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خالصه مدیریتی
در آستانهی  13آبان ،روز مبارزه با استکبار جهانی ،رهبر معظم انقالب اسالمی با
دانش آموزان و دانشجویان دیدار کردند .در این دیدار حضرت آیت اهلل خامنه ای ضمن
بیان دالیل بی اعتمادی به آمریکا ،موضوع «کوتاه آمدن در برابر آمریکا برای کاهش
دشمنی با ایران» را به این علت که «کوتاه آمدن در مقابل آمریکاییها ،آنها را َجری و
گستاخ میکند» رد کردند و بیان داشتند که «تنها راه ،مقابله و ایستادگی است».
ایشان با بیان اینکه «سخنان ابلهانه رئیس جمهور آمریکا علیه مردم ما نشان دهنده
عمق خصومت آمریكا علیه ملت ایران است» آمریکا را «دشمن شماره یک ایران»
خواندند.

از میان خبرگزاری های انگلیسی زبان غربی ،خبرگزاری های «رویترز» و
«راشاتودی» و وب سایت «سی بی اس نیوز» بطور جداگانه به این دیدار پرداختند .دیگر
رسانه های انگلیسی زبان گزارشات خود را از «رویترز» بازنشر داده اند.
همچون گذشته رسانه های فارسی زبان غربی نیز به این دیدار پرداختند.
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رویترز:
(آیت اهلل) خامنه ای رهبر ایران می گوید ایاالت متحده دشمن شماره یک ایران
است

آیت اهلل علی خامنه ای ،رهبر ایران ،در سخنرانی تلویزیونی خود گفت :ایاالت
متحده «دشمن شماره یک» ایران است و تهران در توافق هسته ای هیچگاه تسلیم فشار
واشنگتن نخواهد شد.

7

بازتاب بیانات مقام معظم رهبری مد ظله العالی در دیدار دانش آموزان و دانشجویان در رسانههای غربی

(آیت اهلل) خامنه ای ،رهبر ایران ،خطاب به گروهی از دانش آموزان و دانشجویان
گفت« :سخنان ابلهانه رئیس جمهور آمریکا علیه مردم ما نشان دهنده عمق خصومت
آمریكا علیه ملت ایران است« ».آمریکا دشمن شماره یک ملت ما است».
با شعار «مرگ بر آمریکا»ی دانشجویان( ،آیت اهلل) خامنه ای گفت« :ما
هرگز در مقابل گستاخی آنها کوتاه نمی آییم...آمریکاییها برای خراب کردن نتیجهی
مذاکرات هستهای یعنی برجام نهایت خباثت را بهعمل میآورند« ».کوتاه آمدن در مقابل
آمریکاییها ،آنها را َجری و گستاخ میکند بنابراین تنها راه ،مقابله و ایستادگی است».
http://www.reuters.com/article/us-iran-usa/supreme-leaderkhamenei-says-u-s-is-irans-number-one-enemy-idUSKBN1D211H
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نیوزویک
رهبر عالی ایران ،ایاالت متحده را دشمن شماره یك ایران خواند و گفت

رهبر ایران ،در ماه گذشته ،سخنان دونالد ترامپ را محکوم کرده و با بیان تعهد خود
بر ایستادگی مقابل ایاالت متحده در مذاکره ی مجدد برجام ،بر دفاع از اعتبار کشورش در
برابر اتهامات واشنگتن ،تاکید کرد.
به نقل از خبرگزاری مهر (آیت اهلل) خامنه ای خطاب به دانشجویان گفت:
«این حرف ابلهانه (تروریست خواندن ملت ایران توسط رئیس جمهور آمریکا) نشان
میدهد آمریکاییها نه فقط با رهبری و دولت ایران دشمنند بلکه با اصل وجود ملتی که
خستگیناپذیر در مقابل آنها ایستاده ،خصومت و کینهورزی میکنند».
این نشریه به نقل از رویترز افزود« :آمریکا دشمن شماره یک ملت ما است».
این نشریه به نقل از پرس تی وی نوشت( :آیت اهلل) خامنه ای در پاسخ به ترامپ و
تالش های دولت او برای انزوای دیپلماتیک ایران ،گفت که دشمنان او در ایاالت متحده
« قادر به درک این حقیقت نیستند که ملتی با چنین سابقهی پربار تاریخی و فرهنگی را
9
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نمیتوان ریشهکن کرد».
http://www.newsweek.com/irans-supreme-leader-calls-us-number-oneenemy-and-says-trump-wont-bully-him-699796
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راشاتودی
(آیت اهلل) خامنه ای رهبر ایران :ایاالت متحده دشمن شماره یک است و ایران
هرگز تسلیم او نخواهد شد

