ﺑﺴﻢ اﷲ الرحمن الرحيﻢ
قال رسول اﷲ صلي اﷲ عليه و آله و سلﻢ  :اني تارك فيكﻢ الثقلين كتاب اﷲ و عترتي اهل ﺑيتي؛ فانﻬما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض .
الحمدﷲ و سبحانك؛ اللﻬﻢ صل علي ﻣحمد و آله ﻣﻈاهر جمالك و جﻼلك و خزائن اسرار كتاﺑك الذي تجلي فيه اﻻحديه ﺑجميع اسمائك
حتي المﺴتاثر ﻣﻨﻬا الذي ﻻيعلمه غيرك؛ و اللعن علي ظالميﻬﻢ اصل الشجره الخبيثه .
و ﺑعد ،ايﻨجانب ﻣﻨاسب ﻣي دانﻢ كه ﺷمه اي كوتاه و قاصر در ﺑاب "ثقلين" تذكر دهﻢ؛ نه از حيث ﻣقاﻣات غيبي و ﻣعﻨوي و عرفاني ،كه قلﻢ
ﻣثل ﻣﻨي عاجز است از جﺴارت در ﻣرتبه اي كه عرفان آن ﺑر تمام دايره وجود ،از ﻣلك تا ﻣلكوت اعلي و از آنجا تا ﻻهوت و آنچه در فﻬﻢ
ﻣن و تو نايد ،سﻨگين و تحمل آن فوق ﻃاقت ،اگر نگويﻢ ﻣمتﻨع است؛ و نه از آنچه ﺑر ﺑشريت گذﺷته است ،از ﻣﻬجور ﺑودن از حقايق ﻣقام
واﻻي "ثقل اكبر" و "ثقل كبير" كه از هر چيز اكبر است جز ثقل اكبر كه اكبر ﻣﻄلق است؛ و نه از آنچه گذﺷته است ﺑر اين دو ثقل از
دﺷمﻨان خدا و ﻃاغوتيان ﺑازيگر كه ﺷمارش آن ﺑراي ﻣثل ﻣﻨي ﻣيﺴر نيﺴت ﺑا قصور اﻃﻼع و وقت ﻣحدود؛ ﺑلكه ﻣﻨاسب ديدم اﺷاره اي گذرا
و ﺑﺴيار كوتاه از آنچه ﺑر اين دو ثقل گذﺷته است ﺑﻨمايﻢ .
ﺷايد جمله لن يفترقا حتي يردا علي الحوض اﺷاره ﺑاﺷد ﺑر ايﻨكه ﺑعد از وجودﻣقدس رسول اﷲ  -صلي اﷲ عليه و آله و سلﻢ  -هرچه ﺑر
يكي از اين دو گذﺷته است ﺑر ديگري گذﺷته است و ﻣﻬجوريت هر يك ﻣﻬجوريت ديگري است  ،تاآنگاه كه اين دو ﻣﻬجور ﺑر رسول خدا در
"حوض " وارد ﺷوند .و آيا اين "حوض " ﻣقام اتصال كثرت ﺑه وحدت است و اضمحﻼل قﻄرات در دريااست  ،يا چيز ديگر كه ﺑه عقل و
عرفان ﺑشر راهي ندارد .و ﺑايد گفت آن ستمي كه از ﻃاغوتيان ﺑر اين دو وديعه رسول اكرم  -صلي اﷲ عليه و آله و سلﻢ  -گذﺷته ،ﺑر اﻣت
ﻣﺴلمان ﺑلكه ﺑر ﺑشريت گذﺷته است كه قلﻢ از آن عاجز است .

و ذكر اين نكته ﻻزم است كه حديث "ثقلين " ﻣتواتر ﺑين جميع ﻣﺴلمين است و در كتب اهل سﻨت از "صحاح ﺷشگانه " تا كتب ديگر آنان  ،ﺑا
الفاظ ﻣختلفه و ﻣوارد ﻣكرره از پيغمبر اكرم  -صلي اﷲ عليه و آله و سلﻢ  -ﺑه ﻃور ﻣتواترنقل ﺷده است  .و اين حديث ﺷريف حجت قاﻃع است ﺑر
جميع ﺑشر ﺑويژه ﻣﺴلمانان ﻣذاهب ﻣختلف ؛ و ﺑايد همه ﻣﺴلمانان كه حجت ﺑر آنان تمام است جواﺑگوي آن ﺑاﺷﻨد؛ و اگر عذري ﺑراي جاهﻼن
ﺑيخبر ﺑاﺷد ﺑراي علماي ﻣذاهب نيﺴت .
اكﻨون ﺑبيﻨيﻢ چه گذﺷته است ﺑر كتاب خدا ،اين وديعه الﻬي و ﻣاترك پياﻣبراسﻼم  -صلي اﷲ عليه و آله و سلﻢ  -ﻣﺴائل اسف انگيزي كه ﺑايد ﺑراي
آن خون گريه كرد ،پﺲ از ﺷﻬادت حضرت علي "ع " ﺷروع ﺷد .خودخواهان و ﻃاغوتيان ،قرآن كريﻢ را وسيله اي كردند ﺑراي حكوﻣتﻬاي ضد
قرآني ؛ و ﻣفﺴران حقيقي قرآن و آﺷﻨايان ﺑه حقايق را كه سراسر قرآن را از پياﻣبر اكرم  -صلي اﷲ عليه وآله و سلﻢ  -دريافت كرده ﺑودند و نداي
اني تارك فيكﻢ الثقﻼن در گوﺷشان ﺑود ﺑا ﺑﻬانه هاي ﻣختلف و توﻃﺌه هاي از پيش تﻬيه ﺷده  ،آنان را عقب زده و ﺑاقرآن  ،در حقيقت قرآن را  -كه
ﺑراي ﺑشريت تا ورود ﺑه حوض ﺑزرگترين دستور زندگاني ﻣادي و ﻣعﻨوي ﺑود و است  -از صحﻨه خارج كردند؛ و ﺑر حكوﻣت عدل الﻬي  -كه يكي از
آرﻣانﻬاي اين كتاب ﻣقدس ﺑوده و هﺴت  -خﻂ ﺑﻄﻼن كشيدندو انحراف از دين خدا و كتاب و سﻨت الﻬي را پايه گذاري كردند ،تا كار ﺑه جايي
رسيد كه قلﻢ از ﺷرح آن ﺷرﻣﺴار است .

و هرچه اين ﺑﻨيان كج ﺑه جلو آﻣد كجيﻬا و انحرافﻬا افزون ﺷد تا آنجا كه قرآن كريﻢ را كه ﺑراي رﺷد جﻬانيان و نقﻄه جمع همه ﻣﺴلمانان
ﺑلكه عائله ﺑشري  ،ازﻣقام ﺷاﻣﺦ احديت ﺑه كشف تام ﻣحمدي "ص " تﻨزل كرد كه ﺑشريت را ﺑه آنچه ﺑايد ﺑرسﻨد ﺑرساند و اين وليده "علﻢ
اﻻسما" را از ﺷر ﺷياﻃين و ﻃاغوتﻬارها سازد و جﻬان را ﺑه قﺴﻂ و عدل رساند و حكوﻣت را ﺑه دست اوليااﷲ ،ﻣعصوﻣين  -عليﻬﻢ صلوات
اﻻولين و اﻻخرين  -ﺑﺴپارد تا آنان ﺑه هر كه صﻼح ﺑشريت است ﺑﺴپارند  -چﻨان از صحﻨه خارج نمودند كه گويي نقشي ﺑراي هدايت ندارد و
كار ﺑه جايي رسيد كه نقش قرآن ﺑه دست حكوﻣتﻬاي جائر وآخوندهاي خبيث ﺑدتر از ﻃاغوتيان وسيله اي ﺑراي اقاﻣه جور و فﺴاد و توجيه
ستمگران و ﻣعاندان حق تعالي ﺷد .و ﻣع اﻻسف ﺑه دست دﺷمﻨان توﻃﺌه گر ودوستان جاهل  ،قرآن اين كتاب سرنوﺷت ساز ،نقشي جز در
گورستانﻬا و ﻣجالﺲ ﻣردگان نداﺷت و ندارد و آنكه ﺑايد وسيله جمع ﻣﺴلمانان و ﺑشريت و كتاب زندگي آنان ﺑاﺷد ،وسيله تفرقه و اختﻼف
گرديد و يا ﺑكلي از صحﻨه خارج ﺷد،كه ديديﻢ اگر كﺴي دم از حكوﻣت اسﻼﻣي ﺑرﻣي آورد و از سياست  ،كه نقش ﺑزرگ اسﻼم و رسول
ﺑزرگوار  -صلي اﷲ عليه و آله و سلﻢ  -و قرآن و سﻨت ﻣشحون آن است  ،سخن ﻣي گفت گويي ﺑزرگترين ﻣعصيت را ﻣرتكب ﺷده ؛ وكلمه
"آخوند سياسي " ﻣوازن ﺑا آخوند ﺑي دين ﺷده ﺑود و اكﻨون نيز هﺴت .
و اخيرا قدرتﻬاي ﺷيﻄاني ﺑزرگ ﺑه وسيله حكوﻣتﻬاي ﻣﻨحرف خارج ازتعليمات اسﻼﻣي  ،كه خود را ﺑه دروغ ﺑه اسﻼم ﺑﺴته اند ،ﺑراي ﻣحو
قرآن و تثبيت ﻣقاصد ﺷيﻄاني اﺑرقدرتﻬا قرآن را ﺑا خﻂ زيبا ﻃبع ﻣي كﻨﻨد و ﺑه اﻃراف ﻣي فرستﻨد
و ﺑا اين حيله ﺷيﻄاني قرآن را از صحﻨه خارج ﻣي كﻨﻨد .ﻣا همه ديديﻢ قرآني راكه ﻣحمدرضا خان پﻬلوي ﻃبع كرد و عده اي را اغفال كرد و
ﺑعﺾ آخوندهاي ﺑيخبر از ﻣقاصد اسﻼﻣي هﻢ ﻣداح او ﺑودند .و ﻣي ﺑيﻨيﻢ كه ﻣلك فﻬد هر سال ﻣقدار زيادي از ثروتﻬاي ﺑي پايان ﻣردم را
صرف ﻃبع قرآن كريﻢ و ﻣحال تبليغات ﻣذهب ضد قرآني ﻣي كﻨد و وهاﺑيت  ،اين ﻣذهب سراپا ﺑي اساس و خرافاتي راترويج ﻣي كﻨد؛ و ﻣردم
و ﻣلتﻬاي غافل را سوق ﺑه سوي اﺑرقدرتﻬا ﻣي دهد و ازاسﻼم عزيز و قرآن كريﻢ ﺑراي هدم اسﻼم و قرآن ﺑﻬره ﺑرداري ﻣي كﻨد.

ﻣا ﻣفتخريﻢ و ﻣلت عزيز سرتاپا ﻣتعﻬد ﺑه اسﻼم و قرآن ﻣفتخر است كه پيروﻣذهبي است كه ﻣي خواهد حقايق قرآني  ،كه سراسر آن از
وحدت ﺑين ﻣﺴلمين ﺑلكه ﺑشريت دم ﻣي زند ،از ﻣقبره ها و گورستانﻬا نجات داده و ﺑه عﻨوان ﺑزرگترين نﺴخه نجات دهﻨده ﺑشر از جميع
قيودي كه ﺑر پاي و دست و قلب و عقل اوپيچيده است و او را ﺑه سوي فﻨا و نيﺴتي و ﺑردگي و ﺑﻨدگي ﻃاغوتيان ﻣي كشاندنجات دهد.
و ﻣا ﻣفتخريﻢ كه پيرو ﻣذهبي هﺴتيﻢ كه رسول خدا ﻣوسﺲ آن ﺑه اﻣر خداوندتعالي ﺑوده  ،و اﻣيرالموﻣﻨين علي ﺑن اﺑيﻄالب  ،اين ﺑﻨده رها
ﺷده از تمام قيود،ﻣاﻣور رها كردن ﺑشر از تمام اغﻼل و ﺑردگيﻬا است .
ﻣا ﻣفتخريﻢ كه كتاب نﻬج البﻼغه كه ﺑعد از قرآن ﺑزرگترين دستور زندگي ﻣادي و ﻣعﻨوي و ﺑاﻻترين كتاب رهايي ﺑخش ﺑشر است و دستورات
ﻣعﻨوي وحكوﻣتي آن ﺑاﻻترين راه نجات است  ،از اﻣام ﻣعصوم ﻣا است .
ﻣا ﻣفتخريﻢ كه ائمه ﻣعصوﻣين  ،از علي ﺑن اﺑيﻄالب گرفته تا ﻣﻨجي ﺑشرحضرت ﻣﻬدي صاحب زﻣان  -عليﻬﻢ آﻻف التحيات والﺴﻼم  -كه ﺑه
قدرت خداوند قادر ،زنده و ناظر اﻣور است ائمه ﻣا هﺴتﻨد .ﻣا ﻣفتخريﻢ كه ادعيه حياتبخش كه او را "قرآن صاعد" ﻣي خوانﻨد از ائمه
ﻣعصوﻣين ﻣا است  .ﻣا ﺑه "ﻣﻨاجات ﺷعبانيه " اﻣاﻣان و "دعاي عرفات "حﺴين ﺑن علي  -عليﻬما الﺴﻼم  -و "صحيفه سجاديه " اين زﺑور آل
ﻣحمد و"صحيفه فاﻃميه " كه كتاب الﻬام ﺷده از جانب خداوند تعالي ﺑه زهراي ﻣرضيه است از ﻣا است .ﻣا ﻣفتخريﻢ كه "ﺑاقرالعلوم "
ﺑاﻻترين ﺷخصيت تاريﺦ است و كﺴي جزخداي تعالي و رسول  -صلي اﷲ عليه و آله  -و ائمه ﻣعصوﻣين  -عليﻬﻢ الﺴﻼم -ﻣقام او را درك
نكرده و نتوانﻨد درك كرد ،از ﻣا است .
و ﻣا ﻣفتخريﻢ كه ﻣذهب ﻣا "جعفري " است كه فقه ﻣا كه درياي ﺑي پايان است ،يكي از آثار اوست  .و ﻣا ﻣفتخريﻢ ﺑه همه ائمه ﻣعصوﻣين -
عليﻬﻢ صلوات اﷲ  -وﻣتعﻬد ﺑه پيروي آنانيﻢ .ﻣا ﻣفتخريﻢ كه ائمه ﻣعصوﻣين ﻣا  -صلوات اﷲ و سﻼﻣه عليﻬﻢ  -در راه تعالي دين اسﻼم و در راه
پياده كردن قرآن كريﻢ كه تشكيل حكوﻣت عدل يكي ازاﺑعاد آن است  ،در حبﺲ و تبعيد ﺑه سر ﺑرده و عاقبت در راه ﺑراندازي حكوﻣتﻬاي
جائرانه و ﻃاغوتيان زﻣان خود ﺷﻬيد ﺷدند .و ﻣا اﻣروز ﻣفتخريﻢ كه ﻣي خواهيﻢ ﻣقاصد قرآن و سﻨت را پياده كﻨيﻢ و اقشار ﻣختلفه ﻣلت ﻣا در
اين راه ﺑزرگ سرنوﺷت ساز سر از پا نشﻨاخته  ،جان و ﻣال و عزيزان خود را نثار راه خداﻣي كﻨﻨد.

ﻣا ﻣفتخريﻢ كه ﺑانوان و زنان پير و جوان و خرد و كﻼن در صحﻨه هاي فرهﻨگي و اقتصادي و نﻈاﻣي حاضر ،و همدوش ﻣردان يا ﺑﻬتر از آنان
در راه تعالي اسﻼم و ﻣقاصد قرآن كريﻢ فعاليت دارند؛ و آنان كه توان جﻨﮓ دارند ،درآﻣوزش نﻈاﻣي كه ﺑراي دفاع از اسﻼم و كشور اسﻼﻣي از
واجبات ﻣﻬﻢ است ﺷركت  ،و از ﻣحروﻣيتﻬايي كه توﻃﺌه دﺷمﻨان و ناآﺷﻨايي دوستان از احكام اسﻼم و قرآن ﺑر آنﻬا ﺑلكه ﺑر اسﻼم و ﻣﺴلمانان
تحميل نمودند ،ﺷجاعانه و ﻣتعﻬدانه خود را رهانده و از قيد خرافاتي كه دﺷمﻨان ﺑراي ﻣﻨافع خود ﺑه دست نادانان و ﺑعضي آخوندهاي ﺑي
اﻃﻼع از ﻣصالﺢ ﻣﺴلمين ﺑه وجود آورده ﺑودند ،خارج نموده اند؛ و آنان كه توان جﻨﮓ ندارند ،در خدﻣت پشت جبﻬه ﺑه نحوارزﺷمﻨدي كه دل
ﻣلت را از ﺷوق و ﺷعف ﺑه لرزه درﻣي آورد و دل دﺷمﻨان وجاهﻼن ﺑدتر از دﺷمﻨان را از خشﻢ و غضب ﻣي لرزاند ،اﺷتغال دارند .و ﻣا
ﻣكررديديﻢ كه زنان ﺑزرگواري زيﻨب گونه  -عليﻬا سﻼم اﷲ  -فرياد ﻣي زنﻨد كه فرزندان خود را از دست داده و در راه خداي تعالي و اسﻼم
عزيز از همه چيز خودگذﺷته و ﻣفتخرند ﺑه اين اﻣر؛ و ﻣي دانﻨد آنچه ﺑه دست آورده اند ﺑاﻻتر از جﻨات نعيﻢ است  ،چه رسد ﺑه ﻣتاع ناچيز
دنيا.

و ﻣلت ﻣا ﺑلكه ﻣلتﻬاي اسﻼﻣي و ﻣﺴتضعفان جﻬان ﻣفتخرند ﺑه ايﻨكه دﺷمﻨان آنان كه دﺷمﻨان خداي ﺑزرگ و قرآن كريﻢ و اسﻼم عزيزند،
درندگاني هﺴتﻨد كه از هيچ جﻨايت و خيانتي ﺑراي ﻣقاصد ﺷوم جﻨايتكارانه خود دست نمي كشﻨد وﺑراي رسيدن ﺑه رياست و ﻣﻄاﻣع پﺴت
خود دوست و دﺷمن را نمي ﺷﻨاسﻨد .و درراس آنان اﻣريكا اين تروريﺴت ﺑالذات دولتي است كه سرتاسر جﻬان را ﺑه آتش كشيده و هﻢ
پيمان او صﻬيونيﺴت جﻬاني است كه ﺑراي رسيدن ﺑه ﻣﻄاﻣع خود جﻨاياتي ﻣرتكب ﻣي ﺷود كه قلمﻬا از نوﺷتن و زﺑانﻬا از گفتن آن ﺷرم
دارند؛ و خيال اﺑلﻬانه "اسرائيل ﺑزرگ "! آنان را ﺑه هر جﻨايتي ﻣي كشاند .وﻣلتﻬاي اسﻼﻣي و ﻣﺴتضعفان جﻬان ﻣفتخرند كه دﺷمﻨان آنﻬا
حﺴين اردني اين جﻨايت پيشه دوره گرد ،و حﺴن و حﺴﻨي ﻣبارك هﻢ آخور ﺑا اسرائيل جﻨايتكارند و در راه خدﻣت ﺑه اﻣريكا و اسرائيل از
هيچ خيانتي ﺑه ﻣلتﻬاي خود رويگردان نيﺴتﻨد .و ﻣا ﻣفتخريﻢ كه دﺷمن ﻣا صدام عفلقي است كه دوست ودﺷمن او را ﺑه جﻨايتكاري و نقﺾ
حقوق ﺑين المللي و حقوق ﺑشر ﻣي ﺷﻨاسﻨد وهمه ﻣي دانﻨد كه خيانتكاري او ﺑه ﻣلت ﻣﻈلوم عراق و ﺷيﺦ نشيﻨان خليج  ،كمتر ازخيانت ﺑه
ﻣلت ايران نباﺷد .و ﻣا و ﻣلتﻬاي ﻣﻈلوم دنيا ﻣفتخريﻢ كه رسانه هاي گروهي و دستگاهﻬاي تبليغات جﻬاني  ،ﻣا و همه ﻣﻈلوﻣان جﻬان را ﺑه
هر جﻨايت و خيانتي كه اﺑرقدرتﻬاي جﻨايتكار دستور ﻣي دهﻨد ﻣتﻬﻢ ﻣي كﻨﻨد .كدام افتخار ﺑاﻻتر و واﻻتراز ايﻨكه اﻣريكا ﺑا همه ادعاهايش و
همه ساز و ﺑرگﻬاي جﻨگي اش و آنﻬمه دولتﻬاي سرسپرده اش و ﺑه دست داﺷتن ثروتﻬاي ﺑي پايان ﻣلتﻬاي ﻣﻈلوم عقب افتاده و در دست
داﺷتن تمام رسانه هاي گروهي  ،در ﻣقاﺑل ﻣلت غيور ايران و كشور حضرت ﺑقيه اﷲ  -ارواحﻨا لمقدﻣه الفدا  -آنچﻨان واﻣانده و رسوا ﺷده
است كه نمي داند ﺑه كه ﻣتوسل ﺷود! و رو ﺑه هر كﺲ ﻣي كﻨد جواب رد ﻣي ﺷﻨود!و اين نيﺴت جز ﺑه ﻣددهاي غيبي حضرت ﺑاري تعالي -
جلت عﻈمته  -كه ﻣلتﻬارا ﺑويژه ﻣلت ايران اسﻼﻣي را ﺑيدار نموده و از ظلمات ستمشاهي ﺑه نور اسﻼم هدايت نموده .

ﻣن اكﻨون ﺑه ﻣلتﻬاي ﺷريف ستمديده و ﺑه ﻣلت عزيز ايران توصيه ﻣي كﻨﻢ كه از اين راه ﻣﺴتقيﻢ
الﻬي كه نه ﺑه ﺷرق ﻣلحد و نه ﺑه غرب ستمگر كافر واﺑﺴته است ،ﺑلكه ﺑه صراﻃي كه خداوند ﺑه
آنﻬا نصيب فرﻣوده است ﻣحكﻢ و استوار وﻣتعﻬد و پايدار پايبﻨد ﺑوده ،و لحﻈه )اي( از ﺷكر اين
نعمت غفلت نكرده ودستﻬاي ناپاك عمال اﺑرقدرتﻬا ،چه عمال خارجي و چه عمال داخلي ﺑدتر
ازخارجي ،تزلزلي در نيت پاك و اراده آهﻨين آنان رخﻨه نكﻨد؛ و ﺑدانﻨد كه هرچه رسانه هاي
گروهي عالﻢ و قدرتﻬاي ﺷيﻄاني غرب و ﺷرق اﺷتلﻢ ﻣي زنﻨد دليل ﺑرقدرت الﻬي آنان است و
خداوند ﺑزرگ سزاي آنان را هﻢ در اين عالﻢ و هﻢ درعوالﻢ ديگر خواهد داد" .انه ولي الﻨعﻢ و ﺑيده
ﻣلكوت كل ﺷي ء".
و ﺑا كمال جد و عجز از ﻣلتﻬاي ﻣﺴلمان ﻣي خواهﻢ كه از ائمه اﻃﻬار و فرهﻨﮓ سياسي ،اجتماعي،
اقتصادي ،نﻈاﻣي اين ﺑزرگ راهﻨمايان عالﻢ ﺑشريت ﺑه ﻃورﺷايﺴته و ﺑه جان و دل و جانفشاني و
نثار عزيزان پيروي كﻨﻨد .از آن جمله دست از فقه سﻨتي كه ﺑيانگر ﻣكتب رسالت و اﻣاﻣت است و
ضاﻣن رﺷد و عﻈمت ﻣلتﻬااست ،چه احكام اوليه و چه ثانويه كه هر دو ﻣكتب فقه اسﻼﻣي است،
ذره اي ﻣﻨحرف نشوند و ﺑه وسواس خﻨاسان ﻣعاند ﺑا حق و ﻣذهب گوش فرا ندهﻨد وﺑدانﻨد قدﻣي
انحرافي ،ﻣقدﻣه سقوط ﻣذهب و احكام اسﻼﻣي و حكوﻣت عدل الﻬي است .و از آن جمله از نماز
جمعه و جماعت كه ﺑيانگر سياسي نماز است هرگز غفلت نكﻨﻨد ،كه اين نماز جمعه از ﺑزرگترين
عﻨايات حق تعالي ﺑرجمﻬوري اسﻼﻣي ايران است.

و از آن جمله ﻣراسﻢ عزاداري ائمه اﻃﻬار و ﺑويژه سيد ﻣﻈلوﻣان و سرور ﺷﻬيدان  ،حضرت اﺑي عبداﷲ الحﺴين  -صلوات وافر الﻬي و
انبيا و ﻣﻼئكه اﷲ و صلحا ﺑر روح ﺑزرگ حماسي او ﺑاد  -هيچ گاه غفلت نكﻨﻨد.و ﺑدانﻨد آنچه دستور ائمه  -عليﻬﻢ الﺴﻼم  -ﺑراي
ﺑزرگداﺷت اين حماسه تاريخي اسﻼم است و آنچه لعن و نفرين ﺑر ستمگران آل ﺑيت است  ،تمام فرياد قﻬرﻣانانه ﻣلتﻬا است ﺑر
سردﻣداران ستﻢ پيشه در ﻃول تاريﺦ الي اﻻﺑد .و ﻣي دانيد كه لعن ونفرين و فرياد از ﺑيداد ﺑﻨي اﻣيه  -لعﻨه اﷲ عليﻬﻢ  -ﺑا آنكه آنان
ﻣﻨقرض و ﺑه جﻬﻨﻢ رهﺴپار ﺷده اند ،فرياد ﺑر سر ستمگران جﻬان و زنده نگﻬداﺷتن اين فريادستﻢ ﺷكن است .
و ﻻزم است در نوحه ها و اﺷعار ﻣرثيه و اﺷعار ثﻨاي از ائمه حق  -عليﻬﻢ سﻼم اﷲ  -ﺑه ﻃور كوﺑﻨده فجايع و ستمگريﻬاي ستمگران هر
عصر و ﻣصريادآوري ﺷود؛ و در اين عصر كه عصر ﻣﻈلوﻣيت جﻬان اسﻼم ﺑه دست اﻣريكا وﺷوروي و ساير واﺑﺴتگان ﺑه آنان و از آن
جمله آل سعود ،اين خائﻨين ﺑه حرم ﺑزرگ الﻬي  -لعﻨه اﷲ و ﻣﻼئكته و رسله عليﻬﻢ  -است ﺑه ﻃور كوﺑﻨده يادآوري ولعن و نفرين
ﺷود .و همه ﺑايد ﺑدانيﻢ كه آنچه ﻣوجب وحدت ﺑين ﻣﺴلمين است اين ﻣراسﻢ سياسي است كه حافﻆ ﻣليت ﻣﺴلمين  ،ﺑويژه ﺷيعيان
ائمه اثﻨي عشر -عليﻬﻢ صلوات اﷲ و سلﻢ  -است .
و آنچه ﻻزم است تذكر دهﻢ آن است كه وصيت سياسي  -الﻬي ايﻨجانب اختصاص ﺑه ﻣلت عﻈيﻢ الشان ايران ندارد ،ﺑلكه توصيه ﺑه
جميع ﻣلل اسﻼﻣي وﻣﻈلوﻣان جﻬان از هر ﻣلت و ﻣذهب ﻣي ﺑاﺷد.

