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کتایون مافی

در این دیــدار مقام معظم رهبری به نکات مهمی اشــاره 
کردنــد که تاکیدی بر آن نکته بود که بازگشــت امریکا به 
برجــام نکته اصلی مورد نظر در موضوع سیاســت خارجی 
کشــور نیســت بلکه آنچه که اهمیت دارد، رفع تحریمها و 
برداشــته شدن آنها است. ایشان در سخنانشان در این باره 
گفتند: نکته اول این است که بحث می کنند آمریکا برگردد 
به برجام؛ مــا هیچ اصرار و عجله ای نداریــم که آمریکا به 
برجام برگردد. مســئله ما اصاًل  این نیست. مطالبه عقالنی 
ما رفع تحریم هاست. این حق غصب  شده مردم ایران است. 
وظیفه دارند چه آمریکا و چه اروپا که آویزان آمریکا هستند. 
اگر تحریم ها برداشته شد،  برگشــت آمریکا به برجام معنا 
خواهد داشت. البته مسئله  خسارت ها هست که بعداً مطالبه 
خواهد شد. \رهبر معظم انقالب اضافه کردند: اگر تحریم ها 
برداشــته نشود بازگشــت امریکا به برجام می تواند به ضرر 

کشور باشد. 
 رودخانه همان رودخانه نیست 

باید در نظر داشــت که این نکته مهم، نشان دهنده وقوف 
مقــام معظم رهبری به شــرایط کنونی برجام اســت. این 
نکته ای که نه تنها کارشناسان و صاحبنظران کشورمان بر 
آن تاکید دارند بلکه نکته ای است که کارشناسان غربی نیز 
به این مسئله واقف بوده  و تالش می کنند تا از این شرایط 

به نفع خود بهره برداری کنند.
تنها بازگشــت امریکا به برجام نمی توانــد متضمن منافع 
کشورمان باشد بلکه چنانچه با این بازگشت امریکا به برجام، 
عمل به تعهدات برجامی که یکی از آنها رفع تحریمها علیه 
کشورمان است باید محقق شود و در غیر این صورت نه تنها 
ادامه این شرایط برای کشورمان سودی ندارد بلکه موجب 
تحمیل خواسته های تازه از ســوی مقامات غربی و امریکا 
خواهد شد. چنین رویکردی چنان مشخص است که حتی 
اعراب منطقه ای نیز به خود اجازه داده اند که خواستار ورود 

به این گفتگوها شوند. 
اگر به فلســفه آغاز تحریمها از ســوی دولــت امریکا علیه 
کشورمان نگاهی داشته باشــیم خواهیم دید که تحریم ها 
به عنوان یک ابزار و اهرم فشــار علیه ایران وضع شــده اند  
تا آستانه تحمل کشــور را به آستانه تسلیم شدن برسانند. 
خواســته امریکا این بود که ایران قید غنی ســازی و انرژی 
هســته ای را بزند و این خواسته نه تنها برآورده نشده بلکه 
در حال حاضر فعالیت های منطقه ای کشورمان نیز موجب 
نگرانی این کشــور برای رسیدن به خواسته اش در منطقه 

شــده اســت. با این وصف به نظر نمی رسد که در چنین 
شرایطی امریکا به دنبال کم کردن فشار تحریم ها باشد.

این درحالی اســت که همگان به خاطر داریم که جو بایدن 
»بنیانگــذار تحریم های فلج  کننده« علیه ایران و شــروع 

تحریم ها اساسا در دولت های دموکرات اتفاق افتاد. 
اخیر نیز روزنامه امریکایی جویــش ژورنال در تحلیلی  به 
قلم شموئل روزنر با اشــاره به گفته هراکلیتوس، فیلسوف 
یونانی )544 ق. ( (نوشــت:  هیچ مردی هرگز دوبار در یک 
رودخانه قدم نمی گذارد و هیچ کشــوری نمی تواند دوبار 
همــان قرارداد را امضا کند. چرا؟  زیرا وضعیت فعلی همان 

