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  مريكاآقاي رئيس جمهوري آدرپاسخ به پيام نوروزي                 
  قدانحقو -اميرفيض

  ؛قای دونالد ترامپ رئيس جمھور اياالت متحده به ھمه ايرانيان ارزانی مسرت بخشيدآپيام نوروزی 
قای اوباما آمريکا خاصه آمفھوم ومنطوق پيام ھم سنگی نزديکی با پيامھای سابق روسای جمھوری 

ای قآفکرميکنم پاسخ  ،قا کارتر وھمسرشان درميھمانی شاھنشاه داشتآسخنرانی  ورآبيشتر ياد  و
             :اين باشد که نزديک به حقيقتدريک جمله  ،مريکا  دونالد ترامپآرئيس جمھوری 

 ازتعارف کم کن وبرمبلغ افزا

صحنه سازی ھا وتعارفات بکاھيد  از ؛درضرب المثل معروف وپرمحتوای ايرانی اين است که ،مبلغ
  .به رفع اثر ازگذشته ھا بشتابيد و

وسای کشورھا درکسب پيروزی ھا ويا اعياد ويا تغيير دولت ھا اين است که قدری به رسوم ر و رسم
اين حقيقت تلخ تاريخی که به  ،دنيان بيگناه پايان ميدھا ويا تحميالت ناحق  ويا زندانتصميمات بی معن

گويای  اوراق روشن و ريگان رسيده ازجمله ز مريکا وجھان اآبيان وشھادت شخصيت ھای تاريخی 
  .وردآ شاھنشاه ايران فاجعه ايران را ببار که دشمنی شخص کارتر وسياست غلط او با ،است تاريخ

ولی دراين ميان يک  ،ن فاجعه سياسی  بسياری خانواده ھا ازحيات زندکی ساقط شدندآدرراستای 
مريکا آچنان ھدف تھاجم نامردانه سياست مريکا بود آساله که ميھمان اياالت متحده  ٢٠جوان 

ن جوان ھيچگونه اتھام سياسی داخلی وخارجی نداشت به شديد ترين مجازات آنکه آکه با  قرارگرفت
نھم نه درمدتی کوتاه آنھم بدون محاکمه آ ؛ھا که محروميت ازحقوق سياسی قانونی او بود محکوم شد

وميتوان گفت که اين جنايت  ،که اين محکوميت ومحروميت ھمچنان ادامه دارد سال است ۴٠که بل
حقوق  استفاده از که درلباس محروميت مدها درحق ھيچ تروريستی به اجرا درنيامريکآشری حقوق ب

  .مريکا برايشان تحميل شده استآزارت خارجه بوسيله و شقانون اساسی کشور

 مريکا وآرانيان  وتحول سياست کنون بھترين موقعيت تاريخی است که بمناسبت سالگرد عيد ملی ايا
کشورش خواست  دستور وزارت خارجه مريکا با توقف وفسخ آجمھور  جمھوری اسالمی  رئيس

زادي ورفع محروميت سياسي آن ھستند يعنی آ عظيمی که ايرانيان مشتاق رسيدن به
شعارهاي  .ما اعالم نمايدوليعهد قانون اساسي مشروطيت را رس

وليعهد كجائي چرا نمي <جمله   از 1396تظاهرات دي ماه سال 
مريكا ازوليعهد آمفاهيمش رفع حصرسياسي تحمييل يكي از >ئيآ

   .قانون اساسي بود


