
 فراز بیست و هفتم : توصیه به اشکالتراشان 

عقدگان آن است که به جای آنکه وقت خود را و وصیت من به نویسندگان و گویندگان و روشنفکران و اشکالتراشان و صاحب

در خالف مسیر جمهوری اسالمی صرف کنید و هرچه توان دارید در بدبینی و بدخواهی و بدگویی از مجلس و دولت و سایر 

د را به سوی ابرقدرتها سوق دهید، با خدای خود یک شب خلوت کنید و اگر خدمتگزاران به کار برید، و با این عمل کشور خو

شود خود انسانها از آن بیخبرند به خداوند عقیده ندارید با وجدان خود خلوت کنید و انگیزة باطنی خود را که بسیار می

گیرید ها و در شهرها نادیده میدر جبهه بررسی کنید، ببینید آیا با کدام معیار و با چه انصاف خون این جوانان قلم قلم شده را

خواهد از زیر بار ستمگران و غارتگران خارجی و داخلی خارج شود و استقالل و آزادی را با جان خود و و با ملتی که می

زی انگیاید و به اختالفخواهد آن را حفظ کند، به جنگ اعصاب برخاستهفرزندان عزیز خود به دست آورده و با فداکاری می

کنید. آیا بهتر نیست که با فکر و قلم و بیان خود زنید و راه را برای مستکبران و ستمگران باز میهای خائنانه دامن میو توطئه

دولت و مجلس و ملت را راهنمایی برای حفظ میهن خود نمایید؟ آیا سزاوار نیست که به این ملت مظلوم محروم کمک کنید و 

را استقرار دهید؟ آیا این مجلس و رئیس جمهور و دولت و قوة قضایی را از آنچه در زمان رژیم  با یاری خود حکومت اسالمی

داشت؟ آیا اید ستمهایی که آن رژیم لعنتی بر این ملت مظلوم و بی پناه روا میدانید؟ آیا از یاد بردهسابق بود بدتر می

کردند و از مجلس امریکا بود و با آن عمل یک مستعمره می دانید که کشور اسالمی در آن زمان یک پایگاه نظامی براینمی

کردند؟ آنان بود و مستشاران و صنعتگران و متخصصان آنان با این ملت و ذخائر آن چه می تا دولت و قوای نظامی در قبضة

های مشروب فروشی و ها و مغازهها و میخانهها و قمارخانهآیا اشاعة فحشا در سراسر کشور و مراکز فساد، از عشرتکده

های گروهی سینماها و دیگر مراکز که هر یک برای تباه کردن نسل جوان عاملی بزرگ بود، از خاطرتان محو شده؟ آیا رسانه

اید؟ و اکنون که از آن بازارهای فساد اثری های آن رژیم را به دست فراموشی سپردهو مجالت سراسر فساد انگیز و روزنامه

در چند دادگاه، یا چند جوان که شاید اکثر از گروههای منحرف نفوذ کرده و برای بدنام نمودن اسالم و نیست، برای آنکه 

االرض هستند و قیام بر ضد اسالم و دهند، و کشتن عده ای که مفسد فیجمهوری اسالمی کارهای انحرافی انجام می

کنند و بر ضد آن قیام ه با صراحت، اسالم را محکوم میکنند شما را به فریاد در آورده، و با کسانی کجمهوری اسالمی می

دهید؛ و آنان را کنید و دست برادری میاند پیوند میمسلحانه یا قیام با قلم و زبان که أسفناکتر از قیام مسلحانه است، نموده

د را بر پا کردند و جوانان خوانید، و در کنار بازیگرانی که فاجعة چهارده اسفنکه خداوند مهدورالدم فرموده نور چشم می



شوید، یک عمل اسالمی و اخالقی است! و عمل دولت و قوة بیگناه را با ضرب و شتم کوبیدند نشسته و تماشاگر معرکه می

رسانند، شما را به فریاد درآورده و داد مظلومیت قضاییه که معاندین و منحرفین و ملحدین را به جزای اعمال خویش می

مند به بعضی از شما هستم متأسف هستم، نه برای آنان ی شما برادران که از سوابقتان تا حدی مطلع و عالقهزنید؟ من برامی

که اشراری بودند در لباس خیرخواهی و گرگهایی در پوشش چوپان و بازیگرانی بودند که همه را به باد بازی و مسخره گرفته 

ی از دو قطب چپاولگر بودندـ آنان که با دست پلید خود جوانان و و در صدد تباه کردن کشور و ملت و خدمتگزاری به یک

مردان ارزشمند و علمای مربی جامعه را شهید نمودند و به کودکان مظلوم مسلمانان رحم نکردند، خود را در جامعه رسوا و 

 .کندمت میدر پیشگاه خداوند قهار مخذول نمودند و راه بازگشت ندارند که شیطانِ نفس اماره بر آنان حکو

لکن شما برادران مؤمن با دولت و مجلس که کوشش دارد خدمت به محرومین و مظلومین و برادران سر و پا برهنه و از همة 

کنید و شکایت دارید؟ آیا مقدار خدمت دولت و بنیادهای جمهوری را با این مواهب زندگی محروم نماید چرا کمک نمی

هر انقالب است، و جنگ تحمیلی با آنهمه خسارت و میلیونها آوارة خارجی و داخلی و گرفتاریها و نابسامانیها که الزمة 

دانید که کارهای اید؟ آیا نمیکارشکنیهای بیرون از حد را در این مدت کوتاه مقایسه با کارهای عمرانی رژیم سابق نموده

قرا و مردمان محروم از آن امور بهرة ناچیز عمرانی آن زمان اختصاص داشت تقریباً به شهرها آن هم به محالت مرفه؛ و ف

کنند؟ شما مؤمنان هم داشته یا نداشتند؛ و دولت فعلی و بنیادهای اسالمی برای این طایفة محروم با جان و دل خدمت می

به پشتیبان دولت باشید تا کارها زود انجام گیرد و در محضر پروردگار که خواه ناخواه خواهید رفت با نشان خدمتگزاری 
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