نگاهی به بیانات رهبر انقالب دربارهی مسئلهی هستهای در دوران پس از مذاکرات
با استفاده  4سخنرانی و پاسخ به نامهی آقای رئیس جمهور
1

برای تصویب این متن ،یک مسیر قانونیِ پیشبینیشدهای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و
خواهد کرد؛ انشاءاهلل .انتظار ما این است که دستاندرکاران ،با دقّت مصااح را -مصااح کواور را،
متن فراهمآمده در مسیر قانونی پیشبینیشده قرار گیرد
مصاح ملّی را -در نظر بگیرند و آنچه را تحویل ملّت خواهند داد ،بتوانند با گردن افراشته ،در مقابل
خدای متعال هم ارائه بدهند.

پاسخ به نامه رئایسجمهاور دربااره
مذاکرات هستهای4934/44/44
خطباااههاااای نمااااف ریاااد فطااار
4934/44/42

2

راه نقض عهدهای طرف مقابل بسته شود

در صورت تصویب ،مراقبت اف نقض رهدهای محتمل طرف مقابال صاورت گرفتاه و راه آن بساته
شود .به خوبی میدانید که برخی اف شش دوحت طرف مقابل به هیچ رو قابل ارتماد نیستند.

پاسخ به نامه رئایسجمهاور دربااره
مذاکرات هستهای4934/44/44

3

چه متن تهیهشده در مذاکرات هستهای تصویب بوود و چه نوود...
اجر دستاندرکاران این مذاکرات طوالنی و نفسگیر
محفوظ است
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چه متن تهیهشده در مذاکرات هستهای تصویب بوود و چه نوود...
اجازهی هیچگونه سوءاستفادهای از این متن داده
نخواهد شد
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6
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چه متن تهیهشده در مذاکرات هستهای تصویب بوود و چه نوود...
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری

مبنای ایران برای ممنوعیت سالح هستهای فتوای
شرعی است؛ نه حرف آمریکا و غیرآمریکا

تداوم غنیسازی ،تحقیق و توسعهی هستهای
و گردش صنعت هستهای با امضای توافق
اثبات اقتدار ملت ایران در مذاکرات هستهای

به آمریکا نمی شود اعتماد کرد ،در همین مذاکرات
11

بیصداقتیهای متعدّد و مکرّر آنها در طول این زمان
نشان داده شد

11

بین مردم نباید دودستگی بهوجود بیاید.
دشمن این را میخواهد.

نیت دشمن از مذاکرات و توافق این بود که وسیلهی
12

نفوذ پیدا کند به داخل کشور،
ما راه نفوذ را بستیم و بهطور قاطع خواهیم بست

ختم مذاکرات کار خیلی مهمی بود ،انشاءاهلل اگر
13

گوشهکنارش مشکلی هم وجود داشته باشد ،با تدبیر
مسئولین برطرف خواهد شد

14

به حول و قوّهی احهی ،اجافهی هیچگونه سوءاستفادهای اف آن داده نخواهد شد؛ اجافهی خدشاهی در
اصول اساسی نظا اسالمی به کسی داده نخواهد شد؛ قابلیّتهای دفاری و حریم امنیّات کواور ،باه
خطباااههاااای نمااااف ریاااد فطااار
فضل احهی حفظ خواهد شد ،اگرچه میدانیم دشمنان بر روی این نقطهی بخصوص ،تکیاهی فیاادی
4934/44/42
دارند .جمهوری اسالمی ،در فمینهی حفظ قابلیّتهای دفاری و امنیّتی خاود -آنهام در ایان فضاای
تهدیدی که دشمنان برایش بهوجود میآورند -هرگز تسلیم فیادهخواهی دشمن نخواهد شد.

ما اف حمایت دوستانمان در منطقه دست نخواهیم کوید :اف ملّت مظلاو فلساطین ،اف ملّات مظلاو
چه متن تهیهشده در مذاکرات هستهای تصویب بوود و چه نوود...
یمن ،اف ملّت و دوحت سوریه ،اف ملّت و دوحت رراق ،اف مارد مظلاو بحارین ،اف مجاهادان صاادق
ما از حمایت دوستانمان در منطقه دست نخواهیم کشید
مقاومت در حبنان و فلسطین؛ [اینها] همواره مورد حمایت ما خواهند بود.

