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نیم نگاهی به پرونده ی سیاه خیانت ها، دشمنی ها  و جنایات دولت آمریکا در حق ملت ایران

مافراموشنمیکنیم!
آمریکابایدپاسخبدهد!
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كودتای 28 مرداد 1332 و شكست دادن دولت 
قانونی مصدق توسط نیروهای آمريكايی:  از 
اين تاريخ به بعد، استعمار آمريكا بر استعمار 
انگلیس در ايران افزوده می شود و ايران تا 
22 بهمن 1357 تحت سلطه ی واشنگتن 

قرار می گیرد.

بعد از فرار شاه از ايران، آمريكا اين قاتل 
و دزد اموال ملت ايران را به عنوان يک 

میهمان، رسماً پناه داد.

برای تقويت روحیه ی ارتش عراق و به زانو درآوردن 
هواپیمای  به  وينسنس  ناو  توسط  آمريكا  ايران، 
مسافربری شماره 655 ايران اير، حمله ی موشكی كرد 
و تمام مسافران و خدمه اش)حدوداً 300 نفر( را بر 
فراز آب های خلیج فارس به شهادت رساند. فرمانده ی 
اين ناو، از طرف رئیس جمهور آمريكا مدال شجاعت 

دريافت كرد.

يكی از تحريم ها علیه ملت ايران، تحريم علمی است. 
دانشجويان ما به جرم ايرانی بودن، حق ندارند برخی 

از رشته ها را در دانشگاه های غربی بخوانند. 

آمريكا برای اخالل در امنیت ايران، امنیت كل منطقه را 
با فعال كردن و تقويت گروه های تندرو به خطر انداخته 
است. اين دولت به افغانستان و عراق حمله كرد و اين 

دو كشور را در موجی از ناامنی و كشتار غرق نمود.

آمريكا سی و پنج سال است كه گزينه ی نظامی علیه 
جمهوری اسالمی ايران را از روی میز برنداشته؛ حتی 
اكنون كه دولت وقِت ايران برای مذاكره و تعديل روابط 

با آنها، قدم پیش گذاشته است.

برخی رئیس جمهورهای آمريكا، مخصوصاً بوش پسر، 
بارها نفرت و خشم خود را نسبت به ملت ايران ابراز 
كرده اند؛ يک بار گفتند: »ايران بايد نابود شود«؛ بار ديگر 
گفتند: » ايرانِی خوب و معتدل ايرانی ای است كه مرده 

باشد!« و جمالت سخیف ديگری از اين دست.

حمايت از گروهک تروريستی منافقین 
و اعطای تجهیزات و كمک مالی به 
آنها؛ آمريكا به منافقین اجازه داده است 
كه در اين كشور رسماً دفتر تأسیس 

نمايند و عضوگیری كنند.

تا كنون بیش از 17000 نفر در ايران 
و  اولین  شده اند.  تروريسم  قربانی 
تجهیزاتی  و  مالی  حامی  بزرگ ترين 
ايران،  تمام گروه های تروريستی در 

آمريكاست. 

و  پیشرفته  كشورهای  جمع  به  ايران  ورود  از  جلوگیری  برای  آمريكا 
از  می كوشد  نزديک(،  آينده ی  منطقه ای)در  ابرقدرت  به  تبديل شدنش 
دستیابی ما به علوم جديد و از جمله انرژی صلح  آمیز هسته ای، ممانعت به 
عمل آورد. آنها در اين راه از ترور، تحريم، تهديد و تبلیغات منفی علیه ما 

استفاده كرده و می كنند.

تأمین  و  آموزش  هماهنگی،  با  ايران  هسته ای  دانشمندان  ترور 
امكانات سازمان های جاسوسی اسرائیل و آمريكا صورت گرفت.

مسیر  در  سنگ اندازی  با  آمريكا 
پیشرفت هسته ای ايران از طرق 
مختلف از جمله طراحی و ساخت 
و جاسوسی  ويروس های مخّرب 
انداختن  كار  از  و  نفوذ  برای 
اقدام  ايران  هسته ای  تأسیسات 

كرد.

ايران  علیه  همواره  آمريكا،  دولت 
است  نموده  جاسوسی  به  اقدام 
و اطالعات امنیتی ما را در اختیار 
گروهک های خرابكار و تروريستی 
قرارداده است؛ تا آنها در امر كشتار 
مردم و سلب امنیت كشور موفق 

عمل نمايند.

