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   مقدمه مقدمه  

درباره آشکار شدن  97در سال  اسالمی انقالب معظم رهبر بياناتو محوربندی يابی شاخصبررسی، به  اين پژوهش

 اختصاص دارد.های افول و شکست آمريکا نشانه

حتمی دانند و بر می "سنت الهی" را افول آمريکاايشان بررسی بيانات رهبر معظم انقالب در اين باره نشان داد که 

ل شدن ئآمريکا به زا محکوم بودنو  کايعوامل افول آمرتاريخی بودن ، های آمريکاها و خباثتبودن شکست سياست

 تاکيد دارند.از صحنه قدرت جهانی 

تر شدن ضعيف .نظر دارند "های افول اقتدار و هيمنه آمريکانشانهآشکار شدن "در اين باره به شاخص عمده  ايشان

آمريکا عليه ايران، فرسوده شدن قدرت  چهل ساله یهاشکست شرارتو  چهل سال قبل یکايامروز از آمر یکايآمر

 های ترامپ،، مخالفت دنيا با غالب تصميمايمعتبر دن انشناسو جامعه ونيّاسياز س یاريبسنرم آمريکا بر اساس نظر 

 ونيليپانزده ترعقب مانده و بدهکاری  اقتصاد ضربه خوردن قدرت سخت آمريکا، ی،دموکراسبراليلبی آبرو شدن 

شکست و افول قدرت آمريکا در برابر اقتدار جمهوری  و کايآمر یدالر ارديليهشتصد می و کسری بودجه دالر

 گيرد.ز جمله محورهايی است که زيرمجموعه اين شاخص قرار میااسالمی 

 نياوّلکه ساله جنگ هشتشکست در  ايران، و اقدامات ماتيارزن در تصم کيقدرِ بهن آمريکا حتی تنقش نداش

با وجود  يیبه سمت خودکفاايران حرکت سرعت گرفتن  ،طرف را شکست داده رانياست که ا یجنگ و تنها جنگ

شکست آمريکا با  ،مختلف یهادانيآنان در م یدر پ یپ یهایروزيو پايرانی جوانان مؤمن  يینماقدرت تحريم،

 و  ی(گذارهيسرمای و تجارهای تحريم و ینفتهای جنگ اقتصادی ) تحريم ،یجنگ نظاموجود به راه انداختن 

 هيمنه آمريکا داللت دارند.های ديگری هستند که بر افول قدرت و از جمله نشانه یاجنگ رسانه

، از ديگر محورهايی است که رانيکامالً وارونه از قدرت خود و از اوضاع اهای یرسازيتصووجود  باآمريکا شکست 

قدرت سخت شکست با وجود داشتن دانند. رهبر انقالب آن را نشانه افول آمريکا و شکست هيمنه اين کشور می

لبنان، پاکستان  ه،يعراق، سورشکست در  ،ايو رواج انتقاد از آن در دن کايآمر یدموکراس براليمفتضح شدن ل ،یافزار

شکست با وجود دستاويز قراردادن  ،فراوان یمال یهايیو توانا شرفتهيپ یو تکنولوژ یبا وجود قدرت اتم فغانستانو ا

کار درباره تمام بودن سران اروپا  یبه برخخطاب  کايجمهور آمر سيرئشکست اظهارات  و مشکالت اقتصادی ايران

 گنجند.زيرِ اين محور میاز جمله مواردی است که  یاسالم یجمهور

آمريکا شکست  ،جهاندر منطقه و  رانياعتبار و احترام ا شيافزا ،یاز اسالم و انقالب اسالم کايآمرسيلی خوردن 

از موارد ديگری است که  آمريکا در منطقههای شکست خباثتو  هابرجام و تحريم ،ایدرخصوص موضوع هسته

  دانند.های افول آمريکا میرهبر انقالب آنها را از نشانه

 

 هاي خبريدیریت پژوهشم

05/10/1397 
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 نشانه های افول اقتدار و هیمنه آمریکا 
 

 
 

 

 

قطعیت افول 

آمریکا

افول آشکار 
آمریکا در مقایسه 

با گذشته

افول آمریکا، 
سنت الهی

حتمی بودن 
شکست سیاست 
ها و خباثت های 

آمریکا

تاریخی بودن 
عوامل افول 
آمریکا 

محکوم بودن 
آمریکا به زایل 
شدن از صحنه 
قدرت جهانی 

ضعیف تر شدن آمریکاي

امروز از آمریکاي چهل 

سال قبل و شکست          

:شرارت هاي چهل ساله

دشمنی با 
استقالل ملت 

ایران 

دشمنی با عزّت 
ملت ایران 

دشمنی با پیشرفت
ملت ایران 

دشمنی با حضور 
ملت ایران در 

میدان های علم و 
سیاست 
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 فرسوده شدن قدرت نرم آمریکا: 

 

 

 

 

 
 

مخالفت دنیا با غالب تصمیم های ترامپ 

بی آبرو شدن لیبرال دموکراسی که پایه  
:اساسی تمدّن غرب است

شکاف های اجتماعی نبود عدالت اجتماعی نابود شدن خانواده فساد اخالقی فراگير
فردگرايی های 

افراطی

نيروی انسانی نظامی به 
شدّت افسرده و سرگشته با 
وجود داشتن ابزار نظامی

ضربه خوردن قدرت 

سخت آمریکا
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 شکست و افول قدرت آمریکا در برابر جمهوری اسالمی: 

 سال اخیر: 40همه توطئه های ایستادگی ملت ایران در مقابل 

 
 

 

 

: اقتصاد عقب مانده
بدهکاری پانزده تریلیون 

دالری آمریکا
کسری بودجه هشتصد 
میلیارد دالری آمریکا

سازمان دهی کودتای نظامی 

تحریک قومیت ها

تحریک صدام به جنگ با ایران

حمله ن امی به برخی مراکز ایران در 
خلیج فارس

70شکست در جنگ فرهنگی دهه 

سیاسی سال -شکست در جنگ امنیتی 
88

اعمال نفوذ علیه ایران در سازمان ملل

...تبلیغات شبانه روزی علیه ایران و 
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 :شکست و افول قدرت آمریکا در برابر جمهوری اسالمی 

 
 

 سرعت گرفت حرکت به سمت خودکفایی با وجود تحریم: 

 
 

 

 

 

 

 

نقش نداشتن آمریکا حتی به قدر یک

ارزن در تصمیمات و اقدامات ایران

شکست در جنگ هشت ساله که اولین

جنگ و تنها جنگی است که ایران 

طرف را شکست داده

سرعت گرفتن حرکت به سمت 

:خودکفایی با وجود تحریم

قدرت نمایی جوانان مومن ایرانی و پیروزی های پیاپی آنان درمیدان های مختلف

تالش و تکاپوی نخبگان ایرانی برای طرح راه حل های مشکالت
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شکست با وجود

به راه انداختن 

:جنگ نظامی

تحریک صدام و 
حمله به ایران

حمله به ایرباس

حمله به طبس

حمله به سکوی 
نفتی

:شکست با وجود به راه انداختن جنگ اقتصادي

تحریم نفتی

تحریم تجاری

تحریم سرمایه گذاری

شکست با وجود به 

راه انداختن جنگ 

:رسانه اي

دروغ پراکنی و اغواگری

فتنه انگیزی ترویج فساد

تحریک افراد



 