وضعیت قبل نیست و کشور، همان کشور نیست.
وی با اشــاره به اظهارات رئیس ســازمان دیــده بان اتمی 
ســازمان ملل )IAEA( در یکی از مصاحبه های خود مبنی 
بر اینکه وی نمی تواند  تصور کند که آمریکایی ها به سادگی 
بگویند که ما دوباره به برجام برگشتیم، چرا که برجام قبلی 
دیگر وجود ندارد، افزود: این رودخانه همان رودخانه نیست 
و وقتــی بایدن روی کار می آید و آمــاده مذاکره مجدد با 
ایران می شــود ، ورود مجدد به توافق نامه دوران اوباما در 

دسترس وی نخواهد بود.
از ســوی دیگر شــبکه خبری بلومبرگ نیــز در این باره 
خاطرنشان کرد: حتی اگر دولت آمریکا تحریمها را فورا رفع 
کند، منتقدان جمهوریخواه کنگره احتماالً مخالفت خود را 
صریحاً اعالم می کنند. آن ها هر اقدامی را که باعث کاهش 
اهرم فشار ایاالت متحده علیه ایران می شود اشتباه می دانند 
و می خواهند به مســئله موشک های بالســتیک ایران در 
خاورمیانه پرداخته شود. از طرفی رهبران ایران می خواهند 
اطمینان حاصل کنند که در صورت تغییر رییس جمهور در 

آمریکا، توافق در سال ۲۰۲4 به سادگی لغو نخواهد شد. 
  تالش برای راه اندازی بی ثباتی بیشتر 

یکی دیگر از نکاتی که مقام معظم رهبری در این ســخنان 
مورد توجه قرار دادند، تالش های آمریکا برای ایجاد بی ثباتی 
در غرب آسیا و ایران بود. ایشان با اشاره به سخنان  »مایکل 
لدین« کارشــناس معروف آمریکایی  در صفحه 5۲ کتاب 
»سیاست های ریاست  جمهوری و مسیر جنگ دوم عراق« 
خاطرنشان کردند:  آمریکا منافع خودش را در بی ثباتی این 
منطقه می داند، مگر وقتی که به طور کامل خودش را مسلط 
بر آن بداند، که به صراحت این مســئله را به مورد اشــاره 
قرار داده است. رهبر معظم انقالب فرمودند: یک کارشناس 
معروف اندیشــکده آمریکایی که خیلی ها او را می شناسند 
صریحــاً این حرف را زد،  گفت ما خواهــان ثبات در ایران 
و عراق و ســوریه و لبنان نیستیم. ما مایل به ثبات در این 
کشورها نیستیم. او می گوید »مسئله اصلی لزوم یا عدم لزوم 

بی ثباتی در این کشورها نیســت«. منظور او این است که 
این موضوع محرز اســت که باید بی ثباتی ایجاد شود، بلکه 
موضوع، چگونگی ایجاد بی ثباتی اســت. در جایی با داعش 
یک وقت هم با فتنه ۸۸ و گاهی هم با کارهایی که می بینید 

در منطقه انجام می دهند.
 حمایت از اقدام مجلس 

در ایــن میان این اظهارات به نوعــی حمایت رهبر معظم 
انقالب اسالمی از تدوین طرح راهبردی اقدام متقابل علیه 
تحریمهای امریکا از سوی مجلس و اجرای آن توسط دولت 
اســت . طرح مجلس در خصوص اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها، اقدامی اســت در جهــت افزایش قدرت ایران در 
تقابل استراتژیک با آمریکا و نشان می دهد که ایران بنا دارد 

