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   مقدمه مقدمه  

 هایمؤلفههری و محورهای مرتبط به آن گردآوص سازی، باره برجام بررسی و شاخبیانات رهبر معظم انقالب در ،در این پژوهش

 رهبهر بیانهات یه ن دیگر بخش در. است شده آورده عبارات عین استناد به و استخراج ،مربوط مصادیق و هاشبهه و هاپرسش کانونی،

 . است شده بررسی نگریو آینده یتحلیل محیط زاویه از انقالب معظم

بارت انهد عدر هفت شاخص مهم و کلی دسته بندی شده است که این هفت شاخص  "برجام" بیانات رهبر معظم انقالب درباره

هها  دشهننی دامهها " ،"برجهام دوطرف تعهدات"، "برجام نقض"، "برجام معایب و حسناتم"، "ها تحریم و برجام درباره اغراق"از: 

 ."توصیه های برجامی" و "برجام از پس آمریکا با آمدن کنار"، "برجام از پس

 نبهودن نهارر،  برجهام مخالفان و موافقان گویی اغراق بودن نابجا، برجام درخصوص استکبار منحوس چهره کردن ب ک از پرهی 

، مقهاومتی اقتصهاد با اه تحریم اثرکردن کم، ما خود و دشنن توسط ها تحریم ب رگننایی، داخلی کنندگان مذاکره به برجام از انتقاد

 آمریکها ههای یانهاتخ هنهری بیهانو  برجهام با مخالفت در تجنع و تندروی از پرهی ، برجام درباره نومیع افکار با صادقانه برخورد

 ، محورهایی هستند که زیر شاخص نخست قرار می گیرند.برجام درباره

 دذاتیبه و عههدیبد، مذاکرات به ایران ترغیبو معایب برجام را می شنارند و به  محسنات در شاخص دوم،رهبر معظم انقالب  

 اشاره می کنند. برجام در موجود های وفُرَج خللو  مقابل طرف

 المیاسه جنههوریسهت کهه تاکیهد شهده ا "اِلَهیهِم فَانبِذ" و "بِالعَهد اَوفوا" در شاخص سوم نی  با اشاره به دو محور مهم قرآنی

 . مزنی می آتش ما کنند پارهرا  برجام اگراما  بود نخواهد برجام کننده نقض ابتدائاً

 کهردن عنهل ،هها تحهریم نشهدن لغهوشاخص چهارم بیانات رهبر معظم انقالب درباره برجام نی  به ایهن محورهها اشهاره دارد: 

 صهنعت افتنیه توسهعه و مانهدن بهاقی ل وم، جدید های خواهی اف ون به مسئوالن توجهی بی ل وم، تعهداتش به اسالمی جنهوری

 . ایتههس موضوع بر نظارت هیئت کردن عنل دقیق ل ومو  امتیازگیری برای فناوری و علنی قدرت تقویت ل وم، ای هسته

 ذات کهردنن تغییهر) شاخص پنجم( به محورههایی نظیهر  "برجام از پسها  دشننی ادامه"رهبر معظم انقالب هنچنین درباره 

 و .. 4و3و2 ههای برجهامدن ، دنبال کهر " ما بر یا ما با یا"  تفکر ترویج ، برجام از پس آمریکا ای منطقه و داخلی های نقشه، آمریکا

 اشاره می کنند. ایران بر گذشته سلطه تجدیدتالش برای 

 محتهوای دنشه تههی"، "آمریکهابا  کنارآمدن بودن نامنکن"شاخص ششم بیانات رهبرمعظم انقالب درباره برجام به محورهای 

تقسهیم  "دولهت آن ههایتحنیل قبهول معنایبهه آمریکها دولت با آمدن نارک "و "آمریکا برابر در نشینی عقب با اسالمی جنهوری

 شود.می

 بهه طلبیفرصهت اجهازه نهدادن "رهبر معظم انقالب در شاخص هفتم نی  دو توصیه مهم برجامی می کنند کهه عبهارت انهد از:

 ."برجام بر مجلس نظارت ضرورت"و  "داخل در آمریکا

 

 های خبریديريت پژوهشم
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    انقالبانقالب  معظممعظم  رهبررهبربرجامی برجامی   بیاناتبیاناتهای کانونی های کانونی نمودار مؤلفهنمودار مؤلفه  الف ـالف ـ

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 نقاط مثبت و منفی برجام -1

 ـ خلل و فرج برجام 2

 ـ فانبد )نقض برجام (3

 های اولیه و ثانویهـ تحریم4

 ایهای ایران در موضوع هستهـ پیش پرداخت5

 ـ توقعات درباره الیاف کربن و سیصد کیلو6

 ایوسعه صنعت هستهـ ت7

 ـ قدرت علمی و فناوری8

 ایـ  تجربه مذاکرات هسته9

 ناپذیرـ دو راهی ناگریز، دو گانه اجتناب10

 هاـ  تنازل از اصول و ارزش11

 4و3و2ـ برجام 12

 ـ محتوای جمهوری اسالمی13

 ـ خسارت محض14

 ـ بزک کردن چهره منحوس استکبار15
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    انقالبانقالب  معظممعظم  رهبررهبربرجامی برجامی   بیاناتبیاناتهای محوری های محوری نمودار شاخصنمودار شاخص  ب ـ  ب ـ  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 ق دربارة برجام ااغر -1

 هاو تحريم

 پرهیز از بزک کردن چهره منحوس استکبار درخصوص برجام( الف

 برجام مخالفان و موافقان گویی اغراق بودن نابجاب( 

 داخلی کنندگان مذاکره به برجام از انتقاد نبودن ناظر( ج

 ما خود و دشمن توسط ها تحریم رگنماییبز د(

 مقاومتی اقتصادکم اثرکردن تحریم ها با  ه(

 درباره برجام عمومی افکار با صادقانه برخورد و(

 ز( پرهیز از تندروی و تجمع در مخالفت با برجام

 ح( بیان هنری خیانات های آمریکا درباره برجام

  بود خواهدن برجام کننده نقض ابتدائاً اسالمی جمهوری -1

 زنیم می آتش ما کنند پاره را برجام اگر -2

  قرآن دستور بِالعَهد اَوفوا -3

 قرآن دستور اِلَیهِم فَانبِذ -4

محسنات و معايب  -2

 برجام 

 

 نقض برجام -3

 

 برجام محسنات( الف

 اتمذاکر به رانای ترغیب -1

 برجام معایب( ب

  مقابل طرف بدذاتی و بدعهدی -1

  برجام در موجودهای  وفُرَج خلل -2
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 ـ تعهدات دو طرف 4

 برجام        

 

 ها تحریم نشدن لغو( الف

 اوّلیّه های تحریم از ثانویه های تحریم پذیرفتن تاثیر -1

  ها بانک معامله مسئله نشدن حل -2

  هاشکنفت بینه موضوع نشدن حل -3

 تعهداتش به اسالمی جمهوری کردن عمل( ب

  درصد 20 سازیغنی شدن تعطیل -1

  فُردو کردن تعطیل -2

  اراک کردن تعطیل -3

 جدید های خواهی افزون به مسئوالن توجهی بی لزوم( ج

  کربن الیاف زمینه در توقّعات -1

 کیلو سیصد گیریاندازه درباره توقّعات -2

 ای هسته صنعت یافتن توسعه و ماندن باقی لزوم( د

 امتیازگیری برای فناوری و علمی قدرت تقویت لزوم( ه

 ایهسته موضوع بر نظارت هیئت کردن عمل دقیق لزوم( و

ـ ادامه دشمنی پس از 5

 برجام 

 

 آمریکا  و بدعهدی در قضیه برجام ذات نکردن تغییر الف(

 رجامب از پس آمریکا ای منطقه و داخلی های نقشهب( 

 دی در ایران( ممانعت از سرمایه گذاری خارجی و گشایش اقتصاج

 درون از نظام هایپایه فروریختن برای وارموریانه نفوذ -1

 گفتمان به آن تالش برای تبدیل و  "ما  بر یا ما با یا" تفکر  ترویج د(

 سیاست آمریکا ترویج تفکر دوراهی و دوگانه اجتناب ناپذیر -1

 ا آمریکای در داخل برای ترویج دوراهی اجتناب ناپذیر کنار آمدن بتالش عده ا -2

 :.. 4و3و2برجام های  دنبال به آمریکا ه(

 ای هسته موضوع -1

 فلسطین مسئله -2

 کنار آمدن با رژیم صهیونیستی -3

 ینن مسئله -4

 بحرین مسئله  -5

 و اب ارهای دفاعی ایران موشکی های پیشرفت مسئله -6

  قدس وینیر مسئله  -7

  سپاه تشکیل مسئله -8

 اسالم با اسالمی جنهوری داخلی های سیاست مطابقت مسئله -9

 ایران بر خود گذشته سلطه تجدید دنبال به و(آمریکا

 است منطقه گل که کشوری بر سلطه دادن دست از -1

 منطقه از فراتر حتی و منطقه در آمریکا با دشننی کنترل در ناتوانی -2

 نوینخاورمیانه  و ب رگ خاورمیانه تشکیل حطر در شکست -3

 فلسطین و عراق ینن، سوریه، قضایای در شدن درمانده -4

 :قبلی شدهتخریب سنگرهای ترمیم پی در ز( آمریکا

 طاغوت نشاندهدست رژیم سنگر -1

 ها قدرت از ترس سنگر -2

 ملّی نفساعتنادبه نداشتن و خود به اعتنادیبی اعتقادی،بی ت ریق سنگر -3

 سیاست از دین جدایی سنگر -4
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ار آمدن با آمريکا ـ کن6

 پس از برجام 

 

 آمریکا  کنارآمدن بودن ممکننا (الف

  امریکا مشکل نظام، موجودیت اصل -1

 آمریکا مشکل اسالم، از ناشی پیشرفت و استقالل و قدرت -2

 جواب بی استداللی آمریکا، با نیامدن کنار استدالل -3

  ای هسته قضیه سر بر جنجال -4

  ها موشک درباره جنجال -5

  بشر قحقو موضوع درباره جنجال -6

  نگهبان شورای درباره جنجال -7

  فقیه والیت و رهبری اصل درباره جنجال -8

  اسالم حاکنیّت و اساسی قانون اصل درباره جنجال -9

 آمریکا برابر در نشینی عقب با اسالمی جمهوری محتوای شدن تهیب( 

  دولت آن هایتحمیل قبول معنایبه آمریکا، دولت با آمدن کنارج(

 

 های برجامی ـ توصیه7

 

  داخل در به آمریکا طلبیفرصت اجازهالف( ندادن 

 برجام رمجلس بب( ضرورت نظارت 
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  پاسخ داده شد:پاسخ داده شد:  انقالبانقالب  معظممعظم  رهبررهبربرجامی برجامی   بیاناتبیاناتدر در هايی که هايی که ج ـ نمودار پرسشج ـ نمودار پرسش

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 قان برجام؟ـ ديدگاه مخالفان و مواف1

 ـ محسنات برجام؟2

 ـ تجربه ما از مذاکرات هسته ای چیست؟7

 ـ چرا ساختارهای بزرگ بیمه وارد نشدند؟6

 ـ معايب برجام؟3

 ـ انتقاد به برجام ناظر به مذاکره کنندگان داخلی است؟4

 های رفع شده؟تحريم ـ5

 

 معنای کنار آمدن با آمريکا؟ـ 8

 هر دو گروه اغراق می کنند

 ترغیب شدن به مذاکره

 بدعهدی طرف مقابل و خلل و فرج آن

 اینها جد و جهد کردند

 خیر تحریم ها برداشته نشده

 عضوند آمریکایی  ها در آن ساختارها

برنمی  خودش مخرّب نقش از دست آمریکا بکنیم، هم تنازل ما اگر

 دارد

 قبول تحمیل های آن دولت

 منظور از دو راهی ناگزير؟ ـ9

 حرف طرف مقابل چیست؟ـ  10

 و ... 4و  3و  2منظور از برجام های ـ 11

 چرا کشورهای غربی به تعهداتشان عمل نمی کنند؟ـ  13
 

آيا آمريکا به وعده هايش در برجام ـ 12

 ت؟عمل کرده اس

 توافق هسته ای به تنهایی کافی نیست؛ باید اختالفات تمام شود

 کوتاه آمدن یا تحمل فشار

 آنهاست به پایبند که ایاساسی مسائل صرف نظر کردن ایران از

 .گرفتند راایران  مقاصد تحقّق جلوی امّا دادند انجامی کارهای کاغذ روی

 از آمریکایی ها می ترسند

 خسارت محض امید بستن به توافق با آمريکا؟!ـ  14

 بازگرداندن سلطه قدیمی شمنی با ايران؟هدف از دـ 15
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  ::نگرینگریآيندهآينده  از زاويهاز زاويه  انقالبانقالب  معظممعظم  رهبررهبربرجامی برجامی بیانات بیانات د ـ نمودار د ـ نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  برنامه ريزی درستـ  1

 

 برجامـ  2

 فرصت:

 هاکم شدن اثر تحریم

 فرصت:  

 مذاکره کردن
 تهدید:

 بدعهدی و دبه درآوردن طرف مقابل-1
 سوء استفاده طرف مقابل از خلل و فرج موجود در برجام-2

 ای توقعات بیش از حد طرف مقابل درباره هستهـ 3

 تهدید:
 درصد 20تعطیل غنی سازی -1
 تعطیل فردو-2
 تعطیل اراک-3
 ایجاد محدودیت در الیاف کربن-4
 کیلو 300توقعات درباره  -5

 فرصت: باقی ماندن صنعت هسته ایـ  4
 مصونیت و امنیت بخشیدن به کشور

 قطعات آی آر چهارـ 5
 فرصت:

 رسیدن به صد هزار سو در یک و نیم سال

 اعتماد به آمريکاـ 6
 تهدید:

 سیلی خوردن

 تنازل در برابر آمريکاـ  7

 کنار آمدن با آمريکاـ 8

 امید بستن به توافق با آمريکاـ  9

 د:تهدی
 ادامه نقشه ها و تالش های مخرب آمریکا

 :تهدید
 قبول تحمیل های آن دولت -
 تنازل از اصول و ارزش ها -
  4و  3و  2به وجود آمدن برجام های  -
 تهی شدن محتوای جمهوری اسالمی -

 

 تهدید:
 خسارت محض در صورت عمل نکردن آمریکا به تعهدات



 

10 

  : : انقالبانقالب  معظممعظم  رهبررهبربرجامی برجامی   بیاناتبیانات  دردرمصاديق مصاديق موارد و موارد و ترين ترين نمودار برخی از مهمنمودار برخی از مهم  هـ ـ هـ ـ 

 

 

  

 

