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خالصه مدیریتی

انقالب اسالمی عرص دوشنبه 22  آیت الله خامنه ای رهرب معظم  حرضت 

خرداد در دیدار رسان قوا، مسئوالن و کارگزاران نظام و جمعی از مدیران کشور، 

اعتماد همه رأی دهندگان به صندوق انتخابات نظام اسالمی را مهمرتین واقعیت 

انتخابات 29 اردیبهشت خواندند و با تأکید بر رضورت ایجاد فضایی جدید از همکاری 

و کار و تالش برای پیرشفت ایران و اعتالی نظام افزودند: برای اداره درست کشور و 

مدیریت فرصتها و تهدیدها باید ضمن استفاده از تجربیات که مهمرتین آنها وحدت 

ملی و اعتماد نکردن به آمریکاست، به مالکهای درست تصمیم گیری اتکا کرد که 

اصلی ترین این مالکها، »تأمین منافع ملِی حقیقی« یعنی منافعی است که با هویت 

ملی و انقالبی ملت در تعارض نباشد.

رهرب انقالب اسالمی گفتند: اخیراً آمریکایی ها در سخنان خود درباره ایران، 

تحت عنوان هنجارهای بین املللی موضوع »بی ثبات سازی منطقه« را مطرح می 

کنند که در پاسخ آنها باید گفت اوالً این منطقه چه ارتباطی به شما دارد و ثانیاً عامل 

بی ثباتی منطقه، شما و عّمالتان هستید.

حرضت آیت الله خامنه ای با اشاره به نقش آمریکایی ها در ایجاد گروهک 

کردند:  خاطرنشان  گروهک،  این  از  تدارکاتی  و  نظامی  حمایت های  و  داعش 

ادعای تشکیل ائتالف بر ضد داعش یک دروغ است، البته آمریکایی ها با »داعِش 

کنرتل نشده« مخالفند اما اگر کسی بخواهد واقعاً داعش را نابود کند، با او مقابله می 

کنند.
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بر  مبنی  ایران  به  آمریکا  اخیر رئیس جمهور  اتهام  انقالب اسالمی  رهرب 

حمایت از تروریسم و نیز اتهام های حقوق برشی آمریکایی ها را در چارچوب شیوه 

هنجارتراشی برای تأمین منافع مستکربان برشمردند و خاطرنشان کردند: اینکه 

آمریکایی ها، در کنار حکام قرون وسطایی و قبیله ای سعودی، از حقوق برش سخن 

می گویند و در جایی که بویی از دموکراسی نربده، به جمهوری اسالمی که مظهر 

مردم ساالری است، تهمت می زنند واقعاً مضحک است و به عنوان یک لکه ننگ 

تاریخی بر پیشانی آنها خواهد ماند.

رسانه های انگلیسی زبان غربی که عمدتا اخبار منترش شده از این دیدار در 

خربگزاری رویرتز را بازنرش داده اند، این محورها را مورد توجه قرار دادند:

آمریکا عامل بی ثباتی در غرب آسیا، دروغ بودن جنگ آمریکا بر علیه داعش، 

آمریکا و عمال آن عامل ایجاد داعش، نداشنت قصد ایجاد ارتباط با آمریکا از سوی 

ایران، حمایت از آرمان فلسطین، غلط بودن سیاست غرب در غرب آسیا، نپذیرفنت 

وجود جمهوری اسالمی از سوی آمریکا، همنشینی آمریکا با روسای نظام قرون 

وسطایی قبیله ای عربستان و زیر سوال بردن انتخابات ایران

هم چنین محورهایی که در ادامه ارائه شده است از سوی رسانه های فارسی 

زبان معاند مورد توجه قرار گرفت: 
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عدم تکرار تجربه تقسیم مردم به دو دسته موافق و مخالف؛ پیام اصلی 

انتخابات اعتماد و رای به نظام اسالمی؛ عدم مرزبندی و فاصله گذاری با آن عده 

حارض در خیابان در سال 88 و ادامه یافنت مشکالت؛ داشنت اعتماد به مسئولین 

مذاکره و رضبه خوردن به دلیل اعتماد به طرف مقابل؛ استفاده دشمن از خالءهای 

برجامی؛ پیگیری رعایت رشوط پذیرش برجام از سوی هیئت نظارت بر اجرای برجام؛ 

مخاطب بایدها در سخرنانی حسن روحانی خود ایشان و تیم کاری دولت هستند؛ 

منافع ملی حقیقی، منافعی است که با هویت ملی و انقالبی ملت در تضاد نباشند؛  

پرهیز از اتخاذ تصمیماتی که شائبه بیگانه بودن با اسالم، انقالب و تاریخ ملت ایران 

دارد؛ مشکل آمریکا با اصل جمهوری اسالمی است؛ آمریکا تروریست، تروریست 

پرور و حامی رژیم صهیونیستی )خود مغز تروریسم( است؛ تقویت اقتدار نظامی و 

امنیتی؛ تقویت عنارص اقتدار و عزت ایران از سوی مسئولین؛ آمریکا به دنبال حذف 

عنارص اقتدار جمهوری اسالمی در منطقه است؛ توجه به عدم اعتماد به دشمن در 

مدیریت کشور؛ مشی همیشگی، حمایت از دولت های مستقر در جمهوری اسالمی 

در ادامه بازتاب بیانات رهرب انقالب در دیدار با مسئوالن نظام در رسانه های 

غربی ارائه می شود:



اندیشکده راهربدی تبیین| بازتاب بیانات رهرب معظم انقالبمدظله در دیدار مسئوالن نظام / 6

رویرتز:

 )رهرِب( ایران )آیت الله( خامنه ای آمریکا را برای بی ثباتِی منطقه¬ای و ایجاد 

داعش رسزنش کرد.