از  حمايت مالی، اطالعاتی و تسلیحاتی 
گروهک های تروريستی همچون گروهک 
به  وابسته  گروه ها  اين  از  برخی  ريگی؛ 
القاعده بوده و ده ها  سازمان تروريستی 
نفر از اهل سنت و شیعیان را در ايران ذبح 
نموده و يا به ضرب گلوله و انفجار و ... به 

قتل رسانده اند.

دولت آمريكا، با اينكه از واقعیات ايران و ديگر كشورهای غرب آسیا )يا به اصطالح خودشان: خاورمیانه( 
بهتر از هر كشور ديگری خبر دارد، اما همواره به دروغ نسبت های ناروا به نظام جمهوری اسالمی و 

فرهنگ و آيین ايرانی-اسالمی روا داشته است. 
آنها مخصوصاً در سی و پنج سال گذشته كوشیده اند به كمک غول های رسانه ای خويش، برای منزوی 
كردن ايران، نظام و مردم ما را به ديگر ملت های جهان، بی تمدن، عقب افتاده، خطرناک، ستیزه جو، فاقد 
اصالت و ... معرفی كنند؛ يعنی كوشیدند دقیقاً تمام آن صفاتی كه مردم كشورهای ظلم ديده، دولت آمريكا 

و دوستانش را به آنها می شناسند، به ما نسبت دهند.

اموالی كه در اختیار محّمدرضا شاه قرار داشت، بالغ بر میلیاردها دالر می شد كه در آمريكا سرمايه گذاری 
كرده بود.  در همه جای دنیا معمول است وقتی يک نفر كه در رأس رژيمی قرار دارد، سرنگون شد، 
اموال شخصی اش كه از آِن مردم و دولت جديد بر سِر كار آمده است، به آن دولت برگردانده می شود. 
اما آمريكايی ها حتّی يک ريال از آن اموال مسروقه را به مردم ايران پس ندادند. آن را نگه داشتند و 

هنوز هم پیش آنهاست. هنوز هم طلب ملّت ايران از رژيم آمريكا، میلیاردها دالر است.

دولت آمريكا، كاالها و اجناسی را كه دولت وقِت 
از  بود و پولش  ايران در گذشته خريداری كرده 
كیسه ی ملّت ايران پرداخت شده بود و بعضاً از 
احتیاجات ضروری ملّت ايران هم بود، نگه داشتند. 
اين اجناس تا امروز هم تحويل دولت جمهوری 

اسالمی و ملّت ايران نشده است.

شاه میلیون ها دالر در اختیار دولت آمريكا گذاشته 
بود تا از آن پول، آمريكا تدريجاً به ايران هواپیما، 
هلی كوپتر و ديگر لوازم غیرنظامی و نظامی بفروشد. 
اين اموال نیز بلوكه شد؛ نه هواپیمايی به ايران داده 

شد و نه پولی برگردانده شد. 

 آمريكا در هشت سال جنگ تحمیلی علیه ايران، 
اطالعاتی،  جمله  از  تصوری  قابل  كمک  هرگونه 
تسلیحاتی، مالی و ... به دولت صدام حسین اعطا 
مستقیماٌ  جنگ،  تاريخ  از  برهه ای  در  حتی  كرد. 
با ايران وارد جنگ نظامی شد. آمريكا مسئول به 
شهادت رسیدن ده ها هزار شهید دفاع مقدس و 

نقص عضو ده ها هزار جانباز است.

 رژيم محمدرضا شاه پهلوی را آمريكايی ها در سال 32 بر سر كار آوردند 
و تا آخر پشتیبانی اش می كردند. بنابراين تمام جنايات و ظلم های رژيم 
پهلوی مورد تأيید آمريكا بوده و به حساب آنها هم نوشته می شود. زيرا آنها 

بودند كه به شاه قدرت بخشیدند. آنها پشتوانه بودند كه او بتواند مردم را 
آن طور قتل عام و شكنجه كند؛ افراد را آن طور غريبانه در زندان و زير شكنجه 

بُكشد يا در خیابان ها و میدان ها - مثل پانزده خرداد و هفده شهريور - قتل عام 
كند و آن طور در مدرسه فیضیه و دانشگاه، به جان دانشجو و طلبه بیفتد. 

