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عض ٛؾٛزای عبِی ا٘مالة ـسٍٙٞی ثب اؾبز ٜث ٝایاٙاىا ٝثاعاد اش
ا٘مالة ٘بچبز ثٛدیٓ اش ٘ظس غیبغی غسیعبً غبختبزٞبیٔبٖ زا تؽییس
دٞیٓ  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٔجب ج غیبغی ٔمدْ ؾد  ٚچابز ٜای ٞآ
٘جٛد ،اـصٚد :غپع ثحج تمبثُ ثب وؿٛزٞبی اطاساؾ خكاٛقا ًب
عساق پیؽ آٔد  ٚر ًٙآؼبش ؾد .ایٟٙب اضطسازٞبیی ثٛد و ٝثاٝ
ٔب تحٕیُ ؾدِ ،را ٔب دز ٔجب ج ـسٍٙٞی ٔمدازی تابخایاس ـابش
داؾتیٓ ٝ٘ ،ایٙى ٝوبز ـسٍٙٞی ا٘زبْ ٍ٘سـت ،ٝثّى ٝثبید ثپاریاسیآ
و ٝدز غبختبزٔٙد ثٛدٖ  ٚثب ٘مؿ ٝپیؽ زـتٗ دز ٛش ٜـاسٞاٙاً
تبخیس ـبش داؾتٝایٓ.

زئیع ٟ٘بد ٕ٘بیٙدٌی ِٚی ـمی ٝدز دا٘ؿٍبٟٞبی وؿٛز:

زتاالغالْ ٔحٕدیبٖ تكسیح وسد :دالُ ثعد اش پبیبٖ رًٙ

دٍلت ػبهذاًِ ًمطِ هٌْذسی فشٌّگی سا اجشا ًوی کٌذ9

 ٚثٛٔ ٝاشات ثحج ٞبی غبش٘دٌی الشْ ثٛد ؤ ٝب اش ٕٞبٖ ٔاٛلا

آلبیبى اص هطشح کشدى ًمطِ هٌْذسی فشٌّگی ًبساحت

٘مؿ ٝـسٍٙٞی خٛدٔبٖ زا تٙظیٓ ٔیوسدیٕٓٔ .ىٗ ثٛد آٖ ٘ماؿاٝ

هی ضًَذ

ضعیؿتس اش ٘مؿٟٙٔ ٝدغی ـسٍٙٞی ـعّی ٔیؾد ،أاب اؾاىابِای

زئیع ٟ٘بد ٕ٘بیٙدٌی ٔمبْ ٔعظٓ زٞجسی دز دا٘ؿٍبٟٞبی وؿٛز ثاب

٘داؾتٔ .ب دز دٚز ٜغبش٘دٌی و ٝادثیبت التكابدی دز وؿاٛز

ا٘تمبد اش زٚیىسد ـسٍٙٞی دِٚت ٘ػجت ث ٝثی تٛرٟای ثا٘ ٝاماؿاٝ

ز٘ٚك ثیؿتسی پیدا وسد ٔ ٚجب ج تٛغعٔ ٝطسح ؾد ،الشْ داؾتیآ

ٟٔٙدغی ـسٍٙٞی وؿٛز ،اش عبٔدا٘ ٝثٛدٖ ایٗ ثی تٛرٟی غاناٗ

و ٝدز ٕٞبٖ شٔبٖ ثحجٞبی ـسٍٙٞیٔبٖ زا ؾاىاُ ٔای دادیآ،

ٌفت .
ثٌ ٝصازؼ لدظ آ٘الیٗ ث٘ ٝماُ اش تػاٙایآ،

٘مؿ ٝآٖ زا ٔی وؿیدیٓ  ٚثب آٖ ٘مؿ ٝثمیٟ٘ ٝضت غبش٘ادٌای زا

ازات االغاالْ

پیؽ ٔیثسدیٓ.

ٚإِػّٕیٗ ٔحٕد ٔحٕدیبٖ ،زئیع ٟ٘بد ٕ٘بیٙدٌی ٔامابْ ٔاعاظآ

ـس ًٙٞوؿٛز دز دٚزاٖ غبش٘دٌی عمتٌسد داؾت

زٞجسی دز دا٘ؿٍبٞ ٜبی وؿٛز  ٚعض ٛؾاٛزای عابِای ا٘اماالة

ٚی ٌفتٕٟٔ :تسیٗ پسٚض ٜوؿٛز ٔاب ثاعاد اش راٙاً ،طاسح

ـسٍٙٞی دزثبز ٜخػبزت ٞبی عدْ ارسای ٘مؿٟٙٔ ٝدغی ـسٙٞاٍای

غبش٘دٌی ثٛد ؤ ٝب ٔعتمدیٓ اقالً پیٛغت ـسٍٙٞی ٘اداؾات ٚ

وؿٛز ،اظٟبز داؾتٕٟٔ :تسیٗ ٚر ٝا٘مالة ٔب ،یج ـسٍٙٞی آٖ

ثبعج ؾد ٔب ٘تبیذ خٛثی ٍ٘ ٓٞیسیٓٔ .یتٛا٘یٓ ثٍٛییٓ وا ٝدز

اغتٕٟٔ .تسیٗ تفبٚت ا٘مالة ٔب ثب ا٘مالةٞبی دیٍس دز ـسٍٙٞای

دٚز ٜغبش٘دٌی اش ٘ظس ـسٍٙٞی زؾاد وا٘ ٝاداؾاتایآ ،ثاّاىاٝ

ثٛدٖ ایٗ ا٘مالة اغت .اغبظ ا٘مالة ٔب ،ا٘مالثی ـسٍٙٞی اغات،

عمتٌسد  ٓٞوسدیٓ.

اٌسچ ٝاثعبد غیبغی  ٚالتكبدی  ٚدیٍس ٔػبئُ ٔنتاّاؿ ٘ایاص دز

زئیع ٟ٘بد ٕ٘بیٙدٌی ٔمبْ ٔعظٓ زٞجسی دز دا٘ؿٍبٜٞب دز ٕٞیاٗ

ا٘مالة ٚرٛد دازد ،أب ٔب اعتمبد دازیٓ و ٝزٚح  ٚرٞٛس ا٘اماالة

شٔی ٝٙادأ ٝداد :ثعد اش آٖ دٚز ٜاقال بت آؼابش ؾادٔ .اب دز

ٔب ٔجب ج ـسٍٙٞی اغت.

دٚز ٜاقال بت  ٓٞثبش ٘مؿٟٙٔ ٝدغی ـسٍٙٞی ٘داؾتیٓٔ .جب اج

ٚی اـصٚدٚ :لتی ٔیٌٛییٓ و ٝا٘مالة ٔب یه ا٘مالة دیٙی اغات،

غیبغی اِٛٚیت ا َٚؾد آٖ  ٓٞدز وؿٛزی و ٝثاٙایابٖ ٞابیاؽ

خیّی عٕیكتس اش ا٘مالة ـسٍٙٞی ثبز ٔعٙبیی دازد .طجیعی اغت وٝ

ٔػبئُ ٔرٞجی  ٚدیٙی اغت ،ثٙبثسایٗ ٚلاتای ٔػابئاُ غایابغای

ٚلتی دز وؿٛزی ا٘مالة ٔیؾٛد ،غبختبزٞب تؽییس ٔای واٙاٙاد ٚ

اِٛٚیت أ َٚی ؾٛد ،ثجیٙید چٔ ٝؿىالتی دز ـس ًٙٞثاٚ ٝراٛد

ازشؼٞب ٔتفبٚت ٔیؾ٘ٛد ،تٕبً دز ٔجب ج ـسٍٙٞی ٘یص تؽییاساتای

ٔیآیدٚ .ض ث ٝربیی زغید و ٝزئیعرٕاٟاٛز آٖ ٔاٛلا دز

ایزبد ٔی ؾٛد ،اِجت ٝغسعت ثنؿی اش تؽییاسات ثایاؿاتاس اغات ٚ

دا٘ؿٍبٌ ٜفت ٔٗ قدای دؾٕٗ زا ٔیؾ .ْٛٙعّتؽ ایٗ ثٛد واٝ

غسعت ثنؽ دیٍسی اش تؽییسات ث ٝدِیُ ٔحتٛای عٕیك ،واٙادتاس

ؾٕب ثد ٖٚآ٘ى ٝث ٝثٙیبٖ ٞبی ـسٍٙٞی وؿٛز تٛر ٝوٙید ،غیبغت

پیؽ ٔیزٚد.

زا اِٛٚیت لساز دادید.
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ٚی ثب اؾبز ٜث ٝضسٚزت تسغیٓ ٘مؿ ٝـسٍٙٞی دز ؾاسایاف ـاعاّای

دادٖ اغت  ٚقدایی زا ٔی ؾٛٙید و ٝثبید ث ٝخبطس آٖ غبِاٗ زا

وؿٛز ٘ ٚمؽ خٛد دز تدٚیٗ آٖ ،اـصٚد :ایٗ ٘مؿ ٝدز وٙبز ٘ماؿاٝ

تسن وٙید٘ .مؿٟٙٔ ٝدغی ـس ًٙٞوؿٛز ٕٞبًٙٞوٙٙاد ٜایاٗ

ربٔ عّٕی وؿٛز  ٚثٛٔ ٝاشات آٖ ؾاس ٚؾادٔ .اٗ چا ٖٛدز

ازوػتس اغت.

تدٚیٗ ٞس د٘ ٚمؿ ٝربٔ عّٕی ٘ ٚمؿٟٙٔ ٝدغی ـسٍٙٞی ضاٛز

زت االغالْ ٔحٕدیبٖ ثب اؾبز ٜث ٝایٙىٕٔ ٝىاٗ اغات دزثابزٜ

داؾتٓ ،ثسداؾتٓ ایٗ اغت و ٝوؿٛز دز تسغیٓ ٘مؿٞ ٝاب ثا ٝیاه

٘مؿ ٝـسٍٙٞی وؿٛز ا٘تمبدی ٚ ٓٞرٛد داؾت ٝثبؾد  ٚایاٗ ٞآ

ثّٛؼی زغید.

طجیعی اغتٌ ،فت :ایٗ غٙد اِٚیٗ ٘مؿٟٔ ٝاٙادغای ـاسٞاٙاٍای

زتاالغالْ ٔحٕدیبٖ تكسیح وسد :دز ثحج ٟٔٙدغی ـسٍٙٞای

وؿٛز اغت ،أب ثبید چیصی ٘ٛؾت ٚ ٝزٚی ٔیص ٌراؾت ٝؾٛد  ٚثعد

تمسیجبً  ٕٝٞظسـیتٞبیی و ٝث٘ ٝظس ٔی زغید دز وؿٛز ٚرٛد دازد

ثٍٛیٙد ایٗ ثنؿؽ ٔخالً ؼّف اغت .اعتمبد ٔب ایاٗ ٘ایاػات واٝ

ٔ ٚیتٛاٖ ایٗ ظسـیتٞب زا ـعبَ وسد ،پبی تدٚیٗ ٘مؿٟٔ ٝاٙادغای

٘مؿ ٝای وٛ٘ ٝؾت ٝؾد ٜاغت یه ایدٜآَ اغت ،أب ثبالخس ٜیه

ـسٍٙٞی آٔد٘د ٔ ٚؿبزوت وسد٘د .رّػبت وبزؾاٙابغای ثػایابز

چیصی ثبید زٚی ٔیص ٔیآٔد .ایٗ ٘اماؿا ٝدز اد تاٛاٖ ٔاب ٚ

شیبدی ثسای ایٗ وبز ٌراؾت ٝؾد ،چٚ ٖٛلاتای اغآ ٘اماؿا ٝزا

ٔزٕٛعٝای و ٝثس زٚی آٖ وبز ٔیوسد ٘ٛؾت ٝؾد  ٚزٚی ٔایاص

ٔی آٚزید ثٔ ٝعٙی ایٗ اغت و ٝتٕبْ ارصاء ـسٍٙٞی وؿٛز ثبید دز

آٔد .خت اٌس ایٗ ٘مؿ ٝایساد دازد ،ایساد آٖ زا ثسطسؾ وٙید.

ایٗ ٘مؿ ٝدید ٜؾ٘ٛد ،عال ٜٚثس ایٙى ٝالیٞٝب  ٓٞثبید دید ٜثؿا٘ٛاد.

ا٘تظبز ٔی زـت دِٚت یبشد ٓٞاش ٘مؿٟٙٔ ٝدغی ـسٍٙٞی اغتمجابَ

الیٞ ٝبی آٖ ٔجب٘ی ،ازشؼ ٞب ،اق ،َٛاٞداؾ اغت  ٚارصاء ٞإابٖ

وٙد /دِٚت عٕدا ٘مؿٟٙٔ ٝدغی ـسٍٙٞای زا ٔاطاسح  ٚاراسا

غبختبزٞبیی ٞػتٙد و ٝدز وؿٛز ثب تٛر ٝث ٝآٖ ٔجب٘ی وبز ـسٍٙٞی

ٕ٘یوٙد

ٔیوٙٙد .ذی ٘فعبٖ ٘یص ثنؽ غ٘ ْٛماؿاٞ ٝػاتاٙاد .ایاٗ ثاناؽ،

ٚی یبدآٚز ؾدٚ :لتی دِٚت یبشد ٓٞثس غس وبز آٔد ،ایٗ ٘اماؿاٝ

ثٟسٜثسدازاٖ ـسٍٙٞی ٞػتٙاد .دز ثػایابزی اش ٘امابا ـاعابالٖ ٚ

آٔبد ٜثٛد  ٚا٘تظبز ٔیزـت و ٝدِٚت ردید اش ایٗ ٔػئّ ٝاغتمجبَ

ثٟس ٜثسدازاٖ ثب ٓٞ ٓٞپٛؾب٘ی داز٘دٔ .ب دز بِی و ٝخٛدٔبٖ وابز

وٙد و ٝاِحٕدهلل ٘مؿ ٝای زٚی ٔیص ٚرٛد دازد ،تی ٔب دز ٕٞبٖ

ـسٍٙٞی ٔیوٙیٓ اش وبزٞبی ـسٍٙٞی  ٓٞثٟسٔ ٜیثسیٓ ،ثاٙابثاسایاٗ

رّػبت اِٚی ٝؾٛزای عبِی ا٘مالة ـسٍٙٞی ثاب دِٚات رادیاد

 ٓٞالیٞ ٝب ٓٞ ،ارصاء  ٓٞ ٚذی ٘فعبٖ دز ایٗ ٘مؿ ٝثبید دید ٜؾ٘ٛاد

ٌفتیٓ اٌس دِٚت ٘ظساتی دازد ،یه ـسقت غٔ ٝبٝٞای ثٍرازیٓ

تب ایٙى ٝایٗ ٘مؿ ٝدز ارسا ثٔ ٝؿىُ ثس٘نٛزد.

