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خالصه مدیریتی

رهبر انقالب اسالمی با تبریک ایام سالروز والدت حضرت بقیةاهلل)عجل اهلل تعالی 
فرجه الشریف( در مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه 
کید بر اینکه دشمنان  امام حسین )علیه السالم(، به عوامل اقتدار کشور اشاره کردند و با تأ
همواره نسبت به عوامل اقتداربخش جمهوری اسالمی بغض و کینه دارند، افزودند: سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی یکی از عوامل اقتدار کشور است که نشانه ی خشم و ناراحتی از 

آن، در تبلیغات بین المللی و اظهارات سیاسیون استکبار کاماًل آشکار است.

کید کردند: ما موشک داریم و موشک های ما بسیار دقیق است  فرمانده کل قوا تأ
و اهداف مورد نظر را از فاصله ی هزاران کیلومتری با دقت باال هدف قرار می دهد و این 

توانایی را با قدرت حفظ خواهیم کرد و با قدرت هم آن را افزایش خواهیم داد.

کشور به ویژه قوه ی قضائیه،  رهبر انقالب اسالمی، مسئوالن امنیت و آرامش 
نیروی انتظامی و وزارت کشور را به مراقبت و حفظ کامل امنیت توصیه ی مؤکد کردند و 
گر کسی بخواهد در انتخابات برخالف امنیت کشور اقدامی انجام دهد، قطعًا با  گفتند: ا

واکنش و سیلی سختی مواجه خواهد شد.

کید بر اینکه دشمنان در سال ۸۸ حماقت به خرج  حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأ
دادند و کشور باعظمت ایران را با برخی کشورهای دست چندم که قباًل با چند ده میلیون 
گرفتند، افزودند: نتیجه ی آن  کرده بودند، اشتباه  دالر در آن ها آشوب و ناامنی ایجاد 

حماقت، برخورد با دیوار مستحکم اراده و عزم ملی مردم بود.

کید کردند: امنیت برای کشور و مردم و به تبع آن برای من بسیار  ایشان بار دیگر تأ
مهم است و باید در انتخابات، امنیت به طور کامل حفظ شود.
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کردند و با  ایشان هدف بلندمدت دشمنان را »از بین بردن اصل نظام« بیان 
اشاره به اینکه این موضوع برخالف سال های اول انقالب، دیگر صراحتًا اعالم نمی شود، 
خاطرنشان کردند: اکنون مقابله با اصل نظام از طریق »تغییر رفتار« در دستور کار آن ها قرار 
گرفته است و تغییر رفتار هم یعنی با راه اسالم و انقالب و خط امام به تدریج زاویه ایجاد 

شود و در نهایت، در مسیر مقابِل انقالب حرکت شود.

محورهایی که مورد توجه رسانه های غربی قرار گرفته بدین صورت است:

کشور اقدامی  که بخواهند در انتخابات بر خالف امنیت  سیلی خوردن افرادی 
انجام دهند

اجتناب از آتش افروزی در اختالفات و دشمنِی قومی، منطقه ای و زبانی، در طول 
رقابِت انتخاباتی و حفظ امنیت کشور

هشدار نسبت به اینکه دشمنان ایران در پِی ایجاد تنش و فتنه برای مختل 
کردِن نظم و امنیت اند

افزایش توان موشکی

انتخابات می تواند موجب عزت یا ضعف کشور شود

در دستور کار قرار گرفتن مقابله با اصل نظام از طریق »تغییر رفتار« از سوی دشمن

در ادامه به برخی از اخبار منتشر شده اشاره می شود:
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تایمز اسرائیل: 

]آیت اهلل[ خامنه ای گفت "تاجِر ثروتمنِد صهیونیسِت آمریکا" سعی در دخالت 

در انتخابات 1388 را داشت

که  کسی  گفت هر  تایمز اسرائیل به نقل از اسوشیتدپرس نوشت: رهبر ایران 
برای ایجاد ناامنی در انتخاباِت ریاست جمهورِی پیش روِی کشور، مانند آن چه بعد از 

