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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

29 مهرمـاه 94، رهبـر انقالب با #تایید_مشـروط 
توافقنامه ی موسـوم به برجام، در نامـه ای تاریخی 
خطـاب بـه رئیس جمهـور، مـوارد مهمـی را بـرای فرآیند 
اجرایی شـدن برجـام برشـمردند. شـاید مهم ترین بخش 
از  کتبـی  و  کافـی  تضمین هـای  گرفتـن  نامـه،  ایـن 
رئیس جمهـور آمریکا و اتحادیـه ی اروپا، بـرای جلوگیری از 
خلـف وعـده و بدعهـدی آنـان در انجـام تعهـدات بـود. 
مـواردی کـه شـاید اگر بـه آنهـا عمـل می شـد، حـاال در 
وضعیـت و شـرایط دیگـری قـرار داشـتیم. ایـن روزها که 
مصادف شـده اسـت با رفتار زشت و سـخیف رئیس جمهور 
آمریکا مبنـی بر خـروج این کشـور از برجـام، شـاید مرور 

دوباره ی این نامه ی مهم، عبرت آموز و قابل تأمل باشد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقـای روحانی، رئیـس جمهور اسـالمی ایران و 

رئیس شـورای عالی امنّیـت مّلی )دامـت توفیقاته(
با سالم و تحّیت؛

اکنـون کـه موافقت نامـه ی موسـوم بـه »برجـام« پـس از 
بررسـی های دقیـق و مسـئوالنه در مجلس شـورای اسـالمی، 
کمیسـیون ویژه و دیگـر کمیسـیون ها و نیـز در شـورای عالی 
امنّیت ملّی، سـرانجام از مجـاری قانونی عبور کـرده و در انتظار 
اعالم نظر اینجانب اسـت، الزم می دانـم نکاتی را یادآور شـوم تا 
جنابعالی و دیگر دسـت اندرکاراِن مسـتقیم و غیرمستقیم آن، 
فرصت هـای کافی بـرای رعایـت و حفـظ منافع ملّـی و مصالح 

عالیه ی کشـور در اختیار داشـته باشـید.

1( پیش از هـر چیـز الزم می دانـم از همـه ی دسـت اندرکاران 
ایـن فراینـد پرچالـش، در همـه ی دوره هـا از جملـه هیئـت 
مذاکره کننـده ی اخیـر کـه در توضیح نقـاط مثبـت و در اصِل 
تثبیـت آن نقاط همه ی سـعی ممکـن خـود را بـه کار بردند، و 
نیز از منتقدانی که بـا ریزبینِی قابل تحسـین، #نقاط_ضعف 
آن را به همه ی مـا یادآور شـدند و مخصوصاً از رئیـس و اعضای 
کمیسـیون ویژه ی مجلـس و نیز از اعضـای عالی مقام شـورای 
عالـی امنّیـت ملّی کـه بـا درج مالحظات مهـّم خـود، برخی از 
نقاط خأل را پوشـش دادنـد، و سـرانجام از رئیـس و نمایندگان 
مجلس شـورای اسـالمی که با تصویب #طرحی_محتاطانه، 
راه درسـت اجـرا را به دولـت ارائه کردنـد، و نیز از رسـانه ی ملی 
و نویسـندگان مطبوعات کشـور که بـا همـه ی اختالف نظرها، 
در مجمـوع تصویـر کاملـی از ایـن موافقت نامـه در برابـر افکار 
عمومی نهادنـد، قدردانی خـود را اعـالم دارم. این مجموعه ی 
پـر حجـم کار و تـالش و فکـر در مسـئله ای کـه 
گمـان مـی رود از جملـه ی مسـائل #به_یادماندنی و 
#عبرت آموز جمهوری اسـالمی باشـد، در خـور تقدیر و 
مایه ی خرسـندی اسـت. به همین دلیـل با اطمینـان می توان 
گفت که پاداش الهـی برای ایـن نقش آفرینی های مسـئوالنه، 
مشـتمل بـر نصـرت و رحمـت و هدایـت ذات حضـرت حـق 
خواهـد بـود، ان شـاءاهلل؛ زیـرا وعـده ی نصـرت الهـی در برابـر 

نصـرت دیـن او، تخلّف ناپذیر اسـت.

