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5قمدقم

مقدمه

تشـکیل حکومت ،مهم ترین هدف انبیاء )علیهم السالم(اسـت . نگاهی به لوازم 
حیات بشری نظیر، تأمین نیازهای گوناگون انسان، امنیت، جلوگیری از هرج و 
مرج، اختالفات و ... همگی به نوعی مبین و ضرورت حکومت در جامعه می 
باشـد.. دین اسـالم، صرفًا مشـتمل بر احکام فردی و عبادی نیسـت؛ بلکه دارای 
قوانینی مربوط به همه َابعاد حیات فردی و اجتماعی - اعم از سیاسی، نظامی، 
قضایی و اقتصادی - اسـت. بر همگان روشـن اسـت، اجرای احکام سیاسـی و 

اجتماعی دین، جز از راه حکومت دینی مقدور نیست.

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 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.«1 

1384/02/18 . 1
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2-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.
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 اسـت؛ این معیار اسـت... حتمًا باید به سـمت آن هدفها و 
آرمانها و آرزوهایی باشـد که شـعار آن داده شـده اسـت و داده میشـود و در متن 
قرآن و احکام اسـالمی وجود دارد. اگر در آن جهت نبود، بالشـک حکومت 

منحرف است « 1

3-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؛ ..مثل معتزله، مثل اشاعره و دیگران. ..همچنین 
یـک مبـارزة مسـلحانه هـم از قبیـل آن چیـزی که انسـان در زندگی جناب زید و 
بازماندگانش، و همچنین بنی الحسن و بعضی از آل جعفر و دیگران، در تاریخ 
زندگـی ائمـه )علیهم السـالم( مـی یبینـد، نداشـتند. البته آنهـا را به طور مطلق هم تخطئه 
نمی کردند، بعضی را تخطئه می کردند... مبارزة سیاسی، نه آن اّولی است و نه 
این دومی، عبارت اسـت از مبارزهای با یک هدف سیاسـی. آن هدف سیاسـی 

1375/9/19 .1
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چیسـت؟ عبارت اسـت از تشـکیل )حکومت اسـالمی( و به تعبیر ما )حکومت 
علوی( ائمه از لحظة وفات رسول الله تا سال دویست و شصت، درصدد بودند 
که حکومت الهی را در جامعة اسالمی به وجود بیاورند، این، اصِل مّدعا است. 
البته نمی توانیم بگوییم که می خواسـتند حکومت اسـالمی را در زمان خودشـان 

یعنی هر امامی در زمان خودش به وجود بیاورند.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(

تشـکیل حکومت تنها راهی اسـت که میتوان به وسـیله آن احکام اسـالمی را 
اجـرا کـرد. احکامـی کـه چـه از جهـت فردی و چه از لحاظ اجتماعی سـعادت 
بشر را تضمین می کند. حکومت اسالمی زمانی تشکیل میشود که زمامدار آن 
اهلیت اداره جامعه اسالمی و توانایی اجرا کردن احکام اسالمی را داشته باشد. 
چنانچه در قسـمت پیش رو خواهید دید، این فصل به حرکت امام حسـین )ع( 
در مقابـل خطـر بزرگـی کـه اصـل دیـن را تهدیـد می کرد و اینکه امـام در رابطه با 

انحراف بزرگ چه عکس العملی نشان داد، می پردازد.

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.«1 

2-امامحسین)علیهالسالم(بهدنبالبازسازینظاماسالمیوتشکیل
حکومتاسالمی

هدف بزرگ نبوتها و رسالتها، اقامه عدل معرفی شده است: »لقد ارسلنا رسلنا 

1374/3/19 .1



9لوا تمسق

بالبیّنات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسـط«. .. حرکت 
امام حسین )علیه الّسالم(، چنین حرکتی بود... اولین نیاز برای حکومت اسالمی نفی 
طاغوت است و همچنین اولین نیاز برای احیای اسالم و امت نیاز به نفس طاغوت 
و انقالب می باشد بعد نوبت می رسد به نظام اسالمی و دولت اسالمی . 1ما هم ادعای 
دولت اسـالمی و حکومت اسـالمی را داریم ولی اسـم ما دولت اسـالمی باشـد، 