 میلیارد دالر قرارداد تثبیت شده پس از موضوع هسته ای 5/2حدود  -1

 سخنان اغراق آمیز موافقان و مخالفان برجام -2

 بدعهدی و بدذاتی پنج به عالوه یک -3

 جد و جهد مذاکره کنندگان ایرانی -4

 تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا -5

 آتش زدن برجام -6

 معامله نکردن بانک های بزرگ-7

 تراشی وزارت خزانه داری آمریکا مانع -8

 بازار هشتاد میلیونی ایران -9

 بیمه نفت کش ها -10

 درصد 20تعطیل شدن فردو، اراک و غنی سازی  -11

 الیاف کربن -12

 کیلو 300اندازه گیری  -13

 پول های ایران در کشورهای دیگر -14

 آی آر یک و هجده هزار سو -15

 ژهای پیشرفتهدرصد و سانتریفیو 20توانایی  -16

 تفکر دوگانه ناگزیر آمریکا -17

 و ... 4و  3و  2برجام های  -18

 جامشعر، سریع السیرترین ابزار برای بیان خیانت های آمریکا درباره بر -19
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 :دومفصل 

 رين موضوعات و محورهایتمهم

 

 انقالب معظم رهبربرجامی  بیانات

 

 

 
رهبر معظم انقالب در جمع زائران حرم رضویفصل دوم: مهم  ترین موضوعات و محورهای بیانات 

 

  

 
  فصل دوم: مهمترین موضوعات و محورهای بخش دوم بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار مسوالن نظامفصل دوم: مهمترین موضوعات و محورهای بخش دوم بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار مسوالن نظام
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    انقالبانقالب  معظممعظم  رهبررهبربرجامی برجامی   بیاناتبیانات  ـ مفاهیم کانونی درـ مفاهیم کانونی درالف الف 

 عین بیانات توضیح مفهوم به استناد مفاهیم کانونی و نکات کلیدی رديف

 نقاط مثبت و منفی برجام 1
 «.اردد معایبی یک دارد، محسّناتی یک دارد؛ ایمنفی نقاط یک دارد، مثبتی نقاط یک برجام بله،»-

 

 خلل و فرج برجام 2
 وفُرَجخلل ینا اگر و بدهند نشان را خودشان می توانند معایب این که برجام در ددار وجود وفُرَجیخلل»-

 .«می شد منتفی یا می شد کنتر معایب البتّه می شد، بسته

 فانبذ ) نقض برجام( 3

 نقض آنها اگر کهآن و ب نیم؛ هم به ما را معاهده ننی خواهیم ایم،داده انجام است ایمعاهده یک باالخره»ه 

 یهِماِلَه فَانبِهذ خِیانَةً ومٍقَ مِن تَخافَنَّ اِمّا وَ: قرآن آیه به است متّکی هم این کرد، خواهیم نقض هم ما د،کردن

 مها براینبنها. کن رد خودش، طرف کن پرتاب یعنی «فَانبِذ». کن نقض کرد نقض طرف آن اگر سَوآء؛ عَلی

 «.قضیّه طرف آن در هم قضیّه، طرف این در هم هستیم؛ قرآنی اصول تابع

 تحريم های اولیه و ثانويه 4

. شهدهن برطهرف تحریم ها نکرده؛ برطرف کند، برطرف را تحریم ها که بود این مقابل طرف وریفه خب»-

 آنچهه انیهدمهی د خب. نشده برداشته عنل در منتها اند،برداشته نحوی یک به اینها را تحریم ها از بخشی

 روی بهر این و ندکرد حفظ قدرت کنال با اینها را اوّلیّه تحریم های. بود ثانویّه تحریم های بود بحث محلّ

 کننهد؛ قّتد کنند، توجّه اندرکارنددست که کسانی می کنم خواهش من. می گذارد اثر ثانویّه تحریم های

 «.شد برداشته تحریم ها نگوییم مدام

5 
پیش پرداخت های ايران در 

 موضوع هسته ای

 فُردو ،کردیم تعطیل را درصد بیست[ سازیغنی] ما: دادیم انجام طوریهنین را نانهایپرداختپیش ما»-

 .«دارند وقّعت باز حاال بوده، ما هایپرداختپیش اینها کردیم، تعطیل را اراک کردیم؛ تعطیل تقریباً را

6 
توقعات درباره الیاف کربن و 

 سیصد کیلو

 زمینهه در آنهها کهه را توقّعاتی این -دارند حضور صالحی دکتر آقای اگر- می کنم عرض اینجا االن من»-

 دارنهد کیلهو سیصد آن گیریاندازه مورد در که توقّعاتی یا می رود، کار به سانتریفیوژها در که کربن الیاف

. ایهمداده ما پرداختپیش هنه این حاال می کنند؛ هم خواهیاف ون مدام. نروید بار زیر نکنید، قبول مطلقاً

 .«نکرده عنل ما مقابل طرف هرحال به

 توسعه صنعت هسته ای 7

 ورکشه برای راهبردی صنعت یک ایهسته صنعت[: است این] بکنم عرض می خواهم من آنچه بنابراین»-

 ایهن ودنبه. ببینهد لطنهه نبایهد و کند پیدا توسعه بایست صنعت این بناند، باقی باید صنعت این ماست؛

 .«است مؤثّر هم کشور به بخشیدن امنیّت و یدنبخش مصونیت در حتّی صنعت،

 قدرت علمی و فناوری 8

 توانسهتیم ههاآمریکایی از آنچهه کهه بهود خودمان فنّاوری و علنی قدرت با ما که بکنم عرض هم را این»-

 یفیوژهایسهانتر سهاخت توانهایی اگهر نبهود، درصهد بیسهت توانایی اگر یعنی کندیم؛ قضیّه، این در بکَنیم

 بکنند قبول ما از را ژسانتریفیو ه ار چند این اینکه به کنیم وادار را آنها ننی توانستیم قطعاً نبود، هپیشرفت

 «.نکنند گیریبهانه و بپذیرند و

 تجربه مذاکرات هسته ای 9

 ایهن جربههت ایهن. کنهیم فراموش نباید را تجربه این کردیم؛ پیدا ایهسته مذاکرات در ما ایتجربه یک»ه 

 مهذاکرات در مها را این برننی دارد؛ خودش مخرّب نقش از دست آمریکا بکنیم، هم تنازل ما اگر که است

 «.کردیم تجربه ایهسته

10 
دوراهی ناگزير، دوگانه 

 اجتناب ناپذير

 این. ی فشردم پای آنها بر انسان که است چی هایی از برخی از کردن نظرصرف معنایبه او با آمدن کنار»-

 وراهید یک بکنند، ت ریق ما ملّت ذهن در می خواهند که آمریکا سیاست های طبق که ستا دوراهی یک

 بسهیاری واردمه در او خواست های و آمریکا مقابل در باید یا: است ناپذیراجتناب دوگانه یک است؛ ناگ یر

 تحنّل را آمریکا اب تمخالف از ناشی ضررهای را، آمریکا تهدیدهای را، آمریکا فشارهای باید یا بیاییم، کوتاه

 «.کنیم
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 عین بیانات توضیح مفهوم به استناد مفاهیم کانونی و نکات کلیدی رديف

 تنازل از اصول و ارزش ها 11

 از کنهد، نظرصهرف خهود اصول از باشد مجبور ایران ملّت که بفرمایید فرض اختالفات، این حلّ در حاال»-

 کنهد ننی تنازل خود ارزش های و خود اصول از مقابل طرف بکند؛ کند، نظرصرف هم خود قرم های خطّ

 ررفیت های از دبتوان کشور نتیجه در تا کنیم؛ برطرف را مشکالت تا کنیم تنازل باید ما شد، الزم اگر لکن

 .«است این حرفشان. بشود مبدّل ایبرجسته اقتصاد یک به مثالً و کند استفاده خود

  4و  3و  2برجام  12

 منطقه، یایقضا در یدیگر برجام ؛«برجام» گذاشتیم را این اسم و شد توافق ایهسته قضیه در بنابراین»-

 مها تا بیاید وجودبه بایستی غیرذلکالی و 4 و 3 و 2 برجام کشور؛ اساسی قانون قضایای در دیگری برجام

 .«کنیم زندگی راحت بتوانیم

 محتوای جمهوری اسالمی 13

. اسهت اسهالمی جنههوری سهیرت تغییهر ایهن، که امکرده عرض بارها بنده که است چی ی هنان این »ه 

می  را این دشنن بشود؛ تهی بکلّی خود محتوای از امّا بناند محفوظ اسالمی جنهوری صورت است منکن

 عنهومی افکار و نخبگان اذهان در دارند آنها که تحلیلی این بنابر و خواستهدشنن تحلیل این بنابر. خواهد

 از بایهد ،بشهود راحهت اآمریکه شهرّ از می خواهد ایران ملّت و اسالمی جنهوری اگر می کنند، ت ریق ملّت

 امنیهت زا بردارد، دست اسالمی مفاهیم از بردارد، دست اسالم از بردارد، دست اسالمی جنهوری محتوای

 .«بردارد دست خود

 خسارت محض 14

 نقطهه یهک بهه و کنهیم مهذاکره مسهئله فالن در آمریکا با بنشینیم اینکه به می بندند امید که کسانی» -

 کهه نندکمی  غفلت این از -بکند تعهّدی یک هم مقابل طرف بکنیم، تعهّدی یک ما یعنی- برسیم توافقی

 بها مختلف، هایشیوه با مختلف، طُرق با مقابل طرف[ امّا] کنیم عنل خود تعهّدهای هنه به باید ناگ یر ما

 امهروز ما هک است چی ی این. ننی کند عنل است کرده که تعهّدهایی به و می زند باز سر تقلّب با خدعه،

 .«محض خسارت یعنی بینیم؛می داریم خودمان چشم مقابل در

15 
بزک کردن چهره منحوس 

 استکبار

 ههم نصهافاًا و حقّهاً  بهود؛ ههم مهنّهی و ب رگ حادثه بود، ایحادثه هم این خب برجام؛ مسئله به راجع»-

 هایواسهتهخ از کهه مقهداری هنان امّا نه، شد؛ برآورده ما هایخواسته هنه حاال اینکهنه کشیدند؛ زحنت

 شهخص کننهده،مذاکره هیئهت خارجهه، محتهرم وزیهر- ع یه  برادران این شد، برآورده اسالمی جنهوری

 کأنّهه که ندمی کن واننود جوراین دارند ایعدّه یک لکن کردند... تالش خیلی انصافاً -محترم جنهوررئیس

 برداشهت؛ ثالًمه را تحریم هها این که ما به کرد لطفی یک کاآمری شد، پیدا مثالً حاال که دستاوردهایی این

 به ک ار اسهتکبار منحهوس چهره باز کنند، استفاده می خواهند فرصت این از ایعدّه یک. نیست جوراین

 «.لطفی؟ چه. است خطرناک خیلی این کنند؛
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    انقالبانقالب  معظممعظم  رهبررهبربرجامی برجامی   بیاناتبیاناتهای های ـ شاخصـ شاخصب ب 

 مستندات رهاترين محومهم موضوع رديف

1 
 اغراق درباره برجام

 و تحريم ها

زک کردن چهـره پرهیز از ب( الف

ــتکبار ــوس اس ــوص  منح درخص

 برجام

ــودن نابجــاب(   گــویی اغــراق ب

 برجام مخالفان و موافقان

 بـه برجام از انتقاد نبودن ناظر( ج

 داخلی کنندگان مذاکره

 توسـط هـا تحریم بزرگنمایی (د

 ما خود و دشمن

ن تحـریم هـا بـا کم اثرکـرد (ه

 مقاومتی اقتصاد

ــادقانه برخــورد و( ــا ص ــار ب  افک

 درباره برجام عمومی

تجمـع در تندروی و ز( پرهیز از 

 مخالفت با برجام

ح( بیــان هنــری خیانــات هــای 

 آمریکا درباره برجام

  بهود؛ ههم مهنّهی و به رگ حادثه بود، ایحادثه هم این خب برجام؛ مسئله به راجع»-

 امّها نه، شد؛ برآورده ما هایخواسته هنه حاال اینکهنه کشیدند؛ زحنت هم انصافاً و حقّاً

- ع یه  بهرادران ایهن شهد، برآورده اسالمی جنهوری هایخواسته از که مقداری هنان

 خیلهی انصهافاً -محتهرم جنهوررئیس شخص کننده،مذاکره هیئت خارجه، محترم وزیر

 دنبال و فکر و حرکت و وجوشحرص و تالش حال در دائم دیدیم می ما کردند؛ تالش

 خدای شاءاهللان ؛[بودند] اینها امثال و خوابیبی و طوالنی جلسات و نشستن و[ کردن]

 جهای بهه ایهن بگیرد؛ قرار الهی سپاس مورد کارهایشان و بدهد اجر آنها هنه به متعال

 یهنا کأنّهه کهه کننهد مهی واننهود جهوراین دارنهد ایعهدّه یهک لکهن محفهوظ؛ خود

 را هها تحهریم ایهن که ما به کرد لطفی یک آمریکا شد، پیدا مثالً حاال که دستاوردهایی

 بهاز کننهد، استفاده خواهند می فرصت این از ایعدّه یک. نیست جوراین برداشت؛ مثالً

 «.1لطفی؟ چه. است خطرناک خیلی این کنند؛ ب ک را استکبار منحوس چهره

 ههم و موافقهان ههم مهن، نظهر بهه مخالفهانی؛ و دارد نیموافقا برجام. برجام مسئله» -

 ههم مهی کننهد؛ گوییاغراق می کنند؛ مبالغه خودشان نظرات بیان در دو هر مخالفان،

 کهه مخالفهانی ههم است، گونهاغراق سخنانشان می کنند تنجید برجام از که موافقانی

 جها کهدامهیچ مهن نظهر بهه. می کننهد اغراق گاهی و می کنند مبالغه می کنند انتقاد

 «.2ندارد

 در کهه مها ع یه  بهرادران این به نارر مطلقاً می کنم، عرض برجام به راجع آنچه من»-

 کردنهد، را خودشان سعی کردند، را خودشان کار اینها نیست؛ داشتند شرکت مذاکرات

 پارسال نظرمبه- ماندند رفتند، می دیدیم؛ و بودیم شاهد ما خب. کردند جدّوجهد واقعاً

 داشهت، سهختی خهب، -بودنهد آنجها در اینها را رمضان ماه از مدّتی که بود رمضان ماه

 کارشهان از[. ننهی کهنم اشهکال] مهن آنهها بهه کشهیدند زحنت و داشت سختی واقعاً

 نگهاه می کنهیم؛ دعایشان و کردیم دعایشان هم ما باشد، راضی متعال خدای شاءاهللان

   .«3بودند ما مذاکره طرف که ستا کسانی آن به است؛ مقابل طرف به من

فانه می بیند؛ ضربه تحریم از ما ملّت و ما کشور که است کرده احساس دشنن»-  متأسهّ

 دائهم ایبرههه یهک در و جاههایی یهک. کردیم تقویت او در را برداشت این هم ما خود

 اگهر بهرداریم، را تحهریم بایهد اسهت، تحریم است، تحریم آقا که کردیم ب رگ را تحریم

تحریم  برداشتن هم طرفآن از اینها؛ مانند و می خورد ضربه ما به جوراین باشد تحریم

 بشود برداشته تحریم ها اگر که کردیم ب رگننایی کردیم، ب رگ کردیم، تقویت باز را ها

 ههم جهورهنین اگهر و نیفتاد که اتّفاقاتی افتاد؛ خواهد اتّفاق آن افتاد، خواهد اتّفاق این

