
 

 

 :هؼبریَ ٍیضُ خجز ○

صذٍر حکن باسداشت هقاهات رصین 

 صْیًَیغتی در الِّ تا عِ هاُ آیٌذُ
فْیًَیغتی ضوي اػالم ایٌىهِ ییهَاى    ٌبثغه

ویفزی همدهبت ثزای فهدٍر کىهن ثبسیاؽه     
 ،همبهبت ایي رصین را آغبس وزیُ، تقهزی  وهزی  

الوللههی ثههب  اگههز لتههبت ییههَاى ویفههزی ثههیي 
یرخَاع  یایعتبى وه  ّوزاّهی ٍ ثهب آغهبس     

رٍس  90تحمیمبت هَافم  وٌٌد ایي وبر ظهز   
اًدبم ٍ کىن ثبسیاؽ  ػلیِ همبهبت اعهزاییلی  

 ...افزای بیر خَاّد ؽد؛ وغبًی وِ ثِ ػٌَاى ف
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 :هؼبریَهمبلِ  ◊

اعتزاتضی رصین صْیًَیغتی در جبِْ شوال 

 بِ بي بغت رعیذُ اعت

افغز عبثك ًیهزٍی ّهَایی رصیهن     "ػَهز ییٌه"
تبوید وزی وِ خَؽحبلی  مبلِ ایهفْیًَیغتی یر 

همبهبت اعزاییلی اس تزٍر عهزیار لبعهن عهلیوبًی    
تقَیزی غیز ٍالؼی اس ٍالؼی  هَخَی یر هٌطمِ را 

اعتزاتضی رصیهن فْیًَیغهتی یر    .ًؾبى هی یّد
خجِْ ؽوبل ثِ ثي ثغ  رعیدُ ٍ ایي رصین خهَی  

 ....ی اس عَریِ ػبخش ٍ زٍّبی ایزاًرا اس اخزاج ًی
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فلغطیي خَاعتبر تؾىی  وویتِ ثیي الوللی ثزای رعیدگی ثِ کفهبری  ٍسارت خبرخِ فلغطیي:  ٍفب □

 .ّب یر هغدد االلقی ؽد
یر ارسیهبثی خدیهد خهَی ههدػی عهبخ        اعهزایی  ایارُ اطالػبت ًظبهی ارتؼ : تیدیؼَت آکبراًَ □

 .آیٌدُ ؽد  عبل 2هَؽه ثب لبثلی  کو  والّه اتوی اس عَی ایزاى تب 

تَفیف ٍ « عَیهٌد»ٍسیز رصین فْیًَیغتی را  ٍگَ ثب ًخغ  گف  ،یتَییتپبهپئَ یر  :پغ  خزٍسالن □
 «.ًبپذیز اع  ّوبًٌد ّویؾِ، تؼْد آهزیىب ثِ اهٌی  اعزایی  تشلشل»: یخبطزًؾبى وز

 .راًداری ایزاى هَؽىْبی ثب همبثلِ تَاى پدافٌداعزایی رای الیَم:  □
یر عبسهبى هل  هتحد ثب اعتمجبل اس تقوین اتحبییِ ارٍپب ثزای فؼبل وزیى عهبس ٍ   عزایی اًوبیٌدُ  □

 .ػلیِ ایزاى هلحك ؽًَد« وبرسار فؾبر کداوثزی»ّب خَاع  ثِ  وبر ک  اختال  ثزخبم، اس ارٍپبیی
 

 

 

 
 رٍسًبهِ ًگبر فْیًَیغتی وؾَرّبی ػزثی را ثِ عخزُ گزف ؛ ًظبهیبى ٍ عالح ّبیتبى ودبع ؟ -1 

 . ًَیغی اکشاة اعزاییلی ثزای اًتخبثبت وٌغ آغبس ًبم -2
 .تودید کوبط اس ایغتبیگی اکود سّزاى یر سًداًْبی فْیًَیغتْب -3
 . یرتزٍر عزیار علیوبًی یاؽتي اسیع  اعزایی  ّزاط -4
 .آهَس فلغطیٌی ثب خَیرٍ خٌبی  یه ؽْزن ًؾیي یر سیز گزفتي یاًؼ -5

وؾتِ ٍ سخوی یر خزیبى ػولیبت ّهبی کولهِ ثهب چهبلَ یر عهبل       27 :هٌبثغ اعزاییلی خجز یایًد -6
2019. 

