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مربوط به :بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج  

  1392/08/29 -سراسر کشور 
  زیر بار حرف حق نمی روندعنوان فیش : 

ــژه    ــاه وی ــود را داراى جایگ ــودبرتربینى، خ اى در  خ
ــه ــه مجموع ــه  ى اوالد آدم، مجموع ــا، مجموع ى  ى ملّته

 تـرین مشـکل    اسـاس و بـزرگ   انسانها دانستن، ایـن اُس
استکبار است.نتیجه این میشود که خصوصیت و شـاخص  

ناپـذیرى   آن حـق آید و  دیگرى براى استکبار به دست مى
است؛ نه حرف حق را میپذیرند، نه حقّ ملّتها را میپذیرند؛ 

افتـد   ناپذیرِ مطلق. در مباحثات جهانى بسیار اتّفاق مى حق
یک حرف حقّى زده میشود، آمریکا به دلیلى نمیپذیرد؛ بـا  

ها حرف حق را رد میکنند، زیر بار حق نمیروند.  انواع شیوه
روز ما است کـه مربـوط بـه    اش مسائل ام حاال یک نمونه

اى است؛ حـرف حقّـى    اى و صنایع هسته فعالیتهاى هسته
وجود دارد؛ اگـر چنانچـه انسـانى اهـل حـق باشـد، اهـل        
استدالل باشد، اهل منطـق باشـد، بایـد وقتـى در مقابـل      
ا اسـتکبار تسـلیم      استدالل قرار گرفت، تسلیم بشـود، امـ

یـرود؛ ایـن   نمیشود؛ حرف حق را میشنود، زیر بار حـق نم 
  یکى از خصوصیات او است.

----------------------------  
مربوط به :بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسـیج  

  1392/08/29 -سراسر کشور 
 مـذاکرات  این جزئیات در ماعنوان فیش : 

  نمیکنیم مداخله
ــاره   ــم درب ــه ه ــک نکت ــن   ی ــر و ای ــائل اخی ى مس

خـارجى و مسـائل    ى سیاسـت  بگومگوهایى که در صحنه
اى و گفتگو و مذاکره و از این حرفها هست، عرض  هسته

بکنیم. اوالً بنده اصرار دارم بر حمایـت از مسـئوالنى کـه    
ى دولتهـا بنـده    شـان اسـت، از همـه    اجراى کار برعهـده 

مسئوالن داخلى، مسئوالن  -حمایت میکنم، از مسئوالن 
ودم ى ما است. مـن خـ   حمایت میکنم و وظیفه -خارجى 

ام، سنگینى کار و  ام، وسط میدان بوده مسئول اجرایى بوده
ام؛ میدانم کـه   ى وجود احساس کرده سختى کار را با همه

ى کشور کار سختى است. لـذا اینهـا بـه کمـک      کار اداره
احتیاج دارند، من هم کمکشان میکنم، حمایتشان میکنم؛ 
این یک طرف قضیه است که قطعى اسـت. از آن طـرف   

ى  دارم بر تثبیت حقوق ملّت ایران، از جمله مسـئله  اصرار
اى؛ اصرار داریم بر اینکه از حقوق ملّت ایران  حقوق هسته

نشینى نباید بشود. ما البتّه در جزئیات ایـن   یک قدم عقب
مذاکرات مداخله نمیکنیم؛ یک خطوط قرمزى وجود دارد، 
یک حدودى وجود دارد، این حدود باید رعایت بشود؛ این 

ا گفتیم به مسئولین و موظّفند که این حـدود را رعایـت   ر
اى  وهورت دشمنان و مخالفان هـم واهمـه   کنند؛ از هارت

  نداشته باشند و ترسى به خودشان راه ندهند.
----------------------------  

آموزان و دانشجویان  مربوط به :بیانات در دیدار دانش
- 1392/08/12  

 اى، هسـته  ى یهقض در ما اگرعنوان فیش : 
 اقتصـادى  مشکالت  شدیم، مقابل طرف تسلیم

  شد نخواهد حل مان معیشتى و
هـا ایـن اسـت کـه      گـویى  یکى از ترفنـدها و خـالف  

جور القا کنند به افکار عمـومى مـردم کـه اگـر مـا در       این
ى  اى، تسـلیم طـرف مقابـل شـدیم، همـه      ى هسته قضیه

شد؛ این مشکالت اقتصادى و معیشتى و غیره حل خواهد 
هـاى خـارجى بـا     را دارند تبلیغ میکنند. البتّـه تبلیغـاتچى  

ى تبلیغاتى خط میدهند، در داخل  هاى کامالً ماهرانه شیوه
ت سـوئى     هم بعضى از روى ساده لوحى و بدون اینکـه نیـ

داشته باشند، بعضى هـم واقعـاً از روى غـرض همـین را     
ه آمـدیم و  دارند تبلیغ میکنند که اگر ما در این قضیه کوتا

ى مشـکالت   تسلیم شدیم در مقابلِ طـرف مقابـل، همـه   
اقتصادى و مانند اینها حل خواهد شد؛ این خطا است. چرا 
خطا است؟ چنـد علّـت دارد. مـن مـایلم شـما جوانهـاى       

هم شما که در این جلسه تشریف دارید، هـم   -عزیزمان 
قشــر جــوان فرهمنــد مــا، قشــر جــوان آگــاه مــا، جــوان 

آموزان ما در سرتاسـر   ، دانشجویان ما، دانشى ما پرانگیزه
وقت گفتم شماها افسران جنگ نرمیـد   کشور که من یک

  فکر کنید روى این مسائل. -
----------------------------  
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آموزان و دانشجویان  مربوط به :بیانات در دیدار دانش
- 1392/08/12  

این تجربـه ظرفیـت فکـري    عنوان فیش : 
  هد بردملت ما را باال خوا

اى که امروز دارد انجام میگیرد بـا شـش    این مذاکره
فقط  -که آمریکا هم جزو این شش کشور است  -کشور 

اى اسـت و الغیـر. بنـده هـم اولِ      در مورد مسائل هسـته 
] مـذاکره   امسال در مشهد مقدس در سخنرانى گفتم [کـه 

در موضوعات خاص اشکالى ندارد؛ منتها گفتم من اعتماد 
وشبین نیستم به مذاکره، لکن میخواهند مـذاکره  ندارم، خ

یـک  اهللا ضـررى نمیکنیم.  مـا هـم بـه اذن   کنند، بکننـد؛  
ت   ،اى در اختیار ملّت ایران است  تجربه این تجربه ظرفیـ

اى کـه در   فکرى ملّت ما را باال خواهد برد؛ مثـل تجربـه  
سازى انجام گرفـت،   ى تعلیق غنى در زمینه 83و  82سال 

سـازى را در مـذاکرات بـا همـین      لیق غنـى وقت تع که آن
ها، جمهورى اسالمى براى یـک مـدتى پـذیرفت.     اروپایى

خب ما دو سال عقب افتادیم، لکن به نفع مـا تمـام شـد.    
سـازى، امیـد    چرا؟ چـون فهمیـدیم کـه بـا تعلیـق غنـى      

همکارى از طرف شرکاى غربى مطلقاً وجود ندارد. اگر ما 
نحـوى تحمیـل شـده     ه بـه که البتّ -آن تعلیق اختیارى را 

آن  -بود، لکن ما قبول کردیم، مسئولین ما قبول کردنـد  
روز قبول نکرده بودیم، ممکن بود کسـانى بگوینـد خـب    

ى مشکالت حل  نشینى میکردید، همه یک ذره شما عقب
اى ایران عـادى میشـد. آن تعلیـق     ى هسته میشد، پرونده

ـ  غنى وم شـد بـا   سازى این فایده را براى ما داشت که معل
سازى، با عقب افتـادن کـار، بـا     نشینى، با تعلیق غنى عقب

طرف  تعطیل کردن بسیارى از کارها مشکل حل نمیشود؛
 مـذاکراتى  از بنابراین .....مقابل دنبال مطلب دیگرى است

 البتّـه . کـرد  نخـواهیم  ضـررى  ما است، جریان در که هم
 نمیکـنم  فکر من نیستم؛ خوشبین گفتم که همچنان بنده

 انتظـار  ایـران  ملّـت  کـه  را اى نتیجه آن مذاکرات این] از[
ى  اى اسـت و پشـتوانه   لکـن تجربـه   بیایـد  دسـت  به دارد،

ایش خواهد داد و تقویـت خواهـد   تجربى ملّت ایران را افز
   .کرد

----------------------------  

 دانشجویان و آموزان دانش دیدار در بیانات: به مربوط
- 1392/08/12  

 و باشد بیدار ملّت است الزم : فیش عنوان
  افتد مى دارد اتّفاقى چه بداند

 فکـر  مـن  نیسـتم؛  خوشـبین  گفتم که همچنان بنده
 ایـران  ملّـت  که را اى نتیجه آن مذاکرات این] از[ نمیکنم
 ى پشتوانه و است اى تجربه لکن بیاید دست به دارد، انتظار

 خواهـد  تقویـت  و داد خواهد افزایش را ایران ملّت تجربى
. ایرادى ندارد اما الزم است ملّـت بیـدار باشـد. مـا از     کرد

ت   مسئولین خودمان که دارند در جبهه الیـى دیپلماسى فع
ا   میکنند، کار میکنند، قرص و محکم حمایت میکنیم، امـ

افتـد [تـا]    ملّت باید بیدار باشد، بداند چه اتّفـاقى دارد مـى  
یـر دشـمن و بعضـى از    بگ هاى مواجب بعضى از تبلیغاتچى

 -لـوحى   از روى سـاده  -مزدومواجـب   هاى بـى  تبلیغاتچى
  نتوانند افکار عمومى را گمراه کنند.

----------------------------  
 دانشجویان و آموزان دانش دیدار در بیانات: به مربوط

- 1392/08/12  
 جمهـورى  وضـعیت  امـروز  عنوان فـیش : 

  کرده فرق آسمان تا زمین ،82 سال با اسالمى
، زمـین  82امروز وضعیت جمهورى اسالمى با سال  

تا آسمان فرق کرده؛ آن روز ما چانه میزدیم سـرِ دو، سـه   
] امروز چندین هزار سـانتریفیوژ   سانتریفیوژ، [ در حالى که

مشغول کارند. جوانهاى ما، دانشمندان مـا، محقّقـین مـا،    
   .مسئولین ما همت کردند، کارها را پیش بردند.

----------------------------  
آموزان و دانشجویان  مربوط به :بیانات در دیدار دانش

- 1392/08/12  
  است بهانه اى هسته ى قضیهعنوان فیش : 

یک مسئله این است که دشمنى آمریکا با ملّت ایران 
اى نیسـت؛   و با جمهورى اسالمى اصالً حول محور هسته

این خطا است اگر خیال کنیم که دعواى آمریکا با ما سـرِ  
اى بهانه است؛  ى هسته اى است؛ نه، قضیه ى هسته قضیه
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اى مطـرح باشـد، همـین     ى هسـته  قبل از اینکـه مسـئله  
ین مخالفتها از اول انقالب بـود؛ اگـر یـک    ها، هم دشمنى

فـرض کنیـد    -اى حـل شـد    ى هسـته  روزى هم مسـئله 
کــه آنهــا  نشــینى کـرد؛ همــان  جمهـورى اســالمى عقــب 

خیال نکنید مسئله تمام خواهد شـد؛ نـه، ده    -میخواهند 
تدریج پیش میکشند: چرا شما موشـک   ى دیگر را به بهانه

رید؟ چرا بـا رژیـم   دارید؟ چرا هواپیماى بدون سرنشین دا
صهیونیستى بدید؟ چرا رژیم صهیونیستى را بـه رسـمیت   

ى به قول خودشان  شناسید؟ چرا از مقاومت در منطقه نمى
خاورمیانه حمایت میکنید؟ و چرا؟ و چرا؟ و چـرا؟ مسـئله   

اى بـا جمهـورى    ى هسـته  این نیست که اینها سرِ قضـیه 
آمریکـا از  اسالمى اختالف پیدا کرده باشند؛ نـه، تحـریم   

روز هم بیشتر شده است، تـا   اول انقالب شروع شد، روزبه
هـاى   ى بـاالیى رسـیده. دشـمنى    امروز که خب به نقطـه 

دیگر [هم ]کردند: اینها هواپیماى جمهـورى اسـالمى ر ا   
انسان مسافر را کشتند؛ اینها اوایـل   290سرنگون کردند، 

 انقـالب هنـوز مــردم از هیجـان انقــالب بیـرون نیامــده،    
کودتاى پایگاه شهید نوژه را به راه انداختند، علیه انقـالب  

اى از کشـور   کودتا کردند؛ اینها از ضدانقالبها در هر نقطه
که بودند حمایت کردنـد؛ بـه ضـدانقالب سـالح دادنـد و      
مانند اینها؛ همان کارى که بعـدها در بعضـى کشـورهاى    

سـئله  ] ایـن کارهـا را کردنـد. م    دیگر کردند، در اینجا[هم
ه داشـته     ى هسته مسئله اى نیست؛ باید همه به ایـن توجـ

باشند. این نیست که ما خیال کنـیم دشـمنى آمریکـا بـا     
اى اسـت؛   ى هسته خاطر مسئله جمهورى اسالمى ایران به

]  ى دیگرى است؛[ مسئله این اسـت کـه   نه، مسئله مسئله
هاى آمریکا نـه گفـت، ملّـت ایـران      ملّت ایران به خواسته

آمریکا علیه ما هیچ غلطى نمیتواند بکنـد. اینهـا بـا    گفت 
موجودیت جمهورى اسالمى مخالفنـد، بـا نفـوذ و اقتـدار     
ــى از     ــر یک ــین اواخ ــد. هم ــالمى مخالفن ــورى اس جمه

ى  و گفتـه  -سیاستمداران و از عناصر فکرى آمریکا گفت 
که ایران  -ى پنهانى هم نیست  او پخش شد، این مسئله

مـى نباشـد، خطرنـاك اسـت. ایـن      چه اتمى باشد، چـه ات 
بـه قـول    -شخص صـریحاً گفـت نفـوذ و اقتـدار ایـران      

در منطقـه خطرنـاك اسـت؛     -خودشان هژمـونى ایـران   
ایرانــى کــه امــروز از اعتبــار برخــوردار اســت، از احتــرام  
برخوردار اسـت، از اقتـدار برخـوردار اسـت. آنهـا بـا ایـن        

میشوند که دشمنند، با این مخالفند. آن روزى اینها راضى 
اعتبـار و   ایران یک ملّت ضعیف، کنارمانـده، منـزوى، بـى   

اى نیست. این یک  ى هسته احترام باشد؛ مسئله مسئله بى
  مطلب.

----------------------------  
ــات در دیــدار شــرکت  ــه :بیان ــدگان در  مربــوط ب کنن

  1392/07/17 -هفتمین همایش ملی نخبگان جوان 
 کـه  اسـت  وقتى آن پیشرفت عنوان فیش :

  باشد "زا درون"
بعضى از کشورها ممکـن اسـت تولیـدات زیرزمینـىِ     

هاى نفـت را، منتقـل    خودشان را، نفت خودشان را، بشکه
کنند به صاحبان ثروت و علم در دنیا، محصوالت آنهـا را  

وجود بیاید  بخرند، یک ظاهرِ پیشرفتى هم ممکن است به
کـه  وقتـى اسـت    اما ایـن پیشـرفت نیسـت؛ پیشـرفت آن    

وقتـى اسـت کـه متّکـى بـه اسـتعداد        باشد، آن "زا درون"
درونى یک ملّت باشد. وزن و اعتبار کشـورها و دولتهـا و   

زایى است. اگر چنانچه  ى به همین درون ملّتها هم وابسته
وجـود آمـد، بـه     از درون، یک حرکتى، جهشى، رشدى به

یک کشور، به یـک ملّـت، وزن میدهـد، اعتبـار میدهـد،      
د، ابهت میدهد؛ اما اگر چنانچه از درون نبود، ارزش میده

آیـد]. خـب، در زمـان     دیگران آمدند، [اعتبار به دست نمى
هـا آمـاده بودنـد کـه      ها و غربى رژیم طاغوت خود فرنگى

اى را در کشـور   برخى از کارهاى مربوط به فنّاورى هسته
بسـتند. فـرض بفرماییـد حـاال      انجام بدهند؛ قـرارداد مـى  

وشهر را که ما با این همه زحمت بعد از سالها به نیروگاه ب
] پولش را هـم   [که -دست آوردیم، بنا بود آلمانها بسازند 

گرفتند، باال هم کشیدند، جوابى هم ندادند بعد از انقـالب  
اى هم فالن کشور  خب، فرض کنید یک نیروگاه هسته -

غربى بیاید اینجا، خـودش بسـازد، خـودش اداره کنـد، از     
ا استفاده کنیم. این هیچ وزانتى براى یـک ملّـت   برقش م

آیـد. آن   محسوب نمیشود؛ هیچ ارزشى بـه حسـاب نمـى   
آیـد کـه    وجود مى وقتى اعتبار و وزانت براى یک کشور به

خودش توانایى از خود بروز بدهد. ایـن توانـایى وقتـى در    
ــر، از   شــما پیــدا شــد، آن ــد در شــرایط براب وقــت میتوانی

که آنهـا از   ن هم استفاده کنید، همچنانهاى دیگرا توانایى
  هاى شما استفاده خواهند کرد. توانایى
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----------------------------  
مربوط به :بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسـداران  

  1392/06/26 -انقالب اسالمى 
  است اینجا اصلى دعواىعنوان فیش : 

نظــام ســلطه جنــگ را، فقــر را، فســاد را گســترش  
میدهد، با همان سازوکار مشخّص تقسیم دنیا بـه ظـالم و   

ى از  یعنى انقالب اسالمى کـه برگرفتـه   -مظلوم. اسالم 
آید میگوید: ال تَظلمونَ  مى -همان مفاهیم اسالمى است 

ى ایـن عوامـل را نفـى میکنـد؛      و ال تُظلَمون، یعنى همه
چالش اصـلى اینجـا اسـت؛ دعـواى اصـلى اینجـا اسـت؛        

ى حرفهـا بهانـه اسـت.     انقالب اینها است؛ بقیهدعواى با 
ى چیزهایى که در  تحریم، جنگ داخلى، ایجاد کودتا، بقیه

اى، همـه را در   ى انـرژى هسـته   ]، مسئله این سالها [بوده
این چهارچوب باید نگـاه کـرد، بایـد دیـد: یـک انقالبـى       

ى دنیـا پیـروز میشـود، دولـت      آید برخالف تصور همه مى
 -و آن دولـت مانـدگار میشـود و میمانـد     تشکیل میدهد 

ى دنیا که خیال میکردنـد جمهـورى    برخالف تصور همه
اسالمى ظرف شش ماه، یک سـال، دو سـال، بعـد یـک     
خرده تخفیف دادند، ظرف سه چهـار سـال، بایـد از بـین     

اَصـلُها ثابِـت و   «روز  تر شد، روزبه روز قوى روزبه -میرفت 
شـد،  » اُکُلَها کُلَّ حینٍ بِاذنِ ربهـا فَرعها فى السماء. تُؤتى 

اى، تبـدیل شـد بـه یـک      تبدیل شد به یک قدرت منطقه
کشور اثرگذار در مسائل کالن جهانى؛ با این مخالفند، بـا  

  این دشمنند.
----------------------------  

مربوط به :بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسـداران  
  1392/06/26 -انقالب اسالمى 

  است اینجا اصلى چالشعنوان فیش : 
اى را مطـرح میکننـد. خـب، مـا      بحث سالح هسـته 

خاطر زید و عمـرو، نـه بـه خـاطر      اى را نه به سالح هسته
مان قبول نداریم؛ هیچ  خاطر عقیده آمریکا و غیر آمریکا، به

کس نباید داشته باشد. وقتـى مـا میگـوییم شـما نداشـته      
هم قاطعـاً میگـوییم    باش، معنایش این است که خودمان

ا مسـئله    ى آنهـا   نباید داشته باشیم و نخواهیم داشـت؛ امـ

ى دیگرى است؛ آنها حرفـى ندارنـد کـه برخـى از      مسئله
] انحصار آنهـا را بـه    وجود بیایند [که کشورها هم فرضاً به

ا   هم بزنند، البتّه نمیخواهند انحصارشان به هم بخورد، امـ
مـورد ایـران اسـالمى و    قیامتى هـم بـر پـا نمیکننـد؛ در     

جمهورى اسالمى قیامت بپا میکنند؛ چـرا؟ چـون داشـتن    
ى این نظـامِ   یک چنین توانى، یک چنین قدرتى، پشتوانه

اسـت؛ چـالش اصـلى اینجـا     » ال تَظلمونَ و ال تُظلَمون«
اسـت؛ ایــن را بایــد شــناخت، ایـن را بایــد دیــد، در ایــن   

فـالن  چهارچوب بایستى رویکردهـاى آمریکـا و غـرب و    
ــان وابســته و   کشــور وابســته ــا و فــالن جری ــه اینه ى ب

ى به اینها را تفسیر و تحلیل کرد؛ انقالب اسالمى  دلبسته
  این است.

----------------------------  
ى  مربوط به :بیانات در دیدار مسئوالن و کارکنان قوه

  1392/04/05 -  قضائیه
  است کردن خسته هدف،عنوان فیش : 
اى، هـم قـانونى    ى هسته ى در قضیهجمهورى اسالم

عمل کرده است، هم شـفاف عمـل کـرده اسـت، هـم از      
لحاظ استداللى، منطقى عمل کرده است؛ منتها این یـک  

اى است که براى فشار بر جمهورى اسالمى ایـن را   نقطه
ى  انـد. اگـر ایـن هـم نباشـد، یـک قضـیه        مناسب دانسته

ید اسـت؛  دیگرى را براى فشار مطرح میکنند. هدف، تهد
هدف، فشار است؛ هدف، خسـته کـردن اسـت. خودشـان     
گفتند: هدف، تغییر دادن نظام سیاسى و سازوکار سیاسـى  
است. البته در حرفهاى خصوصى که میزنند، یا گاهى نامه 
که مینویسند، میگویند نه، ما نمیخـواهیم نظـام را تغییـر    
دهیم؛ لیکن در گوشه و کنار حرفهایشان، در اظهاراتشان، 

ر عملکردشان، این مسئله کامالً روشن است. ملتـى کـه   د
زیر فرمان آنها نباشد، بر طبق میل آنها عمـل نکنـد، بـر    

ى آنها در ممشاى خود عمل نکنـد، مغضـوب    طبق سلیقه
آنها است. حکومتها و دولتها هم اگر در مقابل آنها مطیـع  

راه بودند، برایشان مقبولند؛ نـه دموکراسـى بـراى     و سربه
اى  همیت دارد، نه حقوق بشر اهمیت دارد، نه هسـته آنها ا

اهمیت دارد. مسئله این است که جمهورى اسـالمى روى  
پاى خود ایستاده است، با اتکاء بـه قـدرت خـود ایسـتاده     
است، با اعتماد به خداى متعال ایستاده است، و در جهات 
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پسـندند، و   مختلف دارد پیشرفت میکند؛ این را اینها نمـى 
ى ملت  ى جمهورى اسالمى و تجربه البته تجربهنپسندند. 

ایران نشان داد که در این راه، آن که پیـروز اسـت، ملـت    
ایران است و او است که به دشمنان خـود سـیلى خواهـد    

  زد.
----------------------------  

ى  مربوط به :بیانات در دیدار مسئوالن و کارکنان قوه
  1392/04/05 -  قضائیه

 اى هسـته  موضوع نمیخواهند عنوان فیش :
  شود حل ایران

اى عـرض   ى هسته یک جمله هم در خصوص قضیه
ى مخالف  کنم من در سخنرانىِ روز اول سال گفتم جبهه

ما کـه عمـدتاً منحصـر در چنـد کشـور معـدود زورگـو و        
خواه است و اسـم خودشـان را بـه غلـط و بـه دروغ       زیاده

آمریکـا اسـت،   ى جهانى، و در رأس آنهـا   میگذارند جامعه
ى اینهـا ایـن    محرك اصلى هم صهیونیسـتهایند، مسـئله  

اى ایران حل شود. اگر  است که نمیخواهند موضوع هسته
اى براحتـى حـل میشـد.     لجبازى آنها نبود، موضوع هسته

ى حل پیش رفتیم، امضـاء کردنـد، آژانـس     بارها تا لحظه
اى امضاء کرد؛ قبول کـرد کـه ایـن اشـکاالتى کـه       هسته
اینها موجود است، اینها سند  -داشته، برطرف شده وجود 

خب باید قضـیه تمـام    -است؛ اینها که قابل انکار نیست 
اى کشور باید پایـان پیـدا میکـرد.     ى هسته میشد، پرونده

ها بالفاصله یک چیـز جدیـد را مطـرح کردنـد،      آمریکائى
هـاى   آوردند وسط. نمیخواهند قضـیه تمـام شـود. نمونـه    

اى  ى هسـته  ر این زمینه داریم. حل مسئلهمتعددى را ما د
ى  جمهورى اسالمى، بـه حسـب طبیعـت خـود، از جملـه     

کارهاى سهل و آسان و روان است؛ اما وقتى طرف مقابل 
مایل نیست این قضیه حل شـود، خـب بلـه همـین جـور      

  میشود که مالحظه میکنید.
----------------------------  
ــر ر     ــرم مطه ــات در ح ــه :بیان ــوط ب ــوي مرب  -ض

1392/01/01  

 خوشبین گفتگوها این به من عنوان فیش :
  چرا؟. نیستم

هاي گوناگون بـه مـا پیغـام     ها مرتب از راه آمریکائی
اي گفتگو کنیم؛  ي هسته ي مسئله میدهند که بیائید درباره

شان این را  هم به ما پیغام میدهند، هم در تبلیغات جهانی
ئولین میانی آمریکا مطرح میکنند. مسئولین بلندپایه و مس

کـه   5 +1بارها و بارها میگویند بیائید در کنار گفتگوهاي 
ــاره ــته درب ــائل هس ــا و   ي مس ــد، آمریک ــث میکنن اي بح

اي  ي هسـته  ي مسـئله  جمهوري اسالمی دو به دو، درباره
ایران بحث کنند. من به این گفتگوهـا خوشـبین نیسـتم.    

