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 امام خمينی از والدت تا رحلت

 سپتامپر ٢١(  هجرى شمسى ١٢٨١ شهريـور ٣٠ هجرى قمرى مطابق با ١٣٢٠در روز بيستم جمادى الثانى 
در شهرستان خمين   از توابع استان مرآزى ايران در خانواده اى اهل علـم و هجرت و جهاد و )  ميالدى١٩٠٢

المـوسـوى الخمينـى پـاى بـر خـاآدان  روح الـلـه, در خـانـدانـى از سالله زهـراى اطـهـر سالم اهللا عليها
 .طبيعت نهاد 

  
سجاياى آباء و اجدادى بـود آه نسل در نسل در آار هـدايـت  مردم وآسب مـعارف الهى آـوشيـده او وارث 

پـدر بزرگـوار امام خمينـى  مرحوم آيه الـله سيد مصطفى مـوسـوى از معاصريـن مرحـوم آيه الـلـه  . انـد
ـوم و معارف اسالمـى را فـرا پـس از آنكه ساليانـى چنـد در نجف  اشـرف عل, )رض(العظمـى ميرزاى شيـرازى 

گرفته و به درجه اجتهـاد نايل  آمـده بـود بـه ايـران بازگشت و در خمـيـن ملجاء مردم و هادى آنان  در امـور 
طاغوتيان و خوانين تحت حمايت عمال ,  مـاه والدت روح الـلـه  نمى گذشت٥در حـالـيكه بيـش از . دينـى بـود

با گلـوله پاسـخ , پـدر را آه در برابر زورگـوئـيهايشان بـه مقاومت بـر خاسته بـودحكومت وقت نداى حق طلبـى 
بستگان شهيـد بـراى اجراى حكـم الهى . گفـتـنـد و در مـسير خمـيـن به اراك وى را بـه شهادت رسانـدنـد

  ند تا قاتل قصاص گرديدرهـسـپار شـدند و بر اجراى عـدالت اصـرار ورزيد) دار الحكـومه وقت(تهران .قصاص به  
وى دوران . بديـن ترتبيب امام خـميـنى از اوان آـودآى با رنج يـتـيـمىآشـنا و با مفهوم شهادت روبرو گرديد

آه خـود از خاندان علـم و تقـوا و از ) بانـو هاجر(آـودآـى و نـوجـوانى را تحت  سرپرستى مادر مـومـنـه اش 
همچنيـن نزد عمه مـكـرمه اش . بوده است) صاحب زبـده  التصانيف ( وانسـارى نـوادگان مـرحـوم آيـه الـلـه خـ

 سالگى از  نعمت وجـود آن دو ١٥آه بانـويى شجاع و حقجـو بـود سپرى آرد اما در سـن ) صاحبـه خانم ( 
   .عزيز نيز محـروم گـرديد 

  تحصيل دروس تكميلی وتدريس علوم اسالمی, هجرت به قـم
 ١٣٠٠نـوروز  (  هجرت آيه اهللا العظمـى حاج شيخ عبد الكريـم حايرى يزدى ـ رحـمه اهللا عليه ـاندآـى پـس از 

امام خمينى نيز رهـسپار حـوزه  علميه )  هجـرى قمـرى ١٣٤٠مـطابق بـا رجب المـرجب , هـجـرى شمسـى
آه مـى . م طـى آردقـم گرديد و به سرعت مراحل تحصيالت تكميلى علوم حـوزوى را نزد اسـاتيد حـوزه قـ

نزد مرحوم آقا مـيـرزا محمـد علـى ) در علـم معانى و بيان ( تـوان از فرا گرفتـن تـتـمـه  مباحث آـتاب مطـول 
و بيشتر نزد مرحـوم , اديب تهرانـى و تكميل دروس سطح نزد مرحـوم آيه الـله  سيد محمد تقـى خـوانسارى

دروس فـقـه و اصـول نزد زعيـم حـوزه قـم آيـه الـله  العظمى حاج شيخ آيه الـله سـيـد عـلى  يثربى آاشانى و 
 .عبدالكريـم حايرى يزدى ـ رضـوان الـلـه عليهـم نام  برد 

  
پـس از رحلت آيه اهللا العظمـى حـايـرى يزدى تالش امـام خمينـى به همراه جمعى ديگر از مجتهديـن حـوزه 

در . به عنـوان زعـيـم حـوزه عـلمـيـه عازم قـــم  گـرديـد) رض( العظمـىعلميه قـم به نـتيچـه رسـيـد و آيه اهللا
امام خمينـى به عـنـوان يـكـى از مـدرسيـن و مجتهديـن صـاحب راءى در فـقـه و اصـول و فلسفه و , اين زمان

س چنديـن حضرت امام طى سالهاى طوالنى در حوزه علميه قـم به  تدريـ. عرفــان و اخالق  شناخته مى شد 
مـدرسه , مسجـد  محمـديه, مسجـد اعظم, فلسفه و عرفان و اخـالق اسـالمى در فيضيه, اصـول, دوره فقه

 سال  در مسجـد ١٤همت گماشت و در حـوزه علميه نجف نيز قريب ... و , مسجد سلماسى, حـاج مالصـادق
 سطـوح تدريـس نمود و در نجف بـود آه معارف اهل بـيت و فـقـه را در عاليترين) ره(شيخ اعطـم انصــــارى 

   .مبانـى نظرى حكـومت اسالمـى را در سلسله درسهاى واليت فـقيه بازگـو نمود.بـراى نخـستـيـن بار 

  امـام خمينـی در سنگـر مبـارزه و قيــام
شرايط سـيـاسى و روحيه مبارزه و جهاد در راه خـدا ريـشـه در بينـش اعـتـقـادى و تربـيت و محيط خانـوادگى و 

مـبارزات ايـشان از آغاز نـوجـوانـى آغـاز و سـيـر . اجـتماعى طـول دوران زندگى آن حضرت داشـتـه است
تكاملى آن به مـوازات تكـامـل ابـعاد روحى و عـلمى ايـشان از يكـسـو و اوضاع و احـوال سياسـى و اجتماعى 

 ٤١ و ١٣٤٠كـال مخـتـلف ادامـه يـافـته است و در ســـال ايـران و جـوامع اسـالمـى از سـوى ديگـر در اش
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ماجراى انجمـنهاى ايالـتى و واليـتى فرصـتـى پـديـد آورد تا ايـشان در رهبـريت قـيام و روحـانيـت ايـفاى نقـش 
جستـه  با دو ويـژگـى بر١٣٤٢ خـرداد سال ١٥آنـد و بـديـن تـرتـيـب قـيـام سراسرى روحانيت و ملت ايـران در 
سرآغـازى شـد بر , و شعارها و هدفهـاى قيام, يعنى رهـبرى واحد امام خمـيـنى و اسالمـى بـودن انگـيـزه ها

فـصـل نـويـن مـبارزات مـلـت ايران آه بـعد ها تحت نام انقالب اسالمى در جهان شناخـتـه و معرفـى شـد امام 
:  ساله بـوده چنين ياد مـى آند ١٢ا در حاليكه نـوجـوانى خمـيـنـى خاطـره خـويـش از جنـگ بيـن المـلل اول ر

مـن آـوچـك بـودم لكـن مـدرسـه مى رفـتـم و سربازهاى ... مـن هـر دو جـنـگ بـيـن المللـى را يادم هست 
اقع مـن آنجا آنهـا را مى ديـدم و ما مـورد تاخت و تاز و, شـوروى را در هـمان مرآزى آه ما داشـتـيـم در خـمـيـن

حضـرت امام در جايى ديگر با ياد آورى اسامى بـرخى از خوانيـن . مى شـديـم در جـنـگ بيـن المـلـل اول
مـن : واشـرار سـتمگر آه در پناه حكـومت مـرآـزى بـه غـارت اموال و نواميـس مردم مى پرداختند مى فـرمايد 

مـورد هـجـوم رجـبعلـيـهـا بــوديـم و خـودمان تفنگ , ما مـورد زلقـى هـا بـوديـم... از بچگى در جـنـگ بـودم 
دور ايـن سنگـرهايى آه , بـچـه بودم, داشتيـم و مـن در عيـن حالى آه تـقـريـبا شـايـد اوايـل بلوغم بود

آنجا مى رفـتـيــم سنگرها را , بـسـتـه بـود نـد در مـحل ما و اينها مى خـواسـتند هجـوم آـنند و غـارت آـنند
 شمسـى آه بنابر گـواهـى اسـناد و مدارك ١٢٩٩شـى مى آرديـم آـودتاى رضا خان در سـوم اسفـند سرآ

تاريخـى و غـير قابـل خـدشـه بـوسيله انگليـسها حـمايت و سازمانـدهـى شـده بـود هـر چـنـد آـه بـه 
 اشـرار پـارآنـده را محمـدود سلطنت قاجاريه پايان بخشيد و تا حـدودى حكـومت مـلوك الطـوايـفـى خـوانيـن و

سـاخت اما درعـوض آنچـنـان ديكتاتـورى پديد آورد آه در سايـه آن هـزار فامـيـل بر سرنـوشـت مـلـت مظلـوم 
  .سابق خوانين و اشرار گرديد  ايـران حاآـم شدند ودودمان پهـلـوى به تنهايى عهـده دار نقـش

از وقايع نهـضـت مشروطيت در تنگناى هجـوم بى وقـفـه دولتهـاى در چنينـى شرايطـى روحانيت ايران آه پـس 
وقت و عـمال انگليسى از يكـسو و دشمـنيهاى غرب باختگان روشنفـكر مـآب از سـوى ديگر قـرار داشت براى 

ى آيه الـلـه العظمى حاج شيخ عـبدالـكريـم حاير. دفاع از اسـالم و حـفـظ موجـوديت خـويـش بـه تكاپـو افـتاد
بـه دعـوت علماى وقت قـم از اراك به ايـن شهـر هجرت آرد واندآـى پـس از آن امـام خـميـنى آه با بـهـره 
گيرى از استعداد فـوق العاده خـويـش دروس مقـدماتى و سطـوح حـوزه علميه را در خـميـن و ارا ك با سـرعـت 

  .ـوزه نـو تاسيـس قـم مـشارآـتى فعال داشتطى آرده بود به قـم هجرت آـرد و عمال در تـحكيـم موقعيت ح
زمان چندانـى نگذشت آه آن حضرت در اعداد فضالى برجـسته اين حـوزه در عرفـان و فلسفه و فقه و اصـول 

 .شنـاخته شـد
  

حـوزه علميه قـم را خطر انحالل تهـديد مى ) ش - ه١٣١٥ بهمـن ١٠( پـس از رحلت آيـه اللـه العظمى حايرى 
مدت هشت سال سرپرستى حـوزه علمـيـه قـم را آيات . اى مـتـعهـد به چاره جويى برخاستندعـلم. آرد

  :عـظـام 
رضوان الـلـه عليهـم ـ بر عهده -سيد صدر الديـن صدر و سيـد محـمـد تقـى خـوانسارى , سيد محمد حجت

. ت عظمى فراهـم گرديدشرايط براى تحقق مرجعي, در ايـن فاصله و بـخصـوص پـس از سقوط رضاخان. گرفتند
آيه اهللا العظمى بروجردى شخصيت علمى برجسته اى بـود آـه مـى تـوانست جانشين مناسبـى براى 

ايـن پيشنهاد از سـوى شاگردان آيـه الـلـه حايرى و از جمله امام . مـرحوم حايرى و حفـظ آيان حـوزه بـاشـد
ز آيـه الـلـه بـروجردى براى هجرت به قـم و پذيرش شخص امام در دعـوت ا. خـمـيـنـى به سرعت تعقيب شـد

 .مسئوليت خطـير زعامت حـوزه مجدانه تالش آرد
  

امام خمينـى آه با دقـت شـرايط سياسـى جامعه و وضعـيـت حـوزه ها را زير نظر داشت و اطـالعات خـويش را 
ت و رفـت و آمـد بـه تهـران و درك از طريق مطالـعه مـستمر آتب تاريخ معاصـر و مجالت و روزنـامـه هاى وقـ

محضر بزرگانى همچون آيـه الـلـه مـدرس تكـميل مى آرد دريافـته بـود آه تـنها نقـطـه امـيـد بـه رهـايـى و 
نجات از شـرايط ذلت بارى آه پـس از شكست مشروطيت و بخصـوص پـس از روى آار آوردن رضا خان پديد 

يـه و پيش از آن تضـميـن حيات حوزه ها و ارتبـاط معنـوى مـردم بـا بيدارى حوزه هاى عـلمـ, آمده است
 .روحـانيت مـى بـاشـد

  
 طرح اصالح اساس ساختار حـوزه علميه را با ١٣٢٨امام خمينى در تعقيب هدفهاى ارزشمند خويش در سال 

ايـن طرح از .  پـيشـنهاد داد)ره( هـمـكارى آيـه الـلـه مـرتضـى حايـرى تهـيـه آرد و بـه آيـه الـلـه بـروجردى 
  .سوى شاگردان امام و طالب روشـن ضمير حـوزه مـورد اسـتقبال و حمايت قرار گرفت 

اليحه انجـمـنـهاى ايالتى و واليتى آـه به مـوجـب آن شـرط . اما رژيـم در محاسباتـش اشـتـبـاه آرده بـود
 مهـر ١٦اب آـنـنـدگان و آانديـداها تغيير مـى يافت در سوگـند به قرآن آريـم و مرد بـودن انـتخ, مسـلمان بودن

آزادى انتخابات زنان پـوششـى براى مخفى .  ش به تصـويب آـابـيـنـه اميـر اسـد الـلـه علـم رسيـد- ه ١٣٤١
 .نگـه داشـتـن هـدفـهاى ديگر بـود
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*  
 بهايـى در مصـادر آـشـور انتخاب حذف و تغيير دو شـرط نخـست دقـيـقا بـه منظور قانـونـى آـردن حضـور عناصر

چـنانكه قـبـال نـيـز اشاره شد پـشتـيـبـانى شـاه از رژيـم صهـيـونيـستـى در تـوسعه مناسبات ايران . شـده بـود
نـفـوذ پـيـروان مـسـلك استعـمـارى بهـائـيت در قـواى سه . و اسرائـيل شرط حمايـتهاى آمـريـكـا از شـاه بـود

امام خمـيـنـى به هـمراه عـلماى بزرگ قـم و تهـران به محض . ن شرط را تحقق مـى بخشيدگانه ايران ايـ
  .انتشار خبر تصويب اليحه مـزبور پـس از تبادل نـظـر دسـت به اعـتـراضات همه جانبه زدند 
زه نقـش حضرت امام در روشـن ساختـن اهداف واقعى رژيـم شـاه و گوشـزد آـردن رسالت خطير علما و حـو

تلگرافـهـا و نامـه هـا سرگـشـاده اعـتـراض آمـيز علما . هاى علمـيـه در ايـن شـرايـط بـسيـار مـوثـر وآارساز بـود
لحـن تلگرافـهـاى امام . به شاه و اسـد الـلـه علـم مـوجى از حـمايـت را در اقـشار مخـتلف مردم برانگيخت

  :در يكـى از ايـن تلگرافها آمده بـود . نده بودخمـيـنـى به شاه و نخست وزير تند و هشـدار ده
اينجانب مجددا به شما نصيحت مى آنـم آه بـه اطاعت خـداوند مـتعـال و قانـون اساسـى گردن نهيد واز 
عواقب وخـيـمـه تخلف از قـرآن و احـكام علماى ملت و زعماى مسلميـن و تخـلف از قانـون اساس بـترسيد 

 مـمـلكت را به خطـر نـيـنـدازيد و اال علماى اسالم درباره شمـا از اظهار عقيـده وعـمـدا و بـدون مـوجب
 .خـوددارى نخـواهنـد آـرد 

  
بديـن ترتـيـب ماجراى انجـمنهاى ايـالـتى و واليـتـى تجربـه اى پيروز و گرانقدر براى ملت ايران بـويژه از آنجهـت 

ـتـنـد آه از هر جهـت براى رهـبـرى امت اسالم شايسته بـود آـه طى آن ويـژگـيـهـاى شخصيتـى را شناخ
. فـشـار آمريكـا بـراى انجـام اصالحـات مـورد نظر ادامـه يافت, باو جـود شكست شـاه در ماجـراى انجـمـنها. بـود

 هجـرى شمسى اصـول ششگانه اصالحات خويـش را بر شمرد و خـواستار رفـراندوم ١٣٤١شـاه در ديـماه 
  .م خمينى بار ديگـر مراجع و عـلمـاى قـم را بـه نـشـست و چاره جويى دوباره فراخواند اما. شد 

در .  در اعـتراض به اقدامات رژيم تحريـم شد١٣٤٢با پيشنهاد امام خمينى عـيـد باسـتانـى نـوروز سـال 
سـويـى شـاه بـا اهـداف آمريكا اعالمـيه حضـرت امام از انـقـالب سـفـيـد شاه بـه انقـالب سـيـاه تعـبـيـر و هـمـ

شـاه در مـورد آمادگى جامـعـه ايـران بـراى انجام اصالحات آمـريكا , از سـوى ديگـر. و اسرائيل افـشا شده بود 
مخالـفت عـلما براى . به مـقامات واشـنگـتـن اطـمـيـنان داده بـود و نام اصـالحات را انقـالب سـفـيـد نهاده بـود

 .آمد   مى وى بسيار گران
  

بى پروا از شخـص شـاه به عنـوان عـامل اصلـى جنايات و هـمـپـيـمان بـا , امام خمـيـنى در اجـتماع مردم
او در سـخـنـرانى خـود در روز دوازده فـرورديـن . اسـرائـيـل ياد مـى آـرد و مـردم را بـه قـيام فرا مـى خـوانـد

 ديگر بالد اسالمى در مقابل جنايات تازه رژيـم انـتـقـاد آرد و  شديـدا از سـكـوت عـلماى قـم و نجف و١٣٤٢
اعالمـيـه  ) ٤٢ فرورديـن ١٣( امـروز سكـوت هـمـراهى بـا دستگـاه جبـار است حضـرت امـام روز بعد : فـرمـود 

  .معروف خـود را تحت عنـوان شاه دوستى يعنى غارتگرى منـتـشر ساخت 
و آـالم امـام در روان مخاطـبـيـنـش آه تا مرز جانـبازى پيـش مـى رفت را بايـد در راز تاءثير شگـفت پـيـام امام 
  .صالبت راى و صـداقت بـى شـائبه اش بـا مـردم جستجـو آـرد , هـمـيـن اصـالت انـديشه

 شـاه بر انجام.  با تحريـم مراسـم عـيـد نوروز آغـاز و با خـون مظـلـوميـن فيضيه خـونرنگ شد١٣٤٢سال 
اصـالحات مـورد نظـر آمـريكـا اصـرار مـى ورزيـد و امام خـمـيـنى بر آگاه آردن مردم و قـيـام آنـان در بـرابـر 

 آيـه اهللا العظمـى حكيـم از ١٣٤٢در چهـارده فرورديـن . دخـالتهاى آمـريكـا و خيـانـتهاى شاه پـافـشـارى داشـت
ان خـواستار آن شد آـه همگـى به طـور دسـتـه جمـعى به نجف نجف طـى تلگـرافـهـايى بـه علما و مراجع اير

  .اين پيشنهاد براى حفـظ جان عـلما و آيان حـوزه ها مطرح شده بود . هجرت آنند
پاسخ تلگـراف آيـه الـلـه العـظـمى حكيـم را ارسال نمـوده و در آن , حضرت امام بـدون اعـتـنا بـه ايـن تهـديـدها

  .ـه هـجـرت دسـتـه جمـعى علما و خالـى آـردن حـوزه علميه قـم به مصلحت نيست تاآيـد آرده بـود آ
بـمناسـبـت چهـلـم فاجعـه فـيـضـيـه بـر همـراهـى عـلما و  ) ١٣٤٢ / ٢ / ١٢بـه تايخ ( امام خميـنـى در پيامـى

اآيد ورزيد وپيمانهاى شـاه مـلت ايران در رويارويـى سـران ممـالك اسالمـى و دول عربـى بـا اسـرائيل غاصب تـ
   .و اسـرائيل را محكـوم آرد 

   خرداد١٥قيام 
امام خمينى از ايـن فـرصت نهـايت اسـتفاده را در تحـريك .  آه مـصادف با خرداد بـود فـرا رسـيد١٣٤٢ماه محرم 

 .مردم بـه قيام عـليـه رژيـم مستبد شاه بعمل آورد 
  

در مـدرسه فيضـيـه ) شمسى ١٣٤٢ خرداد ١٣(  هجرى قمـى١٣٨٣امام خمينى در عـصـر عاشـوراى سال 
 . خرداد بود ايراد آرد ١٥نطق تاريخـى خـويـش را آه آغازى بر قيام 
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آقا مـن به شما نصيحت مـى : در هميـن سخنرانى بـود آه امام خمـيـنى بـا صداى بلند خطاب به شاه فرمـود 

آقا اغـفـال مى ,  تو نيصحت مى آـنم دسـت بـردار از اين آارهامـن به! اى جنـاب شاه! اى آقاى شـاه , آنـم
اگر ديكـته مى دهند ... همه شكر آـنند , مـن مـيل ندارم آـه يـك روز اگر بـخـواهـند تـو بـروى. آنند تو را

اسرائيل ربط ما بـيـن شـاه و ... نصـيحت مرا بـشـنـو .... در اطـرافـش فكـر آـن , دسـتت و مى گـويند بخـوان
مگر شاه اسـرائـيلـى است ؟ شاه فـرمان ... چيست آه سازمان امنيت مـى گـويد از اسرائـيـل حرف نزنـيـد 

 خرداد دستگيـر و ١٤نخست جمع زيادى از ياران امام خمينـى در شـامگاه . خامـوش آـردن قـيـام را صادر آـرد
منزل حضرت امـام را , آماندوى اعـزامـى از مرآزصـدها  ) ٤٢سحـرگاه پانزده خـرداد ( ساعت سه نيمه شب 

محاصره آردند و ايشان را در حاليكه مشغول نماز شب بـود دستگيـر و سـراسـيـمـه بـه تهـران بـرده و در 
صـبحگاه پـانـزده . بازداشــتگاه باشگاه افـسـران زنـدانـى آـردنـد و غروب آنروز به زندان قـصر مـنتقل نمـودنـد 

شيـراز وديگـر شهرها رسيـد و وضعيتـى مشـابه قـم , مـشهـد,  خبـر دستگيرى رهـبـر انقالب بـه تهـرانخـرداد
 .پـديد آورد 

  
تيمـسار حسيـن فردوست در خاطراتش از بكارگيرى تجربيات و همكارى زبـده , نزديكترين نديم هميشگى شاه

ام و هـمچنيـن از سراسـيمگـى شاه و دربـار ترين ماموريـن سـياسى و امـنيـتى آمريكا براى سرآـوب قـي
وامراى ارتـش وساواك در ايـن ساعـات پرده بـرداشـتـه و تـوضـيح داده است آه چگـونه شـاه و ژنـرالهـايـش 

 .ديـوانه وار فرمان سرآـوب صادر مى آردند 
  

  .ظامـى عشـرت آبـاد منتقل شـد  روز حبـس در زنـدان قـصـر بـه زنـدانـى در پـادگـان ن١٩پـس از , امام خمينـى
امـام . قيام ظاهرا سرآوب شد, ٤٢ خـرداد ١٥با دستگيرى رهبـر نهـضـت و آـشتار وحشيانه مـردم در روز 

با شهـامت و اعالم ايـنكه هـيـئـت حاآمه در ايـران و , خمـينى در حبـس از پاسخ گفتـن بـه سئواالت بازجـويان
 ١٣٤٣ فـرورديـن سال ١٨در شامگاه . اجتـناب ورزيـد, نـى وفـاقـد صالحـيت مـى داندقـوه قضائيه آنرا غـير قـانـو

شـادمـانى سراسر , بـه محض اطالع مردم. امام خمينى آزاد و به قـم منتقل مـى شـود, بـدون اطالع قـبـلى
ز بـر پا مـى شـود شهر را فرا مـى گيرد وجشنهاى باشكـوهى در مـدرسه فـيـضـيـه و شهـر بـه مـدت چـنـد رو

 با صـدور بيانيه مـشتـرك امام خمـيـنـى و ديگر مراجع تقليد و ١٣٤٣خـرداد در سال ١٥اوليـن سالگـرد قـيام . 
  .بيانيه هاى جداگانه حـوزه هاى علمـيه گرامـى داشـتـه شـد و به عنـوان روز عزاى عمـومـى معرفـى شـد

دنـيا بـدانـد آه : بـيانـيـه اى انقالبـى صادر آرد و درآن نـوشـت  ) ١٣٤٣ آبـان ٤( امـام خمـينـى در هـمـيـن روز 
ملـل اسالم از , از آمـريكاست, هر گرفـتارى اى آـه ملـت ايـران و مـلـل مسلمـيـن دارنـد از اجـانب اسـت

اران آن پشتيبـانـى آمـريكـاست آه از اسـرائيل و هـواد... اجـانب عمـومـا و از آمـريكـا خصـوصـا متنفــر است 
افشاگرى امام عليه . آمريكاست آه به اسرائيل قـدرت مـى دهـد آه اعراب مسلـم را آواره آند. مـى آنـد

 . در آستـانه قيـامـى دوبـاره قرار داد ٤٣ايران را در آبان سـال , تصـويب اليحه آاپيتـوالسيون
  

مـنزل امام خمـيـنى در قـم را محاصره , از تـهـران دوباره آماندوهاى مـسلح اعـزامى ١٣٤٣ آبان ١٣سحرگاه 
هـمـاننـد سال قـبـل مصادف با نيايـش شبـانه امام خمينـى بـود , شگـفـت آنـكه وقـت باز داشت. آـردنـد

حضرت امام بازداشت و بـه هـمراه نيروهاى امـنـيـتى مـستقيما بـه فرودگاه مهرآباد تهران اعـزام و بـا يك .
تحت الحـفـظ مامـوريـن امـنيـتى و نظامى بـه آنكارا , واپـيـماى نظامى آـه از قبل آماده شـده بـودفـرونـد هـ
در روزنـامه ها ! عـصـر آنـروز سـاواك خـبـر تـبـعـيـد امـام را بـه اتهام اقـدام عليه امنيت آشـور . پـرواز آـرد

 .مـنتـشـر سـاخت
  

تعطيلى طوالنى مدت دروس , ه صـورت تـظـاهـرات در بـازار تهرانعليرغم فضاى خفقان موجى از اعتراضها بـ
  .حوزه ها و ارسال طومارها و نامـه ها به سازمانهاى بيـن المللـى و مـراجع تقليـد جلـوه گـر شد

اقامت امام در ترآيه يازده ماه به درازا آشيد در اين مدت رژيم شاه با شدت عمل بـى سابقه اى بقاياى 
. ر ايران در هـم شكـست و در غياب امام خمينى به سرعت دست به اصالحات آمريكا پـسند زدمقاومت را د

   .اقـامت اجبارىدر تـرآيـه فـرصتـى مغـتـنـم بـراى امـام بـود تا تـدويـن آتـاب بزرگ تحـريـر الـوسيله را آغاز آند

  تبعيـد امـام خمينـی از تـرآيه به عراق
, امام به هـمـراه فرزنـدشان آيه اهللا حاج آقا مصطفـى از ترآيه به تبعيدگاه دوم حضرت ١٣٤٣ مهرماه ١٣روز 

به ) ع(امام خمينى پس از ورود بـه بـغداد بـراى زيارت مرقـد ائـمه اطهار. آشـور عراق اعزام شدند 
ـى نجف سامـرا و آـربال شتـافت ويك هـفـته بعد بـه محل اصلـى اقـامت خـود يعن, شهــرهــاى آاظميـن

 .عزيمت آرد
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 ساله امام خمـينى در نجف در شرايطى آغاز شد آه هر چند در ظاهر فشارها و ١٣دوران اقامت طـوالنـى و 

محدوديـتهاى مستقيـم در حـد ايـران و تـرآيه وجـود نـداشت اما مخالفـتها و آارشكـنـيها و زخـم زبانهـا نـه از 
وحانى نمايان و دنيا خـواهان مخفى شده در لباس ديـن آنچنان گـسترده جـبـهـه دشمـن رويارو بـلكه از ناحيه ر

و آزاردهنده بود آه امام با هـمـه صـبر و بـردبارى معروفـش بارها از سخـتى شرايط مبارزه در ايـن سالها بـه 
ــرى آه آگـاهانه ولى هـيچـيـك از ايـن مصـائب و دشـواريها نـتـوانـست او را از مـسي. تلخى تمام ياد آرده است

 .انتخاب آرده بود باز دارد 
  

امام خمينى سلسله درسهاى خارج فـقه خـويـش را با همه مخالفتها و آارشكنيهاى عناصر مغرض در آبان 
حوزه . نجف آغاز آرد آه تا زمان هجـرت از عراق به پاريـس ادامه داشت ) ره( در مسجد شيخ انصارى ١٣٤٤

از برجسته تريـن حوزه هاى درسى نجف از لحـاظ آيفيت و آميت شـاگـردان درسى ايشان به عنـوان يكى 
  .شنـاخته شـد 

ارتباط خويـش را بـا مـبارزيـن حـفـظ , ايران امام خمينـى از بدو ورود بـه نجف بـا ارسال نامـه ها و پيكـهايى بـه
 . خـرداد فـرا مى خواند ١٥قـيام نـموده و آنان را در هـر منـاسبـتـى بـه پـايـدارى در پيگيـرى اهـداف 

  
, هيچگاه دست از مبارزه نـكـشيـد, عليرغـم دشواريهاى پديد آمـده, امام خمينى در تمام دوران پـس از تـبـعـيد

 وبـا سخنـرانيها و پيامهـاى خـويـش اميـد به پيـروزى را در دلها زنـده نگـاه مى داشت 
.  