کافی نیست؛ باید عمل و جهتگیری ما اسالمی باشد«
با تشکیل دولت اسالمی هست که بستر برای رشد معنوی مردم فراهم میشود 
لذا مقام معظم رهبری بر روی مسئله ی دولت اسالمی حساسیت ویژه ای دارد:

»...اگر دولت ما اسـالمی شـد، آن وقت کشـورمان اسـالمی خواهد شـد. 
و دولت اسـالمی جزئی از حکومت اسـالمی و برپایی اسـالم می باشـد و همان 
ادامه مسـیر امام حسـین می باشـد... معنای شـعار دولت اسـالمی این است که ما 
می خواهیـم اعمـال فـردی، رفتـار با مردم، رفتـار بین خودمان، و رفتار با نظامهای 
بین المللـی و نظـام سـلطۀ امـروز جهانـی را بـه معیارها و ضوابط اسـالمی نزدیکتر 
ه به این شـعار پایبند بمانید و این  کنیم. این شـعار، بسـیار باارزش اسـت؛ ان شـاءاللَّ
تـالش را جدیتـر، بیآسـیب تر و واقعیتـر کنیـد؛ چـون گامی بلند خواهد بود در راه 

رسیدن به آن هدفها«2

3-کربال،امتدادهجرتنبیاکرم)صلیاللهعلیهوآله(
»... آنچه در دوران امام حسین علیه السالم مورد تهدید بود، حاکمیت اسالم بود، 
قدرت سیاسی اسالم بود، زمامداری بر مبنای احکام اسالمی بود... نه میتوانیم 
بگوییم که حضرت قیام کرد برای تشکیل حکومت و هدفش تشکیل حکومت 

1380/12/27 .1
1384/6/8 .2
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بود، و نه میتوانیم بگوییم حضرت برای شهید شدن قیام کرد.
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 

- انجام نداده بود. 
 امام حسین علیه الّسالم باید این واجب را عمل میکرد تا درسی برای همه تاریخ 

باشد. 
پیغمبـر اکـرم و هـر پیغمبـری وقتـی که می آید، یک مجموعه احکام میآورد. 
این احکامی را که پیغمبر میآورد، بعضی فردی است و برای این است که انسان 
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.«
ه علیه و آله، همه آن چیزهایی را که میتواند انسان و یک جامعه  » پیغمبر اکرم صلی اللَّ

انسانی را به سعادت برساند، بیان فرمود. 
خط هم روشـن و مشـّخص اسـت. باید جامعه اسـالمی و فرد اسـالمی از این 
خط، بر روی این خط و در این جهت و از این راه حرکت کند؛ که اگر چنین 

حرکتی هم انجام گیرد، آن وقت انسانها به کمال میرسند.«
 مجموعه احکام پیغبر )که سـعادت بشـر مشـروط به اعمال آن بود( نیاز به 
حکومت اسالمی به معنای واقعی کلمه دارد که در دهه های اول این حکومت 
تشـکیل شـده بود. ولی اگر زمانی این حکومت به دسـت نااهالن افتاد آن وقت 

تکلیف چیست؟
» اگر جامعه اسالمی منحرف شد؛ اگر این انحراف به جایی رسید که خوف 
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انحراِف کّل اسالم و معارف اسالم بود، تکلیف چیست؟
...شـاید بشـود گفـت اهمیـت ایـن حکـم از عبـادات بزرگ الهـی و از حج 
بیشـتر اسـت. چرا؟ به خاطر این که در حقیقت این حکم، تضمین کننده زنده 

شدن اسالم است.
خوب؛ چه کسـی باید این حکم را انجام دهد؟ چه کسـی باید این تکلیف 

را به جا بیاورد؟
یکی از جانشینان پیغمبر،...البته به شرط این که موقعیت مناسب باشد.

