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ٔشاسٓ ثضسٌذاضت پشٚفسٛس فضُ اهلل سضب دا٘طٕٙذ فمیذ ثشجستٌ ٝیال٘ی ،سٚص یىطٙج 01 ٝآرس سبَ >? 09اص سٛی دا٘طٍبٌ ٜیالٖ  ٚثب
ٔطبسوت ثٙیبد ٘خجٍبٖ استبٖ ٌیالٖ دس تبالس حىٕت دا٘طىذ ٜعّ ْٛا٘سب٘ی دا٘طٍبٌ ٜیالٖ  ٚثب حضٛس اسبتیذ ،دا٘طجٛیبٖ٘ ،خجٍبٖ،
جٕعی اص استعذادٞبی ثشتش ،سشآٔذاٖ ٌیال٘ی  ٚدا٘ص آٔٛصاٖ ثشٌضاسضذ .سخٙشاٖ ٚیژ ٜایٗ ٔشاسٓ دوتش سعیذ سٟشاة پٛس ،سئیس سبثك
دا٘طٍب ٜصٙعتی ضشیف ٔ ٚطبٚس عبِی ثٙیبد ّٔی ٘خجٍبٖ ثٛد .دس اثتذای ایٗ ٔشاسٓ  ٚپس اص تالٚت آیبتی اص والْ اهلل ٔجیذ  ٚپخص
سشٚد جٕٟٛسی اسالٔی ،آلبی دوتش ٔٛسٛی سئیس پژٞٚطىذٌ ٜیالٖ ضٙبسی ضٕٗ خیش ٔمذْ ثٔ ٝیٕٟب٘بٖ ضشوت وٙٙذ ،ٜاص دا٘طٍبٜ
ٌیالٖ  ٚثٙیبد ٘خجٍبٖ اس تبٖ ٌیالٖ جٟت ثشٌضاسی ایٗ ٔشاسٓ ثبضى ٜٛتمذیش ٕ٘ٛد .پس اص آٖ پشٚفسٛس سٕیعی ٌیال٘ی اص ثستٍبٖ ٚ
دٚستبٖ پشٚفسٛس سضب دس خصٛظ ٚیژٌ ٜی ٞبی اخاللی  ٚعّٕی ایٗ دا٘طٕٙذ ثشجستٌ ٝیال٘ی ٔطبِجی ایشاد ٕ٘ٛد٘ذ.
سپس آلبی دوتش سعیذ سٟشاة پٛس اص دٚستبٖ پشٚفسٛس فضُ اهلل سضب و ٝث ٝعٛٙاٖ سخٙشاٖ ٚیژ ٜدس ٔشاسٓ حضٛس یبفت ٝثٛد٘ذ طی
سخٙب٘ی ثب تطىش اص سیبست دا٘طٍبٌ ٜیالٖ  ٕٝٞ ٚدست ا٘ذسوبساٖ ثشٌضاسی ٔشاسٓ ،اص پشٚفسٛس فضُ اهلل سضب ث ٝعٛٙاٖ یه ٔشد
استخٙبیی یبد وشد٘ذ  ٚافضٚد٘ذ@ اص خطٌ ٝیالٖ ٔشداٖ ثضسٌی ثشخبست ٝا٘ذ ٕٞچٔ ٖٛیشصا وٛچه خبٖ ،آیت اهلل ثٟجت فٙٔٛی ،ادیجب٘ی ٔخُ
دوتش ٔحٕذ ٔعیٗ ،استبد اثشاٞیٓ پٛسداٚد ،دوتش ٔحٕذ عّی ٔجتٟذی ٌیال٘ی ،پشٚفسٛس ٔجیذ سٕیعی تب پشٚفسٛس فضُ اهلل سضب و ٝأشٚص
دس ٔشاسٓ ثضسٌذاضت ایطبٖ ٞستیٓ و ٝاص ایٗ دا٘طٕٙذاٖ ثضسي ٞستٙذ ایطبٖ یه ٚیژٌی خبصی داس٘ذ ،تعذاد صیبدی دا٘طٕٙذاٖ ایشا٘ی
دس وطٛسٞبی خبسجی داسیٓ ثعضی اص آٟ٘ب تب ٘ضدیىی ٞبی جبیضٛ٘ ٜثُ  ٓٞسفتٙذ ِٚی آٖ ٚیژٌی و ٝپشٚفسٛس سضب داسد  ٚآٖ ٓٞ
عطمص ثٔ ٝیٚ ٚ ٟٗطٗ  ٚفش ًٙٞایشا٘ی ثٛد ٜوٞ ٝیچىذاْ اص دا٘طٕٙذاٖ دیٍش ٘ذاضتٙذ آلبی دوتش سٟشاة پٛس افضٚد٘ذ@ پشٚفسٛس سضب
عال ٜٚثش ایٙى ٔ ٝذاسد عّٕی ثبالیی داضتٙذ ،خذٔبت صیبدی ٘یض ث ٝجٟبٖ اسائٕٛ٘ ٝد٘ذ  ٚخذٔبت پشٚفسٛس سضب ث ٝد٘یب تحت تبحیش فشًٙٞ
ایشا٘ی ثٛد ٜو ٝث ٝآٖ ٚیژٌی خبصی داد ٜاست.
