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  مقدمه 

دانند و با اشاره به تروريستی و میدشمن سعادت بشر ی و بشر از مصائب دردناک جامعهرا  سميترور دهيپدرهبر معظم انقالب، 

از همچنين  انقالب رهبر .اندبا اين موضوع را تقبيح کردهها پرور بودن رژيم صهيونيستی و آمريکا، برخورد دوگانه غربیتروريست

 سميترورا از هو با اشاره به حمايت صريح غربی گفتهبه سبب اعتقاد به توحيد سخن  ،مقابله جمهوری اسالمی ايران با تروريسم

 ایهبرخورد سليق .اندکردهی گوشزد ستيترور یهااز گروه تيدر حمارا منطقه  یکشورها ینقش مخرّب برخی، وحش و خشن

رخی بترين محورهای بيانات رهبر انقالب درباره تروريسم است؛ گذاشتن نام حرکت مسلحانه بر ها با تروريسم از مهمغربی

، سالما ندگانيعنوان نما اتحت استخدام ب یهاستيترورشناساندن ، تقسيم تروريسم به خوب و بد، های تروريستیحرکت

مورد اشاره  محورهایاز  های داعشحمايت از تروريستو  حمايت از اقدامات تروريستی رژيم صهيونيستی، همراهی با منافقين

و  ترورها نيشتريب یبان، یستيترور دستگاه ن  يشرتر، کايآمر ميرژاينکه  با تاکيد برايشان  .استدر اين زمينه رهبر معظم انقالب 

، هاروريستت یسازمانده، یستيترور یهاسازمان در ايجاد را ست، اقدامات رژيم آمريکاهاستيترور نيترخطرناک کنندهیبانيپشت

موضوع  «قهدر منطتروريسم » .انديادآور شده پشتيبانی از اقدامات تروريستیو  وات رب لَكهای تروريستی نظير شرکتحمايت از 

ر در منطقه، درا رشته ترورها  سراست. رهبر انقالب ديگری است که در بيانات رهبر انقالب درباره تروريسم به آن اشاره شده

آمريکا و رژيم با پول و سالح در منطقه  یستيترور یهاگروهتغذيه  دانند و ازمی نامستکبر یتيامن یهاسيدست سرو

 رکه دولت آمريکا س سميترورمبارزه با اساس بيانات رهبر انقالب، شعار دروغين  بر گويند.سخن می صهيونيستی و وابستگان آنها

قابله با ماين مبنا،  ست. برهاملت یاتيمنافع و منابع حو غلبه بر  یطلبسلطه یبرا یپوششو عمال زور ا  یبرا یابهانه، دهدمی

در اين پژوهش بيانات رهبر انقالب درباره   نياز دارد. ايشرف دن ها و قدرتمندان  باجهان، دولت یعقال یجد ارادهبه  سميترور

 است. يابی و محوربندی شدهبررسی، شاخص 1398تا  1380هایطی سال« تروريسم»
 

 های خبریمدیریت پژوهش

18/09/1399 
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ــه  -2 ــاگروهتغذی ــتیترور یه ــه  یس ــال  در منطق ــوس و س ــا پ ــم ب ــا و رژی آمریک

 صهیونیستی و وابستگان آنها
 یجاسوسا یهاا سيهاا و سارونفاو  دساتگاه رياشاده، زشاناخته یساتيترور یهاا سازمان -2-1
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 ها  ملت یاتیح

 سمیبا شعار مبارزه با ترورحمله به افغانستان  -3

 و( بایدهای مقابله با تروریسم

هــا و قدرتمنــدان  جهــان، دولت یعقــال یجــد اراده ازمنــدین ســمیمقابلــه بــا ترور -1

  ایباشرف دن

 ی کشور برای مقابله با تروریسمتوان و قدرت دفاعلزوم افزایش  -2

و  زیـآمانـتیخ هـایتوطئـهدر مقابـل  یاسـالم ینظـام جمهـورلزوم هوشـیاری  -3
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 مستکبران جبههتروریستی  یهاها و توطئهکردن طرح یخنث یراه اساسز( 

 مقابله قوی، تهاجمی و متکی بر منطق -1
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نقش مخرّب برخی کشورهای منطقه در حمایت از گروه های تروریستی-8
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 یستیترور یهادستگاه نِ یشرتر، کایآمر میرژج( 

 

 در منطقهد( تروریسم 

 

تروریست پروری آمریکا، نشانه ناکامی-5

هاترین تروریستخطرناککنندهدولت آمریکا، بانی بیشترین ترورها و پشتیبانی-4

ها زیر دامان آمریکا ترین تروریستفعالیت بزرگ دولت آمریکا پشت سر ترورها در ایران و منطقه

نقش مهم سازمان جاسوسی آمریکا در ساخته و پرداخته کردن تروریست ها-3

دامن در دنیادستگاه جاسوسی آمریکا عامل بیشترین ترور شخصیت های مؤمن و پاک

دوران بوش، دوران سیاه و تاریک رشد تروریسم در سراسر دنیا-2

تروریست و تروریست پرور بودن رژیم آمریکا-1

های تروریستی سازمانایجاد  سازماندهی تروریست ها
حمایت از شرکت های 
رتروریستی نظیر بِلَک واتِ

ت پشتیبانی از اقداما
تروریستی

، سررشته ترورها در منطقه-1
های امنیتیدر دست سرویس

مستکبران

تالش استکبار جهانی
م برای گسترش تروریس

به شکل های فجیع در 
منطقه

ا پول تغذیه گروه های تروریستی در منطقه ب-2
تگانو سالح آمریکا و رژیم صهیونیستی و وابس

