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خالصه مدیریتی

در عید پرشکوه مبعث پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی )صلی اهلل علیه وآله(، 
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن نظام، قشرهای مختلف مردم و سفیران 
کشورهای اسالمی، بعثت را برنامه ای نورانی، جاودانه و تحول آفرین برای همه ی جوامع 
بشری خواندند و با اشاره به ضرورت ایستادگی برگرفته از تعالیم اسالم در مقابل دشمنان 
و زورگویان جهانی، افزودند: ملت با حضور در انتخابات پیِش رو، دشمنان اسالم و ایران 
را مأیوس خواهد کرد ضمن اینکه الزم است نامزدهای محترم به مردم قول دهند برای 

پیشرفت کشور و باز کردن گره ها، نگاهشان به خارج از مرزها نخواهد بود.

بیانات رهبر انقالب در این دیدار عالوه بر وب سایت های فارسی زبان معاند، 
توسط دو خبرگزاری اصلی رویترز انگلیس، آژانس خبری فرانسه و چند وب سایت تحلیلی 
گذشته بر دو  و موسسات مطالعاتی تحت پوشش قرارگرفت. این رسانه ها هم چون 
قطبی کاذبی که از قبل بر آن تاکید داشتند، دمیدند و تالش کردند این نگاه را پر رنگ 
کنند که میان نگاه رییس جمهور ایران و رهبر انقالب اسالمی تفاوت وجود دارد. دو محور 
اصلی توصیه رهبر انقالب به کاندیداها مبنی بر نگاه به درون جهت شکوفایی اقتصادی 
و "بارز" بودن اسالم در ایران علت "دشمنی" آمریکا و رژیم صهیونیستی، در بیشتر این اخبار 

دیده می شود. 

در ادامه بخشی از بازتاب بیانات رهبر انقالب در دیدار مسئوالن نظام و سفرای 
کشورهای اسالمی در رسانه های غربی ارائه می شود.
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رادیو فردا: 

)آیت اهلل( علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، از تمامی نامزدهای انتخابات 
پیش روی ریاست جمهوری در ایران خواست تا قول بدهند برای توسعه اقتصادی ایران، 

نگاهشان به بیرون از مرزها نباشد.

)آیت اهلل( علی خامنه ای روز سه شنبه ۵ اردیبهشت طی یک سخنرانی گفت: 
من به همه این آقایان نامزدهای انتخابات این را عرض می کنم و قباًل هم عرض کردم 
که تصمیم بگیرند و به مردم هم بگویند و در تبلیغاتشان هم بگویند، قول هم بدهند 
که برای پیشرفت امور کشور، برای توسعه اقتصادی، برای بازکردن گره ها، نگاهشان به 

بیرون از این مرزها نخواهد بود، نگاه به خود ملت خواهد بود.
https://www.radiofarda.com/a/f12-khemeni-says-candidates-should-look-
inward-fir-economical-progress/28450595.html
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رادیو فرانسه:

که به مناسبت بعثت پیامبر اسالم، در حضور جمعی از  رهبرجمهوری اسالمی، 
مقامات کشوری، لشگری و سفرای کشورهای اسالمی در تهران سخن می گفت درباره 
انتخابات اظهار داشت: »نامزدهای ریاست جمهوری به مردم بگویند و قول بدهند که 
گره ها، نگاهشان به  برای پیشرفت امور کشور، برای توسعه اقتصادی، برای بازکردن 

بیرون از این مرزها نخواهد بود، نگاه به خود ملت خواهد بود".

آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود علت "دشمنی" آمریکا و 
اسرائیل را "بارز" بودن اسالم در ایران دانست وگفت: امروز سررشته دشمنی ها به دست 
آمریکا وصهیونیست ها است. امروز با جمهوری اسالمی بیش ازجاهای دیگر مبارزه می 
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کنند چون اسالم در ایران بارز تراست و زمینه عمل به آن فراهم تراست. با آن مخالفند 
چون جلوی مطامع آن ها را می گیرد".

رهبر جمهوری اسالمی دربخش دیگری ازسخنان خود گفت: "تشکیل گروهای 
تروریستی به نام اسالم وتفرقه انگیزی میان کشورهای اسالمی ازجمله درعراق، سوریه، 
بحرین و یمن از توطئه های آمریکای ظالم و رژیم خبیث صهیونیستی برای مقابله با 

اسالم است"
http://yon.ir/bW7JW
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دیلی میل: 

)آیت اهلل( خامنه  ای به نامزدهای ریاست جمهوری توصیه می کند تا بر ایران 

تمرکز کنند

)به نقل از آژانس خبری فرانسه( رهبر ایران آیت اهلل علی خامنه ای به نامزدهای 
کشورها به عنوان نمونه های  گفت به دیگر  انتخابات ماه آینده ی ریاست جمهوری 

پیشرفت نگاه نکنید.

