
  ای حساس برهه در آمریکا  اکنون . سپاسگزارم  کردید  فراهم برایم برای حرف زدن در مورد آینده ایران کهفرصتی   به خاطرشما از 

 دارد.  قرار ایراناش با رابطه   از لحاظ

در سراسر   گسترده  خرابکاریمنابع انجام  با ایران کرد که ای هسته  توافقی  وارد را  ایاالت متحدهاوباما، پیش رئیس جمهور پنج سال 

ام  ظاوباما ایران را دوباره به ن بار  اجعه فای  دانید، این توافق هسته نطور که به خوبی می ا. همگذاشت در اختیار رژیم ایرانرا منطقه 

حجم    پولشویی   ه برای، هر چ ها قرار داد للا ها دراختیار آیت ها میلیارد دالر را در قالب لغو تحریمصد  ،وصل کرد یمالی جهان اقتصاد 

هفت سد میلیون  و  این منابع یک میلیارد تسلیحاتی الزم داشتند را به آنها هدیه داد.ترورسیم و توسعه  حمایت از  عظیمی از پول برای

گروگانهای  آزادسازی  به عنوان فدیه این پول  شد که به حمالت علیه پایگاههای آمریکایی کمک کرد. شامل می   دالر پول نقد را هم

آگاه بود اجرای توافق بدون آزاد شدن تعدادی از گروگانها در منظر افکار  دولت اوباما  ها فرستاده شد چرا کهللاآمریکایی به آیت 

 شد. عمومی چگونه نگریسته می 

هم   ریان بود.ون دولت ترامپ جنگی واقعی در جبار خارج شود. دراین توافق فاجعه اصرار کردم از ترامپ من به رئیس جمهور

  من ترامپ با  رئیس جمهور مخالف خروج آمریکا از توافق بودند. با این وجود، دو سال پیش،   عوزارت خارجه و هم وزارت دفا

  نطور که اهم دوران ترامپ بوده است.  حوزه سیاست خارجی تصمیم مهمترین این کار ،از دید منو از توافق خارج شد.  شد  رهمنظ

از   یتمعاف. بعد از خروج آمریکا از توافق، یک سری بود پیش روی ما  یادی  ی این تصمیمگیری هنوز کار زدانید در پ می  به خوبی

مربوط به نفت بود. ما یک   هامعافیت . مهمترین این داشت میزنده نگه   را ای از توافق بخش عمده بر جا ماند که در عمل  هاتحریم

بیشتر این نفت به چین   ودر روز بفروشد   ایران اجازه داشت حدود یک میلیون بشکه نفت بر اساس آنسازی داشتیم که  سیاست معاف 

 م علیه آمریکا بود. ستروری  تامین هزینهبرای و للا آیت درآمد برای رفت. همین فروش نفت، مهمترین منبع و هند می 

وزارت امور خارجه  .  رخ دادترامپ  دولت رگی در زدر حوزه فروش نفت هم دعوای ب  معافیتهارابطه با موضع لغو   دردوباره، 

گفت  می  انرژیگفت این سیاست را لغو نکنید چون منجر به افزایش چشمگیری در قیمت نفت خواهد شد. از طرف دیگر، وزارت می

به   خانهشود. با هر دو وزارت منجر به افزایش قیمت نمیو نفت باال است  عرضه که در سطح جهان  چرا حتما این سیاست را لغو کنید، 

معافیت خرید نفت  باید مستقیما به شخص رئیس جمهور هم گفتم  . وارد گفتگو شدمصورت علنی، و حتی بیشتر به صورت خصوصی، 

به طور  بوده و نه وزارت خارجه. قیمت نفت  انرژی حق با وزارت   شد  صرا لغو کنیم. رئیس جمهور موافقت کرد. مشخ  از ایران

 . بودنادرست  روشنیادعای وزارت خارجه به شکل  بنابراین  پیدا نکرد. ش چشمگیر افزای 

المللی در این دادیم که همکاری بینای غیر نطامی هم وجود داشته است. ما اجازه می های معاف سازی در حوزه فعالیت هسته سیاست 

آمریکا ساخته   ای برای حمله علیه داخل یک کوه و با هدف تولید سالح هسته  عمیقا، که فردو یاهسته  سات ی تأس ه در اماکنی مثل حوز

هر دو بخش کنگره   مخالفت با این معافیتها در چینیز همراه با لیندزی گراهام و لی  کنم کهشده است، ادامه پیدا کند. افتخار می

ایش  شد ایران برنامه توسعه هسته که باعث می  معافیتهاییلغو برای تهیه کردیم را  طرحی در کنگره  همراه هم  . کردم را رهبری آمریکا

 . را ادامه بدهد

های معاف  سیاست  ترامپ دوباره مسیر درستی را انتخاب کرد و رئیس جمهور  ، دولتدرون  عظیم نزاعهای  پس از، امسال در ماه می 

