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جامعه

فزاخَاى هشوَالى فارؽالتحصیل
داًشگاُّا در تیز هاُ

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝرسن-ػاصٔاٖ ٚظیف ٝعهٕهٔٛهی
٘اخا وّیٔ ٝـٕٛالٖ فاس رِهحلیُ در٘ـٍاٜٞا و ٝدرسری
تشي آٔاد ٜت ٝخذٔ ت ٝتاسیخ یىٓ تیشٔاٞ۰۰۹۶ ٜؼههٙهذ
سر ت ٝخذٔ ػشتاصی فشرخٛر٘ذ.تٌ ٝضرسؽ ریؼٙا ػاصٔهاٖ
ٚظیف ٝعٕٔٛی ٘اخا عی رع عیٝری رعه ْ وهشد ۺوهّهیهٝ
ٔـٕٛالٖ فاس رِهحلیُ دٚسٜٞای واسؿٙاػی  ٚتاالتهش ٚ
ٕٞچٙیٗ ٔـٕٛالٖ ٌش ٜٚپضؿىی ػشرػش وـٛس و ٝتشي
آٔاد ٜت ٝخذٔ رص ػاصٔاٖ ٚظیف ٝعٕٔٛی ٘اخا ت ٝتهاسیهخ
یىٓ تیش ٔا ۰۰۹۶ ٜدسیاف درؿه ٝر٘هذ تهشری رعهضرْ تهٝ
خذٔ فشرخٛر٘ذ ٜؿذ٘ذ.تشرػاع ریٗ رعه عهیه ٝوهّهیهٝ
ٔـٕٛالٖ فٛق ٔٛظف ٞؼهٙذ پٙدـٙث ٝیىٓ تیشٔها۹۶ ٜ
دس ٔحُ  ٚػاعهی و ٝتٛػهظ ریهٗ ػهاصٔهاٖ دس تهشي
ٔعشفی٘أٔ ٝـٕٛالٖ تٔ ٝشروض آٔٛصؽ ٘یشٞٚهای ٔؼهّهح
رع ْ ؿذ ٜحضٛس یاتٙذ.الصْ ت ٝروش رػ آٖ دػههه ٝرص
ٔـٕٛال٘ی و ٝتٞ ٝش دِیُ تاوٛٔ ٖٛٙفك ت ٝدسیاف تهشي
ٔعشفی٘أٔ ٝـٕٛالٖ تٔ ٝشروض آٔٛصؽ ٘یشٞٚهای ٔؼهّهح
٘ـذ ٜر٘ذ ٔی تٛر٘ٙذ ت٘ ٝهضدیهىهههشیهٗ دفهاتهش خهذٔهات
رِىهش٘ٚیه ر٘هرأی کپّیغ ۰۴+ح ٔهشرخهعه ٚ ٝپهغ رص
دسیاف تشي ٔزوٛس تش رػاع رع عات ٔٙذسج دس آٖ
رلذرْ وٙٙذ.تش رػاع ٌضرسؽ پایٍا ٜخثشی پّیغ دس ریٗ
رع عی ٝتأویذ ؿذ ٜرػ و ٝعذْ حضٛس تهٔ ٝهٛله دس
صٔاٖ ٔ ٚحُٞای تعییٗ ؿذ ٜغیث ٔحؼٛب ٔی ؿهٛد ٚ
ٔـٕٛالٖ ٔیتایؼ تشي ٞای ٔشتٛط ت ٝرعضرْ ت ٝخذٔ
رص خّٕ ٝتشي آٔاد ٜت ٝخذٔ تشي ٚروؼهیهٙهاػهیهٖٛ
تشي ٔعشفی ٘أٔ ٝـٕٛالٖ تٔ ٝشروض آٔٛصؽ ٘هیهشٞٚهای
ٔؼّح  ٚػایش ٔذرسن ٔٛسد ٘یاص ٔا٘ٙذ ؿٙاػٙأ ٝوهاست
ّٔی  ... ٚسر ٍٙٞاْ ٔشرخع ٚ ٝرعضرْ ت ٝخذٔ تهٞ ٝهٕهشرٜ
درؿه ٝتاؿٙذ.

ًزخ جذیذ اًَاع هاّی،هزؽ  ۰۵۳تَهاى
گزاى شذ

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝرسن -سئیغ رتحادی ٝپهش٘هذٚ ٜ
ٔاٞی لیٕ خذیذ ٔش  ٚر٘ٛرع ٔاٞی سر دس تهاصرس رعه ْ
وشد ٌ ٚف ۺ لیٕ ٔش دس سٚصٞای رخیش  ۰۵۴تهٔٛهاٖ
رفضریؾ یافه ٝرػ ٟٔ.ذی یٛػف خا٘ی دس ٌهفهههٍه ٛتها
ٟٔش رص رفضریؾ  ۰۵۴تٔٛا٘ی لیٕ ٔش عی سٚصٞای رخیش
دس تاصرس خثش درد  ٚرظٟاسدرؿه ۺ ٞهٓ روهٙه ٖٛلهیهٕه
ٞشویٌّٛشْ ٔش ص٘ذ ۰۸۴۴۴ ٜتٔٛاٖ رػه ٚ .ی ٘هش
ٔش آٔاد ٜعثخ دس عهٕهذ ٜفهشٚؿهی دسب وـهههاسٌهاٜ
سر  ۶۶۵۴تٔٛاٖ رعه ْ وهشد ٌ ٚهفه ۺ لهیهٕه ریهٗ
واال تحٛیُ دسب ٚرحذٞای كٙفی  ۶۸۴۴تٔٛهاٖ  ٚدس
ٔشروض خشد ٜفشٚؿی  ۷۰۴۴تٔٛاٖ رػ  .سئیغ رتحادیهٝ
پش٘ذٔ ٚ ٜاٞی ردرٔ ٝدردۺ لیٕ ٞشویٌّٛشْ سرٖ ٔهش تها
وٕش  ۷۰۴۴تٔٛاٖ سرٖ ٔش تی وٕش  ۷۰۴۴تٔٛاٖ ػیٝٙ
تا وهف  ۰۰۴۴۴تٔٛاٖ  ٚػی ٝٙتذ ٖٚوهف  ۰۰۴۴۴تٔٛهاٖ
رػ  .یٛػف خا٘ی لیٕ ر٘ٛرع ٔاٞی سر ٘یهض ته ٝؿهشح
ریُ رع ْ وشدۺ ٞشویٌّٛشْ ٔهاٞهی ؿهیهشخهٙهٛب ۰۷
ٞضرستٔٛاٖ وپٛس ٞ ۰۰ضرستٔٛاٖ لضَ آال ٞ ۰۰ضرستٔٛاٖ
ؿیش ٘یض ٜری ٞ ۰۷ضرستٔٛاٖ تی پیا ٞ ۰۹ضرستٔٛاٖ آٔهٛس
خٛٙب ٞ ۰۰ضرستٔٛاٖ آصرد دصفِٛی  ۸۵۴۴تٔٛاٖ ٞأهٛس
خٛٙب ٞ ۰۹ضرستٔٛاٖ حّٛر ػیاٞ ۰۰ ٜهضرستهٔٛهاٖ لهضَ
ػإِٞ ۰۰ ٖٛضرستٔٛاٖ ؿٛسیذ ٜتٙذس ٞ ۰۷هضرستهٔٛهاٖ
سرؿٍ ٛخٛٙب ٞ ۰۰ضرستٔٛاٖ ػشخٞ ۰۹ ٛهضرستهٔٛهاٖ
ػإِ٘ ٖٛشٚط ٞ ۰۴ضرستٔٛاٖ ػهٙهً ػهش عه یهی ۰۷
ٞضرستٔٛاٖ ػاسْ ٌ ٚیؾ ٞ ۸ضرستهٔٛهاٖ  ٚػهٙهً ػهش
ؿٟشی ٞ ۰۰ضرستٔٛاٖ.

