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صورت خاص  ی آمریکا و ارتباط و مذاکره با دولت آمریکا بهصورت کلی و مسئله شناسی بهی دشمن و دشمن مسئله

محتوای بسیار زیادی در این زمینه از سوی ایشان   . بیانات رهبر انقالب اسالمی استاز پرتکرارترین مطالب در 

 . رار گرفته استق تبیین   و توجه مورد مختلفی ابعاد از بحث  اینتولید شده و 

ی ایران و آمریکا و مذاکره و ارتباط جمهوری اسالمی با دولت آمریکا  بندی کالن« مسئله توان در یک »تقسیممی

 : بندی کردسطح و الیه دسته  ۳ی رهبر انقالب در  دیشه را در ان

 ی مبنایی و مکتبی الیه -1

 ی تاریخی ی تجربه الیه -۲

 ی سیاسی و دیپلماتیک الیه -۳

ای قرار گرفته و البته وجوه فنیِ چرایی  اهلل خامنه این موضوع در این سه سطح مورد تحلیل و تبیین حضرت آیت 

 . تی سیاسی و دیپلماتیک توضیح داده شده اسارتباط با آمریکا، بیشتر در الیه ی مذاکره و رد ایده 

در این موضوع را براساس    اسالمی  ای از بیانات رهبر انقالبگزیده    KHAMENEI.IRرسانیدر ادامه پایگاه اطالع 

 : کندسه محور مطرح شده در باال منتشر می 



 یبتکممنطقِ مبنایی و  -1

  ریکا طاغوت اعظم استآماست و  ایمانکفر به طاغوت الزمه 

این، اعتصام به   .الوثقی«  ةبالطاغوت و یؤمن بالل َّه فقداستمسک بالعروفرماید: »فمن یکفر ی قرآن می ی شریفه آیه 

 . الل َّه چگونه است؟ با ایمان بالل َّه و کفر به طاغوت تمسک به حبل   .کندالل َّه را برای ما معنا می حبل 

و آن را تأیید  امروز طاغوت اعظم در دنیا، رژیم ایاالت متحده امریکاست؛ زیرا صهیونیسم را او به وجود آورده است  

و  متحده و همفکرانش امروز تجاوز رژیم ایاالت  .امریکا جانشین طاغوت اعظم قبلی یعنی انگلیس است .کندمی

همکارانش، دنیای اسالم را در وضعیت دشواری قرار داده است و دنیای اسالم در پیشرفت خود، در موضعگیری  

 . همکاران و همفکران اوست خود، در ترقی مادی و معنوی خود، زیر فشار امریکا و 

بدون    .کفر به طاغوت الزم است  . در بسیاری از بخشهای امت اسالمی ایمان بالل َّه هست؛ اما کفر به طاغوت نیست

ما کشورها و دولتها و ملتها را به این که به جنگ    . ی وثقای الهی امکانپذیر نیستکفر به طاغوت، تمسک به عروه 

 ۱۳۸۵/۰۵/۳۰ . کنیم که تسلیم امریکا نشوندکنیم؛ ما دعوت می با امریکا بشتابند، دعوت نمی 

 اسالمی است وریذات نظام سلطه دشمنی با جمه

میگوییم آمریکا دشمن انقالب است، ذات نظام سلطه اقتضا میکند که با نظامی مثل نظام جمهوری اسالمی دشمن  

افروزی است، اهل  خیانت است، اهل جنگ  نظام سلطه اهل .درجه با یکدیگر اختالف دارد  ۱۸۰باشد؛ منافعشان 

خواه است، اهل فشار آوردن بر  های آزادی های تروریست است، اهل سرکوب کردن گروهایجاد و سازماندهی گروه 

شما االن ببینید آمریکا و انگلیس،    .است؛ این طبیعت نظام سلطه است  -مثل فلسطین و امثال فلسطین -مظلومین  

چه قبل از تشکیل رژیم صهیونیستی در سال  -آورند د بر مردم فلسطین فشار می قریب صد سال است که دارن

خب این، حرکت نظام سلطه است؛ اسالم که    .هاآورند روی فلسطینی دارند فشار می   -، چه بعد از آن تا امروز ۱۹۴۸

ام سلطه مستقیماً به کشور  نظ  .تفاوت بماندنمیتواند در مقابل این ساکت بماند؛ نظام اسالمی که نمیتواند ببیند و بی 

بمبارانِ کجا؟   - آمریکا صریحاً، مستقیماً کمک میکند به بمباران یمن- ی مردم یمن کمک میکند کنندهبمباران 

های نبرد؟ نه، بمباران بیمارستان، بمباران بازار، بمباران مدرسه، بمباران میدان عمومی مردم؛ آمریکا  بمباران جبهه 

  . اینها با همدیگر دشمنند؛ در ذات خود با هم مخالفند . تفاوت بماندالمی نمیتواند بی خب، نظام اس .کمک میکند 

۱۳۹۵/۰۳/۱۴ 
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 ما با استکبارِ آمریکا دشمنیم

خاطر استکبار است، چون آمریکا  ى آمریکا به[ مسئلهآوریم؛ ملَّت ما، خود ما؛ ]چون ما هم که اسم آمریکا را بارها مى 

ى جغرافیایى  عنوان یک مجموعه روش ]آمریکا[ استکبارى است؛ ما با آمریکا به یک دولت استکبارى است، چون 

ى  ى کشورها؛ مسئله اى نداریم، آن هم مثل بقیَّه ى انسانى هیچ مسئلهعنوان یک مجموعه عنوان یک ملَّت، به یا به 

ما با ملَّت   ۶/ ۱۳۹۳/۹ . لبندطى استکبار آمریکایى است؛ مستکبرند، متکبَّرند، زورگویند، زیاده ما با آمریکا، مسئله 

ورز نسبت به ملَّت ایران و نظام جمهوری  با اینکه دولت آمریکا دولتِ مستکبر و دشمن، بدخواه و کینه-آمریکا هم  

ی مقابل نظام اسالمی است، استکبار  آنچه نقطه   .ی ملَّتهایند هیچ دشمنی نداریم؛ آنها هم مثل بقیَّه   -اسالمی است

گیری خصومتهای نظام اسالمی، با نظام استکبار است؛ ما با استکبار مخالفیم، ما با استکبار مبارزه  جهت  .است

 ۲۹/ ۱۳۹۲/۸ .میکنیم

 کنداستکبار ما را تحمل نمی

ای مثل نظام  ادر نیست نظام اسالمی ی امروز نظام اسالمی با استکبار از چه رو است؟ چون استکبار بقمقابله 

چون نظام جمهوری اسالمی اساساً در اعتراض به استکبار پدید آمده است؛   . جمهوری اسالمی ایران را تحمَّل کند

وجود آمد و بر این اساس تشکیل شد، رشد پیدا کرد،  انقالب در اعتراض به استکبار و عوامل استکبار در ایران به 

 ۸/۲۹/ ۱۳۹۲ . را به چالش کشید قوی شد، منطق استکبار 

 دشمنیِ عمیق آمریکا با جمهوری اسالمی

  . دشمنی، دشمنیِ عمیق است، دشمنیِ سطحی نیست .عمق دشمنی آمریکا با ایران و با جمهوری اسالمی است

  . است اند؛ بحث، فراتر از اینها  ی اتمی نیست، این را همه فهمیدهای مثل مسئله مخالفت بر اساس و بر محور مسئله

ی حسَّاس سر بلند کرده، ایستاده، قد برافراشته، رشد کرده، با  بحث این است که اینها با نظامی که در این منطقه 

ی مقاومت را در منطقه  کاری نمیکند، روحیه گونه مالحظهظلمهای آمریکا مخالفت میکند، نسبت به آمریکا هیچ 

ی آنها این است که این نظام اسالمی  مسئله   .عمیقاً مخالفند   توسعه میدهد، پرچم اسالم را در دست گرفته مخالفند؛ 

فقط این نظام نباشد، ]بلکه[ آن مردمی که این نظام را حمایت میکنند یعنی ملَّت  و جمهوری اسالمی نباید باشد؛ نه

کی از  جمهور، ینه این رئیس -جمهور آمریکا یکی از معاونان رئیس  . ایران هم منفور سران حکومتهای آمریکایند

  . بک نیم - ی جمهوری اسالمی رانه ریشه -ی ملَّت ایران را صریحاً گفت که ما باید ریشه  - رؤسای جمهور قبلی

ای ی هسته ی این نیست که حاال دعوای اینها مثالً سرِ قضیَّه ی آمریکا با جمهوری اسالمی مسئله خب، پس مسئله 

ای و موشک و امثال اینها هم یک داستان دیگری  ی هسته ه ی موشک یا مانند اینها باشد؛ نخیر، قضیَّیا سرِ قضیَّه 

ی قدرت جمهوری اسالمی را اینها میخواهند از بین  ی روی آنها برای این است که عناصر مؤلَّفه دارد یعنی تکیه 

اینها مؤلَّفات قدرت جمهوری اسالمی و اقتدار ملَّت ایران است؛ از این جهت است که روی اینها تکیه   .ببرند
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  . یادمان باشد که آمریکا دشمن ملَّت ایران و دشمن نظام جمهوری اسالمی است؛ ]آن هم[ دشمنیِ عمیق   ... ندمیکن

 ۰۲/ ۱۳۹۷/۰۳  .ای و اتمی و این حرفها نیست؛ بحثِ اصلِ نظام جمهوری اسالمی استبحث هسته 

 آمریکا اصل موجودیّت جمهوری اسالمی است و این با مذاکره حل شود  مسئله

لطی در اینجا وجود دارد و آن این است که »ما با آمریکا میتوانیم کنار بیاییم؛ با آمریکا کنار بیاییم و  یک تصوَّر غ

ما نمیتوانیم به توهَّم تکیه کنیم، باید به واقعیَّتها   . مشکالت را حل کنیم«! خب این تصوَّر، تصوَّر درستی نیست

امی مثل جمهوری اسالمی ایران هرگز مورد محبَّت و  طور که گفتیم، از لحاظ منطقی، نظاوَّالً همان  . تکیه کنیم

ثانیاً رفتارهایشان؛ از پنجاه سال پیش، شصت سال پیش،   .مالطفت نظامی مثل آمریکا قرار نمیگیرد؛ امکان ندارد

  وهشتم مرداد، بعد از آن در دوران رژیم طاغوت، بعدش از اوَّل انقالب تا امروز، شما نگاه کنید ببینید رفتار از بیست

حال  عنوان یک ثروت نگاه میکرد به رژیم پهلوی، درعین در رژیم طاغوت، آمریکا به  . آمریکا با ما چگونه بوده

ضرباتی که در همان دوران از سوی آمریکا به ایران وارد شده ضربات کاری و مؤثَّری است که کسانی که با تاریخ  

مند و تصدیق میکنند؛ بعد از انقالب هم که خب معلوم  آشنایند، با زندگی آن دوران آشنایند، کامالً این را میفه 

وقت یک  . است؛ از روز اوَّل شروع کردند به خباثت و عناد و تا امروز هم ادامه دارد؛ ]پس[ بحثِ سوء تفاهم نیست

ی ارضی است، مثالً  وقت اختالف سر یک منطقه بین دو دولت سوء تفاهم هست، خب با مذاکره حل میشود؛ یک 

ه این قسمتِ مرز این قدرش مال من است، این قدرش مال تو است، خب این را با مذاکره میتوانند  فرض کنید ک

ی اصل موجودیَّت جمهوری اسالمی  ی پنجاه پنجاه نیست؛ مسئلهحل کنند، پنجاه پنجاه تمامش کنند؛ اینجا مسئله 

آنچه قدرت و استقالل و   . نیست است و با مذاکره حل نمیشود، با رابطه حل نمیشود؛ این تصوَّر، تصوَّر درستی

مظهر استکبار،  -عنوان یک پدیده به وجود آورده، برای استکبار  پیشرفت ناشی از اسالم و منطبق با اسالم در دنیا به 

ها،  قابل قبول نیست؛ این یک تصوَّر غلطی است که ما خیال کنیم حاال میشود بنشینیم با آمریکایی  - آمریکا است

