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آنهایی که می گویند سازش

 خود را به کری و کوری زده اند؟                  
مــا  بــه  کــه  آنهایــی 
اشــکال می کننــد که 
ســازش  چــرا  شــما 
ایــن  بــا  نمی کنیــد 
فاســد،  قدرت هــای 
آنهــا از بــاب این کــه همــه چیــز را با چشــم مادی 
مالحظه می کنند، با چشــم طبیعی حــل و فصل 
اشیا را می کنند. آنها نمی دانند که انبیای خدا چه 
برخــورد  چطــور  ظالــم  بــا  داشــتند؟  رویــه ای 
می کردند؟ یــا می دانند و خودشــان را به کوری و 
کری زدنــد؟ ســازش با ظالــم، ظلم بــر مظلومین 
اســت، ســازش با ابرقدرت ها، ظلم بر بشــر است. 
آنهایی کــه به مــا می گویند ســازش کنیــد، آنها یا 
جاهل هســتند یا مزدور. ســازش با ظالــم، یعنی 
اینکه دست ظالم را باز کن تا ظلم کند. 10 تیر 1363

در ایــن شــرِح  حال  هایــی که مــا می خوانیــم از 
خانــواده ی شــهدا، ازاین  قبیــل زیاد هســت که 
همســر شــهید، پدر شــهید، مــادر شــهید دچار 
یــک مشــکلی می شــوند، بــه شــهید متوّســل 
می شــوند؛ می گویند »تو که دســتت باز است، 
تــو کــه می توانــی، کمکمــان کــن«، و او کمــک 
می کند. در برزخ هم همین جور اســت. شماها 
می روید دیگر؛ شــماها هم که ماندنی نیستید؛ 
من و شــما همه رفتنی هســتیم؛ ما هم همین 
عالم بــرزخ را، همین داالن را، همیــن وادی را در 
پیش داریــم، به آنجــا خواهیم رســید. وقتی که 
رفتیــد، آنجــا گرفتاری ها زیاد اســت؛ اگر انســان 
آنجا بتواند شفیعی داشته باشد که این شفیع 
بــه درد آدم بخــورد، خیلــی قیمــت دارد. ایــن 

شهید، شفیع شماها است.     96/3/28

شهید، شفیع خانواده خود است

کالم امام  

خانواده ایرانی  

جوانان، بارهای سنگین را 
به دوش بگیرند                   

بــرای اینکه مــا بتوانیــم به ایــن آینده هــای مطلوب 
برســیم، احتیاج به نســل جواِن باهمــِت ُپرانگیزه ی 
از  یکــی  داریــم.  راه بلــد  کارداِن  تالشــگِر  مؤمــِن 
شــرایط اصلــی اش مؤمــن بــودن و متقــی بــودن 
اســت؛ اینکــه می گوییــم تشــکل های اســالمی و 
محیط های دانشــجویی، معارف و معرفت اسالمی 
را در خودشــان عمق ببخشــند، بــرای این اســت که 
بتوانند این بار ســنگین را بر دوش بگیرند و به منزل 
 نمی شــود. این نکته و حرف اصلی ما با 

ّ
برسانند؛ واال

85/7/25 مجموعه های دانشجویی است.  

مخالفـان،  شـیعیان،  موافقـان،  کـه  امامـی 
غیرمعتقدان، همه، شـهادت دادند و اعتراف 
کردنـد بـه فضـل او، بـه علـم او، بـه تقـوای او، 
بـه طهـارت او، بـه عصمـت او، بـه شـجاعت او 
در مقابـل دشـمنان، بـه صبـر و اسـتقامت او 
ایـن  بـزرگ،  انسـان  ایـن  برابـر سـختی ها،  در 
شـخصیت باشـکوه، وقتی به شـهادت رسید، 
فقـط بیسـت و هشـت سـال داشـت. در تاریخ 
پرافتخـار شـیعه، ایـن نمونه هـا را کـم نداریـم. 
پـدر امام زمـان عزیـز ما بـا آن همه فضیلـت، با 
آن همـه مقامـات، بـا آن همـه کرامـات، وقتی 
بـا سـم و جنایـت دشـمنان از دنیـا رفـت، فقـط 
بیسـت و هشـت سـال داشـت؛ ایـن می شـود 
الگـو؛ جـوان احسـاس می کنـد یـک نمونـه ی 

عالـی در مقابـل چشـم دارد.    90/12/10

اگر شوق کربال داریم... 
لیل بوده است. 