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. 
... پـس بایـد آن تکلیـف را انجـام دهـد. موقعیت هم مناسـب اسـت؛ پس 

دیگر عذری وجود ندارد.
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.«
چـرا کـه در هـر دو انجـام واجـب دینـی بـا توجه به شـرایط و موقعیتش انجام 

گرفته است.
»...ایـن واجـب، عبـارت اسـت از این کـه هـر وقـت دیدنـد که نظـاِم جامعه 
اسالمی دچار یک فساِد بنیانی شده1 و بیم آن است که به کّلی احکام اسالمی 
تغییر یابد، هر مسلمانی باید قیام کند.البته در شرایط مناسب؛ آن وقتی که بداند 

این قیام، اثر خواهد بخشید.«

1 یعنی زمامدار حکومت فاسد باشد و اصل شریعت را به انحراف بکشد
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قسمت سوم 

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

    غیبــت امــام زمــان )عــج( از تاریــخ 329 ق بــا درگذشــت چهارمیــن نائــب 
ــی  ــرآن م ــه دارد. ق ــت ادام ــن غیب ــروز ای ــه ام ــا ب ــام شــروع شــد و ت خــاص ام
فرمایــد :»خداونــد سرنوشــت قومــی را تغییــر نمــی دهــد مگــر اینکه آنهــا آنچه 
را کــه در خودشــان هســت تغییــر بدهنــد«. پــس علــت غیبــت و ظهــور وابســته 
بــه اعمــال و رفتــار مــردم هســت. تشــکیل حکومــت کامــل بــدون حضــور امام 
امــکان پذیــر نیســت.ولی مــی توانیــم زمینــه را بــرای ظهــور امــام عصــر عــج و 

تحقــق هــدف واال فراهــم کنیــم.

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 

1391/10/19 .1
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هرچه می خواهند، بگویند؛ تظاهر به قدرت نمایی بکنند؛ اما لشکر حق و حقیقت 
و کاروانی که بشـریت را به سـمت سـرمنزل عدل و داد پیش می برد، روزبه روز 
در حال افزایش یافتن اسـت...قدرتمندان و مسـتکبران و زورگویان و زراندوزان 
و زورمداران عالم هرچه تالش کرده اند و بکنند، نخواهند توانست این حرکت 

و این رفتار طبیعی بشر را به سمت صالح متوّقف کنند.1

3-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
4-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 

1379/8/22 .1
1393/3/21 .2
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می بخشد و یک حکومت صددرصد مردمی تشکیل می دهد.1

5-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 
است تا دولت اسالمی به صورت کامل شکل بگیرد، دچار ُنکث می شود و طبعًا 
کار عقب میافتد. البته دولت اسالمی کامل به معنای واقعی کلمه، در زمان انسان 
کامل تشکیل خواهد شد؛ ... ما می خواهیم خود را به حد نصاب نزدیک کنیم. 2

6-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.3

7-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 
آن بزرگ راه اصلی ای سـوق دهند که وقتی وارد آن شـد، بدون هیچ گونه مانعی 

تمام استعدادهایش می تواند ُبروز کند.4

1381/7/30 .1
1384/6/8 .2

1368/12/22 .3
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8-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... به هرحال خّطی 

که نظام اسالمی ترسیم میکند، خّط رسیدن به تمّدن اسالمی است.
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قسمت چهارم

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

امروز در دنیای اسالم وظیفه جوانان انقالبی حرکت کردن در راستای نزدیک  
کردن ظهور حضرت حجت عج است ، آماده بودن، تالش و کوشش  فراوان ، 
عدم خسته و ناامید شدن در این راه از خصوصیات آن ها  می باشد و تنها گریه  

واشک بر دوری از آن حضرت کافی نمی باشد.
»ما آن وقتی میتوانیم حقیقتًا منتظر به حساب بیاییم که زمینه را آماده کنیم. 
بـرای ظهـور مهـدی موعود)ارواحنافـداه( زمینـه باید آماده بشـود؛ و آن عبارت از عمل 
کردن به احکام اسالمی و حاکمیت قرآن و اسالم است. اولین قدم برای حاکمیت 
اسالم و برای نزدیک شدن ملتهای مسلمان به عهد ظهور مهدی موعود )ارواحنافداه 
ه فرجه(، به وسـیله ی ملت ایران برداشـته شـده اسـت؛ و آن، ایجاد حاکمیت  و عّجل اللَّ

