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امریکا و استکبار  
با  مطابقت  امروز  استکبار  درست  ترجمه 

دولت امریکا می کند. 
ترجمه  درست  را  استكبار  بخواهيم  اگر    
ياغى  و  مستكبر  و  متجاوز  دولت  با  امروز  كنيم، 
عمده  امروز  مى كند.  تطبيق  آمريكا  گردنكِش  و 
براى  استكبار  داستان  آنها هستند.  مستكبرين عالم 
در  يعنى  استكبار،  است.  تلخى  داستان  ملتها،  همه 
به خواست  و  ملتها  منافع  به  دنيا قدرتى هست كه 
انسانى  ارزشى  به مفاهيم  توّجهى نمى كند.  انسانها، 
هيچ اعتنايى نمى كند. براى او فقط يك چيز اهميت 
دارد و آن خود اوست؛ آن هم با روحيه تكّبر، افزون 
خواهى و زورگويى! آن هم با زبان زور، با خشونت، 
با شّدت، با بى رحمى و سّفاكى! امروز آمريكا چنين 

وضعى دارد.)4 1 57(
 امریکا مظهر نظام سلطه

معناى نظام سلطه آن است كه كشورها،    
ملتها و دولتها يا بايد سلطه گر باشند، يا سلطه پذير...

امروز مظهر نظام سلطه، امريكاست. هر سّيئه اى كه 
در دنيا براساس نظام سلطه به وجود آيد، حتماً بخشى 
از گناه آن به گردن امريكاست. معناى نظام سلطه 
آن است كه اگر رژيم امريكا براى خود در نقطه اى 
نقطه  آن  در  دارد  حق  كرد،  فرض  منافعى  دنيا  از 
حضور قدرتمندانه نظامى پيدا كند و هر كسى را كه 
با منافعش مخالفت كند، بكوبد. موضوع بر سر مشروع 
يا نامشروع بودن اين منافع نيست. براى نظام سلطه 
فرق نمى كند؛ ولو اين منافع بر خالف همه پيمانهاى 
باشد. نظام سلطه، زمانى سلطه جوييهاى  بين المللى 
خود را مخفيانه انجام مى دهد؛ زمانى هم با صراحت 
دولت،  سازمان،  فالن  كه  مى كند  اعالن  وضوح  و 
جمعيت يا حركت، با منافع ما تضاد داشته است و اين 
بهانه حّقى براى امريكا ايجاد مى كند كه آن سازمان، 
شخص، دولت و ملت را بكوبد. اين قانون جنگل و 
نظامى غيرانسانى برخالف فطرت انسان است. تنها 
كه سلطه پذير  قبولند  مورد  نظر سلطه گر  از  كسانى 
باشند. اگر دولتى نفت، منابع، امنيت، اقتصاد، روابط 
خارجى و سياستهاى گوناگون كشور خود را در اختيار 
سلطه گر گذاشت و از او نظر خواست و مطيع او بود، 
قبول  را  كشور  آن  و  است  خوشايند  سلطه گر  براى 

دارد. برايش فرقى نمى كند كه اين دولت، دولت ظالم 
است يا عادل؛ حقوق بشر دارد يا ندارد؛ در آن كشور 
دمكراسى هست يا نيست؛ اسم پارلمان به گوش آن 
ملت رسيده يا نرسيده است. به منطقه خاور ميانه نگاه 
كنيد! دولتهايى كه مورد قبول و اعتراف سلطه گران 
لحاظ  از  آيا  دولتهايى هستند؟  امريكايى اند، چگونه 
فكرى، سياسى، حقوق بشر و دمكراسى رشد كرده اند؟ 
اصاًل معناى دمكراسى را مى فهمند؟ مردم آنها معناى 
انتخابات را مى دانند؟ آيا در اين كشورها فضاى نفس 
كشيدن وجود دارد؟ اين موضوعات براى مسؤولين 
كشور سلطه گر   يعنى امريكا   اهميتى ندارد. مهم 
اين كشورها تسليم آن سلطه گرند و  اين است كه 
همين كافى است. اما اگر كشور، جمعيت و سازمانى 
با هر ملّيت و خصوصّيتى، تسليم سلطه گر نشد، در 
هر كجاى دنيا باشد در خور آن است كه ضربه بخورد 
و مورد حمله قرار گيرد. درگيريها را ببينيد! دوستيها 
و دشمنيها را ببينيد! مقابله با نظام جمهورى اسالمى 
تسليم  صورت  در  سلطه گر  نظام  كنيد!  مشاهده  را 
نشدن كشورها و ملتها، ارتكاب هر جنايتى عليه آنها 

را بالمانع مى داند.)74/8/1(
در  جنگ  ایجاد  به  امریکا  استکبار  دوام   

سرتاسر دنیاست.
سلسله جنبان  ابرقدرتها  كه  وقتى  تا    
مسائل جهانى هستند، جنگ در دنيا تمام نميشود. 
جنگ براى آنها داراى منافع مادى است. اين جنگ، 
جنگ در راه عدالت نيست. دروغ ميگويند آمريكائى ها 
و ديگران كه ميگويند ما جنگ ميكنيم براى اينكه 
است. هر جا  اين  نه، درست عكس  بدهيم؛  امنيت 
حضور نظامى و حركت نظامى دارند، موجب ناامنى 
زندگى  و موجب بى عدالتى و موجب سخت كردن 
براى انسانها هستند. از وقتى كه اين ابزارهاى مدرن 
در دنيا به وجود آمده است، انسانها دچار فشارند. در 
طول چهل و پنج سال   يعنى از بعد از جنگ جهانى 
دوم تا سال 1990 مسيحى  كه به اصطالح دوران 
ناميده ميشود، در گزارشهاى رسمِى  »جنگ سرد« 
بين المللى آمده است كه فقط سه هفته در دنيا جنگ 
وجود نداشته است! در تمام اين چهل و پنج سال، 
است.  داشته  وجود  جنگهائى  دنيا  كنار  و  گوشه  در 
اين جنگها را كى به وجود مى آورد؟ همان كسانى 

نظامى  هزينه هاى  ميكنند.  توليد  را  تسليحات  كه 
سرسام آورترين  از  يكى  امروز  بزرگ،  قدرتهاى 
هزينه هاست. طبق آمارهاى خودشان، در همين سال 
ششصد  از  بيش  آمريكا  دولت  مسيحى،  گذشته ى 
ميليارد دالر صرف هزينه هاى نظامى كرده است! اين 
هزينه هاى نظامى را ما امروز در همسايگى خودمان 
داريم مشاهده ميكنيم. اين هزينه ها صرف افغانستان 
ميشود، براى سركوب ملت مسلمان افغانستان؛ صرف 
عراق ميشود، براى در قبضه نگهداشتن ملت عراق؛ 
ميشود،  صهيونيستى  خبيث  رژيم  به  كمك  صرف 
براى ملتهب نگهداشتن هميشگى خاورميانه. امروز 
جهت قدرتهاى فاسد اين است. اسالم با اينها مبارزه 

ميكند، با اينها مخالفت ميكند.
كه  است  اين  در  صالحشان  و  صرفه  كه  آنهائى   
يكديگر  با  مسلمان  دولتهاى  و  مسلمان  ملتهاى 
بجنگند، از يكديگر متنفر باشند، از يكديگر بترسند، 
يكديگر را تهديد به حساب بياورند، اينها همان كسانى 
استعمارى شان  و  استكبارى  قدرت  دوام  هستند كه 
اين وابسته است كه در دنيا جنگ باشد؛ جنگ  به 
براى آنها وسيله ى غارتگرى هاى آنهاست. اين همه 
انسانها نابود بشوند، اين همه اموال ملتها صرف خريد 
تسليحات بشود، صرف توليد تسليحات گران قيمت 
كمپانى هاى  اينكه صاحبان  براى  براى چه؟  بشود، 
بزرگ پول بيشترى به دست بياورند، لذت بيشترى 
طاغوتِى  نظام  همان  اين  ببرند.  زندگى شان  از 
بر  متأسفانه  كه  است  بشريت  جاهالنه ى خطرناك 
زندگى انسانهاى دور از جاده ى توحيد حاكم است.

)98/4/191(
امریکا عقبه دولت های دیکتاتوری دنیاست.

امروز هم هست. قدرتهاى  اين جنگ،    
مستكبر دنيا   يعنى قدرتهاى غربى، قدرت آمريكا، 
قدرت صهيونيستها   حد يقف ندارند؛ ميخواهند بر 
همه ى دنيا، بر همه ى منابع مالى عالم، بر همه ى 
نيروهاى انسانى تسلط پيدا كنند. خب، تقصير ملتها 
چيست؟ چرا بايد ملتها تحمل كنند؟ ولى متأسفانه 
در  را  از جنس خودشان كسانى  اين شده.  واقعيتها 
رأس ملتها ميگمارند تا منافع آنها را تأمين كنند و 
هرچه ميتوانند، عليه منافع مردم كار كنند و به مردم 
فشار بياورند. در حدود دويست سال اخير كه مسئله ى 

استعمار به وجود آمده است، اين به شكلهاى مختلف 
در دنيا اتفاق افتاده است. ملتها ديگر در اين دوران 
ديكتاتور  يك  با  كه  نيست  اين  فقط  مشكلشان 
مواجه اند، با يك آدم مستبد مواجه اند؛ مشكلشان اين 
است كه اين ديكتاتور عقبه اى از قدرتهاى بين المللى 
دارد؛ آنها هستند كه دارند منافع اين كشور و اين ملت 
را پايمال و نابود ميكنند. مشكل دوران استعمار اين 
است. با اين ديد كه نگاه كنيم، همه ى اين مسائل، 
درست تحليل ميشود. قضاياى امروز هم همين جور 

است.)90/2/3(
شعارهای مردم پسند وسیله اعمال استکبار

ادعاى  مورد  مفاهيِم  به همان  غربى ها    
خودشان هم هرگز عمل نكردند. يعنى سررشته داران، 
همان  پاى  هرگز  غربى  قدرتمندان  و  سردمداران 
گفتند،  كه  آزادى اى  همان  پاى  گفتند،  كه  عدالتى 
نايستادند؛ اينها را به عنوان يك تابلو مطرح كردند 
فرض  كردند.  خواستند،  كار  هر  تابلو  اين  زير  و 
بفرمائيد به افغانستان حمله ميكنند، زير تابلوى ايجاد 
دموكراسى، اما باطن قضيه اين نيست؛ باطن قضيه 
اين است كه آمريكا يا ناتو به افغانستان احتياج دارد، 
براى اينكه آنجا يك پايگاه ثابت بسازد، از آن پايگاه 
آسياى  بپايد،  را  ايران  بپايد،  را  هند  بپايد،  را  چين 

جنوب غربى را بپايد.
 عراق را با عنوان مبارزه ى با سالح اتمى مورد تهاجم 
بعد  البته  نيست.  اين  باطن قضيه  اما  ميدهند،  قرار 
آمدند داستانسرائى كردند و گفتند بله، گشتيم، پيدا 
مگر  نيست.  اينجورى  بوديم!  كرده  اشتباه  نكرديم؛ 
ميشود كسى به خاطر يك گزارش غلط و اشتباه و 
تأييد نشده، اين همه خرج، هزينه ى انسانى، هزينه ى 
به عراق حمله كند؟  بر خودش هموار كند و  مالى 
هدف از حمله ى به عراق، مبارزه ى با سالح شيميائى 
نبود؛ بلكه تسلط بر يك كشور ثروتمنِد نفت خيز در 
همسايگى جمهورى اسالمى، و تسلط بر دنياى عرب، 
و حمايت از اسرائيل، و تكميل زنجيره ى استكبار در 
اين منطقه بود. همين حاال نيروهاى ناتو مرتباً به ليبى 
حمله ى هوائى ميكنند. االن چند ماه است كه اين 
حمالت هوائى بدون هيچگونه مجوز واقعى، انسانى، 
قانونى و بين المللى ادامه دارد؛ حرفشان اين است كه 
ميخواهيم قذافى را بزنيم! قضيه اين نيست. مسئله، 
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جاده صاف كردن براى شركتهاى نفتى است. ليبى 
يك منطقه اى است كه هم مشرف به مصر است، هم 
مشرف به تونس است، هم مشرف به سودان است، 
هم مشرف به الجزائر است، كنار مديترانه است، يك 
اينجا يك مركزى  اينها ميخواهند  قدمى اروپاست. 
كنند؛  حكومت  منطقه  اين  بر  بتوانند  باشند،  داشته 
اسمش را ميگذارند مبارزه ى با قذافى! در حالى كه 
قضيه اين نيست. يعنى غرب همين مفاهيم و اهدافى 
را هم كه خودش ادعا ميكرد، غالباً پوششى قرار داد 
براى مقاصد شيطانى. بنابراين اگر ما ميگوئيم عدالت، 
آزادى، مقصودمان همان حرفهائى  اگر ما ميگوئيم 
نيست كه آنها ميگويند؛ همان دموكراسِى دروغين. 
من با قاطعيت عرض ميكنم؛ دموكراسى اى كه امروز 
در غرب رائج است   حاال يك جاهائى استثناء است   
عمدتاً اين دموكراسى دروغين است؛ واقعى نيست.

