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Abstract 

One of the most challenging issues raised by the Supreme Leader is the 
negotiation with the United States. He was not optimistic about the negotiations, 
considering the requirements of the Islamic Ummah, and in many cases stated 
that negotiations should not be held with US for various reasons, including the 
non-compliance of the United States with its obligations. Given that negotiation 
and non-negotiation with the United States have far-reaching implications for 
Islamic society, it is necessary to discuss the Quranic documentation of the 
Leader’s opposition in this regard, emphasizing the views of American 
Orientalists. The present study has analyzed the mentioned issue using 
descriptive-analytical method and referring to the verses of the Quran and 
referring to the statements of the Supreme Leader and the views of American 
Orientalists. The findings suggest that the reason for the Leader’s opposition was 
that the United States and some of its Orientalists have shown over the years that 
they are arrogant and do not stand with their commitments. As a result, not-
fulfilling promise, distrust, threats to national security, and maximum pressure 
will be the consequences of unconditional negotiations with such stubborn 
enemies. The revelatory word also states that Muslims have no right to retreat in 
the face of such enemies, but must stand up to their extravagance and avoid any 
dependence on them, and rise up to defend the oppressed in order to intimidate 
them in all areas. 
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 مقاله علمی ـ پژوهشی

  مستندات قرآنی عدم مذاکره با آمریکا در بیانیه گام دوممستندات قرآنی عدم مذاکره با آمریکا در بیانیه گام دوم

 2احمد رضاییسید علی  -  1صفري علی آقا

 چکیده
شده در بیانات مقام معظم رهبری (دامت برکاته) مذاکره بــا برانگیزترین مسائل مطرح یکی از چالش

بین نبــوده و در می نســبت بــه مــذاکره خــوش آمریکا است. ایشان با در نظر گرفتن اقتضائات امت اسال
بسیاری از موارد تصریح نمودند که به دالیل مختلف ازجمله عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش مذاکره با 
او انجام نشود. با توجه به اینکه مذاکره و عدم مذاکره با آمریکا آثــار و پیامــدهای فراوانــی بــرای جامعــه 

باره با تأکیــد بــر دیــدگاه مستشــرقان ندات قرآنی مخالفت رهبری درایناسالمی دارد، الزم است که مست
آمریکایی موردبحث و بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضــر بــا اســتفاده از روش توصــیفی ـ تحلیلــی و بــا 
تمسک به آیات قرآن و مراجعــه بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری (دامــت برکاتــه) و دیــدگاه مستشــرقان 

ها حکایــت از آن دارد کــه علــت تحلیل قرار داده است. یافتــه و  را مورد تجزیه آمریکایی، مسئله یادشده
مخالفت رهبری به خاطر آن بوده است که آمریکا و برخی از مستشرقان در مقام نظر و عمل طی سالیان 

انــد کــه خــوی اســتکباری داشــته و پایبنــد تعهداتشــان نیســتند. درنتیجــه بدعهــدی، ممتــد نشــان داده
قیدوشرط با چنین دشــمنان ی، تهدید علیه امنیت ملی، فشار حداکثری از پیامدهای مذاکره بیاعتمادبی

عنود و لجوج خواهد بود. همچنین کالم و حی نیز تصریح دارد که مسلمانان حق ندارند، در برابر چنین 
و از هــر نــوع   خواهی آنــان ایســتاده و مقابلــه کننــدنشینی کنند، بلکه باید در برابر زیــادهدشمنانی عقب
ها اجتناب و جهت دفاع از مظلومان قیام کنند تا موجب رعــب و وحشــت آنــان در تمــام وابستگی به آن

 ها شوند.عرصه
مستندات قرآنی، دیدگاه مقام معظم رهبــری، عــدم مــذاکره بــا آمریکــا، اســتکبار،   واژگان کلیدی:

 .استشراق

 
 .٢٧/٩/١٤٠٠پذیرش: و تاریخ  ٢٤/٧/١٤٠٠اصالح:، تاریخ  ٤/٧/١٣٩٩ . تاریخ دریافت:

 gmail.com١٣٦٤a.a.safari@.(نویسنده مسئول) ، قمو علوم، جامعه المصطفی العالمیهاستادیار گروه قرآن  -1
   sayyedalirezaee@gmail.com، قم.صطفی العالمیهپژوه کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن،جامعه المدانش -2
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 مقدمه
هــای یــک جانبــه علیــه برجــام و قــراردادن تحریم  جمهور آمریکــا ازبا خروج دونالد ترامپ، رئیس

یابی به اهداف و مقاصد شان، بحث مذاکره با جمهــوری اســالمی جمهوری اسالمی ایران و برای دست
ها برداشته شود، ولی با توجه بــه ایران را پیشنهاد داده و قول دادند تا در صورت موافقت با مذاکره تحریم

نامه بدعهدی و بدقولی آمریکا با جمهوری اسالمی مخصوصًا در توافقای  داشتن خوی استکبار و سابقه
ای، این درخواست از سوی مقام معظم رهبری مردود اعــالن شــد و همــین امــر موجــب شــد کــه هسته
های خالف واقع و ناشایست به رهبری بزنند و بــه نــوعی های غلط داشته و برچسبگیری ای موضععده

 ا خالف مصلحت ملی قلمداد کنند.اعتراض کنند و این تصمیم ر
ها و دالیل قرآنی تصمیم رهبری بر با عنایت به مهم بودن مسئله، نگارندگان تصمیم گرفتند که ریشه

ها را تبیــین و گیری ناصواب بودن مذاکره با آمریکا را بررسی و دیدگاه قــرآن کــریم در ایــن نــوع تصــمیم
 تشریح نمایند.

هایی درزمینه مذاکره با آوردهای فراوان این مسئله، پژوهشاهمیت و ره الزم به ذکر است، با توجه به  
ها، صورت گرفته و محققان به موضــوعات آمریکا و هر نوع روابط با این کشور و عملکرد مستشرقان آن

های اند که به نمونــهمتعددی ورود پیداکرده و جوانب مختلف آن را اعم از نقاط قوت و ضعف بیان کرده
ای ایران و آمریکا تا حصول بر جام و تصویب قطعنامــه شود: «کالبدشناسی مذاکره هستهشاره میاز آن ا
ام، الملل، سال هشتم، شــماره ســیالله ابوالحسن شیرازی، پژوهشنامه روابط بین»، نوشته حبیب٢٢٣١

برجــام و  ، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران؛ «خــروج ترامــپ از١٣٩٤تابستان  
ناکارآمدی شورای امنیت سازمان ملل»، مرتضــی نعمتــی زرگــران، فصــلنامه علمــی مطالعــات روابــط 

ای بــر ؛ «پیامــدهای توافــق هســته٢٠٣ -١٧٥، صفحات ١٣٩٩، زمستان ٤، شماره  ١٣الملل، دوره  بین
لمــی روابط جمهوری اسالمی ایران و اتحاد اروپا»، جعفر قامت؛ محمدرضا پورقوشــچی، فصــلنامه ع

؛ «تخلفــات آمریکــا ١٨٨ -١٦٥، صفحات ١٣٩٥، پاییز ٣٥، شماره  ٩الملل، دوره  مطالعات روابط بین
المللی با نظر به بیانیه گام دوم»، رشیدی احمدآبادی، علی، مجله پژوهش و مطالعــات از معاهدات بین
پژوهی ی قرآنترین مبان؛ «بررسی مهم١٠٢  -٨٢، صفحه  ٢٠شماره    –، سال دوم  ١٣٩٩اسالمی، اسفند  

پژوهــان آمریکــایی)»، محمــدجواد اســکندرلو و ســید حســین علــوی، مستشرقان (بــا تأکیــد بــر قرآن
، صــفحات ١٣٩٩، بهــار و تابســتان ٢٨پژوهی خاورشناسان، سال پــانزدهم، ش دوفصلنامه علمی قرآن

ح شــده و تفصــیل تبیــین و تشــریهای مستشــرقان آمریکــایی بهفرض . در این مقاله مبانی و پیش٢٨-٩
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 آمریکا در بیانیه گام دوم ه بامستندات قرآنی عدم مذاکر 

 ی صفر علی آقا
 احمد رضایی سید علی 

هــای غلطــی کــه دارنــد، بــه مطالعــه قــرآن فرض ها بــا همــان پیششده است که بسیاری از آنمشخص
 پردازند. درواقع اغراض و اهداف و مقاصدشان خالف واقع است.می

ها را از پیشینه توان تمام آنباره نگاشته شده است که میالزم به ذکر است، مقاالت دیگری نیز دراین
ها و دالیل قرآنــی شده، مشخص شد که اثری درباره ریشهنست؛ اّما بر پایه مطالعات انجام عام مسئله دا

تواند نخستین گــامی باشــد کــه مســتندات قرآنــی دیدگاه مقام معظم رهبری تألیف نشده و این مقاله می
ایی را آوردهای ناصواب مستشرقان آمریکــ ها و ره فرض دیدگاه مقام معظم رهبری در مسئله برجام و پیش

برداری صــورت گرفتــه و ای و فیشصورت کتابخانهدهد. روش پژوهش بهتحلیل قرار می و مورد تجزیه
های اینترنتی و سایر آثار مکتــوب حقــوقی ای کتب، مقاالت، سایتنیاز از طریق مطالعه اطالعات مورد 

 بندی و ترتیب آن پرداخته شده است.آوری و سپس به تحلیل و طبقهجمع

 شناسی مفهوم الف. 

، جهت رفع ابهام و پایایی تحقیــق تــأثیر بســزایی شناسایی متغیرها و مفاهیم کلیدی در هر پژوهشی
رو، پیش از ورود به مباحث اصلی مقاله، ضروری است مفــاهیم ). ازاین٣١:  ١٣٧٩مقدم،  دارد (عباسی

 اصلی مورد تبیین قرار بگیرد.

