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ّ
ً
اش ــهد أن ال ال ــه ال اهلل و اش ــهد ّأن محم ــدا رس ــول اهلل و اش ــهد
ّأن امیرالمؤمنی ــن علیبنابیطال ــب و اوالده المعصومیـــن
اثنیعش ــر ائمتن ــا و معصومینن ــا حج ــج اهلل.
ش ــهادت میده ــم ک ــه قیام ــت ح ــق اس ــت .ق ــرآن ح ــق اس ــت.
بهش ــت و ّ
جهن ــم ح ــق اس ــت .س ــؤال و ج ــواب ح ــق اس ــت.
مع ــاد ،ع ــدل ،امام ــت ،نب ـ ّـوت ح ــق اس ــت.

ً
 -1عناوی ـــن میان ـــی از مت ـــن وصیتنام ـــه نیس ـــت و صرف ـــا ب ـــرای دس ـــتهبندی موضوع ـــی
نوشته شده است.
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خدایا!
تو را سپاس میگویم بخاطر نعمتهایت

خداونـ ـ ـ ــدا ! تـ ـ ـ ــو را سـ ـ ـ ــپاس کـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــرا صلـ ـ ـ ــب بـ ـ ـ ــه صلـ ـ ـ ــب،

قـــــرن بـــــه قـــــرن ،از صلبـــــی بـــــه صلبـــــی منتقـــــل کـــــردی و در
زمانـ ـ ــی اجـ ـ ــازه ظهـ ـ ــور و وجـ ـ ــود دادی کـ ـ ــه امـ ـ ــکان درک یکـ ـ ــی
از برجسـ ـ ــتهترین اولیائـ ـ ــت را کـ ـ ــه قریـ ـ ــن و قر یـ ـ ــب معصومیـ ـ ــن
اسـ ـ ـ ــت ،عبـ ـ ـ ــد صالحـ ـ ـ ــت خمینـ ـ ـ ــی کبیـ ـ ـ ــر را درک کنـ ـ ـ ــم و
ســــرباز رکاب او شــــوم .اگــــر توفیــــق صحابــــه رســــول اعظمــــت
محمـــــد مصطفـــــی را نداشـــــتم و ا گـــــر بیبهـــــره بـــــودم از دوره
مظلومیـ ـ ـ ــت علیبنابیطالـ ـ ـ ــب و فرزنـ ـ ـ ــدان معصــــــــوم و
مظلومـــــش ،مـــــرا در همـــــان راهـــــی قـــــرار دادی کـــــه آنهـــــا در
همـــــان مســـــیر ،جـــــان خـــــود را کـ ـ ــه جـ ـ ــان جهـ ـ ــان و خلقـ ـ ــت
بـــــود ،تقدیـــــم کردنـــــد.
خداون ــدا ! ت ــو را ش ــکرگزارم ک ــه پ ــس از عب ــد صالح ــت خمین ــی
عز یــز ،مــرا در مســیر عبــد صالــح دیگــری کــه مظلومیتــش اعظــم
اســت بــر صالحیتــش ،مــردی کــه حکیــم امــروز اســام و تشـ ّـیع
و ای ــران و جه ــان سیاس ــی اس ــام اس ــت ،خامن ـهای عزی ــز ــــ ک ــه
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ـدای جــان او بــاد ـ ـ قــرار دادی.
جانــم فـ ِ

پــروردگارا ! تــو را ســپاس کــه مــرا بــا بهتریــن بندگانــت در هــم آمیختــی
و درک بوســه بــر گون ههــای بهشــتی آنــان و استشــمام بــوی عطــر الهــی

آنــان را ــــ یعنــی مجاهدیــن و شــهدای ایــن راه ـ ـ به مــن ارزانی داشــتی.
خداون ــدا ! ای ق ــادر عزی ــز و ای رحم ــان ّرزاق ،پیش ــانی شـــکر
ش ــرم ب ــر آس ــتانت میس ــایم ک ــه مـــرا در مس ــیر فاطم ــه اطهـــر
و فرزندان ــش در مذه ــب تش ـ ّـیع ـ عط ــر حقیق ــی اس ــام ـ قـــرار
دادی و م ــرا از اش ــک ب ــر فرزن ــدان علیبنابیطال ــب و فاطم ــه
اطه ــر بهرهمن ــد نم ــودی؛ چ ــه نعم ــت عظمای ــی ک ــه باالتری ــن
و ارزش ــمندترین نعمتهای ــت اس ــت؛ نعمت ــی ک ــه در آن نـــور
اس ــت ،معنو ی ــت ،بیق ــراری ک ــه در درون خ ــود باالتری ــن قراره ــا
را دارد ،غم ــی ک ــه آرام ــش و معنو ی ــت دارد.
خداون ــدا ! ت ــو را س ــپاس ک ــه م ــرا از پ ــدر و م ــادر فقی ــر ،امـــا
ّ
متدی ــن و عاش ــق اهلبی ــت و پیوس ــته در مس ــیر پا ک ــی بهرهمن ــد
نم ــودی .از ت ــو عاجزان ــه میخواه ــم آنه ــا را در بهش ــتت و بـــا
اولیائــت قر یــن کنــی و مــرا در عالــم آخــرت از درک محضرشــان
بهرهمن ــد فرم ــا.
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خدایا! به عفو تو امید دارم

