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خالصه مدیریتی

در نخستین روز از بهار قرآن، ماه مبارک رمضان، محفل نورانی انس با قرآن 

کریم به مدت سه ساعت در حضور رهرب معظم انقالب اسالمی برگزار شد. حرضت 

آیت الله خامنه ای در این مراسم با ابراز خرسندی از شکفنت گل های قرآنی در بوستان 

بزرگ ایران، گفتند: بذر مبارک قرآن در این رسزمین پاشیده شده است و امروز فضای 

عمومی کشور با قرآن آشناست و کودکان و نوجوانان در نقاط مختلف کشور با قرآن 

انس دارند، درحالی که در دوران طاغوت، فضای عمومی کشور با قرآن بیگانه بود.

ایشان افزودند: خب امروز جامعه ی اسالمی هم مثل بقّیه ی جوامع دچار 

مشکل است. شما نگاه کنید ببینید در دنیای اسالم چه خرب است. در دنیای اسالم 

یک عّده انسانهای بی ارزش و ناالیق و پست، رسنوشت برخی از جوامع اسالمی را 

در دست گرفته اند؛ مثل همین دولتهایی که مشاهده میکنید؛ سعودی و امثال اینها. 

اینها به خاطر دوری از قرآن است، اینها به خاطر عدم آشنایی با حقایق قرآنی است. 

البّته یک مقداری عدم آشنایی است، یک مقداری عدم ایمان است. بظاهر معتقد 

به قرآنند، گاهی میلیون ها نسخه ی قرآن هم چاپ میکنند، مّجانی هم اینجاوآنجا 

تقسیم میکنند، اّما به محتوای قرآن، به معنای قرآن، به مضمون قرآن هیچ اعتقادی 

ندارند؛ قرآن میگوید »اَِشّدآُء َعَل الُکّفاِر رَُحمآُء َبینَُهم «،)3( ]ولی[ اینها »اشّداء علی 

املؤمنین، رحماء مع الکّفار« هستند. شما مالحظه کنید ببینید وضع اینها چه جوری 

است؛ با کّفار مأنوسند، ]به آنها[ عالقه مندند، برای آنها از اموال ملّتشان ]خرج 

میکنند[؛ چون خودشان که مالی ندارند؛ این پولهایی که اینها دارند و در حسابهای 

بانکی شان مرتاکم شده و این ثروتهای افسانه ای، اینها مال کیست، اینها از کجا 

آمده؟ اینها ارث پدری که نیست؛ اینها پول نفت است، پول معادن زیرزمینی است، 

پول ثروتهای ملّی است؛ به جای اینکه رصف بهبود زندگی مردم بشود،
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و  شخصی  استفاده ی  آن  از  میشود،  مرتاکم  اینها  حسابهای  در  میرود   

خصوصی میکنند؛ این پولهای مردم را تقدیم میکنند به کّفار، به دشمنان مردم. 

َو اتََّخذوا ِمن دونِ اللِه ءالَِهًة لَِیکونوا لَُهم ِعزًّا * َکاّل َسَیکُفرونَ ِبِعبادَِتِهم َو یَکونونَ 

ا؛)4( احمقها خیال میکنند که با دادن پول و با کمک کردن و با این چیزها  َعلَیِهم ِضدًّ

میتوانند صمیمّیت دشمنان اسالم را جلب کنند، ]درحالی که[ صمیمّیتی وجود ندارد؛ 

همان طور که خودشان هم گفتند، مثل گاو شیرده ]هستند[؛ شیرشان را میدوشند، 

وقتی که دیگر شیر نداشتند، ذبحشان میکنند. این وضع امروز دنیای اسالم است؛ 

با آنها آن جور،  آن وقت با مردم یمن این جور، با مردم بحرین این جور؛ رفتارهای ضّد 

دین. البّته اینها نابودشدنی هستند. ظواهر را که نگاه کنید، این ظواهر نباید کسی را 

گول بزند؛ اینها رفتنی هستند، اینها ساقط شدنی و نابودشدنی هستند. اِنَّ الباِطَل کانَ 

زَُهوًقا؛)5( اینها باطلند و قطعاً دچار زوال و سقوط و بدبختی و فروافتادگی خواهند 

شد؛ در این هیچ تردیدی نیست. البّته ممکن است چهار صباح زودتر یا دیرتر انجام 

بگیرد؛ بستگی دارد به اینکه مؤمنین، جامعه ی مؤمن، چه جوری عمل بکند؛ اگر 

درست عمل بکند، این اّتفاق زودتر می افتد؛ اگر درست عمل نکند، این اّتفاق چهار 

صباح دیرتر می افتد؛ اّما حتماً این اّتفاق می افتد. هم اینها، هم آن  کسانی که اینها 

چشم امیدشان به آنها است، همه ساقط شدنی هستند.