ه ي مـا نشـان میدهـد کـ     هـاي گذشـته   چرا؟ چون تجربه
گفتگو در منطق حضرات آمریکائی به این معنـی نیسـت   
که بنشینیم تا به یک راه حل منطقی دست پیدا کنیم ـــ  
منظورشان از گفتگو این نیست ــ منظورشـان از گفتگـو   
این است که بنشینیم حرف بزنیم تا شما نظر ما را قبـول  
کنید! هدف، از اول اعالم شـده اسـت؛ بایـد نظـر طـرف      

د. لذا ما همیشه اعالم کردیم و گفتیم که مقابل قبول شو
این، گفتگو نیست؛ این، تحمیـل اسـت و ایـران زیـر بـار      
تحمیل نمیرود. من به این اظهارات خوشبین نیستم، امـا  

  مخالفت هم ندارم.
----------------------------  

ــوي      ــر رض ــرم مطه ــات در ح ــه :بیان ــوط ب  -مرب
1392/01/01  

 آمریکائی یکتاکت یک مذاکرهعنوان فیش : 
  است عمومی افکار دادن  فریب براي و

پی پیغام میدهند که مـا در   در ها مرتب و پی آمریکائی
ي منطقی صادقیم؛ یعنی صادقانه از شـما   پیشنهاد مذاکره

ي منطقـی بکنـیم؛    میخواهیم که مذاکره کنیـد و مـذاکره  
ي تحمیلی نباشد. من در جواب میگویم: مـا   یعنی مذاکره

اي نیسـتیم،   ایم که در پی سالح هسـته  به شما بارها گفته
میگوئید باور نمیکنیم؛ ما چرا باید حرف شما را بـاور  شما 

کنیم؟! وقتی شما حاضر نیسـتید یـک سـخن منطقـی و     
صادقانه را قبول کنید، مـا چـرا بایـد حرفـی را کـه شـما       
میزنید ــ که خالف آن بارها ثابت شده است ـــ از شـما   
قبول کنیم؟ برداشت ما این است که پیشـنهاد مـذاکره از   
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  ا، یک تاکتیک آمریکائی و بـراي فریـب  ه سوي آمریکائی
دادن افکار عمـومی اسـت؛ افکـار عمـومی دنیـا و افکـار       
عمومی مردممان. باید شما ثابت کنید این نیست. میتوانید 

  ثابت کنید؟ ثابت کنید.
----------------------------  

ــوي      ــر رض ــرم مطه ــات در ح ــه :بیان ــوط ب  -مرب
1392/01/01  

 ندارنـد  دوسـت  ها : آمریکائیعنوان فیش 
  شود تمام اي هسته هاي گفتگو

بــر اســاس تجربــه و نگــاه بــه صــحنه، بــا دقــت و  
کنجکاوي، برداشت ما این است که آمریکا مایل به تمـام  

ها دوست ندارند  اي نیست. آمریکائی شدن مذاکرات هسته 
اي حـل   ي هسته  اي تمام شود و مناقشه هاي هسته گفتگو

ل به اتمـام ایـن مـذاکرات و    شود؛ وگرنه چنانچه آنها مای
حل این مشکل بودند، راه حـل، بسـیار نزدیـک و بسـیار     

اي، فقط میخواهد حق  ي هسته آسان بود. ایران در مسئله
اش است ــ از طرف دنیـا   سازيِ او ــ که حق طبیعی غنی

شناخته شود؛ مسئوالن کشـورهائی کـه مـدعی هسـتند،     
اي  زي هسـته سا اعتراف کنند که ملت ایران حق دارد غنی

آمیز در کشـورِ خـودش و بـه دسـت      را براي اهداف صلح
خودش انجام دهد؛ این توقعِ زیادي است؟ این آن چیزي 

  ایم؛ آنها همین را نمیخواهند. است که ما همیشه گفته
----------------------------  

ــوي      ــر رض ــرم مطه ــات در ح ــه :بیان ــوط ب  -مرب
1392/01/01  

ـ  آنهـا عنوان فیش :   قضـیه  ایـن  دمیخواهن
  فشار براي باشد اي بهانه تا بماند باقی

آنها میگویند ما نگرانی داریم که شما به سمت تولید 
اي بروید ــ چندتا کشور هم بیشـتر نیسـتند،    سالح هسته

ي  جامعــه"کــه اســم آوردم؛ اســم خودشــان را میگذارنــد 
ي جهانی نگرانی دارد. نخیـر،   ! ــ میگویند جامعه"جهانی
اي ندارد. اکثر کشورهاي دنیا  ي جهانی هیچ نگرانی جامعه

ي ما حمایت  هوري اسالمی هستند و از خواستهطرف جم
هـا اگـر    ي بحقی اسـت. آمریکـائی   میکنند؛ چون خواسته

میخواستند مسئله حل شود، این راه حلِ بسیار آسانی بود؛ 
میتوانستند به حق غنی سازي براي ملـت ایـران اعتـراف    

اي هـم از آن جهـات نداشـته     کنند؛ براي اینکـه نگرانـی  
اي را هـم   قررات قانونی آژانس هستهباشند، میتوانستند م

اعمال کنند؛ ما هم از اول هیچ مخـالفتی بـا اعمـال ایـن     
نظارتها و مقررات نداشتیم. هر وقت نزدیـک بـه راه حـل    

اندازند که جلـوي راه   ها یک سنگی می میشویم، آمریکائی
و برداشتی که مـن    حل گرفته شود. هدف آنها طبق تلقی

د این قضـیه بـاقی بمانـد تـا     دارم، این است که میخواهن
اي باشد براي فشار؛ که آن فشارها ــ همان طور که  بهانه

کردن ملت ایران است. البته  خودشان گفتند ــ براي فلج 
  به کوري چشم دشمن، ملت ایران فلج نخواهد شد.

----------------------------  
آوران المپیـک و   مربوط بـه :بیانـات در دیـدار مـدال    

  1391/12/21 -ک پارالمپی
 تحقیـر  را ایـران  ملـت  تـا عنوان فـیش :  

  نمیدادند را آن از اى ذره نمیکردند،
سوخت رآکتور تحقیقاتى تهران داشت تمـام میشـد،   

درصدتان را به فـالن   5/3به ما گفتند باید بیائید اورانیوم 
درصد؛ بعـد او بدهـد    20کشور بدهید تا او تبدیل کند به 

دیل کنـد بـه سـوخت؛ بعـد بـا      به فالن کشور، کـه او تبـ  
ى آقایان دنیـا، ایـن سـوخت بیایـد داخـل! یعنـى از        اجازه

چندین خان بگذرد، که قطعاً هم نمیگذشت. اگر چنانچـه  
اى را براى همین رآکتورهاى  ما میخواستیم سوخت هسته

تحقیقاتى که در اینجا داریم، از اینها بخریم، تا ملت ایران 
اى از آن را به ما نمیدادند.  رهرا ذلیل و تحقیر نمیکردند، ذ

یک وقتى من گفتم اگر همین نفتى که ما امـروز داریـم،   
ها بود و بنـا بـود مـا از آنهـا نفـت یـا بنـزین         مال اروپائى

اش را بـا قیمتهـاى گـزاف بـه مـا       بخریم، بطرى بطـرى 
اند. خب، اینها فکر میکردند کـه   میفروختند. آنها اینجورى

د مجبور خواهیم شد و زیر درص 20ما براى خرید سوخت 
بار خواهیم رفت؛ لـذا ایـن موانـع را درسـت کردنـد. امـا       

 20جوانهاى ما آمدنـد کـار تحقیقـاتى کردنـد و سـوخت      
درصد را خودشان درست کردند. بعد آنها خیـال میکردنـد   

ى سوخت درست  ى سوخت و میله که ما نمیتوانیم صفحه
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شـتند. حـاال   کنیم؛ اما جوانهاى ما درست کردند و کار گذا
  ى ملت ایران! اند در مقابل عمل انجام شده آنها مانده

----------------------------  
ــدار مــردم آذربایجــان   ــات در دی ــه :بیان ــوط ب  -  مرب

1391/11/28  
 سـالح  میخواسـتیم  مـا  اگـر عنوان فیش : 

 میتوانسـتید  چطـور  شما کنیم، درست اى هسته
  نگذارید؟

میخواهیم مسائلمان را با ایران ها میگویند  آمریکائى 
حل کنیم. این حرفى است که بارها میگفتند، اخیراً بیشتر 
هم میگویند. میگویند میخواهیم مذاکره کنیم و مسائلمان 

اما در عمـل   -این حرفشان است  -را با ایران حل کنیم 
متشبث به تحـریم میشـوند، متشـبث بـه تبلیغـات دروغ      

زنند، مطالب خالف واقع را میشوند، حرفهاى ناشایسته می
دم  بـه  لـت ایـران دم  نسبت به نظام جمهورى اسالمى و م

همین چند روز قبل از این، رئیس جمهـور   منتشر میکنند.
اى ایـران   ى مسـائل هسـته   آمریکا نطق میکنـد و دربـاره  

جورى حرف میزند که انگار اختالف بین ایـران و آمریکـا   
اى درست کنـد.   این است که ایران میخواهد سالح هسته

میگوید ما تا جائى که بتـوانیم، نمیگـذاریم ایـران سـالح     
اى درست کند! خـب، اگـر مـا میخواسـتیم سـالح       هسته
اى درست کنیم، شما چطـور میتوانسـتید نگذاریـد؟     هسته

اى داشـته باشـد،    اگر ایران اراده میکرد که سـالح هسـته  
  وجه نمیتوانست جلوى او را بگیرد.آمریکا به هیچ 

----------------------------  
ــدار مــردم آذربایجــان   ــات در دی ــه :بیان ــوط ب  -  مرب

1391/11/28  
 سـالح  کـه  داریـم  اعتقاد ما عنوان فیش :

  است بشریت بر جنایت اى هسته
اى درست کنـیم؛ نـه بـه     ما نمیخواهیم سالح هسته 

ى خود ما  خاطر اینکه آمریکا از این ناراحت میشود؛ عقیده
اى جنایـت بـر    این است. ما اعتقاد داریم که سالح هسـته 

بشریت است و نباید تولید شـود؛ آنچـه هـم کـه در دنیـا      
ى ماست،  هست، باید محو شود و از بین برود؛ این عقیده

ى نـدارد. اگـر مـا ایـن عقیـده را نداشـتیم و       به شما ربطـ 
اى درسـت کنـیم، هـیچ     تصمیم میگرفتیم سـالح هسـته  

قدرتى نمیتوانست جلوى مـا را بگیـرد؛ همچنـان کـه در     
جاهاى دیگر هم نتوانستند بگیرند: در هند نتوانسـتند، در  

ى شــمالى نتوانســـتند.   پاکســتان نتوانســتند، در کـــره  
اى  نها هم سالح هستهما آها مخالف هم بودند، ا آمریکائى

ما نمیگذاریم ایـران سـالح   «اینکه میگویند درست کردند.
، یـک تقلـب در حـرف زدن اسـت.     »اى درست کند هسته

اى  ى هسته اى است؟ در قضیه مگر بحث سر سالح هسته
اى نیست؛ بحث سر ایـن   ایران، بحث بر سر سالح هسته

است که شما میخواهید جلوى حق قطعى و مسـلّم ملـت   
آمیـز   ى صلح اى و استفاده سازى هسته که غنى -ایران را 

بگیرید. البته این را  -از توان داخلى خود ملت ایران است 
هم نمیتوانید و ملت ایران آنچه را که حق خودش اسـت،  

  انجام خواهد داد.
----------------------------  

ــدار مــردم آذربایجــان   ــات در دی ــه :بیان ــوط ب  -  مرب
1391/11/28  

 ایـران  تـا  کنیم مذاکره بیائیدعنوان فیش : 
  کند قبول را ما حرف

هـا در مـورد    همین حاال در تبلیغـاتى کـه آمریکـائى   
اند و سر و صدا و هیاهو دارند که بله،  مذاکرات راه انداخته

ى مسـتقیم کنـیم، چـه کنـیم، در همـین       با ایران مذاکره
ن حرفهاى امروزشان هم این معنا کـامالً خـودش را نشـا   

میدهـد: بیــائیم بنشـینیم تــا ایـران را قــانع کنـیم کــه از     
اى دست بـردارد.   سازى دست بردارد؛ از انرژى هسته غنى

هدف این است. نمیگویند بیائیم بنشینیم مذاکره کنیم تـا  
ــد، مــا از فشــار روى   ایــران ادلــه ى خــودش را بیــان کن

اى دست برداریم، از تحریم دست برداریم،  ى هسته مسئله
التهـاى امنیتـى و سیاسـى و غیـره دسـت بــرداریم؛      از دخ

  میگویند بیائید مذاکره کنیم تا ایران حرف ما را قبول کند!
----------------------------  

مربوط به :بیانـات در اجتمـاع نخبگـان و مسـئوالن     
  1391/07/25 -  استان خراسان شمالى
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 هنگـام  ایـران  میخواهـد  اوعنوان فـیش :  
 تسـلیم  غربـى  هاى زورگوئى مقابل در مذاکره،

  شود
یکى از حرفهاى رائج این است: مـا بـر ایـران فشـار     

آوریم تا ایران به پاى میز مـذاکره برگـردد. کـدام     وارد مى
میز مذاکره؟ کى ایران مذاکرات در مورد مسائل گوناگون 

اى را ترك کـرده بـوده    ى هسته جهانى را، از جمله مسئله
ـ    ى تبلیغـاتى   ب و خدعـه که حاال برگردد؟! ایـن یـک تقل

است. ما تالش میکنیم که ایران به میز مـذاکره برگـردد!   
این، خدعه و تقلب تبلیغاتى است. همـین را در دنیـا هـى    
تکرار میکنند، هى میگویند، هى میگویند. ایـن تعبیـرات   
اینقدر تکرار میشود که به نظرم خود سیاستمداران غربـى  

ت؛ در حالى که آن آید که واقعیت این اس هم باورشان مى
بنـدى را، ایـن فرمـول     کسى که این شکل را، این جملـه 

مطلب را اختراع میکند، مقصود دیگـرى دارد. او از ایـران   
نمیخواهد که به میز مذاکره برگـردد؛ او میخواهـد ایـران    

هاى غربى تسلیم شود.  هنگام مذاکره، در مقابل زورگوئى
شـماها   خب، جواب از طرف ایران ایـن اسـت کـه نخیـر؛    

کوچکتر از آن هستید که بتوانید یک ملت انقالبىِ مبـارزِ  
ها و مطامعِ خودتان به زانـو   بصیرِ آگاه را در مقابل خواسته

دربیاورید. مشکل زورگوهاى سیاسى غرب این نیست که 
اى یا قضـایاى دیگـر مـذاکره     ى هسته ایران بر سر قضیه

بار حـرف  نمیکند؛ نه، مشکل آنها این است که ایران زیر 
آنها نمیرود. و البته این مشکل باقى خواهد مانـد؛ معلـوم   

  است.
----------------------------  

ــورد     ــردم بجن ــاع م ــات در اجتم ــه :بیان ــوط ب  -مرب
1391/07/19  

  است بوده اول از تحریمعنوان فیش : 
هـا هـم بـا اینهـا      امروز دشمنان ما، رادیوهـا، بعضـى  

یم را بـزرگ میکننـد،   ى تحر همزبان میشوند، هى مسئله
بزرگ میکنند. تحریم مال امروز و دیروز نیست؛ از اوائل، 
تحریم وجود داشته است. البته تشدید کردند، اثـر نکـرده؛   
باز تدبیر دیگرى اندیشیدند، اثر نکـرده اسـت. تحـریم از    

چه دولت آمریکا، چـه   -اول بوده است. امروز دشمنان ما 

اند بـه   م را مرتبط کردهتحری -بعضى از دولتهاى اروپائى 
اى. دروغ میگوینـد. آن روزى کـه    ى انرژى هسـته  مسئله

اى در کشـور   اینها تحریمها را برقرار کردند، انرژى هسته
نبود؛ صحبتش هم نبود. آنچه که اینهـا را از ملـت ایـران    
ــد،   ــه اینجــور تصــمیمها وادار میکن ــد و ب عصــبانى میکن

ایـران اسـت.    سرافرازى ملت ایران است، گردنکشى ملت
ى قـدر خـود شـناختن،     ى استقالل، این روحیه این روحیه
ى عدم تسلیم که به برکت اسـالم و قـرآن در    این روحیه

ملت ایران به وجود آمده، این است کـه آنهـا را عصـبانى    
میکند؛ براى همین هم است کـه بـا اسـالم بدنـد، بـراى      
همین هم است کـه بـه پیغمبـر اسـالم اهانـت میکننـد؛       

نند که اسالم وقتـى در یـک کشـورى رسـوخ کـرد،      میدا
ى استقالل در آن کشور آنچنـان خواهـد بـود کـه      روحیه

دیگر زیر بار آنها نمیرود. آنها افراد ضـعیف و زبـون را در   
آورند یـا منصـوب میکننـد،     رأس کشورها یا به دست مى

براى اینکه از آنها اطاعت کنند. وقتى جـائى مثـل کشـور    
دم معـین میکننـد، حضـور مـردم در     ما، مسـئولین را مـر  

اى اسـت، آنهـا چـه کـار      ها حضور برجسته ى صحنه همه
میتوانند بکننـد؟ مـردم مـؤمن، مـردم معتقـد بـه مبـانى        

ى به برکت اسـالم، در مقابـل    گرفته اسالمى، مردم روحیه
اند؛ حاال امـروز   آیند؛ لذا اینها هم عصبانى اینها کوتاه نمى

اى! وانمـود میکننـد کـه     تهاسمش را میگذارند انرژى هس
اى صرفنظر کند، تحریمهـا   اگر ملت ایران از انرژى هسته

اى  برداشته میشود. دروغ میگویند. از روى بغـض و کینـه  
که دارند، تحریمهاى غیر منطقى میکنند؛ تحریمهائى که 

ى عقال و انسانهاى باانصاف عالم وقتى نگاه میکنند،  همه
طقـى و در واقـع وحشـیانه    بینند اینها کارهاى غیـر من  مى

است؛ این یک جنگ با یـک ملـت اسـت. البتـه در ایـن      
  جنگ هم به توفیق الهى مغلوب ملت ایران خواهند شد.

----------------------------  
مربـوط بـه :بیانـات در شـانزدهمین اجـالس سـران       

  1391/06/09 -جنبش عدم تعهد 
ــیش :  ــوان ف ــىعن ــوز حرکت ــال در مرم  ح

  است گیرى شکل
اى و  جمهورى اسالمى ایران استفاده از سالح هسـته 

شیمیائى و نظائر آن را گناهى بزرگ و نابخشودنى میداند. 
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را مطـرح  » اى ى عارى از سالح هسته خاورمیانه«ما شعار 
پوشى از حق  ایم و به آن پایبندیم. این به معنى چشم کرده
اى و تولیـد سـوخت    آمیز از انرژى هسته بردارى صلح بهره

آمیـز از ایـن انـرژى، بـر      ى صلح اى نیست. استفاده ستهه
ى کشورها است. همه  المللى، حق همه اساس قوانین بین

باید بتوانند از این انرژى سالم در مصارف گوناگونِ حیاتى 
کشور و ملتشـان اسـتفاده کننـد و در اعمـال ایـن حـق،       
وابسته به دیگران نباشـند. چنـد کشـور غربـى کـه خـود       

انـد،   اى و مرتکب این کار غیرقانونى الح هستهى س دارنده
اى را نیز در انحصار خـود   مایلند توان تولید سوخت هسته

گیـرى اسـت تـا     نگه دارند. حرکتى مرموز در حال شـکل 
اى را در مراکزى بـا   انحصار تولید و فروش سوخت هسته

ى چند کشـور معـدود    المللى ولى در واقع در پنجه نام بین
  دائمى کنند.غربى، تثبیت و 

----------------------------  
مربـوط بـه :بیانـات در شـانزدهمین اجـالس سـران       

  1391/06/09 -جنبش عدم تعهد 
 دروغ کـه  میداننـد  خـود  آنانعنوان فیش : 

  میگویند
طنز تلخ روزگار ما آن اسـت کـه دولـت آمریکـا کـه      

اى و  ى بیشترین و مرگبـارترین سـالحهاى هسـته    دارنده
کـارگیرى   ى کشتار جمعى و تنها مرتکبِ بهدیگر سالحها

ى  آن است، امـروز میخواهـد پـرچم مخالفـت بـا اشـاعه      
شـان   اى را به دوش بگیـرد! آنهـا و شـرکاى غربـى     هسته

اى مجهز  رژیم صهیونیستىِ غاصب را به سالحهاى هسته
ى حساس، تهدیدى بزرگ فراهم  کرده و براى این منطقه

ى  یبگــر، اســتفادهى فر انــد؛ امــا همــین مجموعــه کــرده
اى را بـراى کشـورهاى مسـتقل     آمیز از انرژى هسته صلح

ــد ســوخت هســته   ــا تولی ــى ب ــد و حتّ ــراى  برنمیتابن اى ب
آمیز انسانى، با هرچـه در   رادیوداروها و دیگر مصارف صلح

ى دروغین آنان، بیم  گرى میکنند. بهانه توان دارند، ستیزه
رى اسـالمى  اى است. در مورد جمهو از تولید سالح هسته

ــا      ــد؛ ام ــه دروغ میگوین ــد ک ــود میدانن ــان خ ــران، آن ای
ورزى، آنگاه که کمترین اثـرى از معنویـت در آن    سیاست

نباشد، دروغ را هم مجـاز میشـمرد. آیـا آن کـه در قـرن      

ویکم زبان به تهدید اتمى میگشاید و شرم نمیکند،  بیست
  از دروغگوئى پرهیز و شرم خواهد کرد؟!

----------------------------  
مربـوط بـه :بیانـات در شـانزدهمین اجـالس سـران       

  1391/06/09 -جنبش عدم تعهد 
 و همـه،  براى اى هسته انرژىعنوان فیش : 

  هیچکس براى اى هسته سالح
من تأکید میکنم که جمهورى اسالمى هرگز در پـى  

اى نیست، و نیز هرگز از حق ملّـت خـود    تسلیحات هسته
پوشـى   اى چشـم  از انـرژى هسـته  آمیز  ى صلح در استفاده

اى بـراى همـه، و    انـرژى هسـته  «نخواهد کرد. شعار مـا  
است. ما بر ایـن هـر دو   » اى براى هیچکس سالح هسته

سخن پاى خواهیم فشرد و میدانیم که شکسـتن انحصـار   
اى در چهـارچوب   چند کشور غربى در تولید انرژى هسـته 

تقل ى کشورهاى مسـ  ى عدم اشاعه، به سود همه معاهده
  و از جمله کشورهاى عضو جنبش عدم تعهد است.
----------------------------  

ــام    ــارگزاران نظ ــدار ک ــات در دی ــه :بیان ــوط ب  -مرب
1391/05/03  

 یـک  هـم  بـودن  دروغ ایـن عنوان فیش : 
  .است واقعیت

ى  وانمود میشود این زورآزمائى به خاطر مثالً مسـئله 
ى حقوق بشر است؛ و این دروغ اسـت.   اى یا مسئله هسته

دروغ بودن این ادعا، یکى از واقعیتهاسـت. نـه اینکـه مـا     
بگوئیم این واقعیت است؛ امروز در دنیا کسى نیسـت کـه   
باور کند آمریکا دنبال حقـوق بشـر اسـت، دنبـال حقـوق      

کـش   کش و کـودك  رژیم صهیونیستىِ نسل ملتهاست؛ یا
ى  دنبال اجراى دموکراسى در کشورهاى دنیاست. پرونـده 

ى همین چند  ى رژیم صهیونیستى، پرونده آمریکا، پرونده
قدرت که در مقابل جمهورى اسالمى قرار دارند، از لحاظ 

ى حقوق بشر و طرفدارى از حقوق ملتها و حقـوق   مسئله
ســیاهى اســت. شصــت ســال  ى بســیار انســانها، پرونــده

کشى در فلسطین، نقض حقـوق بشـر نیسـت؟ دادن     نسل
سالح اتمى به دولت غاصـب صهیونیسـتى، نقـض صـلح     
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جهانى نیست؟ اینهائى که این کارها را کردنـد، میتواننـد   
مدعى دفاع از صلح جهانى باشند؟ دادن سـالح شـیمیائى   
به کسى مثل صدام، نقض حقوق بشر نیست؟ کارهائى از 

آنچـه کـه در ابوغریـب و گوانتانـامو و افغانسـتان و       قبیل
هـا، بـه    ى آمریکائى عراق و نقاط دیگرى از دنیا به وسیله

ى انگلیس اتفاق افتاده اسـت،   ها، به وسیله ى غربى وسیله
جائى براى ادعاى دفـاع از حقـوق بشـر بـاقى میگـذارد؟      

ى مـا بـا جمهـورى     بنابراین اینکه اینها میگوینـد مقابلـه  
ى براى حقوق بشر است، دروغ است؛ این هـم کـه   اسالم

ى بــا جمهــورى اســالمى بــراى ســالح  میگوینــد مقابلــه
اى است، دروغ است؛ این را ما اول با حـدس بیـان    هسته

المللى براى مـا   میکردیم، بعد در مذاکرات و مبادالت بین
روشن شد که آنها میدانند جمهورى اسالمى دنبال سالح 

بــاور کردنـد و قبــول دارنــد، و   اى نیســت؛ ایـن را  هسـته 
ى سـالح   واقعیت هم همین است؛ در عـین حـال مسـئله   

اى را مطرح میکنند. پس ادعاى اینکه این فشـارها،   هسته
ها و خصـومتها   ها، این دشمنى این تحریمها، این محاصره

ى تــوان  اى و مســئله ى ســالح هســته بــه خــاطر مســئله
ن هم یـک  اى است، یک دروغ است؛ این دروغ بود هسته

  واقعیت است.
----------------------------  

ــام    ــارگزاران نظ ــدار ک ــات در دی ــه :بیان ــوط ب  -مرب
1391/05/03  

 تهدیـد،  شـرائط  همـین  درعنوان فـیش :  
اینهـا الگوسـازى در دنیـاى     کردیم/ پیشرفت

  اسالم است
یک واقعیت دیگر این است که ما در همـین شـرائط   

ین سالهاى متمادى، ما تهدید، پیشرفت کردیم. در طول ا
ى دانشهاى پیچیده  ها جلو رفتیم؛ در حوزه ى حوزه در همه

هاى مورد نیاز کشـور   ى فناورى پیشرفت کردیم؛ در حوزه
ى دارو، حمل و نقـل، مسـکن،    پیشرفت کردیم؛ در زمینه

اى کـرده؛ کـه امـروز     آب، راه، کشور پیشرفتهاى برجسته
فتنـد و شـما   بخشى از آمارهـا را آقـاى رئـیس جمهـور گ    

ى این فشارها، کشور در طول ایـن   شنیدید. با وجود همه
ى بعضى از دانشهاى  سالها مرتب جلو رفته است. در حوزه

در لیـزر، در نـانو، در    -فـرد   مهم و انحصارى و منحصربه

کشور رتبـه پیـدا    -اى  سلولهاى بنیادى، در صنعت هسته
ایـن   کرده. خب، اینها الگوسازى در دنیاى اسـالم اسـت؛  

یک واقعیتى است. مـا متوقـف نمانـدیم، مـا دائـم پـیش       
ى این تهدیـدهائى   رفتیم. نظام جمهورى اسالمى با همه

از قبیـل تحـریم و غیرتحـریم و     -که وجود داشته اسـت  
ى امنیتـى و سیاسـى و    تهدید و کارهاى گوناگونِ پیچیده

این پیشرفتها را داشته است. این هم یک واقعیت  -غیره 
  است.