 بیانیه گام دوم  -١
اللــه توســط حضــرت آیــت  ٢٢/١١/١٣٩٧» منشوری است کــه در تــاریخ  ی «گام دوم انقالببیانیه
ای به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران صادرشده و در آن ضــمن یــادآوری خامنه

واقــع  انــد. دردستاوردهای گذشته، افق فراروی انقالب اسالمی را نیز در ضمن هفت توصیه ترسیم کرده
مثابــه منثــوری بــرای ویژه جوانــان کــه بهطلعی است خطاب به ملــت ایــران و بــهبیانیه گام دوم تجدید م

جمهــوری از  پذیری و تمدن سازی» خواهد بــود و «فصــل جدیــدی  «دومین مرحله خودسازی، جامعه
اسالمی» را رقم خواهد زد. این گام دوم انقالب را «به آرمان بزرگش که تمدن نوین اســالمی و آمــادگی 

 ).١٣٩٧،١١،٢٢عظمی (ارواحنا فداه) هست» نزدیک خواهد کرد (بیانیه گام دوم،  برای طلوع خورشید

 استشراق -٢
واژه «استشراق» تعاریف متعدد و گوناگونی از آن ارائه شده است که به دلیل اختصــار بــه برخــی از 

هــای علمــی غربیــان بــرای اند: «استشــراق» مجموعــه تالش گردد: برخی گفتهها اشاره میترین آنمهم
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هــا، زبــان، ادبیــات، ناسایی و شناساندن کشورها و شرایط جغرافیای، منابع و معــادن، تــاریخ، قومیتش
شــناختی، ابعــاد خطرنــاک، هــای روانها، ویژگیهنر، آداب سنن، عادات، فرهنگ، باورها، ادیان، تمدن

دریــای پذیر مردمان کشورهای مشرق زمین از خاور نزدیک و شــرق های روحی، نقاط آسیبحساسیت
های دیگر اسالمی در آفریقای شمالی و دیگــر نقــاط جهــان در جهــت کشــف مدیترانه و حتی سرزمین

؛ ٣٥:  ١٣٨٥های مادی و معنوی آنان بــرای تــأمین منــافع غربیــان (زمــانی، مستشــرقان و قــرآن،  ثروت 
 ).٥٠: ١٩٩١الظاهرة االستشراقیه و اثرها علی الدرسات االسالمه،  ساسی،  

اند: استشراق که موردنظر و نقد عالمان اسالمی قرارگرفتــه فقــط حــوزه خاصــی از هبرخی دیگر گفت 
شناســی توســط غربیــان» (همــان). های استشراق را مدنظر قرار داده که عبارت اســت از: «اسالم تالش 

ای از اطالعات جغرافیای، تاریخی، زبان، اقــوام اند «کسی که مجموعهدرباره تعریف مستشرق نیز گفته
هــا، ها، مراســم، ادبیــات، هنــر، گرایش، همه شئون فرهنگی اعم از ادیان، مذاهب، باورها، سنتشرقی
گوینــد.» های مشرق زمین را داشته باشــد، مستشــرق میها و آداب ملتها، حساسیتها، تمدنقومیت

کادمیک این واژه باید کــه هــر کــس دربــاره شــرق درس .  )٧٤:  ١٣٧٧شناسی،  (سعید، شرق در تبیین آ
شــناس، مــورخ و یــا شــناس، جامعهکند، چه آن فرد یــک انساننویسد یا تحقیق میدهد، مطلب میمی
شــود شناسی نامیــده میدهد شرقشناس یا مستشرق است و کاری که انجام میشناس باشد، شرقزبان

)said, Orientalism, ٢ :٢٠٠٣.( 
مریکــایی اســت کــه در راســتایی مــراد از مستشــرقان در ایــن پــژوهش، آن دســته از خاورشناســان آ

خواهنــد، بــا های کشورشــان را میهای کالن آمریکا حرکت نمــوده و درواقــع اهــداف و برنامــهسیاست
 شناخت بیشتر از خاورمیانه و کشورهای اسالمی عملیاتی سازند.

هــای قبلــی بــه فرض دهد که برخی از مستشرقان آمریکــایی مغرضــانه و بــا پیشمطالعات نشان می
توان در تألیفاتشان مبنی بر عدم وحانیت قرآن، عدم نبوت و آورند که این را میه و تحقیق روی میمطالع

، باور به اینکه اســالم دیــن خــاص و قــومی خــاص و عــدم اعتبــار روایــت رسالت الهی پیامبر اکرم 
لمانان کــامًال اسالمی درباره تاریخ اسالم و قرآن، مشاهده کرد که این ادعاها با مبانی پذیرفته شــده مســ 

پژوهــی مستشــرقان، تــرین مبــانی قرآنمتفاوت و در تضــاد هســتند (علــوی و اســکندرلو، بررســی مهم
١٣٩٨:١١.( 

پژوهــان آمریکــایی همچــون های غلط که از ســوی قرآنفرض بدیهی است که این نوع مبانی و پیش
ده اســت، موجــب «جیمز بلمی»، «مایکل سلز»، «جان توالن»، «جان ونزبرو» و «کــرون» مطــرح شــ 
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های فرضــی اتخــاذ نماینــد و حقــایق را خــالف واقــع مــنعکس و شده است که آنان مصادر و خاستگاه
 گزارش نمایند.

های آن بیان کــرده اســت، شــامل  رو آنچه مقام معظم رهبری راجع به آمریکا و خصایص و ویژگی ازاین 
شناســی  شــود. پیونــد شرق نیــز می  بخشی اهداف آمریکاست مستشرقان آمریکایی که مأموریت آنان تحقق 

شناســان در شــمار منتقــدان جــدی  علمی با اهداف سیاسی تا آنجا پیش رفته است که حتی برخی از شرق 
اند که «اگر مستشرقی گفت، ماست سفید است، همیشه جای ایــن احتمــال را  صراحت نوشته قرارگرفته و به 

ای بــرای نفــی  یا اثبــات ســفیدی ماســت، مقدمــه   دارید که یا ماست اصًال سفید نیست و در ذهن خود نگه 
 ). ٢٠: ١٣٧٥سیاهی از ذغال است» (نیکلسون، تصوف اسالمی و رابطه انسان و خدا، 

 وتحلیل مستندات قرآنی دیدگاه مقام معظم رهبری ب. تجزیه 

های مسئله مذاکره آمریکا با جمهوری اسالمی ایران ازجمله موضوعاتی است کــه در بیشــتر رســانه
های فراوانــی را بــه خــود اختصــاص داده زنیو خارجی و تألیفات اخیر موردتوجه بوده و گمانــه  داخلی

شود، در این نوشــتار مســتندات قرآنــی دیــدگاه مقــام معظــم است. با عنایت به اهمیت مسئله سعی می
رهبری در این حوزه موردبحث و بررسی قرار گیرد، تا مشخص شــود کــه ایشــان بــر چــه مبنــای تأکیــد 

بین کند که مسئولین گروه مذاکره حتمًا خط قرمزهــا را حفــظ نماینــد و بــه تعهــدات آمریکــا خــوش می
هــا از ســوی آمریکــا بــر جمهــوری نباشند. سؤال اصلی پژوهش این است که چرا باوجود فشــار تحریم

بــه  توانــدی که در ظاهر مــیاسالمی، بازهم رهبری نسبت به مذاکره خیلی امیدوار نیست آن هم مذاکره 
نفع این کشور بوده و گره از مشکالت اقتصادی و تجارتی مردم گشوده شود؟ بر پایه مطالعــات ســخنان 

بین بودن ایشان به نتیجه دادن مذاکره با آمریکا بــه خــاطر ســابقه ســوء و رهبری، عمده دلیل عدم خوش 
ــ کارنامه سیاه آن کشور در روابط با کشورهای دیگر و به ران و همچنــین خصــوص جمهــوری اســالمی ای

ها است. الزم به ذکر است، رهبری برای عدم مذاکره با آمریکــا دالیــل متعــددی های مستشرقان آنیافته
ها اشاره ترینرو به برخی از مهمها از ظرفیت این مقاله خارج است. ازاینای آنذکر نمودند که ذکر همه

 گردد:های قرآنی آن تبیین و تشریح میو ریشه

 نقالب و نظام اسالمی دشمنی با ا -١
یکی از دالیل مخالفت مقام معظم رهبری درباره مــذاکره بــا آمریکــا، دشــمنی یهودیــان نســبت بــه 

بینیم کــه ایــن امــت، امــت ظــالم مسلمانان است. در مورد یهودیان اگر نگاهی به قــرآن بینــدازیم، مــی
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تــوزترین (مائــده، )، کینه٤  /)، فسادگر (اسراء٧٩)، عصیانگر (مائده/  ١١٨)، ستمگر (نحل/  ١٤٦(انعام/
انــد؛ چنانکــه قــرآن تــرین مــردم نســبت بــه مســلمانان از صــدر اســالم تــاکنون بوده) و دشمن٨٢-٨٧

َ فرماید:  می ْ
َ
يَن أ ُهوَد َو ا ْ يَن آَمُنوا ا ِ اِس َعداَوةً  َشد ا

َ
َِجَدن أ يــنَ َ ِ َودةً  ــَ َُهْم  َر قــْ

َ
َِجَدن أ َ يــَن وا َو  وا ا  آَمنــُ

ُوا إِنا نَصارى ِ   قا ْستَ   کذل ُهْم ال 
َ
َ َو ُرْهباناً َو أ س ن ِمْنُهْم قِس

َ
ُونَ كبِأ )؛ «مسلمًا یهودیان و کسانی ٨٢(مائده/  ِ
ترین مردم نسبت به مؤمنان خواهی یافت؛ و قطعًا کسانی را که گفتند: «بــه اند، دشمنرا که شرک ورزیده

ترین آن (مردمـ)ـان در دوستی با مؤمنان خواهی یافــت؛ ایــن بــدان ما مسیحی هستیم.»، نزدیکراستی  
ر  سبب است که در میان آنان، کشیشان و راهبــانی هســتند؛ و بــه راســتی کــه آنــان (در برابــر حــّق) تکبــّ

 ورزند»نمی
بــه ایــن تفکــر و  شود که در صورت مذاکره و دست دوستی با آمریکا، از مصادیق این آیه استفاده می

ها دست دارند، نه! ولو اینکه آنها با ما دوست شدند و دست از دشمنی علیه ما برمیخیال نباشیم که آن
 دارند.دوستی با ما داده باشند باز هم با ما دشمن هستند و دست از دشمنی علیه ما برنمی

واْ لَ  ْم يوإِن يْثَقفــُ   شود.تر میهای بعدی نیز این هدف روشناز بررسی آیه ُطواْ ــ ونــُ ْســُ َداًء َو ي عــْ
َ
ْم أ

 َ ِ َْو تَ  إ سوءِ َو َودواْ  َتَهم بِا ِْس
َ
يِديَهْم َو أ

َ
ُرونَ  ْم أ )؛ «اگر شما را بیابند، دشمنان شما خواهند ٢(ممتحنه/  فــُ

زو دارند.» گشایند و کفر ورزیدن شما را آرسوی شما میهایشان را به بدی، بههایشان و زبانبود و دست
نویسد: بندی مطلب میصاحب تفسیر مراغی در ذیل این آیه شریفه بعد از بیان نکاتی تفسیری در جمع

