دﺣﺿرت ﻋﻣر)رض( ﻏوره وﯾﻧﺎوي
ﭘÜÜÜﻪ ÜÜÜﺎ äﺑÜÜÜﺎÏÑæﻧﯿﮑﻤﺮﻏ

Ïې ﺗÜÜÜﺎ æÏﻟÜÜÜﻮﻣ ۍ

ﺧ ﺘﻪ .åÏ
ﭘﻮÑﻟ Çæﺧﻠﻪ ﭼﯥ æÇÏÇÒÂﻫﻮﺳﺎæﻧﺪæﮐ .ì
ﻓﻀﻞ  ÈÏÇæÇډﯾﺮ ﻪ ﻣﯿﺮ.ìÏ ËÇ
æÇ Ñ ¡Ñﺑﯽ ﺎﯾﻪ ﻣÜﻪ ﻗﻬﺮﯾæÇ å ÜﭼﺎﺗÜﻪ ﺑÜﺪ åﺧﺒÜﺮå
ﻣﻪ ﮐﻮ ¡åﭼﯥ ﺑﺪÇæ åﻧﻪ ææÇ ÆÑæﺧﺖ ﺗﺮﯾﺦ ﻧﻪ ﺷﻲ.

دﻟﻮ－ﺮاﻃﻼﻋﺎﺗﻮاوﻓﺮﻫﻨ ，رﻳﺎﺳﺖ ﻣﻴﺎﺷﺘﻨ ９ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻋﻠﻤﻲ！ ،ﻮﻟﻨﻴﺰه ،دﻳﻨﻲ او ﻓﺮﻫﻨ／ﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻪ
ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺩ ۱۳۹۴ﮐﺎﻝ ﺩﭼﻨﺎ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﺍﻭﻟﺴﻤﻪ ﺩ  ۲۰۱۵ﻋﯿﺴﻮﻱ ﮐﺎﻝ ﺩﺟﻮﻻﯼ ﺍﺗﻤﻪ

)(۱

ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﻪ )(۷۰

ﻟﻮﻣ ﮐﺎﻝ ﺩﻭﯾﻤﻪ ﻪ

ﮐÜﺎÇÑﺣÜﺪ ËÇﺳÜﺮæ ßﻟÜﺴﻮÇﻟÜÜﯽ  åÑÒÇﺑÜﻌﺪ  ÒÇﻫÜﺸﺖ ﺳÜﺎÂ áﻏÜﺎ ÒﺷÜﺪ
ﭘÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻞ ﻋﻠÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻢ /ﺑÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺎﺧﺘﺮ  ٨ﺳÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺮﻃﺎ:ä

ﻫﻤﭽﻨÜÜÜﺎÑ äﯾﺎﺳÜÜÜﺖ ﻫÜÜÜﺎ ìﻓﻮÇﯾÜÜÜﺪ

ﺑﻌÜÜÜﺪ  ÒÇﻫﺸÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜﺎ áﺑÜÜÜﺮæÇ ìÇﻟÜÜÜﯿﻦ ﺑÜÜÜﺎ ÑﮐÜÜÜﺎÇ ÑﺣÜÜÜﺪËÇ

ﻋﺎﻣÜÜÜÜﻪ ﻣﯿÜÜÜÜﺪ ¡ ÏÑæ äÇﭘÜÜÜÜﺮäÇæ

ﺳÜÜÜÜﺮæ ßﻟﺴÜÜÜÜÜﻮÇﻟﯽ æ åÑÒÇﻻﯾÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜÜÜﻮﮔﺮ ﺑÜÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜÜÜﺎÑﯾﺦ 7

¡ ﭘﻨﭽﺸÜÜÜÜÜÜÜﯿﺮ¡ ﮐﺎﺑÜÜÜÜÜÜÜﻞ  æﻟÜÜÜÜÜÜÜﻮﮔﺮ

ﺳÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺮﻃﺎÂ äﻏÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺎ ÒﮔﺮÏﯾÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺪ.

ÑÏﺑﺨÜÜÜÜÜÜÜﺶ æﺳÜÜÜÜÜÜÜﺎﯾﻂ ÇÑÏﯾÜÜÜÜÜÜÜÜﻦ

ÑÏﻣﺤﻔﻠÜÜﯽ ﮐÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻪ ÇﯾÜÜÜﻦ ﻣﻨﺎﺳÜÜÜﺒﺖ æÑÏﻟﺴÜÜÜﻮÇﻟﯽ ﺧÜÜÜﺎß

ﭘÜÜÜÜÜﺮ åæﻫﻤﮑÜÜÜÜÜﺎ ìÑﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨÜÜÜÜÜÜﺪ.

