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نسخه تلفن همراه

   
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

َُّهما لَْن  قاَل رسوُل اهلل )( : إنّی تارٌک فيُکُم الَثقلَيِن، کتاَب اهللِ و عترتی اهَل بيتی فإِن
یْفَتِرقا َحّتی یِرَدا َعلَّی الَْحوَض

الحمُدهلل و ُسبحانََک؛ أللُّهمَّ صّل  علی محمٍد و آلِه مظاهر جمالِک و جاللِک و خزائِن 
أسرارِ کتابَِک الّذی تجلّی فيه األَحدیه بِجميِع أسمائَک َحّتی الُمْسَتأْثَِر منها الّذی الیْعلَُمُه 

َغيرک؛ و اللَّعُن علی ظالِميهم أصِل الَشَجره الَخبيثه.

و بعد، اینجانب مناسب می دانم که شمه ای کوتاه و قاصر در باب »ثقلين« تذکر دهم؛ نه از 
حيث مقامات غيبی ومعنوی وعرفانی،  که قلم مثل منی عاجز است از جسارت در مرتبه ای 
که عرفان آن برتمام دایره وجود، از ملک تا ملکوت اعلی و ازآنجا تا الهوت و آنچه درفهم 
من و تو ناید، سنگين و تحمل آن فوق طاقت، اگر نگویم ممتنع است؛ و نه از آنچه بربشریت 
گذشته است، از مهجور بودن از حقایق مقام واالی »ثقل اکبر« و »ثقل کبير« که از هرچيز 
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اکبر است جز ثقل اکبر که اکبر مطلق است؛ و نه از آنچه گذشته است براین دو ثقل از 
دشمنان خدا و طاغوتيان بازیگر که شمارش آن برای مثل منی ميسر نيست با قصور اطالع 
و وقت محدود؛ بلکه مناسب دیدم اشاره ای گذرا و بسيار کوتاه ازآنچه براین دو ثقل گذشته 

است بنمایم.
 » حدیث ثقلین« حجت قاطع است بر جمیع بشر

شاید جمله لَْن یْفَتِرقا حّتی یِردا َعلَی الْحَوض اشاره باشد بر اینکه بعد از وجود مقدس 
رسول اهلل)( هرچه بر یکی از این دو گذشته است بردیگری گذشته است و مهجوریت هر 
یک مهجوریت دیگری است، تا آنگاه که این دو مهجور بر رسول خدا در »حوض« وارد شوند. 
و آیا این »حوض« مقام اتصال کثرت به وحدت است و اضمحالل قطرات در دریا است، یا 
چيز دیگر که به عقل و عرفان بشر راهی ندارد. و باید گفت آن ستمی که از طاغوتيان بر این 
دو ودیعه رسول اکرم )(گذشته، بر امت مسلمان بلکه بر بشریت گذشته است که قلم 

از آن عاجز است.
و ذکر این نکته الزم است که حدیث »ثقلين« متواتر بين جميع مسلمين است و ]در[ کتب 
اهل سنت از »صحاح ششگانه« تا کتب دیگر آنان، با الفاظ مختلفه و موارد مکرره از پيغمبر 
اکرم)(به طور متواتر نقل شده است. و این حدیث شریف حجت قاطع است برجميع 
بشر بویژه مسلمانان مذاهب مختلف؛ و باید همه مسلمانان که حجت بر آنان تمام است 

جوابگوی آن باشند؛ و اگرعذری برای جاهالن بی خبر باشد برای علمای مذاهب نيست.

  پایه گذاری انحراف از دین خدا وکتاب و سنت الهی
 )( اکنون ببینیم چه گذشته است بر کتاب خدا، این ودیعه الهی و ماترک پيامبر اسالم
 )( مسائل أسف انگيزی که باید برای آن خون گریه کرد، پس از شهادت حضرت علی
شروع شد. خودخواهان و طاغوتيان، قرآن کریم را وسيله ای کردند برای حکومتهای ضد 
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  )(قرآنی؛ و مفسران حقيقی قرآن و آشنایان به حقایق را که سراسر قرآن را از پيامبر اکرم
دریافت کرده بودند و ندای اِنّی تارٌک فيُکُم الثقالن در گوششان بود با بهانه های مختلف 
وتوطئه های از پيش تهيه شده، آنان راعقب زده و با قرآن،  در حقيقت قرآن را - که برای 
بشریت تا ورود به حوض بزرگترین دستور زندگانی مادی ومعنوی بود و است - از صحنه 
خارج کردند؛ و برحکومت عدل الهی - که یکی از آرمانهای این کتاب مقدس بوده و هست 
- خط بطالن کشيدند و انحراف از دین خدا وکتاب و سنت الهی را پایه گذاری کردند، تا کار 

به جایی رسيد که قلم از شرح آن شرمسار است.

  کاری کردند که قرآن  نقشی جز در گورستانها و مجالس مردگان 
نداشت 

و هرچه این بنيان کج به جلو آمد کجيها و انحرافها افزون شد تا آنجا که قرآن کریم را که 
برای رشد جهانيان و نقطه جمع همه مسلمانان بلکه عائله بشری، ازمقام شامخ احدیت به 
کشف تام محمدی )( تنزل کرد که بشریت را به آنچه باید برسند،  برساند و این وليده 
»علم االسماء« را از شّر شياطين و طاغوتها رها سازد و جهان را به قسط وعدل رساند و 
حکومت را به دست اولياء اهلل، معصومين - عليهم صلوات االولين واآلخرین -  بسپارد تا آنان 
به هر که صالح بشریت است بسپارند - چنان از صحنه خارج نمودند که گویی نقشی برای 
هدایت ندارد و کار به جایی رسيد که نقش قرآن به دست حکومتهای جائر و آخوندهای 
خبيِث بدتر از طاغوتيان وسيله ای برای اقامه جور و فساد و توجيه ستمگران ومعاندان 
حق تعالی شد. و مع األسف به دست دشمنان توطئه گر و دوستان جاهل، قرآن این کتاب 
سرنوشت  ساز، نقشی جز در گورستانها و مجالس مردگان نداشت و ندارد و آنکه باید وسيله 
جمع مسلمانان و بشریت وکتاب زندگی آنان باشد، وسيله تفرقه و اختالف گردید و یا بکلی 
از صحنه خارج شد، که دیدیم اگر کسی دم از حکومت اسالمی برمی آورد و از سياست، که 
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نقش بزرگ اسالم و رسول بزرگوار)( و قرآن و سنت مشحون آن است، سخن می گفت 
گویی بزرگترین معصيت را مرتکب شده؛ و کلمه »آخوند سياسی« موازن با آخوند بی دین 

شده بود و اکنون نيز هست.

  بهره برداری از اسالم عزیز و قرآن کریم برای هدم آن ها
و اخیراً قدرتهای شيطانی بزرگ به وسيله حکومتهای منحرِف خارج از تعليمات اسالمی، 
که خود را به دروغ به اسالم بسته اند، برای محو قرآن و تثبيت مقاصد شيطانی ابرقدرتها 
قرآن را با خط زیبا طبع می کنند و به اطراف می فرستند و با این حيله شيطانی قرآن را از 
صحنه خارج می کنند. ما همه دیدیم قرآنی را که محمدرضاخان پهلوی طبع کرد و عده ای 
را اغفال کرد و بعض آخوندهای بيخبر از مقاصد اسالمی هم مداح او بودند. و می بينيم که 
ملک فهد هر سال مقدار زیادی از ثروتهای بی پایان مردم را صرف طبع قرآن کریم و محاّل 
تبليغاِت مذهِب ضد قرآنی می کند و وهابيت، این مذهب سراپا بی اساس و خرافاتی را ترویج 
می کند؛ و مردم و ملتهای غافل را سوق به سوی ابرقدرتها می دهد و از اسالم عزیز و قرآن 

کریم برای هدم اسالم و قرآن بهره برداری می کند.

 ما مفتخریم که مذهب ما »جعفری« است
ما مفتخریم و ملت عزیز سرتاپا متعهد به اسالم و قرآن مفتخر است که پيرو مذهبی است 
که می خواهد حقایق قرآنی، که سراسر آن از وحدت بين مسلمين بلکه بشریت دم می زند، 
 از مقبره ها و گورستانها نجات داده و به عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جميع 
قيودی که بر پای و دست و قلب و عقل او پيچيده است و او را به سوی فنا و نيستی و بردگی 

و بندگی طاغوتيان می کشاند نجات دهد.
و ما مفتخریم که پيرو مذهبی هستيم که رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند تعالی بوده، 
و اميرالمؤمنين علی بن  ابيطالب، این بنده رها شده از تمام قيود، مأمور رها کردن بشر از 
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تمام اغالل و بردگيها است .
ما مفتخریم که کتاب نهج البالغه که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی و 
باالترین کتاب رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن باالترین راه نجات 

است، از امام معصوم ما است.
ما مفتخریم که ائمه معصومين، از علی بن ابيطالب گرفته تا منجی بشر حضرت مهدی 
صاحب زمان - عليهم آالف التحيات و السالم -که به قدرت خداوند قادر، زنده و ناظر امور 

است ائمه ما هستند. 
ما مفتخریم که ادعيه حياتبخش که او را »قرآن صاعد« می خوانند از ائمه معصومين ما 
است. ما به »مناجات شعبانيه« امامان و »دعای عرفات« حسين بن علی - عليهماالسالم - و 
»صحيفه سجادیه« این زبور آل محمد و »صحيفه فاطميه« که کتاب الهام شده از جانب 

خداوند تعالی  به زهرای مرضيه است از ما است.
ما مفتخریم که »باقرالعلوم« باالترین شخصيت تاریخ است و کسی جز خدای تعالی و 
رسول )( و ائمه معصومين )( مقام او را درک نکرده و نتوانند درک کرد،  از ما است.

و ما مفتخریم که مذهب ما »جعفری« است که فقه ما که دریای بی پایان است، یکی از آثار 
اوست. و ما مفتخریم که به همه ائمه معصومين - عليهم صلوات اهلل - و متعهد به پيروی 

آنانيم.
ما مفتخریم که ائمه معصومين ما -  صلوات اهلل و سالمه عليهم-  در راه تعالی دین اسالم و 
در راه پياده کردن قرآن کریم که تشکيل  حکومت عدل یکی از ابعاد آن است، درحبس و 
تبعيد به سر برده و عاقبت در راه  براندازی حکومتهای جائرانه و طاغوتيان زمان خود شهيد 
شدند. وما امروز مفتخریم که می خواهيم مقاصد قرآن و سنت را پياده کنيم و اقشار مختلفه 
ملت ما در این راه بزرِگ سرنوشت ساز سر از پا نشناخته، جان و مال و عزیزان خود را نثار راه 

خدا می کنند.
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 زنان بزرگواری زینب گونه)( فریاد می زنند
ما مفتخریم که بانوان و زنان پير و جوان و خرد و کالن درصحنه های فرهنگی و اقتصادی 
ونظامی حاضر، و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسالم و مقاصد قرآن کریم 
فعاليت دارند؛ و آنان که توان جنگ دارند، در آموزش نظامی که برای دفاع از اسالم و کشور 
اسالمی از واجبات مهم است شرکت، و از محروميتهایی که توطئه دشمنان و نا آشنایی 
دوستان از احکام اسالم و قرآن بر آنها بلکه بر اسالم و مسلمانان تحميل نمودند، شجاعانه 
و متعهدانه خود را رهانده و از قيد خرافاتی که دشمنان برای منافع خود به دست نادانان و 
بعضی آخوندهای بی اطالع از مصالح مسلمين به وجود آورده بودند، خارج نموده اند؛ و آنان 
که توان جنگ ندارند، در خدمت پشت جبهه به نحو ارزشمندی که دل ملت را از شوق 
وشعف به لرزه درمی آورد و دل دشمنان وجاهالن بدتر از دشمنان را از خشم و غضب 
می لرزاند، اشتغال دارند. و ما مکرر دیدیم که زنان بزرگواری زینب گونه )( فریاد می زنند 
که فرزندان خود را از دست داده و در راه خدای تعالی و اسالم عزیز از همه چيز خود گذشته 
و مفتخرند به این امر؛ و می دانند آنچه به دست آورده اند باالتر از جنات نعيم است، چه رسد 

به متاع ناچيز دنيا.

  دشمنان ملت و مستضعفان جهان
و ملت ما بلکه ملتهای اسالمی و مستضعفان جهان مفتخرند به اینکه دشمنان آنان که 
دشمنان خدای بزرگ و قرآن کریم و اسالم عزیزند، درندگانی هستند که از هيچ جنایت 
و خيانتی برای مقاصد شوم جنایتکارانه خود دست نمی کشند و برای رسيدن به  ریاست 
و مطامع پست خود دوست و دشمن را نمی شناسند. و در رأس آنان امریکا این تروریست 
بالذات دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش کشيده و هم پيمان او صهيونيست جهانی 
است که برای رسيدن به مطامع خود جنایاتی مرتکب می شود که قلمها از نوشتن و زبانها 
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از گفتن آن شرم دارند؛ و خيال ابلهانه »اسرائيل بزرگ«! آنان را به هر جنایتی می کشاند. و 
ملتهای اسالمی و مستضعفان جهان مفتخرند که دشمنان آنها حسين اردنی این جنایت 
پيشه دوره گرد، وحسن و حسنی مبارک هم آخور با اسرائيل جنایتکارند و در راه خدمت 
به امریکا و اسرائيل از هيچ خيانتی  به ملتهای خود رویگردان نيستند. و ما مفتخریم که 
دشمن ما صدام عفلقی است که دوست و دشمن او را به جنایتکاری ونقض حقوق بين 
المللی و حقوق بشر می شناسند و همه می دانند که خيانتکاری او به ملت مظلوم عراق و 

شيخ نشينان خليج،  کمتر از خيانت به ملت ایران نباشد.
و ما و ملتهای مظلوم دنيا مفتخریم که رسانه های گروهی و دستگاههای تبليغات جهانی،  ما 
و همه مظلومان جهان را به هر جنایت و خيانتی که ابرقدرتهای جنایتکار دستور می دهند 
متهم می کنند. کدام افتخار باالتر و واالتر از اینکه امریکا با همه ادعاهایش و همه ساز و 
برگهای جنگی اش و آنهمه دولتهای سرسپرده اش و به دست داشتن ثروتهای بی پایاِن 
ملتهای مظلوم عقب افتاده و در دست داشتن تمام رسانه های گروهی، در مقابل ملت غيور 
ایران و کشور حضرت بقيه اهلل -  ارواحنا لمقدمه الفداء - آنچنان وامانده و رسوا شده است 
که نمی داند به که متوسل شود! و رو به هرکس می کند جواب رد می شنود! و این نيست جز 
به مددهای غيبی حضرت باری تعالی- جلَّت عظمُته- که ملتها را بویژه ملت ایران اسالمی 

رابيدار نموده واز ظلمات ستمشاهی به نور اسالم هدایت نموده.

   راه مستقیم الهی نه به شرق وابسته است و نه به غرب
من اکنون به ملتهای شریف ستمدیده و به ملت عزیز ایران توصيه می کنم که از این راه 
مستقيم الهی که نه به شرق ملحد و نه به غرِب ستمگرِ کافر وابسته است، بلکه به صراطی که 
خداوند به آنها نصيب فرموده است محکم و استوار و متعهد و پایدارً پایبند بوده، و لحظه] ای [  
از شکر این نعمت غفلت نکرده و دستهای ناپاک عمال ابرقدرتها، چه عمال خارجی و چه 



8

  )( 15/ 03 / 68متن کامل وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی

عمال داخلی بدتر از خارجی، تزلزلی در نيت پاک و اراده آهنين آنان رخنه نکند؛ و بدانند  
که هرچه رسانه های گروهی عالم و قدرتهای شيطانی غرب و شرق اشتلم می زنند دليل 
برقدرت الهی آنان است و خداوند بزرگ سزای آنان را هم در این عالم و هم درعوالم دیگر 

خواهد داد.  »إنَّه ولی النَِّعم وبِيِده ملکوُت کلِّ شیءٍ«.

   راه مستقیم الهی نه به شرق وابسته است و نه به غرب
و با کمال ِجد و عجز ازملتهای مسلمان می خواهم که از ائمه اطهار و فرهنگ سياسی، 
اجتماعی، اقتصادی، نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان و 
دل و جانفشانی و نثار عزیزان پيروی کنند. از آن جمله دست از فقه سنتی که بيانگر مکتب 
رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملتها است، چه احکام اوليه و چه ثانویه که 
هر دو مکتب فقه  اسالمی است، ذره ای منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند با حق و 
مذهب گوش فرا ندهند و بدانند قدمی انحرافی، مقدمه سقوط مذهب و احکام اسالمی و 
حکومت عدل الهی است. و از آن جمله از نماز جمعه و جماعت که بيانگر سياسی نماز است 
هرگز غفلت نکنند، که این نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق تعالی بر جمهوری اسالمی 

ایران است. 

