
 كلمة الرئيس أوباما إلى الشعب اإليراني بمناسبة عيد النوروز
 

 الجديد الربيع هذاب تمنياتي أطيب عن أعرب أن ودأ النوروز، بعيد عائالتكمبمناسبة احتفالكم مع . تحياتي
 والتقدم نوروزال تتجمعون حول موائد عيد المتحدة، الواليات في وهنا العالم، أنحاء جميع فيف. الجديد والعام
التي يتمخض مكانيات اإل كلب او رحبتو ، مغمركتي تفي النعم والبركات ال اتفكرو وت م،كذويألحبائكم و  الشكر
  .الجديد موسمعنها ال

. إيران وقادة شعب إلى مباشرة للتحدث الفرصة هذه أغتنم أن ،بصفتي رئيًسا عام كل فيأفعل  كماإنني أود، 
 أن يمكنف الدولية، ابالتزاماتهوفت  إذابأنها  فرصة،ال اإليرانية مةالحكو على  عرضتُ  ،يمنصبُت توليأن  منذف

 مجتمع بين الصحيح مكانهاتبوؤ  إلى العودة في تبدأ أن يرانيمكن إلو  بلدينا، بين جديدة عالقةحينذئذ  تنشأ
  .األمم

ا شديدً  اجهدً تطّلب سيفاألمر . الثقة ماعدان من عقودعلى  التغلب صعوبة حول أوهام ةي تساورني أال
ة والمتزايدة خطير الهواجس ال يشمل وهذا. المتحدة والواليات يرانإ بين الخالفات من الكثير لتسويةومتواصال 
  .وخارجها المنطقة في واألمن السالم يهدد الذي النووي يرانإ برنامج بشأن يالعالمللمجتمع 

تمكنوا لم ي اآلن، حتى، فذلك ومع. الكهرباءو  ةالطبي ثو البح ألغراض هو النووي ابرنامجه نإ إيران قادة يقول
 العالمأن  في السبب هو هذاو . فقط سلميةال غراضألهي ل النووية مأنشطته بأن الدولي المجتمع إقناعمن 

 لقد. للغاية معزولة اآلنأصبحت  إيرانفي أن  السبب هكما أن، القضية هذه معالجة على تصميمه في موحد
  .المسألة هذه عالجةتكم بمقاد رغبة عدم بسبب ضروري وغير ااهظً ب اثمنً  اإليراني الشعب دفع

 قادة يقول كماو  الواقع، في. اودبلوماسيً  اسلميً  المسألة هذه حل تفّضل المتحدة الواليات ن، فإادائمً  قلتُ  كماو 
 من حل هنإ. عملي حل إلى للتوصلقائًما  اأساسً  هناكفإن  سلمية، ألغراض النووي برنامجها، إذا كان إيران
ة على قاطعفي حين تتم اإلجابة بصورة  السلمية النووية الطاقة على الحصولبإمكانية  إيرانزود ي أن شأنه
 .اإليراني النووي للبرنامج الحقيقية الطبيعة عن لعالميطرحها ا التيجادة ال األسئلة جميع

 اآلنو . الحل هذا مثل إلى للتوصل مستعدة الدولي، المجتمعسائر  مع جنب إلى اجنبً  ،إن الواليات المتحدة
 أجل من والعمل التوترات من للحد مغزى وذات فورية خطوات تخاذال اإليرانية للحكومة المناسب الوقت هو

 . النووية للقضية المدىة طويلو  دائمة تسوية إلى التوصل
 الشعب بدأسوف يفكان باستطاعتنا التوصل إلى حل،  إذا ولكن. اليسيرة مهمةبال يكون لن حل إيجادإن 

 ذلك في بما األخرى، الدول معأوسع  تجاريوتبادل متن أ عالقاتعن الناجمة  فوائدال رؤية في االيراني



ا لن تزيد فإنه الحالي، مسارها السير في اإليرانية الحكومةواصلت  إذاومن ناحية أخرى، . المتحدة الواليات
    .إيران قادة امأم اآلنالماثل  الخيار هو هذا .يرانإإال من عزلة 

 وجيه سبب هناك ليس ألنه. العالم أجل ومن اإليراني الشعبمن أجل  - أفضلا مسارً يختاروا  أن آملإنني 
 الحريات نو اإليرانييستحق  كما اتمامً  األخرى، البلدان شعوب بها تمتعت التي فرصال من إليرانيينحرمان ال

  .مكان كل في الناسها التي يحظى بها نفس والحقوق
 مر على والعلوم لفنونافي إثراء أسالفكم  سهمأ مثلماف. اأيضً  للعالم بالنسبة اجيدً أمًرا  ليست إيران عزلةإن 

في  شبابال وخاصة ،هاتوٕابداع اإليراني لشعباأبناء  مواهب منسوف تستفيد  الدول جميع فإن التاريخ،
 بتكرن وال ا،معً  نبنيوال  ا،معً فيه  نعمل ال يوم هو ناون ععو قطمر وأنتم معزولون ومي يوم كلإن . بلدكم
  .العيد هذايشكالن صميم  نذيلال واالزدهار السالم مني فيه مستقبال بنوال ن –سوية 
 الشاعرستعيد ما كتبه ي منكم اكثيرً إن ف ،هذا نوروزفي عيد ال واألصدقاء العائلة مع ونجمعتتفي حين و إنكم، 
 : حافظ

  "أبدية. معاناة حملت يتالوة العداشجيرات  وااقتلعو  الوفاء؛ راثم حملت يتال الصداقة راشجأ"ازرعوا 
 العمل في وسأستمر. التوترمرحلة  تجاوزمن بلدانا  مكنتي أن آمل زلتُ  ما الجديد، الربيع فصل يبدأ كماو

  .والسالم الصداقة راثمفي طياته  حملي ناتيدول بين جديد يوم أجل من
 .مبارك وعيدكم لكم، شكًرا


