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زهیٌِ الزم برای رشذ فعالیت ّای فرٌّگی در داًشگاُ ّا فراّن شَد
خبزگشاری شبستبى :رئیس داًشگبُ شْیذ چوزاى اَّاس ،بز ضزٍرت تَسعِ فعبلیت ّبی فزٌّگی در داًشگبُ
ّب تبویذ وزد ٍ اظْبر داشت :تَجِ بِ تَسعِ فزٌّگی تَسعِ ٍ رشذ علوی داًشگبُ را بِ دًببل خَاّذ
داشت.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٍ٘بس خجشٌضاسی ؿجؼتبٖ اص اٛٞاص ،دوتش غالٔحؼیٗ خٛاخ ،ٝسئیغ دا٘ـٍب ٜؿٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص،
ػلش أشٚص( 16دی) دس ٘ـؼت ؿٛسای ٕٞبٍٙٞی فؼبِیت ٞبی فشٍٙٞی دا٘ـٍبٞ ٜبی خٛصػتبٖ ثب حضٛس ٔؼبٖٚ
فشٍٙٞی ٚصیش ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسیٌ ،فت :فؼبِیت ٞبی فشٍٙٞی ث ٝدِیُ تٛٙع فؼبِیت ٞبی ػیبػی ٚ
فشٍٙٞی دس دا٘ـٍبٞ ٜب ٘یبصٔٙذ ظشافت خبكی اػت.
ٚی تلشیح وشدٞ :ش ا٘ذاص ٜثتٛا٘یٓ صٔی ٚ ٝٙثؼتش سؿذ فؼبِیت ٞبی فشٍٙٞی سا دس دا٘ـٍب ٜفشا ٓٞوٙیٓ ،سٚص ث ٝسٚص
دس خٟت تمٛیت  ٚتٛػؼ ٝدا٘ـٍبٛٔ ٜفك تش خٛاٞیٓ ثٛد.
خٛاخ ،ٝثب تبویذ ثشایٙىٚ ٝالیت فمی ٝالیب٘ٛػی اػت و ٝتٕبْ ػالیك سا دس خٛد خبی ٔی دٞذ ،اضبف ٝوشد٘ :ظٓ
ثخـیذٖ ث ٝفؼبِیت ٞبی ػیبػی دس فضبی خبٔؼ ٝثب ٕٞىبسی ٕٞ ٚذِی أىبٖ پزیش اػت.
ٚی ث ٝاٞتٕبْ ٚصاست ػّ ْٛثشای تٛػؼ ٝفؼبِیت ٞبی فشٍٙٞی دس دا٘ـٍب ٞبی وـٛس عی یه ػبَ ٘ ٚیٓ ٌزؿتٝ
اؿبس ٜوشد  ٚافضٚد :دس ایٗ ساػتب دس ایٗ ٔذت تٕبْ آییٗ ٘بٔٞ ٝب ٔٛسد ثبصثیٙی لشاس ٌشفت ٝا٘ذ  ٚػتبدی ٔتـىُ اص
ٚصاستخب٘ٞ ٝبی ػّ ٚ ْٛثٟذاؿتٟ٘ ،بد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی  ٚخٟبد دا٘ـٍبٞی
تـىیُ ؿذ.
سئیغ دا٘ـٍب ٜؿٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص ،ارػبٖ داؿتٕٞ :چٙیٗ ٔمشس ؿذ ٜاػت ؿٛسای فشٍٙٞی دا٘ـٍبٞ ٜبی ٞش
اػتبٖ ثب ٔحٛسیت دا٘ـٍب ٜخبٔغ آٖ اػتبٖ ثب اٞذاف ٚ ٚظبیف ٔـخق تـىیُ ؿٛد.
ٚی خبعش ٘ـبٖ وشدٛٔ :اصی وبسی  ٚػذْ ٕٞبٍٙٞی ثیٗ ٟ٘بدٞبی اختٕبػی  ٚفشٍٙٞی اص خّٕ ٝضؼف ٞبی اخشایی
دسحٛص ٜفش ًٙٞاػت.
خٛاخ ،ٝثب تبویذ ثش ضشٚست ا٘دبْ فؼبِیت ٞبی فشٍٙٞی ٚاحذ ،ػٛٙاٖ وشد :ثبیذ صٔی ٝٙسا ثشای ثؼتشػبصی  ٚسؿذ ٚ
تٛػؼ ٝفؼبِیت ٞبی فشٍٙٞی دس وـٛس  ٚاػتبٖ فشا ٓٞوشد.
ٚی دس ثخؾ دیٍش ػخٙبٖ خٛد ثب اؿبس ٜث ٝا٘تخبثبت خجشٌبٖ ٔ ٚدّغ ؿٛسای اػالٔی ثیبٖ داؿت :أیذٚاسیٓ
فضبیی دس وـٛس ایدبد ؿٛد ؤ ٝـبسوت حذاوثشی ٔشدْ سا ؿبٞذ ثبؿیٓ  ٚا٘تخبثبت خٛثی سلٓ ثخٛسد.

تبویذ ثش سا ٜا٘ذاصی وشػی ٞبی آصاد ا٘ذیـی
ٕٞچٙیٗ دس ایٗ ٘ـؼت دوتشٔؼؼٛد كذسی ٘ؼت ،سئیغ دا٘ـٍب ٜػّ ٚ ْٛف ٖٛٙدسیبیی خشٔـٟش دس ػخٙب٘ی ثش
ضشٚست ایدبد وشػی ٞبی آصاد ا٘ذیـی تبویذ وشد.
ٚی ثب ثیبٖ ایٙىٔ ٝمشس ؿذ ٜثٛد آییٗ ٘بٔ ٝخذیذی دس ایٗ ساػتب تذٚیٗ ؿٛد ،ثیبٖ وشدٛٙٞ :ص آییٗ ٘بٔ ٝای
تلٛیت  ٚاثالؽ ٘ـذٕٞ ٚ ٜچٙبٖ دا٘ـٍبٞ ٜب ثب ثشٌضاسی وشػی ٞبی آصاد ا٘ذیـی ثب ٔـىُ ٔٛاخٞ ٝؼتٙذ.
كذسی ٘ؼت ،ثب اؿبس ٜث ٝاػتمجبَ دا٘ـدٛیبٖ اص ایٗ وشػی ٞب ،اظٟبس أیذٚاسی وشد :ثب اثالؽ آییٗ ٘بٔ ٝخذیذ
ثتٛا٘یٓ ٔیضثبٖ وشػی ٞبی آصاد ا٘ذیـی و ٝثخـی اص فؼبِیت ٞبی فشٍٙٞی دا٘ـٍب ٜسا دس ثش داسد ،ثبؿیٓ.

تٛخ ٝث ٝثٛدخ ٝفشٍٙٞی
دوتش ٔحٕذسضب ػلبسی سئیغ دا٘ـٍب ٜكٙؼتی خٙذی ؿبپٛس دصف٘ ،َٛیض دس ایٗ ٘ـؼت اظٟبس وشدٔ :یضاٖ
پبػخٍٛیی سئیغ دا٘ـٍب ٜثبیذ ٔـخق ثبؿذ  ٚتٕبْ ٞدٕٞ ٝب ٘جبیذ ث ٝػٛی سیبػت ثبؿذ.
ٚی دس خلٛف ٚضؼیت حدبة دس دا٘ـٍبٞ ٜب ٌفتٌ :بٞی ث ٝدِیُ ایٙىٔ ٝشصٞب ٔـخق ٘یؼت دس ایٗ خلٛف
دچبس ٔـىُ ٔی ؿٛیٓ ،ثبیذ ثذا٘یٓ  ٚسٚؿٗ ؿٛد دس ثشخٛسد ثب ثی حدبثی چ ٝوؼی ثبیذ ٚاسد ػُٕ ؿٛد  ٚآیب ایٗ
ٔٛضٛع ث ٝسیبػت دا٘ـٍبٔ ٜشثٛط اػت یب حشاػت یب دفتش ٟ٘بد ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دس دا٘ـٍبٜ؟
دوتش ػلبسی ،اظٟبس وشد :دس دا٘ـٍب ٜكٙؼتی خٙذی ؿبپٛس اسدٞٚبی ٔختّظ دا٘ـدٛیبٖ ِغ ٛؿذ ٚ ٜتٕبْ
اسدٞٚبی ػّٕی ٘یض ث ٝكٛست غیش ٔختّظ ثشٌضاس ٔی ؿٛد.
ٚی دس ثخؾ دیٍش ػخٙبٖ خٛد ثٚ ٝضؼیت ٘بٔٙبػت ٔبِی اؿبس ٜوشد  ٚیبد آٚس ؿذٔ :تبػفب٘ٔ ٝیضاٖ تٛاٖ ٔبِی
دس ثؼیبسی اص ث ش٘بٔٞ ٝب خٛاثٍ٘ ٛیؼت ثشایٗ اػبع ثبیذ تٛخ ٝث ٝثٛدخ ٝفشٍٙٞی دا٘ـٍب ٜث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبؿذ وٝ
ثتٛا٘یٓ ث ٝحذالُ فؼبِیتٟبی فشٍٙٞی پبػخ دٞیٓ.
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تي پرٍری در حَزُ ّای علوی چالشی برای ًظام آهَزشی است

خبزگشاری شبستبى :رئیس ًْبد ًوبیٌذگی همبم هعظن رّبزی در داًشگبُ ّبی خَسستبى ،بب تبویذ بز ضزٍرت
سَق دادى داًشجَیبى بِ فعبلیت ّبی علوی ،اظْبر داشت :تي پزٍری در حَسُ ّبی علوی چبلشی بزای
ًظبم آهَسشی وشَر است.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٍ٘بس خجشٌضاسی ؿجؼتبٖ اص اٛٞاص ،حدت االػالْ ػیذٔحؼٗ ؿفیؼی ،سئیغ ٟ٘بد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ
ٔؼظٓ سٞجشی دس دا٘ـٍبٞ ٜبی خٛصػتبٖ ،ػلش أشٚص( 16دی) دس ٘ـؼت ؿٛسای ٕٞبٍٙٞی فؼبِیت ٞبی
فشٍٙٞی دا٘ـٍبٞ ٜبی اػتبٖ خٛصػتبٖ دس دا٘ـٍب ٜؿٟیذ چٕشاٖ اٛٞاصٌ ،فت :أشٚص خب٘ٛادٞ ٜب ث ٝدِیُ حدٓ
فضبػبصی ٞبی سػب٘ ٝای دس تشثیت فشص٘ذاٖ خٛد ثب ٔـىالت ثؼیبسی ٔٛاخٞ ٝؼتٙذ  ٚایٗ دسحبِی اػت وٝ
ٔؼئٛالٖ فشٍٙٞی دا٘ـٍبٞ ٜب دس ٔیذا٘ی ٚاسد ؿذ ٜا٘ذ و ٝثبیذ ثشای یه خب٘ٛاد ٜچٙذ ٞضاس ٘فشی ثش٘بٔٞ ٝبی
فشٍٙٞی تشثیتی داؿت ٝثبؿٙذ.
ٚی تلشیح وشدٔ :ؼبئُ ٔبِی ،پـتیجب٘ی ،آٔٛصؽ  ٚتشثیت ٕٞ ٚچٙیٗ حدٓ ثبالی دا٘ـدٛیبٖ دس دا٘ـٍبٞ ٜب ثبس
ثؼیبس ػٍٙیٙی ثش ػٟذٔ ٜتِٛیبٖ أٛس فشٍٙٞی ٔی ٌزاسد و ٝدس ٟ٘بیت ثبیذ پبػخٍٛی خذا٘ٚذ ثبؿیٓ.
حدت االػالْ ؿفیؼی ،ثب ثیبٖ ایٙىٔ ٝؼئِٛیت فشٍٙٞی دس دا٘ـٍب ٜثبس ثؼیبس ػٍٙیٙی اػت ،ادأ ٝداد :ث٘ ٝتیدٝ
سػب٘ذٖ ایٗ ٔؼئِٛیت اص ػٟذٞ ٜیچ وذاْ اص ثخؾ ٞبی دا٘ـٍب ٜث ٝتٟٙبیی ثشٕ٘ی آیذ ثّى ٝثبیذ  ٕٝٞثخؾ ٞب
ثبٕٞ ٓٞىبسی داؿت ٝثبؿٙذ.
ٚی ثب اؿبس ٜث ٝایٙى ٝدس دا٘ـٍبٞ ٜبی وـٛس ػّیمٞ ٝب ٍ٘ ٚبٞ ٜب  ٚتفبٚت ثشداؿت ٞب ثبیذ دس صیش یه چتش ثب
ػٛٙاٖ وّی دیٗ  ٚاك َٛدیذ ٜؿٛد ،تبویذ وشدٞ :یچ ٔشخؼی دس دا٘ـٍب ٜث ٝتٟٙبیی ٕ٘ی تٛا٘ذ اص ػٟذ ٜوبس ثشآیذ،
ِٚی اٌش  ٕٝٞثخؾ ٞب ثب ٕٞ ٓٞب ًٙٞؿ٘ٛذٔ ،ی تٛاٖ ث٘ ٝتیدٌ ٝشفتٗ أیذٚاس ثٛد.
ٍ٘شا٘ی ثبثت وٙذی فؼبِیت ٞبی ػّٕی
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝدؿٕٙبٖ ٔب آٖ ػٛی ٔیذاٖ ثیىبس ٘ٙـؼت ٝا٘ذ ٞ ٚدٕٛٔ ٝاد ٔخذس ،ثی ثٙذ  ٚثبسی  ٚوؼبِت ٚ
تٗ پشٚسی سا ثشای خٛا٘بٖ ٔب عشاحی ٔی وٙٙذ ،افضٚد :ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝدػٛت ث ٝثی ثٙذ  ٚثبسی  ٚتٗ پشٚسی
دػٛت ث ٝساحتی اػت ،آػبٖ تش ا٘دبْ ٔی ؿٛد أب اص ػٛی دیٍش تزوش  ٚتٛكی ٝث ٝدا٘ـدٛیبٖ ثشای اػتفبدٜ
ثٟی ٝٙاص صٔبٖ  ٚػذْ اتالف ٚلت ثشای تحلیُ  ٚوؼت ػّٓٚ ،اوٙـی ثب اوشا ٜخٛاٞذ داؿت.
ؿفیؼی ،ثب تبویذ ثشایٙى ٝثبیذ ثتٛا٘یٓ دا٘ـٍب ٜسا ث ٝػٛٙاٖ یه ٔدٕٛػ ٝػّٕی  ٚتأثیشٌزاس دس س٘ٚذ س ٚث ٝسؿذ
خٛد حشوت دٞیٓ ،اثشاص وشد :تٕبیُ ػٕٔٛی ثش ایٗ اػت ؤ ٝذت صٔبٖ والع ٞب  ٚخّؼبت وٛتب ٜثبؿذ ،تؼغیّی
ٔغّٛة اػت  ٚحشوت ث ٝػٕت سٛ٘ٚیؼی  ٚسٚخٛا٘ی ؿتبة ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝایٗ ٔؼبئُ ٔی تٛا٘ٙذ چبِؾ ٞبی
خذی سا ثشای ٘ظبْ آٔٛصؿی ٔب دس دا٘ـٍبٞ ٜب ایدبد وٙٙذ.

ٚی ثب اظٟبس ٍ٘شا٘ی اص وٙذ ؿذٖ حشوت ػّٕی دس دا٘ـٍب ٞب ،ػٛٙاٖ وشدٚ :لتی حالٚت ػّٓ  ٚػّٓ آٔٛصی ثشای
دا٘ـد ٛتجییٗ ٘ـ ٛد ،دس دا٘ـٍب٘ ٜیض اتفبق خبكی دس حٛص ٜػّٓ ٘خٛاٞذ افتبد ٔ ٚب ثٛ٘ ٝػی ث ٝتٗ پشٚسی دس حٛصٜ
ٞبی ػّٕی سضبیت داد ٜایٓ.
سییغ دفبتش ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دس دا٘ـٍبٞ ٜبی خٛصػتبٖ ،ثب اؿبس ٜث ٝایٙى ٝایٗ ٔٛاسد اص چبِؾ ٞبی
ٔ٘ ٟٓظبْ آٔٛصؿی ٞؼتٙذ ،ثیبٖ وشدٚ :لتی وبس ػّٕی فبخش دس دا٘ـٍب ٜا٘دبْ ٔیؿٛد ثبیذ ث ٝآٖ ثٟب ثذٞیٓ ٚ
دا٘ـدٛیبٖ اػتؼذاد دسخـبٖ سا تـٛیك وٙیٓ.

