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الرحمنالرحيم بسماللَّ

ُ آِمنِيَن. »1« ْءيا بِالَحقِّ لََتْدُخُلنَّ الَمسِجَد الَحراَم إِْن شاَء اللَّ ُ َرسولَُه الرُّ لََقد َصَدَق اللَّ
علـى رغـم گذشـت يـك سـال از كشـتار فجيـع و بى رحمانـه حجـاج بى دفـاع و 
زائران مؤمن و موّحد به وسـيله نوكران امريكا و سـفاكان آل سـعود، هنوز شـهر خدا 
و خلـق خـدا در بهـت و حيرتند. آل سـعود با كشـتن ميهمانان خدا و بـه خاك و خون 
كشـيدن بهتريـن بنـدگان حـق نـه تنها حـرم را، كه جهـان اسـام را آلـوده به خون 

شـهيدان نمود و مسـلمانان و آزادگان را عزادار سـاخت.
مسـلمانان جهـان در سـال گذشـته و بـراى اوليـن بـار عيـد قربـان را با شـهادت 
فرزنـدان ابراهيـم- عليـه السـام- كـه دههـا بار از مصـاف بـا جهانخـواران و اذناب 
آنـان برگشـته بودنـد، در مسـلخ عشـق و در مناى رضايت حق جشـن گرفتنـد. و بار 
ديگـر امريـكا و آل سـعود، بـر خاف راه و رسـم آزادگـى، از زنان و مـردان، از مادران 
و پـدران شـهيد، از جانبـازان بى پنـاه ما كشـته ها گرفتنـد؛ و در آخرين لحظـات نيز با 
ناجوانمردى و قسـاوت بر پيكر نيمه جان سـالخوردگان و بر دهان تشـنه و خشـكيده 
مظلومـان مـا تازيانـه زدنـد و انتقـام خود را از آنـان گرفتنـد. انتقام از چه كسـانى و از 
چـه گناهـى؟ انتقـام از كسـانى كـه از خانه خويش به سـوى خانـه خـدا و خانه مردم 
هجـرت نموده بودند! انتقام از كسـانى كه سـالها كولـه بار امانت و مبـارزه را بر دوش 
كشـيده بودنـد. انتقـام از كسـانى كه همچـون ابراهيم- عليه السـام- از بت شـكنى 
برمى گشـتند؛ شـاه را شكسـته بودنـد؛ شـوروى و امريـكا را شكسـته بودنـد؛ كفـر و  w

w
w

.o
ur

pr
es

id
en

t.i
r

www.ourpresident.ir


4

ن  نفـاق را خـرد كـرده بودنـد. همانهـا كه پـس از طى آن همـه راهها بـا فريـاد: و أَذِّ
اس بِالَحـجِّ َيْأُتـوَك ِرَجاًل »1« پابرهنه و سـر برهنـه آمده بودند تـا ابراهيم را  ِفـى النَـّ
خوشـحال كننـد، بـه ميهمانـى خدا آمـده بودند تا بـا آب زمزم گـرد و غبار سـفر را از 
چهـره بزداينـد، و عطـش خويش را در زلل مناسـك حـج برطرف نماينـد و با توانى 
بيشـتر مسـئوليت پذير گردند و در سـير و صيـرورت ابدى خود نه تنهـا در ميقات حج، 
كـه در ميقـات عمـل نيـز لباس و حجاب پيوسـتگى و دلبسـتگى بـه دنيـا را از تن به 
در آورنـد. همانهـا كـه بـراى نجات محرومـان و بندگان خـدا راحتى راحـت طلبان را 
بـر خـود حـرام، و ُمحـِرم بـه احرام شـهادت شـده بودنـد و عزم را جـزم كردنـد تا نه 
تنهـا بنـده زرخريـد امريكا و شـوروى نباشـند، كـه زير بار هيـچ كس جز خـدا نروند. 
آمـده بودنـد كـه دوبـاره به محمد- صلى اللَّ عليه و آله و سـلم- بگويند كـه از مبارزه 
خسـته نشـده اند و بـه خوبـى مى داننـد كه ابى سـفيان و ابـى لهب و ابـى جهل براى 
انتقـام در كميـن نشسـته اند؛ و بـا خـود مى گويند مگر هنـوز لت و ُهَبـل در كعبه اند. 
آرى، خطرناكتـر از آن بتهـا، امـا در چهـره و فريبـى نو. آنهـا مى دانند كه امـروز َحَرم، 
َحـَرم اسـت امـا نه براى نـاس، كه براى امريكا! و كسـى كـه به امريـكا لبيك نگويد 
و بـه خـداى كعبـه رو آورد سـزاوار انتقام خواهد شـد. انتقـام از زائرانى كـه همه ذرات 
وجـود و همـه حركات و سـكنات انقابشـان مناسـك ابراهيـم را زنده كرده اسـت؛ و 
حقيقتـاً مـى رود تا فضاى كشـور و زندگـى خويش را با آواى دلنشـين »لَبَّيـَك، اللَُّهمَّ 

لَبَّيَك« معطر سـازد.
آرى، در منطـق اسـتكبار جهانـى هـر كـه بخواهد برائـت از كفر و شـرك را پياده 
كنـد متهـم به شـرك خواهد شـد، و »مفتى« هـا »2« و مفتـى زادگان ايـن نوادگان 
»بَلَعـم باعـورا« هـا، »3« بـه قتـل و كفـر او حكـم خواهنـد داد. بالخـره در تاريـخ 
اسـام مى بايسـت آن شمشـير كفـر و نفاقـى كـه  در لباس دروغيـن احـرام يزيديان 
- بـراى نابـودى و قتل بهتريـن فرزندان  و جيره خـواران بنـى اميـه- عليهـم لعنة اللَّ
راسـتين پيامبر اسـام، يعنى حضرت ابى عبد اللَّ الحسـين- عليه السـام- و ياوران  w
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باوفـاى او، پنهـان شـده بـود مجـدداً از لبـاس همـان ميراث خـواران بنـى سـفيان به 
درآيـد و گلـوى پـاك و مطهـر يـاوران حسـين- عليه السـام- را در آن هـواى گرم، 
در كربـاى حجـاز و در قتلـگاه َحـَرم، پـاره كند؛ و همـان اتهاماتى را كـه يزيديان به 
فرزندان راسـتين اسـام زدند و آنان را »خارجى« و »ملحد« و »مشـرك« و »َمهدور 
الـدم« معرفـى كردند، درسـت همان را به رهـروان راه آنان وارد آورند؛ كه ان شـاء اللَّ 
مـا انـدوه دلمـان را در وقـت مناسـب با انتقـام از امريكا و آل سـعود برطـرف خواهيم 
سـاخت و داغ و حسـرت حـاوت ايـن جنايت بـزرگ را بر دلشـان خواهيم نهـاد، و با 
برپايـى جشـن پيـروزى حق بـر جنود كفـر و نفـاق و آزادى كعبه از دسـت نااهان و 

نامحرمـان به مسـجد الحـرام وارد خواهيم شـد.
امـا زائـران كشـورها كه يقيناً بـا كنترل و ارعـاب دولتها و حكومتهايشـان به مكه 
سـفر كرده انـد، جـاى دوسـتان و بـرادران و حاميـان و همسـنگران واقعى خـود را در 
ميـان خـود خالـى خواهنـد يافت. آل سـعود بـراى پرده پوشـى جنايات هولناك سـال 
گذشـته خـود و همچنين توجيه صدٌّ عن سـبيل اللَّ »1« و منع حجـاج ايرانى از ورود 
بـه حـج، زائـران را زيـر بمباران شـديد تبليغـات خـود قـرار خواهـد داد؛ و آخوندهاى 
دربـارى و »مفتـى« هـاى خودفروختـه- لعنـة اللَّ عليهـم- در كشـورهاى اسـامى 
خصوصـاً حجـاز توسـط رسـانه ها و مطبوعات دسـت بـه نمايشـها و سـخنرانيها زده 
و عرصـه را بـر تفكـر و تحقيـق زائـران دربـاره فهـم و درك فلسـفه واقعـى حـج و 
نيـز پى بـردن بـه ماجـراى از پيـش طراحى شـده شـيطان بـزرگ در قتـل ميهمانـان 
خـدا تنـگ خواهنـد نمود. و مسـلّم در چنين شـرايطى رسـالت زائران بسـيار سـنگين 
اسـت. بزرگتريـن درد جوامـع اسـامى اين اسـت كه هنوز فلسـفه واقعى بسـيارى از 
احـكام الهـى را درك نكرده انـد؛ و حـج بـا آن همـه راز و عظمتـى كـه دارد هنـوز به 
صـورت يـك عبـادت خشـك و يـك حركـت بيحاصـل و بى ثمـر باقى مانده اسـت. 
يكـى از وظايـف بـزرگ مسـلمانان پى بـردن بـه ايـن واقعيت اسـت كه حج چيسـت 
و چـرا بـراى هميشـه بايـد بخشـى از امكانات مـادى و معنوى خـود را بـراى برپايى  w
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آن صـرف كنند.
چيـزى كـه تا به حـال از ناحيه ناآگاهـان و يا تحليلگران مغرض و يـا جيره خواران 
بـه عنـوان فلسـفه حـج ترسـيم شـده اسـت اين اسـت كـه حج يـك عبادت دسـته 
جمعـى و يـك سـفر زيارتـى- سـياحتى اسـت. به حـج چه كـه چگونه بايد زيسـت و 
چطـور بايـد مبـارزه كـرد و با چه كيفيـت در مقابل جهان سـرمايه دارى و كمونيسـم 
ايسـتاد! بـه حـج چه كـه حقـوق مسـلمانان و محرومـان را از ظالمين بايد سـتاند! به 
حـج چـه كـه بايد بـراى فشـارهاى روحـى و جسـمى مسـلمانان چاره انديشـى نمود! 
بـه حـج چـه كه مسـلمانان بايـد به عنـوان يك نيـروى بـزرگ و قدرت سـوم جهان 
خودنمايـى كننـد! بـه حـج چه كـه مسـلمانان را عليـه حكومتهاى وابسـته بشـوراند. 
بلكـه حـج همان سـفر تفريحى براى ديدار از قبله و مدينه اسـت و بـس! و حال آنكه 
حـج بـراى نزديك شـدن و اتصال انسـان به صاحب خانه اسـت. و حـج تنها حركات 
و اعمال و لفظها نيسـت و با كام و لفظ و حركت خشـك، انسـان به خدا نمى رسـد. 
حج كانون معارف الهى اسـت كه از آن محتواى سياسـت اسـام را در تمامى زواياى 
زندگـى بايـد جسـتجو نمـود. حج پيـام آور و ايجـاد و بناى جامعـه اى بـه دور از رذايل 
مـادى و معنـوى اسـت. حـج تجلـى و تكـرار همـه صحنه هـاى عشـق آفرين زندگى 
يك انسـان و يك جامعه متكامل در دنياسـت. و مناسـك حج مناسـك زندگى اسـت. 
و از آنجـا كـه جامعـه امـت اسـامى، از هـر نـژاد و مليتى، بايـد ابراهيمى شـود تا به 
خيـل امـت محمـد- صلـى اللَّ عليـه و آله و سـلم- پيونـد خـورد و يكى گـردد و يِد 
واحـده شـود، حـج تنظيـم و تمرين و تشـكل اين زندگـى توحيدى اسـت. حج عرصه 
نمايـش و آيينـه سـنجش اسـتعدادها و تـوان مـادى و معنوى مسـلمانان اسـت. حج 
بِسـان قرآن اسـت كـه همه از آن بهره مند مى شـوند، ولـى انديشـمندان و غواصان و 
درد آشـنايان امـت اسـامى اگـر دل بـه درياى معـارف آن بزنند و از نزديك شـدن و 
فـرو رفتن در احكام و سياسـتهاى اجتماعى آن نترسـند، از صـدف اين دريا گوهرهاى 
هدايـت و رشـد و حكمـت و آزادگـى را بيشـتر صيد خواهنـد نمـود و از زلل حكمت  w

