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 حالیم چه به ما ببین و افروز بر یکبار                       هاللیم چو زهجرت که جماران ماه ای  

 بنالیم و بگرییم و بسوزیم که باید                         ماللیم و اندوه و محنت قدم به تا سر  

 بود بال ایام همه بر غمت ایام                                   بود بال شام ما به تو فراق صبح هر  

 جماران کوی در تو بیت دل ۀکعب ای                             جماران جوی خدا یاران همدم ای  

 جماران سوی همگان چشم تو یاد با                          جماران روی و سر به عزایت گرد ای  

 ماست دل جماران غصه از الحزن بیت                    ماست دل بهاران تو بی خزان که آ باز  

 با عرض سالم و خسته نباشد خدمت همراهان محترم
خرداد یادآور روزی است که بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی به ملکوت اعلی پیوست و مردم میهن اسالمی و ٤١

ز نمود. امام خمینی )ره( نه تنها رهبر انقالب اسالمی ایران بلکه یکی اشیفتگان خود در سراسر گیتی را عزادار 

خرداد نیز از ٤1..اشخاص قرن اخیر و الگوی خیلی از آزادیخواهان و انقالبیون سراسر دنیا بود  گذارترین تاثیر

ز سوی جنس همان حماسه هایی است که نقطه آغازی برای به بار نشستن خواست و اراده مردم ایران شد و ا

خرداد سرآغازی برای سرودن شعر ٤1خون فرزندان ایران در . معمار کبیر انقالب اسالمی ایران کلید خورد

 .استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی و به ثمر نشستن انقالب اسالمی ایران شد

و   ماست  انقالبی  ی جامعه  حیات  ی (، الگو و نمونه علیه تعالی اهلل  )رضوان  خمینی  امام  مبارك  حیات  دوران

  کردند با فقدان  گمان  که  کوردل  . دشمنان است  فرموده  ترسیم  امام  که  است  ، همان انقالب  خطوط اصلی

در   ، سخت است  ( آغاز شده سره قدس)  خمینی  امام  متمایز از دوران  جدید با مشخصاتی  ، دوران خمینی  امام

، و  انقالب  این  او راه  ، و راه انقالب  این  او پرچم  ، نام  است  زنده  همیشه  یقتحق  ، یك خمینی  امام.اشتباهند

  موجود ملکوتی  آن  فیاض  ی از سرچشمه  او که  و شاگردان  امام  . امت است  انقالب  این  او اهداف  اهداف
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دیگر،   ملتهای  شاهد آنند که  اکنوناند،  جسته  خود را در آن  و انسانی  اسالمی  و کرامت  و عزت  شده  سیراب

  و عزت  و آزادی  خود دانسته  نجات  ی را مایه  قائد عظیم  آن  انقالبی  تعالیم  ی ، نسخه غیرمسلمان  ملتهای  حتی

 .اند یافته  را در آن  خویش

  ی سلطه  راتوریهایامپ  و کاخ  جا بیدار شده در همه  ، مسلمانان دوران  ی یگانه  آن  نهضت  برکت  امروز به

کنند  می  بر شمشیر را تجربه  خون  ی و غلبه  را دریافته  ملی  قیام  ملتها ارزش . است  نهاده  ویرانی  ، رو به ظالمانه

سالگرد ارتحال ملکوتی معلم و طبیب دلها  نزدیکیدر .اند دوخته  ایران    مقاوم  ملت  به  جا، چشم در همه  و همه

ن سفر کرده می نشینیم که به واسطه لطف بیکران الهی ، رهبری فرزانه و درس آموخته در حالی به سوگ آ

مکتب امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه سکان هدایت و رهبری ملت آزاده ایران و مسلمانان جهان اسالم 

یت می نماید و را بر عهده گرفته و در پرتو عنایات حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا به منزلگاه سعادت هدا

نیز نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ملتی علیه استبداد و استعمار است که با نام و اندیشه و  ٤۴١۱خرداد  ٤1

بدینوسیله معاونت .راهش مستدام و پر رهرو باد .راه امام خمینی رحمه اهلل علیه پیوندی جاودانه دارد