ّ
جناب عبدالعظیم مرد بسیار بزرگی است. مردم مقامات علمی این بزرگوار را نمی دانند... ایشان صائم الّنهار و قائم ال

در حاالت ایشان نوشته اند: در مدتی که ایشان در ری زندگی می کرد، همه ی روزها را روزه می گرفت و همه ی شب ها را مشغول عبادت 
بود... در فضیلت ایشان روایات معروفی وارد شده است. حضرت هادی )( به یکی از اهالی ری که از زیارت امام حسین )(  می آمد، 
فرمود: »اگر می رفتی عبدالعظیم را زیارت می کردی، ثوابی را که از زیارت امام حسین نصیبت شده است به تو می دادند.« ما در جوار 

82/3/5 جناب عبدالعظیم زندگی می کنیم، شوق کربال هم داریم؛ اّما کمتر توفیق پیدا می کنیم به زیارت این بزرگوار برویم. 

»عزیزان من! این مبارزه ی شانزده ساله اگرچه ظاهرًا مبارزه 
با رژیم شاه محسوب می شــد -چون اساســا رژیم شاه را 
آمریکایی ها در سال سی ودو بر ســر کار آورده بودند و آنها 
پشــتیبانی اش می کردند -امــا در واقع یک مبــارزه ی ضّد 
آمریکایی بود.« 73/8/11 در واقع اساسا دستگیری و تبعید 
امام خمینی)ره( در 1۳ آبان ســال 1۳۴۳ به دلیل اعتراض 
ایشــان به طرح کاپیتوالســیون و مصونیــت آمریکایی ها 
بود: »امام عزیز ما، آن مرد یگانه ی تاریخ ما، در مقابل طرح 
کاپیتوالسیون و مصونیت آمریکایی ها -که آن روز در ایران 
همه کاره بودند- ایستاد و به خاطر این اعتراض، روز 1۳ آبان 
با حال غربت و تنهائی، به وسیله ی مزدوران آمریکا از ایران 
تبعید شد... پس، وقتی در سال پنجاه و هفت مبارزه پیروز 
شد و انقالِب پیروزمند به ثمر رسید، در حقیقت یک انقالب 

90/8/11 ضّد آمریکایی به ثمر رسیده بود«.    

نیروهــای جــوان؛ یعنــی مجموعــه ی شــماها کــه این 
نیروهای جوان، پیشرانند؛ اینها در واقع مثل لوکوموتیو 
هســتند، نقش لوکوموتیــو را ]دارند[ کــه وقتی  حرکت 
کردند، به طور طبیعی به دنبال خودشان قطار را حرکت 
می دهند؛ البّته اگر به وظایفی که برعهده ی قشر جوان 
است، درســت عمل بشــود. البّته روحیه ی امید و عزم و 
برنامه ریزی -این سه چیز- ]هم[ الزم است. اّوًال امیدتان 
را اصًال نباید از دست بدهید. اینکه همین طور دائما یأس 
را بیایند تزریق بکنند در داخل جامعه -که دارد می شود 

ایــن کار- ایــن کاری خصمانه اســت؛ حاال ممکن اســت 
آن کســی که این کار را می کند، واقعا دشــمن نباشد اّما 
کار دشــمنانه دارد می کند هر کســی که یــأس را ]تزریق 
می کند[ که »آقا نمی شود، فایده ندارد، همه چیز به هم 
ریخته است«؛ نه، این کار ]دشــمنانه  است[. امید، شرط 
الزم اســت؛ یکــی ایــن. عــزم، اراده، یعنــی تصمیم گیری 
-تصمیم باید گرفت، این کارها تصمیــم می خواهد- و 
برنامه ریزی؛ بدون برنامه ریزی هم نمی شــود؛ این ســه 

97/3/7 چیز را داشته باشید.     