آیت اهلل علی خامنه ای گفت ایران هرگز تسلیم دشمن شماره ی یک خود که
«برای خراب کردن نتیجهی مذاکرات هستهای یعنی برجام نهایت خباثت را بهعمل
میآورد» ،نخواهد شد.
به نقل از رویترز ،رهبر ایران گفت« :امریکا دشمن شماره یک ملت ما است  ...ما
هرگز در مقابل گستاخی آنها او کوتاه نمی آییم».
11

بازتاب بیانات مقام معظم رهبری مد ظله العالی در دیدار دانش آموزان و دانشجویان در رسانههای غربی

(آیت اهلل) خامنه ای افزود« :آنها برای خراب کردن نتیجهی مذاکرات هستهای
یعنی برجام نهایت خباثت را بهعمل میآورد».
به نقل از ایرنا ،رهبر ایران خصومت عمیق آمریکا با ملت ایران را موجب کوری
چش ِم محاسباتی آمریکاییها و تکرار اشتباهات آنها دانست.
وی خصومت و کینهورزی ایاالت متحده را معطوف به «اصل وجود ملّ ِ
ت خستگی
ناپذیر ایران» اعالم کرد.
https://www.rt.com/news/408559-us-number-one-enemy/khamenei
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هافینگتونپست
(آیت اهلل) خامنه ای رهبر عالی ایران می گوید آمریکا دشمن شماره یک ایران
است

هافینگتون پست گزارش رویترز را بازنشر داده است.
https://www.huffingtonpost.com/entry/ayatollah-khamenei-usiran-relations_us_59faf6c0e4b0b0c7fa381b7e
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هیل
رهبر عالی ایران :آمریکا دشمن شماره یک ایران است

طبق گزارش رویترز ،آیت اهلل علی خامنه ای ،رهبر ایران ،در یک سخنرانی،
واشنگتن را «دشمن شماره یک» تهران خواند.
رهبر ایران افزود« :سخنان ابلهانه ی رئیس جمهور آمریکا نشان میدهد آمریکاییها
نه فقط با رهبری و دولت ایران دشمنند بلکه با اصل وجود ملت خصومت و کینه ورزی
می کنند».
14
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وی ادامه داد « :آمریکا دشمن شماره یک ایران است».
(آیت اهلل) خامنه ای ماه گذشته گفت که اگر ایاالت متحده از برجام خارج
شود،ایران آن را از «پاره» خوهد کرد.
http://thehill.com/policy/international/358393-supreme-leaderus-is-irans-number-one-enemy
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سی بی سی نیوز:
آیت اهلل (خامنه ای) تاکید می کند که آمریکا دشمن شماره یک ایران است

به نقل از آسوشیتدپرس( -آیت اهلل) خامنه ای ،رهبر ایران ،به گروهی از دانش
آموزان گفت« :سخنان ابلهانه رئیس جمهور آمریکا علیه مردم ما نشان دهنده عمق خصومت
آمریكا علیه ملت ایران است« ».آمریکا دشمن شماره یک ملت ما است».
رهبر ایران افزود« :ما هرگز در مقابل گستاخی آنها کوتاه نمی آییم...آمریکاییها
برای خراب کردن نتیجهی مذاکرات هستهای یعنی برجام نهایت خباثت را بهعمل
میآورند».
«کوتاه آمدن در مقابل آمریکاییها ،آنها را َجری و گستاخ میکند بنابراین تنها
16
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.» مقابله و ایستادگی است،راه
http://www.cbc.ca/news/world/ayatollah-remarks-us1.4383517-nuclear-deal
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دیلی استار
رهبر ایران آمریکا را «دشمن شماره یک» ایران خواند

دیلی استار گزارش رویترز را باز نشر داده است.
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2017/Nov02/424862-supreme-leader-khamenei-says-us-is-irans-number-oneenemy-tv.ashx
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یاهو
(آیت اهلل) خامنه ای رهبر عالی ایران می گوید آمریکا دشمن شماره یک ایران
است