 بر می تواند تحریم اب ار با که است کرده احساس دشنن لکن. افتاد نخواهد برویم پیش

 امهروز ما مقابل در آنچه پس. است کرده احساس را این دشنن بیاورد؛ فشار ایران ملّت

 .«4تحریم از است عبارت عندتاً دارد وجود

                                                           
 30/10/1394انتخابات  برگ اری اندرکاراندست دیدار در . بیانات 1

 25/03/1395نظام  مسئوالن دیدار در انقالب معظم رهبر . بیانات 2

 25/03/1395نظام  مسئوالن دیدار در انقالب معظم رهبر . بیانات 3

 01/01/1395 رضوی  حرم زائران جنع رد انقالب معظم رهبر بیانات . 4
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 مستندات رهاترين محومهم موضوع رديف

 کهه کهردم عرض صحبت اوّلِ بکنیم؟ باید کارچه کنیم مقابله تحریم با اینکه برای ما»-

 بشهوید آمریکها تسلیم بیایید یا می گوید ما؛ به می دهد نشان دشنن را ایدوراهی یک

 دوراهی یک این می کند؛ پیدا ادامه تحریم و فشار یا کنید، گوش می گوید او چه هر و

 بایسهتی یها: دارد وجهود دیگهری دوراههی یهک امّها است، دروغ و غلط گفتیم که است

 .«1مقاومتی اقتصاد وسیلهبه کنیم ایستادگی یا کنیم تحنّل را تحریم مشکالت

 هایه ینهه آمهده، دسهت بهه معامله این در آنچه برابر در که شود توجه تبلیغات در»-

 را حقیقهت ایهن کننهدمی سعی که هائیگفته و هانوشته. است شده پرداخت سنگینی

 صهادقانه ملهت، عنهومی افکار با کنند واننود غربی طرف مننون را خود و گرفته نادیده

 .  «2کنندننی رفتار

 اجتنهاع اسهالمی شهورای مجلهس جلهوی برونهد برجام علیه کنید فرض مثالً اینکه»-

 نناینهدگان مگهر حهاال خهب، باشد؛ این سر پشت منطقی یک ننی کنم فکر من کنند،

 یا کنید اجاره سالنی یک شنا که است این درست اجتناعِ دارند؟ فرصت چقدر مجلس

 جنهع آنجها دانشهجو نفهر هه ار ده نفهر، ه ار دو نفر، ه ار نفر، پانصد بگیرید، تیاراخ در

 مههم این ب نند؛ حرف استداللی طوربه آنجا بروند قبلی مطالعه با نفر سه نفر دو بشوند،

 .«3است

 خهب کهه شده، گفته کشور جاری قضایای در که است شعرهایی مسئله مسئله، یک»-

 آنهها از را دارموضهع و زنهده شهعر این که شعرایی خودمان رهدو این در ما خوشبختانه

 برجهام، قضهیّه هنهین در خهب. آمریکها خیانت های زمینه در نیستند... کم شنویممی

 سیاسهیّون کهار فقهط ایهن و بشهود؛ گفتهه باید اینها که نکردند خیانت کم هاآمریکایی

 بیهان را اینها هنرمندها که است این سیاسیّون کار از بهتر بگویند؛ سیاسیّون که نیست

 و ترپُررونهق و ترآسهان و تردسهتدَم هنهه از کههچی یآن ههم هنرهها بهین در. کنند

 اینهها بایهد بشهود، بیهان اینها باید بشود، گفته اینها باید. است شعر است، السّیرترسریع

 .«4عنومی افکار در بشود منتقل

2 
محسنات و معايب 

 برجام

 رجامب محسنات( الف

 اتمذاکر به ایران ترغیب -

 برجام معایب( ب

  مقابل طرف بدذاتی و بدعهدی -1

  برجام در موجودهای  وفُرَج خلل -2

 

ناتی یک دارد؛ ایمنفی نقاط یک دارد، مثبتی نقاط یک برجام بله،»-  یهک دارد، محسهّ

 بهه کهه کرد ترغیب و کرد وادار را ما که است چی هایی هنان محسّناتش دارد؛ معایبی

 آغهاز یهازدهم دولت شروع از قبل مذاکرات این می دانید البتّه بیاوریم؛ رو مذاکرات این

 می رسهید انسان نظر به محسّناتی هایجنبه یعنی بود؛ مُرغِّبات هنین خاطربه که شد

 بهاالخره حاال لکن نشد تأمین هایشخیلی یعنی نشد، تأمین محسّنات آن هنه البتّه که

. باشهد داشته وجود فواید این است منکن که می کرد حس انسان و بود محسّناتی یک

 طبعهاً روحهانی آقهای جنهاب دولهت زمهان خهب، که هم بعد مذاکرات؛ این شد شروع

 .«5اینهاست محسّنات کرد؛ پیدا بیشتری فعّالیّت و بیشتری گسترش

 رارتکه و بهودیم بینناک آن از هنیشه که است چی ی هنان معایب چیست؟ معایب»-

 هسهتند، دربیاردبّهه بدذات انهد، بدعهدند، اینها آقا،: می گفتیم می گفتیم؛ و می کردیم

                                                           
 01/01/1395 رضوی  حرم زائران جنع در انقالب معظم رهبر . بیانات 1

 30/10/1395انتخابات  برگ اری اندرکاراندست دیدار در بیانات . 2

 12/04/1395دانشجویان  از جنعى دیدار در . بیانات 3

 31/03/1395. بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار شاعران  4

 25/03/1395نظام  مسئوالن دیدار در انقالب معظم رهبر . بیانات 5
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 در دارد وجهود وفُرَجیخلل. اینهاست هم معایب ننی کنند؛ عنل می زنند، قولشان زیر

مهی  بسته وفُرَجخلل این اگر و بدهند نشان را خودشان می توانند معایب این که برجام

   .«1می شد منتفی یا می شد کنتر بمعای البتّه شد،

 نقض برجام 3

 نقض ابتدائاً اسالمی جمهوری -1

  بود نخواهد برجام کننده

 مـا کننـد پـاره را برجام اگر -2

 زنیم می آتش

  قرآن دستور بِالعَهد اَوفوا -3

  قرآن دستور اِلَیهِم فَانبِذ -4

 

 ننهی کنهیم نقهض مها! بدانند هنه ار این کرد؛ نخواهیم نقض ابتدائاً را برجام البتّه ما»-

 نهام د کهه کسهانی ایهن طهورهنین حهاال که کند نقض مقابل طرف اگر لکن را برجام

 مهی کنهیم، پاره آییممی ما که می کنند تهدید دارند مدام آمریکایند، جنهوری ریاست

 ننهی کنهیم، نقهض حهاال اینکه. می زنیم آتش ما کردند، پاره اگر اینها می کنیم، نقض

 ایهم،داده انجهام اسهت ایمعاههده یک باالخره بِالعَهد؛ اَوفوا: قرآن دستور به است کیمتّ

 نقهض ههم مها کردنهد، نقهض آنهها اگهر آنکه و ب نیم؛ هم به ما را معاهده ننی خواهیم

 اِلَهیهِم فَانبِهذ خِیانَهةً قَومٍ مِن تَخافَنَّ اِمّا وَ: قرآن آیه به است متّکی هم این کرد، خواهیم

 خهودش، طهرف کن پرتاب یعنی «فَانبِذ». کن نقض کرد نقض طرف آن اگر سَوآء؛ یعَل

 طهرف آن در ههم قضیّه، طرف این در هم هستیم؛ قرآنی اصول تابع ما بنابراین. کن رد

   .«2قضیّه

4 
تعهدات دو طرف 

 برجام

 ها تحریم نشدن لغو( الف

 از ثانویهه های تحریم پذیرفتن تاثیر -1

 هاوّلیّ های تحریم

  ها بانک معامله مسئله نشدن حل -2

 بینهههه موضهههوع نشهههدن حهههل -3

  هاکشنفت

 اسالمی جمهوری کردن عمل( ب

 تعهداتش به

  درصد 20 سازیغنی شدن تعطیل -1

  فُردو کردن تعطیل -2

  اراک کردن تعطیل -3

 بـه مسئوالن توجهی بی لزوم( ج

 جدید های خواهی افزون

  کربن الیاف زمینه در توقّعات -1

 سیصهد گیریانهدازه درباره توقّعات -2

 کیلو

 توسـعه و مانـدن بـاقی لزوم( د

 ای هسته صنعت یافتن

 و علمـی قـدرت تقویت لزوم( ه

 امتیازگیری برای فناوری

 هیئـت کردن عمل دقیق لزوم( و

 ای هسته موضوع بر نظارت

 تحهریم رده؛نک برطرف کند، برطرف را ها تحریم که بود این مقابل طرف وریفه خب»-

 عنهل در منتهها اند،برداشهته نحوی یک به اینها را ها تحریم از بخشی. نشده برطرف ها

 ههای تحهریم. بود ثانویّه های تحریم بود بحث محلّ آنچه دانید می خب. نشده برداشته

. گهذارد می اثر ثانویّه های تحریم روی بر این و کردند حفظ قدرت کنال با اینها را اوّلیّه

 نگهوییم مهدام کنند؛ دقّت کنند، توجّه اندرکارنددست که کسانی کنم می اهشخو من

 معامله ب رگ های بانک و نشده حل ها بانک معامله مسئله نه، شده؛ برداشته ها تحریم

 چطهور اسهت؛ آلودیخباثت حرف خب! چه ما به آقا گویند می هاآمریکایی. کنند ننی

 جلسهه در اینجها دانهم ننهی– رریهف دکتهر آقای. آنهاست کار! چه ما به[ گویید می]

 هها، بانهک[ مسهئله] که گویند می او به آمریکا خارجه وزیر با صحبت در -نه یا هستند

 نهدارد؛ ربطی که ما به بله، خب گوید می او ؛[نشده حل] اینها مانند و ب رگ های بانک

 وزارت یعنهی مانعیهد شهنا توانیهد؛ مهی بخواهیهد اگهر شنا چرا، گویند می ایشان فوراً

 مهی شهرکت طرف ها بانک جلسه در زبان در بله،. است مانع که آمریکاست داریخ انه

 در لکهن نهدارد مهانعی ما طرف از کنید، معامله ندارد اشکال ایران با بله، گوید می کند،

 بهتهر چهه بانهک برای. نکند جرئت او که زنند می حرف جوری دیگر، بیانات در و عنل

 مهانع نهدارد؛ ابائی که بانک ایران؛ مثل میلیونی هشتاد بازار یک با بشود عاملهم وارد که

 از قبهل روز سهه دو هنهین آمریکها دولتی مسئول آن. آمریکاست تهدید مانعش و دارد

 خیهال راحتهی احسهاس ایهران گذاریم ننی ما گذاریم، ننی راحت را ایران ما گفت این

 جهوراین آمریکها دولهت رتبههعالی عضهو یک زنند، می حرف جوراین وقتی خب، کند؛

 بانهک تعهدادی یهک بلهه، کنهد؟ معامله بیاید کند می جرئت بانک فالن زند، می حرف

 واقعههی، معههامالت قراردادههها، بههرای- معههامالت بههرای امّهها انههد،آمده کوچههک هههای

 یسهتن ههم معلهوم اند؛نیامده و میدان، به بیایند باید ب رگ هایبانک -هاگذاریسرمایه

 انجهام را به رگ گنهاه ایهن آمریکایی طرف این. است ب رگ اشکاالت از این. بیایند کِی

                                                           
 25/03/1395نظام  مسئوالن دیدار در انقالب معظم رهبر . بیانات 1

 25/03/1395نظام  مسئوالن دیدار در انقالب معظم رهبر . بیانات 2
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 مهی بخشهنامه بله،. را هاآمریکایی کار کنیم توجیه نباید کرده؛ را ب رگ تخلّف این داده،

. اسهت جهورهنین ههاکشنفت بینهه قضهیّه. واقعیّت با کند می فرق بخشنامه امّا کنند

 محهدودی سقف یک در. است نفتی معامالت در مهم چی های از یکی هاکشنفت بینه

 گهاهی کهه هها نفت این مبالغ[ برای]- بینه ب رگ ساختارهای امّا کردند قبول را بینه

 ننهی بینهه و کنند بینه نشدند حاضر بشوند، وارد نشدند حاضر -است میلیاردی اوقات

 عضهوند، ههاآمریکایی ساختارها، و ها سازمان آن خود در که است این هم علّتش. کنند

 عنهل تعهّداتشهان از مهنّهی بخهش به هاآمریکایی بنابراین. گذارند ننی و دارند حضور

 .نکردند

 ار درصهد بیسهت[ سهازیغنی] ما: دادیم انجام طوریهنین را هاینانپرداختپیش ما 

 اینههها کههردیم، تعطیههل را اراک کههردیم؛ تعطیههل تقریبههاً را فُههردو کههردیم، تعطیههل

 . دارند توقّع باز حاال بوده، ما هایپرداختپیش

 کهه را یتوقّعات این -دارند حضور صالحی دکتر آقای اگر- کنم می عرض اینجا االن من

 مهورد در کهه یتوقّعهات یا رود، می کار به سانتریفیوژها در که کربن الیاف زمینه در آنها

 خهواهیف ونا مهدام. نروید بار زیر نکنید، قبول مطلقاً دارند کیلو سیصد آن گیریاندازه

 نهلع مها مقابهل طرف هرحالبه. ایمداده ما پرداختپیش هنه این حاال کنند؛ می هم

 .نکرده

 اسهت؛ اریدشو کار بیاوریم دست به را ماننفتی درآمدهای بخواهیم هم ما[ اگر] امروز 

 داده امه بهه داریم یگرد کشورهای در که هایی پول. است داره ینه هم است، دشوار هم

 نههورج رئیس آقای که طورآن. اندداده قول هایشانبعضی حاال یعنی نشده؛ شود، ننی

 نیسهت، کشهور یهک فقهط منتهها داده، قول کشورها این از کشوری یک گفتند، من به

 و سهتا دالر بهه هها پهول چهون منتهها اینها؛ هایبانک در داریم پول ما. کشورند چند

 ایهن خهب. هشد قفل کار بدهند، توانند ننی کند، می پیدا ارتباط آمریکا هب دالر مسئله

 .نکردند عنل اینها چیست؟ دشننی[ مگر] آمریکاست؛ دشننی

 صهنعت یهک ایهسهته صهنعت[: اسهت این] بکنم عرض خواهم می من آنچه بنابراین

 پیدا هتوسع بایست صنعت این بناند، باقی باید صنعت این ماست؛ کشور برای راهبردی

 امنیّهت و بخشهیدن مصهونیت در حتّهی صهنعت، ایهن بهودن. ببیند لطنه نباید و کند

 سهازمان و ایهسهته صهنعت عنلیّهاتی ههای قابلیّت. است مؤثّر هم کشور به بخشیدن

 بهه رسهیدن توانهایی بناند؛ محفوظ باید اشانسانی نیروی بناند؛ باقی بایستی  ایهسته

 شهنا به من را این هست، توانایی این خوشبختانه االن که بشود حفظ باید قبل وضعیّت

 هایماشهین هنان که- یک آر آی هنان با توانند می ماه شش از کنتر ررف در: بگویم

 از کنتهر در امکهان ایهن االن هنهین. سو ه ار هجده به را کشور برسانند -است قدینی

 مهی مها. اسهت بسهته مها دست که نکند خیال مقابل طرف یعنی دارد؛ وجود ماه شش

 کهه تجهی اتهی و -اسهت سهوّم و دوّم پیشهرفته نسل که- چهار آر آی قطعات با توانیم

 در امهروز کهه است امکاناتی اینها برسیم؛ سو صده ار به ونیمسالیک از کنتر در داریم

 متوقّف را مقابل طرف کنند، استفاده امکانات این از دارد؛ وجود ایهسته انرژی سازمان

 مهی کهه کهاری ههر آمریکا هایکارشکنی برابر در نگیرد؛ انجام ایعجوالنه داماق. کنند

 جنههور رئهیس ههم محتهرم، خارجه وزیر هم خوشبختانه، حاال که بدهند انجام توانند

 مهی دنبهال کهه -گفتند دیگر جاهای و مجلس در هم گفتند، اینجا هم- گفتند محترم
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 اسهت معروف که طورهنین که کنید توجّه. ندکن دنبال جدّی طوربه باید را؛ اینها کنند