انتخاباِت مناقشه برانگیِز 13۸۸ پیش آمد، تالش کند، سیلی خواهد خورد.
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)آیت اهلل( خامنه ای در صحبت هایش همچنین به تاجر ثروتمنِد صهیونیسِت 
که سعی در دخالت در انتخابات 13۸۸ را داشت، به نظر می رسد  کرد  آمریکایی اشاره 

اشاره اش به میلیاردر لیبرال، جورج سوروس، است.

http://www.timesofisrael.com/top-leader-iran-will-slap-anyone-causing-
election-unrest/
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سی بی ِاس ِان نیوز: 

 رهبر ایران به آشوبگراِن انتخابات هشدار داد که "سیلی خواهند خورد"

این سایت مطلب اسوشیتدپرس را نشر داده است. 
http://www.cbsnews.com/news/iran-leader-ayatollah-ali-khamenei-warns-
election-unrest/
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وای ِنت نیوز: 

رهبر: ایران به هر کسی که سبِب ناآرامی در انتخابات شود "سیلی" خواهد زد

وای نت نیز همان مطلب اسوشیتدپرس را آورده است. 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4960171,00.html
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المانیتور:

 )آیت اهلل( خامنه ای نسبت به ناآرامی در انتخابات هشدار داد، جورج سوروس

کم تر از ده روز مانده تا انتخاباِت ریاست جمهوری و شوراهای شهر ایران، رهبر 
ایران ]آیت اهلل[ علی خامنه ای، نسبت به ناآرامِی سیاسی هشدار داد.

)آیت اهلل( خامنه ای در سخنرانی 20 اردیبهشت در جمِع فارغ التحصیالِن دانشگاه 
افسرِی امام حسین )علیه السالم( گفت: مسئله ی امنیت و آرامش برای کشور بسیار مهم 
است. او قوه قضاییه، نیروی انتظامی و وزارت کشور، که ناظراِن انتخابات اند، را تشویق 
کرد که تا در )انجام( وظیفه شان از امنیت کشور در طِی روند )انتخابات( محافظت کنند.
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)آیت اهلل( خامنه ای همچنین چند کلمه ای از جورج سوروس گفت، سرمایه گذاِر 
کرده  که میلیون ها دالر در سراسر جهان برای پیشبرِد اهداف سیاسی خرج  میلیاردری 
است. )آیت اهلل( خامنه ای گفت: آن صهیونیسِت ثروتمنِد آمریکایی که گرجستان را با 
کار را در ایران  کرد می تواند همان  کرد، در سال 13۸۸ فکر می  10 میلیون دالر سرنگون 
گر بخواهد در مقابل امنیت کشور بایستد، با عکس العمل تندی  انجام دهد. هر کس ا

روبرو خواهد شد.    

)آیت اهلل( خامنه ای همچنین به شش نامزد تأیید شده ی شورای نگهبان برای 
رقابت در انتخابات هشدار داد از آتش افروزی در اختالفات و دشمنِی قومی، منطقه ای و 
زبانی، در طول رقابِت انتخاباتی، اجتناب کنند. او گفت: سال هاست که دشمنان ما روی 

این مسائِل غلط کار می کنند. 

... )آیت اهلل( خامنه ای به نامزدها هشدار داد مراقب باشند و اشتباهاتی نکنند که 
به دشمنان ایران برای پیشبرد کارهایشان کمک کند. کاری را که دشمن نیمه کاره انجام 

داده و نتوانسته پیش ببرد. 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/05/iran-khamenei-warning-
election-unrest-2017-vote.html
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رویترز:

 رهبر ایران در مورد اخالل در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد

کس برای  که هر  رهبر ایران آیت اهلل علی خامنه ای روز چهارشنبه هشدار داد 
اخالل در انتخابات ریاست جمهورِی 29 اردیبهشت اقدام کند با او با جدیت برخورد می 

شود.

کنند، با  کنند، با نظم شرکت  گر مردم شرکت  )آیت اهلل( علی خامنه ای گفت: ا
اخالق حرکت بکنند، حدود اسالمی را رعایت بکنند، قانون را همه رعایت بکنند، این 

مایه ی آبروی جمهوری اسالمی است.  
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گر با حرفهای خود، دشمن  گر بد اخالقی کنند، ا گر قانون شکنی کنند، ا )او افزود:( ا
را به خودشان امیدوار کنند، انتخابات به ضرر ما تمام خواهد شد.

