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ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب دوﻧﺎﻟد ﺟﯽ ﺗراﻣپ
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ
ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد
١۶٠٠ﺧﯾﺎﺑﺎن ﭘﻧﺳﯾﻠواﻧﯾﺎ
واﺷﻧﮕﺗن ،دی ﺳﯽ ٢٠۵٠٠
 ٢٠ژاﻧوﯾﮫ ٢٠١٧
آﻗﺎی رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻋزﯾز:
ﺑــﮫ ﻧــﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از اﺗــﺣﺎدﯾﮫ ﻣﻠﯽ ﺑــرای دﻣــوﮐراﺳﯽ در اﯾران ،ﭘﯾروزی ﺷــﻣﺎ را ﺗــﺑرﯾﮏ ﻣﯽ ﮔــوﯾم و
آرزوﻣﻧد ﻣوﻓﻘﯾت ﺷﻣﺎ در ﺳﺎل ھﺎی آﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷم.
در دوران ﻣـﺑﺎرزات اﻧـﺗﺧﺎﺑـﺎﺗﯽ و از زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧـﺗﺧﺎب ﺷـده اﯾد ،ﻣـﺎ در اﺗـﺣﺎدﯾﮫ ﻣﻠﯽ ﺑـرای دﻣـوﮐراﺳﯽ
در اﯾران از ﻧـزدﯾﮏ ﭘﯽ ﮔﯾر ﻧـظرات و دﯾدﮔـﺎه ھـﺎی ﺷـﻣﺎ در ارﺗـﺑﺎط ﺑـﺎ ﺟـﻣﮭوری اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـوده اﯾم.
ھـدف ﻣـن از ﻧـوﺷـﺗن اﯾن ﻧـﺎﻣـﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣـﺣﺗرﻣـﺎﻧـﮫ اﻓﮑﺎر و دل ﻧـﮕراﻧﯽ ھـﺎی ﮔـروھﯽ از اﯾراﻧﯾﺎن
ﻣـﺳﺎﻟـﻣت ﺟـو ﮐﮫ ﺧـواھـﺎن آﯾﻧده ﺑﮭـﺗری ﺑـرای اﯾران و ﺑـرﻗـراری ﺣـﺳن رواﺑـط ﺑـﺎ آﻣـرﯾﮑﺎ ھﺳـﺗﻧد را ﺑـﮫ
آﮔﺎھﯽ ﺷﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻧم.
ﭼـﻧد دوﻟـت ﻗﺑﻠﯽ آﻣـرﯾﮑﺎ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑـﺎ ﻣﺳـﺋﻠﮫ اﯾران را در ﻗـﺎﻟـب دو راه ﮐﺎر ﺑـرآورد ﮐرده ﺑـودﻧـد :ﺣـﻣﻠﮫ
و ﯾﺎ ﺳـﺎزﮔـﺎری .ﺗـﺎ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐﮫ راه ﺣـل اول ﻣـطرح اﺳـت ،ﻣﺳـﺋوﻟﯾن آﻣـرﯾﮑﺎﯾﯽ ھـوﺷـﻣﻧداﻧـﮫ درﯾﺎﻓـﺗﮫ اﻧـد
ﮐﮫ ﺣـﻣﻠﮫ ﺑـﮫ اﯾران ﻣـﻧﺎﻓﻌﯽ ﺑـرای آﻣـرﯾﮑﺎ ﻧـﺧواھـد داﺷـت زﯾرا ﺑـﮫ ﺑـراﻧﮕﯾﺧﺗن دﺷﻣﻧﯽ ﺑـﺎ آﻣـرﯾﮑﺎ و
اﺣـﺳﺎﺳـﺎت ﻋﻣﯾق ﻣﻠﯽ ﻣـﻠت اﯾران ﻣﻧﺟـرﺧـواھـد ﺷـد .در ﻋﯾن ﺣـﺎل راه ﺣـل دوم ،ﺳـﺎزﮔـﺎری ،ﻧﯾز ﺛـﺎﺑـت
ﺷد ﮐﮫ ﺑﯾﮭوده و ﺳﺎده ﻟوﺣﺎﻧﮫ ﺑوده اﺳت.
