
یکی از عواملی کــه در جامعــه از بدی ها جلوگیری می کنــد، نهی از منکر و منکر ســاختن منکر اســت. نگذاریم »منکــر« »معــروف« و »معروف« 
»منکر« شــود. نهی از منکر کــردن، مثل این اســت که بگویید آقــا چرا ایــن کار را می کنی؟ ایــن چه حرکت بدی اســت که انجام می دهــی؟ یک نفر 
بگوید، دو نفر بگویند، ده نفر بگوینــد؛ باالخره طرف مجبور می شــود ترک کند؛ یعنی اگر بارها گفته شــد، روحًا مغلوب می گــردد. من همین امر 
به معروف و نهی از منکــر زبانی را - ولو به شــکل خیلی راحــت و آرام و بــدون هیچ خشــونت و دعوایی - واقعًا یکــی از معجزات اســام می دانم. 
مثًال یک نفر کار خافی می کند، می گویند آقا شــما 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 بیســتم رســید، شــما خیال می کنید آن آدم دیگر آن کار را تکرار خواهد کرد؟ نهی از منکر واقعًا 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.
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ریشــه ای ترین  و  »نخســتین  سخن
هفتـه

جهــاد« کــه جامعــه مومــن و 
انقابی مکلف به انجام آن است، 
چیســت؟ ایجاد و پرورش »امید 
صــادق و مّتکــی بــه واقعّیت های عینــی« در 
جامعه. رهبر انقاب در »بیانیه ی گام دوم« به 
این سوال کلیدی اینگونه پاسخ می دهند و آن 
را »کلید اساســِی همه ی قفل ها« می دانند. 
اما برای عمل به این تکلیف انقابی چه نقاط 
روشــنی در صحنه ی واقعیات جامعه وجود 

دارد که »امید صادق« ایجاد کند؟

افزایش دشمنی نشانگر رشــد نفوذ و قدرت 
انقالب

برای پاســخ به ایــن ســوال به 43 ســال قبل 
بــاز می گردیــم. آیت اهلل ســید علی حســینی 
خامنــه ای در مقالــه ای کــه در ســال 56 بــا 
نــام »روح توحیــد، نفــی عبودیت غیر خــدا « 
منتشر کرده اند، برای ارزیابی رشد و موفقیت 
نهضت ها  یک شاخص مهم را از تحلیل نهضت 

پیامبر اعظم استخراج می کنند: 
»...از راه مطالعــه در چهــره ى دشــمنان ایــن 
نهضت و وابستگی هاى طبقاتی آنان میتوان 
جهت گیــرى طبقاتــی و اجتماعــی آن نهضت 
را دانســت و از مطالعــه در شــدت و جدیــت 
دشمنی هایشــان میتــوان عمــق و تاثیــر آن 
را اندازه گیــرى کــرد و بدیــن ســبب اســت کــه 
بــراى درســت شــناختن دعوت هــاى الهــی 
یکــی از راه هــاى قابــل اطمینــان، مطالعه در 
جبهــه ی طرفــداران و جبهه ی دشــمنان این 

نهضت هاست...«
ایشــان در آن مقالــه توضیــح می دهنــد کــه 
نهضــت پیامبــر اکــرم از ابتــدا بــا مواجهــه ی 
»طبقه ى مســلط و قدرتمند« روبرو شد. آنها 

ابتدا نسبت به نهضت بی توجهی نشان دادند 
و سپس به تناسب تقویت نهضت، با مخالفت 
و بعد تطمیع و تهدید و در نهایت با بکارگیری 
تمام تــوان خود بــا آن به مقابله برخاســتند. 
افزایش دشــمنی دشــمن و بکارگیــری تمام 
توانش نشان دهنده ی رشــد قدرت و ضریب 
نفــوذ و گســترش کمــی و کیفی نهضــت بود 
و تقابــل بــا قدرت هــای طاغوتــی نیز نشــان 

