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خالصه مدیریتی

رهرب معظم انقالب حرضت آیت الله خامنه ای در دیدار خود با بسیجیان، 

راهپیمایی اربعین حسینی )ع( را راه پیمایی عظیم و باشکوه و یک پدیده ی عظیم 

تاریخی خواندند؛ ایشان فرمودند: 

این  است؛  الهی  پدیده ی  یک  این  است،  الهی  حادثه ی  یک  »این 

نشان دهنده ی این است که این راه، راه عشق است؛ منتها نه عشق مجنونانه، عشق 

همراه بصیرت؛ مثل عشق اولیا به خدا«. ایشان در بخش دیگر از بیانات خود بسیج 

را یکی از آن پدیده های شگفت آور دوران انقالب نامیدند که حرضت امام خمینی از 

طرف پروردگار ملَهم شد تا اقدام به تشکیل آن کند.

 ایشان فرمودند: »بسیج رصفاً یک حرکت احساسی نیست، بسیج مّتکی 

است به دانسنت و فهمیدن، مّتکی است به بصیرت« و نیز اضافه کردند: »بسیج 

جناحی نیست؛ یکی از دو جناح سیاسی، یا سه جناح سیاسی، یا چهار جناح سیاسِی 

داخل کشور نیست. بسیج لشکر انقالب است، بسیج مال انقالب است«. 

ایشان اشاره داشتند که ما اکنون نیاز به »هیئت های اندیشه ورز« داریم و 

باید »هیئت اندیشه  ورز در باالترین سطوح بسیج که برای کّل مجموعه ی بسیج 

بنشینند خط  نگاری کنند«. 

ایشان در پایان سخرنانی خود به مسائل هسته ای ایران با دولت آمریکا اشاره 

کردند و اذعان داشتند: »البّته این دولتی که بنا است بیاید که هنوز نیامده؛ حاال او 

هندوانه ی دربسته است و نمیدانیم حاال داخل آن چه در می آید، اّما همین دولتی 

که االن وجود دارد -همین دولت کنونی در آمریکا- دارند برخالف آنچه تعّهد کردند 

و تصمیم گیری مشرتک کردند و مسئولین به ما آن وقت اعالم کردند، عمل میکنند.
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 من اینجا الزم میدانم عرض بکنم ]اینها[ کارهای متعّددی کردند، تخلّفهای 

متعّددی کردند، یکی دو تا نیست، تازه ترینش این تمدید تحریم ده ساله است، اگر 

این تحریم ]تمدید[ بشود، قطعاً نقض برجام است -بدون تردید- و بدانند جمهوری 

اسالمی حتماً در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد«.

بخش اخیر از سخنان ایشان در رسانه های فارسی زبان معاند و غربی بازتاب 

گسرتده ای داشت که در ادامه به قسمتی از آن ها پرداخته خواهد شد:
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رویرتز: 

ایران هشدار داد، در صورت نقض توافق هسته ای توسط آمریکا، واکنش 

نشان می دهد 

رویرتز نوشت: آیت الله خامنه ای گفت که تمدید تحریم های 10 ساله نقض 

توافق هسته ای با ایران است، و تهران در صورت تصویب تحریم ها واکنش نشان 

خواهد داد.
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)آیت الله( خامنه ای اذعان داشت: دولت کنونی آمریکا در موارد متعددی 

توافق را نقض کرده است. ایشان افزودند: مورد اخیر همان تمدید تحریم های 10 

ساله است، که اگر اتفاق بی افتاد، قطعاً نقض برجام است و جمهوری اسالمی حتماً 

در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد.

رویرتز در ادامه نوشت: قانون گذاران آمریکایی یک هفته پس از پیروزی 

ترامپ طرحی را تصویب کردند که با برجام در تعارض است. قانونگذاران آمریکایی 

اظهار امیدواری کردند حمایت هر دو حزب از خطی هماهنگ علیه ایران می تواند در 

دوران رئیس جمهور جدید نیز ادامه یابد. دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی گفت که 

توافق ایران را پاره می کند و رهرب ایران در واکنشی جدی اعالم کرد اگر چنین شود، 

توافق را آتش می زنیم.

رویرتز در انتها نوشت: مجلس نمایندگان هم چنین طرحی را در هفته گذشته 

تصویب کرد که از فروش هواپیمای بوئینگ و ایرباس به ایران جلوگیری می کند. 

