
 

 

 متن تهیه شده در مذاکرات هسته ای ی  درباره رهبر انقالب نگاهی به نظرات
  ی آقای رئیس جمهور و پاسخ به نامه یسخنران 3با استفاده 

 شده قرار گیرد بینی آمده در مسیر قانونی پیش متن فراهم 1

کند و  یرا ط ریمس نیا دیوجود دارد که با یا شده ینیب شیپ یِقانون ریمس کیمتن،  نیا بیتصو یبرا
مصااح  کواور را،   -اندرکاران، با دقّت مصااح  را   است که دست نیشاءاهلل. انتظار ما ا خواهد کرد؛ ان

افراشته، در مقابل  گردنملّت خواهند داد، بتوانند با  لیو آنچه را تحو رندیدر نظر بگ -را یمصاح  ملّ
 متعال هم ارائه بدهند. یخدا

جمهاور دربااره    پاسخ به نامه رئایس 
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 راه نقض عهدهای طرف مقابل بسته شود 2
محتمل طرف مقابال صاورت گرفتاه و راه آن بساته      یمراقبت اف نقض رهدها ب،یدر صورت تصو

 .ستندیرو قابل ارتماد ن چیاف شش دوحت طرف مقابل به ه یکه برخ دیدانیم یشود. به خوب
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 بوود و چه نوود... بیتصو یا در مذاکرات هسته شده هیچه متن ته

 ریگ و نفس یمذاکرات طوالن نیاندرکاران ا اجر دست

 محفوظ است

جمهور محتار  و   سیاست، رئ ریگ و نفس یمذاکرات طوالن نیاندرکاران ا اوّل توکّر اف دست ی نکته
 هیّا کاه ته  یمتنا  نیا و تالش کردند؛ چه ا دندیفحمت کو قتاًیکننده که حق مذاکره ئتیباحخصوص ه

 ؛بوود و چه نوود، اجر آنها محفوظ است بیخود تصو ی شده ینیب شیپ یقانون یشده است، در مجار
 .میررض کرد کیرا به خود آن برادران هم اف نزد نیا
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 بوود و چه نوود... بیتصو یا در مذاکرات هسته شده هیچه متن ته

متن داده  نیاز ا یا سوءاستفاده گونه چیه ی اجازه

 نخواهد شد

در  ی خدشاه  ی اف آن داده نخواهد شد؛ اجافه یا سوءاستفاده گونه چیه ی اجافه ،یاحه ی به حول و قوّه
کواور، باه    تیّا امن میو حر یدفار یتهایّداده نخواهد شد؛ قابل یبه کس ینظا  اسالم یاصول اساس

 یادیا ف ی هیا بخصوص، تک ی نقطه نیا یدشمنان بر رو میدانیحفظ خواهد شد، اگرچه م یفضل احه
 یفضاا  نیا هام در ا  آن-خاود   یتیّو امن یدفار یتهایّحفظ قابل ی نهیدر فم ،یاسالم یدارند. جمهور

 دشمن نخواهد شد. یخواه ادهیف میهرگز تسل -آورند یوجود م به شیکه دشمنان برا یدیتهد
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 بوود و چه نوود... بیتصو یا در مذاکرات هسته شده هیچه متن ته

 دیکش میدوستانمان در منطقه دست نخواه تیما از حما

اف ملّات مظلاو     ن،ی: اف ملّت مظلاو  فلساط  دیکو میدوستانمان در منطقه دست نخواه تیما اف حما
اف مجاهادان صاادق    ن،یاف ملّت و دوحت رراق، اف مارد  مظلاو  بحار    ه،یاف ملّت و دوحت سور من،ی

 ما خواهند بود. تی[ همواره مورد حمانهای]ا ن؛یمقاومت در حبنان و فلسط
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 بوود و چه نوود... بیتصو یا در مذاکرات هسته شده هیچه متن ته

 یرییتغ چیه کایما در مقابل دولت مستکبر آمر استیس

 نخواهد کرد

طاور کاه    نخواهد کرد. هماان  یرییتغ چیه کایما در مقابل دوحت مستکبر آمر استیدر هر صورت س
در  م؛ینادار  یا ماذاکره  یا و منطقاه  یدر مورد مسائل گوناگون جهان کایما با آمر م،یبارها تکرار کرد

بار اساا     ،یا مورد هسته نیمثل ا یدر موارد استثنائ یگاه م؛یندار یا مورد مسائل دوجانبه مذاکره
بوده است که من  یهم موارد نیمورد هم فقط نبوده است، قبل اف ا نیا م؛یا مصلحت، مذاکره کرده

 یاساتها یدر منطقاه باا س   کاا یآمر یاساتها یا . س به آنها اشاره کرده یقبل یرموم یها یدر سخنران
 جه اختالف دارد.در 4۸4 یاسالم یجمهور
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با  یبه گفتگو یربط ران،یا یا سالح هسته یریگپی عدم

 ندارد کایآمر ریو غ کایآمر

 میرا گرفت افیما فالن امت م،یشد رانیا یا ما مانع اف سالح هسته م،یکرد میرا تسل رانیما ا ]میگویند[
را  رانیا ا یا ساالح هساته   یما جلاو  ندیگویاست. م یگرید زیچ هیّقض قتی! خب، حقلیقب نیو اف ا
 دانناد؛ یندارد؛ خود آنها هم م کایآمر ریو غ کایبا آمر یبه گفتگو یران، ربطیا یا سالح هسته م؛یگرفت
 عتیاند؛ ما بر اسا  حکم قارآن و شار   را بر فبان آورده یحرمت سالح اتم یفتوا تیّهم اهمّ یگاه