تب وبزؾٙبغبٖ دِٚت ٘ظسات خٛدؾبٖ زا ثٍٛیٙد  ٚوإایاػایاٖٛ

عض ٛؾٛزای عبِی ا٘مالة ـسٍٙٞی یبدآٚز ؾد :ایٗ ارصاء اٌس ثاب

اقّی ٘مؿٟٙٔ ٝدغی ـسٍٙٞی آٖ زا اقالح وٙادٔ .اب ٚالاعا ًب اش

 ٓٞیه ازتجبا غیػتٕبتیه پیدا وٙٙد ،رّٛی وابزٞابی ٔاٛاشی

٘ظسات دِٚت اغتمجبَ ٔیوسدیٓ  ٚثب آؼٛؼ ثبش ٔیپریسـتیٓ ،أب

ٌسـت ٝؾٛد ،وبزٞبی وٓ احس وٙبز ٌاراؾاتا ٝؾا٘ٛاد ،وابزٞابی

دِٚت اقالً ٘ظسی ث ٝوٕیػی ٖٛازائ٘ ٝىسد.

تبحیسٌراز دز اِٛٚیت لساز ٌیس٘د  ٚثس زٚی وبزٞبیی و ٝثتٛا٘ٙد ثاب

زئیع ٟ٘بد ٕ٘بیٙدٌی ٔمبْ ٔعظٓ زٞجسی دز دا٘ؿٍبٜٞب ثب اؾبز ٜثٝ

ٕٞدیٍس  ٓٞاـصایی وٙٙد ،غسٔبیٌ ٝرازی ؾٛد ،آٍ٘ب ٜاش ـاسٞاٙاً

ٌرؾت د ٚغبَ اش عٕس دِٚت تكسیح وسد :ثسداؾت ثاٙاد ٜایاٗ

وؿٛز ٘ٛایی دَ ٘ؿیٗ ثٌٛ ٝؼ ٔیزغد.

ال ٘اماؿاٝ
ال تعٕدی دز دِٚت ٚرٛد دازد و ٝاقا ً
اغت و ٝوبٔ ً

ٚی ثب اؾبز ٜثٔ ٝخبِی دز شٔی ٝٙـسٌ ًٙٞفت :ا ػبظ ٔب ایٗ اغت

ٟٔٙدغی ـسٍٙٞی وؿٛز ٔطسح ٘ؿٛد  ٚثٔ ٝس ّ ٝارسا ٘سغد .ثٙدٜ

اٌس ـس ًٙٞزا ث ٝیه ازوػتس  ٚدغتٍبٜٞابی ـاسٞاٙاٍای زا ثاٝ

اٚایُ ػٗ ظٗ داؾتٓ ٔ ٚی ٌفتٓ ؾبید ـسقت ٘یػت  ٚدز بَ

٘ٛاش٘دٌبٖ آٖ تؿجی ٝوٙیٓ ،دز ٚضعیت ـعّی ٞس ٘ٛاش٘دٜایی ثاسای

ٔطبِع٘ ٝمؿٞ ٝػتٙد ،أب ثعد اش د ٚغبَ ٘ ٚیٓ ،آٖ  ٓٞعّیسؼٓ ٘ظس

خٛدؾبٖ چیصی ٔیش٘ٙد .ثب تاٛاٖ خاٛثای ٞآ ٔای ش٘اٙاد ،أاب

عدٜای اش دٚغتبٖ دز ؾٛزای عبِی ا٘مالة ـسٍٙٞی ؤ ٝػئِٛیت

ٕٞبًٙٞوٙٙد ٜای ٚرٛد ٘دازدِ ،را ؾٕب اقالً ٕ٘یتٛا٘یاد قادای

ایٗ وبز ثٔ ٝعب ٖٚا َٚزئیعرٕٟٛز داد٘ ٜؿٛد ،چٔ ٖٛعب ٖٚاَٚ

ایٗ ازوػتس زا تحُٕ وٙید ،چٛ٘ ٖٛاش٘دٌبٖ ثاب ٞآ ٞإابٞاٙاً

زئیع رٕٟٛز دز ٞس دِٚتی ٚر ٟٝـسٍٙٞی ٘دازد  ٚثابیاد وابز

٘یػتٙد ٓٞ .او ٖٛٙایٗ اتفبق دز ـس ًٙٞایٗ وؿاٛز دز ابَ ز
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ارسایی وٙد ،اِجت ٝخدا آلبی جیجی زا ز ٕت وٙد .ایؿابٖ تاٙاٟاب

ثحج ٞبی ـسٍٙٞی آٖ دید٘ ٜؿد ٚ ٜثعد تجعبتی ایزبد وسد ٜواٝ

ٔعب ٖٚاِٚی ثٛد وٚ ٝالعبً ٚر ٟٝـسٍٙٞی داؾت.

احسات ٔٙفی تجعبت آٖ زا ّٔت تحُٕ ٔیوٙد.

ٚی دز ٕٞیٗ شٔیاٙاٌ ٝافات :دِٚات ٌافات وأ ٝاعاب ٖٚاَٚ

زتاالغالْ ٔحٕدیبٖ اـصٚد :رٛا٘بٖ ـاسش٘اداٖ ٔاب ٞػاتاٙاد.

ٕٞبًٙٞوٙٙد ٜاغت ٔ ٚب پریسـتیٓ .ثیؽ اش یه غبَ ٘ ٚیٓ اش ایٗ

ٔجب ج ـسٍٙٞی ٛٞ ٚیتی ،دِجػتٍی ث ٝوؿٛز ،أایاد ٘ ٚؿابا،

ا٘تكبة ٔ ٓٞی ٌرزد ٔ ٚعب ٖٚا َٚتی یه رّػ ٓٞ ٝتؿاىایاُ

خٛؼثیٙی ث ٝآیٙد ...ٜایٟٙب ثحجٞبی وٕی ٘یػاتاٙاد .ؾإاب اٌاس

٘داد ٜاغتٔ .ب ا ػبظ وسدیٓ و ٝازادٜای دز دِٚت ٚرٛد ٘ادازد

ـسش٘دتبٖ زا اش ٘ظس ٔبِی  100دزقد ٕبیت وٙید ،أاب اش ٘اظاس

و ٝـسآیٙد ارسایی ٘مؿٟٙٔ ٝدغی ـسٍٙٞی زا ؾس ٚوٙاد ،چاٖٛ

ز ٚی پسیؿبٖ ثبؾد ،آیب اش ـسش٘دتبٖ زاضی ٞػتید؟ لطعب ش٘دٌی

ایٙىٔ ٝب چطٛز ایٗ ٘مؿ ٝزا ارسا وٙیٓ ،خٛدؼ یاه غابَ وابز

ؾٕب خٛة ٘نٛاٞد چسخید ٞس چٙد اش ٘اظاس الاتاكابدی ٞایا

ٔیثسد ؤ ٝب یه ٔدَ ارسایی ثسای عّٕیبتیغبشی ایٗ ٘مؿ ٝپایادا

دؼدؼٝای ٘داؾت ٝثبؾید.

وٙیٓ ،چ٘ ٖٛح ٜٛارسایی ایٗ ٘مؿ ٝتٕب ثب ٘مؿ ٝربٔ عّٕی ،غٙاد

ٚی تكسیح وسد ٟٓٔ :ایٗ اغت وٚ ٝلتی ؾٕب ث ٝخب٘ٔ ٝیآیایاد،

اغالٔی ؾدٖ دا٘ؿٍب ٚ ٜغٙد تح َٛثٙیبدیٗ آٔاٛشؼ  ٚپاسٚزؼ

ـسش٘دتبٖ زا ثب٘ؿبا ثجیٙید .آٖ ٚلات ِٚا ٛـاسش٘ادتابٖ اش ٘اظاس

ٔتفبٚت اغت  ٚربی ثحج دازد .ایٗ دزد دِی اغت ؤ ٝب ٞإاٝ

التكبدی  ٓٞوٕجٛد داؾت ٝثبؾد ،أب ٔی ثیٙید وا ٝپاسا٘اسضی زاٜ

رب ٔیٌٛییٓ٘ .مؿ ٝای و ٝایٗ لدز ثسایؽ ش ٕت وؿید ٜؾادٚ ٜ

ٔیزٚد .دز عیٗ بَ و ٝرٛا٘بٖ ث ٝوبز ٘یبش داز٘د ،زـبٜؾبٖ ثبیاد

ٕٟٔتس اش آٖ اِٛٚیت وؿٛز اغت ،ایٌٗ ٝ٘ٛث ٝبَ خٛد زٞب ؾادٜ

تبٔیٗ ؾٛد٘ ،یبشٞبی ؾبٖ تبٔیٗ ؾٛد ،أب ٕٟٔتس اش آٖ ز ٚایا،ٝ

اغت.

أید٘ ،ؿبا ٛٞ ٚیتؾبٖ اغت و ٝثب پؿتٛا٘ٔ ٝػبئُ اعتمبدی ثبیاد
ایزبد ؾٛد.

زتاالغالْ ٔحٕدیبٖ تكسیح وسدٚ :لتی ٔب ٔؿىالت ٔنتاّاؿ
ـسٍٙٞی زا ٔیثیٙیٓ ،خالء ایٗ ٘مؿ ٝـسٍٙٞی زا ع ٔیوٙیٓ .اٌس

عض ٛؾٛزای عبِی ا٘مالة ـسٍٙٞی دزثبز ٜایاٙاىا ٝآیاب ٘اماؿاٝ

ـسٔ ًٙٞب٘ٙد ٛٞا  ٚاوػیطٖ اغتٕٞ ،بٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝؾٟس دز ایٗ ایبْ

ٟٔٙدغی ـسٍٙٞی وؿٛز ثبید تٟٙب اش غٛی دِٚت اراسا ؾاٛد ٚ

ث ٝعّت آِٛدٌی ٛٞا ٘فػؽ ٌسـت ،ٝاش ٘ظس ـاسٞاٙاٍای ٘ایاص ایاٗ

ایٙى ٝآیب غبشٔبٖ ٞب ٟ٘ ٚبدٞبی دیٍسی دز ٛش ٜـس ًٙٞـاعابَ

ٌسـتٍی ٘فع ٚرٛد دازد .دغتٍبٞ ٜبی ـسٍٙٞی ٔاناتاّافای دز

ٞػتٙد ،اـصٚد :دالُ  50دزقد ٟ٘بدٞبی ـسٙٞاٍای دز دغات

وؿٛز ـعبِیت ٔیوٙٙد ،أب ٕٞبًٙٞوٙٙد ٜای ثیٗ ایٗ دغتٍابٞ ٜاب

دِٚت اغت ،ث ٝعال ٜٚایٙى ٝتٕبْ ثٛدر٘ ٝیاص دز دغات دِٚات

ٚرٛد ٘دازد .چمدز اش اعتجبزات ٔب دز ایٗ دٚز ٜوٕجٛد ثٛدر ٝاش

اغت .اٌس دِٚت دز ایٗ ٔػیس ٘یبیدٞ ،ی ـبیدٜای ٘دازد ،اِاجاتاٝ

ثیٗ ٔیزٚد ،چ ٖٛازادٜایی ثسای ارسایی وسدٖ غٙد ٚرٛد ٘دازد.

٘جبید ٌفت ٞی ـبید٘ ٜدازد ،چ ٖٛثبالخس ٜاٌس چٙد دغتٍبٞ ٜآ

پیٍیسٞب دزثبز٘ ٜمؿ ٝغٙد ٟٔٙدغی ـسٍٙٞی ثبعج دِنٛزی ثسخای

دز ایٗ ٛش ٜغعی وٙٙد ،تبحیساتی دازد.