)آیت اهلل( علی خامنه ای گفت: امنیت کشور باید در طول انتخابات کاماًل محفوظ 
باشد. 

)او افزود:( هر کس که بخواهد از این مسیر منحرف شود باید قطعًا بداند که سیلی 
خواهد خورد. 

http://www.reuters.com/article/us-iran-election-khamenei-idUSKBN1861WE
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یاهو: 

رهبر ایران در مورد اخالل در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد

یاهو نیز مطلب رویترز را آورده است. 
https://www.yahoo.com/news/irans-supreme-leader-warns-against-disrupting-
presidential-vote-135152682.html
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دیلی میل:  

رهبر ایران در مورد اخالل در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد

دیلی میل نیز مطلب رویترز را تکرار کرده است. 
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-4492260/Irans-Supreme-
Leader-warns-against-disrupting-presidential-vote.html
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هاآرتص:

 رهبر ایران در مورد اخالل در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد

این سایت نیز مطلب رویترز را بازنشر داده است. 
http://www.haaretz.com/middle-east-news/iran/1.788493
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نیویورک تایمز:

 رهبر ایران:

 اخالل گران در انتخابات سیلی خواهند خورد

رهبر ایران روز چهارشنبه هشدار داد که هر کس برای ایجاد ناآرامی در انتخاباِت پیش 
روِی ریاست جمهوری تالش کند، قطعًا سیلی توِی صورتش خواهد خورد – یک نشانه 

که مسئولین می خواهند از شورش های بعد از انتخابات مناقشه برانگیِز 13۸۸ جلوگیری 
کنند. 

او هشدار داد که دشمنان ایران در پِی ایجاد تنش و فتنه برای مختل کردِن نظم 
و امنیت اند. 

)آیت اهلل( خامنه ای گفت: آنان که امنیت کشور را نادیده می گیرند قطعًا سیلی در 
صورتشان خواهد خورد.

)آیت اهلل( خامنه ای همچنین در صحبت هایش از "تاجر ثروتمند صهیونیسِت 
کرد، به نظر  ایران تالش می  انتخابات 13۸۸  برای دخالت در  که  گفت  آمریکایی" 

اشاره )اش( به جورج سوروس، میلیاردِر لیبرال، است. 
 https://www.nytimes.com/aponline/2017/05/10/world/middleeast/ap-ml-iran-
election.html?_r=1
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واشنگتن ُپست:

 رهبر ایران:

 اخالل گران در انتخابات سیلی خواهند خورد

این سایت نیز همان مطالب نیویورک تایمز را آورده است. 
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/top-leader-iran-will-
slap-anyone-causing-election-unrest/2017/05/10/6c50af0a-3570-11e7-ab03-
aa29f656f13e_story.html
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ِای بی سی نیوز:

 رهبر ایران:

 اخالل گران در انتخابات سیلی خواهند خورد

این سایت نیز مطالب نیویورک تایمز را آورده است.
http://abcnews.go.com/International/wireStory/top-leader-iran-slap-causing-
election-unrest-47319592
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دیلی میل:

 رهبر ایران:

 اخالل گران در انتخابات سیلی خواهند خور

مطالب این سایت همان مطالب نیویورک تایمز است. 

http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-4491666/Top-leader-Iran-slap-
causing-election-unrest.html
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بیزینس استاندارد:

 )آیت اهلل( خامنه ای )رهبر( ایران قوِل افزایش توان موشکی را داد

آیت اهلل علی خامنه ای روز چهارشنبه گفت که ایران توان موشکی خود را، علی رغم 

تبلیغ دشمنان علیه آن، افزایش خواهد داد.

 )آیت اهلل( خامنه ای خطاب به فرماندهاِن سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
جنجال بر سر توان موشکی ایران برای این است که آنان )دشمنان( نسبت به این عنصِر 

قدرت در ایران غیظ و غضب دارند. 

