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یکشٌثِ  10دی هاُ ً 13۹1شریِ رٍزاًِ داخلی هعاًٍت سیاسی سازهاى عقیذتی سیاسی ٍداا سال ّشتن شوارُ 110۹

 :خذاًٍذ تعالی ٍعذُ فرهَدُ است کِ هستضعفیي ارض را

اهام خاهٌِ ای(هذ ظلِ العالی)ّ :واى رٍحی کِ حاکن تَد تر اصل اًقالب ها ٍ آى

تا هٌت خَدش ٍ تَفیق خَدش تر هستکثریي غلثِ دّذ ٍ آًْا را اهام قارار

حضَر عظینِ تیًظیرِ تاریخی در سال ّ ،۷۵وااى رٍ در هااارای  ۹دی

اهام خویٌی

(رُ)

دّذ ،پیشَا قرار دّذٍ .عذٓ خذاًٍذ تعالی ًسدیک

است)13۷1/1/12( .

ًشاى دادُ شذ)13۹0/۹/21( .

یَم اهلل ًْن دی هاُ در سراسر کشَر ترگسار شذ:

خرٍش هلت در رٍز تصیرت
اًقالة اػالهی ٍ حشکت ػظین اهبم ثضسگَاس ثَد .سّجش هؼظن اًقاالة اػاالهی

گسارش تحلیلی
خرٍش هلت در رٍز تصیرت

ٍظییِ اهش ٍص سٍحبًیت سا اًقالثی ثَدى ،ؿٌبخت دؿوي ٍ آهبدگی ثشای هقبثلاِ

 8ػبل ثؼذ اص یَماهلل پشؿکَُ  9دی ،اهؼبل  9دی حابل ٍ ّاَای دیگاشی پیاذا

ثب تشفٌذّبی آى خَاًذًذ ٍ افضٍدًذ :اگش سٍحبًیت ٍاسد هجبسصُ ثب سطین عابغَ

کشد ٍ دس هیبى ًبثبٍسی آًْب کِ خَاة ًجَدى اًقالة اػالهی سا هیثیٌٌذ ،هشاػن

ًویؿذ ّشگض اًقالة اػالهی ثٍِ َع ًویپیَػت.

ًِ دی ثب ؿکَُ تش ٍ پشؿَستش اص ّویـِ ثشپاب ؿاذ .اهؼابل ثبؿاکَُ تاش اص ّویـاِ،

تحریي؛ اًقالب فراهَش شذُ

هشاػن ًِ دی دس دُّب ؿْش ثضسگ ٍ کَچک ٍ ػشاػش کـَس ثشپب ؿذ ٍ هاشدم

صذٍس حکن اػذام  9تي اص جَاًبى ثحشیٌی تَػط دادگبُ ًظبهی ایي کـاَس ،اص

توابم گزاؿاتٌذ ٍ کابسی کشدًاذ کاِ آسصٍهٌاذاى کاب ػاییذ ٍ

اتخبر ؿیَُّبی خـًَتثابسی دس ثحاشیي خجاش هایدّاذ کاِ ثاِ خاَدی خاَد

ًَکشاًـبى دس ػشثؼتبى ٍ ،...ثبص ّن صثًَبًِ ؿکؼت سا تجشثِ کشدًذ .دیشٍص یکی

هیتَاًذ تضلضل پبیِّبی حکَهت پبدؿبّی ایي کـَس سا گَاّی کٌذ .دس ػشف

اص پشؿکَُ تشیي ػبلگشدّب ثشای ًِ دی ثشگضاس ؿذ .دس اغلات ؿاْشّبی کـاَس،

هؼوَل حکَهتّبی دیکتبتَسی صهبًی داهٌِ خـًَتّب ػلیاِ هاشدم سا ٍػاؼت

هشدم اص ًخؼتیي ػابػب سٍص ثاِ هیاذاى آهذًاذ ٍ خاَاة سا اص چـان دؿاوٌبى

دادُ ٍ ػوق هیثخـٌذ کِ ًگشاًیّبی آًْب اص گؼتشؽ داهٌِ اػتشاضب ػوَهی

ٍ ثبؿااکَُ ثااَد کااِ جااب داسد

ًیض ثِ ؿذ افضایؾ یبثذ .آًچِ کِ دس حبل حبضش ثحشیي ؿبّذ آى اػات ثایؾ

سیـِّبی آى ثشسػی ؿَد .گشاهیذاؿت ػبلگشد حوبػِ ًِ دی ثب حضَس هیلیًَی

اص ّشچیض ،ثیبًگش ٍضؼیت ٍاًیؼبیی اػت کِ سطیان آلخلییاِ پیاذا کاشدُ ٍ ثاِ

هشدم دس ػشاػش کـَس ثشگضاس ؿذ ،هشدم تْشاى ًیض ثاب حضاَس دس هیاالی ایاي

خیبل ثبصداؿتي هشدم اص حشکتّبی اًقالثی ثِ اػذام جَاًبى هتَػل ؿذُ اػات.