یاهو گزارش رویترز را باز نشر داده است.
 h t t p s : / / w w w. y a h o o . c o m / n e w s / r e a l - l i f e - i r o n - m a nbreaks-083227980.html
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نیویورک تایمز:
(آیت اهلل) خامنه ای رهبر ایران آمریکا را «دشمن شماره یک» ایران خواند

نیویورک تایمز گزارش رویترز را باز نشر داده است.
https://www.nytimes.com/reuters/2017/11/02/world/
middleeast/02reuters-iran-usa.html
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کریستین ساینس مانیتور:
ایران ،آمریکا را دشمن شماره یک خود اعالم کرد

کریستین ساینس مانیتور گزارش رویترز را باز نشر داده است.
https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2017/1102/
Iran-declares-US-number-one-enemy
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میدل ایست مانیتور
(آیت اهلل) خامنه ای رهبر عالی ایران :آمریکا دشمن شماره یک ایران است

آیت اهلل علی خامنه ای ،رهبر ایران ،گفت که ایاالت متحده دشمن شماره یک ایران
است و در توافق هسته ای ایران هیچگاه تسلیم واشنگتن نخواهد شد.
22
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رهبر ایران افزود« :سخنان ابلهانه ی رئیس جمهور آمریکا نشان میدهد آمریکاییها
نه فقط با رهبری و دولت ایران دشمنند بلکه با اصل وجود ملت خصومت و کینه ورزی
می کنند».
(آیت اهلل) خامنه ای گفت« :ما هرگز در مقابل گستاخی آنها کوتاه نمی آییم...
آمریکاییها برای خراب کردن نتیجهی مذاکرات هستهای یعنی برجام نهایت خباثت را
بهعمل میآورند».

https://www.middleeastmonitor.com/20171102-supreme/leader-khamenei-us-is-irans-number-one-enemy
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تایمز اسرائیل:
(آیت اهلل) خامنه ای در واکنش به ترامپ ،آمریکا را دشمن شماره یک ایران
خواند

رهبر ایران می گوید سخنان ابلهانه رئیسجمهور آمریکا نشان دهنده عمق خصومت
آمریكاییان نسبت به جمهوری اسالمی است.

24
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آیت اهلل علی خامنه ای ،رهبر ایران ،رویکرد تهاجمی دولت ترامپ درمورد معاهده
برجام رد کرد و ایاالت متحده را «دشمن شماره یک» ایران نامید.
به گزارش رویترز( ،آیت اهلل) خامنه ای در جمع یک گروه دانشجویی گفت:
«سخنان ابلهانه ی رئیس جمهور آمریکا علیه مردم ما نشان دهنده عمق خصومت آمریكا
علیه ملت ایران است».
وی افزود« :آمریکا دشمن شماره یک ملت ماست».
https://www.timesofisrael.com/khamenei-slams-trump-calls/us-irans-number-one-enemy
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سی اِن اس نیوز
آیت اهلل خامنه ای خطاب به دانشجویان ایرانی :فراموش نکنید که دشمن اصلی
آمریکاست

