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به جای مقدمه
ــد  ــش رو داری ــه پی ــده ای ک پرون
چکیــده ســخنان روســای جمهــور 
ــل  ــازمان مل ــامی در س ــران اس ای
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــد اس متح
ــف در 8  ــی مختل ــای زمان دوره ه
ــی  ــورد بررس ــترک م ــور مش مح
ــع  ــت.هدف از جم ــه اس ــرار گرفت ق
ــت  ــن نیس ــه ای ــن مجموع آوری ای
کــه بفهمیــم بــه چــه میــزان یــک 
ــورد  ــی در م ــور ایران ــس جمه ریی
ــوده  ــه ب ــی توج ــئله ب ــک مس ی
ــر آن  ــود را ب ــز خ ــام تمرک ــا تم ی
گذاشــته اســت-اگرچه کــه احتماا 
ــا دیــدن نتایــج  برداشــتی کلــی  ب
از ایــن امــر هــم خواهیــد داشــت-

بلکــه آن اســت کــه بتوانیــم جهــت 
ــان را  در  ــری آن ــای فک ــری ه گی
رســمی تریــن سخنرانیشــان بــرای 
مــردم جهــان و هــم چنیــن آمــال و 
دغدغــه هایشــان  در مورد مســائل 
مهــم را درک کنیــم و البتــه ببینیــم 
کــه مقتضیــات  زمانــه در هــر کدام 
ــه  ــا چ ــا ت ــخنرانی ه ــن س از ای

ــت. ــته اس ــود داش ــزان نم می
ــن  ــی ای ــرای بررس ــه ب ــی ک روش
روش  در  انتخــاب شــده  متــون 
پژوهــش بــه تجزیــه و تحلیــل 
ــروف  ــی مع ــا همگرای ــی ی ارتباط
ــک  ــه ی ــا ک ــن معن ــت.به ای اس
تحلیلگــر ارتباطات،لغــات و کلمــات 
بــه خصوصــی را  هم از نظــر کیفیت 

و هــم از جهــت تکــرر مــورد بحــث 
ــی  ــن روش در پ ــی دهد.ای ــرار م ق
آن نیســت کــه معلــوم نمایــد چــه 
ــب  ــی اغل ــون های ــات و مضم کلم
ــا  ــن ی ــک مت ــه در ی ــش از هم بی
ــام تکــرار مــی شــوند بلکــه در  پی
پــی آن اســت کــه مشــخص کنــد 
چــه رشــته هایــی ایــن عناصــر  را 
بــه یکدیگــر همبســته می ســازند.

ــهم  ــون س ــا کن ــال 1357 ت از س
ایــران در ســخنرانی هــای ســازمان 
ملــل 14 نوبــت بــوده اســت.به 
غیــر از شــهید رجایــی کــه در 
ســمت نخســت وزیــری در شــورای 
امنیت بــه ارائــه مباحثــش پرداخته 
ــای  ــی روس ــخنرانان ایران ــی س باق
ــع  ــه در مجم ــد ک ــوری بودن جمه
ــل ســخنرانی  عمومــی ســازمان مل
مــی کردند.شــهید رجایــی و رهبــر 
ــک  ــدام ی ــر ک ــاب ه ــم انق معظ
و  خاتمــی  محمــد  نوبت،ســید 
ــار  ــی دو ب ــام روحان ــت ااس حج
ــت  ــژاد هش ــدی ن ــود احم و محم
ــی  ــت در ایــن گردهمایــی جهان نوب
بــه ارائــه نظراتشــان پرداختــه انــد.
ــخنرانی  ــا س ــه غالب ــی ک از آنجای
هــا دارای محورهــای مشــترکی 
بودند،تقســیم بنــدی پیــش رو  بــر 
ــه  ــت ک ــی اس ــزاره های ــاس گ اس
ــا  ــخنرانی ه ــن س ــه در ای همیش

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
ــه  ــر ک ــن مختص ــت ای ــد اس امی
مصــون از خطــا هــم نیســت بتوانــد 
ــه  ــیدن ب ــران را در رس ــه گ مطالع

ــد. ــاری کن ــب ی ــق مطال ح

در ایــن پرونــده از آگاهــی نامه 
ــد  ــی از مفاس ــرح برخ ــه ش ب
ــال  ــول ده س ــادی در ط اقتص
ــح  ــن توضی ــر و همچنی اخی
بــزرگ  پرونــده  دو  کامــل 
اقتصــادی را کــه همیشــه 
اســمی از آن در رســانه هــا 
ــی  ــورد بررس ــت، م ــرح اس مط
ــت: ــه اس ــرار گرفت ق
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ــدام  ــی ص ــگ تحمیل ــاز جن ــل آغ اوای
ــود  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــه جمه علی
ــی از  ــه نمایندگ ــی ب ــهید رجای ــه ش ک
ایــران در شــورای امنیــت بــه ســخنرانی 
ــر  ــت وزی ــای نخس ــت ه پرداخت.صحب
ایــران در مــورد وضعیــت جنــگ و 
ــانه  ــران، در رس ــه ای ــراق ب ــاوزات ع تج
هــا انعــکاس زیــادی یافت.موضــوع 
ــرده  ــس پ ــری در پ ــلطه گ ــگ و س جن
آن، شــهید رجایــی را بــر آن داشــت تــا 
ــم  ــت رژی ــودن ماهی ــن نم ــن روش ضم

ــت  ــه حمای ــی ب ــارات فراوان ــدام اش ص
هــای غــرب از ایــن رژیــم بنمایــد.

ــا  ــخنرانی ب ــن س ــی در ای ــهید رجای ش
ــرات شــکنجه ای کــه در   نشــان دادن اث
ــه ســمت اعضــای  ــای خــود داشــت ب پ
شــورای امنیــت  از ماهیــت رژیــم پهلوی 
نیــز  پــرده برداشــت.امری کــه از آن بــه 
عنــوان یکــی از عجیــب تریــن حــرکات 
ــاد  ــازمان ی ــورها در س ــئولین کش مس

ــد. ــی کنن م

مــن دیروز مســتقیما از جبهه 
جنــگ عــازم اینجا شــدم!
]شهید رجایی1359-شورای امنیت[

ــده، آزاد  ــت زن ــه اس ــم گرفت ــت ماتصمی ــه مل ــد ک بدانن
ــداری  ــود پاس ــامی خ ــاب اس ــد و از انق ــتقل بمان و مس
ــران شکســت همــه  ــروزی انقــاب اســامی ای ــد- پی نمای
ــا  ــان اســت-انقاب اســامی م ــی در جه ــای طاغوت نیروه
راهــی نــو بــرای همــه مســتضعفین جهــان گشــوده اســت. 
انقــاب مــا اســتقال را بــا نیــروی ملــت بــه دســت آورده 
ــازی  ــان و بی نی ــود آن ــداکاری خ ــا ف ــز ب ــای آن را نی و بق
ــرای  ــه ب ــدون اینک ــرد- ب ــد ک ــن خواه ــران تضمی از دیگ
مبــارزه بــا اســتعمار غــرب بــه دامــن اســتعمار شــرق پنــاه 
بریــم، قادریــم روی پــای خویــش بایســتیم- مســتضعفین 
جهــان بایــد بداننــد کــه رژیــم جمهــوری اســامی ایــران 
ــت  ــه می توانس ــودی ک ــا وج ــاب ب ــروزی انق ــاز پی از آغ
تجدیدنظــر در کلیــه معاهــدات خــود بنمایــد، ولــی هرگــز 
مذکــور  عهدنامــه  مقــررات  از  تخلفــی  کوچک تریــن 
ــران  ــاب اســامی ای ــل انق ــم صــدام در مقاب ــرده- رژی نک
ــه ثمــر  ــه و در جهــت جلوگیــری از ب نیــز از آغــاز خصمان

ــود. ــا شکســت آن ب رســاندن و ی

مــا در شــرایطی بــه اینجــا آمده ایم کــه کشــورمان در میان 
آتــش جنــگ برافروختــه از ســوی دولــت بعــث و نامردمــی 
عــراق می ســوزد-  مــن دیــروز مســتقیما از جبهــه جنــگ 

ــه  ــن ب ــری زمی ــک های ۹ مت ــدم- موش ــا ش ــازم اینج ع
زمیــن کــه بــه شــهر دزفــول پرتــاب شــده-. ارتــش صــدام 
حســین بــه بهانه هــای واهــی کــه بهتــر اســت حتــی گفتــه 
شــود بــدون بهانــه،  بــه خــاک مــا تجــاوز کــرده- و مــردم 
ــش فریب خــورده  ــل می رســاند- ارت ــه قت ــا را ب ــاه م بی گن
ــه هیــچ چیــز رحــم نمی کنــد- خاطــرات حملــه  صــدام ب
هیتلــر را دوبــاره در یاد هــا زنــده کــرده اســت- بــا دوازده 
ــک و صد هــا هواپیمــای  ــا متجــاوز از ۲۵۰۰ تان لشــگر و ب
جنگــی و جنگ افزارهــای فــراوان دیگــر بــه مــردم کشــور 
ــروع  ــامی را ش ــوری اس ــازی جمه ــه دوران بازس ــا ک م
ــث  ــش بع ــت- ارت ــده اس ــه ور ش ــبعانه حمل ــد، س کرده ان
عــراق کــه از انســانیت بویــی نبــرده اســت- از هیــچ گونــه 
ــی  ــارت و حت ــازل را غ ــد- من ــذار نمی کن ــی فروگ جنایت
ــز تجــاوز  ــا نی ــان م ــه زن ــاط بی شــرمانه ب در بعضــی از نق
ــده  ــان از هیج ــه سنش ــی را ک ــراد غیرنظام ــد- اف می کن
ــا خــود  ــه عنــوان اســرای جنگــی ب ــر اســت، ب ســال باا ت
ــان  ــر جه ــردم سراس ــاک م ــای پ ــا وجدان ه ــد- م می برن
ــا  ــی ب ــای مکتب ــه در ارزش ه ــلمانان را ک ــوص مس بخص
ــا  ــم.-  م ــرا می خوانی ــاوت ف ــه قض ــد، ب ــم عقیده ان ــا ه م
انســانیت  پایبنــد  را  خــود  کــه  کســانی  متعجبیــم، 
ــیانه و  ــال وحش ــن اعم ــل ای ــه در مقاب ــد، چگون می دانن
ــا  ــرده و ی ــکوت ک ــکار س ــاوز آش ــن تج ــری و ای ــد بش ض
ــت  ــم اس ــا مصم ــت م ــی می نمایند؟-مل ــای بی طرف ادع
ــا دنبــال کــردن یــک جنــگ طوانــی و مردمــی،  حتــی ب
نــه تنهــا متجاوزیــن را ســر جــای خــود بنشــاند، بلکــه بــا 
ایــن عمــل خــود، ملــت بــرادر و مســلمان عــراق را نیــز بــه 
ــه  ــر چ ــدام ه ــته ص ــی و وابس ــد مردم ــم ض ــت رژی ماهی
ــدام در  ــت ص ــه دس ــه ب ــی ک ــازد- آتش ــنا س ــتر آش بیش
منطقــه روشــن شــده اســت، او و همــه کســانی را کــه بــه 
ــدف  ــوزاند- ه ــد س ــد، خواه ــرده و می کنن ــک ک وی کم
رژیــم عــراق و اربابانــش بــه دســت آوردن قطعــه ای 
ــی، ایمــان اســامی و  خــاک نیســت- ایــن جنــگ تحمیل
ــه  ــود ن ــد ب ــی خواه ــی و اصل ــده واقع ــردم، برن ــی م انقاب
ــا  ــی- م ــای روس ــه توپولوف ه ــی و ن ــای آمریکای آواکس ه
در ایــن جنــگ تنهــا از تمامیــت ارضــی و منابــع اقتصــادی 
خــود دفــاع نمی کنیــم، بلکــه از شــرف انســانی و حیثیــت 
ــم-  ــت می نمایی ــز حراس ــورمان نی ــلمان کش ــردم مس م
ــه  ــع ب ــور قط ــه ط ــت و ب ــی در   نهای ــگ تحمیل ــن جن ای
ــن  ــا در ای ــد انجامید-م ــل خواه ــر باط ــق ب ــروزی ح پی
ــه حــال هــزاران شــهید و مجــروح  ــا ب ــی ت جنــگ تحمیل
ــل جبــران  ــا پرداخــت غرامــات مــادی قاب داده ایــم، کــه ب
ــه  ــتیم ک ــار روزی هس ــه انتظ ــل، ب ــا در مقاب ــت- م نیس
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ــدام  ــی ص ــگ تحمیل ــاز جن ــل آغ اوای
ــود  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــه جمه علی
ــی از  ــه نمایندگ ــی ب ــهید رجای ــه ش ک
ایــران در شــورای امنیــت بــه ســخنرانی 
ــر  ــت وزی ــای نخس ــت ه پرداخت.صحب
ایــران در مــورد وضعیــت جنــگ و 
ــانه  ــران، در رس ــه ای ــراق ب ــاوزات ع تج
هــا انعــکاس زیــادی یافت.موضــوع 
ــرده  ــس پ ــری در پ ــلطه گ ــگ و س جن
آن، شــهید رجایــی را بــر آن داشــت تــا 
ــم  ــت رژی ــودن ماهی ــن نم ــن روش ضم

ــت  ــه حمای ــی ب ــارات فراوان ــدام اش ص
هــای غــرب از ایــن رژیــم بنمایــد.
ــا  ــخنرانی ب ــن س ــی در ای ــهید رجای ش
ــرات شــکنجه ای کــه در   نشــان دادن اث
ــه ســمت اعضــای  ــای خــود داشــت ب پ
شــورای امنیــت  از ماهیــت رژیــم پهلوی 
نیــز  پــرده برداشــت.امری کــه از آن بــه 
عنــوان یکــی از عجیــب تریــن حــرکات 
ــاد  ــازمان ی ــورها در س ــئولین کش مس

ــد. ــی کنن م

مــن دیروز مســتقیما از جبهه 
جنــگ عــازم اینجا شــدم!
]شهید رجایی1359-شورای امنیت[

ــده، آزاد  ــت زن ــه اس ــم گرفت ــت ماتصمی ــه مل ــد ک بدانن
ــداری  ــود پاس ــامی خ ــاب اس ــد و از انق ــتقل بمان و مس
ــران شکســت همــه  ــروزی انقــاب اســامی ای ــد- پی نمای
ــا  ــان اســت-انقاب اســامی م ــی در جه ــای طاغوت نیروه
راهــی نــو بــرای همــه مســتضعفین جهــان گشــوده اســت. 
انقــاب مــا اســتقال را بــا نیــروی ملــت بــه دســت آورده 
ــازی  ــان و بی نی ــود آن ــداکاری خ ــا ف ــز ب ــای آن را نی و بق
ــرای  ــه ب ــدون اینک ــرد- ب ــد ک ــن خواه ــران تضمی از دیگ
مبــارزه بــا اســتعمار غــرب بــه دامــن اســتعمار شــرق پنــاه 
بریــم، قادریــم روی پــای خویــش بایســتیم- مســتضعفین 
جهــان بایــد بداننــد کــه رژیــم جمهــوری اســامی ایــران 
ــت  ــه می توانس ــودی ک ــا وج ــاب ب ــروزی انق ــاز پی از آغ
تجدیدنظــر در کلیــه معاهــدات خــود بنمایــد، ولــی هرگــز 
مذکــور  عهدنامــه  مقــررات  از  تخلفــی  کوچک تریــن 
ــران  ــاب اســامی ای ــل انق ــم صــدام در مقاب ــرده- رژی نک
ــه ثمــر  ــه و در جهــت جلوگیــری از ب نیــز از آغــاز خصمان

ــود. ــا شکســت آن ب رســاندن و ی

مــا در شــرایطی بــه اینجــا آمده ایم کــه کشــورمان در میان 
آتــش جنــگ برافروختــه از ســوی دولــت بعــث و نامردمــی 
عــراق می ســوزد-  مــن دیــروز مســتقیما از جبهــه جنــگ 

ــه  ــن ب ــری زمی ــک های ۹ مت ــدم- موش ــا ش ــازم اینج ع
زمیــن کــه بــه شــهر دزفــول پرتــاب شــده-. ارتــش صــدام 
حســین بــه بهانه هــای واهــی کــه بهتــر اســت حتــی گفتــه 
شــود بــدون بهانــه،  بــه خــاک مــا تجــاوز کــرده- و مــردم 
ــش فریب خــورده  ــل می رســاند- ارت ــه قت ــا را ب ــاه م بی گن
ــه هیــچ چیــز رحــم نمی کنــد- خاطــرات حملــه  صــدام ب
هیتلــر را دوبــاره در یاد هــا زنــده کــرده اســت- بــا دوازده 
ــک و صد هــا هواپیمــای  ــا متجــاوز از ۲۵۰۰ تان لشــگر و ب
جنگــی و جنگ افزارهــای فــراوان دیگــر بــه مــردم کشــور 
ــروع  ــامی را ش ــوری اس ــازی جمه ــه دوران بازس ــا ک م
ــث  ــش بع ــت- ارت ــده اس ــه ور ش ــبعانه حمل ــد، س کرده ان
عــراق کــه از انســانیت بویــی نبــرده اســت- از هیــچ گونــه 
ــی  ــارت و حت ــازل را غ ــد- من ــذار نمی کن ــی فروگ جنایت
ــز تجــاوز  ــا نی ــان م ــه زن ــاط بی شــرمانه ب در بعضــی از نق
ــده  ــان از هیج ــه سنش ــی را ک ــراد غیرنظام ــد- اف می کن
ــا خــود  ــه عنــوان اســرای جنگــی ب ــر اســت، ب ســال باا ت
ــان  ــر جه ــردم سراس ــاک م ــای پ ــا وجدان ه ــد- م می برن
ــا  ــی ب ــای مکتب ــه در ارزش ه ــلمانان را ک ــوص مس بخص
ــا  ــم.-  م ــرا می خوانی ــاوت ف ــه قض ــد، ب ــم عقیده ان ــا ه م
انســانیت  پایبنــد  را  خــود  کــه  کســانی  متعجبیــم، 
ــیانه و  ــال وحش ــن اعم ــل ای ــه در مقاب ــد، چگون می دانن
ــا  ــرده و ی ــکوت ک ــکار س ــاوز آش ــن تج ــری و ای ــد بش ض
ــت  ــم اس ــا مصم ــت م ــی می نمایند؟-مل ــای بی طرف ادع
ــا دنبــال کــردن یــک جنــگ طوانــی و مردمــی،  حتــی ب
نــه تنهــا متجاوزیــن را ســر جــای خــود بنشــاند، بلکــه بــا 
ایــن عمــل خــود، ملــت بــرادر و مســلمان عــراق را نیــز بــه 
ــه  ــر چ ــدام ه ــته ص ــی و وابس ــد مردم ــم ض ــت رژی ماهی
ــدام در  ــت ص ــه دس ــه ب ــی ک ــازد- آتش ــنا س ــتر آش بیش
منطقــه روشــن شــده اســت، او و همــه کســانی را کــه بــه 
ــدف  ــوزاند- ه ــد س ــد، خواه ــرده و می کنن ــک ک وی کم
رژیــم عــراق و اربابانــش بــه دســت آوردن قطعــه ای 
ــی، ایمــان اســامی و  خــاک نیســت- ایــن جنــگ تحمیل
ــه  ــود ن ــد ب ــی خواه ــی و اصل ــده واقع ــردم، برن ــی م انقاب
ــا  ــی- م ــای روس ــه توپولوف ه ــی و ن ــای آمریکای آواکس ه
در ایــن جنــگ تنهــا از تمامیــت ارضــی و منابــع اقتصــادی 
خــود دفــاع نمی کنیــم، بلکــه از شــرف انســانی و حیثیــت 
ــم-  ــت می نمایی ــز حراس ــورمان نی ــلمان کش ــردم مس م
ــه  ــع ب ــور قط ــه ط ــت و ب ــی در   نهای ــگ تحمیل ــن جن ای
ــن  ــا در ای ــد انجامید-م ــل خواه ــر باط ــق ب ــروزی ح پی
ــه حــال هــزاران شــهید و مجــروح  ــا ب ــی ت جنــگ تحمیل
ــل جبــران  ــا پرداخــت غرامــات مــادی قاب داده ایــم، کــه ب
ــه  ــتیم ک ــار روزی هس ــه انتظ ــل، ب ــا در مقاب ــت- م نیس

ایران، انقاب اسامی

جنگ هشت ساله، 
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ــه آزادی و اســتقال  ــراق ب ــرادر و مســتضعف ع ــردم ب م
خویــش رســند و صــدام مجــرم را در دادگاه انقــاب 
ــش  ــه ســزای اعمال ــد و ب ــه کنن ــراق محاکم اســامی ع
ــم وابســته صــدام  ــای رژی ــه بهانه ه ــک ب ــانند-  این برس
ــران  ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــی علی ــاوز نظام ــرای تج ب
ــس از  ــاه پ ــه مســتمر در طــی ۱۹ م ــردازم- مداخل می پ
ــض  ــی آن- نق ــور داخل ــاب اســامی در ام ــروزی انق پی
مفــاد معاهــدات مربــوط بــه امنیــت در مــرز، با فرســتادن 
ــه  ــلح ب ــای مس ــی و گروه ه ــزدوران بعث ــن و م مأموری
اســتان های کردســتان، کرمانشــاه، ایــام، خوزســتان 
ــاه دادن  ــاب- پن ــد انق ــر ض ــه عناص ــک ب ــز کم و نی
ــتار  ــرم کش ــه ج ــران ب ــه در ای ــانی ک ــه کس ــک ب و کم
مــردم در رژیــم شــاه از طــرف دادگاه هــای انقــاب تحــت 
ــادی و  ــات م ــه امکان تعقیــب هســتند - دادن همــه گون
ــم  ــدازی رژی ــف و بران ــت تضعی ــان جه ــه آن ــی ب تبلیغات
ــد  ــه خاطــر دارن ــان ب ــران- جهانی جمهــوری اســامی ای
کــه رژیــم بعــث در بحبوحــه اوج گیــری انقــاب، جهــت 
انحــال در امــر پیــروزی آن، امــام خمینــی رهبــر انقاب 
ــورت  ــه ص ــراق ب ــرد.- ع ــراق ک ــروج از ع ــه خ را وادار ب
ــان  ــکا و فراری ــگاه سرســپردگان پلیــد آمری موطــن و پای
ــپ  ــون چ ــد- ضدانقابی ــادان درآم ــابق و ج ــم س رژی
ــوی  ــادی و معن ــت م ــورد حمای ــران م ــت در ای و راس
-ایســتگاه های  گرفتنــد  قــرار  عــراق  بعثی هــای 
ــا عنــوان ایرانــی و بــر ضــد انقــاب اســامی  رادیویــی ب
در آن کشــور شــروع بــه کار کردنــد- اگــر موضــع ضــد 
ــد،  ــراق از حــد حــرف تجــاوز می کن ــث ع ــی بع آمریکای
ــاران  ــط مستش ــه توس ــدوم ک ــاه مع ــش ش ــه ارت ــرا ب چ
جســارتی  کوچک تریــن  می شــد،  اداره  آمریکایــی 
ــه  ــراق ب ــث ع ــم بع ــه رژی ــت ک ــه اس ــرده-- چگون نک
ــای  ــه ج ــران ب ــا ای ــی ب ــات ارض ــتن اختاف ــرض داش ف
ــدات  ــق معاه ــه طب ــر ک ــا الجزای ــردن آن ب ــرح ک مط
فیمابیــن حکــم بــوده اســت، بــه حملــه ناگهــان هوایــی، 
دریایــی و زمینــی بــه حریــم جمهــوری اســامی ایــران 
دســت می زنــد؟- چگونــه اســت کــه تجــاوز رژیــم بعــث 
ــی گذشــته و  عــراق از حــد »تصحیحــات مــرزی« ادعای
ــتان  ــا اس ــا خصوص ــاات م ــغال ای ــرای اش ــاش ب ــه ت ب
ــت  ــه اس ــود؟- چگون ــر می ش ــتان منج ــز خوزس نفت خی
ــون  ــد انقابی ــه ض ــم، هم ــن تهاج ــا ای ــان ب ــه همزم ک
فــراری را در کشــور خــود پنــاه داده و بــه آن هــا امــکان 
می دهــد؟-  را  اســامی  جمهــوری  علیــه  فعالیــت 
ــا  ــان ب ــت همزم ــراق درس ــه ع ــه حمل ــت ک ــه اس چگون
خامــوش شــدن آخریــن شــعله های تجزیه طلبــی در 

ــوری اســامی،  ــاد جمه ــن نه کردســتان و اســتقرار آخری
ــل جهــان  ــرد؟- مل ــت صــورت می گی یعنــی تشــکیل دول
ــگ  ــران، جن ــراق و ای ــگ ع ــه جن ــد ک ــی آگاهن ــه خوب ب
متأســفانه  ماســت-  ســوی  از  ناخواســته  و  تحمیلــی 
تهاجــم اخیــر دولــت بعــث عــراق ســبب شــد کــه بخــش 
عمــده ای از امکانــات اقتصــادی و نظامــی دو کشــور نابــود 
شــود.- بــرای فریــب افــکار عمومــی، شــعار قطــع جنــگ 
و آتش بــس را مطــرح کــرده- پایــان عادانــه ایــن جنــگ 
ــازات  ــرکوب و مج ــا س ــز ب ــر ج ــگ دیگ ــر جن ــر ه نظی
ــس از  ــول آتش ب ــود- قب ــد ب ــر نخواه ــر امکان پذی تجاوزگ
ســوی کشــوری کــه ســرزمین و مردمــش زیــر چکمه هــا 
ــاوز و  ــع متج ــت وض ــت، تثبی ــمن اس ــای دش و رگباره
تحمیــل تجــاوز بــه کشــور مظلــوم اســت- بــه یــاری خــدا 
ــن  ــر ای ــراق از ش ــردم ع ــدان دور م ــه چن ــده ای ن در آین
ظالــم ســتمگر خــاص خواهنــد شــد. بــه زودی خواهنــد 
دیــد ظالمیــن و ســتمگران جهــان، کــه چگونــه ســرنگون 

ــد شــد. خواهن
ــه  ــد ک ــکا ده ــزم آمری ــه امپریالی ــکن ب ــی دندان ش جواب
ــک  ــراق کم ــث ع ــت بع ــه دول ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس مس
ــه  ــود ک ــس خ ــای آواک ــا هواپیماه ــکا ب ــد- آمری می نمای
در عربســتان مســتقر کــرده اســت، حــرکات ارتــش دلیــر 
ــه عــراق گــزارش  ــران را ضبــط و ب جمهــوری اســامی ای
ــتم های  ــردن سیس ــرف ک ــا منح ــن ب ــد و همچنی می ده
ــد-  ــا می ده ــای م ــه جنگنده ه ــط ب ــای غل رادار، هدف ه
ــکا در ســرکوبی خلــق محــروم  ــات آمری مگــر هنــوز جنای
و بــرادر، فلســطین و مــردم مســلمان جنــوب لبنــان 
کامــل نشــده اســت کــه کوشــش در تشــکیل اســراییلی 
ــد؟-.  ــی می کنن ــیونالیزم عرب ــش ناس ــت پوش ــر تح دیگ
ــران  ــه از ای ــزش انســانی را ک ــن خی ــد ای ــان می خواهن آن
آغــاز شــده اســت،  عقیــم گذارنــد- تجــاوز نظامــی طبــس، 
توطئــه کودتــا و حملــه ســبعانه ارتــش صــدام بــه ایــران، 
ــر  ــه ه ــه زور ب ــل ب ــه توس ــان داد ک ــا نش ــه ابرقدرت ه ب
ــه شکســت  ــل انقــاب اســامی محکــوم ب شــکل در مقاب
ــا ایــن امــر  ــی-  آی اســت- صــدام، مــزدور اســتکبار جهان
ــر ضــد  ــا تظاه ــی ب ــت آمریکای ــک مأموری ــز ی ــزی ج چی
ــی از  ــراق را بخش ــی ع ــاوز نظام ــت؟- تج ــی نیس آمریکای
توطئه هــای پیاپــی اســتکبار جهانــی بــه ســرکردگی 
آمریــکا علیــه انقابمــان می دانیــم- تجــاوز عــراق را 
تجــاوز ظلــم و کفــر جهانــی علیــه انقــاب اســامی خــود 
دانســته و دســت شــیطان بــزرگ و شــیطان های کوچــک 
ــان  ــه همزم ــت ک ــه اس ــم- چگون ــس آن می بینی را در پ
بــا حملــه صــدام بــه خــاک ایــران، آمریــکا آن را بــه فــال 
نیــک در جهــت آزادی جاسوســان گــروگان می گیــرد؟-و 
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ــه آزادی و اســتقال  ــراق ب ــرادر و مســتضعف ع ــردم ب م
خویــش رســند و صــدام مجــرم را در دادگاه انقــاب 
ــش  ــه ســزای اعمال ــد و ب ــه کنن ــراق محاکم اســامی ع
ــم وابســته صــدام  ــای رژی ــه بهانه ه ــک ب ــانند-  این برس
ــران  ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــی علی ــاوز نظام ــرای تج ب
ــس از  ــاه پ ــه مســتمر در طــی ۱۹ م ــردازم- مداخل می پ
ــض  ــی آن- نق ــور داخل ــاب اســامی در ام ــروزی انق پی
مفــاد معاهــدات مربــوط بــه امنیــت در مــرز، با فرســتادن 
ــه  ــلح ب ــای مس ــی و گروه ه ــزدوران بعث ــن و م مأموری
اســتان های کردســتان، کرمانشــاه، ایــام، خوزســتان 
ــاه دادن  ــاب- پن ــد انق ــر ض ــه عناص ــک ب ــز کم و نی
ــتار  ــرم کش ــه ج ــران ب ــه در ای ــانی ک ــه کس ــک ب و کم
مــردم در رژیــم شــاه از طــرف دادگاه هــای انقــاب تحــت 
ــادی و  ــات م ــه امکان تعقیــب هســتند - دادن همــه گون
ــم  ــدازی رژی ــف و بران ــت تضعی ــان جه ــه آن ــی ب تبلیغات
ــد  ــه خاطــر دارن ــان ب ــران- جهانی جمهــوری اســامی ای
کــه رژیــم بعــث در بحبوحــه اوج گیــری انقــاب، جهــت 
انحــال در امــر پیــروزی آن، امــام خمینــی رهبــر انقاب 
ــورت  ــه ص ــراق ب ــرد.- ع ــراق ک ــروج از ع ــه خ را وادار ب
ــان  ــکا و فراری ــگاه سرســپردگان پلیــد آمری موطــن و پای
ــپ  ــون چ ــد- ضدانقابی ــادان درآم ــابق و ج ــم س رژی
ــوی  ــادی و معن ــت م ــورد حمای ــران م ــت در ای و راس
-ایســتگاه های  گرفتنــد  قــرار  عــراق  بعثی هــای 
ــا عنــوان ایرانــی و بــر ضــد انقــاب اســامی  رادیویــی ب
در آن کشــور شــروع بــه کار کردنــد- اگــر موضــع ضــد 
ــد،  ــراق از حــد حــرف تجــاوز می کن ــث ع ــی بع آمریکای
ــاران  ــط مستش ــه توس ــدوم ک ــاه مع ــش ش ــه ارت ــرا ب چ
جســارتی  کوچک تریــن  می شــد،  اداره  آمریکایــی 
ــه  ــراق ب ــث ع ــم بع ــه رژی ــت ک ــه اس ــرده-- چگون نک
ــای  ــه ج ــران ب ــا ای ــی ب ــات ارض ــتن اختاف ــرض داش ف
ــدات  ــق معاه ــه طب ــر ک ــا الجزای ــردن آن ب ــرح ک مط
فیمابیــن حکــم بــوده اســت، بــه حملــه ناگهــان هوایــی، 
دریایــی و زمینــی بــه حریــم جمهــوری اســامی ایــران 
دســت می زنــد؟- چگونــه اســت کــه تجــاوز رژیــم بعــث 
ــی گذشــته و  عــراق از حــد »تصحیحــات مــرزی« ادعای
ــتان  ــا اس ــا خصوص ــاات م ــغال ای ــرای اش ــاش ب ــه ت ب
ــت  ــه اس ــود؟- چگون ــر می ش ــتان منج ــز خوزس نفت خی
ــون  ــد انقابی ــه ض ــم، هم ــن تهاج ــا ای ــان ب ــه همزم ک
فــراری را در کشــور خــود پنــاه داده و بــه آن هــا امــکان 
می دهــد؟-  را  اســامی  جمهــوری  علیــه  فعالیــت 
ــا  ــان ب ــت همزم ــراق درس ــه ع ــه حمل ــت ک ــه اس چگون
خامــوش شــدن آخریــن شــعله های تجزیه طلبــی در 

ــوری اســامی،  ــاد جمه ــن نه کردســتان و اســتقرار آخری
ــل جهــان  ــرد؟- مل ــت صــورت می گی یعنــی تشــکیل دول
ــگ  ــران، جن ــراق و ای ــگ ع ــه جن ــد ک ــی آگاهن ــه خوب ب
متأســفانه  ماســت-  ســوی  از  ناخواســته  و  تحمیلــی 
تهاجــم اخیــر دولــت بعــث عــراق ســبب شــد کــه بخــش 
عمــده ای از امکانــات اقتصــادی و نظامــی دو کشــور نابــود 
شــود.- بــرای فریــب افــکار عمومــی، شــعار قطــع جنــگ 
و آتش بــس را مطــرح کــرده- پایــان عادانــه ایــن جنــگ 
ــازات  ــرکوب و مج ــا س ــز ب ــر ج ــگ دیگ ــر جن ــر ه نظی
ــس از  ــول آتش ب ــود- قب ــد ب ــر نخواه ــر امکان پذی تجاوزگ
ســوی کشــوری کــه ســرزمین و مردمــش زیــر چکمه هــا 
ــاوز و  ــع متج ــت وض ــت، تثبی ــمن اس ــای دش و رگباره
تحمیــل تجــاوز بــه کشــور مظلــوم اســت- بــه یــاری خــدا 
ــن  ــر ای ــراق از ش ــردم ع ــدان دور م ــه چن ــده ای ن در آین
ظالــم ســتمگر خــاص خواهنــد شــد. بــه زودی خواهنــد 
دیــد ظالمیــن و ســتمگران جهــان، کــه چگونــه ســرنگون 

ــد شــد. خواهن
ــه  ــد ک ــکا ده ــزم آمری ــه امپریالی ــکن ب ــی دندان ش جواب
ــک  ــراق کم ــث ع ــت بع ــه دول ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس مس
ــه  ــود ک ــس خ ــای آواک ــا هواپیماه ــکا ب ــد- آمری می نمای
در عربســتان مســتقر کــرده اســت، حــرکات ارتــش دلیــر 
ــه عــراق گــزارش  ــران را ضبــط و ب جمهــوری اســامی ای
ــتم های  ــردن سیس ــرف ک ــا منح ــن ب ــد و همچنی می ده
ــد-  ــا می ده ــای م ــه جنگنده ه ــط ب ــای غل رادار، هدف ه
ــکا در ســرکوبی خلــق محــروم  ــات آمری مگــر هنــوز جنای
و بــرادر، فلســطین و مــردم مســلمان جنــوب لبنــان 
کامــل نشــده اســت کــه کوشــش در تشــکیل اســراییلی 
ــد؟-.  ــی می کنن ــیونالیزم عرب ــش ناس ــت پوش ــر تح دیگ
ــران  ــه از ای ــزش انســانی را ک ــن خی ــد ای ــان می خواهن آن
آغــاز شــده اســت،  عقیــم گذارنــد- تجــاوز نظامــی طبــس، 
توطئــه کودتــا و حملــه ســبعانه ارتــش صــدام بــه ایــران، 
ــر  ــه ه ــه زور ب ــل ب ــه توس ــان داد ک ــا نش ــه ابرقدرت ه ب
ــه شکســت  ــل انقــاب اســامی محکــوم ب شــکل در مقاب
ــا ایــن امــر  ــی-  آی اســت- صــدام، مــزدور اســتکبار جهان
ــر ضــد  ــا تظاه ــی ب ــت آمریکای ــک مأموری ــز ی ــزی ج چی
ــی از  ــراق را بخش ــی ع ــاوز نظام ــت؟- تج ــی نیس آمریکای
توطئه هــای پیاپــی اســتکبار جهانــی بــه ســرکردگی 
آمریــکا علیــه انقابمــان می دانیــم- تجــاوز عــراق را 
تجــاوز ظلــم و کفــر جهانــی علیــه انقــاب اســامی خــود 
دانســته و دســت شــیطان بــزرگ و شــیطان های کوچــک 
ــان  ــه همزم ــت ک ــه اس ــم- چگون ــس آن می بینی را در پ
بــا حملــه صــدام بــه خــاک ایــران، آمریــکا آن را بــه فــال 
نیــک در جهــت آزادی جاسوســان گــروگان می گیــرد؟-و 

آمریکا، غرب محوری، 
سلطه گری 3
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بااخــره چگونــه اســت کــه یاری دهنــدگان اصلــی رژیــم 
بــه اصطــاح انقــاب عــراق در ایــن جنــگ، کثیف تریــن 
ــکا  ــه آمری ــته ب ــی وابس ــای ارتجاع ــن رژیم ه و پلید تری
ــا  ــره هســتند؟- آی همچــون اردن، مصــر، مراکــش و غی
ــارزه  ــی از مب ــور را بخش ــگ مزب ــم جن ــق نداری ــا ح م
ــه انقــاب اســامی  ــا علی ــگ ابرقدرت ه متحــد و هماهن
ــن  ــام بزرگ تری ــن ای ــه در همی ــم؟- چگون ــود بدانی خ
بــا  اروپایــی  بیــن دولت هــای  نظامــی  قراردادهــای 
ــه  ــود- ب ــد می ش ــه منعق ــه خاورمیان ــورهای منطق کش
ابرقدرت هــا و مســتکبرین جهانــی اخطــار می کنیــم 
کــه بــا توجــه بــه شکســت های پیاپــی، دســت از 
ــه انقــاب اســامی  ــه علی ــه و توطئ تاش هــای مذبوحان

ــران برداشــته. ای

ــی  ــان واقعیت ــه منظــور بی ــورا ب ــن ش ــا در ای شــرکت م
ــذرد-  ــورمان می گ ــر در کش ــال حاض ــه در ح ــت ک اس
شــورای امنیــت بــا پذیــرش حــق وتــو بــرای زورمنــدان و 
دارا بــودن وابســتگی های دیگــر عمــا قــادر بــه خدمــت 
ــه ملــل محــروم و مســتضعف جهــان نیســت -  جــدی ب
ــن واقعیــت اســت  ــن ای ــن شــورا مبی ــخ گذشــته ای تاری
در مــواردی نیــز کــه شــورا قــادر بــه اتخــاذ تصمیمــات 
ــده  ــان گردی ــی جه ــکار عموم ــار اف ــت فش ــی تح اصول
اســت، بــاز هــم در اثــر مخالفــت یــک یــا چنــد ابرقــدرت 
ــور  ــات مزب ــرای تصمیم ــی ب ــت اجرای ــه ضمان هیچگون
وجــود نداشــته اســت- عــدم اجــرای قطعنامه هــای 
ــس از ۱۳ ســال  ــاره اســراییل غاصــب پ ــن شــورا درب ای
ــاره رژیــم نژادپرســت آفریقــای جنوبــی  و همچنیــن درب
گــواه روشــنی بــر مدعــای ماســت- حضــور مــا در ایــن 
شــورا صرفــا بــه دلیــل رســاندن نــدای مظلومیــت ملــت 
ــردم سراســر  ــه گــوش م ــران ب مســلمان و بپاخاســته ای
ــرکوب  ــر س ــت خط ــا از باب ــه آن ه ــدار ب ــان و هش جه
ــای در  ــه خلق ه ــارزات کلی ــر مب ــاب آن ب ــاب و بازت انق
ــه  ــت ب ــد، مل ــه باش ــر چ ــورا ه ــد- رأی ش ــد می باش بن
یــاری خداونــد، صــدام و رژیــم متجــاوزش را بــه دســت 

ــرد ــای خــود ســرکوب خواهــد ک توان

اســراییل  خاورمیانــه،  در  می خواهنــد  ابرقدرت هــا   
آیــا  کننــد-  تحمیــل  مــردم  بــر  را  دیگــری 
ــان  ــات آن ــرای انجــام جنای صهیونیســت های اســراییل ب
در منطقــه کافــی نبوده اند-رژیمــی کــه امــروز بــا تمامــی 
قــوا و تجهیــزات جنگــی خــود کمــر بــه نابــودی انقــاب 
ــای  ــی جنگ ه ــش در ط ــته،  نیرو های ــا بس ــامی م اس
ــان  ــم اشــغالگر قــدس هرگــز قبــل از پای ــا رژی اعــراب ب
ــن  ــه ای ــی ک ــیده اند- در حال ــا نرس ــه جبهه ه ــگ ب جن
حــزب )بعث(شــعارهای تنــد ضدصهیونیســتی ســر 

می دهــد، هرگــز قدمــی علیــه منافــع صهیونیســم و 
نیــز آزادی فلســطین برنداشــته و نخواهــد داشــت-رژیم 
جمهــوری اســامی هرگــز بــه خــود اجــازه نمــی داد، در 
حالــی کــه بــرادران فلســطینی و عــرب در ســرزمین های 
صهیونیــزم  فشــار  زیــر  لبنــان  جنــوب  و  اشــغالی 
از  امپریالیــزم جهانــی قــرار گرفتــه و  بین المللــی و 
جــان و مــال و خانــه و کاشــانه خــود دســت شســته اند، 
ــدس،  ــغالگر ق ــم اش ــا رژی ــگ ب ــارزه و جن ــای مب ــه ج ب
نیرو هــا و تســلیحات خــود را علیــه یــک کشــور اســامی 
ولــو بــا رژیمــی ضــد مردمــی بــه کار گیــرد- گلوله هایــی 
کــه بایــد ســینه تجاوزگــران فلســطین اشــغال شــده را 
ســوراخ ســوراخ کنــد، دل هــای آکنــده از ایمــان بــرادران 

ــی درد. ــلمان را م مس
تروریسم، خشونت، 

افراط گرایی 4
ناکارآیی سازمان 

ملل، شورای امنیت، 
حق وتو
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اشغال، جنگ 6

تحریم، فشار، محاصره
هسته ای، توافق، اتمی

7
8



89

بااخــره چگونــه اســت کــه یاری دهنــدگان اصلــی رژیــم 
بــه اصطــاح انقــاب عــراق در ایــن جنــگ، کثیف تریــن 
ــکا  ــه آمری ــته ب ــی وابس ــای ارتجاع ــن رژیم ه و پلید تری
ــا  ــره هســتند؟- آی همچــون اردن، مصــر، مراکــش و غی
ــارزه  ــی از مب ــور را بخش ــگ مزب ــم جن ــق نداری ــا ح م
ــه انقــاب اســامی  ــا علی ــگ ابرقدرت ه متحــد و هماهن
ــن  ــام بزرگ تری ــن ای ــه در همی ــم؟- چگون ــود بدانی خ
بــا  اروپایــی  بیــن دولت هــای  نظامــی  قراردادهــای 
ــه  ــود- ب ــد می ش ــه منعق ــه خاورمیان ــورهای منطق کش
ابرقدرت هــا و مســتکبرین جهانــی اخطــار می کنیــم 
کــه بــا توجــه بــه شکســت های پیاپــی، دســت از 
ــه انقــاب اســامی  ــه علی ــه و توطئ تاش هــای مذبوحان

ــران برداشــته. ای

ــی  ــان واقعیت ــه منظــور بی ــورا ب ــن ش ــا در ای شــرکت م
ــذرد-  ــورمان می گ ــر در کش ــال حاض ــه در ح ــت ک اس
شــورای امنیــت بــا پذیــرش حــق وتــو بــرای زورمنــدان و 
دارا بــودن وابســتگی های دیگــر عمــا قــادر بــه خدمــت 
ــه ملــل محــروم و مســتضعف جهــان نیســت -  جــدی ب
ــن واقعیــت اســت  ــن ای ــن شــورا مبی ــخ گذشــته ای تاری
در مــواردی نیــز کــه شــورا قــادر بــه اتخــاذ تصمیمــات 
ــده  ــان گردی ــی جه ــکار عموم ــار اف ــت فش ــی تح اصول
اســت، بــاز هــم در اثــر مخالفــت یــک یــا چنــد ابرقــدرت 
ــور  ــات مزب ــرای تصمیم ــی ب ــت اجرای ــه ضمان هیچگون
وجــود نداشــته اســت- عــدم اجــرای قطعنامه هــای 
ــس از ۱۳ ســال  ــاره اســراییل غاصــب پ ــن شــورا درب ای
ــاره رژیــم نژادپرســت آفریقــای جنوبــی  و همچنیــن درب
گــواه روشــنی بــر مدعــای ماســت- حضــور مــا در ایــن 
شــورا صرفــا بــه دلیــل رســاندن نــدای مظلومیــت ملــت 
ــردم سراســر  ــه گــوش م ــران ب مســلمان و بپاخاســته ای
ــرکوب  ــر س ــت خط ــا از باب ــه آن ه ــدار ب ــان و هش جه
ــای در  ــه خلق ه ــارزات کلی ــر مب ــاب آن ب ــاب و بازت انق
ــه  ــت ب ــد، مل ــه باش ــر چ ــورا ه ــد- رأی ش ــد می باش بن
یــاری خداونــد، صــدام و رژیــم متجــاوزش را بــه دســت 

ــرد ــای خــود ســرکوب خواهــد ک توان

اســراییل  خاورمیانــه،  در  می خواهنــد  ابرقدرت هــا   
آیــا  کننــد-  تحمیــل  مــردم  بــر  را  دیگــری 
ــان  ــات آن ــرای انجــام جنای صهیونیســت های اســراییل ب
در منطقــه کافــی نبوده اند-رژیمــی کــه امــروز بــا تمامــی 
قــوا و تجهیــزات جنگــی خــود کمــر بــه نابــودی انقــاب 
ــای  ــی جنگ ه ــش در ط ــته،  نیرو های ــا بس ــامی م اس
ــان  ــم اشــغالگر قــدس هرگــز قبــل از پای ــا رژی اعــراب ب
ــن  ــه ای ــی ک ــیده اند- در حال ــا نرس ــه جبهه ه ــگ ب جن
حــزب )بعث(شــعارهای تنــد ضدصهیونیســتی ســر 

می دهــد، هرگــز قدمــی علیــه منافــع صهیونیســم و 
نیــز آزادی فلســطین برنداشــته و نخواهــد داشــت-رژیم 
جمهــوری اســامی هرگــز بــه خــود اجــازه نمــی داد، در 
حالــی کــه بــرادران فلســطینی و عــرب در ســرزمین های 
صهیونیــزم  فشــار  زیــر  لبنــان  جنــوب  و  اشــغالی 
از  امپریالیــزم جهانــی قــرار گرفتــه و  بین المللــی و 
جــان و مــال و خانــه و کاشــانه خــود دســت شســته اند، 
ــدس،  ــغالگر ق ــم اش ــا رژی ــگ ب ــارزه و جن ــای مب ــه ج ب
نیرو هــا و تســلیحات خــود را علیــه یــک کشــور اســامی 
ولــو بــا رژیمــی ضــد مردمــی بــه کار گیــرد- گلوله هایــی 
کــه بایــد ســینه تجاوزگــران فلســطین اشــغال شــده را 
ســوراخ ســوراخ کنــد، دل هــای آکنــده از ایمــان بــرادران 

ــی درد. ــلمان را م مس
تروریسم، خشونت، 

افراط گرایی 4
ناکارآیی سازمان 

ملل، شورای امنیت، 
حق وتو

5

اسرائیل، فلسطین، 
اشغال، جنگ 6

تحریم، فشار، محاصره
هسته ای، توافق، اتمی
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ــور  ــس جمه ــن ریی ــخنرانی اولی س
ــل   ــازمان مل ــامی در س ــران اس ای
بــرای بســیاری از کشــورها کــه 
دوســت داشــتند بــا حکومــت ایــران 
ــند  ــته باش ــتری داش ــنایی بیش آش
بســیار حائــز اهمیــت بود.ســال 
ــود  ــی ب ــگ تحمیل ــر جن ــای آخ ه
مجمــع  در  رهبــری  ســخنرانی  و 
ــامی  ــاب اس ــی انق ــی و معرف عموم
بــه عنــوان نظامــی کــه بــه شــرق و 

ــرای همیــن  ــدارد ب ــی ن غــرب اتکای
کشــورها بســیار بدیــع جلــوه کــرد.
ــن  ــن روش ــه ای ضم ــت اه خامن آی
ــران و  ــمنی ای ــت دش ــردن ماهی ک
ــال  ــخنرانی مث ــن س ــکا در ای آمری
ــت و  ــورد عل ــددی در م ــای متع ه
ــرده  ــر ک ــمنی ذک ــن دش ــی ای چرای
انــد کــه نگاهــی دوبــاره بــه آنهــا در  
روزگار فعلــی نیــز مــی توانــد بســیار 

ــد! ــا باش راهگش

ایــن دشــمنان انقــاب نبودند که 
کوتــاه آمدند،ایــن انقــاب بود که 
هــر دشــمنی را از میدان مــی راند!
]آیت اه خامنه ای1366-مجمع عمومی[

ــن  ــی از بلندتری ــه در یک ــور کشــوری هســتم ک ــس جمه ــن رئی م
ــگ  ــون فرهن ــدن و کان ــد تم ــخ مه ــای تاری ــترین دورانه و حساس
ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــرو نظام ــز قلم ــت-اکنون نی ــوده اس ــریت ب بش
ــه  ــم، ک ــران میآی ــده-من از ای ــا ش ــتوار بن ــینه ی اس ــان پیش هم
انقابهــای  ناشــناخته ترین  درعین حــال  و  پرآوازه تریــن  زادگاه 
ــداد  ــدا و در امت ــن خ ــه ی دی ــر پای ــت-انقابی ب ــر اس دوران معاص
ــه ی  ــه درازای هم ــی ب ــی؛ راه ــزرگ اله ــان ب ــران و مصلح راه پیامب
ــن انقــاب  ــی ای ــخ بشــر- ریشــه ی اســتوار و اندیشــه ی زیربنائ تاری
جهان بینــی توحیــدی اســام اســت- هیچکــس از خــود ملــت ایــران 
بــه دارائیهــای مــادی و معنــوی آن محتاجتــر نبود-انقــاب اســامی 
بــر ضــد چنیــن رژیمــی و بــا هدفهایــی بــزرگ و اســتوار پدیــد آمد-
ربــاره ی مــا وانقابمــان و اصــول و نقطــه نظرهایمان بیــش از معمول 
ــا  ــاب م ــه شــده اســت. در انق ــه گفت ــا جاهان ــه ی ســخن مغرضان
ــوان آن را اســتثنائی از  ــه میت ــد نقطــه ی اختصاصــی هســت ک چن
سرگذشــت معمولــی انقابهــا شــمرد-این انقــاب حتــی در شــروع 
خــود صــد درصــد مردمــی بــود، نــه یــک گــروه چریکــی مســلح- 
ــریع  ــی و س ــی در پ ــینیهایش پ ــد از آن عقب نش ــت؛ و بع ــاه رف ش
شــد-رهبر بــزرگ انقــاب - کــه کلمــه بــه کلمــه ی ســخنانش بــه 
تــک تــک ملــت روح و آگاهــی و درس میــداد - بــه اتــکای خداونــد 
متعــال - کــه همــه ی قدرتهــا در یــد قــدرت اوســت - و بــا اعتمــاد 
ــت انقــاب را  ــه همیــن اراده ی عظیــم و خدشــه ناپذیر مــردم دول ب
ــن انقــاب پیــروزی مــردم بود-مــردم  تشــکیل داد- و معجــزه ی ای
نظــام جمهــوری اســامی را بــر ســر کار آوردنــد- سیاســت پیــروزی 

خــون بــر شمشــیر همــان سیاســت مقاومــت مظلومانــه اســت- ایــن 
انقــاب متکــی بــه دیــن بــود، بــه اســام- انقــاب مــا همــه چیــزش 
را، هدفهــا را، اصــول را، و حتــی روشــهای مبارزاتــی را و نیــز شــکل 
نظــام نویــن و نــوع اداره ی آن را از اســام گرفــت- پیــروزی انقابــی 
کــه روح و محتوایــش اســام اســت در حقیقــت پیــروزی بــر همــه ی 
ــارد  ــک میلی ــن ی ــه ی ای ــی هم ــه ی زندگ ــان و در عرص آن مهاجم
اســت- عــدم اتــکاء بــه شــرق یــا غــرب، خصوصیــت اســتثنائی دیگــر 
ایــن انقــاب بــود و هــم اکنــون نیــز سیاســت قاطــع نظــام انقابــی 
ماســت- انقــاب مــا در چنیــن جــوی یــک فلســفه ی جدیــد را عرضه 
کــرد، و تــا امــروز بــه آن پایبنــد مانــد. انقــاب مــا ثابــت کــرد کــه 
میتــوان قدرتهــای ســلطه گر را بــه خــود راه نــداد- یــک خصوصیــت 
ــود و هســت و آن خصومتهــا  ــا ب اســتثنائی دیگــر نیــز در انقــاب م
ــاب  ــمنان انق ــن دش ــت- ای ــه آن اس ــتثنائی علی ــای اس و ضربه ه
نبودنــد کــه کوتــاه آمدنــد، ایــن انقــاب بــود کــه هــر دشــمنی را از 
میــدان میرانــد-. پــس از پیــروزی انقــاب توطئه هــای خصمانــه بــه 
شــکلهای دیگــری آغــاز شــد- اولیــن کار تــاش همــه جانبــه بــرای 
نفــوذ دادن ایــادی دشــمن در مدیریتهــای انقــاب بــود، و ســپس بــا 
اســتفاده از جــو بــاز سیاســی پــس از یــک دوره ی اختنــاق چنــد ده 
ــم در  ــف انقــاب- ملت ســاله ســازماندهی احــزاب و گروههــای مخال
ــنتی و  ــن س ــه ی خونی ــا تجرب ــد- کودت ــاوت ها نلرزی ــن قس ــر ای براب
معمــول قدرتهــا بــا همــه ی انقابهــا نیــز در ایــران بارهــا ســازماندهی 
ــی از  ــن ملت ــید- چنی ــان رس ــه دادم ــاب ب ــای انق ــد- ویژگیه ش
ــود سرگذشــت انقــاب  امریــکا و از هیــچ قدرتــی نمیترســد- ایــن ب
ما،انقابــی کــه اگــر مــوج امیــدی گســترده میــان ملتهــای رنــج دیده 
از ســلطه ی اســتکبار جهانــی پدیــد آورد- اکنــون همــه ی دنیــا ببینــد 
ــده خواهیــم  و میبینــد کــه مــا به غــم عنــف ســلطه ها زنده ایــم و زن
بــود- شــک نیســت کــه نظــام ســلطه حیــات و اســتمرار جمهــوری 
ــا  ــاب م ــد- انق ــب ش ــا غال ــی اراده ی م ــت، ول ــامی را نمیخواس اس
همچنیــن پیــام بــزرگ خــود را نفــی نظــام ســلطه در جهــان میدانــد.

