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خالصه مدیریتی

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار سران سه قوه، جمعی 

از مسئوالن نظام، سفیران کشورهای اسالمی و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی، پیروی 

از تعالیم حضرت ختمی مرتبت را شرط رهایی امت اسالمی از مشکالت داخلی، منطقه ای 

و جهانی خواندند و تأکید کردند: »دنیای اسالم اگر عزت و قدرت می خواهد، وحدت و 

استقامت را سرلوحه ی خود قرار دهد.

رهبر انقالب فرمودند: زبان ما در مقابل دنباله روهای آمریکا در منطقه، زبان نصیحت 

است و بنا نداریم به حرف های برخی جّهال پاسخ بدهیم اما آن ها را نصیحت می کنیم که 

خدمت به ظالمان جهانی به ضرر خود آن هاست و به فرموده ی قرآن، همراهی با ظالمان 

سرانجامی جز نابودی ندارد.

ایشان با بیان اینکه پیروزی از آن امت اسالمی است و فلسطین آزاد خواهد شد 

و ملت فلسطین به پیروزی خواهد رسید، گفتند: »اینکه آمریکاییها ادعا میکنند میخواهند 

مسئله  در  آنهاست.  ناتوانی  و  عجز  از  کنند،  اعالم  رژیم صهیونیستی  پایتخت  را  قدس 

فلسطین، دست آنها بسته است و نمیتوانند اهدافشان را پیش ببرند.«

رسانه های غربی انگلیسی زبان رویترز، المانیتور و اسپوتنیک و نیز رادیو فردای 

انگلیسی مستقاًل این دیدار را پوشش داد اند. بیزینس اینسایدر، هیل و همچنین رسانه های 

اسرائیلی جروزالم پست با تیتر »ناتوانی و عجز آمریکا در موضوع فلسطین« و هاآرتص 

و آی24 با تیتر »رهبر ایران: فلسطین آزاد خواهد شد« گزارش رویترز را بازنشر داده اند. 
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رسانه های غربی فارسی زبان یورو نیوز، رادیو زمانه و رادیو فردا با کلید واژه »عجز 

و ناتوانی آمریکا« در تیتر خود و رادیو  فرانسه با »عدم انگیزه ی ایران بر اختالف با دولت 

های مسلمان« در تیترهای خود به انتشار این خبر پرداختند.

بنابراین کلید واژه »عجز و ناتوانی آمریکا« در موضوع فلسطین و عبارت »فلسطین 

آزاد خواهد شد« و نیز »نابودی دنباله روهای آمریکا« در بیان رهبر انقالب پر بسامدترین 

عبارات در پوشش های خبری این دیدار بوده اند.
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رویترز

رهبر ایران طرح آمریکا مبنی بر انتقال سفارت خود را نشانه ای از ناتوانی می خواند. 

آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران، گفت که طرح ایاالت متحده در انتقال سفارتش 

به بیت المقدس، نشانه ای از ناتوانی و عجز است.

)آیت اهلل( خامنه ای با استفاده از نام عربی »قدس« برای اورشلیم گفت: »ادعای آنها 

درباره ی اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی ناشی از ناتوانی و عجز آن هاست«.
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سیاسی  مسائل  رأس  در  امروز  فلسطین،  »مسئله ی  گفت:  ای  خامنه  اهلل(  )آیت 

مسلمانان است و همه موظفند برای آزادی و نجات ملت فلسطین تالش و مجاهدت کنند«.

 )آیت اهلل( خامنه ای با بیان اینکه مردم فلسطین پیروز خواهند شد، گفت »در مسئله 

فلسطین، دست آنها بسته است و نمیتوانند اهدافشان را پیش ببرند.«

)آیت اهلل( خامنه ای گفت: »مقامات آمریکایی اذعان کرده اند که باید در منطقه  

جنگ و درگیری به وجود آید تا رژیم صهیونیستی در حاشیه ی امن قرار گیرد.«

 )آیت اهلل( خامنه ای با اشاره ای غیر مستقیم به عربستان سعودی، رقیب اصلی ایران 

در منطقه، گفت »امروز متأسفانه حاکمان و نخبگانی در منطقه، به ساز آمریکا می رقصند«. 

