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تقوین تاریخ دفاع هقدس جلد دهن
حوادث خرداد 0631
عسل بنی صدر  ،سرآغاز یک تحول
حوادث و رویدادهای یکن خرداد هاه 0631
بازتابهای سیاسی و رسانه ای
 -7سرِٜٞی زٓٝت زض ٗٞضز پیبٕ اذیط ٗدب١سی ٚذٔن ث ٠ضئیس خ٘ٞ٢ض ُلت  :آجت ٠ایٛ ٚبٗ ٠ث ٠زست ٗب ٛطسیس ٟاست  ٝآ ٙضا ث ٠صٞضت اػالٗیٗ ٠ؽبٓؼ٠
ًطزیٖ .
ٝی زض ازاُٗ ٠لت  :اُط ١ط ُط١ٝی ثرٞا١س زض چ٢بضچٞة هب ٙٞٛاسبسی ث ٠كؼبٓیت سیبسی ثپطزاظز  ،آظاز است ٗ ٝی تٞاٛس ثب تحٞیْ زاز ٙاسٔح ٠ذٞز ایٚ
ًبض ضا اٛدبٕ ز١س  .زض ؿیط ای ٚصٞضت ٗب ثب احتطإ ث ٠ذ ٙٞض٢یسا ٙایً ٚبض ضا ذٞا١یٖ ًطز ًٔ ٝیُ ٠ط٢١ٝبی ٗسٔح زض ایطا ٙضا ذٔغ سالح ٗی ًٜیٖ .
حوادث و رویدادهای دوم خرداد هاه 0631
بازتابهای سیاسی و رسانه ای
زازستب ٙاٛوالة اسالٗی ت٢طا ٙؼی اؼالػی ٠ای ١ط ُ ٠ٛٞضا١پی٘بیی (( سبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن )) ضا ٜٗ٘ٞع اػالٕ ًطز :
ٌٛ .....بت ظیط ضا ث ٠استحعبض ٗٔت ٗسٔ٘ب ٙایطاٗ ٙی ضسبٛس :
آق ) سبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن ایطا ٙػٔیطؿٖ اؼالػی ٠ی زٗ ٟبز ٟای زاستبٛی  ٝثیبٛبت اذیط اٗبٕ اٗت  ٝض١جط ًجیط اٛوالة زض ضٝظ چ٢بضٕ ذطزاز  ،ثب ثطٛبٗ٠
ضیعی ١بی حسبة ضس ٟای تص٘یٖ ثط آ ٙزاضز ً ٠ثب ٌ٘١بضی ُط١ٝي ١بی زیِط ٜٗ ،د٘ٔ ٠پیٌبض  ،سبظٗب ٙچطیي ١بی كسایی اهٔیت  ٝث ٠زٛجبّ كؼبٓیت
١بی تطٜح آكطی ٚچٜس ضٝظ ٟاذیط  ،ثب ثطُعاضی ٗطاس٘ی  ،زض صسز ٗوبثٔ ٠ثب هب ٙٞٛثطآٗس١ ٝ ٟطج ٗ ٝطج خسیسی زض خبٗؼ ٠ثیبكطیٜٜس  .ثسی٢ی است زض ایٚ
ضاثؽ ، ٠ؼجن ضٝاّ هجْ  ،اظ  ٠٘١اٌٗبٛبت ٗٞخٞز ذٞز استلبزً ٟطز ٝ ٟحتی اثبیی ٛرٞاٜ١س زاضت ً ٠ثٛ ٠بٕ ٗبزضا ٝ ٙذٞا١طا ٙاػعب ٞ١ ٝازاضا ٙذٞز  ،ایٚ
حطًت ضا اٛدبٕ زٜ١س .
زازسطای اٛوالة ت٢طاٝ ، ٙظیل ٠ذٞز ٗی زاٛس ثًٔ ٠ی ٠اكطاز ٗ ،رصٞصب ٞ١ازاضا ٙثی اؼالع ای ٚسبظٗب ٙاػالٕ ٘ٛبیس ً١ ٠طُٗ ٠ٛٞیتیِٜی هجْ اظ ضٝض ٚضسٙ
ٗٞظغ سبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن ایطا ، ٙزض هجبّ ثیبٛبت اذ یط اٗبٕ  ٝاػالٗی ٠ی زٗ ٟبز ٟای زازستبٛی  ،كبهس ٗدٞظ ثٞز ٝ ٟؿیط هبٛٞٛی است .
ة ) زض صٞضت ٛپصیطكت ٚضطٝغ كٞم  ،ثطُعاضی ٗیتی َٜثٗ ٠ؼٜبی ٛوط صطیح هب ٙٞٛاست  ٝثب ً٘بّ هبؼؼیت اظ ایٗ ٠ِٜٛٞطاسٖ اظ ؼطف سبظٗب ٙخُٔٞیطی
ث ٠ػْ٘ ذٞا١س آٗس ٗ ٝسئٓٞیت ػٞاهت ای ٠ِٜٛٞاػ٘بّ ضا ثطػ٢س ٟثطُعاض ًٜٜسُبٗ ٙطاسٖ ٗی زاٛس .
ج ) ظٜ٘ب الظٕ ث ٠یبزآٝضی است ً ٠ث٢ب ٠ٛسبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن ایطا ٙزض ٗٞضز ػسٕ ضطًت زض ثحث آظاز  ،كطیجی ثیص ٛجٞز ، ٟثٌٔٗ ٠سئ ٠ٓٞاحعبض
ٗطًعیت سبظٗب ٙزض ضاثؽ ٠ثب پطٛٝسً ٟسبٛی است ً ٠خ٢ت ضٝض ٚضس ٙثؼعی اظ اث٢بٗبت ث ٠زازُب ٟزػٞت ضس ٟثٞزٛس  ٝتب ً ٜٙٞاظ ٗطاخؼ ٝ ٠ازای
تٞظیحبت ذٞززاضی ًطز ٟاٛس  .ثسی٢ی است ً ٠ای ٚاكطاز ثب ٗطاخؼ ٝ ٠ازای ثؼعی اظ تٞظیحبت ٗی تٞاٜٛس ٝظؼیت ذٞز ضا ضٝضًٜٜ ٚس .
اٗیس است ثب یبضی ضٌب ٗطزٕ ثتٞاٛیٖ ٛظٖ اٛوالثی ضا زض خبٗؼ ٠تحون ثرطیٖ .
زازستب ٙاٛوالة اسالٗی ت٢طاٙ
سیس اسس اهلل الخٞضزی
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حوادث و رویدادهای سوم خرداد 0631
هتفرقه
زض سبػت  61ػس ٟای اظ اػعبی سبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن ضیطاظ اهسإ ث ٠ضا١پی٘بیی  ٝتظب١طات زض ذیبثب٢ٛبی آ ٙض٢طستبٞ٘ٛ ٙزٛس ً ٠ثب ػس ٟای ٗربٓق
زضُیط  ٝزا ٠٘ٛزضُیطی ث ٠خساّ ثی ٚخ َٜظزًب ٙذٞظستبٛی  ٝا ١بٓی ضیطاظ ًطیس ٟضس  ٝزض ٛتید ، ٠ثب زستِیطی ػس ٟای اظ ذٞظستبٛی ١بی ؼطكساض
سبظٗبٗ ٙصًٞض ثٝ ٠سیٔ ٠اكطاز سپب ٟپبسساضا ، ٙزضُیطی ذبت٘ ٠یبكت .