ای خـدای عز یـز و ای خالـق حکیـم بیهمتـا ! دسـتم خالـی
اسـت و کولهپشـتی سـفرم خالـی ،مـن بـدون بـرگ و توشـهای بـه
ـت عفـو و کـرم تـو میآیـم .مـن توشـهای برنگرفتـهام؛
امیـد ضیاف ِ
چـون فقیـر [را] در نـزد کر یـم چه حاجتی اسـت به توشـه و برگ؟!
س ُـار قُ ،
چارقـم پـر اسـت از امیـد بـه تـو و فضـل و ک َـرم تـو؛ همـراه
خود دو چشـم بسـته آوردهام که ثروت آن در کنار همه ناپا کیها،
یـک ذخیـره ارزشـمند دارد و آن گوهـر اشـک بـر حسـین فاطمـه
اسـت؛ گوهـر اشـک بـر اهلبیـت اسـت؛ گوهـر اشـک دفـاع از
ـور مظلـوم در چنـگ ظالـم.
مظلـوم ،یتیـم ،دفـاع از محص ِ

خداوندا ! در دسـتان من چیزی نیسـت؛ نه برای عرضه [چیزی
دارنـد] و نـه قـدرت دفـاع دارنـد ،امـا در دسـتانم چیـزی را ذخیـره
کـردهام کـه بـه ایـن ذخیـره امیـد دارم و آن روان بـودن پیوسـته بـه
سـمت تو اسـت .وقتی آنها را به سـمتت بلند کردم ،وقتی آنها را
برایـت بـر زمیـن و زانـو گذاردم ،وقتی سلاح را برای دفاع از دینت
ـروت دسـت مـن اسـت کـه امیـد دارم
بـه دسـت گرفتـم؛ اینهـا ث ِ
قبـول کـرده باشـی .خداونـدا ! پاهایم سسـت اسـت .رمـق ندارد.
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[پاهایم]جـرأت عبـور از پلـی کـه از ّ
جهنـم عبـور میکنـد ،نـدارد.
مـن در پـل عـادی هـم پاهایـم میلـرزد ،وای بـر مـن و صـراط تـو
کتـر اسـت و از شمشـیر ُبرندهتـر؛ امـا یـک امیـدی
کـه از مـو ناز 
بـه مـن نو یـد میدهـد کـه ممکـن اسـت نلـرزم ،ممکـن اسـت
َ َ
دور
نجـات پیـدا کنـم .مـن بـا ایـن پاهـا در حرمـت پـا گـذاردهام و ِ
خانهات چرخیدهام و در حرم اولیائت در بینالحرمین حسـین
و عباسـت آنهـا را برهنـه دوانـدم و ایـن پاهـا را در سـنگرهای
طوالنـی ،خمیـده جمـع کـردم و در دفـاع از دینـت دویـدم،
جهیـدم ،خز یـدم ،گریسـتم ،خندیـدم و خندانـدم و گریسـتم
و گریانـدم؛ افتـادم و بلنـد شـدم .امیـد دارم آن جهیدنهـا و
خزیدنهـا و بـه ُحرمـت آن حریمهـا ،آنهـا را ببخشـی.
خداونـدا ! سـر مـن ،عقـل مـن ،لـب مـن ،ش ّ
ـامه مـن ،گـوش مـن،
قلـب مـن ،همـه اعضـا و جوارحـم در همین امید به سـر میبرند؛
یـا ارحـم الراحمیـن! مـرا بپذیـر؛ پاکیـزه بپذیـر؛ آنچنـان بپذیـر که
شایسـته دیـدارت شـوم .جـز دیـدار تـو را نمیخواهم ،بهشـت من
جـوار توسـت ،یا اهلل!
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خداون ــد ،ای عزی ــز! م ــن س ــالها اس ــت از کاروانـــی بـــه جـــا
مان ــدهام و پیوس ــته کس ــانی را ب ــه س ــوی آن روان ــه میکن ــم ،ام ــا
خ ــود ج ــا مان ــدهام ،ام ــا ت ــو خ ــود میدان ــی هرگ ــز نتوانس ــتم آنه ــا را
12