از  را  گفت: ما موشک داریم، موشک دقیق ]هم[ داریم؛ موشک ما هدف  او 
فاصله ی چند هزار کیلومتری با فاصله ی چند متری قادر است بزند؛ این را با قدرت به 

دست آوردیم، با قدرت حفظ می کنیم، با قدرت افزایش خواهیم داد. 

او گفت که قدرت نظامی ایران ابزاری برای »اهداف پیشگیرانه« است و متکی بر 
ظرفیت های داخلی است. 

http://www.business-standard.com/article/news-ians/iran-s-khamenei-vows-to-
enhance-missile-capability-117051001401_1.html
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ژین هووا نت:

 )آیت اهلل( خامنه ای )رهبر( ایران قوِل افزایش توان موشکی را داد

این سایت بخشی از همان مطلب بیزینس استاندارد را آورده است.
http://news.xinhuanet.com/english/2017-05/10/c_136272080.htm
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بلومبرگ:

 با گرم شدن )تنوِر( انتخابات ایران، )آیت اهلل( خامنه ای گفت از حرف های 

غیراخالقی اجتناب کنید

که رقابت)انتخاباتی( به طور  رهبر ایران آیت اهلل علی خامنه  ای، بعد از این 
فزاینده ای تهاجمی شد، خطاب به نامزدهای انتخاباِت ریاست جمهورِی ماه آینده گفت 

که از اظهارات هیجانِی "غیراخالقی" اجتناب کنند که می تواند به کشور صدمه بزند.

گر  )آیت اهلل( خامنه ای گفت: اتخابات می تواند برای ما عزت یا ضعف بیاورد. ا
مردم شرکت کنند، با نظم شرکت کنند، با اخالق حرکت بکنند، حدود اسالمی را رعایت 
بکنند، قانون را همه رعایت بکنند، این مایه ی آبرو و عّزت نظام جمهوری اسالمی است؛ 
گر با حرفهای خود، دشمن را به خودشان  گر بد اخالقی کنند، ا گر قانون شکنی کنند، ا و ا

امیدوار کنند، انتخابات به ضرر ما تمام خواهد شد. 
https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-05-10/avoid-immoral-
speeches-khamenei-says-as-iran-poll-heats-up
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بی بی سی:

گر  آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران به نامزدهای انتخابات هشدار داده که "ا

با حرف های خود دشمن را به خود امیدوار کنند"، انتخابات به ضرر جمهوری 

اسالمی تمام خواهد شد

اردیبهشت )10 مه( در یک سخنرانی در جمع دانشجویان  او چهارشنبه 20 
دانشگاه امام حسین، متعلق به سپاه پاسداران، گفت که "دشمن" در صدد ایجاد "آشوب 
گر برای برخورد با این مسئله ایجاد ناامنی و ایجاد فتنه  و فتنه" در ایران است و افزود: "ا

آماده باشیم، قطعًا خواهیم توانست آن را خنثی کنیم."
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کند، قطعًا با  کشور قیام  گر کسی بخواهد علیه امنیت  گفت: "ا آقای خامنه ای 
عکس العمل و واکنش سخت مواجه خواهد شد. آن صهیونیست پول دار آمریکایی 
خبیث که گفت من گرجستان را با 10میلیون دالر توانستم زیر و رو کنم، در سال ۸۸ هم 
که بر جمهوری اسالمی به این عظمت اثر بگذارد؛ با دیوار  با حماقت به این فکر افتاد 

مستحکم اراده و عزم ملی برخورد کردند؛ امروز هم همین جور است."

رهبر ایران در این سخنرانی که 9 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایراد 
شده، گفت که هدف دیگر "دشمن" ایجاد مشکل در اقتصاد و گسترش بیکاری در ایران 

است تا از این طریق مردم به دلیل مشکالت معیشتی از جمهوری اسالمی ناامید شوند.

آقای خامنه ای گفت که هدف اصلی دشمن "تغییر اصل نظام اسالمی" است و 
افزود: "بنده همان وقت به مسئوالن گفتم که توجه داشته باشید، تغییر رفتار با تغییر نظام 
هیچ فرقی ندارد. تغییر رفتار یعنی راه اسالم و انقالب و خط امام را می رفتیم، حاال زاویه 
بگیریم و کم کم در طرف مقابل قرار بگیریم. تغییر رفتار یعنی از بین بردن نظام اسالمی."