 حمــام خــون و کشــتارهای میلیونــی آن هــم بیــش از یکبــار. 
ــا  ــت دشــمنان م ــن خصوم ــن و فاجعه آمیزتری ــن، دردناکتری بزرگتری
ــی  ــک حــس جاه طلب ــود- تحری ــی ب ــه راه انداختــن جنــگ تحمیل ب
یــک همســایه، تشــویق او بــه حملــه و دلگــرم کــردن او بــه 
ــروزی  ــن پی ــراق از ای ــه ع ــی ک ــج بزرگ ــک- نتای ــتیبانی و کم پش
میتوانســت بــه دســت آورد، غیــر از تثبیــت وضــع داخلیــاش ظهــور 
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــی در عرصــه ی عرب ــه و حت ــه ی منطق در صحن
قــدرت فائقــه بود-خــود حماســه ی بزرگــی آفریدنــد، و بخــش مهمــی 
ــن  ــه در ای ــه ای ک ــی فاجع ــد، ول ــوب آزاد ش ــرزمین های مغص از س
ــه  ــت. چ ــف اس ــل وص ــر قاب ــاً غی ــود حقیقت ــاده ب ــاق افت ــدت اتف م
ــزه، قصرشــیرین  ــادان، هوی ــادی همچــون خرمشــهر، آب شــهرهای آب
ــا خــاک یکســان شــد-  ارتــکاب جنایــات جنگــی از حملــه ی  کــه ب
وحشــیانه بــه مناطــق مســکونی غیرنظامــی تــا کشــتار بیرحمانــه ی 
هــزاران کــودک و زن بیدفــاع و بــه اســارت گرفتــن مســافران 
ــا  ــر پ ــگ و زی ــای اول جن ــغالی در هفته ه ــای اش ــادی در جاده ه ع
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ــور  ــس جمه ــن ریی ــخنرانی اولی س
ــل   ــازمان مل ــامی در س ــران اس ای
بــرای بســیاری از کشــورها کــه 
دوســت داشــتند بــا حکومــت ایــران 
ــند  ــته باش ــتری داش ــنایی بیش آش
بســیار حائــز اهمیــت بود.ســال 
ــود  ــی ب ــگ تحمیل ــر جن ــای آخ ه
مجمــع  در  رهبــری  ســخنرانی  و 
ــامی  ــاب اس ــی انق ــی و معرف عموم
بــه عنــوان نظامــی کــه بــه شــرق و 

ــرای همیــن  ــدارد ب ــی ن غــرب اتکای
کشــورها بســیار بدیــع جلــوه کــرد.

ــن  ــن روش ــه ای ضم ــت اه خامن آی
ــران و  ــمنی ای ــت دش ــردن ماهی ک
ــال  ــخنرانی مث ــن س ــکا در ای آمری
ــت و  ــورد عل ــددی در م ــای متع ه
ــرده  ــر ک ــمنی ذک ــن دش ــی ای چرای
انــد کــه نگاهــی دوبــاره بــه آنهــا در  
روزگار فعلــی نیــز مــی توانــد بســیار 

ــد! ــا باش راهگش

ایــن دشــمنان انقــاب نبودند که 
کوتــاه آمدند،ایــن انقــاب بود که 
هــر دشــمنی را از میدان مــی راند!
]آیت اه خامنه ای1366-مجمع عمومی[

ــن  ــی از بلندتری ــه در یک ــور کشــوری هســتم ک ــس جمه ــن رئی م
ــگ  ــون فرهن ــدن و کان ــد تم ــخ مه ــای تاری ــترین دورانه و حساس
ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــرو نظام ــز قلم ــت-اکنون نی ــوده اس ــریت ب بش
ــه  ــم، ک ــران میآی ــده-من از ای ــا ش ــتوار بن ــینه ی اس ــان پیش هم
انقابهــای  ناشــناخته ترین  درعین حــال  و  پرآوازه تریــن  زادگاه 
ــداد  ــدا و در امت ــن خ ــه ی دی ــر پای ــت-انقابی ب ــر اس دوران معاص
ــه ی  ــه درازای هم ــی ب ــی؛ راه ــزرگ اله ــان ب ــران و مصلح راه پیامب
ــن انقــاب  ــی ای ــخ بشــر- ریشــه ی اســتوار و اندیشــه ی زیربنائ تاری
جهان بینــی توحیــدی اســام اســت- هیچکــس از خــود ملــت ایــران 
بــه دارائیهــای مــادی و معنــوی آن محتاجتــر نبود-انقــاب اســامی 
بــر ضــد چنیــن رژیمــی و بــا هدفهایــی بــزرگ و اســتوار پدیــد آمد-
ربــاره ی مــا وانقابمــان و اصــول و نقطــه نظرهایمان بیــش از معمول 
ــا  ــاب م ــه شــده اســت. در انق ــه گفت ــا جاهان ــه ی ســخن مغرضان
ــوان آن را اســتثنائی از  ــه میت ــد نقطــه ی اختصاصــی هســت ک چن
سرگذشــت معمولــی انقابهــا شــمرد-این انقــاب حتــی در شــروع 
خــود صــد درصــد مردمــی بــود، نــه یــک گــروه چریکــی مســلح- 
ــریع  ــی و س ــی در پ ــینیهایش پ ــد از آن عقب نش ــت؛ و بع ــاه رف ش
شــد-رهبر بــزرگ انقــاب - کــه کلمــه بــه کلمــه ی ســخنانش بــه 
تــک تــک ملــت روح و آگاهــی و درس میــداد - بــه اتــکای خداونــد 
متعــال - کــه همــه ی قدرتهــا در یــد قــدرت اوســت - و بــا اعتمــاد 
ــت انقــاب را  ــه همیــن اراده ی عظیــم و خدشــه ناپذیر مــردم دول ب
ــن انقــاب پیــروزی مــردم بود-مــردم  تشــکیل داد- و معجــزه ی ای
نظــام جمهــوری اســامی را بــر ســر کار آوردنــد- سیاســت پیــروزی 

خــون بــر شمشــیر همــان سیاســت مقاومــت مظلومانــه اســت- ایــن 
انقــاب متکــی بــه دیــن بــود، بــه اســام- انقــاب مــا همــه چیــزش 
را، هدفهــا را، اصــول را، و حتــی روشــهای مبارزاتــی را و نیــز شــکل 
نظــام نویــن و نــوع اداره ی آن را از اســام گرفــت- پیــروزی انقابــی 
کــه روح و محتوایــش اســام اســت در حقیقــت پیــروزی بــر همــه ی 
ــارد  ــک میلی ــن ی ــه ی ای ــی هم ــه ی زندگ ــان و در عرص آن مهاجم
اســت- عــدم اتــکاء بــه شــرق یــا غــرب، خصوصیــت اســتثنائی دیگــر 
ایــن انقــاب بــود و هــم اکنــون نیــز سیاســت قاطــع نظــام انقابــی 
ماســت- انقــاب مــا در چنیــن جــوی یــک فلســفه ی جدیــد را عرضه 
کــرد، و تــا امــروز بــه آن پایبنــد مانــد. انقــاب مــا ثابــت کــرد کــه 
میتــوان قدرتهــای ســلطه گر را بــه خــود راه نــداد- یــک خصوصیــت 
ــود و هســت و آن خصومتهــا  ــا ب اســتثنائی دیگــر نیــز در انقــاب م
ــاب  ــمنان انق ــن دش ــت- ای ــه آن اس ــتثنائی علی ــای اس و ضربه ه
نبودنــد کــه کوتــاه آمدنــد، ایــن انقــاب بــود کــه هــر دشــمنی را از 
میــدان میرانــد-. پــس از پیــروزی انقــاب توطئه هــای خصمانــه بــه 
شــکلهای دیگــری آغــاز شــد- اولیــن کار تــاش همــه جانبــه بــرای 
نفــوذ دادن ایــادی دشــمن در مدیریتهــای انقــاب بــود، و ســپس بــا 
اســتفاده از جــو بــاز سیاســی پــس از یــک دوره ی اختنــاق چنــد ده 
ــم در  ــف انقــاب- ملت ســاله ســازماندهی احــزاب و گروههــای مخال
ــنتی و  ــن س ــه ی خونی ــا تجرب ــد- کودت ــاوت ها نلرزی ــن قس ــر ای براب
معمــول قدرتهــا بــا همــه ی انقابهــا نیــز در ایــران بارهــا ســازماندهی 
ــی از  ــن ملت ــید- چنی ــان رس ــه دادم ــاب ب ــای انق ــد- ویژگیه ش
ــود سرگذشــت انقــاب  امریــکا و از هیــچ قدرتــی نمیترســد- ایــن ب
ما،انقابــی کــه اگــر مــوج امیــدی گســترده میــان ملتهــای رنــج دیده 
از ســلطه ی اســتکبار جهانــی پدیــد آورد- اکنــون همــه ی دنیــا ببینــد 
ــده خواهیــم  و میبینــد کــه مــا به غــم عنــف ســلطه ها زنده ایــم و زن
بــود- شــک نیســت کــه نظــام ســلطه حیــات و اســتمرار جمهــوری 
ــا  ــاب م ــد- انق ــب ش ــا غال ــی اراده ی م ــت، ول ــامی را نمیخواس اس
همچنیــن پیــام بــزرگ خــود را نفــی نظــام ســلطه در جهــان میدانــد.

 حمــام خــون و کشــتارهای میلیونــی آن هــم بیــش از یکبــار. 
ــا  ــت دشــمنان م ــن خصوم ــن و فاجعه آمیزتری ــن، دردناکتری بزرگتری
ــی  ــک حــس جاه طلب ــود- تحری ــی ب ــه راه انداختــن جنــگ تحمیل ب
یــک همســایه، تشــویق او بــه حملــه و دلگــرم کــردن او بــه 
ــروزی  ــن پی ــراق از ای ــه ع ــی ک ــج بزرگ ــک- نتای ــتیبانی و کم پش
میتوانســت بــه دســت آورد، غیــر از تثبیــت وضــع داخلیــاش ظهــور 
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــی در عرصــه ی عرب ــه و حت ــه ی منطق در صحن
قــدرت فائقــه بود-خــود حماســه ی بزرگــی آفریدنــد، و بخــش مهمــی 
ــن  ــه در ای ــه ای ک ــی فاجع ــد، ول ــوب آزاد ش ــرزمین های مغص از س
ــه  ــت. چ ــف اس ــل وص ــر قاب ــاً غی ــود حقیقت ــاده ب ــاق افت ــدت اتف م
ــزه، قصرشــیرین  ــادان، هوی ــادی همچــون خرمشــهر، آب شــهرهای آب
ــا خــاک یکســان شــد-  ارتــکاب جنایــات جنگــی از حملــه ی  کــه ب
وحشــیانه بــه مناطــق مســکونی غیرنظامــی تــا کشــتار بیرحمانــه ی 
هــزاران کــودک و زن بیدفــاع و بــه اســارت گرفتــن مســافران 
ــا  ــر پ ــگ و زی ــای اول جن ــغالی در هفته ه ــای اش ــادی در جاده ه ع
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ــاران کشــتیهای تجــاری،  گســترده ای از ســاحهای شــیمیائی و بمب
هواپیماهــای غیرنظامــی و مســافربری، قطارهــای مســافران عــادی، از 
جملــه ی کارهــای همیشــگی و شــناخته شــده ی عــراق در طــول ایــن 
جنــگ اســت- ایــن هــدف تنهــا بــاز پــس گرفتــن زمینهــای اشــغالی 
یــا گرفتــن غرامــت جنگــی نبــود- هــدف مهمتــر تنبیــه متجــاوز و 
برچیــدن بســاط تجــاوز بــود- ایــن بــدان معنــا بــود کــه مــا بخشــی 
ــای  ــر دســت و پ از وجــود خــود را، بخشــی از شــرف خــود را در زی
دشــمن رهــا کنیــم و بــه امیــد بازگردانــدن آن بــه دریوزگــی ایــن یــا 
ــترین  ــه بیش ــم - ک ــروز ه ــا ام ــم- م ــی بروی ــه ی بین الملل آن کمیت
ــت  ــه ی مل ــدت قهرمانان ــا مجاه ــغالی را ب ــرزمینهای اش ــش از س بخ
ــار  ــه ب ــا ک ــم- م ــز آزاد کرده ای ــان عزی ــزاران ج ــار ه ــا نث ــود و ب خ
ســنگین جنــگ تحمیلــی هفــت ســاله ای را بــر دوش داریــم از 
ــن  ــه ای ــزرگ ریاکاران ــح تشــنه تریم- قدرتهــای ب ــه صل هــر کســی ب
ــن  ــد و ای ــا مینامن ــده - بیمعن ــل ش ــا تحمی ــر م ــه ب ــگ را - ک جن
ــت  ــی اســت کــه خــود همــواره از آغازگــر متجــاوز آن حمای در حال
نظامــی، سیاســی و اقتصــادی کرده انــد- امــا امــروز ایــن جنــگ بــرای 
ملــت مــا دارای معنایــی بســیار مهــم اســت- قدرتهــای جهانــی را از 
دســت یافتــن بــه هدفهــای شــومی کــه در حملــه ی عــراق بــه ایــران 
جســتجو میکردنــد بــه کلــی مأیــوس ســاخت- خــودداری از محکــوم 
کــردن عــراق بــه عنــوان متجــاوز آتــش جنــگ تحمیلــی را مشــتعل 

ــی گســترش داده اســت. ــگاه داشــته و حت ن

انقــاب اســامی ایــران بــر ضــد رژیمــی برپــا شــد کــه آن همــه را 
ــت وپنج  ــی و در بیس ــلطه گر جهان ــای س ــع قدرته ــت مناف در خدم
ســال اخیــر بیــش از همــه در خدمــت رژیــم ایــاات متحــده ی امریکا 
گذاشــته بــود- پیــروزی بــر رژیــم ســر تــا پــا مســلح شــاه بــود، کــه 
کامــًا حمایــت امریــکا و غــرب را نیــز بــا خــود داشــت- امــروز تفکــر 
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــر جه ــت در سراس ــای سیاس ــر دنی ــلط ب مس
ــه ی  ــوان در صحن ــدرت نمیت ــای ق ــی از قطبه ــه یک ــکاء ب ــدون ات ب
سیاســت معاصــر زنــده مانــد- رونــد کنونــی تقســیم قــدرت بشــریت 
را بــه آینــده ی بــاز هــم تلختــری تهدیــد میکنــد- هنــوز انقــاب بــه 
ــا آن شــروع شــد، و بیشــتر  ــه دشــمنی ب ــود ک ــروزی نرســیده ب پی
از ســوی امریــکا-در ماههــای آخــر عمــر رژیــم ستمشــاهی دســتگاه 
ریاســت جمهــوری امریــکا مشــاور امنیتــی رئیــس جمهــور و شــخص 
او بــه شــاه دلگرمــی میــداده، و او را تشــویق بــه قاطعیــت میکرده انــد- 
مقصــود از ایــن قاطعیــت همــان چیــزی اســت کــه بعدهــا بصــورت 
مشــخصتر در گفته هــای شــخصی بنــام ژنــرال هایــزر شــنیده شــد- 
مــوج انقــاب و قــدرت عظیــم ملتــی کــه بــرای خــدا قیــام کــرده و 
ــم  ــز جــز خــدا نمیترســد- برخــی ســفارتخانه های مقی ــچ چی از هی
تهــران از جملــه ســفارت امریــکا، مرکــزی بــرای هدایــت و حمایــت 
ــا پشــتیبانی دولتهــای  بعضــی از ایــن گروههــا (ضــد انقاب(بودند-ب
خارجــی بزرگتریــن شــبکه ی تروریســتی را در ایــران ایجــاد کردنــد- 
تــرور فــردی و جمعــی، انفجارهــای مهیــب، هواپیمــا ربائــی، آدم ربائی، 
شــکنجه و کشــتارهای هولنــاک، کاری بــود کــه بــه دســت چندیــن 
گــروه تروریســتی مــورد حمایــت و تشــویق دشــمنان بــزرگ انقــاب 
در ایــران اتفــاق افتــاد- امــروز افــراد و ســران همــان تروریســتها - کــه 

ــد - در  ــده گرفته ان ــر عه ــز ب ــود را نی ــات خ ــؤولیت جنای ــاً مس غالب
ــت و  ــی مصونی ــورهای غرب ــر از کش ــی دیگ ــه و برخ ــکا و فرانس امری
ــامی را  ــوری اس ــاً جمه ــورها غالب ــد- آن کش ــت دارن ــی راح زندگ
بــه تروریســم متهــم میکننــد- بــا ایــن پیــروزی کــه ناگریــز میبایــد 
ــه ی آن و ســقوط نظــام جمهــوری اســامی  ــران و تجزی شکســت ای
ــدف  ــه ه ــز ب ــلطه اندیش نی ــای س ــد، قدرته ــته باش ــراه داش را هم
ــا ظهــور خــود معــادات  بزرگــی میرســیدند- حــذف نظامــی کــه ب
ــتکبار -  ــت اس ــرده، و دس ــوض ک ــه را ع ــادی منطق ــی اقتص سیاس
مخصوصــاً امریــکا - را از کشــور بــزرگ ایــران کوتــاه کــرده بــود. بــرای 
امریــکا و بعضــی دیگــر در صــورت شکســت مــا آب رفتــه بــه جــوی 
برمیگشــت- قدرتهــای بــزرگ حتــی در هنگامی کــه هــزاران کیلومتر 
مربــع از خــاک مــا در زیــر چکمه هــای اشــغالگران متجــاوز بــود، بــا 
اســتفاده از ابــزار فوق العــاده نیرومنــد تبلیغــات مــا را زیــر فشــار قــرار 
ــه  ــت دانســته اند ک ــه روشــنی و قاطعی ــه ب ــی ک ــرا دولتهای بدهد-چ
رژیــم عــراق برافروزنــده آتــش جنــگ و اقــدام کننــده ی بــه تجــاوز 
ــد -  ــت را میدانن ــن حقیق ــه ای ــانی ک ــتند کس ــم نیس ــت - و ک اس
چــرا در مقابــل ایــن جــرم بــزرگ و گنــاه بین المللــی ســکوت 
کرده انــد؟- چــرا رســانه های گروهــی عالــم مســؤولیت عظیــم خــود 
ــه  ــورد ب ــن م ــخ را در ای ــر وجــدان بشــریت و اســتیضاح تاری در براب
ــی  ــارس بخاطــر حضــور نظام ــون خلیج ف فراموشــی ســپرده اند- اکن
امریــکا و دیگــر کشــورهایی کــه بــه دنبــال شــیطان بــزرگ و بنــا بــه 
ــی  ــار باروت ــه انب ــل ب ــده اند تبدی ــه ش ــار او وارد منطق ــرار و فش اص
ــازمان  ــی س ــع عموم ــم مجم ــده اســت-من ازم میدان ــاک ش خطرن
ملــل و نیــز افــکار عمومــی ملــت امریــکا را بــه خطــر بســیار بــزرگ 
و بســیار نزدیکــی کــه اکنــون رژیــم امریــکا بــا اقــدام اخیــر خــود در 
خلیج فــارس همــه ی دنیــا را - و نــه فقــط منطقــه را - بــا آن تهدیــد 
ــتی  ــک کش ــی ی ــای امریکائ ــروز ناوه ــازم- دی ــوف س ــد، معط میکن
تجــاری ایرانــی بــه نــام ایران اجــر را مــورد حملــه قــرار داد-پنــج نفــر 
کشــته، چهــار مجــروح بــه جــای نهــاد؛ کشــتی را تصــرف و تعــدادی 
را دســتگیر کــرد و بــه گــروگان گرفت-دیــروز تلوزیــون امریــکا ایــن 
ــرد، و  ــزی پخــش ک ــال مین ری ــق در ح ــک قای ــوان زدن ی ــه عن را ب
طبــق معمــول بــه افــکار عمومــی دنیــا دروغ گفت-مســؤولیت همه ی 
پیشــامدهای بعــدی بــه عهــده ی شــروع کننــده یعنــی امریکاســت- 
آیــا ادعاهــای بیتابانــه ی امریــکا بــرای صلــح در خلیج فــارس را بایــد 
بــاور کــرد؟ یــا ایــن آتش افــروزی عملــی و آشــکار را؟- مــن صریحــاً 
اعــام میکنــم کــه امریــکا پاســخ ایــن اقــدام زشــت را دریافــت خواهد 
ــزرگ  ــت ب ــه مل ــه همــه ی جهــان و مخصوصــاً ب ــد ب کــرد- مــن بای
ــکا  ــده ی امری ــد کنن ــی تهدی ــم، کــه حضــور نظام ــکا اعــام کن امری
ــاات  ــم ای ــکار رژی ــای آش ــی از خصومته ــا یک ــارس تنه در خلیج ف
ــخ  ــی ســیاه، تل ــا در فصل ــت م ــخ مل ــا ملــت ماســت- تاری متحــده ب
و خونیــن آمیختــه بــه انــواع دشــمنیها و کینه ورزیهــای رژیــم 
امریکاســت- بیســت وپنچ ســال حمایــت از رژیــم دیکتاتــور و جــاد 
پهلــوی، بــا آن همــه جنایاتــی کــه وی نســبت بــه ملــت مــا مرتکــب 
ــا همدســتی شــاه-مقابله ی جــدی  شــد- غــارت امــوال ایــن ملــت ب
ــه  ــا انقــاب در آخریــن ماه هــای عمــر رژیــم شــاه و تشــویق وی ب ب
ســرکوب تظاهــرات میلیونــی مــردم. کارشــکنی نســبت بــه انقــاب 
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ــاران کشــتیهای تجــاری،  گســترده ای از ســاحهای شــیمیائی و بمب
هواپیماهــای غیرنظامــی و مســافربری، قطارهــای مســافران عــادی، از 
جملــه ی کارهــای همیشــگی و شــناخته شــده ی عــراق در طــول ایــن 
جنــگ اســت- ایــن هــدف تنهــا بــاز پــس گرفتــن زمینهــای اشــغالی 
یــا گرفتــن غرامــت جنگــی نبــود- هــدف مهمتــر تنبیــه متجــاوز و 
برچیــدن بســاط تجــاوز بــود- ایــن بــدان معنــا بــود کــه مــا بخشــی 
ــای  ــر دســت و پ از وجــود خــود را، بخشــی از شــرف خــود را در زی
دشــمن رهــا کنیــم و بــه امیــد بازگردانــدن آن بــه دریوزگــی ایــن یــا 
ــترین  ــه بیش ــم - ک ــروز ه ــا ام ــم- م ــی بروی ــه ی بین الملل آن کمیت
ــت  ــه ی مل ــدت قهرمانان ــا مجاه ــغالی را ب ــرزمینهای اش ــش از س بخ
ــار  ــه ب ــا ک ــم- م ــز آزاد کرده ای ــان عزی ــزاران ج ــار ه ــا نث ــود و ب خ
ســنگین جنــگ تحمیلــی هفــت ســاله ای را بــر دوش داریــم از 
ــن  ــه ای ــزرگ ریاکاران ــح تشــنه تریم- قدرتهــای ب ــه صل هــر کســی ب
ــن  ــد و ای ــا مینامن ــده - بیمعن ــل ش ــا تحمی ــر م ــه ب ــگ را - ک جن
ــت  ــی اســت کــه خــود همــواره از آغازگــر متجــاوز آن حمای در حال
نظامــی، سیاســی و اقتصــادی کرده انــد- امــا امــروز ایــن جنــگ بــرای 
ملــت مــا دارای معنایــی بســیار مهــم اســت- قدرتهــای جهانــی را از 
دســت یافتــن بــه هدفهــای شــومی کــه در حملــه ی عــراق بــه ایــران 
جســتجو میکردنــد بــه کلــی مأیــوس ســاخت- خــودداری از محکــوم 
کــردن عــراق بــه عنــوان متجــاوز آتــش جنــگ تحمیلــی را مشــتعل 
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انقــاب اســامی ایــران بــر ضــد رژیمــی برپــا شــد کــه آن همــه را 
ــت وپنج  ــی و در بیس ــلطه گر جهان ــای س ــع قدرته ــت مناف در خدم
ســال اخیــر بیــش از همــه در خدمــت رژیــم ایــاات متحــده ی امریکا 
گذاشــته بــود- پیــروزی بــر رژیــم ســر تــا پــا مســلح شــاه بــود، کــه 
کامــًا حمایــت امریــکا و غــرب را نیــز بــا خــود داشــت- امــروز تفکــر 
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــر جه ــت در سراس ــای سیاس ــر دنی ــلط ب مس
ــه ی  ــوان در صحن ــدرت نمیت ــای ق ــی از قطبه ــه یک ــکاء ب ــدون ات ب
سیاســت معاصــر زنــده مانــد- رونــد کنونــی تقســیم قــدرت بشــریت 
را بــه آینــده ی بــاز هــم تلختــری تهدیــد میکنــد- هنــوز انقــاب بــه 
ــا آن شــروع شــد، و بیشــتر  ــه دشــمنی ب ــود ک ــروزی نرســیده ب پی
از ســوی امریــکا-در ماههــای آخــر عمــر رژیــم ستمشــاهی دســتگاه 
ریاســت جمهــوری امریــکا مشــاور امنیتــی رئیــس جمهــور و شــخص 
او بــه شــاه دلگرمــی میــداده، و او را تشــویق بــه قاطعیــت میکرده انــد- 
مقصــود از ایــن قاطعیــت همــان چیــزی اســت کــه بعدهــا بصــورت 
مشــخصتر در گفته هــای شــخصی بنــام ژنــرال هایــزر شــنیده شــد- 
مــوج انقــاب و قــدرت عظیــم ملتــی کــه بــرای خــدا قیــام کــرده و 
ــم  ــز جــز خــدا نمیترســد- برخــی ســفارتخانه های مقی ــچ چی از هی
تهــران از جملــه ســفارت امریــکا، مرکــزی بــرای هدایــت و حمایــت 
ــا پشــتیبانی دولتهــای  بعضــی از ایــن گروههــا (ضــد انقاب(بودند-ب
خارجــی بزرگتریــن شــبکه ی تروریســتی را در ایــران ایجــاد کردنــد- 
تــرور فــردی و جمعــی، انفجارهــای مهیــب، هواپیمــا ربائــی، آدم ربائی، 
شــکنجه و کشــتارهای هولنــاک، کاری بــود کــه بــه دســت چندیــن 
گــروه تروریســتی مــورد حمایــت و تشــویق دشــمنان بــزرگ انقــاب 
در ایــران اتفــاق افتــاد- امــروز افــراد و ســران همــان تروریســتها - کــه 

ــد - در  ــده گرفته ان ــر عه ــز ب ــود را نی ــات خ ــؤولیت جنای ــاً مس غالب
ــت و  ــی مصونی ــورهای غرب ــر از کش ــی دیگ ــه و برخ ــکا و فرانس امری
ــامی را  ــوری اس ــاً جمه ــورها غالب ــد- آن کش ــت دارن ــی راح زندگ
بــه تروریســم متهــم میکننــد- بــا ایــن پیــروزی کــه ناگریــز میبایــد 
ــه ی آن و ســقوط نظــام جمهــوری اســامی  ــران و تجزی شکســت ای
ــدف  ــه ه ــز ب ــلطه اندیش نی ــای س ــد، قدرته ــته باش ــراه داش را هم
ــا ظهــور خــود معــادات  بزرگــی میرســیدند- حــذف نظامــی کــه ب
ــتکبار -  ــت اس ــرده، و دس ــوض ک ــه را ع ــادی منطق ــی اقتص سیاس
مخصوصــاً امریــکا - را از کشــور بــزرگ ایــران کوتــاه کــرده بــود. بــرای 
امریــکا و بعضــی دیگــر در صــورت شکســت مــا آب رفتــه بــه جــوی 
برمیگشــت- قدرتهــای بــزرگ حتــی در هنگامی کــه هــزاران کیلومتر 
مربــع از خــاک مــا در زیــر چکمه هــای اشــغالگران متجــاوز بــود، بــا 
اســتفاده از ابــزار فوق العــاده نیرومنــد تبلیغــات مــا را زیــر فشــار قــرار 
ــه  ــت دانســته اند ک ــه روشــنی و قاطعی ــه ب ــی ک ــرا دولتهای بدهد-چ
رژیــم عــراق برافروزنــده آتــش جنــگ و اقــدام کننــده ی بــه تجــاوز 
ــد -  ــت را میدانن ــن حقیق ــه ای ــانی ک ــتند کس ــم نیس ــت - و ک اس
چــرا در مقابــل ایــن جــرم بــزرگ و گنــاه بین المللــی ســکوت 
کرده انــد؟- چــرا رســانه های گروهــی عالــم مســؤولیت عظیــم خــود 
ــه  ــورد ب ــن م ــخ را در ای ــر وجــدان بشــریت و اســتیضاح تاری در براب
ــی  ــارس بخاطــر حضــور نظام ــون خلیج ف فراموشــی ســپرده اند- اکن
امریــکا و دیگــر کشــورهایی کــه بــه دنبــال شــیطان بــزرگ و بنــا بــه 
ــی  ــار باروت ــه انب ــل ب ــده اند تبدی ــه ش ــار او وارد منطق ــرار و فش اص
ــازمان  ــی س ــع عموم ــم مجم ــده اســت-من ازم میدان ــاک ش خطرن
ملــل و نیــز افــکار عمومــی ملــت امریــکا را بــه خطــر بســیار بــزرگ 
و بســیار نزدیکــی کــه اکنــون رژیــم امریــکا بــا اقــدام اخیــر خــود در 
خلیج فــارس همــه ی دنیــا را - و نــه فقــط منطقــه را - بــا آن تهدیــد 
ــتی  ــک کش ــی ی ــای امریکائ ــروز ناوه ــازم- دی ــوف س ــد، معط میکن
تجــاری ایرانــی بــه نــام ایران اجــر را مــورد حملــه قــرار داد-پنــج نفــر 
کشــته، چهــار مجــروح بــه جــای نهــاد؛ کشــتی را تصــرف و تعــدادی 
را دســتگیر کــرد و بــه گــروگان گرفت-دیــروز تلوزیــون امریــکا ایــن 
ــرد، و  ــزی پخــش ک ــال مین ری ــق در ح ــک قای ــوان زدن ی ــه عن را ب
طبــق معمــول بــه افــکار عمومــی دنیــا دروغ گفت-مســؤولیت همه ی 
پیشــامدهای بعــدی بــه عهــده ی شــروع کننــده یعنــی امریکاســت- 
آیــا ادعاهــای بیتابانــه ی امریــکا بــرای صلــح در خلیج فــارس را بایــد 
بــاور کــرد؟ یــا ایــن آتش افــروزی عملــی و آشــکار را؟- مــن صریحــاً 
اعــام میکنــم کــه امریــکا پاســخ ایــن اقــدام زشــت را دریافــت خواهد 
ــزرگ  ــت ب ــه مل ــه همــه ی جهــان و مخصوصــاً ب ــد ب کــرد- مــن بای
ــکا  ــده ی امری ــد کنن ــی تهدی ــم، کــه حضــور نظام ــکا اعــام کن امری
ــاات  ــم ای ــکار رژی ــای آش ــی از خصومته ــا یک ــارس تنه در خلیج ف
ــخ  ــی ســیاه، تل ــا در فصل ــت م ــخ مل ــا ملــت ماســت- تاری متحــده ب
و خونیــن آمیختــه بــه انــواع دشــمنیها و کینه ورزیهــای رژیــم 
امریکاســت- بیســت وپنچ ســال حمایــت از رژیــم دیکتاتــور و جــاد 
پهلــوی، بــا آن همــه جنایاتــی کــه وی نســبت بــه ملــت مــا مرتکــب 
ــا همدســتی شــاه-مقابله ی جــدی  شــد- غــارت امــوال ایــن ملــت ب
ــه  ــا انقــاب در آخریــن ماه هــای عمــر رژیــم شــاه و تشــویق وی ب ب
ســرکوب تظاهــرات میلیونــی مــردم. کارشــکنی نســبت بــه انقــاب 

آمریکا، 
غرب محوری، 
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بــه وســائل گوناگــون در اولیــن ســالهای پیــروزی- تمــاس تحریــک 
آمیــز ســفارت امریــکا در تهــران بــا عناصــر ضدانقــاب- کمــک بــه 
کودتاچیــان- کمــک مســتمر بــه عناصــر تروریســت و ضدانقــاب در 
ــدم  ــران و ع ــوال ای ــا و ام ــردن نقدینه ه ــه ک خــارج از کشــور- بلوک
تحویــل اجناســی کــه بهــای آن مدتهــا قبــل دریافــت شــده اســت-

عــدم تحویــل اموالــی کــه شــاه از بیت المــال برداشــته و بــه نــام خود 
در بانکهــای امریــکا گــذارده بود-تــاش بــرای محاصــره ی اقتصــادی 
ــت آشــکار و  ــت ما-حمای ــه مل و ایجــاد جبهــه ی متحــد غــرب علی
مؤثــر از عــراق در جنــگ علیــه مــا - باأخــره لشگرکشــی بیمنطــق 
قلــدر مآبانــه بــه خلیج فــارس- در خطــر قــرار دادن جــدی امنیــت و 
آرامــش منطقــه- اینهــا بخشــی از ادعانامــه ی ملــت مــا علیــه رژیــم 
ــه ی  ــد کلی ــه میتوان ــه ای ک ــا نام ــت متحــده ی امریکاســت- ادع ایال
ادعاهــای صلح طلبــی و اظهــارات ســران ایــن رژیــم در مــورد ُحســن 
ــرار  ــد جــدی ق ــه جمهــوری اســامی را مــورد تردی ــت نســبت ب نّی
ــان  ــا ملتم ــکا ب ــای امری ــار خصومت ه ــه از طوم ــن نمون دهد-آخری
فاجعــه ی خونینــی اســت کــه نســبت بــه حجــاج بیدفــاع و مظلــوم 
ــده شــد؛ و  ــن الهــی آفری در ســرزمین مقــدس مکــه و در حــرم ام
ــان  ــراً زن ــه اکث ــی - ک ــی و غیرایران ــد ایران ــک چهارص در آن نزدی
بودنــد - بــه شــهادت رســیدند- آیــا رژیــم امریــکا و دست نشــاندگان 
ــاه  ــوم و بیگن ــن تعــداد زن و مــرد مظل ــرای کشــتار ای ســعودیاش ب
ــه ی مکــه از  ــد؟- حادث ــه دهن ــد ارائ ــده ای میتوانن ــع کنن پاســخ قان
ــرب را  ــا ارتجــاع ع ــکا ب ــه هماهنگــی سیاســت امری ــن جهــت ک ای
ــه ی  ــن دو در منطق ــای ای ــرده از پنهان کاریه ــد، و پ ــان میده نش
خلیج فــارس بــر میــدارد، دارای ابعــادی جهانــی اســت- ایــن ادعانامه 
علیــه ســردمداران رژیــم امریکاســت، و نــه علیــه ملــت امریــکا- امروز 
ــده  ــیم ش ــلطه گر تقس ــزرگ و س ــای ب ــان قدرته ــان می ــًا جه عم
ــام  ــمارند- نظ ــا میش ــار دنی ــب اختی ــود را صاح ــان خ ــت، و آن اس
ســلطه عبــارت از وجــود همیــن روابــط نابرابــر میــان ایــن دو بخــش 
ــی و  ــا را نف ــل خــود انقابه ــه می ــان اســت- نظــام ســلطه ب از جه
ــا  ــد- نظــام ســلطه ب ــی مشکل تراشــی میکن ــای انقاب ــرای رژیمه ب
ــح  ــق مصال ــر طب ــد، و آن را ب ــازی میکن ــل خــود ب ــه می ــم ب مفاهی
ــه کشــورهای  خــود تغییــر میدهد-ظــام ســلطه حتــی مســتقیماً ب
مــورد غضــب خــود حملــه میکند-امــروز هــم رئیــس جمهــور امریکا 
ــا ایــن اســتدال  ــه کار هولنــاک اســاف خــود افتخــار میکنــد- ب ب
ــود  ــن ب ــداً ممک ــتیم، بع ــزار را نمیکش ــد ه ــن چن ــا ای ــر م ــه اگ ک
بیشــتر از آن در همــه ی دنیــا کشــته شــود، و بدیــن ترتیب دلســوزی 
قّیــم مآبانــه ی امریــکا نســبت بــه همــه ی دنیــا را بــه رخ میکشــد- 
نظــام ســلطه بــه خــود حــق میدهــد کــه ســازمانهای بین المللــی را 
زیــر فشــار قــرار دهــد؛ نمونــه ی حاضــر آن فشــار امریــکا بــر شــورای 
امنیــت و یونســکو اســت- نظــام ســلطه منافــع ســلطه گران را مطلــق 
و موجــب نادیــده انگاشــتن منافــع دیگــران میشــمارد؛ نمونــه ی آن 
حضــور تشــنج زا و خطرآفریــن ناوهــای امریــکا در خلیج فــارس 
ــه  ــی را در دســت میگیــرد و ب اســت- نظــام ســلطه تبلیغــات جهان
کمــک آن همــه ی حقایــق را واژگونــه و همــه ی ایــن شــیطنت ها را 
خدمــت جلــوه میدهــد، و راه مقابلــه بــا خــود از ســوی افــکار عمومی 
عالــم را میبنــدد- دنیــا بیــش از ایــن نبایــد ایــن وضــع ناهنجــار را 

ــزرگ از ســوی همــه  ــه قدرتهــا و دولتهــای ب تحمــل کنــد- بایــد ب
گفتــه شــود در خانه هــای خودتــان بنشــینید، و دنیــا را بــه همــه ی 
مــردم دنیــا بســپرید، شــما قّیــم آنهــا نیســتید- ســلطه های جهانــی 
ــان قدرتــی کــه  ــر زب جــز قــّوت و قــدرت هیــچ نمیفهمنــد- در براب
آنــان بــه کار میگیرنــد بــا زبــان قــدرت بایــد ســخن گفت-اتحــادی 
کــه مــا بــه کشــورهای جهــان ســوم پیشــنهاد میکنیــم، اتحــاد بــرای 
جنگیــدن بــا قدرتهــای بــزرگ نیســت؛ اتحــاد بــرای دفــاع از خــود 
ــای  ــت- قدرته ــود اس ــه ی خ ــوق حق ــع حق ــری از تضیی و جلوگی
ســلطه گر بزرگتریــن عامــل توجیــه و نشــر فســادند؛ فســاد اخاقــی، 

فســاد جنســی و فســاد اعتقــادی.

ــت-.  ــانیت اس ــه ی انس ــه هم ــاوز ب ــان تج ــک انس ــه ی ــرض ب تع
تروریســم خشــن یکــی دیگــر از خصومت هــای انتقام آمیــز بــا 
ــه  ــن اســت، ک ــای سیاســت ای ــگفت ترین بازیه ــود- از ش ــاب ب انق
مظلومتریــن قربانیــان تروریســم کــور و خشــن بــه تروریســم متهــم 
ــدن  ــش ران ــود در پی ــه خ ــانی ک ــوی کس ــم از س ــود، آن ه میش
ــزرگ  ــاه دادنشــان نقشــی ب ــه ســوی آن و ســپس پن تروریســتها ب

ــتند- داش

ــائی سیســتم های  ــه ناشــی از نارس ــم را از جمل ــده ی عظی ــن پدی ای
ــی و  ــعارهای آزادی، دموکراس ــدن ش ــوچ در آم ــان و پ ــود جه موج
برابــری در ایــن سیســتم ها میدانیــم- بنیــان امنیتــی کــه بــا 
ــاده  ــروز نه ــاوز و آتش اف ــری متج ــرار عنص ــول و ق ــر ق ــاد ب اعتم
شــده باشــد، بســی سســت و بیاعتبــار اســت؛ و اعتمــاد بــه چنیــن 
ــاوزی  ــار متج ــر یکب ــی اســت- اگ ــاده لوحانه و غیرمنطق ــی س امنیت
ــود،  ــازات ش ــی مج ــواده ی بین الملل ــاوز از ســوی خان ــل تج ــه دلی ب
ــزه -  ــن انگی ــالیانی ای ــا س ــت کم ت ــه دس ــد ک ــن ش ــوان مطمئ میت
کــه همــواره در عناصــر شــریر و فرصت طلــب قابــل جســتجو اســت 
ــن  ــر اولی ــا ب ــل بخصــوص بن ــازمان مل ــد نشســت- س ــرو خواه - ف
مــاده ی منشــور خــود موظــف بــه تأمیــن عدالــت در شــکل ویــژه اش 
ــا و از  ــن را از دنی ــا همی ــت. م ــاوز - اس ــا متج ــه ی ب ــی مقابل - یعن
ســازمان ملــل میطلبیم-چــرا شــورای امنیــت ســازمان ملــل، ارگانــی 
ــی  ــت بین الملل ــن امنی ــاوز و تأمی ــا تج ــه ب ــرای مقابل ــاً ب ــه اساس ک
بــه وجــود آمــده، در قبــال ایــن تجــاوز بــه کلــی وظیفــه ی خــود را 
از یــاد بــرد و حتــی ضــد آن عمــل کرد-خــوب اســت همــه بداننــد 
ــه ی عــراق - کــه در جبهــه ای  کــه شــورای امنیــت در شــروع حمل
ــه عــرض هــزار کیلومتــر واقــع شــد - هیــچ عکس العملــی نشــان  ب
نداد-اولیــن قطعنامــه ی شــورای امنیــت صــادر شــد. ۲8 ســپتامبر، 
ــه اشــغال  ــه ب ــه تجــاوز اشــاره کــرد، ن ــه ب ــه ن ــن قطعنام ۱۹8۰. ای
ــن  ــی را ازم شــمرد-این اولی ــای بین الملل ــه مرزه ــه بازگشــت ب و ن
اقــدام شــورای امنیــت بــود، کــه در آن وظائــف اصلــی شــورا 
ــورای  ــس از آن ش ــد- پ ــال میش ــورا پایم ــود آن ش ــیله ی خ بوس
امنیــت را ســکوتی مرگبــار فــرا گرفــت، و تــا آزادی خرمشــهرجنگ 
ــان  ــار جه ــدر اخب ــای آن در ص ــه خبره ــتمری را ک ــن و مس خونی
ــود فرامــوش کــرد- چنــد هفتــه پــس از فتــح خرمشــهر دومیــن  ب
ــه  ــن قطعنام ــه، ۱۹8۲. ای ــد؛ ۱۲ ژوئی ــادر ش ــورا ص ــه ی ش قطعنام
بازگشــت بــه مرزهــای بین المللــی را درخواســت میکــرد- بــار دیگــر 

تروریسم، 
خشونت، 

افراط گرایی
4

ناکارآیی 
سازمان ملل،  

شورای امنیت، 
حق وتو، 
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بــه وســائل گوناگــون در اولیــن ســالهای پیــروزی- تمــاس تحریــک 
آمیــز ســفارت امریــکا در تهــران بــا عناصــر ضدانقــاب- کمــک بــه 
کودتاچیــان- کمــک مســتمر بــه عناصــر تروریســت و ضدانقــاب در 
ــدم  ــران و ع ــوال ای ــا و ام ــردن نقدینه ه ــه ک خــارج از کشــور- بلوک
تحویــل اجناســی کــه بهــای آن مدتهــا قبــل دریافــت شــده اســت-
عــدم تحویــل اموالــی کــه شــاه از بیت المــال برداشــته و بــه نــام خود 
در بانکهــای امریــکا گــذارده بود-تــاش بــرای محاصــره ی اقتصــادی 
ــت آشــکار و  ــت ما-حمای ــه مل و ایجــاد جبهــه ی متحــد غــرب علی
مؤثــر از عــراق در جنــگ علیــه مــا - باأخــره لشگرکشــی بیمنطــق 
قلــدر مآبانــه بــه خلیج فــارس- در خطــر قــرار دادن جــدی امنیــت و 
آرامــش منطقــه- اینهــا بخشــی از ادعانامــه ی ملــت مــا علیــه رژیــم 
ــه ی  ــد کلی ــه میتوان ــه ای ک ــا نام ــت متحــده ی امریکاســت- ادع ایال
ادعاهــای صلح طلبــی و اظهــارات ســران ایــن رژیــم در مــورد ُحســن 
ــرار  ــد جــدی ق ــه جمهــوری اســامی را مــورد تردی ــت نســبت ب نّی
ــان  ــا ملتم ــکا ب ــای امری ــار خصومت ه ــه از طوم ــن نمون دهد-آخری
فاجعــه ی خونینــی اســت کــه نســبت بــه حجــاج بیدفــاع و مظلــوم 
ــده شــد؛ و  ــن الهــی آفری در ســرزمین مقــدس مکــه و در حــرم ام
ــان  ــراً زن ــه اکث ــی - ک ــی و غیرایران ــد ایران ــک چهارص در آن نزدی
بودنــد - بــه شــهادت رســیدند- آیــا رژیــم امریــکا و دست نشــاندگان 
ــاه  ــوم و بیگن ــن تعــداد زن و مــرد مظل ــرای کشــتار ای ســعودیاش ب
ــه ی مکــه از  ــد؟- حادث ــه دهن ــد ارائ ــده ای میتوانن ــع کنن پاســخ قان
ــرب را  ــا ارتجــاع ع ــکا ب ــه هماهنگــی سیاســت امری ــن جهــت ک ای
ــه ی  ــن دو در منطق ــای ای ــرده از پنهان کاریه ــد، و پ ــان میده نش
خلیج فــارس بــر میــدارد، دارای ابعــادی جهانــی اســت- ایــن ادعانامه 
علیــه ســردمداران رژیــم امریکاســت، و نــه علیــه ملــت امریــکا- امروز 
ــده  ــیم ش ــلطه گر تقس ــزرگ و س ــای ب ــان قدرته ــان می ــًا جه عم
ــام  ــمارند- نظ ــا میش ــار دنی ــب اختی ــود را صاح ــان خ ــت، و آن اس
ســلطه عبــارت از وجــود همیــن روابــط نابرابــر میــان ایــن دو بخــش 
ــی و  ــا را نف ــل خــود انقابه ــه می ــان اســت- نظــام ســلطه ب از جه
ــا  ــد- نظــام ســلطه ب ــی مشکل تراشــی میکن ــای انقاب ــرای رژیمه ب
ــح  ــق مصال ــر طب ــد، و آن را ب ــازی میکن ــل خــود ب ــه می ــم ب مفاهی
ــه کشــورهای  خــود تغییــر میدهد-ظــام ســلطه حتــی مســتقیماً ب
مــورد غضــب خــود حملــه میکند-امــروز هــم رئیــس جمهــور امریکا 
ــا ایــن اســتدال  ــه کار هولنــاک اســاف خــود افتخــار میکنــد- ب ب
ــود  ــن ب ــداً ممک ــتیم، بع ــزار را نمیکش ــد ه ــن چن ــا ای ــر م ــه اگ ک
بیشــتر از آن در همــه ی دنیــا کشــته شــود، و بدیــن ترتیب دلســوزی 
قّیــم مآبانــه ی امریــکا نســبت بــه همــه ی دنیــا را بــه رخ میکشــد- 
نظــام ســلطه بــه خــود حــق میدهــد کــه ســازمانهای بین المللــی را 
زیــر فشــار قــرار دهــد؛ نمونــه ی حاضــر آن فشــار امریــکا بــر شــورای 
امنیــت و یونســکو اســت- نظــام ســلطه منافــع ســلطه گران را مطلــق 
و موجــب نادیــده انگاشــتن منافــع دیگــران میشــمارد؛ نمونــه ی آن 
حضــور تشــنج زا و خطرآفریــن ناوهــای امریــکا در خلیج فــارس 
ــه  ــی را در دســت میگیــرد و ب اســت- نظــام ســلطه تبلیغــات جهان
کمــک آن همــه ی حقایــق را واژگونــه و همــه ی ایــن شــیطنت ها را 
خدمــت جلــوه میدهــد، و راه مقابلــه بــا خــود از ســوی افــکار عمومی 
عالــم را میبنــدد- دنیــا بیــش از ایــن نبایــد ایــن وضــع ناهنجــار را 

ــزرگ از ســوی همــه  ــه قدرتهــا و دولتهــای ب تحمــل کنــد- بایــد ب
گفتــه شــود در خانه هــای خودتــان بنشــینید، و دنیــا را بــه همــه ی 
مــردم دنیــا بســپرید، شــما قّیــم آنهــا نیســتید- ســلطه های جهانــی 
ــان قدرتــی کــه  ــر زب جــز قــّوت و قــدرت هیــچ نمیفهمنــد- در براب
آنــان بــه کار میگیرنــد بــا زبــان قــدرت بایــد ســخن گفت-اتحــادی 
کــه مــا بــه کشــورهای جهــان ســوم پیشــنهاد میکنیــم، اتحــاد بــرای 
جنگیــدن بــا قدرتهــای بــزرگ نیســت؛ اتحــاد بــرای دفــاع از خــود 
ــای  ــت- قدرته ــود اس ــه ی خ ــوق حق ــع حق ــری از تضیی و جلوگی
ســلطه گر بزرگتریــن عامــل توجیــه و نشــر فســادند؛ فســاد اخاقــی، 

فســاد جنســی و فســاد اعتقــادی.

