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 مسئول اصلی تصویب شدیدترین تحریم های طول تاریخ :خامنه ایآیت هللا 

از جمله مدیریت ناکارآمد، دولتی بودن و ضرورتاً  -اقتصاد ایران بیمار و گرفتار مشکالت ساختاری

درصد رشد  9/4، میانگین اندکی بیش از 0891 -4102سال  53طی این اقتصاد . است -افزایش فساد

 .اقتصادی داشته است

تحریم های اقتصادی ضربه مهلکی بر این اقتصاد وارد آورد که هزینه های سنگین آن را مردم ایران 

به رشد  4101ایران در سال  8/3رشد اقتصادی مثبت به عنوان مثال، ) پرداخته اند، نه جمهوری اسالمی

جمهوری اسالمی، رهبرانش و سپاه پاسداران همچنان بر . (تبدیل شد 4105در سال  9/3اقتصادی منفی 

به عنوان ) نان استفاده های عظیمی کرده اندسر کارند و از فساد ناشی از دور زدن تحریم ها بسیاری از آ

، "سکوالریسم و فقیهانه خواری ویژه"،"فساد در مدار والیت"نمونه رجوع شود به مقاله های 

 خطرات و فسادها سازی شفاف روحانی؛ حسن"و " اقتصادی و سیاسی خواهی سهم از سپاه زدایی افسون"

) تحریم های اقتصادی موجب نشده تا رانت خواری نهادهای وابسته به حکومت کاهش یابد و "(ور پیش

 نقض کننده؛ فلج اقتصادی های تحریم". "(پیرو فاقد اسطوره خمینی، هللا آیت"رجوع شود به مقاله 

بوده، برای این که مردم تحت ستم ایران را به طور جمعی " ایران مردم اساسی حقوق سیستماتیک

 .مجازات می کند

 چرا تحریم ها تا این اندازه موثر واقع شده اند؟  :پرسش

 .برای این که تاکنون هیچ کشوری در طول تاریخ تحت چنین تحریم هایی قرار نگرفته است :پاسخ

اعالم کرده بودند که سخت ترین تحریم هایی  ری آمریکاوزیرخزانه داو  مشاور باراک اوباماپیش از این 

 .کرده اندعلیه ایران وضع آمریکا با کمک متحدانش که در طول تاریخ علیه کشوری بتوان وضع کرد، 

ما با " :گفت سخنرانی کرد و "سابان"در مجمع  -جمهور آمریکا معاون رئیس -جو بایدن۵۱۳۱آذر  ۵۱در

در اثر مذاکراتمان، ایران برنامه . ایم های تاریخ را بر ایران اعمال کرده ترین تحریم دیپلماسی سخت

 ".فت کرده استهای حداقلی دریا ای خود را تا حد زیادی محدود کرده و در مقابل، تعلیق تحریم هسته

آذر ماه منتشر شد،  ۵۱در خصوص ایران، که در  (IIF) المللی بین موسسه مالی گزارش آخرین بر اساس 

 .درصد کوچک تر شده است ۶.۸حجم اقتصاد ایران  ،های اقتصادی از زمان آغاز دور جدید تحریم

گفته - که در نوشتن این گزارش شرکت داشته  -المللی  گاربیس ایرادیان، معاون مدیر مؤسسه مالی بین

از برخی جهات ...و در خواهد آمداقتصاد ایران ظرف دو سال آینده به زان"ها،  است، با ادامه تحریم

نیمی از نقدینگی تبادالت خارجی ایران . اند های مالی علیه ایران بدتر از تحریم نفت این کشور بوده تحریم

اند که کسری از این منابع بعد از گفت  تنها موافقت کرده ۱+۵های خارجی مسدود است و گروه  نزد بانک

  ."وگوهای وین آزاد شوند

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
http://www.radiozamaneh.com/96287
http://www.radiozamaneh.com/120413
http://www.radiozamaneh.com/139755
http://www.radiofarda.com/content/f5-commentary-on-rouhani-remarks-on-corruption-in-iran/26733943.html
http://www.radiofarda.com/content/f5-commentary-on-rouhani-remarks-on-corruption-in-iran/26733943.html
http://www.radiozamaneh.com/195184
http://www.radiozamaneh.com/91099
http://www.radiozamaneh.com/91099
http://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2012/09/26/pres-obama-rep-on-iran-red-line-has-been-laid-out/
http://www.economicpolicyjournal.com/2014/03/treasury-secretary-jack-lew-future-of.html
http://www.radiofarda.com/content/f3-biden-iran-wont-get-nuclear-weapon/26729960.html
http://www.radiofarda.com/content/f3-biden-iran-wont-get-nuclear-weapon/26729960.html
http://www.radiofarda.com/content/f5-iif-estimation-on-iraneconomy-with-sanctions/26730248.html
http://www.radiofarda.com/content/f5-iif-estimation-on-iraneconomy-with-sanctions/26730248.html


2 
 

 ۱رشد اقتصادی   ۳۱ایران اگر در سال جاری و سال . هم نقش تحریم ها را نشان خواهد داد مثال دیگری

 حدود که - ۳۹به میزان سال  داخلیتولید ناخالص  ۳۱در پایان سال  -که نمی تواند -درصدی داشته باشد

 ۳۹یعنی باز هم وضعیت اقتصادی مردم بهتر از سال های قبل از  .خواهد رسید -بود دالر میلیارد 011

 .نخواهد شد

 توطئه کاهش قیمت نفت

در این شرایط ، به گفته بسیاری از تحلیل گران معتبر غربی، عربستان سعودی به همراه دیگر کشورهای 

قیمت نفت را از  حوزه خلیج فارس، با هدف ضربه زدن به ایران و روسیه، جنگ نفتی به راه انداخته و

 ۵۱در شماره  نوشته توماس فریدمن بهبه عنوان نمونه )نددالر کاهش داد 01دالر به حدود  041حدود 

دسامبر فارن  09مقاله ، دسامبر نیویورک پست 02مقاله همچنین به  . بنگرید تایمز نیویورک ۴۹۵۱اکتبر 

اعالم کرده که اگر  وزیر نفت عربستان (.بنگریددر این زمینه  دسامبر فارن پالیسی 45و مقاله  پالیسی

 .دالر هم کاهش یابد، آن کشور میزان تولید خود را کاهش نخواهد داد 41قیمت نفت به 

 نشانی اوباما پرزیدنت اقدامات از کدام هیچ": گفته است CNNبه سناتور مک کین هم در همین خصوص 

 تشکر ها سعودی از باید ما و اوباما پرزیدنت. است نداشته پوتین والدیمیر برابر در جدی عزم و قدرت از

 آسیب رسانده  پوتین والدیمیر اقتصادبه شدت به  که اند رسانده حدی به را نفت بشکه هر قیمت که چرا کنیم

 ".است

 دولت هانظریه توطئه و توطئه گری 

به شدت دفاع کرده و در  ی اقتصادی فلج کننده علیه ایراندولت های غربی، عربی و اسرائیل از تحریم ها

توطئه متفاوت از . آیا این عمل را می توان توطئه نامید؟ آری و نه. تصویب آنها نقش موثری داشته اند

کشور یا  ،یکجهانی، منطقه ایتمامی مشکالت و مسائل مطابق نظریه توطئه، . است" تئوری توطئه"

 .طراحی و به وجود آمده استقومی خاص، توسط مرکزی خاص یا دولت هایی خاص 

 : برای این که. این مدعا باطل است

هیچ توجهی ندارد و گناه  -عوامل اصلیبه عنوان  -به علل و دالیل داخلی پیدایش مسائل و مشکالت: لاو

