ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﻘﻼب در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
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ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ﺳﻼم و ﻋﺮض ادب :ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﺮان آزاد ﻧﯿﺴﺖ را ﻧﺪارم .از ﭼﭗ و
راﺳﺖ ﯾﮑﯽ را اﺳﻄﻮره ﻣﯽ ﮐﻨﻦ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺷﺪه از ﺗﮑﺮار اﺻﻼﺣﺎت ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺌﻮری
ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺎ ﮐﺴﯽ را ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺐ ﺑﮕﺬرﯾﻢ .آﻗﺎی ﻃﺎﻫﺮزاده! ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮات را ﺧﻮب رﺻﺪ ﮐﺮدم.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻠﯿﻠﯽ و دﯾﮕﺮان را دﻗﯿﻖ و ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدم .آﻗﺎی ﻃﺎﻫﺮازاده ﻣﻦ اﯾﻦ آﯾﻪ را در

ﻲءٍ َﺳ َﺒ ً
ض وَ َ
ﻦ ُﻛ ﱢ
ﺒﺎ« ﻣﻦ ﺧﺪا را در ﭼﻬﺮه
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺟﻠﯿﻠﯽ دﯾﺪم» .اﻧﺎﻣَ ﱠﻜ ﱠﻨﺎ َﻟ ُﻪ ﻓِ ﻲ ْاﻷ َ ْر ِ
آﺗ ْﻴﻨﺎ ُه ِﻣ ْ
ﻞ َﺷ ْ

ﺳﯿﻠﯽ ﺧﺪا را
ﺟﻠﯿﻠﯽ دﯾﺪم ،ﻣﻦ ﺧﺪا را در ﺑﯿﺎن ﺟﻠﯿﻠﯽ دﯾﺪم ،ﻣﻦ ﺟﻠﯿﻠﯽ را ﺷﻬﯿﺪ زﻧﺪه دﯾﺪم ،ﻣﻦ ﺑﻪ واﻗﻊ
ِ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻠﯿﻠﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﺪ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ؟! و ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮاﯾﻢ از آﻗﺎی

رﯾﺴﯽ ﻧﮕﻮﺪ ﭼﻮن ﻣﻦ او را ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪاری ﮐﻢ ﻓﺮد ﻣﻔﯿﺪی دﯾﺪم اﻣﺎ ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ دﻧﺒﺎل
ﺣﻖ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﭘﯿﺮو ﻏﺪﯾﺮ و اﺷﮏ ﻫﺎی زﻫﺮاﻢ ﻧﻪ ﭘﯿﺮو ﺳﮑﻮت ﻣﺪﯾﻨﻪ!
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﺑﺤﻤﺪﷲ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺴﺘﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر اﻧﻘﻼب در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢﻫﺎ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺷﮑﯽ ﻣﺎ را ﺑﺎ
ﺗﻬﺮاﻧﯽﻣﻘﺪمﻫﺎ ﺷﮑﻞ داد؛ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻢ اﻓﺮادی را ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺻﺪی ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ،ﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در

ّ
ﻣﺴﻠ ً
ﻤﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ اﻣﺜﺎل آﻗﺎی ﺟﻠﯿﻠﯽ را ﮐﻨﺎر ﻧﻤﯽﮔﺬارد وﻟﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ
راه ﻗﺪم ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
و ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﻘﻼب در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی رﺋﯿﺴﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﻮد .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