کاخ سفید اعتقاد دارد که چنین مصوبه ای نقض برجام است و حتی اگر سنا آن را 

تصویب کند، اوباما از وتو استفاده خواهد کرد. 
http://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-idUSKBN13I0VH
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هاآرتص: 

)آیت الله( خامنه ای )رهرِب( ایران هشدار داد، در صورت تمدید تحریم ها 

توسط آمریکا، تالفی خواهد کرد

هاآرتص خرب رویرتز را باز نرش کرده است
http://www.haaretz.com/middle-east-news/1.754894
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دیلی بیست:

 آیت الله )خامنه ای(: ایران به نقض توافق هسته ای واکنش نشان خواهد 

داد

دیلی بیست به نقل از رویرتز مطالب آن را تکرار کرده است.
http://www.thedailybeast.com/cheats/2016/11/23/ayatollah-iran-will-react-to-
nuclear-deal-violations.html?via=desktop&source=copyurl
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بیزینس اینسایدر:

 وب سایت )آیت الله( خامنه ای:  ایران هشدار داد، در صورت نقض توافق 

هسته ای توسط آمریکا، واکنش نشان می دهد

بیزینس اینسایدر نیز به نقل از رویرتز مطالب آب را تکرار کرده است.
http://www.businessinsider.com/r-iran-warns-of-retaliation-if-us-breaches-
nuclear-deal-khamenei-website-2016-11
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اسوشیتدپرس: 

ایران هشدار داد در صورت تجدید تحریم چند ده ساله، واکنش نشان 

خواهد داد

اسوشیتد پرس نوشت: آیت الله علی خامنه ای به نقل از سایت او در سخرنانی 

خود درباره ی تجدید )تحریم های ده ساله( گفت: جمهوری اسالمی حتماً عکس 

العمل نشان خواهد داد.  

)آیت الله( خامنه ای گفت: تجدید )تحریم های ده ساله( نقض توافق هسته 

ای است. آمریکا بارها توافق را نقض کرده است.



اندیشکده راهربدی تبیین|بازتاب بیانات رهربمعظم انقالب)مدظله العالی(در دیداربسیجیان   در رسانه های غربی/ 12

هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا طرح تجدید تحریم های ده ساله 

ایران که به سال 1996 مربوط است را تصویب کرد. حمایت گسرتده ای از این طرح 

در سنا به جهت تصویب وجود دارد. 
http://bigstory.ap.org/article/95c1df36c62442c0ad5d443594cb04d0/iran-warns-
reaction-renewal-decades-old-sanction



13/  مجموعه گزارش های راهربدی-آذر ماه 1395| اندیشکده راهربدی تبیین 

پولیتیکو:

 )آیت الله( خامنه ای: ایران در صورت تحمیل مجدد تحریم ها بدون 

واکنش نخواهد بود

آیت الله علی خامنه ای در سخرنانی خود که از تلویزیون پخش شد گفت که 

ایران به تمدید تحریم های ده ساله علیه جمهوری اسالمی واکنش نشان خواهد 

داد.

او گفت: اگر این تحریم ها اجرا شود، قطعاً نقض برجام است و آمریکا باید 

بداند که ایران حتما واکنش نشان خواهد داد. 
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پولیتیکو نوشت: رهرب ایران در مورد دولت جدید ایاالت متحده گفت: ما در 

حال حارض در مورد دولت جدید که قرار است قدرت را به دست گیرد، قضاوتی نمی 

کنیم.
http://www.politico.com/story/2016/11/iran-sanctions-retaliate-ali-
khamenei-231797
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وال اسرتیت ژورنال:

 )آیت الله( خامنه ای )رهرِب( ایران نسبت به تمدید تحریم ها، تهدید به 

عکس العمل کرد

وال اسرتریت زورنال نوشت: آیت الله علی خامنه ای آمریکا را در صورت 

تمدید تحریم های 10 ساله، تحدید به نشان دادن عکس العمل کرد. رهرب ایران 

چند روز پس از مصوبه مجلس نمایندگان علیه ایران تهدید کرد اگر آمریکا تحریم 

های 10 ساله را تصویب کند، واکنش نشان خواهد داد. 

