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  مقدمه 

 با  حوربنای  ویاابی، م شااص  ، بررسی،96تا شهرویور  95از تیر  برجام، درباره انقالب معظم رهبر بیانات پژوهش، این در

 . است شیه آورده عبارات عین استناد

 کا  شای نی ب دست  کلی و مهم شاص  هفت در "برجام" درباره انقالب معظم رهبر ( بیاناتشماره گذشت پیش از این نیز )

 تعهایات" ،"برجاام نقض" ،"برجام معایب و محسنات" ،"ها تحریم و برجام درباره اغراق": بودنی از عبارت شاص  هفت این

 ."میبرجا ها  توصی " و "برجام از پس آمریکا با آمین کنار" ،"برجام از پس ها دشمنی ادام  " ،"برجام دوطرف

 بیعهای  و اها شایننت"مون دو شاص  عمیه اسات: ا، بیشتر پیر96تا شهریور  95بیانات رهبر انقالب درباره برجام از تیر 

 ."لزوم مقاومت و مییریت صحیح مسئوالن و مردم درصصوص برجام"و  "برجامی دشمن ها 

یانی و عملی با  دشامن بر پرهیز از اعتماد بو داننی آمریکا می ها  بیعهی  از ا  تجرب  و نمون  رهبر معظم انقالب برجام را

  کننی.درباره برجام، تاکیی می

 اساتفاده ساو "از دیگر نکات مهمی است ک  رهبر انقالب بر آن تاکیای و در ایان بااره با   "برجام جسم و روح شین نقض"

 شاین اشات برد منظاور ب  کشور حقّ از بخشی از کشور مسئوالن نظرکردن صرف"و  "در برجام باقیمانیه صال ها  از دشمن

 کننی.اشاره می "هاتحریم

 نظامِ لطِغ حرکتِ هر مقابل در اسالمی جمهور  جی  العمل عکس"، "دشمن فشار ابزار ب  برجام شین تبییل از جلوگیر "

 باا ارتباط هدربار الزامات پذیرفتن"، "کشور مشکالت حلّ برا  داصلی ها  دست ب  پرداصتن مسئل  کردن گفتمان"، "سلن 

 عمال ن،کارد حرکات صاادقان "و  "جنا  وقاو  با برجام ارتباط نبودن درست"، "بیگانیگان ب  نیوصتن چشم کنار در دنیا

 اره کردنی.از دیگر نکاتی بود ک  رهبر معظم انقالب درباره برجام ب  آنها اش "اسالمی جمهور  کردن پیشرفت و کردن
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 :آمریکا هایبدعهدی از ای تجربه و نمونه برجام،( الف

 کنینمی حل را کشور مشکالت آمریکا با سازش اینک  اثبات -1

 هاآمریکایی دروغگویی و دشمنی اثبات -2

 هاآمریکایی بیعهی  ب  کننیه مذاکره مسئوالن اقرار -3

 :سلطه نظام سران مداوم شیطنت( ب

 برجام از پس محیودیت اعمال برا  دشمن ریز  برنام  -1

 برجام با آمریکا برصوردها  بودن زورگویان  و ظالمان  -2

 مذاکرات آغاز همان از آمریکا نبودن اعتماد قابل تکرار -3

  برجام موضو  در دشمن ب  عملی و بیانی اعتماد درباره مراقبت -4

 دیگر کشورها  با ایران اقتصاد  ارتباط زمین  در آمریکا تراشی مانع -5

 برجام وجود با

 مقابل طرف بیحسابی ب  توج  -6

 برجام درصصوص گذشت  تجربیات از استفاده -7

  آمریکا رژیم اصلی نگرانی ایران، ملّت علمی پیشرفت -8

 :برجام جسم و روح شدن نقض( ج

  برجام گیر  شکل اساس ظالمان ، ها  تحریم رفع -1

 سال  ده ها  تحریم تمییی با برجام نقض -2

 برجام بر نظارت هیئت جی  مراقبت لزوم -3

  برجام درباره انقالب رهبر شیه مکتوب صریح موارد رعایت لزوم -4

 :خالء ایجاد و مذاکرات در تسامح( د

  برجام در مانیه باقی صال ها  از دشمن استفاده سو  -1

 منظور ب  کشور حقّ از بخشی از کشور مسئوالن نظرکردن صرف -2

 هاتحریم شین برداشت 

 برجامی هايبدعهدي و ها شیطنت
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  ساله ده های تحریم تمدید درباره مناسب واکنش -1