----------------------------  
ــام    ــارگزاران نظ ــدار ک ــات در دی ــه :بیان ــوط ب  -مرب

1391/05/03  
 را آنهــا هــا نشــینى عقــب عنــوان فــیش :

  کرد تر گستاخ
 -ى شـرارت   مجسـمه  -رئیس جمهور قبلى آمریکا 

ى    » محور شرارت«ایران اسالمى را  معرفى کـرد! ایـن کـ
اظهـارات  بود؟ آن وقتى کـه مـا در ادبیـات خودمـان، در     

آمیز نسبت به غرب و نسـبت بـه    خودمان، حرفهاى تملق
انـد. در   آمریکا و اینها را تکرار میکـردیم. اینهـا اینجـورى   

اى، آن وقتى که ما با اینها همراهى  ى هسته همین قضیه
اى  البتـه بـراى مـا تجربـه     -نشینى کردیم  کردیم و عقب

قـدر جلـو   اینها جلو آمدند؛ این -بود، اما این واقعیت است 
آمدند که من در همین حسینیه گفتم اگر بنا باشد که این 
روال از سوى آنها ادامه پیدا کند، مـن خـودم وارد قضـیه    
خواهم شد؛ و وارد قضیه شدم؛ ناچار شدیم؛ اینها کـار مـا   

  نیست.
تر کرد، طلبگـارتر کـرد.    ها آنها را گستاخ نشینى عقب

ه اجازه بدهند یک روزى بود که مسئولین ما قانع بودند ک
سـانتریفیوژ در کشـور داشـته باشـیم؛ آنهـا گفتنـد        25ما 

تا سانتریفیوژ داشته باشیم؛  5نمیشود! اینها قانع شدند که 
تـا   3باز هم گفتند نمیشود! مسئولین ما قـانع شـدند کـه    

سانتریفیوژ داشته باشیم؛ باز هـم گفتنـد نمیشـود! امـروز     
وژ داریم! اگر ما آن گزارش را شنیدید، یازده هزار سانتریفی

ها را، آن انعطافها را ادامـه میـدادیم، امـروز از     نشینى عقب
اى که هیچ خبـرى نبـود، بـه ایـن نشـاط       پیشرفت هسته

علمى هم که در چند سال اخیر در کشور وجود پیدا کـرده  
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این حرکت علمى، این جوانها، این ابتکارات، اختراعات،  -
قطعاً لطمـه   -ف پیشرفتهاى گوناگون در بخشهاى مختل

میخورد؛ چون اوالً نسبت به هر یک از آنهـا ممکـن بـود    
اى و صـنعت   اى بیاورنـد؛ ثانیـاً حرکـت هسـته     یک بهانه

اى، نماد پیشرفت یک کشور است. ایـن هـم یـک     هسته
  واقعیت دیگر است.

----------------------------  
مربوط بـه :بیانـات در مراسـم سـالگرد رحلـت امـام       

  1391/03/14 -خمینی(ره) 
 ، میترسـند  آن از آنهـا  آنچـه  :عنوان فیش 

  است اسالمى ایرانِ نیست؛ اى هسته ایرانِ
ــانه  ــل سیاســى و رس ــران   محاف ــا از خطــر ای اى دنی

اى خطـر دارد! مـن    اى دم میزنند؛ که ایـران هسـته   هسته
میگویم اینها دروغ میگویند، اینها فریبگرى میکنند. آنچه 

اى  باید هـم بترسـند، ایـرانِ هسـته    آنها از آن میترسند و 
نیست؛ ایرانِ اسالمى است. ایران اسـالمى اسـت کـه در    

  ارکان قدرت استکبارى زلزله انداخته است.
----------------------------  

مربوط بـه :بیانـات در مراسـم سـالگرد رحلـت امـام       
  1391/03/14 -خمینی(ره) 

 افکـار  که است این هدفشانعنوان فیش : 
 دارد آمریکـا  خـود  در کـه  حوادثى از ار عمومى

  کنند منصرف میگذرد،
وار  هـا، حرکتهـاى دیوانـه    ها، از جمله آمریکائى غربى

اى را بزرگ میکنند، بـراى اینکـه    ى هسته میکنند. مسئله
اى  ى هسـته  مسائل خودشان را از نظرها بپوشانند. مسئله

ایران را در صدر مسائل دنیا قـرار میدهنـد، در حـالى کـه     
اى  قیقت قضیه اینجور نیست. بدروغ اسم سـالح هسـته  ح

آورند، بدروغ مسائل را در تبلیغات برجسـته و درشـت    مى
میکنند؛ هدفشان این است که ذهنها را، افکار عمـومى را  
از حوادثى که در خود آمریکا دارد میگذرد، از حوادثى کـه  
در خود اروپا دارد میگذرد، منعطف کنند، منصـرف کننـد.   

  موفق هم نخواهند شد.البته 

----------------------------  
 - 91مربوط به :بیانات در حرم رضوي در آغاز سـال  

1391/01/01  
 شـیر  مثـل  اسالمى جمهورىعنوان فیش : 

  است ایستاده اینها مقابل در
ى انـرژى   آنهائى که خیال میکنند اگـر مـا در قضـیه   

میشود، نشینى کردیم، دشمنى آمریکا تمام  اى عقب هسته
اى  ى هسـته  از این حقیقت غافلنـد. مشـکل آنهـا مسـئله    
اى دارنـد، در   نیست. کشورهائى هستند که سـالح هسـته  

ى ما هم هستند، آنها ککشان هم نمیگزد! مسـئله،   منطقه
اى نیسـت،   اى یـا صـنعت هسـته    ى سـالح هسـته   مسئله
ى جمهـورى اسـالمى    ى حقوق بشر نیست؛ مسئله مسئله

مقابـل اینهـا ایسـتاده اسـت. اگـر       است که مثل شـیر در 
جمهورى اسـالمى هـم در مقابـل اینهـا مثـل بعضـى از       
رژیمهاى منطقه، حاضر بود به ملت خودش خیانت کنـد،  

ى  در مقابل اینها تسلیم بشود، با او کارى نداشتند. مسـئله 
هاى استکبارى است؛ این علت دشـمنى   خواهى اینها زیاده

  با ملت ایران است.
----------------------------  

 - 91مربوط به :بیانات در حرم رضوي در آغاز سـال  
1391/01/01  

  رستم خان هفتعنوان فیش : 
ــال  ــته 90در س ــنعت هس ــین ص ــد  ، در هم اى، تولی

ى سوخت را در کشور انجام دادنـد؛ کـه اگـر مـن      صفحه
بخواهم آن را هم شرح بدهم، طوالنى میشود. اجماالً، آن 

اورانیوم تولید داخل بود، میگفتند وقتى که صحبت تبادل 
 20اورانیوم سه و نیم درصد را به روسـیه بدهیـد، روسـیه    

ى سـوخت   درصد کند؛ او بدهد به فرانسه، فرانسه صفحه
درست کند، بدهـد بـه شـما؛ یعنـى هفـت خـان رسـتم!        

ى  دانشمندان ما، جوانان ما گفتند ما خودمان این صـفحه 
درسـت کردنـد،    سوخت را درست میکنیم؛ همت کردنـد، 
  است. 90گزارش دادند، نشان دادند. این مال سال 

----------------------------  
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 - 91مربوط به :بیانات در حرم رضوي در آغاز سـال  
1391/01/01  

 درصـد  بیسـت  ایـن  ماجراىعنوان فیش : 
  است این

گزارش مراکز علمى معتبر دنیاسـت کـه در منطقـه،    
علمـى، و در کـل جهـان در    ى اول سـطح   ایران در رتبـه 

ى هفدهم است. این گزارش کسانى اسـت کـه اگـر     رتبه
بتوانند گزارش خالف علیه ما بدهند، امتناع نمیکنند؛ این 

فنـاورى   مـا در زیسـت   90را اینجور اعتراف میکنند. سال 
ــردیم، در   ــاورى پیشــرفت ک ــردیم، در نانوفن پیشــرفت ک

پرتاب شـد  ى نوید  که ماهواره -هوافضا پیشرفت کردیم 
سـازى   اى پیشرفت کـردیم، کـه غنـى    در صنعت هسته -

سـازى   اسـت. ایـن غنـى    90بیست درصد محصول سال 
ــه در ســال    ــزى اســت ک  89بیســت درصــد، همــان چی

ها و دیگران براى تولید آن شرط گذاشـتند. مـا    آمریکائى
میباید براى مرکـز اتمـىِ آزمایشـگاهى تهـران کـه مـال       

ى بیست درصـد تهیـه    شده ىرادیوداروهاست، اورانیوم غن
میکردیم؛ چون سوخت بیست درصدمان تمام شـده بـود.   
آنها براى این کار شرط گذاشتند و گفتند باید اورانیومى را 

اید، خارج بفرستید؛ اما مـا قبـول نکـردیم.     که تولید کرده
ها دولت برزیل و دولت ترکیه را واسـطه کردنـد    آمریکائى

بگیرند؛ چیزى مورد توافق  که با ما صحبت کنند، میانه را
به وجود بیاید. ما قبول کردیم. مسئولین ترکیه، مسئولین 
برزیل به اینجا آمدند و با رئیس جمهور ما نشستند بحـث  

اى را امضـاء کردنـد.    کردند، صحبت کردند و یک نوشـته 
هـا زدنـد زیـر     بعد که این توافقنامه امضاء شد، آمریکـائى 

قــرارداد امضــاء بشــود؛  قولشـان! آنهــا نمیخواســتند ایــن 
میخواستند امتیـاز زیـادى بگیرنـد، زورگـوئى کننـد، بـاج       

ها کردند، دولـت   اى که آمریکائى بگیرند. به خاطر بدقولى
 برزیل و دولت ترکیه پیش ما شرمنده شدند. ماجراى این

  بیست درصد این است.
----------------------------  

 - 91ز سـال  مربوط به :بیانات در حرم رضوي در آغا
1391/01/01  

  !عنوان فیش : دشمنان ما ماندند متحیر

هـا،   تراشـى  همه مانع همه مشکالت، این با وجود این 
 90جوانان ما گفتنـد خودمـان درسـت میکنـیم. در سـال      

ى بیست درصـد را اینهـا بـراى سـایت      شده اورانیوم غنى
اى تهران تولید کردند و آن را به دنیا اعالم کردنـد؛   هسته

اى  دشمنان ما ماندند متحیر! با اینکه میدانند مرکز هسـته 
یعنــى بــراى نیــاز  -تهــران مخصــوص رادیوداروهاســت 

هاى ما در سرتاسر کشور اسـت و   بیمارستانها و آزمایشگاه
ــد     ــاج دارن ــا احتی ــن رادیوداروه ــه ای ــار ب ــزاران بیم  -ه

حـال نمیدادنـد، نمیفروختنـد، شـرط میگذاشـتند،       درعین
ند. جوانان ما خودشان آن را تهیه کردند. باجگیرى میکرد

اى هم بود، کار سختى هم بـود، امـا از عهـده     کار پیچیده
برآمدند و انواع و اقسام رادیوداروها االن در همـین مرکـز   

 90تهران با سوخت داخلى تولید میشود. ایـن مـال سـال    
  است.

----------------------------  
 - 91ر آغاز سـال  مربوط به :بیانات در حرم رضوي د

1391/01/01  
 حراسـت  اصـلى،  ى مسـئله  عنوان فـیش : 

 و نفت عظیم ثروت از اسالمى نظام ى مقتدرانه
  است کشور این در گاز

ى دشمنى در اوقات مختلف متفـاوت اسـت. از    بهانه
ى  اى مطـرح شــده اســت، بهانــه  ى هســته وقتـى مســئله 

تراف اى است. البته میدانند و اع ى هسته ها مسئله دشمنى
اى نیسـت. واقـع    هم میکنند که ایران دنبال سالح هسته

وجـه   هـیچ  قضیه هم همین است. ما به دالئل خودمان، به
اى نیستیم؛ نه تولید کردیم و نه تولیـد   دنبال سالح هسته

خواهیم کرد؛ این را میدانند، اما یک بهانه است. یـک روز  
 این مسئله بهانه است، یک روز حقوق بشر بهانـه اسـت،  

ى  ى داخلى بهانـه اسـت؛ امـا همـه     یک روز فالن مسئله
ى اصلى،  ى اصلى چیست؟ مسئله اینها بهانه است. مسئله

ى نظام اسالمى از ثروت عظـیم نفـت و    حراست مقتدرانه
  گاز در این کشور است.

----------------------------  
 -اي  مربوط به :بیانات در دیـدار دانشـمندان هسـته   

1390/12/03  
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 ى قلدرانه سیادت براى راهىعنوان فیش : 
  ماند نخواهد باقى دنیا بر اینها

بخشى از این هیاهوئى که مستکبران عالم میکننـد،  
به خاطر این است که این انحصـار شکسـته نشـود. اگـر     

ى  اى، در قضـیه  ى هسـته  چنانچه ملتها بتوانند در قضـیه 
ى، فضا، در مسائل الکترونیک، در مسائل گوناگون صـنعت 

فناورى و علمى پیش بروند، راهى براى سیادت زورگویانه 
  ى اینها بر دنیا باقى نخواهد ماند. و قلدرانه

----------------------------  
 -اي  مربوط به :بیانات در دیـدار دانشـمندان هسـته   

1390/12/03  
 ارتباط ملى منافع به مستقیماًعنوان فیش : 

  دارد
میکنند که وانمود کنند این در تبلیغات سعى کردند و 

یک کار صرفاً ایدئولوژیک است؛ یعنى بـه منـافع ملـت و    
منافع کشور ارتباط ندارد؛ در حالى که کار شما یک کارى 
است که مستقیماً به منافع ملى ارتبـاط دارد. کـار انـرژى    

اى این است؛ مستقیماً به منـافع ملـى ارتبـاط پیـدا      هسته
قـاى دکتـر عباسـى دادنـد،     میکند. در گزارشى کـه االن آ 

بخشى از جوانب ارتباطش به منافع ملى ذکر شده. انرژى 
  اى کارى است براى ملت، براى کشور، براى آینده. هسته

----------------------------  
  

 -اي  مربوط به :بیانات در دیـدار دانشـمندان هسـته   
1390/12/03  

 اى، هسـته  سـالح  داشـتن عنوان فـیش :  
  نیست آفرین قدرت

اندازند، با هدف این است که ما را  جنجالى که راه مى
اى نیستیم؛  متوقف کنند. میدانند که ما دنبال سالح هسته

انــد. مــن شــک نــدارم کــه  انــد، دانســته ایــن را فهمیــده
ساز در ایـن کشـورهائى    گیر و تصمیم هاى تصمیم دستگاه

اند، اطـالع دارنـد و میداننـد کـه مـا       که جلوى ما ایستاده
اى بـه   اى نیستیم. واقعاً سـالح هسـته   سالح هسته دنبال

ى ما نیسـت؛ عـالوه بـر اینکـه از لحـاظ فکـرى و        صرفه
نظرى و فقهى، ما این کار را خالف میدانیم و این حرکت 

ى از ایـن تسـلیحات    را حرکت خالفى میدانیم. ما استفاده
ى  را گناه بزرگ میدانیم و نگهداشتنش را یک کار بیهوده

ر میدانیم و هرگز دنبالش هم نمیرویم. آنهـا  پرضررِ پرخط
ى آورند برا هم این را میدانند، اما روى این نقطه فشار مى

ما میخـواهیم بـه دنیـا     اینکه این حرکت را متوقف کنند.
آفـرین   اى، قـدرت  اثبات کنیم کـه داشـتن سـالح هسـته    

اى دارند،  نیست؛ به دلیل اینکه قدرتهائى که سالح هسته
اى  ترین مشکالتند. آنها با تهدید هسته ختامروز داراى س

بر دنیا مسلط شدند، اما امروز ایـن تهدیـد دیگـر کـاربرد     
اى  ندارد. ما میخـواهیم بگـوئیم مـا دنبـال سـالح هسـته      

اى نمیـدانیم و اقتـدار    نیستیم و اقتدار را در سالح هسـته 
  اى را هم میتوانیم بشکنیم. متکى به سالح هسته

----------------------------  
  

 -اي  مربوط به :بیانات در دیـدار دانشـمندان هسـته   
1390/12/03  

 مـردم  آحـاد  بـه  حرکت، اینعنوان فیش : 
  میبخشد راسخ تصمیم و ،عزم

ى سـازمانتان، در   همتهاتان را باال ببرید. در مجموعه
انـد،   ى افرادى که این مهم را بـر عهـده گرفتـه    بین همه

راه افزایش بدهید. کارتان کـار  ى این  انگیزه را براى ادامه
شاءاللَّه براى این کشور  بزرگى است، کار مهمى است و ان

ساز است. مسئله این نیست که ما خـواهیم توانسـت    آینده
اى براى مصارفى که به سود منـافع ملـى    از صنعت هسته

است، استفاده کنیم؛ مسئله این است که این حرکـت، بـه   
این کشور، آحاد مردم این  جوانهاى این کشور، دانشمندان

کشور، عزم و تصمیم راسخ میبخشد و آنها را در ایـن راه  
قدم میدارد؛ این مهم است. این ایسـتاده نگهداشـتن    ثابت

ملــت و پرانگیــزه نگهداشــتن آحــاد ملــت، منــافع و      
هایش از خود این صنعت مهمتر است؛ این کـار را   استفاده

ه خـداى متعـال هـم    شـاءاللَّ  شما دارید انجام میدهید و ان
  کمکتان خواهد کرد.

----------------------------  
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ــه  ــه :خطب ــوط ب ــران    مرب ــه ته ــاز جمع ــاي نم  -ه
1390/11/14  

 تصـادفاً  اى هسـته  فنـاورى عنوان فـیش :  
  شده معروف

پیشرفتهاى علمى ما در این مدت سى و چند سـال،  
اى  آورى اسـت. حـاال فنـاورى هسـته     پیشرفتهاى حیـرت 

هـم در   -ف شده است و همـه توجـه دارنـد    تصادفاً معرو
لـیکن فقـط ایـن نیسـت؛ فنـاورى       -کشور، هم در دنیـا  

اى هست، علوم هوافضا هست، علوم پزشکى هست  هسته
هاى بسیار مهم و  خوشبختانه امروز کشور ما حائز رشته -

نیافتنى پزشکى است و کارهاى بـزرگ پزشـکى در    دست
ــرد   ــن کشــور انجــام میگی ــاور زیســت -ای ى هســت، فن

نانوفناورى که از علوم جدید و دانشـهاى نـوى دنیاسـت،    
هست؛ سلولهاى بنیادى که یکـى از بزرگتـرین کارهـا در    

ــه ــبیه   عرص ــت؛ ش ــت، هس ــم اس ــاخت   ى عل ــازى، س س
هاى نـو، رادیوداروهـاى مهـم و     ها، فناورى انرژى ابررایانه

  داروهاى ضد سرطان هست؛ و این فهرست ادامه دارد.
----------------------------  

ــه  ــه :خطب ــوط ب ــران    مرب ــه ته ــاز جمع ــاي نم  -ه
1390/11/14  

  ماست نفع به تحریمهاعنوان فیش : 
تحریمها از دو جهت به نفـع ماسـت: اوالً وقتـى مـا     

آوریـم،   تحریم بشویم، به استعداد و ظرفیت داخلى رو مى
از داخل رشد میکنیم؛ همچنان که در این سى سـال ایـن   

  است... مسئله اتفاق افتاده
جهت دومى که این تحریمها بـه نفـع ماسـت، ایـن     
است که اینها همین طور مرتباً در تبلیغاتشان میگویند مـا  
این تحریمها را میخواهیم بر ایران اعمال کنیم تا ایران را 

اى.  ى هسته نشینى کنیم؛ حاال مثالً در قضیه وادار به عقب
فشار بـر  ى دنیا فهمیدند که این تحریمها براى  پس همه

اى و قضـایاى   ى هسـته  نشینى در قضیه ایران، براى عقب
نشینى نکردیم، چه اتفاقى  دیگر است. خب، وقتى ما عقب

افتد؟ این تحریمها براى این است که ایران را وادار به  مى
نشینى نخواهد کرد؛  نشینى کنند، ایران هم که عقب عقب

نتیجه این میشود که هیبـت غـرب و هیبـت تهدیـدهاى     
غـرب در چشـم ایـن ملتهـاى منطقـه کـه قیـام کردنـد،         
میشکند و عزت ملت ایران و قدرت ملت ایران در چشـم  
اینها زیاد میشود؛ و ایـن بـه نفـع ماسـت. بنـابراین، ایـن       
تحریمها براى ضربه زدن به ماست، اما از ایـن دو جهتـى   

  که عرض کردم، در واقع خدمت به ماست.
----------------------------  

ربــوط بــه :بیانــات در دیــدار ســفرا و رؤســاي      م
ــدگی ــور    نماین ــارج از کش ــران در خ ــی ای ــاي سیاس  -ه

1390/10/07  
 مـا  کـه  این به میکنند افتخار عنوان فیش :

  هستیم بسیجى
ى  شما یک نظـامى داریـد، دولتـى داریـد، مجموعـه     

کشورى دارید که اساساً به نام اسالم ساخته شده، بـا نـام   
روز شعارهاى اسـالمى در آن   ه، روزبهاسالم رشد پیدا کرد

ى ایـن شـعارها انجـام     تر شده، پیشرفت زیر سایه برجسته
مان، یا در صنعت نانو،  اى گرفته. امروز ما در صنعت هسته

ى مـدرن، وقتـى بـا     یا در این صـنایع حسـاسِ پیشـرفته   
مدیران و سردمداران اینها مواجه میشویم، افتخار میکننـد  

هسـتیم و بسـیجى عمـل میکنـیم.     به این که ما بسیجى 
  نظام جمهورى اسالمى یک چنین نظامى است.

----------------------------  
 -مربوط به :بیانات در دیـدار دانشـجویان کرمانشـاه    

1390/07/24  
  است رهبرى معناى این عنوان فیش :

آنجائى که اتخاذ یک سیاستى منتهى خواهد شد بـه  
لیت پیـدا میکنـد. در   کج شدن راه انقالب، رهبرى مسـئو 

تصمیم و عملِ رهبرى باید عقالنیـت در خـدمت اصـول    
  ها قرار بگیرد. گرائى بینى در خدمت آرمان قرار بگیرد، واقع
ى اول کــــه  اى، در آن دوره ى هســــته در قضــــیه

تالطمهائى بود، بعضاً اقدامهائى انجام میگرفت که شـاید  
ر مطلوب نبود. من آنجا در سـخنرانى عمـومى گفـتم اگـ    

چنانچه این کارهـا انجـام نگیـرد، خـودم وارد میشـوم. و      
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همین هم شد. این معناى رهبرى است؛ این یک چیـزى  
ى مثبتـى   است که از اسالم گرفته شده است؛ یـک نکتـه  

  است در نظام اسالمى.
----------------------------  

 -  مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه
1390/07/20  

 توانست که بود مردمى اقتدار عنوان فیش :
  کند کشور نصیب را بزرگ موفقیت این

اى، یکـى دیگـر از چالشهاسـت. آن     ى هسـته  مسئله
حصار مستحکمى که توانست به مسئوالن جرأت بدهـد،  
قدرت بدهد و آنها در مقابل زورگوئى و تحمیل دشـمنان  

یبانى ى مردم بود، پشت اى بایستند، اراده ى هسته در قضیه
مردم بود؛ پایگـاه اقتـدار مردمـى بـود کـه توانسـت ایـن        

  موفقیت بزرگ را نصیب کشور کند.
----------------------------  

ها  مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه
- 1390/06/02  

 بـه  اعتماد ما به که است علمعنوان فیش : 
  داده نفس

علم است که به ما اعتماد به نفـس داده. اگـر امـروز    
آمدنـد اسـتخراج و    نفت ما را شرکتهاى خارجى بایـد مـى  

کشـى میکردنـد،    پاالیش میکردند، گاز ما را باید آنها لوله
ى بـه متخصصـین خـارجى و     اگر نظام سالمت ما وابسته

ى مـا دسـت آنهـا بـود، اگـر       عمدتاً فرنگى بود، اگر تغذیه
هـا بـود، اگـر صـنعت      ما دست اسـرائیلى  کشت و صنعت

اى ما در صورتى که بنا نبود در آرزوى آن بمیریم و  هسته
یک چیزى وجود میداشت، در اختیـار فرانسـه و آلمـان و    
دیگران بود، ما امروز ایـن اعتمـاد بـه نفـس را نداشـتیم،      
قدرت این ایستادگى نبود، این عزت و ایـن شـرف وجـود    

ختن یک سد، براى ساختن یک نمیداشت. اگر ما براى سا
نیروگاه، براى ساختن یک بزرگـراه، بـراى سـاختن یـک     
تونل، براى ساختن سیلوهاى گندم، دسـتمان بـه سـمت    
صنعتگران و دانشمندان شرق و غرب دنیا دراز بود، ملـت  
ما احساس عزت نمیکـرد؛ مسـئولین کشـور هـم آبـروى      

چنـین   اظهار وجود در قبال استکبار جهانى را نداشتند؛ نه
اى وجود  اعتماد به نفسى وجود داشت، نه چنین قوت اراده

داشت، نه چنین عزمى وجود داشت. کى بـراى مـا جـاده    
ساخت و تونل سـاخت و نیروگـاه سـاخت و سـد و پـل و      

اى را درسـت   بزرگراه و سلولهاى بنیادى و انـرژى هسـته  
کرد؟ دانشگاه. این دانشگاه بود که به ملت ایـران کمـک   

واند عزت نفـس خـودش را حفـظ کنـد، آبـروى      کرد تا بت
خـواهى دشـمنان    خودش را حفظ کنـد و در مقابـل زیـاده   

سینه سپر کند. مسئولین کشور هم از این جهـت مـدیون   
  دانشگاهند.

