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پیشگفتار

يمادويمعنوکمالبهرايبشرجامعهبیترتنیبدوکندتیحاکماعمال،یاسالمدولتسیتأسباتاداداذنامبریپبهخدا
درشهیرامبریپیاسیستیوال. بودمسلمانانيجامعهياداروییاجراالتیتشکرأسدر) ص(اکرمرسول.شودرهنمون

استيابزارو؛یالهوحدوداحکامياجرايبرااستلهیوسست،ینهدفاسالم،حکومت،در.داشتیانیحويهاآموزه
هاجهاداخالق،بیتذهوهانفسيهیتزکوعدالتياجرايبراهمه)ع(معصومامامان.یاجتماعامورشدنیاتیعمليبرا

.کردند

ي اهرمامام خمینی، زمانی پرچم مبارزه را بر دوش گرفت که خصم با تمام امکانات خویش، در میدان حاضر بود و همه
اش را افشا کرد؛ در المللیهاي شاه و حامیان بیندر چنین موقعیتی، حضرت امام برنامهدر دست داشت.هاي قدرت را

یگانه قدرت «، »شاه شیعه«مشغول بودند و او را شاه حالی که روشنفکرنماها و عالم مآبان، از شدت هراس، به مجیزگویی 
اش یقین کامل داشت، میان، حضرت امام که به حقانیت مبارزهکردند. در اینخطاب می» ي خداسایه«، و حتی »زمینایران
.اش باز نایستاداي از حرکت پیامبرگونهلحظه

ترراسخکشور،يادارهدر،یاسیسنظامبهمربوطمسائلازیآگاهبا،یاسالميجمهورنظامتوانمندرانیمدکهدیامنیابا
.رندادبرینیديساالرمردمزیعزنظاميسربلنديبرايبلندتريهاگاموشوند
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امام خمینی (ره) و مبارزه برعلیه کاپیتوالسیون
کاپیتوالسیون عبارت است از معاهده اي که به موجب آن بیگانگان حق اقامت در کشور دیگري را براي خود تحصیل 

بهره مند می شوند. در ایران این موضوع براي اولین بار در عصر صفوي »اختصاصی«می کنند و از برخی حقوق و مزایاي 
مطرح شد، ولی هیچ وقت تحقق نیافت. در دوره قاجار و در پی شکست ایران در جنگ با روسیه قرارداد ترکمانچاي به ایران 

آن، قانون مصونیت قضایی مستشاران روسی به ایران تحمیل و پس از 8و 7تحمیل شد. در این قرارداد و به موجب فصول 
ش این قانون در ایران .ـه1306آن دولتهاي انگلیس و فرانسه نیز کاپیتوالسیون را به ایران تحمیل نمودند. تا باالخره در سال 

لغو گردید.
. نفوذ بیگانگان بیشتر از همین طریق بوده و از در تاریخ معاصر ایران، قضاوت کنسولی (کاپیتوالسیون) مسئله اي اساسی است

این راه، تحمیل عمال و کارگزاران بیگانه و به دنبال آن جنایات فجیعی در این سرزمین انجام گرفت. قوانین جزایی که باید 
ا تحت مظهر حاکمیت دولت باشد، بصورت بازیچه اي درآمد و هر متجاوزي می توانست به سادگی آن را کنار زده، خود ر

هاي خارجی قرار دهد.حمایت قدرت
رژیم شاه که به خوبی می دانست بازتاب عمومی این الیحه ننگین تا چه حد خطرناك خواهد بود، سانسور شدیدي بر 
رسانه هاي گروهی حاکم کرد تا هیچگونه خبري در مورد الیحه کاپیتوالسیون به بیرون درز پیدا نکند. ولی چند روزي از 

الیحه نگذشته بود که مجله داخلی مجلس شوراي ملی که متن کامل مذاکرات مجلس را در برداشت بدست امام تصویب این
خمینی (ره) رسید.

امام خمینی (ره) به منظور افشاي این خیانت تصمیم گرفتند که طی ایراد نطقی، این عمل رژیم شاه را به اطالع عموم 
ه ساختن علما و روحانیون مرکز و شهرستانها، پیک هایی همراه با نامه به اطراف و برسانند. قبل از هر چیز، ایشان براي آگا

اکناف کشور روانه نمودند و خود نیز با مقامات روحانی قم به گفتگو نشستند. به تدریج تعداد کثیري از مردم ایران وارد قم 
شدند، تا خود شاهد این سخنرانی باشند.

حضرت امام (ره) اطالع پیدا کرده بود، براي جلوگیري از این سخنرانی نماینده اي به قم رژیم شاه که از برنامه سخنرانی
اعزام داشت. این فرد نتوانست به دیدار امام خمینی (ره) نایل گردد، ولی در دیداري با فرزند امام، حاج آقا مصطفی خمینی، 

این پیام را براي حضرت امام (ره) فرستاد:
ور کسب وجهه در میان مردم ایران با تمام قدرت فعالیت می کند و پول می ریزد و از نظر قدرت در (..... آمریکا به منظ

موقعیتی است که هرگونه حمله به آن، به مراتب خطرناکتر از حمله به شخص اول مملکت است! آیت اهللا خمینی اگر این 
لت آمریکا برخوردي نداشته باشد که خیلی خطرناك است روزها بنا دارند نطقی ایراد کنند باید خیلی مواظب باشند که به دو

و با عکس العمل تند و شدید آنان مواجه خواهد شد. دیگر هر چه بگویند حتی حمله به شاه چندان مهم نیست.)
، سخنرانی بسیار 1343آبان 4این تهدیدات کوچکترین اثري در عزم راسخ حضرت امام (ره)، نداشت و ایشان در روز 

کوبنده و افشاگرانه به عمل آوردند و مردم ایران را از جزئیات این خیانت مطلع ساختند. حضرت امام خمینی (ره) آتشین، 
این سخنرانی را عالوه بر اینکه در روز تولد حضرت فاطمه زهرا (س) ایراد فرمودند، سخنان خود را با آیه استرجاع (انا هللا و 

شدیدترین حمالت را مستقیماً علیه آمریکا و شاه وارد نمودند. جیمزبیل، محقق انا الیه راجعون) شروع نمودند و طی آن 
آمریکایی، در مورد این سخنرانی چنین می گوید: (این سخنرانی پرشور او، یکی از مهمترین و تحریک کننده ترین بیانات 
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رانی با کمال قدرت و بطور مستقیم، سیاسی ایراد شده در ایران در این قرن می باشد. حضرت امام خمینی (ره) در این سخن
شاه و آمریکا را به دلیل تالش براي نابود کردن یکپارچگی و استقالل ایران مورد حمله قرار داد.)

امام خمینی (ره) به ایراد سخنرانی اکتفا نکردند و در همان روز، اعالمیه اي روشن و غنی نیز علیه احیاي کاپیتوالسیون صادر 
کردند.
ي صهیونیسم بر ایران شاهنشاهیخمینی و سلطهامام 

پروردگان آنها بر ایران شاهنشاهی ـ که روابط عمیق سران پهلوي با رژیم صهیونیستی، از سلطه روز افزون یهودیان و دست
گزاران هاي قیام امام خمینی در برابر حاکمیت پهلوي بود. در دیدگاه امام، شاه از کارکرد، یکی از انگیزهآن حکایت می

هاي گسترش نفوذ آنها را در کشورهاي اسالمی فراهم سازد.صهیونیستها بود که مأموریت داشت تا زمینه
ام. ملت اسالم تا این این جانب کراراً خطر اسرائیل و عمال آن را ـ که در رأس آنها، شاه ایران است ـ گوشزد کرده«... 

ینند؛ و ایران تا گرفتار این دودمان ننگین است، روي آزادي نخواهد دید. بي فساد را از بن نکنند، روي خوش نمیجرثومه
». از خداوند متعال، نصرت مسلمین و خذالن اسرائیل و عمال سیاه آن را خواستارم...

اقتصادي، در برکسی پوشیده نیست که ایران به لحاظ موقعیت خاص تاریخی ـ فرهنگی و نیز وضعیت ویژه جغرافیایی ـ
پروردگان آن بوده است. در عصر پهلوي، نهادها و محافل مخفی و چینی یهود و دستیر، پیوسته دستخوش توطئهقرون اخ

ون اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، نظامی و اطالعاتی ـ امنیتی دخالت داشتند. براساس ئقدرتمند صهیونیسم جهانی در تمام ش
هاي گوناگون، امور را در جهت را بر عهده داشتند و در جنبهمدارك موجود، یهودیها و مأمورانشان سمتهاي حساس کشور 

ریز حکومت پهلوي نیز بودند. هشدارهاي عالمانه دادند. به عبارتی، آنان طراح و برنامهها و اهداف خود سوق میبرنامه
تاریخی جاي دارند. این حضرت امام نسبت به خطر گسترده و فزاینده یهود در آن دوران سیاه، در زمره معتبرترین مدارك 

مردي است که با الهام از فرهنگ عاشورا، به نبرد با دشمن مهاجم ي گرانبها، همچنین نشانگر مبارزات حماسی بزرگگنجینه
برخاست.

ي اهرمامام خمینی، زمانی پرچم مبارزه را بر دوش گرفت که خصم با تمام امکانات خویش، در میدان حاضر بود و همه
ي مأموران اسرائیل، ایران شاهنشاهی را ، به عنوان سرکرده»محمدرضا پهلوي«ا در دست داشت. در حقیقت، هاي قدرت ر

المللیهاي شاه و حامیان بینپایگاه نظامی و جاسوسی صهیونیسم جهانی ساخته بود. در چنین موقعیتی، حضرت امام برنامه
ن، از شدت هراس، به مجیزگویی محمدرضا مشغول بودند و او را اش را افشا کرد؛ در حالی که روشنفکرنماها و عالم مآبا

کردند. در این میان، حضرت امام که به حقانیت خطاب می» ي خداسایه«، و حتی »زمینیگانه قدرت ایران«، »شاه شیعه«
اش باز نایستاد:اي از حرکت پیامبرگونهاش یقین کامل داشت، لحظهمبارزه

شما با سه چیز کار نداشته باشید؛ «اند: اند در سازمان امنیت و گفتهادندکه بعضی اهل منبر را بردهامروز به من اطالع د«... 
یکی، شاه را کار نداشته باشید؛ یکی هم اسرائیل را کار نداشته باشید؛ یکی هم نگویید دین در خطر است. این سه تا امر را 

ر این سه تا امر را کنار بگذاریم، دیگر چه بگوییم؟ ما هر چه خواهید بگویید. خوب؛ اگکار نداشته باشید؛ هر چه می
برد؛ عمال دهد. اسرائیل سلطنت را میهاي ما. اسرائیل مملکت را به باد میگرفتاري داریم، از این سه تاست؛ تمام گرفتاري

ند از شاه و اسرائیل گویاسرائیلی، آقا! اسرائیل دوست اعلیحضرت است؟ یک چیزهایی، یک حقایقی در کار است... می
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کند ي بین شاه و اسرائیل چیست؟ شاید به نظر سازمان امنیت، شاه یهودي باشد. این که ادعاي اسالم میحرف نزنید. رابطه
». و بر حسب ظواهر هم مسلمان است، شاید سري در کار باشد...» من مسلمانم«گوید و می
است و زیاد است ـ آن هم باید باشد ـ . لکن این چیزي که براي این » عاشورا«تأثرات ما زیاد است. نه این که امروز «... 

ترسیم. روابط مابین شاه و آید،این چیزي که در شرف تکوین است، از آن، ما تأثرمان زیاد است؛ میملت دارد پیش می
شان چیست؟ این دو تا تناسب» د!از اسرائیل حرف نزنید! از شاه هم حرف نزنی«گوید: اسرائیل چیست که سازمان امنیت می

مگر شاه اسرائیلی است؟ به نظر سازمان امنیت، شاه یهودي است؟....
ي یهود بر ضد دین و امت اسالم، آن هم در زمان اوج قدرت این جماعت در ایران، نه تنها هاي پنهان و خزندهافشاي نقشه

دانگی و همت بلند آن حضرت بود:ي امام راحل، بلکه بیانگر مرنشانگر بینش عمیق و حکیمانه
خواهد خواهد در این مملکت قرآن باشد، اسرائیل نمیخواهد در این مملکت دانشمند باشد؛ اسرائیل نمیاسرائیل نمی«... 

خواهد در این مملکت احکام اسالم باشد. اسرائیل به دست عمال سیاه، در این مملکت علماي دین باشند؛ اسرائیل نمی
خواهند زراعت و خواهند اقتصاد شما را قبضه کنند؛ میکوبند؛ میکوبند؛ شما را میه] را کوبید، ما را میمدرسه [فیضی

خواهند در این مملکت داراي ثروتی باشند، ثروتها را تصاحب کنند به دست عمال خود؛ این تجارت شما را از بین ببرند؛ می
ي ، سدها را بشکنند، قرآن سد راه است، باید شکسته شود؛ مدرسهچیزهایی که مانع هستند، چیزهایی که سد راه هستند

فیضیه سد راه است، باید خراب شود؛ طالب علوم دینیه ممکن است بعدها سد راه شوند، باید از پشت بامها بیفتند؛ باید سر 
». کند....، ما را اهانت میو دست آنها شکسته شود. براي این که اسرائیل به منافع خودش برسد، دولت ما به تبعیت اسرائیل

هاي قدرت در ممالک اسالمی، از جمله ایران نه تنها از دیدگاه امام خمینی،توطئه خزنده و خطرناك یهود براي تسلط بر اهرم
اي بس طوالنیتر جریان داشته است.ي سلطنت پهلوي، بلکه در گسترهدر دوره

وار آن مرد بزرگ با دشمن اصلی، به جاست امام و مبارزات حسیني حضرتبه منظور شناخت بیشتر بینش ژرف و داهیانه
تا به پارهاي اسناد تاریخی اشاره کنیم.

هاي مختلف از وزیر)هاي دولتالوزرا (نخستطبق مدارك موجود، در دوران حساس مشروطه تا کودتاي رضاخان رئیس
ـ بودند. این عده، هم از لحاظ فکري و » فراماسونري«نی ي جهانی یهود ـ و به عبارتی دقیقتر : سازمان جهامأموران شبکه

هاي سیاسی، اقتصادي، و ي تشکیالتی، موظف به فرمانبرداري از کارفرمایان خود بودند و در اجراي برنامههم از جنبه
نیز داراي هاي مورد اشاره وزراء و صاحب منصبانی دیگرفرهنگی آنها از هیچ تالشی فروگذار نکردند. صرفنظر از شخصیت

ي این نوشتار خارج است.ي آنان از عهدههایی بودند که تشریح عملکرد خائنانهچنین ماهیت و وابستگی
پردازیم.اینک، به ماهیت یکی از این گونه افراد، به طور گذرا می

وزیري به یکی از خستدانند که با روي کار آمدن رضاخان، کفالت نمندان و آگاهان از مسائل تاریخی و سیاسی میاندیشه
، واگذر گردید. او در دوران سلطنت رضاخان، چهار »محمدعلی فروغی«هاي رمزآمیز تاریخ معاصر ایران، ها و مهرهچهره

و در دوران اول پادشاهی وي نیز فروغی سه » محمدرضا پهلوي«وزیري منصوب شد. پس از روي کار آمدن بار به نخست
ي قاجار هم چندین بار وزیر دارایی،وزیر عدلیه، وزیر امور فته نماند که این شخص در دورهوزیري رسید. ناگبار به نخست

هایی حساس را دارا بوده است. جالب توجه ها و ادارات مهم آن زمان نیز سمتخارجه گشته. در برخی دیگر از وزارتخانه
داري غی شروع شد. او عالوه بر عهدهوزیري فرواست که هم سلطنت رضاخان و هم سلطنت پسرش محمدرضا با نخست



8

هاي خارجی، جمعاً پنج بار وزیر امور خارجه، چهار بار وزیر دارایی، سه بار وزیر عدلیه، چهار بار وزیر جنگ، یک مأموریت
بار وزیر اقتصاد ملی، و یک بار وزیر دربار بود. 

با این حال، محمدعلی فروغی بیشتر به عنوان یک دانشمند به جامعه معرفی شده است. خوب است بدانید که جد بزرگ این 
، »فراماسونري«بوده است؛ و محمدعلی فروغی، خود از سرکردگان و فعاالن سازمان » بغداد«خانواده فروغی از یهودیان 

ز خادمان دانشمند مآب یهودیت جهانی در کشور ما بود. و ا» لژ بیداري ایران«بنیانگذار و استاد اعظم 
به طور مختصر باید به این واقعیت اشاره نمود که نقش و عملکرد چند بعدي فروغی و امثال او در تاریخ معاصر ایران، بسیار 

پژوهان کشور وحشتناك و تکان دهنده است. به این سان، جاي تأسف و تعجب است که هنوز جوانان و دانشجویان و دانش
هایی آگاهی کافی ندارند.ي چنین مهرهما، درباره

داد، در مورد روي کار ي اول کشور بسیار اهمیت مییهود، براي دستیابی به اهداف پنهان خود، به انتخاب مقامهاي درجه
تأمین شرایط الزم آمدن رضاخان، همین اشاره کافی است که صعود سلطنت رضاخان را گامی از سوي صهیونیسم، به منظور

اردشیر «در خاورمیانه [و بلکه ایجاد و استقرار سلطنت جهانی یهود] ارزیابی کنیم. این گام توسط » تمدن یهود«براي تأسیس 
، سرجاسوس انگلیس در ایران، به فرجام رسید و رژیمی ضد اسالمی و الئیک استقرار یافت که وظیفه داشت با »ریپورتر

ي خاورمیانه بیگانه و منزوي سازد.ردم ایران، این نیروي عظیم را از منطقهسرکوب فرهنگ اسالمی م
ي نقش و مأموریت پدر به او تفویض شد. در پس از رضاخان، فرزند و ولیعهد او، محمدرضا، به سلطنت نشست و ادامه

اکثر کسانی که در این گردید.» ماسونییهودی«والنگاه محافل و مأموران سال سلطنت محمدرضا، سراسر کشور ج37مدت 
ي لژهاي فراماسونري بودند و یا از دستوزیر انتخاب شدند، یا از استادان و اعضاي بلندپایهمدت به عنوان نخست

کنیم:اي اکتفا مینشاندگان و مأموران یهود و ماسون؛ در این زمینه نیز به نمونه
میرزا «رفت. او از نوادگان درضا پهلوي به شمار میوزیران معروف دوران سلطنت محماز نخست» امیرعباس هویدا«

، حدود 1356تا مرداد 1343ي فراماسونري ایران بود. وي از بهمن یهودي و از بهائیان مشهور و عضو بلندپایه» یعقوب
کرد:تازي میي ایران زمین، یکهوزیري را بر عهده داشت و در میدانی به پهنهسیزده سال سمت نخست

ران هویدا، پیوندهاي نهان و عیان دربار پهلوي با محافل قدرتمند و چپاولگر غرب و صهیونیسم جهانی، به مستحکمدردو«... 
». ترین شکل خود رسید...
ـ که در دوران محمدرضا، » امامیشریف«و » اقبال«، »علَم«، »زاهدي«، »منصور«، »هویدا«، »فروغی«البته میان کسانی چون 

ي یهودي ـ فراماسونري ارتباط زادگان ـ که با محافل پشت پردهو برخی از وزراء و اُمرا و اشرافوزیر بودند ـنخست
ي این افراد در حد توان و موقعیت خویش، خدمات شایانی توان فرق نهاد. زیرا همهچندان نمیپنهان و تشکیالتی داشتند ـ

یران و فرهنگ اسالمی این سرزمین کردند.هاي جبران ناپذیري به ملت ابه محافل جهانی یهود و خیانت
هاي حسیناین حقایق حساس، هیچگاه از دید امام خمینی دور نماند. او در دوران سیاه سکوت و سکون با فریادها و پیام

اي در مبارزه با آنان سستی نورزید:ي دشمنان را افشا نمود و لحظهوار خود، چهره
ون حساس مملکت؛ و قبضه نمودن اقتصادیات آن، به ئعمال اسرائیل است بر بسیاري از شتأسف باالتر، تسلط اسرائیل و «... 

». کمک دولت و عمال دستگاه جبار...
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ي اجتماع بزداید و علماي راستین را در دیدگاه امام خمینی، هدف اصلی دشمن آن بود که فرهنگ نورانی اسالم را از صحنه
رژیم شاهنشاهی نیز به دستور کارفرمایان جهانی خویش، با تمام توان » العات و امنیتسازمان اط«در میان مردم منزوي سازد. 

کرد:در این جهت تالش می
ها قصد دارد قرآن را از میان هاي ناپاك اجانب با دست این قبیل دولتهدف اجانب، قرآن و روحانیت است. دست«... 

د آمریکا و فلسطین هتک شویم و به زندان برویم، معدوم گردیم، و فداي بردارد و روحانیت را پایمال کند. ماباید به نفع یهو
». اغرض شوم اجانب بشویم.!...

گیري، از دربار گرفته تا سازمان امنیت حضور کارشناسان و مشاوران یهودي در رأس دستگاه پهلوي و مراکز حساس تصمیم
...، از دیگر مسائل اسفناکی بود که امام امت آن را افشا کرد:و هیأت دولت و سازمان طرح و برنامه و رادیو ـ تلویزیون و 

اند. حاال مشاورین چه کسانی بوده است؛ گاهی ائمهی اطهار (ع) بوده» علیبن یقطین«مشاورین سالطین سابق علما بودند: 
». هستند؟ اسرائیل! مشاورها از اسرائیل [میآیند]...

هاي مهم حکومت پهلوي به جاسوسی یهود و آمریکا بود، بلکه طرحها و برنامهایران عصر پهلوي نه تنها پایگاه نظامی ـ
گردید. هاي اجرایی ابالغ میوزیر یا دیگر مقامشد و براي اجرا به شاه و نخستها تدوین میدست یهودیان و فراماسون

ها بود. این طرح به نام از همین برنامهاي آشکار نمونه» انقالب شاه و ملت«یا » انقالب سفید«ي انحرافی موسوم به برنامه
محمدرضا پهلوي شهرت پیدا کرد؛ اما بر آگاهان پوشیده نیست که اصول این طرح، همسو با منافع کارفرمایان جهانی 

ریزي گشت. طبق اسناد موجود این پروژه المللی، به سرکردگی صهیونیسم جهانی طرحداران بزرگ بینمحمدرضا و سرمایه
شوراي روابط خارجی «مخفی طراحی گشت. او عضو فعال نهاد نیمه»والت راستو«ی از یهودیان سرشناس به نام به دست یک

، مشاور امنیت ملی آن کشور، و یکی از طراحان اصلی »ریزي وزارت امور خارجهی امریکاشوراي برنامه«، رئیس »آمریکا
به دنیا آمد و مدتی دراز مشاور کاخ » ویکتور هارون«یهودي ي شناس امریکایی در خانوادهجنگ ویتنام بود. این جامعه
کرد. شناسی غرب سنگینی میش.) نام این فرد بر جامعهه.1349تا 1339م. 1970تا 1960سفید بود. حدود یک دهه (

انقالب «طراحان ؛ و در دنیاي پیداي سیاست، محمدرضا پهلوي و برخی دیگر به عنوان »والت راستو«در محافل مخفی جهانی 
عضوي از آن خانواده بود ـ » راستو«معروف شدند. اما در حقیقت، نهادهاي نیمه پنهان یهودي ـ که » سفید شاه و ملت

مندانه و آگاهانه است این سخن امام خمینی:کارگزاران اصلی این فتنه بودند. چه اندیشه
در این مورد نیز حضرت امام با ». مریکا و اسرائیل در ایران بود...این اصالحات ادعایی [انقالب شاه] به نفع بازرگانی آ«... 

اش نشانه گرفت:بینش عمیق خویش، نوك پیکان مبارزه را به سوي محمدرضا و کارفرمایان یهودي
یک قدري تأمل کن! یک قدري عواقب امور را مالحظه بکن! یک قدري عبرت ببر؛ عبرت از پدرت ببر! آقا؛ نکن این «... 
خواهند، اینها صالح مملکت را می! بشنو از من؛ از روحانیون؛ بشنو از علماي مذهب. اینها صالح مذهب را میطور

کنید؟ چرا را کردي آقا؟ چرا مردم را اغفال می» انقالب سفید«خواهند. ما مرتجع هستیم؟ احکام اسالم ارتجاع هست؟ کدام 
». خورد...خورد؛ قرآن به درد تو میواهللا؛ اسرائیل به درد تو نمیکنی ملت را؟کنید؟ چرا اغفال مینشر اکاذیب می

هاي اصالحی شما را اسرائیل برایتان ما با کجاي تمدن مخالفت داریم؟ ما با فساد مخالفت داریم. ما میگوییم که برنامه«... 
کنید. شما کارشناس نظامی دراز میاي هم درست کنید، دستتان را پیش اسرائیلخواهید برنامهدرست میکند. شما وقتی می
»آورید...از اسرائیل به این مملکت می
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منصبان هاي مکرر به شاه و صاحبمرد مبارز که مرکز جهانی توطئه و فتنه را کامالً شناخته بود، پس از عتاباین بزرگ
ي اول کشور، با قدرت و صالبت، به آنان فرمود:درجه

»مملکت ما، مملکت یهود است؟...آقا مگر شما یهودید؟ مگر«... 
ي سرسختانه دعوت کرد:و آن گاه، علماي اسالم را به میدان این مبارزه

کند. من براي چند روز زندگی با عار و ننگ ارزشی خطر اسرائیل و عمال ننگین آن، اسالم و ایران را تهدید به زوال می«... 
قائل نیستم و از علماي اعالم و سایر طبقات مسلمین انتظار دارم که با تشریک مساعی، قرآن و اسالم را از خطري که در 

». پیش است نجات دهند...
العاتی پرداختند وکوشیدند تا در دوران سلطنت پهلوي، صهیونیستها با جدیت تمام به فعالیتهاي خزندهی فرهنگی و اط

گرانه را در ایران، خصوصاً در میان قشر جوان، رواج دهند. این خود حقیقی است قابل هاي غیراسالمی و یهودياندیشه
تأمل که متأسفانه کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.

طبق .به شکل مرموزي در میان روشنفکران غربگراي ایران ترویج شد » یهودگرایی«، مجدداً و به تدریج، 1320پس از شهریور 
در ایران را به عهده گرفت. در » موساد«ي وارد ایران شد و هدایت شبکه1334در سال » یعقوب نیمرودي«اسناد موجود، 

به 1340ي ی غرب بود که رژیم پهلوي در دهههاي جاسوسي عملکرد اطالعاتی و سیاسی و فرهنگی سرویسنتیجه
نزدیکترین متحد اسرائیل و بزرگترین پایگاه صهیونیسم در منطقه بدل گردید. این موفقیت تا حدود زیادي با نام یعقوب 

با ساواك،») زیتون«ي او پیوند خورده است. یعقوب نیمرودي به عنوان رابط موساد (سرویس نیمرودي و شگردهاي زیرکانه
هاي جاسوسی و هاي او در عرصهي سازمان اطالعاتی اسرائیل را ایفا کرد. معهذا فعالیتنقش تبدیل ساواك به زائده

هاي مجري طرح» شاپو.ر ریپورتر«[یهودي] و در همکاري با » لرد ویکتورروچیلد«اطالعاتی محدود نبود و وي با هدایت 
ي ملت ستمدیده«ها باید به تبلیغ پیشرفتهاي ي این طرحود از جملههاي فرهنگی و اقتصادي، نیز بپیچیدهاي در عرصه

به منظور القاي پیوندهاي باستانی ایرانیان و » ناسیونالیسم ایرانی«گیري از و بهره» دریاي توحش عرب«ي در میانه» یهود
ویا بین آیین کهن ایرانیان و دین یهود، اشاره کرد. [... از سوي آنان،] چنین القا شد که گ» عربستیزي«یهود، همزمان با ترویج 

بخش بود، ایران کنونی نیز باید حامی و نجات» قوم یهود«منجی » کورش«وجوه اشتراك فراوان بوده است؛ و همان گونه که 
قوم یهود باشد. روشن است که این تبلیغات، حرفی جز جدایی مردم ایران از مردم مسلمان منطقه و ایجاد همدردي با 

هاي »روچیلد«گرفت. این مشی تبلیغاتی، نقش پس پرده تفاوتی را پی نمیین یهودي در فلسطین و یا حداقل بیمهاجر
دهد. [در ضمن، باید] توجه داشته باشیم که برخی از نشان می» اینتلیجنس سرویس«بریتانیا را در هدایت عوامل ایرانی 
اند. طبق روایت یهودي بوده» ذکاءالملک فروغی«و » رازيالملک شیقوام«متنفذترین عوامل ایرانی بریتانیا چون 

حضرت امام با آگاهی از همین واقعیتها، پیامبر وار هشدار داد:
ون سیاسی و نظامی ایران دخالت دارد و ایران به صورت پایگاه نظامی اسرائیل درآمده و کشور زیر ئاسرائیل در تمام ش«... 