 

رهرب ایران، آیت الله علی خامنه ای، آمریکا را برای بی ثباتی در خاورمیانه 

مورد رسزنش قرار داد و گفت جنِگ واشنگتون علیه گروه شبه نظامِی داعش "دروغ" 

است.

 )آیت الله( خامنه ای گفت: آمریکا و ُعّمال آمریکا هستند که خاورمیانه را 

بی ثبات کرده اند ... داعش را چه  کسی به وجود آورد؟ آمریکا ... همین هم که ادّعا 

می کنند علیه داعش می جنگند، دروغ است.
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رهرب ایران، آمریکا و متحِد منطقه ای اش عربستان سعودی را به ایجاد شبه 

نظامیانِ سنِی تندرو، از جمله داعش، متهم کرده است؛ )داعشی( که اولین حمله ی 

تروریستی اش در ایران را با 17 کشته انجام داد. 

)آیت الله( خامنه ای گفت: ایران قصدی برای عادی کردن روابط با آمریکا 

ندارد. 

)او گفت:( دولت آمریکا علیه یک ایرانِ مستقل است ... آن ها با وجوِد 

جمهوری اسالمی ایران مشکل دارند ... بیشرت مشکالت ما با آنان نمی تواند حل 

شود. رهرب ایران گفت: آمریکا یک کشور تروریست و حامِی تروریسم است ... در 

نتیجه، ما نمی توانیم روابط عادی با چنین کشوری داشته باشیم. 
https://www.reuters.com/article/us-iran-usa-khamenei-idUSKBN1932C5
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بیزینس اینسایدر: 

)رهرِب( ایران )آیت الله( خامنه ای آمریکا را برای بی ثباتِی منطقه¬ای و ایجاد 

داعش رسزنش کرد.

 

این سایت مطالب رویرتز را نرش داده است. 
http://www.businessinsider.com/r-irans-khamenei-blames-us-for-regional-
instability-creation-of-islamic-state-website-2017-6?IR=T
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وای نت نیوز:

 )رهرِب( ایران )آیت الله( خامنه ای آمریکا را برای بی ثباتِی منطقه¬ای و ایجاد 

داعش رسزنش کرد.

 

این سایت بخشی از مطالب رویرتز را نرش داده است. 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4975010,00.html
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دیلی میل: 

)رهرِب( ایران )آیت الله( خامنه ای آمریکا را برای بی ثباتِی منطقه¬ای و ایجاد 

داعش رسزنش کرد.

 

دیلی میل نیز مطالب رویرتز را بازنرش داده است. 
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-4597492/Irans-Khamenei-
blames-U-S-regional-instability-creation-Islamic-State.html
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ایندیپندنت: 

رهرب ایران می گوید: آمریکا داعش را ساخته و جنگش علیه تروریسم یک 

دورغ است.

 

این سایت مطالب رویرتز را آورده است. 
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/us-isis-ayatollah-
khamenei-iran-saudi-arabia-islamic-state-terrorism-sunni-militants-a7787016.
html
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نیوز ویک:

 رهرب ایران می گوید: آمریکا داعش را ساخته و جنگش علیه تروریسم یک 

دورغ است.

 

این سایت نیز مطالب رویرتز را آورده است. 
http://www.newsweek.com/america-created-isis-its-war-group-lie-says-irans-
supreme-leader-khamenei-624824
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بریت بارت: 

)رهرب( ایران )آیت الله( خامنه ای: آمریکا منشاء بی ثباتی در خاورمیانه است.

 

)آیت الله( خامنه ای گفت: آمریکا و ُعّمال آمریکا هستند که خاورمیانه را 

بی ثبات کرده اند ... داعش را چه  کسی به وجود آورد؟ آمریکا ... همین هم که ادّعا 

می کنند علیه داعش می جنگند، دروغ است.

او همچنین ترامپ را برای متهم کردنِ جمهوری اسالمی به این که دولت 

حامِی ترور است، به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: واقعاً مضحک است برای 

آمریکا که می روند آنجا می نشینند با رؤساِی نظاِم قرونِ وسطایِی قبیله اِی عربستان 

از دموکراسی  بویی  سعودی، درباره ی حقوق برش در جایی صحبت می کنند که 

و انتخابات و مانند اینها نشنیده، بروند بنشینند و به کشوری مثل ایران که مرکز 

مردم ساالری و مظهر مردم ساالری است تهمت بزنند.
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او اضافه کرد: بسیاری از مسائل ما با آمریکا اساساً قابل حل نیست، علّت 

هم این است که مشکل آمریکا با ما، خود ما هستیم -یعنی خود جمهوری اسالمی- 

مشکل این است. نه انرژی هسته ای مشکل است، نه حقوق برش مشکل است.

)او گفت:( خود آمریکایی ها هم بدانند، جمهوری اسالمی از مواضع اصلی 

خود کوتاه نمی آید. ما از ظلم ستیزی دست برنمی داریم، از دفاع از فلسطین کوتاه 

نمی آییم، از مبارزه ی برای اِحقاق حقوق خودمان کوتاه نمی آییم.