 .2019هبّیگیز فلغطیٌی یر غشُ یر عبل  37ثبسیاؽ   -7
 

 ٍیضُ ّای تصَیزی

ارتش صْیًَیغتی اس یک * 

هَشک ضذ سرُ جذیذ رًٍوایی 

 دکز

 

پایاى اػتصاب غذای اعیز  *

رٍس ۱۱۳فلغطیٌی پظ اس 
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24/10/1398 :ٍیضُخجز   هٌجغ: ؼبریَه تبریخ اًتؾبر:   

 صذٍر حکن باسداشت هقاهات رصین صْیًَیغتی در الِّ تا عِ هاُ آیٌذُ

اگز لتهبت   ،همبهبت ایي رصین را آغبس وزیُ، تقزی  وزیفْیًَیغتی ضوي اػالم ایٌىِ ییَاى ویفزی همدهبت ثزای فدٍر کىن ثبسیاؽ   ٌبثغه
رٍس اًدبم ٍ کىن ثبسیاؽه  ػلیهِ    90الوللی ثب یرخَاع  یایعتبى و  ّوزاّی ٍ ثب آغبس تحمیمبت هَافم  وٌٌد ایي وبر ظز   ییَاى ویفزی ثیي

یر ایاهِ ایي گشارػ آهدُ، ثهِ   .هؼزفی خَاٌّد ؽد همبهبت اعزاییلی فبیر خَاّد ؽد؛ وغبًی وِ ثِ ػٌَاى افزای هظٌَى ثِ ارتىبة خٌبی  خٌگی
عبسی یر لهدط ٍ وزاًهِ ثهبختزی ؽهزیه      هَخت ایي تؼزیف هوىي اع  کىن ثبسیاؽ  ثزخی همبهبت ارؽد اعزاییلی ّن وِ یر تزٍیح ؽْزن

ثز ایي اعبط هوىي اع  همبهبت اعزاییلی ٌّگبم کتَر یر خبرج ٍ ثدٍى ایٌىِ اطالع یاؽتِ ثبؽٌد ثب کىن ثبسیاؽ  رٍثهزٍ   .اًد، فبیر ؽَی ثَیُ
ّبی اًدبم  یه همبم اعزاییلی اػالم وزی، تالػ .الوللی عفز ًىٌٌد ؽًَد ثِ ّویي یلی  ثِ آًْب تَفیِ ؽدُ ثِ وؾَرّبی ػتَ ییَاى ویفزی ثیي

ٍی یر پبیبى اػالم  .ای ًداؽتِ ٍ ٍی اس هَضغ خَی یع  ًىؾیدُ اع  ّبی اخیز ثزای لبًغ وزیى یایعتبى و  ییَاى ویفزی فبیدُ عبل ؽدُ یر
وزی، رصین فْیًَیغتی ثب اثشار ییپلوبعی یر تالػ اع  وؾَرّبی یٍع  خَی یر خْبى را ثغیح وٌد تب ثب اػوبل فؾبر ثز ییهَاى ویفهزی، ایهي    

 .دبم تحمیمبت هٌقز  وٌدًْبی را اس اً

 
24/10/1398  خجز ؽوبرُ: 1 هٌجغ: لؼبلنا تبریخ اًتؾبر: 

 رٍسًاهِ ًگار صْیًَیغتی کشَرّای ػزبی را بِ عخزُ گزفت؛ ًظاهیاى ٍ عالح ّایتاى کجاعت؟
را ثِ رغن خزیهد عهالح ّهبی اهزیىهبیی ٍ غزثهی را ثهِ        'ضؼف آًْب'ٍ  ًَیغٌدُ ٍ هؾبٍر یر یفتز ًخغ  ٍسیزی رصین اؽغبلگز، وؾَرّبی ػزثی

