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 پاسخ بھ نگرانی آقای محمد جواد ظریف
 

آقای ظریف گرامی، شما در مصاحبھ اخیرتان خطری جدی را ھشدار دادید و اینکھ ھمھ سران نظام در 
یک قایق نشستھ اند. ما این احتمال را سالھاست بھ دولت شما و دولتھای پیشین و نظام مقدستان تذکر داده 

نابودی ایران است. ھر چھ زمان بگذرد نجات میھن و دور کردن خطر ایم، کھ راه این نظام حکومتی راه 
 .دشوارتر و حتی غیرممکن می شود. ما اکنون در لبھ تیغ ھستیم کھ شما تازه تیزی آنرا حس کرده اید

، ارتش ما را با ۵۷مگر یادتان رفتھ چگونھ امریکا و ھم پیمانانش با تحریک بھ خشونت انقالبی در 
دند، تجھیزات نظامی ما را از کار انداختند، بھترین فرماندھان ارتش و نیروی ھوایی بیرحمی تضعیف کر

ما را کھ از بھترین ھا در جھان بودند بھ کشتن دادند. آنگاه صدام حسین را کھ توسط خودشان تضعیف 
م بھ نظاشده بود تحریک بھ حملھ بھ ایران کردند. ما در آن زمان ھم پیش از اینکھ دیر شده بوده باشد، 

مقدس شما ھشدار دادیم و ھشدار دادیم و ھشدار دادیم، ولی دوستان شما ھمھ مست انقالب بودند و 
  !حواسشان نبود کھ خیمھ شب باز رویدادھا کی و کجاست

بیست سال ھم ھست کھ از سقوط اخالقی و فساد و فروپاشی اقتصاد و صنعت و کشاورزی و قاچاق و 
مرز ھشدار داده ایم. ھر بار راھکار ھم داده ایم. ما از فساد گسترده و مواد مخدر و خطرات آن سوی 

ژرف در جمھوری اسالمی و کندذھنی و کم سوادی و نادانی و شھوت انباشت پول در سطوح حساس 
  .مدیریتی بارھا ھشدار دادیم

دادیم. ما  ما از طرح ھا و ائتالف ھای برونمرزی درباره تمامیت ارضی ایران ھشدار دادیم. ما طرح
درباره ادغام سپاه در ارتش برای کنترل فساد و افزایش کارآیی نظامی طرح دادیم. ما درباره گسترش 

 .فساد مالی و اخالقی و ناکارآمدی در قوه قضائیھ ھشدار دادیم و طرح دادیم
 یما ھمچنین طرحھای جامع و کارشناسانھ برای دفاع غیرعامل کشور، برای گسترش و کیفیت کشاورز

و برای نجات دھھا ھزار صنعت خوابیده یا ورشکستھ دادیم. ما برای اشتغال بسیجیان بازگشتھ از جنگ 
طرح دادیم کھ اینگونھ ابزار دست بدخواھان نشوند و فشار روی بودجھ کشور نباشند. ما برای اصالح 

رای حذف اعدام و زندان قوه قضائیھ طرح دادیم، ما برای عدم دخالت نظامیان در اقتصاد طرح دادیم، ما ب
و ھمچنین بھبود وضع زندانیان طرح دادیم، ما برای تبدیل ایران بھ یک جاذبھ بزرگ توریستی طرح 

طرح دادیم. بی امان و بی وقفھ  ۱۴۰-دادیم، ما برای ایجاد صنعت ھواپیمایی بجای آن فاجعھ بزرگ ایران
انی، ولی کو وطن پرستی؟ اگر نمی شد دزدید طرح دادیم و ھمھ رایگان و ھمھ مورد تایید کارشناسان جھ

  .طرح مناسبی نبود
بیست سال است کھ جمھوری اسالمی بر روی غارت علنی دارایی ھای کشور می چرخد، سرقت پول 
نفت، اختالس از بانکھا، دزدی و فروش میراث تاریخی، فروش خاک و آب و جنگلھا، خشکاندن رودخانھ 

الف بودجھ دولت در طرح ھای کالن غیرضروری و احمقانھ فقط برای ھا، تاالب ھا و دریاچھ ھا، ات
دزدی؛ و بدتر از ھمھ بھانھ دھی عمدی و آشکار بھ امریکا، اسراییل و عربستان برای موضعگیری علیھ 
ایران و تحریم ھای کمرشکن فقط بخاطر سوء استفاده مالی از دور زدن تحریم ھا و خالی کردن جیب 