از خداوند  -عزوجل  -عاجزانه خواهانﻢ كه لحﻈه اي ﻣا و ﻣلت ﻣا را ﺑه خودواگذار نكﻨد و از عﻨايات غيبي خود ﺑه اين فرزندان اسﻼم و رزﻣﻨدگان
عزيز لحﻈه اي دريغ نفرﻣايد.

روح اﷲ الموسوي الخميﻨي

ﺑﺴﻢ اﷲ الرحمن الرحيﻢ
اهميت انقﻼب ﺷكوهمﻨد اسﻼﻣي كه دستاورد ﻣيليونﻬا انﺴان ارزﺷمﻨد وهزاران ﺷﻬيد جاويد آن و آسيب ديدگان عزيز ،اين ﺷﻬيدان زنده است و ﻣورداﻣيد
ﻣيليونﻬا ﻣﺴلمانان و ﻣﺴتضعفان جﻬان است  ،ﺑه قدري است كه ارزياﺑي آن ازعﻬده قلﻢ و ﺑيان واﻻتر و ﺑرتر است  .ايﻨجانب  ،روح اﷲ ﻣوسوي خميﻨي كه از
كرم عﻈيﻢ خداوند ﻣتعال ﺑا همه خﻄايا ﻣايوس نيﺴتﻢ و زاد راه پرخﻄرم همان دلبﺴتگي ﺑه كرم كريﻢ ﻣﻄلق است  ،ﺑه عﻨوان يك نفر ﻃلبه حقير كه همچون
ديگر ﺑرادران ايماني اﻣيد ﺑه اين انقﻼب و ﺑقاي دستاوردهاي آن و ﺑه ثمررسيدن هرچه ﺑيشتر آن دارم  ،ﺑه عﻨوان وصيت ﺑه نﺴل حاضر و نﺴلﻬاي عزيزآيﻨده
ﻣﻄالبي هر چﻨد تكراري عرض ﻣي نمايﻢ  .و از خداوند ﺑخشايﻨده ﻣي خواهﻢ كه خلوص نيت در اين تذكرات عﻨايت فرﻣايد.
 -١ﻣا ﻣي دانيﻢ كه اين انقﻼب ﺑزرگ كه دست جﻬانخواران و ستمگران را ازايران ﺑزرگ كوتاه كرد ،ﺑا تاييدات غيبي الﻬي پيروز گرديد .اگر نبود دست تواناي
خداوند اﻣكان نداﺷت يك جمعيت  ٣٦ﻣيليوني ﺑا آن تبليغات ضداسﻼﻣي و ضدروحاني خصوص در اين صد سال اخير و ﺑا آن تفرقه افكﻨيﻬاي ﺑيحﺴاب
قلمداران و زﺑان ﻣزدان در ﻣﻄبوعات و سخﻨرانيﻬا و ﻣجالﺲ و ﻣحافل ضداسﻼﻣي و ضدﻣلي ﺑه صورت ﻣليت  ،و آنﻬمه ﺷعرها و ﺑذله گوييﻬا ،و آنﻬمه ﻣراكز
عياﺷي و فحشا و قمار و ﻣﺴكرات و ﻣواد ﻣخدره كه همه و همه ﺑراي كشيدن نﺴل جوان فعال كه ﺑايد در راه پيشرفت و تعالي و ترقي ﻣيﻬن عزيز خود
فعاليت نمايﻨد ،ﺑه فﺴاد و ﺑي تفاوتي در پيشاﻣدهاي خائﻨانه  ،كه ﺑه دست ﺷاه فاسد و پدر ﺑي فرهﻨگش و دولتﻬا و ﻣجالﺲ فرﻣايشي كه از ﻃرف سفارتخانه
هاي قدرتمﻨدان ﺑر ﻣلت تحميل ﻣي ﺷد ،و از همه ﺑدتر وضع دانشگاهﻬا و دﺑيرستانﻬا و ﻣراكز آﻣوزﺷي كه ﻣقدرات كشور ﺑه دست آنان سپرده ﻣي ﺷد ،ﺑا ﺑه
كار گرفتن ﻣعلمان و استادان غرﺑزده يا ﺷرقزده صددرصد ﻣخالف اسﻼم و فرهﻨﮓ اسﻼﻣي ﺑلكه ﻣلي صحيﺢ  ،ﺑا نام "ﻣليت " و "ﻣلي گرايي " ،گرچه در ﺑين
آنان ﻣرداني ﻣتعﻬد و دلﺴوز ﺑودند ،لكن ﺑا اقليت فاحش آنان و درتﻨگﻨا قرار دادنشان كار ﻣثبتي نمي توانﺴتﻨد انجام دهﻨد و ﺑا ايﻨﻬمه و دهﻬا ﻣﺴائل ديگر ،از
آن جمله ﺑه انزوا و عزلت كشيدن روحانيان و ﺑا قدرت تبليغات ﺑه انحراف فكري كشيدن ﺑﺴياري از آنان  ،ﻣمكن نبود اين ﻣلت ﺑا اين وضعيت يكپارچه قيام
كﻨﻨد و در سرتاسر كشور ﺑا ايده واحد و فرياد "اﷲ اكبر" وفداكاريﻬاي حيرت آور و ﻣعجزه آسا تمام قدرتﻬاي داخل و خارج را كﻨار زده وخود ﻣقدرات كشور
را ﺑه دست گيرد .ﺑﻨاﺑراين ﺷك نبايد كرد كه انقﻼب اسﻼﻣي ايران از همه انقﻼﺑﻬا جدا است  :هﻢ در پيدايش و هﻢ در كيفيت ﻣبارزه و هﻢ درانگيزه انقﻼب و
قيام  .و ترديد نيﺴت كه اين يك تحفه الﻬي و هديه غيبي ﺑوده كه از جانب خداوند ﻣﻨان ﺑر اين ﻣلت ﻣﻈلوم غارتزده عﻨايت ﺷده است .

 -٢اسﻼم و حكوﻣت اسﻼﻣي پديده الﻬي است كه ﺑا ﺑه كار ﺑﺴتن آن سعادت فرزندان خود را در دنيا و آخرت ﺑه ﺑاﻻترين وجه تاﻣين ﻣي كﻨد و
قدرت آن دارد كه قلﻢ سرخ ﺑر ستمگريﻬا و چپاولگريﻬا و فﺴادها و تجاوزها ﺑكشد وانﺴانﻬا را ﺑه كمال ﻣﻄلوب خود ﺑرساند .و ﻣكتبي است كه
ﺑرخﻼف ﻣكتبﻬاي غيرتوحيدي  ،در تمام ﺷﺌون فردي و اجتماعي و ﻣادي و ﻣعﻨوي و فرهﻨگي و سياسي و نﻈاﻣي و اقتصادي دخالت و نﻈارت
دارد و از هيچ نكته  ،ولو ﺑﺴيارناچيز كه در ترﺑيت انﺴان و جاﻣعه و پيشرفت ﻣادي و ﻣعﻨوي نقش دارد فروگذارنﻨموده است ؛ و ﻣوانع و ﻣشكﻼت
سر راه تكاﻣل را در اجتماع و فرد گوﺷزدنموده و ﺑه رفع آنﻬا كوﺷيده است  .ايﻨك كه ﺑه توفيق و تاييد خداوند ،جمﻬوري اسﻼﻣي ﺑا دست
تواناي ﻣلت ﻣتعﻬد پايه ريزي ﺷده  ،و آنچه در اين حكوﻣت اسﻼﻣي ﻣﻄرح است اسﻼم و احكام ﻣترقي آن است  ،ﺑر ﻣلت عﻈيﻢ الشان ايران
است كه در تحقق ﻣحتواي آن ﺑه جميع اﺑعاد و حفﻆ و حراست آن ﺑكوﺷﻨد كه حفﻆ اسﻼم در راس تمام واجبات است  ،كه انبياي عﻈام از آدم
 عليه الﺴﻼم  -تاخاتﻢ الﻨبيين  -صلي اﷲ عليه و آله و سلﻢ  -در راه آن كوﺷش و فداكاري جانفرسانموده اند و هيچ ﻣانعي آنان را از اين فريضهﺑزرگ ﺑازنداﺷته ؛ و همچﻨين پﺲ ازآنان اصحاب ﻣتعﻬد و ائمه اسﻼم  -عليﻬﻢ صلوات اﷲ  -ﺑا كوﺷشﻬاي توانفرسا تاحد نثار خون خود در حفﻆ
آن كوﺷيده اند .و اﻣروز ﺑر ﻣلت ايران  ،خصوصا ،وﺑر جميع ﻣﺴلمانان  ،عموﻣا ،واجب است اين اﻣانت الﻬي را كه در ايران ﺑه ﻃوررسمي اعﻼم
ﺷده و در ﻣدتي كوتاه نتايج عﻈيمي ﺑه ﺑار آورده  ،ﺑا تمام توان حفﻈﻨموده و در راه ايجاد ﻣقتضيات ﺑقاي آن و رفع ﻣوانع و ﻣشكﻼت آن كوﺷش
نمايﻨد .و اﻣيد است كه پرتو نور آن ﺑر تمام كشورهاي اسﻼﻣي تاﺑيدن گرفته وتمام دولتﻬا و ﻣلتﻬا ﺑا يكديگر تفاهﻢ در اين اﻣر حياتي نمايﻨد ،و
دست اﺑرقدرتﻬاي عالمخوار و جﻨايتكاران تاريﺦ را تا اﺑد از سر ﻣﻈلوﻣان و ستمديدگان جﻬان كوتاه نمايﻨد.

ايﻨجانب كه نفﺴﻬاي آخر عمر را ﻣي كشﻢ ﺑه حﺴب وظيفه ،ﺷﻄري از آنچه درحفﻆ و ﺑقاي اين وديعه الﻬي
دخالت دارد و ﺷﻄري از ﻣوانع و خﻄرهايي كه آن را تﻬديد ﻣي كﻨﻨد ،ﺑراي نﺴل حاضر و نﺴلﻬاي آيﻨده
عرض ﻣي كﻨﻢ و توفيق وتاييد همگان را از درگاه پروردگار عالميان خواهانﻢ.
الف  -ﺑي ترديد رﻣز ﺑقاي انقﻼب اسﻼﻣي همان رﻣز پيروزي است؛ و رﻣزپيروزي را ﻣلت ﻣي داند و نﺴلﻬاي
آيﻨده در تاريﺦ خواهﻨد خواند كه دو ركن اصلي آن  :انگيزه الﻬي و ﻣقصد عالي حكوﻣت اسﻼﻣي ؛ و اجتماع
ﻣلت درسراسر كشور ﺑا وحدت كلمه ﺑراي همان انگيزه و ﻣقصد.
ايﻨجانب ﺑه همه نﺴلﻬاي حاضر و آيﻨده وصيت ﻣي كﻨﻢ كه اگر ﺑخواهيد اسﻼم و حكوﻣت اﷲ ﺑرقرار ﺑاﺷد و
دست استعمار و استثمارگران خارج و داخل ازكشورتان قﻄع ﺷود ،اين انگيزه الﻬي را كه خداوند تعالي در
قرآن كريﻢ ﺑر آن سفارش فرﻣوده است از دست ندهيد؛ و در ﻣقاﺑل اين انگيزه كه رﻣز پيروزي وﺑقاي آن است
 ،فراﻣوﺷي هدف و تفرقه و اختﻼف است  .ﺑي جﻬت نيﺴت كه ﺑوقﻬاي تبليغاتي در سراسر جﻬان و وليده
هاي ﺑوﻣي آنان تمام توان خود راصرف ﺷايعه ها و دروغﻬاي تفرقه افكن نموده اند و ﻣيلياردها دﻻر ﺑراي آن
صرف ﻣي كﻨﻨد .ﺑي انگيزه نيﺴت سفرهاي دائمي ﻣخالفان جمﻬوري اسﻼﻣي ﺑه ﻣﻨﻄقه  .و ﻣع اﻻسف در ﺑين
آنان از سردﻣداران و حكوﻣتﻬاي ﺑعﺾ كشورهاي اسﻼﻣي  ،كه جز ﺑه ﻣﻨافع ﺷخﺺ خود فكر نمي كﻨﻨد و
چشﻢ و گوش ﺑﺴته تﺴليﻢ اﻣريكا هﺴتﻨد ديده ﻣي ﺷود؛ و ﺑعﺾ از روحاني نماها نيز ﺑه آنان ﻣلحقﻨد.
اﻣروز و در آتيه نيز آنچه ﺑراي ﻣلت ايران وﻣﺴلمانان جﻬان ﺑايد ﻣﻄرح ﺑاﺷد واهميت آن را در نﻈر گيرند،
خﻨثي كردن تبليغات تفرقه افكن خانه ﺑرانداز است .توصيه ايﻨجانب ﺑه ﻣﺴلمين و خصوص ايرانيان ﺑويژه در
عصر حاضر ،آن است كه در ﻣقاﺑل اين توﻃﺌه ها عكﺲ العمل نشان داده و ﺑه انﺴجام و وحدت خود ،ﺑه هر
راه ﻣمكن افزايش دهﻨد و كفار و ﻣﻨافقان را ﻣايوس نمايﻨد.

ب  -از توﻃﺌه هاي ﻣﻬمي كه در قرن اخير ،خصوصا در دهه هاي ﻣعاصر،
وﺑويژه پﺲ از پيروزي انقﻼب آﺷكارا ﺑه چشﻢ ﻣي خورد ،تبليغات داﻣﻨه
دار ﺑا اﺑعاد ﻣختلف ﺑراي ﻣايوس نمودن ﻣلتﻬا و خصوص ﻣلت فداكار ايران
از اسﻼم است .گاهي ناﺷيانه و ﺑا صراحت ﺑه ايﻨكه احكام اسﻼم كه ١٤٠٠
سال قبل وضع ﺷده است نمي تواند در عصر حاضر كشورها را اداره كﻨد،
يا آنكه اسﻼم يك دين ارتجاعي است و ﺑا هر نوآوري و ﻣﻈاهر تمدن
ﻣخالف است  ،و در عصر حاضرنمي ﺷود كشورها از تمدن جﻬاني و ﻣﻈاهر
آن كﻨاره گيرند ،و اﻣثال اين تبليغات اﺑلﻬانه و گاهي ﻣوذيانه و ﺷيﻄﻨت
آﻣيز ﺑه گونه ﻃرفداري از قداست اسﻼم كه اسﻼم و ديگر اديان الﻬي سر و
كار دارند ﺑا ﻣعﻨويات و تﻬذيب نفوس و تحذير ازﻣقاﻣات دنيايي و دعوت
ﺑه ترك دنيا و اﺷتغال ﺑه عبادات و اذكار و ادعيه كه انﺴان را ﺑه خداي
تعالي نزديك و از دنيا دور ﻣي كﻨد ،و حكوﻣت و سياست وسررﺷته داري
ﺑرخﻼف آن ﻣقصد و ﻣقصود ﺑزرگ و ﻣعﻨوي است  ،چه ايﻨﻬا تمام ﺑراي
تعمير دنيا است و آن ﻣخالف ﻣﺴلك انبياي عﻈام است ! و ﻣع اﻻسف
تبليغ ﺑه وجه دوم در ﺑعﺾ از روحانيان و ﻣتديﻨان ﺑيخبر از اسﻼم تاثير
گذاﺷته كه حتي دخالت در حكوﻣت و سياست را ﺑه ﻣثاﺑه يك گﻨاه و
فﺴق ﻣي دانﺴتﻨد و ﺷايدﺑعضي ﺑدانﻨد! و اين فاجعه ﺑزرگي است كه اسﻼم
ﻣبتﻼي ﺑه آن ﺑود.

گروه اول كه ﺑايد گفت از حكوﻣت و قانون و سياست يا اﻃﻼع ندارند ياغرضمﻨدانه خود را ﺑه ﺑي اﻃﻼعي ﻣي زنﻨد .زيرا اجراي قوانين ﺑر ﻣعيار قﺴﻂ وعدل و
جلوگيري از ستمگري و حكوﻣت جائرانه و ﺑﺴﻂ عدالت فردي واجتماعي و ﻣﻨع از فﺴاد و فحشا و انواع كجرويﻬا ،و آزادي ﺑر ﻣعيار عقل و عدل و استقﻼل و
خودكفايي و جلوگيري از استعمار و استثمار و استعباد ،و حدود وقصاص و تعزيرات ﺑر ﻣيزان عدل ﺑراي جلوگيري از فﺴاد و تباهي يك جاﻣعه  ،و سياست و
راه ﺑردن جاﻣعه ﺑه ﻣوازين عقل و عدل و انصاف و صدها ازاين قبيل  ،چيزهايي نيﺴت كه ﺑا ﻣرور زﻣان در ﻃول تاريﺦ ﺑشر و زندگي اجتماعي كﻬﻨه ﺷود .اين
دعوي ﺑه ﻣثاﺑه آن است كه گفته ﺷود قواعد عقلي و رياضي درقرن حاضر ﺑايد عوض ﺷود و ﺑه جاي آن قواعد ديگر نشانده ﺷود .اگر در صدر خلقت  ،عدالت
اجتماعي ﺑايد جاري ﺷود و از ستمگري و چپاول و قتل ﺑايدجلوگيري ﺷود ،اﻣروز چون قرن اتﻢ است آن روش كﻬﻨه ﺷده ! و ادعاي آنكه اسﻼم ﺑا نوآوردها
ﻣخالف است  -همان سان كه ﻣحمدرضا پﻬلوي ﻣخلوع ﻣي گفت كه ايﻨان ﻣي خواهﻨد ﺑا چﻬارپايان در اين عصر سفر كﻨﻨد  -يك اتﻬام اﺑلﻬانه ﺑيش نيﺴت .
زيرا اگر ﻣراد از ﻣﻈاهر تمدن و نوآوردها ،اختراعات واﺑتكارات و صﻨعتﻬاي پيشرفته كه در پيشرفت و تمدن ﺑشر دخالت دارد ،هيچ گاه اسﻼم و هيچ ﻣذهب
توحيدي ﺑا آن ﻣخالفت نكرده و نخواهد كرد ﺑلكه علﻢ وصﻨعت ﻣورد تاكيد اسﻼم و قرآن ﻣجيد است  .و اگر ﻣراد از تجدد و تمدن ﺑه آن ﻣعﻨي است كه ﺑعضي
روﺷﻨفكران حرفه اي ﻣي گويﻨد كه آزادي در تمام ﻣﻨكرات و فحشا حتي همجﻨﺲ ﺑازي و از اين قبيل  ،تمام اديان آسماني و دانشمﻨدان وعقﻼ ﺑا آن ﻣخالفﻨد
گرچه غرب و ﺷرقزدگان ﺑه تقليد كوركورانه آن را ترويج ﻣي كﻨﻨد.
و اﻣا ﻃايفه دوم كه نقشه ﻣوذيانه دارند و اسﻼم را از حكوﻣت و سياست جداﻣي دانﻨد .ﺑايد ﺑه اين نادانان گفت كه قرآن كريﻢ و سﻨت رسول اﷲ  -صلي اﷲ
عليه و آله  -آنقدر كه در حكوﻣت و سياست احكام دارند در ساير چيزها ندارند؛ﺑلكه ﺑﺴيار از احكام عبادي اسﻼم  ،عبادي  -سياسي است كه غفلت از آنﻬا اين
ﻣصيبتﻬا را ﺑه ﺑار آورده  .پيغمبر اسﻼم "ص " تشكيل حكوﻣت داد ﻣثل ساير حكوﻣتﻬاي جﻬان لكن ﺑا انگيزه ﺑﺴﻂ عدالت اجتماعي  .و خلفاي اول اسﻼﻣي
حكوﻣتﻬاي وسيع داﺷته اند و حكوﻣت علي ﺑن اﺑيﻄالب  -عليه الﺴﻼم  -نيز ﺑا همان انگيزه  ،ﺑه ﻃور وسيعتر و گﺴترده تر از واضحات تاريﺦ است  .و پﺲ از آن
ﺑتدريج حكوﻣت ﺑه اسﻢ اسﻼم ﺑوده ؛ و اكﻨون نيز ﻣدعيان حكوﻣت اسﻼﻣي ﺑه پيروي از اسﻼم و رسول اكرم  -صلي اﷲ عليه و آله  -ﺑﺴيارند.

ايﻨجانب در اين وصيتﻨاﻣه ﺑا اﺷاره ﻣي گذرم  ،ولي اﻣيد آن دارم كه نويﺴﻨدگان و جاﻣعه ﺷﻨاسان و تاريﺦ نويﺴان  ،ﻣﺴلمانان را از اين اﺷتباه ﺑيرون
آورند .و آنچه گفته ﺷده و ﻣي ﺷود كه انبيا  -عليﻬﻢ الﺴﻼم  -ﺑه ﻣعﻨويات كار دارند و حكوﻣت وسررﺷته داري دنيايي ﻣﻄرود است و انبيا و اوليا و
ﺑزرگان از آن احتراز ﻣي كردندو ﻣا نيز ﺑايد چﻨين كﻨيﻢ  ،اﺷتباه تاسف آوري است كه نتايج آن ﺑه تباهي كشيدن ﻣلتﻬاي اسﻼﻣي و ﺑاز كردن راه
ﺑراي استعمارگران خونخوار است  ،زيرا آنچه ﻣردود است حكوﻣتﻬاي ﺷيﻄاني و ديكتاتوري و ستمگري است كه ﺑراي سلﻄه جويي و انگيزه هاي
ﻣﻨحرف و دنيايي كه از آن تحذير نموده اند؛جمع آوري ثروت و ﻣال و قدرت ﻃلبي و ﻃاغوت گرايي است و ﺑاﻻخره دنيايي است كه انﺴان را از حق
تعالي غافل كﻨد .و اﻣا حكوﻣت حق ﺑراي نفع ﻣﺴتضعفان و جلوگيري از ظلﻢ و جور و اقاﻣه عدالت اجتماعي  ،همان است كه ﻣثل سليمان ﺑن داوود
و پياﻣبر عﻈيﻢ الشان اسﻼم  -صلي اﷲ عليه و آله  -و اوصياي ﺑزرگوارش ﺑراي آن كوﺷش ﻣي كردند؛ از ﺑزرگترين واجبات و اقاﻣه آن از واﻻترين
عبادات است  ،چﻨانچه سياست سالﻢ كه در اين حكوﻣتﻬا ﺑوده از اﻣور ﻻزﻣه است  .ﺑايدﻣلت ﺑيدار و هوﺷيار ايران ﺑا ديد اسﻼﻣي اين توﻃﺌه ها را
خﻨثي نمايﻨد .وگويﻨدگان و نويﺴﻨدگان ﻣتعﻬد ﺑه كمك ﻣلت ﺑرخيزند و دست ﺷياﻃين توﻃﺌه گر راقﻄع نمايﻨد.
ج  -و از همين قماش توﻃﺌه ها و ﺷايد ﻣوذيانه تر ،ﺷايعه هاي وسيع در سﻄﺢ كشور ،و در ﺷﻬرستانﻬا ﺑيشتر ،ﺑر ايﻨكه جمﻬوري اسﻼﻣي هﻢ كاري
ﺑراي ﻣردم انجام نداد .ﺑيچاره ﻣردم ﺑا آن ﺷوق و ﺷعف فداكاري كردند كه از رژيﻢ ظالمانه ﻃاغوت رهايي ياﺑﻨد ،گرفتار يك رژيﻢ ﺑدتر ﺷدند!
ﻣﺴتكبران ﻣﺴتكبرتر وﻣﺴتضعفان ﻣﺴتضعف تر ﺷدند! زندانﻬا پر از جوانان كه اﻣيد آتيه كشور است ﻣي ﺑاﺷد و ﺷكﻨجه ها از رژيﻢ ساﺑق ﺑدتر و
غيرانﺴانيتر است ! هر روز عده اي رااعدام ﻣي كﻨﻨد ﺑه اسﻢ اسﻼم ! و اي كاش اسﻢ اسﻼم روي اين جمﻬوري نمي گذاﺷتﻨد! اين زﻣان از زﻣان
رضاخان و پﺴرش ﺑدتر است ! ﻣردم در رنج و زحمت و گراني سرسام آور غوﻃه ﻣي خورند و سردﻣداران دارند اين رژيﻢ را ﺑه رژيمي كمونيﺴتي
هدايت ﻣي كﻨﻨد! اﻣوال ﻣردم ﻣصادره ﻣي ﺷود و آزادي در هرچيز از ﻣلت سلب ﺷده ! و ﺑﺴياري ديگر از اين قبيل اﻣور كه ﺑا نقشه اجرا ﻣي ﺷود.و
دليل آنكه نقشه و توﻃﺌه در كار است آنكه هرچﻨد روز يك اﻣر در هر گوﺷه وكﻨار و در هر كوي و ﺑرزن سر زﺑانﻬا ﻣي افتد؛ در تاكﺴيﻬا همين
ﻣﻄلب واحد و دراتوﺑوسﻬا نيز همين و در اجتماعات چﻨد نفره ﺑاز همين صحبت ﻣي ﺷود؛ و يكي كه قدري كﻬﻨه ﺷد يكي ديگر ﻣعروف ﻣي ﺷود.