)آیت اهلل( خامنه ای نامزدها را تشویق کرد تا به خارج از مرزها نگاه نکنند )ولی( 
امید خود را به ظرفیت های ملی برای پیشرفت متصل کنند.
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که رهبر ایران است، نامزدها را از تمایل نشان دادن به  )آیت اهلل( خامنه ای، 
کشورهای دیگر دلسرد ساخت.

او اشاره کرد: آن ها علیه جمهوری اسالمی می جنگند ... زیرا )اسالم( )راِه( منافع 
آن ها را سد کرده است. 

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-4443164/Khamenei-urges-
presidential-hopefuls-focus-Iran.html
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المانیتور: 

)آیت اهلل( خامنه  ای به نامزدهای ریاست جمهوری توصیه می کند تا بر ایران 

تمرکز کنند

المانیتور )به نقل از آژانس خبری فرانسه( مطالب دیلی میل را آورده است.
http://www.al-monitor.com/pulse/afp/2017/04/iran-vote-khamenei-politics.html
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گلف نیوز: 

)آیت اهلل( خامنه  ای به نامزدهای ریاست جمهوری توصیه می کند تا بر ایران 

تمرکز کنند

این سایت )به نقل از آژانس خبری فرانسه( مطالب دیلی میل را تکرار کرده است. 
http://gulfnews.com/news/mena/iran/khamenei-urges-presidential-hopefuls-to-
focus-on-iran-1.2016911
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فرانس 24:

 )آیت اهلل( خامنه  ای به نامزدهای ریاست جمهوری توصیه می کند تا بر ایران 

تمرکز کنند

این سایت خبری نیز )به نقل از آژانس خبری فرانسه( مطالب دیلی میل را آورده 
است. 

www.france24.com/en/20170425-khamenei-urges-presidential-hopefuls-focus-
iran
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رویترز:

 )رهبر( ایران )آیت اهلل( خامنه ای می گوید رئیس جمهور بعدی باید تعامل 

کمتری با غرب داشته باشد

اقتصادی  از خودکفایی  که  گفت  ریاست جمهوری  نامزدهای  به  ایران  رهبر 
پشتیبانی کنند. 

متحدیِن آیت اهلل علی خامنه ای ... امیدوارند رأی دهندگان رئیس جمهوِر 
پراگماتیست روحانی را برای شتاِب پاییِن بهبوِد )وضِع( اقتصادی کنار بگذارند، علی رغم 

این که تحریم ها با توافق هسته ای، که نشاِن دور اول او بود، برداشته شد. 



13/  مجموعه گزارش های راهبردی-اردیبهشت ماه 1396| اندیشکده راهبردی تبیین 

مشکالت  حل  برای  که  دهند  قول  باید  نامزدها  گفت:  خامنه ای  اهلل(  )آیت 
اقتصادی بر ظرفیت های ملی و داخلی تمرکز کنند ... نه این که به بیرون از مرزها نگاه 

کنند.
http://www.reuters.com/article/us-iran-election-khamenei-idUSKBN17R1V7
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یو ِاس نیوز:

 )رهبر( ایران )آیت اهلل( خامنه ای می گوید رئیس جمهور بعدی باید تعامل 

کمتری با غرب داشته باشد 

این سایت مطالب رویترز را نشر داده است. 
https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-04-25/irans-khamenei-says-
next-president-should-be-less-engaged-with-west
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استریت:

 رهبر ایران )آیت اهلل( خامنه ای خواستاِر وابستگی کم تر به غرب شد

این سایت نیز مطالب رویترز را تکرار کرده است. 
https://www.thestreet.com/story/14102252/1/iran-s-supreme-leader-khamenei-
calls-for-less-western-reliance.html
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یاهو:

 )رهبر( ایران )آیت اهلل( خامنه ای می گوید رئیس جمهور بعدی باید تعامل 

کمتری با غرب داشته باشد 

این سایت نیز مطالب رویترز را بازنشر داده است.
https://sg.news.yahoo.com/irans-khamenei-says-next-president-less-engaged-
west-143337707.html
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دیلی استار:

 )رهبر( ایران )آیت اهلل( خامنه ای می گوید رئیس جمهور بعدی باید تعامل 

کمتری با غرب داشته باشد

این سایت مطالب رویترز را تکرار کرده است.
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2017/Apr-25/403290-irans-
khamenei-says-next-president-should-be-less-engaged-with-west.ashx
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تاون هال: 

)رهبر( ایران )آیت اهلل( خامنه ای می گوید رئیس جمهور بعدی باید تعامل 

کمتری با غرب داشته باشد

تاون هال نیز مطالب رویترز را تکرار کرده است.
https://townhall.com/news/world/2017/04/25/irans-khamenei-says-next-
president-should-be-less-engaged-with-west-n2317947
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جورزالم ُپست: 

)آیت اهلل( خامنه ای می گوید رئیس جمهور بعدی باید تعامل کمتری با غرب 

داشته باشد 

این سایت نیز مطالب رویتز را بازنشر داده است.
http://www.jpost.com/Middle-East/Iran-News/Khamenei-says-next-Iranian-
president-should-be-less-engaged-with-West-488923
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رادیو آزادی اروپا:

 )آیت اهلل( خامنه ای می گوید ایران نباید برای رشِد اقتصادی به غرب نگاه کند

گفته است بر ایجاِد رشِد اقتصادی  رهبر ایران به نامزدهای ریاست جمهوری 
بدون کمک )گرفتن( از غرب تمرکز کنند، )او با این کار( از سیاست رئیس جمهور حسن 
روحانی مبنی بر ارتقاِء رشِد اقتصادی از طریق تجارت و سرمایه گذاری خارجی، فاصله 

می گیرد.

