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  پيشنهاد جنبش ايران بزرگ  پيمان عفو عمومیه با پرسش و پاسخ در رابط
  
  
  

    جمهوری اسالمی را داده است؟دست اندرکاران چه کسی به شما صالحيت بخشيدن:  پرسش
  

اهتزاز در بياورد و   چه کسی به کاوه آهنگر صالحيت داده بود که پرچم آزادی ملت را به !شرایط:  پاسخ
کس دیگری نبود که ایران را نجات !   شرایط،یک تنه به مبارزه عليه ستم بر خيزد؟  پاسخ ميدهيم

امروز .   برای نجات یک ملت برخيزد،یک آهنگریکنفر از ميان مردم، شرایط ایجاب کردند که .  بدهد
برخيزیم و آنچه که درست ميدانيم شرایط ایجاب کرده اند که ما بی نام و نشانها برای نجات ایران 

از .  بيش از ربع قرن است که به بازی گرفته شده ایم.  آیا ادعا داریم؟  آری که داریم.  بکنيم
مان تا مذهبی مان ما را به بازی گرفته دشاهزاده مان گرفته تا ملی مان تا کمونيستمان تا مجاه

  .ن بازی را تعيين ميکنيمحال ما خود آیي.  حال ما خود بازیگر شده ایم.  اند
  

بایستی از آن نج سال است که در بسته و با رودربيش از پ.  پيشنهاد عفو ما چيز جدیدی نيست
مستقيما و رضا پهلوی نميتواند .   آنرا روی ميز ميگذاریم و شفافيتما با شهامت.  صحبت ميکنند

مياید و غير .  خواهد رفت باقيمانده آبروی سياسی او پيشنهاد عفو بدهد زیرا کهبا شهامت 
  . خواسته هایی را که به او تفهيم شده اند بروز ميدهديم و از راه همفکران و همکارانشمستق

چنين گذشت و شهامتی را مجاهدین نميتوانند پيشنهاد عفو بدهند زیرا که توان فکری و مکتبی 
یگاهی در آینده ایران نااميد چپی ها نميتوانند پيشنهاد عفو بدهند زیرا اميدشان به جا.  ندارند

 دار و  زیرا که از محارم واکبر گنجی پيشنهاد عفو داد ولی کسی او را قبول ندارد.  خواهد شد
  !استخودی دسته 

  
ميبينيد که شرایط اینچنين مقدر کرده اند که جنبش ایران بزرگ با شهامت و شفافيت پيشنهاد 

این امتياز و قدرت .  ز مردم هستيم و برای مردمما ا.  در اختيار عموم بگذاردعفو عمومی را 
  .ماست

  
  ؟آیا انتظار دارید مردم از جنایتهای جمهوری اسالمی گذشت کنند:  پرسش

  

مردم .  ما به آنها ميگویيم که باید گذشت کنند.  ما انتظار نداریم که مردم گذشت کنند.  خير:  پاسخ
ت سایه جهانی با ترفندهایش در مقابل آنها ایستاده   چه ميتوانند بکنند؟  دول!چاره دیگری ندارند

 جنگ ایران و عراق، ریاست جمهوری خاتمی، انتصاب احمدی نژاد کوچکترین ترفندهایی  !است
ده هزار .  بقا یا فنای ایران پيش روی ماست.  بوده است که مردم را کيش و مات کرده است

 بدنيا  ایرانی ميليونها.  ش زندگانی کرده اندسال است که ایرانيان در جایی که ایران ميشناسيم
صد ها هزار از ایرانيان در جنگها، حمالت دیگران به ایران، یا در زندانهای .  آمده اند و مرده اند

هشتاد سال عمر من و شما یا انتظار من و .  حاکمان ایران کشته شده اند ولی ایران مانده است
برای ذره ای که .   یک ذره استران و وظيفه ما برای بقای ایرانیدر مقابل تاریخ اشما برای انتقام 

    . ولی ما نميخواهيم از هيچکدام بگذریم!  براحتی ميشود از آن گذشتبقای ایران 
  

ما گذشت مردم را در مقابل تسليم جمهوری اسالمی و انتقال مسالمت آميز حکومت درخواست 
.  این داد و ستد به نفع طرفين ميباشد امروز دنيای یما فکر ميکنيم در بازار سياس.  خواهيم کرد

