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تزپایی ًوایطگاُ ٌّزّای تجسوی در داًطگاُ ضْیذ چوزاى اَّاس
ًوبیطگبُ ٌّشّبی تجسوی اص  11خشداد  49دس هعبًٍت فشٌّگی ٍ اجتوبعی داًطگبُ ضْیذ چوشاى اَّاص گطبیص یبفت.

ثٌ ٝضاسش خجشٍ٘بس خجشٌضاسی دا٘طزٛیبٖ ایشاٖ (ایسٙب) ـ ٔٙغم ٝخٛصستبٖ ـ ٕ٘بیطٍبٙٞ ٜشٞبی تزسٕی
ٔزٕٛػٝای اص آحبس دا٘طزٛیبٖ دا٘طىذٙٞ ٜش ضٛضتش است و ٝدس ٔحُ ٍ٘بسخب٘ٔ ٝؼب٘ٚت فشٍٙٞی  ٚارتٕبػی
دا٘طٍب ٜضٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص ثٕ٘ ٝبیص دسآٔذ ٜاست.
ایٗ ٔزٕٛػ ٝضبُٔ  08احش دس صٔیٞٝٙبی تبیپٌٛشافی ،سً٘ سٚغٗ ،عشاحی ،تصٛیشسبصی ،حزٓ ،چبح  ٚوبسیىبتٛس
است.
ایٗ ٕ٘بیطٍب ٜاص  11تب  08خشداد  49ثشای ػٕ ْٛثبصدیذوٙٙذٌبٖ دایش است.
ٌفتٙی است صٔبٖ ثبصدیذ  ٕٝٞسٚص ٜاص سبػت  18صجح تب  10ثؼذاصظٟش است.

دوشنبه  ::خرداد  :5::9 :994شماره خبر 99:7:85 :

پیتزدى تِ ارسش گذضت؛ راّکار هْار خطن

گشٍُ اجتوبعی :خالق ثَدى ٍ پیذا کشدى ضیَُای هٌبست ثشای کٌتشل خطن ،ایويسبصی هقبثل استشس ،حفظ آساهص،
جشأتٍسصی ،ثیبى احسبس ٍ پی ثشدى ثِ اسصش گزضت ساّکبسّبیی است کِ هیتَاى ثب استفبدُ اص آى خطن سا هْبس کشد .

ثٌ ٝضاسش خجشٌضاسی ثیٗإِّّی لشآٖ(ایىٙب) اص خٛصستبٖ ،ث٘ ٝمُ اص سٚاثظ ػٕٔٛی دا٘طٍب ٜضٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص،
سٛداث ٝثسبن٘ژاد ،استبدیبس ٌش ٜٚسٚاٖ ضٙبسی ثبِیٙی دا٘طىذ ٜػّ ْٛتشثیتی دا٘طٍب ٜضٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص دس
وبسٌب ٜآٔٛصضی ٔذیشیت خطٓ و ٝأشٚص دٚضٙج 11 ،ٝخشدادٔب ٜدس ایٗ دا٘طٍب ٜثشٌضاس ضذ ،ثب ثیبٖ ایٙى ٝخطٓ
ٔب٘ٙذ ضبدی ،غٓ  ٚتشس یه احسبس عجیؼی است و ٝا٘سبٖٞب آٖ سا تزشثٔ ٝیوٙٙذٌ ،فت :اصوٛدوی ثٔ ٝب
آٔٛختٝا٘ذ و ٝػصجب٘یت وبسی ٘بپسٙذ است ،دس حبِیو ٝسفتبسی عجیؼی دس  ٕٝٞا٘سبٖٞب است.
ٚی ثب اضبس ٜث ٝایٙى ٝثبیذ ٔیبٖ خطٓ  ٚپشخبضٍشی تٕییض داد ٜضٛد ،ادأ ٝداد :صیشا خطٓ یه احسبس است ،أب
پشخبضٍشی یه سفتبس ٔحسٛة ٔیضٛد.
ثسبن ٘ژاد ثب ثیبٖ ایٙى ٝدس ثشٚص خطٓ د ٚػبُٔ ثیش٘ٚی  ٚدس٘ٚی ٔٛحش است ٌفت :اص رّٕ ٝػُّ خطٓ ٔیتٛاٖ ثٝ
٘ب وبٔی دس سسیذٖ ثٞ ٝذفٛٔ ،سد ظّٓ ٚالغ ضذٖ  ٚفشیت خٛسدٖٔ ،سخش ٚ ٜیب تحمیش ضذٖٛٔ ،سد ثی اػتٙبیی
لشاس ٌشفتٗ ،آسیت دیذٖ اص سٛی دیٍشاٖ ،تزبٚص ثٔ ٝبِىیت فشد  ٚلشاس ٌشفتٗ دس ٔؼشض پشخبضٍشی اص عشف
دیٍشاٖ اضبس ٜوشد.
ػضٞ ٛیئت ػّٕی دا٘طٍب ٜضٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص خبعش٘طبٖ وشد :خٛدآسأی یىی اص ٟٔبستٞبی وٙتشَ خطٓ است
و ٝفشد دس ایٗ سٚش ٔی تٛا٘ذ ثب استفبد ٜاص ایٗ ٟٔبست  ٚثب تٙفس آساْ  ٚػٕیك  ٚثشخی دیٍش اص الذأبت وٙٔ ٝزش
ث ٝآسأص ٔی ضٛد ،اربص ٜتفىش سا ث ٝخٛد داد ٚ ٜپس اص آساْ ضذٖ دسثبسٔ ٜسبئُ تصٕیٓ ٌیشی  ٚاظٟبس ٘ظش وٙذ.
ثسبن٘ژاد افضٚد :خالق ثٛدٖ  ٚپیذا وشدٖ ضیٜٛای ٔٙبست ثشای وٙتشَ خطٓ ،ایٕٗ سبصی ٔمبثُ استشس ،حفظ
آسأص ،رشأت ٚسصی ،ثیبٖ احسبس  ٚپی ثشدٖ ث ٝاسصش ٌزضت اص دیٍش ٔسبئّی است ؤ ٝیتٛاٖ ثب استفبد ٜاص
ایٗ سٚشٞب خطٓ سا ٟٔبس وشد.
ٚی ثب اضبس ٜث ٝثشخی اص آٔٛصٜٞبی دیٗ اسالْ دس خصٛظ ٟٔبس خطٓ ٌفت :پیبٔجش اوشْ (ظ) فشٔٛدٜا٘ذ؛ خطٓ
اص ضیغبٖ است  ٚضیغبٖ اص آتص آفشیذ ٜضذ ٚ ٜآتص ثب آة خبٔٛش ٔیضٛد پس ٞشٌب ٜیىی اص ضٕب ث ٝخطٓ
آٔذ ٚض ٛثٍیشد.

