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 خامنه ای آقای به پيامی

 

هشدار دهندۀ شخصيتهای ايرانی و جهانی،  پيامها و نامه های پیدر 

ايران  بين المللی بمناسبت بحران کنونی بويژه سازمانها و نهادهای

که هشت ماه پيش  را من هم به نوبه خود توصيه ایبه آقای خامنه ای، 

 نامهدم، طی اين در آخرين کتاب خود به روحانيت مذهب شيعه کرده بو

اين سخنان کنم. شايد خطاب به شخص آقای خامنه ای تکرار مي

 .اثر گذار باشدکشورمان  کنونیشرايط  خيرخواهانه در

 

 آقای خامنه ای

خاطر نگرانی از ه ب به عنوان يک ايرانی دور از وطن،من 

و همصدايی همدردی بخصوص و  کشوراوضاع  ینابساماناخير و  رويدادهای

، جانشان را از ميان دعوای شما و ياران ديروزتانکه  ميهنم مردمبا 

اين اميد که شايد   به . فرستممی برايتان  ، اين پيام رادست می دهند

اتخاذ تصميم و روشی که در برخورد با در  خيرخواهانه توصيهاين 

 . گذار باشدمسائل جاری خواهيد گرفت، اثر 

، ايران آغاز می کنم ممرد کنونی جنبشرا با اشاره به  پيام خود

ايران ، فرزندان پس از انقالب آنکه اکثريت شرکت کنندگان در  جنبشی

به  اينک و  ش يافتهرپرو مهوری اسالمیجدر دامان رژيم هستند که 

ت، بگير و ببند و  خشونارعاب و شايد با . برخاسته اند آن با مخالفت

د. اضافه کنياسالمی حکومت  کشتار بتوانيد چند صباحی به عمر کشت و

در  و بوداما فراموش نکنيد که اين نوع برخوردها بی نتيجه خواهد 

به خواسته های طبيعی و قانونی مردم ايران تن ناچاريد نهايت 

 . بدهيد

پيکانهای هم اکنون جلب می کنم که نيز به اين نکته  نظرتان را

از جانب  ،دپرتاب می شوجمهوری اسالمی که به سوی نظام  یاعتراض

می  تاندوستان ديروز از ناحيه آنها بيشتر بلکه ،نيست شمنان رژيمد

قصد که  نا گفته پيداست .گرفته اندبه سوی شخص شما نشانه  که باشد

با اين  .می باشداز اريکه قدرت  شماشخص کشيدن  پائين ،اين دوستان

از اين  سرکارو عزل  فقيه،واليت مطلقه انداختن بر با  که گمان

 و هم بيندازندبه گردن شما را رژيم  هگناهان سی سال همۀهم  مقام،

فساد و تباهی به حکومتی که با تشکيل شورای واليت فقها بخيال خود 

 است ادامه دهند. رساندهمردم را به لب همۀ جان آن 
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 آقای خامنه ای 