هر کس که خطایی کرده در .  پيمان عفو عمومی ما بسيار سخاوتمندانه است اما یکطرفه نيست
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 ميزاندر ما .   با این گناهکاران نوآوری کرده ایمرفتاردر ما .  دادگاه علنی محاکمه خواهد شد

دارایيهای به .   قایل شده ایمفرداییما برای محکومين   .مجازات و نوع آن تخفيف قایل شده ایم
  جنایات جمهوری اسالمیآسيب دیدگان.  یغما رفته مورد بررسی و بازیافت قرار خواهند گرفت

  باور داریم خجالتی که دست اندرکاران جمهوری اسالمی در مقابل .خسارت دریافت خواهند کرد
ن محاکمه و محکوميت به خود خواهند دید مجازاتی در دوراو بخشندگی ملت ایران سخاوت ما 

  .بس بزرگ است
  

  برد دارد؟یا پيشنهاد شما و رضایت مردم کاری ميباشد آناگر طرف مردم دولت سایه جها:  پرسش
  

از بازی کردن با جان و مال مردم و بازی دادن مردم لذت .   دولت سایه جهانی بازیگر است. آری:  پاسخ
پيشنهاد .  ن ميدهد که هر چند دهه ای ملت گوشه ای از دنيا را بازی داده اندتاریخ نشا.  ميبرد

تفاوت در .   استبدنبال آن که چند سالزیرا عفو ما بازی مورد عالقه دولت سایه خواهد بود 
اینست که آنها ميخواهند آدمهای خودشان را جایگزین جمهوری اسالمی کنند و ما ميخواهيم 

آیا ميشود؟  ما ميگویيم که آری اگر که بازی را خوب .   و برای مردم باشدحکومت ایران از مردم
جنبش ایران بزرگ فرصت .  دولت سایه تا کنون در ایران با نوکر هایش بازی کرده است.  بکنيم
ما حدس ميزنيم که دولت سایه وسوسه لذت این .  به دولت سایه ميدهد  غير نوکر ها را بابازی

   !چالش را بپذیرد
  

در ثانی، در داد و ستد سياسی دنيای امروز هدف ما ارائه خدماتی هست که نظر جویندگان 
  !خدمت را به خود جلب کند حتی ارباب

  
  ؟آیا انتظار دارید که جمهوری اسالمی پيشنهاد عفو شما را بپذیرد:  پرسش

  

ما به آنها راهنمایی .  پذیردما انتظار نداریم که کليت جمهوری اسالمی پيشنهاد عفو ما را ب.  خير  :پاسخ
.  جمهوری اسالمی در اداره ایران به بن بست رسيده است!  ميکنيم که پيشنهاد ما را بپذیرند

فردای .  نميتواند.  ميخواهد با بازی اتمی و به جنگ کشاندن ایران این بن بست را بگشاید
ه دیگر نيروهای سياسی تا انتقال جنبش ایران بزرگ همرا بمباران ایران و ویرانی ایران چه ميکند؟ 

عوامل بسياری در سيستم جمهوری .  حکومت ایران به مردم ایران مبارزه و ایستادگی ميکند
ما به . اسالمی هستند که خواهان عفو در صورت تسليم یا همکاری برای نجات ایران هستند

همه طرفين درگير در جمهوری اسالمی راهنمایی ميکنيم که پيشنهاد ما مناسبترین چاره برای 
 بدون  .  ما آنها را از آینده ای که در انتظار آنهاست آگاه ميکنيم.  بن بست اداره ایران ميباشد

    !پذیرش پيشنهاد ما افراد مرتبط به جمهوری اسالمی فردایی ندارند
  

  ؟راهنمایی شما به جمهوری اسالمی چگونه است:  پرسش
  

ایه جهانی ميرسانيم تا هم دنيا بداند و هم نوکران آخوندی آنها در بدینوسيله به آگاهی دولت س  :پاسخ
حکومت ایران بدانند که تا هنگام برقراری حکومت مردم از مردم و برای مردم در ایران نيروهای 