)90/7/24(
دنياى سياست   بعد از چالشها و زير و    
رو شدن هاى فراوان   تبديل شد به دنياى سلطه؛ 
يعنى تقسيم دنيا به سلطه گر و سلطه پذير. چند كشور 
سلطه گر و بقيه ى كشورها سلطه پذيرند؛ در كشورهاى 
سلطه گر هم آحاد مردم سلطه پذير و فقط يك عده ى 
معدودى سلطه گرند. يعنى هرم دنيا ناگهان از سطح 
وسيع قاعده، با يك حركت تند و تيز به رأس كوچكى 
مى رسد كه دارد بر همه ى دنيا حكومت مى كند؛ اين 
دنياى سلطه است. بعد از فروريختِن شوروى، دنياى 
سلطه باز هم دامنه اش تنگ تر شده؛ يعنى اين رأس، 
به شكلى در انحصار يك دولت و يك قدرت درآمده 
و او امريكاست. امريكا هم قانع نيست؛ روسيه هم كه 
در مقابل امريكا كوتاه آمد، باز امريكا قانع نيست و 
دارد همينطور پيشروى مى كند؛...در اين دنياى سلطه   
جزو  خودشان  كه  هم  اروپايى  دولتهاى  حّتى  كه 
خانواده ى قدرتند، جرأت نمى كنند در مقابل قدرت 
امريكا حرِف زياد بزنند و فقط گاهى نق مى زنند؛ چه 
برسد به دولتهاى متوسط و پايين   ملتى بوجود آمده 
كه تمام مسلّمات آن رأس قدرت را زير سؤال برده؛ 
همه ى مسلّمات سياسِى رأس قدرت، رفته زير سؤال. 
زير سؤال رفتن، فى نفسه چيزى نيست؛ اما اشكالش 
سياسى،  مجادله ى  اين  كه  است  اين  امريكا  براى 
تماشاگرها  دارد.  تماشاگر  عظيمى  مجموعه ى  يك 

و مى بينند.  نگاه مى كنند  دارند  كه  ملتها؛  كيستند؟ 
براى  مى گذارد،  ملتها  روحيه ى  در  اين  كه  تأثيرى 
است.  تلخ تر  زهرى  هر  از  امريكا  استكبارى  قدرت 
امروز در همان كشورهايى كه امريكا بر دولتهاى آنها 
مسلط است   در آسيا و آفريقا و خاورميانه و امريكاى 
منفورتريِن  امريكا  آنها،  ملتهاى  بين  در  التين   
دولتهاى دنياست. اين به خودى خود پيش نيامده؛ 

اين تصادفى پيش نيامده.)86/2/31(
ساخت استبدادى و ديكتاتورى به شكل    
بسيار مدرن و پيشرفته، امروز در بسيارى از كشورهاى 
غربى و در رأس آنها در امريكا مستقر و حاكم است. 
آنجا مردم به معناى انسانهاى صاحب اختيار و صاحب 
اراده، نقشى در بر سركارآوردن حكومتها ندارند؛ پول 
است و زوِر صاحبان سرمايه و زرساالران است كه 
همه چيز را تعيين ميكند و همه چيز را در مجراى 
نظامهاى  امروز  مى اندازد.  حركت  به  خود  دلخواه 
بد  دمكراسِى  همين  امريكا،  آنها  رأس  در  و  غربى 
تجربه شده و بد امتحان پس داده را ميخواهند به زور به 
بعضى كشورها تحميل كنند. دولت فلسطين را كه از 
آراء مردم برخاسته، قبول نميكنند؛ براى دولت عراق 
كه از آراء مردم به معناى حقيقى كلمه، جوشيده و 
بر سر كار آمده، انواع مشكالت را درست ميكنند؛ از 
كودتاهاى نظامى و كودتاگران نظامى به شرطى كه 
زير فرمان آنها باشند، كمال حمايت را ميكنند، باز دم 

از مردم ساالرى ميزنند!)86/3/14(
برای  ملتها  خواهد  می  امریکا    

خودشان تصمیم نگیرند.
آنچه امريكا و ديگر مستكبران عالم را    
خودش  ملت  يك  كه  است  اين  مى كند،  عصبانى 
ما  به كشور  امريكا  بگيرد.  تصميم  و  بداند  بخواهد 
و مردم ما و بسيارى از ملت هاى ديگر مى گويد شما 
تصميم نگيريد تا من براى شما تصميم بگيرم؛ شما 
انتخاب نكنيد تا من برايتان انتخاب كنم؛ شما از منابع 
خود بهره بردارى نكنيد تا من بتوانم از آن بهره بردارى 
اين است كه سلطه و دخالت و  امريكا  كنم. حرف 
حضور و پنجه افكندِن ما بر كشور و منابع خودتان 
را قبول كنيد؛ اگر قبول نكنيد، شما را به حمايت از 
با حقوق بشر و چيزهاى ديگر  تروريسم و ضديت 

متهم مى كنيم.)84/2/11(

تهدید  در  را  خود  شان  امریکا    
کردن می بیند و هر روز بهانه ای برای ان 

می اورد.
ابرقدرت، شأن خود را در تهديد كردن    
تهديد  با  كارش  زورگو  و  سلطه گر  قدرت  مى داند. 
دولتها  از  خيلى  و  دنيا  ملتهاى  و  مى رود  پيش 
متأسفانه در مقابل تهديدهاى اينها كوتاه مى آيند و 
اينها را بيشتر بر اموِر خودشان مسلط مى كنند. كار 
آنها تهديد است، و امروز بهانه ى تهديد آنها انرژى 
هسته يى است. اين هم كه نباشد، بهانه ى ديگرى 

مطرح مى كنند.)84/1/1(
نظم نوین جهانی    

استكبار  كه  جهانى«  نوين  »نظم  اين    
بيان مى كند، سخنى است كه نيتهاى بسيار خائنانه 
و خباثت آميزى پشت سر آن است. نظم نوين جهانى 
شد،  تمام  عالم  قطبى  دو  نظام  يعنى  چه؟  يعنى 
تمام شد؛  بله،  تمام شد؛  و غرب  درگيريهاى شرق 
اما آيا نتيجه ى تمام شدن درگيرى شرق و غرب بايد 
قدرت مطلقه و روزافزون امريكا بر ملتهاى ضعيف 
باشد؟! يعنى ديگر اسالمخواهان و آزاديخواهان در 
هيچ نقطه ى دنيا حق نداشته باشند نفس بكشند؟! 
فروختن  قيمت  به  بايد  فلسطين  مسأله ى  يعنى 
فلسطين و فروختن فلسطينيان تمام بشود؟! معناى 
نظم نوين جهانى اين است؟! امريكا اين را مى خواهد. 
ملت اسالم به خاطر بيدارى يى كه بر اثر انقالب و 
ايستادگى شما در جنگ به دست آورده است، تسليم 

اين خواست امريكا و استكبار نخواهد شد.)70/7/5(
رأس  در  و  غربى  نظامهاى  امروز    
و  تجربه شده  بد  دمكراسِى  همين  امريكا،  آنها 
بعضى  به  به زور  ميخواهند  را  امتحان پس داده  بد 
كشورها تحميل كنند. دولت فلسطين را كه از آراء 
مردم برخاسته، قبول نميكنند؛ براى دولت عراق كه 
بر  به معناى حقيقى كلمه، جوشيده و  آراء مردم  از 
از  ميكنند؛  را درست  انواع مشكالت  آمده،  كار  سر 
كودتاهاى نظامى و كودتاگران نظامى به شرطى كه 
زير فرمان آنها باشند، كمال حمايت را ميكنند، باز دم 

از مردم ساالرى ميزنند!)68/5/28(

امریکا و ایران   
  رابطه ایران و امریکا قبل از انقالب

امريكائى ها چند ده هزار مأمور در ايران    
داشتند   حاال رقم دقيقش مهم نيست؛ پنجاه هزار، 
شصت هزار، بيشتر   اينها مأمورين سياسى بودند، 
مجموعه ى  داخل  در  بودند؛  نظامى  بودند،  امنيتى 
سازمانهاى  در  چه  ارتش،  در  چه  ايران    مديريت 
در  چه  برنامه ريزى،  بخشهاى  در  چه  اطالعاتى، 
و  پول  بودند،  نشسته  ديگر    گوناگون  بخشهاى 
ايران  از دولت  مزد خودشان را به اضعاف مضاعف 
ميگرفتند، اما براى آمريكا كار ميكردند. اين كار بدى 
بود كه در كشور ما اتفاق افتاده بود. رژيم طاغوت 
خاطر  به  آمريكا،  به  وابستگى اش  خاطر  به  پهلوى 
مزدورى اش براى آمريكا، بتدريج در طول چند سال 
اينها را داخل كشور آورده بود. تا اينجاى كار، بد بود؛ 
بِد مضاعف بود،  افتاد، يك چيز  اتفاق  اما آنچه كه 
بِد به توان چند بود. آن كار بِد مضاعف اين بود كه 
آمدند در مجلس شوراى ملى و مجلس سناى آن روز 
تصويب كردند كه مأمورين آمريكائى از دادگاه هاى 
ايران و امكانات قضائى و امنيتى ايران معافند. يعنى 
اگر فرض كنيد يكى از اين مأمورين جرم بزرگى در 
را  او  ندارند  ما حق  دادگاه هاى  مرتكب شود،  ايران 
كنند؛  و محكوم  كنند  محاكمه  و  بطلبند  دادگاه  به 
اين اسمش كاپيتوالسيون است. اين نهايت ضعف و 
وابستگى يك ملت است كه بيگانگان بيايند در اين 
كشور، هر كارى دلشان ميخواهد، بكنند؛ دادگاه هاى 
كشور و پليس كشور اجازه نداشته باشند اندك تعرضى 
از رژيم طاغوت  را  اين  آمريكائى ها  بكنند.  اينها  به 
خواستند، رژيم طاغوت هم دودستى تقديمشان كرد: 

قانون كاپيتوالسيون.)89/8/21(
سالهاى  از  امريكا  دولت  سياست    
1320به بعد   تقريباً سالهاى بيست ويك و بيست ودو   
وارد كشور ما شد؛ بتدريج آمدند و نفوذ پيدا كردند 
انگليسيها را گرفتند. در طول  و يواش يواش جاى 
اين تقريباً بيست وهفت هشت سالى كه امريكاييها در 
اين كشور حضور قدرتمندانه داشتند، همه اهانتها و 
بديها و ستمگريهايى كه يك دولت مستكبر با يك 
ملت مظلوم مى تواند انجام دهد، انجام دادند؛ منابع 
به  كردند،  تقويت  را  پهلوى  مستبد  رژيم  بردند،  را 
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كردند،  اهانت  مردم  به  كردند،  اهانت  ما  مسؤوالن 
كاپيتوالسيون را آوردند، حكومتهاى ملى را سرنگون 
اگر كسى بخواهد  واقعاً  كردند و خيلى جنايات كه 
جنايات امريكا را در طول مّدت تقريباً بيست وهفت، 
هشت سال قبل از انقالب بنويسد، يقيناً يك كتاب 

قطور خواهد شد.)76/1/26(
قبل از انقالب، كشور از لحاظ سياسى    
وابسته بود؛ يعنى حكومت، چه خود محمدرضا، چه 
منتظر  بودند؛  آمريكا  مطيع  گوناگون،  دستگاه هاى 
اشاره ى آمريكا بودند. باز شواهد فراوان است. آدمى 
پا ميشود از اينجا ميرود آمريكا   دكتر امينى   براى 
اينكه آمريكائى ها را قانع كند كه بشود نخست وزير در 
ايران. آمد، شد نخست وزير! بعد از يكى دو سال، شاه 
كه با او مخالف بود، بلند شد رفت آمريكا، آمريكائى ها 
را قانع كرد كه او را از نخست وزيرى عزل كند. آمد 
او را از نخست وزيرى عزل كرد! اين، وضع مملكت 
مملكت،  شاه  نخست وزير،  انتخاب  براى  بود.  ما 
رئيس كشور محتاج موافقت و رضايت آمريكا بود! 
سفير  و  آمريكا  سفير  شاه  مسائل،  از  بسيارى  در 
تصميمى  تا  ميكرد  دعوت  خود  كاخ  به  را  انگليس 
اگر  بگذارد!  ميان  در  آنها  با  بگيرد،  را كه ميخواهد 
آنها مخالف بودند، تصميم عملى نميشد. وابستگى 
سياسى يعنى اين. مطيع آمريكا بودند؛ قبل از دوره ى 
انگليسى ها  را  رضاخان  انگليس.  مطيع  هم  آمريكا 
خودشان آوردند سركار؛ وقتى ديدند ديگر به دردشان 
نميخورد، خودشان از حكومت عزلش كردند، از كشور 
بيرونش كردند، پسرش را آوردند سر كار. اين قبل از 

انقالب بود.)89/11/15(
  دشمنی های امریکا با ایران بعد از انقالب

 خوی استکباری امریکا علت دشمنی ایران 
با امریکاست.

مبارزه ى با امريكا به خاطر اين است كه    
امروز مظهر استكبار در دنيا، رژيم امريكاست، وااّل 
هدفهاى  و  روشها  دولت،  يك  به عنوان  امريكا  اگر 
استكبارى را نداشت، براى ما مثل بقيه ى دولتها بود؛ 
ليكن امروز دولت و رژيم امريكا در اين دوره از زمان، 

مظهر كامل استكبار است.)76/8/14(
 دشمنی امریکا با ایران به خاطر عدالت و 

اسالم است.

همين جاذبه ى نظام جمهورى اسالمى   
است كه دشمنان قدار جهانِى جمهورى اسالمى را در 
مقابل آن به صف آرايى وادار مى كند و تا امروز وادار 
كرده است. بعضى تصور مى كنند ما دشمنان جهانى 
خود را تحريك كرده ايم كه بيايند با ما دشمنى كنند؛ 
بعضى خيال مى كنند شعار »مرگ بر امريكا« امريكا 
را تحريك مى كند كه نسبت به نظام اسالمى و ايران 
اسالمى دشمنى بورزد؛ اين خطاست. دشمنِى نظام 
با نظام  دنيا  امريكايى و هر مستكبرى در  مستكبر 
اسالمى، به خاطر پرچم برافراشته ى عدالت است؛ به 
خاطر اين است كه مى بيند با نام اسالم و با تعاليم 
واالى اسالم كشورى دارد به سمت رشد و توسعه 
پيشرفت علمى و عملى حركت مى كند؛ مى داند  و 
كه اين، جلوى نفوذ آنها را خواهد گرفت. آنها با هر 
كشورى كه خارج از قلمرو قدرت آنها به توسعه و 

پيشرفت علمى دست پيدا كند، مخالفند.)84/2/18(
 دشمنی امریکا با ملت ایران است.