 دشمن فشار ابزار به برجام شدن تبدیل از جلوگیری -2

  دنیا در دیپلماسی توان درست توزیع -3

 غلـ ِ حرکتِ هر مقابل در اسالمی جمهوری جدی العمل عکس -4

  سلطه نظامِ

 ما ناچاری احساس مشاهده با دشمن شدن تشجیع -5

 :سلطه نظام به نکته این اثبات و مردم به بودن متکی لزوم -6

 رود نمی زور بار زیر اسالم، برکت ب  ک  ملتی ب  اتکا -

 : اسالمی جمهوری قاموس در نشینیعقب نداشتن معنا -7

 صود قیرتمنیان  و شرافتمنیان  مواضع بر ایران ملّت ایستادن -

 حـلّ برای داخلی های دست به پرداختن مسئله کردن گفتمان -8

 کشور مشکالت

 :بیگانه عصای با خود طبیعیِ و قدرتمند پای نکردن عوض-9

 داصلی قیرت ب  اعتنا و اتّکا عین در دنیا با ارتباط و مذاکره( الف

 با  نایوصتن چشام کناار در دنیاا باا ارتبااط درباره الزامات پذیرفتن( ب

 بیگانگان

  جنگ وقوع با برجام ارتباط نبودن درست -10

 برجام با مرتب  مسئوالن بودن مومن و خودی -11

 جمهوری کردن پیشرفت و کردن عمل کردن، حرکت صادقانه -12

 :اسالمی

 نیازهااا  تااامین باارا  کشااور در ا هساات  هااا فعّالیّاات ر یااپیگ( الااف

 آمیزصلح

 ساال چنای تاا ا  هسات  برق نیرو  مگاوات هزار 20 حیّاقل ب  نیاز( ب

 دیگر

  مدیریت درباره برجام و مقاومت
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 برجامی هایبدعهدی و هاشیطنت
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  مدیریت درباره برجام و مقاومت
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 جدول شاخص ها و محورها به استناد عین عباراتـ  ج

 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

1 
 و ها شیطنت

 هايبدعهدي

 :برجامی

ــفا ــهبرجام،   ( ل  و نمون

ـــــــــــه    از ایتجرب

 :آمریکا هایبدعهدی

 باا ساازش اینکا  اثبات -1

 را کشااور مشااکالت آمریکااا

 کنینمی حل

 و دشااااامنی اثباااااات -2

 هاآمریکایی دروغگویی

 مااذاکره مسائوالن اقارار -3

 بیعهاااای  باااا  کنناااایه

 هاآمریکایی

 سران مداوم شیطنت( ب

 :سلطه نظام

 دشاامن ریااز  برناماا  -1

 پاس محیودیت اعمال برا 

 برجام از

 زورگویانااا  و ظالمانااا  -2

 باا آمریکا برصوردها  بودن

 برجام

 نبودن اعتماد قابل تکرار -3

 آغااااز هماااان از آمریکاااا

 مذاکرات

 اعتماااد درباااره مراقباات -4

 در دشامن ب  عملی و بیانی

  برجام موضو 

 در آمریکااا تراشای ماانع -5

 ایران اقتصاد  ارتباط زمین 

 وجاود باا دیگر کشورها  با

 برجام

 طرف بیحسابی ب  توج  -6

 مقابل

 تجربیاااات از اساااتفاده -7

 برجام صصوص در گذشت 

 ملّاات علماای پیشاارفت -8

 رژیام اصالی نگرانای ران،ای

  آمریکا
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 30/06/1396  رهبر  صبرگان مجلس اعضا  و رئیس دییار در . بیانات 1

 

 