ــت-.  ــانیت اس ــه ی انس ــه هم ــاوز ب ــان تج ــک انس ــه ی ــرض ب تع
تروریســم خشــن یکــی دیگــر از خصومت هــای انتقام آمیــز بــا 
ــه  ــن اســت، ک ــای سیاســت ای ــگفت ترین بازیه ــود- از ش ــاب ب انق
مظلومتریــن قربانیــان تروریســم کــور و خشــن بــه تروریســم متهــم 
ــدن  ــش ران ــود در پی ــه خ ــانی ک ــوی کس ــم از س ــود، آن ه میش
ــزرگ  ــاه دادنشــان نقشــی ب ــه ســوی آن و ســپس پن تروریســتها ب

ــتند- داش

ــائی سیســتم های  ــه ناشــی از نارس ــم را از جمل ــده ی عظی ــن پدی ای
ــی و  ــعارهای آزادی، دموکراس ــدن ش ــوچ در آم ــان و پ ــود جه موج
برابــری در ایــن سیســتم ها میدانیــم- بنیــان امنیتــی کــه بــا 
ــاده  ــروز نه ــاوز و آتش اف ــری متج ــرار عنص ــول و ق ــر ق ــاد ب اعتم
شــده باشــد، بســی سســت و بیاعتبــار اســت؛ و اعتمــاد بــه چنیــن 
ــاوزی  ــار متج ــر یکب ــی اســت- اگ ــاده لوحانه و غیرمنطق ــی س امنیت
ــود،  ــازات ش ــی مج ــواده ی بین الملل ــاوز از ســوی خان ــل تج ــه دلی ب
ــزه -  ــن انگی ــالیانی ای ــا س ــت کم ت ــه دس ــد ک ــن ش ــوان مطمئ میت
کــه همــواره در عناصــر شــریر و فرصت طلــب قابــل جســتجو اســت 
ــن  ــر اولی ــا ب ــل بخصــوص بن ــازمان مل ــد نشســت- س ــرو خواه - ف
مــاده ی منشــور خــود موظــف بــه تأمیــن عدالــت در شــکل ویــژه اش 
ــا و از  ــن را از دنی ــا همی ــت. م ــاوز - اس ــا متج ــه ی ب ــی مقابل - یعن
ســازمان ملــل میطلبیم-چــرا شــورای امنیــت ســازمان ملــل، ارگانــی 
ــی  ــت بین الملل ــن امنی ــاوز و تأمی ــا تج ــه ب ــرای مقابل ــاً ب ــه اساس ک
بــه وجــود آمــده، در قبــال ایــن تجــاوز بــه کلــی وظیفــه ی خــود را 
از یــاد بــرد و حتــی ضــد آن عمــل کرد-خــوب اســت همــه بداننــد 
ــه ی عــراق - کــه در جبهــه ای  کــه شــورای امنیــت در شــروع حمل
ــه عــرض هــزار کیلومتــر واقــع شــد - هیــچ عکس العملــی نشــان  ب
نداد-اولیــن قطعنامــه ی شــورای امنیــت صــادر شــد. ۲8 ســپتامبر، 
ــه اشــغال  ــه ب ــه تجــاوز اشــاره کــرد، ن ــه ب ــه ن ــن قطعنام ۱۹8۰. ای
ــن  ــی را ازم شــمرد-این اولی ــای بین الملل ــه مرزه ــه بازگشــت ب و ن
اقــدام شــورای امنیــت بــود، کــه در آن وظائــف اصلــی شــورا 
ــورای  ــس از آن ش ــد- پ ــال میش ــورا پایم ــود آن ش ــیله ی خ بوس
امنیــت را ســکوتی مرگبــار فــرا گرفــت، و تــا آزادی خرمشــهرجنگ 
ــان  ــار جه ــدر اخب ــای آن در ص ــه خبره ــتمری را ک ــن و مس خونی
ــود فرامــوش کــرد- چنــد هفتــه پــس از فتــح خرمشــهر دومیــن  ب
ــه  ــن قطعنام ــه، ۱۹8۲. ای ــد؛ ۱۲ ژوئی ــادر ش ــورا ص ــه ی ش قطعنام
بازگشــت بــه مرزهــای بین المللــی را درخواســت میکــرد- بــار دیگــر 

تروریسم، 
خشونت، 

افراط گرایی
4
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سازمان ملل،  

شورای امنیت، 
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مــا خــود را در تــاش بــرای احقــاق حــق خــود تنهــا یافتیــم- تــا امــروز 
شــورای امنیــت همــواره در مــورد جنگــی کــه بــر مــا تحمیــل شــده بــا 
همیــن روش موضــع گرفتــه اســت-ارات مســتقل دبیــرکل میرفــت تــا 
راه گشــا شــود، و ســازمان ملــل را در وصــول بــه هدفهــای خــود کمــک 
ــراز  ــان را از تاشــهای ایشــان اب ــم خوشــنودی خودم کنــد- ازم میدان
دارم- همچنیــن از نخســت وزیر فقیــد ســوئد آقــای اواف پالمــه - کــه 
در ســمت نمایندگــی دبیــرکل تاشــهای دلســوزانه ای کــرد - بــه نیکــی 
ــه وظیفــه ی خــود از  ــاد کنــم.- انتظــار داریــم شــورای امنیــت بنــا ب ی
امکانــی کــه بــه وی ارائــه شــده بــه درســتی اســتفاده کنــد- آیــا شــورای 
امنیــت بــرای تخلــف از اولیــن وظیفــه ی خــود- یعنــی مقابلــه بــا تجــاوز 
کــه در مــاده ی اول منشــور از همــه ی هدف هــای دیگــر ارجــح شــمرده 
ــح و نقــض  ــد صل ــا تهدی ــه ب ــرای مقابل ــا ب شــده - اســتدالی دارد؟-آی
صلــح و توســل بــه زور مفــاد مــواد فصــل هفتــم چقــدر عــراق را تحــت 
فشــار گــذارده اســت؟-بیطرفی کمتریــن چیــزی اســت کــه جمهــوری 
ــرار  ــن و خســارت بار ق ــری خونی ــی تجاوزگ ــه خــود قربان اســامی - ک
ــد از شــورای امنیــت انتظــار داشــته باشــد- وظیفــه ی  گرفتــه - میتوان
ــه  ــی تجــاوز اســت، و ن ــت از قربان ــا تجــاوز و حمای ــه ب آن شــورا مقابل
ــد ادعــا کنــد  ــا شــورای امنیــت میتوان بیطرفــی میــان ایــن دو؛ امــا آی
کــه در ایــن رابطــه حتــی بیطــرف بــوده است؟-احســاس مــا ایــن اســت 
کــه شــورای امنیــت تحــت تأثیــر خواســت و اراده ی برخــی از قدرتهــای 
بــزرگ - مخصوصــاً امریــکا - در موضعــی چنیــن ناشایســته و محکــوم 
شــونده قــرار گرفتــه اســت- در ایــن صــورت بایــد گفــت بنــای امنیتــی 
کــه بــه پشــتیبانی چنیــن شــورای امنیتــی نهــاده شــده، کاخــی پــرزرق 
و بــرق از مقواســت- ملتهــا - مخصوصــاً ملتهــای جهــان ســوم و بــه ویژه 
آنــان کــه مایلنــد کامــًا مســتقل از ابرقدرتهــا زندگــی کننــد - هرگــز 
نمیتواننــد تضمیــن امنیــت خــود را از ایــن شــورای امنیــت بخواهنــد- 
ــه ی  ــی و نتیج ــگ تحمیل ــوم جن ــای ش ــی از دنباله ه ــا یک ــن تنه ای
ناتوانــی شــورای امنیــت در مقابلــه بــا تجــاوز عــراق اســت- اگــر شــورای 
ــی و ســپس شــروع  ــه خاطــر شــروع جنــگ تحمیل ــراق را ب امنیــت ع
جنــگ شــهرها و آنــگاه شــروع جنــگ کشــتیها محکــوم میکــرد، امــروز 
امریــکا نمیتوانســت علیرغــم فشــار افــکار عمومــی جهــان و حتــی داخل 
امریــکا دســت بــه چنیــن تهدیــد آشــکاری علیــه صلــح و امنیــت جهانی 
ــد؛ آن هــم بافاصلــه و علیرغــم قطعنامــه ی ۵۹8 کــه خــود عامــل  بزن
اصلــی بــرای تهیــه و صــدور آن بــود- آیــا قطعنامــه ی ۵۹8 فقــط بــرای 
فشــار بــر جمهــوری اســامی تهیــه شــده اســت؟- در ســازمان ملــل دو 
تبعیــض نــاروا هســت؛ حــق ِوتــُو و عضویــت دائــم در شــورای امنیــت؛ 
ــه  ــت ک ــزی اس ــا چی ــود-این تنه ــته ش ــد برداش ــض بای ــن دو تبعی ای
میتوانــد ســازمان ملــل و شــورای امنیــت را بــه راســتی همــان کانونــی 
کنــد کــه همــه ی ملت هــا بــه آن دل ببندنــد، و مســائل فیمابیــن خــود 
ــه همیشــه مثــل امــروز شــورای امنیــت  را در آن حــل کننــد؛ و گــر ن
جایــی خواهــد بــود بــرای صــدور احــکام بیاعتبــار و دســتورهای بیعمل، 
و همیشــه مثــل امــروز ملتهــا احســاس خواهنــد کــرد کــه جایــی بــرای 

ــدارد. ــی وجــود ن حــل مســائل بین الملل

هــر چنــد دســتگاههای تبلیغاتــی غــرب - مخصوصــاً آنچــه بــه 
ــی  ــامی( هراس ــاب اس ــه آن )انق ــود - ب ــوط میش ــت ها مرب صهیونیس
ــرای  ــم هــم ب ــد- بیهوشــترین انســانهای عال ــادی میدادن ــاب زی آب و ت
ــت  ــار مل ــز و خونب ــه ای سرگذشــت غم انگی ــن پیشــنهاد ظالمان رد چنی

ــده در پیــش روی خــود  ــزرگ و زن ــی ب ــوان دلیل ــه عن فلســطین را ب
ــوچ  ــده و پ ــای فریبن ــی و وعده ه ــای تحمیل ــر آتش بس ه ــد. اگ دارن
ــود  ــلم خ ــح و مس ــق واض ــه ح ــطین را ب ــت فلس ــت مل ــته اس توانس
ــوم  ــت دیگــر را هــم خواهــد رســاند. فلســطین مظل برســاند، هــر مل
ــام  ــن حقیقتند-نظ ــر ای ــه ی دیگ ــتان نمون ــل و افغانس ــه ی کام نمون
ســلطه از رژیمهــای فاشیســت و نژادپرســت ماننــد اســرائیل و آفریقــای 
ــه و مقــاوم  جنوبــی حمایــت میکنــد- لبنــان مســلمان - کــه صبوران
ــه ی  ــز صهیونیســت ها میایســتد نمون ــای خباثت آمی ــر تجاوزه در براب

ــارز آننــد. ب
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اشغال، جنگ
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مــا خــود را در تــاش بــرای احقــاق حــق خــود تنهــا یافتیــم- تــا امــروز 
شــورای امنیــت همــواره در مــورد جنگــی کــه بــر مــا تحمیــل شــده بــا 
همیــن روش موضــع گرفتــه اســت-ارات مســتقل دبیــرکل میرفــت تــا 
راه گشــا شــود، و ســازمان ملــل را در وصــول بــه هدفهــای خــود کمــک 
ــراز  ــان را از تاشــهای ایشــان اب ــم خوشــنودی خودم کنــد- ازم میدان
دارم- همچنیــن از نخســت وزیر فقیــد ســوئد آقــای اواف پالمــه - کــه 
در ســمت نمایندگــی دبیــرکل تاشــهای دلســوزانه ای کــرد - بــه نیکــی 
ــه وظیفــه ی خــود از  ــاد کنــم.- انتظــار داریــم شــورای امنیــت بنــا ب ی
امکانــی کــه بــه وی ارائــه شــده بــه درســتی اســتفاده کنــد- آیــا شــورای 
امنیــت بــرای تخلــف از اولیــن وظیفــه ی خــود- یعنــی مقابلــه بــا تجــاوز 
کــه در مــاده ی اول منشــور از همــه ی هدف هــای دیگــر ارجــح شــمرده 
ــح و نقــض  ــد صل ــا تهدی ــه ب ــرای مقابل ــا ب شــده - اســتدالی دارد؟-آی
صلــح و توســل بــه زور مفــاد مــواد فصــل هفتــم چقــدر عــراق را تحــت 
فشــار گــذارده اســت؟-بیطرفی کمتریــن چیــزی اســت کــه جمهــوری 
ــرار  ــن و خســارت بار ق ــری خونی ــی تجاوزگ ــه خــود قربان اســامی - ک
ــد از شــورای امنیــت انتظــار داشــته باشــد- وظیفــه ی  گرفتــه - میتوان
ــه  ــی تجــاوز اســت، و ن ــت از قربان ــا تجــاوز و حمای ــه ب آن شــورا مقابل
ــد ادعــا کنــد  ــا شــورای امنیــت میتوان بیطرفــی میــان ایــن دو؛ امــا آی
کــه در ایــن رابطــه حتــی بیطــرف بــوده است؟-احســاس مــا ایــن اســت 
کــه شــورای امنیــت تحــت تأثیــر خواســت و اراده ی برخــی از قدرتهــای 
بــزرگ - مخصوصــاً امریــکا - در موضعــی چنیــن ناشایســته و محکــوم 
شــونده قــرار گرفتــه اســت- در ایــن صــورت بایــد گفــت بنــای امنیتــی 
کــه بــه پشــتیبانی چنیــن شــورای امنیتــی نهــاده شــده، کاخــی پــرزرق 
و بــرق از مقواســت- ملتهــا - مخصوصــاً ملتهــای جهــان ســوم و بــه ویژه 
آنــان کــه مایلنــد کامــًا مســتقل از ابرقدرتهــا زندگــی کننــد - هرگــز 
نمیتواننــد تضمیــن امنیــت خــود را از ایــن شــورای امنیــت بخواهنــد- 
ــه ی  ــی و نتیج ــگ تحمیل ــوم جن ــای ش ــی از دنباله ه ــا یک ــن تنه ای
ناتوانــی شــورای امنیــت در مقابلــه بــا تجــاوز عــراق اســت- اگــر شــورای 
ــی و ســپس شــروع  ــه خاطــر شــروع جنــگ تحمیل ــراق را ب امنیــت ع
جنــگ شــهرها و آنــگاه شــروع جنــگ کشــتیها محکــوم میکــرد، امــروز 
امریــکا نمیتوانســت علیرغــم فشــار افــکار عمومــی جهــان و حتــی داخل 
امریــکا دســت بــه چنیــن تهدیــد آشــکاری علیــه صلــح و امنیــت جهانی 
ــد؛ آن هــم بافاصلــه و علیرغــم قطعنامــه ی ۵۹8 کــه خــود عامــل  بزن
اصلــی بــرای تهیــه و صــدور آن بــود- آیــا قطعنامــه ی ۵۹8 فقــط بــرای 
فشــار بــر جمهــوری اســامی تهیــه شــده اســت؟- در ســازمان ملــل دو 
تبعیــض نــاروا هســت؛ حــق ِوتــُو و عضویــت دائــم در شــورای امنیــت؛ 
ــه  ــت ک ــزی اس ــا چی ــود-این تنه ــته ش ــد برداش ــض بای ــن دو تبعی ای
میتوانــد ســازمان ملــل و شــورای امنیــت را بــه راســتی همــان کانونــی 
کنــد کــه همــه ی ملت هــا بــه آن دل ببندنــد، و مســائل فیمابیــن خــود 
ــه همیشــه مثــل امــروز شــورای امنیــت  را در آن حــل کننــد؛ و گــر ن
جایــی خواهــد بــود بــرای صــدور احــکام بیاعتبــار و دســتورهای بیعمل، 
و همیشــه مثــل امــروز ملتهــا احســاس خواهنــد کــرد کــه جایــی بــرای 

ــدارد. ــی وجــود ن حــل مســائل بین الملل

هــر چنــد دســتگاههای تبلیغاتــی غــرب - مخصوصــاً آنچــه بــه 
ــی  ــامی( هراس ــاب اس ــه آن )انق ــود - ب ــوط میش ــت ها مرب صهیونیس
ــرای  ــم هــم ب ــد- بیهوشــترین انســانهای عال ــادی میدادن ــاب زی آب و ت
ــت  ــار مل ــز و خونب ــه ای سرگذشــت غم انگی ــن پیشــنهاد ظالمان رد چنی

ــده در پیــش روی خــود  ــزرگ و زن ــی ب ــوان دلیل ــه عن فلســطین را ب
ــوچ  ــده و پ ــای فریبن ــی و وعده ه ــای تحمیل ــر آتش بس ه ــد. اگ دارن
ــود  ــلم خ ــح و مس ــق واض ــه ح ــطین را ب ــت فلس ــت مل ــته اس توانس
ــوم  ــت دیگــر را هــم خواهــد رســاند. فلســطین مظل برســاند، هــر مل
ــام  ــن حقیقتند-نظ ــر ای ــه ی دیگ ــتان نمون ــل و افغانس ــه ی کام نمون
ســلطه از رژیمهــای فاشیســت و نژادپرســت ماننــد اســرائیل و آفریقــای 
ــه و مقــاوم  جنوبــی حمایــت میکنــد- لبنــان مســلمان - کــه صبوران
ــه ی  ــز صهیونیســت ها میایســتد نمون ــای خباثت آمی ــر تجاوزه در براب

ــارز آننــد. ب

اسرائیل، 
فلسطین، 

اشغال، جنگ
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تحریم، فشار، 
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ــه  ــه ب ــال 1377 ک ــی در س ــخنرانی خاتم س
ــده  ــروف ش ــا مع ــوی تمدنه ــخنرانی گفتگ س
ــه او  ــری ک ــا ام ــارن ب ــت تق ــه عل ــت ب اس
ــرد  اصاحــات مــی نامیــدش در رســانه هــا ب
ــگان  ــه از هم ــخنرانی ای ک ــادی یافت..س زی
ــا  ــاع دنی ــود اوض ــرای بهب ــدی ب ــی ج عزم
مــی طلبیــد و تنــش زدایــی را اســاس الگــوی 
سیاســت خارجــی ایــران معرفــی مــی کــرد.

ــده  ــرارت خوان ــور ش ــان و مح ــت زم گذش
شــدن ایــران توســط آمریــکا نشــان داد کــه  
اگرچــه شــاید بــر روی کاغــذ از مــا اســتقبال 
ــا  ــی ه ــار آمریکای ــت رفت ــا ماهی ــد ام کنن
هیچــگاه تغییــر پیــدا نمــی کنــد. در خصــوص 
ســخنرانی دوم خاتمــی در ســال 1379 تقریبــا 

هیــچ متنــی را در رســانه هــا نخواهیــد یافت.
تنهــا منبع موجــود در دســترس  کتابی اســت 
ــا«  ــوی تمدنه ــردا و گفتگ ــان ف ــام »جه ــه ن ب
ــای  ــخنرانی ه ــه س ــاراتی ب ــه در آن اش ک
ــورک  ــه نیوی ــفر او ب ــی در دور دوم س خاتم
شــده اســت.به همیــن جهــت اســت کــه مــا 
از ســفر دوم خاتمــی بــه ســازمان ملــل متــن 
ــم.  ــرده ای ــاب ک ــزاره او را انتخ ــخنرانی ه س
ــه ای  ــه گون ــن نشســت ب ــی کــه ای و از آنجای
ــل  ــازمان مل ــاختار س ــر س ــز ب ــا متمرک کام
ــه  ــوان معیارهــای 8 گان ــوده نمــی ت متحــد ب
ای را کــه بــرای  تحلیــل برگزیــده ایــم بــا آن 

ــق داد. تطبی

انقاب اسامی ایران،انقاب کام 
در برابــر زور و ســرکوب بود
]حجت ااسام خاتمی1377-مجمع عمومی[

مــی خواهــم از زبــان انســانی ســخن بگویــم که از شــرق از خاســتگاه 
تمدنهــای درخشــان آمــده اســت-من از ایــران ســرفراز آمــده ام بــه 
ــر غنــای  ــه ب ــا تکی ــر آوازه-ملتــی ب ــزرگ و پ نمایندگــی از ملتــی ب
ــتاز  ــش پیش ــد تاریخ ــش-در دوران جدی ــانی خوی ــی و انس فرهنگ
ــه  ــه از طای ــروطیت-ملتی ک ــام مش ــی و نظ ــه مدن ــیس جامع تاس
ــه  ــی ک ــتقال بوده-ملت ــادی اس ــتعمار و من ــا اس ــارزه ب داران مب
صاحــب انقــاب مردمــی اســت-ملتی کــه نــه بــا زور کودتا و اســلحه 
آتشــین کــه بــا ســاح کام و ارشــاد بــر رژیــم کودتاپیــروز شــده-

ملــت ایــران بــا تکیــه بــر گذشــته خــود بی آنکــه دچــار ارتجاع شــود 
بــه فــردای بهتــر مــی اندیشــد-انقاب اســامی ایــران بــه رهبــری 
حضــرت امــام خمینــی انقــاب کام در برابــر زور و ســرکوب بود-بــه 
نــام جمهــوری اســامی ایــران پیشــنهاد مــی کنــم کــه ســال ۲۰۰۱ 
از ســوی ســازمان ملــل  ســال گفتگــوی تمدنهــا نامیــده شــود- بــه 
ــارس  ــج ف ــه خلی ــکاری در منطق ــت و هم ــام امنّی ــک نظ ــاد ی ایج
ــی  ــه اقتضــای مبان ــران ب ــی کنم--جمهــوری اســامی ای ــوت م دع
ــی  ــتار جهان ــود، خواس ــای خ ــّدن دیرپ ــای تم ــه ه ــادی و مای اعتق
سرشــار از صلــح و آرامــش بــر اســاس کرامــت انســانی اســت -تشــّنج 
ــر  ــرار داده اســت و ب ــی را ســرلوحه سیاســت خارجــی خــود ق زدای
مبنــای اصــول انقــاب اســامی، سیاســت مــوزون گســترش روابــط 
ــه  ــی ب ــرام عمل ــه احت ــر پای ــورها را ب ــر کش ــایگان و دیگ ــا همس ب

اســتقال و برابــری حقــوق بیــن کشــورها، ادامــه خواهــد داد.

جنگ تحمیلی هشت ساله.

مامــت در درجــه اول متوجــه قدرتهــای تحمیــل کننــده ایــن نظــام 
هاســت-رویای جهــان تــک قطبــی و تحــت قیمومیــت یــک قــدرت جز 
پنــداری باطــل و نشــانه عقــب ماندگــی صاحبــان ایــن پنــدار از ســیر 
تاریــخ نیســت- سیاستمدارانشــان)آمریکا(خواب جهــان یــک قطبــی را 
مــی بینند-زورمنــدان کــم خرد-جلــوی فاجعــه هــای ننگینــی کــه از 
جملــه در فلسطین،افغانســتان و کــوزوو و...چهــره انســانی ایــن قــرن را 

ســیاه کــرده اســت بگیریــم.

حکومــت هــای ســرکوبگر وابســته،با ادامــه ســرکوب و تــرور فرهنــگ 
ــن  ــران( بزرگتری ــت ای ــا کرده-)مل ــم فرم ــه حک ــونت در جامع خش
قربانــی تروریســم-نیاز بــه کوشــش و بحــث زیــاد نیســت تــا همــگان 
ــوان و  ــی ت ــتار م ــزی و کش ــگ و خونری ــای جن ــه ج ــه ب ــد ک بپذیرن
ــر جلــوه هــای  ــا یکدیگــر گفتگــو کرد-قــرن گذشــته عــاوه ب بایــد ب
خشــونت و انســان آزاری قــرن ســثوط حکومــت هــای توتالیتــر نیــز 
بود-امیــد اســت قــرن آینــده قــرن حکومــت هایــی باشــد کــه زور را 
تقدیــس نکننــد بــه گونــه ای کــه گفتگــوی تمدنهــا مظهــر و مجــای 
ــم و  ــا تفاه ــی ب ــتیزه جوی ــت وس ــد-جایگزینی خصوم ــن آن باش باط
گفتگــو- بیاییــم همگــی علیــه نســل کشــی،تجاوز و تحقیــر انســان در 
گوشــه گوشــه جهــان دســت اتحــاد بــه هــم بدهیم-اعــام انزجارهــای 
گســترده جهانــی نســبت بــه قتــل عــام هــای وســیع و نســل کشــی-
ــکات  ــر از ن ــا تروریســم یکــی دیگ ــارزه ب ــرای مب ــه ب کوشــش صادقان
ــول  ــم محص ــران است-تروریس ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــورد اعتم م
نومیــدی و پــوچ انــگاری اســت- در جهانــی کــه بــر مــدار قهــر و غلبــه 
مــی چرخــد، مبــارزه جــّدی بــا تروریســم از حــّد حــرف و شــعار جلوتر 
ــا مبــارزه  ــا تروریســم بایــد همــراه ب نخواهــد رفــت- مبــارزه واقعــی ب
بــرای عدالــت باشــد- بــه اقتضــای موازیــن دینــی و اخاقــی فرهنگــی 

ــه اشــکال آن مخالفیــم. ــا تروریســم در کلّّی خــود، ب

بــه رغــم تاســیس ســازمان ملــل متحــد کــه از دســتاورد هــای مثبــت 
ــی  ــر م ــر اث ــت کمت ــر عدال ــی ب ــی مبتن ــح واقع ــت از صل ــری اس بش
بینیم-ایجــاد و اســتمرار ســازمان ملــل متحــد را مــی تــوان شــاهدی 
بــر حرکــت تکاملــی جهــان و جامعــه بشــری تلقــی نمود-آیــا ســازمان 
ملــل متحــد در ایــن جهــت چــه تحولــی در درون خــود بــه اقتضــای 
وضعیــت جدیــد ایجــاد خواهــد کرد-جــا دارد مــا اعضــای ســازمان ملل 
متحــد بــه بازنگــری در تاریــخ شــکل گیــری ایــن ســازمان بپردازیم-بــا 
گفتگــوی منطقــی آن را )ســازمان ملــل( اصــاح و کامــل کنیم-شــکل 
گیــری ســازمان ملــل همــراه بــا دوره ســیاهی از زندگــی بشــر بــود-

ســازمان نمــادی از ســلطه باشــگاه قــدرت ناعادانــه حاکــم در جهــان 
ــازمان  ــد س ــت-فرصت تجدی ــده اس ــون ش ــرایط دگرگ ــد-امروز ش ش
ایــن ســازمان و بــه خصــوص تغییــر ســاختار شــورای امنیــت فراهــم 
ــاب اســامی در  ــر معظــم انق ــه راهگشــای رهب شــده اســت-به گفت
ــران  ــامی در ته ــس اس ــران کنفران ــت س ــه نشس ــخنرانی افتتاحی س
کشــورهای اســامی بــه نمایندگــی از یــک میلیــارد و چندصــد میلیون 
ــل  ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــم در ش ــی دائ ــک کرس ــوس دارای ی نف
متحــد شــوند و تــا وقتــی حــق وتــو باقــی اســت ششــمین عضــو دارای 
ــه نســبت  حــق وتــو در آن ســازمان شــود-همین امــر را مــی تــوان ب
بــه کشــورهای عضــو جنبــش عــدم تعهــد نیــز تعمیــم داد-وقــت آن 
ــو خــط  ــز وت ــض آمی ــر حــق تبعی ــم ب ــا تفاه ــی ب ــه همگ ــیده ک رس
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ــه  ــه ب ــال 1377 ک ــی در س ــخنرانی خاتم س
ــده  ــروف ش ــا مع ــوی تمدنه ــخنرانی گفتگ س
ــه او  ــری ک ــا ام ــارن ب ــت تق ــه عل ــت ب اس
ــرد  اصاحــات مــی نامیــدش در رســانه هــا ب
ــگان  ــه از هم ــخنرانی ای ک ــادی یافت..س زی
ــا  ــاع دنی ــود اوض ــرای بهب ــدی ب ــی ج عزم
مــی طلبیــد و تنــش زدایــی را اســاس الگــوی 
سیاســت خارجــی ایــران معرفــی مــی کــرد.
ــده  ــرارت خوان ــور ش ــان و مح ــت زم گذش
شــدن ایــران توســط آمریــکا نشــان داد کــه  
اگرچــه شــاید بــر روی کاغــذ از مــا اســتقبال 
ــا  ــی ه ــار آمریکای ــت رفت ــا ماهی ــد ام کنن
هیچــگاه تغییــر پیــدا نمــی کنــد. در خصــوص 
ســخنرانی دوم خاتمــی در ســال 1379 تقریبــا 

هیــچ متنــی را در رســانه هــا نخواهیــد یافت.
تنهــا منبع موجــود در دســترس  کتابی اســت 
ــا«  ــوی تمدنه ــردا و گفتگ ــان ف ــام »جه ــه ن ب
ــای  ــخنرانی ه ــه س ــاراتی ب ــه در آن اش ک
ــورک  ــه نیوی ــفر او ب ــی در دور دوم س خاتم
شــده اســت.به همیــن جهــت اســت کــه مــا 
از ســفر دوم خاتمــی بــه ســازمان ملــل متــن 
ــم.  ــرده ای ــاب ک ــزاره او را انتخ ــخنرانی ه س
ــه ای  ــه گون ــن نشســت ب ــی کــه ای و از آنجای
ــل  ــازمان مل ــاختار س ــر س ــز ب ــا متمرک کام
ــه  ــوان معیارهــای 8 گان ــوده نمــی ت متحــد ب
ای را کــه بــرای  تحلیــل برگزیــده ایــم بــا آن 

ــق داد. تطبی

انقاب اسامی ایران،انقاب کام 
در برابــر زور و ســرکوب بود
]حجت ااسام خاتمی1377-مجمع عمومی[

مــی خواهــم از زبــان انســانی ســخن بگویــم که از شــرق از خاســتگاه 
تمدنهــای درخشــان آمــده اســت-من از ایــران ســرفراز آمــده ام بــه 
ــر غنــای  ــه ب ــا تکی ــر آوازه-ملتــی ب ــزرگ و پ نمایندگــی از ملتــی ب
ــتاز  ــش پیش ــد تاریخ ــش-در دوران جدی ــانی خوی ــی و انس فرهنگ
ــه  ــه از طای ــروطیت-ملتی ک ــام مش ــی و نظ ــه مدن ــیس جامع تاس
ــه  ــی ک ــتقال بوده-ملت ــادی اس ــتعمار و من ــا اس ــارزه ب داران مب
صاحــب انقــاب مردمــی اســت-ملتی کــه نــه بــا زور کودتا و اســلحه 
آتشــین کــه بــا ســاح کام و ارشــاد بــر رژیــم کودتاپیــروز شــده-
ملــت ایــران بــا تکیــه بــر گذشــته خــود بی آنکــه دچــار ارتجاع شــود 
بــه فــردای بهتــر مــی اندیشــد-انقاب اســامی ایــران بــه رهبــری 
حضــرت امــام خمینــی انقــاب کام در برابــر زور و ســرکوب بود-بــه 
نــام جمهــوری اســامی ایــران پیشــنهاد مــی کنــم کــه ســال ۲۰۰۱ 
از ســوی ســازمان ملــل  ســال گفتگــوی تمدنهــا نامیــده شــود- بــه 
ــارس  ــج ف ــه خلی ــکاری در منطق ــت و هم ــام امنّی ــک نظ ــاد ی ایج
ــی  ــه اقتضــای مبان ــران ب ــی کنم--جمهــوری اســامی ای ــوت م دع
ــی  ــتار جهان ــود، خواس ــای خ ــّدن دیرپ ــای تم ــه ه ــادی و مای اعتق
سرشــار از صلــح و آرامــش بــر اســاس کرامــت انســانی اســت -تشــّنج 
ــر  ــرار داده اســت و ب ــی را ســرلوحه سیاســت خارجــی خــود ق زدای
مبنــای اصــول انقــاب اســامی، سیاســت مــوزون گســترش روابــط 
ــه  ــی ب ــرام عمل ــه احت ــر پای ــورها را ب ــر کش ــایگان و دیگ ــا همس ب

اســتقال و برابــری حقــوق بیــن کشــورها، ادامــه خواهــد داد.

جنگ تحمیلی هشت ساله.

مامــت در درجــه اول متوجــه قدرتهــای تحمیــل کننــده ایــن نظــام 
هاســت-رویای جهــان تــک قطبــی و تحــت قیمومیــت یــک قــدرت جز 
پنــداری باطــل و نشــانه عقــب ماندگــی صاحبــان ایــن پنــدار از ســیر 
تاریــخ نیســت- سیاستمدارانشــان)آمریکا(خواب جهــان یــک قطبــی را 
مــی بینند-زورمنــدان کــم خرد-جلــوی فاجعــه هــای ننگینــی کــه از 
جملــه در فلسطین،افغانســتان و کــوزوو و...چهــره انســانی ایــن قــرن را 

ســیاه کــرده اســت بگیریــم.

حکومــت هــای ســرکوبگر وابســته،با ادامــه ســرکوب و تــرور فرهنــگ 
ــن  ــران( بزرگتری ــت ای ــا کرده-)مل ــم فرم ــه حک ــونت در جامع خش
قربانــی تروریســم-نیاز بــه کوشــش و بحــث زیــاد نیســت تــا همــگان 
ــوان و  ــی ت ــتار م ــزی و کش ــگ و خونری ــای جن ــه ج ــه ب ــد ک بپذیرن
ــر جلــوه هــای  ــا یکدیگــر گفتگــو کرد-قــرن گذشــته عــاوه ب بایــد ب
خشــونت و انســان آزاری قــرن ســثوط حکومــت هــای توتالیتــر نیــز 
بود-امیــد اســت قــرن آینــده قــرن حکومــت هایــی باشــد کــه زور را 
تقدیــس نکننــد بــه گونــه ای کــه گفتگــوی تمدنهــا مظهــر و مجــای 
ــم و  ــا تفاه ــی ب ــتیزه جوی ــت وس ــد-جایگزینی خصوم ــن آن باش باط
گفتگــو- بیاییــم همگــی علیــه نســل کشــی،تجاوز و تحقیــر انســان در 
گوشــه گوشــه جهــان دســت اتحــاد بــه هــم بدهیم-اعــام انزجارهــای 
گســترده جهانــی نســبت بــه قتــل عــام هــای وســیع و نســل کشــی-

ــکات  ــر از ن ــا تروریســم یکــی دیگ ــارزه ب ــرای مب ــه ب کوشــش صادقان
ــول  ــم محص ــران است-تروریس ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــورد اعتم م
نومیــدی و پــوچ انــگاری اســت- در جهانــی کــه بــر مــدار قهــر و غلبــه 
مــی چرخــد، مبــارزه جــّدی بــا تروریســم از حــّد حــرف و شــعار جلوتر 
ــا مبــارزه  ــا تروریســم بایــد همــراه ب نخواهــد رفــت- مبــارزه واقعــی ب
بــرای عدالــت باشــد- بــه اقتضــای موازیــن دینــی و اخاقــی فرهنگــی 

ــه اشــکال آن مخالفیــم. ــا تروریســم در کلّّی خــود، ب

بــه رغــم تاســیس ســازمان ملــل متحــد کــه از دســتاورد هــای مثبــت 
ــی  ــر م ــر اث ــت کمت ــر عدال ــی ب ــی مبتن ــح واقع ــت از صل ــری اس بش
بینیم-ایجــاد و اســتمرار ســازمان ملــل متحــد را مــی تــوان شــاهدی 
بــر حرکــت تکاملــی جهــان و جامعــه بشــری تلقــی نمود-آیــا ســازمان 
ملــل متحــد در ایــن جهــت چــه تحولــی در درون خــود بــه اقتضــای 
وضعیــت جدیــد ایجــاد خواهــد کرد-جــا دارد مــا اعضــای ســازمان ملل 
متحــد بــه بازنگــری در تاریــخ شــکل گیــری ایــن ســازمان بپردازیم-بــا 
گفتگــوی منطقــی آن را )ســازمان ملــل( اصــاح و کامــل کنیم-شــکل 
گیــری ســازمان ملــل همــراه بــا دوره ســیاهی از زندگــی بشــر بــود-
ســازمان نمــادی از ســلطه باشــگاه قــدرت ناعادانــه حاکــم در جهــان 
ــازمان  ــد س ــت-فرصت تجدی ــده اس ــون ش ــرایط دگرگ ــد-امروز ش ش
ایــن ســازمان و بــه خصــوص تغییــر ســاختار شــورای امنیــت فراهــم 
ــاب اســامی در  ــر معظــم انق ــه راهگشــای رهب شــده اســت-به گفت
ــران  ــامی در ته ــس اس ــران کنفران ــت س ــه نشس ــخنرانی افتتاحی س
کشــورهای اســامی بــه نمایندگــی از یــک میلیــارد و چندصــد میلیون 
ــل  ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــم در ش ــی دائ ــک کرس ــوس دارای ی نف
متحــد شــوند و تــا وقتــی حــق وتــو باقــی اســت ششــمین عضــو دارای 
ــه نســبت  حــق وتــو در آن ســازمان شــود-همین امــر را مــی تــوان ب
بــه کشــورهای عضــو جنبــش عــدم تعهــد نیــز تعمیــم داد-وقــت آن 
ــو خــط  ــز وت ــض آمی ــر حــق تبعی ــم ب ــا تفاه ــی ب ــه همگ ــیده ک رس
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ــق  ــناختن ح ــمیت ش ــه رس ــری را در ب ــیم - گام دیگ ــان بکش بط
ــم. ــه همــه کشــورهای عضــو برداری مســاوی و عادان

امنیــت در خاورمیانــه بــا بــه رســمیت شــناختن حــق همــه 
فلســطینیان بــرای حاکمیــت بــر ســرزمین آبــا و اجدادیشــان برقــرار 
خواهــد شــد-بیت المقدس اشــغالی خانــه تفاهم و گفتگوســت-صدای 
ــه گــوش مــی رســد صــدای  بیــت المقــدس کــه از اعمــاق تاریــخ ب
بالــذات ضدنــژاد پرســتی و ضد صهیونیســتی اســت-در بیــت المقدس 
ــالمت  ــور مس ــه ط ــر ب ــار یکدیگ ــد در کن ــی توانن ــزرگ م ــان ب ادی
ــف  ــا مخال ــراییل در آنج ــت اس ــلطه حکوم ــی کنند-س ــز زندگ آمی
ایــن همزیســتی و همدلــی است-فلســطین خانــه فلســطینیان اعــم 
ــای  ــوس ه ــگاه ه ــه آزمایش ــت ن ــودی اس ــیحی و یه از مسلمان،مس

ــا. ــز صهیونیســت ه خشــونت آمی

)ملــت ایران(فشــار هــا تحریــم هــا و تهمــت هــای گوناگــون را تحمــل 
کرده.

ــگ هســته ای  ــوس جن ــد از کاب ــوم بای ــزاره س ــتانه ه ــان در آس جه
ــای  ــش ه ــد- آزمای ــی یاب ــز رهای ــی نی ــای کشــتار جمع و ســاح ه
ــه نگرانــی هــا و پیچیدگــی هــای  اخیــر هســته ای در منطقــه مــا ب
ــه  ــتیابی ب ــر دس ــه فک ــم ک ــد بپذیری ــا بای ــن زده - م ــدی دام جدی
امنّیــت از طریــق ایــن تســلیحات، توّهمــی بیــش نیســت- نمایــش 
عــزم جهانــی بــرای نابــودی تمامــی زّرادخانــه هــای کشــتار جمعــی 
در یــک چارچــوب زمانــی معّیــن، مبــارزه بــا تولیــد و گســترش ایــن 
ســاح هــا را هدفمنــد و پرشــتاب خواهــد نمود-ایجــاد مناطــق عــاری 
از ســاح هــای کشــتار جمعــی بــه ویــژه در منطقــه خاورمیانــه، گام 
اّولّیــه مناســبی در مســیر مبــارزه بــا بــی اعتمــادی و تشــّنج ناشــی از 
ایــن تســلیحات اســت- مــا بــه عنــوان قربانیــان ســاح هــای کشــتار 
جمعــی، بیــش از دیگــران بــر آثــار دهشــتناک ایــن ســاح هــا واقفیم.

ــزرگ و دارای پیشــینه تمدنــی کهــن  و از  ــام ملتــی ب ــه ن اکنــون ب
ــه ی انقــاب عطیــم و معنــوی مــی گویــم.... میان

بکوشــیم تــا جامعــه جهانــی هیــچ حکومــت خودکامــه بریــده از ملت 
خویــش را برنتابــد و مصالــح خــاص باندهــای قــدرت را بــر مصالــح 
بشــری ترجیــح ندهد-دیگــر هیــچ ملتــی را نمــی تــوان بــه حاشــیه 

رانــد.

ــدرت در  ــاختار ق ــی کنم-س ــکر م ــرکل تش ــع دبی ــزارش جام از گ
ــااری در  ــت-بپذیریم مردمس ــاح اس ــد اص ــروز نیازمن ــان ام جه
عرصــه بیــن المللــی نیــز بایــد ضابطــه معیــار زندگــی نوین شــود-آیا 
ســازمان ملــل مــی توانــد بنیــان خــود را بازنگــری کند؟-آیــا وقــت 
آن نرســیده کــه بــه مســئولیت هــای جدیــد ســازمان ملــل متحــد 
بیاندیشیم؟-ســازو کار ســازمان ملــل و بــه خصــوص شــورای امنیــت 
ــا  ــت ه ــه مل ــوق مســاوی هم ــناختن حق ــه رســمیت ش ــرای ب را ب
پیشــنهاد دادم-هیــچ دوگانگــی در معیارهــای ملــی و بیــن المللــی 
پذیرفتنــی نیست-بکوشــیم ســازمان ملــل متحــد در ایــن راه بتوانــد 
ــان  ــت جه ــازی مدیری ــه بهس ــته ب ــر از گذش ــر و کارامدت ــدر ت مقت

کمــک کنــد.
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ــق  ــناختن ح ــمیت ش ــه رس ــری را در ب ــیم - گام دیگ ــان بکش بط
ــم. ــه همــه کشــورهای عضــو برداری مســاوی و عادان

امنیــت در خاورمیانــه بــا بــه رســمیت شــناختن حــق همــه 
فلســطینیان بــرای حاکمیــت بــر ســرزمین آبــا و اجدادیشــان برقــرار 
خواهــد شــد-بیت المقدس اشــغالی خانــه تفاهم و گفتگوســت-صدای 
ــه گــوش مــی رســد صــدای  بیــت المقــدس کــه از اعمــاق تاریــخ ب
بالــذات ضدنــژاد پرســتی و ضد صهیونیســتی اســت-در بیــت المقدس 
ــالمت  ــور مس ــه ط ــر ب ــار یکدیگ ــد در کن ــی توانن ــزرگ م ــان ب ادی
ــف  ــا مخال ــراییل در آنج ــت اس ــلطه حکوم ــی کنند-س ــز زندگ آمی
ایــن همزیســتی و همدلــی است-فلســطین خانــه فلســطینیان اعــم 
ــای  ــوس ه ــگاه ه ــه آزمایش ــت ن ــودی اس ــیحی و یه از مسلمان،مس

ــا. ــز صهیونیســت ه خشــونت آمی

)ملــت ایران(فشــار هــا تحریــم هــا و تهمــت هــای گوناگــون را تحمــل 
کرده.

ــگ هســته ای  ــوس جن ــد از کاب ــوم بای ــزاره س ــتانه ه ــان در آس جه
ــای  ــش ه ــد- آزمای ــی یاب ــز رهای ــی نی ــای کشــتار جمع و ســاح ه
ــه نگرانــی هــا و پیچیدگــی هــای  اخیــر هســته ای در منطقــه مــا ب
ــه  ــتیابی ب ــر دس ــه فک ــم ک ــد بپذیری ــا بای ــن زده - م ــدی دام جدی
امنّیــت از طریــق ایــن تســلیحات، توّهمــی بیــش نیســت- نمایــش 
عــزم جهانــی بــرای نابــودی تمامــی زّرادخانــه هــای کشــتار جمعــی 
در یــک چارچــوب زمانــی معّیــن، مبــارزه بــا تولیــد و گســترش ایــن 
ســاح هــا را هدفمنــد و پرشــتاب خواهــد نمود-ایجــاد مناطــق عــاری 
از ســاح هــای کشــتار جمعــی بــه ویــژه در منطقــه خاورمیانــه، گام 
اّولّیــه مناســبی در مســیر مبــارزه بــا بــی اعتمــادی و تشــّنج ناشــی از 
ایــن تســلیحات اســت- مــا بــه عنــوان قربانیــان ســاح هــای کشــتار 
جمعــی، بیــش از دیگــران بــر آثــار دهشــتناک ایــن ســاح هــا واقفیم.

ــزرگ و دارای پیشــینه تمدنــی کهــن  و از  ــام ملتــی ب ــه ن اکنــون ب
ــه ی انقــاب عطیــم و معنــوی مــی گویــم.... میان

بکوشــیم تــا جامعــه جهانــی هیــچ حکومــت خودکامــه بریــده از ملت 
خویــش را برنتابــد و مصالــح خــاص باندهــای قــدرت را بــر مصالــح 
بشــری ترجیــح ندهد-دیگــر هیــچ ملتــی را نمــی تــوان بــه حاشــیه 

رانــد.

ــدرت در  ــاختار ق ــی کنم-س ــکر م ــرکل تش ــع دبی ــزارش جام از گ
ــااری در  ــت-بپذیریم مردمس ــاح اس ــد اص ــروز نیازمن ــان ام جه
عرصــه بیــن المللــی نیــز بایــد ضابطــه معیــار زندگــی نوین شــود-آیا 
ســازمان ملــل مــی توانــد بنیــان خــود را بازنگــری کند؟-آیــا وقــت 
آن نرســیده کــه بــه مســئولیت هــای جدیــد ســازمان ملــل متحــد 
بیاندیشیم؟-ســازو کار ســازمان ملــل و بــه خصــوص شــورای امنیــت 
ــا  ــت ه ــه مل ــوق مســاوی هم ــناختن حق ــه رســمیت ش ــرای ب را ب
پیشــنهاد دادم-هیــچ دوگانگــی در معیارهــای ملــی و بیــن المللــی 
پذیرفتنــی نیست-بکوشــیم ســازمان ملــل متحــد در ایــن راه بتوانــد 
ــان  ــت جه ــازی مدیری ــه بهس ــته ب ــر از گذش ــر و کارامدت ــدر ت مقت

کمــک کنــد.
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ــژاد در  ــدی ن ــای احم ــخنرانی ه س
ــر  ــهادت اکث ــه ش ــل ب ــازمان مل س
ــن و  ــذاب تری ــزء ج ــران ج تحلیلگ
ــخنرانی  ــن س ــدا تری ــر و ص ــر س پ
ــه حســاب مــی آید.ســخنرانی  ــا ب ه
هایــی کــه چنــد تفــاوت بنیــادی بــا 
ــات رییس جمهــور قبلــی و بعدی  بیان
او داشــته اســت.اوا ایــن کــه برخاف 
نــژاد  خاتمی،احمــدی  و  روحانــی 
اعتقــادی بــه تشــنج زدایی نداشــته و 
مســتقیما سیاســت هــای منطقــه ای 
ــکا را مــورد ســرزنش  ــی آمری و جهان
قــرار مــی داد.در ثانــی احمــدی 

ــخنرانی  ــی س ــا در تمام ــژاد تقزیب ن
ــل  ــازمان مل ــاختار س ــود س ــای خ ه
ــت  ــورای امنی ــرد ش ــوه عملک و نح
ــاز  ــید و امتی ــی کش ــش م ــه چال را ب
ویــژه حــق وتــو را مایــه ی نــا 
ــل  ــازمان مل ــا از س ــت ه ــدی مل امی
ــه  ــا آنک ــه ب ــوما آنک ــی دانست.س م
ــژاد  ــان احمــدی ن ــم هــا در زم تحری
ــه  ــگاه از وی گفت ــدند هیچ ــع ش وض
ــا  ــم ه ــه تحری ــن ک ــر ای ــی ب ای مبن
و تحمیــل هــا ایــران را تحــت فشــار 
ــت. ــده اس ــت نش ــد ثب ــرار داده ان ق

آیا گل دموکراسی و آزادی از موشکها 
ــو  ــای نات ــای نیروه ــب ه و بم
شــکوفا خواهــد شــد؟!
]دکتر احمدی نژاد1384-مجمع عمومی[

. جمهــوری اســامی ایــران حرکتــی برخاســته از فطرت پــاک مردمی 
ــت  ــا حمای ــود- انقــاب اســامی رژیمــی را ســرنگون کــرد کــه ب ب
ــا  ــق کودت ــر و از طری ــوق بش ــی و حق ــان دمکراس ــی از مدعی بعض
توانســته بــود در ســایه اعمــال اختنــاق، شــکنجه و وابســتگی ملــت 
مــا را  ۲۵  ســال از پیشــرفت و تعالــی بــازدارد-  جمهــوری اســامی 
ایــران ظهــور مــردم ســااری حقیقــی درمنطقــه اســت- جمهــوری 
ــخت ترین  ــی در س ــانی حت ــول انس ــای اص ــر مبن ــران ب ــامی ای اس
ــود  ــه خ ــی داد ب ــارا م ــترین قربانی ه ــه بیش ــی ک ــرایط و در حال ش
ــوری اســامی  ــد- جمه ــتفاده کن ــن ســاح ها اس ــداد از ای ــازه ن اج
ایــران بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن قربانیان تروریســم و ســاحهای 
شــیمیایی از دشــواریهای ایــن مقابلــه بخوبــی آگاه اســت-جمهوری 
اســامی ایــران نمــادی از مردمســااری حقیقــی اســت-. جمهــوری 
اســامی ایــران با برگــزاری  ۲۷  انتخابات سراســری در  ۲۷  ســال اخیر 
جامعــه ای پرنشــاط و پویــا بــا مشــارکت گســترده مــردم و رقابتهــای 
متنــوع سیاســی را بــه نمایــش گذاشــته اســت- جمهــوری اســامی 
ایــران بــه دلیــل جایــگاه کلیــدی و موثــری کــه در منطقــه مهــم و 
ــهای  ــا تاش ــد ت ــود می دان ــه خ ــه دارد وظیف ــتراتژیک خاورمیان اس
ــرای اســتقرار صلــح و ثبــات در  همــه جانبــه و روز- افــزون خــود ب
ایــن منطقــه را گســترش دهد-جمهــوری اســامی ایــران همچــون 
گذشــته حمایتهــای همــه جانبــه خــود از مــردم عــراق و افغانســتان 
و پشــتیبانی از دولتهــای منتخــب و برقــراری نظــم و امنیــت در دو 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــه داده- جمه ــیعتر ادام ــه وس ــور را هرچ کش
بــرای تعامــل ســازنده و گفــت وگــوی عادانــه پیشــنهاد خــود را بــا 

ــد  ــد- چنانچــه برخــی کشــورها بخواهن ــه می نمای ــت ارای حســن نی
کــه بــا زبــان زور و تهدیــد اراده خــود را بــر ملــت مــا تحمیــل کننــد، 
ــد  ــه هســته ای تجدی ــا در همــه مســیر حرکتــی خــود در زمین قطع
نظــر خواهــد کرد-بــه عنــوان رییــس جمهــوری اســامی ایــران بــه 
شــما اطمینــان می دهــم کشــور عزیــزم ایــران تمــام ظرفیــت و تــوان 
خــود را بــرای صلــح و آرامــش جهــان، بــر دو پایــه عدالــت و معنویــت 
ــت. ــد گرف ــکار خواه ــا ب ــر انســان ها و ملت ه ــوق براب ــاع از حق و دف

جنــگ، تجــاوز و اشــغال در ســطح گســترده بــرای  8  ســال از 
ــا تحمیــل شــد- وحشــتناک ترین  ــردم م ــر م ــم صــدام ب ســوی رژی
ســاح های کشــتار جمعــی و شــیمیایی از ســوی او علیــه دو ملــت 
ایــران و عــراق بــکار گرفتــه شــد-رژیم صــدام« و »حکومــت طالبــان« 

ــد. ــه بودن ــای خــارج از منطق ــه قدرته ــر دو ســاخته و پرداخت ه

گــر عــده ای بخواهنــد بــا اتــکا بــه قــدرت نظامــی و اقتصــادی برتــر، 
ــح و آرامــش  ــه تنهــا صل ــن ن از حــق بیشــتری برخــوردار باشــند ای
بــه ارمغــان نخواهــد آورد بلکــه موجــب اشــاعه مســابقه تســلیحاتی 
و رشــد فریبــکاری و بیــم و ناامنــی خواهــد شــد- اگــر رونــد جهانــی 
ــدون  ــرود ب ــش ب ــدرت پی ــک از ق ــای کوچ ــع گروه ه ــاس مناف براس
شــک منافــع بخــش کثیــری از مــردم حتــی در کشــورهای قدرتمنــد 
نیــز حفــظ نخواهــد شــد- بــه راســتی ایــن تجهیــزات را چــه کســانی 
ــا  ــارزه ب ــروز مدعــی مب ــان کــه ام ــار صــدام گذاشــتند؟- آن در اختی
ــر  ــه واکنشــی دربراب ــی هســتند آن روز چ ســاح های کشــتار جمع
بکارگیــری ســاح های شــیمیایی نشــان دادنــد ؟- امــروز مهمتریــن 
دشــواری ایــن مبــارزه آن اســت، کســانی کــه بایــد در مقــام متهــم 
ــر  ــد بزرگت ــد- تهدی ــرار می دهن ــی ق ــام مدع ــود را در مق ــند خ باش
ــی  ــد فضای ــه زور و زر بخواهن ــکاء ب ــا ات ــی ب ــه قدرتهای ــت ک آن اس
ــه بعضــی  ــد- ب ــل نماین ــان تحمی ــی را برجه ــی و زورگوی از بی عدالت
قدرتهــا اجــازه ندهیــم کــه بگوینــد »برخــی کشــورها از حــق 
ــروع  ــوق مش ــد از حق ــق ندارن ــی ح ــد« و »برخ ــتری برخوردارن بیش
و قانونــی خــود نیــز برخــوردار باشــند«،- مــردم عــراق و افغانســتان 
بخوبــی می داننــد چــه کســانی موجــب تقویــت ایــن دو رژیــم بودنــد.