شــود کــه وجود بــاز مشــاهده میکفار آرزوی ضرر و زیان در دین و دنیای مسلمان را دارند، ولــی بــااین
نــوع رفتــار و عملکــرد را نــه عقــل آنکه ایــن برخی به دنبال ایجاد پیوندهای برادری با آنان هستند و حال

 ).٦٣/ ٢٨تا: بی  ، ر المراغییتفس  پذیرد و نه دین (مراغی، می
ها کــه نویسد: «مشرکان با وجود این مودتعالمه طباطبایی درباره خصومت و دشمنی مشرکین می

ون اینکــه کنند، بددارند، اگر به ایشان دست یابند، دشمنی خود را اعمال میبعضی از مؤمنان اعمال می
: ١٤١٧المیزان فی تفســیر القــرآن،  ها داده باشد.» (طباطبایی، های مؤمنان تغییری در دشمنی آندوستی

٣٩٢/ ١٩.( 
ِيَن اْستَ   فرماید:همچنین قرآن در آیه دیگر می  ا

ُ
َْمَأل ُْخرَِجن كقَاَل ا َ واْ...  )؛ در پیام ٨٨(اعراف/    ...کَ

: ١٣٧٤تفســیر نــور،    انــد (قرائتــی، ماید: اشراف مســتکبر، دشــمن انبیــا بــودهفراین آیه استاد قرائتی می
های او مخالفت و سرکشــی کنــد، بــا امــت او نیــز چنــین شک کسانی که با انبیا و برنامه). بدون٣/١١٦

 کنیم.ها را مشاهده میخواهد کرد و ما امروزه آشکارا دشمنی آن
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ِيــَن   فرمایــد:مسلمانان احراز شــده و مــی  ای دیگر نیز دشمنی اهل کتاب نسبت بهدر آیه مــا يــَود ا

ْهِل الْ 
َ
ِ كَفُرواْ ِمْن أ ْ ْم َل َعلَيَتِب َو َال ا َّ ن ي

َ
ْ من ر  َ أ اُء َو اُهللا ُذو  م مْن َخ شــَ ن  ِه مــَ َتــِ ْ َتص بَِر ــَ ْم َو اُهللا 

از اهل کتاب کفر ورزیدند و مشرکان آرزو ندارند که از جانــب  )؛ «کسانی که١٠٥(بقره/   الَْفْضِل الَْعِظيمِ 
که خدا، رحمتش را به هر کس (شایسته بداند و) بخواهــد، پروردگارتان نیکی بر شما فرود آید، درحالی

 دهد؛ و خدا دارای بخشش بزرگ است.»اختصاص می
گردد، به اینکه این جماعــت میتوزی یهودیان و کافران به تعبیر فخر رازی برریشه این دشمنی و کینه

رو دوست ندارند که دانند. ازاینتر از دیگران به نزول وحی و رحمت و برکت الهی میخویش را شایسته
 ).٦٣٦/ ٣: ١٤٢٠  التفسیر الکبیر،   وحی و یا رحمتی بر مسلمانان نازل شود (فخر رازی، 

روبرکــت و برتــری را بــرای پس اگر طبق نص صریح این آیه شریفه, یهودیــان عصــر نــزول هــیچ خی
گیری خصمانه داشتند, بدیهی است که در عصــر حاضــر پیشــرفت کردند و موضعمسلمانان تحمل نمی

تحمل است؛ چون همان نگاه منفی به اسالم و مســلمانان از جهان اسالم و مسلمانان برای آنان غیرقابل
ظاهر منصــفانه بــه هــای علمــی و بــهها و پژوهشسوی یهودیان و غربیان، حتی در قالب و نقاب تحقیق

 پژوهــی مستشــرقان، تــرین مبــانی قرآنبررســی مهم همــان قــوت اســتمرار دارد (علــوی و اســکندرلو، 
کند که در اروپــا و آمریکــا هنــوز هــم شناس آمریکایی تصریح می). «کارل ارنست»، اسالم ١٣٩٩:٢٠

نگرند که غالبًا با فراموشی تقریبــًا مار میهای لجوجانه استعماری یا دوران استعاسالم را با همان دیدگاه
، نگرشــی نــو بــه اســالم در جهــان اقتدا به محمــدکامل تاریخ استعمار همراه شده است (ارنست،  

)؛ یعنی غرب تاریخ استعمار را به فراموشی سپرده؛ اما نحوه نگرش آن دوره بــه ٢٢١ش:   ١٣٩٠معاصر،  
 اسالم و مسلمانان، هنوز باقی و پابرجاست.

کننــد و شود که آنان برای نابودی و متالشی شدن کشورهای اسالمی تــالش میرو مشاهده میازاین 
های مذبوحانه را امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (دامت برکاتــه) ها و آبشخورهای این تالش ریشه
گــاه ســاختهبه همــین اســاس اند. بــر خوبی شناخته و امت اسالمی را نسبت به خطرات و تهدیدات آن آ

فرماید: «دولت آمریکا دشمن شماره اول بشر است.» (امام خمینی، صــحیفه است که حضرت امام می
). در جای دیگر ایشان ٤١٠/ ٧فرماید: «آمریکا دشمن ماست.» (همان:  ). یا می٣٧٣/  ١٠:  ١٣٦٨نور،  

واهــد مــا را از بــین ببــرد...، خفرماید: «آمریکا مــیعنوان نابودکننده ملت ایران دانسته و میآمریکا را به
خواهد ما را مستعمره خودش بکند و تمام حیثیت ما را، حیثیت اسالمی مــا را، حیثیــت ملــی مــا را، می

). رهبر معظم انقالب نیز به آن ١٨١/  ۱۶خواهد از بین ببرد.» (همان:  حیثیت ملی ما را و ذخایر ما را می
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ی در آن اشاره کردند. «در طول تاریخ ارتباط آمریکا ب ا ایران، آمریکا همیشه با ایــران دشــمنی کــرده، حتــّ
 ).١٢/٨/١٣٩٨آموزان و دانشجویان، ای در دیدار دانشالله خامنهرژیم طاغوت.» (بیانات آیت

بر پایه آیات ذکرشده و فرمایشات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (دامــت برکاتــه), دشــمنی 
جزئی نیست، بلکه یک دشمنی فکری، عقیدتی و زیربنایی اســت آمریکا با ایران یک دشمنی سطحی و  

و آمریکا تحت هیچ شرایطی راضی به پیشرفت و ترقی جمهوری اسالمی ایــران نبــوده و بلکــه بــا اصــل 
کننده و نسل بیدار و شدنی نیست و گروه مذاکره نظام مشکل دارد و این مشکل با برجام و غیر برجام حل

ین مسئله توجه جدی داشته باشند و بــرای آن تــدبیر الزم بیندیشــند و اگــر مقــام هوشیار انقالب باید به ا
خورده آمریکاســت و قــرآن معظم رهبری به برجام امیدوار نیست، به خاطر عملکرد سوء دشــمنی قســم

هــا را بــه کریم نیز در مواجه و مقابله با چنین دشمنی اجازه زیر بار رفتن و پذیرش شــروط اســتبدادی آن
 دهد.ان نمیمسلمان

 بدعهدی در همه مذاکرات  -٢
یکی دیگر از دالیل مخالفت مقام معظم رهبری در مذاکره با آمریکا بدعهدی و بدقولی آن است که 

ای برای کســانی کــه در جریــان تحــوالت تــاریخی و شده و هیچ شک و شبههاین مسئله به تجربه ثابت
های علمی، عمل به ته است و بر اساس رهیافتالمللی هستند، باقی نگذاشهای معاهدات بینتعهدنامه

گذرانــد (خــواه ای واقعی است کــه شــخص از ســر مــیاند: «تجربهرو گفتهتجربه ضروری است. ازاین
گــاه و مطلــع اســت.» (پیترســون و دیگــران، عقــل و عنوان عامل، خواه بهبه عنوان ناظر) و نسبت به آن آ

). یکی از چیزهــای کــه باعــث نجــات ٣٦: /١٣٧٩سلطانی،    اعتقاد دینی، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم
شــود، ، منحــرف شــدن از مســیر مســتقیم و ... میها، خطرات دشــمن در هــر عرصــهانسان از کمینگاه

های عاقــل در بســیاری از امــور زنــدگی در کنــار ای کــه انســاناستفاده از تجربه گذشته اســت. تجربــه
کنند و بقای روابط و عدم آن، عمل نمودن از آن نیز استفاده میدستورات الهی و استفاده از نیروی عقل،  

 گردد.گیری و عدم آن، به تجربه گذشته برمیو عدم آن به چیزی، تصمیم
توجهی از آیــات بــه آن گشا است که بخــش قابــلقدر مهم و گره گیری از آن آنمسئله تجربه و هبرت 

ْد    از زندگی پیشینیان دعــوت کــرده اســت.  آموزی و تجربهیافته و انسان را به عبرت اختصاص ِ َ لَقــَ َن 
َبِ  ْ َ ِ األْ ٌة ّألِْو ْ های آنان برای خردمندان عبرتی بود!» از )؛ «به یقین در حکایت١١١(یوسف/    قََصِصِهْم ِع

ِ   سوی دیگر در این آیه شریفه: ُواْ لَ   قَا
َ
ُْن ُعْصَبٌة إِنا إًِذاأ َ ئُْب َو  ونَ  لَُه ا ُ ِ )؛ حضــرت ١٤(یوســف/  َا
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ها از ها و تجربیاتی که داشت، به فرزندانش منتقل نموده تا آنیعقوب پیامبر با استفاده از علم و دانستنی
 مسیر مستقیم منحرف نشود.
کننــد؛ و آگاهی، احساس خطر مــی  ترها از روی تجربهنویسد: «گاهی بزرگصاحب تفسیر نور می

ُْن ُعْصَبةٌ   گیرند.قدرت خود مغرورند و خطر را شوخی میها به  اّما جوان َ پدر نگران، ولی فرزندان   َو 
گیــری از آن، ازجملــه )، تجربــه و عبرت ١٧٠/ ٤: ١٣٧٤ تفسیر نور،  مغرور قدرت خود بودند» (قرائتی، 

؛ ١٠٩موضوعات مهم و موردتأکید کالم وحی است که در آیات متعدد به آن اشاره نموده است (یوسف/
ــج/  ــاطر/ ٩؛ روم/٤٦ح ــافر/٤٤؛ ف ــران/ ؛ آل٨٢ – ٢١؛ غ ــام/١٣٧عم ــل/ ١١؛ انع ــل/٣٦؛ نح ؛ ٦٩؛ نم