سازمان های تروریستی 
شده، زیر نفوذ شناخته

ها و سرویس های دستگاه
جاسوسی امریکا و اسرائیل

تقویت تروریست ها و عناصر
مسلّح 

هر رژیم صهیونیستی، مغز و مادر و مظ-3
کامل تروریسم 

تی به وجود آمدن رژیم صهیونیس
با ترور و کشتار و ظلم

های تروریستیتجهیز جوخه

ن بارتریپشتیبانی از فاجعه
اقدامات تروریستی
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 ه( شعار دروغین مبارزه با تروریسم

 

 و( بایدهای مقابله با تروریسم

 

 مستکبران جبههتروریستی  یهاها و توطئهکردن طرح یخنث یراه اساسز( 

 

 

 

  

ای برای اعمال زور بهانه-1
دولت مستکبر آمریکا

یکا و طلبی آمرپوششی برای سلطه-2
ت ها غلبه بر منافع و منابع حیاتی مل

عار حمله به افغانستان با ش-3
مبارزه با تروریسم

الی مقابله با تروریسم نیازمند اراده  جدی عق-1
جهان، دولت ها و قدرتمندانِ باشرف دنیا 

لزوم افزایش توان و قدرت -2
ریسمدفاعی کشور برای مقابله با ترو

لزوم هوشیاری نظام جمهوری اسالمی در -3
آمیز و تروریستی های خیانتمقابل توطئه

لزوم افشای ادعاهای آمریکا -4
خصوص مبارزه با تروریسمدر

 بر منطق  یو متک یتهاجم ،یقو مقابله -1
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 در خصوص پدیده تروریسم بیانات رهبر معظم انقالب

 مستندات

بر مراقبت  ديخواندند و با تأک ريحساس و خط اريرا بس ايغرب آس یمنطقه ت،يخصوص استقرار صلح و امن دولت پاکستان در یدغدغه نيبا تحس یانقالب اسالم رهبر» -

ابراز تأسااک کردند و  منيدر  یزيجنگ و خونر جاديو ا هيدر عراق و سااور یسااتيترور یهااز گروه تيمنطقه در حما یکشااورها یهمگان از بروز حادثه، از نقش مخرّب برخ

 .«1کننديعمل م رانيا یاسالم یجمهور هيعل کايهستند و در جهت خواست آمر کايآمر یاما آنها تحت اراده ميکشورها ندار نيبا ا یدشمن یبرا یازهيافزودند: ما انگ

 یکيو  شوندیم هيدر مرزها هستند با پول و سالح دشمنان تغذ یکه عامل ناامن یستيترور یهادو کشور را مهم خواندند و افزودند: گروه یدر مرزها یتيمسائل امن شان،يا» -

 .«2و پاکستان، آلوده کردن روابط دو کشور است رانيا یدر مرزها یتيضدامن یهااز اهداف حرکت

 ديشه ساند،رياز پنجاه نفر  آنها را به قتل م شيب بندد،يها نفر را به رگبار مده شود،يوارد م ینفر كيو کشتار مسلمانان، خب در دو مسجد  لنديوزين رياخ یهيّقض نيهم در» -

کار بگذارند؛ گفتند حرکت مسلّحانه!  نيا یرو یستينه مطبوعاتشان حاضر نشدند نام حرکت ترور استمدارانشان،ينه س ها،يیاروپا ست؟ين سمياسمش ترور نيخب ا کند؛يم

 و حقوق بشر و همه سميآنها است، آنجا ترور یکه مورد عالقه رديانجام بگ یفرد حتّ كي هيعل یحرکت كيکه  يیهر جا ست؟يچ سميحرکت مسلّحانه است؟ پس ترور نيا

 .«3هستند یجور نيا نهاي! انديگوينم یستين حرکت، ]حرکت[ تروريبه ا -وضوح نيبه ا- نجايمقابله امّا ا یبرا شونديم کيرد زيچ

 نيرا آشکار ساخت. ا رانيقساوت و خباثت دشمنان ملت ا گريبار د كيمزدور،  یستهايدر اهواز به دست ترور زمانياز مردم عز یبار شهادت جمعتلخ و تأسک یحادثه» -

 ینهيپرک ی. دلهازننديدم از حقوق بشر م وستهيکه پ اکارنديدروغگو و ر انيوابسته به همان مدع نديگشايآتش م گناهیزن و کودک و مردم ب یکه به رو القلبیمزدوران قس

سل یروهاين شيدر نما یاقتدار مل یتجلّ توانديآنان نم شاندهدست یدولتها یتوطئه یادامه نهايا تيح را تحمل کند. جنام ست که هدف خود را ا کايآمر ین  جاديدر منطقه ا

 .«4اندما قرار داده زيدر کشور عز یناامن

از  یاريدر بس یثباتیب جاديبار است؛ منافع خودشان را در اشرارت استيس كياند، خود اتّخا  کرده یظالم و ستمگر برا یکايکه استکبار و در رأس آنها آمر یاستيامروز س» -

منطقه جنگ باشااد،  نياند که در اکرده کيتعر جورنيرا ا ناساات؛ منافع خودشااا نيآنها ا اسااتياند؛ سااقرار داده -ايغرب آساا یمنطقه-ما  یمناطق عالم بخصااوص منطقه