از ی ــاد بب ــرم .پیوس ــته ی ــاد آنه ــا ،ن ــام آنه ــا ،ن ــه در ذهن ــم بلک ــه در
قلب ــم و در چش ــمم ،ب ــا اش ــک و آه ی ــاد ش ــدند.
عزیــز مــن! جســم مــن در حــال علیــل شــدن اســت .چگونــه ممکــن
[اســت] کســی کــه چهــل ســال بــر درت ایســتاده اســت را نپذیــری؟
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خالــق مــن ،محبــوب مــن ،عشــق مــن کــه پیوســته از تــو خواســتم
سراســر وجــودم را مملــو از عشــق بــه خــودت کنــی؛ مــرا در فــراق
خــود بســوزان و بمیــران.
ـوایی جاماندگـی ،سـر بـه بیابانهـا
عزیـزم! مـن از بیقـراری و رس ِ
گـذاردهام؛ مـن بـه امیـدی از ایـن شـهر بـه آن شـهر و از ایـن صحـرا
بـه آن صحـرا در زمسـتان و تابسـتان مـیروم .کر یـم ،حبیـب،
َ
بـه ک َرمـت دل بسـتهام ،تـو خـود میدانـی دوسـتت دارم .خـوب
میدانـی جـز تـو را نمیخواهـم .مـرا بـه خـودت متصـل کـن.
خدای ــا وحش ــت همــهی وج ــودم را ف ــرا گرفت ــه اس ــت .م ــن ق ــادر
ب ــه مه ــار نف ــس خ ــود نیس ــتم ،رس ــوایم نک ــن .م ــرا ب ــه ُحرم ــت
کس ــانی ک ــه حرمتش ــان را ب ــر خ ــودت واج ــب ک ــردهای ،قب ــل از
شکس ــتن حریم ــی ک ــه ح ــرم آنه ــا را خدش ـهدار میکن ــد ،م ــرا ب ــه
قافلــهای ک ــه ب ــه س ــویت آمدن ــد ،متص ــل ک ــن.
معبـــود مـــن ،عشـــق مـــن و معشـــوق مـــن ،دوســـتت دارم.
بارهـــا تـــو را دیـــدم و حـــس کـــردم ،نمیتوانـــم از تـــو جـــدا
بمانـــم .بـــس اســـت ،بـــس .مـــرا بپذیـــر ،امـــا آنچنـــان کـــه
شایســـته تـــو باشـــم.
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خطاب به برادران و خواهران مجاهدم...

خواه ــران و ب ــرادران مجاه ــدم در ای ــن عال ــم ،ای کس ــانی ک ــه
س ــرهای خ ــود را ب ــرای خداون ــد عار ی ــه دادهای ــد و جانهـــا را
ب ــر ک ــف دس ــت گرفت ــه و در ب ــازار عشــقبازی ب ــه س ــوق ف ــروش
آمدهای ــد ،عنای ــت کنی ــد :جمه ــوری اس ــامی ،مرک ــز اســـام و
تش ـ ّـیع اس ــت.
ام ــروز ق ــرارگاه حس ــینبنعلی ،ای ــران اس ــت .بدانی ــد جمه ــوری
اس ــامی ح ــرم اس ــت و ای ــن ح ــرم ا گ ــر مان ــد ،دیگ ــر حرمهـــا
میمانن ــد .ا گ ــر دش ــمن ،ای ــن ح ــرم را از بی ــن ب ــرد ،حرم ــی باق ــی
نمیمان ــد ،ن ــه ح ــرم ابراهیم ــی و ن ــه ح ــرم ّ
محم ــدی؟ص؟.
ب ـ ــرادران و خواهران ـ ــم! جه ـ ــان اس ـ ــام پیوس ـ ــته نیازمن ـ ــد رهب ـ ــری
اسـ ـ ــت؛ رهبـ ـ ــری متصـ ـ ــل و منصـ ـ ــوب شـ ـ ــرعی و فقهـ ـ ــی بـ ـ ــه
معصـ ـ ــوم .خـ ـ ــوب میدانیـ ـ ــد ّ
منزهتریـ ـ ــن عا ِلـ ـ ــم دیـ ـ ــن کـ ـ ــه
جهـ ـ ــان را تـ ـ ــکان داد و اسـ ـ ــام را احیـ ـ ــا کـ ـ ــرد ،یعنـ ـ ــی خمینـ ـ ــی
ب ـ ــزرگ و پ ـ ــاک م ـ ــا ،والی ـ ــت فقی ـ ــه را تنه ـ ــا نس ـ ــخه نجاتبخ ـ ــش
ای ـــن ام ـــت ق ـــرار داد؛ ل ـــذا چ ـــه ش ـــما ک ـــه ب ـــه عن ـــوان ش ـــیعه ب ـــه
آن اعتقــــاد دینــــی دار یــــد و چــــه شــــما کــــه بــــه عنــــوان ســـ ّـنی
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اعتقـ ـ ــاد عقلـ ـ ــی دار یـ ـ ــد ،بدانیـ ـ ــد [بایـ ـ ــد] بـ ـ ــه دور از هرگونـ ـ ــه
اخت ـــاف ،ب ـــرای نج ـــات اس ـــام خیم ـــه والی ـــت را ره ـــا نکنی ـــد.
خیمــــه ،خیم ـــهی رســــولاهلل اســــت .اســــاس دشــــمنی جهــــان
ب ـــا جمه ـــوری اس ـــامی ،آت ـــش زدن و و ی ـــران ک ـــردن ای ـــن خیم ـــه
اســـت .دور آن بچرخیـــد .واهلل واهلل واهلل ایـــن خیمـــه ا گـــر آســـیب
دیـ ـ ــد ،بیتاهللالحـ ـ ــرام و مدینـ ـ ــه حـ ـ ــرم رسـ ـ ــولاهلل و نجـ ـ ــف،
کربـ ـ ــا ،کاظمیـ ـ ــن ،سـ ـ ــامرا و مشـ ـ ــهد باقـ ـ ــی نمیمانـ ـ ــد؛ قـ ـ ــرآن
آسـ ـ ــیب میبینـ ـ ــد.