ﺟﺒﺎæÑﻻﯾÜÜÜÜﺖ ﮐﺎﺑÜÜÜÜﻞ Ç åÇÑﻧÜÜÜÜﺪ ìÒÇﺷÜÜÜÜﺪ åﺑÜÜÜÜﻮ ÏﻣﺤﻤÜÜÜÜﻮÏ

ﻣﺤﻤÜÜÜÜÜÜÜﺪﺣﻠﯿﻢ ﻓÜÜÜÜÜÜÜﺪÇﯾﯽ ÇæﻟÜÜÜÜÜÜÜﻲ

ﺑﻠﯿÜÜÜﻎ ÒæﯾÜÜÜﺮ ﻓﻮÇﯾÜÜÜﺪ ﻋﺎﻣÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻪ ÇÂﻧÜÜÜﺲ ﺧﺒÜÜÜﺮ ìﺑÜÜÜﺎﺧﺘﺮ

ﻟÜÜÜÜﻮﮔﺮﺣﯿﻦ ÇﺣÜÜÜÜﺪ ËÇﺳÜÜÜÜﺮåÑÒÇ ß

ÇﺣÜÜÜÜﺪËÇ

ﺑÜÜﻪ ÑﺳÜÜﺎﻧﻪ ﻫÜÜﺎ ﮔﻔÜÜﺖÇ :ﻋﻤÜÜﺎÇ ÑﯾÜÜﻦ

ﻣﯿﮕÜÜÜÜÜﺮæ ÒÇ ÏÏﻟﺴÜÜÜÜÜﻮÇﻟﯽ Ç åÑÒÇﻟÜÜÜÜÜﯽ ﺷÜÜÜÜÜﻬﺮ ﮐﺎﺑÜÜÜÜÜﻞ ﺑÜÜÜÜÜﻪ

ﺳÜÜﺮ ßﭘÜÜﺲ  ÒÇﻫﺸÜÜﺖ ﺳÜÜﺎ áﮔÜÜÜﺎã

ﭘﻨﺠÜÜÜﺎ æÏ æ åﮐﯿﻠÜÜÜﻮﻣﺘﺮ ﻣÜÜÜﯽ ÑﺳÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜﻪ  ÑÏﺣÜÜÜﺎ áﺣﺎﺿÜÜÜﺮ

ÒÑÇﺷÜÜÜÜﻤﻨﺪ ÑÏ ìﺑﻬﺒÜÜÜÜﻮÇ ÏﻣﻨﯿÜÜÜÜﺖ

ﺑﺸÜÜÜÜÜÜÜÜﮑﻞ ÇﺑﺘÜÜÜÜÜÜÜÜﺪÇﯾﯽ ﺟﻐÜÜÜÜÜÜÜÜﻞ ÇﻧÜÜÜÜÜÜÜÜﺪ ìÒÇﻣﯿﮕÜÜÜÜÜÜÜÜﺮ.ÏÏ

æ ÑÏﻻﯾÜÜÜÜÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﮔﺮ ¡ ﮐﺎﺑÜÜÜÜÜÜÜÜﻞ

ﮐÜÜÜÜﺎÇ ÑﯾÜÜÜÜﻦ ﭘÜÜÜÜﺮ åæﺑÜÜÜÜﻪ ﮐﻤÜÜÜÜﮏ ﻣÜÜÜÜﺎﻟﯽ  ÊÑÇÒæﻓﻮÇﯾÜÜÜÜﺪ

æﺳÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺎﯾﺮ æﻻﯾÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺎ ÊﻫﻤﺠÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮ äÂ ÑÇﻣﯿﺒﺎﺷÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺪ.

ﻋﺎﻣÜÜﻪ  æﺑÜÜﻪ ﻫﻤﮑÜÜﺎÇ ìÑﻣﻨﯿﺘÜÜﯽ Ï ÊÑÇÒæﻓÜÜﺎ ÚﻣﻠÜÜﯽ ﺑÜÜﻪ

ﺑÜÜÜﻪ ﮔﻔﺘÜÜÜﻪ ﻣﻨﺒÜÜÜﻊ æﻟﺴÜÜÜﻮÇﻟﯽ  åÑÒÇﯾÜÜÜﮏ  åÇÑﻣﻮÇﺻÜÜÜﻼﺗﯽ

ﭘÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﯿﺶ ﺧﻮÇﻫÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺪ ÑﻓÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺖ.

