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پیشگفتار
وقتی سخنرانی آقا در حرم رضوی ،در توضیح ادامه مذاکره و تعامل با آمریکا
به عبارت «خسارت محض» رسید ،مو به تنم سیخ شد .یکباره این سؤاالت
در ذهنم جوالن زد که آقا به برجام دو ،سه و چهار گفت خسارت محض یا به
همین برجام یک؟ اگر آقا از ابتدا میدانست به خسارت محض میرسیم ،پس چرا
اجازه داد و حمایت کرد؟ هماکنون چه اتفاقی افتاده که ایشان ،این تعبیر را بهکار
ً
میبرند؟ اصال چرا تعامل با آمریکا به خسارت محض میرسد ،اما تعامل با روسیه
و دیگر کشورها به اینطور نمیشود؟
همیشه یک فرقی میان گوشکردن با خواندن از روی متن هست و آن اینکه
وقتی اینطور سؤاالت برای آدم پیش بیاید ،امکان باال و پایین رفتن در متن و
تأمل بیشتر وجود دارد .بعد از آن برای پیداکردن پاسخ سؤاالتم به متن مراجعه
کردم .ایشان تزریق تفکر دوراهی راحتی با آمریکا و سختی بدون آمریکا را کلید
اصلی این خسارت دانسته و به نوعی برجام را محصول همین دوراهی معرفی
کردند که در نتیجه ایران به همه تعهداتاش عمل کرد و «آمریکاییها به آنچه
وعده داده بودند عمل نکردند .بله ،به تعبیر وزیر خارجۀ محترم ما ،روی کاغذ
کارهایی را انجام دادند اما از راههای انحرافی متعدد ،جلوی تحقق مقاصد
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جمهوری اسالمی را گرفتند . ...بنابراین ،کسانی که امید میبندند به اینکه
بنشینیم با آمریکا در فالن مسئله مذاکره کنیم و به یک نقطۀ توافقی برسیم ،از
این غفلت میکنند که ما ناگزیر باید به همۀ تعهدهای خود عمل کنیم [اما]
طرف مقابل با شیوههای مختلف ،سر باز میزند و به تعهدهایی که کرده است
عمل نمیکند .این چیزی است که ما امروز در مقابل چشم خودمان داریم
میبینیم؛ یعنی خسارت محض».
ً
واقعا کدام کشور در دنیاست که اینگونه با ما تعامل کرده باشد .حتی فرانسه
1

و آلمان هم که به دنبال منافع خود هستند ،شاید جنس خود را گرانتر بفروشند،
اما حیلهای ندارند .این حیله را هم آقای صالحی و هم آقای عراقچی تأیید کردند
و گفتند که تعهدات طرف مقابل تا بهصورت کامل انجام بشود طول میکشد.
محور یترین قسمت این حیله ،انجام تمام تعهدات ایران در چهار ماه اول و
سپس شروع تعهدات طرف مقابل در طول راستی آزماییهای هشت ساله است.
ضمن اینکه در طول این هشت سال هرجایی که گمانی در مورد نقض تعهدات
جمهوری اسالمی ایران برود ،تمام تعهدات طرف آمریکایی یک شبه برگشتپذیر
بوده اما برگشتپذیری ایران حدود شش سال طول میکشد تا به این حد از توانایی
هستهای که بوده است ،دوباره برسد.
ولی فقیه ،چشم بینای جامعه اسالمی است که بارها تذکر بیاعتمادی به
تعهد با آمریکا را داده بود ،اما از آنجایی که گفتمان سازش با همین شعار مذاکره
و معامله با کدخدای دهکدۀ جهانی از مردم رأی گرفته پس ایشان هم به این
گفتمان اجازه میدهد تا همه ببینند و دوباره مثل سال  ،1382تعهد سعدآباد،
تجربه کنند که نمیشود به آمریکا اعتماد کرد و خط پیشرفت کشور از اعتماد به
نیروها و سرمایههای داخلی میگذرد.
از این جهت برآن شدم تا کتاب کوچکی با محوریت ارتباط خسارت آمیز با
 .1بیانات در حرم رضوی1 ،فروردین95

مقدمه

شیطان بزرگ را از مجموعه یادداشتهایم در سایتها و مجالت گردآوری کنم که
خواننده ضمن تأمل بر اخبار و ارجاعات آن میتواند تمرینی برای تحلیل در عالم
ً
ارتباطات بینالملل خصوصا در راستای عزت نفس داشته باشد.
اردیبهشت95
سیدعبدالرسول علم الهدی

1

 .1عضو هیئت علمی مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسالمیralamolhoda@gmail.com ،
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مقدمه

