
به  ایرانیان مخالف نظام جمهوری اسالمی نامه سرگشاده گروهی از 

 : در روزنامه واشنگتن پست و نمایندگان کنگره آمریکاریاست جمهوری 

 است یا هیبه مثابه هد ران،یجنگ با ا»

  «یاسالم یجمهورمستبد به رهبر  

 

ایاالت  و اعضای محترم کنگره دونالد ترامپرئیس جمهور آقای  جناب

 متحده آمریکا

 

 ،گیرندرا جشن می سال جدید ایرانینوروز،  ، ایرانیانسبیستم ماردر  امروز

 دوباره زندگی است. زایش  نویدبخش بهار و جشنی باستانی که

 

 های زندگی ایرانیبشریت در تمامی جلوهتمدن چهره ایران به عنوان گاهواره 

 سعدی، شاعر قرن سیزدهم« آدمبنی»شکل در شعر زیباترین است و به  متبلور

 :بیان می شود ورودی سازمان ملل استیگاه جابخش زینت، که میالدی

 

 یک پیکرندآدم اعضای بنی

 که در آفرینش ز یک گوهرند

 چو عضوی به درد آورد روزگار

 دگر عضوها را نماند قرار

 تو کز محنت دیگران بی غمی

 نشاید که نامت نهند آدمی

 

شما در سخنرانی تاریخی خود در برابر رهبران بیش از پنجاه  ،جمهوررئیسآقای 

ایرانیان را با این  انسانیت و انسان دوستیکشور مسلمان در ریاض عربستان، 

 :گفته، مورد تصدیق و تاکید قرار دادید

 



 هستند. ایران جمهوری اسالمیانیان رژیم قربدیرینه ترین  مردم ایران»

بر اثر  اما مردم ایران .ند و باشکوه استدارای تاریخ و فرهنگی فرهم

متحمل بر ستیزه جویی،  مبتنیرهبرانشان، سیاست های نامسووالنه 

 «رنج و نومیدی شده اند.

 

دستیابی مردم ایران به دولتی فرا رسیدن روز » شما سخن خود را با امید

 به پایان بردید.  «دادگر و درستکار که سزاوار آن هستند

 

 تر است. سال جدید ایرانیان، آن روز از همیشه نزدیکآغاز امروز، در 

 

ران پس از چهار دهه انقیاد و اسارت در سیاهچال جمهوری اسالمی، مردم ای

است که بر استبداد دینی آنچه شکست خورده، حکومت . انداستوار و پایدار مانده

 بنیان گذاشته شده است. و تزویر  زور، وحشتپایه 

 

ضاکنندگان این در این بزنگاه تاریخی، ما ام ،جمهور و اعضای کنگرهآقای رئیس

 از راهدر ایران دموکراتیک -برای دستیابی به حکومتی سکوالر چندین دههکه  نامه

منتخب نمایندگان بعنوان ایم، از شما مبارزه کردهمسالمت آمیز و بنابر اراده مردم 

در همبستگی اخالقی با مردم ایران، استوار و پابرجا که خواهیم می آمریکامردم 

 بمانید. 

 

ه داشتن امید ها، ما را ملزم بوجدان بشری و مصلحت و منافع مشترک تمامی ملت

ایرانی بانشاط،  ،یک ایران برخوردار از آزادی و استقالل در آینده می نمایدو ایمان به 

 چون مردم ایران.غنی، توانگر و تابناک هم

 

 ساز نیستچاره ایران باجنگ 

با که استبداد دینی لجویی از حکومت دبرای  توجیهینبایستی ای، توافق هسته

ساد، برای تقدیس استبداد، ترور، تاراج، ف وسیله ایدر حد از دین آنرا  استفاده

 . بشود، است تنزل دادهتفرقه و مرگ 

 



جنگی  .ایران هستیم بامخالف جنگ  قویا   ،ها آمریکایی-همزمان، ما به عنوان ایرانی

بار برای جهانی با تبعاتی دهشت ای یا جنگسرعت به نبردی منطقههتواند بکه می

ها منجر شود. جهان نباید بار دیگر اشتباه بزرگی را که بسترساز جنگ همه ملت

 عراق شد، تکرار سازد. 