ﺑÜÜÜÜÜﺎ ﻣﺮﮐﺰæﻻﯾÜÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜÜÜﻮﮔﺮ Ï åÇÑ æﯾﮕÜÜÜÜÜﺮ äÂﺑﺎﻧﻨﮕﺮﻫÜÜÜÜÜﺎÑ

ﮔﻔÜÜÜÜﺖ :ﻃÜÜÜÜﻮÇ áﯾÜÜÜÜﻦ ﺳÜÜÜÜﺮ ßﮐÜÜÜÜﻪ ﺟﺪﯾÜÜÜÜﺪÂ

æﺻÜÜﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷÜÜﺪ ﮐÜÜﻪ ﻫÜÜﺮÇ ÒÇ æÏﺛÜÜﺮ ﻧÜÜﺎ ÇﻣﻨÜÜﯽ

ﺳÜÜÜﯿﺮ ÑÏ åﺣÜÜÜﺎ áﺣﺎﺿÜÜÜﺮﺑﻪ æÏﻫÜÜÜﺰ æÑÇﻫﻔﺘﺼÜÜÜﺪ ÇﻓﻐÜÜÜﺎﻧﯽ

ﻫÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺎ ﺑÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺮ ìæﻣÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺮ ãÏﻣﺴÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺪÇ ÏæﺳÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺖ.

ÇÑÏﯾﻦ æﻟﺴﻮÇﻟﯽ ﻣﯿﺮﺳﺪ.

Ç æﯾÜÜÜﻦ ÑÏﺣﺎﻟﯿﺴÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﻪ ﻗﯿﻤÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜﮏ ﺑÜÜÜﻮ ÏÑÂ ìÑﻫﻔÜÜÜﺖ

ﻣﻞ ﭘﺎﺳﻮ áÇﻣﺤﻤﺪ Ç ÏæÇÏﺣﻤﺪÏ íﻟﻮ ﺮ Çﻣﻨﯿﻪ ﻗﻮﻣﻨﺪ äÇﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ºﺧﭙﻠﻪ Ïﻧﺪ åﭘﯿﻞ ﮐ å

ﺳﺮﻟﯿﮑﻨﻪ

 Ïﻟﻮ ﺮ ﻟﭙﺎ åÑﻧﻮ íﺎﮐﻞ ﺷﻮÇ íﻣﻨﯿÜﻪ ﻗﻮﻣﻨÜﺪÏ äÇﻏﺒﺮ Üﻮﻟﯥ ﭘÜﻪ Ï ٢٣ﯾÜﻮ ﻟÜ

 Ï åæÑﺻﺒﺮ Ò æÇﻏﻢ ﻣﯿﺎﺷﺖ åÏ
Ç Ï åæÑﺳﻼ ãﻟﻪ ﭘﻨ ﻮ ﺑﻨﺄ  ææﺨﻪ ﯾÜﻮ åﺑﻨÜﺄ ¡ åÏﭼÜﯥ ﺗﺮﮐﻠﻤÜﯥ  æÇﻟﻤÜﻮﻧ
ﻮﻧﻮ ﺑﻨﺄ ææﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ÑÏﯾﻢ ﻣﻘﺎ ãﻟﺮ. í

 åæÑﻧﯿÜÜÜﻮÇÏ áﺳÜÜÜﻼﻣﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤÜÜÜﺎﺗﻮ ﺑﻨﯿÜÜÜﺎÑ íÏﮐÜÜÜﻦ æÑ Ï .ìÏې ﻣﯿﺎﺷÜÜÜﺖ
ÇÏﺳﯥ  Ïﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻮ Ñ æÇﺣﻤﺘﻮﻧﻮ ډﮐﻪ ﻣﯿﺎﺷﺖ  ¡åÏﭼﯥ ﭘÜﻪ ﻫﻐÜﯥ ﮐÜﯥ ﻗÜﺮäÂ
ﮐﺮﯾﻢ ﻧﺎ áÒﺷﻮ æÇ ìﻗﺮ Ï äÂﻮ áﺑﺸﺮﯾﺖ ﻟﻪ ﭘﺎÂ åÑﺳÜﻤﺎﻧﻲ ﻻÜ Ñﻮ ÏﮐﺘÜﺎÈ