امید، شرط الزم برای حرکت رو به جلو

حضور در مرقد مطهر حضرت عبد العظیم حسنی در سال 73

روایت تاریخی  

دولت جوان انقالبی  

انسان 250 ساله  

عکس نوشت  

حزب ا... این است  

اعتراف مخالفان و موافقان به 
)( فضائل امام حسن عسکری انقالب ما در واقع یک مبارزه

 ضد آمریکایی بود

انتشار بمناسبت اعتراض امام خمینی علیه پذیرش کاپیتوالسیون:

اهمیت زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السالم در بیان رهبر انقالب

انسان 250ساله   |    4 

)( اعتراف مخالفان و موافقان به فضائل امام حسن عسکری
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یکی از عواملی که در جامعه از بدی ها جلوگیری می کند، نهی از منکر و منکر ساختن منکر است. نگذاریم »منکر« »معروف« و »معروف« »منکر« شود. 
نهی از منکر کردن، مثل این اســت که بگویید آقا چرا این کار را می کنی؟ این چه حرکت بدی است که انجام می دهی؟ یک نفر بگوید، دو نفر بگویند، ده نفر 
بگویند؛ باالخره طرف مجبور می شود ترک کند؛ یعنی اگر بارها گفته شد، روحا مغلوب می گردد. من همین امر به معروف و نهی از منکر زبانی را - ولو به شکل 
خیلی راحت و آرام و بدون هیچ خشونت و دعوایی - واقعا یکی از معجزات اسالم می دانم. مثًال یک نفر کار خالفی می کند، می گویند آقا شما این کار را نباید 
می کردی. این مطلب را بگو و برو. می گوید او برمی گردد دو تا فحش به من می دهد. خیلی خوب؛ حاال دو تا فحش هم به شما بدهد؛ برای خاطر امر خدا 
تحّمل کنید. اگر نفر دوم هم بگوید آقا شما باید این کار را نمی کردی؛ بدانید اگر دعوا هم بکند، دعوایش کمتر از آنی است که با نفر اّول کرده است. نفر سوم و نفر دهم و نفر بیستم هم همین طور. 

بنابراین، اگر نهی از منکر باب شد و تا نفر بیستم رسید، شما خیال می کنید آن آدم دیگر آن کار را تکرار خواهد کرد؟ نهی از منکر واقعا معجزه می کند.      77/12/4
*شهید محمد محمدی، از بسیجیان پایگاه مقاومت انصاراالمام تهران، در روز یکشنبه 27 مهر، هنگام انجام فریضه ی امربه معروف و نهی ازمنکر و بر اثر حمله ی اشرار در شرق تهران به شهادت رسید.

مزار: بهشت زهرای تهرانتاریخ شهادت: 27 مهرماه 1399 

نهی از منکر واقعًا معجزه می کند       |      این شماره تقدیم می شود به روح بلند شهید محمد محمدی*

مید صادق
ُ
ا
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شهید هفته  

گزیده بیانات  |  2  

2

شهادت در جریان نهی ازمنکر به دست اراذل و اوباش

آنهایی که می گویند سازش
 خود را به کری و کوری زده اند؟

)( قیام الحسن ،)( صلح الحسن

جوانان، بارهای سنگین را به دوش بگیرند

رهبر انقالب  بر اساس مبانی مستحکم آیات و روایات  ظهور 
حضرت بقیة ا... را پایان تاریخ و زندگی بشر نمی دانند بلکه 
در دیدگاه ایشان ظهور، آغازی است بر دوران حیات طیبه و 
زندگی حقیقی بشریت.این آشنایی با ویژگی ها و مؤلفه های 

حکومت مهدوی اســت که می تواند معرفت های نســبت 
به امــام و اهداف بــزرگ اســالمی را ارتقا دهد. به مناســبت 
آغاز امامت حضرت حجــت )( خط حــزب ا... برخی از این 

ویژگی ها در دیدگاه رهبر انقالب را مرور کرده است.