٘١چٜی ٚزض سبػت  61:61ثی ٚػس ٟای اظ ٞ١ازاضا ٙسبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن ٗ ٝربٓلی ٚآٛب ٙزض چ٢بضضا ٟسیٜ٘ب پبضاٗٛٞت ض٢طستب ٙضیطاظ زضُیطی ایدبز ضس
 ٝزض ٛتید ٠تؼسازی اظ ؼطكیٗ ٚدطٝح ضسٛس ً ٠ثب ٗساذٔٗ ٠بٗٞضی ، ٚزضُیطی ذبت٘ ٠یبكت .
زض سبػت  61ثیٛ 1 ٚلط اظ ٞ١ازاضاٗ ٙدب١سی ٚذٔن ض٢طستب ٙخ٢طٕ ثب ػس ٟای اظ ٛربٓلی ، ٚزضُیطی ایدبز ضس ً ٠زٛ ٝلط اظ ٗدب١سیٗ ٚدطٝح ضسٛس .
حوادث و رویدادهای چهارم خرداد 0631
هتفرقه
اظ سبػت  61ثیٞ١ ٚازاضاٗ ٙدب١سیُ ٝ ٚط٢١ٝبی ٗربٓق ثب ٗبٗٞضی ٚاٛتظبٗی  ٝسپب ٟپبسساضا ٙزض ضیطاظ زضُیطی ایدبز ضس ً ٠زض ٛتید ، ٠چٛ ْ٢لط اظ
ٗدب١سی ٚتٞسػ پبسساضا ٙزستِیط ضسٛس  .ای ٚزضُیطی زض سبػت  55:12ذبت٘ ٠یبكت .
حوادث و رویدادهای دهن خرداد هاه سال 0631
زض سبػت  63:42سپب ٟپبسساضا ٙآستبضا زض ذیبثبٗ ٙصسم آ ٙض٢ط ثب ػس ٟای اظ ذٞازاضا ٙسبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن ً ٠پٞستط ثٜیبِٛصاض سبظٗبٗ ٙصًٞض ضا زض
پیبز ٟضٛ ٝصت ٞ٘ٛز ٟثٞزٛس  ،زضُیط ضسٛس ً ٠زض ٛتید ، ٠زٛ ٝلط اظ ٗدب١سی ٚظذ٘ی  ٝیي ٛلط زستِیط ُطزیس .
حوادث و رویدادهای روز سیسدهن خرداد هاه سال 0631
هتفرقه
زض سبػت  61ثی ٚزُ ٝطٞٗ ٟٝاكن ٗ ٝربٓق زض ذیبثب ٙثٞػٔی ٘١سا ٙزضُیطی ایدبز ضس ً ٠ثب زذبٓت ٗبٗٞضا ٙاٛتظبٗی زضُیطی ذبت٘ ٠یبكت  ٝزض ایٚ
زضُیطی زٛ ٟلط اظ ؼطكیٗ ٚدطٝح ُطزیسٛس  ٝزض ٘١ی ٚسبػت ثی ٚػس ٟای اظ ٗدب١سی  ٚذٔن ٞ١ ٝازاضا ٙآٛب ٝ ٙػس ٟای اظ ٗطزٕ زض ضاثؽ ٠ثب كطٝش ضٝظٛبٗ٠
١بی ٗدب١س زض اضاى زضُیطی ایدبز ضس ً ٠زض ٛتید ، ٠یي ٛلط اظ ٗبٗٞضاٗ ٙدطٝح ُطزیس .
حوادث و رویدادهای روز هجدهن خردادهاه سال 0631
هتفرقه
اظ سبػت  67:42تب  61:42ثب پرص اػالٗی ٠اظؼطف ٗدب١سی ٚذٔن  ٝچطیي ١بی كسایی ذٔن زض اٛسی٘طي  ،ػس ٟظیبزی تد٘غ ًطزٛس ً ٠ثب زذبٓت سپبٟ
پبسساضا ٝ ٙزستِیطی ضص ٛلط اظ آٛب ، ٙخ٘ؼیت ٗتلطم ضسٛس .
ثطاثط اػالٕ ض٢طثبٛی  ،زض سبػت  65یي ٛلط اظ ٞ١ازاضاٗ ٙدب١سی ٚذٔن ض٢طستب ٙضضت ِٜ١بٕ كطٝش ٛططیٗ ٠دب١س  ،ثٝ ٠سیٔ ٠اكطاز ً٘یت ٠زستِیط ُطزیس .
زض سبػت  61:42چٜسیٛ ٚلط اظ ٞ١ازاضاٗ ٙدب١سی ٚذٔن زض ذیبثب ٙاٗبٕ ذ٘یٜی زظك ّٞتد٘غ ًطزٛس  ٝذٞاستبض ح٘بیت ٗطزٕ اظ ضكطاٛس ٕٝاػالٕ ضس ٟاظ
سٞی ضیبست خ٘ٞ٢ضی ضسٛس .
حوادث و رویدادهای روز نوزدهن خرداد هاه سال 0631
هتفرقه
چٜس زذتط  ٝپسط اظ ؼطكساضا ٙسبظٗب ٗ ٙدب١سی ٚذٔن حی ٚحْ٘ پالًبضز١بیی ػٔی ٠زٓٝت زض ذیبثب٢ٛبی ض٢طستب ٙاٛسی٘طي  ،ثٝ ٠سیٔ ٠اكطاز سپب ٟپبسساضاٙ
زستِیط ُطزیسٛس .
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حوادث و رویدادهای بیستن خرداد هاه سال 0631
هتفرقه
ػس ٟای اظ ٗربٓلب ٙضیبست خ٘ٞ٢ضی زض ض٢طیستب ٙتطثت حیسضی ٠اهسإ ث ٠تظب١طات  ٝضا١پی٘بیی ٞ٘ٛزٛس  ٝظ٘ ٚزضُیطی ً ٠ثب تؼسازی اظ اػعبی سبظٗبٙ
ٗدب١سی ٚذٔن  ،زٛ ٝلط اظ اػعبی سبظٗبٗ ٙصًٞض ٗدطٝح ضسٛس .
زض سبػت  61ثی ٚپبٛعزٛ ٟلط اظ اظ ؼطكساضا ٙسبظٗبٗ ٙدب١سی ٚضیطٝا ٝ ٙحسٝز ١عاض ٛلط اظ اكطاز حعة آٔ٢ی زضُیطی ایدبز ضس ً ٠زض ٛتیدٛ 65 ، ٠لط اظ
ؼطكساضا ٙسبظٗبٗ ٙعثٞض ثٝ ٠سیٔ ٠سپب ٟپبسساضا ٙزستِیط ضسٛس  ٝزكتط ٘١بِٜ١ی ٗطزٕ ثب ضئیس خ٘ٞ٢ض تصطف ُطزیس .
زض سبػت  61ث ٠زٛجبّ تظب١طات  ٝضا١پی٘بیی ٛ 612لط ١ئبزاضا ٙسبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن تبیجبز ف ُط١ٝی اظ ٗطزٕ  ٝاكـب١ ٙب ث ٠زكتط یبظٗبٗ ٙصًٞض ح٘ٔ٠
ٞ٘ٛزٛس ٗ ٝحْ ضا ترٔی ٝ ٠تحٞیْ سپب ٟپبسساض ٝ ٙض٢طثبٛی زازٛس .