در  .است شرط بالغ اما نيست، ای بيش توصيه پيام اين اگر چه 

 ،کنيدانيد و با تعمق در باره اش فکر خوببا دقت  آن راکه  صورتی

  .يابيد میرا درآن و طايفۀ خود خويش  صالح ملک و ملت و مصلحتبی شک 

در مملکت ما به  هم اکنونجنبشی که می دانيد،  بی گمان شما هم

ری اسالمی به عمر نظام جمهو پايان دادنهدف نهايی اش افتاده،  راه

 واقعی خواست چون بيش نيست،هم بهانه ای انتخابات تقلب در  و است

هم خواهد رفت. از آن است و فراتر  انتخابات مسألۀفراتر از مردم 

و سی سال تمام هم  کردهمبارزه چندين سال  ۵٧پيش از انقالب خود شما 

يد. ه اعهده دار امور بود در جمهوری اسالمی در مناصب مختلف

کافی  د کشيد.به کجا خواه یحرکت چنيندانيد که بخوبی مي بنابراين،

در ايران  57پيش از انقالب  کهرا ی برنامه هاي با اندکی تعمق است

گذرد، جرياناتی که امروزه در مملکت مي با بود گذاشته شدهبه اجرا 

 .شوددورنمای آينده برايتان روشن  تا مقايسه کنيد

خرد و خردمندی يک حاکم با هر اقتدار و امکاناتی به باور من، 

با درايت تصميم بگيرد، با در اين گونه موارد حکم می کند که 

هم از خونريزی  و منطقی  عاقالنهروش  و با نمايدهوشياری عمل 

پايان ه و هم کار را به شکست توام با بدنامی ب کندجلوگيری 

 د.اننرس

به در بحبوحه انقالب هم ايران يادتان هست که پادشاه فقيد 

با همۀ امکاناتی ، او ه است؟درا شني نقالبکرد که صدای ا اعالمصراحت 

برای اين که پادشاهی خود را که برای سرکوب انقالب در اختيار داشت، 

آلوده نکند، با فروتنی مملکت را به دست  هم ميهنانش به خون 

ملت خردمندانه و  تصميمهمين  مخالفين خود سپرد و کشور را ترک کرد.

ا بيامرز» به لقب«خداينک که  گرديدسبب ايران  پادشاه دوستانۀ

«مرگ برشاه» فرياد و همه مردم حتی آنهايی که  شودالقاب او اضافه 

او می  ری او لفظ«خدا بيامرز» را بدرقه نامدر ارجگذا کشيدند،می 

 کنند.

چنين قدمی  ،دوست ايرانپادشاه  به پيروی از آن کاش شما هم ای 

ملکت را ماوضاع هم  از کشته شدن مردم جلوگيری کنيد، برداريد تا هم

مذهب مردم را بيش از اين دين و  و هم نکشانيد وخامتبيش از اين به 

 . نسازيدبی اعتبار 
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 آقای خامنه ای

در بخش پی  ،)١(خودکتاب آخرين در من  ،هشت ماه پيش

و وقوع آن را را ترسيم  صحنه هايیبه صورت تخيلی  »ظهورهای«آمد

زو به اين زودی رباورم نمی شد که اين آ اگر چهکرده بودم.  آرزو

  که برسند  یو آگاه یبيدارحد از  اينبه مردم ما و  جامه عمل بپوشد

اما . به همت و توانمندی خود متوسل گردند سرنوشت خويش تغييربرای 

م در زمان حياتو يلی زود خاين آرزوی من  ديدم که ،خوشبختانه

خيزش مسالمت  به سرکوبحکومت شما با اين تفاوت که  برآورده شد.

 را به خشونت و خونريزی کشيد.برخاست و کار ميز مردم آ

و در جمهوری اسالمی آرزوی ديگر من اين بود که سردمداران رژيم 

دهيد و به ت پاسخ مثب مردم ايرانشما به خواسته های  رأس آن شخص

 حکومت را به مردم بسپاريد.  ،دمکراتيک و به شيوۀ صورت مسالمت آميز

اين  شما با دورانديشی تا ،وانديدخمی را  اين کتاب ای کاش

آزادی و مرحله از آرزوی من و تمامی هم ميهنانمان که خواهان 

 کتابدر اين چرا که . شدمی هستند برآورده حکومت مردمی دمکراسی و 

نۀ نمادين به به گو و اثرات مثبت آننحوه واگذاری حکومت به مردم 

و حوادثی که  آن محتوایبه ژرف اگر نگاهی  .شده استميان کشيده 

اين برونرفت از راه حل يقيناs ، می انداختيد، شدهبدانها اشاره 

 . پيدا می کرديدبدون توسل به خشونت و خونريزی  رامشکالت 

 