رصیهن اؽهغبلگز فؼبلیه  ههی وٌهد، یر تهَیتز       ایدی وَّي رٍسًبهِ ًگبر فْیًَیغتی وِ یر هزوش هطبلؼبت ٍ پضٍّؾْبی راّجزیی  .عخزُ گزف 
هیخَاّن عَالی ثپزعن وِ ثزای آى خَاة لبًغ وٌٌهدُ ای ًوهی یهبثن، اس رصُ ًظهبهی ٍ هبًَرّهبی ًظهبهی ثهزای افهشایؼ آههبیگی یر          'ًَؽ : 

ي یر عزٍیُ ّبی هلی خهَی  وؾَرّبی ػزثی هی ؽٌَین ٍ ایي ػالٍُ ثز خزید َّاپیوب ٍ عالح وِ ّشیٌِ اػ ثِ هیلیبریّب یالر هی رعد. ّوچٌی
ٍی افشٍی: اهب ثِ هحض ایٌىهِ ایهزاى ػطغهِ     .'ثزای ارتؼ وؾَر هی خَاًٌد ٍ هی گَیٌد وِ هب عزثبساى ٍطي ّغتین ٍ ّوِ یر خده  ٍطٌین

 وٌد، اهزیىب را التوبط هی وٌٌد وِ ًظبهیبى ٍ عالح ّبی خَیػ را ثفزعتد. پظ ًظبهیبى ؽوب ٍ عالح ّبیتبى ودبع ؟

 

https://fa.alalamtv.net/news/4679161/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9B-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
https://fa.alalamtv.net/news/4679161/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9B-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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24/10/1398  خجز ؽوبرُ: 2 هٌجغ: گبىجىِ ؽ تبریخ اًتؾبر: 

 تًَیغی احشاب اعزائیلی بزای اًتخابات کٌغ آغاس ًام
 ثهزای  کهشة  42 .یای خجهز  وٌغه   اًتخبثهبت  ثهزای  اًتخبثهبتی  ّبی لیغ  ٍ اکشاة ًَیغی ًبم آغبس اس فْیًَیغتی رصین اًتخبثبت هزوشی وویتِ

ِ  ّشار 3 اس ًبظزاى ٍ ثبسرعبى تؼدای افشایؼ ثِ تقوین اًتخبثبت هزوشی وویتِ .اًد یایُ یرخَاع  وٌغ  اًتخبثبت یر هؾبرو   ٍ ًفهز  ّهشار  5 ثه
 .اع  گزفتِ رای اخذ ّبی هح  یر هدارثغتِ ّبی یٍرثیي افشایؼ

 
24/10/1398  خجز ؽوبرُ: 3 هٌجغ: الیَملغطیي ف تبریخ اًتؾبر: 

 توجیذ حواط اس ایغتادگی احوذ سّزاى در سًذاًْای صْیًَیغتْا
خٌجؼ همبٍه  اعالهی فلغطیي)کوبط( اس ایغتبیگی اکود سّزاى ٍ پیزٍسی ٍی یر ًجزی طَالًی ثب اؽغبلگزاى لدط یر سًداًْبی آًْهب تودیهد   

فَسی ثزَّم عخٌگَی خٌجؼ کوبط ثب تودید اس اکود سّزاى ثِ عجت ایغتبیگی ٍ پیزٍسی یر ًجزی طَالًی ثب اؽغبلگزاى اعهزاییلی ٍ ٍایار   .وزی
یارُ سًداًْبی رصین فْیًَیغتی ثزای پبعخ یایى ثِ خَاعتِ ّبیؼ ٍ هؾخـ وزیى سهبى آسایی اػ تقزی  وزی هله  فلغهطیي ارایُ   وزیى ا