   آنچه موجب وحدت بین مسلمین است این مراسم سیاسی است
و از آن جمله مراسم عزاداری ائمه اطهار و بویژه سيد مظلومان و سرور شهيدان، حضرت 
ابی عبداهلل الحسين - صلوات وافر الهی و انبيا  و مالئکه اهلل و صلحا بر روح بزرگ حماسی 
او باد -  هيچ گاه غفلت نکنند. و بدانند آنچه دستور ائمه )(  برای بزرگداشت این حماسه 
تاریخی اسالم است و آنچه لعن و نفرین بر ستمگران آل بيت است، تمام فریاد قهرمانانه 
ملتها است بر سردمداران  ستم پيشه در طول تاریخ الی االبد. و می دانيد که لعن  و نفرین و 
فریاد از بيداد بنی اميه -  لعنه  اهلل  عليهم -  با آنکه آنان منقرض و به جهنم رهسپار شده اند، 
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فریاد بر سر ستمگران جهان و زنده نگهداشتن این فریاد ستم  شکن است. 
و الزم است در نوحه ها و اشعار مرثيه و اشعار ثنای از ائمه حق - عليهم سالم اهلل -  به طور 
کوبنده فجایع و ستمگریهای ستمگران هر عصر و مصر یادآوری شود؛ و در این عصر که 
عصر مظلوميت جهان اسالم به دست امریکا و شوروی و سایر وابستگان به آنان و از آن 
 جمله آل سعود، این خائنين به  حرم بزرگ الهی - لعنه اهلل و مالئکته و رسله عليهم -  است 
به طور کوبنده یادآوری و لعن و نفرین شود. و همه باید بدانيم که آنچه موجب وحدت بين 
مسلمين است این مراسم سياسی است که حافظ ملّيت مسلمين، بویژه شيعيان ائمه 
اثنی عشر -عليهم صلوات اهلل وسلم- ]است[ و آنچه الزم است تذکر دهم آن است که وصيت 
سياسی-  الهی اینجانب اختصاص به ملت عظيم الشأن ایران ندارد، بلکه توصيه به جميع 

ملل اسالمی و مظلومان جهان از هر ملت و مذهب می باشد.
از خداوند- عزوجل - عاجزانه خواهانم که لحظه ای ما و ملت ما را به خود واگذار نکند و از 

عنایات غيبی خود به این فرزندان اسالم و رزمندگان عزیز لحظه ] ای[ دریغ نفرماید.

 روح اهلل  الموسوی الخمينی 
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 بِْسِم اهللِ الَْرْحمِن الْرَّحیْم

اهميت انقالب شکوهمند اسالمی که دستاورد ميليونها انسان ارزشمند و هزاران شهيد 
جاوید آن و آسيب دیدگان عزیز، این شهيدان زنده است و مورد اميد ميليونها مسلمانان و 
مستضعفان جهان است، به قدری است که ارزیابی آن از عهده قلم و بيان واالتر و برتر است.  
اینجانب، روح اهلل موسوی خمينی که از کرم عظيم خداوند متعال با همه خطایا مأیوس 
نيستم و زاد راه پرخطرم همان دلبستگی به کرم کریم مطلق است، به عنوان یک نفر طلبه 
حقير که همچون دیگر برادران ایمانی اميد به این انقالب و بقای دستاوردهای آن و به ثمر 
رسيدن هرچه بيشتر آن دارم، به عنوان وصيت به نسل حاضر و نسلهای عزیز آینده مطالبی 
هر چند تکراری عرض می نمایم. و از خداوند بخشاینده می خواهم که خلوص نيت در این 

تذکرات عنایت فرماید.

  تفاوت انقالب اسالمی ایران با سایر انقالب ها 
1.   ما می دانيم  که این انقالب بزرگ که دست جهانخواران و ستمگران را از ایران بزرگ کوتاه 
کرد، با تأیيدات غيبی الهی پيروز گردید . اگر نبود دست توانای خداوند امکان نداشت یک 
جمعيت 36 ميليونی با آن تبليغات ضّد اسالمی و ضد روحانی خصوص در این صد سال 
اخير و با آن تفرقه افکنيهای بيحساب قلمداران و زبان ُمزدان در مطبوعات و سخنرانيها و 
مجالس و محافل ضد اسالمی و ضد ملی به صورت مليت، و آنهمه شعرها و بذله گویيها، و 
آنهمه مراکز عياشی و فحشا و قمار و مسکرات و مواد مخدره که همه و همه برای کشيدن 
نسل جوان فعال که باید در راه پيشرفت و تعالی و ترقی ميهن عزیز خود فعاليت نمایند، 
به فساد و بی تفاوتی در پيشامدهای خائنانه، که به دست شاه فاسد و پدر بی فرهنگش و 
دولتها و مجالس فرمایشی که از طرف سفارتخانه های قدرتمندان بر ملت تحميل می شد، 
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و از همه بدتر وضع دانشگاهها و دبيرستانها و مراکز آموزشی که مقدرات کشور به دست 
آنان سپرده می شد، با به کار گرفتن معلمان و استادان غربزده یا شرقزده صد درصد مخالف 
اسالم و فرهنگ اسالمی بلکه ملی صحيح، با نام »مليت« و »ملی گرایی«، گرچه در بين 
آنان مردانی متعهد و دلسوز بودند، لکن با اقليت فاحش آنان و در تنگنا قرار دادنشان کار 
مثبتی نمی توانستند انجام دهند و با اینهمه و دهها مسائل دیگر، از آن جمله به انزوا و عزلت 
کشيدن روحانيان و با قدرت تبليغاْت به انحراف فکری کشيدن بسياری از آنان، ممکن نبود 
این ملت با این وضعيت یکپارچه قيام کنند و در سرتاسر کشور با ایده واحد و فریاد »اهلل 
اکبر« و فداکاریهای حيرت آور و معجزه آسا تمام قدرتهای داخل و خارج را کنار زده و خوْد 
مقدرات کشور را به دست گيرد. بنابراین شک نباید کرد که انقالب اسالمی ایران از همه 
انقالبها جدا است: هم در پيدایش و هم در کيفيت مبارزه و هم در انگيزه انقالب و قيام. و 
تردید نيست که این یک تحفه الهی و هدیه غيبی بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت 

مظلوم غارتزده عنایت شده است .

 اسالم و حکومت اسالمی، ودیعه ای الهی
2. اسالم و حکومت اسالمی پدیده الهی است که با به کار بستن آن سعادت فرزندان خود را 
در دنيا و آخرت به باالترین وجه تأمين می کند و قدرت آن دارد که قلم سرخ بر ستمگریها 
و چپاولگریها و فسادها و تجاوزها بکشد و انسانها را به کمال مطلوب خود برساند. و مکتبی 
است که برخالف مکتبهای غيرتوحيدی، در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی 
و فرهنگی و سياسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هيچ نکته، ولو بسيار ناچيز 
که در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است؛ 
و موانع و مشکالت سر راه تکامل را  در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنها کوشيده 
است. اینک که به توفيق و تأیيد خداوند، جمهوری اسالمی با دست توانای ملت متعهد 
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پایه ریزی  شده، و آنچه در این حکومت اسالمی مطرح است اسالم و احکام مترقی آن است، 
برملت عظيم الشأن ایران است که درتحقق محتوای آن به جميع ابعاد و حفظ و حراست 
آن بکوشند که حفظ اسالم در رأس تمام واجبات است، که انبيای عظام از  آدم)(تا خاتم 
النبيين)( در راه آن کوشش و فداکاری جانفرسا نموده اند و هيچ مانعی آنان را از این 
فریضه بزرگ باز نداشته؛ و همچنين پس از آنان اصحاب متعهد و ائمه اسالم- عليهم صلوات 
اهلل- با کوششهای توانفرسا تا حد نثار خون خود در حفظ آن  کوشيده اند. و امروز بر ملت  
ایران، خصوصاً، و بر جميع مسلمانان، عموماً،  واجب است این امانت الهی را که در ایران به 
طور رسمی اعالم شده و در مدتی کوتاه نتایج عظيمی به بار آورده، با تمام توان حفظ نموده 
و در راه ایجاد مقتضيات بقای آن و رفع موانع و مشکالت آن کوشش نمایند. و اميد است که 
پرتو نور آن بر تمام کشورهای اسالمی تابيدن گرفته و تمام دولتها و ملتها با یکدیگر تفاهم 
در این امر حياتی  نمایند، و دست ابرقدرتهای عالمخوار و جنایتکاران تاریخ را تا ابد از سر 

مظلومان و ستمدیدگان جهان کوتاه نمایند.
اینجانب که نفسهای آخر عمر را می کشم به حسب وظيفه، شطری از آنچه در حفظ و بقای 
این ودیعه الهی دخالت دارد و شطری از موانع و خطرهایی که آن را تهدید می کنند، برای 
نسل حاضر و نسلهای آینده عرض می کنم و توفيق و تأیيد همگان را از درگاه پروردگار 

عالميان خواهانم.

 رمز بقای انقالب اسالمی
الف. بی تردید رمز بقای انقالب اسالمی همان رمز پيروزی است؛ و رمز پيروزی را ملت 
می داند و نسل های آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن: انگيزه الهی و مقصد 
عالی حکومت اسالمی؛ و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگيزه 

و مقصد.
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اینجانب به همه نسلهای حاضر و آینده وصيت می کنم که اگر بخواهيد اسالم و حکومت 
اهلل بر قرار باشد و دست استعمار و استثمارگراِن خارج و داخل از کشورتان قطع شود، این 
انگيزه الهی را که خداوند تعالی در قرآن کریم بر آن سفارش فرموده است از دست ندهيد؛ 
و در مقابل  این انگيزه  که رمز پيروزی و بقای آن است، فراموشی  هدف و تفرقه و اختالف 
است. بی جهت نيست که بوقهای تبليغاتی در سراسر جهان و وليده های بومی آنان تمام 
توان خود را صرف شایعه  ها و دروغهای تفرقه افکن نموده اند و ميلياردها دالر برای آن صرف 
می کنند. بی انگيزه نيست سفر های دائمی مخالفان جمهوری اسالمی به منطقه. و مع األسف 
در بين آنان از سردمداران وحکومتهای بعض کشورهای اسالمی، که جز به منافع شخص 
خود فکر نمی کنند و چشم و گوش بسته تسليم امریکا هستند دیده می شود؛ و بعض از 

روحانی نماها نيز به آنان ملحقند.
امروز و در آتيه نيز آنچه برای ملت ایران و مسلمانان جهان باید مطرح باشد و اهميت آن 
را در نظر گيرند، خنثی کردن تبليغات تفرقه افکِن خانه برانداز است. توصيه اینجانب به 
مسلمين و خصوص ایرانيان بویژه درعصر حاضر، آن است که در مقابل این توطئه ها عکس 
العمل نشان داده و به انسجام و وحدت خود، به هر راه ممکن افزایش دهند و کفار و منافقان 

را مأیوس نمایند.

 رمز بقای انقالب اسالمی
ب. از توطئه های مهمی که در قرن اخير، خصوصاً در دهه های معاصر، و بویژه پس از 
پيروزی انقالب آشکارا به چشم می خورد، تبليغات دامنه دار با ابعاد مختلف برای مأیوس 
نمودن ملتها و خصوص ملت فداکار ایران از اسالم است. گاهی ناشيانه و با صراحت به اینکه 
احکام اسالم که 1400 سال قبل وضع شده است نمی تواند در عصر حاضر کشورها را اداره 
کند، یا آنکه اسالم یک دین ارتجاعی است و با هر نوآوری و مظاهر تمدن مخالف است، 
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و درعصر حاضر نمی شود کشورها از تمدن جهانی و مظاهر آن کناره گيرند، و امثال این 
تبليغات ابلهانه و گاهی موذیانه و شيطنت آميز به گونه طرفداری از قداست اسالم که اسالم 
و دیگر ادیان الهی سر و کار دارند با معنویات و تهذیب نفوس و تحذیر از مقامات دنيایی و 
دعوت به ترک دنيا و اشتغال به عبادات و اذکار و ادعيه که انسان را به خدای تعالی نزدیک و 
از دنيا دور می کند، و حکومت و سياست و سررشته داری بر خالف آن مقصد و مقصود بزرگ  
و معنوی است، چه اینها تمام برای تعمير دنيا است و آن مخالف مسلک انبيای عظام است! و 
مع األسف تبليغ به وجه دوم در بعض از روحانيان ومتدینان بيخبر از اسالم تأثير گذاشته که 
حتی دخالت در حکومت و سياست را به مثابه یک گناه و فسق می دانستند و شاید بعضی 

بدانند! و این فاجعه بزرگی است که اسالم مبتالی به آن بود.
گروه اول که باید گفت از حکومت و قانون و سياست یا اطالع ندارند یا غرضمندانه خود را 
به بی اطالعی می زنند. زیرا اجرای قوانين بر معيار قسط و عدل و جلوگيری از ستمگری و 
حکومت جائرانه و بسط عدالت فردی و اجتماعی و منع از فساد و فحشا و انواع کجرویها، 
و آزادی بر معيار عقل و عدل و استقالل و خودکفایی و جلوگيری از استعمار و استثمار و 
استعباد، و حدود و قصاص و تعزیرات برميزان عدل برای جلوگيری از فساد و تباهی یک 
جامعه، و سياست و راه بردن جامعه به موازین عقل و عدل و انصاف و صدها از این قبيل، 
چيزهایی نيست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود. این 
دعوی به مثابه آن است که گفته شود قواعد عقلی و ریاضی در قرن حاضر باید عوض شود و 
به جای آن قواعد دیگر نشانده شود. اگر در صدر خلقت، عدالت اجتماعی  باید جاری شود  
و از ستمگری و چپاول و قتل باید جلوگيری شود، امروز چون قرن اتم است آن روش کهنه 
شده! و ادعای آنکه اسالم با نوآورد ها مخالف است- همان سان که محمدرضا پهلوی مخلوع 
می گفت که اینان می خواهند با چهارپایان در این عصر سفر کنند- یک اتهام ابلهانه بيش 
نيست. زیرا اگر مراد از مظاهر تمدن و نوآورد ها، اختراعات و ابتکارات و صنعتهای پيشرفته 
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که در پيشرفت و تمدن بشر دخالت دارد، هيچ  گاه اسالم و هيچ مذهب توحيدی با آن 
مخالفت نکرده و نخواهد کرد بلکه علم وصنعت مورد تأکيد اسالم و قرآن مجيد است. و اگر 
مراد از تجدد و تمدن به آن معنی است که بعضی روشنفکران حرفه ای می گویند که آزادی 
در تمام منکرات و فحشا حتی همجنس بازی و از این قبيل، تمام ادیان آسمانی و دانشمندان 

و عقال با آن مخالفند گرچه غرب و شرقزدگان به تقليد کورکورانه آن را ترویج می کنند.
و اما طایفه دوم که نقشه موذیانه دارند و اسالم را از حکومت و سياست جدا می دانند. باید 
به این نادانان گفت که قرآن کریم و سنت رسول  اهلل )( آنقدر که در حکومت و سياست 
احکام دارند در سایر چيزها ندارند؛ بلکه بسيار از احکام عبادی اسالم، عبادیـ  سياسی 
است که غفلت از آنها این مصيبتها را به بارآورده. پيغمبر اسالم )( تشکيل حکومت داد 
مثل سایر حکومتهای جهان لکن با انگيزه بسط عدالت اجتماعی. و خلفای اول اسالمی 
حکومتهای وسيع داشته اند و حکومت علی بن ابيطالب)( نيز با همان انگيزه، به طور 
وسيعتر و گسترده تر از واضحات تاریخ است. و پس از آن بتدریج حکومت به اسم اسالم بوده؛ 

و اکنون نيز مدعيان حکومت اسالمی به پيروی از اسالم و رسول اکرم )( بسيارند.
اینجانب دراین وصيتنامه با اشاره می گذرم، ولی اميد آن دارم که نویسندگان و 
جامعه شناسان و تاریخ نویسان،  مسلمانان را از این اشتباه بيرون آورند. و آنچه گفته شده و 
می شود که انبيا )( به معنویات کار دارند و حکومت و سررشته داری دنيایی مطرود است 
و انبيا و اوليا و بزرگان از آن احتراز می کردند و ما نيز باید چنين کنيم،  اشتباه تأسف آوری 
است که نتایج آن به تباهی کشيدن ملتهای اسالمی و بازکردن راه برای استعمارگران 
خونخوار است، زیرا آنچه مردود است حکومتهای شيطانی و دیکتاتوری و ستمگری است 
که برای سلطه جویی و انگيزه های منحرف و دنيایی که از آن تحذیر نموده اند؛ جمع آوری 
ثروت و مال و قدرت طلبی و طاغوت گرایی است و باالخره دنيایی است که انسان را از حق 
تعالی غافل کند. و اما حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگيری از ظلم و جور و اقامه 
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 )(عدالت اجتماعی، همان است که مثل سليمان بن داوود و پيامبر عظيم الشأن اسالم
و اوصيای بزرگوارش برای آن کوشش می کردند؛ از بزرگترین واجبات و اقامه آن از واالترین 
عبادات است، چنانچه سياست سالم که در این حکومتها بوده از امور الزمه است. باید ملت 
بيدار و هوشيار ایران با دید اسالمی این توطئه ها را خنثی نمایند. و گویندگان و نویسندگان 

متعهد به کمک ملت برخيزند و دست شياطين توطئه گر را قطع نمایند.

 توطئه ها و شایعه هاعلیه جمهوری اسالمی
ج. و از همين قماش توطئه ها و شاید موذیانه تر، شایعه های وسيع درسطح کشور، و در 
شهرستانها بيشتر، بر اینکه جمهوری اسالمی هم کاری برای مردم انجام نداد. بيچاره 
مردم با آن شوق و شعف فداکاری کردند که از رژیم ظالمانه طاغوت رهایی یابند، گرفتار 
یک رژیم بدتر شدند! مستکبران مستکبرتر و مستضعفان مستضعف تر شدند! زندانها پر از 
جوانان که اميد آتيه کشور است می باشد و شکنجه ها از رژیم سابق بدتر و غير انسانيتر است! 
هر روز عده ای را اعدام می کنند  به اسم اسالم! و ای کاش اسم اسالم روی این جمهوری 
نمی گذاشتند! این زمان از زمان رضاخان و پسرش بدتر است! مردم در رنج و زحمت وگرانی 
سرسام آور غوطه می خورند و سردمداران دارند این رژیم را به رژیمی کمونيستی هدایت 
ميکنند!  اموال مردم مصادره می شود و آزادی در هر چيز از ملت سلب شده! و بسياری دیگر 
از این قبيل امور که با نقشه اجرا می شود. و دليل آنکه نقشه و توطئه در کار است آنکه هرچند 
روز یک امر در هر گوشه و کنار و در هر کوی و برزن سر زبانها می افتد؛ در تاکسيها همين 
مطلب واحد و در اتوبوسها نيز همين و در اجتماعات چند نفره باز همين صحبت می شود؛ 
و یکی که  قدری کهنه شد یکی دیگر معروف می شود. و مع األسف بعض روحانيون که از 
حيله های شيطانی بيخبرند با تماس یکی-  دو  نفر از عوامل توطئه گمان می کنند مطلب 
همان است. و اساس مسأله آن است که بسياری از آنان که این مسائل را می شنوند و باور 
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می کنند اطالع از وضع دنيا و انقالبهای جهان و حوادث بعد از انقالب و گرفتاریهای عظيم 
اجتناب ناپذیر آن ندارند- چنانچه اطالع صحيح از تحوالتی که همه به سود اسالم است 
ندارند- و چشم بسته و بيخبر امثال این مطالب را شنيده و خود نيز با غفلت یا عمد به آنان 

پيوسته اند .