تاریخ انتشار  79:خرداد 27:25 - :994

ضَضاى تاکیذ اًجوي اسالهی هذرسیي داًطگاُ چوزاى تز پاسذاضت حقَق هزدم
چْبسدّن ٍ پبًضدّن خشداد هبُ ّش سبل ،یبد آٍس آغبص دٍسٓ جذیذ اص ًْضت اسالهی علیِ سطین پْلَی دس سبل ٍ 1491
سبلگشد استحبل سّجش ٍ اهبهی است کِ تَاًست کبًَى ّوگشایی ّوِ ًیشٍّبی اًقالثی ٍ هشدهی علیِ سطیوی ضَد کِ ثب
هحشٍم کشدى ضْشًٍذاى اص حقَق سیبسی خَیص ،ساُ ّش گًَِ اصالح ٍ ثْجَدی اهَس کطَس سا ثستِ ثَد.

آسی حضشت أبْ خٕیٙی (س ،)ٜثب ربٖ ثخطیذٖ ث٘ ٝیشٚی خفتٔ ٝشدْ  ٚاٞتٕبْ ٚسصیذٖ ث٘ ٝمص ثی ٔب٘ٙذ آ٘بٖ دس
تحٛالت ربٔؼٛٔ ،ٝرت ٌشدیذ تب پس اص ثشپبیی ٘ظبْ رٕٟٛسی اسالٔی"،اصُ رٕٟٛسیت" ،یؼٙی تٛر ٝث ٝحمٛق
ٔشدْ دس ا٘تخبة  ٚتؼییٗ سش٘ٛضت خٛیص؛ ث ٝػٛٙاٖ یىی اص اسوبٖ ٘ظبْ ،ث ٝسسٕیت ضٙبخت ٝضٛد .ثش پبیٝ
ٕٞیٗ سوٗ است و ٝدس ٔٛاد ٔختّفی اص لب٘ ٖٛاسبسی ،أٛسی چ ٖٛا٘تخبة ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔزّس ضٛسای اسالٔی،
سئیس رٕٟٛس ،اػضبی ٔزّس خجشٌبٖ سٞجشی  ٕٝٞ ٚپشسی پیشأٔ ٖٛسبئُ ٔ ٟٓوطٛسی ،ثب سای ٔستمیٓ ٔشدْ
صٛست ٔی ٌیشد.

دس سبٍِطت سحّت رب٘سٛص آٖ أبْ  ٚاسغٛسٔ ٠جبسص ٜثب استجذاد  ٚاستؼٕبس ،ا٘زٕٗ اسالٔی ٔذسسیٗ دا٘طٍبٜ
ضٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص ضٕٗ ػشض تسّیت ث ٝتٕبْ دٚستذاساٖ  ٚسٞشٚاٖ ایطبٖ ،یبدآٚسی ٔی ٕ٘بیذ و ٝحفظ ٔیشاث
ثضسٌی و ٝاص سٍٞزس وٛضص ٞب  ٚرب٘فطب٘ی ٞبی ٘ ٕٝٞیشٞٚبی ا٘مالثی ث ٝدست آٔذ ٜاست؛ دس ٌش ٚپبسذاضت
حمٛق ٔشدْ  ٚخٛدداسی اص ٔحذٚد وشدٖ ایٗ حك لب٘٘ٛی است.