کالم امام    |     4  آغاز دوران زندگی بشر

مسئله روز    |     3  

دولت جوان انقالبی    |     4  

مؤمنین انقالب از تشدید دشمنی ها 
                                      چه پیامی دریافت می کنند؟

شهادت امام حسن عسکری )( تسلیت باد

بازخوانی بیانات رهبر انقالب درباره
 شهادت یازدهمین ستاره آسمان امامت و والیت



2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

»نخستین و ریشه ای ترین جهاد« که جامعه مومن  سخن
و انقالبی مکلف به انجام آن است، چیست؟ ایجاد و هفتـه

پــرورش »امیــد صــادق و مّتکــی بــه واقعّیت های 
عینــی« در جامعــه. رهبر انقــالب در »بیانیــه ی گام 
دوم« به این سوال کلیدی اینگونه پاسخ می دهند و آن را »کلید 
اساسِی همه ی قفل ها« می دانند. اما برای عمل به این تکلیف 
انقالبی چه نقاط روشــنی در صحنه ی واقعیــات جامعه وجود 

دارد که »امید صادق« ایجاد کند؟

افزایش دشمنی نشانگر رشد نفوذ و قدرت انقالب
برای پاسخ به این سوال به ۴۳ سال قبل باز می گردیم. آیت اهلل 
سید علی حســینی خامنه ای در مقاله ای که در ســال 56 با نام 
»روح توحیــد، نفی عبودیــت غیر خدا « منتشــر کرده انــد، برای 
ارزیابی رشــد و موفقیت نهضت ها  یک شاخص مهم را از تحلیل 

نهضت پیامبر اعظم استخراج می کنند: 
و  نهضــت  ایــن  دشــمنان  چهــره ى  در  مطالعــه  راه  »...از 
وابســتگی هاى طبقاتــی آنــان میتــوان جهت گیــرى طبقاتی و 
اجتماعی آن نهضت را دانســت و از مطالعه در شــدت و جدیت 
دشمنی هایشان میتوان عمق و تاثیر آن را اندازه گیرى کرد و بدین 
سبب اســت که براى درســت شــناختن دعوت هاى الهی یکی از 
راه هاى قابل اطمینان، مطالعه در جبهه ی طرفداران و جبهه ی 

دشمنان این نهضت هاست...«
ایشان در آن مقاله توضیح می دهند که نهضت پیامبر اکرم از ابتدا 
با مواجهه ی »طبقه ى مســلط و قدرتمند« روبرو شد. آنها ابتدا 
نســبت به نهضت بی توجهی نشــان دادند و سپس به تناسب 
تقویت نهضت، با مخالفت و بعد تطمیع و تهدیــد و در نهایت با 
بکارگیری تمــام توان خود بــا آن به مقابله برخاســتند. افزایش 
دشمنی دشمن و بکارگیری تمام توانش نشان دهنده ی رشد 
قدرت و ضریب نفوذ و گسترش کمی و کیفی نهضت بود و تقابل 

با قدرت های طاغوتی نیز نشان دهنده ی حفظ جهت گیری آن. 
حال با همین نگاه به انقالب چهل ســاله اســالمی مــردم ایران 
نگاه می کنیم. انقالبــی که همچنــان در تقابل بــا طاغوت های 
عالم حرکت می کند؛ که این یعنی جهت گیری حرکت، در مجموع 
حفظ شده و از سوی دیگر دشمن تمام توان خود را برای تقابل 
با انقالب به کار گرفته که این هم به این معنی است که گسترش 
و رشد کمی و کیفی این حرکت، حداقل به میزان افزایش کمی و 

کیفی دشمنی دشمنانش، افزایش پیدا کرده است.