آیت اهلل علی خامنه ای ،رهبر ایران ،در جمع دانشجویان گفت« :فراموش نکردن
دشمن اصلی یعنی آمریکا ،شرط اصلیِ تداوم مسیر خوشعاقبت آیندهی کشور است».
«آمریکا بهمعنای واقعی کلمه ،دشمن خبیث و اصلی است و این حقیقت نه از سر
تعصب و نگاه بدبینانه بلکه ناشی از تجربه ،فهم درست مسائل و دیدن واقعیات میدان است».
او به دانش آموزان و دانشجویان توصیه کرد که فراموش نکنند ایاالت متحده دشمن
اصلی است و افزود« :این شرط اصلیِ تداوم مسیر خوشعاقبت آیندهی کشور است».
(آیت اهلل) خامنه ای با اشاره به تالشهای دشمنان برای انحراف نسلهای جوان
با روشهایی همچون ترویج فحشا ،مواد مخدر و بازیهای گمراهکنندهی رایانهای گفت:
«با وجود همهی این دشمنیها ،نوجوانا ِن دههی هشتادی که نه امام و انقالب را دیدهاند
26
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و نه دفاع مقدس را ،امروز اصول اساسی انقالب را با همان روشنبینی و اقتدار جوا ِن اول
انقالب ،دنبال میکنند».
(آیت اهلل) خامنه ای گفت« :سخنان اخیر رئیسجمهور آمریکا نشانداد آمریکاییها
نه فقط با رهبری و دولت بلکه با مردم ایران دشمنند».
وی به «تروریست» نامیدن «ملت» ایران اشاره داشت.
[آیت اهلل] خامنه ای در سخنرانی خود گفت کسانی هستند که معتقدند «در مقابل
آمریکا ،قدری کوتاه بیاییم تا دشمنی آن کم شود» .وی ادامه داد« :کوتاه آمدن در مقابل
آمریکاییها ،آنها را َجری و گستاخ میکند بنابراین تنها راه ،مقابله و ایستادگی است».
(آیت اهلل) خامنه ای گفت « :آمریکاییها از روز اول پیروزی که انقالب یک
نهال باریک بود ،دشمنی را شروع کردند و امروز هم که جمهوری اسالمی به درخت
سرسبز و تناوری تبدیل شده ،به همان توطئههای بینتیجه ادامه میدهند چراکه خصومت
و کینهورزی ،آنها را از دیدن و درک واقعیات و ارزیابی درست محروم کرده است».
(آیت اهلل) خامنه ای همچنین نقش ایاالت متحده در کودتایی را به یاد آورد که در
سال  1953محمد مصدق ،نخست وزیر منتخب ایران را سرنگون کرد.
«تجربیات تاریخی از جمله ماجرای دکتر مصدق نشان میدهد آمریکاییها حتی به
کسانی که به آنها امید میبندند ،رحم نمیکنند» « .آمریکاییها حتی به امثال دکتر مصدق
هم راضی نمیشوند ،آنها نوکر و سرسپرده میخواهند تا مثل دوران محمدرضا پهلوی بر
27
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کشور مهم و پرمنفعت ایران حکومت کنند».
https: / / w w w. cnsnews. com/ news/ article/ patrickgoodenough/ayatollah-khamenei-iranian-students-dont-forgetus-main-enemy
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وایر
آیت اهلل خامنه ای :ایاالت متحده دشمن شماره یک ایران است

وایر گزارش رویترز را باز نشر داده است.
https://thewire.in/193951/us-irans-number-one-enemy/ayatollah-khamenei
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اکونومیکتایمز:
آیت اهلل علی خامنه ای می گوید آمریکا دشمن شماره یک ایران است

اکونومیک تایمز گزارش رویترز را باز نشر داده است.
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/
world-news/us-is-irans-no-1-enemy-says-ayatollah-ali-khamenei/
articleshow/61473653.cms

30

اندیشکده راهبردی تبیین

اسکای نیوز:
(آیت اهلل) خامنه ای می گوید آمریکا دشمن شماره یک ایران است

اسکای نیوز گزارش رویترز را باز نشر داده است.
http://www.skynews.com.au/news/world/mideast/2017/11/02/
khamenei-says-us-is-iran-s-no-1-enemy.html
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اس بی اس نیوز
(آیت اهلل) خامنه ای :آمریکا دشمن شماره یک ایران است

آیت اهلل علی خامنه ای ،رهبر ایران می گوید با ذکر اینکه آمریکا با «ملت ایران»
دشمن است ،گفت« :ایاالت متحده «دشمن شماره یک» ایران است و تهران در توافق
هسته ای هیچگاه تسلیم فشار واشنگتن نخواهد شد».
http://www.sbs.com.au/news/article/2017/11/02/us-irans-no1enemy-khamenei
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بی بی سی فارسی

