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 سازی برای ظهورسیستم

 

 :جریان سقیفه و گسترش ظلمت
شود آمده که هر پيامبري در مقابل دجالي قرار گرفته است. اینكه گفته مي نگونهیا تیدر روا

چشم بين او کور است پس مراد از تكچشم دارد مراد از آن این است که چشم آخرتدجال یك 

است که چشمش فقط همين دنيا را  نیآن ا يمعن ستيبودن دجال الزاماً کور بودن چشم او ن

 .ندبيمي

فرعون و نمرود هم دجال هستند اما دجال  ،های فراواني داریمما در طول تاریخ دجال فلذا

 آورد.ترین نوع دنیابیني و ظلمت را فراهم ميترین و پیچیدهزمان پیامبر سخت

بيت افراد در مقابل اهل نیجریان سقيفه به معناي واقعي کلمه توليد ظلمت کرد چون ا

 نیا يعنیکردند پنج تن از آنها در یك زمان زندگي مي ،معصوم 14 از. گرفتندقرار السالم معليه

 اثري .زمان هم فرصت خيلي خوبي براي هدایت شدن بود و هم فرصت خوبي براي گمراه شدن

برجا گذاشتند تنها این نبود که در سال  خی( در تارفهيو اجرا کنندگان سق يکه این افراد )طراح

 انداخت. هیعمل آنان بر روي هستي سا بلكه تاریكي   شودي عاشورا هجري منجر به واقعه 61و  60
 

 :جریان ظلمت
 ازين يطوالن يزمان .جریان ظلمت زیستن عصر غيبت یعني در اوج عصر ظلمت و در اوج قدرت 

کند و  جادیا را و ساز و کار مورد نظر خود يخود را طراح ستمياست که جریان ظلمت بتواند س

کفر فقط به دنبال این  ایجریان ظلمت  رایز با آزمون و خطا ایرادهاي کار خودش را برطرف کند

 يبرا ؛کندساختار و سيستم مي یك را تبدیل به دهيبلكه این عق ستينيست که بگوید خدا ن

که اقتصاد این است و تعامالت اجتماعي شما  کنديم نييتع کند؛يو فكر م يزیربرنامه زيچهمه

 .کنديم فیتعر يخود سبك زندگ روانيپ يباید اینگونه باشد این غذا را باید بخورید در واقع برا

 که یيتا جا سال طول کشيد تا جریان کفر در زمان حضرت نوح بر جامعه تسلط پيدا کرد 950
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چراکه کفر تبدیل به  «اي نداردبودن  من در بين این قوم فایده گریخدایا د» :حضرت نوح فرمود

تا  گذاشتيم ريثأها تبچه تيبر ترب يبود که از کودک خاص خود شده نيیك سيستم با قوان

شده بود فلذا حضرت نوح  نیضد د ،ستميس نیکه فرزند حضرت نوح هم تحت ا یيجا

 (27 /)نوح «آورند مگر کافر و فاجر.نمياینها دیگر فرزندي به دنيا » :فرمایندمي

 فرعون( موضوعیت ندارد بلكه فرعونیت مهم است. سیستم دجال )کفر( دیگر فرد )مثالً در

که کامل شده کار خود را انجام خواهد داد مانند  يبميرد، سيستم ستمياگر رئيس آن س يعنی

 اجازه ندارد هر کجا که خواست بایستد راندکه آن را مي يکه راه افتاده و لوکوموتيوران يقطار

 آن از زمان ایستادن تا توقف مشخص است. چيز همه ونچ
 

 :نگاه سیستماتیک داشتنِ ضرورتِ
 یعني ستا انيفقدان نگاه مهدوي شيع ،حق و باطل يفهم سيستماتيك جبههعدم سفانه أمت

 ميستيوجود دارد. اصالً متوجه نالسالم عليهحسين ا نهایتاً سپاه یزید و سپاه امامم غالب  در نگاه 

افتاد. يها مهمان اتفاق بگذاریم دیزی يهم به جا گرید يکس ندارد یعني اگر تيکه یزید موضوع

دهد چيست؟ یعني باید  رييها را اینگونه تغانسان توانديفكر کنيم این سيستمي که م دیپس با

یعني ایشان  داشتن همين نگاه بود ،هاقف يبا بقيه ينيخمامام فرق .ميو نابود کن ميسيستم را بزن

