بسم اللّه الرحمن الرحیم
سیری در وصیّت نامه امام خمینی
در نظام هستی كه اساس آن بر حق و صدق استوار است  ،گفتاار و نوشاتاری از تاث یر راساتین
برخوردار است كه از حقّ و صدق بهره مند باشد .مقدار بهره وری هر چیز از حقّ و صادق  ،باه
اندازه پیوند وجودی آن شی ء با حقّ محض و صدق صِرف است كه همان خدای ساححان باشاد ؛
لذا  ،وحی الهی از هر گفتاری صادق تر می باشد  ﴿ :و مَن أصدقُ من اهللِ قیالً ﴾ .
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چون غالب مطالب وصیّت نامه الهی سیاسی امام خمینی ( قدس سرّه ) به منزله شار آیاه ای از
قرآن كریم یا روایتی از احادیث عترت طاهره ( علیهم السالم ) می باشد و آشنایی به منابع دینای
آن سحب تث یر عمیق آن است  ،لذا در این گفتار به ذكر برخی از منابع قرآنی و روایی آن اشااره
می شود تا نموداری برای سایر مسائل باشد و عصاره آن در طی چند مطلب مطر است.
مطلب اوّل
اسالم  ،تنها مكتب حقّ و ابت و تنها دین خداپسند است  ﴿ :إنّ الادّین عناد اهلل اسساالم ﴾  2؛ ﴿
رضیتُ لكم اسسالمَ دیناً ﴾  3 ،و سرّ حات و مرضای خادا باودنآ آن اسات كاه جاامع كماال و
تمامیّت نعمت الهی می باشد  ﴿ :الیومَ أكملتُ لكم دینَكم و أَتممتُ علیكم نعمتی ﴾ .
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همان طوری كه خداوند  ،اسالم را برای جوامع بشری پذیرفته است  ،پیامحران نیاز اساالم را باه
مردم توصیه نموده اند  ﴿ :و وصّی بها إبراهیم بَنیه و یعقوب یاا بنای إنّ اهلل اصْاطفی لكام الادّین
فالتموتنّ إالّ و أنتم مسلمون ﴾  5 ،و خداوند گرایآ به ملّت اسالم ( سیره و سانّت اساالمی ) را
رشد و گریز از آن را سفاهت می داند  ﴿ :و من یَرْغَبُ عن ملّةِ إبراهیم إالّ مَن سَفِهَ نفسَه ﴾ .
 1ا سوره نساء  ،آیه .122
 2ا سوره آل عمران  ،آیه .11
 3ا سوره مائده  ،آیه .3
 4ا سوره مائده  ،آیه .3
 5ا سوره بقره  ،آیه .132
 6ا سوره بقره  ،آیه .131
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مطلب دوم
چون حقیقت اسالم در مجموعه وجود تشریعی و تكوینی یافت می شود  ،پیامحر اكرم ( صالّی اهلل
علیه وآله وسلّم ) در توصیه به اسالم  ،تمسّك به كتاب و عترت را مطر نمود  « :إنّای تاارٌ
فیكم الثّقلینِ كتابَ اهللِ و عترتی »  7و حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب ( علیه السالم ) در
وصیّت خود از آنها به عنوان ستون استوار و چارا پرفارو یااد كارده اسات  « :أقیماوا هاذین
العمودین و أوقدوا هذین المصحاحین » .
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چون عترت طاهره ( علیهم السالم ) محیّن وحی و ممثّل قرآنند  ،پیامحر اكرم ( صلّی اهلل علیه وآلاه
وسلّم ) فرمود  :این دو به اندازه مویی از یك دیگر جدا نحاوده و تارٌ هار كادام  ،هماان تارٌ
دیگری است 1؛ چنان كه اخذ هر كدام  ،حتماً با اخذ دیگری همراه خواهد بود.
مطلب سوم
رهحران الهی اولیای مردمند و والیت آنان ایجاب می كند كه از توصیه به حق غفلت نشود و بار
هر جامعه اسالمی كه اوصیای آنهایند  ،عمل به وصیّت الزم خواهد بود ؛ مخصوصاً آنكه عمل به
وصیّت آنان مایه حیات و ترٌ آن سحب هالٌ باشد ؛ چنان كه رسول گرامای اساالم ( صالّی اهلل
علیه وآله وسلّم ) فرمود  « :اِنْ تمسّكتم بهما لن تضلّوا » .
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از این رهگذر روشن می شود كه چرا حضرت اماام خمینای ( قادّس سارّه ) وصایّت ناماه الهای
سیاسی خود را به حدیث متواتر قلین آغاز نمود 11و حیات امّت اسالمی را در تمسّاك باه آنهاا
دانست و هجر هر كدام را مهجور بودن دیگری و وصل هر یك را هماراه وصال دیگاری اعاالم