دز ؾٛزا ؾد

ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝشٔب٘ی ٘مؿ٘ ،ٝمؿ ٝاغت و ٕٝٞ ٝثنؽٞب ثب ٞآ

عض ٛؾٛزای عبِی ا٘مالة ـسٍٙٞی ٌفت :چٙدیٗ ثبز دز ؾاٛزای

ازتجباؾبٖ ثسلساز ؾٛد ،یبدآٚز ؾدٚ :لتای ؾإاب غابخاتإاب٘ای

عبِی ا٘مالة ـسٍٙٞی تروس دادیٓ ،أب ٘ ٝتٟٙب اغتمجبَ ٘ؿد ،ثاّاىاٝ

ٔیغبشیدٕ٘ ،ی تٛا٘د ثنؿی اش آٖ دزغت ثبؾد  ٚثناؽ دیاٍاس

٘بزا ت ؾد٘د و ٝچسا ایٗ ٔٛض ٛزا پیٍیسی ٔیوٙیٓ .ثابالخاسٜ

اقالً غبخت٘ ٝؿد ٜثبؾد .لجالً  ٓٞرّػبت ثیٗ دغتٍابٞای ٚراٛد

وؿٛز غسٔبی ٝای ٌراؾتٞ ،ٝصازاٖ غبعت وبز ؾد ٚ ٜایٗ غٙد تٟیٝ

داؾت ٚ ٚرٛد دازد ،أب ٛٞیت ٘مؿ ،ٝربٔعیت آٖ اغت ،اِاجاتاٝ

ؾد ٜاغت .تٕبً ضسزی و ٝوؿٛز اش ایٗ ٘ب یٔ ٝتحُٕ ٔای ؾاٛد

ارسا یه ثحج دیٍس اغت.

وٕتس اش آِٛدٌی ٛٞا ٘یػت .ضسزی و ٝأاسٚش اش ٘اظاس زواٛد

زئیع ٟ٘بد ٕ٘بیٙدٌی ٔمبْ ٔعظٓ زٞجسی دز دا٘ؿٍبٜٞبی وؿاٛز

التكبدی ثس وؿٛز تحٕیُ ٔی ؾٛد ،ثنؿی اش آٖ رٙج ٝـاسٞاٙاٍای

دز پبیبٖ خبطس٘ؿبٖ وسد :دز ارسا ٔیؾٛد پسٚضٜٞبی وٛچهتاس

دازد .زوٛد التكبدی ،تٛزْ ٔ ٚػبئُ التكبدی ٔب ٘یص عاماجاٞ ٝابی

تعسیؿ وسد ،أب اٌس ثیٗ پسٚضٜٞبی وٛچهتس ازتاجابا ثاسلاساز

ـسٍٙٞی دازد .پسٚضٞ ٜبی ثاصزٌای دز وؿاٛز اراسا ؾاد ،ٜأاب

٘جبؾد ،ثػیبزی اش ا٘سضیٞب  ٚاعتجبزات اش ثیٗ خٛاٞد زـت .شٔب٘ی
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ؾٕب ٔیٌٛیید دغتٍبٜٞبیی ؤ ٝی تٛا٘ٙد ثب ٕٞ ٓٞىبزی واٙاٙاد،

ثسای اٙٞ ُٞس ـسا ٓٞوسد ٜاغتٌ ،فت :اٌس وبز ؾبعسٛ٘ ،یػٙادٜ

دٚز  ٓٞرٕ ؾ٘ٛد ٕٞ ٚىبزی وٙٙد .ایٗ سؾ خٛثی اغات .دز

ٙٞ ٚسٔٙد ٌبٞی ٔجتٙی ثس خیبَ  ٚتكٛز  ٚشایؽ ٔازابشی یاه

ربی خٛدؼ تبحیس دازد ،أب آٖ دیٍس ٘مؿ٘ ٝیػت .ربٔعیت شٔب٘ای

ٔف ْٟٛاغت أب دـب ٔمدظ ـسقتی زا ثٚ ٝرٛد آٚزد وٞ ٝصازاٖ

اغت و ٝدغتٍبٞ ٜبی اقّی ضٛز داؾت ٝثبؾٙد  ٚدِٚت دز ایاٗ

ٔف ْٟٛمیمی ثٕ٘ ٝبیؽ دزآید.

ثحج ،دغتٍب ٜاقّی ٔحػٛة ٔیؾٛد .دز ثحج ـسٍٙٞی اقُ دز

ثٌ ٝصازؼ خجسٌصازی دا٘ؿازاٛیابٖ ایاساٖ ( ایػاٙاب) ٔاٙاطاماٝ

دغت دِٚت اغت.

خٛشغتبٖ ،زت االغالْ ٚإِػّٕیٗ غید ٔحػٗ ؾافایاعای دز
اختتبٔی ٝرؿٛٙازّٔ ٜی ٙٞس  ٚادثیبت ٔمبٔٚات دا٘ؿاٍابٞای واٝ
أسٚشٞ ،فتٓ ٟٔسٔب ٜدز دا٘ؿٍب ٜعّ ٚ ْٛـ ٖٛٙدزیبیی خاسٔؿاٟاس
ثسٌصاز ؾد ،ثب ثیبٖ ایٗو ٝاش آؼبش ٘یٕ ٝد ْٚغبَ  59ثأ ٝادت
ٞؿت غبَ دز تمٛیٓ تبزینی ّٔت ایساٖ بدح ٝثصزٌی حجت ؾدٜ
اغت ،عٛٙاٖ وسد :بدحٝای و ٝیه غٛی آٖ ٞس آ٘چ ٝاش ثادی
 ٚرفب لبثُ تكٛز ثٛد ،ا٘زبْ ؾد  ٚدز غٛی دیٍس ،آ٘چ ٝثصزٌبٖ

اش غٛی ؾٛزای اغالٔی ؾدٖ دا٘ؿٍبٜٞب

اخالق اش ٔىبزْ  ٚـضیّتٞب ٌفتٛ٘ ٚ ٝؾتٝا٘د ،ثٕ٘ ٝبیؽ دزآٔد؛

آئیيًبهِ اسدٍّبي داًطجَیی ثِ ٍصاست ػلَم اثالؽ ضذ

یه زٚی آٖ ر ًٙتحٕیّی  ٚزٚی دیٍس دـاب ٔامادظ ٘ابْ

دثیس ؾٛزای اغالٔی ؾدٖ دا٘ؿٍبٜٞب ٌفت :آئیٗ ٘ابٔا ٝازدٞٚابی

ٌسـت.

دا٘ؿزٛیی اش غٛی ؾٛزای اغالٔی ؾدٖ دا٘ؿٍبٞ ٜاب ثاٚ ٝشازت

ٚی ادأ ٝداد :ایٗ ٔٛض ٛو ٝاثعبد  ٚرصئیبت  ٚشٚایبی پٟٙبٖ ٚ

عّ ْٛاثالغ ؾد.

آؾىبز ایٗ بدح ٝچ ٝثٛدٞ ٚ ٜػت ،ثبزی ثس دٚؼ ٔحامامابٖ ٚ
ٔٛزخبٖ اغت؛ ثحس ـضبئُ دـب ٔمدظ زا دز واٛش ٜتابزیا

زتاالغالْ زٚح اهلل ؾبطاسی دثایاس ؾاٛزای اغاالٔای ؾادٖ

ٚ

دا٘ؿٍبٜٞب دز ٌفت  ٌٛٚثب خجسٍ٘بز ٌس ٜٚدا٘ؿٍاب ٜخاجاسٌاصازی

تحمیك ربی دادٖ ،وبز غتسي  ٚثصزٌی اغت أب تٕػه ثٙٞ ٝس

تػٙیٓ ،دزثبز ٜاثالغ آئیٗ ٘بٔ ٝازدٞٚبی دا٘ؿزٛیی اش غٛی ؾٛزای

 ٚاغتفبد ٜاش ٙٞس ٘مؽ تعییٗوٙٙدٜای دز وٛتب ٜوسدٖ ٔػیس دازد؛

اغالٔی ؾدٖ دا٘ؿٍبٞ ٜب ثٚ ٝشزات عّ ،ْٛاظٟبز داؾاتٔ :اسا اُ

اعزبش ٙٞس  ٚادثیبت ٕٞیٗ اغت و ٝزاٜٞبی طٛال٘ای زا واٛتابٜ
ٔیوٙد.

تدٚیٗ  ٚأٛز ادازی ایٗ آئیٗ ٘بٔا ٝدز ؾاٛزای اغاالٔای ؾادٖ
دا٘ؿٍبٜٞب پبیبٖ یبـت ٝاغت.

زئیع دـتس ٟ٘بد ٕ٘بیٙدٌی ٔمبْ ٔعظٓ زٞجسی دز دا٘ؿٍابٞ ٜابی

ٚی اـصٚد :ایٗ آئیٗ ٘بٔٔ ٝكٛثٟ٘ ٝبیی اغت  ٚزغإاب ثاٚ ٝشازت

خٛشغتبٖ ٌفتٔ :ب ثٌ ٝصازؾٍسی دـب ٔمدظ ٘یبشٔٙد ٞػتیٓ أب

عّ ْٛاثالغ ؾد.

ث ٝتكٛیسٌسی دـب ٔمدظ ٘یبشٔٙدتس؛ ٌصازؾٍسی وبز تابزیا
اغت أب تكٛیسٌسی شیجب  ٚزغب اش ایٗ عظٕتٞب وبز اٞ ُٞاٙاس
اغت.
ؾفیعی ثب ثیبٖ ایٗو ٝدـب ٔمدظ ـسقتی اغتخٙبیی  ٚثای ثادیاُ

زئیع دـبتس ٟ٘بد زٞجسی دز دا٘ؿٍبٜٞبی خٛشغتبٖ:

ثسای اٙٞ ُٞس ـسا ٓٞوسد ٜاغت ،تكسیح وسد :اٌس وبز ؾابعاس،

دفبع همذس فشصتی استثٌبیی ٍ ثیثذیل

٘ٛیػٙدٙٞ ٚ ٜسٔٙد ٌبٞی ٔجتٙی ثس خیبَ  ٚتكٛز  ٚشایؽ ٔزبشی

ثشاي اّل ٌّش ایجبد کشد

یه ٔف ْٟٛاغت أب دـب ٔمدظ ـسقتی زا ثٚٝرٛد آٚزد واٝ

زئیع دـبتس ٟ٘بد ٕ٘بیٙدٌی ٔمبْ ٔعظٓ زٞجسی دز دا٘ؿاٍابٞ ٜابی

ٞصازاٖ ٔف ْٟٛمیمی ثٕ٘ ٝبیؽ دزآید.

خٛشغتبٖ ثب ثیبٖ ایٗو ٝدـب ٔمدظ ـسقتی اغتخٙبیی  ٚثای ثادیاُ

ٚی خبطس٘ؿبٖ وسد :دالٚزی ،ایخبز ،ؾزبعت  ٚایػتبدٌی دـاب
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ٔمدظ  ٚآ٘چ ٝوٕٞ ٝیٗ أسٚش دز ربٔعٔ ٝب دز بَ اتفبق اغات،

آٌبٞی ،ـس ٚ ًٙٞتٟریت ٘فع ٌفت :وؿٛز ٔب ثٔ ٝتنكاكابٖ

آ٘چ ٝثس ٕٞػساٖ ،ـسش٘داٖ ٔ ٚبدزاٖ ؾٟدا ٔیزٚد ،قاحاٙاٞ ٝابی

ٔتعٟد ٘یبش دازد شیسا عّٓ ثدٔ ٖٚعسـت ٚثبَ ٔیؾٛد ٔ ٚإاىاٗ

خیبِی  ٚتكٛزات ذٙٞی ٘یػتٙد؛ ثٙبثسیبٖ دـتس ایخبز ّٔت ایساٖ پُس اش

اغت ثسای خٛدخٛاٞیٞب  ٚتزبٚشٞب اغتفبد ٜؾٛد.

غٛضٜٞبیی اغت و ٝدَ  ٚربٖ ٙٞسٔٙداٖ زا ث ٝرٛؾؽ ٔیآٚزد.

ٔػؤٟ٘ َٚبد زٞجسی دز دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی ٕٞداٖ تالؼ ثسای

زئیع دـتس ٟ٘بد ٕ٘بیٙدٌی ٔمبْ ٔعظٓ زٞجسی دز دا٘ؿاٍابٞ ٜابی

اغالٔی ؾدٖ ،اـصایؽ ایٕبٖ  ٚؾٛز  ٚعّٓآٔٛشی ٔٙٔٛب٘ا ٝزا اش

خٛشغتبٖ تكسیح وسدٞ :ؿت غبَ دـب ٔامادظ ایاٗ ـاسقات

ٚظبیؿ دا٘ؿزٛیبٖ ٔٛـاك عاٙاٛاٖ واسد  ٚتاىاسیآ اغاتابد؛

اغتخٙبیی زا ثٚ ٝرٛد آٚزد؛ ا٘تمبَ ـس ًٙٞدـب ٔمدظ قسـبً ثب ثیبٖ

عداِت خٛاٞی اغالٔی ،آشادا٘دیؿی  ٚآشادی خٛاٞای زا ٔاٟآ

خبطسات ٘یػت ثّى ٝثیبٖ ٔجب٘ی  ٚاقِٛی اغت وا ٝاش أابْ (ز)ٜ

دا٘ػت.

آٔٛختیٓ؛ أبٔی و ٝثٔ ٝب ٌفت ٔب ٔخُ ػیٗ( ) دز رٙاً ٚازد

ٚی تِٛید عّٓ  ٚعّٓآٔٛشی زا ثب إٞیت خٛا٘د  ٚتكسیح واسد:

ؾدیٓ ٔ ٚخُ ػیٗ( ) اش آٖ خبزد ٔیؾٛیٓ .أبٔی وا ٝثأ ٝاب

ثبید ثسای ٌػتسؼ عّٔٛی و ٝدیٗ پریاسای آٖ اغات ،تاالؼ

آٔٛخت پبیٞٝبی ٞیٕ 2 ٝٙاثسلدزت ؾسق  ٚؼسة زا دز ر ًٙثاٝ

ؾٛد.

تصِصَ دزآٚزیٓ.

