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 :هردم اآلى ّوِ دارًد راجع ثِ ایي هسئلِ فریبد هیزًٌدد

اهبم خبهٌِ ای(هد ظلِ العبلی) :هلت هب در یک عرصِی رٍیبرٍئی ثسرگی ثب هَاًع

کِ هب اسالم را هیخَاّین...آقب ،شوب اگر اعتقبد ثِ اسدالم داریدد ،ایدي را

حضَر دارد ٍ در ایي عرصِی رٍیبرٍئی ،کشَر احسبس ضعف ًویکٌدد .هدب

اهبم خویٌی

(رُ)

ثگَیید .اگر اعتقبد ثِ هلتتبى دارید ،ایي را ثگَیید.

احسبس ًبتَاًی ًویکٌین؛ احسبس قدرت ٍ تَاًبئی

()1358/4/31

هیکٌین)1391/7/22( .

گسارش خجری تحلیلی:

شکستی دیگر در شَرای اهٌیت ثرای آهریکب رقن خَرد
گسارش تحلیلی

تشای چٌیي ًاآساه ّای دس ایشاى تشًاهِ سیلضی کلشدُ تلَدّ .وچٌاًکلِ اػلکات

تیر آهریکب علیِ ایراى در شَرای اهٌیت ثِ سٌگ خَرد

هادل ،افؼش اهٌیت آهشیکا ٍ اص هتخصصاى حَصُ ایشاى چٌلذی پلیؾ دس کٌگلشُ

اکخش اػضای ؿَسای اهٌیت ػاصهاى هلل هتحلذ دس ًـؼلت کلِ تاهلذاد ؿلٌثِ تلا
هَضَع آؿَب ّای ایشاى تشگضاس ؿذ ،تا الذام آهشیکلا تلشای تحشیل

ٍظلای

آهشیکا دس ًؼخِای ّفت تٌذی عشح هْاس ایشاى سا اػالم کشدُ تلَد .دس تخـل
اص ایي ػٌذ ّفت هحَسی آهذُ اػت کِ سػاًِّای فاسػ صتاى تایلذ تَرْلات

