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خالصه مدیریتی:

حرضت آیت الله خامنه ای رهرب معظم انقالب اسالمی عرص چهارشنبه در 

دیداری سه ساعته با دانشجویان، ضمن شنیدن دیدگاه ها و نقطه نظرات دانشجویان 

درباره ی مسایل علمی و دانشگاهی و همچنین موضوعات سیاسی، فرهنگی و 

اقتصادی کشور دقایقی را به حمالت تروریستی صبح همان روز اختصاص دادند که 

مورد توجه رسانه های غربی قرار گرفت. خربگزاری رویرتز و آژانس خربی فرانسه و 

رسانه های فارسی زبان معاند این بیانات را پوشش خربی دادند. مقایسه این حمالت 

با ترقه بازی از سوی رهرب انقالب و عدم تأثیرگذاری چنین حمالتی بر عزم و اراده 

مسئولین و مردم جمهوری اسالمی در این رسانه ها بازتاب یافت. حتی در بخشی از 

این اخبار، رسانه های فارسی زبان معاند به دروغ ادعا کرده اند که کلمه »ترقه بازی« 

در بیانات منترش شده در وب سایت رسمی رهرب انقالب حذف شده است، در حالی 

که این ادعا کذب بوده و این کلمه هم اکنون در منت بیانات موجود است. 

در ادامه بازتاب این بیانات در رسانه های غربی ارائه شده است:
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رویرتز: 

)آیت الله( خامنه ای حمالت تهران را "ترقه بازی" خواند که تأثیری بر ایران 

نخواهد داشت.

رهرب ایران، آیت الله علی خامنه ای، حمالت با بمب و اسلحه ی روز چهارشنبه 

"ترقه بازی" محضی خواند که کشور را در جنگ با تروریسم تضعیف نخواهد کرد.

او گفت: این ترقه بازی هایی هم که امروز شد در اراده ی مردم تأثیری نخواهد 

گذاشت. کلک این ها کنده خواهد شد ... این ها کوچک تر از آنند که بتوانند در 

اراده ی ملت ایران و مسئولین اثر بگذارند.



5/  مجموعه گزارش های راهربدی-خرداد  ماه 1396| اندیشکده راهربدی تبیین 

)آیت الله( خامنه ای اضافه کرد ایران که به رئیس جمهور سوریه بشار اسد 

برای جنگ با شورشیان از جمله جنگجویانِ داعش کمک می کند، از طریق سیاست 

خارجی خود از حمالت بدتری جلوگیری کرده است. 

او گفت: اگرایران در آن نقطه ای که مرکز اصلی این فتنه ها است ایستادگی 

نمی کرد، تا حاال ما گرفتاری های زیادی از این ناحیه در داخل کشور داشتیم.
h t t p : / / w w w. r e u t e r s . c o m / a r t i c l e / u s - i r a n - s e c u r i t y - k h a m e n e i -
i d U S K B N 1 8 Y 2 I 3 ? i l = 0
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بیزینس استاندارد: 

رهرب ایران می گوید حمالت داعش تأثیری بر اراده ی مردم نخواهد داشت.
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رهرب ایران روز چهارشنبه حمالِت افراِد مسلح و انتحاری  در تهران را، که 

موجب کشته شدن 13 تن شد، بی اهمیت خواند؛ این اولین حمله ی گروه داعش 

به ایران است. 

آیت الله علی خامنه ای گفت: این ترّقه بازی های شبیِه کاری  که امروز شد، در 

اراده ی مردم هیچ تأثیری نخواهد گذاشت.

رئیس جمهور حسن روحانی خواستار اتحاِد جهانی برای مقابله با افراط گرایی 

خشونت آمیز شد. 
http://www.business-standard.com/article/international/is-attacks-won-t-effect-
people-s-will-says-iran-s-supreme-leader-117060701467_1.html
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تایمِز هند:

 رهرب ایران حمالت داعش در تهران را بی اهمیت خواند.

این سایت مطالب بیزینس استاندارد را تکرار کرده است. 
http://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/iran-leader-shrugs-off-is-
attacks-in-tehran/articleshow/59041148.cms
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بی بی سی فارسی:

 آیت الله خامنه ای حمالت تهران را “ترقه بازی” توصیف کرد.
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آیت الله خامنه ای رهرب جمهوری اسالمی ایران حمالت مسلحانه امروز 

تهران را "ترقه بازی" توصیف کرد و گفت که چنین اقداماتی "کوچک تر از آن هستند 

که بتوانند در اراده  ملت ایران و مسئولین کشور اثری بگذارند".