این دسته از آیات دعوت بــه .  )٢؛ حشر/٧؛ محمد/٢٢؛ کهف/١١؛ انعام/  ٩؛ روم/  ٤٢؛ روم ٢٠عنکبوت/
نان ایشان اندیشیدن درباره فرجام کارهای گذشتگان است. فرجام گذشته آنان پرده از فرجام آینده جانشی

دارد، چون قانون و سنت درباره همگان بوده و ضمن ثبوت و ماندگاری، جهان هستی بر آن استوار برمی
 ).٢٧٦٠/ ٥: ١٤٢٥ ، فی ظالل القرآن  است (قطب، 

ای اعتمــادیای که از بدعهدی و بدقولی و بیبر این اساس است که رهبر معظم انقالب نیز با تجربه
های الزم را به مسئوالن و مــردم یــادآور شــد و فرمودنــد: ، تذکرات و رهنماییکه نسبت به آمریکا داشت

ای، وجه تجربه تلخ مذاکره چند سال اخیر با آمریکا را تکرار نخواهیم کرد. بعد از توافق هستههیچ«ما به
اولین کسی که برجام را بالفاصله نقض کرد، شخص اوباما بود؛ همان کسی که درخواســت مــذاکره بــا 

ی ماست و جناب آقای آبه بدانیــد کــه مــا ایــن تجربــه را یران کرده و واسطه هم فرستاده بود. این تجربها
). ٢٣/٣/١٣٩٨وزیر ژاپن با رهبــر انقــالب، ای در دیدار نخستالله خامنهکنیم» (بیانات آیتتکرار نمی

[برجام] به ما نشان داد کــه  وی در جای دیگر نیز به این موضوع اشاره کرده، بیان فرمودند که: این تجربه
توانیم [با آمریکا] مثل یک طرف مورداعتماد بنشینیم، صــحبت کنــیم (بیانــات ای نمیما در هیچ مسئله

 ).١١/٥/١٣٩٥ای در دیدار اقشار مختلف مردم،  الله خامنهآیت
و دارند   غرض آنکه رهبری با توجه به تجاربی که از سابقه آمریکا و سیاست و روابط آن کشور داشته

 اند.گیری و تأسی به آیات و روایات، مخالفت نمودهشان و با بهره های علمیو با استفاده از توانایی

 هاسلب اعتماد از ملت -٣
جمله مسائل مهم و کلیدی در روابط اجتماعی و بشــری مســئله تعهــد و پایبنــدی بــه آن اســت.   از

ی روابــط بــین کشــورها باشــد و هــر نــوع توانــد عامــل اصــلی بقــا و فنــابدیهی است که این اصــل می
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انگاری و تخطی از آن سبب تیرگی و از هم گسستن روابط شود. نقش حیــاتی تعهــد در اســتحکام سهل
روابط اجتماعی بشر تا بدان جاست که قرآن کریم به شدیدترین نوع ممکن تأکید نموده است، به تعبیــر 

: ١٤١٧المیزان فــی تفســیر القــرآن،  رد (طباطبایی، عالمه طباطبایی، تأکیدی که شدیدتر از آن وجود ندا 
٢٥٩/ ٥.( 

الُْعُقوِد...فرماید:  باره خطاب به مؤمنین میکالم وحی دراین ــِ واْ ب
ْوفــُ
َ
واْ أ ِيــَن َءاَمنــُ يَها ا

َ
)؛ ١(مائــده/    يأ

ــ اید، به پیمان«ای کسانی که ایمان آورده اده عمــوم ها وفا کنید. «العقود» جمع همراه با «ال» اســت و اف
). صــاحب تفســیر ١٥٩/ ٤: ١٣٨٦کند؛ یعنی «أوفوا بکل عقد» (هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، می

بــس در التحریر و التنویر گفته است، آیه عام بوده و شامل هر نوع پیمان و قراردادی از قبیل آشتی و آتش
). از اینکــه ١١/ ٥: ١٤٢٠ شــود (ابــن عاشــور، التحریــر و التنــویر، هــا و یــاری مظلومــان و... میجنگ

مستقیمًا به مؤمنان خطاب نموده و سپس فرمان به پایبندی به تعهدات و قراردادها نموده است، حکایت 
 از اهمیت و ارزش آن دارد.

ِدِهْم َراعــُ داند  های ایمان میاز سوی دیگر پایبند بودن به آن را از نشانه هــْ َ َمانَاتِِهْم َو 
َ
ِيَن ُهْم ِأل  ونَ َو ا

هــایی را کــه کند، به همان اندازه آن). قرآن همان اندازه که سفارش به بقای تعهد و پیمان می٨(مؤمنون/  
ا فرماید:  کنند، مورد سؤال و بازخواست قرار داده و میبا تعهد شکنان ارتباط برقرار می وَن قَْومــً َُقتِلــُ  َال 

َ
أ

يَمَنُهْم َو َهمواْ بِإِْخرَاِج  ن 
َ
َدُءوُثواْ أ م بــَ رُسوِل َو هــُ ْوهُ إِن  ا َشــَ ن 

َ
ق أ حــَ

َ
اُهللا أ َُهْم فــَ ْو َشــَ  

َ
رٍة أ ــَ وَل 

َ
َ كْم أ ــْؤِمنِ  نــُتم 

را (از شــهر   )؛ «آیا با قومی که عهد و پیمان خود را شکستند و اهتمام کردند که رسول خدا ١٣(توبه/
بــار بــه دشــمنی و قتــال شــما ها اولکه آنید؟ درصورتیکنو وطن خود) بیرون کنند، قتال و کار زار نمی

آنکه سزاوارتر آن است که از خدا بترســید، اگــر اهــل ها ترس و اندیشه دارید؟ و حالبرخاستند، آیا از آن
 ایمان هستید.»

توان به آیــات ذیــل اشــاره عنوان نمونه میهمچنین در سایر آیات به این مهم اشاره نموده است که به
َ نمود   ْو

ُ
ْؤِمٍن إِال َو َال ِذمًة َو أ ُ  ِ ُبوَن  ُ ُدونَ  کَال يْر ُْمْعتــَ ُم ا يك)؛ ١٠(توبــه/  هــُ ُرواْ َعلــَ ْم َال  يــَف َو إِن يْظهــَ

ِي ُبواْ  ُ َ  ْم إِال َو َال ِذمًة يْرُضونَ  يْر
ْ
ْفوَاِهِهْم َو تَأ

َ
   م بِأ

َ
ُُهْم َو أ َد )؛  ٨(توبه/    َُهْم فَِسُقونَ قُلُو هــْ َ وَن  ِيَن ينُقضــُ ا

 َ ْو
ُ
ْرِض أ

َ ْ
ِ األ ن يوَصَل َو يْفِسُدوَن 

َ
َر اُهللا بِِه أ َ

َ
َْعِد ِميَثاقِِه َو يْقَطُعوَن َما أ ونَ   کاهللاِ ِمن  ُ ِ َا

ْ
 ).٢٧(بقره/    ُهُم ا
شــده اســت. شــکنان صــادر عالوه بر آیات یاد شده در روایات نیز دستور به اعتمــادنکردن بــه پیمان

وفی ِبَعهـدهفرماید: «می  عنوان نمونه آنجا که امیر بیان علیبه ِة َمْن ال یـُ » (تمیمــی ال َتْعَتِمْد َعلی َمَوَدّ
کنــد، )؛ «بر دوستی کسی که به عهد و پیمان خود وفا نمی٣٢٤:  ١٤١٠آمدی، غرر الحکم و درر الکم،  
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 اعتماد مکن.»
که مؤمنین موظف هســتند کــه بــه تعهــدات و معاهــدات مستفاد از آیات وحی و روایات این است  

خویش پایبند باشند و از هر نوع عهدشکنی و بدقولی اجتناب نمایند و همچنــین بــا کســانی کــه پایبنــد 
 تعهدات خویش نیستند نیز ارتباط برقرار نکنند.

رد. چــون ها و بیانات رهبری نیز ریشه در این دســتورات قــرآن کــریم داگیری رسد، موضعبه نظر می
آنچه از آمریکا مشاهده شد، عدم تعهد و بدقولی و نقض پیمــان بــود و در عمــل نیــز در مســئله برجــام 

ها بودند، عمــًال ایــن روشن شد که به حرفشان عمل نکردند و باوجوداینکه ملزم به برداشتن تمام تحریم
چــه کســی برفــرض آگــاهی از ای کــه دارد، کار را انجام ندادند. حال با چنین کشوری و با چنین ســابقه

بین باشد و با او در سر میز مذاکره بنشــیند؛ بنــابراین بــا چنــین اوصــافی کــه تواند خوش عملکرد آن می
 توان با آنان مذاکره کرد.سردمداران آمریکا دارند، چگونه می

اقع کــالم توان نتیجه گرفت، مخالفت رهبری با مذاکره با آمریکا ریشه قرآنی داشته و درورو میازاین
دهند که بر ســر میــزی بنشــینند کــه این اجازه را به مسلمانان نمی وحی و روایات گهربار معصومین

اعضای آن و دولت آن هیچ اعتقاد و الزامی به تعهدات خود ندارند؛ بنابراین یکــی دیگــر از دالیلــی کــه 
بینــد، مســئله ی آن نمیبین نبوده و دست آورد مطلوب بــرا رهبر معظم انقالب نسبت به مذاکرات خوش 

 بدعهدی و بدقولی آمریکا و دولت آن کشور بوده است. 
ای] گفــتم کــه فرماید: «من چقدر در طول مذاکرات [هستهرهبر معظم انقالب درباره این مسئله می

کنید! امروز آن کسی که ایستند؛ حاال مالحظه میگویند، پای حرفشان نمیها بدعهدند، دروغآمریکایی
کنندگان ما که ها بدعهدند، دیگر من [فقط] نیستم؛ مسئولین محترم کشور، خود مذاکره گوید آنیدارد م
آمــوزان و دانشــجویان، ای در دیــدار دانــشالله خامنهگویند» (بیانات آیتهمه زحمت کشیدند، میاین
١٢/٨/١٣٩٥.( 

 تهدید علیه امنیت ملی  -٤
مذاکره با آمریکا، به خطر افتــادن امنیــت کشــور یکی دیگر از دالیل مخالفت مقام معظم رهبری در 

ها، تأثیر مضاعف دارد، امنیت و آرامــش در است. بدون شک یکی از چیزهای که در روح و روان انسان
 های آن است.تمامی جنبه