تا در برابر اعمال فشارها زمین بازی را تغییر دهد.
حداقلی ترین دست آورد بین المللی این طرح کاهش فشار 
بین المللی بر ایران اســت چرا که ایــران عمال توپ را در 
زمین حریف انداخته و پس از آن طرف مقابل است که باید 
تعهدات خود را انجام دهد. در صورت عدم تامین مطالبات 
ایران هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد ایران تعهدات خود را در 
برجام ادامه دهد. تصویب این طرح این پیام را با خود داشت 
که برای ایران دموکرات ها و جمهوری خواهان هیچ تفاوتی با 
یکدیگر ندارند و هر دو در یک زمین بازی عملیات می کنند. 
و از ســوی دیگر  توهم ضعف استقالل سیاسی ایران که به 
واسطه برخی از سیاست های انفعالی در میان سران دولت 

های غربی ایجاد شده بود از بین برد. 
کوچکترین اثر این موضع گیری بالفاصله مشــخص شــد 
به نحوی که ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا با عصبانیت 
این اقدام ایران را باج خواهی هســته ای توصیف کرد، پیتر 
استانو کمیسیونر و سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در موضعی مالیم تر این اتفاق را موجب به چالش کشــیده 
شدن تعهدات برجامی ایران خواند و گفت: این اقدام تأسف 
برانگیز اســت اما نشان می دهد توافق هسته ای هنوز ارزش 

حفظ شدن دارد.
 ضرر بازگشت به برجام بدون لغو تحریم ها 

شاید در این میان این مسئله مطرح شود که چرا بازگشت 
به برجام بدون لغو تحریمها موجب می شــود که خساراتی 
وارد کشور شــود. در این باره محمد صادق کوشکی استاد 
دانشــگاه و کارشــناس مسائل به سیاســت روز گفت: اگر 
امریکایی ها به برجام بازگردند و ایران این مســئله را قبول 
کنــد، در این صورت آنها می توانند هر زمان که اراده کنند 

مکانیسم ماشه را فعال سازند. 
وی افزود: وقتی مکانیزم ماشــه فعال شــود ظرف 45 روز 
تمام تحریمهای 6 گانه شــورای امنیت سازمان ملل که در 
حالت تعلیق قرار دارد، علیه کشــورمان ایجاد می شــود و 
کشورمان می تواند بر اســاس این 6 قطعنامه زیر ماده بند 
7 نیــز قرار گیرد که اجازه اقدام نظامی علیه کشــورمان را 

از سوی شــورای امنیت خواهد داد. این کارشناس مسائل 
سیاســی با بیان اینکه در حال حاضر نبودن امریکا موجب 
می شــود که این کشــور نتواند از این روش برای فشار بر 
جمهوری اسالمی ایران استفاده کند، اظهار داشت: بنابراین 
بازگشــت امریکا به برجام زمانی می تواند مفید باشــد که 
امریــکا تمامی تعهدات برجامی اش را انجام داده باشــد و 
این درحالی است که امریکایی ها و بخصوص تیم بایدن در 
اظهاراتشان اشاره ای به این نکرده اند که با بازگشت به برجام 

تعهدات برجامی خود را اجرا می کنند.
کوشکی با بیان اینکه امریکایی ها تاکید دارند که می خواهند 
به برجام برگردند تا به تعبیر خود برجام را کامل تر و محکم 
تــر کرده و موادی را به آن اضافه کنند، خاطرنشــان کرد: 
این اظهارات به آن معناســت که آنها می خواهند ســخت 
گیری های برجامی خود را نسبت به فعالیت های جمهوری 
اســالمی ایران افزایش داده و در چنین حالتی بازگشــت 

امریکا به برجام شرایط را برای کشور دشوار تر می کند. 
وی افزود: نفس بازگشــت امریکا بــه برجام برای ایران امر 

