ﭘﯾﺎم ﺑﮫ ﻣﻠت اﯾران )دﻋوت ﺑﮫ ﻗﯾﺎم ﺑرای ﺧدا(
ﭘﯾﺎم
زﻣﺎن ۱۵ :اردﯾﺑﮭﺷت  ۱۱ / ۱۳۲۳ﺟﻣﺎدی اﻻول ۱۳۶۳
ﻣﮑﺎن :ﻗم
ﻣوﺿوع :دﻋوت ﺑﮫ ﻗﯾﺎم ﺑرای ﺧدا )ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗرﯾن ﺳﻧد ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ(][۱
ﻣﺧﺎطب :ﻋﻠﻣﺎ و ﻣﻠت اﯾران
ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم
ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﻗُ ْل اِﻧﱠﻣﺎ ا َ ِﻋ ُ
واﺣدَةٍ ْ
أن ﺗَﻘُو ُﻣوا � َﻣﺛﻧﯽ َو ﻓُرادی[۲].
ظ ُﮑم ﺑِ ِ
ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ در اﯾن ﮐﻼم ﺷرﯾف ،از ﺳرﻣﻧزل ﺗﺎرﯾﮏ طﺑﯾﻌت ﺗﺎ ﻣﻧﺗﮭﺎی ﺳﯾر اﻧﺳﺎﻧﯾت را ﺑﯾﺎن
ﮐرده ،و ﺑﮭﺗرﯾن ﻣوﻋظﮫ ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧدای ﻋﺎﻟم از ﻣﯾﺎﻧﮥ ﺗﻣﺎم ﻣواﻋظ اﻧﺗﺧﺎب ﻓرﻣوده و اﯾن ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ
را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﺷر ﻓرﻣوده .اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه اﺻﻼح دو ﺟﮭﺎن اﺳت .ﻗﯾﺎم ﺑرای ﺧداﺳت ﮐﮫ اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل
اﻟرﺣﻣن را ﺑﮫ ﻣﻧزل ﺧﻠّت رﺳﺎﻧده و از ﺟﻠوه ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻋﺎﻟم طﺑﯾﻌت رھﺎﻧده.

در ﻋﻠم اﻟﯾﻘﯾن زن
ﺧﻠﯾل آﺳﺎ ِ

ﻧدای »ﻻاُﺣبّ اﻵﻓﻠﯾن ] « [۳زن

ﻗﯾﺎم � اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺳﯽ ﮐﻠﯾم را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺻﺎ ﺑﮫ ﻓرﻋوﻧﯾﺎن ﭼﯾره ﮐرد و ﺗﻣﺎم ﺗﺧت و ﺗﺎج آﻧﮭﺎ را
ﺻﺣْو] [۵ﮐﺷﺎﻧد .ﻗﯾﺎم ﺑرای
ﺻ ْﻌﻖ] [۴و َ
ﺑﮫ ﺑﺎد ﻓﻧﺎ داد و ﻧﯾز او را ﺑﮫ ﻣﯾﻘﺎت ﻣﺣﺑوب رﺳﺎﻧد و ﺑﮫ ﻣﻘﺎم َ
ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﺗم اﻟﻧﺑﯾﯾن ـ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و آﻟﮫ ـ را ﯾﮏ ﺗﻧﮫ ﺑر ﺗﻣﺎم ﻋﺎدات و ﻋﻘﺎﯾد ﺟﺎھﻠﯾت ﻏﻠﺑﮫ داد و
ﻗﺎب
ﺑﺗﮭﺎ را از ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ﺑراﻧداﺧت و ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﺗوﺣﯾد و ﺗﻘوا را ﮔذاﺷت و ﻧﯾز آن ذات ﻣﻘدس را ﺑﮫ ﻣﻘﺎم َ
ﻗوﺳﯾْن أوأدﻧﯽ] [۶رﺳﺎﻧد.
ﺧودﺧواھﯽ و ﺗرک ﻗﯾﺎم ﺑرای ﺧدا ﻣﺎ را ﺑﮫ اﯾن روزﮔﺎر ﺳﯾﺎه رﺳﺎﻧده و ھﻣﮥ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را ﺑر ﻣﺎ
ﭼﯾره ﮐرده و ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را زﯾر ﻧﻔوذ دﯾﮕران درآورده .ﻗﯾﺎم ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ روح
وﺣدت و ﺑرادری را در ﻣﻠت اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻔﮫ ﮐرده .ﻗﯾﺎم ﺑرای ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾش از ده ﻣﯾﻠﯾون ﺟﻣﻌﯾت
ﺷﯾﻌﮫ را ﺑﮫ طوری از ھم ﻣﺗﻔرق و ﺟدا ﮐرده ﮐﮫ طﻌﻣﮥ ﻣﺷﺗﯽ ﺷﮭوت ﭘرﺳت ﭘﺷت ﻣﯾزﻧﺷﯾن ﺷدﻧد .ﻗﯾﺎم
ﺑرای ﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر ﻣﺎزﻧدراﻧﯽ ﺑﯾﺳواد] [۷را ﺑر ﯾﮏ ﮔروه ﭼﻧدﯾن ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﭼﯾره ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
َﺣ ْرث و ﻧﺳل آﻧﮭﺎ را دﺳﺗﺧوش ﺷﮭوات ﺧود ﮐﻧد .ﻗﯾﺎم ﺑرای ﻧﻔﻊ ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻵن ھم ﭼﻧد ﻧﻔر ﮐودک
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮕرد را در ﺗﻣﺎم ﮐﺷور ﺑر اﻣوال و ﻧﻔوس و اﻋراض ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺣﮑوﻣت داده .ﻗﯾﺎم ﺑرای ﻧﻔس
اﻣﺎره اﺳت ﮐﮫ ﻣدارس ﻋﻠم و داﻧش را ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺷﺗﯽ ﮐودک ﺳﺎده ﮐرده و ﻣراﮐز ﻋﻠم ﻗرآن را ﻣرﮐز ﻓﺣﺷﺎ
ﮐرده .ﻗﯾﺎم ﺑرای ﺧود اﺳت ﮐﮫ ﻣوﻗوﻓﺎت ﻣدارس و ﻣﺣﺎﻓل دﯾﻧﯽ را ﺑﮫ راﯾﮕﺎن ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺷﺗﯽ ھرزه ﮔرد
ﺑﯾﺷرف ﮐرده و ﻧَﻔَس از ھﯾﭻ ﮐس درﻧﻣﯽ آﯾد .ﻗﯾﺎم ﺑرای ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﭼﺎدر ﻋﻔت رااز ﺳر زﻧﮭﺎی ﻋﻔﯾف

ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑرداﺷت و اﻵن ھم اﯾن اﻣر ﺧﻼف دﯾن وﻗﺎﻧون درﻣﻣﻠﮑت ﺟﺎری اﺳت و ﮐﺳﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ آن ﺳﺧﻧﯽ
ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد .ﻗﯾﺎم ﺑرای ﻧﻔﻌﮭﺎی ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﮐﺎﻻی ﭘﺧش ﻓﺳﺎد اﺧﻼق اﺳت ،اﻣروز ھم
ھﻣﺎن ﻧﻘﺷﮫ ھﺎ را ﮐﮫ از ﻣﻐز ﺧﺷﮏ رﺿﺎﺧﺎن ﺑﯾﺷرف ﺗراوش ﮐرده ،ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در ﻣﯾﺎن ﺗوده
ﭘﺧش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻗﯾﺎم ﺑرای ﺧود اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﺎل ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن وﮐﻼی ﻗﺎﭼﺎق داده ﮐﮫ در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑر
ﻋﻠﯾﮫ دﯾن و روﺣﺎﻧﯾت ھرﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮕوﯾد و ﮐﺳﯽ ﻧﻔس ﻧﮑﺷد.
ھﺎن ای روﺣﺎﻧﯾﯾن اﺳﻼﻣﯽ! ای ﻋﻠﻣﺎی رﺑﺎﻧﯽ! ای داﻧﺷﻣﻧدان دﯾﻧدار! ای ﮔوﯾﻧدﮔﺎن آﯾﯾن دوﺳت!
ای دﯾﻧداران ﺧداﺧواه! ای ﺧداﺧواھﺎن ﺣﻖ ﭘرﺳت! ای ﺣﻖ ﭘرﺳﺗﺎن ﺷراﻓﺗﻣﻧد! ای ﺷراﻓﺗﻣﻧدان وطﻧﺧواه!
ای وطﻧﺧواھﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﻣوس!ﻣوﻋظت ﺧدای ﺟﮭﺎن راﺑﺧواﻧﯾد و ﯾﮕﺎﻧﮫ راه اﺻﻼﺣﯽ را ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻓرﻣوده
ﺑﭘذﯾرﯾد و ﺗرک ﻧﻔﻌﮭﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﮐرده ﺗﺎ ﺑﮫ ھﻣﮥ ﺳﻌﺎدﺗﮭﺎی دو ﺟﮭﺎن ﻧﺎﯾل ﺷوﯾد و ﺑﺎ زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺷراﻓﺗﻣﻧداﻧﮫ
دو ﻋﺎﻟم دﺳت در