ایي ؿَسا هخالفت کشدًذ .ؿلَسای اهٌیلت ػلاصهاى هلل هتحلذ تلِ دسخَاػلت

سا تِ ػوت تظاّشات ػَق دٌّذّ .وچٌیي دس ایلي ػلٌذ تلِ ًحلَُ ؿلثکِػلاصی

آهشیکا تشای تشسػ آؿَب ّای اخیش دس ایشاى تـکی رلؼِ داد .اکخش اػضلای

هؼتشضاى دس ایشاى اؿاسُ ؿذُ کِ ع سٍصّای اخیش تا آى هَارِ تَدین .دس ػیي

ؿَسای اهٌیت ،آؿَب ّلای ایلشاى سا هؼلللِ داخلل ایلي کـلَس خَاًذًلذ ٍ تلا

حال تیاًات ٍ دخالتّای هماهات ٍ ؿخصیتّای آهشیکای اص سئیغ روْلَس

یادآٍسی ایٌکِ ایي سٍیذادّا تْذیلذی ػلیلِ صلل ٍ اهٌیلت تلیي الوللل ایزلاد

ٍ

ًکشدُ اًذ ،عشح آى دس ؿَسای هلزکَس سا خلاسد اص حیغلِ ٍظلای

ایلي ؿلَسا

تا هماهات سدُپاییيتش دس حوایت اص اغتـاؿات داخلل ایلشاى تیلاًگش اّلذا

ًیات ؿَم آًْا دس لثال کـَسهاى اػت ٍ ًـلاى هل دّلذ کلِ آًْلا ضلوي ػلَ

داًؼتٌذ .دػتیاس دتیش ک ػاصهاى هل هتحذ دس آغاص ایي رلؼِ گفت« :ػلاصهاى

اػتفادُ اص فضای داخل ایشاى ٍ ّذایت فضلای هزلاصی تلِ دًثلال تلشپلا کلشدى

هلل هتحللذ ًول تَاًللذ صللحت توللاه فلیلنّللا ٍ تصللاٍیش هٌتـللش ؿللذُ دستللاسُ

آؿَب دس کـَس ها ّؼتٌذ .دسٍالغ ّذ

هتحذاى

اػتشاضات ایشاى سا تأییذ یا سد کٌذً ».یک ّیل ً ،وایٌذُ آهشیکا دس ایي ًـؼت

هٌغمِایاؽ ایزاد ًاآساه دس ایشاى اػت .دس ایي ساتغِ هـلاّذُ هل کٌلین کلِ

ًیض گفت « :آًچِ دس ّفتِ گزؿتِ دس ایشاى اتفاق افتاد ،چیضی اػت کِ دًیا تایلذ

پغ اص اتفالات اخیشّ ،ن آهشیکا ٍ ّن ػشتؼتاى ٍ سطین صْیًَیؼت اص ایي فضلا

تِ آى تَرِ کٌذ!» ٍی گفت« :دًیا تایذ ؿزاػت کؼلاً کلِ ػلیلِ حکَهتـلاى

خـٌَد ؿذًذ .الثتِ دسساتغِ تا اتفالات اخیش ،هغالثات التصادی ًیض دخی تَدًذ؛

تظاّشات کشدُ اًذ سا تحؼیي کٌذ! تظاّشات کٌٌذگاى ایشاى خَاػتاس آى ؿذُ اًذ

یؼٌ افشادی ًیض دس تظلاّشات ؿلشکت هل کشدًلذ کلِ دغذغلِّلای التصلادی

کٌذ .دٍللت آهشیکلا دس

داؿتٌذ ّشچٌذ تؼذادؿاى کن تَد اها تِ ّش حال تایذ تِ ایي هغالثات تَرِ ؿلَد.

کٌاس تظاّشات کٌٌذگاى ایشاى اػت .ها ػاکت ًخَاّین تَد .هشدم ایشاى حمیمت

ایي دس حال اػت کِ هشدم ها تایذ تَرِ داؿتِ تاؿٌذ کِ فمش دس ّوِ رای دًیلا

سا ه داًٌذ ،ها ّن حمیمت سا ه داًلین!» ًوایٌلذُ فشاًؼلِ ػلل سغلن تیلاى ایٌکلِ

ٍرَد داسد .حت خَد آهشیکا کِ ادػای اتشلذست داسد ،عثك آهاسی کلِ اسائلِ

«حَادث اخیش دس ایشاى ًگشاىکٌٌلذُ ّؼلتٌذ» گفلت« :ایلي حلَادث تلِ خلَدی

کشدُ  ۴۴هیلیَى فشد گشػٌِ داسًذ .لزا ٍرَد افشاد فمیش ٍ گشػٌِ تلِ هؼٌلای تل

خَد ،تْذیذی ػلیِ صل ٍ اهٌیت تیيالول ًیؼتٌذ ٍ ّش گًَِ دخاللت دس اهلَس

تفاٍت ٍ ت تشًاهگ دٍلت ًیؼت اها تِ ّش حال تایذ ایي هغالثلات هلَسد تَرلِ

داخل ایشاى سا «هضلش» اػلتً .وایٌلذُ اًگللیغ ّلن گفلت اص حکَهلت ایلشاى

لشاس گیشد.

کِ حکَهت ایي کـَس حوایت اص تشٍسیؼن سا هتَل

کَتاُ هذت آهشیکا ٍ تشخ

هل خَاّللذ تللِ تؼْلذات حمللَق تـللشی خلَد ػول کٌللذ! اٍ تلا تیللاى ادػاّللای

اخجبر داخلی
آیت اهلل خاتو  ،خغیة هَلت ًواص روؼِ تْشاى تا تیاى ایٌکِ دس فتٌِ اخیش،

اػتشاضات اخیش فشاتش ه سًٍذ.تذاٍم اػتفادُ اص هزلاصات اػلذام اص روللِ تلشای

آهشیکا ،سطیلن صْیًَیؼلت ٍ ػشتؼلتاى تلشای حوایلت اص اغتـاؿلگشاى هؼلاتمِ

لاًَى ٍ هحذٍد کشدى آصادی تیاى ّوگ تِ ؿذت

گزاؿتِ تَدًذ ،گفت :اغتـاؿگشاى تا غاست ٍ اّاًت تِ اػالم تِ ًام هلت خیاًت

احثاتًـذُ گفتً« :گشاً ّای حمَق تـشی اًگلیغ دستاسُ ایشاى ،اص حَادث ٍ
ًَرَاًاى ،حاکویت ضؼی

ًگشاىکٌٌذُ ّؼتٌذ!» ًوایٌذُ سٍػیِ دس اداهِ گفت« :تشای ّولِ هـلخا اػلت
تشًاهِ ای کِ اهشٍص دس دػتَس کاس ؿَسای اهٌیت لشاس گشفتِ ،استثاع تا ٍظای
ایي ؿَسا ًذاسد .آهشیکا ًثایذ ایي ؿَسا سا تضؼی

کٌذ»

آشَة ،طرحی ثرای هْبر ایراى!