لَی ٍ ػشم راعخی یاری وِ ّزگش ؽىغ  ًخَاّد خَری ٍ عجت هی ؽَی تب ٍاری ًجزیّبی عخ  ثب یؽوي ؽَی ٍ کمَق خَی را ثب لدرت ثبسپظ 
ثزَّم خبطز ًؾبى وزی ًجزی ٍالؼی ثزای اعیزاى ٍ پبیبى رًح آًْب تب آسایعبسی اس سًداًْبی اؽغبلگزاى ایاهِ یاری ٍ ایهي   .گزفتِ ٍ ثِ پیزٍسی ثزعد

ا یر ًجزی ثبید ثِ خبرج اس سًداًْب هٌتم  ؽدُ ٍ ثِ ًجزی ّوِ فلغطیٌیبى تجدی  ؽَی ٍ ثبید ّوَارُ کبل  یرگیزی یایوهی ٍ رٍسافهشٍى ثهب یؽهوي ر    
فحٌِ ّب ثِ ػٌَاى خشیی اس اعتزاتضی هلی ایدبی وٌین وِ ثز گشیٌِ همبٍه  هجٌی ثبؽد ٍ ّوِ فلغطیٌیبى ثهزای یفهبع اس کمهَق    توبم هیبییي ٍ 

رٍس  113لدری اثَثىز رییظ ّیئ  رعیدگی ثِ اهَر اعیزاى ٍ آسایگبى فلغطیٌی اػهالم وهزی : اکوهد سّهزاى پهظ اس       .خَی ٍاری ایي ًجزی ؽًَد
یٍؽٌجِ پظ اس آًىِ ایارُ سًداًْبی اؽغبلگزاى یر ثزاثز خَاعتِ ّبیؼ تغلین ؽدًد،اػتقبة غذای خَی را ثهِ کهبل تؼلیهك    اػتقبة غذا، ؽبهگبُ 

 .یرآٍری

25/10/1398  خجز ؽوبرُ: 4 هٌجغ: 24زاًظ ف تبریخ اًتؾبر: 

 درتزٍر عزدار علیواًی داشتي اسدعت اعزائیل ّزاط
ارتؼ اعزایی  »اس عخٌگَیبى ارتؼ اعزایی  ثب تىذیت خجز ووه یعتگبُ اطالػبتی اعزایی  یر تزٍر عپْجد علیوبًی گف : « خبًبتبى وَرًیىبط
ّهبی   ایي همبم ارتؼ رصین فْیًَیغتی یر ایاهِ تزٍر عپْجد علیوبًی اس عَی تزٍریغه   .ٍ ایي یه ػولیبت آهزیىبیی ثَی  ّیچ ًمؾی ًداؽ 

ِ   .ؽَی تز هی اهي هذوَر یر خبتوِ گف  وِ خبٍرهیبًِ ثِ طَر ثبلمَُ پبیدارتز ٍ   آهزیىب را عتَی. عخٌگَی ّهب   ایي یر کبلی اع  وِ ثزخهی رعهبً
 .لبعن علیوبًی خجز یایًد عپْجد آهزیىب ٍ ت  آٍیَ یر طزح تزٍرتحلیلگزاى فْیًَیغ  یر چٌد رٍس گذؽتِ اس ّوبٌّگی  ٍ 
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24/10/1398  خجز ؽوبرُ: 5 هٌجغ: ةخجزگشاری ؽْب تبریخ اًتؾبر: 

 آهَس فلغطیٌی با خَدرٍ جٌایت یک شْزک ًشیي در سیز گزفتي داًش
ن ؽْزن ًؾیي فْیًَیغ  رٍس عِ ؽٌجِ یه یاًؼ آهَس ثیگٌبُ فلغطیٌی را یر کبل رفتي ثِ هدرعِ خَی یر رٍعتبی ویغبى یر ؽزق رام اهلل 

