
] چـاپ [ | ] بازگشت [ 

 )ره(نامھ الھی سیاسی امام خمینی متن كامل وصیت

11/3/1390 

 *بسم اهللا االرحمن الرحیم 

ھَل بیــتی فِإنَُّھمـا َلــْن یْفَتِرقـا َحّتــی یـِرَدا َعَلـّی                         : قاَل رسوُل اهللا صلی اهللا علیه و آله و سّلم       إّنی تارٌك فیُكُم الَثقَلیِن، كتاَب اِهللا و عترتی ا
 اْلَحوَض

علی محمٍد و آلِه مظاھر جماِلك و جالِلك و خزائِن أسراِر كتاِبَك الّذی تجّلی فیه اَألحدیـه ِبجمیـِع أســمائَك                    الحمُدهللا و ُسبحاَنَك؛ ألّلُھمَّ صّل   
 .َحّتی الُمْسَتْأَثِر منھا اّلذی الیْعَلُمُه َغیرك؛ و اللَّعُن علی ظاِلمیھم أصِل الَشَجره الَخبیثه

كــه    تذكر دھم؛ نه از حیث مقامات غیبی ومعنوی وعرفــانی،         » ثقلین«ای كوتاه و قاصر در باب         دانم كه شمه  و بعد، اینجانب مناسب می    
ای كه عرفان آن برتمام دایره وجود، از ملك تا ملكوت اعلی و ازآنجا تا الھوت و آنچه درفھم                قلم مثل منی عاجز است از جسارت در مرتبه      

من و تو ناید، سنگین و تحمل آن فوق طاقت، اگر نگویم ممتنع است؛ و نه از آنچـه بربشـریت گذشــته اسـت، از مھجــور بـودن از حقایــق                              
كه از ھرچیز اكبر است جز ثقل اكبر كه اكبر مطلق است؛ و نه از آنچه گذشته است براین دو ثقــل                  » ثقل كبیر«و » ثقل اكبر«مقام واالی  

از دشمنان خدا و طاغوتیان بازیگر كه شمارش آن بـرای مثــل مــنی میســر نیســت بــا قصـور اطــالع و وقــت محـدود؛ بلكـه مناســب دیــدم                      
 .ای گذرا و بسیار كوتاه ازآنچه براین دو ثقل گذشته است بنمایم اشاره

شاید جمله َلْن یْفَتِرقا حّتی یِردا َعَلی اْلحَوض اشاره باشد بر اینكه بعد از وجود مقدس رسول اهللا ـ صلی اهللا علیه و آله وسـلم ــ ھرچــه                         
بر یكی از این دو گذشته است بردیگری گذشته است و مھجوریت ھر یك مھجوریت دیگری است، تا آنگاه كــه ایـن دو مھجـور بــر رسـول                                

مقام اتصال كثرت به وحدت است و اضمحالل قطرات در دریــا اسـت، یــا چـیز دیگــر كــه بــه                      » حوض«و آیا این   . وارد شوند  » حوض«خدا در   
و باید گفت آن ستمی كه از طاغوتیان بـر ایــن دو ودیعــه رســول اكـرم ـــ صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم ـ                         . عقل و عرفان بشر راھی ندارد     

 .گذشته، بر امت مسلمان بلكه بر بشریت گذشته است كه قلم از آن عاجز است

تـا كتـب     » صـحاح ششــگانه  «كتب اھــل ســنت از  ] در[متواتر بین جمیع مسلمین است و    » ثقلین«و ذكر این نكته الزم است كه حدیث         
و این حدیث شریف     . آله وسلم ـ به طور متواتر نقل شده است     دیگر آنان، با الفاظ مختلفه و موارد مكرره از پیغمبر اكرم ـ صلی اهللا علیه و              

حجت قاطع است برجمیع بشر بویژه مسلمانان مذاھب مختلف؛ و باید ھمه مسلمانان كه حجت بر آنان تمام است جوابگوی آن باشند؛                        
 .خبر باشد برای علمای مذاھب نیست  و اگرعذری برای جاھالن بی

انگـیزی     اكنون ببینیم چه گذشته است بر كتاب خدا، این ودیعه الھی و ماترك پیامبر اسالم ـ صلی اهللا علیه و آله و سلم ـ مسائل أسـف                      
ای كردند برای     خودخواھان و طاغوتیان، قرآن كریم را وسیله          . شروع شد ) ع(كه باید برای آن خون گریه كرد، پس از شھادت حضرت علی         

ــ                             حكومتھای ضد قرآنی؛ و مفسران حقیقی قرآن و آشنایان به حقایق را كه سراسر قرآن را از پیامبر اكرم ـ صلی اهللا علیه وآلـه وســلم 
ھای از پیش تھیه شده، آنــان راعقــب زده       ھای مختلف وتوطئه  دریافت كرده بودند و ندای ِاّنی تارٌك فیُكُم الثقالن در گوششان بود با بھانه          

در حقیقت قرآن را ـ كه برای بشریت تا ورود به حوض بزرگترین دستور زندگانی مــادی ومعنــوی بـود و اســت ـــ از صـحنه خــارج                       و با قرآن،    
كردند؛ و برحكومت عدل الھی ـ كه یكی از آرمانھای این كتاب مقدس بوده و ھست ـ خط بطالن كشیدند و انحراف از دیـن خــدا وكتـاب و                                

 .سنت الھی را پایه گذاری كردند، تا كار به جایی رسید كه قلم از شرح آن شرمسار است

و ھرچه این بنیان كج به جلو آمد كجیھـا و انحرافھـا افــزون شــد تــا آنجــا كــه قـرآن كـریم را كـه بــرای رشـد جھانیــان و نقطــه جمـع ھمــه                                
 برســاند و   تنزل كرد كه بشریت را به آنچــه بایـد برسـند،        ) ص(مسلمانان بلكه عائله بشری، ازمقام شامخ احدیت به كشف تام محمدی           

عدل رســاند و حكومــت را بـه دســت اولیــاء اهللا،                          » علم االسماء «این ولیده    را از شّر شیاطین و طاغوتھا رھا سازد و جھان را بــه قسـط و
معصومین ـ علیھم صلوات االولین واآلخرین ـ بسپارد تا آنان به ھر كه صالح بشــریت اســت بسـپارند ـــ چنــان از صــحنه خـارج نمودنــد كــه                           
گویی نقشی برای ھدایت ندارد و كار به جایی رسید كه نقش قــرآن بـه دســت حكومتھــای جــائر و آخونـدھای خبیـِث بــدتر از طاغوتیـان                              

گــر و دوســتان     األســف بـه دســت دشــمنان توطئــه    و مــع. ای برای اقامه جور و فساد و توجیه ستمگران ومعاندان حق تعـالی شـد                وسیله
ساز، نقشی جز در گورستانھا و مجالس مردگان نداشت و ندارد و آنكه باید وسیله جمع مسـلمانان و                    جاھل، قرآن این كتاب سرنوشت     

بشریت وكتاب زندگی آنان باشد، وسیله تفرقه و اختالف گردیــد و یـا بكلــی از صـحنه خــارج شــد، كــه دیــدیم اگـر كسـی دم از حكومــت                             
آورد و از سیاست، كه نقش بزرگ اسالم و رسول بزرگوار ــ صــلی اهللا علیــه و آلــه وســلم ـــ و قـرآن و سـنت مشـحون آن                        اسالمی برمی 

دین شـده بــود و اكنــون نیـز        موازن با آخوند بی» آخوند سیاسی«گویی بزرگترین معصیت را مرتكب شده؛ و كلمه گفت  است، سخن می
 .ھست

انـد، بـرای      و اخیرًا قدرتھای شیطانی بزرگ به وسیله حكومتھای منحرِف خارج از تعلیمات اسالمی، كه خود را به دروغ بــه اســالم بسـته                       
فرستند و با ایـن حیلـه شــیطانی قــرآن را از          كنند و به اطراف می     محو قرآن و تثبیت مقاصد شیطانی ابرقدرتھا قرآن را با خط زیبا طبع می                 

ای را اغفال كرد و بعض آخوندھای بیخبر از مقاصــد       ما ھمه دیدیم قرآنی را كه محمدرضاخان پھلوی طبع كرد و عده. كنند صحنه خارج می
پایــان مـردم را صـرف طبــع قــرآن كــریم و محــاّل       بینیم كه ملك فھد ھر سال مقدار زیادی از ثروتھای بــی           و می . اسالمی ھم مداح او بودند   

كند؛ و مردم و ملتھای غافــل را ســوق        كند و وھابیت، این مذھب سراپا بی اساس و خرافاتی را ترویج می            تبلیغاِت مذھِب ضد قرآنی می    
 .كند برداری می دھد و از اسالم عزیز و قرآن كریم برای ھدم اسالم و قرآن بھره به سوی ابرقدرتھا می
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خواھد حقایق قرآنی، كه سراسـر آن         ما مفتخریم و ملت عزیز سرتاپا متعھد به اسالم و قرآن مفتخر است كه پیرو مذھبی است كه می                  
ھا و گورستانھا نجات داده و بــه عنـوان بزرگــترین نسـخه نجـات دھنــده بشــر از                   از مقبره زند،   از وحدت بین مسلمین بلكه بشریت دم می      

كشــاند   جمیع قیودی كه بر پای و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی فنــا و نیسـتی و بردگـی و بنــدگی طاغوتیــان مــی                       
 .نجات دھد

 ابیطالب، ایــن بنـده     و ما مفتخریم كه پیرو مذھبی ھستیم كه رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند تعالی بوده، و امیرالمؤمنین علی بن                      
 .رھا شده از تمام قیود، مأمور رھا كردن بشر از تمام اغالل و بردگیھا است 

تاب رھــایی                       ما مفتخریم كه كتاب نھج       بخــش بشـر اسـت و       البالغه كه بعد از قرآن بزرگـترین دســتور زنــدگی مـادی و معنــوی و بـاالترین ك
 .دستورات معنوی و حكومتی آن باالترین راه نجات است، از امام معصوم ما است

ما مفتخریم كه ائمه معصومین، از علی بن ابیطالب گرفته تا منجی بشر حضرت مھدی صاحب زمــان ـــ علیھـم آالف التحیــات و السـالم ـ        
  .كه به قدرت خداوند قادر، زنده و ناظر امور است ائمه ما ھستند

دعای «امامان و  » مناجات شعبانیه  «ما به  . خوانند از ائمه معصومین ما است      می» قرآن صاعد «ما مفتخریم كه ادعیه حیاتبخش كه او را        
كــه كتـاب الھـام شـده از جانــب         » صحیفه فاطمیه  «این زبور آل محمد و    » صحیفه سجادیه «حسین بن علی ـ علیھماالسالم ـ و        » عرفات

 .به زھرای مرضیه است از ما است  خداوند تعالی

ـ و ائمه معصــومین ـ        علیه و آله   باالترین شخصیت تاریخ است و كسی جز خدای تعالی و رسول ـ صلی اهللا           » باقرالعلوم«ما مفتخریم كه    
 .از ما است علیھم السالم ـ مقام او را درك نكرده و نتوانند درك كرد، 

و مـا مفتخــریم كـه بــه ھمـه ائمــه           . پایان است، یكی از آثار اوسـت     است كه فقه ما كه دریای بی     » جعفری«و ما مفتخریم كه مذھب ما     
 .معصومین ـ علیھم صلوات اهللا ـ و متعھد به پیروی آنانیم

  ما مفتخریم كه ائمه معصومین ما ـ صلوات اهللا و سالمه علیھم ـ در راه تعالی دین اســالم و در راه پیـاده كـردن قـرآن كــریم كـه تشــكیل                                 
برانـدازی حكومتھـای جائرانـه و طاغوتیــان زمـان خـود                  حكومت عدل یكی از ابعاد آن است، درحبس و تبعید به سر بــرده و عاقبــت در راه         

خــواھیم مقاصــد قــرآن و سـنت را پیــاده كنیــم و اقشــار مختلفــه ملــت مــا در ایــن راه بــزرِگ                ومــا امــروز مفتخــریم كـه مــی    . شــھید شــدند
 .كنند ساز سر از پا نشناخته، جان و مال و عزیزان خود را نثار راه خدا می سرنوشت

ھای فرھنگی و اقتصادی ونظامی حاضر، و ھمدوش مردان یا بھـتر از آنــان               ما مفتخریم كه بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و كالن درصحنه          
در راه تعالی اسالم و مقاصد قرآن كریم فعالیت دارند؛ و آنان كه توان جنگ دارنــد، در آمــوزش نظـامی كــه بـرای دفــاع از اسـالم و كشـور                           
اسالمی از واجبات مھم است شركت، و از محرومیتھایی كه توطئه دشمنان و نا آشنایی دوستان از احكام اسالم و قرآن بر آنھا بلكه بر                     
اسالم و مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و متعھدانه خود را رھانده و از قید خرافاتی كه دشمنان برای منافع خود به دست نادانان و                        

اند؛ و آنان كه توان جنگ ندارند، در خـدمت پشــت جبھـه               اطالع از مصالح مسلمین به وجود آورده بودند، خارج نموده               بعضی آخوندھای بی  
آورد و دل دشــمنان وجـاھالن بـدتر از دشـمنان را از خشــم و غضـب                  به نحو ارزشمندی كـه دل ملــت را از شـوق وشــعف بــه لـرزه درمــی            

زنند كه فرزندان خود را از دســت داده          گونه ـ علیھا سالم اهللا ـ فریاد می           و ما مكرر دیدیم كه زنان بزرگواری زینب            . لرزاند، اشتغال دارند     می
اند باالتر از جنات نعیم      دانند آنچه به دست آورده   و در راه خدای تعالی و اسالم عزیز از ھمه چیز خود گذشته و مفتخرند به این امر؛ و می                       

 .است، چه رسد به متاع ناچیز دنیا

و ملت ما بلكه ملتھای اسالمی و مستضعفان جھان مفتخرند به اینكه دشمنان آنـان كــه دشـمنان خـدای بــزرگ و قـرآن كـریم و اسـالم                                     
 ریاســت و     كشند و برای رسیدن به      عزیزند، درندگانی ھستند كه از ھیچ جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم جنایتكارانه خود دست نمی                 

و در رأس آنان امریكا این تروریست بالذات دولتی اسـت كــه سرتاســر جھــان را بـه                    . شناسند مطامع پست خود دوست و دشمن را نمی        
شـود كــه قلمھـا از نوشــتن و         آتش كشیده و ھم پیمان او صھیونیست جھانی است كه برای رسیدن به مطامع خود جنایاتی مرتكب می                    

و ملتھای اسالمی و مستضعفان جھان     . كشاند آنان را به ھر جنایتی می      ! »اسرائیل بزرگ  «زبانھا از گفتن آن شرم دارند؛ و خیال ابلھانه           
آخـور بــا اسـرائیل جنایتكارنـد و در راه            مفتخرند كه دشمنان آنھا حسین اردنی این جنایت پیشه دوره گرد، وحسن و حسـنی مبـارك ھــم                      

ما مفتخــریم كــه دشــمن مــا صــدام عفلقــی اسـت كــه         . به ملتھای خود رویگردان نیسـتند        خدمت به امریكا و اسرائیل از ھیچ خیانتی           و 
داننــد كــه خیانتكـاری او بــه ملــت      شناسـند و ھمــه مــی    دوست و دشمن او را به جنایتكاری ونقض حقوق بین المللی و حقوق بشر مـی               

 . كمتر از خیانت به ملت ایران نباشد مظلوم عراق و شیخ نشینان خلیج،

ما و ھمه مظلومان جھان را بـه ھــر جنایـت و              ھای گروھی و دستگاھھای تبلیغات جھانی،         و ما و ملتھای مظلوم دنیا مفتخریم كه رسانه        
كدام افتخار باالتر و واالتر از اینكه امریكا با ھمه ادعاھایش و ھمه سـاز       . دھند متھم می كنند خیانتی كه ابرقدرتھای جنایتكار دستور می

اش و بــه دسـت داشـتن ثروتھـای بـی پایــاِن ملتھــای مظلــوم عقـب افتــاده و در دســت                         اش و آنھمه دولتھای سرسپرده     و برگھای جنگی   
ھای گروھی، در مقابل ملت غیور ایران و كشور حضرت بقیه اهللا ـــ ارواحنــا لمقدمـه الفــداء ـــ آنچنــان وامانــده و رسـوا                      داشتن تمام رسانه 

و این نیســت جـز بـه مــددھای غیــبی حضــرت            ! شنود كند جواب رد می   و رو به ھركس می   ! داند به كه متوسل شود   شده است كه نمی   
 .باری تعالی ـ جلَّت عظمُته ـ كه ملتھا را بویژه ملت ایران اسالمی رابیدار نموده واز ظلمات ستمشاھی به نور اسالم ھدایت نموده

كنم كه از این راه مستقیم الھی كه نـه بــه شــرق ملحــد و نــه بـه           من اكنون به ملتھای شریف ستمدیده و به ملت عزیز ایران توصیه می 
غرِب ستمگِر كافر وابسته است، بلكه به صراطی كه خداوند به آنھا نصیب فرموده است محكم و استوار و متعھد و پایداًر پایبنــد بـوده، و                   

از شكر این نعمت غفلت نكرده و دستھای ناپاك عمــال ابرقــدرتھا، چـه عمـال خـارجی و چــه عمـال داخلـی بــدتر از خــارجی،                               [   ای ] لحظه
ھای گروھی عالم و قدرتھای شیطانی غرب و شرق اشـتلم              كه ھرچه رسانه      تزلزلی در نیت پاك و اراده آھنین آنان رخنه نكند؛ و بدانند           

إنَّـه ولــی النَِّعـم      «  .زنند دلیل برقدرت الھی آنان است و خداوند بزرگ سزای آنان را ھم در این عالم و ھــم درعــوالم دیگـر خواھــد داد                     می
 .»وِبیِده ملكوُت كلِّ شیٍء

خـواھم كــه از ائمـه اطھــار و فرھنــگ سیاسـی، اجتمـاعی، اقتصــادی، نظـامی ایــن بـزرگ                        و با كمال ِجد و عجز ازملتھـای مسـلمان مــی            
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از آن جملــه دسـت از فقـه سـنتی كـه              . راھنمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان و دل و جانفشانی و نثار عزیزان پـیروی كننــد                 
 اســالمی   بیانگر مكتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملتھا است، چه احكام اولیــه و چـه ثانویــه كــه ھــر دو مكتـب فقـه                             

ند و بداننــد قــدمی انحرافــی، مقدمـه سـقوط                             است، ذره ای منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند با حق و مـذھب گــوش فـرا ندھ
و از آن جمله از نماز جمعه و جماعت كه بیانگر سیاسی نماز اســت ھرگـز غفلـت                 . مذھب و احكام اسالمی و حكومت عدل الھی است       

عزاداری ائمـه اطھــار و              . نكنند، كه این نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق تعالی بر جمھوری اسالمی ایران است                  و از آن جملــه مراســم 
و مالئكـه اهللا و صـلحا بـر روح بــزرگ             بویژه سید مظلومان و سرور شــھیدان، حضـرت ابـی عبــداهللا الحسـین ــ صـلوات وافـر الھــی و انبیـا                          

و بدانند آنچه دستور ائمه ـ علیھم السالم ـ برای بزرگداشت این حماسه تاریخی اســالم اسـت و                     . گاه غفلت نكنند   حماسی او باد ـ ھیچ    
و . پیشــه در طــول تــاریخ الــی االبـد      ســتم   آنچه لعن و نفرین بر ستمگران آل بیت است، تمام فریاد قھرمانانه ملتھا است بـر ســردمداران             