2( جنابعالـی بـا سـابقه ی چند دهـه حضـور در متن مسـائل 
جمهـوری اسـالمی، طبعـاً دانسـته اید کـه دولـت ایـاالت 
آمریـکا، در قضّیه ی هسـته ای و نه در هیچ مسـئله ی 
دیگـری، در برابـر ایـران رویکـردی جـز خصومـت و 
اخـالل در پیـش نگرفتـه اسـت و در آینده هـم بعید 
اسـت جز این روش عمـل کنـد. اظهـارات رئیس جمهور 
آمریکا در دو نامه بـه اینجانب مبنی بر اینکه قصـد #براندازِی 
جمهـوری اسـالمی را نـدارد، خیلـی زود بـا طـرف داری اش از 
#فتنه های_داخلـی و کمـک مالی بـه معارضـان جمهوری 
اسـالمی، خـالف واقـع از آب درآمـد و تهدیدهـای صریـح 

وی بـه حملـه ی نظامـی و حّتـی هسـته ای-که می توانـد بـه 
کیفرخواسـت مبسـوطی علیـه وی در دادگاه هـای بین المللی 
منتهـی شـود- پـرده از نّیـت واقعـی سـران آمریکا برداشـت. 
صاحب نظـران سیاسـی عالَـم و افـکار عمومـی بسـیاری از 
ملّت هـا، بوضوح تشـخیص می دهند کـه عامل ایـن خصومت 
تمام نشـدنی، ماهّیـت و هویّت جمهوری اسـالمی ایران اسـت 
که برخاسـته از انقالب اسالمی اسـت. ایسـتادگی بر مواضع بر 
حّق اسـالمی در مخالفت با نظام سـلطه و اسـتکبار، ایستادگی 
در برابـر زیاده طلبی و دسـت اندازی به ملّتهای ضعیف، افشـای 
حمایـت آمریـکا از دیکتاتوری های قرون وسـطائی و سـرکوب 
ملّتهای مسـتقل، دفـاع بی وقفـه از ملّت فلسـطین و گروه های 
مقاومـت میهنـی، فریـاد منطقـی و دنیاپسـند بـر سـر رژیـم 
غاصب صهیونیسـت، قلم هـای عمـده ای را تشـکیل می دهند 
که دشـمنی رژیم ایاالت مّتحـده ی آمریکا را بر ضـّد جمهوری 
اسـالمی، برای آنـان اجتناب ناپذیر کرده اسـت؛ و این دشـمنی 
تـا هنگامی کـه جمهـوری اسـالمی بـا قـدرت درونـی و پایدار 

خـود، آنـان را مأیوس کنـد ادامـه خواهد داشـت.
چگونگی رفتـار و گفتار دولت آمریکا در مسـئله ی هسـته ای و 
مذاکـرات طوالنـی و مـالل آور آن، نشـان داد که ایـن نیز یکی 
از حلقه هـای زنجیـره ی دشـمنی عنادآمیـز آنان بـا جمهوری 
اسـالمی اسـت. فریـب کاری آنـان در دوگانگی میـان اظهارات 
اّولّیـه ی آنـان که بـا نّیـت قبـول مذاکره ی مسـتقیم از سـوی 
ایـران انجـام میشـد، بـا نقـض عهدهـای مکـّرر آنـان در طول 
مذاکـرات دوسـاله و همراهـی آنـان بـا خواسـته های رژیـم 
صهیونیسـتی و دیپلماسـی زورگویانه ی آنان در رابطه با دولتها 
و مؤّسسـات اروپایِی دخیـل در مذاکرات، همه نشـان دهنده ی 
آن اسـت کـه ورود فریب کارانـه ی آمریـکا در مذاکرات 
هسـته ای، نه با نّیـت حل وفصـل عادالنه، کـه با غرض 
پیشـبرد هدفهای خصمانه ی خود دربـاره ی جمهوری 

اسـالمی صـورت گرفته اسـت.
بی شـک حفـظ هوشـیاری نسـبت بـه نّیـات خصمانـه ی 
دولت آمریـکا و ایسـتادگی هایی کـه بر اثـر آن در طول مسـیر 
مذاکـرات از سـوی مسـئوالن جمهـوری اسـالمی بـه کار 
رفـت، توانسـت در مـوارد متعـّددی، از ورود زیانهای سـنگین 
جلوگیـری کنـد. بـا این حـال، محصـول مذاکـرات که در 
قالب #برجام شـکل گرفتـه اسـت، دچار نقـاط ابهام 
و ضعفهـای سـاختاری و مـوارد متعـّددی اسـت کـه 
در صـورت فقـدان مراقبـت دقیـق و لحظه به لحظـه،  
و  بـرای حـال  #خسـارتهای_بزرگی  بـه  می توانـد 

آینـده ی کشـور منتهی شـود.

3( بندهـای نه گانـه ی قانـون اخیـر مجلـس و مالحظـات 
ده گانـه ی ذیـل مصّوبه ی شـورای عالـی امنّیـت ملّـی، حاوی 
نـکات مفیـد و مؤثّر اسـت که بایـد رعایـت شـود، با ایـن حال 
برخـی نـکات الزم دیگـر نیـز هسـت کـه همـراه بـا تأکیـد بر 
تعـدادی از آنچـه در آن دو سـند آمـده اسـت،  اعـالم میگـردد.