)آیت الله( خامنه ای آمریکا و عربستان سعودی را برای ایجاد تروریست های 

داعش متهم کرده است. ... )آیت الله( خامنه ای گفت: این حمالت )حمالت 

تروریستی تهران( تنها نفرت به دولت های آمریکا و عربستان سعودی را بیشرت 

می کند.

داخلِی  مرز های  از  خارج  در  داعش  تروریستی  حمالت  گفت  ایران  رهرب 

گروه های تروریستی نشان می دهد که سیاست های غرب در خاورمیانه غلط بوده 

است. 
http://www.breitbart.com/jerusalem/2017/06/13/khamenei-fight-against-
islamic-state-a-lie-u-s-created-terror-group/
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عاروتص شوع:

 )آیت الله( خامنه ای: آمریکا داعش را ساخته .

 

رهرب ایران، آیت الله علی خامنه ای گفت که آمریکا مسئول بی ثباتی در 

خاورمیانه  است و مدعی شد که آمریکا مسئول تشکیل گروه جهادِی داعش است.

)آیت الله( خامنه ای گفت: آمریکا و ُعّمال آمریکا هستند که خاورمیانه را 

بی ثبات کرده اند ... داعش را چه  کسی به وجود آورد؟ آمریکا ... همین هم که ادّعا 

می کنند علیه داعش می جنگند، دروغ است

)آیت الله( خامنه ای همچنین ترصیح کرد که ایران هیچ قصدی برای عادی 

سازی روابط با آمریکا ندارد.
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وجوِد  با  آن ها   ... است  مستقل  ایرانِ  یک  علیه  آمریکا  دولت  گفت:  او 

جمهوری اسالمی ایران مشکل دارند ... بیشرت مشکالت ما با آنان نمی تواند حل 

شود.

او این اتهام را مطرح کرد که: آمریکا یک کشور تروریست و حامِی تروریسم 

است ... در نتیجه، ما نمی توانیم روابط عادی با چنین کشوری داشته باشیم.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/230941
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راشاتودی: 

در زمانی که ادعاها شدت می گیرد، رهرب ایران جنِگ آمریکا علیه داعش را 

دروغ خواند.

 

رهرب ایران، آیت الله علی خامنه ای، مدعی شده است که آمریکا درباره ی 

جنگ با تروریسم در خاورمیانه دروغ می گوید، در حالی که فعالیت های آمریکا منجر 

به برآمدن داعش شده است.  

)آیت الله( خامنه ای گفت: آمریکا و ُعّمال آمریکا هستند که خاورمیانه را 

بی ثبات کرده اند ... داعش را چه  کسی به وجود آورد؟ آمریکا ... همین هم که ادّعا 

می کنند علیه داعش می جنگند، دروغ است

)آیت الله( خامنه ای با اشاره به این که آمریکا مخالف یک ایران مستقل 

است، گفت که راهی برای روابط نزدیک )با آمریکا( وجود ندارد.
https://www.rt.com/news/392016-iran-khamenei-us-isis-fight-lie/
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اینرتنشنال بیزینس تایمز:

 رهرب ایران، )آیت الله( خامنه ای، بهبود روابط با "کشور تروریستی آمریکا که 

پدید آورنده ی داعش است" را رد کرد.

 

رهرب ایران، آیت الله علی خامنه ای، بار دیگر آمریکا را برای بی ثباتی در 

منطقه ی خاورمیانه مورد رسزنش قرار داد؛ او آمریکا را به پدید آوردن داعش و حمایت 

از تروریسم متهم کرد. او همچنین به طور قطعی اظهار داشت که تهران روابطش با 

واشنگتون را بهبود نخواهد بخشید.

او گفت: آمریکا یک کشور تروریست و حامِی تروریسم است ... در نتیجه، ما 

نمی توانیم روابط عادی با چنین کشوری داشته باشیم.

)آیت الله( خامنه ای اضافه کرد: آمریکا و ُعّمال آمریکا هستند که خاورمیانه را 

بی ثبات کرده اند ... داعش را چه  کسی به وجود آورد؟ آمریکا ... همین هم که ادّعا 

می کنند علیه داعش می جنگند، دروغ است.
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)آیت الله( خامنه ای از طرف دیگر آمریکا را برای ضدیت با ایران مورد حمله 

قرار داد. او گفت: دولت آمریکا علیه یک ایرانِ مستقل است ... آن ها با وجوِد 

جمهوری اسالمی ایران مشکل دارند ... بیشرت مشکالت ما با آنان نمی تواند حل 

شود.
http://www.ibtimes.co.uk/irans-supreme-leader-khamenei-declines-mend-ties-
terrorist-country-us-who-created-isis-1625988
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سی اِن اِن:

 در بحبوحه ی افزایش تنش ها در خاورمیانه، ایران آمریکا را برای پدید آوردن 

داعش مورد رسزنش قرار  می دهد.

 

رهرب ایران، آیت الله علی خامنه ای، آمریکا را برای پدید آوردن داعش و دامن 

زدن به بی ثباتی در خاورمیانه مورد رسزنش قرار داد.

)آیت الله( خامنه ای گفت: این ارتش آمریکا یک گروه تروریستی است که 

عامل بی ثباتی است. 