رهبر ایران به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چند توصیه کرد:

نخست آنکه قاطعانه در برنامه ها و اظهارات خود بگویند »مسایل اقتصادی و 
معیشت مردم اولویت آنها است و برای حل مشکالت اقتصادی تالش خواهند کرد«.

دوم آنکه باید در اظهارات و برنامه های نامزدها، موضوع »استقالل ملی و عظمت 
و سربلندی ملت ایران«، خودنمایی کند و برجسته باشد... آقایان نامزدها باید صراحتًا 

نشان دهند که در مقابل زیاده خواهی آمریکا و خباثت صهیونیست ها ایستاده اند.

سوم آنکه »امنیت ملی و آرامش کشور مهم است، آقایان کاندیداها مراقب باشند 
»گسل های اعتقادی، جغرافیایی، زبانی و قومی« را در کشور تحریک نکنند.
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آقای خامنه ای گفت که "دشمن" سال هاست قصد داشته این گسل ها را فعال 
کند، "اما مردم مؤمن ُکرد، مردم غیور آذربایجان، مردم عرب خوزستان، و مردم بلوچستان 
کوبیدند و در مقابل او با  و ترکمن به عنوان صاحبان انقالب با مشت به دهان دشمن 

قدرت ایستادند."

رهبر ایران به نامزدهای انتخابات هشدار داد که "مراقب باشند به خاطر خطای در 
تشخیص، طراحی نیمه کاره دشمن را تکمیل نکنند."

http://www.bbc.com/persian/iran-39870135
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رادیو فردا:

رهبر جمهوری اسالمی ضمن هشدار درباره احتمال ایجاد »ناامنی و فتنه« در انتخابات 
پیش رو، نامزدهای انتخابات و هواداران آنان را تهدید کرد که »هرکس علیه امنیت 

کشور قیام کند، با سیلی سختی مواجه خواهد شد«.

آیت اهلل علی خامنه ای روز چهارشنبه، 20 اردیبهشت، در مراسمی در دانشگاه 
امام حسین، وابسته به سپاه پاسداران، گفت که انتخابات هم می تواند »مایه اعتال و آبرو 

بشود، هم مایه ضعف و سستی و مشکالت«.

گر مردم »قانون شکنی و بداخالقی کنند« و »با حرف های خود  وی تاکید کرد که ا
دشمن را به خود امیدوار کنند، انتخابات به ضرر ما تمام خواهد شد«.
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آقای خامنه ای روز 17 اردیبهشت نیز حضور مردم در انتخابات را »مصونیت بخش 
کشور و حافظ منافع ملت و موجب ابهت نظام در چشم دشمنان« دانسته بود.

کوتاه مدت دشمن به هم زدن  که »هدف  گفت  با این حال وی روز چهارشنبه 
امنیت و ایجاد آشوب و فتنه در کشور است«.

گر برای برخورد با این مسئله  ایجاد ناامنی و ایجاد فتنه آماده  وی اضافه کرد: »ا
باشیم، قطعًا خواهیم توانست آن را خنثی کنیم.«

آقای خامنه ای همچنین با اشاره به »برخورد« با موضوع اعتراض ها به انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۸۸ گفت که »امروز هم همین جور است. امنیت کشور باید محفوظ 

بماند«.

کند، قطعًا با  کشور اقدام  کسی بخواهد برخالف امنیت  گر  که »ا کرد  وی تاکید 
سیلی سختی مواجه خواهد شد«.

»نامزدها گسل های اعتقادی، جغرافیایی، زبانی و قومی را تحریک نکنند«

که »به خاطر  رهبر جمهوری اسالمی همچنین از نامزدهای انتخابات خواست 
خطای در تشخیص، گسل های اعتقادی، جغرافیایی، زبانی و قومی را تحریک نکنند و 

در مسیر طراحی ناتمام دشمن قرار نگیرند«.

که  بود  گفته  نیز  سال ۸۸  انتخابات  برای  رای گیری  روز  در  خامنه ای  آقای 
»امیدوارم مردم تالش بدخواهان را برای ایجاد تشنج ناکام بگذارند«.

