


بی شک مساله شناخت استکبار و در راس آن امریکا یکی از برجسته ترین نقاط عطف 
منظومه فکری مقام معظم رهبری است. تا جاییکه تاثیر این مواضع و روشنگری ها فراتر از 
افکار عمومی داخلی رفته و خارج از مرزها مرجع جویندگان حقیقت شده است.  همچنین 
مهم تر از همه این ها معادات جهانی را تحت تاثیر خود قرار داده و می دهد. این واقعیت 
به کرات در آراء و نظرات سران غرب و همچنین متفکرین آنها شنیده شده است. نیازی 
به توضیح نیست که مطالعه آراء رهبری معظم برای فعالین دانشجویی مخصوصا در برهه 
فرهنگٍی  ابعاد  امریکا در جای جای  و  استکبار  است چرا که  و ازم  بسیار ضروری  کنونی 
اجتماعی و سیاسی ما مخصوصا در فضای دانشگاه سعی در نفوذ داشته و در موقعیت کنونی 
بیش از پیش این  مساله قابل درک و احساس است. در این دفتر سعی بر این بوده است تا 
مجموعه ای جامع از سخنان حضرت آقا پیرامون مساله امریکا گردآوری شده و با بهره گیری 

از فهرست تفصیلی مطالعه و رجوع به مباحث را آسان گرداند.

ما و آمریکا
جامع بیانات رهبری پیرامون مساله استکبار و آمریکا
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فهرست اجمالی

1 1. آمریکا و استکبار 
1 استکبار امروز =� دولت آمریکا��
1 خودبرتر بینی استکبار 
2 حق ناپذیری استکبار 
2 مجاز شمردن جنایت نسبت به آحاد بشر 
4  فریبگری و رفتار منافقانه ی استکبار 
5 آمریکا مظهر نظام سلطه 
5 کودتای علنی و تجاوز به حقوق ملت ها 
6 امروز طاغوت اعظم در دنیا، رژیم آمریکاست.�
6 کفر به طاغوت، هم عرض ایمان به خدا 
6 عنوان�»شیطان�بزرگ«�برای�آمریکا،�یك�نام گذاری�بی دلیل�نبود 
6 دوام استکبار آمریکا به ایجاد جنگ در سرتاسر دنیاست 
7 دیکتاتورها عقبه ای از قدرتهای بین المللی دارند��
7 شعارهای مردم پسند، وسیله�ِی اعمال استکبار 
8 تقسیم دنیا به سلطه گر و سلطه پذیر 
8 ساختار دیکتاتوری مدرن 
9 آمریکا می خواهد ملت ها برای خودشان تصمیم نگیرند. 

10 2. آمریکا و امام خمینی)ره( 

ماو آمریکا
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10 3. آمریکا و  جمهوری اسامی ایران 
11 قانون کاپیتواسیون،�ذلت ملت ایران 
12 همه کار با این ملت مظلوم کرده بودند 
12 وابستگی حکومت پهلوی 
12 بعد از انقاب هم،  آمریکا هر کار می توانست کرد! 
13 فهرست�کوتاهی�از�طومار�بلند�خصومتهای�رژیم�آمریکا�با�ایران�و�ایرانی 
14 اسناد انه جاسوسی خواندنی است! 
14 کنار رفتن نقاب ها در فتنه ۸۸ 
14 راز دشمنی ها با اسام، مخالفت با ظلم و استکبار است 
15 آدرس غلط ندهید، دشمنی آمریکا با ایران به خاطر عدالت و اسام است 
15 �دشمنی آشتی ناپذیر ما و آمریکا 
15 مسئله، بیرون کردن ابر قدرت از منطقه ای حساس است 
16 زخم کاری: الگوگیری ملت ها از جمهوری اسامی 
16  آمریکا با" ملت" ایرانی دشمن است 
17 قضیه ی هسته ای بهانه است! 
17 واه آمریکا از ما می ترسد 
18 سیاه نمائی از روی عصبانیت 
18 اراده ملت، ناکام کننده ی ابر قدرت ها 
18 آن ها می خواهند ملت ها همیشه محتاج باشند 
18 معنای تسخیر انه جاسوسی، این بود که با این انقاب نمی شود شوخی کرد! 
19  مقابله کنندگان با ۱۳ آبان؛ جمعیت نگون بخت 
19 ایران و مردم آمریکا 
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19 امروز اجماع جهانی علیه آمریکاست نه ایران 
19 دشمنی استکبار بر تضعیف نقاط قوت ما متمرکز شده است 
20 تهمت حقوق بشر،�دروغی برای فاصله گرفتن افکار عمومی از ایران 
20 رسانه و ابزار واژگونی حقایق 
21 عصبانیت و ترس�آمریکا از پیشرفت علمی ما 
21 “شعار” تغییر کجاست؟ 
21 تغییر آمریکا فقط در لفظ 
22 دایه ی مهربان تر از مادر 
22 معنای حمایت آمریکا 
22 ضررهای رابطه با آمریکا 
22 از اهداف دعوت به مذاکره؛ نا امید کردن ملت های سربرافراشته 
23 عاقب اعتماد به آمریکا همیشه ضرر بوده است 

روزی که در خطابه های مسئولین ما مناقب آمریکا بود، ما را محور شرارت 
23 خواندند 
23 رابطه با آمریکا زمینه ایجاد سلطه است 
24 تا آمریکا�آمریکا ست، هرگز رابطه برقرار نمي کنیم 
24 هرگز  نگفتیم ما تا ابد قطع رابطه خواهیم بود ! 
25 دست چدنی در زیر دستکش مخمل 
25 تاش آمرییکایی ها برای برقراری رابطه 
25 تجارب مذاکره با آمریکا��
26 رابطه ی گرگ و میش 
26 گفتگو کنیم تا نظر ما را قبول کنید��
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26 من خوشبین نیستم 
26 در تعامل باید طرف مقابل را شناخت و اهداف کان را در نظر داشت 
27 نرمش قهرمانانه 
27 دفاع نداریم،هجوم دیپلماسی داریم��
27 تهدید به زور، منطق آمریکایی 
28 مذاکره با نماینده رهبری 
28 راه حل مذاکرات 
28 آیا با مذاکره تحریم ها برداشته می شود؟ 
29 جلوگیری از ساخت ساح هسته ای 
29 هیچ کدام جدید نیست!! 
29 هیچ رابطه محّبت و عطوفت و دوستی بین ما و آمریکا نیست 
29 یقین به پیروزی 
30 دلدادگان داخلی به آمریکا 
30 شعار برگشتن آمریکا 
31 فراموشی شعار مرگ بر آمریکا همان و ... 
31 آدم های بی مسئولیت فریب ریاکاری آمریکا را خوردند 
31 آقایان دزدها، بفرمایید وسط! 

32 4. آمریکا و اسراییل 
32  رودربایستی با اسرائیل 
32 گزارش رییس جمهور آمریکا به صهیونیست ها، ننگ ملت آمریکا 
32 غرب بر سر دوراهي 
32 تناقض آشکار 
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33 اسارت مردم آمریکا در مشت صهیونیست ها 
33 مردم باید بدانند که این بدبختی هاشان ناشی از سلطه ی صهیونیست  هاست 

33 5. آمریکا و جهان اسام 
33 فکر مي کنند مالك دنیای اسام هستند 
34 آمریکا اساس مشکل جهان اسام است 

طرح خاورمیانه بزرگ برای تبدیل خاورمیانه به یك کشور با مرکزیت اسرائیل 
34 است 
34 از وحدت جامعه اسامی می هراسند 
34 تاش برای مایوس کردن مسلمانان از ذخیره گرانبهای فرهنگ و دانش خود 
35 جبهه سازمان یافته استکبار در مقابل بیداری اسامی 
35 آمریکا�و نوکري سران عرب 
35 تاثیر شعار مرگ بر آمریکا در مراسم حج 
36 تجاوز آمریکا به دنیای اسام 
36 موضع آمریکایي ها در مقابل بیداري اسامي 
37 نفرت جهان اسام از آمریکا 
37 آمریکا در مقابل جهان اسام به انفعال رسیده است 
38 نقشه برای تغییر مسیر انقاب ها 
38 راه جلوگیری از انحراف انقاب ها، ایستادگی مانند ملت ایران 

39 6. جامعه آمریکا 
انحراف بی نظیر جامعه ی آمریکا: گناه قانون می شود و برایش سرمایه گذاری 

39 انجام می گیرد 
39 �ملت�آمریکا شست و شوی مغزی شده اند 
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40 رژیم آمریکا ملت خودش را هم به حساب نمی آورد 
40 دولت مردانشان به ملت خود هم رحم نمی کنند 
40 رفتار احمقانه سران آمریکایی، علت زیر سوال رفتن از سوی ملتشان 
40 گمراه�و�ذلیل�شدن�ملت�آمریکا�توسط�دولت هایشان 
41 طبقه�ی خاصی از مردم 
41 مدعیان آزادی بیان، سکوت کرده بودند 
42 بن بست نظام سرمایه داری 
42   مدعی طرفداری از دموکراسی 
42  ثروتمندترین دولت دنیا یا مقروض ترینشان 
43 مدعی طرفداری از آزادی 

43 7. آمریکا و تروریسم 
43 مدعی مخالفت با تروریسم��
43 تروریسم چیزی جز منطق و عمل استکباری نیست 
44 اسراییل،بزرگ ترین تروریسم دولتی 
44 حمایت از تروریست های دنیا 
44 همکاری با تروریسم برای جلوگیری از تروریسم 

44 8. آمریکا و  حقوق بشر 
44 مدعی طرفداری از حقوق بشر 
45 مدعی طرفداری از ملتها 
45 آمریکا و پرچمداری حقوق بشر 
45 آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیا 
45 نگرانی برای تضییع حقوق در ایران 



ما و آمریکا

خ

46 آمریکا اصا حقوق بشر را قبول ندارد 
46 حقوق بشر ابزاری برای تحت فشار قرار دادن مخالفان 
46 طرح قضیه ی حقوق بشر، یك وسیله برای استفاده ی بیشتر 
46 رابطه آمریکا با ناقضین حقوق بشر 

کشتن انسان ها بخاطر منافع و شعار حقوق بشر دادن، شیوه ی شیطان های 
47 عالم 
47  ما آبروی آمریکا را خواهیم برد 

48 9. منزوی شدن آمریکا 
48 سلطه�ی با زور، برابر است با انزوای روز افزون 
48 نفرت از سردمداران کاخ سفید، در اعماق دلهای مردم 
49 جرئت رویارویی با ملت ها را ندارند 
49 تفاوت انزوای دیپلماتیك بین المللی با انزوای از ملت ها 

50 10. افول آمریکا 
50  بی احترامی دوستان و نترسیدن دشمنان 
50  رفتاری شبیه دیوانه ها 
50 دولتمردان مسخره 
50 بزرگترین�راهپیمائی�تاریخ�در�دنیا��
51 رای آوردن شعار »تغییر« یعنی وضعشان بد است دیگر! 
51 گیر کردن در باتاق 
51 قطعنامه های ناشی از ضعف 
51 جوان باطل، نشانه ی ضعفش است 
52 گرفتاری و سردرگمی 
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52 خاک بر سرتان! 
52 عمومیت شعار»مرگ با آمریکا« 
53 انقاب اسامی،  حریم دروغین ابرقدرت ها را شکست 
53 اشتباه محاسباتی یا رکود اقتصادی 
53 شما با اقلیت�ها هستید��
53 دوران سلطه تمام شد! 
54 دوران کدخدایي گذشته است 
54 بااخره ملت ها تحملشان تمام می   شود 
54 سرشان به سنگ خواهد خورد 
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فهرست تفصیلی

1 استکبار، یعنی در دنیا قدرتی هست که به منافع ملت ها و به خواست انسانها، توّجهی نمی کند. 
برای او فقط یك چیز اهمیت دارد و آن خود اوست؛ آن هم با روحیه تکّبر، افزون خواهی و زورگویی! 
1 آن هم با زبان زور، با خشونت، با شّدت، با بی رحمی و سّفاکی! 
وقتی خود را برتر دانست، خود را محور دانست، خود را اصل دانست، نتیجه این مي شود که برای خود 
آنچه به نظر او ارزش محسوب  حّق مداخله ی در امور بقّیه ی انسانها و بقّیه ی ملت ها را قائل است. 
مي شود، بایست همه در دنیا تسلیم بشوند و قبول بکنند، گردن بنهند. اگر چیزی که او ارزش میداند، 
دیگران قبول نداشتند، این به خودش حق میدهد در کار آنها دخالت کند، به آنها تحمیل کند، به 
آنها زور بگوید، فشار بیاورد. این خودبرتربینی موجب مي شود که اّدعای تولیت امور ملت ها را داشته 
1 باشند، اّدعای مدیریّت جهانی را داشته باشند، خودشان را رئیس مجموعه ی عالم بدانند. 
با آنها همراه نباشد، تسلیم آنها نباشد، تابع آنها نباشد - هیچ  انسانها - هر انسانی که  برای جان 
2 ارزشی قائل نیستند 

2 عین همین قضّیه به وسیله ی انگلیسی ها در استرالیا اتّفاق افتاد. 
درباره ی منطقه ی ما جوری حرف مي زنند که کأنّه مالك این منطقه اند؛ درباره ی رژیم صهیونیستی 
جوری حرف مي زنند که گویا ملت های این منطقه ناگزیرند که این رژیم تحمیلی و جعلی را بپذیرند؛ 
2 با ملت های مستقل، با دولت های مستقل جوری برخورد مي کنند که گویی آنها حّق حیات ندارند.  

2 نه حرف حق را مي پذیرند، نه حّق ملت ها را مي پذیرند؛ حق ناپذیِر مطلق. 
اگر چنانچه انسانی اهل حق باشد، اهل استدال باشد، اهل منطق باشد، باید وقتی در مقابل استدال 
2 قرار گرفت، تسلیم بشود، اّما استکبار تسلیم نمي شود؛  
همین کشوری که امروز منابع مالی آن، امکانات آن، موقعّیت جغرافیایی آن، همه چیز آن در اختیار 
غیربومیان آن منطقه است. خب اینجا مردم بومی ای وجود داشتند؛ برخورد با آنها به قدری خشن، به 
2 قدری مشمئزکننده است که یکی از نقاط تاریك تاریخ آمریکای جدید است 
امروز  که  آمریکایی ها  به وسیله ی  هم  دوبار  هر  است،  استعمال شده  اتم  بمب  دوبار  حاا  تا  دنیا  در 
3 خودشان را متولّی مسئله ی اتمی در دنیا مي دانند! 

3 با همه ی این حرفها هنوز هم در آمریکا بین سیاه و سفید تبعیض هست. 
هر جایی که دستشان برسد و منافعشان اقتضا کند، ایجاب کند، از جنایت اِبا ندارند؛ جنایت با قتل، 
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3 جنایت با شکنجه 
همه ی این ها را در تبلیغات خودشان سعی مي کنند توجیه کنند و جنایت را در لباس خدمت نشان 
3 بدهند! 
]وقتی [ آمریکایی ها عذرخواهی مي کنند، به این صورت مي گویند که اگرچه با این دو بمبی که ما به 
این دو شهر پرتاب کردیم، ده ها هزار در وهله ی اّول، ]یا[ شاید صدها هزار کشته شدند، ]اّما این کار[ 
3 هزینه ی تمام کردن جنگ جهانی دّوم بود 
ماجراهای  از  یکی  سیاهان،  کردن  اسیر  و  ربودن  است.  آسان  برایشان  ملت ها  حیاتی  منابع  غارت 
3 گریه آور تاریخ ]است [ که نظام سلطه ی آمریکا و امثال آن دوست ندارند این داستان احیا بشود 
]در این زمینه[ کتابها نوشته اند که این کتاب »ریشه ها« کتاب مغتنمی است برای نشان دادن گوشه ای 
3 از این فجایع. 
یك نمونه ی ]دیگر[ بمباران سال ۱۹۴۵ میادی - یعنی سال ۱۳۲۴ شمسی - است که دو شهر ژاپن 
3 را آمریکایی ها با بمب اتمی نابود کردند 
هواپیمای مسافری ایران را روی آسمان مي زنند، قریب سیصد نفر مسافر بی خبر را از بین مي برند، 
4 نابود مي کنند 
اینجا ساح شیمیایی مي شود خّط قرمز، آنجا ساح شیمیایی - چون در  رفتار منافقانه یعنی این؛ 
مقابل نظام مستقّل اسامی است، چون در مقابل مّلتی است که حاضر نیست زیر باِر آمریکا برود - 
4 مي شود یك امر مجاز که باید به آن کمك هم کرد! 
جنگی وجود نداشت اّما این بمب ها منفجر شد. چرا؟ چون این بمب ها ساخته شده بود، باید یك جایی 
4 آزمایش مي شد 
تنها کسانی از نظر سلطه گر مورد قبولند که سلطه پذیر باشند. اگر دولتی نفت، منابع، امنیت، اقتصاد، 
روابط خارجی و سیاستهای گوناگون کشور خود را در اختیار سلطه گر گذاشت و از او نظر خواست و 
مطیع او بود، برای سلطه گر خوشایند است و آن کشور را قبول دارد. برایش فرقی نمی کند که این 
دولت، دولت ظالم است یا عادل؛ حقوق بشر دارد یا ندارد؛ در آن کشور دموکراسی هست یا نیست؛ 
5 اسم پارلمان به گوش آن ملت رسیده یا نرسیده است 
آن کاری را که آمریکا در قدیم به وسیله ی دستگاه اطاعاتی خودش - سازمان سیا - مخفیانه انجام 
می داد و کودتا درست می کرد و دولت ها را سرنگون می نمود، امروز کارش به جایی رسیده که ناچار 
5 شده است همین رفتار را علنًا و صریحًا انجام بدهد؛ 
هر سّیئه ای که در دنیا براساس نظام سلطه به وجود آید، حتمًا بخشی از گناه آن به گردن آمریکاست.
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5  
مسأله، مسأله ی ملت هاست. مسأله ی یك کشور و یك ملت است که آمریکا راحت و خونسرد به حقوق 
5 آنها تجاوز می کند. 
ما کشورها و دولت ها و ملت ها را به این که به جنگ با آمریکا بشتابند، دعوت نمی کنیم؛ ما دعوت 
می کنیم که تسلیم آمریکا نشوند. ما دعوت می کنیم که با دشمن اسام و مسلمین همکاری نکنند. 
6  
تا وقتی که ابرقدرتها سلسله جنبان مسائل جهانی هستند، جنگ در دنیا تمام نمي شود. جنگ برای 
آنها دارای منافع مادی است. این جنگ، جنگ در راه عدالت نیست. دروغ مي گویند آمریکائی ها و 
دیگران که مي گویند ما جنگ مي کنیم برای اینکه امنیت بدهیم؛ نه، درست عکس این است. هر جا 
حضور نظامی و حرکت نظامی دارند، موجب ناامنی و موجب بی عدالتی و موجب سخت کردن زندگی 
6 برای انسانها هستند. 
این جنگ ها را کی به وجود می آورد؟ همان کسانی که تسلیحات را تولید مي کنند. هزینه های نظامی 
قدرتهای بزرگ، امروز یکی از سرسام آورترین هزینه هاست. طبق آمارهای خودشان، در همین سال 
6 گذشته ی مسیحی، دولت آمریکا بیش از ششصد میلیارد دار صرف هزینه های نظامی کرده است! 
از  دور  انسانهای  زندگی  بر  متأسفانه  که  است  بشریت  طاغوتِی جاهانه ی خطرناک  نظام  همان  این 
7 جاده ی توحید حاکم است. 
از جنس خودشان کسانی را در رأس ملت ها مي گمارند تا منافع آنها را تأمین کنند و هرچه مي توانند، 
علیه منافع مردم کار کنند و به مردم فشار بیاورند. در حدود دویست سال اخیر که مسئله ی استعمار 
به وجود آمده است، این به شکلهای مختلف در دنیا اتفاق افتاده است. ملت ها دیگر در این دوران 
7 مشکلشان فقط این نیست که با یك دیکتاتور مواجه اند، با یك آدم مستبد مواجه اند 
اگر ما مي گوئیم عدالت، اگر ما مي گوئیم آزادی، مقصودمان همان حرفهائی نیست که آنها مي گویند؛ 
همان دموکراسِی دروغین. من با قاطعیت عرض مي کنم؛ دموکراسی ای که امروز در غرب رائج است - 
8 حاا یك جاهائی استثناء است - عمدتًا این دموکراسی دروغین است؛ واقعی نیست. 
هرم دنیا ناگهان از سطح وسیع قاعده، با یك حرکت تند و تیز به رأس کوچکی می رسد که دارد بر 
همه ی دنیا حکومت می کند؛ این دنیای سلطه است. بعد از فروریختِن شوروی، دنیای سلطه باز هم 
او  و  درآمده  قدرت  و یك  دولت  انحصار یك  در  به شکلی  رأس،  این  یعنی  تنگ تر شده؛  دامنه اش 
8 آمریکاست. آمریکا هم قانع نیست؛ 
حکومتها  سرکارآوردن  بر  در  نقشی  اراده،  صاحب  و  اختیار  صاحب  انسانهای  معنای  به  مردم  آنجا 
ندارند؛ پول است و زوِر صاحبان سرمایه و زرسااران است که همه چیز را تعیین مي کند و همه چیز 
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8 را در مجرای دلخواه خود به حرکت می اندازد. 
نظم نوین جهانی یعنی چه؟ یعنی نظام دو قطبی عالم تمام شد، درگیریهای شرق و غرب تمام شد؛ 
بله، تمام شد؛ اما آیا نتیجه ی تمام شدن درگیری شرق و غرب باید قدرت مطلقه و روزافزون آمریکا 
بر ملت های ضعیف باشد؟! یعنی دیگر اسامخواهان و آزادیخواهان در هیچ نقطه ی دنیا حق نداشته 
9 باشند نفس بکشند؟! 
حرف آمریکا این است که سلطه و دخالت و حضور و پنجه افکندِن ما بر کشور و منابع خودتان را قبول 
کنید؛ اگر قبول نکنید، شما را به حمایت از تروریسم و ضدیت با حقوق بشر و چیزهای دیگر متهم 
9 می کنیم. 
این طور می خواهند وانمود کنند که مّلت و دولت ایران، اصًا حرف حساب سرشان نمی شود و با همه 
بدند! هرگز چنین نیست. اگر قرار است ما رژیمی را در دنیا پیدا کنیم که با همه بد است و علیه همه 
10 توطئه می کند، باز هم آمریکاست. 

10 هرکسی با یك چنین بینشی و با ایستادگی در این راه باشد - همان قدر برای آنها مبغوض است. 
تحریك مخالفین پراکنده ی جمهوری اسامی و کمك به حرکتهای تجزیه طلب و تروریستی در کشور
11  
]مامورها[ پول و مزد خودشان را به اضعاف مضاعف از دولت ایران مي گرفتند، اما برای آمریکا کار 
11 مي کردند. 

11 تصرف و حبس دارائی ها و اجناس ایران 
از اول انقاب دولت آمریکا - چه رؤسای جمهور جمهوری خواهشان، چه رؤسای جمهور دموکراتشان 
11 - با نظام جمهوری اسامی بدرفتاری کرد 
هواپیمای مسافربری ما را در آسمان خلیج فارس افسر آمریکائی با موشکی که از ناو جنگی شلیك 
12 کرد، ساقط کرد. 
همه اهانت ها و بدي ها و ستمگري هایی که یك دولت مستکبر با یك ملت مظلوم می تواند انجام دهد، 
12 انجام دادند؛ 
برای انتخاب نخست وزیر، شاه مملکت، رئیس کشور محتاج موافقت و رضایت آمریکا بود! در بسیاری 
از مسائل، شاه سفیر آمریکا و سفیر انگلیس را به کاخ خود دعوت مي کرد تا تصمیمی را که مي خواهد 
12 بگیرد، با آنها در میان بگذارد! اگر آنها مخالف بودند، تصمیم عملی نمي شد 

12 در سالهای آخر - همیشه آمریکائی ها پشت سر صدام بودند و به او کمك مي کردند 
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13 اراده   ی خود را بر ملت ما تحمیل و منابع ملی را غارت کرد 
نیروهای مسّلح ایران را در قبضه   ی خود گرفت، دستگاه ضّد امنیتی شاه و شکنجه   گران آن را آموزش 
13 داد 

13 سی سال کشور ما را تحریم کردند، که البته این تحریم به سود ما تمام شد. 
از تروریستهای جنایتکاری که در داخل کشور ما مرد را، زن را، جماعت را، فرد را کشتند، علمای 
13 بزرگ تا بچه های خردسال را ترور کردند و کشتند، حمایت کردند 
هر وقت شورای امنیت خواست علیه رژیم صهیونیستی قطعنامه ای بگذراند، آمریکا سینه اش را سپر 
13 کرد، آمد جلو و دفاع کرد و نگذاشت. 
یکی از آمریکائی ها چند سال قبل گفت ریشه ی ملت ایران را باید کند! در همین سالهای اخیر یکی 
13 از مسئولین آمریکائی گفت ایرانی خوب و معتدل ایرانی ای است که مرده باشد! 
امنیت منطقه ی ما را، امنیت خلیج فارس را، افغانستان را، عراق را دچار اغتشاش و آشفتگی کردند
13  

14 آتش   بیاری در اختافات منطقه   یی، و سعی وافر برای ایجاد اختاف میان ایران و همسایگانش 
فّعالیت شدید برای جلوگیری از انعقاد قراردادهای اقتصادی میان ایران و کشورهای گوناگون جهان
14  
اسام، نظام اسامی و حکومت اسامی و جامعه ی اسامی، با ظلم مخالف است؛ با استکبار مخالف 
است؛ با دست اندازی به زندگی مردم مخالف است؛ با تجاوز به ملت ها مخالف است؛ با فرعونیت قدرتها 
14 مخالف است؛ با استبداد بین المللی - مثل استبداد داخلی کشورها - مخالف است. 
سمپاشی  کشورها  داخل  در  سفارتخانه هایشان  طریق  از  که  استکباری  دولت های  معمول،  طبق  بر 
14 مي کنند، ارتباط برقرار مي کنند، امکانات جاسوسی برقرار مي کنند - که اان هم مي کنند 
حرکت جوان های دانشجو به عنوان »دانشجویان مسلمان پیرو خط امام« این ترفند را هم باطل کرد
15  
بعضی تصور می کنند ما دشمنان جهانی خود را تحریك کرده ایم که بیایند با ما دشمنی کنند؛ بعضی 
خیال می کنند شعار »مرگ بر آمریکا«، آمریکا را تحریك می کند که نسبت به نظام اسامی و ایران 
15 اسامی دشمنی بورزد؛ این خطاست. 
اثبات هویت ملی، هویت ایرانی، اثبات ارزشهای اسامی، دفاع از مظلومان جهان، تاش برای دست 
15 پیدا کردن بر قله های دانش 
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نفی استثمار، نفی سلطه پذیری، نفی تحقیر ملت به وسیله ی قدرتهای سیاسی دنیا، نفی وابستگی 
اباحیگری؛  اخاقی؛  سکواریسم  نفی  کشور،  در  دنیا  مسلط  قدرتهای  دخالت  و  نفوذ  نفی  سیاسی، 
15 این ها را جمهوری اسامی قاطع نفی مي کند. 
 ملت های دیگر هم - ملت های این منطقه و ملت های مسلمان که دلهایشان پر بود و رهبر نداشتند 
- وقتی دیدند در ایران چنین حادثه ای اتفاق افتاده، کأنه حکایت دل آن ها بود. لذا ملت ها به نظام 
اسامی، به رهبری اسامی، رهبری امام )رضوان اه تعالی علیه( و به نظام جمهوری اسامی دلباخته 
16 شدند که امروز هم همین جور است. 
فت یعنی خون؛ یعنی زندگی. حاا بخش اعظم این نفت توی این منطقه است؛ منطقه ای که اسمش 
16 خاورمیانه است. تسلط بر اینجا مهم است که آمریکا هم تسلط پیدا کرده بود. 
آنها ملتی را می خواهند که مثل بره ی رامی آن جا قرار گیرد، این ها هم رژیمی را بر او تحمیل کنند، یا 
از آن سوی مرزها به او دیکته نمایند؛ آن ملت هم بی هیچ مقاومتی آنها را انجام دهد و آن راه را برود
17  
رض کنید جمهوری اسامی عقب نشینی کرد؛ همان که آنها مي خواهند - خیال نکنید مسئله تمام 
17 خواهد شد؛ نه، ده بهانه ی دیگر را به تدریج پیش مي کشند 
] مسئله این است که [ مّلت ایران به خواسته های آمریکا نه گفت، مّلت ایران گفت آمریکا علیه ما 
هیچ غلطی نمي تواند بکند. این ها با موجودیّت جمهوری اسامی مخالفند، با نفوذ واقتدار جمهوری 
17 اسامی مخالفند. 
اگر ما درست عمل کنیم و مومنانه برخورد کنیم، شجاعت اسامی ازم را برای خودمان حفظ کنیم،از 
مقابل چنین موضعی آسیب  در  نکنیم، مطمئنا دشمن  از کیسه خلیفه خرج  و  نگذاریم  مایه  اسام 
17 پذیری دارد. 
حرکت نسبت به سفارت آمریکا - که به حق »انه جاسوسی« نامیده شد و واقعًا هم مرکز جاسوسی 
18 بود - در حقیقت تبلوری از حقایق این انقاب و مّلت بود. 
آنها به این معنا اعتراف کردند که بسیاری از سیاستهای آمریکا -  بخصوص سیاستهای خاورمیانه ای 
است؛  نرسیده  نتیجه  به  و  ناکام شده  اسامی  و جمهوری  ایران  ملت  ایستادگی  به خاطر   - آمریکا 
18 پیداست عصبانی اند. 
خود آنها بخوبی می دانند که ماجرای ساخت ساح هسته ای یك افسانه است و هیچ واقعیتی ندارد. 
مسأله ی آنها این نیست؛ مسأله ی آنها این است که از شکل گرفتن یك ایران قدرتمند و پیشرفته 
18 نگرانند.  
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در واقع آنها با این مفاهیم مقابله مي کردند. مي خواستند هیمنه ی آمریکائی را بار دیگر زنده کنند. 
19  

امروز دشمن ملت ایران در درجه ی اول، آمریکا و صهیونیست ها هستند؛ البته انگلیس هم آتش بیار 
19 معرکه است. 
خودشان  خیال  به  که  کسانی  آن  مي فهمد  چیست،  آبان  سیزده  معنای  مي فهمد  انسان  وقتی 
19 مي خواستند سیزده آبان را خراب کنند، کی اند، چی اند و هدفهاشان چیست. 
در مقابل منافع ملت ایران، آنها قرار دارند؛ اما اسمش را می گذارند اجماع جهانی؛ اجماع جهانی ای 
19 وجود ندارد!  

19 امیرالمؤمنین فرمود به همه نیکی کنید، چون »اِّما اٌَخ لََك فی دیِنك اَو َشبیٌه لََك فی َخلِقك« 
برای آن است که میان این پایگاه رفیع اسام و قرآن و جوامع مسلمان در سرتاسر عالم، انجذابی 
20 ایجاد نشود. 
البته خدای متعال کید آنها را باطل می کند: »انهم یکیدون کیداً و اکید کیداً«، »و مکروا و مکراَه«. در 
20 طول این چند سال، هر کاری که این ها کردند، خدای متعال آن را باطل کرده است. 
نه مي شود  نه مي شود فریب داد،  را  ایران  بدانند؛ ملت  بدانند، دیگران هم  مسئولین آمریکائی هم 
21 ترساند. 
این تغییری که شما اسمش را می آورید، برای شما یك ضرورت است؛ چاره ای ندارید، باید تغییر کنید؛ 
21 اگر تغییر نکنید، سنتهای الهی شما را تغییر خواهد داد؛ 
خواستند این کشور را با ذخائر و با موقعیت جغرافیائی ممتاز و برجسته اش، یك جا ببلعند. بیداری 
ملت ایران، بیداری جوان ایرانی و استعداد و درخشندگی پیشرفت علمی جوان ایرانی، نمی گذارد.
21  

21 اگر بخواهیم دشمنِی آمریکا را تحریك نکنیم، باید بگیریم بخوابیم 
شصت سال است که از ۲۸ مرداد ۳۲ تا امروز در هر موردی که با آمریکایی ها مسئولین این کشور 
22 اعتماد کردند، ضربه خوردند. 

22 کدام نقص در این ها هست که موجب شده است دشمن بخواهد از او حمایت کند.  
اولین ضرر این است که آمریکایي ها با ورود در این میدان، این طور تفهیم خواهند کرد که جمهوری 
اسامی از همه حرفهای دوران امام و دوران جنگ و دفاع مقّدس و دوران انقاب صرف نظر کرده و 
22 گذشته است. 
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این ننگ است برای هر کسی که آمریکا بخواهد او را تحت الحمایه ی خود بگیرد. اول، خود آن کسانی 
که آن دشمن وحشی مي خواهد از آنها حمایت کند، بعد هم مردم فکر کنند، ببینند چرا مي خواهد 
23 حمایت کند.  

23 کدام نقص در این ها هست که موجب شده است دشمن بخواهد از او حمایت کند. 
این جور نیست که ما حاا چون ایستادگی کردیم، چون استقامت به خرج دادیم، بگوئیم این ها را سر 
23 لج آوردیم؛ نه 

24 انسان رابطه را با هر کشوری به دنبال تعریف یك منفعتی ایجاد مي کند؛ 

24 ي گویند ما به سمت ایران دست دراز کردیم. خوب، این چه جور دستی است؟ 
اما در همان تبریك، ملت ایران را به طرفداری از تروریسم، دنبال ساح هسته ای رفتن و از این قبیل 
24 چیزها متهم مي کنند! 

24 دو تا تجربه ی کوتاه مدت هم داریم 
وقتی  می آورند،  کم  متین  استدال  مقابل  در  وقتی  که  این جورند  مذاکره  در  معمواً  آمریکائی ها 
24 نمي توانند استدالی که قابل قبول و منطقی باشد، ارائه کنند، متوسل مي شوند به زورگوئی. و 

24  چون زورگوئی روی جمهوری اسامی اثر ندارد، یکطرفه اعان مي کنند که مذاکرات تعطیل! 

احتیاج به رفت و آمد آزاد و بی دغدغه ی مأموران جاسوسی و مأموران اطاعاتی شان و ارتباطات نا 
24 مشروع آنها با عناصر سفله و مزدور دارند؛ 
ما با چهره ی ابرقدرتی مذاکره نمي کنیم. ابرقدرتی را بگذارند کنار، تهدید را بگذارند کنار، تحریم را 
بگذارند کنار، برای مذاکره یك هدف و نهایت مشخصی فرض نکنند که باید مذاکره به آنجا برسد.
24  
مثل آن الواطی که وارد میشد توی دکان، عسل دوست داشت؛ مي پرسید شیشه ی عسل چند است؟ 
میگفت مثًا صد تومان، دست طرف را میگرفت فشار مي داد، این کاسب بیچاره مي ترسید دیگر؛ زیر 
24 فشاِر او میگفت: خوب، هر چه شما بگوئید! 

25 حاا اگر ضرر داشت، به طریق اولی دنبال رابطه نمي رویم. 

26 من به این اظهارات خوشبین نیستم، اما مخالفت هم ندارم. 

26 آمریکائی ها، هم غیرقابل اعتمادند، هم غیر منطقی اند، هم در برخوردشان صادق نیستند. 

26 این تهدید به جنگ، به ضرر آمریکاست؛ خود جنگ، ده برابر به ضرر آمریکاست. 
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27 امام گفت: رابطه ی گرگ و میش را ما نمي خواهیم. 
ممکن است دشمنی سر راه شما را بگیرد، بگوید از اینجا نباید جلو بروید. سازش با او به این صورت 
27 نیست که شما قبول کنید، برگردید؛  

27 هنر این است که شما کاری کنید که راهتان را ادامه دهید، او هم مانع کار شما نشود؛ 
اما این کشتی گیری که دارد با حریف خودش کشتی مي گیرد و یك جاهایی به دلیل فّنی نرمشی نشان 
27 مي دهد، فراموش نکند که طرفش کیست؛ 
در زمینه ی سیاست خارجی هم - همان طور که آقای رئیس جمهور توضیح دادند - موضع جمهوری 
27 اسامی از اول موضع تهاجمی بود.  
تبدیل موضع تهاجمی به موضع تدافعی، یك خطاست. و این خطا بعضًا اتفاق افتاده است! چرا موضع 
تهاجمی؟ یعنی ما با دنیا جنگ داریم؟ نه، معنایش این نیست؛ ما طلبگاریم. ما در قضیه ی سیاستهای 
27 استعماری دنیای استعمارگر، طلبگاریم؛ 
ما هم در برابر تهدید به جنگ و تهدید به تحریم نفتی، تهدیدهائی داریم که در وقت خودش، آن 
28 وقتی که ازم باشد، ان شاءاَهّ اعمال خواهد شد. 

28 هدف تحریم ها خسته کردن ملت ایران است، جدا کردن ملت ایران از نظام اسامی است. 

28 این هم یك تاکتیك تبلیغاتِی دیگر و دروغ محض است. 
راه عاقانه این است که سیاست خود را تصحیح کنند؛ عمل خود را تصحیح کنند و دست از دشمنی 
28 با ملت ایران بردارند 

28 البته همانها هم موظف بوده اند که خطوط قرمز رهبری را رعایت کنند؛ امروز هم موظفند 
 اتفاقًا بعضی از صاحب نظران غربی همین چند روز قبل گفتند که امروز وضع آمریکا و غرب شبیه 
وضع شوروی سابق در سالهای اواخر دهه ی ۸۰ میادی است که منجر به سقوط شد. یعنی وقتی یك 
رژیمی، یك نظامی از لحاظ گفتمان، از لحاظ منطق، در چشم مردم خودش ساقط بشود، دیگر امیدی 
28 به بقای این رژیم نیست. 

28 ما با این ها کاری نداریم. هیچ رابطه محّبت و عطوفت و دوستی بین ما و آمریکا نیست.  

28 رابطه نفرت از طرف ماست؛ رابطه خصومت خباثت آمیز از طرف آنها است. 
باشك هستند در داخل، مراکزی که الهام مي گیرند از دشمن؛ با هدایت دشمن، با الهام از دشمن، 
29 این ها مشغول کارهائی هستند؛ »اّن الّشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم« 
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اگر ایران اراده مي کرد که ساح هسته ای داشته باشد، آمریکا به هیچ وجه نمي توانست جلوی او را 
29 بگیرد 
سنتهای الهی در جهت تقویت حق است و انتظار طبیعی از جریان سنن الهی در تاریخ، اقتضاء این را 
30 دارد. 
در واقع »مرگ بر آمریکا«یی که مردم ما می گویند، مثل همان »اعوذ باَهّ من الّشیطان الّرجیم« است 
که اول هر سوره ی قرآن قبل از »بسم اَهّ الّرحمن الّرحیم« گفته می شود. استعاذه ی به خدا از شیطان 
30 رجیم برای چیست؟ برای این است که انسان مؤمن یك لحظه حضور شیطان را فراموش نکند 
بند و  نفوذ آمریکا، دست آمریکا و ریشه های آمریکا و  این بود که  افتخاراتش  انقاب اسامی جزو 
30 بست های آمریکایی را در این کشور از بین برد 

30 دشمنان ما از انقاب زخم خورده اند و روزی خشنود و راضی می شوند که این انقاب کنار برود 

30 این نشانه ی نهایت غفلت و ضعف و زبونی و ذلّت پذیری در دلهای خود اینها نیست؟ 
 - آمریکایی  نظامِی  مستشارِی  هیأتهای  مصّوبه،  آن  اساس  بر  که  می گذراندند  مصّوبه ای  داشتند 
همان هایی که آن همه جنایت و خیانت کرده بودند - با نام دیگری در ارتش جمهوری اسامی باقی 
31 بمانند! بنده مانع شدم 
می خواستند با تدابیر گوناگون، آمریکاییها را که از در رفته بودند، از پنجره برگردانند، اکنون دم از 
31 »آزادی« و »اصاح« بزنند و کسانی از تفاله ها و از مزدوران رژیم گذشته به آنها کمك کنند! 