و ﻣع اﻻسف ﺑعﺾ روحانيون كه از حيله هاي ﺷيﻄاني ﺑيخبرند ﺑا تماس يكي  -دو نفر از عواﻣل
توﻃﺌه گمان ﻣي كﻨﻨدﻣﻄلب همان است .و اساس ﻣﺴاله آن است كه ﺑﺴياري از آنان كه اين
ﻣﺴائل راﻣي ﺷﻨوند و ﺑاور ﻣي كﻨﻨد اﻃﻼع از وضع دنيا و انقﻼﺑﻬاي جﻬان و حوادث ﺑعد ازانقﻼب و
گرفتاريﻬاي عﻈيﻢ اجتﻨاب ناپذير آن ندارند  -چﻨانچه اﻃﻼع صحيﺢ ازتحوﻻتي كه همه ﺑه سود
اسﻼم است ندارند  -و چشﻢ ﺑﺴته و ﺑيخبر اﻣثال اين ﻣﻄالب را ﺷﻨيده و خود نيز ﺑا غفلت يا عمد
ﺑه آنان پيوسته اند.
ايﻨجانب توصيه ﻣي كﻨﻢ كه قبل از ﻣﻄالعه وضعيت كﻨوني جﻬان و ﻣقايﺴه ﺑين انقﻼب اسﻼﻣي ايران ﺑا ساير انقﻼﺑات و قبل از
آﺷﻨايي ﺑا وضعيت كشورها وﻣلتﻬايي كه در حال انقﻼب و پﺲ از انقﻼﺑشان ﺑر آنان چه ﻣي گذﺷته است ،و قبل از توجه ﺑه
گرفتاريﻬاي اين كشور ﻃاغوتزده از ناحيه رضاخان و ﺑدتر از آن ﻣحمدرضا كه در ﻃول چپاولگريﻬايشان ﺑراي اين دولت ﺑه ارث
گذاﺷته اند ،ازواﺑﺴتگيﻬاي عﻈيﻢ خانمانﺴوز ،تا اوضاع وزارتخانه ها و ادارات و اقتصاد و ارتش و ﻣراكز عياﺷي و ﻣغازه هاي
ﻣﺴكرات فروﺷي و ايجاد ﺑي ﺑﻨدوﺑاري در تمام ﺷﺌون زندگي و اوضاع تعليﻢ و ترﺑيت و اوضاع دﺑيرستانﻬا و دانشگاهﻬا و اوضاع
سيﻨماها و عشرتكده ها و وضعيت جوانﻬا و زنﻬا و وضعيت روحانيون و ﻣتديﻨين و آزاديخواهان ﻣتعﻬد و ﺑانوان عفيف ستمديده و
ﻣﺴاجد در زﻣان ﻃاغوت ورسيدگي ﺑه پرونده اعدام ﺷدگان و ﻣحكوﻣان ﺑه حبﺲ و رسيدگي ﺑه زندانﻬا و كيفيت عملكرد ﻣتصديان
و رسيدگي ﺑه ﻣال سرﻣايه داران و زﻣيﻨخواران ﺑزرگ وﻣحتكران و گرانفروﺷان و رسيدگي ﺑه دادگﺴتريﻬا و دادگاهﻬاي انقﻼب و
ﻣقايﺴه ﺑا وضع ساﺑق دادگﺴتري و قضات و رسيدگي ﺑه حال نمايﻨدگان ﻣجلﺲ ﺷوراي اسﻼﻣي و اعضاي دولت و استاندارها و
ساير ﻣاﻣورين كه در اين زﻣان آﻣده اند وﻣقايﺴه ﺑا زﻣان ساﺑق و رسيدگي ﺑه عملكرد دولت و جﻬاد سازندگي درروستاهاي ﻣحروم

از همه ﻣواهب حتي آب آﺷاﻣيدني و درﻣانگاه و ﻣقايﺴه ﺑاﻃول رژيﻢ ساﺑق
ﺑا در نﻈر گرفتن گرفتاري ﺑه جﻨﮓ تحميلي و پياﻣدهاي آن ازقبيل آوارگان
ﻣيليوني و خانواده هاي ﺷﻬدا و آسيب ديدگان در جﻨﮓ و آوارگان ﻣيليوني
افغانﺴتان و عراق و ﺑا نﻈر ﺑه حصر اقتصادي و توﻃﺌه هاي پي در پي اﻣريكا
و واﺑﺴتگان خارج و داخلش "اضافه كﻨيد فقدان ﻣبلغ آﺷﻨا ﺑه ﻣﺴائل ﺑه
ﻣقدار احتياج و قاضي ﺷرع " و هرج و ﻣرجﻬايي كه از ﻃرف ﻣخالفان اسﻼم
وﻣﻨحرفان و حتي دوستان نادان در دست اجرا است و دهﻬا ﻣﺴائل ديگر،
تقاضااين است كه قبل از آﺷﻨايي ﺑه ﻣﺴائل  ،ﺑه اﺷكالتراﺷي و انتقاد
كوﺑﻨده و فحاﺷي ﺑرنخيزيد؛ و ﺑه حال اين اسﻼم غريب كه پﺲ از صدها
سال ستمگري قلدرها وجﻬل توده ها اﻣروز ﻃفلي تازه پا و وليده اي است
ﻣحفوف ﺑه دﺷمﻨﻬاي خارج وداخل  ،رحﻢ كﻨيد .و ﺷما اﺷكالتراﺷان ﺑه فكر
ﺑﻨشيﻨيد كه آيا ﺑﻬتر نيﺴت ﺑه جاي سركوﺑي ﺑه اصﻼح و كمك ﺑكوﺷيد؛ و
ﺑه جاي ﻃرفداري از ﻣﻨافقان و ستمگران و سرﻣايه داران و ﻣحتكران ﺑي
انصاف از خدا ﺑيخبر ،ﻃرفدار ﻣﻈلوﻣان وستمديدگان و ﻣحروﻣان ﺑاﺷيد؛ و
ﺑه جاي گروهﻬاي آﺷوﺑگر و تروريﺴتﻬاي ﻣفﺴد و ﻃرفداري غيرﻣﺴتقيﻢ از
آنان  ،توجﻬي ﺑه ترور ﺷدگان از روحانيون ﻣﻈلوم تا خدﻣتگزاران ﻣتعﻬد
ﻣﻈلوم داﺷته ﺑاﺷيد؟

ايﻨجانب هيچ گاه نگفته و نمي گويﻢ كه اﻣروز در اين جمﻬوري ﺑه اسﻼم ﺑزرگ ﺑا همه اﺑعادش عمل ﻣي ﺷود و اﺷخاصي از روي جﻬالت و عقده وﺑي
انضباﻃي ﺑرخﻼف ﻣقررات اسﻼم عمل نمي كﻨﻨد؛ لكن عرض ﻣي كﻨﻢ كه قوه ﻣقﻨﻨه و قضاييه و اجراييه ﺑا زحمات جانفرسا كوﺷش در اسﻼﻣي كردن
اين كشورﻣي كﻨﻨد و ﻣلت دهﻬا ﻣيليوني نيز ﻃرفدار و ﻣددكار آنان هﺴتﻨد؛ و اگر اين اقليت اﺷكالتراش و كارﺷكن ﺑه كمك ﺑشتاﺑﻨد ،تحقق اين
آﻣال آسانتر و سريعترخواهد ﺑود .و اگر خداي نخواسته ايﻨان ﺑه خود نيايﻨد ،چون توده ﻣيليوني ﺑيدارﺷده و ﻣتوجه ﻣﺴائل است و در صحﻨه حاضر
است  ،آﻣال انﺴاني  -اسﻼﻣي ﺑه خواست خداوند ﻣتعال جاﻣه عمل ﺑه ﻃور چشمگير خواهد پوﺷيد و كجروان واﺷكالتراﺷان در ﻣقاﺑل اين سيل
خروﺷان نخواهﻨد توانﺴت ﻣقاوﻣت كﻨﻨد.
ﻣن ﺑا جرات ﻣدعي هﺴتﻢ كه ﻣلت ايران و توده ﻣيليوني آن در عصر حاضرﺑﻬتر از ﻣلت
حجاز در عﻬد رسول اﷲ  -صلي اﷲ عليه و آله  -و كوفه و عراق درعﻬد اﻣيرالموﻣﻨين و
حﺴين ﺑن علي  -صلوات اﷲ و سﻼﻣه عليﻬما  -ﻣي ﺑاﺷﻨد .آن حجاز كه در عﻬد رسول
اﷲ  -صلي اﷲ عليه و آله  -ﻣﺴلمانان نيز اﻃاعت از ايشان نمي كردند و ﺑا ﺑﻬانه هايي ﺑه
جبﻬه نمي رفتﻨد ،كه خداوند تعالي در سوره "توﺑه " ﺑاآياتي آنﻬا را توﺑيﺦ فرﻣوده و وعده
عذاب داده است  .و آنقدر ﺑه ايشان دروغ ﺑﺴتﻨد كه ﺑه حﺴب نقل  ،در ﻣﻨبر ﺑه آنان
نفرين فرﻣودند .و آن اهل عراق وكوفه كه ﺑا اﻣيرالموﻣﻨين آنقدر ﺑدرفتاري كردند و از
اﻃاعتش سر ﺑاز زدند كه ﺷكايات آن حضرت از آنان در كتب نقل و تاريﺦ ﻣعروف است .
و آن ﻣﺴلمانان عراق و كوفه كه ﺑا سيدالشﻬدا  -عليه الﺴﻼم  -آن ﺷد كه ﺷد .و آنان كه
درﺷﻬادت دست آلوده نكردند ،يا گريختﻨد از ﻣعركه و يا نشﺴتﻨد تا آن جﻨايت تاريﺦ
واقع ﺷد.

اﻣا اﻣروز ﻣي ﺑيﻨيﻢ كه ﻣلت ايران از قواي ﻣﺴلﺢ نﻈاﻣي و انتﻈاﻣي و سپاه و ﺑﺴيج تا قواي ﻣردﻣي از عشاير و داوﻃلبان و از قواي در جبﻬه ها و ﻣردم
پشت جبﻬه ها ،ﺑا كمال ﺷوق و اﺷتياق چه فداكاريﻬا ﻣي كﻨﻨد و چه حماسه هاﻣي آفريﻨﻨد .و ﻣي ﺑيﻨيﻢ كه ﻣردم ﻣحترم سراسر كشور چه كمكﻬاي
ارزنده ﻣي كﻨﻨد.و ﻣي ﺑيﻨيﻢ كه ﺑازﻣاندگان ﺷﻬدا و آسيب ديدگان جﻨﮓ و ﻣتعلقان آنان ﺑاچﻬره هاي حماسه آفرين و گفتار و كرداري ﻣشتاقانه و
اﻃميﻨان ﺑخش ﺑا ﻣا و ﺷما روﺑه رو ﻣي ﺷوند .و ايﻨﻬا همه از عشق و عﻼقه و ايمان سرﺷار آنان است ﺑه خداوند ﻣتعال و اسﻼم و حيات جاويدان  .در
صورتي كه نه در ﻣحضر ﻣبارك رسول اكرم  -صلي اﷲ عليه و آله و سلﻢ  -هﺴتﻨد ،و نه در ﻣحضر اﻣام ﻣعصوم -صلوات اﷲ عليه  .و انگيزه آنان ايمان
و اﻃميﻨان ﺑه غيب است  .و اين رﻣزﻣوفقيت و پيروزي در اﺑعاد ﻣختلف است  .و اسﻼم ﺑايد افتخار كﻨد كه چﻨين فرزنداني ترﺑيت نموده  ،و ﻣا همه
ﻣفتخريﻢ كه در چﻨين عصري و در پيشگاه چﻨين ﻣلتي ﻣي ﺑاﺷيﻢ .
و ايﻨجانب در ايﻨجا يك وصيت ﺑه اﺷخاصي كه ﺑه انگيزه ﻣختلف ﺑاجمﻬوري اسﻼﻣي ﻣخالفت ﻣي كﻨﻨد و ﺑه جوانان  ،چه دختران و چه پﺴراني كه
ﻣورد ﺑﻬره ﺑرداري ﻣﻨافقان و ﻣﻨحرفان فرصت ﻃلب و سودجو واقع ﺷده اندﻣي نمايﻢ  ،كه ﺑيﻄرفانه و ﺑا فكر آزاد ﺑه قضاوت ﺑﻨشيﻨيد و تبليغات آنان كه
ﻣي خواهﻨد جمﻬوري اسﻼﻣي ساقﻂ ﺷود و كيفيت عمل آنان و رفتارﺷان ﺑاتوده هاي ﻣحروم و گروهﻬا و دولتﻬايي كه از آنان پشتيباني كرده و ﻣي
كﻨﻨد وگروهﻬا و اﺷخاصي كه در داخل ﺑه آنان پيوسته و از آنان پشتيباني ﻣي كﻨﻨد واخﻼق و رفتارﺷان در ﺑين خود و هوادارانشان و تغيير
ﻣوضعﻬايشان درپيشاﻣدهاي ﻣختلف را ،ﺑا دقت و ﺑدون هواي نفﺲ ﺑررسي كﻨيد ،و ﻣﻄالعه كﻨيدحاﻻت آنان كه در اين جمﻬوري اسﻼﻣي ﺑه دست
ﻣﻨافقان و ﻣﻨحرفان ﺷﻬيدﺷدند ،و ارزياﺑي كﻨيد ﺑين آنان و دﺷمﻨانشان ؛ نوارهاي اين ﺷﻬيدان تا حدي دردست و نوارهاي ﻣخالفان ﺷايد در دست
ﺷماها ﺑاﺷد ،ﺑبيﻨيد كدام دسته ﻃرفدارﻣحروﻣان و ﻣﻈلوﻣان جاﻣعه هﺴتﻨد.

ﺑرادران ! ﺷما اين اوراق را قبل از ﻣرگ ﻣن نمي خوانيد .ﻣمكن است پﺲ ازﻣن ﺑخوانيد در آن وقت ﻣن نزد ﺷما نيﺴتﻢ كه ﺑخواهﻢ ﺑه نفع
خود و جلب نﻈرتان ﺑراي كﺴب ﻣقام و قدرتي ﺑا قلبﻬاي جوان ﺷما ﺑازي كﻨﻢ  .ﻣن ﺑراي آنكه ﺷما جوانان ﺷايﺴته اي هﺴتيد عﻼقه دارم
كه جواني خود را در راه خداوند و اسﻼم عزيز و جمﻬوري اسﻼﻣي صرف كﻨيد تا سعادت هر دو جﻬان را درياﺑيد .واز خداوند غفور ﻣي
خواهﻢ كه ﺷما را ﺑه راه ﻣﺴتقيﻢ انﺴانيت هدايت كﻨد و ازگذﺷته ﻣا و ﺷما ﺑا رحمت واسعه خود ﺑگذرد .ﺷماها نيز در خلوتﻬا از
خداوندهمين را ﺑخواهيد ،كه او هادي و رحمان است .
و يك وصيت ﺑه ﻣلت ﺷريف ايران و ساير ﻣلتﻬاي ﻣبتﻼ ﺑه حكوﻣتﻬاي فاسدو درﺑﻨد قدرتﻬاي ﺑزرگ ﻣي كﻨﻢ ؛ اﻣا ﺑه ﻣلت عزيز ايران
توصيه ﻣي كﻨﻢ كه نعمتي كه ﺑا جﻬاد عﻈيﻢ خودتان و خون جوانان ﺑروﻣﻨدتان ﺑه دست آورديد همچون عزيزترين اﻣور قدرش را ﺑدانيد و
از آن حفاظت و پاسداري نماييد و در راه آن ،كه نعمتي عﻈيﻢ الﻬي و اﻣانت ﺑزرگ خداوندي است كوﺷش كﻨيد و از ﻣشكﻼتي كه در اين
صراط ﻣﺴتقيﻢ پيش ﻣي آيد نﻬراسيد كه ان تﻨصروااﷲ يﻨصركﻢ ويثبت اقداﻣكﻢ  .و در ﻣشكﻼت دولت جمﻬوري اسﻼﻣي ﺑا جان و دل
ﺷريك ودر رفع آنﻬا كوﺷا ﺑاﺷيد ،و دولت و ﻣجلﺲ را از خود ﺑدانيد ،و چون ﻣحبوﺑي گراﻣي از آن نگﻬداري كﻨيد.
و ﺑه ﻣجلﺲ و دولت و دست اندركاران توصيه ﻣي نمايﻢ كه قدر اين ﻣلت راﺑدانيد و در خدﻣتگزاري ﺑه آنان خصوصا ﻣﺴتضعفان و
ﻣحروﻣان و ستمديدگان كه نور چشمان ﻣا و اولياي نعﻢ همه هﺴتﻨد و جمﻬوري اسﻼﻣي رهاورد آنان و ﺑافداكاريﻬاي آنان تحقق پيدا كرد
و ﺑقاي آن نيز ﻣرهون خدﻣات آنان است ،فروگذار نكﻨيد و خود را از ﻣردم و آنان را از خود ﺑدانيد و حكوﻣتﻬاي ﻃاغوتي را كه چپاولگراني
ﺑي فرهﻨﮓ و زورگوياني تﻬي ﻣغز ﺑودند و هﺴتﻨد را هميشه ﻣحكوم نماييد ،البته ﺑا اعمال انﺴاني كه ﺷايﺴته ﺑراي يك حكوﻣت اسﻼﻣي
است .

و اﻣا ﺑه ﻣلتﻬاي اسﻼﻣي توصيه ﻣي كﻨﻢ كه از حكوﻣت جمﻬوري اسﻼﻣي و ازﻣلت ﻣجاهد ايران الگو ﺑگيريد و حكوﻣتﻬاي جائر خود را در صورتي كه ﺑه
خواست ﻣلتﻬا كه خواست ﻣلت ايران است سر فرود نياوردند ،ﺑا تمام قدرت ﺑه جاي خود ﺑﻨشانيد ،كه ﻣايه ﺑدﺑختي ﻣﺴلمانان  ،حكوﻣتﻬاي واﺑﺴته ﺑه
ﺷرق و غرب ﻣي ﺑاﺷﻨد .و اكيدا توصيه ﻣي كﻨﻢ كه ﺑه ﺑوقﻬاي تبليغاتي ﻣخالفان اسﻼم و جمﻬوري اسﻼﻣي گوش فرا ندهيد كه همه كوﺷش دارند كه
اسﻼم را از صحﻨه ﺑيرون كﻨﻨدكه ﻣﻨافع اﺑرقدرتﻬا تاﻣين ﺷود.
د  -از نقشه هاي ﺷيﻄاني قدرتﻬاي ﺑزرگ استعمار و استثمارگر كه سالﻬاي ﻃوﻻني در دست اجرا است و در كشور ايران از زﻣان رضاخان اوج گرفت و
درزﻣان ﻣحمدرضا ﺑا روﺷﻬاي ﻣختلف دنباله گيري ﺷد ،ﺑه انزواكشاندن روحانيت است ؛ كه در زﻣان رضاخان ﺑا فشار و سركوﺑي و خلع لباس و حبﺲ و
تبعيد وهتك حرﻣات و اعدام و اﻣثال آن  ،و در زﻣان ﻣحمدرضا ﺑا نقشه و روﺷﻬاي ديگر كه يكي از آنﻬا ايجاد عداوت ﺑين دانشگاهيان و روحانيان ﺑود،
كه تبليغات وسيعي در اين زﻣيﻨه ﺷد؛ و ﻣع اﻻسف ﺑه واسﻄه ﺑيخبري هر دو قشر از توﻃﺌه ﺷيﻄاني اﺑرقدرتﻬا نتيجه چشمگيري گرفته ﺷد .از يك
ﻃرف  ،از دﺑﺴتانﻬا تادانشگاهﻬا كوﺷش ﺷد كه ﻣعلمان و دﺑيران و اساتيد و روساي دانشگاهﻬا از ﺑين غرﺑزدگان يا ﺷرقزدگان و ﻣﻨحرفان از اسﻼم و ساير
اديان انتخاب و ﺑه كار گماﺷته ﺷوند و ﻣتعﻬدان ﻣوﻣن در اقليت قرار گيرند كه قشر ﻣوثر را كه در آتيه حكوﻣت را ﺑه دست ﻣي گيرند ،از كودكي تا
نوجواني و تا جواني ﻃوري ترﺑيت كﻨﻨد كه ازاديان ﻣﻄلقا ،و اسﻼم ﺑخصوص  ،و از واﺑﺴتگان ﺑه اديان خصوصا روحانيون وﻣبلغان  ،ﻣتﻨفر ﺑاﺷﻨد .و ايﻨان
را عمال انگليﺲ در آن زﻣان  ،و ﻃرفدار سرﻣايه داران و زﻣيﻨخواران و ﻃرفدار ارتجاع و ﻣخالف تمدن و تعالي در ﺑعد از آن ﻣعرفي ﻣي نمودند .و از
ﻃرف ديگر ،ﺑا تبليغات سوء ،روحانيون و ﻣبلغان و ﻣتديﻨان را ازدانشگاه و دانشگاهيان ترسانيده و همه را ﺑه ﺑي ديﻨي و ﺑي ﺑﻨد و ﺑاري و ﻣخالف ﺑاﻣﻈاهر
اسﻼم و اديان ﻣتﻬﻢ ﻣي نمودند .نتيجه آنكه دولتمردان ﻣخالف اديان واسﻼم و روحانيون و ﻣتديﻨان ﺑاﺷﻨد؛ و توده هاي ﻣردم كه عﻼقه ﺑه دين و روحاني
دارند ﻣخالف دولت و حكوﻣت و هر چه ﻣتعلق ﺑه آن است ﺑاﺷﻨد ،و اختﻼف عميق ﺑين دولت و ﻣلت و دانشگاهي و روحاني راه را ﺑراي چپاولگران
آنچﻨان ﺑاز كﻨد كه تمام ﺷﺌون كشور در تحت قدرت آنان و تمام ذخاير ﻣلت در جيب آنان سرازير ﺷود ،چﻨانچه ديديد ﺑه سر اين ﻣلت ﻣﻈلوم چه آﻣد،
و ﻣي رفت كه چه آيد.

اكﻨون كه ﺑه خواست خداوند ﻣتعال و ﻣجاهدت ﻣلت  -از روحاني
ودانشگاهي تا ﺑازاري و كارگر و كشاورز و ساير قشرها  -ﺑﻨد
اسارت را پاره و سدقدرت اﺑرقدرتﻬا را ﺷكﺴتﻨد و كشور را از
دست آنان و واﺑﺴتگانشان نجات دادند ،توصيه ايﻨجانب آن است
كه نﺴل حاضر و آيﻨده غفلت نكﻨﻨد ودانشگاهيان و جوانان
ﺑروﻣﻨد عزيز هر چه ﺑيشتر ﺑا روحانيان و ﻃﻼب علوم اسﻼﻣي
پيوند دوستي و تفاهﻢ را ﻣحكمتر و استوارتر سازند و از نقشه ها
وتوﻃﺌه هاي دﺷمن غدار غافل نباﺷﻨد و ﺑه ﻣجرد آنكه فرد يا
افرادي را ديدند كه ﺑاگفتار و رفتار خود در صدد است ﺑذر نفاق
ﺑين آنان افكﻨد او را ارﺷاد و نصيحت نمايﻨد؛ و اگر تاثير نكرد از
او روگردان ﺷوند و او را ﺑه انزوا كشانﻨد و نگذارندتوﻃﺌه ريشه
دواند كه سرچشمه را ﺑه آساني ﻣي توان گرفت  .و ﻣخصوصا اگر
دراساتيد كﺴي پيدا ﺷد كه ﻣي خواهد انحراف ايجاد كﻨد ،او را
ارﺷاد و اگر نشد ،ازخود و كﻼس خود ﻃرد كﻨﻨد .و اين توصيه
ﺑيشتر ﻣتوجه روحانيون و ﻣحصلين علوم ديﻨي است  .و توﻃﺌه ها
در دانشگاهﻬا از عمق ويژه اي ﺑرخوردار است و هرقشر ﻣحترم كه
ﻣغز ﻣتفكر جاﻣعه هﺴتﻨد ﺑايد ﻣواظب توﻃﺌه ها ﺑاﺷﻨد.

ه  -از جمله نقشه ها كه ﻣع اﻻسف تاثير ﺑزرگي در كشورها و كشور عزيزﻣان گذاﺷت و آثار آن ﺑاز
تا حد زيادي ﺑه جا ﻣانده ،ﺑيگانه نمودن كشورهاي استعمارزده از خويش ،و غرﺑزده و ﺷرقزده
نمودن آنان است ﺑه ﻃوريكه خود را وفرهﻨﮓ و قدرت خود را ﺑه هيچ گرفتﻨد و غرب و ﺷرق  ،دو
قﻄب قدرتمﻨد را نژاد ﺑرتر و فرهﻨﮓ آنان را واﻻتر و آن دو قدرت را قبله گاه عالﻢ دانﺴتﻨد
وواﺑﺴتگي ﺑه يكي از دو قﻄب را از فرائﺾ غيرقاﺑل اجتﻨاب ﻣعرفي نمودند! وقصه اين اﻣر غﻢ انگيز،
ﻃوﻻني و ضرﺑه هايي كه از آن خورده و اكﻨون نيزﻣي خوريﻢ كشﻨده و كوﺑﻨده است .
و غﻢ انگيزتر ايﻨكه آنان ﻣلتﻬاي ستمديده زير سلﻄه را در همه چيز عقب نگه داﺷته و كشورهايي
ﻣصرفي ﺑار آوردند و ﺑه قدري ﻣا را از پيشرفتﻬاي خود وقدرتﻬاي ﺷيﻄاني ﺷان ترسانده اند كه
جرات دست زدن ﺑه هيچ اﺑتكاري نداريﻢ وهمه چيز خود را تﺴليﻢ آنان كرده و سرنوﺷت خود و
كشورهاي خود را ﺑه دست آنان سپرده و چشﻢ و گوش ﺑﺴته ﻣﻄيع فرﻣان هﺴتيﻢ  .و اين پوچي و
تﻬي ﻣغزي ﻣصﻨوعي ﻣوجب ﺷده كه در هيچ اﻣري ﺑه فكر و دانش خود اتكا نكﻨيﻢ وكوركورانه از
ﺷرق و غرب تقليد نماييﻢ ﺑلكه از فرهﻨﮓ و ادب و صﻨعت واﺑتكار اگر داﺷتيﻢ  ،نويﺴﻨدگان و
گويﻨدگان غرب و ﺷرقزده ﺑي فرهﻨﮓ  ،آنﻬا را ﺑه ﺑاد انتقاد و ﻣﺴخره گرفته و فكر و قدرت ﺑوﻣي ﻣا
را سركوب و ﻣايوس نموده وﻣي نمايﻨد و رسوم و آداب اجﻨبي را هر چﻨد ﻣبتذل و ﻣفتضﺢ ﺑاﺷد ﺑا
عمل وگفتار و نوﺷتار ترويج كرده و ﺑا ﻣداحي و ثﻨاجويي آنﻬا را ﺑه خورد ﻣلتﻬا داده وﻣي دهﻨد .في
المثل  ،اگر در كتاب يا نوﺷته يا گفتاري چﻨد واژه فرنگي ﺑاﺷد ،ﺑدون توجه ﺑه ﻣحتواي آن ﺑا
اعجاب پذيرفته  ،و گويﻨده و نويﺴﻨده آن را دانشمﻨد وروﺷﻨفكر ﺑه حﺴاب ﻣي آورند.