ؿْش ضوي گشاهیذاؿت ًِ دی ثِ فتٌِگشاى ّـذاس دادًذ کِ ؿْشآؿَثی آًبى دس

ایي دس حبلی اػت کِ سػبًِّبی گشٍّی غشة ٍ ّوچٌیي سػبًِّبی ٍاثؼتِ ثاِ

ػبل  88سا فشاهَؽ ًکشدُ ٍ «اهت ًِ دی» ّوچٌبى حبضش ثِ جابىفـابًی دس ساُ

حکَهتّبی استجبػی عی هبُّبی اخیش کَؿیذُاًذ تب ثب اتخابر ؿایَُ ػاکَ

آسهاابىّاابی اػااالم ٍ اًقااالة اػاات.دس ایااي هشاػاان ا ـاابس هختلااا هااشدم یاابد

دس جبل حشکتّبی اًقالثی هاشدم ثحاشیي تَجاِ ػواَهی سا اص جٌبیاب سطیان

حوبػِآفشیٌی هلت ایشاى دس اص ثیي ثشدى فتٌِ  88سا گشاهی داؿتِ ٍ ضوي اػالم

ثحشیي هٌحاشف کاشدُ ٍ ّوؼاَ ثاب حکابم دیکتابتَس سطیان آلخلییاِ دس هْابس

هیخبق خَد ثب ٍالیت ثب ؿؼبس «هب اّل کَفِ ًیؼتین ػلی تٌْب ثوبًذ» ،ثبس دیگاش ثاش

حشکتّبی اًقالثی هـبسکت داؿتِ ثبؿٌذ .اص ػَی دیگاش تیابدفی ًیؼات کاِ

دفبع ّوِجبًجِ اص اًقالة ٍ ًظبم اػالهی تأکیذ کشدًذ .هشدم ثب دس دػت داؿاتي

ثؼذ اص گزؿت چٌذ سٍص اص صذٍس حکن اػذام جَاًبى ثحشیٌی ،هَضاَع اػاذام

پالکبسدّاابیی کااِ حاابٍی فشهبیـااب هقاابم هؼظاان سّجااشی اػاات ًؼااجت ثااِ

جَاًاابى فلؼ ا یٌی ًیااض دس پبسلواابى اػااشادیل ه ااشئ ؿااذ .ایااي هؼاائلِ ًـاابًگش

اپَصیؼیَىّبی داخلی ٍ خبسجی اػالم اًضجبس کشدًذ.

تبحیشٍتبحشّبی تجبدلًظشّبی ًیشٍّبی اهٌیتی تلآٍیَ-هٌبهِ تلقی هیؿَد .جبلت

حقیقتب ػاٌ

اًقااالة ٍ ًظاابم سثَدًااذ .ایااي سخااذادی هجاابس

آهادگی رٍحاًیت ترای هقاتلِ تا ترفٌذّای دشوي

آًکِ هجبهغ هذػی حقَق ثـش دس ثشخَسد ثب هَضَع ثشپبیی دادگابُ ًظابهی دس

ثیبًب سّجش هؼظن اًقالة اػالهی دس دیاذاس دػات اًاذسکبساى کٌگاشُ ؿاْذا ٍ

ثحشیي ٍ ػرغ صذٍس حکن اػذام جَاًبى اًقالثی ثحشیٌی ّیچ ٍاکٌؾ ؿبیؼتِ

ایخبسگشاى سٍحبًی اػتبى ن کِ دس تبسیخ  22آثبى  99ثشگاضاس ؿاذُ ثاَد ،ؿات

ای اص خَد ًـبى ًذادًذ ٍ ؿؼبسّبی ّویـگی هجٌای ثاش غیش ابًًَی دادگابُّابی

گزؿتِ دس هحل ایي ّوبیؾ دس ان هٌتـاش ؿاذ .ایـابى دس ایاي دیاذاس حضاَس

ًظبهی ٍ ؿؼبسّبی پشعو شاق آصادیّبی ػیبػی سا دس ػشصاِ ػوال ثاِ دػات

جذی ٍ گؼتشدُ سٍحبًیت دس هیذاى جْابد ٍ هجابسصُ ٍ ؿاْبد دس ساُ خاذا سا

فشاهَؿی ػرشدًذ.

