
نبرد ایران با ضّد ایران
تحلیـل اغتشـاشات دی ماه 1396 

حضـــرت آیـــت هللا خامنـــه ای در دیـــدار مـــردم قـــم در تاریـــخ ۱۹ دی ۹۶ بـــه تشـــریح ابعـــاد و الیه هـــای مختلـــف توطئـــه ی دشـــمنان بـــرای سوءاســـتفاده 
 از مطالبـــات به حـــق مـــردم پرداختنـــد. ایشـــان خطـــاب بـــه دولتمـــردان آمریـــکا ، مســـئوالن کشـــور و مـــردم نـــکات مهمـــی بیـــان کردنـــد کـــه 

پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR این نکات را در این اطالع نگاشت مرور میکند.

راه اندازی هزاران 
شبکه ی مجازی 

فرستادن جوخه های 
 ترور و انفجار 
به داخل مرز 

وظـیـفـه مــردم

بمباران دروغ و 
تهمت و شایعه 

دخالت مستقیم 
آمریکا در شبکه های 

اینترنتی

ایجاد ده ها 
کانال ماهواره ای

نفوذ و تطمیع  
در برخی  ارکان

تشکیل مثلث دشمنی

تـلـاش هـای دشـمـن

بدانید مسئولین کار میکنندشایعه های دشمن را پخش نکنید حرف دشمن را باور نکنید

 نقشه آمریکا و
 رژیم صهیونیستی

پـول یـک کشـور 
خلیـج فـارس

پادویـی سـازمان 
آدمکش منـافقین

3 ۱2

 فرخوان دادن به مردم و  طرح شعار
 "نه به گرانی" و جذب عده ای از افراد

ورود دشـمـن و دنــبـــال 
کردن اهداف شوم خود

گفتن شعار "جانم فدای ایران" 
تش زدن پرچم ایران و آ

 جدا شدن صف مردم 
از اغتشاش گران

براندازی جمهوری اسالمی

هـدف دشـمـن
ناکامی تالشهای دشمن

نتیجه دشمنی روند اغتشاشات
دی ماه 1396

قرارگاه فرماندهی اغتشاشات
 تشکیل دو قرارگاه فرماندهی عملیات

 در همسایگی ایران

 آمریکایی ها و عوامل 
رژیم صهیونیستی

 مدیریت فضای 
مجازی و اغتشاشها

هدف توسط

خطاب به آمریکاییها

وظیـفـه مسئـولیـن

ایـــن دفعـــه ســـرتان بـــه ســـنگ خـــورد بازهـــم ســـرتان بـــه ســـنگ خواهـــد خـــورد

دشمن مـوجب غفلت از ضعف خودمان نشود، به مـسئـله تولید و اشتغال اهمیت بدهید

به کار بردن انواع دشمنی ها برای شکست انقالب اسالمی

به کار بردن انواع دشمنی ها برای شکست انقالب اسالمی
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حکومـت ایـران از مردمش میترسـد

کا
ری

آم
ت 

ول
ی د

ها
ی 

وی
ل گ

هم
ت آمریکا باید بداند ...م

آنچه دول

حکومت ایران از آمریکا هراس دارد

برخورد حکومت ایران با معترضین 
نگران کننده است

مردم ایران، گرسنه اند و محتاج غذا
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ت و شـرف زندگـی کرده اند
ّ

مردم ایـران بـا عـز
 در آمریکا 50 میلیون گرسنه وجود دارد

پلیس آمریـکا در طـول یـک سـال 800 نفر از 
مـردم خودش را کشـته اسـت!

حکومت ایران متولد مردم و برای مردم است

آمریکا را دهه 50 از ایران و دهه 90 از منطقه 
خارج کردیم
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افغانستان عـراق

بـــه مــــا خـســــارت زدیــــد  بی تقـــاص نخواهـــد مانـــد

هـر سـه قـوه روی مشـکالت کشـور متمرکز بشـوند

ـــد ـــد مان ـــواب نخواه ـــما بی ج ـــای ش ـــازی ه ـــه  ب دیوان

به اعتراضات نسبت به مؤسسات مالی رسیدگی کنید 

میان مطالبـات صادقانه مـردم و گروه هـای  معاند 
تفکیـک  کنید
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جمهوری اسالمی از ملت و منافع خود دفاع میکند

جمهـــوری اســـالمی تســـلیم زورگویـــی نمـــی شـــود
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همــه قانـون را معیـار بــدانند و تسـلیم آن بــاشند

مسـئولین بـه جـای تضعیـف هـم، هم افزایـی کنند

 انتقـــاد منصفــــانه لــــازم اســـت امــــا تعمـیــــم و  
سیـاه نمـایی نبــاشد
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سخنـرانی 19 دی ماه رهبـر انقالب پس از اغتشاشات

۱3۱4۱5۱۶ حضور مردم در صحنه
راهپیمایی مردم در شهرهای مختلف علیه اغتشاشات

راهپیمایی مردم 
علیه اغتشاشات