31 بعضی از آدمهای کم مسؤولیت یا بی مسؤولیت،  
می خواستند این فریاد مرگ بر آمریکا را که مردم ما از ته دلشان کنده می شود، در گلوها خفه کنند و 
نگهدارند. حاا مردم وقتی که در مقابل چنین صراحتی قرار گرفتند، در هر جای کشور هستند، راحت 
31 فریاد می زنند:»مرگ بر آمریکا« 
مسئولین  و  آمریکا  کنگره ی  و  آمریکا  دولت  بر  کمپانی های صهیونیستی  و  مالی  قدرتمندان  نجه ی 
32 آمریکایی آن چنان مسّلط است که این ها مجبورند ماحظه ی آنها را بکنند 
 بلکه آن روزی که ملت های اروپا و آمریکا دریابند که بیشترین گرفتاری های اقتصادی و اجتماعی و 
اخاقی آنان منشأ گرفته از سلطه ی اختاپوسی صهیونیزم بین الملل بر دولت های آنهاست، و دولتمردان 
آنان به خاطر منافع شخصی و حزبی خود، مطیع و تسلیم در برابر زورگوئی های کمپانی داران زالوصفت 
راه  هیچ  که  آورد  خواهند  وجود  به  آنان  برای  جهنمی  آنچنان  اروپایند،  و  آمریکا  در  صهیونیست 
32 خاصی از آن متصور نیست 
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ایاات متحده آمریکا با آن عرض و طول و با آن پیشرفتهای علمی و یك کشور و ملت بزرگ، بازیچه 
دست صهیونیست ها شده است؛ مثل غولی که افسارش دست یك سگ است و هر جا می خواهد، او 
32 را می برد! 
از وجود یك ارتش قوی در عراق هم آمریکایی ها می ترسند؛ چون می دانند یك ارتش قوی در یك 
32 دولت اسامی و عربی بالقوه تهدید برای اسرائیل است 

33  در مجادات انتخاباتی که  

دو نامزد فعلی آمریکا دارند، هر کدام سعی مي کنند نسبت به جامعه ی یهود فلسطینی و جامعه ی 
صهیونیست ها و سرمایه دارهای اسرائیلی بیشتر اظهار اطاعت کنند، برای خاطر این است که اسیر 
33 آنهایند. 

33 در آمریکا هم همین جور است.  
تملق گوئی به صهیونیست ها، یك شیوه ی معمول در بین قدرتمندان آمریکاست. در اروپا هم کم و 
بیش همین جور است. وقتی ملت ها - چه ملت آمریکا، چه ملت های اروپا - بدانند که خیلی از این 
بدبختی ها ناشی از سلطه ی شیطانی و اهریمنی این شبکه است، یقینًا انگیزه شان بیشتر خواهد شد، 
33 حرکتشان شدیدتر خواهد شد. 
معنای خاورمیانه ی بزرگ این است که ما یك عرصه ی عظیم بشری را در اختیار اسرائیل بگذاریم 
تا در آن، سرمایه گذاری و تولید ارزان کند و بر فربهِی خود بیفزاید؛ و اگر افسانه ی نیل تا فرات را با 
34 شیوه ی نظامی نتوانست محقق کند، با شیوه ی اقتصادی، سیاسی، پولی و فنی آن را تأمین کند.  
هر پدیده   یی که به مسلمانان جهان، امید ببخشد و آنان را به فکر بنای آینده بر پایه   ی اسام بیفکند، 
در چشم استکبار، بشدت منفور و مبغوض است. دشمنی شیطان بزرگ با ایران اسامی، از آن است که 
تشکیل جمهوری اسامی و اداره   ی کشوری پهناور، با جمعیتی انبوه و با ثروت مادی و معنوی بی   پایان، 
34 به مسلمانان، نوید عزت و عظمت اسامی می   دهد 
سردمداران جهاِن طبقاتی، یعنی سیاست مدارانی که هّمت گماشته   اند جهان را همیشه در دو قطب 
قوی و ضعیف، یا مستکبر و مستضعف نگهدارند، و مرکز قدرت را به زیان ملتهای مستضعف، میان 
خود تقسیم کنند، از دو قرن پیش تا امروز، از وحدت امت اسامی بیمناک بوده و بر سر راه آن مانع 
34 تراشیده   اند!  
اهانت به پیغمبر در مطبوعات، ایراد به اسام و اتهام به اسام به عنوان دین خشن؛ تهمت زدن به 
ملت های مسلمان. از آن طرف هم اظهارات سیاسیونی که دم از جنگ صلیبی می زنند؛ دم از دشمنی 
با ملت های مسلمان می زنند و صریحًا این را ابراز می کنند. این ها تصادفی نیست. دشمن به عنوان یك 
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35 جبهه در مقابل امت اسامی تصمیم بر کارشکنی و اعمال دشمنی دارد. 

35 آمریکائی ها به وسیله ی این افراد حقیر و ضعیف، دنبال منافع خودشانند 
این حرکت آمریکا و حکام سعودی - که متأسفانه موبه مو سیاستهای آمریکا را اجرا می کنند و نفع 
36 آنها را در نظر می گیرند و نه وظیفه ی اسامی و نفع ملت مسلمان را - به خاطر این است که  
شعار »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« و شعار وحدت مسلمین - که یکی از خصوصیات همین 
36 دوران جدیدی است که امام)ره( آغاز کردند - برای استکبار و سلطه های جهانی شکننده است 
افکار  در  آمریکا  امروز  مي شوند.  استیضاح  و  مورد سؤالند  اسامی  امت  از طرف  امروز  آمریکائی ها 
36 عمومی ملت اسام و امت اسامی محکوم است 
بعد از برپا شدن جمهوری اسامی، قدرت استکباری آمریکا که با وجود رقیبی مثل شوروی سابق، تا 
آن روز با خیال راحت در این منطقه به منافع نامشروع خود دست پیدا می کرد، آرامِش قدرتمندانه اش 
36 بر هم خورده و در منطقه ی اسامی تهدید شده است 
آنچه آمریکایی ها در طول این سالها در خاورمیانه و در منطقه ی اسامی انجام داده اند، یك حرکت 
انفعالی در مقابل حرکت قوِی نظام اسامی و جمهوری اسامی بوده است. طرح خاورمیانه ی بزرگ 
هم که آمریکایی ها با اصرار آن را دنبال کرده اند و تا امروز شکست خورده و بعد از این هم به حول و 
قوه ی الهی شکست خواهد خورد، یك حرکت انفعالی در مقابل قیام اسامی و نهضت بیداری اسامی 
36 است 
بعد از آنکه این حوادث اتفاق افتاد، چون تحلیل درستی از حوادث نداشتند، مردم را نمي شناختند، 
36 مواضع متناقضی گرفتند 
این ها بعد از آنکه عوامل خود را در این کشورها از دست دادند، دو تا ترفند را در پیش گرفتند: یکی 
38 فرصت طلبی، یکی شبیه سازی 
زهایی شنیده اند: ارتجاع و اصولگرایی و ضّدحقوق بشر! این ها را دولت ها و تبلیغاتچي هایشان به آنان 
گفته اند، مردم هم باور کرده اند، واّا مردم آمریکا به خودی خود ملتی مثل بقیه ی ملت ها هستند و ما 
38 هم هیچ دشمنی با آنها نداریم. 

39 دوم، شبیه سازی بود 

39 فرصت طلبی شان این بود که خواستند این انقابها را مصادره کنند 
شبیه سازی یعنی شبیه آنچه را که در مصر و در تونس و در لیبی و در بعضی از کشورهای دیگر اتفاق 
39 افتاده است، مثًا بتوانند در ایران - ایراِن مردم سااری دینی، ایراِن ملت - پیاده کنند! 
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هرچه پیشرفت بیشتر است، دوری از صاح و انسانیت و عدالت هم بیشتر است. اوج تمدن مادی 
از لحاظ علم و ثروت و قدرت نظامی و تاش سیاسی و دیپلماسی را امروز شما در آمریکا می بینید. 
آمریکا کشوری است دارای ثروت و قدرت افسانه یِی نظامی و تحرک سیاسی فوق العاده؛ اما اوج دوری 
از انسانیت و معنویت و اخاق و فضیلت را هم شما در همین جامعه ی آمریکایی می بینید، که قبل از 
39 این در هیچ جامعه ی دیگری دیده نشده است 
اما همین مرد و همین زن در زندان ابوغریب بغداد به یك گرگ درنده تبدیل می شوند. زیر این ظاهر 
انسانِی تمیز، مرتب، ادکلن زده و و کراوات و پاپیون بسته، یك سگ وحشی خوابیده است. عکسهایی 
که از زندان ابوغریب منتشر شد، خواب رفته ترین ایه های اجتماعی جوامع غربی را هم تکان داد و 
بیدار کرد. شکنجه گر، یك زن – با احساسات لطیفی که یك زن باید داشته باشد – شکنجه شده، 
39 چندین مرد عراقی؛ جرم، مورد سوءظن قرار گرفتن؛ همین! 
این که گفته می شود اسام گرایاِن روشنفکر و روشن بین با تمدن غربی مخالفند، خود معاندان غربی 
39 نعل واژگونه می زنند؛ وانمود می کنند این ها با علم و پیشرفت مخالفند؛ در حالی که  
مخالفت مؤمِن به اسام با تمدن غربی به خاطر پیشرفت علمی و مبارزه ی با خرافات و علمی کردن 
39 همه ی روابط اجتماعی نیست؛ به خاطر خأ معنویت و فضیلت در این مجموعه ی دنیایی است 

40 معلوم می شود که اینها برای نفوس بشری اصا ارزشی قائل نیستند 

40 دست خود آنها به خون جوانانشان و سربازانشان آغشته است 
درباره ی  قرآن  که  طور  همان  کرده اند؛  گمراه  کرده اند،  ذلیل  را  خود  ملت  آمریکا  دولت های  امروز 
40 فرعون میفرماید: »و اضّل فرعون قومه و ما هدی«.)۱(  

40 مردِم خودشان را گمراه کردند؛ نمي گذارند از حقایق مطلع شوند. 

41 سعی کردند این را کوچك نشان بدهند، اان هم سعی مي کنند کوچك نشان بدهند. 

41 ممکن است این حرکت را سرکوب کنند، اما نمي توانند ریشه های این حرکت را از بین ببرند 
 رژیم فاسد سرمایه داری نه فقط به مردم کشورهای افغانستان و عراق و بقیه ی جاها رحم نمي کند، 
41 بلکه به مردِم خودش هم رحم نمي کند. 
امروز در کشور آمریکا، در کشورهای پیشرفته ی اروپا، گرسنگی، فقر، مردن از کمبود مواد غذایی، 
از  که  کسانی  آن  است.  فراوان  حیوانی،  زندگی  یك  برای  حّتی  نا امنی  مسکن،  و  سرپناه  نداشتن 
41 تکنولوژی و دانش جدید در این کشورها استفاده می کنند، طبقه ی خاصی از مردمند. 
قروض او، بدهکاری های او به اندازه ی تولید ناخالص ملی اوست! برای یك کشور، از این بدتر و بااتر، 
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42 فضاحتی نیست 

42 بیشترین حمایت او و بیشترین کمك او به دولتهائی است که از دموکراسی بوئی نبرده اند! 
قروض او، بدهکاری های او به اندازه ی تولید ناخالص ملی اوست! برای یك کشور، از این بدتر و بااتر، 
43 فضاحتی نیست 
مروجان تروریسم، امروز به دروغ و نفاق پرچم مبارزه با تروریسم را در پیش گرفته اند و آن را بهانه 
43 قرار داده اند برای دخالت در کشورهای اسامی. 
با آداب و  البته در فیلمهای سینمائی و فیلمهای تلویزیونی، نمایشهای گوناگونی مي دهند؛ دادگاه   
تشریفات؛ خب، اینها هالیوود است؛ اینها بازی ستاره ها و بازی هنرپیشه ها است؛ واقعیت غیر از این 
43 است. 
چرا شما فریب تبلیغات را بخورید؟ چرا باید خیال کنید که وقتی آمریکا از حقوق بشر می گوید، واقعًا 
44 نگران ضایع شدن حقوق بشر در ایران است؟ 
بزرگترین جرائم استکبار جهانی این است که دروغگویی، فریب، تقّلب و باطل گرایی را، با رفتار خود 
44 در دنیا توسعه و رشد می دهد و ترویج می کند 
آمریکا، این مبارزه را)مبارزه فلسطینی ها( »تروریسم« می نامد؛ اما خباثت صهیونیست ها نسبت به 
45 مبارزین فلسطینی را تروریسم نمی داند 

46 شما معتقد به حقوق کمپانیها و سرمایه داران بزرگ آمریکایی هستید.  
از اول انقاب، مسأله ی حقوق بشر و زندانها و از این حرفهای خنده آور و مضحك برای هوشمندان 
عالم را، به عنوان عوام فریبی در بوق می کردند، جنجال می کردند و دایمًا می گفتند: زندانهای ایران.
46  
ما امروز صد سند غیر قابل خدشه در اختیار داریم که نشان میدهد دولت آمریکا پشت سر ترورها و 
47 تروریستهائی بوده است 

48 حاا خواب خوشی است که می بینند و  
اصول گرایِی آمریکایی به آنها وحی و الهام کرده که باید آنها رهبر دنیا باشند و ارزشهای خودشان را 
48 بر دنیا حاکم و مسلط کنند 
امروز آمریکا علی رغم قدرت روزافزوِن نظامی و مالی خود، در حضیض شکست سیاسی است و در دنیا 
49 منزوی است 
اگر می خواهند بدانند چه کسی منزوی است، بنده پیشنهاد می کنم یك رفراندومی در دنیای اسام 
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برای سنجیدن میزان محبوبیت رئیس جمهوری ما و رئیس جمهور آمریکا برگزار کنند. اگر سردمداران 
رژیم آمریکا از نتایج خفت بار چنین رفراندوم، نظرسنجی و نظرخواهی ای نمی ترسند، این گوی و این 
49 میدان، بیایند راه بیندازند. امروز ملت ها از آمریکا متنّفرند 

انزوا به معنای دیپلماتیك و رایج آن در دنیا، آن چنان مضر نیست که انزوای از ملت ها مضر است. 
49  

50 امروز هیچ دولتی در دنیا به قدر دولت آمریکا منفور نیست. 

50 رفتار آنها، رفتار سیاستمداران منطقی و عاقل و باتدبیر نیست.  
آمریکا امروز وضعش به جایی رسیده که دوستانش احترامش نمي کنند، دشمنانش از او نمي ترسند. 
51  
رئیس جمهور کنونی آمریکا با شعار »تغییر« سر کار آمد. تغییر یعنی چه؟ یعنی وضعیتی داریم که 
بسیار بد است، من مي خواهم آن وضعیت را تغییر بدهم. او با این شعار آمد توی میدان، مردم هم به 
خاطر شعار تغییر، به او رأی دادند؛ واّا مردِم نژادپرست حاضر نبودند به یك فردی که از نژاد سیاه 
51 است، رأی بدهند؛ اما رأی دادند، به امید تغییر 

51 تّی بعضی از خود این دولت ها راضی به این تحریم ها  نیستند 

51 طبیعت باطل این است که جوان می کند. »للباطل جولة«؛ 
با راه های مادی، با نگاه مادی، با نگاه متکبرانه، با روحیه ی تجاوزکارانه و طلبگارانه نمي شود در دنیائی 
که امروز مردم در آن بیدارند، کارها را پیش برد. کار، با منطق، با عقل، با معنویت پیش میرود؛ این 
51 همان روشی است که نظام جمهوری اسامی در پیش گرفته 
همین نمایندگان سیاسی و نظامی آمریکا در عراق که رفتند به کنگره ی آمریکا گزارش جنگ عراق را 
بدهند، چیزی که توانستند به عنوان دستاورد ذکر بکنند، این بود که گفتند عراق به بازار تسلیحاتی 
52 آمریکا ملحق شد. خاک بر سرتان! 

52 آمریکا به عنوان یك متهم در دنیا مطرح است.  

52 آمریکائی ها دچار مشکلند. حاا فرافکنی و طلبگار شدن رسانه ای که اهمیتی ندارد. 
شما با مجموعه های یك درصدی هستید، مجموعه های عظیِم نود درصدی مردم با شماها مخالفند
52  
حاا سال ۲۰۱۳ است، نزدیك هفده هزار میلیارد ]دار[ کمبود دارند، نه اینکه اضافه درآمد ندارند؛ 
53 یعنی در محاسباتشان حدود سی هزار میلیارد دار اشتباه کردند! 
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ژیم امروزی آمریکا، با پشتکار و ابتکار و نشاط مردمی در سالهای قبل به وجود آمد و به قدرت رسید 
54 و با حماقت و جافت و سبکسری امروز سردمدارانش، رو به ضعف می رو 

54 ملت هایی که استبداد داخلی را تحّمل نکردند، آیا استبداد آمریکایی را تحّمل خواهند کرد؟! 
آن روزی که آمریکایي ها با اعتمادبه نفس، خاورمیانه را متعلق به خود تصور می کردند و در فکر بودند 
54 که سرنوشت تازه ای برای خاورمیانه رقم بزنند، گذشت 

54 من معتقدم که این، اوج فساد و نتیجتًا آخر آن است. 
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آمریکا و استکبار. 1
استکبار امروز =� دولت آمریکا�

اگر بخواهیم استکبار را درست ترجمه کنیم، امروز با دولت متجاوز و مستکبر و یاغی و گردنکِش آمریکا 
تطبیق می کند. امروز عمده مستکبرین عالم آنها هستند. داستان استکبار برای همه ملت ها، داستان تلخی است. 
استکبار، یعنی در دنیا قدرتی هست که به منافع ملت ها و به خواست انسانها، توّجهی نمی کند. به 

مفاهیم ارزشی انسانی هیچ اعتنایی نمی کند. 
و  خواهی  افزون  تکّبر،  روحیه  با  هم  آن  اوست؛  خود  آن  و  دارد  اهمیت  چیز  یك  فقط  او  برای 
امروز آمریکا چنین وضعی  زورگویی! آن هم با زبان زور، با خشونت، با شّدت، با بی رحمی و سّفاکی! 

دارد.75/1/4

خودبرتر بینی استکبار
در  یا  که  کسانی  آن   - استکباری  مجموعه های  است.  خودبرتربینی  استکباری،  نظام  ویژگی های  از  یکی 
رأس یک کشور یا در رأس یک نظام بین المللی ]یا[ مجموعه ای از کشورها کارها را به دست گرفته اند - وقتی 
مجموعه ی خودشان را از بقّیه ی انسانها، از بقّیه ی مجموعه ها برتر دانستند، وقتی خودشان را محور دانستند، 

همه چیز را فرع بر خودشان دانستند، یک معادله ی غلط و خطرناکی در تعامات جهانی به وجود می آید.
که  مي شود  این  نتیجه  دانست،  اصل  را  دانست، خود  محور  را  دانست، خود  برتر  را  وقتی خود 
برای خود حّق مداخله ی در امور بقّیه ی انسانها و بقّیه ی ملت ها را قائل است. آنچه به نظر او ارزش 
محسوب مي شود، بایست همه در دنیا تسلیم بشوند و قبول بکنند، گردن بنهند. اگر چیزی که او 
ارزش میداند، دیگران قبول نداشتند، این به خودش حق میدهد در کار آنها دخالت کند، به آنها 
تحمیل کند، به آنها زور بگوید، فشار بیاورد. این خودبرتربینی موجب مي شود که اّدعای تولیت امور 
ملت ها را داشته باشند، اّدعای مدیریّت جهانی را داشته باشند، خودشان را رئیس مجموعه ی عالم 



2

جامع بیانات رهری پیرامون مساله استکبار و آمریکا

بدانند. میشنوید در حرفهای مسئوان و دولتمردان آمریکایی ]که [ از دولت آمریکا جوری حرف مي زنند، مثل 
اینکه صاحب اختیار همه ی کشورها است؛ ]مي گویند[ ما نمي توانیم بگذاریم این کار انجام بگیرد، ما نمي توانیم 

بگذاریم این شخص باشد یا نباشد!
درباره ی منطقه ی ما جوری حرف مي زنند که کأنّه مالك این منطقه اند؛ درباره ی رژیم صهیونیستی 
جوری حرف مي زنند که گویا ملت های این منطقه ناگزیرند که این رژیم تحمیلی و جعلی را بپذیرند؛ 
با ملت های مستقل، با دولت های مستقل جوری برخورد مي کنند که گویی آنها حّق حیات ندارند. 
این خودبرتربینی، خود را دارای جایگاه ویژه ای در مجموعه ی اواد آدم، مجموعه ی ملت ها، مجموعه ی انسانها 

دانستن، این اُّس اساس و بزرگ ترین مشکل استکبار است. ۹۲/۸/۲۹

حق ناپذیری استکبار
نه حرف حق را مي پذیرند، نه حّق ملت ها را مي پذیرند؛ حق ناپذیِر مطلق. در مباحثات جهانی بسیار 
اتّفاق می افتد یک حرف حّقی زده مي شود، آمریکا به دلیلی نمي پذیرد؛ با انواع شیوه ها حرف حق را رد مي کنند، 
زیر بار حق نمي روند. حاا یک نمونه اش مسائل امروز ما است که مربوط به فّعالّیتهای هسته ای و صنایع هسته ای 

است؛ حرف حّقی وجود دارد؛ 
مقابل  در  وقتی  باید  باشد،  منطق  اهل  باشد،  استدال  اهل  باشد،  اهل حق  انسانی  چنانچه  اگر 
بار حق  زیر  میشنود،  را  نمي شود؛ حرف حق  استکبار تسلیم  اّما  قرار گرفت، تسلیم بشود،  استدال 
نمي رود؛ این یکی از خصوصّیات او است. همچنان که حقوق ملت ها را هم قبول نمي کند؛ اینکه ملت ها حق 
دارند انتخاب کنند، حق دارند آن حرکتی را که خودشان مي خواهند، آن اقتصادی را که خودشان مي خواهند، 

آن سیاستی را که خودشان مي خواهند اتّخاذ کنند، این را برای ملت ها قائل نیستند، 
۹۲/۸/۲۹ 

معتقد به تحمیل بر ملت ها هستند.

مجاز شمردن جنایت نسبت به آحاد بشر
 یکی از شاخصهای دیگر استعمار و استکبار این است که جنایت را نسبت به ملت ها و نسبت به آحاد بشر 
مجاز مي شمرند و اهّمّیت نمي دهند. این یکی از بایای بزرگ استکبار در دوران جدید است؛ دوران جدید یعنی 
دوران پیشرفت علم، پدید آمدن ساحهای خطرناک، که این ساحها هم ]از وقتی به[ دست مستکبرین رسید، 

بای جان ملت های عالم شد؛
برای جان انسانها - هر انسانی که با آنها همراه نباشد، تسلیم آنها نباشد، تابع آنها نباشد - هیچ 
ارزشی قائل نیستند؛ مثالها، الی ماشاءاه ]وجود دارد[. یک مثال، برخورد مستکبرین با بومیان آمریکا است؛ 
در  آن  همه چیز  آن،  جغرافیایی  موقعّیت  آن،  امکانات  آن،  مالی  منابع  امروز  که  کشوری  همین 
اختیار غیربومیان آن منطقه است. خب اینجا مردم بومی ای وجود داشتند؛ برخورد با آنها به قدری 
تاریخ آمریکای جدید است؛ خودشان  تاریك  نقاط  از  به قدری مشمئزکننده است که یکی  خشن، 

درباره ی آن، چیزها نوشته اند؛ کشتارهایی که کردند، فشارهایی که آوردند. 
عین همین قضّیه به وسیله ی انگلیسی ها در استرالیا اتّفاق افتاد. انگلیسی ها در استرالیا مردم بومی 
را مثل حیوانات، مثل کانگورو به عنوان تفریح شکار مي کردند؛ آنها برای جان انسانها هیچ ارزشی قائل نبودند. 
این یک نمونه است؛ ] البّته [ صدها مثال دارد که در کتابهای خودشان، در تواریخ خودشان این ها آمده است. 
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ما به این دو شهر پرتاب کردیم، ده ها هزار در وهله ی اّول، ]یا[ شاید صدها هزار کشته شدند، ]اّما 
این کار[ هزینه ی تمام کردن جنگ جهانی دّوم بود؛ اگر ما آمریکایی ها این بمب ها را نمی انداختیم، جنگ 
ادامه پیدا مي کرد؛ حاا اگر دویست هزار ]انسان [ کشته شدند، آن وقت دومیلیون کشته مي شدند؛ بنابراین ما 
خدمت کردیم که این بمب ها را انداختیم! ببینید این حرفی است که آمریکایی ها در تبلیغات رسمی ]مي گویند[. 
اان شاید از آن روز ۶5 سال مي گذرد؛ دائماً همین حرف را تکرار کرده اند و گفته اند. این یکی از آن حرفهای 
فریبگرانه و منافقانه و از دروغهای عجیب و غریبی است که جز از دستگاه های استکباری بر نمی آید. این بمب ها 
در تابستان 1۹45 میادی بر روی این دو شهر افتاد و منفجر شد و این جنایت اتّفاق افتاد؛ در حالی که چهار 
ماه قبل از آن - یعنی در اّول بهار 1۹45 - هیتلر که رکن اصلی جنگ بود خودکشی کرده بود؛ دو روز قبل از 
او هم موسولینی - رئیس جمهور ایتالیا - که او هم رکن دّوم جنگ بود دستگیر شده بود و جنگ عمًا خاتمه 

پیدا کرده بود؛ ژاپن هم که پای سّوم جنگ بود، از دو ماه قبل اعام کرده بود که آماده ی تسلیم است؛ 
جنگی وجود نداشت اّما این بمب ها منفجر شد. چرا؟ چون این بمب ها ساخته شده بود، باید یك 
بهترین  کنند؟  آزمایش  کجا  مي کردند.  آزمایش  را  آن  باید  بودند،  ساخته  آزمایش مي شد؛ ساحی  جایی 
فرصت، این بود که به بهانه ی جنگ این بمب ها را ببرند روی سر مردم بی گناه هیروشیما و ناکازاکی بیندازند تا 

معلوم بشود که آیا درست عمل مي کند یا نه! چهره ی فریبگرانه.
 اّدعا مي کنند طرفدار بشرند؛ 

هواپیمای مسافری ایران را روی آسمان مي زنند، قریب سیصد نفر مسافر بی خبر را از بین مي برند، 
نابود مي کنند، عذرخواهی هم نمي کنند، به آن کسی که این جنایت را انجام داده، مدال هم مي دهند! در 
همین هفته های اخیر شنیدید که آمریکایی ها - از رئیس جمهور گرفته تا دیگران - درباره ی استعمال ساح 
شیمیایی در سوریّه جنجال بپا کردند، دولت سوریّه را مّتهم کردند که شیمیایی به کار برده. من کاری ندارم 
که قضاوت کنم چه کسی به کار برده؛ البّته قرائن نشان مي داد که گروه های تروریستی این را به کار بردند، اّما 
به هر حال آنها گفتند که دولت این را به کار برده؛ جنجال و های وهوی ]کردند[ که استعمال ساح شیمیایی 
خّط قرمز ما است! این را ده بار یا بیشتر مسئولین آمریکایی گفتند؛ درست، ]اّما[ همین دولت آمریکا و رژیم 
ایاات مّتحده، در حمات جنایت کارانه ای که صّدام به ایران مي کرد و ساح شیمیایی به کار میبرد، نه فقط 
کوچک ترین مخالفتی با آن نکردند، بلکه پانصد تُن ماّده ی شیمیایی مرگ آور و خطرناک قابل تبدیل به گاز 
خردل را - که هنوز بسیاری از جوانهای عزیِز آن روِز ما مبتا ]به عوارض آن [ هستند و سالها است دارند بیماری 
میکشند - صّدام از آمریکا وارد کرد؛ کمک کردند؛ البّته از جاهای دیگر هم خریده بود، اّما پانصد تُن ماّده ی 
شیمیایی مرگ آور قابل تبدیل به گاز خردل را صّدام از آمریکا تهّیه کرد و به کار برد؛ بعد هم که مي خواستند 

علیه او در شورای امنّیت قطعنامه صادر کنند، آمریکا مانع شد. 
رفتار منافقانه یعنی این؛ اینجا ساح شیمیایی مي شود خّط قرمز، آنجا ساح شیمیایی - چون 
در مقابل نظام مستقّل اسامی است، چون در مقابل مّلتی است که حاضر نیست زیر باِر آمریکا برود 
- مي شود یك امر مجاز که باید به آن کمك هم کرد! این بخشی از خصوصّیات و شاخصها است؛ البّته 
شاخصهای استکبار بیش از این ها است: جنگ افروزی مي کنند، اختاف افکنی مي کنند، با حکومتهای مستقل 
درمی افتند، با ملّت خودشان حّتی آن وقتی که منافع گروه های خاص اقتضا مي کند درمی افتند، در جنگ صّدام 
با ایران همه گونه کمکی که برایشان ممکن بود کردند؛ مثال شیمیایی را گفتم، اّطاعات ]هم [ مي دادند؛ رئیس 
استخبارات آن روز صّدام، بعدها مصاحبه کرد و گفت هفته ای سه مرتبه من میرفتم به سفارت آمریکا در بغداد و 
آنها یک پاکِت دربسته ای به من مي دادند که همه ی اّطاعات ماهواره ای مربوط به نقل وانتقاات نیروهای مسلّح 

ایران در آن بود و ما مي دانستیم کجا هستند. یک چنین کمک هایی مي کردند. ۹۲/۸/۲۹
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یك نمونه ی ]دیگر[ بمباران سال ۱۹۴۵ میادی - یعنی سال ۱۳۲۴ شمسی - است که دو شهر 
ژاپن را آمریکایی ها با بمب اتمی نابود کردند؛ صدها هزار آدم کشته شدند، چندین برابر این ها در طول 
زمان تا امروز بر اثر اشعه ی اتمی ای که وجود داشته، معیوب و ناقص الخلقه و دچار بیماریهای گوناگون شدند 
که تا امروز مشکات آن باقی است؛ هیچ استدال درستی هم برای این کار نداشتند، که من حاا بعد اشاره 

خواهم کرد؛ راحت بمب اتم انداختند.
در دنیا تا حاا دوبار بمب اتم استعمال شده است، هر دوبار هم به وسیله ی آمریکایی ها که امروز 
خودشان را متولّی مسئله ی اتمی در دنیا مي دانند! دلشان هم مي خواهد که این قضّیه فراموش بشود ]اّما[ 
فراموش شدنی نیست. این همه جان انسانها از بین رفت، برایشان ارزشی نداشت. جان انسانها بی ارزش مي شود؛ 
جنایت برای دستگاه های استکباری آسان مي شود. در ویتنام، آدم کشی کردند؛ در عراق دستگاه های امنّیتی 
و شرکتهای مزدور امنّیتی آنها مثل بلک واتر - که من آن سال اشاره کردم - جنایت کردند؛ در پاکستان با 

هواپیماهای بدون سرنشین هنوز دارند جنایت مي کنند؛ در افغانستان بمباران مي کنند و جنایت مي کنند؛ 
هر جایی که دستشان برسد و منافعشان اقتضا کند، ایجاب کند، از جنایت اِبا ندارند؛ جنایت با قتل، 
جنایت با شکنجه؛ زندان گوانتانامو که مال آمریکایی ها است، هنوز زندانی دارد. اان ده یازده سال است در این 
زندان یک عّده ای را که به اتّهام از جاهای مختلف دنیا گرفتند و بردند آنجا، بدون محاکمه ]و[ با شرایط بسیار 
سخت و همراه با شکنجه نگه داشتند! در عراق، زندان ابوُغریب یکی از زندانهای آمریکایی ها بود، سگ به جان 

زندانی می انداختند و او را شکنجه مي کردند.
 غارت منابع حیاتی ملت ها برایشان آسان است. ربودن و اسیر کردن سیاهان، یکی از ماجراهای 
گریه آور تاریخ ]است [ که نظام سلطه ی آمریکا و امثال آن دوست ندارند این داستان احیا بشود، ]که 
یک نمونه اش [ همین مسئله ی غام و کنیز گرفتن مردم آفریقا است؛ کشتی ها را از اقیانوس اطلس می آوردند، 
در سواحل کشورهای غرب آفریقا مثل گامبیا و امثال این ها نگه مي داشتند، بعد مي رفتند با تفنگ و ساح هایی 
که دست مردِم آن روز از این ساح ها خالی بود، صدها و هزارها پیر و جوان و مرد و زن را مي گرفتند، با شرایط 
بسیار سختی با این کشتی ها برای بردگی به آمریکا مي بردند. انسان آزاد را که در خانه ی خودش زندگی مي کرد، 
در شهر خودش زندگی مي کرد، به اسارت مي گرفتند؛ اان سیاهانی که در آمریکا هستند، از نسل آنهایند. چند 

قرن آمریکایی ها این فشار عجیب را آوردند که 
برای نشان دادن  مغتنمی است  این کتاب »ریشه ها« کتاب  نوشته اند که  کتابها  زمینه[  این  ]در 

گوشه ای از این فجایع. انساِن امروز چطور مي تواند این ها را فراموش کند؟ 
با همه ی این حرفها هنوز هم در آمریکا بین سیاه و سفید تبعیض هست. ۹۲/۸/۲۹

 فریبگری و رفتار منافقانه ی استکبار

یکی از خصوصّیات استکبار که باز یکی ]دیگر[ از شاخصها است، فریبگری و رفتار منافقانه است؛ این را توّجه 
کنید. همین جنایاتی که گفته شد،

همه ی این ها را در تبلیغات خودشان سعی مي کنند توجیه کنند و جنایت را در لباس خدمت نشان 
بدهند! این نظام استکبار که قصد سلطه ی بر ملت ها را دارد، از این شیوه به طور متعارف و معمول در همه ی 
زندگی اش استفاده مي کند؛ شیوه ی توجیه جنایت و پوشاندن لباس خدمت به جنایت. ]در[ همین حمله ی به 

ژاپن، یعنی دو بمبی که در هیروشیما و ناکازاکی منفجر شد، 
]وقتی [ آمریکایی ها عذرخواهی مي کنند، به این صورت مي گویند که اگرچه با این دو بمبی که 
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آمریکا مظهر نظام سلطه
معنای نظام سلطه آن است که کشورها، ملت ها و دولت ها یا باید سلطه گر باشند، یا سلطه پذیر...امروز مظهر 

نظام سلطه، آمریکاست. 
گردن  به  آن  گناه  از  بخشی  حتمًا  آید،  وجود  به  سلطه  نظام  براساس  دنیا  در  که  سّیئه ای  هر 
آمریکاست. معنای نظام سلطه آن است که اگر رژیم آمریکا برای خود در نقطه ای از دنیا منافعی فرض کرد، 
حق دارد در آن نقطه حضور قدرتمندانه نظامی پیدا کند و هر کسی را که با منافعش مخالفت کند، بکوبد. 
موضوع بر سر مشروع یا نامشروع بودن این منافع نیست. برای نظام سلطه فرق نمی کند؛ ولو این منافع بر خاف 
همه پیمانهای بین المللی باشد. نظام سلطه، زمانی سلطه جویي های خود را مخفیانه انجام می دهد؛ زمانی هم با 
صراحت و وضوح اعان می کند که فان سازمان، دولت، جمعیت یا حرکت، با منافع ما تضاد داشته است و این 
بهانه حّقی برای آمریکا ایجاد می کند که آن سازمان، شخص، دولت و ملت را بکوبد. این قانون جنگل و نظامی 

غیرانسانی برخاف فطرت انسان است. 
امنیت،  منابع،  نفت،  اگر دولتی  باشند.  قبولند که سلطه پذیر  نظر سلطه گر مورد  از  تنها کسانی 
اقتصاد، روابط خارجی و سیاستهای گوناگون کشور خود را در اختیار سلطه گر گذاشت و از او نظر 
خواست و مطیع او بود، برای سلطه گر خوشایند است و آن کشور را قبول دارد. برایش فرقی نمی کند 
که این دولت، دولت ظالم است یا عادل؛ حقوق بشر دارد یا ندارد؛ در آن کشور دموکراسی هست یا 
نیست؛ اسم پارلمان به گوش آن ملت رسیده یا نرسیده است. به منطقه خاور میانه نگاه کنید! دولت هایی 
که مورد قبول و اعتراف سلطه گران آمریکایی اند، چگونه دولت هایی هستند؟ آیا از لحاظ فکری، سیاسی، حقوق 
بشر و دموکراسی رشد کرده اند؟ اصًا معنای دموکراسی را می فهمند؟ مردم آنها معنای انتخابات را می دانند؟ 
یعنی   - برای مسؤولین کشور سلطه گر  این موضوعات  دارد؟  نفس کشیدن وجود  فضای  این کشورها  در  آیا 
آمریکا - اهمیتی ندارد. مهم این است که این کشورها تسلیم آن سلطه گرند و همین کافی است. اما اگر کشور، 
جمعیت و سازمانی با هر ملّیت و خصوصّیتی، تسلیم سلطه گر نشد، در هر کجای دنیا باشد در خور آن است 
که ضربه بخورد و مورد حمله قرار گیرد. درگیریها را ببینید! دوستیها و دشمني ها  را ببینید! مقابله با نظام 
جمهوری اسامی را مشاهده کنید! نظام سلطه گر در صورت تسلیم نشدن کشورها و ملت ها، ارتکاب هر جنایتی 

علیه آنها را بامانع می داند.74/۸/10

کودتای علنی و تجاوز به حقوق ملت ها
پیشبرد  برای  روشهایی  از چه  آمریکا،  استکباری  قدرت  و  بزرگ  قدرتهای  امروز  بدانند که  باید  دنیا  مردم 
کارشان استفاده می کنند. سردمداران آمریکا، خیلی خونسرد آدم می کشند، قتل عام می کنند و به یک کشور 

دیگر تجاوز می نمایند.
آن کاری را که آمریکا در قدیم به وسیله ی دستگاه اطاعاتی خودش - سازمان سیا - مخفیانه 
انجام می داد و کودتا درست می کرد و دولت ها را سرنگون می نمود، امروز کارش به جایی رسیده که 
ناچار شده است همین رفتار را علنًا و صریحًا انجام بدهد؛ یعنی وارد کشورها بشود و دولتی را سرنگون 
کند! ما کاری به کار آن دولت ها نداریم. ما نه بطون کار آن اشخاص و دولت ها را درست می شناسیم و نه روش 

خیلی از این دولت ها را می پسندیم. 
مسأله، مسأله ی ملت هاست. مسأله ی یك کشور و یك ملت است که آمریکا راحت و خونسرد به 

حقوق آنها تجاوز می کند. این، معنای قدرت استکباری است.۶۸/10/13
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امروز طاغوت اعظم در دنیا، رژیم آمریکاست.
امروز طاغوت اعظم در دنیا، رژیم ایاات متحده آمریکاست؛ زیرا صهیونیسم را او به وجود آورده است و آن 

را تأیید می کند. آمریکا جانشین طاغوت اعظم قبلی یعنی انگلیس است.۸5/5/30 

کفر به طاغوت، هم عرض ایمان به خدا
در بسیاری از بخشهای امت اسامی ایمان باَهّ هست؛ اما کفر به طاغوت نیست. کفر به طاغوت ازم است. 