قرآن است.«1

1-وظیفهمادرعصرجدید
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 

1370/11/30 .1



17لوا ت تمسق

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 

گاه میترسند.« 1 آ

2-قبلازفرج،آسایشوراحتطلبیوعافیتنیست!
در روایات، »والله لتمحصن« و »والله لتغربلن« است، به شدت امتحان می 
شـوید، فشـار داده می شـوید. امتحان در کجا و چه زمانی اسـت؟ آن وقتی که 
میـدان مجاهدتـی هسـت. قبل از ظهور مهـدی موعود، در میدانهای مجاهدت، 
انسانهای پاک امتحان می شوند. در کوره های آزمایش وارد می شوند و سربلند 
بیـرون مـی آینـد و جهـان بـه دوران آرمانـی و هدفی مهدی موعود )ارواحنا فداه( روزبه 
روز نزدیکتر می شـود، این، آن امید بزرگ اسـت، لذا روز نیمه شـعبان، روز عید 

بزرگ است.2

3-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.3

1369/03/14 .1
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4-انتظاریعنیدائمدرحال»آمادهباش«باشید
» 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

1390/04/18 1
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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. شـما جوانان عزیز که در آغاز زندگی و تالش خود هسـتید، باید سـعی 
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 است، دورانی که ملتها با یکدیگر نمی جنگند،... 
قبـل از ظهـور مهـدی موعـود، در میدانهای مجاهدت، انسـان های پاک امتحان 
می شوند. در کوره های آزمایش وارد می شوند و سربلند بیرون می آیند و جهان 

به دوران آرمانی و هدفی مهدی موعود )ارواحنا فداه( روزبه روز نزدیک تر می شود.2
3. 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...]مراکز قدرت جهانی[ از این که ملتهای مسلمان بیدار 
شوند و تشکیل حکومت دهند؛ از این که ایمان اسالمی آحاد مردم در قالب یک 

1368/12/22 .1
1370/11/30 .2
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نظام و یک دولت و یک حکومت تجّسـم پیدا کند، واهمه دارند و می ترسـند. 
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، اسالم در دنیا به عنوان یک قدرت ظاهر شد.1
منتظر حقیقی

4. ما آن وقتی می توانیم 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 اسـالمی و حاکمیت قرآن و اسـالم اسـت... اولین قدم برای حاکمیت 
اسالم و برای نزدیک شدن ملتهای مسلمان به عهد ظهور مهدی موعود )ارواحنافداه و 
عجل الله فرجه(، به وسیله ملت ایران برداشته شده است؛ و آن، ایجاد حاکمیت قرآن است.2

 5. خدای متعال وعده داده بود که اگر مبارزه کنید، اگر صبر کنید، اگر به 
خدای متعال توّکل کنید، در جایی که گمان آن را نمی برید و امید آن را ندارید، 
به شما قدرت خواهیم داد؛ همین اّتفاق افتاد: مّلت ایران مبارزه کرد، صبر کرد، 
ایستاد، فداکاری کرد، از دادِن جان دریغ نکرد و اّتفاقی افتاد که هیچ کس تصّور 

آن را نمی کرد!.3
6. 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.4

1381/7/30 .1
1370/11/30 .2
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هدف از انقالب
7.  انقـالب بـرای ایجـاد یـك دولـت به جـای دولت که بـه وجود 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.1 
8. ما بخشـی از یک سلسـله ی تاریخی هسـتیم. نسـب ما، نسـبت 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. 
حسین بن علی علیه السالم برای بقاء اسالم قیام کرد و یزید و یزیدیان می خواستند 
اسالم نباشد. شما امروز می بینید اسالم، با عظمت و وسعت در سطح جهان وجود 
دارد یک حکومت و نظام مقتدر و نیرومندی مثل نظام جمهوری اسـالمی بر پایه 
اسالم بنا شده؛ این بر اثر زحمات حسین بن علی علیه السالم است. اینجا هم همان آیه 

رِض«2.
َ
صدق می کند، که »و اّما ما یَنَفُع الّنَاَس فیَمُکُث فی 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. 3 
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قسمت ششم