ــه اقدامــات  بعــد از  ۱۱  ســپتامبر گروهــی خــاص و تنــدرو، متهــم ب
تروریســتی شــد- تروریســم و ســاحهای کشــتار جمعــی دو تهدیــد 
بــزرگ هســتند کــه جامعــه جهانــی بایــد بشــدت بــا آن مقابلــه کند- 
تروریســم دولتــی توســط مدعیــان مبــارزه بــا تروریســم حمایــت مــی 

شــود.

مــا اینجــا جمــع شــده ایم تــا برمبنــای منشــور ســازمان ملــل متحــد، 
پاســدار »حقــوق بشــر« باشــیم- نبایــد اجــازه داد برخــی در ابتــدای 
ــع  ــر مان ــطی، باردیگ ــرون وس ــر ق ــه تفک ــت ب ــا بازگش ــرن  ۲۱  ب ق
دسترســی جوامــع بــه علــم، فــن آوری و پیشــرفت شــوند- ســازمان 
ــد-  ــا باش ــر ملته ــق براب ــی و ح ــاد دمکراس ــد نم ــد بای ــل متح مل
ســازمان ملــل متحــد آنــگاه می توانــد منــادی دموکراســی در جهــان 

باشــد کــه خــود مظهــر دموکراســی باشــد.

و ســاحهای کشــتار جمعــی در اختیــار رژیــم اشــغالگر صهیونیســتی 
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ــژاد در  ــدی ن ــای احم ــخنرانی ه س
ــر  ــهادت اکث ــه ش ــل ب ــازمان مل س
ــن و  ــذاب تری ــزء ج ــران ج تحلیلگ
ــخنرانی  ــن س ــدا تری ــر و ص ــر س پ
ــه حســاب مــی آید.ســخنرانی  ــا ب ه
هایــی کــه چنــد تفــاوت بنیــادی بــا 
ــات رییس جمهــور قبلــی و بعدی  بیان
او داشــته اســت.اوا ایــن کــه برخاف 
نــژاد  خاتمی،احمــدی  و  روحانــی 
اعتقــادی بــه تشــنج زدایی نداشــته و 
مســتقیما سیاســت هــای منطقــه ای 
ــکا را مــورد ســرزنش  ــی آمری و جهان
قــرار مــی داد.در ثانــی احمــدی 

ــخنرانی  ــی س ــا در تمام ــژاد تقزیب ن
ــل  ــازمان مل ــاختار س ــود س ــای خ ه
ــت  ــورای امنی ــرد ش ــوه عملک و نح
ــاز  ــید و امتی ــی کش ــش م ــه چال را ب
ویــژه حــق وتــو را مایــه ی نــا 
ــل  ــازمان مل ــا از س ــت ه ــدی مل امی
ــه  ــا آنک ــه ب ــوما آنک ــی دانست.س م
ــژاد  ــان احمــدی ن ــم هــا در زم تحری
ــه  ــگاه از وی گفت ــدند هیچ ــع ش وض
ــا  ــم ه ــه تحری ــن ک ــر ای ــی ب ای مبن
و تحمیــل هــا ایــران را تحــت فشــار 
ــت. ــده اس ــت نش ــد ثب ــرار داده ان ق

آیا گل دموکراسی و آزادی از موشکها 
ــو  ــای نات ــای نیروه ــب ه و بم
شــکوفا خواهــد شــد؟!
]دکتر احمدی نژاد1384-مجمع عمومی[

. جمهــوری اســامی ایــران حرکتــی برخاســته از فطرت پــاک مردمی 
ــت  ــا حمای ــود- انقــاب اســامی رژیمــی را ســرنگون کــرد کــه ب ب
ــا  ــق کودت ــر و از طری ــوق بش ــی و حق ــان دمکراس ــی از مدعی بعض
توانســته بــود در ســایه اعمــال اختنــاق، شــکنجه و وابســتگی ملــت 
مــا را  ۲۵  ســال از پیشــرفت و تعالــی بــازدارد-  جمهــوری اســامی 
ایــران ظهــور مــردم ســااری حقیقــی درمنطقــه اســت- جمهــوری 
ــخت ترین  ــی در س ــانی حت ــول انس ــای اص ــر مبن ــران ب ــامی ای اس
ــود  ــه خ ــی داد ب ــارا م ــترین قربانی ه ــه بیش ــی ک ــرایط و در حال ش
ــوری اســامی  ــد- جمه ــتفاده کن ــن ســاح ها اس ــداد از ای ــازه ن اج
ایــران بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن قربانیان تروریســم و ســاحهای 
شــیمیایی از دشــواریهای ایــن مقابلــه بخوبــی آگاه اســت-جمهوری 
اســامی ایــران نمــادی از مردمســااری حقیقــی اســت-. جمهــوری 
اســامی ایــران با برگــزاری  ۲۷  انتخابات سراســری در  ۲۷  ســال اخیر 
جامعــه ای پرنشــاط و پویــا بــا مشــارکت گســترده مــردم و رقابتهــای 
متنــوع سیاســی را بــه نمایــش گذاشــته اســت- جمهــوری اســامی 
ایــران بــه دلیــل جایــگاه کلیــدی و موثــری کــه در منطقــه مهــم و 
ــهای  ــا تاش ــد ت ــود می دان ــه خ ــه دارد وظیف ــتراتژیک خاورمیان اس
ــرای اســتقرار صلــح و ثبــات در  همــه جانبــه و روز- افــزون خــود ب
ایــن منطقــه را گســترش دهد-جمهــوری اســامی ایــران همچــون 
گذشــته حمایتهــای همــه جانبــه خــود از مــردم عــراق و افغانســتان 
و پشــتیبانی از دولتهــای منتخــب و برقــراری نظــم و امنیــت در دو 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــه داده- جمه ــیعتر ادام ــه وس ــور را هرچ کش
بــرای تعامــل ســازنده و گفــت وگــوی عادانــه پیشــنهاد خــود را بــا 

ــد  ــد- چنانچــه برخــی کشــورها بخواهن ــه می نمای ــت ارای حســن نی
کــه بــا زبــان زور و تهدیــد اراده خــود را بــر ملــت مــا تحمیــل کننــد، 
ــد  ــه هســته ای تجدی ــا در همــه مســیر حرکتــی خــود در زمین قطع
نظــر خواهــد کرد-بــه عنــوان رییــس جمهــوری اســامی ایــران بــه 
شــما اطمینــان می دهــم کشــور عزیــزم ایــران تمــام ظرفیــت و تــوان 
خــود را بــرای صلــح و آرامــش جهــان، بــر دو پایــه عدالــت و معنویــت 
ــت. ــد گرف ــکار خواه ــا ب ــر انســان ها و ملت ه ــوق براب ــاع از حق و دف

جنــگ، تجــاوز و اشــغال در ســطح گســترده بــرای  8  ســال از 
ــا تحمیــل شــد- وحشــتناک ترین  ــردم م ــر م ــم صــدام ب ســوی رژی
ســاح های کشــتار جمعــی و شــیمیایی از ســوی او علیــه دو ملــت 
ایــران و عــراق بــکار گرفتــه شــد-رژیم صــدام« و »حکومــت طالبــان« 

ــد. ــه بودن ــای خــارج از منطق ــه قدرته ــر دو ســاخته و پرداخت ه

گــر عــده ای بخواهنــد بــا اتــکا بــه قــدرت نظامــی و اقتصــادی برتــر، 
ــح و آرامــش  ــه تنهــا صل ــن ن از حــق بیشــتری برخــوردار باشــند ای
بــه ارمغــان نخواهــد آورد بلکــه موجــب اشــاعه مســابقه تســلیحاتی 
و رشــد فریبــکاری و بیــم و ناامنــی خواهــد شــد- اگــر رونــد جهانــی 
ــدون  ــرود ب ــش ب ــدرت پی ــک از ق ــای کوچ ــع گروه ه ــاس مناف براس
شــک منافــع بخــش کثیــری از مــردم حتــی در کشــورهای قدرتمنــد 
نیــز حفــظ نخواهــد شــد- بــه راســتی ایــن تجهیــزات را چــه کســانی 
ــا  ــارزه ب ــروز مدعــی مب ــان کــه ام ــار صــدام گذاشــتند؟- آن در اختی
ــر  ــه واکنشــی دربراب ــی هســتند آن روز چ ســاح های کشــتار جمع
بکارگیــری ســاح های شــیمیایی نشــان دادنــد ؟- امــروز مهمتریــن 
دشــواری ایــن مبــارزه آن اســت، کســانی کــه بایــد در مقــام متهــم 
ــر  ــد بزرگت ــد- تهدی ــرار می دهن ــی ق ــام مدع ــود را در مق ــند خ باش
ــی  ــد فضای ــه زور و زر بخواهن ــکاء ب ــا ات ــی ب ــه قدرتهای ــت ک آن اس
ــه بعضــی  ــد- ب ــل نماین ــان تحمی ــی را برجه ــی و زورگوی از بی عدالت
قدرتهــا اجــازه ندهیــم کــه بگوینــد »برخــی کشــورها از حــق 
ــروع  ــوق مش ــد از حق ــق ندارن ــی ح ــد« و »برخ ــتری برخوردارن بیش
و قانونــی خــود نیــز برخــوردار باشــند«،- مــردم عــراق و افغانســتان 
بخوبــی می داننــد چــه کســانی موجــب تقویــت ایــن دو رژیــم بودنــد.

ــه اقدامــات  بعــد از  ۱۱  ســپتامبر گروهــی خــاص و تنــدرو، متهــم ب
تروریســتی شــد- تروریســم و ســاحهای کشــتار جمعــی دو تهدیــد 
بــزرگ هســتند کــه جامعــه جهانــی بایــد بشــدت بــا آن مقابلــه کند- 
تروریســم دولتــی توســط مدعیــان مبــارزه بــا تروریســم حمایــت مــی 

شــود.

مــا اینجــا جمــع شــده ایم تــا برمبنــای منشــور ســازمان ملــل متحــد، 
پاســدار »حقــوق بشــر« باشــیم- نبایــد اجــازه داد برخــی در ابتــدای 
ــع  ــر مان ــطی، باردیگ ــرون وس ــر ق ــه تفک ــت ب ــا بازگش ــرن  ۲۱  ب ق
دسترســی جوامــع بــه علــم، فــن آوری و پیشــرفت شــوند- ســازمان 
ــد-  ــا باش ــر ملته ــق براب ــی و ح ــاد دمکراس ــد نم ــد بای ــل متح مل
ســازمان ملــل متحــد آنــگاه می توانــد منــادی دموکراســی در جهــان 

باشــد کــه خــود مظهــر دموکراســی باشــد.

و ســاحهای کشــتار جمعــی در اختیــار رژیــم اشــغالگر صهیونیســتی 
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ــطین  ــد در فلس ــی می دانن ــه خوب ــان ب ــردم جه ــد- م ــرار داده ان ق
زنــان کشــته می شــوند،  و  کــودکان  اشــغالی چــه می گــذرد- 
ــوزانده  ــزارع س ــران و م ــا وی ــد، خانه ه ــارت می رون ــه اس ــان ب نوجوان
می گــردد- اگــر مــردم فلســطین مقاومــت کننــد بــه تروریســم متهــم 
می شــوند امــا رژیــم اشــغالگر کــه بــه هیــچ اصلــی پایبنــد نیســت و 
تــرور جــزو برنامه هــای روزانــه اوســت- دســتیابی بــه صلحــی پایــدار 
ــع تبعیض هــا  ــت و رف ــه عدال ــن دادن ب ــه ت ــر پای ــز ب در فلســطین نی
ازطریــق پایــان دادن بــه اشــغال ســرزمین فلســطین بازگشــت تمامــی 
آوارگان فلســطینی، مراجعــه بــه آراء عمومــی و تشــکیل یــک کشــور 
ــر  ــکان پذی ــریف ام ــدس ش ــی ق ــه پایتخت ــطینی ب ــاار فلس مردمس

خواهــد بــود.

نــه تنهــا در پــی جبــران خطاهــای خــود نیســتند بلکــه در حرکتــی 
ــی در  ــی ت ــده ان پ ــرح در معاه ــوق مص ــاف حق ــر خ ــه ب زورمداران
صــدد منــع دســتیابی ســایر کشــورها بــه فنــاوری تولیــد انــرژی صلــح 
آمیــز هســته ای هســتند-دولتی کــه خــود از ســاح اتمــی اســتفاده 
ــه  ــترده آن ادام ــش گس ــت و آزمای ــد، انباش ــه تولی ــت و ب ــرده اس ک
ــت و  ــراق، کوی ــردم ع ــر از م ــا هزارنف ــاید صده ــا و ش ــد ودهه می ده
حتــی ســربازان خــود و نیروهــای متحــد را هــدف حمــات نظامــی 
ــه امضــای  ــر ب ــرار داده ، حاض ــی ق ــای اورانیوم ــا و بمب ه ــا گلوله ه ب
ــا باادعــای  معاهــده منــع جامــع آزمایش هــای هســته ای نشــده-- آی
انحــراف احتمالــی بــه ســوی اهــداف نظامــی و بــا تهدیــد بــه اســتفاده 
از زور می تــوان جلــوی پیشــرفت علمــی و صنعتــی ملتهــا را گرفــت-

برخــورداری از همــه علــوم و فنــون و بــه خصــوص فنــاوری صلــح آمیز 
تولیــد ســوخت هســته ای، متعلــق بــه همــه کشــورها و ملتهــا اســت 
ــران در  ــامی ای ــوری اس ــرح جمه ــرد و ط ــه رویک ــم ب -ازم می دان
ــال  ــاعه آن و اعم ــردازم- تســلیحات اتمــی و اش مســاله هســته ای بپ
ــح  آمیــز هســته ای دو خطــر  ــاوری صل ــه فن ــد در دســتیابی ب آپارتای
عمــده و در تقابــل آشــکار بــا آرامــش و صلــح جهانــی است-ســالیان 
گذشــته اقدامــی جــدی تــوام بــا مکانیــزم عملــی بــرای اجــرای کامــل 
خلــع ســاح و بخصوص اجــرای مصوبــات کنفرانــس بازنگــری »ان پی 
ــت-  ــل نیامده اس ــه عم ــادی ب ــالهای  ۱۹۹۵  و  ۲۰۰۰  می ــی« در س ت
ــاد ســازمان  ــن نم ــوان فراگیرتری ــه عن ــی ب ازم اســت مجمــع عموم
ملــل متحــد، کمیتــه ویــژه ای را بــرای تهیــه و ارایــه گــزارش جامــع 
ــور  ــل مام ــاح کام ــع س ــی خل ــای عمل ــن راهکاره ــون تدوی پیرام
نمایــد- ایــن کمیتــه در خصــوص چگونگــی انتقــال مــواد و تکنولــوژی 
و تجهیــزات ســاخت ســاح هســته ای بــه رژیــم صهیونیســتی برخاف 
معاهــده »ان پــی تــی« بررســی و راههــای عملــی بــرای عاری ســازی 
ــورهای  ــی کش ــد- بعض ــه نمای ــته ای را ارای ــاح هس ــه از س خاورمیان
ــا برخــورد تبعیــض آمیــز در دســتیابی کشــورهای عضــو  قدرتمنــد ب
»ان پــی تــی« بــه مــواد و تجهیــزات و فنــاوری صلــح آمیــز هســته ای، 
در حــال پــی ریــزی نظــام آپارتایــد هســته ای هستند-اســتفاده صلــح 
ــد ســوخت هســته ای  ــودن چرخــه تولی ــدون دارا ب ــز هســته ای ب آمی
واژه ای تهــی از معناســت- نیــروگاه هســته ای در یــک کشــور، اگــر آن 
ــرای  کشــور را نیازمنــد همیشــگی کشــورهای زورگویــی کنــد کــه ب
پیشــبرد مقاصــد خــود از هیــچ اقدامــی روگــردان نیســتند، چیــزی 

جــز وابســته کــردن بیــش از پیــش خــود و ملتــش نیســت- تــاش 
فنــی ســالم و زیــر نظــارت ایــران در مســاله هســته ای را بــه عنــوان 
ــاس  ــر اس ــران ب ــد- ای ــا می کنن ــته ای معن ــاح هس ــترش س گس
ــز  ــته ای را جای ــلیحات هس ــمت تس ــه س ــت ب ــی حرک ــی دین مبان
ــی« و ایجــاد کمیتــه  ــی ت ــران احیــای معاهــده »ان پ ــد- ای نمی دان
ــا  ــرای مقابلــه ب ویــژه پیــش گفتــه را اقدامــی ضــروری و اساســی ب
ســاح هــای هســته ای و رفــع آپارتایــد هســته ای می دانــد- چرخــه 
ــه لحــاظ  ــران ب تولیــد ســوخت هســته ای در جمهــوری اســامی ای
ــد  ــورهای بهره من ــایر کش ــوخت در س ــه س ــاوت از چرخ ــی متف فن
ــرای  ــران ب ــلم ای ــق مس ــت-- برپایه ح ــته ای نیس ــن آوری هس از ف
ــل و  ــه تعام ــته ای، ادام ــوخت هس ــد س ــه تولی ــه چرخ ــتیابی ب دس
ــرژی  ــی ان ــس بین الملل ــا آژان ــی ب ــی و حقوق ــق و فن ــراوده دقی م
اتمــی، محــور سیاســت هســته ای جمهــوری اســامی ایــران اســت-

ــن  ــای تامی ــه قرارداده ــرآن دارد ک ــت ب ــی دال ــوابق بین الملل  س
ــچ ســند  ــاد نیســتند- هی ــکاء و اعتم ــل ات ســوخت هســته- ای قاب
ــته ای  ــوخت هس ــن س ــن تامی ــرای تضمی ــی ب ــزام آور بین الملل ال
وجــود نــدارد- بنابرایــن جمهــوری اســامی ایــران در روند دســتیابی 
ــت تضمیــن هــای عینــی  ــز هســته ای، دریاف ــاوری صلح آمی ــه فن ب
ــد ســوخت هســته ای  ــوم در چرخــه تولی ــی ســازی اورانی ــرای غن ب
را حــق مســلم خــود می دانــد--۴-۳ از تــداوم رویکردهــای تبعیــض 
آمیــز نســبت بــه معاهــده »ان پــی تــی« در قالــب تمرکــز بــر روی 
ــق  ــا وف ــوق آنه ــه حق ــبت ب ــی نس ــورها و بی اعتنای ــف کش تکالی

معاهــده »ان پــی تــی« جلوگیــری شــود.
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ــطین  ــد در فلس ــی می دانن ــه خوب ــان ب ــردم جه ــد- م ــرار داده ان ق
زنــان کشــته می شــوند،  و  کــودکان  اشــغالی چــه می گــذرد- 
ــوزانده  ــزارع س ــران و م ــا وی ــد، خانه ه ــارت می رون ــه اس ــان ب نوجوان
می گــردد- اگــر مــردم فلســطین مقاومــت کننــد بــه تروریســم متهــم 
می شــوند امــا رژیــم اشــغالگر کــه بــه هیــچ اصلــی پایبنــد نیســت و 
تــرور جــزو برنامه هــای روزانــه اوســت- دســتیابی بــه صلحــی پایــدار 
ــع تبعیض هــا  ــت و رف ــه عدال ــن دادن ب ــه ت ــر پای ــز ب در فلســطین نی
ازطریــق پایــان دادن بــه اشــغال ســرزمین فلســطین بازگشــت تمامــی 
آوارگان فلســطینی، مراجعــه بــه آراء عمومــی و تشــکیل یــک کشــور 
ــر  ــکان پذی ــریف ام ــدس ش ــی ق ــه پایتخت ــطینی ب ــاار فلس مردمس

خواهــد بــود.

نــه تنهــا در پــی جبــران خطاهــای خــود نیســتند بلکــه در حرکتــی 
ــی در  ــی ت ــده ان پ ــرح در معاه ــوق مص ــاف حق ــر خ ــه ب زورمداران
صــدد منــع دســتیابی ســایر کشــورها بــه فنــاوری تولیــد انــرژی صلــح 
آمیــز هســته ای هســتند-دولتی کــه خــود از ســاح اتمــی اســتفاده 
ــه  ــترده آن ادام ــش گس ــت و آزمای ــد، انباش ــه تولی ــت و ب ــرده اس ک
ــت و  ــراق، کوی ــردم ع ــر از م ــا هزارنف ــاید صده ــا و ش ــد ودهه می ده
حتــی ســربازان خــود و نیروهــای متحــد را هــدف حمــات نظامــی 
ــه امضــای  ــر ب ــرار داده ، حاض ــی ق ــای اورانیوم ــا و بمب ه ــا گلوله ه ب
ــا باادعــای  معاهــده منــع جامــع آزمایش هــای هســته ای نشــده-- آی
انحــراف احتمالــی بــه ســوی اهــداف نظامــی و بــا تهدیــد بــه اســتفاده 
از زور می تــوان جلــوی پیشــرفت علمــی و صنعتــی ملتهــا را گرفــت-

برخــورداری از همــه علــوم و فنــون و بــه خصــوص فنــاوری صلــح آمیز 
تولیــد ســوخت هســته ای، متعلــق بــه همــه کشــورها و ملتهــا اســت 
ــران در  ــامی ای ــوری اس ــرح جمه ــرد و ط ــه رویک ــم ب -ازم می دان
ــال  ــاعه آن و اعم ــردازم- تســلیحات اتمــی و اش مســاله هســته ای بپ
ــح  آمیــز هســته ای دو خطــر  ــاوری صل ــه فن ــد در دســتیابی ب آپارتای
عمــده و در تقابــل آشــکار بــا آرامــش و صلــح جهانــی است-ســالیان 
گذشــته اقدامــی جــدی تــوام بــا مکانیــزم عملــی بــرای اجــرای کامــل 
خلــع ســاح و بخصوص اجــرای مصوبــات کنفرانــس بازنگــری »ان پی 
ــت-  ــل نیامده اس ــه عم ــادی ب ــالهای  ۱۹۹۵  و  ۲۰۰۰  می ــی« در س ت
ــاد ســازمان  ــن نم ــوان فراگیرتری ــه عن ــی ب ازم اســت مجمــع عموم
ملــل متحــد، کمیتــه ویــژه ای را بــرای تهیــه و ارایــه گــزارش جامــع 
ــور  ــل مام ــاح کام ــع س ــی خل ــای عمل ــن راهکاره ــون تدوی پیرام
نمایــد- ایــن کمیتــه در خصــوص چگونگــی انتقــال مــواد و تکنولــوژی 
و تجهیــزات ســاخت ســاح هســته ای بــه رژیــم صهیونیســتی برخاف 
معاهــده »ان پــی تــی« بررســی و راههــای عملــی بــرای عاری ســازی 
ــورهای  ــی کش ــد- بعض ــه نمای ــته ای را ارای ــاح هس ــه از س خاورمیان
ــا برخــورد تبعیــض آمیــز در دســتیابی کشــورهای عضــو  قدرتمنــد ب
»ان پــی تــی« بــه مــواد و تجهیــزات و فنــاوری صلــح آمیــز هســته ای، 
در حــال پــی ریــزی نظــام آپارتایــد هســته ای هستند-اســتفاده صلــح 
ــد ســوخت هســته ای  ــودن چرخــه تولی ــدون دارا ب ــز هســته ای ب آمی
واژه ای تهــی از معناســت- نیــروگاه هســته ای در یــک کشــور، اگــر آن 
ــرای  کشــور را نیازمنــد همیشــگی کشــورهای زورگویــی کنــد کــه ب
پیشــبرد مقاصــد خــود از هیــچ اقدامــی روگــردان نیســتند، چیــزی 

جــز وابســته کــردن بیــش از پیــش خــود و ملتــش نیســت- تــاش 
فنــی ســالم و زیــر نظــارت ایــران در مســاله هســته ای را بــه عنــوان 
ــاس  ــر اس ــران ب ــد- ای ــا می کنن ــته ای معن ــاح هس ــترش س گس
ــز  ــته ای را جای ــلیحات هس ــمت تس ــه س ــت ب ــی حرک ــی دین مبان
ــی« و ایجــاد کمیتــه  ــی ت ــران احیــای معاهــده »ان پ ــد- ای نمی دان
ــا  ــرای مقابلــه ب ویــژه پیــش گفتــه را اقدامــی ضــروری و اساســی ب
ســاح هــای هســته ای و رفــع آپارتایــد هســته ای می دانــد- چرخــه 
ــه لحــاظ  ــران ب تولیــد ســوخت هســته ای در جمهــوری اســامی ای
ــد  ــورهای بهره من ــایر کش ــوخت در س ــه س ــاوت از چرخ ــی متف فن
ــرای  ــران ب ــلم ای ــق مس ــت-- برپایه ح ــته ای نیس ــن آوری هس از ف
ــل و  ــه تعام ــته ای، ادام ــوخت هس ــد س ــه تولی ــه چرخ ــتیابی ب دس
ــرژی  ــی ان ــس بین الملل ــا آژان ــی ب ــی و حقوق ــق و فن ــراوده دقی م
اتمــی، محــور سیاســت هســته ای جمهــوری اســامی ایــران اســت-

ــن  ــای تامی ــه قرارداده ــرآن دارد ک ــت ب ــی دال ــوابق بین الملل  س
ــچ ســند  ــاد نیســتند- هی ــکاء و اعتم ــل ات ســوخت هســته- ای قاب
ــته ای  ــوخت هس ــن س ــن تامی ــرای تضمی ــی ب ــزام آور بین الملل ال
وجــود نــدارد- بنابرایــن جمهــوری اســامی ایــران در روند دســتیابی 
ــت تضمیــن هــای عینــی  ــز هســته ای، دریاف ــاوری صلح آمی ــه فن ب
ــد ســوخت هســته ای  ــوم در چرخــه تولی ــی ســازی اورانی ــرای غن ب
را حــق مســلم خــود می دانــد--۴-۳ از تــداوم رویکردهــای تبعیــض 
آمیــز نســبت بــه معاهــده »ان پــی تــی« در قالــب تمرکــز بــر روی 
ــق  ــا وف ــوق آنه ــه حق ــبت ب ــی نس ــورها و بی اعتنای ــف کش تکالی

معاهــده »ان پــی تــی« جلوگیــری شــود.
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ــروت  ــع، ث ــارت مناب ــه غ ــری ب ــگ و درگی ــاد جن ــا ایج ــده ای ب ع
انــدوزی و گســترش ســلطة خــود مشــغول باشــند- عــده ای بــا تکیه 
بــر ســاح و تهدیــد بخواهنــد بــر جهــان حکمرانــی کننــد- عــده ای 
در هــزاران کیلومتــر دورتــر از کشــور خــود ســرزمینهای دیگــران را 
اشــغال کننــد، در امــور آنــان دخالــت نماینــد و بــر منابــع نفتــی و 
غیــر نفتــی و گذرگاههــای حیاتــی آنــان مســلط شــوند-با گســترش 
بــی وقفــه ســاحهای اتمــی، میکروبــی و شــیمیایی بعضــی قدرتهــا 
ــر  ــد ســاحهای اتمــی نســلهای دوم و ســوم خب ــا افتخــار از تولی ب
ــا  ــد؟- آی ــرای چــه مــی خواهن ــن ســاحها را ب ــان ای ــد- آن می دهن
ــا  ــه ه ــان در زرادخان ــت آن ــار و انباش ــاحهای مرگب ــن س ــد ای تولی
ــاحهای  ــه س ــا اینک ــت؟ ی ــی اس ــح و دموکراس ــعه صل ــرای توس ب
ــا کــی  ــد دولتهــا و ملتهاســت؟- مــردم جهــان ت ــزار تهدی ــور اب مزب
بایــد در ســایه تهدیــد بمبهــای اتمــی، میکروبــی و شــیمیایی زندگی 
ــز متعهــد  ــه چــه چی ــی ب ــن بمبهای ــد چنی ــد؟- قدرتهــای مول کنن
ــه پاســخگو می باشــند؟-  ــی چگون ــر جامعــه جهان هســتند و در براب
و آیــا مــردم ایــن کشــورها راضــی انــد ســرمایه هــای آنــان صــرف 
تولیــد اینگونــه ســاحهای مخــرب شــود؟-آیا نمــی تــوان بــه جــای 
ــل  ــت، اخــاق و عق ــه عدال ــار و بمــب ب ــه ســاحهای مرگب ــکا ب ات
متکــی بــود- آیــا عقــل و عدالــت بــا صلــح و آرامــش ســازگارتر اســت 
ــا بمبهــای اتمــی شــیمیایی و میکروبــی؟- آیــا اگــر قدرتهــای  یــا ب
جهانــی پرچــم اجــرای حقیقــی عدالــت، محبــت و صلــح را برافرازنــد 
ماندگارتــر و محبــوب ترنــد یــا بــا ادامــه تکثیــر ســاحهای اتمــی و 
ــراری  ــا-. اشــغالگران از برق ــد دائمــی توســط آنه شــیمیایی و تهدی
ــی  ــبات جهان ــیاری از مناس ــتند- بس ــوان هس ــراق نات ــت در ع امنی
ــه و  ــر عادان ــد، غی ــدان غیرمتعه ــی از قدرتمن ــار برخ ــت فش تح
تبعیــض آمیــز اســت- نظــام حاکــم بــر مناســبات امــروز به گونــه ای 
اســت کــه برخــی قدرتهــا تصمیــم خــود را بــر تصمیــم بیــش از ۱8۰ 
کشــور جهــان حاکــم مــی داننــد و خــود را معــادل جامعــه جهانــی 
ــایر  ــان و س ــم جه ــک و حاک ــود را مال ــان خ ــد- آن ــداد می کنن قلم

ــد. ــاب می آورن ــه حس ــت دوم ب ــا را دس ملته

ــن شــرایط مظلومــان جهــان  ــن اســت کــه در ای ســؤال اساســی ای
بایــد بــه کجــا شــکایت ببرنــد؟- چــه کســی یــا ســازمانی از حقــوق 
ــی  ــود م ــای خ ــه ج ــتمگران را ب ــد و س ــی کن ــاع م ــان دف مظلوم
نشــاند؟- کرســی قضــاوت عادانــه جهانــی کجاســت؟ - آیــا شــورای 
امنیــت مــی توانــد نقشــی در برقــراری صلــح و امنیــت در عــراق ایفــا 
نمایــد در حالــی کــه اشــغالگران خــود عضــو دائــم شــورای امنیــت 
هســتند یــا شــورای امنیــت مــی توانــد تصمیــم عادانــه ای در ایــن 

ــد قدمــی  ــد؟- و چــرا شــورای امنیــت نمــی توان ــورد اتخــاذ نمای م
ــیری  ــًا در مس ــت عم ــورای امنی ــای ش ــی از اعض ــردارد؟- برخ ب
حرکــت مــی کننــد کــه فرصــت ازم را بــرای متجــاوز فراهــم آورنــد 
تــا اهــداف خــود را از طریــق نظامــی محقــق ســازد -دیدیم کــه عمًا 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد تحــت فشــار برخــی قدرتهــا 
ــرار  ــس را در همــان روزهــای اول تصویــب و برق ــد آتش ب نمــی توان
کنــد- شــورای امنیــت روزهــا بــه تماشــای صحنــه فجیــع حمــات 
ــا بارهــا تکــرار می شــود،  ــع قان ــان می نشــیند و فجای ــه مــردم لبن ب
چــرا؟- مــادام کــه عامــل درگیــری، خــود عضــو دائــم شــورای امنیت 
باشــد ایــن شــورا چگونــه مــی توانــد بــه وظایــف خــود عمــل کنــد؟ 
ــد رســیدگی  ــا شــورای امنیــت در جایگاهــی هســت کــه بتوان - آی
کنــد؟ - اســتفاده از شــورای امنیــت بــه عنــوان ابــزار تهدیــد بســیار 
ــم شــورای امنیــت کــه  ــده اســت-بعضی از اعضــای دائ نگــران کنن
در منازعــات بیــن المللــی خودشــان یــک طــرف منازعــه هســتند، 
ــد مــی کننــد و از  ــا شــورای امنیــت تهدی ــه راحتــی دیگــران را ب ب
قبــل، محکومیــت طــرف مقابــل خــود توســط آن شــورا را اعــام می 
نماینــد- ســؤال ایــن اســت کــه اســتفاده ابــزاری از شــورای امنیــت 
ــا شــورا را از کارآیــی ســاقط و حیثیــت آن  چــه توجیهــی دارد و آی
را مخــدوش نمی کنــد- ایــن رفتــار تــا چــه میــزان در کارآیــی ایــن 
شــورا بــرای بــر پایــی امنیــت مؤثــر اســت؟- ظاهــراً شــورای امنیــت 
ــزرگ  ــای ب ــی از قدرته ــوق برخ ــت و حق ــن امنی ــرای تأمی ــط ب فق
مفیــد اســت امــا اگــر مظلومــان زیــر بمبارانهــا نابــود شــوند شــورای 
امنیــت بایــد ســکوت کنــد و حتــی آتــش بــس را تصویــب نکند-آیــا 
ایــن بــرای شــورای امنیــت کــه بایــد حافــظ امنیــت کشــورها باشــد 
یــک تــراژدی تاریخــی نیســت؟- ســئوال ایــن اســت کــه اگــر دولــت 
امریــکا یــا انگلیــس کــه عضــو دائــم شــورای امنیــت هســتند مرتکب 
ــی شــوند چــه رکنــی  تجــاوز و اشــغال و نقــض قوانیــن بیــن الملل
ــان رســیدگی  ــه جــرم آن ــد ب ــل متحــد می توان از ارکان ســازمان مل
کنــد؟- آیــا شــورایی کــه خــود آنــان بــا امتیــاز ویــژه در آن عضویــت 
دارنــد مــی توانــد بــه جــرم آنــان رســیدگی کند-امــا بالعکــس دیــده 
ایــم اگــر آنــان بــا ملــت یــا دولتــی مشــکل پیــدا کننــد آن دولــت را 
بــه شــورای امنیــت مــی کشــانند و خودشــان در مقــام شــاکی کار 
دادســتان را هــم انجــام مــی دهنــد و در مقــام قاضــی هــم حکــم 
صــادر می کننــد و هــم بــه مرحلــه اجــرا می گذارند-آیــا ایــن نظــام 
عادانــه اســت؟ آیــا تبعیضــی از ایــن آشــکارتر و ظلمــی از ایــن واضح 
ــب  ــداوم برخــی کشــورهای ســلطه طل ــر وجــود دارد؟- اصــرار م ت
بــرای تحمیــل سیاســتهای انحصــار طلبانــة خــود بــر مراکــز تصمیــم 
ســازی بیــن المللــی، از جملــه شــورای امنیــت، باعــث شــده تــا بــی 
اعتمــادی افــکار عمومــی جهانــی نســبت بــه ســازمان ملــل متحــد 
افزایــش یافتــه، اعتبــار و کـــارآمدی ایــن فراگیرتریــن نهــاد نظــام 
ــار  امنیــت دســته جمعــی، بیــش از پیــش خدشــه دار شــود.- رفت
ــل متحــد و  ــروز ســازمان مل ــش ام ــن چال ــا، بزرگتری بعضــی قدرته
ســازمانهای وابســته و شــورای امنیــت است-ســاختار موجود شــورای 
امنیــت پاســخگوی انتظــارات نســل حاضــر و نیازهــای امــروز بشــر 
ــت-امروزه  ــی دوم اس ــگ جهان ــراث جن ــاختار می ــن س ــت- ای نیس
ایــن واقعیــت بــر کســی پوشــیده نیســت کــه نیــاز حیاتــی و فــوری 
شــورای امنیــت، مشــروعیت و کارآمــدی اســت- بایــد اذعــان داشــت 
کــه تــا وقتــی ایــن نهــاد نتوانــد بــه نمایندگــی از کل جامعــه بیــن 
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ــروت  ــع، ث ــارت مناب ــه غ ــری ب ــگ و درگی ــاد جن ــا ایج ــده ای ب ع
انــدوزی و گســترش ســلطة خــود مشــغول باشــند- عــده ای بــا تکیه 
بــر ســاح و تهدیــد بخواهنــد بــر جهــان حکمرانــی کننــد- عــده ای 
در هــزاران کیلومتــر دورتــر از کشــور خــود ســرزمینهای دیگــران را 
اشــغال کننــد، در امــور آنــان دخالــت نماینــد و بــر منابــع نفتــی و 
غیــر نفتــی و گذرگاههــای حیاتــی آنــان مســلط شــوند-با گســترش 
بــی وقفــه ســاحهای اتمــی، میکروبــی و شــیمیایی بعضــی قدرتهــا 
ــر  ــد ســاحهای اتمــی نســلهای دوم و ســوم خب ــا افتخــار از تولی ب
ــا  ــد؟- آی ــرای چــه مــی خواهن ــن ســاحها را ب ــان ای ــد- آن می دهن
ــا  ــه ه ــان در زرادخان ــت آن ــار و انباش ــاحهای مرگب ــن س ــد ای تولی
ــاحهای  ــه س ــا اینک ــت؟ ی ــی اس ــح و دموکراس ــعه صل ــرای توس ب
ــا کــی  ــد دولتهــا و ملتهاســت؟- مــردم جهــان ت ــزار تهدی ــور اب مزب
بایــد در ســایه تهدیــد بمبهــای اتمــی، میکروبــی و شــیمیایی زندگی 
ــز متعهــد  ــه چــه چی ــی ب ــن بمبهای ــد چنی ــد؟- قدرتهــای مول کنن
ــه پاســخگو می باشــند؟-  ــی چگون ــر جامعــه جهان هســتند و در براب
و آیــا مــردم ایــن کشــورها راضــی انــد ســرمایه هــای آنــان صــرف 
تولیــد اینگونــه ســاحهای مخــرب شــود؟-آیا نمــی تــوان بــه جــای 
ــل  ــت، اخــاق و عق ــه عدال ــار و بمــب ب ــه ســاحهای مرگب ــکا ب ات
متکــی بــود- آیــا عقــل و عدالــت بــا صلــح و آرامــش ســازگارتر اســت 
ــا بمبهــای اتمــی شــیمیایی و میکروبــی؟- آیــا اگــر قدرتهــای  یــا ب
جهانــی پرچــم اجــرای حقیقــی عدالــت، محبــت و صلــح را برافرازنــد 
ماندگارتــر و محبــوب ترنــد یــا بــا ادامــه تکثیــر ســاحهای اتمــی و 
ــراری  ــا-. اشــغالگران از برق ــد دائمــی توســط آنه شــیمیایی و تهدی
ــی  ــبات جهان ــیاری از مناس ــتند- بس ــوان هس ــراق نات ــت در ع امنی
ــه و  ــر عادان ــد، غی ــدان غیرمتعه ــی از قدرتمن ــار برخ ــت فش تح
تبعیــض آمیــز اســت- نظــام حاکــم بــر مناســبات امــروز به گونــه ای 
اســت کــه برخــی قدرتهــا تصمیــم خــود را بــر تصمیــم بیــش از ۱8۰ 
کشــور جهــان حاکــم مــی داننــد و خــود را معــادل جامعــه جهانــی 
ــایر  ــان و س ــم جه ــک و حاک ــود را مال ــان خ ــد- آن ــداد می کنن قلم

ــد. ــاب می آورن ــه حس ــت دوم ب ــا را دس ملته

ــن شــرایط مظلومــان جهــان  ــن اســت کــه در ای ســؤال اساســی ای
بایــد بــه کجــا شــکایت ببرنــد؟- چــه کســی یــا ســازمانی از حقــوق 
ــی  ــود م ــای خ ــه ج ــتمگران را ب ــد و س ــی کن ــاع م ــان دف مظلوم
نشــاند؟- کرســی قضــاوت عادانــه جهانــی کجاســت؟ - آیــا شــورای 
امنیــت مــی توانــد نقشــی در برقــراری صلــح و امنیــت در عــراق ایفــا 
نمایــد در حالــی کــه اشــغالگران خــود عضــو دائــم شــورای امنیــت 
هســتند یــا شــورای امنیــت مــی توانــد تصمیــم عادانــه ای در ایــن 

ــد قدمــی  ــد؟- و چــرا شــورای امنیــت نمــی توان ــورد اتخــاذ نمای م
ــیری  ــًا در مس ــت عم ــورای امنی ــای ش ــی از اعض ــردارد؟- برخ ب
حرکــت مــی کننــد کــه فرصــت ازم را بــرای متجــاوز فراهــم آورنــد 
تــا اهــداف خــود را از طریــق نظامــی محقــق ســازد -دیدیم کــه عمًا 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد تحــت فشــار برخــی قدرتهــا 
ــرار  ــس را در همــان روزهــای اول تصویــب و برق ــد آتش ب نمــی توان
کنــد- شــورای امنیــت روزهــا بــه تماشــای صحنــه فجیــع حمــات 
ــا بارهــا تکــرار می شــود،  ــع قان ــان می نشــیند و فجای ــه مــردم لبن ب
چــرا؟- مــادام کــه عامــل درگیــری، خــود عضــو دائــم شــورای امنیت 
باشــد ایــن شــورا چگونــه مــی توانــد بــه وظایــف خــود عمــل کنــد؟ 
ــد رســیدگی  ــا شــورای امنیــت در جایگاهــی هســت کــه بتوان - آی
کنــد؟ - اســتفاده از شــورای امنیــت بــه عنــوان ابــزار تهدیــد بســیار 
ــم شــورای امنیــت کــه  ــده اســت-بعضی از اعضــای دائ نگــران کنن
در منازعــات بیــن المللــی خودشــان یــک طــرف منازعــه هســتند، 
ــد مــی کننــد و از  ــا شــورای امنیــت تهدی ــه راحتــی دیگــران را ب ب
قبــل، محکومیــت طــرف مقابــل خــود توســط آن شــورا را اعــام می 
نماینــد- ســؤال ایــن اســت کــه اســتفاده ابــزاری از شــورای امنیــت 
ــا شــورا را از کارآیــی ســاقط و حیثیــت آن  چــه توجیهــی دارد و آی
را مخــدوش نمی کنــد- ایــن رفتــار تــا چــه میــزان در کارآیــی ایــن 
شــورا بــرای بــر پایــی امنیــت مؤثــر اســت؟- ظاهــراً شــورای امنیــت 
ــزرگ  ــای ب ــی از قدرته ــوق برخ ــت و حق ــن امنی ــرای تأمی ــط ب فق
مفیــد اســت امــا اگــر مظلومــان زیــر بمبارانهــا نابــود شــوند شــورای 
امنیــت بایــد ســکوت کنــد و حتــی آتــش بــس را تصویــب نکند-آیــا 
ایــن بــرای شــورای امنیــت کــه بایــد حافــظ امنیــت کشــورها باشــد 
یــک تــراژدی تاریخــی نیســت؟- ســئوال ایــن اســت کــه اگــر دولــت 
امریــکا یــا انگلیــس کــه عضــو دائــم شــورای امنیــت هســتند مرتکب 
ــی شــوند چــه رکنــی  تجــاوز و اشــغال و نقــض قوانیــن بیــن الملل
ــان رســیدگی  ــه جــرم آن ــد ب ــل متحــد می توان از ارکان ســازمان مل
کنــد؟- آیــا شــورایی کــه خــود آنــان بــا امتیــاز ویــژه در آن عضویــت 
دارنــد مــی توانــد بــه جــرم آنــان رســیدگی کند-امــا بالعکــس دیــده 
ایــم اگــر آنــان بــا ملــت یــا دولتــی مشــکل پیــدا کننــد آن دولــت را 
بــه شــورای امنیــت مــی کشــانند و خودشــان در مقــام شــاکی کار 
دادســتان را هــم انجــام مــی دهنــد و در مقــام قاضــی هــم حکــم 
صــادر می کننــد و هــم بــه مرحلــه اجــرا می گذارند-آیــا ایــن نظــام 
عادانــه اســت؟ آیــا تبعیضــی از ایــن آشــکارتر و ظلمــی از ایــن واضح 
ــب  ــداوم برخــی کشــورهای ســلطه طل ــر وجــود دارد؟- اصــرار م ت
بــرای تحمیــل سیاســتهای انحصــار طلبانــة خــود بــر مراکــز تصمیــم 
ســازی بیــن المللــی، از جملــه شــورای امنیــت، باعــث شــده تــا بــی 
اعتمــادی افــکار عمومــی جهانــی نســبت بــه ســازمان ملــل متحــد 
افزایــش یافتــه، اعتبــار و کـــارآمدی ایــن فراگیرتریــن نهــاد نظــام 
ــار  امنیــت دســته جمعــی، بیــش از پیــش خدشــه دار شــود.- رفت
ــل متحــد و  ــروز ســازمان مل ــش ام ــن چال ــا، بزرگتری بعضــی قدرته
ســازمانهای وابســته و شــورای امنیــت است-ســاختار موجود شــورای 
امنیــت پاســخگوی انتظــارات نســل حاضــر و نیازهــای امــروز بشــر 
ــت-امروزه  ــی دوم اس ــگ جهان ــراث جن ــاختار می ــن س ــت- ای نیس
ایــن واقعیــت بــر کســی پوشــیده نیســت کــه نیــاز حیاتــی و فــوری 
شــورای امنیــت، مشــروعیت و کارآمــدی اســت- بایــد اذعــان داشــت 
کــه تــا وقتــی ایــن نهــاد نتوانــد بــه نمایندگــی از کل جامعــه بیــن 
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ــه  ــد ن ــدام کن ــک اق ــه و دموکراتی ــه طــور شــفاف، عادان ــی و ب الملل
مشــروع خواهــد بــود و نــه کارآمــد- از ســوی دیگــر رابطــه مســتقیم 
ــا کاهــش مشــروعیت و کارآمــدی شــورا  ــو ب سوءاســتفاده از حــق وت
ــده  ــکار ش ــل ان ــر قاب ــر غی ــه و دیگ ــتری یافت ــوح بیش ــون وض ، اکن
ــوان انتظــار  ــن ســاختار اصــاح نشــود نمی ت ــه ای ــی ک اســت-تا زمان
ــن  ــان ریشــه ک ــی در جه ــم و زورگوی ــی، ظل ــی عدالت ــه ب داشــت ک
شــود و یــا گســترش نیابد.-آیــا شایســته اســت مــردم امــروز جهــان 
ــر و  ــل حاض ــا نس ــند؟- آی ــش باش ــال پی ــات ۶۰ س ــع تصمیم تاب
نســلهای نــو حــق ندارنــد خــود بــرای جهانــی کــه مــی خواهنــد در 
آن زندگــی کننــد تصمیــم بگیرند-امــروز اصاحــات جدی در ســاختار 
شــورای امنیــت بیــش از هــر زمــان دیگــری ضــروری اســت-عدالت و 
دموکراســی حکــم مــی کنــد مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد 
ــده و  ــناخته ش ــازمان ش ــن س ــن ای ــن رک ــوان اصلی تری ــه عن ــه ب ک
ــه اصــاح  ــف ســاز و کار مناســبی نســبت ب ــا تعری ــن مجمــع ب همی
ســاختارهای ســازمان ملــل متحــد اقــدام کنــد و بــه خصــوص شــورای 
امنیــت را از وضعیــت موجــود نجــات دهــد- در غیــر ایــن صــورت و در 
کوتــاه مــدت حداقــل از جنبــش غیــر متعهــد هــا، ســازمان کنفرانــس 
اســامی و قــاره امریــکا هــر کــدام یــک نماینــده بــا امتیــاز ویــژه وتــو 
ــادل  ــا تع ــوند ت ــت انتخــاب ش ــورای امنی ــم ش ــوان عضــو دائ ــه عن ب

حاصلــه مانــع از اجحــاف بــه ملتهــا شــود.

ــه  ــی دوم برمــی گــردد- ب ــه جنــگ جهان ریشــه مســائل فلســطین ب
بهانــه حمایــت از بخشــی از بازمانــدگان جنــگ، ســرزمین فلســطین 
را بــا جنــگ و تجــاوز و آواره کــردن میلیونهــا نفــر از ســاکنان بومــی 
اشــغال کردنــد- دولتــی در ســرزمین دیگــران بــا مردمــی جمــع آوری 
ــت  ــه قیم ــه ب ــطین و البت ــارج از فلس ــان و خ ــراف جه ــده از اط ش
آوارگــی میلیونهــا نفــر از صاحبــان اصلــی آن ســرزمین- ایــن فاجعــة 
عظیمــی اســت کــه در تاریــخ کمتــر اتفــاق افتــاده اســت-هنوز آوارگان 
در اردوگاههــای موقــت زندگــی مــی کننــد و بعضــی از آنــان بــا آرزوی 
ــون و  ــق، قان ــچ منط ــا هی ــه اند.-آی ــا رفت ــن از دنی ــه وط ــت ب بازگش
اســتدال حقوقــی وجــود دارد کــه چنیــن رویــدادی را تأییــد نمایــد؟- 
ــد چنیــن  ــا هیچیــک از اعضــای ســازمان ملــل متحــد مــی پذیرن آی
فاجعــه ای در کشــور آنــان اتفــاق بیفتــد؟ - چــه شــورا و ســازمانی از 
ایــن دولــت مظلــوم حمایــت مــی کنــد؟-آن قــدر بهانــه تأســیس رژیم 
اشــغالگر قــدس سســت اســت کــه مدعیــان اجــازه نمی دهنــد کســی 
ــا آشــکار شــدن حقیقــت موضــوع  ــاره آن ســخن بگویــد چــون ب درب
فلســفه وجــودی ایــن رژیــم از بیــن مــی رود چنانکــه از بیــن رفتــه 
اســت-فاجعه بــه اســتقرار یــک رژیــم در ســرزمین دیگــران ختــم نمی 
شــود- متأســفانه از نخســتین روز تأســیس، رژیــم مزبــور بــه عنــوان 
یــک نیــروی تهدیــد کننــده دائمــی در منطقــه خاورمیانــه و بــا قصــد 
ایجــاد جنــگ و خونریــزی، جلوگیــری از پیشــرفت کشــورهای منطقــه 
و بــه عنــوان یــک عامــل تفرقــه و تهدیــد و فشــار بــر مــردم منطقــه 
ــوده اســت-ممکن اســت بعضــی از  ــا ب ــورد اســتفاده برخــی قدرته م
ــم از بیــان ایــن ســوابق ناراحــت شــوند امــا اینهــا  حامیــان ایــن رژی
واقعیــت اســت و نــه افســــانه-اما مهمتــر از آن حمایتهای غیــر قانونی 
از چنیــن رژیمــی اســت-به ســرزمین فلســطین نــگاه کنیــد- مــردم در 
خانــه هــای خودشــان هــر روز بمبــاران مــی شــوند- فرزنــدان آنــان در 
کوچــه و خیابــان کشــته مــی شــوند- امــا هیــچ مرجــع قانونــی حتــی 

شــورای امنیــت قــادر بــه حمایــت از آنــان نیســت. چــرا؟- از طــرف 
دیگــر دولتــی بــا رأی مســتقیم مــردم و بــه صــورت دموکراتیــک در 
بخــش کوچکــی از ســرزمین فلســطینی تشــکیل مــی شــود لیکن به 
جــای حمایــت مدعیــان دموکراســی از او، وزرا و نماینــدگان مجلــس 
آن در جلــوی چشــم جهانیــان دســتگیر و زندانــی مــی شــوند- اگــر 
ــره  ــتگیر و محاص ــی و دس ــته، آواره، زندان ــردم کش ــطین م در فلس
شــوند مهــم نیســت و بــه حقــوق بشــر هیــچ آســیبی نمــی رســد..

