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حدت االسال ٛسستٞی ثب ثیب ٟای ٦ْ٢دا١طد ،٤استبد ٝقبسه سا
ٞ١بی٢ذ١ ٥ؾبٝ ٛی دا١ذ ،ادا ٦ٝداد :ضٞب ٝشصثب١بٝ ٣ ٟدب٧ذا ٟحشیٜ
افتَبدات دس خج ٦٨ای ّ ٦ثطذت ٤ٝسد ٧د ٦ٞاست٧ ،ستیذ ّ٦
ثبیذ پبسخٖ ٤ثبضیذ چٝ ٦ٞ٧ ٟ٤ب ٤ٝسد سإاٗ ٍشاس ٝی ٕیشی٣ ٜ
إش دس ٝسئٙ٤یت خ٤د ّ٤تب٧ی ّشد ٥ثبضی ،ٜثخطیذ١ ٥خ٤ا٧ذ
ضذ .اسبتیذ ٝقبسه ثیص اص دیٖشا ٟضب٧ذ ٧د٧ ٦ٞبیی ّ ٦اص
عشه دا١طد ٤اسائٝ ٦یض٤د٧ ،ست٢ذ ّ ٦دس غح ٦٢ف ٘ٞدٙس٤صی،

سئیس ٨١بد ٞ١بی٢ذٕی َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی دس دا١طٖب٧٥ب:
فلسفِ ٍجَدي گزٍُ هعارف بیاى

پبّی  ٣سالٝت سا ٝیعٚجذ.

حمایك دیٌی بِ ًسل جَاى است

سئیس ٨١بد ٞ١بی٢ذٕی َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی دس دا١طٖب٧ ٥بی ّط٤س

سئیس ٨١بد ٞ١بی٢ذٕی َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی دس دا١طٖب٧ ٥ب ٕيت:

ادا ٦ٝدادٝ :دب٧ذت ضٞب سا اسج ٝی ٣ ٜ٨١اص ضٞب تَبضبی ِّٞ

ىٚسي٣ ٦خ٤د ٕشٝ ٥٣قبسه ثیب ٟحَبیٌ دی٢ی ث١ ٦س٘ خ٤ا ٟاست.

 ٜ٧ ٣اىضایی دس ای ٠خ٨بد ىشٖ٢٧ی سا داسی .ٜدا١طٖب ٥آصاد ای٠

ثٕ ٦ضاسش خجشٖ١بس ٕش ٥٣دا١طٖب ٥خجشٕضاسی آ١ب حدت

ؽشىیت سا داسد ّ ٦دا١طٖب ٥عشاص اَ١الة اسالٝی ثبضذ؛ ثبیذ ٍذس

االسالٝ ٛػغيی سستٞی دس سٝ٤ی١ ٠طست سشاسشی ٝذیشا٣ ٟ

ای ٠دا١طٖب ٥اَ١الثی سا ثذا١ی ٣ ٜثشای ث٣ ٦خ٤د آٝذ ٟدا١طٖب٥

افضبی ٧یأت فٞٚی ٕشٝ ٥٣قبسه اسالٝی ٕيت :اَ١الة

عشاص تالش ّ٢ی.ٜ

اسالٝی دس صٝب ٟاٝب ٛخٞی٢ی ث ٦ثب٢ٙذٕی سسیذ  ٣ضب٧ذ تبسیس
١ؾب ٛاسالٝی دس ّط٤س ٝحت ا ٘٧ثیت ث٤دی.ٜ
حدت االسال ٛسستٞی ادا ٦ٝداد :ىٚسيٕ ٦شٝ ٥٣قبسه ثیبٟ
حَبیٌ دی٢ی است  ٣آ١چ١ ٦سجت ث١ ٦س٘ خ٤ا ٣ ٟدا١طد٤یبٟ

سئیس ٨١بد ٞ١بی٢ذٕی َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی دس دا١طٖب٧ ٥ب ٝغشح

٤ٝسد ١یبص ث٤د ثب تطْی٘ ٕش٧ ٥٣بی ٝقبسه تحٌَ یبىت َٝ ٣بٛ

ّشد:

ٝقؾ ٜس٧جشی ٤ٝض٤ؿ تجیی ٠دی ٠سا ٣ؽیي ٦اغٚی دا١طٖبٝ ٥ی

داًطگاُّا هَتَر هحزن ٍ عاهل پیطزفت

دا٢١ذ.

وطَر /جایی غیز اس داًطگاُ تَاى حل

سئیس ٨١بد ٞ١بی٢ذٕی َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی دس دا١طٖب٧ ٥بی ّط٤س

هطىالت وطَر را ًذارد

ادا ٦ٝداد :ای ٦ْ٢ثٖ٤یی ٜإش ٕش٧ ٥٣بی ٝقبسه ١ج٤د١ذ اآل ٟچ٦

سئیس ٨١بد ٞ١بی٢ذٕی َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی دس دا١طٖب٧ ٥ب ٕيت:

اتيبٍی ٝی اىتبد؛ اٝشی ١یست ّ ٦ث ٦آسب١ی ثت٤ا ٟتحٚی٘ ّشد  ٣ث٦

دا١طٖب٧ ٥ب ٤ٝت٤س ٝحشُ  ٣فب ٘ٝپیطشىت ّط٤س ٧ست٢ذ ،اٝش٣ص

آ ٟپبسخ دادٝ .ب  ٣ضٞب ث ٦ف٤٢اٝ ٟد٤ٞفٞ١ ٦بی٢ذٕب ٟثیب ٟدی٠

ٝب دس سخت تشی ٠ضشایظ ٧ستی ٣ ٜدا١طٖب٧ ٥ب ثبیذ ٝسبئ٘ ّط٤س

دس دا١طٖب٧ ٥ب ،سسبٙت سٖ٢ی٢ی ث ٦ف٨ذ ٥داسی ٣ ٜای ٠سسبٙت ث٦

سا ح٘ ّ٢٢ذ؛ خبیی میش اص دا١طٖب ٥ت٤ا ٟح٘ ٝطْالت ّط٤س سا

ایٝ ٠ق٢ی ١یست ّ ٦إش ٝحت٤ا٧بی ّتبة ٧بی ٝقبسه سا اسائ٦

١ذاسد.

د٧ی٣ ٜؽیي٦ی خ٤د سا ا١دب ٛداد٥ای.ٜ

ثٕ ٦ضاسش خجشٖ١بس ٕش ٥٣دا١طٖب ٥خجشٕضاسی آ١ب،

سستٞی ثب ثیب ٟایَٝ ٦ْ٢بٝ ٛقؾ ٜس٧جشی ثبس٧ب ىش٤ٝد١ذ ّ٦ٞ٧ ٦

حدت االسالٝ ٛػغيی سسٞتی دس ١طست سؤسبی دا١طٖب٧ ٥ب دس

اىشاد دس دا١طٖب٧ ٥ب ث ٦س٣حب١یت ١یبص داس١ذٕ ،يت :اسبتیذ

دا١طٖب ٥ف ٣ ٜٚغ٢قت اؽ٨بس ّشدَٝ :بٝ ٛقؾ ٜس٧جشی تبث٤ٚیی سا

ٝقبسه ثبیذ ثب  ٦ٞ٧دا١طد٤یب ٟثشخ٤سد پذسا ٦١داضت ٦ثبض٢ذ .دس

دس ٝح٘ ّبسضب١ ٟػت ّشد١ذ ّ ٦حذیثی اص حضشت فٚی (ؿ)
است .دس ای ٠حذیث آٝذّ« ٥سی ّ ٦خ٤د سا پیط٤ای دیٖشاٟ

سیست ٜدی٢یٝ ،ق ٜٚغشى ًب اثضاس ىشإیشی دا١ص ١یست ٝ ٣قٜٚ
ّسی است ىشآی٢ذ تشثیت سا دس ّ٢بس تقٚی٧ ٜذى٢ٞذ ا١دبٛ

ٝی ثی٢ذ حتً ٞب ٍج٘ اص آ٤ٝصش  ٣تشثیت دیٖشا ٟثبیذ خ٤د سا ثسبصد

ٝید٧ذ.

 ٣تشثیت ّ٢ذ ّ ٣سی ّ ٦خ٤دش سا سبخت ٦ثسیبس ٤ٝسد تدٚی٘
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است».

ثشٝی ٕشدد .آٍ ٟسٞت ّٝ ٦شث٤ط ث ٦دا١طٖب٧ ٥ب است ثبیذ

٣ی اىض٣د :فضیضا١ی ّ ٦سیبست دا١طٖب٧ ٥ب سا ثشف٨ذ ٥داس١ذ ثبیذ

سشیـتش ثشعشه ض٤د.

ث ٦ای٤ٝ ٠ض٤ؿ ت٤خ٢٢ّ ٦ذ١ .جبیذ ٧یچ ٕب ٥اص ٝسئٙ٤یت اغٚی ٝبٟ

سستٞی ثب اضبس ٥ث ٦سخ٢بٝ ٟقب ٟ٣ا ٗ٣سئیس خ٤٨ٞسی ٝج٢ی ثش

مبى٘ ض٤ی.ٜ

فذ ٛاختاله دس ثی ٠خشیب٧ ٟبی سیبسیٕ ،يت٣ :اٍقبً اٝش٣ص ثی٠

سئیس ٨١بد ٞ١بی٢ذٕی َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی دس دا١طٖب٧٥ب ادا ٦ٝداد:

خشیب٧ ٟبی سیبسی اختالىی ٣خ٤د ١ذاسد چشا ّٞ٧ ٦ب ٟع٤س ّ٦

ٝب ١جبیذ مجغ ٦سؤسبی دا١طٖب٧ ٥بی خ٨ب ٟسا ثخ٤سی ٜث ٦ْٚآ٨١ب

ٝقب ٟ٣ا ٗ٣سئیس خ٤٨ٞسی ٕيت اّ ٟ٤٢دس خ ٔ٢اٍتػبدی

ثبیذ حسشت ٝب سا داضت ٦ثبض٢ذ چشا ّ ٦یِ سئیس دا١طٖب ٥دس

٧ستی .ٜصٝب١ی َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی سخ ٠اص ٍشاسٕب٧ ٥بی تخشیت

ایشاٝ ٟسئٙ٤یت پش٣سش خ٤ا١ب ٟاص س 18 ٠سبٖٙی سا ثشف٨ذ٥

خ٤٨ٞسی اسالٝی ایشا ٟثٝ ٦یب ٟآ٣سد١ذ ضبیذ دس آ ٟصٝبّٞ ٟی

داس١ذ  ٣ایٝ ٠سئٙ٤یت ّٞی ١یست.