او اضافه کرد در حالی که ترامپ ایران را به حمایت از تروریسم متهم می کند، 

تروریسم در منطقه ریشه ی آمریکایی دارد.
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)او گفت:( آمریکا با رؤساِی نظاِم قرونِ وسطایِی قبیله اِی عربستان سعودی 

مذاکره می کند؛ این مثل یک داغی در پیشانی این ها همیشه خواهد بود- و راجع 

به حقوق برش حرف بزنند، آن هم علیه کشوری مثل جمهوری اسالمی که مظهر 

مردم ساالری است. 
http://edition.cnn.com/2017/06/13/middleeast/iran-isis-middle-east/index.html
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یو اِس نیوز:

 رهرب ایران: آمریکا داعش را ساخته.

 

رهرب ایران گفت آمریکا به دلیل پدید آوردن داعش، مسئول بی ثباتی است.

او گفت: این ارتش آمریکا یک گروه تروریستی است که عامل بی ثباتی 

است. این که آمریکا به ائتالف ضد داعش پیوسته دروغ است. آن ها علیه یک 

داعش نامحدود هستند اما با یک داعش کنرتل شده موافق اند. 
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تروریسم  تروریسم متهم می کند،  از  به حمایت  را  ایران  ترامپ  او گفت: 

در منطقه ریشه ی آمریکایی دارد. آمریکا با رؤساِی نظاِم قرونِ وسطایِی قبیله اِی 

عربستان سعودی مذاکره می کند؛ این مثل یک داغی در پیشانی این ها همیشه 

خواهد بود- و راجع به حقوق برش حرف بزنند، آن هم علیه کشوری مثل جمهوری 

اسالمی که مظهر مردم ساالری است. 
https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-06-13/irans-supreme-
leader-says-the-us-created-the-islamic-state-group
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بی بی سی:

 رهرب ایران: نباید سال 59 تکرار شود که رئیس جمهور وقت جامعه را دو 

قطبی کرد.

 

ارشد  مقامات  دیگر  و  گانه  سه  قوای  روسای  دیدار  در  خامنه ای  آیت الله 

حکومت گفت: "در سال 59، رئیس جمهور وقت جامعه را دو قطبی، و مردم را به دو 

دسته مخالف و موافق تقسیم کرد که نباید این تجربه تکرار شود."

او روز دوشنبه 22 خرداد، در مهمانی افطار ساالنه خود با حضور مسئوالن 

ایران، با انتقاد از "برخی افراد که با تفسیرهای غلط به دنبال تقسیم کردن مردم 

هستند" تاکید کرد: "نباید با بگومگوها و تقسیم کردن مردم، کار بزرگ ملت در 

انتخابات را خراب و ضایع کرد."
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اما آیت الله خامنه ای پیام اصلی انتخابات را رای اعتماد به حکومت دانست و 

گفت: "کار مشرتک مردم فارغ از اینکه به چه کسی رأی دادند، این بود که به صندوق 

رأِی جمهوری اسالمی و به حرکت عظیم مقرر شده در قانون اساسی یعنی انتخابات، 

اعتماد کردند."

او در عین حال افزود: "مشی همیشگی بنده این بوده و هست که از همه 

دولت هایی که بر رس کارند، حمایت می کنم و بعد از این نیز همین گونه خواهد بود."

رهرب جمهوری اسالمی در بخش هایی دیگر از سخنان خود، بر لزوم "فاصله 

گذاری واضح" مسئوالن ایران با "دشمن" تاکید کرد و با یادآوری اتفاقات سال 

1388 گفت: "در آن حوادث عده ای در خیابان ها به رصاحت علیه اساس انقالب 

و باورهای دینی شعار دادند و چون با آنها مرزبندی و فاصله گذاری نشد مشکالت 

ادامه یافت."

"از اعتماد به دشمن رضبه خوردیم"

او همچنین گفت: "به مسئوالنی که پیگیر این مسئله بودند اعتماد داشتیم و 

داریم چرا که آنها را خودی و مؤمن می دانیم اما در همین ماجرا در مواردی به علت 

اعتماد به حرف طرف مقابل از مسائلی رصف نظر کردیم یا اهتمام الزم را به خرج 

ندادیم که در نتیجه خالهایی باقی ماند که دشمن در حال استفاده از آنهاست. می 

توانستیم به دشمن اعتماد نکنیم اما در جاهایی به علت هایی مثاًل برای گرفنت بهانه 

از دست آمریکایی ها کوتاه آمدیم که البته بهانه گرفته نشد و رضبه هم خوردیم."
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وی اضافه کرد: "هر جا عرصه کار با بیگانگان است باید با دقت، وسواس 

و احتیاط کامل وارد شد و در لحن و بیان هم بگونه ای سخن گفت که اعتماد به 

دشمن در آن احساس نشود، زیرا هم در داخل و هم نزد بیگانگان تأثیر منفی خواهد 

داشت."

او در مورد برجام گفت: "در پذیرش برجام، رشایط رصیحی را بصورت مکتوب 

مشخص کرده ایم که هیأت نظارت بر برجام باید مراقبت کند تا این رشایط به دقت 

رعایت شود."

به عالوه رهرب ایران گفت: "منافع ملی ما نباید تحت تحمیل خارجی قرار 

گیرد."

رهرب ایران گفت: "یکی از این شیوه ها تأمین منافع مستکربان تحت عنوان 

»هنجارهای بین املللی« است تا از این راه، کشورهای مستقل و ظلم ستیز را به 

هنجارشکنی متهم کنند."