 قبل از آشنایی به مسائل، به اشکالتراشی برنخیزید
اینجانب توصيه می کنم که قبل از مطالعه وضعيت کنونی جهان و مقایسه بين انقالب 
اسالمی ایران با سایر انقالبات و قبل از آشنایی با وضعيت کشورها  و ملتهایی که در حال 
انقالب و پس از انقالبشان بر آنان چه می گذشته است، و قبل از توجه به گرفتاریهای این 
کشور طاغوتزده از ناحيه رضاخان و بدتر از آن محمدرضا که در طول چپاولگریهایشان برای 
این دولت به ارث گذشته اند ، از وابستگيهای عظيم خانمانسوز، تا اوضاع وزارتخانه ها و ادارات 
و اقتصاد و ارتش و مراکز عياشی و مغازه های مسکرات فروشی و ایجاد بی بندوباری در تمام 
شئون زندگی و اوضاع تعليم و تربيت و اوضاع دبيرستانها و دانشگاهها و اوضاع سينماها و 
عشرتکده ها و وضعيت جوانها و زنها و وضعيت روحانيون و متدینين و آزادیخواهان متعّهد 
و بانوان عفيف ستمدیده و مساجد در زمان طاغوت و رسيدگی به پرونده اعدام شدگان و 
محکومان  به حبس و رسيدگی به زندانها و کيفيت عملکرد متصدیان و رسيدگی به مال 
سرمایه داران و زمينخواران بزرگ و محتکران و گرانفروشان و رسيدگی به دادگستریها 
و دادگاههای انقالب و مقایسه با وضع سابق دادگستری و قضات و رسيدگی به حال 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و اعضای دولت و استاندارها وسایر مأمورین که در این 
زمان آمده اند و مقایسه با زمان سابق و رسيدگی به عملکرد دولت و جهاد سازندگی در 
روستاهای محروم از همه مواهب حتی آب آشاميدنی و درمانگاه و مقایسه با طول رژیم 
سابق با در نظر گرفتن گرفتاری به جنگ تحميلی و پيامدهای آن از قبيل آوارگان ميليونی 
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و خانواده های شهدا و آسيب دیدگان در جنگ و آوارگان ميليونی افغانستان و عراق و با 
نظر به حصر اقتصادی و توطئه های پی در پی آمریکا و وابستگان خارج  و داخلش ) اضافه 
کنيد فقدان مبلّغ آشنا به مسائل به مقدار احتياج و قاضی شرع( و هرج و مرجهایی که از 
طرف مخالفان اسالم و منحرفان و حتی دوستان نادان در دست اجرا است و دهها مسائل 
دیگر، تقاضا این است که قبل از آشنایی به مسائل، به اشکالتراشی و انتقاد کوبنده و فحاشی 
برنخيزید؛ و به حال این اسالم غریب که پس از صدها سال ستمگری قلدرها و جهل توده ها 
امروز طفلی تازه پا و وليده ای است محفوف به دشمنهای خارج و داخل، رحم کنيد. و شما 
اشکالتراشان به فکر بنشينيد که آیا بهتر نيست به جای سرکوبی به اصالح و کمک بکوشيد؛ 
و به جای طرفداری از منافقان و ستمگران و سرمایه داران و محتکران بی انصاف از خدا 
بيخبر، طرفدار مظلومان و ستمدیدگان و محرومان باشيد؛ و به جای گروههای آشوبگر و 
تروریستهای مفسد و طرفداری غير مستقيم از آنان، توجهی به ترور شدگان از روحانيون 

مظلوم تا خدمتگزاران متعهد مظلوم داشته باشيد؟

  کوشش برای اسالمی کردن این کشور
اینجانب هيچگاه نگفته و نمی گویم که امروز در این جمهوری به اسالم بزرگ با همه ابعادش 
عمل می شود و اشخاصی از روی جهالت و عقده و بی انضباطی بر خالف مقررات اسالم 
عمل نمی کنند؛  لکن عرض می کنم که قوه مقننه و قضایيه و اجرایيه با زحمات جانفرسا 
کوشش در اسالمی کردن این کشور می کنند و ملِت دهها ميليونی نيز طرفدار و مددکار آنان 
هستند؛ و اگر این اقليت اشکالتراش و کارشکن به کمک بشتابند، تحقق این آمال آسانتر و 
سریعتر خواهد بود. و اگر خدای نخواسته اینان به خود نيایند، چون توده ميليونی بيدار شده 
و متوجه مسائل است و در صحنه حاضر است، آمال انسانی - اسالمی به خواست خداوند 
متعال جامه عمل به طور چشمگير خواهد پوشيد و کجروان و اشکالتراشان در مقابل این 
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سيل خروشان نخواهند توانست مقاومت کنند.

  ایمان و اطمینان به غیب  در ملت ایران
من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده ميليونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز 
در عهد رسول اهلل)( و کوفه و عراق در عهد اميرالمؤمنين و حسين بن علی-صلوات اهلل 
و سالمه عليهما - می باشند. آن حجاز که در عهد رسول اهلل )(  مسلمانان نيز اطاعت 
از ایشان نمی کردند و با بهانه هایی به جبهه نمی رفتند، که خداوند تعالی در سوره »توبه« 
با آیاتی آنها را توبيخ فرموده و وعده عذاب داده است. و آنقدر به ایشان دروغ بستند که به 
حسب نقل در منبر به آنان نفرین فرمودند. و آن اهل عراق و کوفه که با اميرالمؤمنين آنقدر 
بدرفتاری 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 سيدالشهدا )( آن شد که شد. و 
آنان که درشهادت دسْت آلوده نکردند، یا گریختند از معرکه و یا نشستند تا آن جنایت 
تاریخ واقع شد. اما امروز می بينيم که ملت ایران از قوای مسلح نظامی و انتظامی و سپاه و 
بسيج تا قوای مردمی از عشایر و داوطلبان و از قوای در جبهه ها و مردم پشت جبهه ها، با 
کمال شوق و اشتياق چه فداکاریها می کنند و چه حماسه ها می آفرینند. و می بينيم که 
مردم محترم سراسر کشور چه کمکهای ارزنده می کنند. و می بينيم که بازماندگان شهدا و 
آسيب دیدگان جنگ و متعلقان آنان با چهره های حماسه آفرین و گفتار و کرداری مشتاقانه 
و اطمينان بخش با ما و شما روبه رو می شوند. و اینها همه از عشق و عالقه و ایمان سرشار 
آنان است به خداوند متعال و اسالم و حيات جاویدان . در صورتی که نه در محضر مبارک 
رسول اکرم)( هستند، و نه در محضر امام معصوم - صلوات اهلل عليه -. و انگيزه آنان 
ایمان و اطمينان به غيب است. و این رمز موفقيت و پيروزی در ابعاد مختلف است. و اسالم 
باید افتخار کند که چنين فرزندانی تربيت نموده، و ما همه  مفتخریم که در چنين عصری 
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در پيشگاه چنين ملتی می باشيم .

  یک وصیت به مخالفان جمهوری اسالمی
و اینجانب در اینجا یک وصيت به اشخاصی که به انگيزه مختلف با جمهوری اسالمی 
مخالفت می کنند و به جوانان، چه دختران و چه پسرانی که مورد بهره برداری منافقان و 
منحرفان فرصت طلب و سودجو واقع شده اند می نمایم، که بيطرفانه و با فکر آزاد به قضاوت 
بنشينيد و تبليغات آنان که می خواهند جمهوری اسالمی ساقط شود و کيفيت عمل آنان 
و رفتارشان با توده های محروم و گروهها و دولتهایی که از آنان پشتيبانی کرده و می کنند 
و گروهها و اشخاصی که در داخل به آنان پيوسته و از آنان پشتيبانی می کنند و اخالق 
و رفتارشان در بين خود و هوادارانشان و تغيير موضعهایشان در پيشامدهای مختلف را، 
با دقت و بدون هوای نفس بررسی کنيد، ومطالعه کنيد حاالت آنان که در این جمهوری 
اسالمی به دست منافقان و منحرفان شهيد شدند،  و ارزیابی کنيد بين آنان و دشمنانشان؛ 
نوارهای این شهيدان تا حدی در دست و نوارهای مخالفان شاید در دست شماها باشد، 

ببينيد کدام دسته طرفدار محرومان و مظلومان جامعه هستند.

برادران! شما این اوراق را قبل از مرگ من نمی خوانيد. ممکن است پس از من بخوانيد در آن 
وقت من نزد شما نيستم که بخواهم به نفع خود و جلب نظرتان برای کسب مقام و قدرتی با 
قلبهای جوان شما بازی کنم. من برای آنکه شما جوانان شایسته ای هستيد عالقه دارم که 
جوانی خود را در راه خداوند و اسالم عزیز و جمهوری اسالمی صرف کنيد  تا سعادت هر دو 
جهان را دریابيد. و از خداوند غفور می خواهم که شما را به راه مستقيم انسانيت هدایت کند 
و از گذشته ما و شما با رحمت واسعه خود بگذرد. شماها نيز در خلوتها از خداوند همين را 

بخواهيد، که او هادی و رحمان است.



21

  )( 15/ 03 / 68متن کامل وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی

  یک وصیت به ملت شریف ایران
و یک وصيت به ملت شریف ایران و سایر ملتهای مبتال به  حکومتهای فاسد و دربند 
قدرتهای بزرگ می کنم؛ اما به ملت عزیز ایران توصيه می کنم که نعمتی که با جهاد عظيم 
خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید همچون عزیزترین امور قدرش را بدانيد و 
از آن حفاظت و پاسداری نمایيد و در راه آن، که نعمتی عظيم الهی و امانت بزرگ خداوندی 
است کوشش کنيد و از مشکالتی که در این صراط مستقيم پيش می آید نهراسيد که إن 
تَْنصروا اهلل یْنُصْرُکْم َویَثبِّْت اَقداَمُکم  و درمشکالت دولت جمهوری اسالمی با جان و دل 
شریک و در رفع آنها کوشا باشيد، و دولت و مجلس را از خود بدانيد، و چون محبوبی گرامی 

از آن نگهداری کنيد.

  یک توصیه به مجلس و دولت
و به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصيه می نمایم که قدر این ملت را بدانيد و در 
خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و 
اوليای نعم همه هستند و جمهوری اسالمی رهاورد آنان و با فداکاریهای آنان تحقق پيدا 
کرد و بقای آن نيز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنيد و خود را از مردم و آنان را از 
خود بدانيد و حکومتهای طاغوتی را که چپاولگرانی بی فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند 
و هستند را هميشه محکوم نمایيد، البته با اعمال انسانی که شایسته برای یک حکومت 

اسالمی است.

  یک توصیه به ملتهای اسالمی
و اما به ملتهای اسالمی توصيه می کنم که از حکومت جمهوری اسالمی و از ملت مجاهد 
ایران الگو بگيرید و حکومتهای جائر خود را در صورتی که به خواست ملتها که خواست 
ملت ایران است سر فرود نياوردند، با تمام قدرت به جای خود بنشانيد، که مایه بدبختی 
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مسلمانان ، حکومتهای وابسته به شرق و غرب می باشند. و اکيداً توصيه می کنم که به 
بوقهای تبليغاتی مخالفان اسالم و جمهوری اسالمی گوش فرا ندهيد که همه کوشش دارند 

که اسالم را از صحنه بيرون کنند که منافع ابرقدرتها تأمين شود.

  به انزوا کشاندن روحانیت؛  از نقشه های شیطانی قدرت ها
د. از نقشه های شيطانی قدرتهای بزرگ استعمار و استثمارگر که سالهای طوالنی در 
دست اجرا است و در کشور ایران از زمان رضاخان اوج گرفت و در زمان محمدرضا با 
روشهای مختلف دنباله گيری شد، به انزوا کشاندن روحانيت است؛ که در زمان رضاخان 
با فشار و سرکوبی و خلع لباس و حبس و تبعيد و هتک حرمات و اعدام و امثال آن، و در 
زمان محمدرضا با نقشه و روشهای دیگر که یکی از آنها ایجاد عداوت بين دانشگاهيان و 
روحانيان بود ، که تبليغات وسيعی در این زمينه شد؛ و مع األسف به واسطه بيخبری  هر دو 
قشر از توطئه شيطانی ابرقدرتها نتيجه چشمگيری گرفته شد. از یک طرف، از دبستانها تا 
دانشگاهها کوشش شد که معلمان و دبيران و اساتيد و رؤسای دانشگاهها از بين غربزدگان 
یا شرقزدگان و منحرفان از اسالم و سایر ادیان انتخاب و به کار گماشته شوند و متعهدان 
مؤمن در اقليت قرار گيرند که قشر مؤثر را که در آتيه حکومت را به دست می گيرند، از 
کودکی تا نوجوانی و تا جوانی طوری تربيت کنند که از ادیان مطلقاً، و اسالم بخصوص، و 
از وابستگان به ادیان خصوصاً روحانيون و مبلغان، متنفر باشند. و اینان را عمال انگليس در 
آن زمان، و طرفدار سرمایه داران و زمينخواران و طرفدار ارتجاع و مخالف تمدن و تعالی در 
بعد از آن معرفی می نمودند. و از طرف دیگر، با تبليغات سوء، روحانيون و مبلغان و متدینان 
را از دانشگاه و دانشگاهيان ترسانيده و همه را به بی دینی و بی بند و باری و مخالف با مظاهر 
اسالم و ادیان متهم می نمودند. نتيجه آن که دولتمرداْن مخالف ادیان و اسالم و روحانيون و 
متدینان باشند؛ و توده های مردم که عالقه به دین و روحانی دارند مخالف دولت و حکومت 
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و هر چه متعلق به آن است باشند، و اختالف عميق بين دولت و ملت و دانشگاهی و روحانی 
راه را برای چپاولگران آنچنان باز کند که تمام شئون کشور در تحت قدرت آنان و تمام ذخایر 
ملت در جيب  آنان سرازیر شود، چنانچه دیدید به سر این ملت مظلوم چه آمد، و می رفت 

که چه  آید.

  پیوند دوستی و تفاهم دانشگاهیان و جوانان با روحانیان و طالب 
اکنون که به خواست خداوند متعال و مجاهدت ملت -  از روحانی و دانشگاهی تا بازاری و 
کارگر و کشاورز و سایر قشرها -  بند اسارت را پاره و سد قدرت ابرقدرتها را شکستند و کشور 
را از دست آنان و وابستگانشان نجات دادند، توصيه اینجانب آن است که نسل حاضر و آینده 
غفلت نکنند و دانشگاهيان و جوانان برومند عزیز هر چه بيشتر با روحانيان و طالب علوم 
اسالمی پيوند دوستی و تفاهم را محکمتر و استوارتر سازند و از نقشه ها و توطئه های دشمن 
غدار غافل نباشند و به مجرد آنکه فرد یا افرادی را دیدند که با گفتار و رفتار خود درصدد 
است بذر نفاق بين آنان افکند او را ارشاد و نصيحت نمایند؛ و اگر تأثير نکرد از او روگردان 
شوند و او را به انزوا کشانند و نگذارند توطئه ریشه دواند که سرچشمه را به آسانی می توان 
گرفت. و مخصوصاً اگر در اساتيد کسی پيدا شد که می خواهد انحراف ایجاد کند، او را ارشاد 
و اگر نشد، از خود و کالس خود طرد کنند. و این توصيه بيشتر متوجه روحانيون و محصلين 
علوم دینی است. و توطئه ها در دانشگاهها از عمق ویژه ای برخوردار است و هر قشر محترم 

که مغز متفکر جامعه هستند باید مواظب توطئه ها باشند.