 ديـدگاههاى خويش را درباره ١٣٤٧ مهر ١٩مان الفـتـح فـلسطيـن در امام خمينى در گفتگـويى با نمانيده ساز
مسائل جهان اسالم و جهاد ملت فلسطين تشريح آرد و در همين مصاحبه بر وجوب اختصاص بخشى از 

 .وجـوه شـرعى زآات بـه مجـاهـدان فلسطينـى فتـوا داد 
  

رژيـم . ـر سر مرز آبـى دو آشـور شدت گرفت اختالفات بـيـن رژيـم شاه و حزب بـعث عراق ب١٣٤٨اوايل سال 
حزب بـعث بـسـيار آوشيد تا از . عراق جمع زيادى از ايـرانـيان مقيـم اين آشـور را در بـدتريـن شرايط اخراج آرد

 .دشمـنى امام خمـيـنى با رژيـم ايـران در آن شرايط بـهـره گيرد 
  

وانسته بـود تا حـدودى فضاى حـوزه نجف را دگرگـون تالش و روشنگرى امام خمـيـنـى تـ, چهار سال تـدريس
لبـنان و ديگر بـالد ,  عالوه بر مبارزين بيـشمار داخل آشور مخاطبين زيادى در عراق١٣٤٨اينـك در سال . سازد

   .اسالمـى بـودنـد آه نهـضت امام خمينى را الگـوى خويـش مى دانستند 

   )١٣٥٦  ـ١٣٥٠( امـام خمينـی و استمـرار مبـارزه 
 اختالفات رژيـم بعثـى عراق و شاه باال گـرفت و به اخراج و آواره شـدن بسيارى از ايرانيان ١٣٥٠نيمه دوم سال 

امام خمينى طـى تلگرافى به رئيـس جمهور عراق شديدا اقدامات ايـن رژيـم را محكـوم . مقيـم عراق انجاميد
 تصميـم به خـروج از عراق گـرفت اما حكـام بـغداد بـا حضرت امام در اعتراض به شرايط پيـش آمـده. نمود

,  خـرداد١٥ در سالگرد قيام ١٣٥٤آگـاهـى از پيـامـدهـاى هجـرت امـام در آن شـرايط اجـازه خـروج ندادند سال 
فريادهاى درود بر خمينـى ومـرگ بر سلسله . مـدرسه فيضيه قـم بار ديگر شاهـد قيام طالب انقالبـى بـود

ى به مـدت دو روز ادامه داشت پيـش از ايـن سازمانهـاى چـريكـى متالشـى شـده وشخصيتهاى مذهى پهلـو
 .و سياسى مبارز گرفـتار زندانهاى رژيم بودند 

  
 وقيحـانه تاريخ رسمـى آشـور را از مـبداء هجرت ١٣٥٤شاه در ادامه سياستهاى مذهـب ستيز خود در اسفنـد 

فـتوا به , امام خمينى در واآنيشى سخت. طنت شاهان هخامنشى تغـيير دادپيامـبـر اسالم بـه مبداء سل
تحريـم اسـتفـاده از ايـن مبداء موهـوم تاريخى هـمانند . حرمت استفاده از تاريخ بـى پايـه شاهنشاهـى داد

 شـده و تحريـم حزب رستاخيز از سـوى مردم ايران اسـتقبال شـد و هر دو مـورد افـتـضاحـى براى رژيـم شاه
   . ناگزيـر از عقـب نشينـى و لغو تـاريخ شاهنشاهى شد ١٣٥٧رژيـم در سـال 

   و قيام مـردم١٣٥٦اوجگيری انقالب اسالمی در سال 
امام خمينـى آه بـه دقت تحـوالت جارى جهان و ايـران را زيـر نظر داشت از فـرصت به دست آمـده نهـايت 

اآنون به واسطـه اوضاع داخلى و خارجى و :  طـى پيامى اعالم آرد ١٣٥٦د او در مردا. بـهـره بـردارى را آـرد
انعـكاس جنايات رژيـم در مجامع و مطـبـوعات خارجى فرصتى است آه بايد مجامع علمى و فـرهـنگى و رجال 

 پرده وطـنـخـواه و دانشجويان خارج و داخل و انجمـنهاى اسالمى در هر جايـى درنگ از آن استفاده آنند و بى
 .بپا خيزند 
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 و مراسم پر شكـوهـى آه در ايران برگزار شـد ١٣٥٦شهادت آيه اهللا حاج آقا مصطفى خمـينى در اول آبان 

امام خمـينى در همان زمان . نقـطـه آغازى بـر خيزش دوباره حـوزه هاى علميه و قيام جامعه مذهـبى ايران بـود
رژيـم شاه با درج مقاله اى تـوهـيـن آمـيـز . خفـيـه الهى ناميده بـودبه گـونه اى شگفت ايـن واقعه را از الطـاف 
 ٥٦ دى مـاه قـم در سـال ١٩بـه قـيام , اعتراض بـه ايـن مـقـاله. عـليـه امام در روزنامه اطالعات انتقام گرفت

ست زدن به شاه عليـرغم د. منجـر شد آـه طى آن جمعى از طالب انقالبـى به خـاك و خـون آشيـده شـدند 
 .آشتارهاى جمعى نتـوانست شعله هاى افروخته شده را خاموش آند 

  
او بسيج نطـامـى و جهاد مسلحـانه عمـومـى را بـعنــــوان تنها راه باقـيمانـده در شرايط دست زدن آمريكا بـه 

   .آـودتاى نظامـى ارزيـابـى مى آرد 

  هجرت امام خمينی از عراق به پاريس
روز دوم .  خارجه ايران و عراق در نـيـويـورك تصـمـيـم به اخراج امام خمينـى از عراق گرفته شـددر ديدار وزراى

 مـنزل امـام در نجف بـوسيله قـواى بعثـى محاصره گرديـدانعكاس ايـن خبـر با خشـم گستـرده ١٣٥٧مـهـر 
 .عراق و ديگـر آشـورها مـواجه شـد , مسلمانان در ايران

  
دولت آويـت با اشاره رژيـم ايـران از ورود امـام .  خمينى نجف را به قصد مرز آـويت ترك گـفـتامام, مهر ١٢روز 

قـبـال صحـبـت از هجـرت امام بـه لبـنـان و يا سـوريه بـود امـا ايشان پـس از . بـه ايـن آـشـور جلوگـيـرى آـرد
در روز . صميـم بـه هجـرت به پاريـس گرفتت) حجه االسالم حاج سيـد احمـد خمينـى ( مشـورت با فـرزنـدشان 

 . مهـر ايشان وارد پاريس شدند ١٤
  

ماءمـوريـن آاخ . مستقـر شـدنـد) حـومـه پاريـس ( و دو روز بعد در منزل يكى از ايرانـيـان در نوفـل لـوشـاتــو 
. سـى بـه امام ابالغ آـردنـداليزه نظر رئيـس جـمهـور فـرانسه را مبنـى بـر اجتناب از هرگـونه فـعـالـيـت سـيا

ايـشـان نيز در واآـنـشــى تنـد تصـريح آـرده بـود آه ايـنگونـه محدوديتها خالف ادعاى دمكراسى است و اگر او 
ناگزير شـود تا از ايـن فرودگـاه بـه آن فـرودگـاه و از ايـن آـشـور بـه آن آـشـور بـرود بـاز دست از هـدفهايـش 

 .نخـواهـد آشيـد 
  

شاه نيز پـس از تشكيل شـوراى سلطـنـت و اخـذ .  شـوراى انقالب را تكشيل داد٥٧امام خمـيـنى در ديـماه 
خـبـر در شـهـر تهران و سپـس ايران .  ديـماه از آشـور فـرار آـرد٢٦راى اعـتـماد بـراى آـابـينه بختيار در روز 

  د پيجيد و مردم در خيابانها به جشـن و پايكـوبى پرداختن

  بازگشت امام خمينی به ايران
   سال تبعيـد١٤پس از 

هر آس آه مى شنيد اشك شوق فرو .  خبر تصميم امام در بازگشت بـه آـشور منتشر شد٥٧اوايل بهمـن 
اما در عيـن حال مردم و دوستان امام نگـران جان ايشان .  سال انتظار آشيده بـودنـد١٤مردم . مى ريخت

اما امام خمينى تصميـم . لت دست نشانده شاه سر پا و حكومت نظامى بر قرار بودبـودند چرا آه هنوز دو
خويـش را گرفته و طى پيامـهـايى به مردم ايران گـفـته بـود مى خـواهد در ايـن روزها سرنـوشـت سـاز و 

ه روى پـروازهـاى دولت بخـتـيار با هماهنگى ژنرال هايزر فـرودگـاههاى آشـور را ب. خطير در آنار مردمـش باشد
 .خـارجى بست

  
سرانجام امام . دولت بختيار پـس از چنـد روز تـاب مقـاومـت نـيـاورد و ناگزيـر از پذيرفتـن خـواست ملت شـد

استقبال بـى سـابـقـه .  سال دورى از وطـن وارد آشـور شـد ١٤ پـس از ١٣٥٧ بهمـن ١٢خمينـى بامداد 
ـر قـابل انكـار بــود آه خبرگزاريهاى غربـى نيز ناگزير از اعـتـراف شـده و مـردم ايـران چنـان عـظـيـم و غـي

   . ميليون نفر برآورد آردند ٦ تا ٤مستـقـبـليـن را 

 رحلت امام خمينى
  فراق ياران, وصال يار

تـمام گفته بـود و در عمـل نيز , امام خمينى هـدفها و آرمانها و هـر آنچه را آه مـى بايــست ابـالغ آنـد 
 خـود را در ١٣٦٨اينك در آستـانه نيمه خـرداد سـال . هستيـش را بـراى تحقق هـمان هـدفها بـكار گرفته بـود 

, آماده مالقات عزيزى مى آرد آه تمام عمرش را براى جلب رضاى او صرف آرده بـود و قامتش جز در بـرابـر او 
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سروده هاى عارفانه اش همه .  او گريه نكرده بـود و چشـمانش جز براى, در مـقابل هيچ قدرتى خـم نشده 
و جانــكاه , و اينك ايـن لحظه شكـوهمنـد بـراى او . حاآى از درد فـراق و بيان عطـش لحظه وصال محبوب بـود 

با دلى آرام و قلبـى : او خـود در وصيتنامه اش نـوشـته است . فـرا مـى رسيد , و تحمل ناپذير بـراى پيروانـش 
ئن و روحى شاد و ضميرى اميدوار به فضل خدا از خدمت خـواهران و برادران مرخص و به سـوى جايگاه مطم

ابــدى سفر مى آنـم و به دعاى خير شما احتياج مبرم دارم و از خداى رحمن و رحيـم مى خـواهـم آه عذرم 
را در آـوتاهى ها و قصـور و را در آوتاهى خدمت و قصـور و تقصير بپذيـرد و از مـلت امـيدوارم آه عذرم 

 .تقصيـرها بـپذيـرنـد و بـا قــدرت و تصميـم و اراده بــه پيش بروند 

  
 :شگفت آنكه امام خمينـى در يكـى از غزلياتـش آه چنـد سال قبل از رحلت سروده است 

 . سالها مى گذرد حادثه ها مى آيد.انتظار فرج از نيمه خرداد آشم 

 
قــلبـى از آار .  لحظه وصال بـود ١٣٦٨هر روز شنبه سيزدهـم خـرداد ماه سـال  بعداز ظ٢٢ / ٢٠ساعت  

بــه وسيله دوربين مخفـى اى آه تـوسط . ايستـاد آه ميليـونها قلــب را بـه نور خدا و معنـويت احـياء آرده بـود 
. ى حق ضبط شده استدوستان امــام در بيمارستان نصب شده بـود روزهاى بيمارى و جريان عمل و لحظه لقا

وقتى آه گوشه هايـى از حاالت معنوى و آرامـش امام در ايـن ايـام از تلويزيون پخـش شـد غوغايى در دلها بر 
  .لبها دائمـا به ذآـر خـدا در حـرآت بود. افكند آه وصف آن جــز با بودن در آن فضا ممكـن نيست 

 سالگى تحمل آرده بود و ٨٧خت و طوالنى درسن در آخرين شب زندگى و در حالى آه چند عمل جراحى س
در . در حاليكه چنديـن سرم به دستهاى مبارآـش وصل بـود نافله شب مى خـواند و قـرآن تالوت مـى آرد 

طمانينه و آرامشى ملكـوتـى داشـت و مـرتبا شـهادت بـه وحـدانيت خـدا و رسالت پيـامبـر اآرم , ساعات آخر 
وقتى آه خبر رحلت . رد و بـا چنيـن حــالتى بـود آه روحـش به ملكـوت اعلى پرواز آرد را زمـزمه مـى آـ) ص(

بغضها تـرآيـد و سرتاسر ايران و همـه آانـونهايـى , گـويـى زلزله اى عظيـم رخ داده است , امــام منتشر شـد 
هيچ قلـم و .  و بـر سر و سينه زدنـد آـه در جـهان بـا نام و پيام امام خمينـى آشـنا بـودنـد يــكپارچه گـريستند

  .بيـانـى قـادر نيست ابعاد حـادثه را و امواج احساسات غير قابل آنترل مردم را در آن روزها تـوصيف آند
حق داشتـند اينـچنيـن ضجه آـنند و صحنه هايى پديد آورند آه در تاريخ , مـردم ايـران و مسلمانان انقالبى 

آنان آسـى را از دست داده بـودند آـه عـزت پـايمال . عظـمت براى آن سراغ نداريـمنمونه اى بـديـن حجم و 
دست شاهان ستمگر ودستهاى غارتگران آمريكايى و غربـى را از سرزمينشان , شـده شان را بـاز گـردانده بود 

جمهـورى اسالمـى را بـر , ـود مسلمـيـن را عــزت بـخـشـيـده بــ, اسالم را احــياء آـرده بــود , آـوتاه آرده بود 
رو در روى همـه قـدرتهاى جهـنمـى و شيـطانـى دنـيا ايستاده بـود و ده سال در بـرابـر صـدها , پـا آـرده بـود 

 سـال دفـاعى را ٨تـوطئه برانـدازى و طـرح آـودتا و آشـوب و فتنه داخلـى و خارجـى مقاومت آرده بود و 
در جبهه مقابلـش دشمنـى قـرار داشت آه آشكارا از سـوى هر دو قـدرت بزرگ فـرمانـدهـى آرده بـود آه 

رهبر محبـوب و مرجع دينـى خـود و منادى اسالم راستيـن ,مردم . شرق و غرب حمايت همه جانبه مـى شـد 
 .را از دست داده بـودند 

  
 مردم را در فيـلمهاى مـراسـم اگـر حاالت, شايـد آسانـى آه قـادر به درك و هضـم ايـن مفاهيـم نيستنـد 

توديع و تشييع و خاآسپارى پيكر مطهر امام خمينـى مشاهده آنـنـد و خـبر مرگ دهها تـن آه در مقابل 
سنگينـى ايـن حادثه تاب تحمـل نيـاورده و قـلبـشان از آار ايستـاده بـود را بشنـوند و پيكرهايى آه يكـى پـس 

بر روى دسـتها در امـواج جمعـيت به سـوى درمانگاهها روانه مى ,  شـده از ديـگرى از شـدت تـاثـر بيهوش
  .در تفسير ايـن واقعيتها درمانده شوند , شـدند را در فيلمها و عكسها ببيننـد 

حقيقـتا مردم ايران . مشكلـى نـخواهند داشت , امـا آنـانكه عشـق را مـى شنـاسنـد و تجـربـه آـرده انـد 
 : بـودند و چـه شعار زيبا و گـويايى در سالگرد رحلتـش انتخاب آرده بـودند آه عاشق امام خمينى

 .عشق به خمينـى عشق به همه خوبيهاست 

  
مجلس خبرگان رهـبـر تشكيل گرديـد و پـس از قرائت وصيتنامه امـام خمينى تـوسـط  , ١٣٦٨روز چهاردهم 

بحث و تبـادل نظر براى تعييـن جانشينـى امام  , حضرت آيـه اهللا خامنه اى آه دو ساعت و نيـم طـول آشيد
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رئيـس (خمينـى و رهبر انقالب اسالمـى آغاز شد و پـس از چنديـن ساعت سـرانجام حضرت آيـه اهللا خامنه اى 
آه خود از شـاگـردان امـام خمينـى ـ سالم اهللا عليه ـ و از چهره هاى درخشـان انقالب اسالمـى ) جمهور وقت 

 خـرداد بـود و در تـمـام دوران نهضت امـام در همـه فـراز و نشيبها در جـمع ديگـر يــاوران ١٥ان قيـام و از يـاور
سالها بـود آه غـربيـها و . به اتفاق آرا براى ايـن رسالـت خطير بـرگـزيده شد , انـقالب جـانبـازى آرده بود 

م ماءيـوس شـده بـودند وعده زمان مرگ امـام عوامل تحت حمايتشان در داخل آشـور آه از شكست دادن امـا
 .را مى دادند 

  
اما هـوشمندى ملت ايران و انتخاب سريع و شايسته خـبرگان و حمايـت فـرزنـدان و پيـروان امـام همه 

در اميدهاى ضـد انقالب را بـر بـاد دادنـد و نه تنها رحلت امـام پايان راه او نبـود بلكه در واقع عصر امام خمينـى 
مگر انديشه و خـوبى و معنويت و حقيقت مى ميرد ؟ روز و . پهـنه اى وسيعـتر از گـذشـته آغاز شده بـود 

در ,  ميلونها نفر از مردن تهران و سـوگوارانى آه از شهرها و روستاها آمـده بـودند ٦٧شـب پانزدهـم خرداد 
ـار با پيكر مطهر مـردى آه بـا قيـامش قـامت محل مصالى بـزرگ تهـران اجتماع آردنـد تـا بـراى آخـريـن ب

خميـده ارزشها و آرامتها را در عصر سياه ستـم استـوار آرده و در دنـيا نهـضتـى از خـدا خواهى و باز گشت به 
 .وداع آنند, فطرت انسانى آغاز آرده بود 

  
يجى و مردمى وعاشقانه بس, همه چيز. هيچ اثرى از تشريـفات بـى روح مـرسـوم در مراسـم رسمى نبـود 

پيـكر پاك و سبز پوش امـام بـر بـاالى بـلنـدى و در حلـقه ميليـونها نفـر از جمعيت مـاتـم زده چـون نگينى . بـود
سـرتاسـر اتـوبان و . هر آس به زبان خويـش با امامـش زمـزمه مى آرد و اشك مـى ريخت . مى درخشيد 

 .ت سياهپوش بود راههاى منتهى به مصلـى مملـو از جميع

  
پـرچمهاى عزا بـر در و ديـورا شهر آويخته و آواى قرآن از تمام مساجد و مراآـز و ادارات و مـنازل بگـوش مـى 

در بـيابـان مصلـى و تپه , شـب آـه فـرا رسيـد هزاران شمع بياد مشعلـى آه امـام افـروخـته است . رسيـد 
ـاى داغدار گرداگرد شمعـها نشسته و چشمانشان بر بلنداى خـانـواده ه. هـاى اطـراف آن روشـن شـد 

 .نـورانـى دوخته شـده بود 

  
فرياد يا حسيـن بسيجيان آه احساس يتيمى مـى آـردنـد و بــر سـر و سينه مـى زدنـد فـضا را عـاشـورايـى 

طاقتـها را , ـواهند شنيد بـاور اينـكـه ديـگر صداى دلنشيـن امام خمينـى را در حسينيه جماران نخ. آرده بـود 
در نخستنى ساعت بامداد شانزده خــرداد . مـردم شـب را در آـنار پيـكـر امـام بـه صبـح رسانيدند . بـرده بـود 

  .با چشمانى اشكبار برپيكر امام نماز گذاردند ) ره(مـيـلـونهـا تـن به امامت آيت اهللا العظمـى گلپايگانى, 
 و ١٣٥٧ بهمـن ١٢سه حضـور مـردم در روز ورود امام خمـينى به آشـور در انبـوهى جمعيت و شكوه حما

ـبرگـزاريهاى خ. از شگفـتيهاى تـاريخ اسـت , تـكـرار گسـتـرده تـر ايـن حماسـه در مـراسـم تشييع پيكر امام 
راسـم  ميليـون نفر و جمعيت حاضـر در مــ٦ تا ١٣٥٧رسمـى جهـانـى جمعيت استقبال آننده را در سال 

 سـاله حكومت امام خمينى ١١ ميليـون نفر تخميـن زدند و ايـن در حالى بـود آه طى دوران ٩تشـييـع را تا 
 ساله و صـدهـا تـوطـئه ديـگـر ٨بـواسطه اتحـاد آشـورها غربـى و شرقى در دشمنى با انـقالب و تحميل جنگ 

مـل آرده و عزيزان بى شمارى را در ايـن راه از دست مردم ايـران سخـتيها و مشكالت فـراوانـى را تحـ, آنـان 
نسل پرورش . داده بـودند و طـبعا مـى بـايـست بـتدرج خسته و دلسرد شـده باشنـد امـا هرگز اينچنيـن نشـد 

در جهـان حجـم تحمل :يـافـته در مكتب الـهى امام خمينى به ايـن فرمـوده امام ايـمان آامـل داشـت آه 
نجها و فداآاريها و جان نثـاريها ومحروميتها مناسب حجـم بـزرگى مقصـود و ارزشمندى وعلـو رتـبـه زحمـتها و ر

طـى , آن است پـس از آنـكه مراسـم تـدفيـن به علت شـدت احسـاسات عـزاداران امـكان ادامـه نيافت 
مراسـم به بعد مـوآـول شــده و  , اطالعيه هاى مـكرر از راديـو اعالم شـد آـه مـردم بـه خانه هايشان بازگردند

براى مسئوليـن تـرديـدى نـبـود آه هر چه زمان بگذرد صـدها هزار تـن از عالقه . زمــان آن بعـدا اعالم شد 
مندان ديگر امـام آـه از شهـرهاى دور راهـى تهران شده اند نيز بر جمعيت تشييع آننـده افـزوده خـواهـد شـد 

 همان روز مراسم تـدفـين بـا همان احساسات و بـه دشـوارى انـجـام شـد آـه گـوشـه ناگزير در بعدازظهر, 
هـايـى از اين مـراسـم بـوسـيـله خبرنگـاران بـه جهان مخابره شـد و بدين سان رحلت امام خمينـى نيز 

 او حقيـقت بـود و همچـون حياتـش منـشاء بيـدارى و نهضتـى دوباره شـد و راه و يادش جاودانه گرديد چرا آـه
  .حقيقت هميشه زنـده است و فناناپذير 
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 هاى عرفانى و شعر امام خمينی انديشه
  )بخش فارسى دانشگاه دهلى(ر نرآس جهان دآت

  
  ) ١ (.عاشقان صدر نشينان جهان قدسند سر فراز آنكه بدرگاه جمال تو گدا است

در ايران و خارج از ايران بالخصوص براى عاشقان و دانشجويان زبان و ادبيات ) ره(شخصيت امام خمينى 
به چنان اوج از شهرت، عزت و احترام رسيده بود آه او در زندگى و بعد از مرگ . فارسى نيازى به معرفى ندارد

در ايران بچه و بزرگ، . يابند بعد از قرنها در هزارها هزار بلكه در آرورها آرور اشخاص، آمتر به آن دست مى
  . برند نام مى" امام"جوان و پير، زن و مرد، آس و ناآس، خاص و عام، اسمش را با تعظيم و تكريم به 

او . عرفان آن آس است آه هم داراى دين و مذهب باشد، هم اهل رياضت و آشف و شهودعارف در اصطالح 
  : آند در همين نكته اظهار نظر مى) ره(امام . رسد از مقام علم اليقين به مرتبه عين اليقين و حق اليقين مى

  ) ٢ (حاصل آون و مكان جمله ز عكس رخ توست پس همين بس آه همه آون و مكان حاصل ما
×××   

  بيند  دل عارف مانند آينه پاك و صاف است و او در وى صنايع خدا به طريق معرفت مى
  ) ٣ (گه آن زيبا است هرآجا پا بنهى حسن وى آنجا پيداست هرآجا سر بنهى سجده

خدا حاصل  به عقيده امام يك عارف و صوفى بايد در خلوت دور از شور و غوغاى مردم زندگى بسر ببرد تا قربت
  . شود
  ) ٤ (وفى و عارف ازين باديه دور افتادند جام مى گير ز مطرب آه روى سوى صفاص

خويش الف اناالحق بزند آنكس آه به زعم خويش عارف باشد غواص به  يك عارف را نبايد آه بر زعم معرفت
  . شود درياى معارف باشد بفكرش وقتى از حجاب آزاد خواهد شد الآش به او آشف مى

  ) ٥ (آزاد شود بيند آه به الك خويش واقف باشدروزى اگر از حجاب 
  . گويد زنند امام، طوطى صفت مى اين نوع عارفان را آه بدون معرفت الف عرفان مى

  سليمان بزنى  طوطى صفتى و الف عرفان بزنى اى مور، دم از تخت
  ) ٦ (اى و شيرين گشتى ياسر نشدى و دم ز سلمان بزنى فرهاد نديده

خودبينى را از دست ندهد او هرگز به گوهر   عارف حقيقى تا وقتى در مشاهده دوستاو معتقد است آه يك
  : مقصد خود نخواهد رسيد

  ) ٧ (تا خوابى در خودى خود پنهانى خورشيد جهان بود زچشم تو نهان
  داند  خودبينى و شرك را يكى مى
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  شوى آوس انا الحق نزنى با دعوى پوچ خود معلق نزنى  گر نيست
  ) ٨ (خود بشوى آه الف مطلق نزنى اى بى  تو مشرآى بيش نهتا خودبينى

او رباعى سروده . گويد مى" مدعى"امام بزرگ اين نوع صوفيان را آه خودبين هستند به مانند حافظ شيرازى 
  ". مدعى"به عنوان  است