خٛؼ ثبٚز ثب ثیبٖ ایٙى ٝدؾٕٙبٖ دزقدد ٘فٛذ ثا ٝـاسٞاٙاً ٔاب

ٚی ثب تأوید ثس ایٗو ٝدا٘ؿٍب ٜدـب ٔمدظ پس اش زٔص  ٚزاشٞابیای

ٞػتٙد و ٝاش آٖ ث ٝتٟبرٓ ـسٍٙٞی ،ر ًٙـسٞاٙاٍای ٘ ٚافاٛذ

ثسای آشادٌبٖ عبِٓ اغت وٛٔ ٕٝٞ ٝظؿ ٞػتیٓ ثسای ا٘تامابَ آٖ

ـسٍٙٞی تعجیس ٔیؾٛدٌ ،فتٞ :س یه اش رٛا٘بٖ ثب زغایادٖ ثاٝ

ٕٞت خٛد زا ث ٝوبز ثٙدیٓ ،ازتجبا ٙٞس ٙٞ ٚسٔٙداٖ ثب دـب ٔمدظ

لّٞ ٝبی ٔٛـمیت عّٕی  ٚدیٙی ،تٛدٙٞی ٔاحاىإای ثا ٝدٞابٖ

زا ٔسثٛا ث ٝایٗ غبَٞب ٘دا٘ػت ٌ ٚفت :دز ط َٛغبَٞابی دـاب

ثدخٛاٞبٖ خٛاٙٞد شد.

ٔمدظ ،دز غٍٙسٞب  ٚؾٟسٞبی شیس آتؽ ،ثبشاز ؾعس  ٚؾبعاسی ٚ

ٚی پسٞیص اش ؼسٚز ،تىجس  ٚػابدت زا ضاسٚزی دا٘ػات ٚ

٘ٛیػٙدٌی ثسای ادای دیٗ ث ٝغٍٙسثب٘بٖ ٔ ٚداـعبٖ ا٘مالة اغالٔی

خبطس٘ؿبٖ وسد :ثب آٔٛختٗ عّٓ  ٚدا٘ؽ ثبید ث ٝتاٛاضا اـاساد

ٌسْ  ٚپسز٘ٚك ثٛد.

اضبـ ٝؾٛد.
ٔػؤٟ٘ َٚبد زٞجسی دز دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی ٕٞاداٖ ثاب ثایابٖ
ایٙى ٝدا٘ؿزٛیبٖ ثب ا٘تنبة دٚغتبٖ ؾبیػت ٝث ٝزؾاد عاّإای ٚ
ٔعٛٙی خٛد تٛر ٝوٙٙد ،ثب دعٛت اش دا٘ؿزٛیبٖ ثسای ٔؿبزوات
دز ثس٘بٔٞ ٝبی ٟ٘بد زٞجسیٕٟٔ ،تسیٗ ٚظیفا٘ ٝاٟابد زٞاجاسی زا

ٔػؤٟ٘ َٚبد زٞجسی دز دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی ٕٞداٖ:

ٕبیتٞ ،دایت ٘ ٚظبزت دا٘ػت.

ػلنآهَصي هَهٌبًِ هذ ًظش داًطجَیبى ثبضذ
ٔػؤٟ٘ َٚبد زٞجسی دز دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی ٕٞداٖ تالؼ ثسای

ٚی اثساش أیدٚازی وسد دا٘ؿزٛیبٖ ثب ؾسوت دز طسح ٔعسـت ٚ

اغالٔی ؾدٖ ،اـصایؽ ایٕبٖ  ٚؾٛز  ٚعّٓ آٔٛشی ٔٔٛاٙاب٘ا ٝزا اش

وسغی ٞبی آشادا٘دیؿی ،ضیبـت ا٘دیؿٔ ٚ ٝساغٓ ٞبی ٔرٞجی ٚ
دیٙی ثیؿتس ثب ـعبِیتٞبی ٟ٘بد آؾٙب ؾ٘ٛد.

ٚظبیؿ دا٘ؿزٛیبٖ ٔٛـك عٛٙاٖ وسد.
ثٌ ٝصازؼ خجسٌصازی ـبزظ اش ٕٞداٖ ،زتاالغالْ ٚإِػّٕیٗ
داٚٚد خٛؼ ثبٚز قجح أسٚش دز ٔساغٓ اغتمجبَ اش دا٘ؿازاٛیابٖ
ردیداِٛزٚد دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی ٕٞداٖ ثب اؾبز ٜث ٝتابزیاناچاٝ
ثسرػت ٝعّٕی وؿٛز اظٟبز وسد٘ :یسٚی ا٘ػب٘ی تٛإ٘ٙد ،وبزآٔد ٚ
پبزغب ثسای ازتمبی عّٕی وؿٛز الشْ اغت.
ٚی ثب تبوید ثس ِص ْٚتٛر ٝث ٝعّٓ  ٚدا٘ؽ ٞإاسا ٜثاب ثكایاست،
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ایساٖ دز وس ٜرٛٙثی ،ػیٗ غبالز آّٔی لبئٓ ٔمبْ ٚشیس عاّاْٛ
دز أٛز ثیٗ إُِّ « ٚیٛغؿ زت» ٕ٘بیٙدٚ ٜشازت عّ ْٛدز
ؾسق آغیب ٘یص ضٛز داؾتٙد.
ایشاى ٍ کشُ جٌَثی ّوکبسي ّب دس
حَصُ آهَصضی سا گستشش هی دٌّذ
پىٗ  -ایس٘ب  -ایساٖ  ٚوس ٜرٛٙثی ٔٛاـمت وسد٘د وٕٞ ٝىبزیاٟابی
خٛد زا دز ٛش ٜآٔٛشؾی ثٛیطٛ ٜش ٜآٔٛشؼ عبِی تٛغع ٝدادٚ ٜ

ٔعبٚ ٖٚشیس عّ ْٛثٟٔ ٝس خجس داد؛

شٔیٞ ٝٙبی ٌػتسؼ آٖ زا ثیؽ اش پیؽ ـسا ٓٞغبش٘د.

صهبى اثالؽ سیبست ّبي اًتخبثبتی

ثٌ ٝصازؼ ایس٘بٛٔ ،اـمت دز خكٛـ ٌػتسؼ ٕٞىبزی د ٚوؿاٛز

ثِ داًطگبُ ّب اػالم ضذ

دز ایٗ ٛش ٜدز رسیبٖ ٔاللبت زٚش رٕعٔ« ٝحٕد ـسٞبدی» ٚشیاس

ٔعب ٖٚـسٍٙٞی  ٚارتٕبعی ٚشازت عّٓ ٌفاتٚ :شازت عاّاْٛ

عّ ،ْٛتحمیمبت  ٚـٙبٚزی وؿٛزٔبٖ ثب «ِی ر ٖٛغیاه « (LEE

ثس٘بٔٞ ٝب  ٚغیبغت ٞبی ا٘تنبثبتی زا ٘یٕ ٝد ْٚغبَ تحاكایاّای

)ٚjoon Sikشیس آٔٛشؼ وس ٜرٛٙثی بقُ ؾد.

اعالْ ٔی وٙد .

دوتس ـسٞبدی دز ایٗ دیداز و ٝثب ضٛز « ػٗ طبٞسیبٖ» غافایاس

غید ضیبء ٞبؾٕی دز ٌفتٍ ٛثب خجسٍ٘بز ٔاٟاس دز خكاٛـ

رٕٟٛزی اغالٔی ایساٖ دز وس ٜرٛٙثی قٛزت ٌسـت ،دز غنٙب٘ی

ـعبِیت ا٘تنبثبتی تؿىُ ٞبی دا٘ؿزٛیی دز تسْ ربزی ٌافات:

ث ٝظسـیتٟبی عّٕی ایساٖ اؾبز ٜوسد  ٚایٙى ٝدز بَ بضس ٔ 4یّیٖٛ

ا٘تنبثبت دز ثٟبز ثسٌصاز ٔی ؾٛد ،ثٙبثسایٗ ٚشازت عّ ْٛثس٘بٔاٝ

ٞ 800صاز دا٘ؿزٛی ؾبؼُ ث ٝتحكیُ دز وؿٛز ٚراٛد دازد واٝ

ٞب  ٚغیبغت ٞبی ا٘تنبثبتی زا ٘یٕ ٝد ْٚغبَ تحكیّی 95 - 96

ٞ 100صاز ٘فس آ٘بٖ ـمف دز ٔمط دوتسی ث ٝتحكیُ اؾتؽبَ داز٘د.

اعالْ ٔی وٙد.

ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝدز بَ بضس  29پبزن ـٙبٚزی دز ایساٖ ٚراٛد

ٚی ادأ ٝداد :دز ٔٛزد ـعبِیت تؿىُ ٞبی دا٘ؿزٛیی پیؿٟٙابد

دازد ،اش آٔبدٌی وؿٛزٔبٖ ثسای ٌػتسؼ ٕٞاىابزیاٟابی دز ایاٗ

داد ٜایٓ  ٚاش ٕٞىبزاٖ ـسٍٙٞی دا٘ؿٍبٞ ٜب دزخٛاغات واسدٜ

ثنؽ خجس داد.

ایٓ ،شٔیٌ ٝٙفتٍ ٚ ٛتجبدَ ٘ظس زا ثیٗ تؿىُ ٞابی ٔاناتاّاؿ
دا٘ؿزٛیی ثسلساز وٙٙد.

ثب ضٛز ٚشیس عّ ،ْٛتحمیمبت  ٚـٙبٚزی
داًطگبُ ّبي اصفْبى ٍ سئَل یبدداضت تفبّن ّوکبسي

افضایص تؼبهالت داًطگبُ ضْیذ ثْطتی

اهضب کشدًذ

ثب داًطگبُ ّبي ػشاق

پىٗ  -ایس٘ب  -دا٘ؿٍبٟٞبی «اقفٟبٖ» « ٚغئا »َٛواس ٜراٙاٛثای

ٞیبتی عسالی اش دا٘ؿىد ٜثسق  ٚوبٔپیٛتس  ٚپطٞٚؿىدٌ ٜیبٞبٖ

یبدداؾت تفبٕٞی ثب ٞدؾ ثػتسغبشی ٔٙبغت ثسای ـعبِیت عّٕی ٚ

دازٚیی دا٘ؿٍب ٜؾٟید ثٟؿتی ثبشدیدوسد  ٚخٛاغتبز اـاصایاؽ
تعبٔالت  ٚا٘زبْ پسٚضٞ ٜبی ٔؿتسن عّٕی ؾد .

آٔٛشؾی  ٚا٘تمبَ آخسیٗ دغتبٚزدٞبی عّٕای  ٚپاطٞٚؿای أضاب
وسد٘د.

ثٌ ٝصازؼ خجسٌصازی ٟٔس ،ث٘ ٝمُ اش دا٘ؿٍب ٜؾٟید ثاٟاؿاتای،

ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب ،دز ٔساغٓ أضبی ایٗ یبدداؾات تافابٞآ وا ٝثاٝ

رّػ ٝثبشدید ٞیبت عسالی اش دا٘ؿىد ٜثسق  ٚوابٔاپایاٛتاس ٚ
پطٞٚؿىدٌ ٜیبٞبٖ دازٚیی دا٘ؿٍب ٜؾٟید ثٟؿتی ا٘زبْ ؾد.

أضبی ٛٞؾ ًٙطبِجی زئیع دا٘ؿٍب ٜاقفٟبٖ « ٚغا٘ٛاً ٘اٛن

ایٗ ٞیبت ٔتؿىُ اش اغبتید دا٘ؿٍب ٜتىِٛٛٙضی واسواٛن ٚ

ایٗ )« (sung Nuk inزئیع دا٘ؿٍب ٜغئا َٛزغایاد «ٔاحإاد

ٔدزغ ٝعبِی تىِٛٛٙضی ایٗ اغتبٖ ثٛد.

ـسٞبدی» ٚشیس عّ ،ْٛتحمیمبت  ٚـٙبٚزی ،ػٗ طبٞسیابٖ غافایاس
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دز ٘بٔٝای ثٚ ٝشیس عّْٛ

شاٞدی ث ٝتػٙیٓ خجس داد

هسئَالى ثسیج داًطجَیی خَاستبس پیگیشي فشّبدي

ًوبیٌذگبى اص گضاسش تحصیلی «حسیي فشیذٍى» تَسط

دسثبسُ هطبلجبتضبى ضذًذ

ٍصاست ػلَم لبًغ ًطذًذ 9اسسبل ًبهِ هجذد ثِ دٍلت

ٔػئٛالٖ ثػیذ دا٘ؿزٛیی دا٘ؿٍبٞ ٜبی وؿٛز دز ٘ابٔا ٝای ثاٝ

زئیع وٕیػی ٖٛآٔٛشؼ  ٚتحمیمبت ٔزّع ؾاٛزای اغاالٔای اش

ٚشیس ،عّ ،ْٛتحمیمبت  ٚـٙبٚزی خٛاغتبز پیٍیسی ٔاطابِاجابت

لب٘ ٘ؿدٖ ٕ٘بیٙدٌبٖ ٔاّات دزثابزٌ ٜاصازؼ تاحاكایاّای ثاسادز

دا٘ؿزٛیبٖ دز غبَ تحكیّی ردید ؾد٘د .

زئیعرٕٟٛز خجس داد .

ثٌ ٝصازؼ ٌس ٜٚدا٘ؿٍب ٜثبؾٍب ٜخجسٍ٘بزاٖ تػاٙایآ« پاٛیاب»،

ٔحٕدٟٔدی شاٞدی زئیع وٕیػی ٖٛآٔٛشؼ  ٚتحمیمبت ٔازاّاع

ٔػئٛالٖ ثػیذ دا٘ؿزٛیی  6دا٘ؿٍب ٜوؿٛز دز ٘بٔٝای ثٔ ٝحٕد

ؾٛزای اغالٔی دز ٌفت  ٌٛٚثب خاجاس٘اٍابز پابزِإاب٘ای ثابؾاٍابٜ

ـسٞبدی ٚشیس عّ ،ْٛتحمیمبت  ٚـٙبٚزی خٛاغاتابز پایاٍایاسی

خجسٍ٘بزاٖ تػٙیٓ «پٛیب»  ،دزثبز ٜز٘ٚد پیٍیسی وٕیػیٔ ٖٛتجاٛعاؽ

ٔطبِجبت دا٘ؿزٛیبٖ دز غبَ تحكیّی ردید ؾد٘د.

