛ این معنایش این نیسـت که از امکاناتی که در بیرون هسـت 
اسـتفاده نکنیم؛ این دو حرف با هم اشـتباه نشـود. امیدمان را به بیرون از ظرفّیت 
داخلی کشور ندوزیم . نمی گوییم از اینها استفاده نکنید، اّما می گوییم اطمینان 
نکنید، اعتماد نکنید، چشم به آنجا ندوزید، چشم به داخل بدوزید. در داخل 
کشـور خیلـی امکانـات وجـود دارد کـه اگـر چنانچه نگاه مـا- چه در زمینه های 
اقتصادی، چه در زمینه های فرهنگی، چه در زمینه های گوناگون دیگر- ]به آنها 
باشـد و[ اگر بتوانیم از این نیروهای داخلی اسـتفاده کنیم، کلید حّل مشـکالت 
اینجا اسـت؛ یعنی در درون کشـور و امکانات داخلی کشـور اسـت که از اینها 

می شود خردمندانه بهره برداری کرد «.2
» توصیـه ی دیگـری کـه دارم ایـن اسـت کـه تا آنجا کـه می توانید به نیروهای 
داخلی تکیه کنید. ... استعداد در داخل کشور ما برجسته و بیش از حّد معمول 
و متوّسط است. مکّرر گفته ام که متوسط استعداد در ایران باالتر از متوّسِط 
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استعداد در کّل جهان است «.1
» از اوایل انقالب، همیشه امام خطاب به جوانان، دانشجویان، متفّکران کشور 
و کسانی که داری استعداد بودند، می گفت که به خودتان ایمان بیاورید؛ نیروی 
خودتان را باور کنید و بدانید که می توانید. این درست در مقابل تعالیمی بود که 
در دوران طوالنی استبداد در این کشور، تلقین می شد که مردم ایران نمی توانند. 
ما در دوران انقالب هم دیدیم همان کسانی که اسالم را به معنای حقیقِی خود 
باور نداشتند، به این معنا هم باور نداشتند. همیشه چشم آن ها به بیرون مرزهای 
کشور بود و به مردم و تواناییهای آن ها اعتقاد نداشتند. این فکر و این توّجه را هم، 
امام در این نظام نهادینه کرد، که استعدادهای جوان این کشور، احساس توانایی 
کنند؛ و شما بعد از انقالب هرچه از نشانه های علم و پیشرفت علمی و صنعتی 
در کشـور مشـاهده می کنید، ناشـی از این اسـت. هرجا که نشـانه های وابستگی 
مشـاهده می شـود- که به معنای تحقیر ملت ایران و اسـتعدادهای اوسـت- ناشی 

از نقطه ی مقابل این تفّکر است «.2
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قسمت نهم

یگانگی اهداف نهضت حسینی و اربعین با اهداف گام دوم انقالب اسالمی

»کاری که در زمان امام حسین انجام گرفت، نسخه کوچکش هم در زمان 
امام ما انجام گرفت؛ منتها آن جا به نتیجه شهادت رسید، این جا به نتیجه حکومت. 
این همان است؛ فرقی نمیکند. هدف امام حسین با هدف امام بزرگوار ما یکی 
بود. این مطلب، اسـاس معارف حسـینی اسـت. معارف حسـینی، بخش عظیمی 
از معارف شیعه است. این پایه مهمی است و خود یکی از پایه های اسالم است.

 پس هدف، عبارت شـد از بازگرداندن جامعه اسـالمی به خّط صحیح. چه 
زمانی؟ آن وقتی که راه، عوضی شده است و جهالت و ظلم و استبداد و خیانِت 

کسانی، مسلمین را منحرف کرده و زمینه و شرایط هم آماده است.
 البته دوران تاریخ، اوقات مختلفی است. گاهی شرایط آماده است و گاهی 
آماده نیست. زمان امام حسین آماده بود، زمان ما هم آماده بود. امام همان کار را 
کرد. هدف یکی بود. منتها وقتی انسان به دنبال این هدف راه میافتد و میخواهد 
علیه حکومت و مرکز باطل قیام کند، برای این که اسالم و جامعه و نظام اسالمی 
را به مرکز صحیح خود برگرداند، یک وقت است که وقتی قیام کرد، به حکومت 
ه این طور شد - یک وقت  میرسد؛ این یک شکل آن است - در زمان ما بحمداللَّ
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است که این قیام، به حکومت نمیرسد؛ به شهادت میرسد.«1
آمدن اهل بیت حسین بن علی علیه السالم به سرزمین کربال- که اصل این 
آمدن، مورد قبولی اسـت؛ اما سـال اّول یا دوم بودن آن معلوم نیسـت- فقط برای 
این نبود که دلی خالی کنند یا تجدید عهدی بکنند؛ آن چنان که گاهی بر زبانها 
جاری می شود؛ مسئله از این بسیار باالتر بود. نمی شود کارهای شخصّیتی مثل 
امام سجاد علیه السالم یا مثل زینب کبری علیهاالسالم را بر همین مسائل عادی رایج 
ظاهری حمل کرد؛ باید در کارها و تصمیمات شخصّیت هایی به این عظمت ، 

