
 فراز بیست و پنجم : توصیه به هواداران گروهک ها 

کنم که با چه انگیزه جوانی خود را برای آنان که اکنون ثابت است که و بعد، به هواداران داخلی و خارجی آنان وصیت می

اند به هدر کنند و ندانسته به دام آنها افتادههای آنها پیروی میکنند و از نقشهبرای قدرتمندان جهانخوار خدمت می

کنید؟ شما بازی خوردگان دست آنها هستید. و اگر در ایران هستید به عیان جفا می دهید؟ و با ملت خود در راه چه کسیمی

بینید که حکومت و های میلیونی به جمهوری اسالمی وفادار و برای آن فداکارند؛ و به عیان میکنید که تودهمشاهده می

« فدایی»و « مجاهد»بودن و « خلقی»دعای رژیم فعلی با جان و دل در خدمت خلق و مستمندان هستند؛ و آنان که به دروغ ا

دل را برای مقاصد خود و مقاصد یکی از دو کنند، با خلق خدا به دشمنی برخاسته و شما پسران و دختران سادهبرای خلق می

قطب قدرت جهانخوار به بازی گرفته و خود یا در خارج در آغوش یکی از دو قطب جنایتکار به خوشگذرانی مشغول و یا در 

دهند و شما های مجلل تیمی با زندگی اشرافی، نظیر منازل جنایتکارانی بدبخت به جنایت خود ادامه میاخل به خانهد

 .فرستندجوانان را به کام مرگ می

نصیحت مشفقانة من به شما نوجوانان و جوانان داخل و خارج آن است که از راه اشتباه برگردید؛ و با محرومین جامعه که با 

کنند متحد شوید؛ و برای ایران مستقل و آزاد فعالیت نمایید تا کشور و ملت از شرّ ل به جمهوری اسالمی خدمت میجان و د

مخالفین نجات پیدا کند، و همه با هم به زندگی شرافتمندانه ادامه دهید. تا چه وقت و برای چه گوش به فرمان اشخاصی 

ر آغوش و پناه ابرقدرتها با ملت خود در ستیز هستند و شما را فدای مقاصد کنند و دهستید که جز به نفع شخصی خود فکر نمی

نمایند؟ شما در این سالهای پیروزی انقالب دیدید که ادعاهای آنان با رفتار و عملشان مخالف طلبی خویش میشوم و قدرت

ل سیل خروشان ملت ندارید و دانید که شما قدرتی در مقاباست و ادعاها فقط برای فریب جوانان صاف دل است. و می

ای ندارد. من تکلیف خود را که هدایت است ادا کردم. و امید است به کارهایتان جز به ضرر خودتان و تباهی عمرتان نتیجه

رسد و شائبة قدرت طلبی در آن نیست گوش فرا دهید و خود را از عذاب الیم الهی این نصیحت که پس از مرگ من به شما می

 .خداوند منان شما را هدایت فرماید و صراط مستقیم را به شما بنماید نجات دهید.

وصیت من به چپ گرایان، مثل کمونیستها و چریکهای فدایی خلق و دیگر گروهها]ی[ متمایل به چپ، آن است که شماها بدون 

رند، با چه انگیزه خودتان را بررسی صحیح از مکتبها و مکتب اسالم نزد کسانی که از مکتبها و خصوص اسالم اطالع صحیح دا



که محتوای آنها « ایسم»راضی کردید به مکتبی که امروز در دنیا شکست خورده رو آورید و چه شده که دل خود را به چند 

خواهید کشور خود را به دامن شوروی یا ای وادار کرده که میاید؟ و شما را چه انگیزهپیش اهل تحقیق پوچ است خوش کرده

هایی برای نفع اجنبی به ضد کشور خود و به جنگ برخاسته یا به توطئه« توده دوستی»؛ و با ملت خود به اسم چین بکشید

طلب و بینید که از اول پیدایش کمونیسم مدعیان آن دیکتاتورترین و قدرتهای ستمدیده دست زدید؟ شما میتوده

ها خُرد شدند و از دست و پای شوروی مدعی طرفدار توده انحصارطلبترین حکومتهای جهان بوده و هستند. چه ملتهایی زیر

هستی ساقط گردیدند. ملت روسیه، مسلمانان و غیر مسلمانان، تاکنون در زیر فشار دیکتاتوری حزب کمونیست دست و پا 

تالین، که یکی از برند. اسزنند و از هر گونه آزادی محروم و در اختناق باالتر از اختناقهای دیکتاتورهای جهان به سر میمی

حزب بود، ورود و خروجش را و تشریفات آن و اشرافیت او را دیدیم. اکنون که شما فریب « درخشان»های به اصطالح چهره

دهید، مردم مظلوم شوروی و دیگر اقمار او چون افغانستان از ستمگریهای آنان جان خوردگان در عشق آن رژیم جان می

دعی طرفداری از خلق هستید، بر این خلق محروم در هر جا که دستتان رسیده چه جنایاتی سپارند، و آنگاه شما که ممی

کردید و عدة بسیاری را به فریب اهالی شریف آمل که آنان را به غلط طرفدار پر و پا قرص خود معرفی می انجام دادید و با

خواهید خلق می« طرفدار خلق محروم». و شما به جنگ مردم و دولت فرستادید و به کشتن دادید، چه جنایتها که نکردید

و طرفدار محرومین « فدایی خلق»مظلوم و محروم ایران را به دست دیکتاتوری شوروی دهید و چنین خیانتی را با سرپوش 

 و رفقای آن با توطئه و زیر ماسک طرفداری از جمهوری اسالمی، و دیگر گروهها با« حزب توده»در حال اجرا هستید، منتها 

 .اسلحه و ترور و انفجار

 