نقطههایی در جهتگیری مقام معظم رهبری نسبت به مسئلۀ ارتباط با آمریکا
وجود دارد که سبب شد بیشتر از این در مورد نظام تحلیلی ولی فقیه حساس شده
و در تألیف مجموعهای که بتواند این نظام تحلیلی را برای ما میسر کند بکوشم.
یکی از آن نقطهها ،بهمن سال  91است که ایشان فرمودند در تعامل با آمریکا هیچ
منفعتی نیست و اگر زمانی برسد که منفعتی باشد بنده اعالم میکند .پس از
انتخابات و روی کار آمدن گفتمان سازش با رویکرد تعامل با دهخدای دهکدۀ
جهانی برای حل مسائل کشور ،ایشان با ترسیم خط قرمزها اجازه حل و فصل فقط
مسئلۀ هستهای را دادند که با حمایتهای بیدریغ از تیم مذاکرهکننده و دولت به
برجام رسید .سپس مقام معظم رهبری در شهریور  1394تأ کید کردند که مذاکره با
آمریکا نه تنها هیچ منفعتی ندارد بلکه بر آن ضررهای زیادی مترتب است .ایشان
در سخنرانی اول سال  1395در حرم رضوی با اشاره به سخن وزیر محترم خارجه
تأ کید کردند که برخی از خطوط قرمز رعایت نشده و آمریکا هم به هیچ کدام از
عهدهای خود عمل نکرده است .همچنین ادامه این روند را برای انجام برجام دو و
سه را فرآیندی در جهت استحاله درونی نظام بیان کردند که خسارت محض را به
دنبال دارد .خسارتی که در دشمنی محض آمریکا نهفته است.
این مدل از موضعگیری رهبر انقالب نشان از انعطاف ایشان در آزادی عمل
مسئولین و سالیق متفاوت با توجه به خواست مردم دارد .هرچند هدف اساسی
ایشان ارتقاء آ گاهی و بصیرت مردم در جهت مقاومت در برابر مصداق اتم استکبار
است ،چنانکه بزرگترین دستاورد این مذاکرات را ارتقاء آ گاهی مردم ایران و
جهان از بدعهدی و دشمنی آمریکا با ملت ایران عنوان کردند.
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در تعارضات میان ایران و آمریکا همیشه طوفانی از سؤاالت یا بیپاسخ رها
ً
میشود یا اساسا به آنها در جریان تبلیغات توجه نمیشود .سؤاالتی که میتواند
نقاط مبهم افکار عمومی در بصیرت یافتن یا گمراهی باشد .سؤاالتی که اغلب
بهعنوان پیش فرض قلمداد میشود یا در یک طعنه اجتماعی حذف میشود.
ً
سؤاالتی که اتفاقا پاسخ به آنها میتواند نقطهای در بصیرت عمومی را رقم بزند.
این سؤاالت میتواند در مورد چرایی ،چگونگی و چیستی باشد یا در مورد از کجا،
چه کسی و واقعهها باشد.
در این کتاب کوتاه که برگرفته از یادداشتهای گوناگون مؤلف در جریان
حوادث روزگار و در تجربه کشاکش تعامالت و تعارضات میان ایران و آمریکا
از سال  1389تا شروع سال  ،1395یعنی از شروع تحریمهای شدید و گسترده
ُ
آمریکا بر اقتصاد ایران تا دستیابی به صلحی در مورد کندکردن پیشرفت هستهای
جمهوری اسالمی ایران ،است به دنبال پاسخ به این سؤاالت هستیم:
•ریشهها و منشأهای دشمنی جمهوری اسالمی ایران با ایاالت متحدۀ
آمریکا چیست؟
•این دشمنی چه ظهوراتی دارد؟
•این دشمنی چه نقاط عطفی داشته است؟
•چرا آمریکا ،شیطان بزرگ و مصداق اتم استکبار شده است؟
•چرا جمهوری اسالمی ایران با دیگر کشورهای دنیا این مشکالت را ندارد؟
فایده مطالعه این کتاب برای خواننده میتواند فهمی قرآنی ،مبنایی و راهبردی
نسبت به تعامالت ایران و آمریکا ،بهعنوان سردمداران حکومت اسالم و حکومت
شیطان باشد تا روشهای تحلیل مسائل سیاست خارجی را استنباط کرده و
تحلیلهای جدیدی ارائه دهد .در حقیقت به دنبال تشریک مساعی در یادگیری
ماهیگیری بودیم ،هرچند برای تکمیل این توانایی ،فرد باید مواجهه مستقیم با
ً
رسانهها خصوصا مطبوعات داشته و خط دشمن قطعی بیرونی را دنبال کند و
با خطوط احزاب و جریانهای داخلی مقایسه دائمی داشته باشد .بدین صورت

مقدمه

میتواند به بصیرت در جریانشناسی حق و باطل رسیده و برخی از حوادث
آینده را نیز پیش بینی و تحلیل کند .هر سه بخش این کتاب به صورت طولی،
تکمیلکننده بحث و نتیجهگیری از برجام بهعنوان سندی بینالمللی در توافق
ایران و آمریکا است.
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