 Ïﻟﻮ ﺮ ﻧÜﻮې ÇﻣﻨﯿÜﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧÜﺪ äÇﻣÜﻞ ﭘﺎﺳÜﻮ áÇﻣﺤﻤÜﺪ Ç ÏæÇÏﺣﻤÜﺪÏ íﻏﻮﻧ Üې

ﻣﺮÇﺳÜÜÜﻤﻮﭘﻪ ﺗÜÜÜﺮڅ ﮐÜÜÜﯥ Ïﻟﻮ ﺮæﻻﯾÜÜÜﺖ Çæ íÑÇÏÇﺣÜÜÜﺪæﻧﻮ æÇ
ÇÏﻣﻨﯿÜÜﯥ ﻗﻮﻣﻨÜÜﺪÇﻧ

æÑæﺳﺘﻪ  Ïﭘﻨ

ﻣﺤﻤﺪﻣﻮﺳﯽ»ﻋﺪﯾﻞ«

æﻧﻮÇﻟﻮﺗÜﻪ ÏﻣﻨÜﯥ ﺗﺮ ﻨÜ

ﻣﺴÜÜﺆﻟﯿﻨﻮﺗﻪ æ ÑæﭘﯿﮋﻧÜÜﺪ áﺷÜÜﻮ  æÇﭘÜÜﻪ

æ

æﯾÜÜÜﻞ¡ ﭼÜÜÜÜﯥ  ÏﻟÜÜÜÜﻮ ﺮ Ç ÏﻣﻨﯿÜÜÜÜﺖ

Ñﺳﻤﻲ ﺗﻮ ﻪ ﯾﯥ ﺧﭙﻠﻪ Ïﻧﺪ åﭘﯿﻞ ﮐ .å

ﻨ

ﻫﻐﻪ ﻏﻮﻧ  åﭼﯥ Ïﻟﻮ ﺮÇﻣﻨﯿﯥ ﻗﻮﻣﻨÜﺪÇﻧﻲ ﮐÜﯥ ﺟÜﻮړ åﺷÜﻮې

ﭘﺮ ÜÜﺎ ìﮐÜÜÜﺎ Ï ¡ÑﭘﻮﻟﯿﺴÜÜÜﻮ ßÑæ

Ï ¡åæﻟﻮ ﺮæﻻﯾÜÜﺖ ﻣﺮﺳÜÜÜﺘﯿﺎ áﻓÜÜÜﯿﺾ ﻣﺤﻤÜÜÜﺪ ﻣﯿÜÜÜﺮ¡åÏÇÒ ÇÒ

ﺷÜÜÜﻮ ìﺗﺸÜÜÜﮑﯿﻞ ﭘÜÜÜﻪ æÇÑﻧÜÜÜﺪì

æÏﻻﯾﺘÜﻲ ﺷÜﻮÑ ÇÑﺋÜÜﯿﺲ ﺣﺴÜﯿﺐ Çﷲ ﺳÜﺘﺎﻧﮑﺰÏ ¡ìﮐÜÜﻮÑﻧ

ﮐﻮﻟÜÜﻮﮐﯥ ﻫ ÜÜﯥ  æÇﭘÜÜﻪ ÇﻣﻨﯿﺘÜÜﻲ

ﭼÜÜÜÜÜﺎÜÜÜÜ Ï ÊÑÇÒæ æÑﻮæﻧﯥ ÒæÑ æÇﻧÜÜÜÜÜﯥ ÑﺋÜÜÜÜÜﯿﺲ ﻣﻌﺸÜÜÜÜÜﻮÞ

ﺳﮑﺘﻮ Ñﮐﯥ ﺑÜﻪ  ÏﭘÜﺎæ ãړ ﺳÜﻤﻮä

ﺳÜÜÜﯿﻼæÏÏ ¡ÈﻟﺘÜÜÜﻲ  æÑÇÏÇﯿﻨÜÜÜﻲ ÑﺋﯿﺴÜÜÜﺎﻧﻮ ÇÏ æÇﻣﻨﯿÜÜÜﯥ

 æÇﺑÜÜÜÜÜÜÜﺪﻟﻮÇÑ äﻣﻨ ﺘÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﮐÜ ÜÜÜÜÜﻮá

ÜÜÜÜﺖ ﻟﭙÜÜÜÜﺎ åÑﺑÜÜÜÜﻪ  ÏﺧÜÜÜÜÜﻮÈ

 ¡ìÏﭼÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﮐÜÜﯥ Ç ÏﻣÜÜﺮ  æÇﻧﻬÜÜﯽ ÇﺣﮑÜÜﺎ ¡ãﭘﻨﺪæﻧÜÜﻪ ﻋﺒﺮﺗﻮﻧÜÜﻪ¡ ﻣÜÜﻮﻋﻈﯥ¡