حوادث و رویدادهای بیست و یکن خرداد هاه سال 0631
هتفرقه
زض سبػت  61زض ض٢ط تٌٜبث ٚثیٗ ٚدب١سی ٚذٔن  ٝحعة آٔ٢ی ١ب زضُیطی ایدبز ضس ً ٠زض ٛتید ٠چٜس ٛلط ٗدطٝح  ٝتؼسازی ثٝ ٠سیٔ ٠سپب ٟپبسساضاٙ
زستِیط ُطزیسٛس .
زض سبػت  61ثی ٚزُ ٝط ٟٝحعة آٔ٢ی ٗ ٝدب١سی ٚذٔن زضُیطی ایدبز ضس ً١ ٠طت ٛلط اظ ؼطكی ٚظذ٘ی ضسٛس .
زض سبػت  61ثی ٚؼطكساضا ٙسبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن هعٝیٗ ٝ ٚربٓلب ٙآ٢ٛب زضُیطی ایدبز ضس ً ٠زض ٛتید ٠ػس ٟای ظذ٘ی ُطزیسٛس .
حوادث و رویدادهای بیست و دوم خرداد هاه سال 0631
هتفرقه
حس ٝز ز١ ٝعاض ٛلط اظ ا١بٓی ِٜٓطٝز ث ٠ؼطكساضی اظ ضیبست خ٘ٞ٢ضی اهسإ ث ٠تظب١طات  ٝضا١پی٘بیی ٞ٘ٛزٛس ً ٠ثب حسٝز ٘ٛ 6222بظُعاض ً ٠هصس ضا١پی٘بیی
 ٝح٘ٔ ٠ث ٠زكتط ضٝظٛبٗ ٠ی اٛوالة اسالٗی ضا زاضتٜس  ،زضُیط  ٝچٜس ٛلط ث ٠ؼٞض سؽحی ٗدطٝح ضسٛس ٘١ .چٜی ٚتؼسازی اظ اػعبی سبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن
ضٝزسط ثٜٗ ٠ظٞض اػتطاض ث ٠زستِیطی ػس ٟای اظ ؼطكساضا ٙذٞز ف خٔٞی ٗوط سپب ٟپبسساضا ٙآ ٙض٢طستب ٙاخت٘بع ٞ٘ٛزٛس ً ٠ثب ضٔیي تیط ٞ١ایی اكطاز
سپب ، ٟیي ٛلط اظ آٛبٗ ٙدطٝح ُطزیس .
ث ٠ضٛجبّ زستِیطی چٜس ٛلط اظ ٞ١ازاضا ٙسبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن ض٢طستب ٙتبیجبز  ،ػسً ٟثیطی اظ ظٛب ٝ ٙؼطكساضاٗ ٙدب١سی ٚذٔن زض ٗوبثْ سبذت٘ب ٙسپبٟ
پبسساضا ٙاخت٘بع ًطزٛس  ٝذٞاستبض آظازی زستِیط ضسُب ٙضسٛس .
زض سبػت  61:42زض اخت٘بع ػس ٟای اظ ٞ١ازاضا ٙسبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن زض ذیبثب ٙاٗبٕ ذ٘یٜی ض٢طستب ٙتٌٜبث ٚتؼسازی حعة آٔ٢ی ث ٠سطپطستی اٗبٕ
خ٘ بػت ٗسدس خبٗغ ث ٠صٞضت ضا١پی٘بیی ث ٠ذیبثبٗ ٙصًٞض ٝاضز ضسٛس  ٝتؼسازی ضا ً ٠ثٛ ٠ظطضبٗ ٙطٌٞى ثٞزٛس  ،زستِیط ًطزٛس  ٝث ٠سپب ٟپبسساضاٙ
تحٞیْ زازٛس .
زض سبػت  67حسٝز  12آی ٛ 12لط اظ زذتطاٞ١ ٙازاض سبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن زض ٗوبثْ زكتط ضیبست خ٘ٞ٢ضی ٛطست ٠ثٞزٛس  ٝحسٝز چ٢بضصس ٛلط حطة
آٔ٢ی زض اؼطاف آ٢ٛب خ٘غ ضس ٟثٞزٛس  ٝػٔی ٠ضیبست خ٘ٞ٢ضی ضؼبض ٗی زازٛس .
حوادث و رویدادهای بیست و سوم خرداد هاه سال 0631
هتفرقه
زض سبػت  61:42ثیٗ ٚدب١سی ٚذٔن ثٜسض تطً٘ ٝ ٚحعة آٔ٢ی ١ب زضُیطی ایدبز ضس ً ٠ثب زذبٓت سپب ٟپبسساضاٗ ٙتلطم  ٝػس ٟای زستِیط ضسٛس .
اظ سبػت  67تب سبػت  52ثیٗ ٚدب١سی ٚذٔن ثطٝخطز  ٝاكطاز حطة آٔ٢ی زضُیطی ایدبز ضس ً ٠زض ٛتید ٠پبٛعزٛ ٟلط ٗدطٝح ُطزیسٛس .

بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
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بازتاب های سیاسی و رسانه ای
ستبز ٗطًعی سپب ٟپبسساضا ٙاٛوالة اسالٗی ؼی اػالٗی ٠ای اظ اٗت ٘١یط ٠زض صح ٠ٜذٞاست ً ٠زض ٗوبثْ ١ط ُ ٠ٛٞحطًت ٗطٌٞى ایستبزُی ًٜٜس  .زض
ای ٚاؼالػی ٠آٗس ٟاست  :ثطاثط اؼالػبت ضسیسُ ٟط١ٝي ١بی ٗتحس ظس اٛوالة اسالٗی  ٝسطسپطز ٟضطم  ٝؿطة ٛظیط ٗدب١سی ٚذٔن  ،تص٘یٖ زاضٛس ثب
ُستطش خ ٞتطٜح  ٝذطٛٞت  ،اظ خ٘ٔ ٠تؼسی ث ٠خب ٙثؼعی اظ ضرصیت ١ب  ،خٔٞی استوطاض  ٠٘١خبٛج ٠هب ٙٞٛاسالٕ ضا ُطكت ، ٠ثب ٛسجت زاز ٙای ٠ِٜٛٞاػ٘بّ
ظس اٛوالثی ثٗ ٠طزٕ ضطیق  ٝاضُب٢ٛبی پیطٝی ذػ اٗبٕ  ،ثٗ ٠وبصس ض ٕٞاضثبثب ٙذٞز خبٗ ٠ػْ٘ ثپٞضبٜٛس .
حوادث و رویدادهای بیست و چهارم خرداد هاه سال 0631
هتفرقه
زض سبػت  62:42ثیٞ١ ٚازاضاٗ ٙدب١سی ٚذٔن  ٝحعة آٔ٢ی ١ب زض ك ٚٗٞزضُیطی ایدبز ضس ً ٠زض ٛتید ، ٠سٛ ٠لط ٗدطٝح ُطزیسٛس ً ٠ثب ٗساذٔ ٠سپبٟ
پبسساضا ، ٙسٛ ٠لط زستِیط  ٝثویٗ ٠تلطم ضسٛس .
زض سبػت  61زض ض٢ط هبئٖ ض٢ط ثیٞ١ ٚازاضا ٙسبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن ٗ ٝربٓلب ٙآ٢ٛب زضُیطی ایدبز ضس ً ٠زض ٛتید ٠چٜس ٛلط ٗدطٝح ُطزیسٛس .
