
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

ذثزی را لثٌاى ٍ زارٍ   تزاهلل آغاس ضس، اٍ زر هیاًِ تحزاى سَذص، سیس حسي ًتّوِ هاجزا اس سرٌزاًی رٍس ػاضَرای سیس هماٍه

زتیز ول حشب اهلل لثٌاى تا اضارُ تِ تحزاى سَذت زر تَاى اس آى تِ ػٌَاى تغییز زٌّس ضزایط زر لثٌاى یاز وزز،  هیوِ اػالم وزز 

هسیز لثٌاى را زر پیص ذَاٌّس  ّای ایزاى لثٌاى اػالم وزز وِ تجار لثٌاًی اس ایزاى تٌشیي ذزیساری وززًس ٍ تِ سٍزی  ًفتىص

ّای  ذان سَریِ صفاُ ر ّای ساذت ایزاى اس طزیك زریای هسیتزاًِ ٍ اس  گزفت! ذثزی وِ ذیلی سٍز تِ ٍالؼیت پیَست ٍ تٌشیي

 ۴تِ  ،تز تزگززین ووی تِ ػمةوِ ى ضس اًوای ! اّویت ایي اتفاق سهاًی تیطتزًسرا تزچیسّای تٌشیي لثٌاى  زر پوپطَالًی سَذت 

ل هىزٍى چَى ئاًفجار هْیة تٌسر تیزٍت، سهاًی وِ زضوٌاى لثٌاى اًگطت اتْام را تِ سوت هماٍهت گزفتٌس ٍ اهاًَ ٍ  ۰۲۰۲اٍت 

ّای پایترت لثٌاى رساًس ٍ ضْزًٍساى لثٌاًی را زر آغَش گزفت ٍ لَل زاز وِ هطىالت   صیثت زیسُ ذَز را تِ ذیاتاىهززی ه

 اها زر ازاهِ ایي گذر سهاى تَز وِ ًطاى زاز چِ وسی تِ فىز حل هطىالت هززم لثٌاى است. غزب یا هماٍهت؟ لثٌاى را حل وٌس!

 زر ًتیجِ رئیس جوَْری فزاًسِ ٍ هسػیاى غزتی تیاى وززًس ٍوِ تَز  چِذالف آً زرست زر هسیزی آًچِ زر ایي یىسال رخ زاز

، اها ٍالؼیات لثٌاى تثسیل ضسترطی اس تِ ووثَز زارز ٍ سَذت تا وویاتی واالّای اساسی تٌْا لثٌاى زر تحزاى ػویمی فزٍ رفت، 

ارّای وِ آهزیىا ٍ ّوپیواًاًص ػلیِ لثٌاى تزای زرّن ضىستي پس اس  رسیسى سَذت ایزاًی تِ لثٌاى حاال  تحزین ّا ٍ حص

ّا تِ ایي تار تِ ایي رسیسى اگز اهزٍس ذَز تِ  غزتی حاالایجاز وززُ تَزًس زر حال ضىستي است!  ٍ تاهیي هٌافك تالٍیَ هماٍهت 

ٍ حسالل جایگاُ ذَز زر آیٌسُ زست ذَز اس فطار تز لثٌاى ػمة ًطیٌی ًىٌس تِ سٍزی تِ زست هماٍهت ػمة راًسُ ذَاٌّس ضس 

ًیست، زر ازاهِ ترطی زیگز تِ لثٌاى  زاىیارسال سَذت اس ا یٍ زستاٍرزّا ّا امیپایي ّوِ لثٌاى را ًیش اس زست ذَاٌّس زاز، اها 

 اس ایي زستاٍرزّا اضارُ هی وٌین.

 

 تِ ایزاى اس سَذت ّای هحوَلِ ذزیس ذثز اػالم اتتسای ّواى زر لثٌاى اهلل حشب ول زتیز هقاوهت؛ بازدارندگی قدرت .1

 پاسد ٍ تَز ذَاّس لثٌاى ذان تِ تؼزض هثاتِ تِ ّا ًفتىص ایي تِ تؼزض ّزگًَِ وِ زاز ّطسار تالٍیَ سزاى ٍ غزتی وطَرّای

 ّا هحوَلِ ایي تزای هشاحوتی ًتَاًٌس ّا صْیًَیست ضس هَجة ًصزاهلل سیسحسي تْسیس ایي ضس، ذَاّس هَاجِْ لثٌاى لاطغ

 است هماٍهت ایي ٍ ًسارز را هماٍهت تْسیس تَاى زیگز صْیًَیستی غاصة رصین زیگز وِ زّس هی ًطاى هَضَع ایي. وٌٌس ایجاز

 ،حمیمت زر. است صْیًَیستی غاصة رصین جسی افَل گز ًطاى وِ هَضَػی. تگیزز صَرت هیساى وسام زر تاسی وٌس هی تؼییي وِ