 یستيونيصه ميمك رژبه ک کاياست که امروز آمر یاستيس نيکند؛ ا دايدر منطقه توسعه پ یعيفج یبه شکلها سميترور فتند،يب گريکديباشد، برادران به جان  یخانگ یجنگها

 .«5کنديمنطقه دنبال م یاز کشورها یو متأسّفانه به کمك بعض

 یجمهور نکهياست. ا ديتوح عتيطب نيا م،يستيدر مقابل ظالم نَا ميتوانينم م،يبار ظلم برو ريز ميتوانينم م،يبار زور برو ريز ميتوانينم م،ياعتقاد دار دياگر چنانچه به توح ما» -

سالم صرت یکه هر جا مظلوم کندياعالم م یا ضر یهست و ن ست، ما آنجا حا ست؛ ا نيخاطر ابه م،يالزم ا سئله یما رو نکهيا سط یم صرار دار جورنيا نيفل  نيخاطر ابه م،يا

 شرفتيئنّاً پمطم نيو ا کند؛يم یادآوريرا به ما  نياست و بعثت ا نيا ديتوح قتيحق ستد؛يظالم به مظلوم ب ا يیاست که انسان در مقابل زورگو نيا ديتوح یاست. چون الزمه

و عوامل  کايکه آمر يیهاستيبا ترور یدر مقابله و مواجهه ه،ياست. حضور ما در سور ليدل نيبه هم ايغرب آس یمقاومت، در منطقه یهاما در کنار گروه ستادنيا ...هم دارد

 . «6است ليدل نيدر منطقه به وجود آورده بودند، به ا کايآمر

با  یمبارزه یادّعا ساام؛يبا ترور یافشااا بشااود. ... مبارزه ديادّعاها با نيدارند، ا یدروغ یادّعاها نهاياساات؛ ا کاياکبر آمر طاني. شاامياکبر را افشااا کن طانيدروغ شاا یادّعاها» -

 یعني د؛يگوياست، خودش هم م ستيدولت ترور كي ین اشغاليدر فلسط ستيوني. دولت صهکننديدفاع م هاستيونيصه یستي. اواّلً خودشان از دولت ترورکننديم سميترور

ر درجهمنطقه، د نيدولت در ا نيا یحام یول کنند،ياظهار هم م حاًيصر یر مواردد یگاه ند،يگويرا م ني. ابرنديم شيرا پ شانيکه با ترور کارها کننديانکار نم هایليخود اسرائ

از  یبعض یراب یمشکل بزرگ كيکه  یداعش ني. همکننديم تيهم حما گريد یهاستياز ترور ،ی. وانگهکننديم تي[ حماستيور]دولت تر نياز ا ن،ياست. بنابرا کاياوّل آمر ی

 . «7را خودشان اعتراف کردند، اقرار کردند نيبه وجود آوردند؛ ا هايیکايداعش را خود آمر نيما شده بود، ا یمنطقه یکشورها

-ردند ک تياز داعش تا توانستند حما کند،يم تيحما هاستياست؛ از ترور ايدن یحکومتها نيترو ظالم نياز فاسدتر یکياست،  کايآمر یمتّحده االتيا ميما که رژ یاصل دشمن» -

 «.8کننديم تيحما ستياز ترور -امثال داعش يیهایريبه داعش و به تکف کننديکمك م ريباز دارند از ز رسد،يطور که خبر مآن کنند،يکه م يیهاوهورتهارت یاالن هم با همه

شرارت کا،يآمر یدر مورد دخالتها» - سالم یدر کشورها کايآمر زيآمدر مورد حضور  که - نهايو مانند ا یستيو ترور یريتکف یانهايجر نيما و راه انداختن ا یو در منطقه یا

 «9کجا است؟ نهاياظهار موضع نسبت به ا یجا -خود او است تر،ثينها خبيا یاست؛ از همه کايآمر ميهم خود رژ یستيترور یهادستگاه نيا یهمه ن يشرتر
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 مستندات

 «.1است يیکايمنطقه، آمر نيدر ا سميترور یشهير کهیدرحال ،«سميترور یبانيپشت»به  کننديرا متّهم م رانيا»-

بهانه اساات؛ و  سااميبهانه اساات، ترور -ما هساات هيعل هايیکايآمر یدر شااعارها راًيکه اخ-کردن منطقه  ثباتیب نيبهانه اساات؛ حقوق بشاار بهانه اساات، ا نهايا نيبنابرا» -

و مادر  مسيهستند که مغز ترور یستيونيصه ميمثل رژ یکشور كي یهم حام پرورند،ستيهم ترور ستند،يخودشان، هم ترور نهاي. ازننديکه م يیحرفها یهيّ[ بقطورني]هم

صالً با ترور سميترور ست و از اوّل، ا ش سميا ستند. بنابرا یحام نهايو با ظلم به وجود آمده؛ ا تاربه وجود آمده، با ک ست؛ ا نهايا نياو ه سالم با نظام نهايهمه بهانه ا وب خ یا

 .«2مييمطالب را بگو ديو روشن با حيزد؛ صر ديبشود، نبا یکسان یسوءاستفاده یهيما هانهيزم نيمبهم و دوپهلو که در ا یکنار آمد؛ حرفها شودينم کاي. با آمرستندين

 یدولتها یکه غالباً از سو یو عناصر مسلّح هاستياست؛ چه با حضور ترور یامروز غرق در ناامن قايو شمال آفر ايغرب آس یما، منطقه یبه منطقه، منطقه دينگاه کن شما» -