 کشهید؛ بیهرون دههنش از بایهد آمریکها؛ مثهل گرگهی از هم آن ،«است گرفتنی حق»

 نقهض کامهل طوربه حاال که وقتی تا. کند تقدیم دستی دو بیاید او که نیست جوریاین

 امه آنهها، کارشهکنی و آنهها خطاههای مقابهل در لکهن کنیم ننی نقض هم ما اندنکرده

 .کنیم حفظ را هاینانتوانایی بایستی

 از آنچهه کهه بهود خودمهان فنّهاوری و علنهی قهدرت بها مها که بکنم عرض هم را این

 نبهود، درصد بیست توانایی اگر یعنی کندیم؛ قضیّه، این در بکَنیم توانستیم هاآمریکایی

 کنهیم وادار ار اآنه توانستیم ننی قطعاً نبود، پیشرفته سانتریفیوژهای ساخت توانایی اگر

 نکننهد؛ گیریهبهانه و بپذیرنهد و بکنند قبول ما از را سانتریفیوژ ه ار چند این اینکه به

 هرچهه شد، خواهد زیاد طرفآن فشار برود، بین از اگر اقتدار این. بود اقتدار آن خاطربه

 واههدخ بیشهتر مقابهل طرف به آوردن فشار برای طرفاین قدرت شد، بیشتر اقتدار این

 .کنیم حفظ باید را این بنابراین شد؛

 از مهن توقّهع کهه بکهنم عرض بنده کردیم؛ معیّن ما هم نظارتی هیئت[ قضیّه این در] 

 ههر واقعهاً و بکننهد بیشهتری مراقبهت بکنند، بیشتری دقّت که است این نظارت هیئت

 دبه و کنهد مهی خیانهت دارد نقطه آن در مقابل طرف کنند می احساس که را اینقطه

 .«1بدهند انجام است ملّی منافع از دفاع وریفه را آنچه کند، می عنل

5 
ادامه دشمنی پس از 

 برجام

و   آمریکا ذات نکردن تغییر الف(

 بدعهدی در قضیه برجام

 منطقـه و داخلـی های نقشهب( 

 برجام از پس آمریکا ای

( ممانعــت از ســرمایه گــذاری ج

دی در خارجی و گشایش اقتصـا

 ایران

 فههروریختن بههرای وارموریانههه ذنفههو -

 درون از نظام هایپایه

  "ما  بر یا ما با یا" تفکر  ترویج (د

ــدیل و ــرای تب ــالش ب ــه آن ت  ب

 گفتمان

سیاسههت آمریکهها تههرویج تفکههر  -

 دوراهی و دوگانه اجتناب ناپذیر

تههالش عههده ای در داخههل بههرای  -

ترویج دوراهی اجتناب ناپهذیر کنهار 

 آمدن با آمریکا

برجـام هـای  دنبال به اآمریک (ه

 :.. 4و3و2

 کهه- بودنهد زده پیش روز چند مجلس در خوبی حرف محترمنان خارجه وزیر آقای»-

 مهی راسهت نکرده؛ تغییر آمریکا ذات بودند گفته ایشان -خواندم هاروزنامه در البتّه من

 ذات نکهرده؛ تغییهر و است ذات هنان است؛ ریگان دوره ذات هنان آمریکا ذات گویند،

 مهی پهاس ایهن خهواه؛جنهوری ح ب دموکرات، ح ب- هست ح ب بله،. است دشنن

 بسهیار حهرف ایهن. اسهت هنهان آمریکها ذات لکن -این به دهد می پاس او او، به دهد

 .«2کردند بیان اسالمی شورای مجلس در ایشان که است درستی

. کردنهد تهدیهد را مها دیگهری تحهریم ههای بهه و کردنهد بدعههدی برجام قضیه در»-

 بهرای اسهت کار مشغول وروزشب به شدّت آمریکا داریخ انه وزیر گفتم، که طورهنین

 دشهننی اینهها خهب،. بشود مندبهره برجام نتایج از اسالمی جنهوری که نگذارند هاینک

 «.3می کنند تهدید بیشتر تحریم های به مرتّباً و می کنند تهدید مرتّباً. است

 ایهران داخهل بهرای نقشهه یهک ای،هسهته مذاکرات دوران از بعد برای هاآمریکایی»  -

 ایهران بهرای نقشه.  شد روشن و بود روشن ما یبرا این. منطقه برای نقشه یک داشتند،

 ههم تهالش دارنهد دارنهد؛ هم هنوز داشتند، منطقه برای نقشه دارند؛ هم هنوز داشتند،

  ؛ ایستاده محکم کسی چه  منطقه در آنها پلید اهداف مقابل در که دانند می کنند؛ می

 .«4اند متوجّه و دانند می هم را این

 از پهس و برجهام قضهیّه در را نفوذ مسئله این ما. نفوذ ت؛اس نفوذ مسئله مسئله یک»-

 کهه کسهانی. است مهنّی مسئله خیلی و عجیب مسئله خیلی این کردیم؛ مطرح برجام
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 ای هسته موضوع -

 فلسطین مسئله -

 کنار آمدن با رژیم صهیونیستی -

 ینن مسئله -

 بحرین مسئله  -

 موشههکی هههای پیشههرفت مسههئله -

 و اب ارهای دفاعی ایران

  قدس نیروی مسئله  -

  سپاه تشکیل مسئله -

 هههای سیاسههت مطابقههت مسههئله -

 سالما با اسالمی جنهوری داخلی

 سـلطه تجدید دنبال به (آمریکاو

 ایران بر خود گذشته

 که کشوری بر سلطه دادن دست از-

 است منطقه گل

 بهها دشههننی کنتههرل در نههاتوانی -

 از فراتههر حتههی و منطقههه در آمریکهها

 منطقه

 خاورمیانه تشکیل طرح در شکست-

 نوینخاورمیانه  و ب رگ

 سهوریه، قضهایای در شدن درمانده-

 سطینفل و عراق ینن،

 سنگرهای ترمیم پی در ( آمریکاز

 :قبلی شدهتخریب

 طاغوت نشاندهدست رژیم سنگر -

 ها قدرت از ترس سنگر -

 اعتقههههادی،بی ت ریههههق سههههنگر -

 نداشههتن و خههود بههه اعتنههادیبی

 ملّی نفساعتنادبه

 سیاست از دین جدایی سنگر -

 

 بهرای دامهی چهه کهه داننهد می خوب دارند، اطاّلعات به دسترسی گوناگون مسائل در

 و اراده حصهار و حصهن در کردن نفوذ برای بگسترانند خواهند می یا اندگسترده کشور

 در االن ایهن ها؛توطئهه و هها سیاست و تدابیر مختلفِ انحاء با ایران، ملّت تصنیم و فکر

 .«1است جریان

که خب حرف ها گفتهه -ای ای و این مذاکرات هستهاالن بر سر هنین قضیّه هسته» -

ایهن، هنهین دو روز قبهل از  -شد، مطالب گفته شد و این جریان طوالنی انجام گرفهت

ن و دارامجدّداً بار دیگر یک مسئول آمریکایی گفت مها کهاری مهی کنهیم کهه سهرمایه

گذاری کننهد. دشهننی را گذاران ب رگ دنیا جرئت نکنند برونهد ایهران سهرمایهسرمایه

و -بینید! آمریکا این است. یکی از هدف های کسانی که دنبال این مهذاکرات بودنهد می

نت کشیدند؛ این کسانی که این مذاکرات را انجهام دادنهد، انصافاً هم تالش کردند و زح

گشهایش اقتصهادی بها  -حقیقتاً زحنت کشیدند، عرق ریختند، واقعاً صرف وقت کردند

ها جلوی هنین را می گیرند. چندین ها بود؛ ]امّا[ امروز آمریکاییگذاری خارجیسرمایه

بل از این، یکی دیگرشان مجدّداً گفت اند؛ باز دیروز پریروز، دو سه روز قبار تا حاال گفته

گذاری کننهد. گذارها جرئت نکننهد برونهد ایهران سهرمایهما کاری می کنیم که سرمایه

ها ننی شود اعتناد کرد، معنایش این اسهت؛ اینکهه اینکه بنده ده بار گفتم به آمریکایی

 «.2می گوییم اینها غیر قابل اعتنادند، معنایش این است

سیاسهت  خهاص طوربهه و به خصهوص و استکبار سیاست های زمانی، مقطع این در»-

 میهان در اوّل مها؛ ملّت میان در بشود ت ریق تفکری یک که می کند اقتضا آمریکا های

ی تفکهر یهک بشهود؛ منتقل عنومی افکار به به تدریج آن از بعد و جامعه نخبگان  خاصهّ

 واننهود کهه اسهت این نهاستآ نظر مورد که سیاستی آن. عنومی افکار به بشود ت ریق

 دو ایهن از یکهی اینکه ج  ندارد ایچاره و دارد قرار دوراهی یک سر بر ایران ملّت کنند

 بایهد یها بیایند، کنار آمریکا با باید یا اینکه از است عبارت دوراهی آن. کند انتخاب را راه

 را دو ایهن از ییکه کننهد؛ تحنّل را آن از ناشی مشکالت و آمریکا فشارهای دائم طوربه

 توافهق هنهین در... مهی خواهنهد آنها که است چی ی این کند؛ انتخاب باید ایران ملّت

 را توافهق ایهن برگ ارکننهدگان و کهردیم تأیید ما را توافق این اگرچه هم ایهسته اخیر

 وزیهر بهود؛ جهورهنین ههم اینجها لکهن را، آنهها داریم قبول و کردیم اعالم قبول مورد

 را قرمه  خهطّ ایهن یها را اینجها[ مثالً] ما که گفت بنده به مواردی در ما رممحت خارجه

 یهک مقابهل طهرف وقتهی یعنهی اسهت؛ هنین این معنای. کنیم حفظ نتوانستیم دیگر

 فعّهال دیپلناسهی دارد، پول دارد، امکانات دارد، تبلیغ وسایل که آمریکاست مثل دولتی

 در آوردمهی فشهار آنهها بهه کهه دولت هایی ،دارد دنیا اطراف در گوناگونی عوامل دارد،

 اسهت چی هایی از برخی از کردن نظرصرف معنایبه او با آمدن کنار هستند، اختیارش

 آمریکها سیاسهت ههای طبق که است دوراهی یک این. می فشرد پای آنها بر انسان که

 انههدوگ یهک اسهت؛ نهاگ یر دوراهی یک بکنند، ت ریق ما ملّت ذهن در می خواهند که

 کوتهاه بسهیاری مهوارد در او خواست های و آمریکا مقابل در باید یا: است ناپذیراجتناب

 بها مخالفهت از ناشهی ضهررهای را، آمریکا تهدیدهای را، آمریکا فشارهای باید یا بیاییم،
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 نخبگهان بهین در گفتنانی یک صورتبه را این می خواهند اینها. کنیم تحنّل را آمریکا

 در. کننهد سهرری  عنهومی افکهار و مهردم میان در را آن به تدریج و نندک ترویج جامعه

 گوناگونی، شکل های به و می کنند ترویج دارند را فکر این کشور، خارج و کشور داخل

 را کسهانی می دهند؛ گسترش دارند دنیا جنعی ارتباط وسایل در مختلفی، بیان های با

 در البتّهه. بدهنهد گسهترش مها ملّهت میان در را فکر این بتوانند اینکه برای می گنارند

 و دارنهد قبهول را فکهر ایهن کهه هستند کسانی کردیم، عرض که طورهنین هم داخل

 بقبوالنند. هم دیگران به را آن که می کنند تالش و اندکرده قبول

. کهنم بیهان اسهت حقیقهت و حق اقتضای را آنچه بعد بگویم، را مقابل طرف حرف من

 کهه اسهت ایهن ساز،جریان و فکرساز و تبلیغاتی دستگاه هنان یعنی مقابل طرف حرف

 ایهن ایهسته توافق از هدف و است اقتصادی فراوان ررفیت های دارای ایران می گوید

 گرفهت انجهام توافق این خب، کند؛ استفاده ررفیت ها این از بتواند ایران کشور که بود

 ملّهت بایسهتی ههم آنهها در که سته هم دیگری مسائل و نیست کافی توافق این لکن

 بفرماییهد فهرض مهثالً بکنند؛ اقدام و بگیرند تصنیم ایران مسئولین ایران، دولت ایران،

 مهی گوینهد آن بهه ههاغربی کهه ایمنطقهه هنهین یعنهی- آسیا غرب منطقه در امروز

 کهلّ بهرای مشهکل ایهن خهب، هسهت؛ بسیاری هایآشفتگی و جنجال ها -خاورمیانه

 سهعی بایهد کنهد، پیهدا نجات مشکل این از شنا کشور می خواهید اگر و است منطقه

 هنفکهری کنهیم، هنکهاری آمریکها بها کنیم؟ کارچه. بنشیند فرو جنجال ها این کنید

 یها ههاآمریکایی میهل طبهق را مهدلی یک و کنیم گفتگو بنشینیم، کنیم، جلسه کنیم،

 دیگهری مشهکالت ما یا. است ینا هم دیگر یکی کنیم؛ انتخاب هاآمریکایی توافق طبق

 اختالفهات ایهن کنیم، حل باید را اختالفات این داریم، آمریکا با زیادی اختالفات داریم،