در جست وجوی رازهای بزرگتر بود. 
مسئله آمدن بر سرمزار سیدالشهدا علیه السالم در حقیقت امتداد حرکت عاشورا 
بود. با این کار می خواستند به پیروان حسین بن علی علیه السالم و دوستان خاندان 
پیغمبـر و مسـلمانی کـه تحـت تأثیـر این حادثه قـرار گرفته بودند، تفهیم کنند که 
این حادثه تمام نشـده؛ مسـئله با کشـته شـدن، دفن کردن و اسـارت گرفتن و بعد 
رها کردن اسـیران خاتمه پیدا نکرد؛ مسـئله ادامه دارد. به شـیعیان یاد دادند اینجا 
محل اجتماع شماست؛ اینجا میعاد بزرگی است که با جمع شدن در این میعاد، 
هـدف جامعـه شـیعی و هـدف بـزرگ اسـالمی جامعۀ مسـلمین را بایـد به یاِد هم 
بیاورید. تشکیل نظام اسالمی و تالش در راه آن، حتی در حّد شهادت، آن هم 
با آن وضع؛ این چیزی است که باید از یاد مسلمانان نمی رفت و خاطره آن برای 
همیشه زنده می ماند. آمدن خاندان پیغمبر، امام سجاد علیه السالم و زینب کبری 

علیها السالم به کربال در اربعین، به این مقصود بود.2 
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1-نهضتعاشوراروحانقالب
»... روح نهضت ما و جهتگیری کلی و پشتوانه ی پیروزی آن، همین توجه 
ه )علیه الّصالةوالّسـالم( و مسـایل مربوط به عاشـورا بود. شـاید برای  به حضرت ابی عبداللَّ
بعضیها، این مسـأله قدری ثقیل به نظر برسـد؛ لیکن واقعیت همین اسـت. هیچ 
فکری - حّتی در صورتی که ایمان عمیقی هم با آن همراه باشـد - نمیتوانسـت 
توده هـای عظیـم میلیونـِی مـردم را آن چنـان حرکـت بدهد کـه در راه انجام آنچه 

احساس تکلیف میکردند، در انواع فداکاری ذره یی تردید نداشته باشند.
...مادامـی کـه ایمـان بـا محبت و عشـق عمیق و رنـگ و بوی پیوند عاطفی 
همراه نباشد، کارایی الزم را ندارد. محبت است که در مقام عمل و تحرک -آن 
هم در حد باال- به ایمان کارایی می بخشـد. بدون محبت نمی شـد ما نهضت 
را بـه پیـش ببریـم. باالتریـن عنـوان محبت -یعنی محبـت به اهل بیت- در تفکر 
اسـالمی در اختیار ماسـت. اوج این محبت مسـئله کربال و عاشـورا ... که برای 

تاریخ و فرهنگ تشیع به یادگار گذاشته شده است.«1

2-گرهخوردننهضتامامباحماسهعاشورا:

در مقام عمل
» در دو فصل، امام)رحمه الله( مسأله ی نهضت را به مسأله ی عاشورا گره زدند: 
یکـی در فصـل اول نهضـت - یعنـی روزهـای محـّرم سـال 42 - کـه تریبون بیان 
مسایل نهضت، حسینیه ها و مجالس روضه خوانی و هیئات سینه زنی و روضه ی 
روضه خوانها و ذکر مصیبت گویندگان مذهبی شد و دیگری، فصِل آخر نهضت 
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- یعنی محّرم سال 57 - بود که امام)رحمه الله( اعالم فرمودند: »ماه محّرم گرامی و 
بزرگ داشته بشود و مردم مجالس برپا کنند«. ایشان، عنوان این ماه را ماه پیروزی 
خون بر شمشیر قرار دادند و مجددًا همان طوفان عظیم عمومی و مردمی به وجود 
آمـد؛ یعنـی ماجـرای نهضـت که روح و جهت حسـینی داشـت، بـا ماجرای ذکر 
مصیبت حسینی و یاد امام حسین)علیهم السالم( گره خورد. این، در مقام عمل بود.« 