رهرب ایران به نوع واکنش احتمالی ایران اشاره نکرد. وی افزود چنین تحریمی 

نقض برجام خواهد بود. وال اسرتیت ژورنال ادامه داد: مصوبه مجلس نمایندگان 

علیه ایران نشان دهنده موافقت آنها با رویکردی خصمانه علیه ایران است.
http://www.wsj.com/articles/irans-khamenei-threatens-response-if-u-s-extends-
sanctions-1479915286
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بریت بارت:

 آیت الله خامنه ای: گر آمریکا توافق هسته ای را نقض کند ایران واکنش 

نشان خواهد داد

آیت الله خامنه ای به آمریکا هشدار داد که در صورت تمدید تحریم ها که 

نقض برجام است، ایران مجبور به واکنش نشان دادن می شود.
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رهرب ایران در جمع اعضای سپاه پاسداران )بسیج( گفت: دولت کنونی آمریکا 

بارها نوافق هسته ای را نقض کرده است. مورد اخیر همان تمدید تحریم های 10 

ساله است، که اگر اتفاق بی افتاد، قطعاً نقض برجام است و جمهوری اسالمی حتماً 

در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد.

رهرب ایران گفت که آمریکا از توافق هسته ای برای فشار به ایران استفاده 

می کند.

رهرب ایران اذعان داشت: دولت فعلی آمریکا کارهایی را کرده است که در 

تضاد با برجام و توافقات ضورت گرفته است.
http://www.breitbart.com/news/ayatollah-khamenei-iran-will-retaliate-if-u-s-
violates-nuclear-deal/
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راشاتودی:

آیت الله خامنه ای: ایران در صورت تمدید تحریم ها توسط آمریکا، بیکار 

نخواهد نشست

وب سایت راشاتودی همان خرب "رویرتز" را بازنرش داده است
https://www.rt.com/news/367962-iran-extended-nuclear-sanctions/
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تایمز رژیم صهیونیستی: 

)آیت الله( خامنه ای نسبت به عکس العمل قطعی در صورت تمدید تحریم 

ها علیه ایران هشدار داد

این وب سایت صهیونیستی همان خرب اسوشیتد پرس را بازنرش کرده است. 
http://www.timesofisrael.com/khamenei-warns-of-definite-response-if-us-
renews-iran-sanctions/
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اِی بی سی: 

ایران هشدار داد در صورت تجدید تحریم های ده ساله ی قدیمی، واکنش 

نشان خواهد داد

این پایگاه خربی به نقل از اسوشیتد پرس مطالب آن را تکرار کرده است.
http://abcnews.go.com/International/wireStory/iran-warns-reaction-renewal-
decades-sanction-43735118
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عرب نیوز:

)آیت الله( خامنه ای: ایران به تمدید تحریم ها توسط آمریکا واکنش نشان 

خواهد داد

 

این پایگاه خربی به نقل از آژانس خربی فرانسه نوشت: رهرب ایران در میان 

هزاران عضو داوطلب بسیج اعالم کرد: در مسئله ی هسته ای، دولت فعلی آمریکا 

چندین تخلف در مسئله داشته است و آخرین آن تجدید تحریم های ده ساله ایران 

است. 
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ایشان افزود: اگر این تحریم تمدید بشود، قطعا نقض برجام است. آمریکایی 

ها باید بدانند که جمهوری اسالمی حتما واکنش نشان خواهد داد. 

رهرب ایران افزود: برجام نباید ابزاری برای فشار بر مردم ایران شود. 

آژانس خربی فرانسه در انتها نوشت: قانون گذاران آمریکایی می گویند که 

می خواهند با تصویب این قانون ده ساله پیام جدی به ایران بدهند. پیامی مبنی بر 

این که آمریکا به اقدامات تحریک آمیز ایران پاسخ خواهد داد و اگر تهران از برجام 

تخطی کند، به هر کدام از رؤسای جمهور این توانایی را می دهند که تحریم ها را 

بازگرداند. 