  ها، صفا نديدم هرگز زين طايفه من وفا نديدم هرگز  از صوفى
  ) ٩ (يند با خودبينى فنا نديدم هرگززين مدعيان آه فاش اناالحق گو

  : داند او علم و عرفان را براى رسيدن به منزلگه عشاق، راه باطل مى
  علم و عرفان به خرابات ندارد راهى 

 ) ١٠ (آه به منزلگه عشاق ره باطل نيست

زرگ و برتر مذهب بر وجود خداى ب. در طول تاريخ، مذهب، عرفان و فلسفه بر فكر انسانى تاثير بزرگى دارند
ايشان با احساسات لطيف . براى مومن زندگى اين دنياى فانى موقتى و گذشتنى است. آند داللت مى

امام هم در طول زندگى خودش در . هدف زندگى عارفان و صوفيان ديدار الهى است. برند زندگانى را بسر مى
  : عشق الهى بسر برده است و اينگونه سروده است

  ) ١١ (ام آخر شد و اين غصه را آخر نيامد  يارم از در درنيامد قصهعمر را پايان رسيد و

  ) ١٢ (بال و پر افتاد و هرگز آنكه بايد اين قفس را بشكند از در نيامد مرغ جان در اين قفس بى

او در . ورزد يك عارف حقيقى يك صوفى با آمال و يك درويش غنى با اين دنياى فانى عشق نمى
  : سرايد برد امام بزرگ همين عقيده را مى ه عيش و عشرت زندگى بسر مىسرمستى دور از هم حالت

  آنكه دل بگسلد از هر دو جهان درويش است آنكه بگذشت زپيدا و نهان درويش است 

  ) ١٣ (خرقه و خانقه از مذهب رندان دور است آنكه دورى آند از اين و از آن درويش است

نزد مستملى بخارا پى حجاب . دارد سان را از حق تعالى باز مىحجاب به اصطالح صوفيه هر چيزى است آه ان
شيطان، حجاب دين و نفس حجاب . خلق، حجاب اطاعت است. دنيا آه حجاب عقبى است: چهار نوع است

  : داند امام محترم علم و فلسفه را نفس حجاب خدا و حجاب اآبر مى. خدا

را تازند ترسم آه در اين حجاب اآبر آخر سرگرم شوند و نازند بر علم دگر به آشكا آنان آه به علم فلسفه مى
  ) ١٤ (خويشتن را بازند

  : امام بزرگ بسيارى از نكات عرفان را به فاطى خطاب آرده است

  سليمانى خواست  اى تخت فاطى آه زمن نامه عرفانى خواست از مورچه

  ) ١٥ (گويى نشنيده ما عرفناك از آنك جبرئيل ازو نفخه رحمانى خواست

مكتب عرفان آه در سراسر ايران و در شعر و ادبيات فارسى مسلط است داراى يك سيستم فكرى خاصى 
شناسد و خود را در ياد  خاص خدا را مى او با روش و طريقت. شود ازين فكر يك انسان عارف و صوفى مى. است

. ن امام بر يك تصور زيباستامام محترم يك عارف آامل و صوفى با آمال بود اساس فكر عرفا. آند خدا فنا مى
  : داند او پرتو حسن را جمال خالق مى

  ) ١٦ (بجان افتاد و آن را نيست آرد عشق آمد دردها را هرچه بد درمان نمود پرتو حسنت

  : سرايد حافظ همين نكته را مى

  در ازل پرتو حسنت ز تجلى دم زد عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد 
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  : بيند  گسستن دل از عاليق جهان مىاو جمال مطلق را بعد از

  شدن به اين و آن دل برآن  فاطى ز عاليق جهان دل برآن از دوست

  ) ١٧ (يك دوست آه آن جمال مطلق باشد بگزين تو و از آون و مكان دل برآن

 يعنى. به عقيده وى جان آئينه هستى است. آند مشاهده مى" آئينه جان"را در " ديدار يار"و " جلوه جمال"
  . آند زندگى آدمى در اطراف اين گردش مى

  ) ١٨ (ام جان آه آئينه هستى است در اقليم وجود برزده سنگ به آئينه جان آمده

  : افزايد مى" عشق دلدار"از آتش 

  آتش عشق بيفزا غم دل افزون آن اين دل غمزده نتوان آه غم افزا نشود 

  . داند مى" قبله عشق"او عشق الهى را 

  ) ١٩ (يخانه باز بايد آرد بسوى قبله عاشق نماز بايد آردبهار شد در م

  . آرده است او سفر عشق را با دل تنگ در سايه عشق و در سايه لطف مى

  عالم عشق است هرجا بنگرى از پست و باال سايه عشقم آه خود پيدا و پنهانى ندارم 

  ) ٢٠ (ايه دل آرا بودآن سرو دل آراى من آن روح جان افزاى من در سايه لطفش نشين آاين س

  : آيد و در سايه لطف خدا از چاك نفى بيرون مى

  ) ٢١ (بردار اين ارقام را بگذار اين اوهام را بستان ز ساقى جام را جامى آه در آن ال بود

خدا نوشيده است چون خمير آدم از  يعنى آه باده عشق وحدانيت او در قافله عشق را در صبح ازل باده الست
  . ته شده استگل عشق سرش

  ) ٢٢ (جز عشق تو هيچ نيست اندر دل ما عشق تو سرشته گشته اندر گل ما

رسد آه هر شئ و هرآس در تحت توجهات و فرمان  بعد از پيمودن اين همه مراحل عشق به اين نتيجه مى
  : آند خدا حرآت مى

  ) ٢٣ (ملحد و عارف و درويش و خراباتى و مست همه در امر تو هستند و تو فرمانفرما

را با " زيبائى باغ"او حاضر نيست . به انديشه امام هدف زندگى شناخت زيبائى و لذت بردن از زيبائى است
  . نظرهاى آوتاه ببيند

  اى روى تو نور بخش خلوتگاهم ياد تو فروغ دل نا آگاهم 

  ) ٢٤ (آن سرو بلند باغ زيبايى را ديدن نتوان با نظر آوتاهم

بايد گفت آه اين طريقه عارفان و روش صاحب نظران   تجليات انديشه انسان استعرفان يكى از تابناآترين
آنند من اينجا از عناوين غزليات و رباعيات امام  را طى مى" راه معرفت"ايشان از ذوق و شوق منازل . است

 آن نكات امام تقريبا بر هر اصطالح تصوف غزلى يا رباعى يا مسمط ساخته است و در. ام استفاده آرده) ره(
  . عرفانى را بيان آرده است
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. جويد بعدا در هر ذره خدا را مى. آند امام رهبر بزرگ مانند يك صوفى آامل اول هستى خودش را فراموش مى
  . ورزد او معتقد است آه اگر آسى هستى خويش را فراموش نكند او در وحدت خدا شرك مى

  جويد   مىآنكس آه ره معرفت اهللا پويد پيوسته ز هر ذره خدا

  ) ٢٥ (تا هستى خويشتن فرامش نكند خواهد آه ز شرك عطر وحدت بويد

حتى از ذره تا خورشيد نمايشگر زيبائى خدا است و اگر ما  دنيا و هر شئ آه در دنيا است) ره(در انديشه امام 
  . بينيم اين عيب ماست ورنه خدا هرجا موجود است نمى

  ) ٢٦ (ت ديده بگشاى آه بينى هم عالم طور استعيب از ما است اگر دوست زما مستور اس

  . او صاحب عقيده است ان اهللا على آل شئ قدير

  ) ٢٧ (اى نيست آه از مهر تو دريا نشود اى نيست آه از لطف تو هامون نبود قطره ذره

  . اند آند آه هر شئ در اين آون و مكان در تسبيح خدا غرق نيز عقيده قرآن را اظهارنظر مى

  ) ٢٨ ( آه بنشينم و دم در نزنم به همه آون و مكان مدحت او مسطور استوقت آنست

هاى موسيقى پرندگان زيبا  حتى آه نغمه او عاشق خدا است و معشوقش هر چيز و در هر جا جلوه فكن است
  . گلهاى نرگس و الله و سنبل از تجليات انوار حق پر هستند

  وسن و نسرين زمين چون روضه خلد برين از سنبل و نرگس جهان باشد به مانند جنان وز س

  از قمرى و آبك و هزار آيد نداى ارغنون وز سيره و آوآوو سار آواز چنگ راستين 

امام عيد و شادهاى . برد يك عارف حقيقى هميشه دور از رسومات و غوغاى مردم در خلوت زندگى بسر مى
ها خلوت را تالش آرده در ياد خدا غرق   خوشىآند و خود در موقع شاديها و دنيا را براى اهل دنيا وقف مى

  : شود مى

  صوفى و عارف ازين باديه دور افتادند جام مى گير ز مطرب آه روى سوى صفا 

  ) ٢٩ (همه در عيد به صحرا و گلستان بروند من سرمست ز ميخانه آنم رو به خدا

  : آند او منزل عشق را به سر و جان طى مى

  ) ٣٠ (ت دهى به سر و جان به سويش راه نوردم نه به پاگر مرا ره به در پير خرابا

  : او بعد از تالش بسيار به دلدار خود رسيده بود آماده نيست آه دوباره اين خطا بكند

  ) ٣١ (سالها در صف ارباب عمائم بودم تا به دلدار رسيدم نكنم باز خطا

جلى صفات الهى در شعر امام انوار هر دو يكى تجلى ذات و دوم ت به نزديك امام بزرگ تجلى خدا دو نوع است
  : تجليات درخشان هستند مثال

  ) ٣٢ (جز رخ يار جمالى و جميلى نبود در غم او است آه در گفت و مگوئيم همه

  ) ٣٣ (بجز خاك درت سودائى جز سر آوى تواى دوست ندارم جائى در سرم نيست

  ) ٣٤ ( در آرانه استآران اين مست تشنه آام غمش امواج حسن دوست چو درياى بى
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  ) ٣٥ (حاصل آون و مكان جمله ز عكس رخ تست پس همين بس آه همه آون و مكان حاصل ما

  : سرايد را بود در شعر مى) ص(او تجلى الوهيت آه محمد 

  ) ٣٦ (بلبل باغ جنان را نبود راه به دوست نازم آن مطرب مجلس آه بود قبله نما

خودش را به ) عشق( آمده است آه خدا امانت ٧٢ آيه ٣٣ مجيد در سوره به عقيده عرفان اسالمى نيز در قرآن
شعراى زبان و . خاآى اين عشق را پذيرفت آسمان و زمين و آوه عرضه آرد هيچ آدام نپذيرفتند ولى اين شت

. يندسرا آنند و شعر مى ياد مى ادبيات فارسى و اردو زبان نيز عرفا و صوفيان اين عشق خداوند را با بار امانت
تر بوده آه اين امانت را بر  بايد اضافه آرد آه دل آدمى از هفت آسمان و زمين آوه عرش و آرسى و لوح فراخت

  : سرايد حافظ همين نكته را مى. سرخود گذاشته است

  آسمان بار امانت نتوانست آشيد قرعه فال بنام من ديوانه زدند 

  : سرايد مير تقى مير شاعر اردو زبان مى

  س بار گرانى آى است آو يه ناتوان اتهاليا سب په ج

  : ساخته است" بار امانت"امام بزرگ غزل به عنوان

  دار اسرارم تو باشى  با دلى زار امانت آشم بار امانت

آند در مقابل محبت و مودت وجود عارف اين دنيا را هيچ ارزش  درين غزل او بجانب نكات عرفانى اشاره مى
  . دهد نمى

  : م محترم بمقابله عشق خدا، جهان برابر يك جو ارزش نداردبه انديشه اما

  ) ٣٧ (جهان را يك جوى ارزش نباشد اگر يارم اگر يارم تو باشى

  : و به سبب عشق خدا آدمى خاآى به معراج عشق رسيده است

  ) ٣٨ (رسد جانم به فوق قاب قوسين آه خورشيد شب تارم تو باشى

خوشحالى و شادمانى مرگ را به آغوش  با نهايت: شود و حاصل مىبه ا اگر وصال دوست) ره(امام بزرگ 
  : گيرد مى

  ببوسم چوبه دارم به شادى اگر در پاى آن دارم تو باشى 

) ره(امام . آند سرمستى تجليات خدا را مشاهده مى اند و ايشان در حالت عرفا و صوفيا در شراب وحدت غرق
  : سرايد مى

  ست زباده الستم بنما هشيارى من بگير و مستم بنما سرم

  ) ٣٩ (ام فزون آن از راه آرم در ديده خود هر آنچه هستم بنما بر نيستى

نيازى  امام بزرگ مانند يك صوفى با آمال استغنا آه بى" بربكم الست"بطرف آيه قرآن  در اين رباعى اشاره است
 به مطلوب خود يك نياز الزم نيز اين هستى را براى رسيدن. جويد خدا را مى حق است در حالت مستى قربت

  : آند فكر مى

  ) ٤٠ (بى نيازى است درين مستى و بيهوشى عشق در هستى زدن از روى نياز است هنوز
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  : رسد و در نسيم سحر بوى الست تا هنوز به مشمامش مى

  ) ٤١ (اى نسيم سحرى اگر سرآويش گذرى عطر برگير آه او غاليه ساز است هنوز

چون هرچه آه آدم . بزرگى حاصل است  آدم را بر فرشتگان به سبب علم فضيلتبه عقيده عرفان اسالمى
  : آند امام رهبر به اين مطلب اشاره مى. داند فرشتگان از دانستن آنها عاجزند مى

  ) ٤٢ (قدسيان را نرسد تا آه به ما فخر آنند قصه علم االسماء به زبان است هنوز

ولى . رسند اند و ايشان به اين منزل بعد از پيمودن راه دراز مى را قايلوحدت وجود " اناالحق"صوفيان بردن نعره 
داند و به اين  ها را الف عارف مى دهد و زدن نعره خاموشى را ترجيح مى امام محترم در مشاهده حسن دوست
  : دارد مقابله خودى موسى را دوست مى

  تا منصورى الف انا الحق بزنى ناديده جمال دوست غوغا فكنى 

  ) ٤٣ (ارنى ك آن جبل خودى خود چون موسى تا جلوه آند جمال او بىد

او دانه گندم را . به عقيده صاحب نظران و عارفان و نيز در قرآن مجيد آمده است آه ابليس آدم را فريب داد
" ا مخفياآنت آنز"در روايات وجه تخليق آائنات را در . بيرون راندند درين نافرمانى آدم و حوا را از بهشت. خورد

آند آه اگرچه فريب دادن شيطان به  گيرى مى ازين نتيجه) ره(امام . اند بيان آرده" ولوالك لما خلقت االفالك"
بود ولى در حقيقت اين احسانش بود چون ازين سبب عشق پيدا گشت و آدم از ملك ملك  آدم از روى سؤ نيت

  . بربست رخت

  ) ٤٤ (از بهشتم برد بيرون بسته جانان نمودشيطان بد آند با من ولى احسان نمود  خواست

  : يا

  خواست از فردوس بيرونم آند خوارم آند عشق پيدا گشت و از ملك و ملك پران نمود 

  ) ٤٥ (بجان افتاد و آن را نيست آرد عشق آمد دردها را هرچه بد درمان نمود پرتو حسنت

  : گويد غالب بزبان اردو مى

  ايا درد آى دوا پائى درد ال دوا پايا عشق آه طبعيت نه زيست آا مزا پ

امام از لحاظ عقايد خود ازاهل تشيع بود چنانچه با نهايت اخالص در قصيده بهاريه انتظاريه در حق شيعيان 
  : دعاگو هست

  اى صاحب حضرت زمان اى پادشاه انس و جان لطفى نما بر شيعيان تاييد آن دين مبين 

يقى و صوفيان با آمال در معاشره و اجتماع خود آارهاى اصالحى تاريخ شاهد است آه هميشه عارفان حق
هاى عرفان اسالمى و با روش و طريق صاحب نظرى ايران و ايرانيان را  امام محترم نيز با انديشه. اند انجام داده

مى رهنمائى او ايران را از انقالب سفيد بيرون آورده به راه انقالب اسال. از چنگال استبداد آمريكا رهائى بخشيد
  : آرد و آشور ايران را از خودآامگى شاه رها آرده و به جمهورى اسالمى ايران مبدل آرد و گفت آه

  جمهورى ما نشانگر اسالم است افكار پليد فتنه جويان خام است 

  ) ٤٦ (خويش در صد دام است تازد صدام بدست به ره خويش جلو مى ملت

  : يا
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  ن ز حيات خويشتن نوميد است جمهورى اسالمى ما جاويد است دشم

  ) ٤٧ (آن روز آه عالم ز ستمگر خاليست ما را و همه ستمكشان را عيد است

خود را به ملت  بود و اين خصوصيت او خود مردى ساده زيست. او ملت اسالم را با اخالق اسالم آراسته آرد
  : شود هايت عزت و احترام خم مىايران بخشيد تا اين درجه آه سر ما به پيش سادگى ايران و ايرانيان بان

چنانچه همه ما بوسيله تلى وژن ديديم . ماند او مردى مسلمان و پابند صوم و صلوة بود و در ياد خدا غرق مى
بيمارى در بيمارستان بسترى بود نماز را با تمام اراآين يعنى با قيام و رآوع و  آه در آخرين لحظات در حالت
  : ايه تكميل رسيدسجود ادا آرد و آرزويش به پ

  ) ٤٨ (به بيمارى دهم جان و سر خود اگر يار پرستارم تو باشى

  ) ٤٩ (شوم اى دوست پرچمدار هستى در آن روزى آه سردارم تو باشى

  : ها نوشت پى

  .    ٢٤٦ ص. ٨.    ٢٢٧  ص. ٧.    ٢٤٧ ص. ٦.    ٢٠٦ ص   . ٥. ٣٩   ص. ٤.     ٤٩ ص. ٣      ٤٥ ص. ٢  .    ٤٩ ص. ١
.     ١٩٦ ص. ١٥.     ٢٠٩ ص. ١٤.     ٥٤ ص. ١٣.     ٩٧ ص. ١٢.    ٩٧ ص. ١١.      ٦٧ ص. ١٠.     ٢١٧ ص . ٩
.     ١٠٣ ص. ٢٢.     ١٠٣ ص. ٢١.     ١٥٠ ص. ٢٠.     ٨٠ ص. ١٩.     ١٣٩ ص. ١٨.       ٢٣٢ ص. ١٧.     ١١٥ ص. ١٦
.      ٥٢ ص. ٢٩.     ١١٢ ص. ٢٨.      ٥٢ ص. ٢٧.     ٢١٥ ص. ٢٦.     ٢٢٦ ص. ٢٥.     ٤٣ ص. ٢٤.     ٤٤ ص. ٢٣
.     ٤٥ ص. ٣٦.     ٦١ ص. ٣٥.     ١٨٦ ص. ٣٤.      ١٧٩ ص. ٣٣      . ٣٩ ص. ٣٢.     ٣٩ ص. ٣١.     ٣٩ ص. ٣٠
     .١٢٧ ص. ٤٣.     ١٢٦ ص. ٤٢.     ١٢٦ ص. ٤١.     ١٩٢ص . ٤٠.     ١٨١ ص. ٣٩.     ١٨١ ص. ٣٨    . ٣٩ ص. ٣٧
  . ١٨١ ص. ٤٩.       ١٨١ ص. ٤٨.     ١٩٣ ص. ٤٧.     ١٩٥ ص. ٤٦.     ١١٥ ص. ٤٥.     ٢٤٦ ص. ٤٤

  

 )س(غزل منتشر نشده حضرت امام خمينى 
  هجرت غزل 

  آيد آن روز آه من هجرت از اين خانه آنم از جهان پرزده در شاخ عدم النه آنم
  ته آار شب پروانه آنمرسد آن حال آه در شمع وجود دلدار بال و پرسوخ

  روى از خانقه و صومعه برگردانم سجده بر خاك در ساقى ميخانه آنم
  حالى حاصل نشد از موعظه صوفى و شيخ رو به آوى صنعى واله و ديوانه آنم
  گيسوى و خال لبت دانه و دامند چسان مرغ دل فارغ از اين دام و از اين دانه آنم

  بر اين خانه بيگانه آنم خت پرزنان پشتشود آيا آه از اين بتكده بربندم ر

  ) س(رباعى منتشر نشده حضرت امام خمينى 

  رباعى 

  بگشاى درى صاحب نظرا به مستمندان نظرى بروى دوست اى دوست
  خبر آور خبرى خبرانيم زمنزلگه عشق اى با خبر از بى ما بى

 )س(اى از حضرت امام خمينى  شعر منتشر نشده
  داد آشمانتظار فرج از نيمه خر

  از غم دوست در اين ميكده فرياد آشم
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  دادرسى نيست آه در هجر رخش داد آشم
  داد و بيداد آه در محفل ما رندى نيست
  آه برش شكوه برم داد ز بيداد آشم
  شاديم داد غمم داد و جفا داد و وفا
  با صفا منت آن را آه به من داد آشم

  نه چيز دگرى عاشم عاشق روى تو
  به دل شاد آشم التبار هجران و وص

  ُمردم از زندگى بى تو آه با من هستى
  طرفه سرى است آه بايد بر استاد آشم

  ها مى آيد گذرد حادثه سالها مى
  انتظار فرج از نيمه خرداد آشم

 

 

   سياسي وصيتنامة

    الرحيم اهللا الرحمن بسم 

 شهيد جاويد   ارزشمند و هزاران ليونها انسان دستاورد مي  آه  شكوهمند اسالمي  انقالب اهميت                 
،   است  جهان  و مستضعفان  و مورد اميد ميليونها مسلمانان  است  زنده  شهيدان  عزيز، اين  ديدگان  و آسيب آن
 از  ه آ  خميني اهللا موسوي ، روح اينجانب.   واالتر و برتر است  و بيان  قلم  از عهدة  آن  ارزيابي  آه  است  قدري به
   مطلق  آريم  آرم  به  دلبستگي  همان  پرخطرم  و زاد راه  نيستم  خطايا مأيوس  با همة  خداوند متعال  عظيم آرم
   آن  دستاوردهاي  و بقاي  انقالب  اين  اميد به  ايماني  ديگر برادران  همچون  حقير آه  نفر طلبة  يك  عنوان ، به است
 هر چند   مطالبي  عزيز آينده  حاضر و نسلهاي  نسل  به  وصيت  عنوان ، به  دارم ر آن بيشت  هرچه  ثمر رسيدن و به

  .  فرمايد  عنايت  تذآرات  در اين  نيت  خلوص  آه خواهم  مي و از خداوند بخشاينده.  نمايم  مي  عرض تكراري

 آرد،   آوتاه  بزرگ  را از ايران  و ستمگران اران جهانخو  دست  آه  بزرگ  انقالب  اين  آه دانيم  ما مي )١                 
   با آن  ميليوني٣٦   جمعيت  يك  نداشت  خداوند امكان  تواناي اگر نبود دست.  پيروز گرديد  الهي  غيبي با تأييدات
 و  ان قلمدار  بيحساب افكنيهاي  تفرقه  اخير و با آن  صد سال  در اين  خصوص  و ضد روحاني  ضداسالمي تبليغات
  ، و آنهمه  ملّيت  صورت  به  و ضدملي  ضداسالمي  و محافل  و سخنرانيها و مجالس  در مطبوعات  ُمزدان زبان

   براي  و همه  همه  آه  و مواد مخدره  و فحشا و قمار و مسكرات  مراآز عياشي گوييها، و آنهمه شعرها و بذله
 فساد و   نمايند، به  عزيز خود فعاليت  ميهن  و ترقي  و تعالي فت پيشر  بايد در راه  آه  فعال  جوان  نسل آشيدن

   فرمايشي  و دولتها و مجالس فرهنگش  فاسد و پدر بي  شاه  دست  به ، آه  خائنانه  در پيشامدهاي تفاوتي بي
 دبيرستانها و  دانشگاهها و  بدتر وضع شد، و از همه  مي  تحميل  بر ملت  قدرتمندان هاي  سفارتخانه  از طرف آه

 يا   غربزده  و استادان  معلمان  آار گرفتن شد، با به  مي  سپرده  آنان  دست  آشور به  مقدرات  آه مراآز آموزشي
   گرچه ،» گرايي ملي«و »  مليت « ، با نام  صحيح  ملي  بلكه  اسالمي  و فرهنگ  اسالم  صددرصد مخالف شرقزدة
   آار مثبتي  و در تنگنا قرار دادنشان  آنان  فاحش  با اقليت لسوز بودند، لكن متعهد و د  مرداني  آنان در بين
 و با   روحانيان  آشيدن  انزوا و عزلت  به  جمله  ديگر، از آن  و دهها مسائل  دهند و با اينهمه توانستند انجام نمي
 آنند و   قيام  يكپارچه  وضعيت  با اين  ملت ين نبود ا ، ممكن  از آنان  بسياري  آشيدن  فكري  انحراف  تبليغاْت به قدرت

 و   داخل  قدرتهاي آسا تمام آور و معجزه  حيرت و فداآاريهاي» اهللا اآبر« واحد و فرياد  در سرتاسر آشور با ايدة
   از همة ران اي  اسالمي  انقالب  نبايد آرد آه  شك بنابراين.  گيرد  دست  آشور را به  و خوْد مقدرات  را آنار زده خارج

   اين  آه و ترديد نيست.   و قيام  انقالب  در انگيزة  و هم  مبارزه  در آيفيت  و هم  در پيدايش هم:  انقالبها جدا است
  .   است  شده  عنايت  غارتزده  مظلوم  ملت  بر اين  خداوند منان  از جانب  آه  بوده  غيبي  و هدية  الهي  تحفة يك
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 خود را در   فرزندان  سعادت  آن  آار بستن  با به  آه  است  الهي  پديدة  اسالمي  و حكومت  اسالم )٢                 
 بر ستمگريها و چپاولگريها و فسادها و   سرخ  قلم  دارد آه  آن آند و قدرت  مي  تأمين  وجه  باالترين  به دنيا و آخرت

، در   غيرتوحيدي  مكتبهاي  برخالف  آه  است و مكتبي. ود برساند خ  مطلوب  آمال تجاوزها بكشد و انسانها را به
   و نظارت  دخالت  و اقتصادي  و نظامي  و سياسي  و فرهنگي  و معنوي  و مادي  و اجتماعي  فردي  شئون تمام

 دارد فروگذار  قش ن  و معنوي  مادي  و پيشرفت  و جامعه  انسان  در تربيت ، ولو بسيار ناچيز آه  نكته دارد و از هيچ
.   است  آنها آوشيده  رفع  و به  و فرد گوشزد نموده  را در اجتماع  تكامل  سر راه  و مشكالت ؛ و موانع  است ننموده
   در اين ، و آنچه  شده ريزي  متعهد پايه  ملت  تواناي  با دست  اسالمي  و تأييد خداوند، جمهوري  توفيق  به  آه اينك

   در تحقق  آه  است  ايران الشأن  عظيم ، بر ملت  است  آن  مترقي  و احكام  اسالم  است مطرح   اسالمي حكومت
   انبياي ، آه  است  واجبات  تمام  در رأس  اسالم  حفظ  بكوشند آه  آن  و حراست  ابعاد و حفظ  جميع  به  آن محتواي
   و فداآاري  آوشش  آن  ـ در راه  و سلم  و آله هللا عليها  ـ صلي النبيين  ـ تا خاتم  السالم  ـ عليه  از آدم عظام