بدون کفر به طاغوت،تمسک به عروه ی وثقای الهی امکان پذیر نیست. 
ما کشورها و دولت ها و ملت ها را به این که به جنگ با آمریکا بشتابند، دعوت نمی کنیم؛ ما دعوت 
می کنیم که تسلیم آمریکا نشوند. ما دعوت می کنیم که با دشمن اسام و مسلمین همکاری نکنند. 
یکی از اقسام همکاری نکردن همین است که به وسوسه های آنها در زمینه ی وحدت امت اسامی اعتنا نکنند 

و امت اسامی را با اتحاد خودش حفظ کنند.۸5/5/30

عنوان�»شیطان�بزرگ«�برای�آمریکا،�یك�نام گذاری�بی دلیل�نبود
آمریکایي ها باطن خود را نشان دادند. رئیس جمهور آمریکا در نطق اخیرش، مثل کسی حرف می زند که 
تهدید و مّتهم می کند. همه دنیا می دانند که شیطان بزرگ،  تشنه خون انسان هاست! کشورها و ملت ها را 
آمریکاست؛ این یک حرف مّتکی به دلیل است. این عنوان »شیطان بزرگ« برای آمریکا، یک نام گذاری بی دلیل 
نبود. شما به تاریخ سی، چهل سال گذشته نگاه کنید؛ بیشترین کارشکنی را نسبت به نهضتهای مردمی و 
مستقل، آمریکا کرده است. بیشترین ترور شخصیتهای مؤمن پاک دامن را در دنیا، دستگاه جاسوسی سیای 
آمریکا کرده است. بیشترین حمایت را از رژیمهای ضّد مردمی در دنیا، آمریکا کرده است. بیشترین فروش 
اسلحه و ساحهای مرگ بار را در دنیا آمریکا کرده است. بیشترین چپاول و غارت را نسبت به ثروتهای ملت ها، 
آمریکا کرده است. این ها شیطنت است؛ پس بزرگترین شیطانهاست. البته این کارها را شیطانهای دیگری هم 

در دنیا می کنند، اما هیچ کدام به شیطنت آمریکا نیستند؛ پس او حّقاً شیطان بزرگ است. ۸0/11/3

دوام استکبار آمریکا به ایجاد جنگ در سرتاسر دنیاست
تا وقتی که ابرقدرتها سلسله جنبان مسائل جهانی هستند، جنگ در دنیا تمام نمي شود. جنگ 
برای آنها دارای منافع مادی است. این جنگ، جنگ در راه عدالت نیست. دروغ مي گویند آمریکائی ها 
و دیگران که مي گویند ما جنگ مي کنیم برای اینکه امنیت بدهیم؛ نه، درست عکس این است. هر جا 
حضور نظامی و حرکت نظامی دارند، موجب ناامنی و موجب بی عدالتی و موجب سخت کردن زندگی 
برای انسانها هستند. از وقتی که این ابزارهای مدرن در دنیا به وجود آمده است، انسانها دچار فشارند. در 
طول چهل و پنج سال - یعنی از بعد از جنگ جهانی دوم تا سال 1۹۹0 مسیحی - که به اصطاح دوران »جنگ 
سرد« نامیده مي شود، در گزارشهای رسمِی بین المللی آمده است که فقط سه هفته در دنیا جنگ وجود نداشته 

است! در تمام این چهل و پنج سال، در گوشه و کنار دنیا جنگ هائی وجود داشته است. 
به وجود می آورد؟ همان کسانی که تسلیحات را تولید مي کنند. هزینه های  این جنگ ها را کی 
در  خودشان،  آمارهای  طبق  هزینه هاست.  سرسام آورترین  از  یکی  امروز  بزرگ،  قدرتهای  نظامی 
همین سال گذشته ی مسیحی، دولت آمریکا بیش از ششصد میلیارد دار صرف هزینه های نظامی 
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کرده است! این هزینه های نظامی را ما امروز در همسایگی خودمان داریم مشاهده مي کنیم. این هزینه ها صرف 
افغانستان مي شود، برای سرکوب ملت مسلمان افغانستان؛ صرف عراق مي شود، برای در قبضه نگهداشتن ملت 
امروز  برای ملتهب نگهداشتن همیشگی خاورمیانه.  به رژیم خبیث صهیونیستی مي شود،  عراق؛ صرف کمک 

جهت قدرتهای فاسد این است. اسام با این ها مبارزه مي کند، با این ها مخالفت مي کند.
 آنهائی که صرفه و صاحشان در این است که ملت های مسلمان و دولت های مسلمان با یکدیگر بجنگند، از 

یکدیگر متنفر باشند، از یکدیگر بترسند، یکدیگر را تهدید به حساب بیاورند،
 این ها همان کسانی هستند که دوام قدرت استکباری و استعماری شان به این وابسته است که در دنیا جنگ 
باشد؛ جنگ برای آنها وسیله ی غارتگری های آنهاست. این همه انسانها نابود بشوند، این همه اموال ملت ها صرف 
اینکه صاحبان کمپانی های  برای  برای چه؟  بشود،  تسلیحات گران قیمت  تولید  بشود، صرف  تسلیحات  خرید 

بزرگ پول بیشتری به دست بیاورند، لذت بیشتری از زندگی شان ببرند. 
این همان نظام طاغوتِی جاهانه ی خطرناک بشریت است که متأسفانه بر زندگی انسانهای دور از 

جاده ی توحید حاکم است.۸۹/4/1۹

دیکتاتورها عقبه ای از قدرتهای بین المللی دارند�
این جنگ، امروز هم هست. قدرتهای مستکبر دنیا - یعنی قدرتهای غربی، قدرت آمریکا، قدرت صهیونیست ها 
- حد یقف ندارند؛ مي خواهند بر همه ی دنیا، بر همه ی منابع مالی عالم، بر همه ی نیروهای انسانی تسلط پیدا 

کنند. خب، تقصیر ملت ها چیست؟ چرا باید ملت ها تحمل کنند؟ ولی متأسفانه واقعیتها این شده. 
هرچه  و  کنند  تأمین  را  آنها  منافع  تا  مي گمارند  ملت ها  رأس  در  را  کسانی  خودشان  جنس  از 
که  اخیر  سال  دویست  حدود  در  بیاورند.  فشار  مردم  به  و  کنند  کار  مردم  منافع  علیه  مي توانند، 
مسئله ی استعمار به وجود آمده است، این به شکلهای مختلف در دنیا اتفاق افتاده است. ملت ها 
با یك آدم مستبد  با یك دیکتاتور مواجه اند،  نیست که  این  این دوران مشکلشان فقط  دیگر در 
آنها هستند که دارند  بین المللی دارد؛  از قدرتهای  این دیکتاتور عقبه ای  این است که  مشکلشان  مواجه اند؛ 
منافع این کشور و این ملت را پایمال و نابود مي کنند. مشکل دوران استعمار این است. با این دید که نگاه کنیم، 

همه ی این مسائل، درست تحلیل مي شود. قضایای امروز هم همین جور است.۹0/۲/3

شعارهای مردم پسند، وسیله�ِی اعمال استکبار
غربی ها به همان مفاهیِم مورد ادعای خودشان هم هرگز عمل نکردند. یعنی سررشته داران، سردمداران و 
قدرتمندان غربی هرگز پای همان عدالتی که گفتند، پای همان آزادی ای که گفتند، نایستادند؛ این ها را به 
عنوان یک تابلو مطرح کردند و زیر این تابلو هر کار خواستند، کردند. فرض بفرمائید به افغانستان حمله مي کنند، 
زیر تابلوی ایجاد دموکراسی، اما باطن قضیه این نیست؛ باطن قضیه این است که آمریکا یا ناتو به افغانستان 
احتیاج دارد، برای اینکه آنجا یک پایگاه ثابت بسازد، از آن پایگاه چین را بپاید، هند را بپاید، ایران را بپاید، 

آسیای جنوب غربی را بپاید.
 عراق را با عنوان مبارزه ی با ساح اتمی مورد تهاجم قرار مي دهند، اما باطن قضیه این نیست. البته بعد 
آمدند داستان سرائی کردند و گفتند بله، گشتیم، پیدا نکردیم؛ اشتباه کرده بودیم! این جوری نیست. مگر مي شود 
کسی به خاطر یک گزارش غلط و اشتباه و تأیید نشده، این همه خرج، هزینه ی انسانی، هزینه ی مالی بر خودش 
هموار کند و به عراق حمله کند؟ هدف از حمله ی به عراق، مبارزه ی با ساح شیمیائی نبود؛ بلکه تسلط بر 
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یک کشور ثروتمنِد نفت خیز در همسایگی جمهوری اسامی، و تسلط بر دنیای عرب، و حمایت از اسرائیل، و 
تکمیل زنجیره ی استکبار در این منطقه بود. همین حاا نیروهای ناتو مرتباً به لیبی حمله ی هوائی مي کنند. 
اان چند ماه است که این حمات هوائی بدون هیچگونه مجوز واقعی، انسانی، قانونی و بین المللی ادامه دارد؛ 
حرفشان این است که مي خواهیم قذافی را بزنیم! قضیه این نیست. مسئله، جاده صاف کردن برای شرکتهای 
نفتی است. لیبی یک منطقه ای است که هم مشرف به مصر است، هم مشرف به تونس است، هم مشرف به 
سودان است، هم مشرف به الجزائر است، کنار مدیترانه است، یک قدمی اروپاست. این ها مي خواهند اینجا یک 
مرکزی داشته باشند، بتوانند بر این منطقه حکومت کنند؛ اسمش را مي گذارند مبارزه ی با قذافی! در حالی که 
قضیه این نیست. یعنی غرب همین مفاهیم و اهدافی را هم که خودش ادعا مي کرد، غالباً پوششی قرار داد برای 

مقاصد شیطانی. بنابراین
آنها  که  نیست  حرفهائی  همان  مقصودمان  آزادی،  مي گوئیم  ما  اگر  عدالت،  مي گوئیم  ما  اگر   

مي گویند؛ همان دموکراسِی دروغین. من با قاطعیت عرض مي کنم؛ دموکراسی ای که امروز در غرب 
رائج است - حاا یك جاهائی استثناء است - عمدتًا این دموکراسی دروغین است؛ واقعی نیست.۹0/7/۲4

تقسیم دنیا به سلطه گر و سلطه پذیر
دنیای سیاست - بعد از چالشها و زیر و رو شدن های فراوان - تبدیل شد به دنیای سلطه؛ یعنی تقسیم دنیا 
به سلطه گر و سلطه پذیر. چند کشور سلطه گر و بقیه ی کشورها سلطه پذیرند؛ در کشورهای سلطه گر هم آحاد 

مردم سلطه پذیر و فقط یک عده ی معدودی سلطه گرند. یعنی 
هرم دنیا ناگهان از سطح وسیع قاعده، با یك حرکت تند و تیز به رأس کوچکی می رسد که دارد 
بر همه ی دنیا حکومت می کند؛ این دنیای سلطه است. بعد از فروریختِن شوروی، دنیای سلطه باز 
هم دامنه اش تنگ تر شده؛ یعنی این رأس، به شکلی در انحصار یك دولت و یك قدرت درآمده و 
او آمریکاست. آمریکا هم قانع نیست؛ روسیه هم که در مقابل آمریکا کوتاه آمد، باز آمریکا قانع نیست و 
دارد همین طور پیشروی می کند؛...در این دنیای سلطه - که حّتی دولت های اروپایی هم که خودشان جزو 
خانواده ی قدرتند، جرأت نمی کنند در مقابل قدرت آمریکا حرِف زیاد بزنند و فقط گاهی نق می زنند؛ چه برسد 
به دولت های متوسط و پایین - ملتی بوجود آمده که تمام مسلّمات آن رأس قدرت را زیر سؤال برده؛ همه ی 
مسلّمات سیاسِی رأس قدرت، رفته زیر سؤال. زیر سؤال رفتن، فی نفسه چیزی نیست؛ اما اشکالش برای آمریکا 
این است که این مجادله ی سیاسی، یک مجموعه ی عظیمی تماشاگر دارد. تماشاگرها کیستند؟ ملت ها؛ که 
دارند نگاه می کنند و می بینند. تأثیری که این در روحیه ی ملت ها می گذارد، برای قدرت استکباری آمریکا از 
هر زهری تلخ تر است. امروز در همان کشورهایی که آمریکا بر دولت های آنها مسلط است - در آسیا و آفریقا و 
خاورمیانه و آمریکای اتین - در بین ملت های آنها، آمریکا منفورتریِن دولت های دنیاست. این به خودی خود 

پیش نیامده؛ این تصادفی پیش نیامده.۸۶/۲/31

ساختار دیکتاتوری مدرن
ساخت استبدادی و دیکتاتوری به شکل بسیار مدرن و پیشرفته، امروز در بسیاری از کشورهای غربی و در 

رأس آنها در آمریکا مستقر و حاکم است. 
آنجا مردم به معنای انسانهای صاحب اختیار و صاحب اراده، نقشی در بر سرکارآوردن حکومتها 
ندارند؛ پول است و زوِر صاحبان سرمایه و زرسااران است که همه چیز را تعیین مي کند و همه چیز 
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را در مجرای دلخواه خود به حرکت می اندازد. امروز نظامهای غربی و در رأس آنها آمریکا، همین دموکراسی 
بد تجربه شده و بد امتحان پس داده را مي خواهند به زور به بعضی کشورها تحمیل کنند. دولت فلسطین را که از 
آراء مردم برخاسته، قبول نمي کنند؛ برای دولت عراق که از آراء مردم به معنای حقیقی کلمه، جوشیده و بر سر 
کار آمده، انواع مشکات را درست مي کنند؛ از کودتاهای نظامی و کودتاگران نظامی به شرطی که زیر فرمان 

آنها باشند، کمال حمایت را مي کنند، باز دم از مردم سااری مي زنند! ۸۶/3/14

آمریکا می خواهد ملت ها برای خودشان تصمیم نگیرند.
آنچه آمریکا و دیگر مستکبران عالم را عصبانی می کند، این است که یک ملت خودش بخواهد بداند و تصمیم 
بگیرد. آمریکا به کشور ما و مردم ما و بسیاری از ملت های دیگر می گوید شما تصمیم نگیرید تا من برای شما 
تصمیم بگیرم؛ شما انتخاب نکنید تا من برایتان انتخاب کنم؛ شما از منابع خود بهره برداری نکنید تا من بتوانم 

از آن بهره برداری کنم. 
حرف آمریکا این است که سلطه و دخالت و حضور و پنجه افکندِن ما بر کشور و منابع خودتان را 
قبول کنید؛ اگر قبول نکنید، شما را به حمایت از تروریسم و ضدیت با حقوق بشر و چیزهای دیگر 

متهم می کنیم. ۸4/۲/11
آمریکا شأن خود را در تهدید کردن می بیند و هر روز بهانه ای برای آن می آورد

و  پیش می رود  تهدید  با  زورگو کارش  و  قدرت سلطه گر  تهدید کردن می داند.  در  را  ابرقدرت، شأن خود 
ملت های دنیا و خیلی از دولت ها متأسفانه در مقابل تهدیدهای این ها کوتاه می آیند و این ها را بیشتر بر اموِر 
خودشان مسلط می کنند. کار آنها تهدید است، و امروز بهانه ی تهدید آنها انرژی هسته یی است. این هم که 

نباشد، بهانه ی دیگری مطرح می کنند. ۸4/1/1
نظم نوین جهانی�

این »نظم نوین جهانی« که استکبار بیان می کند، سخنی است که نیتهای بسیار خائنانه و خباثت آمیزی 
پشت سر آن است. 

نظم نوین جهانی یعنی چه؟ یعنی نظام دو قطبی عالم تمام شد، درگیریهای شرق و غرب تمام شد؛ 
بله، تمام شد؛ اما آیا نتیجه ی تمام شدن درگیری شرق و غرب باید قدرت مطلقه و روزافزون آمریکا 
بر ملت های ضعیف باشد؟! یعنی دیگر اسامخواهان و آزادیخواهان در هیچ نقطه ی دنیا حق نداشته 
باشند نفس بکشند؟! یعنی مسأله ی فلسطین باید به قیمت فروختن فلسطین و فروختن فلسطینیان تمام 
بشود؟! معنای نظم نوین جهانی این است؟! آمریکا این را می خواهد. ملت اسام به خاطر بیداری یی که بر اثر 

انقاب و ایستادگی شما در جنگ به دست آورده است، تسلیم این خواست آمریکا و استکبار نخواهد شد.70/7/5
رسِم آمریکایي ها این است که همیشه مسأله و مشکل خودشان را مشکل همه دنیا به 

حساب می آورند�
رسِم آمریکاییها این است که همیشه مسأله و مشکل خودشان را مشکل همه دنیا به حساب می آورند. مشکل 
اروپا هم به حساب می آورند. در حالی که مشکل آنها، مربوط به خودشان است. مسأله رابطه خصمانه میان ملّت 
ایران و آمریکا، مال آمریکاست. نمی توانند آن را به اروپا و کشورهای دیگر سرایت دهند که بگویند: اینها با همه 

مخالفند. نخیر؛ ملّت ایران با همه مخالف نیست. 
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این طور می خواهند وانمود کنند که مّلت و دولت ایران، اصًا حرف حساب سرشان نمی شود و با 
همه بدند! هرگز چنین نیست. اگر قرار است ما رژیمی را در دنیا پیدا کنیم که با همه بد است و علیه 
همه توطئه می کند، باز هم آمریکاست. به آمریکا می آید که بگوییم با همه بد است؛ چون هر جای دنیا قدم 
می گذارد، با پرخاشگری و تکّبر و افزون طلبی و پررویی است. این حرف نه به ما، نه به نظام جمهوری اسامی 

و نه به مردم ما نمی خورد. ما با همه بد نیستیم، با آمریکا بَدیم.73/۸/11

آمریکا و امام خمینی)ره(. 2
منفورترین شخص در چشم آمریکا

هیچ کس در چشم این دشمنان منفورتر از چهره ی درخشان و آفتاب فروزان امام بزرگوار ما نبود؛ برایش 
احترام قائل بودند، اّما از ته دل دشمنش بودند؛ به خاطر اینکه ایستاده بود، به خاطر اینکه امام با دو خصوصّیت 
بی نظیر »بصیرت کامل« و »قاطعّیت تمام« - هم خوب مي دید و درست مي فهمید، هم قاطع می ایستاد - سّدی 
بود در مقابل پیشرفت این ها و در مقابل ناخن زدن و نیش زدن و ضربه زدن این ها؛ لذا با او دشمن بودند. البّته 
عرض کردیم برایش احترام هم قائل بودند، مي فهمیدند عظمت او را، اّما هرچه عظیم تر، از چشم آنها مبغوض تر؛ 
امروز هم همین جور است؛ هر کسی که در پایبندی به این ارزش اصولی و اصلی، یعنی ارزشی که هویّت سیاسی 
انقاب را معّین مي کند - ا تَظلِموَن َو ا تُظلَمون - پایبندتر باشد و بفهمد که فهرست مشکات تولیدشده 
و ایجادشده ی دشمنان علیه نظام اسامی در این چهارچوب مي گنجد -هرکسی با یك چنین بینشی و با 

ایستادگی در این راه باشد - همان قدر برای آنها مبغوض است. ۹۲/۶/۲۶
 نفرت آشتی ناپذیر

آمریکایي ها تا ابد با امام آشتی نمی کنند. البّته آمریکایي ها که می گوییم، مرادمان ملّت آمریکا نیست. مراد، 
همان رژیم آمریکا و گردانندگان سیاستهای آمریکاست. اگر یک فکر و یک فرهنگ است که مردم را این طور 
نگه داشته است، با آن فکر و فرهنگ هرگز آشتی نمی کنند. همان طور که این حضرات از اسام و از فکر اسامی 

و فرهنگ اسامی به شّدت متنّفرند.73/۸/11

آمریکا و  جمهوری اسامی ایران. 3
ایراِن قبل از انقاب در مشت آمریکا بود

از روز اولی که انقاب پیروز شد، در مواجهه و نوع تعامل با دولت ایاات متحده ی آمریکا، میدانی به عنوان 
یک آزمون بزرگ برای ملت ایران باز شد. در طول این سی سال، همواره این آزمون مهم و بزرگ ادامه داشته 
است. دولت آمریکا از اول با این انقاب با روی عبوس و چهره ی ترش و با لحن مخالفت روبه رو شد. البته آنها با 
محاسبات خودشان حق هم داشتند. ایران قبل از انقاب در مشت آمریکا بود؛ منابع حیاتی اش در اختیار آمریکا، 
مراکز تصمیم گیری سیاسی اش در اختیار آمریکا، عزل و نصب مراکز حساس در اختیار آمریکا؛ مرتعی بود برای 
چرای آمریکائیان و نظامیان آمریکائی و غیر آنها. خوب، این از دستشان گرفته شد. مي توانستند مخالفت خود 
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را این جور خصمانه ابراز نکنند؛ اما از اول انقاب دولت آمریکا - چه رؤسای جمهور جمهوری خواهشان، 
چه رؤسای جمهور دموکراتشان - با نظام جمهوری اسامی بدرفتاری کرد؛ این چیزی نیست که بر 
کسی پوشیده باشد. اولین کاری که از طرف آمریکائی ها انجام گرفت، تحریك مخالفین پراکنده ی جمهوری 
اسامی و کمك به حرکتهای تجزیه طلب و تروریستی در کشور بود؛ از اول این کار را شروع کردند. در هر 
نقطه ای از نقاط کشور که حرکتهای تجزیه طلب در آنجا زمینه ای داشت، انگشت آمریکائی ها را ما دیدیم؛ گاهی 
پول آنها را، و حتی در مواردی عناصر آمریکائی را ما در آنجا دیدیم؛ این برای مردم ما خسارت زیادی داشت. 
متأسفانه این کار هنوز هم ادامه دارد. همین شرورهائی که در مناطق مرزی ایران و پاکستان هستند، بعضی از 
آنها ما شنودهایشان را داریم؛ این ها با عناصر آمریکائی مرتبطند؛ یعنی با بیسیم با آنها حرف مي زنند، دستور 
مي گیرند. شرور تروریست آدم کش مرتبط با افسر آمریکائی در یک کشور همسایه! این هنوز هم متأسفانه ادامه 
دارد. شروع کارشان از اینجا بود، بعد  تصرف و حبس دارائی ها و اجناس ایران. رژیم گذشته پول بی حسابی 
را در اختیار آمریکائی ها گذاشته بود، برای اینکه از آنها هواپیما بگیرد، بالگرد بگیرد، ساح بگیرد. بعضی از این 
وسائل، آنجا تهیه هم شده بود. وقتی انقاب شد، آن وسائل را ندادند؛ آن پولها را که میلیاردها دار بود، ندادند؛ 
و عجیب تر اینکه این وسائل را در یک انباری جمع کرده بودند، نگه داشته بودند، انبارداری برای خودشان قائل 
شدند، خود را طلبگار کردند و از حساب قرارداد الجزائر انبارداری برداشتند! مالی را از یک ملت غصب کنند، 
پیش خودشان نگه دارند، ندهند، بعد انبارداری اش را هم بگیرند! این رفتاری بوده که از آن روز شروع شده، 
اان هم ادامه دارد. هنوز اموال ملت ایران آنجاست؛ هم در آمریکاست، هم در بعضی از کشورهای اروپائی است؛ 
که ما در طول سالها به این ها مراجعه کردیم که اموال ما را بدهید، این ها پولهایش دریافت شده؛ گفتند چون 
زیر لیسانس آمریکائی هاست، آمریکائی ها اجازه نمي دهند و نمیدهیم؛ نگه داشتند. هنوز هم که هنوز است، مال 

ملت ایران آنجا موجود است. ۸۸/1/1

قانون کاپیتواسیون،�ذلت ملت ایران
آمریکائی ها چند ده هزار مأمور در ایران داشتند - حاا رقم دقیقش مهم نیست؛ پنجاه هزار، شصت هزار، 
بیشتر - این ها مأمورین سیاسی بودند، امنیتی بودند، نظامی بودند؛ در داخل مجموعه ی مدیریت ایران - چه 
در ارتش، چه در سازمان های اطاعاتی، چه در بخشهای برنامه ریزی، چه در بخشهای گوناگون دیگر - نشسته 

بودند، 
]مامورها[ پول و مزد خودشان را به اضعاف مضاعف از دولت ایران مي گرفتند، اما برای آمریکا کار 
مي کردند. این کار بدی بود که در کشور ما اتفاق افتاده بود. رژیم طاغوت پهلوی به خاطر وابستگی اش به 
آمریکا، به خاطر مزدوری اش برای آمریکا، بتدریج در طول چند سال این ها را داخل کشور آورده بود. تا اینجای 
کار، بد بود؛ اما آنچه که اتفاق افتاد، یک چیز بِد مضاعف بود، بِد به توان چند بود. آن کار بِد مضاعف این بود که 
آمدند در مجلس شورای ملی و مجلس سنای آن روز تصویب کردند که مأمورین آمریکائی از دادگاه های ایران 
و امکانات قضائی و امنیتی ایران معافند. یعنی اگر فرض کنید یکی از این مأمورین جرم بزرگی در ایران مرتکب 
شود، دادگاه های ما حق ندارند او را به دادگاه بطلبند و محاکمه کنند و محکوم کنند؛ این اسمش کاپیتواسیون 
است. این نهایت ضعف و وابستگی یک ملت است که بیگانگان بیایند در این کشور، هر کاری دلشان مي خواهد، 
بکنند؛ دادگاه های کشور و پلیس کشور اجازه نداشته باشند اندک تعرضی به این ها بکنند. آمریکائی ها این را از 

رژیم طاغوت خواستند، رژیم طاغوت هم دودستی تقدیمشان کرد: قانون کاپیتواسیون.۸۹/۸/1۲
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همه کار با این ملت مظلوم کرده بودند
سیاست دولت آمریکا از سالهای 13۲0 به بعد - تقریباً سالهای بیست ویک و بیست ودو - وارد کشور ما شد؛ 
بتدریج آمدند و نفوذ پیدا کردند و یواش یواش جای انگلیسي ها را گرفتند. در طول این تقریباً بیست وهفت 

هشت سالی که آمریکایي ها در این کشور حضور قدرتمندانه داشتند، 
همه اهانت ها و بدي ها و ستمگري هایی که یك دولت مستکبر با یك ملت مظلوم می تواند انجام 
دهد، انجام دادند؛ منابع را بردند، رژیم مستبد پهلوی را تقویت کردند، به مسؤوان ما اهانت کردند، به مردم 
اهانت کردند، کاپیتواسیون را آوردند، حکومتهای ملی را سرنگون کردند و خیلی جنایات که واقعاً اگر کسی 
بخواهد جنایات آمریکا را در طول مّدت تقریباً بیست وهفت، هشت سال قبل از انقاب بنویسد، یقیناً یک کتاب 

قطور خواهد شد.7۶/10/۲۶

وابستگی حکومت پهلوی
دستگاه های  چه  محمدرضا،  خود  چه  حکومت،  یعنی  بود؛  وابسته  سیاسی  لحاظ  از  کشور  انقاب،  از  قبل 
گوناگون، مطیع آمریکا بودند؛ منتظر اشاره ی آمریکا بودند. باز شواهد فراوان است. آدمی پا مي شود از اینجا 
آمد، شد  ایران.  در  نخست وزیر  بشود  که  کند  قانع  را  آمریکائی ها  اینکه  برای   - امینی  دکتر   - آمریکا  میرود 
نخست وزیر! بعد از یکی دو سال، شاه که با او مخالف بود، بلند شد رفت آمریکا، آمریکائی ها را قانع کرد که او را 

از نخست وزیری عزل کند. آمد او را از نخست وزیری عزل کرد! این، وضع مملکت ما بود. 
در  بود!  آمریکا  رضایت  و  موافقت  محتاج  کشور  رئیس  مملکت،  شاه  نخست وزیر،  انتخاب  برای 
بسیاری از مسائل، شاه سفیر آمریکا و سفیر انگلیس را به کاخ خود دعوت مي کرد تا تصمیمی را 
که مي خواهد بگیرد، با آنها در میان بگذارد! اگر آنها مخالف بودند، تصمیم عملی نمي شد. وابستگی 
سیاسی یعنی این. مطیع آمریکا بودند؛ قبل از دوره ی آمریکا هم مطیع انگلیس. رضاخان را انگلیسی ها خودشان 
آوردند سرکار؛ وقتی دیدند دیگر به دردشان نمیخورد، خودشان از حکومت عزلش کردند، از کشور بیرونش 

کردند، پسرش را آوردند سر کار. این قبل از انقاب بود.۸۹/11/15

بعد از انقاب هم،  آمریکا هر کار می توانست کرد!
به صدام چراغ سبز دادند؛ این یک اقدام دیگر دولت آمریکا بود برای حمله ی به ایران. صدام اگر چراغ 
سبز آمریکا را نمیگرفت، بعید بود به مرزهای ما حمله کند. هشت سال جنگ را بر کشور ما تحمیل کردند؛ 
قریب سیصد هزار جوانهای ما، مردم ما در این جنگ به شهادت رسیدند. در طول این هشت سال - بخصوص 
در سالهای آخر - همیشه آمریکائی ها پشت سر صدام بودند و به او کمك مي کردند - کمک مالی، 
داشتند.  خبررسانی  امکانات  و  مي دادند  ماهواره ای  خبرهای   - سیاسی  کارشناسی  کمک  تسلیحاتی،  کمک 
تحرک نیروهای ما را در جبهه در ماهواره هایشان ثبت مي کردند، بعد آن را همان شبانه برای قرارگاه های صدام 
مي فرستادند که از آنها علیه جوانهای ما و نیروهای ما استفاده کند. در مقابل جنایات صدام چشم هایشان را 
بستند. فاجعه ی حلبچه اتفاق افتاد، زدن شهرهای متعدد کشور ما با موشک اتفاق افتاد، خانه ها را خراب کردند، 
در جبهه ها شیمیائی به کار بردند، چشم هایشان را بستند، اصا و ابدا تعرضی نکردند، به صدام کمک کردند. این 

هم یکی از کارهای این دولت بوده است در طول این سالها با ملت ما و با کشور ما. بعد در آخر جنگ، 
جنگی  ناو  از  که  موشکی  با  آمریکائی  افسر  فارس  خلیج  آسمان  در  را  ما  مسافربری  هواپیمای 
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شلیك کرد، ساقط کرد. قریب سیصد نفر مسافر در این هواپیما بودند، که همه شان کشته شدند. بعد به جای 
اینکه آن افسر توبیخ شود، رئیس جمهور وقت آمریکا به آن افسر پاداش و مدال داد. ملت ما این ها را فراموش 

کند؟ مي تواند فراموش کند؟ 
از تروریستهای جنایتکاری که در داخل کشور ما مرد را، زن را، جماعت را، فرد را کشتند، علمای 
بزرگ تا بچه های خردسال را ترور کردند و کشتند، حمایت کردند؛ به این ها اجازه دادند که در کشورشان 
فعالیت کنند؛ دائما علیه کشورمان تبلیغات خصمانه کردند. رؤسای جمهور آمریکا در طول این سالها - بخصوص 
علیه  ما،  کشور  علیه  ایران،  ملت  علیه  وقت  هر   - قبلی  زائل شده ی  جمهور  رئیس  ساله ی  هشت  دوره ی  در 
مسئولین ما، علیه نظام جمهوری اسامی صحبتی کردند و حرف مهمل و چرندی گفتند، اهانتی به ملت ایران 

کردند. در طول این سالها همیشه همین جور بوده است. 
و آشفتگی  اغتشاش  را دچار  را، عراق  افغانستان  را،  فارس  امنیت خلیج  را،  ما  امنیت منطقه ی 
کردند؛ برای مقابله ی با جمهوری اسامی - و البته در واقع برای پر کردن جیب کمپانی های ساح - سیل 
ساحها را به کشورهای منطقه سرازیر کردند؛ از رژیم صهیونیستی بی قید و شرط حمایت کردند؛ رژیم ظالمی 
که یک نمونه ی از ظلم آن را شما در ماجرای غزه در این دو سه ماه پیش ماحظه کردید که چه فاجعه ای 
درست کردند؛ چقدر بچه کشتند، چقدر مرد و زن کشتند؛ در ظرف بیست و دو روز، پنج هزار آدم را در غزه با 
بمباران، با موشک، با تیر مستقیم کشتند؛ در عین حال دولت آمریکا تا آخرین لحظه از آن رژیم حمایت کرد. 
هر وقت شورای امنیت خواست علیه رژیم صهیونیستی قطعنامه ای بگذراند، آمریکا سینه اش را 
سپر کرد، آمد جلو و دفاع کرد و نگذاشت. در هر مناسبتی و بی مناسبت کشور ما را تهدید کردند. دائم 
گفتند حمله مي کنیم، گفتند طرح نظامی روی میز ماست، چنین مي کنیم، چنان مي کنیم. هر وقت علیه کشور 
ما حرف زدند، ملت ما را تهدید کردند. البته این تهدیدها در ملت ما اثر نکرد، اما آنها دشمنی خودشان را از این 

راه نشان دادند. به ملت ایران، به دولت ایران، به رئیس جمهور ایران بارها اهانت کردند. 
یکی از آمریکائی ها چند سال قبل گفت ریشه ی ملت ایران را باید کند! در همین سالهای اخیر 
این ملت  به  ایرانی ای است که مرده باشد!  ایرانی خوب و معتدل  از مسئولین آمریکائی گفت  یکی 
بزرگ، به این ملت با شرف، به این ملتی که فقط گناهش این است که از هویت و استقال خود دفاع مي کند، 

این جور اهانتها کردند. 
سی سال کشور ما را تحریم کردند، که البته این تحریم به سود ما تمام شد. ما باید از آمریکائی ها 
از این بخش تشکر کنیم. اگر ما را تحریم نمي کردند، ما امروز به این نقطه ای از علم و پیشرفت که رسیده ایم، 

نمي رسیدیم.۸۸/1/1

فهرست�کوتاهی�از�طومار�بلند�خصومتهای�رژیم�آمریکا�با�ایران�و�ایرانی
رژیم آمریکا از اولین سالهایی که در نیم قرن پیش در صحنه   ی سیاسی ایران قدم نهاد، به ایران و ایرانی جفا 
و خیانت کرد، از رژیم فاسد و ضدمردمی پهلوی حمایت کرد، دولت های وابسته و ضعیف و نوکرمآب را بر سر 

کار آورد، 
طریق  از  را  ملت  این  از  عظیمی  ثروت  اراده   ی خود را بر ملت ما تحمیل و منابع ملی را غارت کرد، 

معامات خسارت بار نفت و ساح، ربود، 
ایران را در قبضه   ی خود گرفت، دستگاه ضّد امنیتی شاه و شکنجه   گران آن را  نیروهای مسّلح 
آموزش داد، موجب اختاف میان ملت ایران و بسیاری از ملت های مسلمان، از جمله اعراب شد، فساد و فحشا را 
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در ایران ترویج کرد، با رژیم شاه در سرکوب نهضت اسامی در مقاطع گوناگون، همکاری و آن را راهنمایی کرد! و 
پس از آن   که علی   رغم مجموعه   ی آن جبهه   ی ظلمت و کفر و طغیان، انقاب اسامی به پیروزی رسید، از نخستین 
روزهای تشکیل جمهوری اسامی، انواع دشمني ها و کارشکني ها و تهاجم ها و توطئه   ها را بر ضد ایران و ملت 
انقابی آن، به کار بست! از کمک فعال به رژیم عراق در جنگ هشت ساله، تا فعالیت برای محاصره   ی اقتصادی 
کامل ایران، تا کمک به عناصر خائن و فراری، تا تبلیغات دایمی در همه   ی دستگاههای تبلیغی مربوط به خود، تا 
آتش   بیاری در اختافات منطقه   یی، و سعی وافر برای ایجاد اختاف میان ایران و همسایگانش، تا 

تاشهای براندازی و تروریستی به وسیله   ی مزدبگیران سازمان سیا، تا 
گوناگون  کشورهای  و  ایران  میان  اقتصادی  قراردادهای  انعقاد  از  جلوگیری  برای  فّعالیت شدید 

جهان، تا دهها حرکت موذیانه و تهدیدآمیز دیگر در همه   ی جبهه   ها و همه   ی زمینه   های ممکن!77/1/1۲

اسناد انه جاسوسی خواندنی است!
بر طبق معمول، دولت های استکباری که از طریق سفارتخانه هایشان در داخل کشورها سمپاشی 
مي کنند، ارتباط برقرار مي کنند، امکانات جاسوسی برقرار مي کنند - که اان هم مي کنند؛ اان هم 
در دنیا این کار معمول است. از طریق سفارتخانه ها فسادهای گوناگونی مي کنند - از این طریق مشغول شدند 

به کار کردن.
حرکت جوان های دانشجو به عنوان »دانشجویان مسلمان پیرو خط امام« این ترفند را هم باطل 
کرد. آن ها رفتند سفارت را گرفتند و اسناد را بیرون کشیدند. اان حدود صد جلد کتاب چاپ شده که در واقع 
اسناد است. من نمیدانم شما جوان ها این کتابهای اسناد انه ی جاسوسی را خوانده اید، میخوانید یا نه؛ خواندنی 
است، خواندنی است. ببینید سفارت آمریکا آن روز در ایران چه کار مي کرده، با کی ها ارتباط برقرار مي کرده و 

نقش این سفارت در طول سالهای متمادی قبل از انقاب چه بوده است. ۸7/۸/۸
تجهیز اپوزیسیون منفور

کسی که با پول آمریکا و با حمایت دولتمردان آمریکا بخواهد برای منافع آمریکا کار کند و قیافه ی اپوزیسیون 
به خودش بگیرد، در چشم ملت ایران منفورترین انسان است.۸4/1/1

کنار رفتن نقاب ها در فتنه 88
لحنشان از روز شنبه و یکشنبه عوض شد و وقتی یواش یواش چشمشان افتاد به بعضی از اجتماعات مردمی 
که به دعوت نامزدها مثا در خیابانها پیدا شدند، امیدوار شدند، یواش یواش نقابهایشان کنار رفت و حقیقت 
خودشان را بنا کردند نشان دادن. چند تا از وزرای خارجه و رؤسای دولت های چند تا کشور اروپائی و آمریکا 
حرفهائی زدند که باطن آنها را به انسان نشان مي داد. از قول رئیس جمهور آمریکا نقل شد که گفته ما منتظر 
چنین روزی بودیم که مردم به خیابانها بریزند. از آن طرف نامه بنویسند، اظهار عاقه ی به روابط کنند، ابراز 

احترام به جمهوری اسامی بکنند، از این طرف این حرفها را بزنند. کدام را ما باور کنیم؟۸۸/3/۲۹

راز دشمنی ها با اسام، مخالفت با ظلم و استکبار است
راز دشمنی های استکبار هم همین است؛ برای خاطر اینکه 