و باه آن اقادا     میدانیا کاار باردن آن را حارا  م    آن و باه  یو نگهدار یا سالح هسته دیتوح ،یاسالم
 نیکه ا دانندیندارد. آنها خودشان م یمذاکرات هم ربط نیبه آنها ندارد، به ا یربط چین هیا م؛یکنینم

 دیاست، تهد یا سالح هسته دیتوح ی نهیدر فم یاسالم یآنچه مانع جمهورکه  دانندیم-است  تیّواقع
 است؛ یمانع شرر کی ست؛یوتور آنها ن و توپ
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 ای  ی هسته سازی، تحقیق و توسعه تداوم غنی

 ای با امضای توافق صنعت هستهو گردش 

]اش[ این شد که این شش قدرت، امروف  ده سال، دوافده سال کومکش با جمهورى اسالمى، نتیجه
ى این صانعت   ناچار شدند که گردش چند هزار سانتریفیوژ را در کوور تحمّل کنند؛ ناچار شدند ادامه

ى این صنعت را تحمّل کنند. تحقیق  توسعهى تحقیقات و  را در کوور تحمّل کنند؛ ناچار شدند ادامه
اى اداماه خواهاد یافات؛ ایان      اى ادامه خواهد یافت؛ گردش صنعت هساته  ى صنعت هسته و توسعه

چیزى است که آنها ساحها تالش کردند، ]وحى[ امروف روى کاغذ آوردناد و امضاا دارناد میکنناد کاه      
 حرفى ندارند. این معنایش چیست جز اقتدار ملّت ایران؟
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 یا مذاکرات هسته در رانیاثبات اقتدار ملت ا 9

11 

مذاکرات  نیشود اعتماد کرد، در هم ینم کایبه آمر

زمان  نیمتعدّد و مکرّر آنها در طول ا یها یصداقت یب

 نشان داده شد

که حرف راست اف دهانوان خارج بوود؛ صداقت در  ستندین یکسان نهایارتماد کرد؛ ا وودینم نهایبه ا
که واقعاً فحمت -( 3جمهور اشاره کردند) سیرئ یهم که آقا یدشوار شیآفما نی. در همستین نهایا

فمان  نیا ولمتعدّد و مکرّر آنها در ط یها یصداقت یب -اندرکاران دست گریهم د وان،یهم ا دند،یکو
واقعاً  یبرخوردها یموارد کیما خوشبختانه برخورد کردند؛ در  نی[ مسئوح نوان داده شد. خب، ]احبتّه

 .وودیچه م مینیاند؛ تا بب تا حاال رسانده یجینتا کیکردند، کار کردند، و به  یانقالب

بیانات در دیدار مسئوالن نظا  و 
سفراى کوورهاى 

 42/42/4332اسالمى
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 . دیایوجود ب به یدودستگ دیمردم نبا نیب

 .خواهدیرا م نیدشمن ا

درسات   یدودستگ نها،یو مانند ا یا هسته ریو غ یا هسته یایقضا نیمتّحد باشد. اف ا دیبا رانیملّت ا
دارد،  ینیمسائوح  رد،یا گیاسات دارد انجاا  م   یکار کیباالخره - ندیبگو جور کینوود که هر دسته 

 دیا نبا مارد   نیبا  -بدهند و دنبال آن باشند صیاست توخ یشاءاهلل آنچه منافع ملّ ان کنند؛یدنبال م
 . خواهدیرا م نی. دشمن ادیایوجود ب به یدودستگ

بیانات در دیدار مسئوالن نظا  و 
سفراى کوورهاى 

 42/42/4332اسالمى
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ای را بستیم و این راه  ما راه نفوذ از طریق توافق هسته

 طور قاطع خواهیم بست را به

هناوف   نجاا یکه حااال ناه در ا   یتوافق نیا - یا مذاکرات هسته انیجر نیخودشان، در ا الیآنها به خ
قباول، هام آنجاا معلاو       ایا که رد بوود  ستیمعلو  ن نجایهم ا کا؛یمعلو  است، نه در آمر فشیتکل
کنند  دایپ یا لهیتوافق، وس نیمذاکرات و اف ا نیبود که اف ا نیآنها ا تیّن -قبول ایکه رد بوود  ستین

بسات؛ ناه نفاوذ     میراه را به طور قااطع خاواه   نیو ا میراه را بست نینفوذ در داخل کوور. ما ا یبرا
آنها  یاسیآنها را، نه حضور س یاسیداد، نه نفوذ س میرا در کوورمان اجافه خواه ها ییکایآمر یاقتصاد

 -اسات  یادیا توان هم بحمداهلل اماروف تاوان ف   نیکه ا-توان  ی آنها را؛ با همه ینه نفوذ فرهنگ را،
 داد. میکرد؛ اجافه نخواه میمقابله خواه

ات در دیدار ارضای مجمع بیان
احسال  و  جهانی اهل بیت رلیهم

های  ی رادیو و تلویزیون اتحادیه
 32/40/49 اسالمی
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