خطاب به برادران و خواهران ایرانی...

بــرادران و خواهــران عز یــز ایرانــی مــن ،مــردم پــر افتخــار و ســربلند
ک ــه ج ــان م ــن و امث ــال م ــن ،ه ــزاران ب ــار ف ــدای ش ــما ب ــاد ،کم ــا
اینک ــه ش ــما صده ــا ه ــزار ج ــان را ف ــدای اس ــام و ای ــران کردی ــد؛
ً
از اص ــول مراقب ــت کنی ــد .اص ــول یعن ــی ّ
ولیفقی ــه ،خصوص ــا
ای ــن حکی ــم ،مظل ــوم ،وارس ــته در دی ــن ،فق ــه ،عرف ــان ،معرف ــت؛
خامنـ ـهای عز ی ــز را عزی ـ ِـز ج ــان خ ــود بدانی ــد .حرمـــت او را

ـت مقدس ــات بدانی ــد.
حرم ـ ِ
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برادران و خواهران ،پدران و مادران ،عزیزان من!
جمهـوری اسلامی ،امـروز سـربلندترین دوره خـود را طـی میکنـد.
بدانیـد مهـم نیسـت کـه دشـمن چـه نگاهـی بـه شـما دارد.
دشـمن بـه پیامبـر شـما چـه نگاهی داشـت و [دشـمنان] چگونه
بـا پیامبـر خـدا و اوالدش عمـل کردنـد ،چـه اتهاماتـی بـه او زدند،
چگونـه بـا فرزنـدان مطهـر او عمـل کردنـد؟ مذمـت دشـمنان و
شـماتت آنهـا و فشـار آنهـا ،شـما را دچـار تفرقـه نکنـد.
بدانی ــد ک ــه میدانی ــد مهمتر ی ــن هن ــر خمین ــی عزی ــز ای ــن ب ــود
ک ــه ّاول اس ــام را ب ــه پش ــتوانه ای ــران آورد و س ــپس ایـــران را در
خدم ــت اس ــام ق ــرار داد .ا گ ــر اس ــام نب ــود و ا گ ــر روح اس ــامی
ب ــر ای ــن مل ــت حا ک ــم نب ــود ،ص ــدام چ ــون گ ــرگ درن ــدهای ای ــن
کش ــور را میدر ی ــد؛ آمر ی ــکا چ ــون س ــگ ه ــاری همی ــن عم ــل را
میک ــرد ،ام ــا هن ــر ام ــام ای ــن ب ــود ک ــه اس ــام را ب ــه پش ــتوانه آورد؛
عاشــورا و محـ ّـرم ،صفــر و فاطمیــه را بــه پشــتوانه ایــن ملــت آورد.
انقالبهایــی در انقــاب ایجــاد کــرد .بــه ایــن دلیــل در هــر دوره
ه ــزاران ف ــداکار ج ــان خ ــود را س ــپر ش ــما و مل ــت ای ــران و خ ــا ک
ای ــران و اس ــام نمودهان ــد و بزرگتری ــن قدرته ــای مـــادی را
18
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ذلی ــل خ ــود نمودهان ــد .عزیزان ــم ،در اص ــول اخت ــاف نکنی ــد.
ش ــهدا ،مح ــور ع ـ ّـزت و کرام ــت هم ــه م ــا هس ــتند؛ ن ــه بـــرای
امــروز ،بلکــه همیشــه اینهــا بــه در یــای واســعه خداونــد ســبحان
اتص ــال یافتهان ــد .آنه ــا را در چش ــم ،دل و ز ب ــان خ ــود بـــزرگ
نت ــان را ب ــا ن ــام آنه ــا و
ببینی ــد ،همانگون ــه ک ــه هس ــتند .فرزندا 
تصاو ی ــر آنه ــا آش ــنا کنی ــد .ب ــه فرزن ــدان ش ــهدا ک ــه یتیم ــان هم ــه
ش ــما هس ــتند ،ب ــه چش ــم ادب و احت ــرام بنگر ی ــد .ب ــه همس ــران
و پ ــدران و م ــادران آن ــان احت ــرام کنی ــد ،همانگون ــه کـــه از
فرزن ــدان خ ــود ب ــا اغم ــاض میگذری ــد ،آنه ــا را در نب ــود پ ــدران،
مادران،همس ــران و فرزن ــدان خ ــود توج ــه خ ــاص کنی ــد.
ّ
نیروهـای مسـلح خـود را کـه امـروز ّ
ولیفقیـه فرمانـده آنـان اسـت،
بـرای دفـاع از خودتـان ،مذهبتـان ،اسلام و کشـور احتـرام کنیـد و
نیروهای مسـلح میبایسـت همانند دفاع از خانهی خود ،از ملت
ارض آن حفاظـت و حمایـت و ادب و احتـرام کننـد و
و نوامیـس و ِ