اّوالً: از آنجـا که پذیرش مذاکرات از سـوی ایران اساسـاً با هدف 
لغـو تحریمهـای ظالمانـه ی اقتصـادی و مالـی صـورت گرفته 
اسـت و اجرائـی شـدن آن در برجام بـه بعـد از اقدا م هـای ایران 
موکول گردیده، الزم اسـت #تضمین های_قـوی و کافی 
بـرای جلوگیـری از تخّلـف طرفهـای مقابـل، تدارک 
شـود، کـه از جملـه ی آن اعـالم کتبـی رئیس جمهور 
آمریکا و اتّحادیـه ی اروپا مبنی بر لغو تحریمها اسـت. 
در اعـالم اتّحادیـه ی اروپـا و رئیس جمهور آمریـکا، باید تصریح 
شـود که ایـن تحریمهـا بکلّـی برداشـته شـده اسـت. هرگونه 
اظهـاری مبنی بر این که سـاختار تحریمهـا باقی خواهـد ماند، 

به منزلـه ی #نقض_برجام اسـت.
ثانیـاً: در سراسـر دوره ی هشت سـاله، وضـع هرگونـه تحریم 
در هر سـطح و بـه هـر بهانـه ای )از جملـه بهانه های تکـراری و 

خودسـاخته ی تروریسـم و حقـوق بشـر( توّسـط هـر یـک از 
کشـورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسـوب خواهد شد 
و دولـت موّظف اسـت طبق بنـد 3 مصّوبـه ی مجلس، 
اقدام هـای الزم را انجـام دهـد و فّعالّیتهـای برجام را 

کند. متوّقـف 
ثالثـاً: اقدامات مربـوط به آنچـه در دو بند بعـدی آمده 
اسـت، تنهـا هنگامـی آغـاز خواهد شـد کـه آژانس، 
پایان پرونده ی موضوعـات حال و گذشـته )PMD( را 

اعـالم نماید.
رابعاً: اقـدام در مـورد نوسـازی #کارخانـه _اراک با حفظ 
هویّـت سـنگین آن، تنهـا در صورتـی آغـاز خواهـد شـد که 
قـرارداد قطعـی و مطمئن دربـاره ی طـرح جایگزین 
و #تضمین_کافـی بـرای اجـرای آن منعقـد شـده 

. شد با
خامسـاً: معاملـه ی اورانیـوم غنی  شـده ی موجـود در برابر 
کیـک زرد بـا دولـت خارجـی در صورتـی آغـاز خواهد شـد 
که قـرارداد مطمئـن دراین  بـاره همـراه بـا #تضمین_کافی 
منعقد شـده باشـد. معامله و تبادل مزبـور، بایـد بتدریج و در 

دفعـات متعّدد باشـد.
سادسـاً: مطابـق مصّوبـه ی مجلـس،  طـرح و تمهیدات 
الزم برای توسـعه ی میان مـّدت صنعت انـرژی اتمی 
کـه شـامل روش پیشـرفت در مقاطـع مختلـف از هم اکنون 
تـا پانـزده سـال و منتهـی بـه 190 هـزار سـو اسـت،  تهّیه و 
بـا دّقـت در شـورای عالـی امنّیت ملّـی بررسـی شـود. این 
طرح بایـد هرگونـه نگرانی ناشـی از برخـی مطالب 

در ضمائـم برجـام را برطـرف کند.
سـابعاً: سـازمان انـرژی اتمـی،  تحقیـق و توسـعه در ابعـاد 
مختلـف را در مقام اجـرا به گونه ای سـامان دهی کنـد که در 
پایان دوره ی هشت سـاله هیـچ کمبـود فّناوری بـرای ایجاد 

غنی سـازِی مـورد قبـول در برجـام وجود نداشـته باشـد.
ثامنـاً: توّجه شـود کـه در مـوارد ابهام سـند برجام، 
 تفسـیر طـرف مقابل مـورد قبـول نیسـت و مرجع، 

متـن مذاکرات اسـت.
متـن  در  ابهام هـا  و  پیچیدگی هـا  تاسـعاً: وجـود 
و  تخّلفـات  و  عهـد  نقـض  گمـان  نیـز  و  برجـام 
فریـب کاری در طـرف مقابل بویـژه آمریـکا، ایجاب 
می کنـد کـه یـک هیئـت قـوی و آگاه و هوشـمند، 
بـرای رصد پیشـرفت کارهـا و انجام تعّهـدات طرف 
مقابـل و تحقـق آنچـه در بـاال بـدان تصریح شـده 
اسـت،  تشـکیل شـود. ترکیب و وظایف این هیئـت باید 