دکتش فؤاد ایضدی /پلغ اص ًلاآساه ّلای اخیلش دس ایلشاىً ،ملؾ ایلاالت هتحلذُ
آهشیکا ٍ تشخ دیگش اص دؿوٌاى هٌغمِای دس ػاصهاًذّ کشدى ایي ًلاآساه ّلا
کاهال َّیذا ؿذ .الثتِ تش اػاع تشخ هٌاتغ ٍ اخثاس تذػت آهذُ ٍاؿٌگتي پیـتش

تِ هلت کشدًذ.
ٍصیش دفاع دس گفت ٍ گَی تلفٌ تا ٍصیش دفاع پاکؼتاى گفت :آهشیکای ّلا
ّوَاسُ ؿکؼت ّای خَد سا دس ًماط هختل

رْاى هتَرِ دیگشاى هل داًٌلذ ٍ

ساّثشد سطین صْیًَیؼت سا دس ت حثات هٌغمِ دًثال ه کٌٌذ.
دس پ دسگیشی ػشتاصاى گوٌام اهلام صهلاى (ػلذ) تلا یل

تلین هؼلل ضلذ

اًمللالب دس پیشاًـللْش ٍ ؿللْادت ػللِ تللي اص ًیشٍّللای غیللَس ٍ فللذاکاس ٍصاست

اعالػات ،فشهاًذُ ک ػپاُ دس پیاه تِ ٍصیش اعالػات ،ؿْادت ایي ػضیلضاى سا
تثشی

ٍ تؼلیت گفت.

«گشیي گشیٌَالذ» ،سٍصًاهًِگاس هـَْس آهشیکلای ٍ تشًلذُ رلایضُ پلَلیتضس،
تحلیلگشاى غشتل کلِ تلشای ایلشاى طػلت حملَق تـلش هل گیشًلذ سا هلضدٍساى

ٍصیش خاسرِ کـَسهاى ،تاهذاد اهشٍص ؿٌثًِ ،ـؼت ؿلَسای اهٌیلت ػلاصهاى

دیکتاتَسی ّلای ػلشکَتگش هٌغملِ خَاًلذ ٍ گفت:ػالللِ صیلادی تلشای ایزلاد

هل هتحذ دستاسُ ایشاى کِ تِ دسخَاػلت دٍللت آهشیکلا تشگلضاس ؿلذُ تلَد سا

ت حثات دس ایشاى تَػظ کؼاً ٍرَد داسد کِ ٍاًولَد هل کٌٌلذ ًگلشاى هلشدم

ؿکؼت دیگش تشای ػیاػت خاسر ایي کـَس تَصی

ایشاى ّؼتٌذ اها دس ػو کوتشیي اّویت سا تشای هشدم لائلٌذ».

کشد.

سحواً فضل ٍصیش کـَس دس ٍاکلٌؾ تلِ اظْلاسات اخیلش سئلیغ روْلَس

تیلشػَىٍ ،صیش خاسرِ آهشیکا ،دس هصاحثِ ای گفت دٍلت ایلي کـلَس دس

آهشیکا دس پ حشکات تخشیث چٌذ سٍص گزؿتِ دس کـلَسهاى خغلاب تلِ ٍی

تالؽ اػت ضوي ایٌکِ تَافك ّؼتِ ای تا ایشاى سا اصالح کٌذ ،آهشیکا سا ًیض دس

گفت :ایي ؿوا ّؼتیذ کِ هاًغ آصادی هلتّا ّؼتیذ.

ایي تَافك ًگاُ داسد.
استثلاط

دتیش هزوغ تـخیا هصلحت ًظام گفت :هزولغ تٌلا داسد دس یل

ٍحیك تا حَصُ ّای ػلویلِ هَضلَػات اػاػل هلَسد پلظٍّؾ سا هـلخا ٍ دس
اختیاس پظٍّـگشاى لشاس دّذ ٍ تذٍى ایٌکِ خَد ٍاسد حَصُ ّای پظٍّـل ؿلَد
اص ظشفیت تاالی پظٍّـگشاى کو

تگیشد.