اسام، نظام اسامی و حکومت اسامی و جامعه ی اسامی، با ظلم مخالف است؛ با استکبار مخالف 
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فرعونیت  با  است؛  مخالف  ملت ها  به  تجاوز  با  است؛  مخالف  مردم  زندگی  به  با دست اندازی  است؛ 
این  است.  مخالف   - کشورها  داخلی  استبداد  مثل   - بین المللی  استبداد  با  است؛  مخالف  قدرتها 
مخالفت هم فقط مخالفت قلبی نیست؛ نه، مخالفتی است که در مقام عمل و هر جائی که اقتضاء پیدا کند، بروز 
خواهد کرد؛ ظهور پیدا خواهد کرد. این را مي دانند؛ این از جمهوری اسامی شناخته شده است. لذا آن کسانی 
که اهل تجاوزند، آن کسانی که اهل دست اندازی به منابع ثروت دیگرانند، اهل استکبارند، اهل فرعونیت در 

برخوردهای سیاسی خودشان هستند، با نظام جمهوری اسامی قهراً مخالفند. ۸7/۶/1۹

آدرس غلط ندهید، دشمنی آمریکا با ایران به خاطر عدالت و اسام است
همین جاذبه ی نظام جمهوری اسامی است که دشمنان قدار جهانِی جمهوری اسامی را در مقابل آن به 

صف آرایی وادار می کند و تا امروز وادار کرده است. 
بعضی تصور می کنند ما دشمنان جهانی خود را تحریك کرده ایم که بیایند با ما دشمنی کنند؛ 
بعضی خیال می کنند شعار »مرگ بر آمریکا«، آمریکا را تحریك می کند که نسبت به نظام اسامی و 
ایران اسامی دشمنی بورزد؛ این خطاست. دشمنِی نظام مستکبر آمریکایی و هر مستکبری در دنیا با نظام 
اسامی، به خاطر پرچم برافراشته ی عدالت است؛ به خاطر این است که می بیند با نام اسام و با تعالیم واای 
اسام کشوری دارد به سمت رشد و توسعه و پیشرفت علمی و عملی حرکت می کند؛ می داند که این، جلوی 
نفوذ آنها را خواهد گرفت. آنها با هر کشوری که خارج از قلمرو قدرت آنها به توسعه و پیشرفت علمی دست 

پیدا کند، مخالفند.۸4/۲/1۸

�دشمنی آشتی ناپذیر ما و آمریکا

علت دشمنی عمیق و آشتی ناپذیر استکبار و در رأس آنها آمریکا و شبکه ی صهیونیستی دنیا با جمهوری 
اسامی، این حرفهائی که گاهی گوشه و کنار گفته مي شود - چه چیزهائی که آنها شعارش را مي دهند، چه 
تصوراتی که بعضی در داخل مي کنند - نیست. مسئله این است که جمهوری اسامی یک »نفی« با خود دارد، 

یک »اثبات«. 
نفی استثمار، نفی سلطه پذیری، نفی تحقیر ملت به وسیله ی قدرتهای سیاسی دنیا، نفی وابستگی 
اباحیگری؛  نفوذ و دخالت قدرتهای مسلط دنیا در کشور، نفی سکواریسم اخاقی؛  نفی  سیاسی، 

این ها را جمهوری اسامی قاطع نفی مي کند. یک چیزهائی را هم اثبات مي کند:
برای  تاش  مظلومان جهان،  از  دفاع  اسامی،  ارزشهای  اثبات  ایرانی،  هویت  ملی،  هویت  اثبات 
دست پیدا کردن بر قله های دانش؛ نه فقط دنباله روی در مسئله ی دانش، و فتح قله های دانش؛ این ها جزو 

چیزهائی است که جمهوری اسامی بر آنها پافشاری مي کند. ۸7/۹/۲4

مسئله، بیرون کردن ابر قدرت از منطقه ای حساس است
مسئله این است که رژیم ایاات متحده ی آمریکا از بعد از جنگ جهانی دوم، داعیه ی ابرقدرتی مطلق دنیا را 
داشت. البته آن روز شوروی در مقابلش بود، اما این مسئله ی رقابت بین آمریکا و شوروی آن روز صرفا رقابت 
بین دو ابرقدرت نبود. آمریکا مي خواست بر روی تمام منابع حیاتی عالم دست بگذارد. عما هم منطقه ی عظیم 
و حساسی که به آن خاورمیانه مي گویند و شمال آفریقا و خلیج فارس - منطقه ی نفت - در پنجه ی اقتدار 

آمریکا بود. 
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نفت، خون حیاتبخش تحرک دنیای امروز است. حاا فردا چه بشود، نمي دانیم؛ اما امروز و توی این دنیا، نفت 
مایه ی تولید، مایه ی گرما، مایه ی نور و روشنائی و در واقع مایه ی حیات برای خیلی از کشورهاست. اگر نفت 

نباشد، کارخانه ها نیست، تولیدات نیست، تجارتها نیست. 
که  منطقه ای  است؛  منطقه  این  توی  نفت  این  اعظم  بخش  حاا  زندگی.  یعنی  خون؛  یعنی  نفت 

اسمش خاورمیانه است. تسلط بر اینجا مهم است که آمریکا هم تسلط پیدا کرده بود.
در وسط خاورمیانه، ایران قرار داشت؛ پایگاه اصلی استکبار. در اطراف ایران کشورهای مختلفی بودند که هر 
کدام به نحوی در اختیار آمریکا بودند. شوروی البته در این خال دست اندازی هائی کرده بود، اما آمریکائی ها 
غلبه داشتند و این روال باید ادامه پیدا مي کرد. البته طمع ورزی مخصوص این منطقه و مخصوص نفت هم نبود. 
آمریکائی ها در آمریکای اتین، در آفریقا، در شرق آسیا و در جاهای مختلف - که حاا جای تفسیر آن نیست؛ 
یک وقتی به شما جوان ها عرض خواهم کرد - مشغول تحکیم قدرت خودشان بودند و پیش هم میرفتند و 

روزبه روز سلطه را تقویت مي کردند و رقبایشان روزبه روز عقب میکشیدند.
در وسط این بحبوحه ی روزافزونی اقتدار استکباری و در حساسترین نقطه، انقاب اسامی در ایران به وجود 
آمد که مهمترین شعار این انقاب مقابله با ظلم و استکبار بود؛ دفاع از حقوق ملت ها بود. انقاب اسامی این 
نقطه ی اصلی یعنی ایران را از زیر سیطره ی آمریکا بیرون کشید. یک روز آمریکائی ها توی همین کشور شما، 
توی همین تهران شما، توی مناطق مختلف کشور، در همه ی نقاط حساس، آدم داشتند؛ در نیروهای مسلح، 
در بخشهای مربوط به مالیه و دارائی، در بخشهای حساس سیاست، در بخشهای امنیت، عناصر و آدمهای آن ها 
همه کاره بودند. خود شاه مملکت هم که رئیس همه ی دستگاه های کشور بود و دخالت در همه ی امور مي کرد، 
گوشش به دهان سفیر آمریکا و سفیر انگلیس بود. اگر آن ها چیزی مي خواستند و اصرار داشتند، او ناگزیر، خواه 
و ناخواه، اطاعت مي کرد. گاهى هم نمي خواست، اما مجبور بود اطاعت کند و اطاعت مي کرد. از يك چنين 

نقطه اى آمریکائی ها بیرون رانده شدند. خوب، این خیلی حادثه ی مهمی بود؛ این زخم کوچکی نبود. ۸7/۸/۸

زخم کاری: الگوگیری ملت ها از جمهوری اسامی
یک چنین حادثه ی بزرگی اتفاق افتاده. این، زخم کوچکی نیست. قضیه به اینجا هم خاتمه پیدا نکرد. بقای 
نظام اسامی و انقابی، پیشرفت نظام انقابی، فتوحات گوناگون نظام انقابی در عرصه های مختلف؛ در عرصه ی 
نظامی مثل دفاع مقدس، در عرصه های علمی و در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی روی ملت های دیگر، 
روزبه روز اثر گذاشت و ملت های دیگر هم - ملت های این منطقه و ملت های مسلمان که دلهایشان پر 
افتاده، کأنه حکایت دل آن ها  اتفاق  ایران چنین حادثه ای  بود و رهبر نداشتند - وقتی دیدند در 
بود. لذا ملت ها به نظام اسامی، به رهبری اسامی، رهبری امام )رضوان اه تعالی علیه( و به نظام 
جمهوری اسامی دلباخته شدند که امروز هم همین جور است. امروز هم ملت ها در دنیای اسام - از 
غرب دنیای اسام بگیرید، تا شرق دنیای اسام؛ در همه جا - با چشم اعجاب و تحسین، با حالت غبطه، به ملت 
ایران و این حرکت نگاه مي کنند. این ها هم زخم آمریکائی ها را عمیق تر مي کرد و این، انگیزه ی آمریکا برای 

مخالفت با جمهوری اسامی است. ۸7/۸/۸

 آمریکا با" ملت" ایرانی دشمن است
ما با رژیم آمریکا مواجهیم، نه ملت آمریکا، رژیم آمریکا با ملت ایران مواجه است، نه فقط با دولت ایران؛ از 
ملت ناراحت و خشمگین است. مسأله ی او، مسأله ی دولت ایران نیست؛ مسأله ی کسانی که حکومت می کنند، 
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نیست؛ مسأله ی آحاد ملت است. چرا؟ علّت واضح است. چون فرهنگ دوری از سلطه ی استکبار، استکبارستیزی، 
میل به استقال و در دست داشتن سرنوشت خود، در دل های این مردم رسوخ پیدا کرده است. آنها از این 

ناراحتند. 
آنها ملتی را می خواهند که مثل بره ی رامی آن جا قرار گیرد، این ها هم رژیمی را بر او تحمیل کنند، 
یا از آن سوی مرزها به او دیکته نمایند؛ آن ملت هم بی هیچ مقاومتی آنها را انجام دهد و آن راه را 
برود. ملت بیدار، ملت هوشیار، ملت آگاه به مسائل سیاسی، ملتی که اگر مسؤوانش هم بخواهند برخاف این 

خّط مستقیم حرکتی بکنند، اعتراض خواهد کرد؛ این گونه ملتی را این ها دوست ندارند.7۶/۸/14

قضیه ی هسته ای بهانه است!
این خطا است اگر خیال کنیم که دعوای آمریکا با ما سِر قضّیه ی هسته ای است؛ نه، قضّیه ی هسته ای بهانه 
است؛ قبل از اینکه مسئله ی هسته ای مطرح باشد، همین دشمنی ها، همین مخالفتها از اّول انقاب بود؛ اگر یک 

روزی هم مسئله ی هسته ای حل شد - 
نکنید مسئله  آنها مي خواهند - خیال  فرض کنید جمهوری اسامی عقب نشینی کرد؛ همان که 
تمام خواهد شد؛ نه، ده بهانه ی دیگر را به تدریج پیش مي کشند: چرا شما موشک دارید؟ چرا هواپیمای 
بدون سرنشین دارید؟ چرا با رژیم صهیونیستی بدید؟ چرا رژیم صهیونیستی را به رسمّیت نمی شناسید؟ چرا از 
مقاومت در منطقه ی به قول خودشان خاورمیانه حمایت مي کنید؟ و چرا؟ و چرا؟ و چرا؟ مسئله این نیست که 
این ها سِر قضّیه ی هسته ای با جمهوری اسامی اختاف پیدا کرده باشند؛ نه، تحریم آمریکا از اّول انقاب شروع 
شد، روزبه روز هم بیشتر شده است، تا امروز که خب به نقطه ی باایی رسیده. دشمنی های دیگر ]هم [کردند: 
این ها هواپیمای جمهوری اسامی ر ا سرنگون کردند، ۲۹0 انسان مسافر را کشتند؛ این ها اوایل انقاب هنوز 
مردم از هیجان انقاب بیرون نیامده، کودتای پایگاه شهید نوژه را به راه انداختند، علیه انقاب کودتا کردند؛ 
این ها از ضّدانقابها در هر نقطه ای از کشور که بودند حمایت کردند؛ به ضّدانقاب ساح دادند و مانند این ها؛ 
را کردند. مسئله مسئله ی  این کارها  اینجا]هم [  بعدها در بعضی کشورهای دیگر کردند، در  همان کاری که 
هسته ای نیست؛ باید همه به این توّجه داشته باشند. این نیست که ما خیال کنیم دشمنی آمریکا با جمهوری 

اسامی ایران به خاطر مسئله ی هسته ای است؛ نه، مسئله مسئله ی دیگری است؛
] مسئله این است که [ مّلت ایران به خواسته های آمریکا نه گفت، مّلت ایران گفت آمریکا علیه ما 
هیچ غلطی نمي تواند بکند. این ها با موجودیّت جمهوری اسامی مخالفند، با نفوذ واقتدار جمهوری 

اسامی مخالفند. ۹۲/۸/1۲

واه آمریکا از ما می ترسد
امروز واه آمریکا از ما می ترسد-من قسم جاله خوردم که باور کنید- باید هم بترسد .آنچه که در دنیای 
امروز تهدید کننده است، بمب اتمی و موشک اتمی نیست. آن ، حامل یک سخن درست بودن است. ما هستیم 

که حامل یک سخن درستیم. 
برای خودمان حفظ  را  برخورد کنیم، شجاعت اسامی ازم  ما درست عمل کنیم و مومنانه  اگر 
کنیم،از اسام مایه نگذاریم و از کیسه خلیفه خرج نکنیم، مطمئنا دشمن در مقابل چنین موضعی 

آسیب پذیری دارد. وقتی آمریکا و امثال آمریکا از ما راضی می شوند که از اسام صرف نظر کنیم.71/5/1۹ 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1226
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سیاه نمائی از روی عصبانیت
سیاست های  بخصوص    - آمریکا  سیاستهای  از  بسیاری  که  کردند  اعتراف  معنا  این  به  آنها 
نتیجه  به  و  ناکام شده  اسامی  جمهوری  و  ایران  ملت  ایستادگی  خاطر  به   - آمریکا  خاورمیانه ای 
 - راه هاست  از  یکی  این   - کنند  که سیاه نمائی  است  این  آنها  پیداست عصبانی اند. سعی  نرسیده است؛ 
بخصوص امروز که ملت های منطقه بیدار شده اند. هشیاری ملت های منطقه و بیداری اسامی آنها، ملت ایران 
و انقاب اسامی در ایران را مطرح کرده است و جلوی آنها قرار داده است. آنها مي خواهند الگو گرفته نشود؛ 
مي خواهند ایران و ایرانی و جمهوری اسامی ایران الگوی آن ملت ها نشود؛ لذا سیاه نمائی مي کنند - بخصوص 

در چشم آن ملت ها - پیشرفتها را کمرنگ مي کنند، ضعفها را درشت مي کنند.۹0/۹/۲7

اراده ملت، ناکام کننده ی ابر قدرت ها
ابرقدرتها وانمود کرده بودند که اراده ی آنها تخلف ناپذیر است. یک بار در انقاب ما، یک بار در طول هشت 
سال جنگ تحمیلی و بارها در حوادث گوناگون، و امروز در قضایای خلیج فارس، بوضوح معلوم شد که این ادعا 
پوچ است. ابرقدرتها، با تشر و هیبت و ابهت ابرقدرتی، کارشان را از پیش می برند؛ واّا از لحاظ قدرت محسوس 

و ملموس، اگر ملتی بخواهد و اراده کند، می تواند آنها را ناکام نماید.۶۹/11/17

آن ها می خواهند ملت ها همیشه محتاج باشند
هم رئیس جمهور آمریکا و هم دولتمردان این کشور بارها و بارها از خطر ساح هسته یی که به وسیله ی ایران 

تولید شود، حرف زده اند. 
واقعیتی  و هیچ  است  افسانه  ماجرای ساخت ساح هسته ای یك  که  بخوبی می دانند  آنها  خود 
و  قدرتمند  ایران  گرفتن یك  از شکل  که  است  این  آنها  نیست؛ مسأله ی  این  آنها  ندارد. مسأله ی 
نیستیم.  دنبال ساح هسته یی  ما  واّا می دانند که  ایران مخالفند؛  پیشرفت ملت  با  آنها  پیشرفته نگرانند. 
آنها نمی خواهند در این منطقه ی حساس که بیشترین نفت دنیا را دارد و یکی از حساس ترین مناطق دنیاست 
- یعنی خاورمیانه - کشوری که مستقل است و زیر پرچم اسام زندگی می کند، پیشرفته باشد و از دانش و 
پیشرفت علمی و فناوری مدرن برخوردار باشد. حقیقت قضیه این است که غربی ها ترجیح می دهند ملت های 
این منطقه - از جمله ملت ایران - همیشه محتاج آنها باشند؛ لذا به ما می گویند شما نیروگاه هسته ای هم داشته 

باشید، مانعی ندارد؛ اما بیایید سوخت این نیروگاه را از ما بخرید!۸4/1/1

معنای تسخیر انه جاسوسی، این بود که با این انقاب نمی شود شوخی کرد!

معنای آن تسخیر این بود که رژیم آمریکا بداند نسبت به این انقاب نمی شود شوخی کرد و این انقاب و این 
ملّت و کشور، از انقابها و ملتها و کشورهایی نیست که دست روی دست بگذارد، ساکت بنشیند و تحّمل کند 

تا آن طرف دنیا علیهش خواب پریشان ببینند و توطئه درست کنند.
حرکت نسبت به سفارت آمریکا - که به حق »انه جاسوسی« نامیده شد و واقعًا هم مرکز جاسوسی 
بود - در حقیقت تبلوری از حقایق این انقاب و مّلت بود. این حرکت نشان داد که ملّت ما در مقابل قدرِت 

پر گوِی پرخواِه متوّقِع مغروِر مستکبری مثل آمریکا هم، تا همه جا ایستاده است. 73/۸/11
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 مقابله کنندگان با 13 آبان؛ جمعیت نگون بخت
حاا شما یک تأملی بکنید؛ سال گذشته - سال ۸۸ - در روز سیزده آبان یک جمعیت محدود نگونبختی 
آمدند توی خیابانهای تهران، علیه سیزده آبان شعار دادند، برای اینکه شاید بتوانند این مناسبت بزرگ را به 
لجن بکشند. البته آنها شکست خوردند، معلوم هم بود شکست میخورند - این واضح بود - اما ببینید پشت 
سر حرکت آنها چی بود؟ آنها با چی داشتند مقابله مي کردند؟ با این نماد که پشت سر آن این مفاهیم بزرگ 

هست، مقابله مي کردند. 
در واقع آنها با این مفاهیم مقابله مي کردند. مي خواستند هیمنه ی آمریکائی را بار دیگر زنده کنند. 
آنها مي خواستند بر روی سلطه طلبی و دخالت طلبی آمریکا پرده بکشند. آنها مي خواستند حرکت عظیم ملت 

ایران را در مقابل آن ظلم بزرگ زیر سؤال ببرند.
خودشان  خیال  به  که  کسانی  آن  مي فهمد  چیست،  آبان  سیزده  معنای  مي فهمد  انسان  وقتی 
مي خواستند سیزده آبان را خراب کنند، کی اند، چی اند و هدفهاشان چیست. این بصیرتی که ما تکرار 

مي کنیم، تأکید مي کنیم، این است. باید تأمل کرد، دقت کرد.۸۹/۸/1۲

ایران و مردم آمریکا
امیرالمؤمنین فرمود به همه نیکی کنید، چون »اِّما اٌَخ لََك فی دیِنك اَو َشبیٌه لََك فی َخلِقك«،)10( 
یا برادر اسامی تو است، یا به هر حال انسان است؛ منطق اسام این است. ما مي خواهیم به همه ی انسانها 
خدمت کنیم، محّبت کنیم؛ ما مي خواهیم با همه ی انسانها، با همه ی ملت ها، روابط دوستانه و محّبت آمیز داشته 
باشیم؛ ما حّتی با ملّت آمریکا هم - با اینکه دولت آمریکا دولِت مستکبر و دشمن، بدخواه و کینه ورز نسبت به 

ملّت ایران و نظام جمهوری اسامی است - هیچ دشمنی نداریم؛ 
آنها هم مثل بقّیه ی ملت هایند.۹۲/۸/۲۹

امروز اجماع جهانی علیه آمریکاست نه ایران
هم  انگلیس  البته  هستند؛  صهیونیست ها  و  آمریکا  اول،  درجه ی  در  ایران  ملت  دشمن  امروز 

آتش بیار معرکه است. 
در مقابل منافع ملت ایران، آنها قرار دارند؛ اما اسمش را می گذارند اجماع جهانی؛ اجماع جهانی ای 
وجود ندارد! اجماع جهانی، علیه استکبار آمریکاست، علیه دخالتها و اشغال آمریکاست، علیه جنگ افروزي ها و 

فتنه انگیزي های آمریکا در سرتاسر دنیاست؛ این اجماع جهانی است.۸5/1/۶

دشمنی استکبار بر تضعیف نقاط قوت ما متمرکز شده است
امروز سیاست های استکباری و سیاست های شناخته شده آمریکا علیه جمهوری اسامی ایران،درست بر 
روی نقاطی تکیه دارند که ان نقاط قوت ماست؛ یعنی آن چیزی که درست نطقه قوت نظام ما و نظام دیپلماسی 
ماست.انها روی این موارد تکیه دارند و می خواهند این موارد را ضعیف کنند و از دست نظام خارج کنند. لذا به 

هیچ وجه نمی شود با انها کنار امد و نرمشان کرد.7۸/5/۲5
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تهمت حقوق بشر،�دروغی برای فاصله گرفتن افکار عمومی از ایران
این که می بینید تهمت حقوق بشر، مخالفت با حقوق بشر، نقض حقوق بشر، دست زدن به ترور و امثال 
این ها را این همه خرج می کنند، برای آن است که این را در دنیا اثبات نمایند! خوِد آنها می دانند که دروغ 
است. این، برای آن است که افکار عمومی عالَم، از نظام جمهوری اسامی فاصله بگیرد. این، برای همان ایجاد 

شکاف است. این، 
برای آن است که میان این پایگاه رفیع اسام و قرآن و جوامع مسلمان در سرتاسر عالم، انجذابی 

ایجاد نشود. 
البته خدای متعال کید آنها را باطل می کند: »انهم یکیدون کیداً و اکید کیداً«، »و مکروا و مکراَه«. 
در طول این چند سال، هر کاری که این ها کردند، خدای متعال آن را باطل کرده است. اما به هر حال، 
دشمْن مانع تراشی و ایجاد اشکال می کند و مشکات می آفریند؛ در جاهایی هم رسوا می شود، اما دست بر 

نمی دارد! این جاست که مسأله اتّحاد و وحدت اسام و تفاهم اسامی معنا پیدا می کند.7۶/5/1

رسانه و ابزار واژگونی حقایق

یکی از اساسی ترین پدیده های مربوط به انقاب اسامی - که شاید نسبت به کمتر حادثه ای در دنیا، 
اسامی  علیه جمهوری  شایعه سازی  و  تبلیغات  مسأله   - باشد  داشته  وجود  این شّدت  به  پدیده  این 
است. برادران و خواهران! قدرتهای مخالف با اسام و انقاب اسامی، مانند دولت آمریکا، دولت انگلیس، 
صهیونیستها - البته صهیونیستها و دولت غاصب اسرائیل، ابزار دست آمریکا هستند و آمریکا، این دولت 
انجام کارهای خود در خاور میانه گذاشته است - و نیز خبرگزاریها و رسانه های  غاصب را اصًا برای 
ارتباط جمعِی وابسته به آنها، از روز اّوِل انقاب تاکنون، با حجم زیاد و کیفّیت باا، به تبلیغات علیه 
جمهوری اسامی پرداختند و هر چه به دهنشان آمد، گفتند و می گویند. مثًا موضوع تضییِع حقوق بشر 

که ممکن است عّده ای در دنیا آن را واقعاً باور کنند، از جعلّیات همینهاست.

می گویند: »حقوق بشر در ایران، تضییع می شود.« وقتی می گوییم »دلیلش را بگویید و مثال بیاورید«، 
فهرستی ارائه می دهند و می گویند: »شما اینها را اعدام کرده اید.« اینها چه کسانی هستند؟ قاچاقچیان 
از  برایشان کم است و اگر می شد بیش  بار اعدام  هروئین و مرفین. یعنی محکومین به اعدام که یک 
یک بار اعدامشان کنند، جا داشت. آیا این نقض حقوق بشر است؟! می گویند: »ایران تروریست است.« 
وقتی می پرسیم »به چه دلیل می گویید ایران تروریست است و تروریسم را صادر می کند؟« می گویند: 
»ببینید در فلسطین و لبنان، مردم چه می کنند!« خوب؛ این به ایران چه ربطی دارد؟! البته در این شّکی 
نیست که یک عّده انسان، در فلسطین و لبنان بیدار شدند و از انقاب اسامی الهام گرفتند. همان عّده 
می گویند: »چرا شما اسرائیِل غاصب، صهیونیستهای بی وطن و دولت جعلی غلِط اسرائیل را آوردید و بر 
لبنان و فلسطین مسلط کردید؟« این موضوع، به ایران چه ربطی دارد؟! آیا اگر عّده ای از میهنشان دفاع 

کنند، به معنی تروریسم است و این به اصطاح تروریسم را ایران صادر کرده است؟!73/11/14
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عصبانیت و ترس�آمریکا از پیشرفت علمی ما
از ملت ایران، از عظمت ایران، از استقال ایران و از استعداد جوانهای ایران، احساس واهمه می کنند.

چون  چرا؟!  است؟  تهدیدآمیز  دنیا  در  جماعتی  یک  نظر  از  کشور،  یک  و  ملت  یک  علمی  پیشرفت  چرا 
انحصارطلبند؛ چون سلطه طلبند؛ چون ایران را طعمه فرض کرده اند. 

ببلعند.  برجسته اش، یك جا  و  با موقعیت جغرافیائی ممتاز  و  با ذخائر  را  این کشور  خواستند 
بیداری ملت ایران، بیداری جوان ایرانی و استعداد و درخشندگی پیشرفت علمی جوان ایرانی، 
نمی گذارد. لذا پیشرفت فّناوری شما، انرژی هسته ای شما و پیشرفتهای علمی دیگِر شما، آنها را عصبانی 
می کند. بله، اگر ملت ایران بی خیال و جوان ایرانی بی فکر باشد - دنبال علم و دنبال کار و دنبال تولید و 

دنبال نوآوری نرود و همین طور به عیش و عشرت بگذراند - آنها خوشحال می شوند. 
بعضیها می گویند آقا! چرا دشمنِی آمریکا را تحریک می کنید؟ خب، 

برداریم و  از کار و تاش دست  اگر بخواهیم دشمنِی آمریکا را تحریك نکنیم، باید بگیریم بخوابیم، 
افتخارات خودمان را فراموش کنیم! آن وقت آمریکا از ما ممنون خواهد شد؛ آمریکا این است. آیا ملت ایران به این 
راضی است؟! آنها به خاطر این که فان مسئول در کشور فان حرف را زده است یا سیاست ما فان جور حرکت 
کرده است، با ما دشمن نیستند؛ نه، آنها به خاطر بیداری ملت ایران با ما دشمنند. هر جا کانون بیداری است، 
آماج مهمتری برای حمله ی دشمنان این ملت است. شما نگاه کنید، ببینید هر جائی که بیداری از آن جا می تراود 
و هشیاری و انگیزه و آمادگِی جوانان ملت از آن جا بیشتر بُروز و درخشش پیدا می کند، با آن جا بیشتر دشمنند. 

با خانواده های شهدا دشمنند.۸7/۲/13

“شعار” تغییر کجاست؟

شعار تغییر مي دهند؛ خوب، این تغییر کجاست؟ چه تغییر کرده؟ این را برای ما روشن کنید؛ چه تغییر کرده 
ایران را آزاد کردید؟ تحریم ها ی  ایران تغییر کرده؟ کو عامتش؟ دارائی های ملت  با ملت  است؟ دشمنی شما 
ظالمانه را برداشتید؟ از لجن پراکنی و اتهام زنی و تبلیغات سوء علیه این ملت بزرگ و مسئولین مردمی آن دست 
برداشتید؟ دفاع بی قید و شرط از رژیم صهیونیستی را کنار گذاشتید؟ چه تغییر کرده؟ شعار تغییر مي دهند، اما 
در عمل تغییری مشاهده نمي شود. ما هیچ تغییری ندیدیم. حتی ادبیات هم عوض نشده است. رئیس جمهور 
جدید آمریکا از اولین لحظه ای که رسما به ریاست جمهوری رسید و نطق کرد، به ایران و دولت جمهوری اسامی 
اهانت کرد؛ چرا؟ اگر راست مي گوئید تغییری انجام گرفته است، کو این تغییر؟ چرا چیزی دیده نمي شود؟ من 

این را به همه مي گویم؛
 مسئولین آمریکائی هم بدانند، دیگران هم بدانند؛ ملت ایران را نه مي شود فریب داد، نه مي شود 

ترساند. ۸۸/1/1

تغییر آمریکا فقط در لفظ
اوا تغییر در الفاظ کافی نیست - که حاا ما چندان تغییری در الفاظ هم ندیدیم - تغییر باید تغییر حقیقی 

باشد. این را هم به مسئولین آمریکائی بگوئیم؛ 
این تغییری که شما اسمش را می آورید، برای شما یك ضرورت است؛ چاره ای ندارید، باید تغییر 
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کنید؛ اگر تغییر نکنید، سنتهای الهی شما را تغییر خواهد داد؛ دنیا شما را تغییر خواهد داد. باید تغییر 
کنید؛ اما این تغییر نباید فقط لفاظی باشد، نباید با نیتهای ناسالم باشد. یک وقت بگویند ما مي خواهیم سیاست 
خودمان را تغییر دهیم، اما هدفها را عوض نمي کنیم، تاکتیکها را عوض مي کنیم؛ این تغییر، تغییر نیست؛ این 

خدعه است. یک وقت تغییر، تغییر واقعی است؛ آن وقت باید در عمل مشاهده شود. ۸۸/1/1

دایه ی مهربان تر از مادر
وقتی انسان می بیند دستگاههای تبلیغاتی دشمن - دستگاه تبلیغاتی مزدور آمریکا و سازمان سیا، 
در  ایحه  فان  برای   - صهیونیست  غاصب  دولت  تبلیغاتی  دستگاه  انگلیس،  دولت  تبلیغاتی  دستگاه 
مجلس یقه می درانند، جنگ روانی می کنند؛ به خاطر فان زندانی، به خاطر فان مسؤول، دلسوزیهای 

دایه مهربانتر از مادر را نشان می دهند،

انسان حق دارد به شك بیفتد؛ حق دارد در صدق بسیاری از اّدعاهایی که می شود، تردید 
کند. دشمن امروز امیدوار است شاید بتواند از ضعفها استفاده کند؛ از ساده اندیشیها استفاده کند؛ جای 
پای خود را در دستگاههای سیاسی کشور و دستگاههای فرهنگی کشور باز هم باز کند؛ اما من عرض 
می کنم، این ملت بیدار است؛ مسؤوان بیدارند و جواب زیاده طلبی دشمن را با قدرت به او خواهند داد.

معنای حمایت آمریکا
رئیس جمهور آمریکا گفت ما از فان دسته در ایران حمایت مي کنیم. 

این ننگ است برای هر کسی که آمریکا بخواهد او را تحت الحمایه ی خود بگیرد. اول، خود آن 
ببینند چرا  بعد هم مردم فکر کنند،  از آنها حمایت کند،  کسانی که آن دشمن وحشی مي خواهد 

مي خواهد حمایت کند. 
کدام نقص در این ها هست که موجب شده است دشمن بخواهد از او حمایت کند. در داخل یک 
خانواده ممکن است دو تا برادر، یک برادر و خواهر با هم اختاف داشته باشند. اگر دشمن، دزد، خائنی که 
بیروِن خانه است، با یکی از این ها ارتباط برقرار کرد و گفت من طرف تو هستم، آن بایستی به خود بیاید، بگوید 

من چه غلطی کردم، چه اشتباهی کردم که این دشمن خانوادگی مي خواهد از من حمایت کند.۸۶/10/1۹

ضررهای رابطه با آمریکا
رابطه و مذاکره، برای ملت ایران و برای نهضت جهانی مّضر است. 

که  کرد  خواهند  تفهیم  این طور  میدان،  این  در  ورود  با  ها  آمریکایي  که  است  این  ضرر  اولین 
جمهوری اسامی از همه حرفهای دوران امام و دوران جنگ و دفاع مقّدس و دوران انقاب صرف نظر 
کرده و گذشته است. اّولین چیزی که آمریکایي ها اّدعا می کنند، این است. اّولین مطلبی که در دنیا شایع 

می کنند، این است که انقاب اسامی تمام شد و پایان گرفت. 7۶/10/۲۶

از اهداف دعوت به مذاکره؛ نا امید کردن ملت های سربرافراشته
همین رفتار غیرمنطقی، در این دعوت به مذاکره هم وجود دارد. غرض آنها حل مشکات و مسائل نیست - 
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که من بعد توضیح خواهم داد - غرضشان یک کار تبلیغاتی است برای اینکه به ملت های مسلمان نشان دهند 
که ببینید این نظام جمهوری اسامی بود با آن سرسختی، با آن ایستادگی، اما عاقبت مجبور شد بیاید باب 
مصالحه و گفتگو را با ما باز کند. وقتی ملت ایران این جور است، شماها چه مي گوئید دیگر؟ این را برای خاموش 
کردن و ناامید کردن ملت های سربرافراشته ی مسلمان که امروز در بسیاری از کشورهای اسامِی این ها نسیم 

بیداری وزیده است و به خاطر اسام احساس عزت مي کنند، ازم دارند. ۹1/11/۲۸

عاقب اعتماد به آمریکا همیشه ضرر بوده است
مذاکره ی با آمریکا مشکلی را حل نمي کند؛ کجا این ها به وعده های خودشان عمل کردند؟ 

شصت سال است که از ۲۸ مرداد ۳۲ تا امروز در هر موردی که با آمریکایی ها مسئولین این کشور 
اعتماد کردند، ضربه خوردند. یک روزی مصدق به آمریکایی ها اعتماد کرد، به آنها تکیه کرد، آنها را دوست 
خود فرض کرد، ماجرای ۲۸ مرداد پیش آمد که محل کودتا در اختیار آمریکایی ها قرار گرفت و عامل کودتا با 
چمدان پُر پول آمد تهران و پول قسمت کرد بین اراذل و اوباش که کودتا را راه بیندازد؛ آمریکایی بود. تدبیر کار 
را خودشان هم اعتراف کردند، اقرار کردند. بعد هم حکومت ظالمانه ی پهلوی را سالهای متمادی بر این کشور 
مسلط کردند، ساواک تشکیل دادند، مبارزان را به زنجیر کشیدند، شکنجه کردند؛ این مال آن دوره است. بعد 
از انقاب هم در برهه ای مسئولین کشور روی خوش بینی های خود به این ها اعتماد کردند، از آن طرف، سیاست 
دولت آمریکا، ایران را در محور شرارت قرار داد. مظهر شرارت شمایید؛ شما هستید که در دنیا دارید شرارت 
مي کنید، جنگ راه می اندازید، ملت ها را مي چاپید، از رژیم صهیونیستی حمایت مي کنید، ملت های بپاخاسته 
را در این ماجرای بیداری اسامی تا هر جا که بتوانید دچار سرکوب مي کنید و به استضعاف مي کشید و بین 
آنها اختاف می اندازید؛ شرارت متعلق به شماست؛ شأن شماست. ملت ایران را متهم کردند به شرارت؛ اهانت 

بزرگ. هر جا به این ها اعتماد شد، این ها این جوری حرکت کردند. ۹1/11/1۹

روزی که در خطابه های مسئولین ما مناقب آمریکا بود، ما را محور شرارت خواندند
بعضی خیال مي کنند اگر امروز فان دولت مستکبر، چه در اروپا، چه در غیر اروپا، نسبت به جمهوری اسامی 
یک حرفی میزند، یک چیزی مي گوید، یک اظهارنظری مي کند که اهانت آمیز به جمهوری اسامی است، این 
معنایش تنزل رتبه ی جمهوری اسامی است؛ نه، این ها هر وقت توانستند، کردند. آن زمانی هم که ما متأسفانه 

یک مقداری در مقابل دشمن کوتاه می آمدیم، از این کارها مي کردند.
این جور نیست که ما حاا چون ایستادگی کردیم، چون استقامت به خرج دادیم، بگوئیم این ها را 
سر لج آوردیم؛ نه. یک روزی در خطابه های مسئولینمان مناقب آمریکا ذکر میشد؛ همان روزها رئیس جمهور 

وقت آمریکا با سبکسری تمام، ایران را به عنوان محور شرارت معرفی کرد! ۹0/5/1۶

رابطه با آمریکا زمینه ایجاد سلطه است
مسأله ما با آمریکا، مسأله دیگری است؛ مسأله روابط نیست. برای آنها، روابط به معنای مقّدمه برای این تسلّط 
است و به کمتر از آن هم راضی نیستند! اسم روابط را به عنوان شعار می آورند. معلوم است مقّدمه هریک از این 

کارهایی که می خواهند بکنند، روابط است.77/10/4
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تا آمریکا�آمریکا ست، هرگز رابطه برقرار نمي کنیم
جمهوری  اسامی  رابطه  با رژیم  امریکا را که  رمز و نشانه ی  قلدری  و سلطه ی  ناحق  و مظهر ستم  به  ملت های  
ضعیف  عالم  است ، مردود می داند و تا وقتی  آن  رژیم  ، مستکبرانه  به  ملت ها ظلم  می کند، دردولت ها و کشورها 
دخالت می کند، از رژیم های  نامشروعی  چون  رژیم  منفور صهیونیستی  حمایت  می کند، با نهضت های  آزادی خواهانه  و 
بیداری  ملت ها ستیزه  می کند و به خصوص  با ملت  مسلمان  پیشگام  ایران  و ملت های  به  پاخاسته ی  مسلمان  دشمنی  

می ورزد، هرگز با آن رژیم  رابطه  برقرار نخواهد کرد.70/3/13
تا وقتی که آمریکا در چنین مواضعی قرار دارد، ما رابطه با او را رد می کنیم. تا وقتی که سیاست آمریکا بر دروغ 
و فریب و جنایت و حمایت از دولت پلیدی مثل اسرائیل و ظلم به ملت های مستضعف استوار است و تا وقتی که 
خاطره ی جنایتهایی که از طرف سردمداران آمریکایی نسبت به ملت ایران انجام گرفته، در ذهن ملت ماست و جبران 
نشده - مثل خاطره ی سقوط هواپیما، مثل مسدود کردن دارایي ها و اموال ملت ایران در آمریکا - امکان ندارد ما با 

دولت آمریکا مذاکره کنیم یا با او رابطه یی برقرار نماییم.۶۸/5/۲3

هرگز  نگفتیم ما تا ابد قطع رابطه خواهیم بود !
یکی از سیاستهای اساسی مان قطع رابطه ی با آمریکاست. هرگز هم نگفتیم ما تا ابد قطع رابطه خواهیم بود؛ نه، 
هیچ دلیلی ندارد که تا ابد قطع رابطه با هر کشوری، با هر دولتی داشته باشیم. مسئله این است که شرائط این دولت 

به گونه ای است که رابطه ی با او برای ما ضرر دارد.
انسان رابطه را با هر کشوری به دنبال تعریف یك منفعتی ایجاد مي کند؛ آنجائی که برای ما منفعت ندارد، 

دنبال رابطه نمي رویم؛ 
حاا اگر ضرر داشت، به طریق اولی دنبال رابطه نمي رویم.

