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خالصه مدیریتی: 

رهرب انقالب اسالمی عرص شنبه در دیدار آقای استفان لوفون نخست  وزیر 

سوئد با اشاره به ظرفیت های فراوان دو کشور برای ارتقای همکاری ها، اذعان داشتند: 

از افزایش ارتباطات دو کشور در همه ی عرصه ها استقبال می کنیم و امیدواریم 

مذاکرات و توافقات انجام شده در عمل نیز تحقق پیدا کنند. ایشان افزودند: سوئد 

به دلیل ارتباطات طوالنی با ایران، در چشم مردم ما کشوری خوش نام است و این 

خوش بینی ملت ها به یکدیگر، زمینه ی مناسبی برای توسعه ی همکاری ها خواهد 

بود. ایشان با اشاره به رفت  و آمد و مذاکرات برخی دولت های اروپایی در تهران در 

طول یک  سال و نیم اخیر و عملی نشدن اغلب توافقات انجام گرفته، خطاب به 

نخست  وزیر سوئد گفتند: با شناختی که از جنابعالی وجود دارد، شما فردی اهل اقدام 

و عمل هستید و انتظار می رود به نحوی عمل کنید که توافقات رصفاً بر روی کاغذ 

باقی نماند.

ایشان در بخشی دیگر از صحبت های خود ضمن اشاره به ظرفیت های ایرانِ 

جوان، با اشاره به سالگرد پیروزی انقالب گفتند: سالگرد انقالب ها در دنیا به صورت 

ترشیفاتی و با انجام رژه ی نظامی در حضور تعدادی از نخبگان و سیاسیون برگزار 

می شود اما در ایران، سالروز پیروزی انقالب اسالمی یک جشن واقعی است که 

به دست خود مردم و با حضور همه ی قرشها برگزار می شود.

به  ایران  با اشاره به رأی مثبت جمهوری اسالمی  رهرب انقالب همچنین 

عضویت سوئد در شورای امنیت سازمان ملل، افزودند: شورای امنیت ظرفیت مهمی 

است که متأسفانه زندانِی برخی قدرت های بزرگ شده است اما در عین حال می توان 

با ایفای نقشی سازنده، در جلوگیری از اِعمال استانداردهای دوگانه از سوی این نهاد 

تالش کرد.
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 ایشان در بخش دیگری از سخنان خود، ریشه ی مشکالت امروز منطقه را 

دخالت بعضی قدرت های بزرگ خواندند و افزودند: آمریکا و بسیاری از قدرت های 

اروپایی در ایجاد حوادث تلخ در سوریه و عراق نقش داشته اند و مردم منطقه با آگاهی 

از این دخالت ها، به درستی به آن ها بدبین هستند. ایشان، راه حل مشکالت منطقه 

را در درون منطقه دانستند و با اشاره به وضعیت رو به بهبود در عراق، افزودند: امکان 

حل مسئله ی سوریه نیز به همین ترتیب وجود دارد اما الزمه ی آن، قطع حمایت از 

تروریسم و جنگ افروزی است.

بخش هایی از صحبت های ایشان در رسانه های غیر ایرانی بازتاب داشته 

است که در زیر به بخشی از آن پرداخته می شود: 
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رویرتز:

 )آیت الله( خامنه ای گفت: سوئدی ها در میان مردم ایران خوش نام اند

رهرب ایران در روز شنبه گفت که آمریکا و قدرت های غربی به خاطر دخالت های 

خود در غرب آسیا مورد بدبینی هستند، اما سوئدی ها در بین ایرانیان خوش نام اند و 

رشیِک اقتصادی قابل اعتمادی به نظر می رسند.

آیت الله علی خامنه ای در دیدار با نخست وزیر سوئد، استفان لوفون، گفت: 

آمریکا و بسیاری از قدرت های اروپایی در حوادث تلخ سوریه و عراق نقش داشته اند، 

و مردم منطقه از این دخالت آگاهند و به درستی )به آن( بدبینند.
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)آیت الله( خامنه ای گفت: سوئد به دلیل ارتباطات طوالنی با ایران، در چشم 

مردم ما کشوری خوش نام است و این خوش بینی ملت ها به یکدیگر، زمینه ی مناسبی 

برای توسعه ی همکاری ها خواهد بود.

)آیت الله( خامنه ای گفت که بسیاری از توافق ها با کشورهای غربی امضا 

شده اند که عملی نشده اند. وی اعالم امیدواری کرد که در مورد )توافق با( سوئد این 

چنین نباشد. 

)آیت الله( خامنه ای خطاب به نخست وزیر سوئد گفت: ما می دانیم که شما 

مرد عمل هستید و امیدواریم که در مورد توافقات به گونه ای عمل کنید که )این 

توافقات( فقط روی کاغذ نماند.

h t t p : / / w w w. r e u t e r s . c o m / a r t i c l e / u s - i r a n - s w e d e n - k h a m e n e i -
i d U S K B N 1 5 Q 0 P 2 ? i l = 0
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رادیو لیربتی )رادیو آزادی(:

 قرارداد اولیه ی ایران و سوئد در طی دیدار نخست وزیر سوئد )از ایران(

رهرب ایران خطاب به نخست وزیر سوئد، استفان لوفون، گفت که سوئدی ها 

در میان ایرانیان خوش نام اند و به نظر می رسد برای تهران رشیک اقتصادی قابل 

اعتمادی باشند.