بیانات رهرب انقالب درباره امروز جامعه ی اسالم و سقوط سعودی ها در آینده 

و همچنین تالش دولت عربستان برای جلب صمیمیت دشمنان اسالم با پول مورد 

توجه رسانه های غربی و فراسی زبان معاند قرار گرفته است که در ادامه بخش هایی 

از آن ارائه می شود:
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دویچه وله: 

رهرب ایران رهربان سعودی را "احمق" خواند

آیت الله علی خامنه ای به گردانندگانِ عربستان سعودی هشدار داد که برای 

روابط نزدیک و قرارداد تسلیحاتی اخیرشان با آمریکا با سقوط قطعی روبرو خواهند 

شد. او گفت رهربانِ این پادشاهی یک دسته بی ارزش و ناالیق اند. 

رهرب ایران با توصیف رهربان سعودی به عنوان احمق و گاو شیرده برای 

آمریکا، قرارداد تسلیحاتِی 110 میلیون دالری آمریکا و عربستان سعودی که هفته ی 

پیش منعقد شد را مورد انتقاد قرار داد. 

او اشاره کرد که خانواده ی سلطنتِی سعودی یک دسته بی ارزش و ناالیق اند 

که ثروتشان را برای کفار و دشمنان خرج می کنند. 
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رهرب همچنین رهربان این پادشاهی را برای این که با آمریکا همبستگی دارند 

اما رسنوشت مردم در بحرین و یمن را نادیده می گیرند، مورد انتقاد قرار داد؛ )که این 

انتقاد( به رسکوِب کنونِی مخالفان سیاسی توسط حکومت بحرین و جنگ داخلی 

یمن که ریاض و تهران در دو طرف مخالِف آن قرار دارند اشاره می کند. )آیت الله( 

خامنه ای هشدار داد که سیاست های سعودی در انتها منجر به سقوط قطعی آن ها 

می شود. 

رئیس جمهور ایران، حسن روحانی، نیز رهرب آمریکا را از نظر ذهنی بی ثبات 

خواند. 
http://www.dw.com/en/irans-supreme-leader-calls-the-saudi-leaders-
idiots/a-39013367
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واشنگتون ُپست:

 رهرب ایران:

 عربستان سعودی گاو شیردِه آمریکا

 

)به نقل از اسوشیتد پرس( رهرب ایران گفته است که عربستان سعودی "گاو 

شیرده ای" برای آمریکاست.

آیت الله علی خامنه ای روز شنبه گفت عربستان سعودی ثروتش را برای کفار 

و دشمنان خرج می کند. وی افزود: حکومِت احمِق سعودی فکر می کند که با دادنِ 

پول می تواند صمیمیت دشمنان را جلب کند.

الله( خامنه ای اضافه کرد که اسالِم سعودی، اسالِم "اشّداء علی  )آیت 

املؤمنین، رحماء مع الکّفار" است.
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/irans-supreme-leader-
saudi-arabia-cow-milked-by-us/2017/05/27/7d09e534-4301-11e7-b29f-

f40ffced2ddb_story.html
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صدای آمریکا:

 رهرب ایران:

عربستان سعودی گاو شیردِه آمریکا

این سایت )به نقل از اسوشییتد پرس( همان مطالِب واشنگتون پست را تکرار 

کرده است. 
http://www.voanews.com/a/iran-supreme-leader-suadi-arabia-cow-miled-by-
us/3873855.html
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فاکس نیوز: 

رهرب ایران:

 عربستان سعودی گاو شیردِه آمریکا

 

این سایت نیز )به نقل از اسوشییتد پرس( همان مطالِب واشنگتون پست را 

آورده است. 
http://www.foxnews.com/world/2017/05/27/irans-supreme-leader-saudi-arabia-
cow-milked-by-us.html
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دیلی نیوز:

 رهرب ایران:

 عربستان سعودی گاو شیردِه آمریکا

 

این سایت نیز )به نقل از اسوشیتد پرس( همان مطالِب واشنگتون پست را 

آورده است.
http://www.nydailynews.com/newswires/news/world/iran-supreme-leader-
saudi-arabia-milked-article-1.3200910
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تایمِز ارسائیل: 

رهرب ایران:

 عربستان سعودی گاو شیردِه آمریکا

 

این سایت نیز )به نقل از اسوشیتد پرس( همان مطالِب واشنگتون پست را 

آورده است.
http://www.timesofisrael.com/irans-supreme-leader-saudi-arabia-a-cow-milked-
by-us/
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دیلی هرالد:

 رهرب ایران:

 عربستان سعودی گاو شیردِه آمریکا

 

این سایت نیز )به نقل از اسوشیتد پرس( همان مطالِب واشنگتون پست را 

بازنرش داده است.
http://www.dailyherald.com/article/20170527/news/305279933
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نیویوک تایمز:

 رهرب ایران: 

عربستان سعودی گاو شیردِه آمریکا

 

این سایت نیز )به نقل از اسوشیتد پرس( همان مطالِب واشنگتون پست را 

آورده است.
https://www.nytimes.com/aponline/2017/05/27/world/middleeast/ap-ml-iran-
saudi-arabia.html?_r=0
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رویرتز:

 )آیت الله( خامنه  ای )رهرب( ایران:

 عربستان سعودی سقوط می کند؛ روحانی خواستار روابط بهرت شد 

 

رهرب ایران آیت الله علی خامنه ای روز شنبه در مورد رهربان عربستان سعودی 

گفت که اینان به خاطِر همبسته شدنشان با آمریکا با "سقوط حتمی" مواجه می 

شوند، )درست( ساعتی بعد از آن که رئیس جمهور پراگماتیست این کشور خواستار 

توسعه ی روابط با کشورهاِی حوزه ی خلیج )فارس( شد. 

)آیت الله( خامنه ای گفت: آن ها نسبت به دشمنان اسالم صمیمانه رفتار می 

کنند در حالی که رفتار دیگری با مردم مسلمان بحرین و یمن دارند.

او گفت: آن ها قطعاً سقوط خواهند کرد. 

http://www.reuters.com/article/us-gulf-iran-qatar-idUSKBN18N0RN
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دیلی میل: 

)آیت الله( خامنه  ای )رهرب( ایران: 

عربستان سعودی سقوط می کند؛ روحانی خواستار روابط بهرت شد

 

این سایت مطلب رویرتز را بازنرش داده است.
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-4548450/Irans-Khamenei-
says-Saudis-fall-Rouhani-calls-better-ties.html
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سانِدی اکسپرس:

 رهرب ایران عربستان سعودی را به دلیل روابط با آمریکا تهدید کرد؛ "آن ها 

قطعاً سقوط می کنند"

 

رهرب 77 ساله ایران گفت: "آن ها )عربستان سعودی( قطعاً سقوط می کنند".

آقای خامنه ای همچنین گفت: آن ها )مسئوالن سعودی( نسبت به دشمنان 

اسالم صمیمانه رفتار می کنند در حالی که رفتار دیگری با مردم مسلمان بحرین و 

یمن دارند.
http://www.express.co.uk/news/world/810171/Iran-Saudi-Arabia-Donald-
Trump-US-Ali-Khamenei
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رادیو اروپای آزاد: 

رهرب ایران، رهربان سعودی را به خاطر قرارداها و روابطشان با آمریکا "احمق" 

خواند

 

رهرب ایران، رهربان عربستان سعودی را به خاطر روابط نزدیکشان با آمریکا، 

"احمق" و "بی ارزش" خواند و گفت سیاست های آنان در نهایت منجر به سقوِط 

حتمِی آنان خواهد شد. 

آیت الله علی خامنه ای )رهربانِ( سعودی را گاو شیردِه آمریکایی ها خواند.

او گفت: آن  ها احمق هایی هستند که معتقدند می توانند دوستِی دشمنانِ 

اسالم را با پول به دست آورند.