رهرب ایران امروز چهارشنبه 17 خرداد در دیدار با جمعی از دانشجویان افزود: 

"این حوادث نشان داد که اگر چنانچه جمهوری اسالمی در آن نقطه ای که مرکز 

اصلی این فتنه هاست ایستادگی نمی کرد، ما تا حاال گرفتاری های زیادی از این 

ناحیه در داخل کشور داشتیم."

اشاره آقای خامنه ای به "نقطه ای که مرکز اصلی این فتنه هاست"، ظاهرا به 

حضور نیروهای ایرانی در سوریه و عراق است.

رهرب ایران با اشاره به موضع دولت در زمینه سند آموزشی 2030 یونسکو گفت: 

"بعضی می آیند می گویند ما تحفظ دادیم یا گفتیم فالن چیزش را قبول نداریم؛ نه، 

بحث رس این ها نیست؛ فرض کنیم در این سند هیچ چیز واضح بّینی هم که مخالف 

اسالم باشد وجود نداشته باشد؛ که حاال وجود دارد؛ من حرفم این است که نظام 

آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته شود."

رهرب ایران، که چند روز مانده به انتخابات نیز از این سند انتقاد کرده بود، در 

ادامه تاکید کرد: "آنها که خیال می کنند ما گزارش درست نگرفتیم؛ نه، گزارش های 

ما گزارش های درستی است."

سخنان امروز رهرب ایران در انتقاد از دولت حسن روحانی، در دیدار با جمعی از 

فعاالن دانشجویی بیان شد

آیت الله خامنه ای اظهار داشت: "شما می گویید این سند مثاًل خالف اسالم 

ندارد، داشته باشد یا نداشته باشد، اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسالمی است. 
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نظام آموزشی ما را چهار نفر بنشینند در یونسکو بنویسند؟"

احساس  اوقات  "گاهی  گفت:  دیگری  غیرمستقیم  انتقاد  در  ایران  رهرب 

می شود دستگاه های مرکزی فکری و فرهنگی و سیاسی دچار اختاللند و تعطیلند؛ 

اینکه در وضعیتی که ما این همه مسائل مهم فرهنگی در کشور داریم، حاال فرض 

کنیم فالن آهنگ قبل افطار پخش بشود یا نشود، این می شود مساله  اصلی، 

نامه نگاری می کنند؛ این پیداست این دستگاه اختالل پیدا کرده."

اشاره آقای خامنه ای، ظاهرا به نامه اخیر وزیر ارشاد به صدا و سیما در مورد 

پخش نشدن مناجات ربنای محمدرضا شجریان است. حسن روحانی نیز در جریان 

مبارزات انتخاباتی، در چند نوبت از پخش نشدن این مناجات از صدا و سیما از سال 

1388 تاکنون انتقاد کرده بود.

رهرب جمهوری اسالمی ایران با توصیف اقداماتی همچون نامه نگاری بر 

رس ربنا به عنوان مصداق "تشخیص ندادن مساله اصلی از فرعی"، به دانشجویان 

حارض گفت: "وقتی این جوری دستگاه های مرکزی اختالل دارند، آن وقت اینجا 

شما آتش به اختیارید."

وی در بخشی دیگر از سخرنانی خود تاکید کرد: "همه  هسته های فکری و 

فرهنگی و عملی و جهادی هرکدام کار کنند، مستقل، آتش به اختیار باشند. البته 

قرارگاه مرکزی دستور می دهد اما چنانکه قرارگاه مرکزی اختالل دارد، شما افرسان 

جنگ نرم، آنجا آتش به اختیارید."
http://www.bbc.com/persian/iran-40196095



اندیشکده راهربدی تبیین| بازتاب بیانات رهرب معظم انقالبمدظله در دیدار جمعی از دانشجویان/ 12

رادیو فردا:

 رهرب جمهوی اسالمی حمالت داعش به تهران را »ترقه بازی« دانست.

آیت الله علی خامنه ای در نخستین واکنش به »حمالت داعش« در تهران، 

این اقدامات را »ترقه بازی« دانسته و گفته است:  »ملت ایران دارد حرکت می کند 

و پیش می رود؛ این ترقه بازی هایی هم که امروز شد، این ها هم در اراده ی مردم 

تأثیری نخواهد گذاشت«.