 7ا ا حات الهداة  ،ج  ، 1ص  735؛ امالی شیخ طوسی  ،مجلس  ، 1حدیث  ، 52عیون اخحار الرضا ( علیه السالم )  ،ج  ، 2ص  68؛ بحار
االنوار  ،ج  ، 36ص .331
 8ا نهج الحالغه  ،خطحه  ، 141و نامه .23
 1ا بحار االنوار  ،ج  ، 22ص .477
 11ا همان  ،ج  ، 36ص .331
 11ا صحیفه نور  ،طحع قدیم  ،ج  ، 21ص .161

داشت 12و تسحیح حق را با تحمید به هم آمیخت ؛ چنان كه در قرآن كریم این دو در صحابت هام
اند  ﴿ :اِنْ مِنْ شی ءٍ إالّ یُسحّح بحمده ﴾  13؛ ﴿ فسحّح بحمد ربّك ﴾ .
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مطلب چهارم
درباره هماهنگی قرآن و عترت  ،معارف ژرفی از وصیّت نامه استنحاط می گردد :
 .1همان طوری كه قرآن كریم حاوی آیات مهر است  ،عتارت طااهره ( علایهم الساالم ) مظااهر
جمال حقّ اند.
 .2همچنان كه قرآن شامل آیات قهر است  ،آنان نیز مظاهر جالل الهی اند.
 .3همان طوری كه قرآن مجالی همه اسمای الهی است  « :فتجلّی لهم سححانه فی كتابه من غیار
أَن یكونوا رَأَوْهُ »  ، 15عترت طاهرین ( علیهم السالم ) نیز جلوه گاه همه اسمای الهی اناد ؛ چاون
مظاهر اسم اعظم اند كه هیچ اسمی از آن خارج نخواهد بود.
 .4چون این ذوات مقدّسه به كمال فنا و فنای كامل بار یافتناد  ،بارق غیارت  ،حجااب هرگوناه
غیریتّی را درید ؛ لذا آن اسراری كه غیر حق نمی داند  ،مشهود اینان بود و بر اساس استوارِ و ما
عَلِمتَ إذْ عَلِمتَ و لكن اهللَ عَلِمَ  ،از اسمای مستث ره آگاهند كه غیر خدا از آن آگاه نیست.
 .5كُنه ذات حق و اكتناه اوصاف ذاتی او میسور احدی از انحیا و اولیا نخواهد باود  « :ال یُدرِكاه
بُعْدُ الهِمَم و ال ینالُه غَوصُ الفطَنِ »  16؛ « لم یُطلِع العقول علی تحدیاد صافته و لام یَحجُحهاا عان
واجب معرفته »  17؛ لیكن به تمام ظهور فعلی حق رسیدن و از همه تجلّی آن آگاه شدن  ،مقادور
مظاهر اسم اعظم می باشد .قرآن كریم از آن جهت كه كاالم خداسات  ،فعال اوسات و هرگوناه
تجلّی در آن از قلمرو فعل خارج نیست و فیض نخست كه همان عترت پاٌ اناد  ،بار آن واقا
خواهند بود.
 12ا صحیفه نور  ،طحع قدیم  ،ج  ، 21ص .161
 13ا سوره اسراء  ،آیه .44
 14ا سوره نصر  ،آیه .3
 15ا نهج الحالغه  ،خطحه .147
 16ا همان  ،خطحه .1
 17ا همان  ،خطحه .41