انـد، فریـاد بــر سـر          علیھم ـ با آنكه آنـان منقـرض و بــه جھنــم رھسـپار شــده             اهللا و نفرین و فریاد از بیداد بنی امیه ـلعنه       دانید كه لعن   می
 .شكن است  ستمگران جھان و زنده نگھداشتن این فریاد ستم

 به طور كوبنده فجایع و ســتمگریھای سـتمگران ھــر             ھا و اشعار مرثیه و اشعار ثنای از ائمه حق ـ علیھم سالم اهللا ـ           و الزم است در نوحه     
عصر و مصر یادآوری شود؛ و در این عصر كه عصر مظلومیت جھان اسالم به دست امریكـا و شــوروی و سـایر وابسـتگان بـه آنـان و از آن                                 

. لعنه اهللا و مالئكته و رسله علیھم ـ است به طور كوبنده یادآوری و لعن و نفــرین شـود                  _ حرم بزرگ الھی   سعود، این خائنین به    جمله آل
و ھمه باید بدانیم كه آنچه موجب وحدت بین مسلمین است این مراسم سیاسی است كه حافظ مّلیت مسلمین، بویژه شــیعیان ائمــه                      

 ].است[عشر ـ علیھم صلوات اهللا وسلم ـ  اثنی

الشــأن ایـران نــدارد، بلكـه توصــیه بــه        و آنچه الزم است تذكر دھم آن است كه وصیت سیاسی ـ الھی اینجانب اختصاص به ملــت عظیــم            
 .باشد جمیع ملل اسالمی و مظلومان جھان از ھر ملت و مذھب می

ای ما و ملت ما را به خود واگذار نكند و از عنایـات غیــبی خــود بــه ایــن فرزنــدان اسـالم و                    از خداوند ـ عزوجل ـ عاجزانه خواھانم كه لحظه          
 .دریغ نفرماید] ای [رزمندگان عزیز لحظه 

 الموسوی الخمینی  روح اهللا                                                                                                                         

 ِبْسِم اِهللا اْلَرْحمِن اْلرَّحیْم

اھمیت انقالب شكوھمند اسالمی كه دستاورد میلیونھا انسان ارزشمند و ھزاران شھید جاوید آن و آسیب دیدگان عزیــز، ایـن شــھیدان                      
زنده است و مورد امید میلیونھا مسلمانان و مستضعفان جھان است، به قدری است كـه ارزیــابی آن از عھـده قلــم و بیـان واالتــر و برتـر                         

اینجانــب، روح اهللا موســوی خمیــنی كــه از كــرم عظیــم خداونــد متعــال بــا ھمـه خطایــا مــأیوس نیســتم و زاد راه پرخطــرم ھمــان                    .است
دلبستگی به كرم كریم مطلــق اســت، بــه عنــوان یـك نفــر طلبــه حقـیر كــه ھمچــون دیگــر بـرادران ایمـانی امیــد بــه ایــن انقــالب و بقـای                              
دستاوردھای آن و به ثمر رسیدن ھرچه بیشتر آن دارم، به عنوان وصیت به نسل حاضر و نسلھای عزیز آینده مطــالبی ھــر چنـد تكـراری                        

 .خواھم كه خلوص نیت در این تذكرات عنایت فرماید  و از خداوند بخشاینده می. نمایم عرض می

. كه این انقالب بزرگ كه دست جھانخواران و ستمگران را از ایران بزرگ كوتاه كرد، با تأییدات غیبی الھــی پـیروز گردیــد                                  دانیم  ما می  -1
میلیونی با آن تبلیغات ضّد اسالمی و ضد روحانی خصوص در ایــن صـد سـال               36اگر نبود دست توانای خداوند امكان نداشت یك جمعیت   

ملــی بــه   اســالمی و ضــد  اخیر و با آن تفرقه افكنیھای بیحساب قلمداران و زبان ُمزدان در مطبوعات و سخنرانیھا و مجــالس و محافــل ضـد                      
صورت ملیت، و آنھمه شعرھا و بذله گوییھا، و آنھمه مراكز عیاشی و فحشـا و قمـار و مســكرات و مـواد مخــدره كـه ھمـه و ھمــه بــرای                              

تفـاوتی در پیشــامدھای      كشیدن نسل جوان فعال كه باید در راه پیشرفت و تعالی و ترقی میھن عزیز خود فعالیت نمایند، به فساد و بی                      
ھای قدرتمندان بر ملــت تحمیـل      فرھنگش و دولتھا و مجالس فرمایشی كه از طرف سفارتخانه     خائنانه، كه به دست شاه فاسد و پدر بی   

شد، با به كار گرفتن     شد، و از ھمه بدتر وضع دانشگاھھا و دبیرستانھا و مراكز آموزشی كه مقدرات كشور به دست آنان سپرده می                   می
، »ملــی گرایــی «و » ملیـت «درصد مخالف اسالم و فرھنگ اسالمی بلكه ملــی صــحیح، بــا نـام             معلمان و استادان غربزده یا شرقزده صد      

توانستند انجــام دھنـد    گرچه در بین آنان مردانی متعھد و دلسوز بودند، لكن با اقلیت فاحش آنان و در تنگنا قرار دادنشان كار مثبتی نمی                 
و با اینھمه و دھھا مسائل دیگر، از آن جمله به انزوا و عزلت كشیدن روحانیان و با قدرت تبلیغاْت بــه انحـراف فكــری كشـیدن بســیاری از                           

آور و   و فـداكاریھای حــیرت  » اهللا اكبر  «آنان، ممكن نبود این ملت با این وضعیت یكپارچه قیام كنند و در سرتاسر كشور با ایده واحد و فریاد                         
بنابراین شــك نبایــد كـرد كــه انقـالب اســالمی      .  معجزه آسا تمام قدرتھای داخل و خارج را كنار زده و خوْد مقدرات كشور را به دست گیرد                

و تردید نیســت كـه ایـن یــك تحفــه        . ھم در پیدایش و ھم در كیفیت مبارزه و ھم در انگیزه انقالب و قیام                 : ایران از ھمه انقالبھا جدا است     
 .الھی و ھدیه غیبی بوده كه از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارتزده عنایت شده است 

اسالم و حكومت اسالمی پدیده الھی است كه با به كار بستن آن سعادت فرزنــدان خـود را در دنیــا و آخــرت بــه بــاالترین وجـه تأمیــن                           -2
و . كند و قدرت آن دارد كه قلم سرخ بر ستمگریھا و چپاولگریھا و فسادھا و تجاوزھا بكشد و انسانھا را به كمال مطلوب خود برسـاند                          می

مكتبی است كه برخالف مكتبھای غیرتوحیدی، در تمام شئون فردی و اجتمــاعی و مــادی و معنــوی و فرھنگـی و سیاسـی و نظــامی و                 
اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از ھیچ نكته، ولو بسیار ناچیز كه در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگـذار                          

اینك كه به توفیق و تأیید    . در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنھا كوشیده است               ننموده است؛ و موانع و مشكالت سر راه تكامل را          
شده، و آنچه در این حكومــت اســالمی مطــرح اســت اســالم و احكــام           ریزی خداوند، جمھوری اسالمی با دست توانای ملت متعھد پایه     

مترقی آن است، برملت عظیم الشأن ایران است كه درتحقق محتوای آن به جمیع ابعاد و حفظ و حراست آن بكوشند كــه حفــظ اسـالم                        
ــ در راه آن كوشــش و       تا خاتم النبیین ــ صــلی اهللا علیــه وآلــه وسـلم            ـ  آدم ـ علیه السالم    در رأس تمام واجبات است، كه انبیای عظام از       

اند و ھیچ مانعی آنان را از این فریضه بزرگ باز نداشته؛ و ھمچنین پــس از آنــان اصـحاب متعھــد و ائمـه اسـالم ـ                       فداكاری جانفرسا نموده  
یع             و امــروز بــر ملــت . انـد   كوشــیده  علیھم صلوات اهللا ـ با كوششھای توانفرسا تا حد نثار خون خود در حفظ آن             ایـران، خصوصـًا، و بـر جم

واجب است این امانت الھی را كه در ایران به طور رسمی اعالم شده و در مدتی كوتاه نتایج عظیمی به بــار آورده،                          مسلمانان، عمومًا، 
و امید است كه پرتو نور آن بــر تمـام         . با تمام توان حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقای آن و رفع موانع و مشكالت آن كوشش نمایند                  

عالمخوار و           كشورھای اسالمی تابیدن گرفته و تمام دولتھا و ملتھا بــا یكــدیگر تفـاھم در ایــن امــر حیــاتی                    نماینــد، و دســت ابرقـدرتھای 
 .جنایتكاران تاریخ را تا ابد از سر مظلومان و ستمدیدگان جھان كوتاه نمایند
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كشم به حسب وظیفه، شطری از آنچه در حفظ و بقای این ودیعــه الھــی دخالــت دارد و شـطری از                     اینجانب كه نفسھای آخر عمر را می    
كنم و توفیق و تأیید ھمگان را از درگــاه پروردگـار              كنند، برای نسل حاضر و نسلھای آینده عرض می        موانع و خطرھایی كه آن را تھدید می       

 .عالمیان خواھانم

 الف
ھای آینده در تـاریخ خواھنـد خوانـد كـه          داند و نسل تردید رمز بقای انقالب اسالمی ھمان رمز پیروزی است؛ و رمز پیروزی را ملت می             بی

انگیزه الھی و مقصد عالی حكومت اسالمی؛ و اجتماع ملت در سراسر كشور بـا وحـدت كلمــه بــرای ھمــان انگـیزه و                       : دو ركن اصلی آن  
 .مقصد

قـرار باشــد و دسـت اســتعمار و        كنــم كــه اگــر بخواھیــد اسـالم و حكومــت اهللا بـر          اینجانــب بــه ھمــه نســلھای حاضــر و آینــده وصــیت مــی       
استثمارگراِن خارج و داخل از كشورتان قطع شود، این انگیزه الھی را كه خداونـد تعـالی در قــرآن كـریم بـر آن ســفارش فرمـوده اســت از                          

جھــت نیسـت كــه    بـی  . ھدف و تفرقه و اختالف اسـت       كه رمز پیروزی و بقای آن است، فراموشی         این انگیزه    دست ندھید؛ و در مقابل    
انـد و میلیاردھــا     افكن نمــوده  ھا و دروغھای تفرقه    ھای بومی آنان تمام توان خود را صرف شایعه           بوقھای تبلیغاتی در سراسر جھان و ولیده      

األسـف در بیـن آنــان از        و مــع. ھــای دائمــی مخالفــان جمھــوری اسـالمی بــه منطقــه        انگیزه نیســت سـفر    بی. كنند دالر برای آن صرف می  
كننــد و چشــم و گــوش بســته تســلیم امریكــا       سردمداران وحكومتھای بعض كشورھای اسالمی، كه جز به منافع شخص خود فكر نمــی              

 .نماھا نیز به آنان ملحقند شود؛ و بعض از روحانی ھستند دیده می

امروز و در آتیه نیز آنچه برای ملت ایران و مسلمانان جھان باید مطرح باشـد و اھمیـت آن را در نظـر گیرنــد، خنــثی كــردن تبلیغــات تفرقــه                           
ھــا عكــس  توصیه اینجانب به مسلمین و خصوص ایرانیان بویژه درعصر حاضر، آن است كـه در مقابــل ایــن توطئــه            . افكِن خانه برانداز است 

 .العمل نشان داده و به انسجام و وحدت خود، به ھر راه ممكن افزایش دھند و كفار و منافقان را مأیوس نمایند
 
 ب

خـورد، تبلیغــات       ھای معاصر، و بویژه پس از پــیروزی انقـالب آشــكارا بــه چشــم مـی            ھای مھمی كه در قرن اخیر، خصوصًا در دھه        از توطئه
گــاھی ناشـیانه و بـا صــراحت بـه اینكــه           . دار با ابعاد مختلف برای مأیوس نمودن ملتھا و خصوص ملت فداكار ایــران از اسـالم اسـت                دامنه

تواند در عصر حاضر كشورھا را اداره كند، یا آنكه اسالم یك دین ارتجاعی است و      سال قبل وضع شده است نمی 1400احكام اسالم كه 
شـود كشـورھا از تمــدن جھــانی و مظــاھر آن كنـاره گیرنــد، و امثـال ایـن                   با ھر نوآوری و مظاھر تمدن مخالف است، و درعصر حاضر نمی             

آمیز به گونه طرفداری از قداسـت اســالم كــه اســالم و دیگـر ادیــان الھـی ســر و كـار دارنـد بــا                      تبلیغات ابلھانه و گاھی موذیانه و شیطنت       
معنویات و تھذیب نفوس و تحذیر از مقامات دنیایی و دعوت به ترك دنیا و اشتغال به عبادات و اذكار و ادعیه كه انسان را به خدای تعالی                             

و معنــوی اسـت، چـه اینھــا تمـام          داری بر خالف آن مقصــد و مقصـود بــزرگ    كند، و حكومت و سیاست و سررشته     نزدیك و از دنیا دور می   
مع    !  برای تعمیر دنیا است و آن مخالف مسلك انبیای عظام اسـت         األسـف تبلیــغ بـه وجــه دوم در بعـض از روحانیــان ومتــدینان بیخـبر از                و 

و این فاجعه   ! دانستند و شاید بعضی بدانند      اسالم تأثیر گذاشته كه حتی دخالت در حكومت و سیاست را به مثابه یك گناه و فسق می              
 .بزرگی است كه اسالم مبتالی به آن بود

زیــرا اجــرای قـوانین بـر      . زنند اطالعی می  گروه اول كه باید گفت از حكومت و قانون و سیاست یا اطالع ندارند یا غرضمندانه خود را به بی                 
معیار قسط و عدل و جلوگیری از ستمگری و حكومت جائرانه و بسط عدالت فردی و اجتماعی و منع از فساد و فحشا و انــواع كجرویھـا،                         
و آزادی بر معیار عقل و عدل و استقالل و خودكفایی و جلوگیری از استعمار و استثمار و اســتعباد، و حـدود و قصـاص و تعزیــرات برمــیزان                        
عدل برای جلوگیری از فساد و تباھی یك جامعه، و سیاست و راه بردن جامعه بـه مــوازین عقــل و عــدل و انصــاف و صــدھا از ایــن قبیـل،                        

این دعوی به مثابه آن است كــه گفتــه شـود قواعــد          . چیزھایی نیست كه با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی كھنه شود              
 بایـد جـاری       اگر در صــدر خلقــت، عــدالت اجتمـاعی   . عقلی و ریاضی در قرن حاضر باید عوض شود و به جای آن قواعد دیگر نشانده شود             

ھــا  و ادعای آنكه اسالم بــا نــوآورد  ! و از ستمگری و چپاول و قتل باید جلوگیری شود، امروز چون قرن اتم است آن روش كھنه شده               شود
خواھند با چھارپایــان در ایــن عصــر سـفر كننـد ــ یــك اتھـام                گفت كه اینان می   مخالف است ـ ھمان سان كه محمدرضا پھلوی مخلوع می           

ھا، اختراعــات و ابتكـارات و صـنعتھای پیشــرفته كــه در پیشــرفت و تمــدن بشـر               زیرا اگر مراد از مظاھر تمدن و نوآورد      . ابلھانه بیش نیست   
 گاه اسالم و ھیچ مذھب توحیدی با آن مخالفت نكرده و نخواھد كرد بلكه علم وصنعت مورد تأكید اسالم و قرآن مجیـد                         دخالت دارد، ھیچ 

گویند كه آزادی در تمـام منكـرات و فحشــا حتــی              ای می  و اگر مراد از تجدد و تمدن به آن معنی است كه بعضی روشنفكران حرفه          . است
بازی و از این قبیل، تمام ادیان آسمانی و دانشمندان و عقال با آن مخالفند گرچـه غــرب و شـرقزدگان بــه تقلیــد كوركورانــه آن را                         ھمجنس

 .كنند ترویج می

باید به این نادانان گفت كه قــرآن كـریم و ســنت        . دانند و اما طایفه دوم كه نقشه موذیانه دارند و اسالم را از حكومت و سیاست جدا می                    
ـ آنقدر كه در حكومت و سیاسـت احكــام دارنــد در ســایر چیزھــا ندارنـد؛ بلكـه بســیار از احكـام عبـادی                        اهللا ـ صلی اهللا علیه وآله      رسول

لت از آنھـا ایــن مصــیبتھا را بـه بـارآورده                      تشــكیل حكومــت داد مثــل ســایر   ) ص(پیغمــبر اســالم  . اسالم، عبادی ـ سیاسی اســت كــه غف
بـن ابیطالــب ـ     اند و حكومت علی     و خلفای اول اسالمی حكومتھای وسیع داشته          . حكومتھای جھان لكن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی            

و پس از آن بتدریج حكومت به اسم اسالم بوده؛ و            . تر از واضحات تاریخ است     السالم ـ نیز با ھمان انگیزه، به طور وسیعتر و گسترده         علیه
 .ـ بسیارند  اكنون نیز مدعیان حكومت اسالمی به پیروی از اسالم و رسول اكرم ـ صلی اهللا علیه وآله

مســلمانان را از ایــن    شناســان و تـاریخ نویســان،     گذرم، ولی امید آن دارم كـه نویســندگان و جامعـه            اینجانب دراین وصیتنامه با اشاره می     
داری دنیایــی   شود كه انبیا ـ علیھم السالم ـــ بــه معنویـات كـار دارنــد و حكومــت و سررشــته                 و آنچه گفته شده و می      . اشتباه بیرون آورند   

آوری اسـت كــه نتــایج آن بــه تباھـی          اشــتباه تأسـف     كردند و ما نیز باید چنیـن كنیـم،         مطرود است و انبیا و اولیا و بزرگان از آن احتراز می        
كشیدن ملتھای اسالمی و بازكردن راه برای استعمارگران خونخوار است، زیــرا آنچـه مـردود اسـت حكومتھـای شـیطانی و دیكتــاتوری و                          

طلـبی و    انـد؛ جمـع آوری ثــروت و مـال و قــدرت             ھای منحرف و دنیایی كه از آن تحذیر نموده         جویی و انگیزه   ستمگری است كه برای سلطه   
و اما حكومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگـیری از          . طاغوت گرایی است و باالخره دنیایی است كه انسان را از حق تعالی غافل كند              

ــ و     ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی، ھمان است كه مثل سلیمان بن داوود و پیامبر عظیــم الشـأن اســالم ـــ صـلی اهللا علیـه وآلــه                         
كردند؛ از بزرگترین واجبات و اقامه آن از واالترین عبادات است، چنانچه سیاست سالم كه در این                      اوصیای بزرگوارش برای آن كوشش می     

و گوینــدگان و نویسـندگان     . ھا را خنثی نمایند     باید ملت بیدار و ھوشیار ایران با دید اسالمی این توطئه       . حكومتھا بوده از امور الزمه است     
 .گر را قطع نمایند متعھد به كمك ملت برخیزند و دست شیاطین توطئه
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 ج
ھای وسیع درسطح كشور، و در شھرستانھا بیشـتر، بــر اینكـه جمھــوری اسـالمی                    تر، شایعه   ھا و شاید موذیانه     و از ھمین قماش توطئه    

بیچاره مردم با آن شوق و شعف فداكاری كردند كه از رژیم ظالمانه طاغوت رھایی یابند، گرفتار یك رژیم                     . ھم كاری برای مردم انجام نداد     
ھا  باشد و شكنجه   زندانھا پر از جوانان كه امید آتیه كشور است می      ! تر شدند  مستكبران مستكبرتر و مستضعفان مستضعف    ! بدتر شدند  

و ای كـاش اسـم اسـالم روی ایـن جمھـوری              ! به اسم اسالم    كنند ای را اعدام می    ھر روز عده  ! از رژیم سابق بدتر و غیر انسانیتر است      
خورنـد و ســردمداران    آور غوطه مـی      مردم در رنج و زحمت وگرانی سرسام       ! این زمان از زمان رضاخان و پسرش بدتر است           ! گذاشتند نمی

