
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 مذاکره و تعامل با جهان وحدود و ثغورآن

 بر اساس دیدگاه های مقام معظم رهبری

 تیر روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان 32بمناسبت فرارسیدن 

 
 

 

 مقدمه:
گرچه اسالم دین گفتگو و تعامل سازنده و منطقی با سایر ملل و نحل بوده و آموزه های قرآنی و روایی             

و همچنین سیره نظری و عملی ائمه معصومین علیهم السالم گویای آن می باشد و از طرفی دیگر گر چه 
           کمی و کیفی آن مهم و حیاتی است، لکن بلحاظ محدودیت های موجود زمانی و آثار قلمرو  ،مفهوم 

و حوصله مخاطب صرفا به دامنه و قلمرو گفتگو یا همان مذاکره و تعامل با جهان از نگاه رهبر معظم انقالب 
موجب تذکر پرداخته می شود، امید که مفید و « روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان»با هدف بزرگداشت 

               بوده و زمانی توفیق همراه شده تا به همه ابعاد و زوایای موثر آن پرداخته شود. بی شک این مقدار نیز 
                 سالمت فکری،سیاسی،اجتماعی و بهره مندی تضمین برای  موثری در شرایط کنونی راهنما و شاخص

 خواهد بود. بویژه برکات اقتصادی  برکات آنهمه از میهن اسالمی و حتی مسئولین مردم رشید 
 
 
 

 حوزه نمایندگی ولی فقیه
 سازمان امور عشایر ایران
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 مذاکره و تعامل با جهان وحدود و ثغورآن

 بر اساس دیدگاه های مقام معظم رهبری
 

 گزاما با علمداران دشمنی هرتعامل و مذاکره با جهان آری 
 

ی با هیچ کشوری در دنیا را جز ما راه تعامل و مذاکره و مبادله و تبادل نظر و نشست و برخاست و معامله
طور که همین رژیم صهیونیستی و آمریکا نبستیم؛ عمالً هم مشغول تالش و فعّالیّت هستیم لکن همین 

ص به آن کسانی که عَلَم دشمنی در ایم مطلقاً نبایستی اعتماد ما به غیرنیروی داخلی باشد؛ بخصوبارها گفته
اند که در رأس آنها بعد از آمریکا همین چند کشور برابر جمهوری اسالمی و نظام اسالمی بلند کرده

 رهبری خبرگان مجلس اعضای دیدار در بیانات از ایگزیده                                              اند.اروپایی

 
 

 مردم آمریکا نهحکومت آمریکا ، مظهر ظلم 
مظهر ظلم علیه بشریت است و به خود مردم امریکا هم امروز  -منظورم حکومت امریکاست  -امروز امریکا 

ی مفسد صهیونیستی در دنیا، امروز مظهر فساد اخالقی و تباه کردن دارد ظلم میشود. نظام طاغوتی و شبکه
ند، قدرتهای ستمگر و ظالمند نسلهای بشری است؛ ضاللت و گمراهی. قدرتهائی که امروز تسلط بر عالم دار

گری دارند. ایستادگی جمهوری اسالمی، و به همین دلیل هم با جمهوری اسالمی سر ناسازگاری و سر ستیزه

 .خواهی امیرالمؤمنین استمظهر عدالت

 

 تفاوت اروپایی ها با آمریکایی ها
های آنها در مورد دشمنی با نظام صریحاً با جمهوری اسالمی دشمنی میکنند؛ انگیزه )اروپایی ها( اینها 

ای است؛ اینها های آمریکا تفاوت اصولی و جوهری ندارد؛ البتّه وضع آمریکا یک وضع ویژهاسالمی، با انگیزه
ها همان تفکّر روپاییقدر است؛ ولیکن تفکّر این ا شان و امکاناتشان آنقدر است، نه تسلّطنه توانشان آن 

است؛ به عنوان میانجی وارد میشوند، مذاکره میکنند، تماس میگیرند، تلفن میکنند، حرفهای طوالنی میزنند، 
  ت.ی آنها پوچ اسمیدهند که همه وعده

 رهبری خبرگان مجلس اعضای دیدار در بیانات از ایگزیده                                                          
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 پرهیز از انفعال در مذاکرات: 
 

            من میگویم اشکالی نداشت ما مذاکره کنیم، مذاکره اشکالی نداشت منتها در این مذاکره بایستی دقّت 
جور نباشد که طرفِ مقابل، هر غلطی خواست بکند، نقض برجام و مراقبت الزم انجام میگرفت تا این

محسوب نشود ]امّا[ ما اگر یک مختصر تکانی بخوریم، نقض برجام محسوب بشود! این خطا است، این نباید 
خاطر[ اتّکاء به طرف آید، ]بهوجود میخاطر عدم اتّکاء و اعتنای به قدرت داخلی به افتاد؛ این بهاتّفاق می