حوادث و رویدادهای بیست و پنجن خرداد سال 0631
هتفرقه
زض پی زستِیطی تؼسازی اظ اػعبی سبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن ض٢طستب ٙتبیجبز ثٝ ٠سیٔ ٠سپب ٟپبسساضا ، ٙخٛ ٞبٗسبػسی ثط ض٢ط حٌٖ كطٗبست  ٝاٌٗب ٙثطٝظ
اؿتطبش ٛ ٝباٜٗی ٝخٞز زاضز  .ض٢طثبٛی توبظبی اػعإ ١یئت حسٛ ٚیت ث ٠آ ٙض٢طستب ٙضا ٞ٘ٛز ٟاست .
بازتابهای سیاسی و رسانه ای
ٛجٞی ُلت  :سبظٗب ٙزٜ١س ٟای ٚتٞؼئ١ ٠ب ٛ ٝباٜٗی ١ب زض ًطٞض  ،سبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن است ً ٠ثٓ ٠حبؾ تطٌْ ٛسجی ً ٠زاضٛس ٗ ،ی تٞاٜٛس ای ٚثطٛبٗ١ ٠ب ضا
ث ٠صٞضت زضاظ ٗست سبظٗبٛس١ی ًٜٜس  ٝپطت ٛوبة آهبی ثٜی صسض  ،كؼبٓیت ذٞز ضا آؿبظ ًٜٜس .
حوادث و رویدادهای بیست و ششن خرداد سال 0631
هتفرقه
زض سبػت  61:62حسٝز زٝیست آی سیصس ٛلط اظ ٗدب١سی ٚذٔن زض ظیط پْ سیس ذٜسا ٙت٢طا ٙثب حعة آٔ٢ی ١ب زضُیط ضسٛس ً ٠زض اثط زذبٓت ٗبٗٞضاٙ
ً٘یت ٠چٜس ٛلط اظ زذتط  ٝپسط ٗدب١سا ٙزستِیط ضسٛس  .زض سبػت  61:51ثی ٚیي ٛلط اظ اكطاز ً٘یت ٝ ٠سٛ ٠لط اظ سپب ٟپبسساضا ٙثب تؼسازی اظ ٗدب١سی ٚذٔن
زض چ٢بضضا ٟهصط ت٢طا ٙزضُیطی ایدبز ضس  ٝیي ٛلط اظ ٗدب١سی ٚزستِیط ُطزیس .
زض سبػت  67:42حسٝز صس ٛلط اظ ؼطكساضاٗ ٙدب١سی ٚذٔن زض ض٢طستب ٙآستبضا ظ٘ ٚضا١پی٘بیی  ،ثب زٝیست ٛلط اظ حعة آٔ٢ی ١ب زضُیط ضسٛس ً ٠زض
ٛتید ٠سٛ ٠لط اظ آ٢ٛب زستِیط  ٝسٛ ٠لط اظ حعة آٔ٢ی ١ب ٗدطٝح ضسٛس .
حوادث و رویدادهای بیست و هفتن خرداد هاه سال 0631
هتفرقه
زض سبػت  56ػس ٟای حسٝز پبٛصس ٛلط اظ حعة آٔ٢ی ١ب خٔٞی ٜٗعّ ضئیس زازُب ٟاٛوالة ض٢طستب ٙضب١طٝز تد٘غ ًطزٛس  ٝذٞاستبض ٗحبً٘ ٠سطیغ
ؼطكساضاٗ ٙدب١سی ٚذٔن ضسٛس  .ؼٗٞبضی ٛیع ٗجٜی ثط ثبظ پس ُطكت ٚضای ٗطزٕ اظ ضئیس خ٘ٞ٢ض  ،ت٢یٞ٘ٛ ٠زٛس .
زض سبػت  61حسٝز  12زذتط  ٝپسط اظ ٞ١ازاضا ٙسبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن زض ٗیسا ٙاٗبٕ ذ٘یٜی سٜ٘ب ٙاخت٘بع ًطزٛس  ٝث ٠ؼطكساضی اظ ضیبست خ٘ٞ٢ضی
ضؼبض ٗی زازٛس ً ٠ثٝ ٠سیٔٗ ٠بٗٞضاٗ ٙتلطم ضسٛس .

بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
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بازتاب های سیاسی و رسانه ای
ثطاسبس ُعاضش ١بی ضسیس ٟزض ضٝظ١بی س ٠ضٜج ٝ ٠چ٢بضضٜج١ ٠لتُ ٠صضت ٠زضُیطی ١بی پطاًٜس ٟای زض ًطٗبٛطب ٙضٝی زاز ً ٠ؼی آ١ ٙلت ت ٚظذ٘ی
ضسٛس ٗ .ؼصٗٞی یٌی اظ ٗسئٞال ٙزكتط حعة خ٘ٞ٢ضی زض ًطٗبٛطبُ ٟلت  :حسٝز سبػت  61:42ثؼس اظ ظ٢ط چ٢بضضٜجُ ٠ط٢١ٝبی ٗربٓق اظ ذیبثب٢ٛبی
حٞآی ض٢طزاضی ضا ٟاكتبزٛس  ٝزض ِٜ١بٕ ضا١پی٘بیی پالًبضز١ب  ٝپٞستط ١ب ضا پبضً ٟطزٛس .
ٝی اكعٝز ٗ :دب١سی ٚذٔن ضؼبض ٗی زازٛس « ٗطٍ ثط ث٢طتی » « ٗسٔ٘ب ٙثپبذیع حعة ضس ٟضستبذیع » ثٗ ٠یسا ٙض٢طزاضی ضسیسٛس ٛ ٝبضٛدي ث ٠س٘ت زكتط
حعة خ٘ٞ٢ضی پطتبة ًطزٛس ً ٠ذسبضت ظیبزی ث ٠زكتط ٝاضز آٗس .
٘١چٜی ٚذٞزثبذتِب ٙضٝظ چ٢بضضٜج ٠ظیط آضٕ ٗدب١سی ٚذٔن خ٘غ ضس ٟثٞزٛس  ٝذٞز ضا حبٗی ضئیس خ٘ٞ٢ض ٗ ٝربٓق هٞاٛیٗ ٚدٔس ضٞضای اسالٗی ٗی
ٛبٗیسٛس  ٝثب ای ٚتد٘غ هصس ح٘ٔ ٠ثًٜ ٠س ِٓٞطی ضا زاضتٜس ً ٠ثب ٗوبٗٝت ٛیط١ٝبی اٛوالثی  ٝزاٛطدٞیبٗ ٙسٔ٘بٗ ٙدجٞض ث ٠كطاض ضسٛس  .زض حسٝز ٛ 12لط زض
ٗوبثْ سلبضت زض ث ٚزست ث ٠تظب١طات ظزٛس ٗ .دب١سی ٚذٔن ػٌس ٗسؼٞز ضخٞی زض زست زاضتٜس  ٝضؼبض ٗی زازٛس .
