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جامعه

تزوامٍَای قزآوی تایذ تٍ مته کتة
درسی يارد شًد

سشٚیس خبشی سٚص٘مٔ ٝکسنٚ-صیش آٔٛصش  ٚپاشٚسش
ٌفت :کٔسمَ دس آٔٛصش  ٚپشٚسش کفضکیص  ٠۵دسغذی
بٛدر ٝلشآ٘ی سک دکضتٝکیٓ ٔ ٚم دس تٕمٔی ٔممطع کص طاشیاك
وٙىٛس دس سضتٞ ٝمی لشآ٘ی دک٘طزأ ٛاعاّآ سک رازب
ٔی وٙیٓ.بٌ ٝضکسش کیسٙم ،فخشکِاذیاٗ کحإاذی دک٘اص
آضتیم٘ی بم حضٛس دس بیست  ٚپاٙازإایاٗ ٘إامیطاٍامٜ
بیٗکِّّٕی لشآٖ وشیٓ ،دسبمس ٜکفضکیص بٛدر ٝلشآ٘ی واٝ
کص سٛی ٚصکس کسضمد کعالْ ضذ ٜو ٝآیام کیاٗ باٛدراٝ
ضمُٔ آٔٛصش  ٚپشٚسش ٔ ٓٞیضٛد؟ کظٟمس واشدٞ :اش
سمِ ٝبشکسمس فعمِیتٞمی غٛس ٌشفت ٝدس حٛص ٜلاشآٖ
دس آٔٛصش  ٚپشٚسش  ٓٞبٛدرٝکی بشکی فعامِایات ٞامی
لشک٘ی دس٘ظش ٌشفتٔ ٝیضٛدٚی کدکٔ ٝدکدٛٔ :ضا ٛک٘اس
دک٘صآٔٛصکٖ بم لشآٖ دس آٔٛصش  ٚپشٚسش کص کٞإایات
خمغی بشخٛسدکس کست ٔ ٚم ٕٛٞکس ٜتٛرٚ ٝیژٜکی ب ٝکیاٗ
بخص دکسیٓ کٔسمَ آٔٛصش  ٚپشٚسش ٘سبت بٌ ٝزضاتاٝ
دس سکبط ٝبم فعمِیتٞمی لشک٘ی بم  ٠۵دسغذ کفضکیص بٛدرٝ
سٚبٝس ٚبٛد ٚ ٜکٔسمَ دس حذٚد ٔ ٠۶یّیمسد تٔٛمٖ بٛدراٝ
فعمِیت ٞمی لشآ٘ی کیٗ سمصٔمٖ کست.دک٘صآضتیم٘ی تأویذ
وشد :بش٘مٔٞ ٝمی لشآ٘ی آٔٛصش  ٚپشٚسش بمیاذ تام حاذ
ٕٔىٗ دس ٔتٗ بش٘مٔ ٝدسسی ٔذکسس ٚکسد ضاٛد  ٚباشکی
کیٙى ٝکیٗ بش٘مٔ ٝومسکیی  ٚکحشبخطی بیطتشی دکضت ٝبامضاذ
بمیذ ٔفمٞیٓ لشآ٘ی دس واتاب دسسای ٚکسد ضاٛدٚ.صیاش
آٔٛصش  ٚپشٚسش یمدآٚس ضذٔ :م بش٘مٔٞٝمی تشبیت ٔشبی
لشکٖ سک دس ٚصکستخم٘ ٝدس دستٛس ومس دکسیٓ  ٚبشکی تإامْ
ٔٛضٛعم دسسی دس دک٘طٍم ٜفشٍٙٞیمٖ بش٘مٔ ٝدکسیآ ٚ
رزب دک٘طزٔ ٛعّٓ دس تٕمْ سضتٞٝم کص طشیاك واٙاىاٛس
ک٘زمْ ٔیضٛد و ٝسضتٞٝمی لشآ٘ی یىی کص آٖٞم کست.

عزتستان َمٍ درخًاستَای ایزان
در خصًص حج امسال را پذیزفتٍ است

سشٚیس خبشی سٚص٘مٔ ٝکسنٕ٘ -میٙذِٚ ،ٜی فامایا ٝدس
کٔٛس حذ  ٚصیمس ٌفات :تإامٔای دسخاٛکسات ٞامی
رٕٟٛسی کسالٔی کیشکٖ کص رّٕ ٝتأٔیٗ کٔاٙایات صٚکس ٚ
کحتشکْ ومُٔ ب ٝآٖٞم کص سٛی ٔس ٛالٖ عشبستمٖ بشآٚسدٜ
ضذ ٜکست.بٌ ٝضکسضٍش ٜٚکرتٕمعی بمضٍم ٜخباش٘اٍامسکٖ
رٛکٖ؛ حزت کالسالْ ٚکِٕسّٕیٗ سایاذ عاّای لامضای
عسىشٕ٘ ،میٙذِٚ ٜی فمی ٚ ٝسشپشست حزمد کیشک٘ی بام
حضٛس دس رّس ٝضٛسکی عمِی رمٔعأ ٝاذسسامٖ حاٛصٜ
عّٕی ٝلٓ ضٕٗ کسکیٌ ٝضکسضی دس کستبام بام باشٌاضکسی
ٔشکسٓ حذ سمَ  ٚ ۱۰۲۸کعضکْ صکمشکٖ کیشک٘ی ب ٝبایات کهلل
کِحشکْ ،کسکی ٝوشد٘ذ.بش کسمس کیٗ ٌضکسش دس کیٗ رّاساٝ
و ٝب ٝسیمست آیت کهلل یضدی  ٚبم حضٛس دیٍاش کعضامی
رمٔعٔ ٝذسسیٗ بشٌاضکس ضاذ ،کباتاذک حازات کالساالْ
ٚکِٕسّٕیٗ لمضی عسىش ٌضکسضی کص پیٍیشیٞمی حمدحاٝ
ٔسزذ کِحشکْ ٙٔ ٚم ٔ ٚزکوشک بم ٔس ٛالٖ عشبستمٖ ٔبٙی
بش بشآٚسد ٜضذٖ تٕمٔی دسخاٛکسات ٞامی رإاٟاٛسی
کسالٔی کیشکٖ کص رّٕ ٝتأٔیٗ کٔٙیت صٚکس  ٚکحتشکْ وامٔاُ
ب ٝآٖ ٞم  ٚک٘زمْ ٔمذٔم بشکی حضٛس حزمد ب ٝسشصٔیٗ
ٚحی بم سفش ومسضٙمسمٖ ٔشبٛط ٝکص رّٕٞ ٝتُ ،حإاُ ٚ
٘مُ ،تغزی ٚ ٝدیٍش ٔٛکسد کسکی ٝوشد٘ذ.دس کدکٔ ٝتاعاذکدی
کص کعضمی رمٔعٔ ٝذسسمٖ ضٕٗ تطىش کص کلذکٔم ک٘زامْ
ٌشفت ٝبشکی بشٌضکسی کیٗ فشیض ٝکِٟی٘ ،مط٘ ٝاظاشک ٚ
تمویذکتی سک دس کیٗ صٔی ٝٙکسکی ٝوشد٘ذ.