درست نقطه ى مقابل آنچه كه من گفتم    
رژيم  امريكا،  ملت  نه  مواجهيم،  امريكا  رژيم  با  ما 
با دولت  نه فقط  ايران مواجه است،  با ملت  امريكا 
مسأله ى  است.  و خشمگين  ناراحت  ملت  از  ايران؛ 
كسانى  مسأله ى  نيست؛  ايران  دولت  مسأله ى  او، 
ملت  آحاد  مسأله ى  نيست؛  مى كنند،  حكومت  كه 
است. چرا؟ علّت واضح است. چون فرهنگ دورى 
از سلطه ى استكبار، استكبارستيزى، ميل به استقالل 
اين  دلهاى  در  خود،  سرنوشت  داشتن  دست  در  و 
مردم رسوخ پيدا كرده است. آنها از اين ناراحتند. آنها 
ملتى را مى خواهند كه مثل بره ى رامى آن جا قرار 
گيرد، اينها هم رژيمى را بر او تحميل كنند، يا از آن 
سوى مرزها به او ديكته نمايند؛ آن ملت هم بى هيچ 
برود. ملت  را  راه  آن  و  انجام دهد  را  آنها  مقاومتى 
بيدار، ملت هوشيار، ملت آگاه به مسائل سياسى، ملتى 
كه اگر مسؤوالنش هم بخواهند برخالف اين خّط 
مستقيم حركتى بكنند، اعتراض خواهد كرد؛ اين گونه 

ملتى را اينها دوست ندارند.
امریکا  ناکامی  ایران علت  ملت  ایستادگی 

در منطقه
كه  كردند  اعتراف  معنا  اين  به  آنها    
بسيارى از سياستهاى آمريكا    بخصوص سياستهاى 

خاورميانه اى آمريكا   به خاطر ايستادگى ملت ايران 
و جمهورى اسالمى ناكام شده و به نتيجه نرسيده 
است؛ پيداست عصبانى اند. سعى آنها اين است كه 
سياه نمائى كنند   اين يكى از راه هاست   بخصوص 
هشيارى  شده اند.  بيدار  منطقه  ملتهاى  كه  امروز 
ايران  ملت  آنها،  اسالمى  بيدارى  و  منطقه  ملتهاى 
را مطرح كرده است و  ايران  انقالب اسالمى در  و 
جلوى آنها قرار داده است. آنها ميخواهند الگو گرفته 
نشود؛ ميخواهند ايران و ايرانى و جمهورى اسالمى 
ايران الگوى آن ملتها نشود؛ لذا سياه نمائى ميكنند   
بخصوص در چشم آن ملتها   پيشرفتها را كمرنگ 
ميكنند، ضعفها را درشت ميكنند.)90/7/27 كنگاور(

من  ترسد  مى  ما  از  امريكا  واهلل  امروز    
بترسد  هم  بايد  كنيد   باور  كه  خوردم  جالله  قسم 
است،بمب  كننده  تهديد  امروز  دنياى  در  كه  .انچه 
اتمى و موشك اتمى نيست.ان ، حامل يك سخن 
درست بودن است.ام ما هستيم كه حامل يك سخن 
درستيم. اگر ما درست عمل كنيم و مومنانه برخورد 
كنيم، شجاعت اسالمى الزم را براى خدمان حفظ 
كنيم،از اسالم مايه نگذاريم و از كيسه خليفه خرج 
نكنيم،مطمئنن دشمن در مقابل چنين موضعى اسيب 
پذيرى دارد.وقتى امريكا و امثال امريكا از ما راضى 

مى شوند كه از اسالم صرف نظر كنيم.)71/5/19( 
ابرقدرتها وانمود كرده بودند كه اراده ى    
انقالب ما، يك  بار در  آنها تخلف ناپذير است. يك 
بارها در  بار در طول هشت سال جنگ تحميلى و 
خليج فارس،  قضاياى  در  امروز  و  گوناگون،  حوادث 
بوضوح معلوم شد كه اين ادعا پوچ است. ابرقدرتها، 
با تشر و هيبت و ابهت ابرقدرتى، كارشان را از پيش 
مى برند؛ وااّل از لحاظ قدرت محسوس و ملموس، اگر 
ملتى بخواهد و اراده كند، مى تواند آنها را ناكام نمايد.

)69/11/17(
هم رئيس جمهور امريكا و هم دولتمردان    
اين كشور بارها و بارها از خطر سالح هسته يى كه 
به وسيله ى ايران توليد شود، حرف زده اند. خود آنها 
بخوبى مى دانند كه ماجراى ساخت سالح هسته يى 
مسأله ى  ندارد.  واقعيتى  هيچ  و  است  افسانه  يك 
آنها اين نيست؛ مسأله ى آنها اين است كه از شكل 
آنها  ايران قدرتمند و پيشرفته نگرانند.  گرفتن يك 

با پيشرفت ملت ايران مخالفند؛ وااّل مى دانند كه ما 
در  نمى خواهند  آنها  نيستيم.  دنبال سالح هسته يى 
اين منطقه ى حساس كه بيشترين نفت دنيا را دارد و 
يكى از حساس ترين مناطق دنياست   يعنى خاورميانه   
كشورى كه مستقل است و زير پرچم اسالم زندگى 
مى كند، پيشرفته باشد و از دانش و پيشرفت علمى و 
فناورى مدرن برخوردار باشد. حقيقت قضيه اين است 
كه غربى ها ترجيح مى دهند ملتهاى اين منطقه   از 
جمله ملت ايران   هميشه محتاج آنها باشند؛ لذا به 
ما مى گويند شما نيروگاه هسته يى هم داشته باشيد، 
از ما  را  نيروگاه  اين  بياييد سوخت  اما  ندارد؛  مانعى 

بخريد!)84/1/1(
درجه ى  در  ايران  ملت  دشمن  مروز    
اول، امريكا و صهيونيستها هستند؛ البته انگليس هم 
ايران،  ملت  منافع  مقابل  در  است.  معركه  آتش بيار 
آنها قرار دارند؛ اما اسمش را مى گذارند اجماع جهانى؛ 
عليه  جهانى،  اجماع  ندارد!  وجود  جهانى اى  اجماع 
استكبار امريكاست، عليه دخالتها و اشغال امريكاست، 
در  امريكا  فتنه انگيزيهاى  و  جنگ افروزيها  عليه 

سرتاسر دنياست؛ اين اجماع جهانى است.)85/1/6(
 ابعاد دشمنی امریکا علیه ایران

 دشمنی استکبار بر تضعیف نقاط قوت ما 
متمرکز شده است

امروز سياست هاى استكبارى و سياست    
اسالمى  جمهورى  عليه  امريكا  شده  شناخته  هاى 
ايران،درست بر روى نقاطى تكيه دارند كه ان نقاط 
قوت ماست؛يعنى ان چيزى كه درست نطقه قوت 
نظام ما و نظام ديپلماسى ماست.انها روى اين موارد 
تكيه دارندو مى خواهند اين موارد را ضعيف كنند و از 
دست نظام خارج كنند. لذا به هيچ وجه نمى شود با 

انها كنار امد و نرمشان كرد. )87/5/25(
افکنی  اختالف  بشر وسیله  تهمت حقوق   

در داخل
بشر،  حقوق  تهمت  مى بينيد  كه  اين    
مخالفت با حقوق بشر، نقض حقوق بشر، دست زدن 
به ترور و امثال اينها را اين همه خرج مى كنند، براى 
آنها  نمايند! خوِد  اثبات  دنيا  را در  اين  آن است كه 
مى دانند كه دروغ است. اين، براى آن است كه افكار 
عمومى عالَم، از نظام جمهورى اسالمى فاصله بگيرد. 
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اين، براى همان ايجاد شكاف است. اين، براى آن 
است كه ميان اين پايگاه رفيع اسالم و قرآن و جوامع 
مسلمان در سرتاسر عالم، انجذابى ايجاد نشود. البته 
خداى متعال كيد آنها را باطل مى كند: »انهم يكيدون 
«. در طول اين  كيداً و اكيد كيداً«، »و مكروا و مكراهللهَّ
اينها كردند، خداى متعال  چند سال، هر كارى كه 
آن را باطل كرده است. اما به هر حال، دشمْن مانع 
تراشى و ايجاد اشكال مى كند و مشكالت مى آفريند؛ 
در جاهايى هم رسوا مى شود، اما دست بر نمى دارد! 
اين جاست كه مسأله اتّحاد و وحدت اسالم و تفاهم 
اسالمى معنا پيدا مى كند. ببينيد اين قضيه چقدر مهّم 
براى فرداى دنياى اسالم،  اين مسأله  ببينيد  است! 
چقدر حائز اهميت است! اين، قضيه اى نيست كه به 
آسانى بشود از آن گذشت. همه بايد خود را مخاطب 
اين كالم حساب كنند. من به همه مى گويم؛ هم به 
اهل سّنت، هم به شيعه، هم به كتاب نويسان، هم به 
شعرا، هم به مطبعه چيها، هم به كسانى كه در بين 
مردم پايگاهى دارند، حرفى مى زنند و مستمعى دارند. 
همه بايد اين حقيقت را بفهمند و دشمن را بشناسند. 
مواظب باشيد كه دشمن در سنگر خودى جا نگيرد. 
مواظب باشيد كه شما به جاى تهاجم به دشمن، به 
خودى حمله نكنيد. عالِم به زمان باشيد؛ يعنى دشمن 
و دوست و عرصه مبارزه را بشناسيد. اينها خيلى مهّم 

است.
 تجهیز اپوزیسیون

حمايت  با  و  امريكا  پول  با  كه  كسى    
دولتمردان امريكا بخواهد براى منافع امريكا كار كند 
و قيافه ى اپوزيسيون به خودش بگيرد، در چشم ملت 

ايران منفورترين انسان است.
 برقراری رابطه  ایران و امریکا

و  ايران  ملت  براى  مذاكره،  و  رابطه    
اين  ضرر  اولين  است.  مّضر  جهانى  نهضت  براى 
است كه امريكاييها با ورود در اين ميدان، اين طور 
همه  از  اسالمى  جمهورى  كه  كرد  خواهند  تفهيم 
حرفهاى دوران امام و دوران جنگ و دفاع مقّدس و 
دوران انقالب صرف نظر كرده و گذشته است. اّولين 
چيزى كه امريكاييها اّدعا مى كنند، اين است. اّولين 
مطلبى كه در دنيا شايع مى كنند، اين است كه انقالب 

اسالمى تمام شد و پايان گرفت              

روزى كه در خطابه هاى مسئولين ما مناقب امريكا 
بود ما را محر شرارت خواندند.

فالن  امروز  اگر  ميكنند  خيال  بعضى    
دولت مستكبر، چه در اروپا، چه در غير اروپا، نسبت 
به جمهورى اسالمى يك حرفى ميزند، يك چيزى 
به  اهانت آميز  كه  ميكند  اظهارنظرى  يك  ميگويد، 
جمهورى اسالمى است، اين معنايش تنزل رتبه ى 
جمهورى اسالمى است؛ نه، اينها هر وقت توانستند، 
كردند. آن زمانى هم كه ما متأسفانه يك مقدارى در 
مقابل دشمن كوتاه مى آمديم، از اين كارها ميكردند. 
كرديم،  ايستادگى  چون  حاال  ما  كه  نيست  اينجور 
سر  را  اينها  بگوئيم  داديم،  خرج  به  استقامت  چون 
لج آورديم؛ نه. يك روزى در خطابه هاى مسئولينمان 
مناقب آمريكا ذكر ميشد؛ همان روزها رئيس جمهور 
عنوان  به  را  ايران  تمام،  سبكسرى  با  آمريكا  وقت 

محور شرارت معرفى كرد!
 رابطه با امریکا زمینه ایجاد سلطه است.

مسأله ما با امريكا، مسأله ديگرى است؛    
مسأله روابط نيست. براى آنها، روابط به معناى مقّدمه 
از آن هم راضى  به كمتر  و  تسلّط است  اين  براى 
نيستند! اسم روابط را به عنوان شعار مى آورند. معلوم 
است مقّدمه هريك از اين كارهايى كه مى خواهند 

بكنند، روابط است.
تا امروز كه پانزده سال از پيروزى انقالب    
و چهارده سال از قضيه النه جاسوسى مى گذرد، هنوز 
كه  است  اين  امريكاييها تالششان  است،  هنوز  كه 
النه  تسخير  حادثه  با  كه  را  باريكى  رشته  همان 

جاسوسى قطع شد، دوباره برقرار كنند.
جمهورى  اسالمى  رابطه  با رژيم  امريكا    
را كه  رمز و نشانه ى  قلدرى  و سلطه ى  ناحق  و مظهر 
ستم  به  ملتهاى  ضعيف  عالم  است ، مردود مى داند و 
تا وقتى  آن  رژيم  ، مستكبرانه  به  ملتها ظلم  مى كند، 
رژيمهاى   از  دردولت ها و كشورها دخالت مى كند، 
حمايت   صهيونيستى   منفور  رژيم   چون   نامشروعى  
مى كند، با نهضتهاى  آزاديخواهانه  و بيدارى  ملت ها 
ستيزه  مى كند و به خصوص  با ملت  مسلمان  پيشگام  
دشمنى   مسلمان   به  پاخاسته ى   ملتهاى   و  ايران  
مى ورزد، هرگز با آن رژيم  رابطه  برقرار نخواهد كرد.

