
 اظهار نظر موضوع محوري موارد

 02/1/94 السالم علیهم بیت اهل مداحان دیدار در بیانات

عدم خوش بیني به  1

 یکا مذاکره با آمر

 یک باب از نه. نبودم بین خوش آمریکا با ي مذاکره به نسبت وقت هیچ البتّه من

 روز آن در که ما ــ روزي یک اگر حاال. کردیم تجربه تجربه؛ باب از بلکه توهّم

 و جزئیّات و حوادث جریان در شاءاهلل ان شماها ــ بود نخواهیم قاعدتاً

 ما ي تجربه این که دید خواهید بگیرید، قرار روزها این هاي نوشته و ها یادداشت

 . کردیم تجربه شده؛ حاصل کجا از

حمایت صد در صدي از  0

توافقي که منافع ملت 

 را تامین کند

 مذاکرات این با آمریکا، با ي مذاکره به نبودم بین خوش من اینکه وجود با لکن

 وجود ي همه با هم کنندگان مذاکره از کردم؛ موافقت نکردم، مخالفت موردي،

 ملّت منافع که توافقي یک به رسیدن از. میکنم حمایت هم االن کردم، حمایت

 و میکنم حمایت من صددرصد کند، حفظ را ایران ملّت عزّت و کند تأمین را ایران

 میکنم استقبال

توافق نکردن بهتراز  3

 توافق بد است

 حرف این که ــ است بد توافق از بهتر نکردن توافق که گفتیم ما هم را این لبتّها

 از نکردن توافق است؛ درستي فرمول فرمول، این ــ میزنند هم ها آمریکایي را

 ملّت برود، بین از ملّت عزّت بشود، پامال ملّت منافع آن، در که کردني توافق

 یک بر دارد شرف نکردن توافق ،[است بهتر] بشود تحقیر عظمت، این با ایران

 .کردني توافق چنین

در رهبري عدم دخالت  4

 جزییات مذاکرات 

 خطوط کالن، مسائل من نمیکنم؛ بازهم نکردم، دخالتي مذاکره جزئیّات در بنده

 ام؛ گفته همواره کشور مسئولین به را قرمزها خطّ و مهم هاي چهارچوب اصلي،

 موارد و داریم، مرتّب جلسات ایشان با ما که محترم جمهور رئیس به عمدتاً

 خصوصیّات کار، جزئیّات. کلّي و اصلي خطوط خارجه؛ محترم وزیر به هم معدودي

 در اینها نیست؛ توجّه مورد ندارد، کالن خطوط آن تأمین در تأثیري که کوچک

 این جزئیّات که بشود گفته حاال اینکه. کنند کار بروند میتوانند است، آنها اختیار

 نیست؛ دقیقي حرف این است، رهبري نظر تحت مذاکرات

اعتماد رهبر انقالب به  5

اعضاي تیم مذاکره 

 . کننده

 بدانید؛ شما را این دارم؛ اعتماد امر مجریان به بنده کردم عرض که طور همان

 در من ما، اعتماد مورد هستند افرادي اینها هستند، کار مشغول که آقایاني این

 هم این از بعد شاءاهلل ان بودند، حاال تا آنچه در ؛[ندارم] تردیدي هیچ آنها مورد

 حال درعین لکن. ندارم آنها به نسبت تردیدي هیچ آمد؛ نخواهد وجود به تردیدي

 اهل بشدّت مقابل طرف که است آن از ناشي دغدغه این دارم؛ دغدغه جدّاً