لت سـلب شـده               امــوال مــردم مصـادره مـی         ! دارند این رژیم را به رژیمی كمونیستی ھـدایت مـی كننــد            و ! شــود و آزادی در ھـر چــیز از م
و دلیل آنكه نقشه و توطئه در كار است آنكه ھرچند روز یك امر در ھر گوشه و                . شود بسیاری دیگر از این قبیل امور كه با نقشه اجرا می            

افتد؛ در تاكسیھا ھمین مطلب واحد و در اتوبوسھا نیز ھمین و در اجتماعات چند نفره بــاز ھمیــن                كنار و در ھر كوی و برزن سر زبانھا می       
ھای شـیطانی بیخبرنــد      األسف بعض روحانیون كه از حیله       و مع. شود قدری كھنه شد یكی دیگر معروف می       شود؛ و یكی كه    صحبت می 

و اساس مسأله آن است كه بسیاری از آنان كه ایـن مســائل             . كنند مطلب ھمان است      نفر از عوامل توطئه گمان می          دو   ـ  با تماس یكی  
كنند اطالع از وضع دنیا و انقالبھای جھان و حوادث بعد از انقــالب و گرفتاریھـای عظیــم اجتنــاب ناپـذیر آن ندارنـد ـ                             شنوند و باور می    را می 

چنانچه اطالع صحیح از تحوالتی كه ھمه به سود اسالم است ندارندـ و چشم بسته و بیخبر امثال این مطالـب را شــنیده و خـود نـیز بـا                                  
 .اند  غفلت یا عمد به آنان پیوسته

كنم كه قبل از مطالعه وضعیت كنونی جھان و مقایسه بین انقالب اسالمی ایران با سایر انقالبات و قبل از آشنایی با                اینجانب توصیه می 
گذشــته اسـت، و قبـل از توجــه بــه گرفتاریھـای ایـن             و ملتھایی كه در حال انقالب و پس از انقالبشان بر آنــان چــه مـی               وضعیت كشورھا

انـد ، از وابســتگیھای    كشور طاغوتزده از ناحیه رضاخان و بدتر از آن محمدرضا كه در طول چپاولگریھایشان برای این دولت به ارث گذشـته                      
بندوباری در    ھای مسكرات فروشی و ایجاد بی     ھا و ادارات و اقتصاد و ارتش و مراكز عیاشی و مغازه        عظیم خانمانسوز، تا اوضاع وزارتخانه          

ھا و وضـعیت جوانھــا و زنھـا و         تمام شئون زندگی و اوضاع تعلیم و تربیت و اوضاع دبیرستانھا و دانشگاھھا و اوضاع سینماھا و عشرتكده                     
ھان متعّھــد و بــانوان عفیــف سـتمدیده و مســاجد در زمــان طــاغوت و رســیدگی بــه پرونـده اعـدام                     وضعیت روحانیون و متدینین و آزادیخوا

داران و زمینخـواران بــزرگ و      به حبس و رسیدگی به زندانھا و كیفیت عملكرد متصـدیان و رســیدگی بـه مــال سـرمایه                 شدگان و محكومان   
محتكران و گرانفروشان و رسیدگی به دادگستریھا و دادگاھھای انقالب و مقایسه با وضع سابق دادگستری و قضات و رسیدگی به حال                      

انـد و مقایســه بــا زمـان سـابق و        نمایندگان مجلس شورای اسالمی و اعضای دولت و استاندارھا وسایر مأمورین كــه در ایــن زمـان آمــده          
رسیدگی به عملكرد دولت و جھاد سازندگی در روستاھای محروم از ھمه مواھب حـتی آب آشـامیدنی و درمانگـاه و مقایســه بــا طــول                        

دیــدگان در   ھــای شــھدا و آســیب   رژیم سابق با در نظر گرفتن گرفتاری به جنگ تحمیلی و پیامدھای آن از قبیل آوارگان میلیونی و خانواده                     
و داخلــش     ھـای پـی در پــی آمریكــا و وابسـتگان خــارج           جنگ و آوارگان میلیونی افغانستان و عراق و با نظــر بــه حصــر اقتصـادی و توطئـه              

و ھرج و مرجھــایی كـه از طــرف مخالفــان اســالم و منحرفــان و            ) اضافه كنید فقدان مبّلغ آشنا به مسائل به مقدار احتیاج و قاضی شرع             ( 
حتی دوستان نادان در دست اجرا است و دھھا مسائل دیگر، تقاضا این است كه قبل از آشنایی به مسائل، بــه اشكالتراشــی و انتقــاد                           

پـا و    ھـا امــروز طفلـی تــازه      كوبنده و فحاشی برنخیزید؛ و به حال این اسالم غریب كه پس از صدھا سال ســتمگری قلــدرھا و جھـل تـوده               
و شـما اشكالتراشــان بـه فكــر بنشــینید كــه آیـا بھـتر نیســت بــه جـای                 . ای است محفوف به دشمنھای خارج و داخـل، رحــم كنیــد              ولیده

انصاف از خدا بیخبر، طرفدار        داران و محتكران بی    سركوبی به اصالح و كمك بكوشید؛ و به جای طرفداری از منافقان و ستمگران و سرمایه             
مظلومان و ستمدیدگان و محرومان باشید؛ و به جای گروھھای آشوبگر و تروریستھای مفسد و طرفداری غیر مستقیم از آنــان، توجھـی                          

 شدگان از روحانیون مظلوم تا خدمتگزاران متعھد مظلوم داشته باشید؟ به ترور

شود و اشخاصــی از روی جھالـت         گویم كه امروز در این جمھوری به اسالم بزرگ با ھمه ابعادش عمل می                 اینجانب ھیچگاه نگفته و نمی   
كنم كه قوه مقننه و قضاییه و اجراییه با زحمـات جانفرســا          لكن عرض می    كنند؛  انضباطی بر خالف مقررات اسالم عمل نمی        و عقده و بی  

كنند و ملِت دھھا میلیونی نیز طرفدار و مددكار آنـان ھســتند؛ و اگــر ایــن اقلیــت اشـكالتراش و                    كوشش در اسالمی كردن این كشور می     
ند، چـون تــوده میلیونـی                  . كارشكن به كمك بشتابند، تحقق این آمال آسانتر و سریعتر خواھد بود            و اگر خدای نخواسته اینان به خـود نیای

بیدار شده و متوجه مسائل است و در صحنه حاضر است، آمــال انسـانی ـــ اسـالمی بــه خواســت خداونـد متعـال جامــه عمـل بـه طـور                                  
 .چشمگیر خواھد پوشید و كجروان و اشكالتراشان در مقابل این سیل خروشان نخواھند توانست مقاومت كنند

  ـــ  من با جرأت مدعی ھستم كه ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بھتر از ملت حجاز در عھد رسول اهللا ـ صلی اهللا علیه وآله            
آن حجـاز كــه در عھــد رسـول اهللا ـ            . باشـند   و كوفه و عراق در عھد امیرالمؤمنین و حسین بن علی ـ صلوات اهللا و ســالمه علیھمــا ــ مـی               

» توبــه«رفتند، كه خداوند تعالی در ســوره     ھایی به جبھه نمی كردند و با بھانه مسلمانان نیز اطاعت از ایشان نمی  صلی اهللا علیه وآله ـ 
و . و آنقدر به ایشان دروغ بستند كه به حسب نقل در منبر به آنان نفرین فرمودنــد                   . با آیاتی آنھا را توبیخ فرموده و وعده عذاب داده است           

آن اھل عراق و كوفه كه با امیرالمؤمنین آنقدر بدرفتاری كردند و از اطاعتش سر باز زدنــد كـه شــكایات آن حضـرت از آنــان در كتــب نقــل و                           
و آنان كــه درشــھادت دســْت آلــوده     . و آن مسلمانان عراق و كوفه كه با سیدالشھدا ـ علیه السالم ـ آن شد كه شد                . تاریخ معروف است 

بینیــم كـه ملــت ایـران از قــوای مســلح نظـامی و             امـا امـروز مــی     . نكردند، یا گریختند از معركه و یا نشستند تا آن جنایت تاریخ واقــع شــد           
ھــا، بـا كمــال شــوق و اشــتیاق      ھا و مردم پشت جبھــه انتظامی و سپاه و بسیج تا قوای مردمی از عشایر و داوطلبان و از قوای در جبھه 

بینیــم  و مــی. كننــد  بینیم كه مردم محترم سراسر كشور چه كمكھای ارزنده می           و می. آفرینند ھا می  كنند و چه حماسه    چه فداكاریھا می  
بخش با مــا و   ھای حماسه آفرین و گفتار و كرداری مشتاقانه و اطمینان         دیدگان جنگ و متعلقان آنان با چھره     كه بازماندگان شھدا و آسیب   

در صــورتی  . و اینھا ھمه از عشق و عالقه و ایمان سرشار آنان است به خداوند متعال و اسالم و حیات جاویــدان              . شوند رو می شما روبه
و انگــیزه آنــان   . كه نه در محضر مبارك رسول اكرم ـ صلی اهللا علیه وآله وسلم ـ ھستند، و نه در محضر امام معصوم ـ صلوات اهللا علیــه ـــ                     

و اسالم باید افتخــار كنــد كــه چنیــن فرزنــدانی تربیــت         . و این رمز موفقیت و پیروزی در ابعاد مختلف است        . ایمان و اطمینان به غیب است
 .باشیم  مفتخریم كه در چنین عصری در پیشگاه چنین ملتی می  نموده، و ما ھمه

كننــد و بـه جوانــان، چــه دخـتران و چــه          و اینجانب در اینجا یك وصیت به اشخاصی كه به انگیزه مختلف با جمھوری اسالمی مخالفت می                    
نمــایم، كــه بیطرفانـه و بـا فكــر آزاد بـه قضـاوت              انـد مـی     طلب و سودجو واقع شده       برداری منافقان و منحرفان فرصت     پسرانی كه مورد بھره   

ھــای محــروم و گروھھـا و      خواھند جمھوری اسالمی ساقط شود و كیفیت عمل آنــان و رفتارشـان بـا تــوده       بنشینید و تبلیغات آنان كه می  
كنند و گروھھا و اشخاصی كه در داخل به آنان پیوسته و از آنان پشتیبانی می كننــد و اخـالق                       دولتھایی كه از آنان پشتیبانی كرده و می   

و رفتارشان در بین خود و ھوادارانشان و تغیــیر موضعھایشــان در پیشــامدھای مختلــف را، بــا دقـت و بـدون ھــوای نفــس بررسـی كنیــد،                          
و ارزیــابی كنیــد بیــن آنـان و      ومطالعــه كنیــد حــاالت آنـان كــه در ایــن جمھــوری اســالمی بـه دســت منافقــان و منحرفــان شــھید شــدند،            

دشمنانشان؛ نوارھای این شھیدان تا حدی در دست و نوارھــای مخالفـان شــاید در دســت شـماھا باشـد، ببینیــد كـدام دســته طرفــدار                      
 .محرومان و مظلومان جامعه ھستند
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ممكن است پس از من بخوانید در آن وقت من نزد شما نیســتم كـه بخـواھم بـه                   . خوانید شما این اوراق را قبل از مرگ من نمی        ! برادران
ای ھسـتید    مــن بــرای آنكــه شــما جوانــان شایسـته       . نفع خود و جلب نظرتان برای كسب مقام و قدرتی با قلبھای جوان شما بـازی كنــم               

و از خداونــد   . تا سعادت ھر دو جھان را دریابیــد        عالقه دارم كه جوانی خود را در راه خداوند و اسالم عزیز و جمھوری اسالمی صرف كنید               
شـماھا نــیز در    . خواھم كه شما را به راه مستقیم انسانیت ھدایت كند و از گذشته مــا و شــما بــا رحمـت واســعه خــود بگــذرد                 غفور می

 .خلوتھا از خداوند ھمین را بخواھید، كه او ھادی و رحمان است

كنــم؛ امــا بـه ملــت عزیــز ایــران    حكومتھای فاسد و دربنـد قـدرتھای بــزرگ مــی         و یك وصیت به ملت شریف ایران و سایر ملتھای مبتال به           
كنم كه نعمتی كه با جھاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید ھمچون عزیزترین امور قدرش را بدانیــد و از                             توصیه می 

آن حفاظت و پاسداری نمایید و در راه آن، كه نعمتی عظیم الھی و امانت بزرگ خداوندی است كوشش كنید و از مشكالتی كــه در ایــن                        
و درمشـكالت دولـت جمھـوری اسـالمی بـا جـان و دل               آید نھراسید كه إن َتْنصروا اهللا یْنُصــْرُكْم َویَثبِّـْت َاقـداَمُكم               صراط مستقیم پیش می 

 .شریك و در رفع آنھا كوشا باشید، و دولت و مجلس را از خود بدانید، و چون محبوبی گرامی از آن نگھداری كنید

نمایم كه قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصًا مستضعفان و محرومان              اندركاران توصیه می   و به مجلس و دولت و دست      
و ستمدیدگان كه نور چشمان ما و اولیای نعم ھمه ھستند و جمھوری اسالمی رھاورد آنان و با فداكاریھای آنان تحقق پیدا كرد و بقـای                         
مردم و آنـان را از خـود بدانیــد و حكومتھــای طـاغوتی را كـه چپاولگرانــی                                            ید و خـود را از  آن نیز مرھـون خــدمات آنـان اسـت، فروگــذار نكن

فرھنگ و زورگویانی تھی مغز بودند و ھستند را ھمیشه محكـوم نماییــد، البتــه بــا اعمـال انســانی كــه شایسـته بــرای یــك حكومــت                         بی
 .اسالمی است

و اما به ملتھای اسالمی توصیه می كنم كه از حكومت جمھوری اسالمی و از ملت مجاھد ایران الگو بگیریـد و حكومتھـای جـائر خــود را                            
در صورتی كه به خواست ملتھا كه خواست ملت ایران است سر فرود نیاوردند، با تمام قدرت به جای خـود بنشــانید، كـه مایـه بدبختــی                                

كنم كه به بوقھای تبلیغـاتی مخالفــان اسـالم و جمھـوری                و اكیدًا توصیه می   . باشند مسلمانان ، حكومتھای وابسته به شرق و غرب می        
 .اسالمی گوش فرا ندھید كه ھمه كوشش دارند كه اسالم را از صحنه بیرون كنند كه منافع ابرقدرتھا تأمین شود

 
 د

ھای شیطانی قدرتھای بزرگ استعمار و استثمارگر كه سالھای طوالنی در دست اجرا است و در كشور ایـران از زمـان رضـاخان         از نقشه
گیری شد، به انـزوا كشــاندن روحانیــت اسـت؛ كــه در زمـان رضــاخان بــا فشــار و          اوج گرفت و در زمان محمدرضا با روشھای مختلف دنباله

سركوبی و خلع لباس و حبس و تبعید و ھتك حرمات و اعدام و امثال آن، و در زمان محمدرضا با نقشه و روشھای دیگر كـه یكــی از آنھــا                      
ھــر دو قشــر از    األسـف بـه واســطه بیخــبری       ایجاد عداوت بین دانشگاھیان و روحانیان بود ، كه تبلیغات وسیعی در این زمینه شد؛ و مع              

از یـك طـرف، از دبســتانھا تــا دانشــگاھھا كوشـش شـد كــه معلمــان و دبــیران و                . توطئه شیطانی ابرقدرتھا نتیجه چشمگیری گرفته شد        
اساتید و رؤسای دانشگاھھا از بین غربزدگان یا شرقزدگان و منحرفان از اسالم و سایر ادیان انتخاب و به كار گماشته شـوند و متعھـدان                           

گیرند، از كودكی تا نوجوانی و تا جوانی طوری تربیت كننـد           مؤمن در اقلیت قرار گیرند كه قشر مؤثر را كه در آتیه حكومت را به دست می              
و اینــان را عمـال انگلیـس در آن          . كه از ادیان مطلقًا، و اسالم بخصوص، و از وابستگان به ادیان خصوصًا روحانیون و مبلغان، متنفــر باشـند                      

و از طــرف دیگــر، بــا  . نمودنـد   داران و زمینخواران و طرفدار ارتجاع و مخالف تمدن و تعالی در بعد از آن معرفــی مـی                   زمان، و طرفدار سرمایه    
بنـد و بــاری و مخـالف بـا           دیـنی و بـی      تبلیغات سوء، روحانیون و مبلغان و متدینان را از دانشگاه و دانشگاھیان ترسانیده و ھمه را بـه بـی                  

ھای مردم كـه     نتیجه آن كه دولتمرداْن مخالف ادیان و اسالم و روحانیون و متدینان باشند؛ و توده              . نمودند مظاھر اسالم و ادیان متھم می     
عالقه به دین و روحــانی دارنـد مخـالف دولـت و حكومــت و ھــر چــه متعلــق بــه آن اسـت باشـند، و اختــالف عمیـق بیــن دولـت و ملــت و                                

آنـان     دانشگاھی و روحانی راه را برای چپاولگران آنچنان باز كند كه تمام شئون كشور در تحت قــدرت آنـان و تمــام ذخــایر ملـت در جیــب                     
 . آید رفت كه چه سرازیر شود، چنانچه دیدید به سر این ملت مظلوم چه آمد، و می

اكنون كه به خواست خداوند متعال و مجاھدت ملت ـ از روحانی و دانشگاھی تا بازاری و كارگر و كشاورز و سایر قشرھا ـ بند اسـارت را                          
پاره و سد قدرت ابرقدرتھا را شكستند و كشور را از دست آنان و وابستگانشان نجات دادند، توصیه اینجانب آن است كــه نســل حاضــر و                     
طالب علــوم اسـالمی پیونـد دوسـتی و تفــاھم را                             آینده غفلت نكنند و دانشگاھیان و جوانان برومند عزیــز ھــر چــه بیشــتر بـا روحانیــان و 

ھای دشمن غدار غافل نباشند و به مجرد آنكه فرد یا افرادی را دیدند كه با گفتار و رفتــار            ھا و توطئه  محكمتر و استوارتر سازند و از نقشه
خود درصدد است بذر نفاق بین آنان افكند او را ارشاد و نصیحت نمایند؛ و اگــر تــأثیر نكــرد از او روگــردان شـوند و او را بــه انــزوا كشــانند و                     

خواھـد انحـراف     و مخصوصًا اگر در اساتید كسی پیدا شد كـه مـی     . توان گرفت  نگذارند توطئه ریشه دواند كه سرچشمه را به آسانی می 
لوم دیــنی اسـت                      . ایجاد كند، او را ارشاد و اگر نشد، از خود و كالس خود طرد كنند             و . و این توصیه بیشتر متوجه روحـانیون و محصـلین ع

 .ھا باشند ای برخوردار است و ھر قشر محترم كه مغز متفكر جامعه ھستند باید مواظب توطئه ھا در دانشگاھھا از عمق ویژه توطئه
 
 ھـ

األسف تأثیر بزرگی در كشورھا و كشور عزیزمان گذاشت و آثار آن باز تا حــد زیـادی بــه جــا مانـده، بیگانــه نمـودن                       ھا كه مع   ازجمله نقشه
كشورھای استعمار زده از خویش، و غربزده و شرقزده نمودن آنان است به طوریكه خود را و فرھنـگ و قــدرت خــود را بــه ھیـچ گرفتنــد و                       

عالم دانسـتند و وابســتگی بــه یكـی از دو                 دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرھنگ آنان را واالتر و آن دو قــدرت را قبلــه                غرب و شرق،     گــاه 
ھایی كه از آن خورده و اكنون نــیز مـی خوریــم          انگیز، طوالنی و ضربه   و قصه این امر غم   ! قطب را از فرائض غیرقابل اجتناب معرفی نمودند      

