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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

خالصه مدیریتی: 

مراسم  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی 
با اشاره به سابقه ی سردمداران نظام سلطه به ویژه 
آمریکا و دنباله روهای آن در ایجاد ناامنی در ایران، بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی، افزودند: با وجود همه ی 
اقدامات و حرکات شرارت آمیزی که برای سلب امنیت 
اما  شد،  انجام  گذشته  سال   ۳۸ طول  در  کشور  از 
سازمان های مسلح از جمله نیروی انتظامی و جوانان 
کمال رشادت و قدرت ایستادند و از امنیت  مؤمن، با 

کشور دفاع کردند.

علت  تبیین  در  سپس  اسالمی  انقالب  رهبر 
ناامنی کنونی در منطقه، به دخالت های شرارت آمیز و 
شیطنت آمیز آمریکا و صهیونیسم برای نفوذ در منطقه 
و تأمین منافع نامشروع خود و تضعیف ملت ها اشاره 

http://telegram.me/tabyincenter


۳/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

به وجود  را  داعش  روز،  یک  آن ها  افزودند:  و  کردند 
جوانان  و  مقاومت  همت  با  که  هنگامی  و  می آورند 
مؤمن، داعش به نفس های آخر خود رسیده است، 
به دنبال راه های خباثت آمیز دیگر می روند اما به توفیق 
الهی و به همت جوانان ایران و جوانان مقاومت، بار 
دیگر بینی کارگزاران نظام سلطه به خاک مالیده خواهد 

شد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، تنها راه مقابله با 
نفوذ و طمع ورزی قدرت های سلطه گر به ویژه آمریکا 
و  منطقه  دولت های  و  ملت ها  توانایی  احساس  را، 
کوتاه  گر ما  کردند: ا کید  به کارگیری آن، دانستند و تأ

بیاییم، دشمن جلو خواهد آمد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: ملت ایران 
محکم ایستاده است و هر حرکت غلط نظام سلطه 
در قضیه ی برجام، با عکس العمل جمهوری اسالمی 

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

مواجه خواهد شد.

های  عهدشکنی  برابر  در  ایران  رهبر  هشدار 
آمریکا در برجام تیتر اصلی عمده خبرگزاری ها و وب 
سایت های غربی بود. پاسخ ایران به این عهدشکنی 
ها و عدم تسلیم مردم ایران در کالم رهبر انقالب هم در 

میان همه بازتاب ها دیده می شود. 

در ادامه برخی از بازتاب های این سخنرانی در 
رسانه های غربی ارائه می شود: 

http://telegram.me/tabyincenter


5/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

رویترز: 

)آیــت اهلل( خامنــه ای بــه آمریــکا علیــه هــر حرکــت 

اشــتباه علیــه برجــام هشــدار داد

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

دوبی )رویترز( - آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر 
عالی ایران، روز یکشنبه گفت که ایران تسلیم قلدرمآبی 
ایاالت متحده نخواهد شد و به شدت واکنش نشان 

خواهد داد.

که ایران محکم ایستاده است  کرد  گفت  وی 
که توسط نظام سلطه در مورد  “ و هر حرکت غلطی 
)توافق هسته ای( صورت بگیرد، با واکنش جمهوری 

اسالمی روبرو خواهد شد.”

)آیت اهلل( خامنه ای در یک سخنرانی به فارغ 
التحصیالن دانشگاه علوم انتظامی ایران گفت: “امروز، 
آمریکا  نگرش  کرات،  مذا و  تعهدات  تمام  رغم  علی 
کرات و نتایج آن کامال ناعادالنه است  نسبت به این مذا

و قلدر مابانه است.”