مردم، هدف دشمنی دشمنان
جالب تر آنکه در طول این ده ها ســال، بخش عمده فشــارهای 
دشــمن چه فشــار نظامی، چه فرهنگی و چه اقتصــادی همه 
متوجه بدنه ی مردم است. این رویه ی ظالمانه نشان می دهد 

که دشمن اراده ی عمومی مردم را نشانه گرفت است. 
رهبر انقالب حتی پیش از پیروزی انقالب معتقد بودند »انقالب« 
اساسا یک تحول روحی در جان امت است؛ چه آنکه ایشان چند 
سال قبل از پیروزی انقالب و استقرار حکومت اسالمی در کتاب 
»طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن« ، هویت انقالب را از جنس 
»بعثــت« می دانند. »همان تحولی کــه در روح نبی ایجاد شــد، 
باید به یک شــکلی با یک وضع خاصی، در متن واقعیِت اجتماع 
انجام بگیرد و این همان مطلبی است که ما اسم آن را گذاشتیم 
رســتاخیز اجتماعی نبوت... منظــور از کلمه انقــالب، یعنی یک 
تحــول و یک دگرگونــِی عمیق بنیــادی در یک اجتمــاع. در کلمه 
انقالب، به طور حتم و لزوم، زدو خورد نیســت.«  )طرح کلی اندیشــه 

اسالمی در قران. صفحه 352-349(

حاال اگر در عرصه واقعیت و عمل ثابت شود که ملتی این بعثت را 
در جان خود ایجاد کرده و آن را حفظ نموده است، معنایش آن 
است که او صاحب یک دارایی به شدت امیدآفرین شده است. از 
این جهت اهمیت چهل سالگی انقالب اسالمی می تواند بیانگر 

نماد تثبیت باشد. 
تی به انقالب هّمت 

ّ
ت های زیر ستم، کمتر مل

ّ
»از میان همه ی مل

ت هایی که به پاخاسته و انقالب کرده اند، 
ّ
می گمارد؛ و در میان مل

کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و به جز 
تغییر حکومت ها، آرمان های انقالبی را حفظ کرده باشند.« )بیانیه 

گام دوم(

آرمان های انقالب، مالک حمایت ها و نقدها
از این منظر جالب تر می شود وقتی می بینیم که هم مخالفان و 
منتقدان کارگزاران نظام و هم موافقان آنها، هر دو استداللشان 
را بــه همــان آرمان هــای انقــالب اســالمی متصــل می کننــد. 
موضوعی که رهبر انقــالب آن را مایه ی نشــاط و بیــداری و زنده 
بودن مردم ارزیابی و آن را حتی مهم تر از نقدها و گله ها و حفظ آن 

را مایه ی دلگرمی می دانند.
»البّته در مجموع این بحث هایی که دوستان -پسران و دختران 
دانشجو- اینجا کردند، یک نکته برای من خیلی جالب و برجسته 
است و آن اینکه علیرغم گله گزاری ها و نگرانی ها که ]بیان[ کردند، 
جلســه ی امروز ما نشــان داد که محیط دانشجویی یک محیط 

بانشاط و زنده است.« 97/3/7
حاال می توانیم توضیح بدهیم که با این نگاه چه نکته ی ریشه ای 
باعث حفظ نظام اسالمی شده. صرف قدرت نظامی را حکومت 
پهلوی هــم داشــت و تمــام قــوای نظامی عالــم هم حامــی او 
بودند؛ در حالیکه امروز قوای نظامــی و بلکه جبهه همه جانبه 
قدرتمندان عالم مقابل نظام اســالمی صف آرایــی کرده اند. در 
واقع همان عامل حیاتی که باعث شــده نظام پهلوی سرنگون 
شود، باعث شده همه قدرت های عالم تمام فشارهای نظامی 
و فرهنگــی و اقتصادی شــان را برای تغییــر انقالب بــه کار ببرند: 
اراده و تحــول عمومی مــردم. که ایــن عامل اگــر درون مرزهای 
ایران موجب سرنگونی نظام دیکتاتوری شد، فراتر از مرزهای آن 