 مجبهور ایهران ملّهت کهه بفرمایید فرض اختالفات، این حلّ در حاال بشود؛ تنام بایستی

 بکنهد؛ کنهد، نظرصهرف ههم خهود قرم های خطّ از کند، نظرصرف خود اصول از باشد

 بایهد ما شد، الزم اگر لکن ننی کند تنازل خود ارزش های و خود اصول از مقابل طرف

 خهود ررفیت های از بتواند کشور نتیجه در تا کنیم؛ برطرف را مشکالت تا کنیم تنازل

 بنهابراین. است این حرفشان. بشود مبدّل ایبرجسته اقتصاد یک به مثالً و کند استفاده

 قضایای در دیگری برجام ؛«برجام» گذاشتیم را این اسم و شد توافق ایهسته قضیه در

 غیرذلهکالی و 4 و 3 و 2 برجام کشور؛ اساسی قانون قضایای در دیگری برجام منطقه،

مهی  سهعی که است منطقی این. کنیم زندگی راحت بتوانیم ما تا بیاید وجودبه بایستی

 عنهومی افکهار بهه جامعهه بگاننخ سوی از و جامعه نخبگان بین در را منطق این کنند

 کهه اسهت ایهن حهرف ایهن معنهای چیسهت؟ حهرف ایهن معنای. کنند منتقل جامعه

 نظام هایبرجستگی حکم به و اسالم حکم به که ایاساسی مسائل از اسالمی جنهوری

 کنهد، نظرصرف فلسطین مسئله از: کند نظرصرفِ آنهاست، به پایبند اسالمی جنهوری

 ملّههت مثههل- منطقههه مظلومههان از کنههد، نظرصههرفِ منطقههه در تمقاومهه از حنایههت از

 حنایهت و پشهتیبانی -بحهرین مهردم مثهل ینن، مردم مثل غ ّه، مردم مثل فلسطین،

 آنچهه بهه را خهود خهود، هایخواسته تعدیل با اسالمی جنهوری نظام و نکند، سیاسی

 ایهن حهرف این یمعنا. بکند ن دیک است، آن تحقّق دنبال به آمریکا یعنی مقابل طرف

 رغمعلهی منطقهه، دولت ههای و منطقه کشورهای از بعضی امروز کههنچنان که است

 مسئله و اندآمده کنار صهیونیستی رژیم با ملّت هایشان خواست رغمعلی و اسالم حکم
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 هنهین بهه ههم اسهالمی جنههوری انهد،داده قرار دیگر مسائل الشّعاعتحت را فلسطین

 بها عربی دولت های از بعضی امروز کههنچنان که است این یشمعنا کند؛ عنل ترتیب

 جنههوری مهی کننهد، دراز صهیونیستی دشنن سنت به دوستی دست وقاحت، کنال

 خهتم اینجاهها به قضیه البتّه. کند آشتی و بیاید کنار صهیونیستی دشنن با هم اسالمی

 اگهر کهه اسهت ینا می شود، ادّعا دشنن سیاسی تحلیل آن در آنچه معنای ننی شود؛

. کنهد نظرصهرفِ ههم خهود دفاعی اب ارهای از حتّی اسالمی جنهوری آمریکاست، میل

 چهرا کهه انهدانداخته راه بهه دنیا در جنجالی چه موشک ها مسئله روی بر که بینیدمی

 جنههوری موشهک ههای چرا دارد، دوربُرد موشک چرا دارد، موشک اسالمی جنهوری

 تنهرین چرا کردید، آزمایش چرا می دهند، قرار هدف و ندمی زن دقیق را هدف اسالمی

 چنهد کهه فارس خلیج منطقه در هاآمریکایی حاال. چرا و چرا و چرا و می کنید، نظامی

 منطقه کشورهای از یکی با بار یک وقت چند هر دارد، فاصله آنها کشور با کیلومتر ه ار

[ امّها] -ندارنهد مسهئولیتی ههیچ جهااین در آنهها کههدرحالی- اندازندمی راه به رزمایش

 رزمهایش خهود امنیهت حهریم در و خود محیط در خود، خانه در که اسالمی جنهوری

 چهرا کردیهد، اقهدام چهرا کردیهد، رزمایش چرا که می شود بلند اینها جنجال می کند،

 تحلیهل آن معنهای. کردنهد را اقهدام هها ایهن شهنا هوایی نیروی یا شنا دریایی نیروی

 اسهت؛ بهاالتر هم این از قضیه. بکنیم نظرصرفِ بایستی اینهاهنه از که است این دشنن

 اسهت، شهده تشکیل قدس نیروی چرا اصالً که کشاند خواهند این به را موضوع تدریجاً

 اساسی، قانون طبق اسالمی جنهوری داخلی سیاست های چرا شده، تشکیل سپاه چرا

 .«1می رسد اینجاها به مطلب بشود؛ داده تطبیق اسالم با باید

 طهاغوت رژیهم که ع ی  جوان های به من است الزم. است باالتر هم این از مسئله امّا»-

 پیهروزی بها اتّفهاقی چهه کهه ننی دانند و اندندیده را طاغوت دوران و اندنکرده درک را

 مها که ایمنطقه این در ببینید؛. بکنم عرض را ایجنله چند افتاد، کشور این در انقالب

 لحهاظ از است؛ منطقه گُل ایران، شنا ع ی  کشور -آسیا غرب منطقه- می کنیم زندگی

 از اسهت؛ نظیهربی کشهور یهک اسهتراتژیکی، موقعیهت رایجْ تعبیر به و راهبردی جایگاه

 دارد؛ امتیهاز دنیا هنه از نگاه یک با و منطقه این هنه در گاز و نفت فراوان منابع لحاظ

 جنعیتهی بها به رگ، اسهت کشهوری. هست هم دیگری فراوان نابعم گاز، و نفت از غیر

 یهک منطقه گُل این است؛ منطقه گُل اینجا. غنی تاریخی با بااستعداد، مردمی و مستعد

مهی  ههاآمریکایی کهاری ههر و اسهت بهوده آمریکا قبضه در کامل طوربه و یکجا روزی

 می کردند، غارت: کردند می بدهند انجام کشور این در و کشور این به نسبت خواستند

 مسهتکبر دولت یک و استعنارگر دولت یک که کارهایی هنه می بردند؛ را ثروت هایش

 در را اینجها و مهی دادنهد انجهام کشور این در اینها می دهد، انجام ضعیف کشور یک با

 از را کشهور ایهن اسهت آمده انقالب داشتند، خودشان اقتدار پنجه در و خودشان قبضه

. ننهی شهود خهارج آمریکها سیاسهت دل از انقالب کینه[ لذا] کشیده، بیرون نهاآ پنجه

 کشهور ایهن در دیگهر بار را سلطه هنان بتوانند که می شود تنام اینها دشننی وقتیآن

 کار دیپلنات اند، سیاستندارند، البتّه. هستند این دنبال و است این هدف کنند؛ تجدید

 بهه تهدریج بایهد و دارد راههی یهک مقصودی و هدفی هر  می دانند و بلدند را سیاسی
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 باشهد، باز چشننان باید ما. می کنند را کار این دارند شد؛ وارد راهش از و کرد حرکت

 کرد خارج اینها دست از را ایران فقطنه اسالمی جنهوری. باشد جنع حواسنان باید ما

 عهرض بعهد حهاال کهه- ددا نشهان که ایدلیری و داد نشان که مقاومتی روحیه با بلکه

 کشهورهای در ببینیهد شهنا امروز. شد هم دیگر کشورهای تشویق موجب -کرد خواهم

 پهرچم می گویند، «آمریکا بر مرگ» منطقه این از فراتر حتّی و منطقه این در متعدّدی

 ملّهت ههای بکنهد، مقاومهت می تواند که داد نشان ایران ملّت. می زنند آتش را آمریکا

 اعهالن ههاآمریکایی. است شده خارج آمریکا دست از سررشته و گرفتند دیا[ هم] دیگر

 نهوین، خاورمیانه گفتند وقتیک- کنند درست ب رگ  خاورمیانه می خواهند که کردند

 در و آسهیا غهرب منطقهه ایهن در که بود این مقصود -ب رگ خاورمیانه گفتند وقتیک

 از منطقهه ایهن امهور هنه بر را تیصهیونیس رژیم جعلی دولت اسالمی، کشورهای قلب

 نگهاه شهنا االن. بهود ایهن هدفشهان کنند؛ مسلّط فرهنگی و سیاسی و اقتصادی لحاظ

 سهوریه قضهیه در مهی دادنهد، به رگ خاورمیانهه شهعار کهه هنان ههایی ببینید کنید

 فلسهطین قضهیه در انهد،درمانده عهراق قضهیه در اند،درمانده ینن قضیه در اند،درمانده

. بیننهدمی اسهالمی جنهوری چشم از بینند،می ایران چشم از را هنه اینها و انددرمانده

 سهرِ اسالمی جنهوری با آنها اختالف است؛ جوریاین اسالمی جنهوری با آنها دشننی

 بهه بیاینهد می کنند حرکت دارند است؛ اساسی مسئله مسئله، نیست؛ دوذرّه و ذرّهیک

 .«1کنند برقرار را خودشان قدینی سلطه آن بتوانند بلکه که سنت این

 بکنم ضعر ع ی  جوان های شنا به من اند؛ندیده را طاغوت رژیم ما ع ی  جوان های»-

 حکومهت دوره در یعنهی- سهال شصهت یها پنجهاه حدود این طول در ما، کشور در که

 دسهت در ار رامو زمام هاآمریکایی هم بعد ها،انگلیس اوّل -آن از قبل مقداری و پهلوی

 ردنهد؛آو کهار سهرِ را پهلهوی حکومت مثالً می کردند؛ می خواستند کاری هر و داشتند

 محنّدرضها ند،برد را او شدند، دلخور او از جهتی به که بعد و آوردند کار سرِ را رضاخان

 لّهت،م ایهن قبهال در عظنهت، ایهن بها و ب رگی این به کشوری یک در یعنی آوردند؛ را

 یکهی ند،می بر خودشان میل به را کشور این رئیس به راحتی هاانگلیسی ای هاآمریکایی

 خهب،. بهود جهوریاین ایهران در آنهها وضهع خودشهان؛ بهین و او، جای به آورندمی را

 آورده وجودبهه سهنگرهایی اینجها در کننهد؟ پیدا را تسلّط این بودند توانسته جوریچه

 ایهن از بعهد، هایدههه یا بعد سال های در یکاآمر رژیم بعد انگلیس، رژیم اوّل که بودند

 بهه و آمهد انقهالب. کشور این بر خودشان سلطه دوام برای می کردند استفاده سنگرها

 آن، جهای بهه و کهرد منههدم کهرد، تخریهب را سهنگرها این خودش جوان های دست

 لّهیم منهافع و اسهالمی جنهوری از حفارت برای و انقالب از حفارت برای سنگرهایی

 تهرمیم هدوبهار را قبلی شدهتخریب سنگرهای آن بیایند می خواهند اینها. آورد وجودبه

 اسهت آمده وجودبه جوان ها و انقالبیون و انقالب دست به که را سنگرهایی این و کنند

 .است این هدف ببرند؛ بین از

 ایههرژیم سهنگر تهرینمهم. مهی شهنرم شهنا بهرای را سنگرها این از چندتا من حاال

 رژیهم خهود از بهود عبهارت مها کشهور در -آمریکها بعهد انگلهیس، اوّل یعنی- مستکبر

 کهه بهود او وسهیلهبه بهود؛ اینها سنگر طاغوت، نشاندهدست رژیم. طاغوت نشاندهدست
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 فعّالیهت ههر اقتصادی، فعّالیت هر می کردند؛ کشور این در می خواستند کاری هر اینها

 بودنهد، مایل که هرجوری گیری؛موضع هر جایی،جابه هر سیاسی، فعّالیت هر فرهنگی،

 رژیهم خود یعنی می کشاندند؛ طرفآن و طرفاین به را کشور این دولت و را کشور این

 خب،. سنگر یک این. است بوده کشور این در انگلیس و آمریکا سنگر ترینمهم طاغوت

 در را پادشهاهی حکومت کرد؛ کنریشه و برد بین از کرد، نابود را سنگر این آمد، انقالب

 مردمهی حاکنیت شخصی، حاکنیت و پادشاهی حکومت جایبه و کرد کنریشه کشور

 دارد؛ صهاحب منلکهت! آقها می گفتند که کشور این در بود روزی یک. آورد وجودبه را

مهی  جهاری زبهان هها بهر مکهرّر را این. بود این اعلی حضرت؛ کیست؟ منلکت صاحب

 بهود، منلکهت صاحب شاه منلکت؟ صاحب کیست دارد؛ صاحب منلکت ا،آق که کردند

. بهود منلکهت صهاحب ملّی، غیرت از تهی غالباً و وابسته ناالیق، فاسد، عنصر یک یعنی

 داد را منلکهت زد، کنهار را دروغهین غاصهب صهاحب این آمد اسالمی جنهوری خب،

مهی  مهی کننهد، پیهدا حضور می کنند، انتخابات ملّت اند؛ که اشاصلی صاحبان دست

 جنههوری کهه بهود دشهنن سهنگر اوّلین این می کنند؛ نفی می کنند، اثبات خواهند،

 .ریخت درهم را سنگر این اسالمی انقالب و اسالمی

 سهنگرهایی عینی، عوامل و روانی عوامل بود؛ هم دیگری سنگرهای نبود، این تنها ولی 

 ترس ترس؛ سنگر بود، ترس یکی .می شنرم شنا برای را موردش سه دو من که بودند

 حهاکم دل هها هنه بر آمریکا قدرت از ترس که بودند کرده کاری کشور در. قدرت ها از

 ههر انگلهیس؛ از تهرس ههم قبلش آمریکا، از آخر هایدهه این در که کردیم عرض بود؛

 را ههاانگلیس یعنهی هاسهت؛انگلیس کهار می گفتنهد افتادمی اتّفاق کشور در ایحادثه

 ههم رژیهم سردمداران خود نبود؛ مردم مخصوص ترس، این. می دانستند مطلق قدرت

 -انقهالب از بعد- بعدها و اندنوشته رژیم عوامل که خاطراتی این. آمریکا از می ترسیدند

 عوامهل و محنّدرضا خود مواردی در که می دهد نشان است، شده منتشر خاطرات این

 خاطربهه مهی کردنهد، کهه تحقیهری خاطربه بودند یعصبان هاآمریکایی از او به ن دیک

 مجبهور بکننهد؛ انقیهاد بودند مجبور و نداشتند ایچاره امّا می کردند، که ایاعتناییبی

 را تهرس سهنگر ایهن و آمهد اسهالمی انقالب. می ترسیدند کنند؛ اطاعت ترس از بودند

 ارزش ههای بهه کهیمتّ مطّلهعِ آگهاهِ عنصر یک اسالمی جنهوری در امروز. کرد منهدم

 نهه ملّهت. انهداخت دور را تهرس ملّت بترسد؛ آمریکا از که ننی کنید پیدا شنا را دینی

 جنه  دوران در. ریخهت دور را استکبار جبهه هنه از ترس بلکه را آمریکا از ترس فقط

فانه بهاز که- انجامید طول به سال هشت که تحنیلی  دوران آن مها جهوان ههای متأسهّ

می  کنک صدّام به آمریکا -اندنکرده درک را نورانی دوران آن اند،نکرده درک را طالیی

 عرب ارتجاع می کرد، کنک صدّام به روز آن شوروی می کرد، کنک صدّام به ناتو کرد،

 مهی کردنهد؛ کنهک هنه می کرد؛ کنک صدّام به داشت، که ضعفی و لیاقتیبی هنه با

 اسالمی؛ جنهوری علیه و صدّام نفع به بودند شده واحدیجبهه یک غرب و شرق یعنی

 شهد، غالب هم آنها هنه بر الهی توفیق به و ایستاد نیاورد، ابرو به خم اسالمی جنهوری

 از را ایران خاک از وجب یک نتوانستند جن  سال هشت از بعد شد؛ پیروز آنها هنه بر

انسهان  امهروز کهه کهردم عهرض من بله،. بردند بین از جوراین را ترس. کنند جدا ایران