 .6همچنان كه قرآن كریم از تكا ر اختالف و تشتّت مصون است  ،عترت طاهره ( علیهم السالم )
نیز از كسوت كثرت و پراكندگی معصومند ؛ لذا  ،هر دو به كو ر وحدت بار می یابند.
 .7چون نهج الحالغه و صحیفه سجّادیّه و سایر گفته ها و نوشته های عترت پاٌ ( علیهم السالم )
تفسیر راستین قرآنند و بیرون از وحی آسمانی چیزی در آنها راه ندارد  ،همانند قرآن كریم مایاه
محاهاتند و چون امّت اسالمی با نثاار و ایثاار در صایانت ایان دو وزناه وزیان از هایچ جهااد و
اجتهادی دریغ نكرده  ،موجب افتخاراند.
از آنجا كه هدف وحی  ،تزكیه رو انسان است و رو آدمی  ،نه مذكّر است ناه مؤنّاث ، 18لاذا
هیچ كمالی از كماالت معنوی  ،نه مشروط به ذكورت است و نه ممناو باه أنو ات و بااالترین
كمال كه همانا « والیت » است  ،بهره هر دو صن

خواهد شد ؛ گرچه كارهای اجرایی بر حساب

خصوصیّت هر صنفی تنظیم شده است و چون نظام اسالمی این مطلب را به خوبی ارائه داد  ،زنان
همتای مردان در اعتالی مقاصد قرآن كریم و عتارت پااٌ ( علایهم الساالم ) كوشایده و زمیناه
سرفرازی را فراهم كرده اند.
مطلب پنجم
برهان نحوّت عامّه  ،دین را مجموعه قوانین فردی  ،اجتماعی و بین المللی دانسته و وجود مُجاری
و رهحر واق

و معصوم را ضروری می داند و این همان دیانتِ آمیخته باا سیاسات اسات .نهماه

مشااموم جاادایی دیان از سیاساات  ،مایاه اناازوای كتاااب و سانّت  ،از صااحنه سیاسای و تهاااجم
سیاستمداران بر اركان دین شد ؛ زیرا گروهی متحجرّانه مسائل دینی را از قلمرو قادرت سیاسای
بیرون بردند ؛ ولی سیاست بازان  ،قاهرانه بر دین تاختاه و هار فتاوای مناساب را از قاائالن باه
جدایی دین از سیاست گرفتند و آنچه بر كلیساها گذشت  ،بر برخی مراكز اسالمی آسیب رساند ،
تا از « اُولی االمر » چیزی را فهمیدند كه اربابان سیاستِ ستم می خواستند و همه حدود الهای را
در عصر غیحت حضرت ولی عصر ( علیه السالم ) معطّل دانستند و . ...
مطلب ششم
 18ا زن در آینه جالل و جمال  ،صص  66و .256

همان طوری كه پیروزی اسالم در مدینه منوّره و متواری شدن اسرائیلی های زراندوز كینه تاوز
 ،نه به گمان مسلمانان می آمد و نه یهودیان باور می كردند كه از كاخهای محكام آنهاا كااری
ساخته نیست  ،لیكن خداوند برای اوّلین بار این بارقه بی سابقه را نصایب مسالمین كارد  ﴿ :هاو
الّذی أَخرج الّذین كفروا من أهل الكتاب من دیارهم ألوّل الحشر ما ظَنَنْتُم أَن یخرجوا و ظنّوا أَنّهم
مانعتهم حصونُهم مِنَ اهللِ ﴾  ، 11ظفرمندی انقالب اسالمی نیز هدیه ای الهی و تحفه ای غیحی باود
كه به گمان كسی نمی رسید.
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مطلب هفتم
در اهمّیّت حفظ اسالم  ،همین بس كه عترت طاهره ( علیهم السالم ) نساحت باه آن  ،قال اصاهر
محسوب شده اند ؛ چون برای صیانت آن باید از هیچ كوششی  ،گرچه به شاهادت باشاد  ،دریاغ
نكنند 21و اگر در حراست آن اِدهان یا ایهان رخنه كند  ،هرگز عمود دیان بار پاا نحاوده و شااخه
ایمان سحز نخواهد شد  « :ما قام للدّین عمود و ال أخضرّ لإلیمان عود » .
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مطلب هشتم
رمز پیروزی انقالب اسالمی  ،همان راز بقای آن خواهد بود 23و مهم تارین عامال ظفرمنادی دو
ركن است :
 .1انگیزه الهی داشتن  ﴿ :كلمة اهلل هی العلیا ﴾ .