 اذیز ّای پیزٍسی هىول اضغالی، ّای سزسهیي ًشزیه تِ ایزاى اس تْسیسی، ٍ هشاحوت تزیي وَچه تسٍى ّن آى سَذت ارسال

 . تاضس هی غاصة رصین راًسى ػمة زر فلسطیي هماٍهت
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 معايوت سیاسی ومایىدگی يلی فقیه در سازمان بسیج مستضعفیه

 هؼاهلِ طزح ضىست آٍر پیام  سَاحل زر ایزاى، اس ارسالی سَذت ّای وطتی گزفتي پْلَ: قرن هعاهله شکستن درهن .2

 طلثی تَسؼِ تزای السم ّای سهیٌِ وززى فزاّن ٍ ایزاى اسالهی جوَْری ٍ هماٍهت اًشٍای طزح، ایي ّسف سیزا تَزًس؛ ًیش لزى

 ّا صْیًَیست گزفتِ لزار اًشٍا زر پیص اس تیص آًىِ وِ ضس هطرص زست، ایي اس الساهاتی تا وِ تَز ّا صْیًَیست ای هٌطمِ

 زًثال تِ هٌطمِ ّای زیىتاتَری  تسیج تا ٍ تَاى ّوِ تا تزاهپ وِ ای پزٍصُ. هماٍهت ٍ ایزاى اسالهی جوَْری ًِ ٍ ّستٌس

 تیي اس حال زر ًٌگیي هؼاهلِ ایي ضسى اجزایی ّای ضاًس آذزیي ّن ٍ است رفتِ تزاهپ ّن حاال اها تَز، آى ساسی ػولیاتی

 .است رفتي

 تْسیسّای زفغ زر تَز تَاًستِ لثٌاى اهلل حشب اس حوایت تا ایي اس پیص وِ اسالهی جوَْری :ایران  سازی نظام قدرت .3

 ٍ تَسؼِ سوت تِ زیگزی گام لثٌاى، هززم سَذت تزای تأهیي تا اوٌَى وٌس، ووه وطَر ایي تِ لثٌاى اس ّا صْیًَیست ًظاهی

 وطَرّای تا رٍاتط تَسؼِ تایس ایزاى وِ زّس هی ًطاى آًىِ ضوي هَضَع ایي. است تززاضتِ وطَر ایي تا هٌاسثات تؼویك

 اتزاس تزای ای طلیؼِ تَاًس هی ،(ضس اًجام ًیش ًٍشٍئال لثال زر هَفك صَرت تِ وِ آًچِ هاًٌس)زّس گستزش را آهزیىا تحزین تحت

 زذالت اس هستمل تزتیثات ایجاز تزای را السم اطویٌاى ٍ سهیٌِ ٍ تاضس هٌطمِ سطح زر اسالهی جوَْری تز لسرتوٌساًِ ٍجَز

 . وٌس فزاّن را ایزاى اسالهی جوَْری رّثزی تِ ای فزاهٌطمِ ّای لسرت

 تزذالف  زاز ًطاى لثٌاى هلت حوایت زر ایزاى اسالهی جوَْری السام ایي هراسانه؛ ایران های پروژه شکست .4

 اسالهی جوَْری هَثز السام ایي زازًس، هی ًطاى هٌطمِ زر زرگیزی ٍ تسترتی ػاهل را ایزاى ایي، اس پیص وِ ّا غزتی تثلیغات

 هٌطمِ ّای هلت تِ ضزایط، تزیي سرت زر حتی است حاضز ایزاى اسالهی جوَْری وِ ضس ثاتت تحزین حصار ضىستي تزای ایزاى

 وِ وزز اضارُ تایس راستا ّویي زر. تَز هؤثز تسیار ایزاى تزای ًزم لسرت تَلیس ٍ ذلك زر هَضَع ایي جْت، ایي اس. وٌس ووه

 جای تِ هٌطمِ ّای زٍلت ٍ است هٌطمِ ّای هلت تزای اػتواز ٍ اطویٌاى لاتل ضزیىی وِ زاز ًطاى السام ایي تا اسالهی جوَْری

 .زریاتٌس را ای هٌطمِ لسرت ایي پیص اس تیص تایس آهزیىا زریَسگی

 اّساف حصار ایجاز ٍ التصازی ّای تحزین سالح تا وِ است ایي زًثال تِ غزب حالی زر :تحرین سالح سازی ناکارآهد. 5

 پایاى تِ تحزین حزتِ وِ ضس هطرص سَذت ارسال هاجزای زر لثٌاى ٍ سَریِ ایزاى، ٍحست تا اها وٌس، هحمك را ذَز سیاسی

 ضااهلل اى. سز ذَاّس رلن را حزتِ ایي لطؼی پایاى رًٍس ایي اهتساز تا هماٍهت هحَر ٍ! است رسیسُ ذَز اػتثار