 متعهد و   اصحاب  از آنان  پس ؛ و همچنين  بازنداشته  بزرگ  فريضة  را از اين  آنان  مانعي اند و هيچ جانفرسا نموده
و امروز بر . اند آوشيده   آن  خود در حفظ  توانفرسا تا حد نثار خون  اهللا ـ با آوششهاي  صلوات  ـ عليهم  اسالم ائمة
   طور رسمي  به  در ايران  را آه  الهي  امانت  اين  است ، عمومًا، واجب  مسلمانان ، خصوصًا، و بر جميع  ايران ملت
   ايجاد مقتضيات  و در راه  نموده  حفظ  توان ، با تمام  بار آورده  به  عظيمي  نتايج  آوتاه  و در مدتي  شده اعالم
   اسالمي  آشورهاي  بر تمام  پرتو نور آن  آه و اميد است.  نمايند  آوشش  آن  و مشكالت  موانع  و رفع ن آ    بقاي
 عالمخوار و   ابرقدرتهاي  نمايند، و دست  امر حياتي  در اين  دولتها و ملتها با يكديگر تفاهم  و تمام  گرفته تابيدن

    .  نمايند  آوتاه  جهان و ستمديدگان   را تا ابد از سر مظلومان  تاريخ جنايتكاران

   اين  و بقاي  در حفظ  از آنچه ، شطري  وظيفه  حسب  به آشم  آخر عمر را مي  نفسهاي  آه اينجانب                 
   حاضر و نسلهاي  نسل آنند، براي  را تهديد مي  آن  آه  و خطرهايي  از موانع  دارد و شطري  دخالت  الهي وديعة

  .   خواهانم  پروردگار عالميان  را از درگاه  و تأييد همگان  و توفيق آنم  مي  عرض ندهآي

داند و   مي  را ملت ؛ و رمز پيروزي  است  رمز پيروزي  همان  اسالمي  انقالب ترديد رمز بقاي  بي  ـ الف                 
؛ و   اسالمي  حكومت  و مقصد عالي  الهي انگيزة:   آن ي اصل  دو رآن  خواهند خواند آه  در تاريخ  آينده نسلهاي
  .  و مقصد  انگيزه  همان  براي  آلمه  در سراسر آشور با وحدت  ملت اجتماع

 اهللا برقرار   و حكومت  اگر بخواهيد اسالم  آه آنم  مي  وصيت  حاضر و آينده  نسلهاي  همة  به اينجانب                 
 خداوند   را آه  الهي  انگيزة  شود، اين  قطع  از آشورتان  و داخل ار و استثمارگراِن خارج استعم باشد و دست

   و بقاي  رمز پيروزي  آه  انگيزه  اين  ندهيد؛ و در مقابل  از دست  است  فرموده  سفارش  بر آن  آريم  در قرآن تعالي
 و   در سراسر جهان  تبليغاتي  بوقهاي  آه  نيست جهت بي.   است  و اختالف  و تفرقه  هدف ، فراموشي  است آن

   آن اند و ميلياردها دالر براي  نموده افكن  تفرقه ها و دروغهاي  شايعه  خود را صرف  توان  تمام  آنان  بومي هاي وليده
   در بين االسف و مع.   منطقه  به  اسالمي  جمهوري  مخالفان  دائمي  سفرهاي  نيست  انگيزه بي. آنند  مي صرف
  آنند و چشم  خود فكر نمي  شخص  منافع  جز به ، آه  اسالمي  آشورهاي  بعض  و حكومتهاي  از سردمداران آنان

  .  ملحقند  آنان  نماها نيز به  از روحاني شود؛ و بعض  مي  امريكا هستند ديده  تسليم  بسته و گوش

 را در نظر   آن  باشد و اهميت  بايد مطرح  جهان  ومسلمانان  ايران ملت   براي  نيز آنچه امروز و در آتيه                 
   بويژه  ايرانيان  و خصوص  مسلمين  به  اينجانب توصية.   برانداز است  افكِن خانه  تفرقه  تبليغات  آردن گيرند، خنثي

 هر   خود، به  و وحدت  انسجام و به   داده  نشان  العمل ها عكس  توطئه  اين  در مقابل  آه  است در عصر حاضر، آن
    .  نمايند  را مأيوس  دهند و آفار و منافقان  افزايش  ممكن راه

   از پيروزي  پس  معاصر، و بويژه هاي  اخير، خصوصًا در دهه  در قرن  آه  مهمي هاي  از توطئه  ـ ب                 
   ملت  ملتها و خصوص  نمودن  مأيوس  براي دار با ابعاد مختلف  دامنه خورد، تبليغات  مي  چشم  آشكارا به انقالب

   شده  وضع  قبل  سال١٤٠٠   آه  اسالم  احكام  اينكه  به  و با صراحت  ناشيانه گاهي.   است  از اسالم فداآار ايران
 و   و با هر نوآوري ت اس  ارتجاعي  دين  يك  اسالم  آند، يا آنكه تواند در عصر حاضر آشورها را اداره  نمي است

 گيرند، و   آناره  و مظاهر آن  جهاني شود آشورها از تمدن ، و در عصر حاضر نمي  است  مخالف مظاهر تمدن
 و ديگر   اسالم  آه  اسالم  از قداست  طرفداري  گونة آميز به  و شيطنت  موذيانه  و گاهي  ابلهانه  تبليغات  اين امثال
   دنيا و اشتغال  ترك  به  و دعوت  دنيايي  و تحذير از مقامات  نفوس  و تهذيب ارند با معنويات سر و آار د  الهي اديان
 و   و سياست آند، و حكومت  و از دنيا دور مي  نزديك  تعالي  خداي  را به  انسان  آه  و اذآار و ادعيه  عبادات به

   و آن  تعمير دنيا است  براي  اينها تمام ، چه  است  و معنوي  مقصد و مقصود بزرگ  آن  برخالف داري سررشته
   بيخبر از اسالم  و متدينان  از روحانيان  در بعض  دوم  وجه  به  تبليغ االسف و مع!   است  عظام  انبياي  مسلك مخالف
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  يد بعضيدانستند و شا  مي  و فسق  گناه  يك  مثابة  را به  و سياست  در حكومت  دخالت  حتي  آه تأثير گذاشته
  .  بود  آن  به  مبتالي  اسالم  آه  است  بزرگي  فاجعة و اين! بدانند

   خود را به  ندارند يا غرضمندانه  يا اطالع  و سياست  و قانون  از حكومت  بايد گفت  آه  اول گروه                 
 و   جائرانه  و حكومت  از ستمگري وگيري و جل  و عدل  بر معيار قسط  قوانين    زيرا اجراي. زنند  مي اطالعي بي

 و   و عدل  بر معيار عقل  آجرويها، و آزادي  از فساد و فحشا و انواع  و منع  و اجتماعي  فردي  عدالت بسط
   عدل  بر ميزان    و تعزيرات  از استعمار و استثمار و استعباد، و حدود و قصاص  و جلوگيري  و خودآفايي استقالل

 و   و انصاف  و عدل  عقل  موازين  به  جامعه  بردن  و راه ، و سياست  جامعه  يك  از فساد و تباهي يري جلوگ براي
  اين.  شود  آهنه  اجتماعي  بشر و زندگي  تاريخ  در طول  با مرور زمان  آه  نيست ، چيزهايي  قبيل صدها از اين

 قواعد   آن  جاي  شود و به  حاضر بايد عوض  در قرن و رياضي   شود قواعد عقلي  گفته  آه  است  آن  مثابة  به دعوي
 بايد   و قتل  و چپاول  شود و از ستمگري  بايد جاري  اجتماعي ، عدالت اگر در صدر خلقت.  شود ديگر نشانده

 ـ   است لف با نوآوردها مخا  اسالم  آنكه و ادعاي!   شده  آهنه  روش  آن  است  اتم  قرن  شود، امروز چون جلوگيري
   عصر سفر آنند ـ يك  در اين خواهند با چهارپايان  مي  اينان  آه گفت  مي  مخلوع  محمدرضا پهلوي  آه  سان همان
   آه  پيشرفته  و صنعتهاي  و ابتكارات  و نوآوردها، اختراعات زيرا اگر مراد از مظاهر تمدن.   نيست  بيش  ابلهانه اتهام

 و نخواهد آرد   نكرده  مخالفت  با آن  توحيدي  مذهب  و هيچ  اسالم گاه  دارد، هيچ دخالت بشر   و تمدن در پيشرفت
   آه  است  معني  آن  به و اگر مراد از تجدد و تمدن.   مجيد است  و قرآن  مورد تأآيد اسالم  و صنعت  علم بلكه

،   قبيل  و از اين بازي  همجنس فحشا حتي و   منكرات  در تمام  آزادي گويند آه  مي اي  حرفه  روشنفكران بعضي
   را ترويج  آن  تقليد آورآورانه  به  و شرقزدگان  غرب  مخالفند گرچه  و عقال با آن  و دانشمندان  آسماني  اديان تمام
  . آنند مي

  بايد به. دانند ا مي جد  و سياست  را از حكومت  دارند و اسالم  موذيانه  نقشة  آه  دوم و اما طايفة                 
   احكام  و سياست  در حكومت  ـ آنقدر آه  و آله اهللا عليه اهللا ـ صلي  رسول  و سنت  آريم  قرآن  آه  گفت  نادانان اين

   از آنها اين  غفلت  آه  است  ـ سياسي ، عبادي  اسالم  عبادي  بسيار از احكام دارند در ساير چيزها ندارند؛ بلكه
   بسط  با انگيزة  لكن  جهان  ساير حكومتهاي  داد مثل  حكومت تشكيل)  ص(� پيغمبر اسالم.   بار آورده همصيبتها را ب

 ـ  السالم  ـ عليه  ابيطالب بن  علي اند و حكومت  داشته  وسيع  حكومتهاي  اسالمي  اول و خلفاي.   اجتماعي عدالت
   اسم  به  حكومت  بتدريج  از آن و پس.   است  تاريخ از واضحاتتر   طور وسيعتر و گسترده ، به  انگيزه نيز با همان

 ـ   و آله اهللا عليه  ـ صلي  اآرم  و رسول  از اسالم  پيروي  به  اسالمي  حكومت  نيز مدعيان ؛ و اآنون  بوده اسالم
  . بسيارند

 و  شناسان  و جامعه  نويسندگان  آه  دارم آن اميد  ، ولي گذرم  مي  با اشاره  وصيتنامه  در اين اينجانب                 
   ـ به السالم  انبيا ـ عليهم شود آه  و مي  شده  گفته و آنچه.  آورند  بيرون  اشتباه  را از اين ، مسلمانان نويسان تاريخ

آردند و  احتراز مي   از آن  و انبيا و اوليا و بزرگان  مطرود است  دنيايي داري  و سررشته  آار دارند و حكومت معنويات
   راه  و باز آردن  اسالمي  ملتهاي  آشيدن  تباهي  به  آن  نتايج  آه  است آوري  تأسف ، اشتباه  آنيم ما نيز بايد چنين

   است  و ستمگري  و ديكتاتوري  شيطاني  حكومتهاي  مردود است ، زيرا آنچه  خونخوار است  استعمارگران براي
 و   و مال  ثروت آوري اند؛ جمع  تحذير نموده  از آن  آه  و دنيايي  منحرف هاي  انگيزه و جويي  سلطه  براي آه

  و اما حكومت.  آند  غافل  تعالي  را از حق  انسان  آه  است  دنيايي  و باالخره  است  گرايي  و طاغوت طلبي قدرت
   بن  سليمان  مثل  آه  است ، همان  اجتماعي  عدالت  و جور و اقامة  از ظلم  و جلوگيري  مستضعفان  نفع  براي حق

آردند؛ از   مي  آوشش  آن  براي  بزرگوارش     ـ و اوصياي  و آله اهللا عليه  ـ صلي  اسالم الشأن داوود و پيامبر عظيم
 از امور  ده حكومتها بو  در اين  آه  سالم  سياست ، چنانچه  است  عبادات  از واالترين  آن  و اقامة  واجبات بزرگترين
 و  و گويندگان.  نمايند ها را خنثي  توطئه  اين  با ديد اسالمي  بيدار و هوشيار ايران بايد ملت.   است الزمه

    .  نمايند گر را قطع  توطئه  شياطين  برخيزند و دست  ملت  آمك  متعهد به نويسندگان

 آشور، و در   در سطح  وسيع هاي تر، شايعه موذيانهها و شايد   توطئه  قماش  و از همين  ـ ج                 
 و   شوق  با آن  مردم بيچاره.  نداد  انجام  مردم  براي  آاري  هم  اسالمي  جمهوري شهرستانها بيشتر، بر اينكه

ستكبرتر  م مستكبران!  بدتر شدند  رژيم  يابند، گرفتار يك  رهايي  طاغوت  ظالمانة  از رژيم  آردند آه  فداآاري شعف
  ها از رژيم باشد و شكنجه  مي  آشور است  اميد آتية  آه زندانها پر از جوانان! تر شدند  مستضعف و مستضعفان

   روي  اسالم  اسم  آاش و اي!   اسالم  اسم آنند به  مي  را اعدام اي هر روز عده!   بدتر و غيرانسانيتر است سابق
   و گراني  و زحمت  در رنج مردم!   بدتر است  و پسرش  رضاخان  از زمان  زمان اين! گذاشتند  نمي  جمهوري اين

   مردم اموال! آنند  مي  هدايت  آمونيستي  رژيمي  را به  رژيم  دارند اين خورند و سردمداران  مي آور غوطه سرسام
 اجرا   با نقشه  امور آه  قبيل  ديگر از اين و بسياري!   شده  سلب  در هر چيز از ملت شود و آزادي  مي مصادره



 

    انديشه های عرفانی و شعر خمينی   /  خمينی از والدت تا رحلت      

 و   و آنار و در هر آوي  امر در هر گوشه  هرچند روز يك  آنكه  در آار است  و توطئه  نقشه  آنكه و دليل. شود مي
 باز   چند نفره  و در اجتماعات  واحد و در اتوبوسها نيز همين  مطلب افتد؛ در تاآسيها همين  سر زبانها مي برزن
   آه  روحانيون  بعض االسف و مع. شود  مي  ديگر معروف  شد يكي  آهنه  قدري  آه ؛ و يكيشود  مي  صحبت همين
و .   است  همان آنند مطلب  مي  گمان  توطئه  ـ دو نفر از عوامل  يكي  بيخبرند با تماس  شيطاني هاي از حيله
 دنيا و   از وضع آنند اطالع د و باور ميشنون  را مي  مسائل  اين  آه  از آنان  بسياري  آه  است  آن  مسأله اساس

 از   صحيح  اطالع چنانچه� ندارند ـ ناپذير آن  اجتناب  عظيم  و گرفتاريهاي  بعد از انقالب  و حوادث  جهان انقالبهاي
ز با  و خود ني  را شنيده  مطالب  اين  و بيخبر امثال  بسته  ندارند ـ و چشم  است  سود اسالم  به  همه  آه تحوالتي
  . اند  پيوسته  آنان  يا عمد به غفلت

   اسالمي  انقالب  بين  و مقايسه  جهان  آنوني  وضعيت  از مطالعة  قبل  آه آنم  مي  توصيه اينجانب                 
 بر  البشان از انق  و پس  انقالب  در حال  آه  آشورها و ملتهايي  با وضعيت  از آشنايي  و قبل  با ساير انقالبات ايران
   و بدتر از آن  رضاخان  از ناحية  آشور طاغوتزده  اين  گرفتاريهاي  به  از توجه ، و قبل  است گذشته  مي  چه آنان

 خانمانسوز، تا   عظيم اند، از وابستگيهاي  گذاشته  ارث  به  دولت  اين  براي  چپاولگريهايشان  در طول محمدرضا آه
 و ايجاد   فروشي  مسكرات هاي  و مغازه  و مراآز عياشي  و اقتصاد و ارتش اتها و ادار  وزارتخانه اوضاع
 سينماها و   دبيرستانها و دانشگاهها و اوضاع  و اوضاع  و تربيت  تعليم  و اوضاع  زندگي  شئون  در تمام بندوباري بي

   عفيف  متعّهد و بانوان خواهان و آزادي  و متدّينين  روحانيون  جوانها و زنها و وضعيت ها و وضعّيت عشرتكده
   به  و رسيدگي  حبس  به  و محكومان  شدگان  اعدام  پروندة  به  و رسيدگي  طاغوت  و مساجد در زمان ستمديده

   و گرانفروشان  و محتكران  بزرگ  و زمينخواران داران  سرمايه  مال  به  و رسيدگي  عملكرد متصديان زندانها و آيفيت
   به  و رسيدگي  و قضات  دادگستري  سابق  با وضع  و مقايسه  انقالب  دادگستريها و دادگاههاي ه ب و رسيدگي

اند و   آمده  زمان  در اين  آه  و استاندارها و ساير مأمورين  دولت  و اعضاي  اسالمي  شوراي  مجلس  نمايندگان حال
   مواهب  از همة  محروم  در روستاهاي د سازندگي و جها  عملكرد دولت  به  و رسيدگي  سابق  با زمان مقايسه
 و   تحميلي  جنگ  به  گرفتاري  با در نظر گرفتن  سابق  رژيم  با طول  و مقايسه  و درمانگاه  آشاميدني  آب حتي

   ميليوني  و آوارگان  در جنگ ديدگان  شهدا و آسيب هاي  و خانواده  ميليوني  آوارگان  از قبيل  آن پيامدهاي
  اضافه (  و داخلش  خارج  امريكا و وابستگان  در پي  پي هاي  و توطئه  حصر اقتصادي  و با نظر به  و عراق افغانستان
   اسالم  مخالفان  از طرف  آه  و مرجهايي و هرج)   شرع  و قاضي  مقدار احتياج  به  مسائل  آشنا به  مبّلغ آنيد فقدان
   از آشنايي  قبل  آه  است  ديگر، تقاضا اين  و دهها مسائل  اجرا است  در دست  نادان  دوستان  و حتي و منحرفان

 از صدها   پس  آه  غريب  اسالم  اين  حال  برنخيزيد؛ و به  و فحاشي  و انتقاد آوبنده  اشكالتراشي ، به  مسائل به
،   و داخل  خارج  دشمنهاي  به محفوف   است اي پا و وليده  تازه ها امروز طفلي  توده  قلدرها و جهل  ستمگري سال
 بكوشيد؛   و آمك  اصالح  به  سرآوبي  جاي  به  آيا بهتر نيست  فكر بنشينيد آه  به و شما اشكالتراشان.  آنيد رحم
 و   از خدا بيخبر، طرفدار مظلومان انصاف  بي  و محتكران داران  و سرمايه  و ستمگران  از منافقان  طرفداري  جاي و به
 از   غيرمستقيم  مفسد و طرفداري  آشوبگر و تروريستهاي  گروههاي  جاي  باشيد؛ و به  و محرومان تمديدگانس
   باشيد؟   داشته  متعهد مظلوم  تا خدمتگزاران  مظلوم  از روحانيون  ترور شدگان  به ، توجهي آنان

   ابعادش  با همة  بزرگ  اسالم  به  جمهوري  در اين امروز  آه گويم  و نمي  نگفته  گاه  هيچ اينجانب                 
  آنند؛ لكن  نمي  عمل  اسالم  مقررات  برخالف انضباطي  و بي  و عقده  جهالت  از روي شود و اشخاصي  مي عمل
 آشور   اين  آردن  در اسالمي  جانفرسا آوشش  با زحمات  و اجراييه  و قضاييه  مقننه  قوة  آه آنم  مي عرض
   به  و آارشكن  اشكالتراش  اقليت  هستند؛ و اگر اين  نيز طرفدار و مددآار آنان آنند و ملِت دهها ميليوني مي
   تودة  خود نيايند، چون  به  اينان  نخواسته و اگر خداي.  آسانتر و سريعتر خواهد بود  آمال  اين  بشتابند، تحقق آمك

   خواست  به  ـ اسالمي  انساني ، آمال  حاضر است و در صحنه   است  مسائل  و متوجه  بيدار شده ميليوني
   سيل  اين  در مقابل  و اشكالتراشان  طور چشمگير خواهد پوشيد و آجروان  به  عمل  جامة خداوند متعال

  .  آنند  مقاومت  نخواهند توانست خروشان

 حجاز در   در عصر حاضر بهتر از ملت  آن  ميليوني ة و تود  ايران  ملت  آه  هستم  مدعي  با جرأت من                 
 اهللا و   ـ صلوات  علي  بن  و حسين  در عهد اميرالمؤمنين  و عراق  ـ و آوفه  و آله اهللا عليه اهللا ـ صلي عهد رسول

 از  طاعت نيز ا  ـ مسلمانان  و آله اهللا عليه اهللا ـ صلي  در عهد رسول  حجاز آه آن. باشند  عليهما ـ مي سالمه
   آنها را توبيخ با آياتي»  توبه «  در سورة  خداوند تعالي رفتند، آه  نمي  جبهه  به هايي آردند و با بهانه  نمي ايشان
   نفرين  آنان ، در منبر به  نقل  حسب  به  بستند آه  دروغ  ايشان  و آنقدر به  .  است  داده  عذاب  و وعدة فرموده
   سر باز زدند آه  آردند و از اطاعتش  آنقدر بدرفتاري  با اميرالمؤمنين  آه  و آوفه  عراق  اهل  و آن  .فرمودند
 با سيدالشهدا ـ   آه  و آوفه  عراق  مسلمانان و آن.   است  معروف  و تاريخ  نقل  در آتب  از آنان  حضرت  آن شكايات
   و يا نشستند تا آن  نكردند، يا گريختند از معرآه لوده دسْت آ شهادت  در  آه و آنان.  شد  شد آه  ـ آن السالم عليه
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 تا   و بسيج  و سپاه  و انتظامي  نظامي  مسلح  از قواي  ايران  ملت  آه بينيم اما امروز مي.  شد  واقع  تاريخ جنايت
   چه  و اشتياق  شوق ها، با آمال  جبهه  پشت ها و مردم  در جبهه  و از قواي  از عشاير و داوطلبان  مردمي قواي

   ارزنده  آمكهاي  سراسر آشور چه  محترم  مردم  آه بينيم و مي. آفرينند ها مي  حماسه آنند و چه فداآاريها مي
 و  آفرين  حماسه هاي  با چهره  آنان  و متعلقان  جنگ  ديدگان  شهدا و آسيب  بازماندگان  آه بينيم و مي. آنند مي

   و ايمان  و عالقه  از عشق و اينها همه. شوند رو مي  با ما و شما روبه  بخش  اطمينان و  مشتاقانه گفتار و آرداري
 ـ   اآرم  رسول  در محضر مبارك  نه  آه در صورتي.   جاويدان  و حيات  و اسالم  خداوند متعال  به  است سرشار آنان

 و   ايمان  آنان و انگيزة.   اهللا عليه  ـ صلوات  معصوم  در محضر امام  ـ هستند، و نه  و سلم  و آله اهللا عليه صلي
   چنين  بايد افتخار آند آه و اسالم.   است  در ابعاد مختلف  و پيروزي  رمز موفقيت و اين.   است  غيب  به اطمينان
  .  باشيم  مي  ملتي  چنين  و در پيشگاه  عصري  در چنين  آه  مفتخريم ، و ما همه  نموده  تربيت فرزنداني

   مخالفت  اسالمي  با جمهوري  مختلف  انگيزة  به  آه  اشخاصي  به  وصيت  در اينجا يك و اينجانب                 
 و سودجو   طلب  فرصت  و منحرفان  منافقان برداري  مورد بهره  آه  پسراني  و چه  دختران ، چه  جوانان آنند و به مي
  خواهند جمهوري  مي  آه  آنان  بنشينيد و تبليغات  قضاوت  و با فكر آزاد به ه بيطرفان ، آه نمايم اند مي  شده واقع

   از آنان  آه  و گروهها و دولتهايي  محروم هاي  با توده  و رفتارشان  آنان  عمل  شود و آيفيت  ساقط اسالمي
آنند و   مي  پشتيباني  از آنان و  پيوسته  آنان  به  در داخل  آه آنند و گروهها و اشخاصي  و مي  آرده پشتيباني

   و بدون  را، با دقت  مختلف  در پيشامدهاي  و تغيير موضعهايشان  خود و هوادارانشان  در بين  و رفتارشان اخالق
   و منحرفان  منافقان  دست  به  اسالمي  جمهوري  در اين  آه  آنان  آنيد حاالت  آنيد، و مطالعه  بررسي  نفس هواي

   و نوارهاي  در دست  تا حدي  شهيدان  اين ؛ نوارهاي  و دشمنانشان  آنان  آنيد بين  و ارزيابيشهيد شدند،
  .  هستند  جامعه  و مظلومان  طرفدار محرومان  دسته  شماها باشد، ببينيد آدام  شايد در دست مخالفان

   وقت  بخوانيد در آن  از من  پس  است ممكن. نيدخوا  نمي  من  از مرگ  را قبل  اوراق شما اين!  برادران                 
 شما   جوان  با قلبهاي  و قدرتي  مقام  آسب  براي  نظرتان  خود و جلب  نفع  به  بخواهم  آه  نزد شما نيستم من
  و اسالم خداوند   خود را در راه  جواني  آه  دارم  هستيد عالقه اي  شايسته  شما جوانان  آنكه  براي من.   آنم بازي

 شما را   آه خواهم و از خداوند غفور مي.  را دريابيد  هر دو جهان  آنيد تا سعادت  صرف  اسالمي عزيز و جمهوري
شماها نيز در خلوتها .  خود بگذرد  واسعة  ما و شما با رحمت  آند و از گذشتة  هدايت  انسانيت  مستقيم  راه به

  .   است  و رحمان دي او ها  را بخواهيد، آه از خداوند همين

   بزرگ  فاسد و دربند قدرتهاي  حكومتهاي  مبتال به  و ساير ملتهاي  ايران  شريف  ملت  به  وصيت و يك                 
   به  برومندتان  جوانان  و خون  خودتان  با جهاد عظيم  آه  نعمتي  آه آنم  مي  توصيه  عزيز ايران  ملت ؛ اما به آنم مي

   نعمتي ، آه  آن  نماييد و در راه  و پاسداري  حفاظت  را بدانيد و از آن  امور قدرش  عزيزترين ورديد همچون آ دست
آيد   مي  پيش  مستقيم  صراط  در اين  آه  آنيد و از مشكالتي  آوشش  است  خداوندي  بزرگ  و امانت  الهي عظيم

   و دل  با جان  اسالمي  جمهوري  دولت  و در مشكالت   . بِّْت َاقداَمكم و ُيَث  َتْنصروااهللا َيْنُصْرآم  إن  نهراسيد آه
   نگهداري  از آن  گرامي  محبوبي  را از خود بدانيد، و چون  و مجلس  آنها آوشا باشيد، و دولت  و در رفع شريك
  . آنيد

   را بدانيد و در خدمتگزاري  ملت  قدر اين  آه نمايم  مي  توصيه اندرآاران  و دست  و دولت  مجلس و به                 
   هستند و جمهوري  همه  نعم  ما و اولياي  نور چشمان  آه  و ستمديدگان  و محرومان  خصوصًا مستضعفان  آنان به

ر ، فروگذا  است  آنان  خدمات  نيز مرهون  آن     پيدا آرد و بقاي  تحقق  آنان  و با فداآاريهاي  رهاورد آنان اسالمي
   و زورگوياني فرهنگ  بي  چپاولگراني  را آه  طاغوتي  را از خود بدانيد و حكومتهاي  و آنان نكنيد و خود را از مردم

   حكومت  يك  براي  شايسته  آه  انساني  با اعمال  نماييد، البته  محكوم  مغز بودند و هستند را هميشه تهي
  .   است اسالمي

   مجاهد ايران  و از ملت  اسالمي  جمهوري  از حكومت  آه آنم  مي  توصيه  اسالمي  ملتهاي و اما به                 
 سر فرود   است  ايران  ملت  خواست  ملتها آه  خواست  به  آه  جائر خود را در صورتي الگو بگيريد و حكومتهاي