دهنده ی حفظ جهت گیری آن. 
حال بــا همیــن نگاه بــه انقــاب چهل ســاله 
اســامی مردم ایــران نگاه می کنیــم. انقابی 
که همچنــان در تقابــل با طاغوت هــای عالم 
حرکــت می کنــد؛ کــه ایــن یعنــی جهت گیری 
حرکــت، در مجمــوع حفــظ شــده و از ســوی 
دیگر دشــمن تمام توان خود را برای تقابل با 
انقاب به کار گرفته که این هــم به این معنی 
اســت که گســترش و رشــد 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 دشمن چه فشــار نظامی، 
چــه فرهنگــی و چه اقتصــادی همــه متوجه 
بدنه ی مردم است. این رویه ی ظالمانه نشان 
می دهد که دشــمن اراده ی عمومی مردم را 

نشانه گرفت است. 
رهبــر انقــاب حتــی پیــش از پیــروزی انقاب 
معتقــد بودند »انقاب« اساســًا یــک تحول 
روحی در جان امت است؛ چه آنکه ایشان چند 
سال قبل از پیروزی انقاب و استقرار حکومت 
اســامی در کتــاب »طــرح کلــی اندیشــه ی 
اســامی در قرآن« ، هویت انقــاب را از جنس 
»بعثت« می دانند. »همان تحولی که در روح 

نبی ایجاد شــد، باید به یک شکلی با یک وضع 
خاصی، در متن واقعیِت اجتماع انجام بگیرد 
و این همــان مطلبی اســت که مــا اســم آن را 
گذاشتیم رستاخیز اجتماعی نبوت... منظور از 
کلمه انقاب، یعنی یک تحول و یک دگرگونِی 
عمیق بنیادی در یک اجتماع. در کلمه انقاب، 
به طور حتم و لزوم، زدو خورد نیست.«  )طرح کلی 

اندیشه اسالمی در قران. صفحه 352-349(

حاال اگر در عرصه واقعیت و عمل ثابت شــود 
که ملتی این بعثت را در جان خود ایجاد کرده 
و آن را حفظ نموده اســت، معنایش آن است 
که او صاحب یک دارایی به شــدت امیدآفرین 
شده است. از این جهت اهمیت چهل سالگی 
انقاب اســامی می تواند بیانگر نماد تثبیت 

باشد. 
ت هــای زیر ســتم، کمتر 

ّ
»از میــان همــه ی مل

تــی بــه انقــاب هّمــت می گمــارد؛ و در 
ّ
مل

ت هایــی کــه به پاخاســته و انقــاب 
ّ
میــان مل

کرده انــد، کمتــر دیــده شــده کــه توانســته 
باشــند کار را به نهایــت رســانده و به جز تغییر 
 حکومت ها، آرمان های انقابــی 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 مخالفــان و منتقدان کارگــزاران نظام 
و هم موافقان آنها، هر دو استداللشــان را به 
همــان آرمان هــای انقــاب اســامی متصل 
می کننــد. موضوعــی کــه رهبــر انقــاب آن را 
مایه ی نشــاط و بیــداری و زنــده بــودن مردم 
ارزیابــی و آن را حتی مهم تــر 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 برجســته است و 
آن اینکــه علیرغم گله گزاری هــا و نگرانی ها که 
]بیان[ کردند، جلسه ی امروز ما نشان داد که 
محیط دانشجویی یک محیط بانشاط و زنده 

است.« 97/3/7
حاال می توانیم توضیح بدهیــم که با این نگاه 
چه نکته ی ریشه ای باعث حفظ نظام اسامی 
شــده. صرف قدرت نظامی را حکومت پهلوی 
هم داشــت و تمــام قــوای نظامــی عالم هم 
حامی او بودند؛ در حالیکه امروز قوای نظامی 
و بلکه جبهــه همه جانبــه قدرتمنــدان عالم 
مقابــل نظــام اســامی صف آرایــی کرده اند. 
در واقع همــان عامل حیاتی که باعث شــده 
نظــام پهلــوی ســرنگون شــود، باعث شــده 
همه قدرت های عالم تمام فشارهای نظامی 
و فرهنگــی و اقتصــادی شــان را بــرای تغییــر 
انقــاب بــه کار ببرنــد: اراده و تحــول عمومی 
مردم. کــه این عامل اگــر درون مرزهــای ایران 
موجب سرنگونی نظام دیکتاتوری شد، فراتر 
از مرزهای آن می تواند عامل سرنگونی نظام 