   قصه غم انگیز وابستگی به غرب و شرق
هـ . ازجمله نقشه ها که مع األسف تأثير بزرگی در کشورها و کشور عزیزمان گذاشت و آثار 
آن باز تا حد زیادی به جا مانده، بيگانه نمودن کشورهای استعمار زده از خویش، و غربزده 
و شرقزده نمودن آنان است به طوریکه خود را و فرهنگ و قدرت خود را به هيچ گرفتند و 
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غرب و شرق،  دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را واالتر و آن دو قدرت را قبله  گاه 
عالم دانستند و وابستگی به یکی از دو قطب را از فرائض غيرقابل اجتناب معرفی نمودند! و 
قصه این امر غم انگيز، طوالنی و ضربه هایی که از آن خورده و اکنون نيز می خوریم کشنده 

و کوبنده است.
  فرنگی مآبی از سر تا پا

و غم انگيزتر اینکه آنان ملتهای ستمدیده زیر سلطه را در همه چيز عقب نگه داشته و 
کشورهایی مصرفی بار  آوردند و به  قدری ما را از پيشرفتهای خود و قدرتهای شيطانی شان 
ترسانده اند که جرأت دست زدن به هيچ ابتکاری نداریم و همه چيز خود را تسليم آنان کرده 
و سرنوشت خود و کشورهای خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطيع فرمان 
هستيم. و این پوچی و تهی مغزی مصنوعی موجب شده که در هيچ امری به فکر و دانش 
خود اتکا نکنيم و کورکورانه از شرق و غرب تقليد نمایيم بلکه از فرهنگ و ادب و صنعت و 
ابتکار اگر داشتيم، نویسندگان و گویندگان غرب و شرقزده بی فرهنگ، آنها را به باد انتقاد و 
مسخره گرفته و فکر و قدرت بومی ما را سرکوب و مأیوس نموده و می نمایند و رسوم و آداب 
اجنبی را هر چند مبتذل و مفتضح باشد با عمل و گفتار و نوشتار ترویج کرده و با مداحی و 
ثناجویی آنها را به خورد ملتها داده و می دهند. فی المثل، اگر در کتاب یا نوشته یا گفتاری 
چند واژه فرنگی باشد، بدون توجه به محتوای آن با اعجاب پذیرفته، و گوینده و نویسنده  آن 
را دانشمند و روشنفکر به حساب می آورند. و از گهواره تا قبر به هر چه بنگریم اگر با واژه غربی 
و شرقی اسم گذاری شود مرغوب و مورد توجه و از مظاهر تمدن و پيشرفتگی محسوب، و 
اگر واژه های بومی خودی به کار رود مطرود و کهنه و واپسزده خواهد بود. کودکان ما اگر 
نام غربی داشته باشند مفتخر؛ و اگر نام خودی دارند سر به زیر و عقب افتاده اند. خيابانها، 
کوچه ها، مغازه ها، شرکتها، داروخانه ها،  کتابخانه ها، پارچه ها، و دیگر متاعها، هر چند در 
داخل تهيه شده باید نام خارجی داشته باشد تا مردم از آن راضی و به آن اقبال کنند. فرنگی 
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مآبی از سر تا پا و در تمام نشست و برخاستها و در معاشرتها و تمام شئون زندگی موجب 
افتخار و سربلندی و تمدن و پيشرفت، و در مقابل، آداب و رسوم خودی ، کهنه پرستی و 
عقب افتادگی است. در هر مرض و کسالتی ولو جزئی و قابل عالج در داخل، باید به خارج 
رفت و دکترها  و اطبای دانشمند خود را محکوم و مأیوس کرد. رفتن به انگلستان و فرانسه 
و امریکا و مسکو افتخاری پر ارزش و رفتن به حج و سایر اماکن متبر که  کهنه پرستی و 
عقب ماندگی است. بی اعتنایی به آنچه مربوط به مذهب و معنویات است از نشانه های 
روشنفکری و تمدن، و  در مقابل، تعهد به این امور نشانه عقب ماندگی و کهنه پرستی است.

  جوان ها ثابت کردند که اگر بخواهیم می توانیم
اینجانب نمی گویم ما خود همه چيز داریم؛ معلوم است ما را در طول تاریِخ نه چندان دور 
خصوصاً، و در سده های اخير از هر پيشرفتی محروم کرده اند و دولتمردان خائن و دودمان 
پهلوی خصوصاً، و مراکز تبليغاتی عليه دستاوردهای خودی و نيز خوْد کوچک دیدنها 
و یا ناچيز دیدنها، ما را از هر فعاليتی برای پيشرفت محروم کرد. وارد کردن کاالها از هر 
قماش و سرگرم کردن بانوان و مردان خصوصاً طبقه جوان، به اقسام اجناس وارداتی از 
قبيل ابزار آرایش و تزئينات و تجمالت و بازیهای کودکانه و به مسابقه کشاندن خانواده ها 
و مصرفی بارآوردن  هر چه بيشتر، که خود داستانهای غم انگيز دارد، و سرگرم کردن و به 
تباهی کشاندن جوانها که عضو فعال هستند با فراهم آوردن مراکز فحشا و عشرتکده ها، و 
دهها  از این مصائب حساب شده، برای عقب نگهداشتن کشورهاست. من وصيت دلسوزانه 
و خادمانه می کنم به ملت عزیز که اکنون که تا حدود بسيار چشمگيری از بسياری از این 
دامها نجات یافته و نسل محروم حاضر به فعاليت و ابتکار برخاسته و دیدیم که بسياری از 
کارخانه ها و وسایل پيشرفته مثل هواپيماها و دیگر چيزها که گمان نمی رفت متخصصيِن 
ایران قادر به راه انداختن کارخانه ها و امثال آن باشند و همه دستها را به سوی غرب یا شرق 
دراز کرده بودیم که متخصصين آنان اینها را به راه اندازند، در اثر محاصره اقتصادی و جنگ 
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تحميلی، خود جوانان عزیز ما قطعات محل احتياج را ساخته و با قيمتهای ارزانتر عرضه 
کرده و رفع احتياج نمودند و ثابت کردند که اگر بخواهيم می توانيم.

باید هوشيار و بيدار ومراقب باشيد که سياست بازان پيوسته به غرب و شرق با وسوسه های 
شيطانی شما را به سوی این چپاولگران بين المللی نکشند؛ و با اراده مصمم و فعاليت و 

پشتکار خود به رفع وابستگيها قيام کنيد.
وبدانيد که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و امریکا و شوروی کم ندارد و اگر خودی خود را بيابد 
و یأس را از خود دور کند و چشمداشت به غير خود نداشته باشد، در درازمدت قدرت همه 
کار و ساختن همه چيز را دارد. و آنچه انسانهای شبيه به اینان به آن رسيده اند شما هم 
خواهيد رسيد به شرط اتکال به خداوند تعالی و اتکا به نفس، و قطع وابستگی به دیگران و 

تحمل سختيها برای رسيدن به زندگی شرافتمندانه و خارج شدن از تحت سلطه اجانب.
و بر دولتها و دست اندرکاران است چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آینده که از 
متخصصين خود قدردانی کنند و آنان را با کمکهای مادی و معنوی تشویق به کار نمایند و 
از ورود کاالهای مصرف ساز و خانه برانداز جلوگيری نمایند و به آنچه دارند بسازند تا خود 

همه چيز بسازند.
و ازجوانان، دختران و پسران، می خواهم که استقالل و آزادی و ارزشهای انسانی را،  ولو با 
تحمل زحمت و رنج، فدای تجمالت و عشرتها و بی بند و باریها و حضور در مراکز فحشا که 
از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود  نکنند؛ که آنان چنانچه تجربه نشان 
داده جز تباهی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپيدن ذخائر شما و به بند استعمار 
و ننگ وابستگی کشيدنتان و مصرفی نمودن ملت و کشورتان به چيز دیگر فکر نمی کنند؛ 
و می خواهند با این وسایل و امثال آن شما را عقب مانده، و به اصطالح آنان » نيمه وحشی« 

نگه دارند.
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  از توطئه های بزرگ؛ به دست گرفتن مراکز تعلیم و تربیت
و. از توطئه های بزرگ آنان، چنانچه اشاره شد و کراراً تذکر داده ام، به دست گرفتن مراکز 
تعليم و تربيت خصوصاً دانشگاهها است که مقدرات کشورها در دست محصوالت آنها 
است. روش آنان با روحانيون و مدارس علوم اسالمی فرق دارد با روشی که در دانشگاهها 
و دبيرستانها دارند. نقشه آنان برداشتن روحانيون از سر راه و منزوی کردن آنان است؛ یا با 
سرکوبی و خشونت و هتاکی که در زمان رضاخان عمل شد ولی نتيجه معکوس گرفته شد؛ 
یا با تبليغات و تهمت ها و نقشه های شيطانی برای جدا کردن قشر تحصيلکرده و به اصطالح 
روشنفکر که این هم در زمان رضاخان عمل می شد و در ردیف فشار و سرکوبی بود؛ و در 

زمان محمدرضا ادامه یافت بدون خشونت ولی موذیانه.

  در دانشگاه نقشه آن است که...
و اما در دانشگاه  نقشه آن است که جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزشهای خودی منحرف 
کنند و به سوی شرق یا غرب بکشانند و دولتمردان را از بين اینان انتخاب و برسرنوشت 
کشورها حکومت دهند تا به دست آنها هرچه می خواهند انجام دهند. اینان کشور را به 
غارتزدگی و غربزدگی بکشانند و قشر روحانی با انزوا و منفوریت و شکست قادر بر جلوگيری 
نباشد. و این بهترین راه است برای عقب  نگهداشتن و غارت کردن کشورهای تحت سلطه، 
 زیرا برای ابرقدرتها بی زحمت و بی خرج و در جوامع ملی بی سر و صدا، هرچه هست به جيب 

آنان می ریزد.
پس اکنون که دانشگاهها و دانشسراها در دست اصالح و پاکسازی است، برهمه ما الزم است 
با متصدیان کمک کنيم و برای هميشه نگذاریم دانشگاهها به انحراف کشيده شود؛ و هرجا 
انحرافی به چشم خورد با اقدام سریع به رفع آن کوشيم. و این امر حياتی باید در مرحله 
اول با دست پر توان خود جوانان دانشگاهها و دانشسراها انجام گيرد که نجات دانشگاه از 
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انحراف، نجات کشور وملت است.
و اینجانب به همه نوجوانان و جوانان در مرحله اول، و پدران و مادران و دوستان آنها در 
مرحله دوم، و به دولتمردان و روشنفکران دلسوز برای کشور در مرحله بعد وصيت می کنم 
که در این امر مهم که کشورتان را از آسيب نگه می دارد، با جان و دل کوشش کنيد و 
دانشگاهها را به نسل بعد بسپرید. و به همه نسلهای مسلسل توصيه می کنم  که برای نجات 
خود و کشور عزیز و اسالِم آدم ساز، دانشگاهها را از انحراف و غرب و شرقزدگی حفظ و 
پاسداری کنيد، و با این عمل انسانی -  اسالمی خود دست قدرتهای بزرگ را از کشور قطع 

و آنان را نااميد نمایيد. خدایتان پشتيبان و نگهدار باد.

  تعهد  وکالی مجلس شورای اسالمی
ز. از مهمات امور، تعهد  وکالی مجلس شورای اسالمی است. ما دیدیم که اسالم و کشور 
ایران چه صدمات بسيار غم انگيزی از مجلس شورای غير صالح و منحرف، از بعد از مشروطه 
تا عصر رژیم جنایتکار پهلوی و از هر زمان بدتر و خطرناکتر در این رژیم تحميلی فاسد 
خورد؛ و چه مصيبتها و خسارتهای جانفرسا از این جنایتکاران بی ارزش و نوکرمآب به کشور 
و ملت وارد شد. در این پنجاه سال یک اکثریت قالبی منحرف در مقابل یک اقليت مظلوم 
موجب شد که هر چه انگلستان و شوروی و اخيراً امریکا خواستند، با دست همين منحرفاِن 
از خدا بيخبر انجام دهند و کشور را به تباهی و نيستی کشانند. از بعد از مشروطه،  هيچ گاه 
تقریباً به مواد مهم قانون اساسی عمل نشد-  قبل از رضاخان با تصدی غربزدگان و مشتی 
خان و زمينخواران؛ و در زمان رژیم پهلوی به دست آن رژیم سفاک و وابستگان وحلقه به 

گوشان آن.
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  وکالی دارای تعهد به اسالم و جمهوری اسالمی را به مجلس بفرستید
اکنون که با عنایت پروردگار وهمت ملت عظيم الشأن سرنوشت کشور به دست مردم افتاد 
و وکال از خود مردم و با انتخاب خودشان، بدون دخالت دولت و خانهای والیات به مجلس 
شورای اسالمی راه یافتند، و اميد است که با تعهد آنان به اسالم و مصالح کشور جلوگيری 
از هر انحراف بشود. وصيت اینجانب به ملت در حال و آتيه آن است که با اراده مصمم خود و 
تعهد خود به احکام اسالم و مصالح کشور در هر دوره از انتخابات وکالی دارای تعهد به اسالم 
و جمهوری اسالمی که غالباً بين متوسطين جامعه و محرومين می باشند و غير منحرف از 
صراط مستقيم-  به سوی غرب یا شرق- و بدون گرایش به مکتبهای انحرافی و اشخاص 

تحصيلکرده ومطلع برمسائل روز و سياستهای اسالمی، به مجلس بفرستند.

  روحانیت و مراجع معظم خود را از مسائل جامعه کنار نکشند
و به جامعه محترم روحانيت خصوصاً مراجع معظم، وصيت می کنم که خود را از مسائل 
جامعه خصوصاً مثل انتخاب رئيس جمهور و وکالی مجلس، کنار نکشند و بی تفاوت 
نباشند. همه دیدید و نسل آتيه خواهد شنيد که دست سياست بازان پيرو شرق و غرب، 
روحانيون را که اساس مشروطيت را با زحمات و رنجها بنيان گذاشتند از صحنه خارج 
کردند و روحانيون نيز بازی سياست بازان را خورده و دخالت در امور کشور و مسلمين را 
خارج از مقام خود انگاشتند و صحنه را به دست غربزدگان سپردند؛ و به سر مشروطيت و 

قانون اساسی و کشور و اسالم آن آوردند که جبرانش احتياج به زمان طوالنی دارد.

  جلوگیری از نفوذوابستگان به دو قطب استعمارگر وغرب یا شرقزدگان
اکنون که بحمداهلل تعالی موانع رفع گردیده و فضای آزاد برای دخالت همه طبقات 
پيش آمده است، هيچ عذری باقی نمانده و از گناهان بزرگ نابخشودنی، مسامحه در امر 
مسلمين است. هرکس به مقدار توانش و حيطه نفوذش الزم است درخدمت اسالم و ميهن 
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باشد؛ و با جدیت از نفوذ وابستگان به دو قطب استعمارگر وغرب یا شرقزدگان ومنحرفان از 
مکتب بزرگ اسالم جلوگيری نمایند، و بدانند که مخالفين اسالم و کشورهای اسالمی که 
همان ابرقدرتان چپاولگر بين المللی هستند، با تدریج و ظرافت درکشور ما و کشورهای 
اسالمی دیگر رخنه، و با دست افراد خوِد ملتها، کشورها را به دام استثمار می کشانند. باید 
با هوشياری مراقب باشيد و با احساس اولين قدِم نفوذی به مقابله برخيزید و به آنان مهلت 

ندهيد. خدایتان یار ونگهدار باشد.

  نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد
و از نمایندگان مجلس شورای اسالمی دراین عصر و عصرهای آینده می خواهم که اگر 
خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسيسه و بازی سياسی وکالت خود را به مردم تحميل 
نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به 

مجلس راه یابد.

  اقلیت ها  وکالی خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوری 
اسالمی انتخاب نمایند

وبه اقليتهای مذهبی رسمی وصيت می کنم که از دوره های رژیم پهلوی عبرت بگيرند 
و وکالی خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوری اسالمی و غيروابسته به 
قدرتهای جهانخوار و بدون گرایش به مکتبهای الحادی و انحرافی و التقاطی انتخاب نمایند.

و از همه نمایندگان خواستارم که با کمال حسن نيت و برادری باهم مجلسان خود رفتار، و 
همه کوشا باشند که قوانين خدای نخواسته از اسالم منحرف نباشد و همه به اسالم و احکام 

آسمانی آن وفادار باشيد تا به سعادت دنيا و آخرت نایل آیيد.
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  شورای نگهبان تحت تأثیر هیچ  قدرتی واقع نشوند
و از شورای محترم نگهبان می خواهم و توصيه می کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسلهای 
آینده، که با کمال دقت و قدرت وظایف اسالمی و ملی خود را ایفا و تحت تأثير هيچ قدرتی 
واقع نشوند و از قوانين مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هيچ مالحظه جلوگيری 
نمایند و با مالحظه ضرورات کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به والیت فقيه باید اجرا 

شود توجه نمایند.

  ملت شریف در تمام انتخابات ها در صحنه باشند
وصيت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئيس جمهور و چه 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و چه انتخاب خبرگان برای تعيين شورای رهبری یا 
رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود 
مثالً در انتخاب  خبرگان برای تعيين شورای رهبری یا رهبر، توجه کنند که اگر مسامحه 
نمایند و خبرگان را روی موازین شرعيه و قانون انتخاب نکنند، چه  بسا که خساراتی به اسالم 
و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد. و در این صورت همه در پيشگاه خداوند متعال 

مسئول می باشند.

  همه مسئول سرنوشت کشور و اسالم می  باشند
از این قرار، عدم دخالت ملت از مراجع و علمای بزرگ تا طبقه بازاری و کشاورز و کارگر و 
کارمند، همه و همه مسئول سرنوشت کشور و اسالم می  باشند؛ چه در نسل حاضر و چه 
در نسلهای آتيه؛ و چه بسا که در بعض مقاطع، عدم حضور و مسامحه،  گناهی باشد که در 
رأس گناهان کبيره است. پس عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد و االّ کار از دست همه 
خارج خواهد شد. و این حقيقتی است که بعد از مشروطه لمس نموده اید و نموده ایم. چه 
هيچ عالجی باالتر و واالتر از آن نيست که ملت در سرتاسر کشور در کارهایی که محول به 
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اوست بر طبق ضوابط اسالمی و قانون اساسی انجام دهد؛ و در تعيين رئيس جمهور و وکالی 
مجلس با طبقة تحصيلکردة متعهد و روشنفکر با اطالع از مجاری امور و غيروابسته به 
کشورهای قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوا و تعهد به اسالم و جمهوری اسالمی مشورت 
کرده، و با علما و روحانيون با تقوا و متعهد به جمهوری اسالمی نيز مشورت نموده؛ و توجه 
داشته باشند رئيس جمهور و وکالی مجلس از طبقه ای باشند؛ که محروميت و مظلوميت 
مستضعفان ومحرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران 
و زمينخواران و صدرنشينان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محروميت و رنج 

گرسنگان و پابرهنگان را نمی توانند بفهمند.