کند. رهبر انقالب براي همين هنوز هم سيستم دارد کار مي والیت فقيه را سيستماتيك کردند

اسالمي، نظام اسالمي،  انقالب :اندراه ينقشه نیمعتقد به ا ليدل نيهم همين نگاه را دارند به هم

یعني سازه و سيستمي که  تمدن .اسالمي تا برسيم به تمدن اسالمي يدولت اسالمي، جامعه

چيز خود را درست کرده ي خودش را دارد و همهمعماري، اقتصاد، تعامالت اجتماعي و رسانه

 .است
 

 :ما یحجت زمانه ؛عقالنیت
شروع هایي دارد؟ یعني دشمني با خدا را از چه جهتي دجال زمان ما چه شاخصه مينيبب دیحاال با

كّيت از یاران ائمه بود که در دربار س نوازي معروف به ا باَه دورَقي  حاق سابنیَعْقوب کرده است؟

 ريثتأ( فهي)وارثان خل يبعد يخلفا يشده بود تا بر رو فهيهاي خلمتوکل نفوذ کرده و معلم بچه

 .مسائل را سؤال کن نیاالسالم هيعل يهاداز امام»گفت:  تيكّس بنروز متوکل به ا  كی .بگذارد

 و ص و زنده کردن مردگانرَشفا دادن مرض بَ يرا با معجزه يسيرا با عصا، ع يچرا خداوند موس

در پاسخ فرمود:  امام «؟مبعوث نمود ريرا با قرآن و شمش وآلههيعلاهلليصلحضرت محمد 
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حر و جادو بود که غالب مردمان زمانش اهل س  ضاءيب دیَجهت عصا و  نیاز ا يموس يمعجزه»

 زين يسيرا داشت که بر آنها غالب بود. ع يزيو مكتبش چ شیخو تياثبات حقان يبودند و او برا

و زنده  مارانيدادن ب اقدرت شف يتعالوخداوند تبارک مردم زمانش اهل طب و طبابت بودند

را با قرآن و  وآلههيعلاهلليصلحضرت محمد  و دیکردن مردگان را به او داد تا بر اطباء غالب آ

گونه حجت را بر آنها نیبودند و ا رياکثر اهل زمانش اهل شعر و شمش رایز مبعوث کرد ريشمش

 (164، ص 50نوار، ج )بحاراأل «.شد روزيپ شانیتمام کرد و بر ا

دجال با عَلَم  ديبدان يعنی «تيعقالن»فرمودند:  ست؟يحجت زمان ما چ پرسديادامه م در

البته عقل  کننديذکر م تيراهكار مقابله را هم عقالن ،. جالب است حضرتدیآيجلو م تيعقالن

 تا نديبيآخرت را هم م ا،يد است که عالوه بر دنعقل موحّ نيمنؤاست و عقل م نيبايآنها دن

 هاينهيزم يدر همه دیبا ميو براي ظهور حضرت آماده کن میمنتظر را بساز يروزي که جامعه

 .میشو يو قو میبرو شيپ تينظامي، اقتصادي و... با عقالن

 میسیستم خود را بساز میاما هستیم که نتوانسته ،در واقع قفل ظهور

 .میکفر مبارزه و رقابت کن یو با سیستم مدرن جامعه

گذشته با آن  اءيتمام آنچه انب رایز ترین دجال تاریخ مواجه هستندزمان با پيچيدهامام امروز

 يهاتالش بخشي از يقوم لوط و...( همگ يبازجنسهم ب،يقوم شع يفروشبودند )کم ريدرگ

 يدجال نيسازي شيعه براي مبارزه با چنحضرت در حال مدیریت و آماده د.دجال زمان ما هستن

باید دستگاه و سيستم خود را بسازیم و با  پس ما باید سيستماتيك مبارزه کنيم هستند

رسانه داشته باشيم تا  باید .د، عقالنيت دنيوي آنها را شكست دهيمگيري از عقالنيت موحّبهره

اینكه ظهور شكل  براي .به شبهات آنان را به گوش دنيا برسانيم خود بتوانيم حرف خود و پاسخ

 يمنظاور که در بحث مانطاز ما بترسد هتا دشمن  میآنقدر قوي شو هانهيزم يباید در همه بگيرد

کجا  هر .با توکل بر خدا و با استفاده از ابزارهاي امروزي به جنگ کفر رفت باید .ترسندياز ما م