   و غرب  شرق  به  وابستة ، حكومتهاي مانان مسل  بدبختي  ماية  خود بنشانيد، آه  جاي  به  قدرت نياوردند، با تمام
 فرا ندهيد   گوش  اسالمي  و جمهوري  اسالم  مخالفان  تبليغاتي  بوقهاي  به  آه آنم  مي و اآيدًا توصيه. باشند مي
  .  شود  ابرقدرتها تأمين  منافع  آنند آه  بيرون  را از صحنه  اسالم  دارند آه  آوشش  همه آه
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   در دست  طوالني  سالهاي  استعمار و استثمارگر آه  بزرگ  شيطانِي قدرتهاي هاي  از نقشه د ـ                 
 شد،  گيري  دنباله  مختلف  محمدرضا با روشهاي  و در زمان  گرفت  اوج  رضاخان  از زمان  و در آشور ايران اجرا است

   و تبعيد و هتك  و حبس  لباس  و خلع با فشار و سرآوبي   رضاخان  در زمان ؛ آه  است  روحانيت  انزواآشاندن به
   بين  از آنها ايجاد عداوت  يكي  ديگر آه  و روشهاي  محمدرضا با نقشه ، و در زمان  آن  و امثال  و اعدام حرمات

 هر دو قشر  ري بيخب  واسطة  به االسف  شد؛ و مع  زمينه  در اين  وسيعي  تبليغات  بود، آه  و روحانيان دانشگاهيان
 شد  ، از دبستانها تا دانشگاهها آوشش  طرف از يك.  شد  گرفته  چشمگيري  ابرقدرتها نتيجة  شيطاني از توطئة

 و ساير   از اسالم  و منحرفان  يا شرقزدگان  غربزدگان  دانشگاهها از بين  و اساتيد و رؤساي  و دبيران  معلمان آه
 را   حكومت  در آتيه  قشر مؤثر را آه  قرار گيرند آه  در اقليت  مؤمن  شوند و متعهدان  آار گماشته  و به  انتخاب اديان
، و   بخصوص  مطلقًا، و اسالم  از اديان  آنند آه  تربيت  طوري  و تا جواني  تا نوجواني گيرند، از آودآي  مي  دست به

، و طرفدار   زمان  در آن  انگليس  را عمال و اينان. شند، متنفر با  و مبلغان  خصوصًا روحانيون  اديان  به از وابستگان
  و از طرف. نمودند  مي  معرفي  در بعد از آن  و تعالي  تمدن  و مخالف  و طرفدار ارتجاع  و زمينخواران داران سرمايه

   را به  و همه ده ترساني  و دانشگاهيان  را از دانشگاه  و متدينان  و مبلغان  سو ء ، روحانيون ديگر، با تبليغات
   اديان  دولتمرداْن مخالف  آنكه نتيجه. نمودند  مي  متهم  و اديان  با مظاهر اسالم  و مخالف بند و باري  و بي ديني بي

 و   دولت  دارند مخالف  و روحاني  دين  به  عالقه  آه  مردم هاي  باشند؛ و توده  و متدينان  و روحانيون و اسالم
 را   راه  و روحاني  و دانشگاهي  و ملت  دولت  بين  عميق  باشند، و اختالف  است  آن  به  متعلق  و هر چه حكومت
 سرازير   آنان  در جيب  ذخاير ملت  و تمام  آنان  قدرت  آشور در تحت  شئون  تمام  باز آند آه  آنچنان  چپاولگران براي

  .  آيد  چه  آه رفت ، و مي آمد  چه  مظلوم  ملت  سر اين  ديديد به شود، چنانچه

 و آارگر و   تا بازاري  و دانشگاهي  ـ از روحاني  ملت  و مجاهدت  خداوند متعال  خواست  به  آه اآنون                 
 و   آنان  ابرقدرتها را شكستند و آشور را از دست  و سد قدرت  را پاره آشاورز و ساير قشرها ـ بند اسارت

   و جوانان  نكنند و دانشگاهيان  غفلت  حاضر و آينده  نسل  آه  است  آن  اينجانب  دادند، توصية  نجات وابستگانشان
 را محكمتر و استوارتر   و تفاهم  پيوند دوستي  اسالمي  علوم  و طالب  بيشتر با روحانيان برومند عزيز هر چه
 با گفتار و   را ديدند آه  فرد يا افرادي  مجرد آنكه  و به نباشند  غدار غافل  دشمن هاي ها و توطئه سازند و از نقشه

   نمايند؛ و اگر تأثير نكرد از او روگردان  افكند او را ارشاد و نصيحت  آنان  بين  بذر نفاق رفتار خود در صدد است
و .   گرفت وانت  مي  آساني  را به  سرچشمه  دواند آه  ريشه  انزوا آشانند و نگذارند توطئه شوند و او را به

   ايجاد آند، او را ارشاد و اگر نشد، از خود و آالس خواهد انحراف  مي  پيدا شد آه مخصوصًا اگر در اساتيد آسي
ها در دانشگاهها از  و توطئه.   است  ديني  علوم  و محصلين  روحانيون  بيشتر متوجه  توصيه و اين. خود طرد آنند

  . ها باشند  توطئه  هستند بايد مواظب  مغز متفكر جامعه  آه و هر قشر محترم   برخوردار است    اي  ويژه عمق

 باز   و آثار آن  گذاشت  در آشورها و آشور عزيزمان  تأثير بزرگي االسف  مع ها آه  نقشه  از جمله  ـ                 
   است  آنان  نمودن  و شرقزده ، و غربزده ز خويش ا  استعمار زده  آشورهاي  نمودن ، بيگانه  جا مانده  به تا حد زيادي

 قدرتمند را نژاد برتر و  ، دو قطب  و شرق  گرفتند و غرب  هيچ  خود را به  و قدرت  خود را و فرهنگ  طوريكه به
   غيرقابل ائض را از فر  از دو قطب  يكي  به  دانستند و وابستگي  عالم گاه  را قبله  دو قدرت  را واالتر و آن  آنان فرهنگ
  خوريم  نيز مي  و اآنون  خورده  از آن  آه هايي  و ضربه انگيز، طوالني  امر غم  اين و قصة!  نمودند  معرفي اجتناب
  .   است  و آوبنده آشنده

  هايي و آشور داشته  نگه  چيز عقب  را در همه  زير سلطه  ستمديدة  ملتهاي  آنان انگيزتر اينكه و غم                 
   زدن  دست  جرأت اند آه  ترسانده شان  شيطاني  خود و قدرتهاي  ما را از پيشرفتهاي قدري  بار آوردند و به مصرفي

   آنان  دست  خود را به  خود و آشورهاي  و سرنوشت  آرده  آنان  چيز خود را تسليم  و همه  نداريم  ابتكاري  هيچ به
 در   آه  شده  موجب  مصنوعي  مغزي  و تهي  پوچي و اين.   هستيم  فرمان  مطيع  بسته  و گوش  و چشم سپرده
 و   و ادب  از فرهنگ  بلكه  تقليد نماييم  و غرب  از شرق  و آورآورانه  خود اتكا نكنيم  فكر و دانش  به  امري هيچ

   باد انتقاد و مسخره نها را به، آ فرهنگ  بي  و شرقزدة  غرب  و گويندگان ، نويسندگان  و ابتكار اگر داشتيم صنعت
 و   را هر چند مبتذل  اجنبي  و آداب نمايند و رسوم  و مي  نموده  و مأيوس  ما را سرآوب  بومي  و فكر و قدرت گرفته
. دهند  و مي  خورد ملتها داده  آنها را به  و ثناجويي  و با مداحي  آرده  و گفتار و نوشتار ترويج  باشد با عمل مفتضح
،   پذيرفته  با اعجاب  آن  محتواي  به  توجه  باشد، بدون  فرنگي  چند واژة  يا گفتاري  يا نوشته ، اگر در آتاب المثل في

 اگر با   بنگريم  هرچه  تا قبر به و از گهواره. آورند  مي  حساب  را دانشمند و روشنفكر به  آن  و نويسندة و گوينده
، و اگر   محسوب  و پيشرفتگي  و از مظاهر تمدن  و مورد توجه شود مرغوب  گذاري  اسم  و شرقي  غربي واژة
 باشند   داشته  غربي  ما اگر نام آودآان.  خواهد بود  و واپسزده  آار رود مطرود و آهنه  به  خودي  بومي هاي واژه

ها،  ها، شرآتها، داروخانه غازهها، م خيابانها، آوچه. اند  افتاده  زير و عقب  دارند سر به  خودي مفتخر؛ و اگر نام
   از آن  باشد تا مردم  داشته  خارجي  بايد نام  شده  تهيه ها، و ديگر متاعها، هرچند در داخل ها، پارچه آتابخانه
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   شئون  و برخاستها و در معاشرتها و تمام  نشست  از سر تا پا و در تمام  مآبي فرنگي.  آنند  اقبال  آن  و به راضي
   و عقب پرستي ، آهنه  خودي  و رسوم ، آداب ، و در مقابل  و پيشرفت  و تمدن  افتخار و سربلندي موجب  زندگي
   و دآترها و اطباي  رفت  خارج ، بايد به  در داخل  عالج  و قابل  ولو جزئي  و آسالتي در هر مرض.   است افتادگي

   و رفتن  پر ارزش  و امريكا و مسكو افتخاري  و فرانسه ان انگلست  به رفتن.  آرد  و مأيوس دانشمند خود را محكوم
 و   مذهب  به  مربوط  آنچه  به اعتنايي بي.   است ماندگي  و عقب پرستي  آهنه  متبرآه  و ساير اماآن  حج به

   و آهنه ماندگي  عقب  امور نشانة  اين ، تعهد به ، و در مقابل  و تمدن  روشنفكري هاي  از نشانه  است معنويات
  .   است پرستي

 دور خصوصًا،   چندان  تاريِخ نه  ما را در طول  است ؛ معلوم  چيز داريم  ما خود همه گويم  نمي اينجانب                 
 خصوصًا، و مراآز   پهلوي  و دودمان  خائن اند و دولتمردان  آرده  محروم  اخير از هر پيشرفتي هاي و در سده
   پيشرفت  براي ديدنها و يا ناچيزديدنها، ما را از هر فعاليتي  و نيز خوْد آوچك  خودي  دستاوردهاي  عليه تبليغاتي
   اجناس  اقسام ، به  جوان  خصوصًا طبقة  و مردان  بانوان  آردن  و سرگرم  آاالها از هر قماش وارد آردن.  آرد محروم
  ها و مصرفي  خانواده  آشاندن  مسابقه  و به  آودآانه  و بازيهاي ت و تجمال  و تزئينات  ابزار آرايش  از قبيل وارداتي
 عضو   جوانها آه  آشاندن  تباهي  و به  آردن انگيز دارد، و سرگرم  غم  خود داستانهاي  بيشتر، آه  هر چه بار آوردن

   عقب ، براي  شده  حساب  مصائب ها، و دهها از اين  مراآز فحشا و عشرتكده  آوردن  هستند با فراهم فعال
 تا حدود بسيار   آه  اآنون  عزيز آه  ملت  به آنم  مي  و خادمانه  دلسوزانه  وصيت من.   آشورهاست نگهداشتن
   آه  و ديديم  و ابتكار برخاسته  فعاليت  حاضر به  محروم  و نسل  يافته  دامها نجات  از اين  از بسياري چشمگيري
 قادر  ِ  ايران  متخصصين رفت  نمي  گمان  هواپيماها و ديگر چيزها آه  مثل  پيشرفته ايلها و وس  از آارخانه بسياري

   آه  بوديم  دراز آرده  يا شرق  غرب  سوي  دستها را به  باشند و همه  آن ها و امثال  آارخانه  انداختن  راه به
   عزيز ما قطعات ، خود جوانان  تحميلي  و جنگ  اقتصادي  اندازند، در اثر محاصرة  راه  اينها را به  آنان متخصصين

   اگر بخواهيم  آردند آه  نمودند و ثابت  احتياج  و رفع  آرده  ارزانتر عرضه  و با قيمتهاي  را ساخته  احتياج محل
  .  توانيم مي

  هاي  با وسوسه شرق و   غرب  به  پيوسته بازان  سياست  باشيد آه بايد هوشيار و بيدار و مراقب                 
   رفع  و پشتكار خود به  و فعاليت  مصمم  نكشند؛ و با ارادة المللي  بين  چپاولگران  اين  سوي  شما را به شيطاني

  .  آنيد وابستگيها قيام

  را بيابد و يأس ندارد و اگر خودِي خود   آم  از نژاد اروپا و امريكا و شوروي  نژاد آريا و عرب و بدانيد آه                 
 چيز را   همه  آار و ساختن  همه  قدرت  باشد، در درازمدت  غير خود نداشته  به را از خود دور آند و چشمداشت

 و   خداوند تعالي  به  اتكال  شرط  خواهيد رسيد به اند شما هم  رسيده  آن  به  اينان  به  شبيه  انسانهاي و آنچه. دارد
   شدن  و خارج  شرافتمندانه  زندگي  به  رسيدن  سختيها براي  و تحمل  ديگران  به وابستگي  ، و قطع  نفس اتكا به
  .   اجانب  سلطة از تحت

   از متخصصين  آه  آينده  در نسلهاي  حاضر و چه  در نسل  چه  است  اندرآاران و بر دولتها و دست                 
ساز و   مصرف  آار نمايند و از ورود آاالهاي  به  تشويق  و معنوي  مادي  را با آمكهاي  آنند و آنان خود قدرداني

  .  چيز بسازند  دارند بسازند تا خود همه  آنچه  نمايند و به  برانداز جلوگيري خانه

 با  را، ولو  انساني  و ارزشهاي  و آزادي  استقالل  آه خواهم ، مي  و پسران ، دختران و از جوانان                 
 و   غرب  از طرف  بند و باريها و حضور در مراآز فحشا آه  و عشرتها و بي  تجمالت ، فداي  و رنج  زحمت تحمل
 از   شما و اغفالتان  جز تباهي  داده  نشان  تجربه  چنانچه  آنان شود نكنند؛ آه  مي  شما عرضه  به وطن  بي عمال

   ملت  نمودن  و مصرفي  آشيدنتان  وابستگي  بند استعمار و ننگ  ذخائر شما و به  و چاپيدن  آشورتان سرنوشت
   اصطالح ، و به مانده�  شما را عقب  آن  و امثال  وسايل خواهند با اين آنند؛ و مي  چيز ديگر فكر نمي  به و آشورتان

  .  دارند نگه»   وحشي نيمه « آنان

 و   مراآز تعليم  گرفتن  دست ، به ام  شد و آرارًا تذآر داده  اشاره انچه، چن  آنان  بزرگ هاي  از توطئه و ـ                 
 و   با روحانيون  آنان روش.   آنها است  محصوالت  آشورها در دست  مقدرات  آه  خصوصًا دانشگاهها است تربيت
   روحانيون  برداشتن آنان  نقشة.  در دانشگاهها و دبيرستانها دارند  آه  دارد با روشي  فرق  اسالمي  علوم مدارس

   شد ولي  عمل  رضاخان  در زمان  آه  و هتاآي  و خشونت ؛ يا با سرآوبي  است  آنان  آردن  و منزوي از سر راه
   و به  قشر تحصيلكرده  جدا آردن  براي  شيطاني هاي  و تهمتها و نقشه  شد؛ يا با تبليغات  گرفته  معكوس نتيجة
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   بود؛ و در زمان  فشار و سرآوبي شد و در رديف  مي  عمل  رضاخان  در زمان  هم ين ا  روشنفكر آه اصطالح
  .   موذيانه  ولي  خشونت  بدون  يافت محمدرضا ادامه

 آنند و   منحرف  خودي  و ارزشهاي  و ادب  را از فرهنگ  جوانان  آه  است  آن  نقشه و اما در دانشگاه                 
   دهند تا به  آشورها حكومت  و بر سرنوشت  انتخاب  اينان  را از بين  بكشانند و دولتمردان ا غرب ي  شرق  سوي به

 با   بكشانند و قشر روحاني  و غربزدگي  غارتزدگي  آشور را به اينان.  دهند خواهند انجام  مي  آنها هرچه دست
   آردن  و غارت  نگهداشتن  عقب  براي  است  راه رين بهت و اين.  نباشد  قادر بر جلوگيري  و شكست انزوا و منفوريت

   هست سر و صدا، هر چه  بي  ملي  و در جوامع خرج  و بي زحمت  ابرقدرتها بي ، زيرا براي  سلطه  تحت آشورهاي
  . ريزد  مي  آنان  جيب به

   است  ما الزم ، بر همة  است  و پاآسازي  اصالح  دانشگاهها و دانشسراها در دست  آه  اآنون پس                 
   چشم  به  شود؛ و هر جا انحرافي  آشيده  انحراف  دانشگاهها به  نگذاريم  هميشه  و براي  آنيم  آمك با متصديان

   خود جوانان  پرتوان  با دست  اول  بايد در مرحلة  امر حياتي و اين.   آوشيم  آن  رفع  به  سريع خورد با اقدام
  .   است  آشور و ملت ، نجات  از انحراف  دانشگاه  نجات  گيرد آه  دانشسراها انجامدانشگاهها و

   آنها در مرحلة  و دوستان  و مادران ، و پدران  اول  در مرحلة  و جوانان  نوجوانان  همة  به و اينجانب                 
   آه  امر مهم  در اين  آه آنم  مي  بعد وصيت ة آشور در مرحل  دلسوز براي  و روشنفكران  دولتمردان ، و به دوم

   همة و به.  بعد بسپريد  نسل  آنيد و دانشگاهها را به  آوشش  و دل دارد، با جان  مي  نگه  را از آسيب آشورتان
 و   ساز، دانشگاهها را از انحراف  خود و آشور عزيز و اسالِمآدم  نجات  براي  آه آنم  مي  توصيه  مسلسل نسلهاي

 را از آشور   بزرگ  قدرتهاي  خود دست  ـ اسالمي  انساني  عمل  آنيد و با اين  و پاسداري  حفظ  و شرقزدگي غرب
  .  و نگهدار باد  پشتيبان خدايتان.  را نااميد نماييد  و آنان قطع

   و آشور ايران  اسالم  آه يديمما د.   است  اسالمي  شوراي  مجلس  امور، تعهد وآالي  از مهمات ز ـ                 
 جنايتكار   تا عصر رژيم ، از بعد از مشروطه  و منحرف  غيرصالح  شوراي  از مجلس انگيزي  بسيار غم  صدمات چه

 جانفرسا از   مصيبتها و خسارتهاي  فاسد خورد؛ و چه  تحميلي  رژيم  بدتر و خطرناآتر در اين  و از هر زمان پهلوي
 در   منحرف  قالبي  اآثريت  يك  سال  پنجاه در اين.  وارد شد  آشور و ملت  به  و نوآرمآب ارزش  بي  جنايتكاران اين

   همين  و اخيرًا امريكا خواستند، با دست  و شوروي  انگلستان  هرچه  شد آه  موجب  مظلوم  اقليت  يك مقابل
   تقريبًا به  گاه ، هيچ از بعد از مشروطه.  آشانند يستي و ن  تباهي  دهند و آشور را به منحرفاِن از خدا بيخبر انجام

  ؛ و در زمان  و زمينخواران  خان  و مشتي  غربزدگان  با تصدي  از رضاخان  نشد ـ قبل  عمل  اساسي  قانون مواد مهم
  .   آن  گوشان  به  و حلقه  و وابستگان  سفاك  رژيم  آن  دست  به  پهلوي رژيم

 افتاد و   مردم  دست  آشور به  سرنوشت الشأن  عظيم  ملت  پروردگار و همت  با عنايت  آه اآنون                 
   راه  اسالمي  شوراي  مجلس  به  واليات  و خانهاي  دولت  دخالت ، بدون  خودشان  و با انتخاب وآال از خود مردم

   به  اينجانب وصيت.  بشود  از هر انحراف شور جلوگيري آ  و مصالح  اسالم  به  با تعهد آنان  آه يافتند، و اميد است
 از   آشور در هر دوره  و مصالح  اسالم  احكام  خود و تعهد خود به  مصمم  با ارادة  آه  است  آن  و آتيه  در حال ملت

  محرومين و   جامعه  متوسطين  غالبًا بين  آه  اسالمي  و جمهوري  اسالم  تعهد به  داراي  وآالي انتخابات
 و   انحرافي  مكتبهاي  به  گرايش  ـ و بدون  يا شرق  غرب  سوي  ـ به  مستقيم  از صراط باشند و غير منحرف مي

  .  بفرستند  مجلس ، به  اسالمي  روز و سياستهاي  بر مسائل  و مطلع  تحصيلكرده اشخاص

   جامعه  خود را از مسائل  آه آنم  مي ، وصيت ظم مع  خصوصًا مراجع  روحانيت  محترم  جامعة و به                 
   آتيه  ديديد و نسل همه.  نباشند تفاوت ، آنار نكشند و بي  مجلس  جمهور و وآالي  رئيس  انتخاب خصوصًا مثل

 و   را با زحمات  مشروطيت  اساس  را آه ، روحانيون  و غرب  پيرو شرق بازان  سياست  دست خواهد شنيد آه
 در امور آشور و   و دخالت  را خورده بازان  سياست  نيز بازي  آردند و روحانيون  خارج  گذاشتند از صحنه يانرنجها بن
   و قانون  سر مشروطيت  سپردند؛ و به  غربزدگان  دست  را به  خود انگاشتند و صحنه  از مقام  را خارج مسلمين
  .  دارد  طوالني  زمان  به ياج احت  جبرانش  آوردند آه  آن  و آشور و اسالم اساسي

   آمده  پيش  طبقات  همة  دخالت  آزاد براي  و فضاي  گرديده  رفع  موانع  بحمداهللا تعالي  آه اآنون                 
   به هرآس.   است  در امر مسلمين ، مسامحه  نابخشودني  بزرگ  و از گناهان  نمانده  باقي  عذري ، هيچ است

 دو   به  از نفوذ وابستگان  باشد؛ و با جديت  و ميهن  اسالم  در خدمت  است  الزم  نفوذش  و حيطة مقدار توانش
   مخالفين  نمايند، و بدانند آه  جلوگيري  اسالم  بزرگ  از مكتب  و منحرفان  يا شرقزدگان  استعمارگر و غرب قطب
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 در آشور ما و   و ظرافت  هستند، با تدريج  المللي ين چپاولگر ب  ابرقدرتان  همان  آه  اسالمي  و آشورهاي اسالم
بايد با . آشانند  استثمار مي  دام  افراد خوِد ملتها، آشورها را به ، و با دست  ديگر رخنه  اسالمي آشورهاي
 يار و  تانخداي.  ندهيد  مهلت  آنان  برخيزيد و به  مقابله  به  قدِم نفوذي  اولين  باشيد و با احساس  مراقب هوشياري

  . نگهدار باشد

   اگر خداي  آه خواهم  مي  آينده  عصر و عصرهاي  در اين  اسالمي  شوراي  مجلس و از نمايندگان                 
   اعتبارنامة  نمودند، مجلس  تحميل  مردم  خود را به  وآالت  سياسي  و بازي  با دسيسه  عناصر منحرفي نخواسته

  .  يابد  راه  مجلس  به  عنصر خرابكار وابسته  يك نگذارند حتي را رد آنند و  آنان

   بگيرند و وآالي  عبرت  پهلوي  رژيم هاي  از دوره  آه آنم  مي  وصيت  رسمي  مذهبي  اقليتهاي و به                 
   گرايش نخوار و بدون جها  قدرتهاي  به  و غيروابسته  اسالمي  خود و جمهوري  مذهب  متعهد به خود را از اشخاص

  .  نمايند  انتخاب  و التقاطي  و انحرافي  الحادي  مكتبهاي به

   خود رفتار، و همه  مجلسان  با هم  و برادري  نيت  حسن  با آمال  آه  خواستارم  نمايندگان و از همة                 
 وفادار   آن  آسماني  و احكام  اسالم  به و همه نباشد   منحرف  از اسالم  نخواسته  خداي  قوانين آوشا باشند آه

  .  آييد  نايل  دنيا و آخرت  سعادت باشيد تا به

   در نسلهاي  حاضر و چه  در نسل ، چه آنم  مي  و توصيه خواهم  مي  نگهبان  محترم و از شوراي                 
 نشوند و از   واقع  قدرتي  تأثير هيچ د را ايفا و تحت خو  و ملي  اسالمي  وظايف  و قدرت  دقت  با آمال ، آه آينده
 آشور   ضرورات  نمايند و با مالحظة  جلوگيري  مالحظه  هيچ  بدون  اساسي  مطهر و قانون  با شرع  مخالف قوانين
  .  نمايند  بايد اجرا شود توجه  فقيه  واليت  به  و گاهي  ثانويه  با احكام  گاهي آه

   جمهور و چه  رئيس  انتخاب ، چه  انتخابات  در تمام  آه  است  آن  شريف  ملت  به  من و وصيت                 
 باشند و   يا رهبر، در صحنه  رهبري  شوراي  تعيين  براي  خبرگان  انتخاب  و چه  اسالمي  شوراي  مجلس نمايندگان
   تعيين  براي  خبرگان شود مثًال در انتخاب  اعتبار مي  باشد آه  ضوابطي آنند روي  مي  انتخاب  آه اشخاصي
   انتخاب  و قانون  شرعيه  موازين  را روي  نمايند و خبرگان  اگر مسامحه  آنند آه  يا رهبر، توجه  رهبري شوراي

  ه در پيشگا  همه  صورت و در اين. پذير نباشد  جبران  و آشور وارد شود آه  اسالم  به  خساراتي  بسا آه نكنند، چه
  . باشند  مي  مسئول خداوند متعال

 و آشاورز و آارگر و آارمند،   بازاري  تا طبقة  بزرگ  و علماي  از مراجع  ملت  دخالت  قرار، عدم از اين                 
  ؛ و چه  آتيه  در نسلهاي  حاضر و چه  در نسل باشند؛ چه  مي  آشور و اسالم  سرنوشت  مسئول  و همه همه

   واقعه  عالج پس.   است  آبيره  گناهان  در رأس  باشد آه ، گناهي  حضور و مسامحه ، عدم  مقاطع  در بعض بسا آه
   بعد از مشروطه  آه  است  حقيقتي و اين.  خواهد شد  خارج  همه  آار از دست� بايد آرد، و اّال  از وقوع را قبل
   در سرتاسر آشور در آارهايي  ملت  آه  نيست تر و واالتر از آن باال  عالجي  هيچ چه.  ايم ايد و نموده  نموده لمس
   جمهور و وآالي  رئيس  دهد؛ و در تعيين  انجام  اساسي  و قانون  اسالمي  ضوابط  برطبق  اوست  به  محول آه

 قدرتمند   آشورهاي  به  امور و غيروابسته  از مجاري  متعهد و روشنفكر با اطالع  تحصيلكردة  با طبقة مجلس
 با تقوا و  ، و با علما و روحانيون  آرده  مشورت  اسالمي  و جمهوري  اسالم  تقوا و تعهد به استثمارگر و اشتهار به

 از   مجلس  جمهور و وآالي  باشند رئيس  داشته ؛ و توجه  نموده  نيز مشورت  اسالمي  جمهوري متعهد به
   آنان  و در فكر رفاه  نموده  را لمس  جامعه  و محرومان مستضعفان   و مظلوميت  محروميت  باشند؛ آه اي طبقه

   و رنج  محروميت  تلخي  آه  و شهوات  در لذات  و غرق  مرفه  و صدرنشينان  و زمينخواران داران  از سرمايه باشند، نه
  . توانند بفهمند  را نمي  و پابرهنگان گرسنگان

   و دلسوز براي  اسالم  و متعهد به ، شايسته  مجلس  جمهور و نمايندگان  اگر رئيس  آه و بايد بدانيم                 
   معني و همين. شود  مي  اگر باشد رفع آيد؛ و مشكالتي  نمي  پيش  از مشكالت  باشند، بسياري آشور و ملت

   آه  اگر خبرگان  شود؛ آه ر گرفته بايد در نظ  خاص  يا رهبر با ويژگي  رهبري  شوراي  تعيين  براي  خبرگان در انتخاب
 سرتاسر   بزرگ  هر عصر و علماي  عظام  با مراجع  و با مشورت  دقت  آمال شوند از روي  مي  تعيين  ملت با انتخاب

