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خجشگضاسی ضجستبى :دس ثیبًیِ داًطگبّیبى داًطگبُ ضْیذ چوشاى اَّاص آهذُ است :سٍص قذع ،سٍص احیبی َّیت
اغیل پیشٍاى آییي هحوذی(ظ) ٍ افطبی سبص ٍ کبس جؼلی سطین غبغت غْیًَیستی است.
ثِ گضاسش خجشگضاسی ضجستبى اص اَّاص ،استبداى ،داًطجَیبى ٍ کبسکٌبى داًطگبُ ضْیذ چوشاى اَّاص ثِ هٌبسجت
سٍص جْبًی قذع ثیبًیِ ای غبدس کشدًذ ،هتي کبهل پیبم ثِ ضشح صیش است:
ثِ ًبم خذاًٍذ ثخطٌذُ هْشثبى
سٍص قذع ،اص یبدگبسّبی اسصًذُ ٍ تذاثیش دٍساًذیطبًِ اهبم ساحل(سُ) است ثشای اًسجبمثخطی ثِ غفَف
هسلوبًبى اص ّش ًظاد ٍ دستِای تب دس ثشاثش سخٌِ یَْد ٍ تَطئِ ثذخَاّبى آییي ثیذاسیثخص اسالم ،دس اتحبدی
ضکَّوٌذ ٍ دس حوبیت اص آسهبى هشدم هظلَم فلسطیي قذست خَد سا ثِ ًوبیص گزاسًذ.
ثی گوبى سٍص قذع ،سٍص احیبی َّیت اغیل پیشٍاى آییي هحوذی(ظ) ٍ افطبی سبص ٍ کبس جؼلی سطین غبغت
غْیًَیستی است ،سٍصی کِ ّش اًسبى آصادُای ،ثِ ٍیظُ ّش هسلوبى ساستیٌی ثبیذ ثِ ًذای ٍجذاى ثیذاس خَیص
پبسخ گَیذ ٍ دس حوبیت اص چٌذیي دِّ هجبسصُ آصادیخَاّبًِ هلتی ستندیذُ ،دس اجتوبع حبهیبى ضشافت اًسبًی
ٍ دٍستداساى سّبیی قذع ضشیف ٍ هشدم فلسطیي اص ثٌذ اسبست حضَسی آگبّبًِ ٍ کبسسبص داضتِ ثبضذ.
استؼوبس ٍ استکجبس جْبًی ،اهشٍص جْبى اسالم سا ثب چٌذدستگیّب ٍ پشاکٌذگیّبی دسدآٍس ٍ سشثشآٍسدى
فشقِّبی ثی َّیت سٍثِسٍ کشدُاًذ ٍ ّش سٍص ثِ دست کجاًذیطبى ٍ هتؼػجبى ثحشاًی تبصُ دس هٌطقِ هیآفشیٌٌذ
تب سخٌِّب ٍ ضکبف ّبی ػویقی دس غف اتحبد ثبٍسهٌذاى ثِ آییي اسالم پذیذ آٍسًذ ٍ دس ًتیجِ ،رّي هسلوبًبى سا
اص هْنتشیي دغذغِ آًبى یؼٌی هسئلِ فلسطیي هٌحشف کٌٌذ.
اص ایي سٍ ،دس ایي ضشایط کن سبثقِ ،ثش توبهی هسلوبًبى ثبیستِ است ثب دسک ایي خطش ثضسگ ،هجبًی ساستیي
اسالم سا کبًَى تَجِ ٍ هحَس اتحبد خَیص قشاس دٌّذ ٍ ثب پشّیض اص تفشقِّبیی کِ سبختِ ٍ پشداختِی هحبفل
غْیًَیستی است ،ثشادسی ٍ آسهبى هطتشک خَیص سا دس سٍص قذع ثِ ًوبیص ثگزاسًذ ٍ تَطئِ ثذخَاّبى سا
ًقص ثش آة کٌٌذ.
ثش ایي اسبعّ ،یئت ػلوی ،داًطجَیبى ٍ کبسکٌبى داًطگبُ ضْیذ چوشاى اَّاص ،ضوي ضشکت دس ساّپیوبیی سٍص
قذع ٍ اػالم ّوجستگی دٍثبسُ خَد ثب آسهبىّبی اهبم ساحل(سُ) ٍ تذاثیش هقبم هؼظن سّجشی ٍ حوبیت اص هشدم
هظلَم فلسطیي ،اص هشدم آگبُ خَصستبى ،ثٍِیظُ داًطگبّیبى استبى دػَت هیکٌٌذ دس ایي آییي حضَسی
اثشثخص ٍ اهیذآفشیي داضتِ ثبضٌذ.