رابطه ی سیاسی با آمریکا برای ما مضر است. اواً خطر آمریکا را کم نمي کند. آمریکا به عراق حمله کرد؛ در حالی 
که با هم رابطه ی سیاسی داشتند، سفیر داشتند؛ این آنجا سفیر داشت، آن هم اینجا سفیر داشت. رابطه که خطر 
جنون آمیز و سیطره طلبانه ی هیچ قدرتی را از بین نمیبرد. ثانیاً وجود رابطه برای آمریکائی ها - نه امروز، همیشه 
اینطور بوده - وسیله ای بوده است برای نفوذ در قشرهای مستعد مزدوری در آن کشور. انگلیسی ها هم همین طور 
بودند. انگلیسی ها هم در طول سالیان متمادی سفارتخانه شان مرکز ارتباط با سفلگان ملت بود؛ کسانی که حاضر 

بودند خودشان را به دشمن بفروشند. سفارتخانه ها یکی از کارهایشان این است.
افتاد و جنجال فوق العاده ای شد، سفارت  اتفاق  در همین قضایائی که حدود هفده هجده سال پیش در چین 
آمریکا محور و مرکز اداره ی آشوبها و اغتشاشها بود. این ها این خأ را در ایران دارند؛ احتیاج به پایگاه دارند، و پایگاه 

ندارند؛ این را مي خواهند. 
ارتباطات  و  اطاعاتی شان  مأموران  و  جاسوسی  مأموران  بی دغدغه ی  و  آزاد  آمد  و  رفت  به  احتیاج 
نا مشروع آنها با عناصر سفله و مزدور دارند؛ اما این را ندارند. ارتباط، این را برای آنها تأمین مي کند. حاا 
مینشینند آقایان وراجی کردن و حرف زدن و استدال کردن، که نبود رابطه ی با آمریکا برای ما مضر است. نه آقا! 

نبود رابطه ی با آمریکا برای ما مفید است.
آن روزی که رابطه ی با آمریکا مفید باشد، اول کسی که بگوید رابطه را ایجاد بکنند، خود بنده هستم. ۸۶/10/13
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دست چدنی در زیر دستکش مخمل
حاا دولت جدید آمریکا مي گوید ما مایلیم با ایران مذاکره کنیم، بیائید گذشته را فراموش کنیم. 

مي گویند ما به سمت ایران دست دراز کردیم. خوب، این چه جور دستی است؟ اگر دستی دراز شده 
باشد که یک دستکش مخمل رویش باشد، اما زیرش یک دست چدنی باشد، این هیچ معنای خوبی ندارد. عید 
را به ملت ایران تبریک مي گویند، اما در همان تبریك، ملت ایران را به طرفداری از تروریسم، دنبال 

ساح هسته ای رفتن و از این قبیل چیزها متهم مي کنند! ۸۸/1/1

تاش آمرییکایی ها برای برقراری رابطه
تا امروز که پانزده سال از پیروزی انقاب و چهارده سال از قضیه انه جاسوسی می گذرد، هنوز که هنوز 
است، آمریکایي ها تاششان این است که همان رشته باریکی را که با حادثه تسخیر انه جاسوسی قطع شد، 

دوباره برقرار کنند.7۲/۸/1۲
رؤسای جمهور آمریکا در دوره های مختلف بعد از پیروزی انقاب خیلی دوّا راست شدند، خیلی حرفهای 
چرب و نرم زدند، شاید بتوانند این راه بسته را دوباره باز کنند. ظاهراً حرفهائی مي زنند، اما باطن قضیه همان 

پنجه ی چدنی است که من گفتم در زیر دستکش مخملی پنهان شده است.۸۹/۸/1۲

تجارب مذاکره با آمریکا�
در  من  که  بود،  عراق  به  مربوط  مسائل  مورد  در  مذاکرات  یکی  داریم:  هم  کوتاه مدت  تجربه ی  تا  دو 
سخنرانی عمومی گفتم که ما این مذاکره را قبول مي کنیم و رفتند مذاکره کردند؛ یکی هم در دولت های قبل 
بود، درباره ی یک موضوعی که آمریکائی ها پیغام دادند یک مسئله ی امنیتی مهمی هست، دولت دو سه دور 

مذاکره کرد.
آمریکائی ها معمواً در مذاکره این جورند که وقتی در مقابل استدال متین کم می آورند، وقتی 

نمي توانند استدالی که قابل قبول و منطقی باشد، ارائه کنند، متوسل مي شوند به زورگوئی. و
تعطیل!  مذاکرات  که  مي کنند  اعان  یکطرفه  ندارد،  اثر  اسامی  جمهوری  روی  زورگوئی  چون   

البته در آن  خوب، این چه جور مذاکره ای است؟ این تجربه را هم ما داریم. در هر دو مورد این جوری شد. 
مورد قبلی، بنده این را پیش بینی مي کردم. از کیفیت مذاکرات مي فهمیدم این ها دارند به چه مسیری میروند؛ 
گزارشش را برای من مي فرستادند؛ دو سه جلسه با هم مذاکره کرده بودند. بنده همان وقت به وزارت خارجه 
گفتم این مذاکره را قطع کنید. هنوز اقدام نکرده، آنها یک جانبه اقدام کردند؛ این جوری اند. بنابراین نه، اینی 
که گفته مي شود؛ رئیس جمهور محترم و دیگران مي گویند ما اهل مذاکره ایم، بله، ما اهل مذاکره ایم؛ اما نه با 
آمریکا. علت هم اين است كه آمریکا صادقانه مثل یک مذاکره کننده ی معمولی وارد میدان نمي شود، مثل یک 
ابرقدرت وارد مذاکره مي شود. ما با چهره ی ابرقدرتی مذاکره نمي کنیم. ابرقدرتی را بگذارند کنار، تهدید 
را بگذارند کنار، تحریم را بگذارند کنار، برای مذاکره یك هدف و نهایت مشخصی فرض نکنند که 
باید مذاکره به آنجا برسد. من در چند سال قبل در شیراز، در سخنرانی عمومی اعام کردم، گفتم ما قسم 
نخورده ایم که تا آخر مذاکره نکنیم؛ مذاکره نمي کنیم، به خاطر این عوارض است؛ به خاطر این است که این ها 

مذاکره کننده نیستند؛ این ها مي خواهند زور بگویند؛ 
مثل آن الواطی که وارد میشد توی دکان، عسل دوست داشت؛ مي پرسید شیشه ی عسل چند 



26

جامع بیانات رهری پیرامون مساله استکبار و آمریکا

است؟ میگفت مثًا صد تومان، دست طرف را میگرفت فشار مي داد، این کاسب بیچاره مي ترسید 
دیگر؛ زیر فشاِر او میگفت: خوب، هر چه شما بگوئید! مي گفت سی تومان، میگفت خیلی خوب! این که 
مذاکره نشد، این که معامله نشد. اگر مي توانند دست دیگران را فشار بدهند، آنها را وادار کنند که از صد تومان 
بیایند به سی تومان، جمهوری اسامی نه، زیر بار این فشارها نخواهد رفت؛ او هم به سبک خود به هر فشاری 
پاسخ خواهد داد. به زورگوئی متوسل نشوند، از نردبان ابرقدرتی که نردبان پوسیده ای هم هست، پائین بیایند، 

اشکالی ندارد؛ اما تا وقتی که آنجور است، امکان ندارد.۸۹/5/۲7

رابطه ی گرگ و میش
پنجه ی چدنی  اگر دستکش مخملی روی  فروردین که من در مشهد سخنرانی کردم - گفتم  اول  روز  از 
اان   - دادم  آن جا  من  را  هشدار  این  نمي کنیم؛  دراز  را  دستمان  ما  کنید،  دراز  را  دستتان  و  باشید  کشیده 
هشت ماه مي گذرد. در طول این هشت ماه، آنچه ما دیدیم، برخاف آن چیزی بود که این ها به زبان، به ظاهر 
ابراز مي کنند. صورت قضیه این است که بیائید مذاکره کنیم؛ اما در کنار مذاکره، تهدید؛ که اگر مذاکره به این 

نتیجه ی مطلوب نرسد، پس چنین و چنان! این شد مذاکره؟! این همان رابطه ی گرگ و میش است که 
امام گفت: رابطه ی گرگ و میش را ما نمي خواهیم. بیائید بنشینید با ما سر میز، مذاکره کنید بر سر 
فان موضوع؛ مثًا بر سر موضوع هسته ای، لیکن شرطش این است که این مذاکره، به فان نتیجه ی معین 
برسد! مثًا دست برداشتِن کشور از فعالیت هسته ای، اگر به این نتیجه نرسد، پس چنین و چنان؛ تهدید.۸/۸۸/1۲

گفتگو کنیم تا نظر ما را قبول کنید�
چون تجربه های گذشته ی ما نشان می دهد که گفتگو در منطق حضرات آمریکائی به این معنی نیست که 
بنشینیم تا به یک راه حل منطقی دست پیدا کنیم ــ منظورشان از گفتگو این نیست ــ منظورشان از گفتگو 
این است که بنشینیم حرف بزنیم تا شما نظر ما را قبول کنید! هدف، از اول اعام شده است؛ باید نظر طرف 
مقابل قبول شود. لذا ما همیشه اعام کردیم و گفتیم که این، گفتگو نیست؛ این، تحمیل است و ایران زیر بار 

تحمیل نمیرود. من به این اظهارات خوشبین نیستم، اما مخالفت هم ندارم.۹۲/1/1 

من خوشبین نیستم
آمریکائی ها مي گویند ما مي خواهیم با ایران مذاکره کنیم. خب، سالها است که مي گویند مي خواهیم مذاکره 
کنیم؛ این یک فرصتی نیست که برای ما به وجود آوردند. من اول سال گفتم که خوشبین نیستم. در مسائل 
خاص، مذاکره را منع نمي کنم - مثل مسئله ی خاصی که در قضیه ی عراق داشتیم، و بعضی از قضایای دیگر - 

لیکن من خوشبین نیستم؛ چون تجربه ی من این را نشان میدهد.
 آمریکائی ها، هم غیرقابل اعتمادند، هم غیر منطقی اند، هم در برخوردشان صادق نیستند. ۹۲/4/30

در تعامل باید طرف مقابل را شناخت و اهداف کان را در نظر داشت
تعامل با دنیا هیچ ایرادی ندارد، ما از اول هم اهل تعامل با دنیا بودیم؛ منتها در تعامل، طرف مقابل را باید 
شناخت؛ شگردهای او را باید دانست؛ هدفهای اساسی و کان را باید در مدّ نظر داشت. ممکن است دشمنی 
سر راه شما را بگیرد، بگوید از اینجا نباید جلو بروید. سازش با او به این صورت نیست که شما قبول 
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کنید، برگردید؛ 
اگر  واّا  او هم مانع کار شما نشود؛  ادامه دهید،  این است که شما کاری کنید که راهتان را  هنر 
چنانچه توافق و تفاهم به این معنا بود که او بگوید شما باید از این راه برگردید، شما هم بگوئید خیلی خوب، این 

که خسارت است. توجه به این جهات باید از سوی مسئولین و دولتمردان وجود داشته باشد. ۹۲/4/30

نرمش قهرمانانه
عالم  در  چه   ، دیپلماسی  عالم  در  چه  نیستیم؛  هم  دیپلماسی  منطقی  و  صحیح  حرکتهای  با  مخالف  ما 
سیاستهای داخلی. بنده معتقد به همان چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد »نرمش قهرمانانه«؛ نرمش 

در یک جاهایی بسیار ازم است، بسیار خوب است؛ عیبی ندارد، 
اما این کشتی گیری که دارد با حریف خودش کشتی مي گیرد و یك جاهایی به دلیل فّنی نرمشی 
نشان مي دهد، فراموش نکند که طرفش کیست؛ فراموش نکند که مشغول چه کاری است؛ این شرط اصلی 
است؛ بفهمند که دارند چه کار مي کنند، بدانند که با چه کسی مواجهند، با چه کسی طرفند، آماج حمله ی طرف 

آنها کجای مسئله است.۹۲/۶/۲۶

دفاع نداریم،هجوم دیپلماسی داریم�
در زمینه ی سیاست خارجی هم - همان طور که آقای رئیس جمهور توضیح دادند - موضع جمهوری 

اسامی از اول موضع تهاجمی بود. 
تبدیل موضع تهاجمی به موضع تدافعی، یك خطاست. و این خطا بعضًا اتفاق افتاده است! چرا 
موضع تهاجمی؟ یعنی ما با دنیا جنگ داریم؟ نه، معنایش این نیست؛ ما طلبگاریم. ما در قضیه ی 
سیاستهای استعماری دنیای استعمارگر، طلبگاریم؛ در قضیه ی تعامل با مسئله ی زن در دنیا ما طلبگاریم؛ 
در مسئله ی ایجاد جنگ های داخلی و تسلیحات گوناگون ما از دنیا طلبگاریم؛ در مسئله ی اشاعه ی ساحهای 
اتمی و ساحهای شیمیائی و میکربی ما از دنیا طلبگاریم؛ در مسئله ی خراب کردن اخاقیات مردم و توسعه ی 
فرهنگ استهجان و اابالیگری و اشاعه ی شهوت جنسی ما از دنیا طلبگاریم؛ این ها مطالبات یک ملت زنده و 

بامبناست از دنیای مسلطی که این کارهای خاف را دارد انجام میدهد.۸۶/4/۹

تهدید به زور، منطق آمریکایی
مرتباً تهدید مي کنند؛ تهدید به این زبان: همه ی گزینه ها روی میز است! یعنی حّتی گزینه ی جنگ. این، 

تهدید به جنگ است با این زبان. خب، 
این تهدید به جنگ، به ضرر آمریکاست؛ خود جنگ، ده برابر به ضرر آمریکاست. چرا این تهدیدها 
به ضرر آمریکاست؟ به خاطر اینکه خود این تهدیدها نشان دهنده ی عجز آمریکا از مقابله ی منطقی و مقابله ی 
گفتمانی است؛ یک گفتمانی در مقابل گفتمان جمهوری اسامی ندارند؛ نمي توانند در میدان مقابله ی فکری و 
منطقی، برای خودشان غلبه ای ایجاد کنند؛ مجبور مي شوند توسل به زور و تشبث به زور بکنند. این معنایش 
این است که آمریکا جز زور، هیچ منطقی ندارد؛ جز خونریزی، هیچ راهی برای پیشبرد خود ندارد. این، اعتبار 
آمریکا را بیش از آنچه که تاکنون شکسته است، در چشم ملت ها و در چشم ملت خودش خواهد شکست؛ این 
همان چیزی است که سرنوشت رژیمها را معین مي کند. آن رژیمی، آن نظامی که اعتبارش در چشم مردم 
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خودش بشکند، سرنوشتش معلوم است؛ مثل رژیم شوروی سابق. اتفاقًا بعضی از صاحب نظران غربی همین 
چند روز قبل گفتند که امروز وضع آمریکا و غرب شبیه وضع شوروی سابق در سالهای اواخر دهه ی 
۸۰ میادی است که منجر به سقوط شد. یعنی وقتی یك رژیمی، یك نظامی از لحاظ گفتمان، از لحاظ 
منطق، در چشم مردم خودش ساقط بشود، دیگر امیدی به بقای این رژیم نیست. لذا هرچه تهدید 

کنند، به ضررشان است. البته آنها و دیگران بدانند - مي دانند هم - که 
ما هم در برابر تهدید به جنگ و تهدید به تحریم نفتی، تهدیدهائی داریم که در وقت خودش، آن 

وقتی که ازم باشد، ان شاءاَهّ اعمال خواهد شد.۹0/11/14

مذاکره با نماینده رهبری
همین جا من این را بگویم که از جمله ی تاکتیکهای تبلیغاتی اینها این است که گاهی شایع میکنند که از 

طرف رهبری، کسانی با آمریکائی ها مذاکره کردند؛ 
این هم یك تاکتیك تبلیغاتِی دیگر و دروغ محض است. تا کنون از سوی رهبری، هیچ  کس با آنها 
مذاکره نکرده است. در چند مورد، در طول سالهای متمادی، در دولت های گوناگون، کسانی بر سر موضوعات 
مقطعی ــ که ما هم مخالفتی نداشتیم ــ با آنها مذاکره کرده اند؛ اما مربوط به دولت ها بوده است. البته همانها 

هم موظف بوده اند که خطوط قرمز رهبری را رعایت کنند؛ امروز هم موظفند و باید رعایت کنند. ۹۲/1/1

راه حل مذاکرات
اگر آمریکائی ها صادقانه می خواهند کار تمام شود، بنده راه حل را ارائه میدهم. راه حل این است: آمریکائی ها 
از دشمنی با جمهوری اسامی دست بردارند، از دشمنی با ملت ایران دست بردارند. پیشنهاد مذاکره، حرف 
منطقی و متین و مستدلی نیست؛ حرف درست این است. اگر مي خواهند مشکات فی ما  بین وجود نداشته باشد 
ــ که مي گویند ما مي خواهیم بین ایران و آمریکا مشکلی وجود نداشته باشد ــ دست از دشمنی بردارند. سی 
و چهار سال است که دولت های گوناگون آمریکا با فهم غلط از ایران و ایرانی، دشمنی های گوناگونی را با ما 
طراحی کرده اند. از سال اول پیروزی انقاب و تشکیل نظام اسامی، این ها با ما دشمنی کردند؛...؛ بنابراین بنده 

مسئوان آمریکائی  را هدایت مي کنم؛ اگر دنبال راه عاقانه مي گردند، 
از  و دست  کنند  را تصحیح  کنند؛ عمل خود  را تصحیح  این است که سیاست خود  راه عاقانه 

دشمنی با ملت ایران بردارند. ۹۲/1/1

آیا با مذاکره تحریم ها برداشته می شود؟
تحریم ها  با مذاکره برداشته نخواهد شد؛ این را من به شما عرض بکنم. هدف تحریم ها چیز دیگری است.

هدف تحریم ها خسته کردن ملت ایران است، جدا کردن ملت ایران از نظام اسامی است. مذاکره 
هم که انجام بگیرد، اگر ملت ایران باز در صحنه باقی باشد و بر حقوق خود اصرار بورزد، این تحریم ها وجود 

خواهد داشت. ۹1/11/۲۸
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جلوگیری از ساخت ساح هسته ای
مي گوید ما تا جائی که بتوانیم، نمي گذاریم ایران ساح هسته ای درست کند! خب، اگر ما مي خواستیم ساح 

هسته ای درست کنیم، شما چطور مي توانستید نگذارید؟ 
اگر ایران اراده مي کرد که ساح هسته ای داشته باشد، آمریکا به هیچ وجه نمي توانست جلوی او 

را بگیرد. ۹1/11/۲۸

هیچ کدام جدید نیست!!
من یک اشاره ی گذرائی بکنم به آنچه که دشمن انجام میدهد. برنامه هایش این هاست: فشار اقتصادی، تهدید 
نظامی، جنگ روانی برای اثرگذاری بر روی افکار عمومی؛ هم در داخل کشور، هم در سطح بین المللی؛ این ها 

کارهائی است که دارند مي کنند. ایجاد اختال سیاسی و خرابکاری در داخل. 
باشك هستند در داخل، مراکزی که الهام مي گیرند از دشمن؛ با هدایت دشمن، با الهام از دشمن، 
باشک،  هستند  لیجادلوکم«.  اولیائهم  الی  لیوحون  الّشیاطین  »اّن  هستند؛  کارهائی  مشغول  این ها 
حاا  نمي دهند!  دست  از  هم  را  مذاکره  شعار  آمریکائی ها  کارها،  این  همه ی  کنار  در  دارند.  وجود  مراکزی 
تحریم های یک جانبه هم هست، قطعنامه هست، تهدید نظامی هم هست، اما مذاکره هم مطرح مي شود؛ ِهی 
مکرر در مکرر: ما حاضریم با ایران بنشینیم مذاکره کنیم! خوب، این تدابیر جبهه ی مقابل ما، تدابیِر در واقع 
دشمن ما، هیچکدام جدید نیست... تحریم ها سابقه ی سی ساله دارند و تهدید نظامی هم در همه ی دوره های 

قبل از این دوره وجود داشته است. ۸۹/5/۲7

هیچ رابطه محّبت و عطوفت و دوستی بین ما و آمریکا نیست
ما با شما کاری نداریم، احتیاجی به شما نداریم، ترسی از شما نداریم، هیچ محّبتی به شما نداریم. شما کسانی 
هستید که در روز روشن، جلو چشم همه مردم دنیا، هواپیمای مسافربری ما را به بهانه دروغ و واهی، سرنگون 
کردید و دهها نفر انسان را کشتید و حّتی عذرخواهی هم نکردید. این چگونه رژیمی است؟ این چگونه دستگاهی 
است؟ این چگونه فرهنگی است؟ چطور دل انسان با چنین رژیمی صاف شود؟ ما با این ها کاری نداریم. هیچ 

رابطه محّبت و عطوفت و دوستی بین ما و آمریکا نیست. 
رابطه نفرت از طرف ماست؛ رابطه خصومت خباثت آمیز از طرف آنها است.73/۸/11

یقین به پیروزی
ما یقین داریم که در این کارزاری که بین حق و باطل، امروز راه افتاده است - کارزار بین اسام و معارف 
آنها  و در رأس  عالم  استکباری سیاست های شیاطین  از یک سو، و طمع ورزیهای  اسامی  بیداری  و  اسامی 
شیطان بزرگ یعنی دولت آمریکا از یک طرف دیگر - پیروزی با ماست؛ پیروزی با طرف حق است. در این، 
هیچ تردیدی وجود ندارد. همه ی قرائن این را نشان مي دهند و تأیید مي کنند. طبیعِت سنن الهی هم همین 
است؛ یعنی غیر از این معنی ندارد. آن گروهی که طرفدار حقند اگر بایستند و اقدام بکنند، شکی نیست که بر 

باطل پیروز خواهند شد. 



30

جامع بیانات رهری پیرامون مساله استکبار و آمریکا

سنتهای الهی در جهت تقویت حق است و انتظار طبیعی از جریان سنن الهی در تاریخ، اقتضاء این 
را دارد. ما هم داریم به تجربه این را مشاهده مي کنیم. اگر امروز نشاط و حرکت اسامی در دنیا با بیست سال 
قبل مقایسه شود، ماحظه خواهد شد که بمراتب، به اضعاِف مضاعف نسبت به بیست سال قبل، این حرکت 
نشاط بیشتری دارد و پیشرفت بیشتری کرده. خصوِص جمهوری اسامی را اگر نگاه کنید - امسال را با بیست 
سال قبل ماحظه کنید - می بینید جمهوری اسامی در همه ی ابعاد پیشرفتهای محیرالعقولی کرده است؛ از 
جهت علمی، از جهت فناوری، از جهت سیاسی، از جهت مدیریتی، کارآمدی بیشتری پیدا کرده است؛ قوت 
بیشتری پیدا کرده است. در سطح دنیای اسام - در آفریقا و آسیا، حّتی در کشورهائی که مسلمانها در اقلیتند 

- هم انسان می بیند که این احساس هویت در میان مجموعه های مسلمان روزبه روز بیشتر شده است. ۸۶/5/۲۸

دلدادگان داخلی به آمریکا

انقاب اسامی جزو افتخاراتش این بود که نفوذ آمریکا، دست آمریکا و ریشه های آمریکا و بند و 
بست های آمریکایی را در این کشور از بین برد. البته عّده ای که در اّوِل کار بر مسند حکومت در این کشور 
نشسته بودند و دل در گرو آمریکا و آمریکایی داشتند، می خواستند نگذارند. من در شورای عالی دفاِع سال 5۸ 

از نزدیک خودم شاهد بودم. 

داشتند مصّوبه ای می گذراندند که بر اساس آن مصّوبه، هیأتهای مستشارِی نظامِی آمریکایی - 
همان هایی که آن همه جنایت و خیانت کرده بودند - با نام دیگری در ارتش جمهوری اسامی باقی 
متوّقف  را  مطلب  بحث شد،  قدری  می کنید؟!  که شما  است  کاری  این چه  گفتم  مانع شدم،  بنده  بمانند! 
گذاشتند. بعد هم خدای متعال به آنها توفیق نداد این کار را بکنند و رفتند. یک بار دیگر هنوز یک سال از 
پیروزی انقاب اسامی نگذشته بود که همان آقایان، در الجزایر طرح گفتگوی با آمریکایي ها - دشمنان خونی 

این ملت - را ریختند؛ ولی امام مانع شدند و نگذاشتند.
انسان وقتی از این گونه افراد، نام »اصاح« و »آزادی« را می شنود، حق دارد بدبین شود. کسانی که پس از 

یک چنین انقاب باشکوهی - که لبه تیز این انقاب هم علیه سلطه آمریکا بود - 
می خواستند با تدابیر گوناگون، آمریکاییها را که از در رفته بودند، از پنجره برگردانند، اکنون دم 
از »آزادی« و »اصاح« بزنند و کسانی از تفاله ها و از مزدوران رژیم گذشته به آنها کمك کنند! هر 
آدم هوشمندی حق دارد نگران شود و سوءظن پیدا بکند. استقال، بیت الغزل انقاب اسامی بود؛ یعنی نفوذ 
بیگانه در این کشور ممنوع؛ یعنی آمریکا و انگلیس و دیگران حق ندارند در مسائل سیاسی و فرهنگی کشور 

هیچ گونه اعمال نفوذی بکنند.7۹/7/14

شعار برگشتن آمریکا
کسانی که سعی می کنند دائم آیه ی یأس بخوانند و دلها را ناامید کنند، اگر دشمن و عامل دشمن نباشند، 
غافلند و به قضایا نگاه وسیع ندارند. ما وقتی به قضایا نگاه وسیع می کنیم، می بینیم امروز جمهوری اسامی 
و شعاربرگشتن  بیایند  ما  داخل کشور  در  عّده ای  کند. حاا  ایجاد  بیداری  ملتهای مسلمان  در  است  توانسته 

آمریکا را بدهند! 
این نشانه ی نهایت غفلت و ضعف و زبونی و ذلّت پذیری در دلهای خود اینها نیست؟ ما به فضل 

اسام، قوی هستیم. ما باید قّوت خودمان را بشناسیم و از آن استفاده کنیم.۸1/1۲/13
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فراموشی شعار مرگ بر آمریکا همان و ...

این که می بینید ملت ما بعد از بیست وشش سال »مرگ بر آمریکا« را فراموش نمی کند، به خاطر این است که 
غفلت از توطئه ی استکبار جهانی همان، و اسیر توطئه شدن همان. 

در واقع »مرگ بر آمریکا«یی که مردم ما می گویند، مثل همان »اعوذ باَهّ من الّشیطان الّرجیم« 
است که اول هر سوره ی قرآن قبل از »بسم اَهّ الّرحمن الّرحیم« گفته می شود. استعاذه ی به خدا از 
شیطان رجیم برای چیست؟ برای این است که انسان مؤمن یك لحظه حضور شیطان را فراموش نکند؛ 
یک لحظه از یاد نبرد که شیطان آماده ی حمله به او و انهدام حصار معنوی و ایمانِی اوست. »مرگ بر آمریکا« 
هم برای این است که ملت فراموش نکند سلطه گران جهانی منافع سرشاری که در این کشور داشته اند و دست 
آنها کوتاه شده، از یاد نبرده اند. آنها همیشه دنبال این هستند که همان منافع را باز در داخل این کشور برای 
خودشان تأمین کنند و به قیمت نابودی استعداد جوانان و آینده ی این کشور، بر ثروت و علم و فناوری خود 

بیفزایند. پس ملت ایران دیر شروع کرد؛ از انقاب اسامی شروع کرد.۸3/1۲/۲4

آدم های بی مسئولیت فریب ریاکاری آمریکا را خوردند
باور کنید روزی که این مردک ساده دِل بی تجربه خام اعام کرده است که می خواهد روابط اقتصادی آمریکا 
را با ایران ممنوع کند )بعد هم که رفت در جلسه صهیونیست ها، بیچاره در واقع بازی خورد. حال چه کسی 
پوست خربزه زیر پای این آدم انداخت، من نمی دانم( بنده به چند جهت، از ته دل خوشحال شدم. اینها تا به 
حال گاهی با ریا چیزهایی می گفتند که بعضی، در گوشه و کنار عنوان می کردند: »آقا؛ اینها آن قدرها هم با ما 
دشمن نیستند. آخر شما می گویید مرگ بر آمریکا، مردم می گویند مرگ بر آمریکا، بد است! عیب است! زشت 

است!«.  بعضی از آدمهای کم مسؤولیت یا بی مسؤولیت، 
می خواستند این فریاد مرگ بر آمریکا را که مردم ما از ته دلشان کنده می شود، در گلوها خفه 
هر جای کشور  در  گرفتند،  قرار  مقابل چنین صراحتی  در  که  وقتی  مردم  نگهدارند. حاا  و  کنند 

هستند، راحت فریاد می زنند:»مرگ بر آمریکا«.74/۲/13

آقایان دزدها، بفرمایید وسط!

مسأله این است که آنها دشمنند؛ دشمن! آن وقت یک عّده می آیند و به اصطاح از سِر عقل، ریش 
می جنبانند و به ما می گویند: »بیایید عاقانه فکر کنید!« آخر این چه حرفی است؟! 

دشمنان ما از انقاب زخم خورده اند و روزی خشنود و راضی می شوند که این انقاب کنار 
برود و به آنها گفته شود: »آقایان دزدها! بفرمایید وسط! بیایید در ایران!« آن روز اینها راضی می شوند 
و به کمتر از این راضی نیستند. صهیونیستها هم که حق دارند دشمِن ما باشند! ما می گوییم: »ریشه 
صهیونیستها باید از خاورمیانه َکنده شود.« جمهوری اسامی، بارها قاطعاً گفته است و خواهد گفت که 
»حتماً باید صهیونیسم ریشه کن شود.« مسلّماً با چنین موضع گیری که ما داریم، دلشان با جمهوری 

اسامی، صاف نمی شود.73/11/14
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آمریکا و اسراییل. 4
 رودربایستی با اسرائیل

آمریکایی ها امروز بیشترین رودربایستی را از رژیم منحّط صهیونیستی دارند؛ بیشترین ماحظه را از محافل 
صهیونیست دارند؛ ماحظه ی آنها را مي کنند؛ ما داریم می بینیم وضعّیت را. 

پنجه ی قدرتمندان مالی و کمپانی های صهیونیستی بر دولت آمریکا و کنگره ی آمریکا و مسئولین 
آمریکایی آن چنان مسّلط است که این ها مجبورند ماحظه ی آنها را بکنند. ۹۲/۸/1۲

گزارش رییس جمهور آمریکا به صهیونیست ها، ننگ ملت آمریکا
امروز در رأس دشمنان خارجی این ملت – که مبارزه اصلی سیاسی خارجی ما در دنیا با اوست – رژیم فاسِد 

غاصِب خبیِث صهیونیسِت حاکم بر فلسطین اشغالی و پشت سر او، رژیم ایاات مّتحده آمریکاست. 
ایاات متحده آمریکا با آن عرض و طول و با آن پیشرفتهای علمی و یك کشور و ملت بزرگ، 
جا  هر  و  است  سگ  یك  دست  افسارش  که  غولی  مثل  است؛  شده  صهیونیست ها  دست  بازیچه 
و  لحاظ سیاسی  از  که  اهمیتی  و  و سابقه  ثروت  آن حجِم  با  آمریکا  دولت  امروز،  را می برد!  او  می خواهد، 
اقتصادی و نظامی برای خودش در دنیا قائل شده است، بازیچه دست صهیونیست ها و دولت اسراییل شده است. 
وقتی رئیس جمهور آمریکا، علیه جمهوری اسامی، تصمیمی اتّخاذ می کند، به مجمع صهیونیست های آمریکا 

می رود و در آن جا گزارشش را می دهد و در دنیا پخش می شود. این، برای ملت آمریکا ننگ است.75/1/1

غرب بر سر دوراهي
فلسطین  بردارد و حق ملت  از زورگوئی طوانی مدت خود  باید دست  یا  است.  بر سر دوراهی  امروز  غرب 
را بشناسد و بیش از این از نقشه ی صهیونیست های زورگو و ضد بشر پیروی نکند، و یا در انتظار ضربه های 
سخت تر در آینده ی نه چندان دور باشد. این ضربه های فلج کننده فقط سقوط پی درپی حکومتهای گوش به 
فرمان آنان در منطقه ی اسامی نیست، بلکه آن روزی که ملت های اروپا و آمریکا دریابند که بیشترین 
صهیونیزم  اختاپوسی  سلطه ی  از  گرفته  منشأ  آنان  اخاقی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  گرفتاری های 
مطیع  خود،  حزبی  و  شخصی  منافع  خاطر  به  آنان  دولتمردان  و  آنهاست،  دولت های  بر  بین الملل 
آنچنان  اروپایند،  و  آمریکا  زالوصفت صهیونیست در  کمپانی داران  برابر زورگوئی های  و تسلیم در 

جهنمی برای آنان به وجود خواهند آورد که هیچ راه خاصی از آن متصور نیست.۹0/7/۹

تناقض آشکار
خوِد حضور نیروهای نظامی آمریکا عنصر ضد امنیتی است؛ خودش شورش آفرین است؛ اوضاع را مغشوش 
و خراب می کند و مردم را علیه آن ها می شوراند. اگر بخواهند برای این دولتی که سرکار آمده است، امنیت را 
برقرار کنند، باید یک ارتش قوی به وجود بیاورند و از این جهت، آمریکا احتیاج دارد که دولت عراق ارتش قوی 

داشته باشد؛ اما از آن طرف، 
از وجود یك ارتش قوی در عراق هم آمریکایی ها می ترسند؛ چون می دانند یك ارتش قوی در یك 

دولت اسامی و عربی بالقوه تهدید برای اسرائیل است؛ این تناقض است. ۸3/4/1۶
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اسارت مردم آمریکا در مشت صهیونیست ها
مردِم خودشان را در اسارت صهیونیست ها قرار داده اند. این ننگ نیست برای یک دولت که نامزدهای ریاست 
جمهوری اش در مبارزات و مباحثات انتخاباتی جوری حرف بزنند که دل صهیونیست ها را شاد کنند؛ نوکری و 

اطاعت خودشان از آنها را اثبات کنند؟! اینکه شما می بینید در مجادات انتخاباتی که 
دو نامزد فعلی آمریکا دارند، هر کدام سعی مي کنند نسبت به جامعه ی یهود فلسطینی و جامعه ی 
صهیونیست ها و سرمایه دارهای اسرائیلی بیشتر اظهار اطاعت کنند، برای خاطر این است که اسیر 
آنهایند. دولتمردانی با یک چنین کشور بزرگی، با یک چنین پیشرفت علمی ای، ملت خودشان را اسیر یک 

مشت صهیونیست کرده اند!۹1/۸/10

مردم باید بدانند که این بدبختی هاشان ناشی از سلطه ی صهیونیست  هاست

امروز بسیاری از مشکاتی که در کشورهای اروپائی، مثل انگلیس، مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل ایتالیا 
این کشورها  بر دولت های  است که سیاستهای شبکه ی خبیث صهیونیستی  این  از  ناشی  دارد،  وجود 
حاکم است. این ها از سرمایه داران و کمپانی داران صهیونیست که در دنیا زیادند، چشم مي زنند و حساب 

مي برند. در آمریکا هم همین جور است. 