های یک کشــور بســتگی بــه امنیــت دارد و درواقــع کلیــد هــر دردی ها و قدرت بسیاری از پیشرفت
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تنها توان گفت: در کشوری که امنیت نباشد، پیشرفت نیز وجود ندارد، نــهکالم میاجتماع بوده و در یک
رود. در اهمیــت امنیــت همــین بــس کــه حضــرت پیشرفت، بلکه رفاه و آرامش مردم آن نیز از بین مــی

 َو إِْذ قالَ نماید: «آن را از بین همه نعمات انتخاب نموده و عاجزانه از خداوند متعال طلب می  ابراهیم

ْوِم اْآل  ــْ َمراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاهللاِ َو ا ْهلَُه ِمَن ا
َ
اً آِمناً َو اْرُزْق أ َ ْن إِبْراهيُم َرب اْجَعْل هذا بَ ِر قــاَل َو مــَ ُه خــِ َمتعــُ

ُ
َر فَأ فــَ

ْضَطرهُ إِ
َ
ُم أ ُ   قَليالً  َْمصــ َْس ا

ِ ارِ َو ب کنید) هنگــامی را کــه ابــراهیم گفــت: و (یاد « )؛١٢٦» (بقره/ َعذاِب ا
هر کــس از آنــان بــه خــدا و روز بازپســین،   -پروردگارا! این (مکه) را سرزمین امن قرار ده؛ و مردمش را 

] هر کــس ] گفت: (دعای تو را اجابت کردم) و [لیده. «[پروردگارشاز محصوالت روزی  -ایمان آورد 
] کشــانم؛ و [چــهســوی عــذاب آتــش مــیو را بهکــنم، ســپس اکفر بورزد، پس اندکی برخوردارش مــی

 بدفرجامی است!»
خداوند متعال نیز دعای حضرت را اجابت نموده و شــهر مکــه را هــم از خرابــی و انهــدام و هــم از 

 ).٣٨٧/ ١: ١٣٧٢ البیان فی تفسیر القرآن، مجمع  دستی ایمن داشت (طبرسی، قحطی و تنگ
های م و نقــش اســالم در امنیــت ریشــه در اندیشــهبر این اساس باید گفت که بحث امنیت در اسال

 ).٤٣٩: ١٣٨١  نظام حکومت اسالمی،   دارد (رازانی،   حضرت ابراهیم
اش هــای آن ســرزمین، امنیــت را بــرای خــانوادهنیز از بین همه نعمت  همچنین حضرت یوسف

ــ اختیار می ان تمــام مواهــب و کند. چنانچه در این زمینه در تفسیر نمونه اشاره شده است: «یوسف از می
های مصر، انگشت روی مسئله «امنیت» گذاشت و به پــدر و مــادر و بــرادران گفــت: وارد مصــر نعمت

ه در امنیت خواهید بود» (مکارم شیرازی،   ).٨٥/  ١٠: ١٣٧٤ تفسیر نمونه،   شوید که انشاء اللَّ
گیری از الهــام  گونه که کالم وحی به مســئله امنیــت تأکیــد دارد، مقــام معظــم رهبــری نیــز بــاهمان

های وحیانی قرآن کریم نسبت به آن عنایت داشته و هر نوع پیشرفت کشور را وابسته به برخورداری گزاره 
گری و اســتعمارگری کــه آمریکــا رو در مسئله مذاکره نیز با توجه به تخریبدانند. ازایناز این نعمت می

د که آمریکا در هر کشوری که پــا گذاشــت، آن کنند: توجه داشته باشندارد، به مسئوالن کشور تأکید می
ســال   ٢٠توان به افغانستان اشاره کــرد کــه بعــد از  عنوان نمونه میکشور از نعمت امنیت محروم شد. به

 اند.حضور آمریکا، مردم از نعمت امنیت محروم بوده و در بدترین شرایط رها شده
مــل از پیامــدهای حضــور آمریکــا در بر اساس حقایق یادشده، مقام معظــم رهبــری، بــا آگــاهی کا

اند، اگر پای آمریکا در این کشور باز شود، دیگر امنیت این کشور مبدل کشورهای اسالمی تصریح کرده
فرمایــد: به ناامنی شده و رشد و قدرت و اقتدار این کشور سلب خواهد شد. اینجاست که معظم له مــی
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ای، های آمریکــا در مســائل منطقــهکنیم؛ هــدفای نمیره ای با آمریکا مذاکمسائل منطقه  «... ما درباره 
هــا را خــواهیم، تســّلط مّلتهای ماســت. مــا در منطقــه امنیــت و آرامــش میدرست نقطه مقابل هدف

ای در حــرم مطهــر الله خامنهخواهیم؛ سیاست آمریکا در منطقه ایجاد ناامنی است...» (بیانات آیتمی
 ).١/١/١٣٩٤رضوی، 

هایی که خواهان ارتباط با آمریکا و مذاکره با آنان هستند، قرآن این نوع سازش دانیم آنو این را هم ب
ْمُ فرماید:  و ارتباط را مخالف با امنیت یک کشور دانسته می ْدِهُن فَيــْدِهُنونَ كــ فََال تُِطِع ا ْو تــُ ــَ َ * َودواْ  ِ  ذب

) سستی کردن تو را و سستی کردن خــود را کنندگان اطاعت مکن * (آنان)؛ «پس از تکذیب٩  -  ٨(قلم/  
 کنند.»آرزو می

توان نتیجه گرفت کــه اگــر امــروز جمهــوری اســالمی از امنیــت بــاالی های یادشده میبر پایه داده
هــای اســالم و مقاومــت و طلبی و التــزام عملــی بــه آموزه برخوردار هست، ریشه در حریت و اســتقالل

کــار دارد. خصوص آمریکــا جنایتمستکبران و مستعمران جهانی به  هایخواهیایستادگی در برابر زیاده
رو تمامی مسئوالن باید تالش کنند که آمریکا تحت هیچ شرایطی نباید بتواند در این کشور نفــوذ و ازاین

های غیرمعقول خویش را تحمیل کند و اگر مقام معظم رهبری امــروز مخالفــت خودشــان را در خواسته
 .دارد، به خاطر حفظ امنیت این کشور استیکا اعالن میباب مذاکره با آمر

 طلبی خواهی و سلطه زیاده  -٥
زانو درآوردن کشــورهای ضــعیف و طلب و قدرتمنــد بــرای بــهیکی از ابزارهایی که کشورهای سلطه

برند، مسئله تحریم و فشارهای اقتصادی است. سهم آمریکا در استفاده از این ابزار کار میمستضعف به
انجاست که به سندروم تحریم شهرت یافته است. دولت آمریکا به دلیل خوی استکباری و دشــمنی تا بد

ها جلوی رشــد و با نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، طی چهل سال سعی کرد با شدیدترین تحریم
اعتــراف تنها نتوانست، بلکه نتیجه عکس گرفت؛ زیرا بر اساس جانبه ایران را بگیرد؛ ولی نهپیشرفت همه
المللی، ایران در بسیاری از مسائل خودکفــا و حتــی جــزء صــادرکنندگان قــرار گرفتــه و ایــن جوامع بین

رؤیت است؛ بنابراین ادامه این مســیر، تنهــا راه غلبــه بــه ها قابلنهضت و پیشرفت در همه ابعاد و زمینه
دشــمن اســت کــه در ایــن   های ظالمانه، استقامت و ایســتادگی و رویــاروی بــادشمن و رفع این تحریم

 نشینی نیز خواهد کردند.رسند، بلکه عقبشان نمیتنها دشمنان به اهداف شوم صورت نه
َْو قَاتَلَ فرماید:  باره میکالم وحی دراین ِيَن   َو  ًا * ُسنَة ُم ا ا َو َال نَِص ِ َُدوَن َو ُم َال  ْدبَاَر 

َ ْ
وُاْ األ ََو َفُرواْ 
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َْبِديًال اهللاِ ال  ُِسنِة اهللاِ  ََد  ْبُل َو لَن  َ )؛ «و اگر (برفــرض) کســانی کــه کفــر ٢٣و    ٢٢(فتح/    ِ قَْد َخلَْت ِمن 
خوردند)؛ سپس هــیچ تافتند (و شکست میگرد روی برمیجنگیدند، حتمًا با عقبورزیدند، با شما می

از (ایــن) گذشــت و هــیچ تغییــری بــرای یافتند * (این) روش خداست که پیش  سرپرست و یاوری نمی
اعصــار زمان خاصی نبوده و همــه نشینی منحصر به یکروش (و قانون) خدا نخواهی یافت.» این عقب

َْو قَاتَلَ فرماید: «شود. چنانچه سید عبدالحسین طیب میرا شامل می ِيَن  َو  ُرواْ ُم ا » عمومیــت دارد فــَ
شود که اگر بــا مســلمان طــرف شــوند، ارد، شامل تمام کفار میو اختصاص به مشرکان حجاز و یهود ند

تفســیر   شــوند (طیــب، شوند یا اسیر یــا تســلیم میکنند یا مقتول میمنکوب و مخذول گردند یا فرار می
 ).٢١٣/ ١٢: ١٣٧٨ اطیب البیان فی تفسیر القرآن، 

ت: اگــر چنانچــه در رهبر معظم انقالب نیز به این موضوع اشاره کرده است: «این ســّنت الهــی اســ 
های جنایتکاراِن عالم ِبایســتید، قطعــًا مجبــور بــه ها و جنایتمقابل ظلم و استبداد و زورگویی و خباثت

عنوان یک سّنِت قطعِی تاریخ و سّنت الهی از ایــن یــاد شوند؛ این قرآن کریم است که بهنشینی میعقب
ای در دیــدار مســئوالن نظــام و الله خامنهآیت  شاءالله عملی خواهد شد» (بیاناتکند و این سّنت انمی

 ).٢٥/١/١٣٩٧سفرای کشورهای اسالمی، 
ی با آمریکــا مشــکالت کنند که مذاکره اند: «بعضی خیال میله در بیان دیگر فرمودههمچنین معظم
کنند. طرف مقابل، نشستن ما پشت کند؛ این اشتباه بزرگی است، صد درصد اشتباه میکشور را حل می

دانــد؛ زانو درآوردن جمهــوری اســالمی میز مذاکره و قبــول مــذاکره از ســوی ایــران را بــه معنــای بــهمی
زانو دربیــاوریم های شدید توانستیم ایران را بهخواهد بگوید که ما باالخره با فشار اقتصادی، با تحریممی

خواهــد اثبــات کنــد کــه بکند، میخواهد این را به دنیا تفهیم تا بیاید با ما بنشیند، پشت میز مذاکره. می
سیاست «فشار حّد اکثری» یک سیاست درستی است و این سیاســت اثــر کــرد، جمهــوری اســالمی را 
باالخره آورد، پای میز مذاکره نشاند؛ بعد هم هــیچ امتیــازی نخواهــد داد؛ ایــن را مــن بــه شــما عــرض 