آسادی تیش اس َ301شار سوذاوی
جزایم غیزعمذ در کشًر

سشٚیس خبشی سٚص٘مٔ ٝکسن -عضٞ ٛیم ٔذیش ٜساتامد
دیٔ ٝشدٔی ٌفت :کص سمَ  ۸۲تموٞ ۱۳۰ ٖٛٙاضکس ۱۶۵ ٚ
ص٘ذک٘ی رشکیٓ غیشعٕذ کص ص٘ذکٖ ٞمی وطاٛس آصکد ضاذٜ
ک٘ذ.سیذ کسذ کهلل وشبالیی غذیاش ،دس رطاٗ ٌاّاشیاضکٖ
سیضدٕٞیٗ ٕٞمیص وٕه ب ٝآصکدی ص٘ذک٘یمٖ ٘ایامصٔاٙاذ
رشکیٓ غیش عٕذ خشکسمٖ رٛٙبی دس بیشرٙذ ،کفضٚد :کص کیٗ
آٔمس ٞ ٠۸ضکس ٘ ۰۸۱ ٚفش ٔحى ْٛب ٝپشدکخت دی۵۸ ٚ ،ٝ
ٞضکس٘ ۶2٠ ٚفش ٔحىٔٛیت ٞمی ٔمِی غیش والٞاباشدکسی،
ٟٔشی٘ ٚ ٝفم ٝدکضتٙذٚ .ی کدکٔ ٝدکد :ستمد ٔشدٔی دی ٝطای
 2٧سمَ خذٔت ضمیستٕٛٞ ٝکسٛٔ ٜسد تمییذ ٔس ٛالٖ بّٙاذ
ٔشتب٘ ٝظمْ ٔ ٚممْ ٔعظٓ سٞباشی لاشکس ٌاشفاتا ٝکسات.
بٌ ٝفتٚ ٝی دس دیذکسی و ٝکخیشک کعضمی ستمد بام ٔامامْ
ٔعظٓ سٞبشی دکضتٙذ کیطمٖ ٔبّغ ٔ ۰۱۰یّی ٖٛتٔٛمٖ سک باٝ
تبشن ٘مْ  ۰۱۰یمس ٔخّع کٔمْ صٔمٖ ( ) ب ٝکیاٗ ساتامد
وٕه وشد٘ذ و٘ ٝطمٖ کص تامیایاذ کیطامٖ کص کیاٗ وامس
خذکپسٙذک٘ ٝدکسدٚ .ی ضٕٗ سالْ  ٚدسٚد ب ٝسٚح ضٟیاذ
کسذکهلل الرٛسدی ،بٙیمٍ٘زکس ستمد ٔشدٔای دیا ،ٝعاٙاٛکٖ
وشد :کیٗ ستمد بم ٘فس لذسی آٖ ضٟیذ ٚکالٔمامْ ضاىاُ
ٌشفت ٕٞ ٚت کفشکدی ٕٞچ ٖٛحمد ساعایاذ کٔام٘ای ٚ
حبیب کهلل ضفیك بمعج ضذ وا ٝکٔاشٚص دس رامی رامی
وطٛسٔمٖ کیٗ ستمد تطىیُ ضٛد  ٚوٕه فمشکی ٔسّٕمٖ
بمضذٚ.ی ص٘ذک٘یم٘ی سک و ٝتٛک٘میی پشدکخت دیٗ ٔ ٚعیطت
ص٘ذٌی سک ٘ذکس٘ذ رض ٚفمشکی ٔسّٕمٖ دک٘سات  ٚکفاضٚد:
ٚسیّ٘ ٝزم کغٙیمی ٔسّٓ دس سٚص لیمٔت فمشکی ٔسّإامٖ
ٞستٙذ.

سشٚیس خبشی سٚص٘مٔ ٝکسنٔ -عم ٖٚکضاتاغامَ ٚ
خٛدوفمیی وٕیت ٝکٔذکد وطٛس ٌفت :سمَ ٌزضتاٝ
ٞ 2٠۳ضکس خم٘ٛکس کص ٔذدرٛیمٖ کص طاشیاك کیازامد
کضتغمَ،تٛکٕ٘ٙذ ضذ ٚ ٜکص چشخ ٝحإامیاتای کٔاذکد
خمسد ضذ ٜک٘ذ .بٌ ٝضکسش کیسٙمٔ ،حٕاذ کٔایاذ دس
ٔشکسٓ تزّیُ کص  ۱۵۳ومسآفشیٗ بشتاش طاشح ٞامی
کضتغمَ  ٚخٛدوفمیی وٕیت ٝکٔذکد ٌایاالٖ ،کظاٟامس
وشد :سمَ ٌزضتٞ 2٠۳ ٝضکس خم٘ٛکس کص ٔذدرٛیمٖ کص
طشیك کیزمد کضتغمَ ،تٛکٕ٘ٙذ  ٚکص چشخ ٝحإامیاتای
کٔذکد خمسد ضذ٘ذ ٚ.ی بم بیمٖ کیٙى ٝبم خاشٚد کیاٗ
تعذکد خم٘ٛکس کص چشخ ٝحٕمیتی سامال٘ا ٝدٞ ٚاضکس
ٔیّیمسد سیمَ کص ٔخمسد ٞ ٚضیٞ ٝٙمی کٔذکد وامساتاٝ
ٔی ضٛد ،کفضٚدٕٞ :ىمسی بم٘هٞمی عامٔاُ باشکی