حکومت دست نشانده و اشغالگر آخوندی اسالمی رفتنی .  مردمی مبارزه را ادامه خواهند داد
خوند خامنه ای از برنامه بيست ساله حکومت دست نشانده آخوندی آ.  است در این شک نداریم

ما بازیگر .  ميگوید ما از برنامه بيست و پنچ ساله مبارزه برای برقراری حکومت مردم ميگویيم
همان بازی هستيم که دولت سایه جهانی آنرا با بازیگری آخوندها شروع کرده با یک تفاوت، ما 

  ! آنها سر است20 ما به 25 این پوکر سياسی ورق در.  برای مردم بازی ميکنيم
  

ما به آدمهای رده باالی جمهوری اسالمی ميگویيم هر چقدر ميليارد که دزدی کرده باشيد کجای 
دنيا ميخواهيد بروید که از پيگرد چریکهای زبده یگان بازیافت اموال ملی در امان باشيد؟  ما به 

ن زندگانی آدمهای رده پایين پادشاهی را بازگویی آدمهای رده پایين جمهوری اسالم داستا
ما به همه !  خواهيم کرد که با چه بدبختی و افسردگی در غربت ادامه زندگانی ميداده اند

آدمهای جمهوری اسالمی داستان دربدری و مرگ بی عزت پادشاه قدر قدرت ایران را یادآوری 
شاه و همسر رضا شاه را یاد آوری خواهيم ما مرگ و دفن بی عزت مادر محمد رضا .  خواهيم کرد
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  .ما خودکشی شاهزاده ليال پهلوی را با همه ثروتش یادآوری خواهيم کرد.  کرد
  

ما به آدمهای جمهوری اسالمی راهنمایی خواهيم کرد که هر چه قدر بهترین خيابانهای دنيا 
دان فوزیه و دو سيخ جيگر ناب مانند خيابان شانزه ليزه در پاریس را باال و پایين کنند غصه بوی مي

بعد از چند بست نابتر سلطانی زیر آسمان آبی ایران هرگز از وجود بی وجود آنها بيرون نخواهد 
  !رفت

  
 از جنایات جمهوری  با آن همه شهيدآیا فکر ميکنيد گروههای سياسی مثال مجاهدین خلق:  پرسش

  اسالمی گذشت ميکنند؟
  

وجود ما .   برگ برنده ما در پيشنهاد عفو ما هستند،بکنند؟  شرایط موجودولی چه ميتوانند .    خير:پاسخ
اگر .  باور داریم که گروههای سياسی در موقعيت کارسازی نيستند.  ناشی از شرایط است

سازمان مجاهدین !   نياز به سازماندهی ما نبودگروههای سياسی ميتوانستند کاری کنند که
این .  راه نظامی به مقصود برکناری حکومت آخوندی نرسيده استخلق نه از راه سياسی و نه از 

 سازمان مجاهدین خلق چنان در . ت که خواسته اش را به پيش ببردنيس سازمان در موقعيتی
یعنی یک .  باتالق اشتباهات خود گرفتار است که سرنوشتی مانند حزب توده در انتظار دارد

ما در نگاه خود به سازمان .  که اینطور نباشدما ميخواهيم !  تشکيالت سياسی لعنت شده
جوان مو سپيد شده معصوميت هزاران برای ما .  مجاهدین خلق رجوی ها را نميبينيم

  عشق آزادی و عدالت اجتماعی چشم بسته به راهی قدم گذاشتند کهشهرستانی که با
ین خلق را کمک ما ميخواهيم که سازمان مجاهد.  بازگشتنی نبود سازمان مجاهدین خلق است

 برای نجات ایران نيم که در عين رقابت سياسی با ما و دیگر نيروهای سياسی یار ملت ایرانک
ما از همه گروههای سياسی .  ما این را برای همه گروههای سياسی ميخواهيم.  باشد

اختيار عدم پذیرش پيشنهاد ما توسط گروههای سياسی .  درخواست همکاری خواهيم کرد
  .بود مردم خواهد با این گروهها قضاوت اعتبارصورت ایندر  . آنهاست

  
  ؟آیا عدم پذیرش پيشنهاد شما از طرف جمهوری اسالمی بی اعتباری شما نيست:  پرسش

  