اش زا٘ت تحكیّی ثسادز زئیعرٕٟٛزٌ ،فت :ایٗ وٕیػیٕٞ ٖٛچٙبٖ
ٔٛض ٛثسادز زئیعرٕٟٛز زا دز دغت ثسزغی  ٚپیٍیسی دازد.

ٕ٘بیٙد ٜثػیذ دا٘ؿزٛیی دز غنٙسا٘ی پیؽ اش خاطاجا٘ ٝإابش
رٕع: ٝ

طبِتشاد ٜدز دیداز تعدادی اش دا٘ؿزٛیبٖ دا٘ؿٍبٜٞبی تٟساٖ :

هطکل کطَس «ًگبُ آثگَضتی ثِ ًخجگبى» ٍ

غشة ثِ ٍجَد ٍالیتفمیِ دس تمَیت سٍحیِ

«ساًتّبي هیلیبسدي» است

استکجبسستیضي دس ایشاى ارػبى داسد

دثیس ؾٛزای تجییٗ ٔٛاض ثػیذ دا٘ؿزٛیی دا٘ؿٍبٞ ٜبی وؿٛز

یه ـعبَ زغب٘ ٝای اقٍِٛسا ٔعتماد اغات وا ٝؼاسة ثاٚ ٝراٛد

ٌفت :آلبیبٖ آٖ زٚش و ٝخٛی اؾساـی ٌسی پیدا وسدیٓ ،آٖ

ٚالیتـمی ٝدز وؿٛز دز تمٛیت ز ٚی ٝاغتىجبزغتیصی اذعبٖ دازد .

زٚش و ٝدز خیبثبٟ٘بی ؾٟس ٔب٘ٛز لدزت  ٚتزٕاُ دادیآ ،آٖ

ثٌ ٝصازؼ ٌس ٜٚدا٘ؿٍب ٜثبؾٍب ٜخجسٍ٘بزاٖ تػٙایآ«پاٛیاب»٘ ،ابدز

زٚش و ٝثسای خٛدٔبٖ ـیؽ ٞبی ٘زٔٛی ثب زٚوؽ ٞبی لب٘٘ٛی

طبِتشاد ٜـعبَ زغب٘ ٝای اقٍِٛسا دز دیداز تعدادی اش دا٘ؿزاٛیابٖ

قبدز وسدیٓ  ٚرٛا٘بٖ وؿٛز زا غاسٌاسداٖ ٚاْ اشدٚاد 3

ثػیزی 8دا٘ؿٍب ٜثصزي دِٚتی تٟساٖ دز غنٙب٘یٌ ،افات :ایاٙاىاٝ

ٔیّی٘ٛی وسدیٓ.

رٛا٘ب٘ی ٞػتٙد ؤ ٝػتمُ اش ٔب ٔیتٛا٘ٙد زٚؾٙفىساٖ أسیىبیی زا ثٝ

خجس٘بٔ ٝدا٘ؿزٛیبٖ ایساٖ :دثیس ؾٛزای تجییاٗ ٔاٛاضا ثػایاذ

ایساٖ ثیبٚزد٘د ،خٛؾحبَ وٙٙد ٜاغت ،طسؾ ٔمبثُ د٘اجابَ اسؾ

دا٘ؿزٛیی دا٘ؿٍبٞ ٜبی وؿٛز ٌفت :آلبیبٖ آٖ زٚش و ٝخٛی

شدٖ اغت  ٚاربش ٜسؾ شدٖ دز وؿٛزؼ زا ٘دازد ،دیادٖ ایاساٖ

اؾساـی ٌسی پیدا وسدیٓ ،آٖ زٚش و ٝدز خیبثبٟ٘بی ؾٟس ٔب٘ٛز

ثسایؿبٖ ثػیبز ٔفید خٛاٞد ثٛد ،آزٔب٘نٛاٞی  ٚعداِتخٛاٞی ٘یص دز

لدزت  ٚتزُٕ دادیٓ ،آٖ زٚش و ٝثسای خٛدٔبٖ ـایاؽ ٞابی

ثیٗ زٚؾٙفىساٖ ؼسثی ٚرٛد دازد  ٚأسیىب آ٘مدز ٌیذ ؾاد ٜواٝ

٘زٔٛی ثب زٚوؽ ٞبی لب٘٘ٛی قبدز وسدیٓ  ٚرٛا٘بٖ وؿٛز زا

ٕ٘یتٛا٘د عكجی ؾٛد.

غسٌسداٖ ٚاْ اشدٚاد ٔ 3یّی٘ٛی وسدیٓ.
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ثٌ ٝصازؼ ٌس ٜٚدا٘ؿاٍاب ٜخاجاسٌاصازی دا٘ؿازا ،ٛثػایاذ
دا٘ؿزٛیی دا٘ؿٍب ٜؾیساش دز پیسأٔ ٖٛكٛثبت رادیاد ثاسای
دا٘ؿزٛیبٖ غٛٙاتی ٔطبِجٌ ٝسی وسد ٜا٘د  ٚثٚ ٝشیاس ٔاحاتاسْ
عّ٘ ْٛبٔ ٝای ٘ٛؾت ٝا٘د.

ًبهِ  11تطکل داًطجَیی داًطگبُّبي فبسس ثِ
ًوبیٌذگبى هجلس دس خصَظ هسبئل کطَس
 80تؿىُ دا٘ؿزٛیی دا٘ؿٍبٞ ٜبی ـبزظ خطبة ثا٘ ٝإابیاٙادٌابٖ
ٔزّع دز خكٛـ ٔػبئُ ػبظ وؿٛز اش رّٕا٘ FATF ٝابٔاٝ
ای ازغبَ وسد٘د .

ثٕٞ ٝت ثػیذ دا٘ؿزٛیی قٛزت ٔیٌیسد

ثٌ ٝصازؼ ٌس ٜٚدا٘ؿٍب ٜخجسٌصازی دا٘ؿز 80 ،ٛتؿىُ دا٘ؿزٛیی

ثشگضاسي ّوبیص ثشسسی « ػجشتّبي ػبضَسایی دس

دا٘ؿٍبٞ ٜبی اغتبٖ ـبزظ خطبة ثٕ٘ ٝبیٙدٌبٖ ٔزّع دز خكٛـ

تبسیخ اًمالة اسالهی«
ٕٞبیؽ تحّیُ  ٚثسزغی « رسیب٘بت ا٘حساـی تابزیا

ٔػبئُ ػبظ وؿٛز اش رّٕ٘ FATF ٝبٔ ٝای ٘ٛؾتٙد

ا٘اماالة

اغالٔی اش ٌرزٌب ٜرسیب٘بت ا٘حساـی قدز اغالْ» ثب عٛٙاٖ «
عجست ٞبی عبؾٛزایی دز تبزی ا٘مالة اغاالٔای» ثاٞ ٝإات
ثػیذ دا٘ؿزٛیی دا٘ؿىد ٜازتجبطبت دا٘ؿٍب ٜعالٔ ٝطجبطاجابیای
(ز )ٜثسٌصاز ٔیؾٛد.

افتتبحیِ اًجوي اسالهی داًطجَیبى داًطگبُ ػلَم پضضکی

ثٌ ٝصازؼ خجسٍ٘بز ٌس ٜٚدا٘ؿٍب ٜخجسٌصازی ـبزظٕٞ ،بیاؽ

ّوذاى ثب استمجبل ثی ًظیش داًطجَیبى ثشگضاس ضذ

تحّیُ  ٚثسزغی « رسیب٘بت ا٘حساـی تبزی ا٘مالة اغالٔای اش

اـتتب ی ٝا٘زٕٗ اغالٔی دا٘ؿزٛیبٖ دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىای ٞإاداٖ

ٌرزٌب ٜرسیب٘بت ا٘حساـی قدز اغالْ» ثب عٛٙاٖ « عجستٞبی

( دـتس تحىیٓ  ٚدت) ثب اغتمجبَ ثی ٘ظیس دا٘ؿزٛیبٖ ایٗ دا٘ؿاٍابٜ

ا٘اماالة اغاالٔای» ثاٞ ٝإات ثػایاذ

ثسٌصاز ؾد .

عبؾٛزایی دز تبزی

ثٌ ٝصازؼ ٌس ٜٚدا٘ؿٍب ٜخجسٌصازی دا٘ؿز ،ٛرؿٗ اـتتب ی ٝا٘زٕٗ

دا٘ؿزٛیی دا٘ؿىد ٜازتجبطبت دا٘ؿٍب ٜعالٔ ٝطجبطجابیای ( ز)ٜ
ثسٌصاز ٔیؾٛد.

اغالٔی دا٘ؿزٛیبٖ دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی ٕٞداٖ عض ( ٛـتس تحىیٓ
 ٚدت) ثب اغتمجبَ پسؾٛز دا٘ؿزٛیبٖ ایٗ دا٘ؿٍب ٜثسٌصاز ؾد.

ا٘زٕٗ اغالٔی دا٘ؿزٛیبٖ دا٘ؿٍب ٜأیسوجیس:
ثشخی هحبفل سیبستصدُ هیخَاٌّذ داًطگبُ

ٍصاست ػلَم سبل تحصیلی جذیذ سا ثب اػتشاضبت ٍ هخل

اهیشکجیش سا هحل ًضاع ٍ لطگشکطی احضاة سیبسی

ضذى ًظن ٍ آساهص داًطگبُ ّوشاُ ًکٌذ

کٌٌذ

ثػیذ دا٘ؿزٛیی دا٘ؿٍب ٜؾیساش ثب قدٚز ٘بٔ ٝای خطابة ثاٚ ٝشیاس

ا٘زٕٗ اغالٔی دا٘ؿزٛیبٖ دا٘ؿٍب ٜأیسوجیس ثب اؾبز ٜثٛ ٝادث

عّ ْٛپیسأٔ ٖٛكٛثبت ردید ثسای دا٘ؿازاٛیابٖ غاٙاٛاتای اعاالْ

اخیس ایٗ دا٘ؿٍب ٜاعالْ وسد :ایٗ الدأبت ش٘زیسٜای ثب غبشٔبٖ

وسد٘دٚ :شازت عّ ْٛثبید ثسای زـ ایٗ ٔؿىُ و ٝمیاماتاب غادی

دٞی ثسخی ٔحبـُ غیبغت شدٕٞ ٜسا ٜاغت ٔ ٚیخاٛاٞاٙاد ثاب

اغت ثصزي دز ٔػیس عّٓ آٔٛشی لدٔی زا ثسدازد ٘ ٚاٍارازد واٝ

تٛر ٝث ٝایبْ ٔ ٟٓا٘تنبثبت زیبغت رٕٟٛزی ،دا٘ؿٍب ٜزا ٔحُ

خدای ٘بوسد ٜایٗ اعتساضبت رٙجٞ ٝبی ثصزٌتسی زا ث ٝخٛد ثاٍایاسد

٘صا ِ ٚؿٍس وؿی ا صاة غیبغی وٙٙد.

و ٝاٌس ایٗ ٔ ٟٓاتفبق ثیبـتد ،ؾبٞد اعتساضبت ٔ ٚنُ ؾدٖ ٘ظٓ ٚ
آزأؽ دا٘ؿٍب ٜخٛاٞیٓ ثٛد .
9
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ثٌ ٝصازؼ ٌس ٜٚدا٘ؿٍب ٜخجسٌاصازی ـابزظ ،ا٘ازإاٗ اغاالٔای
دا٘ؿزٛیبٖ دا٘ؿٍب ٜقٙعتی أیسوجیس ( دـتاس تاحاىایآ  ٚادت )
پیسأٛ ٖٛادث ٘ ٚبٙٞزبزی ٞبی اخیس ایٗ دا٘ؿاٍاب ٜدز ٘ابٔا ٝای
خطبة ث ٝزئیع دا٘ؿٍب ٜأیسوجیس ٞ ٚایائات ٔاٙاكافا ٚ ٝعإاْٛ

جوؼی اص داًطجَیبى ثسیجی داًطگبُّبي پیبمًَس

دا٘ؿزٛیبٖ ایٗ دا٘ؿٍب ٜاعالْ وسد :ایٗ الدأبت ش٘زیسٜای  ٚؼایاس

استبى تْشاى ثب هؼبٍى اجشایی ضَساي ًگْجبى دیذاس

ٔعم ،َٛؼیس اخاللی ،ؼیس لب٘٘ٛی  ٚخالؾ ؾابٖ  ٚادة ثا٘ ٝاظاس

کشدًذ

ٔی زغد ثب غبشٔبٖ دٞی ٕٞ ٚبٍٙٞی ثسخی ٔحابـاُ غایابغات شدٜ

رٕعی اش دا٘ؿزٛیبٖ ثػیزی دا٘ؿٍبٞ ٜبی پیبْ٘ٛز اغتبٖ تٟاساٖ

ٕٞسا ٜاغت  ٚدز قدد آٖ اغت و ٝثب تٛر ٝث ٝایبْ ٔ ٟٓا٘تانابثابت

ثب ٔحٕدزضب ٔیسؾٕػی ٔعب ٖٚارسایی ؾٛزای ٍٟ٘جبٖ دیداز ٚ

زیبغت رٕٟٛزی ،دا٘ؿٍب ٜزا ٔحُ ٘صا ِ ٚؿاٍاس وؿای ا اصاة

پیسأٛٔ ٖٛض ٛا٘تنبثبت ثاٌ ٝافات ٌٚاٞ ٚ ٛآ ا٘ادیؿای
پسداختٙد.

