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خالصه مدیریتی

  به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور فرمودند دشمن 

خصومت خود را از هر طرف تشدید کرده تا مقاومت برخاسته از تفکر انقالبی و اسالمی 

را در منطقه نابود کند اما جوانان و مردان مؤمن و پراستقامت، با دفع غده سرطانی تکفیری 

داعش، دشمنان را به زانو در آورند. 

رهبر انقالب اسالمی عامل حقیقی نابودی و دفع غده سرطانی »داعش« را روحیه 

تکفیری  این گروه  بوسیله  سعی کردند  دشمنان  افزودند:  و  خواندند  بسیجی  احساس  و 

غیرانسانی، حادثه ای را علیه جریان مقاومت بوجود آورند اما جوانان مؤمن، با شوق و 

انگیزه وارد میدان مجاهدت شدند و دشمن را به زانو درآوردند.

  ایشان نابودی این گروه تکفیرِی غیرانسانی را با همت جوانان و مردان مؤمن و 

تالش کسانی که مقاومت را قبول دارند کاری بسیار بزرگ برشمردند و افزودند: در برخی 

از کشورهای همسایه نیز باور به توانایی در نابود کردن داعش وجود نداشت اما وقتی به 

میدان وارد شدند پیروزی را به چشم دیدند.

در میان رسانه های صهیونیستی عاروتص ِشوه و در میان رسانه های فارسی زبان 

معاند رادیو فردا، رادیو فرانسه و بی بی سی فارسی بیانات رهبر انقالب را بازتاب داده اند. 

موضوع موسسین داعش و مبارزه ایران با این غده سرطانی محور اصلی بازتاب این رسانه 

ها بوده است.
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عاروتص ِشوه

)آیت اهلل( خامنه ای: داعش »غده ی سرطانی« است که توسط آمریکا و اسرائیل 

بوجود آمده است. 

آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران، سهم کشور خود در مبارزه با داعش که به 

نابودی این »غده ی سرطانی« منجر شد را ستود.

)آیت اهلل( خامنه ای در جمع نیروهای بسیجی گفت که آنها موفق به »دفع و 

انهدام« داعش شده اند.
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وی گفت: »این چند توطئه ی پی درپی که در این منطقه، آمریکا و صهیونیسم و 

ارتجاع عرب و دیگران به وجود آورده بودند، همه با اقتدار جمهوری اسالمی نابود شد. یکی 

از آنها همین مسئله ی گروه تکفیری غیر انسانی داعش بود. بحمد اهلل با هّمت جوانان، با 

هّمت مردان مؤمن، با هّمت کسانی که نیروی مقاومت را قبول داشتند، نابود شد.«

توانستید آمریکای  »در منطقه، جمهوری اسالمی -یعنی همین شما جوان ها- 

مستکبر را به زانو دربیاورید و شکست بدهید.« 

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/238395
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رادیو فردا

]آیت اهلل[ علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی ضمن بیان این وعده که جمهوری 

اسالمی »درآینده ای نه چندان دور« به »همه اهداف« انقالب ۵۷ خواهد رسید، از گروهی 

که »بلندگوی دشمن شده اند و می گویند، نمیشود مقابل قدرتهای جهانی ایستاد« انتقاد 

کرد.
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به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، )آیت اهلل( علی خامنه ای، در دیدار با شماری از 

نیروهای بسیج، وعده داد که ایران »در آینده ای نه چندان دور« به همه اهداف انقالب 

اقتصادی، اجتماعی، علمی، سیاسی و فرهنگی »خواهد  اسالمی در زمینههای مختلف 

رسید«.

اقتصادی را حل، پیشرفتهای علمی را  وی اعالم کرد که نسل جوان »معضالت 

مضاعف و مفاهیم و محتوای فرهنگی و قرآنی را در جامعه محقق خواهد کرد«.

آقای خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود درعین حال گفت که نظام سیاسی 

جمهوری اسالمی »تا رسیدن به اهداف واالی خود فاصله زیادی دارد ولی دست یابی به 

این اهداف با در صحنه بودن و تکیه بر نیروی انسانی مصمم و بااراده امکان پذیر است«.

جمهوری اسالمی »در همه موارد بر دشمن پیروز شده« است

  رهبر جمهوری اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود از افرادی که به گفته او، 

» بلندگوی دشمن شده اند«،»آیه یأس، مالحظه و رودربایستی در مقابل قدرت ها را تبلیغ 

می کنند« و می گویند که »نمیشود مقابل قدرتها ایستاد« انتقاد کرد.

آقای خامنه ای مدعی شد که جمهوری اسالمی »در همه موارد بر دشمن پیروز 

شده« است.
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  وی همچنین ضمن انتقاد از کسانی که به گفته او از» تکرار عنوان دشمن ناراحت 

می شوند« افزود: »این افراد غافل متوجه نیستند که اگر دشمن مجال بیابد در وارد کردن 

ضربه هیچ تأملی نخواهد کرد«.

  آقای خامنه ای اضافه کرد:»بر اساس یک اصل عقالنی و جاودانه نباید عملی، 

سخنی و یا حالتی از خود نشان داد که دشمن را به توهم ضعف در صفوف ایرانیان بیندازد 

و او را به ضربه زدن و اعمال خصومت تشویق کند«.

»ما می توانیم مفهومی صرفاً اعتقادی نیست«

  رهبر جمهوری اسالمی همچنین با اشاره به درگیری جمهوری اسالمی با آمریکا 

و اسرائیل پس از انقالب در سال ۵۷ مدعی شد که ایران »صدها و یا شاید هزاران برابر، از 

اول انقالب پیشرفته تر و مقتدرتر است و این، معنای پاداش دنیوِی ایستادگی و استقامت 

است«.