به گزارش سایت رهرب جمهوری اسالمی ایران، وی روز چهارشنبه 17 خرداد 

در مراسم افطاری با جمعی از دانشجویان افزوده است:  »این را همه بدانند؛ این ها 

کوچک تر از آن هستند که بتوانند در اراده ی ملت ایران و مسئولین کشور اثری 

بگذارند«.
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آیت الله خامنه ای گفته است: »اگر چنانچه جمهوری اسالمی در آن نقطه ای 

که مرکز اصلی این فتنه هاست ایستادگی نمی کرد، ما تا حاال گرفتاری های زیادی از 

این ناحیه در داخل کشور داشتیم. ان شاءالله کلک این ها کنده خواهد شد«.

به نظر می رسد اشاره وی به جنگ داخلی سوریه باشد که از نظر جمهوری 

اسالمی محل نربد »گروه های تروریستی و تکفیری« با حکومت بشار اسد است.

ساعاتی پس از انتشار خالصه اظهارات رهرب ایران، سایت وی در گزارش 

مفصل خود کلمه »ترقه بازی« را از منت اظهارات آیت الله خامنه ای حذف کرد. 

)ادعای رادیو فردا اشتباه است و هم اکنون کلمه ترقه بازی در منت بیانات منترش شده 

در سایت ایشان موجود است(

ایران از رژیم دمشق حمایت می کند و رهرب جمهوری اسالمی بارها گفته است 

که اگر ما در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابان های ایران با آنها می جنگیدیم.

https://www.radiofarda.com/a/f4_khamenei_slams_isil_attacks_tehran_
iran/28534180.html
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رادیو زمانه:

 ]آیت الله[ خامنه ای درباره حمله داعش به تهران: این ترقه بازی ها در اراده 

مردم بی اثر است.
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]آیت الله[ علی خامنه ای، رهرب جمهوری اسالمی ایران در دیدار با گروهی از 

دانشجویان حمالت تروریستی چهارشنبه 17 خرداد گروه دولت اسالمی )داعش( به 

مجلس شورای اسالمی و مقربه آیت الله خمینی را با »ترقه بازی« مقایسه کرد.

رهرب جمهوری اسالمی ایران در واکنش به حمالت تروریستی به مجلس 

شورای اسالمی و مقربه بنیانگذار جمهوری اسالمی گفت: »ملت ایران دارد حرکت 

می کند و پیش می رود. این ترقه بازی هایی هم که امروز شد، این ها هم در اراده  مردم 

تأثیری نخواهد گذاشت.«

از  دیگری  بخش  در  اسالمی  جمهوری  رهرب  خامنه ای،  علی  الله[  ]آیت 

سخنانش بر رضورت مداخله ایران در عراق و سوریه تأکید کرد و گفت: »این حوادث 

نشان داد که اگر چنانچه جمهوری اسالمی در آن نقطه ای که مرکز اصلی این 

فتنه هاست ایستادگی نمی کرد، ما تا حاال گرفتاری های زیادی از این ناحیه در داخل 

کشور داشتیم. ان شاءالله کلک این ها کنده خواهد شد.«
https://www.radiozamaneh.com/344585
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صدای آمریکا: واکنش رهرب جمهوری اسالمی به حمالت تروریستی تهران: 

ترقه بازی بود.

به گزارش خربگزاری های داخلی ایران، آیت الله علی خامنه ای که چهارشنبه 

17 خرداد با تعدادی از دانشگاهیان دیدار کرد، با اشاره به این حمالت، آنها را »ترقه 

بازی« خواند و گفت که مردم ایران بدون توجه به آن به راه خود ادامه می دهد.

او گفت: »این حوادث نشان داد که اگر چنانچه جمهوری اسالمی در آن 

نقطه ای که مرکز اصلی این فتنه هاست ایستادگی نمی کرد، ما تا حاال گرفتاری های 

زیادی از این ناحیه در داخل کشور داشتیم. «
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رهرب جمهوری اسالمی پیشرت با اشاره به حضور نیروهای نظامی ایران در 

عراق و سوریه اعالم کرده بود که اگر ایران با داعش در آن کشورها نجنگد، باید در 

شهرهای خود شاهد جنگ با داعش باشد.

از سوی دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز پیامی به بازماندگان 

حمالت تروریستی تهران تسلیت گفت.

در پیام آقای روحانی آمده است : »پیام ایران، مثل همیشه این است که 

تروریسم یک مشکل همگانی است و اتحاد برای مبارزه با افراط، خشونت و تروریسم 

با همکاری های منطقه ای و بین املللی، مهمرتین نیاز جامعه امروز جهانی است.«

https://ir.voanews.com/a/iran-tehran-terror-attack/3890771.html
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