در شـورای عالـی امنّیـت ملّـی تعییـن و تصویـب شـود.
با توّجـه به آنچـه ذکـر شـد، مصوبـه ی جلسـه ی 63۴ مورخ 
19/۵/9۴ شـورای عالـی امنّیـت ملّـی بـا رعایـت مـوارد 
یـاد شـده تأییـد می شـود. در خاتمـه همان طـور کـه در 
#جلسـات_متعّدد به آن جنـاب و دیگـر مسـئوالن دولتی 
یادآور شـده و در جلسـات عمومی بـه مردم عزیزمان گوشـزد 
کـرده ام، رفـع تحریمهـا هر چنـد از بـاب رفـع ظلم و 
احقـاق حقـوق مّلـت ایـران کار الزمی اسـت، لیکن 
گشـایش اقتصادی و بهبود معیشـت و رفع معضالت 
کنونـی جز با جـّدی گرفتـن و پیگیـری همه  جانبه ی 
#اقتصاد_مقاومتـی میّسـر نخواهد شــد. امید اسـت 
کـه مراقبـت شـود کـه ایـن مقصـود بـا جّدیّـت تمـام دنبال 
شـود و بخصـوص بـه تقویـت #تولید_مّلـی توّجـه ویـژه 
صـورت گیـرد و نیـز مراقبـت فرماییـد کـه وضعّیـت پـس از 
برداشـته شـدن تحریمهـا، بـه #واردات_بی رویّه نینجامد، 
و بخصـوص از وارد کـردن هرگونـه مـواد مصرفـی از 
آمریـکا جـّداً پرهیـز شـود. توفیقـات جنابعالـی و دیگر 

دسـت اندرکاران را از خداونـد متعـال مسـئلت می نمایـم.
 سّیدعلی خامنه ای        |            29 مهرماه 9۴

#سند _صیانت را دوباره بخوانید
با خروج آمریکا از برجام، و تحقق پیش بینی رهبر انقالب در این باره، خط حزب اهلل سند تاریخی و مهم زیر  را بار دیگر منتشر می کند:

طرف مقابل به شــّدت اهل فریب و دروغ و نقض عهد و حرکت در خالف جهت صحیح  1
اســت؛ طرف مقابل این جوری اســت. یک نمونه اش... بعد از آنکه مذاکره کنندگان ما 
مذاکره شان تمام شد، بعد از چند ساعت بیانّیه ی کاخ سفید منتشر شد در تبیین مذاکرات. این 
ـ در اغلب موارد خالف  ـ که اسمش را می گذارند »فکت شیت«ـ  بیانّیه ای که آنها منتشر کردندـ 
واقع اســت؛ یعنی روایتی که اینها دارنــد از مذاکرات و از تفاهم هایی که انجام گرفته اســت 
می کنند، یک روایت مخدوش و غلط و خالف واقع است... طرف طرف بدعهدی است، طرف 

متقلّبی است. 94/1/20

ما در این مذاکرات به همه ی تعّهدات بین المللی پایبند بودیــم، ما در این مذاکرات به  2
تعّهدات اخالق سیاسی-اسالمی پایبند بودیم، ما نقض عهد نکردیم، ما دو جور حرف 
نزدیم، ما تلّون به خرج ندادیم؛ نقطه ی مقابل و طرف مقابل ما آمریکایی ها هستند، عهدشکنی 
کردند، تلّون در آراء نشان دادند، تقلّب نشان دادند، رفتار آنها یک رفتاری است که برای ملّت ما 

مایه ی عبرت است.94/1/1

شما مالحظه کنید وقاحت سران نظام سلطه را! در همین قضّیه ی مذاکرات هسته ای و  3
قرارداد هسته اِی موسوم به »برجام«، هر روز یک شرارتی از خودشان نشان می دهند، هر 
روز یک جلوه ای از شیطنت خود نشان می دهند و اثبات می کنند صّحت فرمایش امام را که 

فرمود: آمریکا شیطان بزرگ است... 96/6/26

طرف ]آمریکایی[ دروغگو، فریبگر، بدعهد و خنجرازپشت بزن است،  4
در همان حالی که دارد با یک دست دست می دهد، به قول خودشان 
یک مشت سنگ در دست دیگرش اســت که بزند به سر طرف مقابل. طرف، 