پشدکخت بٛٔ ٝلع  ٚآسمٖ تسٟیال کضتغمِاضکیای باٝ
ٔذدرٛیمٖ دس تحمك فشآیٙذ تٛکٕ٘ٙذسمصی خام٘اٛکدٜ
ٞم ٘مص کسص٘ذ ٚ ٜلمبُ تحسیٙی دکسدٚ.ی ٔذدرٛیمٖ
خٛدوفم ضذ ٜسک کفشکد ِٔٛذی بشکی رمٔع ٝدک٘ست ٚ
خمطش٘طمٖ وشد :طبك سیمست ٞم  ٚسٚیىشد راذیاذ
وٕیت ٝکٔذکد ،خشٚری ٞمی کیٗ ٟ٘مد بمیذ بیاطاتاش کص
ٚسٚدی ٞمی آٖ بمضذ  ٚخشٚری خم٘ٛکدٞ ٜم  ٓٞبام
کیزمد ضغُ پمیذکس  ٚسسیاذٖ با ٝخاٛدوافامیای ٚ
کستمالَ ٔمِی کٔىمٖ پزیش ٔی ضٛد ٔ.عم ٖٚکضتغمَ ٚ
خٛدوفمیی وٕیت ٝکٔذکد بم تبییٗ ٔشکحُ کیزمد ضغاُ
بشکی خم٘ٛکدٞ ٜم ،تػشیح وشد :کستعاذکد ساٙازای،
آٔٛصش  ٚوسب ٟٔمس  ،تامٔایاٗ ٔاٙامباع ،کسکماٝ
تسٟیال ٘ ٚظمس بش طشح ٞمی کضتغمَ کص رإّاٝ

کیٗ ٔشکحُ کست و ٝبشکی سسیذٖ ب ٝکضتغمَ پامیاذکس
ک٘زمْ ٔی ضٛد  ٚپس کص آٖ ٘یض پطتیبم٘ی کص طاشیاك
بمصکسیمبی بشکی خشیذ ٔحػٛال ٔذدرٛیمٖ ٘یض دس
دستٛس ومس کیٗ ٟ٘مد لشکس دکسد ٚ.ی بم بیمٖ کیاٗ واٝ
 ۱۸دسغذ کص فشش  ٚغٙمیع دستی وطٛس دس کٔاذکد
تٛسط ٔذدرٛیمٖ کیٗ ٟ٘مد تِٛیذ ٔی ضٛدٌ ،افات:
وطٛس ٔم بشکی بش ٖٚسفت کص ٚضاعایات واٙا٘ٛای
بیىمسی٘ ،یمصٔٙذ کفضکیص ٔطمغُ خاشد  ٚخام٘اٍای
کست و ٝکیٗ ٔٛض ٛدس کٔذکد ٔٛسد تٛرا ٝراذی
لشکس دکسد .عّیشضم ٔحٕذیٔ ،ذیشوُ وٕیت ٝکٔاذکد
ٌیالٖ ٘یض بم کضمس ٜب ٝسمخت ٚ ۰۳۳۳کحذ ٔسى٘ٛای
بشکی ٔذدرٛیمٖ ٌیال٘ی طی سمَ ٌزضت ،ٝتػاشیاح
وشدٞ :ضکس ٚکحذ ٔسىٗ ٘یض باشکی ٔاذدراٛیامٖ کص

احتساب ديرٌ سزتاسی تٍ عىًان ساتقٍ تا پزداخت حق تیمٍ
سشٚیس خبشی سٚص٘مٔ ٝکسنٔ -ذیش وُ کٔٛس
فٙی بیٕ ٝضذٌمٖ تأٔیٗ کرتٕامعای ٌافات :بام
پشدکخت د ٚسمَ حك بایإا ٝدٚس ٜساشبامصی
ٔطِٕٛیٗ ب ٝعٛٙکٖ سامباما ٝوامس باشکی کفاشکد
ٔحسٛب ٔیضٛد.
بٌ ٝضکسش کدکس ٜوُ سٚکبط عٕٔٛای سامصٔامٖ
تمٔیٗ کرتٕمعیٙٔ ،ػٛس آتطای دس خػاٛظ
کحتسمب دٚس ٜسشبمصی ب ٝعٛٙکٖ سامباما ٝوامس
ٌفت :بشکسمس لم٘ٔ ٖٛػٛب ضذ ٜدس ٔزّاس
ضٛسکی کسالٔی  ٚآییٗ ٘مٔ ٝکراشکیای ٞایا ات
ٚصیشکٖ ٔذ خذٔت ٘ظمْ ٚظیافا ٚ ٝحضاٛس
دکٚطّبم٘ ٝدس رب ٟٝوّیٔ ٝطِٕٛیٗ لم٘ ٖٛتأٔیاٗ
کرتٕمعی بم پشدکخت حك بیٕ ٝدٚس ٜساشبامصی،
بٝعٛٙکٖ سمبم ٝومس ٔحسٛب ٔیضٛد.
ٚی کفضٚدٔ :طِٕٛیٗ لم٘ ٖٛتأٔیٗ کرتٕمعای بام
دکسک بٛدٖ ضشکیط ٔاماشس لام٘ا٘ٛای کص رإّاٝ
بیٕ ٝپشدکصی دس صٔمٖ کسکم ٝتممضم  ٚدکضتاٗ دٚ