اروپا  در  بین قدرتمندان آمریکاست.  به صهیونیست ها، یك شیوه ی معمول در  تملق گوئی 
هم کم و بیش همین جور است. وقتی ملت ها - چه ملت آمریکا، چه ملت های اروپا - بدانند که 
خیلی از این بدبختی ها ناشی از سلطه ی شیطانی و اهریمنی این شبکه است، یقینًا انگیزه شان 
بیشتر خواهد شد، حرکتشان شدیدتر خواهد شد. ممکن است امروز آمریکا با پلیس، بلکه با ارتش، 
مردم را سرکوب کند - که سابقه هم دارد؛ چند سال قبل از این در شیکاگو یک حرکتی به وجود آمد، 
ارتش را وارد کردند؛ گمانم زمان کلینتون بود، حاکمیت آن مجموعه ی قبل از بوش - هیچ ابائی ندارند؛ 
ارتش را وارد مي کنند، مردم را سرکوب مي کنند، مي زنند، مي ُکشند، زندان های سخت مي کنند؛ این 
حرکت سرکوب مي شود، اما از بین نمي رود؛ آتش زیر خاکستری خواهد ماند و یک روزی آنچنان شعله 
خواهد کشید که همه ی این بنای پوشالی استکباری و سرمایه داری را خواهد سوزاند و خاکستر خواهد 

کرد.۹0/7/۲4

آمریکا و جهان اسام. 5
فکر مي کنند مالك دنیای اسام هستند

امروز درباره ی مسائل دنیای اسام آمریکایي ها مثل یک مالک حرف می زنند! این سخنرانی رئیس جمهوری 
ایران، درباره ی  آمریکا را ببینید؛ درباره ی لبنان، درباره ی فلسطین، درباره ی عراق، درباره ی سوریه، درباره ی 
کشورهای دیگر، طوری حرف می زند، مثل اینکه قباله ی این ملک ها توی جیب اوست و مالک است! چرا بایستی 

این ها این فرصت را پیدا کنند؟ چرا باید این گستاخی را پیدا کنند؟۸5/5/31
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آمریکا اساس مشکل جهان اسام است
اساس مشکل در دنیای اسام، آمریکاست. حضور مستکبرین و مستعمرین در دنیای اسام، همیشه بیشترین 
و بزرگترین ضربه را به هویت اسامی و مردمی ملت ها زده. از شرق دنیای اسام بگیرید، از اندونزی و مالزی 
و هند، تا برسید به آفریقا؛ همه جا حضور مستعمران بوده است که ملت ها را ضعیف کرده، خون آنها را گرفته، 
آمریکا  حضور  حاشیه اند.  در  بقیه  آمریکاست؛  مستعمر،  و  مستکبر  آن  امروز  کرده.  تضعیف  را  اراده هایشان 
بزرگترین مشکل است. گفت: »وجودک ذنب ایقاس بها ذنب«. از همه ی بدبختی های دنیای اسام بزرگتر، 
امروز حضور آمریکاست؛ این را باید عاج کرد. باید آمریکا را از عرصه دور کرد، او را تضعیف کرد. خوشبختانه 
ضعیف هم شده اند. آمریکای امروز، آمریکای بیست سال قبل و سی سال قبل نیست. آمریکا امروز بشدت ضعیف 

شده است. این را باید نگه داشت. نباید ناامید بود.۸۹/1۲/1

طرح خاورمیانه بزرگ برای تبدیل خاورمیانه به یك کشور با مرکزیت اسرائیل است
امروز نقشه ی اساسی استکبار برای دنیای اسام، سیطره ی کامل است. طرح خاورمیانه ی بزرگی که آمریکایی ها 
مطرح می کنند، عبارٌة اخرای ایجاد کشور بزرگی است به نام خاورمیانه، با مرکزیت رژیم صهیونیستی. همه ی 

دولت هایی که در این کشورها هستند، باید به دولت های دست نشانده ی اسرائیل تبدیل شوند. 
معنای خاورمیانه ی بزرگ این است که ما یك عرصه ی عظیم بشری را در اختیار اسرائیل بگذاریم 
تا در آن، سرمایه گذاری و تولید ارزان کند و بر فربهِی خود بیفزاید؛ و اگر افسانه ی نیل تا فرات را 
با شیوه ی نظامی نتوانست محقق کند، با شیوه ی اقتصادی، سیاسی، پولی و فنی آن را تأمین کند. 
تسلیم چنین خواسته یی  باید  اسام چرا  دنیای  را می خواهد.  این   - باید گفت غرب  معنا  به یک  و   - آمریکا 

شود؟۸4/1/17

از وحدت جامعه اسامی می هراسند
دو  در  همیشه  را  جهان  گماشته   اند  هّمت  که  سیاست مدارانی  یعنی  طبقاتی،  جهاِن  سردمداران 
قطب قوی و ضعیف، یا مستکبر و مستضعف نگهدارند، و مرکز قدرت را به زیان ملتهای مستضعف، 
میان خود تقسیم کنند، از دو قرن پیش تا امروز، از وحدت امت اسامی بیمناک بوده و بر سر راه آن 
مانع تراشیده   اند! همان کسانی که در دهه   ی حاضر، با قتل عام مسلمانان بالکان، یا تبعیض و بی   عدالتی نسبت 
به اقلیتهای مسلمان اروپا، یا بی   تفاوت ماندن در برابر اینها، عزم مسیحی کردن یکسره   ی اروپا را آشکار ساختند، 
از یکپارچه شدن دنیای اسام با عنوانهای اهانت   آمیز یاد کردند و در تبلیغ و عمل، از آن جلوگیری نمودند.77/1/1۲

تاش برای مایوس کردن مسلمانان از ذخیره گرانبهای فرهنگ و دانش خود
امروز بیشترین تاش شیطان که همان جبهه   ی سیاسی استکبار است، مصروف آن می   شود که مسلمانان 
را از آینده   ی خود، نومید و به ذخیره   ی گرانبهای فرهنگ و دانش خود، بی   اعتنا سازد. هر پدیده   یی که به 
مسلمانان جهان، امید ببخشد و آنان را به فکر بنای آینده بر پایه   ی اسام بیفکند، در چشم استکبار، 
بشدت منفور و مبغوض است. دشمنی شیطان بزرگ با ایران اسامی، از آن است که تشکیل جمهوری 
اسامی و اداره   ی کشوری پهناور، با جمعیتی انبوه و با ثروت مادی و معنوی بی   پایان، به مسلمانان، 

نوید عزت و عظمت اسامی می   دهد و فروغ امید را در دلهای آنان زنده می   کند. 77/1/1۲
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جبهه سازمان یافته استکبار در مقابل بیداری اسامی
قدرتهای استکباری - یعنی آن کسانی که اداره ی بخش عظیمی از دنیا در پنجه ی اقتدار زر و زور آنهاست؛ 
شبکه ی صهیونیسم جهانی، قدرت زورگوی آمریکا، دستگاههای مالی ای که پشتیبان این نظام سلطه ی جهانی 
هستند - از بیداری دنیای اسام احساس خطر می کنند و این را بر زبان هم می آورند. و آنچه که امروز علیه 
اسام از جبهه های مختلف انجام می گیرد، یک حرکت سازمان یافته و حساب شده است؛ طراحی شده است. این 
تصادفی نیست که همان حرفی را که رئیس جمهور آمریکا - که در رأس قدرت شیطانی استکبار است - در 
مقابله ی با اسام بیان می کند، آن را به زبان دیگری یک مقام عالی روحانِی مسیحی بیان کند! قصد مؤاخذه ی 
اشخاص را نداریم، مسأله را تحلیل می کنیم. این نمی تواند تصادفی باشد. اهانت به پیغمبر در مطبوعات، 
ایراد به اسام و اتهام به اسام به عنوان دین خشن؛ تهمت زدن به ملت های مسلمان. از آن طرف 
هم اظهارات سیاسیونی که دم از جنگ صلیبی می زنند؛ دم از دشمنی با ملت های مسلمان می زنند و 
صریحًا این را ابراز می کنند. این ها تصادفی نیست. دشمن به عنوان یك جبهه در مقابل امت اسامی 
تصمیم بر کارشکنی و اعمال دشمنی دارد. بعد از پیروزی انقاب اسامی در ایران، این دشمنی جدی تر 

شده است.۸۶/1/17

آمریکا�و نوکري سران عرب
نوکری کسی مثل حسنی مبارک نسبت به آمریکا، نتوانست یک قدم مصر را به سمت شکوفائی پیش ببرد. 
چهل درصد جمعیت هفتاد و چند میلیونی مصر زیر خط فقرند! در خود شهر قاهره، آن طوری که گزارشهای 
مسلّم برای بنده وجود دارد، چند صد هزار - البته من تا دو سه میلیون هم شنیدم، اما قدر مسلّم چند صد 
بیابانگرد، میروند به قبرستان ها پناه مي برند.  از فقرای قاهره توی قبرستان ها زندگی مي کنند! آواره،  هزار - 
مردم در سختِی معیشت زندگی مي کنند. یعنی آمریکائی ها به خاطر این نوکری، پاداش هم ندادند. امروز هم به 
او پاداش نمي دهند. امروز هم هر ساعتی که او از مصر فرار کند و خارج بشود - به امید خدا - مطمئن باشد که 
اولین دروازه ای که به روی او بسته خواهد بود، دروازه های آمریکاست؛ راهش نمي دهند؛ همچنان که بن علی را 
راه ندادند، همچنان که محمدرضا را راه ندادند. این ها این جوری اند. این کسانی که دلشان برای دوستی آمریکا 
و رفاقت با آمریکا و اطاعت از آمریکا مي تپد، این نمونه ها را ببینند. این ها مثل شیطانند. در دعای صحیفه ی 
سجادیه میفرماید شیطان وقتی که من را دچار مي کند، بعد نگاه مي کند آن طرف - به تعبیر بنده - به من 

میخندد، به من پشت مي کند، اعتنائی نمي کند. این ها این جورند.
آمریکائی ها به وسیله ی این افراد حقیر و ضعیف، دنبال منافع خودشانند.۸۹/11/15

تاثیر شعار مرگ بر آمریکا در مراسم حج

اگر می بینید که دولت سعودی و حکام حجاز، راه خانه ی خدا را روی این ملت می بندند و حق این ملت را 
از حج غصب می کنند، به خاطر آن است که آمریکا از این ملت می ترسد. نباید ساده لوحان گمان کنند که شعار 
»مرگ بر آمریکا« در مراسم حج، مگر چیست؛ این شعار و فریادی که از حنجره ها خارج می شود، مگر برپایه های 
سلطه ی غاصبانه ی آمریکا و اسرائیل چه اثری می گذارد. اگر تأثیر شکننده ی این شعارها نبود، اگر تأثیر تعیین 

کننده ی فریاد بحق ملت ما علیه سلطه های جهانی نبود، با ملت ما این قدر دشمنی نمی شد.

فریضه ی حج، خانه ی خدا، قبر مقدس پیامبر)ص(، چیزهایی است که قلب ملت ما مشتاق آن است و حق 
ملت ماست. خانه ی خدا متعلق به بندگان خداست. »سواء العاکف فیه و الباد«: نسبت به خانه ی خدا، مردمانی 
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که در مکه ساکن هستند، هیچ فرقی با مسلمانانی که از اقطار عالم به آن جا می روند، ندارند. خانه ی خدا، ملجأ 
بندگان خداست؛ چرا مانع ملت ما می شوند؟ این، به خاطر شعار »مرگ بر آمریکا« و »مرگ براسرائیل« است. این، 
یعنی همین تأثیر حضور مردم و پیروزی خون بر شمشیر. این حرکت آمریکا و حکام سعودی - که متأسفانه 
موبه مو سیاستهای آمریکا را اجرا می کنند و نفع آنها را در نظر می گیرند و نه وظیفه ی اسامی و نفع 

ملت مسلمان را - به خاطر این است که 
خصوصیات  از  یکی  که   - مسلمین  وحدت  شعار  و  »مرگ بر اسرائیل«  و  »مرگ بر آمریکا«  شعار 
همین دوران جدیدی است که امام)ره( آغاز کردند - برای استکبار و سلطه های جهانی شکننده است 

و برایشان قابل تحمل نیست.۶۹/4/1۶

تجاوز آمریکا به دنیای اسام

امروز تجاوز رژیم ایاات متحده و همفکرانش و همکارانش، دنیای اسام را در وضعیت دشواری قرار داده 
است و دنیای اسام در پیشرفت خود، در موضعگیری خود، در ترقی مادی و معنوی خود، زیر فشار آمریکا 
و همکاران و همفکران اوست. در همین تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان در این یک ماه اخیر - که به این 
حماسه بزرگ اسامی از سوی حزب اَهّ منتهی شد و نصرت الهی بر این ها نازل شد - آمریکا صریحاً وارد 
میدان جنگ شد و فقط به حمایت زبانی و مالی و سیاسی اکتفا نکرد و برای رژیم صهیونیستی تسلیحات 
فراهم کرد، فرستاد و کمک کرد. در واقع این جنگ را آمریکایي ها خواستند و آنها شروع کردند. امروز 

طاغوت اعظم آمریکایي ها هستند. ۸5/5/30

موضع آمریکایي ها در مقابل بیداري اسامي
موضع آمریکائی ها چه بود؟ برای ما این مهم است. آمریکائی ها اول در مقابل این حوادث متحیر ماندند، دچار 

بی تحلیلی شدند؛ نمي فهمیدند چه دارد اتفاق می افتد، باورشان نمی آمد. 
بعد از آنکه این حوادث اتفاق افتاد، چون تحلیل درستی از حوادث نداشتند، مردم را نمي شناختند، 
مواضع متناقضی گرفتند. البته آنچه که تا امروز در مورد این کشورها و دیگر کشورها همواره در رفتار آمریکائی ها 
دیده شده، پشتیبانی از دیکتاتورها بوده است. از حسنی مبارک تا آخرین لحظه ای که میشد دفاع کنند، دفاع 
سردمداران  برای  است  عبرتی  درس  یک  هم  این  دور!  انداختنش  وقت  آن  نمي شود،  دیگر  دیدند  بعد  کردند؛ 
وابسته ی به آمریکا که بدانند آن وقتی که دیگر تاریخ مصرف خود را طی کنند و فایده شان را از دست بدهند، این ها 
مثل یک پارچه ی کهنه ای آنها را دور می اندازند و به آنها اعتنائی نمي کنند! اما این ها تا آخرین لحظه از دیکتاتور 
دفاع و حمایت کردند. آنچه که برای غرب و برای آمریکا اتفاق افتاد، حقیقتاً غیر قابل تحمل بود و هست. مصر 
یکی از ستونهای اصلی سیاست خاورمیانه ای آمریکاست؛ به این سیاست متکی بودند. آنها نتوانستند این ستون 
را به نفع خودشان حفظ کنند؛ ملت ها فائق آمدند. آمریکائی ها تاش کردند شاکله ی آن نظام را حفظ کنند. این 
تزویرها و ترفندهای آمریکائِی غربی است، موذیانه و خباثت آلود، اما در عین حال سطحی؛ که اگر ملت ها هوشیار 
باشند، مي توانند این تزویرها را رو کنند، این ترفندها را باطل کنند. آمریکائی ها سعی کردند حاا که حسنی مبارک 
را در مصر یا بن علی را در تونس از دست دادند، شاید بتوانند شاکله ی نظام را حفظ کنند. آدمها عوض بشوند، اما 
نظام باقی بماند؛ لذا اصرار و پافشاری کردند که در آن کشورها یک نخست وزیر حتماً باید بماند؛ اما ملت ها قیام 
خودشان را ادامه دادند، بر این ترفند هم فائق آمدند و این دولت ها را هم ساقط کردند. به توفیق الهی، به حول و 

قوه ی الهی، سلسله ی شکستهای آمریکا در این منطقه ادامه پیدا خواهد کرد .۹0/1/1
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نفرت جهان اسام از آمریکا
رئیس جمهور آمریکا دو سال قبل به مصر رفت تا یک مقدار تملق اسام و مسلمانها بکند، بلکه بتواند افکار 
عمومی دنیای اسام را به خودش متوجه و منعطف کند. نتیجه چه شد؟ یک اقلیت کوچک - یعنی گروه حاکم؛ 
همین حسنی مبارک معزوِل برکنار شده - طرفداری کردند، اما عموم ملت مصر و عموم ملت های منطقه فریب 

این ظاهرسازی را نخوردند. امروز شما می بینید شعار ضد آمریکا در همان کشورها برپاست.۹0/7/۲3
آمریکائی ها امروز از طرف امت اسامی مورد سؤالند و استیضاح مي شوند. امروز آمریکا در افکار 
عمومی ملت اسام و امت اسامی محکوم است. می شنوید این نظرخواهی ها و نظرسنجی های گوناگون را 

در اطراف دنیای اسام؛ همه حکایت مي کند از منفوریت آمریکا و محکومیت آمریکا؛ این ها مورد سؤالند.۸۶/۶/۲3
 در سطح دنیای اسام، بلکه در سطح جهان، نفرت از دولت ایاات متحده ی آمریکا همه گیر شده است؛ این 
حادثه ی بسیار مهمی است. در سطح منطقه، طاغوت بدکرداِر زشت سیرتی مثل صدام حسین به درک رفته 
است و از دستگاه تأثیر سیاسی منطقه حذف شده است؛ این حادثه ی مهمی است. در اردوگاه غرب، یک رقابت 
شدید میان آمریکا و اروپا به وجود آمده؛ شکافی که سعی می کنند آن را پنهان نگه دارند؛ اما نشانه ها و عائم 

آن جلوی چشم همه است؛ این حادثه ی بسیار مهمی است.۸4/3/14

آمریکا در مقابل جهان اسام به انفعال رسیده است
درباره ی وضعیت کنونی دو تفسیر وجود دارد: یک تفسیر از اوضاع کنونی - که ظاهربینانه است - این است 
که آمریکا با تحواتی که رخ داده، قدرت بیشتری پیدا کرده است؛ انقاب اسامی و دنیای اسام را به محاصره 
درآورده است. ادعا می کنند که آمریکا در عراق )غرب ایران(، در افغانستان )شرق ایران(، در منطقه ی خلیج 
فارس و در مناطقی از آسیای جنوب غربی حضور دارد و جمهوری اسامی و انقاب اسامی را به محاصره ی خود 
درآورده است؛ بنابراین قدرت آمریکا بیشتر شده. اما تفسیر دیگری وجود دارد، و آن این است که این حوادث 
نشان دهنده ی حرکت انفعالی آمریکا در مقابل بیداری دنیای اسام است. بعد از برپا شدن جمهوری اسامی، 
این  با خیال راحت در  روز  تا آن  رقیبی مثل شوروی سابق،  با وجود  که  آمریکا  استکباری  قدرت 
منطقه به منافع نامشروع خود دست پیدا می کرد، آرامِش قدرتمندانه اش بر هم خورده و در منطقه ی 
اسامی تهدید شده است. یک روز بود که آمریکا در منطقه ی خاورمیانه احساس قدرت مطلقه می کرد و 
دغدغه ای نداشت. حّتی حکومت هایی هم که بظاهر گرایش چپ داشتند، برای آمریکا خطر محسوب نمی شدند. 
آمریکا خطر  برای  اما  داشت؛  نزدیکی  ارتباطات  با شوروی  و  بود  به اصطاح چپ  رژیم  یک  عراق  بعثی  رژیم 
محسوب نمی شد؛ چون آمریکایی ها می دانستند هر چه آنها بخواهند، می توانند این حکومت بی پایه ی غیرمتکی 
اراده ی آنها بود، به وسیله ی او تحقق پیدا می کرد. حکومت های  به مردم را به سمت آن سوق دهند؛ و آنچه 
چپ دیگری هم که در منطقه بودند، برای آمریکا تهدید محسوب نمی شدند؛ اما وقتی نظام جمهوری اسامی 
به وجود آمد، پدیده ی جدید و غیرقابل تفسیری برای آمریکایی ها بود. این، یک نظام چِپ وابسته ی به اردوگاه 
کمونیسم نبود که اگر با آن مشکلی پیدا کردند، بروند با سران شوروی مذاکره کنند و مشکل را حل نمایند؛ 
این نظامی بود اواً متکی به اراده و ایمان آحاد مردمش و غیرمتکی به هر مرکز قدرتی در خارج از محدوده ی 
خود و کشور خود؛ ثانیاً الهام بخش این نظام و رهبر عظیم الشأن آن، خدا و دین و خوف و رجاء الهی بود؛ لذا 
دنیا در اراده ی او تأثیری نداشت. همین صفا و صدقی که در این نظام بود، و همین شعار معنویت و اسام - که 
هویت مسلمان ها را به یادشان می آورد - موجب شد که حرکت بیداری اسامی در سرتاسر دنیای اسام به وجود 
بیاید. آنچه آمریکایی ها در طول این سالها در خاورمیانه و در منطقه ی اسامی انجام داده اند، یك 
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حرکت انفعالی در مقابل حرکت قوِی نظام اسامی و جمهوری اسامی بوده است. طرح خاورمیانه ی 
بزرگ هم که آمریکایی ها با اصرار آن را دنبال کرده اند و تا امروز شکست خورده و بعد از این هم به 
حول و قوه ی الهی شکست خواهد خورد، یك حرکت انفعالی در مقابل قیام اسامی و نهضت بیداری 

اسامی است.۸4/3/14

نقشه برای تغییر مسیر انقاب ها
 این ها بعد از آنکه عوامل خود را در این کشورها از دست دادند، دو تا ترفند را در پیش گرفتند: 

یکی فرصت طلبی، یکی شبیه سازی. 
فرصت طلبی شان این بود که خواستند این انقابها را مصادره کنند؛ یعنی سر مردم را کاه بگذارند، 
با آنها اظهار همراهی کنند، افراد طرفدار خودشان را سر کار بیاورند. آنها در این کار شکست خوردند. دوم، 

شبیه سازی بود. 
شبیه سازی یعنی شبیه آنچه را که در مصر و در تونس و در لیبی و در بعضی از کشورهای دیگر 
اتفاق افتاده است، مثًا بتوانند در ایران - ایراِن مردم سااری دینی، ایراِن ملت - پیاده کنند! عواملشان 
در داخل کشور، مردمان ضعیف، فرومایه، حقیقتاً دستخوش هوی های نفسانی، سعی کردند شاید بتوانند این 
کار را بکنند. خواستند در اینجا حرکِت شکست خورده، حرکت کاریکاتورِی مضحک به وجود بیاورند؛ اما خب، 
ملت ایران توی دهنشان زد. ... منافق واقعی آمریکاست. نفاق واقعی، عملی است که این ها دارند انجام مي دهند؛ 
ادعای دفاع از ملت ها. در مورد مصر نفاق به خرج مي دهند، مي گویند ما طرفدار ملتیم؛ دروغ مي گویند. این ها 
با دشمن ملت تا لحظه ی آخر همکاری کردند. در مورد تونس عین همین حرف را مي زنند، مي گویند طرفدار 
ملتیم. حاا بد نیست ملت عزیز ما بدانند که رئیس جمهور آمریکا به ملت ایران پیغام داده که ما طرفدار شما 
هستیم! ادعا مي کنند که ما با دیکتاتوری مخالفیم، با حقوق ملت ها موافقیم؛ دروغ مي گویند. این ها نه فقط به 

ملت های دیگر رحم نمي کنند، بلکه به ملت خودشان هم رحم نمي کنند.۹0/1/1

راه جلوگیری از انحراف انقاب ها، ایستادگی مانند ملت ایران
امروز آمریکائی ها به کمک صهیونیست ها، به کمک برخی از هم پیمانان و مزدوران خودشان در منطقه تاش 
مي کنند این انقابها را منحرف کنند، بر این ها مسلط شوند، بر روی امواج این ها سوار شوند؛ لیکن فایده ای 
ما  ایجاد مي کنند؛  این دردسرها طبیعی است - اختاف  برای ملت ها دردسر درست مي کنند -  البته  ندارد. 
همه ی این چیزها را تجربه کرده ایم. در انقاب ما هم اختاف ایجاد کردند، نفوذ پیدا کردند، اقوام را به جان 
هم انداختند، درگیری های داخلی درست کردند، یک دشمن خارجی را تحریک کردند که به ما حمله ی نظامی 
کند، لشکرکشی کند؛ این ها همه اتفاق افتاد، اما ملت ایستاد، راه را با قدرت ادامه داد، بر همه ی این ها فائق آمد، 

بعد از این هم فائق خواهد آمد. ۹0/4/۹
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جامعه آمریکا. 6
انحراف بی نظیر جامعه ی آمریکا: گناه قانون می شود و برایش سرمایه گذاری انجام می گیرد

اگر یک جریان فرهنگِی دینِی الهی و معنوی در جامعه ی در حال رشد و توسعه ی علمی وجود نداشته باشد، 
نتیجه همان چیزی می شود که شما امروز در جوامع پیشرفته ی غربی دارید مشاهده می کنید. 

هرچه پیشرفت بیشتر است، دوری از صاح و انسانیت و عدالت هم بیشتر است. اوج تمدن مادی 
از لحاظ علم و ثروت و قدرت نظامی و تاش سیاسی و دیپلماسی را امروز شما در آمریکا می بینید. 
اوج  اما  فوق العاده؛  و تحرک سیاسی  نظامی  افسانه یِی  و قدرت  ثروت  دارای  آمریکا کشوری است 
از انسانیت و معنویت و اخاق و فضیلت را هم شما در همین جامعه ی آمریکایی می بینید،  دوری 
که قبل از این در هیچ جامعه ی دیگری دیده نشده است. امروز مستنکرترین کارهای بشری، اخاقی، 
جنسی و اجتماعی در همین جامعه ی پیشرفته و جوامع نظیر آن به شکل قانون و عرِف مقبول درآمده است. 
گناه در همه ی جوامع بشری هست؛ اما گناهی که عرف و قانون بشود و برای آن سرمایه گذاری و از آن دفاع 
شود، انحرافی بی نظیر است. امروز این انحراف، در جامعه ی آمریکایی به عنوان پیشرفته ترین جامعه ی علمی، 
صنعتی، مالی، اقتصادی و سیاسی بروشنی و وضوح مشاهده می شود. شما می بینید یک مرد یا یک زن، با ظاهر 
آراسته و با شکل کامًا مطلوب، که اگر کسی این مرد را در خیابان یا این زن را در یک فروشگاه ببیند، هیچ گونه 
احساس بدبینی یی نسبت به روش اخاقی آنها ندارد؛ اما همین مرد و همین زن در زندان ابوغریب بغداد به 
یك گرگ درنده تبدیل می شوند. زیر این ظاهر انسانِی تمیز، مرتب، ادکلن زده و و کراوات و پاپیون 
بسته، یك سگ وحشی خوابیده است. عکسهایی که از زندان ابوغریب منتشر شد، خواب رفته ترین 
احساسات  با   – بیدار کرد. شکنجه گر، یك زن  و  داد  تکان  را هم  اجتماعی جوامع غربی  ایه های 
لطیفی که یك زن باید داشته باشد – شکنجه شده، چندین مرد عراقی؛ جرم، مورد سوءظن قرار 
گرفتن؛ همین! و شکنجه، در حد اعای شناعت؛ و جامعه یی که این جنایت را مرتکب شده است، یک جامعه ی 
پیشرفته ی علمی، صنعتی، مدنی، پُرادعا و مدعی رهبری بشریت! وقتی رگه ی هدایت معنوی و جریان متنفذ 
فرهنگِی سالم در جامعه یی غایب بود، نتیجه این می شود؛ گناه بزرگ تمدن غربی همین بود. این که گفته 
می شود اسام گرایاِن روشنفکر و روشن بین با تمدن غربی مخالفند، خود معاندان غربی نعل واژگونه 

می زنند؛ وانمود می کنند این ها با علم و پیشرفت مخالفند؛ در حالی که 
مخالفت مؤمِن به اسام با تمدن غربی به خاطر پیشرفت علمی و مبارزه ی با خرافات و علمی کردن 

همه ی روابط اجتماعی نیست؛ به خاطر خأ معنویت و فضیلت در این مجموعه ی دنیایی است.۸3/3/۲1

�ملت�آمریکا شست و شوی مغزی شده اند
قضیه ی ما، قضیه ی رژیم آمریکاست؛ نه قضیه ی ملت آمریکا. ما با ملت آمریکا کاری نداریم، دشمنی هم 
نداریم؛ مثل بقیه ی ملت هایند. البته در این سالهای طوانی، رژیم آمریکا با تبلیغات پیگیر، آن ملت را شستشوی 

مغزی زیادی داده است. 
خیلی از افراد ملت آمریکا نمی دانند که در ایران چه خبر است و اصًا قضیه ی ایران چیست؛ یك 
چیزهایی شنیده اند: ارتجاع و اصولگرایی و ضّدحقوق بشر! این ها را دولت ها و تبلیغاتچي هایشان به 
آنان گفته اند، مردم هم باور کرده اند، واّا مردم آمریکا به خودی خود ملتی مثل بقیه ی ملت ها هستند 
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و ما هم هیچ دشمنی با آنها نداریم. ما با هیچ ملتی دشمنی نداریم. ما با مردم چه کار داریم؟ قضیه ی ما، 
قضیه ی رژیم آمریکاست.7۶/۸/14

رژیم آمریکا ملت خودش را هم به حساب نمی آورد
رژیم آمریکا خیال می کند صاحب اختیار دنیاست و سرپرستی دنیا بر عهده اوست.اصا اینها ملت ها را به 

حساب نمی اورند.ملت خودشان را هم به حساب نمی اورند .اگر تحلیل گری درست تحلیل کند ، 
معلوم می شود که اینها برای نفوس بشری اصا ارزشی قائل نیستند 70/10/1۹

دولت مردانشان به ملت خود هم رحم نمی کنند
به ملت خودشان هم رحم نمي کنند. همین رئیس  بلکه  به ملت های دیگر رحم نمي کنند،  نه فقط  این ها 
جمهور کنونی آمریکا هزارها میلیارد دار را در وضعیت اقتصادی بسیار بد رکود آمریکا از کیسه ی ملت آمریکا 
صرف کرد برای اینکه بانک ها را زنده نگه دارد، صنایع اسلحه سازی را زنده نگه دارد، صنایع نفت را زنده نگه 
دارد؛ یعنی کمپانی ها را. از جیب مردم صرف کمپانی ها مي کنند، کیسه ی کمپانی ها را پر مي کنند، کیسه ی 

بانکها را پر مي کنند؛۹0/1/1

رفتار احمقانه سران آمریکایی، علت زیر سوال رفتن از سوی ملتشان
امروز دولت و نظام حاکم بر آمریکا به خاطر رفتار احمقانه و ابلهانه و ظالمانه ای که در عراق در پیش گرفته اند، 
از سوی ملت خود زیر سئوال است؛ مي گویند: جوانهای ما را میفرستید عراق میُکشید. باید به مردم خودشان 

جواب بدهند. جوابشان این است؛ مي گویند: نه، ما نمیُکشیم این ها را، ایرانیها میُکشند! دروغ محض! 
از  آنها  مي کنند.  چه  عراق  در  آنها  دست خود آنها به خون جوانانشان و سربازانشان آغشته است. 
هزاران کیلومتر فاصله، سربازشان را فرستاده اند به عراق برای چی؟! میجنگند برای چی؟! امروز اصلی ترین عامل 
ناامنی در منطقه ی خاورمیانه، حضور آمریکائیها و دخالت آمریکائیهاست. آنها هم در عراق، هم در لبنان، هم در 

فلسطین مایه ی ناامنی اند؛ مایه ی بی ثباتی اند.۸۶/۸/۹

گمراه�و�ذلیل�شدن�ملت�آمریکا�توسط�دولت هایشان
دنیا  در  که  پول  با  فقط  ملت ها  مي دهد.  ارائه  که  منطقی  و  فکر  آن  به  است  متکی  ملت  یک  و  دولت  یک 
اعتبار پیدا نمي کنند؛ باید فکر و منطقی وجود داشته باشد. آمریکائی ها مي گفتند ما یک اصولی داریم - به قول 
خودشان - ارزشهائی داریم؛ ارزشهای آمریکائی. برای این اصول و ارزشها، در دنیا هی سر و صدا مي کردند. امروز 

نگاه کنید ببینید وضعیت ارزشهای آمریکائی به کجا رسیده ...
کرده اند،  ذلیل  را  خود  ملت  آمریکا  دولت های  امروز  است.  سرافرازی  ملت  ملتشان  که  مي کنند  ادعا 
گمراه کرده اند؛ همان طور که قرآن درباره ی فرعون میفرماید: »و اضّل فرعون قومه و ما هدی«.)۱( 
مردِم خودشان را گمراه کردند؛ نمي گذارند از حقایق مطلع شوند. این حرکت ۹۹ درصدی و حرکت 
ضد وال استریت که در آمریکا راه افتاده، با توجه به این است که مردم آمریکا از بسیاری از حقایق مطلع نیستند؛ 

اگر مطلع باشند، این حرکت شاید ده برابر شدیدتر شود!۹1/۸/10
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طبقه�ی خاصی از مردم
در نظامها و کشورهایی که زندگی را با ابزارهای پیشرفته و با علم ماّدی می گذرانند، آسایش زندگی متعلق به 
همه ی مردم نیست؛ به یک عده از مردم اختصاص دارد. امروز در کشور آمریکا، در کشورهای پیشرفته ی 
اروپا، گرسنگی، فقر، مردن از کمبود مواد غذایی، نداشتن سرپناه و مسکن، نا امنی حّتی برای یك 
این کشورها استفاده  از تکنولوژی و دانش جدید در  زندگی حیوانی، فراوان است. آن کسانی که 
ناموس و شخصیت  می کنند، طبقه ی خاصی از مردمند. آنهایی که برای یک شکم غذا مجبورند شرف و 
خودشان را بفروشند و انواع اهانتها را تحمل کنند، توده ی عظیمی از مردمند. این، واقعیت قضیه است. ظواهر، 
پُرزرق وبرق و پُرجلوه است. دوربین تلویزیونها و خبر خبرگزاریها چیزهایی را به عنوان تبلیغات به مردم دنیا ارایه 

می دهد که پُرزرق وبرق و چشمگیر است.70/1/۲۹

مدعیان آزادی بیان، سکوت کرده بودند

این چیزی که به عنوان »جنبش وال استریت«، مردم آمریکا را به هیجان آورده، مهم است. 

سعی کردند این را کوچك نشان بدهند، اان هم سعی مي کنند کوچك نشان بدهند. همین 
آقایانی که مدعی هستند آزادی بیان ازم است و طرفدار آزادی بیانند، تا دو سه هفته از شروع این 
از همه ی روزنامه های مهم آمریکا، فقط یک روزنامه خبر این حرکت را منتشر کرد؛ بقیه به  جنبش، 
مخالف  این ها  سیاستهای  با  که  آنجائی   - دنیا  از  گوشه ای  در  اگر  که  این هائی  کردند!  برگزار  سکوت 
است - یک چیز کوچکی اتفاق بیفتد، صد برابر آن را بزرگ مي کنند، یک حرکت به این عظمت را بکلی 
مورد سکوت قرار دادند؛ مسکوت گذاشتند. ولی خب، بااخره دیدند چاره ای نیست. خود همان کسانی 
که آنجا جمعند - این چندین هزار نفری که در نیویورک در وال استریت جمع شده اند - و اشباه آنها 
در شهرهای دیگر و ایاات دیگر آمریکا، آنها را مجبور کردند؛ لذا حاا به این حادثه اقرار مي کنند. البته 

مي خواهند موج سواری کنند؛ 

 یک مسئله این است که فساد رژیم سرمایه داری برای آن مردم، محسوس و عینی شده است. 

ممکن است این حرکت را سرکوب کنند، اما نمي توانند ریشه های این حرکت را از بین ببرند؛ 
بااخره یک روزی این حرکت آنچنان خواهد بالید که نظام سرمایه داری آمریکا و غرب را بکلی به زمین 

خواهد زد.

 رژیم فاسد سرمایه داری نه فقط به مردم کشورهای افغانستان و عراق و بقیه ی جاها رحم 
نمي کند، بلکه به مردِم خودش هم رحم نمي کند. مردم در این اجتماعات و تظاهرات چندین هزار 
نفری نیویورک یک تابلوئی بلند کردند که رویش نوشته بود: »ما ۹۹ درصدیم«. یعنی ۹۹ درصد ملت 
راه  درصد  یک  آن  را  افغانستان  و  عراق  درصدند. جنگ  یک  محکوِم   - آمریکا  ملت  اکثریت   - آمریکا 
می اندازد، اما کشته و غرامتش را آن ۹۹ درصد مي دهد. این آن چیزی است که مردم را بیدار کرده، وادار 
به اعتراض کرده. البته شیوه های تبلیغاتی و جنگ روانی مسئوان آمریکائی و سازمان سیا و دیگران، 
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شیوه های بسیار قهار و جباری است؛ ممکن است بر این ها فائق بیایند؛ اما بااخره حقیقت قضیه روشن 
شد و بیشتر روشن خواهد شد. با این همه ادعا، رژیم سرمایه داری این است؛ لیبرال دموکراسی غرب 

این است. ۹0/7/۲0

بن بست نظام سرمایه داری

 حمایت از اسرائیل را همین یک درصد مي کنند. مردم آمریکا انگیزه و عاقه ای به حمایت از اسرائیل 
بتوانند غده ی سرطانی اسرائیل، دولت  اینکه  برای  ندارند، که پول بدهند، مالیات بدهند، خرج کنند، 
جعلی اسرائیل را در یک منطقه ای سر پا نگه دارند. بعد هم نوع برخوردشان؛ آن از کتمان و مسکوت 
نگهداشتن، بعد هم شدت عمل؛ هم در آنجا، هم در بعضی کشورهای اروپائی. در انگلیس آنچنان شدت 
عملی به خرج دادند که ده یِک آن را انسان در کشورهای عقب افتاده ای که نظامهای دیکتاتوری با مردم 
برخورد مي کنند، مشاهده نمي کند. این ها آن وقت مدعی طرفداری از حقوق بشر، مدعی آزادی بیان، 
مدعی آزادی اجتماعات، مدعی همه ی مردم دنیایند. آن کسانی که توصیه مي کردند ما روشهای نظام 
سرمایه داری را دنبال کنیم، آنها را یاد بگیریم، آنها را عمل کنیم، به این واقعیتها نگاه کنند، ببینند که 
نظام سرمایه داری چیست؛ بن بست کامل. امروز نظام سرمایه داری در یک بن بست کامل است. ممکن 

است نتائج این بن بست سالها بعد به نتائج نهائی برسد، اما بحران غرب به طور کامل شروع شده.۹0/7/۲0

  مدعی طرفداری از دموکراسی

ادعا مي کنند طرفدار دموکراسی اند؛ مي گویند ما دنبال مردم سااری و دموکراسی و حق رأی مردم 
هستیم؛ اما از مستبدترین و دیکتاتورترین حکام دنیا و منطقه با همه ی وجود دارند حمایت مي کنند! 
این را همه دارند می بینند؛ این که دیگر پوشیده نیست. سقوط ارزشها این است. دولتی مدعی است که 

طرفدار حقوق بشر است، طرفدار دموکراسی است، در عین حال 
بیشترین حمایت او و بیشترین کمك او به دولتهائی است که از دموکراسی بوئی نبرده اند! 