 ... بدانند  باید  ها  “آمریکایی  افزود:  وی 
جمهوری اسالمی عقب نشینی نخواهد کرد”.

http://telegram.me/tabyincenter


7/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

h t t p s : / / u k . r e u t e r s . c o m / a r t i c l e / u k - i r a n -
usa -nuc lea r / i r ans -khamene i -warns -u -s -
ag a i nst - w r o n g - m o v e - o n - n u c l e a r - d e a l -
i d U K K C N 1 B S 0 D M

http://telegram.me/tabyincenter
https://uk.reuters.com/article/uk-iran-usa-nuclear/irans-khamenei-warns-u-s-against-wrong-move-on-nuclear-deal-idUKKCN1BS0DM
https://uk.reuters.com/article/uk-iran-usa-nuclear/irans-khamenei-warns-u-s-against-wrong-move-on-nuclear-deal-idUKKCN1BS0DM
https://uk.reuters.com/article/uk-iran-usa-nuclear/irans-khamenei-warns-u-s-against-wrong-move-on-nuclear-deal-idUKKCN1BS0DM
https://uk.reuters.com/article/uk-iran-usa-nuclear/irans-khamenei-warns-u-s-against-wrong-move-on-nuclear-deal-idUKKCN1BS0DM


اندیشکده راهبردی تبیین / ۸

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

نیوز  ویک: 

بــا  را  ایــران )آیــت اهلل( خامنــه ای، ترامــپ  رهبــر 

کــرد تهدیــد  اســالمی  جمهــوری  خشــم 

روز  ایران،  رهبر  ای،  خامنه  علی  اهلل  آیت 
یکشنبه تهدید کرد که هر حرکت غلط توسط ترامپ در 
خصوص توافق هسته ای، واکنش سختی را بهمراه 

خواهد داشت.

http://telegram.me/tabyincenter


9/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

وی گفت: “هر گونه حرکت اشتباه نظام سلطه 
جمهوری  واکنش  با  ای  هسته  موافقتنامه  مورد  در 

اسالمی روبرو خواهد شد.”

وی خطاب به افسران پلیس بیان داشت: ملت 
قدرتمند ایران تسلیم فشار نخواهد شد و سر تعظیم 

فرود نخواهد آورد.

وی افزود: “مقامات فاسد، دروغگو و فریبکار 
ایاالت متحده، گستاخانه ملت ایران را به دروغ گویی 
متهم می کند، در حالی که ملت ایران صادقانه عمل 
کرده است و این راه را صادقانه تا پایان ادامه خواهد 

داد.”
http://www.newsweek.com/nuclear-deal-iran-
supreme-leader-khamenei-threatens-trump-
islamic-republics-666679

http://telegram.me/tabyincenter
http://www.newsweek.com/nuclear-deal-iran-supreme-leader-khamenei-threatens-trump-islamic-republics-666679
http://www.newsweek.com/nuclear-deal-iran-supreme-leader-khamenei-threatens-trump-islamic-republics-666679
http://www.newsweek.com/nuclear-deal-iran-supreme-leader-khamenei-threatens-trump-islamic-republics-666679


اندیشکده راهبردی تبیین / 10

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

رادیو آزادی:

 رهبــر ایــران نســبت بــه هــر حرکــت غلــط علیــه 

داد هشــدار  برجــام 

آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران، هشدار داد 
کشورش به شدت به هر “حرکت اشتباه” ایاالت متحده 

در توافق هسته ای واکنش نشان می دهد.

رسانه های دولتی به نقل از )آیت اهلل( خامنه 

http://telegram.me/tabyincenter


11/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

گفتند: “ملت ایران محکم  ای در تاریخ 17 سپتامبر 
ایستاده است و هر حرکت اشتباهی توسط نظام سلطه 
جمهوری  واکنش  با  ای[  هسته  ]توافق  با  رابطه  در 

اسالمی روبرو خواهد شد”.