».. شود...ي یهود پایمال میچکمه
همچنین، امام یک خطر بزرگ فرهنگی را نیز گوشزد فرمود:

کند که هر بدبختی شما دارید کنند؛ دارند به آنها تزریق میهاي ما را دارند اغفال میذخایر ما این جوانها هستند. جوان«... 
». از اسالم است...
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هود در ایران، فرمود: در سه روز پیش از این، در ي تبلیغات انحرافی و نیات پلید یي همین سخنرانی، دربارهوي در ادامه
ها درست کردند. چهارصد پانصد نفر یهودي دزد دور هم ، یک بساطی یهودي»ي دولتهدرواز«شانزده شهریور، در تهران، 

اند: جمع شدند و غایت حرفشان این بوده است؛ یکی شعاري براي یکی دادند و یک فحش به یکی دادند. آن وقت گفته
»ي خداست. ما ملتی هستیم که باید ماحکومت کنیم.جد مال یهود است. یهود برگزیدهم«

ها و حتی مسلمانان، داراي آزادي و اختیار بودهدهد که در عصر پهلوي، یهودیان بسیار بیشتر از دیگر اقلیتاین، نشان می
نوشته است:» حبیب لوي«اشاره شود. فایده نیست که به اعتراف یکی از نویسندگان یهودي در این باره اند. بی

سلطنت این پادشاه بزرگ [رضاخان] انقالبی عظیمی در بهبود وضع آزادي و آسایش یهودیان ایران پدید آورد. و اگر گفته 
نظیر عصر » محمدرضا شاه«و عصر فرزند او » کورش کبیر«براي یهودیان ایران نظیر زمان » رضاشاه کبیر«شود که زمان 

که ـ در زمان رضاشاه کبیر بود » بالفور«ي ایم. آزادي یهودیان ایران و اجراي اعالمیهگردید، راه اغراق نپیموده» لداریوش او«
کند. ـ و اجتماع پراکندگان در زمان محمدرضا شاه، این دو نظر را تقویت و تأیید می

ي محمدرضا پهلوي، هنگفت، در زمان سلطههايهاي بسیار مفتضحانه که با طراحی یهودیان و صرف هزینهیکی از برنامه
بود:» ي شیرازجشن دوهزار و پانصدساله«اجرا شد، 

شود. از قراري که یک اطراف مملکت ایران را در این مصیبت گرفتار هستند؛ و میلیونها تومان خرج جشن شاهنشاهی می«... 
داده شده است. این راجع به خود شهر است. جایی نوشته بود، براي جشن خود تهران، هشتاد میلیون تومان اختصاص

کند: این اسرائیل که کارشناسان اسرائیلی مشغول به پا داشتن این جشن هستند؛ و این تشریفات را آنها دارند درست می
خواستند دشمن اسالم است و االن در حال جنگ با سالم است؛ این اسرائیل که مسجداالقصی را خراب کرد ـ و دیگران می

میم کنند و روپوشی کنند جرم اسرائیل را، نفت از ایران رفته است و در رادیوهاي بزرگ دنیا گفته شده است کشتی نفت تر
».ایران براي اسرائیل که در حال جنگ با مسلمین است رفته است. اینها کارهایی است که برایشان باید جشن گرفت...

ونه حرکت مرموز یهود در کشورهاي اسالمی را توطئهاي در مسیر تحقق بزرگ پرچمدار اسالم پابرهنگان و مستضعفان، هرگ
هاي بنی اسرائیلی دانست. از این رو، بهانهاسرائیلی میاستراتژي توسعه طلبانهی صهیونیسم و ترویج فرهنگ یهودي ـ بنی

طلبان و دنیاخواهان خاموش را ناموجه شمرد و فرمود:عافیت
در مسجد کذا و کذا و فقه بخوانیم و اصول بخوانیم، لکن غافل باشیم از همه جهات کند که ما جمع بشویمکفایت می

خواهد ممالک اسالمی را قبضه کند؟ تا این جا برسد؛ تا همه جا برسد؛ این امور را مسلمین غافل باشیم از این که یهود می
میخواهد خراب کند . ما باید غافل باشیم از این؟
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نگاهی به شیوه مبارزاتی امام خمینی
هاي گوناگون و گرایشات فکري متفاوت هاي متعدد مبارزه را با انگیزهها، احزاب و گروهدر تاریخ معاصر ایران، شخصیت

ملی و تا حدودي شروع نمودند که دامنه اثرات آنها در تاریخ تحوالت ایران یکسان نبوده، بعضی پیامدهاي محلی، برخی
اند و اند. حرکتهایی هم به دالیلی مورد استقبال عمومی قرار نگرفته و پس از مدتی متوقف و فراموش شدهفراملی داشته

اند. به هر حال هر کدام از آنها در جریان مبارزه، شیوه خاصی را بر اساس خط مشی فکري خود چندان منشا تحوالت نبوده
ترین آنها مبارزه امام خمینی با طاغوت زمان است که از داخل و خارج مورد هگذر بارزترین و عمیقدنبال نمودند. در این ر

بود. این مبارزه هم از نظر شکل و هم از نظر محتوا با تمام مبارزات متفاوت بود. امام یک روحانی بود که از پایگاه حمایت
ع کرد و یک رژیم کهنسال را با ابزار تبلیغ و اندیشه دینی به مرجعیت قم با شعار اسالمی قیام را علیه دولت پهلوي شرو

همراهی مردم متالشی کرد.
گرچه در دو قرن اخیر روحانیان ایران مبارزات مختلفی را علیه قدرتهاي حاکم سازماندهی نمودند ولی به این حد فراگیر و 

به دیگران واگذار گردید. در مشروطه و نهضت ملی نفتمنجر به نتیجه نشد. بسیاري از آنها در میانه راه سرکوب و یا مانند
یک قرن اخیر بعضی از شخصیتها، احزاب و گروههاي سیاسی جهت پیش بردن اهداف خود به صورت مقطعی با روحانیت 

و یا تفاهم کردند و بعد از رسیدن به اهداف، روحانیت را کنار زدند- به دلیل داشتن پایگاه مردمی جهت استفاده ابزاري -
بود، که در مشروطه پس از فتح تهران قربانی مطامع خود نمودند، که بارزترین این حرکتها قیام مشروطه و نهضت ملی نفت

بینانه خود را از اهللا نوري بود و در نهضت ملی نفت در شرایط غیر واقعاولین اقدام آنها بر دار کردن روحانی مبارز شیخ فضل
هاي خیرخواهانه ها و دلسوزياز پایگاه مردمی برخوردار بود، جدا کردند و حتی به توصیههمراهی روحانیت متعهد که 

اهللا کاشانی اعتنایی نکردند و با ادعاي پشتیبانی از ملت کاري از پیش نبردند و کشور را تحویل مبارز بزرگی چون آیت
به دلیل عدم همراهی مردم به شکست انجامید.هاي دیگر همچون مشهد، اصفهان و تبریز استعمارگران غرب دادند و قیام

ها و اهانتها که بخصوص مالها در آن روزهاي اختناق ایران توجه پیدا کرد به نوبه خود چند مرتبه با همه فشارها و شکنجه"
ولی براي دفع فسادهایی که آنها خصوصی از منابع صحیح اطالع داشتند قیام و نهضت کردند، از اصفهان و تبریز و مشهد

"سستی مردم که قوه اجراء مقاصد مدبرانه علما هستند اقدامات آنها را عقیم کرد. 

باري از تجربه پا به میدان مبارزه نهاد.در مقابل، حضرت امام با شناخت از تاریخ ایران به ویژه تاریخ معاصر و با کوله
آمد و کودتا کرد تا حاال، همه این مسائل من یادم من خودم تاریخ اینها هستم. من یادم هست از آن وقتی که رضا شاه "

"هست. 

طلبان سلب، و با ماهیت کامال اسالمی و الهی و تکیه به انحراف کشیده شدن مبارزه بود از فرصتو تمام حرکتهایی که باعث
منوط به موافقت، بر مردم به حرکت الهی خود ادامه داد. شرایط و مشارکت تمام گروهها، احزاب سیاسی و شخصیتها را 

هاي شد که امام با شیوههمراهی و تبعیت از اهداف مردم که همانا اسالم است دانست، بکارگیري تجربیات گذشته باعث
متمایز، هدایت مبارزه را تا پیروزي نهایی در دست داشته و از انحرافات جلوگیري کند. گرچه ما در این پژوهش قصد 

یابیم که یکی از علل ناکامی و شکست آنها شیوه مبارزاتی بود م ولی با نگاهی گذرا در میهاي گذشته را نداریبررسی قیام
شیوه مبارزاتی امام خمینی است که منجر به پیروزي و تشکیل شناختکه باعث عقیم ماندن اهداف آنها شد. سعی ما در جهت
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ید ماهیت و اهداف مبارزه را شناخت تا شیوه حکومت اسالمی شد و مدت ده سال آن را رهبري کردند. براي فهم بهتر با
باشند.ها تابعی از ماهیت و اهداف مبارزه میمبارزه را بررسی نمود، چون شیوه

مبارزه و ماهیت آن●
شامل امور - یابی به یک هدف مبارزه امري کلی و عام است، و به معناي قیام، مقاومت، ایستادگی، ستیز و تالش براي دست

گاهی براي هواي نفس و کسب قدرت ;بخشدگیري به آن معنا میشود و این انسان است که با جهتمی-وي مادي یا معن
رود تا عطش روح استکباري خویش را سیرآب کند و گاهی کند و تا مرز استعمار و استثمارگري پیش میشیطانی تالش می

رب حق برساند. بر این اساس مبارزه دو جهت دارد مبارزه کند تا خود را به قبراي رسیدن به حق و حقیقت مطلق مبارزه می
اي که در راه طاغوت صورت گیرد و مبارزه غیرالهی و طاغوتی، مبارزهاي که در مسیر و راه خداوند صورت میالهی، مبارزه

گیرد.
غوت. االذین امنوا یقتلون فی سبیل اهللا و الذین کفروا یقتلون فی سبیل الط

کنند در راه طاغوت.اند پیکار میکنند در راه خدا و آنان که کفر ورزیدهاند پیکار میردهآنان که ایمان آو
براي رسیدن به هدف. موقعی که مسیر حق باشد ممدوح اي استاساسا در اسالم مبارزه فی نفسه اصالت ندارد بلکه وسیله

شود شروع و تا سطح جامعه در ابعاد نامیده میاست و این مبارزه از درون شخص که مبارزه با نفس است که جهاد اکبر 
داند.یابد و قرآن راه رسیدن به خدا و مالقات با ایشان را از طریق مبارزه میسر میمختلف گسترش می

ن انک کادح الی ربک کدحا فملقیه. ایا ایها االنس
دان رسیدن و نائل شدن به پروردگار جز اي ببرنده به سوي پروردگار خویش رنجی را پس رسندهاي انسان همانا تویی رنج

اي براي قرب الهی است و گویند و این خود مقدمهبا کوشش زیاد میسر نیست. کدح مبارزه و تالش مستمر و زیاد را می
شیطان و هواي نفس قرار گیرد نامشروع است و هیچ ارزشی پذیر نیست. اگر مبارزه در خدمتبدون آن رسیدن به حق امکان

که - شود. در نظر امام مبارزه امري است که در طول تاریخ میان حق و باطل لکه خود عامل تباهی انسان و جامعه میندارد ب
جریان دارد.- مظهر آن انسان صالح و غیرصالح است 

"باب تنازع بین صالح و غیرصالح پیدا شده است. از اولی که بشر در دنیا آمده است"

ها را درك کند و در مسیر مبارزه حق قرار گیرد و براي همین است که امام در ولی هدف این است که انسان ماهیت مبارزه
شود تا پیروان طریقت او خطوط مبارزه را تشخیص دهند و در خط شیاطین کنار دعوت به مبارزه ماهیت آن را یادآور می

ه. ش) نگاشته و در کتابخانه وزیري (1323سال سند مبارزاتی که در اردیبهشتترینقرار نگیرند. ایشان در اولین و تاریخی
پردازد:به تبیین مبارزه از دو دیدگاه مییزد به یادگار مانده است

"قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا هللا مثنی و فرادي"

یا هر یک تنها در امر دینتان قیام کنید.دهم که شما خالص براي خدا دو نفر دو نفر با همبگو یک سخن شما را پند می
هایی است خداي تعالی در این کالم شریف از سر منزل تاریک طبیعت تا منتهاي سیر انسانیت را بیان کرده و بهترین موعظه

جهان که خداي عالم از میانه تمام مواعظ انتخاب فرموده و این یک کلمه را پیشنهاد فرموده. این کلمه تنها راه اصالح دو
هاي گوناگون عالم طبیعت رهاندهاست. قیام براي خداست که ابراهیم خلیل الرحمن را به منزل خلت رسانده و از جلوه

خلیل آسا در علم الیقین زن نداي ال احب االفلین زن



15

قیام هللا است که موسی کلیم را با یک عصا به فرعونیان چیره کرد و تمام تخت و تاج آنها را به باد فنا داد و نیز او را به 
صلی اهللا علیه و آله را یک تنه بر - النبیین میقات محبوب رساند و به مقام صعق و صحو کشاند. قیام براي خداست که خاتم

به داد و بتها را از خانه خدا برانداخت و به جاي آن توحید و تقوا را گذاشت و نیز آن ذات تمام عادات و عقاید جاهلیت غل
مقدس را به مقام قاب قوسین او ادنی رساند.

خودخواهی و ترك قیام براي خدا ما را به این روزگار سیاه رساند و همه جهانیان را بر ما چیره کرد و کشورهاي اسالمی را 
آورده. قیام براي منافع شخصی است که روح وحدت و برادري را در ملت اسالمی خفه کرده. . .زیر نفوذ دیگران در

خصوص در کشورهاي اسالمی و حتی در داخل کشور با شعار جدایی دین ه در عصري که اکثریت روشنفکران و سیاسیون ب
شدند ست از مذهب و الگوهاي مذهبی دور میاز سیاست که استعمارگران بر آنها تحمیل کرده بودند و یا دین افیون جامعه ا

کردند امام یگانه و با ابزارهاي جداي از مذهب براي مبارزه و رفع سلطه به جنگ استعمارگران داخلی و خارجی توصیه می
کسی بود که با شعار مذهب به جنگ طاغوت رفت و تا آخرین لحظه زندگی خویش به این شعار وفادار ماند و اعالم داشت:

"اه رهایی هر ملتی از چنگال استعمار، مذهب است که ریشه در عمق جان آن ملت دارد. ر"

ترین دستورات است راه ما را معین فرموده است. ما با آن دستورات و تحت رهبري بزرگ دستورات مذهبی ما که مترقی"
"نند به مملکت ما، مبارزه خواهیم کرد. اهللا علیه و آله، با تمام قدرتهایی که بخواهند تجاوز کصلی-مرد دنیا، محمد 

امام توحید را محور مبارزات خویش قرار داد و هرگز از الگوي دیگر غیر از خط توحید پیروي نکرد و تمام اهداف خویش 
کردند به خدمت نگرفت، را در پناه مذهب جستجو نمود و کسانی که در اوج مبارزه شعاري غیر از مذهب اسالم را مطرح می

نمود. براي بازشناسی و کرد و در صورت عدم پذیرش، صف آنها را از انقالب جدا میم ابتدا آنها را به اسالم دعوت میاما
بلکه از طریق شناخت مفاهیم دینی شناختی وام گرفتتوان از تئوریهاي رایج جامعهتحلیل ماهیت روش مبارزاتی امام نمی

هاي نماد یکی از نظر محتوا دیگر از جنبهاهیم دینی از دو جنبه حائز اهمیت استیافت. شناخت مفتوان به تبیین آن دستمی
و زبان مورد استفاده در مبارزه. این مفاهیم در هیچ انقالبی جز انقالب انبیاء و ائمه (ع) سابقه ندارد.

"افکند. یه میون جامعه سائانقالب اسالمی بر مبناي اصل توحید استوار است که محتواي این اصل در همه ش"

گونه شود. هرگز کلمات یا مفاهیم استفاده شده در اینبر اساس این اصل مفاهیم و ابزارها مبارزه و نمادهاي آن مشخص می
بیشتر ماهیت انقالب توان یکی دانست. براي شناختمبارزات را از نظر معنا و مفهوم با مفاهیم و شکل معادالت رایج نمی

تاریخ اسالم و تفسیر و تجزیه و تحلیل آن آشنا بود.باید با فقه، احکام،
اهداف مبارزه●

براي درك بهتر شیوه مبارزاتی هر انقالب و رهبري آن باید اهداف مبارزه و نتیجه آن را شناخت. تا اهداف یک قیام مشخص 
غلبه جهت کسب قدرت، تغییر و توان راجع به ابزارهاي آن گفتگو نمود. اهداف اکثر انقالبات تاریخ معاصر را نشود نمی

دهد و انقالبی پیروز است که به اهداف از پیش هاي مادي تشکیل میتحول در جهت نیاز مادي و یا حاکمیت ایدئولوژي
شود. نه کسب قدرت و نه تحول و حاکمیت ایدئولوژي تعیین شده خود برسد ولی در انقالب اسالمی چنین مسیري طی نمی

باشد:اي که خداوند تعیین کرده است، میدف رهبري آن، اداي تکلیف و وظیفهمادي، بلکه مهمترین ه
"ایم نه مامور نتیجه. همه ما مامور به اداي تکلیف و وظیفه"

"خواهیم یک تکلیفی ادا بکنیم. کنیم، ما میما به شرط غلبه قیام نمی"
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ست. مهمترین اهداف انسان، سعادت، خوشبختی و کمال وي این نوع نگاه به مبارزه و قیام فقط در مکتب الهی اسالم میسر ا
در اداي این وظیفه است. هدف امام این بود که این تکلیف خوب ادا شود، اما سؤال این است که ماهیت این تکلیف چیست 

بیانی به کند و رابطه آن با سعادت و کمال انسان و جامعه چگونه است. امام طیو از چه مفاهیم نظري و عملی پیروي می
دهد:این سؤال جواب می

سعادت و کمال انسان و جوامع در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابالغ شده است و انحطاط و "
سقوط بشر به علت آزادي او و تسلیم در برابر سایر انسانهاست و بنابراین، انسان باید علیه این بندها و زنجیرهاي اسارت و 

کنند قیام کند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگی تسلیم و بنده خدا باشند و رابر دیگران که به اسارت دعوت میدر ب
شود و نیز از همین اصل اعتقادي از این جهت است که مبارزات اجتماعی ما علیه قدرتهاي استبدادي و استعماري آغاز می

ا در پیشگاه خداوند یکسانند. او خالق همه است و همه مخلوق و بنده او هستند، گیریم که همه انسانهتوحید، ما الهام می
به فرد دیگر بر معیار و قاعده تقوا و پاکی از انحراف و خطاست، بنابراین اصل برابري انسانها و اینکه تنها امتیاز فردي نسبت

"سازد باید مبارزه کرد. محتوا را در جامعه حاکم میزند و امتیازات پوچ و بیبا هر چیزي که برابري را در جامعه بر هم می

هاي جامعه در به تبعیضتواند نسبتبلکه مسئول و متعهد است و نمیانسان در ادیان الهی و مذهب اسالم رها شده نیست
است، وقتی تفاوت باشد. هر فساد بیانگر تجاوز به حدود الهی شود بیابعاد مختلف که باعث فساد فردي و اجتماعی می

خود را نشان مخالفت-زبانی یا عملی -کند باید قیام کند و به طرق مختلف انسان این تعدي به حدود الهی را مشاهده می
ها همه مانع گسترش توحید و اجراي احکام ها و تبعیضدهد. هدف همه این قیامها گسترش توحید است چون فسادها، ظلم

ولیا خود باید با این موانع مبارزه کند. شاه و نظام پهلوي سمبلی از طاغوت و عامل فساد در الهی هستند، یک مسلمان به تبع ا
جامعه بودند و مانع گسترش دین و توحید. بر اساس اسالم یک مسلمان باید با چنین نظامی مبارزه کند و این مبارزه خود 

توان از آن سر باز زند:یک تکلیف الهی است و نمی
"بردند. . . ها از بین میکردند، قرآن را داشتند زیر چکمهشد، اسالم را داشتند منهدم میسی میاسالم داشت من"

اگر کسی ببیند محمد رضاخان را که این اوصاف را دارد و سکوت کند، جایش جاي محمدرضا خان است که در جهنم، "
اهللا صرف کرده باشد. اگر در مقابل این آدم ولو نماز شب بخواند و او یک عالم باشد. ولو تمام عمرش را در اطاعت

"بنشیند، جایش [همان است]. ساکت

خود را نشان دهد کند، سکوت کند، بلکه با قیام باید مخالفتپس انسان نباید در مقابل نظامی که برخالف مذهب عمل می
د.اي براي رفع مانع در گسترش توحید هستنگرچه این قیامها هدف نیستند بلکه وسیله

دیدند که این مقصد اصلی این بود که توحید را در عالم منتشر کنند. این حق را در عالم منتشر کنند، آنها مانع بودند، اینها می"
"مانع را باید برداشت و به مقصد رسید. 

شود و این برگرفته از کالم وحی است و آن الهی کردن جامعه است:مقصد همه مبارزات در توحید خالصه می
"تلوهم حتی التکون فتنۀ و یکون الدین کله هللااو ق"

اي نباشد و دین تماما براي خدا باشد.نبرد کنید با ایشان تا فتنه
داند.با چنین نگرشی امام هدف اداي تکلیف خویش را الهی کردن جامعه می

شور ما حکومت کند و هیچ قانونی در ما نهضت را براي آن کردیم که اسالم و قوانین اسالم و قرآن و قوانین قرآن در ک"
"مقابل اسالم و قرآن عرض وجود نکند و نخواهد کرد. 
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کند.داند بلکه مقدمه براي این امر میو حتی امام سقوط رژیم پهلوي را هدف نمی
ملت ایران و ما مقصدمان این نیست و نبود که فقط محمدرضا برود، رژیم سلطنتی از بین برود، دست اجانب کوتاه بشود، "

"برویم اسالم را ببینیم. . . اینها همه مقدمه بود. مقصد اسالم است. . . مقصود ما این است که هر جاي این مملکت

ها و ابزارهاي آن هم باید تابع هدف باشد و به همین دلیل امام به تبع آن شیوهپس هدف اصلی امام در این قیام اسالم بود و
کند و با توجه به شناخت زمان و مکان ابزاري متناسب با هدف را که اي استفاده نمیبراي اداي تکلیف از هر ابزاري و شیوه

توان با ابزارها مبارزاتی انقالب اسالمی نمیشیوه و گیرد. براي شناختبکار میهمان گسترش و اجراي احکام اسالمی است
سازي آن، مفاهیم را بازشناسی کرد بلکه باید با شناخت مفاهیم نظري و هاي رایج در انقالبها و قیامها و تشابهتطبیق شیوه

هدف، به پژوهش پرداخت. رایجترین روش مبارزه جهت رسیدن به عملی اسالم که در روش انبیاء و ائمه متجلی شده است
روش سیاسی، پارلمانی و نظامی است و شیوه مبارزات فرهنگی کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. این روش را بیشتر در 

توان مشاهده کرد.مبارزات انبیاء (ع) ، ائمه (ع) و صالحین می
روش سیاسی●

ها ن فضاي سیاسی، احزاب و گروهبعد از امضاء مشروطه توسط مظفرالدین شاه و محدود شدن اختیارات شاه و باز شد
ها، در چهارچوب قانون اساسی مبارزاتی را شروع نمودند. سیاسی منفعل بودند و در مقطعی که قدرت حاکمیت و شخصیت

ها و شخصیتشد احزاب، گروههاي استبدادي حاکمیت قوي بود احزاب و گروههاي سیاسی تضعیف میدر مقطعی که پایه
حاکمه براي بهبود شرایط اقتصادي، کاري، تامین حقوق ا بازیافته و در قالب قانون اساسی با یئتهاي سیاسی قدرت خود ر

خواستند. بیشتر آنها شامل مخالفین کالسیک رژیم بودند. احزابی مانند حزب توده که صنفی، مدنی و اجتماعی به جدل برمی
خود وفاداري خویش را به اصول انونی کردن فعالیتبه رهبري سلیمان میرزا اسکندري تشکیل شد براي ق1320در سال 

هاي دموکراتیک گردید. جبهه ملی که در قانون اساسی اعالم کرد و خواستار اجراي اصول کامل آن به صورت تضمین آزادي
ر ضمن اعالم استقالل، در ماده اول اساسنامه مؤسسین آن، خود را حافظ قانون اساسی خواند. نهضت آزادي د1328سال 
با اعالم موجودیت، خود را مسلمان، ایرانی، تابع قانون اساسی و مصدقی معرفی نمود. 1341سال 

هاي سیاسی به علت جو اختناق همه از عرصه سیاسی اکثریت احزاب و گروه1356تا سال 1342خرداد سال 15بعد از 
دهد که آنها از مشروطه تا دوران انقالب نشان میگر تحوالت بودند. بررسی فعالیتاي نظارهکنار رفته و به صورت حاشیه

آنها نتوانستند با توده مردم ارتباط عقیدتی و فکري برقرار کنند و ارتباط آنها با مردم بیشتر ابزاري و تالش آنها بیشتر در 
گردید. طع میشد حمایت مردم از آنها قجهت کسب قدرت براي اهداف خود بود. به همین دلیل وقتی ماهیت آنها فاش می

شناخت، اگرچه در مقطعی پذیرفت. اوال ایشان سلطنت را به رسمیت نمیامام به چند دلیل روش سیاسی را براي مبارزه نمی
بود. شیوه همه انبیاء و ائمه در مقابل طاغوت ابتدا کرد که براي اتمام حجتشاه را براي اجراي احکام اسالم نصیحت می

آوردند. ثانیا امام سلطنت را خالف عقل تا حجتی بر هدایت نباشد گرچه آنها به حق ایمان نمینصیحت و ارشاد بوده است. 
دانستند:و شعور انسانی می

"اصال قضیه سلطنت، یک مطلب خالف عقلی است، خالف شعور انسان است. "

کجا از اسالم است؟ اینها همه ضد عهدي و امثال آن است این مواد قانون اساسی و متمم آن که مربوط به سلطنت و والیت"
عهدي همان است که اسالم بر آن خط بطالن اسالمی است. ناقض طرز حکومت و احکام اسالم است. سلطنت و والیت
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شوم و باطلی است که حضرت سیدالشهداء (ع) براي جلوگیري از عهدي همان طرز حکومتکشیده، . . . سلطنت و والیت
"هید شد. برقراري آن قیام فرمود و ش

اي براي اجراي عدالت و تامین بود نه وسیلهبخشیدن به سلطنتقانون اساسی بعد از مشروطیت دستاویزي براي مشروعیت
حقوق ملت. در طول مدت مشروطه چقدر به اصول آن عمل شده است؟ شاه وقتی که قانون اساسی را با عملکرد خود نقض 

هاي سیاسی به قانون اساسی چیزي جز پذیرش آن باشد؟ آیا التزام احزاب و گروهحامی و نگهبان توانستکرد چگونه میمی
داند.به قانون اساسی را امري منحط میرگشتبسلطنت و خانواده پهلوي بود؟ در صورتی که امام 

بل به رژیم سلطنتی منحط است که امري است کهنه شده و ارتجاعی و این قابه قانون اساسی، همان برگشتبرگشت"
"برگشت نیست. 

به قانون اساسی را باید در عملکرد شاه جستجو کرد.عالوه بر آن علت دیگر عدم بازگشت
خیانت کرد، اگر ما حاال فرض کنیم، یک نفر آدمی که سلطنت قانونی داشته باشد به حسب قانون اساسی، اگر به یک ملت"

"نیست. تخلف از قوانین اساسی کرد این عزل است، این دیگر سلطان

اما موارد نقض قانون اساسی چیست.
زند، در صورتی که خود او در راس مخالفین قانون اساسی و مشروطیت. اساس شاه از مشروطه و قانون اساسی دم می"

به ورود در حزب نقض قانون مشروطه را از بین برده است، که نمونه بارز آن مصاحبه و جنجال اخیر است: اجبار ملت
ت. اجبار مردم به تظاهر در موافقت و پایکوبی و جنجال در امري که مخالف خواسته آنهاست نقض قانون اساسی اساسی اس

هاي تبلیغاتی و اجبار آنها به تبلیغ برخالف مصالح کشور نقض قانون اساسی است. است. سلب آزادي مطبوعات و دستگاه
قانون اساسی است. انتخابات قالبی و تشکیل مجلس تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادیهاي فردي و اجتماعی نقض
هاي نظامی و مخابراتی و جاسوسی براي اجانب مخالف فرمایشی محو مشروطیت و نقض قانون اساسی است. ایجاد پایگاه

با مشروطیت است، مسلط نمودن اجانب و عمال کثیف آنها از قبیل اسرائیل بر بهترین اراضی مملکت و کوتاه کردن دست 
گذاري به اجانب و مسلط کردن آنها بر تمام شئون به کشور است. اجازه سرمایهت از آن نقض قانون اساسی و خیانتمل

به ملت و نقض و کوتاه کردن دست ملت از فعالیتهاي اقتصادي خیانت"حاکمیت ملی"مملکت و غارت ذخایر نفتی به اسم 
که -شاه ها مخالف با مشروطه و قانون اساسی است، و اصوال دخالتقانون اساسی است. مصونیت دادن به اجانب و عمال آن

به دوران سیاه استبداد و نقض بازگشتدر امور کشور و قواي مملکت-بر حسب نص قانون اساسی مقام غیرمسئولی است 
"قانون اساسی است. 