او گفت: »هر آنچه که آمریکا می خواهد، علیه اسالم انجام می دهند.«

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-israel-iran/u-

s-plan-to-move-israel-embassy-sign-of-failure-irans-leader-says-

idUSKBN1E00VI
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اسپوتنیک روسیه

رهبر ایران و حماس طرح ایاالت متحده برای انتقال سفارت خود به بیت المقدس 
را به شدت محکوم کردند.

بر اساس گزارش رویترز، آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران، برنامه های واشنگتن 

برای انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس را ناشی از ناتوانی آن قلمداد کرده است.

)آیت اهلل( خامنه ای گفت: »ادعای آنها درباره ی اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم 

صهیونیستی ناشی از ناتوانی و عجز آن هاست«.

https://sputniknews.com/world/201712061059742775-iran-

/supreme-leader-us-jerusalem



اندیشکده راهبردی تبیین

11

المانیتور

ایران به تصمیم بسیار خطرناک ترامپ واکنش نشان می دهد.

با برسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل توسط دونالد ترامپ، مقامات 

ایران اعالم کرده اند که تهران هیچ گونه تجاوز علیه مکان های های مقدس اسالمی را 

تحمل نخواهند کرد.

در دیدار با مقامات دولتی، سفیران کشورهای اسالمی و شرکت کنندگان در 31 

اُمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی، رهبر ایران، آیت اهلل علی خامنه ای، به تصمیم 

ترامپ واکنش نشان داد و گفت: »ادعای آنها درباره ی اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم 

صهیونیستی ناشی از ناتوانی و عجز آن هاست. در مسئله فلسطین، دست آنها بسته است و 

نمی توانند اهدافشان را پیش ببرند. پیروزی از آن امت اسالمی است و فلسطین آزاد خواهد 
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شد و ملت فلسطین به پیروزی خواهد رسید.«

)آیت اهلل( خامنه ای »آمریکا، رژیم صهیونیستی، مرتجعین و وابستگان به قدرت ها« 

را، »فرعون های امروز جهان« خواند که در تالش برای ایجاد اختالف و جنگ در امت 

اسالمی هستند.

)آیت اهلل( خامنه ای افزود: »امروز، برخی از دشمنان و افراد علیه ملت اسالمی و 

مسیر پیامبر اسالم )محمد( هستند.« وی )اما( گفت که تهران به دنبال جنگ نیست.

با دولت های  برای اختالف  انگیزه ای  ایران گفت: »جمهوری اسالمی هیچ  رهبر 

مسلمان ندارد  زبان ما در مقابل دنباله روهای آمریکا در منطقه )که به دنبال جنگ اند(، 

زبان نصیحت است. آن ها را نصیحت می کنیم که خدمت به ظالمان جهانی به گفته ی قرآن 

سرانجامی جز نابودی ندارد.« 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/12/iran-

reaction-jerusalem-capital-trump-khamenei-rouhani.html
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هاآرتص

رهبر ایران، با محکومیت دستور ترامپ در مورد قدس گفت: »فلسطین آزاد 
خواهد شد«

هاآتص گزارش رویترز را بازنشر داده است.

https://www.haaretz.com/middle-east-news/iran/1.827110
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جروزالم پست

رهبر ایران: اراده آمریکا بر جابجایی سفارت نشان از »ناتوانی و عجز« دارد.

 این نشریه گزارش رویترز را بازنشر داده است.

http://www.jpost.com/Israel-News/Iran-Supreme-Leader-US-

intention-to-move-embassy-sign-of-incompetence-and-failure-517164
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)EN( رادیو فردا

)آیت اهلل( خامنه ای تصمیم آمریکا در خصوص قدس را ناشی از عجز آنها دانست.

رهبر جمهوری اسالمی احتمال به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل 

از سوی آمریکا را نشانه »عجز« دانست و همچنین گفت که به باور او، سرانجام کشورهای 

»دنباله روی« آمریکا در منطقه »نابودی« است.