"اخیراً امریکایی ها در سخنان خود درباره ایران، تحت عنوان هنجارهای بین 

املللی موضوع »بی ثبات سازی منطقه« را مطرح می کنند که در پاسخ آنها باید گفت 

اوالً این منطقه چه ارتباطی به شما دارد و ثانیاً عامل بی ثباتی منطقه، شما و عّمالتان 

هستید."

رهرب جمهوری اسالمی در مورد مسائل اقتصادی هم گفت: "رئیس جمهور 

محرتم در سخنانشان مواردی را گفتند که »باید بشود« اما مخاطب و مجرِی عمده 

این موارد، خود ایشان و تیم کارِی دولت هستند."

http://www.bbc.com/persian/iran-40255260
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رادیو فردا:

 ]آیت الله[ خامنه ای: در اداره کشور از تجربیاتی چون اعتماد نکردن به 

آمریکا استفاده شود.

 

آیت الله علی خامنه ای، رهرب جمهوری اسالمی، می گوید که تأمین منافع ملی 

باید »مالک تصمیم گیری« مسئوالن باشد، و ابراز عقیده کرده مهم ترین تجربیاتی 

که باید برای اداره درست کشور استفاده شود »اعتماد نکردن به آمریکا« و »وحدت 

ملی« است.

در اظهاراتی که شامگاه دوشنبه 22 خرداد در جمع مسئوالن دولت و دیگر 

نهادهای جمهوری اسالمی بیان شد، آقای خامنه ای همچنین گفته است که »منافع 

ملی حقیقی« منافعی است که »با هویت ملی و انقالبی ملت در تضاد نباشد«.
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رهرب جمهوری اسالمی »مسلمان بودن، انقالبی بودن، و عمق تاریخی« را 

سه عنرص تشکیل دهنده »هویت ملی ایران« معرفی کرده و پس از آن از مسئوالن 

سه قوه خواسته است از تصمیماتی که »شائبه بیگانه بودن با اسالم، انقالب و تاریخ 

ملت ایران را دارد یا با آنها در تضاد است« پرهیز کنند.

»مشکل آمریکا با اصل جمهوری اسالمی است«

بخش دیگری از سخنان آیت الله خامنه ای در دیدار شامگاه دوشنبه، به 

موضوع تقابل با ایاالت متحده معطوف بود.

رهرب جمهوری اسالمی در این زمینه گفت که بسیاری از مسائل با آمریکا 

»اساساً قابل حل نیست« زیرا به گفته او »مشکل آمریکا ناشی از مسائلی چون انرژی 

هسته ای و حقوق برش نیست، بلکه مشکل آنها با اصل جمهوری اسالمی است«.

او ادعا کرد که »سیاست های مستقل جمهوری اسالمی« عامل دشمنی 

آمریکایی هاست و در عین حال »اعتماد نکردن به دشمن« را از تجربه هایی برشمرد 

که باید در اداره کشور به آن توجه شود.

او از جمله گفت که ماجرای برجام »به علت اعتماد به حرف طرف مقابل، از 

مسائلی رصف نظر کردیم، و در نتیجه خألهایی باقی ماند که دشمن در حال استفاده 

از آنهاست«.

آیت الله خامنه ای روز دوشنبه گفت که آمریکایی ها در سخنان خود درباره 

ایران موضوع »بی ثبات سازی منطقه« را مطرح می کنند اما »در پاسخ آنها باید گفت 

که اوالً این منطقه چه ارتباطی با شما دارند، و ثانیاً عامل بی ثباتی منطقه، شما و 

عمالتان هستید«.
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رهرب ایران همچنین گفت که »مسائلی چون حقوق برش، تروریسم، و ادعای 

ایجاد بی ثباتی در منطقه، بهانه های آمریکا علیه نظام اسالمی است، و آمریکا خود 

تروریست، تروریست پرور و حامی رژیمی چون رژیم صهیونیستی است که خود مغز 

تروریسم است«.

او سپس نتیجه گرفت که »نمی توان با آمریکا کنار آمد«.

»آمریکا با داعش کنرتل نشده مخالف است«

»موفقیت های  از  آمریکا،  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد  که  روزی  در  اما 

شگرف« در مبارزه با گروه حکومت اسالمی خرب داد، رهرب ایران با متهم کردن 

ایاالت متحده را »ایجاد گروهک داعش«، گفت که »ادعای تشکیل ائتالف بر 

ضد داعش یک دروغ است«.

او ادعا کرد که »آمریکایی ها با داعش کنرتل نشده مخالفند، اما اگر کسی 

بخواهد واقعاً داعش را نابود کند، با او مقابله می کنند«.

https://www.radiofarda.com/a/f7-khamenei-remarks-on-usa-isis/28543464.htm
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رادیو زمانه: 

]آیت الله[ خامنه ای آمریکا را به بی ثبات کردن خاورمیانه متهم کرد.

 

رسان قوا و جمعی از مدیران ارشد دولتی بعد از افطار به دیدار رهرب جمهوری 

اسالمی رفته بودند که او آن ها را درباره مدیریت صحیح کشور نصیحت کند. سیاست 

خارجی دولت روحانی همچنان یکی از مهم ترین چالش هاست. توصیه ]آیت الله[ 

خامنه ای به دولت روحانی برای مدیریت صحیح ایران: دوری از آمریکا و تقویت 

اقتدار نظامی سپاه پاسداران. ]آیت الله[ خامنه ای آمریکا را یک بار دیگر به بی ثبات 

کردن خاورمیانه متهم کرد.
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]آیت الله[ علی خامنه ای، رهرب جمهوری اسالمی شامگاه دوشنبه 22 خرداد 

در دیدار با رسان قوا، مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی و جمعی از مدیران 

کشور، در سخنانی ایاالت متحده آمریکا را به بی ثبات کردن خاورمیانه متهم کرد و 

گفت تشکیل ائتالف علیه گروه دولت اسالمی )داعش( یک دروغ است.