اي انجام داد تا از داي قیام تالش گستردهبرخورد سیاسی با چنین رژیمی هرگز منجر به نتیجه نخواهد شد چون امام در ابت
تر مسیر سیاسی و با نصیحت و پند اخالقی، رژیم را به اجراي احکام اسالمی ملزم کند ولی حاکمیت طاغوتی پهلوي سرکش

حروم از آن بود که به این نصایح امام گوش دهد تا جایی که در قضیه کاپیتوالسیون با تبعید امام جامعه را از روشنگري وي م
آمیز به یک و تبعید امام در واقع پایان دادن خشونت1342خرداد 15کرد. حمله رژیم به فیضیه و کشتار مردم در 

آمیز بود که رژیم وابسته به دیکتاتوري پهلوي تحمل آن را نداشت.سیاسی مسالمترکت
را بدست آورد و تغییري در نظم و نظام آن توان قدرت سیاسی و اجرایی جامعه هایی که میمبارزه پارلمانی یکی از شیوه

ایجاد کرد، بدست گرفتن مجلس با تعداد اکثریت نمایندگان است. منشا این حرکت راهبردي در غرب بعد از انقالب صنعتی 
ه. ش) (1285انگلستان و انقالب فرانسه بوجود آمد و در ایران با پیروزي مشروطه اولین دوره مجلس شوراي ملی در سال 
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ه. ش) دو سال و (1335تتاح شد. و تا پیروزي انقالب اسالمی بیست و چهار دوره را گذراند. مدت دوره نمایندگی تا سال اف
.بعد از آن به چهار سال تغییر یافت
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سیره عبادي حضرت امام رحمه اهللا

182پدید آورنده : یاسر بدیعی ، صفحه 

جهاد با نفس

اینکه همه ما می بینیم امام جمله اي می گوید، تمام مردم تحت تأثیر قرار می گیرند و با یک حرکت امام، تمام مردم به 
خیابان ها می ریزند. وقتی می گوید: از خانه بیرون نیایید، همه در خانه ها می مانند. وقتی می گوید: به جبهه بروید، همه به 

که امام در جوانی و حتی پیش از اینکه مرجع تقلید بشود، مسائل نفسانی خود را به جبهه می روند، به این خاطر است
بهترین وجه حل کرد. ایشان خودساخته بود و در این راه، تالش زیادي هم کرده بود. در عرفان عملی نیز هیچ کس در ایران، 

ضرع شبانه، برخورد با مردم محروم، دست گیري همانند امام نبوده است، درزمینه هایی چون: مناجات و نمازهاي نیمه شب، ت
از نیازمندان، ایستادگی در برابر ظالمان و... .

امام خودساخته بود و همه اینها مجموعه اي بود و آن مجموعه، امام بود.

پیام متن:

. تأثیرنماز و برنامه هاي تربیتی دیگر، دربزرگ جلوه دادن مؤمن در برابر دیگران.1

عبادت و بندگی

درباره مسائل عبادي، ایشان هر روز ده جزء قرآن قرائت می کرد و در هر سه روز، یک بار قرآن را کامل می خواند. در ماه 
رمضان برادران خوشحال بودند که دو بار کامل قرآن را خوانده اند، ولی بعد می فهمیدند که امام ده تا یازده دوره قرآن را 

متري بود. 45گفت:شبی در ماه رمضان من پشت بام خوابیده بودم. خانه ایشان، یک خانه کوچک خوانده است. احمد آقا می 
بلند شدم دیدم که صدا می آید و بعد متوجه شدم که آقاست که در تاریکی در حال نماز خواندن است و دست هایش را به 

، نماز و دعا شب تا صبح در ماه مبارك رمضانطرف آسمان دراز کرده و گریه می کند. برنامه عبادي ایشان، این بود که 
می خواند و بعد ازنماز صبح و مقداري استراحت، صبح زود براي کارهایش آماده بود.

پیام متن:

. ارزش و جایگاه قرائت قرآن و نماز شب از دیدگاه عملی حضرت امام.1

حق نماز

که در فاصله بعد از نماز ظهر و عصر که براي صرف نهار درس دیگري که می توانیم از زندگی امام بیاموزیم این است
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می آمد، اگر در این مدت کوتاه چند دقیقه اي فرصت می شد، قرآن می خواند. با اینکه گاهی این زمان، کمتر از دو دقیقه 
مصاحبه می آمدند، بود، ولی ایشان نمی گذاشت که حتی چند دقیقه از عمر او بیهوده بگذرد. هنگامی که خبرنگارها براي 

تازمانی که وسایل شان را بچینند، وقت خود را از دست نمی داد و به کاري می پرداخت. امام با این رفتارها به ما می آموزد 
که در هیچ لحظه اي مبادا اصل و مبدأ را فراموش کنید.

پلیس هاي فرانسه از زمان رفت و آمد دقت و نظم امام در رابطه با وقت نماز و درك حقیقی نماز آن قدر چشم گیر بود که
امام براي نماز، ساعت شان را تنظیم می کردند. شاید این دقت در وقت نماز، براي بیشتر مردم درك نشود. با این حال وقتی 
انسان به این درجه، یعنی به نظاره گري در آسمان و زمین می رسد، این امر برایش طبیعی است. وقتی به نماز می ایستاد،

حس می کردیم که تمام وجودشان نماز می خواند.

همیشه وقتی چند نفر از برادرها براي حفاظت ایشان می ایستادند، امام می فرمود: احتیاجی نیست، در ساعت نماز، باید نماز 
خواند.

ود، آورد که مطلب پندآموز دیگر، خاطره روزي است که رئیس پلیس نوفل لوشاتو، عکسی از امام را که در حال قنوت ب
ایشان امضا کنند. امام عکس را گرفت و امضا کرد. وقتی به امضا توجه کردم، دیدم مثل دیگر امضاهایش نیست و اسم شان 
را ننوشته اند. عرض کردم: مثل اینکه امضاي شما، مثل بقیه امضاها نیست. امام فرمود: چون مسیحی هستند و رعایت وضو را 

ا ننوشتم، مبادا دست شان مسح کند. این همه دقت براي اینکه مبادا یک گناهی انجام شود که ایشان نمی کنند، اسم روح اللّه ر
هم مثالً در بی احتیاطی شریک باشد، واقعا آموزنده است؛ اینها به ما چگونه زیستن را می آموزد.

پیام متن:

. ارتباط دائمی امام با مبدأ جهان هستی، به وسلیه ذکر دائم؛1

ظریفانه امام به احکام و مسائل فقهی.. توجه2

شب زنده داري

یکی از استادان قم نقل می کرد که شبی قبل از تبعید و زندان حضرت امام خمینی رحمه اهللا در قم مهمان حاج آقا مصطفی 
و دیدم که بودم. البته حاج آقا مصطفی نیز منزل آقا بودند و خانه جداگانه اي نداشتند. گفت نصف شب از خواب پریدم 

صداي آه و ناله در خانه بلند است و نگران شدم که چه اتفاقی افتاده است. حاج آقا مصطفی را که پهلویم خوابیده بود، بیدار 
کردم و گفتم: بلند شو ببین در خانه تان چه خبر است؟ مرحوم حاج آقا مصطفی بلند شد و نشست و گوش داد و دوباره 

هجد است، مشغول عبادت است.خوابید و گفت: آقاست مشغول ت

بود که به قم رسیدند. موج جمعیت و 10منتقل کردند، ساعت 1343فروردین 16زمانی که ایشان را از تهران به قم در شب 
شب ازدحام در منزل ایشان 5/12هجوم اهالی قم به طرف ایشان، بیش از این است که بتوان آن را وصف کرد. تا ساعت 
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وضعی مردم را قانع کردند که آنجا را ترك کنند. بعد از آنکه مردم پراکنده شدند، آنهایی که آن شب در ادامه داشت. با چه
خدمت ایشان بودند و آنجا خوابیده بودند، گفتند: آقا دو ساعتی استراحت کرد و بعد بلند شد و مشغول تهجد شد. این 

سال است که فجري طالع نشده 50ها گفته اند که شاید بیش از مطلب را آنهایی که از نزدیک با ایشان ارتباط داشتند، بار
است که چشم امام در خواب بوده باشد.

پیام متن:

. دائم التهجد بودن حضرت امام و نهادینه شدن این امر در بیت ایشان.1

تهجد و کرامت

ه اي نسبت به ما مبذول داشتند که مسافرت هاي بسیاري با ایشان کردیم و خدا می داند در مسافرت مشهد یک اخالق پدران
هر وقت یادمان می آید، شرمنده آن روزگارهایی هستیم که در خدمت شان به ارض مقدس مشرف بودیم. در آن زمان 
قسمت هایی از ایران زیر نظر دولت هاي شوروي و آمریکا و انگلیس بود. وقتی از ارض اقدس برمی گشتیم، در بین راه 

لوي ماشین ما را گرفتند. همگی پیاده شدیم و چون امام از اول تکلیف، مراقب تهجد نماز شب بود روس ها براي بازرسی ج
و این عمل صددرصد از ایشان ترك نشده بود، بعد از پیاده شدن خواست که نماز شب بخواند. آنجا هم وسط بیابان بود و 

آبی وجود نداشت.

ایشان آستین باال زد و وضو گرفت. به هر حال ما در آن سفر یک چنین یک وقت نگاه کردیم، دیدیم که آبی جاري شد، 
کرامتی از ایشان دیدیم.

پیام متن:

. تأثیر تهجد و شب زنده داري درطهارت نفس و مورد توجه بودن انسان در پیشگاه خداوند.1

اهمیت نماز اول وقت

در نوفل لوشاتو با حضرت امام رحمه اهللا برنامه مصاحبه روزي که شاه فرارکرد، تمام نمایندگان رسانه هاي گروهی دنیا، 
شبکه تلویزیونی در سراسر دنیا به طور مستقیم این برنامه را پخش می کردند. زیرا یکی از بزرگ ترین 150داشتند. شاید 

کرد. بعد، از من رویدادهاي تاریخی انقالب به وقوع پیوست. همه می خواستند نظر امام را بدانند. ایشان چند دقیقه صحبت
در آن لحظه، ایشان موضوع به .» والسالم علیکم و رحمۀ اللّه «پرسید ظهرشده است؟ گفتم: همین األن ظهر شد. امام گفت: 

آن مهمی را به خاطراقامه نماز در اول وقت، رها کرد. در شرایطی که رسانه هاي بیگانه براي میلیون ها بیننده خود، در حال 
حبه بودند، امام اقامه نماز در اول وقت را بر ادامه مصاحبه ترجیح داد.ارسال خبر و مصا

پیام متن:
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. اهتمام به نماز و به جا آوردن آن در فضیلت اول وقت؛1

. در تزاحم بین نماز و کارهاي دیگر، نماز از همه مهم تر است.2

تاملی در سیره علمی، اجتماعی امام خمینی (ره)

210االسالم حیدر احمدي (محزون) ، صفحه پدید آورنده : حجه 

اگرچه از عنوان موضوع مورد نظر، تداعی می شود که این مقاله، چنانکه انتظار می رود حاوي سیري در سیره عملی، و 
باشد اما چنین انتظاري از یک مجمع مرکب از - قدس سره الشریف -نگرشی براندیشه نظري حضرت امام خمینی 

ر در مجموعه علوم الهی و انسانی، شاید به جهت نامقدور بودن آن، معقول نباشد تا چه رسد به نوشته دانشمندان صاحب نظ
اي که از خامه ناتوان مقلدي از غم هجران، پریشان به صحیفه تحریر نشسته است. سخن گفتن دیگران و از جمله این 

ت از طرف آن مور، در آستان کرم سلیمان. کمترین در خصوص آن فرزانه علم و دین، به مثابه بردن ران ملخی اس

حقیقت سخن این است که: ما در سر مقام امام حیرانیم، چون وجود امام، دریائی است که غواص عقل واندیشه، در 
این دریا، اول، آخر ره نیابد کندرو پایاب نیست و سخن منظوم این کمترین در خصوص آن مظهر طهارت و یقین، چنانکه در 

نامه خروش عشق، برقع از جبین گشاده، این است که: مثنوي

اخذ کردم آتش صحراي عشق 

از خمینی گوهر دریاي عشق 

اي خدایا راه او پاینده دار 

آفتابش در جهان، تابنده دار 

مهر او همچون نفس در سینه ام 

روشن از او، شیشه اندیشه ام 

موج دریاییم و توفان است او 

ایمان است او نغمه هاي گرم

شور او در عشق، عنوانش جنون 



25

لوح منشور قیامش، نقش خون 

همچون توفان در نیستان، ناله کرد 

حرف خاموشی شب، آواره کرد 

در تو، محوم،اي تو اکسیر جهاد 

معنی مرموز سیر اجتهاد 

اي تو خود سرمنزل اسفار ما 

در نگاهت قصه اسرار ما 

اي بهار خلقت حق در کویر 

اي رهایی بخش انسان اسیر 

در سکوتت انتظاري از خروش 

در سرود سینه ات حرف سروش 

اي خمینی مظهر عشق و کمال 

جلوه اي از آتش طور وصال 

در تو حیرانم که حیرانی رواست

چون مقامت برتر از اوهام ماست

شود این دقیقه را به خوبی در می یابد آري هر تحلیل گر پاك فطرتی که در زندگی امام و اخالق و رفتار آن حضرت محو
که استواري و ثبات قدم او در فراز و فرودهاي مختلف سیاسی و اجتماعی، عقل واندیشه را به تحیر می اندازد و با این حال، 

مرغ دل به اشتیاق تقرب به او، پر می اندازد و با سوز تمام این ترانه می خواند: 

قشون مهر تو، تاراج جان است

وش نغمه هاي جاودان استخر
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چه گوید: حیدر محزون که عشقت

درون مهر دل آتشفشان است

ماال یدرك کله، "ولی با همه این اوصاف که منزلت و مقام امام، باالتر از حیطه عقل و اوهام ماست باز نیز از باب اینکه 
ن، عارفان، فقیهان گرفته، تا سیاستمداران از نظر براندیشمندان اسالمی به طور اعم، از جامعه شناسان، فیلسوفا"الیترك کله

وجدانی و اخالقی تکلیف است که در راستاي تبیین و تفسیر ابعاد گوناگون شخصیت بزرگ مظهر عزت مسلمین و محور 
عظمت مستضعفان، امام خمینی به تحلیل عمیق منطقی بپردازند و در حد توان و میزان دست آورده هاي فکري خود، ابعاد 

گاه نور معرفت را از باطن ملکوتی وي (که جلوه اي از اسم الباطن است) به شهود ظاهر جبروتی خشان این درخششدر
برسانند. آنچه در حال حاضر بیشتر دانشمندان به اصطالح روشنفکر ما از شخصیت امام، براي خود، تصویر کرده اند این 

مسلم، صاحبان این نوع تلقی از شخصیت آن حضرت، از معرفی قلمرو است که امام، تنها یک فقیه سیاستمدار بود. به طور 
چون امام نه تنها یک فقیه ;جغرافیاي وسیع و گسترده اندیشه حضرت امام در حوزه معرفت شناسی عاجز و ناتوانند

با اینکه از نظر سیاستمدار بود امام، یک فیلسوف متضلع و محیط بر نحله هاي عقلی، فلسفی فیلسوفان مشرق زمین نیز بود، 
روحی، مشربی ذوقی، عرفانی داشت بر مکتب عقلی، برهانی مشائیان احاطه کامل داشت آراء پیچیده و پر مغز بوعلی را در 
حوزه علوم اسالمی براي متفکران مشتاق به طرز تفکر فلسفی مشائیان که عبارت است از ارزیابی و تعقیب مسائل در 

یس می کرد. با مکتب فلسفی اشراق اسالمی و پیروان مشرب اشراقی به خوبی آشنا چهارچوب تفکرات صرف عقالیی تدر
بود و بر این اعتقاد بود که شیخ شهاب الدین سهروردي معروف به شیخ اشراق، رئیس فالسفه اشراق اسالمی، طریقه ذوقی 

انست. بر مشی فکري و مکتب افالطون را حیاتی مجدد بخشید و آن حکیم الهی را صاحب مقام تجرد و صفاي باطن می د
فلسفی مرحوم صدرالمتالهین شیرازي وقوف کال و تبحر تام و قابل داشت، مهمترین کتاب فلسفی آن حکیم الهی، اسفار که 
بزرگترین و دقیقترین شاهکار فلسفی در جهان فلسفه می باشد و تا هنوز نیز هیچ فیلسوفی کتابی را در حکمت بدین پایه 

اي طالبان حکمت، تدریس می کرد، او به صدرا به عنوان یک حکیم راستین و موحد، و به کتاب اسفار خلق نکرده است بر
به عنوان پربارترین متن مجدد، در حکمت الهی، عشق می ورزید و آن حکیم را قهرمان وادي صعب العبور حکمت و 

ن نزدیکترین فلسفه بواقع، حکایت، و از خود از فلسفه او به عنوا;روشنگر خللهاي شیخ الرئیس در علم معرفت حق می دید
او در برابر حربه هاي تکفیر دینداران تنگ نظر و ظاهرنگر، حمایت می کرد. 

سخنان بلند آن حضرت در این باره این است: محمدبن ابراهیم شیرازي از بزرگترین فالسفه الهی و موسس قواعد الهیه و 
ت که مبدا و معاد را بر یک اصل بزرگ خلل ناپذیر بنا نهاد و اثبات معاد او اول کسی اس;مجدد حکمت ما بعدالطبیعه

جسمانی با برهان عقلی کرد و خللهاي شیخ الرئیس را در علم الهی روشن کرد و شریعت مطهره و حکمت الهیه را با هم 
"ه مطالب بلندپایه اوستما با بررسی کامل دیدیم هر کس درباره او چیزي گفته از قصور خود و نرسیدن ب;ائتالف داد

مطلب بعدي که از سیر در تفکرات فلسفی امام راحل استنباط می شود این است که امام نه تنها به فلسفه اسالمی و فیلسوفان 
جهان اسالم به خاطر تنویر چراغ عقول بشري در راستاي تبیین معارف دینی و نظري به چشم عظمت و بزرگی می نگریسته، 

می، به فالسفه پیشین یونان نیز خوشبین و بعضی از آنان را از شاگردان و پیروان بلکه علی رغم بسیاري از بزرگان علوم اسال
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توحیدي انبیاي عظیم الشان الهی می داند. به عباراتی از آن بزرگ مرد الهی در این خصوص توجه کنید. 

خاذ کرده است. این فیلسوف بزرگ (انباذ قلس) در زمان داوود نبی (ع) بوده و حکمت را از او و لقمان حکیم ات

و در خصوص فیثاغورث گوید: 

این فیلسوف در زمان سلیمان بود و حکمت را از او اخذ کرده و آراء او جمله به رمز است. 

امام در خالل تدریس کتب فلسفی به طور مسلم، نظریاتی نو و در مقوله حکمت و هستی شناسی، سرنوشت ساز و قابل 
تامل، بررسی و دقت نظر عنوان می کرده است که اگر آن دروس جمع آوري و به چاپ برسد براي فیلسوفان در جهت تبیین 

و مبانی عقالنی آن حضرت راهگشاي بسیار خوبی است. امام در و تحلیل اندیشه هاي فلسفی امام و استنباط دقیق آراء 
عرفان نظري نیز از اساتید برجسته و کم نظیر بود با مراجعه دقیق به صحف عرفانی و نگرشی عمیق بر آراء ذوقی، آن بزرگ، 

عرفان نظري علی این مطلب به روشنی دریافت می شود که آن حضرت بر عرفان اسالمی محیط و در تبحر بر آراء پیشگامان
الخصوص بر آراء بلند موسس و پایه گذار آن محی الدین عربی که در عداد بزرگان تراز اول این فن بود. 

کتابهاي گرانقدر مصباح الهدایه، سرالصلوة، شرح دعاي سحر و تعلیقات بر فصوص محی الدین و مصباح االنس حمزه 
دقق بارع و محقق متفنن متضلع در مباحث عرفانی و حکمت عقالنی، فناري، بهترین گواه بر این مدعا است. فیلسوف م

عالمه، سیدجالل الدین آشتیانی در مقدمه شرح مقدمه قیصري بر فصوص الحکم می نویسد: 

حضرت استاد عالمه، آیت اهللا العظمی امام سالم اهللا علیه و علی اجداده الطاهرین در عرفان اسالمی شاگرد منحصر به فرد شاه 
امام ;دي می باشند امام از اساتید بزرگ عرفان در قرن اخیرند و ذوق و استعداد خاص در مبانی عقلی و عرفانی دارندآبا

خمینی در حکمت متعالیه به روش صدرالحکماء والعرفاء، آخوند مالصدرا استاد مسلم و در حقیقت بدون مجامله باید گفت 
اشند. که آن جناب خاتم حکما و عرفا در عصر ما می ب

قضاوت استاد آشتیانی (مرد، باریک بین و دقیق اندیشی که بر همه نحله هاي فلسفی، عقالنی و مشربهاي اشراقی، عرفانی 
خود، جهات قوت و ضعف اساتید بزرگ عرفان و حکمت را بر می شمرد و به ه وقوف کامل دارد و با موشکافی مخصوص ب

اي کسی قائل نیست) پیرامون امام راحل به اینکه آن جناب خاتم حکما و در مقام قضاوت علمی هیچ گونه مالحظه اي بر
عرفا در عصر ما می باشد و در حکمت متعالیه به روش ذوقی مالصدرا استاد مسلم است، حجت تحقیق و کندوکاو و ژرف 

آشتیانی که پیرامون نگري را در فلسفه و عرفان امام بر مشعلداران حیات معقول بشري، تمام می کند. مسلما حکیمی چون
دیگر بزرگان علم و حکمت بدون کمترین مالحظه اي به عنوان یک مالي مستقل داوري می کند (و ریزبینانه عالمه طباطبایی 
را در عرفان نظري و مباحث ذوقی اسفار غیر متخصص و ناتوان قلمداد می کند و رفیعی قزوینی را با اینکه در تقریر مبانی 

بیان مقاصد وي در اسفار در حد اعجاز می ستاید و تدریس اسفار او را ید بیضاء در قلمرو ادراك نظري فلسفی مالصدرا و 
می داند اما با این حال چون حکیم است و حکیمان مهار احساسات و عواطفشان به دست عقلشان است و عاقالنه 

یزان آشنایی وي با مبانی عرفانی و معانی ذوقی محی الدین می اندیشند وقتی که می خواهد پیرامون عرفان نظري قزوینی و م
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و کتاب پر محتواي فصوص اظهار نظر کند آن تحریر در مبانی صدرالدین را گنگ و ناتوان در معانی محی الدین می یابد) 

احاطه کاملی که به پیرامون امام راحل نیز بدون هیچ مالحظه اي و تنها به صرف بیان حقیقت داوري کرده است. امام با این 
بر، وي در تجلی مستدام و "یا من هو حضوره دائم"عرفان نظري و با آن قدم واصلی که در عرفان عملی داشت و گو اینکه: 

هاي آتش محبت رحمانی در درونش شعله ور بود، با این حال ظهور مدام بود، جذبه هاي روحانی وي مستمر، چون جذوه
و در کنار فقه و سیاستش براي اصالح و تهذیب جامعه. و اینک بر عارفان باریک بین و سالکان در متن جامعه بود و عرفان ا

دقیق اندیش، الزم است که براي برداشتن پرده ابهام از رخساراندیشه هاي ذوقی، عرفانی امام از یک سو، و معرفی شخصیت 
فانی و محور جهت بخش سیاست جهانی، عرفان عرفانی، اجتماعی آن همام از دیگر سو (که به عنوان یک قطب شاخص عر

را از گوشه انزوا به صحنه اجتماع کشانید) بسیج شوند، علی الخصوص در راستاي پرداختن به بعد دوم از قلمرو شخصیت 
عرفانی آن حضرت، که خود مستلزم زدودن و تخریب جنبه هاي منفی به جامانده از سیره عارفان گذشته است که براي 

آزموده به عنوان یک اصل مسلم عرفانی، قابل پذیرش و عمل می باشد. باید طالبان عرفان را از رفتن، به سراغ سالکان نا
نااهالن بی خبر از حقیقت عرفان، حذر داد و بر آنان، این نکته را تبیین کرد که: 

از دلق پوش صومعه، نقد طلب مجوي 

یعنی ز مفلسان، سخن کیمیا مپرس 

را تعیین، که عرفان به حق و حق جو، عرفان خضر واصل یعنی امام راحل و دیگر بزرگان کاملی ست که و این دستورالعمل
معرفت و سلوکشان را براي اصالح و تهذیب جامعه از سیره قویم و صراط مستقیم به ظهور آورندگان عرفان راستین، یعنی 

ها و اگر عرفان امام، در شب تاریک کژي;ار دارد) گرفته اندائمه طاهرین (که در راسشان امام کمل عارفین، امیرالمومنین قر
ها چون نوري در خدمت مسلمانان بود، علتش اینکه: سرمنشاء فیض آن، دم عیسوي مشرب امیرالمومنین (ع) بود و پلشتی

ن آن پرداخته و این این همان عرفان مثبتی است که فرزانه گرانقدر عالمه جعفري در نوشتاري دقیق به تتبع و تحقیق، پیرامو
طرح را در حوزه معرفت شناسی یا فلسفه عرفان، همو براي اولین بار، درانداخته است و به طور قطع و مسلم، برجسته ترین 
و درخشنده ترین جنبه شخصیت عرفانی امام، همین جنبه عرفان مثبت اوست که در تاریخ عرفان نیز از جنبه هاي منحصر به 

ست و در عارفان گذشته، پیشگامی را نمی توان براي او در نظر گرفت. پس سخنی گزاف نیست شخصیت خود آن حضرت ا
اگر بگوییم: 

جمله صفرند و وحید دهر اوست 

بعد معصومین، فرید دهر اوست

و می توان گفت: امام به عرفان، روح بالندگی و شکوفایی لطافت گل در طراوت بهاري بخشید، چون دیگر عارفان که در 
ول تاریخ ظهور کرده اند تنها ره آورد عرفانشان این بود که به صالح خود پرداختند و براي حفظ صالح و سالمت خود، ط

خرقه انزواي از اجتماع را به دوش انداختند اما امام با اراده اي الهی برخالف جریان این رود به شنا پرداخت و بعد از سلوك 
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معصومین به اصالح جامعه و قراردادن حرکت آن در روند مطلوب کتاب تشریح، در طریق صالح خود، با الهام از سیره
مشغول شد و این حقیقت در تاریخ روشمند بشري، براي همیشه در طلوع مستدام خواهد بود. 