ثی ٌٕبٖ ،تمٛیت حضٛس ٔشدْ ٘ ٚظبست احضاة سیبسی ثش س٘ٚذ اداس ٜوطٛس دس تٕبْ سغٛح  ٚصیب٘ت اص سای ٚ
احتشاْ ث٘ ٝظشٞبی ایطبٖ دس أٛس ٔٔ ،ٟٓی تٛا٘ذ ٔٛرت استٛاسی پبیٞ ٝبی التصبدی ،اخاللی ،سیبسی ،ارتٕبػی
 ٚػّٕی ٘ظبْ رٕٟٛسی اسالٔی  ٚثی احش  ٚوٓ احش ضذٖ دسیسٞ ٝبی دضٕٙبٖ  ٚثذ خٛاٞبٖ ضٛد.
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حجت االسالم ضفیعی در گفتگَی تفصیلی تا رّیاب:
اهام خویٌی(رُ) عول تِ تکلیف را ًتیجِ هی داًست/اهام تاسار ّوِ ادیاى را پز رًٍك کزد
حجت السالم ضفیعی گفت:اهش ًتیجِ ثیي ًفی ٍ ٍجَد ًیست  ،یعٌی ایي ًیست کِ ضوب تکلیفت ساعول کٌی ثِ ًتیجِ
هیشسی یب ًویشسی اهبم هی فشهبیٌذ ضوب تکلیفت سا کِ عول کشدی ثِ ًتیجِ سسیذُ ای.
ثِ گضاسش سّیبة،حجت االسالم ضفیعی هسئَل دفتش ًْبد ًوبیٌذگی ٍلی فقیِ دس داًطگبُ ّبی خَصستبى طی ثبصدیذ
اص ضجکِ اطالع سسبًی سّیبة دس گفتگَ ثب خجشًگبساى ایي پبیگبُ خجشی ثِ ثشسسی اثعبد ضخصیتی حضشت اهبم
خویٌی(سُ) پشداخت.

بخش اول این گفتگوی تفصیلی را در زیر می خوانیذ:

*دس ایٗ سٚص ٞب د ٚپذیذٕٞ ٜضٔبٖ داسیٓ یىی استحبَ حضشت أبْ خٕیٙی سضٛاٖ اهلل تؼبِی ػّیٚ ٝ
دیٍشی آغبص دٚساٖ ٚالیت سٞجشٔؼظٓ ا٘مالة ث ٝػٛٙاٖ رب٘طیٗ حضشت أبْ است.
* دس ثخص ا َٚحمیمتب أبْ سا رضٔ ٚؼزضات لشٖ اخیش ٔی دا٘یٓ اٌشچ ٝأبْ تؼجیشضبٖ ایٗ ثٛد و ٝرٕٟٛسی
اسالٔی ٔؼزض ٜلشٖ است ِىٗ تؼجیش ثٙذ ٜایٗ است و ٝخٛد أبْ ٔ ٓٞؼزض ٜلشٖ است.
* ٔشدی و ٝدیٗ سا دس دٚسا٘ی و ٝپبیبٖ تبسیخ دیٗ اػالْ ضذ ٜثٛد احیب وشد ٝ٘ ،تٟٙب دیٗ سا احیب وشد ثّىٝ
أبْ ٘طبٖ داد و ٝدیٗ احیب ٌش است  ،ایٗ خیّی ٔ ٟٓاست ضٕب ثجیٙیذ دس د 08 ٝٞاصال تبسیخ ٔصشف دیٗ
تٕبْ ضذ ٜاػالْ ضذ ٜثٛد ثّٛن ضشق و ٝدیٗ سا یه افیٔ ٚ ٖٛخذسی ثشای تخشیت ثطش ٔی دا٘ستٙذ  ٚثّٛن
غشة  ٓٞدس حٛص ٜتفىش ِیجشاِیسٓ ،دیٗ سا ث ٝیه حضٛس یه ضٙج ٝای دس وّیسب  ٚیه وبس ٘یبیطی تفسیش
ٔیىشد٘ذ.
* أبْ ٘ ٝتٟٙب دیٗ سا ث ٝصح ٝٙآٚسد ثّى٘ ٝطبٖ داد و ٝث ٝاتىبی دیٗ چ ٝوبسٞبی ثضسٌی ٔی تٛاٖ ا٘زبْ داد
ای ٗ خیّی ٔ ٟٓاست .ث٘ ٝظشْ ایٗ رّٕ ٝو ٝصحجت ثؼضی اص ا٘ذیطٕٙذاٖ غشثی است لبثُ تٛر ٝاست وٝ
ٔی ٌٛیٙذ  :ا٘مالة اسالٔی  ٚأبْ خٕیٙی ٘ ٝتٟٙب ثٌ ٝشدٖ اسالْ ثّى ٝثٌ ٝشدٖ  ٕٝٞی ادیبٖ اِٟی حك داس٘ذ
ٔ .ی ٌٛیٙذ أبْ ثبصاس  ٕٝٞادیبٖ سا پش س٘ٚك  ٚپش اص ٔطتشی وشد ٘ ٝتٟٙب اسالْ سا.
*دس اثؼبد ضخصیتی حضشت أبْ ث٘ ٝظش ٔٗ ٔ ٟٓتشیٗ ٘ىت ٝثٙذٌی خذاست أبْ ث ٝتٕبْ ٔؼٙب فب٘ی فی اهلل
است ٚلتی ث ٝسٚایبت ٔشارؼٔ ٝی وٙیٓ وبٔال ایٗ ٔغّت سا پزیشفت ٝضذٔ ٜی ثیٙیٓ ٔ،غّت ایٗ است و ٝوسی
و ٝػجذاهلل ثبضذ خذا ا ٚسا آلب لشاس خٛاٞذ داد یؼٙی یه ساثغ ٝای است وٞ ٝش چٔ ٝیضاٖ ثٙذٌی فشد دس ٔحضش
اِٟی ثیطتش ثبضذ خذا٘ٚذ ٔتؼبَ سیبدت  ٚآلبیی ثیطتشی ث ٝا ٚػٙبیت خٛاٞذ وشد ِ ،زا ضٕب ٔی ثیٙیذ آلبی
آلبیبٖ ػبِٓ حضشت ختٕی ٔشتجت ٔحٕذثٗ ػجذاهلل صّی اهلل  ٚػّی ٚ ٝآِ ٝاست.

