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اهام خویٌی

ضٌثِ  21تْوي هاُ ً 1321طریِ رٍزاًِ داخلی هعاًٍت سیاسی سازهاى عقیدتی سیاسی ٍدجا سال ّطتن ضوارُ 1131

(رُ)

اهام خاهٌِ ای

:

ایي پیرٍزی اًقالب ها ،پیرٍزی ای تَد کِ تِ ترکت اسالم ٍ گرایص تِ اسالم
ٍ تا فریاد اهلل اکثر تِ دست آهد.

(هد ظلِ العالی)

:

دِّی فجر هثل خیلی از چیسّای اًقالب اسالهی ٍ ًظام جوَْری اسالالهی،
یک پدیدُی هٌحصرتِفرد است در تاریخ ضٌاختِ

()1331/12/22

ضدُی ها)1311/10/22( .

فرهاًدُ کل قَا در دیدار فرهاًدّاى ٍ پرسٌل ًیرٍی َّایی ارتص3

 22تْوي اهسال ،از آى  22تْويّای تواضایی خَاّد تَد
ٔ ا ؽااٛد  ٚثغاایبری اس وبرؽٙبعاابٖ ٔغاابئُ عیبع ا در ٌٛؽاا ٚ ٝوٙاابر خٟاابٖ

گسارش تحلیلی
ها خَاستین ٍ تَاًستین...

وٛؽیذ ٜا٘ذ تب در ایٗ خصٛؿ پبعخ ٞبی لبثُ لجأ ٚ َٛغاتذِ را ارائا ٝوٙٙاذ.

رٞجز ٔؼظٓ ا٘مالة رٚس پٙدؾٙج 91 ٝث ،ٕٟٗدر دیذار ثاب خٕؼا اس فزٔب٘اذٞبٖ ٚ

چزا و ٝاس دیذٌب ٜایٗ وبرؽٙبعابٖ تحزوابه  ٚالاذأبت وا ٝدر ایاٗ ٔاذه اس

وبروٙبٖ ٘یزٚی ٛٞای  ٚلزارٌب ٜپذافٙذ ٛٞای فزٔٛد٘ذ« :در لضیٔ ٝمبٔٚا در

خب٘ت لذرهٞبی ثشري ػّی ٝا٘مالة ث ٝوبر ٌزفتا ٝؽاذ ،ٜثغایبر ٌغاتزد ٚ ٜثاب

را ریؾٝوٗ وٙٙذ أاب ٔاب

ؽذیذتزیٗ تذاثیز ضذا٘مالث ٕٞزا ٜثٛد ٜاع  .ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝث ٝتؼجیاز صاحی ،