تجربــه تهدیــد و بــه کارگیــری ســاح اتمی جلــوی روی ماســت- آیا 
بــه جــز گســترش نفرتهــا و دشــمنیها در بیــن ملتهــا ســودی بــرای 
عاملیــن آن داشــته اســت؟ - جمهــوری اســامی ایــران عضــو آژانس 
انــرژی اتمــی و متعهــد بــه معاهــده اســت- همــه فعالیتهــای 
اتمــی مــا آشــکار، صلــح آمیــز و در معــرض دیــد بازرســان آژانــس 
اســت- چــرا بــا حقــوق مصــرح مــا در قانــون مخالفــت مــی شــود؟-

چــه دولتهایــی مخالفــت می کننــد. دولتهایــی کــه خــود از چرخــه 
ــی از  ــد بعض ــتفاده می کنن ــته ای اس ــرژی هس ــوخت و ان ــد س تولی
آنــان از دانــش هســته ای در مقاصــد غیــر صلــح آمیــز نظیر ســاخت 
بمبهــای اتمــی هــم اســتفاده مــی کننــد و حتــی در به کارگیــری آن 
علیــه بشــریت دارای ســابقه ســوء هســتند- تهدیــد بــا بمــب اتمــی 
ــه حقــوق  ــه جــای احتــرام ب و تســلیحات توســط برخــی قدرتهــا ب

ملتهــا و حفــظ و گســترش صلــح و آرامــش نشســته اســت.
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ــه  ــد ن ــدام کن ــک اق ــه و دموکراتی ــه طــور شــفاف، عادان ــی و ب الملل
مشــروع خواهــد بــود و نــه کارآمــد- از ســوی دیگــر رابطــه مســتقیم 
ــا کاهــش مشــروعیت و کارآمــدی شــورا  ــو ب سوءاســتفاده از حــق وت
ــده  ــکار ش ــل ان ــر قاب ــر غی ــه و دیگ ــتری یافت ــوح بیش ــون وض ، اکن
ــوان انتظــار  ــن ســاختار اصــاح نشــود نمی ت ــه ای ــی ک اســت-تا زمان
ــن  ــان ریشــه ک ــی در جه ــم و زورگوی ــی، ظل ــی عدالت ــه ب داشــت ک
شــود و یــا گســترش نیابد.-آیــا شایســته اســت مــردم امــروز جهــان 
ــر و  ــل حاض ــا نس ــند؟- آی ــش باش ــال پی ــات ۶۰ س ــع تصمیم تاب
نســلهای نــو حــق ندارنــد خــود بــرای جهانــی کــه مــی خواهنــد در 
آن زندگــی کننــد تصمیــم بگیرند-امــروز اصاحــات جدی در ســاختار 
شــورای امنیــت بیــش از هــر زمــان دیگــری ضــروری اســت-عدالت و 
دموکراســی حکــم مــی کنــد مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد 
ــده و  ــناخته ش ــازمان ش ــن س ــن ای ــن رک ــوان اصلی تری ــه عن ــه ب ک
ــه اصــاح  ــف ســاز و کار مناســبی نســبت ب ــا تعری ــن مجمــع ب همی
ســاختارهای ســازمان ملــل متحــد اقــدام کنــد و بــه خصــوص شــورای 
امنیــت را از وضعیــت موجــود نجــات دهــد- در غیــر ایــن صــورت و در 
کوتــاه مــدت حداقــل از جنبــش غیــر متعهــد هــا، ســازمان کنفرانــس 
اســامی و قــاره امریــکا هــر کــدام یــک نماینــده بــا امتیــاز ویــژه وتــو 
ــادل  ــا تع ــوند ت ــت انتخــاب ش ــورای امنی ــم ش ــوان عضــو دائ ــه عن ب

حاصلــه مانــع از اجحــاف بــه ملتهــا شــود.

ــه  ــی دوم برمــی گــردد- ب ــه جنــگ جهان ریشــه مســائل فلســطین ب
بهانــه حمایــت از بخشــی از بازمانــدگان جنــگ، ســرزمین فلســطین 
را بــا جنــگ و تجــاوز و آواره کــردن میلیونهــا نفــر از ســاکنان بومــی 
اشــغال کردنــد- دولتــی در ســرزمین دیگــران بــا مردمــی جمــع آوری 
ــت  ــه قیم ــه ب ــطین و البت ــارج از فلس ــان و خ ــراف جه ــده از اط ش
آوارگــی میلیونهــا نفــر از صاحبــان اصلــی آن ســرزمین- ایــن فاجعــة 
عظیمــی اســت کــه در تاریــخ کمتــر اتفــاق افتــاده اســت-هنوز آوارگان 
در اردوگاههــای موقــت زندگــی مــی کننــد و بعضــی از آنــان بــا آرزوی 
ــون و  ــق، قان ــچ منط ــا هی ــه اند.-آی ــا رفت ــن از دنی ــه وط ــت ب بازگش
اســتدال حقوقــی وجــود دارد کــه چنیــن رویــدادی را تأییــد نمایــد؟- 
ــد چنیــن  ــا هیچیــک از اعضــای ســازمان ملــل متحــد مــی پذیرن آی
فاجعــه ای در کشــور آنــان اتفــاق بیفتــد؟ - چــه شــورا و ســازمانی از 
ایــن دولــت مظلــوم حمایــت مــی کنــد؟-آن قــدر بهانــه تأســیس رژیم 
اشــغالگر قــدس سســت اســت کــه مدعیــان اجــازه نمی دهنــد کســی 
ــا آشــکار شــدن حقیقــت موضــوع  ــاره آن ســخن بگویــد چــون ب درب
فلســفه وجــودی ایــن رژیــم از بیــن مــی رود چنانکــه از بیــن رفتــه 
اســت-فاجعه بــه اســتقرار یــک رژیــم در ســرزمین دیگــران ختــم نمی 
شــود- متأســفانه از نخســتین روز تأســیس، رژیــم مزبــور بــه عنــوان 
یــک نیــروی تهدیــد کننــده دائمــی در منطقــه خاورمیانــه و بــا قصــد 
ایجــاد جنــگ و خونریــزی، جلوگیــری از پیشــرفت کشــورهای منطقــه 
و بــه عنــوان یــک عامــل تفرقــه و تهدیــد و فشــار بــر مــردم منطقــه 
ــوده اســت-ممکن اســت بعضــی از  ــا ب ــورد اســتفاده برخــی قدرته م
ــم از بیــان ایــن ســوابق ناراحــت شــوند امــا اینهــا  حامیــان ایــن رژی
واقعیــت اســت و نــه افســــانه-اما مهمتــر از آن حمایتهای غیــر قانونی 
از چنیــن رژیمــی اســت-به ســرزمین فلســطین نــگاه کنیــد- مــردم در 
خانــه هــای خودشــان هــر روز بمبــاران مــی شــوند- فرزنــدان آنــان در 
کوچــه و خیابــان کشــته مــی شــوند- امــا هیــچ مرجــع قانونــی حتــی 

شــورای امنیــت قــادر بــه حمایــت از آنــان نیســت. چــرا؟- از طــرف 
دیگــر دولتــی بــا رأی مســتقیم مــردم و بــه صــورت دموکراتیــک در 
بخــش کوچکــی از ســرزمین فلســطینی تشــکیل مــی شــود لیکن به 
جــای حمایــت مدعیــان دموکراســی از او، وزرا و نماینــدگان مجلــس 
آن در جلــوی چشــم جهانیــان دســتگیر و زندانــی مــی شــوند- اگــر 
ــره  ــتگیر و محاص ــی و دس ــته، آواره، زندان ــردم کش ــطین م در فلس
شــوند مهــم نیســت و بــه حقــوق بشــر هیــچ آســیبی نمــی رســد..

تجربــه تهدیــد و بــه کارگیــری ســاح اتمی جلــوی روی ماســت- آیا 
بــه جــز گســترش نفرتهــا و دشــمنیها در بیــن ملتهــا ســودی بــرای 
عاملیــن آن داشــته اســت؟ - جمهــوری اســامی ایــران عضــو آژانس 
انــرژی اتمــی و متعهــد بــه معاهــده N.P.T اســت- همــه فعالیتهــای 
اتمــی مــا آشــکار، صلــح آمیــز و در معــرض دیــد بازرســان آژانــس 
اســت- چــرا بــا حقــوق مصــرح مــا در قانــون مخالفــت مــی شــود؟-
چــه دولتهایــی مخالفــت می کننــد. دولتهایــی کــه خــود از چرخــه 
ــی از  ــد بعض ــتفاده می کنن ــته ای اس ــرژی هس ــوخت و ان ــد س تولی
آنــان از دانــش هســته ای در مقاصــد غیــر صلــح آمیــز نظیر ســاخت 
بمبهــای اتمــی هــم اســتفاده مــی کننــد و حتــی در به کارگیــری آن 
علیــه بشــریت دارای ســابقه ســوء هســتند- تهدیــد بــا بمــب اتمــی 
ــه حقــوق  ــه جــای احتــرام ب و تســلیحات توســط برخــی قدرتهــا ب

ملتهــا و حفــظ و گســترش صلــح و آرامــش نشســته اســت.
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بــرای تحقــق ایــن هــدف از همــگان دعــوت مــی کنــم تــا جبهــه 
ــت  ــتی و عدال ــه خداپرس ــدار برپای ــح پای ــتی و صل ــرادری ، دوس ب
ــم-  ــکیل دهی ــح ((تش ــرای صل ــتگی ب ــوان )) همبس ــت عن را تح
ــای  ــا و ملته ــه دولته ــک هم ــا کم ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
ــت  ــیر حرک ــن مس ــواه در ای ــت خ ــب و عدال ــح طل ــتقل ، صل مس
ــده چرخــه  ــوان دارن ــه عن ــران ب ــک کشــور ای ــرد-- این ــد ک خواه
تولیــد صنعتــی ســوخت هســته ای بــا کاربــرد صلــح آمیز شــناخته 
ــال  ــج س ــدود پن ــه ح ــانی ک ــه کس ــاب ب ــت-اینک خط ــده اس ش
ــدن  ــگ و تم ــا فرهن ــردم ب ــه م ــدند ، ب ــران ش ــت ای ــم مل مزاح
ســاز ســرزمینم توهیــن کردنــد و اتهــام هــا زدنــد ، نصیحــت مــی 
ــا  ــد- ب ــرت بگیرن ــود عب ــات اخیرخ ــخ و ازاقدام ــه؛ از تاری ــم ک کن
ــی توجــه کننــد  ــد ول ــران بســیار بدرفتــاری کردن ــزرگ ای ملــت ب
ــد. ــن نکنن ــی چنی ــن الملل ــازمانهای بی ــاء س ــر اعض ــا دیگ ــه ب ک

ســرزمین عــراق بــه بهانــه اســقاط دیکتاتور و کشــف ســاح کشــتار 
جمعــی اشــغال مــی شــود- دیکتاتــور عــراق کــه زمانــی طوانــی 
مــورد حمایــت همیــن اشــغالگران بــود مــی رود و ســاحی کشــف 
ــه هــای گوناگــون همچنــان  ــه بهان ــی اشــغالگری ب نمــی شــود ول
ــی  ــی و آواره م ــته ، زخم ــردم کش ــر روز م ــد- ه ــی یاب ــه م ادام
ــه تنهــا پاســخگو و شــرمنده نیســتند بلکــه  شــوند و اشــغالگران ن
ــه عنــوان دســتاورد  ــازار فــروش ســاح را ب در گزارشــی ، ایجــاد ب
لشگرکشــی خــود معرفــی مــی کننــد- حتــی بــا قانــون اساســی ، 
مجلــس و دولــت برآمــده از رای مــردم عــراق نیــز مقابلــه و مخالفت 
مــی کننــد و در عیــن حــال شــجاعت پذیــرش و اعــام شکســت 
قطعــی خــود و خــروج از عــراق را نیــز ندارند-متاســفانه شــاهد ایــن 
واقعیــت تلــخ هســتیم کــه برخــی قدرتهــا جــز بــرای خــود و حــزب 
و گروهشــان بــرای هیــچ انســان و ملتــی ارزش قائــل نیســتند -از 
نظــر آنــان حقــوق بشــر ، برابــر بــا درآمــد هــا و منافــع کمپانیهــای 
آنــان و دوستانشــان اســت- حقــوق و حیثیــت مــردم امریــکا نیــز 
قربانــی خــود خواهیهــای برخــی قدرتمنــدان اســت- برخــی قدرتها 
ــداری را  ــت ، پاکــی و امانت ــر صداق ــای بشــری نظی تمــام ارزش ه
ــب  ــد و فری ــی کنند-تردی ــی م ــرای پیشــبرد اهــداف خــود قربان ب
کاری را در مناســبات بیــن دولتهــا و بیــن مــردم رواج مــی دهنــد- 
آشــکارا دروغ مــی گوینــد ، تهمــت مــی زننــد ، بــر خــاف قانــون 
عمــل مــی کننــد و فضــای اعتمــاد و دوســتی را بــه شــدت تخریــب 
مــی کنند-آنــان رســما اخــاق و ارزش هــای متعالی را از مناســبات 
کنــار گذاشــته انــد و خودخواهــی ،برتــری جویــی ، کینــه ورزی و 
تحمیــل را جایگزیــن عدالــت ، احتــرام بــه دیگــران ، عشــق ، محبت 
و صداقــت کــرده انــد- برخــی از کســانی کــه خــود واضــع قوانیــن 
بیــن المللــی هســتند آشــکارا و بــه راحتــی آن را نقــض و سیاســت 
تبعیــض آلــود و دوگانــه اعمــال مــی کننــد- منشــور ملــل متحــد 

را تنظیــم کــرده انــد ولــی حــق اســتقال و حاکمیــت بــر سرنوشــت 
ــای رســمی خــود را  ــرم نمــی شــمارند -قرارداده ــا را محت ــت ه مل
بــه راحتــی و بــا تغییــر سیاســت زیــر پــا مــی گذارنــد- بــه قوانیــن 
ــترین  ــد . بیش ــی دهن ــن نم ــت ت ــط زیس ــظ محی ــه حف ــوط ب مرب
تخلــف از قوانیــن توســط چنــد قــدرت جهانــی انجــام مــی شــود- 
برخــی قدرتهــا در مناســبات جهانــی و هــر کجــا کــه منطــق آنــان 
در مــی مانــد بــه راحتــی از زبــان تهدیــد اســتفاده مــی کننــد- یــک 
ــا اســتقرار ســامانه  ــه خــود حــق مــی دهــد کــه ب قــدرت زورگــو ب
موشــکی ، زندگــی را بــه کام مــردم یــک قــاره تلــخ کنــد و زمینــه 
ســاز رقابــت تســلیحاتی گردد-برخــی حاکمــان بــه ظاهــر قدرتمنــد 
ــی  ــد ، ب ــار دارن ــداری در اختی ــیله اقت ــد وس ــی کنن ــور م ــه تص ک
ــد اســتفاده  ــان تهدی ــی از زب ــر زمان ــی و ه ــر موضع ــه و در ه صبران
ــا  ــردم ، ملته ــر م ــی را ب ــن ترتیــب ســایه ناامن ــه ای ــد و ب مــی کنن
ــار  ــان رفت ــزرگ همچن و مناطــق مــی افکننــد- برخــی قدرتهــای ب
ــا،  ــا و ملته ــایر دولته ــد و س ــی را دارن ــگ جهان ــدان در جن پیروزمن
حتــی آنــان کــه در جنــگ هیــچ مشــارکت و دخالتــی نداشــته انــد 
را شکســت خــوردگان جنــگ بــه حســاب مــی آورنــد - تابــع هــوس 
هــای خــود هســتند و همــه چیــز را بــرای خودشــان مــی خواهنــد 
ــال و ســرزمین دیگــران  ــت انســانی ، جــان و م ــان کرام ــرای آن - ب
ــدارد- افــراد ناصالحــی کــه نمــی تواننــد خــود را اداره و  اعتبــاری ن
ــور  ــت و ام ــر بشــریت حکوم ــد ب ــی توانن ــه م ــد چگون ــرل کنن کنت
انســانها را اصــاح کننــد ؟- امــروز ملتهــا بیدارنــد و مــی ایســتند- 
ــا  ــود- آی ــی ش ــاح م ــا اص ــد دنی ــاح کنی ــان را اص ــما خودت ش
وقــت آن نرســیده اســت کــه آنهــا از مســیر خودخواهــی و تبعیــت 
ــا  ــت ه ــا و دول ــد؟- ملته ــه مســیر خداپرســتی برگردن از شــیطان ب
مجبــور نیســتند کــه تابــع بــی عدالتی برخــی قدرتهــا باشــند- دوران 
ــای  ــه ه ــی و دوران اندیش ــگ دوم جهان ــته از جن ــبات برخاس مناس
مــادی مبتنــی بــر خودخواهــی و ســیطره طلبــی پایــان یافتــه اســت.

کمتــر دولــت و ملتــی اســت کــه بــرای احقــاق حقــوق و یــا دفــاع 
از اســتقال ،تمامیــت ارضــی و منافــع ملــی خــود امیــدی بــه ایــن 
ســازو کارهــا داشــته باشــد-از ایــن رو ســازوکارهای برآمــده از ایــن 
رویکردهــا و سیاســت هــا نیــز ۶۰ ســال اســت کــه از حــل عادانــه 
مســائل جهانــی عاجــز اســت- در میــان همــه ســازمانهای ناکارآمــد، 
متأســفانه شــورای امنیت ســازمان ملــل در صــدر قرار دارد-شــرایطی 
ایجــاد کــرده انــد کــه برخــی قدرتهــا بــا حــق ویــژه و انحصــاری در 
شــورای امنیــت، چه شــاکی باشــند و چــه متهــم، همزمان دادســتان، 
قاضــی و مجــری حکــم هــم هســتند -بســیار طبیعــی اســت کــه 
کشــورها و ملــت هــای مــورد تعــرض آنــان امیــد نداشــته باشــند از 
طریــق آن شــورا حقــوق خــود را تادیــه کنند-بشــریت شــاهد بود که 
متأســفانه در تمــام جنگهــای طوانــی نظیــر جنــگ کــره و ویتنــام، 
جنــگ صهیونیســتها علیــه فلســطینیان و لبنــان، جنــگ صــدام علیه 
ملــت ایــران و جنگهــای نــژادی در اروپــا و آفریقــا همــواره برخــی از 
قدرتهــای عضــو در شــورای امنیــت در یــک طــرف مخاصمــه بــوده 
انــد و یــا از یــک طــرف کــه غالبــاً متجــاوز بــوده اســت و یــا از اصــل 
مخاصمــه حمایــت کــرده انــد -عــراق را ببینیــد ، ابتــدا ســرزمین را 
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بــرای تحقــق ایــن هــدف از همــگان دعــوت مــی کنــم تــا جبهــه 
ــت  ــتی و عدال ــه خداپرس ــدار برپای ــح پای ــتی و صل ــرادری ، دوس ب
ــم-  ــکیل دهی ــح ((تش ــرای صل ــتگی ب ــوان )) همبس ــت عن را تح
ــای  ــا و ملته ــه دولته ــک هم ــا کم ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
ــت  ــیر حرک ــن مس ــواه در ای ــت خ ــب و عدال ــح طل ــتقل ، صل مس
ــده چرخــه  ــوان دارن ــه عن ــران ب ــک کشــور ای ــرد-- این ــد ک خواه
تولیــد صنعتــی ســوخت هســته ای بــا کاربــرد صلــح آمیز شــناخته 
ــال  ــج س ــدود پن ــه ح ــانی ک ــه کس ــاب ب ــت-اینک خط ــده اس ش
ــدن  ــگ و تم ــا فرهن ــردم ب ــه م ــدند ، ب ــران ش ــت ای ــم مل مزاح
ســاز ســرزمینم توهیــن کردنــد و اتهــام هــا زدنــد ، نصیحــت مــی 
ــا  ــد- ب ــرت بگیرن ــود عب ــات اخیرخ ــخ و ازاقدام ــه؛ از تاری ــم ک کن
ــی توجــه کننــد  ــد ول ــران بســیار بدرفتــاری کردن ــزرگ ای ملــت ب
ــد. ــن نکنن ــی چنی ــن الملل ــازمانهای بی ــاء س ــر اعض ــا دیگ ــه ب ک

ســرزمین عــراق بــه بهانــه اســقاط دیکتاتور و کشــف ســاح کشــتار 
جمعــی اشــغال مــی شــود- دیکتاتــور عــراق کــه زمانــی طوانــی 
مــورد حمایــت همیــن اشــغالگران بــود مــی رود و ســاحی کشــف 
ــه هــای گوناگــون همچنــان  ــه بهان ــی اشــغالگری ب نمــی شــود ول
ــی  ــی و آواره م ــته ، زخم ــردم کش ــر روز م ــد- ه ــی یاب ــه م ادام
ــه تنهــا پاســخگو و شــرمنده نیســتند بلکــه  شــوند و اشــغالگران ن
ــه عنــوان دســتاورد  ــازار فــروش ســاح را ب در گزارشــی ، ایجــاد ب
لشگرکشــی خــود معرفــی مــی کننــد- حتــی بــا قانــون اساســی ، 
مجلــس و دولــت برآمــده از رای مــردم عــراق نیــز مقابلــه و مخالفت 
مــی کننــد و در عیــن حــال شــجاعت پذیــرش و اعــام شکســت 
قطعــی خــود و خــروج از عــراق را نیــز ندارند-متاســفانه شــاهد ایــن 
واقعیــت تلــخ هســتیم کــه برخــی قدرتهــا جــز بــرای خــود و حــزب 
و گروهشــان بــرای هیــچ انســان و ملتــی ارزش قائــل نیســتند -از 
نظــر آنــان حقــوق بشــر ، برابــر بــا درآمــد هــا و منافــع کمپانیهــای 
آنــان و دوستانشــان اســت- حقــوق و حیثیــت مــردم امریــکا نیــز 
قربانــی خــود خواهیهــای برخــی قدرتمنــدان اســت- برخــی قدرتها 
ــداری را  ــت ، پاکــی و امانت ــر صداق ــای بشــری نظی تمــام ارزش ه
ــب  ــد و فری ــی کنند-تردی ــی م ــرای پیشــبرد اهــداف خــود قربان ب
کاری را در مناســبات بیــن دولتهــا و بیــن مــردم رواج مــی دهنــد- 
آشــکارا دروغ مــی گوینــد ، تهمــت مــی زننــد ، بــر خــاف قانــون 
عمــل مــی کننــد و فضــای اعتمــاد و دوســتی را بــه شــدت تخریــب 
مــی کنند-آنــان رســما اخــاق و ارزش هــای متعالی را از مناســبات 
کنــار گذاشــته انــد و خودخواهــی ،برتــری جویــی ، کینــه ورزی و 
تحمیــل را جایگزیــن عدالــت ، احتــرام بــه دیگــران ، عشــق ، محبت 
و صداقــت کــرده انــد- برخــی از کســانی کــه خــود واضــع قوانیــن 
بیــن المللــی هســتند آشــکارا و بــه راحتــی آن را نقــض و سیاســت 
تبعیــض آلــود و دوگانــه اعمــال مــی کننــد- منشــور ملــل متحــد 

را تنظیــم کــرده انــد ولــی حــق اســتقال و حاکمیــت بــر سرنوشــت 
ــای رســمی خــود را  ــرم نمــی شــمارند -قرارداده ــا را محت ــت ه مل
بــه راحتــی و بــا تغییــر سیاســت زیــر پــا مــی گذارنــد- بــه قوانیــن 
ــترین  ــد . بیش ــی دهن ــن نم ــت ت ــط زیس ــظ محی ــه حف ــوط ب مرب
تخلــف از قوانیــن توســط چنــد قــدرت جهانــی انجــام مــی شــود- 
برخــی قدرتهــا در مناســبات جهانــی و هــر کجــا کــه منطــق آنــان 
در مــی مانــد بــه راحتــی از زبــان تهدیــد اســتفاده مــی کننــد- یــک 
ــا اســتقرار ســامانه  ــه خــود حــق مــی دهــد کــه ب قــدرت زورگــو ب
موشــکی ، زندگــی را بــه کام مــردم یــک قــاره تلــخ کنــد و زمینــه 
ســاز رقابــت تســلیحاتی گردد-برخــی حاکمــان بــه ظاهــر قدرتمنــد 
ــی  ــد ، ب ــار دارن ــداری در اختی ــیله اقت ــد وس ــی کنن ــور م ــه تص ک
ــد اســتفاده  ــان تهدی ــی از زب ــر زمان ــی و ه ــر موضع ــه و در ه صبران
ــا  ــردم ، ملته ــر م ــی را ب ــن ترتیــب ســایه ناامن ــه ای ــد و ب مــی کنن
ــار  ــان رفت ــزرگ همچن و مناطــق مــی افکننــد- برخــی قدرتهــای ب
ــا،  ــا و ملته ــایر دولته ــد و س ــی را دارن ــگ جهان ــدان در جن پیروزمن
حتــی آنــان کــه در جنــگ هیــچ مشــارکت و دخالتــی نداشــته انــد 
را شکســت خــوردگان جنــگ بــه حســاب مــی آورنــد - تابــع هــوس 
هــای خــود هســتند و همــه چیــز را بــرای خودشــان مــی خواهنــد 
ــال و ســرزمین دیگــران  ــت انســانی ، جــان و م ــان کرام ــرای آن - ب
ــدارد- افــراد ناصالحــی کــه نمــی تواننــد خــود را اداره و  اعتبــاری ن
ــور  ــت و ام ــر بشــریت حکوم ــد ب ــی توانن ــه م ــد چگون ــرل کنن کنت
انســانها را اصــاح کننــد ؟- امــروز ملتهــا بیدارنــد و مــی ایســتند- 
ــا  ــود- آی ــی ش ــاح م ــا اص ــد دنی ــاح کنی ــان را اص ــما خودت ش
وقــت آن نرســیده اســت کــه آنهــا از مســیر خودخواهــی و تبعیــت 
ــا  ــت ه ــا و دول ــد؟- ملته ــه مســیر خداپرســتی برگردن از شــیطان ب
مجبــور نیســتند کــه تابــع بــی عدالتی برخــی قدرتهــا باشــند- دوران 
ــای  ــه ه ــی و دوران اندیش ــگ دوم جهان ــته از جن ــبات برخاس مناس
مــادی مبتنــی بــر خودخواهــی و ســیطره طلبــی پایــان یافتــه اســت.

کمتــر دولــت و ملتــی اســت کــه بــرای احقــاق حقــوق و یــا دفــاع 
از اســتقال ،تمامیــت ارضــی و منافــع ملــی خــود امیــدی بــه ایــن 
ســازو کارهــا داشــته باشــد-از ایــن رو ســازوکارهای برآمــده از ایــن 
رویکردهــا و سیاســت هــا نیــز ۶۰ ســال اســت کــه از حــل عادانــه 
مســائل جهانــی عاجــز اســت- در میــان همــه ســازمانهای ناکارآمــد، 
متأســفانه شــورای امنیت ســازمان ملــل در صــدر قرار دارد-شــرایطی 
ایجــاد کــرده انــد کــه برخــی قدرتهــا بــا حــق ویــژه و انحصــاری در 
شــورای امنیــت، چه شــاکی باشــند و چــه متهــم، همزمان دادســتان، 
قاضــی و مجــری حکــم هــم هســتند -بســیار طبیعــی اســت کــه 
کشــورها و ملــت هــای مــورد تعــرض آنــان امیــد نداشــته باشــند از 
طریــق آن شــورا حقــوق خــود را تادیــه کنند-بشــریت شــاهد بود که 
متأســفانه در تمــام جنگهــای طوانــی نظیــر جنــگ کــره و ویتنــام، 
جنــگ صهیونیســتها علیــه فلســطینیان و لبنــان، جنــگ صــدام علیه 
ملــت ایــران و جنگهــای نــژادی در اروپــا و آفریقــا همــواره برخــی از 
قدرتهــای عضــو در شــورای امنیــت در یــک طــرف مخاصمــه بــوده 
انــد و یــا از یــک طــرف کــه غالبــاً متجــاوز بــوده اســت و یــا از اصــل 
مخاصمــه حمایــت کــرده انــد -عــراق را ببینیــد ، ابتــدا ســرزمین را 
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اشــغال و ســپس از شــورای امنیــت تقاضــای مجــوز کردنــد-. شــورایی 
ــردم  ــد -م ــور دارن ــو در آن حض ــق وت ــا ح ــغالگران ب ــن اش ــه همی ک
عــراق بایــد از چــه کســی و بــه کجــا شــکایت کننــد و امیــد احقــاق 
حــق خــود را داشــته باشــند ؟ - در حالــی کــه وظیفــه اصلــی شــورای 
امنیــت جلوگیــری از گســترش نــزاع، برقــراری آتــش بــس و متعاقــب 
آن صلــح و امنیــت اســت . مــردم لبنــان بایــد بــه چــه کســی و کــدام 
ســازمانی شــکایت کننــد ؟-حضــور برخــی قدرتهــای انحصــار طلــب 
ــح و  ــی خــود یعنــی پاســداری از صل ــف اصل ، شــورا را از انجــام وظای
ــر پایــه عدالــت بازداشــته اســت- اعتبــار شــورا مخــدوش و  امنیــت ب
ــه  ــل از بیــن رفت ــاع از حقــوق اعضــای ســازمان مل ــی آن در دف کارآی
ــن شــورا از دســت  ــه ای ــا اعتمــاد خــود را ب اســت - بســیاری از ملته
داده انــد- خــدا پرســتی ، عدالــت و عشــق بــه انســانها بایــد بــر همــه 
ارکان ســازمان ملــل حاکــم شــود- ایــن ســازمان بایــد مرجــع عدالــت 
محــوری باشــد کــه هــر عضــو آن از حمایــت هــای معنــوی و حقوقــی 
برابــر بــا دیگــران برخــوردار باشــد- مجمــع عمومــی بــه نمایندگــی از 
جامعــه بیــن المللــی بایــد بــه عنــوان اصلــی تریــن رکــن ایــن ســازمان 
ــه دور از فشــارها و تهدیدهــای قدرتهــای بــزرگ  ــا ب شــناخته شــود ت
نســبت بــه اصــاح ســاختارهای ســازمان ملــل اقــدام کنــد و بــه ویــژه 
شــورای امنیــت را از وضعیــت موجــود تغییــر دهــد و ســاختار جدیــدی 
مبتنــی بــر عدالــت و دموکراســی بــرای آن تعریــف نمایــد تــا بتوانــد 
ــراری ثبــات و  پاســخگوی نیازهــای موجــود و حــل چالــش هــا و برق
امنیــت پایــدار باشــد- متاســفانه شــورای امنیــت در این موضوع بســیار 
روشــن حقوقی)هســته ای( تحــت تاثیــر فشــار برخــی قدرتهــای زورگو 
نتوانســت عدالــت را برپــا دارد و از حقــوق ملــت ایــران پاســداری کنــد 
- آبــروی ســازمانهای جهانــی را قربانــی خواســته هــای خــود نکننــد.

ــا امنــی و اختــاف  ــه هــای گوناگــون کشــورها را اشــغال و ن ــه بهان ب
ــرار  ــغالگری ق ــتمرار اش ــه اس ــا را بهان ــن ه ــد و همی ــی کنن ــاد م ایج
ــوان  ــه عن ــد- بیــش از شــصت ســال ســرزمین فلســطین ب مــی دهن
ــد در  ــده ان ــا دی ــرزمین اروپ ــگ در س ــه در جن ــارتی ک ــران خس جب
ــردم آن آواره و  ــت -م ــتی اس ــی صهیونیس ــر قانون ــم غی ــغال رژی اش
ــادی و  ــای اقتص ــم ه ــی و تحری ــنگین نظام ــارهای س ــت فش ــا تح ی
یــا در زندانهــای مخوفنــد- اشــغالگران حمایــت و تمجیــد مــی شــوند 
ــرار  ــی ق ــی و تبلیغات ــی و نظام ــوم سیاس ــورد هج ــوم م ــردم مظل و م
ــر مــردم  مــی گیرنــد- بــه جــرم آزادی خواهــی آب و بــرق و دارو را ب
ــر  ــت ب ــا دول ــد -ب ــی بندن ــار خودشــان م فلســطینی و در شــهر و دی
آمــده از رای آنهــا مخالفــت مــی کننــد- جریانات تروریســتی زیر ســایه 
سیاســتمداران و نظامیــان قدرتهــای بــزرگ ســازمان مــی یابنــد و بــه 
جــان و مــال ملتهــا تعــرض مــی کنند-بــا اعــام قبلــی ، صهیونیســت 
هــای بــی فرهنــگ ، مــردم را در خانــه و شهرشــان تــرور مــی کننــد 
ــت مــی شــوند- از  ــد و حمای ــح مــی گیرن -تروریســت هــا مــدال صل
ــه  ــات دروغ و ب ــا تبلیغ ــودی را ب ــردم یه ــده ای از م ــر ع ــرف دیگ ط
بهانــه رفــاه و شــغل و غــذا از نقــاط مختلــف دنیــا آواره و در ســرزمین 
اشــغالی فلســطینی اســکان مــی دهنــد و آنــان را تحــت ســخت تریــن 
محدودیــت هــا ، فشــار روانــی و تهدیــد دائمــی نگهمیدارند از بازگشــت 
آنــان بــه وطــن اصلــی شــان جلوگیــری مــی کننــد و بــا زور و تبلیــغ 
آنــان را وادار بــه کینــه ورزی نســبت بــه مــردم بومــی فلســطین مــی 
کننــد- در لبنــان دیدیــم کــه برخــی قدرتهــا مــدت ســی و ســه روز 

شــورای امنیــت را ، بــه امیــد غلبــه رژیــم صهیونیســتی ، از تصمیــم 
گیــری بازداشــتند- دوران تاریکــی هــا پایــان مــی پذیــرد ، اســیران 
بــه خانــه هــای خــود برمــی گردنــد ، ســرزمینهای اشــغالی آزاد مــی 
ــود-  ــی ش ــغالگران آزاد م ــلطه اش ــراق از س ــطین و ع ــردد - فلس گ
مــردم اروپــا و امریــکا از فشــار صهیونیســتها رهایــی خواهنــد یافــت.

بهمیــن دلیــل تصمیــم گرفــت کار را از همــان مســیر درســت 
ــی  ــای سیاس ــل ه ــد و تحمی ــال کن ــس دنب ــی آژان ــی یعن حقوق
در  بگــذارد-  کنــار  را  خــواه  زیــاده  قدرتهــای  غیرقانونــی  و 
مــدت دو ســال اخیــر بارهــا و بارهــا ملــت ایــران بــه واســطه 
ســوء اســتفاده قــدرت هــا از شــورای امنیــت مــورد اتهــام و 
ــت ــرار گرف ــی ق ــای غیرقانون ــم ه ــی و تحری ــد نظام ــی تهدی حت

ــه عنــوان یــک واقعیــت و آزمایشــگاه  موضــوع هســته ای ایــران را ب
ــروزی  ــا و پی ــا و ایســتادگی ه ــدی ه ــا وکارآم ــت ه ســنجش صداق
ــد،  ــه میدانی ــم- هم ــی ده ــرار  م ــما ق ــاوت ش ــرض قض ــا در مع ه
ــررات آن  ــن و مق ــه قوانی ــد ب ــس و پایبن ــمی آژان ــو رس ــران عض ای
ــت  ــته اس ــا داش ــه ه ــام زمین ــکاری را در تم ــترین هم ــت و بیش اس
-همــه فعالیــت هــای ایــران صلــح آمیــز و کامــًا شــفاف بــوده اســت 
-طبــق اساســنامه هــر عضــو آژانــس حقــوق و تکالیفــی دارد  مکلــف 
اســت در مســیر صلــح آمیــز حرکــت و تحــت نظــر آژانــس بــه دیگــر 
ــرای بهــره منــدی از چرخــه تولیــد ســوخت یــاری کنــد و  اعضــاء ب
حــق دارد کــه از حمایــت آژانــس برخــوردار باشــد و طبــق قوانیــن 
بــا کمــک ســایر اعضــاء و آژانــس چرخــه تولیــد ســوخت را دراختیــار 
بگیرد-ایــران تاکنــون همــه تکالیــف خــود را بجــا آورده اســت ولــی از 
حــق کمــک هــای فنــی ســایرین و آژانــس و در مقاطعــی از حمایــت 
آژانــس نیــز بــی بهــره بــوده اســت-حدود پنــج ســال برخــی از همــان 
قدرتهایــی کــه ذکــر کــردم بــا فشــار ســنگین بــر آژانــس بیــن المللی 
ــران از  ــت ای ــدی مل ــره من ــد از به ــاش کردن ــته ای ت ــرژی هس ان
حقــوق خــود جلوگیــری کنند-موضــوع هســته ای را از مســیر قانونــی 
ــل  ــرای تحمی ــود ب ــوان خ ــه ت ــازی سیاســی از هم ــارج و بافضاس خ
ــازی،  ــاد س ــرای اعتم ــران ب ــت ای ــد- دول ــره بردن ــان به خواستهایش
تمــام راه هــا را طــی کــرد ولــی آنــان بــه چیــزی جــز توقــف کامــل 
ــای دانشــگاهی و  ــی رشــته ه ــا و حت ــت ه ــات و فعالی ــه تحقیق هم
محــروم کــردن ملــت ایــران از همــه حقــوق خود قانــع نبودنــد- حتی 
مراکــزی کــه جــزء چرخــه تولیــد ســوخت و نیازمنــد نظــارت آژانــس 
نبــود نیــز تعطیــل شــد- پــس از ســه ســال مذاکــره و تــاش بــرای 
اعتمــاد ســازی، ملــت ایــران بــه ایــن بــاور قطعــی رســید کــه دغدغــه 
ایــن قدرتهــا انحــراف احتمالــی فعالیــت های هســته ای ایران نیســت 
بلکــه ایــن بهانــه ای بــرای جلوگیــری از پیشــرفت علمــی او اســت- 
اگــر رونــد ادامــه یابــد تــا ۲۰ ســال بعــد هــم احتمــال برخــورداری از 
حقوقــش وجــود ندارد-خوشــبختانه اخیــراً آژانــس مجــدداً در صــدد 
بازیابــی نقــش قانونــی خــود یعنــی حمایــت از حقــوق اعضــاء در کنار 
ــن را رویکــرد درســت و  ــا ای ــر فعالیتهــا برآمــده اســت- م نظــارت ب
عملکــرد صحیــح ایــن ســازمان ارزیابــی مــی کنیــم - قبــًا ، بــه طــور 
ــت  ــردن موضــوع هســته ای مل ــر سیاســی ک ــی اصــرار ب ــر قانون غی
ایــران داشــتند ولــی امــروز بــه لطــف ایســتادگی ملــت ایــران ، کار 
بــه آژانــس برگشــته اســت- مــن رســماً اعــام مــی کنــم کــه از نظــر 
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اشــغال و ســپس از شــورای امنیــت تقاضــای مجــوز کردنــد-. شــورایی 
ــردم  ــد -م ــور دارن ــو در آن حض ــق وت ــا ح ــغالگران ب ــن اش ــه همی ک
عــراق بایــد از چــه کســی و بــه کجــا شــکایت کننــد و امیــد احقــاق 
حــق خــود را داشــته باشــند ؟ - در حالــی کــه وظیفــه اصلــی شــورای 
امنیــت جلوگیــری از گســترش نــزاع، برقــراری آتــش بــس و متعاقــب 
آن صلــح و امنیــت اســت . مــردم لبنــان بایــد بــه چــه کســی و کــدام 
ســازمانی شــکایت کننــد ؟-حضــور برخــی قدرتهــای انحصــار طلــب 
ــح و  ــی خــود یعنــی پاســداری از صل ــف اصل ، شــورا را از انجــام وظای
ــر پایــه عدالــت بازداشــته اســت- اعتبــار شــورا مخــدوش و  امنیــت ب
ــه  ــل از بیــن رفت ــاع از حقــوق اعضــای ســازمان مل ــی آن در دف کارآی
ــن شــورا از دســت  ــه ای ــا اعتمــاد خــود را ب اســت - بســیاری از ملته
داده انــد- خــدا پرســتی ، عدالــت و عشــق بــه انســانها بایــد بــر همــه 
ارکان ســازمان ملــل حاکــم شــود- ایــن ســازمان بایــد مرجــع عدالــت 
محــوری باشــد کــه هــر عضــو آن از حمایــت هــای معنــوی و حقوقــی 
برابــر بــا دیگــران برخــوردار باشــد- مجمــع عمومــی بــه نمایندگــی از 
جامعــه بیــن المللــی بایــد بــه عنــوان اصلــی تریــن رکــن ایــن ســازمان 
ــه دور از فشــارها و تهدیدهــای قدرتهــای بــزرگ  ــا ب شــناخته شــود ت
نســبت بــه اصــاح ســاختارهای ســازمان ملــل اقــدام کنــد و بــه ویــژه 
شــورای امنیــت را از وضعیــت موجــود تغییــر دهــد و ســاختار جدیــدی 
مبتنــی بــر عدالــت و دموکراســی بــرای آن تعریــف نمایــد تــا بتوانــد 
ــراری ثبــات و  پاســخگوی نیازهــای موجــود و حــل چالــش هــا و برق
امنیــت پایــدار باشــد- متاســفانه شــورای امنیــت در این موضوع بســیار 
روشــن حقوقی)هســته ای( تحــت تاثیــر فشــار برخــی قدرتهــای زورگو 
نتوانســت عدالــت را برپــا دارد و از حقــوق ملــت ایــران پاســداری کنــد 
- آبــروی ســازمانهای جهانــی را قربانــی خواســته هــای خــود نکننــد.

ــا امنــی و اختــاف  ــه هــای گوناگــون کشــورها را اشــغال و ن ــه بهان ب
ــرار  ــغالگری ق ــتمرار اش ــه اس ــا را بهان ــن ه ــد و همی ــی کنن ــاد م ایج
ــوان  ــه عن ــد- بیــش از شــصت ســال ســرزمین فلســطین ب مــی دهن
ــد در  ــده ان ــا دی ــرزمین اروپ ــگ در س ــه در جن ــارتی ک ــران خس جب
ــردم آن آواره و  ــت -م ــتی اس ــی صهیونیس ــر قانون ــم غی ــغال رژی اش
ــادی و  ــای اقتص ــم ه ــی و تحری ــنگین نظام ــارهای س ــت فش ــا تح ی
یــا در زندانهــای مخوفنــد- اشــغالگران حمایــت و تمجیــد مــی شــوند 
ــرار  ــی ق ــی و تبلیغات ــی و نظام ــوم سیاس ــورد هج ــوم م ــردم مظل و م
ــر مــردم  مــی گیرنــد- بــه جــرم آزادی خواهــی آب و بــرق و دارو را ب
ــر  ــت ب ــا دول ــد -ب ــی بندن ــار خودشــان م فلســطینی و در شــهر و دی
آمــده از رای آنهــا مخالفــت مــی کننــد- جریانات تروریســتی زیر ســایه 
سیاســتمداران و نظامیــان قدرتهــای بــزرگ ســازمان مــی یابنــد و بــه 
جــان و مــال ملتهــا تعــرض مــی کنند-بــا اعــام قبلــی ، صهیونیســت 
هــای بــی فرهنــگ ، مــردم را در خانــه و شهرشــان تــرور مــی کننــد 
ــت مــی شــوند- از  ــد و حمای ــح مــی گیرن -تروریســت هــا مــدال صل
ــه  ــات دروغ و ب ــا تبلیغ ــودی را ب ــردم یه ــده ای از م ــر ع ــرف دیگ ط
بهانــه رفــاه و شــغل و غــذا از نقــاط مختلــف دنیــا آواره و در ســرزمین 
اشــغالی فلســطینی اســکان مــی دهنــد و آنــان را تحــت ســخت تریــن 
محدودیــت هــا ، فشــار روانــی و تهدیــد دائمــی نگهمیدارند از بازگشــت 
آنــان بــه وطــن اصلــی شــان جلوگیــری مــی کننــد و بــا زور و تبلیــغ 
آنــان را وادار بــه کینــه ورزی نســبت بــه مــردم بومــی فلســطین مــی 
کننــد- در لبنــان دیدیــم کــه برخــی قدرتهــا مــدت ســی و ســه روز 

شــورای امنیــت را ، بــه امیــد غلبــه رژیــم صهیونیســتی ، از تصمیــم 
گیــری بازداشــتند- دوران تاریکــی هــا پایــان مــی پذیــرد ، اســیران 
بــه خانــه هــای خــود برمــی گردنــد ، ســرزمینهای اشــغالی آزاد مــی 
ــود-  ــی ش ــغالگران آزاد م ــلطه اش ــراق از س ــطین و ع ــردد - فلس گ
مــردم اروپــا و امریــکا از فشــار صهیونیســتها رهایــی خواهنــد یافــت.

بهمیــن دلیــل تصمیــم گرفــت کار را از همــان مســیر درســت 
ــی  ــای سیاس ــل ه ــد و تحمی ــال کن ــس دنب ــی آژان ــی یعن حقوق
در  بگــذارد-  کنــار  را  خــواه  زیــاده  قدرتهــای  غیرقانونــی  و 
مــدت دو ســال اخیــر بارهــا و بارهــا ملــت ایــران بــه واســطه 
ســوء اســتفاده قــدرت هــا از شــورای امنیــت مــورد اتهــام و 
ــت ــرار گرف ــی ق ــای غیرقانون ــم ه ــی و تحری ــد نظام ــی تهدی حت

ــه عنــوان یــک واقعیــت و آزمایشــگاه  موضــوع هســته ای ایــران را ب
ــروزی  ــا و پی ــا و ایســتادگی ه ــدی ه ــا وکارآم ــت ه ســنجش صداق
ــد،  ــه میدانی ــم- هم ــی ده ــرار  م ــما ق ــاوت ش ــرض قض ــا در مع ه
ــررات آن  ــن و مق ــه قوانی ــد ب ــس و پایبن ــمی آژان ــو رس ــران عض ای
ــت  ــته اس ــا داش ــه ه ــام زمین ــکاری را در تم ــترین هم ــت و بیش اس
-همــه فعالیــت هــای ایــران صلــح آمیــز و کامــًا شــفاف بــوده اســت 
-طبــق اساســنامه هــر عضــو آژانــس حقــوق و تکالیفــی دارد  مکلــف 
اســت در مســیر صلــح آمیــز حرکــت و تحــت نظــر آژانــس بــه دیگــر 
ــرای بهــره منــدی از چرخــه تولیــد ســوخت یــاری کنــد و  اعضــاء ب
حــق دارد کــه از حمایــت آژانــس برخــوردار باشــد و طبــق قوانیــن 
بــا کمــک ســایر اعضــاء و آژانــس چرخــه تولیــد ســوخت را دراختیــار 
بگیرد-ایــران تاکنــون همــه تکالیــف خــود را بجــا آورده اســت ولــی از 
حــق کمــک هــای فنــی ســایرین و آژانــس و در مقاطعــی از حمایــت 
آژانــس نیــز بــی بهــره بــوده اســت-حدود پنــج ســال برخــی از همــان 
قدرتهایــی کــه ذکــر کــردم بــا فشــار ســنگین بــر آژانــس بیــن المللی 
ــران از  ــت ای ــدی مل ــره من ــد از به ــاش کردن ــته ای ت ــرژی هس ان
حقــوق خــود جلوگیــری کنند-موضــوع هســته ای را از مســیر قانونــی 
ــل  ــرای تحمی ــود ب ــوان خ ــه ت ــازی سیاســی از هم ــارج و بافضاس خ
ــازی،  ــاد س ــرای اعتم ــران ب ــت ای ــد- دول ــره بردن ــان به خواستهایش
تمــام راه هــا را طــی کــرد ولــی آنــان بــه چیــزی جــز توقــف کامــل 
ــای دانشــگاهی و  ــی رشــته ه ــا و حت ــت ه ــات و فعالی ــه تحقیق هم
محــروم کــردن ملــت ایــران از همــه حقــوق خود قانــع نبودنــد- حتی 
مراکــزی کــه جــزء چرخــه تولیــد ســوخت و نیازمنــد نظــارت آژانــس 
نبــود نیــز تعطیــل شــد- پــس از ســه ســال مذاکــره و تــاش بــرای 
اعتمــاد ســازی، ملــت ایــران بــه ایــن بــاور قطعــی رســید کــه دغدغــه 
ایــن قدرتهــا انحــراف احتمالــی فعالیــت های هســته ای ایران نیســت 
بلکــه ایــن بهانــه ای بــرای جلوگیــری از پیشــرفت علمــی او اســت- 
اگــر رونــد ادامــه یابــد تــا ۲۰ ســال بعــد هــم احتمــال برخــورداری از 
حقوقــش وجــود ندارد-خوشــبختانه اخیــراً آژانــس مجــدداً در صــدد 
بازیابــی نقــش قانونــی خــود یعنــی حمایــت از حقــوق اعضــاء در کنار 
ــن را رویکــرد درســت و  ــا ای ــر فعالیتهــا برآمــده اســت- م نظــارت ب
عملکــرد صحیــح ایــن ســازمان ارزیابــی مــی کنیــم - قبــًا ، بــه طــور 
ــت  ــردن موضــوع هســته ای مل ــر سیاســی ک ــی اصــرار ب ــر قانون غی
ایــران داشــتند ولــی امــروز بــه لطــف ایســتادگی ملــت ایــران ، کار 
بــه آژانــس برگشــته اســت- مــن رســماً اعــام مــی کنــم کــه از نظــر 
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مــا موضــوع هســته ای ایــران خاتمــه یافته-امــروز ســوالهای مهــم و 
ــاره فعالیــت هــای هســته ای برخــی از همیــن قدرتهــا  فراوانــی درب
در آژانــس مطــرح اســت کــه بایــد بررســی شــود- البتــه ملــت ایــران 
همــواره آمــاده گفتگــوی ســازنده بــا همــگان بــوده و خواهــد بــود- .

