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خالصه مدیریتی

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و نمایندگان 
کید بر اینکه در مقابل جمهوری اسالمی، جبهه ای از دشمنان وجود  مجلس خبرگان با تأ
کردند: نظام اسالمی به لطف خداوند، تاکنون به جبهه ی دشمن  دارد، خاطرنشان 
ضربه وارد کرده و آن ها را عقب رانده است و در آینده نیز به همین صورت خواهد بود اما 
باید بدانیم که در مقابِل ما یک »نقطه« به عنوان دشمن قرار ندارد بلکه با یک »جبهه« 

مواجهیم.

ایشان یکی از دالیل اصلی عصبانیت بدخواهان ملت ایران را پیشرفت روزافزون 
نظام اسالمی در مسائل منطقه ای و جهانی دانستند و با اشاره به سخنان رئیس جمهور 
آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل، گفتند: علِت نطق ابلهانه و بسیار زشت و سخیف 
و با ادبیات گانگستری و کابویی و سراسر دروغ محض و با آشفتگِی رئیس جمهور آمریکا، 

عصبانیت و درماندگی و سبک مغزی آن ها است.

کید کردند: سخنان رئیس جمهور آمریکا، برای ملت آمریکا  رهبر انقالب اسالمی تأ
افتخارآمیز نبود و باید نخبگان آمریکا، از این سخنان و داشتن چنین رئیس جمهوری 

احساس شرم کنند که این احساس شرم را نیز بیان کرده اند.

گفتند:  حضرت آیت اهلل خامنه ای درخصوص عصبانیت مقامات آمریکایی، 
آمریکایی ها از سال ها قبل برای منطقه ی غرب آسیا طراحی و نقشه داشتند و نام آن را 
هم »خاورمیانه ی جدید« یا »خاورمیانه ی بزرگ« گذاشته بودند و سه محور اصلی این 

طراحی نیز، عراق، سوریه و لبنان بودند اما در هر سه کشور با شکست مواجه شدند.

کهن  کردند: بر اساس این طراحی قرار بود، عراق با آن سابقه ی  کید  ایشان تأ
تاریخی و تمدنی و سوریه به عنوان کانون مقاومت و لبنان با جایگاه ویژه ی خود، تحت 
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سلطه و نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی باشند.

رهبر انقالب اسالمی گفتند: اما اکنون واقعیات منطقه به گونه ای دیگر است زیرا 
آن ها نتوانستند در لبنان کاری از پیش ببرند؛ در عراق، درست بر عکس خواسته ی آن ها 
محقق شده است و در سوریه به رغم جنایت های بی شمار آمریکا و متحدانش و قتل عام 
مردم این کشور و حمایت های گسترده از گروه های تروریستی تکفیری، در حال حاضر 
گروه های تکفیری همچون جبهةالنصره، منزوی  داعش به پایان راه خود رسیده و 

شده اند.

ایران موجب محقق نشدن  تأثیر جمهوری اسالمی  افزودند: حضور و  ایشان 
طراحی ها و خواست های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه شده است و همین، دلیِل 

عصبانیت آن هاست.

رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: برخی در تحلیل های خود اشتباه نکنند 
زیرا مواضع آمریکا به دلیل قدرت و توانایی در مقابل ایران نیست بلکه کاماًل به دلیل ضعف 

و شکست و عصبانیت اوست.

رسانه های غربی انگلیسی زبان بیانات رهبر انقالب در مورد لحن و ادبیات ترامپ 
در سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل را پوشش دادند. آژانس خبری فرانسه 
کامل تری را حول احساس شرم نخبگان آمریکایی به دلیل سخنان ترامپ  بخش 
پوشش داده است. رسانه های فارسی زبان غربی همچنین پوشش کاملتری از بیانات 

رهبر انقالب را ارائه داده اند. 

در ادامه بازتاب رسانه ای بیانات رهبر انقالب در رسانه های فارسی و انگلیسی 
زبان غربی ارائه شده است. 
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فاکس نیوز:

 رهبر ایران اظهارات "زشت و احمقانه"ی ترامپ را رد کرد

گوید، سخنان "سخیف، زشت، احمقانه و غیر واقعی”،  رهبر عالی ایران می 
رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ قبل از جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 

اوایل این هفته نشانه ای از ناامیدی بود.