استکباری عالم شود.
در دهه ی شــصت در اوج مشکات اقتصادی 
و نظامی، رهبر انقاب که آن روز رئیس جمهور 
بودند این آیه را برای رزمندگان زمزمه و تبیین 
می کردنــد کــه »فــا تهنــوا و ال تحزنــوا و انتم 
االعلون ان کنتم مومنین« اگر ایمانتان را حفظ 
کنید، شــما برتر خواهید بــود. ایشــان آن روز 
می دیدند که اگر سال های بعد قدرت نظامی 
ایران به رخ جهانیان کشــیده می شود و توان 
نفوذ منطقه ای ایران از یک ســوی و تاب آوری 
او در مقابل فشارها و تحریم ها از سوی دیگر، 
چشم جهان را خیره خواهد کرد، همه به دلیل 
چنین تحول روحــی عمیق و با ثباتــی در جان 

امت انقابی ایران است.  

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*
شهید هفته

کالم امام

آنهایی که می گویند سازش خود را به کری و کوری زده اند؟                      
آنهایی کــه به ما اشــکال می کنند که 
شــما چــرا ســازش نمی کنید بــا این 
قدرت های فاســد، آنها از باب این که 
همه چیز را با چشــم مادی ماحظه 
می کننــد، بــا چشــم طبیعــی حــل و 
فصل اشیا را می کنند. آنها نمی دانند 
که انبیای خدا چه رویه ای داشــتند؟ 
با ظالم چطور برخــورد می کردند؟ یا 
می داننــد و خودشــان را به کــوری و 
کری زدند؟ ســازش با ظالم، ظلم بر مظلومین است، ســازش با ابرقدرت ها، ظلم بر 
بشر اســت. آنهایی که به ما می گویند ســازش کنید، آنها یا جاهل هستند یا مزدور. 

سازش با ظالم، یعنی اینکه دست ظالم را باز کن تا ظلم کند. 10 تیر 1363

شهید، شفیع خانواده خود است
در این شرِح  حال  هایی که ما می خوانیم از خانواده ی شهدا، ازاین  قبیل زیاد هست که 
همسر شهید، پدر شهید، مادر شهید دچار یک مشکلی می شوند، به شهید متوّسل 
می شوند؛ می گویند »تو که دســتت باز اســت، تو که می توانی، کمکمان کن«، و او 
کمک می کند. در برزخ هم همین جور اســت. شــماها می روید دیگر؛ شــماها هم که 
ماندنی نیستید؛ من و شما همه رفتنی هســتیم؛ ما هم همین عالم برزخ را، همین 
داالن را، همین وادی را در پیــش داریم، به آنجا خواهیم رســید. وقتی که رفتید، آنجا 
گرفتاری ها زیاد اســت؛ اگر انسان آنجا بتواند شفیعی داشــته باشد که این شفیع به 

درد آدم بخورد، خیلی قیمت دارد. این شهید، شفیع شماها است.     96/3/28

)( اعتراف مخالفان و موافقان به فضائل امام حسن عسکری
امامی که موافقان، شیعیان، مخالفان، غیرمعتقدان، همه، شهادت دادند و اعتراف 
کردند به فضل او، به علم او، به تقوای او، به طهارت او، به عصمت او، به شــجاعت او 
در مقابل دشــمنان، به صبر و اســتقامت او در برابر سختی ها، این انســان بزرگ، این 
شخصیت باشکوه، وقتی به شــهادت رسید، فقط بیست و هشت ســال داشت. در 
تاریخ پرافتخار شــیعه، این نمونه ها را کم نداریم. پــدر امام زمان عزیز مــا با آن همه 
فضیلت، با آن همه مقامات، با آن همه کرامات، وقتی با سم و جنایت دشمنان از دنیا 
رفت، فقط بیست و هشت سال داشت؛ این می شــود الگو؛ جوان احساس می کند 