مجلس نمایندگان هفته گذشته قانونی را تصویب کرد و بر اساس آن دولت 

های سوریه و حامیانش از جمله روسیه و ایران به دلیل جنایات جنگی! و جنایت علیه 

برشیت! تحریم خواهند شد.
http://www.arabnews.com/node/1014536/middle-east
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رادیو آزاد اروپا: 

ایران هشدار داد در صورت نقض توافق هسته ای توسط آمریکا، واکنش 

نشان می دهد 

این پایگاه خربی به نقل از آژانس خربی فرانسه، مطالب پایگاه های فوق را 

تکرار کرده است.
http://www.rferl.org/a/iran-warns-us-sanctions-nuclear-deal/28135504.html
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گلف نیوز:

 )آیت الله( خامنه ای: ایران به تمدید تحریم ها توسط آمریکا واکنش 

نشان خواهد داد

این پایگاه خرب آژانس خربی فرانسه را بازنرش داده است.
http://gulfnews.com/news/mena/iran/iran-will-retaliate-if-us-renews-sanctions-
khamenei-1.1934194
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یاهو: 

)آیت الله( خامنه ای: ایران به تمدید تحریم ها توسط آمریکا واکنش نشان 

خواهد داد

این پایگاه نیز به نقل از آژانس خربی فرانسه، مطالب پایگاه های فوق را تکرار 

کرده است.
https: / /www.yahoo.com/news/ iran-retal ia te-us-renews-sanct ions-
khamenei -001739911 .h tml
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املانیتور:

)آیت الله( خامنه ای: ایران به تمدید تحریم ها توسط آمریکا واکنش نشان 

خواهد داد

این پایگاه نیز به نقل از آژانس خربی فرانسه، مطالب پایگاه های فوق را تکرار 

کرده است.
http://www.al-monitor.com/pulse/afp/2016/11/iran-us-politics-nuclear.html
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نیویورک تایمز:

 ایران هشدار داد در صورت تجدید تحریم های ده ساله ی قدیمی، 

واکنش نشان خواهد داد

نیویورک تایمز به نقل از اسوشیتد پرس مطالب آن را تکرار کرده است.
http://www.nytimes.com/aponline/2016/11/23/world/middleeast/ap-ml-iran-us.
html?_r=0



اندیشکده راهربدی تبیین|بازتاب بیانات رهربمعظم انقالب)مدظله العالی(در دیداربسیجیان   در رسانه های غربی/ 28

واشنگنت پست:

 ایران هشدار داد در صورت تجدید تحریم های ده ساله ی قدیمی، 

واکنش نشان خواهد داد

واشنگنت پست به نقل از اسوشیتد پرس مطالب آن را تکرار کرده است.
https://www.washingtonpost.com/business/iran-warns-of-reaction-to-renewal-
of-decades-old-sanction/2016/11/23/f16c0d24-b168-11e6-bc2d-19b3d759cfe7_
story.html
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میدل ایست آن الین:

 )آیت الله( خامنه ای: ایران به نقض توافق هسته ای به وسیله ی تمدید 

تحریم ها توسط آمریکا واکنش نشان خواهد داد

آیت الله خامنه ای گفت که تمدید احتمالی تحریم های 10 ساله که نقض 

برجام است، تهران را مجبور به واکنش نشان دادن می کند.

او گفت: تمدید تحریم های 10 ساله، که اگر اتفاق بی افتاد، قطعاً نقض 

برجام است و جمهوری اسالمی حتماً در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد.
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مجلس نمایندگان به اتفاق آراء تمدید مجدد تحریم های 10 ساله ایران را در 

هفته گذشته تصویب کرد
http://www.middle-east-online.com/english/?id=79946
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سی اِن اِن: 

)آیت الله( خامنه ای )رهرِب( ایران درباره ی تحریم ها به آمریکا هشدار داد

رهرب ایران گفت کشورش در صورتی که تحریم های 10 ساله علیه ایران 

تمدید شود، واکنش نشان خواهد داد. وی لفزود: اگر این تحریم اِعمال شود قطعا 

نقض برجام است و آمریکایی ها باید بدانند که جمهوری اسالمی حتما به ان واکنش 

نشان خواهد داد.

سی اِن اِن افزود: کنگره هفته گذشته به تمدید تحریم ایران برای 10 سال 

دیگر رای مثبت داد. 
http://www.cnn.com/2016/11/23/politics/irans-ayatollah-khamenei-warns-us-
on-sanctions/
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دیلی میل:

 )آیت الله( خامنه ای: ایران در صورت تمدید تحریم ها توسط آمریکا 

واکنش نشان خواهد داد

دیلی میل به نقل از آژانس خربی فرانسه مطالب آن را تکرار کرده است.
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3964396/Iran-retaliate-US-
renews-sanctions-Khamenei.html
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فرانسه 24: 