نقشه عمومی حرکت از انقالب اسالمی تا ظهور دولت موعود
مراحل پنجگانه ی فرآیند انقالب اســالمی، نقشــه ی عمومی حرکت به ســمت 
حیــات طیبــه ی انســانی مــی باشــد. ما هــم اکنــون در مرحله ی ســوم،یعنی تشــکیل 
دولت اســالمی مــی باشــیم. مطابــق بیانیــه گام دوم توســط مقــام معظم رهبــری که به 
صورت دقیق تر و عملیاتی تر  ادامه ی مســیر  مطرح شــد،جوانان محوری ترین نقش 
را در تحقــق اهــداف اســالمی ایفــا می کننــد، لذا بر ما الزم اســت عالوه بر شــناخت 
دقیــق ایــن بیانیــه، وظایف خود را نیز بشناســیم و بــرای تحقق آن هــا همت بگماریم.

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 سال دّوم میشود.« 
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 سازی، انقالب است.
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1-منظورازجامعهپردازیچیست؟
  جامعه پـردازی، تفاوتـی بـا جامعـه اسـالمی ندارد. چـون بعضی گفته بودند 
جامعه پردازی یعنی اینکه ما جامعه اسالمی ساخته ایم، حاال باید پردازش کنیم. 
یعنـی یـک انشـائی را نوشـته ایم، حـاال باید ویرایش بکنیـم. 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 اسالمی شباهتی دارد؟ 
بسیاری از این مظاهر جامعه کنونی ما، فاصله های نجومی با جامعه اسالمی مقدور 

به دست و در عصر غیبت دارد.

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 است وسخنرانی نیست. 
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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 اسالمی1، مرحله نظام اسالمی2، مرحله 
دولـت اسـالمی3، مرحلـه جامعـه اسـالمی4 و مرحلـه تمـدن اسـالمی5. همچنین 
فرموده انـد کـه اینهـا بـا هـم یکـی نیسـت و فرق دارد، اینها ترتیـب  و ترّتب دارد و 
فرموده اند جامعه اسالمی ترتب بر دولت اسالمی دارد. دولت اسالمی ترتب بر 

نظام اسالمی دارد. 
 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-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 

1  مرحله انقالب و براندازی رژیم طاغوت
2 تعیین قانون اساسی کشور

3 اسالمی شدن روش و منش کارگزاران نظام
4 همه گیری سبک زندگی اسالمی بین مردم و عمل به فرامین دینی

5 ایجاد یک الگوی اسالمی در جهان به گونه ای که دیگران از انقالب ما الگو برداری کنند



25لوا تمسق

که متعلق به یك مسئول دولت  اسالمی  است، تطبیق کنند. یا چنان افرادی اگر 
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    

5-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 اهلَل ُ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 

1379 /09 /12 .1
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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

ب(  وظیفه اصلی، تشکیل دولت جوان حزب اللهی در گام دوم انقالب 

1-ویژگیهایجوانان

1-1-  پیشران حرکت های اجتماعی
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.2

1-2- جوان؛ گره گشا و مستعد کارهای بزرگ
شما جوانها استعداد کارهای بزرگ را دارید.3 معتقدم که جوانها میتوانند گره 
گشایی کنند.4 فطرت پاک و پایبند نبودن به تعلقات مادی ، جوان را راحتتر به 

وسط میدان انجام وظیفه می برد.5

1395/7/28 .1
1396/8/11 .2

1390/06/29 .3
1392/05/06 .4
1379/10/19 .5
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1-3-  جوانان حالل مشکالت و چشم امید  آینده اند
مشـکالت ما را شـما باید حل کنید.شـما جوانها.1. حقیقتا نقطه امید اصلی 
کشور جوانان تحصیل کرده و فرزانه، بخصوص آن وقتی که این فرزانگی با تعهد 
و احسـاس مسـئولیت همراه باشد،هسـتند.2 برای آنکه ما بتوانیم به ...آینده های 
مطلوب برسیم ، احتیاج به نسل جواِن باهمِت پرانگیزه ی مؤمِن تالشگِر کارداِن 

راه بلد داریم.3

1-4- 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

2-جایگاهجواناندربیانیهگامدوم
* 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.

 2-1- جوانان؛ محور تحقق نظام پیشرفته ی اسالمی
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 

1395/08/12 .1
1388/08/06 .2
1385/07/25 .3

1399/2/28 .4
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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- شکستن محاصره ی تبلیغاتی دشمن وظیفه جوانان
* شـما جوانان باید پیشـگام 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.