۹1/۸/10

 ثروتمندترین دولت دنیا یا مقروض ترینشان

ادعا مي کنند که ثروتمندترین ملت دنیا و دولت دنیا هستند - البته کشور آمریکا کشور ثروتمندی 
است؛ امکانات طبیعی، زیرزمینی، روی زمینی، همه چیز دارد - اما اینها کار ملت آمریکا را به جائی 

رسانده اند که امروز مقروض ترین دولت دنیا آمریکاست؛ 

قروض او، بدهکاری های او به اندازه ی تولید ناخالص ملی اوست! برای یك کشور، از این بدتر 
و بااتر، فضاحتی نیست. ۹1/۸/10

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2248
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مدعی طرفداری از آزادی

ادعا مي کنند طرفدار آزادی هستند؛ 
این  از  برای یك کشور،  ناخالص ملی اوست!  تولید  اندازه ی  به  او  او، بدهکاری های  قروض 
زندانی های همه ی  از نسبت  این جمعیت،  به  آنها  زندانی های  اما نسبت  بدتر و بااتر، فضاحتی نیست؛ 
کشورهای دنیا به جمعیتشان بیشتر است. در کنار این مسئله، دادگاه های فرمایشی و دادگاه های دروغین هم 
وجود دارد. البته در فیلمهای سینمائی و فیلمهای تلویزیونی، نمایشهای گوناگونی مي دهند؛ دادگاه 
با آداب و تشریفات؛ خب، اینها هالیوود است؛ اینها بازی ستاره ها و بازی هنرپیشه ها است؛ واقعیت 

غیر از این است.۹1/۸/10

آمریکا و تروریسم. 7
مدعی مخالفت با تروریسم�

ادعا مي کردند با تروریسم مخالفیم؛ امروز در منطقه ی ما و در بسیاری از نقاط دنیا با تروریستها هم پیمان 
میشوند، با تروریستها میروند می نشینند و قرار مدار میگذارند، پول میدهند، اسلحه میدهند که بروند کارهای 
تروریستی انجام دهند! گروه منافقین را که خودشان به ترور هزاران نفر در کشور اعتراف کردند، زیر چتر حمایت 

قرار میدهند؛ به قول خودشان از لیست سیاِه خودشان خارج مي کنند! ۹1/۸/10

تروریسم چیزی جز منطق و عمل استکباری نیست
منطق استکبار، در هیچ جا، منطق گفتگو و مصالحه ی عادانه نیست؛ همچنان که شما نمونه هایش را در دنیا 
مشاهده کرده اید. منطق استکبار، منطق زور، ترور و استفاده ی غیرعادانه از قدرتی است که در اختیار دارد؛ لذا 
خود مروج تروریسم است. امروز آمریکایی ها به نام مبارزه با تروریسم وارد کشورها می شوند و این جور ملت ها 
را زیر فشار می گذارند؛ آنها را بمباران می کنند و کودک و زن و پیرمرد و انسانهای بی دفاع را از بین می برند؛ 
که  است  این  از  غیر  مگر  یعنی چه؟  تروریسم  کنیم!  مبارزه  تروریسم  با  می خواهیم  که  است  این  منطقشان 
تروریسم یعنی این که کسی برای پیشبرد مقصد خود از نیروی زوِر غیرقانونی استفاده کند؟ آیا کاری که آمریکا 
امروز در عراق می کند، غیر از این است؟! نفس حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق، ظالمانه و مستکبرانه و 
متجاوزانه است. روزی نیست که خبر دهها کشته و زخمی - که گاهی هم بیشتر است - از شهرهای مختلف 
عراق به گوش نرسد. در قلب دنیای اسام، فلسطین قرار دارد. نزدیک به شصت سال است که صهیونیست ها 
با استفاده از زور و قدرت غیرقانونِی خودشان، مردمان فلسطین را زیر فشار قرار داده اند. شما ماحظه کنید در 
فلسطین چه می گذرد. دنیای اسام به این مسائل عادت کرده است؟ زمامداران مسلمان به این مسائل عادت 
کرده اند که ببینند این جور زن، کودک، جوان، خانه و مزرعه به وسیله ی زور و قدرت نابود می شود؟ این معنایش 

چیست؟ مگر تروریسم غیر از این ، چیز دیگری است؟ 
مروجان تروریسم، امروز به دروغ و نفاق پرچم مبارزه با تروریسم را در پیش گرفته اند و آن را 

بهانه قرار داده اند برای دخالت در کشورهای اسامی.۸3/۶/۲3
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اسراییل،بزرگ ترین تروریسم دولتی
تروریسم دولتی که امروز مظهرش حکومت غاصب صهیونیستی است. آمریکایي ها بزرگترین و جّدیترین 

حامی صهیونیست ها هستند. 7۶/10/۲۶

حمایت از تروریست های دنیا

متأسفانه امروز،
 بزرگترین جرائم استکبار جهانی این است که دروغگویی، فریب، تقّلب و باطل گرایی را، با رفتار 
خود در دنیا توسعه و رشد می دهد و ترویج می کند. اان شما ماحظه کنید در حکومتهای مستکبر دنیا 
که دولت آمریکا در رأس همه حکومتهای مستکبر است - کسانی هستند که بیشترین ترور را در اطراف دنیا 
کرده اند. همین اواخر نقل شد که یکی از سیاستمداران آمریکایی اّدعا کرده است که کشته ها و مفقودینی که 
در گواتماا، دنیا را به خودشان متوّجه کرده بودند، کار »سیا« است. سازمان سیای جاسوسی آمریکا، تک تک 
انسانها و مخالفین سیاسی را شکار و نابود و مفقود کرده است و حاا کشف می شود! در همه جای دنیا بخصوص 
در آمریکای اتین و در بسیاری از نقاط دنیا، این ها آدم کشی و ترور کردند؛ کودتا راه انداختند؛ کارهای خاف 
کردند. در ایران هم خود ما شاهد بودیم و دیدیم. در جاهای دیگر هم همین طور است. این ها از زشت ترین 
تروریستهای عالم حمایت کردند؛ به آنها پناه دادند؛ با آنها مبادات دوستانه انجام دادند؛ از آنها تجلیل کردند؛ 

به آنها کمک مالی کردند؛ اان هم می کنند.75/۹/1۹

همکاری با تروریسم برای جلوگیری از تروریسم
رئیس جمهور آمریکا - که واقعا انسان تعّجب می کند - خجالت نمی کشد و روز روشن در مقابل افکار عمومی 
همکاری  اسراییل  با  تروریسم،  از  جلوگیری  برای  می خواهیم  ما  که  می گوید  بلند  با صدای  و  می ایستد  دنیا 

کنیم!75/1/4
آمریکا، این مبارزه را)مبارزه فلسطینی ها( »تروریسم« می نامد؛ اما خباثت صهیونیست ها نسبت 

به مبارزین فلسطینی را تروریسم نمی داند!71/1/7

آمریکا و  حقوق بشر. 8
مدعی طرفداری از حقوق بشر

 ادعا مي کنند طرفدار حقوق بشرند - یکی از ارزشهای آمریکائی که هی رویش سر و صدا مي کردند، این 
است دیگر - پرچم حقوق بشر را اینها در دست گرفته اند؛ اما بدترین کارهای ضد حقوق بشری دارد زیر چتر 
حمایت آمریکا اتفاق می افتد و اینها نه فقط مقابله نمي کنند، بلکه حمایت مي کنند! شصت و پنج سال است که 
حقوق ملت فلسطین دارد به طور علنی و آشکار به وسیله ی این بی عارها و الواطهای صهیونیست در فلسطین 
اشغالی پامال مي شود؛ آمریکائی ها حّتی اخم هم نمي کنند، بلکه حمایت هم مي کنند، کمک هم مي کنند! ۹1/۸/10



ما و آمریکا

45

مدعی طرفداری از ملتها
 ادعا مي کنند ما طرفدار ملتها هستیم؛ اما هر جائی که ملتها یک حرکت آزادیخواهانه ای، اصاح طلبانه ای، 

حرکت انقابی ای بر علیه بدی انجام دهند، اینها نقطه ی مقابل ملتها می ایستند! ۹1/۸/10

آمریکا و پرچمداری حقوق بشر
به جمهوری اسامی اتهام نقض حقوق بشر می زنند. این دیگر از آن لطیفه های خنده آوِر دوران است! آمریکا 
ابوغریب،  آمریکای  گوانتانامو،  آمریکای  هیروشیما،  آمریکای  آمریکا؟  کدام  بشر!  حقوق  پرچمدار  است  شده 
آمریکای راه اندازنده ی جنگ و ناامنی در بسیاری از نقاط عالم، آمریکای سانسور در داخل خود کشور آمریکا؛ 
ماجرای سانسور فکر و نوشته و بیان در آمریکا، یکی از آن ماجراهای بسیار مهم و جالب است که مجالی نیست 
که من اان به آن اشاره کنم. این ها به ما می گویند نقض حقوق بشر؛ اما خودشان بزرگترین ناقض حقوق بشرند! 

 ۸5/1/1

آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیا
تا آن جایی که بنده اطاع دارم، هیچ دولتی را نمی شناسم که به قدر دولت آمریکا ناقض حقوق بشر باشد. 
بنده با ماحظه ی آمار و ارقام و حوادثی که در این چند سال پیش آمده - چیزی که جلوی چشم خود ما بوده 
است - به این نتیجه می رسم که شاید در دنیا دولتی نباشد که به قدر دولت آمریکا نقض حقوق بشر کرده باشد. 
عاوه بر جنایات این ها در اطراف دنیا، در خود آمریکا هم این ها جنایت و نقض حقوق بشر می کنند. امروز مثل 
سالهای گذشته سیاهان آمریکا همچنان تحت فشار و مورد ظلم و ستم و تبعیض اند. در سال 71 یا 7۲ در زمان 
ریاست جمهورِی پدر همین بوش بر اثر ظلم واضحی که علیه سیاه پوست ها به وقوع پیوسته بود، شورش عظیمی 
در بعضی از ایالت های آمریکا به وجود آمد و چون پلیس نتوانست مقابله کند، ارتش را وارد صحنه کردند. در 
زمان رئیس جمهور بعدی، بیش از هشتاد نفر از فرقه ی داوودیان را - یک فرقه ی مسیحِی مخالف سیاستهای 
دولت آمریکا - که در یک خانه اجتماع کرده بودند و با اخطار پلیس بیرون نمی آمدند، جلوی چشمان مرد و 
زن و کودک، زنده زنده در آتش سوزاندند؛ اما این ها خم به ابرویشان نیامد! رعایت حقوق بشر آنها این است! 
در زمان رئیس جمهور فعلی آمریکا در شمال افغانستان - آن وقتی که افغانستان را اشغال می کردند - غیر از 
بمب هایی که بر سر مردم ریختند و فجایعی که در شهرها ایجاد کردند، در یک زندان جمع کثیری زندانی را به 
رگبار بستند و قتل عام کردند؛ خبرش هم در دنیا پیچید، منتها امپراتوری های خبری نمی گذارند این خبرها 
بماند و در ذهن مردم جایگزین شود؛ فوراً خبر را جمع می کنند. آن وقت می گویند در فان کشور یا در ایران 
اسامی به فان زندانی اهانت شده؛ مثًا فرض کنید به او دمپایِی درستی نداده اند! نقض حقوق بشر در آمریکا و 
به وسیله ی آمریکایی ها در دنیا از همه ی کشورها بیشتر است؛ اما مردم دنیا و همچنین ملت ایران و دولت ایران 
و نظام اسامی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند! پرچم حقوق بشر را کسانی به دست گرفته اند که خودشان 

بزرگترین ناقض حقوق بشرند!۸4/1/1

نگرانی برای تضییع حقوق در ایران
من همیشه به کسانی که احساس ضعف می کردند، می گفتم: 

چرا شما فریب تبلیغات را بخورید؟ چرا باید خیال کنید که وقتی آمریکا از حقوق بشر می گوید، 
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واقعًا نگران ضایع شدن حقوق بشر در ایران است؟ آنها برای بشر دل نمی سوزانند. آنها خودشان بزرگترین 
نقض کنندگان حقوق بشرند. آنها کسانی هستند که در روز روشن، هشتاد نفر آدم را در یکی از شهرهای آمریکا، 
زنده زنده، در یک خانه سوزاندند و خم به ابروشان نیامد. آنها به بشر و حقوق بشر چه کار دارند؟ حقوق بشر را 

چه می شناسند؟ مسأله آنها در جای دیگر است. دردشان از جای دیگر است.75/1/4

آمریکا اصا حقوق بشر را قبول ندارد

می گویند »ما طرفدار حقوق بشریم«! ما می گوییم: اصًا شما حقوق بشر را قبول ندارید. شما معتقد 
به حقوق بشر نیستید. 

شما معتقد به حقوق کمپانیها و سرمایه داران بزرگ آمریکایی هستید. شما معتقد به منافع 
نامشروع رژیم آمریکا در سراسر دنیا هستید.71/۲/1۶

حقوق بشر ابزاری برای تحت فشار قرار دادن مخالفان
برای این ها، اسم حقوق بشر، یک دکان و یک حربه است. هرجا که با دولتی مخالف باشند و بخواهند به جنگ 
او بروند و او را زیر فشار قرار بدهند، مسأله ی حقوق بشر را َعلَم می کنند. این همه در دنیا دولت ها و کشورهایی 
هستند که اصًا به حقوق بشری قائل نیستند؛ زیر بال رژیم آمریکا دارند زندگی و تنفس می کنند؛ احدی هم 
متعرض نمی شود که اصًا شما در کشورتان چیزی به نام حقوق بشر هست؟ اصًا رأیی برای آحاد بشر قائلید؟ 
چون با آنها همراهند. آن جایی هم که ملت ها و دولت هایی مخالف آنها باشند، این ها را زیر فشار می گذارند و 

انواع و اقسام اتهامها را به آنها می زنند. البته در مورد جمهوری اسامی، از اوِل انقاب بوده است.
از اول انقاب، مسأله ی حقوق بشر و زندانها و از این حرفهای خنده آور و مضحك برای هوشمندان 
عالم را، به عنوان عوام فریبی در بوق می کردند، جنجال می کردند و دایمًا می گفتند: زندانهای ایران. 
از  بدتر  مراتب  به  این کشورها  زندانهای  و قضاوت و حکم می کنند، می دانند که  دارند  اطاع  آن کسانی که 

زندانهای کشورهای عقب افتاده است؛ چیزی که مطرح نیست، حقوق بشر است؛ 
چیزی که مطرح نیست، کرامت بشر است.70/10/1۹

طرح قضیه ی حقوق بشر، یك وسیله برای استفاده ی بیشتر

این که کسی ادعا کند ما طرفدار حقوق بشریم، قضیه را تمام نمی کند. طرح قضیه ی حقوق بشر از 
طرف سردمداران آمریکا، چه حاا و چه در روزهای قبل، یک دکان و یک وسیله برای استفاده ی بیشتر 

است. این ها به حقوق بشر اعتقاد ندارند. ۶۹/1/۲ 

رابطه آمریکا با ناقضین حقوق بشر
کسانی که دم از طرفداری از حقوق بشر می زنند و در یک چشم به هم زدن، حقوق ملتی را پامال می کنند؛ 
آمریکایي هایی که ادعای طرفداری از حقوق بشر می کنند و با رژیمهایی که اولین پایه های دموکراسی و آزادی و 
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حقوق انسان در کشورشان وجود ندارد، صمیمي ترین دوستیها را دارند و به آنها انتقاد نمی کنند؛ کشورهایی که 
حّتی پارلمان ندارند و در کشورشان از حضور سیاسی مردم خبری نیست و چنین پدیده یی از نظر سردمداران 
آمریکا عیب محسوب نمی شود؛ با اسام مخالف هستند و در حقیقت، آنچه که آنها با او روبه رو می باشند، اسام 

است.۶۸/11/4
این ها کسانی هستند که در مقابل چشمشان، حکومت صهیونیستی در کشور فلسطین، مردم فلسطین را 
به بدترین وجهی زیر فشار و کشتار و اختناق و شکنجه قرار می دهد و آنها حاضر نیستند حّتی به زبان، عمل 
او را محکوم کنند. فلسطینی ها انسان نیستند؟! حقوق بشر شامل فلسطینی ها نمی شود؟!این ها کسانی هستند 
را  انسانها  و  می گیرند  و کمک  مدد  آنها  از  آنهایند،  به  متکی  دنیا  مستبدترین حکومتهای  و  مرتجعترین  که 
نابود می کنند. شما در دنیا نگاه کنید، ببینید کشورهایی که حّتی یک مجلس شورا - ولو به صورت شکلی و 
اسمی - ندارند، کدامند؟ اان کشورهایی هستند - احتیاجی به اسم آوردن نیست؛ همه ی شما این کشورها 
را می شناسید - که اداره ی امور آنها، بدون کوچکترین دخالت و آرای مردم انجام می گیرد. حکومتهای آنها، 
فردِی مطلق است. پارلمان و انتخابات ندارند و در نتیجه مردم نماینده ی قانونگذار و رئیس جمهوری هم که 
انتخابش بکنند، ندارند. یک نفر یا یک خانواده، بر مردم و ثروت و نفت این کشورها حکومت مطلق می کند و هر 
کاری دلشان بخواهد، از کشتار و اختناق و حبس و زجر و بقیه ی توهینها و اهانتها، با مردم این کشورها انجام 
می دهند. این دولت های این قدر مختنق و مرتجع، این قدر دور از پیشرفتهای سیاسی عالم و بی اعتنا به حقوق 
انسان، نورچشمیهای آمریکایند و آمریکا بزرگترین مدافع این کشورهاست! آمریکا طرفدار حقوق بشر است؟ اگر 
این طور است، چرا به این دولت های زورِی اختناقِی فاسِد بی اعتنای به دموکراسی و حقوق بشر، یک یادداشت 

کوچک اعتراض نمی فرستد که حقوق بشر در کشور شما مورد بی اعتنایی قرار گرفته است؟۶۹/1/۲

کشتن انسان ها بخاطر منافع و شعار حقوق بشر دادن، شیوه ی شیطان های عالم
چه عمل شرارت باری را در دنیا سراغ دارید که این ها انجام نداده باشند؟ دیدید که در طول این سالهای 
متمادی، در آفریقا، در آسیا، در آمریکای اتین، در خاور میانه، در دریا و صحرا، هرجا که آمریکایي ها احساس 
کردند منافعی در آن جا دارند و آن منافع، متوقف بر این است که عده یی انسان کشته بشوند، دریغ نکردند! با 

این حال، شعار طرفداری از حقوق بشر را هم می دهند! شیطانهای عالم، همیشه همین طور بوده اند.۶۹/1/۲

 ما آبروی آمریکا را خواهیم برد

ما امروز صد سند غیر قابل خدشه در اختیار داریم که نشان میدهد دولت آمریکا پشت سر ترورها 
و تروریستهائی بوده است که در ایران یا در منطقه واقع شده است. ما با این صد سند، آبروی آمریکا را در 
دنیا خواهیم برد؛ آبروی این مدعیان حقوق بشر و مبارزه ی با تروریسم را در دنیا پیش افکار عمومی خواهیم 

ریخت؛ اگرچه امروز هم آبروئی ندارند.۹0/۸/11
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منزوی شدن آمریکا. 9
سلطه�ی با زور، برابر است با انزوای روز افزون

یک روز این طور تصور می شد و این طور تبلیغ می شد که همه ی راه های پیشرفت و تمدن به لیبرال دموکراسی، 
آن هم به شکل آمریکایی اش، ختم می شود؛ اما امروز این طور نیست. امروز بسیاری از ملت ها کامًا در این مسأله 

نظر مخالف دارند و البته بعضی هم شک دارند. 
امروز آمریکا علی رغم قدرت روزافزوِن نظامی و مالی خود، در حضیض شکست سیاسی است و 
در دنیا منزوی است. هیچ وقت نفرِت از آمریکا مثل امروز در دنیا نبوده است. شرق و غرب هم ندارد؛ آسیا و 
اروپا و آفریقا هم ندارد، همه جا این طور است. این را خوِد آمریکایی ها اعتراف می کنند و این حرف من نیست. 
آنها خودشان اعتراف می کنند که نمی شود با زور بر دنیا سلطه پیدا کرد. برژینسکی اخیراً کتابی نوشته به نام 
»سلطه یا رهبری«. او در این کتاب نوشته است که سلطه ی با زور و با اقتدار بر جهان برای آمریکا، مساوی است 
با انزوای روزافزون آمریکا در دنیا؛ راست هم می گوید؛ روزبه روز منزوی تر خواهد شد و همین انزوا آن سلطه را 
هم نابود می کند. البته گزینه ی آن طرف این موضوع این است که ما سلطه گری نکنیم، بلکه تعامل کنیم؛ اخاق 

خوش به خرج بدهیم، تا بتوانیم بر دنیا رهبری کنیم. حاا خواب خوشی است که می بینند و 
اصول گرایِی آمریکایی به آنها وحی و الهام کرده که باید آنها رهبر دنیا باشند و ارزشهای خودشان 

را بر دنیا حاکم و مسلط کنند.۸3/5/۲5

نفرت از سردمداران کاخ سفید، در اعماق دلهای مردم
به ما می گویند شما در جامعه ی جهانی منزوی هستید؛ ما به آنها می گوییم، منزوی شمایید، نه ما. امروز دنیا 
از روشهای آمریکا متنّفر است؛ امروز دنیای اسام از اندونزی تا مغرب، هرجا شما بروید و از مردم سؤال کنید، 
نفرت از سردمداران کاخ سفید، در اعماق دلهای مردم وجود دارد. اگر می خواهند بدانند چه کسی منزوی 
است، بنده پیشنهاد می کنم یك رفراندومی در دنیای اسام برای سنجیدن میزان محبوبیت رئیس 
جمهوری ما و رئیس جمهور آمریکا برگزار کنند. اگر سردمداران رژیم آمریکا از نتایج خفت بار چنین 
رفراندوم، نظرسنجی و نظرخواهی ای نمی ترسند، این گوی و این میدان، بیایند راه بیندازند. امروز 
ملت ها از آمریکا متنّفرند؛ بسیاری از دولت ها هم متنّفرند؛ منتها مصالحشان اجازه نمی دهد که این نفرت را 

بر زبان بیاورند؛ اما نفرت آنها گاهی کمتر از ما هم نیست. 
اگر امروز در دنیا - نمی گویم دنیای اسام، در سطح دنیا - یک همه پرسی انجام بگیرد، شک نکنید که رئیس 
جمهور فعلی آمریکا، در ردیف شارون و صدام و میلوسویچ به عنوان مجسمه های شرارت شناخته خواهند شد. 
امروز آمریکا تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است؛ لذا شعار »مرگ بر آمریکا« دیگر امروز مخصوص ملت ما 
نیست. امروز در اکناف عالم شما می بینید که مجسمه ی رئیس جمهور آمریکا را آتش می زنند و شعار مرگ بر 
آمریکا می دهند. علت هم زیاده خواهی رژیم آمریکا، استکبار رژیم آمریکا، تکبر آنها، سلطه طلبی آنها و بازیچه ی 

صهیونیست ها بودِن آنهاست؛ حقیقتاً بازیچه ی صهیونیست هایند.۸5/1/1
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جرئت رویارویی با ملت ها را ندارند
مي گویند مي خواهیم ایران را منزوی کنیم؛ اما خودشان منزوی شدند. امروز در میان ملت ها، هیچ دولتی در 
دنیا به قدر آمریکا منفور نیست. امروز آمریکا منفورترین دولت ها و رژیمها در چشم ملت های منطقه است. شما 

منزوی هستید که منفورید.
رئیس جمهور آمریکا دو سال قبل به مصر رفت تا یک مقدار تملق اسام و مسلمانها بکند، بلکه بتواند افکار 
عمومی دنیای اسام را به خودش متوجه و منعطف کند. نتیجه چه شد؟ یک اقلیت کوچک - یعنی گروه حاکم؛ 
همین حسنی مبارک معزوِل برکنار شده - طرفداری کردند، اما عموم ملت مصر و عموم ملت های منطقه فریب 

این ظاهرسازی را نخوردند. امروز شما می بینید شعار ضد آمریکا در همان کشورها برپاست.
نیروی  هزار  ده  چند  و  صد  و  آنهاست  اشغال  تحت  کشور  که   - افغانستان  کشور  به  آمریکا  جمهور  رئیس 
آمریکائی و ناتو در افغانستان هستند - سفر مي کند، اما جرأت نمي کند از پایگاه بگرام، که پایگاه آمریکائی است، 
خارج شود؛ با هیچکدام از رجال سیاسی افغانستان در کابل و غیر کابل نتوانست ماقات کند؛ رفت به پایگاه، 
از پایگاه آمد بیرون! شما از اکثریت مردم مي ترسید، از اکثریت ملت ها مي ترسید. امروز شما از اکثریت ملت 
خودتان در آمریکا هم مي ترسید؛ نشانه اش این حرکت و جنبش وال استریت است که به نیویورک محصور نماند؛ 

در شهرهای متعدد دیگر در آمریکا مردم اظهار نفرت مي کنند. پس شما منزوی هستید.
حرف پشت سر حرف  برای اینکه جمهوری اسامی را منزوی کنند، »ایران هراسی« را عمومی کنند، مرتباً 
با  است،  مخالف  ظلم  با  اسامی  جمهوری  است.  مظلومین  طرفدار  ملت هاست،  طرفدار  ایران  نه؛  می آورند. 
و  می ایستد  وجود  همه ی  با  هم  مستکبران  و  ظالمان  زیاده خواهی  و  زورگوئی  مقابل  در  مي کند،  مبارزه  ظالم 
عقب نشینی نمي کند. برای همین است که ملت ها هر جائی که جمهوری اسامی را میشناسند، به جمهوری 
اسامی عاقه مندند، طرفدار جمهوری اسامی اند، شعارهای جمهوری اسامی برای آنها دلنشین است؛ بعکِس 
شما سران رژیم ایاات متحده ی آمریکا، که در عراق منفورید، در افغانستان منفورید، در مصر منفورید، در تونِس 
بعد از انقاب منفورید، در لیبی که نیروهای نظامی وارد کردید و تحرک نظامی دارید، منفورید؛ حّتی در اروپا 

منفورید.۹0/7/3۲

تفاوت انزوای دیپلماتیك بین المللی با انزوای از ملت ها
ما مایل نیستیم در دنیای اسام منزوی باشیم، و منزوی هم نیستیم و نخواهیم شد. 

انزوا به معنای دیپلماتیك و رایج آن در دنیا، آن چنان مضر نیست که انزوای از ملت ها مضر است. 
امروز آمریکا به حسب ظاهر منزوی نیست؛ حضور سیاسی و حتی حضور نظامی او در همه جای این منطقه 
محسوس است؛ اما در حقیقت منزوی است؛ چرا؟ چون ملت ها که تعیین کننده و تصمیم گیرنده اند، همه از حضور 
آمریکا و سیاستهای آمریکا متنفر و بیزارند؛ این انزوا مضر است. جمهوری اسامی در دنیای اسام این انزوا را 

ندارد.۸3/1۲/۲7
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افول آمریکا. 10
 بی احترامی دوستان و نترسیدن دشمنان

آن روز آمریکایی ها در اوج قدرت بودند، امروز نیستند؛ خوِد یکی از این دولتمردان کنونی آمریکا، یک شخصّیت 
معروفی، چندی پیش یک جمله ای گفت - اوگفت، ما نمي گوییم؛ این را خودشان گفتند - که

آمریکا امروز وضعش به جایی رسیده که دوستانش احترامش نمي کنند، دشمنانش از او نمي ترسند. 
در این برهه ی اخیر دچار مشکات سیاسی اند؛ دیدید اختافات سیاسیون آمریکا را بر سر مسائل مربوط به بودجه ی 
دولتشان که موجب شد شانزده هفده روز دولت آمریکا تعطیل بشود، هشتصد هزار کارمند را به مرخصی اجباری 

بفرستند؛ این ها ضعف است، این ها ناتوانی است. در مسائل اقتصادی و مالی، امروز دچار بزرگ ترین مشکاتند؛ 
مشکات ما در مقابل مشکات آنها صفر است. ۹۲/۸/1۲

 رفتاری شبیه دیوانه ها
شما نگاه کنید به رفتار زمامداران آمریکا - رئیس جمهور و تیم دورش - ببینید چه جوری حرف مي زنند. حرف 
زدِن آنها مثل حرف زدن آدمهای روانی است؛ گاهی تهدید مي کنند، گاهی دستور ترور مي دهند، گاهی تهمت 
مي زنند، گاهی از روی استیصال درخواست کمک مي کنند، گاهی ثبات و امنیت یک ملت را آماج خودشان قرار 
مي دهند؛ مثل دیوانه ها به این طرف و آن طرف مي زنند. رفتار آنها، رفتار سیاستمداران منطقی و عاقل و 

باتدبیر نیست. 
افغانستان،  در  ناکامی  مختلف است:  مناطق  در  آمریکا  ناکامیهای  انعکاس  این،  از  مهمی  بخش  البته 
از  بعد  امروز  افغانستان و عراق شدند.  وارد  آزادی و حقوق بشر  با وعده ی دموکراسی و  این ها  ناکامی در عراق؛ 
گذشت چند سال، وضعیت این دو کشور جوری است که هیچ ملتی آرزو نمي کند چنین وضعیتی داشته باشد؛ 
ناامنی، عقب افتادگی، فقر، تسلط روزافزون قدرتهای استکباری، پنجه انداختن به منافع ملِی آن کشورها و نادیده 
گرفتِن حقوق آن ملت ها و البته پشت سرش ناکامِی کامل در تأمین مقاصدی که اعام کرده بودند یا مقاصدی که 
در دل داشتند و اعام نکرده بودند. این ناکامیها در رفتار سیاستمداران آمریکا منعکس است؛ در اختافاتشان، در 

بگومگوهایشان، در تصمیم گیریهایشان. این وضع زورگویان عالم است. ۸7/3/14

دولتمردان مسخره
و  دولتمردان  گفت  باید  که   - را  فعلی  دولتمردان  و  دولت ها  آمریکائی،  کهنه کاِر  قدیمِی  سیاستمداران  همین 
دولتزنان )!( فعلی را - مسخره مي کنند که شما آمریکا را از آنجا رساندید به اینجا. راست هم مي گویند؛ آمریکا 

سقوط کرده. ۹1/۸/10

بزرگترین�راهپیمائی�تاریخ�در�دنیا�
امروز هیچ دولتی در دنیا به قدر دولت آمریکا منفور نیست. اگر امروز دولت های منطقه ی ما و دولت های 
دیگر جرأت کنند و یک روزی را به عنوان روز برائت و نفرت از دولت آمریکا معین کنند و به مردم بگویند در 
آبروئی  موقعیت  از  این  افتاد!  خواهد  اتفاق  دنیا  در  تاریخ  راهپیمائی  بزرگترین  کنید،  راهپیمائی  بیائید  روز  این 

آمریکا.۹1/۸/10
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رای آوردن شعار »تغییر« یعنی وضعشان بد است دیگر!
من نمي خواهم به خبرهای پشت پرده یا به چیزهای ظاهری تمسک کنم؛ حساب من، یک حساب دو دو تا 
چهارتاست. ببینید، رئیس جمهور کنونی آمریکا با شعار »تغییر« سر کار آمد. تغییر یعنی چه؟ یعنی 
وضعیتی داریم که بسیار بد است، من مي خواهم آن وضعیت را تغییر بدهم. او با این شعار آمد توی 
میدان، مردم هم به خاطر شعار تغییر، به او رأی دادند؛ واّا مردِم نژادپرست حاضر نبودند به یك 
فردی که از نژاد سیاه است، رأی بدهند؛ اما رأی دادند، به امید تغییر. خب، اینکه شعار »تغییر« اینقدر 
در مردم اثر مي گذارد، نشان دهنده ی وضع بد فعلی است. یعنی وضعی که در هنگام نامزد ریاست جمهوری 
شدن این آقا بر آمریکا حاکم بوده است، به اعتراف مردم آمریکا، وضع بدی بوده است و او قول داد که تغییر 
پیدا بشود. پس بدی مسلّم شد. ما نمي خواهیم این را بگوئیم؛ خود مردم آمریکا اعتراف کردند که وضعشان بد 
است. خب، حاا این آقا آمد سر کار؛ آیا تغییر ایجاد کرد؟ توانست تغییر بدهد؟ توانست آن وضع بد را عوض 
کند؟ امروز آمریکا پانزده هزار میلیارد دار گرفتاری و بدهکاری دارد. این بدهکاری ها از تولید ناخالص ملی شان 
یا بیشتر است یا برابر تولید ناخالص ملی این کشور است؛ این برای یک کشور، بدبختی و گرفتاری است. آن هم 
که وضع سیاسی شان است: مجبور شدند بدون دستاورد از عراق بیرون بیایند. در افغانستان روزبه روز وضعشان 
بدتر مي شود. در پاکستان که یکی از کشورهای همراه با آنها بود، روزبه روز بدنام تر مي شوند. در کشورهای 
اسامی، در مصر، در شمال آفریقا، در تونس، آمریکائی ها از آن هیمنه کامًا ساقط شده اند. عاوه ی بر همه ی 

این ها، جنبش تسخیر وال استریت در خود شهرهای آمریکا به راه افتاده است.۹1/1/1

گیر کردن در باتاق
امروز رژیم مستکبر آمریکا دچار مشکات است. باتاق فراهم آورده ی به دست خودشان در مناطق گوناگون، 
آنها را دارد غرق مي کند. رژیم آمریکا نمي تواند از باتاقی که به دست خودش در افغانستان به وجود آورده، 

خودش را خارج کند؛ چون راهش را بلد نیست. آنها نمي توانند خودشان را خاص کنند. 
با راه های مادی، با نگاه مادی، با نگاه متکبرانه، با روحیه ی تجاوزکارانه و طلبگارانه نمي شود در 
پیش  معنویت  با  عقل،  با  منطق،  با  برد. کار،  بیدارند، کارها را پیش  امروز مردم در آن  دنیائی که 

میرود؛ این همان روشی است که نظام جمهوری اسامی در پیش گرفته.۹0/7/۲1

قطعنامه های ناشی از ضعف
خب، این ضعف طبعاً نتیجه اش همین است که بیایند سراغ این چیزها و قطعنامه صادر کنند. قطعنامه، یکی 
دو تا، پنج تا، ده تا. قطعنامه ای که دل ملت ها، حّتی دل دولت ها هم با او همراه نیست. همین دولت هائی که 

بعضی ها خودشان عضو شورای امنیتند و این قطعنامه ها را امضا مي کنند، ما اطاع داریم که 
حّتی بعضی از خود این دولت ها راضی به این تحریم ها  نیستند؛ برای آنها یک عمل قسری است و یک 

عمل جبری است؛ یک رودربایستی سیاسی است. وضع این است.۸۹/۶/۲5

جوان باطل، نشانه ی ضعفش است
طبیعت باطل این است که جوان می کند. »للباطل جولة«؛ اآن آمریکا در دنیا جوان می کند. گاهی 
و  عراق  در  شما-  شرقی  دروازه ی  در  هم  هستیم،  شما  غربی  دروازه ی  در  هم  ما  که  می کشند  ما  رخ  به  هم 
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افغانستان- راست هم می گویند؛ اما آیا این برای آمریکا قدرت است یا ضعف؟ ما اعتقادمان این است که این 
نشانه ی ضعف آن هاست و باعث فشار بر آن هاست. امروز آمریکا در عراق دچار مشکاتی است که برای خارج 
شدن  از این مشکات فکر می کند. آمریکا به اختیار خود وارد عراق شد؛ اما امروز به اختیار خود برنامه ریزی 
نمی کند و تصمیم نمی گیرد. امروز برنامه ریزی های آمریکا در عراق عموماً جنبه ی انفعالی دارد؛ کارهایی است که 
ناچارند انجام بدهند. بنده همان زمانی که آمریکایی ها یا حمله را شروع کرده بودند یا می خواستند شروع کنند، 
در نماز جمعه گفتم شما به میل خودتان وارد می شوید، اما بدانید که به میل خودتان نمی توانید خارج شوید. تا 
امروز، هزینه های کمرشکنی بر آمریکا تحمیل شده است و بعد از این هزینه های کمرشکن تری بر آن ها تحمیل 
خواهد شد؛ بمانند در عراق، برایشان هزینه دارد؛ خارج هم شوند، برایشان هزینه دارد؛ این، نقطه ی ضعف  برای 

آمریکاست که در عراق حضور دارد، نه نقطه ی قّوت. ۸3/4/1۶

گرفتاری و سردرگمی
همیشه  از  آمریکا  اصلی اش  حامی  و  منزوی تر،  و  ضعیف تر  و  منفورتر  همیشه  از  صهیونیستی  رژیم  امروز 

گرفتارتر و سردرگم تر است.۹0/7/۹

خاک بر سرتان!
آمریکائی ها دچار مشکلند. حاا فرافکنی و طلبگار شدن رسانه ای که اهمیتی ندارد. حاا ایران یا 
کشور دیگری را متهم بکنند، که مایه ای ندارد. اما در خود این گزارشهایشان، ضعف و فروماندگی و پای در گلی 
همین نمایندگان سیاسی و نظامی آمریکا در عراق که رفتند به کنگره ی آمریکا  کاماً آشکار است. 
گزارش جنگ عراق را بدهند، چیزی که توانستند به عنوان دستاورد ذکر بکنند، این بود که گفتند 
عراق به بازار تسلیحاتی آمریکا ملحق شد. خاک بر سرتان! یک کشور را گرفتند، اینطور مردم را لگدمال 
کردند، اینطور منافع ملت را از بین بردند، آن طور به ملت خودشان دروغ گفتند که ما به این نیت داریم میرویم، 
این کارها را می خواهیم بکنیم، حاا نتیجه این است که تسلیحات آمریکا در عراق قابل فروش رفتن است! این، 

نشان دهنده ی نهایت ضعف و عقب ماندگی است؛ نشان دهنده ی این است که حقیقتاً ناکامند.۸۶/۶/۲3

عمومیت شعار»مرگ با آمریکا«
آمریکا به عنوان قدرت اوِل ثروت و علم و فناوری و نظامی دنیا، چندین دهه با وجهه زندگی کرد؛ که همین 
وجهه موجب شد نفوذ پیدا کند. در دهه های اوِل نیمه ی دوم قرن بیستم، این وجهه در اوج بود. در ایران خود 
ما همین جور بود؛ دولت ملی ای مثل دولت مصدق که از زیر بار انگلیس مي گریخت، به دامن آمریکا پناه مي برد؛ 

این وجهه بود. در همه ی دنیا یک چنین حالتی بود. امروز این وجهه به طور کامل از بین رفته است؛ یعنی 
آمریکا به عنوان یك متهم در دنیا مطرح است. دولت آمریکا در هیچ کشوری، میان هیچ ملتی، یک 
از  بسیاری  در  نیست؛  ایران  ملت  اختصاصی  شعارهای  جزو  دیگر  آمریکا«  بر  ندارد. »مرگ  عمومی  وجهه ی 
کشورها گفته مي شود. یک دولِت طرفدار ظلم، طرفدار جنگ، طرفدار انباشت تسلیحات، طرفدار سلطه ی بر 
ملت ها، طرفدار زورگوئی، دخالت در همه جا، یک چنین عنوانی پیدا کرده؛ این هم یکی از نشانه هاست. بنابراین 

تحول در سطح جهان، یك امر تحول در سطح جهان، یك امر قطعی است.۹1/5/۲۲
قطعی است.
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انقاب اسامی،  حریم دروغین ابرقدرت ها را شکست
آمریکا به عنوان ابرقدرت، یک روز آمریکا بود؛ اما امروز دیگر نیست. امروز شما ببینید که در چند نقطه از 
نقاط عالم، مردم عکس رئیس جمهور آمریکا را آتش می زنند، یا پرچم آنها را به آتش می کشند؟ چندجا از نقاط 
عالم، ملتها و توده های مردم، مشت گره می کنند و »مرگ بر آمریکا« می گویند. یک روز فقط شما این شعار 
را می گفتید، دیگران می گفتند که چرا می گویید؛ اما امروز نیز در اروپا و اقصای آسیا و کشورهای تحت نفوذ 
آمریکا و کشورهایی که با نظامی شبیه خود آمریکا اداره می شوند، »مرگ بر آمریکا« می گویند. این، نه به خاطر 
آن است که آن ملتها از رژیم عراق پشتیبانی می کنند. خیر، اصًا رژیم عراق را نمی شناسند و نمی دانند که 
قضیه چیست. اینها چون آمریکا را متجاوز شناخته اند و چهره ی او برایشان آشکار شده است، »مرگ بر آمریکا« 

می گویند. انقاب شما این کار را کرد؛ یعنی حریم دروغین قلدرهای جهانی و ابرقدرتها را شکست.۶۹/11/1۹

اشتباه محاسباتی یا رکود اقتصادی
من به شما بگویم، در سال ۲001 یا ۲00۲ میادی - یعنی ده سال قبل، یازده سال قبل - مسئولین مالی 
آمریکا پیش بینی کردند و گفتند ما در سال ۲011 یا ۲01۲ چهارده هزار میلیارد دار اضافه ی درآمد خواهیم 
داشت؛ درست توّجه کنید! سال ۲001 پیش بینی شان برای سال ۲011 و ۲01۲ این بود: گفتند ما در سال 
۲011 و ۲01۲ چهارده هزار میلیارد دار اضافه درآمد خواهیم داشت؛ حاا سال ۲۰۱۳ است، نزدیك هفده 
هزار میلیارد ]دار[ کمبود دارند، نه اینکه اضافه درآمد ندارند؛ یعنی در محاسباتشان حدود سی 

هزار میلیارد دار اشتباه کردند! این وضع اقتصادی آنها است، این وضع محاسبات آنها است. ۹۲/۸/1۲

شما با اقلیت�ها هستید�
چند سال قبل در یکی از کشورهای اروپائی طبق معمول یک اقلیتی نشستند جایزه ی صلح نوبل را برای 
رئیس جمهور فعلی آمریکا تصویب کردند - این ها یک اقلیتی بودند؛ انگیزه های سیاسی، روابط سیاسی بر این 
کار آنها حاکم بود - بعد رئیس جمهور آمریکا رفت که جایزه را بگیرد، مردم همان کشور علیه رئیس جمهور 

تظاهرات کردند! شما با اقلیت ها هستید، 
شما با مجموعه های یك درصدی هستید، مجموعه های عظیِم نود درصدی مردم با شماها مخالفند؛ 

این درست نقطه ی مقابل جهتگیری و حرکت جمهوری اسامی است.۹0/7/۲3

دوران سلطه تمام شد!
غرب، امروز- این نکته ی مهمی است- احساس مي کند که سلطه ی قدیمی اش بر دنیای اسام متزلزل شده؛ 
امروز  مي رفتند،  جلو  و  مي تاختند  رادعی  و  مانعی  بی هیچ  عربی  و  اسامی  کشورهای  در  که  این هائی  یعنی 
آن  بکنند،  مي خواهند  تجدیدنظر  حّتی  کرده،  وادار  را  آنها  اسامی  موج  این  نمي توانند.  نمي شود؛  می بینند 
هم  مردمشان  است-  آشکار  و  واضح  غرب  به  آنها  وابستگی  که  کشورها  از  بعضی  در  شده.  مشکل  براشان  هم 
این را مي دانند و ناراضی هستند- مي خواهند یک تجدیدنظرهائی بکنند، بلکه بتوانند اوضاع را روبه راه بکنند، 