  اگر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس متعهد به اسالم باشند...
و باید بدانيم که اگر رئيس جمهور و نمایندگان مجلس، شایسته ومتعهد به اسالم و دلسوز  
برای کشور و ملت باشند، بسياری از مشکالت پيش نمی آید؛ و مشکالتی اگر باشد رفع 
می شود. و همين معنی در انتخاب خبرگان برای تعيين شورای رهبری یا رهبر با ویژگی 
خاص باید در نظر گرفته شود؛ که اگر خبرگان که با انتخاب ملت تعيين می شوند از روی 
کمال دقت و با مشورت با مراجع عظام هر عصر و علمای بزرگ سرتاسر کشور و متدینين 
و دانشمندان متعهد، به مجلس خبرگان بروند، بسياری از مهمات و مشکالت به واسطة 
تعيين شایسته ترین و متعهدترین شخصيتها برای رهبری یا شورای رهبری پيش نخواهد 
آمد، یا با شایستگی رفع خواهد شد. و با نظر به اصل یکصد و نهم و یکصد و دهم قانون 
اساسی، وظيفة سنگين ملت در تعيين خبرگان و نمایندگان در تعيين رهبر یا شورای 
رهبری روشن خواهد شد که اندک مسامحه در انتخاب، چه آسيبی به اسالم و کشور و 
جمهوری اسالمی وارد خواهد کرد که احتمال آن، که در سطح باالی از اهميت است برای 

آنان تکليف الهی ایجاد می کند.
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  رهبری وظیفة سنگین و خطرناکی است 
و وصيت اینجانب به رهبر و شورای رهبری در این عصر که عصر تهاجم ابرقدرتها و 
وابستگان به آنان در داخل و خارج کشور به جمهوری اسالمی و درحقيقت به اسالم است 
در پوشش جمهوری اسالمی و درعصرهای آینده، آن است که خود را وقف در خدمت به 
اسالم و جمهوری اسالمی و محرومان و مستضعفان بنمایند؛ و گمان ننمایند که رهبری 
فی نفسه برای آنان تحفه ای است و مقام واالیی،  بلکه وظيفة سنگين و خطرناکی است که 
لغزش در آن اگر خدای نخواسته با هوای نفس باشد، ننگ ابدی در این دنيا و آتش غضب 

خدای قهار درجهان دیگر در پی دارد.
از خداوند منان هادی با تضرع و ابتهال می خواهم که ما و شما را  از این امتحان خطرناک 
با روی سفيد در حضرت خود بپذیرد و نجات دهد و این خطر قدری خفيفتر برای رؤسای 
جمهور حال و آینده و دولتها و دست اندرکاران، به حسب درجات در مسئوليتها نيز هست 
که باید خدای متعال را حاضر و ناظر و خود را درمحضر مبارک او بدانند. خداوند متعال 

راهگشای آنان باشد .

  شورایعالی قضایی دادگستری را متحول نمایند
ح. از مهمات امور، مسألة قضاوت است که سر و کار آن با جان و مال و ناموس مردم است. 
وصيت اینجانب به رهبر و شورای رهبری آن است که در تعيين عاليترین مقام قضایی که 
درعهده دارند، کوشش کنند که اشخاص متعهد سابقه دار و صاحبنظر در امور شرعی و 

اسالمی و در سياست را نصب نمایند.
و از شورایعالی قضایی می خواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع أسفناک و 
غم انگيزی درآمده بود با جدیت سر و سامان دهند؛ و دست کسانی که با جان ومال مردم 
بازی می کنند و آنچه نزد آنان مطرح نيست عدالت اسالمی است از این کرسی پراهميت 
کوتاه کنند، و با پشتکار و جدیت بتدریج دادگستری را متحول نمایند؛ و قضات دارای 
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شرایطی که، ان شاء اهلل با جدیت حوزه های علميه مخصوصاً حوزة مبارکة علمية قم تربيت 
و تعليم می شوند و معرفی می گردند، به جای قضاتی که شرایط مقررة اسالمی را ندارند 
نصب گردند، که ان شاء اهلل تعالی بزودی قضاوت اسالمی درسراسر کشور جریان پيدا کند.

  تصدی قضا برای اهلش واجب کفایی است 
و به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده وصيت می کنم که با در نظر گرفتن احادیثی 
که از معصومين - صلوات اهلل عليهم - دراهميت قضا و خطر عظيمی که قضاوت دارد و توجه 
و نظر به آنچه دربارة قضاوت به غير حق وارد شده است، این امر خطير را تصدی نمایند و 
نگذارند این مقام به غير اهلش سپرده شود. و کسانی که اهل هستند از تصدی این امر سرباز 
نزنند و به اشخاص غير اهل ميدان ندهند؛ و بدانند که همان طور که خطر این مقاْم بزرگ 
است اجر و فضل و ثواب آن نيز بزرگ است. و می دانند که تصدی قضا برای اهلش واجب 

کفایی است.

  قیام برای نظام دادن به حوزه ها الزم و ضروری است
ط. وصيت اینجانب به حوزه های مقدسة علميه آن است که کراراً عرض نموده ام که در این 
زمان که مخالفين اسالم و جمهوری اسالمی کمر به براندازی اسالم بسته اند و از هر راه 
ممکن برای این مقصد شيطانی کوشش می نمایند، و یکی از راههای با اهميت برای مقصد 
شوم آنان و خطرناک برای اسالم و حوزه های اسالمی نفوذ دادن افراد منحرف و تبهکار 
در حوزه های علميه است، که خطر بزرگ کوتاه مدت آن بدنام نمودن حوزه ها با اعمال 
ناشایسته و اخالق و روش انحرافی است و خطر بسيار عظيم آن در درازمدت به مقامات باال 
رسيدن یک یا چند نفر شياد که با آگاهی برعلوم اسالمی و جا زدن خود را در بين توده ها 
وقشرهای مردم پاکدل و عالقه مند نمودن آنان را به خویش وضربة مهلک زدن به حوزه های 
اسالمی و اسالم عزیز و کشور در موقع مناسب می باشد. و می دانيم که قدرتهای بزرگ 
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چپاولگر در ميان جامعه ها افرادی به صورتهای مختلف از مليگراها و روشنفکران مصنوعی 
و روحانی نمایان که اگر مجال یابند از همه پرخطرتر و آسيب رسانترند ذخيره دارند که 
گاهی سی -  چهل سال با مشی اسالمی و مقدس مآبی  یا »پان ایرانيسم« و وطن پرستی و 
حيله های دیگر، با صبر و بردباری در ميان ملتها زیست می کنند و در موقع مناسب مأموریت 
خود را انجام می دهند. و ملت عزیز ما در این مدت کوتاه پس از پيروزی  انقالب نمونه هایی 
از قبيل »مجاهد خلق« و »فدایی خلق« و »توده ای «ها و دیگر عناوین دیده اند، و الزم است 
همه با هوشياری این قسم توطئه را خنثی نمایند و از همه الزمتر حوزه های علميه است که 
تنظيم و تصفية آن با مدرسين محترم و افاضل سابقه دار است با تأیيد مراجع وقت. و شاید 

تز »نظم در بی نظمی« است  از القائات شوم همين نقشه ریزان و توطئه گران باشد.
در هرصورت وصيت اینجانب آن است که در همة اعصار خصوصاً درعصر حاضر که نقشه ها 
و توطئه ها سرعت و قّوت گرفته است، قيام برای نظام دادن به حوزه ها الزم و ضروری است؛ 
که علما و مدرسين و افاضل عظيم الشأن صرف وقت نموده و با برنامة دقيق صحيح حوزه ها 
را و خصوصاً حوزه علمية قم و سایر حوزه های بزرگ و با اهميت را در این مقطع از زمان از 

آسيب حفظ نمایند.

  فقه سنتی باید محفوظ بماند
و الزم است علما و مدرسين محترم نگذارند در درسهایی که مربوط به فقاهت است و 
حوزه های فقهی و اصولی از طریقة مشایخ معظم که تنها راه برای حفظ فقه اسالمی است 
منحرف شوند، و کوشش نمایند که هر روز بر دقتها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقيقها افزوده 
شود؛ وفقه سنتی که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقيق و 
تدقيق است، محفوظ بماند و تحقيقات بر تحقيقات اضافه گردد. و البته در رشته های  دیگر 
علوم به مناسبت احتياجات کشور و اسالم برنامه هایی تهيه خواهد شد و رجالی در آن رشته 
تربيت باید شود. و از باالترین و واالترین حوزه هایی که الزم است به طور همگانی مورد 
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تعليم و تعلم قرار گيرد، علوم معنوی اسالمی ]است[، از قبيل علم اخالق و تهذیب نفس و 
سير و سلوک الی اهلل - رزقنا اهلل و ایاکم - که جهاد اکبر می باشد.

  مراقبت از قوه مجریه
ی.  از اموری که اصالح و تصفيه و مراقبت از آن الزم است قوة اجرایيه است. گاهی ممکن 
است که قوانين مترقی و مفيد به حال جامعه از مجلس بگذرد و شورای نگهبان آن را تنفيذ 
کند و وزیر مسئول هم ابالغ نماید، لکن به دست مجریان غيرصالح که افتاد آن را مسخ کنند 
و بر خالف مقررات یا با کاغذ بازیها یا پيچ و خمها که به آن عادت کرده اند یا عمداً برای نگران 

نمودن مردم عمل کنند، که بتدریج و مسامحه غائله ایجاد می کند.

  وصیت اینجانب به وزرای مسئول
وصيت اینجانب به وزرای مسئول در عصر حاضر و در عصرهای دیگر آن است که عالوه بر 
آنکه شماها و کارمندان وزارتخانه ها بودجه ای که از آن ارتزاق می کنيد مال ملت ، و باید 
همه خدمتگزار ملت و خصوصاً مستضعفان باشيد، و ایجاد زحمت برای مردم و مخالف 
وظيفه عمل کردن حرام و خدای نخواسته گاهی موجب غضب الهی می شود، همة شما 
به پشتيبانی ملت احتياج دارید. با پشتيبانی مردم خصوصاً طبقات محروم بود که پيروزی 
حاصل شد و دست ستمشاهی از کشور و ذخائر آن کوتاه گردید. و اگر روزی از پشتيبانی 
آنان محروم شوید، شماها کنار گذاشته می شوید و همچون رژیم شاهنشاهی ستمکار به 
جای شما ستم پيشگان پستها را اشغال می نمایند. بنابر این حقيقت ملموس، باید کوشش 

در جلب نظر ملت بنمایيد و از رفتار غير اسالمی-  انسانی احتراز نمایيد.

  وصیت من به وزراری کشور
و در همين انگيزه به وزرای کشور در طول تاریخ آینده توصيه می کنم که در انتخاب 
استاندارها دقت کنند اشخاص الیق، متدین،  متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب 
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نمایند، تا آرامش در کشور هرچه بيشتر حکمفرما باشد. و باید دانست که گرچه تمام 
وزیران وزارتخانه ها مسئوليت در اسالمی کردن و تنظيم امور محل مسئوليت خود دارند 
لکن بعضی از آنها ویژگی خاص دارند؛ مثل وزارت خارجه که مسئوليت سفارتخانه ها را 
در خارج از کشور دارند. اینجانب از ابتدای پيروزی به وزرای خارجه راجع به طاغوتزدگی 
سفارتخانه ها و تحول آنها به سفارتخانه های مناسب با جمهوری اسالمی توصيه هایی نمودم، 
لکن بعض آنان یا نخواستند یا نتوانستند عمل مثبتی انجام دهند. و اکنون که سه سال 
از پيروزی می گذرد اگر چه وزیر خارجة کنونی اقدام به این امر نموده است و اميد است با 

پشتکار و صرف وقت این امرمهم انجام گيرد.

  وصیت من به وزراری خارجه در این زمان و زمانهای بعد
و وصيت من به وزرای خارجه در این زمان و زمانهای بعد آن است که مسئوليت شما بسيار 
زیاد است، چه در اصالح و تحول وزارتخانه و سفارتخانه ها؛ و چه در سياست خارجی حفظ 
استقالل  و منافع کشور و روابط حسنه  با دولتهایی که قصد دخالت در امور کشور ما را 
ندارند. و از هر امری که شائبة وابستگی با همة ابعادی که دارد به طور قاطع احتراز نمایيد. 
و باید بدانيد که وابستگی در بعض امور هر چند ممکن است ظاهر فریبنده ای داشته باشد 
یا منفعت و فایده ای  در حال داشته باشد، لکن در نتيجه، ریشة کشور را به تباهی خواهد 
کشيد و کوشش داشته باشيد در بهتر کردن روابط با کشورهای اسالمی و در بيدار کردن 

دولتمردان و دعوت به وحدت و اتحاد کنيد که خداوند با شماست.

  کشورهای اسالمی  انتظار نداشته باشند کسی از خارج ، در رسیدن به 
اسالم و پیاده کردن احکام اسالم به آن ها کمک کند

و وصيت من به ملتهای کشورهای اسالمی  است که انتظار نداشته باشيد که از خارج کسی 
به شما در رسيدن به هدف که آن اسالم و پياده کردن احکام اسالم است کمک کند؛ خود 
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باید به این امر حياتی که آزادی و استقالل را تحقق می بخشد قيام کنيد. و علمای اعالم و 
خطبای محترم کشورهای اسالمی دولتها را دعوت کنند که از وابستگی به قدرتهای بزرگ 
خارجی خود را رها کنند و با ملت خود تفاهم کنند؛ در این صورت پيروزی را در   آغوش 
خواهند کشيد. و نيز ملتها را دعوت به وحدت کنند؛ و از نژادپرستی که مخالف دستور 
اسالم است بپرهيزند؛ و با برادران ایمانی خود در هر کشوری و با هر نژادی که هستند دست  
برادری دهند که اسالم بزرگ آنان را برادر خوانده. و اگر این برادری ایمانی با همت دولتها و 
ملتها و با تأیيد خداوند متعال روزی تحقق یابد، خواهيد دید که بزرگترین قدرت جهان را 
مسلمين تشکيل می دهند. به اميد روزی که با خواست پروردگار عالم این برادری و برابری 

حاصل شود.

  وزرارت ارشاد برای تبلیغ حق مقابل باطل کوشش کند
و وصيت اینجانب به وزارت ارشاد در همة اعصار خصوصاً عصر حاضر که ویژگی خاصی دارد، 
آن است که برای تبليغ حق مقابل باطل و ارائة چهرة حقيقی جمهوری اسالمی کوشش 
کنند. ما اکنون، دراین زمان که دست ابرقدرتها را از کشور خود کوتاه کردیم، مورد تهاجم 
تبليغاتی تمام رسانه های گروهی وابسته به قدرتهای بزرگ هستيم . چه دروغها و تهمتها که 
گویندگان و نویسندگان وابسته به ابرقدرتها به این جمهوری اسالمی نوپا   نزده و نمی زنند.

  وزرارت ارشاد برای تبلیغ حق مقابل باطل کوشش کند
مع األسف اکثر دولتهای منطقة اسالمی که به حکم اسالم باید دست اخوت به ما دهند، 
به عداوت با ما و اسالم برخاسته اند و همه در خدمت جهانخواران از هر طرف به ما هجوم 
آورده اند. و قدرت تبليغاتی ما بسيار ضعيف و ناتوان است و می دانيد که امروز جهان روی 
تبليغات می چرخد. و با کمال تأسف، نویسندگان به اصطالح روشنفکر که به سوی یکی 
از دو قطب گرایش دارند، به جای آنکه در فکر استقالل و آزادی کشور و ملت خود باشند، 
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خود خواهيها و فرصت طلبيها و انحصارجویيها به آنان مجال نمی دهد که لحظه ای تفکر 
نمایند و مصالح کشور و ملت خود را در نظر بگيرند، و مقایسة بين آزادی و استقالل را در این 
جمهوری با رژیم ستمگر سابق نمایند و زندگی شرافتمندانة ارزنده را توأم با بعض آنچه را 
که از دست داده اند، که رفاه و عيشزدگی است، با آنچه از رژیم ستمشاهی دریافت می کردند 
توأم با  وابستگی و نوکرمآبی وثناجویی و مداحی از جرثومه های فساد و معادن ظلم و فحشا 
بسنجند؛ و از تهمتها و نارواها به این جمهوری تازه تولد یافته دست بکشند و با ملت و دولت 

در صف واحد بر ضد طاغوتيان و ستم پيشگان زبانها و قلمها رابه کار بگيرند.

  تبلیغ تنها به عهده وزارت ارشاد نیست
و مسئلة تبليغ تنها به عهدة وزارت ارشاد نيست بلکه وظيفة همة دانشمندان و گویندگان 
و نویسندگان و هنرمندان است. باید وزارت خارجه کوشش کند تا سفارتخانه ها نشریات 
تبليغی داشته باشند و چهرة نورانی اسالم را برای جهانيان روشن نمایند؛ که اگر این چهره 
با آن جمال جميل که قرآن و سنت در همة ابعاد به آن دعوت کرده  از زیر نقاب مخالفان 
اسالم و کج فهميهای دوستان خودنمایی نماید، اسالْم جهانگير خواهد شد و پرچم پرافتخار 
آن در همه جا به اهتزاز خواهد آمد. چه مصيبت بار و غم انگيز است که مسلمانان متاعی 
دارند که از صدر عالم تا نهایت آن نظير ندارد، نتوانسته اند این گوهر گرانبها را که هر انسانی 
به فطرت آزاد خود طالب آن است عرضه کنند؛ بلکه خود نيز از آن غافل و به آن جاهلند و 

گاهی از آن فراری اند!

