22هزداد( -يكؾٌبِ) در ديذار صذّب ًفز اس اعبتيذ ،هحممبى ٍ پضٍّؾگزاى داًؾگبّْب،
هذػبی اصلی :جْبى را در حبل گذر ٍ تحَل بِ عوت يك
«عبختبر ٍ ٌّذعِ جذيذ عيبعی ،التصبدی ٍ اجتوبػی

» خَاًذًذ حضزت آيت اهلل خبهٌِای اٍضبع در حبل گذر جْبى را اس لحبظ ظبّزی

بب هزحلِ تحَالت پظ اس جٌگ جْبًی اٍل ٍ دٍراى پيذايؼ اعتؼوبر ارٍپب لببل همبيغِ داًغتٌذ اهب تأكيذكزدًذ:
جْت گيزی تغييزات آتی جْبى بز خالف دٍراًْبی يبدؽذُ ،در جْت تببدل لذرت ٍ تَاًبيیّبی ػوَهی بخؾی اس هلتْبی جْبى بب
بخؾْبی ديگز اعت.
داليل -1 :بيذاری اعالهی

 -2ؽكغت غزة بِ رّبزی آهزيكب در تغلط بز غزة آعيب(افغبًغتبى ٍ ػزاق)

 -3حَادث جبری در

ارٍپب .ايؾبى افشٍدًذ اٍضبع كًٌَی ارٍپب كِ عزاًجبم آى را بِ سهيي خَاّذ سدً ،بؽی اس خطبّبی تبكتيكی يب راّبزدی ًيغت بلكِ ًبؽی اس
خطبی بٌيبًی در جْبى بيٌی اعت.
 -4افَل ٍجِْ آهزيكب.ايؾبى خبطزًؾبى كزدًذ:
اهزيكب بِ ػٌَاى لذرت اٍل ثزٍت ٍػلن ٍفٌبٍری ًظبهی ٍ غيز ًظبهی ،چٌذيي دِّ درهيبى هلتْب دارای ٍجِْ ػوَهی بغيبرخَبی بَد اهب
ايي كؾَر اهزٍس ًِ تٌْب ّيچ ٍجِْ ای ًذارد بلكِ در افكبر ػوَهی جْبى بِ عوبل سٍرگَيی ،ظلن ،دخبلت در اهَر هلتْب ٍ جٌگ
افزٍسی تبذيل ؽذّبعت.
هذػبی دٍم :ايزاى در ايي تحَالت اس جبيگبُ ٍيضُ ای بزخَردار اعت.
داليل -1 :بيذاری ًؾأت گزفتِ اس اًمالة اعالهی ٍ اعتَاری ٍ اعتحكبم بی ًظيز ؽبلَدُ ًظبم بز هبٌبی ا ػتمبد ،ايوبى ،ػمل ٍ ػبطفِ
 -2ثزٍت ٍ هٌببغ ػظين ٍ خذادادی ايزاى اس جولِ هٌببغ اًزصی ٍ ًيزٍی اًغبًی بزخَردار اس اعتؼذاد ببال ،بِ ايزاى در هَلؼيت درحبل
تحَل جْبىٍ ،يضگيْبی لببل تَجْی بخؾيذّبعت
 3.جوَْری اعالهی بز خالف غزة ػمين ،در ابؼبد هختلف عيبعی ،حكَهتی ،اخاللی ،فزٌّگی ٍ اجتوبػی ٍ التصبدی بزای جبهؼِ
بؾزی حزفِ ای ًَيي ٍ هَج آفزيٌی دارد

-4 .هزدم عبالری ديٌی ،ابتٌبی توذى بز هؼٌَيت ٍآهيختگی ديي ٍ سًذگی در ػزصِ ّبی

عيبعی ٍ اجتوبػی ٍ التصبدی را اس جولِ حزفْبی ًَ هلت ايزاى ٍ ًظبم اعالهی بزای هلت ّبی جْبى

 -5.پبيذاری ٍ عزعختی هلت ايزاى

ٍ ًظبم اعالهی در همببل ؽيَُ ّبی علطِ غزة.
ًمؼ حَسٍيبى ٍ داًؾگبّيبى::
تَفيك ٍ ًمؼ آفزيٌی هلت ايزاى در ايي بزِّ بغيبر هْن ٍ تبريخی ،در درجِ اٍل بؼْذُ داًؾوٌذاى كؾَر اعت ٍ يميٌبً داًؾگبّْب يكی اس
ػٌبصز رتبِ اٍل بزای تأثيزگذاری در ايي تحَالت ّغتٌذ.
 *1ؽبِْ لشٍم بيطزف بَدى ػلن ٍ دخبلت ًذادى آى در عيبعت ،ػلن در هزحلِ كؾف حمبيك بيطزف اعت اهب ٌّگبهی كِ ػلن در
خذهت يك جْت گيزی لزار گيزد ،بِ ّيچ ٍجِ بيطزف ًيغت ٍ ايي ٍضغ كًٌَی جْبى ؽبّذ ايي هغئلْبعت

 .چگًَِ اعت كِ لزًْبی

هتوبدی ،ػلن در خذهت علطِ گزی ٍ اعتؼوبر هلتْب ،تَليذ عالح ٍ كؾتبر اًغبًْب ٍجٌگ افزٍسی لزار گزفتِ اعت اهب ًببيذ در خذهت
ػذل ،ارسؽْب ٍ پيبم اعالم لزارگيزد.
 *2هغبلطِ ديگز ٍآى ّن تمغين بٌذی دعتگبُ ػلوی كؾَر بِ دٍلتی ٍغيز دٍلتی اؽبرُ ٍ خبطز ًؾبى كزدًذ

 :بزخی تالػ هی كٌٌذ تب

هفبّين «داًؾجَ ،اعتبد ٍتؾكل دٍلتی » را بِ ػٌَاى يك دؽٌبم هطزح كٌٌذ در حبليكِ حوبيت داًؾجَ ،اعتبد ٍ يبيك تؾكل داًؾگبّی اس
ًظبم ٍ حكَهتی كِ بزپبيِ هببًی اعالهی ٍالْی ؽكل گزفتِ ،يك افتخبراعت.
 *3ببيذ فزٌّگ تالػ ٍ هجبّذت بزای جبِْ حك در داًؾگبّْب گغتزػ يببذ كِ البتِ ًمؼ اعبتيذ در ايي سهيٌِ بغيبر بزجغتِ اعت
گغتزػ فزٌّگ تالػ ٍ هجبّذت بزای جبِْ حك ،در ٍالغ ّوبى فزهبًذّی جٌگ ًزم اعت كِ بِ ػْذُ اعبتيذ داًؾگبّْب لزار دارد.
 *4ضزٍرت تأهل هغئَالى در خصَؿ ايجبد ًظبم هلی ًَآٍری را هَرد تأكيذ لزار دادًذ ٍ خبطز ًؾبى كزدًذ:
خالء ًبَد ًظبم هلی ًَآٍری كِ در ٍالغ ؽبكِ ای اس ارتببطْبی سًجيزُ ای كالى ٍ خزد دعتگبّْبی ػلوی كؾَر اعت ،بِ ؽذت
احغبط هيؾَد كِ ببيذ بزای آى چبرُ اًذيؾی كزد
اعت.

 .هْوتزيي ٍظيفِ ًظبم هلی ًَآٍری ،رصذ ٍ ّذايت جزيبى ػلوی ٍ ًَآٍری در كؾَر

.