وٛتب ٜثٛدٖ ػٕش ٔذیشیتی چبِـی دیٍش
ٚی دس ثخؾ دیٍش ػخٙبٖ خٛد وٛتب ٜثٛدٖ ػٕش ٔذیشیت ٞب  ٚتغییشات ٔذیشیتی دس دا٘ـٍب ٜسا اص دیٍش چبِؾ
ٞب ػٛٙاٖ وشد  ٚارػبٖ داؿت :ث ٝدِیُ وٛتب ٜثٛدٖ ػٕش ٔذیشیت ٞب  ٚػیبػت ٞبی حبوٓ ثش ػشكٞ ٝبی اخشایی ٚ
تغییشات ٔذیشیتی ،وبسی و ٝثبیذ ث ٝكٛست پیٛػت ٝا٘دبْ ؿٛد ٔٛسد غفّت لشاس ٔی ٌیشد.
حدت االػالْ ؿفیؼی ،اظٟبس وشد :ثبصخٛا٘ی  ٚثبصٍ٘شی لٛا٘یٗ  ٚآییٗ٘بٔٞ ٝب ثبیذ ٔؼتٕش ثبؿذ أب تبوٖٛٙ
ٔـبٞذ٘ ٜىشد ٜاْ و ٝدس وٙبس اثالؽ حىٓ یه ٔذیشٔ ،دٕٛػ ٝلٛا٘یٗ حٛص ٜوبسی ٔشثٛع٘ ٝیض دس اختیبس ٚی لشاس
ٌیشد.
ٚی ؿٛسای فشٍٙٞی دا٘ـٍبٞ ٜب سا فشكت ثؼیبس خٛثی ثشای ثیـتش ؿذٖ ٕٞذِی ٔیبٖ دا٘ـٍبٞ ٜبی اػتبٖ
دا٘ؼت  ٚتلشیح وشد :اِجت ٝالتضبئبت فشٍٙٞی ٞش اػتبٖ ثب اػتبٖ دیٍش ٔتفبٚت اػت و ٝثبیذ ث ٝآٖ تٛخ ٝوشد.
ٚی ٕٞچٙیٗ ٔـىالت ٔبِی ثشخی دا٘ـدٛیبٖ سا اص ٔؼبئّی ػٛٙاٖ وشد و٘ ٝیبصٔٙذ تٛخ ٚ ٝسػیذٌی ٞؼتٙذ  ٚیبد
آٚس ؿذ :ثب تٛخ ٝث ٝایٙى٘ ٝیبص ٔجذأ ٙٔ ٚـأ ثؼیبسی اصخغشات  ٚا٘حشاف ٞبی اختٕبػی اػت ،ثبیذ ثشای ایٗ
دا٘ـدٛیبٖ فىشی ؿٛد.
سئیغ ٟ٘بد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دس دا٘ـٍبٞ ٜبی خٛصػتبٖ ،خبعش ٘ـبٖ وشد :ثؼیبسی اص ایٗ ٔٛاسد اص
ػٟذ ٜؿٛسای فشٍٙٞی دا٘ـٍبٞ ٜب ثشٔی آیذ  ٚوبسی ثٚ ٝصاست  ٚتأٔیٗ اػتجبس ٘ذاسد صیشا ٔؼبئُ خضئی ٞؼتٙذ.

شناسه خبر25:35 -49/01/01 -305301 :

ّیچ ًْاد بیرًٍی ًبایذ در داًشگاُ دخالت کٌذ /تخریب ّای صذا ٍسیوا اخالقی ًیست

خبزگشاری شبستبى :هعبٍى فزٌّگی ٍ اجتوبعی ٍسیز علَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍری ،بب تبویذ بز استمالل داًشگبُ،
اظْبر داشت :داًشگبُ ًْبد هستملی است ٍ ّیچ ًْبد بیزًٍی ًببیذدر داًشگبُ دخبلت وٌذ.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٍ٘بس خجشٌضاسی ؿجؼتبٖ اص اٛٞاص،ػیذ ضیبء ٞبؿٕیٔ ،ؼب ٖٚفشٍٙٞی  ٚاختٕبػی ٚصیش ػّْٛ
تحمیمبت  ٚفٙبٚسی ،ػلش أشٚص( 16دی) دس ٘ـؼت ؿٛسای ٕٞبٍٙٞی فؼبِیت ٞبی فشٍٙٞی دا٘ـٍبٞ ٜبی اػتبٖ
خٛصػتبٖ دس دا٘ـٍب ٜؿٟیذ چٕشاٖ اٛٞاصٌ ،فت :ػبختبس ٘ظبْ خٕٟٛسی اػالٔی ػبختبسی ٔتشلی اػت ؤ ٝی
تٛا٘ذ وـٛس سا اداس ٜوٙذ  ٚاٍِٛیی ثشای دیٍش وـٛسٞب  ٚث ٝخلٛف وـٛسٞبی اػالٔی ثبؿذ.
ٚی ثب تبویذ ثش حفظ ایٗ ػبختبس افضٚد :اٌش ٘تٛا٘یٓ ایٗ ػبختبس سا حفظ وٙیٓ  ٚثب ٘مذی ٞبی ٘بٔٙبػت  ٚغیش
ػبص٘ ذ٘ ٜـبٖ دٞیٓ و ٝایٗ دِٚت  ٚدِٚت ٞبی ثؼذ دس ا٘دبْ ٚظبیف ٔٛفك ٘جٛد ٜا٘ذٙٞ ،ش ٘ىشد ٜایٓ ثّى ٝآسٔبٖ
ٞبی ا٘مالة سا صیش ػٛاَ ثشد ٜایٓ.
ٞبؿٕی ،ثب اؿبس ٜث ٝایٙى ٝػبختبس خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ػبختبس ٔتشلی اػت و ٝخٛاة داد ٚ ٜآیٙذ ٜثٟتشی ٘یض
داسد ،اضبف ٝوشد :اػتمالَ ،آصادی ،خٕٟٛسی  ٚاػالٔی اٞذاف اكّی ٔٛسد تأویذ دس ػبختبس ٘ظبْ اػت.
ٚی خبعش ٘ـبٖ وشدٔ :ب وـٛسی ٔؼتمُ ٔی خٛاٞیٓ ؤ ٝجتٙی ثش التذاس  ٚپیـشفت ثبؿذ  ٚایٗ التذاس  ٚپیـشفت
ثذ ٖٚػّٓ ٔحمك ٘خٛاٞذ ؿذ  ٚدس ایٗ ساػتب دا٘ـٍبٞ ٜب ٘مؾ ٔٛثشی داس٘ذ.
ٔؼبٚ ٖٚصیش ػّ ،ْٛثب ثیبٖ ایٙىٔ ٝب ث ٝآصادی ٘یبص داسیٓ ،تلشیح وشد :وشأت ا٘ؼب٘ی ثذ ٖٚآصادی حفظ ٕ٘ی ؿٛد،
آصادی اكّی ٔمذع  ٚأشی دیٙی  ٚا٘مالثی اػت و ٝثذ ٖٚآٖ ٛٞیت  ٚاػتمالَ ث ٝدػت ٕ٘ی آیذ ،فش ًٙٞسؿذ
ٕ٘ی وٙذ  ٚا٘تخبة ؿىُ ٕ٘ی ٌیشد.
ٚی ثب تبویذ ثش ایٙى ٝخٕٟٛسیت ضشٚست ػبختبس خٕٟٛسی اػالٔی اػت ،افضٚد :وؼب٘ی و ٝفمظ حىٔٛت اػالٔی
سا ثذ ٖٚخٕٟٛسیت سا ٜػؼبدت ٔی دا٘ٙذ ،سا ٜخٛد سا اص أبْ  ٚا٘مالة خذا وشد ٜا٘ذ ،خٕٟٛسیت یؼٙی سأی ٔشدْ
ػش٘ٛؿت وـٛس سا تؼییٗ وٙذ ٘ ٚظش أبْ(س ٚ )ٜسٞجشی ٘یض ثش آٖ اػت.
ٞبؿٕی ،ثب اؿبس ٜث ٝایٙى٘ ٝظبْ ٔب ثش اػبع ٔشدْ ػبالسی دیٙی ثٙب ؿذ ٜاػت ،ثیبٖ وشدٌ :شدؽ ٘خجٍبٖ دس
خبٔؼ ٝظشفیت فٛق اِؼبد ٜای اػت و٘ ٝظبْ دس ٔؼیش وال٘ؾ پیؾ ثیٙی وشد ٜاػت.
ٚی ثب ثیبٖ ایٙىٔ ٝحٛس ػبختبس ٘ظبْٚ ،الیت ٔغّم ٝفمی ٝاػت ،اظٟبس وشد :ایٗ ٔحٛس ٘ظبْ ٘ ٝتٟٙب ٘ظبست ٔی وٙذ
ثّىٚ ٝالیت ٘یض ٔی وٙذ  ٚاختیبس تبْ داسد  ٚایٗ تٟٙب ٔختق ٘ظبْ ٔب ٘یؼت ثّى ٝدس وـٛسٞبی دیٍش ٘یض سٞجش ٞش
وـٛسی حك داسد و ٝسأی ٟ٘بیی سا دس أٛس آٖ وـٛس ثذٞذ.

ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی ٚصیش ػّ ،ْٛادأ ٝداد :دس وـٛس ٔب ٘یض ٚالیت فمی ٝأشی ػمال٘ی ،اػتمبدی  ٚلب٘٘ٛی اػت  ٚثش ٔجٙبی
آٖ لب٘ ٖٛاػبػی چبسچٛة ٞبی ٔب سا ٔـخق وشد ٜاػت.
ٚی ثب تبویذ ثشایٙى ٝحفظ وشأت ا٘ؼبٖ ٞب ،آصادی ،دفبع اصحمٛق ٔشدْ  ٚػذاِت دس  ٕٝٞؿئ ٖٛاص اك َٛپبی٘ ٝظبْ
خٕٟٛسی اػالٔی اػت ،ػٛٙاٖ وشد :ث ٝایٗ تشتیت ٞشوغ ث٘ ٝظبْ اػتمبد داسد ،ثبیذ ث ٝآٟ٘ب ػُٕ وٙذ.
ػ ٟٓفشٍٙٞی دا٘ـٍب ٜوٕتش اص ػ ٟٓػّٕی ٘یؼت
ٚی ثب اؿبس ٜث٘ ٝمؾ دا٘ـٍبٞ ٜب دس تحمك آسٔبٖ ٞبی ا٘مالة اػالٔی ،اثشاص وشد :دا٘ـٍبٟ٘ ٜبدی ػّٕی  ٚفشٍٙٞی
اػت  ٚػ ٟٓفشٍٙٞی آٖ ثٞ ٝیچ ٚخ ٝوٕتش اص ػ ٟٓػّٕی آٖ ٘یؼت  ٚثش اػبع ػٙذ چـٓ ا٘ذاص ثبیذ ستج ٝاَٚ
ٔٙغم ٝای اص ٘ظش ػّٕی  ٚفشٍٙٞی ثبؿیٓ و ٝدا٘ـٍب٘ ٜمؾ  ٚػ ٟٓػٕذ ٜای دس تحمك ایٗ أش داسد.
ٞبؿٕی ،ثب تبویذ ثش ایٙى ٝدا٘ـٍب ٜوب٘ ٖٛخبٔؼ ٝپزیشی اختٕبػی ،ػیبػی  ٚػّٕی ٕٞ ٚچٙیٗ ٟٔذ پشٚسؽ
فشٞیختٍبٖ ٘ ٚخجٍبٖ اػت ،ارػبٖ داؿت :ػّٓ  ٚفش٘ ًٙٞبٔٛع دا٘ـٍب ٜاػت ،دا٘ـٍبٟ٘ ٜبد ػّٕی  ٚفشٍٙٞی
ثٛد ٚ ٜپیـشفت فشٍٙٞی اص وبسوشدٞبی راتی دا٘ـٍب٘ ٚ ٜظبْ ٞبی آٔٛصؽ ػبِی تّمی ٔی ؿٛد.
ٚی تبویذ وشد :اٌش فش ًٙٞاص ػٛٙاٖ ٚصاست ػّ ْٛحزف ؿذ ٜأب اص ٔأٔٛسیت ٞبی آٖ حزف ٘ـذ ٚ ٜایٗ ٍ٘ب ٜغّغی
اػت وٌ ٝفت ٝؿٛد ٚظیف ٝدا٘ـٍب ٜآٔٛصؽ  ٚپظٞٚؾ اػت  ٚفش ًٙٞوبس تىٕیّی اػت.
ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی  ٚاختٕبػی ٚصیش ػّ ،ْٛثب تبویذ ثش ایٙىٔ ٕٝٞ ٝؼئٛالٖ دس دا٘ـٍبٔ ٜتِٛی فشٞ ًٙٞؼتٙذ ،تٛضیح
داد :اٌش پیـشفت فشٍٙٞی ثشای دا٘ـٍب ٜحبكُ ؿذ ثشای  ٕٝٞافتخبس اػت  ٚاٌش ػمت ٔب٘ذٌی ثٚ ٝخٛد آٔذ ٕٝٞ
ثبیذ خٛاثٍ ٛثبؿٙذ.
ٚی دس ثخؾ دیٍش ػخٙبٖ خٛد ثب اؿبس ٜثٞ ٝدٕٞ ٝبیی و ٝث ٝدا٘ـٍب ٜدس خلٛف ٚضؼیت دا٘ـدٛیبٖ ٚاسدٔی
ؿٛد ،تلشیح وشد :دا٘ـٍب ٜثخـی اص ػیؼتٓ خبٔؼ ٝاػت ٚ ٚضؼیت دا٘ـدٛیبٖ اص خٛا٘بٖ خبٔؼ ٝثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ
دس ٞیچ ؿبخق فشٍٙٞی ثذتش ٘جٛد ٜاػت.
ٚی خبعش ٘ـبٖ وشد :چشا  ٕٝٞاص ٚضؼیت دا٘ـٍب ٜاظٟبس ٍ٘شا٘ی  ٚدغذغٔ ٝیوٙٙذ  ٚچشا ٞش ٔـىّی پیؾ ٔی آیذ
 ٕٝٞتملیشٞب ٔتٛخ ٝدا٘ـٍب ٜاػت  ٚتشیجٞ ٖٛب فمظ دا٘ـٍب ٜسا ٔیؿٙبػٙذ؟
تخشیت ٞبی كذا  ٚػیٕب
ٚی ثب اؿبس ٜث ٝتخشیت ٞبی كذا  ٚػیٕب ،ثیبٖ وشد :كذا  ٚػیٕب اؤ ٖٛٙذػی دا٘ـٍبٞ ٜب ؿذ ،ٜكذا  ٚػیٕب
ٍ٘شاٖ حدبة دس دا٘ـٍبٞ ٜب ؿذ ٜدس حبِی و ٝث ٝخٛد ٕ٘ی پشداصد ،ث ٝعٛسی و ٝثش٘بٔ ٝخجشی  20:30اخالق سا
سػٕأ وٙبس ٌزاؿت ٚ ٝدس حبَ تشٚیح دسٚؽ  ٚتمّت اػت ،كذا  ٚػیٕب ٍ٘شاٖ اسدٞٚبی ٔختّظ دس دا٘ـٍبٔ ٜبػت دس
حبِی و ٝث ٝفىش ٚضؼیت اختالط دس دس ٖٚخٛد ٘یؼت؛ كذا ٚػیٕب ثبیذ دا٘ـدٛیبٖ ٔب سا سٚی ػش لشاس دٞذ ثبیذ دس
ٔحضش دا٘ـٍب ٜتّٕز وٙذ.
ٞبؿٕی ،ثب ثیبٖ ایٙى ٝاص ثی دیٙی  ٚاِحبد دس دا٘ـٍبٍ٘ ٜشاٖ ٞؼتٙذ ،افضٚد :چ ٝوؼی ٌفت ٝاِحبد  ٚثی دیٙی دس
خبٔؼ ٝدس حبَ افضایؾ اػت لج َٛداسیٓ آػیت ٞبی اختٕبػی ٚخٛد داسد أب ایٗ آػیت ٞب دس ػٕٔٛیت خبٔؼٝ
ٞؼتٙذ ،وؼی ٔٙىش آػیت ٞبی اختٕبػی ٕ٘ی ؿٛد أب ٘جبیذ ٞش ٔـىّی ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ ث ٝدا٘ـٍبٚ ٚ ٜضؼیت
فشٍٙٞی دا٘ـٍب ٜسثظ داد ٜؿٛد.

ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝدا٘ـٍب ٌُ ٜػشػجذ خبٔؼ ٝاػت  ٚأیذ ث ٝآیٙذ ٜدس آٖ دس حبَ افضایؾ ثٛد ٚ ٜثش اػبع
ٔغبِؼبت  ٚتحمیمبت س٘ٚذ حشوت فش ًٙٞدس آٖ ٔثجت اػت ،اظٟبس وشد :س٘ٚذ ٔـبسوت  ٚاػتٕبد دس خبٔؼ ٝدس حبَ
سؿذ اػت ٘ ٚجبیذ ث ٝد٘جبَ ٔچ ٌیشی ثبؿیٓ ثّى ٝثبیذ دغذغٔ ٝـتشن داؿت ٝثبؿیٓ  ٕٝٞ ٚدس ایٗ ٔؼیش پیؾ
سٚیٓ.
فؼبِیت ٞبی ٔثجت ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌیشد
ٞبؿٕی ،دس ثخـی دیٍش اص ػخٙبٖ خٛد دس ا٘تمبدات ٚاسد ٜث ٝدا٘ـٍب ٜثشای ثشٌضاسی اسدٞٚبی ٔختّظ ٌفت :چشا
ثٔ ٝؼبخذ دا٘ـٍبٍ٘ ٜبٕ٘ ٜی ؿٛد ،تؼذاد افشاد حبضش دس ٔؼبخذ دا٘ـٍبٞ ٜب س ٚث ٝافضایؾ اػت أب چشا ایٗ افشاد
 ٚثش٘بٔٞ ٝب دیذٕ٘ ٜی ؿٛد آیب ٔب ٔتِٛی اسدٞٚبی ٔختّظ ٞؼتیٓ أب ٔتِٛی ٔؼبخذ ٘یؼتیٓ؟
ٚی ثب ا٘تمبد اص س٘ٚذ حّٕ ٝث ٝدا٘ـٍبٞ ٜب ،ػٛٙاٖ وشد :دا٘ـٍب ٜاٌش لشاس ثبؿذ اص خٛد دفبع وٙذ ثؼیبس لٛی ٔیتٛا٘ذ
اص خٛد  ٓٞدفبع ػّجی  ٚایدبثی وٙذ ٞ ٚش وذاْ اص ٔذیشاٖ دا٘ـٍبٔ ٜیتٛا٘ٙذ ایٗ لضی ٝسا ثبثت وٙٙذ و ٝدا٘ـٍبٜ
ٕ٘ش ٜثیؼت ٕ٘یٌیشد أب دس ٔمبیؼ ٝلغؼأ ثبالتشیٗ ٕ٘ش ٜسا داسد.
ٔؼبٚ ٖٚصیش ػّ ،ْٛثب ثیبٖ ایٙى ٝدا٘ـٍبٞ ٜب ٘یبص ثٕٞ ٝذِی  ٓٞ ٚافضایی داس٘ذ ،تلشیح وشد :دا٘ـٍب ٜدس تٕبْ د٘یب
 ٚدس وـٛس دس ٔ ٕٝٞمبعغ تبسیخی  ٚثش عجك  ٕٝٞاػٙبد ثبال دػتی ٟ٘بدی ٔؼتمُ اػتٞ .یچ ٟ٘بد ثیش٘ٚی ٘جبیذ دس
دا٘ـٍب ٜدخبِت وٙذ  ٚایٗ ٔٛضٛع ث٘ ٝفغ ٞیچوغ ٘یؼت.
حشٔت دا٘ـٍب ٜثبیذ حفظ ؿٛد
ٚی ادأ ٝاداد :دا٘ـٍب ٜوب٘ ٖٛػّٓ اػت  ٕٝٞ ٚلٛا اػٓ اص دِٚت ،لٔ ٜٛم ،ٝٙٙلضب  ٚلٛای ٘ظبٔی ثبیذ حشٔت ٚ
اػتمالَ دا٘ـٍبٞ ٜب سا حفظ وٙٙذ ٔب ثب ٘مذ  ٚتؼبُٔ ٔٙبفبتی ٘ذاسیٓ  ٚثبیذ ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ  ٚلب٘٘ٛأ دا٘ـٍبٜ
ثخـی اص دِٚت ،تبثغ ٔدّغ ّٔ ٚضْ ثٔ ٝمشسات  ٚاحىبْ ل ٜٛلضبیی ٝاػت أب ایٙى ٝایٗ خبیٍب ٜدا٘ـٍب ٜسا دس
٘ظش ٍ٘یشیٓ ٔـىُ ایدبد ٔیوٙذ.
ٞبؿٕی ،ثب تبویذ ثش ایٙىٍ٘ ٝشؽ ٔب ث ٝفش ًٙٞثبیذ دسػت ثبؿذ ،اظٟبس وشد :فشٔ ًٙٞدٕٛػ ٝای اص اسصؽ ٞب،
ٍ٘شؽ ٞب ،ثبٚسٞب  ٚسفتبسٞبػت ٔ ٚب ثٝػٛٙاٖ ٔذیشیت فشٍٙٞی ٔٛظف ٞؼتیٓ و ٝثشای ایٗ اسصؽ ٞب ثش٘بٔ ٝداؿتٝ
ثبؿیٓ  ٚدسٔذیشیت فش ًٙٞث ٝكٛست ٔـبسوتی وبس وٙیٓ ٘ ٝایٙىٍ٘ ٝب ٜاص ثیش ٖٚث ٝكٛست ٘ظبستی  ٚثب ٞذف ٔچ
ٌیشی ثبؿذ.
ٚی خبعش ٘ـبٖ وشد :فشٔ ٚ ًٙٞذیشیت فشٍٙٞی أشی دیشثبصد ٜاػت  ٚایٌٗ٘ ٝ٘ٛیؼت و ٝأشٚص ثخـٙبٔ ٝای
دٞیٓ  ٚفشدا ٘تید ٝسا ثجیٙیٓ ٕٞب٘غٛس و ٝأشٚص ٔحل َٛػّٕىشد یىؼبَ پیؾ اػت  ٚفؼبِیت ٞبی أشٚص آثبسؽ
ثشای ػبَ ٞبی ثؼذ لبثُ ِٕغ خٛاٞذ ثٛد.
ٚی ثب تبویذ ثش ایٙىٔ ٝذیشیت فشٍٙٞی یه أش دسػت  ٚضشٚسی اػت ،ثیبٖ وشدٍ٘ :ب ٜث ٝفش ًٙٞاٌش ته ثؼذی
 ٚػغحی ثبؿذ٘ ،تیدٔ ٝؼىٛع خٛاٞذ داد ا٘ضٚا ،ثی اػتٕبدی ،حبؿی٘ ٝـیٙی  ٚخٛدوـی ٔـىالتی ٞؼتٙذ و ٝساٜ
حُ آٖ ٞب دس حٛص ٜفشٍٙٞی ،خّت ٔـبسوت  ٚایدبد أیذ اػت.
ٔؼبٚ ٖٚصیش ػّ ،ْٛثب ثیبٖ ایٙىٔ ٝـىُ ٔب ػذْ ٕٞذِی  ٓٞ ٚصثب٘ی اػت ،تبویذ وشدٔ :تبػفب٘ٔ ٝب ٛٙٞص  ٓٞصثبٖ
٘ـذ ٜایٓ  ٚدس ٕٞیٗ ػبَ اص ٕٞذِی  ٓٞ ٚصثب٘ی ثیـتش فبكٌّ ٝشفت ٝایٓ  ٚث ٝد٘جبَ ٔچ ٌیشی ٞؼتیٓ تب دػت
ٌیشی.الصْ ث ٝروش اػت خجش فٛق دس خجشٌضاسی ایؼٙب ٔٙؼىغ ؿذ ٜاػت.

ػّٕی  ٚآٔٛصؿی  -1394/10/16 - 9:37:13وذخجش9410-7076-5 :
پیبْ سییغ دا٘ـٍب ٜؿٟیذ چٕشاٖ ثٙٔ ٝبػجت ػبِشٚص حٕبػٛٞ ٝیضٜ؛
"ٛٞیض "ٜص٘ذٜتشیٗ حذیث "ٕٞذِی ٓٞ ٚصثب٘ی" ٔشدٔبٖ ایٗ ػشصٔیٗ اػت
دوتش غالٔحؼیٗ خٛاخ ٝسییغ دا٘ـٍب ٜؿٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص دس پیبٔی ثٙٔ ٝبػجت  16دی ػبِشٚص "حٕبػٝ
ٛٞیض "ٜایٗ حٕبػ ٝسا ص٘ذٜتشیٗ حذیث "ٕٞذِی ٓٞ ٚصثب٘ی" ٔشدٔبٖ ػشصٔیٗ ایشاٖ دا٘ؼت.

ثٌ ٝضاسؽ خجشٌضاسی دا٘ـدٛیبٖ ایشاٖ (ایؼٙب) ٔٙغم ٝخٛصػتبٖٔ ،تٗ ایٗ پیبْ ث ٝؿشح صیش اػت:
ثؼٓ اهلل اِشحٕٗ اِشحیٓ
خبٔؼ ٚ ٝسٚیذادٞبی اختٕبػی ٕٛٞاس ٜاص ٕٟٔتشیٗ دغذغٞ ٝبی دا٘ـٍب ٜثٛد ٚ ٜػیٕشؽ ثّٙذپشٚاص دا٘ؾٕٛٞ ،اسٜ
آسٔب٘ی ٔی ٟٗپشػتب٘ ٚ ٝسٚیىشدی كّح خٛیب٘ ٝداؿت ٝاػت .اتفبق خ ٚ ًٙخشیبٖ ٞـت ػبَ دفبع ٔمذع ،ػٙذ
خـ٘ٛتٍشیضی  ٚا٘ؼبٖ دٚػتیٔ ،شدٔبٖ ٔبػت و ٝثب ثٕ٘ ٝبیؾ ٌزاؿتٗ ؿؼٛس اختٕبػی ٔ ٚیضاٖ تٙفز اختٕبػی
خٛد ،سٚایت ٌش كذیك ّٔتی ٌشدیذ و ٝخبن ٔمذع ػشصٔیٗ خٛد سا ث ٝخٞٛشِ خبٖ ،پبع داؿتٙذٛٞ« .یض »ٜص٘ذٜ
تشیٗ حذیث "ٕٞذِی  ٓٞ ٚصثب٘ی" ٔشدٔبٖ ایٗ ػشصٔیٗ اػت و ٝكح ٝٙی آصادی آٖ ،ثـى ٜٛتشیٗ كح ٝٙای
اػت و ٝػبِیبٖ ثؼیبس اػت و ٝث ٝیٕٗ حضٛس ایثبسٌشاٖ آٖ حٕبػ ،ٝآٖ سا ثبصآفشیذ ٜا٘ذ  ٚخٟبٖ سا ث ٝتٕبؿبی
آٖ غیشتِ ػظٕت آفشیٗ تؼبسف وشد ٜا٘ذ.
پشچٓ ایٗ ػشصٔیٗ ٛٙٞص ،خض ث٘ ٝؼیٓ یبد ؿٟیذاٖ ٕ٘ی خٙجذ ،ؿٟیذا٘ی و ٝػغش ثٛدٖ ؿبٖ اص ػغش ػغش خبن
ایٗ الّیٓ خٛا٘ذ٘ی اػت .ث ٝؿٟبدت تمٛیٓٞ ،ش سٚصی ،سٚص خٛصػتبٖ اػت وٞ ٝـت ػبَ ،ثش خبن پبوؾ ،خٖٛ
ایثبس ثبسیذ ٜاػتٞ .ـت ػبَ فشكت وٕی ٘یؼت ثشای خٛصػتبٖ ؿذٖ  ٚثشای ٛٞیض ٜؿذٖ...
تمٛیٓ أشٚص خبعش ٜی ا٘ذٍٞٚیٗ ٔشدٔب٘ی اػت و ٝثشای ٛٞیت خٛیؾ دس ٛٞیض ٜخٍٙیذ٘ذ ٍ٘ ٚزاؿتٙذ دیٛاس
غیشتـبٖ وٛتب ٜثیبیذ .أشٚص ،تمٛیٓ ث ٝیبد خٛاٞذ آٚسد و ٝچ٘ ٝبْ ٞبیی ث ٝؿٙیذٖ «ودبییذ ودبییذ» ثبَ  ٚپش
وـیذ٘ذ  ٚدس خٛیؾ ثبلی ٕ٘ب٘ذ٘ذ٘ .بْ ٞبیی  ٓٞچ ٖٛؿٟیذ ٘بٔذاس «ػّٓ اِٟذی»...
ٔب ٔب٘ذ ٜایٓ ؤ ٝـك ثٛٙیؼیٓٔ ،ـك خبٖ ٞب  ٚدَٞبیی و ٝث٘ ٝبْؿبٖ ٘ـبٖ پیذا وشد ٜایٓ .أیذٚاس ثبؿیٓ وٝ
ٔـك ٞبیٕبٖ ث ٝؿفبػت ٘بْ ؿٟیذاٖ ٔبٖ خظ ٘خٛسد...
الصْ ث ٝروش اػت خجش فٛق دسخجشٌضاسی خٛا٘ب ٘یٛص ٔٙؼىغ ؿذ ٜاػت.

علمي و آموزشي  -49/01/010549 -04:01:92کدخبر" 4901-5151-3

شَرای ّواٌّگی فعالیتّای فرٌّگی داًشگاُّای خَزستاى؛
خَاجِ :بسترسازی برای فعالیتّای فرٌّگی هَجب تَسعِ رٍزافسٍى داًشگاُ هیشَد
رییس داًشگبُ شْیذ چوزاى اَّاس گفتّ :ز چِ سهیٌِ ٍ بستز فعبلیتّبی فزٌّگی بیشتز فزاّن شَد ،رٍس بِ
رٍس در تمَیت ٍ تَسعِ داًشگبُ هَفكتز خَاّین بَد.

ثٌ ٝضاسؽ خجشٍ٘بس ػّٕی  ٚآٔٛصؿی خجشٌضاسی دا٘ـدٛیبٖ ایشاٖ (ایؼٙب) ٔٙغم ٝخٛصػتبٖ ،دوتش غالٔحؼیٗ
خٛاخ ٝدس ٘ـؼت ؿٛسای ٕٞبٍٙٞی فؼبِیتٞبی فشٍٙٞی دا٘ـٍبٜٞبی خٛصػتبٖ و ٝػلش أشٚص  16دیٔب ٜثب
حضٛس ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی ٚصیش ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی دس ػبِٗ خّؼبت حٛص ٜسیبػت ایٗ دا٘ـٍب ٜثشٌضاس ؿذ،
ثب اثشاص أیذٚاسی اص ایٗ و ٝفضبیی دس وـٛس ایدبد ؿٛد و ٝثب ٔـبسوت حذاوثشی ٔشدْ ثٟتشیٗ ا٘تخبثبت سا
داؿت ٝثبؿیٓ ،اظٟبس وشد :فؼبِیت فشٍٙٞی دس دا٘ـٍبٜٞب ث ٝدِیُ تٛٙع فؼبِیتٞبی ػیبػی  ٚفشٍٙٞی ظشافت
خبف خٛد سا ایدبة ٔیوٙذ.
ٚی ثب ثیبٖ ایٗوٚ ٝالیت فمی ٝالیب٘ٛػی اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ تٕبْ ػالیك سا دس خٛد خبی دٞذ ،تلشیح وشد :ثب
ٕٞىبسی ٕٞ ٚذِی ٔیتٛاٖ ث ٝفؼبِیتٞبی ػیبػی دس فضبی خبٔؼ٘ ٝظٓ ثخـیذ.
سییغ دا٘ـٍب ٜؿٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص خبعش٘ـبٖ وشدٞ :ش چ ٝثتٛا٘یٓ صٔی ٚ ٝٙثؼتش فؼبِیتٞبی فشٍٙٞی سا فشآٞ
وٙیٓ ،سٚص ث ٝسٚص دس تمٛیت  ٚتٛػؼ ٝدا٘ـٍبٛٔ ٜفكتش خٛاٞیٓ ثٛد.
خٛاخ ٝثب اؿبس ٜث ٝایٗو ٝثب تٛخ ٝث ٝاٞتٕبْ ٚصاست خب٘ ٝثش أٛس فشٍٙٞی دس یه ػبَ ٘ ٚیٓ ٌزؿت ٝآییٗ٘بٔٞٝب
ٔٛسد ثبصثیٙی لشاس ٌشفتٙذٌ ،فتٚ :صاستخب٘ٞٝبی ػّ ٚ ْٛثٟذاؿتٟ٘ ،بد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ،دا٘ـٍبٜ
آصاد اػالٔی  ٚخٟبد دا٘ـٍبٞی اػضبی اكّی ػتبد دس تٟشاٖ ٞؼتٙذ.
ٚی افضٚدٕٞ :چٙیٗ ؿٛسای فشٍٙٞی دا٘ـٍبٜٞبی ٞش اػتبٖ ثب ٔحٛسیت دا٘ـٍب ٜخبٔغ آٖ اػتبٖ تـىیُ
ٔیؿٛد  ٚاٞذاف ٚ ٚظبیف ایٗ ؿٛسا ٔـخق اػت.
سییغ دا٘ـٍب ٜؿٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص یىی اص ضؼفٞبی اخشایی دس ثخؾ فش ًٙٞسا ٔٛاصیوبسی  ٚػذْ ٕٞبٍٙٞی
ثیٗ ٟ٘بدٞبی اختٕبػی  ٚفشٍٙٞی ٔتِٛی أش دس خبٔؼ ٝػٛٙاٖ وشد ٌ ٚفت :ثبیذ صٔی ٝٙسا ثشای ثؼتشػبصی
فؼبِیتٞبی فشٍٙٞی فشا ٓٞوشد.

پنجشنبه  05دی 00:33 - 0549

تاکیذ هعاٍى ٍزیر علَم بر حفظ حرهت ٍ استقالل داًشگاُّا
سیذ ضیا ّاشوی
هعبٍى فزٌّگی ٍ اجتوبعی ٍسیز علَم ،بب تأویذ بز ایيوِ داًشگبُ ًْبدی هستمل است ٍ ّیچ ًْبد بیزًٍی
ًببیذ در داًشگبُ دخبلت وٌذ ٍ دخبلت در داًشگبُ بِ ًفع ّیچوس ًیست ،گفت :توبم لَا ببیذ بذاًٌذ وِ
حزهت ٍ استمالل داًشگبُّب ببیذ حفظ شَد.

ثٌ ٝضاسؽ ایؼىب٘یٛص ث٘ ٝمُ اص ایؼٙب ،ػیذ ضیبء ٞبؿٕی دس خّؼ ٝؿٛسای ٕٞبٍٙٞی فؼبِیتٞبی فشٍٙٞی
دا٘ـٍبٜٞبی خٛصػتبٖ و ٝدس ػبِٗ خّؼبت حٛص ٜسیبػت دا٘ـٍب ٜؿٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص ثشٌضاس ؿذ ،ثب ثیبٖ
ایٗو ٝػبختبس ٘ظبْ ٔب ػبختبسی ٔتشلی اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ اٍِٛیی ثشای دیٍش وـٛسٞب  ٚثٝخلٛف وـٛسٞبی
اػالٔی ثبؿذ ،اظٟبس وشد :اٌش تالؽ ٔب ثش ایٗ ثبؿذ و٘ ٝـبٖ دٞیٓ ایٗ دِٚت  ٚیب دِٚتٞبی دیٍش دس ا٘دبْ
ٚظبیف  ٚسفغ ٘یبصٞب ٘بوبْ ٞؼتٙذٙٞ ،ش ٘ىشدٜایٓ صیشا آسٔبٖٞب سا صیشػإاَ ایٗ ثٔ ٝؼٙبی آٖ ٘یؼت و٘ ٝمذ ٚخٛد
٘ذاؿت ٝثبؿذ ثّى ٝثبیذ ٘مذ ػبص٘ذ ٜثبؿذ.

ثذ ٖٚآصادی فش ًٙٞسؿذ ٕ٘یوٙذ

ٚی ثب اؿبس ٜث ٝایٗو ٝاػتمالَ ،آصادی ،خٕٟٛسی  ٚاػالٔی اٞذاف اكّی ٔٛسد تأویذ دس ػبختبس ٘ظبْ اػت ،افضٚد:
ٔب ث ٝد٘جبَ وـٛسی ٔؼتمُ ٔجتٙی ثش التذاس  ٚپیـشفت ٞؼتیٓ  ٚدس ایٗ خلٛف دا٘ـٍبٜٞب ٘مؾ ٔحٛسی داس٘ذ؛
ٕٞچٙیٗ ٔب ث ٝآصادی ٘یبص داسیٓ ،صیشا ثذ ٖٚآصادی فش ًٙٞسؿذ ٕ٘یوٙذ ،ا٘تخبة ؿىُ ٕ٘یٌیشد ٛٞ ٚیت ث ٝدػت
ٕ٘یآیذ؛ وشأت ا٘ؼب٘ی ثذ ٖٚآصادی حفظ ٕ٘یؿٛد  ٚآصادی اكّی ٔمذع  ٚأشی دیٙی  ٚا٘مالثی اػت.

ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی  ٚاختٕبػی ٚصیش ػّ ،ْٛثب ثیبٖ ایٗو ٝخٕٟٛسیت یه ضشٚست ا٘مالثی اػت ،تلشیح وشد :وؼب٘ی
و ٝفمظ حىٔٛت اػالٔی سا ثذ ٖٚخٕٟٛسیت سا ٜػؼبدت ٔیدا٘ٙذ ،سا ٜخٛد سا اص أبْ (س ٚ )ٜا٘مالة خذا وشدٜا٘ذ.
ثٙب ثش فشٔبیـبت سٞجشی ٞش وغ ٔـشٚػیت ا٘تخبثبت سا صیش ػإاَ ثجشد  ٚیب ث٘ ٝتید ٝا٘تخبثبت تٕىیٗ ٘ىٙذ
تخغی وشد ٜاػت وٌٙ ٝب ٜآٖ ثؼیبس ثضسي اػت؛ خٕٟٛسیت یؼٙی سأی ٔشدْ ػش٘ٛؿت وـٛس سا تؼییٗ وٙذ ٘ ٚظش
أبْ(س ٚ )ٜسٞجشی ٘یض ثش آٖ اػت .اٌش وؼی خٕٟٛسیت سا تٟٙب یه ٚخ ٝظبٞشی ثشای ٔمجِٛیت ٔشدٔی ٔیدا٘ذ یب

ٔٙغك خٕٟٛسی اػالٔی سا ٘فٕٟیذ ٜاػت  ٚیب ٘ظشی ٔخبِف خٕٟٛسی اػالٔی داسد و ٝاٌشچ ٝدیذٌب ٜأ ٚحتشْ
اػت أب حك ٘ذاسد ثشای ٘ظبْ تلٕیٓ ثٍیشد.

ٞبؿٕی ثب اؿبس ٜث ٝایٗو٘ ٝظبْ ٔب ثشاػبع ٔشدْػبالسی اػت ،ػٛٙاٖ وشدٔ :حٛس ػبختبس ٘ظبْٚ ،الیت ٔغّمٝ
فمی ٝاػت  ٝ٘ ٚتٟٙب ٘ظبست ثّىٚ ٝالیت  ٚدس اختیبسات ٘یض اختیبست تبْ داسد؛ سٞجش ٞش وـٛسی حك داسد و ٝسأی
ٟ٘بیی سا دس أٛس آٖ وـٛس ثذٞذ ٚ ٚالیت فمی ٝأشی ػمال٘ی ،اػتمبدی  ٚلب٘٘ٛی اػت  ٚثش ٔجٙبی آٖ لبٖ٘ٛ
اػبػی چبسچٛةٞبی ٔب سا ٔـخق وشد ٜاػت.

ٚی ادأ ٝداد :ثش اػبع لب٘ ٖٛاػبػی حفظ وشأت ا٘ؼبٖٞب ،آصادی ،دفبع اصحمٛق ٔشدْ  ٚػذاِت دس  ٕٝٞؿئٖٛ
آٖ اص اك َٛپبی٘ ٝظبْ خٕٟٛسی اػالٔی اػت ٞ ٚشوغ ث٘ ٝظبْ اػتمبد داسد ،ثبیذ ث ٝآٖٞب ػُٕ وٙذ؛ ٔب ثش اػبع
٘ظبْ خٕٟٛسی اػالٔی ثب یه ٔجٙبی لب٘٘ٛی ػُٕ وشدیٓ  ٚأبْ اثتذای ا٘مالة ثشای خٕٟٛسی اػالٔی ا٘تخبثبت
ثشٌضاس وشد ؤ ٝشدْ ثب سأی لبعغ ث ٝآٖ سای داد٘ذ .اٌش ث ٝخبی  98دسكذ  49دسكذ ٔشدْ ث٘ ٝظبْ خٕٟٛسی
اػالٔی آسی ٔیٌفتٙذ ،أبْ خٕیٙی(س٘ )ٜظبْ خٕٟٛسی اػالٔی سا اكُ حىٔٛت لشاس ٕ٘یداد٘ذ ثٙبثشایٗ ٘ظبْ
وـٛس ٔب ثش اػبع ٔشدْػبالسی دس چبسچٛة دیٗ  ٚسأی ٔشدْ ثب تأییذ لب٘ ٖٛاػتٛاس اػت.

اٌش فش ًٙٞاص ػٛٙاٖ ٚصاست ػّ ْٛحزف ؿذ ٜأب اص ٔأٔٛسیتٞبی آٖ حزف ٘ـذ ٜاػت

ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی  ٚاختٕبػی ٚصیش ػّ ،ْٛثب تبویذ ثش ایٗو ٝایٗ دا٘ـٍبٜٞب دس تحمك آسٔبٖٞب  ٚاٞذاف ا٘مالة ٘مؾ
اػبػی داس٘ذٌ ،فت :دا٘ـٍبٟ٘ ٜبدی اػت ػّٕی  ٚفشٍٙٞی  ٚػ ٟٓفشٍٙٞی دا٘ـٍب ٜاكال وٕتش اص ػ ٟٓػّٕی
آٖ ٘یؼت؛ دا٘ـٍب ٜوب٘ ٖٛخبٔؼٝپزیشی اختٕبػی ،ػیبػی  ٚػّٕی اػت .دا٘ـٍبٟٔ ٜذ پشٚسؽ فشٞیختٍبٖ ٚ
٘خجٍبٖ اػت و ٝفمظ ثب آٔٛصؽ  ٚپظٞٚؾ تحمك ٕ٘ییبثذ .پیـشفت فشٍٙٞی اص وبسوشدٞبی راتی دا٘ـٍبٚ ٜ
٘ظبْٞبی آٔٛصؽ ػبِی اػت؛ ٕٞبٖعٛس و ٝػٛٙاٖ ٔیوٙیٓ آٔٛصؽٚپشٚسؽ دس ایٗ ٘ظبْ ٘یض ٚصاست فشٚ ًٙٞ
آٔٛصؽػبِی اػت ،اٌش فش ًٙٞاص ػٛٙاٖ ٚصاست ػّ ْٛحزف ؿذ ٜأب اص ٔأٔٛسیتٞبی آٖ حزف ٘ـذ ٜاػت .ایٗ
ٍ٘ب ٜغّظ اػت وٌ ٝفت ٝؿٛد ٚظیف ٝدا٘ـٍب ٜآٔٛصؽ  ٚپظٞٚؾ اػت  ٚفش ًٙٞوبس تىٕیّی اػت.
ٔ ٕٝٞؼئٛالٖ ٔتِٛی دا٘ـٍبٔ ،ٜتِٛی فشٞ ًٙٞؼتٗ
ٞبؿٕی ثب ثیبٖ ایٗو ٝفش ًٙٞخض ٚوبسٞبی ٔحٛسی اػت  ٚتٕبْ ٔؼئٛالٖ دا٘ـٍب ٕٝٞ ٚ ٜثخؾٞب ٔتِٛی
فش ًٙٞدس دا٘ـٍبٞ ٜؼتٙذ ،ػٛٙاٖ وشدٔ :تِٛی فش ًٙٞدس دا٘ـٍب ٜث ٝتشتیت اِٛٚیت ،سییغ دا٘ـٍب ،ٜحٛصٜ
ٔؼب٘ٚت فشٍٙٞیٟ٘ ،بد سٞجشی ،حٛص ٜتـىُٞب ٔ ٚدبٔغ فشٍٙٞی  ٚدس ٟ٘بیت  ٕٝٞاػبتیذ ٔ ٚإثشاٖ ٔ ٚذیشاٖ
دا٘ـٍبٞی اػت .اٌش دا٘ـٍب ٜاص ٘ظش فشٍٙٞی پیـشفت وشد افتخبس آٖ ثشای  ٕٝٞاػت  ٚاٌش ػمت ٔب٘ذ ٘ ٝتٟٙب

ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی ثّى ٕٝٞ ٝثبیذ پبػخ دٙٞذٍٔ .ش دا٘ـدٛیبٖ فمظ پیبْ سا اص ٔؼب٘ٚت فشٍٙٞی دا٘ـٍب ٜدسیبفت
ٔیوٙٙذ .دس یه تحّیُ ػیؼتٕی دا٘ـٍب ٜثخـی اص ػیؼتٓ اػت.

ٚی ادأ ٝدادٍٔ :ش ٔی ؿٛد ؤ 25 ٝیّی ٖٛخٛاٖ دس وـٛس اص آػیتٞبی اختٕبػی س٘ح ثجش٘ذ أب پٙح ٔیّیٖٛ
دا٘ـد ٛاص ایٗ آػیتٞب ٔؼتثٙی ثبؿٙذ؟ اِجت ٝدا٘ـدٛیبٖ اص ثمی ٝالـبس ثبیذ ثٟتش ثبؿٙذ  ٚآػیتٞبیـبٖ وٕتش
ثبؿذ  ٚتذیٗؿبٖ ثبیذ ثبالتش ثبؿذ  ٚث ٝاػتٙبد  ٕٝٞتحمیمبت ٞؼتٔ .ب دسٌیش تحمیمبت  ٚپیٕبیؾٞبی ٔیذا٘ی
ٞؼتیٓ .دس تحمیمبت ا٘دبْؿذٞ ٜیچٌب ٜدیذ٘ ٜـذ ٜوٚ ٝضؼیت دا٘ـدٛیبٖ دس ؿبخقٞبی اختٕبػی اص دیٍش
خٛا٘بٖ خبٔؼ ٝثذتش ثبؿذ؛ پغ چشا  ٕٝٞاظٟبس ٍ٘شا٘ی  ٚدغذغٔ ٝیوٙٙذ  ٚچشا ٞش ٔـىّی پیؾ ٔیآیذ ٕٝٞ
تملیشٞب ٔتٛخ ٝدا٘ـٍبٔ ٜیؿٛد .چشا دغذغٞٝب تٟٙب ٔتٛخ ٝدا٘ـٍب ٜاػت  ٚتشیجٖٞٛب تٟٙب دا٘ـٍب ٜسا
ٔیؿٙبػٙذ؟

ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی  ٚاختٕبػی ٚصیش ػّ ،ْٛاضبف ٝوشد :كذا  ٚػیٕب اؤ ٖٛٙذػی دا٘ـٍبٜٞب ؿذٍ٘ ٚ ٜشاٖ حدبة دس
دا٘ـٍبٜٞب ؿذ ٜاػت أب چشا ث ٝخٛد ٕ٘یپشداصد؟ ٔب ٚظیف ٝداسیٓ ث ٝكذا  ٚػیٕب وٕه وٙیٓ .كذا  ٚػیٕب
ٔیخٛاٞذ ثشای ٔب تؼییٗ تىّیف وٙذ؟ ثٔ ٝؼئٛالٖ كذا ٚػیٕب ٌفت ٝاْ و ٝدس حبَ تخشیت دا٘ـٍبٜٞب ٞؼتیذ،
كذا  ٚػیٕب ثبیذ دس ٔحضش دا٘ـٍب ٜتّٕز وٙذ ،اِجتٔ ٝب ثشای وبسوٙبٖ ٔ ٚذیشاٖ كذا  ٚػیٕب اسصؽ لبئُ ٞؼتیٓ
أب ث ٝدا٘ـٍبٜٞب  ٚدا٘ـٍبٞیبٖ خٛد افتخبس ٔیوٙیٓ.

ٚی ادأ ٝداد :چ ٝوؼی ٌفت ٝاِحبد  ٚثیدیٙی دس خبٔؼ ٝدس حبَ افضایؾ اػت؛ آػیتٞبی اختٕبػی ٚخٛد داسد أب
ایٗ آػیتٞب دس ػٕٔٛیت خبٔؼٚ ٝخٛد داسد .اؤ ٖٛٙیضاٖ عالق دس وـٛس ث 22.5 ٝدسكذ سػیذ ٚ ٜػشػت ٚ
ؿتبة آٖ دس حبَ سؿذ اػتٚ .ضؼیت اػتیبد ،دِضدٌی ،ػٗ اصدٚاج  ٚأیذ دا٘ـٍبٔ ٜؼبئّی اػت و ٝثبیذ دس
دا٘ـٍب ٜدسٔٛسد آٖ ثشسػی وٙٙذ .اِجت ٝخیّی اص ایٗ ٔٛاسد ٘یض دیٍش ٔحشٔب٘٘ ٝیؼت  ٚآٔبس آٖ ٔٙتـش ٔیؿٛد.
وؼی ٔٙىش آػیتٞبی اختٕبػی ٕ٘یؿٛد أب فىش ٘ىٙیذ ٞش ٔـىّی ٚخٛد داسد ث ٝدا٘ـٍب ٜثبص ٔیٌشدد .دا٘ـٍبٜ
ٌُ ػشػجذ خبٔؼ ٝاػت  ٚأیذ ث ٝآیٙذ ٜدس آٖ دس حبَ افضایؾ  ٚس٘ٚذ حشوت فش ًٙٞدس دا٘ـٍبٜٞب ٔثجت اػت
ایٗ سا تحمیمبت ٔ ٚغبِؼبت ٘ـبٖ ٔی دٞذ.

ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی  ٚاختٕبػی ٚصیش ػّ،ْٛػٛٙاٖ وشد :س٘ٚذ ٔـبسوت  ٚاػتٕبد  ٚػشٔبی ٝاختٕبػی ٔب دسٔمبیؼ ٝثب
2ػبَ ٌزؿت ٝدس حبَ افضایؾ اػت؛ ٚظیفٔ ٝب افضایؾ دادٖ ایٗ ٔٛاسد اػت .دس وبس فشٍٙٞی ثٝ
ٔؼئِٛیتپزیشی ثخؾٞبی ٔختّف ٘یبص داسیٓ .ایٗ ٔؼئِٛیت ٔ ٕٝٞبػت؛ ٘جبیذ ث ٝد٘جبَ ٔچٌیشی ثبؿیٓ ثّىٝ
ثبیذ دغذغٔ ٝـتشن داؿت ٝثبؿیٓ  ٕٝٞ ٚدس ایٗ ٔؼیش پیؾ ثشٚیٓ .ثشای ایٗ وبس ثبیذ أیذٚاس ثبؿیٓ  ٚاٌش
أیذٚاس ٘یؼتیٓ وٙبس ثشٚیٓ.

ٔب ٔتِٛی اسدٞٚبی ٔختّظ ٞؼتیٓ أب ٔتِٛی ٔؼبخذ ٘یؼتیٓ؟

ٞبؿٕی اضبف ٝوشد :چشا ثٔ ٝؼبخذ دا٘ـٍبٍ٘ ٜبٕ٘ ٜیؿٛد ٚ ٚضؼیت آٖ سا ٔـبٞذٕ٘ ٜیوٙٙذٕٔ .ىٗ اػت
ثٍٛیٙذ دس حٛصٔ ٜؼئِٛیت ؿٕب ٘یؼت .آیب ٔب ٔتِٛی اسدٞٚبی ٔختّظ ٞؼتیٓ أب ٔتِٛی ٔؼبخذ ٘یؼتیٓ؟ تؼذاد
افشاد حبضش دس ٔؼبخذ دا٘ـٍبٜٞب س ٚث ٝافضایؾ اػت أب چشا ایٗ افشاد  ٚثش٘بٔٞٝب دیذٕ٘ ٜیؿٛد .او ٖٛٙثب
وٕجٛد ٔىبٖ ثشای اػتىبف دا٘ـدٛیبٖ ٔٛاخٞ ٝؼتیٓ .ػبَ ٌزؿتٕٞ 16 ٝبیؾ ّٔی سضٛی دس دا٘ـٍبٜٞب ثشٌضاس
ؿذ  ٚثش٘بٔٞٝبی دیٍشی و ٝثب الجبَ ثؼیبس ٚػیغ دا٘ـدٛیبٖ ٔٛاخٔ ٝیؿٛد .چشا ایٗ ظشفیت دس دا٘ـٍبٜٞب
دیذٕ٘ ٜیؿٛد؟

ٚی اظٟبس وشدٔ :ضاس ؿٟذای ٌٕٙبْ دس دا٘ـٍبٜٞب وب٘ٙٔ ٖٛبخبت  ٚساص ٘ ٚیبص دا٘ـدٛیبٖ ؿذ ٜاػت .ثحث
وشػیٞبی آصاد ا٘ذیـی سا ثٝدسػتی اؿبس ٜوشد٘ذ و ٝس٘ٚذؽ وٙذ اػتٔ .ب آػیت ؿٙبػی داسیٓ  ٚتحّیُ
ٔیوٙیٓ أب ٕٞیـ٘ ٝیض ػٛٙاٖ وشدٜایٓ و ٝثبیذ اص اٖ حٕبیت ؿٛد .وبسٞب ثٝتذسیح پیؾ ٔیسٚد .ثشای تٛػؼ٘ ٝیبص
ثٓٞ ٝافضاییٕٞ ،ذِی ٕٞ ٚىبسی ٔتمبثُ داسیٓ .ایٗ ث ٝچٔ ٝؼٙبػت و ٕٝٞ ٝث ٝدا٘ـٍبٜٞب حّٕٔ ٝیوٙٙذ .دِٚت دس
خٛدسٚػبصی ٔٛفكتش اػت یب دا٘ـٍبٜ؟ لغؼأ دس دا٘ـٍبٛٔ ٜفكتش ػُٕ وشدٜاػت.

ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی  ٚاختٕبػی ٚصیش ػّ ،ْٛثب ثیبٖ ایٗو ٝدا٘ـٍب ٜا٘ ُٞمذ  ٚتحّیُ ٘ ٚظش اػتٌ ،فت :دا٘ـٍب ٜاٌش
لشاس ثبؿذ اص خٛد دفبع وٙذ ثؼیبس لٛی ٔیتٛا٘ذ اص خٛد  ٓٞدفبع ػّجی  ٚایدبثی وٙذٞ .ش وذاْ اص ٔذیشاٖ
دا٘ـٍبٔ ٜیتٛا٘ٙذ ایٗ لضی ٝسا ثبثت وٙٙذ و ٝدا٘ـٍبٕ٘ ٜش ٜثیؼت ٕ٘یٌیشد أب دس ٔمبیؼ ٝلغؼأ ثبالتشیٗ ٕ٘شٜ
سا داسد  ٚایٗ یه تؼلت ٘یؼت ثّى ٝآٖ سا ثش اػبع تحّیُ ػٛٙاٖ ٔیو.ٓٙ
دغذغٞٝبی فشٍٙٞی ثب ثذ٘ ٝدا٘ـٍبٞی تمبسة داؿت ٝثبؿذ
ٞبؿٕی خبعش٘ـبٖ وشد :تمبضبٞب ٍ٘ ٚشا٘ی ٞبی ٔب ثٝػٛٙاٖ ٔذیشاٖ فشٍٙٞی ثبیذ ثب ثذ٘ ٝدا٘ـٍبٙٔ ٜغجك ثبؿذ ٚ
یب تغبثك  ٚتمبسة داؿت ٝثبؿذ .فش ًٙٞثٔ ٝؼٙبی اسصؽٞبی ٔـتشن اػتٕ٘ .یتٛا٘یٓ دغذغ ٝفشٍٙٞی سا ٔغشح
وٙیٓ  ٚثؼذ ثٍٛییٓ  90دسكذ ثب ٔب ٕٞشا٘ ٜیؼتٙذ ،ایٗ فش٘ ًٙٞیؼت ثّى ٝدسثبس ٜیه خشدٜفش ًٙٞخبف كحجت
ٔیوٙیٕٓٔ .ىٗ اػت ثؼضی ٔٛاسد ٔب٘ٙذ تٙجّی  ٚوؼبِت ثشای  920دكذ ٔشدْ خزاة ثبؿذ ِٚی آٖ سا  ٓٞدس
ٔمبْ ػُٕ ٔیپؼٙذ٘ذ  ٚدس ٔمبْ ٘ظش وؼی آٖ سا تأییذ ٕ٘یوٙذ ِٚی چیضی ثٝػٛٙاٖ لب٘ ٖٛاػت  ٚحتٕب ثبیذ آٖ سا
اخشا وشد  ٚلغؼأ لب٘ ٖٛثٟتش اص ثیلب٘٘ٛی اػت .حتی لب٘ ٖٛثذ  ٓٞثٟتش اص ثیلب٘٘ٛی اػت پغ ٔٛظف ٞؼتیٓ ثٝ
لب٘ ٖٛػُٕ وٙیٓ ٞشچٙذ و ٝاص ٘ظش ٔب لب٘ ٖٛخٛثی ٘جبؿذ  ٚدس چبسچٛة ایٗ لب٘ ،ٖٛآٖ سا ٘مذ وٙیٓٔ .ذیش ثبػشضٝ
خٛد ثبیذ اص لب٘ ٖٛتجؼیت  ٚاص آٖ دفبع وٙذ.

ٞبؿٕی ثب اؿبس ٜثٛٔ ٝضٛع اػتمالَ دا٘ـٍبٜٞب ،افضٚد :دا٘ـٍب ٜدس تٕبْ د٘یب  ٚدس وـٛس دس ٔ ٕٝٞمبعغ تبسیخی ٚ
ثش عجك  ٕٝٞاػٙبد ثبال دػتی ٟ٘بدی ٔؼتمُ اػتٞ .یچ ٟ٘بد ثیش٘ٚی ٘جبیذ دس دا٘ـٍب ٜدخبِت وٙذ  ٚایٗ ٔٛضٛع
ث٘ ٝفغ ٞیچوغ ٘یؼت .سٞجش ا٘مالة  ٚػٙذ دا٘ـٍب ٜاػالٔی ،ثش دا٘ـٍبٔ ٜؼتمُ تأویذ داس٘ذ .اػتمالَ دا٘ـٍبٜ
ثٔ ٝؼٙبی آٖ اػت و ٝحتی دِٚت ٘جبیذ فىش وٙذ و ٝدا٘ـٍب ٜیه اداس ٜػبدی اػت؛ كذاٚػیٕب ٘یض ثبیذ ثذا٘ذ وٝ
دا٘ـٍب ٜیه ٟ٘بد ٔؼتمُ اػتٔ .ؼٙبی آٖ ٘یؼت و٘ ٝمذ  ٚتجبدَ ٘ظش ٘ـٛد أب خبیٍب ٚ ٜؿأٖ دا٘ـٍب ٜثبیذ حفظ
ؿٛد.
غّظ اػت وٞ ٝش وغ دس ٞش ٌٛؿ ٝای دس وبس دا٘ـٍب ٜدخبِت وٙذ
ٚی ادأ ٝداد :ثؼیبس ثذ اػت وٌ ٝفت ٝؿٛد ٔٛلؼیت سؤػبی دا٘ـٍبٜٞب پیؾ اص ا٘مالة ثٟتش اص أشٚص ثٛد ٜاػت.
ایٗو ٝث ٝدا٘ـٍبٞی ٞدٕ ٝؿٛد  ٚسییغ دا٘ـٍبٔ ٜحىٞ ٚ ْٛدٕٝوٙٙذٌبٖ تجشئ ٝؿ٘ٛذ خیّی تشدیذ ایدبد
ٔیوٙذ؛ ایٗ أش غّغی اػت وٞ ٝش وغ دس ٞش ٌٛؿٝای دس وبس دا٘ـٍب ٜدخبِت وٙذ .یؼٙی دا٘ـٍبٔ ٜتٛخ٘ ٝیؼت
ٔ ٚب ٔتٛخٞ ٝؼتیٓ! پغ ثمی ٝثش٘ٚذ  ٚپیـٍبْ ػّٓ ؿ٘ٛذ .دا٘ـٍب ٜوب٘ ٖٛػّٓ اػت ٕٝٞ .لٛا اػٓ اص دِٚت ،لٜٛ
ٔم ،ٝٙٙلضب  ٚلٛای ٘ظبٔی ثبیذ حشٔت  ٚاػتمالَ دا٘ـٍبٜٞب سا حفظ وٙٙذ٘ .مذ  ٚتؼبُٔ اؿىبَ ٘ذاسد  ٚثبیذ ٚخٛد
داؿت ٝثبؿذ .لب٘٘ٛأ دا٘ـٍب ٜثخـی اص دِٚت ،تبثغ ٔدّغ ّٔ ٚضْ ثٔ ٝمشسات  ٚاحىبْ ل ٜٛلضبیی ٝاػت أب ایٗوٝ
ایٗ خبیٍب ٜدا٘ـٍب ٜسا دس ٘ظش ٍ٘یشیٓ ٔـىُ ایدبد ٔیوٙذ.
ٍ٘ب ٜتهثؼذی ث ٝفش٘ ًٙٞتیدٔ ٝؼىٛع ٔیدٞذ
ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی اختٕبػی ٚصیش ػّ ،ْٛثب ثیبٖ ایٗوٍ٘ ٝشؽ ٔب ث ٝفش ًٙٞثبیذ دسػت ثبؿذٌ ،فت :فشًٙٞ
ٔدٕٛػٝای اص اسصؽٞبٍ٘ ،شؽٞب ،ثبٚسٞب  ٚسفتبسٞبػت ٔ ٚب ثٝػٛٙاٖ ٔذیشیت فشٍٙٞی ٔٛظف ٞؼتیٓ و٘ ٝؼجت
ث ٝایٗ اسصؽٞب ثش٘بٔ ٝداؿت ٝثبؿیٓ .فض ،ًٙٞحٛص ٜػُٕ سٚی ٚ ٝلبثّیت سفتبس ٔبػت  ٚایٗ لبثّیت سا ثبیذ ثجیٙیٓ ٚ
دس ٔذیشیت فش ًٙٞثبیذ ثب یه سٚیىشد ٔـبسوتی وبس وٙیٓ ٘ ٝآٖو ٝكشفب اص ثیشٍ٘ ٖٚب٘ ٜظبستی ٔ ٚچٌیش داؿتٝ
ثبؿیٓ؛ فش ًٙٞثذٓٞ ٖٚافضایی ٕٞ ٚىبسی پیؾ ٕ٘یسٚد .ثب دػتٛس ٘یض اٞذاف فشٍٙٞی ٔحمك ٕ٘یؿٛد.
ٕ٘یتٛا٘یٓ دػتٛساِؼُٕ ثذٞیٓ و ٝفالٖ ثخؾ خٛة یب ثذ اػت ،ایٗ فش ًٙٞسػٕی اػت ٘ ٚجبیذ ٔیبٖ فشًٙٞ
سػٕی  ٚغیشسػٕی ؿىبف ایدبد ؿٛد.
ٞبؿٕی خبعش٘ـبٖ وشد :وؼب٘ی ٔیتٛا٘ٙذ دس فشٔ ًٙٞإثشتش ثبؿٙذ و ٝاص لذست فبكّ ٝثیـتتشی داس٘ذ .لذست
تؼٟیٌُش اػت ،یؼٙی ثخـٙبٔ ٚ ٝأىب٘بت ٔیدٞذ أب ٔؼّٓ دس دا٘ـٍب ٜفشًٙٞػبص اػت .سٚحب٘ی دس ٔحّٚ ٝ
ٔؼدذ فشًٙٞػبص اػت و ٝاسصؽٞب ٍ٘ ٚشؽٞب سا تجییٗ ٔیوٙذ .اِجت ٝفشٔ ٚ ًٙٞذیشیت فشٍٙٞی یه أش
دیشثبصد ٜاػت  ٚایٌٗ٘ ٝ٘ٛیؼت و ٝأشٚص ثخـٙبٔٝای ثذٞیٓ  ٚفشدا ٘تید ٝسا ثجیٙیٓ .ثٙبثشاٖ تحٛالت فشٍٙٞی،
آ٘ی ایدبد ٕ٘یؿٛد  ٚفش ًٙٞثب ثشخٛسدٞبی ػّجی  ٚتحىٓآٔیض اكالح ٘خٛاٞذ ؿذ ،فش ًٙٞثب صٔیٝٙػبصی ثشای
ٌفت  ٚ ٌٛٚتجییٗ ٍ٘شؽٞب  ٚاسصؽٞب لبثُ پیـشفت اػت.
ٚی ثب ثیبٖ ایٗؤ ٝذیشیت فشٍٙٞی یه أش دسػت  ٚضشٚسی اػت ،ادأ ٝدادٍ٘ :ب ٜتهثؼذی  ٚػغحی ثٝ
فش٘ ،ًٙٞتیدٔ ٝؼىٛع ٔیدٞذ .او ٖٛٙآٔبسٞبی ٍ٘شاٖوٙٙذٜای اص ٔلشف ٔـشٚثبت اِىّی اسائٔ ٝیؿٛد وٝ
ٚحـتٙبن اػت .ا٘ضٚا ،ثیاػتٕبدی ،حبؿی٘ٝـیٙی  ٚخٛدوـی ٔـىالتی اػت و ٝساٜحُ آٖٞب دس حٛص ٜفشٍٙٞی،

خّت ٔـبسوت  ٚایدبد أیذ اػت .اٌش فمظ ثخٛاٞیٓ و ٝثشخٛسد وٙیٓ ،تزوش دٞیٓ ،وٙتشَ وٙیٓ ٘ ٚظبست داؿتٝ
ثبؿیٓ ،ؤ ٝذیشیت فشٍٙٞی ٘یؼت.
ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی اختٕبػی ٚصیش ػّ ،ْٛافضٚد :ایٗٞب ثخـی اص ٔذیشیت فشٍٙٞی اػت ِٚی ٔذیشیت فشٍٙٞی ثٝ
ٔؼٙبی آٖاػت و ٝثب ػّٓ  ٚتخلق تالؽ  ٚصٔیٔ ٝٙـبسوتٌ ،فت ،ٌٛٚتجبدَ ٘ظش ٘ ٚمذ سا فشا ٓٞوٙیٓ .دس ایٗ
حٛص ٜدا٘ـٍب ٜاٍِٛػبص اػت ٔ ٚیتٛا٘ذ اثشٌزاس ثبؿذ اٌش٘ ٝایٗو ٝكشفأ ظٛاٞش سا ثجیٙیٓ  ٚثخٛاٞیٓ آٖٞب سا ثب
ثشخٛسدٞبی تحىٕی  ٚػّجی وٙتشَ وٙیٓ٘ ،تیدٝای خض یأع ،دِضدٌی ،پٙبٞجشدٖ ث ٝا٘ضٚا  ٚاػتیبد ٘ذاسد  ٚایٗ ٓٞ
یه أش ا٘ؼب٘ی اػت  ٚدس  ٕٝٞخٛأغ ٕٔىٗ اػت اتفبق افتذٚ .لتی أیذ  ٚأىبٖ حشوت ٘جبؿذ  ٚدا٘ـدٛ
احؼبع وٙذ ،دسع ؤ ٝیخٛا٘ذ ،أىبٖ اؿتغبَ  ٚاصدٚاج و٘ ٝذاسد ،حٕبیت ٔبِی ٕ٘ ٓٞیؿٛد ،چ ٝاتفبلی ٔیافتذ

ٔـىُ ٔب ػذْ ٕٞذِی ٓٞ ٚصثب٘ی اػت
ٞبؿٕی خبعش٘ـبٖ وشد :حبَ اٌش ثب ایٗ دا٘ـد ٛثشخٛسدٞبی ػّجی ؿٛد٘ ،ؼجت ثٔ ٝذیشیت ثیاػتٕبد ٔیؿٛد ٚ
حتی ٘ظش خٛد سا ثیبٖ ٕ٘یوٙذ .فىش ٔیو ٓٙثخـی اص ٔـىالت ایٗ اػت و ٝصثبٖ ٌفت ٚ ٌٛٚتفب ٓٞثب ٔخبعت
ٔبٖ سا داسیٓ اص دػت ٔیدٞیٓ  ٚاِجتٔ ٝیتٛا٘یٓ ایٌٗ٘ ٝ٘ٛجبؿیٓٔ .ـىُ ٔب ػذْ ٕٞذِی ٓٞ ٚصثب٘ی اػتٔ .ب ٛٙٞص
ٓٞصثبٖ ٘ـذٜایٓ ٌٛ ٚیب دس ٕٞیٗ ػبَ اص ٕٞذِی ٓٞ ٚصثب٘ی ثیـتش فبكٌّ ٝشفتٝایٓ.ثبیذ ث ٓٞ ٝوٕه وٙیٓ .ػشكٝ
ػخت  ٚدٚس ٜثؼیبس دؿٛاسی اػت صیشا او٘ ٖٛٙفٛر خب٘ٛادٜٞب ثش فشص٘ذا٘ـبٖ وٕتش ؿذ ٚ ٜتحشوبت اختٕبػی
افضایؾ یبفت ٝاػت .سػب٘ٞٝب ث ٝؿىُ ثیػبثمٝای تٛػؼ ٝپیذا وشد ٚ ٜاوثش خٛا٘بٖ سػب٘ٝای ؿذٜا٘ذ  ٚخغشات ٚ
ٞدٕٞٝب فشاٚاٖ اػت.
ٚی ثیبٖ وشد :اِجت ٝوـٛسٔبٖ آٖلذس فش ًٙٞغٙی داسد و ٝثتٛا٘یٓ تٛفیك داؿت ٝثبؿیٌٕٓ .بٖ ٔیو٘ ٓٙدبت
دا٘ـٍب ٚ ٜفش ًٙٞاص ػیبػتصدٌی اِٚیٗ لذْ اػتٕٞ .ذِی  ٚاػتٕبد دس ٔجب٘ی ٔـتشن ٌ ٚفت ٌٛٚدس ٔٛسد
ٔحُٞبی اختالف دٔٚیٗ ٌبْ اػت.
الصْ ث ٝروش اػت خجش فٛق دس خجشٌضاسی ایؼٙب ٔٙؼىغ ؿذ ٜاػت.
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هعاٍى فرٌّگی ٍزارت علَمًْ :ادّای دیگر در داًشگاُ دخالت ًکٌٌذ ٍ حرهت آى را ًگِ دارًذ
اَّاس -ایزًب -هعبٍى فزٌّگی ٍ اجتوبعی ٍسارت علَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍری گفت :داًشگبُ یه ًْبد هستمل
است ٍ ًْبدّبی بیزٍى ًببیذ در داًشگبُ دخبلت وزدُ ٍ حزهت آى را ًگِ دارًذ.
[ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی ٚصاست ػّٟ٘ :ْٛبدٞبی دیٍش دس دا٘ـٍب ٜدخبِت ٘ىٙٙذ  ٚحشٔت آٖ سا ٍ٘ ٝداس٘ذ]
ثٌ ٝضاسؽ ایش٘ب ػیذضیبء ٞبؿٕی چٟبسؿٙج ٝدس ٘ـؼت ؿٛسای فشٍٙٞی دس ػشػشای خّؼبت ػبختٕبٖ ٔشوضی
دا٘ـٍب ٜؿٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص اظٟبس وشد :دا٘ـٍبٞ ٜب دس  ٕٝٞخبی د٘یب  ٚدس وـٛس ٔب یه ٟ٘بد ٔؼتمُ ٞؼتٙذ ٚ
ٟ٘بدٞبی ثیش٘ ٖٚجبیذ دس دا٘ـٍب ٜدخبِت وٙٙذ.
ٚی ادأ ٝداد :اػتمالَ  ٚحشٔت دا٘ـٍب ٜثبیذ ٍ٘ ٝداؿت ٝؿٛد ٍ٘ ٚشؽ ٔب ث ٝفش ًٙٞثبیذ دسػت ثبؿذ  ٚثبیذ ثب
سٚیىشد ٔـبسوتی وبس وٙیٓ.
ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی  ٚاختٕبػی ٚصاست ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی اضبف ٝوشد :دس خبٔؼٔ ٝب اٌش ٔیضاٖ عالق سػٕی
 22.5دسكذ ؿذ ٚ ٜػشػت  ٚؿتبة آٖ اٚج ٌشفت ٚ ٝاػتیبد ٔ ٚـىالت دیٍش سا ؿبٞذ ٞؼتیٓ ٘جبیذ  ٕٝٞایٗ
ٔـىالت سا ث ٝدا٘ـٍب٘ ٜؼجت داد.
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝایٗ فش ًٙٞثذ ٓٞ ٖٚافضایی پیؾ ٕ٘ی سٚد  ٚفش ًٙٞیه أش دیشثبصد ٜاػت ؤ ٝحلَٛ
ػّٕىشد آٖ سا أشٚص ٕ٘ی تٛاٖ دیذ ٌفت :فش ًٙٞثب ثشخٛسدٞبی ِفظی  ٚتحىٓ آٔیض اكالح ٕ٘ی ؿٛد ثّى ٝثب صٔیٝٙ
ػبصی لبثُ پیـشفت  ٚلبثُ ٔذیشیت اػت أب اٌش ٍ٘ب ٜث ٝفش ًٙٞیه ثؼذی ثبؿذ ٘تیدٔ ٝؼىٛع اص آٖ خٛاٞیٓ
ٌشفت.
ٞبؿٕی افضٚدٔ :ـىُ ٔب ٕٞذِی ٕٞ ٚضثب٘ی اػت و ٝثٚ ٝیظ ٜدس ایٗ ػبَ ثیـتش ث ٝد٘جبَ ٔچ ٌیشی ث ٝخبی
دػتٍیشی ٞؼتیٓ و٘ ٝدبت دا٘ـٍب ٜاص ػیبػت صدٌی ثبیذ ٘خؼتیٗ لذْ ٔب ثبؿذ  ٚتٛخ ٝثٔ ٝحٛسٞبی ٔـتشن ٚ
ٌفت  ٌٛ ٚدس ٔحُ ٞبی اختالف لذْ د ْٚثبؿذ.
ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی  ٚاختٕبػی ٚصاست ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی ثب ثیبٖ ایٙى ٝػ ٟٓفش ًٙٞدس دا٘ـٍب ٜوٕتش اص ػّٓ
٘یؼت تلشیح وشد :پیـشفت فشٍٙٞی خض ٚوبسوشدٞبی راتی دا٘ـٍب ٜاػت  ٚایٗ ٍ٘ب ٜاؿتجبٞی اػت وٚ ٝظیفٝ
دا٘ـٍب ٜسا آٔٛصؽ  ٚفش ًٙٞسا تىٕیُ وٙٙذ ٜآٖ ٔی دا٘ٙذ ثّى ٝفش٘ ًٙٞمؾ ٔحٛسی داسد.
ٚی ٌفتٔ :تِٛی ٘خؼت فش ًٙٞدس دا٘ـٍب ٜسئیغ دا٘ـٍب ٚ ٜپغ اص آٖ ث ٝتشتیت ٔؼب٘ٚت فشٍٙٞیٟ٘ ،بد سٞجشی،
تـىُ ٞب  ٚػپغ اػبتیذ ٔ ٚذیشاٖ ٞؼتٙذ.
ٞبؿٕی پیـشفت دا٘ـٍب ٜسا افتخبسی ثشای  ٕٝٞدا٘ـٍبٞیبٖ دا٘ؼت ٌ ٚفت :اٌش دا٘ـٍبٔ ٜتضشس ؿذ ٕٝٞ
دا٘ـٍبٞیبٖ ثبیذ پبػخٍ ٛثبؿٙذ.

ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی  ٚاختٕبػی ٚصاست ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی ادأ ٝداد :ػبختبس ٘ظبْ خٕٟٛسی اػالٔی یه ػبختبس
ٔتشلی ثشای اداس ٜیه وـٛس اػت ٔ ٚی تٛا٘ذ اٍِٛیی ثشای وـٛسٞبی اػالٔی ثبؿذ أب اٌش ثٍٛییٓ و٘ ٝبوبْ
ٞؼتیٓ دس ٚالغ یه آسٔبٖ سا صیش ػٛاَ ثشد ٜایٓ.
ٞبؿٕی ثیبٖ وشد :اٞذاف اكّی دس ػبختبس ٘ظبْ خٕٟٛسی اػالٔی اػتمالَ ،آصادی ،خٕٟٛسی  ٚاػالٔیت اػت ٚ
فش ًٙٞثذٞ ٖٚش یه اص ایٟٙب ؿىُ ٕ٘ی ٌیشد.
ٚی افضٚد :خٕٟٛسیت دس وـٛس ٔب یه اكُ اػت  ٚا٘تخبثبت ثشٌشفت ٝاص ایٗ خٕٟٛسیت یه تـشیفبت ٘یؼت ثّىٝ
تؼییٗ وٙٙذ ٜاػت ٞ ٚش وؼی ا٘تخبثبت سا صیش ػٛاَ ثشد تخغی وشد ٜاػت.
ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی  ٚاختٕبػی ٚصاست ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی یبدآٚس ؿذ :أبْ  ٚسٞجشی ٔجٙبی خٕٟٛسی اػالٔی
اػت  ٚاػالٔیت ٘یض یه ؿؼبس ٘یؼت ٔ ٚحٛس ایٗ ػبختبس ٚالیت فمی ٝاػت.
ٞبؿٕی تبویذ وشد :عجك ٔجٙبی لب٘ ٖٛاػالٔی چبسچٛة ٞب تؼییٗ ؿذ ٚ ٜثبیذ ثش اػبع ایٗ ٔجٙبی لب٘٘ٛی ػُٕ
ؿٛد.
ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی  ٚاختٕبػی ٚصاست ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی ثٙٔ ٝبػجت سٚص ؿٟذای دا٘ـد ٛدس خٛصػتبٖ ثٝ
اٛٞاص ػفش وشد.
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رییس دفاتر استاًی ًْاد رّبری در داًشگاُّای خَزستاى:
ّیچ هرجعی در داًشگاُ بِتٌْایی ًویتَاًذ از عْذُ کار فرٌّگی برآیذ
رییس دفبتز ًْبد ًوبیٌذگی همبم هعظن رّبزی در داًشگبُّبی خَسستبى بب بیبى ایيوِ هسئَلیت فزٌّگی در
داًشگبُ بسیبر سٌگیي است ٍ اس عْذُ ّیچوذام اس بخشّبی داًشگبُ بِ تٌْبیی بزًویآیذ ،بز لشٍم ّوىبری
ّوِ بخشّب بزای پیشبزد اّذاف فزٌّگی داًشگبُ تأویذ وزد.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٍ٘بس خجشٌضاسی دا٘ـدٛیبٖ ایشاٖ (ایؼٙب) ٔٙغم ٝخٛصػتبٖ ،حدتاالػالْ  ٚإِؼّٕیٗ ػیذٔحؼٗ
ؿفیؼی دس ٘ـؼت ؿٛسای ٕٞبٍٙٞی فؼبِیتٞبی فشٍٙٞی دا٘ـٍبٜٞبی اػتبٖ خٛصػتبٖ و ٝثب حضٛس ٔؼبٖٚ
فشٍٙٞی ٚصیش ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی دس ػبِٗ خّؼبت حٛص ٜسیبػت دا٘ـٍب ٜؿٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص ثشٌضاس ؿذ،
ثب اؿبس ٜث ٝایٗو ٝأشٚص خب٘ٛادٜٞب ث ٝدِیُ حدٓ فضبػبصیٞبی سػب٘ٝای دس تشثیت د ،ٚػ ٚ ٝحتی یه فشص٘ذ خٛد
ثب ٔـىالت ثؼیبسی ٔٛاخ ٝؿذٜا٘ذٌ ،فتٔ :ؼئٛالٖ فشٍٙٞی دا٘ـٍبٜٞب دس ٔیذا٘ی ٚاسد ؿذٜا٘ذ و ٝثبیذ ثشای یه
خب٘ٛاد ٜپٙح 10 ،یب ٞ 20ضاس ٘فشی ثش٘بٔٞٝبی فشٍٙٞی تشثیتی داؿت ٝثبؿٙذ ٔ ٚذیشیت فشٍٙٞی ا٘دبْ دٙٞذ.
سییغ دفبتش ٟ٘بد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دس دا٘ـٍبٜٞبی خٛصػتبٖ ثب ثیبٖ ایٗو ٝؿبیذ دس صٔبٖ پزیشؽ
ایٗ ٔؼئِٛیت چ ٝثؼب ٕ٘یدا٘ؼتیٓ چٔ ٝؼئِٛیت  ٚثبس ػٍٙیٙی سا پزیشفت ٝایٓ ،خبعش٘ـبٖ وشدٔ :ؼبئُ ٔبِی،
پـتیجب٘ی ،آٔٛصؽ  ٚتشثیت حدٓ ثبالی دا٘ـدٛیبٖ دس دا٘ـٍبٜٞب ثبس ثؼیبس ػٍٙیٙی ثش ػٟذٔ ٜتِٛیبٖ أش
ٔیٌزاسد ؤ ٝب سا دس ٔؼشم پبػخٌٛیی اِٟی لشاس ٔیدٞذ.
ؿفیؼی افضٚد :خٛا ٜوؼی اص ثیش ٖٚیب داخُ دا٘ـٍب ٜدسثبسٔ ٜؼبئُ فشٍٙٞی اص ٔب ػإاَ وٙذ یب خیش ،أب ث ٝفشٔٛدٜ
آی ٝؿشیفَ٘ َٗٔ" ٝلَتَ َ٘فؼَِّّٙ ُٝبعِ ئٔبٔب فّیَجذأ ثتَؼّیِٓ َ٘فؼِ ِٝلَجَُ تَؼّیِٓ غَیشِ ،"ِٜوؼی و ٝخٛد سا پیـٍبْ  ٚپیـشٚ
ثشای خٕغ لشاس دٞذ ثبیذ اثتذا اص اكالح خٛد آغبص وٙذٔ .ؼئِٛیت فشٍٙٞی دس دا٘ـٍب ٜثبس ثؼیبس ػٍٙیٙی اػت  ٚاص
ػٟذٞ ٜیچوذاْ اص ثخؾٞبی دا٘ـٍب ٜث ٝتٟٙبیی ثشٕ٘یآیذ ثّى ٕٝٞ ٝثخؾٞب ثبیذ ٕٞىبسی وٙٙذ.
ٚی ثب تأویذ ثش ایٗوٞ ٝیچ ٔشخؼی دس دا٘ـٍب ٜثٝتٟٙبیی ٕ٘یتٛا٘ذ اص ػٟذ ٜوبس ثشآیذ ،خبعش٘ـبٖ وشد :اٌش ٕٝٞ
ثخؾٞب ثب ٕٞ ٓٞب ًٙٞؿ٘ٛذ ،أیذ ٔیسٚد و ٝوبسٞب تب حذٚدی پیؾ ثشٚد .ایٗ ٘ىت ٝسا ٘یض ثبیذ ٔٛسد تٛخ ٝلشاس
داد و ٝآٖػٛی ٔیذاٖ  ٓٞثیىبس ٘ٙـؼتٝا٘ذ ٞ ٚدٕٛٔ ٝاد ٔخذس ،ثیثٙذ  ٚثبسی  ٚوؼبِت  ٚتٗپشٚسی ث ٝػٕت
خٛا٘بٖ ٔب عشاحی  ٚاخشا ٔیؿٛد  ٚاتفبلأ وبس دس ػٕت ایدبثی ثؼیبس دؿٛاستش اػت.
سییغ دفبتش ٟ٘بد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دس دا٘ـٍبٜٞبی خٛصػتبٖ ادأ ٝداد :ث ٝدِیُ ایٗو ٝدػٛت ثٝ
ثیثٙذ  ٚثبسی  ٚتٗپشٚسی حؼت ظبٞش دػٛت ث ٝساحتی اػت ،آػبٖتش ا٘دبْ ٔیؿٛد أب اص ػٛی دیٍش ٌبٞی
تزوش  ٚتٛكی ٝث ٝدا٘ـدٛیبٖ ثشای اػتفبد ٜثٟی ٝٙاص صٔبٖ  ٚػذْ اتالف ٚلت ثشای تحلیُ  ٚوؼت ػّٓ ،ثب اوشاٜ
پبػخ دادٔ ٜیؿٛد.

ؿفیؼی ثب ثیبٖ ایٗو ٝثبیذ  ٕٝٞاسوبٖ دا٘ـٍب ٜسا یه ٔدٕٛػٚ ٝاحذ ثجیٙیٓ ،خبعش٘ـبٖ وشد :دس ٚالغ اٌش دا٘ـٍبٜ
دس حٛص ٜاداسی ثب چبِـی ٔٛاخ ٝؿذ ٘جبیذ فمظ ایٗ سا ثٔ ٝؼب٘ٚت اداسی ٔشثٛط ثذا٘یٓ  ٚدیٍش ثخؾٞب ٘یض
ٕٞیٗعٛس اػتٔ ،ؼبئُ فشٍٙٞی و ٝػال ٜٚثش آٖ یه ٔؼئِٛیت اِٟی ٘یض ٞؼت  ٚثبیذ  ٕٝٞدغذغ ٝآٖ سا داؿتٝ
ثبؿٙذ.
ٚی ثب اؿبس ٜث ٝایٗؤ ٕٝٞ ٝغبِجبت ٔغشحؿذ ٜدس ایٗ خّؼ ٚ ٝخّؼبت ٔـبث ٝثیبٍ٘ش ایٗ دغذغ ٝاػت و ٝثتٛا٘یٓ
دا٘ـٍب ٜسا ثٝػٛٙاٖ یه ٔدٕٛػ ٝػّٕی  ٚتأثیشٌزاس دس س٘ٚذ س ٚث ٝسؿذ خٛد حشوت  ٚاص ٔٛا٘غ ػجٛس دٞیٓ ،ثیبٖ
داؿت :ػّیمٞٝبٍ٘ ،بٜٞب  ٚتفبٚت ثشداؿتٞب ثبیذ صیش چتش  ٚػٛٙاٖ وّی اك ٚ َٛدیٗ دیذ ٜؿٛد.
سییغ دفبتش ٟ٘بد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دس دا٘ـٍبٜٞبی خٛصػتبٖ افضٚد :ثٝعٛس ٔثبَ دس ٔٛضٛع ٔفبػذ
اخاللی ٕ٘یتٛا٘یٓ ثٍٛییٓ و ٝایٗ دیذٌب ٜیه ٘ظش  ٚدیٍشی ٘یض یه ٘ظش اػت ثّى ٝثبیذ خغٛط لشٔض سػبیت ؿٛد؛
ایٗ دیٍش ػّیمٝای ٘یؼت یؼٙی اٌش دس خبیی فضبی دا٘ـٍبٛٔ ٜسد ٞدٕ ٝلشاس ٌفت ٕٝٞ ،ثبیذ ٔتحذ سفتبس  ٚػٛٙاٖ
وٙٙذ و ٝآ٘چٔ ٝؼّٓ اػت دیٗ خذا ث ٝػٛٙاٖ ا٘چ ٝخبِك ثـش تؼییٗ وشد ٜاػت ،ایٗ أش سا تىّیف ٔیوٙذ .دس
حٛصٜٞبی پبییٗدػتی دیذٌبٜٞبی ٔتفبٚت پزیشفت ٝاػت أب ٌبٞی ٘ظشات  ٚدیذٌبٜٞب ٔغشحؿذ ٜثب خغٛط وّی ٚ
اػتمبداتٔ ،غبیشت داسد.

ؿفیؼی ٕٞچٙیٗ ثٛٔ ٝضٛع حشوت ػّٕی دا٘ـٍبٜٞب اؿبس ٜوشد ٌ ٚفتٌ :بٞی احؼبع ٔیو ٓٙو ٝث ٝتٗپشٚسی دس
حٛصٜٞبی ػّٕی سضبیت دادٜایٓ حبَ آٖو ٝثشاػبع ػٙت اِٟی  ٚتدشث ،ٝوبس ایٗ حٛص ٜثب سفب ٚ ٜساحتی پیؾ
ٕ٘یسٚد .تٕبیُ ػٕٔٛی ثش ایٗ اػت ؤ ٝذتصٔبٖ والعٞب  ٚخّؼبت وٛتب ٜثبؿذ ،تؼغیّی ٔغّٛة اػت  ٚحشوت
ث ٝػٕت سٛ٘ٚیؼی  ٚسٚخٛا٘ی ؿتبة ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝایٗ ٔؼبئُ ٔیتٛا٘ذ چبِؾٞبی خذی ثشای ٘ظبْ آٔٛصؿی
دس دا٘ـٍبٜٞب ایدبد وٙذ.
ٚی اظٟبس وشدٌ :بٞی ٘یض ایٗ احؼبع ٚخٛد داسد و ٝدا٘ـد ٛسا ٔتٛخ ٝایٗ أش ٘ىشدٜایٓ و ٝاص ٔحیظ
آٔٛصؽٚپشٚسؽ خبسج ؿذ ٚ ٜدا٘ـٍب ٜحٛص ٜتِٛیذ ػّٓ  ٚثب آٔٛصؽٚپشٚسؽ ٔتفبٚت اػت؛ ٌب ٜایٗ تغییش فضب سا
ث ٝدا٘ـدٙٔ ٛتمُ ٕ٘یوٙیٓ  ٚدس ٘تیدٚ ٝلتی حالٚت ػّٓ  ٚػّٓآٔٛصی ثشای دا٘ـد ٛتجییٗ ٘ـٛد ،دس دا٘ـٍب٘ ٜیض
اتفبق خبكی دس حٛص ٜػّٓ ٕ٘یافتذٚ .لتی وبس ػّٕی فبخش دس دا٘ـٍب ٜا٘دبْ ٔیؿٛد ثبیذ ثؼیبس ث ٝآٖ ثٟب ثذٞیٓ ٚ
دا٘ـدٛی اػتؼذاد دسخـبٖ سا ثؼیبس تشغیت وٙیٓ.
سییغ دفبتش ٟ٘بد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دس دا٘ـٍبٜٞبی خٛصػتبٖ ٘ىت ٝدیٍش و ٝث ٝدِیُ وٛتبٜثٛدٖ ػٕش
ٔذیشیتٞب  ٚػیبػتٞبی حبوٓ ثش ػشكٞٝبی اخشایی  ٚتغییشات ٔذیشیتی ،وبسی و ٝثبیذ ثٝكٛست پیٛػت ٝا٘دبْ
ؿٛد ٔٛسد غفّت لشاس ٌشفت ٝاػت ،ایٗ ٔٛضٛع سا "یبدآٚسی ،ثبصخٛا٘ی  ٚثبصٍ٘شی لٛا٘یٗ  ٚآییٗ٘بٔٞٝب" ػٛٙاٖ
وشد  ٚادأ ٝداد :تبؤ ٖٛٙـبٞذ٘ ٜىشدٜاْ و ٝدس وٙبس اثالؽ حىٓ یه ٔذیشٔ ،دٕٛػ ٝلٛا٘یٗ حٛص ٜوبسی ٔشثٛع٘ ٝیض
دس اختیبس ٚی لشاس ٌیشد.