پیش از این نیز رئیس و برخی از مقامات قوه قضائیه ایران درباره احتمال تکرار 
حوادثی شبیه به اعتراضات سال ۸۸ هشدار داده اند.
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رهبر جمهوری اسالمی روز چهارشنبه گفت که »هدف میان مدت دشمن مسئله  
کشور است تا  کاهش تولید در  اقتصاد و معیشت مردم« و موضوعاتی چون بیکاری و 

»مردم از جمهوری اسالمی به خاطر مشکالت معیشتی ناامید شوند«.

که »هدف بلندمدت دشمن تغییر اصل« نظام اسالمی است و  کرد  وی تاکید 
پیش از این »به صراحت« از تغییر نظام جمهوری اسالمی سخن می گفتند، اما اکنون به 

دنبال »تغییر رفتار« این نظام هستند.

گفتم توجه داشته  کرد: »بنده همان وقت به مسئوالن  آقای خامنه ای اضافه 
باشید، تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ فرقی ندارد.«

وی تاکید کرد که »زاویه گرفتن« از »راه اسالم و انقالب و خط امام« به معنای تغییر 
نظام جمهوری اسالمی است.

رهبر جمهوری اسالمی پیش از این نیز تالش برای تغییر رفتار نظام را از روش های 
»جنگ نرم« آمریکا و کشورهای غربی علیه جمهوری اسالمی دانسته است.

وی همچنین پس از توافق اتمی وین بارها درباره تالش آمریکا برای، به گفته او، 
»نفوذ« در ایران هشدار داده است.

که  انتخابات خواست  از نامزدهای  آقای خامنه ای روز چهارشنبه همچنین 
»قاطعانه بگویند می خواهند برای اقتصاد کشور تالش کنند و معیشت مردم در درجه  اول 

اهمیت است«.

رهبر جمهوری اسالمی روز 10 اردیبهشت نیز از نامزدهای انتخابات خواسته بود 
که حل مشکل »طبقات ضعیف« را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.
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رهبر جمهوری اسالمی همچنین گفت که نامزدهای انتخابات »باید صراحتًا« 
نشان دهند که در مقابل به گفته او »زیاده خواهی آمریکا و خباثت« اسرائیل می ایستند.

آقای خامنه ای از جمهوری اسالمی با عنوان »دولِت مقاومت« نام برد که به گفته 
او، »نه اهل سلطه طلبی و دست اندازی به کشورها است و نه اهل قرار گرفتن در موضع 

دفاعی و انفعالی«.

وی اضافه کرد: »برخی تصور می کنند برای این که خود را از تهمِت سلطه طلبی و 
ک دفاعی فرو برویم، در حالی  که  اقتدارطلبی بین المللی و منطقه ای، دور کنیم باید در ال

چنین تفکری اشتباه است.«

رهبر جمهوری اسالمی از »قدرت نظامی« به عنوان یکی از »عوامل اقتدار« کشور 
نام برده و افزود که »جنجال های گسترده« علیه برنامه موشکی ایران »به  دلیل خشم و 

کینه ای است که از این عامل اقتدار در دل دارند«.

وی همچنین سپاه پاسداران انقالب اسالمی را نیز »یکی از عوامل اقتدار« جمهوری 
اسالمی خواند و افزود که »نشانه خشم و ناراحتی از آن، در تبلیغات بین المللی و اظهارات 

سیاسیون استکبار کاماًل آشکار است«.
https://www.radiofarda.com/a/f2-iran-khamenei-warns-against-any-unrest-
after-elections-sedition/28478289.html



اندیشکده راهبردی تبیین|بازتاب بیانات   رهبر معظم  انقالب؟دم؟دردانشگاه افسری امام حسین ؟ع؟ در رسانه های غربی/ 30

رادیو فرانسه

ایران، روز چهارشنبه بیستم  آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی 
اردیبهشت، درباره انتخابات ریاست جمهوری این کشور که چند روز دیگر برگزار خواهد 
گر کسی بخواهد علیه امنیت کشور قیام کند، قطعًا با عکس العمل سخت  شد، گفت: »ا
مواجه خواهد شد«. وی با اشاره به اعتراضات انتخاباتی سال هشتاد و هشت اضافه کرد: 
»امنیت کشور باید محفوظ بماند. هرکسی از این راه تخطی کند قطعًا بداند سیلی خواهد 