*دس سیش ٜأبْ رٙج ٝثٙذٌی خذا ٔٛد ٔی ص٘ذ دس ایٗ خصٛظ چٙذ ٔخبَ ٔی ص٘ٓ و ٝضبیذ وٕتش ضٙیذ ٜضذٜ
ثبضیذ ؛ ضٕب أبْ سا دس لص ٝفتح خشٔطٟش  ٚپزیشش لغؼٙبٔ 040 ٝیىی ٔی ثیٙیذ دس لص ٝفتح خشٔطٟش
أبْ ثالفبصّ ٝتزوش ٔی دٙٞذ و ٝفشص٘ذاٖ ػضیض سصٔٙذٔ ٗٔ ٜغشٚس ٘طٛیذ ایٗ وبس خذا ثٛد دس اٚد غشٚس ٚ
ضبدٔب٘ی یه ّٔت أبْ فشٔٛد ایٗ وبس خذا ثٛد  ٚدس لغؼٙبٔ 040 ٝو ٝث ٝتؼجیش خٛد أبْ ربْ صٞش ثٛد فشٔٛد
ٔٗ ثٔ ٝصّحت اسالْ ٚا٘مالة آٖ سا پزیشفتٓ ثبص  ٓٞفشٔٛد  :دیشٚص خذا ایٙغٛس خٛاست ٝثٛد  ٚأشٚص ایٗ
عٛس ٔی خٛاٞذ  ٚفشدا  ٓٞسٚص دیٍشی است  ٚآ٘چ ٝو ٝخذا ثخٛاٞذ.
*دس سیش ٜأبْ  ٓٞآ٘چ ٝؤ ٝغبِؼ ٝوشدْ ایٗ ثٛد وٚ ٝالؼب أبْ ث ٝرض خذا ٞیچ چیض سا ٕ٘ی دیذ  ٚایٗ خیّی
ٔ ٟٓاست.
*ٚیژٌی د ْٚأبْ خٕیٙی(س)ٜػُٕ ث ٝتىّیف است و ٝأبْ ٔؼتمذ ثٛد ٔب ػُٕ ث ٝتىّیف ٔی وٙیٓ  ٚرّٕٝ
ٔؼشٚف  ٓٞایٗ ثٛد و٘ ٝتیزٞ ٝش چٔ ٝی خٛاٞذ ثبضذ.

*ضخصب ثب ایٗ رّٕ ٝثسیبس استجبط ثشلشاس وشدْ  ٚخیّی  ٓٞاستفبد ٜوشدْ و ٝأبْ ٔی فشٔٛد٘ذٔ :ب ٔآٔٛس ثٝ
تىّیفیٓ ِٚی ٔبٔٛس ث٘ ٝتیز٘ ٝیستیٓ ،ثؼذٞب یه تّمی رذیذی اص ایٗ رّٕ ٝثشایٓ ایزبد ضذ ِزا ایٗ رٛس
ضشح ٔی دادْ و ٝدس ٍ٘ب ٜأبْ ػُٕ ث ٝتىّیف خٛدش ٚظیف ٝاست  ٚخٛد ٚظیف٘ ٝتیز ٝاست ،ایٙغٛس فٕٟیذْ
و٘ ٝتیزٔ ٝشاتت ٘بصِٔ ٚ ٝشاتت ػبِی ٝداسد ،أش ٘تیز ٝثیٗ ٘فی ٚ ٚرٛد ٘یست  ،یؼٙی ایٗ ٘یست و ٝضٕب
تىّیفت ساػُٕ وٙی ث٘ ٝتیزٔ ٝیشسی یب ٕ٘یشسی أبْ ٔی فشٔبیٙذ ضٕب تىّیفت سا و ٝػُٕ وشدی ث٘ ٝتیزٝ
سسیذ ٜای.
*اٌش پیشٚص ضذی ثٔ ٝشاحُ ػبِی ٝسسیذ ٜای  ٚاٌش پیشٚص ٘طذی تىّیفت سا ا٘زبْ دادی ،ایٗ خیّی ٔ ٟٓاست
٘ ٚطبعی ث ٝآدْ ٔی دٞذ و ٝآدْ سا خستٕ٘ ٝی وٙذ.
* ٚیژٌی س ْٛضخصیت أبْ خٕیٙی (س)ٜاِغبف خذایی ثٛد ٚالؼب ضزبػت ٘ ٚتشسیذٖ یه أش اختیبسی ٘جٛد
أبْ تؼجیشی داس٘ذ ؤ ٝی ٌٛیٙذ ٚاهلل دس تٕبْ ػٕشْ ٘تشسیذْ ث٘ ٝظش ثٙذ ٜضٙیذٖ ٕٞیٗ حشف ثسیبس
تبحیشٌزاس

است.