ؿفیؼی ایٗ ضؼف سا ٔٙحلش ث ٝدا٘ـٍب٘ ٜذا٘ؼت  ٚافضٚد :ثب تٛخ ٝث ٝایٗ أش ضشیت آصٔٚ ٖٛخغب دس ٔذیشیتٞب
ثبال ٔیسٚد ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ا٘تظبس ٔیسٚد دس ٞش دٚس ٜاص ٔذیشیت آخشیٗ ٔتٗ ٚیشایؾؿذ ٜلٛا٘یٗ  ٚآییٗ٘بٔٞٝب ثٝ
افشاد خذیذ ٕٞ ٚچٙیٗ اػضبی وٕیتٞٝبی ٔٙغمٝای داد ٜؿٛد و ٝتب حذٚدی تفبٚت ػّٕىشدٞب وبٞؾ یبثذ.
ٚی ثب اؿبس ٜث ٝتزوشؽ دسخلٛف وٕیؼیٔ ٖٛبد ٜیه ،اظٟبس وشد :ثؼذ اص چٙذػبَ ٛٙٞص ایٗ دٌ ٚب٘ ٝدس ٘ظبْ
آٔٛصؽ ػبِی ػُٕ ٔیؿٛد و ٝیه اؿىبَ اػت؛ آٌٖبٔ ٜیٌٛیٙذ چشا دس فالٖ دا٘ـٍب ٜاٖعٛس ػُٕ وشدٜا٘ذ  ٚچشا
آٖ دا٘ـٍب ٜث ٝؿىُ دیٍشی ثشخٛسد ٔیوٙذ .ثخـی اص آٖ ث ٝایٗ ػّت اػت و ٝلب٘ ٖٛثٝػٛٙاٖ یه ٔتٗ آؿٙب وٝ
ٞش وغ ثتٛا٘ذ ث ٝآٖ سخٛع وٙذ ،دس ایٗ حٛصٜٞب دیذ٘ ٜـذ ٜاػت.
ؿفیؼی ٕٞچٙیٗ ؿٛسای فشٍٙٞی دا٘ـٍبٞ ٜب سا فشكت ثؼیبس خٛثی ثشای ایدبد ٕٞذِی ٔیبٖ دا٘ـٍبٜٞبی اػتبٖ
دا٘ؼت  ٚتلشیح وشد :اِجت ٝالتضبئبت فشٍٙٞی ٞش اػتبٖ ثب اػتبٖ دیٍش ٔتفبٚت اػت أب دس د ٚاػتبٖ ٔدبٚس
ٔتفبٚت ٍ٘ب ٚ ٜػُٕ ٔیؿٛد.
سییغ دفبتش ٟ٘بد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دس دا٘ـٍبٜٞبی خٛصػتبٖ خٛاػتبس تٛخ ٝث٘ ٝیبصٞب ٔ ٚـىالت
ٔبِی دا٘ـدٛیبٖ ػضتٔٙذ ؿذ  ٚثب ثیبٖ ایٗو٘ ٝیبص ٔجذأ ٙٔ ٚـأ ثؼیبسی خغشات اػتٌ ،فت :ث٘ ٝظش ٔیسػذ ثبیذ
ثشای ایٗ دا٘ـدٛیبٖ فىشی ؿٛد؛ ثؼیبسی اص ایٗ ٔٛاسد اص ػٟذ ٜؿٛسای فشٍٙٞی دا٘ـٍبٜٞب ثشٔیآیذ  ٚوبسی ثٝ
ٚصاست  ٚتأٔیٗ اػتجبس ٘ذاسد صیشا ٔؼبئُ خضئی ٞؼتٙذ أب خغشات ثؼیبسی ثشای دا٘ـدٛیبٖ ثٕٞ ٝشا ٜداس٘ذ.
ثؼتشػبصی ثشای فؼبِیتٞبی فشٍٙٞی ٔٛخت تٛػؼ ٝسٚصافض ٖٚدا٘ـٍبٔ ٜیؿٛد
سییغ دا٘ـٍب ٜؿٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص ٌفتٞ :ش چ ٝصٔی ٚ ٝٙثؼتش فؼبِیتٞبی فشٍٙٞی ثیـتش فشا ٓٞؿٛد ،سٚص ث ٝسٚص
دس تمٛیت  ٚتٛػؼ ٝدا٘ـٍبٛٔ ٜفكتش خٛاٞیٓ ثٛد.
ٌ ٜضاسؽ ایؼٙب ،دوتش غالٔحؼیٗ خٛاخ٘ ٝیض دس ػخٙب٘ی دس ایٗ ٘ـؼت  ،ثب اثشاص أیذٚاسی اص ایٗو ٝفضبیی دس
وـٛس ایدبد ؿٛد و ٝثب ٔـبسوت حذاوثشی ٔشدْ ثٟتشیٗ ا٘تخبثبت سا داؿت ٝثبؿیٓ ،اظٟبس وشد :فؼبِیت فشٍٙٞی
دس دا٘ـٍبٜٞب ث ٝدِیُ تٛٙع فؼبِیتٞبی ػیبػی  ٚفشٍٙٞی ظشافت خبف خٛد سا ایدبة ٔیوٙذ.
ٚی ثب ثیبٖ ایٗوٚ ٝالیت فمی ٝالیب٘ٛػی اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ تٕبْ ػالیك سا دس خٛد خبی دٞذ ،تلشیح وشد :ثب
ٕٞىبسی ٕٞ ٚذِی ٔیتٛاٖ ث ٝفؼبِیتٞبی ػیبػی دس فضبی خبٔؼ٘ ٝظٓ ثخـیذ.
سییغ دا٘ـٍب ٜؿٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص خبعش٘ـبٖ وشدٞ :ش چ ٝثتٛا٘یٓ صٔی ٚ ٝٙثؼتش فؼبِیتٞبی فشٍٙٞی سا فشآٞ
وٙیٓ ،سٚص ث ٝسٚص دس تمٛیت  ٚتٛػؼ ٝدا٘ـٍبٛٔ ٜفكتش خٛاٞیٓ ثٛد.
خٛاخ ٝثب اؿبس ٜث ٝایٗو ٝثب تٛخ ٝث ٝاٞتٕبْ ٚصاست خب٘ ٝثش أٛس فشٍٙٞی دس یه ػبَ ٘ ٚیٓ ٌزؿت ٝآییٗ٘بٔٞٝب
ٔٛسد ثبصثیٙی لشاس ٌشفتٙذٌ ،فتٚ :صاستخب٘ٞٝبی ػّ ٚ ْٛثٟذاؿتٟ٘ ،بد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ،دا٘ـٍب ٜآصاد
اػالٔی  ٚخٟبد دا٘ـٍبٞی اػضبی اكّی ػتبد دس تٟشاٖ ٞؼتٙذ.

ٚی افضٚدٕٞ :چٙیٗ ؿٛسای فشٍٙٞی دا٘ـٍبٜٞبی ٞش اػتبٖ ثب ٔحٛسیت دا٘ـٍب ٜخبٔغ آٖ اػتبٖ تـىیُ ٔیؿٛد
 ٚاٞذاف ٚ ٚظبیف ایٗ ؿٛسا ٔـخق اػت.
سییغ دا٘ـٍب ٜؿٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص یىی اص ضؼفٞبی اخشایی دس ثخؾ فش ًٙٞسا ٔٛاصیوبسی  ٚػذْ ٕٞبٍٙٞی
ثیٗ ٟ٘بدٞبی اختٕبػی  ٚفشٍٙٞی ٔتِٛی أش دس خبٔؼ ٝػٛٙاٖ وشد ٌ ٚفت :ثبیذ صٔی ٝٙسا ثشای ثؼتشػبصی
فؼبِیتٞبی فشٍٙٞی فشا ٓٞوشد.
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حولِ تٌذ هعاٍى ٍزیر علَم بِ صذا ٍ سیوا
بیببنًیَس :هعبٍى فزٌّگی ٍ اجتوبعی ٍسیز علَم ،در ًشست شَرای ّوبٌّگی فعبلیتّبی فزٌّگی
داًشگبُّبی خَسستبى در حولِ تٌذ بِ صذا ٍ سیوب گفت :بزًبهِ خبزی  ۰۲:۰۲اخالق را رسوأ وٌبر گذاشتِ
ٍ در حبل تزٍیج درٍغ ٍ تملب است.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٌضاسی دا٘ـد ،ٛػیذ ضیبی ٞبؿٕیٔ ،ؼب ٖٚفشٍٙٞی  ٚاختٕبػی ٚصیش ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی
دس خّؼ ٝؿٛسای ٕٞبٍٙٞی فؼبِیتٞبی فشٍٙٞی دا٘ـٍبٜٞبی خٛصػتبٖ و 16 ٝدیٔب ٜدس ػبِٗ خّؼبت حٛصٜ
سیبػت دا٘ـٍب ٜؿٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص ثشٌضاس ؿذ ،ثیبٖ داؿت :ػبختبس ٘ظبْ ٔب ػبختبسی ٔتشلی اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ
اٍِٛیی ثشای دیٍش وـٛسٞب  ٚثخلٛف وـٛسٞبی اػالٔی ثبؿذ.
ٚی افضٚد :اٌش تالؽ ٔب ثش ایٗ ثبؿذ و٘ ٝـبٖ دٞیٓ ایٗ دِٚت  ٚیب دِٚتٞبی دیٍش دس ا٘دبْ ٚظبیف  ٚسفغ
٘یبصٞب ٘بوبْ ٞؼتٙذٙٞ ،ش ٘ىشدٜایٓ؛ اِجت ٝایٗ ثٔ ٝؼٙبی آٖ ٘یؼت و٘ ٝمذ ٚخٛد ٘ذاؿت ٝثبؿذ؛ ثّى ٝثبیذ ٘مذ
ػبص٘ذ ٜثبؿذ.
ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی  ٚاختٕبػی ٚصیش ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی ثب ثیبٖ ایٗو ٝخٕٟٛسیت یه ضشٚست ا٘مالثی اػت،
تلشیح وشد :وؼب٘ی و ٝفمظ حىٔٛت اػالٔی سا ثذ ٖٚخٕٟٛسیت سا ٜػؼبدت ٔیدا٘ٙذ ،سا ٜخٛد سا اص أبْ (سٚ )ٜ
ا٘مالة خذا وشدٜا٘ذ.
ٚی ثیبٖ وشد :ثٙب ثش فشٔبیـبت سٞجشی ٞش وغ ٔـشٚػیت ا٘تخبثبت سا صیش ػئٛاَ ثجشد  ٚیب ث٘ ٝتید ٝا٘تخبثبت
تٕىیٗ ٘ىٙذ تخغی وشد ٜاػت وٌٙ ٝب ٜآٖ ثؼیبس ثضسي اػت؛ خٕٟٛسیت یؼٙی سأی ٔشدْ ػش٘ٛؿت وـٛس سا
تؼییٗ وٙذ ٘ ٚظش أبْ (س ٚ )ٜسٞجشی ٘یض ثش آٖ اػت.
ٞبؿٕی ثیبٖ وشد :اٌش وؼی خٕٟٛسیت سا تٟٙب یه ٚخ ٝظبٞشی ثشای ٔمجِٛیت ٔشدٔی ٔیدا٘ذ یب ٔٙغك خٕٟٛسی
اػالٔی سا ٘فٕٟیذ ٜاػت  ٚیب ٘ظشی ٔخبِف خٕٟٛسی اػالٔی داسد و ٝاٌشچ ٝدیذٌب ٜأ ٚحتشْ اػت أب حك
٘ذاسد ثشای ایٗ ٘ظبْ تلٕیٓ ثٍیشد.
ٚی ثب اؿبس ٜث ٝایٗو٘ ٝظبْ ٔب ثشاػبع ٔشدْػبالسی اػت ،ػٛٙاٖ وشدٔ :حٛس ػبختبس ٘ظبْٚ ،الیت ٔغّم ٝفمیٝ
اػت  ٝ٘ ٚتٟٙب ٘ظبست ثّىٚ ٝالیت  ٚدس اختیبسات ٘یض اختیبست تبْ داسد؛ سٞجش ٞش وـٛسی حك داسد و ٝسأی ٟ٘بیی
سا دس أٛس آٖ وـٛس ثذٞذ ٚ ٚالیت فمی ٝأشی ػمال٘ی ،اػتمبدی  ٚلب٘٘ٛی اػت  ٚثش ٔجٙبی آٖ لب٘ ٖٛاػبػی
چبسچٛةٞبی ٔب سا ٔـخق وشد ٜاػت.

ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی ٚصیش ػّ ْٛثب ثیبٖ ایٗو ٝفش ًٙٞخض ٚوبسٞبی ٔحٛسی اػت  ٚتٕبْ ٔؼئٛالٖ دا٘ـٍبٕٝٞ ٚ ٜ
ثخؾٞب ٔتِٛی فش ًٙٞدس دا٘ـٍبٞ ٜؼتٙذ ،ػٛٙاٖ وشدٔ :تِٛی فش ًٙٞدس دا٘ـٍب ٜث ٝتشتیت اِٛٚیت ،سئیغ
دا٘ـٍب ،ٜحٛصٔ ٜؼب٘ٚت فشٍٙٞیٟ٘ ،بد سٞجشی ،حٛص ٜتـىُٞب ٔ ٚدبٔغ فشٍٙٞی  ٚدس ٟ٘بیت  ٕٝٞاػبتیذ ٚ
ٔإثشاٖ ٔ ٚذیشاٖ دا٘ـٍبٞی اػت.
ٚی تلشیح وشد :اٌش دا٘ـٍب ٜاص ٘ظش فشٍٙٞی پیـشفت وشد افتخبس آٖ ثشای  ٕٝٞاػت  ٚاٌش ػمت ٔب٘ذ ٘ ٝتٟٙب
ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی ثّى ٕٝٞ ٝثبیذ پبػخ دٙٞذٍٔ .ش دا٘ـدٛیبٖ فمظ پیبْ سا اص ٔؼب٘ٚت فشٍٙٞی دا٘ـٍب ٜدسیبفت
ٔیوٙٙذ .دس یه تحّیُ ػیؼتٕی دا٘ـٍب ٜثخـی اص ػیؼتٓ اػت.
ٞبؿٕی ادأ ٝدادٍٔ :ش ٔیؿٛد ؤ 25 ٝیّی ٖٛخٛاٖ دس وـٛس اص آػیتٞبی اختٕبػی س٘ح ثجش٘ذ أب پٙح ٔیّیٖٛ
دا٘ـد ٛاص ایٗ آػیتٞب ٔؼتثٙی ثبؿٙذ؟ ٔب دسٌیش تحمیمبت  ٚپیٕبیؾٞبی ٔیدا٘ی ٞؼتیٓ .دس تحمیمبت
ا٘دبْؿذٞ ٜیچٌب ٜدیذ٘ ٜـذ ٜوٚ ٝضؼیت دا٘ـدٛیبٖ دس ؿبخقٞبی اختٕبػی اص دیٍش خٛا٘بٖ خبٔؼ ٝثذتش
ثبؿذ؛ پغ چشا  ٕٝٞاظٟبس ٍ٘شا٘ی  ٚدغذغٔ ٝیوٙٙذ  ٚچشا ٞش ٔـىّی پیؾ ٔیآیذ  ٕٝٞتملیشٞب ٔتٛخٝ
دا٘ـٍبٔ ٜیؿٛد .چشا دغذغٞٝب تٟٙب ٔتٛخ ٝدا٘ـٍب ٜاػت  ٚتشیجٖٞٛب تٟٙب دا٘ـٍب ٜسا ٔیؿٙبػٙذ؟
ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی  ٚاختٕبػی ٚصیش ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی ثب ا٘تمبد ؿذیذ اص كذا ٚػیٕب ػٛٙاٖ وشد :كذا  ٚػیٕب
اؤ ٖٛٙذػی دا٘ـٍبٜٞب ؿذ ٜاػت؛ كذا  ٚػیٕب ٍ٘شاٖ حدبة دس دا٘ـٍبٜٞب ؿذ ٜاػت أب چشا ث ٝخٛد
ٕ٘یپشداصد؟
ٚی ٌفت :او ٖٛٙثش٘بٔ ٝخجشی 20:30كذا  ٚػیٕب اخالق سا سػٕأ وٙبس ٌزاؿت ٚ ٝدس حبَ تشٚیح دسٚؽ  ٚتمّت
اػت ،كذا  ٚػیٕب چشا ث ٝفىش ٚضؼیت اختالط دس دس ٖٚخٛد ٘یؼت؟ ٔب ٚظیف ٝداسیٓ ث ٝكذا  ٚػیٕب وٕه وٙیٓ.
كذا  ٚػیٕب ٔیخٛاٞذ ثشای ٔب تؼییٗ تىّیف وٙذ؟
ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی ٚصیش ػّ ْٛثیبٖ وشد :ثب ػشدثیش  20:30كحجت وشدْ  ٚث ٝاٌ ٚفتٓ و ٝدس حبَ اص دػت دادٖ
اػتجبس خٛد دس دا٘ـٍبٞ ٜؼتیذ ،ایٗ خؼبست اػت ٔب ٕ٘یخٛاٞیٓ كذا  ٚػیٕب سا اص دػت ثذٞیٓ.
ٚی اظٟبس داؿت :ثٔ ٝؼئٛالٖ كذا  ٚػیٕب ٌفتٓ و ٝدس حبَ تخشیت دا٘ـٍبٜٞب ٞؼتیذ ،كذا  ٚػیٕب ثبیذ دس
ٔحضش دا٘ـٍب ٜتّٕز وٙذ؛ اِجتٔ ٝب ثشای وبسوٙبٖ ٔ ٚذیشاٖ كذا  ٚػیٕب اسصؽ لبئُ ٞؼتیٓ؛ أب ث ٝدا٘ـٍبٜٞب ٚ
دا٘ـٍبٞیبٖ خٛد افتخبس ٔیوٙیٓ.