 . مصالحه به این است که شما از حرفهای خودتان بگذرید  . جوری با همدیگر مصالحه کنیمک بگوییم آقا بیایید ی

ها از همین االن به ما بگویند  ای، گفتم آمریکایی ی مذاکرات هستهمن دو سه سال قبل از این در اوایل این قضیَّه  

ای  ی هسته اگر مسئله .ا بگویندنشینی کند، آنها دیگر دشمنی نمیکنند؛ این راگر جمهوری اسالمی تا کجا عقب

ی موشکها  ای حل شده، ببینید تمام است قضیَّه؟ قضیَّه ی هسته حل شد، دیگر قضیَّه تمام است؟ خب حاال قضیَّه 

ی شورای  ی حقوق بشر حل بشود، قضیَّه ی حقوق بشر است؛ قضیَّه ی موشکها حل بشود، قضیَّه پیش آمد؛ قضیَّه 

ی والیت فقیه  ی اصل رهبری و والیت فقیه است؛ قضیَّه حل بشود، قضیَّه ی شورای نگهبان نگهبان است؛ قضیَّه 

بنابراین    . ی اصل قانون اساسی و حاکمیَّت اسالم است؛ اینها است، دعوا سر چیزهای جزئی نیستحل بشود، قضیَّه 

 ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۵  .این تصوَّر، تصوَّر غلطی است
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 ای نیستدشمنی آمریکا با ما بر سر مسئله هسته

ای نیست؛ این خطا است اگر خیال کنیم  کا با ملَّت ایران و با جمهوری اسالمی اصالً حول محور هسته دشمنی آمری

ای ی هسته ای بهانه است؛ قبل از اینکه مسئلهی هستهای است؛ نه، قضیَّه ی هسته که دعوای آمریکا با ما سرِ قضیَّه 

  - ای حل شد ی هستهاگر یک روزی هم مسئله  مطرح باشد، همین دشمنیها، همین مخالفتها از اوَّل انقالب بود؛ 

خیال نکنید مسئله تمام خواهد شد؛ نه،   - که آنها میخواهند نشینی کرد؛ همان فرض کنید جمهوری اسالمی عقب

تدریج پیش میکشند: چرا شما موشک دارید؟ چرا هواپیمای بدون سرنشین دارید؟ چرا با رژیم  ی دیگر را به ده بهانه 

ی به قول خودشان  ؟ چرا رژیم صهیونیستی را به رسمیَّت نمیشناسید؟ چرا از مقاومت در منطقه صهیونیستی بدید

ای با جمهوری  ی هستهخاورمیانه حمایت میکنید؟ و چرا؟ و چرا؟ و چرا؟ مسئله این نیست که اینها سرِ قضیَّه 

روز هم بیشتر شده است، تا  وزبه اسالمی اختالف پیدا کرده باشند؛ نه، تحریم آمریکا از اوَّل انقالب شروع شد، ر

دشمنیهای دیگر ]هم [کردند: اینها هواپیمای جمهوری اسالمی ر ا سرنگون    .ی باالیی رسیدهامروز که خب به نقطه

انسان مسافر را کشتند؛ اینها اوایل انقالب هنوز مردم از هیجان انقالب بیرون نیامده، کودتای پایگاه   ۲۹۰کردند، 

ای از کشور که بودند حمایت  ه انداختند، علیه انقالب کودتا کردند؛ اینها از ضدَّانقالبها در هر نقطهشهید نوژه را به را

[ کردند؛ به ضدَّانقالب سالح دادند و مانند اینها؛ همان کاری که بعدها در بعضی کشورهای دیگر کردند، در اینجا]هم 

این نیست که ما خیال   .مه به این توجَّه داشته باشندای نیست؛ باید ه ی هسته مسئله مسئله .این کارها را کردند 

ی دیگری است؛]  ای است؛ نه، مسئله مسئله ی هستهخاطر مسئله کنیم دشمنی آمریکا با جمهوری اسالمی ایران به

های آمریکا نه گفت، ملَّت ایران گفت آمریکا علیه ما هیچ غلطی نمیتواند  [ ملَّت ایران به خواسته مسئله این است که 

 ۱۳۹۲/۰۸/۱۲  .اینها با موجودیَّت جمهوری اسالمی مخالفند، با نفوذ و اقتدار جمهوری اسالمی مخالفند  . بکند

 دشمنی آمریکا با جمهوری اسالمی بر سر ماهیّت و هویّت ما است 

جمهور آمریکا در دو نامه به اینجانب مبنی بر اینکه قصد براندازیِ جمهوری اسالمی را ندارد، خیلی  اظهارات رئیس 

های داخلی و کمک مالی به معارضان جمهوری اسالمی، خالف واقع از آب درآمد و  اش از فتنهداری زود با طرف 

  در  وی علیه  مبسوطی کیفرخواست به یتواندم که–ای ی نظامی و حتَّی هسته تهدیدهای صریح وی به حمله 

نظران سیاسی عال م و افکار  صاحب  .یکا برداشتآمر سران واقعی  نیَّت از پرده –شود منتهی المللیبین  هایدادگاه 

نشدنی، ماهیَّت و هویَّت جمهوری  عمومی بسیاری از ملَّتها، بوضوح تشخیص میدهند که عامل این خصومت تمام

ایستادگی بر مواضع بر حقَّ اسالمی در مخالفت با نظام   .برخاسته از انقالب اسالمی استاسالمی ایران است که 

اندازی به ملَّتهای ضعیف، افشای حمایت آمریکا از  طلبی و دستسلطه و استکبار، ایستادگی در برابر زیاده 

های مقاومت  گروهوقفه از ملَّت فلسطین و های قرون وسطائی و سرکوب ملَّتهای مستقل، دفاع بی دیکتاتوری 

ای را تشکیل میدهند که دشمنی  میهنی، فریاد منطقی و دنیاپسند بر سر رژیم غاصب صهیونیست، قلمهای عمده 

ناپذیر کرده است؛ و این دشمنی تا  ی آمریکا را بر ضدَّ جمهوری اسالمی، برای آنان اجتناب رژیم ایاالت متَّحده
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چگونگی رفتار   . یدار خود، آنان را مأیوس کند ادامه خواهد داشتهنگامی که جمهوری اسالمی با قدرت درونی و پا 

های  آور آن، نشان داد که این نیز یکی از حلقه ای و مذاکرات طوالنی و ماللی هستهو گفتار دولت آمریکا در مسئله 

 ۲۹/ ۱۳۹۴/۰۷ .ی دشمنی عنادآمیز آنان با جمهوری اسالمی استزنجیره 

 رداشتن از اسالم و محتوای جمهوری اسالمی استانتهای توافق با آمریکا دست ب

اختالفات زیادی با آمریکا داریم، این اختالفات را باید حل کنیم، این اختالفات بایستی تمام بشود؛ حاال در حلَّ  

نظر کند، از خطَّ قرمزهای خود هم  این اختالفات، فرض بفرمایید که ملَّت ایران مجبور باشد از اصول خود صرف 

ند، بکند؛ طرف مقابل از اصول خود و ارزشهای خود تنازل نمیکند لکن اگر الزم شد، ما باید تنازل  نظر کصرف 

کنیم تا مشکالت را برطرف کنیم؛ تا در نتیجه کشور بتواند از ظرفیتهای خود استفاده کند و مثالً به یک اقتصاد  

ی توافق شد و اسم این را گذاشتیم »برجام«؛  ای هستهبنابراین در قضیه  . حرفشان این است  . ای مبدَّل بشودبرجسته

غیرذلک  و الی  ۴و  ۳و  ۲برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور؛ برجام 

این منطقی است که سعی میکنند این منطق را در بین   .وجود بیاید تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم بایستی به 

معنای این حرف چیست؟ معنای این    . سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند نخبگان جامعه و از  

های نظام  ای که به حکم اسالم و به حکم برجستگی حرف این است که جمهوری اسالمی از مسائل اساسی 

از مقاومت در   نظر کند، از حمایتی فلسطین صرف نظر کند: از مسئله جمهوری اسالمی پایبند به آنها است، صرفِ 

  - مثل ملَّت فلسطین، مثل مردم غزَّه، مثل مردم یمن، مثل مردم بحرین -نظر کند، از مظلومان منطقه  منطقه صرفِ 

های خود، خود را به آنچه طرف مقابل  پشتیبانی و حمایت سیاسی نکند، و نظام جمهوری اسالمی با تعدیل خواسته 

که امروز بعضی از  معنای این حرف این است که همچنان  . کندیعنی آمریکا به دنبال تحقَّق آن است، نزدیک ب

رغم خواست ملَّتهایشان با رژیم صهیونیستی کنار  رغم حکم اسالم و علی کشورهای منطقه و دولتهای منطقه، علی 

اند، جمهوری اسالمی هم به همین ترتیب عمل  الشَّعاع مسائل دیگر قرار دادهی فلسطین را تحتاند و مسئله آمده 

که امروز بعضی از دولتهای عربی با کمال وقاحت، دست دوستی به سمت  ند؛ معنایش این است که همچنان ک

 . دشمن صهیونیستی دراز میکنند، جمهوری اسالمی هم با دشمن صهیونیستی کنار بیاید و آشتی کند

ود، این است که اگر میل  البتَّه قضیه به اینجاها ختم نمیشود؛ معنای آنچه در آن تحلیل سیاسی دشمن ادَّعا میش 

ی  بینید که بر روی مسئله می  .نظر کند آمریکا است، جمهوری اسالمی حتَّی از ابزارهای دفاعی خود هم صرفِ 

اند که چرا جمهوری اسالمی موشک دارد، چرا موشک دوربُرد دارد، چرا  موشکها چه جنجالی در دنیا به راه انداخته 

موشکهای جمهوری اسالمی هدف را دقیق میزنند و هدف قرار میدهند، چرا آزمایش کردید، چرا تمرین نظامی  

ی خلیج فارس که چند هزار کیلومتر با کشور آنها فاصله  ها در منطقه آمریکایی  حاال  .میکنید، و چرا و چرا و چرا

که آنها در اینجا هیچ  درحالی - اندازند دارد، هر چند وقت یک بار با یکی از کشورهای منطقه رزمایش به راه می 

یت خود رزمایش میکند،  ی خود، در محیط خود و در حریم امن]امَّا[ جمهوری اسالمی که در خانه   - مسئولیتی ندارند 
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جنجال اینها بلند میشود که چرا رزمایش کردید، چرا اقدام کردید، چرا نیروی دریایی شما یا نیروی هوایی شما این  

قضیه از این هم   .نظر بکنیم ی اینها بایستی صرفِ معنای آن تحلیل دشمن این است که از همه  . اقدامها را کردند 

به این خواهند کشاند که اصالً چرا نیروی قدس تشکیل شده است، چرا سپاه تشکیل    باالتر است؛ تدریجاً موضوع را

شده، چرا سیاستهای داخلی جمهوری اسالمی طبق قانون اساسی، باید با اسالم تطبیق داده بشود؛ مطلب به اینجاها  

نشینی  عقب  -اهم کردکه بعداً عرض خو-که میتوانید ایستادگی کنید شما وقتی در مقابل دشمن، درحالی  .میرسد

کم کار را به اینجا میرسانند که اینکه شما میگویید دولت  و کم   -دشمن متوقَّف نمیشود- آید  کردید، دشمن جلو می 

ی قضائیه باید برطبقِ احکام اسالم و شریعت اسالمی باشد، اینها  جمهوری اسالمی، مجلس شورای اسالمی و قوَّه 

نشینی  نشینی کردیم، عقب اگر عقب   .کم به اینجاها میرسد را قبول ندارد؛ کم   برخالف آزادی است و لیبرالیسم اینها

ها منتهی خواهد شد که ]بگویند[ شورای نگهبان چه نقشی در جامعه دارد و چرا باید شورای نگهبان  به این نقطه 

ام که ها عرض کرده این همان چیزی است که بنده بار   .خاطر مخالفت با شرع قوانین را بردارد؟ حرف اینجا استبه

ممکن است صورت جمهوری اسالمی محفوظ بماند امَّا از محتوای خود    .این، تغییر سیرت جمهوری اسالمی است