1۰ 

 

 شکست با وجود تصویر سازی کامالً وارونه از قدرت خود و از اوضاع ایران

 
 

  انقالب اسالمیسیلی خوردن آمریکا از اسالم و: 

 
 

شکست با وجود 
داشتن قدرت سخت 

افزاری

مفتضح شدن لیبرال 
دموکراسی آمریکا و رواج 

انتقاد از آن در دنیا

شکست در عراق، سوریه، 
با لبنان، پاکستان و افغانستان
وجود قدرت اتمی و 

ی تکنولوژی پیشرفته و توانای
های مالی فراوان

شکست با وجود 
عربده کشی های 
سران آمریکای 

جهانخوار

شکست با وجود دستاویز 
قراردادن مشکالت 
اقتصادی ایران

شکست اظهارات رئیس 
جمهور آمریکا خطاب به 

برخی سران اروپا درباره تمام 
بودن کار جمهوری اسالمی

شکست مژده سرنگونی
شش ماهه جمهوری 
اسالمی در سخنان 
چهل سال قبل 

آمریکایی ها و نوکران 
آنها

ایران در عرصه های مختلف سرآمد ملت های مسلمان و  دربرهه هایی سرآمد همه ملت ها

نجات کشور از شر حکومت استبدادی و سلطنتی موروثی

افزایش اعتبار و احترام ایران در منطقه و جهان

حفظ تمامیت ارضی کشور

ایستادگی ایران در برابر ظلم جهانی

تقیه نکردن جمهوری اسالمی در برخورد با قدرت های ستمگر جهانی
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شکست خوردن جریان های 

:معارض

جریان به اصطالح 
ه لیبرال متمایل ب
غرب و آمریکا

منافقان با ظاهر 
اسالمی و باطن 

خبث

جریان متحجر و 
مرتجع داخلی

شکست در خصوص 

موضوع هسته اي و 

:برجام و تحریم ها

شکست آمریکا به
لحاظ اخالقی، 
حقوقی و آبروی 

سیاسی
بیشتر شدن اتحاد
و همدلی و هم 
زبانی ملت در 
قضیه برجام

شکست با وجود 
همراهی اروپا با 
آمریکا در موارد 

حرکت زشت وزیر حساس
خارجه فرانسه در 
جریان مذاکرات 

بازی پلیس بد و )
(پلیس خوب

برخورد انگلیسی 
ها در قبال حق 
خرید کیک زرد

شکست در تحریم 
ها
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:شکست در تحریم ها

تحریم ها و اثبات ضعف دشمن و 
اینکه هیچ راه دیگری برای مقابله

با ن ام اسالمی ندارد

تحریم ها و شکننده تر بودن آنها 
از اقتصاد ملی ایران

شکست تحریم ها به معنای 
شکست آمریکا

نشانه هاي افول آمریکا در منطقه 

شکست خباثت هاي آمریکا در )

(:منطقه

اذعان رئیس جمهور آمریکا به 
هزینه هفت تریلیون دالری در 
منطقه و بی نصیب ماندن آمریکا

مهارشدن آمریکا در خصوص 
:قضایای سوریه
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  مهار شدن آمریکا در خصوص قضایای سوریه: 

 
 

 
 

شکست آمریکا در سرنگون کردن حکومت طرفدار مقاومت در سوریه و جبران ضربه وارده در مصر و تونس

بی فایده بودن حمله به سوریه

:شکست خباثت ها و ائتالف های آمریکا با کشورهای روسیاه بدنام مرتجع

ایجاد شکاف بین ن ام جمهوری اسالمی  و ملت ایران؛ در عین حال اهتزاز پرچم عزت و اقتدار ملت ایران در منطقه

فشارهای اقتصادی برای خسته کردن مردم ایران

ایجاد داعش با پول سعودی و امثال سعودی، در عین حال شکسته شدن کمر تکفیری ها به دست جمهوری اسالمی

حمله به سوریه به بهانه مبارزه با سالح شیمیایی

حمایت از جنایات روزانه در یمن

اقدام ها و اتهام پراکنی های ناشی از اهداف استعماری و دیکتاتوری بین المللی

منصرف کردن ذهن ملت ها از رژیم غاصب صهیونیستی

ممانعت از کمک های عقالنی و منطقی جمهوری اسالمی به کشورهای منطقه

محور شرارت نامیدن ایران در مقابل انعطاف های دولت وقت

شکست در برابر ایران در خصوص جلب دل ملت های مسلمان و سربلندی در منطقه

شکست در زمینه اقدام ایران به گسترش روحیه مقاومت در منطقه

ديگر کشورهاناتوانی درخصوص جلوگیری از نفوذ روحیه مقاومت در جوانان 
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 :ناتوانی در خصوص جلوگیری از نفوذ روحیه مقاومت در جوانان دیگر کشورها 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جوانان عراق جوانان سوریه جوانان لبنان جوانان افغانستان جوانان پاکستان
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 جدول شاخص ها و محورها به استناد عین عباراتـ  ج

 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

1 
افول و شکست 

 آمریکا:

 قطعیت افول آمریکا: -1

 افول آمریکا، سنت الهی -1-1

ــا در -1-2 ــکار آمریک ــول آش اف

 مقایسه با گذشته

ــت -1-3 ــودن شکس ــی ب حتم

 سیاست ها و خباثت های آمریکا

عوامل افـول تاریخی بودن -1-4

  کایآمر

محکوم بودن آمریکـا بـه  -1-5

ــدرت  ــل شــدن از صــحنه ق زای

 جهانی 

 ملّت حاد

هاي افـول اقتـدار و نشانه -2

 هیمنه آمریکا:

 یکـایآمرضعیف تـر شـدن  -1

 چهل سال قبل یکایامروز از آمر

چهـل  یشکست شـرارت هـاو 

 ساله:

  رانيبا استقالل ملت ا یدشمن -1-1

  رانيبا عزّت ملت ا یدشمن -1-2

  رانيملت ا شرفتيبا پ یدشمن -1-3

در  رانيبا حضور ملت ا یدشمن -1-4

  استيعلم و س یها دانيم

فرسوده شـدن قـدرت نـرم  -2

از  یاریبسـآمریکا بر اساس ن ر 

معتبر  انشناسو جامعه ونیّاسیس

 :ایدن

مخالفت دنيا با غال ب تص ميم  -2-1
 های ترامپ 

 یدموکراسبراليلبی آبرو شدن  -2-2
 :تمدّن غرب است یاساس هيکه پا

 یاجتماع یها شکاف -2-2-1

 یاجتماع تنبود عدال -2-2-2

 نابود شدن خانواده -2-2-3

 ريفراگ یِفساد اخالق -2-2-4

  یافراط یهايیفردگرا -2-2-5

ضربه خوردن قدرت سـخت  -3

تر از ده س ال پ يش و بيس ت بوضوح امروز آمريکا، در اين منطقه ض عيف» -

تر از گذش ته سال پيش است؛ بوضوح رژيمِ صهيونيستیِ خبيث، امروز ضعيف

آمريک ا و مروز ملّت ايران و کشور ايران يک درخت تناور است؛ امروز ا ...است

رژيم صهيونيستی غلط ميکنند که ملّت ايران را تهديد کنند؛ تهديدهای آنها، 

حرکات آنها، خباثتهای آنها تا امروز شکست خورده اس ت، از اي ن پ س ه م 

شکست خواهد خورد؛ تحريم هم شکست خواهد خ ورد، سياستهايش ان ه م 

 .«1شکس      ت خواه      د خ      ورد؛ ب      ه برک      ت مقاوم      ت

ها پنه ان اينجا وجود دارد که گاهی از چشم بعضی يک حقيقت مهمّی در» -

ميماند، از کثرت وضوح مخفی ميشود. آن حقيق ت ي ک حقيق ت درخش انی 

س اله، طرف ی ک ه مغل وب ش ده است و آن، اين است که در اين چالشِ چهل

آمريکا است، طرفی که پيروز شده جمهوری اسالمی است؛ اين حقيقتِ بسيار 

ه آمريکا مغلوب شده چيست؟ دليلش اين است ک ه مهمّی است. دليل بر اينک

حمله را او شروع کرده، کارهای فسادانگيز را او انجام داده، تحريم را او ک رده، 

ی نظامی را در واقع او کرده، امّا به مقاصد خودش نرس يده؛ اي ن دلي ل حمله

ای شکست آمريکا است. در تمام اين کارها هدف آمريکا اين است که س يطره

ه در دوران طاغوت بر اين کشور داشت، دوب اره آن س يطره را ب ه دس ت را ک

بياورد. اين سيطره و سلطه با انقالب از بين رفته بود، دستش کوتاه شده بود؛ 

هدف اين تحميلِ جنگ و تحميلِ تحريم و فش ارهای سياس ی و اقتص ادی و 

ل سال است امثال اينها اين بود که اين سيطره را برگرداند، خب نتوانسته؛ چه

دارد زور ميزند و نتوانسته به جايی برسد. امروز شما نگاه کني د کش وری ک ه 

قدرِ يک ارزن در تصميماتش و در اقداماتش نقش ن دارد، جمه وری آمريکا به

اسالمی ايران است؛ خب اين شکس ت آمريک ا اس ت؛ ديگ ر شکس ت از اي ن 

اس المی را در  تر نميشود. هدفش از تحميل جنگ اين بود که جمهوریواضح

بل ه، حکوم ت »جور بگوي د ک ه آبرو کند و اينجنگ با صدّام مغلوب کند، بی

جمهوری اسالمی و نظام جمهوری اسالمی موج ب ش د ک ه اي ران شکس ت 

ی جنگهايی که در اين دويست سال اخي ر ، ]امّا[ بعکس شد. در همه«بخورد

س اله اوّل ين ايران با کشوری داشته، ايران شکست خورده؛ اي ن جن گ هشت

جنگی و تنها جنگی است که ايران طرف را شکست داده و شکست نخ ورده؛ 

يک وجب از خاک کشور به دست بيگانه نيفت اده؛ اي ن اوّل ين جن گ اس ت. 

 .ه    ا ميخواس    تند، اتّف    اق افت    اددرس    ت عک    س آنا    ه آمريکايی

هدفش از تحريم، فلج کردن و عقب نگه داشتن کشور بود. تحريم را برای اين 

نجام داد که بلکه اقتصاد را فلج کند، کش ور را فل ج کن د و عق ب نگ ه دارد؛ ا

نتيجه چه شده؟ نتيجه اين شده که حرکت ب ه س مت خودکف ايی در کش ور 

                                                           
 ۰4/۰9/1397بيانات در ديدار مسئوالن نظام و ميهمانان کنفرانس وحدت اسالمی . 1

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41007
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16 

 

 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

 آمریکا:

شدّت ه ب یِنظام یِانسان یروين -3-1
ب ا وج ود داش تن  سرگشته و افسرده

 ابزار نظامی

 عقب مانده: اقتصاد -4

 وني   ليپ   انزده ترب   دهکاری  -4-1
 ی آمريکادالر
 ارديليهشتصد مکسری بودجه  -4-2
 کايآمر یدالر

ــدرت  - 5 ــول ق ــت و اف شکس

 آمریکا در برابر جمهوری اسالمی:

در مقابل ملت ايران  یستادگيا -5-1
 :ريسال اخ 4۰ یهمه توطئه ها

  نظامی کودتای دهیسازمان -5-1-1

  ها قوميّت تحريک -5-1-2

  ايران با جنگ به صدّام تحريک -5-1-3

 اي ران مراک ز برخی به نظامی حمله -5-1-4

  فارس خليج در

  7۰دهه  یشکست در جنگ فرهنگ -5-1-5

 یاسسي – یتيشکست در جنگ امن -5-1-6

 88سال 

 س ازمان در اي ران علي ه نفوذ اعمال -5-1-7

  ملل

 و ... ايران عليه روزیشبانه تبليغات -5-1-7

ن آمريک  ا حت  ی تش  نق  ش ندا -5-2
و  ماتيارزن در تص   م کي   ق   درِ به

 ايران اقدامات
س اله جن گ هشتشکست در  -5-3
اس ت  یجنگ و تنها جنگ  نياوّلکه 
 طرف را شکست داده  رانيکه ا
حرک  ت ب  ه س  رعت گ  رفتن  -5-4

 با وجود تحريم: يیسمت خودکفا
و ايران ی جوانان م ؤمن  يینماقدرت -5-4-1

 یه ا داني آنان در م یدر پ یپ یها یروزيپ

 مختلف

 یبراايرانی نخبگان  یتالش و تکاپو -5-4-2

 مشکالت  یهاحلراه طرح

شکس   ت ب   ا وج   ود ب   ه راه  -5-5
 ی: جنگ نظامانداختن 

 و حمله به ايران صدّام کيتحر -5-5-1

  رباسيبه ا حمله -5-5-2

 به طبس حمله -5-5-3

  ینفت یحمله به سکّو -5-5-4

شکس   ت ب   ا وج   ود ب   ه راه  -5-6

 انداختن جنگ اقتصادی:

سرعت گرفته. ما عادت کرده بوديم، ملّ ت اي ران در ط ول س الهای متم ادی 

ک ه چيز را وارد کند. ما ح اال ب ه برک ت تحريمه ايی عادت کرده بود که همه

چيز را اوّل خودمان ب رويم ب ه س راغ س اختن و کردند، عادت کرديم که همه

ای به اي ن خ واهم ک رد. ام روز توليد کردنش، که حاال من بعداً باز يک اشاره

چه دانشجويان دانشگاهی، -فکر های فعّال از جوانهای خوشصدها گروه، گروه

ند که ح اال بع داً مشغول کارهای مهمّی در سطح کشور -آموختگانچه دانش

ای باز خواهم کرد به آناه اينها انجام ميدهند. اي ن ب ر عرض کردم يک اشاره

اثر تحريم است. ما چون تحريم شديم، به فکر افتاديم نيازهايمان را خودم ان 

]رفع کنيم[. پس تحريم هم به نفع ما شد يعنی آمريکا در اي ن سياس ت ه م 

 .درپ یِ ط رف آمريک ايی اس تیشکست خورد. ببيني د؛ اينه ا شکس تهای پ

]چ ون[ -دلم ميخواهد به اين نکته شما جوان ان عزي ز درس ت توجّ ه کني د 

ح اال  -ی اين کشور دست شماها است، به اينها بايد توجّه کنيدکارهای آينده

تر وض عيّت بحث چالش ايران و آمريکا را ميگذاريم کنار، در يک نگ اه وس يع

ی بينيم که قدرت آمريکا و اقتدار و هيمنه، میکه نگاه ميکنيمآمريکا را وقتی

دارد ک م  آمريکا در دنيا رو به افول و رو به زوال است؛ در ط ول س الها دائم اً

ميشود. آمريکای امروز از آمريکای چهل سال قب ل ک ه انق الب پي روز ش د، 

 .ی مهم اين استتر است؛ قدرت آمريکا رو به افول است؛ نکتهيفعبمراتب ض

های معتبر دني ا معتقدن د ک ه شناساز سياسيّون معتبر دنيا و جامعه بسياری

شده است، در حال از بين رفتن است. قدرت ن رم آمريکا فرسوده« قدرت نرم»