غیبغی ٕ٘ٛد ٚ ٜاش دا٘ؿزٛیبٖ ث ٝعٛٙاٖ پیبد٘ ٜاظابْ ٞابی غایابغای

ثٌ ٝصازؼ خجسٍ٘بز ٌس ٜٚدا٘ؿٍب ٜخجسٌصازی ـبزظ ،رٕاعای

اغتفبد ٜوٙٙد .

اش دا٘ؿزٛیبٖ ثػیزی دا٘ؿٍبٜٞبی پیبْ٘ٛز اغاتابٖ تاٟاساٖ ثاب
ٔحٕدزضب ٔیسؾٕػی ٔعب ٖٚارسایی ؾٛزای ٍٟ٘جبٖ دیاداز ٚ
پیسأٛٔ ٖٛض ٛا٘تنبثبت ثاٌ ٝافات ٌٚاٞ ٚ ٛآ ا٘ادیؿای
پسداختٙد.

ثیبًیِ اتحبدیِ اًجويّبي اسالهی داًطجَیبى هستمل دس
اثتذاي سبل تحصیلی
أیدٚازیٓ ٚشازت عّ ْٛث ٝاؾتجب ٜثٛدٖ غیبغت ٘ابدزغات تؿاىاُ
غبشی  ٚثٟب دادٖ ث ٝتؿىّٟبی یىجبزٔكسؾ پی ثسد ٜثابؾاد ٚ ،دز

ؾٟسیبزی دز ٌفت ٌٛٚثب ـبزظ ٔطسح وسد

غبَ ردید تٕبٔی ٕٞت خٛد زا ثٕ ٝبیت اش اتحبدیٞ ٝبی زیؿ ٝداز
 ٚثب اقبِت ٔعطٛؾ وٙد.

تخشیت یکی اص دفبتش جبهؼِ اسالهی داًطجَیبى ٍ

خجس٘بٔ ٝدا٘ؿزٛیبٖ ایساٖ :اتحبدی ٝا٘زٕٗٞبی اغالٔی دا٘ؿازاٛیابٖ

اًتمبل اهَال آى ثِ هکبًی ًبهؼلَم

ٔػتمُ ثعد اش پبیبٖ ؾٛزای عٕٔٛی د ٚزٚش ٜدز دا٘ؿٍب ٜتاٟاساٖ ثاٝ

عض ٛوٕیػی ٖٛتؿىیالت اتحبدی ٝربٔع ٝاغالٔی دا٘ؿازاٛیابٖ

ٔٙبغجت آؼبش غبَ تحكیّی ردید ،ثیب٘یٝای قبدز وسد.

ٌفت :اخیسا دز الدأی ؼیساخاللی یىی اش دـبتس ٔسوصی ایاٗ
اتحبدی ٝدز دا٘ؿٍب ٜشاثُ زا تنسیت  ٚتٕبٔی أٛاَ ٔ ٚتعّمابت
ایٗ تؿىُ دا٘ؿزٛیی ثٔ ٝىب٘ی ٘بٔعّٙٔ ْٛتمُ ؾد ٜاغت.

ثیبًیِ اتحبدیِ جبهؼِ اسالهی داًطجَیبى پیشاهَى ٍحذت
دس ثیي جشیبى هَهي

دز ٘بٔٝای قٛزت ٌسـت

خجس٘بٔ ٝدا٘ؿزٛیبٖ ایساٖ :دز ثنؿی اش ایٗ ثیب٘ی ٝآٔد ٜاغت :اتحبدیٝ

دسخَاست داًطجَیبى اص ّبضوی سفسٌجبًی ثشاي

ربٔع ٝاغالٔی دا٘ؿزٛیبٖ ث ٝعٛٙاٖ یه تؿىُ دا٘ؿزٛیی آزٔبٍ٘سا

پبسخگَیی ثِ سؤاالت داًطگبّیبى

 ٚا٘مالثی اعالْ ٔی دازد ٞس ٌ ٝ٘ٛسوت ٞبیی و ٝآة دز آغیابة

ثب تٛر ٝث ٝا تٕبَ ضٛز ٞبؾٕی زـػٙزب٘ی دز ٚا د تاٟاساٖ

ثد خٛاٞبٖ ایٗ ٔسدْ ٔ ٚسیداٖ ود خدا ثسیصد ٔرٔ ْٛثٛد ٚ ٜاواٙاٖٛ

ؾٕبَ دا٘ؿٍب ٜآشاد ،ثػیذ دا٘ؿازاٛیای ایاٗ ٚا اد اش ٚی

شٔبٖ اتحبد ٔیبٖ ٘یسٞٚبی ٔ ٗٔٛث ٝا٘مالة اغالٔی ،ثسای ٌػاتاسؼ
تفىس ا٘مالثی ٌسی اغت.
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خٛاغت ـسقتی ٞس چٙد وٛتب ٜثسای ازائ ٝغاٛاالت ٔ ٚاطابِاجابت

اعضبی ؾٛزای ٔسوصی ربٔع ٝاغالٔی دا٘ؿزاٛیابٖ دا٘ؿاٍابٜ

دا٘ؿزٛیی دز اختیبز ٕ٘بیٙد ٜایٗ تؿىُ دا٘ؿزٛیی لساز داد ٜؾٛد.

تٟساٖ ا٘تنبة ؾد٘د و ٝثس ایٗ اغبظٔ ،حٕد وبظٕی ث ٝعٙاٛاٖ

ثٌ ٝصازؼ ٌس ٜٚدا٘ؿٍب ٜخجسٌصازی ـبزظ ،ثب تٛر ٝثا ٝا اتإابَ

دثیس ایٗ تؿىُ دا٘ؿزٛیی ا٘تنبة ؾد.

ضٛز ٞبؾٕی زـػٙزب٘ی دز ٚا د تٟساٖ ؾإابَ دا٘ؿاٍاب ٜآشاد،
ثػیذ دا٘ؿزٛیی ایٗ ٚا د دز ٘بٔٝای اش ٚی خٛاغت تب ـسقتی ٞاس
چٙد وٛتب ٜرٟت ازائ ٝغٛاالت ٔ ٚطبِجبت دا٘ؿزٛیی دز اخاتایابز
ٕ٘بیٙد ٜایٗ تؿىُ دا٘ؿزٛیی لساز داد ٜؾٛد.

ربٔع ٝاغالٔی دا٘ؿزٛیبٖ شاثُ خطبة ث ٝدثیس ٞیابت ٘اظابزت
ٔسوصی دا٘ؿٍبٜٞب :
خَاستبس حمَق اصلی تطکل خَد اص لجیل تحَیل
دفتش اصلی ٍ ثبصگشداًذى توبهی اهَال ّستین

رٕعی اش تؿىُ ٞبی ثػیذ دا٘ؿازاٛیای ٔاساواص آٔاٛشؼ عابِای

ربٔع ٝاغالٔی دا٘ؿزٛیبٖ شاثُ دز ٘بٔٝای خطبة ث ٝدثیس ٞیبت

ـسٍٙٞیبٖ:

٘ظبزت ٔسوصی دا٘ؿٍبٞ ٜب پیسأٞ ٖٛاتاه اسٔات قاٛزت

ًوبیٌذگبى هجلس دس تصَیت الیحِ ثشًبهِ ضطن تَسؼِ

ٌسـت ٝث ٝایٗ تؿىُ اعالْ وسد :خٛاغتبز مٛق اقّی تؿاىاُ

دلت الصم سا داضتِ ثبضٌذ

خٛد اش لجیُ تحٛیُ دـتس اقّی  ٚثبشٌسدا٘دٖ تإابٔای أاٛاَ

ثػیذ دا٘ؿزٛیی  64پسدیع ٔ ٚاسواص آٔاٛشؼ عابِای دا٘ؿاٍابٜ

ٞػتیٓ .

ـسٍٙٞیبٖ اعالْ وسد٘د :اش ٕ٘بیٙدٌبٖ ّٔت خٛاغتبزیٓ ،دز ثاسزغای

ثٌ ٝصازؼ ٌس ٜٚدا٘ؿٍب ٜخجسٌصازی دا٘ؿز ،ٛربٔع ٝاغاالٔای

الیح ٝثس٘بٔ ٝؾؿٓ ،دلت الشْ زا داؾت ٚ ٝپیٛغت اٍِٛی اغاالٔای-

دا٘ؿزٛیبٖ دا٘ؿٍب ٜشاثُ پیسأٞ ٖٛته سٔت قٛزت ٌسـتاٝ

ایسا٘ی پیؿسـت زا پیسأ ٖٛایٗ ثس٘بٔ ٝپریسا ثٛد ٚ ٜلب٘٘ٛی وٙٙد.

ث ٝایٗ تؿىُ ٘بٔ ٝای ثٞ ٝبؾٕی ،دثیس ٞیبت ٘ظبزت دا٘ؿٍبٞ ٜب

ثٌ ٝصازؼ ٌس ٜٚدا٘ؿٍب ٜخجسٌصازی ـبزظ ث٘ ٝمُ اش پبیٍب ٜاطاال

ازغبَ وسد.

زغب٘ی غبشٔبٖ ثػیذ دا٘ؿزٛیی؛ ثػیذ دا٘ؿزٛیی  64پاسدیاع ٚ
ٔسوص آٔٛشؼ عبِی دا٘ؿٍب ٜـسٍٙٞیبٖ ،دز ٘ابٔا ٝای خاطابة ثاٝ
ٕ٘بیٙدٌبٖ ٔزّع ؾٛزای اغالٔی ،پیسأ ٖٛثس٘بٔ ٝؾاؿآ تاٛغاعاٝ
اعالْ وسد٘دٔ :ب دا٘ؿزٔ ٛعّٕبٖ ثػیزی  ٚا٘مالثی غساغس وؿاٛز اش

رٕعی اش تؿىُ ٞبی ثػیذ دا٘ؿزٛیی خطبة ث٘ ٝإابیاٙادٌابٖ

ؾٕب ٕ٘بیٙدٌبٖ ّٔت خٛاغتبزیٓ ،دز ثسزغی الیح ٝثاس٘ابٔا ٝؾاؿآ،

ٔزّع:

دلت الشْ زا داؾت ٚ ٝپیٛغت اٍِٛی اغالٔی -ایسا٘ی پیؿاسـات زا

ٍصاست ثْذاضت جلَي اًتمبدات سا گشفتِ است9

پیسأ ٖٛایٗ ثس٘بٔ ٝپریسا ثٛد ٚ ٜلب٘٘ٛی وٙٙد.

لضٍم جلَگیشي اص ثشٍص ػَاسض ضذیذتش طشح
تحَل سالهت
 32تؿىُ ثػیذ دا٘ؿزٛیی اعالْ وسد٘د :ثی تٛرٟی ٔػئِٛیاٗ
ٚشازت ثٟداؾت ثٞ ٝؿدازٞب  ٚپیؽثیٙیٞبی ثػیذ دا٘ؿزٛیای

اػضبي ضَساي هشکضي جبهؼِ اسالهی داًطجَیبى

دز خكٛـ تجعبت ارسای ؼّف طسح تح َٛغالٔت ٘ ٚابدیادٜ

داًطگبُ تْشاى اًتخبة ضذًذ

ٌسـتٗ عُّ زیؿ ٝای ٔػبئُ ایٗ ٛشٚ ،ٜضعیت ثحسا٘ی أاسٚش
زا غجت ؾد ٜاغت.

دثیس  ٚاعضبی ؾٛزای ٔسوصی ربٔع ٝاغالٔی دا٘ؿزٛیبٖ دا٘ؿاٍابٜ
تٟساٖ دز رّػٝای ا٘تنبة ؾد٘د .

ثٌ ٝصازؼ ٌس ٜٚدا٘ؿٍب ٜخجسٌصازی ـبزظ ث٘ ٝمُ اش پابیاٍابٜ

ثٌ ٝصازؼ خجسٍ٘بز دا٘ؿٍب ٜثبؾٍب ٜخجس٘اٍابزاٖ تػاٙایآ«پاٛیاب»،
00
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اطال زغب٘ی غبشٔبٖ ثػیذ دا٘ؿزٛیی؛  32تؿىُ ثػیذ دا٘ؿزٛیای
دا٘ؿٍبٜٞبی وؿٛز دز ٘بٔٝای خطبة ثٕ٘ ٝبیٙدٌبٖ ٔزاّاع اعاالْ
وسد٘د :ثی تٛرٟی ٔػئِٛیٗ ٚشازت ثاٟاداؾات ثاٞ ٝؿادازٞاب ٚ
پیؽثیٙی ٞبی ثػیذ دا٘ؿزٛیی دز خكٛـ تجعابت اراسای ؼاّاف
طسح تح َٛغالٔت ٘ ٚبدیدٌ ٜسـتٗ عُّ زیؿٝای ٔػبئُ ایٗ ٛش،ٜ
ٚضعیت ثحسا٘ی أسٚش زا غجت ؾد ٜاغت.
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اـصایی دز ٔیبٖ تؿىُ ٞب  ٚثٚ ٝیط ٜوب٘ٞ ٖٛبی ـاسٞاٙاٍای ثاسای
ـعبِیت دز دا٘ؿٍبٚ ٜرٛد داؾت ٝثبؾد .
ثٌ ٝصازؼ خجسٍ٘بز خجسٌصازی دا٘ؿز ٛاش ٔؿٟد ،یاٛغافای دز
هشاسن دِّ اٍل هحشم دس هسجذ

ٞفتٕیٗ رؿٛٙاز ٜزٚیؽ دا٘ؿزٛیی وب٘ٞ ٖٛبی ـسٍٙٞی دا٘ؿٍبٜ

داًطگبُ ػلن ٍ صٌؼت ثشگضاس هی ضَد

ـسدٚغی ٔؿٟد ٌفت :ایٗ رؿاٗ ـاسقاتای لادزؾاٙابغای اش

ٔساغٓ د ٝٞأ َٚحسْ ثعد اش ٕ٘بش ٔؽسة  ٚعؿب دز ٔػزد اِؿٟادای
دا٘ؿٍب ٜعّٓ  ٚقٙعت ثسٌصاز ٔی ؾٛد .
ثٌ ٝصازؼ خجسٌصازی ٟٔس ،ث٘ ٝمُ اش دا٘ؿٍب ٜعّٓ  ٚقٙعتٔ ،ساغٓ

تالؼٞبی وب٘ٞ ٖٛب دز طی یه غبَ اغت ٕٞ ٚچاٙایاٗ ؾاسٚ
دٚثبز ٜآٟ٘ب ثسای ـعبِیتٞبی تبش ٜدز دا٘ؿٍبٔ ٜیثبؾد.