  مسئلة مراکز تعلیم و تربیت از کودکستانها تا دانشگاهها
ک. از امور بسيار با اهميت و سرنوشت ساز مسئلة مراکز تعليم و تربيت از کودکستانها تا 
دانشگاهها است که به واسطة اهميت فوق العاده اش تکرار نموده و با اشاره می گذرم. باید 
ملت غارت شده بدانند که در نيم قرن اخير آنچه به ایران و اسالم ضربة مهلک زده است 



40

  )( 15/ 03 / 68متن کامل وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی

قسمت عمده اش از دانشگاهها بوده است. اگر دانشگاهها و مراکز تعليم و تربيِت دیگر با 
برنامه های اسالمی و ملی در راه منافع کشور به تعليم و تهذیب و تربيت کودکان و نوجوانان 
وجوانان جریان داشتند،  هرگز ميهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن امریکا و شوروی 
فرو نمی رفت و هرگز قراردادهای خانه خراب کن بر ملت محروم  غارتزده تحميل نمی شد و 
هرگز پای مستشاران خارجی به ایران باز نمی شد و هرگز ذخائر ایران و طالی سياه این ملت 
رنجدیده در جيب قدرتهای شيطانی ریخته نمی شد و هرگز دودمان پهلوی و وابسته های 
به آن اموال ملت را نمی توانستند به غارت ببرند و در خارج و داخل پارکها و ویالها بر روی 
اجساد مظلومان بنا کنند و بانکهای خارج را از دسترنج این مظلومان پر کنند و صرف عياشی 
و هرز گی خود و بستگان خود نمایند. اگر مجلس و دولت و قوة قضایيه و سایر ارگانها از 
دانشگاههای اسالمی و ملی سرچشمه می گرفت ملت ما امروز گرفتار مشکالت خانه برانداز 
نبود. و اگر شخصيتهای پاکدامن با گرایش اسالمی و ملی به معنای صحيحش، نه آنچه 
امروز در مقابل اسالم عرض اندام می کند، از دانشگاهها به مراکز قوای سه گانه راه می یافت، 
امروز ما غير امروز، و ميهن ما غير این ميهن، و محرومان ما از قيد محروميت رها، و بساط 
ظلم و ستمشاهی و مراکز فحشا و اعتياد و عشرتکده ها که هر یک برای تباه نمودن نسل 
جوان فعال ارزنده کافی بود، در هم پيچيده و این ارث کشور بر باد ده و انسان برانداز به ملت 
نرسيده بود. و دانشگاهها اگر اسالمی - انسانی- ملی بود، می توانست صدها و هزارها مدرس 
به جامعه تحویل دهد؛ لکن چه غم انگيز و اسفبار است که دانشگاهها و دبيرستانها به دست 
کسانی اداره می شد و عزیزان ما به دست کسانی تعليم و تربيت می دیدند که جز اقليت 
مظلوم محرومی همه از غربزدگان و شرقزدگان با برنامه و نقشة دیکته شده در دانشگاهها 
کرسی داشتند؛ و ناچار جوانان عزیز و مظلوم ما در دامن این گرگان وابسته به ابرقدرتها 
بزرگ شده و به کرسيهای قانونگذاری و حکومت و قضاوت تکيه می  کردند، و بر وفق دستور 

آنان، یعنی رژیم ستمگر پهلوی عمل می کردند.
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اکنون بحمداهلل تعالی دانشگاه از چنگال جنایتکاران خارج شده. و بر ملت و دولت جمهوری 
اسالمی است  در همة اعصار، که نگذارند عناصر فاسد دارای مکتبهای انحرافی یا گرایش به 
غرب و شرق در دانشسراها و دانشگاهها و سایر مراکز تعليم و تربيت نفوذ کنند و از قدم اول 

جلوگيری نمایند تا مشکلی پيش نياید و اختيار از دست نرود.
و وصيت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبيرستانها و دانشگاهها آن است که خودشان 
شجاعانه درمقابل انحرافات قيام نمایند تا استقالل و آزادی خود و کشور و ملت خودشان 

مصون باشد.

  قوای مسلح انتظامی و سپاهی و مردمی، این افتخار بزرگ را آفریدند
ل. قوای مسلح، از ارتش و سپاه و ژاندارمری و شهربانی تا کميته ها و بسيج و عشایر 
ویژگی خاص دارند. اینان که بازوان قوی و قدرتمند جمهوری اسالمی می باشند و نگهبان 
سرحدات و راهها و شهرها و روستاها و باالخره نگهداران امنيت و آرامش بخشان به ملت 
می باشند، می بایست مورد توجه خاص ملت و دولت و مجلس باشند. و الزم است توجه 
داشته باشند که در دنيا آنچه که مورد بهره برداری برای قدرتهای بزرگ و سياستهای 
مخرب، بيشتر از هر چيز و هر گروهی است، قوای مسلح است. قوای مسلح است که 
با  بازیهای سياسی، کودتاها و تغيير حکومتها و رژیمها به دست آنان واقع می شود؛ و 
سودجویان دغل بعض سران آنان را می خرند و با دست آنان و توطئه های فرماندهان بازی 
خوردة کشورها را به دست می گيرند، و ملتهای مظلوم را تحت سلطه قرار داده و استقالل 
و آزادی را از کشورها سلب می کنند. و اگر فرماندهان پاکدامن متصدی امر باشند، هرگز 
برای دشمنان کشورها امکان کودتا یا اشغال یک کشور پيش نمی آید و یا اگر احياناً پيش 
آید، به دست فرماندهان متعهد شکسته و ناکام خواهد ماند. و در ایران نيز که این معجزة 
عصر به دست ملت انجام گرفت، قوای مسلح متعهد و فرماندهان پاک و ميهن دوست سهم 

بسزائی داشتند.
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و امروز که جنگ لعنتی و تحميلی صدام تکریتی به امر و کمک امریکا و سایر قدرتها پس 
از نزدیک به دو سال با شکست سياسی و نظامی ارتش متجاوز بعث و پشتيبانان قدرتمند 
و وابستگان به آنان روبه رو است، باز قوای مسلح نظامی و انتظامی و سپاهی و مردمی با 
پشتيبانی بی دریغ ملت در جبهه ها و پشت جبهه ها این افتخار بزرگ را آفریدند و ایران 
را سرافراز نمودند؛ و نيز شرارتها وتوطئه های داخلی را که به دست عروسکهای وابسته به 
غرب وشرق برای براندازی جمهوری اسالمی بسيج شده بودند با دست توانای جوانان 
کميته ها و پاسداران بسيج و شهربانی و با کمک ملت غيرتمند در هم شکسته شد. و همين 
جوانان فداکار عزیزند که شبها بيدارند تا خانواده ها با آرامش استراحت کنند. خدایشان یار 

و مددکار باد.
  قوای مسلح خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند

پس وصيت برادرانة من در این قدمهای آخرین عمر بر قوای مسلح به طور عموم، آن است 
که ای عزیزان  که به اسالم عشق می ورزید و با عشق لقاء اهلل به فداکاری در جبهه ها و در 
سطح کشور به کار ارزشمند خود ادامه می دهيد، بيدار باشيد و هوشيار که بازیگران سياسی 
و سياستمداران حرفه ای غرب وشرقزده و دستهای مرموز جنایتکاران پشت پرده  لبة تيز 
سالح خيانت و جنایتکارشان از هر سو و بيشتر از هر گروه متوجه به شما عزیزان است؛ و 
می خواهند از شما عزیزان که با جانفشانی خود انقالب را پيروز نمودید و اسالم را زنده کردید 
بهره گيری کرده و جمهوری اسالمی را براندازند؛ و شما را با اسم اسالم و خدمت به ميهن 
و ملت از اسالم و ملت جدا کرده به دامن یکی از دو قطب جهانخوار بيندازند، و بر زحمات 
و فداکاریهای شما با حيله های سياسی و ظاهرهای به صورت اسالمی و ملی خط بطالن 

بکشند.
وصيت اکيد من به قوای مسلح آن است که همان طور که از مقررات نظام ، عدم دخول 
نظامی در احزاب و گروهها و جبهه ها است به آن عمل نمایند؛ و قوای مسلح مطلقاً، چه 
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نظامی و انتظامی و پاسدار و بسيج و غير اینها، در هيچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را 
از بازیهای سياسی دور نگه دارند. در این صورت می توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از 
اختالفات درون گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان الزم است که افراد تحت فرمان خود 
را از ورود  در احزاب منع نمایند. و چون انقالب از همة ملت و حفظ آن بر همگان است، 
دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسالمی وظيفة شرعی و ميهنی آنان است 
که اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات باال و چه طبقات بعد، برخالف مصالح اسالم و 
کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که- بی اشکال به تباهی کشيده 
می شوند - و یا در بازیهای سياسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند. و بر رهبر و 
شورای رهبری است که با قاطعيت از این امر جلوگيری نماید تا کشور از آسيب در امان 

باشد.

  قوای مسلح خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند
و من به همة نيروهای مسلح در این پایان زندگی خاکی، وصيت مشفقانه می کنم که از 
اسالم که یگانه مکتب استقالل و آزادیخواهی است و خداوند متعال همه را با نور هدایت آن 
به مقام واالی انسانی دعوت می کند، چنانچه امروز وفادارید، در وفاداری استقامت کنيد که 
شما را و کشور و ملت شما را از ننگ وابستگيها و پيوستگيها به قدرتهایی که همة شما را جز 
برای بردگی خویش نمی خواهند و کشور و ملت عزیزتان را عقب مانده و بازار مصرف و زیر 
بار ننگين ستم پذیری نگه می دارند نجات می دهد، و زندگی انسانی شرافتمندانه را ولو  با 
مشکالت بر زندگانی ننگين بردگی اجانب ولو با رفاه حيوانی ترجيح دهيد؛ و بدانيد مادام 
که در احتياجات صنایع پيشرفته، دست خود را پيش دیگران دراز کنيد و به دریوزگی عمر 
را بگذرانيد قدرت ابتکار و پيشرفت در اختراعات در شما شکوفا نخواهد شد. و به خوبی و 
عينيت دیدید که در این مدت کوتاه پس از تحریم اقتصادی همانها که از ساختن هرچيز 
خود را عاجز می دیدند و از راه انداختن کارخانه ها آنان را مأیوس می نمودند، افکار خود را 
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به کار بستند و بسياری از احتياجات ارتش و کارخانه ها را خود رفع نمودند. و این جنگ و 
تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی، تحفه ای الهی بود که ما از آن غافل بودیم. 
اکنون اگر دولت و ارتش کاالهای جهانخواران را خود تحریم کنند و به کوشش و سعی در 

راه ابتکار بيفزایند، اميد است که کشور خودکفا شود و از دریوزگی ازدشمن نجات یابد.

  نباید در علوم پیشرفته به یکی از دو قطب وابسته شویم
و هم در اینجا باید بيفزایم که احتياج ما پس از اینهمه عقب ماندگی مصنوعی به صنعتهای 
بزرگ کشورهای خارجی حقيقتی است انکارناپذیر. و این به آن معنی نيست که ما باید 
در علوم پيشرفته به یکی از دو قطب وابسته شویم. دولت و ارتش باید کوشش کنند 
که دانشجویان متعهد را در کشورهایی که صنایع بزرگ پيشرفته را دارند و استعمار و 
استثمارگر نيستند بفرستند؛ و از فرستادن به امریکا و شوروی و کشورهای دیگر که در 
مسير این دو قطب هستند احتراز کنند، مگر ان شاء اهلل روزی برسد که این دو قدرت به 
اشتباه خود پی برند و در مسير انسانيت و انساندوستی و احترام به حقوق دیگران واقع شوند؛ 
یا ا ن شاءاهلل مستضعفان جهان و ملتهای بيدار و مسلمانان متعهد، آنان را به  جای خود 

نشانند. به اميد چنين روزی.

  ابزارهای تخدیر ملتها
م.  رادیو و تلویزیون و مطبوعات و سينماها و تئاترها از ابزارهای مؤثر تباهی و تخدیر ملتها، 
خصوصاً نسل جوان بوده است. در این صد سال اخير بویژه نيمة دوم آن، چه نقشه های 
بزرگی از این ابزار، چه در تبليغ ضد اسالم و ضد روحانيت خدمتگزار، و چه در تبليغ 
استعمارگران غرب و شرق، کشيده شد و از آنها برای درست کردن بازار کاالها خصوصاً 
تجملی و تزئينی از هر قماش، از تقليد در ساختمانها و تزئينات و تجمالت آنها و تقليد در 
اجناس نوشيدنی و پوشيدنی و در فرم آنها استفاده کردند، به طوری که افتخار بزرِگ فرنگی 
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مآب بودن در تمام شئون زندگی از رفتار و گفتار و پوشش و فرم آن بویژه در خانمهای 
مرفه یا نيمه مرفه بود، و در آداب معاشرت و کيفيت حرف زدن و به کار بردن لغات غربی در 
گفتار و نوشتار به صورتی بود که فهم آن برای بيشتر مردم غيرممکن،  و برای همردیفان 
نيز مشکل می نمود! فيلمهای تلویزیون از فرآورده های غرب یا شرق بود که طبقة جوان زن 
و مرد را از مسير عادی زندگی و کار و صنعت و توليد و دانش منحرف و به سوی بيخبری 
از خویش و شخصيت خود و یا بدبينی و بدگمانی به همه چيز خود و کشور خود، حتی 
فرهنگ و ادب و مآثر پر ارزشی که بسياری از آن  با دست خيانتکار سودجویان، به کتابخانه ها 
و موزه های غرب و شرق منتقل گردیده است. مجله ها با مقاله ها و عکسهای افتضاح بار و 
أسف انگيز، و روزنامه ها با مسابقات در مقاالت ضد فرهنگی خویش و ضد اسالمی با افتخار، 
مردم بویژه طبقة جوان مؤثر را به سوی غرب یا شرق هدایت می کردند. اضافه کنيد  بر آن 
تبليغ دامنه دار در ترویج مراکز فساد و عشرتکده ها و مراکز قمار و التار و مغازه های فروش 
کاالهای تجمالتی و اسباب آرایش و بازیها و مشروبات الکلی بویژه آنچه از غرب وارد می شد. 
و در مقابل صدور نفت و گاز و مخازن دیگر، عروسکها و اسباب بازیها و کاالهای تجملی وارد 
می شد؛ و صدها چيزهایی که امثال من از آنها بی اطالع هستيم. و اگر خدای نخواسته عمر 
رژیم سرسپرده و خانمان برانداز پهلوی ادامه پيدا می کرد، چيزی نمی گذشت که جوانان 
برومند ما - این فرزندان اسالم و ميهن که چشم اميد ملت به آنها است -  با انواع دسيسه ها و 
نقشه های شيطانی به دست رژیم فاسد و رسانه های گروهی و روشنفکران غرب و شرقگرا از 
دست ملت و دامن اسالم رخت بر می بستند: یا جوانی خود را در مراکز فساد تباه می کردند؛ 
و یا به خدمت قدرتهای جهانخوار درآمده و کشور را به تباهی می کشاندند. خداوند متعال 

به ما و آنان منت گذاشت و همه را از شر مفسدین و غارتگران نجات داد.
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  نگذارند دستگاه های خبری از اسالم منحرف شوند
اکنون وصيت من به مجلس شورای اسالمی در حال و آینده و رئيس جمهور و رؤسای 
جمهور ما بعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان، آن است که نگذارند 
این دستگاههای خبری و مطبوعات و مجله ها از اسالم و مصالح کشور منحرف شوند. و 
باید همه بدانيم که آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران 
می شود، از نظر اسالم و عقل محکوم است. و تبليغات و مقاالت و سخنرانيها و کتب و 
مجالت برخالف اسالم و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است. و بر همة ما و همة 
مسلمانان جلوگيری از آنها واجب است. و از آزادیهای مخرب باید جلوگيری شود. و از آنچه 
در نظر شرع حرام و آنچه برخالف مسير ملت و کشور اسالمی و مخالف با حيثيت جمهوری 
اسالمی است، به طور قاطع اگر جلوگيری نشود، همه مسئول می باشند. و مردم و جوانان 
حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاههای مربوطه رجوع کنند و 
اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگيری هستند . خداوند تعالی مددکار همه 

باشد..
 نصیحت و وصیت من به گروهها و گروهکها

ن.  نصيحت و وصيت من به گروهها و گروهکها و اشخاصی که در ضدیت با ملت و جمهوری 
اسالمی و اسالم فعاليت می کنند، اول به سران آنان در خارج و داخل، آن است که تجربة 
طوالنی به هر راهی که اقدام کردید و به هر توطئه ای که دست زدید و به هر کشور و مقامی 
که توسل پيدا کردید به شماها که خود را عالم و عاقل می دانيد باید آموخته باشند که 
مسير یک ملت فداکار را نمی شود با دست زدن به ترور و انفجار و بمب و دروغ پردازیهای 
بی سر و پا و غير حساب شده منحرف کرد، و هرگز هيچ حکومت و دولتی را نمی توان با این 
شيوه های غير انسانی و غير منطقی ساقط نمود، بویژه ملتی مثل ایران را که از بچه های 
خردسالش تا پيرزنها و پيرمردهای بزرگسالش، در راه هدف و جمهوری اسالمی و قرآن و 
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مذهب جانفشانی و فداکاری می کنند. شماها که می دانيد )و اگر ندانيد بسيار ساده لوحانه 
فکر می کنيد( که ملت با شما نيست و ارتش با شماها دشمن است. و اگر فرض بکنيد با شما 
بودند و دوست شما بودند، حرکات ناشيانة  شما و جنایاتی که با تحریک شما رخ داد آنان را 

از شما  جدا کرد و جز دشمن تراشی کار دیگری نتوانستيد بکنيد.
من وصيت خيرخواهانه در این آخر عمر به شما می کنم که اوالً با این ملت طاغوتزدة رنج 
کشيده که پس از 2500 سال ستمشاهی با فدا دادن بهترین فرزندان و جوانانش خود را 
از زیر بار ستم جنایتکارانی همچون رژیم پهلوی و جهانخواران شرق و غرب نجات داده به 
جنگ و ستيز برخاسته اید. چطور وجدان یک انسان هر چه پليد باشد، راضی می شود برای 
احتمال رسيدن به یک مقام با ميهن خود و ملت خود اینگونه رفتار کند و به کوچک و بزرگ 
آنها رحم نکند؟ من به شما نصيحت می کنم دست از این کارهای بی فایده و غير عاقالنه 
بردارید و گول جهانخواران را نخورید. و در هر جا هستيد اگر به جنایتی دست نزدید به 
ميهن خود و دامن اسالم برگردید و توبه کنيد که خداوند ارحم الراحمين است؛ و جمهوری 
اسالمی و ملت از شما ان شاء اهلل می گذرند. و اگر دست به جنایتی زدید که حکم خداوند 
تکليف شما را معين کرده، باز از نيمه راه برگشته و توبه کنيد. و اگر شهامت دارید تن به 
مجازات داده و با این عمل خود را از عذاب اليم خداوند نجات دهيد؛ واالّ در هر جا هستيد 

عمر خود را بيش از این هدر ندهيد و به کار دیگر مشغول شوید که صالح در آن است.