ض یداخل یچه با جنگها شوند،يم تيبددل و بدخواه تقو شورها که در همه یدر بع ست قدرتها نهايا یاز ک ستعمارگر یهم باز د شاهده م ايدن ا ست د ی. ناامنشوديم  گر،يا

 . «3نباشد یناامن نيمنطقه؛ کجا هست که ا یبه کشورها ديناامن است. نگاه کن ط يمح

 یاصل یفرهنگ را از محورها یدر عرصه سروصدایاما ب عيو هجوم وس یاقتصاد ديفشار شد ،یاسيو س یتياستناد به اطالعات موثق، مسائل امن ،یانقالب اسالم رهبر»-

صل یجبهه اتيو عمل یطراح ستند و افزودند: هدف ا شمن دان سالم ديآنها ناام ید شتوانه نيو گرفتن ا یکردن مردم از نظام ا س یپ سا سئوالن در ا یا مقابل  یستادگياز م

ست س« بر منطق یو متک یتهاجم ،یقو یمقابله» ،یاخامنه اهللتيآ حضرت .دشمن ا سا مستکبران خواندند و افزودند:  یجبهه یهاها و توطئهکردن طرح یخنث یرا راه ا

 .«4ميداشته باش یدر مقابل غرب حالت هجوم یجنگ اتيو جنا سميجمله حقوق بشر، ترور از هانهيزم یدر همه ديبا

سالم یاخامنه اهللتيآ حضرت» - شاره به پد ،یرهبر معظم انقالب ا صائب دردناک جامعه یکيعنوان به سميترور یدهيبا ا شر یاز م شتارها ،یب سته یک همچون  یجمعد

 ینفو  دارند و عقال یالمللنيب یهااست که در قدرت یکسان یهمه یجد یاراده ازمندين سميکردند: مقابله با ترور ديو تأک ندخواند سمينوع ترور نيرا بدتر منيکشتار مردم 

 .5...«.فکر و اقدام کنند ده،يپد نيعالج ا یبرا ديبا ايها و قدرتمندان  باشرف دنجهان، و دولت

 یرا به بهانه مارستانيو ب یو علناً مجلس عروس خوردیدر وجود آنها به چشم نم یرحم چيو ه انددهيچتر قدرت خود را گستران ا،يدن یزورگو یهاکه قدرت یطيشرا در» -

داد  شيرا افزا یدرت دفاعتوان و ق ديبا ستند،ين پاسخگوهم  یسازمان و نهاد چيو به ه کشندیرا به خاک و خون م گناهیو صدها انسان ب کنندیبمباران م سميمبارزه با ترور

 .«6کنند ديزورگو، احساس تهد یهاتا قدرت

از  یگريد یقّهر تل ايکه برداشت من  کنميدارد. من اصرار نم یتيّو چه ماه ستيچ ترسانند،يو م زاننديگريآنچه شما را از آن م ديکه الاقل بدان کندياقتضاء م ميسل منطق» -

سالم را بپذ شود. اجازه نده آلودهامروز، با اغراض و اهداف  یايو اثرگذار در دن ايپو تيّواقع نيا دياجازه نده ميگويبلکه م ديريا سانده  شنا شما   یهاستيترور اکارانه،ير ديبه 

 .«7کنند یاسالم به شما معرف ندگانيتحت استخدام خود را به عنوان نما

سلط جهان یجبهه یظاهر آرامش» - شانامروز به یم سان م یخوردگهمبه نيا یهاههم خورده، ن صه....نديبيرا ان ست خورده نهايهم ا یاخالق ی]در عر  تياند؛[ حماشک

ضا نيدر هم گريد ديکني. خب مالحظه مسمياز ترور حيصر سان یايق س یمنطقه، ک ستند که جگر طرف را از   زنند،يگاز م هاونيزيتلو نيدورب یو جلو آورندیدرم اشنهيه

 گر؛ياسات د یجور نيا م؛يکنيمعارض کمك م یجبهه نيما به ا نديگويم م،يکنيما به او کمك م نديگوينم و کننديم اطيدر اروپا، منتها احت نندينشایهم م يیاروپا یقدرتها

 .«8کننديم تيحما نهايسبُع، ا ،یخشن، وحش سميآن هم ترور سم،ياز ترور حيصر یعني

که غاصااب  یسااتيونيصااه تکاريجنا یدولت جعل نيا ؛یدولت ساامياز ترور تيو حما المللنيب ساامياز ترور تيوجود دارد. حما کايعمل آمر یدر کارنامه نهاياز ا تيحما» -

سطف ست، ده نيل ست که مورد حماا سال ا ست؛ مردم را م کايآمر تيها  شد،يا جوانها را، زنها را، مردها را، کودکان را به زندان و حبس  کند،يظلم م کند،يها را خراب مخانه کُ

که  يیکايمرآ« وات رب لَك»اسم آوردم: شرکت معروف  ،یسخنران كيدر  یوقتكي]از آنها[ را  یکيکه من  -و ترور را  یکشآدم یشرکتها گر،يد جوركيدر افغانستان ... کشاند؛يم

شکار آن آدم ست  یک ست، ترور ا کمانه کرده و به  يیجاهاكيراه انداختند که حاال در  نهايرا اوّل ا یريکش  تکفآدم ی تندرو  افراط یهاگروه نيبه جان مردم؛ همانداختند  -ا