در مقام ثبوت
» در مقـام تبلیـغ و واقـع و ثبـوت هـم کـه مطلـب روشـن اسـت. حرکت امام 
حسین)علیهم السالم( برای اقامه ی حق و عدل بود: »انّما خرجت لطلب االصالح فى 
اّمـة جـّدی اريـد ان امر بالمعروف وانهـى عن المنكر ...«. در زیارت اربعین که 
یکـی از بهتریـن زیـارات اسـت، میخوانیـم: »و منح الّنصـح و بذل مهجته فیک 
لیستنقذ عبادک من الجهالة و حیرةالّضالله«. آن حضرت در بین راه، حدیث 
ه علیه و اله و سلم نقل کرده اند، بیان میفرمایند: »ايهاالّناس  معروفی را که از پیامبرصّلی اللَّ
 

ّ
اّن رسـول اللَّ صلّیاللَّ علیه و اله و سـلّم قال: من رأی سـلطانا جائرا مسـتحال
لحرم اللَّ ناكثا لعهداللَّ مخالفا لسـنة رسـول اللَّ صلّى اللَّ علیه و اله و سـلم 
يعمل فى عباداللَّ باالثم والعدوان فلم يغّیر علیه بفعل و القول كان حّقا على 

اللَّ ان يدخله مدخله«.
تمام آثار و گفتار آن بزرگوار و نیز گفتاری که درباره ی آن بزرگوار از معصومین 
رسیده است، این مطلب را روشن میکند که غرض، اقامه ی حق و عدل و دین 
خـدا و ایجـاد حاکمیـت شـریعت و برهـم زدن بنیـان ظلـم و جـور و طغیـان بوده 
ه علیه و اله و سلم و دیگر پیامبران بوده است  است. غرض، ادامه ی راه پیامبر اکرمصّلی اللَّ
که: »يا وارث ادم صفوةاللَّ يا وارث نوح نبىّ اللَّ ...«و معلوم است که پیامبران هم 
برای چه آمدند: »لیقوم الّناس بالقسط«. اقامه ی قسط و حق و ایجاد حکومت 
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و نظام اسالمی.
آنچه که نهضت ما را جهت میداد و امروز هم باید بدهد، دقیقًا همان چیزی 

است که حسین بن علیعلیه الّسالم در راه آن قیام کرد.« 1

3-زیارتاربعین؛مغناطیسحسینی
» چه آمدن خاندان پیغمبر در روز اربعین به کربال - که بعضی روایت کرده اند 
ه  - درست باشد یا درست نباشد، ظاهرًا در این تردیدی نیست که جابربن عبداللَّ
انصاری به همراه یکی از بزرگان تابعین - که نام او را بعضی عطیه گفته اند، بعضی 
عطاء گفته اند و احتمال دارد عطیةبن حارث کوفی حمدانی باشد؛ به هرحال یکی 
از بزرگان تابعین است که در کوفه ساکن بوده - این راه را طی کردند و در این 
روز بر سـر مزار شـهید کربال حاضر شـدند. شـروع جاذبه ی مغناطیس حسـینی، 
ه را از مدینه بلند میکند و به کربال میکشد.  در روز اربعین است. جابربن عبداللَّ
این، همان مغناطیسی است که امروز هم با گذشت قرنهای متمادی، در دل من 
و شماست. کسانی که معرفت به اهل بیت دارند، عشق و شور به کربال همیشه 
در دلشان زنده است. این از آن روز شروع شده است. عشق به تربت حسینی و 