  .مردم
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یزی را علنی میکنید کھ ما سالھاست فریاد میزنیم و بخاطر آن بارھا تھدید و احضار و اکنون شما چ
بازداشت و محاکمھ و زندان شده ایم. نظام مقدستان چھل سال از عمر ملت را سوزانده و میلیونھا نخبھ و 

م غارت متخصص را با صدھا میلیارد دالر سرمایھ گریزانده. صدھا میلیارد دالر ھم توسط عوامل نظا
و از کشور خارج شده و کشور یک سده بھ قھقرا رفتھ است. کاش نظام شما یک ھزارم میھن دوستی 
نظام پیشین را میداشت کھ وقتی پی برد در کشور خرابی بھ بار آورده، برای جلوگیری از آسیب بیشتر 

م مقدس وجود خودش را کنار کشید و از مردم کمک خواست. آیا چنین شھامت و میھن دوستی در نظا
دارد؟ حتی با مقدس خواندن نظام حکومتی و نشستن جای خدا و پیامبر دین و ایمان را ھم از ما گرفتھ 
اند. آیا سران نظام ایران را میھن خود می دانند یا فقط یکی از بالد اسالم؟ آیا باید سرانجام تندیس احمد 

 کسروی را با طالی ناب بسازیم و بھ او نیایش کنیم؟
ار دیگر پیشنھادی برای برونرفت از این منجالب ویرانگر را، بدون آسیب بھ ھیچ فرد خطاکار، ارائھ ما ب

داده ایم. این پیشنھاد تشکیل کارگروھی از نمایندگان طیف ھای مختلف بھ رھبری جبھھ ملی ایران کھ 
کدام نھضت آزادی  ھمیشھ از فساد و میھن فروشی بدور بوده: سھ تن از جبھھ ملی ایران، یک تن از ھر

و شورای ملی مذھبی، و ھمچنین یک نماینده پاکدست کھ ھیچگونھ پیشینھ سوء استفاده از مقام، فساد یا 
خشونت نداشتھ باشد از اصالح طلبان، اصولگرایان و روحانیت، برای فراھم سازی شرایط انتخابات 

غییرات بنیادین در قانون اساسی مجلس موسسان و تدوین یک قانون اساسی نوین، یا اگر ممکن باشد ت
کنونی، است. پس از تدوین قانون اساسی کھ با استانداردھا و اصول کشورداری مردم ساالر و جدایی 
دین از حکومت و رعایت حقوق بشر ھمخوانی خواھد داشت آن را بھ بحث ھمگانی و سپس بھ ھمھ پرسی 

خواھد بود و ھیچ کس ھدف مجازات یا خواھیم گذاشت. این برنامھ ھمگام با عفو عمومی مشروط 
  .انتقامجویی قرار نخواھد گرفت

شما کھ یکی از انگشت شمار مسئوالن باسواد و با وجدان ملی در نظام جمھوری اسالمی ھستید، 
بزرگانتان را تشویق کنید تا دیر نشده و بھ مسیر بی بازگشت نیافتاده ایم، حتی برای نجات خودشان ھم 

پیشنھاد بیاندیشند؛ تا ھم مردم امیدوار شوند و ھم بھانھ از دشمنان سرزمین ما سلب گردد. کھ شده، بھ این 
این تصور خام کھ اگر جنگ خیابانی شود نیروھای سرکوبگر نظام پیروز خواھند شد را باید از مخیلھ 

رخ  گانگانخارج کنند. خودتان می دانید کھ در این صورت چھ اتفاقات ناخواستھ ای بویژه با دخالت بی
خواھد داد. نھ روسیھ نھ سوریھ یا لبنان و فلسطین بھ نظام کمک خواھند کرد و نھ ھیچ کشور دیگری. 
دوست و دشمن خواھان سرنگونی نظام مقدس ھستند تا آرامش در منطقھ و کشورمان حکمفرما شود. 

 ای سرکوبگر کھ اکثریتکشورھایی کھ برای منافع خودشان بھ شما لبخند می زدند، و خانواده ھای نیروھ
آنھا ھم ناراضی و حتی خشمگین ھستند، بھ نظام پشت خواھند کرد. بدنھ سپاه و ارتش ممکن است از 
فرماندھان اطاعت نکنند. از رویا و توھم بیرون آیند کھ میھن در خطر است. نگذارند بجایی برسد کھ 

  .ین حکمفرما شودمردم ھمھ افراد نظام را دشمن خود فرض کنند و ھرج و مرج خون
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