   واسطة  به  و مشكالت  از مهمات  بروند، بسياري  خبرگان  مجلس  متعهد، به  و دانشمندان آشور و متدينين
   نخواهد آمد، يا با شايستگي  پيش  رهبري  يا شوراي  رهبري  شخصيتها براي  و متعهدترين رينت  شايسته تعيين
   در تعيين  ملت  سنگين ، وظيفة  اساسي  قانون  و يكصد و دهم  يكصد و نهم  اصل و با نظر به.  خواهد شد رفع

  ، چه  در انتخاب  مسامحه  اندك شد، آه خواهد   روشن  رهبري  رهبر يا شوراي  در تعيين  و نمايندگان خبرگان
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   از اهميت  باالي  در سطح ، آه  آن  احتمال  وارد خواهد آرد آه  اسالمي  و آشور و جمهوري  اسالم  به آسيبي
  . آند  ايجاد مي  الهي  تكليف  آنان  براي است

   به  ابرقدرتها و وابستگان  عصر تهاجم ر آه عص  در اين  رهبري  رهبر و شوراي  به  اينجانب و وصيت                 
 و   اسالمي  جمهوري  در پوشش  است  اسالم  به  و در حقيقت  اسالمي  جمهوري  آشور به  و خارج  در داخل آنان

   و مستضعفان  و محرومان  اسالمي  و جمهوري  اسالم  به  در خدمت  خود را وقف  آه  است ، آن  آينده در عصرهاي
 و   سنگين  وظيفة ، بلكه  وااليي  و مقام  است اي  تحفه  آنان  براي نفسه  في  رهبري  ننمايند آه ند؛ و گمانبنماي

   غضب  دنيا و آتش  در اين  ابدي  باشد، ننگ  نفس  با هواي  نخواسته  اگر خداي  در آن  لغزش  آه  است خطرناآي
  .  دارد  ديگر در پي  قهار در جهان خداي

   با روي  خطرناك  امتحان  ما و شما را از اين  آه خواهم  مي  و ابتهال  با تضرع  هادي از خداوند منان                 
 و دولتها و   و آينده  جمهور حال  رؤساي  خفيفتر براي  خطر قدري  دهد و اين  خود بپذيرد و نجات سفيد در حضرت

 را حاضر و ناظر و خود را در   متعال  بايد خداي  آه تها نيز هست در مسئولي  درجات  حسب ، به اندرآاران دست
  .  باشد  آنان  راهگشاي خداوند متعال.  او بدانند محضر مبارك

.   است  مردم  و ناموس  و مال  با جان  سر و آار آن  آه  است  قضاوت  امور مسألة  ـ از مهمات ح                 
 دارند،   در عهده  آه  قضايي  مقام  عاليترين  در تعيين  آه  است  آن  رهبري شوراي رهبر و   به  اينجانب وصيت

   را نصب  و در سياست  و اسالمي دار و صاحبنظر در امور شرعي  متعهد سابقه  اشخاص  آنند آه آوشش
  . نمايند

  انگيزي  و غم  أسفناك  وضع  به  سابق  در رژيم  را آه  امر قضاوت خواهم  مي  قضايي و از شورايعالي                 
   نزد آنان آنند و آنچه  مي  بازي  مردم  و مال  با جان  آه  آساني  دهند؛ و دست  سر و سامان  بود با جديت درآمده
   بتدريج  آنند، و با پشتكار و جديت  آوتاه  پراهميت  آرسي  از اين  است  اسالمي  عدالت  نيست مطرح

   مخصوصًا حوزة  علميه هاي  حوزه شا ء اهللا با جديت ، ان  آه  شرايطي  داراي  نمايند؛ و قضات  متحول را دادگستري
 را   اسالمي  مقررة  شرايط  آه  قضاتي  جاي گردند، به  مي شوند و معرفي  مي  و تعليم  تربيت  قم  علمية مبارآة

  .  پيدا آند  در سراسر آشور جريان  اسالمي اوت قض  بزودي شا ء اهللا تعالي  ان  گردند، آه ندارند نصب

 از   آه  احاديثي  با درنظر گرفتن  آه آنم  مي  وصيت  در عصر حاضر و اعصار آينده  محترم  قضات و به                 
  دربارة   آنچه  و نظر به  دارد و توجه  قضاوت  آه  قضا و خطر عظيمي  ـ در اهميت اهللا عليهم  ـ صلوات معصومين
   سپرده  غير اهلش  به  مقام  نمايند و نگذارند اين  امر خطير را تصدي ، اين  است  وارد شده  غير حق  به قضاوت
   ندهند؛ و بدانند آه  ميدان  غير اهل  اشخاص  امر سرباز نزنند و به  اين  هستند از تصدي  اهل  آه و آساني. شود
   قضا براي  تصدي دانند آه و مي.   است  نيز بزرگ  آن  و ثواب  اجر و فضل  است  مقاْم بزرگ  خطر اين  طور آه همان
  .   است  آفايي  واجب اهلش

   زمان  در اين  آه ام  نموده  آرارًا عرض  آه  است  آن  علميه  مقدسة هاي  حوزه  به  اينجانب  وصيت  ـ ط                 
 مقصد   اين  براي  ممكن اند و از هر راه  بسته  اسالم  براندازي  آمر به سالمي ا  و جمهوري  اسالم  مخالفين آه

 و   اسالم  براي  و خطرناك  آنان  مقصد شوم  براي  با اهميت  از راههاي نمايند، و يكي  مي  آوشش شيطاني
   آن  مدت  آوتاه  خطر بزرگ ، آه  است  علميه هاي  و تبهكار در حوزه  افراد منحرف  نفوذ دادن  اسالمي هاي حوزه
   به  در درازمدت  آن  و خطر بسيار عظيم  است  انحرافي  و روش  و اخالق  ناشايسته ها با اعمال  حوزه  نمودن بدنام

ها و   توده  خود را در بين  و جا زدن  اسالمي  بر علوم  با آگاهي  يا چند نفر شياد آه  يك  باال رسيدن مقامات
   و اسالم  اسالمي هاي  حوزه  به  زدن  مهلك  و ضربة  خويش  را به  آنان مند نمودن  و عالقه  پاآدل  مردم قشرهاي

   به ها افرادي  جامعه  چپاولگر در ميان  بزرگ  قدرتهاي  آه دانيم و مي. باشد  مي  مناسب عزيز و آشور در موقع
 پرخطرتر و   يابند از همه  اگر مجال  آه  نمايان اني و روح  مصنوعي  از مليگراها و روشنفكران  مختلف صورتهاي
و »  ايرانيسم پان« يا   مآبي  و مقدس  اسالمي  با مشي  سال  ـ چهل  سي  گاهي  دارند آه رسانترند ذخيره آسيب
 خود   مأموريت  مناسب آنند و در موقع  مي  ملتها زيست  در ميان  ديگر، با صبر و بردباري هاي  و حيله پرستي وطن

و »  مجاهد خلق «  از قبيل هايي  نمونه  انقالب  از پيروزي  پس  آوتاه  مدت  عزيز ما در اين و ملت. دهند  مي را انجام
 را   توطئه  قسم  اين  با هوشياري  همه  است اند، و الزم  ديده  و ديگر عناوين  ها» اي توده«و    »  خلق فدايي«

   و افاضل  محترم  با مدرسين  آن  و تصفية  تنظيم  آه  است  علميه هاي  حوزه الزمتر  نمايند و از همه خنثي
 و  ريزان  نقشه  همين  شوم  از القائات است»  نظمي  در بي نظم«و شايد تز .   وقت  با تأييد مراجع دار است سابقه
  .  باشد گران توطئه
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ها و   نقشه  اعصار خصوصًا در عصر حاضر آه  در همة  آه  است  آن  اينجانب  وصيت در هر صورت                 
   علما و مدرسين ؛ آه  است  و ضروري ها الزم  حوزه  به  دادن  نظام  براي ، قيام  است  گرفته  و قّوت ها سرعت توطئه

 و ساير   قم  علمية ها را و خصوصًا حوزة  حوزه  صحيح  دقيق  و با برنامة  نموده  وقت  صرف الشأن  عظيم و افاضل
  .  نمايند  حفظ  از آسيب  از زمان  مقطع  را در اين  و با اهميت  بزرگ هاي حوزه

  هاي  و حوزه  است  فقاهت  به  مربوط  آه  نگذارند در درسهايي  محترم  علما و مدرسين  است و الزم                 
   شوند، و آوشش  منحرف  است  اسالمي  فقه  حفظ  براي  تنها راه  آه  معظم  مشايخ  از طريقة  و اصولي فقهي

   صالح  سلف  ارث  آه  سنتي  شود؛ و فقه  و نظرها و ابتكار و تحقيقها افزوده  هر روز بر دقتها و بحث نمايند آه
   اضافه  بر تحقيقات  بماند و تحقيقات ، محفوظ  است  و تدقيق  تحقيق  ارآان  شدن  سست  از آن  و انحراف است
 خواهد شد و   تهيه هايي  برنامه  آشور و اسالم  احتياجات  مناسبت  به  ديگر علوم هاي  در رشته و البته. گردد

 مورد   طور همگاني  به  است  الزم  آه هايي  حوزه  و واالترين و از باالترين.  بايد شود  تربيت  رشته  در آن رجالي
   و سير و سلوك  نفس  و تهذيب  اخالق  علم  از قبيل   ، [  است ]   اسالمي   معنوي  قرار گيرد، علوم  و تعلم تعليم
  . باشد  جهاد اآبر مي  ـ آه  اهللا ـ رزقنا اهللا و اياآم الي

   است  ممكن گاهي.   است  اجراييه  قوة  است  الزم  از آن  و مراقبت  و تصفيه  اصالح  آه  از اموري  ـ ي                 
   هم  را تنفيذ آند و وزير مسئول  آن  نگهبان  بگذرد و شوراي  از مجلس  جامعه  حال  و مفيد به  مترقي وانين ق آه

 و   يا با آاغذبازيها يا پيچ  مقررات  آنند و برخالف  را مسخ  افتاد آن  آه  غير صالح  مجريان  دست  به  نمايد، لكن ابالغ
 ايجاد   غائله  و مسامحه  بتدريج  آنند، آه  عمل  مردم  نمودن  نگران  عمدًا براياند يا  آرده  عادت  آن  به خمها آه

  . آند مي

   بر آنكه  عالوه  آه  است  ديگر آن  در عصر حاضر و در عصرهاي  مسئول  وزراي  به  اينجانب وصيت                 
 و   خدمتگزار ملت ، و بايد همه  ملت آنيد مال  مي  ارتزاق  از آن  آه اي ها بودجه  وزارتخانه شماها و آارمندان
   نخواسته  و خداي  حرام  آردن  عمل  وظيفه  و مخالف  مردم  براي  باشيد، و ايجاد زحمت خصوصًا مستضعفان

 خصوصًا   مردم با پشتيباني.  داريد  احتياج  ملت  پشتيباني  شما به شود، همة  مي  الهي  غضب  موجب گاهي
 از  و اگر روزي.  گرديد  آوتاه  از آشور و ذخائر آن  ستمشاهي  شد و دست  حاصل  پيروزي  بود آه حروم م طبقات

   جاي  ستمكار به  شاهنشاهي  رژيم شويد و همچون  مي  شويد، شماها آنار گذاشته  محروم  آنان پشتيباني
   نظر ملت  در جلب ، بايد آوشش لموس م  حقيقت بنابر اين. نمايند  مي  پستها را اشغال  پيشگان شما ستم

  .  احتراز نماييد  ـ انساني بنماييد و از رفتار غير اسالمي

 استاندارها   در انتخاب  آه آنم  مي  توصيه  آينده  تاريخ  آشور در طول  وزراي  به  انگيزه و در همين                 
   در آشور هرچه  نمايند، تا آرامش  انتخاب زگار با مردم و سا ، متعهد، عاقل ، متدين  اليق  آنند اشخاص دقت

   و تنظيم  آردن  در اسالمي ها مسئوليت  وزارتخانه  وزيران  تمام  گرچه  آه و بايد دانست. بيشتر حكمفرما باشد
  ت مسئولي  آه  خارجه  وزارت  دارند؛ مثل  خاص  از آنها ويژگي  بعضي  خود دارند لكن  مسئوليت امور محل
   طاغوتزدگي  به  راجع  خارجه     وزراي  به  پيروزي  از ابتداي اينجانب.  از آشور دارند ها را در خارج سفارتخانه
 يا   آنان  بعض ، لكن  نمودم هايي  توصيه  اسالمي  با جمهوري  مناسب هاي  سفارتخانه  آنها به ها و تحول سفارتخانه

   وزير خارجة گذرد اگرچه  مي  از پيروزي  سال  سه  آه و اآنون.  دهند  انجام  مثبتي نخواستند يا نتوانستند عمل
  .  گيرد  انجام  امر مهم  اين  وقت  با پشتكار و صرف  و اميد است  است  امر نموده  اين  به  اقدام آنوني

 شما بسيار زياد   مسئوليت  آه ست ا  بعد آن  و زمانهاي  زمان  در اين  خارجه  وزراي  به  من و وصيت                 
 آشور   و منافع  استقالل  خارجِي حفظ  در سياست ها؛ و چه  و سفارتخانه  وزارتخانه  و تحول  در اصالح ، چه است
 با   وابستگي  شائبة  آه و از هر امري.  در امور آشور ما را ندارند  قصد دخالت  آه  با دولتهايي  حسنه و روابط
   است  امور هر چند ممكن  در بعض  وابستگي و بايد بدانيد آه.  احتراز نماييد  طور قاطع  دارد به  آه  ابعادي همة

   آشور را به ، ريشة  در نتيجه  باشد، لكن  داشته  در حال اي  و فايده  باشد يا منفعت  داشته اي ظاهر فريبنده
   و در بيدار آردن  اسالمي  با آشورهاي  روابط  باشيد در بهتر آردن  داشته و آوشش.  خواهد آشيد تباهي

  .   خداوند با شماست  و اتحاد آنيد آه  وحدت  به  و دعوت دولتمردان

   به  آسي  از خارج  باشيد آه  انتظار نداشته  آه  است  اسالمي  آشورهاي  ملتهاي  به  من و وصيت                 
   امر حياتي  اين  آند؛ خود بايد به  آمك  است  اسالم  احكام  آردن  و پياده م اسال  آن  آه  هدف  به شما در رسيدن

   اسالمي  آشورهاي  محترم     و خطباي  اعالم    و علماي.  آنيد بخشد قيام  مي  را تحقق  و استقالل  آزادي آه
 آنند؛ در   خود تفاهم آنند و با ملت خود را رها   خارجي  بزرگ  قدرتهاي  به  از وابستگي  آنند آه دولتها را دعوت
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   مخالف  آه  آنند؛ و از نژادپرستي  وحدت  به و نيز ملتها را دعوت.  خواهند آشيد  را در آغوش  پيروزي  صورت اين
   برادري  هستند دست  آه  و با هر نژادي  خود در هر آشوري  ايماني  بپرهيزند؛ و با برادران  است دستور اسالم

 دولتها و ملتها و با تأييد خداوند   با همت  ايماني  برادري و اگر اين.   را برادر خوانده  آنان  بزرگ  اسالم دهند آه
 با   آه  اميد روزي به. دهند  مي  تشكيل  را مسلمين  جهان  قدرت  بزرگترين  يابد، خواهيد ديد آه  تحقق  روزي متعال

  .  شود  حاصل ابري و بر  برادري  اين  پروردگار عالم خواست

   دارد، آن  خاصي  ويژگي  اعصار خصوصًا عصر حاضر آه  ارشاد در همة  وزارت  به  اينجانب و وصيت                 
  ، در اين ما اآنون.  آنند  آوشش  اسالمي  جمهوري  حقيقي  چهرة  و ارائة  باطل  مقابل  حق  تبليغ  براي  آه است
   وابسته  گروهي هاي  رسانه  تمام  تبليغاتي ، مورد تهاجم  آرديم ها را از آشور خود آوتاه ابرقدرت  دست  آه زمان
   جمهوري  اين  ابرقدرتها به  به  وابسته  و نويسندگان  گويندگان  دروغها و تهمتها آه چه.   هستيم  بزرگ  قدرتهاي به

  . زنند  و نمي  نوپا نزده اسالمي

   ما دهند، به  به  اخوت  بايد دست  اسالم  حكم  به  آه  اسالمي  منطقة  اآثر دولتهاي فاالس مع                 
  و قدرت. اند  آورده  ما هجوم  به  از هر طرف  جهانخواران  در خدمت اند و همه  برخاسته  با ما و اسالم عداوت

،   تأسف و با آمال. چرخد  مي  تبليغات  روي  امروز جهان دانيد آه  و مي  است  و ناتوان  ما بسيار ضعيف تبليغاتي
 و   در فكر استقالل  آنكه  جاي  دارند، به  گرايش  از دو قطب  يكي  سوي  به  روشنفكر آه  اصطالح  به نويسندگان

  دهد آه  نمي  مجال  آنان طلبيها و انحصارجوييها به  خود باشند، خودخواهيها و فرصت  آشور و ملت آزادي
   را در اين  و استقالل  آزادي  بين  خود را در نظر بگيرند، و مقايسة  آشور و ملت تفكر نمايند و مصالح  اي لحظه

اند،   داده  از دست  را آه  آنچه  با بعض  را توأم  ارزنده  شرافتمندانة  نمايند و زندگي  ستمگر سابق  با رژيم جمهوري
 و   و نوآرمآبي  با وابستگي آردند توأم  مي  دريافت  ستمشاهي  از رژيم ، با آنچه  است  و عيشزدگي  رفاه آه

   جمهوري  اين  و فحشا بسنجند؛ و از تهمتها و نارواها به  ظلم  فساد و معادن هاي  از جرثومه  و مداحي ثناجويي
  بانها و قلمها را به ز پيشگان  و ستم  واحد بر ضد طاغوتيان  در صف  و دولت  بكشند و با ملت  دست  تولد يافته تازه

  . آار بگيرند

 و   و گويندگان  دانشمندان  همة  وظيفة  بلكه  ارشاد نيست  وزارت  عهدة  تنها به  تبليغ و مسئلة                 
 باشند و   داشته  تبليغي ها نشريات  آند تا سفارتخانه  آوشش  خارجه بايد وزارت.   است  و هنرمندان نويسندگان

 در   و سنت  قرآن  آه  جميل  جمال  با آن  چهره  اگر اين  نمايند؛ آه  روشن  جهانيان  را براي  اسالم وراني ن چهرة
 نمايد، اسالْم   خودنمايي  دوستان فهميهاي  و آج  اسالم  مخالفان  از زير نقاب  آرده  دعوت  آن  ابعاد به همة

   آه انگيز است  بار و غم  مصيبت چه.  اهتزاز خواهد آمد جا به   در همه  پرافتخار آن جهانگير خواهد شد و پرچم
   هر انساني  گوهر گرانبها را آه اند اين  نظير ندارد، نتوانسته  آن  تا نهايت  از صدر عالم  دارند آه  متاعي مسلمانان

  ! اند  فراري  از آن  جاهلند و گاهي  آن  و به  غافل  خود نيز از آن  آنند؛ بلكه  عرضه  است  آن  آزاد خود طالب  فطرت به

 از آودآستانها تا   و تربيت  مراآز تعليم ساز مسئلة  و سرنوشت  از امور بسيار با اهميت  ـ ك                 
   شده  غارت بايد ملت.  گذرم  مي  و با اشاره  تكرار نموده اش العاده  فوق  اهميت  واسطة  به  آه دانشگاهها است

   از دانشگاهها بوده اش  عمده  قسمت  است  زده  مهلك  ضربة  و اسالم  ايران  به  اخير آنچه  قرن  در نيم نند آهبدا
 و   تعليم  آشور به  منافع  در راه  و ملي  اسالمي هاي  و تربيِت ديگر با برنامه اگر دانشگاهها و مراآز تعليم.  است
   از آن  و پس  انگلستان  ما در حلقوم  داشتند، هرگز ميهن  جريان و جوانان   و نوجوانان  آودآان  و تربيت تهذيب

شد و   نمي  تحميل  غارتزده  محروم  بر ملت آن  خراب  خانه  و هرگز قراردادهاي رفت  فرو نمي امريكا و شوروي
   در جيب  رنجديده  ملت  اين  سياه  و طالي شد و هرگز ذخائر ايران  باز نمي  ايران  به  خارجي  مستشاران هرگز پاي
  توانستند به  را نمي  ملت  اموال  آن  به هاي  و وابسته  پهلوي شد و هرگز دودمان  نمي  ريخته  شيطاني قدرتهاي
   اين  را از دسترنج  خارج  بنا آنند و بانكهاي  اجساد مظلومان  پارآها و ويالها بر روي  و داخل  ببرند و در خارج غارت
 و ساير   قضاييه  و قوة  و دولت اگر مجلس.  خود نمايند  خود و بستگان  و هرزگي  عياشي  پر آنند و صرف انمظلوم

و . برانداز نبود  خانه  ما امروز گرفتار مشكالت  ملت گرفت  مي  سرچشمه  و ملي  اسالمي ارگانها از دانشگاههاي
   عرض  اسالم  امروز در مقابل  آنچه ، نه  صحيحش  معناي  به  و ملي  اسالمي  با گرايش  پاآدامن اگر شخصيتهاي

،   ميهن  ما غير اين ، امروز ما غير امروز، و ميهن يافت  مي  راه گانه  سه  مراآز قواي آند، از دانشگاهها به  مي اندام
 هر  ها آه تكده و مراآز فحشا و اعتياد و عشر  و ستمشاهي  ظلم  رها، و بساط  ما از قيد محروميت و محرومان

 برانداز   و انسان  آشور بر باد ده  ارث  و اين  پيچيده  بود، در هم  آافي  ارزنده  فعال  جوان  نسل  نمودن  تباه  براي يك
   به  صدها و هزارها مدرس توانست  بود، مي  ـ ملي  ـ انساني و دانشگاهها اگر اسالمي.  بود  نرسيده  ملت به

   اداره  آساني  دست  دانشگاهها و دبيرستانها به  آه انگيز و اسفبار است  غم  چه لكن دهد؛   تحويل جامعه
   از غربزدگان  همه  محرومي  مظلوم  جز اقليت ديدند آه  مي  و تربيت  تعليم  آساني  دست  ما به شد و عزيزان مي
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 ما در   عزيز و مظلوم د؛ و ناچار جوانان داشتن  در دانشگاهها آرسي  شده  ديكته  و نقشة  با برنامه و شرقزدگان
آردند،   مي  تكيه  و قضاوت  و حكومت  قانونگذاري  آرسيهاي  و به  شده  ابرقدرتها بزرگ  به  وابسته  گرگان  اين دامن

  . آردند  مي  عمل  ستمگر پهلوي  رژيم ، يعني  دستور آنان و بر وفق

   جمهوري  و دولت و بر ملت.   شده  خارج  جنايتكاران  از چنگال انشگاه د  بحمداهللا تعالي اآنون                 
 در   و شرق  غرب  به  يا گرايش  انحرافي  مكتبهاي  نگذارند عناصر فاسد داراي  اعصار، آه  در همة  است اسالمي

   پيش  نمايند تا مشكلي  جلوگيري  اول  نفوذ آنند و از قدم  و تربيت دانشسراها و دانشگاهها و ساير مراآز تعليم
  .  نرود نيايد و اختيار از دست

   خودشان  آه  است  عزيز دانشسراها و دبيرستانها و دانشگاهها آن  جوانان  به  اينجانب و وصيت                 
  . باشد   مصون  خودشان  خود و آشور و ملت  و آزادي  نمايند تا استقالل  قيام  انحرافات  در مقابل شجاعانه

   و عشاير ويژگي ها و بسيج  تا آميته  و شهرباني  و ژاندارمري  و سپاه ، از ارتش  مسلح  قواي  ـ ل                 
 و راهها و شهرها و   سرحدات باشند و نگهبان  مي  اسالمي  و قدرتمند جمهوري  قوي  بازوان  آه اينان.  دارند خاص

 و   ملت  خاص  مورد توجه بايست باشند، مي  مي  ملت  به بخشان  و آرامش  امنيت  نگهداران روستاها و باالخره
   قدرتهاي  براي برداري  مورد بهره  آه  در دنيا آنچه  باشند آه  داشته  توجه  است و الزم.  باشند  و مجلس دولت
 با   آه  است  مسلح قواي.  ست ا  مسلح ، قواي  است ، بيشتر از هر چيز و هر گروهي  مخرب  و سياستهاي بزرگ

   بعض  دغل شود؛ و سودجويان  مي  واقع  آنان  دست ، آودتاها و تغيير حكومتها و رژيمها به  سياسي بازيهاي
گيرند، و   مي  دست  آشورها را به  خوردة  بازي  فرماندهان هاي  و توطئه  آنان خرند و با دست  را مي  آنان سران
  و اگر فرماندهان. آنند  مي  را از آشورها سلب  و آزادي  و استقالل  قرار داده  سلطه حت را ت  مظلوم ملتهاي
آيد و يا اگر   نمي  آشور پيش  يك  آودتا يا اشغال  آشورها امكان  دشمنان  امر باشند، هرگز براي  متصدي پاآدامن

   عصر به  معجزة  اين  نيز آه و در ايران. د ماند خواه  و ناآام  متعهد شكسته  فرماندهان  دست  آيد، به احيانًا پيش
  .  داشتند  بسزايي  سهم دوست  و ميهن  پاك  متعهد و فرماندهان  مسلح ، قواي  گرفت  انجام  ملت دست

   از نزديك  امريكا و ساير قدرتها پس  امر و آمك  به  تكريتي  صدام  و تحميلي  لعنتي  جنگ و امروز آه                 
رو   روبه  آنان  به  قدرتمند و وابستگان  و پشتيبانان  متجاوز بعث  ارتش  و نظامي  سياسي  با شكست  دو سال به

  ها و پشت  در جبهه  ملت  بيدريغ  با پشتيباني  و مردمي  و سپاهي  و انتظامي  نظامي  مسلح ، باز قواي است
   دست  به  را آه  داخلي هاي را سرافراز نمودند؛ و نيز شرارتها و توطئه   را آفريدند و ايران  افتخار بزرگ ها اين جبهه

   تواناي  بودند با دست  شده  بسيج  اسالمي  جمهوري  براندازي  براي  و شرق  غرب  به  وابسته عروسكهاي
   جوانان همينو .  شد  شكسته  غيرتمند درهم  ملت  و با آمك  و شهرباني  بسيج ها و پاسداران  آميته جوانان

 .  يار و مددآار باد خدايشان.  آنند  استراحت ها با آرامش  شبها بيدارند تا خانواده فداآار عزيزند آه

   اي  آه  است ، آن  طور عموم  به  مسلح  عمر بر قواي  آخرين  قدمهاي  در اين  من  برادرانة  وصيت پس                 
 آار   آشور به ها و در سطح  در جبهه  فداآاري  لقا ء اهللا به ورزيد و با عشق ي م  عشق  اسالم  به  آه عزيزان

 و   غرب اي  حرفه  و سياستمداران  سياسي  بازيگران دهيد، بيدار باشيد و هوشيار آه  مي ارزشمند خود ادامه
 از هر سو و بيشتر از هر  ان و جنايتكارش  خيانت  تيز سالح  لبة پرده  پشت  مرموز جنايتكاران  و دستهاي شرقزده
 را پيروز نموديد و   خود انقالب  با جانفشاني  آه خواهند از شما عزيزان ؛ و مي  است  شما عزيزان  به  متوجه گروه

   به  و خدمت  اسالم  را براندازند؛ و شما را با اسم  اسالمي  و جمهوري  آرده گيري  آرديد بهره  را زنده اسالم
   و فداآاريهاي  جهانخوار بيندازند؛ و بر زحمات  از دو قطب  يكي  دامن  به  جدا آرده  و ملت از اسالم   و ملت ميهن