خواسته و بنابر این تحلیلی که آنها دارند در اذهان  بنابر این تحلیل دشمن   . بکلَّی تهی بشود؛ دشمن این را میخواهد

د، اگر جمهوری اسالمی و ملَّت ایران میخواهد از شرَّ آمریکا راحت بشود،  نخبگان و افکار عمومی ملَّت تزریق میکنن 

باید از محتوای جمهوری اسالمی دست بردارد، از اسالم دست بردارد، از مفاهیم اسالمی دست بردارد، از امنیت  

 ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۵ . خود دست بردارد

 ها از انقالب اسالمی ایرانزخم عمیق آمریکایی

با دنیای استکبار، با آمریکا، با دولتهای دیگری از بلوک استکبار، معارضات و اختالفاتی   نظام جمهوری اسالمی 

دعوا سر چیست که امروز وقتی تحلیلگران تحلیل میکنند،   .ی مهمی استاختالف بر سر چیست؟ این نکته  .دارد 

سالمی و ملت ایران دارد؛  ی چشمی به جمهوری امیگویند در مسائل گوناگون دنیا که آمریکا وارد میشود، گوشه 

چرا؟ علت چیست؟ ما هم وقتی به مسائل داخلی خودمان نگاه میکنیم، میبینیم بسیاری از مشکالت ملت و کشور  

ی تحمیل آمریکائیهاست؛ چرا؟ علت چیست؟ بایستی این را با نگاه دقیق جستجو و  ما به طرق مختلف، از ناحیه 

 . پیدا کرد

خوب، دو کشور با همدیگر سر مسائلی ممکن است اختالف داشته باشند    .ی نیستی سیاس دعوا بر سر چند مسئله 

ی جمهوری اسالمی و دولت مستکبر آمریکا  مسئله  . که مینشینند با مذاکره این اختالف را حل میکنند؛ تمام میکنند

ی یم ایاالت متحده مسئله این است که رژ  .ایتر استی دیگری است؛ مسئله ریشه مسئله، مسئله   .از این قبیل نیست

  داشت؛  قرار  ایران خاورمیانه،  وسط در  ...ی ابرقدرتی مطلق دنیا را داشتآمریکا از بعد از جنگ جهانی دوم، داعیه 

  . بودند آمریکا  اختیار در  نحوی  به کدام هر که بودند  مختلفی  کشورهای ایران اطراف  در . استکبار اصلی  پایگاه

  ... دازیهائی کرده بود، اما آمریکائیها غلبه داشتند و این روال باید ادامه پیدا میکرد اندست   خالل  این  در  البته  شوروی
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ی روزافزونىِ اقتدار استکباری و در حساسترین نقطه، انقالب اسالمی در ایران به وجود آمد  در وسط این بحبوحه 

ی  انقالب اسالمی این نقطه  .وق ملتها بود که مهمترین شعار این انقالب مقابله با ظلم و استکبار بود؛ دفاع از حق 

یک روز آمریکائیها توی همین کشور شما، توی همین   . ی آمریکا بیرون کشیداصلی یعنی ایران را از زیر سیطره

ی نقاط حساس، آدم داشتند؛ در نیروهای مسلح، در بخشهای  تهران شما، توی مناطق مختلف کشور، در همه

  . کاره بودند ها همه ر بخشهای حساس سیاست، در بخشهای امنیت، عناصر و آدمهای آن مربوط به مالیه و دارائی، د

ی امور میکرد، گوشش به دهان  های کشور بود و دخالت در همه ی دستگاه خودِ شاه مملکت هم که رئیس همه 

و ناخواه، اطاعت   ها چیزی میخواستند و اصرار داشتند، او ناگزیر، خواه اگر آن  . سفیر آمریکا و سفیر انگلیس بود

ای آمریکائیها بیرون  از یک چنین نقطه  .گاهی هم نمیخواست، اما مجبور بود اطاعت کند و اطاعت میکرد  . میکرد

 . ی مهمی بود؛ این زخم کوچکی نبودخوب، این خیلی حادثه . رانده شدند

مپاشی میکنند، ارتباط  هایشان در داخل کشورها سبر طبق معمول، دولتهای استکباری که از طریق سفارتخانه 

از   .که االن هم میکنند؛ االن هم در دنیا این کار معمول است -برقرار میکنند، امکانات جاسوسی برقرار میکنند 

های  حرکت جوان  . از این طریق مشغول شدند به کار کردن -ها فسادهای گوناگونی میکنند طریق سفارتخانه 

ها رفتند سفارت را گرفتند  آن  . و خط امام« این ترفند را هم باطل کرددانشجو به عنوان »دانشجویان مسلمانِ پیر

ها  من نمیدانم شما جوان  .االن حدود صد جلد کتاب چاپ شده که در واقع اسناد است .و اسناد را بیرون کشیدند

ینید سفارت آمریکا  بب  . اید، میخوانید یا نه؛ خواندنی است، خواندنی استی جاسوسی را خوانده این کتابهای اسناد النه 

آن روز در ایران چه کار میکرده، با کیها ارتباط برقرار میکرده و نقش این سفارت در طول سالهای متمادىِ قبل از  

 . انقالب چه بوده است

پرىِ خودشان را نسبت به این حرکت پنهان  آمریکائیها هنوز دل  .دانشجویان ما این حرکت بزرگ را انجام دادند 

که با هوس،   - فانه در داخل کشور هم یک عده آدمهای پشیمان، آدمهای خسته، آدمهای هوسی متأس . نمیکنند

از بین همان   -حرکتی را انجام میدهند، بعد دنبال زندگی راحت خودشان که میگردند، هوسهایشان عوض میشود  

همان طور که امام   . بزرگی بودهای آن روز، آن کار را تخطئه کردند و تخطئه میکنند! اما بدانید، کارِ بسیار جوان 

ی آمریکائی و استکبار آمریکائی در ایران و در  ی سلطهفرمودند، از انقالب اول بزرگتر بود؛ چون فرو ریختن هیمنه 

 . جهان بود 

بقای نظام   .قضیه به اینجا هم خاتمه پیدا نکرد  .این، زخم کوچکی نیست  . ی بزرگی اتفاق افتادهیک چنین حادثه 

ی  های مختلف؛ در عرصه قالبی، پیشرفت نظام انقالبی، فتوحات گوناگون نظام انقالبی در عرصه اسالمی و ان

های گوناگون اجتماعی و سیاسی روی ملتهای دیگر،  های علمی و در عرصه نظامی مثل دفاع مقدس، در عرصه

ایشان پر بود و رهبر  ملتهای این منطقه و ملتهای مسلمان که دله  - روز اثر گذاشت و ملتهای دیگر هم روزبه

لذا ملتها به نظام اسالمی،   .ها بود ای اتفاق افتاده، کأنَّه حکایت دل آن وقتی دیدند در ایران چنین حادثه  -نداشتند  
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به رهبری اسالمی، رهبری امام )رضوان اللَّه تعالی علیه( و به نظام جمهوری اسالمی دلباخته شدند که امروز هم  

از غرب دنیای اسالم بگیرید، تا شرق دنیای اسالم؛ در همه   -ملتها در دنیای اسالم امروز هم  .همین جور است

ها هم زخم آمریکائیها  این   .با چشم اعجاب و تحسین، با حالت غبطه، به ملت ایران و این حرکت نگاه میکنند   - جا  

 ۰۸/ ۰۸/ ۱۳۸۷ . ی آمریکا برای مخالفت با جمهوری اسالمی استتر میکرد و این، انگیزه را عمیق 

 ها مسئله »هست و نیست« است مسئله ما با آمریکایی

مشکل ملت ایران با آمریکا مشکل کارهای امروز نیست؛ مشکل پنجاه و چند سال موذیگری و خباثت از سوی آن  

سالها پیش از انقالب، بخصوص از وقتی نهضت امام   . تا امروز ۱۳۳۲رژیم نسبت به ملت ایران است؛ از سال 

خواستند علیه ملت ایران توطئه کردند،   )رضوان اللَّه علیه( و نهضت روحانیت شروع شد تا پیروزی انقالب، آنچه 

بعد از    . های مستکبرانه را با این ملت به کار بردندضربه زدند، خیانت کردند، فشار وارد آوردند و انواع و اقسام شیوه 

هیچ روزی نبوده است که آمریکا نسبت به ملت ایران نیت خیری داشته    - االن، سی سال است    - پیروزی انقالب  

ورزی نسبت به ملت ایران  ی خودش عذرخواهی بکند؛ صادقانه دست از استکبار و طمع رهای گذشته باشد؛ از کا

ای با هم اختالف  المللی یا منطقه ی ما با آمریکا این نیست که حاال بر سر دو تا موضوع جهانی یا بین مسئله   . بردارد 

ی هست و نیست  مرگ و زندگی است؛ مسئله ی مسئله مثل مسئله . نظر داریم، برویم بنشینیم با مذاکره حل کنیم

 ۰۸/ ۰۸/ ۱۳۸۷ .است

 نفی و اثباتی که جمهوری اسالمی با خود دارد علت دشمنی عمیق آمریکا است 

ی صهیونیستی دنیا با جمهوری اسالمی،  ناپذیر استکبار و در رأس آنها آمریکا و شبکهعلت دشمنی عمیق و آشتی 

چه چیزهائی که آنها شعارش را میدهند، چه تصوراتی که   -میشود  این حرفهائی که گاهی گوشه و کنار گفته 

نفی  .«مسئله این است که جمهوری اسالمی یک »نفی« با خود دارد، یک »اثبات   . نیست  -بعضی در داخل میکنند  

ی قدرتهای سیاسی دنیا، نفی وابستگی سیاسی، نفی نفوذ و  پذیری، نفی تحقیر ملت به وسیله استثمار، نفی سلطه 

خالت قدرتهای مسلط دنیا در کشور، نفی سکوالریسم اخالقی؛ اباحیگری؛ اینها را جمهوری اسالمی قاطع نفی  د

یک چیزهائی را هم اثبات میکند: اثبات هویت ملی، هویت ایرانی، اثبات ارزشهای اسالمی، دفاع از مظلومان   . میکند

های دانش؛  ی دانش، و فتح قله روی در مسئله باله های دانش؛ نه فقط دنجهان، تالش برای دست پیدا کردن بر قله 

این نفی و این اثبات؛ اینها دلیل دشمنی   .اینها جزو چیزهائی است که جمهوری اسالمی بر آنها پافشاری میکند

 ۲۴/ ۰۹/ ۱۳۸۷ . ی صهیونیستی دنیاستآمریکا و دشمنی شبکه 
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 آمریکا به دنبال سلطه مجدد بر ایران است

ای را که در دوران طاغوت بر این کشور داشت، دوباره آن سیطره را به دست  ه سیطرههدف آمریکا این است ک

این سیطره و سلطه با انقالب از بین رفته بود، دستش کوتاه شده بود؛ هدف این تحمیلِ جنگ و تحمیلِ   .بیاورد

خب نتوانسته؛ چهل سال  تحریم و فشارهای سیاسی و اقتصادی و امثال اینها این بود که این سیطره را برگرداند، 

 ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ . است دارد زور میزند و نتوانسته به جایی برسد

 انقالب به فرعونیت آمریکا بر ایران پایان داد

آمریکا در کشور ما فرعونیَّت میکرد، مثل فرعون: ی ست ضعِفُ طآئِف ةً مِنهُم یُذ بَِّحُ ا بنآء هُم و  ی ست حیِ نِسآء هُم؛ با مردم  

روهای او را واژگون کرد و از بین برد؛  وبخت این فرعون و دنباله فتار میکردند؛ موسای زمان آمد، تخت جور رما این 

جوانان امام بزرگوار ما،   -۱۳۵۸یعنی در آبان -ی شهریور سال و دو ماه بعد از همین حادثه یک  . انقالب این است

بسته اسیر  بسته و چشمها را دست کردند؛ آمریکایی  ی آمریکا را فتحخانهجوانان پیرو خطَّ امام، رفتند این جاسوس 