می تواند عامل سرنگونی نظام استکباری عالم شود.
در دهه شصت در اوج مشکالت اقتصادی و نظامی، رهبر انقالب 
که آن روز رئیس جمهور بودنــد این آیه را بــرای رزمندگان زمزمه 
و تبیین می کردند که »فــال تهنــوا و ال تحزنوا و انتــم االعلون ان 
کنتم مومنین« اگر ایمانتان را حفظ کنید، شما برتر خواهید بود. 
ایشان آن روز می دیدند که اگر سال های بعد قدرت نظامی ایران 
به رخ جهانیان کشــیده می شــود و توان نفوذ منطقه ای ایران 
از یک ســوی و تاب آوری او در مقابل فشــارها و تحریم ها از سوی 
دیگر، چشم جهان را خیره خواهد کرد، همه به دلیل چنین تحول 

روحی عمیق و با ثباتی در جان امت انقالبی ایران است.  

میِد صادق
ُ
ا
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سخن هفته  

شـاهد  کشـور  رسـانه ای  فضـای  در  گذشـته  روز  چنـد 
اظهارنظرهـای گوناگون پیرامون مسـئله ی »صلـح امام 
حسـن« و تحلیل هـای متفـاوت از ایـن حادثـه ی عظیـم 
تاریـخ اسـالم بوده ایم. بـا توجه بـه تحلیل هـا و اظهـارات 
گوناگـون مسـئولین، خـط حـزب ا... بـه موضـوع »صلـح 

امـام حسـن« از منظـر رهبـر انقـالب پرداختـه اسـت. 

)(تشکیل نهضت در دوره  امام حسن
در بـاب صلـح امـام حسـن)(، ایـن مسـئله 
را بارهـا گفته ایـم و در کتاب هـا نوشـته اند کـه 
 )(هـر کـس - حّتـی خـود امیرالمؤمنیـن
 )(هـم اگـر به جـای امـام حسـن مجتبـی -
بـود و در آن شـرایط قـرار می گرفـت، ممکـن 
نبـود کاری بکنـد، غیـر از آن کاری کـه امـام 
حسـن کرد... راجع بـه صلح، از ابعـاد مختلف 
صحبـت کرده ایم؛ امـا حاال مسـأله این اسـت 
 ،)(کـه بعـد از صلـح امـام حسـن مجتبی
کار بـه شـکلی هوشـمندانه و زیرکانـه تنظیم 
شـد کـه اسـالم و جریـان اسـالمی، وارد کانال 
آلوده یـی کـه بـه نـام خالفـت - و در معنـا 
سـلطنت - به وجـود آمده بـود، نشـود. این، 
امـام  بـود.   )(مجتبـی حسـن  امـام  هنـر 
حسـن مجتبـی کاری کـرد کـه جریـان اصیـل 
اسـالم - کـه از مکـه شـروع شـده بـود و بـه 
حکومـت اسـالمی و بـه زمـان امیرالمؤمنین 
و زمـان خـود او رسـیده بـود - در مجـرای 
دیگـری، جریـان پیـدا بکنـد... اسـالم، دوبـاره 

نهضـت شـد. 69/1/22 

امام حسن مقتدرترین دشمن معاویه 
اینجـا پیـش می آیـد کـه در نظـر  از  مشـکل 
امـام  »صلـح  جملـه ى  در  »صلـح«  عمـوم، 
حسـن«، بـه معنـاى تسـلیم و سـازش اسـت 
ولیکـن مسـئله این جـور نیسـت؛ صلـح امـام 
ـت جنـگ 