اکود غشال اس هغئَالى هحلی ایي رٍعهتبی فلغهطیٌی گفه  ؽهْزن      .یر وزاًِ ثبختزی، ثب خَیرٍ خَی ٍ یر یه خٌبی  ضد ثؾزی سیز گزف 
عبلِ فلغطیٌی ثِ ًبم یبعویي خبلد غشال را یر ٍرٍیی رٍعتب ٌّگبم رفتي ثِ هدرط خَی یر ؽْزن تمهَع ثهب    17ًؼ آهَس ًؾیي فْیًَیغ ، یا

 .یاًؼ آهَس هقدٍم فلغطیٌی ثزای یرهبى ثِ ثیوبرعتبى الیوبهِ هٌتم  ؽد .خَیرٍ سیز گزف  وِ هٌدز ثِ سخوی ؽدى ٍ ؽىغتگی ٍی ؽد

24/10/1398 اًتؾبر:تبریخ    خجز ؽوبرُ: 6 هٌجغ: دعٌبل 

 ۷۱۱۲کشتِ ٍ سخوی در جزیاى ػولیات ّای حولِ با چاقَ در عال  ۷۲ :هٌابغ اعزائیلی خبز دادًذ
 پهزیُ ثزیاؽه .   2019یه هزوش فْیًَیغتی ثب اًتؾبر گشارؽی اس هیشاى خغبرت ّبی ٍاریُ ثِ اعزایی  یر خزیبى کوالت کولِ ثب چبلَ یر عبل 

ًتیدهِ   2019ثز اعبط گشارػ هٌتؾز ؽدُ تَعط هزوش یایُ ّبی اهٌیتی ٍ تزٍریغن رصین فْیًَیغتی آراهؼ ًغهجی وزاًهِ ثهبختزی یر عهبل     
ر ایي گهشارػ ی  الداهبت هؾتزن ًْبیّبی اهٌیتی اعزاییلی ٍ ّوىبری ّبی اًدبم ؽدُ اس عَی یعتگبُ اهٌیتی تؾىیالت خَیگزیاى ثَیُ اع .

یرفد ایي ػولیبت ّب اس ًَع کولِ ثب چبلَ ثَیُ ثِ طَری وِ یر  58خقَؿ هبّی  ػولیبت ّبی اًدبم ؽدُ یر عبل گذؽتِ هیالیی تبوید وزی 
یر ثخؼ ییگزی اس ایي گشارػ یر خقَؿ ػولیهبت ّهبی هٌدهز ثهِ لته  ٍ      هَری ػولیبت کولِ ثب چبلَ ثج  ؽدُ اع ،  19تؼدای  2019عبل 

ؽْزن ًؾیي ٍ یه ًظبهی  4اعزاییلی ؽبه   5ّب اس طزیك کولِ ثب چبلَ آهدُ اع  یر خزیبى ػولیبت ّبی عبل گذؽتِ  هدزٍکی  فْیًَیغ 
 11ًفز ییگز سخوی ؽدُ اًد. یر هَری تَسیغ خغزافیبیی ایي ًَع ػولیبت یر وزاًِ ثبختزی هٌطمِ لدط ٍ کَهِ آى ثهب اًدهبم    22یدُ ٍ ثِ لت  رع

ؽهبّد وهبّؼ ػولیهبت     2019ػولیبت یر خبیگبُ ثؼدی لزار یاری. اهب الخلی  یر عهبل   6ػولیبت یر رتجِ اٍل لزار یاؽتِ ٍ پظ اس آى رام اهلل ثب 
 1948ػولیهبت یر اراضهی اؽهغبلی     2ػولیبت یر آى ثِ ثج  رعیدُ ٍ گشارؽبت عبل گذؽتِ کبوی اس اًدبم  3ٌیبى ثَیُ ٍ تٌْب اًدبم ّبی فلغطی

 ًیش اًدبم ؽدُ اع .

