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خالصه مدیریتی
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیسجمهور روسیه
با استقبال از پیشنهاد آقای والدیمیر پوتین برای گسترش روزافزون همکاریها در همهی
زمینهها تأکید کردند :باید از تجربیات مفید سالهای اخیر در مسائل منطقهای و روابط
دوجانبه ،برای تحکیم و توسعهی روابط بهره جست.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،ظرفیت همکاری اقتصادی دو کشور را بسیار فراتر از
سطح کنونی خواندند و افزودند :در زمینهی حملونقل ،استفاده از محور مهم بندر چابهار تا
بندر سنپطرزبورگ ،و دیگر عرصههای اقتصادی میتوانیم همکاری گستردهتری داشته
باشیم.
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رهبر انقالب اسالمی به تجربهی خیلی خوب همکاری دو کشور در موضوع سوریه
اشاره کردند و افزودند :نتایج این همکاری نشان داد تهران و مسکو میتوانند در میدانهای
دشوار ،اهداف مشترک را محقق کنند.
رهبر انقالب اسالمی ،سخنان رئیسجمهور روسیه در این دیدار را دربارهی برجام و
ضرورت رعایت معاهدههای چندجانبه ،خوب دانستند و افزودند :آمریکاییها متأسفانه به
یاغیگری خود ادامه میدهند که باید با تکیه بر عقل و استفاده از راههای صحیح با آنها
برخورد شود.
رسانه های انگلیسی و فارسی زبان غربی به طور گسترده این دیدار را بازتاب داده
اند .خبرگزاری های «آسوشیتدپرس» و «رویترز» هر کدام بطور مستقل به پوشش این
دیدار پرداخته و دیگر رسانه های انگلیسی زبان ،گزارش این دو خبرگزاری را باز نشر
داده اند.
بیشترین تاکید رسانه های غربی بر موضوع «منزوی ساختن آمریکا» با حذف دالر
ِ
اقتصادی دو یا چندجانبه بوده است.
و جایگزین کردن پول ملی در معامالت
همچنین وبسایت المانیتور در گزارشی تحلیلی به بررسی محتوای سخنان رهبر
انقالب اسالمی در پس اختالفات احتمالی ایران و روسیه در آینده پرداخته است.
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المانیتور

(آیت اهلل) خامنه ای سه پیام اصلی برای پوتین دارد.

المانیتور در گزارشی به تحلیل محتوای سخنان رهبر انقالب اسالمی پرداخته است.
این گزارش با اشاره به تنش های تاریخی میان ایران و روسیه و بی اعتمادی ایران به طرف
مقابل ،به ارزیابی محور مهم مذاکرات پوتین در تهران ،یعنی موضوع سوریه پرداخته و این
موضوع را نه باعث همکاری بلکه مولد اختالفات مختلف می داند .نویسنده این گزارش
معتقد است مصادیقی چون «منزوی ساختن آمریکا» و تداوم «طراحی و توطئه ی آمریکا»
در سوریه ،بیانگر آگاهی از اختالفات احتمالی در آینده است.
این گزارش ،سعی ایران بر گوشزد کردن عدم پایان بحران سوریه در کنار گسترش
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همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف صنعتی و اقتصادی را راهکارهایی برای
اشتراک منافع بیشتر و دوام طوالنی مدت رابطه ی دو کشور برمی شمارد.
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/11/irankhamenei-messages-russia-putin-summit-syria.html
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رویترز

(آیت اهلل) خامنه ای :ایران و روسیه باید برای منزوی ساختن
ایاالت متحده و ایجاد ثبات در خاورمیانه همکاری کنند

(آیت اهلل) خامنه ای خطاب به پوتین گفت« :همکاری ما می تواند آمریکا را
منزوی کند...شکست ائتالف آمریکایی حامی تروریستها در سوریه واقعیتی انکارناپذیر
است اما آنها همچنان مشغول طراحی و توطئه هستند ،بنابراین حل کامل مسئلهی سوریه
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».نیازمند تداوم همکاریهای مستحکم است
http://www.reuters.com/article/us-iran-russia-putin/khameneisays-iran-russia-should-cooperate-to-isolate-u-s-foster-middle-eaststability-idUSKBN1D14CK
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رویترز