نسبت به ملت همانگونه که امیرالمؤمنین موالی متقیان فرمود،
نیروهـای مسـلح میبایسـت منشـأ عـزت ملـت باشـد و قلعـه و
پناهـگاه مسـتضعفین و مـردم باشـد و زینـت کشـورش باشـد.
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خطاب به مردم عزیز کرمان...
نکتــهای ه ــم خط ــاب ب ــه م ــردم عز ی ــز کرم ــان دارم؛ مردم ــی ک ــه
دوستداش ــتنیاند و در ط ــول  8س ــال دف ــاع مق ــدس باالتری ــن
فداکار یه ــا را انج ــام دادن ــد و س ــرداران و مجاهدی ــن بســـیار
واالمقام ــی را تقدی ــم اس ــام نمودن ــد .م ــن همیش ــه شـــرمنده
آنه ــا هس ــتم .هش ــت س ــال ب ــه خاط ــر اس ــام ب ــه م ــن اعتم ــاد
گه ــای ش ــدیدی
کردن ــد؛ فرزن ــدان خ ــود را در قتلگا هه ــا و جن 
چ ــون کرب ــای ،5والفج ــر ،8طریقالق ــدس ،فتحالمبیـــن،
بیتالمق ــدس و ...روان ــه کردن ــد و لش ــکری ب ــزرگ و ارزش ــمند را
ب ــه ن ــام و ب ــه عش ــق ام ــام مظل ــوم حس ــینبنعلی ب ــه ن ــام ث ــاراهلل،
بنیانگ ــذاری کردن ــد .ای ــن لش ــکر همچ ــون شمش ــیری برن ــده،
باره ــا قل ــب ملتم ــان و مس ــلمانها را ش ــاد نم ــود و غـــم را از
چه ــره آنه ــا زدود.
عز ی ــزان! م ــن بن ــا ب ــه تقدی ــر اله ــی ام ــروز از می ــان ش ــما رفتــهام.
م ــن ش ــما را از پ ــدر و م ــادرم و فرزنـــدان و خواه ــران و ب ــرادران
خ ــود بیش ــتر دوس ــت دارم ،چ ــون ب ــا ش ــما بیش ــتر از آنه ــا ب ــودم؛
ضم ــن اینک ــه م ــن پ ــاره ت ــن آنه ــا ب ــودم و آنه ــا پ ــاره وج ــود م ــن،
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ام ــا آنه ــا ه ــم قب ــول کردن ــد م ــن وج ــودم را ن ــذر وج ــود ش ــما و
مل ــت ای ــران کن ــم.
دوس ــت دارم کرم ــان همیش ــه و ت ــا آخ ــر ب ــا والی ــت بمان ــد .ای ــن
والی ــت ،والی ــت علیبنابیطال ــب اس ــت و خیم ــه او خیمـــه
حس ــین فاطم ــه اس ــت .دور آن بگردی ــد .ب ــا هم ــه ش ــما هس ــتم.
میدانی ــد در زندگ ــی ب ــه انس ــانیت و عاطف هه ــا و فطرتهـــا
بیشــتر از رنگهــای سیاســی توجــه کــردم .خطــاب مــن بــه همــه
شــما اســت کــه مــرا از خــود میدانیــد ،بــرادر خــود و فرزنــد خــود
میدانی ــد.
وصی ــت میکن ــم اس ــام را در ای ــن بره ــه ک ــه تداعییافتـــه در
انق ــاب اس ــامی و جمه ــوری اس ــامی اس ــت ،تنه ــا نگذاری ــد.
دف ــاع از اس ــام نیازمن ــد هوش ــمندی و توج ــه خ ــاص اس ــت .در
مس ــائل سیاس ــی آنج ــا ک ــه بح ــث اس ــام ،جمه ــوری اس ــامی،
ّ
یش ــود ،اینه ــا رن ــگ خ ــدا
مقدس ــات و والی ــت فقی ــه مط ــرح م 
هس ــتند؛ رن ــگ خ ــدا را ب ــر ه ــر رنگ ــی ترجی ــح دهی ــد.
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خطاب به خانواده شهدا...
فرزندان ــم ،دخت ــران و پس ــرانم ،فرزن ــدان ش ــهدا ،پ ــدران و م ــادران
باقیمان ــده از ش ــهدا ،ای چراغه ــای ف ــروزان کشـــور مـــا،
خواه ــران و ب ــرادران و همس ــران وف ــادار و متدین ــه شـــهدا ! در
ای ــن عال ــم ،صوت ــی ک ــه روزان ــه م ــن میش ــنیدم و مأن ــوس ب ــا آن
بــودم و همچــون صــوت قــرآن بــه مــن آرامــش مـیداد و بزرگتریــن
پشــتوانه معنــوی خــود میدانســتم ،صــدای فرزنــدان شــهدا بــود
ً
کــه بعضــا روزانــه بــا آن مأنــوس بــودم؛ صــدای پــدر و مــادر شــهدا
بــود کــه وجــود مــادر و پــدرم را در وجودشــان احســاس میکــردم.
عزیزان ــم! ت ــا پیشکس ــوتان ای ــن ملتی ــد ،ق ــدر خودت ــان را بدانی ــد.
ش ــهیدتان را در خودت ــان جلو هگ ــر کنی ــد ،ب هط ــوری کـــه هـــر
ک ــس ش ــما را میبین ــد ،پ ــدر ش ــهید ی ــا فرزن ــد ش ــهید را ،بعین ــه
ـود ش ــهید را احس ــاس کن ــد ،ب ــا هم ــان معنو ی ــت ،صالب ــت و
خـ ِ
خصوصی ــت.
خواهــش میکنــم مــرا حــال کنیــد و عفــو نماییــد .مــن نتوانســتم
حــق الزم را پیرامــون خیلــی از شــماها و حتــی فرزنــدان شــهیدتان
اداء کن ــم ،ه ــم اس ــتغفار میکن ــم و ه ــم طل ــب عف ــو دارم.
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دوس ــت دارم جن ــازهام را فرزن ــدان ش ــهدا ب ــر دوش گیرن ــد ،ش ــاید
ب ــه برک ــت اصاب ــت دس ــتان پ ــاک آنه ــا ب ــر جس ــدم ،خداون ــد م ــرا
م ــورد عنای ــت ق ــرار ده ــد.