ی خود و نظر خود چيست؟ قدرت نرم اين است که يک دولتی بتواند خواسته

خ ود؛ اي ن  ی خود را به اطراف بقبوالند و آنها را اقناع کن د ب ه نظ رو عقيده

قدرت در آمريکا امروز رو به ضعف کامل و رو به فرس ودگی کام ل اس ت؛ در 

جور بود امّا زمان اين آق ا های مختلف. حاال زمان دولت اوباما هم همينزمينه

هايی که او تصميم که ديگر به طور واضح با او مخالفت ميشود؛ در غالب زمينه

ک ه اگ ر ق رار -فقط مخالفت مردمی هميگيرد، در دنيا با او مخالفت ميشود. ن

گيری کنند و از مردم هر کشوری سؤال کنند، نظرات منفی خواهند باشد رأی

حتّی دولتها هم که رودربايستی دارند با آمريکا، با او مخالف ت ميکنن د؛  -داد

چين مخالفت ميکند، اروپا مخالفت ميکن د، روس يه مخالف ت ميکن د، هن د 

الفت ميکند، آمريکای التين مخالفت ميکند. قدرت مخالفت ميکند، آفريقا مخ

نرم آمريکا رو به افول است، رو به سقوط است. اين را من نميگويم؛ اين ج زو 

های مط رح دني ا ام روز دارن د اي ن ح رف را شناسحرفهايی است که جامعه

فقط اقتدار معنوی و قدرت نرم خود آمريکا رو به افول اس ت بلک ه ميزنند. نه

آبرو ی اساسی تمدّن غرب است، اينها بیدموکراسی را هم که پايهرالحتّی ليب

شناس مطرح آبرو ميکنند. چندين سال قبل از اين يک جامعهکردند، دارند بی

دنيا گفت وضعيّت کنونی آمريکا منتهااليه تکامل ت اريخی بش ر اس ت و بش ر 

پ س گرفت ه، ديگر از اين باالتر نميتواند ب رود. هم ان آدم ام روز ح رفش را 
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  ینفتتحريم  -5-6-1