 مقابل طرف است؛ صحیح جهت خالف در حرکت و عهد نقض و دروغ و فریب

 .است جوري این

داشتن دغدغه به علت 

فریبکار بودن طرف 

 مقابل

در جریان گذاشتن  6

مردم و نخبگان درباره 

 جزییات فني

 مطّلع واقعیّات و جزئیّات از را نخبگان بخصوص و را مردم بیایند باید مسئولین

 مردم با همدلي مصداق این. نداریم مخفي چیز نداریم، محرمانه چیز ما کنند؛

 کنند، دعوت ــ شاخصند که را افرادي آن از ــ را مخالفین از جمعي....   است

 را نکته این که باشد اي نکته یک آنها حرفهاي در بسا اي بشنوند؛ را آنها حرفهاي

 را آنها نبود، هم اي نکته چنانچه اگر برود؛ پیش بهتر کارشان کنند، رعایت اگر

 کنند؛ قانع

مذاکره فقط در چارچوب  7

 موضوع هسته اي است

ي با طرفهاي  این مذاکراتي که دارد انجام میگیرد ــ که بخشي از آن هم مذاکره

یگري ما در هیچ موضوع د. اي است؛ فقط آمریکایي است ــ فقط در موضوع هسته



فعالً با آمریکا مذاکره نداریم؛ هیچ؛ این را همه بدانند؛ نه در مسائل منطقه، نه 

  المللي؛ در مسائل گوناگون داخلي، نه در مسائل بین

هسته اي  «صنعت» 8

براي کشور ضرورت 

 است

 چشم به بدانند؛ را این است؛ باارزشي چیز ما اي هسته کنوني ستاوردد

 اي هسته صنعت. است ارزشي با چیز نکنند؛ نگاه آن به سبک چیز و ارزش کم

 .است ضرورت یک کشور، یک براي

غني سازي گام ابتدایي  9

 است باید حرکت بشود

آمده است، یک دستاورد  اي تا امروز پیش ي هسته مینهسازي و آنچه در ز نيغ

و این گامهاي ابتدائي ما در این صنعت . بسیار مهم است؛ این چیز کمي نیست

 . باید در این صنعت کار بشود، حرکت بشود، پیشرفت بشود. است

وعده نقد طرف به  12

 مقابل اعتماد نکنید

 که نقد ي وعده به نخورید، فریب او لبخند به نکنید، اعتماد مقابل طرف به گفتیم

 پل از خرش وقتي[ چون] نکنید، اعتماد ــ نقد عمل نه نقد، ي وعده ــ میدهد

 .وقیحند اینها اینقدر! میخندد شما ریش به و برمیگردد گذشت،

به طور  تحریم ها باید 11

 کامل و یکجا لغو شود

. بشود لغو بایستي یکجا و کامل طور به تحریمها که است این بیفتد باید که اتّفاقي

 نه میگوید یکي میشود، لغو دیگر ماه شش حریمهات میگوید آنها از یکي اینکه

 سال یک از است ممکن میگوید دیگر یکي بکشد، طول هم سال یک است ممکن

 و اعتناء قابل هیچ اینها است؛ اینها معمول متعارف بازیهاي اینها بشود، بیشتر هم

 فرموده مقدّر متعال خداي حاال چنانچه اگر ــ بایستي تحریمها نیست؛ قبول قابل

 لغو کامل طور به توافق روز همان در ــ برسند توافقي یک به توانستند و بود