----------------------------  
هــاى  مربــوط بــه :بیانــات در دیــدار فعــاالن بخــش

  1390/05/26 -کشور   اقتصادى
 کـردن  فلج حریمها،ت هدف. عنوان فیش : 

  است اقتصادى
سیاست استکبارى، زمـین زدن ملـت ایـران و نظـام     
جمهورى اسالمى از راه اقتصـاد اسـت. تحریمهـا گرچـه     

ــه ــرژى هســته اش مســئله بهان ــا دروغ  ى ان اى اســت، ام
اى  ى تحریمها، انرژى هسـته  میگویند؛ عامل طرح مسئله

اى کـه   نیست. شـاید یادتـان هسـت، تحریمهـاى عمـده     
آغاز تحریمهاى این کشور بود، آن وقتى بود که اصـالً  سر

اى در این کشور نبود؛ که حاال آن  ى هسته نامى از مسئله
رقم معروفش که البته خیلى تحریم مهمى نبود، اما چون 

که کسى به ایـن نـام    -» داماتو«معروف است به تحریم 
مال  -ى آمریکا مطرح کرد و دنبالش را گرفتند  در کنگره

اى مطرح نبود.  ى انرژى هسته است که اصالً مسئله وقتى
  هدف تحریمها، فلج کردن اقتصادى است.

----------------------------  
مربوط به :بیانات در دیدار مسئوالن نظام جمهـورى  

  1390/05/16 -اسالمى ایران 
  گرفت؟ کى از ایران عنوان فیش :

ى  اى را میخوانــدم کــه از یــک روزنامــه مــن مقالــه
آمریکائى نقل کردند که همین دو سه روزه منتشـر شـده.   

اى یـک اسـتثناء اسـت.     ى هسـته  میگوید ایران در مسئله
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اى رسید، از کى گرفت؛ پاکسـتان   ى هسته چین به مسئله
رسید، از کى گرفت؛ هند رسید، از کـى گرفـت؛ ایـران از    

مینویسـد: از هـیچ کـس. ایـن در     کى گرفت؟ آن مقالـه  
شرائطى بود کـه هـم تحـریم بـود و امکانـات پیشـرفت       

اى به او نمیدادند، و هم با او مبارزه میکردند؛ مثـل   هسته
اى که داخل تشکیالت ما فرسـتادند.   همین ویروس رایانه

دانشمندان ما، جوانهاى ما در مقابل اینها ایستادند، پـیش  
ى کردند. او حتّـى بـه تـرور    ى دشمن را خنث رفتند و نقشه

اى ما اشاره میکند. اینها چیزهائى اسـت   دانشمندان هسته
ى  که دشمنان ما دارند میگوینـد. ایـن مقالـه در روزنامـه    

  واشنگتن پست درج شده است.
----------------------------  
ــرکت    ــدار ش ــات در دی ــه :بیان ــوط ب ــدگان  مرب کنن

  1389/12/01 -درکنفرانس وحدت اسالمی 
  ماست سود به زمان گذشتعنوان فیش : 

ایـم. اشـاره    ما امروز در میدان علم هم پیشرفت کرده
اى ما. ما بـه توفیـق الهـى و بـه      ى هسته کردند به مسئله

اى را حـل کنـیم و    ى هسـته  قدرت الهى توانستیم مسئله
هـا جنجـال میکننـد، امـا از      پیش برویم. امروز هم غربـى 
حرف میزنند، تبلیغات میکنند، ماجرا عقبند. تهمت میزنند، 

آورند، اما کارى نمیتوانند بکنند. گذشت زمان به  فشار مى
سود ماست. ما داریم همین طور هى پیش میـرویم، آنهـا   
هم دارند توى سر خودشـان میزننـد و جنجـال میکننـد.     

  وقتى با توکل به خدا وارد شویم، اینجورى است.
----------------------------  

ــ  ــوط ب ــهمرب ــران    ه :خطب ــه ته ــاز جمع ــاي نم  -ه
1389/11/15  

  بود ایران ملت نفع به اینعنوان فیش : 
ها اشـتباه کردنـد.    اى، غربى ى هسته در همین قضیه
اى ایران مقابلـه کننـد، آن را    ى هسته براى اینکه با قضیه

بـزرگ کردنـد، جنجــال کردنـد، فشـار آوردنــد کـه بایــد      
نشـینى کنـد.    اى عقب ى هسته جمهورى اسالمى از قضیه

هفت سال است که آنهـا   -خب، در طول این هفت سال 
دوچیز براى مردم دنیا روشن شـد:   -دارند تالش میکنند 

اى  ى هسـته  یکى اینکـه ایـران توانسـته اسـت در قضـیه     
پیشرفتهاى غیر قابل انتظارى پیدا کند. دوم اینکه ایران با 

نشینى نمیکنـد. خـب،    ى این فشارها ایستاده و عقب همه
ى دنیـا میداننـد کـه     این به نفع ملت ایران بود. حاال همه

ى  روانشـان بـا همـه    ارانشان و دنبالهآمریکا و اروپا و دستی
فشارى که آوردند، نتوانستند بر جمهورى اسـالمى فـائق   

نشینى وادار کنند. این به دست خـود   بیایند و او را به عقب
دشمنان ملت ایران شـناخته شـد؛ یعنـى کمـک شـد بـه       

  معرفى ملت ایران.
----------------------------  

ــ   ی از کارآفرینــان مربـوط بــه :بیانــات در دیـدار جمع
  1389/06/16 -سراسر کشور 

 کار این خودمان توانستیم ماعنوان فیش : 
  بدهیم انجام را

وقتى که ملت مشاهده میکند که ما بدون اینکه یک 
ایم از درون خودمان  کشور پشتیبانى داشته باشیم، توانسته

اى را رشد بدهیم، فوران بدهیم، به پیشـرفت   دانش هسته
  وان امیدوار میشود.برسانیم، خب ج

اى  ى دانش هسـته  در دنیا چند تا از کشورهاى دارنده
انـد در خودشـان بـه وجـود      این را به طور بومى توانسـته 

بیاورند؟ بسیار کم. هستند، اما بسیار بسیار نادر؛ از دیگران 
مـا ایـن را    -هـائى کـه االن    اند. بسیارى از همـین  گرفته

ى اطـالع دارم عـرض   اطالع داریـم، بنـده میـدانم؛ از رو   
اى دارند، کشـورهاى پشـتیبان بـه     دانش هسته -میکنم 

ــا بســته  ى دانــش را اهــداء کردنــد؛ روى دالئــل     آنه
ى چیزها. ما نه؛ ما توانستیم  ایدئولوژیکى و سیاسى و بقیه

  خودمان این کار را انجام بدهیم.
----------------------------  

کارآفرینــان مربـوط بــه :بیانــات در دیـدار جمعــی از   
  1389/06/16 -سراسر کشور 

 زانـو  به را ملت یک میخواهند عنوان فیش :
  بیاورند در
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ى ایـن   سلطه میخواهد برگردد به این کشـور. همـه  
اى بهانـه   ى انـرژى هسـته   تالشها براى این است. مسئله

ى انـرژى   است. آن کسانى که خیال میکنند اگر ما مسئله
حل خواهـد شـد، خطـا    اى را حل کردیم، مشکالت  هسته

اى را مطــرح میکننــد،  ى انــرژى هســته میکننــد. مســئله
ى حقوق بشر را مطرح میکنند، مسائل گوناگون را  مسئله

ى فشار  مطرح میکنند، که اینها بهانه است. مسئله، مسئله
است، میخواهند یک ملت را به زانو در بیاورند؛ میخواهند 

  انقالب را زمین بزنند.
----------------------------  

ــام    ــارگزاران نظ ــدار ک ــات در دی ــه :بیان ــوط ب  -مرب
1389/05/27  

 سـوخت  نداشـتیم  تصمیم ماعنوان فیش : 
  کنیم تولید درصد بیست

ى تولیـد سـوخت حـق     اى، چرخـه  ى هسته در قضیه
ماست و مـا از ایـن حـق کوتـاه نخـواهیم آمـد و دسـت        
برنخواهیم داشت؛ این حق ماست. ما میخـواهیم سـوخت   

تولیـد کنــیم. چنـدین هــزار مگــاوات، مـا بــه ســوخت    را 
اى بایـد بـه وجـود     هاى هسته اى نیاز داریم. نیروگاه هسته

ها باید در داخل تولید بشود. اگر  بیاید. خوراك این نیروگاه
هـا بـه خـارج متوسـل      قرار شد براى خوراك این نیروگاه

بشویم و محتاج باشیم، امور کشور نخواهد گذشـت؛ بایـد   
واند خودش تولیـد کنـد. بنـابراین حـق ماسـت و      داخل بت

دنبال این را خواهیم گرفت. آنها در جواب میگویند خوب، 
اى، مـا بـرایش تـأمین     ایران احتیاج دارد به سوخت هسته

میکنیم؛ بانک جهانى درست بکنیم، چه میکنـیم، تـأمین   
معنـا و   میکنیم. این حرف، حرف مهملى است، حـرف بـى  

ماجراى جریان تبـادل سـوخت    بى وجهى است. در همین
بیست درصد، معلوم شد که چقدر اینها صادقند(!) ما نیـاز  
داشتیم براى این نیروگاه کوچک و آزمایشى، بـه سـوخت   
بیست درصد. خوب، این چیز معمولى هم هست، در دنیـا  
میگیرند، ما هم قبلها، چندین سـال قبـل از ایـن، پـانزده     

ه بـودیم؛ ایـن را   شانزده سال قبل از ایـن خودمـان گرفتـ   
خریده بودیم و هیچ مشکلى هم وجود ندارد. اینها بمجرد 
اینکه حس کردند ایران به این احتیاج دارد، شروع کردنـد  
به بازى درآوردن و این را تبدیل کردند بـه یـک مسـئله.    

خود این به نظر من اشتباه بزرگى بود از طـرف آمریکـا و   
ت درصـد  خت بیسـ ى سـو  غرب؛ اشتباه کردنـد در قضـیه  

اوالً با این کارشـان مـا را تشـویق     اینجورى عمل کردند.
کردند که ما خودمان برویم سراغ سوخت بیسـت درصـد.   
ما نمیخواستیم؛ ما تصمیم نداشتیم سوخت بیست درصـد  
تولید کنیم؛ ما همان سه و نیم درصد برایمان کافى بـود؛  

به ما  اما با این کار، اینها ما را تشویق کردند، وادار کردند،
تفهیم کردند که باید برویم سراغ بیست درصد؛ و رفتـیم.  

ى  این اشتباه اولشان بود. اشتباه دوم این بود که بـه همـه  
ى کسـانى   دنیا ثابت کردند، مدلل کردند که آمریکا و بقیه

که این سوخت را میتواننـد تولیـد کننـد، قابـل اطمینـان      
اینها بگذارد. نیستند براى اینکه انسان سوختش را به امید 
ى مـدعاهاى   چون تـا مـورد احتیـاج قـرار گرفـت، همـه      

هــاى خودشــان را فهرســت  ى خواســته خودشــان، همــه
میکنند، میگویند: آقا! باید اینها را عمل کنید تـا مـا ایـن    
سوخت را به شما بدهیم! خـوب، ایـن کـه معاملـه نشـد.      

اى حرفى ندارند، منطقى ندارنـد.   بنابراین در مسئله هسته
ایــم، داریــم حرکــت میکنــیم؛  هــم راه را پیــدا کــردهمــا 
  شاءاللَّه همین راه را هم ادامه خواهیم داد. ان

----------------------------  
ى تهـران در حـرم    هاى نماز جمعـه  مربوط به :خطبه

  1389/03/14 -امام خمینى (ره) 
 کـه  آنچـه  عکـس  درسـت  عنوان فـیش : 

  افتاد اتفاق میخواستند،
هم دیگر که خوب است ملـت مـا بـه    ى م یک حادثه

اهمیت آن توجـه داشـته باشـد و ایـن حادثـه معنـا دارد،       
ــه    ــوط ب ــه در گردهمــائى طــوالنى مرب ــاقى اســت ک اتف
ان.پى.تـى در نیویــورك افتــاد. اصـالً ایــن گردهمــائى را   
تشکیل داده بودند تا قدرتهاى زورگو بتوانند به برکت این 

ــ  اى  رژى هســتهگردهمـائى، ملتهــائى را کــه هنــوز بــه ان
اند، باز هم محدودتر کنند، موانع سـر   دسترسى پیدا نکرده

ــت و      ــان میخواس ــه دلش ــد. البت ــتر کنن ــا را بیش راه آنه
ریزى کرده بودند که در این اجـالس، بالخصـوص    برنامه

ورزى خودشان را آشـکار   نسبت به جمهورى اسالمى کینه
کنند. درست عکس آنچه کـه میخواسـتند، اتفـاق افتـاد.     

ریباً یک ماه این گردهمائى طول کشید. به جاى اینکـه  تق
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آنها بتوانند مقاصد خودشان را پـیش ببرنـد و کشـورهائى    
اى کـه از   مثل جمهورى اسالمى را محدود کننـد، نتیجـه  

این کنفرانس طوالنى به دست آمد، این بود که قدرتها به 
اى  کشور موظف شدند که سالحهاى هسته 189ى  وسیله

ى تولید این سالحها مـانع   ابود کنند؛ از ادامهخودشان را ن
آمیـز بـه    اى صـلح  بشوند؛ حق دستیابى به قـدرت هسـته  

ى کشورهاى دیگر شناخته شد و رژیم صهیونیستى  وسیله
هاى او در این کنفرانس بشدت هـم بـه نفـع او     که دایه -

محکوم شد به اینکـه بایسـتى بـه قـرارداد      -فعال بودند 
رست عکس آنچـه آنهـا میخواسـتند.    ان.پى.تى بپیوندد؛ د

ى این است  دهنده ى کوچکى نیست؛ این نشان این حادثه
کـه قـدرت زورگــو و متکبـر و مســتکبر آمریکـا و دیگــر     

روان اینهــا در دنیــا حرفشــان  قــدرتهاى زورگــو و دنبالــه
پیشروى ندارد. امروز دیگر آمریکا در موضعى نیسـت کـه   

مــؤثر بکنــد.  المللــى دخالــت بتوانــد در سیاســتهاى بــین
ى خـود توانسـته    جمهورى اسالمى با ایستادگى سى ساله

است وضعیتى را در افکار عمومى جهان به وجـود بیـاورد   
 -دولـت   189یعنـى   -که نه فقط ملتها، حتّى دولتها هم 

گیـرى   رغـم او تصـمیم   ایستند و على در مقابل آمریکا مى
ت به میکنند و رأى میدهند. اینها جزو بشارتهاى الهى اس

  ملت بزرگ ایران.
----------------------------  

المللی خلـع   مربوط به :پیام به نخستین کنفرانس بین
  1389/01/28 -اي و عدم اشاعه  سالح هسته

  عنوان فیش : تنها مجرم اتمی جهان
تنها مجرم اتمی جهان اینک به دروغ خود را مـدعی  

حالیکـه  کنـد در   مبارزه با گسترش سالح اتمی معرفی می
یقیناً هیچ اقدام جدي در این مسیر صورت نـداده اسـت و   
هرگز صورت نخواهد داد. اگر ادعاي مبارزه بـا گسـترش   

اي آمریکا دروغ نبود، آیا رژیـم صهیونیسـتی    سالح هسته
المللی  توانست ضمن خودداري از پذیرش مقررات بین می

ي  در این زمینه به ویژه ان.پی.تی، سرزمین اشـغال شـده  
اي مبـدل سـازد کـه انبـوهی از      سطین را بـه زرادخانـه  فل

  اي در آن ذخیره شده است؟ هاي هسته سالح
  

----------------------------  
المللی خلـع   مربوط به :پیام به نخستین کنفرانس بین

  1389/01/28 -اي و عدم اشاعه  سالح هسته
 شده تضمین از مبناي نابوديعنوان فیش : 

  اند تههم فراتر رف متقابل
هـاي اخیـر از    اي در سـال  هاي هسـته  برخی از دولت

اي  هـاي هسـته   ي بازدارندگی در مقابل سایر قدرت نظریه
اند  هم فراتر رفته» شده متقابل نابودي تضمین«بر مبناي 

هـا، بـر حفـظ     اي ایـن دولـت   تا جائیکه در راهبرد هسـته 
اي در برابــر تهدیــدات متعــارف از ســوي  انتخـاب هســته 

عاهده عدم اشاعه تأکید شده اسـت، در حالیکـه   ناقضین م
هایی هستند  بزرگترین ناقضین معاهده عدم اشاعه، قدرت

معاهده براي خلع  6که عالوه بر نقض تعهد خود در ماده 
اي، حتـی در اشـاعه عمـودي و افقـی ایـن       سالح هسـته 

ها گوي سـبقت را از دیگـران ربـوده و منجملـه بـا       سالح
اي  هاي هسته نیستی به سالحکمک به تسلیح رژیم صهیو

ي واقعی این  هاي آن رژیم، در اشاعه و حمایت از سیاست
ها نقش مستقیم و مغایر تعهدات خود بر مبناي ماده  سالح

ي خاورمیانـه و جهـان را بـا     معاهده ایفا کرده و منطقـه  1
هـا،   انـد و در رأس ایـن دولـت    تهدیدي جدي روبرو کرده

  متحده آمریکا است.رژیم زورگو و متجاوز ایاالت 
----------------------------  

انـدرکاران سـاخت    مربوط به :بیانات در دیـدار دسـت  
  1388/11/30 -ناوشکن جماران 

ما دنبال آن چیزى میرویم که  عنوان فیش :
  گر حقیقتاً از آن باید بترسند قدرتهاى سلطه

ى مهملى که راجـع   این حرف تکرارىِ از دهن افتاده
ح اتمـى بـه جمهـورى اسـالمى نسـبت      به سـاخت سـال  
ى نهایـت نـاتوانى اینهـا حتّـى در      دهنـده  میدهند، نشـان 

ى تبلیغات است. جمهورى اسـالمى هـیچ اصـرارى     زمینه
هــم نــدارد کــه در دفــاع خــودش در ایــن قضــیه خیلــى 
احساسات به خرج بدهد؛ نه، ما اعتقاد به بمب اتم نداریم، 

هیم رفت. برطبق به سالح اتمى نداریم؛ دنبالش هم نخوا
مبانى اعتقادى ما، مبانى دینى ما، به کـار بـردن اینگونـه    



 

| 20 

وسائل کشتار جمعى اصالً ممنوع است، حرام است؛ ایـن،  
ضایع کردن حرث و نسل اسـت کـه قـرآن آن را ممنـوع     

)؛ ما دنبـال ایـن نمیـرویم. مـا دنبـال آن چیـزى       1کرده(
رسند، و گر حقیقتاً از آن باید بت میرویم که قدرتهاى سلطه

من اعتقادم این است االن هـم از همـان میترسـند و آن،    
ى  بیدار کردن روح حماسه و عزت اسالمى است در همـه 

  امت اسالم. ما این کار را خواهیم کرد؛ این را بدانند.
  205) سوره مبارکه البقرة آیه  1

ٰ وإِذا تَولّى ٰ سعى ◌ ک  فیهـا  لیفسد األَرضِ فی ◌ هلـیو 
ۗ  والنَّسلَ الحرثَ ◌ اللَّهال و بحی الفَساد  

  ترجمه :
ــه روي      ــامی ک ــه) هنگ ــت ک ــن اس ــانه آن، ای (نش

شوند)، در راه فسـاد در   گردانند (و از نزد تو خارج می برمی
کنند، و زراعتهـا و چهارپایـان را نـابود     زمین، کوشش می

  دارد. دانند) خدا فساد را دوست نمی سازند؛ (با اینکه می می
----------------------------  

  1388/09/05 -مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج 
  ضعیفاً کان کیدالشیطان انّ عنوان فیش :

سال ترفند و توطئه و دشمنى از کودتـا و جنـگ    سى
ى امـوال، و از   تحمیلى هشت ساله، تا تحـریم و مصـادره  

ئـى تـا تـالش     بندى رسانه جنگ روانى و تبلیغاتى و صف
هـاى   جلوگیرى از رشد علمى و دستیابى بـه دانـش  براى 

ئى، و حتى تحریک و دخالت  نوین و از جمله دانش هسته
آشکار در ماجراى پرشکوه و پرمعناى انتخابات اخیر، همه 

هائى از شکسـت و انفعـال و سـرگردانى     و همه به صحنه
ى: انّ کیدالشیطان کان ضـعیفاً در   دشمن تبدیل شد و آیه

ى  نیان بار دیگر مجسم گشت. در هر نقطهبرابر چشم ایرا
دیگر نیز که مقاومت برخاسته از عزم و ایمان، مردم را به 
مصاف مستکبران پرمدعا کشانید، پیروزى نصیب مؤمنان 

  و شکست و رسوائى سرنوشت حتمى ستمگران شد.
----------------------------  

مربوط به :بیانات در بیسـتمین سـالگرد رحلـت امـام     
  1388/03/14 -مینی (ره) خ

 ى استفاده که کردیم اعالم ماعنوان فیش : 
 و حـرام  اسـالم  نظـر  از اى هسته سالحهاى از

  است ممنوع
هـاى آمریکـا در ایـن منطقـه یکـى دو تـا        کشى حق

نیست. در مورد کشور خـود مـا، در مـورد همـین انـرژى      
شـما   -ى متداولِ این چند سال  همین مسئله -اى  هسته

چقدر کتمان حقیقـت کردنـد؛ چقـدر خـالف واقـع      ببینید 
 -ى یک ملـت   گفتند؛ چقدر دروغ گفتند؛ چقدر با خواسته

که حق طبیعى و مشروع خود را که خود بـه دسـت آورده   
مقابله کردند. ملت ما میگوید ما  -است و آن را میخواهد 

اى دسـت پیـدا کنـیم، مــا     میخـواهیم بـه صـنعت هســته   
اى در مسـائل گونـاگون    ى هستهمیخواهیم بتوانیم از انرژ

آمیز استفاده کنیم، آنهـا میگوینـد کـه ملـت      زندگى صلح
اى است! چـرا دروغ میگوینـد؟    ایران به دنبال بمب هسته

چرا ملت ایران را با این حرفها اینجور از خودشـان عمیقـاً   
اند.  متنفر میکنند؟ این کار را در این سالهاى گذشته کرده

اند که مـا سـالح    والن اعالم کردهبارها ملت ایران و مسئ
ى نیازهـا و نظـام    اى را نمیخواهیم؛ این در سلسـله  هسته

تسلیحاتى ما اصـالً وجـود نـدارد. مـا اعـالم کـردیم کـه        
اى از نظـر اسـالم حـرام و     ى از سالحهاى هسـته  استفاده

ممنوع است. و نگهداشتن او ایجاد یک خطر بزرگ و یک 
نیسـتیم و نمیخـواهیم؛   دردسر بزرگ است؛ ما دنبال ایـن  

پول هم بدهند بگویند آقا شما بیائید ایـن کـار را بکنیـد،    
ملت ایران نمیخواهد، مسئولین نمیخواهند. امـا در عـین   

هـا،   ى مخـالفین و غربـى   حال در این تبلیغات چند سـاله 
بینید براى اینکـه حـرف باطـل خودشـان، حـرف زور       مى

بگویند ایران  خودشان را موجه جلوه بدهند، به جاى اینکه
اى است، میگوینـد ایـران    آمیز هسته به دنبال انرژى صلح
  کشى نیست؟ اى است! این حق به دنبال بمب هسته

----------------------------  
مربوط به :دیدار رئیس جمهـوري ونـزوئال بـا رهبـر     

  1388/01/15 -انقالب 
 سمت به حرکت جز اي چاره عنوان فیش :

 داردن وجود اي هسته انرژي
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با توجه به محدود بـودن منـابع نفـت و لـزوم بهـره      
برداري صحیح از منافع فراوان آن، چاره اي جـز حرکـت   
به سمت انرژي هاي نـو از جملـه انـرژي هسـته اي بـه      

  رد.عنوان سالمترین راه تولید انرژي وجود ندا
----------------------------  

ضـرت  مربوط به :بیانات در جمع زائران و مجاوران ح
  1388/01/01 -امام رضا (ع) 

 ایـن  از ها آمریکائى از باید ما عنوان فیش :
  کنیم تشکر بخش

سى سال کشور ما را تحریم کردنـد، کـه البتـه ایـن     
هـا از ایـن    تحریم به سود ما تمام شد. ما باید از آمریکائى

بخش تشکر کنیم. اگر ما را تحریم نمیکردند، ما امروز به 
ایم، نمیرسیدیم.  اى از علم و پیشرفت که رسیده این نقطه

ود تحریم همیشه ما را وادار کرده که به خود بیائیم، به خـ 
فکر کنیم، از درون خود بجوشیم. ولى آنها قصدشان ایـن  
خدمت نبود، آنها میخواستند دشمنى کنند. سـى سـال بـا    

  ملت ایران اینجورى رفتار کردند. 
----------------------------  

مربوط به :پیام نوروزى رهبر انقالب به مناسبت آغاز 
  1388/01/01 - 1388سال 

 ملـت  اى هسـته  پیشرفت راهعنوان فیش : 
  بست نمیشود را ایران

اى آغاز شد و ملـت   با خبرهاى خوش هسته 87سال 
ایران آگاه شدند کـه جوانـان آنهـا، دانشـمندان متبحـر و      

رغــم تحریمهــاى جهــانى،  کوشـاى آنهــا توانســتند علـى  
اى کشور بـه اثبـات    پیشرفت خودشان را در مسائل هسته

ى  چنـین مسـئله  برسانند و توانائى ملت ایران را در یـک  
ى جهانیان ثابـت کننـد؛ ایـن بـراى ملـت       مهمى به همه

هـاى   ى علمـى، بلکـه در زمینـه    ایران نه فقـط در زمینـه  
گونــاگون دیگــر، ارج و اعتبــار جدیــدى را در چشــمهاى 

  جهانیان به وجود آورد.
در طول سال بحمداللَّه کارهاى بزرگ دیگرى هم در 

ى  همـین زمینـه   هاى مختلف انجام گرفته است. در زمینه

انـدازى موقـت و آزمایشـى     اى، در پایان امسـال راه  هسته
نیروگاه بوشهر را داشتیم، که این هم خبر مهم و بزرگـى  
است. البته این هم از نتائج پیشرفت دانشمندان خود ما در 

ى دنیـا را قـانع کـرد کـه راه      داخل کشور است کـه همـه  
  اى ملت ایران را نمیشود بست. پیشرفت هسته

----------------------------  
مربوط به :دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم 

  1387/09/24 -  و صنعت
 پیـدا  ادامـه  بایـد  جهش اینعنوان فیش : 

  کند
ى تولیـد علـم و    هـاى اخیـر کـه مسـئله     در این سال

افزارى، بازگشت بـه خـود،    نهضت تولید علم، نهضت نرم
ها مطرح شـده، یـک حالـت     هاهتمام به تحقیق در دانشگا

جهشى در این حرکت به وجود آمده اسـت؛ در بخشـى از   
هـایش   مسائل علمى و کارهاى علمى و فناورى که نمونه

هاى پزشکى،  ى دانش کنید، در زمینه را دارید مشاهده می
اى، در  ى مسائل هسته هاى نو، در زمینه ى دانش در زمینه

ى  هـا  همى در دانشگاهها کارهاى م ى نانو و غیر این زمینه
شد کـه مـا    ما انجام گرفته است که در گذشته تصور نمی

بتوانیم؛ محقق ما، استاد ما، دانشجوى ما، جوان ما بتوانند 
به این نقاط دست پیدا کنند و این جهش را پیدا کنند؛ اما 
امروز پیدا شده. آنچه مهم است این است که این جهـش  

  باید ادامه پیدا کند.
----------------------------  

ــوه و    ــات در دیــدار رؤســاي ســه ق ــه :بیان مربــوط ب
  1387/06/19 -مسئوالن نظام 

ــیش :  ــوان ف ــنعن ــئله ای ــاورىِ ى مس  فن
  است نمونه یک اى، هسته

حـاال   -سال گذشته بود یا اندکى قبل از یـک سـال   
مجمعِ علمىِ بزرگى اینجا  -درست من تاریخ یادم نیست 

مـن حـاال دیگـر     -ى موضوع خاصـى   تشکیل شد درباره
نمیخواهم جزئیات و خصوصیات آن را تکرار بکنم؛ یعنـى  

که از چنـدین کشـور    -آن مورد خاص خصوصیتى ندارد 
ـ  پیشرفته د اینجـا، پیشـرفتهاى علمـى و    ى دنیا آمده بودن
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هاى اینهـا   فناورى و تحقیقاتى ما را دیدند. وقتى مصاحبه
را پخش کردند، اینها میگفتند اگر ما ندیـده بـودیم، بـاور    
نمیکردیم که ایران به یک چنین جائى دست پیـدا کـرده   
باشد؛ به این نقطه دست پیدا کرده باشد. ایـن مـال یـک    

اى،  ى فنـاورىِ هسـته   ئلهمورد و دو مورد نیست؛ این مسـ 
ام. این، یک نمونه اسـت.   یک نمونه است؛ من بارها گفته

ما از این قبیل نمونه، مـوارد متعـددى داریـم، کـه اینهـا      
  پیشرفتهاى علمى ماست.