آیت اهلل علی خامنه ای این اظهارات را در دیدار با مقام های کشور و مهمانان کنفرانس 

وحدت اسالمی در تهران بیان کرده است.
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)آیت اهلل( علی خامنه ای در این سخنرانی گفت: »زبان ما در مقابل دنباله روهای 

آمریکا در منطقه، زبان نصیحت است و بنا نداریم به حرف های برخی جّهال پاسخ بدهیم 

اما آنها را نصیحت می کنیم که خدمت به ظالمان جهانی به ضرر خود آنهاست و به فرموده 

قرآن، همراهی با ظالمان سرانجامی جز نابودی ندارد.«

رهبر جمهوری اسالمی در ادامه سخنان تازه خود، آمریکا، اسرائیل و دنباله روهای 

آنها در منطقه را »فرعون امروز« نامید و گفت که آنها »می خواهند در منطقه جنگ راه 

بیندازند که این نقشه آمریکاست.«

آیت اهلل خامنه ای اضافه کرد که »امروز متأسفانه حاکمان و نخبگانی در این منطقه 

هستند که به ساز آمریکا می رقصند؛ هرچه که آمریکا می خواهد، علیه اسالم انجام می دهند.«

آنها  افزود که  و  دانست  »بسته«  فلسطین،  »مسئله«  در  را  آمریکا  وی »دست« 

»نمی توانند اهدافشان را پیش ببرند.«

https://en.radiofarda.com/a/iran-khamenei-jerusalem-trump-

saudi-arabia/28900398.html
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هیل

طرح ترامپ مبنی بر انتقال سفارت ناشی از ناتوانی و عجز است.

رهبر ایران، آیت اهلل علی خامنه ای، طرح ترامپ مبنی بر برسمیت شناختن اورشلیم 

به عنوان پایتخت اسرائیل نشانه ای از »عجز و ناتوانی« دانست.

به گفته ی سایت رسمی خود، )آیت اهلل( خامنه ای در دیدار با مقامات ایرانی گفت: 

»ادعای آنها درباره ی اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را ناشی از ناتوانی و 

عجز آن ها است.«
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وی ادامه داد: »مسئله ی فلسطین، امروز در رأس مسائل سیاسی امت اسالم است و 

همه موظفند برای آزادی و نجات ملت فلسطین تالش و مجاهدت کنند.«

http://thehill.com/policy/international/363477-irans-supreme-

leader-trumps-jerusalem-move-a-sign-of-incompetence
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بیزینس اینسایدر

ایران ایده ترامپ در انتقال سفارت آمریکا به قدس را ناشی از »عجز و ناتوانی« خواند. 

بیزینس اینسایدر گزارش رویترز را بازنشر داده است.

http : / /www .businessinsider .com / iran-calls-trump-

move-us-embassy-jerusalem-incompetence-and-failure-2017-

12?r=UK&IR=T
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آی 24

رهبر ایران وعده داد که »فلسطین آزاد خواهد شد«

)آیت اهلل( خامنه ای گفت که ترامپ علیه مسلمانان و مسیحیان در خاورمیانه اعالن 

جنگ کرده است.

)آیت اهلل( علی خامنه ای، رهبر ایران، با وعده حمایت خود از آزادی فلسطین گفت 

که تصمیم آینده ترامپ مبنی بر برسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، اثبات 

دخالت ایاالت متحده در منطقه است.

به گزارش رویترز )آیت اهلل( خامنه ای گفت: »ادعای آنها درباره ی اعالم قدس 

به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را ناشی از ناتوانی و عجز آن ها است.« و افزود: »در 
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مسئله فلسطین، دست آنها بسته است و نمیتوانند اهدافشان را پیش ببرند« و بنابراین »باید 

در منطقه ی غرب آسیا جنگ و درگیری به وجود آید تا رژیم صهیونیستی در حاشیه ی امن 

قرار گیرد.«

وی گفت: »فلسطین آزاد خواهد شد و ملت فلسطین به پیروزی خواهد رسید«.

https://www.i24news.tv/en/news/international/middle-

east/162023-171206-iran-s-supreme-leader-vows-palestine-will-

be-liberated
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دبکا

)آیت اهلل( خامنه ای »عجز و ناتوانی« ایاالت متحده در موضوع قدس را به سخره 
می گیرد.