فرد  کهيحال در ثر استؤیعني آدم م یعني سيستم کارآمدي ندارد ها مهم هستندکه دیدید آدم

 .اپراتور در سيستم ]کارآمد[ باشد یك باید
 

 :مدرن کفرمبنای  ؛اقتصاد
بيند و به دنبال توليد بيشتر است یعني چيز را پول ميکفر مدرن، اقتصاد است یعني همه مبناي

اي پول آورد. اگر در جامعهبار مي صیسيستمي را به وجود آورده که جامعه را حر ،دجال مدرن

 یعنيزنند حتي اگر دعاي ندبه را ترک نكنند حرص مي شتريمبنا و مهم شد، مردم براي پول ب
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شوند کنند. در این جامعه پولدارها شریف ميداران خدمت ميسيستماتيك به نفع سرمایه مردم

شود و تفاخر در این کنند. هرآنچه که شما را شبيه پولدارها کند باعث فخر مينيت پيدا ميأو ش

که این باعث  نداند تا پولدارتر شودر تالش اي مردم دائماًگيرد. در چنين جامعهجامعه شكل مي

نشان دهد که پولدارتر  دیمبنا شد، فرد بااي پول جامعهدر  يشود. وقتاسراف بيش از حد مي

این  پس آورديو اسراف رو م یيگراخرج کند و به مصرف شترياست و براي این کار باید ب

 دیخواهيم با این سيستم مقابله کنيم بادجالي است چون دنيابين است. اگر ما مي ،سيستم

 بين بوده و انسانيت مبنا باشد و فقرا از فقرشان خجالت نكشند.که آخرت بسازیم سيستمي

 .باعبداهلل استأ یو آن هم روضه شودمي جا اینگونه عمل فقط در یک

آخرالزمان و در سيستم کفر )سيستم دجال( شما باید دائم جلوي چشم مردم باشيد اما در  در

اصالً معلوم نيست چه کسي پول  نيهم ينشود برا ایتا ر استباعبداهلل برعكس آن أسيستم 

 .ستاره و در سيستم مهدوي، اربعين استپنج تله. مسافرت در سيستم دجال دهديهيئت را م

 يخودمان در سيستم کفر هضم نشویم و دوم اینكه برا نكهی: اول امیدار فهيما دو وظ پس

بروید » :گام دوم انقالب همين است. رهبر فرمودند يبيانيه .خودمان سيستم داشته باشيم

مجلس قوانيني بگذارد که پولدار بودن  یعني« سازيسازي یعني سيستمدولت ،سازي کنيددولت

فهميده  ينيت به وجود نياورد. براي اینكه بتوان این سيستم را پياده کرد ابتدا باید نمایندهأش

نگاه سيستماتيك داشته باشد و احكام دیني را در اي که فهم و به مجلس فرستاد. نماینده

. اگر ميافراد را به مجلس بفرست عهدترینترین و متقوانين لحاظ کند. براي همين باید متخصص

ها هایي کنار آنها باشد تا به آنها مشاوره بدهند یعني نمایندهاین تخصص را نداشتند، کارگروه

 .باشند نسبت به جامعه و مردم حساس دیبا
 

 :منتظران فیوظاسازی یكي از سیستم
خود حساس  روانيو حفظ سالمت روح و جسم پ يشدت در مورد زندگه است که ب ينید اسالم

علم  دیيأو مورد ت يکه عقالن يدستورات خاص دارد. دستورات يتمام شئون زندگ ياست و برا

 ديکه تول کفر ستميتا با س میبساز يستميس تيباهل يسيرهو  نید نیبا اتكاء به ا دیاست پس با

برابرند و  گریكدیدر آن با  ساخته شود که همه ياتا جامعه ميمبارزه کن کند،يکفر و جهل م

 دنیبا د اينمونه باشد و مردم دن ايکه در دن ياداشته باشد نه پول. جامعه تينأو علم ش تيانسان

باشد و جهان  تیغ مهدولّبَو مُ ال کنندؤمردم آن در مورد تفكر آنها س تيسالمت و امن ،نشاط

 ياجامعه نيو ساخت چن يسازستميس نیکند. ا دهيتفكر و عق نیظهور رهبر ا شتاقرا تشنه و م
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دارد پس  ميجر عظأعبادت است و  نیبزرگتر يانتظار نيمنتظران است و چن فیاز وظا يكی