ّیچ کٌتزل ٍ ًظارتی رٍی ػزضِ
هحصَالت دخاًی ًذارین

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝرسن -سئیغ ٔشوض تش٘أ ٝسیضی
٘ ٚراست تش دخا٘یات وـٛس ٌف ۺ عثك لا٘ ٖٛتٙهٟها ػهٝ
كٙف خٛرسٚتاس فشٚؽ ػٛپشٔاسو  ٚػهمهظ فهشٚؽ
رٔىاٖ عشضٔ ٝحلٛالت دخا٘ی سر درس٘ذ  ٚدوٞ ٝها تهٝ
ٞیچ ٚخ ٝریٗ ٔدٛص سر ٘ذرس٘ذ.تٌ ٝضرسؽ خثشٍ٘اس ٔهٟهش
عّی ركغش سٔضی ٌف ۺ لثُ رص ػاَ  ۹۰ؿشو دخا٘یات
ریشرٖ دس تحث لا٘ ٖٛر٘حلاس دخا٘یات ٔؼو َٛحاوٕیه
تٛد  ٚرص رٚریُ ػاَ  ۹۰ریٗ ٔؼوِٛی تٚ ٝصرست كٙهعه
ٔعذٖ  ٚتداست یا ٔشوض تش٘أه ٝسیهضی ٘ ٚهرهاست تهش
دخا٘یات وـٛس ٔح َٛؿذٚ.ی رفضٚدۺ خٛؿثخها٘ ٝرص آٖ
ت ٝتعذ تا تشٌضرسی چٙذیٗ خّؼ ٝتا ٚصرست تٟذرؿ وهٝ
ٔهِٛی حؼٗ رخشری وٙهشَ ٔ ٚثاسص ٜتا ٔلشف دخا٘هیهات
رػ تٛر٘ؼهیٓ ػاصٚواس ٔٙاػثی سر تا ٚصرست تٟذرؿ تٝ
رػهٙاد لٛر٘یٙی وٚ ٝخٛد درسد رخشر وٙیٓ.سئهیهغ ٔهشوهض
تش٘أ ٝسیضی ٘ ٚراست تش دخا٘یات وـٛس تها رعه ْ ریهٗ
خثش و ٝرص ػاَ ٌزؿه ٝتا ت ٝرٔشٚص تیؾ رص ٞ ۰۴ضرس ٚرحذ
كٙفی خشد ٜفشٚؿی ٔحلٛالت دخا٘ی درسری پهشٚر٘هٝ
ؿذ٘ذ خاعش ٘ـاٖ ؿذۺ ٚلهی ٔا تهٛر٘یٓ ٚرحذ كهٙهفهی سر
درسری پشٚر٘ ٝوٙیٓ ٚ ٚرحذٞایی و ٝتذ ٖٚپشٚر٘ ٚ ٝغهیهش
ٔداص ٞؼهٙذ تفىیه ؿ٘ٛذ دػهٍاٞ ٜهای ٘هرهاستهی ٚ
تاصسػی ت٘ ٝحٔ ٛغّٛتی ٔی تٛر٘ٙذ تا عشض ٝوٙٙذٌاٖ غیهش
ٔداص تشخٛسد وٙٙذٚ.ی رفضٚدۺ عثك لا٘ ٚ ٖٛآییٗ ٘أٞ ٝها
تٟٙا ػ ٝكٙف خٛرسٚتاس فشٚؽ ػٛپشٔاسو  ٚػهمهظ
فشٚؽ رٔىاٖ عشضٔ ٝحلٛالت دخا٘ی سر درس٘ذ  ٚدوهٝ
ٞا تٞ ٝیچ ٚخ ٝریٗ ٔدٛص سر ٘ذرس٘ذ  ٚدس خهّهؼهاتهی تها
ؿٟشدرسی ٚ ٚصرست رسؿاد  ٚدػهٍهاٞ ٜهایهی وه ٝوه
ٔؼوِٛی ریٗ دوٞ ٝا سر درس٘ذ تزوشرت لا٘٘ٛی درد ٜؿهذٜ
 ٚدس حاَ پیٍیشی ٞؼهٙذ تا ػاصٚواسی دسػ وٙٙذ تها
دیٍش دوٞ ٝا ٘ؼث ت ٝعشضٔ ٝحلٛالت دخا٘هی رلهذرْ
٘ىٙٙذ.

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝرسن -ػهشپهشػه دفهههش
تیٕٞ ٝای ػ ٔه ٚصرست تهعها ٖٚوهاس  ٚسفهاٜ
رخهٕاعی خضئیات تشلشرسی آصٔٚ ٖٛػ  ٚدسیهافه
حك تیٕ ٝرص ٔـٕٛالٖ عشح تیٕٕٞ ٝهٍها٘هی وه ٝتها
و ٖٛٙسریٍاٖ تٛد سر تـشیح وشد .واظٓ ٔیىایهیهّهی
دس ٌف  ٌٛٚتا ریؼٙا دستاسٔ ٜلٛت ٝرخیهش ٞهیهوه
ٚصیشرٖ ٔثٙی تش تشلشرسی آصٔٚ ٖٛػ  ٚدسیاف حك
تیٕ ٝرص ٔ ۰۴یّی ٖٛتیٕه ٝؿهذٞ ٜهٕهٍها٘هی رظهٟهاس
وشدۺ ریٗ ٔلٛت ٝرك حیٝری تش تیهٕهٞ ٝهٕهٍها٘هی
سریٍاٖ رػ  .تشلشرسی تیٕ ٝتشری آحاد رفشرد فهالهذ
تیٕ ٝیىی رص تؼهٞ ٝای عشح تح َٛػ ٔ تٛد وٝ
ػ ٝػهاَ ٌهزؿههه ٝرخهشریهی ؿهذ  ٚتهش رػهاع
آٖ ٞشؿخلی دسخٛرػ تیٕ ٝدرؿ ٔی تٛر٘ؼه