شان هم دارد م سر ملّت آمر یدولت نيچنكي کاي. آمرخورديخود ست. بحث  سر رژ یهيّهم مثل بق آنها ست،ين کايو مردم آمر کايا سر  کايآمر ميمردمند؛ بحث  ست، بحث  ا

 .9«ران؟يداد در مقابل چشم ملّت ا رييتغ شيچهره را با بزک و آرا نيا شودياست. چطور م کايآمر ولتد
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 مستندات

 بوده است که در یستهائيپشت سر ترورها و ترور کايدولت آمر دهديکه نشان م ميدار اريقابل خدشه در اخت ريهم دست ما پر است. ما امروز صد سند غ هيقض نيا در» -

 یافکار عموم شيپ ايرا در دن سميبا ترور یحقوق بشر و مبارزه انيمدع نيا یبرد؛ آبرو ميخواه ايرا در دن کايآمر یصد سند، آبرو نيدر منطقه واقع شده است. ما با ا اي رانيا

 .«1ندارند یاگرچه امروز هم آبروئ خت؛ير ميخواه

سالم یسازمانها» - سنگ یمقاومت ا سالها نيکه بار  شته یجهاد را در  سازماننديروبزرگ روبه کيبا همان تکل زياند، امروز نگذشته بر دوش دا  یآنان، بازو یافتهي. مقاومت 

ست که م یفعال سط توانديا سو نيملت فل سو شيبه پ یهدف نهائ نيا یرا به  شجاعانه از  شده، در همه نهکه خا یمردم یببرد. مقاومت  شغال  شان ا شور  یاقهاثيم یو ک

 یارزشیسخن پوچ و ب زم،يونيوابسته به صه ی او رسانه یاسيس یشبکه یاز سو زميقرار گرفته است. تهمت ترور ليو تجل نيشناخته شده و مورد تحس تيبه رسم یالمللنيب

 .«2و مقدس است یانسان یجرّار و حرکت یستهايضد ترور یحرکت ،ینيفلسط اومتو مق ند؛يآنها یغرب انيو حام یستيونيصه ميآشکار، رژ ستياست. ترور

اش در عراق شما نمونه -استيواضح امروز دن یزهايچ هانيکه ا -کنندیاستخدام م ستيترور یشرکتها آورند،یبه وجود م ستيترور یسازمانها کنند،یاز ترور استفاده م» -

حال  نيع در د؛ينيبیرا م هانيکه به کشورها شده، ا یتجاوز د؛ينيبیاند، مکه کودتا راه انداخته یدر آنجاهائ د؛يکنیرا مالحظه م اشمونهدر افغانستان ن د،يکنیرا مالحظه م

 یدم بازمر یکشور؛ با افکار عموم نفال ايفالن کشور  جمهورسيبه عنوان رئ شود،یدر مقابل چشم مردم ظاهر م ديآیزده، با الفاظ مناسب، مادکلن ده،يظاهر آرام، اتوکش كي

 .«3است یکاربيکار بر فر یاصلًا مبنا دهند؛یم بيفر کنند،یم

به طور  هایکائيآمر یلهيبه وس التيتشک ،یهستند. پول، سالح، سازمانده یپرورستياند، مشغول ترورمشغول توطئه هایکائيما، آمر یغرب یدر پشت مرزها متأسفانه» -

 .«4ميباش داريب ديبا ؛یاسالم یکردن و پنجه انداختن و معارضه کردن با نظام جمهور یگریمو  یبرا شودیکشور ما صرف م یغرب یدر پشت مرزها ميمستق

سانريغ ز يآمخشونت اتيترورها و عمل یمتأسفانه سررشته امروز» - راق در است. اشغالگران ع نيمستکبر یتيامن یسهايمنطقه، در دست سرو نياز نقاط ا یاريدر بس یان

 نيتراهيو ساا نيکورتر زنند،یم سااميبا ترور یکه دم از مقابله یاولند. آن کسااان یمتهم درجه دهد،یرا هدف قرار م گناهیکه جان مردم ب یسااتيترور اتياز عمل یاريبساا

ت. ملت اس اريباشد و هش اريهش دياست، با زيآمانتيخ یتوطئه نيا یهدفها نيتریاصل یکه از جمله یاسالم ی. نظام جمهورکنندیم تيرا اداره و هدا یستيترور یهاوهيش

 .«5داشته باشند یآمادگ ديدارند و با یآمادگ کنند؛یبزرگ را م تيمسئول نيا ی نيگاحساس سن یاسالم یمسلح ما، مسئوالن جمهور یروهاين ارند؛يما هش

ست؛  یروان یهاها مثل حرف زدن آدمحرف زدن  آن. زنندیحرف م یچه جور دينيبب -دور و ورش ميو ت جمهورسيرئ -کايبه رفتار زمامداران آمر ديشما نگاه کن امروز» - ا

ملت را آماج خودشان  كي تيثبات و امن یهگا کنند،یدرخواست کمك م صالياست یاز رو یگاه زنند،یتهمت م یگاه دهند،یدستور ترور م یگاه کنند،یم ديتهد یگاه

 یهايانعکاس ناکام ن،ياز ا یالبته بخش مهم .سااتين ريو عاقل و باتدب یمنطق اسااتمدارانيها، رفتار ساا. رفتار آنزنندیطرف و آن طرف م نيبه ا هاوانهيمثل د دهند؛یقرار م

و حقوق بشر وارد افغانستان و عراق شدند. امروز بعد از گذشت چند  یو آزاد یدموکراس یبا وعده هانيا ق؛در عرا یدر افغانستان، ناکام یدر مناطق مختلک است: ناکام کايآمر