به مرقد سرور شهیدان - سیدالشهداء - «.
ه جزو مجاهدین صدر اول است؛ از اصحاب بدر است؛ یعنی  جابربن عبداللَّ
ـه، در خدمـت پیغمبـر بوده و در کنار  قبـل از والدت امـام حسـین، جابربن عبداللَّ
او جهاد کرده اسـت. کودکی، والدت و نشـو و نمای حسـین بن علی علیه الّسـالم را 
ه به طور حتم بارها دیده بود که پیغمبر  به چشـم خود دیده اسـت. جابربن عبداللَّ
اکرم، حسـین بن علی را در آغوش میگرفت، چشـمهای او را میبوسـید، صورت 
او را میبوسـید، پیغمبر به دسـت خود در دهان حسـین بن علی غذا میگذاشـت و 
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ه به چشـم خود دیده بود.  به او آب میداد؛ اینها را به احتمال زیاد جابربن عبداللَّ
ه به طور حتم از پیغمبر به گوش خودش شـنیده باشـد که حسـن  جابربن عبداللَّ
و حسـین سـرور جوانان اهل بهشـت اند. بعدها هم بعد از پیغمبر، موقعیت امام 
حسین، شخصیت امام حسین - چه در زمان خلفاء، چه در زمان امیرالمؤمنین، 
ه انصاری است.  چه در مدینه و چه در کوفه - اینها همه جلو چشم جابربن عبداللَّ
حاال جابر شنیده است که حسین بن علی را به شهادت رسانده اند. جگرگوشه ی 
پیغمبر را با لب تشنه شهید کرده اند. از مدینه راه افتاده است؛ از کوفه، عطّیه با 
ه به کنار شط فرات  او همراه شده است. عطیه روایت میکند که: »جابربن عبداللَّ
آمد، آنجا غسـل کرد، جامه ی سـفید و تمیز پوشـید و بعد با گامهای آهسـته، با 
احترام به سمت قبر امام حسین علیه الّسالم روانه شد. آن روایتی که من دیدم این طور 
است، میگوید: وقتی به قبر رسید، سه مرتبه با صدای بلند گفت: »اللَّ اكبر، اللَّ 
اكبر، اللَّ اكبر«؛ یعنی وقتی که میبیند که چطور آن جگرگوشه ی پیغمبر و زهرا 
را، دسـت غارتگر شـهواِت طغیانگران، این طور با مظلومیت به شـهادت رسانده، 
ه روی قبر امام حسین  تکبیر میگوید. بعد میگوید: از کثرت اندوه، جابربن عبداللَّ
از حال رفت، غش کرد و افتاد. نمیدانیم چه گذشـته اسـت، اما در این روایت 
میگوید، وقتی به هوش آمد، شروع کرد با امام حسین صحبت کردن: »الّسالم 

علیکم يا آل اللَّ، الّسالم علیکم يا صفوة اللَّ«.
ای حسین مظلوم! این حسین شهید! ما هم امروز در اول این سال نو، از اعماق 
وجودمان عرض میکنیم: »الّسـالم علیک يا اباعبداللَّ، الّسـالم على الحسـین 
الشهید«. شهادت تو، جهاد تو و ایستادگی تو، اسالم را رونق داد و دین پیامبر 
را جان تازه بخشـید. اگر آن شـهادت نبود، از دین پیغمبر چیزی باقی نمی ماند. 
امروز دلهای ما هم مشـتاق حسـین بن علی علیه الّسـالم و آن ضریح شـش گوشـه و آن 
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قبر مطهر است. ما هم گرچه دوریم، ولی به یاد حسین بن علی و به عشق او سخن 
میگوییم. ما با خودمان عهد کرده ایم و عهد میکنیم که یاد حسین، نام حسین و 
راه حسین را هرگز از زندگی خودمان جدا نکنیم. همه ی ملت ما، همه ی کشور 
مـا، همـه ی شـیعیان عالـم و بلکـه همـه ی آزادگان در سرتاسـر جهان، یک چنین 

احساسی نسبت به حسین بن علی علیه الّسالم دارند.«1  

4-اربعین،میعادگاهوکنگرهجهانیشیعیان
می دانید یکی از عالئم ایمان زیارت اربعین است؟ بنده نمی دانم این روایت 
چقدر صحیح است، اصراری هم ندارم که بگویم معنای این روایت همین است 
کـه مـن گمـان کـرده ام، واقعش هم این اسـت که احتمـال میدهم معنایش یکی 
از شـقوق و احتماالت دیگری باشـد که در این زمینه بیان می شـود؛ اّما اگر این 

احتمال هم که من می گویم باشد، مؤّید فراوانی دارد.
 شـیعه یک جمع متفّرقی بود؛ یک جامعه ای بود که در یک جا و در یک 
مکان زندگی نمیکرد؛ در مدینه بودند، در کوفه بودند، در بصره بودند، در اهواز 
بودند، در قم بودند، در خراسان بودند -اطراف و اکناف بالد- اّما یک روح در 
این کالبِد متفّرق و در این اجزای متشّتت در جریان است؛ مثل دانه های تسبیح، 
یک رشته و یک نخ، همه ی اینها را به هم وصل میکرد. آن رشته چه بود؟ رشته ی 
اطاعت و فرمان َبری از مرکزّیت تشـّیع، از رهبری عالی تشـّیع یعنی امام؛ همه ی 
این رشته ها به آنجا مّتصل میشد؛ قلبی بود که به همه ی اعضا فرمان میداد؛ و به 
این ترتیب، تشّیع یک سازمان و یک تشکیالت بود. ممکن بود دو نفر از حال 
هم خبر نداشته باشند، اّما بودند کسانی که از حال همه باخبر بودند. اطاعت و 
فرمان َبری آنها به حساب، فریاد زدنشان از روی دستور، سکوتشان برطبق نقشه، 