دوتش سٟشاة پٛس دس ثخص دیٍشی اص سخٙبٖ خٛد ثب اضبس ٜث ٝایٙى ٝخٛدضبٖ  ٓٞدا٘طٍبٞی  ٓٞ ٚسضت ٝای پشٚفسٛس سضب ثٛد٘ذ اظٟبس
داضتٙذ@ ایٙجب٘ت یه عشق  ٚاسادت ٚیژ ٜث ٝایطبٖ داسْ ٕٞچٙب٘ى ٝعالل ٝخبصی ث ٝپشٚفسٛس ٔجتٟذ ٌیال٘ی داضتٓ و ٝآٖ  ٓٞدالیُ
ٔختّفی داسد یىی ایٙى ٝپشٚفسٛس ٌیال٘ی ضص سبَ دس دثیشسبتبٖ اِجشص ٔٗ ضبٌشد ایطبٖ ثٛدْٕٞ ،چٙیٗ دس دا٘طىذ ٜفٙی دا٘طٍب ٜتٟشاٖ
استبد سیبضی ٔٗ ثٛد٘ذ  ٚثٔ ٝب سیبضی دسس ٔیذاد ،دیٍش ایٙى ٝپشٚفسٛس ٔجتٟذ ٌیال٘ی اص ثٙیبٍ٘زاساٖ دا٘طٍب ٜصٙعتی ضشیف ثٛد٘ذ وٝ
ٔٗ  ٓٞدس آ٘جب سبَ ٞب ٔسئِٛیت داضتٓٔ .طبٚس عبِی ثٙیبد ّٔی ٘خجٍبٖ دس ادأ ٝدس ضشح ص٘ذٌی پشٚفسٛس فضُ اهلل سضب ،افضٚد٘ذ@
پشٚفسٛس سضب فشص٘ذ ضیخ اسذاهلل سضب اص ٔجتٟذیٗ ٔعشٚ

صٔبٖ خٛد ثٛد٘ذ  ٚاص ٘جیشٌبٖ ٞذایت اِ ٝخبٖ فٙٔٛی ثٛد٘ذ و ٝدس سبَ 08>9

دس سضت ثذ٘یب آٔذ  ٚتحصیالت اثتذایی سا دس سضت  ٚدثیشستبٖ سا دستٟشاٖ  ٚدس دثیشستبٖ ایشا٘طٟش ٌزسا٘ذ٘ذ .ایطبٖ جض ٚاِٚیٗ ٌشٜٚ
دا٘طجٛیباٖ دا٘طىئذ ٜفٙی دا٘طٍب ٜتٟشاٖ ثٛد٘ذ و ٝاص ٘ٛجٛا٘ی ث ٝضعش  ٚادة  ٚفّسفٚ ٝدیٗ  ٚحىٕت  ٚسیبضی عالل ٝداضتٙذ  ٚدس ;8
سبٍِی س ٝجّذ وتبة ٘ٛضتٙذ و ٝساص آفشیٙص ٙٞ ،ذس ٝعّٕی  ٚعّٕی  ٚسادی ٛث ٝصثبٖ سبد ٜاص آٖ جّٕ ٝا٘ذ و ٝخٛاستٙذ ٔشدْ دس آٖ
صٔبٖ ٔتٛج ٝثط٘ٛذ و ٝاسبس سادی ٛچٞ ٝست.