 بر بشود متوقّف باز تحریمها لغو که باشد قرار اگر. بیفتد اتّفاق باید این بشود؛

 نشستن و مذاکره اصالً کردیم؟ مذاکره اصالً ما چرا پس دیگري، فرایند یک

 بود؟ چه براي کردن بگومگو و کردن بحث و مذاکره میز پشت

اجازه نفود به حریم  10

امنیتي و دفاعي به بهانه 

 بازرسي ها داده نشود

 دفاعي و امنیّتي حریم به اینها نظارت، ي بهانه به که نشود داده اجازه وجه هیچ هب

 به که نیستند مأذون وجه هیچ به کشور نظامي مسئولین. مطلقاً کنند؛ نفوذ کشور

 و حریم به را بیگانگان حرفها، این مانند و بازرسي ي بهانه به و نظارت ي بهانه

 متوقّف را کشور دفاعي ي توسعه یا بدهند، راه کشور دفاعي و امنیّتي حصار

 ي عرصه در ملّت محکم مشت کشور، دفاعي توانایي کشور، دفاعي ي توسعه کنند؛

 برادران از ما حمایت یا بشود؛ تر محکم و بماند محکم همچنان بایستي این نظامي،

 قرار خدشه مورد مذاکرات در نبایستي مطلقاً اینها مختلف؛ نقاط در مقاوممان

 .بگیرد

عدم پذیرش شیوه  13

 نظارتي غیر متعارف

 از اختصاصي کشور یک به را اسالمي جمهوري که متعارف غیر نظارتي ي شیوه یچه

 متعارفي نظارتهاي همین. نیست قبول مورد وجه هیچ به میکند، تبدیل نظارت لحاظ

 .بیشتر نه و ،[باشد] نظارتها همان هم اینجا است، معمول دنیا ي همه در که

توسعه علمي و فني به  14

هیچ وجه نباید متوقف 

 شود

 متوقّف نبایستي وجه هیچ به گوناگون، ابعاد در اي هسته فنّي و علمي ي سعهتو 

 ممکن را محدودیّتهایي حاال. فنّي ي توسعه کند، پیدا ادامه باید توسعه. بشود

 قبول را محدودیّتها از برخي. نداریم حرفي ما بکنند، قبول بدانند الزم است

 پیش قدرت و شدّت با و بکند پیدا ادامه بایستي حتماً فنّي ي توسعه امّا کنند،

 .برود

 32/0/1394( ع)دیدار دانشجویان دانشگاه امام حسین 

اجازه بازجویي و  15

مصاحبه با دانشمندان 

 مطلبقا داده نمي شود

ها، گفتیم که  بازرسي[ مثال. ]اي میزنند اال در همین مذاکرات باز حرفهاي تازه

اي از سوي بیگانگان  یک از مراکز نظامي هیچ بازرسي اجازه نمیدهیم از هیچ

میگویند بایستي ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه کنیم یعني . صورت بگیرد



اي ما و  نمیدهیم به حریم دانشمندان هسته ما اجازه. در واقع بازجویي کنیم

این اجازه ....  . اهانتي بشود ي حسّاس و مهمّي، اندک دانشمندان در هر رشته

مطلقاً داده نخواهد شد؛ این را هم دشمنان بدانند، هم کساني که منتظرند 

 .ببینند تصمیم نظام جمهوري اسالمي چه میشود، بدانند

 0/4/1394دیدار کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان 

 