ها با ایران بدند؟  حاال بعضی میگویند چرا آمریکایی   . جور شکست داد دفعه فرعون را این این   خودشان کردند؛ موسی 

ی اجزای اصلی وجود کشور  خب علَّتش همین است؛ ایران یکسره در مشت آمریکا بود، در دست آمریکا بود؛ همه 

ی این مردم، آمریکا را از این مملکت بیرون کرد؛ باید هم  وسیله ها حرکت میکرد؛ امام آمد و بهی آمریکایی ه با اراد

 ۰۶/۱۸/ ۱۳۹۴ . دشمن باشند، باید هم دشمنی بکنند؛ و دارند میکنند، همین حاال دارند دشمنی میکنند



 منطقِ تجربه تاریخی -۲

 نی را شروع کردآمریکا دشم

ایم؛ ما دائماً انگشت در  گری کرده خاطر این است که ما ستیزه هایی که با ما میشود به بعضی خیال میکنند دشمنی 

  . ایم، ]لذا[ اینها از این جهت با ما دشمنی میکنند؛ نه، این هم خیال غلطی است، تصوَّر غلطی استچشم اینها کرده 

هایی که دستگیر شده بودند، چند روزی نگه داشته شده بودند، امام  قالب آمریکایی اوَّل ان .ایمکننده نبوده ما شروع 

ی تسخیر سفارت پیش  فرمود با کمال مراقبت بروند به محلَّ خودشان، سفارت خودشان؛ تا قبل از اینکه مسئله 

میکردند؛ راحت   ها[ در کمال امنیَّت اینجا زندگی]آمریکایی  - که آن هم عواملی داشت، مقدَّماتی داشت-بیاید 

ما شروع نکردیم، آنها شروع کردند؛ آنها از همان اوَّل شروع کردند: با    . آمدند؛ و البتَّه بدجنسی میکردندمیرفتند، می 

 ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ .کننده آنها بودند بدگویی، با تحریم، با طلبکاری، با پناه دادن به دشمن ملَّت ایران؛ شروع 

 ...دشروع ش ۳۲دشمنی آمریکا با ما از سال  

ها در ایران  ی آمریکائی مرداد که به وسیله ۲۸با کودتای  ۳۲شروع شد؛ یعنی از سال  ۴۳مبارزه از قبل از سال 

مأموران آمریکائی رسماً آمدند ایران، با چمدانهای پر از   .انجام گرفت و حکومت دکتر مصدق را سرنگون کردند 

را   ۳۲مرداد سال  ۲۸اوباش و اراذل و بعضی از سیاستمداران خودفروخته را تطمیع کردند و کودتای دالر، الواط و 

جالب این است که بدانید حکومت مصدق که به وسیلهی    . در اینجا راه انداختند و حکومت مصدق را سرنگون کردند

ها ایستاده بود و به  ی با انگلیسی ابله او در مق .ها نداشتها سرنگون شد، هیچگونه خصومتی با آمریکائی آمریکائی 

  آنها  به  داشت،  ایدوستانه  روابط  آنها   با  کنند؛  کمک او به  هاآمریکائی   ها اعتماد کرده بود؛ امیدوار بود کهآمریکائی 

که دولتی   نبود  اینجور .کردند  را  کار این  ها آمریکائی   دولت،   این با  . میکرد کوچکی   اظهار  شاید  میکرد، عالقه اظهار

که در تهران سر کار است، یک دولت ضد آمریکائی باشد؛ نه، با آنها دوست بود؛ اما منافع استکباری اقتضاء کرد،  

 . ها با انگلیسها همدست شدند، پولها را برداشتند آوردند اینجا و کار خود را کردندآمریکائی 

نزده خرداد و انقالب اسالمی و مبارزات اسالمی و  ی قیام مردم در پاتقریباً ده سال از این قضیه گذشت، حادثه 

یعنی اینها ده سال فشار آوردند، کتک زدند، زندان کردند، اعدام کردند، هر کار خواستند    . نهضت اسالمی پیش آمد

اینجا هم طرف   . اتفاق افتاد ۴۲در این کشور کردند؛ باالخره یک انفجاری در ده سال بعد از این قضیه در خرداد 

ها پشت سر این حکومت قرار داشتند؛ آنها  اگرچه حکومت ظالم طاغوت و حکومت پهلوی بود، اما آمریکائی قضیه 

این مبارزه ادامه پیدا   . ی امور کشور ما مسلط شده بودندی او بر همه بودند که آن را تقویت میکردند و به وسیله 

  . تبعید کردند ۴۳امام بزرگوار را در سال  .بشوند  ها ناگزیر شدند مستقیماً داخل مسائل ؛ آمریکائی ۴۳کرد تا سال 

اینجا هم به حسب ظاهر، آنها توانستند حرف خودشان را پیش ببرند و به خیال خودشان ملت ایران را مغلوب کنند؛  

 . اما ملت ایران مغلوب نشد
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ن فاجعه آفرید و  ها در کشور هزارا ی محمدرضا پهلوی به پشتیبانی آمریکائی که حکومت مطلقه  ۴۳بعد از سال 

ها هزار مستشارشان  طلبی و تجاوز در ایران ادامه دادند؛ ده ها هم هرچه توانستند، به غارت و چپاول و توسعه آمریکائی 

و   ۵۶در ایران بردند، خوردند، پول گرفتند، شکنجه تعلیم دادند، هزاران جنایت در ایران کردند، باالخره در سال 

این دفعه، این مبارزه دیگر   .ظیم ملت ایران به رهبری امام بزرگوار شروع شد این حرکت ع ۵۷دنبالهاش سال 

ملت ایستاد، مقاومت کرد، فداکاری کرد؛ مردانش،   . مبارزهای نبود که امید پیروزی برای دشمن وجود داشته باشد

یعنی در این    .روز شدملت ایران پی   ۱۳۵۷آموزانش در خیابانها کشته شدند؛ اما سرانجام در سال  زنانش، حتَّی دانش 

باالخره آن که پیروز میدان   -در طول مدت بیست و پنج سال مبارزه  -  ۵۷تا سال  ۳۲ی طوالنی از سال مبارزه 

 ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ . شد، ملت ایران بود

 نامصادیق دشمنیِ تاریخی آمریکا علیه انقالب اسالمی و ملت ایر

البته آنها با   .رو شدی ترش و با لحن مخالفت روبه چهره دولت آمریکا از اول با این انقالب با روی عبوس و 

اش در اختیار آمریکا،  ایران قبل از انقالب در مشت آمریکا بود؛ منابع حیاتی  .محاسبات خودشان حق هم داشتند

اش در اختیار آمریکا، عزل و نصب مراکز حساس در اختیار آمریکا؛ مرتعی بود برای  گیری سیاسی مراکز تصمیم

میتوانستند مخالفت خود را   .خوب، این از دستشان گرفته شد  .آمریکائیان و نظامیان آمریکائی و غیر آنها  چرای

خواهشان، چه رؤسای  چه رؤسای جمهور جمهوری  - اینجور خصمانه ابراز نکنند؛ اما از اول انقالب دولت آمریکا 

اولین   .زی نیست که بر کسی پوشیده باشد با نظام جمهوری اسالمی بدرفتاری کرد؛ این چی -جمهور دمکراتشان 

ی جمهوری اسالمی و کمک به حرکتهای  ها انجام گرفت، تحریک مخالفین پراکندهکاری که از طرف امریکائی 

ای از نقاط کشور که حرکتهای  در هر نقطه  .طلب و تروریستی در کشور بود؛ از اول این کار را شروع کردند تجزیه 

ها را ما دیدیم؛ گاهی پول آنها را، و حتی در مواردی عناصر  ای داشت، انگشت آمریکائی طلب در آنجا زمینه تجزیه 

 . متأسفانه این کار هنوز هم ادامه دارد  .آمریکائی را ما در آنجا دیدیم؛ این برای مردم ما خسارت زیادی داشت

 ایرانی های یتصرف دارا

ها گذاشته بود، برای  حسابی را در اختیار آمریکائی رژیم گذشته پول بی   .ها و اجناس ایرانبعد تصرف و حبس دارائی 

  انقالب  وقتی    بعضی از این وسائل، آنجا تهیه هم شده . اینکه از آنها هواپیما بگیرد، بالگرد بگیرد، سالح بگیرد

ل را در یک انباری  وسائ  این اینکه  ترعجیب  و  ندادند؛ بود،  دالر میلیاردها  که را  پولها آن  ندادند؛  را  وسائل آن  شد،

جمع کرده بودند، نگه داشته بودند، انبارداری برای خودشان قائل شدند، خود را طلبگار کردند و از حساب قرارداد  

اش را  الجزائر انبارداری برداشتند! مالی را از یک ملت غصب کنند، پیش خودشان نگه دارند، ندهند، بعد انبارداری 

 . هنوز اموال ملت ایران آنجاست . بوده که از آن روز شروع شده، االن هم ادامه دارد هم بگیرند! این رفتاری
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 در جنگ با ایران  اوچراغ سبز به صدام و کمک به 

صدام اگر چراغ سبز آمریکا    .ی به ایرانبه صدام چراغ سبز دادند؛ این یک اقدام دیگر دولت آمریکا بود برای حمله 

هشت سال جنگ را بر کشور ما تحمیل کردند؛ قریب سیصد هزار   .را نمیگرفت، بعید بود به مرزهای ما حمله کند 

  - بخصوص در سالهای آخر  -در طول این هشت سال  . جوانهای ما، مردم ما در این جنگ به شهادت رسیدند

کمک مالی، کمک تسلیحاتی، کمک کارشناسی    -او کمک میکردند  ها پشت سر صدام بودند و به  همیشه آمریکائی 

تحرک نیروهای ما را در جبهه در   .ای میدادند و امکانات خبررسانی داشتند خبرهای ماهواره  -سیاسی 

های صدام میفرستادند که از آنها علیه جوانهای  هایشان ثبت میکردند، بعد آن را همان شبانه برای قرارگاهماهواره 

 . در مقابل جنایات صدام چشمهایشان را بستند   . نیروهای ما استفاده کندما و 

 شلیک به هواپیمای مسافربری ما

بعد در آخر جنگ، هواپیمای مسافربری ما را در آسمان خلیج فارس افسر آمریکائی با موشکی که از ناو جنگی  

بعد به جای اینکه    .شان کشته شدندهمه قریب سیصد نفر مسافر در این هواپیما بودند، که    .شلیک کرد، ساقط کرد

ملت ما اینها را فراموش کند؟ میتواند    .آن افسر توبیخ شود، رئیس جمهور وقت آمریکا به آن افسر پاداش و مدال داد 

 فراموش کند؟ 

 اهانت به ملت ایران

های  لمای بزرگ تا بچه از تروریستهای جنایتکاری که در داخل کشور ما مرد را، زن را، جماعت را، فرد را کشتند، ع 

خردسال را ترور کردند و کشتند، حمایت کردند؛ به اینها اجازه دادند که در کشورشان فعالیت کنند؛ دائما علیه  

ی ی هشت ساله بخصوص در دوره - رؤسای جمهور آمریکا در طول این سالها   .کشورمان تبلیغات خصمانه کردند

یه ملت ایران، علیه کشور ما، علیه مسئولین ما، علیه نظام جمهوری  هر وقت عل -ی قبلی شده رئیس جمهور زائل 

در طول این سالها همیشه   . اسالمی صحبتی کردند و حرف مهمل و چرندی گفتند، اهانتی به ملت ایران کردند

 . همین جور بوده است

 سازی امنیت منطقه ما به خاطر دشمنی با جمهوری اسالمیآشفته 

ی  نیت خلیج فارس را، افغانستان را، عراق را دچار اغتشاش و آشفتگی کردند؛ برای مقابله ی ما را، امامنیت منطقه 

سیل سالحها را به کشورهای   - های سالح و البته در واقع برای پر کردن جیب کمپانی  - با جمهوری اسالمی 

 ... قید و شرط حمایت کردند منطقه سرازیر کردند؛ از رژیم صهیونیستی بی 

اش را سپر کرد، آمد جلو  ای بگذراند، آمریکا سینه امنیت خواست علیه رژیم صهیونیستی قطعنامه هر وقت شورای 

