
 یراندر ا یاسالم یھشدار بھ جمھور  ینواپس

 
 یمکورش زع از

است!   ینمردم بھ علت گران شدن بنز یکنون  یزشند کھ تصورکنند خباشآنقدر کودَن    یدنبا یاسالم  یجمھور  سیاستگزاران
 یاسیو س یو اقتصاد یملت و فشار اجتماع یک یھمھ ارکان زندگ یسال دروغ و قتل و غارت و نابودمسئلھ مردم چھل 

ھا   یرانیو و یدا یدهکھ شما آنرا بھ خاک و خون کش مردمی یزشخ یناست. ا یدئولوژیکا یلیتخ یاتتحت عنوان ضرور
زنگ آخر است. شما  یدھید،بھ مردم نسبت م یشوندمرتکب م یگانھب یرا کھ عوامل خودتان و عوامل نفوذ یھاو آتش سوز

است کھ ما  نھما ینگرفت. ا یدمعکوس خواھ یجھنت یول ید،کن یاز ده ھزار تن را زندان یشو ب یدتا پانسد تن را بُکش یدشا
ما را از دوران  یلیتحل یھا  ینیب یشپ ید،ما دار یلدر تحل یدی. اگر تردیمکرده بود ینیب یشدر نوشتار و گفتار خود پ

دوباره  یکنون یزشاز خ یشو ماھھا پ 1388 یزشاز خ یشھفتم و نھم و دھم و ھشدار ما را ماھھا پ یجمھور یاستر
  .یدمرور کن

 :یمرا ھم مرور کن یراندر ا یاسالم یکارنامھ شما جمھور بگذارید

 یخود نامزدان را برا یقانون یتنگھبان کھ فراتر از مسئول یبا شورا یدبھ سخره گرفتھ ا کشور را یسامانھ انتخابات شما
اش حفظ نظام  یفھمصلحت نظام کھ وظ یصبھ نام تشخ یمجلس یکند،م ینو عمل دستچ یشھاز استقالل اند یزاطاعت و پرھ

آزاد و   یرده ا یچدر ھ یچکدامتا کنون ھ 58کھ از سال  یانتخابات ست،حاکم بھ ھر بھا و نھ حفظ مصلحت مردم و کشور ا
  .یگذاردپا م یرمنافع ملت را ز یحکم حکومت یککھ با  یمردم نبوده و مجلس یرا یندهنما

  ید، درجھ ممکن نزول داده ا ینتر یینبھ پا ی دانش عمل یبجا یدئولوژیکا یدرسھا ینیآموزش و پرورش ما را با جانش 
و مدارک   ی ا یھ"استادان" سھم یقدر جھان بودند با اخراج استادان برجستھ و تزر ینھاما را کھ از بھتر یشما دانشگاھھا

کھ  یلمللا ینب یفیتبزرگ و متوسط با ک یعشما ھمھ صنا ید، داده ا زولن یخسطح در تار ینتر یینبھ پا یو فروش یساختگ 
 ی کوچکتر را با نزولخوار یعو صنا یدکرده ا یلکرده بودند مصادره و عارت و تعط یاآس یکشور صنعت ینرا دوم یرانا

 یبانک   یستمس  ینبا اعتبارتر  وما را کھ جز  ی. شما بانکھایدآنھا نابودشان کرده ا  ییھایدارا  یکو با تمل  یلتعط  یقالب  یبانکھا
. شما با استخدام یدمردم را کرده ا یسپرده ھا  یدناختالس و دزد  یلھو نزولخوار وس  یدھھا بانک قالب  یسجھان بود، با تاس

و اختالس   یرا بھ مرکز دزد  یحکومت  یوانساالریباتجربھ و پاکدست، د  یرانکردن مد  یگزینو نادرست و جا  یسوادب  یرانمد
  .یدکرد یلاق تبدو قاچ یرقانونیو معامالت غ یریو رشوه گ

ما را با  یھا و تاالبھا یاچھشما رودخانھ ھا و در ید،آنرا تصاحب کرده ا ینھایو زم یابانبھ ب یلرا تبد یمانجنگلھا شما
 ی و بودجھ ھا یدنابخردانھ آبھا خشکانده ا یرمس ییراستفاده و تغ یرقابلو غ یرمھندسیو غ یرضروریساختن صدھا سد غ

و قناتھا را  یرزمینیز یآبھا یرقانونیو اجازه دھھا ھزار چاه آب غ گیری. شما با رشوه یدا یدهکشور را بلع یعمران
و  ی. شما صنعت پزشک یدما را نابود کرده ا یستز یطو مح ید، زده ا یرجبران ناپذ یبیما را آس یو کشاورز یدخشکاند

گذشتھ   یختار یعدم تعھد و با داروھا یسوادی،ب یقآنقدر با تزر جھان بودند یھا یناز بھتر یما را کھ زمان یمارستانھایب
کسالت بھ انگلستان و  یندرمان کوچکتر یبرا یتانامام جمعھ ھا یکھ حت یدداده ا یفیچنان کاھش ک یو عدم تعھد حرفھ ا

  .یروندکشورھا م یگرد

. شما یدوانان و نوجوانان ما را معتاد کرده اج  یژهبو  یرانیشھروند ا  یلیونھابا واردات و صادرات و پخش مواد مخدر م  شما
کتک زده   ید،کرده ا  یدپاشیاس  ید،حجاب قرار داده ا  یخود برا  یدئولوژیکیتوھمات ا  یدفشار شد  یردختران و زنان ما را ز