 یتجارتحريم  -5-6-2

  یگذارهيسرماتحريم  -5-6-3

شکس   ت ب   ا وج   ود ب   ه راه  -5-7

 ی:اجنگ رسانهانداختن 
 یاغواگری و کنپرادروغ -5-7-1

 یزيانگفتنه -5-7-2

 فساد جيترو -5-7-3

 افراد کيتحر -5-7-4

 یرس ازيتصواوجود شکست ب  -5-8

کامالً وارونه از قدرت خود و از اوضاع 

 :رانيا
ق  درت شکس  ت ب  ا وج  ود داش  تن  -5-8-1

  یسخت افزار

 یدموکراس   ب  راليمفتض  ح ش  دن ل -5-8-2

 ايو رواج انتقاد از آن در دن کايآمر

لبن  ان،  ه،يع  راق، س  ورشکس  ت در  -5-8-3

و  یبا وجود ق درت اتم  فغانستانپاکستان و ا

 فراوان یمال یها يیو توانا شرفتهيپ یتکنولوژ

 یه ا یعربده کش شکست با وجود  -5-8-4

 جهانخوار  یکايسران آمر

شکست با وجود دس تاويز ق راردادن  -5-8-5

 مشکالت اقتصادی ايران

جمه  ور  سيرئ  شکس  ت اظه  ارات  -5-8-6

درب اره س ران اروپ ا  یبه برخ خطاب  کايآمر

  یاسالم یکار جمهورتمام بودن 

ش ش ماه ه  یمژده سرنگونشکست  -5-8-9

سخنان چهل سال قب ل ی در اسالم یجمهور

 و نوکران آنها هايیکايآمر

از اس الم  کايآمرسيلی خوردن  -5-9

 : یو انقالب اسالم
مختلف س رآمد  یعرصه ها در رانيا -5-9-1

سرآمد همه  يیهاهمسلمان و در بره یهاملت

 ها ملت

 نج   ات کش   ور از ش   ر حکوم   ت -5-9-2

 یموروث یو سلطنت یاستبداد

در  راني  اعتب  ار و احت  رام ا شياف  زا -5-9-3

  جهانمنطقه و 

 کشور یارض تيحفظ تمام -5-9-4

 ی ظلم جهان برابردر ايران  یستادگيا -5-9-5

 درجمه وری اس المی  نک ردن هيّتق -5-9-6

 یستمگر جهان یها قدرتبا  برخورد

 یه ا انيجرخوردن شکست  -5-1۰

 : معارض
 لي متما ب رالِياصطالح لبه انيجر -5-1۰-1

  کايبه غرب و آمر

و ب اطن  یمنافقانِ با ظ اهر اس الم -5-1۰-2

 خُبث

  یمتحجّر و مرتجع داخل انيجر -5-1۰-3

و آرزو ميکند چيزهای ديگری را. حاال صريحاً ممکن است نگويد « نه»ميگويد 

ی مقاب ل آن من اشتباه کردم امّا حرفهای ديگری را دارد ميزند، درست نقطه

 .حرف   ی ک   ه آن روز زده ب   ود. خ   ب اي   ن وض   ع آمريک   ا اس   ت

ود ملّته ای خ  -امبنده قبلها هم مک رّر اي ن را گفت ه-دموکراسی البتّه ليبرال

دموکراسی شان بر ليبرالغربی را که پايه و اساس حکومتشان و نظام اجتماعی

ای که امروز در غرب راي ج اس ت، خ ود دموکراسیاست، بدبخت کرده. ليبرال

آنها را بيااره کرده؛ شکافهای اجتماعی، نبود عدالت اجتم اعی، ن ابود ش دن 

های افراطی و شديد؛ خ ود ردگرايیگير، فخانواده، فساد اخالقیِ فراگير و همه

جمه ورِ فعل یِ اي ن رئيس-اند. حاال اي ن آق ا ه م ک ه آم ده آنها بيااره شده

ی اينه ا چ وب ح راج زده و درواق ع که ديگر به هم ه -وغريبِ آمريکاعجيب

دموکراسی را ب رده. خ ب ح اال اي ن در ی آبروی هم آمريکا و هم ليبرالتتمّه

 .تمورد قدرت نرم آمريکا اس

بنده عرض ميکنم قدرت سخت آمريکا هم بشدّت ضربه ديده. قدرت س خت، 

گری، قدرت اقتصاد؛ اينها قدرت س خت اس ت. بل ه، اب زار يعنی قدرت نظامی

نظامی دارند، امّا ني روی انس انیِ نظ امیِ آمريک ا بش دّت افس رده، س ردرگم، 

که آنها  سرگشته، مردّد ]است[. برای همين است که در بسياری از کشورهايی

حضور دارند، برای اينکه بتوانند مقاصد خودشان را پيش ببرند، از سازمانهای 

واتر و از اي ن قبي ل اس تفاده ميکنن د؛ يعن ی س رباز کاری مث ل بل کجنايت

شان اي ن ی آمريکايی نيست؛ نيروی انسانیآمريکايی قادر به اجرای آن نقشه

 است

نزده تريلي ون دالر ب دهکار اس ت؛ جور. آمريکا امروز پ ااقتصادشان هم همين

است؛ پانزده تريليون دالر بدهکاری آمريکا است! قري ب  ایرقم، رقمی افسانه

ی آمريکا اس ت در هم ين س ال ج اری؛ به هشتصد ميليارد دالر کسر بودجه

وبرق، با شعار، های اقتصادی است. حاال با زرقماندگیيعنی اينها درواقع عقب

ها روی اينها را ميپوش انند امّ ا واقعيّته ای با ظاهرسازیبا حرفهای گوناگون، 

 .آمريک    ا اي    ن اس    ت؛ اي    ن ق    درت س    خت آمريک    ا اس    ت

بنابراين آمريکا رو به افول است؛ اين را همه بدانن د. آن کس انی ه م ک ه ب ه 

ی فلسطين را در اين منطقه بکلّ ی فرام وش پشتيبانی آمريکا حاضرند مسئله

اند؛ آن افول است. آن که زنده است، ملّتهای منطقه کنند، بدانند آمريکا رو به

چيزی که زنده است، حقايقی است که در اين منطقه وج ود دارد. آمريک ا در 

 !ی خ   ودش ه   م رو ب   ه اف   ول اس   ت، چ   ه برس   د در اينج   امنطق   ه

ی يک  ی از مظ  اهر شکس  ت آمريک  ا اي  ن اس  ت ک  ه نتوانس  ته ب  ر روحي  ه

انان ما اثر بگذارد. شما ببيني د، ام روز طلبی در ملّت ما و بر روی جواستقالل

احساس  ات جوان  ان و نوجوان  ان عزي  ز م  ا در سرتاس  ر کش  ور احساس  ات 

ها حتّی به مبانی دينی هم خيلی پابند نيستند امّا طلبانه است. بعضیاستقالل
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خصوص موض وع  شکست در -5-11

 :هسته ای و برجام و تحريم ها
 اخالق ی، لح اظ به آمريکا شکست -5-11-1

  سياسی آبروی و حقوقی

 و هم  دلی و بيش  تر ش  دن اتّح  اد -5-11-2

 برجام قضيه ملت در زبانیهم

 ب ا اروپ ا شکست با وجود همراهیِ -5-11-3

 :حساس موارد در آمريکا

 فرانس ه خارج ه وزير زشت حرکت -5-11-4

 پل يس و ب د پليس بازی) مذاکرات جريان در

 ( خوب

 ح قّ قب ال در هاانگليس ی برخورد -5-11-5

  زرد کيک خريد

 :ها ميتحرشکست در  -5-11-6

تحريم ها و اثب ات ض عف دش من و اينک ه  -

 یمقابله با نظ ام اس الم یبرا یگريراه د چيه

 ندارد

از اقتص اد بودن آنها  شکننده ترتحريم ها و  -

 ايران  یمل

  کايشکست آمر یبه معناها  ميشکست تحر -

نشانه ه ای اف ول آمريک ا در  -5-12

ريک ا ه ای آممنطقه )شکست خباثت

 در منطقه( :