 . و دفاع کرد و نگذاشت
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 تهدید و توهین نسبت به ملت و مسئولین ایران 

دائم گفتند حمله میکنیم، گفتند طرح نظامی روی میز ماست،    . مناسبت کشور ما را تهدید کردنددر هر مناسبتی و بی 

البته این تهدیدها در ملت    . هر وقت علیه کشور ما حرف زدند، ملت ما را تهدید کردند  . ین میکنیم، چنان میکنیمچن

به ملت ایران، به دولت ایران، به رئیس جمهور ایران    . ما اثر نکرد، اما آنها دشمنی خودشان را از این راه نشان دادند 

ی ملت ایران را باید کند! در همین سالهای اخیر  ل قبل گفت ریشهها چند سایکی از آمریکائی  . بارها اهانت کردند 

ای است که مرده باشد! به این ملت بزرگ، به این  یکی از مسئولین آمریکائی گفت ایرانی خوب و معتدل ایرانی 

ملت با شرف، به این ملتی که فقط گناهش این است که از هویت و استقالل خود دفاع میکند، اینجور اهانتها  

 . کردند

 د دشمنیصتحریم ما به ق

ها از این بخش  ما باید از آمریکائی  . سی سال کشور ما را تحریم کردند، که البته این تحریم به سود ما تمام شد

تحریم    .ایم، نمیرسیدیمای از علم و پیشرفت که رسیده اگر ما را تحریم نمیکردند، ما امروز به این نقطه  .تشکر کنیم

ولی آنها قصدشان این خدمت    .ر کرده که به خود بیائیم، به خود فکر کنیم، از درون خود بجوشیم همیشه ما را وادا

 ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۸۸  .نبود، آنها میخواستند دشمنی کنند

 آمریکا به دنبال بازسازی سنگرهای خود در ایران است

اوَّل    -قداری قبل از آنی حکومت پهلوی و م یعنی در دوره- در کشور ما، در طول این حدود پنجاه یا شصت سال  

ها زمام امور را در دست داشتند و هر کاری میخواستند میکردند؛ مثالً حکومت پهلوی  ها، بعد هم آمریکایی انگلیس 

را سرِ کار آوردند؛ رضاخان را سرِ کار آوردند و بعد که به جهتی از او دلخور شدند، او را بردند، محمَّدرضا را آوردند؛  

ها براحتی رئیس  ها یا انگلیسی ه این بزرگی و با این عظمت، در قبال این ملَّت، آمریکایی یعنی در یک کشوری ب

جوری  آورند به جای او، و بین خودشان؛ وضع آنها در ایران این این کشور را به میل خودشان میبرند، یکی را می 

وجود آورده بودند که اوَّل رژیم  ی بهجوری توانسته بودند این تسلَّط را پیدا کنند؟ در اینجا سنگرهایخب، چه  . بود

ی  های بعد، از این سنگرها استفاده میکردند برای دوام سلطه انگلیس، بعد رژیم آمریکا در سالهای بعد یا دهه 

انقالب آمد و به دست جوانهای خودش این سنگرها را تخریب کرد، منهدم کرد و به جای   . خودشان بر این کشور

اینها   . وجود آورداز انقالب و برای حفاظت از جمهوری اسالمی و منافع ملَّی به  آن، سنگرهایی برای حفاظت

ی قبلی را دوباره ترمیم کنند و این سنگرهایی را که به دست انقالب و  شدهمیخواهند بیایند آن سنگرهای تخریب 

 ۰۱/۰۱/ ۱۳۹۵ .وجود آمده است از بین ببرند؛ هدف این استانقالبیون و جوانها به 
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 آمریکا از ابتدای انقالب به دنبال براندازی جمهوری اسالمی بود 

ایم؛ از ساعات اوَّل انقالب این دشمن ظهور  ز اوَّل انقالب تا امروز در مقابل خودمان مشاهده کردهما یک دشمنی ا

ی آمریکا بود؛ از همان  پیدا کرد، حضور پیدا کرد و شروع کرد به مخالفت کردن، و این دشمن، دولت ایاالت متَّحده 

شروع   - افتد گذشتانستند چه دارد اتَّفاق می شان برطرف شد و آن ایَّامی که نمیدالبتَّه از وقتی که گیجی -اوَّل 

ها تا امروز که ما داریم اینجا صحبت میکنیم، انواع و اقسام  آمریکایی  . کردند به مخالفت کردن، معارضه کردن

اند، یعنی واقعاً هیچ  های گوناگون را برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی پیش برده ها و ترفندها و حیله دشمنی 

دهی کودتای  ی را شما سراغ ندارید که اینها نسبت به جمهوری اسالمی انجام نداده باشند؛ سازمان انوع معارضه 

ی به ایران تحریک کردند؛ بعد در دوران  نظامی کردند، قومیَّتها را تحریک کردند، صدَّام را به جنگ با ایران و حمله 

تحریم کردند؛ در سازمان ملل علیه ما اعمال   جنگ به انواع و اقسام طُرق از او حمایت کردند، پشتیبانی کردند؛

روزی کردند؛ از هنر استفاده کردند؛ از هالیوود استفاده کردند برای ساختن فیلم علیه ما،  نفوذ کردند؛ تبلیغات شبانه 

های مختلف حرکت نظامی کردند؛ هواپیمای ما را ساقط کردند؛ به برخی از مراکز ما در  نه یکی، نه دو تا؛ در برهه 

جمهوری اسالمی انجام دادند؛ مخالفتهای امنیَّتی،   جور کاری را علیه ی نظامی ]کردند[؛ همه خلیج فارس حمله 

ی این کارها هم براندازی بود؛ حاال ]اینکه[ امروز این  هدف همه  .جورسیاسی، اقتصادی، تبلیغاتی، فرهنگی؛ همه 

حتَّی همان   . دی نیست؛ از روز اوَّل هدفشان همین بودکلمه در تعبیرات مسئولین آمریکایی تکرار میشود، چیز جدی 

جمهوری که تکرار میکرد و اصرار میکرد که هدف ما براندازی نیست، او هم هدفش براندازی بود که کامالً  رئیس 

 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ .این معنا واضح شد 

 اوّلین دولتی که با حرکت مردم ایران مخالفت جدی کرد، آمریکا بود

]البتَّه[ دولتهای دیگری    .ولتی که با این حرکت مردم بجد شروع کرد مخالفت کردن، آمریکا بوداوَّلین حکومتی و د

چنانی نشان ندادند،  العمل آن بسا ناراضی بودند از وضعی که در ایران پیش آمد لکن عکس هم بودند، آنها هم ای 

های پیروزی  اکتفا نکرد؛ در اوَّلین ماه بعضی از دولتها هم شاید خرسند بودند امَّا دولت آمریکا به نارضایی قلبی 

ی شدیداللحنی علیه جمهوری اسالمی ایران صادر کرد،  انقالب، مجلس سنای آمریکا یک مصوَّبه و قطعنامه 

طور عملی شروع کرد؛ این در حالی بود که هنوز سفارت آمریکا در ایران باز بود! آن کسانی که خیال  دشمنی را به 

ی  ا، دوستی با آمریکا موجب میشود که انسان از آسیب آمریکا محفوظ بماند، به این تجربه ی با آمریکمیکنند رابطه

وآمد میکردند،  ها راحت در داخل کشور رفتتاریخی مراجعه کنند؛ هنوز سفارت آمریکا در ایران بود، آمریکایی 

لتها سفارت داشتند، مأمورین داشتند،  ی دوها را از ایران بیرون کنند؛ مثل بقیَّه انقالب موجب نشده بود که آمریکایی 

ی بر  عالوه .در اینجا داشتند زندگی میکردند؛ در همان هنگام دولت آمریکا دشمنی خودش را با انقالب نشان داد 

این، محمَّدرضا را که یک دشمن قطعی ملَّت ایران بود، در آمریکا میهمان خودش کرد، او را بردند در آمریکا نگه  

العمل و واکنش به این حرکت، حرکتِ دانشجویان بود؛  خب، عکس   . ناه دادند به دشمن ملَّت ایرانداشتند، در واقع پ
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ی جاسوسی است، معلوم شد در طول این چند ماه بعد از  رفتند سفارت آمریکا را گرفتند، معلوم شد اینجا النه 

ی بعدی از داخل  را اسنادِ منتشر شده   پیروزی انقالب، در این مدَّت، اینجا مرکزِ توطئه علیه انقالب بوده است؛ این

 ۱۲/ ۰۸/ ۱۳۹۴  .سفارت آمریکا نشان داد و ثابت کرد



 منطقِ سیاسی و دیپلماتیک -۳

 نفع و باضرربی

آمریکا به عراق حمله کرد؛ در حالی   . اوالً خطر آمریکا را کم نمیکند .ی سیاسی با آمریکا برای ما مضر استرابطه

رابطه که خطر   .ی سیاسی داشتند، سفیر داشتند؛ این آنجا سفیر داشت، آن هم اینجا سفیر داشتکه با هم رابطه

نه امروز، همیشه   - ها ثانیاً وجود رابطه برای آمریکائی  . ی هیچ قدرتی را از بین نمیبردطلبانه آمیز و سیطره جنون 

ها هم همین طور  انگلیسی   .ای بوده است برای نفوذ در قشرهای مستعد مزدوری در آن کشور وسیله   -اینطور بوده  

شان مرکز ارتباط با سفلگان ملت بود؛ کسانی که حاضر  ها هم در طول سالیان متمادی سفارتخانه انگلیسی  . بودند

 ... تها یکی از کارهایشان این اسسفارتخانه  .بودند خودشان را به دشمن بفروشند

احتیاج به رفت و آمد آزاد   .اینها این خأل را در ایران دارند؛ احتیاج به پایگاه دارند، و پایگاه ندارند؛ این را میخواهند 

شان و ارتباطات نا مشروع آنها با عناصر سفله و مزدور دارند؛  ی مأموران جاسوسی و مأموران اطالعاتی دغدغه و بی 

حاال مینشینند آقایان وراجی کردن و حرف زدن و استدالل    .را برای آنها تأمین میکند   ارتباط، این   .اما این را ندارند 

آن روزی   . ی با آمریکا برای ما مفید استنه آقا! نبود رابطه  . ی با آمریکا برای ما مضر استکردن، که نبود رابطه 

 ۱۳۸۶/۱۰/۱۳ . خود بنده هستمی با آمریکا مفید باشد، اول کسی که بگوید رابطه را ایجاد بکنند، که رابطه

 بدعهدی دولت آمریکا

  . دولت جمهوری اسالمی نمیتواند با آمریکا تعامل کند؛ چرا؟ برای خاطر اینکه آمریکا پابند به تعهَّدات خودش نیست

نگویید اینها کار این دولت است و کار ترامپ است؛ نه، دولت قبل هم که با ما نشست، صحبت کرد و وزیر  

جور ]بودند[؛ حاال به شکل دیگری  اش ده روز، پانزده روز در اروپا پابند جلسات بود، آنها هم تقریباً همین خارجه 

دولت آمریکا    . رخالف تعهَّدات خودشان عمل کردند عمل کردند ولی نقض کردند؛ آنها هم تحریم کردند، آنها هم ب

  . برخالف تعهَّدات خودش عمل میکند؛ این بارِ اوَّل هم نیست؛ قضایای گوناگون قبلی هم همین را تأیید میکند

های ما، نقض روح و جسم برجام بود؛  ی برخوردهایی که از اوَّل با برجام کردند، به تعبیر حضرات دیپلمات مجموعه 

روزی کرده بودند برای  های محترم ما که خودشان این زحمت را کشیده بودند و واقعاً تالش شبانهمات این را دیپل

ی برجام، بارها و مکرَّر در زمانِ این دولت و در زمان دولت قبلِ آمریکا گفتند که برجام نقض شده؛ گاهی  مسئله

المللی  ی بین صیَّات که به این راحتی معاهده خب، دولتی با این خصو  . روح برجام و گاهی جسم برجام را نقض کردند 

با کارهای نمایشی  -را نقض میکند، بعد هم مثل آب خوردن زیر امضایش میزند و میگوید من از معاهده خارج شدم  