ــض  (ج ــدن نق  و روح ش

 :برجام جسم

 ظالمان ، ها تحریم رفع -1

  برجام گیر شکل اساس

 تمییای باا برجاام نقض -2

 سال  ده ها تحریم

 جاای  مراقباات لاازوم -3

 برجام بر نظارت هیئت

 صریح موارد رعایت لزوم -4

 انقاالب رهبار شایه مکتوب

  برجام درباره

 و مذاکرات در تسامح( د

 :خالء ایجاد

 از دشامن اساتفاده سو  -1

 در ماناایه باااقی صال هااا 

  برجام

 کاااردن نظااار صااارف -2

 از بخشی از کشور مسئوالن

 منظااور باا  کشااور حااقّ

 ها تحریم شین برداشت 

 ماذاکره کنایم، مذاکره ما نیاشت اشکالی میگویم من: است همین کردم،

 انجاام الزم مراقبات و دقّات بایستی مذاکره این در منتها نیاشت اشکالی

 نقاض بکنی، صواست غلنی هر مقابل، طرفِ ک  نباشی جوراین تا میگرفت

 برجام نقض بخوریم، تکانی مختصر یک اگر ما[ امّا] نشود محسوب برجام

 عیم صاطرب  این افتاد؛می اتّفاق نبایی این است، صنا این! بشود محسوب

 طارف ب  اتّکا [ صاطرب ] آیی،می وجود ب  داصلی قیرت ب  اعتنا  و اتّکا 

 .  «1آییمی وجود ب  حالت این صارجی، عنصر و مقابل

  قضایّ  هماین در! را سالن  نظاام سران وقاحت کنیی مالحظ  شما» -

 یاک روز هار ،«برجاام» با  موسوم ا ِهست  قرارداد و ا هست  مذاکرات

 صاود شایننت از ا جلوه یک روز هر مییهنی، نشان صودشان از شرارتی

 آمریکاا: فرماود کا  را امام فرمایش صحّت میکننی اثبات و مییهنی نشان

 ایاااالت رژیاام شااینانها، ترینصبیاا  حقیقتاااً( 2.)اساات باازر  شااینان

 تحریمهاا  مسائل  کا  بیانیی عزیز جوانها  شما. است آمریکا  متّحیه

 نیازها  صاطرب  ایران ملّت. است ا شیهحل و روشن کامالً  مسئل  یک

 ساال چنای تا ما. هست و بوده ا هست  فعّالیّت دنبال ب  کشور، آمیزصلح

 از کا  برقای نیارو  مگااوات هازار بیسات حیّاقل ب  داریم احتیاج دیگر

 غیر. بیایی دست ب  و بشود استفاده ا هست  نیرو  از و ا هست  امکانات

 آیای،می دساتب  ا غیرهسات  ها دستگاه از ک  انرژ  از مقیار  آن از

 هزار بیست کردنی، محاسب  ما نظرانصاحب و ما متخصّصین ک طور آن

 جمهاور  نظاام[ لذا] بیایی؛ دست ب  بایستی اتمی امکانات راه از مگاوات

 کاار یاک کارد؛ حرکات راه ایان در عملای و علمای اقیام دنبال اسالمی

 هایچ ضرر ، هیچ ک  صنربی و ضرربی کار یک صحیح، کار یک مشرو ،

  متّحایه ایااالت رژیام. نیاشات کشور  هیچ و ملّتی هیچ برا  صنر 

 اسات نگران دیگر ملّتها   هم  و ملّت این علمی پیشرفت از ک  آمریکا

- کننای پیشارفت ملّتها نمییهی اجازه و نیست علمی پیشرفت ب  مایل و

 این مقابل در -اقتصاد  ازلحاظ چ  عملی، ازلحاظ چ  علمی، ازلحاظ چ 

 را ا ظالمانا  تحریمهاا  اساالمی، جمهاور  صاحیحِ و مشارو  حرکتِ

 از و کننای مذاکره ک  رسیینی نتیج  این ب  کشور مسئولین. کرد تحمیل

 برداشات  تحریمهاا اینکا  بارا  کننای، نظرصرف صود حقّ این از بخشی

 تعهّایها،  هما  قرارهاا،  هم  رغمعلی امروز. کردنی را کار این و بشود

 ایااالت رژیام برصاورد اسات، گرفتا  انجاام کا  فراوانای بحثها   هم 

 کامالً برصورد یک مذاکرات،  نتیج  با و مذاکرات این با آمریکا  متّحیه

 حرکات ایان مقابال در. است زورگویان  کامالً و مآبان قلیر کامالً ظالمان ،

 کارچا  بایای مسائولین بکنای  کارچ  بایی ایران ملّت دشمن،  صصمان 

 آمریکاا  متّحایه ایااالتِ فاسیِ رژیمِ سردمیارانِ ب  بایی مسئولین کننی 

 را مقتیر ملّت یک مردم، این و انیمتکّی صودشان مردمِ ب  ک  کننی اثبات

 باار زیار اساالم، برکت ب  ایران ملّت ک  کننی اثبات بایی انی؛داده تشکیل

 بایای کننی، اثبات بایی را این نمیکنی؛ کُرنش قیرتها مقابل در نمیرود، زور

2 
مدیریت  و مقاومت

 : درباره برجام

 درباره مناسب واکنش -1

 ده هـاییـم تحر تمدید

  ساله

 تبـدیل از جلـوگیری -2

 فشار ابزار به برجام شدن

 دشمن

 تـوان درسـت توزیع -3

  دنیا در دیپلماسی

 جـدی العمـل عکس -4

ــالمی جمهــوری  در اس

 غلـ ِ حرکـتِ هر مقابل

  سلطه نظامِ

  دشمن شدن تشجیع -5

ــا ــاهده ب ــاس مش  احس

 ما ناچاری
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 26/06/1396 انتظامی علوم دانشگاه دانشجویان آموصتگیدانش مراسم در . بیانات 1