و از گﻬواره تا قبر ﺑه هرچه ﺑﻨگريﻢ اگر ﺑا واژه غرﺑي و ﺷرقي اسﻢ گذاري ﺷود ﻣرغوب و ﻣورد توجه و از ﻣﻈاهر تمدن وپيشرفتگي ﻣحﺴوب  ،و اگر واژه هاي
ﺑوﻣي خودي ﺑه كار رود ﻣﻄرود و كﻬﻨه وواپﺴزده خواهد ﺑود .كودكان ﻣا اگر نام غرﺑي داﺷته ﺑاﺷﻨد ﻣفتخر؛ و اگر نام خودي دارند سر ﺑه زير و عقب افتاده اند.
خياﺑانﻬا ،كوچه ها ،ﻣغازه ها ،ﺷركتﻬا،داروخانه ها ،كتاﺑخانه ها ،پارچه ها ،و ديگر ﻣتاعﻬا ،هرچﻨد در داخل تﻬيه ﺷده ﺑايد نام خارجي داﺷته ﺑاﺷد تا ﻣردم از
آن راضي و ﺑه آن اقبال كﻨﻨد .فرنگي ﻣاﺑي از سر تا پا و در تمام نشﺴت و ﺑرخاستﻬا و در ﻣعاﺷرتﻬا و تمام ﺷﺌون زندگي ﻣوجب افتخار و سرﺑلﻨدي و تمدن و
پيشرفت  ،و در ﻣقاﺑل  ،آداب و رسوم خودي  ،كﻬﻨه پرستي و عقب افتادگي است  .در هر ﻣرض و كﺴالتي ولو جزئي وقاﺑل عﻼج در داخل  ،ﺑايد ﺑه خارج
رفت و دكترها و اﻃباي دانشمﻨد خود راﻣحكوم و ﻣايوس كرد .رفتن ﺑه انگلﺴتان و فرانﺴه و اﻣريكا و ﻣﺴكو افتخاري پرارزش و رفتن ﺑه حج و ساير اﻣاكن
ﻣتبركه كﻬﻨه پرستي و عقب ﻣاندگي است .ﺑي اعتﻨايي ﺑه آنچه ﻣرﺑوط ﺑه ﻣذهب و ﻣعﻨويات است از نشانه هاي روﺷﻨفكري وتمدن  ،و در ﻣقاﺑل  ،تعﻬد ﺑه اين
اﻣور نشانه عقب ﻣاندگي و كﻬﻨه پرستي است .
ايﻨجانب نمي گويﻢ ﻣا خود همه چيز داريﻢ ؛ ﻣعلوم است ﻣا را در ﻃول تاريﺦ نه چﻨدان دور خصوصا ،و در سده هاي اخير از هر پيشرفتي ﻣحروم كرده اند
ودولتمردان خائن و دودﻣان پﻬلوي خصوصا ،و ﻣراكز تبليغاتي عليه دستاوردهاي خودي و نيز خود كوچك ديدنﻬا و يا ناچيزديدنﻬا ،ﻣا را از هر فعاليتي ﺑراي
پيشرفت ﻣحروم كرد .وارد كردن كاﻻها از هر قماش و سرگرم كردن ﺑانوان وﻣردان خصوصا ﻃبقه جوان  ،ﺑه اقﺴام اجﻨاس وارداتي از قبيل اﺑزار آرايش
وتزئيﻨات و تجمﻼت و ﺑازيﻬاي كودكانه و ﺑه ﻣﺴاﺑقه كشاندن خانواده ها و ﻣصرفي ﺑار آوردن هر چه ﺑيشتر ،كه خود داستانﻬاي غﻢ انگيز دارد ،و سرگرم كردن
و ﺑه تباهي كشاندن جوانﻬا كه عضو فعال هﺴتﻨد ﺑا فراهﻢ آوردن ﻣراكز فحشا وعشرتكده ها ،و دهﻬا از اين ﻣصائب حﺴاب ﺷده  ،ﺑراي عقب نگﻬداﺷتن
كشورهاست  .ﻣن وصيت دلﺴوزانه و خادﻣانه ﻣي كﻨﻢ ﺑه ﻣلت عزيز كه اكﻨون كه تاحدود ﺑﺴيار چشمگيري از ﺑﺴياري از اين داﻣﻬا نجات يافته و نﺴل ﻣحروم
حاضرﺑه فعاليت و اﺑتكار ﺑرخاسته و ديديﻢ كه ﺑﺴياري از كارخانه ها و وسايل پيشرفته ﻣثل هواپيماها و ديگر چيزها كه گمان نمي رفت ﻣتخصصين ايران
قادر ﺑه راه انداختن كارخانه ها و اﻣثال آن ﺑاﺷﻨد و همه دستﻬا را ﺑه سوي غرب يا ﺷرق درازكرده ﺑوديﻢ كه ﻣتخصصين آنان ايﻨﻬا را ﺑه راه اندازند ،در اثر
ﻣحاصره اقتصادي و جﻨﮓ تحميلي  ،خود جوانان عزيز ﻣا قﻄعات ﻣحل احتياج را ساخته و ﺑا قيمتﻬاي ارزانتر عرضه كرده و رفع احتياج نمودند و ثاﺑت كردند
كه اگر ﺑخواهيﻢ ﻣي توانيﻢ .

ﺑايد هوﺷيار و ﺑيدار و ﻣراقب ﺑاﺷيد كه سياست ﺑازان پيوسته ﺑه غرب و ﺷرق ﺑاوسوسه هاي
ﺷيﻄاني ﺷما را ﺑه سوي اين چپاولگران ﺑين المللي نكشﻨد؛ و ﺑا اراده ﻣصمﻢ و فعاليت و پشتكار
خود ﺑه رفع واﺑﺴتگيﻬا قيام كﻨيد.
و ﺑدانيد كه نژاد آريا و عرب از نژاد اروپا و اﻣريكا و ﺷوروي كﻢ ندارد و اگرخودي خود را ﺑياﺑد و
ياس را از خود دور كﻨد و چشمداﺷت ﺑه غير خود نداﺷته ﺑاﺷد ،در درازﻣدت قدرت همه كار و
ساختن همه چيز را دارد .و آنچه انﺴانﻬاي ﺷبيه ﺑه ايﻨان ﺑه آن رسيده اند ﺷما هﻢ خواهيد رسيد
ﺑه ﺷرط اتكال ﺑه خداوندتعالي و اتكا ﺑه نفﺲ  ،و قﻄع واﺑﺴتگي ﺑه ديگران و تحمل سختيﻬا ﺑراي
رسيدن ﺑه زندگي ﺷرافتمﻨدانه و خارج ﺷدن از تحت سلﻄه اجانب .
و ﺑر دولتﻬا و دست اندركاران است چه در نﺴل حاضر و چه در نﺴلﻬاي آيﻨده كه از ﻣتخصصين
خود قدرداني كﻨﻨد و آنان را ﺑا كمكﻬاي ﻣادي و ﻣعﻨوي تشويق ﺑه كار نمايﻨد و از ورود كاﻻهاي
ﻣصرف ساز و خانه ﺑرانداز جلوگيري نمايﻨد و ﺑه آنچه دارند ﺑﺴازند تا خود همه چيز ﺑﺴازند.
و از جوانان ،دختران و پﺴران ،ﻣي خواهﻢ كه استقﻼل و آزادي و ارزﺷﻬاي انﺴاني را ،ولو ﺑا تحمل
زحمت و رنج  ،فداي تجمﻼت و عشرتﻬا و ﺑي ﺑﻨد وﺑاريﻬا و حضور در ﻣراكز فحشا كه از ﻃرف غرب
و عمال ﺑي وﻃن ﺑه ﺷما عرضه ﻣي ﺷود نكﻨﻨد؛ كه آنان چﻨانچه تجرﺑه نشان داده جز تباهي ﺷما و
اغفالتان ازسرنوﺷت كشورتان و چاپيدن ذخائر ﺷما و ﺑه ﺑﻨد استعمار و نﻨﮓ واﺑﺴتگي كشيدنتان و
ﻣصرفي نمودن ﻣلت و كشورتان ﺑه چيز ديگر فكر نمي كﻨﻨد؛ وﻣي خواهﻨد ﺑا اين وسايل و اﻣثال
آن ﺷما را عقب ﻣانده  ،و ﺑه اصﻄﻼح آنان "نيمه وحشي " نگه دارند.

و  -از توﻃﺌه هاي ﺑزرگ آنان  ،چﻨانچه اﺷاره ﺷد و كرارا تذكر داده ام  ،ﺑه دست گرفتن ﻣراكز تعليﻢ و ترﺑيت خصوصا دانشگاهﻬا است كه ﻣقدرات كشورها دردست
ﻣحصوﻻت آنﻬا است  .روش آنان ﺑا روحانيون و ﻣدارس علوم اسﻼﻣي فرق دارد ﺑا روﺷي كه در دانشگاهﻬا و دﺑيرستانﻬا دارند .نقشه آنان ﺑرداﺷتن روحانيون از سر راه و
ﻣﻨزوي كردن آنان است ؛ يا ﺑا سركوﺑي و خشونت و هتاكي كه در زﻣان رضاخان عمل ﺷد ولي نتيجه ﻣعكوس گرفته ﺷد؛ يا ﺑا تبليغات وتﻬمتﻬا و نقشه هاي ﺷيﻄاني ﺑراي
جدا كردن قشر تحصيلكرده و ﺑه اصﻄﻼح روﺷﻨفكر كه اين هﻢ در زﻣان رضاخان عمل ﻣي ﺷد و در رديف فشار و سركوﺑي ﺑود؛ و در زﻣان ﻣحمدرضا اداﻣه يافت ﺑدون
خشونت ولي ﻣوذيانه .
و اﻣا در دانشگاه نقشه آن است كه جوانان را از فرهﻨﮓ و ادب و ارزﺷﻬاي خودي ﻣﻨحرف كﻨﻨد و ﺑه سوي ﺷرق يا غرب ﺑكشانﻨد و دولتمردان را از ﺑين ايﻨان انتخاب و ﺑر
سرنوﺷت كشورها حكوﻣت دهﻨد تا ﺑه دست آنﻬا هرچه ﻣي خواهﻨد انجام دهﻨد .ايﻨان كشور را ﺑه غارتزدگي و غرﺑزدگي ﺑكشانﻨد و قشرروحاني ﺑا انزوا و ﻣﻨفوريت و
ﺷكﺴت قادر ﺑر جلوگيري نباﺷد .و اين ﺑﻬترين راه است ﺑراي عقب نگﻬداﺷتن و غارت كردن كشورهاي تحت سلﻄه  ،زيرا ﺑراي اﺑرقدرتﻬا ﺑي زحمت و ﺑي خرج و در جواﻣع
ﻣلي ﺑي سر و صدا ،هر چه هﺴت ﺑه جيب آنان ﻣي ريزد.
پﺲ اكﻨون كه دانشگاهﻬا و دانشﺴراها در دست اصﻼح و پاكﺴازي است  ،ﺑرهمه ﻣا ﻻزم است ﺑا ﻣتصديان كمك كﻨيﻢ و ﺑراي هميشه نگذاريﻢ دانشگاهﻬا ﺑه انحراف كشيده
ﺷود؛ و هر جا انحرافي ﺑه چشﻢ خورد ﺑا اقدام سريع ﺑه رفع آن كوﺷيﻢ  .و اين اﻣر حياتي ﺑايد در ﻣرحله اول ﺑا دست پرتوان خود جوانان دانشگاهﻬا و دانشﺴراها انجام
گيرد كه نجات دانشگاه از انحراف  ،نجات كشور وﻣلت است .
و ايﻨجانب ﺑه همه نوجوانان و جوانان در ﻣرحله اول  ،و پدران و ﻣادران ودوستان آنﻬا در ﻣرحله دوم  ،و ﺑه دولتمردان و روﺷﻨفكران دلﺴوز ﺑراي كشور درﻣرحله ﺑعد وصيت
ﻣي كﻨﻢ كه در اين اﻣر ﻣﻬﻢ كه كشورتان را از آسيب نگه ﻣي دارد ،ﺑا جان و دل كوﺷش كﻨيد و دانشگاهﻬا را ﺑه نﺴل ﺑعد ﺑﺴپريد .و ﺑه همه نﺴلﻬاي ﻣﺴلﺴل توصيه ﻣي
كﻨﻢ كه ﺑراي نجات خود و كشور عزيز و اسﻼم آدم ساز ،دانشگاهﻬا را از انحراف و غرب و ﺷرقزدگي حفﻆ و پاسداري كﻨيد و ﺑااين عمل انﺴاني  -اسﻼﻣي خود دست
قدرتﻬاي ﺑزرگ را از كشور قﻄع و آنان رانااﻣيد نماييد .خدايتان پشتيبان و نگﻬدار ﺑاد.

ز  -از ﻣﻬمات اﻣور ،تعﻬد وكﻼي ﻣجلﺲ ﺷوراي اسﻼﻣي است  .ﻣا ديديﻢ كه اسﻼم و كشور ايران چه صدﻣات ﺑﺴيار غﻢ انگيزي از ﻣجلﺲ ﺷوراي
غيرصالﺢ وﻣﻨحرف  ،از ﺑعد از ﻣشروﻃه تا عصر رژيﻢ جﻨايتكار پﻬلوي و از هر زﻣان ﺑدتر وخﻄرناكتر در اين رژيﻢ تحميلي فاسد خورد؛ و چه ﻣصيبتﻬا و
خﺴارتﻬاي جانفرسا از اين جﻨايتكاران ﺑي ارزش و نوكرﻣاب ﺑه كشور و ﻣلت وارد ﺷد .دراين پﻨجاه سال يك اكثريت قﻼﺑي ﻣﻨحرف در ﻣقاﺑل يك
اقليت ﻣﻈلوم ﻣوجب ﺷد كه هرچه انگلﺴتان و ﺷوروي و اخيرا اﻣريكا خواستﻨد ،ﺑا دست همين ﻣﻨحرفان از خدا ﺑيخبر انجام دهﻨد و كشور را ﺑه
تباهي و نيﺴتي كشانﻨد .از ﺑعد ازﻣشروﻃه  ،هيچ گاه تقريبا ﺑه ﻣواد ﻣﻬﻢ قانون اساسي عمل نشد  -قبل از رضاخان ﺑاتصدي غرﺑزدگان و ﻣشتي خان و
زﻣيﻨخواران ؛ و در زﻣان رژيﻢ پﻬلوي ﺑه دست آن رژيﻢ سفاك و واﺑﺴتگان و حلقه ﺑه گوﺷان آن .
اكﻨون كه ﺑا عﻨايت پروردگار و همت ﻣلت عﻈيﻢ الشان سرنوﺷت كشور ﺑه دست ﻣردم افتاد و وكﻼ از خود ﻣردم و ﺑا انتخاب خودﺷان  ،ﺑدون دخالت
دولت و خانﻬاي وﻻيات ﺑه ﻣجلﺲ ﺷوراي اسﻼﻣي راه يافتﻨد ،و اﻣيد است كه ﺑا تعﻬدآنان ﺑه اسﻼم و ﻣصالﺢ كشور جلوگيري از هر انحراف ﺑشود.
وصيت ايﻨجانب ﺑه ﻣلت در حال و آتيه آن است كه ﺑا اراده ﻣصمﻢ خود و تعﻬد خود ﺑه احكام اسﻼم و ﻣصالﺢ كشور در هر دوره از انتخاﺑات وكﻼي
داراي تعﻬد ﺑه اسﻼم وجمﻬوري اسﻼﻣي كه غالبا ﺑين ﻣتوسﻄين جاﻣعه و ﻣحروﻣين ﻣي ﺑاﺷﻨد و غيرﻣﻨحرف از صراط ﻣﺴتقيﻢ  -ﺑه سوي غرب يا
ﺷرق  -و ﺑدون گرايش ﺑه ﻣكتبﻬاي انحرافي و اﺷخاص تحصيلكرده و ﻣﻄلع ﺑر ﻣﺴائل روز و سياستﻬاي اسﻼﻣي  ،ﺑه ﻣجلﺲ ﺑفرستﻨد.
و ﺑه جاﻣعه ﻣحترم روحانيت خصوصا ﻣراجع ﻣعﻈﻢ  ،وصيت ﻣي كﻨﻢ كه خودرا از ﻣﺴائل جاﻣعه خصوصا ﻣثل انتخاب رئيﺲ جمﻬور و وكﻼي ﻣجلﺲ ،
كﻨارنكشﻨد و ﺑي تفاوت نباﺷﻨد .همه ديديد و نﺴل آتيه خواهد ﺷﻨيد كه دست سياست ﺑازان پيرو ﺷرق و غرب  ،روحانيون را كه اساس ﻣشروﻃيت را
ﺑا زحمات و رنجﻬا ﺑﻨيان گذاﺷتﻨد از صحﻨه خارج كردند و روحانيون نيز ﺑازي سياست ﺑازان را خورده و دخالت در اﻣور كشور و ﻣﺴلمين را خارج از
ﻣقام خود انگاﺷتﻨد وصحﻨه را ﺑه دست غرﺑزدگان سپردند؛ و ﺑه سر ﻣشروﻃيت و قانون اساسي و كشورو اسﻼم آن آوردند كه جبرانش احتياج ﺑه زﻣان
ﻃوﻻني دارد.

اكﻨون كه ﺑحمداﷲ تعالي ﻣوانع رفع گرديده و فضاي آزاد ﺑراي دخالت همه ﻃبقات پيش آﻣده است  ،هيچ عذري ﺑاقي نمانده و از گﻨاهان ﺑزرگ
ناﺑخشودني ،ﻣﺴاﻣحه در اﻣر ﻣﺴلمين است  .هركﺲ ﺑه ﻣقدار توانش و حيﻄه نفوذش ﻻزم است در خدﻣت اسﻼم و ﻣيﻬن ﺑاﺷد؛ و ﺑا جديت از
نفوذ واﺑﺴتگان ﺑه دو قﻄب استعمارگر و غرب يا ﺷرقزدگان و ﻣﻨحرفان از ﻣكتب ﺑزرگ اسﻼم جلوگيري نمايﻨد ،و ﺑدانﻨد كه ﻣخالفين اسﻼم و
كشورهاي اسﻼﻣي كه همان اﺑرقدرتان چپاولگر ﺑين المللي هﺴتﻨد ،ﺑا تدريج و ظرافت در كشور ﻣا و كشورهاي اسﻼﻣي ديگر رخﻨه  ،و ﺑا دست
افراد خود ﻣلتﻬا ،كشورها را ﺑه دام استثمار ﻣي كشانﻨد .ﺑايدﺑا هوﺷياري ﻣراقب ﺑاﺷيد و ﺑا احﺴاس اولين قدم نفوذي ﺑه ﻣقاﺑله ﺑرخيزيد و ﺑه آنان
ﻣﻬلت ندهيد .خدايتان يار و نگﻬدار ﺑاﺷد.
و از نمايﻨدگان ﻣجلﺲ ﺷوراي اسﻼﻣي در اين عصر و عصرهاي آيﻨده ﻣي خواهﻢ كه اگر خداي نخواسته عﻨاصر ﻣﻨحرفي ﺑا دسيﺴه و ﺑازي
سياسي وكالت خود را ﺑه ﻣردم تحميل نمودند ،ﻣجلﺲ اعتبارناﻣه آنان را رد كﻨﻨد ونگذارند حتي يك عﻨصر خراﺑكار واﺑﺴته ﺑه ﻣجلﺲ راه ياﺑد.
و ﺑه اقليتﻬاي ﻣذهبي رسمي وصيت ﻣي كﻨﻢ كه از دوره هاي رژيﻢ پﻬلوي عبرت ﺑگيرند و وكﻼي خود را از اﺷخاص ﻣتعﻬد ﺑه ﻣذهب خود و
جمﻬوري اسﻼﻣي و غيرواﺑﺴته ﺑه قدرتﻬاي جﻬانخوار و ﺑدون گرايش ﺑه ﻣكتبﻬاي الحادي وانحرافي و التقاﻃي انتخاب نمايﻨد.
و از همه نمايﻨدگان خواستارم كه ﺑا كمال حﺴن نيت و ﺑرادري ﺑا هﻢ ﻣجلﺴان خود رفتار ،و همه كوﺷا ﺑاﺷﻨد كه قوانين خداي نخواسته از
اسﻼم ﻣﻨحرف نباﺷدو همه ﺑه اسﻼم و احكام آسماني آن وفادار ﺑاﺷيد تا ﺑه سعادت دنيا و آخرت نايل آييد.
و از ﺷوراي ﻣحترم نگﻬبان ﻣي خواهﻢ و توصيه ﻣي كﻨﻢ  ،چه در نﺴل حاضر وچه در نﺴلﻬاي آيﻨده  ،كه ﺑا كمال دقت و قدرت وظايف اسﻼﻣي
و ﻣلي خود راايفا و تحت تاثير هيچ قدرتي واقع نشوند و از قوانين ﻣخالف ﺑا ﺷرع ﻣﻄﻬر وقانون اساسي ﺑدون هيچ ﻣﻼحﻈه جلوگيري نمايﻨد و ﺑا
ﻣﻼحﻈه ضرورات كشوركه گاهي ﺑا احكام ثانويه و گاهي ﺑه وﻻيت فقيه ﺑايد اجرا ﺷود توجه نمايﻨد.

و وصيت ﻣن ﺑه ﻣلت ﺷريف آن است كه در تمام انتخاﺑات  ،چه انتخاب رئيﺲ جمﻬور و چه نمايﻨدگان ﻣجلﺲ ﺷوراي اسﻼﻣي
و چه انتخاب خبرگان ﺑراي تعيين ﺷوراي رهبري يا رهبر ،در صحﻨه ﺑاﺷﻨد و اﺷخاصي كه انتخاب ﻣي كﻨﻨد روي ضواﺑﻄي ﺑاﺷد
كه اعتبار ﻣي ﺷود ﻣثﻼ در انتخاب خبرگان ﺑراي تعيين ﺷوراي رهبري يا رهبر ،توجه كﻨﻨد كه اگر ﻣﺴاﻣحه نمايﻨد و خبرگان
راروي ﻣوازين ﺷرعيه و قانون انتخاب نكﻨﻨد ،چه ﺑﺴا كه خﺴاراتي ﺑه اسﻼم و كشوروارد ﺷود كه جبران پذير نباﺷد .و در اين
صورت همه در پيشگاه خداوند ﻣتعال ﻣﺴﺌول ﻣي ﺑاﺷﻨد.
از اين قرار ،عدم دخالت ﻣلت از ﻣراجع و علماي ﺑزرگ تا ﻃبقه ﺑازاري وكشاورز و كارگر و كارﻣﻨد ،همه و همه ﻣﺴﺌول سرنوﺷت
كشور و اسﻼم ﻣي ﺑاﺷﻨد؛چه در نﺴل حاضر و چه در نﺴلﻬاي آتيه ؛ و چه ﺑﺴا كه در ﺑعﺾ ﻣقاﻃع  ،عدم حضور و ﻣﺴاﻣحه ،
گﻨاهي ﺑاﺷد كه در راس گﻨاهان كبيره است  .پﺲ عﻼج واقعه را قبل از وقوع ﺑايد كرد ،و اﻻ كار از دست همه خارج خواهد
ﺷد .و اين حقيقتي است كه ﺑعد از ﻣشروﻃه لمﺲ نموده ايد و نموده ايﻢ  .چه هيچ عﻼجي ﺑاﻻتر وواﻻتر از آن نيﺴت كه ﻣلت
در سرتاسر كشور در كارهايي كه ﻣحول ﺑه اوست ﺑرﻃبق ضواﺑﻂ اسﻼﻣي و قانون اساسي انجام دهد؛ و در تعيين رئيﺲ جمﻬور
ووكﻼي ﻣجلﺲ ﺑا ﻃبقه تحصيلكرده ﻣتعﻬد و روﺷﻨفكر ﺑا اﻃﻼع از ﻣجاري اﻣور وغيرواﺑﺴته ﺑه كشورهاي قدرتمﻨد استثمارگر و
اﺷتﻬار ﺑه تقوا و تعﻬد ﺑه اسﻼم وجمﻬوري اسﻼﻣي ﻣشورت كرده  ،و ﺑا علما و روحانيون ﺑا تقوا و ﻣتعﻬد ﺑه جمﻬوري اسﻼﻣي نيز
ﻣشورت نموده ؛ و توجه داﺷته ﺑاﺷﻨد رئيﺲ جمﻬور ووكﻼي ﻣجلﺲ از ﻃبقه اي ﺑاﺷﻨد؛ كه ﻣحروﻣيت و ﻣﻈلوﻣيت ﻣﺴتضعفان
وﻣحروﻣان جاﻣعه را لمﺲ نموده و در فكر رفاه آنان ﺑاﺷﻨد ،نه از سرﻣايه داران و زﻣيﻨخواران و صدرنشيﻨان ﻣرفه و غرق در
لذات و ﺷﻬوات كه تلخي ﻣحروﻣيت ورنج گرسﻨگان و پاﺑرهﻨگان را نمي توانﻨد ﺑفﻬمﻨد.