 . گان می اندازدهمه مشکالت و مسائل را به گردن بیگان

حتی اگر گروهی یا دولت . چنان مرکز اهریمنی ای که دارای چنان قدرتی باشد، وجود خارجی ندارد: دوم

 . چنان کاری هستند" توان"چنان کنند، فاقد " بخواهند" -از جمله دولت آمریکا -ی های

مسائل اجتماعی هیچ گاه یک رویداد را  توجیهات ایدئولوژیک تک علتی هستند، اما تبیین های علمی: سوم

 .به یک علت واحد فرو نمی کاهند

 :منتها. اساس روابط در سطح بین المللی است" منافع ملی"تأمین در عین حال، 

http://www.nytimes.com/2014/10/15/opinion/thomas-friedman-a-pump-war.html?_r=2
http://www.nytimes.com/2014/10/15/opinion/thomas-friedman-a-pump-war.html?_r=2
http://nypost.com/2014/12/14/saudi-arabias-oil-war-against-iran-and-russia-2/
http://foreignpolicy.com/2014/12/18/why-would-the-saudis-crash-oil-markets-iran/
http://foreignpolicy.com/2014/12/18/why-would-the-saudis-crash-oil-markets-iran/
http://foreignpolicy.com/2014/12/18/why-would-the-saudis-crash-oil-markets-iran/
http://foreignpolicy.com/2014/12/23/is-saudi-arabia-trying-to-cripple-american-fracking-oil-iran/?utm_content=buffera21a5&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.cnn.com/2014/12/21/politics/mccain-obama-wrong-about-north-korea/?hpt=po_c1
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 . تعریف واحدی از منافع ملی وجود ندارد -اول

 . یکی فرض می کنند" منافع خودشان"را با " منافع ملی"دولت ها بعضاً  -دوم

 . دچار خطاهای استراتژیک می شوند" منافع خودشان"یا حتی " منافع ملی"ر تشخیص د -سوم

همه دولت ها چنین کرده . توطئه علیه دیگر کشورها، بخشی از تأمین منافع ملی به شمار می رود -چهارم

 آن چه از نظر کشور یا دولت قربانی، توطئه دولت خارجی به شمار می رود، از نظر دولت. و می کنند

 .قلمداد می شود" منافع ملی"اقدام کننده، تعقیب 

در این توطئه، دولت های غربی، عربی، روسیه، چین، . سوریه و عراق گرفتار جنگ نیابتی خارجی اند

اما از زاویه ای دیگر، گویی هر یک به دنبال منافع ملی . نقش اساسی بازی کرده اند...ایران، ترکیه و

 . کشور خود هستند

شنودهای جهانی دولت آمریکا از همه جهان، شهروندان خود، دولت های متحد و غیر متحد، بخشی از 

دولت آمریکا . ، اما از منظر قربانیان، توطئه ای خارجی استقلمداد می شود آن دولت " منافع ملی"تعقیب 

لی همین عمل را علیه که به طور گسترده از این شیوه ها استفاده کرده و می کند ، وقتی دولت کره شما

قلمداد " اقدام علیه امنیت ملی آمریکا"شرکت سونی انجام داد، سخنگوی کاخ سفید، اقدام کره شمالی را، 

 .کرد

در . از آن استفاده کرده و می کنند -به اندازه توانشان -جنگ سایبری، توطئه دیگری است که همه دولت ها

 .این گونه توطئه ها را توجیه می کنند" منافع ملی"عین حال، دولت ها با توسل به 

عربستان سعودی و دیگر " منافع ملی"فت به عنوان ابزاری برای پیشبرد استفاده از  کاهش شدید قیمت ن

اما از نظر قربانیان، توطئه خارجی برای زمین . کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس، امری طبیعی است

فارغ از این که نظام سیاسی اش مذهبی یا غیر مذهبی  -ایران قدرتمندعربستان سعودی با . زدن آنان است

 .خود به شمار نمی آورد" منافع ملی"را به سود  آنمسأله داشته و  -یا دیکتاتوری باشدتیک راباشد، دموک

که با منافع  -، کامالً با منافع ملی عربستانایران قدرتمند دموکراتیک و ملتزم به حقوق بشروجود یک 

 .تعارض دارد -خاندان سلطنتی یکسان است

 سرنگونی، توطئه آمریکا برای تحریم های اقتصادی

تصویب شدیدترین تحریم های طول تاریخ علیه ایران، از نظر آیت هللا خامنه ای، توطئه مشترک آمریکا و 

هدف آنان از تصویب تحریم ها، . اسرائیل بوده و دیگر دولت ها در این زمینه تابع این دو دولت بوده اند

برای این که از . ی یا حقوق بشرسرنگونی جمهوری اسالمی است، نه بهانه هایی چون پرونده هسته ا

 .ابتدای پیروزی انقالب، تحریم های علیه ایران آغاز شد و به مرور زمان گسترش یافت

اگر تحریم های فلج کننده محصول پرونده هسته ای بود، نمی بایست قبل از آن شاهد ، خامنه ایبه گفته 

زاد پیروزی انقالب و تأسیس انقالب اما تحریم های اقتصادی هم. باشیمعلیه ایران تحریمی تصویب 

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/white-house-says-sony-hack-is-a-serious-national-security-matter/2014/12/18/01eb8324-86ea-11e4-b9b7-b8632ae73d25_story.html
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اگر هم در مورد پرونده هسته ای به توافق کامل با غرب و آمریکا برسیم، تحریم ها ملغی . اسالمی اند

یعنی سرنگونی جمهوری اسالمی از راه در تنگا قرار دادن شدید مردم و  -نخواهند شد، چون هدف اصلی

 .باقی استبر جای خود همچنان  -شوراندن آنان علیه جمهوری اسالمی

 تحریم های اقتصادی، توطئه فتنه گران

چه کس : پرسش همگان این است. اینک مدتها از زمانی که آثار فلج کننده تحریم ها آشکار شده، می گذرد

 یا کسانی  در داخل کشور در به تصویب رسیدن این تحریم ها مسئولیت داشته اند؟ 

سران "صباحی است که مسئولیت این امر را به گردن فتنه گران و اصول گرایان افراطی و سنتی چند 

 : مدلل می سازند؟ ادعای آنان این است -به اصطالح  -آنان این مدعا را چگونه. می اندازند" فتنه

بهانه الزم را برای تصویب تحریم ها به دشمنان " 99فتنه "ایران در حال پیشرفت های عظیم بود،  -اول

 (.بنگرید روح هللا حسینیانو  اسحاق آلمصاحبه یحیی  به عنوان نمونه به  )داد

باالی درصد مردم، مشروعیت  91، با مشارکت بیش از 99خرداد  44انتخابات ریاست جمهوری  -دوم

فتنه گران با ادعای دروغ وقوع تقلب در انتخابات، مشارکت بی نظیر مردم در . مردمی نظام را نشان داد

 .انتخابات را به ضد خود تبدیل کردند و فضای جهانی را علیه ایران ساختند

 .موافق تصویب تحریم های اقتصادی بودند -موسوی و کروبی و خاتمی -فتنهسران  -سوم

، با دولت های آمریکا و دیگر دولت ها برای تصویب اند برخی از فتنه گران که به خارج گریخته  -چهارم