 .كشنده و كوبنده است

مــا را از    قــدری  آوردنــد و بــه   داشته و كشورھایی مصرفی بار      انگیزتر اینكه آنان ملتھای ستمدیده زیر سلطه را در ھمه چیز عقب نگه            و غم
اند كه جرأت دست زدن به ھیچ ابتكاری نداریم و ھمه چیز خود را تسلیم آنان كرده و                       شان ترسانده   پیشرفتھای خود و قدرتھای شیطانی     

و ایــن پوچــی و تھــی مغــزی    . سرنوشت خود و كشورھای خود را به دست آنان ســپرده و چشــم و گــوش بســته مطیــع فرمـان ھســتیم                 
مصنوعی موجب شده كه در ھیچ امری به فكر و دانش خود اتكا نكنیم و كوركورانه از شرق و غرب تقلید نماییم بلكــه از فرھنــگ و ادب و                       

فرھنگ، آنھا را به باد انتقاد و مسخره گرفته و فكر و قدرت بومــی               صنعت و ابتكار اگر داشتیم، نویسندگان و گویندگان غرب و شرقزده بی            
نمایند و رسوم و آداب اجنبی را ھر چند مبتذل و مفتضح باشد با عمل و گفتار و نوشتار ترویج كرده و                   ما را سركوب و مأیوس نموده و می       

المثل، اگر در كتاب یـا نوشــته یــا گفتــاری چنــد واژه فرنگــی باشـد، بـدون           فی. دھند با مداحی و ثناجویی آنھا را به خورد ملتھا داده و می
چـه    و از گھواره تا قــبر بــه ھــر . آورند آن را دانشمند و روشنفكر به حساب می  توجه به محتوای آن با اعجاب پذیرفته، و گوینده و نویسنده   

ھــای بومــی  گذاری شود مرغوب و مورد توجه و از مظاھر تمدن و پیشرفتگی محسوب، و اگــر واژه            بنگریم اگر با واژه غربی و شرقی اسم      
كودكان ما اگر نام غربی داشته باشند مفتخر؛ و اگر نام خودی دارند سر به زیــر و                . خودی به كار رود مطرود و كھنه و واپسزده خواھد بود       

ھا، و دیگر متاعھا، ھر چند در داخل تھیه شــده بایــد              ھا، پارچه   كتابخانه   ھا،  ھا، شركتھا، داروخانه     ھا، مغازه  خیابانھا، كوچه  . اند عقب افتاده 
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فرنگی مآبی از سر تا پا و در تمام نشست و برخاستھا و در معاشــرتھا                . نام خارجی داشته باشد تا مردم از آن راضی و به آن اقبال كنند             
افتادگــی   پرســتی و عقــب  ، كھنــه و تمام شئون زندگی موجب افتخار و سربلندی و تمـدن و پیشــرفت، و در مقابــل، آداب و رسـوم خـودی                         

و اطبای دانشمند خـود را محكـوم و مـأیوس                  در ھر مرض و كسالتی ولو جزئی و قابل عالج در داخل، باید به خارج رفت و دكترھا                     . است
ماندگــی   پرســتی و عقـب    كھنه  كه رفتن به انگلستان و فرانسه و امریكا و مسكو افتخاری پر ارزش و رفتن به حج و سایر اماكن متبر                 . كرد

در مقابـل، تعھــد بـه ایــن امــور نشــانه        ھای روشنفكری و تمــدن، و      اعتنایی به آنچه مربوط به مذھب و معنویات است از نشانه             بی. است
 .پرستی است ماندگی و كھنه عقب

ھــای اخـیر از ھـر پیشــرفتی       گویم ما خود ھمه چیز داریم؛ معلوم است ما را در طول تاریِخ نه چندان دور خصوصًا، و در سده                 اینجانب نمی
دیدنھا و یا ناچیـز      اند و دولتمردان خائن و دودمان پھلوی خصوصًا، و مراكز تبلیغاتی علیه دستاوردھای خودی و نیز خوْد كوچك                       محروم كرده 

وارد كردن كاالھا از ھر قماش و سرگرم كردن بانوان و مردان خصوصًا طبقه جـوان،                 . دیدنھا، ما را از ھر فعالیتی برای پیشرفت محروم كرد     
ھــا و مصــرفی   به اقسام اجناس وارداتــی از قبیــل ابــزار آرایــش و تزئینــات و تجمـالت و بازیھــای كودكانــه و بـه مسـابقه كشـاندن خـانواده                        

انگیز دارد، و سرگرم كردن و به تباھی كشاندن جوانھا كه عضو فعــال ھســتند بـا فراھــم                  ھر چه بیشتر، كه خود داستانھای غم      بارآوردن
مــن وصــیت دلسـوزانه و     . از این مصائب حساب شده، بـرای عقــب نگھداشـتن كشورھاســت                ھا، و دھھا  آوردن مراكز فحشا و عشرتكده    

كنم به ملت عزیز كه اكنون كه تا حدود بسیار چشــمگیری از بسـیاری از ایـن دامھـا نجـات یافتــه و نسـل محــروم حاضـر بـه                                 خادمانه می 
رفــت  ھـا و وســایل پیشـرفته مثـل ھواپیماھـا و دیگـر چیزھـا كـه گمــان نمــی                  فعالیت و ابتكــار برخاســته و دیــدیم كــه بسـیاری از كارخانـه             

ھا و امثال آن باشند و ھمه دستھا را به سوی غرب یا شرق دراز كرده بودیم كه متخصصــین              متخصصیِن ایران قادر به راه انداختن كارخانه          
آنان اینھا را به راه اندازند، در اثر محاصره اقتصادی و جنگ تحمیلی، خود جوانان عزیز مــا قطعــات محـل احتیـاج را سـاخته و بــا قیمتھــای                                 

 .ارزانتر عرضه كرده و رفع احتیاج نمودند و ثابت كردند كه اگر بخواھیم می توانیم

ھای شیطانی شما را به سوی این چپــاولگران        بازان پیوسته به غرب و شرق با وسوسه          باید ھوشیار و بیدار ومراقب باشید كه سیاست       
 .المللی نكشند؛ و با اراده مصمم و فعالیت و پشتكار خود به رفع وابستگیھا قیام كنید بین

وبدانید كه نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و امریكا و شوروی كم ندارد و اگر خودی خود را بیابد و یــأس را از خــود دور كنـد و چشمداشــت بـه                          
انـد شـما      و آنچه انسانھای شبیه به اینــان بــه آن رســیده        . غیر خود نداشته باشد، در درازمدت قدرت ھمه كار و ساختن ھمه چیز را دارد               

ھم خواھید رسید به شرط اتكال به خداوند تعالی و اتكا به نفس، و قطع وابستگی به دیگران و تحمل سختیھا برای رسیدن بـه زندگــی                           
 .شرافتمندانه و خارج شدن از تحت سلطه اجانب

و بر دولتھا و دست اندركاران است چه در نسل حاضر و چه در نسلھای آینده كه از متخصصین خود قدردانی كننــد و آنــان را بــا كمكھـای                         
ساز و خانه برانداز جلوگیری نمایند و به آنچـه دارنـد بســازند تـا خــود ھمــه                    مادی و معنوی تشویق به كار نمایند و از ورود كاالھای مصرف           

 .چیز بسازند

ولــو بــا تحمـل زحمــت و رنـج، فـدای تجمـالت و               خواھم كــه اســتقالل و آزادی و ارزشـھای انســانی را،         و ازجوانان، دختران و پسران، می          
نكننــد؛ كــه آنــان چنانچـه        شـود   وطن به شما عرضــه مــی     عشرتھا و بی بند و باریھا و حضور در مراكز فحشا كه از طرف غرب و عمال بی                 

تجربه نشان داده جز تباھی شما و اغفالتان از سرنوشت كشورتان و چاپیدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابســتگی كشـیدنتان                       
خواھند با این وسایل و امثال آن شما را عقـب مانــده، و بــه اصــطالح              كنند؛ و می  و مصرفی نمودن ملت و كشورتان به چیز دیگر فكر نمی       

 .نگه دارند» نیمه وحشی«آنان 
 
 و

ام، به دســت گــرفتن مراكــز تعلیــم و تربیـت خصوصــًا دانشـگاھھا اسـت كـه                   ھای بزرگ آنان، چنانچه اشاره شد و كرارًا تذكر داده           از توطئه
روش آنان با روحانیون و مدارس علوم اسالمی فرق دارد با روشی كـه در دانشـگاھھا و                     . مقدرات كشورھا در دست محصوالت آنھا است           

نقشه آنان برداشتن روحانیون از سر راه و منزوی كردن آنان است؛ یــا بـا سـركوبی و خشــونت و ھتـاكی كــه در زمـان                         . دبیرستانھا دارند  
ھای شیطانی برای جـدا كــردن قشــر تحصــیلكرده و بــه         رضاخان عمل شد ولی نتیجه معكوس گرفته شد؛ یا با تبلیغات و تھمتھا و نقشه        

شد و در ردیــف فشـار و سـركوبی بـود؛ و در زمــان محمدرضــا ادامـه یافــت بــدون                   اصطالح روشنفكر كه این ھم در زمان رضاخان عمل می     
 .خشونت ولی موذیانه

نقشه آن است كه جوانان را از فرھنگ و ادب و ارزشھای خودی منحرف كننـد و بــه ســوی شــرق یـا غـرب بكشـانند و                          و اما در دانشگاه  
اینان كشـور را بــه    . خواھند انجام دھند     دولتمردان را از بین اینان انتخاب و برسرنوشت كشورھا حكومت دھند تا به دست آنھا ھرچه می                

و این بھترین راه است برای عقــب       . غارتزدگی و غربزدگی بكشانند و قشر روحانی با انزوا و منفوریت و شكست قادر بر جلوگیری نباشد                 
خرج و در جوامع ملی بی سر و صدا، ھرچه ھست             زحمت و بی   زیرا برای ابرقدرتھا بی        نگھداشتن و غارت كردن كشورھای تحت سلطه،        

 .ریزد به جیب آنان می

پس اكنون كه دانشگاھھا و دانشسراھا در دست اصالح و پاكسازی است، برھمه ما الزم است با متصدیان كمك كنیم و برای ھمیشــه                 
و این امر حیــاتی بایــد در      . نگذاریم دانشگاھھا به انحراف كشیده شود؛ و ھرجا انحرافی به چشم خورد با اقدام سریع به رفع آن كوشیم                      

 .مرحله اول با دست پر توان خود جوانان دانشگاھھا و دانشسراھا انجام گیرد كه نجات دانشگاه از انحراف، نجات كشور وملت است

و اینجانب به ھمه نوجوانان و جوانان در مرحله اول، و پدران و مادران و دوستان آنھا در مرحله دوم، و به دولتمردان و روشنفكران دلسـوز                                 
دارد، بــا جـان و دل كوشـش كنیــد و         كنـم كــه در ایـن امــر مھـم كــه كشــورتان را از آســیب نگــه مــی               برای كشور در مرحله بعد وصیت می      

كه برای نجات خود و كشـور عزیــز و اسـالِم آدم ســاز،              كنم و به ھمه نسلھای مسلسل توصیه می       . دانشگاھھا را به نسل بعد بسپرید     
دانشگاھھا را از انحراف و غرب و شرقزدگی حفظ و پاسداری كنید، و با این عمل انســانی ـــ اسـالمی خــود دسـت قــدرتھای بــزرگ را از                         

 .خدایتان پشتیبان و نگھدار باد. كشور قطع و آنان را ناامید نمایید
 

 ز
انگـیزی از مجلـس      ما دیدیم كه اسالم و كشور ایران چه صدمات بسیار غـم       . وكالی مجلس شورای اسالمی است     از مھمات امور، تعھد  

شورای غیر صالح و منحرف، از بعد از مشروطه تا عصر رژیم جنایتكار پھلوی و از ھر زمان بــدتر و خطرنـاكتر در ایـن رژیـم تحمیلـی فاســد                                  
مآب بــه كشـور و ملــت وارد شـد           خورد؛ و چه مصیبتھا و خسارتھای جانفرسا از این جنایتكاران بـی               در ایـن پنجـاه سـال یــك      . ارزش و نوكر
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اكثریت قالبی منحرف در مقابل یك اقلیت مظلوم موجب شد كه ھر چه انگلستان و شوروی و اخــیرًا امریكــا خواســتند، بـا دسـت ھمیــن                    
گــاه تقریبــًا بـه مــواد مھـم قـانون          ھیــچ  از بعـد از مشــروطه،    . منحرفاِن از خدا بیخبر انجام دھند و كشور را بـه تبـاھی و نیسـتی كشــانند                

اساسی عمل نشد ـ قبل از رضاخان با تصدی غربزدگان و مشتی خان و زمینخواران؛ و در زمان رژیم پھلوی به دسـت آن رژیــم سـفاك و                         
 .وابستگان وحلقه به گوشان آن

الشأن سرنوشت كشور به دست مردم افتاد و وكال از خــود مـردم و بــا انتخــاب خودشـان،                     اكنون كه با عنایت پروردگار وھمت ملت عظیم       
بدون دخالت دولت و خانھای والیات به مجلس شورای اسالمی راه یافتنـد، و امیــد اسـت كــه بــا تعھــد آنــان بــه اســالم و مصـالح كشــور                       

وصیت اینجانب به ملت در حال و آتیه آن است كـه بـا اراده مصــمم خـود و تعھــد خــود بـه احكــام اســالم و                   . جلوگیری از ھر انحراف بشود   
مصالح كشور در ھر دوره از انتخابات وكالی دارای تعھـد بــه اســالم و جمھــوری اســالمی كــه غالبــًا بیــن متوســطین جامعــه و محرومیــن                  

باشند و غیر منحرف از صراط مستقیم ـ به سوی غرب یا شرق ـ و بدون گرایش به مكتبھای انحرافی و اشخاص تحصــیلكرده ومطلــع                    می
 .برمسائل روز و سیاستھای اسالمی، به مجلس بفرستند

ثل انتخـاب رئیــس جمھــور و                 و به جامعه محترم روحانیت خصوصًا مراجع معظم، وصیت می              كنــم كــه خــود را از مسـائل جامعــه خصوصــًا م
بـازان پــیرو شــرق و غـرب،          ھمه دیدید و نسـل آتیـه خواھــد شـنید كـه دســت سیاسـت           . تفاوت نباشند  وكالی مجلس، كنار نكشند و بی    

بازان را خورده و     روحانیون را كه اساس مشروطیت را با زحمات و رنجھا بنیان گذاشتند از صحنه خارج كردند و روحانیون نیز بازی سیاست                     
دخالت در امور كشور و مسلمین را خارج از مقام خود انگاشتند و صحنه را به دسـت غربزدگــان سـپردند؛ و بـه سـر مشـروطیت و قــانون                          

 .اساسی و كشور و اسالم آن آوردند كه جبرانش احتیاج به زمان طوالنی دارد

آمده است، ھیچ عذری باقی نمانــده و از گناھـان            اكنون كه بحمداهللا تعالی موانع رفع گردیده و فضای آزاد برای دخالت ھمه طبقات پیش                  
ھركس به مقدار توانش و حیطه نفوذش الزم است درخدمت اسالم و میھن باشد؛                . بزرگ نابخشودنی، مسامحه در امر مسلمین است       

و با جدیت از نفوذ وابستگان به دو قطب استعمارگر وغرب یا شرقزدگان ومنحرفان از مكتب بزرگ اسـالم جلوگـیری نماینــد، و بداننــد كــه                              
مخالفین اسالم و كشورھای اسالمی كه ھمان ابرقدرتان چپاولگر بیــن المللــی ھســتند، بــا تــدریج و ظرافـت دركشــور مــا و كشــورھای                     

باید با ھوشیاری مراقـب باشـید و بــا احســاس           . كشانند اسالمی دیگر رخنه، و با دست افراد خوِد ملتھا، كشورھا را به دام استثمار می               
 .خدایتان یار ونگھدار باشد. اولین قدِم نفوذی به مقابله برخیزید و به آنان مھلت ندھید

خواھم كه اگـر خـدای نخواسـته عناصــر منحرفــی بــا دسیســه و               واز نمایندگان مجلس شورای اسالمی دراین عصر و عصرھای آینده می              
بازی سیاسی وكالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنـان را رد كننــد و نگذارنــد حـتی یـك عنصــر خرابكــار وابســته بــه                              

 .مجلس راه یابد

ھای رژیم پھلوی عبرت بگیرند و وكالی خود را از اشخاص متعھد به مذھب خــود               كنم كه از دوره  وبه اقلیتھای مذھبی رسمی وصیت می       
 .و جمھوری اسالمی و غیروابسته به قدرتھای جھانخوار و بدون گرایش به مكتبھای الحادی و انحرافی و التقاطی انتخاب نمایند

و از ھمه نمایندگان خواستارم كه با كمال حسن نیت و برادری باھم مجلسان خود رفتار، و ھمه كوشا باشند كه قوانین خدای نخواسته                            
 .از اسالم منحرف نباشد و ھمه به اسالم و احكام آسمانی آن وفادار باشید تا به سعادت دنیا و آخرت نایل آیید

كنم، چه در نسل حاضر و چه در نســلھای آینـده، كــه بـا كمــال دقــت و قــدرت وظایــف             خواھم و توصیه می و از شورای محترم نگھبان می
اسالمی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر ھیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطھر و قانون اساسی بــدون ھیــچ مالحظـه                       

 .جلوگیری نمایند و با مالحظه ضرورات كشور كه گاھی با احكام ثانویه و گاھی به والیت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند

و وصیت من به ملت شریف آن است كه در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیــس جمھـور و چـه نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی و چــه                          
كننــد روی ضـوابطی باشــد كــه اعتبــار          انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رھبری یا رھبر، در صحنه باشــند و اشخاصـی كــه انتخــاب مـی                    

 خبرگان برای تعیین شورای رھبری یا رھبر، توجه كنند كه اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی مــوازین شـرعیه                            شود مثًال در انتخاب    می
و در این صورت ھمه در پیشگاه خداونـد             . بسا كه خساراتی به اسالم و كشور وارد شود كه جبران پذیر نباشد          و قانون انتخاب نكنند، چه      

 .باشند متعال مسئول می

از این قرار، عدم دخالت ملت از مراجع و علمای بزرگ تا طبقه بازاری و كشاورز و كارگر و كارمند، ھمه و ھمه مسئول سرنوشــت كشـور                       
 گناھی باشـد كــه       باشند؛ چه در نسل حاضر و چه در نسلھای آتیه؛ و چه بسا كه در بعض مقاطع، عدم حضور و مسامحه،                       و اسالم می  

و این حقیقــتی اســت كـه     . پس عالج واقعه را قبل از وقوع باید كرد و اّال كار از دست ھمه خارج خواھد شد             . در رأس گناھان كبیره است    
چه ھیچ عالجی باالتر و واالتر از آن نیست كه ملت در سرتاسر كشور در كارھایی كه محول                  . ایم اید و نموده  بعد از مشروطه لمس نموده  

به اوست بر طبق ضوابط اسالمی و قانون اساسی انجام دھد؛ و در تعیین رئیس جمھور و وكالی مجلس با طبقــة تحصــیلكردة متعھـد و                          
روشنفكر با اطالع از مجاری امور و غیروابسته به كشورھای قدرتمند استثمارگر و اشتھار به تقوا و تعھد به اسالم و جمھوری اسـالمی                            
مشورت كرده، و با علما و روحانیون با تقوا و متعھد به جمھوری اسـالمی نــیز مشـورت نمـوده؛ و توجــه داشـته باشــند رئیــس جمھــور و                                  