 بـه بودن متکی لزوم -6

 به نکته این اثبات و مردم

 :سلطه نظام

 برکات ب  ک  ملتی ب  اتکا -

 رود نمی زور بار زیر اسالم،

ــــا -7  نداشــــتن معن

 قـاموس در نشینیعقب

 : اسالمی جمهوری

 باار ایااران ملّاات ایسااتادن -

 و شاااارافتمنیان  مواضااااع

 صود قیرتمنیان 

 مسئله کردن گفتمان -8

  هـایدست به   پرداختن

ـــرای داخلـــی  حـــلّ ب

 کشور مشکالت

ــای نکــردن عــوض-9    پ

  خـود طبیعیِ و قدرتمند

 :بیگانه عصای با

 دنیا با ارتباط و مذاکره( الف

 باا  اعتنااا و اتّکااا عااین در

 داصلی قیرت

 دربااره الزامات پذیرفتن( ب

 چشم کنار در دنیا با ارتباط

 گانبیگان ب  نیوصتن

 ارتباط نبودن درست -10

  جنگ وقوع با برجام

 بودن مومن و خودی -11

 برجام با مرتب  مسئوالن

 حرکــت صــادقانه -12

ــردن، ــل ک ــردن عم  و ک

 جمهوری کردن پیشرفت

 :اسالمی

 هاا  فعّالیّات ر یگپی( الف

 باارا  کشااور در ا هساات 

 آمیزصلح نیازها  تامین

 هازار 20 حیّاقل ب  نیاز( ب

 ا هست  برق نیرو  مگاوات

 و شارافتمنیان  مواضاع بر ایران ملّت بیاننی بایی هاآمریکایی. بیهنی نشان

 ملّای منافع ب  ک  مهمّی مسائل کار در. ایستاد صواهی صود  قیرتمنیان 

 معنای ایران اسالمی جمهور  قاموس در نشینیعقب دارد، ارتباط کشور

 را ایان بایای دشامن. داد صواهیم ادام  قیرتمنیان  را حرکتمان ما. نیارد

 بیهای، جواب دیگر هرجا  قلیرمآبی، و زورگویی ک  بیانی و کنی احساس

 ایاران، اساالمی جمهاور . داد نخواهی جواب ایران اسالمی جمهور  در

 اسات، دیگر ملّتها  بخشالهام چون و است ایستاده مقتیر و قامتراست

 و گاودروغ و مفسای و فاسای مسائولین. اسات اینهاا دشمنی آماج بیشتر

 و ایساتنیمی وقیحان  نمیکشنی، صجالت آمریکا  متّحیه ایاالت کارفریب

. میکننای متّهم گوییدروغ ب  را ایران اسالمی جمهور  نظام و ایران ملّت

 پیشارفت صاادقان  کارد، عمال صاادقان  کرد، حرکت صادقان  ایران ملّت

 توفیق ب  آصر تا صادقان  را راه این و کرد انتخاب صادقان  را صیا راه کرد،

 نظاام ساردمیاران گاودروغ هساتیی؛ شاما گاودروغ. پیماود صواهی الهی

 نمیتواننای ملّتای هایچ بارا  کا  هساتنی کساانی آن گودروغ انی؛سلن 

 قیمتای هار با  را صاود نامشرو ِ منافع و ببیننی را سعادت و صوشبختی

 و فریبگرنای کا  هساتنی آنهاا کننای؛ تاممین مایلنی ملّتها منافع رغمعلی

 در بیاننای؛ را ایان اسات، ایساتاده محکام ایاران ملّات. هساتنی گودروغ

 جمهاور  العمالعکس باا سالن  نظاامِ غلاطِ حرکتِ هر برجام،  قضیّ 