24

 .2متّحد بودن  ﴿ :و اعتصموا بححلِ اهللِ جمیعاً و التفرّقوا ﴾  25؛ ﴿ أَن أَقیموا الدّینَ و التتفرّقاوا فیاه
﴾.
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 11ا سوره حشر  ،آیه .2
 21ا صحیفه نور  ،طحع قدیم  ،ج  ، 21صص  175ا .176
 21ا صحیفه نور  ،طحع قدیم  ،ج  ، 21صص  175ا .176
 22ا نهج الحالغه  ،خطحه .56
 23ا صحیفه نور  ،طحع قدیم  ،ج  ، 21صص  176ا .177
 24ا سوره توبه  ،آیه .41
 25ا سوره آل عمران  ،آیه .113
 26ا سوره شوری  ،آیه .13

تث یر ركن اوّل  ،برای آن است كه حقْ هماره پایدار بوده و باطلْ چونان ك

روی سیل خروشاان

پایمال می شود.
ا ر ركن دوم  ،برای آن است كه تمام نیروها به یك هادف متوجّاه شاده و هار گوناه ماانعی را
برطرف نماید .خدای سححان اختالف را نشانه خامی و بی خردی می داند  ... ﴿ :تحسحُهم جمیعاً و
قلوبُهم شَتّی ذلك بثنّهم قوم الیعقلون ﴾  ، 27و حضرت امیر المؤمنین ( علیه السالم ) آن را همانند
تیغ تیزی می داند كه هرگونه ا ری را از دین محو می نماید  « :و ال تَحاغضوا فإنّها الحالقة » .
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نیز می فرماید  :خداوند هیچ گروهی را با اختالف  ،به خیر نخواهد رساند  « :و إنّ اهللَ سححانه لم
یُعطِ أحداً بفرقةٍ خیراً ممّن مَضی و ال ممّان بقای »  ، 21و مهام تارین عامال اخاتالف از نظار آن
حضرت ( علیه السالم ) خُحث سریره و پلیدی دل می باشد  « :و إنّما أناتم إخاوانع علای دیان اهللِ
مافرّق بینَكم إالّ خحثُ السّرائر و سوءُ الضّمائر »  .31گرچه اختالف بین هار گروهای مایاه تحااهی
است  ،لیكن تفرقاه علماا و جادایی دانشامندان از یاك دیگار و نیاز اخاتالف علماای حاوزه و
دانشمندان دانشگاه با هم  ،سحب سیه رویی و سعادت سوزی سهمگین تر خواهد بود.
گرایآ به جهان كثرت  ،پایه هر اختالف است ؛ چنان كه جذب به جهان وحدت  ،مایه هار گوناه
اتّحاد خواهد بود ؛ چون دنیا در صَ ّ نعال 31كثرت اسات  ،میال باه آن ساحب پیادایآ هرگوناه
پراكندگی می باشد ؛ لذا  ،مححّت او ریشه همه گناهان شمرده شده 32و در ترسیم حقیقات آن  ،از
هیچ تعحیر مشممز كننده ای كوتاهی نشد.

 27ا سوره حشر  ،آیه .14
 28ا نهج الحالغه  ،خطحه  86؛ « حلق » یعنی تراشیدن موی سر با تیغ .اختالف  ،بهضاء  ،عداوت  ،حسد و كینه  ،دین را حَلْقْ می كند ؛ یعنی
ریشه دین را زده و چیزی از آن باقی نمی گذارد.
 21ا همان  ،خطحه .175
 31ا همان  ،خطحه .113
 31ا پایین مجلس  ،كفآ كن  ،دنیا در كفآ كنِ جهان هستی است ؛ جایی كه در بیرون اتاق كفشها را از پا درآورده و ردی می كنند.
 32ا « رأس كل خطیمةٍ حب الدنیا » ؛ اصول كافی  ،ج  ، 2ص  ، 315كتاب االیمان و الكفر  ،باب « حب الدنیا و الحرص علیها » .1 ،