نخواهد کرد

7

نکتهی اوّل توکّر اف دستاندرکاران این مذاکرات طوالنی و نفسگیر است ،رئیس جمهور محتار و
باحخصوص هیئت مذاکرهکننده که حقیقتاً فحمت کویدند و تالش کردند؛ چه ایان متنای کاه تهیّاه خطباااههاااای نمااااف ریاااد فطااار
شده است ،در مجاری قانونی پیشبینیشدهی خود تصویب بوود و چه نوود ،اجر آنها محفوظ است؛ 4934/44/42
این را به خود آن برادران هم اف نزدیک ررض کردیم.

توجه کنید یک جاهایی اِعمال دشمنیها مهار میشود
اما دشمنیها کم نخواهد شد

خطباااههاااای نمااااف ریاااد فطااار
4934/44/42

در هر صورت سیاست ما در مقابل دوحت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد .هماانطاور کاه
بارها تکرار کردیم ،ما با آمریکا در مورد مسائل گوناگون جهانی و منطقاهای ماذاکرهای ناداریم؛ در
مورد مسائل دوجانبه مذاکرهای نداریم؛ گاهی در موارد استثنائی مثل این مورد هستهای ،بار اساا
خطباااههاااای نمااااف ریاااد فطااار
مصلحت ،مذاکره کرده ایم؛ این مورد هم فقط نبوده است ،قبل اف این هم مواردی بوده است که من 4934/44/42
در سخنرانیهای رمومی قبلی به آنها اشاره کردها  .سیاساتهای آمریکاا در منطقاه باا سیاساتهای
جمهوری اسالمی  4۸4درجه اختالف دارد.
]میگویند[ ما ایران را تسلیم کردیم ،ما مانع اف سالح هستهای ایران شدیم ،ما فالن امتیاف را گرفتیم
و اف این قبیل! خب ،حقیقت قضیّه چیز دیگری است .میگویند ما جلاوی ساالح هساتهای ایاران را
گرفتیم؛ سالح هستهای ایران ،ربطی به گفتگوی با آمریکا و غیر آمریکا ندارد؛ خود آنها هم میدانناد؛
گاهی هم اهمّیّت فتوای حرمت سالح اتمی را بر فبان آورده اند؛ ما بر اسا حکم قارآن و شاریعت خطباااههاااای نمااااف ریاااد فطااار
اسالمی ،توحید سالح هستهای و نگهداری آن و باهکاار باردن آن را حارا میادانیم و باه آن اقادا 4934/44/42
نمیکنیم؛ این هیچ ربطی به آنها ندارد ،به این مذاکرات هم ربطی ندارد .آنها خودشان میدانند که این
واقعیّت است -میدانند که آنچه مانع جمهوری اسالمی در فمینهی توحید سالح هستهای است ،تهدید
و توپوتور آنها نیست؛ یک مانع شرری است؛
ده سال ،دوافده سال کومکش با جمهورى اسالمى ،نتیجه [اش] این شد که این شش قدرت ،امروف
ناچار شدند که گردش چند هزار سانتریفیوژ را در کوور تحمّل کنند؛ ناچار شدند ادامهى این صانعت
را در کوور تحمّل کنند؛ ناچار شدند ادامهى تحقیقات و توسعهى این صنعت را تحمّل کنند .تحقیق خطباااههاااای نمااااف ریاااد فطااار
و توسعهى صنعت هستهاى ادامه خواهد یافت؛ گردش صنعت هساته اى اداماه خواهاد یافات؛ ایان 4934/44/42
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؟
به اینها نمیوود ارتماد کرد؛ اینها کسانی نیستند که حرف راست اف دهانوان خارج بوود؛ صداقت در
اینها نیست .در همین آفمایش دشواری هم که آقای رئیس جمهور اشاره کردند(- )3که واقعاً فحمت بیانات در دیدار مسئوالن نظا و
کویدند ،هم ایوان ،هم دیگر دستاندرکاران -بیصداقتیهای متعدّد و مکرّر آنها در طول این فمان سفراى کوورهاى
نوان داده شد .خب[ ،احبتّه] مسئوحین ما خوشبختانه برخورد کردند؛ در یک مواردی برخوردهای واقعاً اسالمى4934/44/42
انقالبی کردند ،کار کردند ،و به یک نتایجی تا حاال رساندهاند؛ تا ببینیم چه میوود.
ملّت ایران باید متّحد باشد .اف این قضایای هستهای و غیر هستهای و مانند اینها ،دودستگی درسات
نوود که هر دسته یکجور بگویند -باالخره یک کاری اسات دارد انجاا میگیارد ،مسائوحینی دارد،
دنبال میکنند؛ انشاءاهلل آنچه منافع ملّی است توخیص بدهند و دنبال آن باشند -باین مارد نبایاد
دودستگی بهوجود بیاید .دشمن این را میخواهد.
آنها به خیال خودشان ،در این جریان مذاکرات هستهای  -این توافقی که حااال ناه در اینجاا هناوف
تکلیفش معلو است ،نه در آمریکا؛ هم اینجا معلو نیست که رد بوود یاا قباول ،هام آنجاا معلاو
نیست که رد بوود یا قبول -نیّت آنها این بود که اف این مذاکرات و اف این توافق ،وسیلهای پیدا کنند
برای نفوذ در داخل کوور .ما این راه را بستیم و این راه را به طور قااطع خاواهیم بسات؛ ناه نفاوذ
اقتصادی آمریکاییها را در کوورمان اجافه خواهیم داد ،نه نفوذ سیاسی آنها را ،نه حضور سیاسی آنها
را ،نه نفوذ فرهنگی آنها را؛ با همهی توان -که این توان هم بحمداهلل اماروف تاوان فیاادی اسات-
مقابله خواهیم کرد؛ اجافه نخواهیم داد.