 آنان به دولت ها می گفتند که مهندس. تحریم ها تماس گرفته و آنان را به شدت در این زمینه تشویق کردند

ی رفسنجانی موافق تصویب تحریم ها هستند، اما میر حسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و هاشم

 رئیسه هیأت عضو -بذرپاش مهرداد .نمی توانند این را آشکارا بگویند، چون هزینه سنگینی برای آنان دارد

 اصطالح به جنبش نمایندگان از یکی": تسا هتفگ اعدا نیا حرط اب 2/01/85 رد - اسالمی شورای مجلس

 را اسالمی جمهوری نظام و ملت علیه ها تحریم تشدید تقاضای آمریکا کنگره به آمدهایی و  رفت طی سبز

 ما کشور علیه جامع های تحریم قانون تصویب و امنیت شورای 0848 قطعنامه به تبدیل مسئله این.کرد

 ."شد

وقتی جنبش آغاز . ، جنبشی فراگیر بود"جنبش انتخاباتی سبز"البته . کل این مدعیات دروغ های آشکارند

در . ایرانیان مقیم خارج هم از آن حمایت به عمل آورده و خود را سبز به شمار آوردندری از بسیاشد، 

، قطعاً افرادی بودند و هستند که به طور علنی از تصویب تحریم های اقتصادی جمعیت بسیار میان این 

گرفته و به طور با دولتمردان غربی و آمریکایی هم تماس  افراد مدعی اندبرخی . دفاع کرده  و می کنند

با رهبران جنبش سبز یا فاعالن  افراداین اما هیچ یک از . علنی از نقش خود در این زمینه سخن گفته اند

به صادقانه و اصلی جنبش سبز در ایران هیچ گونه ارتباطی نداشته و می توان نشان داد که در آثار خود 

جنبش انتخاباتی "هدف آنان با هدف رهبران  .صراحت تمام مشی رهبران جنبش سبز را نقد و رد کرده اند

 . یکسان نبوده و نیست" سبز

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/593869
http://rajanews.com/detail.asp?id=214468
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931005000213
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 . خواهان سرنگونی جمهوری اسالمی بوده و هستند ما اینهارهبران جنبش سبز، اصالح طلبند و  -الف

جراحی "تحریم ها را به زیان مردم ایران می دانند، اما اینان تحریم ها را رهبران جنبش سبز  -ب

قلمداد می کنند که مردم هم باید ایران برای دفع سرطان جمهوری اسالمی و آزادی مردم " ضروری

 تحارص هب ۵۱ شماره هینایب رد یوسوم سدنهم. ی دست یابندآزادبه آن را بپردازند، تا " هزینه های"

 دولتمردان مصیبت که است مردمی بر بسیار های رنج تحمیل بلکه  دولت، یک تحریم نه این" :تشون

 تحریمی هرگونه اعمال با ما و معناست این به کردن زندگی را سبز راه. است کافی برایشان مالیخولیازده

 ."مخالفیم خود ملت علیه بر

رهبران جنبش سبز تحریم ها را مجازات مردم ایران می دانند و اینها هزینه های سنگین تحریم های  -پ

 رادید رد یوسوم سدنهم .قلمداد می کنند -خصوصاً سپاه پاسداران -کمرشکن را متوجه جمهوری اسالمی

 ریزی برنامه حال در وسیع سطحی در و گسترده صورت به که اخیر های تحریم": تفگ یبورک یدهم اب

 محروم اقشار و کشاورزان کارگران، مخصوصا مردم، به شدید های آسیب آمدن وارد موجب اجراست، و

 بیکاری نرخ افزایش و اقتصادی رکود تورم، نظیر مشکالتی با اکنون هم کشور. شد خواهد جامعه

 ."کند تشدید را عوامل این تواند می ها تحریم این که روبروست

که میان این دو گروه تفاوت های عمده نظری و این که حق با کدام طرف است، یک موضوع است،این 

 رد هورگ نیا اب یوسوم سدنهم هاگدید توافت هب هنومن ناونع هب .عملی وجود دارد، موضوعی دیگر است

 : تشون ۵۱ شماره بیانیه رد یوسوم .دیرگنب یجراخ یاه میرحت و ناریا یا هتسه حرط دروم

 با که نمودند، تاکید خود ملت تردیدناپذیر حقوق بر نه و کردند حل را جهان مشکالت نه دولتمردان "

. گرند افراط کردن کرنش و شدن تسلیم در حتی که دادند نشان آنها. نشستند عقب حقوق این از دستی گشاده

 جلوگیری ای هسته آمیز صلح انرژی زمینه در کشور دستاوردهای واگذاری از دلسوزان تالش با اگر حتی

 بین اجماع برای را زمینه آنان رفتارهای زیرا ایم، نشده ایمن دولتمردان های تفریط و افراط عواقب از شود

 ."است کرده فراهم ما ملت به بیشتر فشارهای و ها تحریم اعمال جهت المللی

 نقش برجسته آیت هللا خامنه ای در تحریم ها

چون آفتاب آشکار گفت، چرا که  در مورد نقش محمود احمدی نژاد در تصویب تحریم ها سخن نخواهیم

احمدی نژاد با حمایت مطلق آیت هللا خامنه ای آن سخنان را بیان می کرد و آن سیاست ها را پی می . است

 .گرفت

 :  مدعای مقاله این است. محل نزاع نقش شخص آیت هللا خامنه ای در این زمینه است

می کرد، آنها را به سود ایران و به زیان تصویب آیت هللا خامنه ای همیشه از تصویب تحریم ها استقبال 

کنندگان قلمداد می کرد، و سخنان بسیار تحریک کننده ای بیان می کرد که راه تصویب تحریم ها را سهل 

مدعای او این بود که تحریم ها موجب رشد گسترده ایران شده و به خودکفایی و استقالل . می گرداند

 .هد شدکامل اقتصادی ایران منتهی خوا

http://www.kaleme.com/1388/07/07/klm-8776/
http://www.kaleme.com/1388/07/07/klm-8776/
http://www.kaleme.com/1389/05/11/klm-27481/
http://www.kaleme.com/1389/05/11/klm-27481/
http://www.kaleme.com/1388/08/09/klm-1750/
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اگر این مدعا صادق باشد، آیت هللا خامنه ای مسئول اصلی داخلی تصویب شدیدترین تحریم های طول 

متأسفانه شواهد و قرائن این مدعا . این مدعا باید با شواهد و قرائن تأیید شود. تاریخ علیه ایران است

 : تاریخی چند نکته پیرامون این گزارش. بسیارند

ذهن کامپیوتری نیست که با زدن یک دگمه کل اندازه که قوی باشد، هیچ کس دارای حافظه افراد هر  -الف

 .سازدحاضر تاریخ یک موضوع را در برابر خود 

چند ماه قبل از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تا پایان ریاست جمهوری وی  دوره زمانی -ب

بسیاری . یم ها در این دوره به تصویب رسیده اندبرای این که عمده تحر. مورد بررسی قرار خواهیم دادرا 

 .از تحریم ها قبل از جنبش سبز تصویب شده اند، اما در پایان کار، تحریم های مهلک به تصویب رسید

 .به همین دلیل مجبور به گزینش شده ایم. سخنان آیت هللا خامنه ای در همین دوره بسیار زیاد است -پ

ابتدای مقاله نوشته شد، درباره سخنان آیت هللا خامنه ای هیچ گونه تفسیری ارائه با توجه به آنچه در  -ت

 .نخواهیم کرد، برای این که مدعا و شواهد و قرائن کامالً روشن بوده و خواننده خود قادر به داوری است