)آیت الله( خامنه ای گفت که آمریکا و قدرت های غربی به خاطر دخالت های 

خود در غرب آسیا مورد بدبینی هستند.
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اما او گفت که تاریخِ روابط مثبت بین ایران و سوئد )بی طرف( خوش بینی ای 

برای توسعه ی همکاری  ایجاد کرده است.
http:/ /www.rferl .org/a/iran-sweden-lofven-tehran-meeting-rohani-
khamenei /28304216.html
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دویچه وله: 

ایران، در دیدار نخست وزیر )سوئد( از تهران، روابط با سوئد را تحسین 

کرد

دیدار لوفون )از تهران( با تمجیِد رهرب ایران، آیت الله علی خامنه ای، همراه 

شد که روابط مثبت دو کشور را تحسین کرد.

)آیت الله( خامنه ای گفت: آمریکا و بسیاری از قدرت های اروپایی در حوادث 

تلخ سوریه و عراق نقش داشته اند، و مردم منطقه از این دخالت آگاهند و به درستی 

)به آن( بدبینند.
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رهرب گفت: سوئد به دلیل ارتباطات طوالنی با ایران، در چشم مردم ما کشوری 

خوش نام است و این خوش بینی ملت ها به یکدیگر، زمینه ی مناسبی برای توسعه ی 

همکاری ها خواهد بود.
http://www.dw.com/en/iran-hails-relations-with-sweden-during-prime-
ministers-visit-to-tehran/a-37515406
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دیلی استار: 

)آیت الله( خامنه ای گفت سوئدی ها در میان ایرانیان خوش نام اند، قرارداِد 

همکاری امضا شد

این سایت خربی به نقل از رویرتز، مطالب آن را آورده است.

http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2017/Feb-11/393267-
khamenei-says-sweden-has-good-name-among-iranians-cooperation-deals-
signed.ashx
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یاهو:

 )آیت الله( خامنه ای گفت سوئدی ها در میان ایرانیان خوش نام اند

این سایت نیز به نقل از رویرتز، مطالب آن را آورده است.
https://www.yahoo.com/news/khamenei-says-sweden-good-name-among-
iranians-cooperation-175626949.html
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ِنیِشن: 

)آیت الله( خامنه ای گفت سوئدی ها در میان ایرانیان خوش نام اند

این سایت نیز به نقل از رویرتز، مطالب آن را آورده است.

http://nation.com.pk/international/12-Feb-2017/sweden-has-good-name-
among-iranians-khamenei
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رادیو فردا: 

آیت الله علی خامنه ای، رهرب جمهوری اسالمی، در دیدار با استفان لوفون، 

نخست وزیر سوئد، از او خواست کمک کند که توافقات تهران با کشورهای اروپایی، 

به تعبیر وی، روی کاغذ نماند.

آقای خامنه ای شامگاه روز شنبه از رفتار کشورهای اروپایی در قبال ایران 

انتقاد کرد. او گفت اغلب تواقفات انجام گرفته، در یک سال و نیم اخیر، عملی نشده 

است.

برخی کشورهای اروپایی مانند بریتانیا ضمن دفاع از توافق هسته ای با تهران، 

از رفتار منطقه ای ایران انتقاد می کنند. مقامات ایرانی نیز می گویند همکاری های 

بانکی بین املللی با ایران، در حد انتظار آنها بعد از توافق هسته ای نیست.

http://www.radiofarda.com/a/28304634.html
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رادیو فردا: 

رهرب و رئیس جمهور ایران در دیدار با نخست وزیر سوئد خواستار اجرایی شدن 

توافق های ایران با کشورهای اروپایی در یک سال و نیم گذشته و حمایت اتحادیه 

اروپا از رشکت ها و بانک های اروپایی برای همکاری با ایران شده اند.

به گزارش خربگزاری دولتی ایرنا، رهرب جمهوری اسالمی در دیدار با استفان 

لوفین با تأکید بر اینکه »اغلب توافقات« کشورهای اروپایی با ایران در یک سال 

و نیم گذشته »عملی« نشده، از نخست وزیر سوئد خواست به نحوی عمل کند که 

توافق های دو کشور »رصفاً بر روی کاغذ باقی نماند«.
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آیت الله علی خامنه ای در این دیدار همچنین گفت: »سوئد به دلیل ارتباطات 

طوالنی با ایران، در چشم مردم ما کشوری خوش نام است و این خوش بینی ملت ها 

به یکدیگر، زمینه مناسبی برای توسعه همکاری ها خواهد بود«.

رهرب جمهوری اسالمی پیش از این بارها تأکید کرده که سفرهای هیئت های 

اروپایی به تهران پس از توافق اتمی وین تاکنون نتیجه عملی نداشته است.

http://www.radiofarda.com/a/f7-Swedish-prime-minister-official-meetings-in-
iran/28304174.html
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صدای آمریکا:

نخست وزیر سوئد عرص روز شنبه با آیت الله خامنه ای، رهرب جمهوری اسالمی 

و علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی نیز دیدار کرد.

رهرب جمهوری اسالمی در ایران دیدار گفت که طی یک سال و نیم گذشته 

مقامات بسیاری از کشورهای اروپایی به تهران سفر کرده اند اما در ادامه به توافقات 

خود با ایران عمل نکرده اند.

رهرب جمهوری اسالمی گفت که به نظر او نخست وزیر سوئد »اهل اقدام و 

عمل« است و انتظار دارد که تالش کند تا توافقات با ایران رصفا بر روی کاغذ باقی 

نماند. 

در جریان سفر هیات عالی دولت سوئد و مدیران رشکت های سوئدی به 

تهران، یادداشت های تفاهم همکاری در زمینه های فناوری، علوم تحقیقات، امور 

جاده ای، ارتباطات و فناوری اطالعات و امور زنان و خانواده میان مقامات دو کشور 

امضا شد.
http://ir.voanews.com/a/iran-government-sweden/3719383.html
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