( ره) خمینی  سالروز عروج ملکوتی روح واالی امام فرهنگی انجمن اسالمی و پایگاه مقاومت شهدای پارس خزر

 خامنه امام برحقش نایب و کبیر خمینی واالی و بزرگ های آرمان با دیگر بار و نموده عرض تسلیت را

م که با پیروی یم و اعالم می کنیهمچنین همه شهدای انقالب اسالمی تجدید پیمان می نمای و...( ا حفظه)ای

ادامه دهنده راه امام و شهدا خواهم بود. از منویات رهبر فرزانه

 خزر پارس شهدای اسالمی انجمن و مقاومت پایگاه

 5931خرداد 
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اسالم و حكومت اسالمی پدیده الهی است كه با به كار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و *   

آخرت به باالترین وجه تامین می كند و قدرت آن دارد كه قلم سرخ بر ستمگریها و چپاولگریها و فسادها و 

را به كمال مطلوب خود برساند. و مكتبی است كه برخالف مكتبهای غیرتوحیدی ،  تجاوزها بكشد وانسانها

در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و 

نظارت دارد و از هیچ نكته ، ولو بسیارناچیز كه در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش 

 فروگذارننموده است ؛ و موانع و مشكالت سر راه تكامل را در اجتماع و فرد گوشزدنموده و به رفع دارد

  . آنها كوشیده است 

بی تردید رمز بقای انقالب اسالمی همان رمز پیروزی است ؛ و رمزپیروزی را ملت می داند و نسلهای       

نگیزه الهی و مقصد عالی حكومت اسالمی ؛ و آینده در تاریخ خواهند خواند كه دو ركن اصلی آن : ا

 .اجتماع ملت درسراسر كشور با وحدت كلمه برای همان انگیزه و مقصد

از توطئه های مهمی كه در قرن اخیر، خصوصا در دهه های معاصر، وبویژه پس از پیروزی انقالب 

مایوس نمودن ملتها و خصوص ملت آشكارا به چشم می خورد، تبلیغات دامنه دار با ابعاد مختلف برای 

سال قبل وضع شده  0011فداكار ایران از اسالم است .گاهی ناشیانه و با صراحت به اینكه احكام اسالم كه 

است نمی تواند در عصر حاضر كشورها را اداره كند، یا آنكه اسالم یك دین ارتجاعی است و با هر 

ضرنمی شود كشورها از تمدن جهانی و مظاهر آن نوآوری و مظاهر تمدن مخالف است ، و در عصر حا

كناره گیرند، و امثال این تبلیغات ابلهانه و گاهی موذیانه و شیطنت آمیز به گونه طرفداری از قداست 

اسالم كه اسالم و دیگر ادیان الهی سر و كار دارند با معنویات و تهذیب نفوس و تحذیر ازمقامات دنیایی و 

غال به عبادات و اذكار و ادعیه كه انسان را به خدای تعالی نزدیك و از دنیا دور دعوت به ترك دنیا و اشت

می كند، و حكومت و سیاست وسررشته داری برخالف آن مقصد و مقصود بزرگ و معنوی است ، چه اینها 

ض تمام برای تعمیر دنیا است و آن مخالف مسلك انبیای عظام است ! و مع االسف تبلیغ به وجه دوم در بع

از روحانیان و متدینان بیخبر از اسالم تاثیر گذاشته كه حتی دخالت در حكومت و سیاست را به مثابه یك 

 .گناه و فسق می دانستند و شایدبعضی بدانند! و این فاجعه بزرگی است كه اسالم مبتالی به آن بود

ز ملت حجاز در عهد من با جرات مدعی هستم كه ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضربهتر ا

صلوات اهلل و  -و كوفه و عراق درعهد امیرالمومنین و حسین بن علی  -صلی اهلل علیه و آله  -رسول اهلل 

  .می باشند -سالمه علیهما 

ینجانب در اینجا یك وصیت به اشخاصی كه به انگیزه مختلف باجمهوری اسالمی مخالفت می كنند و ا      

و چه پسرانی كه مورد بهره برداری منافقان و منحرفان فرصت طلب و سودجو به جوانان ، چه دختران 