هؼئلِ ای ثؼیبس هْن داًؼتٌذ ٍ ثب اؿبسُ ثِ آفب دٍس هبًذى هجوَػِ ّبی سٍحبًی

اخثار داخلی
ػااخٌگَی ٍصاس اهااَس خبسجااِ کـااَسهبى دس ٍاکااٌؾ ثااِ اظْاابسا

سٍحبًیت ثِدلیل دٍس هبًذى اص ػشصِ هجبسصُ ػلیِ هؼاتجذیي ٍ هؼاتؼوشیي ضاشثِ

هذاخلِ جَیبًِ هقبهب آهشیکبیی،گیت :آًْب دس هَضؼی ًیؼتٌذ کِ ثاشای هلات

خَسد اهب ّش گبُ سٍحبًیت دس هقبثل دؿوٌبى اػاالم ٍ ایاشاى ػایٌِ ػارش کاشد ٍ

ایشاى دلؼَصی کٌٌاذ ،هاشدم سؿایذ ایاشاى ٍ ؼای ثاِ ؿاؼبسّبی فشصات علجبًاِ ٍ

ٍاسد هیذاى هجبسصُ ٍ ایؼتبدگی ؿذ ،ػشثلٌذ ؿذ کِ ًوًَاِ کبهال آى دس جشیابى

سیبکبساًِ آًْب ًویگزاسًذ.

اص هیذاى هجبسصُ دس ثشِّ ّابیی اص تابسیخ کـاَس ،گیتٌاذ :دس هقابعؼی اص تابسیخ،

آیتاهلل ًَسیّوذاًی ،اص هشاجغ تقلیذ ثب اؿابسُ ثاِ خَاػاتِ هاشدم دس صهیٌاِ

گشٍُ هَػاَم ثاِ «گاشداى ّابی حاضة اهلل» ٍاثؼاتِ ثاِ ثؼایج هشدهای ػاشاق

ثشعشف ؿذى گشاًی ٍ ثیکبسی گیت :ایي اػتقبد ٍجَد داسد کِ هاشدم خَاػاتِ

(حـذالـؼجی) ،ثب صذٍس ثیبًیِای ثِ ًیشٍّبی آهشیکبیی هؼتقش دس ػاشاق ّـاذاس
داد ،جل اص آًکِ هججَس ثِ فشاس ؿًَذ ،داٍعلجبًِ خب

حقی داسًذ ٍ هب پـتیجبى آًْب ّؼتین.

ػشاق سا تش

کٌٌذ.

سحوبًی فضلی ٍصیش کـَس گیت :اص هشدم تقبضاب داسیان دس تجوؼاب غیاش

ّیالسی کلیٌتَىٍ ،صیشخبسجِ اػجق آهشیکب ثب اًتـبس پیبهی دس صیحِ تاَدیتش

بًًَی ؿشکت ًکٌٌذ ،اگش یذ تجوغ داسًذ دسخَاػت دٌّذ ،ثشسػی هی ؿَد.

خَد ثِ جوغ حبهیبى اغتـبؿب دس ایشاى پیَػتٍ .ی هذػی ؿاذ ًابآساهیّابی

تجوؼب غیش بًًَی ًجبیذ تجذیل ثِ هؼئلِای ؿَد کِ ًگشاًی ایجبد کٌذ.

اخیش دس ساػتبی ه بلجِ آصادی ٍ آیٌذُای ؿبیؼتِ ،صَس هیگیشد!

ًَثخت ،سدیغ ػبصهبى ثَدجِ دس کویؼیَى تلییق ػٌَاى کشد ثٌاب داسیان دس

جٌگٌذُ ّبی سطین صْیًَیؼتی دس ٍاکٌؾ ثاِ پشتابة ساکات اص ًاَاس غاضُ،

ػبل آیٌذُ یک هیلیَى ٍ ّ 05ضاس ؿغل سا ایجبد کٌین ٍ  37هیلیبسد تَهبى ثِ ایي

هَاضغ حوبع دس ؿْش سفح سا ّذف شاس دادًاذ .استاؾ سطیان صْیًَیؼاتی ثاب

حَصُ اختیبف دادُ ؿذُ اػت.

تبییذ حولِ َّایی ،هاذػی ؿاذ ایاشاى هؼاجت پشتابة ساکات اص ایاي هٌ قاِ ثاِ

صًگٌٍِ ،صیش ًیت ثب اؿبسُ ثِ ثحج فشٍؽ ًیت گیت کِ هب ًیت سا ثب یوت
 00دالس ٍ اسص  7755تَهبى دس ثَدجِ  93دس ًظش گشفتِ این ٍ ثاب ٍضاؼیت فؼلای
احتوبل ًذاسد کِ یوت ًیت اص ایي هقذاس ثیـتش ؿَد.