پشٚفسٛس سضب دس سبَ  0989ساٞی آٔشیىب ضذ٘ذ  ٚدس سبَ  098:فٛق ِیسب٘س خٛد سا دس آ٘جب ٌشفتٙذ  ٚدوتشای خٛد سا ٘یض دس دا٘طٍبٜ
پّی تىٙیه ٘یٛیٛسن ٌشفتٙذ .اص سبَ < ٚ 09:ثعذ اص دوتش ٔجتٟذی ایطبٖ سئیس دا٘طٍب ٜصٙعتی ضشیف ضذ٘ذ  ٚیىسبَ ثعذ سیبست
دا٘طٍب ٜتٟشاٖ سا ثعٟذٌ ٜشفتٙذ و ٝسجت تح َٛاس بسی دس سیستٓ آٔٛصضی دا٘طٍب ٜتٟشاٖ ضذ٘ذ  ٚثبعج سضذ  ٚضىٛفبیی دا٘طٍب ٜتٟشاٖ
ٌشدیذ .خصٛصب ایٙى ٝسیستٓ ٚاحذی سا دس دا٘طٍب ٜتٟشاٖ پبیٌ ٝزاسی وشد٘ذ و ٝایٗ یه وبسثضسي  ٚثسیبس ٕٟٔی ثٛد و ٝایطبٖ ا٘جبْ

داد .دس سبَ ٞبی = :> ٚ :سفیش ایشاٖ دس ی٘ٛسى ٛثٛد٘ذ و ٝدس آ٘جب ثب دا٘طٍب ٜسٛسثٗ پبسیس استجبطبت عّٕی داضتٙذ پس اص آٖ تب سبَ
=; سفیش ایشاٖ دس وب٘بدا ثٛد٘ذ و ٝتب پبیبٖ عٕش ثب دا٘طٍبٞ ٜبی ٔ ٟٓوب٘بدا دس استجبط ثٛد٘ذ ٕٞ ٚىبسی عّٕی داضتٙذ .ایطبٖ دس ایشاٖ عضٛ
افتخبسی فشٍٙٞستبٖ صثبٖ  ٚادة فبسسی ثٛد٘ذ ثخبطش خذٔبتی و ٝدس ایٗ صٔی ٝٙوشد ٜثٛد٘ذ ٘ ٚیض اص چٟشٞ ٜبی ٔب٘ذٌبس وطٛس ثٛد٘ذ،
ٕٞچٙیٗ سئیس افتخبسی ٟٔٙذسی ثشق ایشاٖ ،استبد افتخبسی دا٘طٍب ٜتشثیت ٔذسس  ٚسئیس ا٘جٕٗ ایشا٘یبٖ دس أشیىبی ضٕبِی ،سئیس
ا٘جٕٗ ٌستشش صثبٖ  ٚادثیبت فبسسی  ٚیىی اص پبیٌ ٝزاساٖ ٘ظشیٔ ٝخبثشات دس جٟبٖ ثٛد .آلبی دوتش سٟشاة پٛس دس ثخص دیٍشی اص
سخٙبٖ خٛد ثب ثیبٖ ایٙى ٝپشٚفسٛس سضب ٌشچ ٝسبَ ٞب دس وب٘بدا ثٛد٘ذ ِٚی ثبسٞب ث ٝایشاٖ آٔذ٘ذ و ٝایٗ عالل ٝایطبٖ ث ٝایشاٖ سا ٘طبٖ
ٔیذٞذٔ .طبٚس عبِی ثٙیبد ّٔی ٘خجٍبٖ ثب ثیبٖ سخٙب٘ی اص پشٚفسٛس سضب اظٟبس داضتٙذ@ ایطبٖ ٔعتمذ ثٛد و ٝجٛاٖ ایشا٘ی ثبیذ ٚالعیت سا ثجیٙذ
جٛا٘بٖ ٘جبیذ ٔبیٛس ض٘ٛذ  ٚاعتٕبد ث٘ ٝفس پیذا وٙٙذ  ٚثذا٘ٙذ ؤ ٝب ٚاسث یه ٔیشاث فشٍٙٞی  ٚعّٕی ثسیبس لٛی ٞستیٓ .
دس ایٗ ٔشاسٓ و ٝآلبی دوتش اصفٟب٘ی سئیس ثٙیبد ٘خجٍبٖ استبٖ ٌیالٖ ٘یض حضٛس داضتٙذ ،آلبی دوتش أیشی اص دٚستبٖ پشٚفسٛس سضب دس
خصٛظ خبطشات خٛد ثب پشٚفسٛس سضب دس ٘ٛجٛا٘ی سخٙب٘ی ایشاد ٕ٘ٛد٘ذ .دس پبیبٖ وّیپی اص ص٘ذٌی پشٚفسٛس فضُ اهلل سضب ثٕ٘ ٝبیص
ٌزاضت ٝضذ  ٚدس پبیبٖ حبضشیٗ ثشای سٚح ثضسي پشٚفسٛس سضب فبتح ٝلشائت وشد٘ذ