حوادث و رویدادهای بیست و هشتن خرداد هاه سال 0631
هتفرقه
زض سبػت  61ػس ٟای حسٝز ٛ 12لط اظ ٞ١ازاضاٗ ٙدب١سی ٚذٔن ث ٠ؼطكساضی اظ ضیبست خ٘ٞ٢ضی زض ٗحًٔٔ ٠یٞض سٜ٘ب ٙاخت٘بع ًطزٛس  ٝزست ث ٠تظب١طات
ظزٛس ً ٠ثب ؼطكساضا ٙحعة خ٘ٞ٢ضی اسالٗی زضُیط ضسٛس  ٝزض ٛتید ٠تؼسازی ٗدطٝح  ٝتؼسازی ٛیع ثٝ ٠سیٔ ٠سپب ٟپبسساضا ٙزستِیط ُطزیسٛس .
زض سبػت  61تؼسازی اظ اكطاز سپب ٟپبسساضا ٙض٢طستب ٙال١یدب ٠ً ٙهصس زستِیطی یٌی اظ ٗدب١سی ٚذٔن زض هطیٛ ٠یبً ٞضا زاضتٜس  ،پسض ضرص ٗعثٞض ضا ثب
ُٔ ٠ٓٞث ٠هتْ ضسبٛسٛس .
بازتاب های سیاسی و رسانه ای
اظ سٞی خٜجص ٗٔی ٗدب١سی ، ٚاؼالػی ٠سیبسی ٛ -ظبٗی صبزض ضس ٗ .دب ١سی ٚزض ای ٚاؼالػی ٠ػٔت ایدبز خ َٜزاذٔی ضا ح٘ٔ ٠ث ٠ذب ٠ٛپسض ٗ٢سی اثطیطٖ
چی شًط ًطزٛس ٗ .دب١سی ٚزض حبٓی ای ٚاؼالػی ٠ضا ٜٗتطط ٗی ًٜٜس ً ٠تٞز١ ٟبی ٗسٔ٘ب ٝ ٙاٛوالثی سطاسط ًطٞض زض حبّ اخطای سِٜیٜتطیٛ ٚجطز سطٞٛضت
سبظ ػٔیٗ ٠عزٝضا ٙاٗپطیبٓیسٖ ١ستٜس  .ای ٚاؼالػی ٠ض ا اظ ا ٙخ٢ت ٜٗتطط ٗی ًٜیٖ تب زض تبضید ٛسْ آیٜس ٟای ٚسٜس ثبهی ث٘بٛس ًً ٠بزض ض١جطی ٗدب١سی ٚضٝظ
 51ذطزاز سبّ  12ث ٠ؼٞض ضس٘ی خٗ َٜسٔحب ٠ٛضا ػٔی ٠حٌٗٞت اسالٗی ٗ -طزٗی آؿبظ ًطزٛس .
سبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن ای ٚحن ضا ثطای ذٞز ٗحلٞؾ ٗی زاضز تب زض ١ط ٗٞضزی ً ٠ً ٖ١یلط كی آ٘دٔس خٜبیتٌبضا ٙزض حی ٚاٛدبٕ خطٕ ظس اٛوالثی ٗیسط
ٛجبضس  ،ث ٠ظٝزی  ٝث ٠ؼٞض ٗعبػق آٗطا ٝ ٙػبٗال ٙضا ث ٠خعای ذٞز ثطسبٛس .
حوادث و رویدادهای سی ام خرداد سال 0631
هتفرقه
زض سبػت  61ػس ٟای اظ ؼطكساضاٗ ٙدب١سی ٚزض حبٓی ً ٠ػٌس ضئس خ٘ٞ٢ضی ٘١طا ٟزاضتٜس  ،زض ذیبثب٢ٛبی ثطٝخطز ضا١پی٘بیی ٞ٘ٛزٛس ً ٠ثب ػس ٟای اظ
ُط ٟٝحعة آٔ٢ی زضُیط ضسٛس  ٝزض ٛتید ، ٠چ٢بض ٛلط ٗدطٝح ُطزیسٛس  ٝاسٔحً٘ ٠طی یٌی اظ پبسساضاٗ ٠ً ٙدطٝح ضس ٟثٞز  ،ثٝ ٠سیُٔ ٠ط٢١ٝبی
ٗصًٞض ث ٠سطهت ثطز ٟضس .
زض سبػت  66ػس ٟای اظ ٗدب١سی ٚض٢طستبِٜٓ ٙطٝز ث ٠ؼطكساضی اظ ضیبست خ٘ٞ٢ضی  ،اهسإ ث ٠ضا١پی٘بیی ٞ٘ٛزٛس ً ٠ثب ٗساذٔ ٝ ٠تیطاٛساضی سپب ٟپبسساضاٙ
 ،زٛ ٝلط اظ ٗدب١سیً ٚطت ٝ ٠چٜس ٛلط ظذ٘ی ُطزیسٛس .
زض سبػت  67:42حسٝز  12آی ٛ 72لط اظ ؼطكساضاٗ ٙدب١سی ٚذٔن ثب ػس ٟای حعة آٔ٢ی زض ض٢طستبٗ ٙبً ٞزضُیط ضسٛس ً ٠ثب ٗساذٔ ٝ ٠تیط اٛسظی سپبٟ
پبسساضا ، ٙتؼسازی اظ ٗدب١سی ٚزستِیط  ٝیي پبسساض  ٝزٛ ٝلط اظ اكطاز ثسیح ٗدطٝح ُطزیسٛس .
ضبٛعزٛ ٟلط اظ ظٛساٛیب ٙسبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن ض٢طستب ٙهعٝی ٚزست ث ٠اػتصبة ؿصا ظز ٟاٛس  ٝضص ٛلط اظ ظٛساٛیبًٛٞ٘ ٙیست ث ٠آ٢ٛب پیٞست ٠اٛس .
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اطالعیه ها
اطالعیه ی سپاه پاسداران در رابطه با درگیری هجاهدین :
ٗدب١سی ٚذٔن ٘١پبی سبیط ُس٢١ٝبی ظس اٛوالثی ٗصثٞحب ٠ٛتالش ٗی ًٜٜس تب ثب ظٛسً ٟطز ٙضٝش ١بی سبٝاى آضیبٗ٢طی  ،اظ هجیْ تطٝض  ،ح٘ٔ ٠ثب سالح
١بی سطز ُ ٝطٕ ثٗ ٠طزٕ ثی ُٜب ٝ ٟث ٠آتص ًطیسٗ ٙطاًع ذسٗبت ٗطزٗی ٝ ،حطت ایدبز ًٜٜس  .سپب ٟپبسساضا ٙاػالٕ ٗی زاضٛس ً ٠ثب ًٔی ٠اكطازی ً٠
ثرٞاٜ١س سس ضا ٟاٛوالة ضٛٞس ٗ ،ؽبثن هب ٙٞٛػ٘ی ذٞا١س ًطز  ٝثب ایٗ ٚحبضثی ٚثب ذسا  ٝذٔن ذسا  ،آ ٙذٞا١س ًطز ً ٠ثب ضغیٖ ٜٗلٞض ضب ٟذبئٞ٘ٛ ٚز .
حوادث و رویدادهای سی و یکن خرداد سال 0631
هتفرقه
ػس ٟای اظ ٞ١ازاضا ٙسبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن ً ٠تؼسازی اظ آ٢ٛب ٗسٔح ث ٠اسٔحُ ٠طٕ ثٞزٛس  ،ثب سٞظاٛس ٙالستیي زض چٜس ٛوؽ ٠هبئٖ ض٢ط ایدبز ضا ٟثٜساٙ
ٞ٘ٛزٛس ً ٠ثب زذبٓت سپب ٟپبسساضاٗ ٙتلطم  ٝػس ٟای زستِیط ُطزیسٛس .