آیتاهلل علی خامنهای ،رهبرایران ،آمریکا را متهم کرده که برای خراب کردن
نتیجه مذاکرات هستهای ،نهایت خباثت را به عمل میآورد.
آقای خامنهای گفته است کوتاه آمدن در برابر آمریکاییها ،آنها را «جری و
گستاخ» میکند .او خواهان «مقابله و ایستادگی» در برابر آمریکا شده است.
آقای خامنهای گفته است نسل جوان ایران برای رسیدن به نقطه مطلوب« ،نیازمند
شناخت دشمن اصلی و خبیث ملت ایران یعنی آمریکا است».
33
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رهبر ایران گفته است فراموش نکردن آمریکا به عنوان دشمن اصلی« ،شرط اصلی
تداوم مسیر خوش عاقبت آینده ایران است».
رهبر ایران گفته است دشمنان از روشهایی مانند ترویج فحشا ،مواد مخدر و
بازیهای گمراهکننده رایان های برای انحراف نسل جوان استفاده میکنند.
او در عین حال خاطرنشان کرده دشمنیهای زورگویان جهانی «تا کنون هیچ
تاثیری نداشته و آنها نتوانستهاند هیچ غلطی بکنند».
رهبر ایران همچنین به اظهارنظر دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا پیش از
اعالم سیاستهای جدید این کشور در قبال ایران واکنش نشان داده است.
آقای ترامپ ملت ایران را «یک ملت تروریست مانند معدودی دیگر» خوانده بود.
آقای خامنهای این سخنان آقای ترامپ را «ابلهانه» خوانده و گفته است این حرف
نشان میدهد «آمریکاییها نه فقط با رهبری و دولت ایران دشمنند بلکه با اصل وجود ملتی
که خستگیناپذیر در مقابل آنها ایستاده ،خصومت و کینهورزی میکنند».
رهبر ایران همچنین از افرادی که خواهان کوتاه آمدن برابر آمریکا هستند انتقاد
کرده و گفته است تجربیات تاریخی از جمله ماجرای دکتر مصدق نشان میدهد آنها «حتی
به کسانی که به آنها امید میبندند ،رحم نمیکنند».
آقای خامنهای گفت :آمریکاییها حتی به امثال دکتر مصدق هم راضی نمیشوند،
آنها «نوکر ،توسریخور و سرسپرده» میخواهند تا «مثل دوران محمدرضا پهلوی بر
کشور مهم و پرمنفعت ایران حکومت کنند».
34
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رادیو فردا

رهبر جمهوری اسالمی ،آمریکا را متهم کرد که به گفته او خراب کردن نتیجه
مذاکرات هستهای تالش میکند.
رهبر جمهوری اسالمی روز پنجشنبه  ۱۱آبان ،آمریکا را «دشمن خبیث و اصلی»
توصیف کرد و از کسانی که معتقدند «در مقابل آمریکا ،قدری کوتاه بیاییم تا دشمنی آن
کم شود» انتقاد کرد.
35
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به گزارش وبسایت رهبر جمهوری اسالمی ،آیتاهلل خامنهای بدون اشاره به این
افراد افزود« :آمریکا حتی به آنهایی که به او امید بستند و برای کمک گرفتن به سراغش
رفتند هم رحم نکرد؛ مثل دکتر مصدق که برای آنکه جلوی انگلیسیها بایستدبه سراغ
آمریکاییها رفت و به آنها اعتماد کرد».
بر اساس این گزارش ،آیتاهلل خامنهای در ادامه سخنانش با اعالم اینکه «کودتای
 ۲۸مرداد ،نه بوسیله انگلیس که بوسیله آمریکا انجام شد » افزود« :یعنی اینها حتی به
امثال مصدق هم راضی نیستند؛ اینها نوکر میخواهند ،سرسپرده میخواهند ،توسری خور
میخواهند ،مثل محمدرضای پهلوی».
رهبر جمهوری اسالمی در عین حال دولت آمریکا را متهم به «دشمنی های مکرر»
کرد و همچنین واشینگتن را متهم کرد که به گفته او« ،االن هم برای خراب کردن نتیجه
مذاکرات هستهای ،یعنی برجام ،نهایت خباثت را بهعمل میآورند».
رهبر جمهوری اسالمی در بخشی از سخنانش با اعالم اینکه «کوتاه آمدن در مقابل
امریکاییها ،آنها را َجری و گستاخ میکند » تنها راه را مقابله و ایستادگی دانست.
آیتاهلل خامنهای با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا،
مبنی بر اینکه ایران ،تروریست است ،اضافه کرد« :آمریکاییها نه فقط با رهبری و دولت
ایران دشمنند بلکه با اصل وجود ملتی که خستگیناپذیر در مقابل آنها ایستاده ،خصومت
و کینهورزی میکنند».
https://www.radiofarda.com/a/iran_us_khamenei/28831051.
html
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یورونیوز فارسی

