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ــِه ــ آِل َو  ــٍد  ــ ُمَحمَّ َعَ  ــلِّ  ــ َفَص ــَك،  ــ َمْعِصَيِت َعَ  ــاَيْعَناُه  ــ َش ِإْذ  ــا  ــ ِبَ ــَت  ــ َشِ ــْد  ــ َق ــْيَطاَن  ــ الشَّ ِإنَّ  ــمَّ  ــ ُه اللَّ  

عاقبت اعتماد به آمريکا
حضرت ایـت هللا خامنه ای در آسـتانه سـیزدهم آبانمـاه 92، بـه تبییـن »رویکرد اسـتکباری« دولـت آمریـکا پرداختنـد و فرمودند: 

»هر مّلتـى به آمريـكا اعتمـاد كـرد، ضربه خـورد؛ حّتى آن كسـانى كـه دوسـت آمريـكا بودند.« 

بــه  مصــّدق  دكتــر  مــا  كشــور  در 
بــراى  كــرد  اعتمــاد  آمريكايى هــا 
اينكــه بتوانــد خــود را از زير فشــار 
انگليس هــا نجات بدهــد، كتكش را 
هــم  خــورد؛ آمريكايى هــا كودتــاى 
28 مــرداد را راه انداختنــد.  92/8/12

روابط رژيم طاغوتى 
سابق با آمريكا خيلى 
صميمــى بــود، در عين 
زياده خواهــِى  حــال 
آمريــكا آنهــا را هــم به 
ستوه آورده بود؛ مثالً 
كاپيتوالسيون را بر آنها تحميل كردند ؛ آنها 
هــم کــه پشــتوانه اى جــز آمريــكا نداشــتند ، 

مجبور شدند قبول كردند. 92/8/12
... هميــن محّمدرضــا را بعــد از آنكــه از ايران 
فــرار كــرد و يــك مــّدت كوتاهــى بــه آمريــكا 
نگــه  را  او  بيــرون كردنــد،  آنجــا  از  رفــت، 
نداشــتند؛ يعنى اين قــدر هم بــه او وفادارى 

نكردند؛ اين جورى هستند. 92/8/12

آمريكائى هادر دوران جنگ تحميلى 
آنچــه توانســتند بــه صــدام حســين 
دادنــد؛  پشــتيبانى  و  كردنــد  كمــك 
چون بــه او احتيــاج داشــتند، وقتى 
تاريــخ مصرفــش  مأيــوس شــدند، 
تمام شــد، به آن شــكلى كــه ديديد او 

را درآوردند.87/2/12

امروز هر ســاعتى كه حســنی مبارك از مصر فرار كنــد و خارج بشــود .اوليــن دروازه اى كه به 
روى او بسته خواهد بود، دروازه هاى آمريكاست؛  همچنان كه بن على را راه ندادند. 89/11/15

قذافـِى  بهانـه ى  بـه  ناتـو  و  آمريـكا 
سـر  بـر  ماههـا  ديكتاتـور،  و  خبيـث 
ليبى و مردم آن آتش ريختند.قذافى 
همان كسـى بود كه  درشمار دوستان 
نزديـك آمريكاييهـا بـه شـمار ميرفت؛ 
او را در آغـوش ميگرفتنـد، بـا دسـت 
او از ثروت ليبى ميدزديدند. 90/8/1۴

 آمريكائى ها از حسنى مبارك تا آخرين 
كردنــد؛  دفــاع  ميشــد  كــه  لحظــه اى 
بعــد ديدنــد ديگــر نميشــود، آن وقــت 
انداختنــش دور! مجبــور اســت بــرود. 
وقتى هم كه رفت، ديگر محل سگ هم 

بهش نميگذارند. 90/1/1 و 89/11/2۷

در این اینفوگرافیک نمونه هایی از اعتماد سردمداران وابسته به آمریکا و عاقبت آنان به روایت رهبر انقالب مرور شده است.

دعای دهم صحیفه سجادیه

مثل شیطان

اين كسانى كه دلشان براى دوستى 
آمريكا و رفاقت با آمريكا و اطاعت 
از آمريــكا ميتپــد، ايــن نمونه هــا را 
در  شــيطانند.  مثــل  اينهــا  ببيننــد. 
دعاى صحيفه ى سجاديه ميفرمايد 
دچــار  را  مــن  كــه  وقتــى  شــيطان 
ميكند، بعد نگاه ميكند آن طرف - به 
تعبيــر بنــده - به مــن ميخنــدد، به من 
پشــت ميكند، اعتنائى نميكند. اينها 
اينجورند. آمريكائى ها به وســيله ى 
ايــن افــراد حقيــر و ضعيــف، دنبــال 

منافع خودشانند. 89/11/15
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