دس کـَس داسًذ ،گفت :اراصُ فؼالیت تِ ایي کاًال ّا سا ًو دّین.
تاگزؿت ی

ٍلیؼْللذی ػشتؼللتاى ًـؼللت ،تشاهل

سرضخللَاً هل کللشد ٍ دس هللَسد خللَد ٍ

ًیشٍّای ػشال اص تاصداؿت سیؾ ػفیذ هـَْس داػـ کلِ دػلتَس اػلذام،
تشیذى ػش ٍ ػٌگؼاس لشتاًیاى دس هَص سا ه داد ،خثلش دادًلذ .ایلي تشٍسیؼلت

ایشاى کِ تا ّلذایت تشخل

ػشٍیغ ّای اعالػات ٍ ایفای ًمؾ اپَصیؼیَى خاسد ًـلیي اص اػتلشا
تِ گشاً ٍ التصاد تِ یل

کشدٌّ ،گاه کِ هحوذ تي ػلواى (پؼش ٍ ٍلیؼْذ پادؿلاُ ػشتؼلتاى) تلش کشػل
داهادؽ ه گفت «هشد خَدهاى سا دس ساع اهَس گزاؿتین».

ٍصیش استثاعات تا اؿاسُ تِ ایٌکِ تشخ کاًال ّای تلگشاه تشٍیذ خـلًَت
ّفتِ اص ًاآساه ؿْشّای هختل

هایک ٍٍل  ،هؤل

کتاب «آتؾ ٍ خـن :دس کاخ ػلفیذ تشاهل » اػلالم

داػـ کِ اتَػوش ًام داسد ،هلمة تِ ػفاح (خًَشیض) هَص اػت.

هلشدم

ٍصاست خضاًِ داسی آهشیکا دس اداهِ اػوال تحشین ّای یکزاًثِ ػلیِ ایشاًیاى

پلشٍطُ تشاًلذاصی ٍ اغتـاؿلات هثلذل گـلت ،اتؼلاد

ٍ افشاد ٍ ؿشکتّای هشتثظ تا ایشاى 0 ،ؿخا خلاسر ٍ  5ؿلشکت ایشاًل سا

رذیذی اص فؼالیت ؿثکِ تلگشاه آهذًیَص ٍ تـک ّای ّوشاُ ٍ ّوکاس افـلا ٍ
دس خثشگضاسی ّا هٌتـش ؿذ.

تِ فْشػت تحشینّای خَد اضافِ کشد.
سٍصًاهِ ٍاؿٌگتي پؼت دس هغلث سٍص چْاسؿٌثِ تا ارػاى تِ تل فایلذُ تلَدى

حلذاد ػلادل ،هـلاٍس ػلال سّثلش اًملالب دس پیلاه تلَییتشی تلا اؿلاسُ تلِ
اغتـاؿات اخیش ًَؿت« :تاصّن هشدمّ ،ویـِ هشدم ،صًذُ تاد هلشدم»ٍ .ی افلضٍد:
دس ػمة هاًذگ رٌّ آهشیکا ٍ هٌافمیي ّویي تغ کِ تا ؿؼاس ػللغٌت علثلاى
تِ هماتلِ تا اًمالب اػاله هشدم ایشاى ه آیٌذ!

حوایت ّای دًٍالذ تشاه  ،سئیغ روَْس آهشیکا اص ػَاه آؿَب ّای اخیش دس
ایشاى ،اص کٌگشُ آهشیکا خَاػتِ ایي ٍظیفِ سا تِ ػْذُ تگیشد.
سٍصًاهِ سأی الیَم ًَؿت ::ػخٌاى تشاهل
هشدم ایشاى لات تَرِ اػت؛ اصال تشاه

سٍصًاهِ فشّیختگاى «دػت پخت اخیش آؿَتگشاى» سا «ضذ التصاد» تَصی
کشد ٍ ًَؿت :آؿَب افکٌ دس تشخل ًملاط ،ؿلاخا تلَسع سا ٍ 0۴00احلذ
کاّؾ داد ٍ لیوت دالس سا تِ  ۴000تَهاى سػاًذ.

تیتالومذع اػت.