ضع شور جور نيا تيسال، و ست که ه یدو ک ضع نيچن کندیآرزو نم یملت چيا شد؛ ناامن یتيو شته با سلط روزافزون قدرتها ،یافتادگعقب ،یدا ستکبار یفقر، ت پنجه  ،یا

اشتند و که در دل د یمقاصد ايکه اعالم کرده بودند  یمقاصد نيکامل در تأم ی گرفتن  حقوق آن ملتها و البته پشت سرش ناکام دهيو نادآن کشورها  ی مل فعانداختن به منا

 .«6اعالم نکرده بودند

شناخت، امروز هم مابرقدرت رانيا ملت» - سدیها را  ضعشنا سئوالن نظام جمهور رانيملت ا یهایريگ. مو سالم یو م ساس هم کار،تيجنا یکايدر مقابل آمر یا  نيبر ا

تر اامندوران ن ك،يو تار اهيبوش، دوران س اناست؟ دور یبشر رياخ خيتار یدورانها نيترناامن کايآمر یکنون ی جمهورسيکه نداند دوران رئ ستياست. امروز ک قيمعرفت عم

 . «7به نام او خواهد ماند خيدر تار اهيمُهر باطل و س ني. ااستيدر سراسر دن زميدوران رشد ترور ا،يشدن دن

 یاط اشغالرا در نق تهايجنا نيبدتر کايامر یتيامن یروهاي! سربازان و نکنندیم سميو مسلمانها را متهم به ترور یاسالم رانياما ا ند،يهادولت ن يپرورترستيخودشان ترور» -

ست؛ و الّا نظا بيزندان ابو غر تيهمه، جنا نينمونه از ا كيکه  -شوندیمرتکب م بيعراق و در زندان ابو غر ست اديآن ز ريا سانها اهانت م -ا سانها را  کنند،یبه ان حقوق ان

الع که بنده اط یي! تا آنجاکنندیرا به نقض حقوق بشاار متهم م گرانيخودشااان، چه در گوانتانامو؛ آنگاه د یچه در افغانسااتان، چه در زندانها نجا،يچه در ا کنند؛یلگدمال م

 .«8ناقض حقوق بشر باشد کايکه به قدر دولت امر شناسمیرا نم یدولت چيدارم، ه

 ميستقم ريو غ ميمستق هاست،يیکايآمر اراتاظه یدر سرلوحه ايدن یهاستيترور نيترعنوان معروفکه امروز نامشان به یکسان نيها راه انداختند. همرا خود آن سميترور» -

سوس یساخته و پرداخته سکه از نگاه صاحب ستين یزيچ ن،يهستند. ا کايامر یسازمان جا سينظران  شد؛ ا دهيپوش ايدن یا  کردندیروز فکر م كي. دانندیرا همه م نيبا
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شارون  نيلذا خرج کردند، پول دادند، آموزش دادند، سالح دادند. دو سه سال قبل، هم د؛کن کيرا تضع یاسالم یما خواهد توانست جمهور یافراد در مرز شرق نيحضور ا

صر یروز ،یگرگ در لباس آدم نيجالد، هم سر کار آمد،  سط نيگفت من ا حاًيکه   از او هايیکايامر -را هم به کار برد!« ترور» یکلمه -را ترور خواهم کرد هاینيتعداد از فل

 ی. مسألهکنندیاند، بازهم ممخالفان خودشان را ترور کرده هاني. استنديبا ترور مخالک ن هانيا نيباشد. بنابرا یبد است؛ بخصوص اگر دولت سميرورکردند؛ نگفتند ت تيحما

 .«1است یگريد یها، مسألهآن

و دم  د،کننیروانه م گناهانیو به قصد جان ب زيرا تجه یستيترور یها. جوخهانددهيخود کش یاست که بر چهره یبينفاق و فر یپرده خوار،یددمنشان آدم نيابزار ا نيترمهم» -

 .«2نامندیم ستيرا ترور ینيفلسط یدهيو مدافعان جان به لب رس کنندیم یبانيرا غصب کرده، علناً پشت نيکه فلسط یو جالد ستي. از دولت ترورزنندیم سمياز مبارزه با ترور

گزافه گفته  یليخ ستيهم بکند، معلوم ن يیادعا نيچن یکه اگر کس -لنديو اسرائ کايامر یجاسوس یسهايها و سرونفو  دستگاه ريشده، زشناخته یستيترور یسازمانها» -

 یددهندهو رش یمردم یامقاومته یکنندهقيملت در کشور خود، تشو كيگرفتن حق  دهيناد ،یقتل عام، قلدر ،يیتجاوز، زورگو ميياست که بگو نيسخن ا نيکمتر -باشد

 .«3ملتهاست نيهم انيدر م سميبه ترور شياحساس گرا

ها و در عمل حکام کار مجاز و مشروع در زبان آن كيعنوان به حاًيصر -شده است کايو اعمال زور دولت مستکبر امر یقدرتمدار یبرا یابا آن بهانه یکه مبارزه -سميترور» -

  «4بر زور و قدرت سالح. یهيو همه هم با تک کند،یم دايتحقق پ ستيونيصه

س ستياگر منظور از ترور» - ست که برا یک روز . امکنندیم تيفعال کايدامان امر ريز هاستيترور نيپس امروز بزرگتر دهد،یرا هدف قرار م گناهانیاغراض خود، جان ب یا