w
w

.o
ur

pr
es

id
en

t.i
r

www.ourpresident.ir


7

و معرفـت آن تـا ابـد سـيراب خواهنـد گشـت. ولى چـه بايد كـرد و اين غم بـزرگ را 
بـه  كجـا بايـد بـرد كه حج بسـان قـرآن مهجور گرديده اسـت. و بـه همان انـدازه اى 
كـه آن كتـاِب زندگـى و كمـال و جمـال در حجابهـاى خـود سـاخته ما پنهان شـده 
اسـت و ايـن گنجينـه اسـراِر آفرينـش در دل خروارهـا خـاك كج فكريهـاى مـا دفن 
و پنهـان گرديـده اسـت و زبـان انـس و هدايـت و زندگى و فلسـفه زندگى سـاز او به 
زبـان وحشـت و مـرگ و قبـر تنـزل كرده اسـت، حج نيز بـه همان سرنوشـت گرفتار 
گشـته اسـت، سرنوشـتى كـه ميليونها مسـلمان هر سـال به مكـه مى رونـد و پا جاى 
پـاى پيامبـر و ابراهيـم و اسـماعيل و هاجـر مى گذارنـد، ولى هيچ كس نيسـت كه از 
خـود بپرسـد ابراهيم و محمد- عليهم السـام- كـه بودند و چه كردند؛ هدفشـان چه 
بـود؛ از مـا چـه خواسـته اند؟ گويى به تنهـا چيزى كه فكر نمى شـود به همين اسـت. 
مسـلّم حـِج بـى روح و بى تحـرك و قيـام، حـج بى برائـت، حـج بى وحـدت، و حجـى 
كـه از آن هـدم كفـر و شـرك بر نيايد، حج نيسـت. خاصـه، همه مسـلمانان بايد در 
تجديـد حيـات حـج و قرآن كريـم و بازگردانـدن اين دو بـه صحنه هاى زندگى شـان 
كوشـش كننـد؛ و محققـان متعهـد اسـام بـا ارائـه تفسـيرهاى صحيـح و واقعـى از 

فلسـفه حـج همـه بافته هـا و تافته هـاى خرافاتى علمـاى دربـارى را به دريـا بريزند.
امـا آنچـه زائـران عزيـز بايد بداننـد اينكه امريـكا و آل سـعود حادثه مكـه را يك 
مبـارزه فرقـه اى و نزاع قدرت ميان شـيعه و سـنى ترسـيم نمـوده؛ و ايـران و رهبران 
آن را بـه عنـوان كسـانى كـه هـوس رسـيدن بـه يـك امپراتـورى بـزرگ را در سـر 
مى پرورانند معرفى مى كنند تا بسـيارى از كسـانى كه از مسـير حوادث سياسـى جهان 
اسـام و نقشـه هاى شـوم جهانخـواران بيخبرنـد تصـور كننـد كـه فرياد برائـت ما از 
مشـركين و مبارزه ما براى كسـب آزادى ملتها در مسـير كسـب قدرت سياسـى مان و 
گسـترش قلمرو جغرافياى حكومت اسـامى اسـت. البته براى ما و همه انديشـمندان 
و محققانـى كـه از نيـات پليـد تشـكيات آل سـعود باخبرنـد جاى تعجب نيسـت كه 
بـه ايـران و حكومتـى كـه از بـدو پيـروزى تـا به حـال فرياد وحدت مسـلمين را سـر  w
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داده اسـت و در همـه حـوادث جهاِن اسـام خود را شـريك غم و شـادى مسـلمانان 
مى دانـد تهمـت افتـراق و جدايـى مسـلمانان را بزنند؛ و يـا بالتـر از آن، زائرانى را كه 
بـه عشـق زيـارت مرقـد پيامبـر و حـرم امـن الهى بـه حجـاز رفته اند به لشكركشـى 
و تشـكل بـراى تصـرف  كعبـه و آتـش زدن حـرم خدا و تخريـب مدينـه پيامبر متهم 
نمايند! و دليل و مدرك اين كار را حضور پاسـداران و نظاميان و مسـئولين كشـورمان 
در مراسـم حج ذكر كنند! آرى، در منطق آل سـعود نظامى و پاسـدار كشـور اسـامى 
بايـد بـا حـج بيگانـه باشـد؛ و اين گونه سـفرها براى مسـئولين كشـورى و لشـكرى 
تعجب آور و توطئه انگيز مى شـود. از نظر اسـتكبار، مسـئولين كشـورهاى اسامى بايد 
بـه فرنـگ برونـد، آنهـا را به حج چـه كار! دسـت نشـاندگان امريكا آتـش زدن پرچم 
امريـكا را بـه حسـاب آتـش زدن حرم، و شـعار مرگ بر شـوروى و امريكا و اسـرائيل 
را بـه حسـاب دشـمنى با خدا و قـرآن و پيامبر گذاشـته اند؛ و نيز مسـئولين و نظاميان 

مـا را بـا لباس احـرام به عنـوان رهبـران توطئه معرفـى كرده اند!
واقعيت اين اسـت كه دَول اسـتكبارى شـرق و غرب و خصوصاً امريكا و شـوروى، 
عمـًا جهـان را بـه دو بخش آزاد و قرنطينه سياسـى تقسـيم كرده انـد. در بخش آزاد 
جهـان، ايـن ابرقدرتهـا هسـتند كـه هيچ مـرز و حـد و قانونـى نمى شناسـند و تجاوز 
بـه منافـع ديگـران و اسـتعمار و اسـتثمار و بردگـى ملتهـا را امـرى ضـرورى و كامًا 
توجيـه شـده و منطقـى و منطبـق با همـه اصول و موازيـن خود سـاخته و بين المللى 
مى داننـد. امـا در بخـش قرنطينـه سياسـى كـه متأسـفانه اكثـر ملـل ضعيـف عالَم و 
خصوصـاً مسـلمانان در آن محصـور و زندانـى شـده اند، هيـچ حـق حيـات و اظهـار 
نظـرى وجـود نـدارد؛ همه قوانيـن و مقـررات و فرمولها همـان قوانين ديكته شـده و 

دلخـواه نظامهـاى دسـت نشـاندگان و در برگيرنده منافـع مسـتكبران خواهد بود.
و متأسـفانه اكثـر عوامـل اجرايـى ايـن بخـش همـان حاكمـان تحميـل شـده يا 
پيـروان خطـوط كلـى اسـتكبارند كـه حتـى فريـاد زدن از درد را نيـز در درون ايـن 
حصارهـا و زنجيرهـا جرم و گناهى نابخشـودنى مى دانند. و منافـع جهانخواران ايجاب  w
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مى كنـد كـه هيچ كـس حق گفتن كلمـه اى كه بوى تضعيـف آنان را بدهـد يا خواب 
راحـت آنـان را آشـفته كنـد نـدارد. و از آنجـا كـه مسـلمانان جهـان به علت فشـار و 
حبـس و اعـدام، قـدرت بيـان مصيبتهايـى را كه حاكمان كشورشـان بـر آنها تحميل 
كرده انـد را ندارنـد، بايـد بتواننـد در حـرم امن الهى مصايـب و دردهايشـان را با كمال 
آزادى بيـان كننـد تا سـاير مسـلمانان بـراى رهايى آنان چاره اى بينديشـند. لـذا ما بر 
ايـن مطلـب پافشـارى و اصـرار مى كنيم كه مسـلمانان، حـد اقل در خانه خـدا و حرم 
امـن الهـى، خـود را از تمامى قيد و بندهـاى ظالمان آزاد ببيننـد و در يك مانور بزرگ 
از چيـزى كـه از آن متنفرنـد اعـام برائـت كنند و از هر وسـيله اى بـراى رهايى خود 

اسـتفاده نمايند.
حكومـت آل سـعود مسـئوليت كنتـرل زائـران خانه خـدا را به عهده گرفته اسـت. 
و اينجاسـت كـه بـا اطمينـان مى گوييـم كـه حادثه مكـه جـداى از سياسـت اصولى 
جهانخـواران در قلـع و قمـع مسـلمانان آزاده نيسـت. مـا بـا اعام برائت از مشـركين 
تصميـم بـر آزادِى انـرژى متراكـم جهان اسـام داشـته و داريـم. و به يـارى خداوند 
بـزرگ و بـا دسـت فرزندان قـرآن روزى ايـن كار صورت خواهد گرفت. و ان شـاء اللَّ 
روزى همـه مسـلمانان و دردمنـدان عليه ظالمين جهـان فرياد زننـد و اثبات كنند كه 

ابرقدرتهـا و نوكـران و جيره خوارانشـان از منفورتريـن موجودات جهان هسـتند.
كشـتار زائـران خانـه خدا توطئـه اى بـراى حفظ سياسـتهاى اسـتكبار و جلوگيرى 
از نفـوذ اسـام نـاب محمـدى- صلى اللَّ عليه و آله و سـلّم- اسـت. و كارنامه سـياه 
و ننگيـن حاكمـان بـى درد كشـورهاى اسـامى حكايـت از افـزودن درد و مصيبت بر 

پيكـر نيمه جان اسـام و مسـلمين دارد.
پيامبر اسـام نيازى به مسـاجد اشـرافى و مناره هاى تزئيناتى ندارد. پيامبر اسـام 
دنبـال مجـد و عظمـت پيـروان خـود بـوده اسـت كه متأسـفانه بـا سياسـتهاى غلط 
حاكمـان دسـت نشـانده بـه خـاك مذلت نشسـته اند. مگـر مسـلمانان جهـان فاجعه 
قتـل عـام صدهـا عالـم و هـزاران زن و مـرد فرقه هـاى مسـلمين را در طـول حيات  w
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ننگيـن آل سـعود و نيـز جنايـت قتـل عـام زائـران خانـه خـدا را فرامـوش مى كنند؟ 
مگـر مسـلمانان نمى بيننـد كـه امـروز مراكـز وهابيـت در جهـان بـه كانونهـاى فتنه 
و جاسوسـى مبـدل شـده اند، كـه از يك طرف اسـام اشـرافيت، اسـام ابو سـفيان، 
اسـام مّاهـاى كثيـف دربـارى، اسـام مقدس نماهـاى بيشـعور حوزه هـاى علمـى 
و دانشـگاهى، اسـام ذلـت و نكبـت، اسـام پـول و زور، اسـام فريـب و سـازش و 
اسـارت، اسـام حاكميت سـرمايه و سـرمايه داران بر مظلومين و پابرهنه ها، و در يك 
كلمـه »اسـام امريكايـى« را ترويج مى كنند؛ و از طرف ديگر، سـر بر آسـتان سـرور 