ای باشند؛ كه محرومیت و مظلومیت مستضعفان ومحرومان جامعه را لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشند، نه از                  وكالی مجلس از طبقه    
تواننــد  داران و زمینخواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شھوات كه تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرھنگـان را نمــی                         سرمایه
 .بفھمند

بـرای كشــور و ملـت باشــند، بســیاری از          و باید بدانیم كه اگر رئیس جمھور و نمایندگان مجلس، شایسته ومتعھـد بـه اسـالم و دلســوز                     
و ھمین معنی در انتخاب خبرگان برای تعیین شـورای رھــبری یـا رھــبر بــا                  . آید؛ و مشكالتی اگر باشد رفع می شود        مشكالت پیش نمی  

شوند از روی كمال دقت و با مشورت بــا مراجــع عظـام          ویژگی خاص باید در نظر گرفته شود؛ كه اگر خبرگان كه با انتخاب ملت تعیین می               
ھر عصر و علمای بزرگ سرتاسر كشور و متدینین و دانشمندان متعھد، بـه مجلــس خبرگــان برونـد، بســیاری از مھمـات و مشــكالت بـه                          

. ترین و متعھدترین شخصیتھا برای رھبری یا شورای رھبری پیش نخواھد آمد، یا با شایستگی رفع خواھــد شــد                        واسطة تعیین شایسته   
و با نظر به اصل یكصد و نھم و یكصد و دھم قانون اساسی، وظیفة سنگین ملت در تعیین خبرگان و نمایندگان در تعیین رھبر یا شـورای                            
رھبری روشن خواھد شد كه اندك مسامحه در انتخاب، چه آسیبی به اسالم و كشور و جمھوری اسالمی وارد خواھد كرد كــه احتمــال                          

 .كند آن، كه در سطح باالی از اھمیت است برای آنان تكلیف الھی ایجاد می

Page 8 of 16KHAMENEI.IR - ره(نامھ الھی سیاسی امام خمینی نسخھ قابل چاپ متن كامل وصیت )

6/5/2011http://farsi.khamenei.ir/print-content?id=9447



و وصیت اینجانب به رھبر و شورای رھبری در این عصر كه عصر تھاجم ابرقدرتھا و وابستگان به آنان در داخل و خارج كشور بـه جمھـوری                          
اسالمی و درحقیقت به اسالم است در پوشش جمھوری اسالمی و درعصرھای آینده، آن است كه خود را وقف در خدمت بــه اسـالم و                 

بلكـه    ای است و مقام واالیی،   جمھوری اسالمی و محرومان و مستضعفان بنمایند؛ و گمان ننمایند كه رھبری فی نفسه برای آنان تحفه                      
وظیفة سنگین و خطرناكی است كه لغزش در آن اگر خدای نخواسته با ھوای نفس باشد، ننگ ابدی در ایــن دنیــا و آتــش غضــب خـدای         

 .قھار درجھان دیگر در پی دارد

از این امتحان خطرناك بــا روی ســفید در حضـرت خــود بپـذیرد و نجــات                  خواھم كه ما و شما را   از خداوند منان ھادی با تضرع و ابتھال می       
اندركاران، به حسب درجات در مسئولیتھا نیز ھست كه              دھد و این خطر قدری خفیفتر برای رؤسای جمھور حال و آینده و دولتھا و دست              

 .خداوند متعال راھگشای آنان باشد . باید خدای متعال را حاضر و ناظر و خود را درمحضر مبارك او بدانند
 
 ح

وصیت اینجانــب بــه رھــبر و شــورای رھــبری آن         . از مھمات امور، مسألة قضاوت است كه سر و كار آن با جان و مال و ناموس مردم است             
دار و صـاحبنظر در امــور شــرعی و       است كه در تعیین عالیترین مقام قضایی كه درعھده دارند، كوشش كنند كه اشــخاص متعھـد سـابقه                        

 .اسالمی و در سیاست را نصب نمایند

غم                و از شورایعالی قضایی می       انگـیزی درآمـده بــود بــا جــدیت سـر و ســامان            خواھم امر قضاوت را كه در رژیم سابق به وضــع أسـفناك و 
كنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست عدالت اسالمی است از این كرسی پراھمیــت               دھند؛ و دست كسانی كه با جان ومال مردم بازی می          

ھــای علمیــه   شاء اهللا با جدیت حوزه   كوتاه كنند، و با پشتكار و جدیت بتدریج دادگستری را متحول نمایند؛ و قضات دارای شرایطی كه، ان                 
گردند، به جای قضاتی كه شرایط مقررة اسالمی را ندارند نصــب              شوند و معرفی می   مخصوصًا حوزة مباركة علمیة قم تربیت و تعلیم می          

 .شاء اهللا تعالی بزودی قضاوت اسالمی درسراسر كشور جریان پیدا كند گردند، كه ان

كنــم كـه بـا در نظــر گــرفتن احــادیثی كــه از معصــومین ــ صـلوات اهللا علیھــم ـ                   و به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده وصـیت مــی            
دراھمیت قضا و خطر عظیمی كه قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه دربارة قضاوت به غیر حق وارد شده است، این امــر خطــیر را تصــدی                          

و كسانی كه اھل ھستند از تصدی این امر سرباز نزننــد و بــه اشــخاص غــیر اھـل              . نمایند و نگذارند این مقام به غیر اھلش سپرده شود           
دانند كه تصدی قضا بــرای     و می . طور كه خطر این مقاْم بزرگ است اجر و فضل و ثواب آن نیز بزرگ است                  میدان ندھند؛ و بدانند كه ھمان         

 .اھلش واجب كفایی است
 
 ط

ام كه در این زمان كـه مخـالفین اســالم و جمھــوری اسـالمی              ھای مقدسة علمیه آن است كه كرارًا عرض نموده         وصیت اینجانب به حوزه    
نمایند، و یكی از راھھای با اھمیت برای مقصد         اند و از ھر راه ممكن برای این مقصد شیطانی كوشش می         كمر به براندازی اسالم بسته 

ھای علمیه است، كه خطـر بـزرگ كوتــاه          ھای اسالمی نفوذ دادن افراد منحرف و تبھكار در حوزه            شوم آنان و خطرناك برای اسالم و حوزه     
ھا با اعمال ناشایسته و اخالق و روش انحرافی اســت و خطـر بســیار عظیــم آن در درازمـدت بــه مقامــات بـاال                        مدت آن بدنام نمودن حوزه    

مند نمودن آنان   ھا وقشرھای مردم پاكدل و عالقه     رسیدن یك یا چند نفر شیاد كه با آگاھی برعلوم اسالمی و جا زدن خود را در بین توده           
دانیــم كـه قــدرتھای بــزرگ      و مـی  . باشد ھای اسالمی و اسالم عزیز و كشور در موقع مناسب می          را به خویش وضربة مھلك زدن به حوزه     

ھا افرادی به صورتھای مختلف از ملیگراھا و روشنفكران مصنوعی و روحانی نمایـان كـه اگــر مجـال یابنــد از ھمــه                       چپاولگر در میان جامعه   
و وطـن   » پــان ایرانیســم«یـا     پرخطرتر و آسیب رسانترند ذخیره دارند كه گاھی سی ـ چھل سـال بــا مشــی اســالمی و مقـدس مــآبی                    

و ملــت  . دھنــد  كنند و در موقع مناسب مأموریــت خــود را انجـام مــی       ھای دیگر، با صبر و بردباری در میان ملتھا زیست می            پرستی و حیله 
ھــا و دیگــر عناویــن    » ای تــوده «و » فــدایی خلــق «و » مجاھــد خلــق «ھایی از قبیــل  انقالب نمونه   عزیز ما در این مدت كوتاه پس از پیروزی           

ھای علمیه است كه تنظیم و تصفیة آن با        اند، و الزم است ھمه با ھوشیاری این قسم توطئه را خنثی نمایند و از ھمه الزمتر حوزه            دیده
ریــزان   از القائات شوم ھمین نقشــه   است» نظمی  نظم در بی  «و شاید تز    . دار است با تأیید مراجع وقت       مدرسین محترم و افاضل سابقه    

 .و توطئه گران باشد

ھا سرعت و قــّوت گرفتــه اســت، قیــام     ھا و توطئه    در ھرصورت وصیت اینجانب آن است كه در ھمة اعصار خصوصًا درعصر حاضر كه نقشه              
الشأن صرف وقـت نمــوده و بــا برنامــة دقیــق صـحیح          ھا الزم و ضروری است؛ كه علما و مدرسین و افاضل عظیم              برای نظام دادن به حوزه    

 .ھای بزرگ و با اھمیت را در این مقطع از زمان از آسیب حفظ نمایند ھا را و خصوصًا حوزه علمیة قم و سایر حوزه حوزه

ھــای فقھـی و اصــولی از طریقـة مشــایخ         و الزم است علما و مدرسین محترم نگذارند در درسھایی كه مربوط بــه فقاھــت اســت و حـوزه      
معظم كه تنھا راه برای حفظ فقه اسالمی است منحرف شوند، و كوشش نمایند كه ھر روز بر دقتھا و بحث و نظرھا و ابتكــار و تحقیقھــا                     
افزوده شود؛ وفقه سنتی كه ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن اركان تحقیق و تدقیق است، محفوظ بماند و تحقیقات                       

ھایی تھیه خواھد شد و رجـالی در          دیگر علوم به مناسبت احتیاجات كشور و اسالم برنامه              ھای و البته در رشته   . بر تحقیقات اضافه گردد 
ھایی كه الزم است به طور ھمگانی مورد تعلیم و تعلم قـرار گــیرد، علــوم معنــوی               و از باالترین و واالترین حوزه       . آن رشته تربیت باید شود    

 .، از قبیل علم اخالق و تھذیب نفس و سیر و سلوك الی اهللا ـ رزقنا اهللا و ایاكم ـ كه جھاد اكبر می باشد]است[اسالمی 
 
 ی

گاھی ممكن است كه قوانین مترقی و مفید به حال جامعـه از                . از اموری كه اصالح و تصفیه و مراقبت از آن الزم است قوة اجراییه است           
مجلس بگذرد و شورای نگھبان آن را تنفیذ كند و وزیر مسئول ھم ابالغ نماید، لكن به دست مجریان غیرصالح كه افتاد آن را مسخ كننـد                                    

انـد یــا عمـدًا بـرای نگــران نمــودن مـردم عمـل كننــد، كــه بتــدریج و                 بازیھا یا پیچ و خمھا كه به آن عـادت كـرده         و بر خالف مقررات یا با كاغذ   
 .كند مسامحه غائله ایجاد می

ای  ھــا بودجــه وصیت اینجانب به وزرای مسئول در عصر حاضر و در عصرھای دیگر آن است كه عالوه بر آنكه شماھا و كارمندان وزارتخانـه                      
كنید مال ملت ، و باید ھمه خدمتگزار ملت و خصوصًا مستضعفان باشید، و ایجاد زحمت برای مردم و مخـالف وظیفــه                   كه از آن ارتزاق می 

بـا پشـتیبانی مــردم       . شود، ھمة شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید           عمل كردن حرام و خدای نخواسته گاھی موجب غضب الھی می            
و اگـر روزی از پشـتیبانی آنــان         . خصوصًا طبقات محروم بود كه پیروزی حاصل شد و دست ستمشاھی از كشور و ذخـائر آن كوتــاه گردیــد                

شوید و ھمچون رژیـم شاھنشــاھی ســتمكار بــه جـای شــما سـتم پیشـگان پسـتھا را اشــغال                      محروم شوید، شماھا كنار گذاشته می      
 بنابر این حقیقت ملموس،. نمایند می
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 .اسالمی ـ انسانی احتراز نمایید باید كوشش در جلب نظر ملت بنمایید و از رفتار غیر

 متعھــد،   كنم كه در انتخاب استاندارھا دقت كنند اشخاص الیق، متــدین،           و در ھمین انگیزه به وزرای كشور در طول تاریخ آینده توصیه می            
ھــا  و باید دانست كه گرچه تمام وزیران وزارتخانه       . عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایند، تا آرامش در كشور ھرچه بیشتر حكمفرما باشد                

مسئولیت در اسالمی كردن و تنظیم امور محل مسـئولیت خـود دارنــد لكـن بعضـی از آنھــا ویژگــی خـاص دارنـد؛ مثــل وزارت خارجــه كــه                         
تحــول  ھـا و    اینجانب از ابتدای پیروزی به وزرای خارجه راجع به طاغوتزدگی سفارتخانه           . ھا را در خارج از كشور دارند       مسئولیت سفارتخانه 

ھایی نمودم، لكن بعض آنان یا نخواسـتند یـا نتوانســتند عمـل مثبــتی انجـام                     ھای مناسب با جمھوری اسالمی توصیه         آنھا به سفارتخانه    
گذرد اگر چه وزیر خارجة كنونی اقدام به این امر نموده است و امید است بـا پشـتكار و صــرف                     و اكنون كه سه سال از پیروزی می      . دھند

 .وقت این امرمھم انجام گیرد

و وصیت من به وزرای خارجه در این زمان و زمانھای بعد آن است كه مسئولیت شما بسیار زیاد است، چه در اصالح و تحول وزارتخانــه و                        
با دولتھایی كه قصد دخالت در امور كشــور مــا را        و منافع كشور و روابط حسنه        ھا؛ و چه در سیاست خارجی حفظ استقالل          سفارتخانه

و باید بدانید كه وابستگی در بعض امــور ھــر     . و از ھر امری كه شائبة وابستگی با ھمة ابعادی كه دارد به طور قاطع احتراز نمایید               . ندارند
در حال داشته باشــد، لكـن در نتیجـه، ریشــة كشــور را بــه تباھـی               ای ای داشته باشد یا منفعت و فایده       چند ممكن است ظاھر فریبنده   

خواھد كشید و كوشش داشته باشید در بھتر كردن روابط با كشورھای اسالمی و در بیدار كردن دولتمردان و دعــوت بــه وحــدت و اتحـاد                       
 .كنید كه خداوند با شماست

است كه انتظار نداشته باشـید كــه از خـارج كســی بــه شــما در رســیدن بـه ھــدف كــه آن                   و وصیت من به ملتھای كشورھای اسالمی      
و . بخشــد قیـام كنیـد      اسالم و پیاده كردن احكام اسالم است كمك كند؛ خود باید به این امر حیــاتی كـه آزادی و اسـتقالل را تحقــق مــی                

علمای اعالم و خطبای محترم كشورھای اسالمی دولتھا را دعوت كنند كه از وابستگی به قدرتھای بزرگ خارجی خود را رھا كننـد و بـا                           
و نیز ملتھا را دعوت به وحدت كنند؛ و از نژادپرستی كــه مخالـف         . آغوش خواھند كشید     ملت خود تفاھم كنند؛ در این صورت پیروزی را در       

 برادری دھند كه اسالم بزرگ آنان       دستور اسالم است بپرھیزند؛ و با برادران ایمانی خود در ھر كشوری و با ھر نژادی كه ھستند دست                 
و اگر این برادری ایمانی با ھمت دولتھا و ملتھا و با تأیید خداوند متعال روزی تحقق یابد، خواھید دید كه بزرگــترین قــدرت                        . را برادر خوانده  

 .به امید روزی كه با خواست پروردگار عالم این برادری و برابری حاصل شود. دھند جھان را مسلمین تشكیل می

و وصیت اینجانب به وزارت ارشاد در ھمة اعصار خصوصًا عصر حاضر كه ویژگی خاصی دارد، آن است كه برای تبلیــغ حــق مقابـل باطــل و                           
ما اكنون، دراین زمان كه دست ابرقدرتھا را از كشور خود كوتاه كردیم، مورد تھاجـم               . ارائة چھرة حقیقی جمھوری اسالمی كوشش كنند      

چـه دروغھـا و تھمتھـا كـه گوینــدگان و نویسـندگان وابسـته بـه                     . ھای گروھی وابسته به قـدرتھای بــزرگ ھسـتیم               تبلیغاتی تمام رسانه  
 .زنند ابرقدرتھا به این جمھوری اسالمی نوپا نزده و نمی

اند و ھمه در     األسف اكثر دولتھای منطقة اسالمی كه به حكم اسالم باید دست اخوت به ما دھند، به عداوت با ما و اسالم برخاسته                          مع
دانیــد كــه امــروز جھـان روی       و قدرت تبلیغاتی ما بسیار ضعیف و نــاتوان اسـت و مـی           . اند خدمت جھانخواران از ھر طرف به ما ھجوم آورده       

و با كمال تأسف، نویسندگان به اصطالح روشنفكر كه به سوی یكی از دو قطب گرایش دارند، بــه جـای آنكـه در فكــر                     . چرخد تبلیغات می 
ای تفكر نماینـد      دھد كه لحظه    طلبیھا و انحصارجوییھا به آنان مجال نمی         خواھیھا و فرصت    استقالل و آزادی كشور و ملت خود باشند، خود        

و مصالح كشور و ملت خود را در نظر بگیرند، و مقایسة بین آزادی و استقالل را در این جمھوری با رژیم ستمگر سـابق نماینــد و زندگــی                            
انـد، كــه رفــاه و عیشــزدگی اســت، بــا آنچـه از رژیــم ستمشـاھی دریافـت                   شرافتمندانة ارزنده را توأم با بعض آنچــه را كــه از دسـت داده          

ھای فساد و معادن ظلم و فحشا بسنجند؛ و از تھمتھـا و نارواھــا                 وابستگی و نوكرمآبی وثناجویی و مداحی از جرثومه         كردند توأم با   می
پیشـگان زبانھــا و قلمھـا رابــه كــار        به این جمھوری تازه تولد یافته دست بكشند و با ملت و دولت در صف واحد بـر ضــد طاغوتیـان و سـتم                         

 .بگیرند

بایــد وزارت   . و مسئلة تبلیغ تنھا به عھدة وزارت ارشاد نیست بلكه وظیفة ھمة دانشمندان و گویندگان و نویسـندگان و ھنرمنـدان اســت                         
ھا نشریات تبلیغی داشته باشند و چھرة نورانی اسـالم را بــرای جھانیــان روشــن نماینـد؛ كـه اگـر ایـن                  خارجه كوشش كند تا سفارتخانه

فھمیھـای دوسـتان خودنمایـی          از زیر نقاب مخالفان اسالم و كج     چھره با آن جمال جمیل كه قرآن و سنت در ھمة ابعاد به آن دعوت كرده           
انگـیز اسـت كــه مســلمانان      چه مصیبت بـار و غـم     . نماید، اسالْم جھانگیر خواھد شد و پرچم پرافتخار آن در ھمه جا به اھتزاز خواھد آمد            

اند این گوھر گرانبھا را كه ھر انسانی به فطرت آزاد خــود طالــب آن اســت          متاعی دارند كه از صدر عالم تا نھایت آن نظیر ندارد، نتوانسته       
 !اند عرضه كنند؛ بلكه خود نیز از آن غافل و به آن جاھلند و گاھی از آن فراری

 
 ك

سـاز مســئلة مراكــز تعلیـم و تربیــت از كودكســتانھا تــا دانشــگاھھا اســت كـه بــه واسـطة اھمیـت                      از امور بسیار با اھمیــت و سرنوشـت     
باید ملت غارت شده بدانند كه در نیم قرن اخیر آنچه به ایـران و اسـالم ضـربة مھلــك زده                         . گذرم اش تكرار نموده و با اشاره می      العاده فوق

ھای اسالمی و ملی در راه منافع      اگر دانشگاھھا و مراكز تعلیم و تربیِت دیگر با برنامه          . اش از دانشگاھھا بوده است      است قسمت عمده    
ھرگــز میھــن مــا در حلقـوم انگلسـتان و پــس از آن امریكــا و            كشور به تعلیم و تھذیب و تربیت كودكان و نوجوانان وجوانان جریان داشـتند،               