 آقای خامنه ای

به کجا  حکومت شمااين جنبش و عاقبت  سر انجامدانم  من نمی 

خشمگين ی عظيم توده هاموج  برابردارم که در  يقينولی  .خواهد کشيد

کنار گذاشتن شما را ديروزتان که امروزه  يارانهای بخصوص ترفندو 

چاره ای جز تسليم دانند، مياسالمی تنها راه حل نجات خود و حکومت 

 ،يستبرای من روشن نآن هم چه بر سرتان خواهد آمد، . نخواهيد داشت

تا می رود. پس چه بهتر نبرای شما انتظار  خوشی عاقبتو ولی آخر 

رفيقان مايت حجای دل بستن به به  ،تغيير روشيک با  نشده استر دي

به شما نيز که بسياری از آنها به مردم پيوسته اند، خود  یديروز

که حق مسلم را  حکومت و اداره امور مملکت .پناه بريد دامان ملت

به   ،غنيمت گرفته ايدبه به ناحق شما و دوستانتان  واست  ملت ايران

رسيدن به  مردم به پاسدر اين صورت است که تنها . مردم برگردانيد

ديگر دست و  شما گناهاناز  ، ممکن استخوده ديرينخواسته های 
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  .کنند صرفنظر ،اندرکاران

 

 آقای خامنه ای

داده ملت ايران به  ،خود کتابپايان در  با توجه به پيامی که 

با  که م نکدرخواست ميشما از  )٢(م ا هو توصيه ای که به روحانيت کرد

مال و مقام نيستند و   دلبستهکه  روحانيت  جامعۀ آن بخش ازگفتگو با 

 ستند، خود هو مملکت  که نگران مردم یسران ارتش و سپاه پاسداران

پيش از حکومت را گونه خشونتی هر پرهيز ازبا د که ترتيبی اتخاذ کني

 بسپاريد  صاحبان اصلی آنبه بکشد،  های بيشتراين که کار به دشواري

 ی که آخر و عاقبت آن معلوم نيست نجات دهيد. مملکت را از حوادثو 

می توانيد اين کار را به سرانجام يقين دارم که شما من 

سبب و هم  روحانيتبه مصلحت هم ، شما صالحبه هم که  برسانيد. چرا

مردم ايران  .بودخواهد  شيعه مذهبباز گرداندن اعتبار از دست رفته 

شما و ديگر   به نسبت  همۀ کينه و عداوتی کها بد هم با بزرگواری خو

خواهند استقبال از اين امر  رضايت خاطربا ،سردمداران رژيم دارند

 کرد. 

 

 آقای خامنه ای

در اين برای يک انسان، عمر درازی است. هفتاد و چند سال عمر  

هيچ کس  .رسدسان به کمال پختگی و بی نيازی ميسن و سالهاست که ان

که مردم و بشنود ببيند  سالهای پايانی عمر خوددر  ارددوست ندهم 

 را بکنند.او آرزوی مرگ که  باشند به ستوه آمدهش از دستآنچنان 

به را با فريادهای نفرين مردم  خود چرا می خواهيد سالهای آخر عمر

جان و  مرگ بر خامنه ایبانگ شب و روز  می خواهيدچرا سر برسانيد؟

چه به جان آمده خشم و غضب مردم با ازه ت؟ روان شما را بيازارد

خواهيد کرد؟ آيا دوست داريد مانند صدام حسين به خواری و ذلت  

پای ميز ه شما را هم بخواهيد فردايی نه چندان دور آيا مي بيفتيد؟

فرزندانتان  دوست داريدآيا به چوبه دار بسپارند؟ محاکمه بکشند و

 ؟ را پيدا کنندفرزندان صدام  سرنوشت

 

فساد و تباهی مسئوليت می خواهيد و به چه دليلی چرا  !راستیو 

همه سردمداران نظام را يک تنه بر عهده بگيريد؟ چرا می خواهيد 

  شده  ل سی سال گذشته به زمين ريختهکه در طو را خون هايیهمۀ بهای 
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هر کدام در که  کسانی؟ شما بگذارندگردن پای شما بنويسند و به به 