ﻗﻮﻣﻨﺪÇﻧ

ﺣﮑﻤﺘﻮﻧﻪ  æÇﻗﺼﺺ ﻮ áﺷﺎﻣﻞ Ç .íÏﷲ ) (Ìﭘﻪ ﺳﻮ ÉÑﺑﻘﺮ Éﮐﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻲ:

 ÏﻟÜÜﻮ ﺮ ﻣﺮﺳÜÜﺘﯿﺎÇæ áﻟÜÜﻲ ﻓÜÜﯿﺾ ﻣﺤﻤÜÜﺪ ﻣﯿÜÜﺮ åÏÇÒ ÇÒﯾÜÜﺎÏې

ÏﯾﺎæÏﻟﻮ æړ  ¡åÏﭼﯥ Ïﻟﻮ ﺮﻧﻮې

ﻏﻮﻧ ې ﺗﻪ ææﯾﻞ Ï :ﭘﺨﻮ Çﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  Ïﻟﻮ ﺮ Çﻣﻨﯿﺖ ﻪ ﻧﺎ ﻪ

ÇﻣﻨﯿÜÜﻪ ﻗﻮﻣﻨÜÜﺪÏ äÇﻋﺒÜÜﺪÇﻟﺤﮑﯿﻢ

ÇÏ ìÇﯾﻤﺎ äﺧﺎæﻧﺪÇﻧﻮﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ  åæÑﻓﺮ Öﮐ  Æﺷﻮې  åÏﻟﮑﻪ ﺮﻧ ﻪ ﭼÜﻪ

ﻣﺴﺆﻟﯿﻨﻮ

ÒﻣﺎÏﮐﺎ í Ñﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﺨﻪ .íÏ

 äæﮐ .Ä í

ﺧﺮÇﺑﻪ ﺷﻮ Ï ¡ìÏ ìﻣﺮﮐﺰ ﭘﻞ ﻋﻠﻢ ﭘÜﻪ  äæ ÜﭘÜﻪ ﺑÜﯧﻼ ﺑﯧﻠÜﻮ æﻟﺴÜﻮÇﻟﯿﻮ ﮐÜﯥ

Çﺳﺤﺎ íÒ Þﭘﺮ ﺎ ìﺎﮐﻞ ﺷﻮÇæÇ ìﺳﺤﺎ íÒ Þﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړې æﻻﯾﺖ ﮐﯥ ºﮐﺎﺑﻮ

ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮﻣﺨﮑﯽ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ)ﯾﻬﻮæÇ æÏﻧﺼﺎ (ÄÇÑﺑﺎﻧﺪ ìﻓﺮ Öﮐ  Æﺷﻮې åæ

Çﻓﻐﺎ äﻮÇﮐﻮﻧﻪ ﻟﻪ æﺳﻠﻪ Çæﻟﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮ åﻫﺮÑæ åځ ﭘﻪ ﻧ ﺘﻮ ﺑﻮﺧÜﺖ .íÏ

 åæÏﮐﺎﻟﻪ Ïﻧﺪ åﯾﯥ ﺗﺮﺳﺮ åﮐ .ìÏ ì

Ï Ï ÇÏ æÇې ﻟﭙﺎ åÑﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺎææ Ñﺳﺊ ÇÏæÇﷲ ﻧﻪ æﯾﺮﯾ .Æ

ﻣﯿÜﺮÒ åÏÇÒ ÇÒﯾﺎﺗÜﻪ ﮐ ¡å ÜﭼÜﯥ ÏﻧÜÜﻮ íﻗﻮﻣﻨÜﺪ Ï äÇﮐÜﺎ íÑﭘﯿÜﻞ ﺳÜﺮÇ åﻣﻨﯿﺘÜÜﻲ

ÇﺳÜÜﻼ ãﻣÜÜﻮﻧ ﺗÜÜﻪ ÇæﯾÜÜﻲ Ï åæÑ ºﺻÜÜﺒﺮ Ò æÇﻏÜÜﻢ ﻣﯿﺎﺷÜÜﺖ  .åÏﮑÜÜﻪ ﻣÜÜﻮﻧ

ﺳﺘﻮﻧﺰې Ç æÇﻣﻨﯿﺖ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮ Èﮐﯥ ﻪ Çæﻟﯽ ÇÑﺷﻲ.
ﺑﺮÇﺛﺮ ﺳﻌﯽ æﺗﻼ Ôﻧﯿﺮæﻫﺎ ìæÏÑÇ ìﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﺰ Ñﯾﮏ ﻫﺰ æÑÇﻫﻔﺘﺎ Ïﮐﯿﻠﻮ