* دس خبعشات یىی اص پضضىبٖ أبْ آٔذ ٜاست و ٝیه ٚلتی أبْ ثٌ ٗٔ ٝفت آلبی دوتش تشس یؼٙی چی؟
ٚلتی وسی ٔی تشسذ چٔ ٝی ضٛد  ٚدوتش تٛضیح داد ٜؤ ٝخال رشیبٖ خ٘ٛص  ٚتپص لّجص چغٛس ٔیطٚ ٝ
أبْ فشٔٛد٘ذ و ٗٔ ٝتبحبال ٘تشسیذْ،و ٝاِجت ٕٝٞ ٝرّٞ ٜٛبی ٘تشسیذٖ سا دس أبْ دیذ٘ذ.

*صحجتی دس ثخص ٔخجت خبعشات آلبی ٞبضٕی ٞست ؤ ٝی ٌٛیذ ٚلتی أشیىبیی ٞب ثٙب ثٛد دس خّیذ
فبسس ثیبیٙذ دس رّس ٝسشاٖ لٛا ٔغشح وشدیٓ أبْ فشٔٛد٘ذ اٌش ٔٗ ربی ضٕب ثٛدْ اِٚیٗ سصْ ٘ب ٚأشیىبیی
سا وٚ ٝاسد خّیذ فبسس ْ یطذ ثب ٔٛضه ٔی صدْ  ،ثبلی تىّیف وبس دستطبٖ ٔی آٔذ چٙیٗ سٚحی ٝای اص
پیشٔشدی ٞطتبد  ٚچٙذ سبِ ٝؤ ٝؼٕٛال دس ایٗ سٗ ثبیذ ٔحبفظ ٝوبس ثبضذ  ٚػبِیفت عّت خبسق اِؼبدٜ
است.
* ٚیژٌی چٟبسْ تحّیُ ربٔغ أبْ اص ٔسبئُ ارتٕبػی چ ٝداخّی  ٚچ ٝخبسری ثٛد ایٗ ٘یض لغؼب اصػٙبیت
اِٟی است ث ٝعٛس ٔخبَ پیص ثیٙی أبْ اص سمٛط ضٛسٚی و ٝثبیذ آٖ سا دس ضٕبس ٔؼزضات دا٘ست أبْ
فشٚپبضی ضٛسٚی سا دس ٔمغؼی پیص ثیٙی وشد وٞ ٝیچ رشیبٖ اعالػبتی ٞ ٚیچ پژٞٚطىذ ٜای ایٗ سا ٍ٘فتٝ
ثٛد أبْ فشٔٛد  :چ ٖٛخذا سا اص ص٘ذٌی حزف وشدیذ سمٛط خٛاٞیذ وشد ٕٞ ٚیٗ عٛس  ٓٞضذ.

*تحّیُ ٞبی أبْ ث ٌٝ٘ٛ ٝای است وٌٛ ٝیی ٔغبِت سا ثشای صٔبٖ حبَ ٌفت ٝاست پیبْ ٞبی أبْ سا ثٛیژٜ
دس یه سبَ آخش ػٕش ضشیفطبٖ ثجیٙیذ  :و٘ ٝظبْ سّغ ٝاص ٔب ساضی ٘خٛاٞذ ضذ ٍٔش آ٘ى ٝػمت ثٙطیٙیٓ ٚ
دست ٞبیٕبٖ سا ث ٝػالٔت تسّیٓ ثّٙذ وٙیٓ تب ثؼذ آٟ٘ب ٘بٖ ثخٛس ٕ٘یشی ثٔ ٝب ثذٙٞذ یب ٘ذٙٞذ ِزا تٟٙب ساٜ
چبسٔ ٜمبٔٚت  ٚایستبدٌی است
.
1

.پس أبْ ػجذاهلل  ٚفب٘ی فی اهلل ثٛد

.
0

.تحّیُ أبْ تحّیُ ربٔؼی اص ٔسبئُ ثٛد.

3

.ا ُٞػُٕ ث ٝتىّیف ثٛد.

 ٚسبیش ٚیژٌی ٞبیی و ٝأبْ داضتٙذ ثبػج ضذ ٜثٛد ایط ٖٛضخصیب ٕٔتبصی ثبضٙذ.

تاریخ انتشار  :4:خرداد :9:76 - :994

گشارش هختصز اس ّوایص تشرگ هذیزیت خطن ّوا خَسستاى
اًجوي رّي ثشتش ثضسگتشیي سبصهبى هشدم ًْبد استبى خَصستبى ثب ً 4133فش عضَ فعبل ٍ هتخصص دس استبى

ٕٞبخٛصستبٖٟٔ -شداد ٞبضٕی پٛس ،ا٘زٕٗ ر ٗٞثشتش رٛاٖ ایشاٖ ثب ٞذف وبٞص آسیت ٞبی ارتٕبػی  ٚآٔٛصش
ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی ث ٝضٟش٘ٚذاٖ ثٛیژ ٜرٛا٘بٖ دس خشدادٔبٕٞ ٜبیطی ثب ػٛٙاٖ ٔذیشیت خطٓ ثب حضٛس رٕغ
وخیشی اص ٔتخصصبٖ  ٚرٛا٘بٖ دس ٔحُ دا٘طٍب ٜضٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص  ٚثب سخٙشا٘ی خب٘ٓ دوتش ثسبن ٘ژاد (ػضٛ
ٞیبت ػّٕی دا٘طٍب ٜضٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص) ثشٌضاس ٕ٘ٛد.

