خطر فراموشکاری
پایگاه بصیرت« :جٙتّٕٗٞبی پؾت ٔیش
ٔذاوزٕٞ ٜبٖ تزٚریغتٞبی فزٚزٌب ٜثغساز
ٞغتٙس ».ایٗ ػجبرت یىی اس ٟٔٓتزیٗ
فزاسٞبی عرٙبٖ رٞجز ٔؼظٓ ا٘مالة زر
ذغجٞٝبی ٕ٘بس آذزیٗ جٕؼ ٝزی ٔبٜ
اعت؛ جّٕٝای و ٝ٘ ٝتٟٙب تٛفیفی زلیك اس
ٚالؼیت آٔزیىبییٞب  ٚصعت ٔذاوزٔ ٜمبٔبت
وبخ عفیس اعت ،ثّىٔ ٝیتٛاٖ اس آٖ ثٝ
ٔٙشِ٘ ٝمؾ ٝرا ٜزعتٍب ٜزیپّٕبعی وؾٛر ٚ
آیٙس ٜعیبعت ذبرجی یبز وزز .رٞجز
ٔؼظٓ ا٘مالة عبَٞب پیؼ ایٗ ٔٛضٛع را
ٍٙٞبْ ٔذاوزات جٕٟٛری اعالٔی ایزاٖ ٚ
آٔزیىب ث ٝفزاحت ٌفت ٝثٛز٘س ٞ ٚؾسار
زاز ٜثٛز٘س و ٝزیپّٕبت ٔب ٍٙٞبْ ٔذاوزٜ
«فزأٛػ ٘ىٙس و ٝعزفؼ ویغت؛
فزأٛػ ٘ىٙس ؤ ٝؾغ َٛچ ٝوبری اعت؛
ایٗ ؽزط افّی اعت؛ ثفٕٟٙس و ٝزار٘س
چٝوبر ٔیوٙٙس ،ثسا٘ٙس و ٝثب چ ٝوغی
ٔٛاجٟٙس ،ثب چ ٝوغی عزفٙس ،آٔبج حّٕٝ
عزف آٟ٘ب وجبی ٔغئّ ٝاعت؛ ایٗ را تٛجّٝ
زاؽت ٝثبؽٙس ».أب ٔتأعفب٘٘ ٝتیج ٝآٖ
ٔذاوزات أزٚس پیؼ رٚی ٔبعت!
آٔزیىبییٞب اس ثزجبْ ذبرج ؽس٘س ثسٖٚ
آ٘ى ٝتبٚا٘ی ثپززاس٘س  ٚتحزیٓٞبیی ثٝ
ٔزاتت عرتتز ٌ ٚغتززٜتز ػّی ٝایزاٖ
ٚضغ وزز٘س ،تب جبیی و ٝزر رٚسٞبی اذیز
تزأپ فزٔبٖ تحزیٓ تٕبْ التقبز ایزاٖ را
أضب وزز ٜاعت  ٚفزاتز اس آٖ ارٚپبییٞب ٘یش
پظ اس ز ٚعبَ ِفبظی  ٚثبسی ثب وّٕبت،
حبال اػالْ وززٜا٘س ٔىب٘یغٓ ٔبؽ ٝرا فؼبَ
ذٛاٙٞس وزز  ٚپز٘ٚسٞ ٜغتٝای ایزاٖ را یه
ثبر زیٍز ث ٝؽٛرای أٙیت عبسٔبٖ ُّٔ
ذٛاٙٞس ثزز .فزأٛػوبری ٘ ٚغیبٖ اس ایٗ
ٔغئّ ٟٓٔ ٝؤ ٝذاوزٜوٙٙسٌبٖ وت ٚ
ؽّٛاری زر حمیمت ٕٞبٖ تزٚریغتٞب ٚ
تحزیٓوٙٙسٌبٖ ّٔت ایزاٖ ٞغتٙس،
ٕٞبٖٞبیی ٞغتٙس و ٝزِٚت لب٘٘ٛی زوتز
ٔقسق را عبلظ وزز٘سٕٞ ،بٖٞبیی ٞغتٙس
و ٝاس فساْ زر حّٕ ٝث ٝایزاٖ ػشیش حٕبیت