)آیت اهلل( خامنه ای در یک سخنرانی برای 
دانش آموختگان نظامی ایران گفت: »امروز، علی رغم 
کرات، نگرش آمریکا نسبت به این  تمام تعهدات و مذا
کرات و نتایج آنها کامال ناعادالنه است و قلدرمابانه  مذا

است.«

کرد: “آمریکایی  )آیت اهلل( خامنه ای اضافه 
ها باید بدانند که مردم ایران محک ایستاده است و در 
مورد مسائل مهم مربوط به منافع ملی، عقب نشینی از 

سوی جمهوری اسالمی وجود نخواهد داشت.”
https://www.rferl.org/a/iran-supreme-leader-
warns-us-wrong-move-nuclear-deal/28740477.
html

http://telegram.me/tabyincenter
https://www.rferl.org/a/iran-supreme-leader-warns-us-wrong-move-nuclear-deal/28740477.html
https://www.rferl.org/a/iran-supreme-leader-warns-us-wrong-move-nuclear-deal/28740477.html
https://www.rferl.org/a/iran-supreme-leader-warns-us-wrong-move-nuclear-deal/28740477.html
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

لس آنجلس تایمز:

 رهبــر ایــران علیــه هــر حرکــت غلــط در مــورد برجــام 

هشــدار داد

http://telegram.me/tabyincenter


1۳/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

ایران،  عالی  رهبر  ای،  خامنه  علی  اهلل  آیت 
حرکت  گونه  “هر  به  شدت  به  ایران  که  داد  هشدار 
اشتباه” ایاالت متحده درمورد توافق هسته ای واکنش 
نشان خواهد داد. رهبر ایران ترامپ را متهم به تالش 
در  که  است  کرده  ای  هسته  توافق  خرابکاری  برای 
که برنامه هسته ای خود را در  کرد  آن ایران موافقت 
ازای تحریم های بین المللی کاهش دهد. “مهر نیوز” 
فارغ  در مراسم  )آیت اهلل( خامنه ای  که  داد  گزارش 
کرد: “هر روز  التحصیلی در یک دانشگاه پلیس بیان 
آنها ]مقامات آمریکایی[ یک حقه جدید و یا یک جنبه 

جدید از شرارت های خود را نشان می دهند.”
http://www.latimes.com/politics/washington/la-
na-essential-washington-updates-iran-s-supreme-
leader-warns-u-s-1505673048-htmlstory.html

http://telegram.me/tabyincenter
http://www.latimes.com/politics/washington/la-na-essential-washington-updates-iran-s-supreme-leader-warns-u-s-1505673048-htmlstory.html
http://www.latimes.com/politics/washington/la-na-essential-washington-updates-iran-s-supreme-leader-warns-u-s-1505673048-htmlstory.html
http://www.latimes.com/politics/washington/la-na-essential-washington-updates-iran-s-supreme-leader-warns-u-s-1505673048-htmlstory.html


اندیشکده راهبردی تبیین / 14

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

هاآرتص: 

رهبــر ایــران )آیــت اهلل( خامنــه ای نســبت بــه هــر 

حرکــت اشــتباه در مــورد توافــق هســته ای هشــدار 

داد

http://telegram.me/tabyincenter


15/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر عالی ایران، پس 
از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ایران را 
متهم به نقض “روح” توافقنامه هسته ای کرد، گفت: 
ایران به شدت به هرگونه حرکت اشتباه ایاالت متحده 

در مورد این قرارداد واکنش نشان می دهد.

تلویزیون ایران، به نقل از آیت اهلل خامنه ای 
گفت: “دولت ایران ایستاده است و هر حرکت اشتباهی 
توسط نظام سلطه در مورد )توافق هسته ای( با واکنش 
جمهوری اسالمی روبرو خواهد شد”. »امروز، علی رغم 
کرات ، نگرش آمریکا نسبت به این  تمام تعهدات و مذا
کرات و نتایج آنها کامال ناعادالنه است و قلدرمآبانه  مذا

است.«

)آیت اهلل( خامنه ای در یک سخنرانی خطاب 
به فارغ التحصیالن دانشگاه انتظامی گفت: “آمریکایی 
که مردم ایران محکم ایستاده اند و در  ها باید بدانند 

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

مورد مسائل مهم مربوط به منافع ملی، عقب نشینی از 
سوی جمهوری اسالمی وجود نخواهد داشت.”

http://www.haaretz.com/middle-east-news/
iran/1.812734

http://telegram.me/tabyincenter
http://www.haaretz.com/middle-east-news/iran/1.812734
http://www.haaretz.com/middle-east-news/iran/1.812734


17/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

العربیه:

ای  خامنــه  اهلل(  )آیــت  ایــران  رهبــر   

نســبت بــه هــر حرکــت اشــتباه در مــورد 

داد هشــدار  ای  هســته  توافــق 

http://telegram.me/tabyincenter


اندیشکده راهبردی تبیین / 1۸

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر عالی ایران در روز 
یکشنبه گفت، ایران به شدت به هر »حرکت اشتباه” 
توسط ایاالت متحده در توافق هسته ای ایران با قدرت 
های جهانی واکنش نشان می دهد، روزهای پس از 
گفت: ایران “روح”  آنکه رئیس جمهور دونالد ترامپ 

این توافق را نقض کرده است.

تلویزیون دولتی روز یکشنبه، به نقل از آیت اهلل 
خامنه ای گفت: “ملت ایران ایستاده است و هر حرکت 
اشتباهی توسط نظام سلطه در مورد )توافق هسته ای( 

با واکنش جمهوری اسالمی روبرو خواهد شد”.
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-
east/2017/09/17/Iran-s-Khamenei-warns-against-
US-wrong-move-on-nuclear-deal.html

http://telegram.me/tabyincenter
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2017/09/17/Iran-s-Khamenei-warns-against-US-wrong-move-on-nuclear-deal.html
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19/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

ایندیپندنت:

ایــران  ای:  خامنــه  علــی  اهلل  آیــت  ایــران  رهبــر   

مســتحکم در برابــر هــر حرکــت اشــتباه از ســوی 

ایســتاد خواهــد  برجــام  مــورد  در  آمریــکا 

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

رهبر ایران هشدار داده است که ایران به شدت 
به هر »حرکت اشتباه” ایاالت متحده در توافق هسته 
ای ایران با قدرت های جهانی واکنش نشان می دهد.

اظهارات آیت اهلل علی خامنه ای چند روز پس 
از آن اعالم شد که دونالد ترامپ گفت: ایران “روح” این 

توافق را نقض کرده است.

تلویزیون ایران به نقل از آیت اهلل خامنه ای:” 
ملت ایران محکم ایستاده است و هر حرکت اشتباه 
نظام سلطه در مورد موافقت نامه هسته ای با واکنش 

جمهوری اسالمی روبرو خواهد شد”.
http://www.independent.co.uk/news/world/
middle-east/iran-supreme-leader-ayatollah-ali-
khamenei-nuclear-deal-us-wrong-move-stand-
firm-a7951261.html

http://telegram.me/tabyincenter
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21/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

نیویورک تایمز:

 رهبــر ایــران )آیــت اهلل( خامنه ای به آمریکا نســبت 

بــه هــر حرکت اشــتباه علیه برجام هشــدار داد

نیویورک تایمز به نقل از رویترز نوشت: آیت اهلل 
علی خامنه ای، رهبر عالی ایران، روز یکشنبه گفت که 
ایران تسلیم قلدرمآبی ایاالت متحده نخواهد شد و به 

شدت واکنش نشان خواهد داد.

ایران محکم ایستاده است “و هر  گفت  وی 
که توسط نظام سلطه در مورد )توافق  حرکت غلطی 
هسته ای( صورت بگیرد، با واکنش جمهوری اسالمی 

روبرو خواهد شد.”

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

)آیت اهلل( خامنه ای در یک سخنرانی به فارغ 
التحصیالن دانشگاه علوم انتظامی ایران گفت: “امروز، 
آمریکا  نگرش  کرات،  مذا و  تعهدات  تمام  رغم  علی 
کرات و نتایج آن کامال ناعادالنه است  نسبت به این مذا

و قلدر مابانه است.”