  وی تاکید کرد که »نباید با نگاه به برخی بی اعتقادی و بی اعتنایی ها، انقالب و 

نظام اسالمی را ضعیف شده تصور کرد«.

  رهبر جمهوری اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که »ما می توانیم« 

مفهومی »صرفاً اعتقادی نیست بلکه ملت ایران بارها به چشم خود و با همه وجود، آن را 

مشاهده و درک کرده است«.
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 وی همچنین ضربات اخیر به گروه ]داعش[ را به معنای »به زانو درآوردن« آمریکا 

و اثبات »مفهوم ما می توانیم« دانست.

  آقای خامنه ای در پاسخ به نامه فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، »ضربه« به 

گروه حکومت اسالمی )داعش(، درسوریه و عراق را »ضربه« به »دولتهای قبلی و کنونی 

امریکا« و کشورهای موتلف آنان در منطقه خواند و این کشورها را متهم کرد که داعش را 

»به وجود آوردند«.

https://www.radiofarda.com/a/khamenei-on-future/28870635.

html
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بی بی سی فارسی

 رهبر ایران در دیدار با گروهی از بسیجیان شکست گروه )داعش( را »دفع 

غده سرطانی« خواند و گفت که »جوانان جمهوری اسالمی توانستند آمریکای 

مستکبر را به زانو دربیاورند« و شکست دهند.

  آیت اهلل علی خامنه ای با خشنودی از شکستهای اخیر نیروهای داعش در عراق و 

سوریه، گروه داعش را ابزاری خواند که برای مقابله با انقالب اسالمی ایران در منطقه شکل 

گرفت و در نهایت این »نقشه« به هم خورد.
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  او از کسانی که از رویارویی با قدرتهای بزرگ هراس دارند، انتقاد کرد و گفت: 

»بعضی ها آیه یأس میخوانند که مالحظه قدرتها را بکنیم؛ نه، شما دیدید این چند توطئه 

پی درپی که آمریکا و صهیونیسم و ارتجاع عرب و دیگران در این منطقه به وجود آورده 

بودند، همه با اقتدار جمهوری اسالمی نابود شد و از بین رفت«.

  او از افراد ناامید خواست آیه یأس نخوانند و خود را در مقابل دشمن ضعیف ندانند 

چرا که به اعتقاد او شکست داعش نشان داد که ایران میتواند کار خود را در منطقه پیش 

ببرد .

  رهبر ایران گفت با نابودی داعش پیام انقالب ایران به گوش سایر ملتها رسید. 

رهبرایران از کسانی که از تکرار عنوان »دشمن« در سخنان او »ناراحت می شوند« 

انتقاد کرد و گفت: »این افراد غافل متوجه نیستند که اگر دشمن مجال بیابد در وارد کردن 

ضربه هیچ تأملی نخواهد کرد، بنابراین براساس یک اصل عقالنی و جاودانه نباید عملی، 

سخنی و یا حالتی از خود نشان داد که دشمن را به توهم ضعف در صفوف ایرانیان بیندازد 

و او را به ضربه زدن و اعمال خصومت تشویق کند.«

http://www.bbc.com/persian/iran-42080997
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رادیو فرانسه

از بسیجی ها گفت که »غدۀ سرطانی  با گروهی    آیت اهلل خامنهای در دیدار 

تکفیری داعش توسط جوانان و مردان مؤمن« دفع شد. به گفتۀ او عامل حقیقی نابودی 

داعش »روحیه و احساس بسیجی« بود.

  رهبر جمهوری اسالمی ایران آیت اهلل خامنهای گفت که در برخی از کشورهای 

همسایه باور به توانایی در نابود کردن داعش وجود نداشت و سپس افزود: »تاکنون چند 

توطئۀ پی در پی آمریکا، صهیونیسم و ارتجاع در منطقه با اقتدار جمهوری اسالمی خنثی 

شده که یکی از آنها نابودی داعش بود؟ آیا این اثبات »ما می توانیم« نیست؟«
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 ]آیت اهلل[ خامنه ای از کسانی انتقاد کرد که از اصرار بر لفظ »دشمن« ناراحت 

میشوند. او گفت: »این افراد غافل متوجه نیستند که اگر دشمن مجال بیابد در وارد کردن 

ضربه هیچ تأملی نخواهد کرد«. ]آیت اهلل[ خامنه ای گفت »ما نباید سخنی یا حالتی از 

خود نشان دهیم که دشمن را به توهم ضعف در صفوف ایرانیان بیندازد و او را به ضربه 

زدن تشویق کند«.

او »دشمن شناسی و بصیرت« را از خصوصیات مهم بسیج دانست و گفت »متأسفانه 

عده ای در داخل، بلندگوی دشمن شدهاند و روحیۀ »ما نمی توانیم« را القا میکنند«.

]آیت اهلل[ خامنه ای گفت که جامعه نیاز به »بایدها و نبایدها« دارد. او »بی عدالتی، 

استبداد، فاصلۀ طبقاتی و فساد عملی و فکری و غرق شدن در شهوات« را از نبایدها دانست 

و »احساس وظیفه، تالش و مجاهدت، کار، و جلب رضایت خدا« را در مقابل آن قرار داد. 

به عقیدۀ ]آیت اهلل[ خامنه ای نظام جمهوری اسالمی توانسته این مجموعه »بایدها و 

نبایدها« را در خود جمع کند.