ب ه  ک ايجمه ور آمر سيرئ  اذعان -5-12-1

 یمنطق ه و ب  در یدالر ونيليهفت تر نهيهز

 آمريکا ماندن بينص

خص  وص  ش  دن آمريک  ا درمهار -5-12-2

 : هيسور یايقضا

 س  رنگونشکس  ت آمريک  ا در  -5-12-2-1

در س وريه و ار مقاوم ت دحکومت طرف کردن

 وارده در مصر و تونس  ضربهجبران 

 سوريه به حمله بودنِ فايده بی -5-12-2-2

 یه اائ تالفه ا و خباثت شکست -5-12-3

 بدنامِ مرتجع: اهِيسرو یبا کشورها کايآمر

نظ   ام  نيش   کاف ب    ج   اديا -5-12-3-1

؛ در عين ح ال رانيو ملّت ا یاسالم یجمهور

 در اي ران ملّ ت اقت دار و ع زّت پ رچم اهتزاز

 منطقه

خس ته  یبرا یاقتصاد یفشارها -5-12-3-2

 ايران کردن مردم

ايجاد داعش با پ ول س عودی و  -5-12-3-3

امثال سعودی؛ در عين ح ال شکس ته ش دن 

 ها به دست جمهوری اسالمی کمر تکفيری

حمله به سوريه به بهانه مب ارزه  -5-12-3-4

 با سالح شيميايی

حماي  ت از جناي  ات روزان  ه در  -5-12-3-5

 يمن

ی اين اس ت دهندهنسبت به تسلّط بيگانه احساس مقاومت ميکنند؛ اين نشان

تبليغات، با اين همه تالشی که انجام داده است، با اي ن که آمريکا با اين همه 

ای که در دنيا راه انداخته، نتوانسته روی نسل جوان امپراتوری خبری و رسانه

طلبی آنها را نتوانسته ی مقاومت آنها را و استقاللکشور ما اثر بگذارد؛ روحيه

هده چ ون مش ا-ضعيف کند و از بين ببرد. بِج د اي ن را م ن ع رض ميک نم 

ی ايستادگی و مقاومت از ج وان که امروز جوانهای ما از لحاظ انگيزه -ميکنم

تر نيستند؛ امروز اي ن را انس ان دارد نسل اوّل انقالب اگر جلوتر نباشند، عقب

بدرستی مشاهده ميکند. مخصوص جوانهای ما هم نيست، اين بتدريج در بين 

ع داريم، رسوخ پيدا ک رده؛ جوانهای کشورهای ديگر هم تا آنجايی که ما اطّال

ی ما. جوانهای عزيز مؤمن در کشورهای نزدي ک بخصوص کشورهای همسايه

ی ما که انسان حرفهای آنها را، اقدامهای آنها را، پيامهای آنها به ما و همسايه

ی استقالل در آنها زياد را ميبيند، رفتارهای آنها را، احساس ميکند که روحيه

بعضی از اين چيزها را از چشم م ا ميدانن د؛  -هامريکايیآ-است. البتّه دشمن 

خاطر حرکت جوانان ايرانی است. تهدي د ه م ميکنن د م ا را، ميگويند اين به

تهديد ميکنند که چرا جوانهای فالن کشور به نيروهای ما حمله کردند؟ يعنی 

اين واقعاً از آن حرفهای عجيب و غريب ]است[! پيغام ميدهند ک ه جوانه ای 

ی شما اگر چناناه به نيروهای ما حمله بکنند يا به اف راد الن کشور همسايهف

دار ما حمله کنند، ما شما را مقصّر ميدانيم! خب شما غلط ميکنيد ما را طرف

مقصّر ميدانيد. مردم عراق از شما متنفّرند، جوانهای ع راق از ش ما متنفّرن د، 

ن از شما متنفّرند، اين طرف در جوانهای سوريه از شما متنفّرند، جوانهای لبنا

ها متنفّرند، جوانه ای پاکس تان از شرق، جوانهای افغانستان از شما آمريکايی

ها متنفّرند، اين به ما چه ربطی دارد! از ش ما متنفّرن د، ممک ن شما آمريکايی

ها است يک اقدامی هم عليه شما بکنند. بله، اين يک واقعيّتی است، آمريکايی

نند؟ نفرت ملّته ا از خودش ان را چ را نميفهمن د، چ را درک چرا درک نميک

جويی کردي د ب ه اي ن نميکنند؟ بد کرديد، عمل زشت انجام دادي د، س يطره

کشورها، به اين مردم اهانت کرديد، ]لذا[ از شما متنفّرند. م ردم ع راق ح ق 

دارند از شما متنفّر باشند، م ردم س وريه ح ق دارن د از ش ما متنفّ ر باش ند، 

جور. آمريکا رو به افول است؛ همه اين را بدانند. آن رهای ديگر هم همينکشو

ها سازش کنيم، بيخودی کسانی که گرايش به اين دارند که برويم با آمريکايی

پايه ميکشند؛ آمريکا رو ب ه اف ول اس ت. عوام ل اف ول اساس و بیی بینقشه

خواهد بيايد عالجش آمريکا هم مربوط به امروز و ديروز نيست که حاال يکی ب

ها دچارش کند؛ مربوط به طول تاريخ ]است[. عامل اين وضعيّتی که آمريکايی

شدند، عامل بلندمدّت است؛ اينها در طول تاريخ وضعيّتی را به وجود آوردن د 

شدنی نيست. اين سنّت الهی ها عالجاش همين است و به اين آسانیکه نتيجه
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ه  ای پراکن  یه  ا و اته  ام اق  دام -5-12-3-6

 ديکت  اتوریِ و اس  تعماری ناش  ی از اه  داف

  المللیبين

 از ه املّت ذهن کردن منصرف  -5-12-3-7

  صهيونيستی غاصب رژيم

 و های عقالن یممانعت از کمک -5-12-3-8

 کش  ورهای جمه  وری اس  المی ب  ه منطق  ی

 منطقه

 در اي ران ناميدن شرارات محور -5-12-3-9

 وقت دولت های انعطاف مقابل

 براب  ر اي  ران در شکس  ت در -5-12-3-1۰

و  مس  لمان یه  ا دل ملّ  تخص  وص جل  ب 

  منطقه در سربلندی

شکست در زمينه اقدام اي ران  -5-12-3-11

  منطقه در مقاومت روحيه به گسترش

خصوص جل وگيری  ناتوانی در -5-12-3-12

از نف  وذ روحي  ه مقاوم  ت در جوان  ان ديگ  ر 

 کشورها:

 عراق  نجوانا -

  هيسور نجوانا -

 لبنان  نجوانا -

 افغانستان  نجوانا -

  پاکستان نجوانا -

 

قط بشوند، محکومند به اينک ه اف ول کنن د، است، اينها محکومند به اينکه سا

 .«1ی قدرت جهانیزايل بشوند از صحنه

آمريکا از اسالم سيلی خورده است، از اسالم کينه در دل دارد. آمريکا از » -

انقالب اسالمی سيلی خورده است، از انقالب اسالمی کينه در دل دارد. اينها 

خودشان بود، مسئولين کشور  چيز در اختيارکاره بودند، همهدر ايران همه

های کشور با فرمانبرِ مطيع آنها بودند، منابع کشور در اختيارشان بود، سرمايه

جا ميشد، سياستهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور به ميل آنها جابه

ی اينها کوتاه شد. چه کسی ريزی ميشد، دستشان از همهميل آنها برنامه

 .کرد، انقالب اسالمی کوتاه کرد؛ لذا دشمنندکوتاه کرد؟ اسالم کوتاه 

با تصويرسازی غلط سعی ميکنند افکار ملّت ايران را منحرف کنند؛ هم تصوير 

ی خودشان، هم تصوير غلط ی ايران، هم تصوير غلط دربارهغلط درباره

ی اوضاع منطقه. يکی از تصويرهای غلط آنها اين است که وانمود درباره

که در موضع قدرت نيستند. بله، قدرت رتند، درحالیميکنند در موضع قد

افزاری آنها يک قدرت قابل نشان دادن است؛ يعنی پول دارند، ابزار سخت

ای دارند؛ اينها ابزارهای قدرت است، منتها در نظامی دارند، امکانات رسانه

افزاری يعنی افزاری ميزند؛ قدرت نرمی جهانی، حرف اوّل را قدرت نرممقابله

ی زندگی کنندهمنطق، يعنی استدالل، يعنی حرف نو؛ حرف نويی که تعيين

باشد؛ سخن نو به ميان آوردن. اينها حرف نو ندارند، منطق ندارند. در قدرت 

افزاری، آمريکا بشدّت ضعيف است؛ حرفش زورگويی است، منطقش نرم

و رفتار -اش امروز در دنيا مفتضح است دموکراسیضعيف است، ليبرال

دموکراسی که به آن افتخار ميکردند، امروز در دنيا های اِعمال ليبرالشيوه

برای همين هم هست،  -نظران دنيا استصورت مفتضح مورد انتقاد صاحببه

خاطر همين هم هست که شما مالحظه ميکنيد آمريکای دارای قدرت به

از مناطق عالم اتمی، دارای تکنولوژی پيشرفته، دارای پول فراوان، در بسياری 

خورد، در سوريه شکست خورد، در  خورده است؛ در عراق شکستشکست

لبنان شکست خورد، در پاکستان شکست خورد، در افغانستان شکست خورد، 

خورده است و ميخورد و امروز  ی با قدرتهای دنيا شکستدر مواجهه

ريکا طوری که انسان مشاهده ميکند در انتظار آمشکستهای ديگری هم آن

سازی غلط و ت که يک تصويراست. اين تصويرسازی آنها از خودشان اس

 .است دروغين

دشمن برای مقابله با جمهوری اسالمی، بعد از کنکاش فراوان رسيده به 

های ديگر در مقابل او بسته است. جز راه تحريم اقتصادی، تحريم؛ يعنی راه

او مسدود است. ولی من به شما  ها در مقابلی راههای ديگری ندارد و بقيّهراه

تر از اقتصاد ملّی ما است. اقتصاد ملّی عرض بکنم که تحريم اقتصادی شکننده
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الهی ی الهی، به حول و قوّهما ميتواند تحريم را شکست بدهد و به لطف 

