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خالصه مدیریتی: 

حرضت آیت الله خامنه ای رهرب معظم انقالب اسالمی صبح روز شنبه 27 

آذر در دیدار مسئوالن نظام، میهمانان سی امین کنفرانس وحدت اسالمی، سفرای 

کشورهای اسالمی و قرشهای مختلف مردم تأکید کردند: امروز دو اراده در منطقه در 

تعارض با یکدیگر قرار گرفته است: اراده ی وحدت و اراده ی تفرقه؛ و در این اوضاع 

حساس، تکیه بر قرآن و تعالیم الهی پیامرب اعظم صلی الله علیه وآله وسلم به عنوان 

داروی وحدت بخش، راه حل محنت های دنیای اسالم است.

حرضت آیت الله خامنه ای با استناد به تعبیر قرآنی »رحمًة  لِلعاملین«، تعالیم 

پیامرب اعظم را راهی برای نجات همه ی برشیت خواندند و افزودند: دشمنان برشیت 

و صاحبان زر و زور با این تعالیم سعادت بخش مخالفند و به همین علت، خداوند به 

پیامرب صلی الله علیه وآله وسلم دستور می دهد ضمن خودداری از پیروی و سازش با 

کفار و منافقین، با آنان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر.

ایشان در بخش دیگری از بیانات خود فرمودند: سیاست قدیمی انگلیسی ها 

مبنی بر تفرقه بینداز و آقایی کن، در دستور کار جدی دشمنان اسالم قرار دارد. 

همچنین ایشان، سیاست ها و اقدامات انگلیسی ها در دو قرن اخیر را به عنوان منبع 

رش و نکبت برای ملت های منطقه، مورد اشاره قرار دادند و یادآوری کردند: در روزهای 

اخیر، انگلیسی ها در نهایت بی رشمی، ایرانِ مظلوم و عزیز را تهدید منطقه نامیده اند 

اما همه می دانند که برخالف این اتهامات، این انگلیسی ها هستند که همیشه 

منشأ و منبع تهدید و فساد و خطر و نکبت بوده اند. رهرب انقالب اسالمی، هوشیاری 

ملت ها و دولت ها در مقابل شیطنت های سلطه گران را خواستار شدند و افزودند: چرا 

کشورهایی با ظواهر اسالمی حرف دشمنان را درباره ی تهدیدات و دشمنی های 

درونی جهان اسالمی قبول و به رصاحت از سیاست های آنها تبعیت می کنند؟
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بخش اخیر از صحبت های ایشان که به انتقاد از مواضع اخیر نخست وزیر 

بریتانیا اختصاص داشت، در رسانه های غیر ایرانی, به خصوص غربی، بازتاب داشت 

که در زیر به بخشی از آن اشاره خواهد شد:
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واشنگنت پست

)آیت الله( خامنه ای بریتانیا را برای توصیِف ایران به عنوان تهدیِد منطقه 

به شدت محکوم کرد 

واشنگنت پست به نقل از اسوشیتدپرس: آیت الله علی خامنه ای نخست وزیر 

بریتانیا، ترزا ِمی، را به خاطر اظهارات اخیرش در مورد ایران که آن را تهدیدی برای 

منطقه خوانده بود، به شدت مورد انتقاد قرار داد.

در مطالبی که وب سایت او منترش کرد، )آیت الله( خامنه ای بریتانیا را در 

طول دو قرن اخیر منبع فساد و نکبت برای مردم منطقه خواند.
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/khamenei-slams-uk-for-
describing-iran-as-regional-threat/2016/12/17/27855170-c453-11e6-92e8-
c07f4f671da4_story.html?utm_term=.61e918732f98
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نیویورک تایمز:

 )آیت الله( خامنه ای بریتانیا را برای توصیِف ایران به عنوان تهدیِد منطقه 

به شدت محکوم کرد

نیویورک تایمز به نقل از اسوشیتدپرس، مطالب همین خربگزاری را تکرار کرده 

است.
http://www.nytimes.com/aponline/2016/12/17/world/middleeast/ap-ml-iran-uk.
html
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دیلی استار: 

)آیت الله( خامنه ای بریتانیا را برای توصیِف ایران به عنوان تهدیِد منطقه 

به شدت محکوم کرد

دیلی استار هم به نقل از اسوشیتدپرس، مطالب همین خربگزاری را تکرار 

کرده است.
https://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2016/Dec-17/385759-
khamenei-slams-uk-for-describing-iran-as-regional-threat.ashx
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سالون: 

)آیت الله( خامنه ای بریتانیا را برای توصیِف ایران به عنوان تهدیِد منطقه 

به شدت محکوم کرد

سالون به نقل از اسوشیتدپرس، مطالب همین خربگزاری را آورده است.

http://www.salon.com/2016/12/17/khamenei-slams-uk-for-describing-iran-as-
regional-threat
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فاکس نیوز: 

)آیت الله( خامنه ای بریتانیا را برای توصیِف ایران به عنوان تهدیِد منطقه 

به شدت محکوم کرد

فاکس نیوز به نقل از اسوشیتد پرس، مطالب همین خربگزاری را آورده است.