هؼاٍى اػتاًذاس لشػتاى خثش داد کِ پغ اص ؿٌاػای ی

ک آصاس ٍ اریت هلتّا سا احؼاع ٍ

تِ آى تَرِ کلشدُ اػلت آیلا ػلالح هشگثلاس اٍ هللت ّلا ٍ ًؼل ّلا سا ًلاتَد
ًکشد ّلذ

تلین تشٍسیؼلت دس

سئلیغ روْلَس آهشیکلا دس تلاسُ

اص ایزلاد ًللاآساه دس ایلشاى ،هٌحلش

کللشدى ارّلاى اص تحللَالت

اسدٍغاى ،سئیغ روَْس تشکیِ تلا تیلاى ایٌکلِ آهشیکلا ٍ سطیلن صْیًَیؼلت

تشٍرشد ،چْاس ًفش اص اػضای آى دػلتگیش ؿلذًذ ٍ ًفلش پلٌزن ایلي تلین ًیلض دس

آؿکاسا دس اهَس داخل ایشاى ٍ پاکؼتاى دخالت هل کٌٌلذ ،تاکیلذ کلشد :چٌلیي

دسگیشی صخو ؿذ.

هؼللِای غیشلات لثَل اػت.

ًوایٌذُ دائن ایشاى دس ػاصهاى هل تا تیاى ایٌکِ تاػلج تل اػتثلاسی ؿلَسای

پایگاُ خثشی «الَعي» تِ اًتـاس کتاب «آتؾ ٍ خـلن؛ کلاخ ػلفیذ تشاهل »

اهٌیت اػت کِ هَضَػ سا کِ هاّیت کاهال داخلل داسد دس دػلتَسکاس للشاس

اؿاسُ کشد کِ ًَیؼٌذُ آى تا اػلتٌاد تلِ اظْلاسات هـلاٍس ػلاتك تشاهل ٍرلَد

هیذّذ ،گفت :عٌضآهیض اػت کـَسی کِ سئیغ دٍلتؾ حلاه تخشیلة گلشاى

«لشاسداد لشى» سا تأییذ ه کٌذ کِ تشاػاع ایي للشاسداد ،غلضُ تلِ هصلش ٍ کشاًلِ

دس ایشاى ؿذُ اص ًوایٌذُ اؽ خَاػتِ ایي هَضَع سا تِ ػاصهاى هل تیاٍسد!

تاختشی تِ اسدى هلحك خَاّذ ؿذ.

اخجبر ثیي الوللی
هـاٍس اهٌیت هل کاخ ػفیذ دس هصاحثِ ای گفت کِ حوایلت ّلای دٍللت
آهشیکا اص «هؼتشضاى» دس ایشاى تا کٌَى اص حوایت ّای لفظ صش

فشاتلش سفتلِ

اػتٍ .ی افضٍد :هْن اػت ایي حکَهت(ایشاى) اص هٌاتؼ کِ تشای اداهِ کوپیي

تُشد» ٍ ی

فشًٍذ هَؿ

تالؼتی

ٍ ؿثِ ًظاهیاى ٍاتؼتِ تِ ائتال

«لاّش ام »0سا تِ ػوت اّذا

ػؼَدی ؿلی

ًظاه استؾ

کشدًذ کِ دلیما تِ ّلذ

هلَسد

ًظش اصاتت کشد.
سئیغ ؿَسای سٍاتظ خاسر آهشیکا ضوي ّـذاس تِ دٍلت دًٍالذ تشاهل

هشگثاسؽ! تِ آًْا ًیاصهٌذ اػت ،هحشٍم ؿَد.
تؼذادی اص ًوایٌذگاى کٌگشُ آهشیکا دس پشتَ آؿَب ّای اخیلش دس ایلشاى اص
دٍلت ایي کـَس خَاػتِ اًذ هؼافیت ّای تحشیو تشای ایشاى سا صادس ًکلشدُ ٍ
تحشینّای سفغؿذُ ری تشرام سا تشگشداًذ.

یگاى هَؿک استؾ یوي ٍ اًصاساهلل ی

فشًٍذ هَؿ

تالؼلتی

«کَتلاُ

دستاسُ «ؿکا

ًگشاى کٌٌلذُ» تلیي هَاضلغ ٍاؿلٌگتي ٍ اتحادیلِ اسٍپلا دس لثلال

ایشاى ،اص لضٍم تْذیذ تْشاى تِ تحشینّای حمَق تـشی ػخي گفت!

هطبلت هب را در کبًبل پیبم رسبى سرٍش ثِ آدرس  @siasilandدًجبل کٌید