و ﺑايد ﺑدانيﻢ كه اگر رئيﺲ جمﻬور و نمايﻨدگان ﻣجلﺲ  ،ﺷايﺴته و ﻣتعﻬد ﺑه اسﻼم و دلﺴوز ﺑراي كشور و ﻣلت ﺑاﺷﻨد ،ﺑﺴياري از ﻣشكﻼت
پيش نمي آيد؛ وﻣشكﻼتي اگر ﺑاﺷد رفع ﻣي ﺷود .و همين ﻣعﻨي در انتخاب خبرگان ﺑراي تعيين ﺷوراي رهبري يا رهبر ﺑا ويژگي خاص ﺑايد در
نﻈر گرفته ﺷود؛ كه اگر خبرگان كه ﺑا انتخاب ﻣلت تعيين ﻣي ﺷوند از روي كمال دقت و ﺑا ﻣشورت ﺑا ﻣراجع عﻈام هر عصر و علماي ﺑزرگ
سرتاسر كشور و ﻣتديﻨين و دانشمﻨدان ﻣتعﻬد ،ﺑه ﻣجلﺲ خبرگان ﺑروند ،ﺑﺴياري از ﻣﻬمات و ﻣشكﻼت ﺑه واسﻄه تعيين ﺷايﺴته ترين و
ﻣتعﻬدترين ﺷخصيتﻬا ﺑراي رهبري يا ﺷوراي رهبري پيش نخواهد آﻣد ،يا ﺑاﺷايﺴتگي رفع خواهد ﺷد .و ﺑا نﻈر ﺑه اصل يكصد و نﻬﻢ و يكصد و
دهﻢ قانون اساسي  ،وظيفه سﻨگين ﻣلت در تعيين خبرگان و نمايﻨدگان در تعيين رهبر ياﺷوراي رهبري روﺷن خواهد ﺷد ،كه اندك ﻣﺴاﻣحه
در انتخاب  ،چه آسيبي ﺑه اسﻼم و كشور و جمﻬوري اسﻼﻣي وارد خواهد كرد كه احتمال آن  ،كه در سﻄﺢ ﺑاﻻي از اهميت است ﺑراي آنان
تكليف الﻬي ايجاد ﻣي كﻨد.
و وصيت ايﻨجانب ﺑه رهبر و ﺷوراي رهبري در اين عصر كه عصر تﻬاجﻢ اﺑرقدرتﻬا و واﺑﺴتگان ﺑه آنان در داخل و خارج كشور ﺑه جمﻬوري
اسﻼﻣي و درحقيقت ﺑه اسﻼم است در پوﺷش جمﻬوري اسﻼﻣي و در عصرهاي آيﻨده  ،آن است كه خود را وقف در خدﻣت ﺑه اسﻼم و جمﻬوري
اسﻼﻣي و ﻣحروﻣان وﻣﺴتضعفان ﺑﻨمايﻨد؛ و گمان نﻨمايﻨد كه رهبري في نفﺴه ﺑراي آنان تحفه اي است وﻣقام واﻻيي  ،ﺑلكه وظيفه سﻨگين و
خﻄرناكي است كه لغزش در آن اگر خداي نخواسته ﺑا هواي نفﺲ ﺑاﺷد ،نﻨﮓ اﺑدي در اين دنيا و آتش غضب خداي قﻬاردر جﻬان ديگر در پي
دارد.
از خداوند ﻣﻨان هادي ﺑا تضرع و اﺑتﻬال ﻣي خواهﻢ كه ﻣا و ﺷما را از اين اﻣتحان خﻄرناك ﺑا روي سفيد در حضرت خود ﺑپذيرد و نجات دهد و
اين خﻄرقدري خفيفتر ﺑراي روساي جمﻬور حال و آيﻨده و دولتﻬا و دست اندركاران  ،ﺑه حﺴب درجات در ﻣﺴﺌوليتﻬا نيز هﺴت كه ﺑايد خداي
ﻣتعال را حاضر و ناظر وخود را در ﻣحضر ﻣبارك او ﺑدانﻨد .خداوند ﻣتعال راهگشاي آنان ﺑاﺷد.

ح  -از ﻣﻬمات اﻣور ﻣﺴاله قضاوت است كه سر و كار آن ﺑا جان و ﻣال وناﻣوس ﻣردم است  .وصيت ايﻨجانب ﺑه
رهبر و ﺷوراي رهبري آن است كه درتعيين عاليترين ﻣقام قضايي كه در عﻬده دارند ،كوﺷش كﻨﻨد كه
اﺷخاص ﻣتعﻬدساﺑقه دار و صاحبﻨﻈر در اﻣور ﺷرعي و اسﻼﻣي و در سياست را نصب نمايﻨد.
و از ﺷورايعالي قضايي ﻣي خواهﻢ اﻣر قضاوت را كه در رژيﻢ ساﺑق ﺑه وضع اسفﻨاك و غﻢ انگيزي درآﻣده ﺑود ﺑا
جديت سر و ساﻣان دهﻨد؛ و دست كﺴاني كه ﺑا جان و ﻣال ﻣردم ﺑازي ﻣي كﻨﻨد و آنچه نزد آنان ﻣﻄرح
نيﺴت عدالت اسﻼﻣي است از اين كرسي پراهميت كوتاه كﻨﻨد ،و ﺑا پشتكار و جديت ﺑتدريج دادگﺴتري را
ﻣتحول نمايﻨد؛ و قضات داراي ﺷرايﻄي كه  ،ان ﺷاءاﷲ ﺑا جديت حوزه هاي علميه ﻣخصوصا حوزه ﻣباركه
علميه قﻢ ترﺑيت و تعليﻢ ﻣي ﺷوند وﻣعرفي ﻣي گردند ،ﺑه جاي قضاتي كه ﺷرايﻂ ﻣقرره اسﻼﻣي را ندارند
نصب گردند ،كه ان ﺷاءاﷲ تعالي ﺑزودي قضاوت اسﻼﻣي در سراسر كشور جريان پيداكﻨد.
و ﺑه قضات ﻣحترم در عصر حاضر و اعصار آيﻨده وصيت ﻣي كﻨﻢ كه ﺑا درنﻈرگرفتن احاديثي كه از ﻣعصوﻣين
 صلوات اﷲ عليﻬﻢ  -در اهميت قضا و خﻄرعﻈيمي كه قضاوت دارد و توجه و نﻈر ﺑه آنچه درﺑاره قضاوت ﺑهغير حق واردﺷده است  ،اين اﻣر خﻄير را تصدي نمايﻨد و نگذارند اين ﻣقام ﺑه غير اهلش سپرده ﺷود .و
كﺴاني كه اهل هﺴتﻨد از تصدي اين اﻣر سرﺑاز نزنﻨد و ﺑه اﺷخاص غير اهل ﻣيدان ندهﻨد؛ و ﺑدانﻨد كه همان
ﻃور كه خﻄر اين ﻣقام ﺑزرگ است اجرو فضل و ثواب آن نيز ﺑزرگ است  .و ﻣي دانﻨد كه تصدي قضا ﺑراي
اهلش واجب كفايي است .

ط  -وصيت ايﻨجانب ﺑه حوزه هاي ﻣقدسه علميه آن است كه كرارا عرض نموده ام كه در اين زﻣان كه ﻣخالفين اسﻼم و جمﻬوري
اسﻼﻣي كمر ﺑه ﺑراندازي اسﻼم ﺑﺴته اند و از هر راه ﻣمكن ﺑراي اين ﻣقصد ﺷيﻄاني كوﺷش ﻣي نمايﻨد ،ويكي از راهﻬاي ﺑا اهميت
ﺑراي ﻣقصد ﺷوم آنان و خﻄرناك ﺑراي اسﻼم وحوزه هاي اسﻼﻣي نفوذ دادن افراد ﻣﻨحرف و تبﻬكار در حوزه هاي علميه است ،كه
خﻄر ﺑزرگ كوتاه ﻣدت آن ﺑدنام نمودن حوزه ها ﺑا اعمال ناﺷايﺴته و اخﻼق وروش انحرافي است و خﻄر ﺑﺴيار عﻈيﻢ آن در
درازﻣدت ﺑه ﻣقاﻣات ﺑاﻻ رسيدن يك يا چﻨد نفر ﺷياد كه ﺑا آگاهي ﺑر علوم اسﻼﻣي و جا زدن خود را در ﺑين توده ها و قشرهاي
ﻣردم پاكدل و عﻼقه ﻣﻨد نمودن آنان را ﺑه خويش و ضرﺑه ﻣﻬلك زدن ﺑه حوزه هاي اسﻼﻣي و اسﻼم عزيز و كشور در ﻣوقع ﻣﻨاسب
ﻣي ﺑاﺷد .و ﻣي دانيﻢ كه قدرتﻬاي ﺑزرگ چپاولگر در ﻣيان جاﻣعه ها افرادي ﺑه صورتﻬاي ﻣختلف از ﻣليگراها و روﺷﻨفكران
ﻣصﻨوعي و روحاني نمايان كه اگرﻣجال ياﺑﻨد از همه پرخﻄرتر و آسيب رسانترند ذخيره دارند كه گاهي سي  -چﻬل سال ﺑا ﻣشي
اسﻼﻣي و ﻣقدس ﻣاﺑي يا "پان ايرانيﺴﻢ " و وﻃن پرستي و حيله هاي ديگر ،ﺑا صبر و ﺑردﺑاري در ﻣيان ﻣلتﻬا زيﺴت ﻣي كﻨﻨد و در
ﻣوقع ﻣﻨاسب ﻣاﻣوريت خود را انجام ﻣي دهﻨد .و ﻣلت عزيز ﻣا در اين ﻣدت كوتاه پﺲ ازپيروزي انقﻼب نمونه هايي از قبيل
"ﻣجاهد خلق " و "فدايي خلق " و"توده اي "ها و ديگر عﻨاوين ديده اند ،و ﻻزم است همه ﺑا هوﺷياري اين قﺴﻢ توﻃﺌه را خﻨثي
نمايﻨد و از همه ﻻزﻣتر حوزه هاي علميه است كه تﻨﻈيﻢ و تصفيه آن ﺑا ﻣدرسين ﻣحترم و افاضل ساﺑقه دار است ﺑا تاييد ﻣراجع
وقت  .و ﺷايد تز"نﻈﻢ در ﺑي نﻈمي " است از القائات ﺷوم همين نقشه ريزان و توﻃﺌه گران ﺑاﺷد.
در هر صورت وصيت ايﻨجانب آن است كه در همه اعصار خصوصا در عصرحاضر كه نقشه ها و توﻃﺌه ها سرعت و قوت گرفته است
 ،قيام ﺑراي نﻈام دادن ﺑه حوزه ها ﻻزم و ضروري است ؛ كه علما و ﻣدرسين و افاضل عﻈيﻢ الشان صرف وقت نموده و ﺑا ﺑرناﻣه
دقيق صحيﺢ حوزه ها را و خصوصا حوزه علميه قﻢ و سايرحوزه هاي ﺑزرگ و ﺑا اهميت را در اين ﻣقﻄع از زﻣان از آسيب حفﻆ
نمايﻨد.

و ﻻزم است علما و ﻣدرسين ﻣحترم نگذارند در درسﻬايي كه ﻣرﺑوط ﺑه فقاهت است و حوزه هاي فقﻬي و اصولي از ﻃريقه ﻣشايﺦ ﻣعﻈﻢ
كه تﻨﻬا راه ﺑراي حفﻆ فقه اسﻼﻣي است ﻣﻨحرف ﺷوند ،و كوﺷش نمايﻨد كه هر روز ﺑر دقتﻬا وﺑحث و نﻈرها و اﺑتكار و تحقيقﻬا افزوده
ﺷود؛ و فقه سﻨتي كه ارث سلف صالﺢ است و انحراف از آن سﺴت ﺷدن اركان تحقيق و تدقيق است  ،ﻣحفوظ ﺑماند و تحقيقات ﺑر
تحقيقات اضافه گردد .و البته در رﺷته هاي ديگر علوم ﺑه ﻣﻨاسبت احتياجات كشور و اسﻼم ﺑرناﻣه هايي تﻬيه خواهد ﺷد و رجالي در آن
رﺷته ترﺑيت ﺑايد ﺷود .و از ﺑاﻻترين و واﻻترين حوزه هايي كه ﻻزم است ﺑه ﻃورهمگاني ﻣورد تعليﻢ و تعلﻢ قرار گيرد ،علوم ﻣعﻨوي
اسﻼﻣي است  ،از قبيل علﻢ اخﻼق و تﻬذيب نفﺲ و سير و سلوك الي اﷲ  -رزقﻨا اﷲ و اياكﻢ  -كه جﻬاد اكبرﻣي ﺑاﺷد.
ي  -از اﻣوري كه اصﻼح و تصفيه و ﻣراقبت از آن ﻻزم است قوه اجراييه است  .گاهي ﻣمكن است كه قوانين ﻣترقي و ﻣفيد ﺑه حال
جاﻣعه از ﻣجلﺲ ﺑگذردو ﺷوراي نگﻬبان آن را تﻨفيذ كﻨد و وزير ﻣﺴﺌول هﻢ اﺑﻼغ نمايد ،لكن ﺑه دست ﻣجريان غير صالﺢ كه افتاد آن را
ﻣﺴﺦ كﻨﻨد و ﺑرخﻼف ﻣقررات يا ﺑا كاغذﺑازيﻬايا پيچ و خمﻬا كه ﺑه آن عادت كرده اند يا عمدا ﺑراي نگران نمودن ﻣردم عمل كﻨﻨد ،كه
ﺑتدريج و ﻣﺴاﻣحه غائله ايجاد ﻣي كﻨد.
وصيت ايﻨجانب ﺑه وزراي ﻣﺴﺌول در عصر حاضر و در عصرهاي ديگر آن است كه عﻼوه ﺑر آنكه ﺷماها و كارﻣﻨدان وزارتخانه ها ﺑودجه
اي كه از آن ارتزاق ﻣي كﻨيد ﻣال ﻣلت  ،و ﺑايد همه خدﻣتگزار ﻣلت و خصوصا ﻣﺴتضعفان ﺑاﺷيد ،و ايجاد زحمت ﺑراي ﻣردم و ﻣخالف
وظيفه عمل كردن حرام و خداي نخواسته گاهي ﻣوجب غضب الﻬي ﻣي ﺷود ،همه ﺷما ﺑه پشتيباني ﻣلت احتياج داريد .ﺑا پشتيباني
ﻣردم خصوصا ﻃبقات ﻣحروم ﺑود كه پيروزي حاصل ﺷد ودست ستمشاهي از كشور و ذخائر آن كوتاه گرديد .و اگر روزي از پشتيباني
آنان ﻣحروم ﺷويد ،ﺷماها كﻨار گذاﺷته ﻣي ﺷويد و همچون رژيﻢ ﺷاهﻨشاهي ستمكارﺑه جاي ﺷما ستﻢ پيشگان پﺴتﻬا را اﺷغال ﻣي
نمايﻨد .ﺑﻨاﺑر اين حقيقت ﻣلموس ،ﺑايد كوﺷش در جلب نﻈر ﻣلت ﺑﻨماييد و از رفتار غير اسﻼﻣي  -انﺴاني احتراز نماييد.

و در همين انگيزه ﺑه وزراي كشور در ﻃول تاريﺦ آيﻨده توصيه ﻣي كﻨﻢ كه درانتخاب استاندارها دقت كﻨﻨد اﺷخاص ﻻيق  ،ﻣتدين  ،ﻣتعﻬد ،عاقل و سازگار ﺑاﻣردم
انتخاب نمايﻨد ،تا آراﻣش در كشور هرچه ﺑيشتر حكمفرﻣا ﺑاﺷد .و ﺑايددانﺴت كه گرچه تمام وزيران وزارتخانه ها ﻣﺴﺌوليت در اسﻼﻣي كردن و تﻨﻈيﻢ اﻣور ﻣحل
ﻣﺴﺌوليت خود دارند لكن ﺑعضي از آنﻬا ويژگي خاص دارند؛ ﻣثل وزارت خارجه كه ﻣﺴﺌوليت سفارتخانه ها را در خارج از كشور دارند .ايﻨجانب از اﺑتداي پيروزي
ﺑه وزراي خارجه راجع ﺑه ﻃاغوتزدگي سفارتخانه ها و تحول آنﻬا ﺑه سفارتخانه هاي ﻣﻨاسب ﺑا جمﻬوري اسﻼﻣي توصيه هايي نمودم  ،لكن ﺑعﺾ آنان يا نخواستﻨد
يا نتوانﺴتﻨد عمل ﻣثبتي انجام دهﻨد .و اكﻨون كه سه سال ازپيروزي ﻣي گذرد اگرچه وزير خارجه كﻨوني اقدام ﺑه اين اﻣر نموده است و اﻣيداست ﺑا پشتكار و
صرف وقت اين اﻣر ﻣﻬﻢ انجام گيرد.
و وصيت ﻣن ﺑه وزراي خارجه در اين زﻣان و زﻣانﻬاي ﺑعد آن است كه ﻣﺴﺌوليت ﺷما ﺑﺴيار زياد است  ،چه در اصﻼح و تحول وزارتخانه وسفارتخانه ها؛ و چه در
سياست خارجي حفﻆ استقﻼل و ﻣﻨافع كشور و رواﺑﻂ حﺴﻨه ﺑا دولتﻬايي كه قصد دخالت در اﻣور كشور ﻣا را ندارند .و از هر اﻣري كه ﺷائبه واﺑﺴتگي ﺑا همه
اﺑعادي كه دارد ﺑه ﻃور قاﻃع احتراز نماييد .و ﺑايد ﺑدانيد كه واﺑﺴتگي در ﺑعﺾ اﻣور هر چﻨد ﻣمكن است ظاهر فريبﻨده اي داﺷته ﺑاﺷد ياﻣﻨفعت و فايده اي در
حال داﺷته ﺑاﺷد ،لكن در نتيجه  ،ريشه كشور را ﺑه تباهي خواهد كشيد .و كوﺷش داﺷته ﺑاﺷيد در ﺑﻬتر كردن رواﺑﻂ ﺑا كشورهاي اسﻼﻣي ودر ﺑيدار كردن
دولتمردان و دعوت ﺑه وحدت و اتحاد كﻨيد كه خداوند ﺑاﺷماست .
و وصيت ﻣن ﺑه ﻣلتﻬاي كشورهاي اسﻼﻣي است كه انتﻈار نداﺷته ﺑاﺷيد كه ازخارج كﺴي ﺑه ﺷما در رسيدن ﺑه هدف كه آن اسﻼم و پياده كردن احكام اسﻼم
است كمك كﻨد؛ خود ﺑايد ﺑه اين اﻣر حياتي كه آزادي و استقﻼل را تحقق ﻣي ﺑخشد قيام كﻨيد .و علماي اعﻼم و خﻄباي ﻣحترم كشورهاي اسﻼﻣي دولتﻬا
رادعوت كﻨﻨد كه از واﺑﺴتگي ﺑه قدرتﻬاي ﺑزرگ خارجي خود را رها كﻨﻨد و ﺑا ﻣلت خود تفاهﻢ كﻨﻨد؛ در اين صورت پيروزي را در آغوش خواهﻨد كشيد .و نيز
ﻣلتﻬارا دعوت ﺑه وحدت كﻨﻨد؛ و از نژادپرستي كه ﻣخالف دستور اسﻼم است ﺑپرهيزند؛ و ﺑا ﺑرادران ايماني خود در هر كشوري و ﺑا هر نژادي كه هﺴتﻨد دست
ﺑرادري دهﻨد كه اسﻼم ﺑزرگ آنان را ﺑرادر خوانده  .و اگر اين ﺑرادري ايماني ﺑاهمت دولتﻬا و ﻣلتﻬا و ﺑا تاييد خداوند ﻣتعال روزي تحقق ياﺑد ،خواهيد ديد كه
ﺑزرگترين قدرت جﻬان را ﻣﺴلمين تشكيل ﻣي دهﻨد.

ﺑه اﻣيد روزي كه ﺑا خواست پروردگار عالﻢ اين ﺑرادري و ﺑراﺑري حاصل ﺷود.
و وصيت ايﻨجانب ﺑه وزارت ارﺷاد در همه اعصار خصوصا عصر حاضر كه ويژگي خاصي دارد ،آن است كه ﺑراي تبليغ حق ﻣقاﺑل ﺑاﻃل و ارائه چﻬره حقيقي
جمﻬوري اسﻼﻣي كوﺷش كﻨﻨد .ﻣا اكﻨون  ،در اين زﻣان كه دست اﺑرقدرتﻬا را از كشور خود كوتاه كرديﻢ  ،ﻣورد تﻬاجﻢ تبليغاتي تمام رسانه هاي گروهي
واﺑﺴته ﺑه قدرتﻬاي ﺑزرگ هﺴتيﻢ  .چه دروغﻬا و تﻬمتﻬا كه گويﻨدگان ونويﺴﻨدگان واﺑﺴته ﺑه اﺑرقدرتﻬا ﺑه اين جمﻬوري اسﻼﻣي نوپا نزده و نمي زنﻨد.
ﻣع اﻻسف اكثر دولتﻬاي ﻣﻨﻄقه اسﻼﻣي كه ﺑه حكﻢ اسﻼم ﺑايد دست اخوت ﺑه ﻣا دهﻨد ،ﺑه عداوت ﺑا ﻣا و اسﻼم ﺑرخاسته اند و همه در خدﻣت جﻬانخواران
ازهر ﻃرف ﺑه ﻣا هجوم آورده اند .و قدرت تبليغاتي ﻣا ﺑﺴيار ضعيف و ناتوان است و ﻣي دانيد كه اﻣروز جﻬان روي تبليغات ﻣي چرخد .و ﺑا كمال تاسف ،
نويﺴﻨدگان ﺑه اصﻄﻼح روﺷﻨفكر كه ﺑه سوي يكي از دو قﻄب گرايش دارند ،ﺑه جاي آنكه در فكر استقﻼل و آزادي كشور و ﻣلت خود ﺑاﺷﻨد ،خودخواهيﻬا و
فرصت ﻃلبيﻬاو انحصارجوييﻬا ﺑه آنان ﻣجال نمي دهد كه لحﻈه اي تفكر نمايﻨد و ﻣصالﺢ كشورو ﻣلت خود را در نﻈر ﺑگيرند ،و ﻣقايﺴه ﺑين آزادي و استقﻼل
را در اين جمﻬوري ﺑا رژيﻢ ستمگر ساﺑق نمايﻨد و زندگي ﺷرافتمﻨدانه ارزنده را توام ﺑا ﺑعﺾ آنچه را كه از دست داده اند ،كه رفاه و عيشزدگي است  ،ﺑا آنچه
از رژيﻢ ستمشاهي دريافت ﻣي كردند توام ﺑا واﺑﺴتگي و نوكرﻣاﺑي و ثﻨاجويي و ﻣداحي ازجرثوﻣه هاي فﺴاد و ﻣعادن ظلﻢ و فحشا ﺑﺴﻨجﻨد؛ و از تﻬمتﻬا و
نارواها ﺑه اين جمﻬوري تازه تولد يافته دست ﺑكشﻨد و ﺑا ﻣلت و دولت در صف واحد ﺑر ضدﻃاغوتيان و ستﻢ پيشگان زﺑانﻬا و قلمﻬا را ﺑه كار ﺑگيرند.
و ﻣﺴﺌله تبليغ تﻨﻬا ﺑه عﻬده وزارت ارﺷاد نيﺴت ﺑلكه وظيفه همه دانشمﻨدان وگويﻨدگان و نويﺴﻨدگان و هﻨرﻣﻨدان است  .ﺑايد وزارت خارجه كوﺷش كﻨد
تاسفارتخانه ها نشريات تبليغي داﺷته ﺑاﺷﻨد و چﻬره نوراني اسﻼم را ﺑراي جﻬانيان روﺷن نمايﻨد؛ كه اگر اين چﻬره ﺑا آن جمال جميل كه قرآن و سﻨت در
همه اﺑعادﺑه آن دعوت كرده از زير نقاب ﻣخالفان اسﻼم و كج فﻬميﻬاي دوستان خودنمايي نمايد ،اسﻼم جﻬانگير خواهد ﺷد و پرچﻢ پرافتخار آن در همه جا
ﺑه اهتزازخواهد آﻣد .چه ﻣصيبت ﺑار و غﻢ انگيز است كه ﻣﺴلمانان ﻣتاعي دارند كه ازصدر عالﻢ تا نﻬايت آن نﻈير ندارد ،نتوانﺴته اند اين گوهر گرانبﻬا را كه
هر انﺴاني ﺑه فﻄرت آزاد خود ﻃالب آن است عرضه كﻨﻨد؛ ﺑلكه خود نيز از آن غافل و ﺑه آن جاهلﻨد و گاهي از آن فراري اند.