 1385/1/1 .1



اربعین، بستر ظهور 132

همه چیزشان با حساب. فقط یک عیبی کار آنها داشت و آن اینکه همدیگر را 
کمتر میدیدند. اهل یک شهر و شیعیان یک منطقه، البّته یکدیگر را میدیدند، اّما 
یک کنگره ی جهانی الزم بود برای شیعیاِن روزگار ائّمه )علیهم الّسالم(. این کنگره ی 
جهانی را معّین کردند، وقتش را هم معّین کردند؛ گفتند در این موعِد معّین، در 
آن کنگره هرکس بتواند شرکت کند. آن موعد، روز اربعین است؛ و جای شرکت، 
سرزمین کربال است؛ چون روح شیعه روح کربالئی است، روح عاشورائی است؛ 
در کالبد شـیعه تپش روز عاشـورا مشـهود اسـت؛ شـیعه هرجا که هسـت دنباله رِو 
عاشورای حسین است. این است که می بینیم همه جا این تپش هایی که در شیعه 
مکشوف شده، از آن مرقد پاک ناشی است؛ اینها شعله هایی بوده که از آن روح 
مقّدس و پاک و از آن تربت عالی مقدار سرکشیده؛ به جانها و روحها زده؛ انسانها 

را به گلوله های داغی تبدیل کرده و آنها را به قلب دشمن فرو برده.
 اّولین نهضتی که بعد از عاشـورای حسـینی از طرف شـیعیان به وجود آمد، 
نهضـت تّوابیـن بـود. اینهـا آمدنـد در آن مرقـد پاک دور هم جمع شـدند -کتب 
تواریخ اینها را نوشته اند- مبلغ زیادی اشک ریختند. بعضی خیال میکنند این گریه 
وسیله ی عقده گشایی است؛ بله، گریه وسیله ی عقده گشایی است، درصورتی که 
با فکر همراه نباشد. اگر گریه را و اشک ریختن را فقط احساسات هدایت بکند، 
همین اسـت که گفته اند، اّما اگر فکر و اندیشـه به انسـان اشـکی بدهد و چشـم 
انسـان قطره ی اشـکی بچکاند، این مثل همان آب کبابی اسـت که آتش را تیزتر 
و تندتر میکند؛ این عقده نیسـت، سـالح اسـت؛ لذاسـت که گریه جزو کارهای 
معمولی شیعیان صدر اّول است که همه ی آنها در راه ستیزه گری بودند، همه ی 
آنها در راه عاشورا قدم برمیداشتند. امام جعفر صادق اهل گریه است؛ امام رضا 
)صلوات الله  علیه( اهل گریه اسـت؛ شـعرا را وادار میکنند و میگویند این قصائد بلند را 
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بگویید، بروید گروه ها را به یاد گذشته ی تشّیع بگریانید که با این گریه، آتششان 
مشتعل تر و برافروخته تر بشود. تّوابین آمدند اینجا مبالغ زیادی گریه کردند؛ هرچه 
بخواهید. گمانم گفته ام یک شبانه روز یا دو شبانه روز -نوشته اند در تواریخ، بنده 
یادم رفته- اّتصااًل اشـک ]ریختند[؛ بعد از این گریه ها بود که دسـت به دسـت 
هم دادند، تصمیم گرفتند که بروند تا جانشـان را در راه خدا بدهند و تا کشـته 
نشـده اند، دسـت از جنـگ برندارنـد و از ایـن جنگ زنـده برنگردند؛ همین هم 
شد. مردمان بزرگی؛ سلیمان بن صرد خزاعی -صحابی امیرالمؤمنین، حواری امام 
حسن- و امثال اینها رفتند و آنجا جان دادند و کشته شدند؛ ]شروعش[ از کربال 
بـود؛ ببینیـد چـه ایـن حقیقت جلـوه دار و جلوه گری بوده در آن روزگار! در ذهن 
مردم ما امروز البّته، این حقیقت به آن زیبایی و به آن شکوهمندی باقی نمانده؛ 