]دکتر احمدی نژاد1387-مجمع عمومی[

زمانــی کــه متجــاوز بــه واســطة قــدرت مالــی، سیاســی و تبلیغاتی اش 
ــزد بلکــه  ــه تنهــا از مجــازات بگری صاحــب حــق شــناخته شــود و ن
مدعــی و طلبــکار هــم بشــود)اوضاع همنطــور باقــی خواهــد مانــد(- 
بــا ادعــای واهــی کشــف ســاح کشــتار جمعــی و اســقاط دیکتاتــور 
ــد و ســاح  ــور ســقوط می کن ــد. دیکتات ــی کنن ــه م ــراق حمل ــه ع ب
کشــتار جمعــی کشــف نمــی شــود- . اندیشــه و عمــل کســانی کــه 
ــران را موجــودات  ــران و دیگ ــر از دیگ در اندیشــه شــان خــود را برت
ــل و  ــه و عم ــروز اندیش ــی پندارند-ام ــرده م ــیر و ب ــه دوم و اس درج
ــا  ــا و دولته ــه ملته ــان از ناحی ــار زورگوی ــده از رفت ــای برآم راهبرده
ــان راه خــود  ــه پای ــکا در جهــان ب مطــرود اســت - امپراطــوری امری
رســیده اســت - حاکمــان بعــدی بایــد دایــرة دخالتهــا را بــه مرزهــای 
خــود محــدود کنن-.امــروز اندیشــة ســلطه گــری بــه ســرعت بــه یک 
ــا دولتهــای توســعه  ضــد ارزش تبدیــل مــی شــود- و امــا ســخنی ب
ــی. بدانیــد کــه زندگــی در ســایه  ــر مناســبات جهان طلــب حاکــم ب
عبودیــت و اجــرای دســتورات خــدا، عشــق بــه مــردم و تــاش بــرای 
تحقــق عدالــت بــه نفــع شــما هــم هســت- گذشــته هــای خــود را 
جبــران کنیــد، ایــن بــه نفــع شــما و جامعــة بشــری اســت مــن بــه 
ــا و  ــران و بســیاری از ملته ــت ای ــه مل ــم ک صراحــت اعــام مــی کن
دولتهــا بــا ایــن نــگاه و عملکــرد ســلطه گــران جهانــی مخالــف انــد - 

ملــت ایــران آمادگــی دارد کــه در کنــار ســایر ملتهــا بــه شــما بــرای 
بــرون رفــت از وضــع موجــود و برپایــی صلــح و صــاح یــاری نمایــد.

کینــه  خونریــزی،  تجــاوز،  بــرای  را  انســان  خداونــد 
اســت. نیافریــده  تخریــب  و  خودخواهــی  ورزی، 

ــیاری  ــه در بس ــد، بلک ــد بکن ــی توان ــم کاری نم ــت ه ــورای امنی ش
را  راه  عمــًا  زورگــو  قــدرت  ســه  دو  فشــار  تحــت  مــوارد  از 
می کنــد. همــوار  صهیونیســت  آدمکشــان  از  حمایــت  بــرای 

در فلســطین شــصت ســال کشــتار و تجــاوز توســط عــده ای 
صهیونیســت جنایتــکار و اشــغالگر ادامــه دارد- بــا جمــع آوری عده ای 
ــردن و  ــا آواره ک ــران و ب ــرزمین دیگ ــا و در س ــف دنی ــاط مختل از نق
ــتار  ــا دروغ و کش ــرزمین و ب ــی س ــردم اصل ــن م ــارت گرفت ــه اس ب
حکومــت درســت کرده انــد- بــا اعــام قبلــی، تجــاوز، اشــغال و تــرور 
ــی  ــرة غذای ــی را محاص ــی و مردم ــت قانون ــردم و دول ــد و م می کنن
ــای  ــی قدرته ــال برخ ــن ح ــد و در همی ــی دهن ــرار م ــی ق و داروی
ــان حمایــت مــی کننــد- طبیعــی اســت کــه  مســتکبر زورگــو از آن
ــردم  ــق م ــه ح ــی ب ــدک توجه ــه ان ــم ک ــی ه ــی قطعنامه های برخ
ــی ســپرده مــی شــود- حیثیــت  ــه بایگان فلســطین داشــته اســت ب
و شــخصیت و حقــوق مــردم امریــکا و اروپــا بازیچــه دســت عــده ای 
قلیــل و البتــه فریــب کار بــه نــام صهیونیســت قــرار گرفتــه اســت که 
ــوذ و  ــر و نف ــه واســطه تزوی ــی ب ــی محــض هســتند ول گرچــه اقلیت
ســازماندهی مرمــوز و تبلیغــات گســترده و پیچیــده شــان بــر بخــش 
مهمــی از مراکــز مالــی و پولــی و مراکــز تصمیــم گیــری سیاســی از 
جملــه بــر بعضــی از بخشــهای دولتهــای اروپایــی و امریکایــی مســلط 
شــده اند- عمــق فاجعــه آنجاســت کــه نامزدهــای ریاســت جمهــوری 
یــا نخســت وزیــری برخــی از کشــورهای بــزرگ قبــل از جلــب آراء 
مــردم خــود، بــرای کســب حمایــت مالــی و تبلیغاتــی بایــد بــه دیــدار 
ــان  ــر حمایــت از آن ــه تعهــد خــود ب ــان ب ــد و در جمــع آن آنهــا برون
ــن  ــد کنند-ای ــد و تأکی ــان ســوگند بخورن ــع آن ــه مناف ــدی ب و پایبن
یعنــی آنکــه ملــت بــزرگ امریــکا و ملتهــای متعــدد اروپــا بایــد تابــع 
خواســتها و تمایــات عــده قلیلــی زیــاده خــواه و تجاوزطلــب باشــند-

ایــن ملتهــا بــدون اینکــه خــود بخواهنــد بایــد از حیثیــت و منابــع 
خــود در راه جنایتهــا و اشــغالگریها و تهدیدهای شــبکه صهیونیســتی 
ــه  ــل ب ــرام کام ــن احت ــران ضم ــوری اســامی ای ــه کنند-جمه هزین
ــه مــردم فلســطین و حمایــت همــه جانبــه از آن،  مقاومــت مظلومان
راه حــل انســانی خــود را کــه مبتنــی بــر همــه پرســی آزاد از مــردم 
فلســطین بــرای تعییــن و برپایــی نــوع حکومــت در همــه فلســطین 
ــد. ــی نمای ــم م ــل تقدی ــازمان مل ــرم س ــر کل محت ــه دبی ــت ب اس

ــوکل  ــا ت ــران ب ــزرگ ای ــت ب ــه مل ــت ک ــی اس ــیار طبیع ــا بس ام
ــود در  ــتان خ ــک دوس ــا کم ــت و ب ــدرت و قاطعی ــا ق ــدا و ب ــر خ ب
از حقــوق خــود صیانــت کــرده  و  ایســتاده  زورگوییهــا  برابــر 
زیــاده  ولــی  گفتگوســت  اهــل  ایــران  کرد.-ملــت  خواهــد  و 
ــت. ــد پذیرف ــه و نخواه ــی را نپذیرفت ــات غیرقانون ــا و مطالب خواهیه

مســابقة بــی پایــان تســلیحاتی و تولیــد و تکثیر و انباشــت ســاحهای 
اتمــی و کشــتار جمعــی و تهدیــد بــه اســتفاده از آنها و اســتقرار ســپر 
موشــکی وضعیــت را ناپایــدار ســاخته اســت- در موضــوع هســته ای 
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مــا موضــوع هســته ای ایــران خاتمــه یافته-امــروز ســوالهای مهــم و 
ــاره فعالیــت هــای هســته ای برخــی از همیــن قدرتهــا  فراوانــی درب
در آژانــس مطــرح اســت کــه بایــد بررســی شــود- البتــه ملــت ایــران 
همــواره آمــاده گفتگــوی ســازنده بــا همــگان بــوده و خواهــد بــود- .

]دکتر احمدی نژاد1387-مجمع عمومی[

زمانــی کــه متجــاوز بــه واســطة قــدرت مالــی، سیاســی و تبلیغاتی اش 
ــزد بلکــه  ــه تنهــا از مجــازات بگری صاحــب حــق شــناخته شــود و ن
مدعــی و طلبــکار هــم بشــود)اوضاع همنطــور باقــی خواهــد مانــد(- 
بــا ادعــای واهــی کشــف ســاح کشــتار جمعــی و اســقاط دیکتاتــور 
ــد و ســاح  ــور ســقوط می کن ــد. دیکتات ــی کنن ــه م ــراق حمل ــه ع ب
کشــتار جمعــی کشــف نمــی شــود- . اندیشــه و عمــل کســانی کــه 
ــران را موجــودات  ــران و دیگ ــر از دیگ در اندیشــه شــان خــود را برت
ــل و  ــه و عم ــروز اندیش ــی پندارند-ام ــرده م ــیر و ب ــه دوم و اس درج
ــا  ــا و دولته ــه ملته ــان از ناحی ــار زورگوی ــده از رفت ــای برآم راهبرده
ــان راه خــود  ــه پای ــکا در جهــان ب مطــرود اســت - امپراطــوری امری
رســیده اســت - حاکمــان بعــدی بایــد دایــرة دخالتهــا را بــه مرزهــای 
خــود محــدود کنن-.امــروز اندیشــة ســلطه گــری بــه ســرعت بــه یک 
ــا دولتهــای توســعه  ضــد ارزش تبدیــل مــی شــود- و امــا ســخنی ب
ــی. بدانیــد کــه زندگــی در ســایه  ــر مناســبات جهان طلــب حاکــم ب
عبودیــت و اجــرای دســتورات خــدا، عشــق بــه مــردم و تــاش بــرای 
تحقــق عدالــت بــه نفــع شــما هــم هســت- گذشــته هــای خــود را 
جبــران کنیــد، ایــن بــه نفــع شــما و جامعــة بشــری اســت مــن بــه 
ــا و  ــران و بســیاری از ملته ــت ای ــه مل ــم ک صراحــت اعــام مــی کن
دولتهــا بــا ایــن نــگاه و عملکــرد ســلطه گــران جهانــی مخالــف انــد - 

ملــت ایــران آمادگــی دارد کــه در کنــار ســایر ملتهــا بــه شــما بــرای 
بــرون رفــت از وضــع موجــود و برپایــی صلــح و صــاح یــاری نمایــد.

کینــه  خونریــزی،  تجــاوز،  بــرای  را  انســان  خداونــد 
اســت. نیافریــده  تخریــب  و  خودخواهــی  ورزی، 

ــیاری  ــه در بس ــد، بلک ــد بکن ــی توان ــم کاری نم ــت ه ــورای امنی ش
را  راه  عمــًا  زورگــو  قــدرت  ســه  دو  فشــار  تحــت  مــوارد  از 
می کنــد. همــوار  صهیونیســت  آدمکشــان  از  حمایــت  بــرای 

در فلســطین شــصت ســال کشــتار و تجــاوز توســط عــده ای 
صهیونیســت جنایتــکار و اشــغالگر ادامــه دارد- بــا جمــع آوری عده ای 
ــردن و  ــا آواره ک ــران و ب ــرزمین دیگ ــا و در س ــف دنی ــاط مختل از نق
ــتار  ــا دروغ و کش ــرزمین و ب ــی س ــردم اصل ــن م ــارت گرفت ــه اس ب
حکومــت درســت کرده انــد- بــا اعــام قبلــی، تجــاوز، اشــغال و تــرور 
ــی  ــرة غذای ــی را محاص ــی و مردم ــت قانون ــردم و دول ــد و م می کنن
ــای  ــی قدرته ــال برخ ــن ح ــد و در همی ــی دهن ــرار م ــی ق و داروی
ــان حمایــت مــی کننــد- طبیعــی اســت کــه  مســتکبر زورگــو از آن
ــردم  ــق م ــه ح ــی ب ــدک توجه ــه ان ــم ک ــی ه ــی قطعنامه های برخ
ــی ســپرده مــی شــود- حیثیــت  ــه بایگان فلســطین داشــته اســت ب
و شــخصیت و حقــوق مــردم امریــکا و اروپــا بازیچــه دســت عــده ای 
قلیــل و البتــه فریــب کار بــه نــام صهیونیســت قــرار گرفتــه اســت که 
ــوذ و  ــر و نف ــه واســطه تزوی ــی ب ــی محــض هســتند ول گرچــه اقلیت
ســازماندهی مرمــوز و تبلیغــات گســترده و پیچیــده شــان بــر بخــش 
مهمــی از مراکــز مالــی و پولــی و مراکــز تصمیــم گیــری سیاســی از 
جملــه بــر بعضــی از بخشــهای دولتهــای اروپایــی و امریکایــی مســلط 
شــده اند- عمــق فاجعــه آنجاســت کــه نامزدهــای ریاســت جمهــوری 
یــا نخســت وزیــری برخــی از کشــورهای بــزرگ قبــل از جلــب آراء 
مــردم خــود، بــرای کســب حمایــت مالــی و تبلیغاتــی بایــد بــه دیــدار 
ــان  ــر حمایــت از آن ــه تعهــد خــود ب ــان ب ــد و در جمــع آن آنهــا برون
ــن  ــد کنند-ای ــد و تأکی ــان ســوگند بخورن ــع آن ــه مناف ــدی ب و پایبن
یعنــی آنکــه ملــت بــزرگ امریــکا و ملتهــای متعــدد اروپــا بایــد تابــع 
خواســتها و تمایــات عــده قلیلــی زیــاده خــواه و تجاوزطلــب باشــند-
ایــن ملتهــا بــدون اینکــه خــود بخواهنــد بایــد از حیثیــت و منابــع 
خــود در راه جنایتهــا و اشــغالگریها و تهدیدهای شــبکه صهیونیســتی 
ــه  ــل ب ــرام کام ــن احت ــران ضم ــوری اســامی ای ــه کنند-جمه هزین
ــه مــردم فلســطین و حمایــت همــه جانبــه از آن،  مقاومــت مظلومان
راه حــل انســانی خــود را کــه مبتنــی بــر همــه پرســی آزاد از مــردم 
فلســطین بــرای تعییــن و برپایــی نــوع حکومــت در همــه فلســطین 
ــد. ــی نمای ــم م ــل تقدی ــازمان مل ــرم س ــر کل محت ــه دبی ــت ب اس

ــوکل  ــا ت ــران ب ــزرگ ای ــت ب ــه مل ــت ک ــی اس ــیار طبیع ــا بس ام
ــود در  ــتان خ ــک دوس ــا کم ــت و ب ــدرت و قاطعی ــا ق ــدا و ب ــر خ ب
از حقــوق خــود صیانــت کــرده  و  ایســتاده  زورگوییهــا  برابــر 
زیــاده  ولــی  گفتگوســت  اهــل  ایــران  کرد.-ملــت  خواهــد  و 
ــت. ــد پذیرف ــه و نخواه ــی را نپذیرفت ــات غیرقانون ــا و مطالب خواهیه

مســابقة بــی پایــان تســلیحاتی و تولیــد و تکثیر و انباشــت ســاحهای 
اتمــی و کشــتار جمعــی و تهدیــد بــه اســتفاده از آنها و اســتقرار ســپر 
موشــکی وضعیــت را ناپایــدار ســاخته اســت- در موضــوع هســته ای 
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ــت  ــه مل ــن جمل ــا و م ــه ملته ــلم هم ــق مس ــم ح ــی رغ ــران، عل ای
ایــران در تولیــد ســوخت هســته ای بــرای اســتفاده در مقاصــد صلــح 
آمیــز، شــفافیت همــه فعالیتهــا، همــکاری کامــل بــا بازرســان آژانــس 
ــح  ــر صل ــی ب ــس مبن ــرر آژان ــام مک ــی و اع ــرژی اتم ــی ان بین الملل
آمیــز بــودن فعالیتهــای ایــران، چنــد قــدرت زورگــو و تولیــد کننــد 
نســلهای جدیــد ســاحهای مرگبــار اتمــی و دارای انبارهــای انباشــته 
از ســاح هســته ای کــه هیــچ ســازمان بیــن المللــی بــر فعالیتهــای 
آنــان نظــارت نــدارد و فجایــع هیروشــیما و ناکازاکــی در پرونــده یکی 
ــتفاده از  ــا اس ــالها ب ــی س ــای واه ــا ادعاه ــت، ب ــود اس ــان موج از آن
اهرمهــای سیاســی و اقتصــادی و تهدیــد و فشــار ســنگین بــر آژانــس 
تــاش کردنــد در برابــر فعالیتهــای صلح آمیزملــت ایران مانع تراشــی 
کنند-آنــان بــا ســاح اتمــی مخالــف نیســتند بلکــه مخالف پیشــرفت 
ملتهــای مســتقل هســتند- می خواهنــد بــا انحصــار فناوریهــا، ابــزار 
تحمیــل بــر ملتها را در اختیار داشــته باشــند. - امروز وقت آن رســیده 
اســت کــه آژانــس اتمــی گــزارش روشــنی از نظــارت بــر خلــع ســاح 
ــار جامعــه بیــن  ــان در اختی ــن قدرتهــا و فعالیتهــای هســته ای آن ای
المللــی قــرار دهــد و کمیتــه خلــع ســاح توســط دولتهــای مســتقل 
تشــکیل گــردد و بــر رونــد خلــع ســاح ایــن قدرتهــا نظــارت نمایــد.

ــی بســیار  ــتن انتخابات ــا پشــت سرگذاش ــران ب ــت ای ــه مل ــک ک این
ــی  ــکوفایی مل ــرای ش ــی را ب ــل نوین ــًا آزاد فص ــکوه و کام ــا ش ب
ــار  ــع، ب ــا رأی قاط ــم زده و ب ــی رق ــر جهان ــترده ت ــات گس و تعام
ســنگین مســئولیت را بــر دوش اینجانــب نهــاده اند-اعــام مــی کنم 
کــه ملــت بــزرگ و تمــدن ســاز و نظــام جمهــوری اســامی ایــران 
بــه عنــوان یکــی از مردمــی تریــن حکومتهــای مترقــی جهــان آمــاده 
ــا اســتفاده از همــه ظرفیــت هــای فرهنگــی ، سیاســی و  ــا ب ــد ت ان
ــه  ــک برنام ــانی در ی ــای انس ــل ه ــه راه ح ــود و برپای ــادی خ اقتص
عادانــه و احتــرام آمیــز جمعــی، بــرای رفــع نگرانیهــا و چالــش های 
ــته باشــد-این  ــذار داش ــر گ ــال و تاثی ــه بشــری مشــارکت فع جامع
ــرای  ــرورزی ب ــی و مه ــر از زیبای ــی پ ــی دنیای ــتار برپای ــت خواس مل
ــاع  ــد کــه ضمــن دف آحــاد ملتهــا و انسانهاســت و اعــام مــی نمای
ــح و  ــدار صل ــود، پاس ــی خ ــروع و قانون ــوق مش ــه از حق قدرتمندان
ــت و  ــت، معنوی ــر اســاس عدال ــا ب ــرای همــه ملته ــدار ب امنیــت پای
ــرای تحقــق ایــن  کرامــت انســانی اســت- ملــت مــا آمــاده اســت ب
ــه  ــوند ب ــی ش ــت دراز م ــا صداق ــه ب ــتهایی را ک ــه دس ــداف هم اه
ــن مســیر کمــال ، خــود  ــچ ملتــی در طــی ای گرمــی بفشــارد- هی
را بــی نیــاز از تغییــر و اصــاح نمــی داند-مــا از تغییــرات واقعــی و 
انســانی اســتقبال می کنیــم و آمــاده مشــارکت فعــال در اصاحــات 

ــی هســتیم. ــِن جهان بنیادی

ــوم  ــن هج ــترده تری ــود گس ــاله خ ــی س ــاب س ــه اول انق در ده
نظامــی تجــاوز کارانــه بــه ســرزمین خــود را مظلومانــه دفــع کــرده 
اســت -ملــت مــا همــواره مــورد بغــض و بــی مهــری کســانی قــرار 
گرفتــه اســت کــه روزی بــا همــه تــوان از تجــاوز صــدام بــه خاکش و 
اســتفاده صــدام از ســاح شــیمیایی، حمایــت و روزی دیگــر بــه بهانه 

دفــع شــر همــان صــدام، بــه عــراق لشکرکشــی کردنــد.

یکــی بــر اســاس ترجیــح منافــع مــادی خــود بــر دیگــران ، با توســعه 
ــاوز و  ــانها ، تج ــر انس ــت ، تحقی ــر و محرومی ــتم ، فق ــری و س نابراب
اشــغالگری و فریــب کاری ، بــه دنبــال تســلط بــر جهــان و تحمیــل 
ــه وضــع  ــه ادام ــر ملتهاســت- بســیار روشــن اســت ک اراده خــود ب
ــر جهــان ممکــن نیســت- شــرایط یــک جانبــه و  موجــود حاکــم ب
نامطلــوب فعلــی، بــر خــاف فطــرت انســان و در نقطــه مقابــل هدف 
از خلقــت جهــان و انســان اســت- دیگــر نمــی شــود بــا ایجــاد دارایی 
هــای کاذب کاغــذی، معــادل دههــا هــزار میلیــارد دار ثــروت غیــر 
ــه اقتصــاد جهــان تزریــق کــرد-دوران تحمیــل اندیشــه  واقعــی را ب
ــه یــک گــروه  ــی عاطفــه و تحمیــل ســلیقه و عاق ســرمایه دارِی ب
خــاص بــر جامعــه جهانــی ،توســعه ســلطه بــر جهــان بــه نــام جهانی 
ســازی و عصــِر برپایــی امپراطوریهــا بــه پایــان رســیده اســت-دوران 
تحقیــر ملتهــا و اعمــال سیاســتهای دوگانــه و معیارهــای چندگانــه 
ســپری شــده اســت- دیگــر زمــان آن گذشــته اســت کــه عــده ای 
خــود ، دموکراســی و آزادی را تعریــف کننــد خــود معیــار آن باشــند 
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ــت  ــه مل ــن جمل ــا و م ــه ملته ــلم هم ــق مس ــم ح ــی رغ ــران، عل ای
ایــران در تولیــد ســوخت هســته ای بــرای اســتفاده در مقاصــد صلــح 
آمیــز، شــفافیت همــه فعالیتهــا، همــکاری کامــل بــا بازرســان آژانــس 
ــح  ــر صل ــی ب ــس مبن ــرر آژان ــام مک ــی و اع ــرژی اتم ــی ان بین الملل
آمیــز بــودن فعالیتهــای ایــران، چنــد قــدرت زورگــو و تولیــد کننــد 
نســلهای جدیــد ســاحهای مرگبــار اتمــی و دارای انبارهــای انباشــته 
از ســاح هســته ای کــه هیــچ ســازمان بیــن المللــی بــر فعالیتهــای 
آنــان نظــارت نــدارد و فجایــع هیروشــیما و ناکازاکــی در پرونــده یکی 
ــتفاده از  ــا اس ــالها ب ــی س ــای واه ــا ادعاه ــت، ب ــود اس ــان موج از آن
اهرمهــای سیاســی و اقتصــادی و تهدیــد و فشــار ســنگین بــر آژانــس 
تــاش کردنــد در برابــر فعالیتهــای صلح آمیزملــت ایران مانع تراشــی 
کنند-آنــان بــا ســاح اتمــی مخالــف نیســتند بلکــه مخالف پیشــرفت 
ملتهــای مســتقل هســتند- می خواهنــد بــا انحصــار فناوریهــا، ابــزار 
تحمیــل بــر ملتها را در اختیار داشــته باشــند. - امروز وقت آن رســیده 
اســت کــه آژانــس اتمــی گــزارش روشــنی از نظــارت بــر خلــع ســاح 
ــار جامعــه بیــن  ــان در اختی ــن قدرتهــا و فعالیتهــای هســته ای آن ای
المللــی قــرار دهــد و کمیتــه خلــع ســاح توســط دولتهــای مســتقل 
تشــکیل گــردد و بــر رونــد خلــع ســاح ایــن قدرتهــا نظــارت نمایــد.

ــی بســیار  ــتن انتخابات ــا پشــت سرگذاش ــران ب ــت ای ــه مل ــک ک این
ــی  ــکوفایی مل ــرای ش ــی را ب ــل نوین ــًا آزاد فص ــکوه و کام ــا ش ب
ــار  ــع، ب ــا رأی قاط ــم زده و ب ــی رق ــر جهان ــترده ت ــات گس و تعام
ســنگین مســئولیت را بــر دوش اینجانــب نهــاده اند-اعــام مــی کنم 
کــه ملــت بــزرگ و تمــدن ســاز و نظــام جمهــوری اســامی ایــران 
بــه عنــوان یکــی از مردمــی تریــن حکومتهــای مترقــی جهــان آمــاده 
ــا اســتفاده از همــه ظرفیــت هــای فرهنگــی ، سیاســی و  ــا ب ــد ت ان
ــه  ــک برنام ــانی در ی ــای انس ــل ه ــه راه ح ــود و برپای ــادی خ اقتص
عادانــه و احتــرام آمیــز جمعــی، بــرای رفــع نگرانیهــا و چالــش های 
ــته باشــد-این  ــذار داش ــر گ ــال و تاثی ــه بشــری مشــارکت فع جامع
ــرای  ــرورزی ب ــی و مه ــر از زیبای ــی پ ــی دنیای ــتار برپای ــت خواس مل
ــاع  ــد کــه ضمــن دف آحــاد ملتهــا و انسانهاســت و اعــام مــی نمای
ــح و  ــدار صل ــود، پاس ــی خ ــروع و قانون ــوق مش ــه از حق قدرتمندان
ــت و  ــت، معنوی ــر اســاس عدال ــا ب ــرای همــه ملته ــدار ب امنیــت پای
ــرای تحقــق ایــن  کرامــت انســانی اســت- ملــت مــا آمــاده اســت ب
ــه  ــوند ب ــی ش ــت دراز م ــا صداق ــه ب ــتهایی را ک ــه دس ــداف هم اه
ــن مســیر کمــال ، خــود  ــچ ملتــی در طــی ای گرمــی بفشــارد- هی
را بــی نیــاز از تغییــر و اصــاح نمــی داند-مــا از تغییــرات واقعــی و 
انســانی اســتقبال می کنیــم و آمــاده مشــارکت فعــال در اصاحــات 

ــی هســتیم. ــِن جهان بنیادی

ــوم  ــن هج ــترده تری ــود گس ــاله خ ــی س ــاب س ــه اول انق در ده
نظامــی تجــاوز کارانــه بــه ســرزمین خــود را مظلومانــه دفــع کــرده 
اســت -ملــت مــا همــواره مــورد بغــض و بــی مهــری کســانی قــرار 
گرفتــه اســت کــه روزی بــا همــه تــوان از تجــاوز صــدام بــه خاکش و 
اســتفاده صــدام از ســاح شــیمیایی، حمایــت و روزی دیگــر بــه بهانه 

دفــع شــر همــان صــدام، بــه عــراق لشکرکشــی کردنــد.

یکــی بــر اســاس ترجیــح منافــع مــادی خــود بــر دیگــران ، با توســعه 
ــاوز و  ــانها ، تج ــر انس ــت ، تحقی ــر و محرومی ــتم ، فق ــری و س نابراب
اشــغالگری و فریــب کاری ، بــه دنبــال تســلط بــر جهــان و تحمیــل 
ــه وضــع  ــه ادام ــر ملتهاســت- بســیار روشــن اســت ک اراده خــود ب
ــر جهــان ممکــن نیســت- شــرایط یــک جانبــه و  موجــود حاکــم ب
نامطلــوب فعلــی، بــر خــاف فطــرت انســان و در نقطــه مقابــل هدف 
از خلقــت جهــان و انســان اســت- دیگــر نمــی شــود بــا ایجــاد دارایی 
هــای کاذب کاغــذی، معــادل دههــا هــزار میلیــارد دار ثــروت غیــر 
ــه اقتصــاد جهــان تزریــق کــرد-دوران تحمیــل اندیشــه  واقعــی را ب
ــه یــک گــروه  ــی عاطفــه و تحمیــل ســلیقه و عاق ســرمایه دارِی ب
خــاص بــر جامعــه جهانــی ،توســعه ســلطه بــر جهــان بــه نــام جهانی 
ســازی و عصــِر برپایــی امپراطوریهــا بــه پایــان رســیده اســت-دوران 
تحقیــر ملتهــا و اعمــال سیاســتهای دوگانــه و معیارهــای چندگانــه 
ســپری شــده اســت- دیگــر زمــان آن گذشــته اســت کــه عــده ای 
خــود ، دموکراســی و آزادی را تعریــف کننــد خــود معیــار آن باشــند 
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ــا  ــت ه ــب مل ــتند- اغل ــض آن هس ــود، اول ناق ــه خ ــی ک و در حال
ــکا در انتظــار تغییــرات گســترده، عمیــق  ــه مــردم امری و مــن جمل
و واقعــی هســتند و از شــعار تغییــر اســتقبال کردنــد- دیگــر قابــل 
قبــول نیســت کــه یــک اقلیــت محــض بــا یــک شــبکه پیچیــده بــا 
طراحــی غیــر انســانی ،بــر اقتصــاد و سیاســت و فرهنــگ بخــش های 
مهمــی از جهــان حاکــم شــود- پذیرفتنــی نیســت کــه عــده ای از 
چنــد هــزار کیلومتــر دورتــر در منطقــه خاورمیانــه دخالــت نظامــی 
کننــد- نمــی شــود شــعار دوســتی و همراهــی بــا ملتهــا ســر داد و 
همزمــان پایگاههــای نظامــی را در مناطــق جهــان از جملــه آمریکای 
اتیــن توســعه داد- دیگــر نمــی تــوان سیاســت هــای توســعه طلبانه 
ــر  ــرد- غی ــش ب ــه پی ــری ب ــی گ ــا منطــق نظام و ضــد انســانی را ب
قابــل قبــول اســت کــه هزینــه نظامــی برخــی از دولتهــا چنــد برابــر 
هزینــه نظامــی کل دولتهــای جهــان باشــد- بایــد همــگان مراقــب 
باشــند کــه اهــداف اســتعماری، تبعیــض آلــود و غیــر انســانی صرفــاً 
بــا تغییــر شــعار و بــا بســته بنــدی هــای جدیــد دنبــال نشــود- هیــچ 
کــس و هیــچ دولتــی خــود را مســتثنی از تغییــر و برتــر از دیگــران 
نشــمارد و بــا ادعــای رهبــری جهانــی، بــه دنبــال تحمیــل خــود بــر 
دیگــران نباشــد- رمــز و راز اصلــی همــه مشــکات جامعــه جهانــی، 
ــانی و  ــای انس ــاق ، ارزش ه ــان از اخ ــده ای از حاکم ــدن ع دورش
تعلیمــات انبیــاء الهــی اســت- بــدون کســب صاحیــت های انســانی 
ــل  ــان تحمی ــود را برجه ــته خ ــی و خواس ــرز تلق ــد ط ــرار دارن اص
ــری و  ــای ناشــی از نظــام ســلطه گ ــدی ه ــد- دوران قطــب بن کنن

حکومــت چنــد دولــت برجهــان بــه پایــان رســیده اســت.

ــدر  ــواد مخ ــم و م ــا تروریس ــارزه ب ــعار مب ــا ش ــود ب ــی ش ــر نم دیگ
ســرزمینی تحــت ســلطه نظامــی قــرار گیــرد ولی تولیــد مــواد مخدر 
در آن چنــد برابــر شــود- دامنــه تروریســم چنــد برابر شــود -هــزاران 
ــات  ــوند- تاسیس ــی و آواره ش ــته و زخم ــاه کش ــردم بیگن ــر از م نف
ــرار  ــود گــردد - امنیــت منطقــه ای تحــت مخاطــره ق ــی ناب زیربنای
ــان  ــن قربانی ــود از بزرگتری ــران خ ــاز ای ــگ س ــت فرهن ــرد- مل گی

ــوده. تروریســم کــور ب

قابــل قبــول نیســت کــه ســازمان ملــل و شــورای امنیــت کــه بایــد 
ــری در  ــم گی ــند و تصمی ــا باش ــت ه ــا و دول ــه ملته ــده هم نماین
آن براســاس مردمــی تریــن و دموکراتیــک تریــن شــیوه هــا باشــد 
ــا  ــت آنه ــع و خواس ــت مناف ــت و در خدم ــد دول ــلطه چن ــت س تح
باشــد-، ادامــه ایــن وضــع ناممکــن و تحــول اساســی یــک ضــرورت 
ــم در حیطــه  ــد ه ــر و تحــول بای ــاب اســت- تغیی ــل اجتن ــر قاب غی
نظــری و هــم از حیــث عملــی در ســاختارها و روش هــا بــه صورتــی 
اساســی و بنیادیــن صــورت گیرد-ممکــن نیســت بــا مبانــی فکــری 
و ســازوکارهایی کــه خــود مســبب و عامــل اصلــی همــه مشــکات 
جامعــه بشــری بــوده انــد، وضعیــت را متحــول و دنیــای مطلــوب را 
برپاکــرد- ســاختارهای سیاســی و اقتصــادِی پــس از جنــگ جهانــی 
ــتند  ــتند نتوانس ــان هس ــر جه ــلطه ب ــات س ــده از نی ــه برآم دوم ک
تامیــن کننــده عدالــت و امنیــت پایــدار باشــند- امــروز بایــد بــا یــک 
تعهــد جمعــی، در برابــر وضــع موجــود قیــام کنیــم ، تغییــر و تحــول 
را جــدی بگیریــم و در یــک مشــارکت و مجاهــدت عمومــی تــاش 
کنیم-اصــاح ســاختار ســازمان ملــل و تبدیــل آن بــه یــک ســازمان 

روزآمــد و کامــا مردمــی، بیطــرف، آزاد، عــادل و موثــر در مناســبات 
جهانی-اصــاح ســاختار شــورای امنیــت، ســلب امتیــاز ویــژه تبعیــض 

آلــود وتــو.

ــر  ــای غی ــت ه ــال سیاس ــه اعم ــد ادام ــی کن ــور م ــی تص ــه کس چ
انســانی در فلســطین امــکان پذیــر باشــد ؟- ملتــی را بــر خــاف همــه 
معیارهــای انســانی بــا زور ســاح و بــا تبلیغــات فریبنــده بیــش از ۶۰ 
ســال از خانــه خــود براننــد- بــا روش هــای ضــد بشــری و موشــک و 
حتــی تســلیحات ممنوعــه بــر او بتازنــد-در مقابــل ،حــق دفاع مشــروع 
را نیــز از او ســلب کننــد - عجیــب تــر آنکــه در برابــر نــگاه بهــت زده 
جهانیــان ، متجــاوزان و اشــغالگران را »صلــح طلــب« و »صاحــب حق« 
ــن اســت  ــه ممک ــتم را »تروریســت« بنامند-چگون ــردم تحــت س و م
جنایــات عــده ای اشــغالگر علیــه کــودکان و زنــان بــی دفــاع و تخریــب 
خانــه هــا و مــزارع و مــدارس و بیمارســتانها مــورد حمایــت کامــل و بی 
قیــد و شــرط برخــی دولــت هــا قــرار گیرد-مــردان و زنــان مظلــوم بــه 
ــن محاصــره  ــه و وطــن خــود تحــت ســنگین تری ــاع از خان جــرم دف
ــرار  ــی ق ــل کش ــورد نس ــی و آب و دارو و م ــای غذای ــم ه ــا و تحری ه
ــان کــه در تهاجــم وحشــیانه ۲۲  گیرند-حتــی از بازســازی اماکــن آن
روزه صهیونیســت هــا تخریــب شــده اســت ، آنهم در آســتانه زمســتان، 
ــان شــعار دفــاع از  جلوگیــری شــود-همزمان متجــاوزان و حامیــان آن
حقــوق بشــر ســرداده و دیگــران را بــه ایــن بهانــه تحــت فشــار قــرار 
دهنــد- اشــغاِل ســرزمین ملتهــا بــه نــام اهــدای آزادی و دموکراســی و 
ســرکوب ملتهــای بــی دفــاع بــه نــام دفــاع از حقــوق بشــر رایــج شــده 
اســت-، اعطــای فــوری و کامــل حقــوق مــردم فلســطین بابرگــزاری 
همــه پرســی آزاد و زمینــه ســازی زندگانــی مســالمت آمیــز مســلمانان 
و مســیحیان و یهودیــان فلســطینی - ظلــم و نقــض حقوق انســانها ،در 
فلســطین نظیــر اســتمرار آواره کــردن عــده دیگــری از صاحبــان اصلی 
ــب  ــد و تخری ــاکن بودن ــدس س ــه در بیت المق ــطین ک ــرزمین فلس س
ــر،  ــع حاض ــه وض ــه دارد-ادام ــدس ادام ــغالگران ق ــط اش ــازل توس من
ــوی  ــد جل ــی شــود- بای ــا و خشــونتها م ــدورت ه موجــب تشــدید ک
ظلــم و تجــاوز گرفتــه شود-متأســفانه گزارشــات رســمی مربــوط بــه 
ــه طــور کامــل منتشــر  ــزه ب ــوار غ ــم صهیونیســتی در ن ــات رژی اقدام
نشــده اســت-. جامعــه جهانــی بــی صبرانــه منتظــر مجــازات عادانــه 

متجــاوزان بــه غــزه و قاتــان مــردم بــی دفــاع آن اســت.

تروریسم، 
خشونت، 

افراط گرایی
4

ناکارآیی 
سازمان ملل، 

شورای امنیت، 
حق وتو
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اسرائیل، 
فلسطین، 

اشغال، جنگ
6

تحریم، فشار،
7 محاصره

هسته ای، توافق،8
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ــا  ــت ه ــب مل ــتند- اغل ــض آن هس ــود، اول ناق ــه خ ــی ک و در حال
ــکا در انتظــار تغییــرات گســترده، عمیــق  ــه مــردم امری و مــن جمل
و واقعــی هســتند و از شــعار تغییــر اســتقبال کردنــد- دیگــر قابــل 
قبــول نیســت کــه یــک اقلیــت محــض بــا یــک شــبکه پیچیــده بــا 
طراحــی غیــر انســانی ،بــر اقتصــاد و سیاســت و فرهنــگ بخــش های 
مهمــی از جهــان حاکــم شــود- پذیرفتنــی نیســت کــه عــده ای از 
چنــد هــزار کیلومتــر دورتــر در منطقــه خاورمیانــه دخالــت نظامــی 
کننــد- نمــی شــود شــعار دوســتی و همراهــی بــا ملتهــا ســر داد و 
همزمــان پایگاههــای نظامــی را در مناطــق جهــان از جملــه آمریکای 
اتیــن توســعه داد- دیگــر نمــی تــوان سیاســت هــای توســعه طلبانه 
ــر  ــرد- غی ــش ب ــه پی ــری ب ــی گ ــا منطــق نظام و ضــد انســانی را ب
قابــل قبــول اســت کــه هزینــه نظامــی برخــی از دولتهــا چنــد برابــر 
هزینــه نظامــی کل دولتهــای جهــان باشــد- بایــد همــگان مراقــب 
باشــند کــه اهــداف اســتعماری، تبعیــض آلــود و غیــر انســانی صرفــاً 
بــا تغییــر شــعار و بــا بســته بنــدی هــای جدیــد دنبــال نشــود- هیــچ 
کــس و هیــچ دولتــی خــود را مســتثنی از تغییــر و برتــر از دیگــران 
نشــمارد و بــا ادعــای رهبــری جهانــی، بــه دنبــال تحمیــل خــود بــر 
دیگــران نباشــد- رمــز و راز اصلــی همــه مشــکات جامعــه جهانــی، 
ــانی و  ــای انس ــاق ، ارزش ه ــان از اخ ــده ای از حاکم ــدن ع دورش
تعلیمــات انبیــاء الهــی اســت- بــدون کســب صاحیــت های انســانی 
ــل  ــان تحمی ــود را برجه ــته خ ــی و خواس ــرز تلق ــد ط ــرار دارن اص
ــری و  ــای ناشــی از نظــام ســلطه گ ــدی ه ــد- دوران قطــب بن کنن

حکومــت چنــد دولــت برجهــان بــه پایــان رســیده اســت.

ــدر  ــواد مخ ــم و م ــا تروریس ــارزه ب ــعار مب ــا ش ــود ب ــی ش ــر نم دیگ
ســرزمینی تحــت ســلطه نظامــی قــرار گیــرد ولی تولیــد مــواد مخدر 
در آن چنــد برابــر شــود- دامنــه تروریســم چنــد برابر شــود -هــزاران 
ــات  ــوند- تاسیس ــی و آواره ش ــته و زخم ــاه کش ــردم بیگن ــر از م نف
ــرار  ــود گــردد - امنیــت منطقــه ای تحــت مخاطــره ق ــی ناب زیربنای
ــان  ــن قربانی ــود از بزرگتری ــران خ ــاز ای ــگ س ــت فرهن ــرد- مل گی

ــوده. تروریســم کــور ب

قابــل قبــول نیســت کــه ســازمان ملــل و شــورای امنیــت کــه بایــد 
ــری در  ــم گی ــند و تصمی ــا باش ــت ه ــا و دول ــه ملته ــده هم نماین
آن براســاس مردمــی تریــن و دموکراتیــک تریــن شــیوه هــا باشــد 
ــا  ــت آنه ــع و خواس ــت مناف ــت و در خدم ــد دول ــلطه چن ــت س تح
باشــد-، ادامــه ایــن وضــع ناممکــن و تحــول اساســی یــک ضــرورت 
ــم در حیطــه  ــد ه ــر و تحــول بای ــاب اســت- تغیی ــل اجتن ــر قاب غی
نظــری و هــم از حیــث عملــی در ســاختارها و روش هــا بــه صورتــی 
اساســی و بنیادیــن صــورت گیرد-ممکــن نیســت بــا مبانــی فکــری 
و ســازوکارهایی کــه خــود مســبب و عامــل اصلــی همــه مشــکات 
جامعــه بشــری بــوده انــد، وضعیــت را متحــول و دنیــای مطلــوب را 
برپاکــرد- ســاختارهای سیاســی و اقتصــادِی پــس از جنــگ جهانــی 
ــتند  ــتند نتوانس ــان هس ــر جه ــلطه ب ــات س ــده از نی ــه برآم دوم ک
تامیــن کننــده عدالــت و امنیــت پایــدار باشــند- امــروز بایــد بــا یــک 
تعهــد جمعــی، در برابــر وضــع موجــود قیــام کنیــم ، تغییــر و تحــول 
را جــدی بگیریــم و در یــک مشــارکت و مجاهــدت عمومــی تــاش 
کنیم-اصــاح ســاختار ســازمان ملــل و تبدیــل آن بــه یــک ســازمان 

روزآمــد و کامــا مردمــی، بیطــرف، آزاد، عــادل و موثــر در مناســبات 
جهانی-اصــاح ســاختار شــورای امنیــت، ســلب امتیــاز ویــژه تبعیــض 

آلــود وتــو.

ــر  ــای غی ــت ه ــال سیاس ــه اعم ــد ادام ــی کن ــور م ــی تص ــه کس چ
انســانی در فلســطین امــکان پذیــر باشــد ؟- ملتــی را بــر خــاف همــه 
معیارهــای انســانی بــا زور ســاح و بــا تبلیغــات فریبنــده بیــش از ۶۰ 
ســال از خانــه خــود براننــد- بــا روش هــای ضــد بشــری و موشــک و 
حتــی تســلیحات ممنوعــه بــر او بتازنــد-در مقابــل ،حــق دفاع مشــروع 
را نیــز از او ســلب کننــد - عجیــب تــر آنکــه در برابــر نــگاه بهــت زده 
جهانیــان ، متجــاوزان و اشــغالگران را »صلــح طلــب« و »صاحــب حق« 
ــن اســت  ــه ممک ــتم را »تروریســت« بنامند-چگون ــردم تحــت س و م
جنایــات عــده ای اشــغالگر علیــه کــودکان و زنــان بــی دفــاع و تخریــب 
خانــه هــا و مــزارع و مــدارس و بیمارســتانها مــورد حمایــت کامــل و بی 
قیــد و شــرط برخــی دولــت هــا قــرار گیرد-مــردان و زنــان مظلــوم بــه 
ــن محاصــره  ــه و وطــن خــود تحــت ســنگین تری ــاع از خان جــرم دف
ــرار  ــی ق ــل کش ــورد نس ــی و آب و دارو و م ــای غذای ــم ه ــا و تحری ه
ــان کــه در تهاجــم وحشــیانه ۲۲  گیرند-حتــی از بازســازی اماکــن آن
روزه صهیونیســت هــا تخریــب شــده اســت ، آنهم در آســتانه زمســتان، 
ــان شــعار دفــاع از  جلوگیــری شــود-همزمان متجــاوزان و حامیــان آن
حقــوق بشــر ســرداده و دیگــران را بــه ایــن بهانــه تحــت فشــار قــرار 
دهنــد- اشــغاِل ســرزمین ملتهــا بــه نــام اهــدای آزادی و دموکراســی و 
ســرکوب ملتهــای بــی دفــاع بــه نــام دفــاع از حقــوق بشــر رایــج شــده 
اســت-، اعطــای فــوری و کامــل حقــوق مــردم فلســطین بابرگــزاری 
همــه پرســی آزاد و زمینــه ســازی زندگانــی مســالمت آمیــز مســلمانان 
و مســیحیان و یهودیــان فلســطینی - ظلــم و نقــض حقوق انســانها ،در 
فلســطین نظیــر اســتمرار آواره کــردن عــده دیگــری از صاحبــان اصلی 
ــب  ــد و تخری ــاکن بودن ــدس س ــه در بیت المق ــطین ک ــرزمین فلس س
ــر،  ــع حاض ــه وض ــه دارد-ادام ــدس ادام ــغالگران ق ــط اش ــازل توس من
ــوی  ــد جل ــی شــود- بای ــا و خشــونتها م ــدورت ه موجــب تشــدید ک
ظلــم و تجــاوز گرفتــه شود-متأســفانه گزارشــات رســمی مربــوط بــه 
ــه طــور کامــل منتشــر  ــزه ب ــوار غ ــم صهیونیســتی در ن ــات رژی اقدام
نشــده اســت-. جامعــه جهانــی بــی صبرانــه منتظــر مجــازات عادانــه 

متجــاوزان بــه غــزه و قاتــان مــردم بــی دفــاع آن اســت.

تروریسم، 
خشونت، 

افراط گرایی
4

ناکارآیی 
سازمان ملل، 

شورای امنیت، 
حق وتو

5

اسرائیل، 
فلسطین، 

اشغال، جنگ
6

تحریم، فشار،
7 محاصره

هسته ای، توافق،8
 اتمی
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ــس از  ــی پ ــود جهان ــت موج ــرمایه داری و مدیری ــام س ــک  نظ این
ــانها و  ــیده- انس ــان راه رس ــه پای ــت ، ب ــال حاکمی ــدود یکصــد س ح
ملتهــا رقیــب هــم شــمرده شــدند و ســعادت یــک فــرد یــا ملــت در 
مزاحمــت و درحــذف و ســرکوب دیگــران تعریــف شــد- ایــن مقابلــه 
ــرده داری  ــر ب ــی راه را ب ــای اله ــا ارزش ه ــان ب ــترده خودخواه گس
ــلطه  ــت س ــان ، تح ــیعی از جه ــش وس ــرد- بخ ــاز ک ــتعمار ب و اس
ــاد  ــه راه افت ــات ب ــور تبلیغ ــت- موت ــرار گرف ــی ق ــت غرب ــد دول چن
ــا راه  ــم و تنه ــام تروریس ــه ن ــزرگ ب ــری ب ــرض خط ــان در مع و جه
نجــات، لشگرکشــی بــه افغانســتان اعــام شــد- بــه فــرض پذیــرش 
ــک گــروه تروریســتی،  ــا ی ــا روش برخــورد ب ــکا، آی ــت امری نظــر دول
ــر  ــزار نف ــا ه ــتار صده ــم و کش ــگ منظ ــترده، جن ــی گس لشگرکش
اســت؟- اعــام کرده ایــم کــه حاضریــم در یــک مناظــره آزاد جــدی 
ــدگاه  ــن صحــن و به طــور شــفاف دی ــکا در همی ــا دولتمــردان امری ب
ــم. ــه نمائی ــما عرض ــه ش ــان را ب ــم جه ــائل مه ــاره مس ــود درب خ

درجنگهــای   ، فلســطین  دراشــغال   ، جهانــی  جنــگ  دو  در 
دراشــغال   ، ایــران  علیــه  عــراق  درجنــگ   ، ویتنــام  و  کــره 
افغانســتان و عــراق و درجنگهــای آفریقــا صدهــا میلیــون نفــر 
کشــته و زخمــی و آواره شــدند- اشــغال کشــورها بــه بهانــه 
تحمیــل آزادی و دموکراســی یــک جنایــت نابخشــودنی اســت.

ــری انجــام  ــدام موث ــد اق ــل نمی توان ــوارد ســازمان مل -- در تمــام  م
دهــد و متاســفانه در دهــه ای هــم کــه بــه نــام صلــح نامگــذاری شــد 
ــر کشــته و مجــروح  ــزار نف ــا ه ــغالگری، صده ــاوز و اش ــگ و تج جن
ــت  ــد- عل ــزوده ش ــمنی ها اف ــا و دش ــر کینه ه ــت و ب ــای گذاش برج
ــا امتیــاز وتــو  ناتوانــی ســازمان ملــل ســاختار ناعادانــه آن اســت- ب
قــدرت اصلــی در شــورای امنیــت متمرکــز شــده و رکــن اصلــی یعنی 
مجمــع عمومــی بــه حاشــیه رفتــه اســت.-- در چنــد دهــه گذشــته 
همــواره حداقــل یکــی از اعضــای دائمــی در یــک طــرف مناقشــات 
ــوده  اســت.-- وقتــی قاضــی و دادســتان ، خــود یــک طــرف دعــوا  ب
هســتند، چگونــه می تــوان انتظــار کارآمــدی داشــت؟- آیــا در بحــث 
هســته ای، اگــر ایــران دارای امتیــاز وتــو بــود، مواضــع شــورای امنیــت 
و مدیــرکل آژانــس همینگونــه بود؟-ســازمان ملــل مهمتریــن مرکــز 
ــد  ــاختار آن بای ــت- س ــی اس ــترک جهان ــت مش ــی مدیری هماهنگ
بــه گونــه ای اصــاح شــود کــه همــه دولتهــا و ملتهــای مســتقل در 
مدیریــت جهانــی مشــارکت ســازنده و فعــال داشــته باشــند-- امتیــاز 
ــد لغــو شــود و مجمــع عمومــی بااتریــن رکــن و دبیــرکل،  ــو بای وت
ــع  ــد مجم ــا تائی ــات او ب ــام مواضــع و اقدام ــرد و تم ــتقل ترین ف مس
ــر کل  ــد-- دبی ــض باش ــع تبعی ــت و رف ــت عدال ــی و در جه عموم
ــا  ــت تحــت فشــار قدرته ــال عدال ــت و اعم ــراز حقیق ــرای اب ــد ب نبای

ــود  ــنهاد می ش ــد-- پیش ــازمان باش ــتقرار س ــل اس ــور مح ــا کش و ی
ــبت  ــع نس ــاده ، مجم ــت فوق الع ــک نشس ــال و در ی ــک س ــی ی ط
بــه اصــاح و نهایــی کــردن ســاختار ســازمان اقــدام نمایــد.

