درخواست مردم ایران از مردم آمریکا
در درازای  42سال گذشته جمهوری اسالمی یک رژیم دیکتاتوری بر قرار کرده که نتیجه ای جز کشتار ،اعدام ،فساد،
بدبختی ،تنگدستی همگانی ،کودک آزاری و تقسیم بندی جنسیتی کشور برای مردم ایران نداشته است .برای گسترش
قدرتشان به منطقه ،با بکار بردن قساوت و خشونت ،کشورها را خراب کردند ،میلیون ها انسان خانه و کاشانه خود را از
دست دادند و به پناهندگی در کشورهای دیگر روی آوردند و سدها هزار انسان بیگناه بدست این فرستادگان دروغین خدا
کشته شدند .با این همه جنایات ،این رژیم ،به یاری سیاست "دیپلماسی" غرب ،که به ظاهر برای جلوگیری از دستیابی
آنان به بمب اتم بود ،در قدرت باقی مانند.
تاریخ نشان داده است که دیپلماسی نتوانسته است جلوی دستیابی رژیمهای دیکتاتوری را به بمب اتم بگیرد ،تنها گاهی به
عقب انداخته است .چنانکه تجربه  42ساله آشکار نموده ،این رژیم دیکتاتوری فرستادگان دروغین خدا "اصالح پذیر"
نیست .سیاست " دیپلماسی" بیشتر به جنگ ،خرابی شهرها ،کشورها ،قومها ،و کشتار مسیحیان ،یزدانی (یزیدی) ها،
زرتشی ها و دیگر مذهبی ها ،زنان و کودکان و نیز سربازان آمریکائی در عراق دامن زده است.
قرار داد اخیر چین با خامنه ای به چین پروانه میدهد تا کنترل اقتصادی و سیاسی دنیا را در دست بگیرد .نگر چین از این
قرارداد تنها نیازش به انرژی نفتی و گازی نیست بلکه "شی جینپین" کنترل خلیج فارس و کوتاه کردن دست آمریکا از
منطقه را میخواهد.
ما شهروندان ایران به تمدن کهن خود ،که بر پایه احترام به حقوق بشر ،برابری و ارزشمندی همه انسانهاست ،میبالیم.
با این همه در  42سال گذشته ما ایرانیان در صحنه بین المللی  ،تا حد فراموشی کامل ،منزوی شده ایم .ما ایرانیان
میخواهیم به تمدن خود برگردیم و همراه با آرامش و با دوستی زندگی کنیم .میخواهیم میان شهروندانمان تبعیض نباشد،
میخواهیم کودکان به مدرسه بروند نه به خاطر تنگدستی مجبور به کار شوند .ما مخالف تقسیم بندی جنسیتی هستیم .ما
هم میخواهیم یک کشور مردمساالر سکوالر داشته باشیم .اکنون زمان آن رسیده که کشور خود و احترام بین المللی را باز
پس بگیریم.
اگر صلح و سعادت انسانها برای مردم کشورهای دموکراسی غربی ارزش دارد ،اگر مردم آمریکا میخواهند ایران بدون
خطر بمب اتمی باشد بهتر است به در خواستهای زیر ما توجه کنند:
آقای رئیس جمهور آمریکا به سیاست مماشات  42ساله با نام گمراه کننده "دیپلوماسی" پایان دهید .دیگر مالقات و
مذاکره با "ظریف" وجود نداشته باشد .در سازمان ملل متحد حقوق بشر جهانی شده را رهبری کنید .زمان آن رسیده که
ساختار سازمان ملل متحد را به گونه ایکه خانم النئور روزولت در نظر داشت بر گردانید.
ما از رسانه های غربی درخواست میکنیم که از مردم صلح جو و آزادیخواه ایران پشتیبانی کنند .بجای دادن سکوی
تبلیغاتی به "ظریف" ،با رهبران مخالفین رژیم دیکتاتوری مصاحبه کنید و حقیقت جنایتهای ضد بشری  42ساله این
فرستادگان دروغین خدا را گزارش کنید.
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