واقع شده اندمی نمایم ، كه بیطرفانه و با فكر آزاد به قضاوت بنشینید و تبلیغات آنان كه می خواهند 
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جمهوری اسالمی ساقط شود و كیفیت عمل آنان و رفتارشان باتوده های محروم و گروهها و دولتهایی كه 

نان پشتیبانی كرده و می كنند وگروهها و اشخاصی كه در داخل به آنان پیوسته و از آنان پشتیبانی می از آ

كنند واخالق و رفتارشان در بین خود و هوادارانشان و تغییر موضعهایشان درپیشامدهای مختلف را، با دقت 

ی اسالمی به دست منافقان و بدون هوای نفس بررسی كنید، و مطالعه كنیدحاالت آنان كه در این جمهور

و منحرفان شهیدشدند، و ارزیابی كنید بین آنان و دشمنانشان ؛ نوارهای این شهیدان تا حدی دردست و 

.نوارهای مخالفان شاید در دست شماها باشد، ببینید كدام دسته طرفدارمحرومان و مظلومان جامعه هستند

 مجلس و دولت قدر ملت را بدانند

دولت و دست اندركاران توصیه می نمایم كه قدر این ملت رابدانید و در خدمتگزاری به به مجلس و      

آنان خصوصا مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان كه نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری 

اسالمی رهاورد آنان و بافداكاریهای آنان تحقق پیدا كرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است 

،فروگذار نكنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید و حكومتهای طاغوتی را كه چپاولگرانی بی 

فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را همیشه محكوم نمایید، البته با اعمال انسانی كه شایسته 

.برای یك حكومت اسالمی است

   .        کثریت قالبیصدمات غم انگیز کشور از مجالس منحرف با ا

از مهمات امور، تعهد وكالی مجلس شورای اسالمی است . ما دیدیم كه اسالم و كشور ایران چه     

صدمات بسیار غم انگیزی از مجلس شورای غیرصالح ومنحرف ، از بعد از مشروطه تا عصر رژیم جنایتكار 

مان بدتر وخطرناكتر در این رژیم تحمیلی فاسد خورد؛ و چه مصیبتها و خسارتهای جانفرسا پهلوی و از هر ز

از این جنایتكاران بی ارزش و نوكرماب به كشور و ملت وارد شد. دراین پنجاه سال یك اكثریت قالبی 

د، با منحرف در مقابل یك اقلیت مظلوم موجب شد كه هرچه انگلستان و شوروی و اخیرا امریكا خواستن

دست همین منحرفان از خدا بیخبر انجام دهند و كشور را به تباهی و نیستی كشانند. از بعد ازمشروطه ، 

قبل از رضاخان باتصدی غربزدگان و مشتی خان و  -هیچ گاه تقریبا به مواد مهم قانون اساسی عمل نشد 

.و حلقه به گوشان آن زمینخواران ؛ و در زمان رژیم پهلوی به دست آن رژیم سفاك و وابستگان

.                      رئیس جمهور و مجلس شایسته = عدم ایجاد برخی مشکالت و حل مشکالت موجود

باید بدانیم كه اگر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس ، شایسته و متعهد به اسالم و دلسوز برای كشور و 

آید؛ ومشكالتی اگر باشد رفع می شود. و همین معنی در انتخاب ملت باشند، بسیاری از مشكالت پیش نمی 

خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر با ویژگی خاص باید در نظر گرفته شود؛ كه اگر خبرگان كه با 

انتخاب ملت تعیین می شوند از روی كمال دقت و با مشورت با مراجع عظام هر عصر و علمای بزرگ 

ین و دانشمندان متعهد، به مجلس خبرگان بروند، بسیاری از مهمات و مشكالت به سرتاسر كشور و متدین

واسطه تعیین شایسته ترین و متعهدترین شخصیتها برای رهبری یا شورای رهبری پیش نخواهد آمد، یا 

باشایستگی رفع خواهد شد. و با نظر به اصل یكصد و نهم و یكصد و دهم قانون اساسی ، وظیفه سنگین ملت 

ر تعیین خبرگان و نمایندگان در تعیین رهبر یاشورای رهبری روشن خواهد شد، كه اندك مسامحه در د
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انتخاب ، چه آسیبی به اسالم و كشور و جمهوری اسالمی وارد خواهد كرد كه احتمال آن ، كه در سطح 