ﻓﺗﻌرﺿوا ﻟﮭﺎ][۸؛ اﻣروز روزی اﺳت ﮐﮫ
آﻏوش ﺷوﯾد .ا ِّن � ﻓﯽ اﯾّﺎم دھرﮐم ﻧﻔﺣﺎتٌ أﻻ
ّ
ﻧﺳﯾم روﺣﺎﻧﯽ اﻟﮭﯽ وزﯾدن ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑرای ﻗﯾﺎم اﺻﻼﺣﯽ ﺑﮭﺗرﯾن روز اﺳت ،اﮔر ﻣﺟﺎل را از دﺳت ﺑدھﯾد
و ﻗﯾﺎم ﺑرای ﺧدا ﻧﮑﻧﯾد و ﻣراﺳم دﯾﻧﯽ را ﻋودت ﻧدھﯾد ،ﻓرداﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﺗﯽ ھرزه ﮔرد ﺷﮭوﺗران ﺑر ﺷﻣﺎ
ﭼﯾره ﺷوﻧد و ﺗﻣﺎم آﯾﯾن و ﺷرف ﺷﻣﺎ را دﺳﺗﺧوش اﻏراض ﺑﺎطﻠﮥ ﺧود ﮐﻧﻧد.اﻣروز ﺷﻣﺎھﺎ در ﭘﯾﺷﮕﺎه
ﺧدای ﻋﺎﻟم ﭼﮫ ﻋذری دارﯾد؟ ھﻣﮫ دﯾدﯾد ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﯾﮏ ﻧﻔر ﺗﺑرﯾزی ﺑﯽ ﺳروﭘﺎ] [۹را ﮐﮫ ﺗﻣﺎم آﯾﯾن ﺷﻣﺎھﺎ
را دﺳﺗﺧوش ﻧﺎﺳزا ﮐرد و در ﻣرﮐز ﺗﺷﯾﻊ ﺑﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق و اﻣﺎم ﻏﺎﯾب ـ روﺣﯽ ﻟﮫ اﻟﻔداء ـ آﻧﮭﻣﮫ ﺟﺳﺎرﺗﮭﺎ
ﮐرد و ھﯾﭻ ﮐﻠﻣﮫ از ﺷﻣﺎھﺎ ﺻﺎدر ﻧﺷد .اﻣروز ﭼﮫ ﻋذری در ﻣﺣﮑﻣﮥ ﺧدا دارﯾد؟ اﯾن ﭼﮫ ﺿﻌف و
ﺑﯾﭼﺎرﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎھﺎ را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ؟ای آﻗﺎی ﻣﺣﺗرم ﮐﮫ اﯾن ﺻﻔﺣﺎت را ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣودﯾد و ﺑﮫ ﻧظر
ﻋﻠﻣﺎی ﺑﻼد و ﮔوﯾﻧدﮔﺎن رﺳﺎﻧدﯾد! ﺧوب اﺳت ﯾﮏ ﮐﺗﺎﺑﯽ ھم ﻓراھم آورﯾد ﮐﮫ ﺟﻣﻊ ﺗﻔرﻗﮫ آﻧﺎن را ﮐﻧد و
ھﻣﮥ آﻧﺎن را در ﻣﻘﺎﺻد اﺳﻼﻣﯽ ھﻣراه ﮐرده از ھﻣﮫ اﻣﺿﺎ ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﯾد ﮐﮫ اﮔر در ﯾﮏ ﮔوﺷﮥ ﻣﻣﻠﮑت ﺑﮫ
دﯾن ﺟﺳﺎرﺗﯽ ﻣﯽ ﺷد ،ھﻣﮫ ﯾﮑدل و ﺟﮭت از ﺗﻣﺎم ﮐﺷور ﻗﯾﺎم ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺧوب اﺳت دﯾﻧداری را دﺳت ﮐم
از ﺑﮭﺎﯾﯾﺎن ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ اﮔر ﯾﮏ ﻧﻔر آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ دﯾﮫ] [۱۰زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ،از ﻣراﮐز ﺣﺳﺎس آﻧﮭﺎ ﺑﺎ او
راﺑطﮫ دارﻧد و اﮔر ﺟزﺋﯽ ﺗﻌدی ﺑﮫ او ﺷود ﺑرای او ﻗﯾﺎم ﮐﻧﻧد .ﺷﻣﺎھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻖ ﻣﺷروع ﺧود ﻗﯾﺎم ﻧﮑردﯾد،
ﺧﯾره ﺳران ﺑﯽ دﯾن از ﺟﺎی ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد و در ھر ﮔوﺷﮫ زﻣزﻣﮥ ﺑﯽ دﯾﻧﯽ را آﻏﺎز ﮐردﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن زودی
ﺑر ﺷﻣﺎ ﺗﻔرﻗﮫ زده ھﺎ ﭼﻧﺎن ﭼﯾره ﺷوﻧد ﮐﮫ از زﻣﺎن رﺿﺎﺧﺎن روزﮔﺎرﺗﺎن ﺳﺧت ﺗر ﺷودَ .و َﻣ ْن َﯾ ْﺧ ُر ْج
ُدر ْﮐﮫُ ْاﻟ َﻣوتُ ﻓَﻘَد َوﻗَ َﻊ أَﺟْ ُرهُ َﻋﻠَﯽ ﷲ ِ◌][۱۱
ِﻣ ْن َﺑ ْﯾ ِﺗ ِﮫ ُﻣ ِ
ﮭﺎﺟرا ً اِﻟَﯽ ﷲ ِ◌ َو َرﺳو ِﻟ ِﮫ ﺛ ُ ﱠم ﯾ ِ
 ۱۱ﺷﮭر ﺟﻣﺎدی اﻻوﻟﯽ ۱۳۶۳
ﺳﯾد روح ﷲ ﺧﻣﯾﻧﯽ