نمي توانند؛ برای آنها یک راه بن بست است. امروز غرب در یک چنین موقعیتی است. ۸۹/۶/۲5
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دوران کدخدایي گذشته است
آمریکای امروز، آمریکای ده سال پیش نیست، آمریکای پانزده سال پیش نیست. آن روزی که پدِر رئیس 
جمهور فعلی آمریکا - بعد از ماجراهای کویت - اعام کرد که نظم نوین جهانی شروع شده و آمریکا تنها ابرقدرت 

دنیاست؛ یعنی همه بایستی زیر چشم این کدخدای دهکده ی جهانی کار بکنند، آن روز گذشت؛ 
آن روزی که آمریکایي ها با اعتمادبه نفس، خاورمیانه را متعلق به خود تصور می کردند و در فکر 
شکست  عراق  در  ها  آمریکایي  امروز  گذشت.  بزنند،  رقم  خاورمیانه  برای  تازه ای  سرنوشت  که  بودند 
خورده اند، در افغانستان شکست خورده اند، در لبنان شکست خورده اند و در فلسطین هم شکست خورده اند؛ هر 
کدام به یک نحوی. در عراق یک جور گرفتار است، در فلسطین هم یک جور؛ که همه ی همت آمریکا این بوده 

است که رژیم صهیونیستی را از مواجهه ی با صاحبان سرزمین فلسطین نجات بدهد.۸5/۸/17

بااخره ملت ها تحملشان تمام می   شود
بسیاری از ملت ها، در گوشه و کنار دنیا همدست و یکپارچه شدند و محرومیتها و سختیها را تحّمل کردند 
و استبداد داخل کشور را خرد نمودند. شما نگاه کنید؛ بر بسیاری از کشورها در پنجاه یا شصت و یا صد سال 
پیش، رژیمهای مستبدی حکمرانی می کردند؛ ولی ملت ها مبارزه و تاش کردند. همه مبارزات صد ساله اخیر 
- بخصوص پنجاه ساِل میانه این قرن - در مقابل استبدادهای داخلی بود. این ملت ها مبارزه کردند و استبداد 
داخلی را شکست دادند؛ یعنی اگر یک هم میهن خودشان خواست به آنها زور بگوید، او را از تخت سلطنت و 

قدرت و حکومت به زیر کشیدند و تحّمل نکردند. 
ملت هایی که استبداد داخلی را تحّمل نکردند، آیا استبداد آمریکایی را تحّمل خواهند کرد؟! عجب 

غلطی و عجب اشتباهی!74/10/17

سرشان به سنگ خواهد خورد
قلدری  امروز  که  مقداری  این  معتقدم  من  است.  آن  آخر  نتیجتًا  و  فساد  اوج  این،  که  معتقدم  من 
قدرتمندان و در رأس آنها آمریکا در دنیا بیداد می کند، نشان دهنده ی آن است که این ها آخر کارشان است. 
این، نشان دهنده ی آن است که این ها رو به زوال می روند. در این، هیچ تردیدی ندارم که این ها روزهای اوج 

قدرت - یعنی اواخر قدرت - را می گذرانند و بااخره دنیا و ملت ها تحمل نخواهند کرد. 
رژیم امروزی آمریکا، با پشتکار و ابتکار و نشاط مردمی در سالهای قبل به وجود آمد و به قدرت 
رسید و با حماقت و جافت و سبکسری امروز سردمدارانش، رو به ضعف می رود و سرش به سنگ 
خواهد خورد. اگر مردم دنیا و دولت ها، در مقابل این سبکسري ها و جافت ها و تعّدي ها می ایستادند و حرف 

می زدند، جلویشان گرفته می شد.۶۸/10/1۹



]وقتى [ آمریکايى ها عذرخواهى مي كنند، به اين صورت مي گويند كه اگرچه با اين 
دو مبى كه ما به اين دو شهر پرتاب كرديم، ده ها هزار در وهله ى اّول، ]يا[ شايد 
صدها هزار كشته شدند، ]اّما اين كار[ هزينه ى مام كردن جنگ جهاى دّوم بود؛ اگر 
ما آمریکايى ها اين مب ها را مى انداختيم، جنگ ادامه پيدا مي كرد؛ حاا اگر دويست 
بنابراين ما خدمت  ]انسان [ كشته شدند، آن وقت دوميليون كشته مي شدند؛  هزار 
كرديم كه اين مب ها را انداختيم! ببينيد اين حرى است كه آمریکايى ها در تبليغات 
رسمى ]مي گويند[. اان شايد از آن روز ۶۵ سال مي گذرد؛ داماً همن حرف را تكرار 
كرده اند و گفته اند. اين يى از آن حرفهاى فريبگرانه و منافقانه و از دروغهاى عجيب 
و غريبى است كه جز از دستگاه هاى استكبارى بر مى آيد. اين مب ها در تابستان 
۱۹۴۵ ميادى بر روى اين دو شهر افتاد و منفجر شد و اين جنايت اّتفاق افتاد؛ در 
حاى كه چهار ماه قبل از آن - يعنى در اّول بهار ۱۹۴۵ - هيتلر كه ركن اصى جنگ 
بود خودكى كرده بود؛ دو روز قبل از او هم موسولينى - رئيس جمهور ايتاليا - كه 
او هم ركن دّوم جنگ بود دستگر شده بود و جنگ عمًا خامه پيدا كرده بود؛ ژاپن 
هم كه پاى سّوم جنگ بود، از دو ماه قبل اعام كرده بود كه آماده ى تسليم است؛ 
جنگى وجود نداشت اّما اين مب ها منفجر شد. چرا؟ چون اين مب ها ساخته شده 
بود، بايد يك جايى آزمايش مي شد؛ ساحى ساخته بودند، بايد آن را آزمايش مي كردند. 
كجا آزمايش كنند؟ بهرين فرصت، اين بود كه به بهانه ى جنگ اين مب ها را برند 
روى ر مردم ى گناه هروشيا و ناكازاى بيندازند تا معلوم بشود كه آيا درست عمل 

مي كند يا نه! )۹2/8/2۹(
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	اين جنگها را كى به وجود مىآورد؟ همان كسانى كه تسليحات را توليد ميكنند. هزينههاى نظامى قدرتهاى بزرگ، امروز يكى از سرسامآورترين هزينههاست. طبق آمارهاى خودشان، در همين سال گذشتهى مسيحى، دولت آمریکا بيش از ششصد ميليارد دلار صرف هزينههاى نظامى كرده است
	اين همان نظام طاغوتىِ جاهلانهى خطرناك بشريت است كه متأسفانه بر زندگى انسانهاى دور از جادهى توحيد حاكم است.
	از جنس خودشان كسانى را در رأس ملتها ميگمارند تا منافع آنها را تأمين كنند و هرچه ميتوانند، عليه منافع مردم كار كنند و به مردم فشار بياورند. در حدود دويست سال اخير كه مسئلهى استعمار به وجود آمده است، اين به شكلهاى مختلف در دنيا اتفاق افتاده است. ملتها 
	اگر ما ميگوئيم عدالت، اگر ما ميگوئيم آزادى، مقصودمان همان حرفهائى نيست كه آنها ميگويند؛ همان دموكراسىِ دروغين. من با قاطعيت عرض ميكنم؛ دموكراسىاى كه امروز در غرب رائج است - حالا يك جاهائى استثناء است - عمدتاً اين دموكراسى دروغين است؛ واقعى نيست.
	هرم دنيا ناگهان از سطح وسيع قاعده، با يك حركت تند و تيز به رأس كوچكى مىرسد كه دارد بر همهى دنيا حكومت مىكند؛ اين دنياى سلطه است. بعد از فروريختنِ شوروى، دنياى سلطه باز هم دامنهاش تنگتر شده؛ يعنى اين رأس، به شكلى در انحصار يك دولت و يك قدرت درآمده و ا
	آنجا مردم به معناى انسانهاى صاحب اختيار و صاحب اراده، نقشى در بر سركارآوردن حكومتها ندارند؛ پول است و زورِ صاحبان سرمايه و زرسالاران است كه همه چيز را تعيين ميكند و همه چيز را در مجراى دلخواه خود به حركت مىاندازد.
	نظم نوين جهانى يعنى چه؟ يعنى نظام دو قطبى عالم تمام شد، درگيريهاى شرق و غرب تمام شد؛ بله، تمام شد؛ اما آيا نتيجهى تمامشدن درگيرى شرق و غرب بايد قدرت مطلقه و روزافزون آمریکا بر ملتهاى ضعيف باشد؟! يعنى ديگر اسلامخواهان و آزاديخواهان در هيچ نقطهى دنيا حق
	حرف آمریکا اين است كه سلطه و دخالت و حضور و پنجهافكندنِ ما بر كشور و منابع خودتان را قبول كنيد؛ اگر قبول نكنيد، شما را به حمايت از تروريسم و ضديت با حقوق بشر و چيزهاى ديگر متهم مىكنيم.
	اينطور مىخواهند وانمود كنند كه ملّت و دولت ايران، اصلاً حرف حساب سرشان نمىشود و با همه بدند! هرگز چنين نيست. اگر قرار است ما رژيمى را در دنيا پيدا كنيم كه با همه بد است و عليه همه توطئه مىكند، باز هم آمریکاست.
	هركسى با يك چنين بينشى و با ايستادگى در اين راه باشد - همانقدر براى آنها مبغوض است.
	تحريك مخالفين پراكندهى جمهورى اسلامى و كمك به حركتهاى تجزيهطلب و تروريستى در كشور
	]مامورها[ پول و مزد خودشان را به اضعاف مضاعف از دولت ايران ميگرفتند، اما براى آمریکا كار ميكردند.
	تصرف و حبس دارائىها و اجناس ايران
	از اول انقلاب دولت آمریکا - چه رؤساى جمهور جمهورىخواهشان، چه رؤساى جمهور دموكراتشان - با نظام جمهورى اسلامى بدرفتارى كرد
	هواپيماى مسافربرى ما را در آسمان خليج فارس افسر آمریکائى با موشكى كه از ناو جنگى شليك كرد، ساقط كرد.
	همه اهانتها و بديها و ستمگريهايى كه يك دولت مستكبر با يك ملت مظلوم مىتواند انجام دهد، انجام دادند؛
	براى انتخاب نخستوزير، شاه مملكت، رئيس كشور محتاج موافقت و رضايت آمریکا بود! در بسيارى از مسائل، شاه سفير آمریکا و سفير انگليس را به كاخ خود دعوت ميكرد تا تصميمى را كه ميخواهد بگيرد، با آنها در ميان بگذارد! اگر آنها مخالف بودند، تصميم عملى نميشد
	در سالهاى آخر - هميشه آمریکائىها پشت سر صدام بودند و به او كمك ميكردند
	ارادهى خود را بر ملت ما تحميل و منابع ملى را غارت كرد
	نيروهاى مسلّح ايران را در قبضهى خود گرفت، دستگاه ضدّ امنيتى شاه و شكنجهگران آن را آموزش داد
	سى سال كشور ما را تحريم كردند، كه البته اين تحريم به سود ما تمام شد.
	از تروريستهاى جنايتكارى كه در داخل كشور ما مرد را، زن را، جماعت را، فرد را كشتند، علماى بزرگ تا بچههاى خردسال را ترور كردند و كشتند، حمايت كردند
	هر وقت شوراى امنيت خواست عليه رژيم صهيونيستى قطعنامهاى بگذراند، آمریکا سينهاش را سپر كرد، آمد جلو و دفاع كرد و نگذاشت.
	يكى از آمریکائىها چند سال قبل گفت ريشهى ملت ايران را بايد كند! در همين سالهاى اخير يكى از مسئولين آمریکائى گفت ايرانى خوب و معتدل ايرانىاى است كه مرده باشد!
	امنيت منطقهى ما را، امنيت خليج فارس را، افغانستان را، عراق را دچار اغتشاش و آشفتگى كردند
	آتشبيارى در اختلافات منطقهيى، و سعى وافر براى ايجاد اختلاف ميان ايران و همسايگانش
	فعّاليت شديد براى جلوگيرى از انعقاد قراردادهاى اقتصادى ميان ايران و كشورهاى گوناگون جهان
	اسلام، نظام اسلامى و حكومت اسلامى و جامعهى اسلامى، با ظلم مخالف است؛ با استكبار مخالف است؛ با دستاندازى به زندگى مردم مخالف است؛ با تجاوز به ملتها مخالف است؛ با فرعونيت قدرتها مخالف است؛ با استبداد بينالمللى - مثل استبداد داخلى كشورها - مخالف است.
	بر طبق معمول، دولتهاى استكبارى كه از طريق سفارتخانههايشان در داخل كشورها سمپاشى ميكنند، ارتباط برقرار ميكنند، امكانات جاسوسى برقرار ميكنند - كه الان هم ميكنند
	حركت جوانهاى دانشجو به عنوان «دانشجويان مسلمان پيرو خط امام» اين ترفند را هم باطل كرد
	بعضى تصور مىكنند ما دشمنان جهانى خود را تحريك كردهايم كه بيايند با ما دشمنى كنند؛ بعضى خيال مىكنند شعار «مرگ بر آمریکا»، آمریکا را تحريك مىكند كه نسبت به نظام اسلامى و ايران اسلامى دشمنى بورزد؛ اين خطاست.
	اثبات هويت ملى، هويت ايرانى، اثبات ارزشهاى اسلامى، دفاع از مظلومان جهان، تلاش براى دست پيدا كردن بر قلههاى دانش
	نفى استثمار، نفى سلطهپذيرى، نفى تحقير ملت به وسيلهى قدرتهاى سياسى دنيا، نفى وابستگى سياسى، نفى نفوذ و دخالت قدرتهاى مسلط دنيا در كشور، نفى سكولاريسم اخلاقى؛ اباحيگرى؛ اينها را جمهورى اسلامى قاطع نفى ميكند.
	 ملتهاى ديگر هم - ملتهاى اين منطقه و ملتهاى مسلمان كه دلهايشان پر بود و رهبر نداشتند - وقتى ديدند در ايران چنين حادثهاى اتفاق افتاده، كأنه حكايت دل آنها بود. لذا ملتها به نظام اسلامى، به رهبرى اسلامى، رهبرى امام (رضوان الله تعالى عليه) و به نظام جمه
	فت يعنى خون؛ يعنى زندگى. حالا بخش اعظم اين نفت توى اين منطقه است؛ منطقهاى كه اسمش خاورميانه است. تسلط بر اينجا مهم است كه آمریکا هم تسلط پيدا كرده بود.
	آنها ملتى را مىخواهند كه مثل برهى رامى آنجا قرار گيرد، اينها هم رژيمى را بر او تحميل كنند، يا از آن سوى مرزها به او ديكته نمايند؛ آن ملت هم بىهيچ مقاومتى آنها را انجام دهد و آن راه را برود
	رض كنيد جمهورى اسلامى عقبنشينى كرد؛ همانكه آنها ميخواهند - خيال نكنيد مسئله تمام خواهد شد؛ نه، ده بهانهى ديگر را بهتدريج پيش ميكشند
	[ مسئله اين است كه] ملّت ايران به خواستههاى آمریکا نه گفت، ملّت ايران گفت آمریکا عليه ما هيچ غلطى نميتواند بكند. اينها با موجوديّت جمهورى اسلامى مخالفند، با نفوذ واقتدار جمهورى اسلامى مخالفند.
	اگر ما درست عمل کنیم و مومنانه برخورد کنیم، شجاعت اسلامی لازم را برای خودمان حفظ کنیم،از اسلام مایه نگذاریم و از کیسه خلیفه خرج نکنیم، مطمئنا دشمن در مقابل چنین موضعی آسیب پذیری دارد.
	حركت نسبت به سفارت آمریکا - كه به حق «لانه جاسوسى» ناميده شد و واقعاً هم مركز جاسوسى بود - در حقيقت تبلورى از حقايق اين انقلاب و ملّت بود.
	آنها به اين معنا اعتراف كردند كه بسيارى از سياستهاى آمریکا -  بخصوص سياستهاى خاورميانهاى آمریکا - به خاطر ايستادگى ملت ايران و جمهورى اسلامى ناكام شده و به نتيجه نرسيده است؛ پيداست عصبانىاند.
	خود آنها بخوبى مىدانند كه ماجراى ساخت سلاح هستهاى يك افسانه است و هيچ واقعيتى ندارد. مسألهى آنها اين نيست؛ مسألهى آنها اين است كه از شكل گرفتن يك ايران قدرتمند و پيشرفته نگرانند. 
	در واقع آنها با اين مفاهيم مقابله ميكردند. ميخواستند هيمنهى آمریکائى را بار ديگر زنده كنند. 
	امروز دشمن ملت ايران در درجهى اول، آمریکا و صهيونيستها هستند؛ البته انگليس هم آتشبيار معركه است.
	وقتى انسان ميفهمد معناى سيزده آبان چيست، ميفهمد آن كسانى كه به خيال خودشان ميخواستند سيزده آبان را خراب كنند، كىاند، چىاند و هدفهاشان چيست.
	در مقابل منافع ملت ايران، آنها قرار دارند؛ اما اسمش را مىگذارند اجماع جهانى؛ اجماع جهانىاى وجود ندارد! 
	اميرالمؤمنين فرمود به همه نيكى كنيد، چون «اِمّا اَخٌ لَكَ فى دينِك اَو شَبيهٌ لَكَ فى خَلقِك»
	براى آن است كه ميان اين پايگاه رفيع اسلام و قرآن و جوامع مسلمان در سرتاسر عالم، انجذابى ايجاد نشود.
	البته خداى متعال كيد آنها را باطل مىكند: «انهم يكيدون كيداً و اكيد كيداً»، «و مكروا و مكراللَّه». در طول اين چند سال، هر كارى كه اينها كردند، خداى متعال آن را باطل كرده است.
	مسئولين آمریکائى هم بدانند، ديگران هم بدانند؛ ملت ايران را نه ميشود فريب داد، نه ميشود ترساند.
	اين تغييرى كه شما اسمش را مىآوريد، براى شما يك ضرورت است؛ چارهاى نداريد، بايد تغيير كنيد؛ اگر تغيير نكنيد، سنتهاى الهى شما را تغيير خواهد داد؛
	خواستند اين كشور را با ذخائر و با موقعيت جغرافيائى ممتاز و برجستهاش، يك جا ببلعند. بيدارى ملت ايران، بيدارى جوان ايرانى و استعداد و درخشندگى پيشرفت علمى جوان ايرانى، نمىگذارد.
	اگر بخواهيم دشمنىِ آمریکا را تحريك نكنيم، بايد بگيريم بخوابيم
	شصت سال است كه از ۲۸ مرداد ۳۲ تا امروز در هر موردى كه با آمریکايىها مسئولين اين كشور اعتماد كردند، ضربه خوردند.
	كدام نقص در اينها هست كه موجب شده است دشمن بخواهد از او حمايت كند. 
	اولين ضرر اين است كه آمریکايي ها با ورود در اين ميدان، اينطور تفهيم خواهند كرد كه جمهورى اسلامى از همه حرفهاى دوران امام و دوران جنگ و دفاع مقدّس و دوران انقلاب صرفنظر كرده و گذشته است.
	اين ننگ است براى هر كسى كه آمریکا بخواهد او را تحتالحمايهى خود بگيرد. اول، خود آن كسانى كه آن دشمن وحشى ميخواهد از آنها حمايت كند، بعد هم مردم فكر كنند، ببينند چرا ميخواهد حمايت كند. 
	كدام نقص در اينها هست كه موجب شده است دشمن بخواهد از او حمايت كند.
	اينجور نيست كه ما حالا چون ايستادگى كرديم، چون استقامت به خرج داديم، بگوئيم اينها را سر لج آورديم؛ نه
	انسان رابطه را با هر كشورى به دنبال تعريف يك منفعتى ايجاد ميكند؛
	يگويند ما به سمت ايران دست دراز كرديم. خوب، اين چه جور دستى است؟
	اما در همان تبريك، ملت ايران را به طرفدارى از تروريسم، دنبال سلاح هستهاى رفتن و از اين قبيل چيزها متهم ميكنند!
	دو تا تجربهى كوتاهمدت هم داريم
	آمریکائىها معمولاً در مذاكره اينجورند كه وقتى در مقابل استدلال متين كم مىآورند، وقتى نميتوانند استدلالى كه قابل قبول و منطقى باشد، ارائه كنند، متوسل ميشوند به زورگوئى. و
	 چون زورگوئى روى جمهورى اسلامى اثر ندارد، يكطرفه اعلان ميكنند كه مذاكرات تعطيل!
	احتياج به رفت و آمد آزاد و بىدغدغهى مأموران جاسوسى و مأموران اطلاعاتىشان و ارتباطات نا مشروع آنها با عناصر سفله و مزدور دارند؛
	ما با چهرهى ابرقدرتى مذاكره نميكنيم. ابرقدرتى را بگذارند كنار، تهديد را بگذارند كنار، تحريم را بگذارند كنار، براى مذاكره يك هدف و نهايت مشخصى فرض نكنند كه بايد مذاكره به آنجا برسد.
	مثل آن الواطى كه وارد ميشد توى دكان، عسل دوست داشت؛ ميپرسيد شيشهى عسل چند است؟ ميگفت مثلاً صد تومان، دست طرف را ميگرفت فشار ميداد، اين كاسب بيچاره ميترسيد ديگر؛ زير فشارِ او ميگفت: خوب، هر چه شما بگوئيد!
	حالا اگر ضرر داشت، به طريق اولى دنبال رابطه نميرويم.
	من به این اظهارات خوشبین نیستم، اما مخالفت هم ندارم.
	آمریکائىها، هم غيرقابل اعتمادند، هم غير منطقىاند، هم در برخوردشان صادق نيستند.
	اين تهديد به جنگ، به ضرر آمریکاست؛ خود جنگ، ده برابر به ضرر آمریکاست.
	امام گفت: رابطهى گرگ و ميش را ما نميخواهيم.
	ممكن است دشمنى سر راه شما را بگيرد، بگويد از اينجا نبايد جلو برويد. سازش با او به اين صورت نيست كه شما قبول كنيد، برگرديد؛ 
	هنر اين است كه شما كارى كنيد كه راهتان را ادامه دهيد، او هم مانع كار شما نشود؛
	اما اين كشتىگيرى كه دارد با حريف خودش كشتى ميگيرد و يك جاهايى به دليل فنّى نرمشى نشان ميدهد، فراموش نكند كه طرفش كيست؛
	در زمينهى سياست خارجى هم - همانطور كه آقاى رئيسجمهور توضيح دادند - موضع جمهورى اسلامى از اول موضع تهاجمى بود. 
	تبديل موضع تهاجمى به موضع تدافعى، يك خطاست. و اين خطا بعضاً اتفاق افتاده است! چرا موضع تهاجمى؟ يعنى ما با دنيا جنگ داريم؟ نه، معنايش اين نيست؛ ما طلبگاريم. ما در قضيهى سياستهاى استعمارى دنياى استعمارگر، طلبگاريم؛
	ما هم در برابر تهديد به جنگ و تهديد به تحريم نفتى، تهديدهائى داريم كه در وقت خودش، آن وقتى كه لازم باشد، انشاءاللَّه اعمال خواهد شد.
	هدف تحريمها خسته كردن ملت ايران است، جدا كردن ملت ايران از نظام اسلامى است.
	این هم یك تاكتیك تبلیغاتیِ دیگر و دروغ محض است.
	راه عاقلانه اين است كه سياست خود را تصحيح كنند؛ عمل خود را تصحيح كنند و دست از دشمنی با ملت ايران بردارند
	البته همانها هم موظف بودهاند كه خطوط قرمز رهبری را رعایت كنند؛ امروز هم موظفند
	 اتفاقاً بعضى از صاحبنظران غربى همين چند روز قبل گفتند كه امروز وضع آمریکا و غرب شبيه وضع شوروى سابق در سالهاى اواخر دههى ۸۰ ميلادى است كه منجر به سقوط شد. يعنى وقتى يك رژيمى، يك نظامى از لحاظ گفتمان، از لحاظ منطق، در چشم مردم خودش ساقط بشود، ديگر اميدى
	ما با اينها كارى نداريم. هيچ رابطه محبّت و عطوفت و دوستى بين ما و آمریکا نيست. 
	رابطه نفرت از طرف ماست؛ رابطه خصومت خباثتآميز از طرف آنها است.
	بلاشك هستند در داخل، مراكزى كه الهام ميگيرند از دشمن؛ با هدايت دشمن، با الهام از دشمن، اينها مشغول كارهائى هستند؛ «انّ الشّياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم»
	اگر ايران اراده ميكرد كه سلاح هستهاى داشته باشد، آمریکا به هيچ وجه نميتوانست جلوى او را بگيرد
	سنتهاى الهى در جهت تقويت حق است و انتظار طبيعى از جريان سنن الهى در تاريخ، اقتضاء اين را دارد.
	در واقع «مرگ بر آمریکا»يى كه مردم ما مىگويند، مثل همان «اعوذ باللَّه من الشّيطان الرّجيم» است كه اول هر سورهى قرآن قبل از «بسماللَّهالرّحمنالرّحيم» گفته مىشود. استعاذهى به خدا از شيطان رجيم براى چيست؟ براى اين است كه انسان مؤمن يك لحظه حضور شيطان ر
	انقلاب اسلامى جزو افتخاراتش اين بود كه نفوذ آمریکا، دست آمریکا و ريشههاى آمریکا و بند و بستهاى آمریکايى را در اين كشور از بين برد
	دشمنان ما از انقلاب زخم خوردهاند و روزى خشنود و راضى مىشوند كه اين انقلاب كنار برود
	اين نشانهى نهايت غفلت و ضعف و زبونى و ذلّتپذيرى در دلهاى خود اينها نيست؟
	داشتند مصوّبهاى مىگذراندند كه بر اساس آن مصوّبه، هيأتهاى مستشارىِ نظامىِ آمریکايى - همانهايى كه آن همه جنايت و خيانت كرده بودند - با نام ديگرى در ارتش جمهورى اسلامى باقى بمانند! بنده مانع شدم
	مىخواستند با تدابير گوناگون، آمریکاييها را كه از در رفته بودند، از پنجره برگردانند، اكنون دم از «آزادى» و «اصلاح» بزنند و كسانى از تفالهها و از مزدوران رژيم گذشته به آنها كمك كنند!
	بعضى از آدمهاى كم مسؤوليت يا بىمسؤوليت، 
	مىخواستند اين فرياد مرگ بر آمریکا را كه مردم ما از ته دلشان كنده مىشود، در گلوها خفه كنند و نگهدارند. حالا مردم وقتى كه در مقابل چنين صراحتى قرار گرفتند، در هر جاى كشور هستند، راحت فرياد مىزنند:«مرگ بر آمریکا»
	نجهى قدرتمندان مالى و كمپانىهاى صهيونيستى بر دولت آمریکا و كنگرهى آمریکا و مسئولين آمریکايى آنچنان مسلّط است كه اينها مجبورند ملاحظهى آنها را بكنند
	 بلكه آن روزى كه ملتهاى اروپا و آمریکا دريابند كه بيشترين گرفتارىهاى اقتصادى و اجتماعى و اخلاقى آنان منشأ گرفته از سلطهى اختاپوسى صهيونيزم بينالملل بر دولتهاى آنهاست، و دولتمردان آنان به خاطر منافع شخصى و حزبى خود، مطيع و تسليم در برابر زورگوئىهاى ك
	ايالات متحده آمریکا با آن عرض و طول و با آن پيشرفتهاى علمى و يك كشور و ملت بزرگ، بازيچه دست صهيونيستها شده است؛ مثل غولى كه افسارش دست يك سگ است و هر جا مىخواهد، او را مىبرد!
	از وجود يك ارتش قوى در عراق هم آمریکايىها مىترسند؛ چون مىدانند يك ارتش قوى در يك دولت اسلامى و عربى بالقوه تهديد براى اسرائيل است
	 در مجادلات انتخاباتى كه 
	دو نامزد فعلى آمریکا دارند، هر كدام سعى ميكنند نسبت به جامعهى يهود فلسطينى و جامعهى صهيونيستها و سرمايهدارهاى اسرائيلى بيشتر اظهار اطاعت كنند، براى خاطر اين است كه اسير آنهايند.
	در آمریکا هم همين جور است. 
	تملقگوئى به صهيونيستها، يك شيوهى معمول در بين قدرتمندان آمریکاست. در اروپا هم كم و بيش همين جور است. وقتى ملتها - چه ملت آمریکا، چه ملتهاى اروپا - بدانند كه خيلى از اين بدبختىها ناشى از سلطهى شيطانى و اهريمنى اين شبكه است، يقيناً انگيزهشان بيشتر خ
	معناى خاورميانهى بزرگ اين است كه ما يك عرصهى عظيم بشرى را در اختيار اسرائيل بگذاريم تا در آن، سرمايهگذارى و توليد ارزان كند و بر فربهىِ خود بيفزايد؛ و اگر افسانهى نيل تا فرات را با شيوهى نظامى نتوانست محقق كند، با شيوهى اقتصادى، سياسى، پولى و فنى آن
	هر پديدهيى كه به مسلمانان جهان، اميد ببخشد و آنان را به فكر بناى آينده بر پايهى اسلام بيفكند، در چشم استكبار، بشدت منفور و مبغوض است. دشمنى شيطان بزرگ با ايران اسلامى، از آن است كه تشكيل جمهورى اسلامى و ادارهى كشورى پهناور، با جمعيتى انبوه و با ث
	سردمداران جهانِ طبقاتى، يعنى سياستمدارانى كه همّت گماشتهاند جهان را هميشه در دو قطب قوى و ضعيف، يا مستكبر و مستضعف نگهدارند، و مركز قدرت را به زيان ملتهاى مستضعف، ميان خود تقسيم كنند، از دو قرن پيش تا امروز، از وحدت امت اسلامى بيمناك بوده و بر سر راه 
	اهانت به پيغمبر در مطبوعات، ايراد به اسلام و اتهام به اسلام به عنوان دين خشن؛ تهمت زدن به ملتهاى مسلمان. از آن طرف هم اظهارات سياسيونى كه دم از جنگ صليبى مىزنند؛ دم از دشمنى با ملتهاى مسلمان مىزنند و صريحاً اين را ابراز مىكنند. اينها تصادفى نيست. دش
	آمریکائىها به وسيلهى اين افراد حقير و ضعيف، دنبال منافع خودشانند
	اين حركت آمریکا و حكام سعودى - كه متأسفانه موبهمو سياستهاى آمریکا را اجرا مىكنند و نفع آنها را در نظر مىگيرند و نه وظيفهى اسلامى و نفع ملت مسلمان را - بهخاطر اين است كه 
	شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائيل» و شعار وحدت مسلمين - كه يكى از خصوصيات همين دوران جديدى است كه امام(ره) آغاز كردند - براى استكبار و سلطههاى جهانى شكننده است
	آمریکائىها امروز از طرف امت اسلامى مورد سؤالند و استيضاح ميشوند. امروز آمریکا در افكار عمومى ملت اسلام و امت اسلامى محكوم است
	بعد از برپا شدن جمهورى اسلامى، قدرت استكبارى آمریکا كه با وجود رقيبى مثل شوروى سابق، تا آن روز با خيال راحت در اين منطقه به منافع نامشروع خود دست پيدا مىكرد، آرامشِ قدرتمندانهاش بر هم خورده و در منطقهى اسلامى تهديد شده است
	آنچه آمریکايىها در طول اين سالها در خاورميانه و در منطقهى اسلامى انجام دادهاند، يك حركت انفعالى در مقابل حركت قوىِ نظام اسلامى و جمهورى اسلامى بوده است. طرح خاورميانهى بزرگ هم كه آمریکايىها با اصرار آن را دنبال كردهاند و تا امروز شكست خورده و بعد از
	بعد از آنكه اين حوادث اتفاق افتاد، چون تحليل درستى از حوادث نداشتند، مردم را نميشناختند، مواضع متناقضى گرفتند
	اينها بعد از آنكه عوامل خود را در اين كشورها از دست دادند، دو تا ترفند را در پيش گرفتند: يكى فرصتطلبى، يكى شبيهسازى
	زهايى شنيدهاند: ارتجاع و اصولگرايى و ضدّحقوق بشر! اينها را دولتها و تبليغاتچيهايشان به آنان گفتهاند، مردم هم باور كردهاند، والاّ مردم آمریکا به خودىخود ملتى مثل بقيهى ملتها هستند و ما هم هيچ دشمنى با آنها نداريم.
	دوم، شبيهسازى بود
	فرصتطلبىشان اين بود كه خواستند اين انقلابها را مصادره كنند
	شبيهسازى يعنى شبيه آنچه را كه در مصر و در تونس و در ليبى و در بعضى از كشورهاى ديگر اتفاق افتاده است، مثلاً بتوانند در ايران - ايرانِ مردمسالارى دينى، ايرانِ ملت - پياده كنند!
	هرچه پيشرفت بيشتر است، دورى از صلاح و انسانيت و عدالت هم بيشتر است. اوج تمدن مادى از لحاظ علم و ثروت و قدرت نظامى و تلاش سياسى و ديپلماسى را امروز شما در آمریکا مىبينيد. آمریکا كشورى است داراى ثروت و قدرت افسانهيىِ نظامى و تحرك سياسى فوقالعاده؛ اما اوج
	اما همين مرد و همين زن در زندان ابوغريب بغداد به يك گرگ درنده تبديل مىشوند. زير اين ظاهر انسانىِ تميز، مرتب، ادكلن زده و و كراوات و پاپيون بسته، يك سگ وحشى خوابيده است. عكسهايى كه از زندان ابوغريب منتشر شد، خوابرفتهترين لايههاى اجتماعى جوامع غربى را ه
	اينكه گفته مىشود اسلامگرايانِ روشنفكر و روشنبين با تمدن غربى مخالفند، خود معاندان غربى نعل واژگونه مىزنند؛ وانمود مىكنند اينها با علم و پيشرفت مخالفند؛ در حالى كه 
	مخالفت مؤمنِ به اسلام با تمدن غربى به خاطر پيشرفت علمى و مبارزهى با خرافات و علمى كردن همهى روابط اجتماعى نيست؛ به خاطر خلأ معنويت و فضيلت در اين مجموعهى دنيايى است
	معلوم می شود که اینها برای نفوس بشری اصلا ارزشی قائل نیستند
	دست خود آنها به خون جوانانشان و سربازانشان آغشته است
	امروز دولتهاى آمریکا ملت خود را ذليل كردهاند، گمراه كردهاند؛ همان طور كه قرآن دربارهى فرعون ميفرمايد: «و اضلّ فرعون قومه و ما هدى».(۱) 
	مردمِ خودشان را گمراه كردند؛ نميگذارند از حقايق مطلع شوند.
	سعى كردند اين را كوچك نشان بدهند، الان هم سعى ميكنند كوچك نشان بدهند.
	ممكن است اين حركت را سركوب كنند، اما نميتوانند ريشههاى اين حركت را از بين ببرند
	 رژيم فاسد سرمايهدارى نه فقط به مردم كشورهاى افغانستان و عراق و بقيهى جاها رحم نميكند، بلكه به مردمِ خودش هم رحم نميكند.
	امروز در كشور آمریکا، در كشورهاى پيشرفتهى اروپا، گرسنگى، فقر، مردن از كمبود مواد غذايى، نداشتن سرپناه و مسكن، ناامنى حتّى براى يك زندگى حيوانى، فراوان است. آن كسانى كه از تكنولوژى و دانش جديد در اين كشورها استفاده مىكنند، طبقهى خاصى از مردمند.
	قروض او، بدهكارىهاى او به اندازهى توليد ناخالص ملى اوست! براى يك كشور، از اين بدتر و بالاتر، فضاحتى نيست
	بيشترين حمايت او و بيشترين كمك او به دولتهائى است كه از دموكراسى بوئى نبردهاند!
	قروض او، بدهكارىهاى او به اندازهى توليد ناخالص ملى اوست! براى يك كشور، از اين بدتر و بالاتر، فضاحتى نيست
	مروجان تروريسم، امروز به دروغ و نفاق پرچم مبارزه با تروريسم را در پيش گرفتهاند و آن را بهانه قرار دادهاند براى دخالت در كشورهاى اسلامى.
	 البته در فيلمهاى سينمائى و فيلمهاى تلويزيونى، نمايشهاى گوناگونى ميدهند؛ دادگاه با آداب و تشريفات؛ خب، اينها هاليوود است؛ اينها بازى ستارهها و بازى هنرپيشهها است؛ واقعيت غير از اين است.
	چرا شما فريب تبليغات را بخوريد؟ چرا بايد خيال كنيد كه وقتى آمریکا از حقوق بشر مىگويد، واقعاً نگران ضايع شدن حقوق بشر در ايران است؟
	بزرگترين جرائم استكبار جهانى اين است كه دروغگويى، فريب، تقلّب و باطل گرايى را، با رفتار خود در دنيا توسعه و رشد مىدهد و ترويج مىكند
	آمریکا، اين مبارزه را(مبارزه فلسطینی ها) «تروريسم» مىنامد؛ اما خباثت صهيونيستها نسبت به مبارزين فلسطينى را تروريسم نمىداند
	شما معتقد به حقوق كمپانيها و سرمايهداران بزرگ آمریکايى هستيد. 
	از اول انقلاب، مسألهى حقوق بشر و زندانها و از اين حرفهاى خندهآور و مضحك براى هوشمندان عالم را، به عنوان عوامفريبى در بوق مىكردند، جنجال مىكردند و دايماً مىگفتند: زندانهاى ايران.
	ما امروز صد سند غير قابل خدشه در اختيار داريم كه نشان ميدهد دولت آمريكا پشت سر ترورها و تروريستهائى بوده است
	حالا خواب خوشى است كه مىبينند و 
	اصولگرايىِ آمریکايى به آنها وحى و الهام كرده كه بايد آنها رهبر دنيا باشند و ارزشهاى خودشان را بر دنيا حاكم و مسلط كنند
	امروز آمریکا علىرغم قدرت روزافزونِ نظامى و مالى خود، در حضيض شكست سياسى است و در دنيا منزوى است
	اگر مىخواهند بدانند چه كسى منزوى است، بنده پيشنهاد مىكنم يك رفراندومى در دنياى اسلام براى سنجيدن ميزان محبوبيت رئيس جمهورى ما و رئيس جمهور آمریکا برگزار كنند. اگر سردمداران رژيم آمریکا از نتايج خفتبار چنين رفراندوم، نظرسنجى و نظرخواهىاى نمىترسند، اين
	انزوا به معناى ديپلماتيك و رايج آن در دنيا، آنچنان مضر نيست كه انزواى از ملتها مضر است. 
	امروز هيچ دولتى در دنيا به قدر دولت آمریکا منفور نيست.
	رفتار آنها، رفتار سياستمداران منطقى و عاقل و باتدبير نيست. 
	آمریکا امروز وضعش به جايى رسيده كه دوستانش احترامش نميكنند، دشمنانش از او نميترسند. 
	رئيس جمهور كنونى آمریکا با شعار «تغيير» سر كار آمد. تغيير يعنى چه؟ يعنى وضعيتى داريم كه بسيار بد است، من ميخواهم آن وضعيت را تغيير بدهم. او با اين شعار آمد توى ميدان، مردم هم به خاطر شعار تغيير، به او رأى دادند؛ والّا مردمِ نژادپرست حاضر نبودند به يك فرد
	تّى بعضى از خود اين دولتها راضى به اين تحريمها  نيستند
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