2-3- جهاد علمی 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.

2-4- مقابله با ترویج سبک زندگی غربی
 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 
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همه جانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانها است.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

 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
امروز شما در کشور خودتان، در جمهوری اسالمی، میخواهید یک حرکت 
انجام بدهید؛ خب باید بدانید جمهوری اسالمی امروز در چه وضعی است، با 
چه کسـی روبه رو اسـت، با چه کسـی مواجه اسـت، فرصتهایش کدامها هستند، 
تهدیدهایش کدامها هسـتند، دشـمنهایش چه کسـانی هسـتند، دوسـتهایش چه 

کسانی هستند؛ این باید دانسته بشود و شناخته بشود.

1. متن بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
1398/3/1 .2
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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.

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؛ 

1-ظرفّیتهای مّلی 

2- انحطاط تمدن غرب

3- وعده نصرت خداوند

4-حلقههایمیانیعهدهدارهدایتحرکتعمومیدرزمینه
راهکارهایعملی

 ایجـاد برنامـه ی کار، پیـدا کـردن راهـکار، ارائـه ی راهـکار، برنامه ریزی، به 
عهده ی چه کسی است؟ این به عهده ی جریانهای حلقه های میانی است. این، 
نه به عهده ی رهبری است، نه به عهده ی دولت است، نه به عهده ی دستگاه های 
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دیگر است؛ ]بلکه[ به عهده ی مجموعه هایی از خود مّلت است که خوشبختانه 
امروز ما این را کم هم نداریم. ما نخبه های فکری در زمینه های گوناگوِن مورد 
نیـاز در میـان جوانـان، در میـان مسـئولین خودمـان داریـم. اینها میتوانند بنشـینند 

برنامه ریزی کنند و هدایت کنند. 

5-نمونههاییازراهکارهایعملیورودجوانانبهحرکتعمومی

1- تشکیل کارگروه های فرهنگی
یکـی تشـکیل کارگروه هـای فرهنگـی اسـت؛ این کاری کـه االن دارد انجام 
میگیرد؛ این االن وجود دارد. بنده با بسیاری از اینها آشنا هستم، با بعضی، ارتباط 
هم دارم. کارگروه های فرهنگی در سراسر کشور و در مساجد -که در صحبت 
یکی از دوستان هم اّتفاقًا همین بود- یکی از کارها است. این »آتش به اختیار« 
که من چندی پیش گفتم، مربوط به این مجموعه است، ]یعنی[ مجموعه های 
فّعال در زمینه های فرهنگی که اینها میتوانند تأثیرگذاری عمیقی داشته باشند. از 

اّول انقالب هم همین جور بوده، 

2- تشکیل گروه های فّعالیت  سیاسی
 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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4- تشکیل گروه های علمی 
 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-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؟
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 
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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...مراحل بعدی انقالب یعنی تشکیل 
جامعه ی نمونه ی اسـالمی درایران و سـپس تمدن نوین اسـالمی ایرانی نیز قبل 
از ظهور قادر است در بخشی از جامعه ی جهانی معاصر الگویی امید آفرین و 
جهت بخش برای هدایت بشریت به سوی وعده ی تحقق دولت اسالمی حقیقی 
و ظهور حیات طیبه ی مهدوی باشـد. اما نیروی پیشـران این حرکت همان پیام 
عاشوراسـت که »انی ال اری الموت اال سـعاده والحیاة مع الظالمین اال بَرَما«. 
امروز نفی حکومت ظالمان از خاسـتگاه عاشـورا در حال جهانی شـدن اسـت 

و راهپیمایی اربعین نشان می دهد که پیام عاشورا کار خود را خواهد کرد«.1 

1379/2/1 .1
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قسمت هفتم

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

» 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 

اعتقاد درست و نگاه درست به حقایق جامعه ناشی می شود«.3
» در نظام جمهوری اسالمی غیر از دانایی و کفایت سیاسی، کفایت اخالقی 
و اعتقادی هم الزم است. افرادی نگویند که اخالق و عقیده مسأله ی شخصی 
انسـانهاسـت. بلـه، 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 داشــتم و معتقــد بودم که باید جیب خودم را پُر کنم، نمی توانم بــه مــردم 
بگـویم ایـن عقیـده و اخـالق شخصی من است و اخالق و عقیده ربطی به کسی 