مخصوصاً آنچه در گفتار و نوشتار سیّد اوصیا موالی موحّدان  ،امیر مؤمنان حضرت علی بن ابی
طالب علیه أفضل صلوات المصلّین آمده است ؛ مانند  :عراق خنزیر در دسات مجاذوم ، 33عَفطاه
عَنْز ، 34چراگاه وَبِی  ،حُطام و كاه وباخیز  35و . ...
مطلب نُهم
گرچه بدون رهحری امام عادل و مصمّم  ،ظفر میسّر نیست  ،ولی حضور امّت عازم و ملّت آگااه ،
شرط ضروری آن می باشد و حق شناسی از آنان نیز الزم خواهد بود ؛ زیرا در مسائل اجتمااعی
سیاسی همراه رهحر  ،راهی هدف شده و او را رها نكرده اند.
خدای سححان درباره مؤمنان راستین  ،چنین می فرمایاد  ﴿ :إنّماا المؤمناون الّاذین امناوا بااهللِ و
رسولِه و إذا كانوا معهُ علی أمرٍ جامعٍ لم یَذهَحوا حتّی یستثذنوه  36. ﴾ ...امّت اسالمی ایران با عمل
به این آیه كریمه هرگز صحنه را ترٌ نكرده و با نفس نَفیس خود از اسالم ناب محمّدی ( صالّی
اهلل علیه وآله وسلّم ) حمایت كرده و در طَرد و طَعان طاغیاان غفلات ننماوده و باا باذل مُهجَات
خویآ حجّت را تمام و با نثار سَر  ،سرفراز شده و باا ارائاه كارنماای انقاالب اساالمی و دفاا
مقدّس  ،شایسته تحسین شده است.
لذا  ،همان طوری كه قرآن كریم از ایثار انصار مدینه تجلیل نمود  ﴿ :یححّون من هاجر إلایهم و ال
یجدون فی صدورهم حاجةً ممّا أُوتوا و یُؤ رون علی أنفُسهم و لو كان بهم خصاصاة ﴾  ، 37بنیاان
گذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی ( قدس سرّه ) نیز از تمام مردم تقدیر فرمود.
مطلب دهم
خود كفایی  ،فر خودشناسی است ؛ اگر امّات اساالمی اَصاالت خاویآ را شناساایی كناد و باه
استنحاط معارف علمی و استخراج مخازن اقتصادی بپردازد  ،نه در مسائل علمی مرعوب مكتحهای

 33ا نهج الحالغه  ،حكمت .236
 34ا همان  ،خطحه  ( 3شقشقیه ) .
 35ا همان  ،حكمت .367
 36ا سوره نور  ،آیه .62
 37ا سوره حشر  ،آیه .1

دیگر می شود و نه وعده های مادّی شرق و غرب  ،مرغوب آنها خواهد شد ؛ به طوری كه حوزه
های علمیّه به نقد و تحلیل معارف نظری و علمی اسالم و مقایسه آن با افكار اندیشامندان عصار
پرداخته و با استخراج پاسخ از وحای و عقال و حالّ هار مسامله سیاسای  ،اقتصاادی  ،نظاامی ،
اجتماعی اخالقی  ،همچون مسمله عحادی همّت گمارناد و دانشاگاهها ضامن آشانایی باه مساائل
اعتقادی و علمی  ،به تحیین عمیق علاوم تجربای پرداختاه و متخصّصاان متعهّاد را در هار رشاته
بپرورانند.
زیرا اگر چه اسالم  ،علوم اساسی را در سه قسم خالصه كرد  « :إنّما العلمُ ال ةع  :آیةع محكَمةع أو
فریضةع عادلةع أو سنّةع قائمةع و ما خالهُنّ فهو فضلع »  ، 38لیكن در تفسیر آن علوم سه گاناه برخای
از علوم تجربی و نظامی یافت می شود ؛ چنان كه حضرت امام صادق ( علیه السالم ) فرماود « :
الیستهنی أهلُ كلّ بلدٍ عن ال ةٍ یفز إلیه فی أمر دنیاهم و آخرتهم فإن عدموا ذلك كانوا همجاً :
فقیه عالم وَر و أمیرع خَیّرع مُطا و طحیب بصیرع قةع »  31؛ یعنی همان طوری كه فقاهتْ ساهمی در
تمدّن اسالمی دارد  ،طحابت و امارت نیز در تحقّق آن سهیم اند و بدون هر كدام از آنهاا زنادگی
جامعه  ،حیات همجی ( زندگی فرومایه حیوانی ) خواهد بود ؛ نه انسانی.
نكته ای كه در گفتار حكیمانه حضرت امام صادق ( علیه السالم ) جاذبه خاص دارد  ،ایان اسات
كه ضمن تخصّصی دانستن رشته های فقه  ،طبّ  ،رهحاری و فرمانادهی  ،تعهّاد دینای را وظیفاه
مشترٌ همه معرّفی نمود تا پارسایی فقیه  ،هماهنگِ خیراندیشی حااكم جامعاه و همتاای و اقات
پزشك قرار گیرد و فقاهت بدون پرهیز و ور نحاشد و امارت بدون خیرخواهی نماناد و حاذاقت
بدون و اقت واقع نشود.
اگر حوزه علمیّه آن چنان فقیه متورّ بپروراند و دانشگاه این چنین طحیب مو ّاق بساازد  ،توفیاق
رهیابی به امیری كه اسیر هوس نحاشد  ،حاصل خواهد شاد و از تركیاب ایان عناصار متخصّاص
متعهّد  ،تمدّن اسالم ناب كه همان « زندگانی معقول جاودانه » است  ،پدید می آید.
مطلب یازدهم
 38ا اصول كافی  ،ج  ، 1ص  ، 32باب صفة العلم وفضله .1 ،
 31ا تح العقول  ،كلمات حضرت امام صادق ( علیه السالم )  ،ص .321