 

به « اسکوایر»نشریه  بامصاحبه در  ۲۰۰۴شما در سال  ،رئیس جمهور آقای

 :را بر شمردید های انسانی جنگ عراقهزینهدرستی 

 

صدها و صدها جوان ]آمریکایی[ کشته ؟ از کل این جنگ چه بودهدف »

تازه  چیست؟ دست و پا از جنگ برگشتند شدند. تکلیف آنهایی که بدون

آن کودکان عراقی که در تمام  این بدون در نظر گرفتن طرف دیگر است،

شد که تمام دالیلی که برای مشخص  سرانجامشدند. تکه پاره انفجارها 

 «همه برای هیچ!جنگ آورده شد، اشتباه بود. این

 

نیز در مورد نتایج  آمریکا رهبران نظامی و دولتمردان برجسته کنونی و پیشین

 اند. ناخواسته جنگی دیگر در خاورمیانه هشدار داده

 

 مردم ایران نیست. و خواسته های ایران، پاسخی به امید  باجنگ 

 

. رهبری به رهبر جمهوری اسالمیاست  هدیه ایبه مثابه ایران، با گ جن

 یسرکوب ،استبداد دینی و ویرانگر ورشکستهحکومت  ولی مطلقهدر جایگاه که 

 گمر اسالمیرهبر جمهوری با رخداد یک جنگ، . مردم ایران را هدایت می کند

و  را برگردن قدرت های خارجی می اندازدایران ویرانی و  جواناننسلی از 

 مورد مالمت و مذمت قرار خواهد داد.  کشورهای غربی را

 

آنچه بر بنیاد خواهد شد. « شیطان بزرگ» افسانه  موجب احیایجنگ با ایران 

برپایی حکومتی منطقه مهر پایان خواهد زد در ایران و سایر کشورهای  دینی گرایی

  گونه دخالت خارجی است. حاکمیت ملی و بدون هیچ  بر اساس

 



از  ایران، ما بابه سوی جنگ  خیزش یا لغزشای و توافق هسته خروج ازجای  به

 یکطرفه  ایتوافق هسته اول( :که از دو گونه خطا بر حذر باشیداهیم خوشما می

 خسارت رژیم جمهوری اسالمی است؛ دوم( جنگی که منجر به  به سود تنهاکه 

 مردم ایران و آمریکا خواهد شد. جانی و مالی 

 

بر پایه به انتخاب راه سوم ما شما را  ،جمهور و اعضای کنگرهآقای رئیس

نیز در منشور سازمان ملل متحد  نچهچنا، خوانیمفرا میانسانیت مشترکمان 

 .منقوش است

د و اطمینان داشته باشید که مانند آنچه در اروپای شرقی یستایران بایدر کنار مردم 

، و بخشندگی بر قساوت چیره بر مرگ، آزادی بر اسارت رخداد، در ایران نیز زندگی

 خواهد شد. 

 

 و نه دشمن.  – است مردم ایراندوست  آمریکا چرایادآوری کنید که  به جهانیان

 

 اخالقی ما هستندمردم ایران سزاوار پشتیبانی 

 

و به ما جشن ایرانی سال ناین در  ،و اعضای کنگره رئیس جمهورجناب 

از سردمداران مستبد جمهوری اسالمی  مردم ایران در پشتیبانی از تابپیوندید 

بخواهیم که به نقض سازمان یافته منشور جهانی حقوق بشر در ایران خاتمه 

شمول گرانمایه که حقوق جهان است سندی منشور جهانی حقوق بشردهند. 