سمَ سمبم ٝبیٕٕٞ ٚ ٝچٙیٗ پشدکخت حك بیإاٝ
ٔتعّمٚ ٝفك ضٛکبط ٔمشس دس ٔمد ۰ ٜآییٗ ٘امٔاٝ
کرشکیی ب٘ ٝسبت وسش  ٧دسغذ کص  ۰۳دسغاذ
حك بیٕ ٝضذ ٚ ٜوسش  2۰دسغذ کص  ۰۳دسغاذ
س ٟٓدِٚت کٔىمٖپزیش ٔیضٛد.
ٔذیش وُ کٔٛس فٙی بایإا ٝضاذٌامٖ تاأٔایاٗ
کرتٕمعی خمطش ٘طمٖ وشدٔ :تممضیمٖ ٔٛغٛف
دس غٛس تٕمیُ ب ٝکحتسمب سٛکبك ٔازواٛس
ٔیتٛک٘ٙذ رٟت ک٘زمْ فشکیٙذ ٔشبٛط ٝب ٝآخشیٗ
ضعب ٔحُ پشدکخت حك بیٕٔ ٝشکرع ٝوشدٚ ٜ
پس کص کسکم ٝدسخٛکست  ٚکحشکص ضشکیط ٔاماشس
صٔی ٝٙکلذکْ الصْ دس کحتسمب دٚس ٜسشبمصی باٝ
عٛٙکٖ سمبم ٝوامس کص ساٛی ضاعاب فاشکٞآ
ٌشدد.
ٚی عٛٙکٖ وشد :دس غاٛس عاذْ تاٛک٘امیای
بیٕٝضذ ٜدس پشدکخت حك بیٕ ٝبٝغٛس یىزم
کٔىمٖ تمسیط آٖ تم حذکوخش  ۱2لساط ٚراٛد

مقالٍ
ياکايی تحزان ریشگزدَا،
اس درد تا درمان!
دکسد.آتطاای دس خػااٛظ واامسٌااضکسی
ٞمی تأٔیٗ کرتٕمعی یامدآٚس ضاذ :دس حامَ
حمضش  2۳۳ومسٌضکسی دس سشکسش وطاٛس دس
ٔحذٚد ٜرغشکفیمیی  ۱۰۰کدکس ٜواُ تاأٔایاٗ
کرتٕمعی کستمٖٞم ٔطغ َٛب ٝفعمِیت ٞستٙذ واٝ
کٔاایااذٚکسیاآ کیااٗ تااعااذکد باام تااٛراا ٝبااٝ
بش٘مٔٝسیضیٞمی ب ٝعُٕ آٔذ ٜتم پمیمٖ سمَ ۲۸
ب ۰۳۳ ٝومسٌضکسی کفضکیص یمبذ.

اَذای مىشل مسکًوی تٍ تیش اس یک َشار خاوًار مذدجً

سشٚیس خبشی سٚص٘امٔا ٝکسن -لاممآ ٔامامْ
تٛکٕ٘ٙذسمصی سمصٔمٖ بٟضیستی وطٛس ٌفت :بام
بش٘مٔ ٝسیضیٞمی ک٘زمْ ضذ ٜتمٔیٗ ٔسىاٗ باشکی
تٕمٔی خم٘ٛکسٞمی دکسکی ٔ 2عّ َٛدس یه بش٘مٔٝ
 ۵سمِٔ ٝحمك ٔیضٛد.
لمسٓ عبذککهلل صکد ،ٜلممٓ ٔامامْ تاٛک٘إاٙاذسامصی

سمصٔمٖ باٟاضیساتای وطاٛس دس ٌافاتاٍا ٛبام
خبشٍ٘مس حٛص ٜسفم ٚ ٜتعمٌ ٖٚاش ٜٚکراتإامعای
بمضٍم ٜخبشٍ٘مسکٖ رٛکٖ؛ بم کضامس ٜبا ٝتاعایایاٗ
تىّیف کٞذکی ٔٙضَ ٔسى٘ٛی ب ٝخام٘اٛکدٞ ٜامی
دکسکی ٔ 2عّ ٚ َٛبمالتش کظٟمس دکضت ٓٞ :کوٙاٖٛ
ٞ ۱۱ضکس  ۰۳ ٚخم٘ٛکس دکسکی ٔ 2عّ ٚ َٛبیطتش دس
وطٛس حضٛس دکس٘ذ و ٝتٕمٔی کیٗ کفاشکد باشکی
دسیمفت ٔسىٗ کص کیٗ ٟ٘مد حبت ٘مْ وشد ٜک٘ذ.
ٚی ٌفت :بم بش٘مٔ ٝسیضیٞمی ک٘زمْ ضذ ٜتمٔایاٗ
ٔسىٗ بشکی تٕمٔی کیٗ خم٘ٛکسٞم دس یه بش٘امٔاٝ
 ۵سمِٔ ٝحمك ٔیضٛد.
ٔعم ٖٚتٛکٕ٘ٙذسمصی سمصٔمٖ بٟضیستی وطاٛس بام
بیمٖ کیٙى ٝتمو ۰۵۵ ٖٛٙخم٘ ٝضٟشی ۶۳۸ ،خام٘اٝ
سٚستمیی بشکی ٔتممضیمٖ آٔمد ٚ ٜب ٝآ٘مٖ تحٛیاُ