)آیت الله( خامنه ای: ایران در صورت تمدید تحریم ها توسط آمریکا 

واکنش نشان خواهد داد

فرانسه 24 به نقل از آژانس خربی فرانسه مطالب آن را تکرار کرده است.
http://www.france24.com/en/20161123-iran-will-retaliate-us-renews-sanctions-
khamenei
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گاردین: 

)آیت الله( خامنه ای گفت که ایران درصورت تمدید تحریم ها توسط 

آمریکا، واکنش نشان خواهد داد

گاردین به نقل از آژانس خربی فرانسه مطالب آن را تکرار کرده است.
http://guardian.ng/news/iran-will-retaliate-if-us-renews-sanctions-says-
khamenei/
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بی بی سی فارسی: 

رهرب ایران اگر تحریم های آمریکا تمدید شود قطعا واکنش نشان می 

دهیم
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آیت الله علی خامنه ای، رهرب ایران گفته است: »دولت کنونی آمریکا در 

قضیه  توافق هسته ای تخلف های متعددی تا اآلن انجام داده است، تازه ترینش 

تمدید تحریم 10ساله است، اگر این تحریم بشود، قطعا نقض برجام است و بدانند 

قطعا جمهوری اسالمی در برابر آن واکنش نشان خواهد داد.”

آقای خامنه ای گفته است: »توافق هسته ای یا همان برجام نباید به وسیله 

ای برای فشار بر ملت و کشور ایران تبدیل شود.”

رهرب ایران که در جلسه ای برای بسیجی ها سخرنانی کرده، می گوید که 

آمریکا به تعهداتش در توافق هسته ای عمل نکرده و به گفته مسئوالن مرتبط با 

توافق هسته ای، آمریکا از این توافق به عنوان وسیله ای برای فشار بر ایران استفاده 

می کند.

آقای خامنه ای در سخنان خود به ستایش سازمان بسیج پرداخته و آن را 

"مظهر مردم ساالری دینی در همه عرصه ها" دانسته است.

او گفته که دایره اعضای بسیج گسرتده است و این سازمان ماهیتا جناحی 

نیست. آقای خامنه ای گفته که اگر تقابلی وجود داشته باشد بین "انقالبی" و 

"ضدانقالبی" است چرا که "حتی غیرانقالبی را نیز می توان جذب کرد."

او گفته است: »هر جناح یا فردی که انقالب را قبول دارد و در خدمت انقالب 

است، بسیج شامل او هم می شود.”

آقای خامنه ای مجددا درباره خطر »نفوذ« قدرت های غربی در ایران هشدار 

داده و گفته است: »یکی از روش ها ]برای رضبه زدن به بسیج [ ایجاد خطوط موازی 

و رقیب برای بسیج است که برخی هم اکنون در کشور به دنبال رقیب سازی برای 

بسیج هستند.”
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او گفته است: »ما نمی خواهیم بسیج را به عنوان یک رقیب برای قوه مجریه 

قرار دهیم بلکه بسیج به عنوان یک مکمل و امید بخش می تواند برای جهت دهی 

صحیح به قوه مجریه و همچنین کمک در عرصه های عملی حضور داشته باشد.«

http://www.bbc.com/persian/iran-38077065

رادیو فردا: 
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آیت الله خامنه ای اجرای تحریم های ده ساله آمریکا را نقض برجام خواند

آیت الله علی خامنه ای تمدید قانون تحریمهای ده ساله آمریکا را در صورت 

اجرا نقض برجام خواند. رهرب جمهوری اسالمی گفت اگر این تمدید اجرایی و 

عملیاتی شود، قطعا نقض برجام خواهد بود و ایران در مقابل آن واکنش نشان خواهد 

داد.آقای خامنه ای در سخرنانی خود همچنین گفت دولت کنونی آمریکا بر خالف 

تعهداتش در توافق هسته ای عمل می کند و به گفته او تخلفات متعددی را مرتکب 

شده است. این درحالیست که آمریکا می گوید به تمام تعهداتش در توافق هسته ای 

عمل کرده و تحریم های باقیمانده به برنامه هسته ای ایران ربطی ندارند.
http://www.radiofarda.com/a/28135319.html

رادیو زمانه:
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)آیت الله(خامنه ای: اگر تحریم های 10ساله اجرا شود قطعا نقض برجام 

است

)آیت الله( علی خامنه ای، رهرب جمهوری اسالمی در تازه ترین سخنان خود 

دولت باراک اوباما به »تخلفات متعدد« در توافق هسته ای متهم کرد و گفت در 
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صورت تمدید تحریم های آمریکا به طور قطع توافق هسته ای نقض شده است.