شـد و ھرگــز پــای مستشــاران خــارجی بــه           غارتزده تحمیل نمـی      كن بر ملت محروم   رفت و ھرگز قراردادھای خانه خراب      شوروی فرو نمی   
شد و ھرگز دودمـان پھلــوی       شد و ھرگز ذخائر ایران و طالی سیاه این ملت رنجدیده در جیب قدرتھای شیطانی ریخته نمی                 ایران باز نمی  

توانستند به غارت ببرند و در خارج و داخــل پاركھـا و ویالھـا بـر روی اجسـاد مظلومــان بنـا كننـد و                             ھای به آن اموال ملت را نمی       و وابسته
اگر مجلس و دولت و قوة قضــاییه      . گی خود و بستگان خود نمایند        بانكھای خارج را از دسترنج این مظلومان پر كنند و صرف عیاشی و ھرز             

و اگـر شخصــیتھای    . برانداز نبود   گرفت ملت ما امروز گرفتار مشكالت خانه            و سایر ارگانھا از دانشگاھھای اسالمی و ملی سرچشمه می          
پاكدامن با گرایش اسالمی و ملی به معنای صحیحش، نه آنچه امروز در مقابل اسـالم عــرض انــدام مـی كنــد، از دانشــگاھھا بـه مراكــز                               

مان مــا از قیــد محرومیـت رھــا، و بســاط ظلـم و                          قوای سه گانه راه می    یافت، امـروز مــا غــیر امـروز، و میھـن مــا غــیر ایــن میھــن، و محرو
ھا كه ھر یك برای تباه نمودن نسل جوان فعال ارزنده كــافی بــود، در ھـم پیچیــده و ایـن                        ستمشاھی و مراكز فحشا و اعتیاد و عشرتكده      

توانسـت صـدھا و ھزارھــا          ـ ملی بـود، مــی   و دانشگاھھا اگر اسالمی ـ انسانی      . ارث كشور بر باد ده و انسان برانداز به ملت نرسیده بود             
شد و عزیزان مـا        انگیز و اسفبار است كه دانشگاھھا و دبیرستانھا به دست كسانی اداره می        مدرس به جامعه تحویل دھد؛ لكن چه غم       

دیدند كه جز اقلیت مظلوم محرومی ھمه از غربزدگان و شرقزدگان با برنامه و نقشة دیكته شده در                     به دست كسانی تعلیم و تربیت می      
دانشگاھھا كرسی داشتند؛ و ناچار جوانــان عزیــز و مظلـوم مــا در دامـن ایــن گرگـان وابســته بــه ابرقــدرتھا بــزرگ شـده و بـه كرســیھای                                

 .كردند كردند، و بر وفق دستور آنان، یعنی رژیم ستمگر پھلوی عمل می  قانونگذاری و حكومت و قضاوت تكیه می
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در ھمة اعصــار، كــه نگذارنــد       و بر ملت و دولت جمھوری اسالمی است       . اكنون بحمداهللا تعالی دانشگاه از چنگال جنایتكاران خارج شده           
عناصر فاسد دارای مكتبھای انحرافی یا گرایش به غرب و شرق در دانشسراھا و دانشگاھھا و سایر مراكز تعلیم و تربیت نفوذ كننــد و از                      

 .قدم اول جلوگیری نمایند تا مشكلی پیش نیاید و اختیار از دست نرود

و وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراھا و دبیرستانھا و دانشگاھھا آن است كه خودشان شجاعانه درمقابل انحرافات قیام نمایند تا                          
 .استقالل و آزادی خود و كشور و ملت خودشان مصون باشد

 
 ل

اینان كه بــازوان قـوی و قدرتمنــد        . ھا و بسیج و عشایر ویژگی خاص دارند         قوای مسلح، از ارتش و سپاه و ژاندارمری و شھربانی تا كمیته               
بخشــان بــه ملـت     باشند و نگھبـان ســرحدات و راھھــا و شـھرھا و روسـتاھا و بـاالخره نگھـداران امنیــت و آرامــش                     جمھوری اسالمی می   

و الزم اسـت توجــه داشـته باشـند كـه در دنیــا آنچــه كــه مـورد                   . بایست مورد توجه خاص ملت و دولــت و مجلــس باشـند           باشند، می  می
قوای مسلح اســت كــه   . برداری برای قدرتھای بزرگ و سیاستھای مخرب، بیشتر از ھر چیز و ھر گروھی است، قوای مسلح است                   بھره

خرند و بــا  شود؛ و سودجویان دغل بعض سران آنان را می         بازیھای سیاسی، كودتاھا و تغییر حكومتھا و رژیمھا به دست آنان واقع می               با
گیرند، و ملتھای مظلوم را تحت سـلطه قــرار داده و اســتقالل و               ھای فرماندھان بازی خوردة كشورھا را به دست می        دست آنان و توطئه  

و اگر فرماندھان پاكدامن متصدی امر باشند، ھرگز برای دشمنان كشورھا امكان كودتا یا اشغال یــك . كنند آزادی را از كشورھا سلب می
و در ایران نیز كه این معجـزة عصـر        . آید و یا اگر احیانًا پیش آید، به دست فرماندھان متعھد شكسته و ناكام خواھد ماند                  كشور پیش نمی

 .دوست سھم بسزائی داشتند به دست ملت انجام گرفت، قوای مسلح متعھد و فرماندھان پاك و میھن

و امروز كه جنگ لعنتی و تحمیلی صدام تكریتی به امر و كمك امریكا و سایر قدرتھا پـس از نزدیــك بـه دو سـال بــا شكســت سیاســی و              
رو اســت، بــاز قــوای مسـلح نظــامی و انتظــامی و سـپاھی و             نظامی ارتش متجاوز بعث و پشتیبانان قدرتمند و وابســتگان بـه آنــان روبـه                    

ھــا ایـن افتخـار بـزرگ را آفریدنــد و ایــران را ســرافراز نمودنــد؛ و نـیز شــرارتھا                    ھا و پشت جبھــه   دریغ ملت در جبھه    مردمی با پشتیبانی بی  
ھای داخلی را كه به دست عروسكھای وابسته به غرب وشرق برای براندازی جمھوری اسـالمی بسـیج شــده بودنـد بـا دسـت                           وتوطئه

ین جوانــان فــداكار عزیزنـد كــه              . ھا و پاسداران بسیج و شھربانی و با كمك ملت غیرتمند در ھم شكسته شــد           توانای جوانان كمیته   و ھم
 .خدایشان یار و مددكار باد. ھا با آرامش استراحت كنند شبھا بیدارند تا خانواده

ورزیــد  كه به اسالم عشق می    پس وصیت برادرانة من در این قدمھای آخرین عمر بر قوای مسلح به طور عموم، آن است كه ای عزیزان                  
دھیــد، بیـدار باشــید و ھوشـیار كـه بـازیگران           ھا و در سطح كشور به كار ارزشمند خود ادامه می            و با عشق لقاء اهللا به فداكاری در جبھه       

لبة تیز سـالح خیانــت و جنایتكارشــان از ھـر              ای غرب وشرقزده و دستھای مرموز جنایتكاران پشت پرده          سیاسی و سیاستمداران حرفه  
خواھند از شما عزیزان كه با جانفشانی خود انقالب را پیروز نمودید و اسالم             سو و بیشتر از ھر گروه متوجه به شما عزیزان است؛ و می              

گیری كرده و جمھوری اسالمی را براندازند؛ و شما را با اسم اسالم و خدمت به میھــن و ملــت از اســالم و ملــت جـدا                     را زنده كردید بھره   
ھای سیاسی و ظاھرھای به صورت اسالمی و           كرده به دامن یكی از دو قطب جھانخوار بیندازند، و بر زحمات و فداكاریھای شما با حیله                  

 .ملی خط بطالن بكشند

ھا است به آن  طور كه از مقررات نظام ، عدم دخول نظامی در احزاب و گروھھا و جبھه  وصیت اكید من به قوای مسلح آن است كه ھمان
عمل نمایند؛ و قوای مسلح مطلقًا، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینھا، در ھیچ حزب و گروھــی وارد نشــده و خـود را از                        

و بـر    . تواننــد قـدرت نظــامی خـود را حفــظ و از اختالفــات درون گروھــی مصــون باشــند              در این صــورت مــی   . بازیھای سیاسی دور نگه دارند     
و چون انقالب از ھمة ملت و حفظ آن بــر ھمگـان اســت،          . در احزاب منع نمایند     فرماندھان الزم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود       

دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسالمی وظیفة شرعی و میھنی آنان است كه اگر قوای مسلح، چه فرماندھان و طبقات                         
اشــكال بــه تباھـی     باال و چه طبقات بعد، برخالف مصالح اسالم و كشور بخواھند عملی انجـام دھنــد یـا در احــزاب وارد شـوند كـه ــ بــی                        

و بر رھبر و شورای رھبری است كه بـا قاطعیـت           . شوند ـ و یا در بازیھای سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند           كشیده می
 .از این امر جلوگیری نماید تا كشور از آسیب در امان باشد

كنم كه از اسالم كه یگانه مكتب استقالل و آزادیخواھــی           و من به ھمة نیروھای مسلح در این پایان زندگی خاكی، وصیت مشفقانه می           
كند، چنانچه امروز وفادارید، در وفاداری اســتقامت كنیــد             است و خداوند متعال ھمه را با نور ھدایت آن به مقام واالی انسانی دعوت می                 

خواھنـد و     كه شما را و كشور و ملت شما را از ننگ وابستگیھا و پیوستگیھا به قدرتھایی كه ھمة شما را جز برای بردگــی خــویش نمــی                           
دھـد، و زنـدگی انسـانی           دارنـد نجــات مــی    پـذیری نگــه مــی     كشور و ملــت عزیزتــان را عقـب مانـده و بــازار مصــرف و زیـر بـار ننگیــن سـتم            

با مشكالت بر زندگانی ننگین بردگی اجانب ولو با رفاه حیوانی ترجیح دھید؛ و بدانید مـادام كـه در احتیاجــات صـنایع                               شرافتمندانه را ولو
پیشرفته، دست خود را پیش دیگران دراز كنید و به دریوزگی عمر را بگذرانید قدرت ابتكار و پیشرفت در اختراعات در شما شكوفا نخواھد                         

دیدنــد و از راه   و به خوبی و عینیت دیدید كه در این مدت كوتاه پس از تحریم اقتصادی ھمانھا كه از ساختن ھرچیز خود را عاجز می                      . شد
و . ھا را خود رفــع نمودنــد    نمودند، افكار خود را به كار بستند و بسیاری از احتیاجات ارتش و كارخانه               ھا آنان را مأیوس می    انداختن كارخانه 

اكنــون اگــر دولـت و ارتـش كاالھــای       . ای الھی بود كه ما از آن غافل بودیم      این جنگ و تحریم اقتصادی و اخراج كارشناسان خارجی، تحفه        
جھانخواران را خود تحریم كنند و به كوشش و سعی در راه ابتكار بیفزایند، امید اســت كـه كشــور خودكفـا شــود و از دریوزگــی ازدشـمن                       

 .نجات یابد

ماندگی مصــنوعی بـه صـنعتھای بـزرگ كشـورھای خــارجی حقیقــتی اسـت              و ھم در اینجا باید بیفزایم كه احتیاج ما پس از اینھمه عقب       
دولت و ارتش باید كوشش كنند كه   . و این به آن معنی نیست كه ما باید در علوم پیشرفته به یكی از دو قطب وابسته شویم           . انكارناپذیر

دانشجویان متعھد را در كشورھایی كه صنایع بزرگ پیشرفته را دارند و استعمار و استثمارگر نیستند بفرستند؛ و از فرستادن بــه امریكـا                         
اهللا روزی برسد كه این دو قـدرت بــه اشـتباه خـود               شاء و شوروی و كشورھای دیگر كه در مسیر این دو قطب ھستند احتراز كنند، مگر ان             

یدار و            ن برند و در مسیر انسانیت و انساندوستی و احترام به حقوق دیگران واقع شـوند؛ یــا ا                 پی شـاءاهللا مستضــعفان جھــان و ملتھــای ب
 .به امید چنین روزی.  جای خود نشانند مسلمانان متعھد، آنان را به

 
 م

در این صد سـال     . رادیو و تلویزیون و مطبوعات و سینماھا و تئاترھا از ابزارھای مؤثر تباھی و تخدیر ملتھا، خصوصًا نسل جوان بوده است                         
ھای بزرگی از این ابزار، چه در تبلیغ ضد اسالم و ضد روحانیت خدمتگزار، و چه در تبلیغ اســتعمارگران                    اخیر بویژه نیمة دوم آن، چه نقشه       

لی و تزئیــنی از ھـر قمـاش، از تقلیـد در ســاختمانھا و                                   غرب و شرق، كشیده شد و از آنھا برای درست كـردن بــازار كاالھـا خصوصـًا تجم
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تزئینات و تجمالت آنھا و تقلید در اجناس نوشیدنی و پوشیدنی و در فرم آنھا استفاده كردند، به طوری كه افتخار بزرِگ فرنگی مآب بودن                        
در تمام شئون زندگی از رفتار و گفتار و پوشش و فرم آن بویژه در خانمھای مرفه یا نیمه مرفــه بـود، و در آداب معاشـرت و كیفیــت حـرف                                 

و بـرای ھمردیفــان نـیز مشـكل           زدن و به كار بردن لغات غربی در گفتار و نوشتار به صورتی بود كه فھم آن برای بیشتر مردم غیرممكن،                      
ھای غرب یا شرق بود كه طبقة جوان زن و مرد را از مسیر عادی زندگی و كـار و صــنعت و تولیــد و                      فیلمھای تلویزیون از فرآورده       ! نمود می

نگ و ادب                                   دانش منحرف و به سوی بیخبری از خویش و شخصیت خود و یا بدبینی و بدگمانی به ھمه چیز خود و كشور خود، حتی فرھ
ھا با   مجله. ھای غرب و شرق منتقل گردیده است   ھا و موزه    با دست خیانتكار سودجویان، به كتابخانه           و مآثر پر ارزشی كه بسیاری از آن        

ھا با مسابقات در مقاالت ضد فرھنگـی خــویش و ضـد اســالمی بـا افتخـار، مــردم                      انگیز، و روزنامه    ھا و عكسھای افتضاح بار و أسف     مقاله
ھــا  دار در ترویج مراكز فساد و عشـرتكده         بر آن تبلیغ دامنه    اضافه كنید . كردند بویژه طبقة جوان مؤثر را به سوی غرب یا شرق ھدایت می          

و . شــد  ھای فروش كاالھای تجمالتی و اسباب آرایش و بازیھا و مشروبات الكلی بویژه آنچه از غــرب وارد مــی                     و مراكز قمار و التار و مغازه   
شد؛ و صــدھا چیزھــایی كــه امثـال مــن از        در مقابل صدور نفت و گاز و مخازن دیگر، عروسكھا و اسباب بازیھا و كاالھای تجملی وارد می                    

گذشــت كـه    كـرد، چـیزی نمـی       و اگر خدای نخواسته عمر رژیم سرسپرده و خانمان برانداز پھلوی ادامـه پیــدا مــی              . اطالع ھستیم آنھا بی
ھــای شـیطانی بــه دسـت        ھا و نقشه   جوانان برومند ما ـ این فرزندان اسالم و میھن كه چشم امید ملت به آنھا است ـ با انواع دسیسه                      

یـا جوانــی خـود را در       : بسـتند   ھای گروھی و روشنفكران غرب و شرقگرا از دست ملت و دامن اسـالم رخــت بــر مـی                رژیم فاسد و رسانه   
خداوند متعال به مــا و آنـان منـت     .  كشاندند كردند؛ و یا به خدمت قدرتھای جھانخوار درآمده و كشور را به تباھی می         مراكز فساد تباه می

 .گذاشت و ھمه را از شر مفسدین و غارتگران نجات داد

بعـد و بـه شـورای نگھبــان و شــورای           اكنون وصیت من به مجلس شورای اسالمی در حال و آینده و رئیـس جمھــور و رؤســای جمھـور مــا                 
. ھا از اسالم و مصالح كشور منحــرف شـوند       قضایی و دولت در ھر زمان، آن است كه نگذارند این دستگاھھای خبری و مطبوعات و مجله              

شـود، از نظــر اســالم و عقــل محكــوم         و باید ھمه بدانیم كه آزادی به شكل غربی آن، كه موجب تباھی جوانــان و دخـتران و پســران مــی     
و بر ھمة ما و ھمـة       . و تبلیغات و مقاالت و سخنرانیھا و كتب و مجالت برخالف اسالم و عفت عمومی و مصالح كشور حرام است                      . است

و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخالف مسیر ملت             . و از آزادیھای مخرب باید جلوگیری شود      . مسلمانان جلوگیری از آنھا واجب است    
و مـردم و    . باشـند   و كشور اسالمی و مخالف با حیثیت جمھوری اسالمی است، به طور قاطع اگر جلوگــیری نشــود، ھمــه مســئول مــی                   

اللھی اگر برخورد به یكی از امور مذكور نمودند به دستگاھھای مربوطــه رجـوع كننــد و اگــر آنـان كوتـاھی نمودنـد، خودشـان                              جوانان حزب
 .خداوند تعالی مددكار ھمه باشد. مكلف به جلوگیری ھستند 

 
 ن

كننــد، اول بــه    نصیحت و وصیت من به گروھھا و گروھكھا و اشخاصی كه در ضدیت بـا ملــت و جمھــوری اسـالمی و اســالم فعالیـت مــی                        
ای كه دست زدیـد و بـه ھـر كشـور و          سران آنان در خارج و داخل، آن است كه تجربة طوالنی به ھر راھی كه اقدام كردید و به ھر توطئه              

شـود بــا     دانید باید آموخته باشند كه مسـیر یــك ملــت فــداكار را نمــی           مقامی كه توسل پیدا كردید به شماھا كه خود را عالم و عاقل می              
سـر و پــا و غــیر حسـاب شــده منحـرف كــرد، و ھرگـز ھیــچ حكومــت و دولــتی را                 دست زدن به ترور و انفجار و بمب و دروغ پردازیھای بـی         

ھــای خردســالش تـا پیرزنھـا و          ھای غیر انسانی و غیر منطقی ساقط نمود، بویـژه ملــتی مثـل ایـران را كــه از بچـه                  توان با این شیوه  نمی
و اگـر    (دانیــد   شــماھا كـه مــی  . كنند پیرمردھای بزرگسالش، در راه ھدف و جمھوری اسالمی و قرآن و مذھب جانفشانی و فداكاری می                

و اگـر فــرض بكنیــد بــا شـما بودنـد و         . كه ملت با شما نیست و ارتــش بـا شـماھا دشــمن اسـت           ) كنید لوحانه فكر می  ندانید بسیار ساده 
جدا كرد و جز دشمن تراشــی كــار دیگـری             شما و جنایاتی كه با تحریك شما رخ داد آنان را از شما          دوست شما بودند، حركات ناشیانة    

 .نتوانستید بكنید

سال ستمشــاھی بــا   2500كنم كه اوًال با این ملت طاغوتزدة رنج كشیده كه پس از         من وصیت خیرخواھانه در این آخر عمر به شما می           
فدا دادن بھترین فرزندان و جوانانش خود را از زیر بار ستم جنایتكارانی ھمچون رژیــم پھلــوی و جھـانخواران شــرق و غــرب نجـات داده بـه                               

شود برای احتمال رسیدن به یك مقـام بــا میھــن خــود و    چطور وجدان یك انسان ھر چه پلید باشد، راضی می. اید جنگ و ستیز برخاسته
كنم دست از این كارھـای بیفایــده و غـیر عاقالنــه         ملت خود اینگونه رفتار كند و به كوچك و بزرگ آنھا رحم نكند؟ من به شما نصیحت می              