مطلوب و جذابی نیست. 
 در نهایت 

در نهایت باید در نظر داشــت که سخنان رهبر انقالب ابعاد 
کالن تری از ماجرا را روشن می کند و حکایت از آن دارد که 
امریکایی ها به دنبال منافع خود هستند و فرقی میان بایدن 
و ترامپ وجود ندارد. قدیمی ها می گفتند ســالم گرگ بی 
طمع نیست و توبه گرگ هم مرگ است. حاال هم همینطور 
است مقامات امریکایی به یکباره متحول نشده اند بلکه دنبال 
امتیازهای جدیدی هستند. رئیس جمهور در سخنان خود 
در مراســم روز دانشجو سال 97 ســخنانی در مورد برجام 
گفت :»هیچ قدمی در برجام بر نداشــتیم مگر آنکه با مقام 
معّظم رهبری مشورت کردیم و جلسه گذاشتیم که نامه های 
مکتوب ایشــان و دســتور من روی نامه های ایشان موجود 

است که مبنای کار ما اجرای دستورات رهبری بود«.
امــا همه به یاد داریم که پس از تأییــد برجام در نهادهای 
داخل کشــور، رهبر انقالب در نهایت آن را به طور مشروط 
و با 9 شــرط  تأیید کردند، اّما روند برجام آنگونه که ایشان 
خواســتند پیش نرفت.  ســخنانی که در 19 دی گفته شد 
پیش از ســوی رهبر انقالب مورد توجه قرار گرفته و ایشان، 
مذاکره را نه یافتن راه  حل عادالنه، بلکه تحمیل خواسته های 
گســتاخانه دانســتند و در این باره گفتند: این حرف را که 
هدف آمریکا از مذاکره، تحمیل است قباًل بنده می گفتم اما 
آنها این قدر گستاخ شده اند که امروز این واقعیت را خودشان 

هم به زبان می آورند.
حاال مجــدداً رهبری در مورد بازگشــت امریکا به برجام و 
احیای مذاکرات برجامی هشدار می دهند، هشداری که  اگر 
به آن توجه نشود این بار نمی توان درباره نتیجه آن خواست 

نظام را بهانه کرد.

امام صادق )ع(: هر که براي خدا دوست دارد و براي خدا دشمن دارد 
و براي خدا عطاء کند، از کساني است که ایمانش کامل است.

محسن پاک آیین:
نظام لیبرال دموکراسی فروپاشیده 

است
در  ایــران  پیشــین  ســفیر 
گفت:  آذربایجان  جمهــوری 
امــروز می توانیم نظام لیبرال 
دموکراسی را یک نظام از هم 
پاشــیده تلقی کنیم و آمریکا 
را در مسیر افول ببینیم،افولی 
که هر روز ســرعت بیشتری 
می گیرد. محســن پاک آیین درباره التهابات اخیر 
آمریــکا و حملــه طرفداران ترامپ به ســاختمان 
کنگره آمریکا در واشــنگتن، اظهار داشت: تحولی 
کــه در آمریکا رخ داد و به اشــغال کنگره آمریکا 
انجامید، یک تحولی اســت که از زمان قتل جورج 
فلوید شروع شد، در دوره انتخابات آمریکا اوج پیدا 

کرد و امروز هم به مرحله التهاب رسیده است.
وی ادامه داد: این اعتراضات نشان دهنده این است 
کــه این اعتراضات دیگر از نوع اعتراضاتی نیســت 
که فقط به کارگــزاران، مقامات و یا یک حزب در 
آمریکا باشد؛ بلکه این اعتراضات به ساختار سیاسی 
حاکم بر آمریکا اســت و به همین دلیل هم هست 
که ادامه پیدا خواهد کرد. ســفیر پیشین ایران در 
جمهوری آذربایجان بــا بیان اینکه امروز ناراضیان 
داخلــی آمریکا اعم از رنگین پوســتان و ســفید 
دوستان ترقی خواه، به دنبال تغییر ساختار هستند، 
تصریح کرد: آن ها از ســاختار مبتنی بر بی عدالتی 
آمریکا ناراضی هســتند و به دنبال این هستند که 
یک ساختار استوار بر عدالت را در کشور خودشان 
ایجــاد کنند. دیپلمات پیشــین کشــورمان ابراز 
داشــت: به اعتقاد من این اعتراضات ادامه خواهد 
یافــت؛ اگرچه ممکن این در مقطعی فروکش کند 
یا کمتر شــود. اما به نظر می رسد که مردم آمریکا 
راه را پیدا کرده اند و متحدانه به دنبال این هستند 
که ســاختار کشــور را که موجب این التهابات و 
نارضایتی ها می شود، تغییر بدهند. تحلیلگر مسائل 
بین الملــل تاکید کرد: من فکــر میکنم که هر دو 
حزب دموکــرات و جمهوری خواهان از این پس، 
هدف اعتراضات مردم آمریکا خواهند شد و به طور 
طبیعی، امروز می توانیم نظام لیبرال دموکراسی را 
یک نظام از هم پاشــیده تلقی کنیــم و آمریکا را 
در مســیر افول ببینیم. افولی که هر روز ســرعت 