واٝ

ٞیچ ا٘مالث در خٟبٖ ثذیٌٗٛٔ ٝ٘ٛرد ٞدٕٞٝبی عیبعا  ،التصابدی٘ ،ظابٔ ٚ

آٔزیىااب ٔ ا خٛاع ا ٘ ٚتٛا٘غ ا ٔ ٚااب خٛاعااتیٓ  ٚتٛا٘غااتیٓ» ایؾاابٖ ٕٞیٙاایٗ

ث ٝخصٛؿ ٞدٕٞٝبی عٍٕٟیٗ رعب٘ٝای ٘جٛد ٜاع  .تحزوبه  ٚالذأبت واٝ

افشٚد٘ذ« :اٌز ٔ ؽذ ث ٝیٕٗ وٕه وزد ث ٝخابی یاه ٔٛؽاه صاذ ٔٛؽاه

٘ ٝػّی ٝیه اثزلذره ثّى ٝث ٝتؼجیز آٟ٘ب ػّی ٝیه وؾٛر خٟبٖ عا ٔٛصاٛره

ٔ دادیٓ» ا٘مالة اعالٔ ایزاٖ در عبَ ٘ 75ظٓ حبوٓ ثز ٔٙغما ٚ ٝخٟابٖ را ثاٝ

 ٚلذره دیٍازی اس ایاٗ

ٔٙغم ٝغزة آعیب ،آٔزیىبی ٞب تصٕیٓ داؽتٙذ ٔمبٔٚ

ایغتبدیٓ ٌ ٚفتیٓ اخبس ٕ٘ ٜدٞیٓ .أزٚس ثزای ٕٞا ٝد٘یاب ثبثا

ؽاذ ٜاعا

ٌزفت ٚ ٝدر ٔصبف ثب چٙیٗ خصٞ ٔٛبی ٞیچ دِٚ

چبِؼ وؾیذ .در ٚالغ اس دیذ آٔزیىب ث ٝػٙاٛاٖ رٞجاز ایاٗ ٘ظآ خٟاب٘ ٚ ،خاٛد

ا٘مالة حٕبی

٘ىزد ٜاع  .ثٞ ٝز تزتیت ادأ ٝحیبه ا٘مالة ٘ ٚظبْ اعاالٔ ٚ

ا٘مالة اعالٔ ٚصّ ٝای ٘بخٛر ثٛد .ثٕٞ ٝایٗ دِیاُ اس ٕٞابٖ اثتاذا ٘مؾاٞ ٝابی

التذار  ٚصالث

و ٝدر صٛره تٛخٝ

ٔختّف ثب ٞذف ا٘حزاف  ٚؽىغ

ا٘مالة ایزاٖ اس عٛی آٔزیىب  ٚوؾٛرٞبی

٘بؽ اس آٖ ٔتى ث ٝػٛأّ ٚالؼ اع

 ٚثزرع ػٕیك ٔ تٛاٖ آٟ٘ب را ث ٝخٛث ؽاٙبخ

 ٚثاذیٗ عزیاك ثا ٝرٔاش  ٚراس

پیز ٚآٖ در ٔٛرد ایزاٖ ث ٝاخزا ٌذاؽت ٝؽذ .خ ًٙتحٕیّا  ٚدر ادأا ٝتحازیٓ

ادأ ٚ ٝتذا ْٚا٘مالة ٘ ٚظبْ پ ثزد .چٙب٘ى ٝثخٛاٞیٓ ث ٝػٛأُ  ٚدالیاُ لاٛاْ ٚ

ٞبی ظبِٕب٘ ٝد ٚاثشار ٔ ٟٓغزة ػّیا ٝایازاٖ ثاٛد وا ٝدر ٞاز دٔ ٚاٛرد ؽىغا

اعتحىبْ ا٘مالة اعالٔ درثزاثز أٛاج عٍٕٟیٗ ٔخبِف ٞب  ٚخصٞ ٔٛاب پا

عخت را ٔتحُٕ ؽذ٘ذ .أب در چٙذ عبَ اخیز وؾٛرٞبی غزث ث ٝوٕاه ٟٔازٜ

ثجزیٓ .ثبیذ اثتذا ثٔ ٝبٞی

ایٗ ا٘مالة ٕٞ ٚیٙیٗ خبعتٍب ٜآٖ تٛخ ٝوزد .آ٘یاٝ

ٞبی ٔٙغم ٝای خٛد ث ٝد٘جبَ لغغ وزدٖ ثبسٞٚبی حٕبیت ایزاٖ در ٔٙغم ٝثٛد٘ذ.

ٔغّٓ اع

ثٕٞ ٝیٗ دِیُ حشة اهلل ،ػزاق  ٚعٛری ٝتٛعظ تزٚریغا ٞابی ٔاٛرد حٕبیا

ثیؾتزی ثزخٛردار ثٛدٔ ٚ ٜغتحىٓتزیٗ پی٘ٛذٞب را ثاب تاٛدٜٞابی ٔیّیأ ٘ٛازدْ

ایٗ وؾٛر ٔٛرد حّٕ ٝلزار ٌزف  .در ٚالغ آٔزیىب ثب تمٛی

ٌزٞ ٜٚابی ٔب٘ٙاذ

داػؼ ث ٝد٘جبَ آٖ ثٛد تب عٛری ٝرا تدشی ٝوازد ٚ ٜثاذیٗ صاٛره ثا ٝاصاغال
خٛد ،وٕز ٔحٛر ٔمبٔٚ

را ثؾىٙذ .أب اس آ٘دب و ٝدر تٕبٔ پذیذٞ ٜاب خاذای

اس ػٛأُ ٔبدی ػٛأُ ٔؼٙاٛی ٘یاش ثغایبر تبثیزٌاذار ٞغاتٙذ ٘یزٞٚابی ٔمبٔٚا
تٛا٘غتٙذ ایٗ ٘مؾ ٝتزٚریغ
ؽىغ