رژیم  پایتخت  به عنوان  قدس  اعالم  درباره ی  آنها  »ادعای  گفت:  ایران  رهبر 

صهیونیستی ناشی از ناتوانی و عجز آن ها است.«. 

سیاسی  مسائل  رأس  در  امروز  فلسطین،  »مسئله ی  گفت:  ای  خامنه  اهلل(  )آیت 

مسلمانان است و همه موظفند برای آزادی و نجات ملت فلسطین تالش و مجاهدت کنند.«

https://www.debka.com/mivzak/khamenei-derides-us-

/incompetence-failure-jerusalem
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)FA(    رادیو فردا

آیت اهلل خامنه ای می گوید امروز »نخبگانی در این منطقه هستند که به ساز آمریکا 

می رقصند«

رهبر جمهوری اسالمی احتمال به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت 

اسرائیل از سوی آمریکا را نشانه »عجز« دانست و همچنین گفت که به باور او، سرانجام 

کشورهای »دنباله روی« آمریکا در منطقه »نابودی« است.

خبرگزاری ایسنا گزارش کرده که آیت اهلل علی خامنه ای این اظهارات را در دیدار 

با مقام های کشور و مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی در تهران بیان کرده است.
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)آیت اهلل( علی خامنه ای در این سخنرانی گفت: »زبان ما در مقابل دنباله روهای 

آمریکا در منطقه، زبان نصیحت است و بنا نداریم به حرف های برخی جّهال پاسخ بدهیم 

اما آنها را نصیحت می کنیم که خدمت به ظالمان جهانی به ضرر خود آنهاست و به فرموده 

قرآن، همراهی با ظالمان سرانجامی جز نابودی ندارد.«

با آنکه رهبر جمهوری اسالمی به نام کشور خاصی اشاره نکرده، اما به نظر می رسد 

منظور وی عربستان سعودی و کشورهای هم پیمان ریاض در منطقه است که به واشینگتن 

روابط خوبی دارند.

رهبر جمهوری اسالمی در ادامه سخنان تازه خود، آمریکا، اسرائیل و دنباله روهای 

آنها در منطقه را »فرعون امروز« نامید و گفت که آنها »می خواهند در منطقه جنگ راه 

بیندازند که این نقشه آمریکاست.«

آیت اهلل خامنه ای اضافه کرد که »امروز متأسفانه حاکمان و نخبگانی در این منطقه 

هستند که به ساز آمریکا می رقصند؛ هرچه که آمریکا می خواهد، علیه اسالم انجام می دهند.«

وی با بیان اینکه »ما هیچ اختالفی با ملت های مسلمان نداریم… و اهل وحدتیم« 

افزود: »اما در مقابل این حرکت عالقه مند به وحدت، کسانی هستند که دنبال جنگ هستند 

و سیاستشان جنگ است.«

به  تل آویو  از  آمریکا  سفارت  انتقال  احتمال  خبر  به  واکنش  در  خامنه ای  آقای 

بیت المقدس و به رسمیت شناختن این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل گفت: »اینکه آن ها 

ادعا می کنند می خواهند قدس را پایتخت فلسطین اشغالی اعالم کنند، از عجز و ناتوانی 
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آن هاست.«

آنها  افزود که  و  دانست  »بسته«  فلسطین،  »مسئله«  در  را  آمریکا  وی »دست« 

»نمی توانند اهدافشان را پیش ببرند.«

https://www.radiofarda.com/a/khamenei-on-regional-allies-

usa/28900147.html
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رادیو زمانه

رهبر جمهوری اسالمی می گوید تصمیم دولت ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا از 

تل آویو به بیت المقدس نمایانگر ناتوانی آمریکا و نشانه ای از اراده این کشور برای ایجاد 