 را مننقا  در امنیّات اهمّیّاتِ اینجاا. شی صواهی مواج  و روروب  اسالمی

 کشاور داصال در نیسات، مننقا  در کا  امنیّتای ایان میکنیی؛ احساس

 و ماممن جواناانِ شاما مجاهایتِ و تالش برکت ب  این و هست بحمیاهلل

 امیایواریم. اسات رابنا  ایان در مسائول نیروهاا  ماییرانِ و مسئوالن

 .  «1کنی کمک صیاونی

 این با ما ک  مسائلی این ب  راجع عرایضم پایان در من هم جمل  یک» -

 ک  بیایی است بنا ک  دولتی این البتّ . بکنیم عرض داریم مستکبر دولت

 آن داصل حاال نمییانیم و است دربست   هنیوان  او حاال نیامیه؛ هنوز

 کنونی دولت همین- دارد وجود االن ک  دولتی همین امّا آیی،می در چ 

 مشترک گیر تصمیم و کردنی تعهّی آنچ  برصالف دارنی -آمریکا در

 الزم اینجا من. میکننی عمل کردنی، اعالم وقتآن ما ب  مسئولین و کردنی

 متعیّد  تخلّفها  کردنی، متعیّد  کارها [ اینها] بکنم عرض مییانم

 اگر است، سال  ده تحریم تمییی این ترینشتازه نیست، تا دو یکی کردنی،

 بیاننی و -تردیی بیون- است برجام نقض قنعاً  بشود،[ تمییی] تحریم این

 من حرف  .داد صواهی نشان واکنش آن مقابل در حتماً  اسالمی جمهور 

 ک  ا هست  توافق این ک  است این مردم ب  و مسئولین ب  زمین  این در

 برا  ا وسیل  یک ب  بشود تبییل نبایی برجام، انیگذاشت  را اسمش

 ما؛ کشور ب  و ایران ملّت ب  دشمن سو  از بار یک وقت هرچنی فشار

 ما ب  مسئولین. کننی فشار  وسیل  را این ک  بیهیم اجازه نبایی یعنی

 اینک  برا  میکنیم را اقیام این مییهیم، انجام را کار این ما ک  گفتنی

 ک  را کار  آن اینک  بر عالوه حاال بشود؛ برداشت  تحریم فشارها 
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 و هشت تا و بگیرد انجام اوّل روز همان بود بنا و بکننی دادنی قول وقتآن دیگر سال چنی تا

 این ما مسئولین ک - است ناق  و نگرفت  انجام کامل طورب  هنوز ماه نُ 

 را این بودنی انیرکاردست صودشان ک  آنهایی میکننی؛ بیان صریحاً را

 ا وسیل  باز را این ،[نیادنی انجام] -میکننی بیان و کردنی بیان صریحاً

 جمهور  ن ، اسالمی؛ جمهور  ب  مجّید فشارها  برا  بیهنی قرار

 هیچ از مردم، حضور قیرت کردن باور با و الهی قیرت ب  اتّکا  با اسالمی

 .«1نیارد هراس دنیا در قیرتی

 ظرفیّت از استفاده دیپلماسی، مسائل  زمین  در سوّم  نکت » -

 در صارج ، وزارت با اقتصاد  ها دستگاه. است اقتصاد برا  دیپلماسی

 ما مگر صب. باشنی داشت  دائمی تعامل بایستی اقتصاد  مسائل  زمین 

 کشور فالن از پیشرفت  فنّاور  فالن انتقال ک  کنیی فرض مثالً نمیگوییم

 تکی  صادرات رو  ک -[ کشور فالن ب ] صادرات یا ،[شود انجام]