است که آمریکا یک بار و   آن  وقت کنون بود. ا حی صح  ری در مس  بلند ی قدمای غیر نطامی را لغو کرد که ه سازی در حوزه فعالیت هست 

با استناد به   شود را از آن برخوردار می و مزایایی که ایران بارناپذیر بازمانده این توافق فاجعه  بازگشت  شکل برای همیشه و به  

مربوط به تهیه   یهااگر این کار را انجام ندهیم تحریم کند. لغو  هادوباره اعمال شدن تحریم نامه سازمان ملل مرتبط با مقررات قط 

   .به ایران اسلحه  میلیاردها دالر شروع خواهند کرد به فروختن چین و روسیه   ود  ن رسبه پایان می اسلحه و موشک بالیستیک

شورای   ۲۲۳۱مورد نظر قطعنامه  یهاتحریم  دوبارهدولت را متقاعد کنم  مکانیزم اعمال  ، در تالشمرسیدن به همین هدفبرای 

  به سازمان ملل ن فردای توانیم هممی  احتیاج نداریم.  کسیامنیت سازمان ملل را فعال کند. برای استفاده از این امکان به اجازه هیج 

و از    خواهد شدریز ریز  بار اوباما یک بار و برای همیشه  ای فاجعه هسته این فرایند را شروع کنیم، که با انجام آن، توافق  برویم و

 . میان خواهد رفت 

توسعه   ند وشناخته شده ا  های رژیم ایرانکاری خالف  ای محدود نیست. آورد به مسئله هسته مشکالتی که ایران به وجود میالبته 

در عراق و یمن  دولتهای تروریستی در درون دولتها یل، راه انداختن هایش از جمله اسرائ ، سعی در نابودی آمریکا و همپیمانهاموشک

حقوق بشر به شکل    فاحش  سد در سوریه، پشتبانی مالی تروریسم و هدایت آن در سراسر جهان، و نقضایم ژو لبنان، حمایت از ر

ها باید پاره کردن همان توافق  اریکگیرد. بخشی از واکنش ما نسبت به این خالف می  بر  داخل کشور را در  غیر قابل تصورمکرر و

دولت ترامپ دست به اقدامات مهم و   . بودم کرده ومحر های مرتبطاعمال موثرترین تحریم  ما را ازاین توافق  چونای باشد هسته

المللی  فشار حداکثری را به ایران تحمیل کند و ایران را از لحاظ روابط بین  ،موثری زده که مسیر آمریکا را در این حوزه عوض کند



سرباز    ۶۰۳مسئول کشتن حداقل  و  تحت تحریم ، یک تروریست قاسم سلیمانی از میان برداشتنات، مکند. یکی از این اقدامنزوی 

 انجام بدهیم.  بیشتریآمریکایی بوده است. ما باید کارهای 

بود که   سرراستی در گذشته این موضع   در هم بشکنیم.رژیم را کنیم باور من این است که باید وقتی درباره آینده ایران صحبت می

ما امنیت نخواهیم داشت   دهد.شعارمرگ بر آمریکا می للا دنبال نابودی ما است. آیتوفقه بیموافق بودند. رژیم ایران  آن با بسیاری

  این نگاه به عنوان موضعی تندروانه توافق اوباما و ایران، یکی از عواقب به عنوان های اخیر در سال   مگر اینکه این رژیم برود.

  و  احمقانه ،بیهوده ی که مامسیر، یعنی همان پایان بی  ملت سازیحمله نطامی به منظور تغییر نظام و  با چرا که  شود توصیف می 

فقط تانک و تفنگ و   کنندای تصور می معنی نیست. عده  آن بهلزوما . صد البته که شودیکی گرفته می  کردیمدنبال عراق در  بارفاجعه 

ویت  تقهمچون ، امکاناتی در کنار قدرت حقیقت  تغییر دهد. توان آن را دارد که جهان را  د. اما حقیقت ن موشک اهمیت دار

 .  به معنی جنگ نیستندفشار اقتصادی دراختیارمان داریم که  وهایمان همپیمان

در دفتر من در ساختمان سنای  . بریممی ست به کار که دنبال نابودی آمریکا ی نظام استراتژی را علیه این که  ی نخواهد بوداین بار اول

نها این  آدلیل حضور  د.ن قرار دار گانی رونالد ر تندیس و  لوتر کینگ،مارتین تندیس  ،لی چرچ نستونی و در واشنگتن تندیسآمریکا 

، اما   ه یک ارتش بودفرماند  ل ی چرچ  درست است کهرا درک کردند.   بینش روشنی و  کلمات ،حقیقتگفتن است که هر سه نفر قدرت 

. دلیل حضور مجسمه ریگان این است که  برانگیختدفاع از آزادی  برای بوده که جهان را  بینشیو  میراث ماندگار چرچیل گفتار

  که در آن در دفترم قرار دارد ریگان از بزرگی تواند جهان را تغییر دهد. نقاشی است و می  قدرتمند حقیقت  ریگان نشان داد