آیت اهلل علی خامنه ای، در دیدار با یک جلسه رسمی با مجلس خبرگان، نظرات 
ترامپ را » نه از روی قدرت، بلکه ناشی از خشم، ناامیدی و سبک مغزی« خواند.

http://www.foxnews.com/world/2017/09/21/irans-top-leader-dismisses-trumps-
ugly-foolish-remarks.html
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موسسه خاورمیانه :

)آیت اهلل( علی خامنه ای، رهبر عالی ایران، نسبت به سخنان ترامپ ادعا کرد که 
ترامپ به دلیل شکست های آمریکا در غرب آسیا از زبان دشمنی و به شیوه ی گانگستری 
سخن گفته است. وی در نشستی با اعضای مجلس خبرگان گفت: "این اظهارات ناشی 
از قدرت نیست بلکه ریشه در عصبانیت، نا امیدی و سبک مغزی دارد زیرا آمریکایی ها از 
اینکه طراحی های بلند مدتشان در غرب آسیا به دلیل حضور موثر ایران شکست خورده، 
کرد" آمریکایی ها برای غرب آسیا سال ها طراحی  به شدت عصبانب هستند. او ادعا 
داشتند و آن را "خاورمیانه ی بزرگ" نامیدند که سه رکن این نقشه عراق، سوریه و لبنان 

بوده است، اما در هر سه مورد شکست خوردند."

کرد واشنگتن و متحدانش در تضعیف منافع ایران در لبنان  رهبر ایران اضافه 
و سوریه ناموفق بودند و تاکید کرد که مداخله ی نظامی در عراق پیامدهایی بر خالف 

خواست واشنگتن در پی داشته است.
http://www.mei.edu/content/io/khamenei-trump-s-remarks-rooted-us-defeats-
iran-middle-east
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فرانسه 24:

 )آیت اهلل( خامنه ای سخنرانی گانگستری و کابویی ترامپ را محکوم کرد

رهبر ایران ادبیات ترامپ رئیس جمهور آمریکا را پر از لفاظی های گانگستری و 
کابویی توصیف کرد.

گفت: "علت  آیت اهلل علی خامنه ای با اشاره به ترامپ و دولت ایاالت متحده 
سخنان احمقانه، بسیار زشت، گستاخانه و سخیف با ادبیات کابویی و گانگستری ... 

خشم و ناامیدی آنها است."
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)آیت اهلل( خامنه ای در سخنانی خطاب به اعضای مجلس خبرگان ترامپ و 
دولت آمریکا را سبک مغز خطاب کرد.

http://www.france24.com/en/20170921-irans-khamenei-slams-trumps-gangster-
cowboy-speech
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تایمز  رژیم صهیونیستی: 

رهبر عالی ایران اظهارات "زشت و احمقانه"ی ترامپ را رد کرد
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)آیت اهلل( خامنه ای می گوید که "انتقادات رییس جمهور آمریکا در سازمان ملل 
متحد نه از قدرت، بلکه ناشی از خشم، ناامیدی و سبک مغزی ست."

رهبر ایران اعالم کرد که سخنان »سخیف، زشت، احمقانه و غیر واقعی«رئیس 
جمهور آمریکا قبل از مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نشانه ای از ناامیدی )وی( بود. 
آیت اهلل علی خامنه ای در دیدار با خبرگان گفت: "چنین نظریاتی نه از قدرت، که از خشم، 

ناامیدی و سبک مغزی می آید”.
https://www.timesofisrael.com/irans-top-leader-dismisses-trumps-ugly-foolish-
remarks/
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وب سایت یاهو: 

رهبر ایران اظهارات »زشت و احمقانه« ی ترامپ را رد کرد

که سخنان “سخیف، زشت،  کرد  به نقل از آسوشیتدپرس رهبر ایران اظهار 
احمقانه و غیر واقعی” دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نشست مجمع عمومی 
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سازمان ملل متحد در اوایل این هفته، حاکی از ناامیدِی )ایاالت متحده( است.

آیت اهلل علی خامنه ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان اظهار داشت : چنین 
سخنانی » نه از قدرت که از خشم، ناامیدی و سبک مغزی ناشی می شود«.

https://uk.news.yahoo.com/irans-top-leader-dismisses-trumps-ugly-foolish-
remarks-104711527.html
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وب سایت اروپا 1: 

یورو 1 به نقل از آژانس خبری فرانسه)AFP(: آیت اهلل خامنه ای در سخنرانی 
خود خطاب به اعضای خبرگان گفت: »سخنان رئیس جمهور ایاالت متحده برای ملت 

آمریکایی مایه ی شرمندگی ست.