د٣س اص ر ٠٧ث١ ٦ؾش ٝی سسیذ ٙ٣ی اّ ٦ٞ٧ ٟ٤٢ث ٦ای١ ٠تید٦

سستٞی ٕيت :سئیس دا١طٖب٧ ٥بس٣اسد پس اص ای ٦ْ٢ثبص١طست٦

سسیذ ٥ا١ذ ّ ٦ایٍ ٠شاسٕب٧ ٥ب ٣خ٤د داسد .ایٍ ٠شاسٕب٧ ٥ب دس

ضذ ّ 30 ٦سبٗ ٝسئٙ٤یت ای ٠دا١طٖب ٥سا ثشف٨ذ ٥داضت پس اص

٣صاست خضا٦١داسی آٝشیْب ضْ٘ ٕشىت ٦است.

ثبص١طستٖی ّتبة ٖ١ب ٥ا١تَبدی ث٧ ٦بس٣اسد سا ٤١ضت .ا ٣دس ای٠

٣ی اىض٣د :سخ٢ب١ی ّ ٦اٝش٣ص دسثبس ٥حَ ً٤ثطش ،اضْبالت

ّتبة آ٣سد ٥است ٝب دس ٧بس٣اسد ث ٦دا١طد٤یب ٟدسس ٝی د٧یٜ

حَ ً٤ثطشی یب ٤ٝاسد ١ؾیش آ ٟثٝ ٦یبٝ ٟی آیذ ث٨ب ٦١است .دٙی٘

اٝب آ٨١ب سا خشد٢ٝذ تشثیت ٞ١یّ٢ی.ٜ

اغٚی ای ٠است ّ ٦خ٤٨ٞسی اسالٝی ایشا ٟثشای ث ٦چبٙص

٣ی ادا ٦ٝداد :اٝش٣ص دا١طٖب٧ ٥ب  ٜ٨ٝتشی ٠ثبس پیطشىت ّط٤س سا

ّطیذ١ ٟؾبٙ ٛیجشاٗ دّ٤ٝشاتیِ ٝذٙی اسائ ٦داد ٦ٞ٧ ٦ّ ٥آ٨١ب

ث ٦د٣ش ٝی ّط٢ذ  ٣دا١طٖب٧ ٥ب ٤ٝت٤س ٝحشُ  ٣فب ٘ٝپیطشىت

احسبس خغش ّشد٥ا١ذ .إش خ٤٨ٞسی اسالٝی ثت٤ا١ذ ایٝ ٠ذٗ سا

ّط٤س ٧ست٢ذ٧ .ش خب ت٤ىیَی ث ٦دست آٝذ ٥دا١طٖب٧ ٥ب اثشٕزاس

حيؼ ّ٢ذ حتً ٞب آ٨١ب ثب چبٙص خذی س٣ث ٦س ٣خ٤ا٢٧ذ ضذ .ث٦

ث٤د١ذ ،ثذ ٟ٣دا١طٖب٧ ٥ب پیطشىت ایدبد ٞ١ی ض٤د٧ .ش خب ّ٦

ٞ٧ی ٠خبعش ثشای َٝبث ٦ٚثب ایٝ ٠ذٗ ٧ضیٝ ٦٢یپشداص١ذ.

دا١طٖب٧٥ب ٝسئٙ٤یت پزیشىت٦ا١ذ ٤ٝىٌ ث٤د٥ا١ذ.

سستٞی ادا ٦ٝداد :دس اٍذاٝی تقدت ثشاٖ١یض فشثستب ٟسئیس

سئیس ٨١بد ٞ١بی٢ذٕی َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی دس دا١طٖب٧٥ب ثیبّ ٟشد:

ّٞیسی ٟ٤حَ ً٤ثطش ضذ ٥است .إش صٝب١ی ّسی ای٤ٝ ٠ض٤ؿ سا

دس َٝبیس ٦ثب دا١طٖب٧٥بی خ٨ب ٟدس اخالً ٣ضقیت ث٨تشی داسیٜ

ث ٦ف٤٢ا ٟدس٣ك  13ثیبٝ ٟی ّشد ضبیذ خ٢ذ ٥داس ث٤دٙ٣ .ی اٝش٣ص

اٙجت ٦ثیَ١ ٠غ٤ٝ ٦خ٤د ٝ ٣غ٤ٚة ىبغ ٦ٚاست اٙجت ٦ای ٠ىبغ٦ٚ

ٝی ثی٢ی ٦ّ ٜچ٢ی ٠اتيبٍی اىتبد ٥استٍ ٜ٧ .شاس است دس ادا٦ٝ

عجیقی است  ٣ثبیذ ثبضذ ٙ٣ی دس ٝد٤ٞؿ ٣ضـ دا١طٖب٧ ٥ب دس

ثحشی ٠فضّٞ ٤یسی ٟ٤حَ ً٤ثطش ض٤د.

ای ٠صٝی ٦٢خ٤ة است .ثقذ اص اٝب ٛصاد٧ ٥ب  ٣ثشخی اص اٝبّ٠

سئیس ٨١بد ٞ١بی٢ذٕی َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی دس دا١طٖب٧٥ب ادا ٦ٝداد:

َٝذس ثیطتشی ٞ١بص خٞبفت دس دا١طٖب٧٥ب ثشٕضاس ٝیض٤دٝ .ثالً

ثسیبسی اص ای ٠دست ّط٤س٧ب اٝش٣ص حتی اثبیی اص ای١ ٠ذاس١ذ ّ٦

دس دا١طٖب ٥ضشیو دس د٤١ ٣ثت ثشٕضاس ٝی ض٤د .دا١طٖب٧ی ّ٦

چ٨ش ٥خط١ ٠ؾب ٛضب ٟسا ١طب ٟد٢٧ذ .اٝش٣ص ٝب دس سخت تشی٠

٧ 12ضاس دا١طد ٤داسد٧ ،ضاس ١ 500 ٣يش دس س٣ص ٞ١بص خٞبفت

ضشایظ ٧ستی ٣ ٜدا١طٖب٧٥ب ثبیذ ٝسبئ٘ ّط٤س سا ح٘ ّ٢٢ذ .خبیی

ٝیخ٤ا٢١ذ.

میش اص دا١طٖب ٥ت٤ا ٟح٘ ٝطْالت ّط٤س سا ١ذاسد.

سستٞی اضبىّ ٦شدٞ٧ :چ٢ی ٠دس ٢ٝبسْی ّٝ ٦خػ٤ظ خ٤اظ

سستٞی اضبىّ ٦شد :یْی اص ث٨تشیٍ ٠بٙت٧ب ای ٠است ّ ٦دس اّثش

دی٢ی ث٤د ٝب٢١ذ افتْبه دا١طٖب٧ ٥ب ٞ٧شا ٥ضذ١ذ .ای ٠اتيبً اص

دا١طٖب٧ ٥ب ّب ٟ٤١استبدا ٟتطْی٘ ض٤د تب ثت٤ا٢١ذ ىبسك اص

دا١طٖب ٥ت٨شا ٟضش٣ؿ ضذ  ٣ثَی ٦دا١طٖب٧٥ب سا ١یض ىشإشىت.

ٝسئٙ٤یت٧ب سا٥ح٘ اسائ ٦د٢٧ذ.

٣ی ثب اضبس ٥ث٨ٝ ٦بست اىضایی دا١طد٤یبٕ ٟيتٝ :تأسيب٦١

٣ی ٕيت :اٝش٣ص ثب ٝطْالت اٍتػبدی صیبدی ١ؾیش اسص،

دا١طد٤یب ٟثشای ٣س٣د ث ٦ثبصاس ّبس ٨ٝبست ّبىی ١ذاس١ذ .ای٠

َ١ذیٖ٢ی ،ت٤س٤ٝ ٛاخ ٦ای ٦ّ ٜثبیذ دا١طٖب٧ ٥ب ثشای آ٨١ب سا ٥ح٘

ٝطْ٘  ٜ٧ث ٦استجبط غ٢قت  ٣دا١طٖب ٜ٧ ٣ ٥ث ٦آ٤ٝصش

اسائ ٦د٢٧ذ ٞ٧چ٢ی ٠آسیت ٧بی خذی دس ح٤ص ٥اختٞبفی داسیٜ
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ّ ٦ثبیذ دا١طٖب٧ ٥ب ث ٦آ٨١ب ٣س٣د ّ٢٢ذ .اخالً  ٣دیٕ ٠شیضی ١یض

است ّ ٦خ٤ثی  ٣ثذی آ ٟىَظ دس صٝبّ ٟبسثشد ٝطخع

ثبیذ ٤ٝسد ت٤خٍ ٦شاس ٕیشدٝ .تأسيب ٦١اٝش٣ص ضج٨بت خذی دس

ٝیض٤د».

ىضبی ٝدبصی ٝغشح ٝی ض٤د ّ ٦ث ٦دٙی٘ فذ ٛحض٤س ٖٞ٧بٟ

٣ی ثب تأّیذ ثش ای٨ٝ ٦ْ٢بست استيبد ٥اص دا١ص ثبیذ ٣خ٤د داضت٦

آسیت٧بی صیبدی سا ٣اسد ّشد ٥است.

ثبضذ ،اضبىّ ٦شد « :إش ای٤ٝ ٠سد دس دا١طد٣ ٤خ٤د ١ذاضت٦

سئیس ٨١بد ٞ١بی٢ذٕی َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی دس دا١طٖب٧ ٥ب تأّیذ

ثبضذ ،ثبیذ ٢ٝتؾش ا٧٤ٖٙبی سبختٖی ثشای دا١طد٤یب ٟثبضی».ٜ

ّشد٣ :حذت ٚٝی  ٣آسیت ٧بی آ٤ٝ ٟض٤ؿ دیٖشی است ّ٦

٧بضٞی ادا ٦ٝداد« :ف ٜٚثبیذ ث ٦١٤ٕ ٦ای ثبضذ ّٖ١ ٦ب ٥غشه

دا١طٖب٧ ٥ب ثبیذ ث ٦آ ٟثپشداص١ذ .اٝش٣ص دی ٠داسی  ٜ٨ٝتشی ٠فب٘ٝ

٢ٝيقت عٚجی دس دا١طد ٤پذیذاس ١ط٤د  ٣ایٞ٧ ٠بّ ٟبسی است

٣حذت ٚٝی است  ٦ٞ٧ ٣اٍ٤ا ٛایشا١ی سا ٝی ت٤ا ٟثب دی ٠داسی،

ّ١ ٦ؾب ٛسشٝبی ٦داسی آ ٟسا تش٣یح ٝی ّ٢ذ ٧ ٦١٤ٞ١ ٣بی ای٠

ىش ٔ٢٧ایشا١ی  ٣صثب ٟىبسسی دس ّ٢بس  ٜ٧حيؼ ّشد آٍ٣ ٟت

٤ٝض٤ؿ ،احتْبس اٍال٤ٝ ٛسد ١یبص ٝشد ٛدس س٣ص٧بی سخت

َ١ط ٦دض ٠ٞفٚٞیبتی ٞ١یض٤د.