او اضافه کرد: رهربان سعودی یک عّده انسانهای بی ارزش و ناالیق اند که 

رسنوشت برخی از جوامع اسالمی را در دست گرفته اند.
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)آیت الله( خامنه ای گفت: آن ها نسبت به دشمنان اسالم صمیمانه رفتار می 

کنند در حالی که رفتار دیگری با مردم مسلمان بحرین و یمن دارند.

او گفت: آن ها قطعاً سقوط می کنند. 
https://www.rferl.org/a/iran-supreme-leader-saudi-arabia-rohani/28512661.html

بی بی سی فارسی:

 آیت الله خامنه ای گفت که آمریکا عربستان را می دوشد و ذبح می کند
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رهرب ایران به شدت از مقام های عربستان سعودی انتقاد کرده و حاکمان این 

کشور را "رفتنی و ساقط شدنی" توصیف کرده است.

آیت الله علی خامنه ای شب گذشته در دیداری به مناسبت آغاز ماه رمضان 

گفت که دولت عربستان سعودی پول نفت را که ثروت ملی است، به جای خرج 

کردن برای بهبود زندگی مردم، برای نفع شخصی و خصوصی به "کفار تقدیم 

می کند."

رهرب ایران اضافه کرد: "احمق ها خیال می کنند که با دادن پول و با کمک 

کردن و با این چیزها می توانند صمیمیت دشمنان اسالم را جلب کنند، درحالی که 

صمیمیتی وجود ندارد؛ همان طور که خودشان هم گفتند، مثل گاو شیرده هستند؛ 

شیرشان را می دوشند، وقتی که دیگر شیر نداشتند، ذبحشان می کنند."

اشاره تلویحی رهرب ایران به قرارداد تسلیحاتی تازه آمریکا و عربستان است. 

سفر اخیر دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا به عربستان منجر به امضای قراردادی 

110 میلیارد دالری شد. هدف از این قرارداد، حفظ بلندمدت امنیت عربستان در 

خلیج فارس اعالم شده است. اما ایران این معامله تسلیحاتی را علیه منافع خود در 

منطقه می داند.

ششم خردادماه، آیت الله خامنه ای، سیاست عربستان را در یمن و بحرین 

"ضد دین" خواند و گفت کل جامعه مسلمانان دچار مشکل است.

او درباره عربستان افزود: "اینها رفتنی هستند، اینها ساقط شدنی و نابودشدنی 

هستند... در این هیچ تردیدی نیست. البته ممکن است چهار صباح زودتر یا دیرتر 

انجام بگیرد؛ بستگی دارد به اینکه جامعه مومنین چه جوری عمل بکند؛ اگر درست 

عمل بکند، این اتفاق زودتر می افتد؛ اگر درست عمل نکند، این اتفاق چهار صباح 

دیرتر می افتد؛ اما حتما این اتفاق می افتد."

www.bbc.com/persian/iran-40076971
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رادیو فرانسه:

 سخنان تند ]آیت الله[ علی خامنه ای علیه عربستان سعودی

 

آیت الله علی خامنه ای، رهرب جمهوری اسالمی ایران 6 خرداد/ 27 مه رهربان 

عربستان سعودی را »احمق« و »ناالیق« خواند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ]آیت الله[ علی خامنه ای، وی که به مناسبت 

نخستین روز ماه رمضان سخن می گفت با اشاره به رهربان عربستان سعودی گفت: 

»این احمق ها تصور می کنند که به وسیله پول می توانند دوستی دشمنان اسالم را 

بخرند«.

اینکه متأسفانه امروز جامعه اسالمی مانند سایر جوامع دچار  بیان  با  وی 

مشکل است در ادامه افزود: »افرادی ناالیق رسنوشت برخی جوامع اسالمی را در 

دولت هایی همچون سعودی در دست گرفته اند«.
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رهرب جمهوری اسالمی همچنین با اشاره به رابطه عربستان با آمریکا گفت: 

»واقعیت این است که صمیمیتی وجود ندارد و همان طور که خود آمریکایی ها 

گفتند، آن ها را می دوشند و در نهایت ذبحشان می کنند«.