 سخنان آیت هللا خامنه ای

 پدر اقتصادی تحریم گویند می و گیرند می نظر در فاجعه یک عنوان به را این ها عضیب: "۲/۲۸/۳۸۳۱/

 ".آورد درمی را ما تکنولوژی  

 با االن تا انقالب اول از[ غربی دنیای و صنعتی دنیای] كه هایی تخم و اخم و ها تحریم: "۲/۲۸/۳۸۳۱/

 من شود؛ می آب دلشان ها تحریم این تصور از ها بعضی[. است کرده کمک ما پیشرفت در]اند داشته ما

 ."كرد كمك ما به این نه، بگویم خواهم می

 ی دوره همین در ما! اقتصادی ی محاصره و اقتصادی تحریم به کنند می تهدید را ما: "/۲/۶۸۳۴۸۲/

 ی محاصره های دوره ترین سخت در. آوردیم دست به را امکانات همه این که بوده اقتصادی ی محاصره

 و ها امریکایی از غیر را ها سالح آن دنیا ی همه در که بسازند را هایی سالح توانستند ما جوانهای اقتصادی

 ."نداشت کس هیچ امریکا ی عزیزکرده دولت   دو یکی

. بود ایشان با حق! بهتر گفتند و کردند خوشوقتی اظهار امام کردند، تحریم را ما وقتی: "۲/۶۸/۳۸/۱/

 را ایران ملت ها، حرف این با. است طور همین هم حاال کردیم؛ پیدا تحرک و آمدیم خود به تحریم، اثر بر ما

 ".دارد؟ یی فایده تهدید، این کنند؛ می تهدید

 مگر! نکردید؟ تحریم حاال تا مگر کرد؛ خواهیم تحریم را ایران ملت ما که کنند می تهدید: "/۲/۱۸۳/۸۳/

 در و ایم کرده پیدا پیشرفتی امروز ما اگر! است؟ نبوده زورگو قدرتهای شما تحریم دچار ایران ملت حاال تا

 ما برای تحریم شرایط همین در اینها زنیم، می را اول حرف منطقه در صنایع، از برخی و صنعت علم،

 گرفتند، می را ما پول دادند، می ما به خواستیم می هرچه کردند، می باز را بازارها اگر. ..است آمده پیش

 ".!؟ترسانید می تحریم از را ما. بودیم نرسیده پیشرفتها این به ما هم امروز و ریختند می جیبشان توی
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 ما برای را برکات این ی همه و انداخت خود به اتکای فکر به را ما اقتصادی، تحریم: "۲/۱۸۳۲۸۳۱/

 ".آورد

 حاال تا مگر. بزند ای ضربه ما به تواند نمی تحریم. کنیم می تحریم که کنند می تهدید: "/۲/۴۸۳/۸۳/

 علمی پیشرفتهای به تحریم حال در ما ایم؛ رسیده ای هسته انرژی به تحریم حال در ما اند؟ نکرده تحریم

 ممکن حتّی شرائطی در تحریم. ایم رسیده کشور در وسیع های سازندگی این به تحریم حال در ما ایم؛ رسیده

 ".کند بیشتر فعالیت و تالش برای را ما همت که جهت این از شود؛ تمام ما نفع به است

 و ها محاصره این از. حرفها این از و محاصره و تحریم گویند می شنوید می حاال: "۲/۴۸۳۴۸۳۲/

 دست نظامی   نیروهای که است بوده تحریمها همان میان در ما. بود جنگ ی دوره در بدتر بمراتب تحریمها

 مقدم خط در اسالمی جمهوری نظامی، های توانائی لحاظ از و رساندیم اینجا به امروز را خودمان خالی

 با ابتکار، با قدرت، با است توانسته اسالمی جمهوری که امکاناتی. است منطقه این در نظامی توانائی

 های زمینه در. است کرده خیره را چشمها بیاورد، وجود به درونی جوشش با و خود خالقیت از استفاده

 این اش نمونه یک که است، روشن و دارد خود جای که هم گوناگون پیشرفتهای و فناوری و علمی گوناگون

 یعنی. آمد ایران ملت دست به فشار، دوران در و تحریم دوران در همه اینها. است ای هسته انرژی ی مسأله

 وادار حرکت به و واداشت فکر به را درونی نیروهای کرد؛ عکس اثر بلکه نکرد، اثری فقط نه تحریمها

 ."کرد

 وارد ضرری تحریم از [که اهل اسراف نباشد]ملتی چنین یک بر. کنند تحریم خوب،: "/۲/۴۸۳۶۸۳/

 . "نمی شود

 این در خب،! کنیم می اقتصادی ی محاصره و کنیم می تحریم را شما که کنند می تهدید": //۲/۶۸۳۳۸/

 ضرر کسی چه کردید، اقتصادی ی محاصره تر ضعیف گاهی و شدیدتر گاهی را ایران ملت که سالی سی

 ما به تحریم این... کردیم استفاده خودمان پیشرفت نفع به تحریم از ما! ابدا کرد؟ ضرر ایران ملت کرد؟

 تحریم از ما. است جور همین هم امروز. بیاوریم وجود به فرصت یک توانستیم تهدید این از ما نزد؛ ضرر

 ای اقتصادی ی محاصره هر و تحریمی هر مقابل در الهی ی قوه و حول به ایران ملت. ترسیم نمی غرب

 ."کرد خواهد برابر چند و مضاعف را او پیشرفت که داد خواهد نشان خود از تالشی چنان آن

 اند، کرده تحمیل ما کشور بر است متمادی سالهای که تحریمهائی اقسام و انواع دل از: "۸/۱//۲/۶۸/

 دادند، انجام که سختگیریهائی ی همه دل از. میشود پرتاب فضا به و آید می بیرون "امید ی ماهواره" ناگهان

 قدرتهای طلق   ملک دربست، و است محصوری و محدود کار یک که - اورانیوم کردن غنی توانائی ناگهان

 را خودش و میگیرد جان و میکند رشد کشور این در - برود نباید جا هیچ آنها ی اجازه بدون و است بزرگ

 ".ندارد اثر هم او تهدید ندارد، اثر هم او تحریم نتوانسته، دشمن که است این ی دهنده نشان این. میدهد نشان

 از باید ما. شد تمام ما سود به تحریم این البته که کردند، تحریم را ما کشور سال سی: "/۸۳/۸۳//۲/

 و علم از ای نقطه این به امروز ما نمی کردند، تحریم را ما اگر. کنیم تشکر بخش این از ها آمریکائی
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 از کنیم، فکر خود به بیائیم، خود به که کرده وادار را ما همیشه تحریم. نمی رسیدیم ایم، رسیده که پیشرفت

 ".بجوشیم خود درون

 دارد ما صبر گویند می تبلیغاتشان توی ه ی ها آن سخنگویان و استکبار سرکردگان حاال: " ۸۳۱۸/۱//۲/

 نکردید صبری شما -گویند می ایران مقابل در ها آن -شود می تمام دارد طاقتمان دیگر ما رسد، می آخر به

 آمده برمی دستتان از کاری هر کردید؛ توانستید، کار هر هرجا کردید؟ صبر شما کجا ایران؛ ملت مقابل در

 اقتصادی تحریم نکردید؟ تبلیغات نکردید؟ توطئه کردید؟ صبر ک ی شما. اید داده انجام ایران ملت علیه است،