اک خود خ یخود، رو یرا که در خانه يیهاانسان ،یستيونيصه ميرژ ست يعناصر ترور گذرد،یهر روز که م د؛ياست. شما مالحظه کن سميمظهر کامل ترور یستيونيصه ميرژ

و وابسااتگان  کايامر یما، دالرها یگيما فراموش نکرده اساات که در چند سااال قبل و در همسااا ی. افکار عمومدهدیمورد تهاجم قرار م کنند،یم یخود زندگ نيو در ساارزم

 یگلو رخود استفاده کنند و امروز همان لقمه د یبه وجود آوردند؛ اما نتوانستند از طرح خائنانه یاسالم یضربه زدن به جمهور یمتعّصب را برا ستيعدّه ترور كي يیکايامر

 رانيا .دانها شدهآن ريوادار کردند؛ اما امروز خودشان اس یستيترور یرا به کارها یاعدّه ،یو ضدّ نظام اسالم یرانيضدّ ا د يتعصّبات تند و شد جاديکرده است. با ا ريخودشان گ

اسالم،  یايمعتقد است در سرتاسر دن یاسالم یو نداده است؛ اما جمهور دهدیهم پناه نم یستيترور چيبه ه ست،ين هاستيدار ترورطرف راني! اکنندیمتّهم م سميرا به ترور

  «5.ديبدان ستيرا ترور هانيا ديتوانیهستند. شما نم يیکايو نفرت  ستمگران و اشغالگران امر نهياز ک زيجوان و انسان آزاده، لبر ونهايليم

 عراق و یو کردها رانيکه دساتشاان به خون ملت ا نياما با منافق کنند؛یخود را تکرار م یاند و هنوز هم بدون خجالت، ادّعارا به دسات گرفته ساميمبارزه با ترور پرچم» -

در  نيکشور قتل عام کرد، منافق نياز ا یاديز طقرا در جنوب عراق و در منا انيعيعراق که صدّام ش 1369سال  یانتفاضه یهيکه در قض -کشور آغشته است نيا انيعيش

صدّام ش هايکنار  شان هم اقرار و به آن افتخار م! ترور، کار آنکنندیم یهمکار -دنديجنگ انيعيبا  ست؛ خود ست؛ اما امر ستيرا ترور هانيهم ا ايدن کنند؛یها  کايشناخته ا

شد ترور ريرا ز هانيا ست، آن سميبال گرفت! معلوم  شد؛ اما اگر ترور کايکه نوکر امر یتوقبد ا ست و ه یليشد، نه، خ کاينوکر امر سمينبا شکال چيخوب ا  ن،يدارد! اهم ن یا

 .«6چه یعني یدمکراس چه؛ یعني سميکه مبارزه با ترور دهدیاست؛ نشان م شيآزما یبوته

ملتها  یاتيبه منافع و منابع ح یاندازو دست یطلبسلطه یبرا یو پوشش کايآمر یو زورگوئ یطلبخشونت یبرا یهائبه بهانه انهيو دفاع از صلح در خاورم سميمبارزه با ترور» -

شت یشوخ .اندشده ليتبد ست که بان یز شت نيمهلکتر یدکنندهيکودتاها، و تول نيشتريب یاندازندهترورها، و به راه نيشتريب یا  نيترخطرناک یکنندهیبانيسالحها، و پ

شد. و طعنه سميبا ترور یبحقّ جهان یمبارزه یرهبر یمدّع ها،ستيترور شتار زن و مرد و ک قتيبه حق یاحانهيوق ی زنبا ست که ک سط ودکا  یو خراب کردن خانه ینيفل

و رستگارکننده و  نيپرچم اسالم  عزّتمند و و روشن ب یاسالم رانيا .رديو دفاع از صلح نام گ یدارطرف شان،يآباء و اجداد هنيندن آنان از مرا رونيبر سرشان و ب انينيفلسط

ست فرونم یانهيزورگو ديرا با تهد بخشیآزاد ستکبران از د سالم راني. انهدیم شر م سميترور یا سعادت ب شمن   یهاستيرا در مبارزه با ترور یگزاف یو بها داندیرا د

 . «7پرداخته است ليو اسرائ کايآمر یپروردهدست

ر و و نقض حقوق بش سمياز ترور یداررا به طرف رانيا یو مستقل و آزاده یاکنون نظام مردم ... به راه انداخته یمتماد یترورها را در طول سالها نيشتريکه ب کايآمر ميرژ» -

 .8«!کندیفروش سالح متهم م اي ديلتو

. کندیو متّهم م ديهاست! کشورها و ملتها را تهدکه تشنه خون انسان زندیحرف م یمثل کس رش،يدر نطق اخ کايامر جمهورسيباطن خود را نشان دادند. رئ هاييکايآمر» -

 ،یس خيارنبود. شما به ت ليدلیب یگذارنام كي کا،يامر یبرا« بزرگ طانيش»عنوان  نياست. ا ليبه دل یحرف متّک كي نيا کاست؛يبزرگ، امر طانيکه ش دانندیم ايهمه دن
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دستگاه  ا،يا در دندامن رمؤمن پاک یتهايترور شخص نيشتريکرده است. ب کايو مستقل، امر یمردم یرا نسبت به نهضتها یکارشکن نيشتريب د؛يچهل سال گذشته نگاه کن

 . «1کرده است کايامر یايس یجاسوس

 یستيستگاه ترورد نيکنند و با بزرگتر نيتا منافع خود را تأم شوندیم یگوناگون یدانهايوارد م سم،يباشد که به نام مبارزه با ترور یاسالم مورد تهاجم کسان یايبناست دن» -