بیانات در دیدار مسئوالن نظا و
سفراى کوورهاى
اسالمى4934/44/42

بیانات در دیدار ارضای مجمع
جهانی اهل بیت رلیهماحسال و
اتحادیهی رادیو و تلویزیونهای
اسالمی 4934/40/49

آنچه مهم است این است که این مذاکرات را آقایان توانستند ختم کنند ،چاون بااالخره خاود کاش
دادنِ مذاکرات یک مسئلهای بود و توانستند سر این مسئله را ببندند؛ خود این خیلی کار مهمّی است .بیانات در دیدار رئیسجمهور و
حاال انشاءاهلل که اگر گوشهکنارش موکلی هم وجود داشته باشد ،با تادبیر شاماها و دیگرانای کاه ارضاى هیأت دوحت 4934/49/44
مسئوحند ،برطرف خواهد شد .بههرحال اف همهی برادران و خواهران که موغول کار هستند ،ما توکّر
میکنیم.
یک نکتهای را من در این مسئلهی هستهای و تما شدن مسئلهی هستهای در ذهنم هست که جزو
نگرانیهای من است ،جزو دغدغههای بنده است و آن این است که ما توجّه کنیم به هدفهایی کاه
دشمنان صری جمهوری اسالمی در ذهن خودشان دارند میپرورانند و کارهایی که میخواهند انجاا بیانات در دیدار رئیسجمهور و
بدهند .مسلّم است که دشمنیهای دشمنان جمهوری اسالمی اف اوّل انقالب تا حاال کاساته نواده؛ ارضاى هیأت دوحت 4934/49/44
بله ،یک جاهایی دشمنیها و ارمال دشمنی مهار میوود -در این شکّی نیست -حکن این باهمعناای
این نیست که دشمنیها کم شده .ارتقاد ما این است که دشمنیِ رژیم جعلی و غاصب صهیونیساتی
یا دوحت ایاالت متّحدهی آمریکا با ما اف اوّل تا حاال هیچ کم نوده؛ احبتّه هر کدا به یک دحیل.