انگلستان، در  اتفاق  به  آمريكا  دولت 
دوران حكومت پهلوی، با تسلط كامل 
بر منابع حیاتی ايران از جمله نفت و 
گاز، تا توانستند منابع ما را به غارت 

بردند.

با پیروزی انقالب، آنها در سنای آمريكا، 
علیه انقالب و نظام جمهوری اسالمی 
پنج  و  سی  اكنون  گذراندند.  مصّوبه 
سال است كه هر سال دولت آمريكا 
تحريم های گذشته علیه ملت ايران را 
تمديد و تحريم های جديدی تصويب 

می كند.

آیا تاریخ انقضای شعار »مرگ بر آمریکا« 
فرا رسیده است؟

»مرگ بر آمريکا« شعاری است که شايد چند دهه قبل، اولين بار توسط ملت ايران به کار گرفته شد؛ اما مدت کوتاهی نگذشت که تمام 
ملت های ستمديده ی منطقه و حتی کشورهای ديگر قاره های جهان)مثل آفريقا، آمريکای جنوبی و ...(، اين شعار را تکرار کردند. 

معنای اين شعار چيست؟ مسلماً هيچ انسان عاقلی از اين شعار، معنای مخالفت و دشمنی با ملت آمريکا را برداشت نمی کند. اين شعار، در واقع 
اعتراضی است از طرف مردم جهان به سياست های زورگويانه و سيطره-جويانه ی دولتمردان آمريکا و دوستانش.

مسلماً همان طور که هيچ کس به مردم جهان ياد نداده است که اين شعار را بدهند، هيچ کس هم نمی تواند بگويد که از اين تاريخ به بعد، ديگر 
تکرار اين شعار ممنوع است. اين شعار خود به خود وقتی منقضی خواهد شد که مردم، پشيمانی و عذرخواهی و تغيير سياست های خصمانه ی 

آمريکا عليه خودشان را شاهد باشند.

علت اصلی دشمنی آمریکا با ما
دشمنی دولت آمريكا با مردم ايران، به داليل زير، امری كامالً طبیعی است:

1   صاحبان اصلی دولت آمريکا، از اسالم و تفکر و فرهنگ اسالمی به شّدت متنّفرند. اين علِّت واقعِی دعوا و مخالفت و خصومِت آنها با 

مسلمانان و مخصوصاً ملت ايران است.
2    دولت آمريکا به عنوان يك ابرقدرت بين المللی برای از دست ندادن موقعيت خود، از چندين دهه قبل، به شيوه های مختلف اقدام به 

استعمار کشورهای ديگر نموده است. گاهی با لشکرکشی مستقيم به آن کشورها، گاهی با ايجاد انقالب های رنگين و غير رنگين و يا کودتای 
نظامی، گاهی با زورِ تحريم اقتصادی و بايکوِت سياسی و هجمه ی تبليغاتی عليه آن کشورها )جنگ سرد( و گاهی با روش های ديگر. ايران 

نيز به عنوان يك کشور استراتژيك و غنی از منابع طبيعی، هدف با اهميتی برای آمريکا محسوب می شود. 
3   پيش از انقالب اسالمی در ايران، مخصوصاً دوره ی حکومت محمدرضا پهلوی، ايران به مرتعی سرسبز برای چرای آمريکايی ها و 

نظاميان آنها تبديل شده بود. به شهادت تاريخ، منابع طبيعی ايران، عزل و نصب ها در مناصِب حساِس کشورمان، تصميم گيری های مهم و 
کالن، خوراک فرهنگی مردم ما و ...  همگی با اعمال نظر آمريکا و عواملش صورت می پذيرفت. 

ايرانی ها با انقالب، دست آمريکايی ها را از ايران کوتاه کردند و امکان بهره مندی از اين مزايا و منابع حياتی را از آنها گرفتند.  
4   نظام ايران به مظلومان جهان کمك های مادی و معنوی می رساند؛ اين برای آمريکا و صهيونيست ها ناخوشايند است.

آمریکادروغمیگوید!
چند رفتار متناقض آمریکا: 

1  دولت آمريکا، دولتی است که در آِن واحد هم دوست و مؤيد کشورهايی مثل عربستان سعودی است که تا قرن بيست و يکم ميالدی، هنوز 

حتی يك انتخابات آزاد هم در آنها برگزار نشده است؛ و هم دشمن کشوری مثل ايران است که ده ها انتخابات آزاد با مشارکت باال در آن برگزار شده 
است. و جالب آنجاست که ايران را به نقض حقوق بشر و تحديد آزادی ها متهم می کند.