جور دیگر است. بنابراین، مسئله ی اربعین یک مسئله ی مهّمی است.
 اربعیـن یعنـی میعـاد شـیعیان در یک کنگره ی بین المللـی، جهانی، در یک 
سـرزمینی که خود آن سـرزمین خاطره انگیز اسـت؛ سـرزمین خاطره ها اسـت؛ 
خاطره های باشـکوه، خاطره های عظیم؛ سـرزمین شـهدا، مزار کشته شـدگان راه 
خدا. اینجا جمع بشـوند پیروان تشـّیع، و دسـت برادری و پیمان وفادارِی هرچه 

بیشتر ببندند. این اربعین است.
  غیـر از تّوابیـن بـاز هـم سـراغ داریـم کسـانی کـه آمدند آنجـا و از آنجا مایه 
گرفتند. یکی از بزرگ ترین نهضتهای شیعه در دوران تاریخ خلفای بنی عّباس، 
نهضت »ابن طباطبا« اسـت که این سـادات محترم طباطبائی ظاهرًا از اوالد آن 
محّمد بن ابراهیم بن اسماعیل طباطبا هستند. این محّمد بن ابراهیم بن اسماعیل 
طباطبا، یک نهضت عجیبی به راه انداخت و فتح کردند و پیروز شدند؛ بخش 
مهّمی از عالم اسالم را قبضه کردند، حکومت تشّیع و حکومت علوی را بر سر 
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پا کردند؛ و برخالف سخن آن کسانی که تصّورشان این است که چنین حّقی 
به امامزاده ها داده نمیشده؛ نخیر، این حق به آنها داده شده بود؛ اجازه داده شده 
بود از طرف بزرگ ترهایشـان و به نتیجه هم رسـید، موّفق هم شـد؛ منتها البّته این 
بزرگوار در اثناء)2( بیمار شـدند و از دنیا رحلت کردند و این وسـیله ای شـد که 
بعد، آن موّفقّیت و کامیابی باقی نماند و بعد از چند سال، البّته نهضت شکست 
خورد؛ لکن چند سالی بر سِر کار بودند. این بزرگوارها هم وقتی میخواستند شروع 
کنند، آمدند کربال. اّولی که خواستند شروع کنند، با آن ابوالّسرایا و همه ی آن 
شـیعیانی که همراهشـان بودند آمدند کربال، بر سـر قبر حسـین بن علی )صلوات الله علیه( 

پیمان برادری و وفاداری بستند.
 و البّته شنیده اید که جابربن عبدالله  انصاری هم آمد. به نظر من این بزرگوار 
سـّومین کسـی اسـت که به زیارت قبر حسین بن علی )صلوات الله وسالمه علیه( آمده است؛ 
سّومین جمعی که به زیارت آمدند، جمع جابر است و عطّیه؛ قبل از او کسانی 
به زیارت آمده بودند؛ شـاید اّولین کسـانی که زیارت کردند این تربت پاک را 
همان بنی اسد بودند که آمدند نعش مقّدس حسین بن علی )صلوات الله وسالمه علیه( را دفن 
کردند؛ آنها اّولین کسانی بودند که این تربت را زیارت کردند؛ و جابر هم آمد 
به قصد زیارت، با آن تفصیالتی که شنیده اید و آن سخنی که آنجا سر قبر گفت 
که امروز البّته آقایان ]میگویند[؛ در مجالس و محافل بوده اید و مکّرر شنیده اید 

و قباًل هم شنیده بودید.
 اجمااًل، یادآوری خاطره ی عاشورا و خاطره ی آن جهاد و ازخودگذشتگی و 
فداکاری عظیم، در روز اربعین انجام میگرفته؛ و در آن سرزمین. اگر امروز هم 
بتوانند شیعیان آن سرزمین پاک و مقّدس را یک چنین میعادی قرار بدهند، البّته 
بسـیار کار بجا و جالبی خواهد بود و هم دنباله گیری از راهی اسـت که ائّمه ی 
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هدی )علیهم الّسالم( به ما ارائه دادند. …«1 