 ".نکردید؟

 من. گرفتند خوبی و مستحکم بسیار تدابیر مسئولین خوشبختانه تحریم، مقابل در: "۲/۱۸۳۱۸۳۶/

 در که را آنچه آمدند بدهند؛ گزارش بیایند اقتصادی وزرای که محترم جمهور رئیس از کردم درخواست

 گیری تصمیم اروپا و آمریکا ی یکجانبه تحریمهای بعد و - هست تحریم که - امنیت شورای ی قطعنامه مقابل

 تصمیم شاءهللاَ  ان و است خوبی بسیار کارهای است؛ درستی بسیار های گیری تصمیم که گفتند، کردند،

 یک به که باشد جور همین باید هم واقعاً . فرصت به کنند تبدیل را تحریم این که است این بر مسئولین

 ."شود تبدیل فرصت

 تحریمهای یا شده، صادر اسالمی جمهوری علیه امنیت شورای ۵۳۴۳ ی قطعنامه: "/۲/۱۸۳۱۸۲/

 کوچکی ی قضیه این چیست؟ قضیه این از شما تحلیل گرفته؛ شکل ایران علیه اروپا و آمریکا ی یکجانبه

 میدهند، نشان دندان میکنند، تحریم میکنند، اخم چون کند؟ کار چه ایران چیست؟ موضعتان. نیست

 های مجموعه ما کشور داخل در است؟ این تحلیلتان بیائیم؟ کوتاه قدری یک حاال ببریم؟ باال را دستهایمان

 می نشان خودش از سگی ی چهره خیلی طرف که وقتی گویند می است؛ این تحلیلشان که هستند ای سیاسی

 گونه هر که معتقدید نه؛ یا بنشینیم؟ عقب دارید؟ قبول را این شما خوب،! بنشینید عقب شما دهد،

 کنید؛ اخم آقا گویند می ترسید، می اخم با شما دیدند که بمجردی. کند می تشجیع را طرف نشینی، عقب

 می وادار نشینی عقب به را شما کتک، خود یا کتک به تهدید دیدند که بمجردی. است اخم آدم این عالج

. است اینجوری طرف،. بردارد دست حرفهایش ی همه از خوب تا بزن بیشتر تا دو گویند می کنند،

 ."است این دنیا محاسبات

 و ایران ملت. دارم یقین هم بنده زنیم؛ می دور را تحریمها ما که گفتند درست دوستان: "۲/۱۸۳۴۸/۴/

 جدید ما برای تحریم البته...کنند می ناکام را کنندگان تحریم زنند، می دور را تحریمها کشور مسئولین

 ملت عظیم حرکت این ی همه است، شده که کارهائی این ی همه. تحریمیم تو است سال سی ما نیست،

 ".بکنند توانند نمی کاری بنابراین گرفته؛  انجام تحریم فضای در ایران،

 و چیزها این سراغ بیایند كه است همین اش نتیجه طبعاً  [غربی ها]ضعف این خب،: "۲/۱۸۳۴۸۳۱/

 او با هم دولتها دل حتّی ملتها، دل كه ای قطعنامه. تا ده تا، پنج تا، دو یكی قطعنامه،. كنند صادر قطعنامه

 میكنند، امضا را ها قطعنامه این و امنیتند شورای عضو خودشان ها بعضی كه دولتهائی همین. نیست همراه

 قسری عمل یك آنها برای نیستند؛ تحریمها این به راضی دولتها این خود از بعضی حتّی كه داریم اطالع ما

 ."است این وضع. است سیاسی رودربایستی یك است؛ جبری عمل یك و است
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 در تحریمها تشدید این لیکن کردند؛ شروع ما کشور علیه را تحریم ۱۳ و ۱۶ سال از: "۲/۱۸۳۶۸۳۶/

 مسئولین هم خوشبختانه. شوند جدا اسالمی نظام از مردم و بیاید فشار مردم روی که است این برای واقع

 بر توجهی قابل اثر الهی توفیق به تحریمها این که شد داده نشان عمالً  هم کردند، اعالن مردم هم گفتند،

 کردند، تحمل را انقالب اوائل و ۸۹ ی دهه مشکالت و زحمات آن که مردم و گذاشت نخواهد مردم زندگی

 در و است تر روشن آینده به امیدشان و بیشتر اطمینانشان است، شده پیدا که عظیمی پیشرفتهای با امروز

 ."کنند می خنثی را دشمن ی توطئه و ایستند می دشمن مقابل

 هاون در آب بیاورند، در زانو به تحریم با را ایران ملت میتوانند میکنند خیال که کسانی: "۲/۱۸۳/۸۳۴/

 به نمیشود تهدید با که را ملت این میکند، کار چه دارد میداند دارد، ایمان دارد، امید که ملتی. میکوبند

 ."کرد وادار نشینی عقب

 خیال کنندگان تحریم. تحریم به شدیم مبتال کشور صنعتی بخشهای از بخشهائی در ما": ۸/۱//۲/۱۸/

 به ما جوانان که شد موجب تحریم. شد بعکس اما خوابید؛ خواهد بخشها این کردند، تحریم که حاال کردند

 بهترش مواردی در کردند، تولید. کنند تولید برسد، ما به نمیخواهد دشمن که را آنچه خودشان که بیفتند فکر

 ."کارآمدتر سبکتر، تر، هزینه کم کردند؛ تولید را

 جوانهای استعدادهای نبود، علمی تحریم نبود، اقتصادی تحریم نبود، اقتصادی فشار اگر: "۸۳۶//۲/۱۸/

. نمیرسیدند آن به نمیرفتند، دنبالش بود، آماده بود، حاضر چیز همه یعنی نمیکردند؛ پیدا بروز مجال ما

 تر برافراشته هی پرچم این کرد، رشد ملت کشید، باال ملت آمد، جوش به درونی استعداد کردند، تحریم

 ".شد

 ی مواجهه میدهد، نشان اقتصادی ی زمینه در را مضاعف همت که چیزهائی ی جمله از:"/۲۱۳۸۳/۸۳/

 ی کورکورانه پیروی متأسفانه و آمریکا سردمداری به غرب که است تحریمهائی با مقتدرانه و هوشمندانه

 خودشان خیال به اینها ۶۳ سال اول از. کرد اعمال ایران علیه آمریکا از اروپائی دولتهای از بعضی

 صحبت - میرسید ما به خبرهایش که - محاسباتشان در خودشان. اند کرده تشدید را ایران تحریم حرکت

 آورد؛ درمی زانو به را ایران ملت و اسالمی جمهوری ماهه شش پنج تحریمها این که میگفتند میکردند،

 و کنند دشوار ایران ملت بر آنچنان را کار تحریمها ی وسیله به که بودند فکر به آنها. بود این تصورشان

 معترض اسالمی جمهوری به خودشان، نظام به ایران ملت که کنند تنگ ایران ملت بر آنچنان را دائره

 دشمن تیغ و گرفت انجام تحریمها این با ای قدرتمندانه و هوشمندانه برخورد یک. بود این هدفشان شوند؛

 کار با زیاد، تالش با خوشبختانه. کند پیدا دست خود هدفهای به تحریمها این با نتوانست دشمن. شد ُکند

 ها غربی خود امروز. کنند عبور عقبه این از توانستند مختلف بخشهای در مسئوالن روزی، شبانه متراکم

 فکر به ما مسئولین آنها، تحریم ی وسیله به...ندارد ای فایده دیگر ایران تحریم میگویند میکنند، اعتراف