ك  -از اﻣور ﺑﺴيار ﺑا اهميت و سرنوﺷت ساز ﻣﺴﺌله ﻣراكز تعليﻢ و ترﺑيت ازكودكﺴتانﻬا تا دانشگاهﻬا است كه ﺑه واسﻄه اهميت فوق العاده
اش تكرار نموده وﺑا اﺷاره ﻣي گذرم  .ﺑايد ﻣلت غارت ﺷده ﺑدانﻨد كه در نيﻢ قرن اخير آنچه ﺑه ايران و اسﻼم ضرﺑه ﻣﻬلك زده است قﺴمت
عمده اش از دانشگاهﻬا ﺑوده است  .اگردانشگاهﻬا و ﻣراكز تعليﻢ و ترﺑيت ديگر ﺑا ﺑرناﻣه هاي اسﻼﻣي و ﻣلي در راه ﻣﻨافع كشور ﺑه تعليﻢ و
تﻬذيب و ترﺑيت كودكان و نوجوانان و جوانان جريان داﺷتﻨد،هرگز ﻣيﻬن ﻣا در حلقوم انگلﺴتان و پﺲ از آن اﻣريكا و ﺷوروي فرو نمي رفت
وهرگز قراردادهاي خانه خراب كن ﺑر ﻣلت ﻣحروم غارتزده تحميل نمي ﺷد و هرگز پاي ﻣﺴتشاران خارجي ﺑه ايران ﺑاز نمي ﺷد و هرگز
ذخائر ايران و ﻃﻼي سياه اين ﻣلت رنجديده در جيب قدرتﻬاي ﺷيﻄاني ريخته نمي ﺷد و هرگزدودﻣان پﻬلوي و واﺑﺴته هاي ﺑه آن اﻣوال
ﻣلت را نمي توانﺴتﻨد ﺑه غارت ﺑبرند ودر خارج و داخل پاركﻬا و ويﻼها ﺑر روي اجﺴاد ﻣﻈلوﻣان ﺑﻨا كﻨﻨد و ﺑانكﻬاي خارج را از دسترنج اين
ﻣﻈلوﻣان پر كﻨﻨد و صرف عياﺷي و هرزگي خود وﺑﺴتگان خود نمايﻨد .اگر ﻣجلﺲ و دولت و قوه قضاييه و ساير ارگانﻬا ازدانشگاهﻬاي
اسﻼﻣي و ﻣلي سرچشمه ﻣي گرفت ﻣلت ﻣا اﻣروز گرفتار ﻣشكﻼت خانه ﺑرانداز نبود .و اگر ﺷخصيتﻬاي پاكداﻣن ﺑا گرايش اسﻼﻣي و ﻣلي ﺑه
ﻣعﻨاي صحيحش  ،نه آنچه اﻣروز در ﻣقاﺑل اسﻼم عرض اندام ﻣي كﻨد ،از دانشگاهﻬا ﺑه ﻣراكز قواي سه گانه راه ﻣي يافت  ،اﻣروز ﻣا غير
اﻣروز ،و ﻣيﻬن ﻣا غير اين ﻣيﻬن  ،وﻣحروﻣان ﻣا از قيد ﻣحروﻣيت رها ،و ﺑﺴاط ظلﻢ و ستمشاهي و ﻣراكز فحشا واعتياد و عشرتكده ها كه
هر يك ﺑراي تباه نمودن نﺴل جوان فعال ارزنده كافي ﺑود ،در هﻢ پيچيده و اين ارث كشور ﺑر ﺑاد ده و انﺴان ﺑرانداز ﺑه ﻣلت نرسيده ﺑود .و
دانشگاهﻬا اگر اسﻼﻣي  -انﺴاني  -ﻣلي ﺑود ،ﻣي توانﺴت صدها و هزارهاﻣدرس ﺑه جاﻣعه تحويل دهد؛ لكن چه غﻢ انگيز و اسفبار است كه
دانشگاهﻬا ودﺑيرستانﻬا ﺑه دست كﺴاني اداره ﻣي ﺷد و عزيزان ﻣا ﺑه دست كﺴاني تعليﻢ وترﺑيت ﻣي ديدند كه جز اقليت ﻣﻈلوم ﻣحروﻣي
همه از غرﺑزدگان و ﺷرقزدگان ﺑاﺑرناﻣه و نقشه ديكته ﺷده در دانشگاهﻬا كرسي داﺷتﻨد؛ و ناچار جوانان عزيز وﻣﻈلوم ﻣا در داﻣن اين
گرگان واﺑﺴته ﺑه اﺑرقدرتﻬا ﺑزرگ ﺷده و ﺑه كرسيﻬاي قانونگذاري و حكوﻣت و قضاوت تكيه ﻣي كردند ،و ﺑر وفق دستور آنان  ،يعﻨي رژيﻢ
ستمگر پﻬلوي عمل ﻣي كردند.

اكﻨون ﺑحمداﷲ تعالي دانشگاه از چﻨگال جﻨايتكاران خارج ﺷده  .و ﺑر ﻣلت ودولت جمﻬوري اسﻼﻣي است در همه اعصار ،كه نگذارند عﻨاصر فاسد داراي
ﻣكتبﻬاي انحرافي يا گرايش ﺑه غرب و ﺷرق در دانشﺴراها و دانشگاهﻬا و ساير ﻣراكز تعليﻢ و ترﺑيت نفوذ كﻨﻨد و از قدم اول جلوگيري نمايﻨد تا ﻣشكلي
پيش نيايد و اختيار از دست نرود.
و وصيت ايﻨجانب ﺑه جوانان عزيز دانشﺴراها و دﺑيرستانﻬا و دانشگاهﻬا آن است كه خودﺷان ﺷجاعانه در ﻣقاﺑل انحرافات قيام نمايﻨد تا استقﻼل و آزادي
خود و كشور و ﻣلت خودﺷان ﻣصون ﺑاﺷد.
ل  -قواي ﻣﺴلﺢ  ،از ارتش و سپاه و ژاندارﻣري و ﺷﻬرﺑاني تا كميته ها و ﺑﺴيج وعشاير ويژگي خاص دارند .ايﻨان كه ﺑازوان قوي و قدرتمﻨد جمﻬوري
اسﻼﻣي ﻣي ﺑاﺷﻨد و نگﻬبان سرحدات و راهﻬا و ﺷﻬرها و روستاها و ﺑاﻻخره نگﻬداران اﻣﻨيت و آراﻣش ﺑخشان ﺑه ﻣلت ﻣي ﺑاﺷﻨد ،ﻣي ﺑايﺴت ﻣورد توجه
خاص ﻣلت ودولت و ﻣجلﺲ ﺑاﺷﻨد .و ﻻزم است توجه داﺷته ﺑاﺷﻨد كه در دنيا آنچه كه ﻣوردﺑﻬره ﺑرداري ﺑراي قدرتﻬاي ﺑزرگ و سياستﻬاي ﻣخرب  ،ﺑيشتر
از هر چيز و هرگروهي است  ،قواي ﻣﺴلﺢ است  .قواي ﻣﺴلﺢ است كه ﺑا ﺑازيﻬاي سياسي ،كودتاها و تغيير حكوﻣتﻬا و رژيمﻬا ﺑه دست آنان واقع ﻣي ﺷود؛ و
سودجويان دغل ﺑعﺾ سران آنان را ﻣي خرند و ﺑا دست آنان و توﻃﺌه هاي فرﻣاندهان ﺑازي خورده كشورها را ﺑه دست ﻣي گيرند ،و ﻣلتﻬاي ﻣﻈلوم را تحت
سلﻄه قرار داده واستقﻼل و آزادي را از كشورها سلب ﻣي كﻨﻨد .و اگر فرﻣاندهان پاكداﻣن ﻣتصدي اﻣر ﺑاﺷﻨد ،هرگز ﺑراي دﺷمﻨان كشورها اﻣكان كودتا يا
اﺷغال يك كشور پيش نمي آيد و يا اگر احيانا پيش آيد ،ﺑه دست فرﻣاندهان ﻣتعﻬد ﺷكﺴته و ناكام خواهد ﻣاند .و در ايران نيز كه اين ﻣعجزه عصر ﺑه
دست ﻣلت انجام گرفت  ،قواي ﻣﺴلﺢ ﻣتعﻬد و فرﻣاندهان پاك و ﻣيﻬن دوست سﻬﻢ ﺑﺴزايي داﺷتﻨد.
و اﻣروز كه جﻨﮓ لعﻨتي و تحميلي صدام تكريتي ﺑه اﻣر و كمك اﻣريكا وساير قدرتﻬا پﺲ از نزديك ﺑه دو سال ﺑا ﺷكﺴت سياسي و نﻈاﻣي ارتش ﻣتجاوزﺑعث
و پشتيبانان قدرتمﻨد و واﺑﺴتگان ﺑه آنان روﺑه رو است  ،ﺑاز قواي ﻣﺴلﺢ نﻈاﻣي و انتﻈاﻣي و سپاهي و ﻣردﻣي ﺑا پشتيباني ﺑيدريغ ﻣلت در جبﻬه ها و پشت
جبﻬه ها اين افتخار ﺑزرگ را آفريدند و ايران را سرافراز نمودند؛ و نيز ﺷرارتﻬا وتوﻃﺌه هاي داخلي را كه ﺑه دست عروسكﻬاي واﺑﺴته ﺑه غرب و ﺷرق ﺑراي
ﺑراندازي جمﻬوري اسﻼﻣي ﺑﺴيج ﺷده ﺑودند ﺑا دست تواناي جوانان كميته ها وپاسداران ﺑﺴيج و ﺷﻬرﺑاني و ﺑا كمك ﻣلت غيرتمﻨد درهﻢ ﺷكﺴته ﺷد .و
همين جوانان فداكار عزيزند كه ﺷبﻬا ﺑيدارند تا خانواده ها ﺑا آراﻣش استراحت كﻨﻨد.خدايشان يار و ﻣددكار ﺑاد.

پﺲ وصيت ﺑرادرانه ﻣن در اين قدﻣﻬاي آخرين عمر ﺑر قواي ﻣﺴلﺢ ﺑه ﻃورعموم  ،آن است كه اي عزيزان كه ﺑه اسﻼم عشق ﻣي ورزيد و ﺑا
عشق لقااﷲ ﺑه فداكاري در جبﻬه ها و در سﻄﺢ كشور ﺑه كار ارزﺷمﻨد خود اداﻣه ﻣي دهيد ،ﺑيدارﺑاﺷيد و هوﺷيار كه ﺑازيگران سياسي و
سياستمداران حرفه اي غرب و ﺷرقزده ودستﻬاي ﻣرﻣوز جﻨايتكاران پشت پرده لبه تيز سﻼح خيانت و جﻨايتكارﺷان از هرسو و ﺑيشتر از هر
گروه ﻣتوجه ﺑه ﺷما عزيزان است ؛ و ﻣي خواهﻨد از ﺷما عزيزان كه ﺑا جانفشاني خود انقﻼب را پيروز نموديد و اسﻼم را زنده كرديد ﺑﻬره
گيري كرده و جمﻬوري اسﻼﻣي را ﺑراندازند؛ و ﺷما را ﺑا اسﻢ اسﻼم و خدﻣت ﺑه ﻣيﻬن و ﻣلت از اسﻼم و ﻣلت جدا كرده ﺑه داﻣن يكي از دو
قﻄب جﻬانخوار ﺑيﻨدازند؛ وﺑر زحمات و فداكاريﻬاي ﺷما ﺑا حيله هاي سياسي و ظاهرهاي ﺑه صورت اسﻼﻣي و ﻣلي خﻂ ﺑﻄﻼن ﺑكشﻨد.
وصيت اكيد ﻣن ﺑه قواي ﻣﺴلﺢ آن است كه همان ﻃور كه از ﻣقررات نﻈام ،عدم دخول نﻈاﻣي در احزاب و گروهﻬا و جبﻬه ها است ﺑه آن
عمل نمايﻨد؛ وقواي ﻣﺴلﺢ ﻣﻄلقا ،چه نﻈاﻣي و انتﻈاﻣي و پاسدار و ﺑﺴيج و غير ايﻨﻬا ،در هيچ حزب و گروهي وارد نشده و خود را از ﺑازيﻬاي
سياسي دور نگه دارند .در اين صورت ﻣي توانﻨد قدرت نﻈاﻣي خود را حفﻆ و از اختﻼفات درون گروهي ﻣصون ﺑاﺷﻨد .و ﺑر فرﻣاندهان ﻻزم
است كه افراد تحت فرﻣان خود را از ورود در احزاب ﻣﻨع نمايﻨد .و چون انقﻼب از همه ﻣلت و حفﻆ آن ﺑر همگان است ،دولت و ﻣلت و
ﺷوراي دفاع و ﻣجلﺲ ﺷوراي اسﻼﻣي وظيفه ﺷرعي و ﻣيﻬﻨي آنان است كه اگر قواي ﻣﺴلﺢ  ،چه فرﻣاندهان و ﻃبقات ﺑاﻻ و چه ﻃبقات
ﺑعد،ﺑرخﻼف ﻣصالﺢ اسﻼم و كشور ﺑخواهﻨد عملي انجام دهﻨد يا در احزاب واردﺷوند كه  -ﺑي اﺷكال ﺑه تباهي كشيده ﻣي ﺷوند  -و يا در
ﺑازيﻬاي سياسي واردﺷوند ،از قدم اول ﺑا آن ﻣخالفت كﻨﻨد .و ﺑر رهبر و ﺷوراي رهبري است كه ﺑاقاﻃعيت از اين اﻣر جلوگيري نمايد تا كشور
از آسيب در اﻣان ﺑاﺷد.

و ﻣن ﺑه همه نيروهاي ﻣﺴلﺢ در اين پايان زندگي خاكي  ،وصيت ﻣشفقانه ﻣي كﻨﻢ كه از اسﻼم كه يگانه ﻣكتب استقﻼل و آزاديخواهي است و
خداوندﻣتعال همه را ﺑا نور هدايت آن ﺑه ﻣقام واﻻي انﺴاني دعوت ﻣي كﻨد ،چﻨانچه اﻣروز وفاداريد در وفاداري استقاﻣت كﻨيد كه ﺷما را و
كشور و ﻣلت ﺷما را ازنﻨﮓ واﺑﺴتگيﻬا و پيوستگيﻬا ﺑه قدرتﻬايي كه همه ﺷما را جز ﺑراي ﺑردگي خويش نمي خواهﻨد و كشور و ﻣلت عزيزتان
را عقب ﻣانده و ﺑازار ﻣصرف و زير ﺑارنﻨگين ستﻢ پذيري نگه ﻣي دارند نجات ﻣي دهد .و زندگي انﺴاني ﺷرافتمﻨدانه را ولو ﺑا ﻣشكﻼت ﺑر
زندگاني نﻨگين ﺑردگي اجانب ولو ﺑا رفاه حيواني ترجيﺢ دهيد؛و ﺑدانيد ﻣادام كه در احتياجات صﻨايع پيشرفته  ،دست خود را پيش ديگران
درازكﻨيد و ﺑه دريوزگي عمر را ﺑگذرانيد قدرت اﺑتكار و پيشرفت در اختراعات درﺷما ﺷكوفا نخواهد ﺷد .و ﺑه خوﺑي و عيﻨيت ديديد كه در اين
ﻣدت كوتاه پﺲ از تحريﻢ اقتصادي همانﻬا كه از ساختن هرچيز خود را عاجز ﻣي ديدند و از راه انداختن كارخانه ها آنان را ﻣايوس ﻣي
نمودند ،افكار خود را ﺑه كار ﺑﺴتﻨد وﺑﺴياري از احتياجات ارتش و كارخانه ها را خود رفع نمودند .و اين جﻨﮓ وتحريﻢ اقتصادي و اخراج
كارﺷﻨاسان خارجي  ،تحفه اي الﻬي ﺑود كه ﻣا از آن غافل ﺑوديﻢ  .اكﻨون اگر دولت و ارتش كاﻻهاي جﻬانخواران را خود تحريﻢ كﻨﻨدو ﺑه
كوﺷش و سعي در راه اﺑتكار ﺑيفزايﻨد ،اﻣيد است كه كشور خودكفا ﺷود و از دريوزگي از دﺷمن نجات ياﺑد.
و هﻢ در ايﻨجا ﺑايد ﺑيفزايﻢ كه احتياج ﻣا پﺲ از ايﻨﻬمه عقب ﻣاندگي ﻣصﻨوعي ﺑه صﻨعتﻬاي ﺑزرگ كشورهاي خارجي حقيقتي است
انكارناپذير .و اين ﺑه آن ﻣعﻨي نيﺴت كه ﻣا ﺑايد در علوم پيشرفته ﺑه يكي از دو قﻄب واﺑﺴته ﺷويﻢ  .دولت و ارتش ﺑايد كوﺷش كﻨﻨد كه
دانشجويان ﻣتعﻬد را در كشورهايي كه صﻨايع ﺑزرگ پيشرفته را دارند و استعمار و استثمارگر نيﺴتﻨد ﺑفرستﻨد؛ و از فرستادن ﺑه اﻣريكاو
ﺷوروي و كشورهاي ديگر كه در ﻣﺴير اين دو قﻄب هﺴتﻨد احتراز كﻨﻨد ،ﻣگران ﺷاءاﷲ روزي ﺑرسد كه اين دو قدرت ﺑه اﺷتباه خود پي ﺑرند و
در ﻣﺴير انﺴانيت و انﺴاندوستي و احترام ﺑه حقوق ديگران واقع ﺷوند؛ يا ان ﺷاءاﷲ ﻣﺴتضعفان جﻬان و ﻣلتﻬاي ﺑيدار و ﻣﺴلمانان ﻣتعﻬد ،آنان
را ﺑه جاي خود نشانﻨد .ﺑه اﻣيدچﻨين روزي .

م  -راديو و تلويزيون و ﻣﻄبوعات و سيﻨماها و تﺌاترها از اﺑزارهاي ﻣوثر تباهي و تخدير ﻣلتﻬا ،خصوصا نﺴل جوان ﺑوده است  .در اين صد سال
اخير ﺑويژه نيمه دوم آن  ،چه نقشه هاي ﺑزرگي از اين اﺑزار ،چه در تبليغ ضد اسﻼم و ضدروحانيت خدﻣتگزار ،و چه در تبليغ استعمارگران غرب
و ﺷرق  ،كشيده ﺷد و ازآنﻬا ﺑراي درست كردن ﺑازار كاﻻها خصوصا تجملي و تزئيﻨي از هر قماش  ،ازتقليد در ساختمانﻬا و تزئيﻨات و تجمﻼت
آنﻬا و تقليد در اجﻨاس نوﺷيدني وپوﺷيدني و در فرم آنﻬا استفاده كردند ،ﺑه ﻃوري كه افتخار ﺑزرگ فرنگي ﻣاب ﺑودن در تمام ﺷﺌون زندگي از
رفتار و گفتار و پوﺷش و فرم آن ﺑويژه درخانمﻬاي ﻣرفه يا نيمه ﻣرفه ﺑود ،و در آداب ﻣعاﺷرت و كيفيت حرف زدن و ﺑه كار ﺑردن لغات غرﺑي در
گفتار و نوﺷتار ﺑه صورتي ﺑود كه فﻬﻢ آن ﺑراي ﺑيشترﻣردم غيرﻣمكن  ،و ﺑراي همرديفان نيز ﻣشكل ﻣي نمود! فيلمﻬاي تلويزيون ازفرآورده هاي
غرب يا ﺷرق ﺑود كه ﻃبقه جوان زن و ﻣرد را از ﻣﺴير عادي زندگي و كار و صﻨعت و توليد و دانش ﻣﻨحرف و ﺑه سوي ﺑيخبري از خويش
وﺷخصيت خود و يا ﺑدﺑيﻨي و ﺑدگماني ﺑه همه چيز خود و كشور خود ،حتي فرهﻨﮓ و ادب و ﻣاثر پر ارزﺷي كه ﺑﺴياري از آن ﺑا دست خيانتكار
سودجويان ،ﺑه كتاﺑخانه ها و ﻣوزه هاي غرب و ﺷرق ﻣﻨتقل گرديده است  .ﻣجله ها ﺑا ﻣقاله ها وعكﺴﻬاي افتضاح ﺑار و اسف انگيز ،و روزناﻣه ها ﺑا
ﻣﺴاﺑقات در ﻣقاﻻت ضدفرهﻨگي خويش و ضداسﻼﻣي ﺑا افتخار ،ﻣردم ﺑويژه ﻃبقه جوان ﻣوثر را ﺑه سوي غرب يا ﺷرق هدايت ﻣي كردند .اضافه
كﻨيد ﺑر آن تبليغ داﻣﻨه دار در ترويج ﻣراكز فﺴاد و عشرتكده ها و ﻣراكز قمار و ﻻتار و ﻣغازه هاي فروش كاﻻهاي تجمﻼتي و اسباب آرايش و
ﺑازيﻬا و ﻣشروﺑات الكلي ﺑويژه آنچه از غرب واردﻣي ﺷد .و در ﻣقاﺑل صدور نفت و گاز و ﻣخازن ديگر ،عروسكﻬا و اسباب ﺑازيﻬاو كاﻻهاي تجملي
وارد ﻣي ﺷد؛ و صدها چيزهايي كه اﻣثال ﻣن از آنﻬا ﺑي اﻃﻼع هﺴتيﻢ  .و اگر خداي نخواسته عمر رژيﻢ سرسپرده و خانمان ﺑرانداز پﻬلوي اداﻣه
پيدا ﻣي كرد ،چيزي نمي گذﺷت كه جوانان ﺑروﻣﻨد ﻣا  -اين فرزندان اسﻼم و ﻣيﻬن كه چشﻢ اﻣيد ﻣلت ﺑه آنﻬا است  -ﺑا انواع دسيﺴه ها و
نقشه هاي ﺷيﻄاني ﺑه دست رژيﻢ فاسد و رسانه هاي گروهي و روﺷﻨفكران غرب و ﺷرقگرا از دست ﻣلت وداﻣن اسﻼم رخت ﺑرﻣي ﺑﺴتﻨد :يا
جواني خود را در ﻣراكز فﺴاد تباه ﻣي كردند؛ ويا ﺑه خدﻣت قدرتﻬاي جﻬانخوار درآﻣده و كشور را ﺑه تباهي ﻣي كشاندند.خداوند ﻣتعال ﺑه ﻣا و
آنان ﻣﻨت گذاﺷت و همه را از ﺷر ﻣفﺴدين و غارتگران نجات داد.

اكﻨون وصيت ﻣن ﺑه ﻣجلﺲ ﺷوراي اسﻼﻣي در حال و آيﻨده و رئيﺲ جمﻬورو روساي جمﻬور ﻣاﺑعد و ﺑه ﺷوراي نگﻬبان و ﺷوراي قضايي و
دولت در هرزﻣان  ،آن است كه نگذارند اين دستگاهﻬاي خبري و ﻣﻄبوعات و ﻣجله ها ازاسﻼم و ﻣصالﺢ كشور ﻣﻨحرف ﺷوند .و ﺑايد همه
ﺑدانيﻢ كه آزادي ﺑه ﺷكل غرﺑي آن  ،كه ﻣوجب تباهي جوانان و دختران و پﺴران ﻣي ﺷود ،از نﻈر اسﻼم و عقل
ﻣحكوم است  .و تبليغات و ﻣقاﻻت و سخﻨرانيﻬا و كتب و ﻣجﻼت ﺑرخﻼف اسﻼم و عفت عموﻣي و ﻣصالﺢ كشور حرام است  .و ﺑر همه ﻣا و
همه ﻣﺴلمانان جلوگيري از آنﻬا واجب است  .و از آزاديﻬاي ﻣخرب ﺑايد جلوگيري ﺷود .و ازآنچه در نﻈر ﺷرع حرام و آنچه ﺑرخﻼف ﻣﺴير
ﻣلت و كشور اسﻼﻣي و ﻣخالف ﺑا حيثيت جمﻬوري اسﻼﻣي است ﺑه ﻃور قاﻃع اگر جلوگيري نشود ،همه ﻣﺴﺌول ﻣي ﺑاﺷﻨد .و ﻣردم و جوانان
حزب اللﻬي اگر ﺑرخورد ﺑه يكي از اﻣور ﻣذكورنمودند ﺑه دستگاهﻬاي ﻣرﺑوﻃه رجوع كﻨﻨد و اگر آنان كوتاهي نمودند ،خودﺷان ﻣكلف ﺑه
جلوگيري هﺴتﻨد .خداوند تعالي ﻣددكار همه ﺑاﺷد.
ن  -نصيحت و وصيت ﻣن ﺑه گروهﻬا و گروهكﻬا و اﺷخاصي كه در ضديت ﺑاﻣلت و جمﻬوري اسﻼﻣي و اسﻼم فعاليت ﻣي كﻨﻨد ،اول ﺑه سران
آنان در خارج وداخل  ،آن است كه تجرﺑه ﻃوﻻني ﺑه هر راهي كه اقدام كرديد و ﺑه هر توﻃﺌه اي كه دست زديد و ﺑه هر كشور و ﻣقاﻣي كه
توسل پيدا كرديد ﺑه ﺷماها كه خود راعالﻢ و عاقل ﻣي دانيد ﺑايد آﻣوخته ﺑاﺷﻨد كه ﻣﺴير يك ﻣلت فداكار را نمي ﺷود ﺑادست زدن ﺑه ترور و
انفجار و ﺑمب و دروغ پردازيﻬاي ﺑي سر و پا و غيرحﺴاب ﺷده ﻣﻨحرف كرد ،و هرگز هيچ حكوﻣت و دولتي را نمي توان ﺑا اين ﺷيوه هاي
غيرانﺴاني و غيرﻣﻨﻄقي ساقﻂ نمود ،ﺑويژه ﻣلتي ﻣثل ايران را كه از ﺑچه هاي خردسالش تا پيرزنﻬا و پيرﻣردهاي ﺑزرگﺴالش  ،در راه هدف و
جمﻬوري اسﻼﻣي و قرآن و ﻣذهب جانفشاني و فداكاري ﻣي كﻨﻨد .ﺷماها كه ﻣي دانيد "و اگرندانيد ﺑﺴيار ساده لوحانه فكر ﻣي كﻨيد" كه
ﻣلت ﺑا ﺷما نيﺴت و ارتش ﺑا ﺷماهادﺷمن است  .و اگر فرض ﺑكﻨيد ﺑا ﺷما ﺑودند و دوست ﺷما ﺑودند ،حركات ناﺷيانه ﺷما و جﻨاياتي كه ﺑا
تحريك ﺷما رخ داد آنان را از ﺷما جدا كرد و جزدﺷمن تراﺷي كار ديگري نتوانﺴتيد ﺑكﻨيد.

