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 ساز نه ی جامعه و حکومت زم 

 

 مهدوی:  حکومت

در حکومت   یعنی  بجز حکومت خدا است  یهر حکومت  یبرانداز  یبه معن  یحکومت مهدو  لیتشک

  ی همه  ،. فلذا قبل از ظهور ماندینم  یاهلل باق  به موازات حکومت    یحکومت  چیوجه ههیچحضرت به  

 ی امتحان باق  یبرا  یاوه ینشود که ش  یمدع  یتا در زمان ظهور کس  شوندیم  شیها آزمایدئولوژیا

  ها یو ناهنجار  هایکژ  یهمه  ،اول  یدر مرحله   .سامان بدهد  ایبه وضع دن  تواندی که م  تمانده اس

کامل  ها  و عقل  ن یگزینور جا  ،دوم  یو سپس در مرحله   شودی زده مو ظلمت پس  یاهیبرطرف و س

 ی جامعه  یو فضا  ابدییم  انیو قلوب مردم پا  ایبر دن  طانی و سلطنت ش  شودیدرست م   هاتیو ترب 

 .شودیم یمهدو یجهان
 

 :نیوارثان زم  یژگیو

وَعَدَ اللََّهُ الََّذ ینَ  »  :کندیم  انیب  نگونهیمنتظران حضرت را ا  یژگینور و  یسوره  55  یآیهدر    خدا

به   وندخدا»  ؛«رْض  کَمَا اسْتَخْلَفَ الََّذ ینَ م نْ قَبْل ه  وَعَم لُوا الصََّال حَات  لَیَسْتَخْل َفنََّهُمْ ف ی الْأآمَنُوا م نْکُمْ  

قطعاً آنان را  که    دهدمیوعده  اند،  کارهای شایسته انجام داده  و  هدروآ  مانی ا  از شما که  یکسان

  « پیشینیان آنها خالفت روی زمین را بخشیدحکمران روی زمین خواهد کرد همانگونه که به  

  : را دارند  یژگیدو و  نیهستند که قبل از ظهور ا  یکسان  ،مهیکارگزاران و مسئوالن دولت کر  یعنی

  ،بتی هستند که در دوران غ  یگروه کسان  نیا  .حانجام عمل صال  ،دومو    یاله  یبه وعده  مانیا  ،اول

و    زیآممسالمت   یزندگ  در آن  انیاد  یهمه  روانیکه پ  ی. دولت دهندیم  لیساز تشکنهیدولت زم

 د.دارن یعیطب
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 :سازنهیحکومت زم فیوظا

 

 

 

 

 :آمادگی برای ظهور ✓

ظهور است.    یبرا  یجهان  یآمادگ  جادی ( ایساز )انقالب اسالمنهیدولت زم  نی ا  ی هاتاز رسال  یکی

 . انیعیخود ش ی آن آمادگ گریمردم جهان است و بُعد د  یبُعد آن آمادگ کی

 : گاه ساختن مردم آ ✓

در مقابل    میرا از جهل نجات ده   ایو مردم دن  میصادر کن  ایانقالب خود را به دن  میدار  فه یما وظ 

ب آشکار  پنهان  می ستیاظلم  و  آراسته  ظلم  مقابل  در  جز  یو  است،   ءکه  شده  مردم  فرهنگ 

مردم را آگاه    ،مناظره  و  تیعقالن  ،استدالل  ، حیصح  اتیبا استفاده از ادب  یعنی   میکن  یسازفرهنگ

 م.یکن

 : قتی و حق تی حقان  اشاعه ✓

تا    میرا به مردم ارائه ده  حیصح  ی شیوهمدل و    ها،یدئولوژ یجوامع و ا  رف نقد ص   یبه جا  دیبا

 شود  دهید  عهیتفکر ش  یهاییبایمردم جهان فراهم شود و ز  ی برا  یو فطر  یعقل   یمقایسهامکان  

 .میکن  یجهانخود را  امیتا پ میرسانه داشته باش دیپس با

 :برابر قدرتمقاومت در  ✓

 .زمان را به چالش بکشد  یهافرعون یمقاومت کند و قدرت نظام دیظهور با  ساز نهیحکومت زم

 : هاتفکیک جریان ✓

است را    ختهیآمدر ظهور درهم  ریخ أت  یبرا  طانیکه ش  یو حق و باطل  میاختالط بکن  کیتفک  دیبا

  ک یتنها    امروز  .(کو یو ن   ح یمنطق صحت بر مردم تمام شود )با استدالل و  تا حجَّ  میاز هم جدا کن

 سازنهیحکومت زم فیوظا

 ظهور یبرا یآمادگ

 عهیش تیترب

 مقاومت در برابر قدرت آگاه ساختن مردم

 هاانیجر کیتفک

 قتیو حق تیحقان اشاعه

 گسترش عدالت



 
3 

  یبرخ  یو همفکران آن )حت  لیاسرائ  یدارباطل به پرچم  انیجردر جهان وجود دارد:    یدو قطب

 د. نرا بدان انی دو جر نیتفاوت ا دیبا ای. مردم دنرانیا ی مقاومت به رهبر انی( و جریل اسالموَدُ

 : تربیت شیعه ✓

  بت یغ  لیدال  نیاز مهمتر  یکی)ترس از کشته شدن(    «تلالَق  خافُیَ»شود؛ اصل    تیترب  دیبا  عهیش

به خدا ثابت کند    نیمظلوم  ریشود تا با دفاع از خود و سا  یآنقدر قو  دیبا  عهیامام زمان است. ش

است که عالوه بر دفاع از   نیا  یانقالب اسالم  یوظیفهجان امام خود را حفظ کند.    تواندیکه م

از    شیامتحانات خود را پ  عهیش  .اموزدیب  گرانیشدن را به د  یتفکر مقاومت و راه قو  ن،یمظلوم

قدر    بت،یغ  یهای سخت  دنیامام زمان و خواهان او شود و با چش  قیظهور پس خواهد داد تا ال

 .امام زمان را بداند

 : گسترش عدالت ✓

بسط عدالت   یحضرت برا  رایگسترش دهد ز  هانهیزم  یعدالت را در همه  دیساز بانهیدولت زم

  مینکن  فراموش  .عادالنه، عادالنه اجرا شود  ن  یآن عادالنه شود و سپس قوان  نیقوان  دی. بادیآیم

  ی کار  یدر حد توان خود در حوزه  دی. هرکس بامیظهور آماده شو  یبرا  دیو با  میما مسئول  یههم

 زودتر فراهم شود. ظهور هرچه یهانهیخود درست عمل کند تا زم

 پورسخنرانی استاد رائفی

 سازنهیجامعه و حکومت زمضوع: مو

 تهران 96ر آذ، عید بیعت سخنرانی خالصه و چکیده

 Mahdiaran@تهیه شده در واحد مهدویت مؤسسه مصاف، مهدیاران   
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