 ی و تورم آنان را دھھا سال زندان یگران یا یحکومت یاعتراض بھ ستمگر یامو  ارو بخاطر چند ت ید،کرده ا یزندان ید،ا
شده از ملت بھ  یدهبا ثروت دزد یا یگردندآزاد م یآدمکشان حکومت یکھ اختالسگران و غارتگران و حت ی. در حالیکنیدم

 ی زندان  یا  یداریدبازم  یلادامھ تحص  ازستاره دار و    یخواھیو آزاد  یما را بھ جرم آزادمنش  یان. شما دانشجویگریزندخارج م
اند و سرچشمھ  یدهھمھ آنان در برونمرز درخش یباکھ تقر یدھید،م یو دانش آموختگان نخبھ ما را از کشور فرار دیکنیم

  یدزدند، شما حقوق آموزگران را م یشده اند. عوامل حکومت یگرد یکشورھا یدانش و فن جھان برا یشرفتو پ ینوآور
پول صندوق بازنشستگان  یدزدند،مردم را م یبانک  یسپرده ھا یدزدند،حقوق کارمندان را م یدزدند،را م اندستمزد کارگر

پول  یدزدند،را م یمیپول فروش گاز و پتروش یدزدند،پول فروش نفت را م یدزدند،را م یمھپول صندوق ب یدزدند،را م



و گران با ارز  یکنندوارد م یگذشتھ با ارز دولت یختار یامسموم  ی،تقلب یگوشت و غالت و دارو یدزدند،دارو را م یدخر
 یتھ یانپارس را از آبز یجخل یفروشند،م یدهما را دزد یخیتار یراثم یفروشند،م یدهخاک کشور را دزد یفروشند،آزاد م
 .یکنندم یھھد یگانگانبھ ب یانکاسپ یایو سھم ما را از در یفروشند،کرده م

 یکھ روز یرانیو گذرنامھ ا یدارز معتبر جھان بود، ده ھزار برابر کاھش داده اده  یاندر م یپول ما را کھ روز ارزش
. شما یدھم از اعتبار انداختھ ا  یرکوچک و فق  یدر کشورھا  یحت  یشدم  یرفتھجھان با احترام پذ  یشرفتھپ  یکشورھا  یشترب  رد

بھ  یاز% مردم ن75کھ بھ اقرار خودتان    یدچنان باال و گسترده شده ا  یرم و فقرتو  یکاری،و فساد خود باعث ب  یاقتیل  یبا ب
دوست را از ما متنفر و بھ  یگان. ھمسایممردم جھان شده باش یرترینفق یدبا مازنده ماندن دارند؛ پس  یبرا یکمک مال
 یدوست  یچھ  یگرچنانکھ د  ید،از ما واداشتھ ا  یزبھ پرھ  یابزرگ و کوچک جھان را دشمن    یکشورھا  ید،کرده ا  یلدشمن تبد

 ی و نظام  یاقتصاد  یھا  یدخانمان برانداز و تھد  یھا  یماز تحر  یا  یرهما را بھ زنج  یایپو  یالملل   ین. روابط بیمدر جھان ندار
و  ینتر یو عصب ینتر ینکرده است. غمگ گانھیشما را مملو از جاسوسان ب یکھ سامانھ حکومت یدکرد یلتبد یتیو امن

 .مردم مستاصل از جان گذشتھ شوند ینکھ ا یاز زمان ید. بترسیممردم جھان ھست یدترینناام

 یکنون یمانده است. مردم از شما نفرت دارند. اگر تظاھرات اعتراض یکم یارکھ وقت بس یدھیمما بھ شما ھشدار م اکنون
 یرید ید،کار را بکن ینا یدا یدهتدارک د یدانیمکھ م یدخاموش کن یدمردم بتوان یرحمانھار برا ھم با خشونت مرگبار و کشت

از  یمنفور آن آغاز شود کھ بخش یھا یتو شخص یساختار حکومت ینابود دفکھ تظاھرات با ھ ییدپس از آن نخواھد پا
از فرماندھانشان در آن شرکت خواھند کرد. آنگاه است کھ ھم خود شما   یچیو سپاه و ارتش ھم با سرپ  یانتظام  یرویبدنھ ن

 .کشور فدا گردد یکپارچگی یدو ھم شا

تا ھم کشور را نجات  یدتن در دھ یمکرده ا یشنھادانتقال قدرت کھ پ یزکھ بھ طرح مسالمت آم یکنیمتکرار م یگربار د ما
حساس و سرنوشت  یاربس یاررا. اکنون بھ مرحلھ بس یتانآبرو یکم خودتان و ھم  یتامن ینو تام یو ھم با عفو ھمگان یددھ

و جھان  یگانمنفور مردم و ھمسا یناز ا یش. خود را بیما یدهرس میھنمان یدو شا یاسالم یجمھور یتموجود یخساز تار
و ھم مذھب  یرممکنشما را ھم غ یعیش یامپراتور یایخودتان بوده کھ رو یاقتیل یو فساد و ب یز. رفتار خشونت آمیدنکن

 یا یصدام و قذاف بجایتا  یاندیشیدب یھنکھ شده بھ مردم و م یاسالم یھم در جمھور یکبارما را منفور کرده است. 
 .یدچاوچسکو  شدن رستگار شو

 .یمنگرانھ شما ھست یندهدر انتظار بازخورد خردمندانھ و آ ناامیدانھ
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