“آمریکایی ها باید بدانند ... جمهوری اسالمی 
عقب نشینی نخواهد کرد”.

www.nytimes.com/reuters/2017/09/17/world/
middleeast/17reuters-iran-usa-nuclear.html

http://telegram.me/tabyincenter
https://www.nytimes.com/reuters/2017/09/17/world/middleeast/17reuters-iran-usa-nuclear.html?mcubz=0
https://www.nytimes.com/reuters/2017/09/17/world/middleeast/17reuters-iran-usa-nuclear.html?mcubz=0


2۳/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

راشاتودی:

ــکا در  ــتباه آمری ــت اش ــر حرک ــه ه ــدرت ب ــا ق ــران ب  ای

کنش نشــان خواهد داد قبال توافق هســته ای وا

علی  اهلل  آیت  ایران،  رهبر  رویترز:  از  نقل  به 
که  است  داده  هشدار  متحده  ایاالت  به  ای،  خامنه 

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

ایران در برابر معاهده هسته ای که رئیس جمهور آمریکا 
دونالد ترامپ تهدید به پاره کردن آن کرده است، زیر بار 

قلدرمابی  نمی رود.

)آیت اهلل( خامنه ای در یک سخنرانی میان 
که  کادمی نظامی ایران هشدار داد  فارغ التحصیالن آ
که برجام  ایران به شدت به هرگونه »حرکت اشتباه« 
کند واکنش نشان قدرتمندانه ای نشان  را تضعیف 

خواهد داد.

ملت ایران محکم ایستاده است و هر »حرکت 
اشتباه« نظام سلطه در رابطه با توافق هسته ای با 

واکنش جمهوری اسالمی مواجه خواهد شد.

 این اظهارات تنها چند روز پس از آن صورت 
که ترامپ ایران را متهم به نقض “روح” این  گرفت 

پیمان کرد.

http://telegram.me/tabyincenter


25/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

گفت: “امروز، علی رغم تمام تعهدات و  وی 
کرات و نتایج  کرات، نگرش آمریکا نسبت به این مذا مذا
آنها به طور کامل ناعادالنه است و در معرض قلدری قرار 

دارد.”

“آمریکایی ها باید بدانند که مردم ایران استوار 
خواهند ایستاد و در مورد مسائل مهم مربوط به منافع 
ملی، جمهوری اسالمی ایران عقب نشینی نخواهند 

کرد.”
https://www.rt.com/news/403628-iran-us-
nuclear-deal/

http://telegram.me/tabyincenter
https://www.rt.com/news/403628-iran-us-nuclear-deal/
https://www.rt.com/news/403628-iran-us-nuclear-deal/
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

دویچه وله: 

آیــت اهلل خامنــه ای، قلــدری آمریــکا علیــه ایــران در 

کــرد توافــق هســته ای را ســرزنش 

http://telegram.me/tabyincenter


27/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

افسران  به  خطاب  در  ای  خامنه  اهلل(  )آیت 
پلیس در تهران گفت که ایاالت متحده در رویکرد خود 

به توافق ایران “ ناعادالنه” رفتار کرده است.

گفت: “امروز، علی رغم  )آیت اهلل( خامنه ای 
کرات، نگرش آمریکا نسبت به این  تمام تعهدات و مذا
کرات و نتیجه آن کامال ناعادالنه و زورگویانه است.” مذا

که قلدری ممکن است در  “دشمن باید بداند 
کار  کند اما در جمهوری اسالمی  کار  سایر نقاط جهان 

نخواهد کرد.”
http://www.dw.com/en/ayatollah-khamenei-
s l a m s - u s - b u l l y i n g - i r a n - o n - n u c l e a r -
d e a l / a - 4 0 5 4 9 2 2 2

http://telegram.me/tabyincenter
http://www.dw.com/en/ayatollah-khamenei-slams-us-bullying-iran-on-nuclear-deal/a-40549222
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

المانیتور:

ــه نقــض  ــران ب ــد ای گوی ــه ای مــی   )آیــت اهلل( خامن

کنــش نشــان  هــای متعــدد توافــق هســته ای وا

خواهــد داد

حســن روحانــی، رئیــس جمهــور ایــران، در 17 ســپتامبر 
بــه نیویــورک وارد شــد تــا در جلســه هفتــاد و دومیــن 

http://telegram.me/tabyincenter


29/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

کــه  مجمــع عمومــی ســازمان ملــل حضــور یابــد، جایــی 
او از برنامــه جامــع اقــدام مشــترک 2015 حمایت خواهد 
کــرد. در همیــن حــال، در ســخنرانی در تهــران، آیــت اهلل 
علــی خامنــه ای، رهبــر ایــران، بــه ایاالت متحــده درباره 
کنــش ایــران بــه عــدول ایــن کشــور از معاهــده ی  ی وا
هســته ای بــا پنــج عضــو دائــم شــورای امنیــت ســازمان 

ملــل متحــد بعــالوه ی آلمــان، هشــدار داد.