د ٝٞأ َٚحسْ ثٔ ٝدت  11ؾت اش تبزی  11تب ٟٔ 21سٔب ٜدز ٔػزد
اِؿٟدای ایٗ دا٘ؿٍب ٜثسٌصاز ٔی ؾٛد.
ایٗ ٔساغٓ ثب غنٙسا٘ی زت االغالْ عبثدیٙی ثسٌصاز خٛاٞد ؾد.

غسپسغت دا٘ؿٍب ٜربٔ عّٕی وبزثسدی خجسداد:
ساُ اًذاصي هشکض لشآى ٍ ػتشت داًطگبُ جبهغ ػلوی
کبسثشدي9کبسثشدي سبصي ػلَم لشآًی ٍ هؼبسف
اسالهی

سئیس هشکض لشآى ٍ ػتشت ٍصاست ثْذاضت

غسپسغت دا٘ؿٍب ٜربٔ عّٕی وبزثسدی ٌفت :ثب تكٛیت ٞیبت

 55وب٘ ٖٛلسآٖ  ٚعتست دز دا٘ؿٍبٞ ٜبی عّ ْٛپاصؾاىای ـاعابَ

أٙب دا٘ؿٍبٔ ،ٜسوص لسآٖ  ٚعتست دا٘ؿٍب ٜدز ٕ٘ٛداز غابشٔاب٘ای

ٞػتٙد /تمدیس اش  200ثسٌصید ٜدز ثیػت  ٚیىٕیٗ رؿٛٙاز ٜلسآٖ ٚ

ایزبد  ٚزا ٜا٘داشی ؾد.

عتست دا٘ؿزٛیبٖ

ثٌ ٝصازؼ ٌس ٜٚآٔٛشؼ خجسٌصازی ثس٘ب ،دوتس ٔحإاد ػایاٗ

زئیع ٔسوص لسآٖ  ٚعتست ٚشازت ثٟداؾت ٌفت 55 :وب٘ ٖٛلاساٖ

أید دز ٔساغٓ اختتبٔی ٝدٚاشدٕٞیٗ رؿٙاٛاز ٜلاسآٖ  ٚعاتاست

 ٚعتست دز دا٘ؿٍبٞ ٜبی عّ ْٛپصؾىی ـعبِیت دازد و ٝث ٝقاٛزت

دا٘ؿٍب ٜربٔ عّٕی وبزثسدی دز لٓ ٌفتٔ :سوص لسآٖ  ٚعتست

ٌسٞٚی ثس٘بٔٞ ٝبی خٛد زا ارسا ٔی وٙٙد .

ایٗ دا٘ؿٍب ٜزا ٜا٘داشی ؾد ٜو ٝعال ٜٚثس ثس٘بٔ ٝزیصی  ٚاراسای

ثٌ ٝصازؼ خجسٍ٘بز دا٘ؿٍب ٜخجسٌصازی دا٘ؿز ٛثحس اِعّ ْٛزئایاع

ـعبِیتٟبی لسا٘ی دز غتبد دا٘ؿٍب ،ٜـعبِیتٟبی لاسا٘ای ٚا ادٞابی

ٔسوص لسآٖ  ٚعتست ٚشازت ثاٟاداؾات دز ٔاساغآ تامادیاس اش

اغتب٘ی ٔ ٚساوص عّٕی وبزثسدی زا ٘یص ٔدیسیت  ٚپیٍایاسی ٔای

ثسٌصیدٌبٖ ثنؽ وتجی ثیػت  ٚیىٕیٗ رؿٛٙاز ٜلسآٖ  ٚعاتاست

وٙد.

دا٘ؿزٛیبٖ عّ ْٛپصؾىی و ٝدز ٔؿٟد ثسٌصاز ؾد ٌفت :ثایاؽ اش

ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝث ٝثسوت ا٘مالة اغالٔی تٛر ٝث ٝـعبِیت ٞابی

ٞ 32صاز دا٘ؿز ٛدز غ ٝزؾت ٝدز ایٗ دٚز ٜاش رؿاٙاٛاز ٜلاسآٖ ٚ

لسآ٘ی دز وؿٛز زٚش ث ٝزٚش تٛغع ٝثیؿتسی یبـت ٝاغات ،اـاصٚد:

عتست دا٘ؿزٛیبٖ ؾسوت وسد٘د.

ایٗ دا٘ؿٍب ٜدز بَ ثس٘بٔ ٝزیصی ثسای وبزثسدی غابشی عاّاْٛ
لسآ٘ی  ٚدزٚظ ٔعبزؾ اغت.
غسپسغت دا٘ؿٍب ٜربٔ عّٕی وبزثسدی تابوایاد واسد :تاالؼ
ٔیىٙیٓ دز ایٗ دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛلسآ٘ی  ٚدزٚظ ٔعبزؾ زا ٔتٙبغات
ثب ٘یبشٞبی ربٔعٔ ٚ ٝؿبؼُ ٔنتّؿ وبزثسدی غبشی وٙیٓ.

تبکیذ هؼبٍى فشٌّگی داًطگبُ فشدٍسی ثش ّوذلی
کبًَىّبي فشٌّگی داًطگبُ

دوتس أید خبطس٘ؿبٖ وسد :ثٕٞ ٝت ٟ٘بد ٕ٘بیٙدٌی ٔمبْ ٔاعاظآ

ٔعب ٖٚـسٍٙٞی  ٚارتٕبعی دا٘ؿٍب ٜـسدٚغی ٌفت :أیدٚازْ دٚزاٖ

زٞجسی دز دا٘ؿٍب ٜربٔ عّٕی وبزثسدی دزٚظ ٔعبزؾ  ٚلسآٖ

ردید دٚزاٖ ؾىٛـبیی وب٘ٞ ٖٛب ثبؾد ٕٞ ٚبٍٙٞیٕٞ ،دِای ٞ ٚآ
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دز ایٗ دا٘ؿٍب ٜوبزثسدی ٔی ؾٛد  ٚایٗ ثس٘بٔ ٝاش غابَ رابزی ثاٝ

ٚی اش ٚرٛد  150زؾتٔ ٝحُ دز دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی ٞإاداٖ

قٛزت آشٔبیؿی دز چٙد ٔسوص دا٘ؿٍب ٜارسا خٛاٞد ؾد.

خجس داد ٌ ٚفت :ایٗ زؾتٞ ٝب اش ٔمط وبزدا٘ی تب ـٛق تنكاف

ٚی اظٟبز داؾت :أیدٚازیٓ ثتٛا٘یٓ وبزثسدی غبشی عّ ْٛلسا٘ای ٚ

زا ؾبُٔ ٔی ؾٛد.

دزٚظ ٔعبزؾ زا اش غبَ آیٙد ٜدز تٕبٔای ٔاساواص ایاٗ دا٘ؿاٍابٜ

ٚی ثسلسازی ازتجبا ثب اغبتید ثبتزسث ،ٝاغتبد ٔؿبٚز  ٚـعبِیت دز

ارسایی وٙیٓ.

تؿىُ ٞبی دا٘ؿزٛیی زا خٛاغتبز ؾد ٌ ٚفت :اغابتایاد ٔؿابٚز
ٔٛظؿ ث ٝزإٙٞبیی دا٘ؿزٛیبٖ ٞػتٙد  ٚدز ایٗ شٔی٘ ٝٙاجابیاد اش
ٞی وٛؾؿی دزیػ وٙٙد.
ٔػئٟ٘ َٛبد زٞجسی دز دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی ٕٞداٖ ٘یص دز ایاٗ
ٔساغٓ ثب ثیبٖ ایٙى ٝازتمبی وؿٛز ٘یبشٔٙد ٘یسٚی ا٘ػب٘ی تٛإ٘ٙد ٚ

تٛغف ا٘زٕٗ اغالٔی دا٘ؿزٛیبٖ ٔػتمُ قٛزت ٔیٌیسد

وبزآٔد اغتٌ ،فت :عّٓ  ٚدا٘ؽ ثبید ثب ثكایاست ،آٌابٞای،

ثشگضاسي افتتبحیِ اکشاى داًطجَیی

ـس ٚ ًٙٞتٟریت ٘فع ٕٞسا ٜثبؾد.

فیلن «ّیْبت» دس داًطگبُ تْشاى
ٔساغٓ اـتتب ی ٝاوساٖ دا٘ؿزٛیی ـیّٓ غیٕٙبیی «ٞیٟابت» ـاسدا ثاٝ
ٕٞت ا٘زٕٗ اغالٔی دا٘ؿزٛیبٖ ٔػتمُ دا٘ؿٍب ٜتاٟاساٖ ثاسٌاصاز

٘یبش وؿٛز ثٔ ٝتنككبٖ ٔتعٟد
زت االغالْ ٚإِػّٕیٗ داٚٚد خٛؼ ثبٚز ثب تبوید ثاس ایاٙاىاٝ

ٔیؾٛد.

وؿٛز ثٔ ٝتنككبٖ ٔتعٟد ٘یبش دازدٌ ،فت :عّٓ ثدٔ ٖٚعاسـات

ثٌ ٝصازؼ ٌس ٜٚدا٘ؿٍب ٜخجسٌصازی ـبزظٔ ،ساغٓ اـتتب ی ٝاواساٖ

دزدغس غبش ٔیؾٛد ٕٔ ٚىٗ اغت ثسای خٛدخٛاٞای ٞاب ٔاٛزد

دا٘ؿزٛیی ـیّٓ غیٕٙبیی «ٞیٟبت» ثٞ ٝإات ا٘ازإاٗ اغاالٔای

اغتفبد ٜلساز ٌیسد.

دا٘ؿزٛیبٖ ٔػتمُ دا٘ؿٍب ٜتٟساٖ ثسٌصاز ٔیؾٛد.

ٔػئٟ٘ َٛبد زٞجسی دز دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی ٕٞداٖ تالؼ ثسای

ثٙبثسایٗ ٌصازؼ ایٗ ٔساغٓ ثب ضٛز غید زٚح اهلل زبشی ٞ ٚبدی

اـصایؽ ایٕبٖ  ٚؾٛز  ٚعّٓ آٔاٛشی ٔأٛاٙاب٘ا ٝزا اش ٚظابیاؿ

٘بیزی (وبزٌسدا٘بٖ ـیّٓ) ٔ ،حٕدزضب ؾفیعی ( تٟی ٝوٙٙادٞ )ٜإاساٜ

دا٘ؿزٛیبٖ عٛٙاٖ وسد ٌ ٚفت :دؾٕٙبٖ دزقدد ٘فٛذ ث ٝـسًٙٞ

خٛاٞد ثٛد.

ربٔع ٝاغالٔی ٞػتٙد.
ٚی ثب تبوید ثس ایٙى ٝرٛا٘بٖ ثب زغیدٖ ث ٝلّٞٝبی ٔٛـمیت عّٕای
 ٚدیٙی ،تٛدٙٞی ٔحىٕی ث ٝدٞبٖ ثدخٛاٞبٖ ٔی ش٘ٙد ،پسٞیاص اش
ؼسٚز ،تىجس  ٚػبدت زا ضسٚزی دا٘ػت ٌ ٚفت :دا٘ؿزاٛیابٖ

زئیع دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی ٕٞداٖ:

ثب ا٘تنبة دٚغتبٖ ؾبیػت ٝث ٝزؾد عّٕی ٔ ٚعٛٙی خٛد وإاه
ٔی وٙٙد.