و دومین موضوعی که امام خمینی (ره) به آن روح تبلور و بالندگی در فراسوي سازندگی فردي و اجتماعی بخشید و بین آن 
مقوله هاي مستحدث زندگی ماشینی پیوند برقرار کرد (و از ضرورت این پیوند و آشتی دادن بود که آن حضرت، دخیل 
دانستن عنصر زمان را در هر عصري و از جمله عصر ما، در آن موضوع، شرط اساسی براي پاسخگویی آن موضوع به 

فزاینده صنعت و تکنیک در جریان زندگی ماشینی امروز مشکالت پیچیده و تو در توي نسلی دانست که حیاتشان با رشد
فقه همان اقیانوس پویا و پایان ناپذیري که تا قبل از ظهور ملکوتی امام، کاربرد آن، کاربرد ;پیوند خورده است) فقه بود

ی تدوین شده از تعلیمی و تدریسی بود و قلمرو سلطنت آن، گوشه حجرهها. اما امام هم فقه را که قوانین حکومتی و حقوق
ناحیه امامان معصوم شیعی بود به عنوان تنها قانون افتخارآفرین، مشروع و قابل پذیرش، در جامعه اسالمی به مرحله اجرا 
درآورد و هم با فراست و هوشمندي و بلندنظري به دنبال بررسی وضعیت جامعه اسالمی در زمان معاصر و واقع بینانه نظر 

ات زمان و جدا ندانستن زندگی مردم از زمانی که در آن می زیند از یک سو و جدا ندیدن یک فقیه کردن به نیازها و مقتضی
جامع الشرایط از متن اجتماع، از دیگر سو، این دقیقه را دریافته بود که عنصر زمان را باید در فقه و حقوقی که همگام با زمان 

پیاده می شود لحاظ کرد، پس فقه امام در متن اجتماع و به عنوان به عنوان قانونی که براي رفع مشکالت حیات دینی مردم 
کاملترین قانون حقوقی الهی که هیچ ایدئولوژي بشري تحت هیچ شرایطی جایگزین آن نیست براي اجتماع بود و چون 

-مسلمانان امور"کالم ایشان سیاست کشورداري و حکومتی او نیز بر مبناي دیدگاههاي فقهی و حقوقی اش بود. که این
- مبین همین معناست پس حاصل کالم در این مقال اینکه: سیاست امام هماهنگ با "امور سیاسی، اجتماعی مسلمانان است

فقاهت امام بود و فقاهت آنحضرت، شعر شهود حکومت در آیینه والیت بود که به حمد و سپاس خدا، االن نیز با همین آیینه 
آیت اهللا خامنه اي به اصالح و آرایش حکومت می پردازد. کوتاه سخن اینکه اگر کسانی والیت، صاحب مقام معظم فقاهت

یافت شوند که با والیت امام، موافق، ولی با والیت آیت اهللا خامنه اي ناموافق باشند به طور یقین این افراد اگر در عصر پیامبر 
ند عمل می کردند. نیز بودند مثل کسانی که نبوت نبی را منهاي والیت وصی پذیرفت

نتیجه اي که بر این دومین موضوع مقاله مترتب است اینکه فقیهانی قادر به گام برداشتن در جهت بالندگی این روش فقهی 
اند روشی که بر رفرف زمان سوار است و با زمان به پیش می تازد و هیچ گاه از رفع مشکالت اجتماعی، دینی دینداران عاجز 

تسامح برخوردار باشند. سومین موضوعی که در قلمرو تحلیل شخصیت امام درخور بررسی و قابل بحث نیست که از روح 
است، سیاست آن حضرت است که این مقال مفصل را به مقوله اي دیگر محول می کنیم. ان شاءاهللا

سیره و سلوك امام خمینی(ره) در خانواده 
به سیره و روش امام راحل درخصوص خانواده و اهل منزل است که به آنچه در پی می آید گزیده اي از خاطرات مربوط 

مناسبت میالد حضرتش تقدیم خوانندگان عزیز می شود. گفتنی است این مطلب از سایت خبرگزاري فارس انتخاب شده 
.     است

شان به خانم بگویند خانم فریده مصطفوي دختر حضرت امام می گوید: هیچ وقت ما ندیدیم ایدادند.هیچ گاه دستور نمی
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دند. اگر بده یا حتی یک چاي براي من بریزید. همیشه ما، یا کارگران منزل را خطاب می کرانجام بده فالن کار را براي من
..                                           زدند: خانم! بگویید یک چاي براي من بیاورندمیصدایک وقت هیچ کس نبود،

اگر کسی در منزل نبود قهرا خانم این کار را خودشان می کردند ولی ایشان چنین دستوري نمی دادند. همیشه خیلی به خانم 
)97، ص1ت و عالقه را جلوي ما فرزندان علنی کنند. (پا به پاي آفتاب، جاحترام می گذاشتند و مقید بودند اظهار محب

امام کاري را به خانم نمی دادند، خانم «خانم فاطمه طباطبایی عروس حضرت امام نقل می کند: امام کاري به خانم نمی دادند
دهید بدوزند. نمی گفتند خودت بدوز یا احیانا اگر می گویند وقتی یک دکمه پیراهنشان می افتاد می گفتند: می شود این را ب

روز بعد دوخته نشده بود نمی گفتند: چرا ندوخته اید. می گفتند: کسی نبود بیاید بدوزد. تا آخر عمرشان هیچ وقت به خانم 
از طرفی قیودي هم داشتند مثال خانم می گفتند که وقتی می خواستند با خانواده هاي جدید رفت و ک لیوان آب بدهینگفتند 

امام به ایشان گفته بودند که ابتدا و به طور ناشناس خانه کسی نرود. چون ممکن امام مشورت می کردند.آمد کنند باید با 
).              170(همان ، ص ویند که کجا می خواهند برونداست مناسب نباشد. یا اگر می خواهد بیرون بروند به ایشان بگ

کمک به همسر در کار منزل و بچه داري
اصبح گریه می کردند و عروس حضرت امام(ره) خانم فاطمه طباطبایی نقل می کند: خانم می گفتند: چون بچه هایشان شب ت

ایشان مجبور بودند تا صبح بیدار بمانند، امام شب را تقسیم کرده بودند. یعنی مثال دوساعت ایشان بچه را ساکت می کردند و 
خانم می خوابیدند و بعد دوساعت خودشان می خوابیدند و خانم بچه را نگه می داشتند. البته روزها که مشغول درس و 

براي نگهداري بچه ها نداشتندبحث بودند، فرصتی .

فرزندانشان تعریف می کنند که امام با آنها بازي می کردند یعنی بعد از تمام شدن درس، ساعتی را به بازي با بچه ها
.                                             دندمی پرداختند و به این ترتیب به خانم در کار تربیت بچه ها کمک می کر

امام به پسر و نوه هایشان القا می کردند که از زنانشان انتظار کاري نداشته باشند و اگر کار کردند، محبت کرده اند، البته به 
.                                                 دخترها نیز توصیه می کردند که کار کنند

کمک در آشپزخانه
شد، پس از صرف غذا ظرفها را جمع کردم و به خانم دباغ نقل می کند: روزي برحسب اتفاق تعداد میهمانان منزل امام زیاد

آماده شدیم که ظرفها را بشوییم. اما دیدم که خود امام هم بالفاصله به آشپزخانه - دختر آقاي اشراقی-آشپزخانه بردم. با زهرا
نبود؛ اما امام حاج آقا چرا به آشپزخانه آمدند؟! و حق داشتم که تعجب کنم، زیرا وقت وضو «آمده اند. از زهرا پرسیدم: 

بدنم شروع به لرزیدن کرد. خدایا چه کنمآستینهایشان را باال زدند و فرمودند: چون ظرفهاي امروز زیاد است آمده ام کمکتان
ما ظرفها را می شوییم.می بینم! به زهرا گفتم تو را به خدا از امام خواهش کنید که ایشان تشریف ببرند. خود

)                                                                                                                          173ص.(همان،
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باید خودکفا باشدانسان
دختر حضرت امام خانم فریده مصطفوي نقل می کند: امام همیشه در کارهاي منزل کمک می کردند و به ما نیز می گفتند: 

نمی دادند،بلکه مثال خودشان چاي می ریختند. حتی وقتی لیوان آبی می خواستند، به کسی دستوراستکمک از بهشت آمده
کنم امام می گفتند: خودم باید کار » چرا به ما نگفتید«خودشان به آشپزخانه می رفتند و لیوان را آب می کردند. می گفتیم که: 

در جمع نشسته بودیم، می دیدیم که آقا دارند به طرف آشپزخانه می روند. از ایشان سؤال می کردیم، می گفتند: می روم آب .
بخورم.

می گفتند: مگر خودم نمی توانم این کار را انجام بدهم؟ بعد با خنده میگفتند: » به ما بگویید تا برایتان آب بیاوریم.«فتیم: می گ
)103انسان باید خودکفا باشد. (همان، ص 

در زندگی تان گذشت داشته باشید
امام در مراسم عقد و ازدواج دارم. امام مرحوم دکتر محمود بروجردي، داماد حضرت امام نقل می کند: خاطراتی از حضور 

همیشه نائب یا وکیل زن می شدند. آن روزي که این افتخار نصیب من شد که با این بیت شریف وصلت کنم، ایشان در منزل 
حاج آقا مصطفی تشریف داشتند. آیت اهللا حاج علی آقا صافی (اخوي آیت اهللا حاج آقا لطف اهللا صافی، عضو سابق فقهاي 

ي نگهبان) نماینده من شدند و خطبه عقد را خواندند. من هم آن طرف اتاق، تقریبا رو به رویشان نشسته بودم. بعدایشان شورا
دعا کردند. در مراسم عقد دخترم هم در خدمت امام بودیم، ایشان خیلی دعا کردند. هم براي دخترم و هم براي دامادم یکی 

ی فرمودند، این بود که توکل به خدا و در زندگی گذشت داشته باشند. زن وشوهر از مسائلی که ایشان خیلی در نصایحشان م
ممکن است با هم اختالف داشته باشند. اگر هر دو یک سنگ باشند و هیچ کس از موضع خودش عدول نکند، همیشه این

خدا، هم براي جهان مادياختالف باقی خواهد ماند. ولی اگر یکی کوتاه بیاید، دیگري اصالح خواهد شد توکل کردن به 
.است و هم براي آن دنیا (دنیاي معنوي). وقتی انسان به خدا توکل کرد، همه چیزش بر آن مبنا استوار خواهد شد

مسئله اي که امام(ره) خیلی بر آن تاکید داشتند و حساسیت زیادي در مورد آن به خرج می دادند نماز اول وقت بود. این را 
)           162-161د که ایشان از همان نوجوانی و جوانی، اول وقت به نماز می ایستادند. (همان، صپدرم هم نقل می کردن

هم عقد می گرفتند و هم عروسی
می کند: در مورد مراسم ازدواج فرزندانشان هم عقد می گرفتند و هم عروسی، خانم فریده مصطفوي دختر حضرت امام نقل 

منتها خیلی مختصر و معمولی نسبت به نوه هایشان چون بعد از انقالب بود خیلی ساده برگزار می کردند، البته جهیزیه به 
واب و مختصري وسایل دیگر دخترهایشان می دادند ولی جهیزیه اي خیلی معمولی یعنی یک فرش معمولی، دو دست رختخ

.                                            که آن زمان هم این قدرها جهاز مرسوم نبود
مقید بودند که دختر باید مهریه داشته باشد آن هم به حد متعارف یک خانواده معمولی، از این جهت دخترهایشان هم مهریه 

)                                            107داشتند و هم مقداري جهیزیه. (همان، ص
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به مهریه توجه خاصی داشتند
امام به مهریه توجه خاصی داشت و اعتقادشان بر این بود که دختر حتما باید مهریه داشته باشد. اگر کسی براي عقد نزد 

آمد و مهریه را مثال یک جلد کالم ا... مجید ذکر می کرد، قبول می کردند ولی می گفتند که چیزي را به عنوان ایشان می
.                                                                         مهریه تعیین کنند

د که باید به حد دختر، خانواده اش و مالکی که آنان در مورد تعیین مهریه نیز به عرف توجه می کردند. عقیده امام این بو
.                                                  نظر دارند، توجه کرد. با وجود این به سایر تشریفات ازدواج اعتقادي نداشتنددر

)طباطبایی، فاطمه169، ص 1پا به پاي آفتاب، ج (
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)متن وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی (ره

بسم اهللا الرحمن الرحیم
قال رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله و سلم : انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی اهل بیتی؛ فانهما لن یفترقا حتی یردا 

.علی الحوض

جمالک و جاللک و خزائن اسرار کتابک الذي تجلی فیه االحدیه الحمدهللا و سبحانک؛ اللهم صل علی محمد و آله مظاهر 
.بجمیع اسمائک حتی المستاثر منها الذي الیعلمه غیرك؛ و اللعن علی ظالمیهم اصل الشجره الخبیثه

تذکر دهم؛ نه از حیث مقامات غیبی و معنوي و"ثقلین"و بعد، اینجانب مناسب می دانم که شمه اي کوتاه و قاصر در باب 
عرفانی، که قلم مثل منی عاجز است از جسارت در مرتبه اي که عرفان آن بر تمام دایره وجود، از ملک تا ملکوت اعلی و از 
آنجا تا الهوت و آنچه در فهم من و تو ناید، سنگین و تحمل آن فوق طاقت، اگر نگویم ممتنع است؛ و نه از آنچه بر بشریت 

که از هر چیز اکبر است جز ثقل اکبر که اکبر "ثقل کبیر"و "ثقل اکبر"مقام واالي گذشته است، از مهجور بودن از حقایق
مطلق است؛ و نه از آنچه گذشته است بر این دو ثقل از دشمنان خدا و طاغوتیان بازیگر که شمارش آن براي مثل منی میسر 

کوتاه از آنچه بر این دو ثقل گذشته است نیست با قصور اطالع و وقت محدود؛ بلکه مناسب دیدم اشاره اي گذرا و بسیار
.بنمایم

صلی اهللا علیه و آله و سلم -شاید جمله لن یفترقا حتی یردا علی الحوض اشاره باشد بر اینکه بعد از وجودمقدس رسول اهللا 
اه که هرچه بر یکی از این دو گذشته است بر دیگري گذشته است و مهجوریت هر یک مهجوریت دیگري است ، تاآنگ-

مقام اتصال کثرت به وحدت است و اضمحالل "حوض "وارد شوند. و آیا این "حوض "این دو مهجور بر رسول خدا در 
است ، یا چیز دیگر که به عقل و عرفان بشر راهی ندارد. و باید گفت آن ستمی که از طاغوتیان بر این دو قطرات در دریا

گذشته ،بر امت مسلمان بلکه بر بشریت گذشته است که قلم از آن عاجز -سلمصلی اهللا علیه و آله و-ودیعه رسول اکرم 
.است

تا "صحاح ششگانه "متواتر بین جمیع مسلمین است و در کتب اهل سنت از "ثقلین "ذکر این نکته الزم است که حدیث 
به طور متواترنقل شده است و - ه و آله و سلم صلی اهللا علی-کتب دیگر آنان ، با الفاظ مختلفه و موارد مکرره از پیغمبر اکرم 

ویژه مسلمانان مذاهب مختلف ؛ و باید همه مسلمانان که حجت بر ه این حدیث شریف حجت قاطع است بر جمیع بشر ب
.آنان تمام است جوابگوي آن باشند؛ و اگر عذري براي جاهالن بیخبر باشد براي علماي مذاهب نیست

مسائل اسف - صلی اهللا علیه و آله و سلم -است بر کتاب خدا، این ودیعه الهی و ماترك پیامبراسالماکنون ببینیم چه گذشته 
شروع شد. خودخواهان و طاغوتیان ،قرآن کریم "ع "انگیزي که باید براي آن خون گریه کرد، پس از شهادت حضرت علی 
آن و آشنایان به حقایق را که سراسر قرآن را از پیامبر را وسیله اي کردند براي حکومتهاي ضد قرآنی ؛ و مفسران حقیقی قر

دریافت کرده بودند و نداي انی تارك فیکم الثقالن در گوششان بود با بهانه هاي مختلف -صلی اهللا علیه وآله و سلم -اکرم 
تا ورود به حوض که براي بشریت -و توطئه هاي از پیش تهیه شده ، آنان را عقب زده و باقرآن ، در حقیقت قرآن را 

که یکی از -از صحنه خارج کردند؛ و بر حکومت عدل الهی-بزرگترین دستور زندگانی مادي و معنوي بود و است 
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خط بطالن کشیدندو انحراف از دین خدا و کتاب و سنت الهی را پایه گذاري - آرمانهاي این کتاب مقدس بوده و هست 
.رح آن شرمسار استکردند، تا کار به جایی رسید که قلم از ش

ها افزون شد تا آنجا که قرآن کریم را که براي رشد جهانیان و نقطه جمع هرچه این بنیان کج به جلو آمد کجیها و انحراف
تنزل کرد که بشریت را به آنچه باید "ص "همه مسلمانان بلکه عائله بشري ، ازمقام شامخ احدیت به کشف تام محمدي 

را از شر شیاطین و طاغوتهارها سازد و جهان را به قسط و عدل رساند و حکومت "علم االسما"لیده برسند برساند و این و
-بسپارد تا آنان به هر که صالح بشریت است بسپارند -علیهم صلوات االولین و االخرین-را به دست اولیااهللا ،معصومین 

و کار به جایی رسید که نقش قرآن به دست حکومتهاي چنان از صحنه خارج نمودند که گویی نقشی براي هدایت ندارد 
جائر وآخوندهاي خبیث بدتر از طاغوتیان وسیله اي براي اقامه جور و فساد و توجیه ستمگران و معاندان حق تعالی شد و 
مع االسف به دست دشمنان توطئه گر ودوستان جاهل ، قرآن این کتاب سرنوشت ساز، نقشی جز در گورستانها و مجالس
مردگان نداشت و ندارد و آنکه باید وسیله جمع مسلمانان و بشریت و کتاب زندگی آنان باشد، وسیله تفرقه و اختالف گردید 
و یا بکلی از صحنه خارج شد،که دیدیم اگر کسی دم از حکومت اسالمی برمی آورد و از سیاست ، که نقش بزرگ اسالم و 

و قرآن و سنت مشحون آن است ، سخن می گفت گویی بزرگترین معصیت -م صلی اهللا علیه و آله و سل-رسول بزرگوار 
.موازن با آخوند بی دین شده بود و اکنون نیز هست"آخوند سیاسی "را مرتکب شده ؛ وکلمه 

د، اخیرا قدرتهاي شیطانی بزرگ به وسیله حکومتهاي منحرف خارج ازتعلیمات اسالمی ، که خود را به دروغ به اسالم بسته ان
براي محو قرآن و تثبیت مقاصد شیطانی ابرقدرتها قرآن را با خط زیبا طبع می کنند و به اطراف می فرستندو با این حیله 
شیطانی قرآن را از صحنه خارج می کنند. ما همه دیدیم قرآنی راکه محمدرضا خان پهلوي طبع کرد و عده اي را اغفال کرد و 

می هم مداح او بودند. و می بینیم که ملک فهد هر سال مقدار زیادي از ثروتهايبعض آخوندهاي بیخبر از مقاصد اسال
بی پایان مردم را صرف طبع قرآن کریم و محال تبلیغات مذهب ضد قرآنی می کند و وهابیت ، این مذهب سراپا بی اساس و 
خرافاتی راترویج می کند؛ و مردم و ملتهاي غافل را سوق به سوي ابرقدرتها می دهد و ازاسالم عزیز و قرآن کریم براي هدم 

.اسالم و قرآن بهره برداري می کند

مفتخریم و ملت عزیز سرتاپا متعهد به اسالم و قرآن مفتخر است که پیرومذهبی است که می خواهد حقایق قرآنی ، که ما
سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم می زند، از مقبره ها و گورستانها نجات داده و به عنوان بزرگترین نسخه 

ست و قلب و عقل اوپیچیده است و او را به سوي فنا و نیستی و بردگی و نجات دهنده بشر از جمیع قیودي که بر پاي و د
.بندگی طاغوتیان می کشاندنجات دهد

ما مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا موسس آن به امر خداوندتعالی بوده ، و امیرالمومنین علی بن ابیطالب ، این 
.از تمام اغالل و بردگیها استبنده رها شده از تمام قیود،مامور رها کردن بشر

ما مفتخریم که کتاب نهج البالغه که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادي و معنوي و باالترین کتاب رهایی بخش بشر 
.است و دستورات معنوي وحکومتی آن باالترین راه نجات است ، از امام معصوم ما است

علیهم آالف التحیات -بن ابیطالب گرفته تا منجی بشرحضرت مهدي صاحب زمان ما مفتخریم که ائمه معصومین ، از علی
.که به قدرت خداوند قادر، زنده و ناظر امور است ائمه ما هستند-والسالم 
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"مناجات شعبانیه "می خوانند از ائمه معصومین ما است . ما به "قرآن صاعد"ما مفتخریم که ادعیه حیاتبخش که او را 

که "صحیفه فاطمیه "این زبور آل محمد و"صحیفه سجادیه "و -علیهما السالم - حسین بن علی "دعاي عرفات "و امامان 
.کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی به زهراي مرضیه است از ما است

و ائمه -علیه و آله صلی اهللا-باالترین شخصیت تاریخ است و کسی جزخداي تعالی و رسول "باقرالعلوم "ما مفتخریم که 
.مقام او را درك نکرده و نتوانند درك کرد، از ما است-علیهم السالم -معصومین 

است که فقه ما که دریاي بی پایان است ،یکی از آثار اوست . و ما مفتخریم به همه "جعفري "و ما مفتخریم که مذهب ما 
.ي آنانیمومتعهد به پیرو- علیهم صلوات اهللا -ائمه معصومین 

در راه تعالی دین اسالم و در راه پیاده کردن قرآن کریم که -صلوات اهللا و سالمه علیهم -ما مفتخریم که ائمه معصومین ما 
تشکیل حکومت عدل یکی ازابعاد آن است ، در حبس و تبعید به سر برده و عاقبت در راه براندازي حکومتهاي جائرانه و 

شدند. و ما امروز مفتخریم که می خواهیم مقاصد قرآن و سنت را پیاده کنیم و اقشار مختلف ملت طاغوتیان زمان خود شهید 
.ما در این راه بزرگ سرنوشت ساز سر از پا نشناخته ، جان و مال و عزیزان خود را نثار راه خدامی کنند

اقتصادي و نظامی حاضر، و همدوش ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کالن در صحنه هاي فرهنگی و
مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسالم و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند؛ و آنان که توان جنگ دارند، درآموزش نظامی که 

هایی که توطئه دشمنان و ناآشنایی دوستان براي دفاع از اسالم و کشور اسالمی از واجبات مهم است شرکت  و از محرومیت
از احکام اسالم و قرآن بر آنها بلکه بر اسالم و مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قید 
خرافاتی که دشمنان براي منافع خود به دست نادانان و بعضی آخوندهاي بی اطالع از مصالح مسلمین به وجود آورده بودند، 

ندارند، در خدمت پشت جبهه به نحوارزشمندي که دل ملت را از شوق و شعف به خارج نموده اند؛ و آنان که توان جنگ 
دیدیم که لرزه درمی آورد و دل دشمنان وجاهالن بدتر از دشمنان را از خشم و غضب می لرزاند، اشتغال دارندو ما مکرر

دست داده و در راه خداي تعالی و اسالم فریاد می زنند که فرزندان خود را از -علیها سالم اهللا -زنان بزرگواري زینب گونه
عزیز از همه چیز خودگذشته و مفتخرند به این امر و می دانند آنچه به دست آورده اند باالتر از جنات نعیم است ، چه رسد 

.به متاع ناچیز دنیا

بزرگ و قرآن کریم و اسالم ملت ما بلکه ملتهاي اسالمی و مستضعفان جهان مفتخرند به اینکه دشمنان آنان که دشمنان خداي 
عزیزند، درندگانی هستند که از هیچ جنایت و خیانتی براي مقاصد شوم جنایتکارانه خود دست نمی کشند وبراي رسیدن به 
ریاست و مطامع پست خود دوست و دشمن را نمی شناسند. و درراس آنان امریکا این تروریست بالذات دولتی است که 

شیده و هم پیمان او صهیونیست جهانی است که براي رسیدن به مطامع خود جنایاتی مرتکب سرتاسر جهان را به آتش ک
.آنان را به هر جنایتی می کشاند"اسرائیل بزرگ "می شود که قلمها از نوشتن و زبانها از گفتن آن شرم دارند؛ و خیال ابلهانه 

ن اردنی این جنایت پیشه دوره گرد، و حسن و حسنی وملتهاي اسالمی و مستضعفان جهان مفتخرند که دشمنان آنها حسی
مبارك هم آخور با اسرائیل جنایتکارند و در راه خدمت به امریکا و اسرائیل از هیچ خیانتی به ملتهاي خود رویگردان نیستند. 

حقوق بشر و ما مفتخریم که دشمن ما صدام عفلقی است که دوست ودشمن او را به جنایتکاري و نقض حقوق بین المللی و
می شناسند وهمه می دانند که خیانتکاري او به ملت مظلوم عراق و شیخ نشینان خلیج ، کمتر ازخیانت به ملت ایران نباشدو 
ما و ملتهاي مظلوم دنیا مفتخریم که رسانه هاي گروهی و دستگاههاي تبلیغات جهانی ، ما و همه مظلومان جهان را به هر 

اي جنایتکار دستور می دهند متهم می کنند. کدام افتخار باالتر و واالتراز اینکه امریکا با همه جنایت و خیانتی که ابرقدرته
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ادعاهایش و همه ساز و برگهاي جنگی اش و آنهمه دولتهاي سرسپرده اش و به دست داشتن ثروتهاي بی پایان ملتهاي مظلوم 
ارواحنا لمقدمه -ملت غیور ایران و کشور حضرت بقیه اهللاعقب افتاده و در دست داشتن تمام رسانه هاي گروهی ، در مقابل 

آنچنان وامانده و رسوا شده است که نمی داند به که متوسل شود! و رو به هر کس می کند جواب رد می شنودو این -الفدا 
یدار نموده و از ویژه ملت ایران اسالمی را به که ملتهارا ب-جلت عظمته -نیست جز به مددهاي غیبی حضرت باري تعالی 

.ظلمات ستمشاهی به نور اسالم هدایت نموده

من اکنون به ملتهاي شریف ستمدیده و به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که از این راه مستقیم الهی که نه به شرق ملحد و 
و استوار ومتعهد و نه به غرب ستمگر کافر وابسته است ، بلکه به صراطی که خداوند به آنها نصیب فرموده است محکم 

پایدار پایبند بوده  و لحظه (اي) از شکر این نعمت غفلت نکرده ودستهاي ناپاك عمال ابرقدرتها، چه عمال خارجی و چه 
عمال داخلی بدتر ازخارجی ، تزلزلی در نیت پاك و اراده آهنین آنان رخنه نکند؛ و بدانند که هرچه رسانه هاي گروهی عالم 

رب و شرق اشتلم می زنند دلیل برقدرت الهی آنان است و خداوند بزرگ سزاي آنان را هم در این عالم و قدرتهاي شیطانی غ
."انه ولی النعم و بیده ملکوت کل شی ء"و هم درعوالم دیگر خواهد داد. 

نظامی این بزرگ با کمال جد و عجز از ملتهاي مسلمان می خواهم که از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادي ، 
راهنمایان عالم بشریت به طورشایسته و به جان و دل و جانفشانی و نثار عزیزان پیروي کنند. از آن جمله دست از فقه سنتی 
که بیانگر مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملتهااست ، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه 

حرف نشوند و به وسواس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند وبدانند قدمی انحرافی ، اسالمی است ، ذره اي من
مقدمه سقوط مذهب و احکام اسالمی و حکومت عدل الهی است . و از آن جمله از نماز جمعه و جماعت که بیانگر سیاسی 

لی برجمهوري اسالمی ایران است و از آن نماز است هرگز غفلت نکنند، که این نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق تعا
صلوات وافر الهی -ویژه سید مظلومان و سرور شهیدان ، حضرت ابی عبداهللا الحسین ه جمله مراسم عزاداري ائمه اطهار و ب

- سالم علیهم ال- و بدانند آنچه دستور ائمه هیچ گاه غفلت نکنند-اسی او باد و انبیا و مالئکه اهللا و صلحا بر روح بزرگ حم
براي بزرگداشت این حماسه تاریخی اسالم است و آنچه لعن و نفرین بر ستمگران آل بیت است ، تمام فریاد قهرمانانه ملتها 

-لعنه اهللا علیهم -است بر سردمداران ستم پیشه در طول تاریخ الی االبد. و می دانید که لعن ونفرین و فریاد از بیداد بنی امیه 

.ض و به جهنم رهسپار شده اند، فریاد بر سر ستمگران جهان و زنده نگهداشتن این فریادستم شکن استبا آنکه آنان منقر

به طور کوبنده فجایع و ستمگریهاي -علیهم سالم اهللا -الزم است در نوحه ها و اشعار مرثیه و اشعار ثناي از ائمه حق 
مظلومیت جهان اسالم به دست امریکا وشوروي و سایر ستمگران هر عصر و مصریادآوري شود؛ و در این عصر که عصر 

است به طور -لعنه اهللا و مالئکته و رسله علیهم-وابستگان به آنان و از آن جمله آل سعود، این خائنین به حرم بزرگ الهی 
سیاسی است کوبنده یادآوري ولعن و نفرین شود. و همه باید بدانیم که آنچه موجب وحدت بین مسلمین است این مراسم 

.است- علیهم صلوات اهللا و سلم - ویژه شیعیان ائمه اثنی عشره که حافظ ملیت مسلمین ، ب

الهی اینجانب اختصاص به ملت عظیم الشان ایران ندارد، بلکه - و آنچه الزم است تذکر دهم آن است که وصیت سیاسی 
عاجزانه خواهانم که -عزوجل -از خداوند .باشدتوصیه به جمیع ملل اسالمی ومظلومان جهان از هر ملت و مذهب می

لحظه اي ما و ملت ما را به خودواگذار نکند و از عنایات غیبی خود به این فرزندان اسالم و رزمندگان عزیزلحظه اي دریغ 
.نفرماید

روح اهللا الموسوي الخمینی 
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بسم اهللا الرحمن الرحیم
میلیونها انسان ارزشمند وهزاران شهید جاوید آن و آسیب دیدگان عزیز، این اهمیت انقالب شکوهمند اسالمی که دستاورد 

شهیدان زنده است و موردامید میلیونها مسلمانان و مستضعفان جهان است ، به قدري است که ارزیابی آن ازعهده قلم و بیان 
ال با همه خطایا مایوس نیستم و زاد راه واالتر و برتر است . اینجانب ، روح اهللا موسوي خمینی که از کرم عظیم خداوند متع

پرخطرم همان دلبستگی به کرم کریم مطلق است ، به عنوان یک نفر طلبه حقیر که همچون دیگر برادران ایمانی امید به این 
انقالب و بقاي دستاوردهاي آن و به ثمررسیدن هرچه بیشتر آن دارم ، به عنوان وصیت به نسل حاضر و نسلهاي عزیزآینده 

.مطالبی هر چند تکراري عرض می نمایم . و از خداوند بخشاینده می خواهم که خلوص نیت در این تذکرات عنایت فرماید

ما می دانیم که این انقالب بزرگ که دست جهانخواران و ستمگران را ازایران بزرگ کوتاه کرد، با تاییدات غیبی الهی -1
میلیونی با آن تبلیغات ضداسالمی و ضدروحانی 36امکان نداشت یک جمعیت پیروز گردید. اگر نبود دست تواناي خداوند

حساب قلمداران و زبان مزدان در مطبوعات و سخنرانیها و هاي بیخصوص در این صد سال اخیر و با آن تفرقه افکنی
کز عیاشی و فحشا و مجالس و محافل ضداسالمی و ضدملی به صورت ملیت ، و آنهمه شعرها و بذله گوییها، و آنهمه مرا