  .  بكشند  بطالن  خط  و ملي  اسالمي  صورت  به  و ظاهرهاي  سياسي هاي شما با حيله

 در   نظامي  دخول ، عدم  نظام قررات از م  طور آه  همان  آه  است  آن  مسلح  قواي  به  اآيد من وصيت                 
 و پاسدار و   و انتظامي  نظامي  مطلقًا، چه  مسلح  نمايند؛ و قواي  عمل  آن  به ها است  و گروهها و جبهه احزاب
   صورت در اين.  دارند  دور نگه  سياسي  و خود را از بازيهاي  وارد نشده  و گروهي  حزب  و غير اينها، در هيچ بسيج
   آه  است  الزم و بر فرماندهان.  باشند  مصون  گروهي  درون  و از اختالفات  خود را حفظ  نظامي وانند قدرتت مي

،   است  بر همگان  آن  و حفظ  ملت  از همة  انقالب و چون.  نمايند  منع  خود را از ورود در احزاب  فرمان افراد تحت
   اگر قواي  آه  است  آنان  و ميهني  شرعي  وظيفة  اسالمي  شوراي  و مجلس  دفاع  و شوراي  و ملت دولت
   انجام  و آشور بخواهند عملي  اسالم  مصالح  بعد، برخالف  طبقات  باال و چه  و طبقات  فرماندهان ، چه مسلح

وارد شوند،    سياسي شوند ـ و يا در بازيهاي  مي  آشيده  تباهي  به اشكال  ـ بي  وارد شوند آه دهند يا در احزاب
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 نمايد تا   امر جلوگيري  از اين  با قاطعيت  آه  است  رهبري و بر رهبر و شوراي.  آنند  مخالفت  با آن  اول از قدم
  .  باشد  در امان آشور از آسيب

   اسالم از  آه آنم  مي  مشفقانه ، وصيت  خاآي  زندگي  پايان  در اين  مسلح  نيروهاي  همة  به و من                 
   انساني  واالي  مقام  به  آن  را با نور هدايت  همه  و خداوند متعال  است  و آزاديخواهي  استقالل  مكتب  يگانه آه

   شما را از ننگ  شما را و آشور و ملت  آنيد آه  استقامت  امروز وفاداريد در وفاداري آند، چنانچه  مي دعوت
  خواهند و آشور و ملت  نمي  خويش  بردگي  شما را جز براي  همة  آه ي قدرتهاي وابستگيها و پيوستگيها به

   انساني و زندگي. دهد  مي دارند نجات  مي  نگه پذيري  ستم  و زير بار ننگين  و بازار مصرف  مانده  را عقب عزيزتان
   دهيد؛ و بدانيد مادام  ترجيح واني حي  ولو با رفاه  اجانب  بردگي  ننگين  بر زندگاني  را ولو با مشكالت شرافتمندانه

 ابتكار   عمر را بگذرانيد قدرت  دريوزگي  دراز آنيد و به  ديگران  خود را پيش ، دست  پيشرفته  صنايع  در احتياجات آه
 از   پس  آوتاه  مدت  در اين  ديديد آه  و عينيت  خوبي و به.  در شما شكوفا نخواهد شد  در اختراعات و پيشرفت

   را مأيوس ها آنان  آارخانه  انداختن ديدند و از راه  هرچيز خود را عاجز مي  از ساختن  همانها آه  اقتصادي يمتحر
   جنگ و اين.  نمودند ها را خود رفع  و آارخانه  ارتش  از احتياجات  آار بستند و بسياري نمودند، افكار خود را به مي

 و   اگر دولت اآنون.   بوديم  غافل  ما از آن  بود آه  الهي اي ، تحفه  خارجي  آارشناسان  و اخراج  اقتصادي و تحريم
 آشور   آه  ابتكار بيفزايند، اميد است  در راه  و سعي  آوشش  آنند و به  را خود تحريم  جهانخواران  آاالهاي ارتش

 .  يابد  نجات  از دشمن خودآفا شود و از دريوزگي

   بزرگ  صنعتهاي  به  مصنوعي ماندگي  عقب  از اينهمه  ما پس  احتياج  آه  اينجا بايد بيفزايم در و هم                 
 از   يكي  به  پيشرفته  ما بايد در علوم  آه  نيست  معني  آن  به و اين.  انكارناپذير  است  حقيقتي  خارجي آشورهاي
   صنايع  آه  متعهد را در آشورهايي  دانشجويان  آنند آه  بايد آوشش  و ارتش دولت.   شويم  وابسته دو قطب
 و   امريكا و شوروي  به  را دارند و استعمار و استثمارگر نيستند بفرستند؛ و از فرستادن  پيشرفته بزرگ

   به  دو قدرت  اين  برسد آه شا ء اهللا روزي  هستند احتراز آنند، مگر ان  دو قطب  در مسير اين  ديگر آه آشورهاي
شا ء اهللا   شوند؛ يا ان  واقع  ديگران  حقوق  به  و احترام  و انساندوستي برند و در مسير انسانيت  خود پي اهاشتب

  .   روزي  اميد چنين به.  خود نشانند  جاي  را به  متعهد، آنان  بيدار و مسلمانان  و ملتهاي  جهان مستضعفان

 و تخدير ملتها،   مؤثر تباهي  و سينماها و تئأترها از ابزارهاي طبوعات و م  راديو و تلويزيون  ـ م                 
   ابزار، چه  از اين  بزرگي هاي  نقشه ، چه  آن  دوم  نيمة  اخير بويژه  صد سال در اين.   است  بوده  جوان خصوصًا نسل

 شد و از آنها  ، آشيده  و شرق رب غ  استعمارگران  در تبليغ  خدمتگزار، و چه  و ضد روحانيت  ضد اسالم در تبليغ
 و  ، از تقليد در ساختمانها و تزئينات  از هر قماش  و تزئيني  بازار آاالها خصوصًا تجملي  آردن  درست براي

 افتخار بزرِگ   آه  طوري  آردند، به  آنها استفاده  و در فرم  و پوشيدني  نوشيدني  آنها و تقليد در اجناس تجمالت
   مرفه  يا نيمه  مرفه  در خانمهاي  بويژه  آن  و فرم  از رفتار و گفتار و پوشش  زندگي  شئون  در تمام بودن   مآب فرنگي

   فهم  بود آه  صورتي  در گفتار و نوشتار به  غربي  لغات  آار بردن  و به  زدن  حرف  و آيفيت  معاشرت بود، و در آداب
 يا   غرب هاي  از فرآورده  تلويزيون فيلمهاي! نمود  مي  نيز مشكل  همرديفان ، و براي  غيرممكن  بيشتر مردم  براي آن

   سوي  و به  منحرف  و توليد و دانش  و آار و صنعت  زندگي  و مرد را از مسير عادي  زن  جوان  طبقة  بود آه شرق
 و   و ادب  فرهنگ ر خود، حتي چيز خود و آشو  همه  به  و بدگماني  خود و يا بدبيني  و شخصيت  از خويش بيخبري

   منتقل  و شرق  غرب هاي ها و موزه  آتابخانه ، به  خيانتكار سودجويان  با دست  از آن  بسياري  آه مآثر پر ارزشي
   در مقاالت ها با مسابقات انگيز، و روزنامه  بار و أسف  افتضاح ها و عكسهاي ها با مقاله مجله.   است گرديده

   هدايت  يا شرق  غرب  سوي  مؤثر را به  جوان  طبقة  بويژه  با افتخار، مردم  و ضداسالمي  خويش ضدفرهنگي
  هاي ها و مراآز قمار و التار و مغازه  مراآز فساد و عشرتكده دار در ترويج  دامنه  تبليغ  آنيد بر آن اضافه. آردند مي

  و در مقابل. شد  وارد مي  از غرب  آنچه  بويژه  الكلي بات و بازيها و مشرو  آرايش  و اسباب  تجمالتي  آاالهاي فروش
   آه شد؛ و صدها چيزهايي  وارد مي  تجملي  بازيها و آاالهاي  ديگر، عروسكها و اسباب  و گاز و مخازن صدور نفت

 پيدا   ادامه  پهلوي برانداز  و خانمان  سرسپرده  عمر رژيم  نخواسته و اگر خداي.   هستيم اطالع  از آنها بي  من امثال
   آنها است  به  اميد ملت  چشم  آه  و ميهن  اسالم  فرزندان  برومند ما ـ اين  جوانان  آه گذشت  نمي آرد، چيزي مي

 و   غرب  و روشنفكران  گروهي هاي  فاسد و رسانه  رژيم  دست  به  شيطاني هاي ها و نقشه  دسيسه ـ با انواع
  آردند؛ و يا به  مي  خود را در مراآز فساد تباه يا جواني: بستند  برمي  رخت  اسالم ن و دام  ملت شرقگرا از دست

 و   گذاشت  منت  ما و آنان  به خداوند متعال. آشاندند  مي  تباهي  و آشور را به  جهانخوار درآمده  قدرتهاي خدمت
  .  داد  نجات  و غارتگران  را از شر مفسدين همه

 جمهور  جمهور و رؤساي  و رئيس  و آينده  در حال  اسالمي  شوراي  مجلس  به  من  وصيت نوناآ                 
 و   خبري  دستگاههاي  نگذارند اين  آه  است ، آن  در هر زمان  و دولت  قضايي  و شوراي  نگهبان  شوراي مابعد و به



 

    انديشه های عرفانی و شعر خمينی   /  خمينی از والدت تا رحلت      

،   آن  غربي  شكل  به  آزادي  آه  بدانيم  همهو بايد.  شوند  آشور منحرف  و مصالح ها از اسالم  و مجله مطبوعات
 و   و مقاالت و تبليغات.   است  محكوم  و عقل شود، از نظر اسالم  مي  و پسران  و دختران  جوانان  تباهي  موجب آه

   ما و همة و بر همة.   است  آشور حرام  و مصالح  عمومي  و عفت  اسالم  برخالف  و مجالت سخنرانيها و آتب
 و   حرام  در نظر شرع و از آنچه.  شود  بايد جلوگيري  مخرب و از آزاديهاي.   است  از آنها واجب  جلوگيري سلمانانم

 اگر   طور قاطع  به  است  اسالمي  جمهوري  با حيثيت  و مخالف  و آشور اسالمي  مسير ملت  برخالف آنچه
 از امور مذآور نمودند   يكي  اگر برخورد به اللهي  حزب نان و جوا و مردم. باشند  مي  مسئول  نشود، همه جلوگيري

خداوند .  هستند  جلوگيري  به  مكلف  نمودند، خودشان  آوتاهي  آنند و اگر آنان  رجوع  مربوطه  دستگاههاي به
  .  باشد  مددآار همه تعالي

   و جمهوري  با ملت  در ضديت  آه خاصي گروهها و گروهكها و اش  به  من  و وصيت  نصيحت  ـ ن                 
   هر راهي  به  طوالني  تجربة  آه  است ، آن  و داخل  در خارج  آنان  سران  به آنند، اول  مي  فعاليت  و اسالم اسالمي

  ه شماها آ  پيدا آرديد به  توسل  آه  هر آشور و مقامي  زديد و به  دست  آه اي  هر توطئه  آرديد و به  اقدام آه
 ترور و   به  زدن شود با دست  فداآار را نمي  ملت  مسير يك  باشند آه دانيد بايد آموخته  مي  و عاقل خود را عالم
 را   و دولتي  حكومت  آرد، و هرگز هيچ  منحرف  شده  سر و پا و غيرحساب  بي پردازيهاي  و دروغ انفجار و بمب

  هاي  از بچه  را آه  ايران  مثل  ملتي  نمود، بويژه  ساقط غيرمنطقي و   غيرانساني هاي  شيوه  با اين توان نمي
 و   جانفشاني  و مذهب  و قرآن  اسالمي  و جمهوري  هدف ، در راه  بزرگسالش  تا پيرزنها و پيرمردهاي خردسالش
 و   با شما نيست ملت  آه) آنيد  فكر مي لوحانه و اگر ندانيد بسيار ساده(دانيد   مي شماها آه. آنند  مي فداآاري
 شما و   ناشيانة  شما بودند، حرآات  بكنيد با شما بودند و دوست و اگر فرض.   است  با شماها دشمن ارتش

  .  نتوانستيد بكنيد  آار ديگري  تراشي  را از شما جدا آرد و جز دشمن  داد آنان  شما رخ  با تحريك  آه جناياتي

   آشيده  رنج  طاغوتزدة  ملت  اوًال با اين  آه آنم  شما مي  آخر عمر به  در اين اهانه خيرخو  وصيت من                 
   جنايتكاراني  خود را از زير بار ستم  و جوانانش  فرزندان  بهترين  با فدا دادن  ستمشاهي  سال٢٥٠٠ از   پس آه

   يك چطور وجدان. ايد  و ستيز برخاسته  جنگ  به  داده  نجات  و غرب  شرق  و جهانخواران  پهلوي  رژيم همچون
   خود اينگونه  خود و ملت  با ميهن  مقام  يك  به  رسيدن  احتمال شود براي  مي  پليد باشد، راضي  هر چه انسان

 و   بيفايده  آارهاي  از اين  دست آنم  مي  شما نصيحت  به  نكند؟ من  آنها رحم  و بزرگ  آوچك رفتار آند و به
 خود و   ميهن  نزديد به  دست  جنايتي و در هر جا هستيد اگر به.  را نخوريد  جهانخواران  برداريد و گول نهغيرعاقال
شا ء   از شما ان  و ملت  اسالمي ؛ و جمهوري  است  الراحمين  خداوند ارحم آنيد آه  برگرديد و توبه  اسالم دامن

 و   برگشته  راه ، باز از نيمه  آرده  شما را معين  خداوند تكليف حكم   زديد آه  جنايتي  به و اگر دست. گذرند اهللا مي
 � دهيد؛ و اّال  خداوند نجات  اليم  خود را از عذاب  عمل  و با اين  داده  مجازات  به  داريد تن و اگر شهامت.  آنيد توبه

  .   است  در آن  صالح ويد آه ش  آار ديگر مشغول  هدر ندهيد و به  از اين در هر جا هستيد عمر خود را بيش

   آنان  خود را براي  جواني  انگيزه  با چه  آه آنم  مي  وصيت  آنان  و خارجي  داخلي  هواداران و بعد، به                 
آنند و   مي  آنها پيروي هاي آنند و از نقشه  مي  جهانخوار خدمت  قدرتمندان  براي  آه  است  ثابت  اآنون آه

  آنيد؟ شما بازي  جفا مي  آسي  چه  خود در راه دهيد؟ و با ملت  هدر مي اند به  آنها افتاده  دام  به هندانست
   به  ميليوني هاي  توده آنيد آه  مي  مشاهده  عيان  هستيد به و اگر در ايران.  آنها هستيد  دست خوردگان
 در   و دل  با جان  فعلي  و رژيم  حكومت بينيد آه  مي  عيان  فداآارند؛ و به  آن  وفادار و براي  اسالمي جمهوري
   خلق براي»  فدايي«و » مجاهد« و  بودن»  خلقي «  ادعاي  دروغ  به  آه  هستند؛ و آنان  و مستمندان  خلق خدمت
   يكي مقاصد خود و مقاصد  را براي دل  ساده  و دختران  و شما پسران  برخاسته  دشمني  خدا به آنند، با خلق مي

   خوشگذراني  جنايتكار به  از دو قطب  يكي  در آغوش  و خود يا در خارج  گرفته  بازي  جهانخوار به  قدرت از دو قطب
   جنايت  به  بدبخت  جنايتكاراني ، نظير منازل  اشرافي  با زندگي  تيمي  مجلل هاي  خانه  به  و يا در داخل مشغول

  . فرستند  مي  مرگ  آام  را به دهند و شما جوانان  مي خود ادامه

 برگرديد؛   اشتباه  از راه  آه  است  آن  و خارج  داخل  و جوانان  شما نوجوانان  به  من  مشفقانة نصيحت                 
 و   مستقل  ايران آنند متحد شويد؛ و براي  مي  خدمت  اسالمي  جمهوري  به  و دل  با جان  آه  جامعه و با محرومين
   ادامه  شرافتمندانه  زندگي  به  با هم  پيدا آند، و همه  نجات  از شّر مخالفين  نماييد تا آشور و ملت آزاد فعاليت

آنند و در   خود فكر نمي  شخصي  نفع  جز به  هستيد آه  اشخاصي  فرمان  به  گوش  چه  و براي  وقت تا چه. دهيد
   خويش طلبي  و قدرت  مقاصد شوم تيز هستند و شما را فداي خود در س  ابرقدرتها با ملت  و پناه آغوش
 و   است  مخالف  با رفتار و عملشان  آنان  ادعاهاي  ديديد آه  انقالب  پيروزي  سالهاي نمايند؟ شما در اين مي

 نداريد  ملت   خروشان  سيل  در مقابل  شما قدرتي دانيد آه و مي.   است  دل  صاف  جوانان  فريب  براي ادعاها فقط
و .   ادا آردم  است  هدايت  خود را آه  تكليف من.  ندارد اي  نتيجه  عمرتان  و تباهي  ضرر خودتان  جز به و آارهايتان
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 فرا   گوش  نيست  در آن طلبي  قدرت رسد و شائبة  شما مي  به  من  از مرگ  پس  آه  نصيحت  اين  به اميد است
 شما   را به  مستقيم  فرمايد و صراط  شما را هدايت خداوند منان.  دهيد  نجات  الهي  اليم دهيد و خود را از عذاب

  . بنمايد

   به  متمايل  [ ي]  و ديگر گروهها   خلق  فدايي  آمونيستها و چريكهاي ، مثل  چپگرايان  به  من وصيت                 
   از مكتبها و خصوص  آه  نزد آساني  اسالم و مكتب از مكتبها   صحيح  بررسي  شماها بدون  آه  است ، آن چپ

 رو   خورده  امروز در دنيا شكست  آه  مكتبي  آرديد به  را راضي  خودتان  انگيزه  دارند، با چه  صحيح  اطالع اسالم
ايد؟ و  رده آ  خوش  است  پوچ  تحقيق  اهل  آنها پيش  محتواي آه»  ايسم« چند   خود را به  دل  آه  شده آوريد و چه
   خود به  بكشيد؛ و با ملت  يا چين  شوروي  دامن خواهيد آشور خود را به  مي  آه  وادار آرده اي  انگيزه شما را چه

  هاي  ضد آشور خود و توده  به  اجنبي  نفع  براي هايي  توطئه  يا به  برخاسته  جنگ به»   دوستي توده « اسم
 و  طلب  و قدرت  ديكتاتورترين  آن  مدعيان  آمونيسم  پيدايش  از اول  آهبينيد  زديد؟ شما مي  دست ستمديده

ها   طرفدار توده  مدعي  شوروي  و پاي  زير دست  ملتهايي چه.  و هستند  بوده  جهان  حكومتهاي انحصارطلبترين
  در زير فشار ديكتاتوري  ، تاآنون  و غيرمسلمانان ، مسلمانان  روسيه ملت.  گرديدند  ساقط ُخرد شدند و از هستي

   ديكتاتورهاي  باالتر از اختناقهاي  و در اختناق  محروم  آزادي زنند و از هرگونه  و پا مي  دست  آمونيست حزب
 را و   بود، ورود و خروجش حزب»  درخشان «  اصطالح  به هاي  از چهره  يكي  آه  ، استالين. برند  سر مي  به جهان

  دهيد، مردم  مي  جان  رژيم  آن  در عشق  خوردگان  شما فريب  آه اآنون.   او را ديديم يت و اشراف  آن تشريفات
   مدعي  شما آه سپارند، و آنگاه  مي  جان  آنان  از ستمگريهاي  افغانستان  و ديگر اقمار او چون  شوروي مظلوم

   داديد و با اهالي  انجام  جناياتي  چه رسيده   دستتان  در هر جا آه  محروم  خلق  هستيد، بر اين  از خلق طرفداري
   جنگ  به  فريب  را به  بسياري آرديد و عدة  مي  خود معرفي  طرفدار پر و پا قرص  غلط  را به  آنان  آه    آمل شريف
هيد خوا مي»   محروم طرفدار خلق«و شما .  نكرديد  جنايتها آه  داديد، چه  آشتن  فرستاديد و به  و دولت مردم
و »   خلق فدايي «  را با سرپوش  خيانتي  دهيد و چنين  شوروي  ديكتاتوري  دست  را به  ايران  و محروم  مظلوم خلق

 از   طرفداري  و زير ماسك  با توطئه  آن و رفقاي»   توده حزب« اجرا هستيد، منتها   در حال طرفدار محرومين
  .  ترور و انفجار و ، و ديگر گروهها با اسلحه  اسالمي جمهوري

   شواهد و قرائن  بعضي  ـ گرچه  معروف  چپگرايي  به  آه  آنان  و گروهها، چه  شما احزاب  به من                 
گيرند و   مي آنند و الهام  مي  ارتزاق  از غرب  آه  آنان  هستند ـ و چه    امريكايي  آمونيست  اينان  دارد آه داللت
 و   آردستان  محروم  و مردم  برده  اسلحه  به  دست  از آرد و بلوچ و طرفداري»  خودمختاري « م با اس  آنها آه چه

   دولت  و بازسازي  و اقتصادي  و بهداشتي  فرهنگي  از خدمتهاي  و مانع  نموده  ساقط ديگر جاها را از هستي
و .  بپيوندند  ملت  به  آه آنم  مي  وصيت  » آومله« و   » دموآرات «  حزب شوند، مثل  استانها مي  در آن جمهوري
   مصلحت توانند بكنند، پس اند و نمي  نكرده  مناطق  آن  اهالي  آردن  جز بدبخت  آاري اند آه  آرده  تجربه تاآنون

  ان بيگانگ  به  و خدمت گري  و از ياغي  نموده  مساعي  تشريك  با دولت  آه  است  خود آن  خود و مناطق خود و ملت
 از   هم  آنان  براي  اسالم  باشند آه  آشور بپردازند و مطمئن  ساختن  بردارند و به  خود دست  ميهن  به و خيانت
  . دهد  مي  را بهتر انجام  خلق  انساني  و آرزوهاي  بهتر است  ديكتاتور شرق  از قطب  و هم  جنايتكار غرب قطب

   نشان  تمايل  شرق  و احيانًا به  غرب  به  اشتباه  از روي  آه  مسلمان ي گروهها  به  من و وصيت                 
   اسالم  مخالفاِن بدخواهان آردند و به  مي  طرفداري  شد گاهي  معلوم  خيانتشان  اآنون  آه دهند و از منافقان مي

 نكنند و   خود پافشاري ر اشتباه بر س  آه  است زدند، آن  مي آردند و طعن  مي  لعن  گاهي  خطا و اشتباه از روي
صدا و   خداوند هم  رضاي  براي  مظلوم  و ملت  و مجلس ، و با دولت  خود اعتراف  خطاي  به  اسالمي با شهامت

   روحاني  آن    مدرس  مرحوم  دهيد؛ و آالم  نجات  را از شّر مستكبران  تاريخ  مستضعفان  و اين مسير شده هم
   بايد از بين  آه اآنون:   روز گفت  آن  افسردة  در مجلس  خاطر بسپريد آه  را به  انديشه پاك و   سيرت متعهد پاك

  .   خود برويم  چرا با دست برويم

   اگر ما با دست آنم  مي  عرض  مؤمن  شما برادران  خدا به  شهيد راه  ياد آن  امروز به  هم من                 
،   آنيم  مالقات  خويش  با خداي  شرافتمندانه  سرخ  و با خون  روزگار محو شويم از صفحة  جنايتكار امريكا و شوروي

  و اين.   باشيم  داشته  مرفه  اشرافي  زندگي  غرب  و سياه  شرق  سرخ  ارتش  در زير پرچم  آه  است بهتر از آن
  ؛ و بايد به  آنيم  تبعيت  و ما بايد از آن  است بوده   مبين  دين  و بزرگان  مسلمين  و ائمة  عظام  انبياي  و طريقة سيره

   ملت  بر يك  جهان توانند؛ و قدرتمندان  آنند مي  وابستگيها زندگي  بخواهند بدون  ملت  اگر يك  آه خود بباورانيم
  .  آنند  را تحميل  آنان  ايدة توانند خالف نمي
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 و هستند،   بوده  با شوروي  چپي  و احزاب  غاصب  دولت  با آنكه  بايد گرفت  عبرت از افغانستان                 
اند و   بيدار شده  جهان  محروم  ملتهاي  اآنون  بر اين عالوه.  نمايند  را سرآوب  مردم هاي اند توده  نتوانسته تاآنون
   ستمگران  سلطة ا از تحت و خود ر  انجاميده  و انقالب  و نهضت  قيام  بيداريها به  اين  نخواهد آشيد آه طولي

 از   و انقطاع  جدايي بينيد آه  مي  اسالمي  ارزشهاي و شما مسلماناِن پايبند به.  خواهند داد مستكبر نجات
   خودآفايي  سوي  و به  آار افتاده  به  متفكر بومي دهد؛ و مغزهاي  مي  خود را دارد نشان  برآات  و غرب شرق

 طور  دادند، امروز به  مي  جلوه  ما محال  ملت  براي  و شرقي  غربي  خائن رشناسان آا آند و آنچه  مي پيشروي
و صد .   خواهد گرفت  انجام  در دراز مدت شا ء اهللا تعالي  و ان  گرفته  انجام  و فكر ملت  با دست گيري چشم

؛ و اگر   نيافت  محمدرضا تحقق  آثيف  جابرانة  سلطنت  در اول  پيدا آرد و الاقل  دير تحقق  انقالب  اين  آه افسوس
  .  بود  ايران  غير از اين  غارتزده  بود، ايران شده

   آه  است  آن عقدگان  و صاحب  و اشكالتراشان  و روشنفكران  و گويندگان  نويسندگان  به  من و وصيت                 
 و   داريد در بدبيني  توان  آنيد و هرچه صرف   اسالمي  مسير جمهوري  خود را در خالف  وقت  آنكه  جاي به

   سوي  آشور خود را به  عمل  آار بريد، و با اين  به  و ساير خدمتگزاران  و دولت  از مجلس  و بدگويي بدخواهي
  آنيد  خود خلوت  نداريد با وجدان  خداوند عقيده  آنيد و اگر به  خلوت  شب  خود يك  دهيد، با خداي ابرقدرتها سوق

 معيار و با   آنيد، ببينيد آيا با آدام  بيخبرند بررسي شود خود انسانها از آن  بسيار مي  خود را آه  باطني و انگيزة
خواهد   مي  آه گيريد و با ملتي  مي ها و در شهرها ناديده  را در جبهه  شده  قلم  قلم  جوانان  اين  خون  انصاف چه

 عزيز   خود و فرزندان  را با جان  و آزادي  شود و استقالل  خارج  و داخلي ارجي خ  و غارتگران از زير بار ستمگران
 و  انگيزي  اختالف ايد و به  برخاسته  اعصاب  جنگ  آند، به  را حفظ خواهد آن  مي  و با فداآاري  آورده  دست خود به
 با فكر و   آه آيا بهتر نيست. آنيد  باز مي  و ستمگران  مستكبران  را براي زنيد و راه  مي  دامن  خائنانه هاي توطئه
   اين  به  آه  خود نماييد؟ آيا سزاوار نيست  ميهن  حفظ  براي  را راهنمايي  و ملت  و مجلس  خود دولت  و بيان قلم
ر  جمهو  و رئيس  مجلس  را استقرار دهيد؟ آيا اين  اسالمي  خود حكومت  آنيد و با ياري  آمك  محروم  مظلوم ملت

   رژيم  آن  آه ايد ستمهايي دانيد؟ آيا از ياد برده  بود بدتر مي  سابق  رژيم  در زمان  را از آنچه  قضايي  و قوة و دولت
   نظامي  پايگاه  يك  زمان  در آن  آشور اسالمي دانيد آه ؟ آيا نمي داشت  روا مي پناه  بي  مظلوم  ملت  بر اين لعنتي
 بود و   آنان  در قبضة  نظامي  و قواي  تا دولت آردند و از مجلس  مي  مستعمره  يك  عمل  امريكا بود و با آن براي