 8711داًطجَ دس داًطگبُ ػلَم پضضکی ّوذاى
پزیشش ضذًذ

زت االغالْ خٛؼ ثبٚز خٛاغتبز ٔؿبزوت دا٘ؿازاٛیابٖ دز

ٕٞداٖ  -زئیع دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی ٕٞداٖ اش اـصٚد ٜؾدٖ 1200

ثس٘بٔٞ ٝبی ٕ٘بیٙدٌی ٟ٘بد زٞجسی دا٘ؿٍب ٜؾاد  ٚثاس ضاسٚزت

دا٘ؿز ٛدز دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی ٕٞداٖ طی غبَ تحكیّی رادیاد
خجس داد .
ثٌ ٝصازؼ خجسٍ٘بز ٟٔس ،جیتاهلل ٔٛغٛیثٟبز پیؽ اش ظٟس ؾٙج ٝدز
ٔساغٓ اغتمجبَ اش دا٘ؿزٛیبٖ ردیداِٛزٚد دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپاصؾاىای
ٕٞداٖ ثب اؾبز ٜث ٝاـصٚد ٜؾدٖ  1200دا٘ؿز ٛدز ٔمبط ٔاناتاّاؿ
تحكیّی ث ٝرٕ  6000دا٘ؿزٛی ایٗ دا٘ؿٍاب ٜدز غابَ رابزی،
ٌفتٚ :ظیف ٝاقّی دا٘ؿزٛیبٖ دز دا٘ؿٍب ٜآٔٛختٗ عّٓ اغت.
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ضٛز دا٘ؿزٛیبٖ دز وسغی ٞبی آشاد ا٘دیؿی تبوید وسد.
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ٔعب ٖٚعٕسا٘ی دا٘ؿٍب ٜخجسداد:

ثشًبهِ دِّ اٍل هحشم دس  77داًطگبُ کطَس
ٕٞصٔبٖ ثب ـسا زغیدٖ ٔب ٜعصای غبالز ؾٟیداٖ ضاست اثابعاجاداهلل

سبخت  87/هسجذ ٍ  71یبدهبى ضْذا دس ٍاحذّبي

اِحػیٗ( )  « ،خجس٘بٔ ٝدا٘ؿزٛیبٖ ایساٖ» ثس٘بٔ ٝثسخی اش ٞیئتٞبی

داًطگبُ آصاد

دا٘ؿزٛیی تٟساٖ  ٚغبیس اغتبٖ ٞبی وؿٛز زا دز د ٝٞأ َٚحسْ 95

ٔعب ٖٚعٕسا٘ی دا٘ؿٍب ٜآشاد ٌفت :تبو ٖٛٙتعداد ٔ 129ػزد ٚ

ٔٙتؿس وسد.

 53یبدٔبٖ ؾٟدا دز ٚا دٞبی ایٗ دا٘ؿٍب ٜزا ٜا٘داشی  ٚغبخاتاٝ

خجس٘بٔ ٝدا٘ؿزٛیبٖ ایساٖ :ث ٝزغٓ ٞس غبِ ،ٝخیٕ ٝعصای ػیٙای دز

ؾد ٜا٘د .

د ٝٞأ َٚحسْ دز ٔػبرد دا٘ؿٍبٜٞبی غساغس وؿٛز ثسپاب خاٛاٞاد

ٔحػٗ ٞبؾٕی دز ٌفتٍ ٛثب خجسٍ٘بز ٟٔس ثب تؿاسیاح ٚضاعایات

ؾد.

طسح ٞبی عٕسا٘ی دا٘ؿٍب ٜآشاد اغالٔی دز ٟٔسٔب 92 ٜتب ٟٔسٔابٜ
ٌ ،95فت :دز ایٗ دا٘ؿٍب 525 ٜپسٚض ٜعٕسا٘ی ثأ ٝػاب ات 2
ٔیّیٞ 654 ٚ ٖٛصاز ٔ 975 ٚتس ٔسث دز ٟٔاس ٔاب 92 ٜدز دغات
ا داث ثٛد ٜو ٝایٗ تعداد دز ٔاٟاسٔاب 95 ٜثا 191 ٝپاسٚض ٜثاب
ٔػب ت ٞ 900صاز ٔ 830 ٚتس ٔسث زغید ٜاغت.

تطکیل ستبد داًطگبّی اسثؼیي حسیٌی
تٟساٖ  -ایس٘بٔ -دیسوُ ـسٍٙٞای  ٚاراتإابعای ٚشازت عاّا،ْٛ
تحمیمبت  ٚـٙبٚزی ٌفت :غتبد دا٘ؿٍبٞی ازثعیٗ ػیٙی تؿاىایاُ
ؾد ٜاغت.
ثٌ ٝصازؼ زٚش ؾٙجٌ ٝس ٜٚـسٍٙٞی ایس٘ب اش اداز ٜوُ ـاسٞاٙاٍای ٚ

داًطجَیبى ثشاي پیبدُ سٍي اسثؼیي

ارتٕبعی ٚشازت عّ ،ْٛـضُ اهلل ایسری وزٛزی اـصٚدٕٞ :بٖ ٌٝ٘ٛ

ًیبص ثِ ٍثیمِ ًذاسًذ

و ٝدا٘ؿزٛیبٖ دز ثس٘بٔٞ ٝبی ثصزٌی چ ٖٛازدٚی زاٞایابٖ ٘اٛز ٚ

دثیس لسازٌب ٜدا٘ؿزٛیی ازثعیٗ ٌفتٔ :مسز ؾد ٜتب ثب ٕٞبٙٞاٍای

رؿٛٙاز ٜغساغسی لسآٖ  ٚعتست دا٘ؿزٛیی ٔؿبزوت ٌػاتاسدٚ ٜ

غبشٔبٖ ٘ظبْ ٚظیفٚ ٚ ٝشازت وؿٛز ،خسٚد اش ٔسش دا٘ؿزاٛیابٖ

ـعبَ داز٘د ،دز ثحج تعظیٓ ازثعیٗ ػیٙی  ٚضٛز دز زاٞپیٕابیای

ثسای شیبزت ازثعیٗ ثد ٖٚپسداخت ٚحیم ٝا٘زبْ ٌیسد .

ثصزي زٚش ازثعیٗ ٘یص پیؿتبش ٞػتٙد ،أب ٔب٘ٙد  ٕٝٞـاعابِایات ٞابی

ثٌ ٝصازؼ خجسٌصازی ٟٔس ث٘ ٝمُ اش دـتس أٛز ـسٍٙٞای ٚشازت

ٔسدٔیٛٔ ،ض ٛازدٚی دا٘ؿزٛیی ازثعیٗ ٘یص ٘یبشٔٙد غبٔب٘دٞای ٚ

عّ ،ْٛغید زٚح اهلل ـضّی ،دز٘ؿػت اغاتاب٘ای غاتابد ازثاعایاٗ

ٔٙػزٓ غبشی اغت.

دا٘ؿٍبٞیبٖ و ٝدز دا٘ؿٍب ٜؾٟید چٕساٖ اٞاٛاش ثاسٌاصاز ؾاد،
ٌفتٔ :مسز ؾد ٜتٕبٔی وبزٞبی ٔسثٛا ث ٝازدٚی دا٘ؿازاٛیای
ازثعیٗ چ ٝدز عساق  ٚچ ٝدز ایساٖ ،ثب ٔدیسیت ٘ ٚظبزت غبشٔبٖ
ثػیذ دا٘ؿزٛیی ا٘زبْ ؾٛد
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ٔعب ٖٚادازی ٔبِی ٚشازت عّ ْٛخجسداد:

٘بٔ ٝثػیذ دا٘ؿزٛیی عّ ْٛپصؾىی ثٛؾٟس ث ٝزیبغت دا٘ؿٍب ٜدز
پی تحسوبت ردید تؽییس ٔدیسیتی؛

پشداخت ثذّی داًطگبُ ّب ثِ ضْشداسي ّب اص

اًتظبس هیسٍد ثب دسن ًگشاًیّبي داًطجَیبى

طشیك اٍساق خضاًِ
ٔعب ٖٚادازی ٔبِی ٚشازت عٌّ ْٛفت :غبشٔبٖ ٔدیسیات ٚ
ثس٘بٔ ٝزیصی وؿٛز ٔٛاـمت وسد تب ثدٞی دا٘ؿٍابٞ ٜاب ثاٝ

تصویوی اتخبر ًطَد کِ ثوشُاش سیبستصدگی
داًطجَیبى ثبضذ
ثػیذ دا٘ؿزٛیی دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی ثٛؾٟس دز ٘ابٔا ٝای ثاٝ

ؾٟسدازی ٞب اش ٔحُ اٚزاق خصا٘ ٝاغالٔی پسداخت ؾٛد .

زئیع دا٘ؿٍب ٜاعالْ وسد :رٙبة آلبی زئیع! ا٘تظبز ٔیزٚد ثاب

ٔحٕد ػیٗ أید دز ٌفتٍ ٛثب خجسٍ٘بز ٟٔس ٌافات :پایاؽ

دزن ٍ٘سا٘ی ٞبی لؿس دا٘ؿز ٚ ٛثب تٛر ٝثا ٝػابغایات ٞابی

ثیٙی ٔی ؾٛد طی دٞ ٚفت ٝآیٙد ٜثدٞای دا٘ؿاٍابٞ ٜاب ثاٝ

ٔٛرٛد ،تكٕیٕی اتنبذ ٍ٘سدد و ٝحٕس ٜاؼ ایزبد تٙؽ٘ ،بآزأی

ؾٟسدازی ٞب ث ٝقٛزت اٚزاق خصا٘ ٝاغالٔی پسداخت ؾٛد.

 ٚغیبغت شدٌی دا٘ؿزٛیبٖ ثبؾد.

ٚی اـصٚد :ثدٞی دا٘ؿٍبٞ ٜب ث ٝؾٟسدازی ٞب وٕتس اش 800
ٔیّیبزد تٔٛبٖ ثٛد و ٝثنؽ شیبدی اش ایٗ ثدٞی ثنؿید ٜؾد
 ٚاؤ ٖٛٙیصاٖ ثدٞی دا٘ؿٍبٞ ٜب ث ٝؾٟسدازی ٞب دٚد 450
ٔیّیبزد تٔٛبٖ اغت.

رٛاد٘طاد دز ٌفت ٌٛٚثب خجسٌصازی دا٘ؿز: ٛ
پَضص  ۳1دسصذي خَاثگبُّب دس داًطگبُّبي ػلَم
پضضکی 9فؼبل سبصي خَاثگبُّبي هطبسکتی دس سبل
تحصیلی جذیذ
ٔدیس وُ دا٘ؿزٛیی ٚشازت ثٟداؾت ٌفت :دز غبَ تحكیّی ردید
 43دزقد پٛؾؽ خٛاثٍب ٜدازیٓ  ٚتالؼ ؾد ٜوٞ ٝی دا٘ؿازاٛیای

ثد ٖٚخٛاثٍب٘ ٜجبؾد .
رالَ رٛاد٘طادٔ ،دیس وُ دا٘ؿزٛیی ٚشازت ثٟداؾت دز ٌفتٌٚاٛ
ثب خجسٍ٘بز دا٘ؿٍب ،ٜخجسٌصازی دا٘ؿازا ،ٛدز خكاٛـ غابخات
خٛاثٍبٞ ٜبی ردید دز دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی ٌفت :طی د ٚغابَ ٚ
٘یٓ ٌرؾت 40 ٝخٛاثٍب ٜث ٝظسـیت خٛاثٍبٜٞبی دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی
اضبـ ٝؾد و ٝایٗ عال ٜٚثس خٛاثٍبٜٞبیی اغت و ٝدز دا٘ؿٍبٞ ٜاب دز
بَ غبخت اغت.
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ثٌ ٝصازؼ ٌس ٜٚدا٘ؿٍب ٜخجسٌصازی دا٘ؿز ،ٛثػیذ دا٘ؿزٛیای
دا٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی ثٛؾٟس ث ٝزیبغت دا٘ؿٍب ٜدز پی تحسوبت
ردید تؽییس ٔدیسیتی ٘بٔ ٝای ٘ٛؾتٙد.

ؾٕبز2187 :ٜ
55555555555555555
ٟٔ 10س ٔب ٜغبَ  1395التكبد ٔمبٔٚتی؛ الداْ  ٚعُٕ

اثالؽ آییيًبهِ جذیذ استمبي اػضبي
ّیبت ػلوی داًطگبُّبي پضضکی
ٔعب ٖٚآٔٛشؾی ٚشازت ثٟداؾت اش اثالغ آییٗ٘بٔ ٝردید ازتمبی
اعضبی ٞیبت عّٕی دا٘ؿٍبٜٞبی عّ ْٛپصؾىی خجس داد ٌ ٚفت:
ارساى ایٗ آییٗ ٘بٔ ٝوٚ ٝیسایؽ ؾد ٜاغت شٔیٞٝٙابی تاٛغاعاٝ
آٔٛشؼ زا دز دا٘ؿٍبٞبی عّ ْٛپصؾىی ـسأ ٓٞی وٙد.
دوتس ثبلس الزیزب٘ی دز خكٛـ آئیٗ ٘بٔ ٝازتمبی اعضبی ٞیابت
عّٕی دا٘ؿٍبٞ ٜب ٛٔ ٚغػبت آٔٛشؼ عبِی ،پطٞٚؿی  ٚـٙابٚزی
دِٚتی  ٚؼیسدِٚتی ٚاثػت ٝثٚ ٝشازتیٗ  ٚغبیس دغتٍبٜٞبی ارسایی
ٟ٘ ٚبدٞبی عٕٔٛی وؿٛز ٌفت :ایٗ آییٗ٘بٔ ٝثب تٛر ٝث ٝفظ ٚ
تٛغع ٝتٛأبٖ ـس ًٙٞاغالٔی ،تٛاٖ عّٕی  ٚتسثیات ؾابٌاسداٖ
٘نج ٝثب رٞٛس ٜایٕبٖ  ٚاخالـ ،عّٓ  ٚتزسثا ٚ ٝخااللایات ٚ
تالؼ ،ازد ٟ٘بدٖ ث ٝپطٞٚؿٟبی ثٙیبدیٗ ،وبزثسدی  ٚتٛغعا ٝای
دز زاغتبی تبٔیٗ ٘یبشٞبی عّٕی ،ـٙبٚزی ٘ ٚظبْ غالٔت وؿٛز ثب
ٍ٘بٞی آیٙدٜپطٞٚب٘ ٝثسزغی  ٚتٙظیٓ ؾد ٜاغت.
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