رهبر ایران گفت »نخبگان این کشور باید از داشتن چنین رییس جمهوری شرمنده 
باشند«. آیت اهلل علی خامنه ای گفت: »سخنرانی احمقانه، تهدید آمیز و گستاخانه ی 
رئیس جمهور ایاالت متحده با زبان کابوی ها ها و گانگستر ها نشان از نفرت و بی عقلی 

مقامات دولتی ایاالت متحده دارد.«
http://www.europe1.fr/international/trump-a-lonu-un-discours-de-gangster-
estime-le-guide-iranien-3442271
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رادیو فردا :

آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی ایران، با حمله به سخنرانی رئیس 
جمهوری آمریکا در سازمان ملل، اظهارات او را »ناشی از عصبانیت« خواند.

رهبر جمهوری اسالمی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، سخنرانی اخیر دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را »ناشی از درماندگی و سبک مغزی« خواند زیرا به گفته او، 
»نقشه های چندین ساله آنها در منطقه غرب آسیا، با حضور مؤثر جمهوری اسالمی ایران، 

نقش بر آب شده است«.

پیش از این شمار زیادی از مقام های جمهوری اسالمی از سخنان دونالد ترامپ 
انتقاد کرده و فرمانده کل سپاه نیز تهدید کرده بود آمریکا ظرف ماه های آینده »پاسخ های 

دردناک تر« را مشاهده خواهد کرد.
https://www.radiofarda.com/a/28748934.html
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رادیو فرانسه

آیت اهلل علی خامنه ای سخنان دونالد ترامپ را ناشی از عصبانیت و سبک مغزی 
می داند.

سخنان  می گوید:  ایران،  اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای،  علی  آیت اهلل 
رییس جمهوری آمریکا ناشی از قدرت نبود بلکه ناشی از عصبانیت، درماندگی و سبک 
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مغزی است. آیت اهلل علی خامنه ای، روز پنج شنبه 21 سپتامبر/30 شهریور، در واکنش به 
سخنان رییس جمهوری آمریکا در سازمان ملل، این اظهارات را ناشی از عصبانیت وی 
دانسته و گفت: آمریکایی ها از اینکه نقشه های چندین ساله آنها در منطقه غرب آسیا با 
حضور موثر جمهوری اسالمی ایران نقش بر آب شده است، به شدت ناراحت و عصبانی 

هستند.

رهبر جمهوری اسالمی ایران، در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان، متذکر شد: 
سخنان رییس جمهوری آمریکا برای ملت آمریکا افتخارآمیز نبود و باید نخبگان آمریکا از 
این سخنان و داشتن چنین رییس جمهوری احساس شرم کنند که این احساس شرم را 

نیز بیان کرده اند.

آیت اهلل خامنه ای، با بیان اینکه »آمریکایی ها از سال ها قبل برای منطقه غرب 
آسیا طراحی و نقشه داشتند، خاطرنشان کرد: آن ها نام این طرح را هم »خاورمیانه جدید« 
یا »خاورمیانه بزرگ« گذاشته بودند و سه محور اصلی طراحی نیز عراق، سوریه و لبنان 

بودند اما در هر سه کشور با شکست مواجه شدند.

به گفته رهبر جمهوری اسالمی ایران، بر اساس طرح آمریکایی ها، »قرار بود عراق 
با آن سابقه کهن تاریخی و تمدنی و سوریه بعنوان کانون مقاومت و لبنان با جایگاه ویژه 

خود، تحت سلطه و نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی باشند”.

آیت اهلل علی خامنه ای افزود: »اکنون واقعیت منطقه به گونه ای دیگر است زیرا 
آنها نتوانستند در لبنان کاری از پیش ببرند، در عراق درست برعکس خواسته آنها محقق 
شده است و در سوریه به رغم جنایت های بی شمار آمریکا و متحدانش و قتل عام مردم 
این کشور و حمایت های گسترده از گروه های تروریستی تکفیری، در حال حاضر داعش 

به پایان راه خود رسیده و گروه های تکفیری همچون جبهه النصره منزوی شده اند.
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رهبر جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد: برخی در تحلیل های خود اشتباه نکنند 
کامال به دلیل  زیرا مواضع آمریکا به دلیل قدرت و توانایی در مقابل ایران نیست بلکه 

ضعف، شکست و عصبانیت او است.
http://yon.ir/AiJTh
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دویچه وله :