تذ ٖٚپشدرخ ٞیچٍٞ ٝ٘ٛضی ٝٙری دفهشچه ٝتهیهٕهٝ
دسیاف وٙذ  ٚتشسػی دس صٔهیهٙه ٝتهشخهٛسدرسی ٚ
تٕىٗ ٔاِی رفشرد كٛست ٕ٘یٌشف  ٚدس ٚرل حك
تیٕٔ ٝشدْ سر د ِٚتمثُ ٔی وهشدٚ.ی رفهضٚدۺ تهش
رػاع ٔلٛت ٝرخیش ٞیو د ِٚتٛرٕ٘ٙذی ٔاِهی ٚ
ٚػ تیٕ ٝؿذٌاٖ تح پٛؿؾ رص عهشیهك آصٔهٖٛ
ٚػ  ٚپایٍا ٜدردٞ ٜا وٚ ٝصرست سفها ٜدس رخهههیهاس
درسد ػٙدیذ ٜخٛرٞذ ؿذ ٔ ٚیضرٖ ٔـهاسوه فهشد
تشری پشدرخ حك تیٕٔ ٝـخق ٔیؿٛد.ػشپشػه
دفهش تیٕٞ ٝای ػ ٔ ٚصرست تعا ٖٚوهاس  ٚسفهاٜ
رخهٕاعی تا تیاٖ ریٙى ٝدس آصٔٚ ٖٛػ ٕٔىٗ رػه
تیٕ ٝؿذٜری رص پشدرخ حك تیٕٔ ٝعاف ؿٛد  ٚیا رص
 ۰۵تا  ۰۴۴دسكذ حك تیٕ ٝرؽ سر تپهشدرصد؛ دستهاسٜ

٘ح ٜٛرع ع سػا٘ی ت ٝتیٕ ٝؿذٌاٖ ٌف ۺ آییٗ ٘أٝ
آصٔٚ ٖٛػ ت ٝد ِٚرسػاَ ؿذ ٚ ٜدس حهاَ عهی
ٔشرحُ لا٘٘ٛی  ٚتشسػی دس وٕیؼیٞ ٖٛای ٔخهّهف
رػ تا دس ٟ٘ای ٔلٛب  ٚرت ؿٛد.
ٔیىاییهّهی ردرٔه ٝدردۺ رٔهیهذٚرسیهٓ رخهشری ریهٗ
ٔلٛت ٝت ٝرٔؼاَ تشػذ صیشر لهثه تهشری ٞهٕه۰۴ ٝ
ٔیّی٘ ٖٛفشی و ٝلث دس تیٕ ٝػ ٔ ٍٕٞا٘ی ثثه
٘اْ وشد ٜتٛد٘ذ آصٔٚ ٖٛػ سر ر٘داْ ٘ ٚهایح سر تهٝ
ػاصٔاٖ تیٕ ٝػ ٔ رسرئ ٝدردٜریٓ ٙٔ ٚهرشیٓ آیهیهٗ
٘أٔ ٝلٛب ؿٛدٚ.ی دستاس ٜؿٕاس ٔـٕٛال٘هی وهٝ
تایذ رص ریٗ پغ حك تیٕ ٝتپشدرص٘هذ ٌهفه ۺ رص ۰۴
ٔیّی ٖٛتیٕ ٝؿذٍٕٞ ٜا٘ی حذٚد ٔ ۸.۵یّیه٘ ٖٛهفهش
دسآٔذ وٕهش رص یه ٔیّی ٖٛتٔٛاٖ دس ٔا ٜدرس٘ذ۰.۵ .

هیشاى سکات فطزُ اس سَی دفتز
آیت اهلل ًَری ّوذاًی اػالم شذ

افشایش رًٍذ هْاجزت در کشَر،هٌاطق دارای بیشتزیي
هیشاى هْاجزت
ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝرسن -سییغ وٕیهههٝ
رٔذرد رٔاْ خٕیٙیکسٜح تا تیاٖ آ٘هىه ٝدس حهاَ
حاضش ؿاٞذ رفضریؾ ٟٔاخشت رص ؿهٟهشٞهای
وٛچه ت ٝؿٟشٞای تضسي ٞؼهههیهٓ  ٚریهٗ
ٔٛضٛع سر رص ٔشرخعات ٟٔهاخهشرٖ ته ٝدفهاتهش
وٕیه ٝرٔذرد دس ؿٟشٞای تضسي ٔههٛخهٔ ٝهی
ؿٛیٓ؛٘ؼث ت ٝریداد حاؿیٞٝهای خهذیهذ دس
رعشرف ؿٟشٞای تضسي ٞـذرس درد.
ٟٔٙذع ػیذ پشٚیض فهاح دس ٌهفه ٌٚه ٛتها
ریؼٙا دس خلٛف تـىیُ حاؿیٞٝای خهذیهذ
دس رعشرف ؿٟش ٞای تضسي ٌف ۺ رص ٌٛؿٚ ٝ
وٙاس ٔی ؿٛٙیٓ وه ٝدس رعهشرف ؿهٟهشٞهای
تضسي حاؿیٞٝایی خهذیهذ دس حهاَ ؿهىهُ
ٌیشی ٞؼهٙذ؛ریٗ دسحاِیؼ ؤ ٝهشرخهعهات
ٔذدخٛیاٖ غیش تٔٛی و ٝرص ٘هرهش ٌهٛیهؾ ٚ
ظاٞش  ...ٚؿثاٞهی تٔ ٝشدْ ؿهٟهشٞهای تهضسي
٘ذرس٘ذ ت ٝدفاتش وٕیه ٝرٔذرد دس و ٖ ؿهٟهشٞها
٘ـاٖ دٙٞذ ٜرفضریؾ س٘ٚذ ٟٔاخشت دس وـهٛس
رػ ٚ.ی دس ردرٔ ٝرظٟاس وشدۺ ریٗ ٔؼوّ ٝتهایهذ
تٍّٙشی تٔ ٕٝٞ ٝؼوٛالٖ وـٛس تاؿذ  ٚتهایهذ
ٔشرلة تاؿیٓ س٘ٚذ حاؿی٘ ٝـیهٙهی دس وـهٛس