است».

سستٞی ثیبّ ٟشد :تدضی ٦عٚجی ثحث خذی ١ؾب ٛاست ّ ٦ثبیذ

٣ی ثب ثیب ٟای ٦ْ٢آ٤ٝصش ّبسثشدی دس دس٣س ٝقبسه ثبیذ ٤ٝسد

ثشای آ ٜ٧ ٟىْشی ض٤د .دىبتش ٞ١بی٢ذٕی َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی دس

ت٤خٍ ٦شاس ٕیشدٕ ،يتَ١ « :ص استبدا ٟدس تقٚی ٜثشای تشثیت

دا١طٖب٧ ٥ب آٝبدْٞ٧ ٥بسی ثب دا١طٖب٧ ٥ب دس صٝی٧ ٦٢بی ٝختٚو

آی٢ذ ٥سبصاّ ٟط٤س حبئض اٞ٧یت است  ٣دس ایٝ ٠سیش ثبیذ اص

٧ست٢ذ ،دا١طٖب٧ ٥ب دس ا١جبضت ٝطْالت اٍتػبدی ١جبیذ

ٕيتٞب ٟفبض٤سا ٝ ٣حش ٛث٨شٕ ٥شىت».

٤ٝض٤فبت ىشٖ٢٧ی سا ١بدیذ ٥ثٖیش١ذ .ثشٕضاسی ّشسی ٧بی
آصادا١ذیطی  ٣ىقبٙیت٧بی خشیب٧ٟبی دا١طد٤یی ٝ ٣دبٗ ١ذادٟ
ث ٦ایدبد ٝسئ ٦ٚدس ىضبی دا١طٖب٧٥ب اص اٞ٧یت ٣یژ٥ای ثشخ٤سداس
است ّ ٦ثبیذ ث ٦آ٨١ب ١یض ت٤خ ٦ض٤د.
سئیس ستبد فٞش ٣ ٥فتجبت دا١طٖب٧یب ٟخجش داد؛
هطىلی بزاي اعشام وارٍاىّاي
داًطجَیی بِ عتبات ًذارین

ٝسئ٨١ ٗ٤بد ٞ١بی٢ذٕی س٧جشی دس دا١طٖب ٥آصاد اسالٝی اٙجشص:

سئیس ستبد فٞش ٣ ٥فتجبت دا١طٖب٧یب ٟدس خػ٤ظ فٚت تبخیش

آهَسش درٍس هعارف در داًطگاُ واربزدي ضَد

دس افضاّ ٛبس٣ا٨١بی دا١طد٤یی ث ٦فتجبت ٕيتٝ :طْٚی دس

ٝسئ٨١ ٗ٤بد ٞ١بی٢ذٕی َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی دس دا١طٖب ٥آصاد

افضا ٛدا١طد٤یب ٟث ٦فتجبت ١ذاسی ٣ ٜفٚت تبخیش دس افضا ٛثشخی

اسالٝی استب ٟاٙجشصّ ،بسثشدی ّشد ٟدس٣س ٝقبسه دس

ّبس٣ا٧ٟب ثبال سىت٧ ٠ضی ٦٢است.

دا١طٖب٧٥ب سا  ٜ٨ٝاسصیبثی ّشد.

ثٕ ٦ضاسش «خجش١ب ٦ٝدا١طد٤یب ٟایشا ،»ٟحدت االسال ٛسیذ

ثٕ ٦ضاسش خجشٖ١بس خجشٕضاسی آ١ب اص ّشج ،حدت االسالٛ

ٝحٞذسضب ىَی٨ی ،سئیس ستبد فٞش ٣ ٥فتجبت دا١طٖب٧یب ٟدس

سیذٝحٞذ ٧بضٞی دس عشح ضیبىت استبدا ٟدا١طٖب ٥آصاد

ٕيتٖ ٤ثب دا١طد ،٤دس خػ٤ظ ٝطْالت پیص آٝذ ٥دس افضاٛ

اسالٝی استب ٟاٙجشص اؽ٨بس ّشد« :تقٚی ٣ ٜتشثیت یْی اص

دا١طد٤یب ٟث ٦فتجبت ٕيتٝ :طْٚی دس افضا٧ ٛب ١ذاسی٣ ٜ

٤ٝض٤فبتی است ّٝ ٦تأسيب ٦١اٝش٣ص ٥دس ٕستش ٥پشسشفت ف٣ ٜٚ

ّبس٣ا٨١بی دا١طد٤یی ث ٦غ٤ست س٣صا ٦١دس حبٗ افضا٧ ٛست٢ذ.

دا١ص اص آ ٟميٚت ضذ ٥است».

٣ی اىض٣د :ث ٦دٙی٘ اىضایص ٧ضی٧ ٦٢ب ،افضا ٛثشخی ّبس٣ا٨١بی

ٝسئ٨١ ٗ٤بد ٞ١بی٢ذٕی َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی دس دا١طٖب ٥آصاد

دا١طد٤یی ث ٦تبخیش اىتبد ّ ٦اص پبیب٧ ٟيت ٦ث ٦س٣اٗ فبدی ثبص ٝی

اسالٝی استب ٟاٙجشص اىض٣د« :ف٤ٞ٧ ،ٜٚاسٝ ٥ب٢١ذ ضٞطیش دٙ٣ج ٦ای

ٕشدد  ٣س٣صا ٦١سّ ٦بس٣ا٤٧ ٟایی  ٣یِ ّبس٣ا ٟصٝی٢ی ث ٦فتجبت
4
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افضاٝ ٛی ض١٤ذ.
ىَی٨ی اضبىّ ٦شد:تبّّ 38 ٟ٤٢بس٣ا ٟدا١طد٤یی ث ٦فتجبت افضاٛ
ضذ١ذ ّ ٦افضا ٛدا١طٖب٧یب ٟتب ا ٗ٣آثب ٟادا ٦ٝداسد.
ّذف دیي اسالم بلَغ ٍ گستزش
اخالق حزفِاي است
ٕش ٥٣اختٞبفیٝ -سئ٨١ ٗ٤بد س٧جشی دس دا١طٖب ٥ف ٛ٤ٚپضضْی
بزگشاري وارگاُ بصیزتافشایی «تىالیف هٌتظزاى

ّشدستب ،ٟاؽ٨بس ّشد :ت٤سق ٦اخالً حشى ٦ای ساثغٝ ٦ستَی ٜثب

در لبال هَعَدِ هَجَد» در خزمآباد

٤١ؿ ثی٢صٖ١ ،ب ٣ ٥ض٢بخت خ٤د ٧ ٣ستی داسد دس ٣اٍـ ٧ذه

ٕش ٥٣ىشٖ٢٧ی ّ -بسٕب ٥ثػیشت اىضایی ثب ٤ٝض٤ؿ «تْبٙیو

آٝذ ٟدی ٠اسال ٛث٤ٚك ٕ ٣ستشش اخالً حشى ٦ای است.

٢ٝتؾشا ٟدس ٍجبٗ ٤ٝف٤دِ ٤ٝخ٤د» ثب ٖ١ب٧ی ث٨١ ٦ضت فبض٤سا

ثٕ ٦ضاسش ایْ٢ب اص ّشدستب ،ٟحدت االسال ٛحس ٠فبسضی،

عی ٝبٝ ٥حش ٛدس دا١طٖبٙ ٥شستب ٟثشٕضاس ٝیض٤د.

ٝسئ٨١ ٗ٤بد س٧جشی دس دا١طٖب ٥ف ٛ٤ٚپضضْی ّشدستب ٟاٝش٣ص 18

ثشٕضاسی ّبسٕب ٥ثػیشت اىضایی «تْبٙیو ٢ٝتؾشا ٟدس ٍجبٗ

ض٨شی٤س ٝب ٥دس آیی ٠ىبسك اٙتحػیٚی دا١طد٤یب ٟپضضْی دا١طٖب٥

٤ٝف٤دِ ٤ٝخ٤د» دسخشٛآثبد

ف ٛ٤ٚپضضْی ،اؽ٨بس ّشد :دمذم ٦اغٚی دس ثحث تذسیس

ثٕ ٦ضاسش ایْ٢ب اص ٙشستب ،ٟثٞ٧٦ت ٝإسس ٦اىٌ ؽ٤٨س ح٤ص٧٥بی

دا١طد٤یب ،ٟاخالً حشى ٦ایی است ّ ٦اٞ٧یت ث ٦سضایی دس

فٞٚی ٦خ٤ا٧شا ٣ ٟثب حٞبیت ٨١بد ٞ١بی٢ذٕی َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی

خبٝق ٦داسد.

دس دا١طٖب٧ ٥بی استبٙ ٟشستب ٟدٝ٣یّ ٠بسٕب ٥فبض٤سایی ثب٤١اٟ

٣ی ثب ثیب ٟای ٦ْ٢دس خبٝق ٦پضضْی ثبیذ ضب٧ذ ت٤سق ٦اخالً

اَ١الثی استبٙ ٟشستب ٟثب ف٤٢ا« ٟتْبٙیو ٢ٝتؾشا ٟدس ٍجبٗ ٤ٝف٤دِ

حشى ٦ایی ثبضی ،ٜاىض٣د :ت٤سق ٦اخالً حشى ٦ایی ساثغٝ ٦ستَی ٜثب

٤ٝخ٤د» ثب ٖ١ب٧ی ث٨١ ٦ضت فبض٤سا ثب سخ٢شا١ی استبد

٤١ؿ ثی٢صٖ١ ،ب ٣ ٥ض٢بخت خ٤د ٧ ٣ستی داسد.