 »اخیراً امریکایی ها در سخنان خود درباره ایران، تحت عنوان هنجارهای 

بین املللی موضوع “بی ثبات سازی منطقه” را مطرح می کنند که در پاسخ آنها باید گفت 

اوالً این منطقه چه ارتباطی به شما دارد و ثانیاً عامل بی ثباتی منطقه، شما و عمالتان 

هستید. ادعای تشکیل ائتالف بر ضد داعش یک دروغ است، البته امریکایی ها با 

“داعِش کنرتل نشده” مخالف اند اما اگر کسی بخواهد واقعاً داعش را نابود کند، با او 

مقابله می کند.«

وی افزود: »اینکه امریکایی ها، در کنار حکام قرون وسطایی و قبیله ای 

سعودی، از حقوق برش سخن می گویند و در جایی که بویی از دموکراسی نربده، 

به جمهوری اسالمی که مظهر مردم ساالری است، تهمت می زنند واقعاً مضحک 

است.«

رهرب جمهوری اسالمی در سخنانی که بعد از افطار در جمع رسان قوا و 

مدیران جمهوری اسالمی ایراد کرد، یک بار دیگر بر رضورت »تقویت اقتدار نظامی 

و امنیتی« تأکید کرد:
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»بدیهی ست که آمریکا برای حذف عنارص اقتدار ایران از سپاه و نیروی قدس 

بدش بیاید و رشط و رشوط بگذارد که مثاًل سپاه نباشد، بسیج دخالت نکند، در مسائل 

منطقه ای اینطور رفتار کنید و امثال این حرف ها، اما همه مسئوالن باید بر عکس 

دشمن، عنارص اقتدار و عزت ایران یعنی نیروهای مسلح، سپاه، بسیج و همه عنارص 

مؤمن و انقالبی را تقویت کنند.«
https://www.radiozamaneh.com/345217

]آیت الله[ خامنه ای خواستار تقویت سپاه و بسیج در بحران¬های منطقه 

شد. 

آیت الله علی خامنه ای، رهرب جمهوری اسالمی ایران، در دیدار با رسان قوا 

و مسئوالن و کارگزاران رژیم اسالمی این کشور گفت که دولت آمریکا در پی حذف 

عنارص اقتدار جمهوری اسالمی در منطقه یعنی سپاه پاسداران، نیروی قدس و بسیج 

است. ]آیت الله[ علی خامنه ای سپس از مسئوالن نظام اسالمی خواست که خالف 

اهداف آمریکا عمل و عنارص اقتدار جمهوری اسالمی یعنی سپاه، بسیج و سپاه 

قدس را تقویت کنند.
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]آیت الله[ علی خامنه ای در جای دیگری از سخنانش افزود که مخالفت 

ایران و آمریکا با یکدیگر بنیادی است و به مسائل هسته ای و حقوق برش محدود 

و خالصه نمی شود. او گفت دولت آمریکا با اصل جمهوری اسالمی ایران مخالف 

است و به همین خاطر در سیاست خارجی ایران اصل بر بی اعتمادی به آمریکا است. 

وی سپس افزود که به دلیل نادیده گرفنت همین اصل در مذاکرات هسته ای یعنی 

به علت اعتماد دولت و وزیر امور خارجۀ ایران به سخنان مقامات واشنگتون رضباتی 

به نظام اسالمی وارد شد و خالءهایی به وجود آمد که دولت آمریکا هم اکنون رسگرم 

بهره برداری از آنها است.

رهرب حکومت اسالمی ایران اتهامات آمریکا را مبنی بر نقض حقوق برش در 

ایران و پشتیبانی این کشور از تروریسم و بی ثباتی در منطقه بی اساس دانست و 

افزود "که با آمریکا نمی توان کنار آمد." ]آیت الله[ علی خامنه ای ادارۀ درست کشور 

را منوط به وحدت قوا و "اعتماد نکردن به آمریکا" خواند و از مسئوالن و دولت حسن 

روحانی خواست که "با دشمن خارجی و عوامل داخلی آن فاصله گذاری کنند." او 

گفت که در مدیریت کشور "اعتماد نکردن به دشمن" باید مورد توجه کامل قرار 

بگیرد. رهرب جمهوری اسالمی تلویحاً از حسن روحانی خواست که تجربۀ خطرناک 

ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسالمی ایران، را مبنی بر "دو قطبی 

کردن" جامعه و تقسیم آن میان موافق و مخالف تکرار نکند.

انتخابات اخیر ریاست  به موضوع  بار دیگر  ایران  رهرب حکومت اسالمی 

جمهوری در ایران اشاره کرد و گفت : مهمرتین مؤلفۀ این انتخابات رصف نظر از 

نتیجۀ آن اعتماد مردم به صندوق رأی و نفس انتخابات در جمهوری اسالمی ایران 

بود.
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صدای آمریکا: 

رهرب جمهوری اسالمی ضمنی به روحانی درباره ایجاد فضای دوره بنی صدر 

هشدار داد.