قمار و مسکرات و مواد مخدره که همه و همه براي کشیدن نسل جوان فعال که باید در راه پیشرفت و تعالی و ترقی میهن 
عزیز خود فعالیت نمایند، به فساد و بی تفاوتی در پیشامدهاي خائنانه ، که به دست شاه فاسد و پدر بی فرهنگش و دولتها و 

ز طرف سفارتخانه هاي قدرتمندان بر ملت تحمیل می شد، و از همه بدتر وضع دانشگاهها و دبیرستانها مجالس فرمایشی که ا
و مراکز آموزشی که مقدرات کشور به دست آنان سپرده می شد، با به کار گرفتن معلمان و استادان غربزده یا شرقزده 

، گرچه در بین آنان مردانی "ملی گرایی "و "یت مل"صددرصد مخالف اسالم و فرهنگ اسالمی بلکه ملی صحیح ، با نام 
متعهد و دلسوز بودند، لکن با اقلیت فاحش آنان و درتنگنا قرار دادنشان کار مثبتی نمی توانستند انجام دهند و با اینهمه و 

ن بسیاري از دهها مسائل دیگر، از آن جمله به انزوا و عزلت کشیدن روحانیان و با قدرت تبلیغات به انحراف فکري کشید
"اهللا اکبر"آنان ، ممکن نبود این ملت با این وضعیت یکپارچه قیام کنند و در سرتاسر کشور با ایده واحد و فریاد 

وفداکاریهاي حیرت آور و معجزه آسا تمام قدرتهاي داخل و خارج را کنار زده وخود مقدرات کشور را به دست گیرد. 
می ایران از همه انقالبها جدا است : هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم بنابراین شک نباید کرد که انقالب اسال

درانگیزه انقالب و قیام . و تردید نیست که این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت 
.مظلوم غارتزده عنایت شده است

با به کار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به باالترین اسالم و حکومت اسالمی پدیده الهی است که-2
وجه تامین می کند و قدرت آن دارد که قلم سرخ بر ستمگریها و چپاولگریها و فسادها و تجاوزها بکشد وانسانها را به کمال 

اجتماعی و مادي و معنوي و مطلوب خود برساندو مکتبی است که برخالف مکتبهاي غیرتوحیدي ، در تمام شئون فردي و
فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادي دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ، ولو بسیارناچیز که در تربیت انسان و جامعه و 
پیشرفت مادي و معنوي نقش دارد فروگذارننموده است ؛ و موانع و مشکالت سر راه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزدنموده 

نها کوشیده است . اینک که به توفیق و تایید خداوند، جمهوري اسالمی با دست تواناي ملت متعهد پایه ریزي شده و به رفع آ
و آنچه در این حکومت اسالمی مطرح است اسالم و احکام مترقی آن است ، بر ملت عظیم الشان ایران است که در تحقق 

حفظ اسالم در راس تمام واجبات است ، که انبیاي عظام از آدم محتواي آن به جمیع ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشند که
در راه آن کوشش و فداکاري جانفرسانموده اند و هیچ مانعی -صلی اهللا علیه و آله و سلم -تاخاتم النبیین -علیه السالم -



39

با -علیهم صلوات اهللا - آنان را از این فریضه بزرگ بازنداشته ؛ و همچنین پس ازآنان اصحاب متعهد و ائمه اسالم 
کوششهاي توانفرسا تاحد نثار خون خود در حفظ آن کوشیده اند. و امروز بر ملت ایران ، خصوصا، وبر جمیع مسلمانان ، 
عموما، واجب است این امانت الهی را که در ایران به طوررسمی اعالم شده و در مدتی کوتاه نتایج عظیمی به بار آورده ، با 

نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقاي آن و رفع موانع و مشکالت آن کوشش نمایند. و امید است که پرتو نور تمام توان حفظ
آن بر تمام کشورهاي اسالمی تابیدن گرفته وتمام دولتها و ملتها با یکدیگر تفاهم در این امر حیاتی نمایند و دست 

.سر مظلومان و ستمدیدگان جهان کوتاه نمایندابرقدرتهاي عالمخوار و جنایتکاران تاریخ را تا ابد از 

اینجانب که نفسهاي آخر عمر را می کشم به حسب وظیفه ، شطري از آنچه درحفظ و بقاي این ودیعه الهی دخالت دارد و 
شطري از موانع و خطرهایی که آن را تهدید می کنند، براي نسل حاضر و نسلهاي آینده عرض می کنم و توفیق وتایید 

.را از درگاه پروردگار عالمیان خواهانمهمگان

بی تردید رمز بقاي انقالب اسالمی همان رمز پیروزي است ؛ و رمزپیروزي را ملت می داند و نسلهاي آینده در تاریخ - الف 
ت خواهند خواند که دو رکن اصلی آن : انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسالمی ؛ و اجتماع ملت درسراسر کشور با وحد

.کلمه براي همان انگیزه و مقصد

اینجانب به همه نسلهاي حاضر و آینده وصیت می کنم که اگر بخواهید اسالم و حکومت اهللا برقرار باشد و دست استعمار و 
استثمارگران خارج و داخل ازکشورتان قطع شود، این انگیزه الهی را که خداوند تعالی در قرآن کریم بر آن سفارش فرموده 

از دست ندهید؛ و در مقابل این انگیزه که رمز پیروزي وبقاي آن است ، فراموشی هدف و تفرقه و اختالف است . بی است 
هاي هاي تبلیغاتی در سراسر جهان و ولیده هاي بومی آنان تمام توان خود راصرف شایعه ها و دروغجهت نیست که بوق

ف می کنند. بی انگیزه نیست سفرهاي دائمی مخالفان جمهوري اسالمی تفرقه افکن نموده اند و میلیاردها دالر براي آن صر
به منطقه . و مع االسف در بین آنان از سردمداران و حکومتهاي بعض کشورهاي اسالمی ، که جز به منافع شخص خود فکر 

.ان ملحقندمریکا هستند دیده می شود؛ و بعض از روحانی نماها نیز به آنآنمی کنند و چشم و گوش بسته تسلیم 

امروز و در آتیه نیز آنچه براي ملت ایران ومسلمانان جهان باید مطرح باشد واهمیت آن را در نظر گیرند، خنثی کردن تبلیغات 
ویژه در عصر حاضر، آن است که در ه خصوص ایرانیان ببه تفرقه افکن خانه برانداز است .توصیه اینجانب به مسلمین و 

العمل نشان داده و به انسجام و وحدت خود، به هر راه ممکن افزایش دهند و کفار و منافقان را مقابل این توطئه ها عکس 
.مایوس نمایند

ویژه پس از پیروزي انقالب آشکارا به چشم ه از توطئه هاي مهمی که در قرن اخیر، خصوصا در دهه هاي معاصر، وب-ب 
یوس نمودن ملتها و خصوص ملت فداکار ایران از اسالم است .گاهی می خورد، تبلیغات دامنه دار با ابعاد مختلف براي ما

سال قبل وضع شده است نمی تواند در عصر حاضر کشورها را اداره 1400ناشیانه و با صراحت به اینکه احکام اسالم که 
می شود کشورها کند، یا آنکه اسالم یک دین ارتجاعی است و با هر نوآوري و مظاهر تمدن مخالف است  و در عصر حاضرن

از تمدن جهانی و مظاهر آن کناره گیرند و امثال این تبلیغات ابلهانه و گاهی موذیانه و شیطنت آمیز به گونه طرفداري از 
قداست اسالم که اسالم و دیگر ادیان الهی سر و کار دارند با معنویات و تهذیب نفوس و تحذیر ازمقامات دنیایی و دعوت به 

به عبادات و اذکار و ادعیه که انسان را به خداي تعالی نزدیک و از دنیا دور می کند، و حکومت و سیاست ترك دنیا و اشتغال 
وسررشته داري برخالف آن مقصد و مقصود بزرگ و معنوي است ، چه اینها تمام براي تعمیر دنیا است و آن مخالف مسلک 

خبر از اسالم تاثیر گذاشته که حتی وحانیان و متدینان بیو مع االسف تبلیغ به وجه دوم در بعض از رانبیاي عظام است
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دخالت در حکومت و سیاست را به مثابه یک گناه و فسق می دانستند و شایدبعضی بدانند و این فاجعه بزرگی است که 
.اسالم مبتالي به آن بود

خود را به بی اطالعی می زنند. زیرا گروه اول که باید گفت از حکومت و قانون و سیاست یا اطالع ندارند یاغرضمندانه 
اجراي قوانین بر معیار قسط وعدل و جلوگیري از ستمگري و حکومت جائرانه و بسط عدالت فردي واجتماعی و منع از 

ها، و آزادي بر معیار عقل و عدل و استقالل و خودکفایی و جلوگیري از استعمار و استثمار و فساد و فحشا و انواع کجروي
و حدود وقصاص و تعزیرات بر میزان عدل براي جلوگیري از فساد و تباهی یک جامعه ، و سیاست و راه بردن استعباد، 

جامعه به موازین عقل و عدل و انصاف و صدها ازاین قبیل ، چیزهایی نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی 
د قواعد عقلی و ریاضی درقرن حاضر باید عوض شود و به جاي اجتماعی کهنه شود. این دعوي به مثابه آن است که گفته شو

آن قواعد دیگر نشانده شود. اگر در صدر خلقت ، عدالت اجتماعی باید جاري شود و از ستمگري و چپاول و قتل 
همان -بایدجلوگیري شود، امروز چون قرن اتم است آن روش کهنه شده  و ادعاي آنکه اسالم با نوآوردها مخالف است 

یک اتهام ابلهانه بیش -سان که محمدرضا پهلوي مخلوع می گفت که اینان می خواهند با چهارپایان در این عصر سفر کنند 
زیرا اگر مراد از مظاهر تمدن و نوآوردها، اختراعات وابتکارات و صنعتهاي پیشرفته که در پیشرفت و تمدن بشر .نیست 

حیدي با آن مخالفت نکرده و نخواهد کرد بلکه علم وصنعت مورد تاکید اسالم دخالت دارد، هیچ گاه اسالم و هیچ مذهب تو
و قرآن مجید است . و اگر مراد از تجدد و تمدن به آن معنی است که بعضی روشنفکران حرفه اي می گویند که آزادي در 

عقال با آن مخالفند گرچه غرب و تمام منکرات و فحشا حتی همجنس بازي و از این قبیل ، تمام ادیان آسمانی و دانشمندان و
.شرقزدگان به تقلید کورکورانه آن را ترویج می کنند

و اما طایفه دوم که نقشه موذیانه دارند و اسالم را از حکومت و سیاست جدامی دانند. باید به این نادانان گفت که قرآن کریم 
سیاست احکام دارند در سایر چیزها ندارند؛بلکه بسیار از آنقدر که در حکومت و -صلی اهللا علیه و آله -و سنت رسول اهللا 

تشکیل "ص "سیاسی است که غفلت از آنها این مصیبتها را به بار آورده . پیغمبر اسالم -احکام عبادي اسالم ، عبادي 
وسیع داشته حکومت داد مثل سایر حکومتهاي جهان لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی . و خلفاي اول اسالمی حکومتهاي 

نیز با همان انگیزه ، به طور وسیعتر و گسترده تر از واضحات تاریخ است . -علیه السالم -اند و حکومت علی بن ابیطالب 
- تدریج حکومت به اسم اسالم بوده ؛ و اکنون نیز مدعیان حکومت اسالمی به پیروي از اسالم و رسول اکرم ه و پس از آن ب

.سیارندب- صلی اهللا علیه و آله 

اینجانب در این وصیتنامه با اشاره می گذرم ، ولی امید آن دارم که نویسندگان و جامعه شناسان و تاریخ نویسان ، مسلمانان را 
به معنویات کار دارند و حکومت وسررشته -علیهم السالم -از این اشتباه بیرون آورند. و آنچه گفته شده و می شود که انبیا 

انبیا و اولیا و بزرگان از آن احتراز می کردندو ما نیز باید چنین کنیم ، اشتباه تاسف آوري است داري دنیایی مطرود است و 
که نتایج آن به تباهی کشیدن ملتهاي اسالمی و باز کردن راه براي استعمارگران خونخوار است ، زیرا آنچه مردود است 

و انگیزه هاي منحرف و دنیایی که از آن تحذیر حکومتهاي شیطانی و دیکتاتوري و ستمگري است که براي سلطه جویی
نموده اند؛جمع آوري ثروت و مال و قدرت طلبی و طاغوت گرایی است و باالخره دنیایی است که انسان را از حق تعالی 
غافل کند. و اما حکومت حق براي نفع مستضعفان و جلوگیري از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی ، همان است که مثل 

و اوصیاي بزرگوارش براي آن کوشش می کردند؛ از -صلی اهللا علیه و آله -لیمان بن داوود و پیامبر عظیم الشان اسالم س
بزرگترین واجبات و اقامه آن از واالترین عبادات است ، چنانچه سیاست سالم که در این حکومتها بوده از امور الزمه است . 
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د اسالمی این توطئه ها را خنثی نمایند. وگویندگان و نویسندگان متعهد به کمک ملت بایدملت بیدار و هوشیار ایران با دی
.برخیزند و دست شیاطین توطئه گر راقطع نمایند

و از همین قماش توطئه ها و شاید موذیانه تر، شایعه هاي وسیع در سطح کشور، و در شهرستانها بیشتر، بر اینکه - ج 
ردم انجام نداد. بیچاره مردم با آن شوق و شعف فداکاري کردند که از رژیم ظالمانه جمهوري اسالمی هم کاري براي م

طاغوت رهایی یابند، گرفتار یک رژیم بدتر شدند! مستکبران مستکبرتر ومستضعفان مستضعف تر شدند! زندانها پر از جوانان 
تر است ! هر روز عده اي رااعدام می کنند به یکه امید آتیه کشور است می باشد و شکنجه ها از رژیم سابق بدتر و غیرانسان

مردم .این زمان از زمان رضاخان و پسرش بدتر است .اسم اسالم  و اي کاش اسم اسالم روي این جمهوري نمی گذاشتند
در رنج و زحمت و گرانی سرسام آور غوطه می خورند و سردمداران دارند این رژیم را به رژیمی کمونیستی هدایت 

و بسیاري دیگر از این قبیل امور که با نقشه اموال مردم مصادره می شود و آزادي در هرچیز از ملت سلب شده.ی کنندم
و دلیل آنکه نقشه و توطئه در کار است آنکه هرچند روز یک امر در هر گوشه وکنار و در هر کوي و برزن سر اجرا می شود

واحد و دراتوبوسها نیز همین و در اجتماعات چند نفره باز همین صحبت می شود ها همین مطلب زبانها می افتد؛ در تاکسی
خبرند با و یکی که قدري کهنه شد یکی دیگر معروف می شود و مع االسف بعض روحانیون که از حیله هاي شیطانی بی

بسیاري از آنان که این دو نفر از عوامل توطئه گمان می کنندمطلب همان است  و اساس مساله آن است که -تماس یکی 
هاي عظیم هاي جهان و حوادث بعد ازانقالب و گرفتاريمسائل رامی شنوند و باور می کنند اطالع از وضع دنیا و انقالب

خبر و چشم بسته و بی-چنانچه اطالع صحیح ازتحوالتی که همه به سود اسالم است ندارند -اجتناب ناپذیر آن ندارند 
.شنیده و خود نیز با غفلت یا عمد به آنان پیوسته اندامثال این مطالب را 

اینجانب توصیه می کنم که قبل از مطالعه وضعیت کنونی جهان و مقایسه بین انقالب اسالمی ایران با سایر انقالبات و قبل از 
، و قبل از توجه به آشنایی با وضعیت کشورها وملتهایی که در حال انقالب و پس از انقالبشان بر آنان چه می گذشته است

هایشان براي این زده از ناحیه رضاخان و بدتر از آن محمدرضا که در طول چپاولگريهاي این کشور طاغوتگرفتاري
دولت به ارث گذاشته اند، ازوابستگیهاي عظیم خانمانسوز، تا اوضاع وزارتخانه ها و ادارات و اقتصاد و ارتش و مراکز عیاشی 

فروشی و ایجاد بی بندوباري در تمام شئون زندگی و اوضاع تعلیم و تربیت و اوضاع دبیرستانها و و مغازه هاي مسکرات 
خواهان متعهد دانشگاهها و اوضاع سینماها و عشرتکده ها و وضعیت جوانها و زنها و وضعیت روحانیون و متدینین و آزادي

ده اعدام شدگان و محکومان به حبس و رسیدگی به و بانوان عفیف ستمدیده و مساجد در زمان طاغوت ورسیدگی به پرون
فروشان و زندانها و کیفیت عملکرد متصدیان و رسیدگی به مال سرمایه داران و زمینخواران بزرگ ومحتکران و گران

ها و دادگاههاي انقالب و مقایسه با وضع سابق دادگستري و قضات و رسیدگی به حال نمایندگان رسیدگی به دادگستري
شوراي اسالمی و اعضاي دولت و استاندارها و سایر مامورین که در این زمان آمده اند ومقایسه با زمان سابق و مجلس 

رسیدگی به عملکرد دولت و جهاد سازندگی درروستاهاي محروم از همه مواهب حتی آب آشامیدنی و درمانگاه و مقایسه 
ی و پیامدهاي آن ازقبیل آوارگان میلیونی و خانواده هاي شهدا و باطول رژیم سابق با در نظر گرفتن گرفتاري به جنگ تحمیل

مریکا و آآسیب دیدگان در جنگ و آوارگان میلیونی افغانستان و عراق و با نظر به حصر اقتصادي و توطئه هاي پی در پی 
هایی که از و هرج و مرج"اضافه کنید فقدان مبلغ آشنا به مسائل به مقدار احتیاج و قاضی شرع "وابستگان خارج و داخلش 

طرف مخالفان اسالم ومنحرفان و حتی دوستان نادان در دست اجرا است و دهها مسائل دیگر، تقاضااین است که قبل از 
آشنایی به مسائل ، به اشکالتراشی و انتقاد کوبنده و فحاشی برنخیزید؛ و به حال این اسالم غریب که پس از صدها سال 
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ده ها امروز طفلی تازه پا و ولیده اي است محفوف به دشمنهاي خارج وداخل ، رحم کنید. و شما ستمگري قلدرها وجهل تو
اشکالتراشان به فکر بنشینید که آیا بهتر نیست به جاي سرکوبی به اصالح و کمک بکوشید؛ و به جاي طرفداري از منافقان و 

دار مظلومان وستمدیدگان و محرومان باشید؛ و به جاي ستمگران و سرمایه داران و محتکران بی انصاف از خدا بیخبر، طرف
گروههاي آشوبگر و تروریستهاي مفسد و طرفداري غیرمستقیم از آنان ، توجهی به ترور شدگان از روحانیون مظلوم تا 

خدمتگزاران متعهد مظلوم داشته باشید؟ 
زرگ با همه ابعادش عمل می شود و اشخاصی از اینجانب هیچ گاه نگفته و نمی گویم که امروز در این جمهوري به اسالم ب

روي جهالت و عقده وبی انضباطی برخالف مقررات اسالم عمل نمی کنند؛ لکن عرض می کنم که قوه مقننه و قضاییه و 
اجراییه با زحمات جانفرسا کوشش در اسالمی کردن این کشورمی کنند و ملت دهها میلیونی نیز طرفدار و مددکار آنان 

تراش و کارشکن به کمک بشتابند، تحقق این آمال آسانتر و سریعترخواهد بود. و اگر خداي اگر این اقلیت اشکالهستند؛ و
- نخواسته اینان به خود نیایند، چون توده میلیونی بیدارشده و متوجه مسائل است و در صحنه حاضر است ، آمال انسانی 

تراشان در مقابل این سیل شمگیر خواهد پوشید و کجروان واشکالاسالمی به خواست خداوند متعال جامه عمل به طور چ
.خروشان نخواهند توانست مقاومت کنند

صلی اهللا -من با جرات مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضربهتر از ملت حجاز در عهد رسول اهللا 
می باشند. آن حجاز که - صلوات اهللا و سالمه علیهما - ن علی و کوفه و عراق درعهد امیرالمومنین و حسین ب-علیه و آله 

مسلمانان نیز اطاعت از ایشان نمی کردند و با بهانه هایی به جبهه نمی رفتند، که - صلی اهللا علیه و آله -در عهد رسول اهللا 
آنقدر به ایشان دروغ بستند که به باآیاتی آنها را توبیخ فرموده و وعده عذاب داده است . و"توبه "خداوند تعالی در سوره 

حسب نقل ، در منبر به آنان نفرین فرمودند. و آن اهل عراق وکوفه که با امیرالمومنین آنقدر بدرفتاري کردند و از اطاعتش سر 
- باز زدند که شکایات آن حضرت از آنان در کتب نقل و تاریخ معروف است . و آن مسلمانان عراق و کوفه که با سیدالشهدا

آن شد که شد. و آنان که درشهادت دست آلوده نکردند، یا گریختند از معرکه و یا نشستند تا آن جنایت تاریخ -علیه السالم 
واقع شد. اما امروز می بینیم که ملت ایران از قواي مسلح نظامی و انتظامی و سپاه و بسیج تا قواي مردمی از عشایر و 

مردم پشت جبهه ها، با کمال شوق و اشتیاق چه فداکاریها می کنند و چه حماسه هامی داوطلبان و از قواي در جبهه ها و
آفرینندو می بینیم که مردم محترم سراسر کشور چه کمکهاي ارزنده می کنند.و می بینیم که بازماندگان شهدا و آسیب دیدگان 

و اطمینان بخش با ما و شما روبه رو می شوند. و جنگ و متعلقان آنان باچهره هاي حماسه آفرین و گفتار و کرداري مشتاقانه
اینها همه از عشق و عالقه و ایمان سرشار آنان است به خداوند متعال و اسالم و حیات جاویدان . در صورتی که نه در 

نگیزه صلوات اهللا علیه  و ا-هستند، و نه در محضر امام معصوم - صلی اهللا علیه و آله و سلم -محضر مبارك رسول اکرم 
آنان ایمان و اطمینان به غیب است . و این رمزموفقیت و پیروزي در ابعاد مختلف است . و اسالم باید افتخار کند که چنین 

.فرزندانی تربیت نموده ، و ما همه مفتخریم که در چنین عصري و در پیشگاه چنین ملتی می باشیم

ه مختلف باجمهوري اسالمی مخالفت می کنند و به جوانان ، چه و اینجانب در اینجا یک وصیت به اشخاصی که به انگیز
دختران و چه پسرانی که مورد بهره برداري منافقان و منحرفان فرصت طلب و سودجو واقع شده اندمی نمایم ، که بیطرفانه و 

مل آنان و رفتارشان با فکر آزاد به قضاوت بنشینید و تبلیغات آنان که می خواهند جمهوري اسالمی ساقط شود و کیفیت ع
هایی که از آنان پشتیبانی کرده و می کنند وگروهها و اشخاصی که در داخل به آنان باتوده هاي محروم و گروهها و دولت

پیوسته و از آنان پشتیبانی می کنند واخالق و رفتارشان در بین خود و هوادارانشان و تغییر موضعهایشان درپیشامدهاي 
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دون هواي نفس بررسی کنید، و مطالعه کنیدحاالت آنان که در این جمهوري اسالمی به دست منافقان مختلف را، با دقت و ب
و منحرفان شهیدشدند، و ارزیابی کنید بین آنان و دشمنانشان ؛ نوارهاي این شهیدان تا حدي دردست و نوارهاي مخالفان 

.ومان جامعه هستندشاید در دست شماها باشد، ببینید کدام دسته طرفدارمحرومان و مظل

برادران ! شما این اوراق را قبل از مرگ من نمی خوانید. ممکن است پس ازمن بخوانید در آن وقت من نزد شما نیستم که 
بخواهم به نفع خود و جلب نظرتان براي کسب مقام و قدرتی با قلبهاي جوان شما بازي کنم . من براي آنکه شما جوانان 

دارم که جوانی خود را در راه خداوند و اسالم عزیز و جمهوري اسالمی صرف کنید تا سعادت هر شایسته اي هستید عالقه 
دو جهان را دریابید. واز خداوند غفور می خواهم که شما را به راه مستقیم انسانیت هدایت کند و ازگذشته ما و شما با 

.اهید، که او هادي و رحمان استرحمت واسعه خود بگذرد. شماها نیز در خلوتها از خداوندهمین را بخو

و یک وصیت به ملت شریف ایران و سایر ملتهاي مبتال به حکومتهاي فاسدو دربند قدرتهاي بزرگ می کنم ؛ اما به ملت 
عزیز ایران توصیه می کنم که نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید همچون عزیزترین 

ا بدانید و از آن حفاظت و پاسداري نمایید و در راه آن ،که نعمتی عظیم الهی و امانت بزرگ خداوندي است امور قدرش ر
کوشش کنید و از مشکالتی که در این صراط مستقیم پیش می آید نهراسید که ان تنصروااهللا ینصرکم ویثبت اقدامکم . و در 

آنها کوشا باشید، و دولت و مجلس را از خود بدانید، و چون مشکالت دولت جمهوري اسالمی با جان و دل شریک ودر رفع
.محبوبی گرامی از آن نگهداري کنید

و به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت رابدانید و در خدمتگزاري به آنان خصوصا 
ستند و جمهوري اسالمی رهاورد آنان و مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیاي نعم همه ه

بافداکاریهاي آنان تحقق پیدا کرد و بقاي آن نیز مرهون خدمات آنان است ،فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود 
د، بدانید و حکومتهاي طاغوتی را که چپاولگرانی بی فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را همیشه محکوم نمایی

.البته با اعمال انسانی که شایسته براي یک حکومت اسالمی است

و اما به ملتهاي اسالمی توصیه می کنم که از حکومت جمهوري اسالمی و ازملت مجاهد ایران الگو بگیرید و حکومتهاي 
قدرت به جاي خود جائر خود را در صورتی که به خواست ملتها که خواست ملت ایران است سر فرود نیاوردند، با تمام 

بنشانید، که مایه بدبختی مسلمانان ، حکومتهاي وابسته به شرق و غرب می باشند. و اکیدا توصیه می کنم که به بوقهاي 
تبلیغاتی مخالفان اسالم و جمهوري اسالمی گوش فرا ندهید که همه کوشش دارند که اسالم را از صحنه بیرون کنندکه منافع 

.ابرقدرتها تامین شود

از نقشه هاي شیطانی قدرتهاي بزرگ استعمار و استثمارگر که سالهاي طوالنی در دست اجرا است و در کشور ایران از -د 
زمان رضاخان اوج گرفت و درزمان محمدرضا با روشهاي مختلف دنباله گیري شد، به انزواکشاندن روحانیت است ؛ که در 

بس و تبعید وهتک حرمات و اعدام و امثال آن ، و در زمان محمدرضا با زمان رضاخان با فشار و سرکوبی و خلع لباس و ح
نقشه و روشهاي دیگر که یکی از آنها ایجاد عداوت بین دانشگاهیان و روحانیان بود، که تبلیغات وسیعی در این زمینه شد؛ و 

ته شد. از یک طرف ، از دبستانها خبري هر دو قشر از توطئه شیطانی ابرقدرتها نتیجه چشمگیري گرفمع االسف به واسطه بی
تادانشگاهها کوشش شد که معلمان و دبیران و اساتید و روساي دانشگاهها از بین غربزدگان یا شرقزدگان و منحرفان از اسالم 

ه و سایر ادیان انتخاب و به کار گماشته شوند و متعهدان مومن در اقلیت قرار گیرند که قشر موثر را که در آتیه حکومت را ب
دست می گیرند، از کودکی تا نوجوانی و تا جوانی طوري تربیت کنند که ازادیان مطلقا، و اسالم بخصوص ، و از وابستگان 
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به ادیان خصوصا روحانیون ومبلغان ، متنفر باشند. و اینان را عمال انگلیس در آن زمان ، و طرفدار سرمایه داران و 
ن و تعالی در بعد از آن معرفی می نمودند. و از طرف دیگر، با تبلیغات سوء، زمینخواران و طرفدار ارتجاع و مخالف تمد

روحانیون و مبلغان و متدینان را ازدانشگاه و دانشگاهیان ترسانیده و همه را به بی دینی و بی بند و باري و مخالف بامظاهر 
و روحانیون و متدینان باشند؛ و توده هاي مردم اسالم و ادیان متهم می نمودند. نتیجه آنکه دولتمردان مخالف ادیان واسالم 

که عالقه به دین و روحانی دارند مخالف دولت و حکومت و هر چه متعلق به آن است باشند، و اختالف عمیق بین دولت و 
یر ملت و دانشگاهی و روحانی راه را براي چپاولگران آنچنان باز کند که تمام شئون کشور در تحت قدرت آنان و تمام ذخا

.ملت در جیب آنان سرازیر شود، چنانچه دیدید به سر این ملت مظلوم چه آمد، و می رفت که چه آید

-از روحانی ودانشگاهی تا بازاري و کارگر و کشاورز و سایر قشرها -اکنون که به خواست خداوند متعال و مجاهدت ملت 
ا از دست آنان و وابستگانشان نجات دادند، توصیه اینجانب آن بند اسارت را پاره و سدقدرت ابرقدرتها را شکستند و کشور ر