این جور آدمی است.95/8/12

برجـام و ایـن مذاکـرات هسـته ای، برای مـا یـک نمونه خواهـد بود؛  5
ببینیـم آمریکایی ها چـه کار می کننـد؛ اینها کـه حاال با زبـان چرب 
و نـرم می آینـد، گاهـی نامـه می نویسـند، اظهـار ارادت می کننـد، اظهـار 
همراهـی می کننـد، در جلسـات مشـورتی و مذاکـرات کـه می نشـینند، با 
زبـان چـرب و نـرم بـا مسـئولین ایرانـی صحبـت می کننـد، خیلـی خـب 
ببینیـم در عمـل چـه کار می کننـد. حـاال معلـوم شـد در عمـل چـه کار 
می کننـد! در ظاهـر وعـده می دهنـد، بـا زبان چـرب و نـرم حـرف می زنند 
اّمـا در عمـل توطئـه می کنند، تخریـب می کننـد، مانـع از پیشـرفت کارها 

می شوند؛ این شد آمریکا؛ این شد تجربه 95/5/11

من مکّرر در دوران همین مذاکرات هســته ای -شــاید چهار پنج مرتبه یا  8
بیشــتر- گفتم به آمریکایی ها نمی شــود اعتماد کرد. حــاال هم مالحظه 
می کنید و می بینید؛ حرف هایی که می زنند، اظهاراتی که می کنند و عملکردی که 

نشان می دهند، کاماًل امضای آن حرفی است که بنده آن وقت می زدم.95/1/18

در این مذاکرات بحث هــای فراوانی راجع به تحریم ها شــد اما اکنون در  7
کنگره ی آمریکا مســئله ی تمدید تحریم ها را مطرح می کنند و مدعی 
هستند که اینها تحریم نیست، بلکه تمدید است!...»شروع کردن یک تحریم« با 
»دوباره شروع کردن آن پس از پایان زمانش« فرقی نمی کند و این دومی نیز تحریم 

و نقض تعهدات قبلی از سوی طرف مقابل است. 95/9/7

امـروز در سرتاسـر کشـورهای غربی و کسـانی کـه تحت تأثیـر آنها  6
هسـتند، همچنـان معامـالت بانکـی مـا دچـار مشـکل اسـت، 
بازگردانـدن ثروت هـای مـا در بانک هـای آنهـا دچـار مشـکل اسـت، 
معامـالت گوناگون تجـاری ای کـه احتیاج بـه دخالـت بانک هـا دارد دچار 
مشـکل اسـت؛ وقتی دنبـال می کنیـم، تحقیـق می کنیـم و می گوییم چرا 
این جـور اسـت، معلـوم می شـود از آمریکایی هـا می ترسـند. آمریکایی هـا 
گفته انـد کـه مـا تحریم هـا را برمی داریـم و روی کاغذ هـم برداشـتند اّما از 
طرق دیگر جـوری عمـل می کنند کـه اثر رفـع تحریم هـا   مطلقـاً به وجود 

نیاید و تحّقق پیدا نکند. 95/1/1

وزیر خارجه ی خوش اخالق! آمریکا در نامــه ی وداعیه ی خود توصیه  9
می کند به دولت بعدی که به ایران ســخت بگیریــد، هرچه می توانید 
ســخت گیری کنید، تحریم ها را حفظ کنید، نگه دارید، بدانید با سخت گیری 
می شود از ایران امتیاز گرفت کمااینکه ما گرفتیم -او میگوید- خب این دشمن 
است؛ حاال این دشمن، دشمن خندان است؛ یک دشمن بود که می آمد صریحا 
می گفت که ایران محور شرارت است، او این را صریحا نمی گوید اما رفتار او همین 

رفتار است. 95/10/19

آنچـه اتّفـاق افتـاده اسـت، یعنـی رفتارهـای زشـت و سـخیف ایـن  10
رئیس جمهـور کنونـی آمریـکا، هیـچ خـالف انتظـار مـا نیسـت؛ اینهـا 
کارهایـی اسـت کـه از اّول هـم می کردنـد؛ در دوران دولـت گذشـته ی آمریـکا 
یک جور بـود، حاال یک جـور اسـت... در هـر دوره ای یک جـوری اینهـا خباثت های 
خودشـان را... نشـان دادند نسـبت به ملّت ایران .... خیلی  از آنها استخوان هایشـان 
هم خاک شـد... ایـن آقا هـم بدنش خـاک خواهد شـد، خوراک مـار و مـور خواهد 

شد، جمهوری اسالمی همچنان خواهد ایستاد. 97/2/19

این شد آمریکا؛ این شد تجربه
 این متن، تجربه بدعهــدی آمریکا در دوران مذاکــرات اخیر به روایت 
رهبر انقالب است.#آمریکای_بدعهد کلیدواژه ای است که رهبر انقالب در 
طول مذاکرات هسته ای و پس از آن، برای بیان رفتار فریبکارانه ی مقامات آمریکایی 
به کار برده و مسئولین و مردم را نسبت به آن انذار داده اند. برخی از این هشدارهای مهم 

که رهبر انقالب در این سه سال، آنها را بیان کرده اند به این شرح است:

بـاراک اوبامـا، رئیس جمهـور سـابق: اگـر گزینه ای 
وجـود داشـت کـه ایـن امـکان را بوجـود بیاوریـم کـه 
تک تـک پیـچ و مهره هـای برنامـه ی هسـته ای ایـران را از 
بین ببریـم. و احتمـال داشـتن برنامـه ی هسـته ای آنها را 
کال از بیـن ببریـم تـا در نتیجـه قابلیت هـای نظامـی آن را 

هـم نداشـته باشـند، آن را انتخـاب می کـردم.