----------------------------  
جمهوري و اعضـاى   مربوط به :بیانات در دیدار رئیس

  1387/06/02 -هیئت دولت 
 عـزت  از دفاع مظاهر از یکى عنوان فیش :

 است اى هسته انرژى ى مسئله همین هم

ى  یکى از مظاهر دفاع از عـزت هـم همـین مسـئله    
اى، براى مـا   ى انرژى هسته اى است. مسئله انرژى هسته

فقط این نبود که ما میخواستیم یک فناورى داشته باشیم، 
دیگران میخواستند ما نداشته باشیم؛ این فقـط بخشـى از   

است. بخش دیگر قضـیه ایـن بـود کـه قـدرتهاى       قضیه
ارزش  ها و اقمار بى گوناگون، پررو، متجاوز، زورگو و دنباله

آنها، میخواستند حرف خودشان را در این زمینه بـر ملـت   
ایران تحمیل کنند. خب، ملت ایران، دولت شما و شخص 

جمهور، در مقابل این زورگویى و این تحمیل و این  رئیس
ى ایستادید؛ خداى متعال هم کمک کرد؛ پـیش  طلب افزون

رفتید. اینها آن بخشها و اجزاء گفتمان عمومى این دولت 
  است که براى من اهمیت دارد.

----------------------------  
مربوط به :بیانات در دیدار مسئوالن نظام به مناسبت 

  1387/05/09 -مبعث حضرت رسول اعظم (ص) 
  باختید کردید، نشینى عقب چنانچه اگر عنوان فیش :

امروز هم ابوجهل در دنیا هست؛ امروز هـم ابولهـب   
مغز؛ از اینها امـروز در   هاى بى افروزها، جاهل هست؛ آتش

هـاى   هاى امروز را پیدا کنید. ابوجهل دنیا هستند. ابوجهل
ى دنیا را تهدیـد   امروز، آنهائى که بمب اتم میسازند، همه

دلیل گیـر میدهنـد کـه     بىمیکنند، آن وقت به یک ملتى 

اى میخواهید پیدا کنید؛ کـه قبـول    چرا شما انرژى هسته
آمیـز   هـاى صـلح   هم داریم براى برق است، براى استفاده

ــائى را بــه شــما میدهــد، مــا   اســت؛ امــا چــون ایــن توان
نمیگـذاریم؛ حــرف حضـرات ایــن اسـت. در مقابــل ایــن    

ها که  نفهم ها، حرف زورگوها، در مقابل این قلدرها، جاهل
نه منطق سرشان میشود، نه حـرف میفهمنـد؛ مثـل ایـن     

کله که دائم به بازوى خودشان  مغز بى داشها و التهاى بى
نگاه میکنند، قدرت خودشان را اندازه میگیرند، دائم عربده 

نشـینى کردیـد، باختیـد. ملـت      میکشند، اگر چنانچه عقب
کـه  ایران این را تجربه کرده است. تقریباً سى سال اسـت  

ایم؛ امـا واقعـاً پـیش رفتـیم؛ روى      ما با این مسائل مواجه
  زمین پیش رفتیم.

----------------------------  
مربوط به :بیانات در دیـدار اقشـار مختلـف مـردم در     

  1387/04/26 -سالروز میالد حضرت على (ع) 
 پـیش  صـورتى  در مـذاکره عنوان فـیش :  

  شدنبا حاکم مذاکره بر تهدید فضاى که میرود
گذاریم بین آن کسانى و دولتهائى کـه از   ما فرق مى

خواهند ملت ایران این  روى عناد با جمهورى اسالمى، مى
گویـد   مثل امریکا، که صریحاً مى -امتیاز را نداشته باشد 

کـه ملـت ایـران از ایـن امتیـاز برخـوردار باشـد         ما با این
یران گویند بنشینیم با ا با آن کسانى که نه، مى -مخالفیم 

ى  ى مسـئله  ازجملـه دربـاره   -ى مسائل گونـاگون   درباره
اى وجـود دارد،   مذاکره کنـیم تـا اگـر نگرانـى     -اى  هسته
حرفى نیسـت؛ مـا    براى رفع این نگرانى پیدا کنیم. راهى

قبول کردیم با دولتهاى اروپایى مذاکره کنیم. قبالً بـراى  
دیدیم اینها ى با آنها هم خیلى مطلوب نبود؛ اما  ما مذاکره

کننـد، تصـریح    به ملت ایران احترام میگذارند، تجلیل مى
کنند به اینکه ما حق ملت ایران را قبول داریم و از آن  مى

خطوط قرمزى که در نظر ملت ایران و مسـئولین کشـور   
اى نمیکنند؛ گفتیم خیلـى   آورند و اشاره هست، اسمى نمى

منتها باید  کنند. ین قبول کردند و مذاکره مىخوب؛ مسئول
توجه داشته  -ى ملت ایرانند  که طرف مذاکره -اروپائیها 

باشند که مذاکره در صورتى پیش میرود که فضاى تهدید 
بر مذاکره حاکم نباشد. ملت ایران، ملـت غیـورى اسـت.    

آید که بیایند تهدید کنند که اگـر   ملت ایران خوشش نمى
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یـد بـدمان   کنیم! مـا از تهد  شما چنین کردید، ما چنان مى
آید و ملت ایران زیر بار هـیچ تهدیـدى هـم نخواهـد      مى

  رفت.
----------------------------  

مربــوط بــه :بیانــات در مراســم نــوزدهمین ســالگرد 
  1387/03/14 -ارتحال حضرت امام خمینى (ره) 

 موجـب  اى هسـته  انرژى اگرعنوان فیش : 
 را آن شـود،  خودشـان  بـه  ملـت  یک وابستگى

  دمیدانن مجاز
ــى ــا    شــما م ــه آمریکائیه ــالى ک ــان ح ــد در هم بینی

روِ آمریکـا در   پیشقراولند و بعضى از اروپائیهـا هـم دنبالـه   
اى و تالش  ضدیت با دستیابىِ ملت ایران به انرژى هسته

میکنند و تهدید میکنند و الفاظ درشـت بـه کـار میبرنـد،     
میروند با کشورهاى دیگرى که از لحاظ علمى و صـنعتى  

تر هستند و بسیار با ملت ایران فاصـله   مانده ببمراتب عق
اى میبندند! معناى ایـن حـرف    دارند، قرارداد انرژى هسته

اى موجب  چیست؟ معنایش این است که اگر انرژى هسته
وابستگى بیشتر یک ملت به خودشان شـود، آن را بـراى   

اى مخالفند  آن ملت مجاز میدانند. آنها با آن انرژى هسته
ابتکار خود، به دست خود، بـدون نیـاز بـه     که یک ملت با

آنها، با استقالل کامل به دست آورده است. جوانان عزیـز  
اند کـه بـه ایـن     ما، ملت بزرگ ما، این امتیاز را پیدا کرده

ى علمى و صنعتى پیشرفته با اتکاء بـه نیـروى خـود     رتبه
رسیدند؛ وابستگى ایجاد نکردند، بلکه این ضـد وابسـتگى   

اى بــراى دیگـر ملتهــا کــه   انـرژى هســته اسـت. همــین  
دولتهاى مستکبر به آنها میدهند، موجب وابستگى اسـت؛  
اما براى ملت ایـران کـه خـود از درون میجوشـد، ابتکـار      
میکند، نوآورى میکند، خودش خالقیت و تولیـد میکنـد،   
موجب قطعِ وابستگى است. اسـتکبار جهـانى و دشـمنان    

  ملت ایران، با این دشمنند.
----------------------------  

مربوط به :بیانـات در دیـدار جانبـازان و ایثـارگران و     
  1387/02/13 -هاى شهداى استان فارس  خانواده

  اند کرده فرض طعمه را ایرانعنوان فیش : 

چرا پیشرفت علمى یک ملت و یک کشـور، از نظـر   
یــک جمــاعتى در دنیــا تهدیــدآمیز اســت؟ چــرا؟! چــون  

طلبنـد؛ چـون ایـران را طعمـه      سـلطه انحصارطلبند؛ چون 
انـد. خواسـتند ایـن کشـور را بـا ذخـائر و بـا         فرض کرده

اش، یـک جـا ببلعنـد.     موقعیت جغرافیائى ممتاز و برجسته
بیدارى ملـت ایـران، بیـدارى جـوان ایرانـى و اسـتعداد و       

گـذارد. لـذا    درخشندگى پیشرفت علمى جوان ایرانى، نمى
اى شما و پیشرفتهاى  پیشرفت فنّاورى شما، انرژى هسته

کند. بلـه، اگـر ملـت     علمى دیگرِ شما، آنها را عصبانى مى
دنبال علـم و   -فکر باشد  خیال و جوان ایرانى بى ایران بى

طور  دنبال کار و دنبال تولید و دنبال نوآورى نرود و همین
  شوند. آنها خوشحال مى -به عیش و عشرت بگذراند 

----------------------------  
 -ربوط به :بیانات در دیدار معلمـان اسـتان فـارس    م
1387/02/12  

 حفـظ  بایـد  مـا  را بیعت اینعنوان فیش : 
  کنیم

ما هنوز نفس گرم امام را پشت سر کارهامان داریـم.  
ــدائى و     آن اراده ــاه خ ــخ، آن نگ ــزم راس ــوى، آن ع ى ق
آمیز به مسائل کشور و مسائل جامعه، هنوز در بین  حکمت

یک معنا امام زنده اسـت. بیعتـى کـه بـا     ما زنده است؛ به 
امام کردیم، با انقالب کـردیم، ایـن بیعـت را بایـد پـاس      
بداریم. آن کسانى که بیعت با امام را، بیعت با انقـالب را،  
بیعت با جمهورى اسالمى را میشکنند، به خودشان ضـرر  

فمن نکث فانّما ینکث على نفسه و من اوفى بما «میزنند: 
این بیعت را ما باید ». ه فسیؤتیه اجرا عظیماعاهد علیه اللَّ

حفظ کنیم، نگه داریم. و به برکت این بیعت نسل کنـونى  
که خوشبختانه کشور ما سرشار از جوان و نشاط جوانى  -

خیلى کارهاى بـزرگ را میتـوانیم انجـام بـدهیم.      -است 
اى است که شما  ى انرژى هسته اش این مسئله یک نمونه

دنیا را متوجه خود کـرده. درسـت اسـت     ببینید ملت ایران
ها دشنام میدهنـد، امـا شـما     که سیاستمدارها و تبلیغاتچى

بدانید ملتها تحسین میکنند. خود آن سیاستمدارها هم در 
 -دلشان ایران را تحسین میکنند. مـذاکرات گونـاگون را   

 -اى، چه در بعضى از محافل سیاسى  چه در آژانس هسته
بینـیم ملـت ایـران را بـه خـاطر       ىآورنـد، مـ   براى ما مـى 
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پیگیرى، به خاطر اشتیاق به دانش، اصرار بـر حفـظ ایـن    
زده میشـوند.   غرور علمى و ملى تحسین میکنند و شگفت

ى این گزارشهائى که ما داریم، این را نشان میدهـد.   همه
  اش است. این یک نمونه

----------------------------  
 -  قشـار مختلـف مـردم   بیانات در دیـدار ا  مربوط به :

1386/12/22  
 مجلــس در کســانى یــکعنــوان فــیش : 

 دنبـال  کـه  کننـد  الزام را دولت گرفتند، تصمیم
  !نرود اى هسته انرژى

بـراى  » اسـالمى «اى پیدا شدند که با اسـم   یک عده
مجلس مخالفت کردند! خوب، این مطلوب نیست. یا یک 

گرفتند کسانى در یک مجلس دیگرى پیدا شدند، تصمیم 
ى مخالفین کـه میگفتنـد بسـاط انـرژى      بر طبق خواسته

اى را جمع کنید، در کشور قانون بگذرانند که دولت  هسته
اى نرود! این هم بـود   را الزام کنند که دنبال انرژى هسته

در یکى از مجالس ما. این چیزى نیست کـه ملـت ایـران    
همین مجلسى  -آن را بخواهند. اما در همین مجلس هم 

قـانون گذراندنـد و دولـت را     -االن بر سر کار هست  که
اى را دنبال کنـد و   موظف کردند که بایستى انرژى هسته

  موانع سر راه را برطرف کند. همه جور داشتیم.
----------------------------  

 -بیانـــات در دیـــدار مـــردم تبریـــز  مربـــوط بـــه :
1386/11/28  

از دهـان گـرگ طعمـه را بـا     عنوان فیش : 
  ذاکره نمیشود گرفت؛ با قدرت باید گرفتم

همین چند روز قبل از ایـن رئـیس جمهـور آمریکـا     
آوریم تا مردم ایران بـه ایـن    گفت: ما روى ایران فشار مى

اى رفـتن برایشـان    نتیجه برسند که دنبال انـرژى هسـته  
صرفه ندارد. معناى این حرف این است که رسیدن ملـت  

حاال مظهرش از نظر آنها اى که  ایران به یک اوج فناورى
اى است، به قدرى ملتهاى دیگـر را   ى انرژى هسته مسئله

آورد، توانائیهاى ملتهاى مسلمان را بـه آنهـا    سر شوق مى
باوراند که دیگر آنها نمیتواننـد ایـن را کنتـرل کننـد؛      مى

نمیتوانند مهار کنند. میخواهند نرسد. البته اسـم دیگـرى   
از بمب اتـم میترسـیم! امـا     رویش میگذارند؛ میگویند: ما

خوب، خودشان هم میدانند، خیلیها هم در دنیا میدانند که 
ى بمـب اتـم نیسـت.     ى آنها مسئله دروغ میگویند؛ مسئله

اى نیسـت؛ بـه    میدانند که ایران به دنبـال سـالح هسـته   
اى است؛  دنبال دانش هسته است، به دنبال فناورى هسته

دون اینکه از آنها اجـازه  آنها از همین ناراحتند. یک ملت ب
 -گرفته باشد، بدون اینکـه از آنهـا کمـک گرفتـه باشـد      

از درون خود  -دست گدائى به سوى آنها دراز کرده باشد 
بتواند یک چنین فورانى بکند و اوجى بگیرد. این است که 

ما از فـالن جنـاح، فـالن گـروه     «آنها را عصبانى میکند. 
گفته یا وعده کرده  ؛ چرا؟ چون آن جناح»حمایت میکنیم

که با پیمودن اینگونه راهها موافق نیسـت؛ بـا ایسـتادگى    
موافق نیست؛ موافق این است کـه بـرویم پـیش آمریکـا     
عرض بکنیم خدمتشان که شما اجازه بدهید ما پیشـرفت  
کنیم(!) از دهان گرگ طعمه را با مذاکره نمیشود گرفـت؛  

  با قدرت باید گرفت.
----------------------------  

  
 -  مربــوط بــه :بیانــات در دیــدار مــردم ابرکــوه     

1386/10/15  
 را دشـمن  ، انفعـال  هرگونـه  عنوان فیش :

 مطرح را بیشترى توقع اینکه به میکند تشجیع
  کند

آن ملتى که آمـادگى خـود را، حضـور خـود را، عـزم      
ى میدانها به نمایش میگذارد، دشمن  راسخ خود را در همه

ى بـر خـود مـأیوس میکنـد. در      را از نفوذ در خود و غلبـه 
مقابل افکار جهانى و نگاههـاى جهـانى، ملـت ایـران در     

نشینى نکند. اینى  اى، باید اظهار ضعف و عقب هیچ مسئله
بینیـد مسـئولین    اى شـما مـى   ى هسـته  سئلهکه در باب م

دولتى اصرار میورزند، به خاطر این است که اوالً این یک 
مـن پریـروز در یـزد در جمـع جوانهـا و       -ضرورت است 

این یک نیاز ملى است  -دانشجویان این را تشریح کردم 
که اگر امروز شروع نکردیم، ده سال بعد، پانزده سال بعد، 

شور خواهند خورد. اگر امروز شـروع  اش را ملت و ک ضربه
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کنیم، در آن زمانى که نیاز داریم، محصول دسترنج ملـى  
خود را خواهیم گرفت. اگر امروز شروع نکـردیم، عقبـیم؛   

ى دوم این است که در یک  اوالً این مسئله است و مسئله
چنین نیازى، هرگونه انفعال در مقابل دشـمن، دشـمن را   

ع بیشترى را مطرح کند، یـک  تشجیع میکند به اینکه توق
انـد و   قدم جلو بیاید. این اسـت کـه ملـت ایـران ایسـتاده     

ایستادگى درست است و همانطور کـه مسـئولین کشـور،    
ى نقاط  اند و آحاد مردم در همه مسئولین دولتى بارها گفته

کشور تکرار کردند و تجاوب کردنـد، حقیقتـاً حـق مسـلم     
رت علمـى و قـدرت   ملت ایران است که بتواند بر این قـد 

  انرژى دست پیدا کند.
----------------------------  

هـاى   مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشـگاه 
  1386/10/13 -استان یزد 

 هـاى  ناکـامى  از یکى هم این عنوان فیش :
  آمریکاست
ها تا همین چند مـاه   اى، آمریکائى ى هسته در مسئله

ى فعالیتهـاى   ایران بکلى همهپیش اصرار، اصرار که باید 
اش را کنار بگذارد؛ یعنى مثل آن کـارى کـه بـا     اى هسته

اش را جارو کند، تقدیم کند به آنها؛ بکلـى   لیبى کردند؛ ته
 -ى قبـل از ایـن    چند هفتـه  -اعالم انصراف کند. اخیراً 

وضع به جائى رسیده اسـت کـه گفتنـد ایـران در همـین      
ى اینهـا خیلـى    فاصله حدى که هست، توقف کند. ببینید

زیاد است. یک روزى بود که اینها حاضر نبودند پنج عـدد  
ى با  سانتریفیوژ را تحمل کنند. مسئولین گفتگو و مذاکره

اروپا حاضر شده بودند بیست تا سانتریفیوژ را نگـه دارنـد،   
آنها گفته بودند نمیشود؛ گفته بودند پس الاقـل پـنج تـا،    

فتند یکى، بـاز هـم میگفتنـد    گفته بودند نمیشود. اگر میگ
نمیشود! امروز سه هزار تـا سـانتریفیوژ دارد کـار میکنـد،     

ى کار گذاشتن اسـت. میگوینـد در    مبالغ زیادى هم آماده
هـاى   همین حد متوقف شوید. ایـن هـم یکـى از ناکـامى    

  آمریکاست.
----------------------------  

اى هـ  مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشـگاه 
  1386/10/13 -استان یزد 

نامه نوشتند و گفتنـد آقـا مـا    عنوان فیش : 
  فیزیکدانیم

در داخل کشور خودمان جنجال راه انداختند کـه آقـا   
ى بدون سود است؛ چرا دارید ایـن   اى هزینه انرژى هسته

کار را میکنید؟ حاال تبلیغـات جهـانى کـه ایـن مسـئله را      
؛ اما در داخل کشـور  کامالً دنبال میکرد و هنوز هم میکند

اى مطـرح شـد، از    ى هسته خودمان از اولى که این مسئله
پنج شش سال قبل از این تا حـاال مرتبـاً ایـن مطلـب را     

اى نامـه نوشـتند و    انـد. حتّـى عـده    اند و تکرار کرده گفته
ایـم   گفتند آقا ما فیزیکدانیم. اینکه میگوینـد مـا توانسـته   

نـدازیم، اصـالً واقعیـت    هـاى سـانتریفیوژ را راه بی   دستگاه
ندارد! به قدرى قرص این را گفتند که مـا مجبـور شـدیم    
افرادى را بفرستیم و بگوئیم بروند بازرسى کننـد، درسـت   
ببینند؛ نکند که همینى که اینها میگویند، باشد. این، مال 
پنج شش سال قبل است. رفتند، آمدند گفتند نه آقا! کـار،  

دارد انجـام میگیـرد.    بسیار خوب، صحیح، علمى و محکم
اول گفتند نمیشود، نمیتوانیم؛ بعد کـه دیدنـد توانسـتیم،    

اى  اى اسـت کـه سـود نـدارد، فایـده      گفتند آقا این هزینه
ندارد. بنده در سخنرانى عمومى عید نوروز سـال گذشـته   

ى این صـحبت کـردم و نمیخـواهم تکـرار      مفصل درباره
ال دیگـر  اى ندارد؟ ما بـراى بیسـت سـ    کنم. چطور فایده

حــداقل بایســتى بیســت هــزار مگــاوات بــرق از انــرژى  
اى به دست بیـاوریم. بـرآوردى کـه بـراى مصـرف       هسته

انـد، حـداقل    انرژى در کشور و تولید برقِ مورد نیاز کـرده 
اى باشـد؛   بیست هزار مگاوات باید از طریق انرژى هسـته 

یم والّا ما باید برق را از دیگران گدائى کنیم؛ یا اگر نتوانست
گدائى کنیم، یا ننگمـان آمـد، یـا بـه مـا ندادنـد، از خیـر        
چیزهائى که با نیـروى بـرق میچرخـد، بایـد بگـذریم؛ از      
کارخانه، از تولید، از بسیارى از ابزارهاى پیشرفت. خب، ما 
کى شروع کنیم تا بتوانیم بیست هزار مگـاوات را بیسـت   

شد، سال دیگر به دست بیاوریم؟ االن اگر دیر هم نشده با
قطعاً زود نیست. ممکن است دیر هم شده باشـد. ببینیـد   

یـا  »! آقـا احتیـاج نـداریم   «ى عجیبى است که  چه مغالطه
اى که نمیتوانید بسازید؛ ایـن   میگویند: شما نیروگاه هسته

ى سـه چهـار درصـد را بـراى چـه       شده اورانیومهاى غنى
اسـت. چـرا نمیتـوانیم؟    » نمیتوانید«میخواهید؟ باز بحث 

که بدون کمک و بدون استاد توانسـت یـک چنـین     ملتى
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سازى را بـه وجـود بیـاورد، چـرا نتوانـد       مراکز عظیم غنى
نیروگاه بسـازد؟ بایـد بتـوانیم. چـرا نتـوانیم؟ یـک روزى       
میگفتند: شما نمیتوانید نیروگاه بخارى هم بسـازید. مـن   

ى ریاســت جمهــورى خــود مــن بــود؛  یــادم هســت دوره
رژیم گذشته شروع شـده بـود،    نیروگاهى بود که در زمان

آمدنـد میرفتنـد تـا داللهـاى      کـاره مانـده بـود. مـى     نصفه
المللـى از یـک کشـورى بیاینـد آن را درسـت کننـد.        بین

ها هم میگفتند ما در داخل میتوانیم درسـت کنـیم.    بعضى
ما چند نفر از مسئولین مرتبط با ایـن مسـائل را در دفتـر    

 -رؤساى کشور را  چند تا از -ریاست جمهورى خواستیم 
نخست وزیر و دیگران را هم دعوت کردیم تا بحث کنیم. 
اینها آمدند گفتند: آقـا امکـان نـدارد کـه مـا بتـوانیم آن       

بـه آخـر    -که نزدیـک تهـران هـم هسـت      -نیروگاه را 
برسانیم و افتتاح کنیم. این، قضاوت آنها بود. گفتند: اصالً 

. مـا خـارجى را   امکان ندارد؛ حتماً بایستى خـارجى بیایـد  
نیاوردیم؛ متخصص داخلى رفت آن را کامل کرد، درسـت  
هم کرد، االن هم سالهاسـت کـه دارد بـرق میدهـد و از     

  تولید او دارد کشور استفاده میکند.
----------------------------  

هـاى   مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشـگاه 
  1386/10/13 -استان یزد 

 سال چند بکنیم، شروع روزامعنوان فیش : 
  داد خواهد جواب دیگر

اى هـم میتـوانیم    چرا نمیتوانیم؟ نخیر، نیروگاه هسته
بسازیم؛ باید بسازیم. امروز شروع بکنیم، چند سال دیگـر  
جواب خواهد داد. چند سال دیگر شروع بکنیم، چند سـال  
بعدش جواب خواهد داد. اگر شروع نکنیم، عقب میمانیم. 