خويـش، امريـكاى جهانخـوار، مى گذارند.
مسـلمانان نمى داننـد ايـن درد را بـه كجا ببرند كه آل سـعود و »خـادم الحرمين« 
بـه اسـرائيل اطمينـان مى دهـد كه ما اسـلحه خودمان را عليه شـما بـه كار نمى بريم! 
و بـراى اثبـات حـرف خـود بـا ايـران قطـع رابطـه مى كننـد. واقعاً چقـدر بايـد رابطه 
سـران كشـورهاى اسـامى بـا صهيونيسـتها گـرم و صميمـى شـود تـا در كنفرانس 
سـران كشـورهاى اسـامى مبـارزه صـورى و ظاهـرى هم با اسـرائيل از دسـتور كار 
آنـان و جلسـات آنـان خـارج شـود. اگـر اينهـا يـك جـو غيـرت و حميت اسـامى و 
عربـى داشـتند، حاضـر بـه يك چنيـن معامله كثيـف سياسـى و خودفروشـى و وطن 

نمى شدند. فروشـى 
آيـا ايـن حـركات براى جهان اسـام شـرم آور نيسـت؟ و تماشـاچى شـدن گناه و 
جـرم نمى باشـد؟ آيـا از مسـلمانان كسـى نيسـت تـا بپاخيزد و ايـن همه ننـگ و عار 

را تحمـل نكند؟
راسـتى مـا بايـد بنشـينيم تا سـران كشـورهاى اسـامى احساسـات يـك ميليارد 
مسـلمان را ناديـده بگيرند و صحه بر آن همه فجايع صهيونيسـتها بگذارنـد، و دوباره 
مصـر و امثـال آن را بـه صحنـه بياورنـد؟ حـال، مسـلمانان بـاور مى كنند كـه زائران 
ايرانـى بـراى اشـغال خانـه خـدا و حرم پيامبـر قيـام كرده انـد و مى خواسـتند كعبه را 
دزديـده بـه قـم ببرنـد! اگـر مسـلمانان جهـان بـاور كرده اند كه سـران آنها دشـمنان  w
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واقعـى امريـكا و شـوروى و اسـرائيل هسـتند، تبليغـات آنـان هـم در مورد مـا را باور 
مى كننـد.

البتـه مـا ايـن واقعيـت و حقيقت را در سياسـت خارجـى و بين الملل اسـامى مان 
بارهـا اعـام نموده ايـم كـه درصـدد گسـترش نفـوذ اسـام در جهـان و كـم كردن 
سـلطه جهانخـواران بـوده و هسـتيم. حـال اگـر نوكـران امريـكا نـام اين سياسـت را 
توسـعه طلبـى و تفكـر تشـكيل امپراتـورى بـزرگ مى گذارنـد، از آن باكـى نداريـم 
و اسـتقبال مى كنيـم. مـا درصـدد خشـكانيدن ريشـه هاى فاسـد صهيونيزم، سـرمايه 
دارى و كمونيـزم در جهـان هسـتيم. مـا تصميـم گرفته ايم، به لطـف و عنايت خداوند 
بـزرگ، نظامهايـى را كـه بـر ايـن سـه پايـه اسـتوار گرديده انـد نابـود كنيـم؛ و نظام 
- صلى اللَّ عليه و آله و سـلم- را در جهان اسـتكبار ترويج نماييم.  اسـام رسـول اللَّ
و ديـر يـا زود ملتهـاى دربنـد شـاهد آن خواهنـد بـود. مـا با تمـام وجود از گسـترش 
باجخواهـى و مصونيـت كارگـزاران امريكايـى، حتـى اگر بـا مبارزه قهرآميز هم شـده 
باشـد، جلوگيـرى مى كنيم. ان شـاء اللَّ ما نخواهيم گذاشـت از كعبـه و حج، اين منبر 
بزرگـى كـه بر بلنـداى بام انسـانيت بايد صـداى مظلومـان را به همـه عالم منعكس 
سـازد و آواى توحيـد را طنيـن انـدازد، صـداى سـازش بـا امريـكا و شـوروى و كفر و 
شـرك نواختـه شـود. و از خـدا مى خواهيم كه ايـن قدرت را بـه ما ارزانـى دارد كه نه 
تنهـا از كعبـه مسـلمين، كه از كليسـاهاى جهان نيـز ناقوس مرگ امريكا و شـوروى 

را بـه صـدا درآوريم.
مسـلمانان جهـان و محرومين سراسـر گيتـى از اين بـرزخ بى انتهايـى كه انقاب 
اسـامى مـا بـراى همـه جهانخـواران آفريده اسـت احسـاس غـرور و آزادى كنند؛ و 
آواى آزادى و آزادگـى را در حيـات و سرنوشـت خويش سـر دهند و بـر زخمهاى خود 
مرهـم گذارنـد؛ كـه دوران بـن بسـت و نااميدى و تنفـس در منطقه كفر به سـر آمده 
اسـت، و گلسـتان ملتهـا رخ نمـوده اسـت. و اميـدوارم همـه مسـلمانان شـكوفه هاى 
آزادى و نسـيم عطـر بهـارى و طـراوت گلهـاى محبـت و عشـق و چشمه سـاِر زلل  w
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جوشـش اراده خويـش را نظـاره كننـد. همـه بايـد از مـرداب و باتـاق و سـكوت و 
سـكونى كـه كارگـزاران سياسـت امريـكا و شـوروى بـر آن تخـم مـرگ و اسـارت 
پاشـيده اند به درآييم و به سـوى دريايى كه زمزم از آن جوشـيده اسـت روانه شـويم؛ 
و پـرده كعبـه و حـرم خـدا را كـه به دسـت نامحرمـان نجـس امريـكا و امريكازاده ها 

آلوده شـده اسـت با اشـك چشـم خويـش شستشـو دهيم.
مسـلمانان تمامـى كشـورهاى جهان، از آنجا كه شـما در سـلطه بيگانـگان گرفتار 
مـرگ تدريجـى شـده ايد، بايـد بر وحشـت از مـرگ غلبه كنيـد؛ و از وجـود جوانان پر 
شـور و شـهادت طلبـى كـه حاضرند خطـوط جبهه كفـر را بشـكنند اسـتفاده نماييد. 
بـه فكـر نگه داشـتن وضـع موجود نباشـيد؛ بلكه بـه فكر فـرار از اسـارت و رهايى از 
بردگى و يورش به دشـمنان اسـام باشـيد؛ كه عزت و حيات در سـايه مبارزه اسـت. 
و اوليـن گام در مبـارزه اراده اسـت. و پـس از آن، تصميـم بـر اينكـه سـيادت كفـر و 
شـرك جهانـى، خصوصـاً امريـكا را بـر خود حـرام كنيد. ما در مكه باشـيم يا نباشـيم 
دل و روحمـان بـا ابراهيـم و در مكـه اسـت. دروازه هاى مدينة الرسـول را بـه روى ما 
ببندنـد يـا بگشـايند، رشـته محبتمـان بـا پيامبـر هر گـز پاره و سسـت  نمى شـود. به 
سـوى كعبـه نمـاز مى گزاريم و به سـوى كعبه مى ميريـم. و خدا را سـپاس مى گزاريم 
كـه در ميثاقمـان بـا خـداى كعبـه پايـدار مانده ايـم و پايه هـاى برائت از مشـركين را 
بـا خـون هـزاران هزار شـهيد از عزيزانمـان بنيـان نهاده ايـم. و منتظر هـم نمانده ايم 
كـه حاكمـان بى شـخصيت بعـض كشـورهاى اسـامى و غيـر اسـامى از حركت ما 
پشـتيبانى كننـد. ما مظلومين هميشـه تاريخ، محرومـان و پابرهنگانيم. مـا غير از خدا 
كسـى را نداريـم. و اگـر هـزار بـار قطعـه قطعـه شـويم، دسـت از مبـارزه بـا ظالم بر 

نمى داريـم.
جمهـورى اسـامى ايـران از مسـلمانان آزاده جهان كه على رغم اختناق سياسـى 
حاكـم بـر آنها بـا ترتيب كنفرانسـها و مصاحبه ها و سـخنرانيها پرده از اسـرار جنايتبار 
امريـكا و آل سـعود برداشـتند و مظلوميـت مـا را به دنيا نشـان دادند تشـكر مى نمايد.  w
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مسـلمانان بايـد بداننـد تـا زمانـى كه تعـادل قوا در جهـان به نفـع آنان برقرار نشـود، 
هميشـه منافـع بيگانـگان بـر منافـع آنـان مقـّدم مى شـود؛ و هـر روز شـيطان بزرگ 
يـا شـوروى بـه بهانه حفـظ منافع خـود حادثـه اى را بـه وجـود مى آورند. راسـتى اگر 
مسـلمانان مسـائل خـود را به صـورت جدى با جهانخـواران حل نكننـد و ل اقل خود 
را بـه مـرز قـدرت بزرگ جهان نرسـانند، آسـوده خواهند بـود؟ هم اكنون اگـر امريكا 
يـك كشـور اسـامى را بـه بهانـه حفـظ منافـع خويـش بـا خاك يكسـان كنـد، چه 
كسـى جلـوى او را خواهـد گرفـت؟ پس راهـى جز مبـارزه نمانده اسـت، و بايد چنگ 
و دنـدان ابرقدرتهـا و خصوصـاً امريـكا را شكسـت، و الزامـاً يكـى از دو راه را انتخاب 
نمـود: يـا شـهادت. يا پيـروزى. كه در مكتـب ما هـر دوى آنها پيروزى اسـت. كه ان 
شـاء اللَّ خداونـد قـدرت شكسـتن چهارچوب سياسـتهاى حاكم و ظالـم جهانخواران، 
و نيـز جسـارت ايجاد داربسـتهايى بـر محور كرامت انسـانى را به همه مسـلمين عطا 

فرمايـد؛ و همـه را از افـول ذلـت بـه صعود عزت و شـوكت همراهـى نمايد.
بعضـى افـراد تـا قبل از حادثه تلخ و شـيرين حج در سـال گذشـته، فلسـفه اصرار 
جمهـورى اسـامى ايـران را بر راهپيمايـى برائت از مشـركين به خوبـى درك نكرده 
بودنـد و از خـود و ديگـران سـؤال مى كردنـد كه در سـفر حج و در آن هـواى گرم چه 
ضرورتـى بـه راهپيمايـى و فريـاد مبـارزه اسـت؛ و اگـر هم فريـاد برائت از مشـركين 
هم سـر داده شـود، چه ضررى متوجه  اسـتكبار مى شـود. و چه بسـا افراد سـاده دلى 
تصـور مى كردنـد كـه دنيـاى به اصطـاح متمـدن جهانخـواران نه تنها تـاب تحمل 
ايـن گونـه مسـائل سياسـى را خواهـد داشـت، كـه بـه مخالفان خـود حتـى بيش از 
ايـن هـم اجـازه حيـات و تظاهـرات و راهپيمايى خواهنـد داد. و دليل ايـن مدعا اجازه 

راهپيماييهايـى اسـت كـه در كشـورهاى به اصطـاح آزاد غرب داده مى شـود.
ولـى اين مسـأله بايد روشـن باشـد كـه آن گونـه راهپيماييهـا هيچ گونـه ضررى 
بـراى ابرقدرتهـا و قدرتهـا نـدارد. راهپيمايـى مكـه و مدينـه اسـت كه بسـته شـدن 
شـيرهاى نفت عربسـتان را به دنبال دارد. راهپيماييهاى برائت در مكه و مدينه اسـت  w
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كـه بـه نابـودى سرسـپردگان شـوروى و امريـكا ختم مى شـود. و درسـت بـه همين 
جهت اسـت كه با كشـتار دسـته جمعى زنان و مردان آزاده از آن جلوگيرى مى شـود، 
و در پنـاه هميـن برائـت از مشـركين اسـت كه حتى سـاده دلن مى فهمنـد كه نبايد 