)آیت اهلل( علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، روز پنجشنبه )30 مهر/ ۲۱ 
سپتامبر( در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان، با اشاره به سخنرانی دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: »این سخنان 
ناشی از قدرت نبود، بلکه ناشی از عصبانیت، درماندگی و سبک مغزی است«. رهبر 
جمهوری اسالمی از سخنان ترامپ با عناوینی همچون “سخیف، زشت، ابلهانه، 

آشفته و سراسر غیرواقعی” یاد کرد.
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)آیت اهلل( خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش به برجام هم پرداخت و با 
کرات هسته ای داشته و داریم و  که نسبت به مذا گفت: »اشکالی  انتقاد تلویحی از آن 
کره اشکالی نداشت اما  که مذا کردیم این است  مکرر نیز در جلسات با مسئوالن مطرح 
کره مراقبت و دقت الزم انجام می گرفت تا اینگونه نباشد که هر غلطی که  باید در این مذا
طرف مقابل انجام بدهد، نقض برجام محسوب نشود، اما هر اقدام ایران، نقض برجام 

محسوب شود.«

کید بر “ضربه نظام اسالمی” به  رهبر جمهوری اسالمی همچنین ضمن تأ
کید کرد که »باید بدانیم که در مقابل ما یک “نقطه” به عنوان  “جبهه دشمن” تأ

دشمن قرار ندارد، بلکه با یک “جبهه” مواجهیم«.

)آیت هللا( خامنه ای با اشاره به سخنان شدیداللحن ترامپ علیه ایران گفت: 
»علت نطق ابلهانه و بسیار زشت و سخیف و با ادبیات گانگستری و کابویی و سراسر 
دروغ محض و با آشفتگی رئیس جمهور آمریکا، عصبانیت و درماندگی و سبک مغزی 

آنها است.«

رهبر جمهوری اسالمی ادامه داد: »سخنان رئیس جمهور آمریکا، برای ملت 
آمریکا افتخارآمیز نبود و باید نخبگان آمریکا از این سخنان و داشتن چنین رئیس 

جمهوری احساس شرم کنند که این احساس شرم را نیز بیان کرده اند.«

به گفته ی )آیت اهلل( خامنه ای ، »آمریکایی ها از سال ها قبل برای منطقه 
غرب آسیا طراحی و نقشه داشتند و نام آن را هم “خاورمیانه جدید” یا “خاورمیانه 
بزرگ” گذاشته بودند و سه محور اصلی این طراحی نیز عراق، سوریه و لبنان بودند، 

اما در هر سه کشور با شکست مواجه شدند.«

رهبر جمهوری اسالمی مدعی شد که طبق این طرح قرار بوده عراق، سوریه 
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و لبنان زیر تسلط آمریکا و اسرائیل قرار گیرند، اما آنان با شکست مواجه شده اند. 
)آیت اهلل( خامنه ای دلیل “عصبانیت آمریکا و اسرائیل را “حضور و تأثیر” جمهوری 
اسالمی در منطقه عنوان کرد و در عین حال مواضع اخیر آمریکا را نه “به دلیل قدرت 
و توانایی در مقابل ایران”، بلکه “کامال به دلیل ضعف و شکست و عصبانیت” این 

کشور دانست.
http://yon.ir/oJokK
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رادیو زمانه:
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خبرگزاری های داخلی گزارش داده اند که رهبر جمهوری اسالمی در دیدار با 
رئیس و اعضای مجلس خبرگان در واکنش به نطق رئیس جمهور آمریکا در هفتاد 
و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفته است: »این سخنان ناشی از 
قدرت نبود، بلکه ناشی از عصبانیت، درماندگی و سبک مغزی است. زیرا آمریکایی ها 
از اینکه نقشه های چندین ساله آنها در منطقه غرب آسیا، با حضور مؤثر جمهوری 

اسالمی ایران، نقش بر آب شده، به شدت ناراحت و عصبانی هستند.«

)آیت هللا( علی خامنه ای در دیدارش با اعضای مجلس خبرگان در انتقاد از 
مذاکرات هسته ای ایران با قدرت های جهانی گفته است:

»اشکالی که نسبت به مذاکرات هسته ای داشته و داریم و مکرر نیز در جلسات 
با مسئوالن مطرح کردیم این است که مذاکره اشکالی نداشت اما باید در این مذاکره 
مراقبت و دقت الزم انجام می گرفت تا اینگونه نباشد که هر غلطی که طرف مقابل 
انجام بدهد، نقض برجام محسوب نشود اما هر اقدام ایران، نقض برجام محسوب 

شود.«
www.radiozamaneh.com/359901
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