 .باالی از اهمیت است برای آنان تكلیف الهی ایجاد می كند

.                 روحانی نماهاوصیت به روحانیون و 

وصیت اینجانب به آن طایفه از روحانیون و روحانی نماها كه با انگیزه های مختلف با جمهوری اسالمی 

گر و و نهادهای آن مخالفت می كنند و وقت خود راوقف براندازی آن می نمایند و با مخالفان توطئه 

بازیگران سیاسی كمك ، وگاهی به طوری كه نقل می شود با پولهای گزافی كه از سرمایه داران بیخبر از 

خدادریافت برای این مقصد می كنند كمكهای كالن می نمایند، آن است كه شماها طرفی از این 

ر برای دنیا به این عمل غلطكاریها تاكنون نبسته و بعد از این هم گمان ندارم ببندید. بهتر آن است كه اگ

تا در توبه باز است از  -و خداوند نخواهد گذاشت كه شما به مقصد شوم خود برسید  -دست زده اید 

پیشگاه خداوند عذربخواهید و با ملت مستمند مظلوم هم صدا شوید و از جمهوری اسالمی كه بافداكاریهای 

آن است .گرچه گمان ندارم كه موفق به توبه ملت به دست آمده حمایت كنید، كه خیر دنیا و آخرت در 

 .شوید

و اما به آن دسته كه از روی بعض اشتباهات یا بعض خطاها، چه عمدی و چه غیرعمدی ، كه از اشخاص 

مختلف یا گروهها صادر شده و مخالف با احكام اسالم بوده است با اصل جمهوری اسالمی و حكومت آن 

براندازی آن فعالیت می نمایند و با تصور خودشان این جمهوری از  مخالفت شدیدمی كنند و برای خدا در

رژیم سلطنتی بدتر یا مثل آن است ، با نیت صادق در خلوات تفكركنند و از روی انصاف مقایسه نمایند با 

حكومت و رژیم سابق . و باز توجه نمایندكه در انقالبهای دنیا هرج و مرجها و غلطرویها و فرصت طلبیها 

ازقبیل توطئه  -بل اجتناب است و شما اگر توجه نمایید و گرفتاریهای این جمهوری را در نظر بگیرید غیرقا

ها و تبلیغات دروغین و حمله مسلحانه خارج مرز و داخل ، و نفوذ غیرقابل اجتناب گروههایی از مفسدان و 

و حكومت اسالمی ، و تازه كار  مخالفان اسالم در تمام ارگانهای دولتی به قصد ناراضی كردن ملت از اسالم

 بودن اكثر یابسیاری از متصدیان امور و پخش شایعات دروغین از كسانی كه از استفاده های كالن غیر

بازمانده یا استفاده آنان كم شده ، و كمبود چشمگیر قضات شرع و گرفتاریهای اقتصادی كمرشكن و  مشروع

میلیونی ، و كمبود مردمان صالح كاردان و متخصص و اشكاالت عظیم در تصفیه و تهذیب متصدیان چند 

و از طرفی اشخاص غرضمند سلطنت  -دههاگرفتاری دیگر، كه تا انسان وارد گود نباشد از آنها بیخبر است 

طلب سرمایه دار هنگفت كه با رباخواری و سودجویی و با اخراج ارز و گرانفروشی به حد سرسام آور و 

ومحرومان جامعه را تا حد هالكت در فشار قرار داده و جامعه را به فساد می  قاچاق و احتكار، مستمندان

كشند، نزد شما آقایان به شكایت و فریبكاری آمده و گاهی هم برای باور آوردن وخود را مسلمان خالص 

مبلغی می دهند و اشك تمساح می ریزند و شما را عصبانی كرده به مخالفت  "سهم "نشان دادن به عنوان 

رمی انگیزانند، كه بسیاری ازآنان با استفاده های نامشروع ، خون مردم را می مكند و اقتصاد كشور را به ب

. شكست می كشند

 خارجه وزیر به وصیت 

 ، است زیاد بسیار شما مسئولیت كه است آن بعد زمانهای و زمان این در خارجه وزرای به من وصیت    

