
 فراز بیست و چهارم : توصیه ای به معاندین 

کنند، اول نصیحت و وصیت من به گروهها و گروهکها و اشخاصی که در ضدیت با ملت و جمهوری اسالمی و اسالم فعالیت می

ای که دست زدید و به به سران آنان در خارج و داخل، آن است که تجربة طوالنی به هر راهی که اقدام کردید و به هر توطئه

دانید باید آموخته باشند که مسیر یک ملت فداکار به شماها که خود را عالم و عاقل میهر کشور و مقامی که توسل پیدا کردید 

سر و پا و غیر حساب شده منحرف کرد، و هرگز هیچ شود با دست زدن به ترور و انفجار و بمب و دروغ پردازیهای بیرا نمی

های اقط نمود، بویژه ملتی مثل ایران را که از بچههای غیر انسانی و غیر منطقی ستوان با این شیوهحکومت و دولتی را نمی

خردسالش تا پیرزنها و پیرمردهای بزرگسالش، در راه هدف و جمهوری اسالمی و قرآن و مذهب جانفشانی و فداکاری 

دشمن است. کنید( که ملت با شما نیست و ارتش با شماها لوحانه فکر میدانید )و اگر ندانید بسیار سادهکنند. شماها که میمی

و اگر فرض بکنید با شما بودند و دوست شما بودند، حرکات ناشیانة شما و جنایاتی که با تحریک شما رخ داد آنان را از شما 

 .جدا کرد و جز دشمن تراشی کار دیگری نتوانستید بکنید

سال  2500شیده که پس از کنم که اوالً با این ملت طاغوتزدة رنج کمن وصیت خیرخواهانه در این آخر عمر به شما می

ستمشاهی با فدا دادن بهترین فرزندان و جوانانش خود را از زیر بار ستم جنایتکارانی همچون رژیم پهلوی و جهانخواران 

شود برای احتمال اید. چطور وجدان یک انسان هر چه پلید باشد، راضی میشرق و غرب نجات داده به جنگ و ستیز برخاسته

کنم با میهن خود و ملت خود اینگونه رفتار کند و به کوچک و بزرگ آنها رحم نکند؟ من به شما نصیحت می رسیدن به یک مقام

فایده و غیر عاقالنه بردارید و گول جهانخواران را نخورید. و در هر جا هستید اگر به جنایتی دست دست از این کارهای بی

ید که خداوند ارحم الراحمین است؛ و جمهوری اسالمی و ملت از شما نزدید به میهن خود و دامن اسالم برگردید و توبه کن

گذرند. و اگر دست به جنایتی زدید که حکم خداوند تکلیف شما را معین کرده، باز از نیمه راه برگشته و توبه اهلل میشاءان

د نجات دهید؛ واالّ در هر جا هستید کنید. و اگر شهامت دارید تن به مجازات داده و با این عمل خود را از عذاب الیم خداون

 .عمر خود را بیش از این هدر ندهید و به کار دیگر مشغول شوید که صالح در آن است

 