 

رهرب جمهوری اسالمی ایران در اظهاراتی هشدار گونه در حضور حسن 

روحانی، با انتقاد از »تفسیرهای غلط از رای مردم« و »تالش برای تقسیم کردن 

مردم« این اقدامات را به رفتار نخستین رئیس جمهوری ایران، ابوالحسن بنی صدر 

تشبیه کرد.

آیت الله علی خامنه ای دوشنبه شب 22 خرداد در دیدار با مسئوالن عالیرتبه 

نظام رای مردم در انتخابات را »ابراز اعتماد به نظام اسالمی« و از کسانی که به گفته 

او »با تفسیرهای غلط به دنبال تقسیم کردن مردم هستند«، انتقاد کرد.
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او با بیان اینکه »نباید با بگومگوها و تقسیم کردن مردم، کار بزرگ ملت در 

انتخابات را خراب و ضایع کرد« فضای دو قطبی را تجربه ای خطرناک دانست و 

گفت: »در سال 59، رئیس جمهور وقت جامعه را دو قطبی، و مردم را به دو دسته 

مخالف و موافق تقسیم کرد که نباید این تجربه تکرار شود.«

رهرب جمهوری اسالمی در سخنان روز دوشنبه خود همچنین به حوادث سال 

88 اشاره کرد و گفت که در آن حوادث عده ای در خیابانها به رصاحت علیه اساس 

انقالب و باورهای دینی شعار دادند و چون با آنها مرزبندی و فاصله گذاری نشد 

مشکالت ادامه یافت.

البته تاکید کرد: »مشی همیشگی بنده این بوده و هست که از همه  او 

دولت هایی که بر رس کارند، حمایت می کنم و بعد از این نیز همین گونه خواهد بود.«
https://ir.voanews.com/a/iran-president-leader/3898287.html
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دویچه وله:

]آیت الله[ خامنه ای: مانند سال 59 جامعه را دو قطبی نکنید. 

رهرب جمهوری اسالمی ایران در دیدار با روسای سه قوه رشکت مردم در 

انتخابات را رصف نظر از اینکه به چه کسی رأی دادند، اعتماد به صندوق رأی 

جمهوری اسالمی خواند. او بدون نام بردن از بنی صدر خواست تجربه او در سال 

59 تکرار نشود.

آیت الله خامنه ای رهرب جمهوری اسالمی ایران روز دوشنبه 22 خرداد )12 

ژوئن( در مراسم افطار با رسان سه قوه سخنانی را درباره انتخابات، برجام و نیز رابطه 

با آمریکا بیان کرد.
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رهرب جمهوری اسالمی در این سخنان مشارکت باالی مردم در انتخابات را 

نتیجه اعتماد آنها به صندوق رأی جمهوری اسالمی دانست و گفت: »برخی افراد 

با تفسیرهای غلط به دنبال تقسیم کردن مردم هستند، نباید با بگومگوها و تقسیم 

کردن مردم، کار بزرگ ملت در انتخابات را خراب و ضایع کرد.«

]آیت الله[ خامنه ای انتخابات را "کار مشرتک مردم" دانست، فارغ از اینکه به 

چه کسی رأی داده اند.

را  رهرب جمهوری اسالمی "دو قطبی شدن کشور" و "دودستگی مردم" 

تجربه ای خطرناک دانست و افزود: »در سال 59، رئیس جمهور وقت، جامعه را دو 

قطبی، و مردم را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم کرد که نباید این تجربه تکرار 

شود.«

رهرب جمهوری اسالمی بار دیگر و با وجود گذشت 8 سال از وقایع انتخابات 

سال 88 به این مسئله اشاره کرده و گفت: »در آن حوادث عده ای در خیابان ها به 

رصاحت علیه اساس انقالب و باورهای دینی شعار دادند و چون با آنها مرزبندی و 

فاصله گذاری نشد مشکالت ادامه یافت.«

"وقیحانه" دانسنت اعمال تحریم های جدید آمریکا

تصویب  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  ایران  اسالمی  جمهوری  رهرب 

پیش نویس الیحه اعمال تحریم های جدید علیه ایران در سنای امریکا را "اقدامی 

وقیحانه" و "کوبیدن بیش از پیش بر طبل دشمنی" نامید و گفت: »در مقابل این 

دشمنی ها، باید فضای جدیدی از همکاری، کار و تالش برای رسیدن به هدف 

مشرتک یعنی پیرشفت کشور و اعتالی جمهوری اسالمی ایجاد کرد و همه در آن 

فضا، سهیم و رشیک شوند.«
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]آیت الله[ خامنه ای در این قسمت از سخنانش بر لزوم کمک به مسئولین 

از همه  بوده و هست که  این  بنده  تاکید کرد و گفت: »مشی همیشگی  کشور 

دولت هایی که بر رس کارند، حمایت می کنم و بعد از این نیز همین گونه خواهد بود.«

رد هنجارهای بین املللی

آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش "هنجارهای بین املللی" را 

بهانه ای برای "تحمیل خواسته های قدرت های استکباری" دانست و گفت: »اخیراً 

آمریکایی ها در سخنان خود درباره ایران، تحت عنوان هنجارهای بین املللی موضوع 

بی ثبات سازی منطقه را مطرح می کنند که در پاسخ آنها باید گفت اوالً این منطقه چه 

ارتباطی به شما دارد و ثانیاً عامل بی ثباتی منطقه، شما و عّمالتان هستید«.

رهرب جمهوری اسالمی بار دیگر شکل گیری گروه خالفت اسالمی را نتیجه 

اقدامات آمریکا دانست و تشکیل ائتالف برای مبارزه با داعش را "یک دروغ" نامید. 