خطاب به سیاسیون کشور...
نکتهای کوتاه خطاب به سیاس ــیون کش ــور دارم :چه آنهایی [که]
اصالحطل ــب خ ــود را مینامند و چ ــه آنهایی که اصولگـــرا .آنچه
ً
پیوس ــته در رن ــج بودم اینکه عموم ــا ما در دو مقطع ،خـــدا و قرآن و
ارزشها را فراموش میکنیم ،بلکه فدا میکنیم .عزیزان ،هر رقابتی
ب ــا ه ــم میکنید و هر جدلی با هم دارید ،اما اگر عمل شـــما و کالم
شما یا مناظرههایتان بهنحوی تضعیفکننده دین و انقالب بود،
بدانید ش ــما مغضوب نبی مکرم اسالم و شهدای این راه هستید؛
مرزها را تفکیک کنید .اگر میخواهید با هم باش ــید ،شـــرط با هم
ب ــودن ،تواف ــق و بی ــان صریح حول اصول اس ــت .اص ــولّ ،
مطول و
ّ
مفصل نیست .اصول عبارت از چند اصل مهم است:
 -1اول آنه ــا ،اعتق ــاد عمل ــی ب ــه والی ــت فقی ــه اس ــت؛ یعن ــی
ای ــن ک ــه نصیح ــت او را بش ــنوید ،ب ــا ج ــان و دل ب ــه توصی ــه و
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تذک ــرات او ب ــه عن ــوان طبی ــب حقیق ــی ش ــرعی و علم ــی ،عم ــل
کنیــد .کســی کــه در جمهــوری اســامی میخواهــد مســئولیتی را
احــراز کنــد ،شــرط اساســی آن [ایــن اســت کــه] اعتقــاد حقیقــی
و عم ــل ب ــه والی ــت فقی ــه داش ــته باش ــد .م ــن ن ــه میگو ی ــم والی ــت
تن ــوری و ن ــه میگو ی ــم والی ــت قانون ــی؛ هی ــچ ی ــک از ای ــن دو،
مشــکل وحــدت را حــل نمیکنــد؛ والیــت قانونــی ،خـ ّ
ـاص عامــه
م ــردم اع ــم از مس ــلم و غی ــر مس ــلمان اس ــت ،ام ــا والی ــت عمل ــی
مخص ــوص مس ــئولین اس ــت ک ــه میخواهن ــد ب ــار مه ــم کش ــور را
ب ــر دوش بگیرن ــد ،آن ه ــم کش ــور اس ــامی ب ــا ای ــن هم ــه ش ــهید.
 -2اعتق ــاد حقیق ــی ب ــه جمه ــوری اس ــامی و آنچ ــه مبن ــای
شه ــا ت ــا مس ــئولیتها؛ چـــه
آن ب ــوده اس ــت؛ از اخ ــاق و ارز 
مس ــئولیت در قب ــال مل ــت و چ ــه در قب ــال اس ــام.
 -3بهکارگی ــری اف ــراد پاکدس ــت و معتق ــد و خدمتگـــزار
ّ
ب ــه مل ــت ،ن ــه اف ــرادی ک ــه حت ــی ا گ ــر ب ــه می ــز ی ــک دهس ــتان ه ــم
برس ــند خاط ــرهی خانه ــای س ــابق را تداع ــی میکنن ــد.
 -4مقابل ــه ب ــا فس ــاد و دوری از فس ــاد و ّ
تجم ــات را ش ــیوه
خ ــود ق ــرار دهن ــد.
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 -5در دوره حکوم ــت و حاکمی ــت خ ــود در ه ــر مس ــئولیتی،
احت ــرام ب ــه م ــردم و خدم ــت ب ــه آن ــان را عب ــادت بدان ــد و خ ــود
خدمتگ ــزار واقع ــی ،توس ــعه گر ارزش ــها باش ــد ،ن ــه ب ــا توجیه ــات
واه ــی ،ارزشه ــا را بایک ــوت کن ــد.
مس ــئولین همانن ــد پ ــدران جامع ــه میبایس ــت ب ــه مس ــئولیت
خ ــود پیرام ــون تربی ــت و حراس ــت از جامع ــه توج ــه کنن ــد ،ن ــه
ب ــا بیمباال ت ــی و ب ــه خاط ــر احساس ــات و جل ــب برخ ــی از آراء
احساس ــی زودگ ــذر ،از اخالقیات ــی حمای ــت کنن ــد ک ــه ط ــاق
و فس ــاد را در جامع ــه توس ــعه ده ــد و خانوادهه ــا را از هـــم
ته ــا عام ــل اصل ــی در اس ــتحکام خان ــواده و
بپاش ــاند .حکوم 
از ط ــرف دیگ ــر عام ــل مه ــم از ه ــم پاش ــیدن خان ــواده هس ــتند.
ا گ ــر ب ــه اص ــول عم ــل ش ــد ،آن وق ــت هم ــه در مس ــیر رهبـــر و
انق ــاب و جمه ــوری اس ــامی هس ــتند و ی ــک رقاب ــت صحی ــح
بــر پایــه همیــن اصــول بــرای انتخــاب اصل ــح صــورت میگیــرد.
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خطاب به برادران سپاهی و ارتشی...
کالم ــی کوت ــاه خط ــاب ب ــه ب ــرادران س ــپاهی عزی ــز و فـــداکار
و ارتشـ ـیهای س ــپاهی دارم :م ــا ک مس ــئولیتها را بـــرای
ـدرت اداره بحـــران قـــرار
انتخ ــاب فرمانده ــان ،ش ــجاعت و ق ـ ِ
دهیــد .طبیعــی اســت بــه والیــت اشــاره نمیکنــم ،چــون والیــت
در نیروه ــای مس ــلح ج ــزء نیس ــت ،بلک ــه اس ــاس بق ــای نیروه ــای
مس ــلح اس ــت .ای ــن ش ــرط خللناپذی ــر میباش ــد.
نکت ــه دیگ ــر ،ش ــناخت بهموق ــع از دش ــمن و اهـــداف و
سیاسـ ـتهای او و اخ ــذ تصمی ــم بهموق ــع و عم ــل بهموقـــع؛
هریــک از اینهــا اگــر در غیــر وقــت خــود صــورت گیــرد ،بــر پیــروزی
ّ
ش ــما اث ــر ج ــدی دارد.