ٞبؿٕی اضبف ٝوشد :چشا ثٔ ٝؼبخذ دا٘ـٍبٍ٘ ٜبٕ٘ ٜیؿٛد ٚ ٚضؼیت آٖ سا ٔـبٞذٕ٘ ٜیوٙٙذٕٔ .ىٗ اػت
ثٍٛیٙذ دس حٛصٔ ٜؼئِٛیت ؿٕب ٘یؼت .آیب ٔب ٔتِٛی اسدٞٚبی ٔختّظ ٞؼتیٓ أب ٔتِٛی ٔؼبخذ ٘یؼتیٓ؟

ٚی ٌفت :تؼذاد افشاد حبضش دس ٔؼبخذ دا٘ـٍبٜٞب س ٚث ٝافضایؾ اػت؛ أب چشا ایٗ افشاد  ٚثش٘بٔٞٝب دیذٜ
ٕ٘یؿٛد .او ٖٛٙثب وٕجٛد ٔىبٖ ثشای اػتىبف دا٘ـدٛیبٖ ٔٛاخٞ ٝؼتیٓ .ػبَ ٌزؿتٕٞ 16 ٝبیؾ ّٔی سضٛی دس

دا٘ـٍبٜٞب ثشٌضاس ؿذ  ٚثش٘بٔٞٝبی دیٍشی و ٝثب الجبَ ثؼیبس ٚػیغ دا٘ـدٛیبٖ ٔٛاخٔ ٝیؿٛد .چشا ایٗ ظشفیت
دس دا٘ـٍبٜٞب دیذٕ٘ ٜیؿٛد؟
ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی  ٚاختٕبػی ٚصیش ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی ثب ثیبٖ ایٗو ٝدا٘ـٍب ٜا٘ ُٞمذ  ٚتحّیُ ٘ ٚظش اػت،
ٌفت :دا٘ـٍب ٜاٌش لشاس ثبؿذ اص خٛد دفبع وٙذ ثؼیبس لٛی ٔیتٛا٘ذ اص خٛد  ٓٞدفبع ػّجی  ٚایدبثی وٙذٞ .ش وذاْ
اص ٔذیشاٖ دا٘ـٍبٔ ٜیتٛا٘ٙذ ایٗ ٔٛضٛع سا ثبثت وٙٙذ و ٝدا٘ـٍبٕ٘ ٜش ٜثیؼت ٕ٘یٌیشد؛ أب دس ٔمبیؼ ٝلغؼأ
ثبالتشیٗ ٕ٘ش ٜسا داسد  ٚایٗ یه تؼلت ٘یؼت ثّى ٝآٖ سا ثش اػبع تحّیُ ػٛٙاٖ ٔیو.ٓٙ
ٞبؿٕی ثب اؿبس ٜثٛٔ ٝضٛع اػتمالَ دا٘ـٍبٜٞب ،افضٚد :دا٘ـٍب ٜدس تٕبْ د٘یب  ٚدس وـٛس دس ٔ ٕٝٞمبعغ تبسیخی ٚ
ثش عجك  ٕٝٞاػٙبد ثبال دػتی ٟ٘بدی ٔؼتمُ اػتٞ .یچ ٟ٘بد ثیش٘ٚی ٘جبیذ دس دا٘ـٍب ٜدخبِت وٙذ  ٚایٗ ٔٛضٛع
ث٘ ٝفغ ٞیچوغ ٘یؼت.
ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی ٚصیش ػّ ْٛافضٚد :سٞجش ا٘مالة  ٚػٙذ دا٘ـٍب ٜاػالٔی ،ثش دا٘ـٍبٔ ٜؼتمُ تأویذ داس٘ذ .اػتمالَ
دا٘ـٍب ٜثٔ ٝؼٙبی آٖ اػت و ٝحتی دِٚت ٘جبیذ فىش وٙذ و ٝدا٘ـٍب ٜیه اداس ٜػبدی اػت؛ كذا  ٚػیٕب ٘یض ثبیذ
ثذا٘ذ و ٝدا٘ـٍب ٜیه ٟ٘بد ٔؼتمُ اػتٔ .ؼٙبی آٖ ٘یؼت و٘ ٝمذ  ٚتجبدَ ٘ظش ٘ـٛد؛ أب خبیٍب ٚ ٜؿأٖ دا٘ـٍبٜ
ثبیذ حفظ ؿٛد.
ٚی ادأ ٝداد :ثؼیبس ثذ اػت وٌ ٝفت ٝؿٛد ٔٛلؼیت سؤػبی دا٘ـٍبٜٞب پیؾ اص ا٘مالة ثٟتش اص أشٚص ثٛد ٜاػت.
ایٗو ٝث ٝدا٘ـٍبٞی ٞدٕ ٝؿٛد  ٚسئیغ دا٘ـٍبٔ ٜحىٞ ٚ ْٛدٕٝوٙٙذٌبٖ تجشئ ٝؿ٘ٛذ خیّی تشدیذ ایدبد
ٔیوٙذ؛ ایٗ أش غّغی اػت وٞ ٝش وغ دس ٞش ٌٛؿٝای دس وبس دا٘ـٍب ٜدخبِت وٙذ .یؼٙی دا٘ـٍبٔ ٜتٛخ٘ ٝیؼت
ٔ ٚب ٔتٛخٞ ٝؼتیٓ! پغ ثمی ٝثش٘ٚذ  ٚپیـٍبْ ػّٓ ؿ٘ٛذ.
ٞبؿٕی ٌفت :دا٘ـٍب ٜوب٘ ٖٛػّٓ اػت ٕٝٞ .لٛا اػٓ اص دِٚت ،لٔ ٜٛم ،ٝٙٙلضب  ٚلٛای ٘ظبٔی ثبیذ حشٔت ٚ
اػتمالَ دا٘ـٍبٜٞب سا حفظ وٙٙذ٘ .مذ  ٚتؼبُٔ اؿىبَ ٘ذاسد  ٚثبیذ ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ .لب٘٘ٛأ دا٘ـٍب ٜثخـی اص
دِٚت ،تبثغ ٔدّغ ّٔ ٚضْ ثٔ ٝمشسات  ٚاحىبْ ل ٜٛلضبئی ٝاػت؛ أب ایٗو ٝایٙدبیٍب ٜدا٘ـٍب ٜسا دس ٘ظش ٍ٘یشیٓ
ٔـىُ ایدبد ٔیوٙذ.
الصْ ث ٝروش اػت خجش فٛق دس خجشٌضاسی دا٘ـدٛیبٖ ایشاٖ ٔٙؼىغ ؿذ ٜاػت .
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داربستّای ًاًَالیاف برای رشذ سلَلّای بٌیادی کاربردی ساختِ شذ
هحممبى ایزاًی هَفك بِ سبخت داربستّبیی اس جٌس ًبًَالیبف شذًذ وِ هی تَاى اس آى بزای تَلیذ
سلَلّبی بٌیبدی جْت درهبى بیوبریّبیی اس جولِ دیببت ٍ بیوبریّبی وبذی بْزُ بزد.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٌضاسی دا٘ب ث٘ ٝمُ اص ػتبد ٚیظ ٜتٛػؼ ٝفٙبٚسی ٘ب٘ ،ٛدسٔبٖ اص وبس افتبدٌی اسٌبٖٞبی ثذٖ ٘ظیش
ػَّٞٛبی تِٛیذ وٙٙذ ٜا٘ؼِٛیٗ دس ثیٕبسی دیبثت یىی اص ٔـىالت حُ ٘ـذ ٚ ٜثحث ثشاٍ٘یض دس حٛص ٜپضؿىی
اػت .دس ثؼیبسی اص ٔٛاسد ،پی٘ٛذ ػض ٛث ٝػٛٙاٖ دسٔبٖ ا٘تخبثی اص خّٕ ٝدس ثیٕبسیٞبی وجذی ،سیٛی یب ِٛصإِؼذٜ
دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝیؿٛد .ثب ایٗ حبَ ػٛاسم ٔشتجظ ثب پی٘ٛذ اػضب ٕٞچ ٖٛوٕجٛد اٞذا وٙٙذ ٜػبصٌبس ،ػٛاسم
خشاحی ،سد پی٘ٛذ ٞ ٚضیٞٝٙبی ثبالی آٖ ٕٛٞاسٚ ٜخٛد داسد.
اص ایٗ س ،ٚػّ َٛدسٔب٘ی ٔیتٛا٘ذ ث ٝػٛٙاٖ یه سٚؽ خبیٍضیٗ ثشای غّج ٝثش ایٗ ٔٛا٘غ اتخبر ؿٛد.
اِٟبْ حٛیضی ،یىی اص ٔحممبٖ ایٗ عشح اظٟبس داؿت :ػَّٞٛبی پشتٛاٖ اِمب ؿذ ٜا٘ؼب٘ی ( ،)hiPSCsثٝ
كٛست ثبِم ٜٛلبدس ثٔ ٝتٕبیض ؿذٖ ث ٝوّی ٝػَّٞٛبی ثبفتٞبی ا٘ؼب٘ی اػت؛ ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ث ٝػٛٙاٖ یه ٔٙجغ
٘بٔحذٚد سٚؽ ػّ َٛدسٔب٘ی دس وبسثشدٞبی ثبِیٙی ٔغشح ؿذ ٜاػت.
ٚی افضٚد :ؿىُ ٌیشی ػّ َٛا٘ذٚدسْ لغؼی ( )Definitive endodermاِٚیٗ ٟٓٔ ٚتشیٗ ٔشحّ ٝدس سؿذ ٚ
ٕ٘ ٛا٘ذاْٞبیی ٔب٘ٙذ پب٘ىشاع  ٚوجذ دس ٟٔش ٜداساٖ اػت؛ ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ،تِٛیذ آٖ ضبٔٗ تِٛیذ ا٘ٛاع ػَّٞٛبی
وبسآٔذ دس دسٔبٖ ثیٕبسیٞبی ٔشتجظ ثب ایٗ ا٘ذاْٞب اص خّٕ ٝدیبثت  ٚثیٕبسیٞبی وجذی ث ٝؿٕبس ٔی سٚد.
ٚی ثب اؿبس ٜثٞ ٝذف ا٘دبْ ایٗ عشح ٌفت :تِٛیذ ثب ثبصد ٜثبالی ػَّٞٛبی ا٘ذٚدسْ اِٚی ٝاص ػَّٞٛبی پشتٛاٖ
اِمب ؿذ ٜا٘ؼب٘ی ،ثش سٚی داسثؼتٞبی ٘ب٘ٛاِیبفی ثٛد ٜاص اٞذاف ایٗ عشح ٔحؼٛة ٔی ؿٛد.
حٛیضی ػٛٙاٖ وشد٘ :تبیح ایٗ عشح ٔیتٛا٘ذ دس سفغ ٔـىالت ٔشثٛط ث ٝتٕبیض ػَّٞٛبی ثٙیبدی ث ٝػَّٞٛبی
«ٞپبتٛػیت»  ٚػَّٞٛبی تِٛیذ وٙٙذ ٜا٘ؼِٛیٗ ثٙٔ ٝظٛس دسٔبٖ ثیٕبسیٞبی وجذی  ٚدیبثت ٔإثش ثبؿذ.
ثٌ ٝفت ٝایٗ ٔحمك٘ ،تبیح ایٗ تحمیك ٘ـبٖ داد ٜو ٝػَّٞٛبی  iPSتِٛیذ ؿذ ٜدس ایٗ عشحٔ ،یتٛا٘ٙذ ثب وبسایی
ثبالیی ث ٝػَّٞٛبی آ٘ذٚدسْ لغؼی تٕبیض یبثٙذ.
حٛیضی افضٚدٔ :غبِؼبت ٘ـبٖ داد ٜو ٝاػتفبد ٜاص داسثؼت ٘مؾ ٔإثشی دس ٔتٕبیض ؿذٖ ػَّٞٛبی ثٙیبدی ثٝ
ا٘ٛاع ٔختّف ػَّٞٛب داؿت ٝثبؿذ  ٚػجت افضایؾ ثمب  ٚتىثیش آٖٞب ؿٛد.

ثٌ ٝفتٚ ٝی ،دس ایٗ عشح ٘یض داسثؼت ػٙتض ؿذٔ ٜحیظ ٔٙبػجی ثشای سؿذ  ٚتٕبیض ػَّٞٛبی  iPSث ٝػَّٞٛبی
آ٘ذٚدسْ لغؼی فشا ٓٞآٚسد  ٚاص عشفی ػَّٞٛبی ٞ iPSیچ ٌ٘ ٝ٘ٛبػبصٌبسی ثب داسثؼت پّی الوتیه اػیذ/طالتیٗ
(٘ )PLA/Gelatinـبٖ ٘ذاد ٚ ٜایٗ داسثؼت ٞیچٍ ٝ٘ٛػٕیتی ثش ایٗ ػَّٞٛب ٘ذاسد.
حٛیضی ػٛٙاٖ وشد :دس ایٗ ٔغبِؼبت ػَّٞٛبی اِمب ؿذ ٜا٘ؼب٘ی ( )HiPSتحت ػٛأّی و ٝدس ٔتٕبیض ؿذٖ آٖٞب
ث ٝا٘ذٚدسْ لغؼی ٘مؾ داس٘ذ ،دس ٔحیظ وـت د ٚثؼذی  ٚػ ٝثؼذی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٙذ.
ثشای ایٗ ٔٙظٛس تٛاٖ تٕبیضی ػّٞ َٛبی  hiPSثش داسثؼت ٘ب٘ٛاِیبف اص خٙغ پّی الوتیه اػیذ/طالتیٗ پٛؿؾ
داد ٜؿذ ٜثب ٔبتشیظَ تحت تأثیش ػٛأُ سؿذ ٔختّف( ) 1IDE ٚ a3Activin A/wntث ٝػّٞ َٛبی ا٘ذٚدسْ
لغؼی ٔغبِؼ ٝؿذ ٜاػت.
ٚی ثب ییبٖ ایٙى ٝدس ایٗ عشح خلٛكیبت داسثؼتٞب ثب سٚؽٞبی ٔختّف اص خّٕ SEM ٚ FT-IR ٝثشسػی ؿذٜ
اػت ،اظٟبس داؿتٕٞ :چٙیٗ تٕبیض ػَّٞٛبی  hiPSث ٝػَّٞٛبی ا٘ذٚدسْ لغؼی ث ٝوٕه آؿىبسػبصٞبی
ٔتفبٚت  ٚثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞبیی ٘ظیش ایٕٛ٘ٛػیتٛؿیٕی  qRT-PCR ٚا٘دبْ ٌشفت ٝاػت.
حٛیضی ػٛٙاٖ وشد :اثش ٔثجت ٔحیظ وـت ػ ٝثؼذی ثش تىثیش  ٚتٕبیض ػَّٞٛبی ا٘ذٚدسْ لغؼی ثیـتش اص ٔحیظ
د ٚثؼذی ثٛد ،و ٝیبفتٞٝبی حبكُ اص ٔمبیؼ ٝػٛأُ ٔختّف ٘ـبٖ ٔیدٞذ ،اٌشچٞ ٝش د ٚػبُٔ Activin ٚ 1IDE
ٔ a3A/Wntیتٛا٘ٙذ ثشای تٕبیض ػَّٞٛبی  hiPSث ٝػَّٞٛبی ا٘ذٚدسْ لغؼی ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌیش٘ذ ،أب
اػتفبد ٜاص ٔؼیش  ٓٞ a3Activin A/Wntدس ؿشایظ وـت 3ثؼذی  ٓٞ ٚوـت  2ثؼذی ٔإثش  ٚوبساتش اػت.
ایٗ تحمیمبت حبكُ تالؽٞبی دوتش اِٟبْ حٛیضی ،ػضٞ ٛیبت ػّٕی دا٘ـٍب ٜؿٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص ٕٞ ٚىبسا٘ؾ
اػت و٘ ٝتبیح آٖ دس ٔدّ( Journal of Biomedical Research ٝخّذ  ،102ؿٕبس ،11 ٜػبَ ،2014
كفحبت  4027تب ٙٔ )4036تـش ؿذ ٜاػت.

الصْ ث ٝروش اػت خجش فٛق دس خجشٌضاسی ؿفب آ٘الیٗ  ،ایؼٙب  ،اوؼیٗ پشع ،ثبؿٍب ٜخجشٍ٘بساٖ خٛاٖ ،آ٘ب  ٚػیٙب
پشع ٔٙؼىغ ؿذ ٜاػت .