 پذیرش عدم 16

 مدت بلند محدودیتهاي

 یک ما. میکنم عرض من که است اینها داشته وجود که هم قرمزى خطوط اهمّ

 البتّه هستند؛ اینها هایش ترین مهم کردیم؛ ذکر اصلى نقاط وانعن به را چیزهایى

 .هستند چیزهایى هم اینها از غیر

 ده محدودیّت ما گفتیم ما بلندمدّت؛ محدودیّت بر دارند اصرار آنها اینکه یکى 

 ى همه است؛ عمر یک سال ده نداریم؛ قبول را اینها مانند و سال دوازده و سال

 بله،! است کشیده طول سال ده حدود در آوردیم، دست به مدّت این در ما آنچه

 گفته هم اوقات بعضى که است اینها از بیش کشور داخل در اى هسته ى سابقه

 نگرفته انجام کارى واقع در اوّل سالهاى آن در لکن بیانات، از بعضى در میشود

 محدودیّت. است اخیر سال پانزده ده حدود همین مال عمده و اساسى کار بود؛

 به است ما قبول مورد که را معیّنى سالهاى مقدار ما نداریم؛ قبول ما را ساله ده

 قبول را محدودیّت مقدار، چه که ایم گفته کننده مذاکره هیئت ى مجموعه

 این و سال دوازده و سال ده ایم گفته را محدودیّت سالهاى تعداد امّا ایم، کرده

 .نداریم قبول میگویند حضرات این که چیزهایى

 و تحقیق کار ادامه 17

 ساز و ساخت و توسعه

 محدودیت زمان در

 و ساخت و توسعه و تحقیق کار میکنیم، قبول ما هک هم محدودیّت مدّتِ همین در

 مسئولین که است قرمزى خطوط ى جمله از هم این که کند، پیدا ادامه باید ساز

 دست توسعه و تحقیق از نیستیم حاضر ما گفتند کردند؛ تکیه آن روى محترم

 و تحقیق بایست هم، محدودیّت سالهاى این طول در. است اینها با حق برداریم؛

 سال ده شما میگویند آنها میزنند؛ دیگرى حرف آنها. باشد داشته ادامه توسعه

 شروع تولید، به کنید شروع آن از بعد نکنید، کارى هیچ بیشتر یا سال دوازده

 .است مضاعفى غلط حرف است، مضاعفى زور حرف این که! ساخت به کنید

 هاي تحریم فوري لغو 18

 بانکي و مالي اقتصادي،

 امضاي هنگام

 سایر و موافقتنامه

 فواصل در ها تحریم

 معقول

 و مالى و اقتصادى تحریمهاى میکنم، تصریح بنده: است این مهم نقاط ى ازجمله

 آمریکا ى کنگره به آنچه چه میکند، پیدا ارتباط امنیّت شوراى به آنچه چه بانکى،

 فوراً باید همه میکند، پیدا ارتباط آمریکا دولت به آنچه چه میکند، پیدا ارتباط

 معقول هاى فاصله در هم تحریمها ى بقیّه بشود؛ لغو نامه موافقت امضاى هنگام در

 چند ى پیچیده فرمول یک تحریمها ى زمینه در ها آمریکایى البتّه[. بشود لغو]

  انتهاى از نیست؛ معلوم آن اعماق اصالً که میکنند مطرح را غریبى و عجیب ى الیه

 است، صریح بیان بیانم بنده کردم عرض. نیست معلوم هیچ آید مى در چه آن

 همین و صریح میگوییم ما آنچه نیستم؛ بلد خیلى بنده را دیپلماسى تعبیرات

 .است ما نظر مورد این گفتیم؛ که[  است]

 لغو نشدن منوط 19

 اجراي به ها تحریم

 ایران تعهدات

 نیست؛ ایران تعهّدات اجراى به منوط تحریمها لغو اینکه دیگر اساسى ى نکته یک

 را سانتریفیوژها بکنید، خراب را اراک سنگین آب رآکتور شما: بگویند نمیشود

 کردید، که بعد بکنید، کارها آن بکنید، را کارها این بدهید، کاهش تعداد این به

 و میگویید راست شما که کند گواهى بدهد، شهادت بیاید آژانس وقت آن بعد

 قبول مطلقاً ما را این نه،! برداریم را تحریمها ما بعد اید، داده انجام را کارها این