یک نمونه ی عالی در مقابل چشم دارد.    90/12/10

جوانان، بارهای سنگین را به دوش بگیرند
بــرای اینکــه مــا بتوانیــم بــه ایــن آینده هــای مطلــوب برســیم، احتیــاج بــه 
نســل جــواِن باهمــِت ُپرانگیــزه ی مؤمــِن تاشــگِر کارداِن راه بلــد داریــم. 
یکــی از شــرایط اصلــی اش مؤمــن بــودن و متقــی بــودن اســت؛ اینکــه 
می گوییــم تشــکل های اســامی و محیط هــای دانشــجویی، معــارف و 
معرفــت اســامی را در خودشــان عمــق ببخشــند، بــرای ایــن اســت کــه 
 

ّ
بتواننــد ایــن بــار ســنگین را بــر دوش بگیرنــد و بــه منــزل برســانند؛ واال
 نمی شــود. ایــن نکتــه و حــرف اصلــی مــا بــا مجموعه هــای دانشــجویی

85/7/25  است.  

اگر شوق کربال داریم...                
جنــاب عبدالعظیــم مــرد بســیار بزرگــی اســت. مــردم مقامــات علمــی ایــن 

لیــل بــوده اســت. در 
ّ
بزرگــوار را نمی داننــد... ایشــان صائــم الّنهــار و قائــم ال

حــاالت ایشــان نوشــته اند: در مدتــی کــه ایشــان در ری زندگــی می کــرد، 

ــود...  ــادت ب ــغول عب ــب ها را مش ــه ی ش ــت و هم ــا را روزه می گرف ــه ی روزه هم

 )( ــادی ــرت ه ــت. حض ــده اس ــی وارد ش ــات معروف ــان روای ــت ایش در فضیل

بــه یکــی از اهالــی ری کــه از زیــارت امــام حســین )(  می آمــد، فرمــود: »اگــر 

ــین  ــام حس ــارت ام ــه از زی ــی را ک ــردی، ثواب ــارت می ک ــم را زی ــی عبدالعظی می رفت

نصیبــت شــده اســت بــه تــو می دادنــد.« مــا در جــوار جنــاب عبدالعظیــم 

زندگــی می کنیــم، شــوق کربــال هــم داریــم؛ اّمــا کمتــر توفیــق پیــدا می کنیــم بــه 

82/3/5 زیــارت ایــن بزرگــوار برویــم. 

حضور در مرقد مطهر حضرت عبد العظیم حسنی در سال 73

عکس نوشت

)( قیام الحسن ،)( صلح الحسن

چنــد روز گذشــته در فضــای رســانه ای کشــور شــاهد اظهارنظرهــای گوناگــون 

پیرامــون مســئله ی »صلــح امــام حســن« و تحلیل هــای متفــاوت از ایــن حادثــه ی 

عظیــم تاریــخ اســالم بوده ایــم. بــا توجــه بــه تحلیل هــا و اظهــارات گوناگــون 

مســئولین، خــط حــزب ا... بــه موضــوع »صلــح امــام حســن« از منظــر رهبــر انقــالب 

پرداختــه اســت. 