  

تا وقتى كه امريكا در چنين مواضعى قرار دارد، ما 
رابطه با او را رد مى كنيم. تا وقتى كه سياست امريكا 
بر دروغ و فريب و جنايت و حمايت از دولت پليدى 
استوار  مستضعف  ملتهاى  به  ظلم  و  اسرائيل  مثل 
است و تا وقتى كه خاطره ى جنايتهايى كه از طرف 
انجام  ايران  ملت  به  نسبت  امريكايى  سردمداران 
گرفته، در ذهن ملت ماست و جبران نشده   مثل 
خاطره ى سقوط هواپيما، مثل مسدود كردن داراييها 
و اموال ملت ايران در امريكا   امكان ندارد ما با دولت 

امريكا مذاكره كنيم يا با او رابطه يى برقرار نماييم.  
بعد  مختلف  دوره هاى  در  آمريكا  جمهور  رؤساى 
خيلى  شدند،  راست  دواّل  خيلى  انقالب  پيروزى  از 
حرفهاى چرب و نرم زدند، شايد بتوانند اين راه بسته 
را دوباره باز كنند. ظاهراً حرفهائى ميزنند، اما باطن 
قضيه همان پنجه ى چدنى است كه من گفتم در زير 

دستكش مخملى پنهان شده است.
 ترور سفیر عربستان

تبليغاتى  جنجال  و  ترور  مسئله ى  اين    
حرفى  يك  آمريكائى ها  است.  سناريو  يك  اخير 
اروپا هستند،  در  آنهائى كه  آن طرف هم  از  بزنند، 
بدهد،  پاس  آن  اين كه  مثل  بيايند    به كمكشان 
اين بزند   يك بازى سياسى را در دنيا راه بيندازند؛ 
عوامل گوناگون خودشان، از وابستگانشان در منطقه 
و خارج منطقه را هم به كار بگيرند و يك جنجال 
درست كنند؛ اين يك سناريوى آمريكائى است. البته 
ببينيم  با دقت رصد ميكنيم. ما مراقبت ميكنيم  ما 
پشت صحنه ى اين سناريو چيست. و بدانند جمهورى 
و  مخرب  حركت  هر  با  توطئه اى،  هر  با  اسالمى 
مزاحمى، با همه ى توان مقابله خواهد كرد)42 7 09(

 امریکا و جهان اسالم
 امریکا اساس مشکل جهان اسالم است.

اسالم،  دنياى  در  مشكل  اساس    
در  مستعمرين  و  مستكبرين  حضور  آمريكاست. 
ضربه  بزرگترين  و  بيشترين  هميشه  اسالم،  دنياى 
از شرق  زده.  ملتها  مردمى  و  اسالمى  به هويت  را 
هند،  و  مالزى  و  اندونزى  از  بگيريد،  اسالم  دنياى 
تا برسيد به آفريقا؛ همه جا حضور مستعمران بوده 
است كه ملتها را ضعيف كرده، خون آنها را گرفته، 
و  مستكبر  آن  امروز  كرده.  تضعيف  را  اراده هايشان 

حضور  حاشيه اند.  در  بقيه  آمريكاست؛  مستعمر، 
»وجودك  گفت:  است.  مشكل  بزرگترين  آمريكا 
بدبختى هاى  همه ى  از  ذنب«.  بها  اليقاس  ذنب 
اين  آمريكاست؛  امروز حضور  بزرگتر،  اسالم  دنياى 
را بايد عالج كرد. بايد آمريكا را از عرصه دور كرد، 
را تضعيف كرد. خوشبختانه ضعيف هم شده اند.  او 
آمريكاى امروز، آمريكاى بيست سال قبل و سى سال 
قبل نيست. آمريكا امروز بشدت ضعيف شده است. 

اين را بايد نگه داشت. نبايد نااميد بود.
اسالم  دنياى  مسائل  درباره ى  امروز    
اين  مى زنند!  حرف  مالك  يك  مثل  امريكاييها 
سخنرانى رئيس جمهورى امريكا را ببينيد؛ درباره ى 
درباره ى  عراق،  درباره ى  فلسطين،  درباره ى  لبنان، 
ديگر،  كشورهاى  درباره ى  ايران،  درباره ى  سوريه، 
طورى حرف مى زند، مثل اينكه قباله ى اين ملكها 
اينها  بايستى  مالك است! چرا  و  اوست  توى جيب 
اين فرصت را پيدا كنند؟ چرا بايد اين گستاخى را پيدا 

كنند؟
امروز طاغوت اعظم در دنيا، رژيم اياالت    
وجود  به  او  را  صهيونيسم  زيرا  امريكاست؛  متحده 
جانشين  امريكا  مى كند.  تأييد  را  آن  و  است  آورده 
طاغوت اعظم قبلى يعنى انگليس است. امروز تجاوز 
همكارانش،  و  همفكرانش  و  متحده  اياالت  رژيم 
دنياى اسالم را در وضعيت دشوارى قرار داده است و 
دنياى اسالم در پيشرفت خود، در موضعگيرى خود، 
و  امريكا  فشار  زير  خود،  معنوى  و  مادى  ترقى  در 
همكاران و همفكران اوست. در همين تجاوز رژيم 
صهيونيستى به لبنان در اين يك ماه اخير   كه به 
اين حماسه بزرگ اسالمى از سوى حزب اهللهَّ منتهى 
شد و نصرت الهى بر اينها نازل شد   امريكا صريحًا 
و  زبانى  حمايت  به  فقط  و  شد  جنگ  ميدان  وارد 
مالى و سياسى اكتفا نكرد و براى رژيم صهيونيستى 
تسليحات فراهم كرد، فرستاد و كمك كرد. در واقع 
اين جنگ را امريكاييها خواستند و آنها شروع كردند. 

امروز طاغوت اعظم آمريكاييها هستند.)03 5 58(
نفرت جهان اسالم از امریکا

به  قبل  سال  دو  آمريكا  جمهور  رئيس    
مصر رفت تا يك مقدار تملق اسالم و مسلمانها بكند، 
بلكه بتواند افكار عمومى دنياى اسالم را به خودش 
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اقليت  يك  چه شد؟  نتيجه  كند.  منعطف  و  متوجه 
مبارك  يعنى گروه حاكم؛ همين حسنى  كوچك   
معزوِل بركنار شده   طرفدارى كردند، اما عموم ملت 
مصر و عموم ملتهاى منطقه فريب اين ظاهرسازى 
را نخوردند. امروز شما مى بينيد شعار ضد آمريكا در 

همان كشورها برپاست. 
امريكائى ها امروز از طرف امت اسالمى    
در  امريكا  امروز  ميشوند.  استيضاح  و  سؤالند  مورد 
محكوم  اسالمى  امت  و  اسالم  ملت  عمومى  افكار 
است. مى شنويد اين نظرخواهى ها و نظرسنجى هاى 
حكايت  همه  اسالم؛  دنياى  اطراف  در  را  گوناگون 
ميكند از منفوريت امريكا و محكوميت امريكا؛ اينها 

مورد سؤالند. 
   در سطح دنياى اسالم، بلكه در سطح 
امريكا  متحده ى  اياالت  دولت  از  نفرت  جهان، 
همه گير شده است؛ اين حادثه ى بسيار مهمى است. 
در سطح منطقه، طاغوت بدكرداِر زشت سيرتى مثل 
صدام حسين به درك رفته است و از دستگاه تأثير 
سياسى منطقه حذف شده است؛ اين حادثه ى مهمى 
است. در اردوگاه غرب، يك رقابت شديد ميان امريكا 
و اروپا به وجود آمده؛ شكافى كه سعى مى كنند آن را 
پنهان نگه دارند؛ اما نشانه ها و عالئم آن جلوى چشم 

همه است؛ اين حادثه ى بسيار مهمى است.
امريكاى امروز، امريكاى ده سال پيش    
نيست، امريكاى پانزده سال پيش نيست. آن روزى 
كه پدِر رئيس جمهور فعلى امريكا   بعد از ماجراهاى 
كويت   اعالم كرد كه نظم نوين جهانى شروع شده و 
امريكا تنها ابرقدرت دنياست؛ يعنى همه بايستى زير 
چشم اين كدخداى دهكده ى جهانى كار بكنند، آن 
روز گذشت؛ آن روزى كه امريكاييها با اعتمادبه نفس، 
خاورميانه را متعلق به خود تصور مى كردند و در فكر 
بودند كه سرنوشت تازه اى براى خاورميانه رقم بزنند، 
گذشت. امروز امريكاييها در عراق شكست خورده اند، 
شكست  لبنان  در  خورده اند،  شكست  افغانستان  در 
خورده اند و در فلسطين هم شكست خورده اند؛ هر 
كدام به يك نحوى. در عراق يك جور گرفتار است، 
در فلسطين هم يك جور؛ كه همه ى همت امريكا 
اين بوده است كه رژيم صهيونيستى را از مواجهه ى 

با صاحبان سرزمين فلسطين نجات بدهد. 

انفعال  به  اسالم  جهان  مقابل  در  امریکا   
رسیده است.

درباره ى وضعيت كنونى دو تفسير وجود    
دارد: يك تفسير از اوضاع كنونى كه ظاهربينانه است   
اين است كه امريكا با تحوالتى كه رخ داده، قدرت 
دنياى  و  اسالمى  انقالب  است؛  پيدا كرده  بيشترى 
اسالم را به محاصره درآورده است. ادعا مى كنند كه 
)شرق  افغانستان  در  ايران(،  )غرب  در عراق  امريكا 
از  مناطقى  در  و  فارس  خليج  منطقه ى  در  ايران(، 
آسياى جنوب غربى حضور دارد و جمهورى اسالمى 
درآورده  خود  محاصره ى  به  را  اسالمى  انقالب  و 
اما تفسير  امريكا بيشتر شده.  بنابراين قدرت  است؛ 
ديگرى وجود دارد، و آن اين است كه اين حوادث 
نشان دهنده ى حركت انفعالى امريكا در مقابل بيدارى 
دنياى اسالم است. بعد از برپا شدن جمهورى اسالمى، 
مثل  رقيبى  وجود  با  كه  امريكا  استكبارى  قدرت 
شوروى سابق، تا آن روز با خيال راحت در اين منطقه 
آرامِش  مى كرد،  پيدا  نامشروع خود دست  منافع  به 
قدرتمندانه اش بر هم خورده و در منطقه ى اسالمى 
تهديد شده است. يك روز بود كه امريكا در منطقه ى 
خاورميانه احساس قدرت مطلقه مى كرد و دغدغه اى 
گرايش  بظاهر  كه  نداشت. حّتى حكومت هايى هم 
چپ داشتند، براى امريكا خطر محسوب نمى شدند. 
و  بود  به اصطالح چپ  رژيم  عراق يك  بعثى  رژيم 
با شوروى ارتباطات نزديكى داشت؛ اما براى امريكا 
خطر محسوب نمى شد؛ چون امريكايى ها مى دانستند 
هر چه آنها بخواهند، مى توانند اين حكومت بى پايه ى 
غيرمتكى به مردم را به سمت آن سوق دهند؛ و آنچه 
مى كرد.  پيدا  تحقق  او  به وسيله ى  بود،  آنها  اراده ى 
حكومت هاى چپ ديگرى هم كه در منطقه بودند، 
وقتى  اما  نمى شدند؛  محسوب  تهديد  امريكا  براى 
نظام جمهورى اسالمى به وجود آمد، پديده ى جديد 
اين،  بود.  امريكايى ها  براى  تفسيرى  غيرقابل  و 
نبود  اردوگاه كمونيسم  به  يك نظام چِپ وابسته ى 
سران  با  بروند  كردند،  پيدا  مشكلى  آن  با  اگر  كه 
اين  نمايند؛  را حل  و مشكل  كنند  مذاكره  شوروى 
نظامى بود اواًل متكى به اراده و ايمان آحاد مردمش 
و غيرمتكى به هر مركز قدرتى در خارج از محدوده ى 
خود و كشور خود؛ ثانياً الهام بخش اين نظام و رهبر 

عظيم الشأن آن، خدا و دين و خوف و رجاء الهى بود؛ 
لذا دنيا در اراده ى او تأثيرى نداشت. همين صفا و 
صدقى كه در اين نظام بود، و همين شعار معنويت و 
اسالم   كه هويت مسلمان ها را به يادشان مى آورد   
اسالمى در سرتاسر  بيدارى  موجب شد كه حركت 
دنياى اسالم به وجود بيايد. آنچه امريكايى ها در طول 
اين سالها در خاورميانه و در منطقه ى اسالمى انجام 
انفعالى در مقابل حركت قوِى  داده اند، يك حركت 
نظام اسالمى و جمهورى اسالمى بوده است. طرح 
خاورميانه ى بزرگ هم كه امريكايى ها با اصرار آن 
را دنبال كرده اند و تا امروز شكست خورده و بعد از 
اين هم به حول و قوه ى الهى شكست خواهد خورد، 
يك حركت انفعالى در مقابل قيام اسالمى و نهضت 

بيدارى اسالمى است. 
تبدیل  برای  بزرگ  خاورمیانه  طرح   
خورمیانه به یک کشور با مرکزیت اسرائیل 

است.
براى  استكبار  اساسى  نقشه ى  امروز    
دنياى اسالم، سيطره ى كامل است. طرح خاورميانه ى 
بزرگى كه امريكايى ها مطرح مى كنند، عبارٌة اخراى 
ايجاد كشور بزرگى است به نام خاورميانه، با مركزيت 
اين  در  كه  دولتهايى  همه ى  صهيونيستى.  رژيم 
دست نشانده ى  دولتهاى  به  بايد  هستند،  كشورها 
اسرائيل تبديل شوند. معناى خاورميانه ى بزرگ اين 
است كه ما يك عرصه ى عظيم بشرى را در اختيار 
توليد  و  سرمايه گذارى  آن،  در  تا  بگذاريم  اسرائيل 
ارزان كند و بر فربهِى خود بيفزايد؛ و اگر افسانه ى 
محقق  نتوانست  نظامى  شيوه ى  با  را  فرات  تا  نيل 
كند، با شيوه ى اقتصادى، سياسى، پولى و فنى آن را 
تأمين كند. امريكا   و به يك معنا بايد گفت غرب   
اين را مى خواهد. دنياى اسالم چرا بايد تسليم چنين 