سـر بر آسـتان شـوروى و امريـكا نهاد.
ملـت عزيـز و دلور ايـران مطمئـن باشـند كه حادثه مكه منشـأ تحـولت بزرگى 
در جهان اسـام و زمينه مناسـبى براى ريشـه كن شـدن نظامهاى فاسـد كشورهاى 
اسـامى و طـرد روحانى نماهـا خواهـد بود. و با اينكه بيشـتر از يك سـال از حماسـه 
برائـت از مشـركان نگذشـته اسـت، عطـر خونهـاى پاك شـهداى عزيز مـا در تمامى 
جهـان پيچيـده و اثـرات آن را در اقصـا نقـاط عالم مشـاهده مى كنيم. حماسـه مردم 
فلسـطين يـك پديـده تصادفـى نيسـت. آيـا دنيـا تصـور مى كند كـه اين حماسـه را 
چـه كسـانى سـروده اند و هـم اكنـون مردم فلسـطين به چـه آرمانـى تكيـه كرده اند 
كـه بى محابـا و بـا دسـت خالـى در برابـر حمـات وحشـيانه صهيونيسـتها مقاومـت 
مى كننـد؟ آيـا تنها آواى وطنگرايى اسـت كه از وجـود آنان دنيايـى از صابت آفريده 
اسـت؟ آيـا از درخت سياسـت بـازان خود فروخته اسـت كه بر دامن فلسـطينيان ميوه 
اسـتقامت و زيتـون نـور و اميـد مى ريزد؟ اگـر اين چنين بـود، اينها كه سالهاسـت در 
كنـار فلسـطينيان و به نام ملت فلسـطين نان خورده اند! شـكى نيسـت كـه اين آواى 
»اللَّ اكبـر« اسـت، ايـن همـان فريـاد ملـت ماسـت كـه در ايـران شـاه را و در بيـت 
المقـدس غاصبيـن را بـه نوميـدى كشـاند. و اين تحقق همان شـعار برائت اسـت كه 
ملـت فلسـطين در تظاهـرات حج دوشـادوش خواهـران و بـرادران ايرانى خـود فرياد 
رسـاى آزادى قـدس را سـر داد و »مـرگ بر امريكا، شـوروى و اسـرائيل« گفت؛ و بر 
همـان بسـتر شـهادتى كـه خـون عزيزان مـا بر آن ريختـه شـد او نيز با نثـار خون و 
بـه رسـم شـهادت آرميـد. آرى، فلسـطينى راه گم كرده خـود را از راه برائـت ما يافت. 
و ديديـم كـه در ايـن مبـارزه چطور حصارهـاى آهنيـن فروريخت، و چگونـه خون بر 
شمشـير و ايمـان بـر كفـر و فرياد بـر گلوله پيروز شـد؛ و چطـور خواب بنى اسـرائيل  w

w
w

.o
ur

pr
es

id
en

t.i
r

www.ourpresident.ir


15

در تصـرف از نيـل تـا فرات آشـفته گشـت، و دوباره كوكب دّريه فلسـطين از شـجره 
مباركـه »ل َشـرقية و ل غربيـة« مـا برافروخت. و امروز به همـان گونه كه فعاليتهاى 
وسـيعى در سراسـر جهـان بـراى به سـازش كشـيدن مـا با كفـر و شـرك در جريان 
اسـت، براى خاموش كردن شـعله هاى خشـم ملت مسـلمان فلسـطين نيـز به همان 
شـكل ادامـه دارد. و ايـن تنهـا يـك نمونـه از پيشـرفت انقـاب اسـت. و حـال آنكه 
معتقديـن بـه اصـول انقاب اسـامى ما در سراسـر جهـان رو به فزونى نهاده اسـت 
و مـا اينهـا را سـرمايه هاى بالقـوه انقـاب خـود تلقـى مى كنيـم و هم آنهايـى كه با 
مرّكـب خـون طومـار حمايت از مـا را امضا مى كنند و با سـر و جان دعـوت انقاب را 
لبيـك مى گوينـد و بـه يـارى خداوند كنتـرل همه جهـان را به دسـت خواهند گرفت. 
امـروز جنـگ حـق و باطـل، جنـگ فقر و غنـا، جنگ اسـتضعاف و اسـتكبار، و جنگ 
پابرهنه هـا و مرفهين بى درد شـروع شـده اسـت. و من دسـت و بازوى همـه عزيزانى 
كـه در سراسـر جهـان كوله بـار مبارزه را بـر دوش گرفته انـد و عزم جهـاد در راه خدا 
و اعتـاى عـزت مسـلمين را نموده اند مى بوسـم؛ و سـام و درودهـاى خالصانه خود 
را بـه همـه غنچه هـاى آزادى و كمـال نثـار مى كنـم. و به ملـت عزيـز و دلور ايران 
هـم عـرض مى كنـم: خداونـد آثـار و بـركات معنويت شـما را بـه جهان صـادر نموده 
اسـت؛ و قلبهـا و چشـمان پـر فـروغ شـما كانـون حمايت از محرومان شـده اسـت و 
شـراره كينـه انقابى تـان جهانخـواران چـپ و راسـت را بـه وحشـت انداخته اسـت. 
البتـه همـه مى دانيـم كه كشـور ما در حـال جنگ و انقاب سـختيها و مشـكاتى را 
تحمـل كـرده و كسـى مدعـى آن نيسـت كه طبقـات محـروم و ضعيف و كـم درآمد 
و خصوصـاً اقشـار كارمنـد و ادارى، در تنگنـاى مسـائل اقتصـادى نيسـتند؛ ولـى آن 
چيـزى كـه همـه مـردم مـا فراتـر از آن را فكر مى كنند مسـئله حفظ اسـام و اصول 
انقـاب اسـت. مـردم ايـران ثابـت كرده اند كـه تحمل گرسـنگى و تشـنگى را دارند، 
ولـى تحمـل  شكسـت انقاب و ضربه بـه اصول آن را هـر گز نخواهند داشـت. ملت 
شـريف ايـران هميشـه در مقابل شـديدترين حمـات تمامى جهان كفـر عليه اصول  w
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انقـاب خويـش مقاومـت كـرده اسـت كـه در اينجا مجـال ذكر همه آنها نيسـت.
آيـا ملـت دلور ايـران در مقابـل جنايـات متعـدد امريـكا در خليـج فـارس اعم از 
حمايـت نظامـى و اطاعاتـى به عراق و حمله به سـكوهاى نفتى و كشـتيها و قايقها 
و سـرنگونى هواپيمـاى مسـافربرى مقاومـت نكرده اسـت؟ آيـا ملت ايـران در جنگ 
ديپلماسـى شـرق و غـرب عليـه خـود و ايجاد بازيهـاى سياسـى مجامع بيـن المللى 
مقاومـت نكـرده اسـت؟ آيا ملت شـجاع ايـران در مقابل جنـگ اقتصـادى، تبليغاتى، 
روانـى و حمـات ددمنشـانه عـراق بـه شـهرها و موشـك باران مناطـق مسـكونى و 
بمبارانهـاى مكـرر شـيميايى عـراق در ايـران و حلبچـه، مقاومـت نكـرده اسـت؟ آيا 
ملـت عزيـز ايـران در مقابل توطئه منافقيـن و ليبرالهـا و زراندوزى و احتكار سـرمايه 
داران و حيلـه مقـدس مآبـان مقاومت نكرده اسـت؟ آيـا همه اين حـوادث و جريانات 
بـراى ضربـه زدن بـه اصـول انقـاب نبـوده اسـت؟ كه اگـر نبـود حضور مـردم، هر 
يـك از ايـن توطئه هـا مى توانسـت بـه اصـول نظـام ضربـه بزند. كـه خدا را سـپاس 
مى گزاريـم كـه ملـت ايـران را موفق نمـود تا بـا قامتى اسـتوار به رسـالت خود عمل 

كنـد و صحنه هـا را تـرك نگويد.
ملـت عزيـز مـا كـه مبـارزان حقيقـى و راسـتين ارزشـهاى اسـامى هسـتند، به 
خوبـى دريافته انـد كـه مبـارزه با رفاه طلبى سـازگار نيسـت؛ و آنها كه تصـور مى كنند 
مبـارزه در راه اسـتقال و آزادى مسـتضعفين و محرومـان جهـان بـا سـرمايه دارى 
و رفـاه طلبـى منافـات نـدارد بـا الفبـاى مبـارزه بيگانه انـد. و آنهايـى هـم كـه تصور 
مى كننـد سـرمايه داران و مرفهـان بى درد با نصيحـت و پند و اندرز متنبه مى شـوند و 
بـه مبـارزان راه آزادى پيوسـته و يـا بـه آنان كمك مى كننـد آب در هـاون مى كوبند. 
بحـث مبـارزه و رفـاه و سـرمايه، بحـث قيـام و راحـت طلبـى، بحـث دنياخواهـى و 
آخرت جويـى دو مقولـه اى اسـت كـه هـر گـز با هم جمـع نمى شـوند. و تنهـا آنهايى 
تـا آخـر خـط با ما هسـتند كـه درد فقـر و محروميت و اسـتضعاف را چشـيده باشـند. 
فقـرا و متدينيـن بى بضاعـت گرداننـدگان و برپادارنـدگان واقعـى انقابها هسـتند. ما  w
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بايـد تمـام  تاشـمان را بنماييـم تـا بـه هـر صورتـى كـه ممكن اسـت خـط اصولى 
دفـاع از مسـتضعفين را حفـظ كنيـم. مسـئولين نظـام ايـراِن انقابـى بايـد بدانند كه 
عـده اى از خـدا بيخبـر بـراى از بيـن بـردن انقـاب هـر كـس را كـه بخواهـد براى 
فقـرا و مسـتمندان كار كنـد و راه اسـام و انقـاب را بپيمايد فوراً او را »كمونيسـت« 
و »التقاطـى« مى خواننـد. از ايـن اتهامـات نبايد ترسـيد. بايد خدا را در نظر داشـت، و 
تمـام هـّم و تـاش خـود را در جهت رضايت خـدا و كمك به فقرا بـه كار گرفت و از 
هيـچ تهمتـى نترسـيد. امريكا و اسـتكبار در تمامـى زمينه ها افرادى را براى شكسـت 
انقـاب اسـامى در آسـتين دارنـد، در حوزه ها و دانشـگاهها مقدس نماهـا را كه خطر 
آنـان را بارهـا و بارهـا گوشـزد كرده ام. اينـان با تزويرشـان از درون محتـواى انقاب 
و اسـام را نابـود مى كننـد. اينهـا بـا قيافـه اى حق به جانـب و طرفدار ديـن و وليت 
همـه را بى ديـن معرفـى مى كننـد. بايـد از شـّر اينهـا بـه خدا پنـاه بريـم. و همچنين 
كسـانى ديگـر كـه بدون اسـتثنا بـه هر چـه روحانـى و عالِم اسـت حملـه مى كنند و 
اسـام آنهـا را اسـام امريكايـى معرفـى مى نمايند راهى بـس خطرنـاك را مى پويند 
كـه خـداى ناكرده به شكسـت اسـام ناب محمدى منتهى مى شـود. ما بـراى احقاق 