رفتنــد کردنــد و میلوحی میکنم. قطعــًا و یقینــًا اگــر چنانچــه مســئوالن جمهــوری اســالمی ســادهمــی
شد، ها کم میآمد؛ نه از تحریمچیز گیرشان نمینشستند که با مسئوالن آمریکایی مذاکره کنند، هیچمی

 ).١٢/٨/١٣٩٨آموزان و دانشجویان، ای در دیدار دانشالله خامنهشد» (بیانات آیتنه از فشارها کم می
ا فرماید:یفه است که میی شرخاستگاه سخنان حضرت آقا پیام این آیه ْتنــَ ن ثَ

َ
َْو َال أ ْد  کَو  دت كــ لَقــَ

ِهْم َشيا قَلِيالً تَرْ  َ ِ  ).  ٧٤(اسراء/  ُن إ
ها نیــز ممنــوع اســت؛ از اصول و ارزش  نشینیفرماید: کمترین عقباستاد قرائتی در پیام این آیه می
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یًال» (قرائتــی، شود. «َشیئاً زیرا برای دشمنان یک موفقیت و پیروزی حساب می : ١٣٧٤  تفســیر نــور،    َقلــِ
٥/١٠٧.( 

شود که تحت هیچ شرایطی نباید به آمریکا اعتماد نمود و بــدون شــرط بر این اساس نتیجه گرفته می
و شروط الزم سر میز مذاکره نشست، بلکه باید تمــام جوانــب احتیــاط در نظــر گرفتــه شــود و برفــرض 

پایبنــدی های محتمــل در صــورت عدم آن اندیشه شود و گزینــهمذاکره بیشتر درباره پیامدهای احتمالی  
صورت آمریکا و نقض مذاکره از سوی آنان مشخص شود، چون هرلحظه نقض آن از سوی آمریکا که به

 گیرد، وجود دارد.اقتضایی تصمیم می

 عدم امید داشتن به آمریکا  -٦
و عملکــرد آن در برابــر ســایر با توجه به شناخت و آگاهی کاملی که مقام معظــم رهبــری از آمریکــا 

وجه نباید به او اعتمــاد هیچکشورها داشته و دارد، در بسیاری از موارد تأکید و تصریح نموده است که به
و تکیه کرد. چون هر کشور و نهاد و یا شخصی کــه بــه آن اعتمــاد نمــوده، آســیب جــدی دیــده اســت، 

هــای آمریکــا امیــدوار بــوده و نسبت به حمایتشود که برخی از مسئوالن وجود بازهم مشاهده میبااین
کنند که باید با آمریکا تعامل و مراوده داشته باشیم؛ تا از تحدید و تحــریم و فشــارها مصــون تصریح می

 بمانیم.  
توان گفت، اوًال اعتماد به آمریکــا حتــی بــرای کشــورهای حــامی و در پاسخ به این دسته از افراد می

های آن برای آحاد ملت جهان روشــن اســت و نکتــه س داده است که نمونهدوست آمریکا نیز نتیجه عک 
صراحت بیان کرده است که اعتماد به باشد، این است که قرآن کریم بهدیگر که خیلی مهم و برجسته می

ُذواْ ِمن دُ غیر خدا فرجامش ناامیدی و پشیمانی است، چون طبق بیان نورانی کالم وحی   ِيَن ا وِن َمَثُل ا
اَء   ِ ْو

َ
َيــُت الَْعنكَمَثِل الَْعنكاهللاِ أ َ ُيــوِت  ْ ْوَهَن ا

َ
ًتا َو إِن أ َذْت بَ ْو  كُبوِت ا ــَ وِت  ونَ بــُ واْ يْعلَمــُ )؛ ٤١(عنکبــوت/   نــُ

ای برگزیــده، اند، همچون مثال عنکبوت است که خانــه«مثال کسانی که غیر از خدا سرپرستانی برگزیده
 دانستند.»ها خانه عنکبوت است، اگر (برفرض) میترین خانهسستکه قطعًا  درحالی

های وحیانی قرآن کریم حکایت از آن دارند که اتکا و اتکال بــه خــدا، بنــده را کفایــت مستفاد گزاره 
ِ کند:  می َس اُهللا ب  لَ

َ
ْبَدهُ  أ َ اش کــافی نیســت.» یــا )؛ «آیــا خــدا بــرای نگهــداری بنــده٣٦(زمر/  اٍَف 

ُهَو َحْسُبهُ   َ ... َو َمن يَتوَ ید:  فرمامی َ َ اهللاِ  )؛ «هر کس بر خداوند توکل کند و کــار خــود را ٣(طالق/    َ
چیز نافذ است و کند.» چراکه خداوند قادر مطلق، فرمانش در همهبه او واگذارد، خدا کفایت امرش می
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 ).٢٣٥/ ٢٤: ١٣٧٤ سیر نمونه، تف  رساند (مکارم شیرازی، هر کاری را اراده کند، به انجام می
ها نباید سر تعظیم جلوی بانی و مسبب تحــریم و فشــارهای اقتصــادی کــه در برابر فشارها و سختی

همتا باید ســر عجــز و بنــدگی فــرود آمریکاست، خم کرد، بلکه در برابر قدرت جبروتی خالق یکتای بی
ترین و دوخــت؛ چــون مســتحکمآورد و از او طلب کمک نمود و چشم امیــد بــه حمایــت و نصــرت او 

ناپذیری اســت کــه همیشــه از بنــدگانش حفاظــت و حراســت ترین ملجأ و منبــع و دژ شکســتمطمئن
 کند.می

شده است. توکل های جمهوری اسالمی حفظامروز حمایت و نصرت الهی است که اقتدار و آرمان
ل بــه خــدا و امیــد بــه وقتی که انسان دفرماید: «آنله میبر خدا چه زیباست، چنانچه معظم ر ذیــل توکــّ

خدای متعال، عقالنیت را به کار ببرد. اگر عکس شــد، نــه؛ اگــر چنانچــه مــا خواســتیم عقالنیــت را در 
ی ی مبارکــهی قرآن در سوره ها به کار بگیریم، آنجا جور دیگری خواهد شد. آیهی اعتماد به شیطانسایه

اٍب بِقيعَ   فرماید کهنور می َ ُُهم َك َسُبُه الظمئاُن مــآءً اَعما َ مثل سراب، انسان تشنه، زمین خشک را از  ؛ٍة 
َد اَهللا ِعنــَده  بینــدشــود، میبیند؛ بعد که نزدیــک میدور [شبیه] آب می ًئا َو وَجــَ دهُ شــَ ِ

ــَ م  بینــد ، میــَ
مانــدهان و ای در دیــدار فراللــه خامنــهها این است» (بیانات آیتامید بستن به شیطان چیز نیست.هیچ

 ).١٩/١١/١٣٩٥کارکنان نیروی هوایی ارتش 
ها باشد که فرمود «ایران دستش را پیش آمریکــا افزون بر آن باید سخن حضرت امام سرلوحه برنامه 

). ۱۴۰/ ۱۸: ١٣٦٨کند، اگرچه اینکه فانی بشود» (امام خمینی، صحیفه نــور، انشاء الله تا ابد دراز نمی
وســیله مــذاکره برای اینکه آرمان و اهداف جمهوری اسالمی حفظ شــود و بهامام راحل در مطلبی دیگر  

هــای فرماید: «جمهوری اسالمی ایران نباید تحت هیچ شــرایطی از اصــول و آرماندار نشود، میخدشه
 ).۱۵۵/  ۲۱مقدس و الهی خود دست بردارد» (همان،  

ه مبــدأ الیــزال خطــاب بــه مســئوالن و رهبر معظم انقالب نیز با تأسی به قرآن و روایات و با اتکال ب
 ای را کــه بــا او باشــد؟گــذارد، بنــدهفرماید: «... با خدا باشید، خدای متعال مگر وامیآحاد جامعه می

نی َمَع « ی حضرت موسی. با خدا که باشیم، برای ؛ در بخش دیگری از قضیه«ما َاسَمُع و َاریکَالتخافا ِانَّ
ای در دیدار اعضای مجلس خبرگان الله خامنهکند» (بیانات آیتیخدا که باشیم، خدای متعال کمک م

 ).١٥/١٢/١٣٩٢رهبری،  
فرماید: «ما مورد ظلم هستیم، مظلومیم؛ اّما ضعیف نیستیم؛ ما مقتــدریم. ایشان در جای دیگر می

نـی بخش اصلی و مهم قّوت مّلت ایران به خاطر اعتقاد به حمایت الهی است؛ « َمَعُکمـا  قاَل ال َتخافـا ِانَّ
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 رآن و حدیث مجتمع آموزش عالی ق

 ٧١-٤٢ :، ص ١٤٠٠یز و زمستان  پای، ٣١، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال   یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم 
 آمریکا در بیانیه گام دوم ه بامستندات قرآنی عدم مذاکر 

 ی صفر علی آقا
 احمد رضایی سید علی 

اش هم همین چهل ســالی اســت کــه کند؛ نشانه»؛ خدای متعال با ما است، دارد کمک میَاسَمُع َو َاری
انــد، نفــوذ انداخته اند، فتنه راهاند، جنگ راه انداختهاند، این همه فشار آوردهاین همه علیه ما توطئه کرده

ت اند، هزار کار زشت و خیانتتهاند، عوامل تروریستی را به جان مردم انداخدرست کرده آمیز با این ملــّ
روز هم استوارتر شد؛ امروز هم از ده سال پیش، بیســت اند، این مّلت مثل کوه ایستاد و روزبهانجام داده

ای در دیــدار رئــیس و مســئوالن الله خامنهتر، قدرتمندتر و استوارتر است.» (بیانات آیتسال پیش قوی
 ).٥/٤/١٣٩٨قوه قضائیه،  
له در سخنان دیگری فرمودند: «ما باید به خودمان اعتمــاد کنــیم، بــه خودمــان تکیــه کنــیم و معظم
ا َرَای «  فرمایــد:می  کند. امیرالمــؤمنینتوانیم و بدانیم که خدای متعال هم کمک میبدانیم، می َفَلمـّ

َنا الَکبت صَر َو َانَزَل ِبَعُدِوّ شــویم و حرکــت وقتــی مــا صــادقانه وارد میــدان می ؛»اللُه ِصدَقنا َانَزَل َعَلیَنا النَّ
کنیم، خدای متعال نصرت را به ما قطعًا خواهد داد. خب زندگی فرازونشیب دارد؛ زندگی فردی هــم می

