
 فراز هفدهم : اهمیت شرکت در انتخابات 

خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با واز نمایندگان مجلس شورای اسالمی دراین عصر و عصرهای آینده می

دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر 

 .خرابکار وابسته به مجلس راه یابد

های رژیم پهلوی عبرت بگیرند و وکالی خود را از اشخاص متعهد به کنم که از دورهمذهبی رسمی وصیت می وبه اقلیتهای

مذهب خود و جمهوری اسالمی و غیروابسته به قدرتهای جهانخوار و بدون گرایش به مکتبهای الحادی و انحرافی و التقاطی 

 .انتخاب نمایند

حسن نیت و برادری باهم مجلسان خود رفتار، و همه کوشا باشند که قوانین خدای  و از همه نمایندگان خواستارم که با کمال

 .نخواسته از اسالم منحرف نباشد و همه به اسالم و احکام آسمانی آن وفادار باشید تا به سعادت دنیا و آخرت نایل آیید

سلهای آینده، که با کمال دقت و قدرت کنم، چه در نسل حاضر و چه در نخواهم و توصیه میو از شورای محترم نگهبان می

وظایف اسالمی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون 

توجه  هیچ مالحظه جلوگیری نمایند و با مالحظه ضرورات کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به والیت فقیه باید اجرا شود

 .نمایند

و وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسالمی و 

کنند روی ضوابطی باشد که چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می

خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی  ابشود مثالً در انتخاعتبار می

بسا که خساراتی به اسالم و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد. و در این صورت موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه 

 .باشندهمه در پیشگاه خداوند متعال مسئول می

ار، عدم دخالت ملت از مراجع و علمای بزرگ تا طبقه بازاری و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه مسئول از این قر

باشند؛ چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آتیه؛ و چه بسا که در بعض مقاطع، عدم حضور و سرنوشت کشور و اسالم می



ج واقعه را قبل از وقوع باید کرد و االّ کار از دست همه خارج گناهی باشد که در رأس گناهان کبیره است. پس عال مسامحه،

ایم. چه هیچ عالجی باالتر و واالتر از آن نیست که اید و نمودهخواهد شد. و این حقیقتی است که بعد از مشروطه لمس نموده

ام دهد؛ و در تعیین رئیس ملت در سرتاسر کشور در کارهایی که محول به اوست بر طبق ضوابط اسالمی و قانون اساسی انج

جمهور و وکالی مجلس با طبقة تحصیلکردة متعهد و روشنفکر با اطالع از مجاری امور و غیروابسته به کشورهای قدرتمند 

استثمارگر و اشتهار به تقوا و تعهد به اسالم و جمهوری اسالمی مشورت کرده، و با علما و روحانیون با تقوا و متعهد به جمهوری 

ای باشند؛ که محرومیت و مظلومیت نیز مشورت نموده؛ و توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکالی مجلس از طبقهاسالمی 

داران و زمینخواران و صدرنشینان مرفه و مستضعفان ومحرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه

 .توانند بفهمندرسنگان و پابرهنگان را نمیغرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گ

و باید بدانیم که اگر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، شایسته ومتعهد به اسالم و دلسوز برای کشور و ملت باشند، بسیاری از 

ی یا آید؛ و مشکالتی اگر باشد رفع می شود. و همین معنی در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبرمشکالت پیش نمی

شوند از روی کمال دقت و با رهبر با ویژگی خاص باید در نظر گرفته شود؛ که اگر خبرگان که با انتخاب ملت تعیین می

مشورت با مراجع عظام هر عصر و علمای بزرگ سرتاسر کشور و متدینین و دانشمندان متعهد، به مجلس خبرگان بروند، 

ترین و متعهدترین شخصیتها برای رهبری یا شورای رهبری پیش نخواهد ایستهبسیاری از مهمات و مشکالت به واسطة تعیین ش

آمد، یا با شایستگی رفع خواهد شد. و با نظر به اصل یکصد و نهم و یکصد و دهم قانون اساسی، وظیفة سنگین ملت در تعیین 

در انتخاب، چه آسیبی به اسالم و خبرگان و نمایندگان در تعیین رهبر یا شورای رهبری روشن خواهد شد که اندک مسامحه 

کشور و جمهوری اسالمی وارد خواهد کرد که احتمال آن، که در سطح باالی از اهمیت است برای آنان تکلیف الهی ایجاد 

 .کندمی

و وصیت اینجانب به رهبر و شورای رهبری در این عصر که عصر تهاجم ابرقدرتها و وابستگان به آنان در داخل و خارج کشور 

ه جمهوری اسالمی و درحقیقت به اسالم است در پوشش جمهوری اسالمی و درعصرهای آینده، آن است که خود را وقف در ب

ای خدمت به اسالم و جمهوری اسالمی و محرومان و مستضعفان بنمایند؛ و گمان ننمایند که رهبری فی نفسه برای آنان تحفه

اکی است که لغزش در آن اگر خدای نخواسته با هوای نفس باشد، ننگ ابدی بلکه وظیفة سنگین و خطرناست و مقام واالیی، 

 .در این دنیا و آتش غضب خدای قهار درجهان دیگر در پی دارد



خواهم که ما و شما را از این امتحان خطرناک با روی سفید در حضرت خود از خداوند منان هادی با تضرع و ابتهال می

اندرکاران، به حسب درجات قدری خفیفتر برای رؤسای جمهور حال و آینده و دولتها و دستبپذیرد و نجات دهد و این خطر 

در مسئولیتها نیز هست که باید خدای متعال را حاضر و ناظر و خود را درمحضر مبارک او بدانند. خداوند متعال راهگشای 

 . آنان باشد