 لغو البتّه. نیست میکند ایران که تعهّداتى اجراى به منوط تحریمها لغو نداریم؛



 با تحریم لغو اجرائیّات داریم؛ قبول را این ما دارد، اى اجرائى مراحل یک تحریم

 مقابل در این از بخشى باشند؛ متناظر باید میگیرد، عهده به ایران که اجرائیّاتى

 .آن از دیگرى بخش مقابل در این از دیگرى بخش آن، از بخشى

 کردن موکول با مخالفت 02

 گزارش به اقدامي هر

 آژانس

 گزارش به اقدامى هر کردن موکول با ما که است این دیگر اساسى ى نکته یک

 مستقل هم که داده نشان آژانس بدبینیم؛ آژانس به ما. مخالفیم آژانس

 عادل است؛ قدرتها تأثیر تحت زیرا نیست مستقل نیست؛ عادل هم نیست،

 اینکه عالوه، به. داده نظر و کرده حکم عدالت برخالف بارها و بارها[ چون] نیست

 کشور در اى هسته فعّالیّت که کند پیدا اطمینان بیاید باید آژانس» بگویند

 کند؟ پیدا اطمینان میشود جور چه خب،. است معقولى غیر حرف یک این «نیست

 وجب به وجب و ها خانه تک تک مگر ؟[ چه یعنى] کردن پیدا اطمینان اصالً

 موکول کرد؟ پیدا اطمینان میشود جورى چه! بگردند اینها را کشور سرزمین

 .است عادالنه نه است، منطقى نه مسئله، این به کردن

 هاي بازرسي با مخالفت 01

 جو و پرس غیرمتعارف،

 و ایران شخصیتهاي از

 نظامي مراکز از بازرسي

ها را  وجوى از شخصیّت هاى غیر متعارف هم بنده موافق نیستم؛ پرس با بازرسى

وجه قبول ندارم و موافق نیستم؛ بازرسى از مراکز نظامى را هم  هیچ هم به

 ؛نمیپذیریم همچنان که قبالً هم گفتیم

 و 15 زمانهاي با مخالفت 00

 اتمام براي سال 05

 موضوعات برخي

 05 چیز، فالن براى سال 15 میگویند مدام که - سال 05 و سال 15 زمانهاى

 مشخّص نداریم؛ قبول ما هم را جورى این زمانهاى این و - چیز فالن براى سال

 .شد خواهد تمام و دارد آخرى و اوّل زمان این است،

 فقط قرمز خطوط البتّه داریم؛ تکیه آن روى که است مهمّى و عمده موارد اینها 

 آنها با را جزئیّات هستند؛ ما نظرات جریان در کننده مذاکره دوستان نیست؛ اینها

 وارد بنده که چیزهایى آن و نظر مورد جزئیّات[ البتّه] ایم؛ گذاشته میان در

 .نمیشویم وارد ما هم جزئیّات از خیلى در میشوم؛

چشم پوشي از خطوط  03

 ع استقرمز خالف واق

 در که است مسائلي همان عیناً گوید مي عمومي جلسات در رهبري آنچه هر

 این بنابراین گوید مي ذیربط مسئوالن دیگر و جمهور رئیس به خصوصي جلسات

 صرف خصوصي جلسات در رسمي قرمز خطوط برخي از که غیرصحیح تبلیغي خط

 .است دروغ و واقع خالف است، شده نظر

 1394/  4/ 07 خطبه هاي نماز عید سعید فطر

 

 در آمده فراهم متن 04

 قانوني مسیر

 قرار شده بیني پیش

 .گیرد

 باید که دارد وجود اي شده بیني پیش قانونيِ مسیر یک متن، این تصویب رايب

 که است این ما انتظار. شاءاهلل ان کرد؛ خواهد و کند طي را مسیر این

 نظر در -را ملّي مصالح را، کشور مصالح- را مصالح دقّت با اندرکاران، دست

 مقابل در افراشته، گردن با بتوانند داد، خواهند ملّت تحویل را آنچه و بگیرند

 .بدهند ارائه هم متعال خداي

 اندرکاران دست اجر 05

 و طوالني مذاکرات این

 است محفوظ گیر نفس

 است، گیر نفس و طوالني مذاکرات این اندرکاران دست از تشکّر اوّل ي نکته

 کشیدند زحمت حقیقتاً که کننده مذاکره هیئت بالخصوص و محترم جمهور رئیس

 قانوني مجاري در است، شده تهیّه که متني این چه کردند؛ تالش و

 به را این است؛ محفوظ آنها اجر نشود، چه و بشود تصویب خود ي شده بیني پیش

 .کردیم عرض نزدیک از هم برادران آن خود

 گونه هیچ ي اجازه 06

 این از اي سوءاستفاده

 شد؛ نخواهد داده آن از اي سوءاستفاده گونه هیچ ي اجازه الهي، ي قوّه و حول به

 شد؛ نخواهد داده کسي به اسالمي نظام اساسي اصول در ي خدشه ي اجازه



 اگرچه شد، خواهد حفظ الهي فضل به کشور، امنیّت حریم و دفاعي قابلیّتهاي شد نخواهد داده متن