خب پیدا است که با این دولت الاقل   -تلویزیونی؛ امضایش را نشان میدهد که ما خارج شدیم از فالن ]معاهده[ 

این جوابِ آن کسانی که بارهاوبارها به ما در طول زمان میگفتند چرا با   .میتواند تعامل کندجمهوری اسالمی ن

آمریکا البتَّه با خیلی از کشورهای دیگر هم   .آمریکا مذاکره نمیکنید، چرا با آمریکا تعامل نمیکنید؛ این جوابش
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بحث ما نیست؛ الاقل جمهوری اسالمی  جور است که آن موردِ  جور است؛ با دولتهای گوناگون دیگر هم همین همین 

ای  ایران پابند بود، وفادار بود به این تعهَّد ]برجام[، یعنی هیچ بهانه . نمیتواند با آمریکا تعامل کند، نمیتواند کار کند 

المللی ]انرژی[ اتمی بارهاوبارها تصدیق کرده، دیگران هم تصدیق کردند که ایران پایبند  اینها ندارند؛ آژانس بین 

المللی را به هم میزنند، زیر  ی بین بینید راحت این معاهده حال شما می ای ندارند؛ درعین وده، ]پس[ هیچ بهانه ب

خب با یک چنین دولتی نمیشود   . امضای خودشان میزنند، حرفشان را پس میگیرند و میگویند نه، قبول نداریم

 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲  . و قرارداد امضا کرد، با او نمیشود کار کردنشست و مذاکره کرد، نمیشود به او اطمینان کرد، نمیشود با ا

 ایای در سیاستهای منطقه درجه 1۸۰اختالف 

ای نداریم؛ در  ای مذاکرهطور که بارها تکرار کردیم، ما با آمریکا در مورد مسائل گوناگون جهانی و منطقه همان 

ای، براساس مصلحت، مذاکره  مثل این مورد هسته  ای نداریم؛ گاهی در موارد استثنائی مورد مسائل دوجانبه مذاکره 

های عمومی قبلی  ایم؛ این مورد هم فقط نبوده است، قبل از این هم مواردی بوده است که من در سخنرانی کرده

  . درجه اختالف دارد ۱۸۰سیاستهای آمریکا در منطقه با سیاستهای جمهوری اسالمی  .امبه آنها اشاره کرده 

متَّهم به تروریسم    - که فداکارترین نیروهای دفاع ملَّی در یک کشورند -هلل را و مقاومت لبنان را  اها حزب آمریکایی 

کُش را مورد حمایت  وقت در مقابل، دولت تروریست صهیونیستیِ کودک آن   . انصافی باالتر نمیشود میکنند، از این بی 

گونه میشود مذاکره کرد، چگونه میشود  چنین سیاستی چگونه میشود معامله کرد، چخودشان قرار میدهند، با یک 

 ۲۷/ ۰۴/ ۱۳۹۴  .به توافق رسید؟ حاال موارد دیگر هم هست

 هاقرار نگرفتن در پازل و نقشه آمریکایی

عقالنیَّت این است که انسان با یک چنین دشمنی، با خرد، با تدبیر، با حذر، با فریب نخوردن، با نزدیک نشدن به  

ی بله، آنها در قضیَّه  . ن در میدانی که او ترسیم کرده، با اینها باید انسان پاسخ بدهدی او، با وارد نشد میدان توطئه 

خیلی دلشان میخواهد با ایران بنشینند هماهنگی کنند؛    - ی سوریه و لبنان و مانند اینهامنطقه -ی غرب آسیا  منطقه

ا به این قصد مذاکره میکنند که حضور  مشکل آنها اصالً حضور ایران است، آنه . اند هم؛ ]امَّا[ ما نمیخواهیمگفته 

ایران را متوقَّف کنند؛ ما سرِ چه چیزی با اینها مذاکره کنیم؟ آنها میگویند ایران اصالً باید نباشد و در این منطقه  

حضور نداشته باشد، مشکل آنها این است؛ این مشکل را میخواهند حل کنند؛ ما چرا کمک کنیم به حلَّ این مشکل  

 ۱۲/ ۱۳۹۵/۰۴ . بنابراین عقالنیَّت هم این است . س میخواهیم آمریکا حضور نداشته باشدآنها؟ ما بعک 

 آمریکا دست از نقش مخرّب برنمیدارد با تنازل ما،

این تجربه این است که اگر   . ای پیدا کردیم؛ این تجربه را نباید فراموش کنیمای ما در مذاکرات هستهیک تجربه

  . ای تجربه کردیم از نقش مخرَّب خودش برنمیدارد؛ این را ما در مذاکرات هسته ما تنازل هم بکنیم، آمریکا دست
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ای؛ برادران ما، فعَّاالن  ی هسته ها مذاکره کردیم برای قضیَّه ، و حتَّی جداگانه با آمریکایی ۵+۱ما نشستیم در جمع  

یک تعهَّداتی کرد؛   -که آمریکا باشد -پرتالش ما به یک نقاط مشترکی رسیدند، به یک نتایجی رسیدند؛ طرف 

جمهوری اسالمی تعهَّدات خودش را انجام داد، ]ولی[ آن طرفِ بدقولِ بدعهدِ بدحساب دارد دبَّه میکند؛ تا االن دبَّه  

ها قبل از این تجربه هم میدانستند امَّا  حاال خیلی  . خیلی خب، این یک تجربه است، این شد تجربه . کرده است

ی دیگری هم که با آمریکا شما بحث و مجادله کنید، شما کوتاه  د: در هر زمینه بعضی هم که نمیدانستند، حاال بدانن

ها: بحث حقوق بشر، بحث  ی زمینه بیایید، تنازل کنید، باز او نقش مخرَّب خودش را حفظ خواهد کرد؛ در همه 

از   - استکه البتَّه محال -ای که شما به فرض موشک، بحث تروریسم، بحث لبنان، بحث فلسطین؛ در هر قضیَّه

نظر بکنید، بدانید او کوتاه نخواهد آمد؛ اوَّل با زبان و با لبخند  اصول خودتان، از مبانی خودتان کوتاه بیایید، صرف 

و با تبسَّم وارد میدان خواهد شد، بعد در عمل، کاری را که باید انجام بدهد، دبَّه میکند و تعهَّد خودش را انجام  

در برجام یک چیز ثابت شد و آن اینکه    ... ایران؛ این تجربه را مغتنم بشمرید   نمیدهد؛ این شد یک تجربه برای ملَّت

ی آمریکا که حاال نقش شمر را دارد  فقط کنگره ها دارند دشمنی میکنند با ما، دارند دشمنی میکنند؛ نهآمریکایی 

اینها هم دارند   - ریکایعنی دولت آم-اصطالح، اینهایی هم که نقش شمر را نمیخواهند بازی کنند بازی میکند به 

خب،   . شان فرق دارد با آنها؛ امَّا دارند دشمنی میکنند؛ اینکه خب ]معلوم شد[دشمنی میکنند منتها شکل دشمنی 

عقالنیَّت این است که انسان با یک چنین دشمنی، با خرد، با تدبیر، با حذر، با فریب   .اینها را ما تجربه قرار بدهیم 

ی او، با وارد نشدن در میدانی که او ترسیم کرده، با اینها باید انسان  یدان توطئه نخوردن، با نزدیک نشدن به م

 ۰۴/۱۲/ ۱۳۹۵ . پاسخ بدهد

 هاتوافق با آمریکا یعنی قبول همه تحمیل

چون دولت آمریکا دارای ثروت، دارای   .معنای کنار آمدن با هیچ دولت دیگری نیستکنار آمدن با آمریکا به 

وسیع، دارای سالحهای خطرناک و دارای امکانات بسیاری است، کنار آمدن با دولت آمریکا  های تبلیغاتی دستگاه 

جور است؛  جا همین طبیعت توافق با آمریکا همین است؛ همه  .های آن دولت استمعنای قبول تحمیل ناگزیر، به 

نفع  مواضع خودشان به  ای با آمریکا توافق میکنند، معنایش این است که ازکشورهای دیگر هم که در هر مسئله

در   .توجَّهی انجام بدهدنشینی قابل نفع آنها یک عقب نشینی میکنند بدون اینکه طرف مقابل به طرف مقابل عقب 

ای هم اگرچه این توافق را ما تأیید کردیم و برگزارکنندگان این توافق را مورد قبول اعالم  همین توافق اخیر هسته 

ی محترم ما در مواردی به بنده گفت که ما  جور بود؛ وزیر خارجه کن اینجا هم همین کردیم و قبول داریم آنها را، ل

معنای این همین است؛ یعنی وقتی طرف مقابل یک    . ]مثالً[ اینجا را یا این خطَّ قرمز را دیگر نتوانستیم حفظ کنیم

دولتی مثل آمریکا است که وسایل تبلیغ دارد، امکانات دارد، پول دارد، دیپلماسی فعَّال دارد، عوامل گوناگونی در  

نظر کردن  معنای صرف آورد در اختیارش هستند، کنار آمدن با او به اطراف دنیا دارد، دولتهایی که به آنها فشار می 

ی  ها در قضیه در همین توافقی هم که ما با آمریکایی  ...ز برخی از چیزهایی است که انسان بر آنها پای میفشردا
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ها به آنچه وعده داده بودند عمل نکردند و کاری را که  ای کردیم، آمریکایی ی هستهی یک و مسئله پنج بعالوه 

های  محترم ما، روی کاغذ کارهایی را انجام دادند امَّا از راه یبله، به تعبیر وزیر خارجه  . باید میکردند انجام ندادند

شما نگاه کنید امروز در سرتاسر کشورهای غربی    . انحرافی متعدَّد، جلوی تحقَّق مقاصد جمهوری اسالمی را گرفتند

  و کسانی که تحت تأثیر آنها هستند، همچنان معامالت بانکی ما دچار مشکل است، بازگرداندن ثروتهای ما در 

ها دارد دچار مشکل  ای که احتیاج به دخالت بانکهای آنها دچار مشکل است، معامالت گوناگون تجاری بانک

  . ها میترسندجور است، معلوم میشود از آمریکایی است؛ وقتی دنبال میکنیم، تحقیق میکنیم و میگوییم چرا این 

هم برداشتند امَّا از طرق دیگر جوری عمل میکنند  اند که ما تحریمها را برمیداریم و روی کاغذ ها گفته آمریکایی 

بنابراین، کسانی که امید میبندند به اینکه بنشینیم با   .وجود نیاید و تحقَّق پیدا نکند که اثر رفع تحریمها مطلقاً به

یعنی ما یک تعهَّدی بکنیم، طرف مقابل هم  - ی توافقی برسیم  آمریکا در فالن مسئله مذاکره کنیم و به یک نقطه 

ی تعهَّدهای خود عمل کنیم ]امَّا[ طرف مقابل با  از این غفلت میکنند که ما ناگزیر باید به همه   -یک تعهَّدی بکند

این    . های مختلف، با خدعه، با تقلَّب سر باز میزند و به تعهَّدهایی که کرده است عمل نمیکندطُرق مختلف، با شیوه

 ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ .بینیم؛ یعنی خسارت محض می چیزی است که ما امروز در مقابل چشم خودمان داریم 

 ، مذاکره نیستارمذاکره در سایه تهدید و فش 

یک طرف مثل ابرقدرتها بخواهد تهدید بکند و فشاری بیاورد و    .ی تهدید و فشار، مذاکره نیستی در سایه مذاکره

ینیم پشت میز مذاکره!  ای را نشان بدهد و از آن طرف هم بگوید خیلی خوب، بنشتحریمی بکند و یک دست آهنی 

آمریکا همیشه با این چهره برای مذاکره   .ای را ما با هیچ کس نمیکنیماینجور مذاکره . این مذاکره، مذاکره نیست

ی معمولی وارد میدان نمیشود، مثل یک ابرقدرت  کنندهآمریکا صادقانه مثل یک مذاکره  . وارد میدان شده است

ابرقدرتی را بگذارند کنار، تهدید را بگذارند کنار، تحریم    . برقدرتی مذاکره نمیکنیمی اما با چهره   .وارد مذاکره میشود