http://www.foxnews.com/world/2016/12/17/khamenei-slams-uk-for-
describing-iran-as-regional-threat.html?utm_source=feedburner&utm_
medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+foxnews%2Fworld+(Internal+-
+World+Latest+-+Text)
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تایمز ارسائیل:

 )آیت الله( خامنه ای بریتانیا را برای توصیِف ایران به عنوان تهدیِد منطقه 

به شدت محکوم کرد

تایمز ارسائیل نیز مطالب خربگزاری اسوشیتدپرس را آورده است. 
http://www.timesofisrael.com/khamenei-slams-uk-for-describing-iran-as-
regional-threat/
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رویرتز: 

)آیت الله( خامنه ای، بعد از اینکه نخست وزیر ِمی ایران را تهدید منطقه 

ای خواند، بریتانیا را محکوم کرد

رهرب ایران آیت الله علی خامنه ای بریتانیا را به عنوان منبع فساد و نکبت برای 

خاورمیانه محکوم کرد؛ بعد از این که نخست وزیر بریتانیا ترزا می ایران را منشأ تهدید 

نامیده بود.

)آیت الله( خامنه ای به نقل از آژانس خربی ایرنا در حضور رشکت کنندگانِ 

کنفرانس وحدت اسالمی در تهران گفت: بریتانیا بی رشمانه اخیراً ایران را تهدیدی 

برای منطقه خوانده است، اما همه می دانند که این بریتانیا است که همیشه منبع 

خطر، فساد و نکبت بوده است. 
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)آیت الله( خامنه ای سیاست ها و اعمال بریتانیا در دو قرن اخیر را منشأ فساد 

و نکبت برای مردم منطقه خواند.
http://www.reuters.com/article/us-iran-britain-khamenei-idUSKBN1460I2?feed
Type=RSS&feedName=worldNews
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میدل ایست مانیتور:

 اعرتاض )آیت الله( خامنه ای )به بریتانیا( بعد از این که بریتانیا ایران را به 

تهدید منطقه ای متهم کرد

میدل ایست به نقل از رویرتز، مطالب آن را تکرار کرده است.

https://www.middleeastmonitor.com/20161217-khamenei-complains-after-
britain-condemns-iran-as-regional-threat/
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بی بی سی فارسی: 

رهرب ایران درباره ترزا می: آن مسئول انگلیسی بی رشمانه می گوید ایران 

تهدید منطقه است

وزیر  ترزا می، نخست  از گفته های  ایران،  آیت الله علی خامنه ای، رهرب 

بریتانیا، درباره ایران انتقاد کرده و آن را "بی رشمانه" خوانده است.
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آقای خامنه ای گفته است: "انگلیس از دو قرن پیش، همیشه منبع رش و 

نکبت برای ملت ها در منطقه  ما بوده است؛ رضبه هایی که اینها به حیات ملت ها زدند 

نظیر ندارد؛ در هند، پاکستان، ایران و عراق در فلسطین هم آن حرکت خباثت آلود 

را انجام دادند و یک ملت را از خانه  خود دور کردند آن وقت آن مسئول انگلیسی 

بی رشمانه می گوید ایران تهدید منطقه است”.

رهرب ایران 27 آذر )17 دسامرب( به مناسبت سالگرد تولد پیامرب اسالم در جمع 

مهمانان "کنفرانس وحدت اسالمی" در تهران سخرنانی کرده است.

او گفته "امروز دنیای اسالمی دچار محنت های بزرگی است" و با متهم کردن 

بریتانیا و آمریکا به عنوان عامل این وضع گفته "شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی مثل 

دو لبه یک قیچی به آتش افروزی و اختالف افکنی مشغولند".

http://www.bbc.com/persian/iran-38351001
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رادیو فردا:

 )آیت الله( خامنه ای: مسئول انگلیسی بی رشمانه می گوید ایران تهدید 

منطقه است

)آیت الله( علی خامنه ای، رهرب جمهوری اسالمی، طی یک سخرنانی با 

اظهار این که به باور او »انگلیس از دو قرن پیش، همیشه منبع رش و نکبت برای 

ملت ها در منطقه ما بوده است«، گفت که »آن وقت آن مسئول انگلیسی بی رشمانه 

می گوید ایران تهدید منطقه است.«
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به گزارش خربگزاری های ایلنا و ایسنا، آیت الله علی خامنه ای روز شنبه 27 

آذر، در دیدار رشکت کنندگان کنفرانس »وحدت اسالمی« گفت: »در روزهای اخیر 

انگلیسی ها در نهایت بی رشمی، ایران مظلوم و عزیز را تهدید منطقه نامیده اند اما 

همه می دانند که برخالف این اتهامات، این انگلیسی ها هستند که همیشه منشأ و 

منبع تهدید و فساد و خطر و نکبت بوده اند.«

وی اضافه کرد: »دشمنان حتی اگر ادعای نرمش، و ظاهری آراسته هم 

داشته باشند، در باطن به تمام معنا، وحشی و خشن هستند و ملت ها باید برای 

مواجهه با این دشمنان بی اخالق، بی دین و بی انصاف آماده باشند«.
http://www.radiofarda.com/a/f12-khameni-reaction-to-theresa-may-remarks-
persian-gulf-security/28181667.html
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