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نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
ارتـبـاط بـا 
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این تجربه ظرفّیت فکری مّلت ما را باال 
خواهد برد

ــکالی  ــاص اش ــات خ ــره در موضوع مذاک
نــدارد؛ منتهــا گفتــم مــن اعتمــاد نــدارم، 
ــن  ــره، لک ــه مذاک ــتم ب ــبین نیس خوش
می خواهنــد مذاکــره کننــد، بکننــد؛ مــا 
ــه اذن اهلل ضــرری نمی کنیــم. یــک  هــم ب
ــران اســت  ــت ای ــار ملّ ــه ای در اختی تجرب
کــه... ایــن تجربــه ظرفّیــت فکــری ملّــت 

ــرد. 92/8/12 ــاال خواهــد ب ــا را ب م

کلید حّل مشکالت در لوزان و ژنو
 و  نیویورک نیست

مشـکل اقتصـادی کشـور اگـر بخواهـد حـل 
بشـود، بایـد روی تولیـد متمرکز شـد. همه به 
همین شـکلی کـه عـرض کردیم، مسـئولّیت 
دارنـد؛ البّتـه بعضی مسـئولّیت ها سـنگین تر 
همـه  اّمـا  اسـت  سـبک تر  بعضـی  اسـت، 
این جـوری مسـئولند. کلیـد حـّل مشـکالت 
اقتصادی در لـوزان و ژنو و نیویورک نیسـت؛ در 

داخـل کشـور اسـت. 94/2/9

پای قدرتمند خودمان را با عصای بیگانه عوض نکنیم
مـن نمی گویم بـا دنیا قطـع رابطـه کنید، ایـن اصاًل 
نظـر بنـده نیسـت. از اّوِل انقـالب، بنـده جـزو آن 
آدم هایی بـودم که اصرار داشـتم بر ارتبـاط -ارتباط 
با اطـراف دنیـا- االن هم همـان عقیـده را دارم، لکن 
بحِث من این اسـت کـه ما پـای قدرتمنـد و طبیعِی 
خودمـان را بـا عصـای بیگانـه عـوض نکنیـم. اینکه 
به جـای اینکـه روی پـای خودمـان بِایسـتیم و بـه 
پـای خودمان تکیـه کنیـم، به عصـای بیگانـه تکیه 

کنیم، خطـا اسـت. 96/6/30

این نباید اتّفاق می افتاد
مـا  نداشـت  اشـکالی  می گویـم  مـن 
مذاکـره کنیـم... منتهـا در ایـن مذاکـره 
بایسـتی دّقـت و مراقبـت الزم انجـام 
می گرفت تـا این جـور نباشـد کـه طرِف 
مقابل، هـر غلطی خواسـت بکنـد، نقض 
برجام محسـوب نشـود ]اّما[ مـا اگر یک 
مختصـر تکانـی بخوریـم، نقـض برجـام 
محسـوب بشـود! ایـن خطـا اسـت، این 

نبایـد اتّفـاق می افتـاد؛ 96/6/30

دل را به نقطه های خیالی نبندید
کاری کنید که کشــور از اَخم دشمن ضربه نبیند، 
از تحریم دشــمن لطمه نخورد؛ و راه هایی هست، 
کارهایی هست که می شــود 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 نیستم؛ مذاکره کنند؛ تا 
هروقت می خواهند مذاکره کنند! من معتقدم باید 
دل را به نقطه های امیدبخش حقیقی سپرد، نه به 

نقطه های خیالی. 93/10/22

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

این مسئله ی هســته ای و این مذاکرات اگر ان شاءاهلل 
به نقطه ی حلی برســد، بــاز خواهیــد دید همین 
فشــارها وجود خواهد داشــت، بایــد در مقابل این 
فشــارها مصونیت ســازی کرد، باید به بنای داخلی 
استحکام بخشــی کرد. اقتصاد را باید قــوی 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