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ثِ گضاسش سٍاثط ػوَهی داًطگبُ ثیبًیِی استبداى ،داًطجَیبى ٍ کبسکٌبى داًطگبُ ضْیذ چوشاى اَّاص ثِ
هٌبسجت سٍص قذع ثِ ضشح صیش است:
ثِ ًبم خذاًٍذ ثخطٌذُی هْشثبى
سٍص قذع ،اص یبدگبسّبی اسصًذُ ٍ تذاثیش دٍساًذیطبًِی اهبم ساحل (سُ) است ثشای اًسجبمثخطی ثِ غفَف
هسلوبًبى اص ّش ًظاد ٍ دستِای تب دس ثشاثش سخٌِی یَْد ٍ تَطئِی ثذخَاّبى آییي ثیذاسیثخص اسالم ،دس
اتحبدی ضکَّوٌذ ٍ دس حوبیت اص آسهبى هشدم هظلَم فلسطیي قذست خَد سا ثِ ًوبیص گزاسًذ .ثی گوبى سٍص
قذع ،سٍص احیبی َّیت اغیل پیشٍاى آییي هحوذی (ظ) ٍ افطبی سبص ٍ کبس جؼلی سطین غبغت غْیًَیستی
است ،سٍصی کِ ّش اًسبى آصادُای ،ثٍِیظُ ّش هسلوبى ساستیٌی ثبیذ ثِ ًذای ٍجذاى ثیذاس خَیص پبسخ گَیذ ٍ
دس حوبیت اص چٌذیي دِّ هجبسصُی آصادیخَاّبًِی هلتی ستندیذُ ،دس اجتوبع حبهیبى ضشافت اًسبًی ٍ
دٍستداساى سّبیی قذع ضشیف ٍ هشدم فلسطیي اص ثٌذ اسبست حضَسی آگبّبًِ ٍ کبسسبص داضتِ ثبضذ.

استؼوبس ٍ استکجبس جْبًی ،اهشٍص جْبى اسالم سا ثب چٌذدستگیّب ٍ پشاکٌذگیّبی دسدآٍس ٍ سشثشآٍسدى
فشقِّبی ثی َّیت سٍثِسٍ کشدُاًذ ٍ ّش سٍص ثِ دست کجاًذیطبى ٍ هتؼػجبى ثحشاًی تبصُ دس هٌطقِ هیآفشیٌٌذ
تب سخٌِّب ٍ ضکبفّبی ػویقی دس غف اتحبد ثبٍسهٌذاى ثِ آییي اسالم پذیذ آٍسًذ ٍ دس ًتیجِ ،رّي هسلوبًبى سا
اص هْنتشیي دغذغِی آًبى یؼٌی هسئلِی فلسطیي هٌحشف کٌٌذ.

اص ایي سٍ ،دس ایي ضشایط کن سبثقِ ،ثش توبهی هسلوبًبى ثبیستِ است ثب دسک ایي خطش ثضسگ ،هجبًی ساستیي
اسالم سا کبًَى تَجِ ٍ هحَس اتحبد خَیص قشاس دٌّذ ٍ ثب پشّیض اص تفشقِّبیی کِ سبختِ ٍ پشداختِی هحبفل
غْیًَیستی است ،ثشادسی ٍ آسهبى هطتشک خَیص سا دس سٍص قذع ثِ ًوبیص ثگزاسًذ ٍ تَطئِی ثذخَاّبى سا
ًقص ثش آة کٌٌذ.

ثش ایي اسبعّ ،یئت ػلوی ،داًطجَیبى ٍ کبسکٌبى داًطگبُ ضْیذ چوشاى اَّاص ،ضوي ضشکت دس ساّپیوبیی سٍص
قذع ٍ اػالم ّوجستگی دٍثبسُی خَد ثب آسهبىّبی اهبم ساحل (سُ) ٍ تذاثیش هقبم هؼظن سّجشی ٍ حوبیت اص
هشدم هظلَم فلسطیي ،اص هشدم آگبُ خَصستبى ،ثٍِیظُ داًطگبّیبى استبى دػَت هیکٌٌذ دس ایي آییي حضَسی
اثشثخص ٍ اهیذآفشیي داضتِ ثبضٌذ.