24/10/1398  خجز ؽوبرُ: 7 هٌجغ: اآلىلغطیي ف تبریخ اًتؾبر: 

 ۷۱۱۲هاّیگیز فلغطیٌی در غشُ در عال  ۳۲باسداشت 
 اعهزای  هطبلؼهبت  هزوهش  .یاؽ  ایاهِ ّوچٌبى هیالیی گذؽتِ عبل یر فلغطیٌی هبّیگیزاى ػلیِ فْیًَیغتی اؽغبلگز رصین خٌبیبت ٍ تدبٍسات
 یر ایهي  .وزیًهد  ثبسیاؽه   غهشُ  ّبی آة یر را فلغطیٌی هبّیگیز 37 گذؽتِ عبل اعزاییلی ًظبهیبى وِ ًَؽ  ثبرُ ایي یر گشارؽی یر فلغطیي
 ؽدُ ثبسیاؽ  هبّیگیزاى تؼدای. ثَیًد یرآهدُ فْیًَیغتی رصین ارتؼ ًظبهیبى ثبسیاؽ  ثِ فلغطیٌی هبّیگیز 77 آى اس لج  عبل وِ اع  کبلی
 ٍ وهزیُ  ٍاری فلغهطیٌیبى  ههبّیگیزی  ّهبی  لهبیك  ثِ ّن عٌگیٌی ّبی خغبرت اعزاییلی ًظبهیبى .اع  ؽدُ اػالم ًفز 127 ًیش 2016 عبل یر

 ٍ ثبسیاؽه   اس پهظ  را فلغهطیٌی  ههبّیگیزاى  ثؼتهب  فْیًَیغهتی  رصیهن  .اًد وزیُ هقبیرُ ًیش را آًبى هبّیگیزی ّبی لبیك اس ثغیبری ٍ ٍعبی 
 .وٌد اعتفبیُ غشُ یر فلغطیي همبٍه  ػلیِ خبعَعی ثزای ّب آى اس ثتَاًد تب یایُ لزار فؾبر تح  ثبسخَیی
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25/10/1398  ٍیضُ ّای تصَیزی    تبریخ اًتؾبر: 

 رٍس ۱۱۳پایاى اػتصاب غذای اعیز فلغطیٌی پظ اس  *
رٍس هتَالی یع  ثِ اػتقبة غذا سیُ ثَی پظ اس رعیدى ثِ  113وِ « اکود سّزاى»اػالم وزی، اعیز رییظ وویتِ اهَر اعزا ٍ آسایگبى فلغطیٌی 

 .ّبی رصین فْیًَیغتی یع  اس اػتقبة غذا وؾید ایارُ اهَر سًداىتَافك ثب 

 
 دارتش صْیًَیغتی اس یک هَشک ضذ سرُ جذیذ رًٍوایی کز*

ِ  اس هَؽه ایي .یای خجز "SPIKE SR" اعن ثِ "اعپبیه" ًَع اس فْیًَیغتی رصین ارتؼ خدید هَؽه اس اکزًٍَت یدیؼَت سثبى ػجزی رٍسًبهِ  فبفهل
َ  10 خدیهد  هَؽه ایي .وٌد ووه سرّی خَیرٍّبی ػلیِ ًظبم پیبیُ ًیزٍّبی ثِ تَاًد هی ٍ ؽَی هی ؽلیه ویلَهتزی 2  ٍ یاری ثهزی  ویلهَهتز  2 ٍ ٍسى ویله

 .اع  ثبالیی تخزیت لدرت یارای

 
 جایشُ کتاب عال جوَْری اعالهی بِ دبیزکل عابق جوؼیت دفاع اس هلت فلغطیي رعیذ *

تألیف یوتز هدتجی رکوبًدٍع ، یثیز و  عبثك « هفمَی عَم»عالهی ایزاى یر ثخؼ تزخوِ وتبة یر هزاعن یٍهیي خبیشُ هٌطمِ ای وتبة عبل خوَْری ا
 .خوؼی  یفبع اس هل  فلغطیي، ؽبیغتة تمدیز ؽٌبختِ ؽد

 

https://fa.alalamtv.net/news/4678836/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1%DB%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2
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24/10/1398  هقالِ هٌجغ: ؼبریَه تبریخ اًتؾبر: 
 