جان کری، وزیر ســابق وزارت خارجــه ی آمریکا: 
 مذاکــرات بــا تهــران بــرای عقــب نشــاندن ایــران از 
برنامه ی هسته ای به نتیجه رسید و حاال دولت بعدی آمریکا 
باید ضمــن ادامه ی اعمال فشــار بر ایرانی هــا، برای عقب 

نشاندن برنامه ی موشکی ایران تالش کند.

وندی شرمن، معاون ســابق وزارت خارجه آمریکا: 
فریب و نیرنگ قســمتی از DNA ایرانیان اســت... ما به 
دنبال حذف تحریم هاي وسیع علیه ایران نخواهیم بود و تنها 
به ایران فرصت مي دهیم براي از بیــن بردن نگراني هاي ما، 

مدتي استراحت کند.

کریس بک مایــر، معــاون ســابق هماهنگ کننده ی 
سیاســت تحریم هــای وزارت خزانــه داری آمریکا: با 
توافق هســته ای همه ی تحریم های ما علیه ایران برداشته 
نخواهد شــد. تحریم هایی وجود دارد کــه به علت حمایت 
ایران از تروریســم اعمال شده اســت. این تحریم ها به قوت 
خود باقــی خواهنــد مانــد. تحریم های مربــوط به نقض 
حقوق بشــر در ایــران نیز همچنــان باقی خواهنــد ماند. 
 تحریم هایی وجــود دارد کــه به حمایــت ایــران از رژیم 
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، مربوط است و این تحریم ها 

نیز باقی خواهند ماند.

تام مالینوفسکی، مشاور وزیرخارجه ی سابق آمریکا: 
تحریم های تحمیل شــده علیه ایــران در ارتباط با موضوع 
حقوق بشــر )بدون توجه به توافق منعقدشده ایران و شش 

کشور دیگر( به قوت خود باقی خواهد ماند.

استفان مول، مسئول اجرای برجام در آمریکا در زمان 
اوباما: ایران برای اینکه به طور کامل از فرصت های اقتصادی ایجاد 
شده )در توافق هسته ای( بهره مند شود، باید مسائل داخلی اش 
را کــه در تصمیم گیری هــای اقتصادی در ســطح بین المللی 
اثرگذار است، حل کند. این مسائل شامل عدم وجود شفافیت در 
بخش های مالی و تجاری، همچنین اقدامات تحریک آمیز مانند 
آزمایش مکرر موشک های بالیستیک، حمایت دولتی از تروریسم 

و بازداشت اتباع دارای تابعیت مضاعف می شود.

دنیس راس، هماهنگ کننده ی امور مناسبات آمریکا و 
ایران در زمان اوباما: اگر ما بخواهیم شاهد تغییرات مطلوب تر 
در داخل ایران و سیاست های کمتر تهاجمی در منطقه باشیم، 
می بایست همان منطقی را که برای کشاندن این کشور به پای میز 
مذاکرات استفاده کردیم، اعمال کنیم: کاری کنیم که ایران برای 

رفتارهای بدش در منطقه بهای سنگینی پرداخت کند.

مارک دابوویتز، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی: 
قبل از اینکه اجازه ی پیشروی این توافق صادر شود، کنگره باید 
فشار بر ایران برای تغییر رفتارش را افزایش دهد و فروش هواپیما 
به این کشور را به تغییرات محســوس در رفتارهایی که وضع 

تحریم را در پی داشته، گره بزند.

جان بولتون، نماینده ی سابق آمریکا در سازمان ملل: 
بگذارید صریح بگویم که این موضوع )یعنی حمایت از گروه های 
حامی سرنگونی جمهوری اسالمی ایران( باید سیاست اعالمی 
ایاالت متحده ی آمریکا و همه ی دوستانش باشد تا این کار را در 

نزدیک ترین فرصت ممکن انجام دهند.