 ما. باشی کار محور بایستی صارج  وزارت هازمین  این در صب، -میکنیم

 دارد کشور  یک در ا ،وزارتخان  یک ک  را موارد  ایمدییه و ایمشنییه

 ضرر این! نیارد صبر اصالً صارج  وزارت[ امّا] میکنی، اقتصاد   مذاکره

 هم دوطرف ، است ا وظیف  این البتّ . است محض زیان این است،

 داشت  همراهی و همکار  صارج  وزارت با ک  است هادستگاه  وظیف 

 کار این برا  ک  است صارج  وزارت  وظیف  هم زمین ، این در باشنی

 وزارت در البتّ - ا ویژه بخش یک در یعنی کننی؛ ریز برنام  بنشیننی

 -بوده ک  سابق از یعنی هست، الظّاهرعلی اقتصاد  بخش یک صارج 

 چیز  آن. است منلب یک هم این کننی، فّعال کننی، ریز برنام  بایی

 قابل  امضاشیه مسلّم ثابت کار آن دیپلماسی، در است اعتماد مورد ک 

 ک  است مهم کشور از صارج با ما ارتباطات مسائل در این است، احتجاج

 بخشها  از یکی هم برجام  مسئل  البتّ   .کرد دقّت این رو  بایی صب

 زیاد  صحبتها  برجام  درباره چون بنیه است، صارجی سیاست

 رئیس روحانی دکتر آقا  جناب با کنم؛ بح  مجّیداً نمیخواهم ام،کرده

 هازمین  همین در میاوم، تقریباً طورب  طورهمین هم محترم جمهور

 من ک  ا نکت  آن برجام، مورد در هرحالب   .داریم و ایمداشت  صحبت

 یعنی- را غربی طرف ها بیحسابی اّوالً ک  است این بگویم میخواهم

 ک  نباشیم این صید در منلقاً بیاوریم؛ حساب ب  -را آمریکا بخصوص

 را مقابل طرف صیانت و را مقابل طرف بیقِلقی و را مقابل طرف بیحسابی

 است، مشخّ  االن- میکنی بیحسابی دارد این کنیم؛ توجی  جور یک

 بیاوریم، حساب ب  را بیحسابی این -میکننی حسابیبی دارنی هاآمریکایی

 ک  است ممکن حاال اینک  بیاموزیم؛ تجرب [ ثانیاً ] و  .کنیم توجّ  این ب 

 کشور فالن در یا آمریکا در دیگر  دولت یک یا دولت این کنیی فرض

 هیچ اینها ماننی و وعیه این ب  بزنی، حرفی یک و بیهی ما ب  ا وعیه یک

 یک هم شما مییهی، وعیه او صب،صیلی. منلقاً کرد؛ اعتماد نمیشود

 و صلیف  پیش آمی داد، پیغام بود، گفت  شعر شخصی. بیهیی وعیه

 هزار صی- طال قیر فالن مثالً ک  گفتش هم صلیف  صوانی؛ را شعرش
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 داد و کاغذ رو  نوشت[ را منلب این] بیهیی؛ ایشان ب  -طال مثالً دینار

 و داد را کاغذ دارش،صزان  آن پیش رفت بگیر؛ برو گفت و شاعر این ب 

 شعر  یک گفت مناسبت  چ  ب  گفت ؛[بیهیی] هزار صی آقا گفت

 او آمی، صوشش او گفتی شعر یک تو ا  گفت  شعر صب گفت ام؛گفت 

 یعنی[ 8! ]برو پاشو در؛ آن ب  این آمی، صوشت تو نوشت را این هم

 صوشمان ما ک  مییهی ا وعیه میزنی، حرفی یک او. است جور این

 او ب  نقی  چیز امّا بیایی؛ صوشش او بیهیم ا وعیه یک هم ما بیایی،

 ب  داد صواهی جواب او حاال ک  بمانیم آن در وقتآن بعی ک  نیهیم

 ما هرحالب   .نخیر ن ؛ یا کرد صواهی ادا را صودش وام یا صودش حساب

 تالش و کشیینی زحمت واقعاً  روز شبان  برجام،  زمین  در ک  کسانی از

 این دارم، ایراد دارم، انتقاد برجام ب  بنیه. میکنیم قیردانی آنها از کردنی،

 ایراد این منتها ام؛گفت  َعلَن در هم ام،گفت  شماها ب  هم ام؛گفت  هم را

 صودمان عناصر ب  ایراد نیست، صود  ب  ایراد است، مقابل طرف ب 

 ک  قیرهمان و کشیینی را صودشان زحمت صودمان عناصر نیست،

 نامرد  طرف است، صبیثی طرف مقابل، طرف کردنی؛ کار میتوانستنی

 .«1است

 برود انسان ک  است عاقالن  بل ،. میکننی ایجاد موانعی دشمنان گاهی» -

 کرد؛ نمیشود اطمینان دشمن ب  امّا کنی، برطرف را موانع این تیبیر، با

 مسئولین امروز ک  است برجام و ا هست  مذاکرات همین اشنمون  یک

 تا اوّل از مذاکرات این در ک  کسانی همان و ما صود دیپلماسی دستگاه

 است، کرده عهی نقض آمریکا میگوینی دارنی همینها داشتنی، حضور آصر

 و اشصارج  وزیر و مسئوالنش نرم و چرب زبان و آرام ظاهر زیر آمریکا

 با کشور اقتصاد  ارتباطات مانع میکنی، تخریب دارد پشت از دیگران،

. میگوینی دارنی برجام صود مسئولین را این است؛ دنیا دیگر کشورها 

 پیش، ونیمسالیک و پیش سال یک از البتّ  بنیه ک  است حرفی این

 هابعضی- کرد اعتماد نمیشود هاآمریکایی ب  ک  کردم تکرار مرتّب

 همین[. میگوینی] ما مسئولین صود امروز امّا -کننی قبول بود سختشان

 در طرفهایشان با ما[  کننیه]مذاکره محترم مسئولین گذشت ،  هفت 

 آنها و گفتنی آنها ب  ما مسئولین را حرفها همین داشتنی؛ جلس  اروپا

 کردیی، را تخلّف این کردیی، را عهی نقض این شما گفتنی نیاشتنی؛ جواب

 جوراین سر پشت از نیادیی، انجام مییادیی انجام بایی ک  را کار  این

 امضا  از هم ماه شش بیهنی؛ نیاشتنی جوابی هم آنها کردیی، تخریب

 معیشت وضع در هم ملموسی و محسوس تمثیر هیچ میگذرد، برجام

 برداشتن برا  اصالً برجام صب،[ ک درحالی] است؛ نیامیه وجود ب  مردم

 از غیر مگر. بشود برداشت  ظالمان  تحریمها  اینک  برا  بود؛ تحریمها

 دارد یواش یواش بتیریج، میگوینی حاال نشیه؛ برداشت  صب است  این

 ب  هم مسئولین، روز آن بود  یواش یواش سرِ بح  مگر! میشود درست

 است این بر قرار مذاکرات، این در ک  میگفتنی مردم ب  هم میگفتنی، ما
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 تحریمها  هم  یکباره مییهی، انجام را صود تعهّیات ایران وقتی ک 