تحريم را شکست ميدهيم و شکست تحريم، شکست آمريکا است و آمريکا از 

 .«1يک سيلی ديگر بايد بخورد ملّت ايران با شکست تحريم،

آور است که جمهوری اسالمی با اتّکاء به برای هوشمندان عالَم شگفت» -

ی خدای متعال و با تکيه به قدرت ملّی توانسته است آمريکا را در عمده

هدفهای خودش در اين منطقه شکست بدهد. اين حرفی نيست که ما اينجا 

ياسی دنيا به آن اعتراف ميکنند و از بزنيم؛ اين حرفی است که تحليلگران س

زده ميشوند؛ اين واقعيّتی است. قدرتهای استکباری بيش از آناه آن شگفت

در واقع توانايی و اقتدار داشته باشند، با تشر، با اخم، با ابراز قدرت، کار 

خودشان را پيش ميبرند. اگر ملّتی از اين تشر نترسيد، از اين اَخم جا نخورد، 

ی به قدرت خود اعتماد کرد، اطمينان کرد و با شجاعت قدم در ميدان اگر ملّت

نشينی وادار ميکند و شکست ها را به عقبحق و عدالت گذاشت، ابرقدرت

ميدهد. و اين اتّفاق افتاده است؛ جمهوری اسالمی چهل سال است که آماج 

خرابکاری آمريکا و همدستان آمريکا است؛ در اين چهل سال در جمهوری 

سالمی چه اتّفاقی افتاده است؟ جمهوری اسالمی از يک نهال باريک تبديل ا

( 2شده است به يک درخت برومند و پُرثمر؛ جمهوری اسالمی به رغمِ اَنفِ)

قدرتهای استکباری و آمريکا، توانسته است دل ملّتهای اسالمی را به پيام خود 

اين منطقه با  ی آمريکا را درجلب کند و جذب کند؛ توانسته است توطئه

شکست مواجه کند؛ يک نمونه سوريه است، يک نمونه عراق است، يک نمونه 

ی لبنان است. ملّتهای منطقه قدرت ايستادگیِ خودشان را در مقابل توطئه

استکبار آزمودند؛ ملّت عراق با شجاعت ايستاد، ملّت سوريه با فداکاری در 

ی های صدق وعدهو نشانه های قدرت خداوندميدان حاضر شد؛ اينها نشانه

الهی است که فرمود: ياَاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا اِن تَنصُرُوا اهللَ يَنصُرکُم وَ يَُثبِّت 

 «.2هم نصرت داد، هم ثبات قدم داد اَقدامَکُم؛

ی موفق از مهار ای قضايای سوريه را يک نمونهاهلل خامنهحضرت آيت»-

ها اکنون در سوريه شکست : آمريکايیآمريکا برشمردند و خاطرنشان کردند

 .اند و به اهداف خود نرسيدندواقعی خورده

ويژه بعد از ايشان با تشريح اهداف آمريکا در ابتدای قضايای سوريه به

ها های وابسته به آمريکا در مصر و تونس گفتند: آمريکايیسرنگونی حکومت

زمان در کشورهای  وجودآمده در آنقصد داشتند با استفاده از شرايط به

ی وارده در مصر و تونس را در سوريه و با سرنگونی حکومت عربی، ضربه

 .انددار مقاومت جبران کنند اما اکنون کامالً شکست خوردهطرف
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ی جمهوری اسالمی ايران را خواهند ريشهسال است که می 4۰ها آمريکايی

ايم که همين دهبِکَنند اما ما در اين مدت، بيش از چهل برابر رشد کر

ی موفق ديگر از های آن، يک نمونهايستادگی جمهوری اسالمی و موفقيت

 .«1مهار آمريکا است

ای هستند که هرکس به آنها جمهوری اسالمی و ملّت ايران آن مجموعه» -

تر را خودش خواهد ی بزرگتعرّض بکند ممکن است ضربه بزند، امّا ضربه

ها يک بار هم اينجا حمله جوری بوده. آمريکايیاينخورد؛ کمااينکه تا حاال 

خودشان را نجس کردند، برگشتند رفتند!  -يادتان هست-کردند به طبس 

آيد درست است که خيلی چيزها را ممکن است نفهمند، امّا به نظرم می

 ً.«2قدر هم چيز نيستند که اين را نفهمند! جنگ نخواهد شد، مطمئنّااين

ل برای اقتدار ملّت ايران و قوّت و قدرت ملّت ايران، اين ترين دليبزرگ» -

ترين ترين و رذلرحمترين و بیاست که چهل سال است که يکی از سفّاک

قدرتهای دنيا يعنی آمريکا در مقابل ملّت ايران مشغول کارشکنی و شرارت 

د است و نتوانسته است به اين ملّت زيانی وارد کند و نتوانسته هيچ غلطی بکن

تر شده؛ اين و ملّت ايران راه خودش را در پيش گرفته و پيش رفته و قوی

 .ی قدرت ملّت ايران استنشانه

اگر آمريکا ميتوانست در مقابل جمهوری اسالمی کار مورد نظر خود را انجام 

سياهِ بدنامِ مرتجع، در منطقه ائتالف بدهد، احتياج نداشت با اين کشورهای رو

آنها کمک بخواهد و برای ايجاد اغتشاش و ناآرامی و ناامنی تشکيل بدهد و از 

های ی اين ]قدرت[ است. البتّه دشمنیدهندهاز آنها کمک بگيرد؛ اين نشان

روز بيشتر شده است، نفرت ملّت ايران هم از بههای آمريکا، روزآنها، دشمنی

 .«3روز افزايش پيدا کرده استبهآمريکا روز

عليه ملّت ايرانند؛  شيطانی دائم در حال توطئه و نقشهالبتّه قدرتهای » -

چون از ايستادن او، از اقتدار او، از استقالل او، از فکرِ بلندِ ابتکاریِ او برای 

زندگیِ ملّی، در ميان ملّتها نگرانند. البتّه اين قدرتها تالش خودشان را 

مريکا اعالم جمهور آشاءاهلل هميشه هم شکست ميخورند. رئيسميکنند و ان

اند! ی غربِ آسيا هفت تريليون دالر پول خرج کردهکرد که در اين منطقه

خودش ميگويد که صحبت ميليون نيست، صحبت ميليارد نيست، صحبت 

دالر ما در اين منطقه  -هزار ميليارد هفت-هفت تريليون »تريليون است. 

يد؛ اين معنايش ، اين را خود او ميگو«ايم و چيزی دستمان نيامدخرج کرده

خورده است. آمريکا در منطقه شکست است؛ آمريکا در منطقه شکست
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همه وسوسه و دمدمه همه تالش، با آننتوانسته است، شيطان بزرگ با آن

نتوانسته است به مقصودِ خود در اين منطقه برسد. پول را خرج کرده است، 

ی قرآن است، پول را خرج يُغلَبون؛ آيه فَسَيُنفِقونَها ثُمَّ تَکونُ عَلَيهِم حَسرَةً ثُمَّ