ٔذیش سٚاثظ ػٕٔٛی ا٘زٕٗ ر ٗٞثشتش رٛاٖ ایشاٖ ٕٞچٙیٗ تصشیح وشد دس ایٗ ٕٞبیص اثتذا ٔس َٛوٕیسیٖٛ
ثب٘ٛاٖ دا٘طٍب ٜضٟیذ چٕشاٖ ثٔ ٝذػٛػیٗ خٛش آٔذٌٛیی ٕ٘ٛد٘ذ سپس دثیش ا٘زٕٗ ر ٗٞثشتش رٛاٖ ایشاٖ
ضٕٗ خٛش آٔذٌٛیی ث ٝسبصٔبٖ ٞبی ٕٞىبس ٔ ,ختصشی اص فؼبِیت ٞبی اسصضٕٙذ ایٗ ا٘زٕٗ دس ضٟشٞبی
ٔختّف استبٖ خٛصستبٖ  ٚدس حٛصٞ ٜبی ٔختّف ػّٕی ارتٕبػی فشٍٙٞی ٚسصضی  ٚخیشی ٝای اضبسٕٛ٘ ٜد  ٚاص
ػاللٕٙذاٖ دػٛت ٕ٘ٛد دس صٛست تٕبیُ ٔی تٛا٘ٙذ دس ایٗ ٔزٕٛػ ٝفؼبِیت ٕ٘بیٙذ.سپس خب٘ٓ دوتش ثسبن ٘ژاد
ثصٛست تخصصی ث ٝآٔٛصش ٔذیشیت خطٓ پشداخت  ٚدس پبیبٖ ث ٝسٛاالت ضشوت وٙٙذٌبٖ پبسخ داد.
ایٗ ٕٞبیص ثب حضٛس:
.1رٕغ وخیشی اص اػضبی ا٘زٕٗ ر ٗٞثشتش
.0وٕیسی ٖٛثب٘ٛاٖ دا٘طٍب ٜضٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص
ٔ.3ؼب٘ٚت فشٍٙٞی  ٚأٛس رٛا٘بٖ سبصٔبٖ ٚسصش  ٚرٛا٘بٖ استبٖ
.9داٚعّجبٖ  ٚأذادٌشاٖ رٕؼیت ٞالَ احٕش اٛٞاص
.0ثشخی اص ٔطبٚساٖ ٘ٛاحی رٟبسٌب٘ ٝآٔٛصش  ٚپشٚسش اٛٞاص
ثشٌضاس ٌشدیذ

تاریخ انتشار  :4:خرداد 2::25 - :994

اٍلیي ًوایطگاُ ٍیژُی فزٍش آثار داًطجَیاى ،داًصآهَختگاى ٍ اساتیذ داًطکذُی ٌّز ضَضتز
داًطگاُ ضْیذ چوزاى اَّاس
ٕٞبخٛصستبٖ-اِٚیٗ ٕ٘بیطٍبٚ ٜیژٜی فشٚش آحبس دا٘طزٛیبٖ ،دا٘صآٔٛختٍبٖ  ٚاسبتیذ دا٘طىذٜی ٙٞش
ضٛضتش دا٘طٍب ٜضٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص» ػٛٙاٖ ٕ٘بیطٍبٞی است و ٝیىطٙجٞ ٝفذ ٜخشداد سبػت ضص ػصش دس
ٍ٘بسخب٘ٝی اٛٞاص ٌطبیص ٔییبثذ .
ایٗ ٕ٘بیطٍب ٜاِٚیٗ حشوت حشفٝای ثشای فشٚش آحبس ٙٞشٞبی تزسٕی دا٘طزٛیبٖ  ٚاسبتیذ دا٘طىذٜی ٙٞش
دا٘طٍب ٜضٟیذ چٕشاٖ دس استبٖ خٛصستبٖ است  ٚأیذ است و ٝایٗ سٚیذاد ثبػج س٘ٚك التصبد ٙٞش  ٚایزبد
اٍ٘یض ٜثشای تِٛیذ آحبس ٙٞشی  ٚثشٌضاسی ٔتٛاِی ٕ٘بیطٍبٜٞبیی اص ایٗ دست ٌشدد.

ایٗ ٕ٘بیطٍب ٜثب ٕٞىبسی دا٘طٍب ٜضٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص  ٚدا٘طىذٜی ٙٞش ضٛضتش دس ٍ٘بسخب٘ٝی اٛٞاص ثشٌضاس
ٔیٌشدد  ٚحٕبیت اسٌبٟ٘بٔ ،سئِٛیٗ ٚػاللٙٔٝذاٖ ثبػج ایزبد اٍ٘یض ٜرٟت تذإ٘ ْٚبیطٍبٜٞبی ٚیژٜی
فشٚش ث ٝصٛست سبال٘ٙٔ ٚ ٝظٓ خٛاٞذ ثٛد.

آحبسی و ٝدس ایٗ ٕ٘بیطٍب ٜػشضٔ ٝیض٘ٛذ ضبُٔ٘ :مبضی ،ػىس ،تبیپٌٛشافی٘ ،مبضیخظ  ٚخٛضٛٙیسی
ٞستٙذ ٕ٘ ٚبیطٍب ٜتب پٙذ ضٙج ٝثیست ٞ ٚطت خشداد ادأ ٝخٛاٞذ داضت .سبػبت ثبصدیذ اص ٕ٘بیطٍب ٜصجحٞب
سبػت د ٜتب داصد ٚ ٜػصشٞب اص ٞفذ ٜتب ثیست  ٚدٔ ٚیثبضذ.