صذير تیش اس َ 310شار تیمٍ وامٍ مًتًرسیکلت در مزحلٍ ايل طزح تخشًدگی
سشٚیس خبشی سٚص٘مٔ ٝکسن -غٙذٚق تمٔیاٗ سکٛٞس ٕٞ ٚچٙیٗ غٙاذٚق خسامس تامٔایاٗ
خسمس ٞمی بذ٘ی کعالْ وشد و ٝدس کسافاٙاذ بذ٘ی ،دس حمَ حمضش بیاص کص ٔ ۱۳ایاّایاٖٛ
ٔم ٜسمَ ٌازضاتا ٚ ٝدس ٔاشحّا ٝک َٚطاشح ٔٛتٛسسیىّت دس وطٛس دس حمَ تشدد بٛد ٜوٝ
بخطٛدٌی  ۱۳۳دسغذ رشکمٓ٘ ،ذکضتٗ بایإأ ٝتمسفم٘ ٝبیص کص  ۲۳دسغذ کص آٟ٘م فملذ بایإاٝ
٘مٔ ٝضخع حمِج ٔٛتٛسسیىّت ٞم ،بایاص کص ٘مٔ ٝضخع حمِج ٞستٙذ .لیٕت ٞش بیٕ٘ ٝامٔاٝ
ضخع حمِج بشکی ٔٛتٛسسیىّات ٞام حاذٚد
ٞ ۱۰۳ضکس بیٕ٘ ٝمٔ ٝغمدس ضذ ٜکست.
بٌ ٝضکسش کیشکٖ کؤٛ٘ٛیست؛ دس کسفاٙاذ ٔامٞ 2۵۳ ٜضکس تٔٛمٖ کست  ٚکص آ٘زمیی و ٝفاماذکٖ
سمَ ٌزضت ٝبیٕٔ ٝشوضی بم ٕٞىمسی غٙاذٚق بیٕ٘ ٝمٔٔ ٝطٕ َٛرشیٕٔ ٝیضٛد بسیمسی کص کیٗ
تمٔیٗ خسمس ٞمی بذ٘ی  ۱۳۳دسغذ راشکمآ ٚسمیُ ٘مّی ٝبیص کص ٞ 2۵۳ضکس تٔٛمٖ دیٍش ٘یاض
٘ذکضتٗ بیٕ٘ ٝامٔا ٝضاخاع حامِاج سک باشکی بمیذ ب ٝعٛٙکٖ رشیٕ ٝفمذکٖ بیٕ٘ٝمٔ ٝبپاشدکص٘اذ.
ٔٛتٛسسٛکسکٖ بخطیذ .بش کسمس آٔمس سامٔام٘ا ٝکیٗ دس حمِی کست وا ٝلایإات بسایامسی کص
سٟٙمب بیٕٔ ٝشوضی ،تعذکد ٞ ۱۰۳اضکس فاماشٛٔ ٜتٛسسیىّت ٞمی دس حمَ تشدد دس ضٟشٞامی
بیٕ٘ ٝمٔ ٝغمدس ضذ٘ ٜسبت بٔ ٝمٞ ٜمی لاباُ کص وطٛس ٘ضدیه بٞ 2۵۳ ٝاضکس تأٛامٖ کسات.
آٖ ،کفضکیطی  ۱۳۳دسغذی سک ٘طمٖ ٔی دٞاذ؛ ٔتمسفم٘ ٝکص آ٘زمیی و٘ ٝذکضتٗ بیٕ٘ ٝمٔٛٔ ٝتٛس
بم کیٗ حمَ تم سسیذٖ ب٘ ٝمطٔ ٝطّٛب فامغاّا ٝسیىّت سٛکسکٖ تبذیُ ب ٝیه آسیاب راذی
بسیمسی ٚرٛد دکسد .بش کسمس آٔامس پاّایاس کرتٕمعی ضذٔ ،ٜس ِٛیاٗ بایإأ ٝاشواضی ٚ

دکد ٜضذ ٜکست.
تػشیح وشدٞ :ضی ٝٙسمخت ٔٙمصَ ٔسى٘ٛای دس
ضٟشٞم ٔ ٠۳یّی ٖٛتٔٛمٖ  ٚدس سٚستمٞم ٔ ۰۳یّیٖٛ
تٔٛمٖ بشآٚسد ضذ ٜکسات  ٚدس غاٛستای واٝ
ٔذدر ٛدسخٛکست خم٘ ٝکی بضسٌاتاش سک دکضاتاٝ
بمضذ خٛد ٘یض بمیذ آٚسدٜکی دس کختیمس کیٗ ٘اٟامد
لشکس دٞذ.
عبذکهلل صکد ٜبم تمویذ بش کیٙى ٝکٞذکی کیٗ ٔٙمصَ بٝ
ٔذدرٛیمٖ ٔتممضی دس یه بمص ٜصٔم٘ی  ۵سامِاٝ
ٔحمك ٔیضٛدٔ ،طشح وشد :کحذکث کیٗ خم٘ٞٝام
کص سمَ  ۲2آغمص ضذ ٜکست و ٝبام تإاٟایاذک
ک٘ذیطیذ ٜضذ ٜحذکلُ سمِایام٘اٞ 2 ٝاضکس ٚکحاذ
ٔسى٘ٛی کحذکث  ٚبٔ ٝتممضیمٖ تاحاٛیاُ دکدٜ
ٔیضٛد.

غٙذٚق تمٔیٗ خسمس ٞمی بذ٘ی طشح ٞامی
تطٛیمی سک بشکی کیٗ ٔٛض ٛدس دساتاٛس وامس
خٛد لشکس دکد٘ذ .بشکسمس آٔمس پّیاس سکٞاٛس،
دس  2۵دسغااذ کص حااٛکدث سک٘ااٙااذٌاای،
ٔٛتٛسسٛکسکٖ ٔمػش ٞستٙذٔ.تمسفم٘ ٝبسیمسی کص
سکوبمٖ ٔٛتٛسسیىّت بذِیُ ٘ذکضتٗ ٞیچ ٌٝ٘ٛ
پٛضص بیٕ ٝکی دس ص٘ذکٖ ٞمی وطٛس با ٝساش
ٔی بش٘ذ صیاشک ٔاماػاش حاٛکدث باٛد ٚ ٜکص
پشدکخت غشکٔت ٘مضی کص صیامٖ ٚکسد ٜعامراض
ٞستٙذ.

ویزيی اوتظامی تا َزگًوٍ تحزکی تا آمادگی کامل تزخًرد می کىذ

سشٚیس خبشی سٚص٘مٔ ٝکسن -فشٔم٘ذ٘ ٜایاشٚی
ک٘تظمٔی بم کضمس ٜب ٝتمذیش ٔس اٛالٖ کص ٚکواٙاص
سشیع  ٚبٕٛلع ومسوٙمٖ ٘امرام دسٔاٛکراٟا ٝبام
تشٚسیست ٞم تىفیشی ٌفات٘ :امرام  ٚدیاٍاش
دستٍمٞ ٜمی کٔٙیتی بم ٞاشٌا٘ٛا ٝتاحاشوای بام
آٔمدٌی ومُٔ  ٚکلتذکس بشخٛسد خٛکٙٞذ وشد.
بٌ ٝضکسش کیش٘م کص پامیاٍام ٜخاباشی پاّایاس،
سشدکسحسیاٗ کضاتاشی دس ٘طاسات عإأٛای
فشٔم٘ذٞمٖ ،سٚسم ٔ ٚذیشکٖ ٘مرم بم تبشیه ٔیاالد
بم سعمد کٔمْ حسٗ ٔازاتابای ( )  ٚآسصٚی