ٞبی دع

پزٚرد ٜغزة را خٙثا وٙٙاذ .در ٚالاغ

تزٚریغٓ در عٛری ٚ ٝػزاق  ٚپیزٚسی حشة اهلل ِجٙبٖ ثاز چابِؼ ٞابی

ٔختّف داخّ ٙٔ ٚغم ٝای ٘ؾبٖ دٙٞذ ٜثزتزی ٌفتٕبٖ ٔمب ٔٚدر ٔٙغم ٝاع .
ایٗ ٔٛفمی

یى اس دعتبٚردٞبی ا٘مالة اعالٔ ایزاٖ اع  .ا٘مالة در  4دٝٞ

ٌذؽت ٝثب تحمك ؽؼبر خٛاعتٗ تٛا٘غتٗ اعا
ٔمبٔٚ

ٔٛفاك ثاٟ٘ ٝبدیٙا ٝؽاذٖ ٌفتٕابٖ

در ٔٙغم ٝؽذ ٜاع  .در ٚالاغ در تمبثاُ ٌفتٕابٖ ٔمبٔٚا

داؽت ٝاع  .ایٗ ثذاٖ ٔؼٙبع

و ٝدر ارتجبط ٔیبٖ ٔزدْ  ٚرٞجازاٖ ا٘ماالة ٞایچ

حشةٌ ،ز ٚ ٜٚیب عبسٔب٘ (٘ظیز احشاة عیبع ) ٘مؼ ٚاعغ ٝرا ایفب ٘ىزد ٜاع
 ٚرٞجزاٖ ا٘مالة اعالٔ  ،پیٛعت ٚ ٝدر تٕبْ ٔزاحُ ث ٝصٛره ٔغتمیٓ ثب ٔزدْ ٚ
ث ٝسثبٖ ٔزدْ عخٗ ٌفتٝا٘ذ؛ ارتجبع و ٝثب داؽتٗ صجغٞٝبی ٔذٞج  ٚدی ٚ ٙثٝ
ٚیض ٜثب تٛخ ٝث ٝاػتمبداه ٔذٞج در ایزاٖ ٔٛثزتزیٗ ارتجبعبه را ثٛخاٛد آٚردٜ
 ٚدر وٙؼٞب ٚ ٚاوٙؼ ٞبی ٔذا ْٚدر لذره عیبعا ا٘ماالة ٘ ٚظابْ اعاالٔ
ٔتدّ ؽذ ٜاع  .ػبُٔ  ٚدِیُٚ ،حذه  ٚا٘غدبٔ اع

و ٝتبو ٖٛٙدر ایازاٖ

ث ٝعٛر ؽٍف اٍ٘یشی ٔیبٖ الٛاْ ،سثابٖٞابٔ ،اذاٞت  ٚلؾازٞبی ٔختّاف ٔازدْ
حفظ ؽذ ٜاع ...ٚ

اخثار داخلی
ٚساره دفبع  ٚپؾتیجب٘ ٘یزٞٚبی ٔغّ ثب صذٚر ثیب٘ی ٝای اس ّٔ ایزاٖ ثزای

ثاب ٌفتٕابٖ

عبسػ ٕٛٞارٌ ٜفتٕبٖ عبسػ ٔغّٛة ؽذ ٜاع .
پیرٍزی اًقالب اسالهی ٍ راز هاًدگاری آى

ا٘مالة ایزاٖ در ٔمبیغ ٝثب وّی ٝا٘مالةٞبی ٔؼبصاز اس اثؼابد ٔزدٔا

حضٛر پزؽٛر در راٞپیٕبی  22ث ٕٟٗدػٛه وازد .در ایاٗ ثیب٘یا ٝتیویاذ ؽاذٜ

خؼفز لٙبدثبؽ ،وبرؽٙبط ارؽذ ٔغبئُ ٔٙغما ٝدر ادثیابه عیبعا  ٚرعاب٘ٝای،

اع

تذا ْٚحیبه ا٘مالة اعالٔ  ٚاعتٕزار حزو ٞبی ٔتبثز اس آٖ ثؼذ اس ٌذؽا

عبِ ٚ ٝثحزاٖ آفزیٞ ٙب  ٚفتٌ ٝٙزی ٞبی چٟبر د ٝٞاخیز رلٓ خٛرد ٜاع ثاٝ

 4د ٝٞاس ٚلٛع ا٘مالة ،ث ٝػٛٙاٖ یه ٚالؼا ٝؽاٍف اٍ٘یاش  ٚتؼداتآٚر تّما

و ٝتبریخ ا٘مالة اعالٔ ثٚ ٝیض ٜآ٘یا ٝدر ٍٙٞابْ تحٕیاُ خٙاً ٞؾا

آحبد ّٔ ایزاٖ آٔٛخت ٝتح ٞیچ ؽزایغ ٘جبیذ دچبر غفّ

اس دؽٕٗ ؽٛد.

