بسم هللا الرحمن الرحیم

نامه سرگشاده خدمت مقام معظم رهبری جمهوری اسالمی ایران
سالم علیکم با احترام ،چهل سال از انقالب مردم ایران گذشت! و وعده های داده شده به نام دین اسالم به
مردم ایران و جهان عملی نشد ،و انچه حاصل شده :وضع نا بسامان موجود برای ملت مظلوم و کشور ایران
است ،امروز پس از تاویل متشابهات قران در ک تاب «قران بزرگ» که در وبسایت www.rasekhan.com
معرفی گردیده ،می بینیم بفرموده ایه  5سوره قمر «قران بالغ شده» و حقایق پنهان خود را اشکار نموده ،و
امروز می فهمیم؛ که ترجمه ِصرف محکمات قران و تصور احکام مستفاد از ان در قرن بیست و یکم به عنوان
راه و روش دین اسالم برای حکومت بر مردم! ،و عدم رعایت«حقوق بشر» و «قوانین جهانی» در روابط بین
الملل صحیح نبوده ،بلکه برخالف خواست خدا و قران نیز بوده است.
از اعتراض های گسترده مردم در داخل و خارج کشور و اوضاع مالی بسیار بد دولت و اک ثریت مردم و عدالت
جاری در کشور ،پیداست که این انقالب با وضعیت موجود به بن بست رسیده ،و باید قبل از تبدیل شدن
کشور به انچه بعینه در کشورهای همسایه دیده ایم و برای جلوگیری از بدبین شدن کامل مردم نسبت به خدا
و قران و دین اسالم و پناهنده شدن جوانان به کشورهای دیگر با عنوان تغییر دین ،چاره ای اندیشید!.
جنابعالی اگر کلیه مطالب این وبسایت را مطالعه فرمایید متوجه خواهید شد که خداوند اگاه به احوال
مخلوقاتش ،با یک نگارگری ازلی فرستاده موعود تمام ک تب اسمانی و سوره بینه قران را از بین مردم فرهیخته
ایران برگزیده و با ک تاب معجزه گر «قران بزرگ» راه برون رفت از بن بست دینی  ،اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی ملت ایران و کشورهای جهان را فرستاده ،لذا با عرایض بنده هم عقیده خواهید شد .خواهشمندم
همزمان با مطالعه شخصی مقرر فرمایید روشنفکران دانشگاهی قران شناس ،ک تاب «قران بزرگ» را که در دو
جلد مجموعا حدود  2500صفحه به ترتیب نزول سوره ها برحضرت محمد (اللهم صل علی محمد و ال محمد)
تدوین شده بخوانند و نتیجه را خدمت جنابعالی و عموم مردم دنیا گزارش نمایند.
تکیه کالم جنابعالی« :در قران باید تدبر کرد» ،یکی از عوامل تدبر و تحقیق بنده بوده و با وحی خداوند اگاه
و هدایت محکمات قران کلیه متشابهات قران تاویل و راز حروف مقطعه اشکار و در ک تاب «قران بزرگ» ثبت
گردیده ،قطعا با توجه به دغدغه جنابعالی نسبت به اسالم و کشور؛ از این فرصتی که خداوند منان برای
تشکیل «شورای راسخان در علم» منتخب مردم فراهم نموده استفاده خواهید نمود و قبل از اینکه شیرازه
امور کشور از کنترل خارج شود ،اداره امور را مانند دولتهای پیشرفته دنیا به دست دانشمندان نخبه ایرانی که
در حال حاضر نقش بسیار کمی در اداره کشور دارند ،خواهید سپرد و پس از بهبود اوضاع و شکوفا شدن
اقتصاد کشور و اشکار شدن قدرت قران و ملت و دین اسالم خالص ،مردم ادیان و کشورهای دیگر به میل
خود داوطلب استفاده از دستاوردهای ملت ایران خواهند شد و بدون جنگ و خونریزی دین اسالم خالص
مورد نظر قران جهانی شده ،و صلح و صفا و امنیت بر جهان حاکم خواهد گردید.
با ایمان به یاری خداوند که در سوره نصر وعده فرموده ،انشاء هللا بزودی بنده برای مشارکت در این امر
خیر به ایران خواهم امد تا با هم اندیشی؛ انچه به نفع ملت مظلوم و کشور ایران است انجام دهیم .والسالم
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