فس زرفسی وزز٘سٕٞ ،بٖٞبیی ٞغتٙس وٝ
لحغی ثشري را زر ثحجٛح ٝج ًٙجٟب٘ی
ثز ایزاٖ تحٕیُ وزز٘س  ،...ٚؽزایظ أزٚس را
رلٓ سز ٜاعت  ٚػٕیمبً ثبیس اس تىزار ایٗ
تجزث ٝتّد تبریری  ٚفزأٛػ وززٖ ایٗ
ٔغئّ ٝجٌّٛیزی وٙیٓ .را ٜپیؼ رٚی ٔب،
را ٜوغت لسرت ثب اتىب ثز تٛاٖ زاذّی ٚ
زیپّٕبعی ٛٞؽٕٙسا٘ ٚ ٝفؼبِی اعت وٝ
ثبیس ثز اعبط زرطٞبی تبریری ّٔت ایزاٖ
عزاحی ؽٛز.
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خطبه شکرانه
کیهان :ذغجٞٝبی زیزٚس رٞجز ٔؼظٓ ا٘مالة اعالٔی را ٔیتٛاٖ «ؽىزا٘ ٝایبْاهلل» زا٘غت .ثجب آٚرزٖ ؽىز اِٟی
ثٚ ٝاعغ ٝز ٚایبْاِّٟی و ٝثزای أت اعالْ ّٔ ٚت ایزاٖ ،ػظٕت آفزیس ٜاعت  ٚایٗ ز ٚایبْاهلل زر پی اعتمبٔت
ّٔت ایزاٖ زر را ٜاِٟی ذٛز  ٚؽبوز ثٛزٖ ث ٝزرٌب ٜاِٟی پسیس آٔس ٜاعت .اس ایٗ رٔ ٚیتٛاٖ ٌفت ذغجٞٝبی
زیزٚس أبْ ذبٔٝٙای -ازاْاهلل ظّٝاِؾزیف -اس یه ع ٛعپبعٍشاری ث ٝزرٌب ٜاِٟی ثٛز  ٚاس عٛی زیٍز تؼظیٓ ٚ
تىزیٓ ّٔت ثشري ایزاٖ و ٝؽبیغت ٝتفضُ اِٟی ؽس٘س  ٚزر تاللی ایٗ ز« ،ٚایبْاهلل» پسیس آٔس .ؽزوت زٜٞب
ٔیّی٘ٛی ٔززْ ایزاٖ  ٚػزاق زر تؾییغ پیىزٞبی پبن ٔجبٞساٖ زر را ٜذسا  ٚثٛیض ٜعززار ثشري اعالْ ،لبعٓ
عّیٕب٘ی یه رذساز «ثغیبر ٔ »ٟٓث ٝحغبة ٔیآیس .تٛج ٝجٕٟٛری اعالٔی ٔ ٚززْ آٖ ث ٝآالْ جٟبٖ اعالْ ٚ
ٔحزٔٚیٗ ػبِٓ  ٚافؾبی تٛعئٞٝبی ذبئٙب٘ ٝآٔزیىب  ٚػٛأُ آٖ ،ایزاٖ را زر وب٘ ٖٛتٛجٔ ٝززْ جٟبٖ  ٚثرقٛؿ
ٔغّٕب٘بٖ لزار زاز ٜاعت .أزٚس ز ٚلغت اِٟی  ٚؽیغب٘ی لسرت زر جٟبٖ ٚجٛز زارز و ٝجٕٟٛری اعالٔی زر
وب٘ ٖٛلسرت اِٟی  ٚآٔزیىب زر وب٘ ٖٛلسرت ؽیغب٘ی لزار زار٘س .ؽزوت زٜٞب ٔیّی٘ٛی ٔززْ ایزاٖ  ٚػزاق زر