بی نفع و با ضرر 
رابطه با آمریکا و مذاکره با این کشور به جز در 
موارد خاصی برای جمهوری اسالمی نه تنها 
هیچ نفعی ندارد بلکه ضرر هــم دارد و کدام 
عاقلی اســت که دنبال کار بی منفعت برود!؟ 
عده ای اینجــور وانمود می کردنــد 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 وجود 
دارد... وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام 
کنیم و به جایی برســانیم، از جزئیات غفلت 
می کنیم و گاهــی غفلت از یــک امر جزئی، 
موجب ایجاد 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 برداشتند اّما از طرق دیگر جوری عمل 
می کنند که اثر رفع تحریم ها مطلقاً به وجود نیاید... ما 
ناگزیر باید به همه ی تعّهدهای خود عمل کنیم ]اّما[ 
طرف مقابل با ُطرق مختلف، با شیوه های مختلف، با 
خدعه، با تقلّب سر باز می زند و به تعّهدهایی که کرده 
است عمل نمی کند. این چیزی است که ما امروز در 
مقابل چشم خودمان داریم می بینیم؛ یعنی خسارت 

محض.95/1/1

دل را به نقطه های خیالی نبندید
نُه جمله تاریخی رهبر انقالب درباره مذاکرات هسته ای
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29 مهرماه 94، رهبر انقالب با #تایید_مشــروط توافقنامه ی 
موسوم به برجام، در نامه ای تاریخی خطاب به رئیس جمهور، موارد 
مهمی را برای فرآیند اجرایی شــدن برجام برشمردند. شاید 
مهم ترین بخش این نامه، گرفتن تضمین های کافی و کتبی از رئیس جمهور 
آمریکا و اتحادیه ی اروپا، برای جلوگیری از خلف وعده و بدعهدی آنان در انجام 
تعهدات بود. مواردی که شاید اگر به آنها عمل می شد، حاال در وضعیت و شرایط 
دیگری قرار داشتیم. این روزها که مصادف شده است با رفتار زشت و سخیف 
رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج این کشور از برجام، شاید مرور دوباره ی این 

نامه ی مهم، عبرت آموز و قابل تأمل باشد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای روحانی، رئیس جمهور اسالمی ایران و رئیس شورای عالی 

امنّیت مّلی )دامت توفیقاته(
با سالم و تحّیت؛

اکنون که موافقت نامه ی موســوم به »برجام« پس از بررســی های دقیق و 
مسئوالنه در مجلس شورای اسالمی، کمیسیون ویژه و دیگر کمیسیون ها و نیز 
در شورای عالی امنّیت ملّی، سرانجام از مجاری قانونی عبور کرده و در انتظار 
اعالم نظر اینجانب است، الزم می دانم نکاتی را یادآور شوم تا جنابعالی و دیگر 
دست اندرکاراِن مستقیم و غیرمستقیم آن، فرصت های کافی برای رعایت و 

حفظ منافع ملّی و مصالح عالیه ی کشور در اختیار داشته باشید.
1( پیش از هر چیز الزم می دانم از همه ی دست اندرکاران این فرایند پرچالش، 
در همه ی دوره ها از جمله هیئت مذاکره کننــده ی اخیر که در توضیح نقاط 
مثبت و در اصِل تثبیت آن نقاط همه ی ســعی ممکن خود را به کار بردند، و 
نیز از منتقدانی که با ریزبینِی قابل تحسین، #نقاط_ضعف آن را به همه ی 
ما یادآور شدند و مخصوصاً از رئیس و اعضای کمیسیون ویژه ی مجلس و نیز 
از اعضای عالی مقام شورای عالی امنّیت ملّی که با درج مالحظات مهّم خود، 
برخی از نقاط خأل را پوشــش دادند، و سرانجام از رئیس و نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی که با تصویب #طرحی_محتاطانه، راه درست اجرا را به دولت 
ارائه کردند، و نیز از رسانه ی ملی و نویسندگان مطبوعات کشور که با همه ی 
اختالف نظرها، در مجموع تصویر کاملی از این موافقت نامه در برابر افکار عمومی 
نهادند، قدردانی خود را اعالم دارم. این مجموعه ی پر حجم کار و تالش و 
فکر در مسئله ای که گمان می رود از جمله ی مسائل #به_یادماندنی 
و #عبرت آموز جمهوری اسالمی باشد، در خور تقدیر و مایه ی خرسندی 
است. به همین دلیل با اطمینان می توان گفت که پاداش الهی برای این نقش 
آفرینی های مســئوالنه، مشــتمل بر نصرت و رحمت و هدایت ذات حضرت 
حق خواهد بود، ان شــاءاهلل؛ زیرا وعده ی نصرت الهــی در برابر نصرت دین او، 