ارنست مونیز، وزیر سابق انرژی آمریکا: درباره ی نزدیک شدن 
کشورها به ایران برای روابط تجاری، اتفاق هایی در جریان است اما 
بسیار زیاد نیســت و نباید زیاد تحت تأثیر قرار گرفت. بررسی ها و 
رایزنی های زیادی در این خصوص در جریان است اما درعین حال، 
ترس زیادی هم وجود دارد. باید بخاطر داشــت که ایران کشوری 
است که همچنان به شدت تحریم شده است. تحریم های هسته ای 

برداشته شده اما تحریم های دیگر برداشته نشده است.

اشتون کارتر، وزیر ســابق دفاع آمریکا: ما توانمندی تعطیل 
کردن، به عقب راندن و نابودی برنامه ی هســته ای ایران را داریم و من 
معتقدم ایرانی ها این را می دانند و می فهمند. وظیفه ی منـ  در مقام وزیر 
دفاعـ  عالوه بر وظایف دیگر این است که در حین ادامه ی مذاکرات با 
ایران اطمینان حاصل کنم گزینــه ی جایگزین رئیس جمهور یعنی 
گزینه ی نظامی همچنان روی میز است. پنتاگون آماده ی استفاده از 
»نفوذگر مهمات انبوه« ]بمب سنگرشکن[ است که می تواند تاسیسات 

زیرزمینی ایران را منهدم کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدیــد آمریکا: من اعالم 
می کنم که ایاالت متحــده آمریــکا از برجام خارج می شــود و 
طی چنــد روز آینده با صدور یــک فرمان اجرایی، شــدیدترین 
تحریم های هســته ای و اقتصادی را علیه ایران باز می گردانم. هر 
کشــوری که به ایران کمک کند نیز می توانــد تحت تحریم های 
 ایران قــرار گیرد... مــا اجــازه نخواهیم داد حکومتی که شــعار 

مرگ بر آمریکا می دهد به سالح هسته ای دست پیدا کند.

برخی گمان می کردند با پایان یافتن مذاکرات هسته ای و امضای توافقنامه، خصومت مقامات آمریکایی با ایرانی ها هم پایان می یابد و همه چیز گل و بلبل خواهد شد. اما برخالف این تصور، نه تنها دشمنی آنها تمام 

نشد، بلکه در سطوح دیگر، افزایش هم یافت. شاهد مدعا، سخنان توهین آمیز و طلبکارانه ای است که آمریکایی ها، بعد از امضای برجام، برعلیه نظام و مردم ایران، بر زبان آوردند. جمالت زیر، تنها چند مورد است از 

موارد عدیده ای که در طول این سه سال، توسط دموکرات ها و جمهوریخواه های آمریکایی گفته شده است.

اظهارات مقامات آمریکایی علیه ایران بعد از توافق

وقتی می خواستند پیچ و مهره برنامه هسته ای ایران را  از بین ببرند

این تجربه ظرفّیت فکری مّلت ما را باال خواهد برد
مذاکــره در موضوعــات خــاص اشــکالی نــدارد؛ 
ــدارم، خوشــبین  منتهــا گفتــم مــن اعتمــاد ن
نیســتم بــه مذاکــره، لکــن می خواهنــد 
ــه اذن اهلل  ــم ب ــا ه ــد؛ م ــد، بکنن ــره کنن مذاک
در  تجربــه ای  یــک  نمی کنیــم.  ضــرری 
ــت ایــران اســت کــه... ایــن تجربــه  اختیــار ملّ
 ظرفّیــت فکــری ملّــت مــا را بــاال خواهــد

 برد. 92/8/12

کلید حّل مشکالت در لوزان و ژنو
 و  نیویورک نیست

مشـکل اقتصادی کشـور اگـر بخواهد حل بشـود، 
بایـد روی تولیـد متمرکـز شـد. همـه بـه همیـن 
شـکلی که عرض کردیـم، مسـئولّیت دارنـد؛ البّته 
بعضـی مسـئولّیت ها سـنگین تر اسـت، بعضـی 
سـبک تر اسـت اّمـا همـه این جـوری مسـئولند. 
کلیـد حـّل مشـکالت اقتصـادی در لـوزان و ژنـو و 
نیویـورک نیسـت؛ در داخل کشـور اسـت. 94/2/9

پای قدرتمند خودمان را با عصای بیگانه عوض نکنیم
ــن  ــد، ای ــه کنی ــع رابط ــا قط ــا دنی ــم ب ــن نمی گوی م
ــزو  ــده ج ــالب، بن ــت. از اّوِل انق ــده نیس ــر بن ــاًل نظ اص
ــاط  ــر ارتب ــتم ب ــرار داش ــه اص ــودم ک ــی ب آن آدم های
ــده  ــان عقی ــم هم ــا- االن ه ــراف دنی ــا اط ــاط ب -ارتب
ــای  ــا پ ــه م ــت ک ــن اس ــن ای ــِث م ــن بح را دارم، لک
ــه  ــای بیگان ــا عص ــان را ب ــِی خودم ــد و طبیع قدرتمن
عــوض نکنیــم. اینکــه به جــای اینکــه روی پــای 
ــه کنیــم،  ــان تکی ــای خودم ــه پ ــان بِایســتیم و ب خودم
بــه عصــای بیگانــه تکیــه کنیــم، خطــا اســت. 96/6/30