رفضریؾ پیذر ٘ىٙذ صیشر ٕٞیٗ ٔ ۰۰یّیه٘ ٖٛهفهش
حاؿی٘ ٝـیٗ فعّی وـٛس ٘یض تاس تؼیاس ػٍٙیٙهی
تشری وـٛس ٞؼهٙذ  ٚتایذ ٔٛرظة تاؿهیهٓ ریهٗ
تاس ػٍٙیٗ تش ٘ـٛد.سییغ وٕیهه ٝرٔهذرد رٔهاْ
خٕیٙی کسٜح دس ردرٔ ٝتا تاویذ تهشآ٘هىه ٝس٘ٚهذ
حاؿی٘ ٝـیٙی دس وـٛس وهأه ته ٝرلهذرٔهات
د ِٚتؼهٍی درسد رفضٚدۺ ٘یهاص رػه دِٚه
تیؾ رص پیؾ تٙٔ ٝاعك ٔحش ْٚتٛخه ٝوهٙهذ ٚ
ٕٞچٙیٗ تٛخ ٝتش٘أ ٚ ٝتٛدخه ٝری ٚیهظ ٜتهٝ
ٔٙاعمی تا ضهشیهة ٔهحهشٔٚهیه ۹ ٚ ۸ ۷
رخهلاف دٞذ صیشر دس غیش ریٙلهٛست س٘ٚهذ
حاؿی٘ ٝـیٙی دس وـٛس ؿذت خٛرٞذ یاف .
فهاح دس ردرٔ ٝتا تاویذ آ٘ى ٝعهشح ٞهایهی تهٝ
ٔٙرٛس خٌّٛیشی رص ٟٔاخهشت تهایهذ تهٛػهظ
د ِٚرخشر ؿٛد ٌف ۺ ٚخهٛد ٔهٙهاعهمهی تها
ضشیة ٔحشٔٚی ٞـ  ۹ ٚتٞ ٝیچ ٚخه ٝدس
وـٛس صیثٙذ٘ ٜیؼ صیشر ضهشیهة  ۹تؼهیهاس
دسد٘ان رػه ٚ ٚخهٛد چهٙهیهٗ ضهشیهة
ٔحشٔٚیهی دس یه ٔٙغم٘ ٝـاٖ دٙٞذ ٜرٚضهاع
رػفٙان آٖ ٔٙغم ٝرػ ؛ تٕٞ ٝیهٗ دِهیهُ دس
حاَ حاضش وٕیه ٝرٔذرد تشری ٔٙاعك ٔهحهشْٚ

ٚ

تٛدخٚ ٝیظ ٜری سر رخهههلهاف درد ٜرػه
تش٘أٞٝای ٚیظٜری درسد.
ٚی دس ردرٔ ٝتلشیح وشدۺ ٞیچ ٌها ٜتهٛدخهٝ
وٕیه ٝرٔذرد دس رػها٘ی ٔا٘ٙذ تٟشرٖ تا رػههها٘هی
ٕٞچ ٖٛخٛٙب وشٔاٖ یىؼاٖ ٘یؼ صیشر تٔ ٝا
ثات ؿذ ٜرػ وٕٛٞ ٝرس ٜتیـهشیٗ ٟٔاخهشت
رص ٔٙاعمی تا ضشیة ٔحشٔٚی  ۷تا  ۹رتهفهاق
ٔی رفهذ؛ تٕٞ ٝیٗ دِیُ تیـهشیٗ دسآٔذ وٕیههٝ
رٔذرد ٘یض تشری ریٗ ٔٙاعك ٞضیٔ ٝٙی ؿٛد  ٚدس
ٔماتُ ت ٝؿٟشٞایی چ ٖٛتٟشرٖ ؿیشرص ركفٟهاٖ
 ٚتثشیض تٛدخ ٝوٕهشی رخهلاف ٔی دٞیهٓ تها
ریٗ حاَ رٔشٚص تشری سف ٔحشٔٚی رص چهٟهشٜ
ریٗ ٔٙاعك ٘یاص تٔ ٝـاسو تٕأی دػهٍهاٞ ٜها
درسیٓ.

ابالؽ بستِ جاهغ اشتغال فزاگیز؛ بشٍدی

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أه ٝرسن -تؼههه ٝخهأه
رؿهغاَ فشرٌیش ؿأُ چٟاس عشح رؿهغاِی دِٚه
رٔشٚص تا تلٛیة دس ػهاد رلهههلهاد ٔهمهأٚهههی
تضٚدی ت ٝتٕاْ دػهههٍهاٞ ٜهای رخهشریهی رته
ٔیؿٛد.تٌ ٝضرسؽ خثشٍ٘اس ٟٔش ٚصرست تعاٖٚ
واس  ٚسفا ٜرخهٕاعی ت ٝعٛٙرٖ دػهٍإٞ ٜاٙٞهً
وٙٙذٔ ٚ ٜهِٛی ػیاػهٍزرسی تخؾ رؿهغاَ تٕاْ
عشح ٞای رؿهغاِی خٛد سر دس لاِة تؼه ٝخهأه
رؿهغاَ فشرٌیش تعشیف وشد ٜرػ .دس ریٗ تؼهههٝ
خأ چٟاس عشح رؿهغاِی رص خّٕ ٝعشح تٛػعٝ
وؼة  ٚواس  ٚرؿهغاَ پهایهذرسکتهىهاپهٛح عهشح
ٔـٛقٞای تیهٕه ٝری ػهٟهٓ وهاسفهشٔها عهشح
واسٚسصی  ٚعشح ٟٔاست آٔٛصی دس ٔحیظ واس
ٚرلعی دس لاِة تؼه ٝخأ رؿهغاَ فشرٌیش تعشیف
ؿذ ٜرػ .تٌ ٝضرسؽ خثشٍ٘اس ٟٔش تؼه ٝخهأه
رؿهغاَ فشرٌیش لشرس رػ دس ػهاد فهشٔها٘هذٞهی
رلهلاد ٔمأٚهی تلٛیة ؿذ ٚ ٜپغ رص آٖ تهٝ
تهٕههاْ تههٕهاْ دػههههٍهاٞ ٜهای رخهشریههی رته

