
 فراز یازدهم : کالمی با مخالفین نظام 

کنند و به جوانان، چه دختران و اینجانب در اینجا یک وصیت به اشخاصی که به انگیزه مختلف با جمهوری اسالمی مخالفت می

نمایم، که بیطرفانه و با فکر اند میطلب و سودجو واقع شدهبرداری منافقان و منحرفان فرصتو چه پسرانی که مورد بهره

خواهند جمهوری اسالمی ساقط شود و کیفیت عمل آنان و رفتارشان با آنان که میآزاد به قضاوت بنشینید و تبلیغات 

کنند و گروهها و اشخاصی که در داخل به آنان پیوسته های محروم و گروهها و دولتهایی که از آنان پشتیبانی کرده و میتوده

و تغییر موضعهایشان در پیشامدهای مختلف را، با  و از آنان پشتیبانی می کنند و اخالق و رفتارشان در بین خود و هوادارانشان

دقت و بدون هوای نفس بررسی کنید، ومطالعه کنید حاالت آنان که در این جمهوری اسالمی به دست منافقان و منحرفان 

ر دست شهید شدند، و ارزیابی کنید بین آنان و دشمنانشان؛ نوارهای این شهیدان تا حدی در دست و نوارهای مخالفان شاید د

 .شماها باشد، ببینید کدام دسته طرفدار محرومان و مظلومان جامعه هستند

خوانید. ممکن است پس از من بخوانید در آن وقت من نزد شما نیستم که برادران! شما این اوراق را قبل از مرگ من نمی

ی کنم. من برای آنکه شما جوانان بخواهم به نفع خود و جلب نظرتان برای کسب مقام و قدرتی با قلبهای جوان شما باز

ای هستید عالقه دارم که جوانی خود را در راه خداوند و اسالم عزیز و جمهوری اسالمی صرف کنید تا سعادت هر دو شایسته

خواهم که شما را به راه مستقیم انسانیت هدایت کند و از گذشته ما و شما با رحمت جهان را دریابید. و از خداوند غفور می

 .سعه خود بگذرد. شماها نیز در خلوتها از خداوند همین را بخواهید، که او هادی و رحمان استوا

کنم؛ اما به ملت عزیز و یک وصیت به ملت شریف ایران و سایر ملتهای مبتال به حکومتهای فاسد و دربند قدرتهای بزرگ می

نان برومندتان به دست آوردید همچون عزیزترین امور کنم که نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جواایران توصیه می

قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسداری نمایید و در راه آن، که نعمتی عظیم الهی و امانت بزرگ خداوندی است کوشش 

 اَقدامَکُم و درمشکالت آید نهراسید که إن تَنْصروا اهلل ینْصُرْکُمْ وَیثَبِّتْکنید و از مشکالتی که در این صراط مستقیم پیش می

دولت جمهوری اسالمی با جان و دل شریک و در رفع آنها کوشا باشید، و دولت و مجلس را از خود بدانید، و چون محبوبی 

 .گرامی از آن نگهداری کنید



صاً مستضعفان نمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصواندرکاران توصیه میو به مجلس و دولت و دست

و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری اسالمی رهاورد آنان و با فداکاریهای آنان 

تحقق پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید و 

فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را همیشه محکوم نمایید، البته با لگرانی بیحکومتهای طاغوتی را که چپاو

 .اعمال انسانی که شایسته برای یک حکومت اسالمی است

و اما به ملتهای اسالمی توصیه می کنم که از حکومت جمهوری اسالمی و از ملت مجاهد ایران الگو بگیرید و حکومتهای جائر 

ی که به خواست ملتها که خواست ملت ایران است سر فرود نیاوردند، با تمام قدرت به جای خود بنشانید، که خود را در صورت

کنم که به بوقهای تبلیغاتی مخالفان باشند. و اکیداً توصیه میمایه بدبختی مسلمانان ، حکومتهای وابسته به شرق و غرب می

شش دارند که اسالم را از صحنه بیرون کنند که منافع ابرقدرتها تأمین اسالم و جمهوری اسالمی گوش فرا ندهید که همه کو

 .شود

 