تٟزاٖ تصزی وازد ،عجمابه ضاؼیف خبٔؼاِٚ ٝا ٘ؼٕتابٖ

أبْ خٕؼٛٔ ٝل

ا٘مالة ٞغتٙذ ٔ ٚغؤٚالٖ خٛدؽبٖ را اس آٟ٘اب ثزتاز ٘جیٙٙاذ  ٚثا ٝحبؽای ٝؽاٟزٞب
رعیذٌ وٙٙذ.

خٙبی خ٘ ٍٙبٔیذ٘ذ.
«ٞیئ

ٔؼب ٖٚا َٚرئیظ خٕٟٛر اس ٔٛافم

رٞجز ٔؼظٓ ا٘مالة ثب اختصبؿ یاه ٚ

٘یٓ ٔیّیبرد دالر ثزای اخزای عاز ٞابی آة  ٚخابن اعاتبٖ ٞابی خٛسعاتبٖ ٚ
ایالْ خجز داد.

ثیٗ إِّّ ٘ظبره ثز ٔذیزی

 22ثٔ ٕٟٗب ٜدر ثیب٘ی ٝای ،صاح ٝٙأازٚس ٔٙغما ٝرا

ػزصٕ٘ ٝبیؼ ظّٓ عتیشی ،تٛا٘بی  ٚاراد٘ ٜظابْ ّٔ ٚا ایازاٖ ثازای صایب٘ اس
اعالٔ ٘ ٚبتٛا٘ ٘ ٚبوبٔ آٔزیىب دا٘غ

 ٚاػالْ وزد :اخبس٘ ٜشدیى

دؽٕٗ ث ٝدرٚاسٜٞبی التذار دفبػ ٛٔ ٚؽى وؾٛر را ٕ٘ دٞیٓ.
رئیظ وٕیت ٝإِپیه وز ٜخٛٙث ٔ ٚغئٛالٖ  IOCدر ٘بٔٞٝبی خذاٌب٘اٝای

ػزثغتبٖ ثز حزٔیٗ ؽازیفیٗ» وأ ٝماز

آٖ در ٔبِشی اع  ،اس دِٚتٟب ٛٔ ٚعغبه اعالٔ خٛاع
ػزثغااتبٖ در ٔااذیزی
ػزثغتبٖ ٔؾبرو

عپب ٜپبعذاراٖ ثٙٔ ٝبعج
ٔمبٔٚ

آٖ تؼذاد سیبدی اس ایٗ ٘یزٞٚب وؾت ٝؽذ٘ذ .رٞجزاٖ عٛری ٝایٗ الاذاْ آٔزیىاب را

تب ثب تٛخ ٝث ٝؽىغ

حاازٔیٗ ؽاازیفیٗ ،در ٔااذیزی ایااٗ أاابوٗ ٔمااذط در

وٙٙذ .حىٔٛا

عاؼٛدی در اِٚایٗ ٚاواٙؼ ثا ٝایاٗ عاز ،

ٔذػ ؽذ و ٝایٗ ایذ ،ٜغیزلب٘ ، ٘ٛخص ٔٛآٔیش  ٚث ارسػ اع !
ارتؼ عٛری ٝدر ثیب٘ی ٝای در عبػبه پبیب٘ رٚس خٕؼ ٝپبیابٖ حضاٛر ٌازٜٚ
تزٚریغت داػؼ در اعتبٖٞبی «حٕب« ٚ »ٜحّات» را رعإب اػاالْ وازد .اس ایاٗ
ٔٛفمی

راٞجزدی» یبد ؽذ ٜاع .

ث ٝػٛٙاٖ یه «ٔٛفمی

رٚس٘بٔٚ ٝاؽٍٙتٗ پغ در ٌشارؽ ث٘ ٝمُ اس ثزخ ٔمابْٞابی ایاٗ وؾاٛر
رئایظخٕٟاٛر

٘غج ث ٝحزو خبرج اس ػزف در ػاذْ اػغابی ٞاذایبی ٚرسؽاىبراٖ ایزا٘ا

ٌشارػ داد وٚ ٝسیز دفبع ایٗ وؾٛر ،در ٔب ٔ ٜث ٝدرخٛاعا

ػذرخٛا ٞوزد٘ذ.

ثزای ارائ ٝعز ٞبی درثبرٌ ٜشیٞٝٙبی ٘ظبٔ ػّی ٝایزاٖ خٛاة رد داد ٜاع .