ﭘـس از اﺟـرای ﺗـواﻓـق اﺗﻣﯽ ﺑﯾن  ١+۵و ﺟـﻣﮭوری اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺟـﻣﮭوری اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺎ ﺷـدﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر از
ﮔــذﺷــﺗﮫ ،ﺑــﺻورت ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺣــﻘوق اﻧــﺳﺎﻧﯽ و ﺷﮭــروﻧــدی اﯾراﻧﯾﺎن را ﭘــﺎﯾﻣﺎل ﮐرده اﺳــت و در
ﺗﺷﻧﺟﺎت و ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻧﻘش ﻋﻣده ای ﺑﺎزی ﮐرده اﺳت.
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طﺑﯾﻌت ﺣﮑوﻣـت ﻣـذھـﺑﯽ ﺗـﻣﺎﻣﯾت ﺧـواه ﮐﮫ ﺟـﻣﮭوری اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـرآن ﺑـﻧﺎ ﺷـده اﺳـت ﺑـراﺳـﺎس ﻣـﺧﺎﻟـﻔت ﺑـﺎ
آﻣـرﯾﮑﺎ و اﺳـراﯾﯾل اﺳـت .ﺑـرای ﻧـﻣﺎﯾش اﯾن ﻣـﺧﺎﻟـﻔت ،ﺟـﻣﮭوری اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺎ ﻣـﻧﺎﻓـﻊ آﻣـرﯾﮑﺎ در ﻣـﻧطﻘﮫ
ﻣـــﻘﺎﺑـــﻠﮫ ﮐرده و ارزش ھـــﺎی آﻣـــرﯾﮑﺎ و آزادی ھـــﺎ را ﻣﺣﮑوم ﮐرده اﺳـــت .ﻣـــﮭﻣﺗر آﻧﮑﮫ اﯾن
ﺑﺳـﺗراﯾدﺋـوﻟـوژﯾﮏ ﺑـﮫ ﺻـورت ﻣـوﺛـری رژﯾم اﯾران را از ﻧـﺷﺎن دادن ھـﻣﻧواﯾﯽ ظـﺎھـری ﺑـﺎ آﻣـرﯾﮑﺎ
ﺑـﺎزداﺷـﺗﮫ اﺳـت – در ﺣﻘﯾﻘت ،ھـرﮔـوﻧـﮫ ﺗـﻼش ﺑـرای ﺑـﺎزﺳـﺎزی رواﺑـط از ﺳـــوی ھـرﺟـﻧﺎﺣﯽ از رژﯾم
ﺑـﺎ »ﺷﯾطﺎن ﺑـــزرگ« ﻣـوﺟـودﯾت رژﯾم را آﻧــﮕــوﻧـﮫ ﮐﮫ ﻣـﺎ ﻣﯽ ﺷـﻧﺎﺳﯾم ﺑـﮫ ﺧـطر ﺧـواھـد اﻧـداﺧـت.
ﺑـﺟﺎی ﺗﻐﯾﯾر رﻓـﺗﺎر رژﯾم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری ﺑـﮫ اﻣﯾد آن ﺑـوده اﻧـد ﮐﮫ روی دھـد ،ﺗـواﻓـق اﺗﻣﯽ ﻓـﻘط ﺣﻘﯾﻘت
ﻣوﺟود را ﺗﻘوﯾت ﮐرد ،ﺗﺛﺑﯾت و طوﻻﻧﯽ ﮐردن ﻋﻣر رژﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾل و ﺗوان ﺗﻐﯾﯾر ﻧدارد.
درﺧـواﺳـت ﻣـﺣﺗرﻣـﺎﻧـﮫ و اﻣﯾد ﺻﻣﯾﻣﺎﻧـﮫ ﻣـﺎ از دوﻟـت ﺷـﻣﺎ ﮔـزﯾﻧﮫ ﺳـوم اﺳـت :ﺑـرﻗـراری ارﺗـﺑﺎط ﺑـﺎ ﻣـردم
اﯾران.