لبِٛی طمعم  ٚعبمدک ٍٕٞمٖ ،کفاضٚد :یامد ٚ
خمطش ٜضٟذکی حمدح ٝتشٚسیستی سٚص چٟمسضٙباٝ
(  ۱٧خشدکد) سک ٘یض ٌشکٔی ٔی دکسیٓ  ٚباش سٚح
بّٙذ  ٕٝٞضٟذک دسٚد ٔی فشستیٓ.فشٔم٘ذ٘ ٜایاشٚی
ک٘تظمٔی کدکٔ ٝدکد :حمدحٔ ٝزبٛحم٘ ٚ ٝتشٚسیساتای
چٟمسضٙبٌ ٝزضت ٝب ٝدست ٌشٞ ٜٚمی سّافای ٚ
تىفیشی کتفمق کفتمد  ٚضٟمد ٘ ۱٧فاش کص ٔاشدْ
عضیض ٕٛٞ ٚطٙمٖ سٚص ٜدکسٔمٖ بمعج تاأساف ٚ
تأحش ضذ ،کٔم کیٗ حمدح ٝتشٚسیساتای بامس دیاٍاش
لذس ٘یشٞٚمی ٘ظمٔی  ،ک٘تظمٔی  ٚکٔٙیتی سک دس
ٔممبّ ٝبم تشٚسیست ٞم ب ٝسخ د٘یم وطایاذ.ساشدکس
کضتشی تأویذ وشد :حمدح ٝتشٚسیستی دسٔزاّاس
ضٛسکی کسالٔی  ٚحشْ ٔطٟش کٔمْ سکحُ بیام٘اٍاش
آٔمدٌی ومُٔ دستٍمٞ ٜمی کٔٙیتی ،ک٘تظامٔای ٚ
٘ظمٔی دس ٔٛکر ٟٝبم ٞشٌ ٝ٘ٛتحشن ٔعم٘اذکٖ ٚ
ٌشٞ ٜٚمی تاشٚسیساتای باٛدٚ.ی یامدآٚسضاذ:

دسچٙذ سمَ کخیش تیٓ ٞمی ٔختّاف ٔ ٚاتاعاذد
تشٚسیستی لػذ ٚسٚد ب ٝوطٛس سک دکضتٙذ و ٝیام
دس رذکس ٔشصٞم بم آٟ٘م بشخٛسد لمطع ضذ  ٚیم دس
دکخُ ضٟشٞم کعضمی کیٗ ٌشٞ ٜٚم ضٙامسامیای ٚ
دستٍیش ضذ٘ذ.عمِی تشیٗ ٔممْ ک٘تظامٔای وطاٛس
کدکٔ ٝدکدٔ :تأسفم٘ ٝد ٚتیٓ تشٚسیستی تٛک٘ست باٝ
حشْ کٔمْ سکحُ ٔ ٚزّس ضٛسکی کسالٔی ٘افاٛر
وٙذ دسحمِی و ٝتمو ٖٛٙبیص کص دٟٞم ٕ٘ا٘ٛا ٝکص
کیٗ تیٓ ٞم ضٙمسمیی ٔ ٚعذ ْٚضذ٘ذ ،دس حامدحاٝ
تشٚسیستی ٔزّس  ٚحشْ کٔامْ سکحاُ ٘ایاض ۵
تشٚسیست بٞ ٝالوت سسیذ٘ذ  ٚیه ٘افاش ٘ایاض
دستٍیش ضذٚ.ی ٌافات :کضاشکف کطاالعامتای
دستٍمٞ ٜمی کٔٙیتی ،ک٘تظمٔی ٘ ٚظامٔای ،لاذس
ٚعىس کِعُٕ سشیع ٔٙتذ بٔ ٝممبّ ٝبم کیٗ ٌاشٜٚ
تشٚسیستی ضذ  ٚبم کیٗ حمدح ٝک٘سزامْ ٔاّای دس
ٔشدْ ٔ ٚس ٛالٖ تمٛیت ضذ.

 13مًرد اتتال تٍ تیماری تة کزیمٍ کىگً در کشًر
سشٚیس خبشی سٚص٘مٔ ٝکسن -سمیس ٔاشواض
ٔذیشیت بیٕمسیٟمی ٚکٌیش ٚصکس بٟذکضت بام
کضمس ٜب ٝکیٙىٛٔ ۰۶ ٝسد کبتال ب ٝتب وٍٙا ٛدس
وطٛس دکضت ٝکیٌٓ ،فت :خٛضبختم٘ ٝتامواٙاٖٛ
ٞیچ ٔٛسد کبتال ب ٝتب وشیٕ ٝو ٍٛٙدس کساتامٖ
ٌّستمٖ ٘ذکضتٝکیٓ.
بٌ ٝضکسش کیسٙم ،دوتش ٔحٕذ ٟٔذی ٌٛیام دس
ومسٌش ٜٚسالٔت  ٚکٔٙایات غازکیای کساتامٖ
ٌّستمٖ بم بیمٖ کیٙى ٝبیٕمسی تب وشیٕ ٝوٍٙاٛ
٘سبت ب ٝسمَ ٌزضت ٝکفضکیص چٙذک٘ی ٘اذکضاتاٝ
کستٌ ،افات :باخاص عإاذ ٜکی کص کیاٗ
ضّٛغیٞم ،سسم٘ٝکی کست.
ٚی کفضٚد :تم ؤ ۰۶ ٖٛٙاٛسد کباتاال با ٝکیاٗ
بیٕمسی دس سطح وطٛس دکضتٝکیٓ ؤ ٝتمسفام٘اٝ
ٛٔ ۰سد آٖ ف ٛضذٜک٘ذ ،ضٕٗ کیٙى ٝدسغاذ
ٔبتالیمٖ دس سامَ ٌازضاتأ ۸2 ٝاٛسد باٛدٜ
کستٌٛ.یم دس کدکٔ٘ ٝسبت ب ٝربح بٟذکضتی دکْ