(آیت اهلل) علی خامنهای ،رهبر ایران گفت که آمریکا به معنای واقعی کلمه
«دشمن» است و «خباثت» می کند .آقای خامنهای که در آستانه روز  ۱۳آبان برای جمعی
از دانش آموزان و دانشجویان سخنرانی میکرد ،آمریکا را متهم کرد که برای خراب
کردن نتیجه مذاکرات هستهای و برجام «نهایت خباثت» را عمل می کنند.
رهبر ایران به همین مناسبت ضمن یادآوری دشمنی ایران با آمریکا همچنین از
کسانی که خواستار کوتاه آمدن در برابر آمریکا هستند انتقاد کرد و گفت« :بعضی تصور
37
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می کنند که [باید] کوتاه بیاییم در مقابل آمریکا؛ [اما] هرچه کوتاه بیاییم ،آنها جریتر می
شوند .راهش مقابله است ،راهش مواجهه است ،راهش ایستادگی است».
آقای خامنهای ضمن انتقاد از کسانی که خواستار نرمش در برابر آمریکا هستند،
مصدق را نمونه کسانی برشمرد که به آمریکا «اعتماد» کرده و «امید بستهاند» ولی آمریکا
به آنها «رحم نکرده است».
وی در این زمینه گفت« :دکتر مصدق برای اینکه بتواند با انگلیسیها مبارزه کند و
در مقابل انگلیسها بایستد به خیال خودش ،رفت سراغ آمریکاییها .با آنها مالقات ،مذاکره
و اعتماد کرد .کودتای بیست و هشتم مرداد نه به وسیله انگلیس ،که به وسیله آمریکا در
ایران انجام گرفت ،علیه مصدق .یعنی حتی به امثال مصدق هم اینها راضی نیستند».
وی در ادامه افزود که آمریکاییها بیشتر یک «نوکر ،سرسپرده و توسری خور»
مثل محمدرضا پهلوی ،شاه سابق ایران می خواهند.
رهبر ایران همچنین به سخنان اخیر دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری ایاالت متحده
آمریکا در تشریح رویکرد این کشور در قبال ایران واکنش نشان داد .وی این سخنان
را «ابلهانه» خواند و گفت« :همین اواخر رئیس دولت آمریکا گفت ملت ایران ،ملت
تروریست است .شما ببینید چقدر این نگاه ،نگاه ابلهانهای است .یک ملت را میگویند
تروریست؟ نمیگوید رهبر تروریست است ،نمی گوید دولت تروریست است؛ میگوید
ملت ایران تروریستند .این دشمنی نیست؟»
http://fa.euronews.com/2017/11/02/khamenei-speach-iransupreme-guide-stressed-the-animosity-with-usa
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دویچه وله فارسی

(آیت اهلل) علی خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی ،در جریان یک سخنرانی برای
دانشآموزان و دانشجویان ،از جمله شروطی را برشمرد که نسل جوان میتواند با تحقق آنها
ایران را به «نقطه مطلوب » برساند .نخستین شرطی که (آیت اهلل) خامنهای عنوان کرد،
«شناخت دشمن اصلی و خبیث ملت ایران یعنی آمریکا » بود .شروط بعدی او «علمآموزی
و کار و تالش»و «تقویت ارتباط با پروردگار» بودند.
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رهبر جمهوری اسالمی به «تالشهای دشمنان » برای «انحراف »نسل جوان با
روشهایی مثل «ترویج فحشا ،مواد مخدر و بازیهای گمراهکننده رایانهای» نیز اشاره کرد.
(آیت اهلل) علی خامنهای بر «ضرورت دشمنشناسی به عنوان شرط اصلی تداوم
مسیر تحقق اهداف نظام و ملت »تأکید کرد و گفت« :آمریکا بهمعنای واقعی کلمه ،دشمن
خبیث و اصلی است و این حقیقت نه از سر تعصب و نگاه بدبینانه بلکه ناشی از تجربه ،فهم
درست مسائل و دیدن واقعیات میدان است».
رهبر جمهوری اسالمی در ادامه سخنان خود رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد
که ملت ایران را «تروریست» خوانده و از «روز اول پیروزی انقالب » دشمنی با جمهوری
اسالمی را آغاز کرده است.
(آیت اهلل) علی خامنهای در بخش دیگری از سخناناش ضمن انتقاد از کسانی که
معتقدند «در مقابل آمریکا قدری کوتاه بیاییم تا دشمنی آن کم شود» ،به «تجربیات تاریخی
از جمله ماجرای دکتر مصدق» اشاره کرد و گفت« :مصدق برای مبارزه با انگلیسیها سراغ
مذاکره با آمریکا رفت و به آنها اعتماد کرد ،اما همین آمریکاییها بودند که ضد او کودتا
کردند».
(آیت اهلل) خامنهای افزود« :آمریکاییها حتی به امثال دکتر مصدق هم راضی
نمیشوند ،آنها نوکر ،توسریخور و سرسپرده میخواهند تا مثل دوران محمدرضا پهلوی بر
کشور مهم و پرمنفعت ایران حکومت کنند».
رهبر جمهوری اسالمی در ادامه سخنان خود «تحریمها و خراب کردن برجام» را
40
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دلیلی بر «اثبات دشمنی» آمریکا دانست و نتیجه گرفت« :تنها راه ،مقابله و ایستادگی
است» .او همچنین تأکید کرد« :فراموش نکردن دشمن اصلی یعنی امریکا [ ]...شرط اصلی
تداوم مسیر خوش عاقبت آینده کشور است».
http://yon.ir/OzNyE
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رادیو زمانه