خواسته يى شود؟
جبهه سازمان يافته استكبار در مقابل بيدارى اسالمى

اداره ى  يعنى آن كسانى كه  استكبارى    قدرتهاى 
زور  و  زر  اقتدار  پنجه ى  در  دنيا  از  عظيمى  بخش 
قدرت  جهانى،  صهيونيسم  شبكه ى  آنهاست؛ 
پشتيبان  كه  مالى اى  دستگاههاى  امريكا،  زورگوى 
بيدارى  از  هستند    جهانى  سلطه ى  نظام  اين 
بر  را  اين  و  مى كنند  خطر  احساس  اسالم  دنياى 

اسالم  عليه  امروز  كه  آنچه  و  مى آورند.  هم  زبان 
حركت  يك  مى گيرد،  انجام  مختلف  جبهه هاى  از 
سازمان يافته و حساب شده است؛ طراحى شده است. 
رئيس  كه  را  كه همان حرفى  نيست  تصادفى  اين 
جمهور امريكا   كه در رأس قدرت شيطانى استكبار 
است   در مقابله ى با اسالم بيان مى كند، آن را به 
زبان ديگرى يك مقام عالى روحانِى مسيحى بيان 
را  مسأله  نداريم،  را  اشخاص  مؤاخذه ى  قصد  كند! 
تحليل مى كنيم. اين نمى تواند تصادفى باشد. اهانت 
به  اتهام  و  اسالم  به  ايراد  در مطبوعات،  پيغمبر  به 
اسالم به عنوان دين خشن؛ تهمت زدن به ملتهاى 
مسلمان. از آن طرف هم اظهارات سياسيونى كه دم 
ملتهاى  با  از دشمنى  دم  مى زنند؛  از جنگ صليبى 
مسلمان مى زنند و صريحاً اين را ابراز مى كنند. اينها 
تصادفى نيست. دشمن به عنوان يك جبهه در مقابل 
امت اسالمى تصميم بر كارشكنى و اعمال دشمنى 
اين  ايران،  انقالب اسالمى در  پيروزى  از  بعد  دارد. 

دشمنى جدى تر شده است.
امریکا و سران عرب

نوكرى كسى مثل حسنى مبارك نسبت به آمريكا، 
نتوانست يك قدم مصر را به سمت شكوفائى پيش 
ميليونى  چند  و  هفتاد  جمعيت  درصد  چهل  ببرد. 
آنطورى  قاهره،  در خود شهر  فقرند!  زير خط  مصر 
كه گزارشهاى مسلّم براى بنده وجود دارد، چند صد 
هزار – البته من تا دو سه ميليون هم شنيدم، اما قدر 
مسلّم چند صد هزار – از فقراى قاهره توى قبرستانها 
زندگى ميكنند! آواره، بيابانگرد، ميروند به قبرستانها 
پناه ميبرند. مردم در سختِى معيشت زندگى ميكنند. 
يعنى آمريكائى ها به خاطر اين نوكرى، پاداش هم 
ندادند. امروز هم به او پاداش نميدهند. امروز هم هر 
ساعتى كه او از مصر فرار كند و خارج بشود – به اميد 
خدا – مطمئن باشد كه اولين دروازه اى كه به روى 
راهش  آمريكاست؛  دروازه هاى  بود،  بسته خواهد  او 
نميدهند؛ همچنان كه بن على را راه ندادند، همچنان 
اين  اينجورى اند.  اينها  ندادند.  راه  را  محمدرضا  كه 
كسانى كه دلشان براى دوستى آمريكا و رفاقت با 
را  نمونه ها  اين  ميتپد،  آمريكا  از  اطاعت  و  آمريكا 

ببينند. 
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 امریکا و فلسطین
اين  خارجى  دشمنان  رأس  در  امروز    
ملت – كه مبارزه اصلى سياسى خارجى ما در دنيا 
فاسِد غاصِب خبيِث صهيونيسِت  رژيم   – اوست  با 
حاكم بر فلسطين اشغالى و پشت سر او، رژيم اياالت 
مّتحده امريكاست. اياالت متحده امريكا با آن عرض 
پيشرفتهاى علمى و يك كشور و  با آن  و  و طول 
ملت بزرگ، بازيچه دست صهيونيستها شده است؛ 
و  است  سگ  يك  دست  افسارش  كه  غولى  مثل 
امريكا  امروز، دولت  او را مى برد!  هر جا مى خواهد، 
لحاظ  از  كه  اهميتى  و  و سابقه  ثروت  آن حجِم  با 
دنيا  براى خودش در  نظامى  اقتصادى و  و  سياسى 
قائل شده است، بازيچه دست صهيونيستها و دولت 
اسراييل شده است.وقتى رئيس جمهور امريكا، عليه 
جمهورى اسالمى، تصميمى اتّخاذ مى كند، به مجمع 
صهيونيستهاى امريكا مى رود و در آن جا گزارشش 
را مى دهد و در دنيا پخش مى شود. اين، براى ملت 

امريكا ننگ است. 
غرب امروز بر سر دوراهى است. يا بايد    
حق  و  بردارد  خود  طوالنى مدت  زورگوئى  از  دست 
ملت فلسطين را بشناسد و بيش از اين از نقشه ى 
صهيونيستهاى زورگو و ضد بشر پيروى نكند، و يا در 
انتظار ضربه هاى سخت تر در آينده ى نه چندان دور 
باشد. اين ضربه هاى فلج كننده فقط سقوط پى درپى 
منطقه ى  در  آنان  فرمان  به  گوش  حكومتهاى 
اروپا و  بلكه آن روزى كه ملتهاى  اسالمى نيست، 
آمريكا دريابند كه بيشترين گرفتارى هاى اقتصادى 
از سلطه ى  آنان منشأ گرفته  و اجتماعى و اخالقى 
اختاپوسى صهيونيزم بين الملل بر دولتهاى آنهاست، و 
دولتمردان آنان به خاطر منافع شخصى و حزبى خود، 
زورگوئى هاى كمپانى داران  برابر  در  تسليم  و  مطيع 
زالوصفت صهيونيست در آمريكا و اروپايند، آنچنان 
جهنمى براى آنان به وجود خواهند آورد كه هيچ راه 

خالصى از آن متصور نيست. 
   امریکا و تحوالت اخیر خاورمیانه

امروز آمريكائى ها به كمك صهيونيستها،    
به كمك برخى از همپيمانان و مزدوران خودشان در 
منطقه تالش ميكنند اين انقالبها را منحرف كنند، 

بر اينها مسلط شوند، بر روى امواج اينها سوار شوند؛ 
ليكن فايده اى ندارد. البته براى ملتها دردسر درست 
ميكنند   اين دردسرها طبيعى است   اختالف ايجاد 
ميكنند؛ ما همه ى اين چيزها را تجربه كرده ايم. در 
انقالب ما هم اختالف ايجاد كردند، نفوذ پيدا كردند، 
داخلى  درگيرى هاى  انداختند،  هم  جان  به  را  اقوام 
درست كردند، يك دشمن خارجى را تحريك كردند 
كه به ما حمله ى نظامى كند، لشكركشى كند؛ اينها 
همه اتفاق افتاد، اما ملت ايستاد، راه را با قدرت ادامه 
داد، بر همه ى اينها فائق آمد، بعد از اين هم فائق 

خواهد آمد. بنابراين، اين مشكالت هست. 
موضع آمريكائى ها چه بود؟ براى ما اين    
حوادث  اين  مقابل  در  اول  آمريكائى ها  است.  مهم 
متحير ماندند، دچار بى تحليلى شدند؛ نميفهميدند چه 
دارد اتفاق مى افتد، باورشان نمى آمد. بعد از آنكه اين 
از حوادث  افتاد، چون تحليل درستى  اتفاق  حوادث 
متناقضى  مواضع  نميشناختند،  را  مردم  نداشتند، 
گرفتند. البته آنچه كه تا امروز در مورد اين كشورها و 
ديگر كشورها همواره در رفتار آمريكائى ها ديده شده، 
پشتيبانى از ديكتاتورها بوده است. از حسنى مبارك تا 
آخرين لحظه اى كه ميشد دفاع كنند، دفاع كردند؛ بعد 
ديدند ديگر نميشود، آن وقت انداختنش دور! اين هم 
يك درس عبرتى است براى سردمداران وابسته ى 
به آمريكا كه بدانند آن وقتى كه ديگر تاريخ مصرف 
خود را طى كنند و فايده شان را از دست بدهند، اينها 
مثل يك پارچه ى كهنه اى آنها را دور مى اندازند و 
لحظه  آخرين  تا  اينها  اما  نميكنند!  اعتنائى  آنها  به 
براى  كه  آنچه  كردند.  حمايت  و  دفاع  ديكتاتور  از 
قابل  غير  حقيقتاً  افتاد،  اتفاق  آمريكا  براى  و  غرب 
از ستونهاى اصلى  تحمل بود و هست. مصر يكى 
سياست  اين  به  آمريكاست؛  خاورميانه اى  سياست 
نفع  به  را  ستون  اين  نتوانستند  آنها  بودند.  متكى 
خودشان حفظ كنند؛ ملتها فائق آمدند. آمريكائى ها 
اين  را حفظ كنند.  تالش كردند شاكله ى آن نظام 
تزويرها و ترفندهاى آمريكائِى غربى است، موذيانه 
و خباثت آلود، اما در عين حال سطحى؛ كه اگر ملتها 
هوشيار باشند، ميتوانند اين تزويرها را رو كنند، اين 
ترفندها را باطل كنند. آمريكائى ها سعى كردند حاال 
كه حسنى مبارك را در مصر يا بن على را در تونس از 

دست دادند، شايد بتوانند شاكله ى نظام را حفظ كنند. 
آدمها عوض بشوند، اما نظام باقى بماند؛ لذا اصرار و 
پافشارى كردند كه در آن كشورها يك نخست وزير 
حتماً بايد بماند؛ اما ملتها قيام خودشان را ادامه دادند، 
هم  را  دولتها  اين  و  آمدند  فائق  هم  ترفند  اين  بر 
ساقط كردند. به توفيق الهى، به حول و قوه ى الهى، 
سلسله ى شكستهاى آمريكا در اين منطقه ادامه پيدا 

خواهد كرد.
 اينها بعد از آنكه عوامل خود را در اين كشورها از 
يكى  گرفتند:  پيش  در  را  ترفند  تا  دو  دادند،  دست 
فرصت طلبى، يكى شبيه سازى. فرصت طلبى شان اين 
بود كه خواستند اين انقالبها را مصادره كنند؛ يعنى 
سر مردم را كاله بگذارند، با آنها اظهار همراهى كنند، 
افراد طرفدار خودشان را سر كار بياورند. آنها در اين 
كار شكست خوردند. دوم، شبيه سازى بود. شبيه سازى 
يعنى شبيه آنچه را كه در مصر و در تونس و در ليبى 
است،  افتاده  اتفاق  ديگر  از كشورهاى  بعضى  در  و 
مثاًل بتوانند در ايران   ايراِن مردم ساالرى دينى، ايراِن 
ملت   پياده كنند! عواملشان در داخل كشور، مردمان 
هوى هاى  دستخوش  حقيقتاً  فرومايه،  ضعيف، 
نفسانى، سعى كردند شايد بتوانند اين كار را بكنند. 
حركت  شكست خورده،  حركِت  اينجا  در  خواستند 
كاريكاتورِى مضحك به وجود بياورند؛ اما خب، ملت 
ايران توى دهنشان زد. ... منافق واقعى آمريكاست. 
نفاق واقعى، عملى است كه اينها دارند انجام ميدهند؛ 
خرج  به  نفاق  مصر  مورد  در  ملتها.  از  دفاع  ادعاى 
ميگويند.  دروغ  ملتيم؛  ما طرفدار  ميگويند  ميدهند، 
اينها با دشمن ملت تا لحظه ى آخر همكارى كردند. 
در مورد تونس عين همين حرف را ميزنند، ميگويند 
طرفدار ملتيم. حاال بد نيست ملت عزيز ما بدانند كه 
رئيس جمهور آمريكا به ملت ايران پيغام داده كه ما 
طرفدار شما هستيم! ادعا ميكنند كه ما با ديكتاتورى 
مخالفيم، با حقوق ملتها موافقيم؛ دروغ ميگويند. اينها 
نه فقط به ملتهاى ديگر رحم نميكنند، بلكه به ملت 

خودشان هم رحم نميكنند. 
كه  درصددند  آمريكائى ها  امروز    
بگذارند،  كاله  را  مردم  سر  مصر  در  بتوانند  بلكه 
جزئى  دستاوردهاى  يك  با  كنند،  منصرف  را  آنها 
به  برگردانند  را  آنها  كنند،  قانع  را  آنها  ابتدائى  و 

خانه هاى خودشان كه ديگر در صحنه نباشند. بعيد 
مردم  وقتى  برسد.  نتيجه  به  ترفندى  چنين  است 
توانائى  را احساس كردند،  بيدار شدند، قدرت خود 
تأثيرگذارى را احساس كردند، ديگر فايده اى ندارد؛ 
اگر  را  عالى  اهداف  و  ميدان  داخل  مى آيند  مردم 
براى آنها ترسيم شود، دنبال ميكنند و ان شاءاهللهَّ به 