 ".شدیم نیاز بی بنزین کردن وارد از ما کردند، تالش افتادند؛

 به را خود اقتصادی و تبلیغاتی سیاسی، توان تمام استکباری قدرتهای ای هسته قضیه در:"۲۱۳۸۳/۸/۶/

 اسالمی جمهوری کردن صرفنظر ساز زمینه تحریم و فشار آفرینی، جنجال با کردند تالش و گرفتند کار

 فشارهای و تالشها همه بر اسالمی ایران سال ۶ گذشت از بعد اکنون اما شوند موضوع این از ایران
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 از قویتر ها، اراده جنگ در که داده نشان ای، هسته قضیه در چشمگیر پیشرفت ضمن و آمده فائق استکبار

 ."است دنیا بزرگ قدرتهای

 شرائط ترین سخت در. است این کشور قوت مهم نقاط از یکی. تحریم شرائط در پیشرفت:"۲۱۳۸۳۱۸/۴/

 رئیس آقای که فناوری، و علم ی مقوله در یکی کرده؟ پیشرفت چیزی چه در. کرده پیشرفت کشور تحریم،

 ی زمینه در کردیم، پیشرفت ای هسته ی زمینه در ما. کردند اشاره مسئله این به گزارششان در جمهور

 کردیم، پیشرفت نو های انرژی فناوری در کردیم، پیشرفت نانو فناوری در کردیم، پیشرفت زیستی فناوری

 سلولهای مهم بسیار ی مسئله در کردیم، پیشرفت ها ابررایانه ساخت در کردیم، پیشرفت هوافضا صنایع در

 ضد نانوداروهای در جور، همین رادیوداروها در جور، همین سازی شبیه ی مسئله کردیم، پیشرفت بنیادی

 از بعضی و گفتم من که موردی چند این. دنیاست باالی سطح دانشهای جزو همه اینها جور؛ همین سرطان

 تا ده کشور، تا پنج را اینها از بعضی که دنیاست، باالی سطح یک ی درجه دانشهای جزو دیگر، موارد

 همه از دانش انتقال درهای که بود حالی در این کردیم؛ پیشرفت اینها در ما ندارند؛ بیشتر دنیا در کشور

 ."است بسته ما روی دنیا سوی

 مقابل در لیکن بوده، بیشتر اخیر سالهای در تحریمها تنوع و تحریمها ی توسعه البته: "۲۱۳۸۳۱۸۳۴/

 ما علیه را تحریمها که پیش سال سی. است ناچیز و کوچک کشور، در سازنده فعالیتهای تنوع و توسعه

 دارند ما علیه امروز که تحریمهائی تا بشود واقع کارگرتر ما علیه بود ممکن تحریمها آن کردند، شروع

 این معنایش این. کرد خواهیم بیشترش که دهند می هم وعده هی طور همین و کنند می اجرا و تصویب

 با مختلف شکلهای به می توانیم کردیم؛ پیدا ضد ضربه حالت یک تدریجا   تحریمها مقابل در ما که است

 که است خوب و است ظریفی و جالب و خوب شگرد که - تحریمها زدن دور با یا: کنیم مقابله تحریمها

 و بنیادی کار که ای درونی ظرفیتهای به آوردن رو جهت از یا - ببرند کار به را شگرد این ملت و دولت

 . "گرفته انجام هم حاال تا و بگیرد انجام باید حتماً  و است زیربنائی

 نه تحریمها این که بینیم می اما کننده؛ فلج تحریمهای یا هوشمند تحریمهای گفتند آنها: "۲۱۳۸۳۴۸۳۴/

 که چیزهائی از بسیاری در که شد موجب تحریمها همین خب،. بود کننده فلج نه بود، هوشمند آنچنان

 کارهائی بیاوریم؛ وجود به علمی های زمینه در را خوبی تحرک برسیم؛ خودکفائی به نداشتیم، خودکفائی

 های راه به و باشیم؛ شاهد کشورمان در غیرنظامی و نظامی و صنعتی تولیدات ی زمینه در را بزرگی

 اینجور. بدانید شما شد؛ خواهد خنثی تحریمها این .برسیم کنیم، خنثی را تحریم این که این برای گوناگونی

 این بدهند؛ ادامه طوالنی مدت را رفتار این و حرکت این که بیاورند طاقت و بتوانند اینها که نیست

 کنند؛ گوش آمریکا حرف به که نیست دنیائی دنیا، امروز. پذیرد نمی را این دنیا یعنی نیست؛ پذیر امکان

 خواهد ادامه این وقتی چند یک حاال. کند چه کند، مؤاخذه برود، کشور فالن به او ی ویژه ی نماینده حاال ولو

 که چیزی آن میکنید؛ مشاهده شما هم امروز گفتم، هم قبل ماه چند من البته. نیست ادامه قابل این اما داشت،

 این. برسد فلج به واقعاً  ماه چهار سه ظرف در که بود این خودشان توقع کننده، فلج گفتند امسال اول در اینها

 ".انجامیده ما بهتر تحرک به بحمدهللاَ  هیچی، نرسید، که فلج به گذشت، هم بیشتر ماه، چهار سه
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 و منعها همین. کنیم استفاده فرصت یک عنوان به محدودیتها همین از توانستیم ما: "۲۱۳۸۳۶۸۳۳/

 پیشرفتهائی به ها، زمینه ی همه در ابتکار، و نوآوری میدانهای در ما که شد موجب محدودیتها و تحریمها

 ."کنند پیدا دست پیشرفتها آن به نتوانستند هم متمادی سالهای طول در منطقه کشورهای که کنیم پیدا دست

 یک را ایران ملت اما بیاورد، وجود به فشاری تحریم است ممکن. میکنند تحریم را ما: "//۲۱۳۸۳/۸/

 ".میکند بیشتر را او توانائی میبرد؛ جلو درجه

عب با که رسید نظرشان به دشمنان اسالم، صدر در روز یک: "۲۱۳۸/۳۸/۱/  ی محاصره و طالب ابی ش 

 ما کنند می خیال گر بدمحاسبه های روسیاه این. نتوانستند اما بیندازند؛ پا از را آنها مسلمانها، اقتصادی

عب شرائط در امروز عب شرائط در امروز ما. نیست اینجور. طالبیم ابی ش   شرائط در ما نیستیم؛ طالب ابی ش 

 نزدیک آنها به است؛ دیده چشم به را پیروزی های نشانه ما ملت که هستیم شرائطی در ما. خیبریم و بدر

 از را ما مردم امروز. است کرده پیدا دست سرافرازی با پیروزی، مراحل از بسیاری به است؛ شده

 کنند؟ بیرون صحنه از را مردم خواهند می ترفندها این با حرفها، این با ترسانند؟ می اقتصادی ی محاصره

 ".کنند؟ ایجاد اختالل مسئولین ی اراده در خواهند می امروز است؟ ممکن چیزی چنین مگر

 از تحریمها این. گفتند گفتند، هی! دردآور تحریمهای کننده، فلج تحریمهای: کردند تهدید: "۸/۶//۲۱۳۸/

 داخل از آوریم، می رو داخلی ظرفیت و استعداد به بشویم، تحریم ما وقتی اوالً : ماست نفع به جهت دو

 جهت .ماست نفع به تحریم این پس...است افتاده اتفاق مسئله این سال سی این در که همچنان میکنیم؛ رشد

 این ما گویند می تبلیغاتشان در مرتباً  طور همین اینها که است این ،ماست نفع به تحریمها این که دومی