خطاب به علما و مراجع معظم
س ــخنی کوت ــاه از ی ــک س ــرباز  40س ــاله در می ــدان ب ــه علم ــای
عظیمالش ــأن و مراج ــع گرانق ــدر ک ــه موج ــب روش ــنایی جامع ــه
ً
و س ــبب زدودن تاریکیه ــا هس ــتند ،خصوص ــا مراج ــع عظ ــام
تقلی ــد .س ــربازتان از ی ــک ب ــرج دیدهبان ــی ،دی ــد ک ــه اگ ــر ای ــن
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شه ــای آن [ک ــه] ش ــما
نظ ــام آس ــیب ببین ــد ،دی ــن و آنچ ــه از ارز 
ُ
در حوز هه ــا اس ــتخوان خ ــرد کردهایـــد و زحم ــت کش ــیدهاید،
از بی ــن م ـیرود .ای ــن دور هه ــا ب ــا هم ــه دور هه ــا متف ــاوت اس ــت.
ّ
ای ــن ب ــار ا گ ــر مس ــلط ش ــدند ،از اس ــام چی ــزی باق ــی نمیمان ــد.
راه صحی ــح ،حمای ــت ب ــدون ه ــر گون ــه مالحظ ــه از انقـــاب،
جمه ــوری اس ــامی و ّ
ولیفقی ــه اس ــت .نبای ــد در ح ــوادث،
دیگــران شــما را کــه امیــد اســام هســتید بــه مالحظــه بیندازنــد.
همـهی شــما امــام را دوســت داشــتید و معتقــد بــه راه او بودیــد.
راه ام ــام مب ــارزه ب ــا آمر ی ــکا و حمای ــت از جمه ــوری اســـامی
و مس ــلمانان تح ــت س ــتم اس ــتکبار ،تح ــت پرچ ــم ّ
ولیفقیـــه
اس ــت .م ــن ب ــا عق ــل ناق ــص خ ــود میدی ــدم برخ ــی ّ
خناس ــان
س ــعی داش ــتند و دارن ــد ک ــه مراج ــع و علم ــاء مؤث ــر در جامع ــه
را ب ــا س ــخنان خ ــود و حال ــت ح ــق ب ــه جانب ــی ب ــه س ــکوت و
مالحظ ــه بکش ــانند .ح ــق واض ــح اس ــت؛ جمه ــوری اس ــامی و
ارزشه ــا و والی ــت فقی ــه می ــراث ام ــام خمین ــی ؟هر؟ هس ــتند و
میبایس ــت م ــورد حمای ــت ج ــدی ق ــرار گیرن ــد .م ــن حض ــرت
آیتاهللالعظمــی خامن ـهای را خیلــی مظلــوم و تنهــا میبینــم .او
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ّ
نیازمنــد همراهــی و کمــک شماســت و شــما حضراتمعظــم بــا
بیانتــان و دیدارهایتــان و حمایتهایتــان بــا ایشــان میبایســت
جامع ــه را جه ــت دهی ــد .ا گ ــر ای ــن انق ــاب آس ــیب دی ــد ،حت ــی
زم ــان ش ــاه ملع ــون ه ــم نخواه ــد ب ــود ،بلک ــه س ــعی اس ــتکبار
ب ــر الحادگ ــری مح ــض و انح ــراف عمی ــق غی ــر قاب ــل برگش ــت
خواه ــد ب ــود.
دس ــت مبارکت ــان را میبوس ــم و عذرخواه ــی میکنـــم از ایـــن
بی ــان ،ام ــا دوس ــت داش ــتم در ش ــرفیابیهای حضـــوری بـــه
محضرت ــان ع ــرض کن ــم ک ــه توفی ــق حاص ــل نش ــد.
سربازتان و دست بوستان