(آیت اهلل) علی خامنهای رهبر جمهوری اسالمی در بخشی از سخنانش درباره
ضرورت دشمنی با آمریکا گفت« :آمریکا بهمعنای واقعی کلمه ،دشمن خبیث و اصلی
است و این حقیقت نه از سر تعصب و نگاه بدبینانه بلکه ناشی از تجربه ،فهم درست مسائل
و دیدن واقعیات میدان است .االن هم [آمریکا] برای خراب کردن نتیجه مذاکرات هستهای
یعنی برجام نهایت خباثت را بهعمل میآورد .کوتاه آمدن در مقابل امریکاییها ،آنها را
42
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َجری و گستاخ میکند بنابراین تنها راه ،مقابله و ایستادگی است».
(آیت اهلل) علی خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی در واکنش به سخنان  ۱۳اکتبر
رئیس جمهور آمریکا گفته بود:
«تا طرف مقابل برجام را پاره نکند ما آن را پاره نمیکنیم اما اگر او برجام را پاره
کرد ما آن را ریزریز میکنیم».
https://www.radiozamaneh.com/365927
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رادیو فرانسه

در آستانۀ سیزدهم آبان ،روز دانش آموز و همچنین سالگرد گروگانگیری در
سفارتخانۀ آمریکا در تهران ،آیت اهلل علی خامنه ای آمریکا را «دشمن خبیث» جمهوری
اسالمی ایران خواند و گفت که تنها راه در مقابل چنین دشمنی ایستادگی و مقاومت است.
او گفت که وی نه از سر تعصب و بدبینی ،بلکه برپایه تجربه و شناخت و واقع بینی آمریکا
را «دشمن خبیث» می داند.
رهبر حکومت اسالمی ایران بی آنکه نامی از کسی ببرد ،افرادی را مورد انتقاد قرار
داد که به گفتۀ وی «معتقدند باید در مقابل آمریکا قدری کوتاه بیاییم تا دشمنی آن کم
شود».
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(آیت اهلل) علی خامنه ای در جای دیگری از سخنانش افزود که تجربیات تاریخی
از جمله تجربۀ دولت مصدق نشان می دهند که «آمریکایی ها حتی به کسانی که به آنان
امید می بندند رحم نمی کنند» ،زیرا ،به تعبیر آیت اهلل خامنه ای« ،آمریکا خواستار رهبران
نوکر ،توسری خور و سرسپرده است ».او حکومت شاه را مصداق همین خصوصیات
توصیف کرد.
رهبر حکومت اسالمی ایران گفت که «کوتاه آمدن در مقابل آمریکا آنها را َجری
و گستاخ می کند بنابراین تنها راه مقابله و ایستادگی است».
(آیت اهلل) علی خامنه ای در جای دیگری از سخنانش افزود که دولت آمریکا نه
فقط با رهبر و دولت جمهوری اسالمی ایران ،بلکه با ملت ایران مخالف است و قصد دارد
ریشۀ ملت ایران را از بین ببرد.
http://yon.ir/uwKax
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