این نباید اتّفاق می افتاد
مــن می گویــم اشــکالی نداشــت مــا مذاکــره کنیــم... 
منتهــا در ایــن مذاکــره بایســتی دّقــت و مراقبــت الزم انجام 
ــر  ــل، ه ــرِف مقاب ــه ط ــد ک ــور نباش ــا این ج ــت ت می گرف
ــود  ــوب نش ــام محس ــض برج ــد، نق ــت بکن ــی خواس غلط
]اّمــا[ مــا اگــر یــک مختصــر تکانــی بخوریــم، نقــض برجــام 
ــاق  ــد اتّف ــن نبای ــت، ای ــا اس ــن خط ــود! ای ــوب بش محس

96/6/30 می افتــاد؛ 

دل را به نقطه های خیالی نبندید
کاری کنید که کشور از اَخم دشمن ضربه نبیند، از تحریم 
دشمن لطمه نخورد؛ و راه هایی هست، کارهایی هست که 
می شود کرد... وااّل اگر چنانچه چشم ما به دست دشمن 
باشد که »آقا، اگر این کار را نکردی تحریم باقی می ماند« 
]فایده ای ندارد[... من با مذاکره کردن مخالف نیســتم؛ 
مذاکره کنند؛ تا هروقــت می خواهند مذاکره کنند! من 
معتقدم باید دل را به نقطه های امیدبخش حقیقی سپرد، 

نه به نقطه های خیالی. 93/10/22

بی نفع و با ضرر 
رابطه با آمریکا و مذاکره با این کشور به جز در موارد 
خاصی برای جمهوری اســالمی نه تنها هیچ نفعی 
ندارد بلکه ضرر هم دارد و کدام عاقلی است که دنبال 
کار بی منفعت برود!؟ عده ای اینجور وانمود می کردند 
که اگر با آمریکایی ها دور میز مذاکره بنشینیم بسیاری 
از مشکالت حل می شود، البته ما می دانستیم اینجور 
نیست اما قضایای یک سال اخیر برای چندمین بار این 

واقعیت را اثبات کرد.93/5/22

وقتی عجله داریم کار را زود تمام کنیم، 
از جزئیات غفلت می کنیم

هر کاری را از ابتدا باید با اســتحکام آغاز کرد، زیرا 
عجله در کارها، مشکل ایجاد می کند که متأسفانه 
در این زمینه نیز نمونه هایی وجــود دارد... وقتی 
عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی 
برسانیم، از جزئیات غفلت می کنیم و گاهی غفلت 
از یک امر جزئی، موجب ایجــاد رخنه و نقطه ی 

سلبی در آن کار می شود. 95/9/7

این یعنی خسارت محض
آمریکایی ها گفته اند که ما تحریم ها را برمی داریم و روی کاغذ 
هم برداشــتند اّما از طرق دیگر جوری عمــل می کنند که اثر 
رفع تحریم ها مطلقــاً به وجود نیاید... مــا ناگزیر باید به همه ی 
تعّهدهای خود عمل کنیم ]اّما[ طــرف مقابل با ُطرق مختلف، 
با شــیوه های مختلف، با خدعه، با تقلّب ســر بــاز می زند و به 
تعّهدهایی که کرده اســت عمل نمی کند. این چیزی است که 
ما امروز در مقابل چشم خودمان داریم می بینیم؛ یعنی خسارت 

محض.95/1/1

اگر مسئله هسته ای هم حل شود، باز هم 
فشارها وجود خواهد داشت

این مسئله ی هسته ای و این مذاکرات اگر ان شاءاهلل 
به نقطه ی حلی برســد، بــاز خواهید دید همین 
فشارها وجود خواهد داشــت، باید در مقابل این 
فشارها مصونیت سازی کرد، باید به بنای داخلی 
استحکام بخشی کرد. اقتصاد را باید قوی کنیم تا 
دشمن از تأثیرگذاری از این ناحیه مأیوس بشود؛ 
وقتی دشمن مأیوس شد، خیال ملت و مسئولین 

کشور هم راحت خواهد شد. 92/12/20

دل را به نقطه های خیالی نبندید
نُه جمله تاریخی رهبر انقالب درباره مذاکرات هسته ای
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