جنگ در خاورمیانه به قصد حفظ اسرائیل است. ]آیت اهلل[ خامنه ای بدون آنکه از عربستان 

سعودی و متحدانش نام ببرد، به »دولت های منطقه« توصیه کرد از سیاست های آمریکا 

برائت کنند.
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)آیت اهلل( علی خامنه ای در دیدار با  سران قوا، جمعی از مسئوالن جمهوری اسالمی، 

سفرای کشورهای اسالمی و میهمانان شرکت کننده در سی  ویکمین کنفرانس بین المللی 

وحدت اسالمی از فرصتی که پیش آمده برای انتقاد از سیاست های آمریکا در خاورمیانه و 

نصیحت به عربستان سعودی و متحدانش استفاده کرد. رهبر جمهوری اسالمی ایران گفت:

»اینکه آن ها ]دولت آمریکا[ ادعا می کنند می خواهند قدس را پایتخت فلسطین 

اشغالی اعالم کنند، از عجز و ناتوانی آن هاست. در مسئله  فلسطین دست آن ها بسته است و 

نمی توانند اهدافشان را پیش ببرند.«

از  ببرد  نام  متحدانش  و  عربستان سعودی  از  آنکه  بدون  اسالمی  رهبر جمهوری 

پیروی آن ها از سیاست های آمریکا در خاورمیانه اظهار تأسف کرد و گفت: »زبان ما در 

مقابل دنباله روها از آمریکا در منطقه، زبان نصیحت است و بنا نداریم به حرف های برخی 

جّهال پاسخ بدهیم اما آنها را نصیحت می کنیم که خدمت به ظالمان جهانی به ضرر خود 

آنهاست.«

)آیت اهلل( خامنه ای آمریکا و متحدانش در خاورمیانه را به جنگ افروزی برای حفظ 

اسرائیل متهم کرد.

https://www.radiozamaneh.com/370813
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رادیو فرانسه

آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی ایران، در دیدار با سران سه قوه 

و جمعی از مسئوالن حکومت تهران گفت که جمهوری اسالمی ایران در پی اختالف با 

دولت های مسلمان منطقه نیست، اما به آنان نصیحت می کند که همراهی با قدرت های 

جهانی »سرانجامی جز نابودی ندارد.«

رهبر حکومت اسالمی ایران جدال های جاری در منطقه میان شیعه و سنی را ثمره 

و هدف نهایی »دشمنان« خواند و افزود که »هدف دشمنان یعنی ایجاد جنگ مذهبی میان 

شیعه و سنی محقق نخواهد شد«. آیت اهلل )آیت اهلل( خامنه ای همچنین به تصمیم رئیس 

جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، مبنی بر برسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت 
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اسرائیل واکنش نشان داد و ابراز اطمینان کرد که با این کار اسرائیل متحمل ضربه ای 

بزرگتر و فلسطین سرانجام آزاد خواهد شد.

http://yon.ir/1QmMZ
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یورو نیوز

)آیت اهلل( علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی ایران در واکنش به احتمال انتقال 

سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس اعالم کرد که این تصمیم نشانۀ عجز و ناتوانی 

آنها است.

آقای خامنه ای که در جمع مقامات ایران، سفرای کشورهای اسالمی و میهمانان 

شرکت کننده در سی  ویکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی سخن می گفت، افزود: 

»در مسئله فلسطین دست آن ها بسته است و نمی توانند اهدافشان را پیش ببرند. پیروزی از 

آن امت اسالمی است و فلسطین آزاد خواهد شد و ملت فلسطین به پیروزی خواهد رسید.«
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او گفت: »فرعون، امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی و همۀ دنباله روهای آن ها در 

منطقه هستند که می خواهند در منطقه جنگ راه بیندازند که این نقشۀ آمریکاست. خود 

دولتمردان آمریکا گفته اند که باید در منطقه جنگ راه بیندازیم برای اینکه امنیت رژیم 

صهیونیستی حفظ شود.«

http://fa.euronews.com/2017/12/06/u-s-intention-to-move-

israel-embassy-sign-of-incompetence-and-failure-iran-supreme-leader
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