تؾییغ پیىز ٔغٟز عززار ثشري اعالْ ثرٛثی ٘ؾبٖ زاز و« ٝججٔ ٟٝمبٔٚت» یه جزیبٖ ٔٙغمٝای زر ثزاثز چٙس
جزیبٖ ٔٙغمٝای ٘یغت ثّى ٝتٟٙب جزیبٖ حبوٓ ثز لّٛة  ٚافىبر ٔغّٕب٘بٖ زر ٔٙغم ٝاعت .ایٗ ٔٙغمٙٔ ،ٝغمٝای
ٔؾبثٙٔ ٝبعك زیٍز ٘یغت .ثٌٛ ٝاٞی زٜٞب رذساز ثشرٌی و ٝزر ایٗ حسٚز  033عبَ زر ایٗ ٔٙغم ٝافتبزٚ ٜ
وب٘ ٖٛتحٛالت جٟبٖ ثٛز ٜاعت ،ایٗ ٔٙغم ،ٝلّت ٔٙبعك جٟبٖ اعت ٔ ٚؾىُ آٔزیىب ایٗ اعت و ٝا٘مالة
اعالٔی زر ٔٙغم ٝلّت جٟبٖ  -Hartland-حىٔٛت ٔیوٙس«.ایٗ ٔٛضٛع اس عیغز ٜیه زِٚت یب یه وؾٛر
فزاتز اعت .ایٗ حبوٕیت یه ا٘سیؾ ٚ ٝرا ٜاعت  ٚجٕٟٛری اعالٔی اٌزچ٘ ٝمغٔ ٝجسأ آٖ ث ٝحغبة ٔیآیس أب
ٔبِه آٖ ٘یغت تب ثتٛاٖ ثب ٔت ٟٓوززٖ ثٛ٘ ٝػی ّٔیٌزایی جّٛی ػٕٔٛی ٔ ٚب٘سٌبر ؽسٖ آٖ را ٌزفت .اس عٛی
زیٍز ایٗ جج ٟٝضٕٗ آ٘ى ٝپز اس ٘فزت اس ػّٕىزز  ٚاٍ٘یش ٚ ٜاٞساف آٔزیىبییٞب  ٚػٛأُ آ٘بٖ اعت ،اس «اعالْ
٘بة ٔحٕسی(ؿ)» زائٕب آثیبری ٔیؽٛز  ٚیه رٞجز «جبٔغاِؾزایظ» زر ثبالی عز آٖ لزار زارز و ٝفسٞب ثبر
ثزتزی فىزی  ٚتٛاٖ ٔسیزیتی ذٛز را زر ٔقبف ثب  ٕٝٞزؽٕٙبٖ ججٔ ٟٝمبٔٚت ث ٝاثجبت رعب٘س ٚ ٜأزٚس ثٝ
رٞجزی ٔمج َٛزر ثیٗ ا ُٞعٙت  ٚؽیؼیبٖ  ٚعبیز ٔززْ تجسیُ ٌززیس ٜاعت .ایٗ جج ٟٝزر ػیٗ حبَ
فزٔب٘سٞبٖ ٔیب٘ی ٔ ٚیسا٘ی ٔمتسری ٔثُ عززار ؽٟیس عّیٕب٘ی زارز و ٝچ ٝزر ٔمبْ اعتزاتضیغیٗ  ٚچ ٝزر ٔمبْ
تبوتیىیغیٗ ایسٜٞبی ا٘مالثی  ٚاِٟی را ث ٝذٛثی ٔیٌیز٘س  ٚث ٝعزا٘جبْ پیزٚسٔٙسا٘ٔ ٝیرعب٘ٙس .ایٗ ٔؾىُ
ثشرٌی ثزای جج ٟٝاعتىجبر  ٚعّغٔ ٝیثبؽس.ججٔ ٟٝمبٔٚت اٌزچ ٝاس پؾتیجب٘ی زٜٞب زِٚت  ٓٞثزذٛرزار اعت أب