2  دولت آمريکا، دولتی است که از يك طرف خود را قربانی تروريسم و مبارزِ عليه آن معرفی می کند، و از طرف ديگر رسماً و با اعالم قبلی در 

رسانه ها، برای گروه های تروريستی )مثل القاعده( در سوريه، سالح ارسال می نمايد. 
3  دولت آمريکا، دولتی است که در رسانه هايش شکنجه و اعدام را در کشورهای ديگر محکوم می کند، اما خودش بزرگ ترين شکنجه گاه های 

دنيا را تأسيس و تجهيز کرده است. گوانتانامو تنها يکی از ده ها و بلکه صدها زندان و شکنجه گاه هايی است که آمريکا علناً يا مخفيانه در سرتاسر دنيا 
تأسيس نموده است.

4  دولت آمريکا، دولتی است که خود را دوست دار بشر و دوست ملت ايران معرفی می کند، اما چندی پيش با تشديد تحريم های دارويی عليه ملت 

ايران باعث شد برخی از بيماران صعب العالج ايرانی، از جمله برخی از جانبازان شيميايی و غير شيميايی، به خاطر عدم دريافت دارو، يا جان خويش 
را از دست بدهند و يا دچار مشکالت جبران ناپذير بشوند.

5  دولت آمريکا، دولتی است که خود را دوست دار ملت ايران معرفی می کند، اما علی رغم اطالعات دقيقش از وضعيت ايران، با وضع تحريم های 

حساب شده می کوشد مستقيماً مردم ايران را )و نه دولت آن را( تحت فشار شديد اقتصادی و ... قرار دهد تا دست از حمايِت انقالبشان بکشند و به 
خيال خامش وقتی نظام تنها ماند، آن را سرنگون سازد.

6  دولت آمريکا، دولتی است که همواره ادعا کرده است به دنبال ايجاد دموکراسی در کشورهای ديگر)مخصوصاً کشورهای توسعه نيافته و يا در 

حال توسعه( است. حال آنکه امروز بر همگان روشن است که اين ادعا، يك دروغ و توجيه برای رفتار استعمارگرانه و سيطره جويانه ی آمريکاست. 
تاريخ دهه های اخير نشان می دهد، هر کجا دولت آمريکا مداخله ی نظامی يا سياسی نموده است، اين مداخله فقط و فقط برای تأمين منافع آمريکا 

بوده است و نه منافع کشور مورد هجوم. 
7  دولت آمريکا، دولتی است که خود را مدافع دموکراسی معرفی می کند، حال آنکه در هر کشوری که مردم دولتی مخالف مصالح دولت آمريکا بر 

سر کار آورده اند، يا با کودتا مواجه شده اند، يا با انقالب های رنگين و يا نا امنی های داخلی و يا تحريم های شديد و هجمه های ناجوانمردانه ی تبليغاتی 
و ...

8   دولت آمريکا، دولتی است که بن الدن  و گروه القاعده را دشمن درجه ی يك خود معرفی می کرد، حال آنکه بن الدن را سازمان های جاسوسی 

آمريکا، بن الدن کرده بودند. بن الدن در دوره ای که عليه شوروی در افغانستان می جنگيد، از طرف رسانه های آمريکا به عنوان يك قهرمان مبارز 
عليه کمونيسم معرفی می شد و همان وقت او و گروهش مورد حمايت مالی و تسليحاتی آمريکا بودند. اين حمايت ها بود که گروه القاعده را سرانجام 

به جايگاه کنونی اش رساند.
9   دولت آمريکا، دولتی است که خود را مخالف جنگ و صلح طلب معرفی می کند؛ حال آنکه يك طرِف تمام جنگ های دو دهه ی اخير به طور 

مستقيم يا غير مستقيم، کشور آمريکا بوده است. آمريکا برای پرکردن جيب کمپانی های بزرگ اسلحه سازی اش احتياج به راه انداختن جنگ و بازار 
مصرف دارد.