است که نسل حاضر و آینده غفلت نکنند ودانشگاهیان و جوانان برومند عزیز هر چه بیشتر با روحانیان و طالب علوم 
نباشند و به مجرد دار غافل غاسالمی پیوند دوستی و تفاهم را محکمتر و استوارتر سازند و از نقشه ها وتوطئه هاي دشمن 

آنکه فرد یا افرادي را دیدند که باگفتار و رفتار خود در صدد است بذر نفاق بین آنان افکند او را ارشاد و نصیحت نمایند؛ و 
اگر تاثیر نکرد از او روگردان شوند و او را به انزوا کشانند و نگذارندتوطئه ریشه دواند که سرچشمه را به آسانی می توان 

صوصا اگر دراساتید کسی پیدا شد که می خواهد انحراف ایجاد کند، او را ارشاد و اگر نشد، ازخود و کالس خود گرفت . مخ
طرد کنند. این توصیه بیشتر متوجه روحانیون و محصلین علوم دینی است . توطئه ها در دانشگاهها از عمق ویژه اي 

.اید مواظب توطئه ها باشندبرخوردار است و هرقشر محترم که مغز متفکر جامعه هستند ب

از جمله نقشه ها که مع االسف تاثیر بزرگی در کشورها و کشور عزیزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زیادي به جا مانده -ه 
، بیگانه نمودن کشورهاي استعمارزده از خویش ، و غربزده و شرقزده نمودن آنان است به طوریکه خود را وفرهنگ و قدرت 

ه هیچ گرفتند و غرب و شرق ، دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را واالتر و آن دو قدرت را قبله گاه خود را ب
عالم دانستند ووابستگی به یکی از دو قطب را از فرائض غیرقابل اجتناب معرفی نمودند! وقصه این امر غم انگیز، طوالنی و 

.ریم کشنده و کوبنده استضربه هایی که از آن خورده و اکنون نیزمی خو

و غم انگیزتر اینکه آنان ملتهاي ستمدیده زیر سلطه را در همه چیز عقب نگه داشته و کشورهایی مصرفی بار آوردند و به 
قدري ما را از پیشرفتهاي خود وقدرتهاي شیطانی شان ترسانده اند که جرات دست زدن به هیچ ابتکاري نداریم وهمه چیز 

نان کرده و سرنوشت خود و کشورهاي خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطیع فرمان هستیم خود را تسلیم آ
. این پوچی و تهی مغزي مصنوعی موجب شده که در هیچ امري به فکر و دانش خود اتکا نکنیم وکورکورانه از شرق و 

، نویسندگان و گویندگان غرب و شرقزده بی فرهنگ ، غرب تقلید نماییم بلکه از فرهنگ و ادب و صنعت وابتکار اگر داشتیم 
آنها را به باد انتقاد و مسخره گرفته و فکر و قدرت بومی ما را سرکوب و مایوس نموده ومی نمایند و رسوم و آداب اجنبی را 

د ملتها داده وهر چند مبتذل و مفتضح باشد با عمل وگفتار و نوشتار ترویج کرده و با مداحی و ثناجویی آنها را به خور
می دهند. فی المثل ، اگر در کتاب یا نوشته یا گفتاري چند واژه فرنگی باشد، بدون توجه به محتواي آن با اعجاب پذیرفته ، 
و گوینده و نویسنده آن را دانشمند وروشنفکر به حساب می آورند. از گهواره تا قبر به هرچه بنگریم اگر با واژه غربی و 

ري شود مرغوب و مورد توجه و از مظاهر تمدن وپیشرفتگی محسوب ، و اگر واژه هاي بومی خودي به کار شرقی اسم گذا
رود مطرود و کهنه وواپسزده خواهد بود. کودکان ما اگر نام غربی داشته باشند مفتخر؛ و اگر نام خودي دارند سر به زیر و 
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ها، هرچند در داخل اروخانه ها، کتابخانه ها، پارچه ها، و دیگر متاععقب افتاده اند. خیابانها، کوچه ها، مغازه ها، شرکتها،د
بی از سر تا پا و در تمام نشست و آتهیه شده باید نام خارجی داشته باشد تا مردم از آن راضی و به آن اقبال کنند. فرنگی م

ت ، و در مقابل ، آداب و رسوم برخاستها و در معاشرتها و تمام شئون زندگی موجب افتخار و سربلندي و تمدن و پیشرف
در هر مرض و کسالتی ولو جزئی وقابل عالج در داخل ، باید به خارج رفت و .خودي ، کهنه پرستی و عقب افتادگی است

دکترها و اطباي دانشمند خود رامحکوم و مایوس کرد. رفتن به انگلستان و فرانسه و امریکا و مسکو افتخاري پرارزش و 
ایر اماکن متبرکه کهنه پرستی و عقب ماندگی است .بی اعتنایی به آنچه مربوط به مذهب و معنویات است از رفتن به حج و س

.نشانه هاي روشنفکري وتمدن ، و در مقابل ، تعهد به این امور نشانه عقب ماندگی و کهنه پرستی است

یخ نه چندان دور خصوصا، و در سده هاي اخیر از اینجانب نمی گویم ما خود همه چیز داریم ؛ معلوم است ما را در طول تار
هر پیشرفتی محروم کرده اند ودولتمردان خائن و دودمان پهلوي خصوصا، و مراکز تبلیغاتی علیه دستاوردهاي خودي و نیز 

و سرگرم خود کوچک دیدنها و یا ناچیزدیدنها، ما را از هر فعالیتی براي پیشرفت محروم کرد. وارد کردن کاالها از هر قماش
کردن بانوان ومردان خصوصا طبقه جوان ، به اقسام اجناس وارداتی از قبیل ابزار آرایش وتزئینات و تجمالت و بازیهاي 
کودکانه و به مسابقه کشاندن خانواده ها و مصرفی بار آوردن هر چه بیشتر، که خود داستانهاي غم انگیز دارد، و سرگرم کردن 

که عضو فعال هستند با فراهم آوردن مراکز فحشا وعشرتکده ها، و دهها از این مصائب حساب و به تباهی کشاندن جوانها 
شده ، براي عقب نگهداشتن کشورهاست . من وصیت دلسوزانه و خادمانه می کنم به ملت عزیز که اکنون که تاحدود بسیار 

و ابتکار برخاسته و دیدیم که بسیاري از چشمگیري از بسیاري از این دامها نجات یافته و نسل محروم حاضربه فعالیت 
کارخانه ها و وسایل پیشرفته مثل هواپیماها و دیگر چیزها که گمان نمی رفت متخصصین ایران قادر به راه انداختن کارخانه 

د، در اثر ها و امثال آن باشند و همه دستها را به سوي غرب یا شرق درازکرده بودیم که متخصصین آنان اینها را به راه اندازن
محاصره اقتصادي و جنگ تحمیلی ، خود جوانان عزیز ما قطعات محل احتیاج را ساخته و با قیمتهاي ارزانتر عرضه کرده و 

.رفع احتیاج نمودند و ثابت کردند که اگر بخواهیم می توانیم

ي شیطانی شما را به سوي این باید هوشیار و بیدار و مراقب باشید که سیاست بازان پیوسته به غرب و شرق باوسوسه ها
.ها قیام کنیدچپاولگران بین المللی نکشند؛ و با اراده مصمم و فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگی

بدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و امریکا و شوروي کم ندارد و اگرخودي خود را بیابد و یاس را از خود دور کند و 
د نداشته باشد، در درازمدت قدرت همه کار و ساختن همه چیز را دارد. و آنچه انسانهاي شبیه به داشت به غیر خوچشم

اینان به آن رسیده اند شما هم خواهید رسید به شرط اتکال به خداوندتعالی و اتکا به نفس ، و قطع وابستگی به دیگران و 
.تحت سلطه اجانبتحمل سختیها براي رسیدن به زندگی شرافتمندانه و خارج شدن از

و بر دولتها و دست اندرکاران است چه در نسل حاضر و چه در نسلهاي آینده که از متخصصین خود قدردانی کنند و آنان را 
با کمکهاي مادي و معنوي تشویق به کار نمایند و از ورود کاالهاي مصرف ساز و خانه برانداز جلوگیري نمایند و به آنچه 

.د همه چیز بسازنددارند بسازند تا خو

و از جوانان ، دختران و پسران ، می خواهم که استقالل و آزادي و ارزشهاي انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج ، فداي 
تجمالت و عشرتها و بی بند وباریها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود 

ی شما و اغفالتان ازسرنوشت کشورتان و چاپیدن ذخائر شما و به بند نکنند؛ که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباه
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استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان و مصرفی نمودن ملت و کشورتان به چیز دیگر فکر نمی کنند؛ ومی خواهند با این وسایل 
.نگه دارند"نیمه وحشی "و امثال آن شما را عقب مانده ، و به اصطالح آنان 

هاي بزرگ آنان ، چنانچه اشاره شد و کرارا تذکر داده ام ، به دست گرفتن مراکز تعلیم و تربیت خصوصا از توطئه - و 
دانشگاهها است که مقدرات کشورها دردست محصوالت آنها است . روش آنان با روحانیون و مدارس علوم اسالمی فرق 

داشتن روحانیون از سر راه و منزوي کردن آنان است ؛ یا با دارد با روشی که در دانشگاهها و دبیرستانها دارند. نقشه آنان بر
سرکوبی و خشونت و هتاکی که در زمان رضاخان عمل شد ولی نتیجه معکوس گرفته شد؛ یا با تبلیغات وتهمتها و نقشه هاي 

ردیف شیطانی براي جدا کردن قشر تحصیلکرده و به اصطالح روشنفکر که این هم در زمان رضاخان عمل می شد و در
.فشار و سرکوبی بود؛ و در زمان محمدرضا ادامه یافت بدون خشونت ولی موذیانه

و اما در دانشگاه نقشه آن است که جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزشهاي خودي منحرف کنند و به سوي شرق یا غرب 
تا به دست آنها هرچه می خواهند انجام بکشانند و دولتمردان را از بین اینان انتخاب و بر سرنوشت کشورها حکومت دهند 

دهند. اینان کشور را به غارتزدگی و غربزدگی بکشانند و قشرروحانی با انزوا و منفوریت و شکست قادر بر جلوگیري نباشد. 
و این بهترین راه است براي عقب نگهداشتن و غارت کردن کشورهاي تحت سلطه ، زیرا براي ابرقدرتها بی زحمت و بی 

.در جوامع ملی بی سر و صدا، هر چه هست به جیب آنان می ریزدخرج و 

پس اکنون که دانشگاهها و دانشسراها در دست اصالح و پاکسازي است ، برهمه ما الزم است با متصدیان کمک کنیم و براي 
رفع آن کوشیم . و این همیشه نگذاریم دانشگاهها به انحراف کشیده شود؛ و هر جا انحرافی به چشم خورد با اقدام سریع به 

امر حیاتی باید در مرحله اول با دست پرتوان خود جوانان دانشگاهها و دانشسراها انجام گیرد که نجات دانشگاه از انحراف ، 
.نجات کشور وملت است

دولتمردان و و اینجانب به همه نوجوانان و جوانان در مرحله اول ، و پدران و مادران ودوستان آنها در مرحله دوم ، و به
روشنفکران دلسوز براي کشور درمرحله بعد وصیت می کنم که در این امر مهم که کشورتان را از آسیب نگه می دارد، با جان 
و دل کوشش کنید و دانشگاهها را به نسل بعد بسپرید. و به همه نسلهاي مسلسل توصیه می کنم که براي نجات خود و 

-شگاهها را از انحراف و غرب و شرقزدگی حفظ و پاسداري کنید و بااین عمل انسانی کشور عزیز و اسالم آدم ساز، دان
.اسالمی خود دست قدرتهاي بزرگ را از کشور قطع و آنان راناامید نمایید. خدایتان پشتیبان و نگهدار باد

ان چه صدمات بسیار غم از مهمات امور، تعهد وکالي مجلس شوراي اسالمی است . ما دیدیم که اسالم و کشور ایر- ز 
انگیزي از مجلس شوراي غیرصالح ومنحرف ، از بعد از مشروطه تا عصر رژیم جنایتکار پهلوي و از هر زمان بدتر 

ب آوخطرناکتر در این رژیم تحمیلی فاسد خورد؛ و چه مصیبتها و خسارتهاي جانفرسا از این جنایتکاران بی ارزش و نوکرم
ن پنجاه سال یک اکثریت قالبی منحرف در مقابل یک اقلیت مظلوم موجب شد که هرچه به کشور و ملت وارد شد. درای

انگلستان و شوروي و اخیرا امریکا خواستند، با دست همین منحرفان از خدا بیخبر انجام دهند و کشور را به تباهی و نیستی 
قبل از رضاخان باتصدي غربزدگان و مشتی - شد کشانند. از بعد ازمشروطه ، هیچ گاه تقریبا به مواد مهم قانون اساسی عمل ن

.خان و زمینخواران ؛ و در زمان رژیم پهلوي به دست آن رژیم سفاك و وابستگان و حلقه به گوشان آن

اکنون که با عنایت پروردگار و همت ملت عظیم الشان سرنوشت کشور به دست مردم افتاد و وکال از خود مردم و با انتخاب 
ن دخالت دولت و خانهاي والیات به مجلس شوراي اسالمی راه یافتند، و امید است که با تعهدآنان به اسالم و خودشان ، بدو

مصالح کشور جلوگیري از هر انحراف بشود. وصیت اینجانب به ملت در حال و آتیه آن است که با اراده مصمم خود و تعهد 
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ابات وکالي داراي تعهد به اسالم وجمهوري اسالمی که غالبا بین خود به احکام اسالم و مصالح کشور در هر دوره از انتخ
و بدون گرایش به -به سوي غرب یا شرق - متوسطین جامعه و محرومین می باشند و غیرمنحرف از صراط مستقیم 

.مکتبهاي انحرافی و اشخاص تحصیلکرده و مطلع بر مسائل روز و سیاستهاي اسالمی ، به مجلس بفرستند

عه محترم روحانیت خصوصا مراجع معظم ، وصیت می کنم که خودرا از مسائل جامعه خصوصا مثل انتخاب رئیس و به جام
همه دیدید و نسل آتیه خواهد شنید که دست سیاست بازان پیرو .جمهور و وکالي مجلس ، کنارنکشند و بی تفاوت نباشند

جها بنیان گذاشتند از صحنه خارج کردند و روحانیون نیز شرق و غرب ، روحانیون را که اساس مشروطیت را با زحمات و رن
بازي سیاست بازان را خورده و دخالت در امور کشور و مسلمین را خارج از مقام خود انگاشتند وصحنه را به دست 

.داردغربزدگان سپردند؛ و به سر مشروطیت و قانون اساسی و کشورو اسالم آن آوردند که جبرانش احتیاج به زمان طوالنی 

اکنون که بحمداهللا تعالی موانع رفع گردیده و فضاي آزاد براي دخالت همه طبقات پیش آمده است ، هیچ عذري باقی نمانده 
و از گناهان بزرگ نابخشودنی ،مسامحه در امر مسلمین است . هرکس به مقدار توانش و حیطه نفوذش الزم است در خدمت 

وذ وابستگان به دو قطب استعمارگر و غرب یا شرقزدگان و منحرفان از مکتب بزرگ اسالم و میهن باشد؛ و با جدیت از نف
اسالم جلوگیري نمایند، و بدانند که مخالفین اسالم و کشورهاي اسالمی که همان ابرقدرتان چپاولگر بین المللی هستند، با 

د ملتها، کشورها را به دام استثمار تدریج و ظرافت در کشور ما و کشورهاي اسالمی دیگر رخنه ، و با دست افراد خو
می کشانند. بایدبا هوشیاري مراقب باشید و با احساس اولین قدم نفوذي به مقابله برخیزید و به آنان مهلت ندهید. خدایتان 

.یار و نگهدار باشد

واسته عناصر منحرفی با و از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در این عصر و عصرهاي آینده می خواهم که اگر خداي نخ
دسیسه و بازي سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند ونگذارند حتی یک عنصر 

.خرابکار وابسته به مجلس راه یابد

اشخاص متعهد و به اقلیتهاي مذهبی رسمی وصیت می کنم که از دوره هاي رژیم پهلوي عبرت بگیرند و وکالي خود را از 
هاي الحادي وانحرافی و به مذهب خود و جمهوري اسالمی و غیروابسته به قدرتهاي جهانخوار و بدون گرایش به مکتب

.التقاطی انتخاب نمایند

و از همه نمایندگان خواستارم که با کمال حسن نیت و برادري با هم مجلسان خود رفتار، و همه کوشا باشند که قوانین 
.ته از اسالم منحرف نباشدو همه به اسالم و احکام آسمانی آن وفادار باشید تا به سعادت دنیا و آخرت نایل آییدخداي نخواس

و از شوراي محترم نگهبان می خواهم و توصیه می کنم ، چه در نسل حاضر وچه در نسلهاي آینده ، که با کمال دقت و 
هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر وقانون قدرت وظایف اسالمی و ملی خود راایفا و تحت تاثیر 

اساسی بدون هیچ مالحظه جلوگیري نمایند و با مالحظه ضرورات کشورکه گاهی با احکام ثانویه و گاهی به والیت فقیه باید 
.اجرا شود توجه نمایند

جمهور و چه نمایندگان مجلس شوراي و وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات ، چه انتخاب رئیس
اسالمی و چه انتخاب خبرگان براي تعیین شوراي رهبري یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می کنند روي 
ضوابطی باشد که اعتبار می شود مثال در انتخاب خبرگان براي تعیین شوراي رهبري یا رهبر، توجه کنند که اگر مسامحه 

ان راروي موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا که خساراتی به اسالم و کشوروارد شود که جبران نمایند و خبرگ
.پذیر نباشد. و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسئول می باشند
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مه و همه مسئول از این قرار، عدم دخالت ملت از مراجع و علماي بزرگ تا طبقه بازاري وکشاورز و کارگر و کارمند، ه
سرنوشت کشور و اسالم می باشند؛چه در نسل حاضر و چه در نسلهاي آتیه ؛ و چه بسا که در بعض مقاطع ، عدم حضور و 
مسامحه ، گناهی باشد که در راس گناهان کبیره است . پس عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد، و اال کار از دست همه 

چه هیچ عالجی باالتر وواالتر از آن .است که بعد از مشروطه لمس نموده اید و نموده ایمخارج خواهد شد. و این حقیقتی 
نیست که ملت در سرتاسر کشور در کارهایی که محول به اوست برطبق ضوابط اسالمی و قانون اساسی انجام دهد؛ و در 

ع از مجاري امور وغیروابسته به کرده متعهد و روشنفکر با اطالتعیین رئیس جمهور ووکالي مجلس با طبقه تحصیل
کشورهاي قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوا و تعهد به اسالم وجمهوري اسالمی مشورت کرده ، و با علما و روحانیون با 
تقوا و متعهد به جمهوري اسالمی نیز مشورت نموده ؛ و توجه داشته باشند رئیس جمهور ووکالي مجلس از طبقه اي باشند؛ 

ومیت و مظلومیت مستضعفان ومحرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران و که محر
زمینخواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت ورنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی توانند 

.بفهمند

مجلس ، شایسته و متعهد به اسالم و دلسوز براي کشور و ملت باشند، بسیاري باید بدانیم که اگر رئیس جمهور و نمایندگان 
از مشکالت پیش نمی آید؛ ومشکالتی اگر باشد رفع می شود. و همین معنی در انتخاب خبرگان براي تعیین شوراي رهبري 

ی شوند از روي کمال دقت و با یا رهبر با ویژگی خاص باید در نظر گرفته شود؛ که اگر خبرگان که با انتخاب ملت تعیین م
مشورت با مراجع عظام هر عصر و علماي بزرگ سرتاسر کشور و متدینین و دانشمندان متعهد، به مجلس خبرگان بروند، 
بسیاري از مهمات و مشکالت به واسطه تعیین شایسته ترین و متعهدترین شخصیتها براي رهبري یا شوراي رهبري پیش 

ی رفع خواهد شد. و با نظر به اصل یکصد و نهم و یکصد و دهم قانون اساسی ، وظیفه سنگین نخواهد آمد، یا باشایستگ
ملت در تعیین خبرگان و نمایندگان در تعیین رهبر یاشوراي رهبري روشن خواهد شد، که اندك مسامحه در انتخاب ، چه 

ه در سطح باالي از اهمیت است براي آنان آسیبی به اسالم و کشور و جمهوري اسالمی وارد خواهد کرد که احتمال آن ، ک
.تکلیف الهی ایجاد می کند

و وصیت اینجانب به رهبر و شوراي رهبري در این عصر که عصر تهاجم ابرقدرتها و وابستگان به آنان در داخل و خارج 
آن است که خود کشور به جمهوري اسالمی و درحقیقت به اسالم است در پوشش جمهوري اسالمی و در عصرهاي آینده ، 

را وقف در خدمت به اسالم و جمهوري اسالمی و محرومان ومستضعفان بنمایند؛ و گمان ننمایند که رهبري فی نفسه براي 
آنان تحفه اي است ومقام واالیی ، بلکه وظیفه سنگین و خطرناکی است که لغزش در آن اگر خداي نخواسته با هواي نفس 

.تش غضب خداي قهاردر جهان دیگر در پی داردباشد، ننگ ابدي در این دنیا و آ

از خداوند منان هادي با تضرع و ابتهال می خواهم که ما و شما را از این امتحان خطرناك با روي سفید در حضرت خود 
بپذیرد و نجات دهد و این خطرقدري خفیفتر براي روساي جمهور حال و آینده و دولتها و دست اندرکاران ، به حسب 

در مسئولیتها نیز هست که باید خداي متعال را حاضر و ناظر وخود را در محضر مبارك او بدانند. خداوند متعال درجات 
.راهگشاي آنان باشد

وصیت اینجانب به رهبر و .از مهمات امور مساله قضاوت است که سر و کار آن با جان و مال وناموس مردم است -ح 
لیترین مقام قضایی که در عهده دارند، کوشش کنند که اشخاص متعهدسابقه دار و شوراي رهبري آن است که درتعیین عا

.صاحبنظر در امور شرعی و اسالمی و در سیاست را نصب نمایند
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و از شورایعالی قضایی می خواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناك و غم انگیزي درآمده بود با جدیت سر و 
کسانی که با جان و مال مردم بازي می کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست عدالت اسالمی است از این سامان دهند؛ و دست 

کرسی پراهمیت کوتاه کنند، و با پشتکار و جدیت بتدریج دادگستري را متحول نمایند؛ و قضات داراي شرایطی که ، ان 
بیت و تعلیم می شوند ومعرفی می گردند، به جاي شاءاهللا با جدیت حوزه هاي علمیه مخصوصا حوزه مبارکه علمیه قم تر

قضاتی که شرایط مقرره اسالمی را ندارند نصب گردند، که ان شاءاهللا تعالی بزودي قضاوت اسالمی در سراسر کشور جریان 
.پیداکند

صلوات اهللا - و به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده وصیت می کنم که با درنظرگرفتن احادیثی که از معصومین 
در اهمیت قضا و خطرعظیمی که قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غیر حق واردشده است ، -علیهم 

این امر خطیر را تصدي نمایند و نگذارند این مقام به غیر اهلش سپرده شود. و کسانی که اهل هستند از تصدي این امر سرباز 
دان ندهند؛ و بدانند که همان طور که خطر این مقام بزرگ است اجرو فضل و ثواب آن نیز نزنند و به اشخاص غیر اهل می

.بزرگ است . و می دانند که تصدي قضا براي اهلش واجب کفایی است

وصیت اینجانب به حوزه هاي مقدسه علمیه آن است که کرارا عرض نموده ام که در این زمان که مخالفین اسالم و - ط 
می کمر به براندازي اسالم بسته اند و از هر راه ممکن براي این مقصد شیطانی کوشش می نمایند، ویکی از جمهوري اسال

راههاي با اهمیت براي مقصد شوم آنان و خطرناك براي اسالم وحوزه هاي اسالمی نفوذ دادن افراد منحرف و تبهکار در 
ودن حوزه ها با اعمال ناشایسته و اخالق وروش انحرافی حوزه هاي علمیه است ،که خطر بزرگ کوتاه مدت آن بدنام نم

است و خطر بسیار عظیم آن در درازمدت به مقامات باال رسیدن یک یا چند نفر شیاد که با آگاهی بر علوم اسالمی و جا زدن 
حوزه هاي خود را در بین توده ها و قشرهاي مردم پاکدل و عالقه مند نمودن آنان را به خویش و ضربه مهلک زدن به

اسالمی و اسالم عزیز و کشور در موقع مناسب می باشد. و می دانیم که قدرتهاي بزرگ چپاولگر در میان جامعه ها افرادي به 
گراها و روشنفکران مصنوعی و روحانی نمایان که اگرمجال یابند از همه پرخطرتر و آسیب صورتهاي مختلف از ملی

و وطن پرستی و حیله "پان ایرانیسم "چهل سال با مشی اسالمی و مقدس مابی یا -رسانترند ذخیره دارند که گاهی سی 
هاي دیگر، با صبر و بردباري در میان ملتها زیست می کنند و در موقع مناسب ماموریت خود را انجام می دهند. و ملت عزیز 

ها و دیگر "توده اي "و"فدایی خلق "و"مجاهد خلق "ما در این مدت کوتاه پس ازپیروزي انقالب نمونه هایی از قبیل 
عناوین دیده اند، و الزم است همه با هوشیاري این قسم توطئه را خنثی نمایند و از همه الزمتر حوزه هاي علمیه است که 

است از "نظم در بی نظمی "تنظیم و تصفیه آن با مدرسین محترم و افاضل سابقه دار است با تایید مراجع وقت . و شاید تز
.لقائات شوم همین نقشه ریزان و توطئه گران باشدا

در هر صورت وصیت اینجانب آن است که در همه اعصار خصوصا در عصرحاضر که نقشه ها و توطئه ها سرعت و قوت 
گرفته است ، قیام براي نظام دادن به حوزه ها الزم و ضروري است ؛ که علما و مدرسین و افاضل عظیم الشان صرف وقت 

و با برنامه دقیق صحیح حوزه ها را و خصوصا حوزه علمیه قم و سایرحوزه هاي بزرگ و با اهمیت را در این مقطع از نموده 
.زمان از آسیب حفظ نمایند

الزم است علما و مدرسین محترم نگذارند در درسهایی که مربوط به فقاهت است و حوزه هاي فقهی و اصولی از طریقه 
مشایخ معظم که تنها راه براي حفظ فقه اسالمی است منحرف شوند، و کوشش نمایند که هر روز بر دقتها وبحث و نظرها و 

سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق ابتکار و تحقیقها افزوده شود؛ و فقه سنتی که ارث
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است ، محفوظ بماند و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد. و البته در رشته هاي دیگر علوم به مناسبت احتیاجات کشور و 
حوزه هایی که الزم است اسالم برنامه هایی تهیه خواهد شد و رجالی در آن رشته تربیت باید شود. و از باالترین و واالترین 

به طورهمگانی مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد، علوم معنوي اسالمی است ، از قبیل علم اخالق و تهذیب نفس و سیر و سلوك 
.که جهاد اکبرمی باشد-رزقنا اهللا و ایاکم -الی اهللا 

گاهی ممکن است که قوانین مترقی و مفید از اموري که اصالح و تصفیه و مراقبت از آن الزم است قوه اجراییه است .- ي 
به حال جامعه از مجلس بگذردو شوراي نگهبان آن را تنفیذ کند و وزیر مسئول هم ابالغ نماید، لکن به دست مجریان غیر 

نگران صالح که افتاد آن را مسخ کنند و برخالف مقررات یا با کاغذبازیهایا پیچ و خمها که به آن عادت کرده اند یا عمدا براي
.نمودن مردم عمل کنند، که بتدریج و مسامحه غائله ایجاد می کند

وصیت اینجانب به وزراي مسئول در عصر حاضر و در عصرهاي دیگر آن است که عالوه بر آنکه شماها و کارمندان 
ضعفان باشید، و ایجاد وزارتخانه ها بودجه اي که از آن ارتزاق می کنید مال ملت  و باید همه خدمتگزار ملت و خصوصا مست

زحمت براي مردم و مخالف وظیفه عمل کردن حرام و خداي نخواسته گاهی موجب غضب الهی می شود، همه شما به 
پشتیبانی ملت احتیاج دارید. با پشتیبانی مردم خصوصا طبقات محروم بود که پیروزي حاصل شد ودست ستمشاهی از کشور 

از پشتیبانی آنان محروم شوید، شماها کنار گذاشته می شوید و همچون رژیم و ذخائر آن کوتاه گردید. و اگر روزي
شاهنشاهی ستمکاربه جاي شما ستم پیشگان پستها را اشغال می نمایند. بنابر این حقیقت ملموس ،باید کوشش در جلب نظر 

.انسانی احتراز نمایید- ملت بنمایید و از رفتار غیر اسالمی 

زراي کشور در طول تاریخ آینده توصیه می کنم که درانتخاب استاندارها دقت کنند اشخاص الیق ، و در همین انگیزه به و
متدین ، متعهد، عاقل و سازگار بامردم انتخاب نمایند، تا آرامش در کشور هرچه بیشتر حکمفرما باشد. و بایددانست که گرچه 