.   نداریم که از دست بدهيم سياسیما اعتبار .  برگ برنده ما هستندشرایط گفتيم که.  خير:  پاسخ
ما آدمهای عادی اجتماع هستيم که .  و برای مردم هستيمما از مردم !  اعتبار ما در راه است

ما از همان نان و پيازی ميخوریم که یعقوب ليث صفاری   .سه برای مال و مقام ندوخته ایمکي
بابک خرمدین   ! شاید که تاریخی هم شویمموفق نشویم در جایگاه کنونی خود ميمانيم.  ميخورد

مانند ستارخانها و باقرخانها در تاریخ ثبت یم موفق شو.  هم شکست خورد ولی تاریخی شد
در این .  ما برای ما برد هستندپذیرش و یا عدم پذیرش پيشنهاد عفو ميبينيد که .  خواهيم شد

  .چه مات بشویم و چه مات بکنيم برنده هستيمشطرنج سياسی 
  

  ؟بگيرد تایيدیه آیا شایسته نيست که پيشنهاد عفو با رای گيری مثال همه پرسی از مردم:  پرسش
  

 که در  در این بی قانونیمتاسفانه .  رای گرفته بشود که شایسته استدر یک شرایط قانونمند:  پاسخ
 مردم ایران در موقعيتی نيستند که برای نجات و یا اداره ایران تصميم گيرنده جهان حکمفرماست

مذهبی تصميم گرفته شد و برای آنها یک حکومت .  تصميمات را برای آنها ميگيرند.  اول باشند
برای نجات آنها حمله نظامی به ایران برنامه ریزی شده است و شاید اجرا .  بخورد آنها داده شد

مردم ایران برای نجات .  متاسفانه مردم ایران در موقعيت دریافت نتيجه تصميم هستند.  شود
م يبا سير وقایع امروز نميدان  . ندارند به پيشنهاد ماایران و خودشان چاره ای و پاسخی جز آری

ولی ایرانی اینجا و آنجا در امنيت !  شاید دیگر ایرانی باقی نماندفردای ایران چگونه خواهد بود؟  
 نابود  و مطمئنا ملت بيچارهاین ایرانيهای خارج نشين.  ارج از ایران باقی ميماندو آسایش دنيای خ

همانطور !   را سرزنش خواهند کرد که باید فالن کار را ميکردند تا ایران نابود نشود داخل ایرانشده
 اینها که امروز در جای گرم نشسته اند و ملت شریف و بی پناه ایران را سرزنش ميکنند و ميگویند

مردم ایران با قبول پيشنهاد عفو در .   بالیی که بر سرشان ميرود لياقتشان استانقالب کردند و
 برای سرزنشجایی دیگر .   گذشت کردند ولی نامردمان نپذیرفتندآنهاد کرد که نتاریخ ثبت خواه
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 در ميدان جمهوری  را توپ خودبا پاسخ مثبتمردم .   مردم نميماند مگر از سوی مغرضانکردن

  . را مسئول وقایع ثبت خواهد کردجمهوری اسالمی  و دنياتاریخ.  ند انداختاسالمی خواه
  

  ؟ اگر جمهوری اسالمی پيشنهاد شما را نپذیرفت چه ميکنيد: پرسش
  

  این .امروز نرود فردا ميرود.   برودجمهوری اسالمی باید.   که شرایط برگ برنده ما هستندگفتيم:  پاسخ
 دنيا مقابل ملت ایران بایستند، اگر تمام مردان  کشورهای  اگر تمام!فردا هر چقدر هم دور باشد

نند، اگر تمام زنان ایران را تن فروش کنند، اگر ایران را با بمب اتمی ویران کنند، ایران را معتاد ک
جمهوری اسالمی هم که برود حکومت مردم از مردم و برای مردم .  جمهوری اسالمی باید برود

  .ایران را از نو خواهيم ساختآنگاه که نوبت ما شد   .غير از این باشد هستيم تا نباشند.  مياید
  

پس نياز و .  هاد عفو ما بر اساس اشارات چندین ساله عواملی از درون ایران ميباشدپيشن
حال اگر کليت جمهوری اسالمی پيشنهاد عفو را نپذیرد .  درخواست به این عفو موجود است