 فحشا در سراسر  آردند؟ آيا اشاعة  مي  چه  و ذخائر آن  ملت  با اين  آنان  و متخصصان  و صنعتگران مستشاران
 و سينماها و ديگر  فروشي  مشروب ايه ها و مغازه ها و ميخانه ها و قمارخانه آشور و مراآز فساد، از عشرتكده

 و   گروهي هاي ؟ آيا رسانه  محو شده  بود، از خاطرتان  بزرگ  عاملي  جوان  نسل  آردن  تباه  براي  هر يك مراآز آه
   بازارهاي  از آن  آه ايد؟ و اآنون  سپرده  فراموشي  دست  را به  رژيم  آن هاي  سراسر فسادانگيز و روزنامه مجالت
   و براي  نفوذ آرده  منحرف  شايد اآثر از گروههاي  آه ، يا چند جوان  در چند دادگاه  آنكه ، براي  نيست اد اثريفس
 مفسد   آه اي  عده دهند، و آشتن  مي  انجام  انحرافي  آارهاي  اسالمي  و جمهوري  اسالم  نمودن بدنام
   آه ، و با آساني  فرياد درآورده آنند شما را به  مي مي اسال  و جمهوري  بر ضد اسالم  هستند و قيام االرض في

   أسفناآتر از قيام  آه  و زبان  با قلم  يا قيام  مسلحانه  قيام آنند و بر ضد آن  مي  را محكوم  اسالم با صراحت
 نور   فرموده لدم خداوند مهدورا  را آه دهيد؛ و آنان  مي  برادري آنيد و دست اند پيوند مي ، نموده  است مسلحانه
   و شتم  را با ضرب  بيگناه  را برپا آردند و جوانان   اسفند  چهارده  فاجعة  آه خوانيد، و در آنار بازيگراني  مي چشم

   قضاييه  و قوة  دولت و عمل!   است  و اخالقي  اسالمي  عمل شويد، يك  مي  و تماشاگر معرآه آوبيدند نشسته
 و داد   فرياد درآورده رسانند، شما را به  مي  خويش  اعمال  جزاي  را به  و ملحدين  و منحرفين  معاندين آه

   از شما هستم  بعضي مند به  و عالقه  مطلع  تا حدي  از سوابقتان  آه  شما برادران  براي زنيد؟ من  مي مظلوميت
   و بازيگراني  چوپان  در پوشش گرگهايي و   خيرخواهي  بودند در لباس  اشراري  آه  آنان  براي ، نه  هستم متأسف
 از دو   يكي  به  و خدمتگزاري  آشور و ملت آردن�  و در صدد تباه  گرفته  و مسخره  باد بازي  را به  همه بودند آه
 را شهيد   جامعه  مربي  ارزشمند و علماي  و مردان  پليد خود جوانان  با دست  آه  چپاولگر بودند ـ آنان قطب
   خداوند قهار مخذول  رسوا و در پيشگاه  نكردند، خود را در جامعه  رحم  مسلمانان  مظلوم  آودآان  و بهنمودند

  . آند  مي  حكومت  بر آنان  اماره  شيطاِننفس  ندارند آه  بازگشت نمودند و راه

 و   و مظلومين  محرومين  به  دارد خدمت  آوشش  آه  و مجلس  با دولت  مؤمن  شما برادران لكن                 
 داريد؟ آيا مقدار  آنيد و شكايت  نمي  نمايد چرا آمك  محروم  زندگي  مواهب  و از همة  سر و پا برهنه برادران
   تحميلي ، و جنگ  است  هر انقالب  الزمة  گرفتاريها و نابسامانيها آه  را با اين  جمهوري  و بنيادهاي  دولت خدمت
 با   مقايسه  آوتاه  مدت  از حد را در اين  بيرون  و آارشكنيهاي  و داخلي  خارجي و ميليونها آوارة   خسارت با آنهمه
   تقريبًا به  داشت  اختصاص  زمان  آن  عمراني  آارهاي دانيد آه ايد؟ آيا نمي  نموده  سابق  رژيم  عمراني آارهاي

   فعلي  يا نداشتند؛ و دولت  ناچيز داشته  امور بهرة  از آن وم محر ؛ و فقرا و مردمان  مرفه  محالت  به  هم شهرها آن
   دولت  پشتيبان  هم آنند؟ شما مؤمنان  مي  خدمت  و دل  با جان  محروم  طايفة  اين  براي  اسالمي و بنيادهاي
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   بندگان  به دمتگزاري خ  با نشان  خواهيد رفت  ناخواه  خواه  گيرد و در محضر پروردگار آه باشيد تا آارها زود انجام
  . * او برويد

 مقدار  اين«: اند  فرموده  مرقوم  قسمت  در اين  خميني  امام  مشهود است  خطي  در نسخة ـ چنانكه*  
  . » ام  داده  انجام  راخودم  شده بريده

   ظالمانه داري  باسرمايه  نه  اسالم  آه  است ، آن  و تذآر است  توصيه  به  الزم  آه  از اموري  يكي  ـ س                 
   و سنت  در آتاب  طور جدي  را به  آن ، بلكه  است  موافق  و مظلوم  ستم  تحت هاي  توده  آنندة  و محروم و بيحساب
 و   اسالمي  حكومت  از رژيم  اطالع  بي فهمان  آج  بعض داند ـ گرچه  مي  اجتماعي  عدالت آند و مخالف  مي محكوم

) اند  برنداشته  دست و باز هم(اند   وانمود آرده  در گفتار و نوشتار خود طوري  در اسالم  حاآم  سياسي مسائلاز
   از اسالم  خويش  آج  با فهم  آه  شيوة  و با اين  است  و مالكيت داري  مرز و حد سرمايه  طرفدار بي  اسالم آه

   به  آه  باز نموده  اسالم  و دشمنان  مغرضان  را براي  و راه انيده را پوش  اسالم  نوراني اند چهرة  نموده برداشت
   به  غرب  و ديگر چپاولگران  امريكا و انگلستان  رژيم  مثل  غرب داري  سرمايه  رژيم  چون  را رژيمي  بتازند، و آن اسالم
  شناسان  اسالم  به  مراجعه  بدون ا ابلهانه و ي  يا غرضمندانه  نادانان  اين  و فعل  قول  به  آورند، و با اتكال حساب
   آه  است  لنينيسم    و مارآسيسم  آمونيسم  مانند رژيم  رژيمي اند ـ و نه  برخاسته  معارضه  به  با اسالم واقعي

  اشتراك   حتي  تاآنون  قديم هاي  دوره  آه  زيادي باشند با اختالف  مي  اشتراك  به  و قائل  مخالف  فردي با مالكيت
  .   در بر داشته  و استبداد آوبنده  ديكتاتوري  و يك  بوده  بازي  و همجنس در زن

   مالكيت  نحو محدود در پيدا شدن  به  آن  به  و احترام  مالكيت  با شناخت  معتدل  رژيم  يك  اسالم بلكه                 
   يك  الزمة ، آه  اجتماعي افتد و عدالت  مي  راه  به د سالم اقتصا  شود چرخهاي  عمل  آن  به  اگر بحق ، آه و مصرف

   و اقتصاد سالم  از اسالم اطالعي  فهميها و بي  با آج  دسته  در اينجا نيز يك  .يابد  مي  تحقق  است  سالم رژيم
 را  ، اسالم البالغه  نهج  يا جمالت  آيات  بعضي  به  با تمسك  و گاهي  قرار گرفته  اول  دستة  مقابل  در طرف آن

   البالغه  نهج  و فقرات  ساير آيات  به اند و توجه  نموده  او معرفي  و امثال  مارآس  انحرافي  با مكتبهاي موافق
 و  آنند و از آفر و ديكتاتوري  مي را تعقيب»   اشتراآي مذهب« و   قاصر خود، بپاخاسته  فهم  و سرخود، به ننموده
   عمل  حيوانات  مثل  انساني هاي  با توده  اقليت  حزب  و يك  گرفته  را ناديده  انساني  ارزشهاي  آه  آوبنده اختناق
  . آنند  مي آنند، حمايت مي

 در   آه  است  آن  قضايي  جمهور و شوراي  و رئيس  و دولت  نگهبان  و شوراي  مجلس  به  من وصيت                 
 و  داري  چپاولگر سرمايه  ظالم  قطب محتواي  بي  تأثير تبليغات ؛ و تحت  بوده  خاضع  خداوند متعال  احكام مقابل
   احترام  با حدود اسالمي  مشروع هاي  و سرمايه  مالكيت  نشويد، و به  واقع  و آمونيستي  ملحد اشتراآي قطب

   خودآفايي  و آشور را به ار افتند و دولت آ  به  سازنده ها و فعاليتهاي  دهيد تا سرمايه  اطمينان  ملت گذاريد، و به
  .  برسانند  و سنگين  سبك و صنايع

   آار اندازيد و به  خود را به  عادالنة  ثروتهاي  آه آنم  مي  وصيت  مشروع  و پولداران  ثروتمندان و به                 
  .   ارزشمند است  خود عبادتي  اين ها برخيزيد آه  و روستاها و آارخانه  در مزارع  سازنده فعاليت

 شماها   خير دنيا و آخرت  آه آنم  مي  وصيت  محروم  طبقات  رفاه  براي  در آوشش  همه و به                 
و . اند  بوده  و زحمت  در رنج خاني  و خان  ستمشاهي  تاريخ  در طول  آه  است  جامعه  محرومان  حال  به رسيدگي

  و مطمئن.  آنند  تهيه  و رفاه  مسكن  و چپرنشينان  زاغه  براي  طور داوطلب  تمكندار به  طبقات  آه  نيكو است چه
 آپارتمانها   داراي  و يكي خانمان  بي  يكي  آه  دور است  به و از انصاف.   است  در آن  خير دنيا و آخرت باشند آه

   . باشد

   با جمهوري  مختلف هاي  با انگيزه نماها آه  و روحاني  از روحانيون  طايفه  آن  به  اينجانب  وصيت  ـ ع                 
گر و   توطئه نمايند و با مخالفان  مي  آن  براندازي  خود را وقف آنند و وقت  مي  مخالفت  آن  و نهادهاي اسالمي
 بيخبر از خدا  داران  از سرمايه آه   گزافي شود با پولهاي  مي  نقل  آه  طوري  به ، و گاهي  آمك  سياسي بازيگران
  آاريها تاآنون  غلط  از اين  شماها طْرفي  آه  است نمايند، آن  مي  آالن آنند آمكهاي  مقصد مي  اين  براي دريافت
اوند ايد ـ و خد  زده  دست  عمل  اين  دنيا به  اگر براي  آه  است بهتر آن.  ببنديد  ندارم  گمان  هم  و بعد از اين نبسته

 خداوند عذر بخواهيد و با   از پيشگاه  باز است  خود برسيد ـ تا دِر توبه  مقصد شوم  شما به  آه نخواهد گذاشت
 آنيد،   حمايت  آمده  دست  به  ملت  با فداآاريهاي  آه  اسالمي صدا شويد و از جمهوري  هم  مستمند مظلوم ملت
  .  شويد  توبه  به  موفق  آه  ندارم ان گم گرچه.   است  در آن  خير دنيا و آخرت آه
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 از  ، آه  غيرعمدي  و چه  عمدي  خطاها، چه  يا بعض  اشتباهات  بعض  از روي  آه  دسته  آن و اما به                 
   و حكومت  اسالمي  جمهوري  با اصل  است  بوده  اسالم  با احكام  و مخالف  يا گروهها صادر شده  مختلف اشخاص

 از   جمهوري  اين نمايند و با تصور خودشان  مي  فعاليت  آن  خدا در براندازي آنند و براي  شديد مي  مخالفت آن
 نمايند با   مقايسه  انصاف  تفكر آنند و از روي  در خلوات  صادق ، با نيت  است  آن  بدتر يا مثل  سلطنتي رژيم

  طلبيها غيرقابل رويها و فرصت  و مرجها و غلط  دنيا هرج ر انقالبهاي د  نمايند آه و باز توجه.   سابق  و رژيم حكومت
  ها و تبليغات  توطئه  را در نظر بگيريد ـ از قبيل  جمهوري  اين  نماييد و گرفتاريهاي  و شما اگر توجه  است اجتناب
   اسالم  و مخالفان از مفسدان   گروههايي  اجتناب ، و نفوذ غير قابل  مرز و داخل  خارج  مسلحانة  و حملة دروغين
 اآثر يا   آار بودن ، و تازه  اسالمي  و حكومت  از اسالم  ملت  آردن  قصد ناراضي  به  دولتي  ارگانهاي در تمام
 يا   بازمانده  غيرمشروع  آالن هاي  از استفاده  آه  از آساني  دروغين  شايعات  امور و پخش  از متصديان بسياري
 در   عظيم  و اشكاالت  آمرشكن  اقتصادي  و گرفتاريهاي  شرع ، و آمبود چشمگير قضات  شده  آم  آنان استفادة
 تا   ديگر، آه  و دهها گرفتاري  و متخصص  آاردان  صالح ، و آمبود مردمان  چند ميليوني  متصديان  و تهذيب تصفيه
 با   آه دار هنگفت  سرمايه طلب  غرضمند سلطنت  اشخاص  ـ و از طرفي  وارد گود نباشد از آنها بيخبر است انسان

   و محرومان  و احتكار، مستمندان آور و قاچاق  حد سرسام  به  ارز و گرانفروشي  و با اخراج  و سودجويي رباخواري
 و   شكايت  به آشند، نزد شما آقايان  فساد مي  را به  و جامعه  در فشار قرار داده  را تا حد هالآت جامعه
  مبلغي»  سهم «  عنوان  به  دادن  نشان  خالص  و خود را مسلمان  باور آوردن  براي  هم  و گاهي  آمده كاريفريب
 با   از آنان  بسياري انگيزانند، آه  برمي  مخالفت  به  آرده ريزند و شما را عصباني  مي  تمساح دهند و اشك مي

  . آشند  مي  شكست قتصاد آشور را بهمكند و ا  را مي  مردم ، خون  نامشروع هاي استفاده

سازيها قرار   شايعه  تأثير اينگونه  تحت  محترم  آقايان  آه آنم  مي  برادرانه  متواضعانة  نصيحت اينجانب                 
  مي اسال  جمهوري  اگر اين و بايد بدانند آه.  نمايند  را تقويت  جمهوري  اين  اسالم  خدا و حفظ نگيرند و براي

   تحقق  امر شما آقايان  ـ يا مطيع  فداه اهللا ـ روحي  دلخواِه بقية  اسالمي  رژيم  يك  آن  جاي  بخورد، به شكست
   به ، آه  جهان رسد و محرومان  مي  حكومت  به  قدرت  از دو قطب  يكي  دلخواه  رژيم  يك نخواهد پيدا آرد، بلكه

   منزوي  هميشه  براي شوند و اسالم  مي اند، مأيوس  باخته  و دل ردهآو [  ي]  رو   اسالمي  و حكومت اسالم
و .  ندارد  سودي  و ديگر پشيماني  آار گذشته شويد آه  مي  از آردار خود پشيمان خواهد شد؛ و شماها روزي

   شود يك متحول   خداوند تعالي  و احكام  اسالم  امور بر طبق  همة  شب  در يك  داريد آه  اگر توقع شما آقايان
شا ء   ان  آه  روزي و آن.  و نخواهد داد  است  نداده  روي اي  معجزه  بشر چنين  تاريخ  طول ، و در تمام  است اشتباه

 با آوششها   شود؛ بلكه  اصالح  عالم  شود و يكروزه  معجزه  يك  نكنيد آه  ظهور نمايد، گمان  آل  مصلح اهللا تعالي
   است ، آن  منحرف  عاميهاي  نظر بعض و اگر نظر شماها مثل. شوند  مي  و منزوي  سرآوب و فداآاريها ستمكاران

   ظهور فراهم  فراگيرد و مقدمات  را ظلم  آرد تا عالم  آفر و ظلم  در تحقق  بزرگوار بايد آوشش  ظهور آن  براي آه
     .   راجعون  فاّنا هللا و اّنا اليه شود،

 شماها نبايد بنشينيد و   آه  است  اين  جهان  و مستضعفان  مسلمانان  همة  به  من  وصيت  ـ ف                 
   و آزادي  شما استقالل  بيايند و براي  خارجي  يا قدرتهاي  آشورتان  اندرآاران  و دست  حكام  باشيد آه منتظر آن
   همة  جهانخوار به  بزرگ  قدرتهاي  پاي بتدريج   اخير، آه  صد سال  در اين ما و شماها الاقل.  بياورند را تحفه

 ما بازگو   براي  صحيح  يا تاريخهاي  آرديم  مشاهده  است  باز شده  آوچك  و ساير آشورهاي  اسالمي آشورهاي
د؛  و نيستن  خود نبوده  ملتهاي  و رفاه  و استقالل  آشورها در فكر آزادي  بر اين  حاآم  از دَول  يك  هيچ آردند آه

   منافع اند براي  آرده  و هر چه  خود پرداخته  ملت  و اختناق  ستمگري  يا خود به  آنان  اتفاق  به  قريب  اآثريت بلكه
   از همة  و آپرنشين  آوخ  مظلوم  و طبقات  بوده  و باالنشين  قشر مرفه  رفاه ؛ يا براي  نموده  يا گروهي شخصي
   و عياش  قشر مرفه  منافع  را براي  بدبختان ، و آن  بوده  محروم  اليموت  و قوت ان و ن  آب  مثل  حتي  زندگي مواهب

   آشورها و ملتها هرچه  آردن  وابسته  براي اند آه  بوده  بزرگ  قدرتهاي  نشاندگان  دست اند؛ و يا آنكه  آار گرفته به
   و منافع  آرده  درست  و غرب  شرق  براي را بازاري آشورها   مختلف هاي  و با حيله  آار گرفته اند به  داشته توان
  .  در حرآتند  نقشه  نيز با اين  بار آوردند و اآنون  و مصرفي  مانده اند و ملتها را عقب  نموده  را تأمين آنان

 را با   بپاخيزيد و حق  جهان  و مسلمانان  اسالمي  آشورهاي  و اي  جهان  مستضعفان و شما اي                 
   جنايتكار آه  نترسيد؛ و حكام  آنان  سرسپردة  ابرقدرتها و عّمال  تبليغاتي  بگيريد و از هياهوي  و دندان چنگ

 خدمتگزار  آنند از آشور خود برانيد؛ و خود و طبقات  مي  عزيز تسليم  شما و اسالم  دشمنان  شما را به دسترنج
   و محرومان  اسالم ، و با دشمنان  مجتمع  پرافتخار اسالم  در زير پرچم همه گيريد و   دست  امور را به متعهد، زمام

   با تحقق  رويد آه  پيش  به  آزاد و مستقل  با جمهوريهاي  اسالمي  دولت  يك  سوي  برخيزيد؛ و به  دفاع  به جهان
 خواهيد   ارض  و وراثت  امامت  به را  مستضعفان  خود خواهيد نشاند و همة  جاي  را به  جهان  مستكبران ، همة آن

  .   است  فرموده  وعده  خداوند تعالي  روز آه  اميد آن به. رساند
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   در جهان  آه آنم  مي  وصيت  ايران  شريف  ملت ، به  وصيتنامه  اين  ديگر در خاتمة  مرتبة  يك  ـ ص                 
 و   مقصود و ارزشمندي  بزرگي  حجم اريها و محروميتها مناسبنث  زحمتها و رنجها و فداآاريها و جان  تحمل حجم

 و   جان  آن آنيد و براي  مي  بپاخاستيد و دنبال  آن  و مجاهد براي  شريف  شما ملت  آه ، آنچه  است  آن علّو رتبة
 در   از صدر عالم  آه  است  و مقصودي  است  مقصدي  و ارزشمندترين  و باالترين آنيد، واالترين  و مي  نثار آرده مال
   و ايدة  آن  وسيع  معني  به  الوهيت  مكتب  و خواهد شد؛ و آن  است  شده  تا ابد عرضه  جهان  اين  و از پس ازل

 و شهود   غيب  و مراتب  در پهناور وجود و در درجات  آن  و غايت  خلقت  اساس  آه  است  آن توحيد با ابعاد رفيع
؛ و   شده  و ابعاد متجلي  و درجات  معني  تمام  ـ به  و سلم  و آله  اهللا عليه  ـ صلي  محمدي  در مكتب ؛ و آن است

   عظام      انبياي  تمام آوشش
 و   مطلق  آمال  به  و راهيابي  بوده  آن  تحقق  ـ براي  اهللا عليهم  ـ سالم  معظم    اهللا ـ و اولياي  سالم ـ عليهم 

، و   داده  شرافت  و برتر از آنان  را بر ملكوتيان  خاآيان  آه  است آن.  ميسر نگردد  جز با آن نهايت  بي  و جمال جالل
   حاصل  در سّر و َعلن  در سراسر خلقت  موجودي  هيچ شود براي  مي  حاصل  از سير در آن  خاآيان  براي آنچه
  . نشود

 در اهتزاز   و معنوي  مادي  در سراسر جهان ويد آهر  مي  مجاهد، در زير پرچمي  ملت شما اي                 
   سعادت اهللا ـ و يكتا راه  سالم  انبيا ـ عليهم  تمام  تنها راه رويد آه  را مي  را يا نيابيد، شما راهي ، بيابيد آن است
  احلي« را   سرخ مرگآشند و   مي  آغوش  به  آن  را در راه  اوليا شهادت  همة  آه  است  انگيزه در اين.   است مطلق
 و  اند و در مادران  وجد آمده  و به  را نوشيده  از آن اي ها جرعه  شما در جبهه دانند؛ و جوانان  مي  »  العسل من

 گوارا باد   . فنفوز فوزًا عظيمًا   يا ليتنا آّنا معكم   بگوييم  و ما بايد بحق  نموده  جلوه  آنان  و برادران  و پدران خواهران
  .  شورانگيز  جلوة آرا و آن  دل  نسيم  آن ر آنانب

 توانفرسا و در  هاي  و در آارخانه  سوزان  در آشتزارهاي  جلوه  از اين  طرفي  آه و بايد بدانيم                 
  تاها و همة در بازارها و خيابانها و روس  طور اآثريت  به ، و در ملت  و ابداع  و اختراع آارگاهها و در مراآز صنعت

   خدمتي  آشور به  و خودآفايي  و پيشرفت  اسالمي  و جمهوري  اسالم  امور براي  اين  متصدي  آه آساني
  .  گر است  دارند جلوه اشتغال

  شا ء اهللا تعالي  دهر ان  آشور عزيز از آسيب  برقرار است  و تعهد در جامعه  تعاون  روح و تا اين                 
   نفخة  از اين  و تربيت  و دانشگاهها و جواناِن عزيز مراآز علم  علميه هاي  حوزه و بحمداهللا تعالي.  ست ا مصون
 از   و منحرفان  تبهكاران  اميد خدا دست ، و به  است  در اختيار آنان  مراآز دربست  برخوردارند؛ و اين  غيبي الهي

  .  آنها آوتاه

 و   و خودآفايي  خودشناسي  سوي  به  متعال  با ياد خداي  آه  است  آن  همه  به  من و وصيت                 
   او باشيد و براي ، اگر شما در خدمت  خدا با شما است ترديد دست ، و بي  پيش  به  ابعادش ، با همة استقالل
    . دهيد  ادامه  تعاون  روح  به  آشور اسالمي  و تعالي ترقي

 در   و صالبت  مقاومت  و روح  و تعهد و فداآاري  و هوشياري  عزيز از بيداري  در ملت  با آنچه نجانبو اي                 
 شود و   منتقل  ملت  اعقاب  به  انساني  معاني  اين  خداوند متعال  فضل  به  آه  دارم  و اميد آن بينم  مي  حق راه

  .  گردد  افزوده  بر آن نسًال بعد نسل

 و   خواهران  خدا از خدمت  فضل  اميدوار به  شاد و ضميري  و روحي  مطمئن  و قلبي  آرام با دلي                 
  و از خداي.   دارم  مبرم  خير شما احتياج  دعاي و به.  آنم  سفر مي  ابدي  جايگاه  سوي ، و به  مرخص برادران
  .  و قصور و تقصير بپذيرد  خدمت  را در آوتاهي  عذرم  آه خواهم  مي  و رحيم رحمان

   به  اراده  و تصميم و با قدرت.  را در آوتاهيها و قصور و تقصيرها بپذيرند  عذرم  آه  اميدوارم و از ملت                 
 باال و   خدمتگزاران  نخواهد شد آه  حاصل  خللي  ملت سّد آهنين  خدمتگزار در  يك  با رفتن  روند و بدانند آه پيش
  .   است  جهان  و مظلومان  ملت تر در خدمتند، واهللا نگهدار اينواال

    اهللا و برآاته  و رحمة  عباداهللا الصالحين  و علي  عليكم والسالم 

   ١٤٠٣   االولي  جمادي١ / ١٣٦١   بهمن٢٦ 

     الخميني اهللا الموسوي روح 
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     تعالي بسمه  

   محترم  عذر، رئيس و در صورت.  بخواند  مردم  براي  احمد خميني  من ز مرگ ا  را پس  وصيتنامه اين                 
  و در صورت.  را بپذيرند  زحمت  آشور، اين  عالي  ديوان  محترم  يا رئيس  اسالمي  شوراي  محترم جمهور يا رئيس

  .  نمايد  را قبول  زحمت  اين  نگهبان  محترم  از فقهاي عذر، يكي

     الخميني سوي اهللا المو روح 

    

     تعالي بسمه  

  :  دهم  را تذآر مي ، چند مطلب  و مقدمه اي  صفحه٢٩   وصيتنامة در زير اين                 

 از   پس  است شود و ممكن  مي  داده  من  به واقعيت  بي  نسبتهاي ، بعض  حاضرم  من  آه  اآنون ـ) ١                 
،   نيست شود مورد تصديق  يا مي  شده  داده  نسبت  من  به  آنچه آنم  مي  شود؛ لهذا عرض ه افزود  آن  در حجم من

   چيزي  اسالمي  جمهوري ؛ يا در سيماي  آارشناسان  باشد، با تصديق  من  و امضاي  يا خط  من  صداي مگر آنكه
  .   باشم گفته

  اين. اند نوشته  را مي  اينجانب هاي  اعالميه اند آه  نموده ادعا  من  حيات  در حال  اشخاصي ـ) ٢                 
  .   است  نكرده  آسي  تهيه  خودم  را غير شخص اي  اعالميه  هيچ تاآنون.  آنم  مي  را شديدًا تكذيب مطلب

   دروغ ، اين  بوده ان آن  وسيلة  به  پاريس  به  من  رفتن اند آه  از قرار مذآور، بعضيها ادعا آرده ـ) ٣                 
   اسالمي ، زيرا در آشورهاي  نمودم  را انتخاب  احمد پاريس ، با مشورت  از آويت  از برگرداندنم  پس من.  است
  .  نبود  احتمال  اين  پاريس  بودند ولي  نفوذ شاه  تحت  بود؛ آنان  ندادن  راه احتمال

 از   افراد ذآري  بعضي  نمايي  و اسالم  سالوسي  واسطة  به  و انقالب  نهضت  مدت  در طول  من ـ) ٤                 
 خود   بود آه  تمجيدها در حالي آن.  ام  شده  اغفال  آنان  از دغلبازي  بعد فهميدم ، آه ام  نموده  و تمجيدي  آرده آنان
 در هر  و ميزان.  شود  استفاده  سو ء  مسائل نماياندند، و نبايد از آن  متعهد و وفادار مي  اسالمي  جمهوري را به
  .   او است  فعلي  حال آس

   الخميني   اهللا الموسوي روح 
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