کجا هستند؟  ،دست داشتنداين رژيم  سی سالهات ايجنفساد و تباهی و 

آهای   « شده و انگشت پنهانپشت ملت فريبکارانه ا آنهمگر نه اين که 

را به سوی شما گرفته اند، دزد» آهای « اتل» وق آهای «ديکتاتور»،

 ؟هستيدشما  جمهوری اسالمی و ديکتاتور نظامقاتل د و زدآيا تنها 

 

همه مسئوليت شما يک تنه که  ستنيخردمندی  به نظر من اين 

برای ملت  که جز نکبت و ذلت حاصلیرا اين نظامی  های بدکرداری

خود بخواهيد برای پايداری آن به دوش بگيريد و  ،نداشته است ايران

          صحنهپشت کسانی که  خاطره بآن هم  .را به خطر بيندازيد

 بعد از شما را می بينند.دوران خواب نشسته اند و 

نطق تاريخی يک  طی ،حرکت انقالبیجای شما بودم با يک به ر من اگ

ايران می به منبر می رفتم و از مردم  ،جمعه هاینماز يکی ازدر 

 ،خود انتخاباتآرای  بخاطرنه  اماباقی بمانند، خواستم تا در صحنه 

ر آن هيچ نظام آينده کشور که دسرنوشت مملکت و بلکه برای تعيين 

بکلی از حکومت جدا  و دين و مذهب دباشلت نمور دومصدر اروحانی 

 باشد. 

نويد آزادی ملت ايران کمال دليری با من اگر به جای شما بودم، 

نام نيکی  ،به ايرانيان آزادی هديه و با می دادمبه مردم شخصاs  را

، قدمی برداريد اگر چنين باور کنيد که باقی می گذاشتم.  از خويش

شما چه ارجی خواهند  اين خدمتای برران که مردم اي خواهيد ديد

 .داشتخواهند گرامی  واقعی منجیدر حد يک را شما چطور و گذاشت 

همراه خواهند  ادر اين راه بدون شک بسياری از روحانيون با شم

به هر حال نيز که پاسداران فرماندهان ارتش و سپاه بسياری از . بود

کاری تنها خاست. به کمک شما برخواهند  ،هستند زمينفرزندان ايران

که اين قدم بزرگ را  بود خواهد همت شماباقی می ماند تصميم و که 

 د. نبرای سعادت ملت و مملکت بردار

 

 آقای خامنه ای نهايت اين کهو 

اين بساط د آمد و نخواهيا کسانی باور کنيد که دير يا زود کسی 

ن و بسياری از ايرانيا ،ونهم اکن د چيد.نحکومت اسالمی را بر خواه

. ديرا می شنوی اين قهرمانان صدای پابه احتمال زياد خود شما نيز 

 با شجاعت و شهامت و باشيد اين دگرگونی قهرمان خود ائيد وبي
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را که جز ضرر و زيان حاصلی نداشته  بزرگ تشکيل حکومت دينیاشتباه 

انيد که که ببينيد و بدبود کافی  جبران کنيد. سی سال وقتاست 

ای اداره امور يک مملکت آن هم در هزاره سوم کارآمد حکومت دينی بر

د، کسانی که تصوری غير از اين داشتي خود شما و اکثر يقيناs نيست. 