ما برای نجات ایران به .  ، یعنی یک حکومت مورد نفرت ملت در وضعيت کنونی ميماند آنهاشرایط
از جنایات و خيانتهای   در این راه با دست اندرکاران جمهوری اسالمی که .م رفتجلو پيش خواهي

مستقيم و غير مستقيم ميگویند به ما امان بدهيد تا با شما شویم آخوندیسم خسته شده اند و 
  در .همکاری خواهيم کرد و جمهوری اسالمی را از هر راه که الزم شد بزیر خواهيم کشيد

حداقل رفتاری خواهد بود که با هرکس که در مقابل مردم بایستد خواهد  یعدالت خمين اینصورت
 آنهایی هم که فرار کنند هر کجای دنيا که بروند تا به ابد مورد پيگرد خواهند بود تا بازداشت  .شد
  .  و به سزای اعمالشان برسندشوند

  
  ؟ميکنيداگر جمهوری اسالمی پيشنهاد شما را نپذیرفت چه بيشتر بگویيد :  پرسش

  

یعنی طرف ما آگاه خواهد .  خواهد بود) شعا(گفتيم که پيشنهاد ما از طریق شورای عالی انتقال :  پاسخ
ميدانيم که بسياری .  بود که با یک قدرت منسجم مردمی و مخالف حکومت آخوندی درگير است

نون و جنایت امل درون حکومت آخوندی بدنبال راه چاره ای برای نجات از گرداب جهل و جاز عو
ما با پيشنهاد عفو و امتيازات سخاوتمندانه دیگری که قایل خواهيم .  آخوندیسم اسالم ميباشند

خيزش مردم برای بدست گرفتن  در هنگام .  استفاده خواهيم کردشد از این شکاف درون حکومت
ی به نتيجه تسهيالت الزم را براکه به مردم پيوسته اند حکومت، همکاری نيروهای درون حکومتی 

آن تعداد از کارگزاران جمهوری اسالمی که به .  رساندن تالش نجات ایران فراهم خواهند کرد
عدالت از نوع دژخيم خمينی حداقل عدالتی خواهد .  مردم نپيوندند پيگرد و بازداشت خواهند شد

  .بود که در مورد آنها اجرا خواهد شد
  

یک یگان زبده از .  کنند تا ابد الدهر مورد پيگيرد خواهند بودآنهایی هم که به اینور و آنور دنيا فرار 
ورزیده ترین داوطلبان سازمان مجاهدین خلق و سایر سازمانهای سياسی که نيروهای مردمی، 

از .  ماموران ویژه تشکيالت نظامی و امنيتی کنونی تشکيل خواهد شدآماده همکاری باشند، 
تمام وابستگان اینگونه .  این گروه استفاده خواهد شدنيروهای متخصص اسرایيلی برای آموزش 

افراد و وارثان آنها هر کجای دنيا که باشند شناسایی خواهند شد و در صورت مرگ سوژه به وارث 
او آگاهی داده خواهد شد که اموال دزدیده شده را با کسر احتياجات آنها برای یک زندگانی 

  !ل نکنند، ارث آنها به وارث دیگری خواهد رسيد، و قس عليهذاآگر قبو.  آبرومند به مردم بازگردانند
  

  ؟اگر جمهوری اسالمی پيشنهاد شما را پذیرفت چه ضمانتی برای اجرای آن دارید:  پرسش
  

شعا با استفاده از رسانه های .  خواهد بود) شعا(پيشنهاد ما از طریق شورای عالی انتقال :  پاسخ
های ماهواره ای و رسانه های داخلی ملت ایران را با مفاد پيمان و همگانی برونمرز مانند تلویزیون

دولت گذار که با همکاری شعا تشکيل خواهد شد اجرای .  لزوم رعایت آن آشنا و آماده ميکند
در هنگام همه پرسی برای .  پيمان را در دوره دوساله گذار با امضای سند پيمان تعهد ميکند

 و تعهد حکومت و دولت منتخب مردم اجرا و رعایت پيمان را پس از تایيد مردم تعيين نوع حکومت،
  . دوره گذار تضمين ميکند
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  ؟چطور ميتوانيد در مقابل ناباورترین جنایتهای جمهوری اسالمی گذشت کنيد:  پرسش

  