5-اهمیتاربعین؛تدبیرخانداننبیاکرمصواحیاگرحقیقت
شهادت

» اساسـا اهمیـت اربعیـن در آن اسـت کـه در ایـن روز، بـا تدبیر الهی خاندان 
پیامبر)ص(، یاد نهضت حسینی برای همیشه جاودانه شد و این کار پایه گذاری 
گردید. اگر بازماندگان شهدا و صاحبان اصلی، در حوادث گوناگون - از قبیل 
شهادت حسین بن علی)علیه السالم( در عاشورا - به حفظ یاد و آثار شهادت کمر نبندند، 
نسلهای بعد، از دستاورد شهادت استفاده ی زیادی نخواهند برد. درست است که 
خدای متعال، شهدا را در همین دنیا هم زنده نگه می دارد و شهید به طور قهری 
در تاریخ و یاد مردم ماندگار است؛ اما ابزار طبیعی یی که خدای متعال برای این 
کار - مثل همه ی کارها - قرار داده اسـت، همین چیزی اسـت که در اختیار و 
اراده ی ماست. ما هستیم که با تصمیم درست و بجا، می توانیم یاد شهدا و خاطره 
و فلسفه ی شهادت را احیا کنیم و زنده نگهداریم. اگر زینب کبری )سالم الله علیها( و 
امام سجاد)صلوات الله علیه( در طول آن روزهای اسارت - چه در همان عصر عاشورا در 
کربال و چه در روزهای بعد در راه شام و کوفه و خود شهر شام و بعد از آن در 
زیارت کربال و بعد عزیمت به مدینه و سـپس در طول سـالهای متمادی که این 
بزرگواران زنده ماندند - مجاهدات و تبیین و افشاگری نکرده بودند و حقیقت 
فلسفه ی عاشورا و هدف حسین بن علی و ظلم دشمن را بیان نمی کردند، واقعه ی 

عاشورا تا امروز، جوشان و زنده و مشتعل باقی نمی ماند.
چرا امام صادق)علیه الصاله والسالم( - طبق روایت - فرمودند که هر کس یک بیت 
شعر درباره ی حادثه ی عاشورا بگوید و کسانی را با آن بیت شعر بگریاند، خداوند 
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بهشت را بر او واجب خواهد کرد؟چون تمام دستگاههای تبلیغاتی، برای منزوی 
کردن و در ظلمت نگهداشتن مساله ی عاشورا و کال مساله ی اهل بیت، تجهیز 
شده بودند تا نگذارند مردم بفهمند چه شد و قضیه چه بود. تبلیغ، این گونه است. 
آن روزها هم مثل امروز، قدرتهای ظالم و ستمگر، حداکثر استفاده را از تبلیغات 
دروغ و مغرضانـه و شـیطنت آمیز می کردنـد. در چنیـن فضایـی، مگـر ممکن بود 
قضیه ی عاشورا - که با این عظمت در بیابانی در گوشه یی از دنیای اسالم اتفاق 
افتاده - با این تپش و نشاط باقی بماند؟ یقینا بدون آن تالشها، از بین می رفت.

درسـی که اربعین به ما می دهد، این اسـت که باید یاد حقیقت و خاطره ی 
شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگهداشت.«1 

»به همان اندازه که مجاهدت حسین بن علی علیه الّسالم و یارانش به عنوان صاحبان 
پرچم، با موانع برخورد داشت و سخت بود، به همان اندازه نیز مجاهدت زینب 
)علیهاالّسـالم( و مجاهـدت امـام سـّجاد علیه الّسـالم و بقیـه ی بزرگـواران، دشـوار بـود. البته 

صحنه ی آن ها، صحنه ی نظامی نبود؛ بلکه تبلیغی و فرهنگی بود. ما به این نکته ها 
باید توجه کنیم. درسـی که اربعین به ما میدهد، این اسـت که باید یاد حقیقت 
و خاطره ی شـهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشـمن زنده نگهداشـت. شـما 
ببینید از اول انقالب تا امروز، تبلیغات علیه انقالب و امام و اسالم و این ملت، 
چه قدر پرحجم بوده است. چه تبلیغات و طوفانی که علیه جنگ به راه نیفتاد 
جنگی که دفاع و حراست از اسالم و میهن و حیثیت و شرف مردم بود. ببینید 
دشـمنان علیـه شـهدای عزیـزی کـه جانشـان - یعنـی بزرگترین سرمایه شـان - را 
برداشـتند و رفتند در راه خدا نثار نمودند، چه کردند و مسـتقیم و غیرمسـتقیم، 
بـا رادیوهـا و روزنامه هـا و مجله هـا و کتاب هایـی کـه منتشـر میکردنـد، در ذهـن 
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آدم های سـاده لوح در همه جای دنیا، چه تلقینی توانسـتند بکنند. اگر در مقابل 
گاهی ملت ایران و گویندگان و  این تبلیغات، تبلیغات حق نبود و نباشد و اگر آ
نویسندگان و هنرمندان، در خدمت حقیقتی که در این کشور وجود دارد، قرار 
نگیرد، دشمن در میدان تبلیغات غالب خواهد شد. میدان تبلیغات، میدان بسیار 