ججٟٝای زِٚتی ٘یغت  ٚثب ػٕك ٚجٛز ثبٚرٞب ،احغبعبت  ٚاػتمبزات ٔ ٕٝٞززْ پی٘ٛس زارز  ٚتحت تبثیز اِمبئبت
لزار ٕ٘یٌیزز.یْٛاهلل زیٍز ،حّٕٔ ٝمتسرا٘ ٝجٕٟٛری اعالٔی ث ٝیه پبیٍب ٟٓٔ ٜآٔزیىب زر ٔٙغم ٝثٛز .حّٕ ٝثٝ
یه پبیٍب٘ ٜظبٔی آٔزیىب زر ٚاوٙؼ ث ٝالساْ جٙبیتىبرا٘ ٚ ٝتزٚریغتی آٔزیىب زر ٔؼبزالت ٘ظبٔی ،السأی «ثغیبر
ٔ »ٟٓثٛز  ٚایٗ وبری ٘جٛز و ٝزِٚت زیٍزی ذٛز را لبزر ث ٝا٘جبْ آٖ ٔیزا٘غت أب ٕٟٔتز اس آٖ ،ؽىغت ٝؽسٖ
ٞیجت آٔزیىب ثٝػٛٙاٖ لّت جج ٟٝاعتىجبری ٘ ٚظبْ عّغ ٝثٛز  ٚثٕٞ ٝیٗ جٟت ٞ ٚ َٛٞزاط ٘بؽی اس الساْ
ثشري عپب ٜپبعساراٖ ا٘مالة اعالٔی اس آٔزیىب فزاتز رفت  ٚث ٕٝٞ ٝريٞبی آِٛزٜای و ٝاس حٛسٜٞبی غزثی،
ػزثی  ٚاعزائیّی ث ٝایٗ لّت ؽزیز ذٔ ٖٛیرعب٘س٘س ،عزایت وزز .ثٟت ؽسیس ٘بؽی اس ایٗ الساْ زر ریبك،
تُآٚی ،ٛپبریظِٙ ،سٖ  ٚثزِیٗ ثٌٝ٘ٛٝای ثٛز و ٝاس لّتٞبی ؽیغب٘یؽبٖ ث ٝسثبٖ آٔس ٔ ٚقساق اػججت وفبر ؽس.
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همت
زگدیه رین خبار  ر فته خی هک گذشت
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ایاماهلل ،روزهای تاریخساز
جوان :حٕبع ٝتؾییغ ٔیّی٘ٛی عپٟجس عّیٕب٘ی زر ؽٟزٞبی ٔرتّف تجسیس ٔیثبلی زٚثبر ٜثب آرٔبٖٞبی أبْ راحُ ػظیٓاِؾأٖ ٚ
ؽٟسای ا٘مالة اعالٔی  ٚثیؼتی زٚثبر ٜثب ِٚی أز ٔغّٕیٗ ،رٞجز ٔؼظٓ ا٘مالة اعالٔی ث ٝؽٕبر ٔیآیس .ذیبثبٖٞبی ایزاٖ  ٚػزاق،
ثبر زیٍز ٌبْٞبی اعتٛار ّٔت ا٘مالثی  ٚسٔبٖؽٙبط را ث ٝذٛز زیس  ٚأیس زؽٕٙبٖ ث ٝیأط ثسَ ؽسٕٞ .چٙیٗ پبعد ػشتٕٙسا٘ٝ
عپب ٜپبعساراٖ زر عیّی ث ٝأزیىب زر حّٕٛٔ ٝؽىی ث ٝپبیٍب ٜػیٗ االعس ٘یش رٚس «تبریدعبس» زیٍزی زر ففحبت لغٛر عز٘ٛؽت