اشــغال ســرزمین فلســطین اســت-- ملــت مظلوم فلســطین ۶۰ ســال 
تحــت ســلطه یــک رژیــم اشــغالگر از آزادی ، امنیــت و حــق حاکمیت 
ــود-  ــناخته می ش ــمیت ش ــه رس ــغالگران ب ــی اش ــت ول ــروم اس مح
ــردم  ــودکان خــراب می  شــود و م ــان و ک ــر ســر زن ــا ب ــه خانه ه روزان
در وطــن خــود از آب و غــذا و دارو نیــز محرومــن-. صهیونیســت ها تــا 
کنــون ۵ جنــگ گســترده بــر همســایگان و ملــت فلســطین تحمیــل 
کرده انــد-- آنــان در جنــگ علیــه لبنــان و غــزه زشــت ترین اقدمــات 
ــر  ــتی ب ــم صهیونیس ــد-- رژی ــام داده ان ــاع انج ــردم بی دف ــه م را علی
خــاف همــه قواعــد بین المللــی بــه کشــتی کمکهــای انســانی هجــوم 
ــق  ــه طــور مطل ــم ب ــن رژی ــان را می کشــد-- ای ــد و غیرنظامی می کن
ــی اســت -دائمــاً کشــورهای  ــت برخــی کشــورهای غرب ــورد حمای م
ــطینی و  ــخصیت های فلس ــی، ش ــام قبل ــا اع ــد و ب ــه را تهدی منطق
ــن  ــن ای ــان فلســطینی و مخالفی ــی مدافع ــد ول ــرور می کن ــره را ت غی
رژیــم بــا عناوینــی چــون تروریســت و ضــد یهــود تحــت فشــار قــرار 
می گیرنــد- تمــام ارزش هــا حتــی آزادی بیــان در اروپــا و امریــکا بــه 
ــه  ــه ب ــدم توج ــل ع ــه دلی ــود.-- ب ــی می ش ــم قربان ــای صهیونیس پ
حقــوق مــردم فلســطین همــه راه حل هــا بــه شکســت می انجامــد-- 
اگــر از ابتــدا بــه جــای رســمیت دادن بــه اشــغالگری ، حــق حاکمیــت 
ــاهد  ــروز ش ــا ام ــد آی ــناخته می ش ــمیت ش ــه رس ــطین ب ــت فلس مل
ایــن همــه جنایــت بودیــم؟ -- پیشــنهاد روشــن مــا بازگشــت آوارگان 
فلســطینی بــه ســرزمین خویــش و مراجعه بــه آراء عمومــی همه مردم 
فلســطین بــرای اعمــال حاکمیــت و تعییــن نــوع حکومت خود اســت.

مــا بیــش از تعهــدات خــود، قوانیــن آژانــس اتمــی را رعایــت کرده ایــم 
امــا هرگــز تحمیــات غیرقانونــی را نپذیرفتــه و نخواهیــم پذیرفــت-- 
گفته انــد کــه بــا فشــار می خواهنــد ایــران را وادار بــه گفتگــو کننــد-
ــوده  ــت ب ــرام و عدال ــه احت ــر پای ــران همیشــه آمــاده گفتگــو ب اواً ای
اســت. ثانیــاً روش هــای مبتنــی بــر بی احترامــی بــه ملتها ، مدتهاســت 
کــه کارآمــدی خــود را از دســت داده اســت- آنــان کــه در برابــر منطق 
ــع  ــد در واق ــتفاده کردن ــم اس ــد و تحری ــران از تهدی ــت ای ــن مل روش
باقیمانــده حیثیــت شــورای امنیــت و اعتمــاد ملتهــا بــه این نهــاد مهم 
را قربانــی و ناعادانــه بــودن آن شــورا را یکبــار دیگــر اثبــات کردنــد-- 
اینــان وقتــی بــا ملــت بــزرگ ایــران کــه در تاریــخ بــا نــام دانشــمندان 
، شــاعران ، عارفــان ، هنرمنــدان و فرهنــگ و تمدنــش و بــه نــام پاکی 
ــه رفتــار  ، خداپرســتی و عدالت خواهــی شــناخته شــده اســت اینگون
می کننــد، چگونــه انتظــار دارنــد کــه ملتهــا بــه آنــان اعتمــاد کننــد؟

ــن  ــدادادی و از بهتری ــی خ ــاک و ارزان و نعمت ــته ای ، پ ــرژی هس ان
ــیلی  ــوخت فس ــی از س ــای ناش ــش آلودگیه ــرای کاه ــا ب جایگزینه
بــه تمــام اعضــاء اجــازه داده اســت کــه بــدون  اســت.-- معاهــده
محدودیــت از آن بهــره ببرنــد و آژانــس موظف به حمایت و پشــتیبانی 
فنــی و حقوقــی از آنهــا شــده اســت-- بمــب اتــم بدتریــن ســاح ضــد 

بشــری اســت کــه بایــد بــه طــور کامــل محــو گــردد- معاهــده
توســعه و انباشــت آن را ممنــوع و خلــع ســاح را ضــروری شــمرده 
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ــس از  ــی پ ــود جهان ــت موج ــرمایه داری و مدیری ــام س ــک  نظ این
ــانها و  ــیده- انس ــان راه رس ــه پای ــت ، ب ــال حاکمی ــدود یکصــد س ح
ملتهــا رقیــب هــم شــمرده شــدند و ســعادت یــک فــرد یــا ملــت در 
مزاحمــت و درحــذف و ســرکوب دیگــران تعریــف شــد- ایــن مقابلــه 
ــرده داری  ــر ب ــی راه را ب ــای اله ــا ارزش ه ــان ب ــترده خودخواه گس
ــلطه  ــت س ــان ، تح ــیعی از جه ــش وس ــرد- بخ ــاز ک ــتعمار ب و اس
ــاد  ــه راه افت ــات ب ــور تبلیغ ــت- موت ــرار گرف ــی ق ــت غرب ــد دول چن
ــا راه  ــم و تنه ــام تروریس ــه ن ــزرگ ب ــری ب ــرض خط ــان در مع و جه
نجــات، لشگرکشــی بــه افغانســتان اعــام شــد- بــه فــرض پذیــرش 
ــک گــروه تروریســتی،  ــا ی ــا روش برخــورد ب ــکا، آی ــت امری نظــر دول
ــر  ــزار نف ــا ه ــتار صده ــم و کش ــگ منظ ــترده، جن ــی گس لشگرکش
اســت؟- اعــام کرده ایــم کــه حاضریــم در یــک مناظــره آزاد جــدی 
ــدگاه  ــن صحــن و به طــور شــفاف دی ــکا در همی ــا دولتمــردان امری ب
ــم. ــه نمائی ــما عرض ــه ش ــان را ب ــم جه ــائل مه ــاره مس ــود درب خ

درجنگهــای   ، فلســطین  دراشــغال   ، جهانــی  جنــگ  دو  در 
دراشــغال   ، ایــران  علیــه  عــراق  درجنــگ   ، ویتنــام  و  کــره 
افغانســتان و عــراق و درجنگهــای آفریقــا صدهــا میلیــون نفــر 
کشــته و زخمــی و آواره شــدند- اشــغال کشــورها بــه بهانــه 
تحمیــل آزادی و دموکراســی یــک جنایــت نابخشــودنی اســت.

ــری انجــام  ــدام موث ــد اق ــل نمی توان ــوارد ســازمان مل -- در تمــام  م
دهــد و متاســفانه در دهــه ای هــم کــه بــه نــام صلــح نامگــذاری شــد 
ــر کشــته و مجــروح  ــزار نف ــا ه ــغالگری، صده ــاوز و اش ــگ و تج جن
ــت  ــد- عل ــزوده ش ــمنی ها اف ــا و دش ــر کینه ه ــت و ب ــای گذاش برج
ــا امتیــاز وتــو  ناتوانــی ســازمان ملــل ســاختار ناعادانــه آن اســت- ب
قــدرت اصلــی در شــورای امنیــت متمرکــز شــده و رکــن اصلــی یعنی 
مجمــع عمومــی بــه حاشــیه رفتــه اســت.-- در چنــد دهــه گذشــته 
همــواره حداقــل یکــی از اعضــای دائمــی در یــک طــرف مناقشــات 
ــوده  اســت.-- وقتــی قاضــی و دادســتان ، خــود یــک طــرف دعــوا  ب
هســتند، چگونــه می تــوان انتظــار کارآمــدی داشــت؟- آیــا در بحــث 
هســته ای، اگــر ایــران دارای امتیــاز وتــو بــود، مواضــع شــورای امنیــت 
و مدیــرکل آژانــس همینگونــه بود؟-ســازمان ملــل مهمتریــن مرکــز 
ــد  ــاختار آن بای ــت- س ــی اس ــترک جهان ــت مش ــی مدیری هماهنگ
بــه گونــه ای اصــاح شــود کــه همــه دولتهــا و ملتهــای مســتقل در 
مدیریــت جهانــی مشــارکت ســازنده و فعــال داشــته باشــند-- امتیــاز 
ــد لغــو شــود و مجمــع عمومــی بااتریــن رکــن و دبیــرکل،  ــو بای وت
ــع  ــد مجم ــا تائی ــات او ب ــام مواضــع و اقدام ــرد و تم ــتقل ترین ف مس
ــر کل  ــد-- دبی ــض باش ــع تبعی ــت و رف ــت عدال ــی و در جه عموم
ــا  ــت تحــت فشــار قدرته ــال عدال ــت و اعم ــراز حقیق ــرای اب ــد ب نبای

ــود  ــنهاد می ش ــد-- پیش ــازمان باش ــتقرار س ــل اس ــور مح ــا کش و ی
ــبت  ــع نس ــاده ، مجم ــت فوق الع ــک نشس ــال و در ی ــک س ــی ی ط
بــه اصــاح و نهایــی کــردن ســاختار ســازمان اقــدام نمایــد.

اشــغال ســرزمین فلســطین اســت-- ملــت مظلوم فلســطین ۶۰ ســال 
تحــت ســلطه یــک رژیــم اشــغالگر از آزادی ، امنیــت و حــق حاکمیت 
ــود-  ــناخته می ش ــمیت ش ــه رس ــغالگران ب ــی اش ــت ول ــروم اس مح
ــردم  ــودکان خــراب می  شــود و م ــان و ک ــر ســر زن ــا ب ــه خانه ه روزان
در وطــن خــود از آب و غــذا و دارو نیــز محرومــن-. صهیونیســت ها تــا 
کنــون ۵ جنــگ گســترده بــر همســایگان و ملــت فلســطین تحمیــل 
کرده انــد-- آنــان در جنــگ علیــه لبنــان و غــزه زشــت ترین اقدمــات 
ــر  ــتی ب ــم صهیونیس ــد-- رژی ــام داده ان ــاع انج ــردم بی دف ــه م را علی
خــاف همــه قواعــد بین المللــی بــه کشــتی کمکهــای انســانی هجــوم 
ــق  ــه طــور مطل ــم ب ــن رژی ــان را می کشــد-- ای ــد و غیرنظامی می کن
ــی اســت -دائمــاً کشــورهای  ــت برخــی کشــورهای غرب ــورد حمای م
ــطینی و  ــخصیت های فلس ــی، ش ــام قبل ــا اع ــد و ب ــه را تهدی منطق
ــن  ــن ای ــان فلســطینی و مخالفی ــی مدافع ــد ول ــرور می کن ــره را ت غی
رژیــم بــا عناوینــی چــون تروریســت و ضــد یهــود تحــت فشــار قــرار 
می گیرنــد- تمــام ارزش هــا حتــی آزادی بیــان در اروپــا و امریــکا بــه 
ــه  ــه ب ــدم توج ــل ع ــه دلی ــود.-- ب ــی می ش ــم قربان ــای صهیونیس پ
حقــوق مــردم فلســطین همــه راه حل هــا بــه شکســت می انجامــد-- 
اگــر از ابتــدا بــه جــای رســمیت دادن بــه اشــغالگری ، حــق حاکمیــت 
ــاهد  ــروز ش ــا ام ــد آی ــناخته می ش ــمیت ش ــه رس ــطین ب ــت فلس مل
ایــن همــه جنایــت بودیــم؟ -- پیشــنهاد روشــن مــا بازگشــت آوارگان 
فلســطینی بــه ســرزمین خویــش و مراجعه بــه آراء عمومــی همه مردم 
فلســطین بــرای اعمــال حاکمیــت و تعییــن نــوع حکومت خود اســت.

مــا بیــش از تعهــدات خــود، قوانیــن آژانــس اتمــی را رعایــت کرده ایــم 
امــا هرگــز تحمیــات غیرقانونــی را نپذیرفتــه و نخواهیــم پذیرفــت-- 
گفته انــد کــه بــا فشــار می خواهنــد ایــران را وادار بــه گفتگــو کننــد-
ــوده  ــت ب ــرام و عدال ــه احت ــر پای ــران همیشــه آمــاده گفتگــو ب اواً ای
اســت. ثانیــاً روش هــای مبتنــی بــر بی احترامــی بــه ملتها ، مدتهاســت 
کــه کارآمــدی خــود را از دســت داده اســت- آنــان کــه در برابــر منطق 
ــع  ــد در واق ــتفاده کردن ــم اس ــد و تحری ــران از تهدی ــت ای ــن مل روش
باقیمانــده حیثیــت شــورای امنیــت و اعتمــاد ملتهــا بــه این نهــاد مهم 
را قربانــی و ناعادانــه بــودن آن شــورا را یکبــار دیگــر اثبــات کردنــد-- 
اینــان وقتــی بــا ملــت بــزرگ ایــران کــه در تاریــخ بــا نــام دانشــمندان 
، شــاعران ، عارفــان ، هنرمنــدان و فرهنــگ و تمدنــش و بــه نــام پاکی 
ــه رفتــار  ، خداپرســتی و عدالت خواهــی شــناخته شــده اســت اینگون
می کننــد، چگونــه انتظــار دارنــد کــه ملتهــا بــه آنــان اعتمــاد کننــد؟

ــن  ــدادادی و از بهتری ــی خ ــاک و ارزان و نعمت ــته ای ، پ ــرژی هس ان
ــیلی  ــوخت فس ــی از س ــای ناش ــش آلودگیه ــرای کاه ــا ب جایگزینه
اســت.-- معاهــده N.P.T بــه تمــام اعضــاء اجــازه داده اســت کــه بــدون 
محدودیــت از آن بهــره ببرنــد و آژانــس موظف به حمایت و پشــتیبانی 
فنــی و حقوقــی از آنهــا شــده اســت-- بمــب اتــم بدتریــن ســاح ضــد 
 N.P.T بشــری اســت کــه بایــد بــه طــور کامــل محــو گــردد- معاهــده
توســعه و انباشــت آن را ممنــوع و خلــع ســاح را ضــروری شــمرده 
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شــده اســت-- انــرژی هســته ای را معــادل بمــب معرفــی و بــا ایجــاد 
ــا دور  ــت ملته ــترس اکثری ــس آن را از دس ــر آژان ــار ب ــار و فش انحص
کرده انــد و همزمــان بمب هــای اتمــی خــود را حفــظ کــرده و ارتقــاء 
داده انــد- - نــه تنهــا خلــع ســاح اتفــاق نیفتــاده اســت بلکــه تولیــد 
بمــب اتــم در برخــی مناطق از جمله توســط رژیم اشــغالگر و تهدیدگر 
صهیونیســتی اشــاعه یافتــه اســت-- همیــن جــا پیشــنهاد می شــود 
ــته ای  ــرژی هس ــی و » ان ــاح اتم ــع س ــال خل ــال ۲۰۱۱ س ــه س ک
ــود. ــا-م ش ــس« اع ــچ ک ــرای هی ــه و ســاح هســته ای ب ــرای هم ب
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چــه کســانی طــی چنــد قــرن دوره ســیاه بــرده داری ده هــا میلیــون 
ــکا و  ــوده و در آمری ــق رب ــایر مناط ــا و س ــه زور از آفریق ــان را ب انس
اروپــا قربانــی مطامــع مــادی خــود کردند؟-تحمیــل بیــش از چهــار 
ــاول گســترده  ــار اســتعمار و اشــغال ســرزمین و چپ ــرن دوره غمب ق
منابــع و نابــودی اســتعدادها و زبــان و فرهنــگ و هویــت ملتهــا را چــه 
ــی  ــای اول و دوم جهان کســانی انجــام داده اند؟-چــه کســانی جنگه
بــا حــدود هفتــاد میلیــون کشــته و صدهــا میلیــون مجــروح و آواره 
و جنــگ کــره و ویتنــام را راه انداختند؟-چــه کســانی بــا فریبــکاری، 
ــرور و  ــی، ت ــگ، آوارگ ــال جن ــصت س ــش از ش ــتها و بی صهیونیس
ــل و از آن  ــه تحمی ــای منطق ــطین و ملته ــت فلس ــر مل ــتار را ب کش
حمایــت نمــوده اند؟-چــه کســانی دههــا ســال دولتهــای دیکتاتــوری 
و کودتایــی را بــر ملتهــای آمریــکای اتیــن، آفریقــا و آســیا تحمیــل 
کــرده و بــا آنــان رابطــه صمیمــی داشــته اند؟-چــه کســانی از بمــب 
ــد و امــروز هــم هــزاران  ــاع اســتفاده کردن ــی دف ــم علیــه مــردم ب ات
کاهــک هســته ای ذخیــره کــرده اند.-اقتصــاِد چــه کســانی متکــی 
بــه فــروش ســاح و ایجــاد جنــگ بــرای مصــرف آن اســت؟- ؟-چــه 
کســانی بــه بهانــه حادثــه مشــکوک ۱۱ ســپتامبر، و در واقــع بــرای 
ســلطه بــر خاورمیانــه و نفــت آن، افغانســتان و عــراق را اشــغال کردند 
ــر جــای گذاشــتند؟-چه  و میلیونهــا نفــر کشــته و مجــروح و آواره ب
ــدون  ــارد دار ب ــزار میلی ــا ه ــوودز ده ه ــو نظــام برتون ــا لغ کســانی ب
ــی  ــازار جهان ــه ب ــورم را ب ــع آن ت ــه تب ــرده و ب ــق ک ــتوانه خل پش
تزریــق و معــادل ایــن رقــم هنگفــت را از دســترنج ملتهــا تصاحــب 
کردند؟-چــه کســانی ســاانه بیــش از ۱۰۰۰ میلیــارد دار یعنی بیش 
ــه ای  ــه هــر بهان از تمــام کشــورهای دنیــا هزینــه نظامــی دارنــد و ب
دائمــاً ملتهــا و دولتهــای مســتقل را بــه حملــه نظامــی تهدیــد مــی 
کننــد؟- چــه کســانی مســبب بحــران اقتصــادی انــد و تبعــات آن را 
در آمریــکا، اروپــا و همــه جهــان بــر ملتهــا تحمیــل مــی کنند؟-چــه 
کســانی بــرای فروریختــِن فــوری چنــد هــزار تــن بمــب بــر ســر ملتها 
آمادگــی دارنــد ولــی بــرای رســاندن اندکــی کمــک بــه مــردم بحــران 
زده ســومالی و یــا ســایر نقــاط بــه مــاه هــا زمــان نیــاز دارنــد؟- آیــا 
ــد کــه  ــه ان ــا پذیرفت ــد و آی ــت را دارن اینــان صاحیــت ادامــه مدیری
ــوق  ــی و حق ــاع از آزادی و دموکراس ــاری دف ــی انحص ــود را مدع خ
انســانها و ملتهــا معرفــی کننــد و بــا همیــن ادعــا کشــورها را مــورد 
حملــه نظامی قــرار داده و اشــغال کنند؟-آیــا ُگل دموکراســی و آزادی 

از موشــکها و بمبهــای نیروهــای ناتــو شــکوفا خواهــد شــد؟- 
اگــر خســارات دوران بــرده داری و اســتعمار پرداخــت شــود، وضعیــت 
ــی چــه  ــکا و اروپای ــه دولتهــای آمری ــر ســرمایه داران پشــت صحن َ اَب
خواهــد شــد؟ -اگــر فقــط نیمــی از هزینــه های نظامــی دولــت آمریکا 
و متحدیــن اش در ناتــو صــرف رفــع مشــکات اقتصــادی ملتهایشــان 
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شــده اســت-- انــرژی هســته ای را معــادل بمــب معرفــی و بــا ایجــاد 
ــا دور  ــت ملته ــترس اکثری ــس آن را از دس ــر آژان ــار ب ــار و فش انحص
کرده انــد و همزمــان بمب هــای اتمــی خــود را حفــظ کــرده و ارتقــاء 
داده انــد- - نــه تنهــا خلــع ســاح اتفــاق نیفتــاده اســت بلکــه تولیــد 
بمــب اتــم در برخــی مناطق از جمله توســط رژیم اشــغالگر و تهدیدگر 
صهیونیســتی اشــاعه یافتــه اســت-- همیــن جــا پیشــنهاد می شــود 
ــته ای  ــرژی هس ــی و » ان ــاح اتم ــع س ــال خل ــال ۲۰۱۱ س ــه س ک
ــود. ــا-م ش ــس« اع ــچ ک ــرای هی ــه و ســاح هســته ای ب ــرای هم ب

]دکتر احمدی نژاد1390-مجمع عمومی[

چــه کســانی طــی چنــد قــرن دوره ســیاه بــرده داری ده هــا میلیــون 
ــکا و  ــوده و در آمری ــق رب ــایر مناط ــا و س ــه زور از آفریق ــان را ب انس
اروپــا قربانــی مطامــع مــادی خــود کردند؟-تحمیــل بیــش از چهــار 
ــاول گســترده  ــار اســتعمار و اشــغال ســرزمین و چپ ــرن دوره غمب ق
منابــع و نابــودی اســتعدادها و زبــان و فرهنــگ و هویــت ملتهــا را چــه 
ــی  ــای اول و دوم جهان کســانی انجــام داده اند؟-چــه کســانی جنگه
بــا حــدود هفتــاد میلیــون کشــته و صدهــا میلیــون مجــروح و آواره 
و جنــگ کــره و ویتنــام را راه انداختند؟-چــه کســانی بــا فریبــکاری، 
ــرور و  ــی، ت ــگ، آوارگ ــال جن ــصت س ــش از ش ــتها و بی صهیونیس
ــل و از آن  ــه تحمی ــای منطق ــطین و ملته ــت فلس ــر مل ــتار را ب کش
حمایــت نمــوده اند؟-چــه کســانی دههــا ســال دولتهــای دیکتاتــوری 
و کودتایــی را بــر ملتهــای آمریــکای اتیــن، آفریقــا و آســیا تحمیــل 
کــرده و بــا آنــان رابطــه صمیمــی داشــته اند؟-چــه کســانی از بمــب 
ــد و امــروز هــم هــزاران  ــاع اســتفاده کردن ــی دف ــم علیــه مــردم ب ات
کاهــک هســته ای ذخیــره کــرده اند.-اقتصــاِد چــه کســانی متکــی 
بــه فــروش ســاح و ایجــاد جنــگ بــرای مصــرف آن اســت؟- ؟-چــه 
کســانی بــه بهانــه حادثــه مشــکوک ۱۱ ســپتامبر، و در واقــع بــرای 
ســلطه بــر خاورمیانــه و نفــت آن، افغانســتان و عــراق را اشــغال کردند 
ــر جــای گذاشــتند؟-چه  و میلیونهــا نفــر کشــته و مجــروح و آواره ب
ــدون  ــارد دار ب ــزار میلی ــا ه ــوودز ده ه ــو نظــام برتون ــا لغ کســانی ب
ــی  ــازار جهان ــه ب ــورم را ب ــع آن ت ــه تب ــرده و ب ــق ک ــتوانه خل پش
تزریــق و معــادل ایــن رقــم هنگفــت را از دســترنج ملتهــا تصاحــب 
کردند؟-چــه کســانی ســاانه بیــش از ۱۰۰۰ میلیــارد دار یعنی بیش 
ــه ای  ــه هــر بهان از تمــام کشــورهای دنیــا هزینــه نظامــی دارنــد و ب
دائمــاً ملتهــا و دولتهــای مســتقل را بــه حملــه نظامــی تهدیــد مــی 
کننــد؟- چــه کســانی مســبب بحــران اقتصــادی انــد و تبعــات آن را 
در آمریــکا، اروپــا و همــه جهــان بــر ملتهــا تحمیــل مــی کنند؟-چــه 
کســانی بــرای فروریختــِن فــوری چنــد هــزار تــن بمــب بــر ســر ملتها 
آمادگــی دارنــد ولــی بــرای رســاندن اندکــی کمــک بــه مــردم بحــران 
زده ســومالی و یــا ســایر نقــاط بــه مــاه هــا زمــان نیــاز دارنــد؟- آیــا 
ــد کــه  ــه ان ــا پذیرفت ــد و آی ــت را دارن اینــان صاحیــت ادامــه مدیری
ــوق  ــی و حق ــاع از آزادی و دموکراس ــاری دف ــی انحص ــود را مدع خ
انســانها و ملتهــا معرفــی کننــد و بــا همیــن ادعــا کشــورها را مــورد 
حملــه نظامی قــرار داده و اشــغال کنند؟-آیــا ُگل دموکراســی و آزادی 

از موشــکها و بمبهــای نیروهــای ناتــو شــکوفا خواهــد شــد؟- 
اگــر خســارات دوران بــرده داری و اســتعمار پرداخــت شــود، وضعیــت 
ــی چــه  ــکا و اروپای ــه دولتهــای آمری ــر ســرمایه داران پشــت صحن َ اَب
خواهــد شــد؟ -اگــر فقــط نیمــی از هزینــه های نظامــی دولــت آمریکا 
و متحدیــن اش در ناتــو صــرف رفــع مشــکات اقتصــادی ملتهایشــان 
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شــود، آیــا اثــری از بحــران اقتصــادی باقــی خواهــد مانــد؟- عــده ای 
بــه هــم پیوســته و ســازمان یافتــه کــه بــر خــاف گرایشــات فطــری 
ــای  ــد و هواه ــان ندارن ــران ایم ــا و راه پیامب ــه خــدای یکت بشــری، ب
خــود را جــای خــدا نشــانده انــد- نــزد آنــان فقــط قــدرت و ثــروت 
اصالــت دارد و همــه برنامــه هــا در خدمــت کســب آن اســت- خــود 
را برتــر از دیگــران و صاحــب امتیــازات ویــژه و انحصــاری دانســته و 
بــرای دیگــران ارزش و حقــی قائــل نیســتند و بــه خــود اجــازه مــی 
دهنــد حقــوق همــه ملتهــا و دولتهــا را زیــر پــا بگذارد-بــه زورِ ســاح 
ــه کاره  ــود را هم ــی خ ــن الملل ــازوکارهای بی ــتفاده از س ــوء اس و س
عالــم و قیــم دولتهــا و ملتهــا معرفــی کــرده و بــه ســادگی قانــون را 
در ســطح بیــن المللــی نقــض مــی کنند-اصــرار دارنــد شــیوه زندگــی 
ــور رســمی  ــه ط ــد. ب ــل کنن ــران تحمی ــه دیگ ــای خــود را ب و باوره
ــب  ــی و تخری ــت نظام ــا دخال ــی کنند-ب ــت م ــتی حمای از نژادپرس
ــا  ــگاه ب زیرســاختهای کشــورها آنهــا را ضعیــف و محتــاج کــرده و آن
ــد- ــی برن ــاراج م ــه ت ــت ثروتشــان را ب ــن وضعی ســوء اســتفاده از ای
بــا ایجــاد اختــاف بیــن اقــوام و ملتهــا، تخــم کینــه و نفــرت کاشــته 
ــا ایجــاد فضــای ناامنــی و ســوء ظــن فرصــت رشــد و شــکوفایی  و ب
ــان مــی گیرند-همــه فرهنــگ، هویــت، جــان و مــال ملتهــا،  را از آن
ارزشــهای انســانی و اخاقــی، زنــان، جوانــان و خانــواده هــا در جریــان 
ســلطه طلبــی آنــان و غــارت منابــع ملتهــا قربانــی مــی شــوند-برای 
تامیــن منافــع و اهــداف ســلطه گرانه خــود فریبــکاری و پنهانــکاری و 
ترویــج مــواد مخــدر و حتــی تــرور و کشــتن انســانها را نیــز مجــاز می 
شــمارند. پــس از اشــغال افغانســتان توســط ناتــو، تولیــد مــواد مخــدر 
چندیــن برابــر شــده اســت-تحمل کوچکتریــن انتقــاد و یــا ســئوال را 
ندارنــد و بجــای پاســخگویی بــه تخلفــات خــود همیشــه طلبــکاری 
مــی کننــد- بــه جــای تشــکیل کمیتــه حقیقــت یــاب ۱۱ ســپتامبر، 
متهــم اصلــی را کــه از مدتهــا قبــل تحــت نظــر آنــان بــود کشــتند و 
بــه دریــا انداختند-آیــا نمــی بایســت بــا محاکمــه علنــی متهــم اصلی، 
عوامــل تامیــن کننــده فضــای امــن بــرای هواپیماهــای مهاجــم بــه 
ــه  ــا محاکم ــد ب ــدند-چرا نبای ــی ش ــی م ــایی و معرف ــا، شناس برجه
ــای تروریســتی و  ــروه ه ــدازی گ ــل راه ان ــی، عوام ــم اصل ــی مته علن
تحمیــل جنــگ و کشــتار بــه ملتهــای منطقــه معرفــی مــی شــدند. 

آیــا اطاعاتــی هســت کــه بایــد مخفــی بمانــد؟

شــورای امنیــت کــه مســئول امنیــت جهانــی اســت، در ســیطره چــه 
کســانی اســت؟-ایده ســازمان ملــل یــک دســتآورد بــزرگ و تاریخــی 
جامعــه بشــری اســت-نباید اجــازه دهیــم کــه ســازمان ملــل بیــش از 
ایــن از جایــگاه اصلــی خــود یعنــی محــل تبلــور اراده جمعــی ملتهــا 
تنــزل کــرده و بــه ابــزاری بــرای قدرتهــای جهانــی بــدل شــود-برای 
ــارکت  ــت و مش ــه دخال ــد زمین ــدار بای ــت پای ــح و امنی ــن صل تامی
ــه  ــد ب ــه فراهــم کنیم.-بای ــق ســازوکارهای عادان ــی را از طری همگان
معنــای واقعــی کلمــه، مدیریــت مشــترک جهانــی را تحقق بخشــیم.-

هــر کــدام از مــا بایــد بــه ایــن حقیقــت اذعــان کنیــم کــه هیــچ راهی 
جــز »مشــارکت همگانــی در مدیریــت جهانــی« بــرای رفع نابســامانی 
هــا و دفــع ظلــم و نفــی تبعیــض وجــود نــدارد- برخــی قدرتهــا مــی 
کوشــند تــا جامعــه جهانــی را از امــکان تفاهــم و همــکاری جمعــی 

و مشــترک ناامیــد کننــد، امــا مــا بایــد بــاور کنیــم کــه مــی توانیــم 
بــه مدیریــت مشــترک واقعــی دســت پیــدا کنیم-تشــکیل ســازمان 
ملــل بــرای ایجــاد امــکان مشــارکت موثــر همــه ملتهــا در تصمیمــات 
جهانــی اســت-همه مــی دانیــم کــه ایــن امــکان هنــوز فراهــم نشــده 
ــازوکارهای  ــاختار و س ــت در س ــت عدال ــدم رعای ــز ع ــه آن نی و ریش
ــه  ــت ناعادان ــورای امنی ــت-ترکیب ش ــل اس ــازمان مل ــی س مدیریت
اســت. تغییــرات و اصاحــات بــرای تشــکیل کامــل و واقعــی ســازمان 
ملــل نیــاز اصلــی و اساســی اســت کــه مجمــع عمومــی بایــد بــه آن 
بپــردازد-در نشســت ســال گذشــته با ذکــر اهمیــت موضوع پیشــنهاد 
کــردم کــه ایــن دهــه، دهــه »مدیریــت مشــترک جهانــی« نامگــذاری 

و از همــه ظرفیتهــا بــرای ایجــاد جهانــی متحــد اســتفاده شــود.

گــر برخــی کشــورهای اروپایــی بــه بهانــه هلوکاســت پــس از شــش 
دهــه همچنــان بــه صهیونیســتها جریمــه مــی پردازنــد، آیــا مســببان 
ــده، جریمــه  ــه ملتهــای خســارت دی ــد ب ــرده داری و اســتعمار نبای ب
ــر  ــانه ای در براب ــتعماری رس ــبکه اس ــتفاده از ش ــا اس ــد؟- ب بپردازن
ســئوال از هلوکاســت، ســئوال کننــده را مــورد هجمــه و تهدیــد قــرار 
مــی دهنــد و در برابــر ســئوال از ۱۱ ســپتامبر تهدیــد بــه تحریــم و 
حملــه نظامــی مــی کننــد.- آنــان اندیشــه صهیونیســتی را مقــدس و 
ــخ آن را گناهــی نابخشــودنی مــی شــمارند  ســئوال از اســاس و تاری
ولیکــن توهیــن و تجــاوز بــه حریــم تمــام مقدســات بشــری و الهــی 
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شــود، آیــا اثــری از بحــران اقتصــادی باقــی خواهــد مانــد؟- عــده ای 
بــه هــم پیوســته و ســازمان یافتــه کــه بــر خــاف گرایشــات فطــری 
ــای  ــد و هواه ــان ندارن ــران ایم ــا و راه پیامب ــه خــدای یکت بشــری، ب
خــود را جــای خــدا نشــانده انــد- نــزد آنــان فقــط قــدرت و ثــروت 
اصالــت دارد و همــه برنامــه هــا در خدمــت کســب آن اســت- خــود 
را برتــر از دیگــران و صاحــب امتیــازات ویــژه و انحصــاری دانســته و 
بــرای دیگــران ارزش و حقــی قائــل نیســتند و بــه خــود اجــازه مــی 
دهنــد حقــوق همــه ملتهــا و دولتهــا را زیــر پــا بگذارد-بــه زورِ ســاح 
ــه کاره  ــود را هم ــی خ ــن الملل ــازوکارهای بی ــتفاده از س ــوء اس و س
عالــم و قیــم دولتهــا و ملتهــا معرفــی کــرده و بــه ســادگی قانــون را 
در ســطح بیــن المللــی نقــض مــی کنند-اصــرار دارنــد شــیوه زندگــی 
ــور رســمی  ــه ط ــد. ب ــل کنن ــران تحمی ــه دیگ ــای خــود را ب و باوره
ــب  ــی و تخری ــت نظام ــا دخال ــی کنند-ب ــت م ــتی حمای از نژادپرس
ــا  ــگاه ب زیرســاختهای کشــورها آنهــا را ضعیــف و محتــاج کــرده و آن
ــد- ــی برن ــاراج م ــه ت ــت ثروتشــان را ب ــن وضعی ســوء اســتفاده از ای

بــا ایجــاد اختــاف بیــن اقــوام و ملتهــا، تخــم کینــه و نفــرت کاشــته 
ــا ایجــاد فضــای ناامنــی و ســوء ظــن فرصــت رشــد و شــکوفایی  و ب
ــان مــی گیرند-همــه فرهنــگ، هویــت، جــان و مــال ملتهــا،  را از آن
ارزشــهای انســانی و اخاقــی، زنــان، جوانــان و خانــواده هــا در جریــان 
ســلطه طلبــی آنــان و غــارت منابــع ملتهــا قربانــی مــی شــوند-برای 
تامیــن منافــع و اهــداف ســلطه گرانه خــود فریبــکاری و پنهانــکاری و 
ترویــج مــواد مخــدر و حتــی تــرور و کشــتن انســانها را نیــز مجــاز می 
شــمارند. پــس از اشــغال افغانســتان توســط ناتــو، تولیــد مــواد مخــدر 
چندیــن برابــر شــده اســت-تحمل کوچکتریــن انتقــاد و یــا ســئوال را 
ندارنــد و بجــای پاســخگویی بــه تخلفــات خــود همیشــه طلبــکاری 
مــی کننــد- بــه جــای تشــکیل کمیتــه حقیقــت یــاب ۱۱ ســپتامبر، 
متهــم اصلــی را کــه از مدتهــا قبــل تحــت نظــر آنــان بــود کشــتند و 
بــه دریــا انداختند-آیــا نمــی بایســت بــا محاکمــه علنــی متهــم اصلی، 
عوامــل تامیــن کننــده فضــای امــن بــرای هواپیماهــای مهاجــم بــه 
ــه  ــا محاکم ــد ب ــدند-چرا نبای ــی ش ــی م ــایی و معرف ــا، شناس برجه
ــای تروریســتی و  ــروه ه ــدازی گ ــل راه ان ــی، عوام ــم اصل ــی مته علن
تحمیــل جنــگ و کشــتار بــه ملتهــای منطقــه معرفــی مــی شــدند. 

آیــا اطاعاتــی هســت کــه بایــد مخفــی بمانــد؟

شــورای امنیــت کــه مســئول امنیــت جهانــی اســت، در ســیطره چــه 
کســانی اســت؟-ایده ســازمان ملــل یــک دســتآورد بــزرگ و تاریخــی 
جامعــه بشــری اســت-نباید اجــازه دهیــم کــه ســازمان ملــل بیــش از 
ایــن از جایــگاه اصلــی خــود یعنــی محــل تبلــور اراده جمعــی ملتهــا 
تنــزل کــرده و بــه ابــزاری بــرای قدرتهــای جهانــی بــدل شــود-برای 
ــارکت  ــت و مش ــه دخال ــد زمین ــدار بای ــت پای ــح و امنی ــن صل تامی
ــه  ــد ب ــه فراهــم کنیم.-بای ــق ســازوکارهای عادان ــی را از طری همگان
معنــای واقعــی کلمــه، مدیریــت مشــترک جهانــی را تحقق بخشــیم.-

هــر کــدام از مــا بایــد بــه ایــن حقیقــت اذعــان کنیــم کــه هیــچ راهی 
جــز »مشــارکت همگانــی در مدیریــت جهانــی« بــرای رفع نابســامانی 
هــا و دفــع ظلــم و نفــی تبعیــض وجــود نــدارد- برخــی قدرتهــا مــی 
کوشــند تــا جامعــه جهانــی را از امــکان تفاهــم و همــکاری جمعــی 

و مشــترک ناامیــد کننــد، امــا مــا بایــد بــاور کنیــم کــه مــی توانیــم 
بــه مدیریــت مشــترک واقعــی دســت پیــدا کنیم-تشــکیل ســازمان 
ملــل بــرای ایجــاد امــکان مشــارکت موثــر همــه ملتهــا در تصمیمــات 
جهانــی اســت-همه مــی دانیــم کــه ایــن امــکان هنــوز فراهــم نشــده 
ــازوکارهای  ــاختار و س ــت در س ــت عدال ــدم رعای ــز ع ــه آن نی و ریش
ــه  ــت ناعادان ــورای امنی ــت-ترکیب ش ــل اس ــازمان مل ــی س مدیریت
اســت. تغییــرات و اصاحــات بــرای تشــکیل کامــل و واقعــی ســازمان 
ملــل نیــاز اصلــی و اساســی اســت کــه مجمــع عمومــی بایــد بــه آن 
بپــردازد-در نشســت ســال گذشــته با ذکــر اهمیــت موضوع پیشــنهاد 
کــردم کــه ایــن دهــه، دهــه »مدیریــت مشــترک جهانــی« نامگــذاری 

و از همــه ظرفیتهــا بــرای ایجــاد جهانــی متحــد اســتفاده شــود.

گــر برخــی کشــورهای اروپایــی بــه بهانــه هلوکاســت پــس از شــش 
دهــه همچنــان بــه صهیونیســتها جریمــه مــی پردازنــد، آیــا مســببان 
ــده، جریمــه  ــه ملتهــای خســارت دی ــد ب ــرده داری و اســتعمار نبای ب
ــر  ــانه ای در براب ــتعماری رس ــبکه اس ــتفاده از ش ــا اس ــد؟- ب بپردازن
ســئوال از هلوکاســت، ســئوال کننــده را مــورد هجمــه و تهدیــد قــرار 
مــی دهنــد و در برابــر ســئوال از ۱۱ ســپتامبر تهدیــد بــه تحریــم و 
حملــه نظامــی مــی کننــد.- آنــان اندیشــه صهیونیســتی را مقــدس و 
ــخ آن را گناهــی نابخشــودنی مــی شــمارند  ســئوال از اســاس و تاری
ولیکــن توهیــن و تجــاوز بــه حریــم تمــام مقدســات بشــری و الهــی 

ــد. را روا مــی دارن
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مــن از ســرزمین ایــران، ســرزمین شــکوه و زیبایــی، ســرزمین علــم 
ــان و  ــفه و عرف ــد فلس ــاق، مه ــت و اخ ــرزمین حکم ــگ، س و فرهن
ــوفان،  ــان، فیلس ــمندان، حکیم ــرزمین دانش ــور، س ــر و ن ــار مه دی
عارفــان، ادیبــان، ســرزمین بوعلــی ســینا، فردوســی، مولــوی، حافــظ 
و عطــار و خیــام و شــهریار بــه نمایندگــی از ملتــی بــزرگ و ســرافراز، 
از پایــه گــذاران تمــدن بشــری و از میــراث داران ارجمنــد جهانــی و 
بــه نمایندگــی از مردمانــی آگاه، آزادیخــواه، دوســتدار صلــح، مهربــان 
و صمیمــی کــه طعــم تلــخ تجاوزهــا و جنگهــای تحمیلــی را چشــیده 
ــما  ــع ش ــون در جم ــد، اکن ــش ان ــات و آرام ــناس ثب ــاً قدرش و عمیق
ــا  ــه ام ت ــور یافت ــان حض ــر جه ــود از سراس ــرادران خ ــران و ب خواه
بــرای بــار هشــتم در هشــت ســال مأموریــت خدمتگــزاری بــه مــردم 
شایســتة کشــورم، بــه جهانیــان نشــان دهــم کــه ملــت شــریف ایــران 
ــی دارد. ــه ای جهان ــی اش، اندیش ــاِک تاریخ ــتة تابن ــون گذش همچ

اگــر تجــاوز صــدام علیــه ایــران نبــود و زورمــداران بــه جــای 
ــد. ــی کردن ــت م ــران حمای ــت ای ــوق مل ــدام از حق ــت از ص حمای

اراده و نظــر تــوده هــای مــردم، از جملــه در ایــات متحــده آمریــکا و 
اروپــا، در عرصــه هــای مهــم و مســتمر تصمیــم گیری به خصــوص در 
سیاســتهای اصلــی داخلــی و خارجــی کمتریــن تأثیــر را دارد و فریــاد 
آنــان بــه جایــی نمــی رســد. حتــی اگــر ۹۹% جامعة خــود را تشــکیل 
دهنــد- یــک جانبــه گرایــی و  اســتاندارد چندگانــه و تحمیــل جنگ و 
ناامنــی و اشــغال بــرای منافــع اقتصــادی و یــا بســط ســلطه بــر مراکــز 
حســاس جهــان، عــادی شــده اســت- حتی کســانی کــه هــزاران بمب 
اتــم و انــواع ســاح انبــار کــرده انــد احســاس امنیــت نمــی کننــد- در 
برابــر اقلیــت زیــاده خــواه بایســتیم تــا منزوی شــوند و دســت آنــان از 
مراکــز قــدرت تصمیــم ســاز در تعییــن سرنوشــت ملتهــا کوتــاه گــردد

اگــر از افــراط گرایــی و تروریســم بــرای پیشــبرد سیاســت هــا 
ــی و  ــی، مذهب ــاف قوم ــل اخت ــر طب ــر ب ــد- اگ ــی ش ــتفاده نم اس
نــژادی کوبیــده نمــی شــد و از وجــود اختافــات و بزرگنمایــی 
شــد. نمــی  دنبــال  اقتصــادی  و  سیاســی  ســوء   مقاصــد  آن 

ــود و ســازمان  ــت نب ــد دول ــر شــورای امنیــت تحــت ســیطره چن اگ
ــه  ــن نکت ــه ای ــه ب ــد- توج ــل کن ــه عم ــت عادان ــی توانس ــل م مل
بســیار ضــروری اســت کــه ســازمان ملــل متعلــق بــه ملــت هاســت 
ــت  ــه مل ــی ب ــت بزرگ ــن اعضــاء  اهان ــض بی ــن رو وجــود تبعی و از ای
هاســت-وجود تبعیــض و انحصــار در ســازمان بــه هیــچ صــورت و در 
هیــچ انــدازه ای پذیرفتنــی نخواهــد بــود- ســازمان ملــل از کارآیــی 
ازم برخــوردار نیســت و ادامــة  ایــن رونــد، یعنــی کاهــش امیــد بــه 
ســاختار جهانــی بــرای دفــاع از حقــوق ملــت هــا، مــی توانــد تعامــل 
بیــن المللــی و روحیــة همــکاری جمعــی جهانــی را بــه مــوازات نــزول 
جایــگاه ســازمان ملــل بــا خدشــه اساســی مواجــه سازد-ســازمان ملل 
ــی تأســیس  ــت و احقــاق حقــوق همگان ــا هــدف توســعه عدال کــه ب

ــال  ــده و راه اعم ــض ش ــار تبعی ــود گرفت ــل، خ ــت، در عم ــده اس ش
ــًا  ــوده و عم ــی گش ــة جهان ــر قاطب ــدودی از کشــورها را ب ــم مع ظل
بــه ناکارآمــدی خــود دامــن زده اســت- وجــود امتیــاز وتــو و انحصــار 
قــدرت در شــورای امنیــت بــه تضییــق در امــکان اعمــال حــق و دفــاع 
از حقــوق ملــت هــا انجامیــده اســت-موضوع اصــاح ســاختار چنانکــه 
ــاز مهمــی اســت کــه بارهــا از ســوی نماینــدگان  ذکــر آن رفــت، نی
ملــت هــا بــر آن تأکیــد شــده، امــا بــه اجــرا گذاشــته نشــده اســت-
اینجانــب از اعضــای محتــرم مجمــع عمومــی و از جنــاب آقــای دبیــر 
ــات را  ــوع اصاح ــا موض ــم ت ــی خواه ــه م ــان مصران کل و همکارانش
ــبی را  ــازوکار مناس ــد و س ــرار دهن ــتور ق ــدی در دس ــکل ج ــه ش ب
ــد  ــدم تعه ــش ع ــن نمایند-جنب ــردن آن تعیی ــی ک ــرای عملیات ب
آمادگــی دارد تــا ســازمان ملــل را در ایــن امــر خطیــر یــاری رســاند.

ــرای  ــت ب ــی و دادن فرص ــن آزادی خواه ــت دروغی ــای ژس ــر بج اگ
توهیــن بــه مقدســات بشــری و انبیــاء  الهــی، کــه پاکتریــن و 
ــریت  ــه بش ــزرگ ب ــدای ب ــزرگ خ ــای ب ــانها و هدای ــن انس مهربانتری
ــات  ــه و اقدام ــلطه جویان ــتهای س ــه سیاس ــاد ب ــق انتق ــتند، ح هس
صهیونیســم جهانــی بــه رســمیت شــناخته مــی شــد و شــبکه هــای 
ــد-  ــق را منتشــر مــی کردن ــان، مســتقل و آزاد، حقای رســانه ای جه
ــه حملة نظامــی از ســوی صهیونیســت  ــران ب ــزرگ ای ــد ملــت ب تهدی
ــخ اســت ــت تل ــن واقعی ــارز ای ــای ب ــه ه ــگ از نمون ــی فرهن ــای ب ه

کشــتار  و  اتمــی  ســاح  بــا  تهدیــد  و  تســلیحاتی  مســابقه 
ــش  ــت- آزمای ــج اس ــری رای ــلط ام ــای مس ــط قدرته ــی توس جمع
تســلیحاِت بــه مراتــب مخــرب تــر و فــوق مــدرن و تهدیــد 
ــت  ــردن آن در وق ــکار ک ــدة آش ــتن آن و دادن وع ــه داش ــی ب علن
مقتضــی، بــه ادبیــات تــازه ای بــرای خالــی کــردن دل ملــت 
هــا بــرای پذیــرش دوره جدیــدی از ســلطه بــدل شــده اســت.
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مــن از ســرزمین ایــران، ســرزمین شــکوه و زیبایــی، ســرزمین علــم 
ــان و  ــفه و عرف ــد فلس ــاق، مه ــت و اخ ــرزمین حکم ــگ، س و فرهن
ــوفان،  ــان، فیلس ــمندان، حکیم ــرزمین دانش ــور، س ــر و ن ــار مه دی
عارفــان، ادیبــان، ســرزمین بوعلــی ســینا، فردوســی، مولــوی، حافــظ 
و عطــار و خیــام و شــهریار بــه نمایندگــی از ملتــی بــزرگ و ســرافراز، 
از پایــه گــذاران تمــدن بشــری و از میــراث داران ارجمنــد جهانــی و 
بــه نمایندگــی از مردمانــی آگاه، آزادیخــواه، دوســتدار صلــح، مهربــان 
و صمیمــی کــه طعــم تلــخ تجاوزهــا و جنگهــای تحمیلــی را چشــیده 
ــما  ــع ش ــون در جم ــد، اکن ــش ان ــات و آرام ــناس ثب ــاً قدرش و عمیق
ــا  ــه ام ت ــور یافت ــان حض ــر جه ــود از سراس ــرادران خ ــران و ب خواه
بــرای بــار هشــتم در هشــت ســال مأموریــت خدمتگــزاری بــه مــردم 
شایســتة کشــورم، بــه جهانیــان نشــان دهــم کــه ملــت شــریف ایــران 
ــی دارد. ــه ای جهان ــی اش، اندیش ــاِک تاریخ ــتة تابن ــون گذش همچ

اگــر تجــاوز صــدام علیــه ایــران نبــود و زورمــداران بــه جــای 
ــد. ــی کردن ــت م ــران حمای ــت ای ــوق مل ــدام از حق ــت از ص حمای

اراده و نظــر تــوده هــای مــردم، از جملــه در ایــات متحــده آمریــکا و 
اروپــا، در عرصــه هــای مهــم و مســتمر تصمیــم گیری به خصــوص در 
سیاســتهای اصلــی داخلــی و خارجــی کمتریــن تأثیــر را دارد و فریــاد 
آنــان بــه جایــی نمــی رســد. حتــی اگــر ۹۹ جامعة خــود را تشــکیل 
دهنــد- یــک جانبــه گرایــی و  اســتاندارد چندگانــه و تحمیــل جنگ و 
ناامنــی و اشــغال بــرای منافــع اقتصــادی و یــا بســط ســلطه بــر مراکــز 
حســاس جهــان، عــادی شــده اســت- حتی کســانی کــه هــزاران بمب 
اتــم و انــواع ســاح انبــار کــرده انــد احســاس امنیــت نمــی کننــد- در 
برابــر اقلیــت زیــاده خــواه بایســتیم تــا منزوی شــوند و دســت آنــان از 
مراکــز قــدرت تصمیــم ســاز در تعییــن سرنوشــت ملتهــا کوتــاه گــردد

اگــر از افــراط گرایــی و تروریســم بــرای پیشــبرد سیاســت هــا 
ــی و  ــی، مذهب ــاف قوم ــل اخت ــر طب ــر ب ــد- اگ ــی ش ــتفاده نم اس
نــژادی کوبیــده نمــی شــد و از وجــود اختافــات و بزرگنمایــی 
شــد. نمــی  دنبــال  اقتصــادی  و  سیاســی  ســوء   مقاصــد  آن 

ــود و ســازمان  ــت نب ــد دول ــر شــورای امنیــت تحــت ســیطره چن اگ
ــه  ــن نکت ــه ای ــه ب ــد- توج ــل کن ــه عم ــت عادان ــی توانس ــل م مل
بســیار ضــروری اســت کــه ســازمان ملــل متعلــق بــه ملــت هاســت 
ــت  ــه مل ــی ب ــت بزرگ ــن اعضــاء  اهان ــض بی ــن رو وجــود تبعی و از ای
هاســت-وجود تبعیــض و انحصــار در ســازمان بــه هیــچ صــورت و در 
هیــچ انــدازه ای پذیرفتنــی نخواهــد بــود- ســازمان ملــل از کارآیــی 
ازم برخــوردار نیســت و ادامــة  ایــن رونــد، یعنــی کاهــش امیــد بــه 
ســاختار جهانــی بــرای دفــاع از حقــوق ملــت هــا، مــی توانــد تعامــل 
بیــن المللــی و روحیــة همــکاری جمعــی جهانــی را بــه مــوازات نــزول 
جایــگاه ســازمان ملــل بــا خدشــه اساســی مواجــه سازد-ســازمان ملل 
ــی تأســیس  ــت و احقــاق حقــوق همگان ــا هــدف توســعه عدال کــه ب

ــال  ــده و راه اعم ــض ش ــار تبعی ــود گرفت ــل، خ ــت، در عم ــده اس ش
ــًا  ــوده و عم ــی گش ــة جهان ــر قاطب ــدودی از کشــورها را ب ــم مع ظل
بــه ناکارآمــدی خــود دامــن زده اســت- وجــود امتیــاز وتــو و انحصــار 
قــدرت در شــورای امنیــت بــه تضییــق در امــکان اعمــال حــق و دفــاع 
از حقــوق ملــت هــا انجامیــده اســت-موضوع اصــاح ســاختار چنانکــه 
ــاز مهمــی اســت کــه بارهــا از ســوی نماینــدگان  ذکــر آن رفــت، نی
ملــت هــا بــر آن تأکیــد شــده، امــا بــه اجــرا گذاشــته نشــده اســت-
اینجانــب از اعضــای محتــرم مجمــع عمومــی و از جنــاب آقــای دبیــر 
ــات را  ــوع اصاح ــا موض ــم ت ــی خواه ــه م ــان مصران کل و همکارانش
ــبی را  ــازوکار مناس ــد و س ــرار دهن ــتور ق ــدی در دس ــکل ج ــه ش ب
ــد  ــدم تعه ــش ع ــن نمایند-جنب ــردن آن تعیی ــی ک ــرای عملیات ب
آمادگــی دارد تــا ســازمان ملــل را در ایــن امــر خطیــر یــاری رســاند.