جمهوری   . را بگذارند کنار، برای مذاکره یک هدف و نهایت مشخصی فرض نکنند که باید مذاکره به آنجا برسد

به زورگوئی متوسل   . اسالمی زیر بار این فشارها نخواهد رفت؛ او هم به سبک خود به هر فشاری پاسخ خواهد داد

ای هم هست، پائین بیایند، اشکالی ندارد؛ اما تا وقتی که آنجور است،  نشوند، از نردبان ابرقدرتی که نردبان پوسیده 

 ۱۳۸۹/۰۵/۲۷  .امکان ندارد 

 عهد است آمریکا در مذاکره اهل فریب و دروغ و نقض

از آن است که طرف مقابل بشدَّت اهل فریب و دروغ    ]درباره مذاکره با آمریکا[ جدَّاً دغدغه دارم؛ این دغدغه ناشی 

اش در همین قضیَّه  یک نمونه  .جوری استعهد و حرکت در خالف جهت صحیح است؛ طرف مقابل این و نقض 

ی کاخ سفید منتشر شد  شان تمام شد، بعد از چند ساعت بیانیَّه کنندگان ما مذاکره اتَّفاق افتاد؛ بعد از آنکه که مذاکره

شیت« ــ در اغلب موارد  ای که آنها منتشر کردند ــ که اسمش را میگذارند »فکتاین بیانیَّه . ذاکراتدر تبیین م 
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خالف واقع است؛ یعنی روایتی که اینها دارند از مذاکرات و از تفاهمهایی که انجام گرفته است میکنند، یک روایت  

نه از باب   . بین نبودمی با آمریکا خوش اکره وقت نسبت به مذمن البتَّه هیچ  ... مخدوش و غلط و خالف واقع است

ها  شاءاهلل در جریان حوادث و جزئیَّات و یادداشت حاال اگر یک شماها ان   .یک توهَّم بلکه از باب تجربه؛ تجربه کردیم

  . ی ما از کجا حاصل شده؛ تجربه کردیمهای این روزها قرار بگیرید، خواهید دید که این تجربهو نوشته 

۱۳۹۴/۰۱/۲۰ 

  ها مذاکره یعنی تحمیلز نظر آمریکاییا

ی ما نشان میدهد که گفتگو در منطق حضرات آمریکائی به این معنی نیست که بنشینیم تا به  های گذشته تجربه

یک راه حل منطقی دست پیدا کنیم ــ منظورشان از گفتگو این نیست ــ منظورشان از گفتگو این است که  

  . ما را قبول کنید! هدف، از اول اعالم شده است؛ باید نظر طرف مقابل قبول شودبنشینیم حرف بزنیم تا شما نظر 

من   . لذا ما همیشه اعالم کردیم و گفتیم که این، گفتگو نیست؛ این، تحمیل است و ایران زیر بار تحمیل نمیرود

 ۰۱/۰۱/ ۱۳۹۲ . به این اظهارات خوشبین نیستم، اما مخالفت هم ندارم

 ها ابزار ژست قدرت گرفتن استمذاکره برای آمریکایی

ممکن است بعضی تعجَّب کنند و بگویند   .اصل مذاکره با ایران، برای امریکا به عنوان ابرقدرت، بسیار مهم است

مگر ایران چیست که برای امریکای ابرقدرت، مهم است که با ایران پشت میز مذاکره بنشینند؟! بله، بسیار مهَّم  

ابرقدرت، یعنی آن قدرتی که از همه قدرتهای سیاسی   .اتَّفاقاً چون ابرقدرت است، برایش خیلی مهَّم است .است

 ... د تواند اراده خود را بر آنها تحمیل کندنیا باالتر است و می 

ابرقدرتی با این همه ادَّعا، با این همه باد و بروت جهانی و سیاسی، یک جا هست که برایش ارزش و اعتبار و  

شکن  جمهوری اسالمی و ملت ایران، هیبت   .شوند؛ آن یک جا کجاست؟ جمهوری اسالمی ایران حترامی قائل نمی ا

برای امریکا مهم است که ایران اسالمی که از روز اوَّل به دالیل روشنی در مقابل   ...ابرقدرت امریکا در دنیا شدند

کنم، حاال بگوید که بسیار خوب، چ شم، ما هم  کره نمی امریکا ایستاد و تسلیم امریکا نشد و گفت که با امریکا مذا

جا هم  رفت، زیر بار آمد؛ این ای هم که زیر بار نمی گویند بفرما، ابرقدرتی کامل شد! این منطقه کنیم! می مذاکره می 

 ۱۰/۲۶/ ۱۳۷۶ .عتبه را بوسیدند! بنابراین، صِرف مذاکره برایشان خیلی مهَّم است

 ها از مبارزات اسالمی راحت خواهد شد خیال آمریکایی با مذاکره ایران و آمریکا

حرکت جمهوری اسالمی و ملت ایران موجب شد که احساسات اسالمی در هر گوشه دنیا بیدار شود؛ در آسیا، در  

ای را به  آفریقا و حتَّی در اروپا، مسلمانان با نام اسالم، احساسات اسالمی خودشان را سرِ دست گیرند و مبارزه 

اگر جمهوری اسالمی با امریکا پشت میز مذاکره بنشیند، امریکاییها خیالشان از این جهت   ... روع کنندنحوی ش 
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کنید؟ شما که مثل ایران نخواهید شد، به پای  گویند: شما برای چه تالش میشود؛ به هرجایی در دنیا می راحت می 

وه و شجاعت را که پیدا نخواهید کرد؛ آنها  ایران که نخواهید رسید! هر چه بشوید، یک ملت و یک نظام و آن شک 

گویید؟! یعنی با تسلیم ملت ایران و نظام  جا پای میز مذاکره آمدند؛ شما دیگر چه می هم باالخره مجبور شدند و این 

جمهوری اسالمی ایران به نشستن پای میز مذاکره با امریکا، خیال امریکا از بسیاری از این مبارزات دنیای اسالم  

 ۱۳۷۶/۱۰/۲۶ .خواهد شد  آسوده 

 ی غیر منطقی، نمیشود حرف زدبا گفتگو کننده

میگویند میخواهیم مذاکره کنیم و مسائلمان را با ایران حل   .... میگویند میخواهیم مسائلمان را با ایران حل کنیم

حرفهای   اما در عمل متشبث به تحریم میشوند، متشبث به تبلیغات دروغ میشوند، -این حرفشان است  -کنیم 

دم منتشر  بهناشایسته میزنند، مطالب خالف واقع را نسبت به نظام جمهوری اسالمی و ملت ایران دم 

ی غیر منطقی، نمیشود انسان بنشیند به  با گفتگو کننده  .دولتمردان آمریکائی غیر منطقی حرف میزنند  ... میکنند

این واقعیتی   . ی زورگو، یعنی حرفِ بیخود بزنغیر منطقی یعن . اتکاء منطق حرف بزند؛ خب، او غیر منطقی است

ما این را   .ایماست که ما در طول این سی سال در برخورد با قضایای گوناگون جهانی آن را بروشنی دریافته

 ۱۳۹۱/۱۱/۲۸  . میفهمیم که طرف مقابل ما کیست و چگونه باید با او رفتار کرد

 ی تهدید و فشار، مذاکره نیستدر سایه مذاکره

ها شعار مذاکره را هم از دست نمیدهند! حاال تحریمهای یکجانبه هم هست، قطعنامه هست، تهدید  آمریکائی 

نظامی هم هست، اما مذاکره هم مطرح میشود؛ هِی مکرر در مکرر: ما حاضریم با ایران بنشینیم مذاکره کنیم! 

از قبل هم دولتهای آمریکا   ... ام جدید نیستی مقابل ما، تدابیرِ در واقع دشمن ما، هیچکدخوب، این تدابیر جبهه 

البته دالئلی وجود دارد، اما یک دلیل    . ایمبه ما پیشنهاد میدادند برای مذاکره؛ ما هم همیشه این پیشنهاد را رد کرده 

یک طرف مثل ابرقدرتها بخواهد تهدید   .ی تهدید و فشار، مذاکره نیستی در سایه واضح این است که مذاکره

ای را نشان بدهد و از آن طرف هم بگوید خیلی خوب،  شاری بیاورد و تحریمی بکند و یک دست آهنی بکند و ف

لذا آمریکا   .ای را ما با هیچ کس نمیکنیماینجور مذاکره . بنشینیم پشت میز مذاکره! این مذاکره، مذاکره نیست

 ۰۵/۲۷/ ۱۳۸۹  .همیشه با این چهره برای مذاکره وارد میدان شده است

 اهل مذاکره نیست آمریکا

ی معمولی وارد  کنندهعلت هم این است که آمریکا صادقانه مثل یک مذاکره  . ایم؛ اما نه با آمریکاما اهل مذاکره 

ابرقدرتی را بگذارند   . ی ابرقدرتی مذاکره نمیکنیمما با چهره . میدان نمیشود، مثل یک ابرقدرت وارد مذاکره میشود 

تحریم را بگذارند کنار، برای مذاکره یک هدف و نهایت مشخصی فرض نکنند که  کنار، تهدید را بگذارند کنار، 
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ایم  من در چند سال قبل در شیراز، در سخنرانی عمومی اعالم کردم، گفتم ما قسم نخورده   .باید مذاکره به آنجا برسد

کننده اینها مذاکره  که تا آخر مذاکره نکنیم؛ مذاکره نمیکنیم، به خاطر این عوارض است؛ به خاطر این است که

ی  نیستند؛ اینها میخواهند زور بگویند؛ مثل آن الواطی که وارد میشد توی دکان، عسل دوست داشت؛ میپرسید شیشه 

عسل چند است؟ میگفت مثالً صد تومان، دست طرف را میگرفت فشار میداد، این کاسب بیچاره میترسید دیگر؛  

  . ید! میگفت سی تومان، میگفت خیلی خوب! این که مذاکره نشدزیر فشارِ او میگفت: خوب، هر چه شما بگوئ

۱۳۹۱/۱۲/۲۳ 

 کننددهند اما در عمل تغییری ایجاد نمیها شعار تغییر میآمریکایی

ی مسائل مهمِ خودمان احساساتی نیستیم؛ از روی احساسات تصمیم نمیگیریم؛ ما با محاسبه تصمیم  ما در زمینه 

شعار تغییر میدهند؛ خوب، این تغییر کجاست؟ چه   .میگویند بیائید مذاکره کنیم، بیائید روابط ایجاد کنیم .میگیریم

تغییر کرده؟ این را برای ما روشن کنید؛ چه تغییر کرده است؟ دشمنی شما با ملت ایران تغییر کرده؟ کو عالمتش؟  

زنی و تبلیغات سوء  پراکنی و اتهام برداشتید؟ از لجن  های ملت ایران را آزاد کردید؟ تحریمهای ظالمانه را دارائی 

قید و شرط از رژیم صهیونیستی را کنار  علیه این ملت بزرگ و مسئولین مردمی آن دست برداشتید؟ دفاع بی 

  . ما هیچ تغییری ندیدیم . گذاشتید؟ چه تغییر کرده؟ شعار تغییر میدهند، اما در عمل تغییری مشاهده نمیشود

۱۳۸۸/۰۱/۰۱ 

 گر آمریکا دست از استکبار بردارد مثل بقیه دولتهاستا

آن روزی که آمریکا دست از استکبار بردارد، آن روزی که از دخالتهای بیجا در امور ملتها دست بردارد، یک دولتی  

معِ  ی دولتها خواهد بود؛ اما تا روزی که آمریکائیها هنوز به طی دولتهاست، برای ما هم دولتی مثل بقیه مثل بقیه 

برگشتن به ایران و تجدید روزگارِ گذشته و عوض کردن تاریخ و به عقب بردن زمان باشند و بخواهند بر کشور ما  

 ۱۲/ ۰۸/ ۱۳۸۸  .نشینی وادار کنند؛ این را بدانندای نخواهند توانست ملت ما را به عقبمسلط بشوند، با هیچ وسیله 