حدت االسالٝ ٛدتجی فضیضی ،اص ىضالی خبٝق ٦اٞٙػغيی  ٣ثب

ٝسئ٨١ ٗ٤بد س٧جشی دس دا١طٖب ٥ف ٛ٤ٚپضضْی ّشدستب ،ٟثب اضبس٥

حض٤س حدت االسال ٛحسی٢ی ٙیالثیٝ ،سئ ٗ٤دىتش ٨١بد س٧جشی

ث ٦ای ٦ْ٢اٙ٣ی ٠سا ٥ث٤ٚك اخالً حشى ٦ایی ض٢بخت خ٤د ا١سبٟ

دا١طٖب٧ ٥بی استبٙ ٟشستب 24 ،ٟتب  26ض٨شی٤س ٝػبده ثب پ٢د،ٜ

است ،رّشّشدٍ٣ :تی ا١سب ٟاص خ٤د ض٢بخت ّب ٘ٝداضت ٦ثبضذ

ضط٧ ٣ ٜيتٝ ٜحش ٛدس دا١طٖبٙ ٥شستب ٟثشٕضاس خ٤ا٧ذ ضذ.

تق٨ذ ٝ ٣سئٙ٤یت پزیشی  ٜ٧ث٣ ٦خ٤د ٝیآیذ.

ٝإسس ٦اىٌ ؽ٤٨س دس یِ حشّت خ٤دخ٤ش ٝشد٨١ٛبد دس سبٗ

٣ی ثب ثیب ٟای١ ٦ْ٢جبیذ ىَظ ث ٦سبحت ىشدی اخالً ت٤خّ ٦شد

 96ت٤سظ خٞقی اص ىبسك اٙتحػیال ٟدا١طٖب٧ی  ٣ح٤ص٣ی

ث ٦ْٚثبیذ ت٤خ٣ ٦یژ ٥ای ث ٦سبحت اختٞبفی ١یض داضت ٦ثبضی،ٜ

تبسیس ضذ ٣ ٥تبّ ٟ٤٢چ٢ذ ّبسٕب ٥ثب ٤ٝض٤فبت ٝختٚو

ف٤٢اّ ٟشد :پضضْب ٟعجٌ س٢ٕ٤ذی ّ ٦یبد ٝی ّ٢٢ذ ١جبیذ

ثشٕضاس ٤ٞ١د ٥است ّ ٦اٙ٣یّ ٠بسٕب ٥فبض٤سایی ایٝ ٠إسس،٦

خذٝبت پضضْی سا اص ٝشد ٛدسیل ّ٢٢ذ  ٣ای ٠دس ٣اٍـ ٞ٧بٟ

سبٗ ٕزضت ٦دس ایبٝ ٛحش ٛثشٕضاس ضذ  ٣ای ٠دٝ٣ی ٠ثش١ب٦ٝ

سبحت اختٞبفی اخالٍی است ّ ٦ثبیذ ٖ١ب٣ ٥یژ ٥ای ث ٦آ ٟداضت٦

فبض٤سایی است ّٝ ٦حش ٛاٝسبٗ ثشٕضاس خ٤ا٧ذ ضذ.

ثبضی.ٜ

یبدآ٣س ٝی ض٤د ،حذ٣د ١ 100يش اص دا١طد٤یب ٣ ٟح٤ص٣یبٟ

حدت االسال ٛفبسضی ثب اضبس ٥ث ٦ای ٦ّٞٚ ٦ْ٢عجیت ىَظ

ىبسك اٙتحػیال ٟخ٤ا ٟح٤ص ٣ ٥دا١طٖبٝ ،٥خبعت ایّ ٠بسٕب٥

ٝخػ٤ظ پضضِ  ٣ثیٞبس ١یست ،ث ٦ْٚث ٦خبٝق ٦پضضْی سثغ٦

٧ست٢ذ.

دادٝ ٥یض٤د ،ثیبّ ٟشد :ف ٜٚپضضْی تق٨ذ ٝ ٣سئٙ٤یتی سٖ٢ی ٠ثش
ف٨ذ ٥ضٞب پضضْب ٟاست.
سیب٣ ِٝاحذی ،سئیس دا١طٖب ٥ف ٛ٤ٚپضضْی ّشدستب ،ٟثب
اضبس ٥ث ٦ای ٦ْ٢پضضْب ٟدس ٙحؾ ٦ثحشا١ی ،ا١سب١ی سا اص س١ح ١دبت
5
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ٝی د٢٧ذ ،خغبة ث ٦ىبسك اٙتحػیال ٟپضضْی ،اىض٣د :اغٗ٤

فبٙی ٣ ،اص دیٖشسٞ١ ٤بد پی١٤ذ  ٣پی٤ستٖی د ٣دستٖب ٥فٞٚی ـ

حشى ٦ایی  ٣اخالً پضضْی سا سفبیت  ٣پبیج٢ذ ٥ثبضیذ ث ٦آ١چ٦

١خج٤ی ح٤ص ٣ ٥دا١طٖب ٥است.

ّ ٦ث ٦ف٤٢ا ٟاخالً حشى ٦ایی یبد ٕشىت٦ایذ.

ثش پبی ٦ایٕ ٠ضاسش ث َ٘١ ٦اص اداس ٥س٣اثظ فٝ٤ٞی  ٣اعالؿ سسب١ی

٣احذی ثب ثیب ٟای ٦ْ٢پضضْب ٟدس خبٝقٝ ٦سئٙ٤یت اختٞبفی

پژ٧٣طٖب ٥ىش ٣ ٔ٢٧ا١ذیط ٦اسالٝیٝ ،ت ٠پیب ٛایطب ٟث ٦ضشح صیش

سٖ٢ی٢ی ث ٦ف٨ذ ٥داس١ذ ،رّشّشد :ث ٦ف٤٢ا ٟپضضِ ،ثبیذ اص

است:

ٙحبػ تيْش ،ف ،٘ٞپ٤ضصٕ ،يتبس  ٣تٞبٝی سىتبس٧ب ،ا٤ٖٙیی

حضشت حدت االسال٣ ٛاٞٙسٞٚیٝ ٠ػغيی سستٞی (داٝت ایبٛ

ثشای خ٤ا١ب ٟخبٝق ٦ثبضیذ.

اىبدات)٦

٣ی ث ٦ىبسك اٙتحػیال ٟت٤غیّ ٦شد :دس ا١دبّ ٛبس٧ب غذاٍت ٣

سیبست ْٝش٨١ ٛبد ٞ١بی٢ذٕی س٧جش ٝقؾ ٜاَ١الة اسالٝی (داٛ

خذیت داضت ٦ثبضیذ  ٣ای ٜ٨ٝ ٠سا سش٤ٙح ٦ىقبٙیت خ٤د ٍشاس

ؽ ٦ٚا٤ٙاسه)

د٧یذ.

سالٛاهلل فٚیْٜ

سئیس دا١طٖب ٥ف ٛ٤ٚپضضْی ّشدستب،ٟثب تبّیذ ثشای ای٦ْ٢

خٚقت خذٝت ثش ثبالی ثش٢ٝ٣ذ آ ٟىبض٘ ىش٧یخت ٦ّ ،٦اص

پضضْب ٟثبیذ ٝسئ ٣ ٗ٤پبسخٖ ٤ثبض٢ذ ،یبدآ٣س ضذ :پضضْب ٟثبیذ

تدبسة اسصض٢ٞذی دس فشغ ٦ی خذٝبت ىْشی  ٣ىشٖ٢٧ی دس

١سجت ث ٦ثیٞبساٝ ٟسئ ٣ ٗ٤ث ٦خب٤١اد٧ ٥بی آ١ب ٟپبسخٖ ٤ثبض٢ذ.

دا١طٖب٧ ٥بی ٝختٚو ثشخ٤سداسیذ ،چبالُ ٝ ٣جبسُثبد .حض٤س

یبدآ٣س ٝی ض٤د؛ دس ادا ٦ٝایٝ ٠شاس ٜاص ١ 24يش ىبسك اٙتحػی٘

٨١بد پشثشّت ٞ١بی٢ذٕی س٧جش ىشصا ٣ ٦١ىش٢ٞ٧ذ اَ١الة اسالٝی

دا١طٖب ٥ف ٛ٤ٚپضضْی ّشدستب ٟتدٚی٘  ٣دس پبیبٝ ٟت٠

(حيؾ ٦اهلل) دس دا١طٖب٧ ٥ب ،اص یِ س١ ٤طب ٟف٢بیت  ٣ا٧تٞبٛ

س٢ٕ٤ذ١ب ٦ٝت٤سظ دا١طد٤یبٍ ٟشائت ضذ.

ٝقؾ ٦ٙ ٜث ٦ثسظ ٝق٤٢یت ٝ ٣قشىت دس ٝحیظ آ٤ٝصش فبٙی ٣ ،اص
دیٖشسٞ١ ٤بد پی١٤ذ  ٣پی٤ستٖی د ٣دستٖب ٥فٞٚی ـ ١خج٤ی ح٤ص٥
 ٣دا١طٖب ٥است.
سخبء ٣اثٌ داس ٛثب تذثیش  ٣تالش سخت ٣ ٦س٢دیذ ٥خ٢بة فبٙی،
ض ٠ٞتحيؼ ثش س١٣ذ تْبٚٝی ىقبٙیت ٧بی ای٨١ ٠بد ٤١سا١ی دس

سییس ض٤سای سیبستٖزاسی ح٤ص ٥فٞٚی ٦ت٨شا:ٟ
ًْاد ًوایٌذگی همام هعظن رّبزي

د٣س ٥ی دسخطب ٟتػذی ٝذیش ثب اخالظ  ٣اَ١الثی حضشت

ًواد پیًَذ حَسُ ٍ داًطگاُ است

حدت االسال٣ ٛاٞٙسٞٚیٝ ٠حٞذ ٝحٞذیبٝ( ٟبصاٗ ٤ٝىَب)،

سییس ض٤سای سیبستٖزاسی ح٤ص ٥فٞٚی ٦ت٨شا ٟض ٠ٞپیبٛ

ثش١ب٧ ٦ٝب  ٣ىقبٙیت ٧بی ٨١بد ٞ١بی٢ذٕی دس د ٣خ٨ت یبدضذ٥

تجشیِ خ٤د ث ٦سیبست خذیذ ٨١بد ٞ١بی٢ذٕی َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی

ت٤سق ٣ ٦تقٞیٌ یبثذ.