  بازی خوردگان گروهک ها
و بعد، به هواداران داخلی و خارجی آنان وصيت می کنم که با چه انگيزه جوانی خود را برای 
آنان که اکنون ثابت است که برای قدرتمندان جهانخوار خدمت می کنند و از نقشه های 
آنها پيروی می کنند و ندانسته به دام آنها افتاده اند به هدر می دهيد؟ و با ملت خود در راه چه 
کسی جفا می کنيد؟ شما بازی خوردگان دست آنها هستيد. و اگر در ایران هستيد به عيان 
مشاهده می کنيد که توده های ميليونی به جمهوری اسالمی وفادار و برای آن فداکارند؛ و به 
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عيان می بينيد که حکومت و رژیم فعلی با جان و دل در خدمت خلق و مستمندان هستند؛ 
و آنان که به دروغ ادعای »خلقی« بودن و »مجاهد« و »فدایی« برای خلق می کنند، با خلق 
خدا به دشمنی برخاسته و شما پسران و دختران ساده دل را برای مقاصد خود و مقاصد 
یکی از دو قطب قدرت جهانخوار به بازی گرفته و خود یا در خارج در آغوش یکی از دو قطب 
جنایتکار به خوشگذرانی مشغول و یا در داخل به خانه های مجلل تيمی با زندگی اشرافی، 
نظير منازل جنایتکارانی بدبخت به جنایت خود ادامه می دهند و شما جوانان را به کام مرگ 

می فرستند.
نصيحت مشفقانة من به شما نوجوانان و جوانان داخل و خارج آن است که از راه اشتباه 
برگردید؛ و با محرومين جامعه که با جان و دل به جمهوری اسالمی خدمت می کنند متحد 
شوید؛ و برای ایران مستقل و آزاد فعاليت نمایيد تا کشور و ملت از شّر مخالفين نجات پيدا 
کند، و همه با هم به زندگی شرافتمندانه ادامه دهيد. تا چه وقت و برای چه گوش به فرمان 
اشخاصی هستيد که جز به نفع شخصی خود فکر نمی کنند و در آغوش و پناه ابرقدرتها با 
ملت خود در ستيز هستند و شما را فدای مقاصد شوم و قدرت طلبی خویش می نمایند؟ 
شما در این سالهای پيروزی انقالب دیدید که ادعاهای آنان با رفتار و عملشان مخالف است 
و ادعاها فقط برای فریب جوانان صاف دل است. و می دانيد که شما قدرتی در مقابل سيل 
خروشان ملت ندارید و کارهایتان جز به ضرر خودتان و تباهی عمرتان نتيجه ای ندارد. من 
تکليف خود را که هدایت است ادا کردم. و اميد است به این نصيحت که پس از مرگ من به 
شما می رسد و شائبة قدرت طلبی در آن نيست گوش فرا دهيد و خود را از عذاب اليم الهی 

نجات دهيد. خداوند منان شما را هدایت فرماید و صراط مستقيم را به شما بنماید.

  وصیت به چپ گرایان: چه شده که دل به چند »ایسم« خوش کرده اید؟ 
وصيت من به چپ گرایان، مثل کمونيستها و چریکهای فدایی خلق و دیگر گروهها]ی[ 
متمایل به چپ، آن است که شماها بدون بررسی صحيح از مکتبها و مکتب اسالم نزد 
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کسانی که از مکتبها و خصوص اسالم اطالع صحيح دارند، با چه انگيزه خودتان را راضی 
کردید به مکتبی که امروز در دنيا شکست خورده رو آورید و چه شده که دل خود را به 
چند »ایسم« که محتوای آنها پيش اهل تحقيق پوچ است خوش کرده اید؟ و شما را چه 
انگيزه ای وادار کرده که می خواهيد کشور خود را به دامن شوروی یا چين بکشيد؛ و با ملت 
خود به اسم »توده دوستی« به جنگ برخاسته یا به توطئه هایی برای نفع اجنبی به ضد 
کشور خود و توده های ستمدیده دست زدید؟ شما می بينيد که از اول پيدایش کمونيسم 
مدعيان آن دیکتاتورترین و قدرت طلب و انحصارطلبترین حکومتهای جهان بوده و هستند. 
چه ملتهایی زیر دست و پای شوروی مدعی طرفدار توده ها ُخرد شدند و از هستی ساقط 
گردیدند. ملت روسيه، مسلمانان و غير مسلمانان، تاکنون در زیر فشار دیکتاتوری حزب 
کمونيست دست و پا می زنند و از هر گونه آزادی محروم و در اختناق باالتر از اختناقهای 
دیکتاتورهای جهان به سر می برند. استالين، که یکی از چهره های به اصطالح »درخشان« 
حزب بود، ورود و خروجش را و تشریفات آن و اشرافيت او را دیدیم. اکنون که شما فریب 
خوردگان در عشق آن رژیم جان می دهيد، مردم مظلوم شوروی و دیگر اقمار او چون 
افغانستان از ستمگریهای آنان جان می سپارند، و آنگاه شما که مدعی طرفداری از خلق 
هستيد، بر این خلق محروم در هر جا که دستتان رسيده چه جنایاتی انجام دادید و با اهالی 
شریف آمل که آنان را به غلط طرفدار پر و پا قرص خود معرفی می کردید و عدة بسياری 
را به فریب به جنگ مردم و دولت فرستادید و به کشتن دادید، چه جنایتها که نکردید. و 
شما »طرفدار خلق محروم« می خواهيد خلق مظلوم و محروم ایران را به دست دیکتاتوری 
شوروی دهيد و چنين خيانتی را با سرپوش »فدایی خلق« و طرفدار محرومين در حال 
اجرا هستيد، منتها »حزب توده« و رفقای آن با توطئه و زیر ماسک طرفداری از جمهوری 

اسالمی، و دیگر گروهها با اسلحه و ترور و انفجار.
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  کمونیست امریکایی 
من به شما احزاب و گروهها، چه آنان که به چپگرایی معروف- گرچه بعضی شواهد و قرائن 
داللت دارد که اینان کمونيست امریکایی هستند- و چه آنان که از غرب ارتزاق می کنند و 
الهام می گيرند و چه آنها که با اسم »خود مختاری« و طرفداری از کرد و بلوچ دست به اسلحه 
برده و مردم محروم کردستان و دیگر جاها را از هستی ساقط نموده و مانع از خدمتهای 
فرهنگی و بهداشتی و اقتصادی و بازسازی دولت جمهوری در آن استانها می شوند، مثل 
حزب »دموکرات« و »کومله« وصيت می کنم که به ملت بپيوندند. و تاکنون تجربه کرده اند 
که کاری جز بدبخت کردن اهالی آن مناطق نکرده اند و نمی توانند بکنند، پس مصلحت 
خود و ملت خود و مناطق خود آن است که با دولت تشریک مساعی نموده و از یاغی گری 
و خدمت به بيگانگان و خيانت به ميهن خود دست بردارند و به ساختن کشور بپردازند و 
مطمئن باشند که اسالم برای آنان هم از قطب جنایتکار غرب و هم از قطب دیکتاتور شرق 

بهتر است و آرزوهای انسانی خلق را بهتر انجام می دهد.
و وصيت من به گروههای مسلمان که از روی اشتباه به غرب و احياناً به شرق تمایل نشان 
می دهند و از منافقان که اکنون خيانتشان معلوم شد گاهی طرفداری می کردند و به 
مخالفاِن بدخواهان اسالم از روی خطا و اشتباه گاهی لعن می کردند و طعن می زدند، آن 
است که بر سر اشتباه خود پافشاری نکنند و با شهامت اسالمی به خطای خود اعتراف، و با 
دولت و مجلس و ملت مظلوم برای رضای خداوند هم صدا و هم مسير شده و این مستضعفان 
تاریخ را از شّر مستکبران نجات دهيد؛ و کالم مرحوم مدرس، آن روحانی متعهد پاک سيرت 
و پاک اندیشه را به خاطر بسپرید که در مجلس افسردة آن روز گفت: اکنون که باید از بين 

برویم چرا با دست خود برویم.
من هم امروز به یاد آن شهيد راه خدا به شما برادران مؤمن عرض می کنم اگر ما با دست 
جنایتکار امریکا و شوروی از صفحة روزگار محو شویم و با خون سرخ شرافتمندانه با خدای 
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خویش مالقات کنيم، بهتر از آن است که در زیر پرچم ارتش سرخ شرق و سياه غرب زندگی 
اشرافی مرفه داشته باشيم. و این سيره و طریقة انبيای عظام و ائمة مسلمين و بزرگان دین 
مبين بوده است و ما باید از آن تبعيت کنيم، و باید به خود بباورانيم که اگر یک ملت بخواهند 
بدون وابستگيها زندگی کنند می توانند؛ و قدرتمندان جهان بر یک ملت نمی توانند خالف 

ایدة آنان را تحميل کنند.

  صد افسوس که این انقالب دیر تحقق پیدا کرد
از افغانستان عبرت باید گرفت با آنکه دولت غاصب و احزاب چپی با شوروی بوده و هستند، 
تاکنون نتوانسته اند توده های مردم را سرکوب نمایند. عالوه بر این اکنون ملتهای محروم 
جهان بيدار شده اند و طولی نخواهد کشيد که این بيداریها به قيام و نهضت و انقالب 
انجاميده و خود را از تحت سلطة ستمگران مستکبر نجات خواهند داد. و شما مسلماناِن 
پایبند به ارزشهای اسالمی می بينيد که جدایی و انقطاع از شرق و غرب برکات خود را دارد 
نشان می دهد؛ و مغزهای متفکر بومی به کار افتاده و به سوی خودکفایی پيشروی می کند 
و آنچه کارشناسان خائن غربی و شرقی برای ملت ما محال جلوه می دادند، امروز به طور 
چشمگيری با دست و فکر ملت انجام گرفته و ان شاء اهلل تعالی در دراز مدت انجام خواهد 
گرفت. و صد افسوس که این انقالب دیر تحقق پيدا کرد و الاقل در اول سلطنت جابرانة 

کثيف محمدرضا تحقق نيافت؛ و اگر شده بود، ایران غارتزده غير از این ایران بود.

  وصیت من به نویسندگان و روشنفکران و اشکالتراشان
و وصيت من به نویسندگان و گویندگان و روشنفکران و اشکالتراشان و صاحب عقدگان 
آن است که به جای آنکه وقت خود را در خالف مسير جمهوری اسالمی صرف کنيد و 
هرچه توان دارید در بدبينی و بدخواهی و بدگویی از مجلس و دولت و سایر خدمتگزاران به 
کار برید، و با این عمل کشور خود را به سوی ابرقدرتها سوق دهيد، با خدای خود یک شب 
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خلوت کنيد و اگر به خداوند عقيده ندارید با وجدان خود خلوت کنيد و انگيزة باطنی خود 
را که بسيار می شود خود انسانها از آن بيخبرند بررسی کنيد، ببينيد آیا با کدام معيار و با چه 
انصاف خون این جوانان قلم قلم شده را در جبهه ها و در شهرها نادیده می گيرید و با ملتی 
که می خواهد از زیر بار ستمگران و غارتگران خارجی و داخلی خارج شود و استقالل و آزادی 
را با جان خود و فرزندان عزیز خود به دست آورده و با فداکاری می خواهد آن را حفظ کند، 
به جنگ اعصاب برخاسته اید و به اختالف انگيزی و توطئه های خائنانه دامن می زنيد و راه را 
برای مستکبران و ستمگران باز می کنيد. آیا بهتر نيست که با فکر و قلم و بيان خود دولت و 
مجلس و ملت را راهنمایی برای حفظ ميهن خود نمایيد؟ آیا سزاوار نيست که به این ملت 
مظلوم محروم کمک کنيد و با یاری خود حکومت اسالمی را استقرار دهيد؟ آیا این مجلس 
و رئيس جمهور و دولت و قوة قضایی را از آنچه در زمان رژیم سابق بود بدتر می دانيد؟ آیا 
از یاد برده اید ستمهایی که آن رژیم لعنتی بر این ملت مظلوم و بی پناه روا می داشت؟  آیا 
نمی دانيد که کشور اسالمی در آن زمان یک پایگاه نظامی برای امریکا بود و با آن عمل 
یک مستعمره می کردند و از مجلس تا دولت و قوای نظامی در قبضة  آنان بود و مستشاران 
و صنعتگران و متخصصان آنان با این ملت و ذخائر آن چه می کردند؟ آیا اشاعة فحشا در 
سراسر کشور و مراکز فساد، از عشرتکده ها و قمارخانه ها و ميخانه ها و مغازه های مشروب 
فروشی و سينماها و دیگر مراکز که هر یک برای تباه کردن نسل جوان عاملی بزرگ بود، از 
خاطرتان محو شده؟ آیا رسانه های گروهی و مجالت سراسر فساد انگيز و روزنامه های آن 
رژیم را به دست فراموشی سپرده اید؟ و اکنون که از آن بازارهای فساد اثری نيست، برای 
آنکه در چند دادگاه، یا چند جوان که شاید اکثر از گروههای منحرف نفوذ کرده و برای بدنام 
نمودن اسالم و جمهوری اسالمی کارهای انحرافی انجام می دهند، و کشتن عده ای که 
مفسد فی االرض هستند و قيام بر ضد اسالم و جمهوری اسالمی می کنند شما را به فریاد در 
آورده، و با کسانی که با صراحت، اسالم را محکوم می کنند و بر ضد آن قيام مسلحانه یا قيام 
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با قلم و زبان که أسفناکتر از قيام مسلحانه است، نموده اند پيوند می کنيد و دست برادری 
می دهيد؛ و آنان را که خداوند مهدورالدم فرموده نور چشم می خوانيد، و در کنار بازیگرانی 
که فاجعة چهارده  اسفند را بر پا کردند و جوانان بيگناه را با ضرب و شتم کوبيدند نشسته 
و تماشاگر معرکه می شوید، یک عمل اسالمی و اخالقی است! و عمل دولت و قوة قضایيه 
که معاندین و منحرفين و ملحدین را به جزای اعمال خویش می رسانند، شما را به فریاد 
درآورده و داد مظلوميت می زنيد؟ من برای شما برادران که از سوابقتان تا حدی مطلع و 
عالقه مند به بعضی از شما هستم متأسف هستم، نه برای آنان که اشراری بودند در لباس 
خيرخواهی و گرگهایی در پوشش چوپان و بازیگرانی بودند که همه را به باد بازی و مسخره 
گرفته و در صدد تباه کردن کشور و ملت و خدمتگزاری به یکی از دو قطب چپاولگر بودند-

آنان که با دست پليد خود جوانان و مردان ارزشمند و علمای مربی جامعه را شهيد نمودند و 
به کودکان مظلوم مسلمانان رحم نکردند، خود را در جامعه رسوا و در پيشگاه خداوند قهار 

مخذول نمودند و راه بازگشت ندارند که شيطاِن نفس اماره بر آنان حکومت می کند.

  چرا کمک نمی کنید و شکایت دارید؟
لکن شما برادران مؤمن با دولت و مجلس که کوشش دارد خدمت به محرومين و مظلومين 
و برادران سر و پا برهنه و از همة مواهب زندگی محروم نماید چرا کمک نمی کنيد و شکایت 
دارید؟ آیا مقدار خدمت دولت و بنيادهای جمهوری را با این گرفتاریها و نابسامانيها که 
الزمة هر انقالب است، و جنگ تحميلی با آنهمه خسارت و ميليونها آوارة خارجی و داخلی 
و کارشکنيهای بيرون از حد را در این مدت کوتاه مقایسه با کارهای عمرانی رژیم سابق 
نموده اید؟ آیا  نمی دانيد که کارهای عمرانی آن زمان اختصاص داشت تقریباً به شهرها 
آن هم به محالت مرفه؛ و فقرا و مردمان محروم از آن امور بهرة ناچيز داشته یا نداشتند؛ و 
دولت فعلی و بنيادهای اسالمی برای این طایفة محروم با جان و دل خدمت می کنند؟ شما 
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مؤمنان هم پشتيبان دولت باشيد تا کارها زود انجام گيرد و در محضر پروردگار که خواه 
ناخواه خواهيد رفت با نشان خدمتگزاری به بندگان او بروید.

  اسالم سرمایه داری ظالمانه را به طور جدی محکوم می کند
س. یکی از اموری که الزم به توصيه و تذکر است، آن است که اسالم نه با سرمایه داری 
ظالمانه و بی حساب و محروم کنندة توده های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را 
به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می کند و مخالف عدالت اجتماعی می داند - گرچه 
بعض کج فهمان بی اطالع از رژیم حکومت اسالمی و از مسائل سياسی حاکم در اسالم در 
گفتار و نوشتار خود طوری وانمود کرده اند )و باز هم دست برنداشته اند(  که اسالم طرفدار 
بی مرز و حد سرمایه داری و مالکيت است و با این شيوه که با فهم کج خویش از اسالم 
برداشت نموده اند چهرة نورانی اسالم را پوشانيده و راه را برای مغرضان و دشمنان اسالم 
باز نموده که به اسالم بتازند، و آن را رژیمی چون رژیم سرمایه داری غرب مثل رژیم امریکا 
و انگلستان و دیگر چپاولگران غرب به حساب آورند، و با اتکال به قول و فعل این نادانان یا 
غرضمندانه و یا ابلهانه بدون مراجعه به اسالم شناسان واقعی با اسالم به معارضه برخاسته اند 
ـ و نه رژیمی مانند رژیم کمونيسم و مارکسيسم لنينيسم است که با مالکيت فردی مخالف 
و قائل به اشتراک می باشند با اختالف زیادی که دوره های قدیم تاکنون حتی اشتراک در 

زن و همجنس بازی بوده و یک دیکتاتوری و استبداد کوبنده در برداشته.