تخلّف ناپذیر است.
2( جنابعالی با ســابقه ی چند دهه حضور در متن مسائل جمهوری اسالمی، 
طبعاً دانســته اید که دولت ایاالت آمریکا، در قضّیه ی هســته ای و نه 
در هیچ مســئله ی دیگری، در برابر ایران رویکردی جز خصومت و 
اخالل در پیش نگرفته است و در آینده هم بعید است جز این روش 
عمل کند. اظهارات رئیس جمهور آمریکا در دو نامه به اینجانب مبنی بر اینکه 
قصد #براندازِی جمهوری اســالمی را ندارد، خیلی زود با طرف داری اش از 
#فتنه های_داخلی و کمک مالی به معارضان جمهوری اسالمی، خالف واقع 

از آب درآمد و تهدیدهای صریح وی به حمله ی نظامی و حّتی هســته ای-که 
می تواند به کیفرخواست مبسوطی علیه وی در دادگاه های بین المللی منتهی 
شود- پرده از نّیت واقعی ســران آمریکا برداشت. صاحب نظران سیاسی عالَم 
و افکار عمومی بســیاری از ملّت ها، بوضوح تشخیص می دهند که عامل این 
خصومت تمام نشــدنی، ماهّیت و هویّت جمهوری اســالمی ایران است که 
برخاسته از انقالب اسالمی اســت. ایســتادگی بر مواضع بر حّق اسالمی در 
مخالفت با نظام سلطه و استکبار، ایستادگی در برابر زیاده طلبی و دست اندازی 
به ملّتهای ضعیف، افشای حمایت آمریکا از دیکتاتوری های قرون وسطائی و 
سرکوب ملّتهای مستقل، دفاع بی وقفه از ملّت فلسطین و گروه های مقاومت 
میهنی، فریاد منطقی و دنیاپسند بر ســر رژیم غاصب صهیونیست، قلم های 
عمده ای را تشکیل می دهند که دشمنی رژیم ایاالت مّتحده ی آمریکا را بر ضّد 
جمهوری اسالمی، برای آنان اجتناب ناپذیر کرده است؛ و این دشمنی تا هنگامی 
که جمهوری اســالمی با قدرت درونی و پایدار خود، آنان را مأیوس کند ادامه 

خواهد داشت.
چگونگی رفتار و گفتار دولت آمریکا در مسئله ی هسته ای و مذاکرات طوالنی 
و مالل آور آن، نشــان داد که این نیز یکی از حلقه های زنجیره ی دشــمنی 
عنادآمیز آنان با جمهوری اسالمی اســت. فریب کاری آنان در دوگانگی میان 
اظهارات اّولّیه ی آنان که با نّیت قبول مذاکره ی مســتقیم از سوی ایران انجام 
میشد، با نقض عهدهای مکّرر آنان در طول مذاکرات دوساله و همراهی آنان 
با خواسته های رژیم صهیونیستی و دیپلماســی زورگویانه ی آنان در رابطه با 
دولتها و مؤّسسات اروپایِی دخیل در مذاکرات، همه نشان دهنده ی آن است که 
ورود فریب کارانه ی آمریکا در مذاکرات هسته ای، نه با نّیت حل وفصل 
عادالنه، که با غرض پیشــبرد هدفهای خصمانه ی خود درباره ی 

جمهوری اسالمی صورت گرفته است.
بی شــک حفظ هوشــیاری نســبت به نّیات خصمانه ی دولــت آمریکا و 
ایســتادگی هایی که بر اثر آن در طول مســیر مذاکرات از ســوی مسئوالن 
جمهوری اسالمی به کار رفت، توانســت در موارد متعّددی، از ورود زیانهای 
سنگین جلوگیری کند. با این حال، محصول مذاکرات که در قالب #برجام 
شکل گرفته اســت، دچار نقاط ابهام و ضعفهای ساختاری و موارد 
متعّددی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه به لحظه،  
می تواند به #خسارتهای_بزرگی برای حال و آینده ی کشور منتهی 

شود.
۳( بندهای نه گانه ی قانون اخیر مجلس و مالحظات ده گانه ی ذیل مصّوبه ی 
شورای عالی امنّیت ملّی، حاوی نکات مفید و مؤثّر است که باید رعایت شود، با 
این حال برخی نکات الزم دیگر نیز هست که همراه با تأکید بر تعدادی از آنچه 