 آمریکها از اسهالمی ارزش های به متّکی انسان های آگاه، انسان های دار،خویشتن های

 عقالئی غیر ترس، این امّا بترسند هابعضی است منکن هم امروز چرا،[ امّا] ننی ترسند
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 بهرای اسهت؛ عقالئهی غیهر اینها ترسِ بود، عقالئی آمریکا از محنّدرضا ترس اگر است؛

 مثل پشتیبانی اسالمی جنهوری امروز و نداشتند مردم مثل پشتیبانی آنها کهاین خاطر

 .دارد ب رگ ملّت این

 بهه اعتقهادیبی ت ریق از بود عبارت ما، کشور بر تسلّط برای دشنن سنگرهای از یکی 

 وبهرقزرق چشنشهان مقابهل در ملّی؛ نفساعتنادبه نداشتن خود، به اعتنادیبی خود،

 و فنّهاوری پیشرفت های و علنی پیشرفت های می کردند، مشاهده را غربی کشورهای

 کشهور رد نبهود، اینهها خودشهان[ کشور] در و می دیدند را آنها مادّی تندّنی وبرقزرق

 حسهاسا می کردند، خود به اعتنادیبی احساس لذا بود، ماندگیعقب نبود، چی ها این

 کهه گفهت دولهت ارکهان از یکهی ی،پهلهو دوران در روز آن. می کردند خود به ناباوری

 گِلهی تابههآف لولهن  چیست؛ لولهن  ننی دانید شناها! بسازد لولهن  برود باید ایرانی

 لگِه جهنس از کهه بهود معنهول قهدیم قدیمِ آن. فل  جنس از آفتابه نه هم آن ،[است]

 ازد؛بسه لولهنه  برود که است هنین لیاقتش ایرانی می گفت. می کردند درست آفتابه

 آن سهتگانبرج از دیگر نفر یک. می گفتند جوریاین روز آن! اختراعات به چه را یرانیا

 و غربهی ودبش پا تا سر فرق از بایستی برود، پیش بخواهد اگر ایرانی که می گفت دوران

 بهه عنهیی بهرود؛ جلهو بتوانهد شهاید بکنهد، آنها شبیه را خودش چی ِهنه باید اروپایی؛

 بهه بهاور هبه کهرد تبدیل به کلّی را ناباوری این آمد انقالب ب،خ. نداشتند باور خودشان

 مهوارد از اریبسی در. می توانیم ما می گوید ایرانی جوان امروز ملّی؛ نفساعتنادبه خود،

 اسهت تهگرف قرار دسترس در بحنداهلل امروز حاال آنچه از غیر- علنی پیشرفت های در

 یفکرهها یهک اوقهات گاهی ما وان هایج -است کرده پیدا تحقّق که پیشرفت هایی و

 کنند؛ وجورجنع را اینها ندارند توانایی مسئول هایدستگاه که می کنند مطرح را نویی

 بهاور قتیو نیست؛ هم پیشرفت نبود، خود به باور وقتی. دارد نفساعتنادبه ایرانی جوان

 ملّهت انها،تو شهودمهی  کشور آید؛می هم توانایی بود، «می توانیم ما» شعار بود، خود به

 در شهورک ایهن در سهال پنجهاه. می کنهیم مشاهده داریم را این ما امروز. توانا می شود

 متعهّهد تیداسا هم دانشگاه، این در داشت؛ وجود دانشگاه انقالب، از قبل طاغوت، دوران

 از بهود؛ کم امروز به نسبت تعداد حاال- بودند بااستعدادی دانشجویان هم بودند، خوبی و

 جوان های هرحالبه بودند، که هنان هایی لکن[ بود] امروز از کنتر خیلی نسبی اظلح

 نهوِ دیدهپ یک علنی، حرکت یک[ ولی] -بودند بااستعداد جوان های دیگر، بودند ایرانی

 کردنهد ننهی بهاور چون چرا؟. ندارد وجود ایران در سال پنجاه این طول تنام در علنی

 در ودنهدب کهرده ت ریهق را اطنینهانیبی این خودشان؛ به دنداشتن اطنینان بتوانند، که

 وآورینه علنهی، نهوآوری داریهم؛ نهوآوری یک کشور در روزی هر ما امروز،. ملّت اذهان

 مها کشور زامرو. می شوند عصبانی را، هانوآوری این بینندمی وقتی ما دشننان. فنّاوری

 لاوّ کشهور ده جه وِ شهرفته،پی دانهش ههای از متعهدّدی هایرشته در تحریم وجود با

 ایجنگهی وسایل هنین و نظامی اب ارهای است، مردم چشم جلوی آنچه حاال. دنیاست

پیشهرفت . هسهت دیگهران و ارتهش و سهپاه اختیار در می کنید مالحظه شنا که است

 ینههزم هنهین در و نهانو زمینهه در انهد،کرده گونهاگون هایزمینهه در اینهها کهه هایی

 به ملّت ناباوری ایران، در دشنن سنگرهای از یکی. است خود به باور اطرخبه ای،هسته

 و خهود بهه بهاور ملّهت، جوانهان و ملّهت پیهروزی به رگ سنگرهای از یکی و بود، خود

 .بود دشنن سنگرهای از یکی هم این. است «می توانیم ما» یروحیه
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 بودند باورانده هنه به. بود سیاست از دین جدایی دشنن، سنگرهای از دیگر سنگر یک

 نکنهد؛ دخالهت اجتنهاعی نظام در و زندگی محیط در سیاست، محیط در باید دین که

 حتّهی خهود، جهای بهه که نداشتند سروکار دین با که آنهایی حاال. بودند باورانده را این

 سیاسی مسائل در بتواند اسالم که ننیکردند باور دین علنای از بعضی حتّی و متدیّنین

. بهود سیاسهی رویکهرد بها اوّل، در اسهالم تولّد اصل که است حالی در این ند؛ک دخالت

 در را بهاور ایهن امّها داد، تشهکیل حکومهت کرد، مدینه در که کاری اوّلین اکرم پیغنبر

مهی  فعّالیت مردم علیه و کشور علیه و نظام علیه سنگر این از و بودند گنجانده ذهن ها

 دربهاره امهروز. کهرد نابود و کرد منهدم هم را سنگر نای و آمد اسالمی جنهوری. کردند

 در مهها دانشههجوهای و مهها جههوان هههای قرآنههی، و اسههالمی دیههدگاه از کشههور مسههائل

 و علنها بهه برسهد چهه مهی کننهد، تهالش و می کننهد کار دارند[ هم] ما هایدانشگاه

   .«1اینها مانند و علنیه هایحوزه

6 
کنار آمدن با آمريکا 

 پس از برجام

  کنارآمـدن بـودن ممکننـا (الف

 آمریکا

 مشههکل نظههام، موجودیههت اصههل -1

  امریکا

 ناشهی پیشرفت و استقالل و قدرت -2

 آمریکا مشکل اسالم، از

 آمریکها، بها نیامهدن کنهار استدالل -3

 جواب بی استداللی

  ای هسته قضیه سر بر جنجال -4

  ها موشک درباره جنجال -5

  شرب حقوق موضوع درباره جنجال -6

  نگهبان شورای درباره جنجال -7

 و رهبههری اصههل دربههاره جنجههال -8

  فقیه والیت

 و اساسی قانون اصل درباره جنجال -9

  اسالم حاکنیّت
 جمهـوری محتـوای شدن تهیب( 

 برابـر در نشـینی عقب با اسالمی

 آمریکا

 آمریکـا، دولـت بـا آمدن کنارج(

ــه ــول معنایب ــایتحمیل قب  آن ه

  دولت

 

 مهی آمریکها بها مها» کهه اسهت این آن و دارد وجود اینجا در غلطی صوّرت یک خب،»-

 تصهوّر تصوّر، این خب! «کنیم حل را مشکالت و بیاییم کنار آمریکا با بیاییم؛ کنار توانیم

 اواّلً. کنهیم تکیهه هها واقعیّهت به باید کنیم، تکیه توهّم به توانیم ننی ما. نیست درستی

 مهورد هرگ  ایران اسالمی جنهوری مثل نظامی منطقی، لحاظ از گفتیم، که طورهنان

 از رفتارهایشهان؛ ثانیاً. ندارد امکان گیرد؛ ننی قرار آمریکا مثل نظامی مالطفت و محبّت

 رژیهم دوران در آن از بعهد مرداد، وهشتمبیست از پیش، سال شصت پیش، سال پنجاه

 چگونهه مها با آمریکا رفتار ینیدبب کنید نگاه شنا امروز، تا انقالب اوّل از بعدش طاغوت،

 پهلهوی، رژیهم بهه کهرد مهی نگهاه ثهروت یهک عنوانبهه آمریکا طاغوت، رژیم در. بوده

 کهاری ضربات شده وارد ایران به آمریکا سوی از دوران هنان در که ضرباتی حالدرعین

 ایهن کهامالً آشنایند، دوران آن زندگی با آشنایند، تاریخ با که کسانی که است مؤثّری و

 اوّل روز از اسهت؛ معلهوم خهب کهه هم انقالب از بعد کنند؛ می تصدیق و فهنند می را

. نیسهت تفاهم سوء بحثِ[ پس] دارد؛ ادامه هم امروز تا و عناد و خباثت به کردند شروع

 وقهتیک شهود؛ مهی حهل مهذاکره بها خهب هست، تفاهم سوء دولت دو بین وقتیک

 قهدرش ایهن مهرز قسنتِ این که کنید فرض مثالً است، ارضی منطقه یک سر اختالف

 کننهد، حهل تواننهد مهی مهذاکره با را این خب است، تو مال قدرش این است، من مال

 موجودیّهت اصهل مسهئله نیسهت؛ پنجاه پنجاه مسئله اینجا کنند؛ تنامش پنجاه پنجاه

 ،تصهوّر ایهن شود؛ ننی حل رابطه با شود، ننی حل مذاکره با و است اسالمی جنهوری

 بها منطبهق و اسهالم از ناشهی پیشهرفت و استقالل و قدرت آنچه. نیست درستی تصوّر

 آمریکها استکبار، مظهر- استکبار برای آورده، وجود به پدیده یک عنوانبه دنیا در اسالم

 شهود مهی حهاال کنیم خیال ما که است غلطی تصوّر یک این نیست؛ قبول قابل -ست

 مصهالحه. کنیم مصالحه هندیگر با جورییک بیایید آقا بگوییم ها،آمریکایی با بنشینیم

 اوایل در این از قبل سال سه دو من. بگذرید خودتان های حرف از شنا که است این به

 اگهر بگوینهد مها بهه االن هنهین از ههاآمریکایی گفهتم ای،هسهته مهذاکرات قضیّه این

. بگوینهد را این کنند؛ ینن دشننی دیگر آنها کند، نشینیعقب کجا تا اسالمی جنهوری

 حهل ایهسهته قضهیّه حهاال خب است؟ تنام قضیّه دیگر شد، حل ایهسته مسئله اگر
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 بشهود، حل ها موشک قضیّه آمد؛ پیش ها موشک قضیّه قضیّه؟ است تنام ببینید شده،

 قضهیّه است؛ نگهبان شورای قضیّه بشود، حل بشر حقوق قضیّه است؛ بشر حقوق قضیّه

 فقیهه والیهت قضهیّه است؛ فقیه والیت و رهبری اصل قضیّه بشود، حل باننگه شورای

 سهر دعهوا اسهت، اینهها اسهت؛ اسهالم حاکنیّت و اساسی قانون اصل قضیّه بشود، حل

 شهده صهحبت زیاد بنده با. است غلطی تصوّر تصوّر، این بنابراین. نیست ج ئی چی های

 مهی کهار این که کردند می فکر عالقه و دهعقی روی از که دوستانی از اندبوده افرادی و

 کردنهد اعتراف آنها خود بعد[ امّا] کردیم، صحبت و نشستیم ها سال این طول در شود،

 کهه اسهتداللی کهه -گیرتصهنیم رسهنیِ جلسهات در و غیاب در[ بلکه] من، پیش نه-

 مهی نهزمی این در بنده که استداللی گویند؛ می هم راست ندارد؛ جواب کند می فالنی

 ههم دیگر کشورهای از خیلی مورد در است، جوریاین که ما مورد در. ندارد جواب کنم

 . ندارند سازگاری سرِ هاآمریکایی

 سیاسهت و هها قهدرت هضم آمریکا اساسی سیاست بدانید؛ و باشید داشته توجّه را این

 از ما الحا[. نیست ما] مخصوص این است، آمریکایی های سیاست یمعده در دنیا های

 حتّهی امّا دارد وجود خاصّی دشننی یک ما با که داریم خصوصیّتی یک دشننی جهت

 در اسهت، جهوریاین سیاسهی زمینه در. است جورهنین هم دیگر کشورهای به نسبت

[ االن. ]اسهت جهوریاین[ ههم] فرهنگهی زمینهه در اسهت، جوریاین اقتصادی زمینه

. فرهنگهی سهلطه ههالیوود؛ تسهلّط از اسهت بلنهد دشاندا اروپایی سازفیلم هایکنپانی

 بارهها را حهرف این. است این آمریکا سیاست. نیست اسالمی جنهوری دیگر که فرانسه

 آمریکها، جنههوری ریاسهت نام دههای هنین هم االن گویند، می هم دائم اند،گفته هم

رور اسهت، جههان یآقا آمریکا بگویند اینکه سر اندگذاشته مسابقه هم با نفر، دو این  سهَ

 بهین از شهوروی کهه وقتیآن پدر، بوشِ اینها از قبل. است جهان کارههنه است، جهان

 دنیها فردمنحصهربه قهدرت امهروز مها گفهت هها حرف این و غرور هنان روی بود، رفته

 بکنهیم؛ تعیهین بایهد مها را جهانی نظم ،[کنند هناهن ] ما با را خودشان باید هستیم،

 کنهار شهود مهی جورچه این با دیگر، است دشنن این خب،. است این تسیاس ببینید،

 «1آمد؟

 عهرض بعهداً کهه- کنید ایستادگی می توانید کهدرحالی دشنن، مقابل در وقتی شنا»-

 و -ننهی شهود متوقّهف دشهنن- آیهدمی جلو دشنن کردید، نشینیعقب -کرد خواهم

 اسهالمی، جنههوری دولهت گوییهد می شنا اینکه که می رسانند اینجا به را کار کمکم

 باشهد، اسالمی شریعت و اسالم احکام برطبقِ باید قضائیه قوّه و اسالمی شورای مجلس

. مهی رسهد اینجاها به کمکم ندارد؛ قبول را اینها لیبرالیسم و است آزادی برخالف اینها