 .آیدوجود میمقابل و عنصر خارجی، این حالت به 

 رهبری خبرگان مجلس اعضای و رئیس دیدار در بیانات                                                              

 

 اما به عصای دیگران هرگزبه پای خود آری  تکیه
 

من نمیگویم با دنیا قطع رابطه کنید، این اصالً نظر بنده نیست. از اوّلِ انقالب، بنده جزو آن آدمهایی بودم 
االن هم همان عقیده را دارم، لکن بحثِ من این است که  -ارتباط با اطراف دنیا-که اصرار داشتم بر ارتباط 

جای اینکه روی پای خودمان نیم. اینکه بهما پای قدرتمند و طبیعیِ خودمان را با عصای بیگانه عوض نک

 .بِایستیم و به پای خودمان تکیه کنیم، به عصای بیگانه تکیه کنیم، خطا است
  رهبری خبرگان مجلس اعضای و سرئی دیدار در بیانات                                                             

 

 در میز مذاکره برتردیپلماسی درون زا، دیپلماسی 

 
مسئولینی که این کارها را میکنند، بخشی از  -حرّك دیپلماسی، حضور دیپلماسی کار بسیار الزمی است 

ی دیپلماسی هم آن کشوری موفّق است لکن تکیه بایست بر روی مسائل داخلی باشد. در عرصه -کارهایند 
لماسی حرف خودش را سبز ی دیپزا؛ آن دولتی میتواند در پشت میز مذاکرهکه متّکی باشد به نیروی درون

های بکند و به مقصود و نتایج مورد نظر خودش دست پیدا بکند که متّکی باشد به یک اقتدار درونی، توانایی
 دانشجویان و آموزاندانش دیدار در بیانات.                            درونی؛ حساب میبرند از یک چنین دولتی
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 «جمهوری اسالمی ایران همسایه امن منطقه ای»سیاست همسایگی 

های خودمان هم جمهوری اسالمی برای هیچ کشوری تهدید نیست؛ ما برای همسایه

طور وقت تهدید نبودیم، چه برسد به جاهای دوردست؛ این را تاریخِ نزدیک ما بههیچ

های ما برخوردهایی کردند که وقتی که برخی از همسایهواضح نشان میدهد. حتّی آن

داری نشان دادیم. جمهوری اسالمی به ن خویشتنی همسایگی نبود، ما از خودماشایسته

  .هیچ کشوری تعرّض نمیکند و نخواهد کرد

 جمعى از فرماندهان و کارکنان ارتش                                                                                   
  

 همسایگی با پانزده کشور، ظرفیت مهم سیاسی و اقتصادی ایران 
 

المللیِ آزاد، از فرصت های این وسعتِ سرزمینِ کشورِ ما و همسایگی با آب های بین

طورکامل استفاده نمی کنیم؛ همسایگان متعدّد؛ با پانزده کشور  کشور است؛ ما از اینها به

ما همسایه هستیم و این یک امکان و یک ظرفیّت بسیار مهم برای کشور است. کشور ما 

ی اتّصال شرق و غرب و در جای حسّاسی قرار گرفته است؛ نقطهاز لحاظ جغرافیایی 

 .شمال و جنوب است و این از لحاظ جغرافیایی مهم است

 

 بازاریابی منطقه ای مسئولیت مسئوالن و فعاالن اقتصادی 

بازاریابی بیرون از کشور و صادرات هم یکی از انواع حمایت از کاالی ایرانی است. ما که 

غیر از کشورهای دیگرِ دوردست، که میتوانند کاالی ایرانی را -ایم همسایهبا پانزده کشور 

از این همسایگی استفاده کنیم، کاالی  -مصرف بکنند، با پانزده کشور همسایه هستیم

ی وزارت عهدهی وزارت خارجه است، هم بهعهدهایرانی را صادر کنیم؛ این، هم به

 بازاریابی کنند. که قتصادی مردمی است؛ ی فعّاالن اعهدهبازرگانی است، هم به

 



 نیاز و تولید کشورهای همسایه موثرترین تعامل اقتصادی %32تامین 

 -فقط همسایه-ی خودمان را درصد از تولیدات کشورهای همسایهاگر ما بتوانیم بیست 

یعنی[ بیست درصد از مجموع مصرف آن ها را متعهّد بشویم، فالن تعداد شغل ]ایجاد ]

که  -یک عدد خیلی باال که من االن درست یادم نیست، نمیتوانم عرض بکنم-میشود[ 

 .تأثیرش در ایجاد اشتغال در کشور و ایجاد ثروت ملّی بسیار زیاد خواهد بود

 