ّٔت ایزاٖ  ٚأت اعالٔی ثٛز .ای ٍٝ٘ٛٙحٕبعٞٝبی تبریدعبس را تٟٙب زر لبِجی ٕٞچ ۳0 ٖٛتیز  ۹ ٚ ۸0۳۱زی ٔ۸0۱۱یتٛاٖ
تحّیُ  ٚارسیبثی وزز .چ ٝسیجبعت و ۸۳ ٝثّٔ ۸0۳۳ ٕٟٗت ا٘مالثی تٟزاٖ ،آغٛػ ذٛز را ثٝعٛی ثتؽىٗ ثشري ،ذٕیٙی وجیز
ثبس ٔیوٙس  ۸3 ٚعبَ ثؼس زر  ۸۱ذززاز  ۸0۳۱ثب ٕٞبٖ حضٛر ٔیّی٘ٛی ا ٚرا تب زیبر اثسی ثسرلٔ ٝیوٙس ۸3 .عبَ ثؼس حضٛر ٔززْ
زر  ۳0تیز  ،۳۱آثی اعت ثز آتؼ فت ٝٙتجسیس٘ظزعّجبٖ  ۸3 ٚعبَ ثؼساسآٖ زر  ۹زی  ،۸0۱۱تٔٛبر فت ٝٙپیچیس ۱۱ ٜث ٝزعت
ّٔت ،زرٓٞپیچیسٔ ٜیؽٛزٌٛ .یی آسٔ٘ٛی ٔىزر زر پیؼ رٚی ّٔت ایزاٖ لزار زازٜؽسٞ ٚ ٜز  ۸3عبَ اس ایٗ آسٔ ٖٛذغیز عزثّٙس
ثیزٔ ٖٚیآیٙس .رٚسٞبی تؾییغ ٔیّی٘ٛی پیىز پبن عززاراٖ ؽٟیس ٔمبٔٚت را حمیمتبً ثبیس یْٛاهلل زا٘غت؛ رٚسی و ٝثٝرغٓ ٕٝٞ
٘برضبیتیٞب  ٚعرتی اٚضبع ٔؼیؾتی ،یهچیش ٔززْ را ث ٝذیبثبٖٞب وؾب٘س  ٚآٖ ارازٜای و ٝفٛق ارازٜٞبعت  ٚزَٞب را ٔتٛج ٝحك
ٔیوٙس .اسآٖر ٚیْٛاهلل اعت و ٝتجسیس حیبتی ثز حزوت چُٟعبِّٔ ٝت زر ٔغیز پیؾزفت ثٝعٛی تؼبِی  ٚتٕسٖ تٛحیسیای وٝ
ثٔ ٝغتضؼفبٖ ٔ ٚؤٔٙبٖ ٚػس ٜزازٜؽس ،ٜثٛز .ثیتززیس زر ایٗ رٚس اراز ٜذسا٘ٚس لبزر ٔتؼبَ ،زعیغٞٝبی  ٕٝٞؽیبعیٗ ا٘ظ  ٚجٗ
را ٘مؼ ثز آة وزز  ٚجب٘ی زٚثبر ٜث ٝاعالْ  ٚتٛحیس ثرؾیس .ایٗ رٚسٞب را ثبیس ٔتؼّك ثٔ ٝززْ  ٚثّى ٝرٚس ٔززْ ٘یش ٘بٔیس .رٚسی وٝ
ٔززْ فح ٝٙرا آٌٖ ٝ٘ٛو ٝذٛز ذٛاعتٙس ،تزعیٓ وزز٘س  ٚزر أتساز ایٗ تجسیس ٔیثبقٞبی ٔتٛاِی  ۸3عبِ ،ٝثزي سریٗ زیٍزی زر
تبرید زرذؾبٖ حكعّجی ّٔت ایزاٖ ثجت  ٚضجظ ؽس .عیفٞبی ٔرتّف ثب عالیك ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛأب یهفسا ثزائت ذٛز را اس زؽٕٙبٖ
