
 فراز بیست و ششم : توصیه به گروههای غیر اسالمی 

من به شما احزاب و گروهها، چه آنان که به چپگرایی معروف ـ گرچه بعضی شواهد و قرائن داللت دارد که اینان کمونیست 

و طرفداری « خود مختاری»گیرند و چه آنها که با اسم کنند و الهام میامریکایی هستند ـ و چه آنان که از غرب ارتزاق می

مردم محروم کردستان و دیگر جاها را از هستی ساقط نموده و مانع از خدمتهای از کرد و بلوچ دست به اسلحه برده و 

وصیت « کومله»و « دموکرات»شوند، مثل حزب فرهنگی و بهداشتی و اقتصادی و بازسازی دولت جمهوری در آن استانها می

توانند اند و نمین مناطق نکردهاند که کاری جز بدبخت کردن اهالی آکنم که به ملت بپیوندند. و تاکنون تجربه کردهمی

گری و خدمت به بکنند، پس مصلحت خود و ملت خود و مناطق خود آن است که با دولت تشریک مساعی نموده و از یاغی

بیگانگان و خیانت به میهن خود دست بردارند و به ساختن کشور بپردازند و مطمئن باشند که اسالم برای آنان هم از قطب 

 .دهدهم از قطب دیکتاتور شرق بهتر است و آرزوهای انسانی خلق را بهتر انجام می جنایتکار غرب و

دهند و از منافقان که اکنون و وصیت من به گروههای مسلمان که از روی اشتباه به غرب و احیاناً به شرق تمایل نشان می

کردند و ز روی خطا و اشتباه گاهی لعن میکردند و به مخالفانِ بدخواهان اسالم اخیانتشان معلوم شد گاهی طرفداری می

زدند، آن است که بر سر اشتباه خود پافشاری نکنند و با شهامت اسالمی به خطای خود اعتراف، و با دولت و مجلس و طعن می

مسیر شده و این مستضعفان تاریخ را از شرّ مستکبران نجات دهید؛ و کالم صدا و همملت مظلوم برای رضای خداوند هم

مرحوم مدرس، آن روحانی متعهد پاک سیرت و پاک اندیشه را به خاطر بسپرید که در مجلس افسردة آن روز گفت: اکنون 

 .که باید از بین برویم چرا با دست خود برویم

حة کنم اگر ما با دست جنایتکار امریکا و شوروی از صفمن هم امروز به یاد آن شهید راه خدا به شما برادران مؤمن عرض می

روزگار محو شویم و با خون سرخ شرافتمندانه با خدای خویش مالقات کنیم، بهتر از آن است که در زیر پرچم ارتش سرخ شرق 

و سیاه غرب زندگی اشرافی مرفه داشته باشیم. و این سیره و طریقة انبیای عظام و ائمة مسلمین و بزرگان دین مبین بوده است 

توانند؛ و باید به خود بباورانیم که اگر یک ملت بخواهند بدون وابستگیها زندگی کنند می و ما باید از آن تبعیت کنیم، و

 .توانند خالف ایدة آنان را تحمیل کنندقدرتمندان جهان بر یک ملت نمی



های اند تودهاز افغانستان عبرت باید گرفت با آنکه دولت غاصب و احزاب چپی با شوروی بوده و هستند، تاکنون نتوانسته

و طولی نخواهد کشید که این بیداریها به  اندمردم را سرکوب نمایند. عالوه بر این اکنون ملتهای محروم جهان بیدار شده

قیام و نهضت و انقالب انجامیده و خود را از تحت سلطة ستمگران مستکبر نجات خواهند داد. و شما مسلمانانِ پایبند به 

دهد؛ و مغزهای متفکر بومی به و انقطاع از شرق و غرب برکات خود را دارد نشان می بینید که جداییارزشهای اسالمی می

دادند، کند و آنچه کارشناسان خائن غربی و شرقی برای ملت ما محال جلوه میکار افتاده و به سوی خودکفایی پیشروی می

در دراز مدت انجام خواهد گرفت. و صد افسوس اهلل تعالی شاءامروز به طور چشمگیری با دست و فکر ملت انجام گرفته و ان

که این انقالب دیر تحقق پیدا کرد و الاقل در اول سلطنت جابرانة کثیف محمدرضا تحقق نیافت؛ و اگر شده بود، ایران غارتزده 

 .غیر از این ایران بود

 