دس دا١طٖب٧ ٥بٕ ،يت :حض٤س ٨١بد ٞ١بی٢ذٕی دس دا١طٖب٧ ٥ب ٞ١بد

ىشغت سا ٝنت ٜ٢ضٞشد ،٥ض ٠ٞآسص٣ی ٤ٝىَیت ثشای

پی١٤ذ  ٣پی٤ستٖی د ٣دستٖب ٥فٞٚی ـ ١خج٤ی ح٤ص ٣ ٥دا١طٖب٥

خ٢بة فبٙی ،اص ٝسبفی ٞٝتذ ٤ٝ ٣ىٌ خ٢بة حدت االسالٛ

است.

٣اٞٙسٞٚیٝ ٠حٞذیبٍ ٟذسدا١ی ّشد ،٥ثشای ایطب ٟد٣ا ٛت٤ىیٌ ٣

ثٕ ٦ضاسش خجشٕضاسی سسب ،دس پی ا١تػبة حدت االسالٛ

حس ٠فبٍجت ٝسبٙت ٝیّ.ٜ٢

سستٞی ث ٦سیبست ٨١بد ٞ١بی٢ذٕی َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی دس
دا١طٖب٧ ٥ب پیب ٛتجشیْی اص س٤ی آیت اهلل فٚی اّجش سضبد خغبة
ث٣ ٦ی غبدس ضذ.
آیت اهلل سضبد ،دس ای ٠پیب ٛتأّیذ ّشد ٥است ّ ٦حض٤س ٨١بد
ٞ١بی٢ذٕی دس دا١طٖب٧ ٥ب ،اص یِ س١ ٤طب ٟف٢بیت  ٣ا٧تٞبَٝ ٛبٛ
ٝقؾ ٜس٧جشی ث ٦ثسظ ٝق٤٢یت ٝ ٣قشىت دس ٝحیظ آ٤ٝصش
6
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خ٧ ٔ٢ب  ٣دس ضشایظ سخت اتيبٍبت  ٜ٨ٝثشای ّط٤س٧ب سٍٜ
ٝیخ٤سد ّّ ٦ط٤س ٝب ١یض اص ایٍ ٠بفذٝ ٥ستث٢ی ١یست.
دىبتش ا١د ٠ٞاسالٝی دا١طد٤یبٝ ٟستَ٘ دا١طٖب٧٥بی خ٤صستب:ٟ
بزخی ًوایٌذگاى بِجاي پیگیزي هطىالت
در ًمص ٍویلالذٍلِ ظاّز هیضًَذ

دّتش ع٨شا١چی دس خٚس ٦ض٤سای ٕستشش دا١طٖب ٥آصاد:

دىبتش ا١د ٠ٞاسالٝی دا١طد٤یبٝ ٟستَ٘ دا١طٖب٧ ٥بی خ٤صستبٟ

گستزش آهَسش عالی در داًطگاُ آساد اسالهی

دس ١ب ٦ٝای ثٞ١ ٦بی٢ذٕب ٟح٤ص٧ ٥بی ا١تخبثی ای ٠استب ٟدس ٝدٚس

بایذ َّضوٌذ ٍ هتٌاسب با ًیاسّا باضذ

ض٤سای اسالٝی١ ،سجت ث ٦سأی ١یب٣سد ٟعشح ضيبىیت آسای

سشپشست دا١طٖب ٥آصاد اسالٝی ٕيتٕ :ستشش آ٤ٝصش فبٙی

ٞ١بی٢ذٕب ٟافتشاؼ ّشد١ذ.

دس دا١طٖب ٥آصاد اسالٝی ثبیذ ث ٦غ٤ست ٤٧ض٢ٞذ ٝ ٣ت٢بست ثب

ثٕ ٦ضاسش خجشٖ١بس ٕش ٥٣دا١طٖب ٥خجشٕضاسی آ١ب ،دىبتش ا١د٠ٞ

١یبص٧بی ّط٤س ثبضذ.

اسالٝی دا١طد٤یبٝ ٟستَ٘ دا١طٖب٧ ٥بی خ٤صستب ٟدس ١ب ٦ٝای ث٦

ثٕ ٦ضاسش ٕش ٥٣دا١طٖب ٥خجشٕضاسی آ١ب ،دّتش ٝحٞذ٨ٝذی

ٞ١بی٢ذٕب ٟح٤ص٧ ٥بی ا١تخبثی ای ٠استب ٟدس ٝدٚس ض٤سای

ع٨شا١چی دس خٚس ٦ض٤سای ٕستشش دا١طٖب ،٥ثب تأّیذ ثش ای٦ْ٢

اسالٝی١ ،سجت ث ٦سأی ١یب٣سد ٟعشح ضيبىیت آسای ٞ١بی٢ذٕبٟ

ٕستشش دس ح٤ص ٥آ٤ٝصش فبٙی ثبیذ ث ٦غ٤ست ٤٧ض٢ٞذ ثبضذ،

افتشاؼ ّشد١ذ.

ٕيت :فْٚٞشد ض٤سای ٕستشش ١ؾب ٛآ٤ٝصش فبٙی ّط٤س دس
صٝی ٦٢سضت٧ ٦ب َٝ ٣بعـ تحػیٚی ٢ٝدش ثّ ٦ست سضبیت
خب٤١اد٧٥ب ١طذ ٥است.
٣ی ث ٦سیبست ٧بی اثالمی ف ٣ ٜٚى٢ب٣سی اص س٤ی َٝبٝ ٛقؾٜ

خ٨بٖ١یشی دس ١طست سؤسبی دا١طٖب٧٥ب ٝغشح ّشد:

س٧جشی اضبس ٣ ٥تػشیح ّشد :ثشاسبس ای ٠سیبست ٧ب،

تَسعِ علوی وطَر ضاهي اصلی بما /داًطگاُّا

ٝت٢بست سبصی تحػی٘ ثب اضتنبٗ ثبیذ دس دا١طٖب٧ ٥ب سفبیت

واًَى اصلی التصاد هماٍهتی ّستٌذ

ض٤د.

ٝقب ٟ٣ا ٗ٣سئیس خ٤٨ٞس ٕيت :ت٤سق ٦فٞٚی ّط٤س ّّ ٦بٟ٤١

سشپشست دا١طٖب ٥آصاد اسالٝی ادا ٦ٝدادٞ٧ :چ٢ی ٠ضْ٘ ٣

آ ٟدا١طٖب٧٥بست ،ضب ٠ٝاغٚی ثَبی ٝب است.

ٝحت٤ای ىقبٙیت ض٤سای ٕستشش آ٤ٝصش فبٙی ثبیذ ثشاسبس

ثٕ ٦ضاسش خجشٖ١بس ٕش ٥٣دا١طٖب ٥خجشٕضاسی آ١ب ،اسحبً

ای ٠سیبست٧ب تنییش ّ٢ذ.

خ٨بٖ١یشی دس ١طست سؤسبی دا١طٖب٧ ٥بٝ ،شاّض آ٤ٝصش فبٙی،

ع٨شا١چی ثب ثیب ٟای١ ٦ْ٢ؾب ٛآ٤ٝصش فبٙی ثبیذ خ٤است٧ ٦ب ٣

پژ٧٣طٖب٧ ٥ب  ٣پبسُ ٧بی ف ٣ ٜٚى٢ب٣سی سشاسش ّط٤س ٦ّ ،دس

١یبص٧بی ٝشد ٛسا ٤ٞ٧اس ٥دس ١ؾش داضت ٦ثبضذٕ ،يتٝ :تأسيب٦١

دا١طٖب ٥ف ٣ ٜٚغ٢قت دس حبٗ ثشٕضاسی استٕ ،يت :یْی اص

٤٢٧ص دس دا١طٖب٧ ٥بی ّط٤س سضت٧ ٦بیی ٣خ٤د داسد ّ٤ٝ ٦سد

 ٜ٨ٝتشی ٠پبی٧ ٦بی ٍذست دا١ص  ٣دا١بیی است  ٣دس تٞذٝ ٟب ث٦

١یبص خبٝق١ ٦یست .دس َٝبعقی ،دس حبٙی ّ ٦تَبضبی ٣س٣د ث٦

ای٤ٝ ٠ض٤ؿ اٞ٧یت داد ٥ضذ ٥است .دس حبٗ حبضش  ٜ٧ث٦

ثشخی سضت٧٦ب ث٦ضذت دس حبٗ ّب٧ص ث٤د ،تَبضبی ٕستشش ٣

اٍتػبد دا١ص ث٢یبٝ ٟی پشداصی ٦ّ ٜیْی اص ٝح٤س٧بی اٍتػبد

ت٤سق ٦سضت٧ ٦ب ٝجت٢ی ثش ت٤ا٢ٞ١ذی ٧ب اسائ ٦ضذ ٣ ٥دس ثسیبسی

َٝبٝ٣تی است

٤ٝاسد دس ض٤سا٧بی ٕستشش ثب آ٨١ب ٤ٝاىَت ضذ ٣ ٥اّ ٟ٤٢ای٠

٣ی اىض٣دٝ :ب ١یبص٢ٝذ ٞ٧ذٙی دس ای ٠ضشایظ ٧ستی ٣ ٜتدشث٦

ؽشىیت ٧ب ثّٚ ٦ی خبٙی ٝب١ذ ٣ ٥تَبضب ثشای استيبد ٥اص آٟ

ّط٤س٧بی ٝختٚو دس خ٨ب١ ٟیض ایٝ ٠سئ ٦ٚسا ١طبٝ ٟی د٧ذ ّ٦

٣خ٤د ١ذاسد.

تح٤الت ثضسٓ اص دٗ ضشایظ دض٤اس ثیش ٟ٣آٝذ ٥است  ٣دس
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بیاًیِ یه تطىل داًطجَیی پیزاهَى خَابگاُ

فٚی راّشی:

داًطگاُ علَم پشضىی ضْیذ بْطتی

ّوفىزي با داًطگاّیاى جاهعِ را

ٝقتَذی ٜثب ت٤خ ٦ث ٦ضشایظ اٍتػبدی ّ١٤٢ی  ٣ىطبس ٧بی

اس ضزایظ سخت عبَر هیدّذ

اٍتػبدی حبّ ٜثش دستٖب٧ ٥بی اخشایی ،إش ّٞج٤د ٢ٝبثـ ٝبدی

سییس دا١طٖب ٥ف ٜٚغ٢قت ٕنت :دس ضشایغی ّ ٦آحبد خبٝق٦

١یض دس دا١طٖب٣ ٥خ٤د داضت ٦ثبضذ سا٧ ٥بی ث٨تشی ثشای ح٘ ای٠

ثب ضشایظ سخت  ٣ثحشا ٟر٢٧ی س٣ث ٦س٧ ٣ست٢ذٞ٧ ،يْشی ثب

ٝطْالت ٣خ٤د داسد ١ ٣جبیذ سغح سىب ٥دا١طد٤یب ٣ ٟث ٦د١جبٗ

خبٝق ٦دا١طٖب٧ی ّ٢٢ّ ِٞذ ٥است.