او گفت: »البته آمریکایی ها با داعِش کنرتل نشده مخالفند اما اگر کسی بخواهد واقعاً 

داعش را نابود کند، با او مقابله می کنند.«

وی همچنین با اشاره به دیدار اخیر ترامپ با رسان کشورهای عربی گفت: 

»اینکه آمریکایی ها، در کنار حکام قرون وسطایی و قبیله ای سعودی، از حقوق برش 

سخن می گویند و در جایی که بویی از دموکراسی نربده، به جمهوری اسالمی که 

مظهر مردم ساالری است، تهمت می زنند واقعاً مضحک است و به عنوان یک لکه 

ننگ تاریخی بر پیشانی آنها خواهد ماند.«

]آیت الله[ خامنه ای درباره رابطه با آمریکا نیز گفت: »بسیاری از مسائل با 

آمریکا اساساً قابل حل نیست زیرا مشکل آمریکا با ما ناشی از مسائلی همچون انرژی 

هسته ای و حقوق برش نیست، بلکه مشکل آنها با اصل جمهوری اسالمی است.«
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"مسئوالن برجام را خودی می دانیم"

]آیت الله[ خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش درباره برجام گفت: »به 

مسئوالنی که پیگیر این مساله بودند اعتماد داشتیم و داریم چرا که آنها را خودی و 

مؤمن می دانیم اما در همین ماجرا در مواردی به علت اعتماد به حرف طرف مقابل 

از مسائلی رصف نظر کردیم یا اهتمام الزم را به خرج ندادیم که در نتیجه خالهایی 

باقی ماند که دشمن در حال استفاده از آنهاست.«

رهرب جمهوری اسالمی به نامه ای که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران 

درباره موارد نقض برجام به مسئوالن اروپایی نوشته اشاره کرد و گفت: »وزیر امور 

خارجه که مخالف مذاکرات نیست اما چون انسانِ متدین، با وجدان و دارای احساس 

مسئولیت است، در این نامه موارد مختلف نقض روح و جسم برجام را ترشیح کرده 

است.«

]آیت الله[ خامنه ای همچنین ترصیح کرد که رشایط پذیرش برجام را تنظیم 

کرده و دولت باید مراقب باشد تا این رشایط به دقت رعایت شود.

نباید ملت را از فضای مجازی محروم کرد

]آیت الله[ خامنه ای در ادامه سخنانش به استفاده مردم از فضای مجازی 

اشاره کرد و گفت: »بهمنی از مسائل ضد ارزشی و مخالف منافع ملی، مطالب درست 

و نارست، اطالعات غلط یا صحیح و حتی شبه اطالعات بر ذهن جامعه فرود می آید 

که باید این فضا کنرتل شود، اما نباید ملت را از فضای مجازی محروم کرد.«

او در توضیح چگونگی کنرتل فضای مجازی بر اینرتنت ملی تاکید کرد و گفت: 

»شماری از کشورها با ایجاد شبکه ملی اطالعات، ضمن رعایت خطوط قرمز خود و 

کنرتل صحیح فضای مجازی از اینرتنت برای تأمین منافعشان بهره گرفته اند.«
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رهرب جمهوری اسالمی از "کوتاهی" در ایجاد "شبکه ملی" انتقاد کرد و در 

عین حال گفت: »باید همه مردم بتوانند از منافع فضای مجازی استفاده کنند و در 

زمینه هایی که به رضر کشور، افکار عمومی و به ویژه جوانان نیست، رسعت اینرتنت 

افزایش یابد و هر کار الزم دیگر نیز انجام شود.«
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8
7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-
% D 8 % B 3 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 - % D B % B 5 % D B % B 9 -
%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-
%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DA%
A9%D9%86%DB%8C%D8%AF/a-39228737
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یورو نیوز:

 رهرب ایران: تجربه رئیس جمهور سال 59 تکرار نشود.

 

]آیت الله[ علی خامنه ای، رهرب ایران دوشنبه شب در دیدار با گروهی از 

مسئوالن جمهوری اسالمی نسبت به تکرار بحران سیاسی سال 1359 شمسی که 

منجر به برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری شد، هشدار داد.

به گزارش خربگزاری های ایران رهرب جمهوری اسالمی در این دیدار که 

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران نیز در آن حضور داشت، از »تجربه خطرناک« 

ایجاد فضای دوقطبی سخن گفته است. ]آیت الله[ علی خامنه ای اظهار داشته 

است: »در سال 59، رئیس جمهور وقت جامعه را دو قطبی، و مردم را به دو دسته 

مخالف و موافق تقسیم کرد که نباید این تجربه تکرار شود.«



 ]آیت الله[ علی خامنه ای در سخرنانی روز دوشنبه خود با این حال تاکید کرده 

است که »مشی همیشگی بنده این بوده و هست که از همه دولتهایی که بر رس 

کارند، حمایت می کنم و بعد از این نیز همین گونه خواهد بود.«

رهرب جمهوری اسالمی با اشاره به حوادث سال 88 نیز افزود: »در آن حوادث 

عده ای در خیابانها به رصاحت علیه اساس انقالب و باورهای دینی شعار دادند و 

چون با آنها مرزبندی و فاصله گذاری نشد مشکالت ادامه یافت.«
http://fa.euronews.com/2017/06/13/iran-supreme-leader-criticize-rouhani
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