وی در سخنان خود با اشاره به حضور عربستان در یمن نیز گفت: »کسانی 

که علیه مسلمانان چنین کارهایی را می کنند، باطل هستند و باطل قطعاً دچار زوال و 

سقوط خواهد شد«.
h t t p : / / f a . rfi . f r /%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-
%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8
%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8
%A7%DB%8C -%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87 -%D8%
B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 -
%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-20170528/%D8%AE%D8
%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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دویچه وله:

 رهرب ایران رسان پادشاهی عربستان سعودی را "احمق" خواند

 

آیت الله خامنه ای رهرب مذهبی ایران، خانواده سلطنتی عربستان سعودی را 

"احمق ها" و "گاو های شیری امریکایی ها" خواند. انگیزه اش دیدار دوالند ترامپ 

رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا از ریاض در هفته پیش بود.

بعد از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا از عربستان 

سعودی، آیت الله خامنه ای رهرب مذهبی ایران، از رهربان این دولت رقیب در منطقه 

با لحن شدید انتقاد کرد.

براساس گزارش خربگزاری "فارس"، آیت الله خامنه ای گفته است: »این 

احمق ها باور دارند که با پول می توانند دوستی دشمنان اسالم را کسب کنند.«
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]آیت الله[ خامنه ای، خانواده سلطنتی در عربستان سعودی را همچنان "گاو 

های شیری امریکایی ها" خطاب کرد. وی به این وسیله به سفارش سعودی ها برای 

خرید اسلحه از رشکت های امریکایی با هزینه های میلیاردی اشاره کرد که حین 

دیدار دونالد ترامپ در ریاض در هفته گذشته روی آنها توافق شده بود.

اولین بار در ریاض

ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا اولین باری بود که به 

عربستان سعودی رفت. برای استقبال از وی مراسم ویژه ای برگزار شده بود.

عربستان سعودی سنی و ایران شیعه مذهب، مهمرتین قدرت های منطقه در 

خاور میانه هستند که برای اعمال نفوذ در آنجا با هم رقابت می کنند.

"یک مشت عنارص ناتوان و بی ارزش"

]آیت الله[ خامنه ای که براساس قانون اساسی کشور که آخرین حرف را در 

همه تصامیم اسرتاتیژیک در ایران می زند، گفته است که رهربان سعودی "یک 

مشت عنارص ناتوان و بی ارزش" هستند که رسنوشت شماری از مسلمانان را در دست 

دارند. او افزوده است "البته این سیاست باالخره به نابودی این رژیم در آنجا تمام 

خواهد شد".
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مقامات ایران از توافقات خرید اسلحه عربستان سعودی با ایاالت متحده 

امریکا با لحن شدید انتقاد کرده اند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که 

رهربان عربستان سعودی باید به عوض توافقات خرید اسلحه، به اتباعش بیاموزد که 

صندوق های رای و انتخابات دموکراتیک چیست.
ht tp : / /www.dw.com/fa-af /%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-
% D 8 % A 7 % D B % 8 C % D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 -
% D 8 % B 3 % D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 - % D 9 % B E % D 8
% A 7 % D 8 % A F % D 8 % B 4 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 7 % D B % 8 C -
%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-
%D8%A7%D8%AD%D9%85%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%
86%D8%AF / a - 3 9014970
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رادیو فردا: 

]آیت الله[ خامنه ای رهربان عربستان را »احمق« نامید.

 

آیت الله علی خامنه ای، رهرب جمهوری اسالمی، روز شنبه ششم خرداد، با 

»احمق« نامیدن رهربان عربستان سعودی گفت که آنها »فکر می کنند با دادن پول 

و کمک کردن می توانند صمیمیت دشمنان اسالم را جلب کنند.«

وی که به مناسبت رشوع ماه رمضان سخن می گفت، با اشاره به مشکالت 

جهان امروز گفت که »افراد ناالیق رسنوشت برخی کشورهای جهان اسالم چون 

عربستان سعودی را در دست گرفته اند.«

رهرب جمهوری اسالمی ایران، عربستان سعودی را »گاو شیر دهی« توصیف 

کرد که گفته وی »دشمنان اسالم شیرشان را می دوشند و وقتی شیری نداشت ذبح 

شان می کنند.«



اندیشکده راهربدی تبیین| بازتاب بیانات رهرب معظم انقالبمدظله در محفل انس با قرآن کریم/ 26