 و ظالمان  ایران ملّت راه سر آمریکا ک  مانعی این یعنی بشود؛ برداشت 

 این از ماه شش حاال صب بشود؛ برداشت  بود، آورده وجود ب  آمیزصباثت

 هشتاد مملکت یک برا  ماه شش نشیه؛ برداشت  است، گذشت  موعی

 میتوانست کم محترم دولت ماه شش این در است  کمی زمان میلیونی

 برا  شی برجام این نبود  هاآمریکایی صباثت این چنانچ  اگر بکنی کار

 سال یا- عمومی سخنرانی در گذشت  سال بنیه. تجرب  یک نمون ، یک ما

( 3)-تاریخش نیست یادم درست بود؛ پیش ونیمسالیک یا بود گذشت 

 بود؛ صواهی نمون  یک ما برا  ا ،هست  مذاکرات این و برجام گفتم

 نرم و چرب زبان با حاال ک  اینها میکننی؛ کارچ  هاآمریکایی ببینیم

 همراهی اظهار میکننی، ارادت اظهار مینویسنی، نام  گاهی آینی،می

 و چرب زبان با نشیننی،می ک  مذاکرات و مشورتی جلسات در میکننی،

 کارچ  عمل در ببینیم صب صیلی میکننی، صحبت ایرانی مسئولین با نرم

 مییهنی، وعیه ظاهر در! میکننی کارچ  عمل در شی معلوم حاال. میکننی

 تخریب میکننی، توطئ  عمل در اّما میزننی حرف نرم و چرب زبان با

. تجرب  شی این آمریکا؛ شی این میشونی؛ کارها پیشرفت از مانع میکننی،

 صحبت شما با مننق  مسائل  درباره بیاییی میگوینی هاآمریکایی حاال

 . «1است مهلک سمّ ما برا  کار این میگویی ما ب  تجرب  این صب،! کنیم

 داشتیم، جن  صیّام با سال هشت ما هم سالها این طول در» -

 کمک او ب  توانستنی هرچ  ایستادنی؛ محکم صیّام سر پشت هاآمریکایی

 یک جن  شرو  از قبل جور، یک جن  از بعی[ هاآمریکایی. ]کردنی

 یک برجام  قضیّ  در جور، یک امروز تا جور، یک جن  دوران در جور،

 همین این، از قبل روز چنی[. کردنی دشمنی] جور یک برجام از بعی جور،

 تلویزیون در و- گفت و ایستاد صریحاً( 5)آمریکایی  کننیهمذاکره آقا 

 آمریکا. کردیم تحریم را ایران هم برجام از بعی ما ک  -شی پخش هم ما

 ب  متّکی ایستادگی آمریکا مقابل در ایران ملّت ایستادگی. است این

 مردم کننی وانمود میخواهنی ک  بود این اوّل صنا [ پس. ]است مننق

 است؛ این عکس قضیّ  واقع. انیایستاده آمریکا مقابل در لجاجت رو  از

  .اوّل صنا  تصحیح این. انیایستاده آمریکا مقابل در مننق رو  از مردم

 سو  از نحو ب  دارد باز هم این ک  صنائی و غلط فکر دوّم؛ صنا 

 از و میکننی ترویج را آن داصل در هم کسانی و میشود تزریق هاآمریکایی

 کنیم، سازش آمریکا با ما اگر ک  است این است، ترصنرناک اوّلی

 وغریبعجیب اشتباهات آن از[ این]  .شی صواهی حل کشورمان مشکالت

 کردیم، سازش آمریکا با ما اگر[ میگوینی[. ]است] صنرناک بسیار و

 برا  شمرد میشود دلیل تا ده حاال صب،. میشود حل کشور مشکالت

. است فریب حرف این است، دروغ حرف این است، غلط حرف این اینک 

 مشکالت ن  نمیکنی؛ حل وج هیچب  را کشور مشکالت آمریکا با سازش

 مشکالت ن  را، امنیّتی مشکالت ن  را، سیاسی مشکالت ن  را، اقتصاد 

 میشود و دارد وجود دلیل پانزده ده. کرد صواهی بیتر بلک  را، اصالقی
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. است برجام  قضیّ  همین اشآصر  قضیّ ؛ این برا  کرد ردیف و شمرد