سرویس :استانها  ،تاریخ/:9 :خرداد ، :7:57 - :994/شناسه خبر759999 :

در هیشگزد فعاالى داًطجَیی در دفتز تسٌین خَسستاى عٌَاى ضذ؛
ّذایت اهام خاهٌِای سثة پَیایی داًطگاُّا ضذُ است
خجشٌضاسی تسٙیٓ ٔ:یضٌشد ٘مص ٔذیشیت ٞ ٚذایت أبْ خبٔٝٙای دس پیطشفت دا٘طٍبٜٞب ثب حضٛس تطىُٞبی
دا٘طزٛیی دا٘طٍبٜٞبی خٛصستبٖ ثٙٔ ٝبسجت ثیست  ٚضطٕیٗ سبٍِشد صػبٔت أبْ خبٔٝٙای ثشٌضاس ضذ .
ثٌ ٝضاسش خجشٌضاسی تسٙیٓ اص اٛٞاص 19 ،خشداد ٞش سبَ غٓ سٍٙیٗ سحّت  ٚفمذاٖ سٞجشی اِٟی و ٝػشضیبٖ
ثش ػشٚرص ٌشیستٙذ دَ ٞش آصادیخٛاٞی سا ث ٝدسد ٔیآٚسد  ٚاص ٔٙظشی دیٍش  19خشداد آغبص فصّی ٘ ٚ ٛعّٛع
آفتبة خٕیٙی دیٍشی است.
19خشداد  1330ثب ا٘تخبة ٔزّس خجشٌبٖ سٞجشی خٕیٙی دیٍش ثش ٚالیت أش ٔسّٕیٗ رٟبٖ ٘صت ٔیضٛد ٚ
دَ آضفتٍ٘ ٚ ٝشاٖ ٔشدْ سا ٔشٔ ٓٞیضٛد.
19خشداد  1349ثیست  ٚضطٕیٗ سبٍِشد ا٘تصبة أبْ خبٔٝٙای ثش صػبٔت  ٚسٞجشی ٔسّٕیٗ رٟبٖ است.
سٞجشی أبْ خبٔ ٝٙای دس ایٗ ٔذت ثبػج سضذ  ٚپیطشفت ٘ظبْ دس ٔسیش آسٔبٖ ٞبی ا٘مالة ضذ ٜاست ،ثشای
ثشسسی ٘مص ٔ ٚذیشیت أبْ خبٔ ٝٙای دس پیطشفت دا٘طٍبٞ ٜب ٔیضٌشدی ثب حضٛس تطىُ ٞبی دا٘طزٛیی
دا٘طٍبٞ ٜبی خٛصستبٖ دس دفتش خجشٌضاسی تسٙیٓ ثشٌضاس ضذ.
دثیش تحّیُ  ٚثشسسی ثسیذ دا٘طزٛیی دا٘طٍب ٜضٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص اظٟبس داضت :ثؼذ اص سحّت رب٘سٛص ثٙیبٖ
ٌزاس وجیش ا٘مالة اسالٔی أبْ سٚح اهلل ایٗ ٍ٘شا٘ی دس ارٞبٖ ٔشدْ ثٛد و٘ ٝىٙذ ثب ػشٚد أبْ خٕیٙی (س )ٜا٘مالة
اص سسیذٖ ث ٝآسٔبٖٞبی خٛد ثبص ٔب٘ذ.
ػّی ٌّطبٞی ثیبٖ وشدٔ :زّس خجشٌبٖ سٞجشی ثب ا٘تصبة ضبیست ٝأبْ خبٔ ٝٙای ثٚ ٝالیت ٔسّٕیٗ رٟبٖ
فصّی ٘ ٚ ٛأیذی دیٍش ثشای پبثشٍٙٞبٖ رٟبٖ ثبص وشد  ٚثؼذ اص  03سبَ اص ٔذیشیت ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی وبس٘بٔٝ
ٔٛفك ٔؼظٓ ِ ٝثیبٍ٘ش دلت ایٗ ا٘تصبة است.

ٚی افضٚد :أبْ خبٔٝٙای دس ایٗ ٔذت ٔذیشیت  ٚساٞجشی ا٘مالة ثیص اص ٞش ٔسئ َٛدیٍشی ثب دا٘طزٛیبٖ استجبط
داضتٕٛٞ ٚ ٝاس ٜثش ٘مص  ٚإٞیت رٛا٘بٖ  ٚدا٘طزٛیبٖ تبویذ داضت ٚ ٝداس٘ذ.
دثیش تحّیُ  ٚثشسسی ثسیذ دا٘طزٛیی دا٘طٍب ٜضٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص اظٟبس داضت :افك دیذ سٞجش ٔؼظٓ ا٘مالة ثشای
دا٘طزٛیبٖ ایٗ است و ٝدا٘طزٛیبٖ ٕٞبٖ عٛس و ٝأبْ خٕیٙی(س )ٜتشسیٓ ٕ٘ٛد٘ذ ثبیذ ث ٝد٘جبَ ایزبد حىٔٛت
اسالٔی دس رٟبٖ ثبضٙذ.
دا٘طزٛیبٖ  ٚآسصٞٚبی ٘ظبْ