سازى را شروع نمیکردیم، بایستى ده سـال   امروز اگر غنى
بیست سال بعد باالخره شروع میکردیم. میگویند آقا بعد، 
شـده میدهنـد،    سـازى  ها که به شـما اورانیـوم غنـى    روس

اى میدهند؛ خودتان میخواهید چـه   سوخت نیروگاه هسته
کار کنید؟ این از آن حرفهائى است که این آقـاى رئـیس   

دان آمریکا هم اخیراً بیان فرمودند، کـه   جمهور محترم کم
دارند میدهند، ایران میخواهـد چـه کـار     ها که خب روس

اى که نه به قدر او محترمنـد، نـه    کند! اینجا هم یک عده
دانند، همان حـرف را تکـرار کردنـد کـه آقـا       به قدر او کم

ى اول  ها که دارند میفروشند. دیدید دیگر؛ محمولـه  روس
ى دوم آمد؛ دیگر شـما میخواهیـد چـه کـار      آمد، محموله

سازى کنید؟ این مثـل ایـن میمانـد     کنید که خودتان غنى
که به کشورى که ذخـائر نفتـىِ زیـر زمیـنش پـر اسـت،       
بگویند آقا چرا چاه میزنى؛ خب برو نفت را بخر از بیـرون  
بیاور! یعنى کشورى که داراى ذخـائر نفتـى اسـت، بشـود     

آور اسـت. اگـر یـک روزى     ى نفت! چقدر خنـده  واردکننده
یا گفتنـد بـه ایـن     دلشان نخواست این سوخت را بدهند،

قیمت میدهیم، یا گفتند به این شرط میدهیم، ملت ایران 
  ناچار است قبول کند.

----------------------------  
هـاى   مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشـگاه 

  1386/10/13 -استان یزد 
 متأسـفانه  قبـل  سال چند در عنوان فیش :

  شد کار این
ائى است که اگر چنانچه توجـه  ببینید، اینها آن چیزه

ى ایجاد یأس دشمن اسـت   کنید، خواهید دید همان نقشه
ى  مسـئله  -که حاال یک کار به این عظمت انجام گرفته 

اش مـردم شـادى و    ایـن همـه دربـاره    -اى  انرژى هسته
خوشحالى کردند، آقا در بیاید که: چرا شما بیخود مملکت 

ید، براى خاطر یک چنینى میکشان را به این چالشهاى این
اى؟! ببینید، این همان ایجـاد   اهمیت انرژى هسته چیز کم

یأس است؛ این همان چیزى است که شما باید مـراقبش  
هاست کـه اعتمـاد بـه نفـس      باشید. این یکى از آن رخنه

ملى را ضـربه میزنـد؛ همچنـان کـه در چنـد سـال قبـل        
ى انـرژى   متأسفانه ایـن کـار شـد. یعنـى همـین مسـئله      

ى مستحکم اعتماد بـه نفـس    اى را که باید پشتوانه ههست
اى بکنند براى اینکـه   ما ملت ایران میشد، خواستند وسیله

اعتماد به نفس را از ما بگیرند. هى فشار آوردند کـه بایـد   
این را تعطیل کنید، باید آن را تعطیـل کنیـد، بایـد آن را    

ى یو.سـى.اف اصـفهان،    تعطیل کنید. رسیدند به کارخانـه 
گفتند: این را هم بایـد تعطیـل کنیـد. آن مقـدمات اولـى      
است. بنده آن وقت به مسئولین گفتم که اگر این حرف را 
گوش کردید، فردا خواهند گفت باید معادن اورانیوم را هم 

جا جمع کنیـد بدهیـد    که توى این کشور هست، کالً یک
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به ما، تا خاطرجمع شویم که شما نمیخواهیـد بمـب اتـم    
  بسازید!

----------------------------  
مربوط به :دیدار رئـیس جمهـوري روسـیه بـا رهبـر      

  1386/07/24 -انقالب 
همکاري ایران با آژانس بین عنوان فیش : 

  المللی انرژي اتمی، کار معقول و درستی است
همکاري ایران با آژانس بین المللی انرژي اتمی، کار 

یافت و ما مصـمم  معقول و درستی است که ادامه خواهد 
هستیم که نیاز کشور خود به انـرژي هسـته اي را تـأمین    
کنیم و به همین علت مسئله غنـی سـازي را جـدي مـی     

  گیریم.
----------------------------  

  ى تهـران  هاى نماز جمعه مربوط به :بیانات در خطبه
- 1386/06/23  

اینها همـه در دوران تحـریم    عنوان فیش :
  ان آمدبه دست ملت ایر

امکاناتى کـه جمهـورى اسـالمى توانسـته اسـت بـا       
قدرت، با ابتکار، با استفاده از خالقیت خود و بـا جوشـش   
درونى به وجود بیاورد، چشـمها را خیـره کـرده اسـت. در     

ــاگون علمــى و فنــاورى و پیشــرفتهاى   زمینــه هــاى گون
گوناگون هم که جاى خود دارد و روشن اسـت، کـه یـک    

اى است. اینهـا همـه    ى انرژى هسته اش این مسأله نمونه
در دوران تحریم و در دوران فشار، به دسـت ملـت ایـران    
آمد. یعنى تحریمها نه فقط اثرى نکرد، بلکـه اثـر عکـس    
کرد؛ نیروهاى درونى را به فکر واداشت و به حرکـت وادار  

  کرد.
----------------------------  

ـ     ت و مربوط به :بیانات در دیـدار اعضـاي هیـأت دول
  1386/04/09 -مدیران اجرایی کشور 
همانى که پـیش خودمـان و   عنوان فیش : 

  خدا حجت داریم، انجام میدهیم

ى  اى، هـم در بقیــه  ى انـرژى هسـته   هـم در مسـئله  
مسائل، ما آنچه را که حق است، آنچه را که درست است، 
آنچه را که مطابق با فهم و مورد تأیید انسانهاى منصـف  

یگوئیم؛ آن را ما میخـواهیم و همـان را   سراسر دنیاست، م
هم با شجاعت دنبال میکنیم. جنجالها هم اثرى نخواهـد  
گذاشت؛ از هیچ طرف اثرى نمیگذارد؛ نه ما را تند میکند، 
نه ما را کند میکند. ما همانى کـه پـیش خودمـان و خـدا     
صحیح است و حجـت داریـم، انجـام میـدهیم. آنـى کـه       

و را انجام میدهیم. ملـت  احساس میکنیم تکلیف ماست، ا
ایران نشان دادند که با استقامتند، با قدرتند، وفادارنـد، در  

اند، صادقند. ما اگر درست حرکت کنیم، ملت با مـا   صحنه
  همراه هستند.

----------------------------  
مربــوط بــه :بیانــات در دیــدار دانشــجویان دانشــگاه 

  1386/02/25 -فردوسى مشهد 
 مقابــل در یعنـى  ســتقاللا عنـوان فـیش :  

 خـود  بـه  انفعال حالت عالم، قدرتمندان حرکت
  نگیریم

ى مثـل زدنـى در    امروز استقالل ملت ما یک نمونـه 
ى دنیا شده است. ما بایستى این استقالل را در همه  همه

چیز از خودمان نشان بـدهیم. اسـتقالل یعنـى در مقابـل     
حرکت قدرتمندان عالم، حالت انفعـال بـه خـود نگیـریم.     
آنچه که منفعت ماست، آنچه که مصلحت ماسـت، آنچـه   

رمانهاى ما منطبق است، آن را دنبال که با هدفهاى ما و آ
کنیم؛ زیر فشار تبلیغات دشمن و کار سیاسى دشمن قـرار  
نگیریم. و ملت ما نشان داده که این قدرت را دارد کـه در  

اى شـرق و غـرب    مقابل فشارها مقاومت کند. یـک دوره 
عالم، دست به دست هم دادند و ایـن ملـت را زیـر فشـار     

له قـرار دادنـد، ولـى    سا یک جنگ سنگین و سخت هشت
ملت با کمال قدرت تحمل کرد. بعد از آن تا امـروز، زیـر   
فشـارهاى تبلیغــاتى، زیــر فشـار تحــریم اقتصــادى قــرار   
داشتیم. حاال تازه ما را به تحریم اقتصادى تهدید میکنند! 
کى بوده است که ما تحریم اقتصادى نداشته باشـیم؟ مـا   

اى و غیر اینها  ى هسته همین پیشرفتهاى علمى در زمینه
را در حال و هواى تحریم اقتصادى به دست آوردیم. ایـن  

ها هم میدانند؛ میفهمند. البته در داخل متأسـفانه،   را غربى
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ى حـرف   اى هستند که به قدرى مجـذوب و فریفتـه   عده
غرب و تفکر غـرب و مبـانى غربنـد کـه حاضـر نیسـتند       

علمى  بشنوند و قبول کنند؛ حتّى آنچه را هم که پیشرفت
در کشور به وجود آورده است، تا دیگران تصـدیق نکننـد،   

  کنند! اینها قبول نمى
----------------------------  

در اجتماع زائران و مجـاوران حـرم     مربوط به :بیانات
  1386/01/01 -  مطهر رضوى

 دویسـت  هـاى  مانـدگى  عقبعنوان فیش : 
 سـال  سـى  و سـال  بیسـت  ظـرف  در را ساله
  کرد انجبر شود نمى

هـاى   هاى علمى، هم در زمینـه  ملت ما، هم در زمینه
سیاسى، امروز در جهان یک ملت داراى نشان و شـناخته  

هـاى   شده است؛ یک چهره است در میان ملتها. در زمینه
علمى، ما به نسـبت ایـن زمـان پیشـرفته هسـتیم. البتـه       

هاى دویست ساله را در ظرف بیست سـال و   ماندگى عقب
شود جبران کرد؛ اما در ایـن بیسـت و چنـد     نمىسى سال 

سال، ما با سرعت بسیار بیشترى نسبت به همـین مـدت   
ایم. امروز شما نگاه کنیـد؛ جوانـان مـا در     زمانى جلو رفته

ى سلولهاى بنیادى، در  اى، در زمینه ى انرژى هسته زمینه
کـه   -ى دیگـر   ها زمینـه  ى ضایعات نخاعى و در ده زمینه

ز آنها بروشنى آگاه بشوند، شـادمان خواهنـد   اگر ملت ما ا
اند. برجستگان علمى کشور ما امروز  پیشرفت داشته -شد 

اند در دنیا بدرخشند و تحسـین جهانیـان را جلـب     توانسته
  کنند.

----------------------------  
در اجتماع زائران و مجـاوران حـرم     مربوط به :بیانات

  1386/01/01 -  مطهر رضوى
 کـه  زننـد  مى را حرفى همانفیش : عنوان 

  گفتند مى روز آن کاشانى و مصدق مخالفین
گوینـد   ها، در گفتگوهاى سیاسى و غیره مـى  در گفته

اى در ایـران   دولتهاى غربى بـا دارا بـودن قـدرت هسـته    
موافق نیستند؛ خب نباشند. مگر ما براى به دسـت آوردن  

یـران  اى از کسى اجازه خواستیم؟ مگر ملت ا قدرت هسته

ى دیگران وارد این میدان شده است کـه بگوینـد    با اجازه
ما موافق نیستیم؟ خب موافق نباشید. ملت ایـران موافـق   
است و مایل است این انرژى را داشته باشـد. امـروز اگـر    

اى  مســئولین کشــور در بــه دســت آوردن انــرژى هســته 
کوتاهى کنند، نسلهاى بعد آنها را مؤاخـذه خواهنـد کـرد.    

اى و این توانایى  ران و کشور ایران به انرژى هستهملت ای
اى  احتیـاج دارد. عـده   -نـه بـراى سـالح     -براى زندگى 

کنند کـه: آقـا!    نشینند همان حرف دشمن را تکرار مى مى
ى کشـور را بـه    چه لزومى دارد؟ چـه لزومـى دارد؟ آینـده   

خطر انداختن، نیاز فرداهاى کشور را بکلى ندیده گـرفتن،  
ى ندارد؟ آیـا مسـئولین کشـور حـق دارنـد بـه       این اشکال

نسلهاى آینده خیانت کنند؟ امروز نفت را برداریم مصرف 
کنیم؛ یک روزى این نفت تمام خواهد شد. آن روز ملـت  

ى خود، براى گرمـاى   ایران براى برق خود، براى کارخانه
خود، براى روشنایى خود، براى حرکت زندگى خود، دست 

کشورهاى دیگـر تـا بـه او انـرژى      نیاز دراز کند به سوى
بدهند؟ این بـراى مسـئولینِ امـروز کشـور جـایز اسـت؟       

کنند. همانهایى که ملـى   اى حرف دشمن را تکرار مى عده
ى دکتر مصدق و مرحوم آیۀاللَّه  شدن نفت را که به وسیله

که آن کار،  -کنند  کاشانى انجام گرفت، امروز تمجید مى
 -ایـن از او بزرگتـر اسـت    نسبت به این کار کوچک بود؛ 

اى همـان حرفـى را    همانها امروز نسبت به انرژى هسـته 
گفتنـد.   زنند که مخالفین مصدق و کاشانى آن روز مى مى

  اینها قابل قبول نیست. 
----------------------------  

 حـرم  مجـاوران  و زائران اجتماع در  بیانات: به مربوط
  1386/01/01 -  رضوى مطهر

 قـانونى  بـى  بخواهند آنها اگر :عنوان فیش 
  کرد خواهیم قانونى بى هم ما کنند،

ما در این راه پیش رفتیم، بـا ابتکـار خودمـان پـیش     
قـانونى هـم نکردنـد.     رفتیم. مسئولین کشور ما هیچ بـى 

اى  ى فعالیتهاى مـا در مقابـل چشـم آژانـس هسـته      همه
است، ایرادى هم ندارد؛ ما حرفى نداریم که زیر نظر آنهـا  
باشد. جنجال کردن و فشار وارد آوردن روى ملـت ایـران   

ى ابزارى کردن از شوراى امنیت  ، استفادهبراى این مسئله
سازمان ملل، براى قدرتهاى مقابل ملت ایران زیان به بار 
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خواهد آورد. این را من بگویم؛ اگر قرار باشـد بخواهنـد از   
ى ابزارى کنند، و بخواهند این حق  شوراى امنیت استفاده

مسلّم را از این راه ندیده بگیرند، ما تا امروز آنچـه را کـه   
المللى انجـام دادیـم؛ اگـر     نجام دادیم، برطبق قوانین بینا

قـانونى   توانیم بـى  قانونى کنند، ما هم مى آنها بخواهند بى
کنیم و خواهیم کرد. اگر بخواهند با تهدید و اعمال زور و 
خشونت رفتار کنند، بـدون تردیـد بداننـد ملـت ایـران و      
 مسئولین ایران در مقابل دشـمنانى کـه بـه آنهـا تعـرض     

ى ظرفیت خـود بـراى ضـربه زدن اسـتفاده      کنند، از همه
  خواهند کرد.

----------------------------  
مربوط بـه :بیانـات در دیـدار مسـئوالن اقتصـادى و      

ــت ــل    دس ــراى اص ــدرکاران اج ــى  44ان ــانون اساس  -   ق
1385/11/30  

 بـه  متوقـف  کشـور  ى آینـده  عنوان فیش :
  اینهاست

معین کرده، که ما دیـدیم  انداز هدفهایى را  سند چشم
انـداز و اهـداف آن،    با ایـن وضـعیت، مـا بـه سـند چشـم      

گذاریهایى باید انجـام بگیـرد کـه     نخواهیم رسید. سرمایه
اند، رشد آنها بایـد حـدود دوازده    طبق محاسباتى که کرده

شود. فقط  درصد در سال باشد. این، خیلى رقم باالیى مى
ده سال آینـده،   در بخش نفت محاسبه کردند که در طول

 17گذارى کنیم؛ یعنى سالى  میلیارد دالر باید سرمایه 170
گـذارى را انجـام    میلیارد. دولت قـادر اسـت ایـن سـرمایه    

ى  ى بر همـه  بدهد؟ اینها خارج از توان دولت است. عالوه
هـاى راهبـردى، در    اینها، دولت وظائف سنگینى در حوزه

ى  ن در زمینـه گـذاریهاى فـراوا   فعالیتهاى جدید، سـرمایه 
فناوریهاى پیشرفته دارد. کارهایى که بخش خصوصى به 

دهد، اینها را باید دولت انجام بدهد  طور طبیعى انجام نمى
ى  ى کشور متوقف به اینهاست؛ مثل همین مسئله و آینده
  اى. هسته

----------------------------  
 -  مربوط به :بیانات در دیدار مردم آذربایجان شـرقی 

1385/11/28  

ــاً هــم بعضــىعنــوان فــیش :  شــان  احیان
  هستند ى به آن سوى مرزها دلداده

اى را در کشـور   ى هسـته  دشمنان سعى کردند مسئله
ما از چشم مردم بیندازند، یک عده هم شروع کردنـد بـه   

هــاى  کــنم همــین آدم اینهــا کمــک کــردن. عــرض مــى
 ى بـه  شان دلداده نگر، احیاناً هم بعضى فکر و سطحى کوته

خـواهیم   اى را مى گویند: انرژى هسته آن سوى مرزها، مى
چه کار کنیم؟! با این خرج زیاد، با این زحمت زیاد، با این 
همه دردسر. اما ملت تسلیم نشد. مردم مـا بیـدار بودنـد،    

ى امروزِ کشور  اى، فقط مسئله ى هسته فهمیدند که مسئله
است؛ ى کشور  ى فرداهاى کشور و آینده ما نیست؛ مسئله

ى سرنوشت کشور است. این حق مسـلّم خیلـى از    مسئله
آیند توى میدان تـا   کشورها و ملتهاست، اما مثل شما نمى

  این حق را مطالبه کنند. 
----------------------------  

 -  شـرقی  آذربایجان مردم دیدار در بیانات: به مربوط
1385/11/28  

 تمام ماند، نمى ابد تا که نفت : فیش عنوان
 آنها دست در انرژى اختیار خواهند مى شود/ مى

  باشد
اى را به دست  اند انرژى هسته آن کسانى که توانسته

چنــدان دورى خواهنــد توانســت  ى نــه بیاورنــد، در آینــده
سرنوشت انرژى دنیا را در دست داشته باشند. حـاال آنهـا   

فعالً انرژى کنـونى   -نفت را ندارند، ولى اگر همین نفت 
که در اختیار کشور ما و کشـورهاى   -ما نفت و گاز است 

ى خلیج فارس هست، در دست دیگران بـود و   طقهاین من
اى،  ام که نه بشکه بنا بود آنها به ما بدهند، من بارها گفته

اش را گرانتر از قیمتى که ما امروز به آنها یـک   هر بطرى
فروختند؛ با هـزار تحمیـل.    فروشیم، به ما مى بشکه را مى

 نفت -خواهند فردا که نفتى وجود نداشت در دنیا  آنها مى
اختیار انرژى در دسـت   -شود  ماند، تمام مى که تا ابد نمى

تواننـد خودشـان تولیـد انـرژى      آنها باشد. ملتهایى که مى
خواهند، دنبال اینند. ملت ما این را  کنند، نکنند؛ این را مى

فهمید، ایستاد. خوشبختانه مسؤوالن ما آگاهانه دنبال این 
جاهـاى  قضیه رفتند و تصمیمشان هم جـدى اسـت، بـه    
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شاءاللَّه به جاهـاى بهتـرى هـم     اند؛ ان بسیار خوبى رسیده
  خواهند رسید.

----------------------------  
در  مربوط به :بیانات در دیـدار اقشـار مختلـف مـردم     

  1385/09/22 -مجلس خبرگان   آستانه انتخابات
ــرژى هســتهعنــوان فــیش :   ،اى شــعار ان

 ر صحنهى مردم د ى حضور آگاهانه دهنده نشان
  است

کـه مـردم مـا در هـر      -اى  همین شعار انرژى هسته
کننـد و   ى کشور و به هر مناسبتى آن را مطـرح مـى   نقطه

یک خواست ملى را اینطـور در صـحنه تجسـم و عینیـت     
ى مـردم در   ى حضـور آگاهانـه   دهنـده  نشان -بخشند  مى

صحنه است. حضور مردم در صحنه، معنایش ایـن اسـت   
و جوان، قشرهاى مختلف، مرد و زن  پیر -که آحاد مردم 

مسائل اساسى کشور را مسائل  -اى از کشور  در هر نقطه
خودشان بدانند؛ مسائل علمى و پیشرفت علمى و فنـى را  

ى اساسى خودشان به حساب آورند؛ پایبندى کشور  مسئله
و نظام و مسئوالن بـه ارزشـهاى اساسـى انقـالب را بـه      

جـا مطـرح و    مـه عنوان یک خواست حقیقـى خودشـان ه  
مطالبه کنند؛ اینها حضور مردم در صـحنه اسـت. حضـور    

تفاوت نبودن؛ سرنوشت کشور را  مردم در صحنه یعنى بى
رغبت نبـودن نسـبت بـه حـوادثى کـه در       رها نکردن؛ بى

  گذرد؛ این معناى حضور در صحنه است. کشور مى
----------------------------  

 -اسـتان سـمنان    مربوط به :بیانات در دیـدار مـردم  
1385/08/17  

  ماست ملت ى روحیه این، :عنوان فیش 
روحیه ى ملت خود ما هم یک روحیه ى امیدوارانه و 
باالست. همین شعارى که شما دادید و همـه جـاى ایـن    
کشور این شعار را راجع به انرژى هسـته اى مـى دهنـد،    
یک چیز ساده و عادى نیست؛ خیلى از ملتها نه مى داننـد  
انرژى هسته اى چیست، نه مى دانند حق مسلّم آنهاست؛ 

، مـى تواننـد در ایـن زمینـه قـدم از قـدم       و نه اگر بدانند
بردارند؛ اما ملت ما هم مى داند که انرژى هسته اى یـک  

ــان بــراى پیشــرفت بــه تناســب   شــاخص بــزرگ و نمای
پیشرفتهاى امروزِ علمىِ دنیاست که اگـر ملتـى نداشـت،    
کالهش پسِ معرکه است؛ و مى داند که این حـق مسـلّم   

تــه دل از   آنهاســت و ایــن را شــعار مــى دهنــد و از    
مسؤولینشان مى خواهند؛ و هم مى دانند کـه کشورشـان   
قادر است بدون اعتنـاى بـه دیگـران، بـدون دراز کـردن      
دست نیاز به سوى دیگران، ایـن حـق مسـلّم خـودش را     
بگیرد و به دست آورد. این، خیلى چیز مهمى است. ایـن،  

  روحیه ى ملت ماست؛ این، امید ملت ماست.
----------------------------  

 -مربوط به :بیانات در دیـدار مـردم اسـتان سـمنان     
1385/08/17  

 است مجبور استکبار ى جبههعنوان فیش : 
  کند نشینى عقب

امروز شما ببینید در همین قضیه ى انرژى هسته اى 
وضعیت دنیـا   -که سعى مى کنند در دنیا جنجال کنند  -

نسبت به ما چیست؛ بخصوص وضعیت کشورهاى آسیا و 
خاورمیانه و کشـورهاى اسـالمى. حـاال امریکاییهـا مثـل      
همیشه دهانشان را باز مى کنند، چشمشان را مى بندند و 
هر چه به دهنشان مى آید، مى گویند: دنیا با غنى سـازى  
ایران مخالف است(!) نه، شمایید که دنیا را نمى شناسـید؛  

یا دنیا را نمى بینید. ملتهاى دنیا که هیچ، حتى دولتهاى دن
که نشانه ى آن بیش از صـد کشـور غیرمتعهـد و حـدود     
پنجاه کشور اسالمى است که در کنفـرانس اسـالمى و در   
جنبش عدم تعهد گرد آمده اند و چند مجموعـه ى دیگـر   
که اکثریت قاطع کشورهاى دنیا هستند، همه طرفدار این 
هستند که انرژى هسته اى از انحصار چند قدرت مدعى و 

یرون بیاید و ملت ایران را براى اینکـه در  طلبگار جهانى ب
این راه شجاعانه ایستاده، از ته دل تحسین و تشویق مـى  
کنند. ملت ایران در راه افتخار خود، با قدرت و با نشـاط و  

با این نسـلِ فرزانـه و فهمیـده و آگـاهى کـه       -با تالش 
(این نسـل   -امروز بحمداللَّه روزبه روز در حال رشد است 

یز ما) تفکرات خودش را، که بافته هـاى ذهنـى   جوانِ عز
دنیاى غرب را به چالش کشیده و زیر عالمت سؤال برده، 
روزبه روز رشد خواهد داد و عمق خواهد بخشید و آنهـا را  
مثل هدایاى معنوىِ ارزشمندى به دنیاى اسالم و ملتهاى 
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مسلمان تقدیم خواهد کرد؛ و جبهـه ى اسـتکبار مجبـور    
  ند.است عقب نشینى ک

----------------------------  
ــات  ــه :بیان ــوط ب ــام    مرب ــارگزاران نظ ــدار ک  -در دی

1385/07/18  
نشینى تاکتیکى بـا   فرق عقبعنوان فیش : 

  فرار چیست؟
ــب  ــگ، عق ــک اســت؛     در جن ــک تاکتی نشــینى ی

ایـن را آدمهـایى کـه جنـگ را      -نشینى فرار نیست  عقب
همچنانى که پیشروى  -فهمند  اند، خوب میدانند، مى دیده

نشینى هم تاکتیـک اسـت. یـک جـا      تاکتیک است، عقب
نشینىِ تاکتیکى بکنـد، کـه اگـر     فرمانده الزم میداند عقب

نکند، خیانت است؛ همچنانى کـه اگـر آنجـایى کـه بایـد      
ــرق    ــت اســت. ف ــد، خیان ــد، پیشــروى نکن پیشــروى کن

نشینى تاکتیکى با فرار چیست؟ تفاوتش ایـن اسـت    عقب
تظام فرماندهى و یـک عمـل منضـبط اسـت.     که تحت ان

فرار، یک عمل غیرمنضبط است و ناشى از رها شـدنِ آن  
ریسمان محکمى اسـت کـه انسـان بـه آن چنـگ زده و      
ناشى از خالى شدن و تهى شدن است. آنجـایى کـه الزم   
است، به جلو حرکت میکنیم؛ آنجایى کـه الزم اسـت، بـا    

جـایى کـه الزم   تندى؛ آنجایى که الزم است، با کندى؛ آن
است، یک قدم به عقب، دو قدم به جلو. خداى متعال هم 

اى هم همین کار شـده و   ى هسته کمک میکند. در قضیه
  بعد از این هم خواهد شد.