(آیت اهلل) خامنه ای :همکاری تهران-مسکو می تواند آمریکا
را منزوی کند

به نقل از تلویزیون ایران ،آیت اهلل علی خامنه ای ،رهبر ایران ،به والدیمیر پوتین،
رئیس جمهور روسیه ،گفت که تهران و مسکو نیاز به تقویت همکاری برای منزوی
ساختن ایاالت متحده و بازگرداندن صلح در خاورمیانه دارند.
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(آیت اهلل) خامنه ای در دیدار با پوتین گفت« :حل کامل مسئلهی سوریه نیازمند تداوم
همکاریهای مستحکم میان ایران و روسیه است ... .همکاری ما می تواند آمریکا را منزوی
کند  ...این همکاری باعث حفظ ثبات در منطقه شده است».
https://uk.reuters.com/article/uk-iran-russia/iranskhamenei-says-moscow-tehran-cooperation-can-isolate-u-s-tvidUKKBN1D15F6
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دیلی صباح

(آیت اهلل) خامنه ای :همکاری ایران و روسیه می تواند ایاالت
متحده را منزوی کرده و صلح را به خاورمیانه بازگرداند

به نقل از تلویزیون ایران ،آیت اهلل علی خامنه ای ،رهبر ایران ،به والدیمیر پوتین،
رئیس جمهور روسیه ،گفت که تهران و مسکو نیاز به تقویت همکاری برای منزوی
ساختن ایاالت متحده و بازگرداندن صلح در خاورمیانه دارند.
(آیت اهلل) خامنه ای در دیدار با پوتین گفت« :حل کامل مسئلهی سوریه نیازمند تداوم
همکاریهای مستحکم میان ایران و روسیه است ... .همکاری ما می تواند آمریکا را منزوی
کند  ...این همکاری باعث حفظ ثبات در منطقه شده است».
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وی ،شخصیت قوی پوتین را ستود و گفت« :به همین علت میتوان با روسیه
بهعنوان یک قدرت بزرگ دربارهی کارهای بزرگ و نیازمند عزم و تالش ،صحبت و
ِ
همکاری منطقی کرد».
https://www.dailysabah.com/mideast/2017/11/01/khameneisays-iran-russia-cooperation-can-isolate-us-restore-peace-in-mideast
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نیویورک تایمز

(آیت اهلل) خامنه ای :همکاری مسکو-تهران می تواند آمریکا
را منزوی کند

این روزنامه گزارش رویترز را بازنشر داده است.
https://www.nytimes.com/reuters/2017/11/01/world/
middleeast/01reuters-iran-russia.html
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اسپوتنیک:

رهبر معظم ایران [آیت اهلل] خامنه ای روش های منزوی
کردن آمریکا را اعالم کرد

آیت اهلل علی خامنه ای ،رهبر ایران ،در دیدار با والدیمیر پوتین رئیس جمهور
روسیه گفت که راه های مختلفی برای بی اثر کردن تحریم های آمریکا وجود دارد.
آیت اهلل خامنه ای در دیدار با پوتین گفت که میتوان تحریمهای آمریکاییها را
ِ
اقتصادی دو یا
با روشهایی از جمله حذف دالر و جایگزین کردن پول ملی در معامالت
چندجانبه ،بیاثر و آمریکا را منزوی کرد.
ی توانیم تحریم های امریکایی ها را با
اسپوتنیک به نقل از رهبر ایران نوشت« :م 
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روشهایی از جمله حذف دالر و جایگزین کردن پول ملی در معامالت اقتصادی دو یا چند
جانبه ،بیاثر و آمریکا را منزوی کنیم ...شما (پوتین) دارای شخصیتی قوی و اهل تصمیم و
عمل هستید .به همین علت میتوان با روسیه بهعنوان یک قدرت بزرگ دربارهی کارهای
ِ
همکاری منطقی کرد».
بزرگ و نیازمند عزم و تالش ،صحبت و
وی اضافه کرد« :نتایج همکاری در سوریه نشان داد که تهران و مسکو میتوانند
در میدانهای دشوار ،اهداف مشترک را محقق کنند ...ترکیب خیلی خوب و ایستادگی
مشترک تهران و مسکو در مقابل فتنه و فساد تروریستها در سوریه ،پرمعنا است و روسیه
را در مسائل منطقهی غرب آسیا تأثیرگذار کرده است.».
https://sputniknews.com/middleeast/201711021058743906-iran/methods-isolate-usa
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دیلی میل

تهران می تواند آمریکا- همکاری مسکو:(آیت اهلل) خامنه ای
.را منزوی کند

http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-5039943/IransKhamenei-says-Moscow-Tehran-cooperation-isolate-U-S--TV.html
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یورونیوز