و در ھر جا ھستید اگر به جنایتی دست نزدید به میھن خود و دامن اسالم برگردید و توبه كنیــد كـه                  . بردارید و گول جھانخواران را نخورید     
و اگر دسـت بـه جنــایتی زدیــد كــه حكــم خداونــد         . گذرند اهللا می  شاء خداوند ارحم الراحمین است؛ و جمھوری اسالمی و ملت از شما ان            

و اگر شھامت دارید تن به مجازات داده و با این عمل خود را از عذاب الیـم                    . تكلیف شما را معین كرده، باز از نیمه راه برگشته و توبه كنید           
 .خداوند نجات دھید؛ واّال در ھر جا ھستید عمر خود را بیش از این ھدر ندھید و به كار دیگر مشغول شوید كه صالح در آن است

كنــم كـه بـا چـه انگــیزه جوانـی خـود را بــرای آنــان كـه اكنــون ثابــت اسـت كــه بـرای                        و بعد، به ھواداران داخلی و خارجی آنان وصیت می           
دھید؟ و با ملت خود     اند به ھدر می    كنند و ندانسته به دام آنھا افتاده       ھای آنھا پیروی می     كنند و از نقشه    قدرتمندان جھانخوار خدمت می   

ھــای   كنید كـه تــوده    و اگر در ایران ھستید به عیان مشاھده می           . كنید؟ شما بازی خوردگان دست آنھا ھستید       در راه چه كسی جفا می   
بینید كه حكومــت و رژیـم فعلــی بـا جـان و دل در خـدمت خلـق و                میلیونی به جمھوری اسالمی وفادار و برای آن فداكارند؛ و به عیان می 

كننــد، بــا خلـق خـدا بـه دشـمنی          بـرای خلـق مـی       » فدایی«و » مجاھد«بودن و » خلقی«مستمندان ھستند؛ و آنان كه به دروغ ادعای       
دل را برای مقاصد خود و مقاصد یكی از دو قطب قدرت جھانخوار به بازی گرفته و خود یا در خارج               برخاسته و شما پسران و دختران ساده      

ھــای مجلـل تیمـی بــا زنــدگی اشـرافی، نظــیر منــازل              در آغوش یكی از دو قطب جنایتكار به خوشگذرانی مشغول و یا در داخل بــه خانـه                
 .فرستند دھند و شما جوانان را به كام مرگ می جنایتكارانی بدبخت به جنایت خود ادامه می

نصیحت مشفقانة من به شما نوجوانان و جوانان داخل و خارج آن است كه از راه اشتباه برگردید؛ و با محرومین جامعه كــه بــا جـان و دل                              
كنند متحد شوید؛ و برای ایران مستقل و آزاد فعالیت نمایید تا كشور و ملت از شّر مخالفین نجات پیــدا                        به جمھوری اسالمی خدمت می     

تا چه وقت و برای چه گوش به فرمان اشخاصی ھستید كه جز به نفع شخصـی                 . كند، و ھمه با ھم به زندگی شرافتمندانه ادامه دھید           
لت خــود در ســتیز ھســتند و شـما را فــدای مقاصـد شـوم و قـدرت                            خود فكر نمــی طلـبی خویـش       كننـد و در آغــوش و پنــاه ابرقــدرتھا بــا م

نمایند؟ شما در این سالھای پیروزی انقالب دیدید كه ادعاھای آنان با رفتار و عملشان مخالف است و ادعاھا فقط برای فریب جوانان                        می
دانید كه شما قـدرتی در مقابـل سـیل خروشــان ملـت نداریـد و كارھایتــان جــز بــه ضـرر خودتــان و تبــاھی عمرتــان                        و می. صاف دل است 

رســد و شــائبة   و امید است به این نصیحت كه پس از مرگ من به شما می          . من تكلیف خود را كه ھدایت است ادا كردم          . ای ندارد   نتیجه
خداوند منان شما را ھدایت فرماید و صــراط مســتقیم     . قدرت طلبی در آن نیست گوش فرا دھید و خود را از عذاب الیم الھی نجات دھید               

 .را به شما بنماید

متمایـل بــه چـپ، آن اسـت كــه شــماھا بــدون           ] ی[وصیت من به چپ گرایان، مثل كمونیستھا و چریكھــای فــدایی خلــق و دیگــر گروھھـا            
بررسی صحیح از مكتبھا و مكتب اسالم نزد كسانی كه از مكتبھا و خصوص اسالم اطالع صحیح دارنـد، بـا چــه انگــیزه خودتـان را راضـی                         
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كه محتوای آنھا پیــش اھــل تحقیـق     » ایسم«كردید به مكتبی كه امروز در دنیا شكست خورده رو آورید و چه شده كه دل خود را به چند                   
خواھید كشور خود را به دامن شوروی یا چین بكشید؛ و با ملت خــود         ای وادار كرده كه می اید؟ و شما را چه انگیزه پوچ است خوش كرده

ھای ستمدیده دست زدید؟ شما        ھایی برای نفع اجنبی به ضد كشور خود و توده         به جنگ برخاسته یا به توطئه        »  توده دوستی«به اسم  
چـه   . طلــب و انحصــارطلبترین حكومتھـای جھـان بـوده و ھســتند              بینید كه از اول پیدایش كمونیسـم مــدعیان آن دیكتــاتورترین و قـدرت               می

ملــت روســیه، مسـلمانان و غیــر      . ھــا ُخــرد شـدند و از ھســتی ســاقط گردیدنـد             ملتھایی زیر دست و پای شـوروی مــدعی طرفــدار تــوده            
زنند و از ھر گونه آزادی محروم و در اختناق باالتر از اختناقھـای         مسلمانان، تاكنون در زیر فشار دیكتاتوری حزب كمونیست دست و پا می            

حزب بود، ورود و خروجش را و تشریفات آن و           » درخشان«ھای به اصطالح     استالین، كه یكی از چھره    . برند دیكتاتورھای جھان به سر می   
دھیــد، مــردم مظلـوم شــوروی و دیگـر اقمـار او چــون           اكنون كه شــما فریـب خوردگـان در عشـق آن رژیـم جـان مــی              . اشرافیت او را دیدیم    

لق محــروم در ھــر جــا كـه                        افغانستان از ستمگریھای آنان جان می      سپارند، و آنگاه شما كه مدعی طرفداری از خلق ھســتید، بـر ایـن خ
كردیـد و عـدة       دستتان رسیده چه جنایاتی انجام دادید و با اھالی شریف آمل كه آنان را به غلط طرفــدار پــر و پــا قـرص خـود معرفــی مــی                      

» طرفـدار خلــق محــروم    «و شــما  . بسیاری را بـه فریــب بــه جنـگ مــردم و دولــت فرسـتادید و بــه كشــتن دادیـد، چـه جنایتھــا كــه نكردیــد                 
و طرفـدار    » فـدایی خلــق   «خواھید خلق مظلوم و محروم ایران را به دست دیكتاتوری شــوروی دھیــد و چنیـن خیــانتی را بـا ســرپوش                    می

و رفقای آن با توطئه و زیر ماسك طرفداری از جمھــوری اســالمی، و دیگـر گروھھـا بـا                    » حزب توده  «محرومین در حال اجرا ھستید، منتھا        
 .اسلحه و ترور و انفجار

من به شما احزاب و گروھھا، چه آنان كه به چپگرایی معروف ـ گرچه بعضی شواھد و قرائن داللــت دارد كـه اینـان كمونیسـت امریكایـی                                  
و طرفداری از كرد و بلوچ دست بــه    » خود مختاری «گیرند و چه آنھا كه با اسم    كنند و الھام می   ھستند ـ و چه آنان كه از غرب ارتزاق می        

اسلحه برده و مردم محروم كردستان و دیگر جاھـا را از ھســتی سـاقط نمــوده و مــانع از خــدمتھای فرھنگـی و بھداشــتی و اقتصــادی و                       
و تاكنون تجربـه      . كنم كه به ملت بپیوندند     وصیت می» كومله«و » دموكرات«شوند، مثل حزب    بازسازی دولت جمھوری در آن استانھا می      

توانند بكنند، پس مصلحت خود و ملت خود و منــاطق خـود آن اســت            اند و نمی    اند كه كاری جز بدبخت كردن اھالی آن مناطق نكرده            كرده
گری و خدمت به بیگانگان و خیانت به میھن خود دست بردارند و به ساختن كشور بپردازند                  كه با دولت تشریك مساعی نموده و از یاغی          

و مطمئن باشند كه اسالم برای آنان ھم از قطب جنایتكار غرب و ھم از قطب دیكتاتور شرق بھتر است و آرزوھای انسانی خلق را بھتـر                             
 .دھد انجام می

دھند و از منافقان كــه اكنــون خیانتشــان     و وصیت من به گروھھای مسلمان كه از روی اشتباه به غرب و احیانًا به شرق تمایل نشان می                
عن مـی         كردند و به مخالفاِن بدخواھان اسالم از روی خطا و اشتباه گاھی لعــن مــی          معلوم شد گاھی طرفداری می      زدنـد، آن    كردنـد و ط

است كه بر سر اشتباه خود پافشاری نكنند و با شھامت اسالمی به خطای خود اعتراف، و با دولت و مجلس و ملت مظلوم برای رضای                          
مسیر شده و این مستضعفان تاریخ را از شّر مستكبران نجات دھید؛ و كالم مرحوم مدرس، آن روحانی متعھــد پــاك                 صدا و ھم  خداوند ھم

 .اكنون كه باید از بین برویم چرا با دست خود برویم: سیرت و پاك اندیشه را به خاطر بسپرید كه در مجلس افسردة آن روز گفت

كنم اگر ما بـا دســت جنایتكـار امریكــا و شـوروی از صـفحة روزگــار                من ھم امروز به یاد آن شھید راه خدا به شما برادران مؤمن عرض می             
غرب                              محو شویم و با خون سرخ شرافتمندانه با خدای خویش مالقات كنیم، بھتر از آن است كه در زیر پرچم ارتش سرخ شـرق و ســیاه 

و این سیره و طریقة انبیای عظام و ائمة مسلمین و بزرگان دین مبیــن بــوده اســت و مـا بایـد از آن                      . زندگی اشرافی مرفه داشته باشیم      
ندان جھـان بــر یــك ملــت          تبعیت كنیم، و باید به خود بباورانیم كه اگر یك ملت بخواھند بدون وابستگیھا زندگی كننـد مــی                 تواننــد؛ و قدرتم

 .توانند خالف ایدة آنان را تحمیل كنند نمی

ھــای مــردم را     انــد تـوده     از افغانستان عبرت باید گرفت با آنكه دولت غاصب و احزاب چــپی بــا شـوروی بـوده و ھســتند، تـاكنون نتوانسـته                         
اند و طولی نخواھد كشید كه این بیداریھا به قیام و نھضت و انقـالب                 عالوه بر این اكنون ملتھای محروم جھان بیدار شده          . سركوب نمایند   

بینیــد كــه   و شــما مسـلماناِن پایبنــد بــه ارزشـھای اسـالمی مــی          . انجامیده و خود را از تحت سلطة ستمگران مستكبر نجات خواھند داد             
دھد؛ و مغزھای متفكر بومی به كار افتاده و به سوی خودكفایی پیشــروی               جدایی و انقطاع از شرق و غرب بركات خود را دارد نشان می            

دادند، امـروز بــه طــور چشــمگیری بـا دســت و فكــر ملــت        كند و آنچه كارشناسان خائن غربی و شرقی برای ملت ما محال جلوه می             می
و صـد افســوس كــه ایـن انقــالب دیـر تحقــق پیــدا كــرد و الاقـل در اول               . اهللا تعالی در دراز مـدت انجــام خواھــد گرفــت    شاء انجام گرفته و ان

 .سلطنت جابرانة كثیف محمدرضا تحقق نیافت؛ و اگر شده بود، ایران غارتزده غیر از این ایران بود

عقدگان آن است كه به جــای آنكــه وقـت خـود را در خـالف              و وصیت من به نویسندگان و گویندگان و روشنفكران و اشكالتراشان و صاحب               
مسیر جمھوری اسالمی صرف كنید و ھرچه توان دارید در بدبینی و بدخواھی و بدگویی از مجلس و دولــت و ســایر خــدمتگزاران بــه كــار                           
برید، و با این عمل كشور خود را به سوی ابرقدرتھا سوق دھید، با خدای خود یك شـب خلــوت كنیـد و اگــر بـه خداونــد عقیـده نداریـد بــا                          

شود خود انسانھا از آن بیخبرند بررسی كنید، ببینید آیـا بـا كـدام معیــار و بـا                   وجدان خود خلوت كنید و انگیزة باطنی خود را كه بسیار می          
خواھـد از زیــر بــار ســتمگران و      گیریـد و بـا ملــتی كـه مـی         ھا و در شھرھا نادیده می  چه انصاف خون این جوانان قلم قلم شده را در جبھه     

خواھد آن را   غارتگران خارجی و داخلی خارج شود و استقالل و آزادی را با جان خود و فرزندان عزیز خود به دست آورده و با فداكاری می                       
زنیــد و راه را بـرای مســتكبران و ســتمگران بـاز              ھای خائنانه دامن می      انگیزی و توطئه    اید و به اختالف    حفظ كند، به جنگ اعصاب برخاسته     

آیا بھتر نیست كه با فكر و قلم و بیان خود دولت و مجلس و ملت را راھنمایی برای حفظ میھن خود نمایید؟ آیا ســزاوار نیســت                        . كنید می
كه به این ملت مظلوم محروم كمك كنید و با یاری خود حكومت اسالمی را استقرار دھید؟ آیا این مجلس و رئیس جمھور و دولــت و قــوة                             

اید ستمھایی كه آن رژیم لعنتی بر این ملت مظلوم و بــی پنــاه روا              دانید؟ آیا از یاد برده   قضایی را از آنچه در زمان رژیم سابق بود بدتر می            
كردنـد و از     دانید كه كشور اسالمی در آن زمان یك پایگاه نظامی برای امریكـا بـود و بـا آن عمـل یــك مســتعمره مــی                 آیا نمی   داشت؟ می

كردنـد؟ آیــا     آنان بود و مستشاران و صنعتگران و متخصصان آنان با این ملـت و ذخــائر آن چـه مــی                  مجلس تا دولت و قوای نظامی در قبضة  
ھــای مشـروب فروشــی و سـینماھا و            ھــا و مغــازه  ھا و میخانـه   ھا و قمارخانه   اشاعة فحشا در سراسر كشور و مراكز فساد، از عشرتكده   

ھــای گروھــی و مجــالت سراسـر     دیگر مراكز كه ھر یك برای تباه كردن نسل جوان عاملی بزرگ بود، از خاطرتــان محـو شـده؟ آیــا رسـانه                      
اید؟ و اكنون كه از آن بازارھای فسـاد اثــری نیسـت، بــرای آنكـه در چنــد                   ھای آن رژیم را به دست فراموشی سپرده        فساد انگیز و روزنامه   

دادگاه، یا چند جوان كه شاید اكثر از گروھھای منحرف نفوذ كرده و برای بدنام نمودن اسالم و جمھوری اسالمی كارھای انحرافی انجام                           
كنند شما را بـه فریـاد در آورده، و        االرض ھستند و قیام بر ضد اسالم و جمھوری اسالمی می    دھند، و كشتن عده ای كه مفسد فی می

كنند و بر ضد آن قیام مســلحانه یــا قیــام بــا قلــم و زبـان كــه أســفناكتر از قیــام مســلحانه                     با كسانی كه با صراحت، اسالم را محكوم می       
خوانیــد، و در كنـار        دھیـد؛ و آنــان را كـه خداونـد مھدورالــدم فرمــوده نـور چشــم مـی                  كنیـد و دســت بـرادری مــی      اند پیوند می  است، نموده

شـوید، یـك      اسفند را بر پا كردند و جوانان بیگناه را با ضرب و شتم كوبیدند نشسته و تماشــاگر معركــه مــی              بازیگرانی كه فاجعة چھارده   
رســانند،    و عمل دولت و قوة قضاییه كه معاندین و منحــرفین و ملحــدین را بــه جـزای اعمـال خــویش مـی          ! عمل اسالمی و اخالقی است

منــد بــه بعضــی از شــما    زنید؟ من برای شما برادران كه از سوابقتان تا حــدی مطلــع و عالقــه          شما را به فریاد درآورده و داد مظلومیت می          
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ھستم متأسف ھستم، نه برای آنان كه اشراری بودند در لباس خیرخواھی و گرگھایی در پوشش چوپان و بازیگرانی بودنــد كـه ھمـه را                           
به باد بازی و مسخره گرفته و در صدد تباه كردن كشور و ملت و خدمتگزاری به یكی از دو قطب چپاولگر بودندـــ آنـان كـه بـا دسـت پلیــد                                     
خود جوانان و مردان ارزشمند و علمای مربی جامعه را شھید نمودند و به كودكان مظلوم مسلمانان رحم نكردند، خود را در جامعه رسوا                         

 .كند و در پیشگاه خداوند قھار مخذول نمودند و راه بازگشت ندارند كه شیطاِن نفس اماره بر آنان حكومت می

لكن شما برادران مؤمن با دولت و مجلس كه كوشش دارد خدمت به محرومین و مظلومین و بــرادران ســر و پــا برھنـه و از ھمـة مواھــب                       
كنید و شكایت دارید؟ آیا مقدار خدمت دولت و بنیادھای جمھوری را با این گرفتاریھا و نابسامانیھا كه                    زندگی محروم نماید چرا كمك نمی     

الزمة ھر انقالب است، و جنگ تحمیلی با آنھمه خسارت و میلیونھا آوارة خارجی و داخلی و كارشــكنیھای بـیرون از حـد را در ایــن مـدت                           
دانید كه كارھای عمرانی آن زمان اختصاص داشت تقریبًا به شــھرھا آن             نمی  اید؟ آیا كوتاه مقایسه با كارھای عمرانی رژیم سابق نموده          

ھم به محالت مرفه؛ و فقرا و مردمان محروم از آن امور بھرة نــاچیز داشـته یـا نداشــتند؛ و دولــت فعلــی و بنیادھــای اســالمی بـرای ایــن                      
كنند؟ شما مؤمنان ھم پشتیبان دولت باشید تا كارھا زود انجام گیرد و در محضر پروردگار كه خــواه                     طایفة محروم با جان و دل خدمت می       

  .ناخواه خواھید رفت با نشان خدمتگزاری به بندگان او بروید
 
 س

ھــای   حســاب و محــروم كننــدة تــوده     داری ظالمانــه و بــی  یكی از اموری كه الزم به توصیه و تذكر است، آن است كه اسالم نه با سـرمایه              
دانــد ــ گرچـه       كند و مخالف عدالت اجتماعی مــی تحت ستم و مظلوم موافق است، بلكه آن را به طور جدی در كتاب و سنت محكوم می             

و (اند  اطالع از رژیم حكومت اسالمی و از مسائل سیاسی حاكم در اسالم در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود كرده                       فھمان بی  بعض كج 
داری و مالكیت است و با این شیوه كه با فھم كج خویش از اسـالم                كه اسالم طرفدار بی مرز و حد سرمایه         )اند  باز ھم دست برنداشته  

اند چھرة نورانی اسالم را پوشانیده و راه را برای مغرضان و دشمنان اسالم باز نموده كه به اسالم بتازند، و آن را رژیمــی                            برداشت نموده 
داری غرب مثل رژیم امریكا و انگلستان و دیگر چپاولگران غرب به حساب آورند، و با اتكال به قول و فعل ایــن نادانـان یـا                       چون رژیم سرمایه 