در آن دو سند آمده است،  اعالم میگردد.
اّوالً: از آنجا که پذیرش مذاکرات از ســوی ایران اساساً با هدف لغو تحریمهای 
ظالمانه ی اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرائی شدن آن در برجام به 
بعد از اقدا م های ایران موکول گردیده، الزم اســت #تضمین های_قوی 
و کافی برای جلوگیری از تخّلف طرفهای مقابل، تدارک شود، که از 
جمله ی آن اعالم کتبی رئیس جمهور آمریکا و اتّحادیه ی اروپا مبنی 
بر لغو تحریمها است. در اعالم اتّحادیه ی اروپا و رئیس جمهور آمریکا، باید 
تصریح شود که این تحریمها بکلّی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی 

بر این که ساختار تحریمها باقی خواهد ماند، به منزله ی #نقض_برجام است.

ثانیاً: در سراسر دوره ی هشت ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر 
بهانه ای )از جمله بهانه های تکراری و خودســاخته ی تروریسم و حقوق بشر( 
توّسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد 
و دولت موّظف است طبق بند 3 مصّوبه ی مجلس، اقدام های الزم را 

انجام دهد و فّعالّیتهای برجام را متوّقف کند.
ثالثاً: اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدی آمده است، تنها هنگامی 
آغاز خواهد شد که آژانس، پایان پرونده ی موضوعات حال و گذشته 

)PMD( را اعالم نماید.
رابعاً: اقدام در مورد نوســازی #کارخانه _اراک با حفظ هویّت سنگین آن، 
تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره ی طرح 

جایگزین و #تضمین_کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد.
خامساً: معامله ی اورانیوم غنی  شــده ی موجود در برابر کیــک زرد با دولت 
خارجی در صورتی آغاز خواهد شــد که قرارداد مطمئــن دراین  باره همراه 
با #تضمین_کافی منعقد شده باشد. معامله و تبادل مزبور، باید بتدریج و در 

دفعات متعّدد باشد.
سادساً: مطابق مصّوبه ی مجلس،  طرح و تمهیدات الزم برای توسعه ی 
میان مّدت صنعت انرژی اتمی که شامل روش پیشرفت در مقاطع مختلف از 
هم اکنون تا پانزده سال و منتهی به 1۹0 هزار سو است،  تهّیه و با دّقت در شورای 
عالی امنّیت ملّی بررسی شود. این طرح باید هرگونه نگرانی ناشی از برخی 

مطالب در ضمائم برجام را برطرف کند.
سابعاً: سازمان انرژی اتمی،  تحقیق و توســعه در ابعاد مختلف را در مقام اجرا 
به گونه ای سامان دهی کند که در پایان دوره ی هشت ساله هیچ کمبود فّناوری 

برای ایجاد غنی سازِی مورد قبول در برجام وجود نداشته باشد.
ثامناً: توّجه شود که در موارد ابهام سند برجام،  تفسیر طرف مقابل 

مورد قبول نیست و مرجع، متن مذاکرات است.
تاسعاً: وجود پیچیدگی ها و ابهام ها در متن برجام و نیز گمان نقض عهد 
و تخّلفات و فریب کاری در طرف مقابل بویژه آمریکا، ایجاب می کند که 
یک هیئت قوی و آگاه و هوشمند، برای رصد پیشرفت کارها و انجام 
تعّهدات طرف مقابل و تحقق آنچه در باال بدان تصریح شده است،  
تشکیل شود. ترکیب و وظایف این هیئت باید در شورای عالی امنّیت ملّی 

تعیین و تصویب شود.
با توّجه به آنچه ذکر شــد، مصوبه ی جلســه ی ۶۳۴ مورخ 1۹/۵/۹۴ شورای 
عالی امنّیت ملّی با رعایت موارد یاد شده تأیید می شود. در خاتمه همان طور 
که در #جلسات_متعّدد به آن جناب و دیگر مسئوالن دولتی یادآور شده و 
در جلسات عمومی به مردم عزیزمان گوشزد کرده ام، رفع تحریمها هر چند 
از باب رفع ظلم و احقاق حقوق مّلت ایران کار الزمی اســت، لیکن 
گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضالت کنونی جز با جّدی 
گرفتن و پیگیری همه  جانبه ی #اقتصاد_مقاومتی میّســر نخواهد 
شـد. امید است که مراقبت شود که این مقصود با جّدیّت تمام دنبال شود و 
بخصوص به تقویت #تولید_مّلی توّجه ویژه صورت گیرد و نیز مراقبت فرمایید 
که وضعّیت پس از برداشته شدن تحریمها، به #واردات_بی رویّه نینجامد، و 
بخصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جّداً پرهیز شود. 