 .میاموزيو علم و تخصص الزم را ب ميباش نیبهتر دیبا میکه دار يو شغل گاهیما در هر جا يهمه

کدام  عقل و جهل هر»که:  ستا نیدارند که مضمون آن ا يديکل يتیرواالسالم هيعلصادق امام

را از  دانيو م ميجهل را سرکوب کن انیو لشكر تیعقل را تقو انیلشكر دیدارد؛ ما با يانیلشكر

 (21، ص 1)کليني، الكافي، ج  «.میريآنها بگ

کند  تیصفت است( را تقو 70که جنود عقل )که حدود  میبساز يستميس دیاساس ما با نيهم بر

 يو سبك زندگ يارسانه ي سازبرنامه ،يگذاردر قانون دیجنود عقل است پس ما با ءجز ثاریمثالً ا

 .میبگذار شیرا به نما ثاریخود ا
 

 :یيگراآخرت
 یيگراما آخرت يجامعه يهااز داشته يكی. میاسود کرده ميده شیرا افزا یيگراهرچه ما آخرت

در  یيگراکه آخرت هودی. برخالف يطلبو شهادت تيبمانند توجه و توسل به اهل يموراُ ،است

در مورد  ياهیآ چيدر تورات ه که يطوره ب ترسنديشدت از مرگ مه آن حذف شده است و ب

 .نداردآخرت وجود 
 

 :عقل جنودتقویت 
 ریو سا یيگرايمنج ،يطلبو شهادت ثاریا يروحيه ،يزيستظلم دیکفر با ستميمبارزه با س يبرا

 .ميکن تیآن هستند را حفظ و تقو يکنندهتیتقو ایکه از جمله جنود عقل  يعوامل و صفات

 داند،ي... را مرحم و يصله ،محبت ،ثاریا مانندارزش صفات حسنه  كيستماتيکه س ياجامعه

و  تیو...( تقو يقيموس لم،ي)ف يارسانه داتيها را با ساخت تولارزش نیا دیارزشمند است. با

 .ميحفظ کن
 

 :يطلبرفاهآفت 
 يراض يزياست. شما امروز با چ ي. رفاه نسبميکن نييمفهوم رفاه را درست تب دیبا يدر گام بعد

را در  يما امروز عوامل رفاه يهمه .ندارد يانیامر پا نیو ا گریو سال بعد با عوامل د دیشويم

 يما امروز احساس پادشاه ایتنها مخصوص پادشاهان بوده اما آ ،که در گذشته میدار ارياخت

 م؟يکنيم

 آفت است. کی یياگرایو دن يطلبرفاه
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را تنها  نيمنؤرالميام که باعث شد مردم ياز عوامل يكیرا  يطلبکه حضرت زهرا رفاه یيجا تا

 ياز دستاوردها ياري. بسمیيسال انقالب را به مردم بگو 40توکل در  جینتا .داننديبگذارند، م

فرهنگ  تياز برکت و ظرف .آمدينمبه دست به خدا  مانیتوکل و ا يسایهب جز درامروز انقال

در زمان حضورشان در آن حرم  تيباهلام حرم دّور که خُطهمان ميغافل نباشوقف و موقوفات 

دارند،  يمال یيکه توانا ي. آنانميکار کن دهند،ينحو انجام م نیکار خود را به بهتر ف،یشر

 شانیا يزمان و شادانه احداث کنند و آن را وقف امامکارخ ای جادیمسكن و شغل ا ،کار تواننديم

جامعه  يزمان تا در حد ممكن از فساد و تضاد طبقاتامام انيعيش يبرا ميباش ريخ يوسيلهکنند. 

 .ميوجود آورده بكاهه کفر آن را ب ستميکه س
 

 :و اصالح جامعه وضع قوانین درست
منكرات در  يفقر و اشاعه شیباعث افزا ستا که به نفع پولدارها و در جهت منافع آنها ينيقوان

 يکه برخ یيافتاد تا جا ياسالم يدر جامعه امبريکه پس از پ يدرست مانند اتفاق شوديجامعه م

اهلل فرزندان رسول يخيمهاز غارت  يفروختند و حت ايخود را به دن نید يهجر 61از مردم سال 

 نكردند. غیدر

 يافراد ملعون دیکه باعث تول يو عوامل نیبا قوان دیپس با

 مبارزه کرد. شود،يو شمر م يمانند خول
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