عظیم و خطرناکی است.« 1

6-اربعین؛سرآغازگسترشجریانمبارزهباظلمبعدازحادثه
عاشورا

» اربعین در حادثه ی کربال یک شروع بود؛ یک آغاز بود. بعد از آنکه قضیه ی 
کربال انجام گرفت- آن فاجعه ی بزرگ اتفاق افتاد- و فداکاری بی نظیر ابا عبد الله 
)علیه السالم( و اصحاب و یاران و خانواده اش در آن محیط محدود واقع شد، حادثه ی 

اسارتها پیام را باید منتشر می کرد و خطبه ها و افشاگری ها و حقیقت گوئی های 
حضرت زینب )سالم الله علیها( و امام سجاد )علیه الصاله و السالم( مثل یک رسانه ی پرقدرت 
باید فکر و حادثه و هدف و جهت گیری را در محدوده ی وسیعی منتشر می کرد؛ 
و کرد. خاصیت محیط اختناق این اسـت که مردم فرصت و جرئت این را پیدا 
نمی کنند که حقایقی را که فهمیده اند، در عمل خودشـان نشـان بدهند؛ چون 
اوال دستگاه ظالم و مستبد نمی گذارد مردم بفهمند و اگر فهم مردم از دست او 
خارج شد و فهمیدند، نمی گذارد به آنچه فهمیده اند، عمل کنند. در کوفه، در 
شام، در بین راه، خیلی ها از زبان زینب کبری )سالم الله علیها( یا امام سجاد )علیه الصاله و 
السـالم( یا از دیدن وضع اسـرا، خیلی چیزها را فهمیدند، ولی کی جرئت می کرد، 

کی توانائی این را داشـت که در مقابل آن دسـتگاه ظلم و اسـتکبار و اسـتبداد 
و اختنـاق، آنچـه را کـه فهمیـده اسـت، بروز دهد؟ مثـل یک عقده ای در گلوی 
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مومنین باقی بود. این عقده روز اربعین اولین نشـتر را خورد؛ اولین جوشـش در 
روز اربعین در کربال اتفاق افتاد.

مرحوم سـید بن طاووس- و بزرگان- نوشـته اند که وقتی کاروان اسـرا، یعنی 
جناب زینب )سـالم الله علیها( و بقیه در اربعین وارد کربال شـدند، در آنجا فقط جابر 
بـن عبـد اللـه انصـاری و عطیـه ی عوفی نبودند، »رجال من بنی هاشـم«؛ عده ای 
از بنـی هاشـم، عـده ای از یـاران بـر گـرد تربـت سیدالشـهدا جمـع شـده بودند و 
به اسـتقبال زینب کبری آمدند. شـاید این سیاسـت والئی هم که زینب کبری 
اصرار کرد که برویم به کربال- در مراجعت از شام- به خاطر همین بود که این 
اجتماع کوچک اما پرمعنا، در آنجا حاصل شـود. حاال بعضی اسـتبعاد کردند 
که چطور ممکن اسـت تا اربعین به کربال رسـیده باشـند. مرحوم شـهید آیت الله 
قاضی یک نوشـته ی مفصلی دارد، اثبات می کنند که نه، ممکن اسـت که این 
اتفاق افتاده باشـد. به هر حال آنچه در کلمات بزرگان و قدما هسـت، این اسـت 
که وقتی زینب کبری و مجموعه ی اهل بیت وارد کربال شدند، عطیه ی عوفی 
و جنـاب جابـر بـن عبـد اللـه و رجالی از بنی هاشـم در آنجا حضور داشـتند. این 
نشانه و نمونه ای از تحقق آن هدفی است که با شهادتها باید تحقق پیدا می کرد؛ 
یعنی گسترش این فکر و جرئت دادن به مردم. از همین جا بود که ماجرای توابین 
به وجود آمد؛ اگرچه ماجرای توابین سـرکوب شـد؛ اما بعد با فاصله ی کوتاهی 
ماجرای قیام مختار و بقیه ی آن دالوران کوفه اتفاق افتاد و نتیجه ی در هم پیچیده 
شدن دودمان بنی امیه ی ظالم و خبیث بر اثر همین شد. البته بعد از او سلسله ی 
مروانی ها آمدند؛ اما مبارزه ادامه پیدا کرد؛ راه باز شـد. این خصوصیت اربعین 
است. یعنی در اربعین افشاگری هم هست، عمل هم هست، تحقق هدفهای آن 



139ا مو کتمتیمیتوت  ت وهمکتستمسرنهعترمتمتیمیتیمقتمسقتمو  (تمت گک

افشاگری هم در اربعین وجود دارد.« 1

1387/11/28 .1