فرازونشیب دارد، چه برسد به زندگی اجتماعی و زندگی یک مّلت. یک جاهــایی انســان دچــار مشــکل 
شود، یک جاهــایی هــم انســان مواجــه بــا ط نامطلوب میشود، یک جاهایی دچار ناهنجاری و شرایمی

جورش هست. عمده این اســت کــه مــا آن خــّط مســتقیم را و صــراط مســتقیم را شود؛ همهگشایش می
ای در دیــدار نــوروزی جمعــی از مســئوالن الله خامنهشاءالله دنبال کنیم و پیش برویم» (بیانات آیتان

 ).١٨/١/١٣٩٥کشور،  
گیری از کالم وحی هر نــوع توان گفت که مقام معظم رهبری با بهره ائه شده میبر اساس مستندات ار

خصوص آمریکا را به دلیل ظلم و تعدی و تجاوز بــه حــریم دیگــران نهــی تکیه و وابستگی به دیگران، به
جای اعتماد به آمریکــا و عمــال وی، بــه خداونــد اعتمــاد و توکــل داشــته کنند که بهفرموده، تصریح می

 .باشید

 ناپذیری دشمن سیری  -٧
بین نبــودن مقــام معظــم رهبــری درزمینــه مــذاکره بــا آمریکــا، از دیگــر دالیــل مخالفــت و خــوش 

ناپذیری دشمنان است. یکی از چیزهای کلیدی و مهــم کــه امــروز در درون دشــمنان مخصوصــًا سیری 
للــه ایــن موضــوع را ای مســئولین و مــردم باشــد کــه الحمدآمریکا نهفته و باید مورد اهتمام و توجه همه

های که هرگــز های دشمن از مسلمانان است. خواستهنشدنی خواستهدانستند و درک کردند، مسئله تمام 
شــود، درپــی از مســلمانان درخواســت مــیهایی کــه حــد یقــف نــدارد و پیشدنی نیست، خواستهتمام 
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 ٢٠٠ه فرموده حضرت امام تا ای که بشود. خواستههایی که در یک یا چند دور مذاکره تمام نمیخواسته
سال بعد هــم ممکــن اســت، برنامــه  ۲۰۰سال دیگر نیز ادامه خواهد داشت. «آمریکا برای درازمدت تا 

 ).٢٠٣/ ١٥: ١٣٦٨داشته باشد.» (امام خمینی، صحیفه نور، 
های امروز آمریکا در حقیقت ریشه در صدر اسالم داشته و نشأت و برگرفتــه از آن زمــان درخواست

نــْ  َو لَْن تَْر کند: خوبی به آن اشاره میدرخواستی که قرآن به  است. صــارى کَ وُد َو الَ ا هــُ ْ َع  ا بــِ حــَ تَ
 گردند تا پیروی از طریقه ایشان نکنی.»)؛ «هرگز یهود و نصاری از تو خشنود نمی١٢٠(بقره/   ...ِلَتُهمْ 

اعتقــاد کننــد و هــای آن بینسبت بــه دیــن و آموزه غرض اصلی دشمنان اسالم این است که مردم را  
اند را بر مــردم تحمیــل دینی که خودشان به پیروی از هوی و هوسشان تراشیده و با آراء خود درست کرده

)؛  و این برنامه را از صدر اســالم داشــته و تــا ٤٠١/  ١:  ١٤١٧کنند(طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن،  
طور زنند؛ بنابراین همــانای میکشند و حربه تازه نند و هر روز نقشه جدید میکهنوز با جدیت دنبال می

ای با چنین دشمن عنود و لجوج راهی جز مقابله در پیش نگرفــت، بــر مســلمان در مقابله  که پیامبر
ــ  ت و امروزی نیز الزم است که با تأسی از پیامبرشان در این راه ایستادگی و مبارزه نمایند و هرگز تن به ذل

 خواری ندهند و به این اصل باورمند باشند که پیروزی قطعی است.
ای آمریکا داشتند، برای حفــظ و بقــای مقام معظم رهبری نیز با تأسی به قرآن و تجاربی که از سابقه

و علماء، مخالفت خودشــان را   ها و زحمات پیامبران و ائمه اطهاراسالم و مسلمانان و سربلندی آن
لوحی و مذاکره؛ مذاکره، یعنی ی سادهه با آمریکا اعالن کردند و فرمودند: «... و اما مسئلهدر باب مذاکر
شــود؟ که شما بروید با آمریکا بنشینید، حرف بزنید و مذاکره کنید، مشــکالت حــل میچه؟ صرف این

بــا آمریکــا. طوری که نیست؛ مذاکره در عرف سیاسی؛ یعنی معامله. مذاکره با آمریکا؛ یعنی معامله  این
خــواهی معامله؛ یعنی دادوستد؛ یعنی چیزی بگیر، چیزی بده. تو از انقالب اسالمی، به آمریکا چــه می

خواهید به آمریکا بدهیــد تــا در مقابــل از او چیــزی بدهی تا چیزی از او بگیری؟ آن چیزی که شما می
دانیــد کــه او چــه اهــد؟ آیــا میخوتوانیم به آمریکا بدهیم؟ او از ما چــه میبگیرید، چیست؟ ما چه می

َِميــِد ...خواهد؟ «می
ْ
ِز ا ْن يْؤِمُنوا بِاهللاَِّ الَْعِز

َ
ََقُموا ِمْنُهْم إَِالّ أ ه که آمریکا از هیچَوَما  چیــز ملــت ایــران، ». والَلّ

خواهــد شــما از ایــن قدر مسلمان بودن و پایبند بودن به اسالم ناب محمدی، ناراحــت نیســت. او میبه
خواهد شما این گردِن برافراشته و سرافراز را نداشته باشید؛ حاضرید»؟ تان دست بردارید. او میدیپایبن

 ).١٢/٢/١٣٦٩ای در دیدار معلمان و کارگران،  الله خامنه(بیانات آیت
تــوان نتیجــه گرفــت، شــرط مــأیوس کــردن و عقــب رانــدن دشــمن در مقاومــت و بر این اساس می
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حدوحصر های نامعقول و بیبنابراین مسلمانان حق ندارند، در برابر خواستهایستادگی مسلمانان است؛  
انداز اصــلی او شود و برابــر بیــان رهبــری چشــمتر میتفاوت باشند؛ چون او جسورتر و یاغیدشمن بی

 دینی مسلمانان است.بی

 هاستمگری و ظلم کردن به ملت  -٨
ا شــمارد:  و ظلــم را ناپســند و زشــت می  دین اسالم، دین اعتدال بوده و هرگونه تعدی و تجاوز مــَ إِ

 ِ و
ُ
َق أ

ْ
ِ ا ْرِض بَِغ

َ ْ
ِ األ اَس َو يْبُغوَن  يَن يْظلُِموَن ا َ ا َ يُل  س ــمٌ   کا

َ
ذاٌب أ ْم عــَ )؛ «فقــط راه ٤٢(شــورا/  َهــُ

کننــد؛ ) و ستم میناحق (تجاوز به حقوقکنند و در زمین بهسرزنش بر کسانی است که به مردم ستم می
آنان برایشان عذابی دردناک است!» بر اساس این آیه شریفه خداوند متعال به همان انــدازه کــه تعــدی و 

 شمارد.شمارد، به همان اندازه زیر بار ظلم رفتن را نیز ناپسند و زشت میتجاوز و ظلم را ناپسند می
ق ملت ایــران انجــام داده و هرکجــا کــه آمریکا از ابتدای انقالب تعدی و تجاوز و ظلم آشکار در ح

های فریبنــده، ای جدید و دسیسهبست خورده، تالش کرده با طرح و برنامهاش برمال شده و یا به بننقشه
تــوان گفــت، از مسیر دیگر این تعدی و غارتگری و ستمگری را استمرار بخشد. بــر اســاس شــواهد می

توانند جهت اجــرا و عملیــاتی زعم باطل آنان میت که بهمسئله مذاکره یکی دیگر از همان ابزارهایی اس
عنوان اهرم فشار جلوی پیشرفت و رشــد و تعــالی ملــت و هایشان بر مردم تحمیل کنند و بهسازی برنامه

 مملکت را بگیرند.
فرمایــد: «جمهــوری اینجاست که معظم له مخالفت خودشان را درزمینه مذاکره اعالن نموده، مــی

ها نخواهد رفت. معنی نــدارد و ممکــن نیســت کــه ندی به اسالم، هرگز زیر بار این حرف اسالمی با پایب
ای پایبند به اسالم باشد، ولی زیر بار زور برود و ظلــم را قبــول کنــد. در کسی معتقد به اسالم باشد، ذّره 

قــدر بــد اســت. شــما در دعــای قدر که ظلم کردن بد است، تسلیم ظلــم شــدن هــم هماناسالم، همان
ی گوید: «می  بینید که امام سجاداالخالق میمکارم  ْبِض ِمنـِّ ی اْلقـَ اِدُر َعلـَ ْنَت اْلقـَ

َ
ْظِلَمنَّ َو أ

َ
در . »َو َال أ

نه ظلم کنید، نه قبول ظلم کنید و زیــر بــار ظلــم برویــد. مگــر   »؛التَظلمون و التُظلمون«  فرماید:قرآن می
حال ظلــم و زور را از هــر کســی شته باشد، درعینممکن است، کسی مسلمان باشد، اعتقاد به اسالم دا

که این همه به ملت ایران ضــربه زده   -یعنی آمریکا    -ی ملت ایران  قبول کند؛ چه برسد به دشمن دیرینه
ی دانند. از این جاست کــه از نظــام جمهــوری اســالمی بــا همــهکه درست نیست، این را میاست. این

دانند که ملــت ایــران و رصدد معارضه و مبارزه با آن هستند؛ چون میاند و دوجود بیزارند و با آن دشمن
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ای در دیــدار اللــه خامنــهنظام جمهوری اسالمی حاضر نیست، زیر بار تحمیل آنان برود» (بیانات آیت
 ).١٤/٨/١٣٧٦آموزان و دانشجویان، جمعی از دانش

و امتیــازگیری معقــول و   پس اگر جمهوری اسالمی بخواهد با آمریکا بدون شرط و شــروط اساســی
های او سر تعظیم فــرود آورده اســت. خواهیمطلوب سازش کند، درواقع ظلم را پذیرفته و در برابر زیاده

این با اهداف نظام مقدس ایران و منــافع ملــی و اســتقالل و آزادی کشــور ســازگاری نــدارد. جمهــوری 
کنــد و ایســتد و مقابلــه میدر برابــر ظالمــان می پذیرد، بلکه با تمام قــواتنها ظلم را نمیاسالمی ایران نه