اى کــه  مــا آن دو ســال، دو ســال و نــیم، آن مشــى
داشتیم، اگر آن مشـى را نمیکـردیم، امـروز ممکـن بـود      

راه را تجربـه   خودمان را مالمت کنـیم، بگـوییم چـرا آن   
نکردیم؟ حاال نه، با دلِ قرص و با دیـد روشـن، میـدانیم    
داریم چـه کـار میکنـیم. آن راه را هـم تجربـه کـردیم و       

کس احتجاجى بر علیه دستگاه و نظام، نسبت  دیدیم؛ هیچ
ى  جمهور در بـاب مسـئله   به این ممشایى که آقاى رییس

آن راه اى تشریح کردند، ندارد. راه همین است. مـا   هسته
دیگر را هم تجربه کردیم؛ روشن شد. البتـه روشـن بـود،    

شـاءاللَّه منتشـر    حاال سـندهاى اینهـا هـم یـک روزى ان    
ى حوادث ایـن روزهـاى گونـاگون     کلمه خواهد شد. کلمه

ثبت و یادداشت و ضبط شده است؛ یـک روزى در اختیـار   
شـاءاللَّه روشـن    افکار این ملت قـرار خواهـد گرفـت و ان   

که در این مدت چه گذشته است. آن روز هـم   خواهد شد
  معلوم بود، منتها خوب، الزم بود. 

----------------------------  
مربوط به :بیانـات در دیـدار مسـؤوالن و کـارگزاران     

  1385/03/29 -نظام جمهورى اسالمى 
 !بودند؟ کجا ما جوانهاى این عنوان فیش :

ود نعمت بزرگ دیگرى که امـروز در کشـور مـا وجـ    
دارد، شکوفایى استعدادهاست. آن روز این جوانهاى فعـالِ  

اى به همین حسینیه آمـده بودنـد و یـک     در انرژى هسته
ى مینیـاتورى از   نمایشگاه درست کرده بودند؛ یک عرصه

یک حرکت و واقعیت عظیم، که انسان از دیدن این همـه  
برد؛ اما من بیشتر از دیدن ایـن جوانهـا    پیشرفت لذت مى

سـال، متـدین و داراى عـرق و     ردم. یک جوان کـم لذت ب
افراد را آقاى  -ى بزرگ است  همت، رئیس یک مجموعه

ى  یک جوان، فـالن پـروژه   -کرد  آقازاده به ما معرفى مى
کنـد. ایـن    عظیم را راه انداختـه اسـت؛ انسـان حـظ مـى     

ایم.  جوانهاى ما کجا بودند؟! اینها را که ما از خارج نیاورده
مین حاصلخیزِ فطرت انسـانى در کشـور مـا    اینها همین ز

هستند. تربیت باران و خورشید انقـالب و اسـالم اینهـا را    
بارور کرد و رشد و شکوفایى داد. نظیر این در صـد جـاى   

اى معـروف شـده، ایـن را     دیگر هست. حاال انرژى هسته
دانند؛ اما در جاهاى دیگر هم نظیر اینهـا وجـود دارد و    مى

  ام. مواردى را دیدهمن خودم از نزدیک 
----------------------------  

  1385/02/06 -    مربوط به :بیانات در دیدار کارگران
  کرد چه کسى باور مى عنوان فیش :

انقالب آمد، هم راه را باز کرد و هم گفـت آقـا! شـما    
این ». توانستیم«گویند،  توانید. رفتیم دیدیم راست مى مى

هاى متمادى، فقط چند سـد در   کشورى که در طول سال
اش بـه دسـت    این کشور ساخته شده بـود، آن هـم همـه   

کـرد کـه ایـن کشـور در      ها؛ چـه کسـى بـاور مـى     بیگانه
از لحـاظ فنـاورى و توانـایى و     سدسازى در کـل منطقـه،  
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قدرت علمى و قدرت محاسبه و امثـال اینهـا اول بشـود!    
این کشورى که اکثر منـاطقش از نیـروى بـرق معمـولى     

کرد حاال در یـک راهـى    محروم بودند، چه کسى باور مى
آن هـم خـودش،    -اى را  بیفتد که انرژى و فناورى هسته

اى اینکـه بتوانـد   فراهم کند، بر -نه از دیگران وام بگیرد 
ى دنیا تهیه کند!  ى پیشرفته انرژى خودش را از این شیوه

شود رفت؛ اقدام  کرد؟! رفتیم، دیدیم مى چه کسى فکر مى
توانیم. این ملت این تجربه را دارد. بعـد   کردیم، دیدیم مى
  طور است. از این هم همین

----------------------------  
  1385/01/06 -  یجیانمربوط به :بیانات در دیدار بس

  امریکاییهاست دل حرف اینعنوان فیش : 
ى اول، امریکـا و   امروز دشمن ملت ایـران در درجـه  

بیـار معرکـه    صهیونیستها هستند؛ البته انگلیس هم آتـش 
است. در مقابل منافع ملت ایـران، آنهـا قـرار دارنـد؛ امـا      

اى وجود  گذارند اجماع جهانى؛ اجماع جهانى اسمش را مى
رد! اجمـاع جهـانى، علیـه اسـتکبار امریکاسـت، علیـه       ندا

ــه جنــگ  ــا و  دخالتهــا و اشــغال امریکاســت، علی افروزیه
انگیزیهاى امریکا در سرتاسـر دنیاسـت؛ ایـن اجمـاع      فتنه

این است که ملت ایـران  » مرگ بر امریکا«جهانى است. 
و شما جوانان در این راه، محکم بایستید و پـیش برویـد.   

ن کشور، همه با گام محکم بـه پـیش   خوشبختانه مسئولی
ورزنـد. حـاال امـروز     روند و در ایـن راه اسـتقامت مـى    مى

اى مطرح است و تبلیغات دشمن و  ى فناورى هسته قضیه
هـاى تبلیغـاتى صهیونیسـتى در دنیـا      جنگ روانى شـبکه 

کنـد،   پراکنند که: ایران دارد بمب اتم درست مى شایعه مى
روپـایى و غیـر اروپـایى    ایران حاضر نیست با کشورهاى ا

زننـد،   مذاکره کند؛ خوب، اینها حرفهـایى اسـت کـه مـى    
اى  کننـد، و دشـمنى   توانند بکنند و مى کارى است که مى

دهنـد؛ امـا    توانند به خرج دهند و به خرج مى است که مى
دانیم، آنهـا هـم    حقیقت قضیه غیر از اینهاست؛ ما هم مى

یشـرفت ملـت   دانند. حقیقت قضیه این است کـه بـا پ   مى
ایران مخالفند؛ چون این پیشرفت جلوى منافع نامشـروع  
آنها را براى همیشـه در ایـن کشـور خواهـد گرفـت؛ لـذا       
مخالفند. من در مشهد گفتم، حـرف دل امریکاییهـا ایـن    
است که ما در این مملکت، یک روزى بر همه چیـز ایـن   

کشور مسلط بودیم، انقالب شما مردم آمده، دسـت مـا را   
کرده؛ بگذارید دوباره مسلط شویم؛ ایـن حـرف دل   کوتاه 

  امریکاییهاست.
----------------------------  

مربوط به :بیانات در دیدار زائـرین و مجـاورین حـرم    
  1385/01/01 -مطهر رضوي 

 در بایـد  اش بشـکه  هر براىعنوان فیش : 
  کردیم مى مقابلشان سجده

من یک وقتى در همین مشـهد در حضـور جمعیـت    
عظیم مردم گفتم، اگـر ایـن نفتـى کـه امـروز در اختیـار       

اش  ماست، در اختیار اروپا و امریکا بود، ما براى هر بشکه
کردیم تا یک بشکه نفت بـه   باید در مقابل آنها سجده مى

خواهنـد پـانزده سـال،     دادند؟! اینها مى ما بدهند؛ مگر مى
نــده ملــت ایــران بــراى نیــاز صــنعتى و  بیســت ســال آی

کشاورزى خـود و بـراى جریـان حیـات در کشـور خـود،       
ى آنهـا؛ اهمیـت انـرژى     محتاج آنها باشد؛ بـرود درِ خانـه  

اى بـراى   گویند انرژى هسته اى این است. حاال مى هسته
رود؛ بله، اینها هم  درمان و مصارف پزشکى هم به کار مى

ى اول ایـن   سـت. در درجـه  ى چندم ا است؛ اما اینها درجه
  یک نیاز اساسى و اصلى براى کشور ماست. 

----------------------------  
مربوط به :بیانات در دیدار زائـرین و مجـاورین حـرم    

  1385/01/01 -مطهر رضوي 
 خواهنـد  حـق  مـردم  ى همـه  عنوان فیش :

  کنند! لعنت این مسئولین را داشت
انرژي هسته  ما رکاراناند گر امروز مسئولین و دستا

ى مـردم حـق    را تأمین نکنند، بیست سال بعـد همـه   اي
شود به  خواهند داشت اینها را لعنت کنند. آن روز هم نمى

دست آورد. وقتى یک ملت احتیاج بـه چیـزى دارد، بـه او    
کنند  دهند، او را تحقیر مى کنند، به او نمى گرانفروشى مى

امریکـا بـه مـا     کنند. آن چیزى کـه  اعتنایى مى و به او بى
اى را که خودتـان   گوید، این است که شما این فناورى مى

اید، این را بگذارید کنـار، مـا بـه شـما      هم به دست آورده
دهیم. یعنى چه؟ یعنى شـما نیروگـاه    اى مى سوخت هسته
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بسازید، بعد براى سوخت این نیروگاه بیایید سراغ ما تا ما 
ت، آن را بـه  با هر شرایط و هر قیمتى کـه دلمـان خواسـ   

ماند کـه امـروز نفـت در اختیـار      شما بدهیم. مثل این مى
امریکا باشد، بخواهد به ما نفت بدهد. شـما فـرض کنیـد    
اگر در این شرایط ما براى تولید انـرژى در داخـل کشـور    

خواسـتیم آن را از   احتیاج به نفت یا گازوئیل داشتیم و مى
ند! ملت ایران کرد امریکاییها بگیریم، با ما چه رفتارى مى

اى  گویم انرژى هسـته  کردند! اینکه مى را چقدر تحقیر مى
ى سـوخت و   اى، چرخه تر فناورى هسته یا به تعبیر درست

اى حق مسلم ملت ماست، این به  سازى هسته امکان غنى
معناى این است که اگر این را امروز براى این ملت تأمین 

منان و نکنیم، فردا این ملت دست گدایى بـه سـوى دشـ   
مخالفین خودش دراز کند. ملت مـا زیـر بـار ایـن حـرف      

  نخواهد رفت.
----------------------------  

مربوط به :بیانات در دیدار زائـرین و مجـاورین حـرم    
  1385/01/01 -مطهر رضوي 

  ؟عنوان فیش : مگر امریکا نفت ندارد
گوینـد شــما نفـت داریـد، انـرژى اتمــى      بـه مـا مـى   

کنید؛ مگر امریکا نفـت نـدارد؛ امریکـا    خواهید چه کار  مى
اى دارد؟ همـین اخیـراً    که نفت دارد، چـرا انـرژى هسـته   

اى  رئیس جمهور امریکا گفت، ما باید براى تولیـد هسـته  
ى دنیاى پیشرفته دارند  گذارى بیشترى کنیم. همه سرمایه

اى، آن  گذارى براى تولید هسـته  روند به سمت سرمایه مى
یند شما نداشته باشید! ایـن حـرف   گو وقت به ملت ما مى

ایم و شما ملت ایران بدانید مسئولین  زور را ما قبول نکرده
کشور قبول نخواهند کرد. بنده به هیچ قیمتى زیر بار این 

  حرف زور نخواهم رفت.
----------------------------  

ــاي    ــه و رؤس ــور خارج ــر ام ــدار وزی ــه :دی ــوط ب مرب
  1384/12/23 -انقالب هاي ایران با رهبر  نمایندگی

موفقیــت در تحقیقــات در  عنــوان فــیش :
  مرحله خاصی اعالم عمومی می شود

آنها در تبلیغات خود می گویند ایـران مخفـی کـاري    
کرده است که این حرف بی منطقی اسـت زیـرا در همـه    
کشورها، مسائل علمی در مرحلـه تحقیقـات اعـالم نمـی     

ه خاصـی  شود بلکـه موفقیـت در آن تحقیقـات در مرحلـ    
اعـالم عمـومی مـی شـود و بـرهمین اسـاس جمهـوري        

انـدازي تأسیسـات    اسالمی ایـران در مراحـل مختلـف راه   
  اي اعالم رسمی و عمومی کرد. هسته

----------------------------  
مربوط به :دیدار اعضاي مجلـس خبرگـان بـا رهبـر     

  1384/12/18 -انقالب 
ــیش :   ــوان ف ــرداعن ــث ف ــات بح  تحقیق

  کشند می پیش را دانشگاهی
توجه به مسیر کلی حرکت دشمن براي درك اهداف 

هاي مکرر ملت ایـران و   واقعی او، ضروري است و تجربه
دهد اگـر در مسـئله    نشان می تأمل در اهداف کلی امریکا،

ــرژي هســته ــات   ان ــردا بحــث تحقیق ــاییم ف ــاه بی اي کوت
دانشگاهی را پیش می کشند بنابراین مسئله فقط انـرژي  

» گیـر  دار دشمن بهانه تالش دنباله«ي نیست بلکه ا هسته
براي جلوگیري از پیشرفت و اقتدار و رونق ایران اسـت و  

اي سرنوشـت سـاز    همین واقعیات، موضوع را بـه مسـئله  
تبدیل می کند که باید با درك مصلحت عظـیم کشـور و   
آینده ایران برسر آن ایستاد و همچون دیگر مسائل مهـم  

ب، بـا تحمـل مسـائل و مشـکالت     پس از پیروزي انقـال 
  احتمالی آن ایستادگی کرد و به پیروزي رسید.

----------------------------  
مربوط به :دیدار اعضاي مجلـس خبرگـان بـا رهبـر     

  1384/12/18 -انقالب 
براي استفاده از آن نیازي بـه  عنوان فیش : 

  ها براي به رسمیت شناختن آن نداریم اروپایی
امتیازي  این حق مسلم و قانونی، به رسمیت شناختن

معناست چرا که این حـق در معاهـدات    ظاهري، پوچ و بی
جهانی به رسمیت شناخته شده اسـت و بـراي اسـتفاده از    
  آن نیازي به اروپاییها براي به رسمیت شناختن آن نداریم.
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----------------------------  
   نى تهـرا  هاى نماز جمعه  مربوط به :بیانات در خطبه

- 1384/07/29  
 و حکمـت  بـا  که است کارى عنوان فیش :

 گیرد مى انجام دارد مشورت

چـه در چـالش    -کارى که در کشور در ایـن زمینـه   
یـى، چـه در خـود کـار      المللىِ مربوط بـه کـار هسـته    بین

گیرد، کارى است که با حکمت  دارد انجام مى -یى  هسته
ایـران بداننـد.   گیرد؛ این را ملت  و مشورت دارد انجام مى
یـى   شود که نبادا کـارِ غیرمدبرانـه   گاهى اظهار نگرانى مى

انجام بگیرد؛ نبادا تصمیمات فردى گرفته بشود؛ نه، قضیه 
جور نیست. خوشبختانه مسؤوالن کشور در این مسأله  این
از اول و در  -فکرند؛ کار با مشورت، با تدبیر  رأى و هم هم

و با فکـر   -بوده است جور  این دو سال و اندى هم همین
ایم. بعـد از ایـن    جمعى انجام گرفته است و پیشرفت کرده

جور خواهد بود. افرادى مـردم را نترسـانند کـه     هم همین
مشورت باشـد، عجوالنـه باشـد؛ نـه،      ممکن است کار بى

نخیر؛ کار دارد درست با حکمت و همه جانبه، با توجه بـه  
است کـه ملـت   رود. مسأله این  جوانب گوناگون، پیش مى

  کند. ایران حقى دارد و آن حق را مطالبه مى
----------------------------  

ــه   ــات در خطب ــه :بیان ــوط ب ــه  مرب ــاى نمازجمع  -  ه
1384/05/28  

مجرم این قضیه هـم بـاز در   عنوان فیش : 
  ى اول امریکاست درجه

خواهیم منابع تجدیدناپذیرمان بـراى نسـلهاى    ما مى
باشــد کـه بیســت سـال دیگــر،   طـور ن  دیگـر بمانـد. ایــن  

وپنج سال دیگر، ایـن کشـور نفـت نداشـته باشـد؛       بیست
مجبور باشیم نفت خود را از امریکـا یـا از عوامـل امریکـا     

خواهیم جایگزین نفت داشـته باشـیم و آن،    بخریم. ما مى
گویند نـه، نداشـته باشـید؛     یى است. آنها مى انرژى هسته

خواهیـد   ود. اگر مىهمان نفتتان را مصرف کنید تا تمام ش
یى هم داشته باشید، سوختش را بایـد از مـا    نیروگاه هسته

بخرید. این حرف زورى است که امروز بخشـى از دنیـاى   

گذارد. مجرم ایـن قضـیه هـم     غرب دارد با ما در میان مى
  ى اول امریکاست. باز در درجه

----------------------------  
ــردم      ــدار م ــه :بیانــات در دی ــوط ب  -  کرمــانمرب

1384/02/11  
  !باالتر؟ این از وقاحتعنوان فیش : 

جاست که اظهـار   شرمى و وقاحت استکبارى تا آن بى
یى احتیاجى نـدارد! بـه    کنند ایران به انرژى هسته نظر مى

شما چه! شما چه حقى دارید قضاوت کنید که ملتـى حـق   
یــى اســتفاده کنــد یــا حــق نــدارد؟  دارد از انــرژى هســته

هـاى دنیـا هسـتند،     که جزو شریرترین چهـره  زمامدارانى
زمامدارانى که از سرانگشـت آنهـا در نقـاط مختلـف دنیـا      

چکد، دولت جهانخوارى که هرجـا توانسـته، بـه     خون مى
ملتهاى گوناگون سـتم کـرده و دروغگـویى و فریبگـرى     

ى اوست، جمهورى اسـالمى و ملـت    شعار و شیوه و رویه
نـد؛ وقاحـت از ایـن    ک ایران را متهم بـه دروغگـویى مـى   

  باالتر؟!
یـى   گویند ملت ایران چـرا بایـد از انـرژى هسـته     مى

اسـتفاده کنــد. چــرا اســتفاده نکنــد؟ ملــت ایــران انــرژى  
یى را از شما نه وام گرفت، نه دریوزگى کرد و نـه از   هسته

ــا و     ــمندان م ــا، دانش ــان م ــرد؛ جوان ــت ک ــما درخواس ش
ن دسـت  استعدادهاى درخشان ما خودشان توانستند بـه آ 

  ا کنند؛ این یک دستاورد ملى است.پید
----------------------------  

مربوط به :بیانات در دیدار زائـرین و مجـاورین حـرم    
  1384/01/01 -مطهر رضوي 

 طورى این خود دشمنانِ با ماعنوان فیش : 
  کنیم نمى رفتار

سیاستمداران دروغگو و منافق امریکایى بـراى ایـن   
که هدف پلید خود را پنهان کنند، ایران را متهم مى کنند 
به این که مى خواهد کالهک هسته یى درست کند؛ سـر  
موشکهاى بالستیک بگذارد و پرتـاب کنـد! کجـا پرتـاب     
کند؟! ما با دشمنانِ خود ایـن طـورى رفتـار نمـى کنـیم.      
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ـ    راى نـابود کـردن ملتهـا کـار خـود      کاربرد بمـب اتمـى ب
امریکایى هاست. آنها تنها دولتى هستند که ایـن جنایـت   
بزرگ را تا امروز انجام داده انـد. غربـى هـا هسـتند کـه      
سالح شیمیایى ساختند و آن را به کار بردنـد و در جنـگ   
هشت ساله ى عراق با ایران آن را در اختیار صدامى ها و 

ل فجایعى که از این راه پـیش  بعثى ها گذاشتند و در مقاب
آمد، سکوت کردند و بـه صـدام از پشـت کمـک کردنـد.      
اسالم به ما این اجازه ها را نداده است. مـا از علـم بـراى    
  پیشرفت استفاده مى کنیم؛ این بهانه ى امریکایى هاست.

----------------------------  
ــات  ــه :بیان ــوط ب ــت    مرب ــردم پاکدش ــدار م  -در دی

1383/11/10  
طرفهـاي اروپـایی مـذاکره     عنوان فـیش : 

کننده ي انرژي هسته یی بدانند با چه کشـوري  
 صحبت می کنند

ما به کسـانی کـه از طـرف ایـران مشـغول مـذاکره       
هستند، اعتماد داریم و از کار آنها حمایت می کنیم؛ منتها 
طرف مقابل باید بداند که با ترفندهاي سیاسی و با تضییع 

ایـران را از عـزم راسـخ خـود بـراي      وقت نمی تواند ملت 
پیمودن راه فناوري انرژي هسته یی باز بدارد. اروپایی هـا  
اگر می خواهند در این زمینه با ایـران اسـالمی بـه یـک     
تفاهم واقعی برسند، باید تأثیر فشار امریکا و صهیونیست 
ها را روي خودشان کـم کننـد؛ نبایـد تحـت تـأثیر قـرار       

ثل ملت ایران مواجه شوند. ملـت  بگیرند. با ملت ایران، م
ایـن را ثابـت    -ایران، یک ملت بزرگ و بافرهنگ اسـت  

نمی توانند با ملت ایران مثـل یـک ملـت عقـب      -کرده 
افتاده و یک کشور مستعمره معامله کنند؛ چنین تـوهینی  

بعضی از کشورهاي  ملت ایران بر آنها نخواهد بخشود.را 
قــرن بیســت در اروپـایی خــاطرات قــرن نــوزده و اوایــل  

ذهنشان هست. آن روزي که انگلیسی هـا بـا کشـتی بـه     
خلیج فارس می آمدند و فرمانده نظامی انگلیسی از داخل 

 -از جملـه ایـران    -کشتی به همه ي کشورهاي منطقه 
حکمرانی می کرد، گذشته است. دورانـی کـه محمدرضـا    
پهلـوي در ایــن کشــور مــی نشسـت تــا انگلیســی هــا و   

وسـیله ي سفرایشـان بـه او بگوینـد چـه      امریکایی ها به 
کسی را نخست وزیر کن، چـه کسـی را وزیـر کـن، چـه      

کسی را بردار، نفت را این طوري کـن، آن طـوري کـن،    
گذشته است. آن روز ملت ایران به پا نخاسته بود. آن روز 
ملت ایران بیدار نشده بود. امروز شما با یک ملت بیـدار و  

سؤوالن کشـور هـم در مقابـل    با عزم و اراده مواجه اید. م
تهدید دشمنان ذره یی هراس در دلشـان احسـاس نمـی    
کنند؛ مسؤوالن هم از خود این ملتند. طرفهـاي اروپـایی   
مذاکره کننده ي انرژي هسته یی بدانند با چـه کشـوري   

  صحبت می کنند.
----------------------------  

 مربوط به :دیدار رئیس جمهور ونزوئال و هیأت همراه
  1383/09/09 -با رهبر معظم انقالب اسالمى 

  این خط قرمز ما است عنوان فیش :
همانطور که مسـؤوالن بارهـا گفتـه انـد، جمهـورى      
اسالمى ایران فعالیـت هسـته اى خـود را مطلقـاً تعطیـل      

  نخواهد کرد و این خط قرمز ما است.
----------------------------  

ــه : ــوط ب ــارگز  مرب ــدار ک ــات در دی ــامبیان  -  اران نظ
1383/08/06  

 و سازى شفاف بین ربطى چهعنوان فیش : 
  است؟ سازى غنى توقف یا تعلیق

ها و مأموران دولت جمهـورى اسـالمى    کننده مذاکره
کنند؛  زنند و کار مى دنبال این کار هستند؛ دارند حرف مى

همان خـط قرمزهـایى را هـم کـه مسـؤوالن کشـور در       
اند، آنهـا هـم در مذاکراتشـان دنبـال      اظهارات علنى گفته

کنند؛ لیکن آن چیزى را که بایـد بجـد بـه طرفهـاى      مى
میان گذاشت، این است که به این فکر مذاکره گفت و در 

نباشند که با حرفهاى نادرست و غیرمنطقـى خـود، ملـت    
ایران را معتقد کنند که طرفها اعتقاد به منطق ندارند. اگر 
ملت ایران به این نتیجه رسید که طرفهـاى صـحبت بـه    
منطق پایبند نیستند، گفتگو با آنها را ترك خواهـد کـرد؛   

یسـت، چـه گفتگـویى، چـه     که اهـل منطـق ن   چون کسى
ایـم کـه اهـل     حرفى؟! ما در یک سال گذشته نشـان داده 

خـواهیم شـفاف    منطق هستیم و منطق داریم. گفتند مـى 
ــانى اســت؛    ــررات جه ــى خــوب، مق ــیم خیل باشــید؛ گفت
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یى بیایند بازدید  المللى انرژى هسته نمایندگان آژانس بین
 شـان برطـرف شـود. نظـام     کنند تا اگر نگراننـد، نگرانـى  

جمهورى اسالمى منطق را شاخص کار خودش قـرار داد.  
جـایى   جایى که چیزى را قبول کرد، با منطـق بـود؛ آن   آن

که چیزى را رد کرد، با منطق بـود. هرجـا هـم خواسـتند     
زورگویى کنند، جمهورى اسالمى ایسـتاد و قبـول نکـرد.    