ٚی ثیبٖ وشد :حضشت آلب اص دا٘طزٛیبٖ ٔغبِجبت فشاٚاٖ  ٚث ٝحمی داس٘ذ چشا و ٝایطبٖ ٔؼتمذ ٞستٙذ دا٘طزٛ
ٔی تٛا٘ذ تحٛ٘ ٚ َٛآٚسی سا ایزبد وٙذ  ٚآسصٞٚبی ثضسي ا٘مالة سا ثشآٚسد ٜوٙذ.
ٌّطبٞی تبویذ وشد :دیذاسٞب  ٚفشٔبیطبت ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ٔب٘غ سخٛت  ٚثٗ ثست دس دا٘طٍب ٜضذٛ٘ ٚ ٜآٚسی،
٘طبط  ٚحشوت ث ٝسٕت آسٔبٖ ٞب سا دس ثذ٘ ٝدا٘طٍبٞ ٜب ص٘ذ ٍٝ٘ ٜداضت ٝاست.
ٚی ٌفت :آ٘چٕٛٞ ٝاسٛٔ ٜسد تبویذ ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی است ػّٓ آٔٛصی تٛأبٖ ثب تٟزیت  ٚتمٛا است.
دثیش فشٍٙٞی ا٘زٕٗ اسالٔی دا٘طزٛیبٖ دا٘طٍب ٜضٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص ٘یض اظٟبس داضت :أشٚص ٞش چٙذ داؽ أبْ
ساحُ سا دس سی ٝٙداسیٓ ِٚی ثٚ ٝاسغٔ ٝیشاث اسصضٕٙذضبٖ ایطبٖ ٕٞیط ٝربٚیذاٖ ٞستٙذ  ٚأشٚص ٔٙغم ٝثٝ
ٚاسغ ٝا٘مالة خٕیٙی وجیش دچبس ثیذاسی اسالٔی ضذ ٜاست.
ٚی افضٚد :ثٛ٘ ٝػی دٚساٖ ٔذیشیت أبْ خبٔ ٝٙای سخت تش  ٚدضٛاستش اص دٚساٖ صػبٔت حضشت أبْ خٕیٙی
(س )ٜاست.
سیذ ػجبس حسیٙی ٌفت :دس ایٗ  03سبَ دضٕٗ داخّی  ٚخبسری ث ٝضىُ ٘شْ ث ٝآسٔبٖ ٞبی ا٘مالة تبخت ٝا٘ذ
ِٚی ٔذیشیت ػبِی حضشت آلب ٔٛرت لجِٛی ا٘مالة دس ایٗ آصٖٔٞٛب ضذ ٜاست.
ٚی اظٟبس داضت :فتٞٝٙبی سبَ ٞبی ٔ 80 ٚ 00سبئُ ثسیبس پیچیذ ٚ ٜػزیجی ثٛد٘ذ و ٝسٞجشی ٔؼظٓ ا٘مالة ثب
ث ٝصح ٝٙآٚسدٖ ٔشدْ ایٗ فتٞ ٝٙب سا ٔذیشیت وشد٘ذ.
پشسصٌشی  ٚوٕبٌَشایی ٔغبِج ٝسٞجشی اص دا٘طزٛیبٖ
دثیش فشٍٙٞی ا٘زٕٗ اسالٔی دا٘طزٛیبٖ دا٘طٍب ٜضٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص ٌفت :سٞجش ا٘مالة اسالٔی دس دیذاسٞبی
خٛد ثب دا٘طزٛیبٖ ٔىشس ثش پشسصٌشی  ٚوٕبَ ٌشایی تبویذ داس٘ذ  ٚدس دٚس ٜی و ٝػذٜای دس د 88 ٝٞدسة
دا٘طٍبٞ ٜب سا لفُ وشد ٚ ٜا٘سذاد سیبسی  ٚفشٍٙٞی سا ٔٛرت ضذ ٜثٛد٘ذ حضشت آلب ٔخبِفت وشد٘ذ.
ٚی ثیبٖ وشد :دس آٖ دٚساٖ سٞجشی ثب ثیبٖ ایٙى ٝخذا ِؼٙت وٙذ وسب٘ی سا وٕ٘ ٝی ٌزاس٘ذ دا٘طٍب ٜسیبسی ثبضذ
س٘ٚك سیبسی  ٚفشٍٙٞی سا دس دا٘طٍبٟ٘ ٜبدی ٝٙوشد٘ذ.
حسیٙی ٌفت :أشٚص تؼذاد دا٘طزٛیبٖ  08ثشاثش لجُ ا٘مالة ضذ ٜاست  ٚدس سبَ ٞبی اخیش دس صٔی ٝٙدا٘طٍب،ٜ
ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ثش آسأص  ٚپیطشفت ػّٕی تبویذ داس٘ذ و ٝثبیذ ٔسئِٛیٗ ٘سجت ث ٝایٗ لضی ٝحسبس
ثبضٙذ.
ٚی تصشیح وشدٔ :ذیشیت  ٚحضٛس حىیٕب٘ ٝأبْ خبٔ ٝٙای دس دا٘طٍبٞ ٜب تٛعئٞٝبی دضٕٙبٖ سا و ٝث ٝد٘جبَ
ایزبد حیبط خّٛط دس دا٘طٍبٞ ٜستٙذ سا ٘مط ٝثش آة وشد ٜاست  ٚأشٚص سخٗ سٞجشی ثیص اص ثیص دس دَ ٚ
ربٖ دا٘طزٛیبٖ ٘فٛر داسد.

