
 نماينده منتخب مردم اهواز در دوره اول و دوم نامه سرگشاده
 سفير اسبق ايران در پرتقال و سرکنسول ، مجلس شورای اسالمی

یسابق ايران در امارات به محمد خاتم  
 

 
 بنام خدا

 
 اموال الناس بالباطل و کلون من االحبار و الرهبان ليا   کثيرايا ايها الذين امنوا ان
 الذهب والفضة والينفقونها فی سبيل اهللا يکنزونهللا و الذين يصدون عن سبيل ا

.فبشرهم بعذاب اليم  
بسياری از روحانيون اموال مردم را به ناحق ) بدانيد(ه ايمان آورده ايد  کانیکسای 

بـه ( و در راه خـدا کنند اندوزی مـی که زر  سانی کميخورند  و مانع راه خدا ميشوند و
)1.(  بشارت ده ک آنها را به عذاب دردناکنند  انفاق نمی) نيازمندان  

 
)2.(بزرگترين خيانت ، خيانت به ملت است  

)ع(امام علی  
 
 

جناب رئيس جمهور    
 

 کليهب ازن خطاب بـه شما مبنی بـر استـعفای اينجا9/5/1380 مورخ   4517پيرو نامه شماره 
شور به ملت بار ديگر بر ک مسئوليت های جمهوری اسالمی ايران در اعتراض بـه خيانت سران 

 و گرسنگی  مکاران ه بـرسيری ستک  خـداوند از دانـايان و آگاهان گرفـته   کهاسـاس تعهدی 
: ذيـل معـطوف می دارمنکات تـوجه شما را به  )3(وت ننمايندـ کگرسنگان س  

 
وانين اسالم ه با اجرای ق ک  بـه جمهوری اسالمی رأی داد به اميد آن58 مـلـت ايران در سال -1

به ايمان، عدالت، آزادی، رفـاه، امـنيت و پيشرفـت دست يابد و در ايـن راه از خـود ايثار و 
  کميت حا"متأسفانه بجای . فـراوانی نشان داد حـتی  فـرزندان عزيز خود را فـدا نمودکاريهای ادفـ

نت به ملت و اسالم ايمان ه با خيا در ايران مستقر گرديد" ميت روحانيت دنياپرستک حا"، " اسالم
 و قتل و پيشرفـت کنجهبه بی ايمانی، عدالت به ظلم، آزادی به اختناق، رفاه به فـقـر، امنيت به ش

ک  دنيا به سبقـت ازي کسب  برایکم روحانيت دنيا پرست حا. به عـقـب ماندگی تبديل گرديد
شق اسالم و علی را به فـقـر و ديگر پرداختند و ثروت و اموال مردم را غارت نمودند و ملتی عا 

.اندندکشمحروميت   
 

 ملی، عدالت، آزادی، رفع فـقـر و  کميت خواهان حا76 مـردم ايران در دوم خرداد سال -2
اری، بـرخورد با مسئولين خائن به اموال ملت، رفع تبعيض، ناامنی و تحجر دينی بودند ک بی



خواسته های مشروع آنها را داديد و آراء مردم وشما با علم به اين شرايط به ملت وعـده تحـقـق 
  نموديد، بعـبارت ديگر دوم خـرداد معـلول نـياز شديد مردم به تغييرات اساسی در نظام   کسبرا

. بودکشور  
 

 در طول پـنج سـال رياسـت جمهـوری بـا جـدا شدن از مـردم و پيوسـتن به واليت فـقـيه و -3
.استبداد در تحقـق خواسته های مردم عاجز و ناتوان بوده ايد  

ه خواهان اصالحات در چارچوب واليت فـقـيه ک اشتباه اساسی شـما و دوستانتان در اين است 
شور ناشی از اعـطای قـدرت سياسی، ک ا خـرابی و نـابسامانی هستيد و اين امر محـالی اسـت زير

چگونه .  بنام ولی فـقـيه استی  فرد   به و تبليغاتی  دينی، ـتصادی، نظامی، انـتظامی، امنيتیاق
ه ساخته و پـرداخته اذهان ناآشنای به اسالم است انتظار ک ميشود با وجود اين مفـسده بزرگ 

.اصالحات را داشت  
 
ه از فـرهـنگ و تمدن سخـن ميگوييد بعـيد اسـت ک رئيس جمهور از شـما و دوستانتان جـناب 

 در لباس دين است دست به  کومت ه ظالمانه ترين حک تصور نـمايـيد در چارچوب واليت فـقـيه 
ضروريترين اصالح برای نجات ملت و اسالم  امروز فوريترين و.  تغييرات و اصالحات بزنيد

ميت ملی و حذف اصل ضد اسالمی ک  استقـرار حا)4(رو دنياپرستان به نام ديناز اسارت اشرا
.واليت فـقـيه است  

 
وب مردم، عـلمای راستين اسـالم و ک ور و سرکش بـا تـوجه بـه اوضاع بحرانی و نـابسامان -4

ران و همچنين نارضايتی شديد مردم از واليت فـقـيه و اعـمال ضد مردمی خامنه ای ـ کروشنف
 شجاعانه به عجز و ناتوانی )5(ه بنام دين پستان دنيا را ميدوشندک و نمايندگانش اين دنياپرستانی 

 از مسئوليت کمشيـده در اعتراض به استبداد و فـقر حاک خود اعـتراف و هـم صدا با مـلت زجر 
.ه خود را از صف خائنين به  ملت و اسالم جدا سازيدک ناره گيری نماييد باشد ک خويش   

 
)ص(پاينده باد اسالم محمد  

 نابود باد اسالم واليت فقيه
 

 عادل اسدی نيا
5/8/1381  
 

34 سوره توبه آيه -1  
)ع( امام علی 26 نامه -2  
)ع( امام علی 3 خطبه -3  
)ع( امام علی 53 نامه -4  
)ع( امام علی 33 نامه -5  
 

-شور پرتغالک  سفير در -و دوم مجلس شورای اسالمینماينده منتخب مردم اهواز در دوره اول : سوابق نگارنده نامه *   
ميسيون سياست خارجـی  نايـب رئيس - رايزن فرهنگی-در امارات متحده عربیکنسول   سر-مشاور وزير امور خارجه  
.مجلس شورای اسالمی  

 
Website : www.peacebirds.org 

E-Mail : peacekeepr@hotmail.com  
   