آن اهداف ميرسند 
جامعه امریکا

    جدایی نگاه ما نسبت به دولت و مردم 
امریکا

قضيه ى ما، قضيه ى رژيم امريكاست؛ نه    
قضيه ى ملت امريكا. ما با ملت امريكا كارى نداريم، 
دشمنى هم نداريم؛ مثل بقيه ى ملتهايند. البته در اين 
سالهاى طوالنى، رژيم امريكا با تبليغات پيگير، آن 
خيلى  است.  داده  زيادى  مغزى  شستشوى  را  ملت 
از افراد ملت امريكا نمى دانند كه در ايران چه خبر 
است و اصاًل قضيه ى ايران چيست؛ يك چيزهايى 
شنيده اند: ارتجاع و اصولگرايى و ضّدحقوق بشر! اينها 
را دولتها و تبليغاتچيهايشان به آنان گفته اند، مردم 
هم باور كرده اند، وااّل مردم امريكا به خودى خود ملتى 
مثل بقيه ى ملتها هستند و ما هم هيچ دشمنى با آنها 
نداريم. ما با هيچ ملتى دشمنى نداريم. ما با مردم چه 

كار داريم؟ قضيه ى ما، قضيه ى رژيم امريكاست. 
رژیم امریکا ملت خودش را هم به حساب 

نمی اورد.
رژيم امريكا خيال مى كند صاحب اختيار    
دنياست و سرپرستى دنيا بر عهده اوست.اصال اينها 
ملتها را به حساب نمى اورند.ملت خودشان را هم به 
.اگر تحليل گرى درست تحليل  اورند  حساب نمى 
اينها براى نفوس بشرى  كند ، معلوم مى شود كه 

اصال ارزشى قائل نيستند.  
اگر يك جريان فرهنگِى دينِى الهى و    
معنوى در جامعه ى در حال رشد و توسعه ى علمى 
مى شود  چيزى  همان  نتيجه  باشد،  نداشته  وجود 
داريد  غربى  پيشرفته ى  جوامع  در  امروز  شما  كه 
مشاهده مى كنيد. هرچه پيشرفت بيشتر است، دورى 
از صالح و انسانيت و عدالت هم بيشتر است. اوج 
تمدن مادى از لحاظ علم و ثروت و قدرت نظامى 
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و تالش سياسى و ديپلماسى را امروز شما در امريكا 
مى بينيد. امريكا كشورى است داراى ثروت و قدرت 
افسانه يِى نظامى و تحرك سياسى فوق العاده؛ اما اوج 
دورى از انسانيت و معنويت و اخالق و فضيلت را هم 
شما در همين جامعه ى امريكايى مى بينيد، كه قبل 
است.  نشده  ديده  ديگرى  جامعه ى  هيچ  در  اين  از 
امروز مستنكرترين كارهاى بشرى، اخالقى، جنسى 
و اجتماعى در همين جامعه ى پيشرفته و جوامع نظير 
آن به شكل قانون و عرِف مقبول درآمده است. گناه 
در همه ى جوامع بشرى هست؛ اما گناهى كه عرف 
و قانون بشود و براى آن سرمايه گذارى و از آن دفاع 
شود، انحرافى بى نظير است. امروز اين انحراف، در 
جامعه ى امريكايى به عنوان پيشرفته ترين جامعه ى 
بروشنى  و سياسى  اقتصادى  مالى،  علمى، صنعتى، 
و وضوح مشاهده مى شود. شما مى بينيد يك مرد يا 
يك زن، با ظاهر آراسته و با شكل كاماًل مطلوب، كه 
اگر كسى اين مرد را در خيابان يا اين زن را در يك 
فروشگاه ببيند، هيچ گونه احساس بدبينى يى نسبت به 
روش اخالقى آنها ندارد؛ اما همين مرد و همين زن 
در زندان ابوغريب بغداد به يك گرگ درنده تبديل 
مى شوند. زير اين ظاهر انسانِى تميز، مرتب، ادكلن 
پاپيون بسته، يك سگ وحشى  زده و و كراوات و 
خوابيده است. عكسهايى كه از زندان ابوغريب منتشر 
شد، خواب رفته ترين اليه هاى اجتماعى جوامع غربى 
را هم تكان داد و بيدار كرد. شكنجه گر، يك زن – با 
 – باشد  داشته  بايد  زن  يك  كه  لطيفى  احساسات 
شكنجه شده، چندين مرد عراقى؛ جرم، مورد سوءظن 
قرار گرفتن؛ همين! و شكنجه، در حد اعالى شناعت؛ 
و جامعه يى كه اين جنايت را مرتكب شده است، يك 
جامعه ى پيشرفته ى علمى، صنعتى، مدنى، ُپرادعا و 
مدعى رهبرى بشريت! وقتى رگه ى هدايت معنوى و 
جريان متنفذ فرهنگِى سالم در جامعه يى غايب بود، 
نتيجه اين مى شود؛ گناه بزرگ تمدن غربى همين 
روشنفكر  اسالم گراياِن  مى شود  گفته  اين كه  بود. 
معاندان  خود  مخالفند،  غربى  تمدن  با  روشن بين  و 
غربى نعل واژگونه مى زنند؛ وانمود مى كنند اينها با 
علم و پيشرفت مخالفند؛ در حالى كه مخالفت مؤمِن 
علمى  پيشرفت  خاطر  به  غربى  تمدن  با  اسالم  به 
و مبارزه ى با خرافات و علمى كردن همه ى روابط 

اجتماعى نيست؛ به خاطر خأل معنويت و فضيلت در 
اين مجموعه ى دنيايى است. 

دولتمردان امريكا به ملت خودشان هم    
رحم نمى كنند.

رحم  ديگر  ملتهاى  به  فقط  نه  اينها    
نميكنند، بلكه به ملت خودشان هم رحم نميكنند. 
ميليارد  هزارها  آمريكا  كنونى  جمهور  رئيس  همين 
دالر را در وضعيت اقتصادى بسيار بد ركود آمريكا 
از كيسه ى ملت آمريكا صرف كرد براى اينكه بانكها 
نگه  زنده  را  اسلحه سازى  صنايع  دارد،  نگه  زنده  را 
دارد، صنايع نفت را زنده نگه دارد؛ يعنى كمپانى ها 
را. از جيب مردم صرف كمپانى ها ميكنند، كيسه ى 
كمپانى ها را پر ميكنند، كيسه ى بانكها را پر ميكنند؛ 

لذا به مردِم خودشان هم رحم نميكنند. 
  جنبش وال استریت

در نظامها و كشورهايى كه زندگى را با    
ابزارهاى پيشرفته و با علم ماّدى مى گذرانند، آسايش 
يك عده  به  نيست؛  مردم  همه ى  به  متعلق  زندگى 
در  امريكا،  امروز در كشور  دارد.  اختصاص  از مردم 
مردن  فقر،  گرسنگى،  اروپا،  پيشرفته ى  كشورهاى 
مسكن،  و  سرپناه  نداشتن  غذايى،  مواد  كمبود  از 
ناامنى حّتى براى يك زندگى حيوانى، فراوان است. 
اين  در  دانش جديد  و  تكنولوژى  از  آن كسانى كه 
كشورها استفاده مى كنند، طبقه ى خاصى از مردمند. 
و  شرف  مجبورند  غذا  شكم  يك  براى  كه  آنهايى 
انواع  و  بفروشند  را  خودشان  شخصيت  و  ناموس 
مردمند.  از  عظيمى  توده ى  كنند،  تحمل  را  اهانتها 
و  ُپرزرق وبرق  ظواهر،  است.  قضيه  واقعيت  اين، 
خبرگزاريها  خبر  و  تلويزيونها  دوربين  است.  ُپرجلوه 
ارايه  دنيا  مردم  به  تبليغات  عنوان  به  را  چيزهايى 

مى دهد كه ُپرزرق وبرق و چشمگير است. 
مهمى  مسئله ى  آمريكا،  مسئله ى  اين    
وال  »جنبش  عنوان  به  كه  چيزى  اين  است. 
مهم  آورده،  هيجان  به  را  آمريكا  مردم  استريت«، 
است. سعى كردند اين را كوچك نشان بدهند، االن 
هم سعى ميكنند كوچك نشان بدهند. همين آقايانى 
بيان الزم است و طرفدار  كه مدعى هستند آزادى 
آزادى بيانند، تا دو سه هفته از شروع اين جنبش، از 
همه ى روزنامه هاى مهم آمريكا، فقط يك روزنامه 

خبر اين حركت را منتشر كرد؛ بقيه به سكوت برگزار 
كردند! اينهائى كه اگر در گوشه اى از دنيا   آنجائى 
چيز  يك  است    مخالف  اينها  سياستهاى  با  كه 
كوچكى اتفاق بيفتد، صد برابر آن را بزرگ ميكنند، 
مورد سكوت  بكلى  را  عظمت  اين  به  حركت  يك 
باالخره  خب،  ولى  گذاشتند.  مسكوت  دادند؛  قرار 
آنجا  كه  كسانى  همان  خود  نيست.  چاره اى  ديدند 
جمعند   اين چندين هزار نفرى كه در نيويورك در 
وال استريت جمع شده اند   و اشباه آنها در شهرهاى 
را مجبور كردند؛  آنها  آمريكا،  ديگر  اياالت  و  ديگر 
لذا حاال به اين حادثه اقرار ميكنند. البته ميخواهند 

موج سوارى كنند؛ اما قضيه، قضيه ى مهمى است.
 يك مسئله اين است كه فساد رژيم سرمايه دارى 
براى آن مردم، محسوس و عينى شده است. ممكن 
نميتوانند  اما  كنند،  سركوب  را  حركت  اين  است 
ريشه هاى اين حركت را از بين ببرند؛ باالخره يك 
نظام  كه  باليد  خواهد  آنچنان  حركت  اين  روزى 
سرمايه دارى آمريكا و غرب را بكلى به زمين خواهد 

زد.
 رژيم فاسد سرمايه دارى نه فقط به مردم كشورهاى 
افغانستان و عراق و بقيه ى جاها رحم نميكند، بلكه 
اين  در  مردم  نميكند.  رحم  هم  خودش  مردِم  به 
اجتماعات و تظاهرات چندين هزار نفرى نيويورك 
بود: »ما  نوشته  بلند كردند كه رويش  تابلوئى  يك 
99 درصديم«. يعنى 99 درصد ملت آمريكا   اكثريت 
ملت آمريكا   محكوِم يك درصدند. جنگ عراق و 
افغانستان را آن يك درصد راه مى اندازد، اما كشته 
و غرامتش را آن 99 درصد ميدهد. اين آن چيزى 
است كه مردم را بيدار كرده، وادار به اعتراض كرده. 
مسئوالن  روانى  جنگ  و  تبليغاتى  شيوه هاى  البته 
آمريكائى و سازمان سيا و ديگران، شيوه هاى بسيار 
قهار و جبارى است؛ ممكن است بر اينها فائق بيايند؛ 
اما باالخره حقيقت قضيه روشن شد و بيشتر روشن 
خواهد شد. با اين همه ادعا، رژيم سرمايه دارى اين 

است؛ ليبرال دموكراسى غرب اين است.
ميكنند.  درصد  يك  همين  را  اسرائيل  از  حمايت 
مردم آمريكا انگيزه و عالقه اى به حمايت از اسرائيل 
كنند،  خرج  بدهند،  ماليات  بدهند،  پول  كه  ندارند، 
دولت  اسرائيل،  غده ى سرطانى  بتوانند  اينكه  براى 

جعلى اسرائيل را در يك منطقه اى سر پا نگه دارند. 
و مسكوت  كتمان  از  آن  برخوردشان؛  نوع  بعد هم 
آنجا، هم  در  بعد هم شدت عمل؛ هم  نگهداشتن، 
آنچنان  انگليس  در  اروپائى.  كشورهاى  بعضى  در 
شدت عملى به خرج دادند كه ده يِك آن را انسان در 
كشورهاى عقب افتاده اى كه نظامهاى ديكتاتورى با 
مردم برخورد ميكنند، مشاهده نميكند. اينها آن وقت 
مدعى طرفدارى از حقوق بشر، مدعى آزادى بيان، 
مدعى آزادى اجتماعات، مدعى همه ى مردم دنيايند. 
نظام  روشهاى  ما  ميكردند  توصيه  كه  كسانى  آن 
سرمايه دارى را دنبال كنيم، آنها را ياد بگيريم، آنها 
را عمل كنيم، به اين واقعيتها نگاه كنند، ببينند كه 
نظام سرمايه دارى چيست؛ بن بست كامل. امروز نظام 
ممكن  است.  كامل  بن بست  يك  در  سرمايه دارى 
نهائى  نتائج  به  بعد  سالها  بن بست  اين  نتائج  است 

برسد، اما بحران غرب به طور كامل شروع شده.
 دنيا در حال يك پيچ تاريخى است. ملت عزيز ما، 
ملتهاى مسلمان، امت عظيم اسالمى، ميتوانند نقش 
ايفاء كنند. اينجاست كه اسالم، تعاليم اسالم، روش 
اسالم به كار نياز مردم دنيا مى آيد؛ و اينجاست كه 
نظام جمهورى اسالمى ميتواند الگو بودن خودش را 