. بنابراين، پيش نتيجه منطقی رسيده ايدبه اين در طول اين سالها 

دهيد. به اين غائله پايان خودتان ، برسد بن بستاز اين که کار به 

حرمت مذهب مردم محفوظ د و خود مشغول شو کار گذاريد روحانيت بهب

که خونهای بسياری برای به آزادی و دمکراسی هم ملت ايران بماند و 

        د.برس اند آن داده

  ٢٠٠٩ژوئيه  دهم                                          

 هوشنگ معين زاده –پاريس 

 «ظهور، حکايت من و امام زمان» )1(

ظهور، حکايت من و امام «ن کتاب آنچه در پايا پيوست : )2(

توصيه ای و  ايران به ملت پيامی  -پايانه . آمده است »زمان

 روحانيون  به

آنچه در اين دفتر خوانديد، يک حکايت بود. حکايتی که در گوشۀ 

دور افتادۀ غربت و تنهايی و در اوج نگرانی از آيندۀ مبهم ميهنم، 

های آرمان خواهی خود بدان بهره گرفتن از انديشه در عالم خيال با 

پرداخته و برای هم ميهنانم نوشته ام. آرزوی من به عنوان يکی از 

فرزندان ايران زمين اين است که حوادث خيالی اين قصه که به طور 

قطع و يقين در عالم واقع به اين صورت به وقوع نخواهد پيوست، 

در نظر با توسل جستن به آن و تصوير و الگو و ايده ای باشد که 

گرفتن راه گشايی هايی که شده است، به هر شکلی که ممکن و به صالح 

مردم و مملکت ايران است، مورد استفاده قرار بگيرد تا شايد بدان 

طريق ملت رنج ديده و مردم درد کشيدۀ ايران از مخمصۀ مشکالتی که از  

فتار شده اند، نجات ساليان دراز، بويژه در سه دهۀ اخير بدان گر

دا کنند و به يک حکومت مردمی و دمکراسی برسند. حکومتی که به حق  پي

شايستگی داشتن آن را دارند، چه از نظر تاريخی و فرهنگی و چه به 

خاطر مصيبت هايی که از گذشته های دور به صور مختلف بر سرشان فرو 

 ريخته است.

لی به پيشگاه ملت سعی و کوشش من اين بود که راهی هر چند خيا

ن ارائه کنم. با اين اميد که شايد از مسير اين خيالپردازيها ايرا

کوره راهی به سوی واقعيت گشوده شود. مگر نه اين که بيشتر 
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ابداعات، اکتشافات، اختراعات و حتی خدا سازی و دين بازی ها و 

 غيره در آغاز با خيالپردازيهای انسانها آغاز شده است.

صه مسائلی مطرح شده که آگاهی در البالی سطور اين ق ديگر اين که

از آنها برای هموطنانمان ضروری است. اميد دارم که هم ميهنانم با 

تأمل و تعمق به اين سطور توجه کنند. چرا که بسياری از واقعيت ها 

که تا کنون برای همۀ ما مبهم و پنهان بوده، به صورت آشکار و به 

با تجزيه و تحليل،  عتبر و مستند بر مال واستناد اسناد و مدارک م

 مسائل و معضالت جامعۀ ايرانی حالجی شده است. از جمله اين که :

اصالs مهم نيست که امام زمانی هست يا نه! ظهور خواهد کرد يا   -

نه! زيرا از نظر عقل و منطق و خرد مهم آنست که ببينيم اگر هم 

ر واهد داشت. آيا با ظهوچنين اتفاقی بيفتد، چه سودی برای ما خ

امام زمان دردهای بی درمان ملت و مملکت ما درمان خواهد شد يا 

 نه!؟ 

ما تنها ملتی نيستيم که از گذشته های دور برايمان امام زمان 

يا مهدی موعود ساخته اند. همۀ ملت ها در دين و مذهبشان چنين منجی  

ارانه و آگاهی هايی دارند. اما اکثر اين ملت ها پس از تأمل هوشي

من گوشه هايی از آنرا در اين دفتر شرح داده ام، در نهايت  به آنچه

به اين نتيجه رسيده اند که هيچ منجی در عالم غيب وجود ندارد. 