اعالْ  ٚایزاٖ اػالْ  ٚازأ ٝراٛ٘ ٜرا٘ی ٔمبٔٚت را فزیبز وزز٘س .ثس ٖٚؽه وثیزی اس ٔززْ حٕبعٝآفزیٗ ایزاٖ و ٝرٚسٞبی یْٛاهلل را
زر تمٛیٓ تبرید ایزاٖ ٘مؼ سز٘س٘ ،غجت ث٘ ٝبرعبییٞبی ٔؼیؾتی  ٚلقٛر ٔغئٛالٖ اجزایی زر حٛس ٜالتقبزی ٌالیٙٔٝس ثٛزٚ ٜ
ٞغتٙس٘ .جبیس ٞیچیه اس ٔغئٛال٘ی و ٝذقٛفبً ثب ػّٕىزز ذٛز ،زر ز ٚعبَ ٌذؽت ٝعرتیٞبی سیبزی ثز عفزّٔ ٜت ؽزیف ایزاٖ
 ٚالتقبز ایٗ وؾٛر ٔمتسر تحٕیُ وزز٘س ،تقٛر وٙٙس و ٝوبر٘بٔ ٝضؼیفؽبٖ اس یبز ٔیر٘ٚس  ٚیب ایٙىٔ ٝیتٛا٘ٙس پؾت ایٗ
ٚظیفٝؽٙبعی ّٔت ذٛز را پٟٙبٖ وٙٙس .ثیتسثیزٞب ٘ ٚجٔٛی ثٍیزاٖ ثیػُٕ ثبیس ثسا٘ٙس و ٝثبیس پبعرٍٛی اػٕبَ ذٛز زر پیؾٍبٜ
ٚالیت ٔ ٚززْ ثبؽٙس  ٚزیز یب سٚز ٔززْ اس ٔغیز لب٘٘ٛی  ٚرأ ٜززْعبالرا٘ ٝتىّیف آ٘بٖ را ٔؾرـ ذٛاٙٞس وزز .حتی حٕبع۳۳ ٝ
زی ٔب ٜتٟزاٖ را و ٝتجسیس ثیؼتی ثی ٘ظیز زر عّیؼٌ ٝبْ ز ْٚا٘مالةاعالٔی ثب رٞجز ٔؼظٓ ا٘مالةاعالٔی اعت ،ثبیس ثزي سریٗ
زیٍزی زر زفتز رٚسٞبی تبریدعبس ّٔت ایزاٖ زا٘غت .ایبْاهلل زی ٔب ۸0۹۱ ٜلغؼبً زر یبزٞب ذٛاٞس ٔب٘س ،چٙب٘ى ٝرٚسٞبیی ،چ۸۳ ٖٛ
ث ۸۱ ،۳۳ ٕٟٗذززاز  ۳0 ،۳۱تیز  ۹ ٚ ۳۱زی ٔ ۱۱ب٘س  ٚتبریری ؽس .ایبْاهلل زی ٔب ۹۱ ٜرا ثبیس عّیؼ ٝز ٝٞپٙجٓ ا٘مالة اعالٔی
 ٚحغٗ آغبسی ثز ٌبْ ز ْٚا٘مالة اعالٔی زا٘غت٘ .جبیس اس ٔغبِجبت ثٝحك ٔززْ  ٚجٛؽؼ ا٘مالثی آ٘بٖ و ٝزر ایٗ رٚس ٔتجّٛر ؽس،
غبفُ ؽس .عزٔبی ٝاجتٕبػیای و ٝزر ایٗ ایبْ ثزای ا٘مالة ٘ ٚظبْ ثبستِٛیس ؽس فزفتی ثی٘ظیز ثزای تحزن ٞزچ ٝثیؾتز زِغٛساٖ
ا٘مالة  ٚث ٝحزوت ٚازار ٕ٘ٛزٖ ٔغئٛالٖ ثیتسثیز اعت .ثبیس ایٗ فزفت ػظیٓ را ٔغت ٓٙؽٕزز.