ندارد! بـرای یـك  مسـئول عقیـده و اخالق مسأله ی شخصی نیست«.4

1370 /01 /26 .1
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شاخصهسوم:خدمتبهمردم
» گفتمان اصلی دولت اسالمی 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 بـر روی ایـن متـن اثـر بگـذارد«.1 » باید خود را به معنای واقعی کلمه نه 

به معنای تعارفی کلمه خدمتگزار مردم دانست «.2

شاخصهچهارم:پایبندیبهعدالت
 »معتقد نیستم به پیشرفِت بدون عدالت. ما این دهه را اسم گذاشتیم به »دهه ی 
پیشرفت و عدالت«. پیشرفت بدون عدالت همان نتیجه ای را خواهد داد که شما 
از تمّدن پرجلوه ی غرب، امروز دارید مشاهد می کنید. ثروت و قدرت و علم و 
فناوری، بیشـتر از آن چیزی که اینها دارند برای این دوره تصّور نمی شـده؛ اینها 
حّداکثر را دارند، اّما در عین حال شما مالحظه کنید آنجا عدالت وجود ندارد«.3

شاخصهپنجم:سالمتاقتصادیومبارزهیبافساد
» مشـروعیت کارگزاران نظام اسـالمی وابسـته به مبارزه با فسـاد، تبعیض و 

نیز عدالت خواهی است «.4
» عزیزان من! این نکته را در اینجا بگویم: از جمله چیزهایی که روند حرکت 
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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 «.1

شاخصهششم:قانونگرایی
»گاهی قانون ناقص است، گاهی قانون معیوب است؛ اّما همان قانون معیوب 
هم اگر چنانچه عمل نشود- که منتهی به بلبشو و هرکه هرکه 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«.2

شاخصههفتم:حکمتوخردگراییدرکارها
» یك شـاخص دیگر، مسـئله ی حکمت و خردگرایی در کارها اسـت؛ کار 
کارشناسـی، مطالعـه ی درسـت، مالحظـه ی جوانب و آثـار و تبعات یك اقدام. 
...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 
عمومی؛ گاهی اوقات جمع کردنش کار سخت و مشکلی است. این خردگرایی 

و حکمت در مدیرّیت ها و در کارها است«.3

1380 /06 /05 . 1
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شاخصه هشتم : تكيه به ظرفّيت های درونی مّلت
» 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 

استفاده نکنیم؛ این دو حرف با هم اشتباه نشود. «.1
» 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 استعداد در کّل جهان است «.2

1392/06/06 .1
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قسمت هشتم

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

در طـول تاریـخ قیـام هـای بسـیاری رخ داد کـه یـا از طـرف حـق بودنـد یا از 
طـرف باطـل. قیـام هـای حـق  شـباهت هایـی به همدیگـر دارند ، قیـام هایی که 
هدف این قیام ها همان هدف قیام امام حسـین علیه السـالم بودند. هدف قیام 
انقالب اسـالمی هم اینگونه اسـت؛ یعنی تشـکیل حکومتی که احکام الهی در 
آن جاری باشد. امام حسین علیه السالم و یارانش گام اول انقالب را برداشتند 
و بقیه گام ها بر عهده کسـانی بود که راه ایشـان را ادامه می دادند همچون امام 
سجاد علیه السالم و حضرت زینب سالم الله علیها. اینها کسانی بودند که قرار 
بود گام دوم انقالب امام حسین را بردارد  یعنی اگر انحرافاتی در جامعه اسالمی 

رخ داده بود این انحرافات را رفع کنند.
 در انقـالب اسـالمی ایـران هـم چنیـن چیزی صـورت گرفت یعنی با اقدامی 
قـدم اول صـورت گرفـت یعنـی پایمـال کـردن طاغـوت و در اقـدام دوم باید گام 
دوم صـورت بگیـرد یعنـی اینکـه بـه عالم برسـانیم حیات طیبه ی انسـانی در گرو 
حکومت اسالمی می باشد و هدف ایجاد زمینه برای حکومت حضرت مهدی 