منجی هر ملتی در ميان خود آن ملت هاست. به همين علت هم بسياری از 

به پا ملت ها به جای اين که به اين وعده ها خيالی دل ببندند، خود 

چيزهايی را که يک منجی می بايد برايشان هديه خاسته و همۀ آن 

بياورد، به همت خويش برای ملت و مملکتشان فراهم کرده اند. چرا ما 

 راه آنها را دنبال نکنيم؟

اگر پاسخ اين چرا مثبت باشد، شايد دو نکتۀ اساسی که در اين 

آزادی و دمکراسی دفتر آمده است، کوره راهی باشد برای رفتن به سوی 

ت و نيک بختی ملت ايران که آرزوی ديرينه همۀ ماست. من به و سعا

اين دو نکته از نو اشاره می کنم. با اين اميد که اين نکات به 

عنوان چاره ساز برون رفت از اوضاع کنونی برای هموطنانم مفيد و 

 ثمربخش باشد. 

اين اوضاع  اگر ما بخواهيم به عنوان يک ملت کهنسال خود را از

نی بيرون بکشيم، چاره ای جز پيروی کردن از راه و روشی وانفسا کنو

غير از آنچه تاکنون پيموده ايم نداريم. الزم به ياد آوری است که 

اين دو نکته، نکاتی هستند که بر عکس قصۀ خيالی من می تواند در 
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 عالم واقع نيز بوقوع بپيوندند.

١-  

و به نيابت  که به بهانۀ امام زمانبرای رها شدن از دست آنهايی 

از او مدعی هستند که ادارۀ امور زندگی مردم و حکومت مملکت ما 

شرعاs بر عهدۀ آنها گذاشته شده است، بايد خودمان وارد عمل شويم. 

برای اين کار هم لزومی ندارد تفنگ برداريم و به صورت مسلحانه به 

مت ا به صورت کامالs مسالرويارويی آنها برويم. کافی است اين حرکت ر

آميز، همانطور که در اين دفتر آمده است، از درون خانواده هايمان 

آغاز کنيم. يعنی اعضاء خانواده ها، بستگانشان را که در سازمان 

های نظامی و انتظامی و اطالعاتی شاغل هستند، وادارند که در مقابل 

ان گونه که در رژيم از خود واکنش نشان دهند. اگر اين حرکت به هم

آمده است انجام بگيرد، به يقين آخوندها چاره ای جز رها  اين قصه

 کردن حکومت و واگذاری آن به ملت نخواهند داشت.

پدران، پسران، برادران، خواهران که چماق سرکوبگر رژيم     شده 

اند، فرزندان اين آب و خاک اند و هر يک متعلق به يک خانوادۀ  

بگذارند و مردان و زنان  خانواده ها پا به ميانايرانی هستند. اگر 

خود را از سرکوبگری منع کنند و از خدمت آخوندها باز دارند، رژيم 

 حاکم راهی جز اطاعت از خواست و ارادۀ مردم نخواهد داشت. 

نگاه کنيد و ببينيد چه کسانی چماقدار آخوندها هستند؟ چه کسانی 

نان ال آخوندها و بستگان آتفنگ به دست گرفته اند و از جان و م

حفاظت می کنند؟ چه کسانی به روی فرزندان ميهن ما آتش   می 

جويی می کنند و گشايند؟ چه کسانی در زندان ها از زندانيان باز

افرادی آخوندها به خود  دهند؟ به پشتيبانی چهآنان را شکنجه مي

 دهند به حق و حقوق مردم ايران تجاوز کنند؟ همۀ آنها اجازه مي

خانوادۀ ايرانی هستند و هر يک از آنها پدر  ايرانی و متعلق به يک

و مادر و خواهر و برادر و پسر و دختر دارند. بايستی پای آنها را  

به ميان کشيد و از طريق آنها به عواملی که حافظ رژيم هستند، حالی  

کرد و فهماند که چطور دانسته و يا نا دانسته عامل سرکوبگر مشتی 

مصالح مملکت و مردم خود عمل می  شده و بر عليه منافع وتبهکار 

 کنند.