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آیا سخنان رهبری تکراری و معمولی بود؟
فارسٚ :اوٙؼ ٞبی اپٛسٚعی ٖٛثٕ٘ ٝبس جٕؼ ٝرٚس ٌذؽت ٝرٞجز ا٘مالة ث ٝعٛر وّی ز ٚثرؼ ثٛز .ػس ٜای ٌفتٙس ایؾبٖ حزف
ذبفی ٘شز  ٚػس ٜزیٍزی ٌفتٙس ثٔ ٝغبئّی و ٝآٟ٘ب ا٘تظبر زاؽتٙس٘ ،پززاذت .آٟ٘ب و ٝث ٝز٘جبَ حزف ذبؿ زر عرٙبٖ ایؾبٖ ٔی
ٌزز٘س زر ٚالغ ا٘تظبر زاؽت ٝا٘س رٞجزی زر ذغج ٝجٕؼ ،ٝزعت ذٛز را اس حیث ثز٘بٔٞ ٝبیی و ٝزر عی ٔبٞ ٜبی آیٙس ٜزر زاذُ ٚ
ٔٙغم ٝاجزا ذٛاٞس ؽس ،ر ٚوٙس یب حزفی ثش٘س و ٝآٟ٘ب ثتٛا٘ٙس اس آٖ ثزای تؾسیس اِتٟبة  ٚثحزاٖ ٕ٘بیی زر جبٔؼ ٝاعتفبز ٜوٙٙس.
آیت اهلل ذبٔ ٝٙای پظ اس ثیؼ اس  ۳3عبَ عیبعت ٚرسی ،عجؼب حزف ٞبی ذبؿ ذٛز را ث ٝایٗ ؽىُ پؾت تزیجٕ٘ ٖٛی ٌٛیس.
آٖ ثز٘بٔٞ ٝب را ،آٟ٘ب و ٝثبیس ثجیٙٙس زر ػُٕ ذٛاٙٞس زیس  ٚزرثبر ٜثزذی اس آٟ٘ب ؽبیس تب اثس  ٓٞعرٙی ٌفت٘ ٝؾٛز .آراْ وززٖ
جبٔؼ٘ ٚ ٝسازٖ ثٟب٘ ٝای ث ٝزعت اپٛسٚعی ٖٛو ٝثتٛا٘ٙس ثب اتىب ث ٝآٖ ٚضؼیت وؾٛر را ٚیض ٚ ٜثحزا٘ی جّ ٜٛثسٙٞس ٙٞ ٓٞزی اعت
و ٝاحتٕبال زر ایٗ رٚسٞب فمظ اس آیت اهلل ذبٔ ٝٙای ثز ٔی آیس .اٞ ٚیجبٖ سزٕ٘ ٜی ؽٛز  ٚزرعت زر سٔب٘ی و ٕٝٞ ٝا٘تظبر
ؽؼبرٞبی پزٞیجبٖ زار٘س ،ثز اف ٚ َٛراٞجززٞب تبویس ٔی وٙس.