ميکنند امّا سودی از آن نميبرند؛ بعد از اين هم قدرتهای شيطانی در اين 

 .«1منطقه هرچه پول خرج کنند، همين مطلب برايشان وجود دارد

امام بزرگوار يک انسان قوی و مقتدر بود؛ انسانی که توانست حکومت » -

بعد از دو هزار سال، در اين کشور وسيع و طاغوتیِ ديکتاتوریِ وراثتی را 

ی قوّت ی قدرت به زير بکشد؛ اين خيلی قدرت ميطلبد؛ نشانهبزرگ از اريکه

ی امام بزرگوار است. توانست آمريکا را که منافع حياتی برای خود العادهفوق

ها نشينی وادار کند؛ توطئهدر اينجا تعريف کرده بود، شکست بدهد و به عقب

ی کند؛ و طرّاحان جنگ تحميلی را ناکام بگذارد. آن کسانی که جنگ را خنث

کن کردن تحميلی را طرّاحی کرده بودند، غرضشان نابود کردن انقالب و ريشه

نظام اسالمی بود؛ امام بزرگوار از اين تهديد، يک فرصت به وجود آورد؛ اينها 

 .«2ی قوّت و قدرت و اقتدار امام بزرگوار استنشانه

ايم؛ يک دشمنی از اوّل انقالب تا امروز در مقابل خودمان مشاهده کرده ما» -

از ساعات اوّل انقالب اين دشمن ظهور پيدا کرد، حضور پيدا کرد و شروع کرد 

ی آمريکا بود؛ از همان به مخالفت کردن، و اين دشمن، دولت اياالت متّحده

امی که نميدانستند چه شان برطرف شد و آن ايّالبتّه از وقتی که گيجی-اوّل 

شروع کردند به مخالفت کردن، معارضه کردن.  -افتد گذشتدارد اتّفاق می

ها تا امروز که ما داريم اينجا صحبت ميکنيم، انواع و اقسام آمريکايی

های گوناگون را برای ضربه زدن به جمهوری ها و ترفندها و حيلهدشمنی

ای را شما سراغ نداريد که وع معارضهاند، يعنی واقعاً هيچ ناسالمی پيش برده

دهی کودتای اينها نسبت به جمهوری اسالمی انجام نداده باشند؛ سازمان

ی نظامی کردند، قوميّتها را تحريک کردند، صدّام را به جنگ با ايران و حمله

به ايران تحريک کردند؛ بعد در دوران جنگ به انواع و اقسام طُرق از او 

بانی کردند؛ تحريم کردند؛ در سازمان ملل عليه ما اعمال حمايت کردند، پشتي

روزی کردند؛ از هنر استفاده کردند؛ از هاليوود نفوذ کردند؛ تبليغات شبانه

های استفاده کردند برای ساختن فيلم عليه ما، نه يکی، نه دو تا؛ در برهه

راکز مختلف حرکت نظامی کردند؛ هواپيمای ما را ساقط کردند؛ به برخی از م

جمهوری  جور کاری را عليهی نظامی ]کردند[؛ همهما در خليج فارس حمله

اسالمی انجام دادند؛ مخالفتهای امنيّتی، سياسی، اقتصادی، تبليغاتی، 

ی اين کارها هم براندازی بود؛ حاال ]اينکه[ جور. هدف همهفرهنگی؛ همه
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ود، چيز جديدی امروز اين کلمه در تعبيرات مسئولين آمريکايی تکرار ميش

جمهوری که تکرار نيست؛ از روز اوّل هدفشان همين بود. حتّی همان رئيس

ميکرد و اصرار ميکرد که هدف ما براندازی نيست، او هم هدفش براندازی بود 

 .که کامالً اين معنا واضح شد

همه ی اين قضايا هم مهم اين است و جالب اينجا است که اينخب در همه

المی ضربه و حمله و نقشه و توطئه و مانند اينها ]بود[، عليه جمهوری اس

همه شکست خورده. شما امروز مالحظه کنيد، جمهوری اسالمی را مشاهده 

های کنيد، بعد از گذشت حدود چهل سال، با قدرت، با استقامت، با توانايی

که حاال به بعضی ممکن است اشاره کنم، بعضی را ]هم[ آقای دکتر -گوناگون 

دارد حرکت ميکند، دارد پيش ميرود؛ يعنی تمام آناه  -نی اشاره کردندروحا

ی نيرويشان را مصرف کردند، از طُرق مختلف استفاده آنها انجام دادند، همه

تام و »ی معروف داستان اينها شکست خورده؛ مثل آن گربه یکردند، همه

اندند. خب امروز ی اين تدابير با حجم فراوان، باالخره ناکام م، در همه«جری

هم يک مقطع ديگر است، باز هم شکست خواهد خورد؛ در اين قضيّه هم 

قطعاً و يقيناً شما بدانيد آمريکا شکست خواهد خورد، جمهوری اسالمی 

 .«1ی ستبر از ماجرا بيرون خواهد آمدسرفراز و سربلند با سينه

يحًا بنده صر( 1ی سحر ديشب به سوريه يک جنايت است!)اين حمله» -

وزير انگليس جمهور فرانسه و نخستجمهور آمريکا، رئيساعالم ميکنم رئيس

جنايتکارند و جنايت کردند! البتّه طَرْفی هم نخواهند بست، سودی هم 

که در اين سالهای گذشته در عراق، در سوريه، در نخواهند برد؛ همانان

ادند و هيچ سودی افغانستان حضور پيدا کردند و از اين قبيل جنايات انجام د

جمهور آمريکا گفت که هفت هم نبردند. همين چند روز قبل از اين، رئيس

و  -قول او خاورميانهبه-ی غرب آسيا ايم در منطقهتريليون ما خرج کرده

چيز گيرمان نيامد؛ راست ميگويد، چيزی گيرشان نيامده. بعد از اين هم هيچ

بکند، قطعاً در اين منطقه آمريکا بداند، هرچه خرج کند، هرچه تالش 

 .«2چيز گيرش نخواهد آمدهيچ

ی با ايم برای مبارزهما به سوريه حمله کرده»جمهور آمريکا ميگويد رئيس» -

 ...اين حرف دروغ است«! به کار بردن سالح شيميايی

خاطر اهداف استعماری و اينها مخالف ]سالح شيميايی[ نيستند؛ اينها به

للیِ خودشان وارد اقدام ميشوند و متّهم ميکنند اين و آن را المديکتاتوریِ بين

اند. البتّه ديکتاتورها المللیکه[ خودشان ديکتاتور بينبه ديکتاتوری، ]درحالی

و مستبدّين در هيچ جای دنيا کامياب نخواهند شد، اينها هم کامياب 

ای منطقه نخواهند شد و مسلّماً آمريکا در اهداف خود در اين منطقه و در هر
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که ظلم بکند، شکست خواهد خورد و قطعاً ملّتها پيروز خواهند شد و 

 .«1جور خواهد بودشاءاهلل در اين منطقه هم همينان

ی ی آمريکا را در منطقه خنثی کند؛ نقشهجمهوری اسالمی توانست نقشه» -

ی از های شرير و ظالم و هتّاکی آمريکا اين بود که گروهآمريکا چه بود؟ نقشه

قبيل داعش را به وجود بياورد برای اينکه ذهن ملّتها را از رژيم غاصب 

صهيونيستی منصرف کند، آنها را مشغول کند به مسائل داخلی خودشان، به 

جنگ داخلی، به مشکالت داخلی و فرصتی برای آنها باقی نگذارد که به فکر 

را به وجود آورد؛ ی آمريکا بود که داعش رژيم صهيونيستی بيفتند؛ اين نقشه

 .اللّه، توانستيم خنثی کنيماين نقشه را ما به توفيق الهی و بِاذن

ايم به خاطر اين بوده است که حضور ما به خواست دولتها است؛ هرجا رفته

اند... ما بحمداللّه توانستيم، موفّق هم دولتها و ملّتهای منطقه از ما خواسته

د. ما قصد دخالت در کشورها نداريم و شديم، بعد از اين هم همين خواهد بو

بدون شک ميتوانم اين را عرض بکنم که در مسائل منطقه، آمريکا به مقصود 

 .«2شاءاهلل مقاصد خودمان را تحقّق خواهيم بخشيدخود نخواهد رسيد و ما ان
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