اگر اين افراد توسط بستگان خود پی به اين حقايق ببرند و 

بدانند که چطور از بی توجهی آنان سوء استفاده می شود، به يقين 

هيچ يک از آنها اگر ايرانی باشند، تن به چنين خفت و خواری و  
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ز خانواده ها نمی دهند. کافی است ا خيانت به وطن و هموطنان خود

 ياری خواست تا شر اين حکومت جهل و جنون از سر مردم برداشته شود.

من يقين دارم با اين حرکت ملت ايران بدون توسل به خشونت و خون 

و خونريزی می تواند رژيم فاسد و تبهکار آخوندها را از ميان 

 ستۀ خود بسپارد.بردارد و مملکت را به دست فرزندان اليق و شاي

٢- 

کتۀ ديگری که در اين دفتر بدان اشاره شده، هشداری است که به ن 

روحانيون مذهب شيعه. چه آنهايی که ايرانی االصل هستند و چه آنانی 

که تبار بيگانه دارند و چه آن تعدادی که از اينجا و آنجا به  

شته سرزمين ما سرازير شده اند. آنها به خوبی می دانند که از گذ

ای پايدار نگه داشتن مذهب شيعه از جان و دل خود  های دور بسياری بر

مايه گذاشته و اين مذهب را به پايگاهی رسانده اند که ميليون ها 

نفر از مسلمانان پيرو آن هستند. شرح اعمال و رفتاری که در طول سه  

دهه از جانب آنها، بر مردم رفته است، نيازی به توضيح ندارد و 

 ه عملکرد ناپسندشان واقف نيست.هم بهتر از خود آنها بهيچکس 

اگر جامعۀ روحانيت می خواهد خود و مذهبی را که متولی آن   

هستند، از مخمصۀ اين منجالبی که به وجود آورده نجات دهند، الزم است 

به همان شيوه ای که در اين دفتر بدان اشاره شده با دورانديشی و 

مردم واگذارند، تا ره بگيرند و آن را به مصلحت بينی، از حکومت کنا

هم سالمت خود و بستگانش را تضمين کنند و هم آبروی از دست رفتۀ 

جامعۀ خود را به آن باز گردانند و هم مذهب شيعه را از اين بی 

اعتباری که مسبب آن بوده اند، بيرون بکشند و در نهايت مملکت را 

 د.از اين اوضاع نا بسامان کنونی نجات دهن

مردم ايران اين رژيم را ساقط خواهند کرد. بی شک، دير يا زود 

پس چه بهتر که خود روحانيون پيش قدم شوند و قبل از اين واقعه، 

حکومت را به مردم بسپارند و برگردند به انجام وظايفی که با 

 پوشيدن لباس روحانی بر عهده گرفته اند. 

سه دهه ثروت اندوزی  روحانيون و بستگانشان به قدر کافی در طول

رده اند و نيازی به افزودن اندوخته های خود ندارند. عقل سليم ک

حکم می کند که به همان ميزان قناعت کنند و به خاطر مال دنيا بيش  

از اين با سرنوشت يک مملکت و مردم آن بازی نکنند. بگذارند مردم 

را بدون ايران زندگی اجتماعی، سياسی، اقتصادی، فرهنگی و... خود 

دين و مذهب و مذهبمداران مانند ملل ديگر اداره حضور و دخالت 
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 کنند. 

، دست کم يک خاطرۀ نيک از اگر روحانيت با هوشياری چنين کنند

جا خواهند گذاشت. خاطره ای که شايد بدان سبب  مردم حضور خود به 

صورت معلوم اين مملکت تحمل کنند. در غير اينآنان را در آيندۀ 

اين آخرين و بهترين  واهند داشت.ين طايفه چه سرنوشتی خنيست ا

توصيه ای است که می شود به اين حضرات کرد. اميد است با هوشياری 

   به آن بيانديشند و با دور انديشی به آن عمل کنند.

moinzadeh@gmail.com 