)(تشکیل نهضت در دوره  امام حسن
در بــاب صلــح امــام حســن)(، ایــن مســئله را بارهــا گفته ایــم و در 
 )(کتاب هــا نوشــته اند کــه هــر کــس - حّتــی خــود امیرالمؤمنیــن
ــرایط  ــود و در آن ش ــی)( ب ــن مجتب ــام حس ــای ام ــه ج ــر ب ــم اگ - ه
کــه  آن کاری  از  نبــود کاری بکنــد، غیــر  قــرار می گرفــت، ممکــن 
امــام حســن کــرد... راجــع بــه صلــح، از ابعــاد مختلــف صحبــت 
کرده ایــم؛ امــا حــاال مســأله ایــن اســت کــه بعــد از صلــح امــام 
ــم  ــه تنظی ــمندانه و زیرکان ــکلی هوش ــه ش ــن مجتبی)(، کار ب حس
شــد کــه اســام و جریــان اســامی، وارد کانــال آلوده یــی کــه بــه 
ــود.  ــود، نش ــده ب ــود آم ــه وج ــلطنت - ب ــا س ــت - و در معن ــام خاف ن
ایــن، هنــر امــام حســن مجتبــی)( بــود. امــام حســن مجتبــی 
ــود  ــان اصیــل اســام - کــه از مکــه شــروع شــده ب کاری کــرد کــه جری
و بــه حکومــت اســامی و بــه زمــان امیرالمؤمنیــن و زمــان خــود 
او رســیده بــود - در مجــرای دیگــری، جریــان پیــدا بکنــد... اســام، 

دوبــاره نهضــت شــد. 69/1/22 

امام حسن مقتدرترین دشمن معاویه 
مشــکل از اینجــا پیــش می آیــد کــه در نظــر عمــوم، »صلــح« در 
جملــه ى »صلــح امــام حســن«، بــه معنــاى تســلیم و ســازش اســت 
ولیکــن مســئله این جــور نیســت؛ صلــح امــام حســن بــه معنــاى 
ــت جنــگ اســت بــراى آمادگــی جهــت ضربــت زدن 

ّ
متارکــه ى موق

ــا  ــد؛ ب ــوا ش ــخ رس ــه در تاری ــه، معاوی ــح نام ــِن صل ــر... در ضم قاطع ت
عمــل صلــح، بزرگ تریــن دشــمن معاویــه یعنــی خــود امــام حســن 
و مقتدرتریــن دشــمن معاویــه در دنیــا بــرای ادامــه ی دشــمنی 
ــا معاویــه باقــی مانــد؛ حــزب تشــیع تشــکیل شــد و زمینــه ی  خــود ب
انقاب هــای بعــدی و برافتــادن و انقــراض حکومــت بنــی امیــه 
ــا مکتــب اســام  فراهــم آمــد؛ و خاصــه رابطــه ی نســل های آینــده ب
و چهــره ی واقعــی قــرآن محفــوظ مانــد، و امــکان اینکــه امــروز بنــده 
بنشــینم اینجــا و یــک آیــه ای را تفســیر بکنــم یــا یــک جملــه ای از تاریــخ 
صحیــح اســامی بگویــم، بــرای نســل های بعــد بــه وجــود آمــد. ایــن 
صلــح امــام حســن. و اینجــا اســت کــه می فهمیــم کــه همــان طــوری 
ــه ایــن  کــه دو نفــر از علمــای قــرن ســوم هجــری در دو کتــاب جداگان
صلــح را بــه نــام قیــام معرفــی کردنــد و »قیــام الحســن« گفتنــد، 