حقـوق فقـرا در جوامع بشـرى تـا آخريـن قطره خـون دفاع خواهيـم كرد.
امـروز جهـان تشـنه فرهنـگ اسـام نـاب محمـدى اسـت. و مسـلمانان در يك 
تشـكيات بـزرگ اسـامى رونـق و زرق و بـرق كاخهـاى سـفيد و سـرخ را از بيـن 
خواهنـد بـرد. امـروز خمينـى آغوش و سـينه خويـش را بـراى تيرهاى بـا و حوادث 
سـخت و برابـر همـه توپهـا و موشـكهاى دشـمنان بـاز كرده اسـت و همچـون همه 
عاشـقان شـهادت، بـراى درك شـهادت روزشـمارى مى كنـد. جنگ ما جنـگ عقيده 
اسـت، و جغرافيـا و مـرز نمى شناسـد. و مـا بايـد در جنـگ اعتقادى مان بسـيج بزرگ 
سـربازان اسـام را در جهان به راه اندازيم. ان شـاء اللَّ ملت بزرگ ايران با پشـتيبانى 
مـادى و معنـوى خـود از انقاب، سـختيهاى جنگ را به شـيرينى شكسـت دشـمنان 
خـدا در دنيـا جبـران مى كنـد. و چه شـيرينى بالتـر از اينكـه ملت بزرگ ايـران مثل  w
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يـك صاعقـه بر سـر امريكا فرود آمده اسـت. چه شـيرينى بالتر از اينكـه ملت ايران 
سـقوط اركان و كنگره هـاى نظـام ستمشـاهى را نظـاره كـرده اسـت و شيشـه حيات  
امريكا را در اين كشـور شكسـته اسـت. و چه شـيرينى بالتر از اينكه مردم عزيزمان 
ريشـه هاى نفـاق و مليگرايـى و التقـاط را خشـكانيده اند. و ان شـاء اللَّ شـيرينى تمام 
ناشـدنى آن را در جهـان آخـرت خواهنـد چشـيد. نه تنها كسـانى كه تا مقام شـهادت 
و جانبـازى و حضـور در جبهـه پيـش رفته اند، بلكـه آنهايى كه در پشـت جبهه با نگاه 
محبـت بـار و بـا دعاى خيـر خود جبهـه را تقويت نموده انـد از مقام عظيـم مجاهدان 
و اجـر بـزرگ آنـان بهـره برده انـد. خوشـا بـه حال مجاهـدان! خوشـا به حـال وارثان 

حسـين- عليه السام!
اذنـاب امريـكا بايـد بداننـد كـه شـهادت در راه خـدا مسـئله اى نيسـت كه بشـود 
بـا پيـروزى يـا شكسـت در صحنه هاى نبرد مقايسـه شـود. مقام شـهادت، خـود اوج 
بندگـى و سـير و سـلوك در عالـم معنويـت اسـت. نبايد شـهادت را تـا اين انـدازه به 
سـقوط بكشـانيم كـه بگوييـم در عـوض شـهادت فرزنـدان اسـام تنها خرمشـهر و 
يـا شـهرهاى ديگـر آزاد شـد. تمامى اينها خيـالت باطل مليگراهاسـت. مـا هدفمان 
بالتـر از آن اسـت. مليگراهـا تصـور نمودنـد مـا هدفمـان پيـاده كـردن اهـداف بين 
الملـل اسـامى در جهـان فقـر و گرسـنگى اسـت. مـا مى گوييـم تـا شـرك و كفـر 
هسـت، مبـارزه هسـت. و تـا مبارزه هسـت، ما هسـتيم. ما بر سـر شـهر و مملكت با 
« را بر قلـل رفيع كرامت  كسـى دعـوا نداريـم. ما تصميم داريـم پرچم »ل الـه اّل اللَّ
و بزرگـوارى بـه اهتـزاز درآوريـم. پـس اى فرزنـدان ارتشـى و سـپاهى و بسـيجى ام، 
واى نيروهـاى مردمـى، هـر گـز از دسـت دادن موضعى را بـا تأثر و گرفتـن مكانى را 
بـا غـرور و شـادى بيـان نكنيـد كـه اينهـا در برابر هدف شـما بـه قـدرى ناچيزند كه 

تمامـى دنيا در مقايسـه بـا آخرت.
پـدران و مادران و همسـران و خويشـاوندان شـهدا، اسـرا، مفقوديـن، و معلولين ما 
توجـه داشـته باشـند كـه هيچ چيـزى از آنچـه فرزنـدان آنان بـه دسـت آورده اند كم  w
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نشـده است.
فرزنـدان شـما در كنـار پيامبر اكـرم و ائمه اطهارنـد. پيروزى و شكسـت براى آنها 

ندارد. فرقى 
امـروز روز هدايـت نسـلهاى آينـده اسـت. كمربندهاتـان را ببنديـد كـه هيـچ چيز 
تغييـر نكـرده اسـت. امـروز روزى اسـت كـه خـدا اين گونـه خواسـته اسـت. و ديروز 
خـدا آن گونـه خواسـته بـود. و فـردا ان شـاء اللَّ روز پيـروزى جنـود حـق خواهد بود. 
ولـى خواسـت خـدا هر چه هسـت  مـا در مقابـل آن خاضعيم. و مـا تابع امـر خداييم؛ 
و بـه هميـن دليـل طالـب شـهادتيم. و تنهـا بـه همين دليل اسـت كـه زير بـار ذلت 
و بندگـى غيـر خـدا نمى رويـم. البتـه بـراى اداى تكليف همه مـا موظفيم كـه كارها 
و مسـائل مربـوط بـه خودمـان را بـه بهتريـن وجه و بـا درايـت و دقت انجـام دهيم. 
همـه مى داننـد كـه ما شـروع كننده جنـگ نبوده ايم. ما بـراى حفظ موجوديت اسـام 
در جهـان تنهـا از خـود دفـاع كرده ايـم. و ايـن ملـت مظلوم ايران اسـت كـه همواره 
مـورد حملـه جهانخـواران بـوده اسـت؛ و اسـتكبار از همـه كمينگاههـاى سياسـى و 
نظامـى و فرهنگـى و اقتصـادى خـود به مـا حمله كرده اسـت. انقاب اسـامى ما تا 
كنـون كمينـگاه شـيطان و دام صيـادان را به ملتها نشـان داده اسـت. جهانخـواران و 
سـرمايه داران و وابسـتگان آنـان توقع دارند كه ما شكسـته شـدن نونهـالن و به چاه 
افتـادن مظلومـان را نظـاره كنيم و هشـدار ندهيم. و حـال آنكه اين وظيفـه اوليه ما و 
انقـاب اسـامى ماسـت كه در سراسـر جهان صا زنيم كـه اى خـواب رفتگان! اى 
غفلـت زدگان! بيـدار شـويد و بـه اطـراف خود نـگاه كنيد كـه در كنـار لنه هاى گرگ 
منـزل گرفته ايـد. برخيزيـد كـه اينجا جـاى خواب نيسـت! و نيز فرياد كشـيم سـريعًا 
قيـام كنيـد كـه جهان ايمـن از صياد نيسـت! امريكا و شـوروى در كمين نشسـته اند، 
و تـا نابـودى كاملتـان از شـما دسـت بـر نخواهند داشـت. راسـتى اگر بسـيج جهانى 
مسـلمين تشـكيل شـده بود، كسـى جرأت اين همه جسـارت و شـرارت را با فرزندان 

- صلـى اللَّ عليه و آله و سـلم- داشـت؟ معنـوى رسـول اللَّ w
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امـروز يكـى از افتخـارات بزرگ ملت ما اين اسـت كـه در برابـر بزرگترين نمايش 
قـدرت و آرايـش ناوهـاى جنگـى امريـكا و اروپـا در خليـج فـارس صف آرايـى نمود. 
و ايـن جانـب بـه نظامهـاى امريكايـى و اروپايـى اخطـار مى كنم كـه تا دير نشـده و 
در باتـاق مـرگ فرونرفته ايـد، از خليـج فـارس بيـرون رويـد. و هميشـه ايـن گونـه 
نيسـت كـه هواپيماهـاى مسـافربرى ما توسـط ناوهاى جنگى شـما سـرنگون شـود؛ 
كـه ممكـن اسـت فرزندان انقـاب ناوهاى جنگى شـما را به قعر آبهـاى خليج فارس 

بفرستند.
بـه دولتهـا و حكومتهـاى منطقـه، خصوصـاً بـه عربسـتان و كويـت مى گويم كه 
همـه شـما در ماجراجوييهـا و جناياتـى كـه امريـكا مى آفرينـد شـريك جـرم خواهيد 
بـود. و مـا تـا بـه حـال از اينكه همـه منطقـه در كام آتش و خـون و بى ثباتـى كامل 
غوطـه ور نشـود، دسـت به عملـى نزده ايـم. ولـى حـركات جنون آميز ريـگان مطمئنًا 
حـوادث غيـر منتظـره و عواقب خطرناكـى را بر همـه تحميل مى كند. شـما اطمينان 

داشـته باشـيد كـه در اين بـرگ جديـد بازنده ايد.
خودتـان و كشـور و مـردم اسـامى را در برابـر امريـكا ايـن قـدر ذليـل و ناتـوان 

نكنيـد. اگـر ديـن نداريـد، ل اقـل آزاده باشـيد.
بحمـد اللَّ از بركـت انقاب اسـامى ايـران دريچه هـاى نور و اميد بـه روى همه 
مسـلمانان جهـان باز شـده اسـت؛ و مـى رود تا رعد و بـرق حوادث آن، رگبـار مرگ و 