  . عقالنی باید بشود وکارهای الزمبرای نجات ایران و سربلندی ایرانی گذشت نکنيم چه کنيم؟  :  پاسخ
توجه کنيد که بسياری از آدمهای درون حکومت اسالمی ایران خواهان .  ه دیگری وجود نداردرا

کار   گذشت از جنایات جمهوری اسالمی .بخشش و امان هستند تا با مردم همکاری کنند
 ميدانيم که با پيشنهاد خود بسيار سرزنش خواهيم شد.   ولی شدنيستآسانی نخواهد بود

امروز و آینده ایران باید قدرت گذشت را  و سربلندی نسل ، آزادی ایران بقای ایران،ولی برای
در رسيدن به توانایی را باور داریم که فرایندی که پيشنهاد کرده ایم همه ما   .داشته باشيم

کنيم که پيشنهاد عفو ما برای تسليم مسالمت آميز جمهوری ميتکرار   .گذشت یاری خواهد داد
  باور داریم که اگر رهبریت آنها نپذیرد پيشنهاد ما حداقل . به مردم استاسالمی و انتقال حکومت

.  وسوسه تسليم در کادرهای پایين آنها را قدرت ميدهد و این خود شکاف در ميان آنها خواهد بود
ه تجربه جمهوری اسالمی به همه ما نشان داد.   استدوران خون را با خون شستن گذشته

  !خرد را هم باید ابزار کار کرد.  کردن کافی نيست که با احساس زندگی است
  

ما باور داریم که پنج تا ده سال پس از قبول پيمان عفو از طرف جمهوری اسالمی و ملت در 
 بسياری تایيد خواهند کرد که هر دو طرف بهترین  خواهيم داشت به مسایل ایران کهبازنگری

واهد درد فرزند از دست داده ها فراموش نخ.  ندتصميم را برای آینده خود، کشور، و ملت را گرفت
بسياری از دردکشيده ها از قدرت گذشت و بخشش خود .  د بودشد ولی کمی آرامتر خواه

زمان حل کننده بسياری از درد .  خرسند خواهند بود و این خرسندی التيام آالم آنها خواهد بود
   . بخود داده ایم با این باورهاست که توانایی و جسارت گذشت را !هاست

  
  

از اموال به یغما رفته ایران   بيليون دالر9 هيچ،  کهآقای رفسنجانی را ببخشند پيشنهاد ميکنيد  :پرسش
  ؟ بدهند، آیا در کله شما عقل هست؟  چرا از کيسه خليفه بخشش ميکنيدرا هم به ایشان

  

ه آن نميرسد و ما نيازی به در کله ما خيلی چيز ها هست که فکر شما ب.  احساساتی نشوید:  پاسخ
 و سربلندی ایرانی در کله ، آزادی ایران،ميگویيم که بقای ایراناینرا اما !  بيان همه آنها نميبينيم

ما ایرانی را زنده ميخواهيم که لذت در آغوش کشيدن نوه .  ما ایران را آباد ميخواهيم.  ما هست
  مگر آنها ایرانی ین وضع کشته شدند چی؟آنها که به فجيع ترشاید بپرسيد !  اش را مزه کند
نبخشيم، چه انتقام بگيریم و چه چه ببخشيم و چه .  ولی زمان به عقب برنميگردد.  نبودند؟  چرا

.    چه ایران را ویران بخواهيم و چه آباد، مرده زنده نميشود.مرده زنده شدنی نيست نگيریم،
این در .  ی زنده را ميشود زنده نگاه داشتول.  شاید دل ما خنک شود ولی مرده زنده نميشود

دلهای .  آنها را که هم در راه ایران جانشان را گرفته اند فراموش نخواهيم کرد.  کله ما هست
  .   نخواهيم کرد نکرده ایم وسوخته را هم فراموش

  
 تسليم  و بدون خونریزی"پيمان عفو عمومی" مطابق با ما ميگویيم هنگاميکه جمهوری اسالمی

 بيليون دالر آن را به 9 به دولت واگذار کرد،  بيليون دالر دارایيهایش را69 آقای رفسنجانی شد و
از کيسه .   بيليون دالر را به صندوق بازیافت اموال ملی واگذار ميکنيم60 و ایشان برميگردانيم