اٗطٝظ ث ٠زٛجبّ زضُیطی ١بی ٗدب١سی ٚذٔن زض ١طتپط ؼٞآص  ،سٛ ٠لط اظ اكطاز ثسیح ُطُٝبُ ٙطكت ٠ضسٛس .
زض سبػت ٛ 1 66:42لط اظ ٗدب١سی ٚذٔن ك ٚٗٞث ٠اٛد٘ ٚاسالٗی آ ٙض٢طستب ٙحً٘ٔ ٠طزٛس  ٝضیط١ ٠بی سبذت٘بٗ ٙصًٞض ضا ضٌستٜس ً ٠زٛ ٝلط اظ آٛبٙ
زستِیط ضسٛس .
زض سبػت  67:11س ٠زذتط اظ ٞ١ازاضا ٙسبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن ِٜ١بٕ كطٝش ٛططیٗ ٠دب١س زض ذیبثبٝ ٙضظش ت٢طا ، ٙثٝ ٠سیٔ ٠ػٞاْٗ ً٘یت ٠زستِیط ضسٛس .
زض سبػت  61حسٝز س١ ٠عاض ٛلط ( ٗٞاكن ٗ ٝربٓق ) زض چ٢بضضا ٟاٗبٕ ذ٘یٜی اٞ١اظ اخت٘بع ٞ٘ٛز ٟضؼبض ٗی زازٛس  .زض سبػت ٝ 61:42زاظزٛ ٟلط اظ زذتطاٙ
ٞ١ازاض سبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن ض٢طستب ٙضضت تٞسػ اكطاز حعة آٔ٢ی زض حی ٚكطٝش ٛططی ٠زستِیط  ٝ ،ث ٠سپب ٟپبسساضا ٙتحٞیْ ضس ٟاٛس .
بازتابهای سیاسی و رسانه ای
زض اضتجبغ ثب ػعّ ثٜی صسض اظ ضیبست خ٘ٞ٢ضی  ٝثب اػالٕ ؼطكساضی ُط١ٝي ٜٗبكوی ٚاظ ا ، ٝاٗطٝظ آضٞة ١ب  ٝزضُیطی ١بی ٗسٔحب ٠ٛای زض اؿٔت
ض٢ط١بی ًطٞض ثٝ ٠هٞع پیٞست  ٝزض ضسب١ ٠ٛبی ُط١ٝی ثبظتبة ُستطز ٟای زاضت .
ث ٠زٛجبّ اػالٗی ٠سیبسی ٛ -ظبٗی خٜجص ٗٔی ٗدب١سی ٠ً ٚزض ٗٞضز ٗوبٗٝت اٛوالثی  ... ٝزیطئع ثؼس اظ ظ٢ط اٛتطبض یبكت  ،زضُیطی ١بیی زض سؽح ض٢ط
ت٢طا ٙثٞخٞز آٗس ً ٠زضُیطی زیطٝظ اثؼبز ٝسیغ تطی ث ٠ذٞز ُطكت  .زض ای ٚزضُیطی ١ب ثیص اظ ٛ 622لط ثب سالح ١بی ُطٕ  ٝسطز  ٝس ٝ َٜچٞة
ٗدطٝح ضسٛس  ٝچٜس ٛلط ٛیع ًطت ٠ضسٛس .
ذجطِٛبض ٗب اظ ذیبثب ٙخ٘ٞ٢ضی ُعاضش زاز  :زض سبػت  4ثؼس اظ ظ٢ط ( ضٜجُ ) ٠ط١ٝی اظ ٗدب١سی ٚذٔن  ،پیٌبضی ٞ١ ٝازاضا ٙثٜی صسض  ،زضحبٓی ً٠
ضؼبض١بیی ٛظیط ٗ :طٍ ثط سٗ ٠لسسی ، ٚث٢طتی  ،ضخبیی  ،ذبٗ ٠ٜای »«ٗطٍ ثط آذٛٞس  ،زضٝز ثط ثٜی صسض »« استوالّ آظازی ح٘بیتت ٗی ًٜیٖ »« ظٛساٛی
سیبسی آظاز ثبیس ُطزز » اظ توبؼغ ذیبثب ٙخ٘ٞ٢ضی ث ٠ؼطف ٗیسا ٙاٛوالة حطًت ًطزٛس  .تظب١ط ًٜٜسُب ٙپس اظ ؼی ٗسبكتی ثب ُط١ٝی زیِط ً ٠ػٌس
١بیی اظ ث٢طتی  ٝضخبیی  ٝذبٗ ٠ٜای زاضتٜس  ٝضؼبض « حعة كوػ حعة اهلل » سط ٗی زازٛس  ،ثطذٞضز ًطزٛس  ٝزُ ٝط ٟٝثب چبه ٝ ٞاضیبء ثطٛس ٝ ٟسٝ َٜ
چٞة ث ٠خب ٖ١ ٙاكتبزٛس  ٝػس ٟای ثب ضٔیي ُٔٗ ٠ٓٞدطٝح ضسٛس  .ای ٚظز  ٝذٞضز ثب تیطاٛساضی ٞ١ایی پبسساضا ٙذبت٘ ٠یبكت  ٝتظب١ط ًٜٜسُبٞ١ ٙازاض ثٜی
صسض اظ ٗیسا ٙاٛوالة ٛتلطم ضسٛس .
یٌی زیِط اظ ذجطِٛبضاٗ ٙب اظ ذیبثب ٙایطاٛط٢ط ُعاضش زاز  :سبػت  67:42ثؼس اظ ظ٢ط  ،ذب ٠ٛای زض ٛجص ذیبثب ٙایطاٛط٢ط ً ٠تؼسازی اظ ٞ١ازاضاٗ ٙدب١سیٚ
ذٔن زض آ ٙخ٘غ ضس ٟثٞزٛس تٞسػ حعة اهلل ٛحبصط ٟضس  .زض ای ٚذب ٠ً ٠ٛضیط١ ٠بی آ ٙث ٠ؼٞض ًبْٗ ضٌست ٠ضس ٟثٞز  ،حسٝز  12آی ٛ 12لط پس اظ
یي زضُیطی چٜس سبػت ٠زستِیط  ٝ ،ثٛ ٠یط١ٝبی اٛتظبٗی  ٝپبسساضا ٙسپطز ٟضسٛس .
٘١چٜی ٚیٌی زیِط اظ ذجطِٛبضاٗ ٙب اظ توبؼغ ذیبثبٛ ٙظبٕ آثبز  -ذیبثب ٙاٛوالة ُعاضش زاز ُ :ط١ٝی اظ ٞ١ازاضاٗ ٙدب١سی ٚذٔن زض حبٓی ً ٠ضؼبض١بیی
ثط ػٔیٗ ٠وبٗبت ٗسئٌٔ٘ٗ ّ ٞتی سط ٗی زازٛس  ،ثب آتص ظز ٙالستیي زض ٝسػ ذیبثب ٙایدبز ضا ٟثٜساٗ ٙصٜٞػی ًطزٛس ً ٠پس اظ ٗستی ُط١ٝی حعة
آٔ٢ی ثب سط زاز ٙضؼبض١بیی ٛظیط « ذ٘یٜی ػعیعٕ  ،ثِ ٞتب ذ ٙٞثطیعٕ » اظ ٗیسا ٙاٗبٕ ذ٘یٜی ث ٠ؼطف توبؼغ ذیبثبٛ ٙظبٕ آثبز  ٝاٛوالة حطًت ًطزٛس  ٝپس
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اظ ٗستی ثب ٗدب١سی ٚذٔن زضُیط ضسٛس  .زُ ٝط ٟٝثب س ٝ َٜچٞة  ٝاضیبء ثطٛس ٟث ٠خب ٖ١ ٙاكتبزٛس ً ٠ثب تیطاٛساظی ٞ١ایی پبسساضا ٝ ٙپطتبة ُبظ اضي
آٝض ٗتلطم ضسٛس  ٝػس ٟای ٛیع ٗدطٝح ُطزیسٛس .