 ایران«بازار دم دست»همسایگی با پانزده کشور،فرصت اقتصادی

میلیون جمعیّت؛ یعنی یک بازار دَمِ  ۰۷۳ظرفیّت دیگر، همسایگی با پانزده کشور است با 

     .های طوالنیدست، بدون نیاز به طیّ راه

 مذاکره با آمریکا حالل مشکالت نیست
 

های خودشان عمل کردند. شصت سال است ی با آمریکا مشکلی را حل نمیکند؛ کجا اینها به وعدهمذاکره
ها مسئولین این کشور اعتماد کردند، ضربه تا امروز در هر موردی که با آمریکایی ۲۸مرداد  ۸۲که از 

 ایران اسالمی جمهوری ارتش هوائی نیروی کارکنان از جمعی و فرماندهان دیدار در بیانات          .خوردند
 

 عدم خوش بینی رهبری به مذاکره با آمریکایی ها :
 

ی عراق داشتیم، و بعضی از ی خاصی که در قضیهمثل مسئله -در مسائل خاص، مذاکره را منع نمیکنم 
ها، هم غیرقابل ی من این را نشان میدهد. آمریکائیلیکن من خوشبین نیستم؛ چون تجربه -قضایای دیگر 

 نظام مسئوالن دیدار در بیانات       .اند، هم در برخوردشان صادق نیستنداعتمادند، هم غیر منطقی
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 تبلیغات دروغین شیطان بزرگ برای مذاکره

 
در تبلیغات وانمود میکنند که اگر ایران با آمریکا سر میز مذاکره بنشیند، تحریمها برداشته میشود. این دروغ 

 شرقی آذربایجان مردم دیدار در بیانات                .است

 

 وعده دروغین آمریکا :

 
ی ی برداشتن تحریمها، ملت ایران را وادار کنند که اشتیاق به مذاکرهها این است که با وعدههدف آمریکائی

 شرقی آذربایجان مردم دیدار در بیانات           .با آمریکا پیدا کند
 
 

 غیر قابل اعتماد بودن آمریکایی ها  علت عدم مذاکره ما با آمریکا
توان حساب ها نمیکردم که روی حرف و حتی امضای آمریکاییبنده از قدیم این نکته را خاطرنشان می

 .ای نداردکرد، بنابراین مذاکره با آمریکا هیچ فایده

 انقالب رهبر با خارجه امور وزارت مسئوالن و سفرا دیدار                                                           

 

 

 )زورگویی آنها(علت عدم مذاکره ما با آمریکا 
 

ی  کنیم. دلیل آن هم یک امر واضحی است؛ دلیل این است که مذاکره برای امریکایما با امریکا مذاکره نمی
 .                                          های خودشان به طرف مذاکرهها یک ابزاری است برای تحمیل خواسته

 رضوی مطهر حرم مجاورین و زائرین دیدار در بیانات                                                                

 

 )غیر منطقی بودن آمریکایی ها(علت عدم مذاکره ما با آمریکا 
 

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

 شرقی آذربایجان مردم دیدار در بیانات      .منطق حرف بزند
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 هدف آمریکایی ها از پیشنهاد مذاکره
 

.                    استدادن افکار عمومی  فریبها، یک تاکتیک آمریکائی و برای پیشنهاد مذاکره از سوی آمریکائی
 رضوی مطهر حرم در بیانات

 

 تحمیل خود بر ما ، هدف شوم آمریکایی ها در مذاکرات سیاسی:

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

تا به یک راه حل منطقی دست پیدا کنیم منظورشان از گفتگو این است که بنشینیم حرف بزنیم تا شما نظر 
 رضوی مطهر حرم در بیانات .            ما را قبول کنید! این، تحمیل است و ایران زیر بار تحمیل نمیرود

 

 متهم کردن تیم مذاکره کننده ، اشتباه سیاسی
 

همان شش دولت،  -ی شامل آمریکا کنندگان ما را با مجموعهی مذاکرهکس نباید این مجموعههیچ
کار بداند؛ این غلط است؛ اینها مأموران دولت جمهوری اسالمی ایران سازش -ی یک اصطالح پنج بعالوهبه

 دانشجویان و آموزاندانش دیدار در بیانات.         های انقالبندهای خودمان هستند، بچّه، اینها بچّههستند
 

 نگرانی در عین امین بودن تیم مذاکره کننده :

 
بااینکه این دوستان ]تیم مذاکره کننده[ و این برادران، برادران خوبی هستند، برادران امینی هستند و میدانیم 

      .گری استحال من نگرانم؛ چون طرف مقابل، طرف حیلهکه دارند برای صالح کشور تالش میکنند، درعین
 رهبرى خبرگان مجلس اعضاى دیدار در بیانات

 

 
 
 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22233
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22233
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22233
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24378
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29151