ّ
بـه معنـاى متارکـه ى موق حسـن 

زدن  ضربـت  جهـت  آمادگـی  بـراى  اسـت 
قاطع تـر... در ضمـِن صلـح نامـه، معاویـه در 
تاریـخ رسـوا شـد؛ بـا عمـل صلـح، بزرگ تریـن 
دشـمن معاویـه یعنـی خـود امـام حسـن و 
مقتدرتریـن دشـمن معاویـه در دنیـا بـرای 
باقـی  معاویـه  بـا  خـود  دشـمنی  ادامـه ی 
مانـد؛ حـزب تشـیع تشـکیل شـد و زمینـه ی 
انقـراض  و  برافتـادن  و  بعـدی  انقالب هـای 
حکومـت بنـی امیـه فراهـم آمـد؛ و خالصـه 
رابطـه ی نسـل های آینـده بـا مکتـب اسـالم 
و  مانـد،  قـرآن محفـوظ  واقعـی  و چهـره ی 
امکان اینکـه امروز بنده بنشـینم اینجـا و یک 
آیه ای را تفسـیر بکنم یـا یک جملـه ای از تاریخ 
صحیح اسـالمی بگویم، بـرای نسـل های بعد 
به وجـود آمـد. این صلـح امـام حسـن. و اینجا 
اسـت که می فهمیـم که همـان طـوری کـه دو 
نفـر از علمـای قـرن سـوم هجـری در دو کتـاب 
جداگانـه ایـن صلـح را بـه نـام قیـام معرفـی 
درسـت  گفتنـد،  الحسـن«  »قیـام  و  کردنـد 

فهمیدنـد.  
)دو امام مجاهد صفحه ی 105(

)( قیام الحسن ،)( صلح الحسن

مسئله روز  

مؤمنین انقالب از تشدید دشمنی ها چه پیامی دریافت می کنند؟

گزیده بیانات  

»ما که انتظــار فرج داریم، انتظار ظهــور حضرت بقّیــةا...  )( را داریم، باید در ایــن راه تالش کنیــم«99/1/21 خط حزب ا... 
به مناسبت 9 ربیع االول، سالگرِد آغاز امامت مهدی موعود اروحنافداه به گوشه ای از ویژگی های حکومت مهدوی از منظر 

رهبر انقالب در قالب گزیده بیانات پرداخته است.

ما باید خود را برای 
جامعه مهدوی آماده کنیم

انتظار، به معنای نشستن و دست 
روی دست گذاشــتن و چشم به در 1

دوختن هم نیست؛ انتظار به معنای 
آماده شدن است، به معنای اقدام کردن است؛ 
به معنای این اســت که انســان احســاس کند 
عاقبتی وجــود دارد که می شــود به آن دســت 
یافــت که برای رســیدن بــه آن عاقبت بایســتی 
تالش کند. ما که انتظار فرج داریم، انتظار ظهور 
حضرت بقّیــةا... )ارواحنا فــداه( را داریم، باید در 
این راه تالش کنیم؛ باید تالش کنیم در راه ایجاد 
جامعه ی مهدوی؛ هم خودسازی کنیم، هم به 
قدر توانمان، به قدر امکانمان، دگرسازی کنیم و 
بتوانیم محیط پیرامونی خود را به هر اندازه ای 
کــه در وســع و قــدرت مــا اســت، بــه جامعه ی 
مهــدوی نزدیــک کنیم کــه جامعه ی مهــدوی، 
جامعــه ی قســط اســت، جامعــه ی معنوّیت 
اســت، جامعــه ی معرفــت اســت، جامعــه ی 
بــرادری و اخــّوت اســت، جامعه ی علم اســت، 

جامعه ی عّزت است. 99/1/21

عدالــت در حکومت مهــدی موعود با 
موعظه و نصیحت به دست نمی آید

عدالتی که ما در انتظار آن هستیم 
- عدالت حضرت مهــدی  )( که 2

مربوط به ســطح جهان است - با 
موعظــه و نصیحت به دســت نمی آیــد؛ یعنی 
مهدی موعوِد ملت ها نمی آید ستمگران عالم را 
نصیحت کند که ظلم و زیاده طلبی و سلطه گری 
و اســتثمار نکنند. با زبان نصیحــت، عدالت در 
هیچ نقطه ی عالم مستقر نمی شود. استقرار 
عدالت، چه در ســطح جهانی - آن طــور که آن 
وارث انبیا انجام خواهــد داد - و چه در همه ی 
بخش های دنیا، احتیاج به این دارد که مردمان 
عادل و انسان های صالح و عدالت طلب، قدرت 
را در دســت داشــته باشــند و بــا زبان قــدرت با 
زورگویان حرف بزنند. با کســانی که سرمســت 
قــدرت ظالمانــه هســتند، نمی شــود بــا زبان 
نصیحت حــرف زد؛ بــا آنهــا باید بــا زبــان اقتدار 