ؿْش ّبی جٌَة فلؼ یي اؿغبلی اػت!
سٍصًبهِ «ًیَیَس

تبیوض» دس یبدداؿتی ثِ ثشسػی اغتـبؿب اخیش دس ایاشاى

پشداختِ ٍ ثِ «دًٍبلذ تشاهپ» سدیغجوَْس آهشیکب تَصیِ کشد کِ ثشای حوبیت

ػااخٌگَی ؿااَسای ًگْجاابى گیااتً :وبیٌااذگبى ػااتبد ًبهضدّاابی هؼتااش
اًتخبثب  88تیشیح هی کشدًذ کِ هی داًین تقلت ًـذُ اػت؛ پغ چشا ّوچٌبى
ؿؼبس «تقلت» سا اداهِ دادًذ ٍ هشدم سا ثِ خیبثبىّب کـبًذًذ؟!

اص اغتـبؿگشاى ػبکت ثبؿذ.
آطاًغ ثیي الوللی اًشطی اتوی دس گضاسؽ ػبالًِ دسثابسُ دػاتبٍسدّبی ایاي
ػبصهبى دس  2503تأییذ کشد کِ هذیشکل آطاًاغ دس گضاسؿاب  7هبّاِ خاَد،

ػضَ کویؼیَى تلییق ثَدجِ  93اص هخبلیت کویؼیَى هتجَػؾ دس ساث ِ ثاب
افضایؾ یوت حبهل ّبی اًشطی ثِ ٍیظُ ثٌضیي خجاش داد .ثْابدسی افاضٍد :فضابی
هجلغ ثِ عَس کلی ثب ایي افضایؾ هخبلا اػت.

اجشای تؼْذا ّؼتِای ایشاى ثِ ثشجبم سا تأییذ کشدُ اػت.
ٍصیش اهَس خبسجِ پبکؼتبى ثب اؿبسُ ثِ ػخٌبى تشاهپ دسثبسُ ایي هَضَع کِ
ّوکبسی ثب ٍاؿٌگتي ثِ ػَد اػالم آثبد اػت ،گیت :دٍػتی ثاب آهشیکاب ّویـاِ

آرسی جْشهیٍ ،صیش استجبعب خ ابة ثاِ هَػاغ تلگاشام ًَؿات« :یاک
کبًبل تلگشاهی ػوال هشدم سا دػَ ثِ ایجبد ًباهٌی ٍ اػتیبدُ اص ثوات دػاتی ٍ
اػلحِ هیکٌذ؛ (آیب) اکٌَى صهبى تَ ا خـًَت پشاکٌی ًیؼت؟

صیبى هحض ٍ ثِ ضشس پبکؼتبى اػت.
صذساػظن اتشیؾ ثب اًتـبس پیابهی ثاش اػاتحکبم سٍاثاط کـاَسؽ ثاب سطیان
صْیًَیؼتی تبکیذ کشد ٍ ًَؿت :هب دٍػت ٍ ّنپیوبى اػشادیل ّؼتین ،ا ذاهب

یک هٌجغ اهٌیتی دسخیَف تجوؼب اخیش دس ثشخای ؿاْشّب گیات :عجاق

ضذ یَْدی ًِ دس گزؿتِ ٍ ًِ اهشٍص دس اتشیؾ ٍ اسٍپب جبیگبّی ًذاسًذ.

تجشثیب هب اص حَادث هـبثِ دس ػبلْبی گزؿتِ ،سػابًِ ّابی ضاذاًقالة ثاشای

سدیغ جوَْسی تشکیِ ضوي اًتقابد اص کواک تؼالیحبتی آهشیکاب ثاِ ؿاجِ

جلَگیشی اص ػشد ؿاذى اػتشاضاب دس فابص ثؼاذی ٍاسد پاشٍطُ افاضایؾ ؿاذیذ

ًظبهیبى کُشد گیت کِ آًکبسا ّوبى کبسی سا کِ ثاب داػاؾ دس ػاَسیِ کاشد ثاب

خـًَتّبی خیبثبًی ٍ دسًتیجِ پشٍطُ کـتِػبصی خَاٌّذ ؿذ.

ػٌبصش ٍاثؼتِ ثِ حضة «اتحبد دهَکشاتیک» ًیض خَاّذ کشد.