دس وطتمسٌمٟٞمٍٟ٘ ،ذکسی الض ٝدکْ بٔ ٝاذ
 2٠سمعت دس یخچمَ  ٚوٙتشَ ٔشکوض عاشضاٝ
دکْ  ٚوٙتشَ ک٘تممَ دکْ ٞم کص ضٟشستمٟ٘ام باشکی
رٌّٛیشی کص تب وشیٕ ٝو ٍٛٙتمویذ وشد.
سمیس ٔشوض ٔذیشیت بیٕمسیٟمی ٚکٌیش ٚصکس
بٟذکضت دس بخص دیٍشی کص سخٙمٖ خٛد دس
صٔی ٝٙبیٕمسی سمِه ٌفت :کستامٖ ٌاّاساتامٖ
یىی کص کستمٟ٘می پیطش ٚدس ٔبمسص ٜبم بایإامسی
سمِه کست  ٚبش٘مٔ ٝحزف بیٕمسی سمِه سک
دس کستمٖ ضش ٚوشد ٜکست.
ٚی کدکٔ ٝدکدٔ :بمسص ٜبم کیٗ بیٕمسی چٙذ بخطی
کست  ٚوّی ٝکسٌمٟ٘م کص رّٕ ٝرٟمدوطامٚسصی،
کستم٘ذکسی  ٚدس سأس  ٕٝٞآٟ٘م خٛد ٔشدْ ٔای
بمیست ٕٞىمسی بسضکیی دکضت ٝبمضٙذ.
ٕٞچٙیٗ دس کیٗ رّسٟٙٔ ٝاذس طاٟإامسابای
ٔعم ٖٚسیمسی  ٚکٔٙیتی کستم٘ذکسی ٌّاساتامٖ ٚ
سییس ومسٌش٘ ٜٚیض سمٔم٘ذٞی وطتمسٌامٞ ٜام،

ٔحُ ٞذیٔ ٝممْ ٔعظٓ سٞبشی بم ٔطامسوات ساپامٜ
پمسذکسکٖ دس حمَ کحذکث کست و ٝتم لبُ کص ضاص
ٔم ٝٞک َٚسمَ دس کختیمس ٔذدرٛیمٖ لشکس ٔی ٌیشد .

وٙتشَ خٛدوطی ،کلذکٔم عاّایا ٝبایإامسی
سمِه  ٚوٙتشَ وپه صدٌی ٌٙذْ  ٚچٙذیاٗ
بش٘مٔ ٝبضسي سک کص رّٕ ٝکلاذکٔام باشرساتاٝ
ومسٌش٘ ٜٚمْ بشد ٌ ٚفت :ومسٞم  ٚتػٕیٕام
خٛبی دس سطح ومسٌش ٜٚسالٔت کستمٖ ک٘زامْ
ضذ ٜکست  ٚکٔشٚص خٛضبختم٘ٞ ٝیچ ٔٛسدی کص
تب و ٍٛٙدس کیٗ کستمٖ ٔطمٞذ٘ ٜطذ ٜوا ٝکص
رّٕ٘ ٝتمیذ ٕٞیٗ ومسٌش ٜٚبٛد ٜکست.