آ ٟآسبیص ىْشی آی٢ذ ٥سبصاّ ٟط٤س ثٝ ٦خبعش ٥ثیيتذ.

ٞ٧يْشی ثب دا١طٖب٧یب ٟخبٝق ٦سا اص ضشایظ سخت فج٤س

ثٕ ٦ضاسش غ٢يی  -آ٤ٝصضی «خجش١ب ٦ٝدا١طد٤یب ٟایشا»ٟ؛

ٝی د٧ذثٕ ٦ضاسش خجشٖ١بس دا١طٖب ٥خجشٕضاسی دا١طد ،٤خجبس

ا١د ٠ٞاسالٝی دا١طد٤یب ٟدا١طٖب ٥ف ٛ٤ٚپضضْی ض٨یذ ث٨طتی

فٚی راّشی سییس دا١طٖب ٥ف ٣ ٜٚغ٢قت دس ١طست س٣سبی

دسخػ٤ظ اتيبٍبت اخیش ای ٠دا١طٖب ٥پیشاٝ ٟ٤ٝسئ ٦ٚخ٤اثٖب٥

دا١طٖب٧٥ب ٝ ٣شاّض آ٤ٝصش فبٙی سشاسش ّط٤س ثیبّ ٟشد :ثسیبس

ثیب١ی ٦ای غبدس ّشد ٥است.

خشس٢ذی ٦ّ ٜسبٗ تحػیٚی خذیذ سا ثب حض٤س افضبی
خب٤١ادی ثضسٓ ا٤ٝصش فبٙی دس ای ٠دا١طٖب ٥آمبص ٝیّ٢ی٣ ٜ
اٝیذ٣اسی ٜدس سبٗ تحػیٚی پیص س ٣ثب پطتْبس  ٣ىقبٙیت خذی
ضشایظ خ٤ثی ثشای آ٤ٝصش فبٙی ّط٤س سٍ ٜثخ٤سد.

سئیس دا١طٖب ٥فال:٦ٝ

٣ی ادا ٦ٝداد :دس ضشایغی ّ ٦احبد خبٝق ٦ثب ثحشا ٟر٢٧ی فذٛ

ًْادّاي اهٌیتی ٍ لضایی ًبایذ ٍارد داًطگاُ ضًَذ

اعٞی٢ب ٟث ٦آی٢ذ ٥س٣ث ٦س٧ ٣ست٢ذ ،الص ٛاست ثی ٠دٙ٣ت ٣

سئیس دا١طٖب ٥فال ٦ٝعجبعجبیی ٕيت :إش ٝی خ٤ا٧یٜ

ٝد٤ٞف٧ ٦بیی ّٝ ٦ی ت٤ا٢١ذ ٙ٤ٝذ ىْش ثشای ثش ٟ٣سىت اص

آصادا١ذیطی دس ّط٤س سضذ یبثذ ١جبیذ ٨١بد٧بی ٍضبیی  ٣ا٢ٝیتی

ضشایظ ىقٚی ثبضذٞ٧ ،يْشی خذی ایدبد ض٤د تب اص ٕشد٦١

٣اسد ىقبٙیت ٧بی دا١طٖب٧ی ض١٤ذ.

ضشایظ سخت فج٤س ّ٢ی.ٜ

ثٕ ٦ضاسش «خجش١ب ٦ٝدا١طد٤یب ٟایشا »ٟث َ٘١ ٦اص ٨ٝش ،حسی٠

سییس دا١طٖب ٥ف ٣ ٜٚغ٢قت ثب تبّیذ ثش ا ٦ْ١ثبیذ ٞ٧يْشی ثب

سٚیٞی غجح اٝش٣ص دس ١طست س٣سبی دا١طٖب٧ ٥بی ّط٤س دس

خبٝق ٦دا١طٖب٧ی ٝ ٣د٤ٞف٧ ٦بی فٞٚی  ٣ىْشی ثیطتش ض٤د،

دا١طٖب ٥ف ٣ ٜٚغ٢قت ٕيتٞ٧ :ب ٦ّ ٦١٤ٕ ٟث ٦ای١ ٠تید٦

اؽ٨بس داضت :دس ای ٠ساستب اٍذاٝبت ٤ٝثشی اص س٤ی ٧یبت

سسیذی١ ٜیش٧٣بی ا١تؾبٝی ١جبیذ ٣اسد دا١طٖب٧ ٥ب ض١٤ذ ثبیذ

دٙ٣ت  ٣ث٣ ٦یژٝ ٥قب ٟ٣ا ٗ٣سییس خ٤٨ٞس ضش٣ؿ ضذ ٦ّ ٥دس

ثستشی ىشا ٜ٧ض٤د تب ٨١بد٧بی ٍضبیی  ٣ا٢ٝیتی ٣اسد ىقبٙیت ٧بی

حبٗ پیٖیشی است.

دا١طٖب٧ی ١ط١٤ذ.
٣ی اىض٣د :ثبیذ ىقبٙیت ٧بی دا١طٖب٧ی ثش اسبس سبص ّ ٣بس٧بی
دا١طٖب٧ ٥ب ثشسسی ض٤د ١ ٣جبیذ ٨١بد٧بی ا٢ٝیتی ٍ ٣ضبیی ث ٦آٟ
چزا در رسیذى بِ ضبىِ هلّی اعالعات ٍ دٍر وزدى

٣س٣د ّ٢٢ذ  ٣إش چ٢ی٤ٝ ٠ض٤فی اتيبً ثیيتذ ٝی ت٤ا١ی ٜدمذم٦

دضوي اس جغزافیاي هجاسي هساهحِ هیضَد؟

َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی ّ ٦آصادا١ذیطی است سا دس ّط٤س ٨١بدی٦٢

اسبتیذ ثسیدی دا١طٖب٧ ٥بی سشاسش ّط٤س عی ١ب ٦ٝای ث٣ ٦صیش

ّ٢ی.ٜ

استجبعبت  ٣ىّ٢ب٣سی اعالفبت ٤١ضت٢ذ :آٍبی ٣صیش! چشا دس
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سسیذ ٟث ٦ضجّْٚٝ ٦ی اعالفبت  ٣د٣س ّشد ٟدض ٠ٞاص خنشاىیبی
ٝدبصی ایشاٝ ٟسبٝحٝ ٦ی ض٤د؟
ثٕ ٦ضاسش خجشٖ١بس سیبسی خجشٕضاسی ىبسس ،اسبتیذ ثسیدی
دا١طٖب٧ ٥بی سشاسش ّط٤س عی ١ب ٦ٝای ث٣ ٦صیش استجبعبت ٣

سشپشست دا١طٖب ٥آصاد خجش داد؛

ىّ٢ب٣سی اعالفبت ٤١ضت٢ذ :آٍبی ٣صیش! چشا دس سسیذ ٟث ٦ضجْ٦

افتتاح اٍلیي ٍاحذ هخصَظ هادراى /باسگطت بِ

ّٚٝی اعالفبت  ٣د٣س ّشد ٟدض ٠ٞاص خنشاىیبی ٝدبصی ایشاٟ

گذضتِ ولیذ حل هطىالت داًطگاُ آساد ًیست
ع٨شا١چی اص اىتتبح ٣احذ دا١طٖب٧ی خذیذ ٣یژٝ ٥بدسا ٟثب

ٝسبٝحٝ ٦یض٤د؟

٧ذه تْشیَٝ ٜب ٛثب٤١ا ٣ ٟسىب ٥حبٗ آ١ب ٟخجش داد.
١یست ثٕ ٦ضاسش خجشٖ١بس ح٤ص ٥دا١طٖب٧ی ٕش ٥٣فٞٚی
پضضْی ثبضٖب ٥خجشٖ١بسا ٟخ٤اٟ؛ ٝحٞذ ٨ٝذی ع٨شا١چی
مالٝی:

سشپشست دا١طٖب ٥آصاد دس ٝشاس ٜاىتتبحیٝ ٦دتٞـ ف ٛ٤ٚا١سب١ی

ایجاد ضغل پایذار در ضزوتّاي داًص بٌیاى بِ 9۵

ٙ٣یقػش دا١طٖب ٥ت٨شا ٟخ٤٢ة ت٨شا ٟخ٤٢ة ثب ثیب ٟای ٦ْ٢س٦

هیلیَى تَهاى سزهایِ ًیاس دارد /رٍضي ساختي افك

٣احذ دا١طٖب ٥آصاد تدٞیـ ضذ١ذٕ ،يت :تدٞیـ دا١طْذ٧ ٥بی

آیٌذُ ضغلی جَاًاى ّذف آهَسضی عالی

دا١طٖب ٥آصاد خض ثش١ب٧ ٦ٝبی ٝبست  ٣اٝش٣ص دس َ١غ ٦ای ٍشاس

٣صیش ف ،ٛ٤ٚتحَیَبت  ٣ى٢ب٣سی ٕيت :ثشای ایدبد ضن٘ پبیذاس

داسی ٦ّ ٜث ٦خشات ٝیت٤ا١ی ٜثٖ٤ییّ ٜالس  ٣سبختٞبٍ ٟذیٞی

دس ضشّت ٧بی دا١ص ث٢یب ٟث ٦سشٝبیٝ 50 ٦یٚی ٟ٤تٝ٤ب١ی ١یبص

ثشای دا١طد٤یب ٟدا١طٖب ٥آصاد ٣خ٤د ١ذاسد.

است.

سشپشست دا١طٖب ٥آصاد ثب اضبس ٥ث ٦ثش١ب ٦ٝخذیذ دا١طٖب ٥آصاد

ثٕ ٦ضاسش خجشٖ١بس دا١طٖب ٥خجشٕضاسی دا١طد٢ٝ ،٤ػ٤س

اؽ٨بس ّشد :دس ض٤سای ٕستشش دا١طٖب ٥تػٞیٞبتی ٕشىت ٦ضذ٥

مالٝی٣ ،صیش ف ،ٛ٤ٚتحَیَبت  ٣ى٢ب٣سی دس ١طست س٣سبی

است ّ ٦ثش ٝج٢بی آ ٟاٙضاٝبت دا١طٖب ٥حشّت ث ٦سٞت خ٤ٚ

دا١طٖب٧ ٥بی سشاسش ّط٤س دس دا١طٖب ٥ف ٣ ٜٚغ٢قت ثیبّ ٟشد:

است ٞ٧ ٣چ٢ی ٠دس ثش١ب٧ ٦ٝبی ٝب حيؼ اسصش ٝبدسی ص١بٟ

٧ش چ٢ذ ّ ٦دس َٝبعـ ٝختٚو صٝب١ی ثب ٝسئ٤الٝ ٟختٚو ّط٤س

اٞ٧یت داسد  ٣ثبیذ ث ٦حيؼ اسصش ص ٟاحتشإ ٛزاضت.