ؿٛد.ؿٙاػایی سَػه ٝظشفهیه ٞهای پهشرؿهههغهاَ
ٔهٙاػة تا ٞش رػهاٖ رص ؿاخقتشیٗ تش٘أهٞ ٝهای
عشح تٛػع ٝوؼة  ٚوهاس  ٚرؿهههغهاَ پهایهذرس
کتىاپٛح رػ  .تٛػع ٝرؿهغاَ پایذرس تها پهٛیهایهی
ٚض رؿهغاَ ٔٙاعك  ٚتٛػع ٝسػههٞٝهای وؼهة
ٚواسی ٔٙهخة  ٚرِٛٚی درس دس ػغح ٔهّهی ٚ
رػهاٖ ی ٞذف ریٗ عشح رػ و ٝرؿهغاَ ػاال٘هٝ
تشری حذٚد ٞ۰۵۴ضرس ٘فش پیؾ تیٙی ؿذ ٜرػ .
ٕٞچٙیٗ عشح واسٚسصی فهاس رِهههحهلهیه ٖ
در٘ـٍاٞی خٛیای واس سر ؿأُ ٔیؿٛد و ٝپغ
رص ثث ٘هاْ دس ػهأها٘ه ٝوهاسٚسصی  ٚرحهشرص
ك حی تٚ ٝرحذٞا  ٚتٍٙاٞ ٜای رلهلهادی تهٝ
ٔذت  ۰تا ٔ ۶ا ٜته ٝعهٙهٛرٖ وهاسٚسص ٔهعهشفهی
ٔی ؿ٘ٛذ  ٚدس كٛست خّة سضای وهاسفهشٔها
پغ رص رتٕاْ دٚس ٜواسٚسصی دس واسٌأ ٜشتٛعٝ
خزب خٛرٙٞذ ؿهذ.دس لهاِهة رخهشری عهشح
واسٚسصی رؿهغهاَ ػهاال٘هٞ ۰۵۴ ٝهضرس فهاس
رِهحلیُ تیىاس ٞذف ٌزرسی ؿذ ٜرػ ؛ ضٕهٗ

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝرسنٔ -عا ٖٚآٔٛصؽ
ٔههٛػهغهٚ ٝصیهشآٔهٛصؽ  ٚپهشٚسؽ رص دس
٘رشٌشفهٗ حذرلُ ٔعذَ دس ٞذری تحلیهّهی
در٘ؾ آٔٛصرٖ خثشدرد ٌ ٚف ۺ حذرلُ ٔهعهذَ
دس ٞذری تحلیّی وٕه ٔی وٙذ تا در٘هؾ
آٔٛصر٘ی ٚرسد سؿهٞٝایی ؿ٘ٛذ وه ٝتهٛر٘هایهی
ردرٔ ٝتحلیُ دس آٖ سؿه ٝسر درؿه ٝتاؿٙذ.

ریٙى ٝدػهٕضد ریٗ رفشرد تهٔ ٝهیهضرٖ یهه ػهْٛ
حذرلُ حمٛق ٔلٛب ػاَ  ۹۶رص ػٛی دِٚه
پشدرخ ٔیؿٛد و ٝحذٚد ٞ ۰۰۴هضرس تهٔٛهاٖ
تشری ٞش فشد رػ  .تش رػاع رع عات رسرئ ٝؿذٜ
رص ػٛی ٔؼهوهٛالٖ ٚصرست وهاس دس رخهشری
آصٔایـی عشح واسٚسصی دس  ۸رػههاٖ دس ػهاَ
ٌههزؿههههه ۷۴ ٝدسكههذ وههاسٚسصرٖ رص ػههٛی
واسفشٔایاٖ خزب ٚرحذ ٔشتٛع ٝؿذ٘ذ.

دٔ ٓٞدثٛس ت ٝتغییش سؿهٔ ٝیؿ٘ٛذ.
صسرفـاٖ عٛٙرٖ وشدۺ تشری ریٙىه ٝریهٗ رتهفهاق
رٔؼاَ ٚخٛد ٘ذرؿه ٝتاؿذ تهشری ٞهش یهه رص
سؿهٞٝا حذرلُ ٕ٘شٜری دس٘رش ٌشفه ٝؿذ ٜوهٝ
رٌش در٘ؾ آٔٛصی تخٛرٞذ دس سؿهه ٝسیهاضهی
تحلیُ وٙذ ٕ٘ش ٜسیاضی ٘ ٚ ۰۰هٕهش ٜعهّهْٛ
تدشتی ر ٚتایذ  ۰۰تاؿذ.
ٚی رضاف ٝوشدۺ ریٗ حذرلُ ٔهعهذَ وهٕهه
ٔیوٙذ در٘ؾ آٔٛصر٘ی ٚرسد سؿهٞٝا ؿ٘ٛذ وهٝ
تٛر٘ایی ردرٔ ٝتحلیُ دس آٖ سؿهه ٝسر درؿهههٝ
تاؿٙذ رِثه ٝدس آییٗ ٘أٝری وه ٝته ٝتلهٛیهة
ؿٛسری عاِی آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ سػیذ ٜرٔىهاٖ
تغییش سؿه ٝتشری در٘ؾ آٔٛصرٖ پیؾ تیٙی ؿهذٜ
رػ .

آهادگی کاهل پلیس بزای تأهیي اهٌیت هزاسن رٍس قذس ٍ ػیذ فطز
ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝرسن -فشٔا٘ذ٘ ٜهیهشٚی
ر٘هرأی رص آٔادٌی  ۰۴۴دس كذی ٘هاخها تهشری
تأٔیٗ رٔٙی ٔشرػٓ سٚص لذع  ٚعیذ فغش خهثهش
درد.
تٌ ٝضرسؽ ریؼٙا ػشدرس حؼیٗ رؿهشی دس حاؿیٝ
ٔشرػٓ تدّیُ  ٚتىشیٓ رص خا٘ٛردٔ ٜعرٓ ؿهٟهذر
رظٟاس درؿ ۺ تٙٔ ٝاػث ٔا ٜسٔضاٖ رص خها٘هٛردٜ
ریٗ عضیضرٖ خلٛكا پذسرٖ ٔادسرٖ ٕٞؼشرٖ ٚ
فشص٘ذرٖ ؿٟذر دعٛت ؿذ وٞ ٝذف رص ریٗ تش٘أٝ
تدّیُ رص ؿٟذر  ٚخا٘ٛردٔ ٜعرهٓ ریهٗ عهضیهضرٖ
رػ .فشٔا٘ذ٘ ٜاخا خاعش ٘ـاٖ وهشدۺ یهىهی رص
دالیُ عٕذٛٔ ٜفمی ٔها سٚحهیه ٝخهٟهادی ٚ
آٔادٌی ٕٞىاسرٖ رػ  ٚر٘لافا خ ٖٛؿهٟهذری
ػشتّٙذی  ٚپیـشف
ٔرّ٘ ْٛاخا ٔٛخة تشو
٘یشٚی ر٘هرأی ؿذٜ؛ ٞش چ ٝدرسیٓ رص ؿٟذر رػ