...َو إِِن فرمایــد:  کنــد و ایــن مبتنــی بــر تأکیــدات کــالم وحــی اســت کــه میهمواره از مظلوم دفاع می
... ُ ْ ُم ا َعلَي َ يِن  ِ ا ْم  و ُ َ َْن )؛ «اگــر از شــما در کــار دیــن و پیشــرفت اســالم مــدد ٧٢(انفــال/  اْس

ْم ال تُقــاتِلُوَن فرماید:  ها را یاری کنی.» یا آنجا که میاست که آنخواستند، بر شم يِل اهللاِ َو   َو ما لَ ســَ

ِة الظــ  ْخرِْجنا ِمْن هِذهِ الَْقْر
َ
نا أ ُوَن َر يَن يُقو اِن ا ْ ِْو ساءِ َو ا رجاِل َو ال َ ِمَن ا ُْمْسَتْضَعف ا ا ــَ ْل  ْهلُهــا َو اْجعــَ

َ
ِِم أ ْن ا مــِ

اً  نْک نَص ُ َ ا ِمْن  َ ا َو اْجَعْل  ِ نْک َو ُ )؛ «و شــما را چــه شــده اســت کــه در راه خــدا و [در راه ٧٥(نساء/    َ
] کنیــد؟! [همــاناند، جنگ نمــی] مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران) تضعیف شدهنجات

که) که مردمش ستمگرند، ما را بیرون ببــر؛ و از ] پروردگار ما! از این آبادی (مگویند: [ایکسانی که می
 طرف خویش، برای ما سرپرست (و رهبر) ی تعیین فرما؛ و از جانب خویش، یاوری برای ما قرار ده.»

نویسد: «بر هر فرد مسلمان واجب است که بــه خــاطر عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه شریفه می
آنان برادری برقرار ساخته و نیز به خاطر برادران تنــی و ســایر برادران مسلمانش که سبب ایمان بین وی و 

فداکاری کند و غیرت به خرج دهد   -که مسلمان باشنددرصورتی  -خویشاوندانش از زن و مرد و ذراری
ه  که اگر چنین کند، مستضعفان از خویشاوندان خود را نجات دهد، همین عمل نیــز بــاآلخره ســبیل اللــَّ

 ).٦٧٣/ ٤: ١٤١٧المیزان فی تفسیر القرآن،   ، خواهد شد.» (طباطبایی
جمهوری اسالمی نیز با توجه به دستورات قرآن، به این دســتور الهــی عمــل نمــوده و از کشــورهای 

شــده، در برابــر مظلوم همچون: فلسطین، یمن، عراق، سوریه و لبنان و هر کشوری کــه مــورد ظلــم واقع
حضرت امام: آمریکا دشمن شماره یک مــردم محــروم و استکبار که در رأس آن آمریکاست و به فرموده  

 )، دفاع کرده و خواهد کرد.٣٧٣/  ١٠: ١٣٦٨مستضعف جهان است (امام خمینی، صحیفه نور، 
مردان آمریکایی برای اینکه دست جمهوری اسالمی را از یاری مظلومان کوتاه نمایند، در پــی دولت

این طریق به اهداف شــوم خــود دســت یابنــد. روشــن خواهند از مذاکره با جمهوری اسالمی بوده و می
تنها کننــده، نــههای صحیح از ســوی مســئوالن مذاکره است که در صورت موافقت و عدم اتخاذ تصمیم



 

 
٦٣ 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 رآن و حدیث مجتمع آموزش عالی ق

 ٧١-٤٢ :، ص ١٤٠٠یز و زمستان  پای، ٣١، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال   یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم 
 آمریکا در بیانیه گام دوم ه بامستندات قرآنی عدم مذاکر 

 ی صفر علی آقا
 احمد رضایی سید علی 

گیر کشورهای مظلوم نیز مذاکره به نفع ملت ایران نخواهد بود، بلکه عواقب و پیامدهای مخرب آن دامن
 خواهد شد.

اطالعاتی و آگاهی کاملی که از دشمن عنود و لجوج دارد، بــه اهــداف مقام معظم رهبری با اشراف  
ی هــا دربــاره ها اصرار دارند که ما بــا آندارند: «آمریکاییصراحت بیان میبرده و بهپرده دشمن پیپشت

هــا از ایــن ویژه سوریه، عراق، لبنان و یمن مذاکره کنــیم. هــدف واقعــی آنی غرب آسیا بهمسائل منطقه
ها هدفی جز جلوگیری از حضور جمهوری اسالمی ایران در منطقــه های مذاکره چیست؟ آنتدرخواس

ای در دیــدار فرمانــدهان ســپاه الله خامنــهبیانات آیتهای آمریکا ندارند» (عنوان عامل اصلی ناکامیبه
 ).٢٨/٦/١٣٩٥پاسداران انقالب اسالمی،  

کنیم و هــر بتــوانیم، از مظلــوم حمایــت مــی  فرماید: «ما هر مقداری کــهله در جای دیگر میمعظم
ُکن لِلّظاِلِم َخصـمًا َو « ی ما است؛ اسالم به ما گفته است کههای ما وسع باشد، وظیفهمقداری که توانایی

ایــن  -» ُانُصر َاخاَک ظاِلمًا َاو َمظلومـاً «گوییم ما نمی -این سفارش امیرالمؤمنین است  - »ِللَمظلوِم َعوناً 
گفتند: اگر برادرت ظالم هم هســت یــا مظلــوم اســت، بایــد از او دفــاع کنــی و است؛ میشعار جاهلی  
خیر؛ ظــالم هرکســی بــود، کند. نهگوید؛ معرفت اسالمی این را منع میقرآن این را نمی  -حمایت کنی  

باید با او مقابله کرد و جلوی ظلم او را گرفت؛ مظلوم هرکسی هست، باید از او حمایت کــرد» (بیانــات 
 ). ٢٦/٢/١٣٩٤ای در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی،  الله خامنهآیت

های مقــام معظــم رهبــری در بــاب مــذاکره بــا آمریکــا، مســئله دفــاع از پس یکی دیگر از مخالفت
مظلومان جهان است و این اصل برای جمهوری اسالمی یک اصــل ثابــت و تغییرناپــذیر بــوده و تحــت 

قیدوشــرط و در ی بییابد؛ بنابراین هر نــوع مــذاکره قتضائات زمانی و مکانی تغییر نمیهیچ شرایطی از ا
قبول اســت و چارچوب تعریفی که آمریکــا از آن دارد، از منظــر مقــام معظــم رهبــری مــردود و غیرقابــل

خواهد انجام شود، باید بر اساس دادوستد و رعایت حقــوق طرفینــی و بــر ای هم میبرفرض اگر مذاکره 
 حور کرامت انسانی و منافع ملی منعقد گردد.م
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یکا   نمودار مستندات دیدگاه مقام معظم رهبری در مسئله مذاکره با آمر
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 نتیجه
بین توان نتیجه گرفت؛ آبشخور و دالیل مخالفــت و خــوش های ذکرشده میبر پایه مطالعات و یافته

آمریکا و مستشرقان که با اهداف استعماری   نبودن مقام معظم رهبری (دامت برکاته) در مسئله مذاکره با
آورند، بــه عوامــل و برای ضربه زدن به قرآن و مسلمانان به تحقیق و مطالعه کشورهای اسالمی روی می

 اند از:ها عبارت ترین آنگردد که مهممختلفی برمی
ایــن زمان با ظهور انقالب اسالمی تا عصر حاضر طی  دشمنی با انقالب و نظام اسالمی، هم .١

صــورت آشــکار و پنهــان های مختلفی دشمنی خویش را در نظــر و عمــل بهچهل سال، آمریکا به شکل
 نسبت به انقالب و اصل نظام نشان داده است؛

ای کــه بــا بدعهدی و بدقولی در همه مذاکرات، طی سالیان ممتد هر نــوع مــذاکره و معاهــده .٢
و لغــو شــد کــه نمونــه بــارز آن برجــام بــود. جانبــه فســخ  صورت یکآمریکا امضا شد، بعد از مدتی به

های برجام بودند، ولی توســط ترامــپ الملل و کشورهای قدرتمند جهان طرف باوجوداینکه سازمان بین
 گونه پاسخگویی الزم نقض و لغو شد؛راحتی و بدون هیچبه

بــه  کند کــه پایبنــدی وجــود داشــته باشــد وسلب اعتماد، اعتماد زمانی معنا و مفهوم پیدا می .٣
ای نیست که برآیند و خروجی آن سلب اعتمــاد از ســایر تجربه ثابت شد که آمریکا پایبند هیچ توافقنامه

 ها گردید؛ملت
شــرمانه دریــایی و صــحرایی و هــای بیهای ســایبری و تعرض تهدید علیه امنیت ملی، حمله .٤

ها و... ازجمله اقــداماتی های معاند و نفوذیای و حمایت از عناصر خودفروخته و شبکهتبلیغات رسانه
 کند؛بود که آمریکا در سطح کالن جهت تهدید علیه امنیت ملی ایران راه انداخته و دنبال می

 طلبی؛خواهی و سلطهزیاده .٥
 ناپذیری دشمن؛سیری  .٦
 ستمگری و ظلم کردن به ملت. .٧

ــ ها و ویژگیبا عنایت به این خصیصه ه نمــایش های که آمریکا در طول انقــالب اســالمی از خــود ب
ها را شناخت، موجب شد که مقام معظم رهبری بــا اســتناد بــه خوبی آنگذاشت و مقام معظم رهبری به

قد در برابــرش های وحیانی قرآن کریم در برابر این مستبد جهان خوار سر تعظیم فرود نیاورد و تمام گزاره 
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د کــه تحــت هــیچ شــرایطی از اهــداف و کننده نیز یادآور شــوبایستد و به مقابله بپردازد و به گروه مذاکره 
ها و فشــارهای ظالمانــه انداز مقدس جمهوری اسالمی ایران کوتاه نیایند و این را بدانند که تحریمچشم

گاه موجب نخواهد شد که ملت و مملکت ایران اسالمی سربلند، تحقیر را بپذیرد و به یاری آمریکا هیچ
آمریکا به میز مذاکره برنگردد و به تعهد خویش پایبند نشود مستضعفان جهان نشتابد، بلکه تا زمانی که  

ای برندارد، جمهوری اسالمی ایران با اتکا بــه خــدا و نیروهــای مســتعد و های منطقهو دست از جنایت
 های خویش را با اقتدار اجرا و عملیاتی خواهد ساخت.توانمند خویش برنامه
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