براى همه ى مردم دنيا اثبات كند. 
در  كه  مشكالتى  از  بسيارى  امروز    
كشورهاى اروپائى، مثل انگليس، مثل فرانسه، مثل 
آلمان، مثل ايتاليا وجود دارد، ناشى از اين است كه 
سياستهاى شبكه ى خبيث صهيونيستى بر دولتهاى 
و  سرمايه داران  از  اينها  است.  حاكم  كشورها  اين 
زيادند، چشم  دنيا  در  كه  كمپانى داران صهيونيست 
آمريكا هم همين جور  ميبرند. در  ميزنند و حساب 
شيوه ى  يك  صهيونيستها،  به  تملق گوئى  است. 
اروپا هم  معمول در بين قدرتمندان آمريكاست. در 
كم و بيش همين جور است. وقتى ملتها   چه ملت 
اين  از  بدانند كه خيلى  اروپا    ملتهاى  آمريكا، چه 
اهريمنى  و  شيطانى  سلطه ى  از  ناشى  بدبختى ها 
اين شبكه است، يقيناً انگيزه شان بيشتر خواهد شد، 
امروز  است  ممكن  شد.  خواهد  شديدتر  حركتشان 
آمريكا با پليس، بلكه با ارتش، مردم را سركوب كند   
كه سابقه هم دارد؛ چند سال قبل از اين در شيكاگو 
يك حركتى به وجود آمد، ارتش را وارد كردند؛ گمانم 
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قبل  مجموعه ى  آن  حاكميت  بود،  كلينتون  زمان 
را وارد ميكنند،  ارتش  ندارند؛  ابائى  از بوش   هيچ 
مردم را سركوب ميكنند، ميزنند، ميُكشند، زندانهاى 
از  اما  ميشود،  سركوب  حركت  اين  ميكنند؛  سخت 
بين نميرود؛ آتش زير خاكسترى خواهد ماند و يك 
روزى آنچنان شعله خواهد كشيد كه همه ى اين بناى 
پوشالى استكبارى و سرمايه دارى را خواهد سوزاند و 

خاكستر خواهد كرد 
اینده امریکا   

هميشه  از  صهيونيستى  رژيم  امروز    
منفورتر و ضعيف تر و منزوى تر، و حامى اصلى اش 

آمريكا از هميشه گرفتارتر و سردرگم تر است.  
است.  دچار مشكالت  آمريكا  مستكبر  رژيم  امروز   
مناطق  به دست خودشان در  فراهم آورده ى  باتالق 
آمريكا  رژيم  ميكند.  غرق  دارد  را  آنها  گوناگون، 
نميتواند از باتالقى كه به دست خودش در افغانستان 
به وجود آورده، خودش را خارج كند؛ چون راهش را 
بلد نيست. آنها نميتوانند خودشان را خالص كنند. 
با راه هاى مادى، با نگاه مادى، با نگاه متكبرانه، با 
روحيه ى تجاوزكارانه و طلبگارانه نميشود در دنيائى 
برد.  پيش  را  كارها  بيدارند،  آن  در  مردم  امروز  كه 
كار، با منطق، با عقل، با معنويت پيش ميرود؛ اين 
در  اسالمى  جمهورى  نظام  كه  است  روشى  همان 

پيش گرفته. 
كشورهاى  از  يكى  در  قبل  سال  چند    
جايزه ى  نشستند  اقليتى  يك  معمول  طبق  اروپائى 
آمريكا  فعلى  جمهور  رئيس  براى  را  نوبل  صلح 
تصويب كردند   اينها يك اقليتى بودند؛ انگيزه هاى 
سياسى، روابط سياسى بر اين كار آنها حاكم بود   بعد 
رئيس جمهور آمريكا رفت كه جايزه را بگيرد، مردم 
همان كشور عليه رئيس جمهور تظاهرات كردند! شما 
با اقليتها هستيد، شما با مجموعه هاى يك درصدى 
با  مردم  درصدى  نود  عظيِم  مجموعه هاى  هستيد، 
شماها مخالفند؛ اين درست نقطه ى مقابل جهتگيرى 

و حركت جمهورى اسالمى است. 
از ملتها، در گوشه و كنار دنيا  بسيارى    
همدست و يكپارچه شدند و محروميتها و سختيها را 
تحّمل كردند و استبداد داخل كشور را خرد نمودند. 
يا  پنجاه  از كشورها در  بر بسيارى  نگاه كنيد؛  شما 

مستبدى  رژيمهاى  پيش،  سال  صد  يا  و  شصت 
حكمرانى مى كردند؛ ولى ملتها مبارزه و تالش كردند. 
همه مبارزات صد ساله اخير   بخصوص پنجاه ساِل 
ميانه اين قرن   در مقابل استبدادهاى داخلى بود. اين 
ملتها مبارزه كردند و استبداد داخلى را شكست دادند؛ 
يعنى اگر يك هم ميهن خودشان خواست به آنها زور 
بگويد، او را از تخت سلطنت و قدرت و حكومت به 
استبداد  كه  ملتهايى  نكردند.  تحّمل  و  زير كشيدند 
را  امريكايى  استبداد  آيا  نكردند،  تحّمل  را  داخلى 
تحّمل خواهند كرد؟! عجب غلطى و عجب اشتباهى! 
يك روز اين طور تصور مى شد و اين طور    
تبليغ مى شد كه همه ى راه هاى پيشرفت و تمدن به 
ليبرال دمكراسى، آن هم به شكل امريكايى اش، ختم 
از  اما امروز اين طور نيست. امروز بسيارى  مى شود؛ 
ملتها كاماًل در اين مسأله نظر مخالف دارند و البته 
بعضى هم شك دارند. امروز امريكا على رغم قدرت 
روزافزوِن نظامى و مالى خود، در حضيض شكست 
سياسى است و در دنيا منزوى است. هيچ وقت نفرِت 
از امريكا مثل امروز در دنيا نبوده است. شرق و غرب 
همه جا  ندارد،  هم  آفريقا  و  اروپا  و  آسيا  ندارد؛  هم 
اين طور است. اين را خوِد امريكايى ها اعتراف مى كنند 
و اين حرف من نيست. آنها خودشان اعتراف مى كنند 
كه نمى شود با زور بر دنيا سلطه پيدا كرد. برژينسكى 
اخيراً كتابى نوشته به نام »سلطه يا رهبرى«. او در 
اين كتاب نوشته است كه سلطه ى با زور و با اقتدار بر 
جهان براى امريكا، مساوى است با انزواى روزافزون 
امريكا در دنيا؛ راست هم مى گويد؛ روزبه روز منزوى تر 
خواهد شد و همين انزوا آن سلطه را هم نابود مى كند. 
البته گزينه ى آن طرف اين موضوع اين است كه ما 
سلطه گرى نكنيم، بلكه تعامل كنيم؛ اخالق خوش 
به خرج بدهيم، تا بتوانيم بر دنيا رهبرى كنيم. حاال 
اصول گرايِى  و  مى بينند  كه  است  خوشى  خواب 
امريكايى به آنها وحى و الهام كرده كه بايد آنها رهبر 
و  حاكم  دنيا  بر  را  خودشان  ارزشهاى  و  باشند  دنيا 

مسلط كنند.
   من معتقدم كه اين، اوج فساد و نتيجتًا 
امروز  كه  مقدارى  اين  معتقدم  من  است.  آن  آخر 
قلدرى قدرتمندان و در رأس آنها امريكا در دنيا بيداد 
مى كند، نشاندهنده ى آن است كه اينها آخر كارشان 

است. اين، نشاندهنده ى آن است كه اينها رو به زوال 
مى روند. در اين، هيچ ترديدى ندارم كه اينها روزهاى 
و  مى گذرانند  را  قدرت    اواخر  يعنى  قدرت    اوج 
رژيم  كرد.  نخواهند  تحمل  ملتها  و  دنيا  باالخره 
ابتكار و نشاط مردمى  با پشتكار و  امريكا،  امروزى 
در سالهاى قبل به وجود آمد و به قدرت رسيد و با 
حماقت و جالفت و سبكسرى امروز سردمدارانش، 
رو به ضعف مى رود و سرش به سنگ خواهد خورد. 
اگر مردم دنيا و دولتها، در مقابل اين سبكسريها و 
مى زدند،  حرف  و  مى ايستادند  تعّديها  و  جالفتها 

جلويشان گرفته مى شد 
امریکا و تروریسم   

مظهرش  امروز  كه  دولتى  تروريسم    
امريكاييها  است.  صهيونيستى  غاصب  حكومت 

بزرگترين و جّديترين حامى صهيونيستها هستند.    
منطق  هيچ جا،  در  استكبار،  منطق   
همچنان كه  نيست؛  عادالنه  مصالحه ى  و  گفتگو 
شما نمونه هايش را در دنيا مشاهده كرده ايد. منطق 
غيرعادالنه  استفاده ى  و  ترور  زور،  منطق  استكبار، 
مروج  خود  لذا  دارد؛  اختيار  در  كه  است  قدرتى  از 
با  مبارزه  نام  به  امريكايى ها  امروز  است.  تروريسم 
ملتها  اين جور  و  مى شوند  كشورها  وارد  تروريسم 
مى كنند  بمباران  را  آنها  مى گذارند؛  فشار  زير  را 
از  را  بى دفاع  انسانهاى  و  پيرمرد  و  و زن  و كودك 
بين مى برند؛ منطقشان اين است كه مى خواهيم با 
تروريسم مبارزه كنيم! تروريسم يعنى چه؟ مگر غير 
براى  اين كه كسى  يعنى  تروريسم  اين است كه  از 
پيشبرد مقصد خود از نيروى زوِر غيرقانونى استفاده 
كند؟ آيا كارى كه امريكا امروز در عراق مى كند، غير 
از اين است؟! نفس حضور نيروهاى نظامى امريكا 
است.  متجاوزانه  و  مستكبرانه  و  ظالمانه  عراق،  در 
كه  زخمى    و  كشته  دهها  خبر  كه  نيست  روزى 
گاهى هم بيشتر است   از شهرهاى مختلف عراق 
به گوش نرسد. در قلب دنياى اسالم، فلسطين قرار 
دارد. نزديك به شصت سال است كه صهيونيستها با 
استفاده از زور و قدرت غيرقانونِى خودشان، مردمان 
فلسطين را زير فشار قرار داده اند. شما مالحظه كنيد 
در فلسطين چه مى گذرد. دنياى اسالم به اين مسائل 
عادت كرده است؟ زمامداران مسلمان به اين مسائل 

عادت كرده اند كه ببينند اين جور زن، كودك، جوان، 
خانه و مزرعه به وسيله ى زور و قدرت نابود مى شود؟ 
اين معنايش چيست؟ مگر تروريسم غير از اين ، چيز 
و  به دروغ  امروز  تروريسم،  ديگرى است؟ مروجان 
نفاق پرچم مبارزه با تروريسم را در پيش گرفته اند 
و آن را بهانه قرار داده اند براى دخالت در كشورهاى 

اسالمى. 
مردم دنيا بايد بدانند كه امروز قدرتهاى    
روشهايى  چه  از  امريكا،  استكبارى  قدرت  و  بزرگ 
سردمداران  مى كنند.  استفاده  كارشان  پيشبرد  براى 
امريكا، خيلى خونسرد آدم مى كشند، قتل عام مى كنند 
و به يك كشور ديگر تجاوز مى نمايند. آن كارى را 
اطالعاتى  دستگاه  به وسيله ى  قديم  در  امريكا  كه 
خودش   سازمان سيا   مخفيانه انجام مى داد و كودتا 
درست مى كرد و دولتها را سرنگون مى نمود، امروز 
است همين  ناچار شده  كه  رسيده  به جايى  كارش 
رفتار را علناً و صريحاً انجام بدهد؛ يعنى وارد كشورها 
بشود و دولتى را سرنگون كند!! ما كارى به كار آن 
دولتها نداريم. ما نه بطون كار آن اشخاص و دولتها را 
درست مى شناسيم و نه روش خيلى از اين دولتها را 
مى پسنديم. مسأله، مسأله ى ملتهاست. مسأله ى يك 
كشور و يك ملت است كه امريكا راحت و خونسرد 
قدرت  معناى  اين،  مى كند.  تجاوز  آنها  حقوق  به 

استكبارى است. 
جرائم  بزرگترين  امروز،  متأسفانه     
استكبار جهانى اين است كه دروغگويى، فريب، تقلّب 
و باطل گرايى را، با رفتار خود در دنيا توسعه و رشد 
مى دهد و ترويج مى كند. االن شما مالحظه كنيد در 
حكومتهاى مستكبر دنيا كه دولت آمريكا در رأس 
همه حكومتهاى مستكبر است   كسانى هستند كه 
بيشترين ترور را در اطراف دنيا كرده اند. همين اواخر 
نقل شد كه يكى از سياستمداران امريكايى اّدعا كرده 
است كه كشته ها و مفقودينى كه در گواتماال، دنيا 
را به خودشان متوّجه كرده بودند، كار »سيا« است. 
سازمان سياى جاسوسى امريكا، تك تك انسانها و 
مخالفين سياسى را شكار و نابود و مفقود كرده است 
و حاال كشف مى شود!در همه جاى دنيا بخصوص در 
آمريكاى التين و در بسيارى از نقاط دنيا، اينهاآدم 
كشى و ترور كردند؛ كودتا اه انداختند؛ كارهاى خالف 



ی
بر

ره
اه 

دگ
زدی

ا ا
یک

مر
آ

ی
بر

ره
اه 

دگ
زدی

ا ا
یک

مر
آ

1718

كردند. در ايران هم خود ما شاهد بوديم و ديديم. در 
جاهاى ديگر هم همين طور است. اينها از زشت ترين 
تروريستهاى عالم حمايت كردند؛ به آنها پناه دادند؛ 
با آنها مبادالت دوستانه انجام دادند؛ از آنها تجليل 
كردند؛ به آنها كمك مالى كردند؛ االن هم مى كنند.

)57 9 91(
سراغ  دنيا  در  را  شرارتبارى  عمل  چه    
داريد كه اينها انجام نداده باشند؟ ديديد كه در طول 
اين سالهاى متمادى، در آفريقا، در آسيا، در امريكاى 
كه  هرجا  صحرا،  و  دريا  در  ميانه،  خاور  در  التين، 
امريكاييها احساس كردند منافعى در آن جا دارند و آن 
منافع، متوقف بر اين است كه عده يى انسان كشته 
از  اين حال، شعار طرفدارى  با  بشوند، دريغ نكردند! 
حقوق بشر را هم مى دهند! شيطانهاى عالم، هميشه 

همين طور بوده اند. 
را                                         مبارزه  اين  امريكا،    
)مبارزه فلسطينى ها( »تروريسم« مى نامد؛ اما خباثت 
صهيونيستها نسبت به مبارزين فلسطينى را تروريسم 
همكارى با تروريسم براى جلوگيرى از  نمى داند!     