 جمهوري. دارند زیادي ي تکیه بخصوص، ي نقطه این روي بر دشمنان میدانیم

 فضاي این در هم آن- خود امنیّتي و دفاعي قابلیّتهاي حفظ ي زمینه در اسالمي،

 دشمن خواهي زیاده تسلیم هرگز -آورند مي وجود به برایش دشمنان که تهدیدي

 .شد نخواهد

 در دوستانمان حمایت از 07

 نخواهیم دست منطقه

 کشید

 فلسطین، مظلوم ملّت از: کشید نخواهیم دست منطقه در ماندوستان حمایت از ما

 مردم از عراق، دولت و ملّت از سوریه، دولت و ملّت از یمن، مظلوم ملّت از

 همواره[ اینها] فلسطین؛ و لبنان در مقاومت صادق مجاهدان از بحرین، مظلوم

 .بود خواهند ما حمایت مورد

 مقابل در ما سیاست 08

 آمریکا مستکبر دولت

 نخواهد تغییري هیچ

 کرد

 نخواهد تغییري هیچ آمریکا مستکبر دولت مقابل در ما سیاست صورت هر در

 جهاني گوناگون مسائل مورد در آمریکا با ما کردیم، تکرار بارها که طور همان. کرد

 گاهي نداریم؛ اي مذاکره دوجانبه مسائل مورد در نداریم؛ اي مذاکره اي منطقه و

 ایم؛ کرده مذاکره مصلحت، اساس بر اي، هسته مورد این مثل استثنائي موارد در

 در من که است بوده مواردي هم این از قبل است، نبوده فقط هم مورد این

 با منطقه در آمریکا سیاستهاي. ام کرده اشاره آنها به قبلي عمومي هاي سخنراني

 .دارد اختالف درجه 182 اسالمي جمهوري سیاستهاي

 سازي، غني تداوم 09

 و توسعه و تحقیق

 اي هسته صنعت گردش

 توافق امضاي با

 این که شد این[ اش] نتیجه اسالمى، جمهورى با کشمکش سال دوازده سال، ده

 کشور در را سانتریفیوژ هزار چند گردش که شدند ناچار امروز قدرت، شش

 شدند ناچار کنند؛ تحمّل کشور در را صنعت این ى ادامه شدند ناچار کنند؛ تحمّل

 صنعت ى توسعه و تحقیق. کنند تحمّل را صنعت این ى توسعه و تحقیقات ى ادامه

 این یافت؛ خواهد ادامه اى هسته صنعت گردش یافت؛ خواهد ادامه اى هسته

 امضا و آوردند کاغذ روى امروز[ ولى] کردند، تالش سالها آنها که است چیزى

 ایران؟ ملّت اقتدار جز چیست معنایش این. ندارند حرفى که میکنند دارند

 07/4/1394دیدار مسدوالن نظام و سفراي کشورهاي اسالمي 

 

 شود نمي آمریکا هب 32

 همین در کرد، اعتماد

  صداقتي  بي مذاکرات

 آنها مکرّر و متعدّد هاي

 نشان زمان این طول در

 شد داده

 دهانشان از راست حرف که نیستند کساني اینها کرد؛ اعتماد نمیشود اینها به

 آقاي که هم دشواري آزمایش همین در. نیست اینها در صداقت بشود؛ خارج

 دیگر هم ایشان، هم کشیدند، زحمت واقعاً که- کردند اشاره جمهور رئیس

 نشان زمان این طول در آنها مکرّر و متعدّد هاي صداقتي بي -اندرکاران دست

 مواردي یک در کردند؛ برخورد خوشبختانه ما مسئولین[  البتّه] خب،. شد داده

 اند؛ رسانده حاال تا نتایجي یک به و کردند، کار کردند، انقالبي واقعاً برخوردهاي

 .میشود چه ببینیم تا

 نباید مردم بین 31

 وجود به دودستگي

 را این دشمن. بیاید

 .میخواهد

اي و مانند  اي و غیر هسته از این قضایاي هسته. ملّت ایران باید متّحد باشد

باالخره یک کاري -جور بگویند  اینها، دودستگي درست نشود که هر دسته یک

شاءاهلل آنچه منافع  است دارد انجام میگیرد، مسئولیني دارد، دنبال میکنند؛ ان

مردم نباید دودستگي بین  -ملّي است تشخیص بدهند و دنبال آن باشند

 .دشمن این را میخواهد. وجود بیاید به

 

 