نابـودى را بر سـر همه مسـتكبران فـرو ريزد.
نكتـه مهمـى كـه همه مـا بايد بـه آن توجه كنيم و آن را اصل و اسـاس سياسـت 
خـود بـا بيگانگان قرار دهيم اين اسـت كه دشـمنان ما و جهانخواران تـا كْى و تا كجا 
مـا را تحمـل مى كننـد و تـا چه مـرزى اسـتقال و آزادى مـا را قبول دارنـد. به يقين 
آنـان مـرزى جز عـدول از همه هويتها و ارزشـهاى معنـوى و الهى مان نمى شناسـند. 
بـه گفتـه قـرآن كريـم، هـر گـز دسـت از مقاتله و سـتيز با شـما بـر نمى دارنـد مگر 
اينكـه شـما را از دينتـان برگرداننـد. ما چـه بخواهيم و چـه نخواهيم صهيونيسـتها و  w
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امريـكا و شـوروى در تعقيبمـان خواهنـد بـود تـا هويت دينـى و شـرافت مكتبىِ مان 
را لكـه دار نماينـد. بعضـى مغرضيـن مـا را به اعمـال سياسـت نفرت و كينه تـوزى در 
مجامـع جهانـى توصيـف و مـورد شـماتت قـرار مى دهند؛ و بـا دلسـوزيهاى بيمورد و 
اعتراضهـاى كودكانـه مى گويند جمهورى اسـامى سـبب دشـمنيها شـده اسـت و از 
چشـم غرب و شـرق و ايادى شـان افتاده اسـت! كه چه خوب اسـت ]به [ اين سـؤال 
پاسـخ داده شـود كه ملتهاى جهان سـوم و مسـلمانان، و خصوصاً ملت ايران، در چه 
زمانـى نـزد غربيهـا و شـرقيها احتـرام و اعتبار داشـته اند كه امـروز بى اعتبار شـده اند!
آرى، اگـر ملـت ايـران از همه اصول و موازين اسـامى و انقابـى خود عدول كند 
و خانـه عـزت و اعتبـار پيامبر و ائمه معصومين- عليهم السـام- را با دسـتهاى خود 
ويـران نمايـد، آن وقـت ممكن اسـت جهانخـواران او را به عنوان يـك ملت ضعيف و 
فقيـر و بى فرهنـگ به رسـميت بشناسـند؛ ولـى در همان حـدى كه آنها آقا باشـند ما 
نوكـر، آنهـا ابرقـدرت باشـند ما ضعيف؛ آنهـا ولّى و قّيم باشـند ما جيره خـوار و حافظ 
منافـع آنهـا؛ نه يـك ايران با هويـت ايرانى- اسـامى؛ بلكه ايرانى كه شناسـنامه اش 
را امريـكا و شـوروى صـادر كند؛ ايرانى كه ارابه سياسـت امريكا يا شـوروى را بكشـد 
و امـروز همـه مصيبـت و عـزاى امريـكا و شـوروى شـرق و غـرب در اين اسـت كه 
نـه تنهـا ملـت ايـران از تحـت الحمايگـى آنان خارج شـده اسـت، كه ديگـران را هم 
بـه خـروج از سـلطه جبـاران دعـوت مى كنـد. كنتـرل و حذف سـاحهاى مخـّرب از 
جهـان اگـر بـا حقيقـت و صداقت همـراه بود خواسـته همه ملتهاسـت، ولـى اين نيز 
يـك فريـب قديمـى اسـت. و اين همان چيزى اسـت كـه اخيـراً از گفته هاى سـران 
امريـكا و شـوروى و نوشـته هاى سياسـيون آنهـا آشـكار گرديده اسـت كه مـراودات 
اخيـر سـران شـرق و غرب به خاطر مهار بيشـتر جهان سـوم و در حقيقـت جلوگيرى 
از نفـوذ پابرهنه هـا و محروميـن در جهـاِن مالكيتهـاى بى حـد و مـرز سـرمايه داران 
اسـت. مـا بايـد خـود را آمـاده كنيـم تـا در برابـر جبهـه متحد شـرق و غـرب، جبهه 
قدرتمند اسـامى- انسـانى با همان نام و نشـان اسـام و انقاب ما تشـكيل شـود؛  w
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و آقايى و سـرورى محرومين و پابرهنگان جهان جشـن گرفته شـود. مطمئن باشـيد 
قدرتهـاى شـرق و غـرب همـان مظاهـر بى محتـواى دنيـاى مادى انـد كـه در برابـر 

خلـود و جاودانگـى دنياى ارزشـهاى معنـوى قابل ذكر نمى باشـند.
مـن بـه صراحت اعـام مى كنم كه جمهورى اسـامى ايـران با تمـام وجود براى 
احياى هويت اسـامى مسـلمانان در سراسـر جهان سـرمايه گذارى مى كند. و دليلى 
هـم نـدارد كـه مسـلمانان جهـان را بـه پيـروى از اصـول تصاحـب قـدرت در جهان 
دعـوت نكنـد و جلـوى جـاه طلبـى و فزون طلبـى صاحبان قـدرت و پـول و فريب را 
نگيـرد. مـا بايد براى پيشـبرد اهـداف و منافع ملت محـروم ايـران برنامه ريزى كنيم. 
مـا بايـد در ارتبـاط بـا مـردم جهان و رسـيدگى به مشـكات و مسـائل مسـلمانان و 
حمايـت از مبـارزان و گرسـنگان و محرومـان بـا تمـام وجـود تـاش نماييـم. و اين 
را بايـد از اصـول سياسـت خارجـى خـود بدانيـم. مـا اعـام مى كنيـم كـه جمهورى 
اسـامى ايران براى هميشـه حامى و پناهگاه مسـلمانان آزاده جهان اسـت. و كشـور 
ايـران بـه عنـوان يك دژ نظامى و آسـيب ناپذير نياز سـربازان اسـام را تأمين و آنان 
را بـه مبانـى عقيدتـى و تربيتى اسـام و همچنين به اصول و روشـهاى مبـارزه عليه  

نظامهاى كفر و شـرك آشـنا مى سـازد.
و امـا در مـورد قبـول قطعنامه كه حقيقتاً مسـئله بسـيار تلخ و ناگـوارى براى همه 
و خصوصـاً بـراى مـن بود، اين اسـت كه مـن تا چنـد روز قبل معتقد به همان شـيوه 
دفـاع و مواضـع اعـام شـده در جنگ بودم و مصلحـت نظام و كشـور و انقاب را در 
اجـراى آن مى ديـدم؛ ولى به واسـطه حـوادث و عواملى كه از ذكر آن فعـًا خوددارى 
مى كنـم، و بـه اميـد خداونـد در آينـده روشـن خواهـد شـد و بـا توجه به نظـر تمامى 
كارشناسـان سياسـى و نظامـى سـطح بـالى كشـور، كه من بـه تعهد و دلسـوزى و 
صداقـت آنـان اعتمـاد دارم، با قبـول قطعنامه و آتش بس موافقت نمـودم؛ و در مقطع 
كنونـى آن را بـه مصلحـت انقـاب و نظـام مى دانـم. و خـدا مى دانـد كـه اگـر نبـود 
انگيـزه اى كـه همـه ما و عزت و اعتبار ما بايد در مسـير مصلحت اسـام و مسـلمين  w
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قربانـى شـود، هـر گـز راضى به اين عمـل نمى بودم و مرگ و شـهادت برايـم گواراتر 
بـود. امـا چـاره چيسـت كـه همه بايـد بـه رضايت حـق تعالى گـردن نهيم. و مسـلّم 

ملـت قهرمـان و دلور ايـران نيـز چنين بـوده و خواهد بود.
مـن در اينجـا از همه فرزنـدان عزيزم در جبهه هاى آتش و خـون كه از اول جنگ 
تـا امـروز به نحـوى در ارتباط بـا جنگ تاش و كوشـش نموده اند، تشـكر و قدردانى 
مى كنـم. و همـه ملـت ايـران را بـه هوشـيارى و صبـر و مقاومت دعـوت مى كنم. در 
آينـده ممكـن اسـت افـرادى آگاهانه يـا از روى ناآگاهـى در ميان مردم اين مسـأله را 
مطـرح نماينـد كه ثمره خونها و شـهادتها و ايثارها چه شـد. اينها يقينـاً از عوالم غيب 
و از فلسـفه شـهادت بيخبرنـد و نمى دانند كسـى كه فقـط براى رضاى خـدا به جهاد 
رفتـه اسـت و سـر در طبق اخـاص و بندگى نهاده اسـت حوادث زمان بـه جاودانگى 
و بقـا و جايـگاه رفيـع آن لطمـه اى وارد نمى سـازد. و مـا بـراى درك كامـل ارزش و 
راه شـهيدانمان فاصلـه طولنـى را بايـد بپيماييـم و در گـذر زمـان و تاريـخ انقاب و 
آيندگان آن را جسـتجو نماييم. مسـلّم خون شـهيدان، انقاب و اسـام را بيمه كرده 
اسـت. خـون شـهيدان براى ابـد درس مقاومت به جهانيـان داده اسـت. و خدا مى داند 
كه راه و رسـم شـهادت كور شـدنى نيسـت؛ و اين ملتها و آيندگان هسـتند كه به راه 
شـهيدان اقتـدا خواهنـد نمـود. و همين تربت پاك شـهيدان اسـت كه تـا قيامت  مزار 
عاشـقان و عارفـان و دلسـوختگان و دار الشـفاى آزادگان خواهـد بـود. خوشـا به حال 
آنـان كـه بـا شـهادت رفتنـد! خوشـا به حـال آنـان كه در ايـن قافلـه نور جان و سـر 

باختنـد! خوشـا به حـال آنهايى كه ايـن گوهرهـا را در دامن خـود پروراندند!
خداونـدا، ايـن دفتـر و كتـاب شـهادت را همچنـان بـه روى مشـتاقان بـاز، و ما را 
هـم از وصـول بـه آن محـروم مكـن. خداوندا، كشـور ما و ملت مـا هنوز در آغـاز راه 
مبارزه انـد و نيازمنـد بـه مشـعل شـهادت؛ تـو خـود ايـن چـراغ پـر فـروغ را حافـظ و 
نگهبـان بـاش. خوشـا به حال شـما ملت! خوشـا به حال شـما زنـان و مردان! خوشـا 
بـه حـال جانبـازان و اسـرا و مفقوديـن و خانواده هاى معظم شـهدا! و بدا بـه حال من  w
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كـه هنـوز مانـده ام و جام زهرآلـود قبول قطعنامه را سـر كشـيده ام، و در برابر عظمت 
و فـداكارى ايـن ملـت بزرگ احسـاس شرمسـارى مى كنم.

و بـدا بـه حـال آنانـى كـه در اين قافلـه نبودند! بدا به حـال آنهايى كـه از كنار اين 
معركـه بـزرِگ جنگ و شـهادت و امتحان عظيـم الهى تا به حال سـاكت و بى تفاوت 

و يا انتقادكننده و پرخاشـگر گذشتند!
آرى، ديـروز روز امتحـان الهـى بود كه گذشـت. و فـردا امتحان ديگرى اسـت كه 
پيـش مى آيـد. و همـه مـا نيـز روز محاسـبه بزرگتـرى را در پيـش رو داريـم. آنهايى 
كـه در ايـن چنـد سـاِل مبـارزه و جنـگ بـه هـر دليلـى از اداى ايـن تكليـف بـزرگ 
طفـره رفتنـد و خودشـان و جان و مال و فرزندانشـان و ديگران را از آتـش حادثه دور 
كرده انـد مطمئـن باشـند كـه از معاملـه بـا خـدا طفـره رفته انـد، و خسـارت و زيان و 
ضـرر بزرگـى كرده انـد كه حسـرت آن را در روز واپسـين و در محاسـبه حـق خواهند 
كشـيد. كـه مـن مجـدداً بـه همه مـردم و مسـئولين عـرض مى كنم كه حسـاب اين 
گونـه افـراد را از حسـاب مجاهـدان در راه خـدا جـدا سـازند؛ و نگذارنـد ايـن مدعيان 

بى هنـر امـروز و قاعديـن كوته نظـر ديـروز بـه صحنه هـا برگردند.
مـن در ميـان شـما باشـم و يا نباشـم به همه شـما وصيت و سـفارش مى كنم كه 
نگذاريـد انقـاب به دسـت نااهان و نامحرمان بيفتد. نگذاريد پيشكسـوتاِن شـهادت 
و خـون در پيـچ و خـم زندگـى روزمـره خـود بـه فراموشـى سـپرده شـوند. اكيـداً به 
ملـت عزيـز ايـران سـفارش مى كنم كـه هوشـيار و مراقب باشـيد، قبـول قطعنامه از 
طـرف جمهـورى اسـامى ايـران بـه  معناى حل مسـئله جنگ نيسـت. با اعـام اين 
تصميـم، حربـه تبليغـات جهانخواران عليه ما كند شـده اسـت؛ ولى دورنمـاى حوادث 
را نمى تـوان بـه طـور قطع و جدى پيش بينى نمود. و هنوز دشـمن از شـرارتها دسـت 
برنداشـته اسـت؛ و چـه بسـا بـا بهانه جوييهـا بـه همـان شـيوه هاى تجاوزگرانـه خود 