درســت فهمیدنــد.  
)دو امام مجاهد صفحه ی 105(

مسئله روز

روایت تاریخی

امید، شرط الزم برای حرکت رو به جلو
انقالب ما در واقع یک مبارزه ضد آمریکایی بود

نیروهای جوان؛ یعنی مجموعه ی شماها که این نیروهای جوان، پیشرانند؛ اینها در 
واقع مثل لوکوموتیو هستند، نقش لوکوموتیو را ]دارند[ که وقتی  حرکت کردند، 
به طور طبیعی به دنبال خودشــان 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 ســه چیز- ]هم[ الزم اســت. اّوًال امیدتان را اصًال نباید از دســت 
بدهید. اینکه همین طور دائمًا یأس را بیایند تزریق بکننــد در داخل جامعه -که 
دارد می شود این کار- این کاری خصمانه است؛ حاال ممکن است آن کسی که این 
کار را می کند، واقعًا دشمن نباشد اّما کار دشمنانه دارد می کند هر کسی که یأس 
را ]تزریق می کند[ که »آقا نمی شــود، فایده ندارد، همه چیز به هم ریخته است«؛ 
نه، این کار ]دشمنانه  اســت[. امید، شــرط الزم اســت؛ یکی این. عزم، اراده، یعنی 
تصمیم گیری -تصمیم باید گرفت، این کارها تصمیم می خواهد- و برنامه ریزی؛ 

97/3/7 بدون برنامه ریزی هم نمی شود؛ این سه چیز را داشته باشید.     

»عزیـزان مـن! ایـن مبـارزه ی شـانزده سـاله اگرچـه ظاهـرًا مبـارزه بـا رژیـم شـاه 
محسـوب می شـد -چون اساسـًا رژیم شـاه را آمریکایی ها در سـال سـی ودو بر سر 
کار آورده بودنـد و آنهـا پشـتیبانی اش می کردنـد -امـا در واقـع یـک مبـارزه ی ضـّد 
آمریکایـی بـود.« 73/8/11 در واقـع اساسـًا دسـتگیری و تبعیـد امـام خمینـی)ره( در 
13 آبـان سـال 1343 به دلیل اعتراض ایشـان به طـرح کاپیتوالسـیون و مصونیت 
آمریکایی هـا بـود: »امـام عزیـز مـا، آن مـرد یگانـه ی تاریـخ مـا، در مقابـل طـرح 
کاپیتوالسـیون و مصونیـت آمریکایی هـا -کـه آن روز در ایـران همـه کاره بودنـد- 
ایسـتاد و به خاطـر ایـن اعتـراض، روز 13 آبـان بـا حـال غربـت و تنهائـی، به وسـیله ی 
مـزدوران آمریـکا از ایـران تبعیـد شـد... پـس، وقتـی در سـال پنجـاه و هفـت مبـارزه 
پیروز شـد و انقـاِب پیروزمنـد به ثمـر رسـید، در حقیقـت یک انقـاب ضـّد آمریکایی 

90/8/11 بـه ثمـر رسـیده بـود«.    

شهادت در جریان نهی ازمنکر به دست اراذل و اوباش

خانواده ایرانی

حزب اهلل این است

انسان 250 سالهدولت جوان انقالبی

گزیده بیانات

شهادت امام حسن عسکری )( تسلیت باد

مید صادق
ُ
ا

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

به مناسبت سالگرد  اعتراض امام خمینی علیه پذیرش کاپیتوالسیون:

اهمیت زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السالم در بیان رهبر انقالب

»ما که انتظار فرج داریم، انتظار ظهور حضرت بقّیةا...  )( را داریم، باید در این راه تاش کنیم«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 انقاب در قالب گزیده بیانات پرداخته است.

ما باید خود را برای 
جامعه مهدوی آماده کنیم

انتظار، به معنای نشســتن و دســت روی دســت گذاشتن و چشــم به در 
دوختن هم نیست؛ انتظار به معنای آماده شــدن است، به معنای اقدام 1

کردن اســت؛ به معنای این اســت که انســان احســاس کند عاقبتی وجود دارد که 
می شود به آن دست یافت که برای رســیدن به آن عاقبت بایستی تاش کند. ما که 
انتظار فرج داریم، انتظار ظهور حضرت بقّیةا... )ارواحنا فداه( را داریم، باید در این راه 
تاش کنیم؛ باید تاش 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 انــدازه ای که در وســع و قــدرت ما اســت، به جامعــه ی مهدوی نزدیــک کنیم که 
جامعه ی مهــدوی، جامعه ی قســط اســت، جامعــه ی معنوّیت اســت، جامعه ی 
معرفت است، جامعه ی برادری و اخّوت است، جامعه ی علم است، جامعه ی عّزت 