 و كشور منافع و استقالل حفظ خارجی سیاست در چه و ها؛ وسفارتخانه وزارتخانه تحول و اصالح در چه
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 همه با وابستگی شائبه كه امری هر از و. ندارند را ما كشور امور در دخالت قصد كه دولتهایی با روابطحسنه

 است ممكن چند هر امور بعض در وابستگی كه بدانید باید و. نمایید احتراز قاطع طور به دارد كه ابعادی

 به را كشور ریشه ، نتیجه در لكن باشد، داشته حال در ای فایده و یامنفعت باشد داشته ای فریبنده ظاهر

 كردن بیدار ودر اسالمی كشورهای با روابط كردن بهتر در باشید داشته كوشش و. كشید خواهد تباهی

 . باشماست.      خداوند كه كنید اتحاد و وحدت به دعوت و دولتمردان
. 

 .ـ خدمت گذاری و مردمی بودن : حاكم باید مردمی باشد، خودتان را حاكم مردم ندانید، خدمتگذار بدانید

 .معیارهای اسالمی : باید مجریان امور در هر كجا هستند متعهد به اسالم باشندـ تعهد به موازین و 

 .ـ رسیدگی به امر متخلفین : در رسیدگی به امر متخلفین باید با كمال جدیت و قاطعیت عمل شود

 .ـ رعایت نظم و سلسله مراتب : امر خداست كه باید نظم و سلسله مراتب را رعایت كنید

 .بل مردم : وقتی قدرت دست تان آمد بیشتر مواظب باشید كه متواضع باشیدـ تواضع در مقا

 .ـ عدم تضعیف یكدیگر : كارشكنی و تضعیف یكدیگر موجب انحطاط و سقوط می شود

 .ـ پرهیز از قدرت طلبی : قدرت طلبی انسان را در دنیا و آخرت به تباهی می كشاند

 .نون خدا خالف تعهد اسالمی استـ خضوع در مقابل قانون : عمل نكردن به قا

 .ـ ارزش برای مردم : ما رهین منت این توده های بزرگوار و ایثارگر هستیم

 .ـ تزكیه : تزكیه نفس ضرورت زمامداری و تزكیه عامل طاغوت زدایی است

 .ـ رفتارهای اسالمی با زیردستان : جفای به زیر دست استكبار است

www.papkh.com


7

 .ت باید خودش دارای عدالت باشدـ رعایت عدالت : پاسدار عدال

 .ـ ساده زیستی : پیغمبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( وقتی كه از دنیا رفت هیچ چیز نداشت

 .ـ اعتماد به نفس : تزلزل در تصمیم، كارها را شكست می دهد

 .ـ انجام تكلیف : همه ی ما مامور به ادای تكلیف هستیم

 .زم استـ تقوی : تقوی برای مسئولین ال

 .ـ انتقادپذیری : انتقاد برای اصالح امور الزم است

 .ـ ارائه ی كار به مردم : خدمت تان را به مردم بگویید

 .ـ حكومت بر قلوب : فتح قلوب باالتر از فتح كشورها است

 .ـ صبر و استقامت : استقامت در كارها در راس امور است

 .شماها بسته استـ حفظ آبروی نظام : حفظ حیثیت نظام به 

 .ـ اهمیت به بیت المال : بیت المال مسلمین را بزرگ بشمارید

 .ـ حفظ وحدت : اختالف سلیقه خوب است ولی دشمنی نباید باشد

 .ـ پرهیز از كم كاری : اجرت كسانی كه كم كاری می كنند حرام است

 .ـ خوش برخوردی : با خوشرویی و احترام كار مردم را انجام دهید

 .جلب رضای الهی : باید تمام هم خود را برای رضای خدا به كار گرفت ـ

 .ـ اشاعه ی معنویت : تا معنویات محفوظ است جمهوری اسالمی محفوظ است

 .ـ اعتراف به اشتباه : اگر در مسئله ای اشتباه كردید صریحاً بگویید اشتباه كردیم

 .موریت خودش را خوب عمل كندـ حسن انجام وظیفه : بهترین مامور كسی است كه ما

 .ـ ایمان : مملكت ما نیاز به انسان مومن دارد، كسانی كه ایمان ندارند نمی توانند به مردم خدمت كنند
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