ها و کودکان را مورد تکریم قرار تمامی شهروندان ایران، از جمله زنان، اقلیت

 دهد.می

 

پایان دادن به تجاوزهای تا خواهان ال نو ایرانیان به ما بپیوندید در جشن س

، هاهای مردم ایران، رسانهیافته رژیم جمهوری اسالمی نسبت به آزادیسازمان

کارگران، ورزشکاران، فعاالن محیط زیست، حقوق  ها و همچنینپارلمان، دانشگاه

 بشویم.  های جامعه مدنیو دیگر اتحادیه های زنانتشکل

 



آزادی تمامی زندانیان سیاسی،  تا خواهانبه ما بپیوندید  ایرانیدر جشن سال نو 

 بشویم.  ن آمریکا، و بسته شدن زندان اویناز جمله شهروندا

 

تا از خواسته ایرانیان همراه ما باشید که در شادی سال جدید رجام سخن اینف

مقام ولی بر چیدن   اعالم پشتیانی نماییم: اخیرماه در دیها ایرانی میلیونهای 

با یک قانون اساسی حکومت سکوالر  استقرار یک د دینی واستبدا حکومتو  فقیه

 از حاکمیت ملی و منافع مردم ایران. برخاسته 

 

جای جنگ  ایران احتراز کنید! به بااز جنگ جمهور و اعضای کنگره آقای رئیس

 . بنهیممردم ایران مبتنی بر اراده امید و اعتماد خود را  بیاییم

 

 -با ما باشید  رزوی نوروزی شاد برای مردم ایراندر آتا کنیم شما را دعوت میما 

برای همه سرشار از شادی، زندگی، عشق و نشاط بدان امید که سال نو، سال 

که باز هم به سوی جنگی دیگر خیز برداریم. دوباره به یاد آوریم نه این ،باشدجهان 

توانند ما را از یها و تندروها نه مهستیم و تروریست« آدم»ی ما فرزندان که همه

و ایمان همه ما را به توانست نیرویی که رخسار امید خواهند ه نسازند و هم جدا 

 .دننابود سازانسانیت مشترک ما را،  ، یعنیپیوند می دهدهم 

 

 ،در کمال صمیمیت

 ، کالیفرنیاسینمابازیگر شهره آغداشلو، 

 ، مینه سوتارئیس دانشکدهحمید اکبری، استاد و 

 ، کالیفرنیااص، بازرگانلوتر الخ

 و استاد علوم بهداشتی، کالیفرنیا اردشیر بابک نیا، پزشک

 ، کالیفرنیافردوسی امروزی عسل پهلوان، ناشر و مدیر اجرائ

 هوشنگ توزیع، نمایشنامه نویس و بازیگر، کالیفرنیا

 سیامک زرین، مشاور مدیریت کیفیت، کالیفرنیا

 ، کالیفرنیاروزنامه نگارپریسا ساعد )دکتر(، 

 سیاسی، میشیگانعباس خسروی فارسانی، تحلیل گر 



 ، کالیفرنیابیژن خلیلی، ناشر و روزنامه نگار

 کبری، کارشناس ارشد آموزش کودکان، ایلینویا-آذر خونانی

 امیر سلطانی، نویسنده و فیلم ساز، یوتا

، مدیر عامل بنیاد نیکوکاری امید ایران خسرو سمنانی، صاحب صنعت و

 یوتا

 کالیفرنیامریم سیحون، بنیانگذار گالری سیحون، 

 پرویز صیاد، نمایشنامه نویس و فیلم ساز، کالیفرنیا

 نازیال طوبایی، مهندس نرم افزار سیستم، کالیفرنیا

 و کوشنده سیاسی، کالیفرنیا بهمن فتحی، روزنامه نگار

 فرهنگ فرهی، روزنامه نگار، کالیفرنیا

 منوچهر قنبری، مهندس انرژی اتمی، کالیفرنیا

 حقوق بشر، واشنگتن دی سیمهرانگیز کار، وکیل 

 مرتضی میر آفتابی، نویسنده و شاعر، کالیفرنیا

 شاعر، کالیفرنیاترانه سرا و هما میر افشار، 

  

 «امید ایران»ه بنیاد بوسیلدرج این نامه سرگشاده در روزنامه واشنگتن پست 

 پشتیبانی شده است.

 

http://omidforiran.org/en/ 
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