حغبْاِذیٗ آؽٙبٔ ،ؾبٚر رییظ خٕٟٛر ثب اؽبر ٜث٘ ٝتبیح ٘ظزعٙد ٞبی اخیز

د٘یظ راط ،عیبعتٕذار و ٟٝٙوبر آٔزیىبی ٔ ٚؾبٚر رئایظ خٕٟاٛر عابثك

درثاابر ٜحااٛاد دی ٔاابٌ ٜذؽااتٌ ٝفا  :ثاایؼ اس ٘یٕا اس پبعااخدٙٞااذٌبٖ ثااٝ

ایٗ وؾٛر در یبدداؽت ٘ٛؽتٚ ٝػذٞ ٜبی و ٝتزأپ تبو ٖٛٙث ٝػزثغتبٖ عؼٛدی

٘ظزعٙد ٞب ،ػّ

اػتزاضبه را «٘برضبیت التصبدی» ٔ دا٘ٙذ.

ٔمذع  ،ػض ٛوٕیغی ٖٛصٙبیغ ٔدّظ ٌف  :اوثز وبرخب٘دبه ٘غبخ ثاب
وٕتزیٗ ٔیشاٖ حٕبی خبٖ تبسٜای ٔ ٌیز٘ذ  ٚثا ٝچزخا ٝتِٛیاذ ثزٔا ٌزد٘اذ،
دِٚ

ثبیذ اعتزاتضی رٚؽا ٙرا ثازای حٕبیا اس صاٙؼ

٘غابخ ارائا ٚ ٝایاٗ

صٙؼ لذیٕ را احیبء وٙذ.
فزاوغی ٖٛأیذ ٔدّاظ در ثیب٘یا ٝای ثاٙٔ ٝبعاج

 ٚرصیٓ صٟی٘ٛیغت درثبر ٜایزاٖ داد ٜفمظ حزاف ثٛد ٜاع .
ٔٙبثغ خجزی ثبٔذاد ؽٙجٌ ٝشارػ داد٘ذ یٍبٖ ٞبی ٔٛؽاى  ٚپذافٙاذ ٞاٛای
ارتؼ  ٚوٕیتٞ ٝبی ٔزدٔ یٕٗ ٔٛفك ؽذ٘ذ عابٔب٘ ٝدفابػ پابتزیٛه «پابن »۷
ػزثغتبٖ عؼٛدی را در اعتبٖ «ٔخب» ٟٔٙذْ وٙٙذ.
ثٌ ٝشارػ اِمذط اِؼزث  ،یه وبرٚاٖ ٘ظبٔ تزویا ٝرٚس خٕؼا ٝثاب ٞاذف

عابٍِزد پیازٚسی ا٘ماالة

اعالٔ  ،ثب تبویذ ثز ضزٚره تٛخ ٝثٔ ٝغبِجبه ٔازدْ  ٚثٟجاٛد ؽازایظ س٘اذٌ
آٟ٘ب اس عٛی وبرٌشاراٖ ٘ظبْ ،اس الؾبر ٔختّف ٔزدْ ثزای حضٛر در راٞپیٕبی
22ث ٕٟٗدػٛه وزد.

ؽزق اعتبٖ ادِت ؽذ.
فزعتبد ٜلغز ثٛ٘ ٝار غش ٜتبویذ وزد و ٝاٚضبع غش ٜخغز٘ابن اعا ٔ ٚا
تٛا٘ذ ٔٙدز ثٚ ٝلٛع خ ًٙثب رصیٓ صٟی٘ٛیغت ؽٛدٚ .ی اثازاس أیاذٚاری وازد

تدبره ٔ ۷5یّیبرد دالری ایازاٖ  ٚچایٗ در عابَ  2۱95خذیاذتزیٗ آٔابر
ٔٙتؾز ؽذ ٜاس عٛی ٌٕزن چیٗ ٘ؾبٖ ٔ دٞذ ٔجبداله تدبری ایٗ وؾاٛر ثاب
ایزاٖ در عبَ ٔیالدی ٌذؽت ٝثاب رؽاذ  91درصاذی ٘غاج ثا ٝعابَ لجاُ اس آٖ
ٔٛاخ ٝؽذ ٜاع .