 دروغگوینی، اینها بیعهینی، اینها ک  گفتم مذاکرات طول در چقیر من

 ک  کسی آن امروز! میکنیی مالحظ  حاال ایستنی؛نمی حرفشان پا  اینها

 محترم مسئولین نیستم؛[ فقط] من دیگر بیعهینی آنها میگویی دارد

 و سال یک کشیینی، زحمت هم این ک  ما کننیگانمذاکره صود کشور،

 روز، پانزده روز، ده برصاستنی؛ نشستنی، رفتنی، کردنی، مذاکره ا صرده

 عرق زحمت، هم آن با مذاکره میز پشت کشور، از صارج روز بیست

 .«1میگوینی دارنی آنها کشیینی، زحمت ریختنی،

 حاال از دارد  دُم و شاخ دشمن[ مگر] است، دشمن این صب» -

 آن از بعی ک  میکننی فکر برجام پایان از بعی دوران برا  دارنی انی،نشست 

 صیال ب  برجام دوران ک - کنیم تحمیل ایران بر را هاییمحیودیّت چ 

 وقتآن فکر دارنی حاال از -بکشی طول بایی مثالً سال دوازده سال، ده آنها

 جور چ  بگوییم، چ  کنیم، کار چ  وقتآن ایران، با ما ک  میکننی را

 . «2کنیم ایجاد محیودیّت ک  کنیم عمل

 هم  باشی؛ اقتصاد  مسئل  فقط ما  مسئل  ک  نیست جوراین البتّ 

   مسئل رو  دارم، حسّاسیّت صیلی فرهن   مسئل  رو  بنیه مییاننی،

 را ااولویّته محیود زمانها  در ک وقتی لکن دارم حسّاسیّت صیلی علم

 چون ؛میگیرد قرار اوّل اولویّت در کشور اقتصاد  مسئل  میکنیم، نگاه

 را این ؛میکننی دارنی را کارها همان هم امروز است؛ متوجّ  این ب  دشمن

 لیفع دولت در چ  آمریکا، قبلی دولت  دوره در چ . کننی توجّ  هم 

 ب  نیکن تهییی مرتّب ک  است بوده این دشمن ترفنیها  از یکی آمریکا،

 سئولم آن. اینها ماننی و است میز رو  نظامی  گزین [ اینک ] و جن ؛

 گرا بود؛ حتمی ایران در جن  ک  میگویی ما مسئولین ب  هم، اروپایی

 برا  جن   میگوینی چرا! محض دروغ بود؛ جن  حتماً نبود، برجام

 جن  است؛ دیگر چیز واقعی جن [ امّا] جن  ب  برود ما ذهن اینک 

 واقعی جن  است، تحریم واقعی جن  است، اقتصاد  جن  واقعی

 نای است؛ کشور داصل در فنّاور  و فعّالیّت و کار ها عرص  گرفتن

 ن ج این از تا میکننی متوجّ  نظامی جن  ب  را ما. است واقعی جن 

 ها تلویزیون هم این. است فرهنگی جن  واقعی جن  کنیم؛ غفلت

 و دل اینک  برا  کارنی مشغول اینترنتی مختلف ها شبک  و گوناگون

 کننی؛ ورد اینها ماننی و حیا و عفّت و مقیّسات و دین از را ما جوان ذهن

 اقعیو جن ! کار این برا  میکننی صرج پولها میکننی، تالش جیّ  دارنی

 1395/11/27  شرقی آذربایجان مردم دییار در بیانات. است این

 غرب از ایران ملت بی بسیار تجربیات ب  اشاره با اسالمی انقالب رهبر» -

 ملی، دولت کردن سرنگون پهلو ، استبیاد و دیکتاتور  تحمیل ازجمل 

 پیروز  از بعی: گفتنی ساواک، وحشتناک سرکوب دستگاه تمسیس و

 ها تهاجم ها،جاسوسی ها،صیانت ها،تحریم اولین نیز اسالمی انقالب

 جن  تحمیل انقالب، ضی ها گروه از حمایت تبلیغاتی، وسیع
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 12/04/1395 انقالب رهبر با دانشجویان از جمعی دییار . 1

 مسافر  هواپیما  کردن ساقط صیام، از جانب هم  حمایت سال ،هشت

 ویژهب  و هاغربی جانب از هم  برجام، در هاکارشکنی و هابیعهی  تا

 و هافرانسو  بی بسیار عملکرد ب  اشاره با ایشان .است بوده آمریکا

 ک  شی ثابت برجام  قضی  در: افزودنی برجام  ضی ق در هاآمریکایی

 ایران ملت با دشمنی سرگرم همچنان دولت و کنگره از اعم هاآمریکایی

 با ک  کنیمی حُکم عقالنیت: کردنی تمکیی اسالمی انقالب رهبر.هستنی

 وارد و نخوریم را او فریب و شود برصورد تیبیر و صرد با دشمنی چنین

 .«1نشویم کرده، ترسیم او ک  مییانی