 ی قضیه در مثالً  حاال کنیم؛ نشینی عقب به وادار را ایران تا کنیم اعمال ایران بر خواهیم می را تحریمها

 ی قضیه در نشینی عقب برای ایران، بر فشار برای تحریمها این که فهمیدند دنیا ی همه پس. ای هسته

 این برای تحریمها این افتد؟ می اتفاقی چه نکردیم، نشینی عقب ما وقتی خب،. است دیگر قضایای و ای هسته

 که شود می این نتیجه کرد؛ نخواهد نشینی عقب که هم ایران کنند، نشینی عقب به وادار را ایران که است

 ملت عزت و شکند می کردند، قیام که منطقه ملتهای این چشم در غرب تهدیدهای هیبت و غرب هیبت

 برای تحریمها این بنابراین،. ماست نفع به این و شود؛ می زیاد اینها چشم در ایران ملت قدرت و ایران

 ."ماست به خدمت واقع در کردم، عرض که جهتی دو این از اما ماست، به زدن ضربه

 تحریم نفت، تحریم - کنیم تحریم میخواهیم ما میگویند. میگویند علناً  و صریحاً  مروزا: "۲۱۳۸/۳۸/۳/

 صادر قطعنامه ملل سازمان امنیت شورای ی وسیله به - چه تحریم چه، تحریم چه، تحریم مرکزی، بانک

 ملت اینکه برای بیفتد؟ اتفاقی چه که. دیگر ی قطعنامه سرش پشت دیگر، ی قطعنامه سرش پشت کنیم،

 شده تر مصمم و تر بااستقامت تر، زنده شادابتر، ایران ملت گذشته، هرچه است؛ عجیب. بشود خسته ایران

 ".است

 اعمال چه و چه و کننده فلج تحریمهای خودشان قول به که است سال یک االن خب،: "//۲۱۳۸/۳۸/

 اما است؛ اسالمی نظام از مردم کردن جدا هدف، که هم گفتند - است سال سه و سی ما تحریم البته - میکنند

 صندوق، هر پای آمدن انتخاباتی، نامزد هر به رأی. دادند رأی اسالمی نظام به آنجا، آمدند مردم که دیدند

 این است؛ سیلی یک انتخابات، که کردیم عرض ما. دادند نشان را این مردم است؛ اسالمی نظام به رأی
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 این بنابراین،. است کننده هشیار است، کننده بیدار سیلی   سیلی، انواع از یکی دارد؛ اقسامی و انواع سیلی

 ."داشت هم را زدن سیلی خاصیت ما انتخابات

 اثری تنها. بدارد باز جلو به حرکت از را ایران ملت نمیتواند تحریم. ندارد اثری تحریم": ۲۱/۸۳۲۸/۶/

 غرب از دشمنی و نفرت که است این میگذارد، ایران ملت روی بر چندجانبه و یکجانبه تحریمهای این که

 ."شود می تر عمیق ما مردم دل در

 خود خیال به بتواند اینکه برای است کرده متمرکز را خود نیروی ی همه آمریکا امروز: "۲۱/۸۳۶۸۳۶/

 اروپا امروز. مشکلند دچار خودشان اند، محاصره خودشان. کند اقتصادی ی محاصره را اسالمی جمهوری

 با آنها وضع. نیست حل قابل آنها مشکالت هم حقیقتا حلند؛ قابل غیر و اساسی مشکالت دچار آمریکا و

 داریم، خوب مردم   داریم، داخلی ثروت داریم، امکانات ما. داریم چیز همه  بحمدهللّا  ما. میکند فرق ما وضع

. است خوبی بسیار امکانات کشور، امکانات. نداریم جهانی بدهکاری داریم، انسانی منابع داریم، مالی منابع

 این به را اسالمی جمهوری دسترسی بتواند که است این برای میکند، دشمن که تالشی دشمن، اذیت

 موفق  شاءهللّا  ان کنند؛ خنثی را دشمن ی توطئه این که است این هم ما مسئولین تالش. بدهد کاهش امکانات

 ".گیرد می انجام دارد هم خوبی تالش میشوند، هم

 سر و جهانی جنجالهای امروز. استکبار های دشمنی با ایم مواجه است سال سه و سی ما: "/۲۱/۸۳۶۸۳/

 کنند نمی درک و نمیفهمند آنها. کردیم تحریم را ایران ما اینکه به است شده متوجه جهانی تبلیغات صدای و

 در شدیم واکسینه ما. تحریمیم است سال سی ما. کردند واکسینه تحریم مقابل در را ما است سال سی که

 ."نمیزند ضربه ما به تحریم. تحریم مقابل

 در جمله از - دشمن فشارهای مقابل در کشور اگر که است این هم دیگر واقعیت یک:"۲۱/۸۳۱۸۳۲/

 در بلکه شد، خواهد ُکند حربه این فقط نه بکند، مدبرانه مقاومت - چیزها این از و تحریمها همین مقابل

 برهه یک این است، گذرگاه یک این چون داشت؛ نخواهد وجود دیگر چیزهائی چنین تکرار امکان هم آینده

 جز کنند، می تحریم میکنند، تهدید آنها االن که چیزهائی این. کرد خواهد عبور برهه این از کشور است؛

 با و فشار با و زور با را دیگران. نیست تحریمها این از نفع ذی کس هیچ صهیونیستی، رژیم جز و آمریکا

 خیلی نمیتواند رودربایستی و فشار و زور که پیداست خب،. کردند میدان وارد چیزها این با و رودربایستی

 همین از را کشور تا بیست شدند مجبور که است این هم شاهدش - است مدتی یک - کند پیدا ادامه

 از بیش و نیستند، مایل خودشان نشدند، استثناء که هم دیگرانی! کنند استثناء اینها امثال و نفتی تحریمهای

 مقاومت بایستی بنابراین. میگردند حل راه دنبال آنها میخواهیم، ما که اندازه همان یا بخواهیم ما که آنچه

 نبود؛ ذهنی نبود، تحلیل هیچکدامش کردم، عرض که اینهائی. است ملموس واقعیتهای اینها خب،. کرد

 ".میکنیم مشاهده که است چیزهائی

 نخواهد و است نکرده فلج را ما تنها نه نامیدند، کننده فلج را آن گویان، یاوه که تحریمهائی:"۲۱/۸۳۴۸۳۱/

 به نیز و خود تحلیلهای درستی به را ما اطمینان و بلندتر، را ما همت و محکمتر، را ما گامهای بلکه کرد،

 چشم به بارها و بارها چالشها این در را خداوند یاری ما. است کرده راسختر ملتمان زای درون توانائی

 ."ایم دیده
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 برداشته تحریمها کند، صرفنظر ای هسته انرژی از ایران ملت اگر که میکنند وانمود: "۲۱/۸۳۶۸/۱/

 که تحریمهائی میکنند؛ منطقی غیر تحریمهای دارند، که ای کینه و بغض روی از. میگویند دروغ. میشود

 واقع در و منطقی غیر کارهای اینها بینند می میکنند، نگاه وقتی عالم باانصاف انسانهای و عقال ی همه

 ایران ملت مغلوب الهی توفیق به هم جنگ این در البته. است ملت یک با جنگ  یک این است؛ وحشیانه

 ".شد خواهند

 انقالب، اسالم، مبانی به گرایشش روز روزبه ایران ملت که شده این دشمن تحریم نتیجه: "۲۱/۸/۳۸/۱/