ادامـه دهـد. مـا بايد براى دفـع تجـاوز احتمالى دشـمن آماده و مهيا باشـيم.
و ملـت مـا هـم نبايـد فعـًا مسـأله را تمـام شـده بدانـد. البتـه مـا رسـماً اعـام  w
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مى كنيـم كـه هـدف مـا تاكتيـك جديـد در ادامـه جنـگ نيسـت. چه بسـا دشـمنان 
بخواهنـد بـا هميـن بهانه هـا حمـات خـود را دنبال كننـد. نيروهـاى نظامـى ما هر 
گـز نبايـد از كْيـد و مكـر دشـمنان غافـل بماننـد. در هـر شـرايطى بايد بنيـه دفاعى 
كشـور در بهتريـن وضعيـت باشـد. مـردم مـا، كه در طـول سـالهاى جنـگ و مبارزه 
ابعـاد كينـه و قسـاوت و عـداوت دشـمنان خـدا و خـود را لمـس كرده انـد، بايد خطر 
تهاجـم جهانخـواران در شـيوه ها و شـكلهاى مختلـف را جديتـر بداننـد. و فعًا چون 
گذشـته تمامـى نظاميـان، اعـم از ارتـش و سـپاه و بسـيج در جبهه هـا بـراى دفاع در 
برابـر شـيطنت اسـتكبار و عـراق بـه مأموريتهـاى خـود ادامـه دهنـد. در صورتى كه 
ايـن مرحلـه از حادثـه انقـاب را بـا همـان شـكل خـاص و مقـررات مربوط بـه خود 
پشـت سـر گذارديم براى بعد از آن و سـازندگى كشـور و سياسـت كل نظام و انقاب 
تذكراتـى دارم كـه در وقـت مناسـب خواهـم گفـت. ولـى در مقطـع كنونـى بـه طور 
جـّد از همـه گوينـدگان و دسـت اندركاران و مسـئولين كشـور و مديـران رسـانه ها و 
مطبوعـات مى خواهـم كـه خـود را از معركه هـا و معركه آفرينيها دور كننـد؛ و مواظب 
باشـند كـه ناخودآگاه آلت دسـت افكار و انديشـه هاى تنـد نگردند؛ و با سـعه صدر در 

كنـار يكديگـر مترصد اوضاع دشـمنان باشـند.
در ايـن روزهـا ممكـن اسـت بسـيارى از افراد به خاطـر احساسـات و عواطف خود 
صحبـت از چراهـا و بايدهـا و نبايدهـا كننـد. هر چند اين مسـأله به خـودى خود يك 
ارزش بسـيار زيباسـت، امـا اكنـون وقـت پرداختـن به آن نيسـت. چه بسـا آنهايى كه 
تـا ديـروز در برابـر ايـن نظام جبهه گيـرى كـرده بودند و فقـط به خاطر سـقوط نظام 
و حكومـت جمهـورى اسـامى ايـران از صلـح و صلـح طلبى بـه ظاهـر دم مى زدند، 
امـروز نيـز بـا همان هدف سـخنان فريبنـده ديگرى را مطـرح نماينـد؛ و جيره خواران 
اسـتكبار، همانهـا كـه تا ديـروز در زير نقاب دروغين صلح، خنجرشـان را از پشـت به 
قلـب ملـت فـرو كرده بودنـد، امـروز طرفدار جنـگ شـوند. و مليگراهـاى بى فرهنگ 
بـراى از بيـن بـردن خـون شـهداى عزيـز و نابودى عـزت و افتخـار مـردم، تبليغات  w
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مسـموم خويـش را آغـاز نماينـد. كه ان شـاء اللَّ ملت عزيز ما با بصيرت و هوشـيارى 
جـواب همـه فتنه هـا را خواهد داد.

مـن بـاز مى گويـم كـه قبول اين مسـأله بـراى مـن از زهر كشـنده تر اسـت؛ ولى 
راضـى بـه رضـاى خدايـم و بـراى رضايـت او اين جرعـه را نوشـيدم. و نكتـه اى كه 
تذكـر آن لزم اسـت ايـن اسـت كـه در قبـول ايـن قطعنامـه فقط مسـئولين كشـور 
ايـران بـه اتـكاى خـود تصميـم گرفته انـد. و كسـى و كشـورى در ايـن امـر مداخلـه 

است. نداشـته 
مـردم عزيـز و شـريف ايران، من فرد فرد شـما را چـون فرزندان خويـش مى دانم. 
و شـما مى دانيـد كـه مـن به شـما عشـق مـى ورزم؛ و شـما را مى شناسـم؛ شـما هم 
مـرا مى شناسـيد. در شـرايط كنونـى آنچـه موجب امر شـد تكليـف الهى ام بود. شـما 
مى دانيـد كـه مـن بـا شـما پيمان بسـته بـودم كه تـا آخريـن قطـره خـون و آخرين 
نفـس بجنگـم؛ امـا تصميم امروز فقـط براى تشـخيص مصلحت بود؛ و تنهـا به اميد 
رحمـت و رضـاى او از هـر آنچـه گفتم گذشـتم؛ و اگر آبرويى داشـته ام با خـدا معامله 
كـرده ام. عزيزانـم، شـما مى دانيـد كـه تـاش كرده ام كـه راحتى خـود را بـر رضايت 
حـق و راحتـى شـما مقـّدم نـدارم. خداونـدا، تو مى دانى كه ما سـر سـازش بـا كفر را 

نداريم.
خداونـدا، تـو مى دانـى كه اسـتكبار و امريكاى جهانخـوار گلهاى باغ رسـالت تو را 
پرپـر نمودنـد. خداونـدا، در جهـان ظلم و سـتم و بيداد، همـه تكيه گاه مـا تويى، و ما 
تنهاى تنهاييم و غير از تو كسـى را نمى شناسـيم و غير از تو نخواسـته ايم كه كسـى 
را بشناسـيم. مـا را يـارى كـن، كه تـو بهترين يـارى كنندگانـى. خداونـدا، تلخى اين 
- ارواحنـا لتراب مقدمه الفداء- و رسـيدن  روزهـا را به شـيرينى فرج حضـرت بقية اللَّ

بـه خودت جبـران فرما.
فرزندان انقابى ام، اى كسـانى كه لحظه اى حاضر نيسـتيد كه از غرور مقدسـتان 
دسـت برداريـد، شـما بدانيـد كه لحظه لحظـه عمر من در راه عشـق مقـدس خدمت  w
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بـه شـما مى گذرد.
مى دانـم كـه بـه شـما سـخت مى گـذرد؛ ولـى مگـر بـه پـدر پيـر شـما سـخت 
نمى گـذرد؟ مى دانـم كـه  شـهادت شـيرينتر از عسـل در پيـش شماسـت؛ مگـر براى 
ايـن خادمتـان اين گونه نيسـت؟ ولـى تحمل كنيد كه خـدا با صابران اسـت. بغض و 
كينـه انقابى تـان را در سـينه ها نگـه داريد؛ با غضب و خشـم بر دشـمنانتان بنگريد؛ 
و بدانيـد كـه پيـروزى از آن شماسـت. و تأكيـد مى كنـم كه گمـان نكنيد كـه من در 
جريان كار جنگ و مسـئولن آن نيسـتم. مسـئولين مـورد اعتماد من مى باشـند. آنها 
را از ايـن تصميمـى كه گرفته اند شـماتت نكنيد، كـه براى آنان نيز چنين پيشـنهادى 
سـخت و ناگـوار بـوده اسـت. كـه ان شـاء اللَّ خداونـد همه مـا را موفق بـه خدمت و 

رضايت خـود فرمايد.
مـن در اينجـا بـه جوانان عزيز كشـورمان، به ايـن سـرمايه ها و ذخيره هاى عظيم 
الهـى و بـه ايـن گلهاى معطر و نوشـكفته جهان اسـام، سـفارش مى كنم كـه قدر و 
قيمـت لحظـات شـيرين زندگى خـود را بدانيد؛ و خودتـان را براى يك مبـارزه علمى 

و عملـى بـزرگ تا رسـيدن بـه اهداف عالى انقاب اسـامى آمـاده كنيد.
و مـن بـه همـه مسـئولين و دسـت اندركاران سـفارش مى كنـم كـه به هر شـكل 
ممكـن وسـايل ارتقـاى اخاقى و اعتقـادى و علمى و هنرى جوانان را فراهم سـازيد؛ 
و آنـان را تـا مـرز رسـيدن بـه بهتريـن ارزشـها و نوآوريهـا همراهـى كنيـد؛ و روح 
اسـتقال و خودكفايـى را در آنـان زنـده نگـه داريـد. مبـادا اسـاتيد و معلمينـى كه به 
وسـيله معاشـرتها و مسـافرت بـه جهـان به اصطـاح متمدن، جوانـان ما را كـه تازه 
از اسـارت و اسـتعمار رهيده اند، تحقير و سـرزنش نمايند و خداى ناكرده از پيشـرفت 
و اسـتعداد خارجيهـا بـت بتراشـند و روحيـه پيروى و تقليـد و گدا صفتـى را در ضمير 
جوانـان تزريـق نماينـد. بـه جـاى اينكه گفته شـود كه ديگـران كجا رفتنـد و ما كجا 
هسـتيم بـه هويت انسـانى خـود توجه كننـد و روح توانايى و راه و رسـم اسـتقال را 
زنـده نگـه دارنـد. ما در شـرايط جنـگ و محاصره توانسـته ايم آن همـه هنرآفرينى و  w
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اختراعـات و پيشـرفتها داشـته باشـيم. ان شـاء اللَّ در شـرايط بهتر زمينـه كافى براى 
رشـد اسـتعداد و تحقيقـات را در همـه امـور فراهـم مى سـازيم. مبـارزه علمـى بـراى 
جوانان زنده كردن روح جسـتجو و كشـف واقعيتها و حقيقتهاسـت. و اما مبارزه عملى 
آنـان در بهتريـن صحنه هـاى زندگـى و جهاد و شـهادت شـكل گرفته اسـت. و نكته 
ديگـرى كـه از بـاب نهايـت ارادت و عاقـه ام بـه جوانان عـرض مى كنم اين اسـت 
كـه در مسـير ارزشـها و معنويـات از وجـود روحانيت و علماى متعهد اسـام اسـتفاده 
كنيـد؛ و هيـچ گاه و تحـت هيچ شـرايطى خـود را بى نيـاز از هدايت و همـكارى آنان 
ندانيـد. روحانيـون مبـارز و متعهد به اسـام در طول تاريخ و در سـخت ترين شـرايط 
همـواره بـا دلـى پـر از اميـد و قلبـى سرشـار از عشـق و محبت بـه تعليـم و تربيت و 
هدايـت نسـلها همـت گماشـته اند و هميشـه پيشـتاز و سـپر بـاى مـردم بوده اند؛ بر 
بـالى دار رفته انـد و محروميتهـا چشـيده اند؛ زندانهـا رفته انـد و اسـارتها و تبعيدهـا 
ديده انـد؛ و بالتـر از همـه، آمـاج طعنها و تهمتها بوده اند؛ و در شـرايطى كه بسـيارى 
از روشـنفكران در مبـارزه بـا طاغـوت بـه يـأس و نااميدى رسـيده بودنـد، روح اميد و 
حيـات را بـه مـردم برگرداندنـد و از حيثيـت و اعتبـار واقعـى مـردم دفـاع نموده اند؛ و 
هـم اكنـون نيـز در هـر سـنگرى از خطـوط مقدم جبهـه گرفته تـا مواضع ديگـر، در 
كنـار مردمنـد؛ و در هـر حادثـه غمبـار و مصيبت آفرينى شـهداى بزرگـوارى را تقديم 