روحینا فداه هست. 
»مسئله آمدن بر سرمزار سیدالشهدا علیه السالم در حقیقت امتداد حرکت عاشورا 
بود... به شیعیان یاد دادند اینجا محل اجتماع شماست؛ اینجا میعاد بزرگی است 
که با جمع شدن در این میعاد، هدف جامعه شیعی و هدف بزرگ اسالمی جامعۀ 
مسلمین را باید به یاِد هم بیاورید. تشکیل نظام اسالمی و تالش در راه آن، حتی 
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در حّد شـهادت، آن هم با آن وضع؛ این چیزی اسـت که باید از یاد مسـلمانان 
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.1 

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.«2
.2- گره خوردن نهضت امام با حماسه عاشورا

»  امام)رحمه الله( مسأله ی نهضت را به مسأله ی عاشورا گره زدند: یکی در فصل اول 
نهضت - یعنی روزهای محّرم سال 42 - که تریبون بیان مسایل نهضت، حسینیه ها 
و مجالس روضه خوانی و هیئات سـینه زنی و روضه ی روضه خوانها و ذکر مصیبت 
گویندگان مذهبی شد و دیگری، فصِل آخر نهضت - 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 آمد؛ یعنی ماجرای نهضت که روح و 
جهت حسینی داشت، با ماجرای ذکر مصیبت حسینی و یاد امام حسین)علیهم السالم( گره 

خورد. این، در مقام عمل بود.« 

1366/7/24 .1
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» حرکت امام حسین)علیهم السالم( برای اقامه ی حق و عدل بود...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 خدا و ایجاد حاکمیت شریعت 
و برهم زدن بنیان ظلم و جور و طغیان بوده است. غرض، ادامه ی راه پیامبر اکرمصّلی 

ه علیه و اله و سلم و دیگر پیامبران بوده است « اللَّ

3-زیارتاربعین؛مغناطیسحسینی
» شروع جاذبه ی مغناطیس حسینی، در روز اربعین است.«

 امروز دلهای ما هم مشتاق حسین بن علی علیه الّسالم و آن ضریح شش گوشه و آن 
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 ما، 
همه ی شیعیان عالم و بلکه همه ی آزادگان در سرتاسر جهان، یک چنین احساسی 

نسبت به حسین بن علی علیه الّسالم دارند.«1  
4- اهميت اربعين تدبير خاندان نبی اکرم صلی اهلل و احياگر حقيقت شهادت

درسـی کـه اربعیـن بـه مـا مـی دهد این اسـت کـه باید یاد حقیقـت و خاطره 
شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت.2

دشــمنان  علیــه شــهدای عزیــزی کــه جانشــان یعنــی بزرگتریــن ســرمایه شــان را 
برداشــتند و رفتنــد در راه خــدا نثــار نمودنــد چه کرده و مســتقیم و غیرمســتقیم
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ــد در  ــی کــه منتشــر می کردن ــا و کتاب های ــا و مجله ه ــا و روزنامه ه ــا رادیوه ب
ذهــن آدم هــای ســاده ســاده لــوح در همــه جــای دنیــا چــه تلقینــی توانســتند 
گاهی  بکننــد اگــر در مقابــل ایــن تبلیغــات تبلیغــات حــق نبــود و نباشــد اگــر آ
ــی  ــت حقیق ــدان در خدم ــندگان و هنرمن ــدگان و نویس ــران و گوین ــت ای مل
کــه در ایــن کشــور وجــود دارد قــرار نگیــرد دشــمن در میــدان تبلیغــات وارد 

خواهــد شــد میــدان تبلیغــات میــدان بســیار عظیــم و خطرنــاک اســت.1

5-اربعيــن؛ ســرآغاز جریــان مبــارزه بــا ظلــم بعــد از حادثه 
ا ر شو عا

»  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.... این خصوصیت اربعین است. یعنی در اربعین افشاگری هم هست، 

عمل هم هست، تحقق هدفهای آن افشاگری هم در اربعین وجود دارد.« 2

پایان
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