امور محل مسئولیت خود دارند لکن بعضی از آنها ویژگی تمام وزیران وزارتخانه ها مسئولیت در اسالمی کردن و تنظیم 
خاص دارند؛ مثل وزارت خارجه که مسئولیت سفارتخانه ها را در خارج از کشور دارند. اینجانب از ابتداي پیروزي به وزراي 

هایی نمودم ، خارجه راجع به طاغوتزدگی سفارتخانه ها و تحول آنها به سفارتخانه هاي مناسب با جمهوري اسالمی توصیه 
لکن بعض آنان یا نخواستند یا نتوانستند عمل مثبتی انجام دهند. و اکنون که سه سال ازپیروزي می گذرد اگرچه وزیر خارجه 

.کنونی اقدام به این امر نموده است و امیداست با پشتکار و صرف وقت این امر مهم انجام گیرد

هاي بعد آن است که مسئولیت شما بسیار زیاد است ، چه در اصالح و و وصیت من به وزراي خارجه در این زمان و زمان
تحول وزارتخانه وسفارتخانه ها؛ و چه در سیاست خارجی حفظ استقالل و منافع کشور و روابطحسنه با دولتهایی که قصد 

ور قاطع احتراز نمایید. و باید دخالت در امور کشور ما را ندارند. و از هر امري که شائبه وابستگی با همه ابعادي که دارد به ط
بدانید که وابستگی در بعض امور هر چند ممکن است ظاهر فریبنده اي داشته باشد یامنفعت و فایده اي در حال داشته باشد، 
لکن در نتیجه ، ریشه کشور را به تباهی خواهد کشید. و کوشش داشته باشید در بهتر کردن روابط با کشورهاي اسالمی ودر 

.کردن دولتمردان و دعوت به وحدت و اتحاد کنید که خداوند باشماستبیدار 

و وصیت من به ملتهاي کشورهاي اسالمی است که انتظار نداشته باشید که ازخارج کسی به شما در رسیدن به هدف که آن 
ل را تحقق می بخشد قیام اسالم و پیاده کردن احکام اسالم است کمک کند؛ خود باید به این امر حیاتی که آزادي و استقال

کنید. و علماي اعالم و خطباي محترم کشورهاي اسالمی دولتها رادعوت کنند که از وابستگی به قدرتهاي بزرگ خارجی 
خود را رها کنند و با ملت خود تفاهم کنند؛ در این صورت پیروزي را در آغوش خواهند کشید. و نیز ملتهارا دعوت به 
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تی که مخالف دستور اسالم است بپرهیزند؛ و با برادران ایمانی خود در هر کشوري و با هر نژادي وحدت کنند؛ و از نژادپرس
که هستند دست برادري دهند که اسالم بزرگ آنان را برادر خوانده . و اگر این برادري ایمانی باهمت دولتها و ملتها و با تایید 

ن قدرت جهان را مسلمین تشکیل می دهند. به امید روزي که با خداوند متعال روزي تحقق یابد، خواهید دید که بزرگتری
.خواست پروردگار عالم این برادري و برابري حاصل شود

و وصیت اینجانب به وزارت ارشاد در همه اعصار خصوصا عصر حاضر که ویژگی خاصی دارد، آن است که براي تبلیغ حق 
ما اکنون ، در این زمان که دست ابرقدرتها را از کشور خود .ش کنندمقابل باطل و ارائه چهره حقیقی جمهوري اسالمی کوش

کوتاه کردیم ، مورد تهاجم تبلیغاتی تمام رسانه هاي گروهی وابسته به قدرتهاي بزرگ هستیم . چه دروغها و تهمتها که 
.گویندگان ونویسندگان وابسته به ابرقدرتها به این جمهوري اسالمی نوپا نزده و نمی زنند

ع االسف اکثر دولتهاي منطقه اسالمی که به حکم اسالم باید دست اخوت به ما دهند، به عداوت با ما و اسالم برخاسته اند م
و همه در خدمت جهانخواران ازهر طرف به ما هجوم آورده اند. و قدرت تبلیغاتی ما بسیار ضعیف و ناتوان است و می دانید 

و با کمال تاسف ، نویسندگان به اصطالح روشنفکر که به سوي یکی از دو قطب که امروز جهان روي تبلیغات می چرخد. 
گرایش دارند، به جاي آنکه در فکر استقالل و آزادي کشور و ملت خود باشند، خودخواهیها و فرصت طلبیهاو انحصارجویی

گیرند، و مقایسه بین آزادي و ها به آنان مجال نمی دهد که لحظه اي تفکر نمایند و مصالح کشورو ملت خود را در نظر ب
استقالل را در این جمهوري با رژیم ستمگر سابق نمایند و زندگی شرافتمندانه ارزنده را توام با بعض آنچه را که از دست 

بی و ثناجویی و آداده اند، که رفاه و عیشزدگی است ، با آنچه از رژیم ستمشاهی دریافت می کردند توام با وابستگی و نوکرم
ومه هاي فساد و معادن ظلم و فحشا بسنجند؛ و از تهمتها و نارواها به این جمهوري تازه تولد یافته دست ثی ازجرمداح

.بکشند و با ملت و دولت در صف واحد بر ضدطاغوتیان و ستم پیشگان زبانها و قلمها را به کار بگیرند

نشمندان وگویندگان و نویسندگان و هنرمندان است . باید مسئله تبلیغ تنها به عهده وزارت ارشاد نیست بلکه وظیفه همه دا
وزارت خارجه کوشش کند تاسفارتخانه ها نشریات تبلیغی داشته باشند و چهره نورانی اسالم را براي جهانیان روشن نمایند؛ 

اسالم و کج که اگر این چهره با آن جمال جمیل که قرآن و سنت در همه ابعادبه آن دعوت کرده از زیر نقاب مخالفان
فهمیهاي دوستان خودنمایی نماید، اسالم جهانگیر خواهد شد و پرچم پرافتخار آن در همه جا به اهتزازخواهد آمد. چه 
مصیبت بار و غم انگیز است که مسلمانان متاعی دارند که ازصدر عالم تا نهایت آن نظیر ندارد، نتوانسته اند این گوهر گرانبها 

رت آزاد خود طالب آن است عرضه کنند؛ بلکه خود نیز از آن غافل و به آن جاهلند و گاهی از آن را که هر انسانی به فط
!فراري اند

از امور بسیار با اهمیت و سرنوشت ساز مسئله مراکز تعلیم و تربیت ازکودکستانها تا دانشگاهها است که به واسطه -ك 
. باید ملت غارت شده بدانند که در نیم قرن اخیر آنچه به ایران و اهمیت فوق العاده اش تکرار نموده وبا اشاره می گذرم

اسالم ضربه مهلک زده است قسمت عمده اش از دانشگاهها بوده است . اگردانشگاهها و مراکز تعلیم و تربیت دیگر با برنامه 
انان جریان داشتند،هرگز میهن ما هاي اسالمی و ملی در راه منافع کشور به تعلیم و تهذیب و تربیت کودکان و نوجوانان و جو

در حلقوم انگلستان و پس از آن امریکا و شوروي فرو نمی رفت وهرگز قراردادهاي خانه خراب کن بر ملت محروم غارتزده 
تحمیل نمی شد و هرگز پاي مستشاران خارجی به ایران باز نمی شد و هرگز ذخائر ایران و طالي سیاه این ملت رنجدیده در 

اي شیطانی ریخته نمی شد و هرگزدودمان پهلوي و وابسته هاي به آن اموال ملت را نمی توانستند به غارت ببرند جیب قدرته
ودر خارج و داخل پارکها و ویالها بر روي اجساد مظلومان بنا کنند و بانکهاي خارج را از دسترنج این مظلومان پر کنند و 
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گر مجلس و دولت و قوه قضاییه و سایر ارگانها ازدانشگاههاي اسالمی صرف عیاشی و هرزگی خود وبستگان خود نمایند. ا
و ملی سرچشمه می گرفت ملت ما امروز گرفتار مشکالت خانه برانداز نبود. و اگر شخصیتهاي پاکدامن با گرایش اسالمی و 

راکز قواي سه گانه راه ملی به معناي صحیحش ، نه آنچه امروز در مقابل اسالم عرض اندام می کند، از دانشگاهها به م
می یافت ، امروز ما غیر امروز، و میهن ما غیر این میهن ، ومحرومان ما از قید محرومیت رها، و بساط ظلم و ستمشاهی و 
مراکز فحشا واعتیاد و عشرتکده ها که هر یک براي تباه نمودن نسل جوان فعال ارزنده کافی بود، در هم پیچیده و این ارث 

ملی بود، می توانست صدها و - انسانی -باد ده و انسان برانداز به ملت نرسیده بود. و دانشگاهها اگر اسالمی کشور بر
هزارهامدرس به جامعه تحویل دهد؛ لکن چه غم انگیز و اسفبار است که دانشگاهها ودبیرستانها به دست کسانی اداره می شد 

دند که جز اقلیت مظلوم محرومی همه از غربزدگان و شرقزدگان بابرنامه و و عزیزان ما به دست کسانی تعلیم وتربیت می دی
نقشه دیکته شده در دانشگاهها کرسی داشتند؛ و ناچار جوانان عزیز ومظلوم ما در دامن این گرگان وابسته به ابرقدرتها بزرگ 

نان ، یعنی رژیم ستمگر پهلوي عمل شده و به کرسیهاي قانونگذاري و حکومت و قضاوت تکیه می کردند، و بر وفق دستور آ
.می کردند

اکنون بحمداهللا تعالی دانشگاه از چنگال جنایتکاران خارج شده . و بر ملت ودولت جمهوري اسالمی است در همه اعصار، که 
لیم و نگذارند عناصر فاسد داراي مکتبهاي انحرافی یا گرایش به غرب و شرق در دانشسراها و دانشگاهها و سایر مراکز تع

.تربیت نفوذ کنند و از قدم اول جلوگیري نمایند تا مشکلی پیش نیاید و اختیار از دست نرود

و وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستانها و دانشگاهها آن است که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات 
.صون باشدقیام نمایند تا استقالل و آزادي خود و کشور و ملت خودشان م

قواي مسلح ، از ارتش و سپاه و ژاندارمري و شهربانی تا کمیته ها و بسیج وعشایر ویژگی خاص دارند. اینان که بازوان - ل 
قوي و قدرتمند جمهوري اسالمی می باشند و نگهبان سرحدات و راهها و شهرها و روستاها و باالخره نگهداران امنیت و 

، می بایست مورد توجه خاص ملت ودولت و مجلس باشند. و الزم است توجه داشته باشند آرامش بخشان به ملت می باشند
که در دنیا آنچه که موردبهره برداري براي قدرتهاي بزرگ و سیاستهاي مخرب ، بیشتر از هر چیز و هرگروهی است ، قواي 

رژیمها به دست آنان واقع می شود؛ و مسلح است . قواي مسلح است که با بازیهاي سیاسی ،کودتاها و تغییر حکومتها و
سودجویان دغل بعض سران آنان را می خرند و با دست آنان و توطئه هاي فرماندهان بازي خورده کشورها را به دست 
می گیرند، و ملتهاي مظلوم را تحت سلطه قرار داده واستقالل و آزادي را از کشورها سلب می کنند. و اگر فرماندهان پاکدامن 

تصدي امر باشند، هرگز براي دشمنان کشورها امکان کودتا یا اشغال یک کشور پیش نمی آید و یا اگر احیانا پیش آید، به م
دست فرماندهان متعهد شکسته و ناکام خواهد ماند. و در ایران نیز که این معجزه عصر به دست ملت انجام گرفت ، قواي 

.هم بسزایی داشتندمسلح متعهد و فرماندهان پاك و میهن دوست س

و امروز که جنگ لعنتی و تحمیلی صدام تکریتی به امر و کمک امریکا وسایر قدرتها پس از نزدیک به دو سال با شکست 
سیاسی و نظامی ارتش متجاوزبعث و پشتیبانان قدرتمند و وابستگان به آنان روبه رو است ، باز قواي مسلح نظامی و انتظامی 

شتیبانی بیدریغ ملت در جبهه ها و پشت جبهه ها این افتخار بزرگ را آفریدند و ایران را سرافراز و سپاهی و مردمی با پ
نمودند؛ و نیز شرارتها وتوطئه هاي داخلی را که به دست عروسکهاي وابسته به غرب و شرق براي براندازي جمهوري 

یج و شهربانی و با کمک ملت غیرتمند درهم شکسته اسالمی بسیج شده بودند با دست تواناي جوانان کمیته ها وپاسداران بس
.شد. و همین جوانان فداکار عزیزند که شبها بیدارند تا خانواده ها با آرامش استراحت کنند.خدایشان یار و مددکار باد
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م عشق پس وصیت برادرانه من در این قدمهاي آخرین عمر بر قواي مسلح به طورعموم ، آن است که اي عزیزان که به اسال
می ورزید و با عشق لقااهللا به فداکاري در جبهه ها و در سطح کشور به کار ارزشمند خود ادامه می دهید، بیدارباشید و 
هوشیار که بازیگران سیاسی و سیاستمداران حرفه اي غرب و شرقزده ودستهاي مرموز جنایتکاران پشت پرده لبه تیز سالح 

ر از هر گروه متوجه به شما عزیزان است ؛ و می خواهند از شما عزیزان که با خیانت و جنایتکارشان از هرسو و بیشت
جانفشانی خود انقالب را پیروز نمودید و اسالم را زنده کردید بهره گیري کرده و جمهوري اسالمی را براندازند؛ و شما را با 

دو قطب جهانخوار بیندازند؛ وبر زحمات و اسم اسالم و خدمت به میهن و ملت از اسالم و ملت جدا کرده به دامن یکی از 
.فداکاریهاي شما با حیله هاي سیاسی و ظاهرهاي به صورت اسالمی و ملی خط بطالن بکشند

وصیت اکید من به قواي مسلح آن است که همان طور که از مقررات نظام ،عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبهه 
لح مطلقا، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی ها است به آن عمل نمایند؛ وقواي مس

وارد نشده و خود را از بازیهاي سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختالفات 
را از ورود در احزاب منع نمایند و چون درون گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان الزم است که افراد تحت فرمان خود 

انقالب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است ،دولت و ملت و شوراي دفاع و مجلس شوراي اسالمی وظیفه شرعی و 
میهنی آنان است که اگر قواي مسلح ، چه فرماندهان و طبقات باال و چه طبقات بعد،برخالف مصالح اسالم و کشور بخواهند 

و یا در بازیهاي سیاسی واردشوند، از -بی اشکال به تباهی کشیده می شوند - هند یا در احزاب واردشوند که عملی انجام د
قدم اول با آن مخالفت کنند. و بر رهبر و شوراي رهبري است که باقاطعیت از این امر جلوگیري نماید تا کشور از آسیب در 

.امان باشد

یان زندگی خاکی ، وصیت مشفقانه می کنم که از اسالم که یگانه مکتب استقالل و و من به همه نیروهاي مسلح در این پا
آزادیخواهی است و خداوندمتعال همه را با نور هدایت آن به مقام واالي انسانی دعوت می کند، چنانچه امروز وفادارید در 

ستگیها به قدرتهایی که همه شما را جز براي وفاداري استقامت کنید که شما را و کشور و ملت شما را ازننگ وابستگیها و پیو
بردگی خویش نمی خواهند و کشور و ملت عزیزتان را عقب مانده و بازار مصرف و زیر بارننگین ستم پذیري نگه می دارند 

یح نجات می دهد. و زندگی انسانی شرافتمندانه را ولو با مشکالت بر زندگانی ننگین بردگی اجانب ولو با رفاه حیوانی ترج
دهید؛و بدانید مادام که در احتیاجات صنایع پیشرفته ، دست خود را پیش دیگران درازکنید و به دریوزگی عمر را بگذرانید 
قدرت ابتکار و پیشرفت در اختراعات درشما شکوفا نخواهد شد. و به خوبی و عینیت دیدید که در این مدت کوتاه پس از 

یز خود را عاجز می دیدند و از راه انداختن کارخانه ها آنان را مایوس می نمودند، تحریم اقتصادي همانها که از ساختن هرچ
افکار خود را به کار بستند وبسیاري از احتیاجات ارتش و کارخانه ها را خود رفع نمودند. و این جنگ وتحریم اقتصادي و 

ون اگر دولت و ارتش کاالهاي جهانخواران را اخراج کارشناسان خارجی ، تحفه اي الهی بود که ما از آن غافل بودیم . اکن
خود تحریم کنندو به کوشش و سعی در راه ابتکار بیفزایند، امید است که کشور خودکفا شود و از دریوزگی از دشمن نجات 

.یابد

حقیقتی و هم در اینجا باید بیفزایم که احتیاج ما پس از اینهمه عقب ماندگی مصنوعی به صنعتهاي بزرگ کشورهاي خارجی
است انکارناپذیر. و این به آن معنی نیست که ما باید در علوم پیشرفته به یکی از دو قطب وابسته شویم . دولت و ارتش باید 
کوشش کنند که دانشجویان متعهد را در کشورهایی که صنایع بزرگ پیشرفته را دارند و استعمار و استثمارگر نیستند بفرستند؛ 

او شوروي و کشورهاي دیگر که در مسیر این دو قطب هستند احتراز کنند، مگران شاءاهللا روزي برسد و از فرستادن به امریک
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که این دو قدرت به اشتباه خود پی برند و در مسیر انسانیت و انساندوستی و احترام به حقوق دیگران واقع شوند؛ یا ان 
.ن را به جاي خود نشانند. به امیدچنین روزيشاءاهللا مستضعفان جهان و ملتهاي بیدار و مسلمانان متعهد، آنا

رادیو و تلویزیون و مطبوعات و سینماها و تئاترها از ابزارهاي موثر تباهی و تخدیر ملتها، خصوصا نسل جوان بوده است - م 
ضدروحانیت ویژه نیمه دوم آن ، چه نقشه هاي بزرگی از این ابزار، چه در تبلیغ ضد اسالم و ه . در این صد سال اخیر ب

خدمتگزار، و چه در تبلیغ استعمارگران غرب و شرق ، کشیده شد و ازآنها براي درست کردن بازار کاالها خصوصا تجملی و 
تزئینی از هر قماش ، ازتقلید در ساختمانها و تزئینات و تجمالت آنها و تقلید در اجناس نوشیدنی وپوشیدنی و در فرم آنها 

ه افتخار بزرگ فرنگی ماب بودن در تمام شئون زندگی از رفتار و گفتار و پوشش و فرم آن باستفاده کردند، به طوري که
ویژه درخانمهاي مرفه یا نیمه مرفه بود، و در آداب معاشرت و کیفیت حرف زدن و به کار بردن لغات غربی در گفتار و 

فان نیز مشکل می نمود! فیلمهاي تلویزیون نوشتار به صورتی بود که فهم آن براي بیشترمردم غیرممکن ، و براي همردی
ازفرآورده هاي غرب یا شرق بود که طبقه جوان زن و مرد را از مسیر عادي زندگی و کار و صنعت و تولید و دانش منحرف 
و به سوي بیخبري از خویش وشخصیت خود و یا بدبینی و بدگمانی به همه چیز خود و کشور خود، حتی فرهنگ و ادب و 

ارزشی که بسیاري از آن با دست خیانتکار سودجویان ،به کتابخانه ها و موزه هاي غرب و شرق منتقل گردیده است . ماثر پر 
مجله ها با مقاله ها وعکسهاي افتضاح بار و اسف انگیز، و روزنامه ها با مسابقات در مقاالت ضدفرهنگی خویش و 

سوي غرب یا شرق هدایت می کردند. اضافه کنید بر آن تبلیغ دامنه ضداسالمی با افتخار، مردم بویژه طبقه جوان موثر را به
دار در ترویج مراکز فساد و عشرتکده ها و مراکز قمار و التار و مغازه هاي فروش کاالهاي تجمالتی و اسباب آرایش و 

گر، عروسکها و اسباب بازیها و مشروبات الکلی بویژه آنچه از غرب واردمی شد. و در مقابل صدور نفت و گاز و مخازن دی
بازیهاو کاالهاي تجملی وارد می شد؛ و صدها چیزهایی که امثال من از آنها بی اطالع هستیم . و اگر خداي نخواسته عمر 

این فرزندان اسالم و - رژیم سرسپرده و خانمان برانداز پهلوي ادامه پیدا می کرد، چیزي نمی گذشت که جوانان برومند ما 
با انواع دسیسه ها و نقشه هاي شیطانی به دست رژیم فاسد و رسانه هاي گروهی و -ملت به آنها است میهن که چشم امید

روشنفکران غرب و شرقگرا از دست ملت ودامن اسالم رخت برمی بستند: یا جوانی خود را در مراکز فساد تباه می کردند؛ 
کشاندند.خداوند متعال به ما و آنان منت گذاشت و همه را ویا به خدمت قدرتهاي جهانخوار درآمده و کشور را به تباهی می

.از شر مفسدین و غارتگران نجات داد

اکنون وصیت من به مجلس شوراي اسالمی در حال و آینده و رئیس جمهورو روساي جمهور مابعد و به شوراي نگهبان و 
ري و مطبوعات و مجله ها ازاسالم و مصالح شوراي قضایی و دولت در هرزمان ، آن است که نگذارند این دستگاههاي خب

کشور منحرف شوند. و باید همه بدانیم که آزادي به شکل غربی آن ، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود، 
از نظر اسالم و عقل 

کشور حرام محکوم است . و تبلیغات و مقاالت و سخنرانیها و کتب و مجالت برخالف اسالم و عفت عمومی و مصالح 
است . و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیري از آنها واجب است . و از آزادیهاي مخرب باید جلوگیري شود. و ازآنچه در 
نظر شرع حرام و آنچه برخالف مسیر ملت و کشور اسالمی و مخالف با حیثیت جمهوري اسالمی است به طور قاطع اگر 

مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکورنمودند به جلوگیري نشود، همه مسئول می باشند. و 
دستگاههاي مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیري هستند. خداوند تعالی مددکار همه 

.باشد
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المی و اسالم فعالیت می نصیحت و وصیت من به گروهها و گروهکها و اشخاصی که در ضدیت باملت و جمهوري اس-ن 
کنند، اول به سران آنان در خارج وداخل ، آن است که تجربه طوالنی به هر راهی که اقدام کردید و به هر توطئه اي که دست 
زدید و به هر کشور و مقامی که توسل پیدا کردید به شماها که خود راعالم و عاقل می دانید باید آموخته باشند که مسیر یک 

ار را نمی شود بادست زدن به ترور و انفجار و بمب و دروغ پردازیهاي بی سر و پا و غیرحساب شده منحرف کرد، ملت فداک
و هرگز هیچ حکومت و دولتی را نمی توان با این شیوه هاي غیرانسانی و غیرمنطقی ساقط نمود، بویژه ملتی مثل ایران را که 

رگسالش ، در راه هدف و جمهوري اسالمی و قرآن و مذهب جانفشانی و از بچه هاي خردسالش تا پیرزنها و پیرمردهاي بز
که ملت با شما نیست و ارتش با "و اگرندانید بسیار ساده لوحانه فکر می کنید"فداکاري می کنند. شماها که می دانید 

اتی که با تحریک شما شماهادشمن است . و اگر فرض بکنید با شما بودند و دوست شما بودند، حرکات ناشیانه شما و جنای
.رخ داد آنان را از شما جدا کرد و جزدشمن تراشی کار دیگري نتوانستید بکنید

سال 2500من وصیت خیرخواهانه در این آخر عمر به شما می کنم که اوال با این ملت طاغوتزده رنج کشیده که پس از 
بار ستم جنایتکارانی همچون رژیم پهلوي وجهانخواران ستمشاهی با فدا دادن بهترین فرزندان و جوانانش خود را از زیر 

شرق و غرب نجات داده به جنگ و ستیز برخاسته اید. چطوروجدان یک انسان هر چه پلید باشد، راضی می شود براي 
احتمال رسیدن به یک مقام با میهن خود و ملت خود اینگونه رفتار کند و به کوچک و بزرگ آنها رحم نکند؟ من به شما 

صیحت می کنم دست از این کارهاي بیفایده و غیرعاقالنه بردارید و گول جهانخواران را نخورید. و در هر جا هستید اگر به ن
جنایتی دست نزدید به میهن خود و دامن اسالم برگردید و توبه کنید که خداوند ارحم الراحمین است ؛ و جمهوري اسالمی 

گر دست به جنایتی زدید که حکم خداوند تکلیف شما را معین کرده ، باز از نیمه راه و ملت از شما ان شاءاهللا می گذرند. و ا
برگشته و توبه کنید. و اگر شهامت دارید تن به مجازات داده و با این عمل خود را ازعذاب الیم خداوند نجات دهید؛ و اال در 

.شوید که صالح در آن استهر جا هستید عمر خود را بیش از این هدر ندهید و به کار دیگر مشغول 

و بعد، به هواداران داخلی و خارجی آنان وصیت می کنم که با چه انگیزه جوانی خود را براي آنان که اکنون ثابت است که 
براي قدرتمندان جهانخوارخدمت می کنند و از نقشه هاي آنها پیروي می کنند و ندانسته به دام آنها افتاده اندبه هدر می 

ا ملت خود در راه چه کسی جفا می کنید؟ شما بازي خوردگان دست آنها هستید. و اگر در ایران هستید به عیان دهید؟ و ب
مشاهده می کنید که توده هاي میلیونی به جمهوري اسالمی وفادار و براي آن فداکارند؛ و به عیان می بینید که حکومت و 

فدایی "و "مجاهد"بودن و "خلقی "ند؛ و آنان که به دروغ ادعاي رژیم فعلی با جان و دل در خدمت خلق و مستمندان هست
براي خلق می کنند، با خلق خدا به دشمنی برخاسته و شما پسران و دختران ساده دل را براي مقاصد خود و مقاصد یکی از "

وشگذرانی مشغول و دو قطب قدرت جهانخوار به بازي گرفته و خود یادر خارج در آغوش یکی از دو قطب جنایتکار به خ
یا در داخل به خانه هاي مجلل تیمی با زندگی اشرافی ، نظیر منازل جنایتکارانی بدبخت به جنایت خود ادامه می دهند و شما 

.جوانان را به کام مرگ می فرستند

رومین جامعه که با نصیحت مشفقانه من به شما نوجوانان و جوانان داخل و خارج آن است که ازراه اشتباه برگردید؛ و با مح
جان و دل به جمهوري اسالمی خدمت می کنند متحد شوید؛ و براي ایران مستقل و آزاد فعالیت نمایید تا کشورو ملت از شر 
مخالفین نجات پیدا کند، و همه با هم به زندگی شرافتمندانه ادامه دهید. تا چه وقت و براي چه گوش به فرمان اشخاصی 

صی خود فکر نمی کنند و در آغوش و پناه ابرقدرتها با ملت خود در ستیزهستند و شما را فداي هستید که جز به نفع شخ
مقاصد شوم و قدرت طلبی خویش می نمایند؟ شما در این سالهاي پیروزي انقالب دیدید که ادعاهاي آنان با رفتار و 
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ید که شما قدرتی درمقابل سیل خروشان عملشان مخالف است و ادعاها فقط براي فریب جوانان صاف دل است . و می دان
ملت ندارید و کارهایتان جز به ضرر خودتان و تباهی عمرتان نتیجه اي ندارد. من تکلیف خود را که هدایت است ادا کردم . 
و امیداست به این نصیحت که پس از مرگ من به شما می رسد و شائبه قدرت طلبی درآن نیست گوش فرا دهید و خود را 

.الیم الهی نجات دهید. خداوند منان شما را هدایت فرماید و صراط مستقیم را به شما بنمایداز عذاب

وصیت من به چپگرایان ، مثل کمونیستها و چریکهاي فدایی خلق و دیگرگروههاي متمایل به چپ ، آن است که شماها بدون 
اسالم اطالع صحیح دارند، باچه انگیزه خودتان را بررسی صحیح از مکتبها ومکتب اسالم نزد کسانی که از مکتبها و خصوص 

که محتواي آنها "ایسم "راضی کردید به مکتبی که امروز در دنیا شکست خورده رو آورید و چه شده که دل خود را به چند 
پیش اهل تحقیق پوچ است خوش کرده اید؟ و شما را چه انگیزه اي وادار کرده که می خواهید کشور خود را به دامن

به جنگ برخاسته یا به توطئه هایی براي نفع اجنبی به ضد "توده دوستی "شوروي یا چین بکشید؛ و با ملت خود به اسم 
کشور خود و توده هاي ستمدیده دست زدید؟ شما می بینید که از اول پیدایش کمونیسم مدعیان آن دیکتاتورترین و قدرت 

ستند. چه ملتهایی زیر دست و پاي شوروي مدعی طرفدار توده ها طلب و انحصارطلبترین حکومتهاي جهان بوده و ه
خردشدند و از هستی ساقط گردیدند. ملت روسیه ، مسلمانان و غیرمسلمانان ، تاکنون در زیر فشار دیکتاتوري حزب 

به سر می کمونیست دست و پا می زنند و از هرگونه آزادي محروم و در اختناق باالتر از اختناقهاي دیکتاتورهاي جهان
حزب بود، ورود وخروجش را و تشریفات آن و اشرافیت او را "درخشان "برند.استالین ، که یکی از چهره هاي به اصطالح 