ػس ٜای ٔ ٓٞؼتزضٙس و ٝچزا رٞجزی ثٔ ٝغبئّی و ٝآٟ٘ب ػاللٙٔ ٝس ثٛز ٜیب ا٘تظبر زاؽت ٝا٘س٘ ،پززاذت ٝاعت .ایٗ  ٓٞاس ٚیضٌی
ٞبی آیت اهلل ذبٔ ٝٙای اعت و ٝسیز ثٕجبراٖ پزٚپبٌب٘سای ٔربِفبٖ را ٜذٛز را ٌٓ ٕ٘ی وٙسٔ ،غئّ ٝذٛیؼ را تؾریـ ٔی زٞس ٚ
زر ثبسی ٞبیی ؤ ٝربِفبٖ اعبعب ثب ٞسف زرٌیز وززٖ ثشرٌب٘ی چ ٖٛا ٚرا ٜا٘ساذت ٝا٘س یب اعبعب ٔؾبروت ٕ٘ی وٙس یب فٛرت
ٔغئّ ٝرا چٙبٖ تؼزیف ٔی وٙس و ٝآٟ٘ب حظ وٙٙس ٞیچ وبعت ٘یغتٙس ٗٔ .زرن ٔی و ٓٙو ٝایٗ ٚضؼیت ثغیبری اس عزاحبٖ
پزٚصٞ ٜبی تجّیغبتی ػّی ٝایزاٖ را ػقجب٘ی وززِٚ ٜی ذت ٘جبیس ا٘تظبر زاؽت ٝثبؽٙس وغی ؤ ٝززی ث ٝػظٕت لبعٓ عّیٕب٘ی
عزثبس  ٚؽبٌزز ا ٚثٛز ،زر ثبسی زِمه ٞب  ٚذجزچیٗ ٞب ثیفتس.
ثٍذاریس چٙس وّٕ ٓٞ ٝزرثبر ٜتىزاری ثٛزٖ ثٍٛیٌٓ .زچ ٝعرٙبٖ رٞجز ا٘مالة ثزای ٞز وغی وٌٛ ٝؽی ثزای ؽٙیسٖ زاؽت ٝثبؽس
٘ ٝتٟٙب تىزاری ٘جٛز ثّى ٝثغی ٘ىتٞ ٝبی ٘غش زاؽت أب اس یه ٍ٘ب ٜراٞجززی ٌبٞی ایٙى ٝؽٕب زر ٔمبْ رٞجز یه وؾٛر ٔمب،ْٚ
٘ؾبٖ ثسٞیس ٘ٔ ٝحبعجبت  ٝ٘ ٚحتی ازثیبتتبٖ تحت فؾبر ػٛك ٘ؾس ،ٜث ٝذٛزی ذٛز ٔٛضٛػیت زارز .أزیىبیی ٞب فؾبر ٔی
آٚر٘س  ٚذٛز را ث ٝزر  ٚزیٛار ٔی وٛثٙس وٕٞ ٝیٗ یه چیش را ث ٝزعت ثیبٚر٘س ٞ ٚز ثبر و ٝثحزا٘ی ذّك ٔی وٙٙس ٔٙتظز٘س ثجیٙٙس
زر ٔٛضغ أبْ جبٔؼ ٝتززیس  ٚتشِشِی رخ ٔی زٞس یب ٘.ٝ

آموزش تحلیل سیاسی /سپاه قذس ،رزمنذگان بذون مرز
«عپب ٜلسط را ث ٝػٛٙاٖ یه ٔجٕٛػ ٚ ٝعبسٔبٖ ازاری فزفبً ٘جیٙیٓ؛ ثّى ٝث ٝػٛٙاٖ یه ٟ٘بز ا٘غب٘ی  ٚزارای اٍ٘یشٜٞبی ثشري
 ٚرٚؽٗ ا٘غب٘ی ٔؾبٞس ٜوٙیٓ ...عپب ٜلسط یه ٘یزٚیی اعت و ٝثب عؼٝی فسر ث ٕٝٞ ٝجب  ٕٝٞ ٚوظ ٍ٘بٔ ٜی وٙس.
رسٔٙسٌبٖ ثسٔ ٖٚزس٘س؛ رسٔٙسٌبٖ ثسٔ ٖٚزس .رسٔٙسٌب٘ی وٞ ٝزجب ٘یبس ثبؽس ،آٟ٘ب زر آ٘جب حضٛر پیسا ٔی وٙٙس؛ وزأت
ٔغتضؼفبٖ را حفظ ٔی وٙٙس ،ذٛز را ثالٌززاٖ ٔمسّعبت  ٚحزیٓ ٞبی ٔمسّط ٔی وٙٙس».
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