بیشتری می گیرد.
ســفیر پیشین ایران در ازبکســتان اتفاقات آمریکا 
را نشــان دهنده پایان عمر سیاسی ترامپ دانست 
و افــزود: بــا رأی قاطع کنگره آمریــکا بعد از این 
التهاب مبنــی بر تایید ریاســت جمهوری بایدن، 
عمر سیاســی ترامپ هم در ایــن مقطع و هم در 
آینده به پایان رســیده است. وی اضافه کرد: خشم 
و نفــرت مردم جهان به مردم آمریکا هم کشــیده 
شــده و امروز ترامپ، منفورترین فرد جهان، تلقی 
می شود. اگر ترامپ بخواهد این روند را ادامه بدهد، 
احتمال دســتگیری و محاکمه ترامپ وجود دارد 
و به دلیل اینکه دیگر در مســند ریاست جمهوری 
آمریکا نیســت، با او برخورد هــای صورت خواهد 
گرفت. پاک آیین در پایان خاطرنشان کرد: آمریکا 
هم چــاره دیگری جز تامیــن امنیتش که اولویت 
اصلی بایدن هم هســت، ندارد. فلذا فکر می کنم از 
ایــن به بعد باید ترامپ را یک فرد مرده سیاســی، 

تلقی کرد.  میزان

گزارشخبر

نگاهی به سخنان مقام معظم رهبری در سالروز قیام 19 دی  

چرا بازگشت آمریکا به برجام 
زیانبار است؟

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور 
 مدیر مسئول: محمد پیرعلي

 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، 
کوچه بابک، پالک 16  تلفن: 6-۸۸۰13۸7۰  نمابر: ۸۸۰۰7575  

 کدپستي: 143۸634۸71  شاپا: 3947 - ۲۰۰۸ 
 سازمان آگهي ها: ۸۸۰۰66۸۸ 

 چاپ: کارگر 66۸17316 

@siasatrooz

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی

رئیس امور مالیاتی کد 7703

در اجرای مقررات ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم  برگ رای هیات حل اختالف مالیاتی بدوی دراجرای قرار تجدید دعوت مؤدی مشروحه ذیل به علت عدم 
دسترسی به محل اقامت قانونی ابالغ می گردد.

مقتضی است در وقت تعیین شده فوق به اداره امور مالیاتی استان یزد به نشانی: میدان امام حسین- بلوار حمیدیا مراجعه فرمائید

زمان مراجعه  مشخصات برگه مورد ابالغ مشخصات شخص حقوقی
اداره امور  به
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فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي تأمين كاال 073/ت ك آج/99

روابط عمومی شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

ت دوم
نوب

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري)سهامي خاص(

شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي كاالي مشروحه ذيل را از طريق شركتهاي تأمين كننده داخلي خريداري نمايد:
1- شرح مختصر كاالي مورد نياز : قطعات بوستر پمپ های )پتکو(واحد نمکزدائی )تعداد 21 قلم(

BOOSTER PUMP                                                                                                                                                                                                                         
TYPE :  CP 100-400, MANUF :  PETCO – IRAN                                                                                                                                                                         
S/ N :  110185106402                                                                                                                                                                                                                          