دیدیم . اکنون که شما فریب خوردگان در عشق آن رژیم جان می دهید، مردم مظلوم شوروي و دیگر اقمار اوچون افغانستان 
، و آنگاه شما که مدعی طرفداري از خلق هستید، بر این خلق محروم در هر جا که از ستمگریهاي آنان جان می سپارند

دستتان رسیده چه جنایاتی انجام دادید و با اهالی شریف آمل که آنان را به غلط طرفدار پر و پاقرص خود معرفی می کردید 
طرفدار خلق "جنایتها که نکردید. و شما و عده بسیاري را به فریب به جنگ مردم و دولت فرستادید و به کشتن دادید، چه 

فدایی "می خواهید خلق مظلوم و محروم ایران را به دست دیکتاتوري شوروي دهید وچنین خیانتی را با سرپوش "محروم 
و رفقاي آن با توطئه و زیر ماسک طرفداري ازجمهوري "حزب توده "و طرفدار محرومین در حال اجراهستید، منتها "خلق 

.و دیگر گروهها با اسلحه و ترور و انفجاراسالمی ،

گرچه بعضی شواهد و قرائن داللت دارد که اینان کمونیست -من به شما احزاب و گروهها، چه آنان که به چپگرایی معروف 
داري وطرف"خودمختاري "و چه آنان که از غرب ارتزاق می کنند و الهام می گیرند و چه آنها که با اسم - امریکایی هستند 

از کرد و بلوچ دست به اسلحه برده و مردم محروم کردستان و دیگرجاها را از هستی ساقط نموده و مانع از خدمتهاي 
"کومله "و "دموکرات "فرهنگی و بهداشتی واقتصادي و بازسازي دولت جمهوري در آن استانها می شوند، مثل حزب 

کرده اند که کاري جز بدبخت کردن اهالی آن مناطق نکرده اند و نمی وصیت می کنم که به ملت بپیوندند. و تاکنون تجربه
توانندبکنند، پس مصلحت خود و ملت خود و مناطق خود آن است که با دولت تشریک مساعی نموده و از یاغی گري و 

الم براي آنان هم خدمت به بیگانگان و خیانت به میهن خود دست بردارند و به ساختن کشور بپردازند و مطمئن باشند که اس
.از قطب جنایتکار غرب و هم از قطب دیکتاتور شرق بهتر است وآرزوهاي انسانی خلق را بهتر انجام می دهد

و وصیت من به گروههاي مسلمان که از روي اشتباه به غرب و احیانا به شرق تمایل نشان می دهند و از منافقان که اکنون 
کردند و به مخالفان بدخواهان اسالم از روي خطا و اشتباه گاهی لعن می کردند و خیانتشان معلوم شد گاهی طرفداري می

طعن می زدند، آن است که بر سر اشتباه خود پافشاري نکنند و باشهامت اسالمی به خطاي خود اعتراف ، و با دولت و 
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ا ازشرمستکبران نجات دهید؛ و مجلس و ملت مظلوم براي رضاي خداوند هم صدا و هم مسیر شده و این مستضعفان تاریخ ر
کالم مرحوم مدرس آن روحانی متعهد پاك سیرت و پاك اندیشه را به خاطر بسپرید که در مجلس افسرده آن روز گفت 

.:اکنون که باید از بین برویم چرا با دست خود برویم

دست جنایتکار امریکا و شوروي از صفحه من هم امروز به یاد آن شهید راه خدا به شما برادران مومن عرض می کنم اگرما با 
روزگار محو شویم و با خون سرخ شرافتمندانه با خداي خویش مالقات کنیم ، بهتر از آن است که در زیرپرچم ارتش سرخ 
شرق و سیاه غرب زندگی اشرافی مرفه داشته باشیم . و این سیره و طریقه انبیاي عظام و ائمه مسلمین و بزرگان دین مبین 

است و ما بایداز آن تبعیت کنیم ؛ و باید به خود بباورانیم که اگر یک ملت بخواهند بدون وابستگیها زندگی کنند می بوده
.توانند؛ و قدرتمندان جهان بر یک ملت نمی توانندخالف ایده آنان را تحمیل کنند

هستند، تاکنون نتوانسته اند توده هاي از افغانستان عبرت باید گرفت با آنکه دولت غاصب و احزاب چپی باشوروي بوده و
مردم را سرکوب نمایند.عالوه بر این اکنون ملتهاي محروم جهان بیدار شده اند و طولی نخواهد کشید که این بیداریها به قیام 
و نهضت و انقالب انجامیده و خود را از تحت سلطه ستمگران مستکبر نجات خواهند داد. و شما مسلمانان پایبند به 

رزشهاي اسالمی می بینید که جدایی و انقطاع از شرق و غرب برکات خود را دارد نشان می دهد؛ ومغزهاي متفکر بومی به ا
کار افتاده و به سوي خودکفایی پیشروي می کند و آنچه کارشناسان خائن غربی و شرقی براي ملت ما محال جلوه می دادند، 

جام گرفته و ان شاءاهللا تعالی در دراز مدت انجام خواهد گرفت . و صد امروز به طورچشم گیري با دست و فکر ملت ان
افسوس که این انقالب دیر تحقق پیدا کرد و الاقل در اول سلطنت جابرانه کثیف محمدرضا تحقق نیافت ؛ و اگر شده بود، 

.ایران غارتزده غیر از این ایران بود

و اشکالتراشان وصاحب عقدگان آن است که به جاي آنکه وقت خود و وصیت من به نویسندگان و گویندگان و روشنفکران 
را در خالف مسیرجمهوري اسالمی صرف کنید و هرچه توان دارید در بدبینی و بدخواهی وبدگویی از مجلس و دولت و 

خلوت کنید سایر خدمتگزاران به کار برید، و با این عمل کشورخود را به سوي ابرقدرتها سوق دهید، با خداي خود یک شب 
و اگربه خداوند عقیده ندارید با وجدان خود خلوت کنید و انگیزه باطنی خود را که بسیار می شود خود انسانها از آن 
بیخبرند بررسی کنید، ببینید آیا با کدام معیار و باچه انصاف خون این جوانان قلم قلم شده را در جبهه ها و در شهرها نادیده 

می خواهد از زیر بار ستمگران و غارتگران خارجی وداخلی خارج شود و استقالل و آزادي را با جان می گیرید و با ملتی که 
خود و فرزندان عزیز خود به دست آورده و با فداکاري می خواهد آن را حفظ کند، به جنگ اعصاب برخاسته اید و به 

کبران و ستمگران باز می کنید. آیا بهتر نیست که با فکر اختالف انگیزي و توطئه هاي خائنانه دامن می زنید و راه را براي مست
و قلم و بیان خوددولت و مجلس و ملت را راهنمایی براي حفظ میهن خود نمایید؟ آیا سزاوارنیست که به این ملت مظلوم 

ه قضایی محروم کمک کنید و با یاري خود حکومت اسالمی را استقرار دهید؟ آیا این مجلس و رئیس جمهور و دولت و قو
را ازآنچه در زمان رژیم سابق بود بدتر می دانید؟ آیا از یاد برده اید ستمهایی که آن رژیم لعنتی بر این ملت مظلوم بی پناه روا 
می داشت ؟ آیا نمی دانید که کشوراسالمی در آن زمان یک پایگاه نظامی براي امریکا بود و با آن عمل یک مستعمره می 

ولت و قواي نظامی در قبضه آنان بود ومستشاران و صنعتگران و متخصصان آنان با این ملت و ذخائر کردند و از مجلس تا د
آن چه می کردند؟آیا اشاعه فحشا در سراسر کشور و مراکز فساد، از عشرتکده ها و قمارخانه ها ومیخانه ها و مغازه هاي 

نسل جوان عاملی بزرگ بود، از خاطرتان محو شده ؟ آیا مشروب فروشی و سینماها و دیگر مراکز که هر یک براي تباه کردن
رسانه هاي گروهی و مجالت سراسر فسادانگیز و روزنامه هاي آن رژیم را به دست فراموشی سپرده اید؟ و اکنون که از آن 
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کرده و براي بازارهاي فساد اثري نیست ، براي آنکه درچند دادگاه ، یا چند جوان که شاید اکثر از گروههاي منحرف نفوذ
بدنام نمودن اسالم و جمهوري اسالمی کارهاي انحرافی انجام می دهند، و کشتن عده اي که مفسد فی االرض هستند و قیام 
بر ضد اسالم و جمهوري اسالمی می کنند شما را به فریاد درآورده ، و با کسانی که با صراحت اسالم را محکوم می کنند و 

قیام با قلم و زبان که اسفناکتر از قیام مسلحانه است ، نموده اند پیوند می کنید و دست برادري می بر ضد آن قیام مسلحانه یا 
دهید؛ و آنان را که خداوندمهدورالدم فرموده نور چشم می خوانید، و در کنار بازیگرانی که فاجعه چهارده اسفند را برپا 

وتماشاگر معرکه می شوید، یک عمل اسالمی و اخالقی است ! و کردند و جوانان بیگناه را با ضرب و شتم کوبیدند نشسته 
عمل دولت و قوه قضاییه که معاندین و منحرفین و ملحدین را به جزاي اعمال خویش می رسانند، شما را به فریاد درآورده و 

شما هستم متاسف هستم داد مظلومیت می زنید؟ من براي شمابرادران که از سوابقتان تا حدي مطلع و عالقه مند به بعضی از 
، نه براي آنان که اشراري بودند در لباس خیرخواهی و گرگهایی در پوشش چوپان و بازیگرانی بودند که همه را به باد بازي 

آنان که با دست پلید -و مسخره گرفته و در صددتباه کردن کشور و ملت و خدمتگزاري به یکی از دو قطب چپاولگر بودند 
ان ارزشمند و علماي مربی جامعه را شهیدنمودند و به کودکان مظلوم مسلمانان رحم نکردند، خود را در خود جوانان و مرد

.جامعه رسوا و درپیشگاه خداوند قهار مخذول نمودند و راه بازگشت ندارند که شیطان نفس اماره بر آنان حکومت می کند

به محرومین و مظلومین و برادران سر و پا برهنه و از همه لکن شما برادران مومن با دولت و مجلس که کوشش دارد خدمت 
مواهب زندگی محروم نماید چرا کمک نمی کنید و شکایت دارید؟ آیا مقدار خدمت دولت و بنیادهاي جمهوري را با این 

ی و داخلی و گرفتاریها و نابسامانیها که الزمه هر انقالب است ، و جنگ تحمیلی با آنهمه خسارت و میلیونها آواره خارج
کارشکنیهاي بیرون از حد را در این مدت کوتاه مقایسه با کارهاي عمرانی رژیم سابق نموده اید؟ آیا نمی دانید که کارهاي 
عمرانی آن زمان اختصاص داشت تقریبا به شهرها آن هم به محالت مرفه ؛ و فقرا و مردمان محروم از آن امور بهره 

فعلی و بنیادهاي اسالمی براي این طایفه محروم باجان و دل خدمت می کنند؟ شما مومنان ناچیزداشته یا نداشتند؛ و دولت
هم پشتیبان دولت باشید تا کارها زودانجام گیرد و در محضر پروردگار که خواه ناخواه خواهید رفت با نشان خدمتگزاري به 

* .بندگان او بروید

* این مقدار بریده شده راخودم انجام " :در این قسمت مرقوم فرموده اندچنانکه در نسخه خطی مشهود است امام خمینی -
."داده ام

یکی از اموري که الزم به توصیه و تذکر است ، آن است که اسالم نه باسرمایه داري ظالمانه و بیحساب و محروم کننده - س 
سنت محکوم می کند ومخالف عدالت توده هاي تحت ستم و مظلوم موافق است ، بلکه آن را به طور جدي در کتاب و 

گرچه بعض کج فهمان بی اطالع از رژیم حکومت اسالمی و ازمسائل سیاسی حاکم در اسالم در گفتار و -اجتماعی می داند 
که اسالم طرفدار بی مرز وحد سرمایه داري و مالکیت "و باز هم دست برنداشته اند"نوشتار خودطوري وانمود کرده اند 

شیوه که با فهم کج خویش از اسالم برداشت نموده اند چهره نورانی اسالم را پوشانیده و راه را براي مغرضان است و با این
ودشمنان اسالم باز نموده که به اسالم بتازند، و آن را رژیمی چون رژیم سرمایه داري غرب مثل رژیم امریکا و انگلستان و 

ل به قول و فعل این نادانان یا غرضمندانه و یا ابلهانه بدون مراجعه به اسالم دیگر چپاولگران غرب به حساب آورند، و با اتکا
و نه رژیمی مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم است که با مالکیت -شناسان واقعی با اسالم به معارضه برخاسته اند 

تاکنون حتی اشتراك در زن و همجنس بازي فردي مخالف و قائل به اشتراك می باشند با اختالف زیادي که دوره هاي قدیم 
.بوده و یک دیکتاتوري و استبداد کوبنده در بر داشته
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بلکه اسالم یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحومحدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف ، که اگر بحق به 
اعی ، که الزمه یک رژیم سالم است تحقق می یابد. در آن عمل شود چرخهاي اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت اجتم

اینجا نیز یک دسته با کج فهمیها و بی اطالعی از اسالم واقتصاد سالم آن در طرف مقابل دسته اول قرار گرفته و گاهی با 
ی نموده اند و تمسک به بعضی آیات یا جمالت نهج البالغه ، اسالم را موافق با مکتبهاي انحرافی مارکس و امثال او معرف

را تعقیب می "مذهب اشتراکی "توجه به سایر آیات و فقرات نهج البالغه ننموده و سرخود،به فهم قاصر خود، بپاخاسته و 
کنند و از کفر و دیکتاتوري و اختناق کوبنده که ارزشهاي انسانی را نادیده گرفته و یک حزب اقلیت با توده هاي انسانی مثل 

.، حمایت می کنندحیوانات عمل می کنند

وصیت من به مجلس و شوراي نگهبان و دولت و رئیس جمهور و شوراي قضایی آن است که در مقابل احکام خداوند متعال 
خاضع بوده ؛ و تحت تاثیرتبلیغات بی محتواي قطب ظالم چپاولگر سرمایه داري و قطب ملحد اشتراکی وکمونیستی واقع 

مشروع با حدود اسالمی احترام گذارید، و به ملت اطمینان دهید تا سرمایه ها و فعالیتهاي نشوید، و به مالکیت و سرمایه هاي
.سازنده به کارافتند و دولت و کشور را به خودکفایی و صنایع سبک و سنگین برسانند

ت سازنده در مزارع و و به ثروتمندان و پولداران مشروع وصیت می کنم که ثروتهاي عادالنه خود رابه کار اندازید و به فعالی
.روستاها و کارخانه ها برخیزید که این خود عبادتی ارزشمند است

و به همه در کوشش براي رفاه طبقات محروم وصیت می کنم که خیر دنیا وآخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه 
و است که طبقات تمکندار به طور است که در طول تاریخ ستمشاهی و خان خانی در رنج و زحمت بوده اند. و چه نیک

داوطلب براي زاغه و چپرنشینان مسکن و رفاه تهیه کنند. ومطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است . و از انصاف به 
.دور است که یکی بی خانمان و یکی داراي آپارتمانها باشد

انگیزه هاي مختلف با جمهوري اسالمی و نهادهاي آن وصیت اینجانب به آن طایفه از روحانیون و روحانی نماها که با-ع 
مخالفت می کنند و وقت خود راوقف براندازي آن می نمایند و با مخالفان توطئه گر و بازیگران سیاسی کمک ، وگاهی به 

کالن می طوري که نقل می شود با پولهاي گزافی که از سرمایه داران بیخبر از خدادریافت براي این مقصد می کنند کمکهاي
نمایند، آن است که شماها طرفی از این غلطکاریها تاکنون نبسته و بعد از این هم گمان ندارم ببندید. بهتر 

تا در -و خداوند نخواهد گذاشت که شما به مقصد شوم خود برسید - آن است که اگر براي دنیا به این عمل دست زده اید 
د و با ملت مستمند مظلوم هم صدا شوید و از جمهوري اسالمی که بافداکاریهاي توبه باز است از پیشگاه خداوند عذربخواهی

.ملت به دست آمده حمایت کنید، که خیر دنیا و آخرت در آن است .گرچه گمان ندارم که موفق به توبه شوید

مختلف یا گروهها و اما به آن دسته که از روي بعض اشتباهات یا بعض خطاها، چه عمدي و چه غیرعمدي ، که از اشخاص
صادر شده و مخالف با احکام اسالم بوده است با اصل جمهوري اسالمی و حکومت آن مخالفت شدیدمی کنند و براي خدا 
در براندازي آن فعالیت می نمایند و با تصور خودشان این جمهوري از رژیم سلطنتی بدتر یا مثل آن است ، با نیت صادق در 

نصاف مقایسه نمایند با حکومت و رژیم سابق . و باز توجه نمایندکه در انقالبهاي دنیا هرج و خلوات تفکرکنند و از روي ا
مرجها و غلطرویها و فرصت طلبیها غیرقابل اجتناب است و شما اگر توجه نمایید و گرفتاریهاي این جمهوري را در نظر 

ز و داخل ، و نفوذ غیرقابل اجتناب گروههایی از ازقبیل توطئه ها و تبلیغات دروغین و حمله مسلحانه خارج مر-بگیرید
مفسدان و مخالفان اسالم در تمام ارگانهاي دولتی به قصد ناراضی کردن ملت از اسالم و حکومت اسالمی ، و تازه کار بودن 

یا استفاده اکثر یابسیاري از متصدیان امور و پخش شایعات دروغین از کسانی که از استفاده هاي کالن غیرمشروع بازمانده 
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آنان کم شده ، و کمبود چشمگیر قضات شرع و گرفتاریهاي اقتصادي کمرشکن و اشکاالت عظیم در تصفیه و تهذیب 
متصدیان چند میلیونی ، و کمبود مردمان صالح کاردان و متخصص و دههاگرفتاري دیگر، که تا انسان وارد گود نباشد از آنها 

سلطنت طلب سرمایه دار هنگفت که با رباخواري و سودجویی و با اخراج ارز و و از طرفی اشخاص غرضمند -بیخبر است 
گرانفروشی به حد سرسام آور و قاچاق و احتکار، مستمندان ومحرومان جامعه را تا حد هالکت در فشار قرار داده و جامعه 

را به فساد می کشند، 
سهم "ور آوردن وخود را مسلمان خالص نشان دادن به عنوان نزد شما آقایان به شکایت و فریبکاري آمده و گاهی هم براي با

مبلغی می دهند و اشک تمساح می ریزند و شما را عصبانی کرده به مخالفت برمی انگیزانند، که بسیاري ازآنان با استفاده "
.هاي نامشروع ، خون مردم را می مکند و اقتصاد کشور را به شکست می کشند

ه برادرانه می کنم که آقایان محترم تحت تاثیراینگونه شایعه سازیها قرار نگیرند و براي خدا و اینجانب نصیحت متواضعان
حفظ اسالم این جمهوري راتقویت نمایند. و باید بدانند که اگر این جمهوري اسالمی شکست بخورد، به جاي آن یک رژیم 

حقق نخواهد پیدا کرد، بلکه یک رژیم دلخواه یکی از دو یا مطیع امر شماآقایان ت-روحی فداه -اسالمی دلخواه بقیه اهللا 
قطب قدرت به حکومت می رسد و محرومان جهان ، که به اسالم و حکومت اسالمی رو]ي [آورده و دل باخته اند، مایوس 
می شوند و اسالم براي همیشه منزوي خواهد شد؛و شماها روزي از کردار خود پشیمان می شوید که کار گذشته و دیگر
پشیمانی سودي ندارد. و شما آقایان اگر توقع دارید که در یک شب همه امور بر طبق اسالم و احکام خداوند تعالی متحول 
شود یک اشتباه است ، و در تمام طول تاریخ بشر چنین معجزه اي روي نداده است و نخواهد داد. و آن روزي که ان شاءاهللا 

که یک معجزه شود ویکروزه عالم اصالح شود؛ بلکه با کوششها و فداکاریها تعالی مصلح کل ظهور نماید، گمان نکنید
ستمکاران سرکوب ومنزوي می شوند. و اگر نظر شماها مثل نظر بعض عامیهاي منحرف ، آن است که براي ظهور آن 

.نا هللا و انا الیه راجعونبزرگوار باید کوشش در تحقق کفر و ظلم کرد تا عالم را ظلم فراگیرد و مقدمات ظهور فراهم شود، فا

وصیت من به همه مسلمانان و مستضعفان جهان این است که شماها نبایدبنشینید و منتظر آن باشید که حکام و دست - ف 
اندرکاران کشورتان یا قدرتهاي خارجی بیایند و براي شما استقالل و آزادي را تحفه بیاورند. ما و شماها الاقل در این صد 

که بتدریج پاي قدرتهاي بزرگ جهانخوار به همه کشورهاي اسالمی و سایر کشورهاي کوچک باز شده است سال اخیر، 
مشاهده کردیم یاتاریخهاي صحیح براي ما بازگو کردند که هیچ یک از دول حاکم بر این کشورها در فکر آزادي و استقالل و 

ق آنان یا خود به ستمگري و اختناق ملت خود پرداخته و هر چه رفاه ملتهاي خود نبوده و نیستند؛ بلکه اکثریت قریب به اتفا
کرده اندبراي منافع شخصی یا گروهی نموده ؛ یا براي رفاه قشر مرفه و باالنشین بوده وطبقات مظلوم کوخ و کپرنشین از همه 

مرفه و عیاش به مواهب زندگی حتی مثل آب و نان و قوت الیموت محروم بوده ، و آن بدبختان را براي منافع قشر 
کارگرفته اند؛ و یا آنکه دست نشاندگان قدرتهاي بزرگ بوده اند که براي وابسته کردن کشورها و ملتها هرچه توان داشته اند 
به کار گرفته و با حیله هاي مختلف کشورها را بازاري براي شرق و غرب درست کرده و منافع آنان را تامین نموده اند و 

.و مصرفی بار آوردند و اکنون نیز با این نقشه درحرکتندملتها را عقب مانده

و شما اي مستضعفان جهان و اي کشورهاي اسالمی و مسلمانان جهان بپاخیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از 
ا و اسالم عزیز هیاهوي تبلیغاتی ابرقدرتها وعمال سرسپرده آنان نترسید؛ و حکام جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شم

تسلیم می کنند از کشور خود برانید؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گیرید و همه در زیر پرچم 
پرافتخاراسالم مجتمع ، و با دشمنان اسالم و محرومان جهان به دفاع برخیزید؛ و به سوي یک دولت اسالمی با جمهوریهاي 
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که با تحقق آن ،همه مستکبران جهان را به جاي خود خواهید نشاند و همه مستضعفان را به آزاد و مستقل به پیش روید
.امامت و وراثت ارض خواهید رساند. به امید آن روز که خداوند تعالی وعده فرموده است

زحمتها و یک مرتبه دیگر در خاتمه این وصیتنامه ، به ملت شریف ایران وصیت می کنم که در جهان حجم تحمل - ص 
رنجها و فداکاریها و جان نثاریها ومحرومیتها مناسب حجم بزرگی مقصود و ارزشمندي و علو رتبه آن است ، آنچه که شما 
ملت شریف و مجاهد براي آن بپاخاستید و دنبال می کنید و براي آن جان و مال نثار کرده و می کنید، واالترین و باالترین و 

قصودي است که از صدر عالم در ازل و از پس این جهان تا ابد عرضه شده است و خواهد ارزشمندترین مقصدي است و م
شد؛ و آن مکتب الوهیت به معنی وسیع آن و ایده توحید باابعاد رفیع آن است که اساس خلقت و غایت آن در پهناور وجود 

به تمام معنی و درجات -و آله وسلم صلی اهللا علیه -و در درجات و مراتب غیب و شهود است ؛ و آن در مکتب محمدي 
براي تحقق آن بوده -سالم اهللا علیهم -و اولیاي معظم - علیهم سالم اهللا - و ابعاد متجلی شده ؛ و کوشش تمام انبیاي عظام 

ز آنان وراهیابی به کمال مطلق و جالل و جمال بی نهایت جز با آن میسر نگردد. آن است که خاکیان را بر ملکوتیان و برتر ا
شرافت داده ، و آنچه براي خاکیان ازسیر در آن حاصل می شود براي هیچ موجودي در سراسر خلقت در سر و علن حاصل 

.نشود

شما اي ملت مجاهد، در زیر پرچمی می روید که در سراسر جهان مادي ومعنوي در اهتزاز است ، بیابید آن را یا نیابید، شما 
و یکتا راه سعادت مطلق است . در این انگیزه است که همه اولیا -علیهم سالم اهللا -تمام انبیا راهی را می روید که تنها راه

می دانند؛ و جوانان شما در جبهه ها جرعه اي "احلی من العسل "شهادت را در راه آن به آغوش می کشند و مرگ سرخ را 
پدران و برادران آنان جلوه نموده و ماباید بحق بگوییم یا لیتنا از آن را نوشیده و به وجد آمده اند و در مادران و خواهران و 

.کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. گوارا باد بر آنان آن نسیم دل آرا وآن جلوه شورانگیز

و باید بدانیم که طرفی از این جلوه در کشتزارهاي سوزان و در کارخانه هاي توانفرسا و در کارگاهها و در مراکز صنعت و 
اع و ابداع ، و در ملت به طوراکثریت در بازارها و خیابانها و روستاها و همه کسانی که متصدي این امور براي اسالم و اختر

.جمهوري اسالمی و پیشرفت و خودکفایی کشور به خدمتی اشتغال دارند جلوه گر است

شاءاهللا تعالی مصون است . و بحمداهللا تعالی و تا این روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است کشور عزیز از آسیب دهران 
حوزه هاي علمیه و دانشگاهها وجوانان عزیز مراکز علم و تربیت از این نفخه الهی غیبی برخوردارند؛ و این مراکز دربست در 

.اختیار آنان است ، و به امید خدا دست تبهکاران و منحرفان ازآنها کوتاه

یاد خداي متعال به سوي خودشناسی وخودکفایی و استقالل ، با همه ابعادش به پیش ، و و وصیت من به همه آن است که با 
بی تردید دست خدا با شمااست ، اگر شما در خدمت او باشید و براي ترقی و تعالی کشور اسالمی به روح تعاون ادامه 

.دهید

وروح مقاومت و صالبت در راه حق می بینم و و اینجانب با آنچه در ملت عزیز از بیداري و هوشیاري و تعهد و فداکاري
.امید آن دارم که به فضل خداوندمتعال این معانی انسانی به اعقاب ملت منتقل شود و نسال بعد نسل بر آن افزوده گردد

با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیري امیدوار به فضل خدا ازخدمت خواهران و برادران مرخص ، و به سوي 
ایگاه ابدي سفر می کنم . و به دعاي خیر شما احتیاج مبرم دارم . و از خداي رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در ج

.کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد
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سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمتگزاران باال و واالتر درخدمتند، واهللا نگهدار این ملت و مظلومان جهان 
.است

والسالم علیکم و علی عباداهللا الصالحین و رحمه اهللا و برکاته 
1403جمادي االولی 1/ 1361بهمن 26

روح اهللا الموسوي الخمینی 
بسمه تعالی 

این وصیتنامه را پس از مرگ من احمد خمینی براي مردم بخواند. و درصورت عذر، رئیس محترم جمهور یا رئیس محترم 
رئیس محترم دیوان عالی کشور، این زحمت را بپذیرند. و در صورت عذر، یکی ازفقهاي محترم نگهبان شوراي اسالمی یا 

.این زحمت را قبول نماید

روح اهللا الموسوي الخمینی 
بسمه تعالی 

:صفحه اي و مقدمه ، چند مطلب را تذکر می دهم92در زیر این وصیتنامه 

ی واقعیت به من داده می شود وممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ اکنون که من حاضرم ، بعض نسبتهاي ب-1
لهذا عرض می کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می شود مورد تصدیق نیست ، مگر آنکه صداي من یا خط وامضاي من 

.باشد، با تصدیق کارشناسان ؛ یا در سیماي جمهوري اسالمی چیزي گفته باشم

ل حیات من ادعا نموده اند که اعالمیه هاي اینجانب را اشخاصی در حا-2
.می نوشته اند. این مطلب را شدیدا تکذیب می کنم . تاکنون هیچ اعالمیه اي را غیرشخص خودم تهیه کسی نکرده است

س از برگرداندنم از از قرار مذکور، بعضیها ادعا کرده اند که رفتن من به پاریس به وسیله آنان بوده ، این دروغ است . من پ-3
کویت ، با مشورت احمد پاریس را انتخاب نمودم ، زیرا در کشورهاي اسالمی احتمال راه ندادن بود؛ آنان تحت نفوذ شاه 

.بودند ولی پاریس این احتمال نبود

یدي نموده ام من در طول مدت نهضت و انقالب به واسطه سالوسی و اسالم نمایی بعضی افراد ذکري از آنان کرده و تمج-4
، که بعد فهمیدم از دغلبازي آنان اغفال شده ام . آن تمجیدها در حالی بود که خود را به جمهوري اسالمی متعهد و وفادار 

.می نمایاندند، و نباید از آن مسائل سوءاستفاده شود. و میزان درهر کس حال فعلی او است

روح اهللا الموسوي الخمینی
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