تروريسم.
انسان  واقعا  كه  امريكا  جمهور  رئيس    
روشن  روز  و  نمى كشد  خجالت  مى كند  تعّجب 
صداى  با  و  مى ايستد  دنيا  عمومى  افكار  مقابل  در 
از  جلوگيرى  براى  مى خواهيم  ما  كه  مى گويد  بلند 

تروريسم، با اسراييل همكارى كنيم!
امریکا و  حقوق بشر   

نقض  اتهام  اسالمى  جمهورى  به    
لطيفه هاى  آن  از  ديگر  اين  مى زنند.  بشر  حقوق 
پرچمدار  است  شده  امريكا  است!  دوران  خنده آوِر 
هيروشيما،  امريكاى  امريكا؟  كدام  بشر!  حقوق 
امريكاى  ابوغريب،  امريكاى  گوانتانامو،  امريكاى 
نقاط  از  بسيارى  در  ناامنى  و  جنگ  اندازنده ى  راه 
عالم، امريكاى سانسور در داخل خود كشور امريكا؛ 
ماجراى سانسور فكر و نوشته و بيان در امريكا، يكى 
از آن ماجراهاى بسيار مهم و جالب است كه مجالى 
ما  به  اينها  كنم.  اشاره  آن  به  االن  نيست كه من 
مى گويند نقض حقوق بشر؛ اما خودشان بزرگترين 
ناقض حقوق بشرند! اگر امروز در دنيا   نمى گويم 

دنياى اسالم، در سطح دنيا   يك همه پرسى انجام 
بگيرد، شك نكنيد كه رئيس جمهور فعلى امريكا، 
عنوان  به  ميلوسويچ  و  صدام  و  شارون  رديف  در 
امروز  شد.  خواهند  شناخته  شرارت  مجسمه هاى 
امنيت جهانى است؛  امريكا تهديدى براى صلح و 
لذا شعار »مرگ بر امريكا« ديگر امروز مخصوص 
ملت ما نيست. امروز در اكناف عالم شما مى بينيد 
آتش  را  امريكا  جمهور  رئيس  مجسمه ى  كه 
مى زنند و شعار مرگ بر امريكا مى دهند. علت هم 
امريكا،  رژيم  استكبار  امريكا،  رژيم  زياده خواهى 
تكبر آنها، سلطه طلبى آنها و بازيچه ى صهيونيستها 

بودِن آنهاست؛ حقيقتًا بازيچه ى صهيونيستهايند. 
امریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیا

هيچ  دارم،  اطالع  بنده  كه  آن جايى  تا    
دولتى را نمى شناسم كه به قدر دولت امريكا ناقض 
ارقام و  آمار و  با مالحظه ى  بنده  باشد.  حقوق بشر 
چيزى  آمده    پيش  سال  چند  اين  در  كه  حوادثى 
كه جلوى چشم خود ما بوده است   به اين نتيجه 
قدر  به  كه  نباشد  دولتى  دنيا  در  شايد  كه  مى رسم 
عالوه  باشد.  كرده  بشر  حقوق  نقض  امريكا  دولت 
اينها در اطراف دنيا، در خود امريكا هم  بر جنايات 
اينها جنايت و نقض حقوق بشر مى كنند. امروز مثل 
سالهاى گذشته سياهان امريكا همچنان تحت فشار 
و مورد ظلم و ستم و تبعيض اند. در سال 71 يا 72 
اثر  بر  بوش  همين  پدر  رياست جمهورِى  زمان  در 
ظلم واضحى كه عليه سياه پوست ها به وقوع پيوسته 
بود، شورش عظيمى در بعضى از ايالت هاى امريكا 
به وجود آمد و چون پليس نتوانست مقابله كند، ارتش 
را وارد صحنه كردند. در زمان رئيس جمهور بعدى، 
يك  را    داووديان  فرقه ى  از  نفر  هشتاد  از  بيش 
امريكا    دولت  سياستهاى  مخالف  مسيحِى  فرقه ى 
اخطار  با  و  بودند  كرده  اجتماع  خانه  يك  در  كه 
پليس بيرون نمى آمدند، جلوى چشمان مرد و زن و 
كودك، زنده زنده در آتش سوزاندند؛ اما اينها خم به 
ابرويشان نيامد! رعايت حقوق بشر آنها اين است! در 
زمان رئيس جمهور فعلى امريكا در شمال افغانستان   
افغانستان را اشغال مى كردند  غير از  آن وقتى كه 
كه  فجايعى  و  ريختند  مردم  سر  بر  كه  بمب هايى 

در شهرها ايجاد كردند، در يك زندان جمع كثيرى 
زندانى را به رگبار بستند و قتل عام كردند؛ خبرش هم 
در دنيا پيچيد، منتها امپراتورى هاى خبرى نمى گذارند 
اين خبرها بماند و در ذهن مردم جايگزين شود؛ فوراً 
فالن  در  مى گويند  آن وقت  مى كنند.  جمع  را  خبر 
اهانت  زندانى  فالن  به  اسالمى  ايران  در  يا  كشور 
شده؛ مثاًل فرض كنيد به او دمپايِى درستى نداده اند! 
نقض حقوق بشر در امريكا و به وسيله ى امريكايى ها 
در دنيا از همه ى كشورها بيشتر است؛ اما مردم دنيا و 
همچنين ملت ايران و دولت ايران و نظام اسالمى را 
به نقض حقوق بشر متهم مى كنند! پرچم حقوق بشر 
را كسانى به دست گرفته اند كه خودشان بزرگترين 

ناقض حقوق بشرند! 
حقوق بشر ابزاری برای تحت فشار قرار 

دادن مخالفان
اينها ملتها را به حساب نمى آورند؛ ملِت    
تحليل  اگر  نمى آورند.  حساب  به  هم  را  خودشان 
كننده يى درست تحليل كند، معلوم خواهد شد كه 
اينها براى نفوس بشرى اصاًل ارزش قائل نيستند. 
براى اينها، اسم حقوق بشر، يك دكان و يك حربه 
است. هرجا كه با دولتى مخالف باشند و بخواهند به 
جنگ او بروند و او را زير فشار قرار بدهند، مسأله ى 
حقوق بشر را َعلَم مى كنند. اين همه در دنيا دولتها 
و كشورهايى هستند كه اصاًل به حقوق بشرى قائل 
نيستند؛ زير بال رژيم امريكا دارند زندگى و تنفس 
مى كنند؛ احدى هم متعرض نمى شود كه اصاًل شما 
در كشورتان چيزى به نام حقوق بشر هست؟ اصاًل 
با آنها همراهند.  رأيى براى آحاد بشر قائليد؟ چون 
آن جايى هم كه ملتها و دولتهايى مخالف آنها باشند، 
اينها را زير فشار مى گذارند و انواع و اقسام اتهامها را 
به آنها مى زنند. البته در مورد جمهورى اسالمى، از 
اوِل انقالب بوده است. از اول انقالب، مسأله ى حقوق 
بشر و زندانها و از اين حرفهاى خنده آور و مضحك 
در  عوامفريبى  عنوان  به  را،  عالم  هوشمندان  براى 
بوق مى كردند، جنجال مى كردند و دايماً مى گفتند: 
زندانهاى ايران. آن كسانى كه اطالع دارند و قضاوت 
و حكم مى كنند، مى دانند كه زندانهاى اين كشورها 
عقب افتاده  كشورهاى  زندانهاى  از  بدتر  مراتب  به 
است؛  بشر  حقوق  نيست،  مطرح  كه  چيزى  است؛ 

چيزى كه مطرح نيست، كرامت بشر است.
اين چيزهايى كه راجع به حقوق بشر و    
امثال آن مى گويند، خودشان هم مى دانند كه خالف 
واقع است؛ اينها را به عنوان فشار ذكر مى كنند. امريكا 
سالهاست كه وقتى بخواهد عليه هر دولتى خصومتى 
بكند، يكى از خصومتهايش همين است؛ يعنى عليه 
و  بشر  ضّدحقوق  اين  كه  مى دهد  شعار  دولت  آن 
ضّددمكراسى است! اينها كه خودشان هم مى دانند 
واقعيت ندارد؛ دنيا هم اين را مى داند. اين، چيز مهّمى 

نيست.
سوزاند.انها  نمی  دل  بشر  برای  امریکا 
خودشان بزرگترین ناقضین حقوق بشرند.

احساس  كه  كسانى  به  هميشه  من    
تبليغات  ضعف مى كردند، مى گفتم: چرا شما فريب 
را بخوريد؟ چرا بايد خيال كنيد كه وقتى امريكا از 
حقوق بشر مى گويد، واقعاً نگران ضايع شدن حقوق 
بشر در ايران است؟ آنها براى بشر دل نمى سوزانند. 
آنها خودشان بزرگترين نقض كنندگان حقوق بشرند. 
آنها كسانى هستند كه در روز روشن، هشتاد نفر آدم 
را در يكى از شهرهاى امريكا، زنده زنده، در يك خانه 
سوزاندند و خم به ابروشان نيامد. آنها به بشر و حقوق 
مى شناسند؟  چه  را  بشر  حقوق  دارند؟  كار  چه  بشر 
مسأله آنها در جاى ديگر است. دردشان از جاى ديگر 

است. 
 امریکا اصال حقوق بشر را قبول ندارد. 

مى گويند »ما طرفدار حقوق بشريم«! ما    
مى گوييم: اصاًل شما حقوق بشر را قبول نداريد. شما 
به حقوق  معتقد  نيستيد. شما  بشر  به حقوق  معتقد 
كمپانيها و سرمايه داران بزرگ آمريكايى هستيد. شما 
معتقد به منافع نامشروع رژيم امريكا در سراسر دنيا 

هستيد. 
 رابطه امریکا با ناقضین حقوق بشر

حقوق  از  طرفدارى  از  دم  كه  كسانى    
حقوق  زدن،  هم  به  چشم  يك  در  و  مى زنند  بشر 
ادعاى  كه  امريكاييهايى  مى كنند؛  پامال  را  ملتى 
طرفدارى از حقوق بشر مى كنند و با رژيمهايى كه 
اولين پايه هاى دمكراسى و آزادى و حقوق انسان در 
كشورشان وجود ندارد، صميميترين دوستيها را دارند 
و به آنها انتقاد نمى كنند؛ كشورهايى كه حّتى پارلمان 
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ندارند و در كشورشان از حضور سياسى مردم خبرى 
امريكا  سردمداران  نظر  از  پديده يى  چنين  و  نيست 
عيب محسوب نمى شود؛ با اسالم مخالف هستند و 
در حقيقت، آنچه كه آنها با او روبه رو مى باشند، اسالم 

است. 
وسیله  یک  بشر،  حقوق  قضیه ی  طرح   

برای استفاده ی بیشتر
طرفدار  ما  كند  ادعا  كسى  اين كه    
حقوق بشريم، قضيه را تمام نمى كند. طرح قضيه ى 
حقوق بشر از طرف سردمداران امريكا، چه حاال و 
چه در روزهاى قبل، يك دكان و يك وسيله براى 
اعتقاد  بشر  حقوق  به  اينها  است.  بيشتر  استفاده ى 
ندارند. اينها كسانى هستند كه در مقابل چشمشان، 
مردم  فلسطين،  كشور  در  صهيونيستى  حكومت 
بدترين وجهى زير فشار و كشتار و  به  را  فلسطين 
اختناق و شكنجه قرار مى دهد و آنها حاضر نيستند 
حّتى به زبان، عمل او را محكوم كنند. فلسطينى ها 
فلسطينى ها  شامل  بشر  حقوق  نيستند؟!  انسان 
و  مرتجعترين  كه  هستند  كسانى  نمى شود؟!اينها 
مستبدترين حكومتهاى دنيا متكى به آنهايند، از آنها 
مدد و كمك مى گيرند و انسانها را نابود مى كنند. شما 
ببينيد كشورهايى كه حّتى يك  در دنيا نگاه كنيد، 
مجلس شورا   ولو به صورت شكلى و اسمى   ندارند، 
كدامند؟ االن كشورهايى هستند   احتياجى به اسم 
آوردن نيست؛ همه ى شما اين كشورها را مى شناسيد   
و  دخالت  كوچكترين  بدون  آنها،  امور  اداره ى  كه 
فردِى  آنها،  مى گيرد. حكومتهاى  انجام  مردم  آراى 
مطلق است. پارلمان و انتخابات ندارند و در نتيجه 
مردم نماينده ى قانونگذار و رئيس جمهورى هم كه 
انتخابش بكنند، ندارند. يك نفر يا يك خانواده، بر 
اين كشورها حكومت مطلق  مردم و ثروت و نفت 
مى كند و هر كارى دلشان بخواهد، از كشتار و اختناق 
و حبس و زجر و بقيه ى توهينها و اهانتها، با مردم اين 
كشورها انجام مى دهند. اين دولتهاى اين قدر مختنق 
عالم  سياسى  پيشرفتهاى  از  دور  اين قدر  مرتجع،  و 
و بى اعتنا به حقوق انسان، نورچشميهاى امريكايند 
امريكا  اين كشورهاست!  مدافع  بزرگترين  امريكا  و 
چرا  است،  اين طور  اگر  است؟  بشر  حقوق  طرفدار 
بى اعتناى  فاسِد  اختناقِى  زورِى  دولتهاى  اين  به 

يادداشت كوچك  يك  بشر،  و حقوق  دمكراسى  به 
شما  كشور  در  بشر  حقوق  كه  نمى فرستد  اعتراض 

مورد بى اعتنايى قرار گرفته است؟ 


