
 
 
 
 
 
 

 1387 آبان 22 به باراک اوباما)آمريکا(ام شادباش جبهه ملی ايرانپي
 

  آمريکا جناب آقای باراک اوباما ، رئيس جمهوری منتخب

 

را در انتخابات رياست جمهوری آمريکا تبريک می  ما اعضاء و هواداران جبهه ملی ايران در آمريکا بگرمی پيروزی تاريخی شمار

فرصت ميل داريم توجه شما  ما با اغتنام از اين. ميسر شد" تغييری که ما به آن معتقديم“که با شعار  پيروزی شگفت انگيزی. گوييم

  .زادگاهمان ايران با شما در ميان بگذاريم ی جدی خود دربارۀ ميهنرا به برخی از نگرانی ها

شادروان دکتر محمد مصدق، نخست وزير اوايل دهۀ  جبهۀ ملی ايران قديمی ترين سازمان دمکراسی خواه در کشور ماست که توسط

  .شد  تاسيس١٩۴٨در سال , ايران 50

اين حاکميت . حاکميتی مذهبی و غير ملی قرار دارد سفانه امروز زير سلطۀايران، کشوری با فرهنگ و تمدن هفت هزار ساله، متا

سالهاست که جهانيان  دادن نمايش دمکراسی نظير انتخابات رياست جمهوری، مجلس و شورا های شهر فاقد صداقت است و با نشان

 يک نهاد غير غيرمنتخب که صالحيت هر نظارت استصوابی شورای نگهبان، انتخابات آزاد در ايران با وجود. را فريب داده است 

  . نپذيرفته است را که به طور کامل به مبانی رژيم متعهد نباشد رد می کند، هرگز صورت نامزدی

هدايت دولت می زند، کمترين سازگاری با  رژيمی که در آن يک شخص واحد به عنوان رهبر، حرف آخر را در همۀ امور کشور و

دگر  .اين رژيم حقوق بشر و و بويژه حقوق زنان بشدت و به طور مستمر نقض می شود در. دارددمکراسی و حکومت قانون ن

اتهام، يا پس از محاکمات فرمايشی وشتاب زده روانۀ  انديشان دستگير می شوند، مورد بدرفتاری قرار می گيرند و بدون وارد شدن

با اين همه آقای احمدی . شوند د، و تارنماها و وب الگها فيلتر میمستقل ممنوعند يا تحت مهار قراردارن مطبوعات. زندان می شوند

  .از آزادی مطلق تحت حکومت خود دم می زند نژاد در هرجا گستاخانه از برخورداری ايرانيان

نکته اين همه، با تاسف مجبور به يادآوری اين  با. ما با موضع شما در مورد ضرورت گفتگو با رژيم تهران موافقت کامل داريم

خود با دولت ايران  همه فقط در حرف خود را همراه با ملت ايران معرفی کرده اند، اما در معامالت هستيم که دولتهای قبلی آمريکا

ناپذير ملت در تعيين سرنوشت خود که نگرانيهای اصلی مردم ايران را  تمرکز چندانی بر رعايت حقوق بشر،آزادی بيان و حق خدشه

ميان بسياری از ملل تحت ستم برانگيخته است  رجاء واثق ما آن است که دولت شما که اميد فراوانی در. شته انددهند ندا تشکيل می

  ..قرار دهد جمهوری اسالمی شبه گونه ای متفاوت رفتار کند اين نگرانيها را در اولويت در گفتگوهای آيندۀ خود با

مشکالت برخاسته از حاکميت مذهبی در ايران،و از  ه تنها می تواند به حلرعايت حقوق بشر و احترام به حاکميت ملی در ايران ن

سوی صلحی پايدار، هم  بيانجامد، بلکه قادر است تنش های موجود در منطقه را کاهش دهد و ما را به جمله مسئله هسته ای

 ان به آقای يان کی مون دبير کل سازمانانتظام، يکی از رهبران جبهه ملی اير درمنطقه و هم درجهان، چنانکه در نامه عباس امير

  .ملل متحد نيز آمده بود، رهنمون شود

اولويت های دولت خود، آرزوی موفقيت می کنيم و در  ما صميمانه برای شما درکار ارتقاء آزادی و صلح در جهان به عنوان نخستين

را در " سراوار آن هستيم رگونی های دموکراتيکی کهدگ"اميدواريم که با بسيج ملت بزرگ ايران بزودی  جانب خود نيز مصممانه

  .ميهن خود پديد آوريم
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