١طست  ٣خٚسبتی سا داضتی ٣ ٜث١ ٦تبیح اٝیذ٣اسّ٢٢ذ٥ای سسیذی،ٜ
اٝب ث ٦ع٤س ّٚی سضبیت ١ذاسیٝ ٣ ٜقتَذیّ ٦ّ ٜيبیت ٞ١یّ٢ذ.
٣ی ادا ٦ٝداد :دس ح٤ص ٥دا١طٖب٧ ٥ب ثب حذاٍ٘ ا١تؾبسات آٝبد٥
حذاّثش ْٞ٧بسی ثب ت٤ا٢ٞ١ذی٧بی دس ثخص٧بی ٝختٚو ٧ستی.ٜ

٣صیش ف:ٛ٤ٚ

مالٝی اؽ٨بس داضت٣ :ؽیي ٦داسی ٦ّ ٜدس خذٝت ٝشد١ ٣ ٛؾبٛ

رضذ علوی ایزاى در هٌغمِ حزف اٍل را

ثبضی ٣ ٜآسبیص ،سىب ،٥اضتنبٗ ،سشث٢ٚذی  ٣استَبی خبیٖب ٥سا

هیسًذً /گاُ ٍیژُاي بِ بحث حل
هسائل ٍ هعضالت وطَر دارین

سٍ ٜص١ی.ٜ

مالٝی ٕيت١ :ب ٛایشا ٟدس ٝیبّ ٟط٤س ٧بیی ّ ٦سضذ فٞٚی
خ٤ة داضت٦ا١ذٝ ،یدسخطذ  ٣دس ٢ٝغَ ٦حشه ا ٗ٣سا ٝیص١ی.ٜ
ثٕ ٦ضاسش ح٤ص ٥دا١طٖب٧ی ٕش ٥٣فٞٚی پضضْی ثبضٖب٥
خجشٖ١بسا ٟخ٤اٟ؛ ٢ٝػ٤س مالٝی ٣صیش ف ،ٛ٤ٚتحَیَبت ٣
ى٢ب٣سی دس چ٨بسٝیٕ ٠شدٞ٧بیی سشاسشی خیشی ٠آ٤ٝصش فبٙی
ّ ٦س٣ص یْط٢ج ٦دس ٝشّض ٞ٧بیص ٧بی ثی ٠اٚٚٞٙی غذا  ٣سیٞب
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ثشٕضاس ضذ ،اؽ٨بس داضت :خٞـ حبضش ث ٦ف٤٢ا ٟاضخبظ حبٝی

٧ب پیذاّ٢ی ،ٜاٝش٣ص دمذم ٦اغٚی دا١طٖب٧٥ب ث٤دخ ٦است.

آ٤ٝصش فبٙی ،پژ٧٣ص  ٣ى٢ب٣سی دس ّط٤س ثبفث اىتخبس ٧ست٢ذ
ٍ ٣غقبً ثخص دیٖشی اص ای ٠خٞـ ّ ٦ىشغت حض٤س ١ذاضت٢ذ ١یض
٤ٝخت اىتخبس ّط٤س  ٣خبٝق ٦فٞٚی ّط٤س ٧ست٢ذ؛ ّسب١ی ّ٦
ٖ١ب٧ی سا٧جشدی دس خ٨ت تَ٤یت آی٢ذ ٥خ٤ا١بّ ٟط٤س ث ٦ف٤٢اٟ

دس ١ب 40 ٦ٝثسیح دا١طد٤یی ّط٤س ثٞ١ ٦بی٢ذٕبٝ ٟدٚس ٝغشح

ٝذیشا ٣ ٟآی٢ذ٥سبصاّ ٟط٤س دس ٧ش ثخص خبٝق ٦داس١ذ.

ضذ؛

ثٕ ٦يت٣ ٦ی ٖ١ب٧ی ّ ٦اخیش ًا اتيبً اىتبد ٣ ٥ثبفث خ٤ضحبٙی

ًوایٌذگاى هجلس ثابت وزدًذ هزدم را هحزم خَد

است؛ حٞبیت اص ثخص پژ٧٣ص ث٤د ّ ٦ثب اٍجبٗ  ٣استَجبٗ

ًویداًٌذ /عزح ضفافیت آراء بساط البیگزيّاي

فضیضا ٣ ٟحبٝیب ٣ ٟخیشیٕ ٠شاَ١ذس اص ای ٠ثخص  ٜ٨ٝس٣ث ٦س٣

بزخی را در هجلس جوع هیوزد

ضذ ٥است چشا ّ ٦حٞبیت اص ٝد٤ٞف٧ ٦بی پژ٧٣طی ثب ت٤خ ٦ث٦

 40ثسیح دا١طد٤یی ّط٤س ث ٦فذ ٛتػ٤یت ى٤سیت عشح

ؽشىیت ٧بی فٞٚی  ٣تحَیَبتی  ٣ىشا ٜ٧ضذ ٟصیشسبخت ٧بی

ضيبىیت آساء ٞ١بی٢ذٕبٝ ٟدٚس ٣اّ٢ص ١طب ٟداد١ذ.

تد٨یضاتیٝ ،بدی  ٣ىضب٧ب سجت ٝی ض٤د دا١ص آ٤ٝختٖبٟ

ثٕ ٦ضاسش ح٤ص ٥دا١طٖب٧ی ٕش ٥٣فٞٚی پضضْی ثبضٖب٥

دا١طٖب٧ی دس ساستبی ا١دب٣ ٛؽبیوضب٤ٝ ٟىٌتش ف٢٢ّ ٘ٞذ.

خجشٖ١بسا ٟخ٤اٟ؛  40ثسیح دا١طد٤یی ّط٤س دس ١ب ٦ٝای
خغبة ثٞ١ ٦بی٢ذٕبٝ ٟدٚس ض٤سای اسالٝی ثب ا١تَبد اص فذٛ
تػ٤یت ى٤سیت عشح ضيبىیت آساء ٞ١بی٢ذٕبٝ ٟدٚس ،تبّیذ
ّشد١ذٞ١ :بی٢ذٕب١ی ّ١ ٦سجت ث ٦عشح ضيبىیت آساء افالٛ
٤ٝاىَت ّشد١ذ ٙ٣ی سأی ٢ٝيی داد١ذٝ ،شد ٛسا ىشیت داد ٥ا١ذ ٣

سئیس دا١طٖب ٥ت٨شاٝ ٟغشح ّشد؛

ثسیح دا١طد٤یی پیٖیش ا١تطبس اسبٝی ایٞ١ ٠بی٢ذٕب ٟخ٤ا٧ذ ث٤د.

بَدجِ؛ دغذغِ اصلی داًطگاُّا /آهَسش عالی
در ایزاى تىِ تىِ ضذُ استًَ /آٍري
در صٌعت وطَر ٍجَد ًذارد
١یٚی احٞذآثبدی ٕيت :ثبیذ یِ ا٤ٖٙی ٢ٝبسجی ثشای
دا١طٖب٧٥ب پیذا ّ٢یٜ؛ دمذم ٦اغٚی دا١طٖب٧٥ب ث٤دخ ٦است.
ثٕ ٦ضاسش خجشٖ١بس ح٤ص ٥ث٨ذاضت  ٣دسٝبٕ ٟش ٥٣فٞٚی
پضضْی ثبضٖب ٥خجشٖ١بسا ٟخ٤اٟ؛ ٝح٤ٞد ١یٚی احٞذآثبدی
سئیس دا١طٖب ٥ت٨شا ٟدس ١طست س٣سبی دا١طٖب٧ ٥ب ٝ ٣شاّض
آ٤ٝصش فبٙی پژ٧٣طٖب٧ ٥ب  ٣پبسُ ٧بی ف ٣ ٜٚى٢ب٣سی سشاسش
ّط٤س ّ ٦دس دا١طٖب ٥ف ٣ ٜٚغ٢قت دس حبٗ ثشٕضاسی است،
ٕيت :خ٤ضجختب ٦١استجبط خ٤ثی ثب ٝقب ٟ٣ا ٗ٣سئیس خ٤٨ٞسی
تبّ ٟ٤٢داضت ٦ای ٜث ٦ع٤سی ّ ٦تٞبٝی ٝطْالت اص عشیٌ آٍبی
خ٨بٖ١یشی ح٘  ٣ىػ٘ ٝیّ٢ی.ٜ
٣ی ادا ٦ٝداد :صٝب١ی ّ ٦ث ٦ف٤٢ا ٟیِ ٝذیش سد ٥ثبال دس ّط٤س
ىقبٙیت ٝی ّ٢ی ٜثبیذ ساْ٧بس٧بیی ثشای ح٘ ٝقض٘ خبٝق٣ ٦
دا١طٖب ٥داضت ٦ثبضی.ٜ
سئیس دا١طٖب ٥ت٨شا ٟاىض٣د :ثبیذ ا٤ٖٙی ٢ٝبسجی ثشای دا١طٖب٥
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سٚیٞی دس ٕيتٖ ٤ثب ثبضٖب ٥خجشٖ١بسا ٟخ٤اٝ ٟغشح ّشد؛
ووبَد خَابگاُ دختزاًِ در داًطگاُ
عالهِ /هْارتّاي سًذگی جشٍ
ٍاحذّاي درسی لزار گزفت
ٝقب ٟ٣دا١طد٤یی دا١طٖب ٥فال ٦ٝعجبعجبیی ٕيت :پسشاٝ ٟطْ٘
خ٤اثٖب١ ٥ذاس١ذ ،اٝب ثب ّٞج٤د ؽشىیت١ 150يشی ثشای دختشا ٟس٣
ث ٦س٧ ٣ستی.ٜ
ّٞج٤د خ٤اثٖب ٥دختشا ٦١دس دا١طٖب ٥فال٨ٝ /٦ٝبست ٧بی ص١ذٕی
خض٣ ٣احذ٧بی دسسی ٍشاس ٕشىتحسی ٠سٚیٞی ٝقب ٟ٣دا١طد٤یی
دا١طٖب ٥فال ٦ٝعجبعجبیی دس ٕيت  ٤ٕ٣ثب خجشٖ١بس ح٤ص٥
دا١طٖب٧ی ٕش ٥٣فٞٚی پضضْی ثبضٖب ٥خجشٖ١بسا ٟخ٤اٟ؛ ٕيت:
ثشای یِ ٧ضاس ١ 750 ٣يش دا١طد٤ی خذیذ ا٤ٙس٣د د٣س٥
ّبسض٢بسی ثش١ب ٦ٝسیضی ٧بیی ا١دب ٛدادی ٦ّ ٜعی آ ٟدس 80
ٕش 8 ٥٣سبفت ،٦آ٤ٝصش ٨ٝبست ص١ذٕی  ٣آض٢بیی ثب ٍ٤ا١ی٠
دا١طٖب ٥فال ٦ٝعجبعجبیی ثشٕضاس ٝی ض٤د.
٣ی ادا ٦ٝداد :اٝسبٗ ثشای اٙ٣ی ٠ثبس است ّ٨ٝ ٦بست ٧بی
ص١ذٕی ث ٦ای ٠سجِ اسائٝ ٦ی ض٤د ،دس سبٗ ٧بی ٕزضت ٦دسس
٨ٝبست ٧بی ص١ذٕی خضء ٣احذ٧بی دسسی ١ج٤د  ٣ث ٦غ٤ست
دسسی ت٤خی٨ی ٝ ٣ختػش اسائٝ ٦ی ضذ اٝب اٝسبٗ  ٜ٧خضء
٣احذ٧بی دسسی ٍشاس داد ٥ضذ ٥است ٕ ٜ٧ ٣ستشد ٥تش اسائ٦
ٝیض٤د.
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دا١طد٤یب ٟدا١طٖب ٥پیب٤١ ٛس ّ ٜتشیٝ ٠یضا ٟض٨شی ٦سا پشداخت
ٝی ّ٢٢ذٙ٣ ،ی ثبص ایٝ ٠یضا ٟاص ض٨شی ٦ثشای دا١طد٤یب ٟدمذم٦
است  ٣ثٞ٧ ٦ی ٠دٙی٘ ثب تقب ٣ ٘ٝاٝضبی تيب١ ٜ٧ب ٦ٝدا١طٖب ٥ثب
ثب ِ١ا١ػبس فال ٥٣ثش اخز ٣ا ٛاص غ٢ذ ً٣سىب ،٥دا١طد٤یبٟ