[ دبگوینه] کهه شهد خواههد منتهی هانقطه این به نشینیعقب کردیم، نشینیعقب اگر

 بها مخالفت خاطربه نگهبان شورای باید چرا و دارد جامعه در نقشی چه نگهبان شورای

 عهرض بارهها بنهده کهه اسهت چی ی هنان این. اینجاست حرف بردارد؟ را قوانین شرع

 جنههوری صهورت اسهت منکهن. است اسالمی جنهوری سیرت تغییر این، که امکرده

. مهی خواههد را ایهن دشنن بشود؛ تهی بکلّی خود محتوای از امّا بناند محفوظ اسالمی

 و نخبگهان اذههان در دارنهد آنهها که تحلیلی این بنابر و خواستهدشنن تحلیل این بنابر

                                                           
 25/03/1395نظام  مسئوالن دیدار در انقالب معظم رهبر بیانات . 1



 

27 

 مستندات رهاترين محومهم موضوع رديف

 از مهی خواههد ایهران ملّت و اسالمی جنهوری اگر می کنند، ت ریق ملّت عنومی افکار

 دسهت اسالم زا بردارد، دست اسالمی جنهوری محتوای از باید بشود، راحت آمریکا شرّ

 .«1بردارد دست خود امنیت از بردارد، دست اسالمی مفاهیم از بردارد،

 دولهت چهون. نیسهت دیگهری دولت هیچ با آمدن کنار معنایبه آمریکا با آمدن کنار»-

 و خطرنهاک سهالح ههای دارای وسیع، تبلیغاتی هایدستگاه دارای ثروت، دارای آمریکا

 قبهول معنایبهه نهاگ یر، آمریکها دولهت بها آمهدن کنهار اسهت، بسیاری امکانات دارای

 جهورهنین جاهنهه اسهت؛ هنهین آمریکا با توافق طبیعت. است دولت آن هایتحنیل

 ایهن معنهایش می کنند، توافق آمریکا با ایمسئله هر در که هم دیگر کشورهای است؛

 طهرف اینکه بدون می کنند نشینیعقب مقابل طرف نفعبه خودشان مواضع از که است

 .«2بدهد انجام توجّهیقابل نشینیعقب یک آنها نفعبه مقابل

 توصیه های برجامی 7

به  طلبیفرصت اجازهالف( ندادن 

  داخل در آمریکا

 رمجلـس بـب( ضرورت نظارت 

 برجام

 مهی گوینهد کهه است این می کند، حسّاس را ما و می زنند که حرف هایی جنله از»-

 در -منطقهه در و ایهران از بیهرون در ههم و ایهران داخل در هم- را فرصت هایی برجام

 عهرض. آنهاست حرف های ج و و می گویند هاآمریکایی را این داده؛ قرار آمریکا اختیار

 ایهن اجهازه کهه اسهت ایهن گونهاگون مسئولیّت ههای در و دولت در دوستاننان به من

 ایهن کهه کنیهد تهالش ههم خهارج در ندهید؛ آمریکا به مطلقاً داخل در را طلبیفرصت

 ن دیهک خودشهان فرصت های این به آنها هرچه. نگیرد قرار آمریکا اختیار در فرصت ها

 شهد، خواههد شهروع آنجا از کشورها محنت و ماندگیعقب و ملّت ها ذلّت یقیناً بشوند،

 مها. کننهد استفاده فرصت هایی از کشور داخل در اینها که بشود داده اجازه نباید مطلقاً

 بهها ایهسههته مسههئله جهه  ایمسههئله هههیچ در کههه ایمکههرده اعههالن و ایمگفتههه را ایههن

 ایم،گفتهه مهانخارجی سیاسهت مسئولین به هم ننی شویم؛ صحبت طرف هاآمریکایی

 کهه اسهت هنهین ههم علّهت. ننهی شهویم داخهل کهه ایمگفتهه مسئولین بقیّه به هم

 تفهاوت ههم بها ما درجه 180 است، ما گیریجهت مقابل نقطه درست آنها گیریجهت

 «.3است قضیّه این بخش یک. داریم

 را ایهن ههم جنههور رئهیس آقهای به که- می کنم عرض من کلّی نگاه از آنچه لکن»-

 قضهیّه ایهن از را مجلس ما که نیست مصلحت ما نظر به[ که است این] -امکرده عرض

 کلّهی طوربهه کشهور کهه اسهت سهال دو باالخره که است ایقضیّه چون بداریم؛ برکنار

. بشهود وارد مجلهس بایهد[ پهس] رسیده؛ نتایجی یک به هم حاال و است آن به متوجّه

 ایهن بها که اسالمی شورای مجلس به ندارم ایتوصیه هیچ بنده بکند؟ چه مجلس حاال

 باشهد، رد یا تصویب نحوبه باشد؟ جوریچه گیریتصنیم نوع اواّلً. بکند عنل جوریچه

 ههیچ بنهده کننهد؟ تصهویب آیها کننهد، رد آیها کننهد؟ گیریتصهنیم گریدی نحوبه یا

 چهه[ مجلهس] اینکه و مجلس در است ملّت ننایندگان نظر متَّبَع، نظر. ندارم ایتوصیه

 را مجلهس اسهت خهوب بهاالخره که معتقدیم ما. ننی کنیم عرض ما را نکند چه بکند،

  «.4دبگیرن تصنیم باید ملّت ننایندگان و نکنیم برکنار
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  ه شده شدپاسخ دادپاسخ داد  انقالبانقالب  معظممعظم  رهبررهبربیانات برجامی بیانات برجامی در در هايی که هايی که ـ پرسش ها و شبههـ پرسش ها و شبههج ج 

 پاسخ رهبر انقالب به استناد عین عبارات محور پاسخ عنوان پرسش يا شبهه رديف

 هر دو گروه اغراق می کنند ديدگاه مخالفان و موافقان برجام؟ 1

 ههم و نموافقها ههم مهن، نظر به فانی؛مخال و دارد موافقانی برجام. برجام مسئله»-

 هم می کنند؛ گوییاغراق می کنند؛ مبالغه خودشان نظرات بیان در دو هر مخالفان،

 که انیمخالف هم است، گونهاغراق سخنانشان می کنند تنجید برجام از که موافقانی

 جها کهدامهیچ من نظر به. می کنند اغراق گاهی و می کنند مبالغه می کنند انتقاد

 .«ندارد

 ترغیب شدن به مذاکره محسنات برجام؟ 2

ناتی یهک دارد؛ ایمنفی نقاط یک دارد، مثبتی نقاط یک برجام بله،»-  ارد،د محسهّ

 کرد بترغی و کرد وادار را ما که است چی هایی هنان محسّناتش دارد؛ معایبی یک

 دولهت وعشهر از قبهل مهذاکرات این می دانید البتّه بیاوریم؛ رو مذاکرات این به که

 نظهر هب محسّناتی هایجنبه یعنی بود؛ مُرغِّبات هنین خاطربه که شد آغاز یازدهم

 تهأمین ههایشخیلی یعنی نشد، تأمین محسّنات آن هنه البتّه که می رسید انسان

 ینا است منکن که می کرد حس انسان و بود محسّناتی یک باالخره حاال لکن نشد

 جناب دولت زمان خب، که هم بعد مذاکرات؛ این شد عشرو. باشد داشته وجود فواید

نات کهرد؛ پیهدا بیشهتری فعّالیّهت و بیشهتری گسهترش طبعاً روحانی آقای  محسهّ

 .«اینهاست

 معايب برجام؟ 3
بدعهدی طرف مقابل و خلل 

 و فرج آن

 و بهودیم بیننهاک آن از هنیشهه کهه است چی ی هنان معایب چیست؟ معایب»-

 دربیاردبّهه بدذات انهد، بدعهدند، اینها آقا،: می گفتیم گفتیم؛می  و می کردیم تکرار

 وفُرَجیخلهل. اینهاسهت ههم معایب ننی کنند؛ عنل می زنند، قولشان زیر هستند،

 ایهن راگه و بدهنهد نشان را خودشان می توانند معایب این که برجام در دارد وجود

 .«می شد تفیمن یا می شد کنتر معایب البتّه می شد، بسته وفُرَجخلل

4 
انتقاد به برجام ناظر بـه مـذاکره 

 کنندگان داخلی است؟
 اینها جد و جهد کردند

 در که ما ع ی  برادران این به نارر مطلقاً می کنم، عرض برجام به راجع آنچه من»-

 را خودشهان سهعی کردنهد، را خودشهان کار اینها نیست؛ داشتند شرکت مذاکرات

- ندنهدما رفتنهد، می دیهدیم؛ و بودیم شاهد ما خب. دکردن جدّوجهد واقعاً کردند،

 خهب، -ودندب آنجا در اینها را رمضان ماه از مدّتی که بود رمضان ماه پارسال نظرمبه

[. ننی کنم اشکال] من آنها به کشیدند زحنت و داشت سختی واقعاً داشت، سختی

می  یشاندعا و دیمکر دعایشان هم ما باشد، راضی متعال خدای شاءاهللان کارشان از

 .«بودند ما مذاکره طرف که است کسانی آن به است؛ مقابل طرف به من نگاه کنیم؛

 خیر تحریم ها برداشته نشده تحريم ها رفع شده؟ 5

 مهدام کننهد؛ دقّهت کنند، توجّه اندرکارنددست که کسانی می کنم خواهش من»-

 ک ههایبانه و نشده حل انک هاب معامله مسئله نه، شده؛ برداشته تحریم ها نگوییم

 .«ننی کنند معامله ب رگ

6 
چرا ساختارهای بزرگ بیمـه وارد 

 نشدند؟

آمریکایی  ها در آن 

 ساختارها عضوند

 سهقف یهک در. اسهت نفتهی معامالت در مهم چی های از یکی هاکشنفت بینه»-

 نفت ها ینا مبالغ[ برای]- بینه ب رگ ساختارهای امّا کردند قبول را بینه محدودی

 و نندک بینه نشدند حاضر بشوند، وارد نشدند حاضر -است میلیاردی اوقات گاهی که

 سهاختارها، و سهازمان هها آن خهود در کهه اسهت ایهن هم علّتش. ننی کنند بینه

 مهنّی بخش به هاآمریکایی بنابراین. ننی گذارند و دارند حضور عضوند، هاآمریکایی

 .«نکردند عنل تعهّداتشان از
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7 
تجربه ما از مـذاکرات هسـته ای 

 چیست؟

 بکنیم، هم تنازل ما اگر

 مخرّب نقش از دست آمریکا

 برنمی دارد خودش

 امهوشفر نبایهد را تجربهه این کردیم؛ پیدا ایهسته مذاکرات در ما ایتجربه یک»-

 مخهرّب نقش از دست آمریکا بکنیم، هم تنازل ما اگر که است این تجربه این. کنیم

 در نشسهتیم مها. کهردیم تجربه ایهسته مذاکرات در ما را این نی دارد؛برن خودش

 ای؛هسهته قضهیّه بهرای کهردیم مهذاکره هاآمریکایی با جداگانه حتّی و ،5+1 جنع

 رسیدند؛ ینتایج یک به رسیدند، مشترکی نقاط یک به ما پرتالش فعّاالن ما، برادران

 را خهودش تعهّهدات اسهالمی ریجنهو کرد؛ تعهّداتی یک -باشد آمریکا که- طرف

 «.می کند دبّه دارد بدحساب بدعهدِ بدقولِ طرفِ آن[ ولی] داد، انجام

 قبول تحمیل های آن دولت معنای کنار آمدن با آمريکا؟ 8

 دولت چون. نیست دیگری دولت هیچ با آمدن کنار معنایبه آمریکا با آمدن کنار»-

 و رناکخط سالح های دارای وسیع، بلیغاتیت هایدستگاه دارای ثروت، دارای آمریکا

 قبهول معنایبهه نهاگ یر، آمریکها دولهت با آمدن کنار است، بسیاری امکانات دارای

 جورهنین جاهنه است؛ هنین آمریکا با توافق طبیعت. است دولت آن هایتحنیل

 این یشمعنا می کنند، توافق آمریکا با ایمسئله هر در که هم دیگر کشورهای است؛

 اینکهه بهدون می کنند نشینیعقب مقابل طرف نفعبه خودشان مواضع از که است

 .«بدهد انجام توجّهیقابل نشینیعقب یک آنها نفعبه مقابل طرف

 کوتاه آمدن یا تحمل فشار منظور از دو راهی ناگزير؟ 9

 و یکاآمر لمقاب در باید یا: است ناپذیراجتناب دوگانه یک است؛ ناگ یر دوراهی یک»-

 تهدیدهای ا،ر آمریکا فشارهای باید یا بیاییم، کوتاه بسیاری موارد در او خواست های

 «.کنیم تحنّل را آمریکا با مخالفت از ناشی ضررهای را، آمریکا

 حرف طرف مقابل چیست؟ 10

توافق هسته ای به تنهایی 

کافی نیست؛ باید اختالفات 

 تمام شود

 است این ساز،جریان و فکرساز و تبلیغاتی گاهدست هنان یعنی مقابل طرف حرف» -

 توافهق از ههدف و اسهت اقتصهادی فهراوان ررفیت ههای دارای ایران می گوید که

 ایهن ،خهب کنهد؛ استفاده ررفیت ها این از بتواند ایران کشور که بود این ایهسته

 آنها در که هست هم دیگری مسائل و نیست کافی توافق این لکن گرفت انجام توافق

 بکننهد؛ ماقهدا و بگیرند تصنیم ایران مسئولین ایران، دولت ایران، ملّت بایستی هم

 ههاغربی که ایمنطقه هنین یعنی- آسیا غرب منطقه در امروز بفرمایید فرض مثالً

 ایهن خهب، هست؛ بسیاری هایآشفتگی و جنجال ها -خاورمیانه می گویند آن به

 یداپ نجات مشکل این از شنا کشور هیدمی خوا اگر و است منطقه کلّ برای مشکل

 نکهاریه آمریکها با کنیم؟ کارچه. بنشیند فرو جنجال ها این کنید سعی باید کند،

 یلم طبق را مدلی یک و کنیم گفتگو بنشینیم، کنیم، جلسه کنیم، هنفکری کنیم،

 مها یا. است این هم دیگر یکی کنیم؛ انتخاب هاآمریکایی توافق طبق یا هاآمریکایی

 حهل باید را اختالفات این داریم، آمریکا با زیادی اختالفات داریم، دیگری مشکالت

 «.بشود تنام بایستی اختالفات این کنیم،

11 
و  4و  3و  2منظور از برجام هـای 

... 