صحبت کرد. 81/7/30

مردم ساالری امام زمان
 یعنی مردم ساالری دینی 

اســم  دنیــا  در  امــروز  آنچــه 
دمکراسی و مردم ساالری را روی 3

همــان  گذاشــته اند،  آن 
دیکتاتوری هــای قدیمــی اســت کــه لبــاس 
جدید بر تــن کرده اســت؛ یعنــی دیکتاتوری 
گروه ها... امروز در دنیا هرجا شــعار دمکراسی 
می دهند، شما ببینید برای تبلیغات کاندیداهای 
ریاست جمهوری و یا نمایندگان مجلس چه کار 
می کننــد! پــول خــرج می کننــد. دمکراســی در 
پنجه ی اقتدار پول اســیر اســت. مردم ســاالری 
امام زمان - یعنی مردم ســاالری دینــی - با این 

ی متفاوت است. 81/7/30
ّ
روش، به کل

حکومت مهدی موعود، یک حکومت مردمِی به تمام معناست 
حکومت آینده حضرت مهدی موعود ارواحنافداه، یک حکومت مردمِی به تمام معناســت. مردمی یعنی چه؟ 

یعنی مّتکی به ایمان ها و اراده ها و بازوان مردم است. امام زمان، تنها دنیا را ُپر از عدل و داد نمی کند؛ امام زمان از 4
آحاد مؤمن مردم و با تکیه به آنهاســت که بنای عدل الهی را در سرتاسر عالم اســتقرار می بخشد و یک حکومت 
صددرصد مردمی تشــکیل می دهد؛ اما این حکومت مردمی بــا حکومت های مّدعی مردمی بودن و دمکراســی در دنیای 

امروز از زمین تا آسمان تفاوت دارد. 81/7/30

در دوره ولی عصر )(بشر از امکانات زمین استفاده می کند بدون ضرر 
دوره ولّی عصر ارواحنافداه، دوره آغاز زندگی بشــر اســت؛ دوره پایان زندگی بشر نیســت. از آن جا حیات حقیقی  انسان و ســعادت حقیقی این خانواده عظیم بشری تازه شروع خواهد شد و اســتفاده از برکات این کره خاکی و 5
استعدادها و انرژی های نهفته در این فضا، برای انسان - بدون ضرر، بدون خسارت، بدون نابودی و ضایع کردن 
- ممکن خواهد شد. درست است که امروز بشر از چیزی اســتفاده می کند، اما به یک چیز دیگر ضرر می زند... بشر نیروهای 
محّرکــه و انرژی های پنهــان و قّوه ی بخار و ســایر نیروها را کشــف می کنــد، اما انســان ها را به انــواع و اقســام گرفتاری های 
جســمانی از ناحیه این مشــکالتی که زندگی ماّدی برای انســان ها به وجود می آورد، آلوده می کند... لیکــن در دوران ظهور 
حضرت بقیةا... ارواحنافداه قضیه این گونه نیســت. بشــر از خیرات عالم، از انرژی های پنهان و از نیروهای نهفته در طبیعت، 

استفاده بی ضرر و بی خسارت می کند؛ استفاده ای که مایه رشد و پیشرفت انسان است. 79/12/24

در نظام اسالمی مهدی موعود حیله گری برای جلب آراء مردم جرم است
در نظام اسالمی که مظهر کامل آن، حکومت حضرت بقیةا... ارواحنافداه است، فریب و حیله گری برای جلب آراء 

مردم، خودش جرم است؛ استفاده از قدرت برای به دســت آوردن پول، یکی از بزرگترین جرائم است. آن جا یاران 6
حضرت مهدی موّظفند در سطوح پایین زندگی کنند. 81/7/30

آغاز دوران زندگی بشر