و ٝوٕه ٔبِ ٔ 1یّی ٖٛدالری لغز ث ٝغش ،ٜوؾٛرٞبی دیٍز را  ٓٞثا ٝوٕاه
رعب٘ ث ٝایٗ ٔٙغم ٝتؾٛیك وٙذ.
عخٍٛٙی رعٕ ائتالف ٔخبِفبٖ ثؾبر اعذ ،پظ اس عفز ث ٝاراضا اؽاغبِ
ثٙب ث ٝدرخٛاع

پٛراثزاٞیٕ  ،رییظ وٕیغی ٖٛالتصبدی ٔدّظ ثب ثیبٖ ایٙى ٝچبِؼ ثاشري
 ٚاعبع وؾٛرٔبٖ ٚضغ ٔؼیؾت  ٚالتصبدی ٔزدْ اع ٌ ،ف  :تٛإ٘ٙذی ٞابی
ایزاٖ اعالٔ ٔٛخت خؾٓ  ٚػصجب٘ی دؽٕٙبٖ ٔب ثٚ ٝیض ٜآٔزیىب ؽذ ٜاع .

اخثار تیي الوللی
پزٚفغٛر «تیٓ ا٘ذرع »ٖٛاعتبد دا٘ؾاٍب ٜعایذ٘ ٛ٘ ٚیغاٙذ ٜوتابة «خٙاً
وثیف ػّی ٝعٛریٌ »ٝفا  :چٟاُ عابَ درخؾابٖ ،ثبثا

ایدبد ؽؾٕیٗ ٔزوش ٘ظبره ثز آتؼ ثظ در ٔٙبعك وابٞؼ تاٙؼٚ ،ارد خٙاٛة

وازد رٞجازی ٔٙغما،ٝ

ثزاس٘ذ ٜایزاٖ اع .
ِٛدریبٖ ٚسیز خبرخ ٝفزا٘غ ٝدر ٌفا ٌٚا ٛثاب ؽاجى ٝتّٛیشیا ٖٛفزا٘غاٛی
BFMدر اظٟبرات ٔضحه ایزاٖ را ث٘ ٝمض لٛا٘یٗ ثیٗإِّّ در عٛریٔ ٝتٟٓ
وزد ٌ ٚف ٔ :ب خٛاعاتبر خازٚج تٕابٔ وغاب٘ ٞغاتیٓ وا٘ ٝجبیاذ در عاٛریٝ
ثبؽٙذ ،اس خّٕ ٝؽج٘ ٝظبٔیبٖ ایزاٖ  ٚحشةاهلل!
ٔمبٔبه دٔؾك اػالْ وزد٘ذ و٘ ٝیزٞٚابی آٔزیىابی چٙاذیٗ ثابر ٘یزٞٚابی
ارتؼ عٛری ٝرا در اعتبٖ دیزاِشٚرٞ ،ذف حٕاله خٛد لزار داد٘ذ و ٝدر ٘تیدٝ

رعٕ ارتؼ رصیٓ صٟی٘ٛیغت  ،ثب ؽٕبری اس عزاٖ ایاٗ رصیآ

در فّغغیٗاؽغبِ دیذار وزد!
خجزٌشاری اعپٛتٙیه :الذأبه آٔزیىب در ٔٙغم ٝتبثیزاه خٛد را در رٚاثظ
ٚاؽااٍٙتٗ  ٚآ٘ىاابرا ٘ؾاابٖ داد ٜاعاا ثاا٘ ٝحااٛی واا ٝثاایؼ اس  59درصااذ
ؽزو وٙٙذٌبٖ در یه ٘ظزعٙد تبس ٜدر تزوی ٝاػالْ وزد٘ذ و ٝاس آٔزیىب ثٝ
ؽذه ٔتٙفز ٞغتٙذ.
رٚس٘بٔ ٝاٍّ٘یغ ایٙذیپٙذ٘ ثب اؽبر ٜث ٝعیبع خبرخ ِٚیؼٟذ عاؼٛدی ٚ
٘بوبٔ ٞبی ٚی در ایٗ عیبع

تبویذ وزد ،ث عجت ٘یغ

ؤ ٝحٕذ ثٗ عّٕبٖ

خغز٘بوتزیٗ ٔزد در خٟبٖ تٛصیف ؽٛد.
پبرِٕبٖ ارٚپب :حذٚد ٔ 92۱یّی٘ ٖٛفز فمیز ٔ 22 ٚیّی ٖٛواٛدن ٘یبسٔٙاذ در
وؾٛرٞبی ارٚپبی ٘ ٚیش خیُ ٌغتزد ٜخٛا٘بٖ ثیىبر ٚخٛد دارد.
رٍزضوار رٍیدادّای سیاسی /اعالم فرهاى لغَ حکَهت ًظاهی تَسط حضرت اهام
خویٌی(رُ) در سال 1331
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