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موریانهها «سهگوش اهواز» را جویدند!

هطبٍس ػوشاًی داًطگبُ ضْیذ چوشاى اَّاص اص آغبص فؼبلیت ػوشاًی سبختوبى سِگَش (داًطکذُ قذین ادثیبت)
اَّاص خجش داد.
ثِ گضاسش خجشًگبس خجشگضاسی داًطجَیبى ایشاى (ایسٌب) ـ هٌطقِ خَصستبى ـ دکتش اثشاّین هظْشی گفت :ثب
تَجِ ثِ قذهت ٍ اسصش تبسیخی ایي ثٌب هشهت ٍ ثبصسبصی سبختوبى ثب حضَس کبسضٌبسبى ٍ هتخػعّبیی اص
هیشاث فشٌّگی ٍ داًطگبُ آغبص ضذُ است.
ٍی ثب اضبسُ ثِ اقذاهبت اًجبم ض ذُ اظْبس کشد :یکی اص هطکالت اسبسی ایي ثٌبی تبسیخی اص ثیي سفتي ثخطی
اص دس ٍ پٌجشُّب تَسط هَسیبًِّب است کِ ّوضهبى ثب کبس هشهت اجشای طشح هَسیبًِصدایی ًیض اًجبم هیضَد.
هظْشی اداهِ دادّ :وچٌیي ثخطی اص دسختّبی ایي ػوبست ثِ دلیل ٍجَد هَسیبًِّب اص ثیي سفتِاًذ کِ هقشس
ضذ ثب ّوکبسی ضْشداسی اَّاص دسختّبی هقبٍم دس ثشاثش هَسیبًِ جبیگضیي ضَد.
ثِ گفتِ هطبٍس ػوشاًی داًطگبُ ضْیذ چوشاى اَّاص :اػتجبسات هَسد ًیبص ثشای هشهت ٍ ثبصسبصی سبختوبى سِ
گَش اص هحل اػتجبسات استبًی ٍ اص سَی هذیشیت ثشًبهِسیضی استبى خَصستبى اختػبظ دادُ هیضَد.
ثِ گضاسش ایسٌبی خَصستبى ،سبختوبى سِگَش دس سبل  8031ثِ ػٌَاى هقش ثبًک هلی هشکضی اَّاص افتتبح
ضذ .دس سبل  8088هقش اداسُ حکَهتی ٍالیت (استبًذاسی) ثَد ٍ دس سبل  8038ثِ هقش استص هتفقیي دس
خَصستبى (دس صهبى اضغبل اَّاص دس جٌگ جْبًی دٍم) تجذیل ثَد.
ایي سبختوبى دس سبل  8003هقش سبصهبى آهشیکبیی اغل چْبس ( )Point fourتشٍهي ،ستبد استبًذاسی
خَصستبى ،ستبد فشهبًذاسی اَّاص ٍ اداسُ کل داسایی خَصستبى ثَد .سبختوبى سِگَش دس سبل  8001ثِ هجلغ 3
هیلیَى ٍ ّ 333ضاس تَهبى اص ثبًک هلی ایشاى خشیذاسی ٍ ثِ داًطکذُ پضضکی داًطگبُ جٌذی ضبپَس تجذیل ضذ.
سِگَش اص سبل  8031تب  8013داًصسشای ػبلی تشثیت دثیش ،هشکض ػلَم پبیِ داًطگبُ جٌذیضبپَس ،هشکض
ػلوی ٍ سوؼی ـ ثػشی داًطگبُ جٌذیضبپَس ،داًطکذُ ػلَم ٍ سبصهبى هشکضی ایي داًطگبُ ثَد.
کبسثشی ایي سبختوبى دس سبل  8013ثِ داًطکذُ ادثیبت ٍ صثبىّبی خبسجی داًطگبُ جٌذی ضبپَس تجذیل ٍ دس
سبل  8011تخلیِ ٍ ثِ داًطکذُ ادثیبت ٍ ػلَم اًسبًی ٍاقغ دس داًطگبُ ضْیذ چوشاى هٌتقل ضذ.
سبختوبى سِ گَش اَّاص ثِ ضوبسُ  331۲دس  31آثبى  80۲1ثجت هلی ضذُ است.