اند ـــ و نــه رژیمـی ماننـد رژیــم كمونیسـم و         شناسان واقعی با اسالم به معارضه برخاسته         غرضمندانه و یا ابلھانه بدون مراجعه به اسالم      
ھــای قــدیم تــاكنون حتـی      باشند با اختالف زیادی كــه دوره      ماركسیسم لنینیسم است كه با مالكیت فردی مخالف و قائل به اشتراك می               

 .اشتراك در زن و ھمجنس بازی بوده و یك دیكتاتوری و استبداد كوبنده در برداشته

بلكه اسالم یك رژیم معتدل با شناخت مالكیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالكیت و مصـرف، كـه اگـر بحـق بــه آن عمـل                             
در اینجا نــیز یــك دســته بــا   . یابد افتد و عدالت اجتماعی، كه الزمة یك رژیم سالم است تحقق می            شود چرخھای اقتصاد سالم به راه می      

اطالعی از اسالم و اقتصاد سالم آن در طرف مقابل دستة اول قرار گرفته و گاھی با تمسك به بعضــی آیـات یــا جمــالت                          كج فھمیھا و بی   
البالغـه ننمــوده      اند و توجه به سایر آیات و فقرات نھــج          نھج البالغه، اسالم را موافق با مكتبھای انحرافی ماركس و امثال او معرفی نموده             

كننــد و از كفـر و دیكتــاتوری و اختنــاق كوبنـده كــه ارزشــھای               را تعقیب مــی » مذھب اشتراكی  «خود، به فھم قاصر خود، بپاخاسته و        وسر
 .كنند  حمایت می كنند، ھای انسانی مثل حیوانات عمل می انسانی را نادیده گرفته و یك حزب اقلیت با توده

وصیت من به مجلس و شورای نگھبان و دولت و رئیس جمھور و شورای قضایی آن است كه در مقابل احكام خداوند متعال خاضع بــوده؛                          
داری و قطـب ملحــد اشــتراكی و كمونیســتی واقــع نشــوید، و بــه مالكیـت و            محتوای قطب ظالم چپاولگر سرمایه    و تحت تأثیر تبلیغات بی      

ھا و فعالیتھای سازنده به كـار افتنـد و دولـت و              ھای مشروع با حدود اسالمی احترام گذارید، و به ملت اطمینان دھید تا سرمایه              سرمایه
 .كشور را به خود كفایی و صنایع سبك و سنگین برسانند

كنم كه ثروتھای عادالنة خود را به كار اندازیــد و بــه فعالیـت ســازنده در مــزارع و روسـتاھا و                       و به ثروتمندان و پولداران مشروع وصیت می           
 .ھا برخیزید كه این خود عبادتی ارزشمند است كارخانه

كنم كه خیر دنیا و آخرت شماھا رسیدگی به حال محرومان جامعـه اسـت كـه                      و به ھمه در كوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می        
و چـه نیكــو اسـت كــه طبقـات تمكنــدار بــه طــور داوطلـب بـرای زاغــه و                . انــد  خانی در رنج و زحمت بـوده         در طول تاریخ ستمشاھی و خان       

خانمــان و  و از انصاف به دور اسـت كـه یكــی بـی          . و مطمئن باشند كه خیر دنیا و آخرت در آن است        . چپرنشینان مسكن و رفاه تھیه كنند    
 .یكی دارای آپارتمانھا باشد

 
 ع

كننــد و   ھای مختلف با جمھوری اسالمی و نھادھای آن مخالفت مــی           نماھا كه با انگیزه    وصیت اینجانب به آن طایفه از روحانیون و روحانی        
شـود بــا پولھــای      گر و بازیگران سیاسی كمك، و گاھی به طوری كه نقل مـی             نمایند و با مخالفان توطئه     وقت خود را وقف براندازی آن می      

نمایند، آن است كه شماھا طْرفی از این غلط        كنند كمكھای كالن می  داران بیخبر از خدا دریافت برای این مقصد می       گزافی كه از سرمایه 
ایـد ـــ و خداونـد نخواھـد         بھتر آن است كه اگر برای دنیا به ایــن عمـل دسـت زده   . كاریھا تاكنون نبسته و بعد از این ھم گمان ندارم ببندید  

صـدا     گذاشت كه شما به مقصد شوم خود برسیدـ تا دِر توبه باز است از پیشگاه خداونـد عـذر بخواھیــد و بــا ملــت مسـتمند مظلــوم ھـم                         
گرچه گمان نـدارم كـه      . شوید و از جمھوری اسالمی كه با فداكاریھای ملت به دست آمده حمایت كنید، كه خیر دنیا و آخرت در آن است                       

و اما به آن دسته كه از روی بعض اشتباھات یا بعض خطاھا، چه عمدی و چه غیر عمدی، كــه از اشــخاص مختلــف       . موفق به توبه شوید 
كنند و برای خدا در    یا گروھھا صادر شده و مخالف با احكام اسالم بوده است با اصل جمھوری اسالمی و حكومت آن مخالفت شدید می                 

نمایند و با تصور خودشان این جمھوری از رژیم سلطنتی بدتر یا مثل آن است، با نیت صادق در خلوات تفكر كنند                         براندازی آن فعالیت می   
طلبیھـا    رویھا و فرصت و باز توجه نمایند كه در انقالبھای دنیا ھرج و مرجھا و غلط           . و از روی انصاف مقایسه نمایند با حكومت و رژیم سابق           

ھا و تبلیغـات دروغیــن و حملــة         غیر قابل اجتناب است و شما اگر توجه نمایید و گرفتاریھای این جمھوری را در نظر بگیرید ـ از قبیل توطئه                    
مسلحانة خارج مرز و داخل، و نفوذ غیر قابل اجتناب گروھھایی از مفسدان و مخالفان اسالم در تمام ارگانھای دولــتی بـه قصــد ناراضــی                   

امــور و پخـش شـایعات دروغیـن از كسـانی كــه از                 كردن ملت از اسالم و حكومت اسالمی، و تازه كار بودن اكثر یا بسـیاری از متصـدیان                   
ھای كالن غیر مشروع بازمانده یا استفاده آنان كم شده، و كمبــود چشـمگیر قضـات شــرع و گرفتاریھــای اقتصـادی كمرشـكن و                          استفاده

اشكاالت عظیم در تصفیه و تھذیب متصدیان چند میلیونی، و كمبود مردمان صالح كاردان و متخصص و دھھا گرفتاری دیگر، كه تــا انسـان                          
دار ھنگفـت كــه بـا ربـاخواری و ســودجویی و بــا             طلب سـرمایه   وارد گود نباشد از آنھا بیخبر است ـ و از طرفی اشخاص غرضمند سلطنت           

آور و قاچاق و احتكار، مستمندان و محرومان جامعه را تا حد ھالكت در فشــار قــرار داده و جامعــه                 اخراج ارز و گرانفروشی به حد سرسام     
كشند، نزد شما آقایان به شكایت و فریبكاری آمده و گاھی ھم برای باور آوردن و خود را مسلمان خالص نشان دادن بــه                           را به فساد می   

  انگیزاننـد، كـه بســیاری از آنـان بــا       ریزند و شما را عصبانی كرده بــه مخالفــت برمــی      دھند و اشك تمساح می    مبلغی می» سھم«عنوان 
 .مكند و اقتصاد كشور را به شكست می كشند ھای نامشروع، خون مردم را می استفاده
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سازیھا قرار نگیرند و برای خدا و حفـظ اسـالم ایـن               كنم كه آقایان محترم تحت تأثیر اینگونه شایعه         اینجانب نصیحت متواضعانة برادرانه می    
و باید بدانند كه اگر این جمھوری اسالمی شكست بخورد بــه جــای آن یــك رژیــم اسـالمی دلخــواه بقیــة اهللا ـ                     . جمھوری را تقویت نمایند    

رســد و    ـ یا مطیع امر شما آقایان تحقق نخواھـد پیـدا كــرد، بلكـه یــك رژیـم دلخـواه یكـی از دو قطــب قـدرت بــه حكومـت مــی                    روحی فداه
شوند و اســالم بــرای ھمیشــه مــنزوی خواھــد        اند، مأیوس می  آورده و دل باخته ] ی[محرومان جھان، كه به اسالم و حكومت اسالمی رو       

و شما آقایان اگـر توقــع داریـد كــه در        . شوید كه كار گذشته و دیگر پشیمانی سودی ندارد            شد؛ و شماھا روزی از كردار خود پشیمان می     
ین معجــزه                              ای روی  یك شب ھمة امور بر طبق اسالم و احكام خداوند تعالی متحول شود یك اشتباه است، و در تمام طول تاریخ بشر چن

اهللا تعالی مصلح كل ظھور نماید، گمان نكنید كه یك معجــزه شـود و یكـروزه عــالم اصـالح                        شاء و آن روزی كه ان     . نداده است و نخواھد داد    
و اگر نظر شماھا مثل نظر بعض عامیھای منحـرف، آن اســت              . شوند شود؛ بلكه با كوششھا و فداكاریھا ستمكاران سركوب و منزوی می              

كه برای ظھور آن بزرگوار باید كوشش در تحقق كفر و ظلم كرد تا عالم را ظلم فرا گیرد و مقدمات ظھور فــراھم شــود، فاّنــا هللا و اّنـا الیــه                             
 .راجعون

 
 ف

وصیت من به ھمة مسلمانان و مستضعفان جھان این است كه شماھا نباید بنشینید و منتظـر آن باشـید كـه حكــام و دســت انــدركاران                          
ما و شماھا الاقل در این صـد ســال اخـیر، كــه بتدریـج            . كشورتان یا قدرتھای خارجی بیایند و برای شما استقالل و آزادی را تحفه بیاورند             

پای قدرتھای بزرگ جھانخوار به ھمة كشورھای اسالمی و سایر كشورھای كوچك باز شده است مشاھده كردیم یـا تاریخھــای صــحیح                      
بلكـه اكثریــت     یك از دَول حاكم بر این كشورھا در فكر آزادی و استقالل و رفاه ملتھای خود نبوده و نیستند؛                   برای ما بازگو كردند كه ھیچ    

اند برای منافع شخصی یا گروھی نموده؛ یا برای رفـاه       قریب به اتفاق آنان یا خود به ستمگری و اختناق ملت خود پرداخته و ھر چه كرده
قشر مرفه و باالنشین بوده و طبقات مظلوم كوخ و كپرنشین از ھمة مواھب زندگی حتی مثل آب و نان و قوت الیموت محروم بوده، و آن                         

انـد كــه بـرای وابسـته كـردن          اند و یا آنكــه دســت نشــاندگان قـدرتھای بـزرگ بـوده              بدبختان را برای منافع قشر مرفه و عیاش به كار گرفته        
برای شرق و غرب درسـت كــرده و منافــع         ھای مختلف كشورھا را بازاری       اند به كار گرفته و با حیله        توان داشته   كشورھا و ملتھا ھر چه  

 .اند و ملتھا را عقب مانده و مصرفی بار آوردند و اكنون نیز با این نقشه در حركتند آنان را تأمین نموده

و شما ای مستضعفان جھـان و ای كشــورھای اسـالمی و مسـلمانان جھــان بپاخیزیــد و حــق را بــا چنــگ و دنــدان بگیریــد و از ھیــاھوی                    
كننــد  تبلیغاتی ابرقدرتھا و ُعمال سرسپردة آنان نترسید؛ و حكام جنایتكار كه دسترنج شما را به دشمنان شما و اسالم عزیز تسلیم می                       

از كشور خود برانید؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعھد، زمام امور را بــه دسـت گیریــد و ھمــه در زیـر پــرچم پرافتخـار اسـالم مجتمـع، و بـا                                  
دشمنان اسالم و محرومان جھان به دفاع برخیزید؛ و به سوی یك دولت اسالمی با جمھوریھای آزاد و مستقل به پیش روید كه با تحقق                           

به امید آن روز كه    . آن، ھمة مستكبران جھان را به جای خود خواھید نشاند و ھمة مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواھید رساند                      
 .خداوند تعالی وعده فرموده است

 
 ص

كــه در جھــان حجــم تحمــل زحمتھــا و رنجھـا و فــداكاریھا و                 كنـم   یك مرتبة دیگر در خاتمة این وصیتنامه، به ملت شریف ایران وصیت مــی             
نثاریھا و محرومیتھا مناسب حجم بزرگی مقصود و ارزشمندی و عّلو رتبة آن است، آنچـه كــه شــما ملـت شــریف و مجاھــد بــرای آن                      جان

كنیــد، واالتـرین و بـاالترین و ارزشـمندترین مقصــدی اسـت و مقصــودی                 كنید و برای آن جان و مال نثار كرده و مـی          و دنبال می   بپاخاستید
است كه از صدر عالم در ازل و از پس این جھان تا ابد عرضه شده است و خواھد شد؛ و آن مكتـب الوھیـت بــه معــنی وسـیع آن و ایـدة                           
توحید با ابعاد رفیع آن است كــه اســاس خلقـت و غایـت آن در پھنــاور وجــود و در درجــات و مراتــب غیـب و شـھود اسـت؛ و آن در مكتــب                          

 ـ به تمام معنی و درجات و ابعاد متجلی شده؛ و كوشش تمام انبیای عظام ـ علیھم سالم اهللا ـــ و                      محمدی ـ صلی اهللا علیه وآله وسلم      
آن . نھایـت جــز بـا آن میســر نگـردد         اولیای معظم ـ سالم اهللا علیھم ـ برای تحقق آن بوده و راھیابی به كمال مطلق و جالل و جمـال بـی                      

شـود بــرای ھیــچ موجــودی در         است كه خاكیان را بر ملكوتیان و برتر از آنان شرافت داده، و آنچه برای خاكیــان از سـیر در آن حاصــل مــی                    
 .ّ و َعلن حاصل نشود سراسر خلقت در سر

ھی را                        شما ای ملت مجاھد، در زیر پرچمی می      روید كه در سراسر جھان مادی و معنوی در اھتزاز است، بیابید آن را یـا نیابیـد، شـما را
در این انگیزه است كه ھمة اولیا شـھادت را در راه آن             . روید كه تنھا راه تمام انبیا ـ علیھم سالم اهللا ـ و یكتا راه سعادت مطلق است                 می

ای از آن را نوشــیده و بـه وجــد        ھــا جرعــه   داننــد؛ و جوانــان شـما در جبھـه      مــی» احلی مـن العســل   «كشند و مرگ سرخ را      به آغوش می 
گوارا بــاد . »یا لیتنا كّنا معكم فنفوز فوزًا عظیمًا      «  و در مادران و خواھران و پدران و برادران آنان جلوه نموده و ما باید بحق بگوییم                   اند  آمده

 .آرا و آن جلوة شورانگیز بر آنان آن نسیم دل

ھای توانفرسا و در كارگاھھا و در مراكز صنعت و اختراع و ابداع، و             و باید بدانیم كه طرفی از این جلوه در كشتزارھای سوزان و در كارخانه            
در ملت به طور اكثریت در بازارھا و خیابانھا و روستاھا و ھمة كسانی كه متصدی این امور برای اسالم و جمھوری اسالمی و پیشـرفت                            

 .و خودكفایی كشور به خدمتی اشتغال دارند جلوه گر است

ھــای   اهللا تعــالی حـوزه   و بحمــد.  اهللا تعالی مصون اســت  شاء كشور عزیز از آسیب دھر ان     و تا این روح تعاون و تعھد در جامعه برقرار است       
بســت در اختیــار آنــان اســت، و     علمیه و دانشگاھھا و جواناِن عزیز مراكز علم و تربیت از این نفخة الھی غیبی برخوردارند، و این مراكز در                 

 .به امید خدا دست تبھكاران و منحرفان از آنھا كوتاه

و وصیت من به ھمه آن است كه با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و خودكفایی و استقالل، بــا ھمـة ابعــادش بــه پیــش، و بــی                        
 .تردید دست خدا با شما است، اگر شما در خدمت او باشید و برای ترقی و تعالی كشور اسالمی به روح تعاون ادامه دھید

بینم و امید آن دارم كه به        و اینجانب با آنچه در ملت عزیز از بیداری و ھوشیاری و تعھد و فداكاری و روح مقاومت و صالبت در راه حق می                       
 .فضل خداوند متعال این معانی انسانی به اعقاب ملت منتقل شود و نسًال بعد نسل بر آن افزوده گردد

با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواھران و برادران مــرخص، و بـه سـوی جایگـاه ابــدی                         
خـواھم كـه عـذرم را در كوتـاھی خـدمت و قصــور و                 و از خدای رحمان و رحیــم مـی     . و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم     . كنم سفر می

 .تقصیر بپذیرد

و با قــدرت و تصـمیم اراده بــه پیــش رونــد و بداننــد كــه بــا رفتــن یـك          . و از ملت امیدوارم كه عذرم را در كوتاھیھا و قصور و تقصیرھا بپذیرند   
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خدمتگزار در سّد آھنین ملت خللی حاصل نخواھد شد كه خدمتگزاران باال و واالتر در خدمتند، و اهللا نگھدار این ملـت و مظلومـان جھــان                          
 .است

اهللا و بركاته و السالم علیكم و علی عباداهللا الصالحین و رحـمة 

1403االولی  جمادی1 1361بھمن 26 
اهللا الموسوی الخمینی روح

  

 بسمه تعالی
  

این وصیتنامه را پس از مرگ من، احمد خمینی بـرای مـردم بخوانــد؛ و در صــورت عـذر، رئیــس محـترم جمھـور یـا رئیـس محـترم شــورای                               
اسالمی یا رئیس محترم دیوان عالی كشور، این زحمت را بپذیرند؛ و در صورت عذر، یكی از فقھـای محــترم نگھبـان ایــن زحمـت را قبـول                            

 .نماید

اهللا الموسوی الخمینی روح

  

 بسمه تعالی 

 :دھم ای و مقدمه، چند مطلب را تذكر می صفحه 29ی  در زیر این وصیتنامه

شود و ممكن اســت پــس از مـن در حجـم آن افــزوده شــود؛ لھـذا               واقعیت به من داده می   ھای بی  اكنون كه من حاضرم، بعض نسبت   ) 1(
كه صدای من یا خط و امضای من باشد، بــا تصــدیق       شود، مورد تصدیق نیست مگر آن  كنم آنچه به من نسبت داده شده یا می   عرض می

 .كارشناسان؛ یا در سیمای جمھوری اسالمی چیزی گفته باشم

تـاكنون   . كنــم  این مطلــب را شــدیدًا تكـذیب مــی  . اند نوشته ھای اینجانب را می     اند كه اعالمیه   اشخاصی در حال حیات من ادعا نموده        ) 2(
 .ای را غیر شخص خودم تھیه كسی نكرده است ھیچ اعالمیه

من پـس از برگردانــدنم از كویــت،      . ی آنان بوده؛ این دروغ است       اند كه رفتن من به پاریس به وسیله       ھا ادعا كرده   از قرار مذكور، بعضی  ) 3(
شاه بودنـد ولـی پــاریس ایــن          با مشورت احمد پاریس را انتخاب نمودم، زیرا در كشورھای اسالمی احتمال راه ندادن بود؛ آنان تحت نفوذ                       

 .احتمال نبود

ام كه بعد  نمایی بعضی افراد، ذكری از آنان كرده و تمجیدی نموده   ی سالوسی و اسالم من در طول مدت نھضت و انقالب به واسطه  )4(
نمایاندنـد و نبایــد از    آن تمجیدھا در حالی بود كه خود را به جمھوری اسالمی متعھد و وفادار می                  . ام فھمیدم از دغلبازی آنان اغفال شده       

 . استفاده شود؛ و میزان در ھر كس حال فعلی او است آن مسائل سوء

اهللا الموسوی الخمینی روح

 ی تنظیم و نشر آثار امام رسانی مؤسسه ی امام راحل با ویرایش پایگاه اطالع نامه متن وصیت* 
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