ﻣن وصيت خيرخواهانه در اين آخر عمر ﺑه ﺷما ﻣي كﻨﻢ كه اوﻻ ﺑا اين ﻣلت ﻃاغوتزده رنج كشيده كه پﺲ از  ٢٥٠٠سال ستمشاهي ﺑا فدا
دادن ﺑﻬترين فرزندان و جوانانش خود را از زير ﺑار ستﻢ جﻨايتكاراني همچون رژيﻢ پﻬلوي وجﻬانخواران ﺷرق و غرب نجات داده ﺑه جﻨﮓ و
ستيز ﺑرخاسته ايد .چﻄوروجدان يك انﺴان هر چه پليد ﺑاﺷد ،راضي ﻣي ﺷود ﺑراي احتمال رسيدن ﺑه يك ﻣقام ﺑا ﻣيﻬن خود و ﻣلت خود
ايﻨگونه رفتار كﻨد و ﺑه كوچك و ﺑزرگ آنﻬا رحﻢ نكﻨد؟ ﻣن ﺑه ﺷما نصيحت ﻣي كﻨﻢ دست از اين كارهاي ﺑيفايده و غيرعاقﻼنه ﺑرداريد و
گول جﻬانخواران را نخوريد .و در هر جا هﺴتيد اگر ﺑه جﻨايتي دست نزديد ﺑه ﻣيﻬن خود و داﻣن اسﻼم ﺑرگرديد و توﺑه كﻨيد كه خداوند
ارحﻢ الراحمين است ؛ و جمﻬوري اسﻼﻣي و ﻣلت از ﺷما ان ﺷاءاﷲ ﻣي گذرند .و اگر دست ﺑه جﻨايتي زديد كه حكﻢ خداوند تكليف ﺷما
را ﻣعين كرده  ،ﺑاز از نيمه راه ﺑرگشته و توﺑه كﻨيد .و اگر ﺷﻬاﻣت داريد تن ﺑه ﻣجازات داده و ﺑا اين عمل خود را ازعذاب اليﻢ خداوند
نجات دهيد؛ و اﻻ در هر جا هﺴتيد عمر خود را ﺑيش از اين هدر ندهيد و ﺑه كار ديگر ﻣشغول ﺷويد كه صﻼح در آن است .
و ﺑعد ،ﺑه هواداران داخلي و خارجي آنان وصيت ﻣي كﻨﻢ كه ﺑا چه انگيزه جواني خود را ﺑراي آنان كه اكﻨون ثاﺑت است كه ﺑراي
قدرتمﻨدان جﻬانخوارخدﻣت ﻣي كﻨﻨد و از نقشه هاي آنﻬا پيروي ﻣي كﻨﻨد و ندانﺴته ﺑه دام آنﻬا افتاده اندﺑه هدر ﻣي دهيد؟ و ﺑا ﻣلت خود
در راه چه كﺴي جفا ﻣي كﻨيد؟ ﺷما ﺑازي خوردگان دست آنﻬا هﺴتيد .و اگر در ايران هﺴتيد ﺑه عيان ﻣشاهده ﻣي كﻨيد كه توده هاي
ﻣيليوني ﺑه جمﻬوري اسﻼﻣي وفادار و ﺑراي آن فداكارند؛ و ﺑه عيان ﻣي ﺑيﻨيد كه حكوﻣت و رژيﻢ فعلي ﺑا جان و دل در خدﻣت خلق و
ﻣﺴتمﻨدان هﺴتﻨد؛ و آنان كه ﺑه دروغ ادعاي "خلقي " ﺑودن و "ﻣجاهد" و "فدايي " ﺑراي خلق ﻣي كﻨﻨد ،ﺑا خلق خدا ﺑه دﺷمﻨي
ﺑرخاسته و ﺷما پﺴران و دختران ساده دل را ﺑراي ﻣقاصد خود و ﻣقاصد يكي از دو قﻄب قدرت جﻬانخوار ﺑه ﺑازي گرفته و خود يادر خارج
در آغوش يكي از دو قﻄب جﻨايتكار ﺑه خوﺷگذراني ﻣشغول و يا در داخل ﺑه خانه هاي ﻣجلل تيمي ﺑا زندگي اﺷرافي  ،نﻈير ﻣﻨازل
جﻨايتكاراني ﺑدﺑخت ﺑه جﻨايت خود اداﻣه ﻣي دهﻨد و ﺷما جوانان را ﺑه كام ﻣرگ ﻣي فرستﻨد.

نصيحت ﻣشفقانه ﻣن ﺑه ﺷما نوجوانان و جوانان داخل و خارج آن است كه ازراه اﺷتباه ﺑرگرديد؛ و ﺑا ﻣحروﻣين جاﻣعه كه ﺑا جان و دل ﺑه جمﻬوري اسﻼﻣي خدﻣت ﻣي كﻨﻨد
ﻣتحد ﺷويد؛ و ﺑراي ايران ﻣﺴتقل و آزاد فعاليت نماييد تا كشورو ﻣلت از ﺷر ﻣخالفين نجات پيدا كﻨد ،و همه ﺑا هﻢ ﺑه زندگي ﺷرافتمﻨدانه اداﻣه دهيد .تا چه وقت و ﺑراي چه
گوش ﺑه فرﻣان اﺷخاصي هﺴتيد كه جز ﺑه نفع ﺷخصي خود فكر نمي كﻨﻨد و در آغوش و پﻨاه اﺑرقدرتﻬا ﺑا ﻣلت خود در ستيزهﺴتﻨد و ﺷما را فداي ﻣقاصد ﺷوم و قدرت ﻃلبي
خويش ﻣي نمايﻨد؟ ﺷما در اين سالﻬاي پيروزي انقﻼب ديديد كه ادعاهاي آنان ﺑا رفتار و عملشان ﻣخالف است و ادعاها فقﻂ ﺑراي فريب جوانان صاف دل است  .و ﻣي دانيد كه
ﺷما قدرتي درﻣقاﺑل سيل خروﺷان ﻣلت نداريد و كارهايتان جز ﺑه ضرر خودتان و تباهي عمرتان نتيجه اي ندارد .ﻣن تكليف خود را كه هدايت است ادا كردم  .و اﻣيداست ﺑه
اين نصيحت كه پﺲ از ﻣرگ ﻣن ﺑه ﺷما ﻣي رسد و ﺷائبه قدرت ﻃلبي درآن نيﺴت گوش فرا دهيد و خود را از عذاب اليﻢ الﻬي نجات دهيد .خداوند ﻣﻨان ﺷما را هدايت فرﻣايد
و صراط ﻣﺴتقيﻢ را ﺑه ﺷما ﺑﻨمايد.
وصيت ﻣن ﺑه چپگرايان  ،ﻣثل كمونيﺴتﻬا و چريكﻬاي فدايي خلق و ديگرگروهﻬاي ﻣتمايل ﺑه چﭗ  ،آن است كه ﺷماها ﺑدون ﺑررسي صحيﺢ از ﻣكتبﻬا وﻣكتب اسﻼم نزد كﺴاني
كه از ﻣكتبﻬا و خصوص اسﻼم اﻃﻼع صحيﺢ دارند ،ﺑاچه انگيزه خودتان را راضي كرديد ﺑه ﻣكتبي كه اﻣروز در دنيا ﺷكﺴت خورده رو آوريد و چه ﺷده كه دل خود را ﺑه چﻨد
"ايﺴﻢ " كه ﻣحتواي آنﻬا پيش اهل تحقيق پوچ است خوش كرده ايد؟ و ﺷما را چه انگيزه اي وادار كرده كه ﻣي خواهيد كشور خود را ﺑه داﻣن ﺷوروي يا چين ﺑكشيد؛ و ﺑا
ﻣلت خود ﺑه اسﻢ "توده دوستي " ﺑه جﻨﮓ ﺑرخاسته يا ﺑه توﻃﺌه هايي ﺑراي نفع اجﻨبي ﺑه ضد كشور خود و توده هاي ستمديده دست زديد؟ ﺷما ﻣي ﺑيﻨيد كه از اول پيدايش
كمونيﺴﻢ ﻣدعيان آن ديكتاتورترين و قدرت ﻃلب و انحصارﻃلبترين حكوﻣتﻬاي جﻬان ﺑوده و هﺴتﻨد .چه ﻣلتﻬايي زير دست و پاي ﺷوروي ﻣدعي ﻃرفدار توده ها خردﺷدند و از
هﺴتي ساقﻂ گرديدند .ﻣلت روسيه  ،ﻣﺴلمانان و غيرﻣﺴلمانان  ،تاكﻨون در زير فشار ديكتاتوري حزب كمونيﺴت دست و پا ﻣي زنﻨد و از هرگونه آزادي ﻣحروم و در اختﻨاق
ﺑاﻻتر از اختﻨاقﻬاي ديكتاتورهاي جﻬان ﺑه سر ﻣي ﺑرند.استالين  ،كه يكي از چﻬره هاي ﺑه اصﻄﻼح "درخشان " حزب ﺑود ،ورود وخروجش را و تشريفات آن و اﺷرافيت او را
ديديﻢ  .اكﻨون كه ﺷما فريب خوردگان در عشق آن رژيﻢ جان ﻣي دهيد ،ﻣردم ﻣﻈلوم ﺷوروي و ديگر اقمار اوچون افغانﺴتان از ستمگريﻬاي آنان جان ﻣي سپارند ،و آنگاه ﺷما
كه ﻣدعي ﻃرفداري از خلق هﺴتيد ،ﺑر اين خلق ﻣحروم در هر جا كه دستتان رسيده چه جﻨاياتي انجام داديد و ﺑا اهالي ﺷريف آﻣل كه آنان را ﺑه غلﻂ ﻃرفدار پر و پاقرص خود
ﻣعرفي ﻣي كرديد و عده ﺑﺴياري را ﺑه فريب ﺑه جﻨﮓ ﻣردم و دولت فرستاديد و ﺑه كشتن داديد ،چه جﻨايتﻬا كه نكرديد.

و ﺷما "ﻃرفدار خلق ﻣحروم "ﻣي خواهيد خلق ﻣﻈلوم و ﻣحروم ايران را ﺑه دست ديكتاتوري ﺷوروي دهيد وچﻨين خيانتي را ﺑا سرپوش
"فدايي خلق " و ﻃرفدار ﻣحروﻣين در حال اجراهﺴتيد ،ﻣﻨتﻬا "حزب توده " و رفقاي آن ﺑا توﻃﺌه و زير ﻣاسك ﻃرفداري ازجمﻬوري
اسﻼﻣي  ،و ديگر گروهﻬا ﺑا اسلحه و ترور و انفجار.
ﻣن ﺑه ﺷما احزاب و گروهﻬا ،چه آنان كه ﺑه چپگرايي ﻣعروف  -گرچه ﺑعضي ﺷواهد و قرائن دﻻلت دارد كه ايﻨان كمونيﺴت اﻣريكايي
هﺴتﻨد  -و چه آنان كه از غرب ارتزاق ﻣي كﻨﻨد و الﻬام ﻣي گيرند و چه آنﻬا كه ﺑا اسﻢ "خودﻣختاري " وﻃرفداري از كرد و ﺑلوچ دست ﺑه
اسلحه ﺑرده و ﻣردم ﻣحروم كردستان و ديگرجاها را از هﺴتي ساقﻂ نموده و ﻣانع از خدﻣتﻬاي فرهﻨگي و ﺑﻬداﺷتي واقتصادي و ﺑازسازي
دولت جمﻬوري در آن استانﻬا ﻣي ﺷوند ،ﻣثل حزب "دﻣوكرات " و "كوﻣله " وصيت ﻣي كﻨﻢ كه ﺑه ﻣلت ﺑپيوندند .و تاكﻨون تجرﺑه كرده اند
كه كاري جز ﺑدﺑخت كردن اهالي آن ﻣﻨاﻃق نكرده اند و نمي توانﻨدﺑكﻨﻨد ،پﺲ ﻣصلحت خود و ﻣلت خود و ﻣﻨاﻃق خود آن است كه ﺑا
دولت تشريك ﻣﺴاعي نموده و از ياغي گري و خدﻣت ﺑه ﺑيگانگان و خيانت ﺑه ﻣيﻬن خود دست ﺑردارند و ﺑه ساختن كشور ﺑپردازند و
ﻣﻄمﺌن ﺑاﺷﻨد كه اسﻼم ﺑراي آنان هﻢ از قﻄب جﻨايتكار غرب و هﻢ از قﻄب ديكتاتور ﺷرق ﺑﻬتر است وآرزوهاي انﺴاني خلق را ﺑﻬتر انجام
ﻣي دهد.
و وصيت ﻣن ﺑه گروهﻬاي ﻣﺴلمان كه از روي اﺷتباه ﺑه غرب و احيانا ﺑه ﺷرق تمايل نشان ﻣي دهﻨد و از ﻣﻨافقان كه اكﻨون خيانتشان
ﻣعلوم ﺷد گاهي ﻃرفداري ﻣي كردند و ﺑه ﻣخالفان ﺑدخواهان اسﻼم از روي خﻄا و اﺷتباه گاهي لعن ﻣي كردند و ﻃعن ﻣي زدند ،آن است
كه ﺑر سر اﺷتباه خود پافشاري نكﻨﻨد و ﺑاﺷﻬاﻣت اسﻼﻣي ﺑه خﻄاي خود اعتراف  ،و ﺑا دولت و ﻣجلﺲ و ﻣلت ﻣﻈلوم ﺑراي رضاي خداوند هﻢ
صدا و هﻢ ﻣﺴير ﺷده و اين ﻣﺴتضعفان تاريﺦ را ازﺷرﻣﺴتكبران نجات دهيد؛ و كﻼم ﻣرحوم ﻣدرس آن روحاني ﻣتعﻬد پاك سيرت و پاك
انديشه را ﺑه خاﻃر ﺑﺴپريد كه در ﻣجلﺲ افﺴرده آن روز گفت :اكﻨون كه ﺑايد از ﺑين ﺑرويﻢ چرا ﺑا دست خود ﺑرويﻢ .

ﻣن هﻢ اﻣروز ﺑه ياد آن ﺷﻬيد راه خدا ﺑه ﺷما ﺑرادران ﻣوﻣن عرض ﻣي كﻨﻢ اگرﻣا ﺑا دست جﻨايتكار اﻣريكا و ﺷوروي از صفحه روزگار ﻣحو ﺷويﻢ و ﺑا خون
سرخ ﺷرافتمﻨدانه ﺑا خداي خويش ﻣﻼقات كﻨيﻢ  ،ﺑﻬتر از آن است كه در زيرپرچﻢ ارتش سرخ ﺷرق و سياه غرب زندگي اﺷرافي ﻣرفه داﺷته ﺑاﺷيﻢ  .و اين
سيره و ﻃريقه انبياي عﻈام و ائمه ﻣﺴلمين و ﺑزرگان دين ﻣبين ﺑوده است و ﻣا ﺑايداز آن تبعيت كﻨيﻢ ؛ و ﺑايد ﺑه خود ﺑباورانيﻢ كه اگر يك ﻣلت ﺑخواهﻨد
ﺑدون واﺑﺴتگيﻬا زندگي كﻨﻨد ﻣي توانﻨد؛ و قدرتمﻨدان جﻬان ﺑر يك ﻣلت نمي توانﻨدخﻼف ايده آنان را تحميل كﻨﻨد.
از افغانﺴتان عبرت ﺑايد گرفت ﺑا آنكه دولت غاصب و احزاب چپي ﺑاﺷوروي ﺑوده و هﺴتﻨد ،تاكﻨون نتوانﺴته اند توده هاي ﻣردم را سركوب نمايﻨد.عﻼوه ﺑر
اين اكﻨون ﻣلتﻬاي ﻣحروم جﻬان ﺑيدار ﺷده اند و ﻃولي نخواهد كشيد كه اين ﺑيداريﻬا ﺑه قيام و نﻬضت و انقﻼب انجاﻣيده و خود را از تحت سلﻄه
ستمگران ﻣﺴتكبر نجات خواهﻨد داد .و ﺷما ﻣﺴلمانان پايبﻨد ﺑه ارزﺷﻬاي اسﻼﻣي ﻣي ﺑيﻨيد كه جدايي و انقﻄاع از ﺷرق و غرب ﺑركات خود را دارد نشان
ﻣي دهد؛ وﻣغزهاي ﻣتفكر ﺑوﻣي ﺑه كار افتاده و ﺑه سوي خودكفايي پيشروي ﻣي كﻨد و آنچه كارﺷﻨاسان خائن غرﺑي و ﺷرقي ﺑراي ﻣلت ﻣا ﻣحال جلوه ﻣي
دادند ،اﻣروز ﺑه ﻃورچشﻢ گيري ﺑا دست و فكر ﻣلت انجام گرفته و ان ﺷاءاﷲ تعالي در دراز ﻣدت انجام خواهد گرفت  .و صد افﺴوس كه اين انقﻼب دير
تحقق پيدا كرد و ﻻاقل در اول سلﻄﻨت جاﺑرانه كثيف ﻣحمدرضا تحقق نيافت ؛ و اگر ﺷده ﺑود ،ايران غارتزده غير از اين ايران ﺑود.
و وصيت ﻣن ﺑه نويﺴﻨدگان و گويﻨدگان و روﺷﻨفكران و اﺷكالتراﺷان وصاحب عقدگان آن است كه ﺑه جاي آنكه وقت خود را در خﻼف ﻣﺴيرجمﻬوري
اسﻼﻣي صرف كﻨيد و هرچه توان داريد در ﺑدﺑيﻨي و ﺑدخواهي وﺑدگويي از ﻣجلﺲ و دولت و ساير خدﻣتگزاران ﺑه كار ﺑريد ،و ﺑا اين عمل كشورخود را ﺑه
سوي اﺑرقدرتﻬا سوق دهيد ،ﺑا خداي خود يك ﺷب خلوت كﻨيد و اگرﺑه خداوند عقيده نداريد ﺑا وجدان خود خلوت كﻨيد و انگيزه ﺑاﻃﻨي خود را كه ﺑﺴيار
ﻣي ﺷود خود انﺴانﻬا از آن ﺑيخبرند ﺑررسي كﻨيد ،ﺑبيﻨيد آيا ﺑا كدام ﻣعيار و ﺑاچه انصاف خون اين جوانان قلﻢ قلﻢ ﺷده را در جبﻬه ها و در ﺷﻬرها ناديده
ﻣي گيريد و ﺑا ﻣلتي كه ﻣي خواهد از زير ﺑار ستمگران و غارتگران خارجي وداخلي خارج ﺷود و استقﻼل و آزادي را ﺑا جان خود و فرزندان عزيز خود ﺑه
دست آورده و ﺑا فداكاري ﻣي خواهد آن را حفﻆ كﻨد ،ﺑه جﻨﮓ اعصاب ﺑرخاسته ايد و ﺑه اختﻼف انگيزي و توﻃﺌه هاي خائﻨانه داﻣن ﻣي زنيد و راه را ﺑراي
ﻣﺴتكبران و ستمگران ﺑاز ﻣي كﻨيد.

آيا ﺑﻬتر نيﺴت كه ﺑا فكر و قلﻢ و ﺑيان خوددولت و ﻣجلﺲ و ﻣلت را راهﻨمايي ﺑراي حفﻆ ﻣيﻬن خود نماييد؟ آيا سزاوارنيﺴت كه ﺑه اين ﻣلت ﻣﻈلوم ﻣحروم
كمك كﻨيد و ﺑا ياري خود حكوﻣت اسﻼﻣي را استقرار دهيد؟ آيا اين ﻣجلﺲ و رئيﺲ جمﻬور و دولت و قوه قضايي را ازآنچه در زﻣان رژيﻢ ساﺑق ﺑود ﺑدتر
ﻣي دانيد؟ آيا از ياد ﺑرده ايد ستمﻬايي كه آن رژيﻢ لعﻨتي ﺑر اين ﻣلت ﻣﻈلوم ﺑي پﻨاه روا ﻣي داﺷت ؟ آيا نمي دانيد كه كشوراسﻼﻣي در آن زﻣان يك پايگاه
نﻈاﻣي ﺑراي اﻣريكا ﺑود و ﺑا آن عمل يك ﻣﺴتعمره ﻣي كردند و از ﻣجلﺲ تا دولت و قواي نﻈاﻣي در قبضه آنان ﺑود وﻣﺴتشاران و صﻨعتگران و ﻣتخصصان
آنان ﺑا اين ﻣلت و ذخائر آن چه ﻣي كردند؟آيا اﺷاعه فحشا در سراسر كشور و ﻣراكز فﺴاد ،از عشرتكده ها و قمارخانه ها وﻣيخانه ها و ﻣغازه هاي ﻣشروب
فروﺷي و سيﻨماها و ديگر ﻣراكز كه هر يك ﺑراي تباه كردن نﺴل جوان عاﻣلي ﺑزرگ ﺑود ،از خاﻃرتان ﻣحو ﺷده ؟ آيا رسانه هاي گروهي و ﻣجﻼت سراسر
فﺴادانگيز و روزناﻣه هاي آن رژيﻢ را ﺑه دست فراﻣوﺷي سپرده ايد؟ و اكﻨون كه از آن ﺑازارهاي فﺴاد اثري نيﺴت  ،ﺑراي آنكه درچﻨد دادگاه  ،يا چﻨد جوان
كه ﺷايد اكثر از گروهﻬاي ﻣﻨحرف نفوذ كرده و ﺑراي ﺑدنام نمودن اسﻼم و جمﻬوري اسﻼﻣي كارهاي انحرافي انجام ﻣي دهﻨد ،و كشتن عده اي كه ﻣفﺴد
في اﻻرض هﺴتﻨد و قيام ﺑر ضد اسﻼم و جمﻬوري اسﻼﻣي ﻣي كﻨﻨد ﺷما را ﺑه فرياد درآورده  ،و ﺑا كﺴاني كه ﺑا صراحت اسﻼم را ﻣحكوم ﻣي كﻨﻨد و ﺑر ضد
آن قيام ﻣﺴلحانه يا قيام ﺑا قلﻢ و زﺑان كه اسفﻨاكتر از قيام ﻣﺴلحانه است  ،نموده اند پيوند ﻣي كﻨيد و دست ﺑرادري ﻣي دهيد؛ و آنان را كه
خداوندﻣﻬدورالدم فرﻣوده نور چشﻢ ﻣي خوانيد ،و در كﻨار ﺑازيگراني كه فاجعه چﻬارده اسفﻨد را ﺑرپا كردند و جوانان ﺑيگﻨاه را ﺑا ضرب و ﺷتﻢ كوﺑيدند
نشﺴته وتماﺷاگر ﻣعركه ﻣي ﺷويد ،يك عمل اسﻼﻣي و اخﻼقي است ! و عمل دولت و قوه قضاييه كه ﻣعاندين و ﻣﻨحرفين و ﻣلحدين را ﺑه جزاي اعمال
خويش ﻣي رسانﻨد ،ﺷما را ﺑه فرياد درآورده و داد ﻣﻈلوﻣيت ﻣي زنيد؟ ﻣن ﺑراي ﺷماﺑرادران كه از سواﺑقتان تا حدي ﻣﻄلع و عﻼقه ﻣﻨد ﺑه ﺑعضي از ﺷما
هﺴتﻢ ﻣتاسف هﺴتﻢ  ،نه ﺑراي آنان كه اﺷراري ﺑودند در لباس خيرخواهي و گرگﻬايي در پوﺷش چوپان و ﺑازيگراني ﺑودند كه همه را ﺑه ﺑاد ﺑازي و ﻣﺴخره
گرفته و در صددتباه كردن كشور و ﻣلت و خدﻣتگزاري ﺑه يكي از دو قﻄب چپاولگر ﺑودند  -آنان كه ﺑا دست پليد خود جوانان و ﻣردان ارزﺷمﻨد و علماي
ﻣرﺑي جاﻣعه را ﺷﻬيدنمودند و ﺑه كودكان ﻣﻈلوم ﻣﺴلمانان رحﻢ نكردند ،خود را در جاﻣعه رسوا و درپيشگاه خداوند قﻬار ﻣخذول نمودند و راه ﺑازگشت
ندارند كه ﺷيﻄان نفﺲ اﻣاره ﺑر آنان حكوﻣت ﻣي كﻨد.

لكن ﺷما ﺑرادران ﻣوﻣن ﺑا دولت و ﻣجلﺲ كه كوﺷش دارد خدﻣت ﺑه ﻣحروﻣين و ﻣﻈلوﻣين و ﺑرادران سر و پا ﺑرهﻨه و از همه ﻣواهب زندگي ﻣحروم نمايد چرا
كمك نمي كﻨيد و ﺷكايت داريد؟ آيا ﻣقدار خدﻣت دولت و ﺑﻨيادهاي جمﻬوري را ﺑا اين گرفتاريﻬا و ناﺑﺴاﻣانيﻬا كه ﻻزﻣه هر انقﻼب است  ،و جﻨﮓ تحميلي ﺑا
آنﻬمه خﺴارت و ﻣيليونﻬا آواره خارجي و داخلي و كارﺷكﻨيﻬاي ﺑيرون از حد را در اين ﻣدت كوتاه ﻣقايﺴه ﺑا كارهاي عمراني رژيﻢ ساﺑق نموده ايد؟ آيا نمي دانيد
كه كارهاي عمراني آن زﻣان اختصاص داﺷت تقريبا ﺑه ﺷﻬرها آن هﻢ ﺑه ﻣحﻼت ﻣرفه ؛ و فقرا و ﻣردﻣان ﻣحروم از آن اﻣور ﺑﻬره ناچيزداﺷته يا نداﺷتﻨد؛ و دولت
فعلي و ﺑﻨيادهاي اسﻼﻣي ﺑراي اين ﻃايفه ﻣحروم ﺑاجان و دل خدﻣت ﻣي كﻨﻨد؟ ﺷما ﻣوﻣﻨان هﻢ پشتيبان دولت ﺑاﺷيد تا كارها زودانجام گيرد و در ﻣحضر
پروردگار كه خواه ناخواه خواهيد رفت ﺑا نشان خدﻣتگزاري ﺑه ﺑﻨدگان او ﺑرويد* .
*  -چﻨانكه در نﺴخه خﻄي ﻣشﻬود است اﻣام خميﻨي در اين قﺴمت ﻣرقوم فرﻣوده اند" :اين ﻣقدار ﺑريده ﺷده راخودم انجام داده ام ".
س  -يكي از اﻣوري كه ﻻزم ﺑه توصيه و تذكر است  ،آن است كه اسﻼم نه ﺑاسرﻣايه داري ظالمانه و ﺑيحﺴاب و ﻣحروم كﻨﻨده توده هاي تحت ستﻢ و ﻣﻈلوم ﻣوافق
است  ،ﺑلكه آن را ﺑه ﻃور جدي در كتاب و سﻨت ﻣحكوم ﻣي كﻨد وﻣخالف عدالت اجتماعي ﻣي داند  -گرچه ﺑعﺾ كج فﻬمان ﺑي اﻃﻼع از رژيﻢ حكوﻣت اسﻼﻣي و
ازﻣﺴائل سياسي حاكﻢ در اسﻼم در گفتار و نوﺷتار خودﻃوري وانمود كرده اند "و ﺑاز هﻢ دست ﺑرنداﺷته اند" كه اسﻼم ﻃرفدار ﺑي ﻣرز وحد سرﻣايه داري و
ﻣالكيت است و ﺑا اين ﺷيوه كه ﺑا فﻬﻢ كج خويش از اسﻼم ﺑرداﺷت نموده اند چﻬره نوراني اسﻼم را پوﺷانيده و راه را ﺑراي ﻣغرضان ودﺷمﻨان اسﻼم ﺑاز نموده كه ﺑه
اسﻼم ﺑتازند ،و آن را رژيمي چون رژيﻢ سرﻣايه داري غرب ﻣثل رژيﻢ اﻣريكا و انگلﺴتان و ديگر چپاولگران غرب ﺑه حﺴاب آورند ،و ﺑا اتكال ﺑه قول و فعل اين
نادانان يا غرضمﻨدانه و يا اﺑلﻬانه ﺑدون ﻣراجعه ﺑه اسﻼم ﺷﻨاسان واقعي ﺑا اسﻼم ﺑه ﻣعارضه ﺑرخاسته اند  -و نه رژيمي ﻣانﻨد رژيﻢ كمونيﺴﻢ و ﻣاركﺴيﺴﻢ لﻨيﻨيﺴﻢ
است كه ﺑا ﻣالكيت فردي ﻣخالف و قائل ﺑه اﺷتراك ﻣي ﺑاﺷﻨد ﺑا اختﻼف زيادي كه دوره هاي قديﻢ تاكﻨون حتي اﺷتراك در زن و همجﻨﺲ ﺑازي ﺑوده و يك
ديكتاتوري و استبداد كوﺑﻨده در ﺑر داﺷته .