ه  ب  ". را در هم بشکن  واری د ن ی ا گورباچفآقای که گفت " . جاییشده است  به تصویر کشیده دروازه برندربرگ سخنرانیش در برابر

 گفته است.  جدیدکه یک رهبر سیاسی در دوران  است  ی مهمترین سخن این جمله من  باور

به من گفت   و مالقات کنم. ای شورو دگراندیش نامدار  مخالف یشارانسک  آنجا فرصت داشتم با ناتان . م بودمی اورشل درچند سال پیش 

دست به دست  سلول به سلول  هادر میان زندانی هایییادداشت ، گرفتار بود شوروی کار اجباری هایاردوگاه اعماقوقتی در

  علیرغم اهمیت .«را در هم بشکندیوار و این  خی دان تارزباله  ،شر  یامپراتور  ریگان چی گفته؟ رئیس جمهور » شنیدی  چرخید. می

 چیست.   دروازه برندنبرگ برابران پشت آن سخنرانی معروف در ت داس دانندنمی بسیاری سخنان،  آن

آن  سخنرانی حذف کرد. سه بار ریگان با دست خودش  این از متن جمله "دیوار را در هم بکشن" را سه بار ارجهخوزارت امور 

پرخاشجویانه  د گفت، خیلی شو این را نمی ی رئیس جمهور آقا"گفت  می  خارجه  وزارت  ها ادامه یافت. مباحثه . بخش را دوباره نوشت

  لبخند آن باریگان  بار  هر ". توانید این حرف را بزنیدنمی این دیوار تا ابد پا بر جا خواهد بود.  یمدان همه می  ،نیست نانهی اقع ب است، و

از این سخنرانی  چند سال بعد تنها  "هدف سخنرانی همین است. تمام شما متوجه نیستید. گفت " کرد و میرا دوباره اضافه می  بخش

  .بیندیشیممهم است که در این باره . و به زمین افتاد  در هم شکست دیوار برلین

شود، اما آمریکا هیج وقت دیوار برلین را  پرداخته نمی  اجراما در سطح دبیرستان و دانشگاه به این م تاریخهای کالس هرچند در 

گفتار، قدرت حقیقت، قدرت آفتاب و قدرت  قدرت  دیوار را در هم شکست ه چ  آن برای نابودی دیوار تانک نفرستادیم. .کردن  رانابمب 

باید در یاد نگاه دارد. اصول ما، حقیقت، و آزادی  آمریکا  این چیزیست که ترسند.و نور می  از حقیقت خودکامه های ام ظن  . بود نور

هایمان به د. در حوزه سیاست خارجی گزینه ن ترویج کن  را  آزادیخودکامه را براندازند، و   هایامظن  ،دن در هم بشکن  هاد دیوارن توان می

باید صدای آزادی باشد. ما باید صدای حقوق بشر و  ایاالت متحده همواره اعزام نیروهای مسلح و کاری نکردن محدود نیست. 

 ر دهد.را تغیی  جهانتواند است و می قدرتمند  حقیقت چرا که  کراسی باشیم. ودم

  گوییحقیقت با و  کریگان با قدرت استراتژی  رانلدنطور که ا. همکنددرباره ایران اهمیت پیدا می   استراتژی ماجاییست که  این

کند می  تالش کند و ایران که مردم خودش را سرکوب می  ریرانهتالش کنیم نظام ش  باید ، ما همدرهم شکست شوروی را  جسورانه

لطفا آگاه   دانم که این کار شدنیست. نه فقط شدنیست، بلکه الزم است. می . در هم بشکنیم را در سراسر جهان ترویج کندرا م ستروری 

پاسخگو   ایش در توسعه سالح هسته رژیم ایران را برای فعالیت در تالشم  ناپذیریگکل خست شبه با همکاری سناتورهای دیگرکه  باشید

ادامه  ایران  ریررژیم ش  ادگی در برابرت به ایس ما باید با صدای بلند و بدون تعارف حداکثری باشد. واقعا فشار فشار حداکثری باید . کنم

  تنها مسیر منطقی پیشاین نظر من ه . ب ای بسازندسالح هسته  هاللاآیت  تحمیل کنیم و نگذاریم رژیمفشار حداکثری را به   دهیم. ما باید

 . ست ما ی رو

پاسخگو کردن رژیم  در ان ت ناپذیرگیخست تالش  برگزاری این مراسم مهم و بابت های دفاع از دمکراس ادی بن  همه شما در از در پایان

کند و  ما را تقویت می خواهم دوباره از شما به خاطر پژوهشها و تحلیلهای عالیتان که امنیت ملی ین می ن همچ. گزارمسپاس  ایران

، و مفتخرم که در  موثر استقدردانی کنم. کار شما مهم است،  دهندتهدیدها علیه ایاالت متحده از جانب کشورهای دشمن را کاهش می 

 منون. خداوند به شما برکت دهد. م کنار شما بایستم.