ــرای  ــت ب ــی و دادن فرص ــن آزادی خواه ــت دروغی ــای ژس ــر بج اگ
توهیــن بــه مقدســات بشــری و انبیــاء  الهــی، کــه پاکتریــن و 
ــریت  ــه بش ــزرگ ب ــدای ب ــزرگ خ ــای ب ــانها و هدای ــن انس مهربانتری
ــات  ــه و اقدام ــلطه جویان ــتهای س ــه سیاس ــاد ب ــق انتق ــتند، ح هس
صهیونیســم جهانــی بــه رســمیت شــناخته مــی شــد و شــبکه هــای 
ــد-  ــق را منتشــر مــی کردن ــان، مســتقل و آزاد، حقای رســانه ای جه
ــه حملة نظامــی از ســوی صهیونیســت  ــران ب ــزرگ ای ــد ملــت ب تهدی
ــخ اســت ــت تل ــن واقعی ــارز ای ــای ب ــه ه ــگ از نمون ــی فرهن ــای ب ه

کشــتار  و  اتمــی  ســاح  بــا  تهدیــد  و  تســلیحاتی  مســابقه 
ــش  ــت- آزمای ــج اس ــری رای ــلط ام ــای مس ــط قدرته ــی توس جمع
تســلیحاِت بــه مراتــب مخــرب تــر و فــوق مــدرن و تهدیــد 
ــت  ــردن آن در وق ــکار ک ــدة آش ــتن آن و دادن وع ــه داش ــی ب علن
مقتضــی، بــه ادبیــات تــازه ای بــرای خالــی کــردن دل ملــت 
هــا بــرای پذیــرش دوره جدیــدی از ســلطه بــدل شــده اســت.
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روحانــی  ااســام  حجــت 
جمهــوری  رییــس  آخریــن 
اســت کــه تاکنــون در ســازمان 
ملــل ســخنرانی کرده.تحــوات 
جامعــه جهانــی و نــگاه بــه 
ــبب  ــی س ــت روحان ــرب دول غ

شــده تــا دو موضــوع خشــونت 
و افراطــی گــری و تحریــم هــای 
ــل  ــر فص ــزء س ــته ای ج هس
روحانــی  ســخنرانی  هــای 

ــد. باش

وقتــی تحریــم آغــاز شــد نفــرت 
عمیــق از تحریــم کننــدگان هــم 
آغــاز مــی شــود!
]دکترروحانی1392-مجمع عمومی[

ــت-  ــه ای اس ــای منطق ــای ناآرامی ه ــات در دری ــرگاه ثب ــران لنگ ای
اعتقــاد راســخ حکومــت و مــردم مــا بــه صلــح پایــدار، ثبــات، آرامش، 
حــل مســالمت آمیز مناقشــات و تکیــه بــر آرای عمومــی بــه عنــوان 
پشــتوانة قــدرت، مقبولیــت و مشــروعیت- آنهایــی که از تهدیــد ایران 
ــد  ــت بین المللی ان ــح و امنی ــه صل ــد علی ــا خــود تهدی ــد ی دم می زنن
ــت،  ــد نیس ــط تهدی ــه فق ــران ن ــد- ای ــن می زنن ــد دام ــه تهدی ــا ب ی
ــه و امنیــت  بلکــه در آرمــان و عمــل، پیوســته منــادی صلــِح عادان
همــه جانبــه بــوده اســت- جمهــوری اســامی ایــران بــاور دارد کــه با 
ترکیــب هوشــمندانه ای از امیــد و اعتــدال می تــوان همــة چالش هــا 
را مدیریــت کــرد- جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان یــک قــدرت 
منطقــه ای نســبت بــه امنیــت منطقــه و جهــان، مســئوانه برخــورد 
ــایر  ــا س ــه ب ــه و همه جانب ــکاری چندجانب ــی هم ــد و آمادگ می کن
ــی  ــح مبتن ــا از صل ــا را دارد- م ــن عرصه ه ــئول در ای ــران مس بازیگ
ــر دموکراســی و صنــدوق رأی در همــه جــای جهــان از جملــه در  ب
ــم-  ــاع می کنی ــه دف ــورهای منطق ــر کش ــن و دیگ ــوریه و بحری س

ایــران بــه دنبــال راه حــل مســائل و نــه تولیــد مشــکات اســت.

تســلیح صــدام حســین بــه ســاح های شــیمیایی و حمایــت طالبــان 
ــی  ــگ تحمیل ــه جن ــت- مداخل ــن جنایت هاس ــه ای از ای ــا نمون تنه
ــی از خشــونت در ســه دهــة  ــه  ای ــران نمون ــه ای صــدام حســین علی

گذشــته در ایــن منطقــه  اســت.

ــا  ــا ابزارهــای کهنــه شــده-تصور یــک مرکــز متمــدن ب بازیگرانــی ب
حاشــیه غیــر متمدن-مرکزگرایــی شــمال و حاشــیه گرایــی جنــوب-
ــاات  ــا ای ــش تنــش ب ــی افزای ــوگ-در پ ــی و مونول ــک گوی نوعــی ت
متحــده نیســتیم-آمریکا بایــد از دنبــال کــردن منافــع گــروه هــای 
ــنگتن  ــا از واش ــت-انتظار م ــل مبناس ــرام متقاب ــار بپرهیزد-احت فش
ــی و  ــت هویت ــای نادرس ــت-ایجاد مرزه ــد اس ــدای واح ــنیدن ص ش
بیگانــه ســتیزی هــای خشــن رایــج نتیجــه قهرمانــی ایــن گفتمــان-

در ایــن ســالها یــک صــدای مســلط بارهــا شــنیده شــده اســت کــه 
ــران  ــزم سیاســی رهب ــز اســت- در صــورت ع ــگ روی می ــه جن گزین
ــید. ــات رس ــت اختاف ــرای مدیری ــی ب ــه چارچوب ــوان ب ــکا ، می ت امری

گفتمان هــای تبلیغاتــی و بی اســاس دیــن ســتیزانه، اســام هراســانه، 
ــه  ــدی جــدی علی ــع تهدی ــه واق ــانه ب ــران هراس ــانه و ای ــیعه هراس ش
ثبــات جهانــی و امنیــت انســانی اســت- تروریــزم و کشــتن انســان های 
ــن،  ــی خش ــزم، بای ــت- تروری ــونت اس ــراط و خش ــاه، اوج اف بی گن
ــه تحــت  ــی ک ــا خشــونت ها و افراط های ــرزی اســت، ام ــر و فرام فراگی
عنــوان مبــارزه بــا تروریــزم و از جملــه اســتفاده از هواپیماهــای بــدون 
سرنشــین علیــه مــردم بی گنــاه صــورت می گیــرد نیــز محکــوم 
ــن ســاح ها  ــه ای اســت- دســتیابی گروه هــای افراطــی و تروریســت ب
ــرار  ــر ق ــد مدنظ ــه بای ــت ک ــه اس ــراروی منطق ــر ف ــن خط بزرگتری
ــران توســط  ــرور دانشــمندان هســته ای ای ــد از ت ــرد- در اینجــا بای گی
ــه تنهــا  ــراط امــروز ن ــم- خشــونت و اف جنایتــکاران نیــز ســخن بگوی
ــروز را  ــة ام ــی انســان و جامع ــوی زندگ ــاد معن ــه ابع ــاّدی، ک ــاد م ابع
در بــر گرفتــه اســت- خشــونت و افــراط جایــی بــرای مــدارا و تفاهــم 
کــه ازمــة زندگــی انســان و جامعــة مــدرن اســت نمی گــذارد- مــردم 
جهــان از جنــگ، خشــونت و افــراط خســته اند و ایــن فرصتــی بی نظیــر 
ــران در گام نخســت پیشــنهاد  ــام جمهــوری اســامی ای ــه ن اســت- ب
ــتور  ــری« در دس ــه خشــونت و افراطی گ ــان علی ــم طــرح »جه می کن
کار ســازمان ملــل متحــد قــرار گیــرد- بــا همبســتگی جهانــی علیــه 
خشــونت و افــراط، تردیــدی نــدارم کــه آینــده روشــن اســت. اعتــدال، 

آینــده جهــان را درخشــان خواهــد کــرد.

ســؤالی کــه از ملــل متحــد و شــورای امنیــت بایــد پرســید، ایــن اســت 
کــه آیــا ترورکنندگان)شــهدای هســته ای( محکــوم شــدند؟

آنچــه بــر مــردم مظلــوم فلســطین مــی رود، چیــزی جــز یــک خشــونت 
ســاختاری نیســت- ســرزمین فلســطین در اشــغال اســت-حقوق اولیــه 
فلســطینیان بــه طــور فاجعــه بــاری نقــض می شــود و آنهــا از بازگشــت 
بــه خانــه، محــل تولــد و دسترســی بــه ســرزمین مــادری محروم انــد- 
جنایاتــی کــه بــر مــردم بی گنــاه فلســطین مــی رود، خشــونت 
نهادینــه ای را بــه نمایــش می گــذارد کــه بــرای توصیــف آن، آپارتایــد 
مفهــوم و واژه کــم وزنــی بــه نظــر می آیــد- رفتــار خشــن ســرکوبگرانه 

علیــه مــردم فلســطین.

تحریــم هــای غیرعادانــه، بــه عنــوان جلــوة دیگــری از خشــونت، ذاتــاً 
ــم  ــات تحری ــه برخــاف تبلیغ ــح و ضــد بشــری هســتند ک ضــد  صل
ــد،  ــرار نمی دهن ــدف ق ــی را ه ــگان سیاس ــا و نخب ــت ه ــران، دول گ
ــای سیاســی  ــی دعواه ــادی را قربان ــان ع ــه، مردم ــش از هم ــه بی بلک
ــر  ــه در اث ــم ک ــوش نکنی ــی را فرام ــا عراق ــد- میلیون ه ــود می کنن خ
ــی  ــای بین الملل ــی در نهاده ــای حقوق ــا َزرَورق ه ــه ب ــی ک تحریم های
ــدة  ــوز ع ــد و هن ــد؛ جــان باختن ــد، آســیب دیدن ــده شــده بودن پیچی
قابــل توجهــی از آنهــا در سرتاســر زندگــی بایــد زجــر بکشــند- ایــن 
ــه و  ــمند و یک جانب ــمند و غیرهوش ــونت آمیزند-هوش ــا خش تحریم ه
ــد- ایــن تحریم هــا ناقــض حقــوق مســلم بشــری، از  چندجانبــه ندارن
جملــه حــق صلــح، حــق توســعه، حــق دسترســی بــه بهداشــت، حــق 

ایران، انقاب 
اسامی 1

جنگ هشت 
ساله، دفاع 

مقدس، ایران و 
عراق

2

آمریکا، 
غرب محوری، 

سلطه گری
3

تروریسم، 
خشونت، 

افراط گرایی
4

ناکارآیی سازمان 
ملل، شورای امنیت، 

حق وتو
5

اسرائیل، 
فلسطین، 

اشغال، جنگ
6

تحریم، فشار، 
محاصره 7



4849

روحانــی  ااســام  حجــت 
جمهــوری  رییــس  آخریــن 
اســت کــه تاکنــون در ســازمان 
ملــل ســخنرانی کرده.تحــوات 
جامعــه جهانــی و نــگاه بــه 
ــبب  ــی س ــت روحان ــرب دول غ

شــده تــا دو موضــوع خشــونت 
و افراطــی گــری و تحریــم هــای 
ــل  ــر فص ــزء س ــته ای ج هس
روحانــی  ســخنرانی  هــای 

ــد. باش

وقتــی تحریــم آغــاز شــد نفــرت 
عمیــق از تحریــم کننــدگان هــم 
آغــاز مــی شــود!
]دکترروحانی1392-مجمع عمومی[

ــت-  ــه ای اس ــای منطق ــای ناآرامی ه ــات در دری ــرگاه ثب ــران لنگ ای
اعتقــاد راســخ حکومــت و مــردم مــا بــه صلــح پایــدار، ثبــات، آرامش، 
حــل مســالمت آمیز مناقشــات و تکیــه بــر آرای عمومــی بــه عنــوان 
پشــتوانة قــدرت، مقبولیــت و مشــروعیت- آنهایــی که از تهدیــد ایران 
ــد  ــت بین المللی ان ــح و امنی ــه صل ــد علی ــا خــود تهدی ــد ی دم می زنن
ــت،  ــد نیس ــط تهدی ــه فق ــران ن ــد- ای ــن می زنن ــد دام ــه تهدی ــا ب ی
ــه و امنیــت  بلکــه در آرمــان و عمــل، پیوســته منــادی صلــِح عادان
همــه جانبــه بــوده اســت- جمهــوری اســامی ایــران بــاور دارد کــه با 
ترکیــب هوشــمندانه ای از امیــد و اعتــدال می تــوان همــة چالش هــا 
را مدیریــت کــرد- جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان یــک قــدرت 
منطقــه ای نســبت بــه امنیــت منطقــه و جهــان، مســئوانه برخــورد 
ــایر  ــا س ــه ب ــه و همه جانب ــکاری چندجانب ــی هم ــد و آمادگ می کن
ــی  ــح مبتن ــا از صل ــا را دارد- م ــن عرصه ه ــئول در ای ــران مس بازیگ
ــر دموکراســی و صنــدوق رأی در همــه جــای جهــان از جملــه در  ب
ــم-  ــاع می کنی ــه دف ــورهای منطق ــر کش ــن و دیگ ــوریه و بحری س

ایــران بــه دنبــال راه حــل مســائل و نــه تولیــد مشــکات اســت.

تســلیح صــدام حســین بــه ســاح های شــیمیایی و حمایــت طالبــان 
ــی  ــگ تحمیل ــه جن ــت- مداخل ــن جنایت هاس ــه ای از ای ــا نمون تنه
ــی از خشــونت در ســه دهــة  ــه  ای ــران نمون ــه ای صــدام حســین علی

گذشــته در ایــن منطقــه  اســت.

ــا  ــا ابزارهــای کهنــه شــده-تصور یــک مرکــز متمــدن ب بازیگرانــی ب
حاشــیه غیــر متمدن-مرکزگرایــی شــمال و حاشــیه گرایــی جنــوب-

ــاات  ــا ای ــش تنــش ب ــی افزای ــوگ-در پ ــی و مونول ــک گوی نوعــی ت
متحــده نیســتیم-آمریکا بایــد از دنبــال کــردن منافــع گــروه هــای 
ــنگتن  ــا از واش ــت-انتظار م ــل مبناس ــرام متقاب ــار بپرهیزد-احت فش
ــی و  ــت هویت ــای نادرس ــت-ایجاد مرزه ــد اس ــدای واح ــنیدن ص ش
بیگانــه ســتیزی هــای خشــن رایــج نتیجــه قهرمانــی ایــن گفتمــان-

در ایــن ســالها یــک صــدای مســلط بارهــا شــنیده شــده اســت کــه 
ــران  ــزم سیاســی رهب ــز اســت- در صــورت ع ــگ روی می ــه جن گزین
ــید. ــات رس ــت اختاف ــرای مدیری ــی ب ــه چارچوب ــوان ب ــکا ، می ت امری

گفتمان هــای تبلیغاتــی و بی اســاس دیــن ســتیزانه، اســام هراســانه، 
ــه  ــدی جــدی علی ــع تهدی ــه واق ــانه ب ــران هراس ــانه و ای ــیعه هراس ش
ثبــات جهانــی و امنیــت انســانی اســت- تروریــزم و کشــتن انســان های 
ــن،  ــی خش ــزم، بای ــت- تروری ــونت اس ــراط و خش ــاه، اوج اف بی گن
ــه تحــت  ــی ک ــا خشــونت ها و افراط های ــرزی اســت، ام ــر و فرام فراگی
عنــوان مبــارزه بــا تروریــزم و از جملــه اســتفاده از هواپیماهــای بــدون 
سرنشــین علیــه مــردم بی گنــاه صــورت می گیــرد نیــز محکــوم 
ــن ســاح ها  ــه ای اســت- دســتیابی گروه هــای افراطــی و تروریســت ب
ــرار  ــر ق ــد مدنظ ــه بای ــت ک ــه اس ــراروی منطق ــر ف ــن خط بزرگتری
ــران توســط  ــرور دانشــمندان هســته ای ای ــد از ت ــرد- در اینجــا بای گی
ــه تنهــا  ــراط امــروز ن ــم- خشــونت و اف جنایتــکاران نیــز ســخن بگوی
ــروز را  ــة ام ــی انســان و جامع ــوی زندگ ــاد معن ــه ابع ــاّدی، ک ــاد م ابع
در بــر گرفتــه اســت- خشــونت و افــراط جایــی بــرای مــدارا و تفاهــم 
کــه ازمــة زندگــی انســان و جامعــة مــدرن اســت نمی گــذارد- مــردم 
جهــان از جنــگ، خشــونت و افــراط خســته اند و ایــن فرصتــی بی نظیــر 
ــران در گام نخســت پیشــنهاد  ــام جمهــوری اســامی ای ــه ن اســت- ب
ــتور  ــری« در دس ــه خشــونت و افراطی گ ــان علی ــم طــرح »جه می کن
کار ســازمان ملــل متحــد قــرار گیــرد- بــا همبســتگی جهانــی علیــه 
خشــونت و افــراط، تردیــدی نــدارم کــه آینــده روشــن اســت. اعتــدال، 

آینــده جهــان را درخشــان خواهــد کــرد.

ســؤالی کــه از ملــل متحــد و شــورای امنیــت بایــد پرســید، ایــن اســت 
کــه آیــا ترورکنندگان)شــهدای هســته ای( محکــوم شــدند؟

آنچــه بــر مــردم مظلــوم فلســطین مــی رود، چیــزی جــز یــک خشــونت 
ســاختاری نیســت- ســرزمین فلســطین در اشــغال اســت-حقوق اولیــه 
فلســطینیان بــه طــور فاجعــه بــاری نقــض می شــود و آنهــا از بازگشــت 
بــه خانــه، محــل تولــد و دسترســی بــه ســرزمین مــادری محروم انــد- 
جنایاتــی کــه بــر مــردم بی گنــاه فلســطین مــی رود، خشــونت 
نهادینــه ای را بــه نمایــش می گــذارد کــه بــرای توصیــف آن، آپارتایــد 
مفهــوم و واژه کــم وزنــی بــه نظــر می آیــد- رفتــار خشــن ســرکوبگرانه 

علیــه مــردم فلســطین.

تحریــم هــای غیرعادانــه، بــه عنــوان جلــوة دیگــری از خشــونت، ذاتــاً 
ــم  ــات تحری ــه برخــاف تبلیغ ــح و ضــد بشــری هســتند ک ضــد  صل
ــد،  ــرار نمی دهن ــدف ق ــی را ه ــگان سیاس ــا و نخب ــت ه ــران، دول گ
ــای سیاســی  ــی دعواه ــادی را قربان ــان ع ــه، مردم ــش از هم ــه بی بلک
ــر  ــه در اث ــم ک ــوش نکنی ــی را فرام ــا عراق ــد- میلیون ه ــود می کنن خ
ــی  ــای بین الملل ــی در نهاده ــای حقوق ــا َزرَورق ه ــه ب ــی ک تحریم های
ــدة  ــوز ع ــد و هن ــد؛ جــان باختن ــد، آســیب دیدن ــده شــده بودن پیچی
قابــل توجهــی از آنهــا در سرتاســر زندگــی بایــد زجــر بکشــند- ایــن 
ــه و  ــمند و یک جانب ــمند و غیرهوش ــونت آمیزند-هوش ــا خش تحریم ه
ــد- ایــن تحریم هــا ناقــض حقــوق مســلم بشــری، از  چندجانبــه ندارن
جملــه حــق صلــح، حــق توســعه، حــق دسترســی بــه بهداشــت، حــق 
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آمــوزش و فراتــر از همــه حــق حیــات می باشــند- نتیجــه تحریم هــا، 
ــروزی،  ــان آتش اف ــا، هم ــا واژه ه ــازی ب ــی و ب ــه لفاظ ــم هرگون علی رغ
جنگ طلبــی و نابــودی انسان هاســت- ایــن آتــش فقــط دامــن 
ــردِم  ــی م ــاد و زندگ ــه اقتص ــه ب ــرد، بلک ــم را نمی گی ــان تحری قربانی

ــد. ــه وارد می کن ــز، لطم ــده نی ــم کنن ــع تحری جوام

اجــازه دهیــد بــه پرونــدة هســته ای ایــران اشــاره کنم-پذیــرش حــق 
ــة انقــاب  ــر فرزان ــودة رهب ــه فرم ــران، ب ــی و مســلم ای طبیعــی، قانون
ــا  ــت- پایان بازی ه ــوع اس ــن موض ــل ای ــاده ترین راه ح ــامی، س اس
بــا حاصــل جمــع صفــر و ضــرورت یافتــن اهــداف و منافــع مشــترک 
بــرای رســیدن بــه تفاهــم و امنیــت مشــترک- برنامــه هســته ای ایــران 
و همــة کشــورهای دیگــر می بایــد تنهــا در جهــت اهــداف صلــح آمیــز 
باشــد مــن اینجــا بــه صراحــت اعــام می کنــم کــه ایــن هــدف، صــرف 
نظــر از مواضــع دیگــر بازیگــران، هــدف جمهــوری اســامی ایــران بوده 
ــود- ســاح هســته ای و کشــتار جمعــی هیــچ جایگاهــی  و خواهــد ب
ــن مذهبــی  ــا باورهــای بنیادی ــران نداشــته و ب ــن دفاعــی ای در دکتری
ــد  ــا ایجــاب می کن ــی م ــع مل ــارض اســت- مناف ــا در تع ــی م و اخاق
ــران را  ــی منطقــی پیرامــون برنامــة هســته ای ای ــه نگران کــه هــر گون
ــوق  ــایر حق ــازی و س ــی س ــق غن ــال ح ــرش اعم ــع نماییم-پذی مرتف
ــران بومــی شــده  ــران - دانــش هســته ای در ای هســته ای در خــاک ای
ــه مرحلــه تولیــد انبــوه  و فنــاوری هســته ای از جملــه غنــی ســازی ب
ــا ممانعــت از برنامــة هســته ای ایــران  رســیده اســت- تصــور اینکــه ب
ــودن  ــز ب ــح آمی ــوان صل ــی می ت ــال فشــارهای غیرقانون ــق اعم از طری
ــع  ــر واق ــت غی ــه غای ــوم و ب ــرد، موه ــن ک ــه ای را تضمی ــن برنام چنی
ــر اعمــال  ــران ضمــن پافشــاری ب ــه اســت-جمهوری اســامی ای بینان
حقــوق خــود و ضــرورت احتــرام و همــکاری بین المللــی در اعمــال این 
حقــوق، آمــادة گفتگوهــای بــدون تأخیــر بــرای اعتمادســازی متقابــل و 

ــل می باشــد. ــق شــفافیت کام ــات از طری ــع دوســویه ابهام رف
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ــوز  ــه هن ــرد ک ــوت ک ــو« دع ــه »گفتگ ــه را ب ــران، روزی هم ــه ای ک
ــه »جهــان عــاری از  ــود و روزی ب ــداده ب جنایــت ۱۱ ســپتامبر، رخ ن
ــر  ــونت های اخی ــوز خش ــه هن ــد، ک ــری« خوان ــونت و افراطی گ خش
ــن  ــن تری ــن و ام ــات تری ــا ثب ــی از ب ــران یک ــود- ای ــرده ب ــور نک ظه
کشــورهای ایــن منطقــه اســت- سیاســت اصولــی کشــور مــن، تــاش 
بــرای تعامــل ســازنده بــا همســایگان بــر اســاس احتــرام متقابــل، و بــا 
ــر  تأکیــد بــر منافــع مشــترک اســت- طــرح مســأله ســلطه ایــران ب
کشــورهای مســلمان منطقــه، افســانه ای بیــش نیســت کــه در قالــب 
پــروژه ایران هراســی در ســال های اخیــر بــرآن دمیــده شــده اســت- 

ــا کنیــم. ــِر خــود را، ایف ــم نقــش دائمــی ســازنده و مؤث آماده ای

ــه دســِت زنگــی مســت  ــغ را ب ــی، تی برخــی از ســازمان های اطاعات
داده انــد و او نیــز همــه را از دم تیــغ می گذرانــد- همــه آنــان کــه در 
ــد  ــای تروریســت نقــش داشــته اند، بای ــن گروه ه ــت ای ایجــاد و تقوی
ــدار شــدن افراطی گــری اعتــراف کننــد  ــه اشــتباهات خــود در پدی ب
و نــه تنهــا در پیشــگاه گذشــته کــه در برابــر آینــده نیــز عذرخواهــی 
ــت-  ــروز اس ــتعمارگری دی ــد اس ــروز، فرزن ــتیزی ام ــد. غرب س کنن
غرب ســتیزی امــروز، واکنــش بــه نژادپرســتی دیــروز اســت- مــن در 
شــگفتم ایــن گروه هــای آدمکــش، خــود را گــروه اســامی می نامنــد 
ــان،  ــا آن و شــگفت آورتر آن کــه رســانه های غربــی نیــز در همراهــی ب
ایــن نــام مجعــول را کــه تنفــر همــه مســلمانان را برمی انگیــزد، تکــرار 
ــای  ــراق و مداخات ه ــتان و ع ــه افغانس ــی ب ــاوز نظام ــد- ج می کنن
ــرد  ــن راهب ــنی از ای ــای روش ــوریه نمونه ه ــوات س ــت در تح نادرس
غلــط در منطقــه خاورمیانــه اســت- ایــن اشــتباه راهبــردی اســت کــه 
اگــر برخــی کشــورها بــا ادعــای رهبــری ائتــاف در پــی ادامــه برتــری 

جویــی در منطقــه مــا باشــند.

ــش  ــی از آن در آت ــای مهم ــه بخش ه ــم ک ــه ای می آی ــن از منطق م
تنــدروی و افــراط می ســوزد- در شــرق و غــرب کشــور مــن، 
افراطی گــری، همســایگان مــا را تهدیــد می کنــد و خشــونت مــی ورزد 
و خــون می ریــزد- ایدئولــوژی واحــدی دارنــد: »افراطی گــری و 
ــودی تمــدن، اسام هراســی  ــد: »ناب خشــونت«- هــدف واحــدی دارن
ــا  ــه«- ب ــگان در منطق ــّدد بیگان ــه مج ــرای مداخل ــه ب ــاد زمین و ایج
کمــال تأســف، تروریســم، جهانــی شــده-افراطیون جهــان، یکدیگــر را 
یافته انــد و نــدا ســر داده انــد کــه »متحــد شــوید« امــا آیــا مــا در برابــر 
ــه ای نیســت،  ــک مســأله منطق ــری ی ــون متحدیم؟!-افراطی گ افراطی
کــه فقــط ملت هــای منطقــه مــا بــا آن درگیــر باشــند، افراطی گــری، 
ــر  ــی اســت- برخــی از کشــورها در پیدایــش آن مؤث مســأله ای جهان
بــوده و در مبــارزه بــا آن نــاکام- بــرای مقابلــه اصولــی بــا تروریســم، 
ــد ریشــه های آن را شــناخت و چشــمه های آن را خشــکاند- رای  بای
ــتراند- ــعه را گس ــت و توس ــد عدال ــم بای ــردن تروریس ــه کن ک ریش

ــه بهشــت تروریســت ها  ــان را ب ــن نقطــه از جه ــرب ای اشــتباهات غ
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آمــوزش و فراتــر از همــه حــق حیــات می باشــند- نتیجــه تحریم هــا، 
ــروزی،  ــان آتش اف ــا، هم ــا واژه ه ــازی ب ــی و ب ــه لفاظ ــم هرگون علی رغ
جنگ طلبــی و نابــودی انسان هاســت- ایــن آتــش فقــط دامــن 
ــردِم  ــی م ــاد و زندگ ــه اقتص ــه ب ــرد، بلک ــم را نمی گی ــان تحری قربانی

ــد. ــه وارد می کن ــز، لطم ــده نی ــم کنن ــع تحری جوام

اجــازه دهیــد بــه پرونــدة هســته ای ایــران اشــاره کنم-پذیــرش حــق 
ــة انقــاب  ــر فرزان ــودة رهب ــه فرم ــران، ب ــی و مســلم ای طبیعــی، قانون
ــا  ــت- پایان بازی ه ــوع اس ــن موض ــل ای ــاده ترین راه ح ــامی، س اس
بــا حاصــل جمــع صفــر و ضــرورت یافتــن اهــداف و منافــع مشــترک 
بــرای رســیدن بــه تفاهــم و امنیــت مشــترک- برنامــه هســته ای ایــران 
و همــة کشــورهای دیگــر می بایــد تنهــا در جهــت اهــداف صلــح آمیــز 
باشــد مــن اینجــا بــه صراحــت اعــام می کنــم کــه ایــن هــدف، صــرف 
نظــر از مواضــع دیگــر بازیگــران، هــدف جمهــوری اســامی ایــران بوده 
ــود- ســاح هســته ای و کشــتار جمعــی هیــچ جایگاهــی  و خواهــد ب
ــن مذهبــی  ــا باورهــای بنیادی ــران نداشــته و ب ــن دفاعــی ای در دکتری
ــد  ــا ایجــاب می کن ــی م ــع مل ــارض اســت- مناف ــا در تع ــی م و اخاق
ــران را  ــی منطقــی پیرامــون برنامــة هســته ای ای ــه نگران کــه هــر گون
ــوق  ــایر حق ــازی و س ــی س ــق غن ــال ح ــرش اعم ــع نماییم-پذی مرتف
ــران بومــی شــده  ــران - دانــش هســته ای در ای هســته ای در خــاک ای
ــه مرحلــه تولیــد انبــوه  و فنــاوری هســته ای از جملــه غنــی ســازی ب
ــا ممانعــت از برنامــة هســته ای ایــران  رســیده اســت- تصــور اینکــه ب
ــودن  ــز ب ــح آمی ــوان صل ــی می ت ــال فشــارهای غیرقانون ــق اعم از طری
ــع  ــر واق ــت غی ــه غای ــوم و ب ــرد، موه ــن ک ــه ای را تضمی ــن برنام چنی
ــر اعمــال  ــران ضمــن پافشــاری ب ــه اســت-جمهوری اســامی ای بینان
حقــوق خــود و ضــرورت احتــرام و همــکاری بین المللــی در اعمــال این 
حقــوق، آمــادة گفتگوهــای بــدون تأخیــر بــرای اعتمادســازی متقابــل و 

ــل می باشــد. ــق شــفافیت کام ــات از طری ــع دوســویه ابهام رف
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ــوز  ــه هن ــرد ک ــوت ک ــو« دع ــه »گفتگ ــه را ب ــران، روزی هم ــه ای ک
ــه »جهــان عــاری از  ــود و روزی ب ــداده ب جنایــت ۱۱ ســپتامبر، رخ ن
ــر  ــونت های اخی ــوز خش ــه هن ــد، ک ــری« خوان ــونت و افراطی گ خش
ــن  ــن تری ــن و ام ــات تری ــا ثب ــی از ب ــران یک ــود- ای ــرده ب ــور نک ظه
کشــورهای ایــن منطقــه اســت- سیاســت اصولــی کشــور مــن، تــاش 
بــرای تعامــل ســازنده بــا همســایگان بــر اســاس احتــرام متقابــل، و بــا 
ــر  تأکیــد بــر منافــع مشــترک اســت- طــرح مســأله ســلطه ایــران ب
کشــورهای مســلمان منطقــه، افســانه ای بیــش نیســت کــه در قالــب 
پــروژه ایران هراســی در ســال های اخیــر بــرآن دمیــده شــده اســت- 

ــا کنیــم. ــِر خــود را، ایف ــم نقــش دائمــی ســازنده و مؤث آماده ای

ــه دســِت زنگــی مســت  ــغ را ب ــی، تی برخــی از ســازمان های اطاعات
داده انــد و او نیــز همــه را از دم تیــغ می گذرانــد- همــه آنــان کــه در 
ــد  ــای تروریســت نقــش داشــته اند، بای ــن گروه ه ــت ای ایجــاد و تقوی
ــدار شــدن افراطی گــری اعتــراف کننــد  ــه اشــتباهات خــود در پدی ب
و نــه تنهــا در پیشــگاه گذشــته کــه در برابــر آینــده نیــز عذرخواهــی 
ــت-  ــروز اس ــتعمارگری دی ــد اس ــروز، فرزن ــتیزی ام ــد. غرب س کنن
غرب ســتیزی امــروز، واکنــش بــه نژادپرســتی دیــروز اســت- مــن در 
شــگفتم ایــن گروه هــای آدمکــش، خــود را گــروه اســامی می نامنــد 
ــان،  ــا آن و شــگفت آورتر آن کــه رســانه های غربــی نیــز در همراهــی ب
ایــن نــام مجعــول را کــه تنفــر همــه مســلمانان را برمی انگیــزد، تکــرار 
ــای  ــراق و مداخات ه ــتان و ع ــه افغانس ــی ب ــاوز نظام ــد- ج می کنن
ــرد  ــن راهب ــنی از ای ــای روش ــوریه نمونه ه ــوات س ــت در تح نادرس
غلــط در منطقــه خاورمیانــه اســت- ایــن اشــتباه راهبــردی اســت کــه 
اگــر برخــی کشــورها بــا ادعــای رهبــری ائتــاف در پــی ادامــه برتــری 

جویــی در منطقــه مــا باشــند.

ــش  ــی از آن در آت ــای مهم ــه بخش ه ــم ک ــه ای می آی ــن از منطق م
تنــدروی و افــراط می ســوزد- در شــرق و غــرب کشــور مــن، 
افراطی گــری، همســایگان مــا را تهدیــد می کنــد و خشــونت مــی ورزد 
و خــون می ریــزد- ایدئولــوژی واحــدی دارنــد: »افراطی گــری و 
ــودی تمــدن، اسام هراســی  ــد: »ناب خشــونت«- هــدف واحــدی دارن
ــا  ــه«- ب ــگان در منطق ــّدد بیگان ــه مج ــرای مداخل ــه ب ــاد زمین و ایج
کمــال تأســف، تروریســم، جهانــی شــده-افراطیون جهــان، یکدیگــر را 
یافته انــد و نــدا ســر داده انــد کــه »متحــد شــوید« امــا آیــا مــا در برابــر 
ــه ای نیســت،  ــک مســأله منطق ــری ی ــون متحدیم؟!-افراطی گ افراطی
کــه فقــط ملت هــای منطقــه مــا بــا آن درگیــر باشــند، افراطی گــری، 
ــر  ــی اســت- برخــی از کشــورها در پیدایــش آن مؤث مســأله ای جهان
بــوده و در مبــارزه بــا آن نــاکام- بــرای مقابلــه اصولــی بــا تروریســم، 
ــد ریشــه های آن را شــناخت و چشــمه های آن را خشــکاند- رای  بای
ــتراند- ــعه را گس ــت و توس ــد عدال ــم بای ــردن تروریس ــه کن ک ریش

ــه بهشــت تروریســت ها  ــان را ب ــن نقطــه از جه ــرب ای اشــتباهات غ
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ــک بیمــاری  ــرده اســت- خشــونت همچــون ی ــدل ک ــون ب و افراطی
مســری، در حــال ســرایت بــه ســایِر نقــاِط جهــان اســت-ما همــواره 
ــی  ــد- وقت ــتی، نمی آی ــا کوله پش ــی، ب ــه دموکراس ــم ک ــد بودی معتق
پــای ژنرال هــا بــه منطقــه بــاز شــد، انتظــار نداشــته باشــید 
ــای  ــود از گروه ه ــد.- نمی ش ــان برون ــتقبال آن ــه اس ــا ب دیپلمات ه
افراطــی، بــرای مقابلــه بــا کشــورهای مخالــف، اســتفاده کــرد، و پــس 
از آن، از عــوارض پیدایــش ایــن افــراط، در امــان مانــد- امــروز هــم، 
دوبــاره، نســبت بــه خطــِر گســترِش افراطی گــری و همچنیــن خطــِر 
درِک نادرســت و برخــورد غلــط بــا ایــن پدیــده را هشــدار می دهــم- 
مــن اعــام می  کنــم، اگــر امــروز همــه تــوان خــود را علیــه افــراط و 
خشــونت، بــه کار نگیریــم،  و کار را بــه کاردان نســپریم، فــردا جهــان 

بــرای هیــچ کــس، جــای امنــی نخواهــد بــود.

اگــر در منطقــه خاورمیانــه، هماهنگــی و همــکاری بیشــتر و 
ــطینی در  ــاه فلس ــان بی گن ــزاران انس ــتیم، ه ــترده تری می داش گس

ــدند. ــتی نمی ش ــم صهیونیس ــاوز رژی ــی تج ــزه، قربان غ

ــم،  ــدگان ه ــق از تحریم کنن ــرِت عمی ــد، نف ــاز ش ــم آغ ــی تحری وقت
ــداوم  ــران، ت ــه ای ــه علی ــداوم تحریم هــای ظالمان شــروع می شــود- ت
اشــتباهی راهبــردی علیــه یــک ملــِت معتــدل و مســتقل، در شــرایط 
حســاس منطقــه ماســت- نــه در اثــر تهدیــد و تحریــم کــه بــر مبنای 
اراده ملــت خــود، مذاکــره جــدی و صادقانــه را در دســتور کار قــرار 
داده ایــم- راه حــل اختافــات، مذاکــره و تکریــم اســت نــه منازعــه و 

تحریــم.

ــرای  ــا، ب ــفاف ترین گفت وگو ه ــه ش ــته، ب ــال گذش ــک س ــا در ی م
اعتمادســازی در موضــوع هســته ای ایــران دســت زده ایــم- نــه در اثــر 
تهدیــد و تحریــم کــه بــر مبنــای اراده ملــت خــود، مذاکــره جــدی و 
صادقانــه را در دســتور کار قــرار داده ایــم -برایــن باوریــم کــه موضــوع 
هســته ای، یــک راه حــل، بیشــتر نــدارد و آن فقــط مذاکــره اســت - 
ــه راه هــای دیگــری می  اندیشــند،  اگــر برخــی در تخیــل خویــش، ب
ســخت در اشــتباهند- هرگونــه تأخیــر در حصــول توافق نهایــی، تنها 
هزینه هــا را بــاا می بــرد و ایــن هزینه هــا نــه فقــط بــر مــا، کــه بــر 
ــر توســعه و امنیــت منطقــه ای  اقتصــاد و تجــارت طــرف مقابــل و ب
ــدی  ــت تردی ــن حقیق ــد در ای ــس نبای ــود - هیچ ک ــل می ش تحمی
ــگان  ــع هم ــه نف ــران، ب ــا ای ــق ب ــه مصالحــه و تواف ــته باشــد ک داش
اســت، بخصــوص کشــورهای منطقــه اســت-روند مذاکــرات هســته ای 
ــت  ــا جدی ــته، ب ــای گذش ــورهای ۱+۵ در ماه ه ــران و کش ــان ای می
ــامی  ــوری اس ــت- جمه ــه اس ــش رفت ــل به پی ــدواری متقاب و امی
ــا صداقــت و اقتــدار  ــی، ب ــه گواهــی همــه ناظــران بین الملل ــران ب ای
ــل،  ــرده اســت-اگر چــه طــرف مقاب ــش عمــل ک ــدات خوی ــه تعه ب
ــی  ــزم و واقع بین ــد در ع ــه تردی ــات،  ب ــارات و اقدام ــی اظه ــا برخ ب
ــت  ــاری در فرص ــرات ج ــت-امیدواریم مذاک ــن زده اس ــش دام خوی
ــه ادامــه برنامــه  ــا ب ــه توافــق نهایــی بینجامد-م ــده، ب ــاه باقیمان کوت
هســته ای صلح آمیــز خــود، شــامل اِعمــال حــق غنی ســازی و ســایر 
حقــوق هســته ای در خــاک ایــران، در چارچــوب مقــررات بین المللــی، 

ــداوم  ــه ت ــت، ب ــزه مثبــت، حســن نیت و جدی ــا انگی ــا ب ــم- م مصممی
مذاکــرات هســته ای بــا کشــورهای طــرف مذاکــره، بــر مبنــای اعتمــاد 
ــل و  ــرام متقاب ــر، احت ــع براب ــات، موض ــویه ابهام ــع دوس ــل، رف متقاب
ــدگاه مــا، التــزام  ــم- از دی اصــول پذیرفتــه شــده بین المللــی، پایبندی
بــه تعهــدات و اجــرای دقیــق تفاهمــات و اجتنــاب از زیاده خواهــی در 
ــی  ــران، ضرورت ــا ای ــده ب ــای مذاکره کنن ــوی طرف ه ــرات، از س مذاک
ــز  ــته ای صلح آمی ــه هس ــورد برنام ــی در م ــق نهای ــرا تواف ــاّم دارد زی ت
ایــران، می  توانــد ســرآغاز همکاری هــای همه جانبــه، در راســتای 
پیشــبرد امنیــت، صلــح و توســعه و در منطقــه و جهــان باشــد- اگــر 
ــورد  ــده، م ــای مذاکره کنن ــوی طرف ه ــی از س ــارز مل ــت ب ــن واقعی ای
توجــه قــرار ندهنــد و دچــار خطاهــای محاســباتی شــوند، یــک فرصت 
اســتثنایی و تاریخــی از دســت خواهــد رفــت- دولــت ایــران در ســال 
جــاری میــادی، بــا ابتکاراتــی کــه در مذاکــرات هســته ای بــه کار بــرد، 
ــه دســتاورد  ــرای حــل موضــوع بوجــود آورد ک ــدی را ب شــرایط جدی
ــاز  ــرد اعتمادس ــه رویک ــه ب ــا توج ــود- ب ــو ب ــق ژن ــه ای آن، تواف مرحل
ــداوم آن، در  ــه و ت ــن زمین ــران در ای ــامی ای ــوری اس ــفاف جمه و ش
ــاِف  ــزم و انعط ــًا از ع ــز متقاب ــده نی ــای مذاکره کنن ــه طرف ه صورتیک
کافــی برخــوردار باشــند و ظــرِف مهلــِت تعییــن شــده، بتوانیــم در حل 
ایــن مســأله بــه موفقیــِت کامــل دســت یابیــم، فضــای کامــًا متفاوتــی 
به لحــاظ همکاری هــای منطقــه ای و جهانــی بوجــود خواهــد آمــد، کــه 
در ســایه آن، امــکان تمرکــز بــر حــل مســایل مهــم منطقــه از جملــه 
ــا خشــونت و افراطی گــری در منطقــه،  مســأله بســیار مهــم مبــارزه ب
ــا ایــران،   فراهــم خواهــد شد-دســتیابی بــه توافــق جامــع هســته ای ب
فرصتــی تاریخــی بــرای غــرب اســت کــه نشــان دهــد بــا پیشــرفت و 
توســعه دیگــران مخالــف نیســت و تبعیــض در مقــررات بین المللــی را 
ــرای صلــح  ــد پیامــی جهانــی ب دنبــال نمی کنــد- ایــن توافــق می توان
و امنیــت نیــز داشــته باشــد کــه راه حــل اختافــات، مذاکــره و تکریــم 

اســت نــه منازعــه و تحریــم.
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ــک بیمــاری  ــرده اســت- خشــونت همچــون ی ــدل ک ــون ب و افراطی
مســری، در حــال ســرایت بــه ســایِر نقــاِط جهــان اســت-ما همــواره 
ــی  ــد- وقت ــتی، نمی آی ــا کوله پش ــی، ب ــه دموکراس ــم ک ــد بودی معتق
پــای ژنرال هــا بــه منطقــه بــاز شــد، انتظــار نداشــته باشــید 
ــای  ــود از گروه ه ــد.- نمی ش ــان برون ــتقبال آن ــه اس ــا ب دیپلمات ه
افراطــی، بــرای مقابلــه بــا کشــورهای مخالــف، اســتفاده کــرد، و پــس 
از آن، از عــوارض پیدایــش ایــن افــراط، در امــان مانــد- امــروز هــم، 
دوبــاره، نســبت بــه خطــِر گســترِش افراطی گــری و همچنیــن خطــِر 
درِک نادرســت و برخــورد غلــط بــا ایــن پدیــده را هشــدار می دهــم- 
مــن اعــام می  کنــم، اگــر امــروز همــه تــوان خــود را علیــه افــراط و 
خشــونت، بــه کار نگیریــم،  و کار را بــه کاردان نســپریم، فــردا جهــان 

بــرای هیــچ کــس، جــای امنــی نخواهــد بــود.

اگــر در منطقــه خاورمیانــه، هماهنگــی و همــکاری بیشــتر و 
ــطینی در  ــاه فلس ــان بی گن ــزاران انس ــتیم، ه ــترده تری می داش گس

ــدند. ــتی نمی ش ــم صهیونیس ــاوز رژی ــی تج ــزه، قربان غ

ــم،  ــدگان ه ــق از تحریم کنن ــرِت عمی ــد، نف ــاز ش ــم آغ ــی تحری وقت
ــداوم  ــران، ت ــه ای ــه علی ــداوم تحریم هــای ظالمان شــروع می شــود- ت
اشــتباهی راهبــردی علیــه یــک ملــِت معتــدل و مســتقل، در شــرایط 
حســاس منطقــه ماســت- نــه در اثــر تهدیــد و تحریــم کــه بــر مبنای 
اراده ملــت خــود، مذاکــره جــدی و صادقانــه را در دســتور کار قــرار 
داده ایــم- راه حــل اختافــات، مذاکــره و تکریــم اســت نــه منازعــه و 

تحریــم.

ــرای  ــا، ب ــفاف ترین گفت وگو ه ــه ش ــته، ب ــال گذش ــک س ــا در ی م
اعتمادســازی در موضــوع هســته ای ایــران دســت زده ایــم- نــه در اثــر 
تهدیــد و تحریــم کــه بــر مبنــای اراده ملــت خــود، مذاکــره جــدی و 
صادقانــه را در دســتور کار قــرار داده ایــم -برایــن باوریــم کــه موضــوع 
هســته ای، یــک راه حــل، بیشــتر نــدارد و آن فقــط مذاکــره اســت - 
ــه راه هــای دیگــری می  اندیشــند،  اگــر برخــی در تخیــل خویــش، ب
ســخت در اشــتباهند- هرگونــه تأخیــر در حصــول توافق نهایــی، تنها 
هزینه هــا را بــاا می بــرد و ایــن هزینه هــا نــه فقــط بــر مــا، کــه بــر 
ــر توســعه و امنیــت منطقــه ای  اقتصــاد و تجــارت طــرف مقابــل و ب
ــدی  ــت تردی ــن حقیق ــد در ای ــس نبای ــود - هیچ ک ــل می ش تحمی
ــگان  ــع هم ــه نف ــران، ب ــا ای ــق ب ــه مصالحــه و تواف ــته باشــد ک داش
اســت، بخصــوص کشــورهای منطقــه اســت-روند مذاکــرات هســته ای 
ــت  ــا جدی ــته، ب ــای گذش ــورهای ۱+۵ در ماه ه ــران و کش ــان ای می
ــامی  ــوری اس ــت- جمه ــه اس ــش رفت ــل به پی ــدواری متقاب و امی
ــا صداقــت و اقتــدار  ــی، ب ــه گواهــی همــه ناظــران بین الملل ــران ب ای
ــل،  ــرده اســت-اگر چــه طــرف مقاب ــش عمــل ک ــدات خوی ــه تعه ب
ــی  ــزم و واقع بین ــد در ع ــه تردی ــات،  ب ــارات و اقدام ــی اظه ــا برخ ب
ــت  ــاری در فرص ــرات ج ــت-امیدواریم مذاک ــن زده اس ــش دام خوی
ــه ادامــه برنامــه  ــا ب ــه توافــق نهایــی بینجامد-م ــده، ب ــاه باقیمان کوت
هســته ای صلح آمیــز خــود، شــامل اِعمــال حــق غنی ســازی و ســایر 
حقــوق هســته ای در خــاک ایــران، در چارچــوب مقــررات بین المللــی، 

ــداوم  ــه ت ــت، ب ــزه مثبــت، حســن نیت و جدی ــا انگی ــا ب ــم- م مصممی
مذاکــرات هســته ای بــا کشــورهای طــرف مذاکــره، بــر مبنــای اعتمــاد 
ــل و  ــرام متقاب ــر، احت ــع براب ــات، موض ــویه ابهام ــع دوس ــل، رف متقاب
ــدگاه مــا، التــزام  ــم- از دی اصــول پذیرفتــه شــده بین المللــی، پایبندی
بــه تعهــدات و اجــرای دقیــق تفاهمــات و اجتنــاب از زیاده خواهــی در 
ــی  ــران، ضرورت ــا ای ــده ب ــای مذاکره کنن ــوی طرف ه ــرات، از س مذاک
ــز  ــته ای صلح آمی ــه هس ــورد برنام ــی در م ــق نهای ــرا تواف ــاّم دارد زی ت
ایــران، می  توانــد ســرآغاز همکاری هــای همه جانبــه، در راســتای 
پیشــبرد امنیــت، صلــح و توســعه و در منطقــه و جهــان باشــد- اگــر 
ــورد  ــده، م ــای مذاکره کنن ــوی طرف ه ــی از س ــارز مل ــت ب ــن واقعی ای
توجــه قــرار ندهنــد و دچــار خطاهــای محاســباتی شــوند، یــک فرصت 
اســتثنایی و تاریخــی از دســت خواهــد رفــت- دولــت ایــران در ســال 
جــاری میــادی، بــا ابتکاراتــی کــه در مذاکــرات هســته ای بــه کار بــرد، 
ــه دســتاورد  ــرای حــل موضــوع بوجــود آورد ک ــدی را ب شــرایط جدی
ــاز  ــرد اعتمادس ــه رویک ــه ب ــا توج ــود- ب ــو ب ــق ژن ــه ای آن، تواف مرحل
ــداوم آن، در  ــه و ت ــن زمین ــران در ای ــامی ای ــوری اس ــفاف جمه و ش
ــاِف  ــزم و انعط ــًا از ع ــز متقاب ــده نی ــای مذاکره کنن ــه طرف ه صورتیک
کافــی برخــوردار باشــند و ظــرِف مهلــِت تعییــن شــده، بتوانیــم در حل 
ایــن مســأله بــه موفقیــِت کامــل دســت یابیــم، فضــای کامــًا متفاوتــی 
به لحــاظ همکاری هــای منطقــه ای و جهانــی بوجــود خواهــد آمــد، کــه 
در ســایه آن، امــکان تمرکــز بــر حــل مســایل مهــم منطقــه از جملــه 
ــا خشــونت و افراطی گــری در منطقــه،  مســأله بســیار مهــم مبــارزه ب
ــا ایــران،   فراهــم خواهــد شد-دســتیابی بــه توافــق جامــع هســته ای ب
فرصتــی تاریخــی بــرای غــرب اســت کــه نشــان دهــد بــا پیشــرفت و 
توســعه دیگــران مخالــف نیســت و تبعیــض در مقــررات بین المللــی را 
ــرای صلــح  ــد پیامــی جهانــی ب دنبــال نمی کنــد- ایــن توافــق می توان
و امنیــت نیــز داشــته باشــد کــه راه حــل اختافــات، مذاکــره و تکریــم 

اســت نــه منازعــه و تحریــم.
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