از همه طلب عفو دارم
از همس ــایگانم و دوس ــتانم و همکاران ــم طل ــب بخش ــش و عف ــو
دارم .از رزمن ــدگان لش ــکر ث ــاراهلل و نی ــروی باعظم ــت ق ــدس ک ــه
ّ
خ ــار چش ــم دش ــمن و س ــد راه او اس ــت ،طل ــب بخش ــش و عف ــو
ً
دارم؛ خصوص ــا از کس ــانی ک ــه برادران ــه ب ــه م ــن کم ــک کردن ــد.
نمیتوان ــم از حس ــین پورجعف ــری ن ــام نب ــرم ک ــه خیرخواهانـــه
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و برادران ــه م ــرا مث ــل فرزن ــدی کم ــک میک ــرد و مث ــل برادرانـــم
دوس ــتش داش ــتم .از خان ــواده ایش ــان و هم ــه ب ــرادران رزمن ــده و
مجاه ــدم ک ــه ب ــه زحم ــت انداختمش ــان عذرخواه ــی میکن ــم.
البت ــه هم ــه ب ــرادران نی ــروی ق ــدس ب ــه م ــن ّ
محب ــت برادرانـــه
داش ــته و کم ــک کردن ــد و دوس ــت عزی ــزم س ــردار قاآن ــی ک ــه ب ــا
صب ــر و متان ــت م ــرا تحم ــل کردن ــد.
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