10   دولت آمريکا، دولتی است که خود را طرفدار صلح و حقوق بشر معرفی می کند؛ و در عين حال تنها دولتی است در جهان که تا کنون هر 

قطعنامه ای که عليه جنايات رژيم صهيونيستی می خواست در شورای امنيت سازمان ملل به تصويب برسد، وتو کرده است. آمريکا ساليانه ميليون ها 
دالر کمك بالعوض مالی و تسليحاتی به اسرائيل اعطا می کند و در مقابل پشيزی برای اهالی اصلی فلسطين ارزش و احترام قائل نيست.

11   دولت آمريکا، دولتی است که ژست بشردوستانه به خودش می گيرد؛ اما اولين و تنها دولتی است که در جهان از بمب اتم استفاده کرده است و 

اکنون بيشترين تعداد کالهك های هسته ای و بمب های اتمی را در اختيار دارد.

مذاکرهباآمریکا؛
»آری«یا»خیر«

1617
ايران)جداكردن  تجزيه ی  برای  دالر  میلیاردها  هزينه كردن  و  نقشه  طراحی 
آذربايجان، كردستان، خوزستان، بلوچستان و ... از كشور(؛ آمريكا در سال های 
اخیر تمام تالش خود را كرده است كه خاورمیانه ی جديدی با نقشه ای متفاوت 
ايجاد كند. در اين نقشه ی جديد، كشورهای بزرگ تكه تكه شده و به كشورهای 
كوچكی تبديل می شوند كه هیچ يک به تنهايی يارای ايستادگی مقابل آمريكا و 
اسرائیل را نخواهند داشت و بهترين طعمه برای استعمار و بهره كشی خواهند بود.

آمريكا در طول سی و پنج سال گذشته، به بهانه های مختلف و با احكام دادگاه های 
ساختگی، بخش های زيادی از اموال بلوكه شده ی ايران را كه متعلق به مردم 
ماست، به گروهک های تروريستی همچون منافقین، سلطنت طلبان و ... بذل و 

بخشش كرده است. 

ما چرا به 
آمریکا  اعتماد 

نداریم؟
در اينجا منظور ما از آمريكا، دولت اياالت متحده ی 
آمريكا)و نه ملت اين كشور( و تمام صاحبان زر و 

زور طرفدار آن دولت می باشد.

در منطق هر قوِم دارای 
اصالت تاريخی و فرهنگی و مخصوصاً 

در منطق ما ايرانیان مسلمان كه تاريخ اصیل 
و پرافتخاری داريم، مذاكره و گفتگو جايگاه ويژه ای 

دارد. 
بر سر  قرارست  كه  می گیرد  وقتی صورت  مذاكره  اساساً 

مسئله ای مورد اختالف و يا مبهم، میان دو يا چند دوست يا رقیب 
و يا دشمن، توافقی صورت گیرد. 

بنابراين مردم ما با مذاكره موافقند و معتقدند مذاكره قطعاً و يقیناً 
بهترين راه برای رسیدن به توافق خواهد بود. اما از طرف ديگر، 
نژاد ايرانی در طول تاريخ، همواره شريف و محترم بوده است؛ 
به گونه ای كه هرگز زورگويی و ستم را بر نتافته. شايد ادعای 

گزافی نباشد اگر بگويیم، دولت آمريكا اكنون بزرگ ترين 
اساس طبیعی  بر همین  ايران است.  ملت  بدهكار 

است اگر ادبیات دولت آمريكا، ادبیات طلبكارانه 
و زورگويانه باشد، ايران زير بار زور و 

تحقیر طرف مقابل نرود.  

دولت آمریکا ≠ مردم آمریکا
انسان  میلیون ها  از  متشكل  است  كشوری  آمريكا،  كشور 

از نژادهای مختلف و عقايد متفاوت كه اكثر آنها از كشورهای 
آسیايی، اروپايی و آفريقايی به آنجا مهاجرت كرده اند. میان مردم 
ايران مشهور است كه مردم آمريكا، نسبت به ملت های ديگر 
جهان، مردمی غیرسیاسی و غیر آشنا به تحلیل های سیاسی 
هستند. و اين ناشی از سیاست های كالن دولت اين كشور 
است. دغدغه ی غالب مردم آمريكا )و نه نخبگان و خواص( 

در دو چیز خالصه می شود: كار و تفريح.  برهمین اساس 
ما در طوِل تاريِخ حضوِر ظالمانه ی دولت استعمارگر 

آمريكا در كشورمان، همواره شاهد بوده ايم 
كه ملت ما، حساب مردم آمريكا را از 

دولتش جدا كرده اند. 