توفیقات جنابعالی و دیگر دست اندرکاران را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.
 سّیدعلی خامنه ای        |            2۹ مهرماه ۹۴

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

#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:
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بـاراک اوباما، رئیس جمهور سـابق: اگـر گزینه ای 
وجـود داشـت کـه ایـن امـکان را بوجـود بیاوریـم 
کـه تک تـک پیـچ و مهره هـای برنامه ی هسـته ای 
ایـران را از بیـن ببریـم. و احتمال داشـتن برنامه ی 
هسـته ای آنهـا را کال از بیـن ببریـم تـا در نتیجـه 
قابلیت هـای نظامـی آن را هم نداشـته باشـند، آن 

را انتخـاب می کردم.

جان کری، وزیر ســابق وزارت خارجه ی آمریکا: 
 مذاکــرات با تهــران بــرای عقب نشــاندن ایــران از 
برنامه ی هسته ای به نتیجه رســید و حاال دولت بعدی 
آمریکا باید ضمن ادامه ی اعمال فشار بر ایرانی ها، برای 

عقب نشاندن برنامه ی موشکی ایران تالش کند.

وندی شرمن، معاون سابق وزارت خارجه آمریکا: 
فریب و نیرنگ قســمتی از DNA ایرانیان اســت... ما به 
دنبال حذف تحریم هاي وســیع علیه ایــران نخواهیم 
بود و تنها به ایران فرصت مي دهیم بــراي از بین بردن 

نگراني هاي ما، مدتي استراحت کند.

کریس بک مایر، معاون ســابق هماهنگ کننده ی 
سیاست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا: با 
توافق هسته ای همه ی تحریم های ما علیه ایران برداشته 
نخواهد شد. تحریم هایی وجود دارد که به علت حمایت 
ایران از تروریسم اعمال شده است. این تحریم ها به قوت 
خود باقی خواهنــد ماند. تحریم هــای مربوط به نقض 
حقوق بشــر در ایران نیز همچنان باقــی خواهند ماند. 
 تحریم هایی وجــود دارد که به حمایت ایــران از رژیم 
بشار اســد، رئیس جمهور ســوریه، مربوط است و این 

تحریم ها نیز باقی خواهند ماند.

مالینوفسکی، مشــاور وزیرخارجه ی سابق  تام 
آمریکا: تحریم های تحمیل شده علیه ایران در ارتباط 
با موضوع حقوق بشــر )بدون توجه به توافق منعقدشده 

ایران و شش کشور دیگر( به قوت خود باقی خواهد ماند.

استفان مول، مســئول اجرای برجام در آمریکا در 
زمان اوباما: ایران برای اینکه به طور کامل از فرصت های 
اقتصادی ایجاد شــده )در توافق هســته ای( بهره مند 
شود، باید مسائل داخلی اش را که در تصمیم گیری های 
اقتصادی در سطح بین المللی اثرگذار است، حل کند. این 
مسائل شامل عدم وجود شفافیت در بخش های مالی و 
تجاری، همچنین اقدامــات 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 شــاهد 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.

مــارک دابوویتز، مدیــر اجرایی بنیــاد 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 محسوس 

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 ســابق انرژی آمریکا: درباره ی نزدیک 
شدن کشــورها به ایران برای روابط تجاری، اتفاق هایی در جریان 
است اما بســیار 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 داشت 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 سابق دفاع آمریکا: ما توانمندی 
تعطیل کردن، به عقب راندن و نابودی برنامه ی هســته ای 
ایــران را داریم و من معتقــدم ایرانی ها ایــن 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 گزینه 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 جدید آمریکا: من اعالم 
می کنم که ایاالت متحده آمریکا از برجام خارج می شــود و 
طی چند روز آینده با صدور یک فرمان اجرایی، شدیدترین 
تحریم های هسته ای و اقتصادی را علیه ایران باز می گردانم. هر 
کشوری که به ایران کمک کند نیز می تواند تحت تحریم های 
 ایران قرار گیرد... ما اجازه نخواهیم داد حکومتی که شــعار 