مال در فرهنگ اسالم به منزله ستون فقرات جامعه به شمار می آید ؛ لذا  ،نحاید در اختیار سفیهان
باشد  ﴿ :التؤتوا السّفهاءَ أموالكم الّتی جعل اهللُ لكم قیاماً ﴾  41؛ وگرنه ستون جامعه مای شاكند و
جامعه ای كه ستون استقامت آن بشكند  ،قدرت قیام ندارد و مستمند را نیز به همین سحب « فقیر
» می نامند.
همان طوری كه مال نحاید در اختیار سفیه قرار گیرد  ،نحاید در قلمرو قدرت گروهی خااص واقاع
شود  ﴿ :كی ال یكونَ دولةً بین األغنیاءِ منكم ﴾  41؛ زیرا اگر روت جامعه در گارو گاروه معایّن
قرار گیرد  ،دیگران قدرت قیام نخواهند داشت ؛ خواه آن گروه روتمند  ،اشخاصِ حقیقی باشاند ،
نظیر نظام سرمایه داری غرب یا اشخاصِ حقوقی باشند  ،نظیر نظام دولت ساالری شرق.
آنچه در نظام دین ساالری اسالم معتحر است  ،آن اسات كاه همگاان راه بارای درآماد كاافی و
مشرو داشته باشند .گرچه در ا ر اختالف اساتعدادها درآمادها مسااوی نیسات  ،ولای عادالناه
خواهد بود و نه تنها اسراف یا اتراف در صرف و ححس و اِكتناز و احتكار و  ...در جماع زیانحاار
است  ،بلكه نفس تمركز قدرت اقتصادی در شخصیّت حقیقی یا حقوقی ممنو می باشد ؛ گرچه با
اسراف یا اتراف مقرون نحاشد.
الحتّه الزمه دوام سهم محارٌ امام ( علیه السالم ) یا زكات در اسالم  ،تداوم فقار نیسات ؛ هماان
طور كه در زمان ظهور و بسط ید امام زمان ( علیه السالم ) اصل زكات محفوظ اسات ؛ گرچاه
مستمند وجود ندارد ؛ زیرا مهم ترین مصرف آن  ،فی سحیل اهلل است كه همواره محفاوظ خواهاد
بود ؛ پس از اینكه زكات حكم دائمی اسالم است و یكی از مصارف هشت گانه آن فقیر می باشد
 ،نمی توان جامعه اسالمی را همراه با فقر برخی از افراد پنداشت.
گرچه محرومیّت زدایی از اصلی ترین وظای نظام اسالمی است و برای دفع حرمان ماالی طار
اقتصادی قابل اجرا الزم است  ،لیكن رفع نیازمندی های بعضی از مساتمندان از امتیااز ویاژه ای
برخوردار است ؛ نظیر :