(آیت اهلل) خامنه ای :همکاری مسکو-تهران می تواند آمریکا
را منزوی کند

یورونیوز گزارش رویترز را بازنشر داده است.
http://www.euronews.com/2017/11/01/irans-khamenei-saysmoscow-tehran-cooperation-can-isolate-us-tv
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ای بی سی نیوز

پوتین برای مذاکره با تهران و آذربایجان به ایران آمد

به نقل از آسوشیتد پرس( -آیت اهلل) خامنه ای شخصیت قوی پوتین را ستود و
گفت« :به همین علت میتوان با روسیه بهعنوان یک قدرت بزرگ دربارهی کارهای
ِ
همکاری منطقی کرد».
بزرگ و نیازمند عزم و تالش ،صحبت و
http://abcnews.go.com/International/wireStory/putin-arrivesiran-talks-tehran-azerbaijan-50855895
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یو اس نیوز

(آیت اهلل) خامنه ای :ایران و روسیه باید برای منزوی ساختن
ایاالت متحده و ایجاد ثبات در خاورمیانه همکاری کنند

یو اس نیوز گزارش رویترز را بازنشر داده است.
https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-11-01/
russias-putin-arrives-in-iran-to-discuss-syria-nuclear-deal-iranian-tv
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صدای آمریکا

(آیت اهلل) خامنه ای :ایران و روسیه باید برای منزوی ساختن
ایاالت متحده و ایجاد ثبات در خاورمیانه همکاری کنند

صدای آمریکا گزارش رویترز را بازنشر داده است.
https://www.voanews.com/a/russia-putin-iran-visit/4095933.
html
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یاهو

(آیت اهلل) خامنه ای :ایران و روسیه باید برای منزوی ساختن
ایاالت متحده و ایجاد ثبات در خاورمیانه همکاری کنند

این وبسایت گزارش رویترز را باز نشر داده است.
https://www.yahoo.com/news/russias-putin-arrives-iran-discusssyria-nuclear-deal-103618473.html
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جروزالِم پست

(آیت اهلل) خامنه ای :همکاری تهران-مسکو می تواند آمریکا
را منزوی کند

جروزالم پست گزارش رویترز را بازنشر کرده است.
http://www.jpost.com/Breaking-News/Report-Irans-Khameneisays-Moscow-Tehran-cooperation-can-isolate-US-512082
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آروتص شوه:

(آیت اهلل) خامنه ای :ما باید برای منزوی ساختن آمریکا با
روسیه همکاری کنیم.

این وبسایت گزارش رویترز را بازنشر کرده است.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/237541
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رادیو فردا

رهبر ایران در دیدار با رییسجمهوری روسیه خواستار حذف «دالر» در مبادالت
اقتصادی دو جانبه و چند جانبه شد تا به گفته وی ،تحریمهای آمریکا «بیاثر» شود.
آیتاهلل علی خامنهای در این دیدار گفت که همکاری ایران و روسیه برای مقابله
مشترک با تحریمهای آمریکا بر ضد دو کشور «مفید» است و اینکه «میتوانیم تحریمهای
آمریکاییها را با روشهایی از جمله حذف دالر و جایگزین کردن پول ملی در معامالت
اقتصادی دو یا چند جانبه ،بیاثر و آمریکا را منزوی کنیم».
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رهبر جمهوری اسالمی یکی دیگر از محورهای همکاری روسیه و ایران را بحران
سوریه دانسته که به گفته او ،نتایج آن نشان داده است «تهران و مسکو میتوانند در
میدانهای دشوار ،اهداف مشترک را محقق کنند».
آیتاهلل خامنهای ،ائتالف به رهبری آمریکا برای مقابله با گروه داعش در سوریهرا
«حامی تروریستها» دانسته که «شکست» خورده است« ،اما آنها همچنان مشغول طراحی
و توطئه هستند ،بنابراین حل کامل مسئله سوریه نیازمند تداوم همکاریهای مستحکم
است».
رهبر ایران بار دیگر به این مسئله اشاره کرد و گفت که مردم سوریه در این زمینه
«تصمیمگیر نهایی هستند» .آیتاهلل خامنهای حتی تاکید کرد که نباید دولت سوریه را
برای اجرای هیچ طرحی «تحت فشار» گذاشت.
وی در این دیدار از والدیمیر پوتین تعریف و تمجید کرد و او را «دارای شخصیتی
قوی و اهل تصمیم و عمل» خواند که به گفته رهبر ایران ،به همین علت میتوان با این
کشور «به عنوان یک قدرت بزرگ درباره کارهای بزرگ و نیازمند عزم و تالش ،صحبت
و همکاری منطقی کرد».
_https://www.radiofarda.com/a/f4_khamenei_urge_putin
remove_dollar_trade_iran_russia/28829727.html
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بی بی سی فارسی