منطقـىِ   ى بـى  دهنـده  زورگویىِ طرفهـاى مقابـل، نشـان   
سـازى را تعلیـق    شما بایـد غنـى  «ند. آنهاست؛ منطق ندار

؛ چرا و بـه چـه دلیـل؟ چـه ربطـى بـین       »بلندمدت کنید
سـازى اسـت؟ بـا هـم      سازى و تعلیق یا توقف غنى شفاف

ها و حرفهـاى دوران   گویى هیچ ارتباطى ندارد. با این یاوه
هـا و   شود ملتـى را از حقـوق و خواسـته    استعمار، مگر مى

لت ایران؛ این ملـت  نظرات خودش محروم کرد؛ آن هم م
زنده؟ طرفهاى مـذاکره بداننـد ملـت ایـران زنـده اسـت.       
موجود زنده، هم اهل منطق است، هم اهل حرکت است، 
هم اهل تعامل است، هم اهل دفاع است، هم اهل مشت 

  که الزم باشد. جایى زدن است؛ آن
----------------------------  
ن وزارت مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مسئوال

  1383/05/25 -امور خارجه 
شود به کسى گفت شـما   نمىعنوان فیش : 

خودت را دار بزن، تا من اطمینان پیدا کـنم کـه   
/ایـن قـرارداد     نسبت به من سوءنیتى نـدارى! 

  بدتر از ترکمان چاي
هـا امـروز در    حرفى که قابـل گفـتن اسـت و غربـى    

سـازى بـه مـا     ى سـوخت و غنـى   ى چرخه ى مسأله زمینه
زنند، این است: شما اطمینان دنیـا را جلـب کنیـد کـه      مى

خواهید دنبال بمب اتـم برویـد. حـاال خودشـان هـم       نمى
دانند که ما دنبال بمب اتم و سالح اتمى نیسـتیم؛ امـا    مى

زنند، ولى  زنى و مذاکره حرفهایى مى در مقام بحث و چانه
تنها حرف آنها که قابل قبول است این است که مـا بایـد   

ایـم حرفـى نـداریم و     سازى کنیم. مـا هـم گفتـه    یناناطم
کنیم. ما تعاملى که از سـال گذشـته بـا     سازى مى اطمینان

ایم، براسـاس همـین بـوده اسـت؛      یى داشته آژانس هسته
شـود بـه    هاى معقول باشد. نمـى  منتها اطمینان باید از راه

کسى گفت شما خودت را دار بزن، تا مـن اطمینـان پیـدا    
کـه منطقـى    به من سوءنیتى نـدارى! ایـن  کنم که نسبت 

نیست. شما بکلى از این تکنولوژى و از این فناورى دست 
ات را محروم کن و لعـن و   بردار و خودت و نسلهاى آینده

خـاطر ایـن قـرارداد بـدتر از      نفرین آنها را براى خودت به
که مـن بـه تـو اطمینـان پیـدا       ترکمانچاى بخر، براى این

  ؟! نه؛ منطقى نیست. کنم؛ این منطقى است
----------------------------  

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مسئوالن وزارت 
  1383/05/25 -امور خارجه 

مـذاکره کننـدگان پـاریس     عنوان فـیش : 
  خوب دفاع کردند

البته دوستانى که مشغول فعالیت و مـذاکره هسـتند،   
اند. من همین مذاکرات پـاریس را کـه    خوب مذاکره کرده

انجام گرفـت، نگـاه    -یک ماه پیش تقریباً  -همین اخیراً 
کردم و خواندم؛ مواضع خوبى را اتخاذ کردند و خوب دفاع 

  کردند و قوى و منطقى حرف زدند. 
----------------------------  

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مسئوالن وزارت 
  1383/05/25 -امور خارجه 

عنوان فیش : تبیین کردن این قضیه بـراى  
ى دستگاه سیاسـت خـارجى    نخبگان، به عهده

  ماست
خواهیم ایـن فنـاورى را    ى ما این است: ما مى مسأله

ایـم.   دسـت هـم آورده   داشته باشیم. ما این فنـاورى را بـه  
آورند؛ این حاصل قضیه  بازى درمى ها دارند قرشمال غربى

خواهید درسـت   گفتند شما بمب اتم مى است. یک روز مى
کنید؛ حاال همان جنجالى را که براى سـاختن بمـب اتـم    

اندازنـد بـراى    ممکن است به راه بیندازند، االن به راه مى
گوینـد   خواهید قطعه درست کنید! آنها مى که شما مى این

سازى کنید براى سانتریفیوژها،  خواهید قطعه مى چون شما
کـه   سازى مخالف فالن قرارداد اسـت؛ در حـالى   این قطعه

ایـم.   مخالف هیچ قراردادى نیست و ما هم تعهدى نکـرده 
نه سـطوح   -البته یک تعهد دو جانبه در سطوح مذاکراتى 
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کرده بودند که مسؤوالن هـم قبـول    -گیرى باال  تصمیم
تعهد خودشان عمل نکردند، اینها هـم بـه   کردند. آنها به 

تعهد خودشان عمل نکردند؛ تازه آن هم براى همیشه که 
ایم که هیچ وقـت   نبود. ما در چه زمان قول به کسى داده

سازى نکنیم، سانتریفیوژ را مونتاژ نکنیم یا کار نصب  قطعه
را انجام ندهیم و گازدهى نکنیم؟ ما حرف منطقى داریم و 

ع درستى اسـت؛ پـاى ایـن موضـع هـم      مان، موض موضع
ایم.توجیه کردن و استدالل کردن و تبیین کـردن   ایستاده

ى دسـتگاه سیاسـت    این قضیه براى نخبگان، بـه عهـده  
تـر   گیـرد و وسـیع   خارجى ماست، که تا حدودى انجام مى

هم باید انجام بگیرد. من هم به آقـاى خـاتمى توصـیه و    
ام،  خارجه پیغـام داده  ام و هم به دوستان وزارت تأکید کرده

که باید این مسأله تبیین شود؛ چون در این صورت، افکار 
طـور   پذیرد؛ ایـن  عمومى و نخبگان کامالً این حرف را مى

ى نخبگـان عـالم و افـراد     نیست که ما خیال کنـیم همـه  
سیاستمدار علیه ما هستند؛ نه، باید بفهمند. ما باید تالش 

یم؛ چون اگر مـا امـروز از   کنیم و کار خودمان را دنبال کن
نشـینى کنـیم، آنهـا دیگـر حـدى بـراى        این موضع عقب

رسد کـه بتـدریج    شناسند و کار به جایى مى پیشروى نمى
یى را بیاوریم؛ اینها  توانیم دیگر اسم تکنولوژى هسته نمى
  روند. جا هم پیش مى تا آن

----------------------------  
از جوانـان اسـتان    مربوط به :بیانات در دیدار جمعـی 

  1383/04/17 -همدان 
راه کم کردن دردسر  تسـلیم  عنوان فیش : 

  شدن است
یى دست پیـدا کنیـد،    خواهید به انرژى هسته اگر مى

سـازى را ادامـه دهیـد، اگـر      ى غنى خواهید چرخه اگر مى
خواهید امکانات علمى در اختیار شما قرار بگیـرد، اگـر    مى
یوها و سرویسـهاى جاسوسـى   ها و راد خواهید روزنامه مى

به  -دنیا علیه شما توطئه نکنند، بروید در مقابل امریکا یا 
در مقابل نظم استکبارىِ جهانى تسـلیم   -تر  تعبیر درست

ى بسیار کمى  شوید؛بروید عتبه را ببوسید. البته اینها عده
هستند؛ اما متأسفانه هستند. اینها در صددند تفهیم کننـد  

اه کم کردن دردسـر و دغدغـه، تسـلیم    که براى ایرانى، ر
  شدن است.

----------------------------  
  مربوط به : دیدار جمعی از مسئوالن جهاد دانشگاهى

- 1383/04/01  
 قیمـت  بـه  را نفت بطرى یکعنوان فیش : 

  فروختند مى ما به مادرشان و پدر
وجـود   آنچه امروز جنجال امریکاییها علیه ایران را به

اینها را دستپاچه کرده، این است کـه اینهـا دارنـد    آورده و 
وجـود آورده و   یـى را بـه   بینند که ایران نیروگاه هسـته  مى
یى تولید کند و سوخت و خـوراك آن   تواند برق هسته مى

ى  کند. این، اولین نقطـه  را هم خودش در داخل تولید مى
نگرانى اینهاست. من یک وقت گفـتم کـه اگـر نفـت در     

بود و ما احتیاجِ به نفت داشـتیم، یـک بطـرى    اختیار آنها 
فروختنـد.   نفت را به قیمـت پـدر و مادرشـان بـه مـا مـى      

ى نفت را مـثالً فـرض کنیـد     طور نبود که یک بشکه این
کـه مـا    -و در واقع مفت  -وپنج دالر  بیست، سى یا سى

بینیـد کـه    فروشـیم، بفروشـند. ولـى مـى     االن داریم مـى 
ى تجدیدنشدنى خودشـان   کشورهاى داراى نفت، سرمایه

خواهنـد   کنند به یک پول ناقابـل. اینهـا مـى    را تبدیل مى
وجود بیاورند؛  ى سوخت اتمى به همین معادله را در مسأله

یعنى کارى کنند که اگر ما نیروگاه اتمى هم داریم، بـراى  
  سوختش محتاج آنها باشیم.

----------------------------  
جمعی از مسـئوالن جهـاد    مربوط به :بیانات در دیدار

  1383/04/01 -  دانشگاهى
عنوان فیش : ما براى فراگیرى این کـار درِ  

  ى آنها نرفتیم خانه
ى دوم نگرانى آنها این است که از این ناراحتند  نقطه

که این دانش در داخل رشد کرده و روئیده است؛ یعنى در 
واقع بومى است. البته این به معناى آن نیست که ما ایـن  
دستگاه را اختراع کردیم؛ نه، بلکه به این معناست کـه مـا   

ن ى آنهـا نـرفتیم. محققـا    براى فراگیرى این کار درِ خانه
و صـدها   -همین جوانهایى مثـل شـما    -جوان خودمان 

اند ایـن دسـتگاه عظـیم را     مغز متفکر و خوشفکر توانسته
اندازى کنند و بـه نتیجـه برسـانند؛ دانـش را در میـان       راه
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وجـود بیاورنـد و درِ    خودشان بـارور کننـد؛ فنـاورى را بـه    
ى این و آن نروند؛ این یکى از نگرانیهـاى آنهاسـت؛    خانه
ى  بینید این درسـت بـر خـالف آن فلسـفه     چون مى چرا،

خواهنـد تحـت    استکبارى است کـه کشـورهایى کـه مـى    
سلطه باشند، نباید در دانـش و فنـاورى اسـتقالل داشـته     
باشند؛ باید دستشان دراز باشد؛ محتاج آنهـا باشـند. آنهـا    

دانند که اگر امروز کشـور و ملـت ایـران توانسـت بـر       مى
ند، سخن حق او در دنیا که همان ى این فناورى بنشی قله

استقالل امت اسالمى و عزت اسـالمى اسـت، بیشـتر در    
بین مسلمانها و در جوامع اسالمى جایگزین خواهد شـد و  

ها بیشتر آن را قبول خواهند کرد؛ از این ناراحتند؛ لذا  ذهن
کنند. بنابراین حقیقت قضیه غیر از آن چیـزى   جنجال مى

  گویند. است که آنها مى
----------------------------  

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مسـئوالن جهـاد   
  1383/04/01 -  دانشگاهى

 بـه  دارنـد  کـه  نیستند ملتفتعنوان فیش : 
  کنند مى خیانت ملت این

طـور   بافها بیخـود سـعى نکننـد ایـن     گوها و یاوه یاوه
بپراکننـد کـه چـه لزومـى دارد ایـن کـار و چـرا دنبــالش        

یى چه نیازى داریـد؟ مگـر    نند؛ دیگر به انرژى هستهک مى
باید نفت را تمام کنیم، بعد دست به طرف شما حتمـاً دراز  

گویند نفت  کنیم! سرنوشت ملتها نیاز به شماست؟ آنها مى
را مصرف کنید، بعد دستتان کـه خـالى شـد، محتـاج مـا      

خواهد این را قبول  ى ما. ملت ما نمى شوید؛ بیایید درِ خانه
یى براى تولیـد بـرق    ند و ما باید به سمت انرژى هستهک

برویم؛ این نیاز کشور ماست؛ باید به این راه بـرویم، والّـا   
ماندگیهاى یکى دو قرن گذشـته بـاز هـم مضـاعف      عقب

خواهد شد و آن وقت یک قرنِ دیگر ایـن ملـت را عقـب    
اندازنـد. البتـه فشـار هسـت. بایـد در مقابـل فشـارها         مى

آنهایى که نفهمیده علیـه ایـن فکـر حـرف     مقاومت کرد. 
فهمند و ملتفت نیستند که دارند به این ملت  زنند، نمى مى

خواهـد،   کنند و همان چیزى را که امریکـا مـى   خیانت مى
آورنـد: چـه لزومـى دارد؟ چـه      کنند و بر زبان مى بیان مى

احتیاجى داریم؟ ولش کنیم! بلـه، معلـوم اسـت کـه آنهـا      
یچ چیـز تولیـد نکنـیم و غـذاى     خواهـد مـا هـ    دلشان مى

حاضرمان را هم از آنها بگیریم؛ به شرطى که پول داشـته  
باشیم. وقتى هم نداشتیم، اگر ملت از گرسـنگى بمیرنـد،   

کُشـند و از مـردن    آنها که ابایى ندارند؛ چون هزارهزار مى
ى  هزارهزار و میلیون میلیون هم هیچ باکى ندارند. وظیفه

ــ  ه دنبــال ایــن فنــاورى و ملــى مــا امــروز ایــن اســت ک
ى علـم   هاى مشابه، هر چه که مـا را بـه اوج قلـه    فناورى

نزدیک کند، برویم و امروز دنبال کردن آن براى ملت مـا  
ى  تواننـد، وظیفـه   واجب اسـت و بـراى کسـانى کـه مـى     

آنهاست تا بتوانند ملت را به عزت برسانند و از وابسـتگى  
  رها کنند.

----------------------------  
مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مسـئوالن جهـاد   

  1383/04/01 -  دانشگاهى
اشتراك فقط در ماده اورانـیم   عنوان فیش :

  است
یـى و آن مقـدارى کـه مـا      ى فنـاورى هسـته   مسأله

جـا فقـط    ى دیگـرى اسـت. ایـن    دنبالش هسـتیم، مقولـه  
ى اورانیوم اسـت. آن، اورانیـوم    اشتراکى که دارند، در ماده
سازى را احتیـاج دارد،   ى سالح نود درصد و صنعت پیچیده

و این، اورانیوم بـین سـه و چهـار درصـد بـراى سـوخت       
وز مـا در بوشـهر داریـم. اورانیـوم     نیروگاه اتمى، کـه امـر  

ى سه تا چهار درصد کجـا و بـاالى نـود درصـد      شده غنى
المللـى بـراى    کجا! این چیزى است که طبق مقررات بین

ى کشورها اگـر   همه آزاد است و هیچ اشکالى ندارد؛ همه
 -یا نیاز هم نداشته باشـند   -به اورانیوم نیاز داشته باشند 

ى  چهار درصد تولید کنند. معاهـده توانند آن را تا سه،  مى
انـد،   هم وجود دارد که همه قبول کـرده  NPTالمللى  بین

ما هم قبول کردیم و از لحاظ مقررات جهـانى هـم هـیچ    
اشکالى نـدارد. اگـر مـا ایـن فنـاورى را نداشـته باشـیم،        

یـى بوشـهر    معنایش این است که فردا که راکتـور هسـته  
ى ایـن   یم درِ خانـه ساخته شد، ما براى سوختش باید بـرو 

کشور و آن کشور را بزنیم و بگوییم به ما سوخت بدهیـد.  
بـه دلیـل سیاسـى، مسـائل      -اگر یک روز به هر دلیلـى  

نخواستند به مـا سـوخت    -المللى و یا روابط دوجانبه  بین
که ما دیگر نیروگاه نـداریم؛ آنهـا ایـن را     بدهند، یعنى این

ى را داشـته باشـید،   خواهند شما بخار خواهند. آنها مى مى
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نفت بخارى دست آنها باشد. یعنى وابسـتگى را بـا ایجـاد    
  یى بیشتر کنند، نه کمتر. راکتور هسته

----------------------------  
مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مسـئوالن جهـاد   

  1383/04/01 -  دانشگاهى
عنوان فیش : شـوروى سـابق مگـر بمـب     

  یى نداشت؟ هسته
یى، خلط مبحث  یى و سالح هسته ورى هستهبین فنا

شود و حقیقت قضیه غیر از اینهاست، در حالى که این  مى
دو ربطى بـه همـدیگر ندارنـد و دو چیـز هسـتند. سـالح       

یى بر غناى باالى نود درصد اورانیوم و با تکنولوژى  هسته
پیچیده متوقف است و کسى دنبـالش خواهـد رفـت کـه     

اش را نداریم، دنبـالش   ما انگیزهاش را داشته باشد.  انگیزه
خواهیم برویم؛ ما احتیـاجى بـه بمـب     ایم و نمى هم نرفته

یى نداریم. ما تا امروز اگر بر دشمنان خودمان غلبـه   هسته
یـى غلبـه نکـردیم. ملـت ایـران       ایم، با بمب هسـته  کرده

وپنج سال است امریکا را شکست داده؛ مگر غیـر از   بیست
وپـنج سـال از ملـت ایـران      تاین است؟ امریکا کـه بیسـ  

شکست خـورده، بـا چـه شکسـت خـورده؟ مـا بـا بمـب         
یى امریکا را شکست دادیم، یا با عزم، اراده، ایمـان،   هسته

خـواهیم؛   ایم چه مى آگاهى و با اتحاد خودمان؟ ما فهمیده
ایم دنبال چه چیزى هستیم؛ راه را هم شـناختیم و   فهمیده

ــن   ــوپ و تشــر ای ــم کــردیم و از ت ــم  حرکــت ه و آن ه
طورى غلبـه پیـدا کـردیم؛ مـا بـا بمـب        نترسیدیم؛ ما این

یى که غلبه پیدا نکردیم. شوروى سابق مگـر بمـب    هسته
یى شـوروى سـابق    یى نداشت؟ تعداد بمبهاى هسته هسته

یى امریکا بیشتر هـم بـود.    احتماالً از تعداد بمبهاى هسته
هــاى  شکســت نخــورد؟! پیــروزى و شکســت در صــحنه

  با این چیزها نیست.  اساسى دنیا
ما امروز یک الگو را به دنیـاى اسـالم ارائـه کـردیم؛     

ساالرى دینى، الگوى استقالل و عزت ملـى.   الگوى مردم
وپنج سـال   امروز دنیاى اسالم علیه امریکا در طول بیست

گویند. مرگ بـر   اند و ملتها مرگ بر امریکا مى بسیج شده
ورى اسـالمى و  گفت؟ غیر از جمه امریکا را چه کسى مى

گفت؟ امـروز همـه دارنـد     غیر از ملت ایران چه کسى مى

گوینـد. مـا بـا بمـب اتـم پـیش نـرفتیم. پیـروزى در          مى
هاى عظیم و تاریخى و ماندگار که با این سـالحها   صحنه

شـود. امـروز رژیـم صهیونیسـتى مگـر بمـب        حاصل نمى
کنند، دویست یا شاید  طور که نقل مى یى ندارد؟ آن هسته
یى االن در داخـل انبارهـاى رژیـم     کالهک هسته سیصد

صهیونیستى هست؛ اما رژیم صهیونیستى االن چند سال 
است که در برابر طرف مقابلش کـه تفنـگ هـم نـدارد و     
فقط سنگ دارد؛ البته سـنگ همـراه بـا اراده و سـنگ بـا      

ى  ى مـا مسـأله   ى ایمان، عاجز مانده است. مسأله پشتوانه
خـواهیم   یـى را مـى   ما بمب هسـته یى نیست؛  بمب هسته

یـى اسـتفاده    کار کنیم. وانگهى وقتـى از بمـب هسـته    چه
شـوند،   کنند، فقط آنهایى که دشمن هستند کشته نمى مى

شوند و این  بلکه کسانى هم که دشمن نیستند، کشته مى
و روش   ى ماسـت؛ بـر خـالف ممشـى     بر خـالف عقیـده  

د؛ خوب و بـد  بر یى که برّ و فاجر را مى ماست. بمب هسته
سـوزاند، کـار    برد؛ تر و خشک را با هـم مـى   را از بین مى

  نظام اسالمى نیست.
----------------------------  

  1382/08/11 -  مربوط به : دیدار کارگزاران نظام
 هـیچ  را ارزشـمند  دانش اینعنوان فیش : 

رویـش   نـدارد،  حـق  کشور این افراد از فردى
  کند معامله

ما به هیچ قیمتى حق نداریم این فناورى را از دسـت  
ایم که در کشور مـا بـومى    اى رسیده بدهیم. ما به فناورى

است؛ مهم این است. اگر امروز همه دسـتگاههایى را کـه   
 -در اختیار جمهورى اسالمى است، دشـمنان مـا بتواننـد    

از بین ببرند، این فنـاورى از   -که البته نخواهند توانست 
ایم و  رود؛ چون آن را از کسى عاریه و وام نگرفته مىبین ن

اند به آن دست پیـدا   متخصصان هوشمند خود ما توانسته
کنند. البته اگر به میل غربیها و مراکز قدرت جهانى بـود،  

گذاشتند که جمهورى اسـالمى   تا صد سال دیگر هم نمى
رغـم   اى دست پیدا کند و این کـار، علـى   به چنین فناورى

دست  و تحریم ما انجام گرفته است. بنابراین آنچه بهآنها 
آمده، ارزشمند است و این دانش ارزشمند را نه دولت، نـه  
مسؤوالن، نه سازمان انرژى اتمـى و نـه هـیچ فـردى از     
افراد این کشور حق ندارد کـه از دسـت بدهـد و روى آن    
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اى هم صورت نگرفته و نخواهـد   معامله کند؛ قطعاً معامله
بته اگر آنهایى که وارد این گفتگو بـا مسـؤوالن   گرفت. ال

جمهورى اسالمى شدند، بخواهند بـا جمهـورى اسـالمى    
طلبـى کننـد، همـه     سرِ این قضیه به چالش بیفتند و زیاده

چیز به هم خواهد ریخت و قطعاً از جمهورى اسالمى تـو  
دهنى خواهند خورد و بالشـک مـا در ایـن زمینـه مطلقـاً      

  متیازى نخواهیم بود. حاضر به دادن هیچ ا
----------------------------  

  1382/08/11 -  مربوط به :  دیدار کارگزاران نظام
   ایم عنوان فیش : از زیر صفرشروع کرده

ما این فناورى و آنچه را که بحمداللَّـه در بخشـهاى   
مختلف کشور عزیزمان از پیشرفتهاى چشمگیر علمـى و  

باید حفظ کنیم. البته هنوز تـا  ایم،  تحقیقى به دست آورده
رسیدن به خطوط مقدم فنآورى و علم خیلى فاصله داریم. 

 -شود گفت صـفر   نمى -علّتش این است که از زیر صفر 
ایم. با این کشور کارى کرده بودند که نه فقط  شروع کرده

دسـتاورد علمـى و فنـآورى، بلکـه حتّـى امیـد آن را هـم        
شروع نکـردیم،  » هیچ«نقطه  نداشته باشد. بنابراین، ما از

شـروع کـردیم! انقـالب    » هیچِ همراه با نومیدى«بلکه از 
ــه امــروز  اســالمى از ایــن جــا وارد میــدان شــد و بحمداللَّ

  پیشرفت کرده است.
----------------------------  

مربوط به :دیدار نخبگان جوان کشور با رهبر انقالب 
- 1382/07/30  

  اقچی بزرگعنوان فیش : ادعاي یک قاچ
ــراي     ــالش ب ــورد ت ــورها درم ــه کش ــاي اینگون ادع
جلوگیري از تولید و تکثیر سالح اتمی ، مانند ادعاي یک 
قاچاقچی بزرگ است که خود را مسئوول مبارزه با قاچاق 

  می داند.
----------------------------  

 -مربوط بـه : دیـدار جمعـی از دانشـجویان زنجـان      
1382/07/22  

ه عالج، منحصر شـده بـود   عنوان فیش : را
  در مقاومت

نظام اسالمى در برابر اردوگاه شرق و غـرب ایسـتاد؛   
اما در همان روزها یک نظریه این بود که ما به نحوى بـا  

کــه ایــن نظریــه را بیــان  اســتکبار کنــار بیــاییم! کســانى
اندیش بودنـد و   کردند، آدمهاى بدى نبودند؛ بلکه ساده مى
ضرر آنها را از خود دفع کنیم؛ امـا  گفتند کنار بیاییم تا  مى

دادند که این کنـار آمـدن و کوتـاه     پاسخ این سؤال را نمى
نشینى کردنِ سنگر به سـنگر تـا کجـا بایـد      آمدن و عقب

ادامه پیدا کند؛ ملت ایران باید چه کار کند که امریکا از او 
نظر کند تـا   راضى شود؛ چقدر باید از ارزشهاى خود صرف

گر با شما کارى نـدارم؟ شـاید بعضـى از    امریکا بگوید دی
کردند که استکبار به حـدى هـم قـانع     آنها حتّى فکر نمى

اى ایـران دیدیـد    نیست. در جنجال اخیرِ فعالیتهاى هسته
که قدم به قدم شروع کردند بـه جلـو آمـدن؛ اول گفتنـد     
ایران باید پروتکل الحاقى را قبول کند؛ بعـد گفتنـد بایـد    

بدهد؛ بعد پا را فراتر گذاشـتند و گفتنـد    فالن اطّالعات را
ــته    ــاورى هس ــد فن ــران نبای ــالً ای ــد!   اص ــته باش اى داش

اى که زور مادى دارد، امـا   نشینى در مقابل مجموعه عقب
مطلقاً ذخیره اخالقى در وجودش نیست تا از ایـن زور بـه   
شکل ظالمانه استفاده نکند، راه عالج نیسـت. راه عـالج،   

آن  -قاومـت، و امـام بزرگـوار مـا     منحصر شده بـود در م 
مظهر مقاومـت بـود؛ و    -انسان مقاوم، صبور و سرسخت 

این تنها راهى بود که در مقابل ملت ایران وجـود داشـت.   
  شان اثر نبخشید. لذا حتّى حمله نظامى

----------------------------  
مربوط به :دیدار مسئوالن وزارت امور خارجه با رهبر 

  1382/05/27 -انقالب 
 فقهـی  مبانی اساس بر ایران عنوان فیش :

 کشـتار  سـالحهاي  از استفاده به قائل گاه هیچ
  نیست جمعی

دانش هسـته اي کشـور، بـومی و در جهـت مقاصـد      
صلح آمیز است و جمهوري اسالمی ایران بر اساس مبانی 
دینی و فقهی هیچ گـاه قائـل بـه اسـتفاده از سـالحهاي      

  کشتار جمعی نیست.