جمع  در  سخنرانی  در  ای  خامنه  اهلل(  )آیت 
ایران  “ملت  گفت:  کشور،  این  نظامی  فرماندهان 
ایاالت  اقدام  گونه  “هر  است.”  ایستاده  قدرتمندانه 
متحده در مورد معاهده هسته ای با واکنش جمهوری 

اسالمی برخورد خواهد کرد.”

وی در رابطه با رفتار آمریکا و معامله هسته ای 
افزود: هر روز آنها حیله و شرارت از خود نشان می دهند. 
این درستی سخنان امام خمینی را نشان می دهد که 

http://telegram.me/tabyincenter


اندیشکده راهبردی تبیین / ۳0

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

متحده  ایاالت  واقع،  در  است.  بزرگ  شیطان  آمریکا 
بدترین شیاطین است. “

)آیت اهلل( خامنه ای در مورد اهداف هسته ای 
کشور باید ظرفیت  که در سال های آینده  گفت  ایران 
20،000 مگاوات از برق خود را از نیروگاه های هسته ای 
تأمین کند. وی افزود: “اما آمریکا که مخالف پیشرفت 
علمی ایران و سایر کشورها است، مخالف این حرکت 
قانونی است و تحریم های ظالمانه ای را تحمیل می 

کند.”

کره و از  او گفت که مقامات ایرانی پیشتر به مذا
که  دست دادن بخشی از حقوق خود برای تحریم ها 
باید برداشته شود، به توافق رسیدند. اما امروز، علی 
رغم تمام قرارداد ها و تعهدات و بحث های متعدد 
کرات، ما شاهد رویکرد استبدادی و قلدرانه ی  در مذا

کرات هستیم”. آمریکا به مذا

http://telegram.me/tabyincenter


۳1/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

h t t p s : / / w w w. a l - m o n i t o r . c o m / p u l s e /
originals/2017/09/iran-jcpoa-khamenei-response-
trump-nuclear-deal-exit .html

http://telegram.me/tabyincenter
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اندیشکده راهبردی تبیین / ۳2

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

بی بی سی فارسی نوشت:

 هم زمان با سفر باالترین مقام اجرایی ایران به 
از ایاالت  نیویورک، آیت اهلل علی خامنه ای به شدت 
را  کشور  آن  مسئوالن  و  کرده  انتقاد  آمریکا  متحده 

http://telegram.me/tabyincenter


۳۳/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

»دروغگو« خطاب کرده است.

گفته است: »ملت  رهبر ایران در 26 شهریور 
ایران محکم ایستاده و هر حرکت غلط نظام سلطه در 
قضیه برجام، با عکس العمل جمهوری اسالمی مواجه 

خواهد شد.”

او بار دیگر آمریکا را به عهدشکنی متهم کرده و 
گفته است: »مسئوالن کشور به این نتیجه رسیدند که 
کره کنند و از بخشی از حق خود نیز صرف نظر کنند  مذا
تا تحریم ها برداشته شود، اما امروز می بینیم علی رغم 
کرات،  همه قرارها و تعهدها و بحث های فراوان در مذا
کامال  آن،  نتیجه  و  کرات  مذا این  با  آمریکا  برخورد 

ظالمانه، قلدرمابانه و زورگویانه است.”