ٛٔ ٚفمی رٔشٚص ٔا رص ریثاسٌشی ؿٟذر خا٘ثهاصرٖ
 ٚخا٘ٛردٜٞای ٔعرٓ ٔ ٚعضص ریٗ عضیضرٖ رػ .
ٚی خاعش ٘ـاٖ وشدۺ دس ریٗ دیذرس للذ درؿهیهٓ
ضٕٗ تـىش  ٚتمذیش رص صحٕات ریٗ عضیضرٖ تهٝ
آٟ٘ا تٍٛییٓ دس حذ تضاع خٛد ت ٝیاد ؿٟذر ٚ
خا٘ٛرد ٜآ٘اٖ ٞؼهیٓ.ػشدرس رؿهشی تیاٖ وشدۺ تهٝ
ؿٟذر رفهخاس ٔیوٙیٓ  ٚرٌش سؿادت ٞهای آ٘هاٖ
٘ثٛد لغعا چٙیٗ رٔٙیهههی سر دس وـهٛس ؿهاٞهذ
٘ثٛدیٓ؛ تایؼهی خاعشرت  ٚسؿادتٞای ؿٟذر سر
دس تیٗ واسوٙاٖ ریٗ ٘یش ٚص٘هذ٘ ٜهٍه ٝدرسیهٓ ٚ
سٚحی ٝخٟادی  ٚؿٟادت سر دس ٔدٕٛع٘ ٝیهشٚی
ر٘هرأی رستما دٞیٓ.فشٔا٘ذ٘ ٜاخها دس ردرٔه ٝتهٝ
تٕٟیذرت ٘یش ٚدس خلٛف ٔشرػٓ سٚص لهذع ٚ
عیذ فغش رؿاس ٜوشد ٌ ٚف ۺ ٘یهشٚی ر٘هههرهأهی
تشری تأٔیٗ رٔٙی ریٗ دٔ ٚشرػٓ تا آٔادٌی كذ

دس كذی حضٛس درؿه ٚ ٝتأٔیٗ رٔٙی آٖ سر تهش
عٟذ ٜدرسدٚ.ی تلشیح وشدۺ پیؾ تیٙیٞای الصْ
تشری ٘رٓ  ٚرٔٙی سٚص لذع دس ٘رش ٌشفه ٝؿذٜ
ت ٌٝ٘ٛ ٝری وٕٞ ٝىاسر٘ٓ آٔادٌی وأُ درس٘ذ تا
رص ػاعاتی لثُ رص ٔشرػٓ دس ٔحُٞای تعییٗ ؿذٜ
حضٛس درؿه ٚ ٝرلذرٔات رٔٙیهی – ر٘هههرهأهی ٚ
تشرفیىی سر ر٘داْ دٙٞذ.

سًاى هجزد ّن هیتَاًٌذ فزسًذخَاًذُ بگیزًذ

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝرسن -سئیغ ػاصٔهاٖ
تٟضیؼهی تا رؿاس ٜتٚ ٝخٛد ٔ ۰۶۴۴هههمهاضهی
فشص٘ذخٛر٘ذٌی ٌف ۺ ػیاػ ٔا ریهٗ رػه
و ٝدس رػشع ٚل وٛدواٖ سرت ٝخها٘هٛردٞ ٜها
ٚرٌزرس وٙیٓ  ٚتشری ٚرٌزرسی فشص٘ذ ت ٝص٘هاٖ
ٔدشد  ٓٞرخاص ٜكادس ؿذ ٜرػ .
تٌ ٝضرسؽ خثشٍ٘اس ٟٔش ر٘ٛؿیشٚرٖ ٔحهؼهٙهی
تٙذپی دس ٔشرػٓ رفغاس ػاصٔاٖ تهٟهضیؼهههی دس

ؿیشخٛرسٌا ٜآٌٔ ٝٙهفه ۺ دس حهاَ حهاضهش
 ۰۰۸ؿیشخٛرس دس ریٗ ٔشوض ٍ٘ٝدرسی ٔیؿهٛد
 ٚدس وُ وـٛس  ۹۴۴ؿیشخٛرس درسیٓ.
ٚی تا تیاٖ ریٙى ٝتؼیاسی رص خا٘ٛردٞا خٛرػهههاس
دسیاف ػشپشػهی وٛدواٖ دخهش ٞؼهٙذ ردرٔٝ
دردۺ دس حههاَ حههاضههش ٔ ۰۶۴۴هههههمههاضههی
فههشص٘ههذخههٛر٘ههذٌههی درسیههٓٔ .هههههمههاضههیههاٖ
فشص٘ذخٛر٘ذٌی صیاد ٞؼهٙذ  ٚػیاػ ٔا ریهٗ
رػ و ٝدس رػشع ٚل آٟ٘ا سر ت ٝخا٘هٛردٞ ٜها
ٚرٌزرس وٙیٓ .لا٘ ٖٛتؼٟی تی دس ریٗ صٔهیهٙهٝ
لایُ ؿذ  ٚحهی تشری ٚرٌزرسی فشص٘ذ ت ٝص٘اٖ
ٔدشد  ٓٞرخاص ٜكادس ؿذ ٜرػ .
سئیغ ػاصٔاٖ تٟضیؼهی تا تیاٖ ریٙى ٝوٛدوا٘هی
و ٝدس ریٗ ٔشوض ٍ٘ ٝدرسی ٔیؿ٘ٛذ عٕذتا تهذ
ػشپشػ ٞؼهٙذ  ٚصٔیٚ ٝٙرٌزرسی درئٓ آ٘هٟها

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝرسنٔ -یضرٖ صوهات فهغهشٚ ٜ
وفاسٔ ٜأ ٜثاسن سٔضاٖ رص ػٛی دفهش آی رهلل حؼهیهٗ
٘ٛسی ٕٞذر٘ی رص ٔشرخ تمّیذ رع ْ ؿذ.
تٌ ٝضرسؽ ریش٘ا رص ٔشوض خثش حٛصٔ ٜؼو َٛدفههش آیه
رهلل ٘ٛسی ٕٞذر٘ی دس ٌف ٌ ٚهٛیهی ضهٕهٗ آسصٚی
لثِٛی عاعات  ٚعثادرت ٕٛٞعٙاٖ رفضٚدۺ عثك ٘رش ٔشخ
عاِیمذس حضشت آی رهلل ٘ٛسی ٕٞذر٘ی درٔ تشوهاتهٝ
ٔیضرٖ صوات فغش ٜپشدرخ لیٕ  ۰ویٌّٛشْ رص ٌهٙهذْ
ؤ ٝعادَ ٞ ۶۴ضرس سیاَ رػ وفای ٔیوٙذ .حهده
رالػ ْ ٔحٕذ حؼیٗ ؿٕغ ردرٔ ٝدردۺ چه ٖٛرص ٘هرهش
ٔعرِٓ ٝلٛت غاِة لـشی رص ر٘ؼاٖٞا ٔیضرٖ رػ  ٚرٔها
رٌش وؼی خٛد ٔایُ ت ٝپشدرخ لیٕ تش٘ح تهاؿهذ ٞهش
٘ٛع رص تش٘ح تاؿذ وافی رػ ٕٞچٙیٗ وفاس ٜتاخیهش یها
عزس تشری ٞش سٚص ٞ ۰۴ضرس سیاَ  ٚعٕذی یه ٔیّهیهٖٛ
ٞ ۰۴۴ ٚضرس سیاَ ٔعیٗ ؿٛد.