)آیت الله( خامنه ای روز چهارشنبه 3 آذر در دیدار با بسیجیان با بیان این که 

»دولت کنونی آمریکا در قضیه توافق هسته ای تخلف های متعددی را انجام داده 

است«، گفت: »تازه ترین آن تمدید تحریم 10 ساله است، اگر این تحریم اجرا بشود 

قطعاً نقض برجام است و بدانند قطعاً جمهوری اسالمی در برابر آن واکنش نشان 

خواهد داد.«

او گفت امکان قضاوت درباره رئیس جمهوری و دولت جدید آمریکا فعاًل 

و  کردند  تعهد  برجام  موضوع  در  آن چه  برخالف  کنونی،  »دولت  اما  ندارد  وجود 

تصمیم گیری های مشرتک انجام شده، که آن زمان مسئوالن به ما اعالم کردند، 

عمل می کند و تخلفات متعددی را مرتکب شده است.«

https://www.radiozamaneh.com/310047
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رادیو فرانسه فارسی:

 )آیت الله( علی خامنه ای: اگر تحریم ده ساله آمریکا عملی شود، ایران 

حتما واکنش نشان خواهد داد
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در یک سخرنانی در مقابل بسیجیان، آیت الله علی خامنه ای آمریکا را تهدید 

کرد که اگر تحریم ده ساله جدید علیه ایران را به مرحله عمل درآورند، ایران »حتماً« 

در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد. او که کوشید از قضاوت درباره »دولت جدیدی 

که قرار است رسکار بیاید« خودداری کند، در عین حال »دولت کنونی« آمریکا را مورد 

انتقاد قرار داد که در موضوع برجام »تخلفات متعددی را مرتکب شده است«.

)آیت الله( علی خامنه ای، با اشاره به تمدید قانون تحریم های ده ساله در 

کنگره آمریکا، اظهار نظر کرد که اگر این تمدید اجرائی و عملیاتی شود قطعاً نقض 

برجام است و بدانند جمهوری اسالمی ایران حتماً در مقابل آن واکنش نشان خواهد 

داد. او اضافه کرد که برجام نباید به وسیله ای برای فشار بر ملت و کشور ایران تبدیل 

شود.

به عقیده )آیت الله( علی خامنه ای »دولت آمریکا عالوه بر آن قول ها و 

تعهداتی که در قضیه برجام انجام نداده و یا ناقص عمل کرده است، اکنون برجام 

را وسیله ای برای فشار مجدد بر ایران قرار داده است«. او البته درباره تعهدات انجام 

نشده و یا ناقص عمل کرده آمریکا در باره برجام هیچ توضیحی نداد.

http://yon.ir/7KjJ



43/  مجموعه گزارش های راهربدی-آذر ماه 1395| اندیشکده راهربدی تبیین 

صدای آمریکا:

 آیت الله خامنه ای: تمدید تحریم های 10 ساله ایران نقض برجام است و 

با واکنش ایران روبرو می شود

آیت الله خامنه ای هشدار داد تمدید احتمالی تحریم های آمریکا علیه ایران به 

مدت ده سال، بی پاسخ نخواهد ماند.

آقای خامنه ای در سخرنانی برای گروهی از بسیجیان گفت تمدید تحریم ها 

نقض برجام است و قطعا با واکنش ایران مواجه خواهد شد.

آیت الله خامنه ای با بیان اینکه هنوز درباره دولت جدید آمریکا که قرار است 

رسکا بیاید قضاوتی ندارد، دولت کنونی آمریکا را متهم کرد که به قول ها و تعهدات 

خود در قبال برجام عمل نکرده و یا ناقص عمل کرده است.
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او افزود: »اکنون می خواهند از برجام به عنوان وسیله ای برای فشار دوباره بر 

ایران استفاده کنند.«

مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته تمدید قانون تحریم 10 ساله آمریکا 

علیه ایران را تصویب کرد. این قانون هنوز به تصویب سنا و امضای رئیس جمهوری 

آمریکا نرسیده است.

html.3608288/http://ir.voanews.com/a/iran-supreme-leader
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