رهبر ایران در جمع دانش آموختگان دانشکده 
نیروی انتظامی گفته است در پاسخ به »دروغ گویی« و 
»زورگویی« آمریکا، مسئوالن ایران باید به سردمداران 

http://telegram.me/tabyincenter


اندیشکده راهبردی تبیین / ۳4

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

متکی  خود  مردم  به  که  کنند  اثبات  آمریکا  »فاسد« 
هستند و زیر بار زور نمی روند. 

http://www.bbc.com/persian/iran-41299273

http://telegram.me/tabyincenter
http://www.bbc.com/persian/iran-41299273


۳5/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

رادیو فردا:

آیت اهلل علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
گفت که هرگونه حرکت به گفته او »غلط نظام سلطه در 

قضیه برجام« با واکنش ایران روبه رو خواهد شد.

از  دیگری  بخش  در  اسالمی  جمهوری  رهبر 
کرات اتمی اشاره کرده و گفت  سخنانش به دوران مذا
از حق خود  از بخشی  کرات  این مذا ایران در جریان 
کرد تا تحریم ها برداشته شود اما علیرغم  صرف نظر 
توافق، به گفته او برخورد آمریکا »ظالمانه، قلدرمآبانه 

و زورگویانه« است.
https://www.radiofarda.com/a/28740279.html

http://telegram.me/tabyincenter
https://www.radiofarda.com/a/28740279.html


اندیشکده راهبردی تبیین / ۳6

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

رادیو فرانسه:

http://telegram.me/tabyincenter


۳7/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی 
یک  روز  هر  برجام  قضیه  در  آمریکا  می گوید:  ایران، 
»شرارت« و یک »شیطنت« نشان می دهد که نشانگر 
صحت گفته های بنیانگذار جمهوری اسالمی است که 
آمریکا را شیطان بزرگ می خواند و حقیقتا رژیم ایاالت 
متحده آمریکا، خبیث ترین شیطان ها است. وی تاکید 
با  کرد: هر حرکت غلط نظام سلطه در قضیه برجام 

عکس العمل جمهوری اسالمی مواجه خواهد شد. 

 26 یک شنبه  روز  خامنه ای،  علی  آیت اهلل 
شهریور، در سخنانی در دانشگاه علوم انتظامی، با اشاره 
به تالش و رویکرد علمی دانشمندان ایرانی در بحث 
دانش هسته ای گفت: ملت ایران برای تامین نیاز خود 
به دنبال یک مسیر علمی و عملی و یک اقدام مشروع و 
صحیح و بی خطر رفت اما آمریکا که مخالف پیشرفت 
علمی ملت ایران و دیگر ملت ها است، در مقابل این 

http://telegram.me/tabyincenter


اندیشکده راهبردی تبیین / ۳۸

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

حرکت مشروع ایستاد و تحریم های ظالمانه را تحمیل 
کرد.

اینکه  بیان  با  ایران  اسالمی  جمهوری  رهبر 
کره کنند  »مسئوالن کشور به این نتیجه رسیدند که مذا
و از بخشی از حق خود نیز صرف نظر کنند تا تحریم ها 
برداشته شود«، متذکر شد: امروز می بینیم که علیرغم 
کرات،  همه قرارها و تعهدها و بحث های فراوان در مذا
کامال  آن،  نتیجه  و  کرات  مذا این  با  آمریکا  برخورد 

ظالمانه، قلدرمآبانه و زورگویانه است. 

لزوم  بر  تاکید  ضمن  خامنه ای  علی  آیت اهلل 
ملی«،  منافع  به  مربوط  مهم  مسائل  در  »ایستادگی 
خطاب به مسئوالن جمهوری اسالمی ایران یادآور شد: 
مسئوالن باید به سردمداران آمریکایی اثبات کنند که 
به مردم خود متکی هستند و ملت ایران که ملتی مقتدر 

است زیر بار زور نمی رود و کرنش نخواهد کرد.

http://telegram.me/tabyincenter


۳9/بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

ایران، ضمن »فاسد،  رهبر جمهوری اسالمی 
دروغگو و فریبکار«خواندن آمریکا، افزود: آنان مردم 
و نظام جمهوری اسالمی ایران را به دروغ گویی متهم 
کسانی  دروغگو  هستید؛  شما  دروغگو  می کنند... 
هستند که تامین منافع نامشروع خود را به هر قیمتی 

جایز می دانند. 
http://yon.ir/b4QuJ

http://telegram.me/tabyincenter
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