 رعایت خطوط قرمز، تکلیف الزم مذاکره کنندگان :

 
در جزئیّات این مذاکرات مداخله نمیکنیم؛ یک خطوط قرمزی وجود دارد، یک حدودی وجود دارد، این حدود 

  .باید رعایت بشود؛ این را گفتیم به مسئولین و موظّفند که این حدود را رعایت کنند

 کشور سراسر بسیج فرمانده هزار پنجاه دیدار در بیانات                                              

 

 توجه به نقطه های امید بخش بجای نقطه های خیالی در مذاکرات

 
من با مذاکره کردن مخالف نیستم؛ مذاکره کنند؛ تا هروقت میخواهند مذاکره کنند! من معتقدم باید دل را به 

    .                      این است، هاى خیالى، آنچه الزم است هاى امیدبخش حقیقى سپرد، نه به نقطه نقطه
 قم مردم دیدار در بیانات

 

 لزوم صیانت از سه مولفه الزم و حتمی در مذاکرات با آمریکا
ی اساسیِ مهمّی که عبارت است از پیشرفت ملّت ایران، ]در اید تکریم و حرمت ملّت ایران و مسئلهب

 .مذاکرات[ محفوظ بشود و محفوظ بماند
 هوایى نیروى کارکنان و فرماندهان از جمعى دیدار در بیانات                                                        

 

 مذاکره در مسائل منطقه ای با آمریکا ممنوع:
 

ای، درست های آمریکا در مسائل منطقه کنیم؛ هدف ای نمیای با آمریکا مذاکرهی مسائل منطقهما درباره
 . های ما است ی مقابل هدفنقطه

 رضوی مطهر حرم در بیانات                                               

 سم مهلک :

ی مسائل منطقه با شما صحبت کنیم! خب، تجربه برجام به ما میگوید این ها میگویند بیایید دربارهمریکاییآ

 .کار برای ما سمّ مهلک است

 مردم مختلف اقشار دیدار در بیانات                                                                                      
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 نشانه دیپلماسی غیر شرافتمندانه آمریکا:

 
ها اعتباری در افکار عمومی منطقه و جهان ندارند خاطر حمایت از تروریستهمکاری با کشورهایی که به

ی جز مسئلهبه همین علت ما بهد، ها از دیپلماسی شرافتمندانه برخوردار نیستندهد آمریکایینشان می
ی سوریه و نه در هیچ موضوع دیگری ای )که البته آن هم دالیل خاص خود را دارد( نه دربارههسته

 .ها نداریم و نخواهیم داشتی دوجانبه با آمریکاییمذاکره

 انقالب رهبر با روسیه جمهوری رئیس دیدار                                                                            
 

 اشکال مذاکره با آمریکا:

 
ها میگویند آقا مذاکره که اشکالی ندارد، اشکال مذاکره این است: شما را از راه صحیح خودت منحرف بعضی

 ۵۲۳۱/۵۱/۵۵.میکند، امتیاز را از شما میگیرد، آنچه را باید بدهد، به شما نمیدهد؛ زورگویی میکند

 مردم مختلف اقشار دیدار در ناتبیا

 

 ضررو زیان مذاکره با آمریکا :
 

تنها فایده ندارد، بلکه ضرر هم دارد و این موضوع، با استدالل به مسئوالن سطوح باالی مذاکره با آمریکا نه

 .کشور گفته شده و آنان نیز پاسخی در رد آن نداشتند

 انقالب رهبر با اسالمی انقالب پاسداران سپاه فرماندهان دیدار                                                     

 

 اقرار و اعتراف مسئولین و مذاکره کنندگان بر بد عهدی آمریکا در مذاکرات:
ایستند؛ ها بدعهدند، دروغگویند، پای حرفشان نمیای[ گفتم که آمریکاییمن چقدر در طول مذاکرات ]هسته

حاال مالحظه میکنید! امروز آن کسی که دارد میگوید آنها بدعهدند دیگر من ]فقط[ نیستم؛ مسئولین محترم 

 .گویندهمه زحمت کشیدند، میکنندگان ما که اینکشور، خود مذاکره

 دانشجویان و آموزاندانش دیدار در بیانات                                                                            
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 علت بی فایده بودن مذاکره با آمریکایی ها )حرف و امضای غیر قابل اعتماد (:
 

توان حساب ها نمیکردم که روی حرف و حتی امضای آمریکاییبنده از قدیم این نکته را خاطرنشان می

 .ای نداردکرد، بنابراین مذاکره با آمریکا هیچ فایده

 انقالب رهبر با خارجه امور وزارت مسئوالن و سفرا دیدار                                                            

 
 
 

 حوزه نمایندگی ولی فقیه

 سازمان امور عشایر ایران
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