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های مختلف با جمهوری اسالمی و نهادهای آن مخالفت نماها که با انگیزهوصیت اینجانب به آن طایفه از روحانیون و روحانی

گر و بازیگران سیاسی کمک، و گاهی به طوری که نمایند و با مخالفان توطئهکنند و وقت خود را وقف براندازی آن میمی

نمایند، آن کنند کمکهای کالن میداران بیخبر از خدا دریافت برای این مقصد میسرمایهشود با پولهای گزافی که از نقل می

است که شماها طرْفی از این غلط کاریها تاکنون نبسته و بعد از این هم گمان ندارم ببندید. بهتر آن است که اگر برای دنیا به 

شوم خود برسیدـ تا درِ توبه باز است از پیشگاه خداوند  اید ـ و خداوند نخواهد گذاشت که شما به مقصداین عمل دست زده

صدا شوید و از جمهوری اسالمی که با فداکاریهای ملت به دست آمده حمایت کنید، عذر بخواهید و با ملت مستمند مظلوم هم

ی بعض اشتباهات یا که خیر دنیا و آخرت در آن است. گرچه گمان ندارم که موفق به توبه شوید. و اما به آن دسته که از رو

بعض خطاها، چه عمدی و چه غیر عمدی، که از اشخاص مختلف یا گروهها صادر شده و مخالف با احکام اسالم بوده است با 

نمایند و با تصور کنند و برای خدا در براندازی آن فعالیت میاصل جمهوری اسالمی و حکومت آن مخالفت شدید می

تی بدتر یا مثل آن است، با نیت صادق در خلوات تفکر کنند و از روی انصاف مقایسه خودشان این جمهوری از رژیم سلطن

طلبیها غیر قابل رویها و فرصتنمایند با حکومت و رژیم سابق. و باز توجه نمایند که در انقالبهای دنیا هرج و مرجها و غلط

ها و تبلیغات دروغین و ر بگیرید ـ از قبیل توطئهاجتناب است و شما اگر توجه نمایید و گرفتاریهای این جمهوری را در نظ

حملة مسلحانة خارج مرز و داخل، و نفوذ غیر قابل اجتناب گروههایی از مفسدان و مخالفان اسالم در تمام ارگانهای دولتی به 

خش شایعات قصد ناراضی کردن ملت از اسالم و حکومت اسالمی، و تازه کار بودن اکثر یا بسیاری از متصدیان امور و پ

های کالن غیر مشروع بازمانده یا استفاده آنان کم شده، و کمبود چشمگیر قضات شرع و دروغین از کسانی که از استفاده

گرفتاریهای اقتصادی کمرشکن و اشکاالت عظیم در تصفیه و تهذیب متصدیان چند میلیونی، و کمبود مردمان صالح کاردان و 

طلب تا انسان وارد گود نباشد از آنها بیخبر است ـ و از طرفی اشخاص غرضمند سلطنتمتخصص و دهها گرفتاری دیگر، که 

آور و قاچاق و احتکار، مستمندان دار هنگفت که با رباخواری و سودجویی و با اخراج ارز و گرانفروشی به حد سرسامسرمایه

کشند، نزد شما آقایان به شکایت و فریبکاری می و محرومان جامعه را تا حد هالکت در فشار قرار داده و جامعه را به فساد

دهند و اشک تمساح مبلغی می« سهم»آمده و گاهی هم برای باور آوردن و خود را مسلمان خالص نشان دادن به عنوان 



ا های نامشروع، خون مردم رانگیزانند، که بسیاری از آنان با استفادهریزند و شما را عصبانی کرده به مخالفت برمیمی

 .مکند و اقتصاد کشور را به شکست می کشندمی

سازیها قرار نگیرند و برای خدا و حفظ کنم که آقایان محترم تحت تأثیر اینگونه شایعهاینجانب نصیحت متواضعانة برادرانه می

رژیم اسالمی  اسالم این جمهوری را تقویت نمایند. و باید بدانند که اگر این جمهوری اسالمی شکست بخورد به جای آن یک

ـ یا مطیع امر شما آقایان تحقق نخواهد پیدا کرد، بلکه یک رژیم دلخواه یکی از دو قطب  دلخواه بقیة اهلل ـ روحی فداه

شوند و اند، مأیوس میرسد و محرومان جهان، که به اسالم و حکومت اسالمی رو]ی[ آورده و دل باختهقدرت به حکومت می

شوید که کار گذشته و دیگر پشیمانی سودی واهد شد؛ و شماها روزی از کردار خود پشیمان میاسالم برای همیشه منزوی خ

ندارد. و شما آقایان اگر توقع دارید که در یک شب همة امور بر طبق اسالم و احکام خداوند تعالی متحول شود یک اشتباه 

اهلل تعالی مصلح کل شاءهد داد. و آن روزی که انای روی نداده است و نخوااست، و در تمام طول تاریخ بشر چنین معجزه

ظهور نماید، گمان نکنید که یک معجزه شود و یکروزه عالم اصالح شود؛ بلکه با کوششها و فداکاریها ستمکاران سرکوب و 

تحقق  شوند. و اگر نظر شماها مثل نظر بعض عامیهای منحرف، آن است که برای ظهور آن بزرگوار باید کوشش درمنزوی می

 .کفر و ظلم کرد تا عالم را ظلم فرا گیرد و مقدمات ظهور فراهم شود، فانّا هلل و انّا الیه راجعون