 41ا سوره نساء  ،آیه .5
 41ا سوره حشر  ،آیه .7

 .1آبرومندانی كه قدرت سؤال نداشته و ناآگاهان به وضاع داخلای  ،آن عفیفاان را تاوانگر مای
پندارند  ... ﴿ :یحسحُهم الجاهلُ أغنیاءَ من التّعفّ ِ ﴾ .
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 .2مهاجرین و مجاهدین راستینی كه به جرم حق خواهی از خانه و مال خویآ تحعیاد شاده و باه
منظور رضاای خداوناد متعاالی دیان او و پیاامحر او را یااری نماوده و مای نمایناد  ﴿ :للفقاراءِ
المهاجرین الّذین أُخرجوا من دیارهم و أموالهم یحتهون فضالً مان اهللِ و رضاواناً و ینصارون اهللَ و
رسولَه أُولمك هم الصّادقون ﴾  43.از این رهگذر  ،سرّ حمایت حضرت امام خمینی ( قادّس سارّه )
از محرومان و خصوصاً جحهه رفته ها روشن می شود.
مطلب دوازدهم
بیداری مردم  ،نگهحان خوبی برای صیانت دستآوردهای انقالب اسالمی است ؛ چنان كاه خفتگای
آنها سحب تهاجم بیگانگان خواهد بود ؛ چنان كه حضرت امیر المؤمنین ( علیه السالم ) فرماود « :
مَن نامَ لم یُنَم عنهُ »  .44مقدار بیداری هر اُمّت  ،مرهون مقادار هوشایاری آنهاسات و باه انادازه
هوشیاری  ،آنان در ستیز با مهاجمان ضدّ دینی اند .ضریب ستیز آنها را قرآن كریم چناین ترسایم
می فرماید :
 .1همواره نقشه مشموم تازه طر می كنند  ﴿ :ال تزال تطّلعُ علی خائنةٍ منهم ﴾ .
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 .2انگیزه خیانت آنها تنها در مسائل نظامی  ،اقتصادی و  ...خالصه نخواهد شد ؛ بلكه می كوشند
كه اسالم زدایی كرده و مسلمانها را از اسالم خارج كنند  ﴿ :وال یزالون یقاتلونكم حتّای یَارُدُّوكم
عن دینكم إن استطاعوا . ﴾ ...

 42ا سوره بقره  ،آیه .273
 43ا سوره حشر  ،آیه .8
 44ا نهج الحالغه  ،نامه .62
 45ا سوره مائده  ،آیه .13
 46ا سوره بقره  ،آیه .217
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 .3هدف نهایی صاححان مكاتب گوناگون الحاد یا شرٌ یا كفر نسحی  ،نه تنها خاروج مسالمین از
حوزه اسالم است  ،بلكه دخول آنها در قلمرو مكتب ضالل آنان خواهد بود  ﴿ :و لن تَرضی عنك
الیهودُ و الالنّصاری حتّی تتّحِعَ ملّتَهم ﴾ .
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 .4برای نیل به این هدف شوم  ،از جاسوسان و نفوذیان مدد مای گیرناد  ... ﴿ :و فایكم سَامّاعون
لهم  48 ﴾ ...؛ بنابراین  ،سرّ توصیه حضرت امام خمینی همگان را به بیداری و توجیه آنها به خطر
دشمن و نفوذ او در متن جامعه  ،به ویژه در حوزه و دانشگاه و اعالم حمله همه جانحاه تحلیهای و
غیر آن در سطح جهان و ضرورت دفا گسترده در مقابل تهاجم تیغ تحلیغ اغیار  ،معلاوم خواهاد
شد ؛ چناان كاه راز وصایّت دولات ماردان باه تهاذیب نظاام از كاارگزاران بِزِهكاار و جاذب
خدمتگزاران شیفته خدمت  ،نه تشنه قدرت و ساپردن كاار باه دسات مُادیران پارساا و مادبّران
وارسته  ،مخصوصاً از خاندان معظّم شهدا  ،اُسرا  ،مفقودان و توجّه خاص به جانحازان آشكار مای
شود.
امید است امّت اسالمی سراسر جهان باالخصّ ملّت سرافراز و متعهّد ایران اساالمی كاه اوصایای
راستین این وصیّت نامه الهی سیاسی اند  ،همه مضامین بلند و آموزنده آن را به دقّت عمل نمایند
تا رو پر فتو حضرت امام خمینی ( قدس سرّه ) در جوار اروا انحیا ( علیهم السالم ) شاد و از
همگان خشنود باشد.
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