که برای حل مشکالت  گفت: نامزدها باید قول دهند  آیت اهلل علی خامنه ای 
اقتصادی بر ظرفیت های ملی و داخلی تمرکز کنند ... نه این که به بیرون از مرزها نگاه 

کنند. 
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او گفت: کشورهای غربی علیه جمهوری اسالمی ایران می جنگند )زیرا اسالم( 
)راِه( منافع آنان را سد کرده است.

http://www.rferl.org/a/khamenei-says-iran-should-not-look-to-west-economic-
growth-rohani-raisi/28452197.html
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بلومبرگ: 

با نزدیک شدن انتخابات، )آیت اهلل( خامنه ای تقسیم بندِی اقتصادی اش با 

روحانی را تعمیق می کند

رهبر ایران گفت: نامزدهاِی انتخاباِت ریاست جمهورِی ماِه آتی باید متعهد شوند 
برای توانمند کردِن اقتصاد وابسته به سرمایه گذارِی خارجی نباشند.

  آیت اهلل علی خامنه ای گفت: همه ی نامزدها نیاز است به مردم قول دهند که 
برای پیشرفت کشور، رشِد اقتصادی و بازکردِن گره ها، چشمانشان به بیرون از مرزهایمان 

نباشد و به خود کشور باشد.
https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-04-25/khamenei-deepens-
economy-divide-with-rouhani-as-election-nears



23/  مجموعه گزارش های راهبردی-اردیبهشت ماه 1396| اندیشکده راهبردی تبیین 

چین جدید: 

رهبر ایران رشِد قوی با بهره وری از نیروهاِی داخلی را توصیه می کند 

رهبر ایران آیت اهلل علی خامنه ای به نامزدهای ریاست جمهوری توصیه کرد در 
برنامه هایشان برای توسعه ی اقتصادی به نیروهاِی داخلی تکیه کنند.

)آیت اهلل( خامنه ای گفت: به مردم قول دهید که برای حِل مشکالت )اقتصادی( 
به بیرون از مرزها نگاه نمی کنید.
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که از نامزدهای ریاست جمهوری می خواهد تا در  گفت  )آیت اهلل( خامنه ای 
کارزارشان قول دهند برای پیشرفت کشور، برای توسعه ی اقتصادی، به آن سوِی مرزها 

تکیه نمی کنند و به کشور متکی اند.
http://news.xinhuanet.com/english/2017-04/25/ c_136235204.htm
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موسسه میدل ایست: 

)آیت اهلل( خامنه ای از نامزدهای ریاست جمهوری خواست قول دهند که به 

غرب تکیه نکنند

رهبر ایران آیت اهلل علی خامنه ای امروز خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهورِی ماِه آتی گفت که قول دهند تا برای تقویِت اقتصاد شکننده ی ایران به دنبال 
سرمایه گذاری خارجی نباشند و به جای آن خودکفایی و تولید داخلی را تقویت کنند. او 
گفت: تمام نامزدها باید قول بدهند که به خارج از مرزها نگاه نخواهند کرد و بر توانمندی ها 
و ظرفیت های ملی برای توسعه ی کشور، پیشرفت اقتصاد و حل مشکالت، تمرکز خواهند 
کرد. )آیت اهلل( خامنه ای همچنین به آمریکا هشدار داد که از هر عمِل متجاوزانه علیه 
ایران پشیمان خواهد شد و آمریکا و اسرائیل را برای تفرقه افکنی در جهان اسالم به 
خصوص در غرب آسیا، سرزنش کرد. )او گفت:( به اسم اسالم گروه های تروریستی ایجاد 
کردن و بین کشورهای اسالمی –چون عراق، سوریه، بحرین و یمن– اختالف کاشتن از 

توطئه های آمریکای ظالم و رژیم صهیونیستِی شیطان برای مقابله با اسالم است.    
http://www.mei.edu/content/io/khamenei-asks-presidential-candidates-pledge-
not-rely-west
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ایران پرایمر وب سایت وابسته به موسسه صلح ایاالت متحده:

 رقابت )انتخاباتی(:  )آیت اهلل( خامنه ای وارد انتخابات شد

)آیت اهلل( خامنه ای در پنجم اردیبهشت گفت: نامزدها باید قول دهند که برای 
حل مسائِل اقتصادی بر توانمندی های ملی و ظرفیت های داخلی تمرکز کنند ... تا این 

که نگاه به خارج از مرزها داشته باشند.

http://iranprimer.usip.org/blog/2017/apr/25/race-khamenei-wades-election
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