آغاس طزح تابستاًی پلیس
در جادُّا اس اهزٍس

هؼذل در اًتخاب رشتِ داًش آهَساى تاثیزگذار است
تٌ ٝضرسؽ ٌش ٜٚرخهٕاعی خثشٌضرسی آ٘ها رص
سٚرتظ عٕٔٛی ٚصرست آٔهٛصؽ  ٚپهشٚسؽ
عّی صسرفـاٖ دس خلٛف ٞذری تحلهیهّهی
در٘ؾآٔٛصرٖ رظٟاسوشدۺ ػاَ ٌزؿه ٝت ٝدِیهُ
ریٙىٔ ٝلٛت ٝؿٛسری عاِی آٔٛصؽ  ٚپهشٚسؽ
دیش رت ؿذ ٔٛفك ت ٝتٙریٓ ریٗ دػهٛسرِعهٕهُ
٘ـذیٓ رٔا رٔؼاَ دػهٛسرِعُٕ ٞذری تحلیّی
تٛٔ ٝل تٟی ٚ ٝت ٝرػهاٖٞا رت ؿذ  ٚدس ریهٗ
دػهٛسرِعُٕ ػعی ؿذ ٜتا چاِؾ ٞایی و ٝػاَ
ٌزؿهٚ ٝخٛد درؿ تشعشف ؿٛد.
ٔعا ٖٚآٔٛصؽ ٔههٛػهغهٚ ٝصیهش آٔهٛصؽ ٚ
پشٚسؽ رؿاس ٜوشدۺ یىی رص ریٗ چاِؾٞا ریهٗ
تٛد و ٝتشخی رص در٘ؾ آٔٛصرٖ تٛر٘ایی الصْ سر
تشری ٚسٚد ت ٝیه سؿه٘ ٝذرس٘ذ  ٚدس پایاٖ پایٝ

ٔیّی٘ ٖٛفش تالی ٔیٔا٘ٙذ و ٝیاسر٘ٞ ۵۴۴ ٝضرس ٘فهش رص
آٟ٘ا لث لغ ؿذ ٚ ٜدس ٚرل ٚػعـاٖ ت ٝحذی تٛدٜ
ؤ ٝـٕ َٛحزف یاسر٘ ٝؿذ٘ذ ٌهش ٜٚػهٞ ْٛهٓ
دسآٔذٞای ٔعمِٛی درس٘ذ .تش ریٗ رػهاع رص ٌهشٜٚ
د ٚ ْٚػ ْٛتا تٛخ ٝت ٝآصٔهٚ ٖٛػه حهك تهیهٕهٝ
دسیاف خٛرٞذ ؿذ و ٝرص  ۰۵تا  ۰۴۴دسكذ ٔهغهیهش
رػ .

ٚخٛد ٘ذرسد ٌف ۺ تشری ریهٗ ٔهٛضهٛع ٞهٓ
لاٍ٘٘ٛزرس ٔـهخهق وهشد ٜرػه وه ٝریهٗ
فشص٘ذرٖ ت ٝكٛست رٔیٗ ٔٛل ت ٝخا٘هٛردٞ ٜها
ػپشد ٜؿ٘ٛذ  ٚخا٘ٛرد٘ ٜؼث تهٔ ٝهشرلهثه ٚ
تشتیه آ٘هٟها رلهذرْ وهٙهذ .رِهثههه ٝدس ریهٗ
صٔیٔ ٝٙهماضی وٓ رػ  ٚتیـهش عه لهٔ ٝهٙهذ
ٞؼهٙذ ت ٝكهٛست درئهٓ وهٛدوها٘هی سر تهٝ
فشص٘ذخٛر٘ذٌی تپزیش٘ذ .تش رػاع آٔاس  ۰۴تا
 ۰۵دسكذ ریٗ وٛدواٖ فالذ ػشپشػ ٞؼهٙهذ
ؤ ٝا تشریـاٖ ؿٙاػٙأٔ ٝیٌیهشیهٓ  ٚصٔهیهٙهٝ
ٚرٌزرسی آٟ٘ا سر فشرٔ ٓٞی وٙیٓ.
ٔحؼٙی تٙذپی ردرٔ ٝدردۺ ٔاتمی یا تذػشپهشػه
ٞؼهٙذ  ٚیا ت ٝتیٕاسی  ٚرخه التی ٔثه ٞؼهٙذ
و ٝدسٔاٖ ٔیوٙیٓ .دس عیٗ حاَ خا٘ٛردٜٞا سر
ت ٝعشح رٔیٗ ٔٛل تـٛیك ٔیوٙیٓ.