صه یعني -عالم شت کنند،ینه فقط مبارزه نم -یستيونيحکومت   سميپس ترور ت،سين سميمردم، ترور یهاحمله کردن با تانك به خانه ر. اگکنندیم زين یبانيبلکه از آن پ

 .2«!ست؟يچ سميپس ترور ست،ين سميترور ،یجنگ یبالهاو چرخ 16 -اف یماهايهواپ یلهيمردم به وس یهاباران خانه! اگر موشكست؟يچ

و حمالت  نيکردند؛ اما با ترور مردم فلسااط یمعرف سااتيبه ملت افغانسااتان حمله کردند. در افغانسااتان چند نفر را به عنوان ترور ساام،يبا شااعار مبارزه با ترور هاييکايآمر» -

 شااانيچه طور رو د؟نيگویچه م هانيعبرت اساات. ا یهيار مايبساا ا،يدن یمردم و افکار عموم یهم کردند! واقعاً برا دييها، نه فقط مخالفت نکردند؛ بلکه تأآن هيعل انهيوحشاا

شر و آزاد شودیم سبعانه و ب گونهنيخودش، ا یدر خانه یو حقوق ملتها بزنند؟! با ملت یدم از حقوق ب شود؛ اما نه فقط مخالفت یارحمانهیرفتار خشن و   رد،يصورت نگ یب

 خير تاررا د کايملت امر کا،يبد امتحان دادند. به نظر من مساائوالن امر اريبساا ،یدر مقابل افکار عموم س،يدولت انگل همو  کايهم بشااود! متأساافانه هم دولت امر یبلکه همراه

سئوالن انگل شرمنده و خجالت خيرا در تار سيملت انگل س،يشرمنده کردند. م قابل در م عا،همه ادّ نيقرار دارند و با ا يیدر رأس حکومتها و ملتها هانيزده کردند. امنفعل و 

 .3«!کنندیهم م تيبلکه حما مانند؛ینم تفاوتیب یحتّ یبشر ميعظ تيجنا نيا

خصًا خودشان ش ،یستيترور یايقضا نيبارترهستند که در فاجعه یدولتند، کسان نيکه در رأس ا يیهارا در خود دارد. آن هاستيترور نيترخطرناک ليامروز دولت اسرائ» -

ستور داده شتهد شرکت دا ستند. بنابرا کايو در کنار امر کنندیاند؛ اآلن هم هر روز ترور ماند و  شما بود، با ترور ستين طورنيا ن،يهم ه  ر؛ي. نخستين هاستيکه هرکس با 

سخت شما هاستيترور نيترثيو خب نيترسر شد، با ترور طورنيهم زيمقابل ن ی. نقطهندياآلن در کنار  ست؛ هرکس با ما نبا ست؛ستيا شما ن ر،ينخ ها با  م،يتسيما با 

 .«4ميستيهم ن هاستيترور

برا و و قتل عام  مردم ص یجمعکه کشتار دسته کنندیمعنا م یابه گونه کنند؛یرا بد معنا م سميها تروراست. آن یمفهوم غلط سم،يمفهوم ترور کا،ي هن مسئوالن امر رد» -

خودشان عملًا ...!ديآیبه حساب نم سميترور ت،اس یستيونيکه امروز در رأس حکومت غاصب صه یکس نيشب به دستور هم كيدر  -بودند ینيکه دو اردوگاه فلسط -اليشت

افراد را  کنند؛یمنفجر م یاو بهانه ليدل چيرا با صدها نفر مسافر، بدون ه رانيا یمايفارس، هواپ جي! در آسمان خلکنندیم ميبد تقس سم يخوب و ترور سم يرا به ترور سميترور

 ني! ادهندیم زهيبلکه به فرمانده آن ناو جا کنند،ینم یعذرخواه رانيو نه فقط از ا کنند،ینم خيبعد فرمانده آن ناو را نه فقط محاکمه و توب کنند؛یپاره و غرق متکّه ايدر در

و  فتنديها راه بشوند و پشت سر آن جيبس ايدن یادرست، همهمفهوم ن نيهم یاست که توقّع دارند برا یاست. مفهوم، مفهوم  نادرست یخوب! منطق، منطق  غلط سم يترور شد

 .5«!ها کمك هم بکنندبه آن دينه فقط اعتراض نکنند، بلکه همه با هيبکنند، بق خواهندیها مکه آن یهر کار

سالم ینظام جمهور» - شرها یبه آرا یعالم و متّک ینظامها نيتریاز مردم یکي ناًيقيرا که  یا سات و ا یخوردهمردم و گره ميعظ یق سا ست، به آن مانيبا عواطک و اح ها

 یروهاين بيآن از آساا ی دبسااتان یهاکه بچه يیکودتا و آنجا یو نظامها یموروث یو ساالطنتها یفرد یحکومت مطلقه یندارند؛ اما نظامها لساااالر قبوعنوان نظام مردم

ست آن ستنديدر امان ن شانیتيامن سند،یها به قتل مو به د شر م یها را به عنوان نظامهاآن ر سندیمعتقد به حقوق ب ضحکه كي ني! اشنا سيس یم س یجهان و یا ت. ا

 .6«باشند يیهاچهيباز نيعالم، دستخوش چن یانسانها یهمه لنديما یاله ريغ ینظامها استمدارانيس
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