نموده انـد.
در هيچ كشـور و انقابى جز انقاب بعثت و رسـالت و زندگى ائمه هدى - عليهم 
السـام- و انقـاب اسـامى ايـران سـراغ نداريم كـه رهبـران انقاب آن قـدر آماج 
حمـات و كينه هـا گردنـد. و ايـن بـه خاطر صداقـت و امانتدارى اسـت كـه در وجود 
علمـاى متعهد اسـام متبلور اسـت. مسـئوليت پذيرى در كشـورى كه بـا محاصره ها 
و مشـكات اقتصـادى و سياسـى و نظامـى مواجـه اسـت كار مشـكلى اسـت. البتـه 
روحانيـون متعهـد كشـور مـا بايد خودشـان را براى فداكاريهاى بيشـتر آمـاده كنند؛ و 
در مواقـع لـزوم و ضـرورت از آبـرو و اعتبـار خود بـراى حفظ آبروى اسـام و خدمت  w
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بـه محرومـان و پابرهنـگان اسـتفاده كننـد. و جاى بسـى سـپاس و امتنان اسـت كه 
ملـت رشـيد و دلور ايـران قـدر خادمان واقعى خود را مى شناسـد، و فلسـفه عشـق و 
ارادت خـود را بـه ايـن نهاد مقـدس در يك كلمه خاصـه مى كند. علمـا و روحانيون 
متعهـد اسـام هـر گـز بـه آرمـان و اصالـت و عقيـده و هدف اسـامى ملـت خيانت 
نكـرده و نمى كننـد. البتـه تذكر اين نكته لزم اسـت كه در تمام نوشـته ها و صحبتها 
هـر وقـت نـام »روحانيت« را بـه ميـان آورده ام و از آنـان قدردانى نمـوده ام، مقصودم 
علمـاى پـاك و متعهـد و مبـارز اسـت؛ كه در هر قشـرى ناپـاك و غير متعهـد وجود 
دارد. و روحانيـون وابسـته  ضررشـان از هـر فرد ناپاك ديگر بيشـتر اسـت. و هميشـه 
ايـن دسـته از روحانيـون مـورد لعـن و نفرين خدا و رسـول و مردم بوده انـد؛ و ضربات 
اصلـى را بـه ايـن انقـاب، روحانيون وابسـته و مقدس مـآب و دين فـروش زده اند و 
مى زننـد. و روحانيـون متعهـد ما همـواره از اين بى فرهنگهـا متنفر و گريـزان بوده اند. 
مـن بـه صراحـت مى گويـم مليگراها اگـر بودنـد، به راحتى در مشـكات و سـختيها 
و تنگناهـا دسـت ذلـت و سـازش بـه طـرف دشـمنان دراز مى كردنـد؛ و بـراى اينكه 
خـود را از فشـارهاى روزمـره سياسـى برهاننـد، همـه كاسـه هاى صبـر و مقاومـت را 
يكجـا مى شكسـتند و بـه همـه ميثاقها و تعهـدات ملـى و ميهنى ادعايى خود پشـت 
پـا مى زدنـد. كسـى تصـور نكنـد كـه مـا راه سـازش بـا جهانخـواران را نمى دانيـم. 
ولـى هيهـات كـه خادمان اسـام به ملـت خود خيانـت كننـد! البته مـا مطمئنيم كه 
در هميـن شـرايط نيـز آنهـا كـه بـا روحانيـت اصيل كينـه ديرينـه دارنـد و عقده ها و 
حسـادتهاى خـود را نمى تواننـد پنهان سـازند آنـان را به باد ناسـزا گيرنـد. ولى در هر 
حال آن چيزى كه در سرنوشـت روحانيت واقعى نيسـت سـازش و تسـليم شـدن در 
برابر كفر و شـرك اسـت. كه اگر بند بند اسـتخوانهايمان را جدا سـازند، اگر سـرمان 
را بـالى دار برند، اگر زنده زنده در شـعله هاى آتشـمان بسـوزانند، اگـر زن و فرزندان 
و هسـتى مان را در جلـوى ديدگانمـان به اسـارت و غـارت برند هر گز امـان نامه كفر 

و شـرك را امضـا نمى كنيم. w
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علما و روحانيون ان شـاء اللَّ به همه ابعاد و جوانب مسـئوليت خود آشـنا هسـتند 
ولـى از بـاب تذكـر و تأكيد عرض مى كنم امروز كه بسـيارى از جوانان و انديشـمندان 
در فضاى آزاد كشـور اسـامى مان احسـاس مى كنند كـه مى توانند انديشـه هاى خود 
را در موضوعـات و مسـائل مختلـف اسـامى بيان دارنـد، با روى گشـاده و آغوش باز 
حرفهـاى آنـان را بشـنوند. و اگر بيراهـه مى روند، بـا بيانى آكنده از محبت و دوسـتى 
راه راسـت اسـامى را نشـان آنهـا دهيد. و بايد بـه اين نكته توجه كنيد كه نمى شـود 
عواطـف و احساسـات معنـوى و عرفانـى آنـان را ناديده گرفـت و فوراً انـِگ التقاط و 
انحـراف بـر نوشته هاشـان زد و همـه را يكباره بـه وادى ترديد و شـك انداخت. اينها 
كـه امـروز اين گونه مسـائل را عنوان مى كنند مسـلماً دلشـان براى اسـام و هدايت 
مسـلمانان مى تپـد، و اّل داعـى ندارنـد كـه خـود را بـا طـرح اين  مسـائل به دردسـر 
بيندازنـد. اينهـا معتقدنـد كه مواضـع اسـام در موارد گوناگـون همان گونه اى اسـت 
كـه خـود فكـر مى كننـد. به جـاى پرخـاش و كنـار زدن آنها با پـدرى و الفت بـا آنان 
برخـورد كنيـد. اگـر قبـول هـم نكردنـد، مأيوس نشـويد. در غيـر اين صـورت خداى 
ناكـرده بـه دام ليبرالهـا و مليگراهـا و يـا چـپ و منافقيـن مى افتند؛ و گنـاه اين كمتر 
از التقـاط نيسـت. وقتـى مـا مى توانيـم بـه آينده كشـور و آينده سـازان اميدوار شـويم 
كـه بـه آنان در مسـائل گوناگون بهـا دهيم، و از اشـتباهات و خطاهـاى كوچك آنان 
بگذريـم، و بـه همـه شـيوه ها و اصولـى كـه منتهى بـه تعليـم و تربيت صحيـح آنان 
مى شـود احاطه داشـته باشـيم. فرهنـگ دانشـگاهها و مراكز غير حـوزه اى به صورتى 
اسـت كـه بـا تجربـه و لمـس واقعيتها بيشـتر عـادت كرده اسـت، تا فرهنـگ نظرى 
و فلسـفى. بايـد بـا تلفيـق ايـن دو فرهنـگ و كم كـردن فاصله هـا، حوزه و دانشـگاه 

درهـم ذوب شـوند، تـا ميدان براى گسـترش و بسـط معارف اسـام وسـيعتر گردد.
نكتـه ديگـر اينكـه مـن اكثـر موفقيتهـاى روحانيـت و نفـوذ آنـان را در جوامـع 
اسـامى در ارزش عملـى و زهـد آنـان مى دانـم. و امـروز هـم ايـن ارزش نـه تنهـا 
نبايـد بـه فراموشـى سـپرده شـود، كـه بايـد بيشـتر از گذشـته بـه آن پرداخـت. هيچ  w
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چيـزى بـه زشـتى دنياگرايى روحانيت نيسـت. و هيچ وسـيله اى هم نمى توانـد بدتر از 
دنياگرايـى، روحانيـت را آلوده كند. چه بسـا دوسـتان نادان يا دشـمنان دانا بخواهند با 
دلسـوزيهاى بيمورد مسـير زهدگرايى آنان را منحرف سـازند؛ و گروهـى نيز مغرضانه 
يـا ناآگاهانـه روحانيـت را به طرفدارى از سـرمايه دارى و سـرمايه داران متهم نمايند. 
در اين شـرايط حسـاس و سرنوشت سـازى كه روحانيت در مصدر امور كشـور اسـت 
و خطر سـوء اسـتفاده ديگران از منزلت روحانيون متصور اسـت، بايد بشـدت مواظب 
حـركات خـود بـود. چـه بسـا افـرادى از سـازمانها و انجمنها و تشـكيات سياسـى و 
غيـر آنهـا بـا ظاهرى صـد در صد اسـامى بخواهنـد به حيثيـت و اعتبار آنـان لطمه 
وارد سـازند؛ و حتـى عـاوه بـر تأميـن منافـع خـود، روحانيـت را رو در روى يكديگر 
قـرار دهنـد. البتـه آن چيزى كـه روحانيون هـر گز نبايـد از آن عدول كننـد و نبايد با 
تبليغـات ديگـران از ميـدان به در رونـد حمايت از محرومين و پابرهنه هاسـت؛ چرا كه 
هـر كسـى از آن عـدول كنـد از عدالـت اجتماعى اسـام عدول كـرده اسـت. ما بايد 
تحـت هر شـرايطى خـود را عهده دار اين مسـئوليت بزرگ بدانيـم. و در تحقق آن اگر 

كوتاهـى بنماييـم، خيانـت به اسـام و مسـلمين كرده ايم.
در خاتمـه، از پيشـگاه مقـدس پـروردگار، كـه الطاف بيكـران خود را بـر اين ملت 
- ارواحنا  ارزانى داشـته اسـت، تشـكر و قدردانى مى كنـم. و از محضر مقدس بقيـة اللَّ
فـداه- عاجزانـه مى خواهيـم كـه مـا را در مسـير و هدفمـان مـدد و رهبـرى فرمايد. 
خداونـد متعـال بـه خانواده هـاى شـهدا صبر و اجـر، و بـه مجروحين و معلولين شـفا 
عنايـت فرمايـد؛ و اسـرا و مفقوديـن را بـه وطـن خويـش بازگردانـد. خداونـدا، از تـو 
مى خواهيـم آنچـه مصلحت اسـام و مسـلمين اسـت را براى مـا مقدر فرمايـى. انََّك 

َقريـٌب ُمجيٌب. و السـام عليكـم و رحمـة اللَّ و بركاته.
پنجمذىحجه408-29/4/67
الموسويالخمينى روحاللَّ
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مشتاقان  روی  به  همچنان  را  شهادت  کتاب  و  دفتر  این  خداوندا، 
باز، و ما را هم از وصول به آن محروم مکن. خداوندا، کشور ما و 
ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه اند و نیازمند به مشعل شهادت؛ تو 
غ را حافظ و نگهبان باش. خوشا به حال شما  خود این چراغ پر فرو
ملت!  خوشا به حال شما زنان و مردان! خوشا به حال جانبازان و اسرا 
و مفقودین و خانواده های معظم شهدا! و بدا به حال من که هنوز 
برابر  و در  را سر کشیده ام،  مانده ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه 
عظمت و فداکاری این ملت بزرگ احساس شرمساری می کنم. و 
بدا به حال آنانی که در این قافله نبودند! بدا به حال آنهایی که از 
کنار این معرکه بزرِگ جنگ و شهادت و امتحان عظیم الهی تا به 
حال ساکت و بی تفاوت و یا انتقاد کننده و پرخاشگر گذشتند!
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