ﭘﺎﻧﺰده ﺗﻦ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن دﺳﺘﺎرﻓﻀﯿﻠﺖ
ﺑﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺎﻧﺰ åÏﺗﻦ ﺣﺎﻓﻈÜﺎ äﻗÜﺮ äÂﮐÜﺮﯾﻢ ﺑÜﻪ ﺗÜﺎÑﯾﺦ  23ﺟÜﻮ ÇÒﻃÜﯽ

ﮐﺸﻒ æﺿﺒﻂ ﯾﮏ ﻫﺰ æÑÇﻫﻔﺘﺎ Ïﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮ ãÇﻣﻮ ÏÇﻣﺨﺪ ÑÏ Ñﻟﻮﮔﺮ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎ äﺑﺎﯾﺪ Ïﻏﻪ ﻣﺒﺎÑﮐﻪ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ Ïﺣﻮﺻﻠﯥ ﻧﻪ ﮐﺎÇæ Ñﺧﻠﻮ .ﭼﺎﺗﻪ

ﮔﺮ ãÇﻣﻮ ÏÇﻣﺨﺪ Ñﻧﻮ Úﺗﺮﯾﺎ ÑÏ ßﻣﺮﺑﻮﻃﺎ Êﻣﺮﮐﺰ ﻟﻮﮔﺮ ﮐﺸﻒ æﺿﺒﻂ ﮔﺮÏﯾﺪ.

ﻧﺎæړæÇ åﺑﺪې ﺧﺒﺮې æﻧﻪ ﮐ Ï ¡æﮐﻨ ﻠﻮ æÇﻧﻮ æÑﻧﺎ ÇæÑﺧﺒﺮ æﺨﻪ ﺎﻧﻮﻧﻪ

ﺗﻮÇ äÑﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ)ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ( ﻣﺴﺌﻮ áﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻟﯿﻮÁÇﭼﻬﺎÑﭘﯿﺎ åÏﻗﻮ 203æÏÑÇ áﺗﻨﺪÑ

ﮔﺮÏﻫﻤÜÜÜÜÜÜÜÜﺎﯾﯽ æﺳÜÜÜÜÜÜÜÜﯿﻊ ÏﺳﺘﺎÑﻓﻀÜÜÜÜÜÜÜÜﯿﻠﺖ ﺑﺴÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺗﺎÑﯾﺦ  9ﺳﺮﻃﺎ ÑÏ äﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ÇÂﻧﺲ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺴﻮﺑﯿﻦ ÑÇﺗﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ÇﺳﺎÓ

ﻋﺒﺪÇﻟﻈﺎﻫﺮﺻÜÜﺪﯾﻘﯽ ÑﺋÜÜﯿﺲ ÇﺳÜÜﺒﻖ ÑﯾﺎﺳÜÜﺖ ÇﻃﻼﻋÜÜﺎÊ

æﻏﻮ.æÑ

ÇÑﭘﻮÑﮐﺸﻔﯽ Çæﻃﻼﻋﺎ Êﻗﺒﻠﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ÑÏ ÇÑﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﺗﻞ ﺗﯿﺮÇæ åﻟﺘﻤﻮ Ñﻣﺮﮐﺰæﻻﯾﺖ

ÑÏﺳﻮÇ áﷲ ﺻﻠﯽ Çﷲ ﻋﻠﯿﻪ æﺳﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ  :ìÏﮐÜﻪ ﭼﯿÜﺮÜ ìﻮ ßﺗﺎﺳÜﻮﺗﻪ

ﻟﻮﮔﺮÇ åÇÑﻧﺪ ìÒÇﻧﻤﻮ Ïﮐﻪ ÑÏﻧﺘﯿﺠﻪ Çﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎ Êﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﺰ Ñﯾﮏ ﻫﺰ æÑÇﻫﻔﺘﺎÏ

ﺳﺨﺘﯽ æÇﺳﭙﻮ ìÑﺧﺒﺮ ìﮐﻮ íﻧﻮﺗﺎﺳﻮ Ñæﺗﻪ Çææﺋﻲ ﭼﻪ Òﻣﺎ .åÏ åæÑ

ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮ ãÇﻣﻮ ÏÇﻣﺨﺪ Ñﻧﻮ Úﺗﺮﯾﺎ ßﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻫﺮÇﻧﻪ  ÑÏﻣﻮﺗﺮﻧﻮ Úﻟﻨﺪ ﮐﺮ ÑÒæﺟﺎﺑﺠﺎ