 کند سازش با آمریکا مشکالت کشور را حل نمی

خب، حاال ده تا دلیل میشود شمرد برای   . ند[ اگر ما با آمریکا سازش کردیم، مشکالت کشور حل میشود]میگوی

سازش با آمریکا مشکالت کشور را   .اینکه این حرف غلط است، این حرف دروغ است، این حرف فریب است

نیَّتی را، نه مشکالت  وجه حل نمیکند؛ نه مشکالت اقتصادی را، نه مشکالت سیاسی را، نه مشکالت امهیچبه

اش ده پانزده دلیل وجود دارد و میشود شمرد و ردیف کرد برای این قضیَّه؛ آخری   . اخالقی را، بلکه بدتر خواهد کرد 

بزن است، در همان  اوَّالً طرف دروغگو است، فریبگر است، بدعهد است، خنجرازپشت   ...ی برجام استهمین قضیَّه

، به قول خودشان یک مشت سنگ در دست دیگرش است که بزند به سر  حالی که دارد با یک دست دست میدهد
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ثانیاً آمریکا میخواهد مشکالت ملَّت ایران را حل کند؟ خود آمریکا دچار   . جور آدمی استطرف، این  . طرف مقابل

  دنیا،  در  مسائل  گونهاین  در  یکنندهقضاوت  مهمَّ های دستگاه   یبحران است؛ این را چرا نمیگویند؟ این را همه 

المللی، بحران سیاسی،  دچار بحران است؛ بحران اقتصادی، بحران بین   آمریکا   . میگویند  دارند   ها آمریکایی   خود   حتَّی 

امروز قرضهای دولت آمریکا تقریباً نزدیک به تولید ناخالص کلَّ آمریکا    .بحران اخالقی؛ خودش دچار بحران است

ک شد  نزدی دولت یک دیون که هروقتی میگویند .میگویند هان اقتصاددا را این  ی بحران است، است؛ این نشانه

جوری  به تولید ناخالص یک دولت، این دولت در حال بحران است؛ این اقتصاد اقتصاد بحرانی است؛ امروز آمریکا این 

اش است؛ این میخواهد  آن مقداری که بدهکار است، نزدیک به حدود شصت و چند درصد تولید ناخالص ملَّی   .است

آید به اقتصاد  به چه کسی کمک بکند؟ این میخواهد بم کد، این میخواهد بک ند تا خودش را ترمیم بکند؛ این می

 ۱۲/ ۰۸/ ۱۳۹۵ . راننداز لحاظ سیاسی ]هم[ دچار بح .کشوری کمک کند؟ این از لحاظ اقتصادی 

 برجام شد تجربه

بله، عاقالنه است که انسان برود با تدبیر، این موانع را برطرف    . گاهی دشمنان موانعی ]برای پیشرفت[ ایجاد میکنند

ای و برجام است که امروز مسئولین  اش همین مذاکرات هسته کند، امَّا به دشمن اطمینان نمیشود کرد؛ یک نمونه 

خود ما و همان کسانی که در این مذاکرات از اوَّل تا آخر حضور داشتند، همینها دارند میگویند  دستگاه دیپلماسی 

اش و دیگران، از  آمریکا نقض عهد کرده است، آمریکا زیر ظاهر آرام و زبان چرب و نرم مسئوالنش و وزیر خارجه 

ا است؛ این را مسئولین خود برجام  پشت دارد تخریب میکند، مانع ارتباطات اقتصادی کشور با کشورهای دیگر دنی

ونیم پیش، مرتَّب تکرار کردم که به  سالاین حرفی است که بنده البتَّه از یک سال پیش و یک  .دارند میگویند 

همین   . امَّا امروز خود مسئولین ما ]میگویند[  - ها سختشان بود قبول کنندبعضی -ها نمیشود اعتماد کرد آمریکایی 

[ ما با طرفهایشان در اروپا جلسه داشتند؛ همین حرفها را مسئولین  یمحترم مذاکره]کننده ی گذشته، مسئولین  هفته 

ما به آنها گفتند و آنها جواب نداشتند؛ گفتند شما این نقض عهد را کردید، این تخلَّف را کردید، این کاری را که  

هم جوابی نداشتند بدهند؛ شش ماه هم   جور تخریب کردید، آنهاباید انجام میدادید انجام ندادید، از پشت سر این 

از امضای برجام میگذرد، هیچ تأثیر محسوس و ملموسی هم در وضع معیشت مردم به وجود نیامده است؛  

مگر غیر   . که[ خب، برجام اصالً برای برداشتن تحریمها بود؛ برای اینکه تحریمهای ظالمانه برداشته بشود]درحالی 

حاال میگویند بتدریج، یواش یواش دارد درست میشود! مگر بحث سرِ یواش یواش    از این است؟ خب برداشته نشده؛ 

بود؟ آن روز مسئولین، هم به ما میگفتند، هم به مردم میگفتند که در این مذاکرات، قرار بر این است که وقتی  

که آمریکا سر راه ملَّت  ی تحریمها برداشته بشود؛ یعنی این مانعی ایران تعهَّدات خود را انجام میدهد، یکباره همه 

آمیز به وجود آورده بود، برداشته بشود؛ خب حاال شش ماه از این موعد گذشته است، برداشته  ایران ظالمانه و خباثت 

نشده؛ شش ماه برای یک مملکت هشتاد میلیونی زمان کمی است؟ در این شش ماه دولت محترم کم میتوانست  

بنده سال گذشته    .ها نبود؟ این برجام شد برای ما یک نمونه، یک تجربهیی کار بکند اگر چنانچه این خباثت آمریکا
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گفتم برجام و   -ونیم پیش بود؛ درست یادم نیست تاریخش سالیا سال گذشته بود یا یک -در سخنرانی عمومی 

اال با زبان چرب  کار میکنند؛ اینها که حها چه ای، برای ما یک نمونه خواهد بود؛ ببینیم آمریکایی این مذاکرات هسته 

آیند، گاهی نامه مینویسند، اظهار ارادت میکنند، اظهار همراهی میکنند، در جلسات مشورتی و مذاکرات  و نرم می

  . کار میکنند نشینند، با زبان چرب و نرم با مسئولین ایرانی صحبت میکنند، خیلی خب ببینیم در عمل چه که می

ظاهر وعده میدهند، با زبان چرب و نرم حرف میزنند امَّا در عمل توطئه    کار میکنند! درحاال معلوم شد در عمل چه 

ها میگویند  حاال آمریکایی  .میکنند، تخریب میکنند، مانع از پیشرفت کارها میشوند؛ این شد آمریکا؛ این شد تجربه

 . ما سمَّ مهلک است  ی مسائل منطقه با شما صحبت کنیم! خب، این تجربه به ما میگوید این کار برای بیایید درباره 

ای نمیتوانیم ]با او[ مثل یک طرف مورد اعتماد بنشینیم صحبت  این تجربه به ما نشان داد که ما در هیچ مسئله 

انسان گاهی با دشمن هم حرف میزند امَّا دشمنی که به حرف خودش پایبند باشد و انسان بتواند اعتماد کند    .کنیم

با این دشمن میشود حرف هم زد، بله؛ امَّا وقتی   .تعهَّدات خود نخواهد زد  که او به هر دلیلی زیر قول خود و زیر

ثابت شد که دشمن، دشمن نابکار است، دشمنی است که در عمل، از نقض عهد هیچ ابائی ندارد و نقض عهد  

کند و یک  میکند، بعد هم وقتی میگوییم آقا چرا ]نقض عهد[ کردی، باز لبخند میزند، باز زبان چرب و نرم را باز می

اینکه بنده سالها است دائم تکرار میکنم که با آمریکا    . [ نمیشود وارد مذاکره شدجوری توجیه میکند، با این ]دشمن

 ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ .مذاکره نمیکنیم علَّتش این است 

 اشکال مذاکره این است: شما را از راه صحیح خودت منحرف میکند

به منطقه، در مسائل گوناگونی که داریم، در مشکالتی که با آمریکا    [ ما در این مسئله، در مسائل مربوط]مشکالت 

و امثال آمریکا داریم، با مذاکره حل نمیشود؛ ما یک راهی باید خودمان انتخاب بکنیم، آن راهمان را برویم؛ بگذارید  

میگویند که  مسئولین سیاسی و دیپلماسی ما صریحاً  . دشمن دنبال شما بدود، بگذارید دشمن دنبال شما بدود

چیز ندهند! ]اگر[ یک قدم شما عقب رفتی، یک قدم جلو  ها میخواهند همه چیز را بگیرند، ]امَّا[ هیچ آمریکایی 

ها میگویند آقا مذاکره که اشکالی ندارد، اشکال  [ بعضی اینکه ما مدام میگوییم مذاکره نمیکنیم، ]ولی  . آیندمی

وقتی مذاکره کردید یعنی  -نحرف میکند، امتیاز را از شما میگیرد مذاکره این است: شما را از راه صحیح خودت م

یک امتیازی بدهید، یک امتیاز بگیرید دیگر؛ معنای مذاکره این است دیگر؛ مذاکره، نشستن و گعده کردن و حرف  

و آنچه را باید   -زدن و گفت و شنود و خنده و شوخی که نیست، مذاکره یعنی یک چیزی بده، یک چیزی بگیر

هی از شما میگیرد، ]امَّا[ آنچه را باید بدهد، به شما نمیدهد؛ زورگویی میکند؛ خب مستکبر یعنی همین، استکبار  بد

کردن، خودش را برتر دانستن، پایبند به حرف خود نبودن، خود را متعهَّد ندانستن؛  جهانی یعنی همین، یعنی زورگویی 

خب امام بزرگوار ما فرمود: آمریکا شیطان بزرگ است؛ واقعاً    .هایش را تخلَّف میکنداین معنای استکبار است، وعده 

خدای متعال از قول شیطان نقل میکند که شیطان در قیامت به کسانی که از   .ای استالعاده این تعبیر، تعبیر فوق 

ن به پیروان خودش میگوید خدا  شیطا  اند میگوید: اِنَّ اهلل  و ع د کُم و عد  الح قِّ و  و ع دتُکُم ف ا خل فتُکُم؛او متابعت کرده 
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ی دروغی  ی خدا پیروی نکردید، پابند نماندید؛ من وعده ی روراست درست به شما داده بود، شماها از وعده وعده

به شما دادم، شما دنبال من راه افتادید! من تخلَّف وعده کردم، من وعده دادم به شما و تخلَّف کردم؛ شیطان  

بعد هم خدای متعال میفرماید از قول شیطان که به آنها میگوید    . امت مالمت میکند جور در قیپیروان خودش را این 

این عیناً امروز منطبق است با   . که »ف ال ت لومونی و لوموا ا نفُس کُم«، من را مالمت نکنید، خودتان را مالمت کنید

این حرف را میزنند؛ وعده میدهند،  ها امروز در دنیا حاال شیطان در قیامت این حرف را میزند، آمریکایی  .آمریکا

 ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ .امتیاز نقد را میگیرند، امتیاز نسیه را نمیدهند؛ وضع آمریکا این است . عمل نمیکنند، تخلَّف میکنند

 ددههیچ امتیازی نمیآمریکا 

  اشتباه   صددرصد  است،  بزرگی  اشتباه  این   میکند؛  حل  را  کشور   مشکالت   آمریکا  با  یمذاکره  که  میکنند   خیال   بعضی 

  درآوردن  زانو  به معنای  به  را ایران سوی  از مذاکره قبول و مذاکره  میز  پشت  ما نشستن  مقابل، طرف . میکنند

  به   را  ایران  توانستیم  شدید  تحریمهای  با  اقتصادی،  فشار  با  باالخره  ما  که  بگوید  میخواهد  میداند؛  اسالمی  جمهوری

  که  کند  اثبات میخواهد بکند،  تفهیم  دنیا  به را این میخواهد .مذاکره میز پشت  بنشیند ما  با بیاید  تا دربیاوریم زانو

  پای   آورد   باالخره  را   اسالمی   جمهوری   کرد،   اثر   سیاست  این   و  است   درستی   سیاست  یک  « حدَّاکثری  فشار »  سیاست

 ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ . داد  نخواهد امتیازی هیچ   هم  بعد نشاند؛ مذاکره میز

 