آیت الله خامنه ای همچنین رهربان برخی کشورهای اسالمی را متهم کرد که 

به توصیف او، »با کفار مأنوس هستند و اموالی را که باید رصف بهبود زندگی مردم 

خود کنند، تقدیم کفار و دشمنان مردم می کنند.«

رهرب جمهوری اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آنچه 

»رفتارهای ضددینی در یمن و بحرین« نامید، افزود: »کسانی که علیه مسلمانان 

چنین کارهایی را می کنند، باطل هستند و باطل قطعاً دچار زوال و سقوط خواهد شد.«
https://www.radiofarda.com/a/f6_iran_khamenei_saudi/28513194.html
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رادیو زمانه:

 پیام های متفاوت ]آیت الله[ خامنه ای و روحانی بر رس رابطه با عربستان

 

]آیت الله[ علی خامنه ای، رهرب ایران عرص شنبه، ششم خردادماه در یک 

جلسه قرآنی در حسینیه »امام خمینی« تهران طی سخنانی رهربان عربستان سعودی 

را »افرادی ناالیق« خواند.

]آیت الله[ خامنه ای در این سخنان با ارجاع به رهربان سعودی گفت که »این 

افراد در ظاهر به قرآن معتقد هستند و حتی میلیونها نسخه از قرآن را منترش می کنند 

اما در عمل بر خالف دستور قرآن، با کفار مأنوس هستند و اموالی را که باید رصف 

بهبود زندگی مردم خود کنند، تقدیم کفار و دشمنان مردم می کنند.«
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رهرب ایران عربستان را »کشوری مرتجع« و گرفتار »خیال واهی« دانست 

که می خواهد با پول »صمیمیت دشمنان اسالم را جلب کند« و چنین ادامه داد: 

»واقعیت این است که صمیمیتی وجود ندارد و همان طور که خود آمریکایی ها 

گفتند، آنها را می دوشند و در نهایت ذبحشان می کنند.«

رهرب ایران در ادامه سخنانش با اشاره به جنگ یمن و رسکوب های سیاسی 

در بحرین، این موارد را »رفتارهای ضددینی« خواند و با نقل قول از قرآن گفت که 

»کسانی که علیه مسلمانان چنین کارهایی را می کنند، باطل هستند و باطل قطعاً 

دچار زوال و سقوط خواهد شد. البته زمان نابودی آن وابسته به چگونه عمل کردن 

مؤمنان است.«

]آیت الله[ خامنه ای همچنین بار دیگر تلویحاً نسبت به احتمال سازش کاری 

دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در مذاکره با دیگر دولت ها و جامعه 

بین املللی هشدار داد و گفت که »در راه ایمان باید قوی، رصیح و ثابت قدم باشید 

و من ارصار دارم که در بیان مبانی اسالمی، آحاد ملت و مسئولین کشور رصاحت 

داشته باشند. پیرشفت ارتباطات بین املللی هیچ منافاتی با رصاحت در بیان مبانی و 

اصول ندارد و باید در میدان عمل وارد شد و بر خدا توکل کرد.« رهرب ایران در ادامه 

ادعا کرد که »ملت ما با دست خالی در جنگ تحمیلی پیروز شد«.

روحانی: خواهان رابطه با همه کشورهای منطقه هستیم

با این حال، رئیس جمهوری ایران چند ساعت پیش از سخنان مقام رهربی 

چهره دیگری از این کشور را به نمایش گذاشته بود.
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روحانی بعدازظهر شنبه با امیر قطر به گفت و گوی تلفنی پرداخت و همکاری 

کشورهای منطقه را الزمه صلح دانست. او ماه رمضان را فرصتی برای »تقویت 

برادری بین مسلمانان« توصیف کرد.

او به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر گفت: »یکی از اصول سیاست 

خارجی ما تداوم همکاری با کشورهای همسایه در خلیج فارس است و معتقدیم با 

اراده مستحکم دو طرف می توانیم موانع موجود را برطرف و پیوندهای برادری را 

تقویت کنیم«.

روحانی »تروریسم« را معضل مشرتک کشورهای منطقه دانست و گفت »راه 

مبارزه با آن همکاری مشرتک است.«

امیر قطر نیز گفت که در مسیر تقویت روابط ایران و قطر مانعی وجود ندارد.
https://www.radiozamaneh.com/342953
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