ػبسف ،سدیغ فشاکؼیَى اهیذ هجلغ ًَؿت :سػیذگی ثِ ٍضؼیت هؼیـاتی

ًـشیِ اًگلیؼی «هیاذل ایؼات آی» دس گضاسؿای ًَؿات کاِ ػیبػات ّابی

هشدم ػضیضهبى ٍظییاِ هؼائَلیي ،ثخیاَف دٍلات ٍ هجلاغ اػات ٍ پیگیاشی

هٌ قِای ػشثؼتبى ػؼَدی یک ؿکؼت کبهل ثَدُ اػت ٍ تاب حاذ صیابدی ایاي

ایٌگًَِ ه بلجب اص ػَی هشدم ثب ػبصٍکبسّبی بًًَی حق عجیؼی آًْبػت ٍلای

کـَس سا دس اًضٍا شاس دادُ اػت.

هتَجِ ثبؿین کبسی ًکٌین کِ فضبی کـَس هتـٌج ؿَد چَى ایي فضب خَاػات
ثذخَاّبى هلت ٍ کؼبًی اػت کِ ثِ دًجبل اص ثیي ثشدى اهیذ هشدم ّؼتٌذ.
ػجبع ػجذی ،فؼابل اصاالئ علات ساجاغ ثاِ تجوؼاب اخیاش دس یبدداؿاتی
ًَؿت :اػتشاضب اخیش یب آًچِ دس آیٌذُ س دّذ ،جض اػتْال

ثیـتش ػاشهبیِ

اجتوبػی ٍ اص هیبى ثشدى ًظن ٍ آساهؾ ًتیجِ دیگشی ًذاسد.
الَّتی ،ػضَ کویؼیَى تلییق ثَدجِ  93گیت :ػِ پیـٌْبد ؿَ

ًـشیِ آلوبًی «ٍسلذ ػَػیبلیؼت» دسثبسُ تحَال یوي ٍ ًقاؾ ػشثؼاتبى ٍ
فجبیؼی کِ دس ایي کـاَس س هایدّاذ ًَؿات :سیاب

هذتْبػات کاِ ػاتَى

آهشیکب دس هٌ قِ اػت ٍ ایبال هتحذُ ػوال دس ایي جٌبیب دػت داسد.
کب کشهلیي ثب صذٍس ثیبًیِ ای اػالم کشدُ ٍالدیویش پاَتیي سدایغ جوْاَس
سٍػیِ دس توبػی تلیٌی ثب ثـبس اػذ کِ ثِ هٌبػجت فشاسػایذى ػابل ًاَ هایالدی

آٍس دس

خیَف افضایؾ دسآهذّبی هبلیبتی ،حزف ثخـی اص یبساًِ ثگیاشاى ٍ افاضایؾ
یوت ثٌضیي دس کویؼیَى تلییق هَسد ثبصثیٌی ٍ تؼذیل شاس خَاّذ گشفت.

صَس گشفت ،ثش اداهِ حوبیت سٍػیِ اص ػَسیِ تبکیذ کشدُ اػت.
ػبصهبى ّبی ثْذاؿت جْبًی ،صاٌذٍق کَدکابى هلال هتحاذ (یًَیؼاا) ٍ
ثشًبهِ جْبًی غزا ،ثحاشاى اًؼابًی دس یواي سا ثاذتشیي ثحاشاى دس دًیاب تَصایا
ًوَدُ ٍ اػالم کشدًذ 00 :هیلیَى کَد

یوٌی ثِ کوکّبی فَسی ًیبصهٌذًذ.

اخثار تیي الوللی
یگبى هَؿکی یوي دس پبػخ ثِ جٌبیب ّشسٍصُ آل ػاؼَد ایاي ثابس ثاب یاک

هؼاابٍى سداایغجوْااَس آهشیکااب ًیااض دس یااک پیاابم تااَییتشی دس حوبیاات اص

سا ّاذف

اغتـبؿب ثشخی ؿْشّبی ایشاى ،دٍلت ایشاى سا ثِ فؼبلیتّبی تشٍسیؼتی ،فؼبد

فشًٍذ هَؿک ثبلؼتیک ،ػبختوبى ٍصاس دفابع ػشثؼاتبى دس سیاب

شاس دادُ اػت .سدیغ ؿَسای ػبلی اًقالة یوي پشتبة ایاي هَؿاک سا «یاک
پیشٍصی» اػالم کشدُ اػت.

ٍ ثیاحتشاهی ثِ حقَق ؿْشًٍذاى هتْن کشد.

هطالة ها را در کاًال پیام رساى سرٍش تِ آدرس  @siasilandدًثال کٌیذ