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

طرف مقابل به شّدت اهل فریب و دروغ و نقض عهد و حرکت در خالف جهت صحیح است؛  طرف مقابل این جوری است. یک نمونه اش... بعد از آنکه مذاکره کنندگان ما مذاکره شان تمام 1
شد، بعد از چند ساعت بیانّیه ی کاخ سفید منتشر شد در تبیین مذاکرات. این بیانّیه ای که آنها منتشر 
ـ در اغلب موارد خالف واقع است؛ یعنی روایتی که  ـ که اسمش را می گذارند »فکت شیت«ـ  کردندـ 
اینها دارند از مذاکرات و از تفاهم هایی که انجام گرفته است 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 بودیم، ما در این مذاکرات به تعّهدات  2
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 ســلطه 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 نشــان 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  اســت، در همان حالی که دارد با یک دست دست می دهد، به 4
قول خودشان یک مشت ســنگ در دست دیگرش است که بزند به سر 

طرف مقابل. طرف، این جور آدمی است.95/8/12

برجام و این مذاکرات هسته ای، برای ما یک نمونه خواهد بود؛  ببینیم آمریکایی ها چه کار می کنند؛ اینها که حاال با زبان چرب 5
و نرم می آیند، گاهی نامه می نویســند، اظهــار ارادت می کنند، اظهار 
همراهی می کنند، در جلسات مشــورتی و مذاکرات که می نشینند، با 
زبان چرب و نرم با مســئولین ایرانی صحبــت می کنند، خیلی خب 
ببینیم در عمــل چه کار می کننــد. حاال معلوم شــد در عمل چه کار 
می کنند! در ظاهر وعده می دهند، با زبان چرب و نرم حرف می زنند اّما 
در عمل توطئه می کننــد، تخریب می کنند، مانع از پیشــرفت کارها 

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

من مکّرر در دوران همین مذاکرات هسته ای -شاید چهار پنج مرتبه  یا بیشــتر- گفتم به آمریکایی ها نمی شــود اعتماد کــرد. حاال هم 8
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 های فراوانی راجع به تحریم ها شد اما اکنون در  کنگره ی آمریکا مسئله ی تمدید تحریم ها را مطرح می کنند و مدعی 7
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

امروز در سرتاسر کشورهای غربی و کســانی که تحت تأثیر آنها  6
هستند، همچنان معامالت بانکی ما دچار مشکل است، بازگرداندن 
ثروت های ما در بانک های آنها دچار مشــکل اســت، معامالت گوناگون 
تجاری ای که احتیاج به دخالت بانک ها دارد دچار مشکل است؛ وقتی دنبال 
می کنیم، تحقیق می کنیم و می گوییم چرا این جور است، معلوم می شود از 
آمریکایی ها می ترسند. آمریکایی ها گفته اند که ما تحریم ها را برمی داریم و 
روی کاغذ هم برداشتند اّما از طرق دیگر جوری عمل می کنند که اثر رفع 

تحریم ها   مطلقاً به وجود نیاید و تحّقق پیدا نکند. 95/1/1

وزیر خارجه ی خوش اخالق! آمریــکا در نامه ی وداعیه ی خود  توصیه می کند به دولت بعدی که به ایران سخت بگیرید، هرچه 9
می توانید سخت گیری کنید، تحریم ها را حفظ کنید، نگه دارید، بدانید با 
ســخت گیری می شــود 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 رفتارهای زشـت و سـخیف  ایـن رئیس جمهـور کنونـی آمریـکا، هیـچ خـالف انتظـار مـا 10
نیسـت؛ اینها کارهایی اسـت کـه از اّول هـم می کردنـد؛ در دوران دولت 
گذشـته ی آمریـکا یک جـور بود، حـاال یک جـور اسـت... در هـر دوره ای 
یک جـوری اینهـا خباثت هـای خودشـان را... نشـان دادنـد نسـبت بـه 
ملّـت ایـران .... خیلی  از آنهـا استخوان هایشـان هم خـاک شـد... این آقا 
هـم بدنـش خـاک خواهـد شـد، خـوراک مـار و مـور خواهـد شـد، 

جمهوری اسالمی همچنان خواهد ایستاد. 97/2/19

این شد آمریکا؛ این شد تجربه

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.

 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:

اظهارات مقامات آمریکایی علیه ایران بعد از توافق

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