ثط اسبس یي ُعاضش زیِط  :ضت ُصضتُ ٠ط١ٝی اظ ٞ١ازاضاٗ ٙدب١سی ٚذٔن ُ ٝط٢١ٝبی زیِط ث ٠ح٘بیت اظ ثٜی صسض زض ذیبثبُ ٙیطب ث ٠ضا ٟپی٘بیی
پطزاذتٜس ً ٠تظب١ط ًٜٜسُب ٙزض ای ٚذیبثب ٙثب حعة اهلل زضُیط ضسٛس  ٝػس ٟای زض حسٝز ٛ 52لط تٞسػ پبسساضا ٙزستِیط ضسٛس .
ُط٢١ٝبی آٗطیٌبیی ٜٗبكویٗ ( ٚدب١سی ) ٚذٔن زض اؼالػی ٠ای ًٜٗ ٠تطط ًطزٛس ٗ ،ربٓلب ٙاسالٕ ضا ث ٠هیبٕ ٗسٔحب ٠ٛػٔیٛ ٠ظبٕ خ٘ٞ٢ضی اسالٗی ثسیح
ٞ٘ٛزٛس .
ؼی زضُیطی ١بی ٝسیؼی ً ٠ضٝظ ُصضت ٠زض چٜسیٛ ٚوؽ ٠ت٢طا ٙضخ زاز ُ ،ط١ٝی اظ اػعبی سبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن ایطا ٠ً ٙث ٠چبه ٝ ٞاسٔحُ ٠طٕ ٗسٔح
ثٞزٛس زض ذیبثب٢ٛب ث ٠ضا ٟاكتبزٛس  ٝؼی زضُیطی ١بیی ً ٠ثٞخٞز آٝضزٛس  ،ثط اسبس آٗبض ٗٞخٞز زض پعضٌی هبٛٞٛی  ،چ٢بضزٗ ٟطز  ٝز ٝظ ٙضا ًطتٜس  ٝػسٟ
ظیبزی ضا ٗدطٝح ًطزٛس .
تظب١ط ًٜٜسُب ٙزض چٜس ذیبثب ٙاظ خ٘ٔ ٠ذیبثب ٙس٢طٝضزی ث ٠اتٗٞجیْ ١بی سٞاضی  ٝاتٞثٞس ١ب حً٘ٔ ٠طزٛس  ٝتؼساز ظیبزی اظ ضیط١ ٠بی اتٗٞجیْ ١ب ضا ذطز
ًطزٛس  ٝزض ذیبثب٢ٛبی زیِط ث ٠سبذت٘ب٢ٛبی ٗطزٕ  ٝاٗٞاّ ثیت آ٘بّ آسیت ضسبٛسٛس .
٘١چٜی ٚثط اسبس اػالٕ ٗوبٗبت ٗسئ ّٞسپب ٟپبسساضا ، ٙضٌٖ یٌی اظ ثطازضا ٙپبسساض ثب تیؾ ًٗٞت ثطی تٞسػ ٜٗبكوی ٚزضیس ٟضس ٟاست  .ز ٝث٘ت ً ٠اظ
سٞی ٜٗبكویً ٚبض ُصاضت ٠ضس ٟثٞز ً ،طق  ٝذٜثی ُطزیس  ٝاظ سٞی زیِط ثیص اظ پبٛعز ٟزستِب ٟاتٞثٞس  ٝاتٗٞجیْ ث ٠آتص ًطیس ٟضس  .زضُیطی ١بی
ثؼس اظ ظ٢ط ث ٠زٛجبّ صسٝض اػالٗی ٠سیبسی ٛ -ظبٗی سبظٗبٗ ٙدب١سی ٚذٔن اثؼبز ٝسیؼی یبكت  .زض پی ای ٚحطًت ظس اٛوالثی ٛ ،یط١ٝبی ٗطزٗی ٗ ٝسٔ٘بٙ
 ٚٗٞٗ ٝث ٠اٛوالة  ،زض صح ٠ٜحعٞض یبكتٜس  ٝظ٘ ٚسطًٞة ًطزٜٗ ٙبكوی ، ٚثب ً٘ي ثطازضا ٙپبسساض ُط ٟٝظیبزی اظ آٛب ٙضا زستِیط ًطزٛس .
ضیطاظ  -ذجطِٛبض ًی٢ب : ٙظطف ز ٝضٝظ  1ضٜج ٝ ٠خ٘ؼ ، ٠زضُیطی ١بی پطاًٜس ٟای ثی ٚػس ٟای اظ ٗدب١سیٗ ٝ ٚطزٕ زض چٜس ٛوؽ ٠اظ ض٢ط  ،اظ خ٘ٔ ٠زضٝاظٟ
سؼسی  ،پبضاٗٛٞت چ٢بضضا ٟثبؽ ترت  ،كٌٔ ٠ض٢سا  ،كٌٔ ٠اؼٔسی  ٝذیبثب ٙتٞحیس صٞضت ُطكت ً ٠ػس ٟای زض حسٝز ٛ 32لط ٗدطٝح ضسٛس  ٝضیط ٠چٜس
ٗـبظ ٝ ٟاتٗٞجیْ ضٌست.
سپب ٟپبسساضا ٙاٛوالة اسالٗی ضیطاظ ث ٠ذجطِٛبض ٗب ُلت  :ؼطكساضا ٙثٜی صسض ًٗ ٠دب١سی ٚذٔن ُ ٝط ٟٝاٗطیٌبیی پیٌبض ١ستٜس  ،ظ٢ط خ٘ؼ ٠اظ حعٞض
ٗطزٕ زض ٘ٛبظ خ٘ؼ ٠سٞء استلبزً ٟطزٛس  ٝزض ض٢ط تطٜدبتی ایدبز ًطزٛس  ٝزض چ٢بضضضا ٟپ٘پ ثٜعی ، ٚز ٝػسز ًًٞتْ ٗٞٓٞتق  ٝیي س ٠ضا١ی ث ٠ؼطف
ٗبضی ٚسپب ٠ً ٟزض حبّ حطًت ثٞز  ،پطتبة ًطزٛس ً ٠یٌی اظ آ٢ٛب ػْ٘ ٌٛطز  ٝزض اثط احتطام زًًٞ ٝتْ زیِط چٜس ٛلط اظ ٗطزٕ زچبض سٞذتِی ضسٛس .