دس دا١طٖب ٥ف ٛ٤ٚپضضْی ض٨یذ ث٨طتی غ٤ست ٕشىت؛
تجوع جوعی اس داًطجَیاى در

ٝی ت٤ا٢١ذ تٞبٝی ض٨شی ٦خ٤د سا دس ع ٗ٤تحػی٘ ثذٟ٣

اعتزاض بِ تعغیلی خَابگاُ

ٝحذ٣دیت ثب استيبد ٥اص ٣ا ٛثبْ١ی د ٣دسغذ ّبسٝضد دس َٝبعـ

یْی اص دا١طد٤یبٝ ٟقتشؼ ث« ٦خجش١ب ٦ٝدا١طد٤یب ٟایشا»ٟ

ٝختٚو پشداخت ّ٢٢ذ.

دسثبس ٥ای ٠تدٞـ ٕيت” :افتشاضبت دا١طد٤یب ٟای ٠دا١طٖب ٥ثب
ٝسبئ٘ غ٢يی ٝختٚو ضذت ٕشىتٙ٣ ٦ی ث١ ٦ؾش ٞ١ی سسذ
ٝسئٙ٤ی ٠ای ٠دا١طٖب٤ٕ ٥ضی ثشای ض٢یذ ٟغذای افتشاضبت
ٝسبٞٙت آٝیض داضت ٦ثبض٢ذ“
ثٕ ٦ضاسش خجشٖ١بس غ٢يی  -آ٤ٝصضی «خجش١ب ٦ٝدا١طد٤یبٟ
ایشا »ٟ؛ خٞقی اص دا١طد٤یب ٟخ٤اثٖبٙ٣ ٥یقػش دا١طٖب ٥فٛ٤ٚ
پضضْی ض٨یذ ث٨طتی َٝبث٘ دىتش سئیس ای ٠دا١طٖب ٥دس افتشاؼ
ث ٦تقغیٚی ای ٠خ٤اثٖب ٥تدٞـ ّشد١ذ.
ای ٠افتشاؼ ٧ب اص ا٣اخش ٝشداد ٝب ٥آمبص ضذ ،دس آٍ٤ٝ ٟـ خٞقی
اص دا١طد٤یب ٟتحػیالت تْٞیٚی سبّ ٠دس خ٤اثٖب٨٧بی
دا١طٖب ٥ف ٛ٤ٚپضضْی دس افتشاؼ ث” ٦اسسبٗ پیب ِٝتخٚی٦
خ٤اثٖب٨٧ب تب ا ٗ٣ض٨شی٤س ٝب “٥تدٞـ ّشد١ذ.

صٝب١ی خجش داد
پایاى دغذغِ داًطجَیاى داًطگاُ پیامًَر با
اعغاي ٍام 3درصذي /باًه اًصار ول ضْزیِ
داًطجَ در ّز تزم را پزداخت هیوٌذ
سئیس دا١طٖب ٥پیب٤١ ٛس اص تس٨یالت خذیذ ای ٠دا١طٖب ٥ثشای
پشداخت ض٨شی ٦دا١طد٤یب ٟخجش داد ٕ ٣يت :دا١طد٤یبٟ
ٝی ت٤ا٢١ذ تٞبٝی ض٨شی ٦خ٤د سا دس ع ٗ٤تحػی٘ ثذٟ٣
ٝحذ٣دیت ثب استيبد ٥اص ٣ا ٛثبْ١ی د ٣دسغذ ّبسٝضد دس َٝبعـ
ٝختٚو پشداخت ّ٢٢ذ.
ثٕ ٦ضاسش ٕش ٥٣دا١طٖب ٥خجشٕضاسی دا١طد ،٤ث َ٘١ ٦اص دا١طٖب٥
پیب٤١ ٛس ،صٝب١ی  ،سئیس دا١طٖب ٥پیب٤١ ٛس اص تس٨یالت خذیذ ای٠
دا١طٖب ٥ثشای پشداخت ض٨شی ٦دا١طد٤یب ٟخجش داد ٕ ٣يت:
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تصوین جذیذ دٍلت بزاي حل
هطىل داًطجَیاى ستارُ دار
ثب پیط٨٢بد ٝقب١٣ت حٍَ٤ی سیبست خ٤٨ٞسی الیح٦
ثشخ٤سداسی ٖٞ٧ب ٟاص حٌ آ٤ٝصش فبٙی دس دٙ٣ت تػ٤یت
ضذ
ٍشیت  70دا١طد٤یی ّ ٦پش١٣ذ ٥ث٤سسی ٦آ٨١ب ث ٦ف٤٢ا ٟس٤
استيبد ٥اص سا١ت ث ٦خشیب ٟاىتبد ٥ث٤د سشا١دب ٛثب سای دی٤اٟ
فذاٙت اداسی ث ٦تحػی٘ ثبصٕطت٢ذ اٝب ٤٢٧ص ٝطْ٘ دا١طد٤یبٟ
ستبد ٥داس ح٘ ١طذ ٥است دس ای ٠ساستب الیح ٦پیط٨٢بدی
ٝقب١٣ت حٍَ٤ی سیبست خ٤٨ٞسی ثشای ثشخ٤سداسی ٖٞ٧ب ٟاص
حٌ آ٤ٝصش فبٙی ثب ٧ذه ح٘ ٝطْ٘ دا١طد٤یب ٟستبس٥داس دس
دٙ٣ت تػ٤یت ضذ.
الیح ٦ثشخ٤سداسی ٖٞ٧ب ٟاص حٌ تحػی٘ دس د٣س٧ ٥بی
آ٤ٝصش فبٙی  ٣ح٘ ٝسب ٦ٙدا١طد٤یب ٟستبس ٥داس ثب پیط٨٢بد
ٝقب١٣ت حٍَ٤ی دس تبسیخ سٝ ٛ٤شداد  ٣ 97پیٖیشی ٝستٞش ای٠
ٝقب١٣ت ،س٣ص ٕزضت ٦دس ٧یأت ٣صیشا ٟعشح  ٣ثب افٞبٗ
تنییشات ٝذ ١ؾش ای٧ ٠یأت ث ٦تػ٤یت سسیذ .تػ٤یت ای٠
الیحٕ ٦ب ٛثسیبس ٞ٨ٝی دس ثشخ٤سداسی ٖٞ٧ب ٟاص تحػیالت
فبٙی  ٣فذٝ ٛحشٝ٣یت اص آ٤ٝصش است.
ٝقب١٣ت حٍَ٤ی سیبست خ٤٨ٞسی اثشاص اٝیذ ّشد ثب تػ٤یت
ای ٠الیح ٦دس ٝدٚس ،حٌ ث٢یبدی ٠آ٤ٝصش ّ ٦اص خ ٦ٚٞحًَ٤
َٝشس دس ىػ٘ سٍ ٛ٤ب ٟ٤١اسبسی ثشای ٝشد ٛاست ،ث٦ع٤س ّب٘ٝ
تثجیت ض٤د.
ثشاسبس ایٕ ٠ضاسش٧ ،یأت دٙ٣ت دس ای ٠الیح ٦ىَظ دس
خػ٤ظ ٝحْٝ٤یت ٍغقی ث ٦ثشخی خشای ٜثسیبس  ٜ٨ٝثشای
آ٤ٝصش ٝحذ٣دیت٧بیی ٍبئ٘ ضذ ٥است.
ای ٠الیح ٦ثب ف٤٢ا« ٟالیح ٦اٙحبً یِ تجػش ٥ثٝ ٦بدٍ )5( ٥بٟ٤١
س٢دص  ٣پزیشش دا١طد ٤دس دا١طٖب٧٥ب ٝ ٣شاّض آ٤ٝصش فبٙی
ّط٤س »ٝ ،ػ٤ة سبٗ  ،1392اص س٤ی دٙ٣ت ثٝ ٦دٚس
ض٤سای اسالٝی اسسبٗ ٝی ض٤د.
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