خورد«.
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]آیت اهلل[ خامنه ای که در مراسم "دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت 
پول دار  صهیونیست  »آن  گفت:  می کرد،  سخنرانی  حسین"  امام  دانشگاه  پاسداری 
آمریکایی خبیث که گفت من گرجستان را با 10میلیون دالر توانستم زیر و رو کنم، در سال 
۸۸ هم با حماقت به این فکر افتاد که بر جمهوری اسالمی اثر بگذارد؛ با دیوار مستحکم 

اراده و عزم ملی برخورد کردند؛ امروز هم همین جور است«.

اشاره ]آیت اهلل[ خامنه ای به جرج سوروس، سرمایه گذار و بازرگان آمریکایی است 
که ریاست هیئت مدیره بنیاد "سوروس" و مؤسسه "جامعه باز" را بر عهده دارد.

کرد: »ما در انتخابات تازه کار نیستیم،  رهبر جمهوری اسالمی همچنین اضافه 
3۸سال است که با انتخابات سر و کار داریم، ما در کار انتخابات مجربیم، می دانیم آن 
کسانی که در انتخابات طرف قضیه هستند و دخالت دارند، این ها ممکن است در چه 
محیط های فکری قرار بگیرند و چه دشمنی ها و چه وسوسه هایی به این ها رو می آورد«.

گسل های  کنند  »سعی  کرد:  توصیه  انتخابات  در  حاضر  نامزد  شش  به  وی 
اعتقادی، جغرافیایی، زبانی و قومی را تحریک نکنند و نامزدها به خاطر خطای در 

تشخیص، این گسل ها را به نفع دشمن تحریک نکنند«.

]آیت اهلل[ خامنه ای مدعی شد، »هدف کوتاه مدت دشمن به هم زدن امنیت و 
ایجاد آشوب و فتنه در کشور است«.

وی خطاب به مسئوالن جمهوری اسالمی گفت که »تغییر رفتار« با »تغییر نظام« 
هیچ فرقی ندارد و »تغییر رفتار« یعنی »از بین بردن نظام اسالمی«.

h t t p : / / f a . rfi . f r /%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-
%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%85%
D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-
%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%

86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
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یورونیوز فارسی: 

]آیت اهلل[ علی خامنه ای، رهبر ایران نسبت به آنچه که وی آن را »فتنه و آشوب 
دشمنان« خواند هشدار داد.

آقای خامنه ای روز چهارشنبه در جمع دانشجویان افسری و تربیت پاسداری 
دانشگاه امام حسین متعلق به سپاه پاسداران تصریح کرد که اقدام علیه امنیت کشور با 

عکس العمل و واکنش سختی مواجه خواهد شد.

رهبر ایران در ادامه بر این نکته تاکید داشت که تنها ناامنی کشور را تهدید نمی 
کند بلکه اختالل در سیستم اقتصادی چالش دیگری است که باید با آن مقابله کرد.

وی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید زیادی بر حفظ امنیت 
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کشور دارد. او همچنین از نامزدهای انتخابات خواسته تا نسبت به خطای در تشخیص 
که به اعتقاد وی ممکن است موجب تحریک گسلهای اعتقادی، جغرافیایی، زبانی و 

قومی شود، هشیار باشند. 

رهبر ایران در جریان سخنرانی خود به توانایی نظامی ایران تاکید کرد و گفت:» 
ما موشک داریم و موشکهای ما بسیار دقیق است و اهداف مورد نظر را از فاصله هزاران 
کیلومتری با دقت باال، هدف قرار می دهد و این توانایی را با قدرت حفظ خواهیم کرد و با 

قدرت هم آن را افزایش خواهیم داد.«

پیش از این ]آیت اهلل[ علی خامنه ای در سخنرانی خود یک روز پیش از روز 
جهانی کارگر از مردم دعوت کرده بود در انتخابات حضوری فعال داشته باشند.

http://fa.euronews.com/2017/05/10/khamenei-security
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