کدکٔ ٝکص ضٕمس ٠لبُ...
چشک ؤ ٝیضکٖ چسبٙذٌی بیٗ رسک کیٗ ٘ ٛخمنٞم بٝ
طٛس رکتی وٓ کست  ٚب ٝسکحتی سٚی یاىاذیاٍاش ساش
خٛسد ٚ ٜبٚ ٝسیّ ٝبمد رامبازام ٔای ضا٘ٛاذِ .ازک باشکی
رٌّٛیشی کص کیٗ کتفمق ،بمیستی کغطىمن  ٚدسٌایاشی
بیٗ دک٘ٞ ٝم  ٚرسک خمن سک بم کیزمد چسباٙاذٌای بایاٗ
آٖ ٞم کفاضکیاص دکد .دس کیاٗ خػاٛظ کساتافامد ٜکص
کفضٚد٘یٞمی چسبم٘ٙذٜکی ٘ظیش ٔمِچٞم ٔیتاٛک٘اذ ٘اماص
ٔٛحشی دس وٙتشَ سیضٌشدٞمی ٘مضی کص چٙیٗ ٔاٙامطامای
دکضت ٝبمضذ .دس ٌزضت ،ٝسا ٝوطاٛس کیاشکٖ ،عاشکق ٚ
عشبستمٖ ب ٝغٛس ٔطتشن  ٚبم تمبُ ٞضیٞٝٙمی ٔامِاچ
پمضی ،تٕمْ صٔیٗٞمی تحت تمحیش کیٗ پذیذ ٜسک بام ٔاٛکد
چسبٙذ٘ ٜفتی ٔمِچ پمضی ٔیٕ٘ٛد٘ذِٚ .ی کص کبتذکی دٞاٝ
ک َٚسمَ ٔ 2۳۳۳یالدی بم بشٚص ر ًٙعشکق  ٚکفاضکیاص
تٙصٞمی ٔٙطمٝکی  ٚدس ٘تیز ،ٝتغییش سٚی ٝکیٗ دِٚتٞام،
ٔمِچ پمضی بیمبمٖٞم ب ٝفشکٔٛضی سپشد ٜضذ و٘ ٝتیزا ٝآٖ
کفضکیص بیسمبم ٝسیضٌشدٞم دس خٛصستمٖ ،غشب کیاشکٖ ٚ
سپس ب ٝطٛس تمشیبی دس سشکسش کیشکٖ بٛد ٜکست .بم کیاٗ
حمَ بسیمسی کص ٔتخػػمٖ ،کستفمد ٜغشف ٌ ٚستشد ٜکص
ٔمِچٞمی ضیٕیمیی سک ب ٝعٛٙکٖ عمّٔی ٘مسمصٌمس بم ٔحایاط
صیست  ٚدکسکی خطشک بسیمس بشکی سالٔتای ک٘سامٖ ٞام
لّٕذکد ٔی ٕ٘میٙذ  ٚرمیٍضیٙی آٖ سک بم ٔاٛکسد دیاٍاشی
چ ٖٛسیً  ٚسٍٙشیض ٜلمبُ تشریح ٔیدک٘ٙذ.
وم٘ٞ ٖٛمی سیضٌشد
دس خػٛظ ٔحُٞمی کغّی و ٝخیضش ٌشد  ٚغبامس کص
آ٘زم غٛس ٌشفت ٚ ٝکغطالحم «ومٌ٘ ٖٛشد  ٚغابامس »
٘مٔیذٔ ٜیض٘ٛذ غحبت ٞمی فشکٚک٘ی ضذ ٜکستٔ .حممیٗ
دس کیشکٖ  ٚرٟمٖ بشکی ضٙمسمیی ٔٙمطك بشدکضت ،حُٕ ٚ
سسٛبٌزکسی طٛفمٖٞمی ٌشد  ٚغبمس ٔعٕٛال کص یىی کص
س ٝسٚش صیش کستفمدٔ ٜی ٕ٘میٙذ:
 )۱سٚشٞمی ٔبتٙی بش صٔیٗ ضٙمسی  ٚوم٘ای ضاٙامسای
رسک
 )2سٚشٞمی ٔبتٙی بش تػمٚیش ٛٞکیی ٔ ٚامٞاٛکس ٜکی ٚ
عّٓ سٙزص کص دٚس
 )۰تّفیمی کص د ٚسٚش لبّی
ِٚی عٕٔٛم  ٚبم تٛر ٝبٔ ٝحذٚدیتٞمی د ٚسٚش ک،َٚ
کص سٚش س ْٛکستفمدٔ ٜیضٛد ،چشک و ٝطٛفمٖٞمی ٌاشد
 ٚغبمس عٕذتم پذیذٜٞمی پٛیم  ٚرکتم ٔتغیش بٛد ٚ ٜکص ِحمظ
صٔم٘ی ٔ ٚىم٘ی ،تغییشک بسیمسی سک تزشبٔ ٝیٕ٘میٙذِ .زک
ب ٝتػٛیش وطیذٖ کیٗ پٛیمیی  ٚسٚکبط ٔتممبُ بیٗ عٙمغش
تطىیُ دٙٞذ ٜکیٗ ٌ ٝ٘ٛطٛفمٖ ٞم کص ضاشٚس بامالیای
بشخٛسدکس کست.
ب ٝطٛس وّیٔ ،حممیٗ ٟٔٓتشیٗ ومٖ٘ٞٛمی خمسری ٌشد
 ٚغبمس یم سیضٌشدٞمی ٘فٛری ب ٝکیشکٖ سک با ٝضاشح صیاش
بشضٕشد ٜک٘ذ :س ٝوم٘ ٖٛدس سٛسی ،ٝیه وم٘ ٖٛدس ٔاشص
سٛسی ٚ ٝعشکق ،چٟمس وم٘ ٖٛدس ضٕمَ عاشکق  ٚحاٛصٜ
سٚد فشک  ٚیه وم٘ ٖٛدس ٔشوض عشکقٙٔ .مبع دیٍاش کص
دضت ٞمی ضشلی  ٚرٛٙب ضشلی عشبستمٖ ،بخصٞامیای
کص کٔمسک ٔتحذ ٜعشبی ،یٕٗ  ٚوٛیت ٕٞ ٚچٙیٗ ضٕامَ
آفشیمم ٘یض ب ٝعٛٙکٖ ومٖ٘ٞٛمی خمسری بشٚص ٌشد  ٚغبامس
دس کیشکٖ ٘مْ بشدٜک٘ذ .کیٗ ومٖ٘ٞٛم دس ٔزٕ ٛبمعج بشٚص
طٛفمٖ ٞمیی کص ٌشد  ٚغبمس ٔیض٘ٛذ و ٝب ٝسیضٌاشدٞامی
عشبی ٔٛسٞ ْٛستٙذ.
دس کیٗ سکبط ٚ ٝدس پژٞٚطی رمٔع وٚ ٝضاعایات باشٚص
سیضٌشد دس ٔٙطم ٝرٛٙب غشب کیشکٖ سک دس یاه دٚسٜ
 ۱۳سمِ ٝکص  ۱۲۲۶تم  ٚ 2۳۳٧دس  ۱۳ضٟش ٔختّاف ٔاٛسد
بشسسی لشکس دکدٔ ،ٜحممیٗ ٔطمٞذٕٛ٘ ٜد٘ذ وا ٝدس کیاٗ
دٚس ۱۳ ٜسمِٔ ،ٝزٕٛعم دس ضٟشٞمی ٔٛسد ٔطمِع٠۵۵2 ٝ
سٚص ٌشد  ٚغبمسی ٚرٛد دکضت ٝوٙٔ ٝطم سیاضٌاشدٞامی
حمغّ ٝدس  ۰2۶۵سٚص آٖ ( ٧2دسغاذ) ،بایامبامٖ ٞامی
وطٛسٞمی ٕٞزٛکس کستمٖ خٛصستمٖ ٘ظیش عشکق ،ساٛسیاٝ
 ٚعشبستمٖ بٛد ٚ ٜتٟٙم دس ٛٔ ۱2۸٠سد ( 2۶دسغذ)ٙٔ ،طم
کیٗ سیضٌشدٞم ،خٛد کستمٖ خٛصستمٖ بٛد ٜکست و ٝدِیُ
آٖ بٙم بش کظٟمس ٔحممیٗ ،خطه  ٚعامسی کص پاٛضاص
ٌیمٞی بٛدٖ بخص ٚسیعی کص دضت خٛصستمٖ باٚ ٝیاژٜ
دس ٘ٛکحی ٔشوضی آٖ روش ضذ ٜکست.
بم کیٗ حمَ  ٚعّیشغٓ آٖ و ٝغامحاب ٘اظاشکٖ ،ساٟآ
ومٖ٘ٞٛمی خمسری سک دس تِٛیذ ٌشد  ٚغبمس بیص کص ٧۳
دسغذ روش ٕ٘ٛدٜک٘ذ٘ ،تمیذ تحمیمم ٘طمٖ ٔیدٞذ واٝ
ٔٙمطك ٔتعذدی دس دکخُ خمن وطٛس ٔم ٚراٛد دکس٘اذ
و ٝلمدس٘ذ دس تِٛیذ طٛفمٖٞمی ٌشد  ٚغبمس ٘مص دکضاتاٝ
بمضٙذ .دس کیٗ ٔیمٖ کص تمالبٞمی خطه ضذٜکی ٘اظایاش
تمالب ٛٞسکِعظیٓ یم ٛٞسکِٟٛیض ٜو ٝیىی کص ٟٔآ تاشیاٗ
ومٖ٘ٞٛمی ٌشد  ٚغبمس کست ،یمد ٔیضٛد .کدکٔ ٝدکسد