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝرسن -سئیغ پّیغ سر ٜوـهٛس
رص آغاص عشح تاتؼها٘ ٝپّیغ سرٛٞس دس خادٜٞهای وـهٛس
رص فشدر خثش درد.ػشدرس ٔحهٕهذ حؼهیهٗ حهٕهیهذی دس
ٌف  ٌٛٚتا ریؼٙا دسریٗ تاسٌ ٜف ۺ تشرتش ٕٞاٍٙٞیٞا ٚ
رلذرٔات ر٘داْ ؿذ ٜرص رتهذری تیشٔا ٜرٔؼاَ عشح تاتؼها٘ی
پّیغ  ٚدػهٍاٞ ٜای رٔذردی  ٚخذٔاتی دس خهادٞ ٜهای
ػشرػش وـٛس آغاص ٔیؿٛدٚ.ی تا تیاٖ ریٙى ٝریٗ عشح تا
ؿٙث ٝرٟٔ َٚش ٔا ٜردرٔ ٝخٛرٞهذ درؿه رظهٟهاس وهشدۺ
ٕٞاٍٙٞی ٞای الصْ ٔیاٖ پهّهیهغ ػهاصٔهاٖ سرٞهذرسی
خٕعی  َ ٞرحٕش رٚسطر٘غ رٔذرد خهٛدسٞٚها ... ٚ
ر٘داْ ؿذ ٚ ٜرٔیذٚرسیٓ تا رلذرٔات ر٘هدهاْ ؿهذ ٜؿهاٞهذ
واٞؾ تّفات  ٚخؼاسرت ٘اؿی رص حٛردث تشرفیىهی دس
ریٗ ریاْ تاؿیٓ.سئیغ پّیغ سر ٜوـٛس تا تیاٖ ریهٙهىه ٝدس
عشح تاتؼها٘ی رٔؼاَ ٘ؼث ت ٝػاَ ٌزؿه ٝرص تدٟهیهضرت
 ٚرٔىا٘ات تیـهشی رػهفاد ٜؿذ ٜرػ خاعش٘ـاٖ وهشدۺ
ٕٞچٙیٗ دس خّؼات ٔهعذد دس ٚ ٖٚتش ٖٚػاصٔا٘ی ٘ؼث
ت ٝآػیة ؿٙاػی رخشری ریٗ عشح دس ػاَٞای ٌهزؿهههٝ
رلذرْ ؿذ ٚ ٜرٔیذٚرسیٓ و٘ ٝهید ٝریٗ رلذرٔات ٔهّهٕهٛع
تاؿذ.حٕیذی تا تیاٖ ریٙى ٝآغاص عشح تاتؼها٘ی تمشیثها تها
تعغی ت عیذ فغش ٕٞضٔاٖ ؿذ ٜرػ ٌف ۺ تٛكیٗٔ ٝ
تٔ ٝؼافشرٖ ریٗ رػ و ٝحهههٕها صٔهاٖ ػهفهش خهٛد سر
ٔذیشی وشد ٜتا دس ٍٙٞاْ سف  ٚتاصٌـ تها حهدهٓ
وٕهشی رص تشرفیه سٚتش ٚؿ٘ٛذ.

کوک  ٠۳هیلیارد تَهاًی خیزیي
در  ۰۳۳جشي گلزیشاى هاُ رهضاى

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝرسنٔ -ذیشعأهُ ػهههاد دیهٝ
وـٛس ٌف ۺ دفاتش ٕ٘ایٙذٌی ػهاد دی ٝدس ػشرػش وـٛس
دس ٔأ ٜثاسن سٔضاٖ رٔؼاَ تا تشپهایهی تهیهؾ رص ۰۴۴
خـٗ ٌّشیضرٖ  ٚخٕ آٚسی ٔثّغی ٔعادَ ٔ۶۴هیهّهیهاسد
تٔٛاٖ صٔی ٝٙآصردی لشیة تٞ ۰ ٝهضرس ص٘هذر٘هی خهشریهٓ
غیشعٕذ سر تاو ٖٛٙفشر ٓٞوشدٜر٘ذ.
تٌ ٝضرسؽ خثشٍ٘اس لضایی ریش٘ا خـٗ ٌّهشیهضرٖ ٚیهظٜ
آصردی ص٘ذر٘یاٖ خشریٓ غیشعٕذ  ٚغیشو ٞثشدرس یىی رص
تش٘أٞ ٝای ثاتهی رػ و ٝػهادٞای دی ٝرػها٘ی  ٕٝٞػاِٝ
ؿشٚع ٔا ٜضیاف رِٟی  ٚتا ٔـاسو خیشرٖ ٘ؼهثه تهٝ
تشٌضرسی آٖ رلذرْ ٔیوٙٙذ.
ٌّشیضرٖ تشری آصردی ص٘ذر٘یاٖ خشریٓ غیشعهٕهذی رػه
و ٝتذ ٖٚپـهٛر٘ٔ ٝاِی  ٚت ٝدِیُ ٚلٛع حادث ٝری غیشلاتُ
پیؾتیٙی ػش رص ص٘ذرٖ دسآٚسسدٜر٘ذ؛ رفهشردی وه ٝػهٛ
ػاتم ٝویفشی ٘ذرؿهٞ ٚ ٝیچ عٛٙرٖ عٕذی دس پش٘ٚذٜؿاٖ
ثث  ٚضثظ ٘یؼ .
ػیذ رػذرهلل خٛالیی ٔذیشعأُ ػهاد دی ٝوـٛس تٕٞ ٝیهٗ
ٔٙرٛس دس ٌف ٌٛٚیی رخهلاكی تا خثشٍ٘اس لضهایهی
ریش٘ا ٌف ۺ ٕٞىاسی خیشیٗ خذرخٛی ریهشرٖ رػه ٔهی
دس تشپایی تاؿى ٜٛریٗ آییٗ ٞای ػٙهی تا ػههاد ٔهشدٔهی
سػیذٌی ت ٝرٔٛس دی ٚ ٝوٕه ت ٝآصردی ص٘ذر٘یاٖ ٞهٕهٝ
ػاِٛ٘ ٝیذ آصردی سر ت ٝخا٘ٛردٜٞایی درد ٜو ٝرص حضهٛس
ػشپشػ یا یىی رص رعضای خا٘ٝؿاٖ تش حؼة درؿهههٗ
یه تذٞی ٔاِی غیشو ٞثشدرسی یها ٔهحهىهٔٛهیه تهٝ
پشدرخ دی٘ ٝاؿی رص تلادف سر٘هٙهذٌهی یها حهٛردث
واسٌاٞی ٔحشٞ ْٚؼهٙذ.
تٌ ٝفهٚ ٝی ػهاد دی ٝتا تشپایی خـٗ ٞهای ٌهّهشیهضرٖ
ع  ٜٚتش رحیای سٚحی ٝر٘فاق ٕٞ ٚچٙیٗ آٌاٞیتهخهـهی
دس سرػهای پیـٍیشی رص ٚسٚد ٘اخٛرػه ٝرفشرد ت ٝص٘ذرٖٞا
ٌاْ ٔٛثشی سر دس آصردی ص٘ذر٘یاٖ غیشعٕهذ  ٚوهاٞهؾ
خٕعی ص٘ذرٖٞای وـٛس تشدرؿه ٝرػ .
خٛالیی تلشیح وشدۺ ػاَ ٌزؿه ٝتٟٙا دس ٔا ٜسٔضاٖ رص
 ۰۷۸خـٗ ٌّشیضرٖ ٔثّغی ٔعادَ ٔ ۰۴۴هیهّهیهاسد سیهاَ
خٕ آٚسی ؿذ و ٝت ٝتشو ریٗ ٚخهٔ ٜٛهشدٔهی عهعهٓ
ؿیشیٗ آصردی ت ٝرفشرد  ٚخا٘ٛردٜٞای تؼهیهاسی چـهیهذٜ
ؿذ.