ـ اﯾن ﭘﯾﺎم ،ﯾﮑﯽ ازﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗرﯾن اﺳﻧﺎد ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد واﺻل ﻧﺳﺧﮥ ﺧطﯽ
آن در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮥ وزﯾری ﯾزد ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود.
ـ ﺳورۀ ﺳﺑﺎ ،آﯾﮥ » : ۴۶ای رﺳول،ﺑﮕو ﺑﮫ اﻣت،ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺧن ﺷﻣﺎ راﭘﻧد ﻣﯽ دھم؛ وآن ﺳﺧن
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺧﺎﻟص ﺑرای ﺧدا ،دو ﻧﻔر دو ﻧﻔر ﺑﺎ ھم ﯾﺎ ھر ﯾﮏ ﺗﻧﮭﺎ ،ﻗﯾﺎم ﮐﻧﯾد«.

ـ اﺷﺎره ﺑﮫ آﯾﮥ  ،۷۶ﺳورۀ اﻧﻌﺎم.
ـ ﺑﯾﮭوﺷﯽ و در اﺻطﻼح ﻋرﻓﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻓﻧﺎی ﻋﺑد ﺳﺎﻟﮏ.
ا�  .و ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﻧﺎﺳوت ﺑرای اﻣﺗﺛﺎل اﻣر
ﺑﺎ� ﭘس از ﻓﻧﺎی ﻓﯽ ّ
ـ ھوﺷﯾﺎری و در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻘﺎی ّ
رب ﺟﻠﯾل.
ـ اﺷﺎره ﺑﮫ آﯾﮥ  ،۹ﺳورۀ ﻧﺟم.
ـ رﺿﺎﺧﺎن ﭘﮭﻠوی.
ـ ﺑﺣﺎراﻻﻧوار ج  ،۶۸ص  ،۲۲۱ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ج  ،۷ص .۷۶۹
ـ اﺣﻣد ﮐﺳروی؛ ﻧوﯾﺳﻧده و ﻣؤﻟف ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﺿد ﻣذھﺑﯽ.
ﻗدﯾم »ده«.
ـ ﺗﻠﻔظ ِ
ـ ﺳوره ﻧﺳﺎء ،آﯾﮥ» :۱۰۰و ھرﮔﺎه ﮐﺳﯽ از ﺧﺎﻧﮥ ﺧوﯾش ﺑرای ھﺟرت ﺑﺳوی ﺧدا و رﺳول ﺑﯾرون
آﯾد ،و در ﺳﻔر ﻣرگ او ﻓرا رﺳد ،اﺟر و ﺛواب ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﺑر ﺧداﺳت«.
-------------------------------------------------------------------------ﺻﺣﯾﻔﮫ اﻣﺎم )ﺟﻠد اول(
ص  ۲۱اﻟﯽ ۲۴
ﺧﻣﯾﻧﯽ ،روحﷲ ،رھﺑر اﻧﻘﻼب و ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران۱۲۷۹ ،ـ  .۱۳۶۸ﺻﺣﯾﻔﮫ اﻣﺎم:
ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ)س( )ﺑﯾﺎﻧﺎت ،ﭘﯾﺎم ھﺎ ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎ ،اﺣﮑﺎم ،اﺟﺎزات ﺷرﻋﯽ وﻧﺎﻣﮫ ھﺎ( )ﺟﻠد
اول( .ـــ ﺗﮭران :ﻣؤﺳﺳﮫ ﺗﻧظﯾم وﻧﺷرآﺛﺎراﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ)س( ۵۱۲ .۱۳۷۸ ،ص