 اعتزاتضی رصین صْیًَیغتی در جبِْ شوال بِ بي بغت رعیذُ اعت

 
 .زٍّبی ایزاًی اس عَریِ ػبخش ٍ ًبتَاى هی ثیٌداعتزاتضی رصین فْیًَیغتی یر خجِْ ؽوبل ثِ ثي ثغ  رعیدُ ٍ ایي رصین خَی را اس اخزاج ًی

تبوید وزی وِ خَؽحبلی همبهبت اعزاییلی اس تزٍر عزیار لبعن عهلیوبًی   مبلِ ایهافغز عبثك ًیزٍی َّایی رصین فْیًَیغتی یر  "ػَهز ییٌه"
 .تقَیزی غیز ٍالؼی اس ٍالؼی  هَخَی یر هٌطمِ را ًؾبى هی یّد

کشة اهلل ّوچٌبى هدْش ثِ هَؽه ّبی ًمطِ سى اع  ٍ ّویي هغبلِ هَخت ؽدُ تب ایي کشة ثِ تْدیدی ثغیبر ثشرگتهز ًغهج  ثهِ گذؽهتِ     
تجدی  ؽَی ٍ اهز هی طلجد وِ تقوین عبساى اعزاییلی یر هَاضغ خَی ثبسًگزی وزیُ ٍ عیبع  ّبیی هطلَة ٍ عبسًدُ ثهزای هزکلهِ آتهی ارایهِ     

 .یٌّد

راهکار استراتژیک برای خرٍج ًیرٍهای ایراًی از سَریه پیش رٍی خَد دارد: ًخست هقابلهه بها    4رژین صهیًَیستی 

ایراى تا آخریي سرباز، دٍم ٍارد کردى ضربات سٌگیي به ایراًی ها ٍ هجبَر ساختي آًاى به خهرٍج از سهَریه، سهَم    

کردى آًاى از سَریه ٍ چهارم ازسرگیری جٌگ بیي جٌگ هها در جبههه    اعوال فشار بر رٍسیه ٍ بشار اسذ برای خارج

 .شوال
ي ثهبٍر  اعتفبیُ اس اّزم فؾبر ثزای خزٍج ایزاًی ّب اس عَریِ هَری هَافم  ًفتبلی ثٌ  ٍسیز خٌگ رصین فْیًَیغتی لزار ًوی گیزی، سیزا اٍ ثز ایه 

بیی ٍ یر فَرتی وِ رٍط ّب هداخلِ ًىٌٌد، خزٍج ایزاًی ّب را اس عَریِ تتویي ًوی وٌد ٍ ّویي هغهبلِ هَخهت   اع  وِ ایي اعتزاتضی ثِ تٌْ

سیاست رژین صهیًَیستی به سوت هرچه بیشتر هجَهی شذى پیش برٍد، از جوله فشارها ٍ تحهرین ههای   هی ؽَی وِ 

 .ار بیشتر در برابر ایراى جَاب خَاهذ داداقتصادی بیشتر بر ایي، زیرا بٌت هعتقذ است که بکارگیری قذرت ٍ فش
ػَهز ییٌه تقزی  وزی وِ هؾى  ایٌدبع  وِ ایزاًی ّب خبیگشیي ییگزی ثزای هبًدى یر عَریِ ًدارًد ٍ هی خَاٌّد ثِ ّز لیوتی وهِ ؽهدُ   

ل وزیُ اع  اهب اگز ثِ توبی  ایزاى ثزای یر آًدب ثوبًٌد ٍ ّویي هغبلِ هبًدى ایزاًی ّب یر عَریِ عیبعتوداراى اعزاییلی را ثِ ولی ثِ خَی هؾغَ
 .زیثبسعبسی عَریِ پظ اس خٌگ ثٌگزین، هیجیٌین وِ ایي تْدیدی ًظبهی ثزای اعزایی  اس یاخ  عَریِ اع  ٍ ثبید ّزچِ عزیغ تز ثب آى همبثلِ و
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