ﺟـﻣﮭوری اﺳـﻼﻣﯽ ﻗـرارداد اﺟـﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑـﺎ ﻣـﻠت اﯾران را ﻣـدت ھـﺎ اﺳـت ﮐﮫ ﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳـت .ﺣﮑوﻣﺗﯽ
اﺳـت ﮐﮫ ﻧـﮫ دﻣـوﮐراﺗﯾﮏ اﺳـت و ﻧـﮫ ﻣـﺣﺑوب .ﻧـﻣﺎﯾﻧده ﺷﮭـروﻧـداﻧـش ﮐﮫ ﻣﮑررا ﺑـرای آزادی ھـﺎ و
ﺣــﻘوق اﺳــﺎﺳﯽ ﺧــود آﻧــرا ﺑــﮫ ﭼــﺎﻟــش ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و ﺗــن ﺑــﮫ درﮔﯾری ھــﺎی ﺧــوﻧﯾن ﻣﯽ دھــﻧد ﻧﯾﺳت.
ﺑـرﺧـﻼف ﺟـﻣﮭوری اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻣـﻠت اﯾران ﺑـﮫ ﺻـورت ﭼﺷﻣﮕﯾری طـرﻓـدار ﻏـرب و آﻣـرﯾﮑﺎ ھﺳـﺗﻧد.
آﻧـﮭﺎ آزادﯾﺧواه ،ﺳﮑوﻻر و ﻣﺷـﺗﺎق ﺑـرﻗـراری ﭘـل ارﺗـﺑﺎطﯽ ﺑـﺎ ﺟـﺎﻣـﻌﮫ ﺟـﮭﺎﻧﯽ ھﺳـﺗﻧد .ﻋﻠﯾرﻏـم اﯾن
واﻗﻌﯾت و ﺗـﺿﺎد ﮐﺎﻣـل ﺑﯾن ﺟـﻣﮭوری اﺳـﻼﻣﯽ و ﻣـﻠت اﯾران ،درﺣﻘﯾﻘت ﺗـﻣﺎﻣﯽ ارﺗـﺑﺎطـﺎت ﺑﯾن اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣـده و اﯾران در ﺳـطﺢ دوﻟـت ھـﺎ روی داده اﺳـت ،در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣـﻠت اﯾران ﻣﺳـﺗﻣرا ﻧـﺎدﯾده ﮔـرﻓـﺗﮫ
ﺷده اﻧد – اﺧﯾرا در ﻣذاﮐرات ﺗواﻓق اﺗﻣﯽ ،آﻧﺎن ﻧﺎﺷﻧﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﻧﻣﺎﯾﻧده ای ﻧداﺷﺗﻧد.

از آﻧـــﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣـــﻠت اﯾران ﺑـــزرﮔـــﺗرﯾن و طﺑﯾﻌﯽ ﺗـــرﯾن ﻣﺗﺣـــد آﻣـــرﯾﮑﺎ در دﺳـــﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑـــﮫ اﯾراﻧﯽ
دﻣـوﮐراﺗﯾﮏ ،ﻣﺳـﺋول ،ﻣـﺳﺎﻟـﻣت ﺟـو و ﺳـراﻓـراز ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﻧد ،ﺧـواﺳـت و اﻣﯾد ﻣـﺎ اﯾن اﺳـت ﮐﮫ دوﻟـت
ﺗـراﻣـپ ﺑـﮫ ﺳـوی ﻣـﻠت اﯾران ﺑـﺎزﮔـردد و ﺟـﺎﯾﮕﺎھﯽ در ﻣﯾزﻣـذاﮐرات ﮐﮫ ﻣـدت ھـﺎی ﻣـدﯾدی اﺳـت از
آﻧﺎن درﯾﻎ ﺷده اﺳت ،ﺑرای آﻧﺎن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
ﺑﺎ اﺣﺗرام
دﮐﺗر ﺳﻌﯾد ﮔﻧﺟﯽ
رﺋﯾس ھﯾﺋت ﻣدﯾره اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻣﻠﯽ ﺑرای دﻣوﮐراﺳﯽ در اﯾران

!2
P.O. Box 60317, Potomac, MD 20859-0317 Ph. 301.785.8885, Fax 301-299-6800