رهبر ایران در دیدار با رئیس جمهور روسیه با اشاره به همکاری دو کشور در سوریه
آن را «تجربه خوب» خوانده و گفته است که «باید از تجربیات مفید سالهای اخیر در
مسائل منطقهای و روابط دوجانبه ،برای تحکیم و توسعهی روابط بهره جست».
آقای خامنهای «ایستادگی مشترک» دو کشور در سوریه را «پرمعنا» خوانده و
گفته است که این سیاست ،روسیه را «در مسائل منطقهی غرب آسیا تأثیرگذار کرده
است».
رهبر ایران گفته« :آقای پوتین اهل تصمیم و عمل است».
29
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آقای خامنهای در این دیدار همچنین گفته تحریمهای آمریکا را «با روشهایی از
جمله حذف دالر و جایگزین کردن پول ملی ،میتوان بیاثر و آمریکا را منزوی کرد»
http://www.bbc.com/persian/iran-41830581
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رادیو زمانه

(آیت اهلل) علی خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی در دیدار با پوتین گفته است« :در
زمینه حمل و نقل ،استفاده از محور مهم بندر چابهار تا بندر سنپطرزبورگ ،و دیگر عرصه
های اقتصادی میتوانیم همکاری گستردهتری داشته باشیم».
وی گفت« :همه مسائل و راه حلها درباره حکومت سوریه از درون این کشور
بجوشد ،و دولت سوریه برای اجرای هیچ طرحی تحت فشار قرار نگیرد و هرچه ممکن
است طرحها جامع االطراف باشد».
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(آیت اهلل) علی خامنهای گفته است« :بدون توجه به تبلیغات منفی دشمنان برای
تضعیف روابط کشورها ،میتوانیم تحریم های امریکایی ها را با روشهایی از جمله حذف
ِ
اقتصادی دو یا چند جانبه ،بیاثر و امریکا را
دالر و جایگزین کردن پول ملی در معامالت
منزوی کنیم».
https://www.radiozamaneh.com/365671
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رادیو فرانسه

آیتاهلل علی خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی ایران ،روز چهارشنبه  10آبان با
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه ،در تهران گفتگو کرد و «از پیشنهاد وی برای
ی در همۀ زمینهها استقبال» نمود.
گسترش همکار 
آیتاهلل خامنهای در دیدار با رئیس جمهوری روسیه با اشاره به همکاریهای
دوکشور در روسیه و حمایت بی دریغ از بشار اسد گفت باید از تجربیات مفید سالهای
اخیر در مسائل منطقهای و مناسبات دوجانبه برای تحکیم و توسعه روابط بهره جست .وی
گفت نتایج این همکاری نشان داد تهران و مسکو میتوانند در میدانهای دشوار ،اهداف
مشترک را محقق کنند .آیت اهلل خامنه ای «شکست ائتالف امریکایی حامی تروریستها
33
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در سوریه» را «واقعیتی انکارناپذیر» خواند و آنان را به «طراحی و توطئه» متهم کرد و
«روسیه را در مسائل منطقه غرب آسیا تأثیرگذار» خواند.
آیت اهلل خامنهای ،مردم سوریه را تصمیمگیر نهایی مسائل آن کشور خواند و با
تائی ِد سخنان والدیمیر پوتین گفت باید همه مسائل و راه حلها درباره حکومت سوریه از
درون این کشور بجوشد.
(آیت اهلل) خامنهای گفت «امریکاییها درصدند که در همه مسائل منطقه و جهان
دخالت کنند» و بی آنکه اشارۀ روشن تری کند افزود آنان «برای این کار ،بر روی
مسئوالن ضعیف برخی کشورها ،حساب باز کردهاند».
آیتاهلل خامنهای از سخنان رئیس جمهوری روسیه درباره برجام و ضرورت رعایت
معاهدههای چند جانبه استقبال کرد و گفت ،بدون توجه به تبلیغات منفی دشمنان برای
تضعیف روابط کشورها« ،میتوانیم تحریمهای آمریکاییها را با روشهایی از جمله حذف
ِ
اقتصادی دو یا چند جانبه ،بیاثر و آمریکا
دالر و جایگزین کردن پول ملی در معامالت
را منزوی کرد».
http://yon.ir/uHwq9
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