ﺑلكه اسﻼم يك رژيﻢ ﻣعتدل ﺑا ﺷﻨاخت ﻣالكيت و احترام ﺑه آن ﺑه نحوﻣحدود در پيدا ﺷدن ﻣالكيت و ﻣصرف  ،كه اگر ﺑحق ﺑه آن عمل
ﺷود چرخﻬاي اقتصاد سالﻢ ﺑه راه ﻣي افتد و عدالت اجتماعي  ،كه ﻻزﻣه يك رژيﻢ سالﻢ است تحقق ﻣي ياﺑد .در ايﻨجا نيز يك دسته ﺑا كج
فﻬميﻬا و ﺑي اﻃﻼعي از اسﻼم واقتصاد سالﻢ آن در ﻃرف ﻣقاﺑل دسته اول قرار گرفته و گاهي ﺑا تمﺴك ﺑه ﺑعضي آيات يا جمﻼت نﻬج
البﻼغه  ،اسﻼم را ﻣوافق ﺑا ﻣكتبﻬاي انحرافي ﻣاركﺲ و اﻣثال او ﻣعرفي نموده اند و توجه ﺑه ساير آيات و فقرات نﻬج البﻼغه نﻨموده و
سرخود،ﺑه فﻬﻢ قاصر خود ،ﺑپاخاسته و "ﻣذهب اﺷتراكي " را تعقيب ﻣي كﻨﻨد و از كفر و ديكتاتوري و اختﻨاق كوﺑﻨده كه ارزﺷﻬاي انﺴاني
را ناديده گرفته و يك حزب اقليت ﺑا توده هاي انﺴاني ﻣثل حيوانات عمل ﻣي كﻨﻨد ،حمايت ﻣي كﻨﻨد.
وصيت ﻣن ﺑه ﻣجلﺲ و ﺷوراي نگﻬبان و دولت و رئيﺲ جمﻬور و ﺷوراي قضايي آن است كه در ﻣقاﺑل احكام خداوند ﻣتعال خاضع ﺑوده ؛
و تحت تاثيرتبليغات ﺑي ﻣحتواي قﻄب ظالﻢ چپاولگر سرﻣايه داري و قﻄب ﻣلحد اﺷتراكي وكمونيﺴتي واقع نشويد ،و ﺑه ﻣالكيت و سرﻣايه
هاي ﻣشروع ﺑا حدود اسﻼﻣي احترام گذاريد ،و ﺑه ﻣلت اﻃميﻨان دهيد تا سرﻣايه ها و فعاليتﻬاي سازنده ﺑه كارافتﻨد و دولت و كشور را ﺑه
خودكفايي و صﻨايع سبك و سﻨگين ﺑرسانﻨد.
و ﺑه ثروتمﻨدان و پولداران ﻣشروع وصيت ﻣي كﻨﻢ كه ثروتﻬاي عادﻻنه خود راﺑه كار اندازيد و ﺑه فعاليت سازنده در ﻣزارع و روستاها و
كارخانه ها ﺑرخيزيد كه اين خود عبادتي ارزﺷمﻨد است .
و ﺑه همه در كوﺷش ﺑراي رفاه ﻃبقات ﻣحروم وصيت ﻣي كﻨﻢ كه خير دنيا وآخرت ﺷماها رسيدگي ﺑه حال ﻣحروﻣان جاﻣعه است كه در
ﻃول تاريﺦ ستمشاهي و خان خاني در رنج و زحمت ﺑوده اند .و چه نيكو است كه ﻃبقات تمكﻨدار ﺑه ﻃور داوﻃلب ﺑراي زاغه و چپرنشيﻨان
ﻣﺴكن و رفاه تﻬيه كﻨﻨد .وﻣﻄمﺌن ﺑاﺷﻨد كه خير دنيا و آخرت در آن است  .و از انصاف ﺑه دور است كه يكي ﺑي خانمان و يكي داراي
آپارتمانﻬا ﺑاﺷد.

ع  -وصيت ايﻨجانب ﺑه آن ﻃايفه از روحانيون و روحاني نماها كه ﺑا انگيزه هاي ﻣختلف ﺑا جمﻬوري اسﻼﻣي و نﻬادهاي آن ﻣخالفت ﻣي كﻨﻨد و وقت
خود راوقف ﺑراندازي آن ﻣي نمايﻨد و ﺑا ﻣخالفان توﻃﺌه گر و ﺑازيگران سياسي كمك  ،وگاهي ﺑه ﻃوري كه نقل ﻣي ﺷود ﺑا پولﻬاي گزافي كه از سرﻣايه
داران ﺑيخبر از خدادريافت ﺑراي اين ﻣقصد ﻣي كﻨﻨد كمكﻬاي كﻼن ﻣي نمايﻨد ،آن است كه ﺷماها ﻃرفي از اين غلﻄكاريﻬا تاكﻨون نبﺴته و ﺑعد از اين
هﻢ گمان ندارم ﺑبﻨديد .ﺑﻬتر
آن است كه اگر ﺑراي دنيا ﺑه اين عمل دست زده ايد  -و خداوند نخواهد گذاﺷت كه ﺷما ﺑه ﻣقصد ﺷوم خود ﺑرسيد  -تا در توﺑه ﺑاز است از پيشگاه
خداوند عذرﺑخواهيد و ﺑا ﻣلت ﻣﺴتمﻨد ﻣﻈلوم هﻢ صدا ﺷويد و از جمﻬوري اسﻼﻣي كه ﺑافداكاريﻬاي ﻣلت ﺑه دست آﻣده حمايت كﻨيد ،كه خير دنيا و
آخرت در آن است .گرچه گمان ندارم كه ﻣوفق ﺑه توﺑه ﺷويد.
و اﻣا ﺑه آن دسته كه از روي ﺑعﺾ اﺷتباهات يا ﺑعﺾ خﻄاها ،چه عمدي و چه غيرعمدي  ،كه از اﺷخاص ﻣختلف يا گروهﻬا صادر ﺷده و ﻣخالف ﺑا
احكام اسﻼم ﺑوده است ﺑا اصل جمﻬوري اسﻼﻣي و حكوﻣت آن ﻣخالفت ﺷديدﻣي كﻨﻨد و ﺑراي خدا در ﺑراندازي آن فعاليت ﻣي نمايﻨد و ﺑا تصور
خودﺷان اين جمﻬوري از رژيﻢ سلﻄﻨتي ﺑدتر يا ﻣثل آن است  ،ﺑا نيت صادق در خلوات تفكركﻨﻨد و از روي انصاف ﻣقايﺴه نمايﻨد ﺑا حكوﻣت و رژيﻢ
ساﺑق  .و ﺑاز توجه نمايﻨدكه در انقﻼﺑﻬاي دنيا هرج و ﻣرجﻬا و غلﻄرويﻬا و فرصت ﻃلبيﻬا غيرقاﺑل اجتﻨاب است و ﺷما اگر توجه نماييد و گرفتاريﻬاي اين
جمﻬوري را در نﻈر ﺑگيريد  -ازقبيل توﻃﺌه ها و تبليغات دروغين و حمله ﻣﺴلحانه خارج ﻣرز و داخل  ،و نفوذ غيرقاﺑل اجتﻨاب گروهﻬايي از ﻣفﺴدان و
ﻣخالفان اسﻼم در تمام ارگانﻬاي دولتي ﺑه قصد ناراضي كردن ﻣلت از اسﻼم و حكوﻣت اسﻼﻣي  ،و تازه كار ﺑودن اكثر ياﺑﺴياري از ﻣتصديان اﻣور و
پخش ﺷايعات دروغين از كﺴاني كه از استفاده هاي كﻼن غيرﻣشروع ﺑازﻣانده يا استفاده آنان كﻢ ﺷده  ،و كمبود چشمگير قضات ﺷرع و گرفتاريﻬاي
اقتصادي كمرﺷكن و اﺷكاﻻت عﻈيﻢ در تصفيه و تﻬذيب ﻣتصديان چﻨد ﻣيليوني  ،و كمبود ﻣردﻣان صالﺢ كاردان و ﻣتخصﺺ و دهﻬاگرفتاري ديگر ،كه
تا انﺴان وارد گود نباﺷد از آنﻬا ﺑيخبر است  -و از ﻃرفي اﺷخاص غرضمﻨد سلﻄﻨت ﻃلب سرﻣايه دار هﻨگفت كه ﺑا رﺑاخواري و سودجويي و ﺑا اخراج ارز
و گرانفروﺷي ﺑه حد سرسام آور و قاچاق و احتكار ،ﻣﺴتمﻨدان وﻣحروﻣان جاﻣعه را تا حد هﻼكت در فشار قرار داده و جاﻣعه را ﺑه فﺴاد ﻣي كشﻨد،

نزد ﺷما آقايان ﺑه ﺷكايت و فريبكاري آﻣده و گاهي هﻢ ﺑراي ﺑاور آوردن وخود را ﻣﺴلمان خالﺺ نشان دادن ﺑه عﻨوان "سﻬﻢ " ﻣبلغي ﻣي دهﻨد و اﺷك تمﺴاح ﻣي ريزند و ﺷما
را عصباني كرده ﺑه ﻣخالفت ﺑرﻣي انگيزانﻨد ،كه ﺑﺴياري ازآنان ﺑا استفاده هاي ناﻣشروع  ،خون ﻣردم را ﻣي ﻣكﻨد و اقتصاد كشور را ﺑه ﺷكﺴت ﻣي كشﻨد.
ايﻨجانب نصيحت ﻣتواضعانه ﺑرادرانه ﻣي كﻨﻢ كه آقايان ﻣحترم تحت تاثيرايﻨگونه ﺷايعه سازيﻬا قرار نگيرند و ﺑراي خدا و حفﻆ اسﻼم اين جمﻬوري راتقويت نمايﻨد .و ﺑايد ﺑدانﻨد
كه اگر اين جمﻬوري اسﻼﻣي ﺷكﺴت ﺑخورد ،ﺑه جاي آن يك رژيﻢ اسﻼﻣي دلخواه ﺑقيه اﷲ  -روحي فداه  -يا ﻣﻄيع اﻣر ﺷماآقايان تحقق نخواهد پيدا كرد ،ﺑلكه يك رژيﻢ دلخواه
يكي از دو قﻄب قدرت ﺑه حكوﻣت ﻣي رسد و ﻣحروﻣان جﻬان  ،كه ﺑه اسﻼم و حكوﻣت اسﻼﻣي رو[ي ]آورده و دل ﺑاخته اند ،ﻣايوس ﻣي ﺷوند و اسﻼم ﺑراي هميشه ﻣﻨزوي
خواهد ﺷد؛و ﺷماها روزي از كردار خود پشيمان ﻣي ﺷويد كه كار گذﺷته و ديگر پشيماني سودي ندارد .و ﺷما آقايان اگر توقع داريد كه در يك ﺷب همه اﻣور ﺑر ﻃبق اسﻼم و
احكام خداوند تعالي ﻣتحول ﺷود يك اﺷتباه است  ،و در تمام ﻃول تاريﺦ ﺑشر چﻨين ﻣعجزه اي روي نداده است و نخواهد داد .و آن روزي كه ان ﺷاءاﷲ تعالي ﻣصلﺢ كل ظﻬور
نمايد ،گمان نكﻨيد كه يك ﻣعجزه ﺷود ويكروزه عالﻢ اصﻼح ﺷود؛ ﺑلكه ﺑا كوﺷشﻬا و فداكاريﻬا ستمكاران سركوب وﻣﻨزوي ﻣي ﺷوند .و اگر نﻈر ﺷماها ﻣثل نﻈر ﺑعﺾ عاﻣيﻬاي
ﻣﻨحرف  ،آن است كه ﺑراي ظﻬور آن ﺑزرگوار ﺑايد كوﺷش در تحقق كفر و ظلﻢ كرد تا عالﻢ را ظلﻢ فراگيرد و ﻣقدﻣات ظﻬور فراهﻢ ﺷود ،فانا ﷲ و انا اليه راجعون .
ف  -وصيت ﻣن ﺑه همه ﻣﺴلمانان و ﻣﺴتضعفان جﻬان اين است كه ﺷماها نبايدﺑﻨشيﻨيد و ﻣﻨتﻈر آن ﺑاﺷيد كه حكام و دست اندركاران كشورتان يا قدرتﻬاي خارجي ﺑيايﻨد و
ﺑراي ﺷما استقﻼل و آزادي را تحفه ﺑياورند .ﻣا و ﺷماها ﻻاقل در اين صد سال اخير ،كه ﺑتدريج پاي قدرتﻬاي ﺑزرگ جﻬانخوار ﺑه همه كشورهاي اسﻼﻣي و ساير كشورهاي كوچك
ﺑاز ﺷده است ﻣشاهده كرديﻢ ياتاريخﻬاي صحيﺢ ﺑراي ﻣا ﺑازگو كردند كه هيچ يك از دول حاكﻢ ﺑر اين كشورها در فكر آزادي و استقﻼل و رفاه ﻣلتﻬاي خود نبوده و نيﺴتﻨد؛ ﺑلكه
اكثريت قريب ﺑه اتفاق آنان يا خود ﺑه ستمگري و اختﻨاق ﻣلت خود پرداخته و هر چه كرده اندﺑراي ﻣﻨافع ﺷخصي يا گروهي نموده ؛ يا ﺑراي رفاه قشر ﻣرفه و ﺑاﻻنشين ﺑوده
وﻃبقات ﻣﻈلوم كوخ و كپرنشين از همه ﻣواهب زندگي حتي ﻣثل آب و نان و قوت ﻻيموت ﻣحروم ﺑوده  ،و آن ﺑدﺑختان را ﺑراي ﻣﻨافع قشر ﻣرفه و عياش ﺑه كارگرفته اند؛ و يا
آنكه دست نشاندگان قدرتﻬاي ﺑزرگ ﺑوده اند كه ﺑراي واﺑﺴته كردن كشورها و ﻣلتﻬا هرچه توان داﺷته اند ﺑه كار گرفته و ﺑا حيله هاي ﻣختلف كشورها را ﺑازاري ﺑراي ﺷرق و
غرب درست كرده و ﻣﻨافع آنان را تاﻣين نموده اند و ﻣلتﻬا را عقب ﻣانده و ﻣصرفي ﺑار آوردند و اكﻨون نيز ﺑا اين نقشه درحركتﻨد.

و ﺷما اي ﻣﺴتضعفان جﻬان و اي كشورهاي اسﻼﻣي و ﻣﺴلمانان جﻬان ﺑپاخيزيد و حق را ﺑا چﻨﮓ و دندان ﺑگيريد و از هياهوي تبليغاتي اﺑرقدرتﻬا وعمال
سرسپرده آنان نترسيد؛ و حكام جﻨايتكار كه دسترنج ﺷما را ﺑه دﺷمﻨان ﺷما و اسﻼم عزيز تﺴليﻢ ﻣي كﻨﻨد از كشور خود ﺑرانيد؛ و خود و ﻃبقات
خدﻣتگزار ﻣتعﻬد ،زﻣام اﻣور را ﺑه دست گيريد و همه در زير پرچﻢ پرافتخاراسﻼم ﻣجتمع  ،و ﺑا دﺷمﻨان اسﻼم و ﻣحروﻣان جﻬان ﺑه دفاع ﺑرخيزيد؛ و ﺑه
سوي يك دولت اسﻼﻣي ﺑا جمﻬوريﻬاي آزاد و ﻣﺴتقل ﺑه پيش رويد كه ﺑا تحقق آن ،همه ﻣﺴتكبران جﻬان را ﺑه جاي خود خواهيد نشاند و همه
ﻣﺴتضعفان را ﺑه اﻣاﻣت و وراثت ارض خواهيد رساند .ﺑه اﻣيد آن روز كه خداوند تعالي وعده فرﻣوده است .
ص  -يك ﻣرتبه ديگر در خاتمه اين وصيتﻨاﻣه  ،ﺑه ﻣلت ﺷريف ايران وصيت ﻣي كﻨﻢ كه در جﻬان حجﻢ تحمل زحمتﻬا و رنجﻬا و فداكاريﻬا و جان نثاريﻬا
وﻣحروﻣيتﻬا ﻣﻨاسب حجﻢ ﺑزرگي ﻣقصود و ارزﺷمﻨدي و علو رتبه آن است  ،آنچه كه ﺷما ﻣلت ﺷريف و ﻣجاهد ﺑراي آن ﺑپاخاستيد و دنبال ﻣي كﻨيد و
ﺑراي آن جان و ﻣال نثار كرده و ﻣي كﻨيد ،واﻻترين و ﺑاﻻترين و ارزﺷمﻨدترين ﻣقصدي است و ﻣقصودي است كه از صدر عالﻢ در ازل و از پﺲ اين جﻬان
تا اﺑد عرضه ﺷده است و خواهد ﺷد؛ و آن ﻣكتب الوهيت ﺑه ﻣعﻨي وسيع آن و ايده توحيد ﺑااﺑعاد رفيع آن است كه اساس خلقت و غايت آن در پﻬﻨاور
وجود و در درجات و ﻣراتب غيب و ﺷﻬود است ؛ و آن در ﻣكتب ﻣحمدي  -صلي اﷲ عليه و آله وسلﻢ  -ﺑه تمام ﻣعﻨي و درجات و اﺑعاد ﻣتجلي ﺷده ؛ و
كوﺷش تمام انبياي عﻈام  -عليﻬﻢ سﻼم اﷲ  -و اولياي ﻣعﻈﻢ  -سﻼم اﷲ عليﻬﻢ  -ﺑراي تحقق آن ﺑوده وراهياﺑي ﺑه كمال ﻣﻄلق و جﻼل و جمال ﺑي
نﻬايت جز ﺑا آن ﻣيﺴر نگردد .آن است كه خاكيان را ﺑر ﻣلكوتيان و ﺑرتر از آنان ﺷرافت داده  ،و آنچه ﺑراي خاكيان ازسير در آن حاصل ﻣي ﺷود ﺑراي هيچ
ﻣوجودي در سراسر خلقت در سر و علن حاصل نشود.
ﺷما اي ﻣلت ﻣجاهد ،در زير پرچمي ﻣي رويد كه در سراسر جﻬان ﻣادي وﻣعﻨوي در اهتزاز است  ،ﺑياﺑيد آن را يا نياﺑيد ،ﺷما راهي را ﻣي رويد كه تﻨﻬا راه
تمام انبيا  -عليﻬﻢ سﻼم اﷲ  -و يكتا راه سعادت ﻣﻄلق است  .در اين انگيزه است كه همه اوليا ﺷﻬادت را در راه آن ﺑه آغوش ﻣي كشﻨد و ﻣرگ سرخ را
"احلي ﻣن العﺴل " ﻣي دانﻨد؛ و جوانان ﺷما در جبﻬه ها جرعه اي از آن را نوﺷيده و ﺑه وجد آﻣده اند و در ﻣادران و خواهران و پدران و ﺑرادران آنان
جلوه نموده و ﻣاﺑايد ﺑحق ﺑگوييﻢ يا ليتﻨا كﻨا ﻣعكﻢ فﻨفوز فوزا عﻈيما .گوارا ﺑاد ﺑر آنان آن نﺴيﻢ دل آرا وآن جلوه ﺷورانگيز.

و ﺑايد ﺑدانيﻢ كه ﻃرفي از اين جلوه در كشتزارهاي سوزان و در كارخانه هاي توانفرسا و در كارگاهﻬا و در ﻣراكز صﻨعت و اختراع و اﺑداع  ،و در ﻣلت ﺑه
ﻃوراكثريت در ﺑازارها و خياﺑانﻬا و روستاها و همه كﺴاني كه ﻣتصدي اين اﻣور ﺑراي اسﻼم و جمﻬوري اسﻼﻣي و پيشرفت و خودكفايي كشور ﺑه
خدﻣتي اﺷتغال دارند جلوه گر است .
و تا اين روح تعاون و تعﻬد در جاﻣعه ﺑرقرار است كشور عزيز از آسيب دهران ﺷاءاﷲ تعالي ﻣصون است  .و ﺑحمداﷲ تعالي حوزه هاي علميه و
دانشگاهﻬا وجوانان عزيز ﻣراكز علﻢ و ترﺑيت از اين نفخه الﻬي غيبي ﺑرخوردارند؛ و اين ﻣراكز درﺑﺴت در اختيار آنان است  ،و ﺑه اﻣيد خدا دست
تبﻬكاران و ﻣﻨحرفان ازآنﻬا كوتاه .
و وصيت ﻣن ﺑه همه آن است كه ﺑا ياد خداي ﻣتعال ﺑه سوي خودﺷﻨاسي وخودكفايي و استقﻼل  ،ﺑا همه اﺑعادش ﺑه پيش  ،و ﺑي ترديد دست خدا ﺑا
ﺷمااست  ،اگر ﺷما در خدﻣت او ﺑاﺷيد و ﺑراي ترقي و تعالي كشور اسﻼﻣي ﺑه روح تعاون اداﻣه دهيد.
و ايﻨجانب ﺑا آنچه در ﻣلت عزيز از ﺑيداري و هوﺷياري و تعﻬد و فداكاري وروح ﻣقاوﻣت و صﻼﺑت در راه حق ﻣي ﺑيﻨﻢ و اﻣيد آن دارم كه ﺑه فضل
خداوندﻣتعال اين ﻣعاني انﺴاني ﺑه اعقاب ﻣلت ﻣﻨتقل ﺷود و نﺴﻼ ﺑعد نﺴل ﺑر آن افزوده گردد.
ﺑا دلي آرام و قلبي ﻣﻄمﺌن و روحي ﺷاد و ضميري اﻣيدوار ﺑه فضل خدا ازخدﻣت خواهران و ﺑرادران ﻣرخﺺ  ،و ﺑه سوي جايگاه اﺑدي سفر ﻣي كﻨﻢ .
و ﺑه دعاي خير ﺷما احتياج ﻣبرم دارم  .و از خداي رحمان و رحيﻢ ﻣي خواهﻢ كه عذرم را در كوتاهي خدﻣت و قصور و تقصير ﺑپذيرد.
سد آهﻨين ﻣلت خللي حاصل نخواهد ﺷد كه خدﻣتگزاران ﺑاﻻ و واﻻتر درخدﻣتﻨد ،واﷲ نگﻬدار اين ﻣلت و ﻣﻈلوﻣان جﻬان است .
والﺴﻼم عليكﻢ و علي عباداﷲ الصالحين و رحمه اﷲ و ﺑركاته
 ٢٦ﺑﻬمن  ١ / ١٣٦١جمادي اﻻولي ١٤٠٣
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ﺑﺴمه تعالي
اين وصيتﻨاﻣه را پﺲ از ﻣرگ ﻣن احمد خميﻨي ﺑراي ﻣردم ﺑخواند .و درصورت عذر ،رئيﺲ ﻣحترم جمﻬور يا رئيﺲ ﻣحترم ﺷوراي اسﻼﻣي يا رئيﺲ ﻣحترم
ديوان عالي كشور ،اين زحمت را ﺑپذيرند .و در صورت عذر ،يكي ازفقﻬاي ﻣحترم نگﻬبان اين زحمت را قبول نمايد.
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ﺑﺴمه تعالي
در زير اين وصيتﻨاﻣه  ٩٢صفحه اي و ﻣقدﻣه  ،چﻨد ﻣﻄلب را تذكر ﻣي دهﻢ :
 - ١اكﻨون كه ﻣن حاضرم  ،ﺑعﺾ نﺴبتﻬاي ﺑي واقعيت ﺑه ﻣن داده ﻣي ﺷود وﻣمكن است پﺲ از ﻣن در حجﻢ آن افزوده ﺷود؛ لﻬذا عرض ﻣي كﻨﻢ آنچه ﺑه ﻣن
نﺴبت داده ﺷده يا ﻣي ﺷود ﻣورد تصديق نيﺴت  ،ﻣگر آنكه صداي ﻣن يا خﻂ واﻣضاي ﻣن ﺑاﺷد ،ﺑا تصديق كارﺷﻨاسان ؛ يا در سيماي جمﻬوري اسﻼﻣي چيزي
گفته ﺑاﺷﻢ .
 - ٢اﺷخاصي در حال حيات ﻣن ادعا نموده اند كه اعﻼﻣيه هاي ايﻨجانب را
ﻣي نوﺷته اند .اين ﻣﻄلب را ﺷديدا تكذيب ﻣي كﻨﻢ  .تاكﻨون هيچ اعﻼﻣيه اي را غيرﺷخﺺ خودم تﻬيه كﺴي نكرده است .
 - ٣از قرار ﻣذكور ،ﺑعضيﻬا ادعا كرده اند كه رفتن ﻣن ﺑه پاريﺲ ﺑه وسيله آنان ﺑوده  ،اين دروغ است  .ﻣن پﺲ از ﺑرگرداندنﻢ از كويت  ،ﺑا ﻣشورت احمد
پاريﺲ را انتخاب نمودم  ،زيرا در كشورهاي اسﻼﻣي احتمال راه ندادن ﺑود؛ آنان تحت نفوذ ﺷاه ﺑودند ولي پاريﺲ اين احتمال نبود.
 - ٤ﻣن در ﻃول ﻣدت نﻬضت و انقﻼب ﺑه واسﻄه سالوسي و اسﻼم نمايي ﺑعضي افراد ذكري از آنان كرده و تمجيدي نموده ام  ،كه ﺑعد فﻬميدم از دغلبازي
آنان اغفال ﺷده ام  .آن تمجيدها در حالي ﺑود كه خود را ﺑه جمﻬوري اسﻼﻣي ﻣتعﻬد و وفادار ﻣي نماياندند ،و نبايد از آن ﻣﺴائل سوءاستفاده ﺷود .و ﻣيزان
درهر كﺲ حال فعلي او است .
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