  قطب ظالم چپاولگر سرمایه داری و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی
بلکه اسالم یک رژیم معتدل با شناخت مالکيت و احترام به آن به نحو محدود در پيدا شدن 
مالکيت و مصرف، که اگر بحق به آن عمل شود چرخهای اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت 
اجتماعی، که الزمة یک رژیم سالم است تحقق می یابد. در اینجا نيز یک دسته با کج فهميها 
و بی اطالعی از اسالم و اقتصاد سالم آن در طرف مقابل دستة اول قرار گرفته و گاهی با 
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تمسک به بعضی آیات یا جمالت نهج البالغه، اسالم را موافق با مکتبهای انحرافی مارکس 
و امثال او معرفی نموده اند و توجه به سایر آیات و فقرات نهج البالغه ننموده وسر خود، به 
فهم قاصر خود، بپاخاسته و »مذهب اشتراکی« را تعقيب می کنند و از کفر و دیکتاتوری و 
اختناق کوبنده که ارزشهای انسانی را نادیده گرفته و یک حزب اقليت با توده های انسانی 

مثل حيوانات عمل می کنند،  حمایت می کنند.
وصيت من به مجلس و شورای نگهبان و دولت و رئيس جمهور و شورای قضایی آن است که 
در مقابل احکام خداوند متعال خاضع بوده؛ و تحت تأثير تبليغات بی محتوای قطب ظالم 
چپاولگر سرمایه داری و قطب ملحد اشتراکی و کمونيستی واقع نشوید، و به مالکيت و 
سرمایه های مشروع با حدود اسالمی احترام گذارید، و به ملت اطمينان دهيد تا سرمایه ها 
و فعاليتهای سازنده به کار افتند و دولت و کشور را به خود کفایی و صنایع سبک و سنگين 

برسانند.

  ثروت های خود را در فعالیت های سازنده به کار اندازید
و به ثروتمندان و پولداران مشروع وصيت می کنم که ثروتهای عادالنة خود را به کار اندازید 
و به فعاليت سازنده در مزارع و روستاها و کارخانه ها برخيزید که این خود عبادتی ارزشمند 

است.
و به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصيت می کنم که خير دنيا و آخرت شماها 
رسيدگی به حال محرومان جامعه است که در طول تاریخ ستمشاهی و خان خانی در رنج و 
زحمت بوده اند. و چه نيکو است که طبقات تمکندار به طور داوطلب برای زاغه و چپرنشينان 
مسکن و رفاه تهيه کنند. و مطمئن باشند که خير دنيا و آخرت در آن است. و از انصاف به 

دور است که یکی بی خانمان و یکی دارای آپارتمانها باشد.
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  روحانیون و روحانی نماها
ع. وصيت اینجانب به آن طایفه از روحانيون و روحانی نماها که با انگيزه های مختلف 
با جمهوری اسالمی و نهادهای آن مخالفت می کنند و وقت خود را وقف براندازی آن 
می نمایند و با مخالفان توطئه گر و بازیگران سياسی کمک، و گاهی به طوری که نقل 
می شود با پولهای گزافی که از سرمایه داران بيخبر از خدا دریافت برای این مقصد می کنند 
کمکهای کالن می نمایند، آن است که شماها طْرفی از این غلط کاریها تاکنون نبسته و بعد 
از این هم گمان ندارم ببندید. بهتر آن است که اگر برای دنيا به این عمل دست زده اید - و 
خداوند نخواهد گذاشت که شما به مقصد شوم خود برسيدـ تا درِ توبه باز است از پيشگاه 
خداوند عذر بخواهيد و با ملت مستمند مظلوم هم صدا شوید و از جمهوری اسالمی که با 
فداکاریهای ملت به دست آمده حمایت کنيد، که خير دنيا و آخرت در آن است. گرچه گمان 
ندارم که موفق به توبه شوید. و اما به آن دسته که از روی بعض اشتباهات یا بعض خطاها، 
چه عمدی و چه غير عمدی، که از اشخاص مختلف یا گروهها صادر شده و مخالف با احکام 
اسالم بوده است با اصل جمهوری اسالمی و حکومت آن مخالفت شدید می کنند و برای 
خدا در براندازی آن فعاليت می نمایند و با تصور خودشان این جمهوری از رژیم سلطنتی 
بدتر یا مثل آن است، با نيت صادق در خلوات تفکر کنند و از روی انصاف مقایسه نمایند با 
حکومت و رژیم سابق. و باز توجه نمایند که در انقالبهای دنيا هرج و مرجها و غلط رویها و 
فرصت طلبيها غير قابل اجتناب است و شما اگر توجه نمایيد و گرفتاریهای این جمهوری را 
در نظر بگيرید -  از قبيل توطئه ها و تبليغات دروغين و حملة مسلحانة خارج مرز و داخل، 
و نفوذ غير قابل اجتناب گروههایی از مفسدان و مخالفان اسالم در تمام ارگانهای دولتی 
به قصد ناراضی کردن ملت از اسالم و حکومت اسالمی، و تازه کار بودن اکثر یا بسياری از 
متصدیان  امور و پخش شایعات دروغين از کسانی که از استفاده های کالن غير مشروع 
بازمانده یا استفاده آنان کم شده، و کمبود چشمگير قضات شرع و گرفتاریهای اقتصادی 
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کمرشکن و اشکاالت عظيم در تصفيه و تهذیب متصدیان چند ميليونی، و کمبود مردمان 
صالح کاردان و متخصص و دهها گرفتاری دیگر، که تا انسان وارد گود نباشد از آنها بيخبر 
است - و از طرفی اشخاص غرضمند سلطنت طلب سرمایه دار هنگفت که با رباخواری و 
سودجویی و با اخراج ارز و گرانفروشی به حد سرسام آور و قاچاق و احتکار، مستمندان و 
محرومان جامعه را تا حد هالکت در فشار قرار داده و جامعه را به فساد می کشند، نزد شما 
آقایان به شکایت و فریبکاری آمده و گاهی هم برای باور آوردن و خود را مسلمان خالص 
نشان دادن به عنوان »سهم« مبلغی می دهند و اشک تمساح می ریزند و شما را عصبانی 
کرده به مخالفت برمی انگيزانند، که بسياری از آنان با  استفاده های نامشروع، خون مردم را 

می مکند و اقتصاد کشور را به شکست می کشند.

  بعد از ظهور،گمان نکنید که یک معجزه شود و یکروزه عالم اصالح شود
اینجانب نصيحت متواضعانة برادرانه می کنم که آقایان محترم تحت تأثير اینگونه 
شایعه سازیها قرار نگيرند و برای خدا و حفظ اسالم این جمهوری را تقویت نمایند. و باید 
بدانند که اگر این جمهوری اسالمی شکست بخورد به جای آن یک رژیم اسالمی دلخواه 
بقية اهلل - روحی فداه  - یا مطيع امر شما آقایان تحقق نخواهد پيدا کرد، بلکه یک رژیم 
دلخواه یکی از دو قطب قدرت به حکومت می رسد و محرومان جهان، که به اسالم و حکومت 
اسالمی رو]ی[ آورده و دل باخته اند، مأیوس می شوند و اسالم برای هميشه منزوی خواهد 
شد؛ و شماها روزی از کردار خود پشيمان می شوید که کار گذشته و دیگر پشيمانی سودی 
ندارد. و شما آقایان اگر توقع دارید که در یک شب همة امور بر طبق اسالم و احکام خداوند 
تعالی متحول شود یک اشتباه است، و در تمام طول تاریخ بشر چنين معجزه ای روی نداده 
است و نخواهد داد. و آن روزی که ان شاء اهلل تعالی مصلح کل ظهور نماید، گمان نکنيد که 
یک معجزه شود و یکروزه عالم اصالح شود؛ بلکه با کوششها و فداکاریها ستمکاران سرکوب 
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و منزوی می شوند. و اگر نظر شماها مثل نظر بعض عاميهای منحرف، آن است که برای 
ظهور آن بزرگوار باید کوشش در تحقق کفر و ظلم کرد تا عالم را ظلم فرا گيرد و مقدمات 

ظهور فراهم شود، فانّا هلل و انّا اليه راجعون.

  وصیت من به همه مسلمانان و مستضعفان جهان
ف.  وصيت من به همة مسلمانان و مستضعفان جهان این است که شماها نباید بنشينيد 
و منتظر آن باشيد که حکام و دست اندرکاران کشورتان یا قدرتهای خارجی بيایند و برای 
شما استقالل و آزادی را تحفه بياورند. ما و شماها الاقل در این صد سال اخير، که بتدریج 
پای قدرتهای بزرگ جهانخوار به همة کشورهای اسالمی و سایر کشورهای کوچک باز شده 
است مشاهده کردیم یا تاریخهای صحيح برای ما بازگو کردند که هيچ  یک از دَول حاکم 
بر این کشورها در فکر آزادی و استقالل و رفاه ملتهای خود نبوده و نيستند؛  بلکه اکثریت 
قریب به اتفاق آنان یا خود به ستمگری و اختناق ملت خود پرداخته و هر چه کرده اند برای 
منافع شخصی یا گروهی نموده؛ یا برای رفاه قشر مرفه و باالنشين بوده و طبقات مظلوم کوخ 
و کپرنشين از همة مواهب زندگی حتی مثل آب و نان و قوت الیموت محروم بوده، و آن 
بدبختان را برای منافع قشر مرفه و عياش به کار گرفته اند و یا آنکه دست نشاندگان قدرتهای 
بزرگ بوده اند که برای وابسته کردن کشورها و ملتها هر چه  توان داشته اند به کار گرفته و با 
حيله های مختلف کشورها را بازاری  برای شرق و غرب درست کرده و منافع آنان را تأمين 

نموده اند و ملتها را عقب مانده و مصرفی بار آوردند و اکنون نيز با این نقشه در حرکتند.

   از هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرتها و ُعمال سرسپردة آنان نترسید
و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسالمی و مسلمانان جهان بپاخيزید و حق را 
با چنگ و دندان بگيرید و از هياهوی تبليغاتی ابرقدرتها و ُعمال سرسپردة آنان نترسيد؛ و 
حکام جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسالم عزیز تسليم می کنند از کشور 
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خود برانيد؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گيرید و همه در زیر 
پرچم پرافتخار اسالم مجتمع، و با دشمنان اسالم و محرومان جهان به دفاع برخيزید؛ و به 
سوی یک دولت اسالمی با جمهوریهای آزاد و مستقل به پيش روید که با تحقق آن، همة 
مستکبران جهان را به جای خود خواهيد نشاند و همة مستضعفان را به امامت و وراثت ارض 

خواهيد رساند. به اميد آن روز که خداوند تعالی وعده فرموده است.

  روحانیون و روحانی نماها
ص.  یک مرتبة دیگر در خاتمة این وصيتنامه، به ملت شریف ایران وصيت می کنم  که در 
جهان حجم تحمل زحمتها و رنجها و فداکاریها و جان نثاریها و محروميتها مناسب حجم 
بزرگی مقصود و ارزشمندی و علّو رتبة آن است، آنچه که شما ملت شریف و مجاهد برای آن 
بپاخاستيد  و دنبال می کنيد و برای آن جان و مال نثار کرده و می کنيد، واالترین و باالترین 
و ارزشمندترین مقصدی است و مقصودی است که از صدر عالم در ازل و از پس این جهان 
تا ابد عرضه شده است و خواهد شد؛ و آن مکتب الوهيت به معنی وسيع آن و ایدة توحيد با 
ابعاد رفيع آن است که اساس خلقت و غایت آن در پهناور وجود و در درجات و مراتب غيب 
و شهود است؛ و آن در مکتب محمدی )( به تمام معنی و درجات و ابعاد متجلی شده؛ 
و کوشش تمام انبيای عظام)( و اوليای معظمـ  سالم اهلل عليهمـ  برای تحقق آن بوده و 
راهيابی به کمال مطلق و جالل و جمال بی نهایت جز با آن ميسر نگردد. آن است که خاکيان 
را بر ملکوتيان و برتر از آنان شرافت داده، و آنچه برای خاکيان از سير در آن حاصل می شود 

برای هيچ موجودی در سراسر خلقت در سر ّ و َعلن حاصل نشود.

   شما راهی را می روید که تنها راه تمام انبیا و راه سعادت مطلق است
شما ای ملت مجاهد، در زیر پرچمی می روید که در سراسر جهان مادی و معنوی در اهتزاز 
است، بيابيد آن را یا نيابيد، شما راهی را می روید که تنها راه تمام انبيا )( و یکتا راه 
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سعادت مطلق است. در این انگيزه است که همة اوليا شهادت را در راه آن به آغوش می کشند 
و مرگ سرخ را »احلی من العسل« می دانند؛ و جوانان شما در جبهه ها جرعه ای از آن را 
نوشيده و به وجد آمده اند  و در مادران و خواهران و پدران و برادران آنان جلوه نموده و ما باید 
بحق بگویيم » یا ليتنا کّنا معکم فنفوز فوزاً عظيماً «. گوارا باد بر آنان آن نسيم دل آرا و آن 

جلوة شورانگيز.
و باید بدانيم که طرفی از این جلوه در کشتزارهای سوزان و در کارخانه های توانفرسا و در 
کارگاهها و در مراکز صنعت و اختراع و ابداع، و در ملت به طور اکثریت در بازارها و خيابانها 
و روستاها و همة کسانی که متصدی این امور برای اسالم و جمهوری اسالمی و پيشرفت و 

خودکفایی کشور به خدمتی اشتغال دارند جلوه گر است.
و تا این روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است  کشور عزیز از آسيب دهر ان شاء اهلل تعالی 
مصون است. و بحمد اهلل تعالی حوزه های علميه و دانشگاهها و جواناِن عزیز مراکز علم و 
تربيت از این نفخة الهی غيبی برخوردارند، و این مراکز در بست در اختيار آنان است، و به 

اميد خدا دست تبهکاران و منحرفان از آنها کوتاه.
و وصيت من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و خودکفایی و 
استقالل، با همة ابعادش به پيش، و بی تردید دست خدا با شما است، اگر شما در خدمت او 

باشيد و برای ترقی و تعالی کشور اسالمی به روح تعاون ادامه دهيد.

   با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا
و اینجانب با آنچه در ملت عزیز از بيداری و هوشياری و تعهد و فداکاری و روح مقاومت و 
صالبت در راه حق می بينم و اميد آن دارم که به فضل خداوند متعال این معانی انسانی به 

اعقاب ملت منتقل شود و نسالً بعد نسل بر آن افزوده گردد.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضميری اميدوار به فضل خدا از خدمت خواهران 
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و برادران مرخص، و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم. و به دعای خير شما احتياج مبرم 
دارم. و از خدای رحمان و رحيم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصير 

بپذیرد.
و از ملت اميدوارم که عذرم را در کوتاهيها و قصور و تقصيرها بپذیرند. و با قدرت و تصميم 
اراده به پيش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سّد آهنين ملت خللی حاصل 
نخواهد شد که خدمتگزاران باال و واالتر در خدمتند، و اهلل نگهدار این ملت و مظلومان جهان 

است.

 و السالم عليکم و علی عباداهلل الصالحين و رحـمة اهلل و برکاته
 26بهمن 1361 ، 1جمادی االولی 1403
روح اهلل الموسوی الخمينی
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بسمه تعالی
 این وصيتنامه را پس از مرگ من، احمد خمينی برای مردم بخواند؛ و در صورت عذر، رئيس 
محترم جمهور یا رئيس محترم شورای اسالمی یا رئيس محترم دیوان عالی کشور، این 
زحمت را بپذیرند؛ و در صورت عذر، یکی از فقهای محترم نگهبان این زحمت را قبول نماید.

روح اهلل الموسوی الخمينی

  بسمه تعالی

در زیر این وصيتنامه ی 29 صفحه ای و مقدمه، چند مطلب را تذکر می دهم:
1.  اکنون که من حاضرم، بعض نسبت های بی واقعيت به من داده می شود و ممکن است 
پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می کنم آنچه به من نسبت داده شده یا 
می شود، مورد تصدیق نيست مگر آن که صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق 

کارشناسان؛ یا در سيمای جمهوری اسالمی چيزی گفته باشم.
2.  اشخاصی در حال حيات من ادعا نموده اند که اعالميه های اینجانب را می نوشته اند. این 
مطلب را شدیداً تکذیب می کنم. تاکنون هيچ اعالميه ای را غير شخص خودم تهيه کسی 

نکرده است.
3. از قرار مذکور، بعضی ها ادعا کرده اند که رفتن من به پاریس به وسيله ی آنان بوده؛ این 
دروغ است. من پس از برگرداندنم از کویت، با مشورت احمد پاریس را انتخاب نمودم، زیرا 
در کشورهای اسالمی احتمال راه ندادن بود؛ آنان تحت نفوذ  شاه بودند ولی پاریس این 

احتمال نبود.
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4.  من در طول مدت نهضت و انقالب به واسطه ی سالوسی و اسالم نمایی بعضی افراد، 
ذکری از آنان کرده و تمجيدی نموده ام که بعد فهميدم از دغلبازی آنان اغفال شده ام. آن 
تمجيدها در حالی بود که خود را به جمهوری اسالمی متعهد و وفادار می نمایاندند و نباید 

از آن مسائل سوء  استفاده شود؛ و ميزان در هر کس حال فعلی او است.
روح اهلل الموسوی الخمينی
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