است. 99/1/21

عدالت در حکومت مهدی موعود با موعظه و نصیحت به دست نمی آید
عدالتی که ما در انتظار آن هســتیم - عدالت حضرت مهدی  )( که 

مربوط به سطح جهان است - با موعظه و نصیحت به دست نمی آید؛ 2
یعنی مهدی موعوِد ملت ها نمی آید ســتمگران عالم را نصیحــت کند که ظلم و 
زیاده طلبــی و ســلطه گری و اســتثمار نکننــد. با زبــان نصیحت، عدالــت در هیچ 
نقطه ی عالم مستقر نمی شود. استقرار عدالت، چه در سطح جهانی - آن طور 
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 دست 
داشــته باشــند و با زبان قدرت با زورگویان حرف بزنند. با کســانی که سرمســت 
قدرت ظالمانه هســتند، نمی شــود با زبان نصیحت حرف زد؛ با آنهــا باید با زبان 

اقتدار صحبت کرد. 81/7/30

مردم ساالری امام زمان یعنی مردم ساالری دینی 
آنچــه امــروز در دنیــا اســم دمکراســی و مردم ســاالری را روی آن 

گذاشته اند، همان دیکتاتوری های قدیمی اســت که لباس جدید بر 3
تن کرده اســت؛ یعنی دیکتاتوری گروه ها... امروز در دنیا هرجا شــعار دمکراســی 
می دهند، شــما ببینید برای تبلیغات کاندیداهای ریاســت جمهوری و یا نمایندگان 
مجلس چه کار می کنند! پول خرج می کنند. دمکراســی در پنجه ی اقتدار پول اســیر 
ی 

ّ
اســت. مردم ســاالری امام زمان - یعنی مردم ســاالری دینــی - با ایــن روش، به کل

متفاوت است. 81/7/30

حکومت مهدی موعود، یک حکومت مردمِی به تمام معناست 
حکومـت آینـده حضـرت مهـدی موعـود ارواحنافـداه، یـک حکومـت 

مردمـِی بـه تمـام معناسـت. مردمـی یعنـی چـه؟ یعنـی مّتکـی بـه 4
ایمان هـا و اراده هـا و بـازوان مردم اسـت. امـام زمان، تنهـا دنیا را ُپـر از عـدل و داد 
نمی کنـد؛ امـام زمـان از آحـاد مؤمـن مـردم و بـا تکیـه به آنهاسـت کـه بنـای عدل 
الهـی را در سرتاسـر عالـم اسـتقرار می بخشـد و یک حکومـت صددرصـد مردمی 
تشـکیل می دهـد؛ امـا ایـن حکومـت مردمـی بـا حکومت هـای مّدعـی مردمـی 

بودن و دمکراسی 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 بشر است؛ دوره پایان زندگی بشر نیست. از آن جا حیات حقیقی انسان و سعادت حقیقی این خانواده عظیم بشری تازه شروع  5
خواهد شد و استفاده از برکات این کره خاکی و استعدادها و انرژی های نهفته در این فضا، برای انسان - بدون ضرر، بدون خسارت، بدون نابودی و ضایع کردن - ممکن 
خواهد شد. درســت اســت که امروز بشــر از چیزی اســتفاده می کند، اما به یک چیز دیگر ضرر می زند... بشــر نیروهای محّرکه و انرژی های پنهان و قّوه ی بخار و سایر نیروها را کشف 
می کند، اما انسان ها را به انواع و اقسام گرفتاری های جسمانی از ناحیه این مشکاتی که زندگی ماّدی برای انسان ها به وجود می آورد، آلوده می کند... لیکن در دوران ظهور حضرت 
بقیةا... ارواحنافداه قضیه این گونه نیست. بشر 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 اسامی 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 دست 

6
آوردن پول، یکی از بزرگترین جرائم است. آن جا یاران حضرت مهدی موّظفند در سطوح پایین زندگی کنند. 81/7/30

آغاز دوران زندگی بشر


