
 فراز سی و یکم : توصیه خاص به ملت ایران 

کنم که در جهان حجم تحمل زحمتها و رنجها و یک مرتبة دیگر در خاتمة این وصیتنامه، به ملت شریف ایران وصیت می

نثاریها و محرومیتها مناسب حجم بزرگی مقصود و ارزشمندی و علّو رتبة آن است، آنچه که شما ملت شریف و فداکاریها و جان

کنید، واالترین و باالترین و ارزشمندترین و برای آن جان و مال نثار کرده و می کنیدمجاهد برای آن بپاخاستید و دنبال می

مقصدی است و مقصودی است که از صدر عالم در ازل و از پس این جهان تا ابد عرضه شده است و خواهد شد؛ و آن مکتب 

آن در پهناور وجود و در درجات و  الوهیت به معنی وسیع آن و ایدة توحید با ابعاد رفیع آن است که اساس خلقت و غایت

ـ به تمام معنی و درجات و ابعاد متجلی شده؛  مراتب غیب و شهود است؛ و آن در مکتب محمدی ـ صلی اهلل علیه وآله وسلم

و کوشش تمام انبیای عظام ـ علیهم سالم اهلل ـ و اولیای معظم ـ سالم اهلل علیهم ـ برای تحقق آن بوده و راهیابی به کمال 

نهایت جز با آن میسر نگردد. آن است که خاکیان را بر ملکوتیان و برتر از آنان شرافت داده، و مطلق و جالل و جمال بی

 . و عَلن حاصل نشود ّشود برای هیچ موجودی در سراسر خلقت در سرآنچه برای خاکیان از سیر در آن حاصل می

سر جهان مادی و معنوی در اهتزاز است، بیابید آن را یا نیابید، شما روید که در سراشما ای ملت مجاهد، در زیر پرچمی می

روید که تنها راه تمام انبیا ـ علیهم سالم اهلل ـ و یکتا راه سعادت مطلق است. در این انگیزه است که همة اولیا راهی را می

ای از ها جرعهجوانان شما در جبهه دانند؛ ومی« احلی من العسل»کشند و مرگ سرخ را شهادت را در راه آن به آغوش می

یا لیتنا » اند و در مادران و خواهران و پدران و برادران آنان جلوه نموده و ما باید بحق بگوییم آن را نوشیده و به وجد آمده

 .آرا و آن جلوة شورانگیزگوارا باد بر آنان آن نسیم دل«. کنّا معکم فنفوز فوزاً عظیماً 

های توانفرسا و در کارگاهها و در مراکز صنعت و رفی از این جلوه در کشتزارهای سوزان و در کارخانهو باید بدانیم که ط

اختراع و ابداع، و در ملت به طور اکثریت در بازارها و خیابانها و روستاها و همة کسانی که متصدی این امور برای اسالم و 

 .شتغال دارند جلوه گر استجمهوری اسالمی و پیشرفت و خودکفایی کشور به خدمتی ا

اهلل تعالی اهلل تعالی مصون است. و بحمدشاءو تا این روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است کشور عزیز از آسیب دهر ان

بست در های علمیه و دانشگاهها و جوانانِ عزیز مراکز علم و تربیت از این نفخة الهی غیبی برخوردارند، و این مراکز درحوزه

 .ختیار آنان است، و به امید خدا دست تبهکاران و منحرفان از آنها کوتاها



و وصیت من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و خودکفایی و استقالل، با همة ابعادش به پیش، و بی 

 .المی به روح تعاون ادامه دهیدتردید دست خدا با شما است، اگر شما در خدمت او باشید و برای ترقی و تعالی کشور اس

بینم و امید و اینجانب با آنچه در ملت عزیز از بیداری و هوشیاری و تعهد و فداکاری و روح مقاومت و صالبت در راه حق می

 .آن دارم که به فضل خداوند متعال این معانی انسانی به اعقاب ملت منتقل شود و نسالً بعد نسل بر آن افزوده گردد

آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص، و به سوی با دلی 

خواهم که عذرم را در کنم. و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم. و از خدای رحمان و رحیم میجایگاه ابدی سفر می

 .کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد

که عذرم را در کوتاهیها و قصور و تقصیرها بپذیرند. و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با و از ملت امیدوارم 

رفتن یک خدمتگزار در سدّ آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمتگزاران باال و واالتر در خدمتند، و اهلل نگهدار این 

 .ملت و مظلومان جهان است
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