ضیطاظ ٝ -احس ٗطًعی ذجط  :اظ سبػت ٞ١ 1:42ازاضاٗ ٙدب١سی ٚذٔن  ٝؼطكساضا ٙثٜی صسض زض ذیبثب٢ٛبی ضیطاظ زست ث ٠ضا١پی٘بیی ظزٛس  ٝزض ٗسیط ذٞز
زست ث ٠ترطیت ظزٛس  ٝثب ًًٞتْ ٗٞٓٞتق ثٗ ٠طزٕ حً٘ٔ ٠طزٝ ، ٟظغ ض٢ط ضا ٗتطٜح ًطزٛس .
زض ای ٚضاثؽ ٠سپب ٟپبسساضا ٙثطای ٗوبثٔ ٠ثب ٝظغ ٗٞخٞز  ٝآضإ سبذت ٚض٢ط  ،ثٗ ٠وبثٔ ٠ثب ضٞضضیب ٙضتبكت  ٝتب ً ٜٙٞچٜس ٛلط زستِیط ضس ٟاٛس  .ایٚ
زضُیطی ١ب زض زضٝاظ ٟسؼسی ضیطاظ ً ٠ث ٠ذیبثبً ٙطیٖ ذب ٙظٛس ٜٗت٢ی ٗی ضٞز  ،صٞضت ُطكت .
اٞ١اظ ُ -عاضش ذجطِٛبض ٝاحس ٗطًعی ذجط اظ اٞ١اظ حبًی است  :ث ٠زٛجبّ اٛتطبض اػالٗی ٠سبظٗب ٙث ٠اصؽالح ٗدب١سی ٚذٔن ٗ ،جٜی ثط ٗوبٗٝت ٗسٔحب٠ٛ
زض ثطاثط اٛوالة اسالٗی ُ ،ط١ٝی اظ ٞ١ازاضا ٙای ٚسبظٗب ، ٙػصط زیطٝظ زض اٞ١اظ تحت ػٜٞا ٙح٘بیت اظ آهبی ثٜی صسض زض چ٢بضضا ٟاٗبٕ ذ٘یٜی ای ٚض٢ط
زست ث ٠ضا١پی٘بیی ظزٛس .
 ...زض ازاُٗ ٠عاضش ذجطِٛبض ًی٢ب ٙآٗس ٟاست  :زض ٗیسا ٙزضٝاظ ٟزٓٝت  ٝذیبثب ٙچ٢بضثبؽ اصل٢ب ٙث ٠ػٔت زضُیطی ً ٠ثی ٚػس ٟای اظ ٞ١ازاضاٗ ٙدب١سیٚ
ذٔن ؼطكساضا ٙضئیس خ٘ٞ٢ض ُ ٝط١ٝی اظ خٞاٛب ٙحعة اهلل ضخ زاز  ،یي پبسساض ثٛ ٠بٕ ٗحس١ ٚبض٘ی زض اثط ظطثبت ًبضز ض٢یس ضس  ٝزض ایٗ ٚحْ ٛیع
ػس ٟای ث ٠ضست ٗدطٝح ضسٛس ً ٠ثالكبصٔ ٠ث ٠ثی٘بضستب ٙاٛتوبّ یبكتٜس  .ای ٚزضُیطی ١ب تب حٞآی ظ٢ط زیطٝظ ازاٗ ٠زاضت  ٝخ٘ؼب یي ًطتٗ 55 ٝ ٠دطٝح
ثط خبی ُصاضت .
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اٞ١اظ  -ذجطُعاضی پبضس  :ػصط چ٢بضضٜجُ ٠صضتُ ، ٠ط١ٝي ١بی ٗربٓق ٛظیط ٗدب١سی ، ٚپیٌبض  ٝكسائیب ٙذٔن ً ٠ثؼعی اظ آ٢ٛب ثب ذٞز ًٔت ،
ٛبضٛدي ف چٞة زستی  ٝس َٜحْ٘ ٗی ًطزٛس  ،زض ذیبثب ٙاٗبٕ حسی ٚث٢ج٢ب ٙاهسإ ث ٠ضا١پی٘بیی ٞ٘ٛزٛس  ٝظ٘ ٚآ ، ٙث ٠ؼطف ٗطزٕ تیطاٛساظی ًطزٛس
ً ٠ذٞضجرتب ٠ٛثً ٠سی آسیجی ٝاضز ٛیبٗس .
ضازی ٞاسطائیْ  ... :ذجطُعاضی ضٝیتطظ ُعاضش زاز ً ٠زیطٝظ زض ذیبثب١ ٙبی ت٢طا ٙتظب١طات  ٝاؿتطبضبتی ػٔی ٠حٌٗٞت ًٜٛٞی ضٝی زاز .
ؼجن ایُ ٚعاضش  ،زض حسٝز س١ ٠عاض ٛلط اكطازی ً ٠ث ٠سبظٗب ٙچطیٌی ٗدب١سی ٚذٔن تؼٔن زاضٛس  ،ذیبثب٢ٛب ضا ثستٜس  ٝتؼسازی اتٗٞجیْ ٞٗ ٝتٞض سیٌٔت ضا
زض یٌی اظ چ٢بضضا١ ٟب آتص ظزٛس  ٝػٔی ٠حٌٗٞت اسالٗی ث ٠ضؼبض زاز ٙپطزاذتٜس .
ؼجن ٘١یُ ٚعاض ش  ،پبسساضا ٙاٛوالة ثطای ٗتلطم ًطز ٙتظبض ًٜٜسُب ، ٙث ٠تیطاٛساظی ٞ١ایی  ٝپطتبة ُبظ اضي آٝض ٗتٞسْ ُطزیسٛس .
ث٢عاز ٛجٞی ٝ ،ظیط ٗطبٝض  ٝسرِٜٞی زٓٝت  ،زیطٝظ زض ٗصبحج ٠ضازی ٞتٔٞظیٛٞی ٛ ،ظطات زٓٝت ضا زض ٗٞضز ٝهبیغ اذیط ًطٞض  ،ثطًٜبضی ثٜی صسض ١ ،دٕٞ
ٗسٔحبُ ٠ٛط١ٝي آٗطیٌبیی ٗ ٝدب١سی ٚذٔن  ٝتص٘ی٘بت زٓٝت ثطای ٗوبثٔ ٠ثب خطیبٛبت اذیط اػالٕ ًطز ٗ .بخطای ثٜی صسض یي خطیب ٝ ٙحطًت
اٛحطاكی ثٞز ً ٠اٛوالة ٗب ضا اظ زض ٙٝذبٓی ٗی ًطز  ٝحْ ایٗ ٚبخطا  ،ثعضُتطی ٚپیطٝظی ثطای اٛوالة ٗب ذٞا١س ثٞز  ،چطا ً ٠اٛوالة ٗب یٌسست ضسٝ ٟ
ثجبت ثیطتطی زض زاذْ ٌٗ٘ٔت ایدبز ذٞا١س ًطز .
ٝی اكعٝز  :حطًت اذیط ٗدب١سی ٚذٔن ٛطبٝ ٠ٛضضٌستِی سیبسی آ٢ٛبست  .ثب ًسبٛی ً ٠ثب ضغیٖ خ٘ٞ٢ضی اسالٗی ٗسٔحب ٠ٛثطذٞضز ًٜٜس  ،ثطذٞضز ٗطبث٠
ذٞا١یٖ زاضت  ٝحعٞض ٗطزٕ زض صحٗ ٠ٜی تٞاٛس ت٘بٕ تٞؼئ١ ٠بی زضٜ٘ب ٙضا ذٜثی ًٜس