م که  هستير  ما بر این باو.از کيسه آقای رفسنجانی بخشش ميکنيم.  خليفه بخشش نميکنيم
  .در مقابل تسليم بدون کشتار و ویرانی جمهوری اسالمی این داد و ستد مناسبی است

  
 بيليون دالر، از هر راه، 69ما ميگویيم اگر آقای رفسنجانی اینقدر زرنگ بوده اند که در ربع قرن 

ز احتياج  بيليون دالر آنقدر درآمد بسازند که پس ا9دارایی جمع کرده اند اینقدر زرنگ هستند که با 
در ثانی .   بسياری دیگر را برای ایران هزینه کنند که قانون تعيين خواهد کردخود و خانواده اش
بدون موافقت ایشان در تسليم .   جمهوری اسالمی هستندهای ستونی ازآقای رفسنجانی یک

  ! کارساز استجمهوری اسالمیخونریزی 
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  ؟چرا ما مقابله با مثل نکنيم، چشم در مقابل چشمآنها با ما با بدترین وضع رفتار کردند :  پرسش

   

تا این هنگام که نتوانسته ایم و از اینجا !   اینست که نميتوانيماز همه مهمتر.  ار و یک دليلبه هز:  پاسخ
 با جمهوری اسالمی  کهما.   نميتوانيم که به ما زور شده استبه بعد هم با قواعد بازی کنونی

اینکه ما ایرانی هستيم و به دیگر .   دولتهای خارجی را دارند علنیيبانیآنها پشت!  طرف نيستيم
ادب از که "از فرهنگ و ادبيات گهر بار ایران یاد ميگيریم؛ .  هویت و ماهيت ایرانی خود ميباليم

  یک هدف واالتر رسيدن به برای. در حق ما بدی کردند، ما بدی نميکنيم!"  آموختی؟  از بی ادبان
در یک دهه پس .  همه خواهيم دید که زمان پاسخ دردهای ما را خواهد داد.  يم کردگذشت خواه

 ایران بازنگری خواهيم کرد و به گذشتی که جمهوری  سياسیشاهکار تاریخاین از آزادی ایران به 
  !ند و بخشيدند افتخار خواهيم کرداسالمی کرد و تسليم شد و گذشتی که مردم کرد

  
  

  ؟نتقام ميخواهند چه ميگویيدبه آنها که ا:  پرسش
  

!  انتقام ميخواهيد بفرمایيد بگيرید اگر ميتوانيد.  کسی جلوی کس دیگری را نگرفته استميگویيم :  پاسخ
پيشنهادی برای آنها که در خارج از ایران مثال امریکا هستند و برای آماده شدن برای انتقام گرفتن 

اگر ميل و توانایی به انتقام دارید در امریکا که .  اریمدر جای گرم نشسته اند و انتقام ميخواهند د
دمکراسی برقرار است و قانون وجود دارد بروید سراغ عوامل جمهوری اسالمی که در امریکا کم 

از آنها بخاطر همکاری با .  آنها را از راه قانون مورد پرسش و پاسخ قرار دهيد!  هم نيستند
 پيروز که شدید و به نتيجه رسيدید.   خسارت کنيدحکومت ضد بشر جمهوری اسالمی ادعای

  ! جمهوری اسالمی شدنيست آدمهایقبول خواهيم کرد که انتقام از
  
  

    آیا دیگران را نادان فرض ميکنيد؟؟گمان نميکنيد که با این پيشنهاد خودتان را دست انداخته اید:  پرسش
  

ما .  توانمند ترین ابزار کار ما شرایط هستند.  مم، ما از مردم هستيم و برای مردیاد آوری ميکني:  پاسخ
ثبت در تاریخ برای .  نه خود را دست انداخته ایم و نه دانش و بينش دیگران را کم ارزش ميدانيم

شفاف و بدون   را که بسياری از درون و برون ایران با زبان بيزبانی بيان کرده اندپيشنهاد عفو
تاریخ به آیندگان درس .  اسی مردمی خود ارائه ميدهيم و با شهامت سيتعارف و رودربایستی

 هر آنچه که از دست و  و سربلندی ایرانیخواهد داد که خدمتگزاران ایران برای بقای ایران
  . به شرایط زمان بر ميآمد کردندتوانشان با توجه