 صرف نظر کردن ایران از

 به پایبند که ایاساسی مسائل

 آنهاست

 زنهدگی راحت بتوانیم ما تا بیاید وجودبه بایستی غیرذلکالی و 4 و 3 و 2 برجام»-

 از و جامعه نخبگان بین در را منطق این می کنند سعی که است منطقی این. کنیم

 چیست؟ حرف این معنای. کنند منتقل جامعه عنومی افکار به جامعه نخبگان سوی

 حکهم بهه که ایاساسی مسائل از اسالمی جنهوری که است این حرف این معنای

 نظرصرفِ آنهاست، به پایبند اسالمی جنهوری نظام هایبرجستگی حکم به و اسالم

 نظرصهرفِ منطقهه در مقاومت از حنایت از کند، نظرصرف فلسطین مسئله از: کند

 مثل ینن، مردم مثل غ ّه، مردم مثل فلسطین، ملّت مثل- منطقه مظلومان از کند،
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 تعدیل با اسالمی یجنهور نظام و نکند، سیاسی حنایت و پشتیبانی -بحرین مردم

 است، آن تحقّق دنبال به آمریکا یعنی مقابل طرف آنچه به را خود خود، هایخواسته

 کشهورهای از بعضهی امروز کههنچنان که است این حرف این بکند. معنای ن دیک

 با ملّت هایشان خواست رغمعلی و اسالم حکم رغمعلی منطقه، هایدولت و منطقه

 قهرار دیگهر مسائل الشّعاعتحت را فلسطین مسئله و اندآمده کنار صهیونیستی رژیم

 کهه اسهت ایهن معنایش کند؛ عنل ترتیب هنین به هم اسالمی جنهوری اند،داده

 سنت به دوستی دست وقاحت، کنال با عربی دولت های از بعضی امروز کههنچنان

 یصهیونیسهت دشهنن با هم اسالمی جنهوری می کنند، دراز صهیونیستی دشنن

 آن در آنچهه معنهای ننی شود؛ ختم اینجاها به قضیه البتّه. کند آشتی و بیاید کنار

 جنههوری آمریکاسهت، میل اگر که است این می شود، ادّعا دشنن سیاسی تحلیل

 .« کند نظرصرفِ هم خود دفاعی اب ارهای از حتّی اسالمی

12 
آيا آمريکا بـه وعـده هـايش در 

 برجام عمل کرده است؟

 انجامی کارهای ذکاغ روی

 مقاصد تحقّق جلوی امّا دادند

 .گرفتند راایران 

 مسهئله و یهک بعهالوه پهنج قضیه در هاآمریکایی با ما که هم توافقی هنین در »-

 باید که ار کاری و نکردند عنل بودند داده وعده آنچه به هاآمریکایی کردیم، ایهسته

 را ارههاییک کاغذ روی ما، محترم خارجه روزی تعبیر به بله،. ندادند انجام می کردند

 را سهالمیا جنهوری مقاصد تحقّق جلوی متعدّد، انحرافی هایراه از امّا دادند انجام

 أثیرته تحهت که کسانی و غربی کشورهای سرتاسر در امروز کنید نگاه شنا. گرفتند

 ما ایهثروت  بازگرداندن است، مشکل دچار ما بانکی معامالت هنچنان هستند، آنها

 بهه احتیهاج کهه ایتجهاری گوناگون معامالت است، مشکل دچار آنها هایبانک در

 «.است مشکل دچار دارد هابانک دخالت

13 
چرا کشورهای غربی به تعهداتشان 

 عمل نمی کنند؟
 از آمریکایی ها می ترسند

 می ممعلو است، جوراین چرا می گوییم و می کنیم تحقیق می کنیم، دنبال وقتی»-

 .«می ترسند هاآمریکایی از شود

 خسارت محض امید بستن به توافق با آمريکا؟! 14

 مسهئله نفهال در آمریکها با بنشینیم اینکه به می بندند امید که کسانی بنابراین،»-

 مقابل طرف بکنیم، تعهّدی یک ما یعنی- برسیم توافقی نقطه یک به و کنیم مذاکره

 تعهّهدهای هنهه بهه باید ناگ یر ما که می کنند تغفل این از -بکند تعهّدی یک هم

 با دعه،خ با مختلف، هایشیوه با مختلف، طُرق با مقابل طرف[ امّا] کنیم عنل خود

 است یچی  این. ننی کند عنل است کرده که تعهّدهایی به و می زند باز سر تقلّب

 .«محض خسارت یعنی بینیم؛می داریم خودمان چشم مقابل در امروز ما که

 بازگرداندن سلطه قدیمی هدف از دشمنی با ايران؟ 15

 ایهن رد دیگهر بار را سلطه هنان بتوانند که می شود تنام اینها دشننی وقتیآن»-

 سیاسهتندارند، البتّهه. هسهتند ایهن دنبهال و اسهت این هدف کنند؛ تجدید کشور

 و دارد یراه کی مقصودی و هدفی هر  می دانند و بلدند را سیاسی کار دیپلنات اند،

 .«می کنند را کار این دارند شد؛ وارد راهش از و کرد حرکت به تدریج باید
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  از زاويه آينده نگریاز زاويه آينده نگرینظام نظام   مسئوالنمسئوالن  ديدارديدار  دردر  انقالبانقالب  معظممعظم  رهبررهبر  بیاناتبیانات  دومدوم  بخشبخش  دردرـ بررسی بیانات ـ بررسی بیانات د د 

 مستندات محور موضوع رديف

 
  برنامه ريزی درست 1

 :فرصت
 کم شدن اثر تحریم ها

 نهدارد، اثهر اینکهه نهه هها تحریم باشد، درستی و خوب هایبرنامه هاینانبرنامه چنانچه اگر ما »-

 «.ردک دقّت کرد، مرتّب کرد، منظّم را هابرنامه باید بود؛ خواهد کم بسیار اثرش[ ولی]

 برجام 2

 فرصت:
 مذاکره کردن

 
 تهدید:

بدعهدی و دبه درآوردن طرف -1
 مقابل

قابل از سوء استفاده طرف م-2
 خلل و فرج موجود در برجام

ناتی یهک دارد؛ ایمنفهی نقاط یک دارد، مثبتی نقاط یک برجام بله،»-  عهایبیم یهک دارد، محسهّ

 رو اکراتمهذ ایهن بهه کهه کرد ترغیب و کرد وادار را ما که است چی هایی هنان محسّناتش دارد؛

 هنهین خاطربهه کهه شهد آغهاز زدهمیها دولت شروع از قبل مذاکرات این دانید می البتّه بیاوریم؛

نات آن هنهه البتّهه کهه رسهید مهی انسهان نظر به محسّناتی هایجنبه یعنی بود؛ مُرغِّبات  محسهّ

 مهی حس انسان و بود محسّناتی یک باالخره حاال لکن نشد تأمین هایشخیلی یعنی نشد، تأمین

 زمهان ب،خ که هم بعد رات؛مذاک این شد شروع. باشد داشته وجود فواید این است منکن که کرد

نا کهرد؛ پیهدا بیشهتری فعّالیّهت و بیشهتری گسهترش طبعهاً روحانی آقای جناب دولت  تمحسهّ

 .اینهاست

 و مکهردی مهی تکهرار و بودیم بینناک آن از هنیشه که است چی ی هنان معایب چیست؟ معایب

 زننهد، مهی لشهانقو زیهر د،هسهتن دربیاردبّه ند،ا بدذات بدعهدند، اینها آقا،: گفتیم می گفتیم؛ می

 تواننهد یمه معایب این که برجام در دارد وجود وفُرَجیخلل. اینهاست هم معایب کنند؛ ننی عنل

 منتفهی یها دش می کنتر معایب البتّه شد، می بسته وفُرَجخلل این اگر و بدهند نشان را خودشان

 .«شدمی

3 
توقعات بیش از حد 
طرف مقابل درباره 

 هسته ای

 تهدید:
 درصد 20تعطیل غنی سازی -1
 تعطیل فردو-2
 تعطیل اراک-3
 ایجاد محدودیت در الیاف کربن-4
 کیلو 300توقعات درباره  -5

 یهلتعط را درصهد بیسهت[ سهازیغنی] ما: دادیم انجام طوریهنین را هاینانپرداختپیش ما»-

 حهاال بوده، ما هایپرداختشپی اینها کردیم، تعطیل را اراک کردیم؛ تعطیل تقریباً را فُردو کردیم،

 . دارند توقّع باز

 در آنهها هکه را توقّعهاتی ایهن -دارند حضور صالحی دکتر آقای اگر- کنم می عرض اینجا االن من

 آن گیرینهدازها مهورد در کهه توقّعهاتی یها رود، مهی کار به سانتریفیوژها در که کربن الیاف زمینه

 ایهن حهاال د؛کننه مهی ههم خواهیاف ون مدام. نروید بار یرز نکنید، قبول مطلقاً دارند کیلو سیصد

 .«نکرده عنل ما مقابل طرف هرحالبه. ایمداده ما پرداختپیش هنه

باقی ماندن صنعت  4
 هسته ای

 فرصت:
مصونیت و امنیت بخشیدن به 

 کشور

 ردیراهب صنعت یک ایهسته صنعت[: است این] بکنم عرض خواهم می من آنچه بنابراین»-

 لطنه نباید و کند پیدا توسعه بایست صنعت این بناند، باقی باید صنعت این ماست؛ کشور رایب

 .«است ؤثّرم هم کشور به بخشیدن امنیّت و بخشیدن مصونیت در حتّی صنعت، این بودن. ببیند

ـــات آی آر  5 قطع
 چهار

 فرصت:
رسیدن به صد هزار سو در یک و 

 نیم سال

 داریم که هی اتیتج و -است سوّم و دوّم پیشرفته نسل که- چهار آر آی قطعات با توانیم می ما»-

 انرژی ازمانس در امروز که است امکاناتی اینها برسیم؛ سو صده ار به ونیمسالیک از کنتر در

 .«کنند متوقّف را مقابل طرف کنند، استفاده امکانات این از دارد؛ وجود ایهسته

 اعتماد به آمريکا 6
 تهدید:
 خوردنسیلی 

 کهرد، اعتنهاد اآمریکه به اگر کند، می کار اسالم نام به و اسالم برای که جریانی هر و فردی هر»-

 السه چنهد هنهین در. خوردند کنااینکه خورد؛ خواهد را اشسیلی و شده مرتکب ب رگی خطای

 رنهدگذا می را اسنش- سیاسی عقل خاطربه اندیشی،مصلحت خاطربه اسالمی، های جریان اخیر

 بهه شهدند، رفیهق هاآمریکایی با است، تاکتیکی حرکت این گفتند می که تاکتیک خاطربه -عقل

 «.خوردند را اشسیلی خوردند، را چوبش کردند، اعتناد آنها

ــر  7 ــازل در براب تن
 آمريکا

 تهدید:
ادامه نقشه ها و تالش های مخرب 

 آمریکا

 تنهازل د،بیاییه کوتهاه شهنا کنیهد، جادلههم و بحث شنا آمریکا با که هم دیگری زمینه هر در» -

 بحهث بشهر، حقهوق بحث: هازمینه هنه در کرد؛ خواهد حفظ را خودش مخرّب نقش او باز کنید،

 لبتّهها کهه- فهرض به شنا که ایقضیّه هر در فلسطین؛ بحث لبنان، بحث تروریسم، بحث موشک،

 کوتهاه او دبدانیه بکنیهد، نظرصهرف بیاییهد، کوتاه خودتان مبانی از خودتان، اصول از -است محال

 کهه را کهاری نهل،ع در بعهد شد، خواهد میدان وارد تبسّم با و لبخند با و زبان با اوّل آمد؛ نخواهد

 «.دهد ننی انجام را خودش تعهّد و کند می دبّه بدهد، انجام باید
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ــا  8 ــدن ب ــار آم کن
 آمريکا

 :تهدید
 قبول تحمیل های آن دولت -
 ارزش هاتنازل از اصول و  -
 3و  2به وجود آمدن برجام های  -
  4و 
تهی شدن محتـوای جمهـوری  -

 اسالمی
 
 

 مریکهاآ دولهت چون. نیست دیگری دولت هیچ با آمدن کنار معنایبه آمریکا با آمدن کنار»

 مکاناتا دارای و خطرناک های سالح دارای وسیع، تبلیغاتی هایدستگاه دارای ثروت، دارای

. است دولت آن هایتحنیل قبول معنایبه ناگ یر، آمریکا دولت با آمدن کنار است، بسیاری

 ره در که هم دیگر کشورهای است؛ جورهنین جاهنه است؛ هنین آمریکا با توافق طبیعت

 طهرف نفعبهه خودشهان مواضع از که است این معنایش کنند، می توافق آمریکا با ایمسئله

 توجّهیقابل نشینیعقب یک آنها نفعبه مقابل طرف اینکه بدون کنند می نشینیعقب مقابل

 .«بدهد انجام

 وسهایل کهه آمریکاست مثل دولتی یک مقابل طرف وقتی یعنی است؛ هنین این معنای»-

 دنیها اطهراف رد گونهاگونی عوامل دارد، فعّال دیپلناسی دارد، پول دارد، امکانات دارد، تبلیغ

 معنایهبه او بها آمهدن کنهار هستند، اختیارش در وردآمی فشار آنها به که هایی دولت دارد،

 .«فشرد می پای آنها بر انسان که است چی هایی از برخی از کردن نظرصرف

 ایهدب مها شهد، الزم اگر لکن کند ننی تنازل خود های ارزش و خود اصول از مقابل طرف»-

 ودخه ههای رفیهتر از بتوانهد کشهور نتیجه در تا کنیم؛ برطرف را مشکالت تا کنیم تنازل

 در براینبنها. اسهت این حرفشان. بشود مبدّل ایبرجسته اقتصاد یک به مثالً و کند استفاده

 نطقه،م قضایای در دیگری برجام ؛«برجام» گذاشتیم را این اسم و شد توافق ایهسته قضیه

 بایسهتی غیرذلهکالی و 4 و 3 و 2 برجهام کشهور؛ اساسهی قهانون قضایای در دیگری برجام

 «.کنیم زندگی راحت بتوانیم ما تا بیاید وجودبه

 یرتس تغییر این، که امکرده عرض بارها بنده که است چی ی هنان این. اینجاست حرف»-

 محتهوای از امّا بناند محفوظ اسالمی جنهوری صورت است منکن. است اسالمی جنهوری

 ایهن بنابر و خواستهنندش تحلیل این بنابر. خواهد می را این دشنن بشود؛ تهی بکلّی خود

 جنههوری راگ کنند، می ت ریق ملّت عنومی افکار و نخبگان اذهان در دارند آنها که تحلیلی

 اسالمی ریجنهو محتوای از باید بشود، راحت آمریکا شرّ از خواهد می ایران ملّت و اسالمی

 دسهت دخهو تامنی از بردارد، دست اسالمی مفاهیم از بردارد، دست اسالم از بردارد، دست

 .«بردارد

امید بستن به توافق  9
 با آمريکا

 تهدید:
خسارت محض در صـورت عمـل 

 نکردن آمریکا به تعهدات

 مهذاکره لهمسهئ فهالن در آمریکها با بنشینیم اینکه به بندند می امید که کسانی بنابراین،»-

 یهک ههم مقابهل طهرف بکنهیم، تعهّهدی یک ما یعنی- برسیم توافقی نقطه یک به و کنیم

 کنهیم لعنه خهود تعهّدهای هنه به باید ناگ یر ما که کنند می غفلت این از -بکند تعهّدی

 و زنهد مهی زبا سر تقلّب با خدعه، با مختلف، هایشیوه با مختلف، طُرق با مقابل طرف[ امّا]

 شهمچ مقابهل در امهروز ما که است چی ی این. کند ننی عنل است کرده که تعهّدهایی به

 .«محض خسارت یعنی بینیم؛می یمدار خودمان

  

 

 

 

 

 

 

 

 