اطالعات تکميلي متعاقبَا  به همراه فرم مناقصه ارسال مي گردد.
2- محل تحويل كاال : شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري -  اداره تداركات و امور كاال   

3-  نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانکي به مبلغ-/000ر250ر570 ريال
4- شرايط متقاضي  : توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه و تضمين انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاري شركت ملي نفت ايران، داشتن شخصيت حقيقي/ حقوقي، شماره اقتصادي،  توانايي مالي، ارائه سوابق 

كاري و همچنين مدارك وگـواهـينامه هاي مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.
متقاضيان مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم با مراجعه حضوري و يا پايگاه اطالع رساني زير نسبت به تهيه و تکميل اطالعات مورد نياز اقدام نموده و تقاضاي كتبي خود را به همراه مدارك درخواستي حداكثر 

ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت ارزيابي كيفي و بررسي صالحيت تأمين كنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسليم نمايند.
 شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و ارزيابي كيفي مناقصه گران طبق قانون برگزاري مناقصات از شركتهاي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.  

ضمنا« ارائه مدارك و سوابق هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و اين شركت در رد يا قبول پيشنهادات در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار است. 
))فقط مدارك ارزيابي ارسالي كه در دفتر خانه رسمي كپي برابراصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.((

 آدرس پايگاه اطالع رساني:http:// agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزايده ها
آدرس: استان خوزستان - شهرستان اميديه- بلوار نفت- شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري/اداره تداركات و امور كاال 

فکس: 06152622683                 تلفکس : 06152620897
 فاكس: 3504 داخلي 06152622273 

شماره مجوز 1399.5881
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/17 – تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/20

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کاشان 

آگهی تجدید مزایده عمومی )مرحله سوم( شماره 99/1

محمدرضا عبدلی خالدی – رئیس سازمان

ت دوم
نوب

تکثیر  و  تولید  مجموعه  در  واقع   زمین  قطعه  یک  اجاره  مزایده:  موضوع 
سازمان جهت راه اندازی مدرسه طبیعت ، مطابق شرایط ، اسناد و مدارک 

منضم به متقاضیان واجد شرایط
* مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 99/10/30 مهلت قبول پیشنهادات 

حداکثر تا مورخ 99/11/02 و بازگشایی پاکات مورخ 99/11/05 می باشد.
و  ریال   )9/000/000( میلیون  نه  مبلغ  با  برابر  مزایده  در  شرکت  سپرده   *
بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه 

شهرداری می باشد.
* هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نفع شهرداری ضبط  به  ترتیب  به  ایشان  مزایده  نشوند سپرده شرکت  در 

خواهد گردید.
* کلیه هزینه های چاپ آگهی مرحله اول ، دوم و سوم به عهده برنده مزایده 

می باشد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده است.

8تلفاکس: 03155450503 8 0 0 6 6 8 8

روزنامه             

  تلفنی آگهی می پذیرد

www.siasatrooz.com

@siasatrooz

رهبر معظم انقالب در ســالروز ۱۹ دی و قیام مردم قم در سال ۱۳۵6 به نکات مهمی اشاره کردند که روشنگر 
راه برای مســئولین و مقامات و دست اندرکاران سیاست خارجی کشــور است و بار دیگر نشان داد که ایران 
همزمان با ورود بایدن به کاخ سفید بنا ندارد تا در مسئله برجام سیاست های انفعالی گذشته را در پیش گیرد 
و به اندازه کافی حسن نیت خود را در این باره نشان داده است. این سخنان تعیین کننده از بازتاب ویژه ای در 
رســانه های داخلی و خارجی  برخوردار بود به نحوی که بیانات رهبر معظم انقالب عالوه بر رسانه های غربی در  
در رسانه های کشورهای عربی منطقه نیز بازتاب گسترده ای داشت. از جمله شبکه های المیادین و الجزیره قطر 

برنامه های عادی خود را قطع کرده و بطور مستقیم بیانات رهبر معظم انقالب را پخش کردند.