 ."میشود بیشتر داده، کشور این به متعال خدای که عزتی و ایستادگی

 به باشد، کننده فلج تحریمها این میخواستند خودشان که را تحریمهایی ایران ملت علیه: "۸/۱//۲۱/۸/

 را ایران ملت کنید؟ فلج میخواستید را کسی چه. کننده فلج گفتند و کردند تصریح را این و گرفتند کار

 دارید؟ نیت ُحسن شما کنید؟ فلج میخواستید

 تحریمها هدف. بکنم عرض شما به من را این شد؛ نخواهد برداشته مذاکره با تحریمها" :/۸۳//۲۱/۸/

 اسالمی نظام از ایران ملت کردن جدا است، ایران ملت کردن خسته تحریمها هدف. است دیگری چیز

 بورزد، اصرار خود حقوق بر و باشد باقی صحنه در باز ایران ملت اگر بگیرد، انجام که هم مذاکره. است

 غلط که آنچه...میکند؟ کار چه دشمن غلط فکر این مقابل در ایران ملت. داشت خواهد وجود تحریمها این

 و بازرگانی و المللی بین مسائل ی زمینه در زورگوئی با تحریم، فشار با کردند خیال که است این فهمیدند،

 خواهند کنند می فکر اگر. کنند عاجز و بیاورند در زانو به را ایران ملت توانست خواهند غیره، و تولید

 ."اند کرده اشتباه را اینجا بگیرند، اسالمی جمهوری از را پشتوانه این توانست

 کننده فلج تحریم ایران ملت برای میخواهیم که گفتند فشارها و تحریمها ی مسئله زمان:"/۸۳//۲۱/۸/

 وارد را تحریمها جدید ی مرحله یک بهمن، دوی و بیست از قبل روز سه دو. کردند هم تنظیم کنیم؛ تنظیم

 ایام در یعنی. دادند انجام را کار همین مجدداً  باز - سال همین مرداد در - هم قبل ماه چند کردند؛ معادالت

 سست امید به چه؟ امید به. دادند افزایش مردم بر را فشارها خودشان خیال به امسال بهمن   دوی و بیست

 سالهای از بهمن دوی و بیست راهپیمائی امسال که بود این ایران ملت جواب بود؟ چه جواب. مردم کردن

 ایران ملت این،. آمدند خندان ی چهره با آمدند، روحیه با آمدند، جا همه آمدند، همه. است پرشورتر قبل

 دشمنان سر بر بهمنی مثل میکند؛ وارد دشمنان بر ای ضربه ایران ملت بهمن، دوی و بیست سال هر. است

 ."آمد فرود بهمن این هم امسال. آید می فرود مخالفان و

 اند، داده قرار تحریم تحت را ایران ملت امروز كه كشورهایی كه است این واقعیت:"۲۱/۸/۳۸/۶/

 بر عالوه ها غربی...هستند حل قابل غیر و تر سنگین تر، سخت مراتب به اقتصادی مشكالت گرفتار خودشان

 كه است حالی در این. اند شده نیز ایران تحریم از ناشی مشكالت برخی گرفتار خود، اقتصادی مشكالت

 .دارد حل راه خود اقتصادی مشكالت برای ایران اما ندارند، حل راه خود مشكالت برای آنها

 حضور كه دهد می نشان تجربه صاحب و خبره افراد های بررسی و دقیق برآوردهای:"۲۱/۸/۳۸/۶/

 بوده تر بانشاط و تر گرم تر، متراكم بیشتر، گذشته های سال به نسبت امسال بهمن ۴۴ راهپیمایی در مردم
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 «كننده فلج های تحریم» آنها كه چه آن به ایران ملت پاسخ واقع در پرصالبت، حضور این معنای...است

 ."است مشهود نیز المللی بین های میدان در حضور، این تأثیر و بود نامیدند، می

 تحریم ی وسیله به را ایران ملت میخواهند که کردند تصریح و گفتند اقتصاد، ی عرصه در:"۲۱/۸/۳۸۲۳/

 فضل به و الهی توفیق به مختلف، میدانهای در ما و کنند فلج را ایران ملت نتوانستند اما کنند؛ فلج

 ".کردیم پیدا دست زیادی پیشرفتهای به پروردگار،

 ها آمریکائی که ــ گفتم این از قبل ماه چند هم دیگر بار یک را این ــ بگویم را این من:"/۲۱۳۸۳/۸۳/

 نبود؛ اثر بی تحریمها بله،. گذاشته اثر تحریمها که کرد اعتراف فالنی که گفتند و کردند خوشحالی اظهار

. است ما خود در اساسی اشکال یک هم این گذاشت؛ اثر باالخره تحریمها. بکنند کنند، خوشحالی میخواهند

 کنیم؛ جدا نفت از را خودمان اقتصاد باید ما. است نفت به ی وابسته که است اشکال این دچار ما اقتصاد

 آن در که دولتی به قبل سال هجده هفده من. بگنجانند را این خودشان اساسی   های برنامه در ما دولتهای

 را نفت چاههای در   بتوانیم کردیم، اراده وقت هر ما که کنید کاری گفتم مسئوالن به و بود کار سر زمان

 کرد، دنبال باید میشود؛ بله،! میشود؟ مگر که زدند انکار لبخند" تکنوکرات" خودشان قول به آقایان  . ببندیم

 و متصل خاص ی نقطه یک به کشور یک اقتصادی ی برنامه وقتی. کرد ریزی برنامه باید کرد، اقدام باید

 اثری آن نه منتها گذاشت، اثر تحریمها بله،. میکنند پیدا تمرکز خاص ی نقطه آن روی دشمنان باشد، وابسته

 ".میخواست دشمن که را

 مثبت اثر یک منفی، اثر کنار در اما نبود، اثر بی بله، نبود؛ اثر بی اینها تالشهای که گفتیم:"/۲۱۳۸۳/۸۳/

 عظیم ظرفیت و درونی نیروهای که شد موجب تحریم یعنی افتاد؛ اتفاق بود، ما انتظار مورد که هم بزرگی

 این نبود، تحریم اگر که کند؛ پیدا تحقق عظیمی کارهای و کند بروز استعدادهائی شود، فعال ایران ملت

 به توفیقاتی ما جوانان بزنیم؛ دست بزرگی کارهای به توانستیم تحریم برکت به ما. افتاد نمی اتفاق کارها

 زیربنائی کارهای ی زمینه در. نمیکردیم پیدا دست یقیناً  توفیقات این به ما نبود، تحریم اگر که بیاورند دست

 هم، قبل سالهای با ی مقایسه در که گرفت صورت پیشرفتهائی ۳۵ سال در ــ کرد خواهم عرض بعد که ــ

 ی زمینه در راه، ی زمینه در گرفت؛ صورت انبوهی زیربنائی   کارهای. است ای برجسته سال یک ۳۵ سال

 و ایجاد ی زمینه در اورانیوم، جدید منابع کشف ی زمینه در نفت، جدید منابع کشف ی زمینه در انرژی،

 کشور ی آینده اقتصادی زیرساختهای همه اینها که بزرگ؛ صنعتی کار ها ده و پاالیشگاه و نیروگاه ی توسعه

 منفی اثر مقدار همین دشمن تحریم بودیم، کرده فراهم قبل از را زیرساختها این چنانچه اگر ما بله،. است

 جهت در دشمنان، تحریم و دشمنی پای پابه توانستیم و دادیم انجام ما را کارها این. نمیکرد کرد، که هم را

 ."برویم جلو مثبت