ﭘﻪ Ïې ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﻲ ﻋﺒﺎ Ï ÊÏﻧﻮ æÑﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﭘÜﻪ ﭘﺮﺗﻠÜﻪ ÒﯾÜﺎ ÊﺛÜﻮ ÈÇﻟÜﺮí

ﺷﺪ åﺑﻮ Ïﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺴﻮﺑﯿﻦ æÏÑÇﻣﻠﯽ ﮐﺸﻒ æﺿﺒﻂ ﮔﺮÏﯾﺪ¡Âﻗﺎ ìﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻋﻼ åæﮐﺮÏ

ﻧﻮ æÑ Ïې ﭘﻪ ﻣﯿﺎﺷÜﺖ ﮐÜﻲ ﻧÜﺎæړ åﭼﻠﻨÜﺪ ﻫÜﻢ  ÏﻧÜﻮ æÑﻣﯿﺎﺷÜﺘﻮﭘﻪ ﭘÜﺮ ﺗﻠÜﻪ

ﮐﻪ ÇÑÏﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎ Êﭼﻨﺪ Ïﻗﯿﻘﻪ ÑÏﮔﯿﺮ ìﻣﯿﺎ äﻧﯿﺮæﻫﺎ ìæÏÑÇ ìﻣﻠﯽ æﻗﺎﭼﺎﻗﯿﭽﺎä

æﻓﺮﻫﻨﮓ æﻻﯾﺖ ﻟﻮﮔﺮ ﺑﻪ ÇÂﻧﺲ ﺑÜﺎﺧﺘﺮ ﮔﻔÜﺖ ﮐÜﻪ ﭘÜﺎﻧﺰåÏ
ﺗÜﻦ ÒÇﺣﺎﻓﻈÜﺎ äﻗÜﺮ äÂﻣﺠﯿÜﺪ ﭘﺮÇæﻧﮕÜﺎ äﺑﺎﻏﭽÜﻪ ﻣﺤﻤÜÜﺪì
ÒæÑﮔﺬﺷﺘﻪ ÒÇﻣﺪÑﺳﻪ ﺑﻨﻮÑﯾﻪ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯾﻪ æﻟﺴÜﻮÇﻟﯽ ﭼÜﺮÎ
æﻻﯾﺖ ﻟﻮﮔﺮ ÑÏﺣﻀﻮÇÏÑﺷﺖ ﺻÜﺪ ﻫÜﺎ ﺗÜﻦ ﻋﺎﻟﻤÜﺎÏ äﯾÜﻦ¡
ﺑﺰÑﮔﺎ äﻗﻮﻣﯽ ﺑﻌﺪ æÏÒÇﺳﺎÂ áﻣﻮ ÔÒﺣﻔﻆ ﻗﺮ äÂﮐﻪ ﻫﻔﺖ
ﺗÜÜÜﻦ ÒÇﻃﺒﻘÜÜÜﻪ ÇﻧÜÜÜﺎ ËﻧﯿﺰﺷÜÜÜﺎﻣﻞ ÂﻧﻬÜÜÜﺎﺑﻮÏ ÏﺳﺘﺎÑﻓﻀÜÜÜﻠﯿﺖ

ﻧﯿﺰﺻﻮ ÊÑﮔﺮﻓﺖ æﺑﻌﺪ ÑÏÒÇﮔﯿﺮ ìﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎÒÇ äﺳﺎﺣﻪ ﻓﺮÑÇﻧﻤﻮ.Ï

Òﯾﺎﺗﯥ ﻨﺎæې ﻟﺮ.í

ﺑﺮﺳﺮﺑﺴﺘﻨﺪ¡ Âﻗﺎ ìﺻﺪﯾﻘﯽ ﻋﻼ åæﮐﺮ Ïﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ÇﮐﻨÜﻮä

ÒÇﺳﻮÏ ìﯾﮕﺮﺳﻤﻮﻧﻤﻞ ﻣﺤﻤﺪﻣﻌﺮ Ýæﻣﺪﯾﺮﻣﺒﺎ åÒÑﺑﺎ ﻣﻮ ÏÇﻣﺨﺪ ÑﻗﻮﻣﺎﻧﺪÇﻧﯽ Çﻣﻨﯿﻪ

ÑÏﺣÜÜﺪ ÏæﺷﺼÜÜﺖ ﺗÜÜﻦ ÒÇﻃﺒﻘÜÜﻪ ÇﻧÜÜﺎÐæ ËﮐﻮÑÏÑﻣﺪÑﺳÜÜﻪ

ﻧÜÜÜÜﻮ ÇÑﺊ¡ ﭼÜÜÜÜﯥ ÏﻫﻐÜÜÜÜﻪ ﺑﺨﺘÜÜÜÜﻮ åÑﻣﯿﺎﺷÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻮÇ åÑﯾﻤﺎﻧÜÜÜÜﺪÑÇۍ æÇ

æﻻﯾﺖ ﻟﻮﮔﺮ ﺣﯿﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﯿﺮ ìﻣﻮ ÏÇﯾﺎ Ïﺷﺪ åﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎÇÂ Ñﻧﺲ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎÊ

ﺑﻨﻮÑﯾﻪ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯾﻪ ﺧﺎ ﻧﻘﺎ åﺳﯿﺪﺑﻬﺎﯾﯽ Çﻟﺪﯾﻦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺟÜﺎä

ﺳÜﺮæ åﻧﯿﺴÜﻮ  æÇﻟÜﻪ ﺧﻠﮑÜﻮ ﺳÜﺮÜ åﻪ ﭼﻠﻨÜﺪæﮐ  ¡æﻟÜﻪ ﻧÜﺎæړæ

ﻧﺸﺎ äﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎ äﻣﻮ ÏÇﻣﺨﺪ æÒÇ ÇÑﻻﯾﺎ Êﮐﻨﺮ¡ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ¡ﻟﻐﻤﺎæ äﺟﻼÇ áﺑﺎÒÇ Ï

æÑÏﻟﺴﻮÇﻟﯽ ﭼﺮæ Îﻻﯾﺖ ﻟﻮﮔﺮﻣﺼﺮ Ýæﺣﻔﻆ ﻗﺮ äÂﮐﺮﯾﻢ

ﻃﺮﯾﻖ æﻟﺴﻮÇﻟﯽ  åÑÒÂﻟﻮﮔﺮ ﺑﻪ æﻟﺴﻮÇﻟﯽ ﺧﺮÇ ÒÇæ ÑÇæﻧﺠﺎ ﺑﻪ æﻻﯾﺎ Êﻏﺰﻧﯽ æﻗﻨﺪﻫﺎÇ Ñﻧﺘﻘﺎá

ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪÇ .ﯾﻦ ÑÏﺣﺎﻟﯽ Çﺳﺖ ﮐﻪ ÑÏﺣﺪ Ïæﯾﮑﻤﺎ åﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ

ﻣﯽ ÏÇÏﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ Çﯾﻦ ﻫﺪ Ýﺷﻮ ãﺷﺎÒÇ äﺑﯿﻦ Ñﻓﺖ¡ Ç ìæﻓﺰ Ïæﮐﻪ ...

ﺑﯿﺴÜÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜÜﻦ ﺣﺎﻓﻈÜÜÜÜﺎ äﻗÜÜÜÜﺮ äÂﻣﺠﯿÜÜÜÜﺪ ÑÏﻣﺮﮐﺰæﻻﯾÜÜÜÜﺖ

Ü Ñﺘﻮﻧﻮﻟ

æÇﺑÜÜÜﺪæﺧﺒﺮ æﺨÜÜÜﻪ ÜÜÜﺎæ äﺳÜÜÜﺎﺗﻮ¡ ÏﺣﻮﺻÜÜÜﻠﻲ ﻧÜÜÜﻪ ډææ ßﺳÜÜÜﻮ æÇﻟÜÜÜﻪ
ﻣﺴﮑﯿﻨﺎﻧﻮﺳﺮ åﻣﺮﺳﺘﻲ  æÇﻫﻤﮑﺎæ íÑﮐ .æ

åÑÇÏÇ

ﺑﻘﯿﻪ ÑÏﺻﻔﺤﻪ ﺳﻮã

ﻟﻮﮔﺮÏﺳﺘﺎÑﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺮﺳﺮﺑﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪﻣﻮﺳﯽ ﻋﺪﯾﻞ

ÑÏ åæÑﺣÜﻤÜﺘÜﻮﻧÜﻮ¡ ﻣÜﻐÜﻔÜﺮﺗÜﻮﻧÜﻮ  ÑæÇ Ï Î ÒæÏ Ï æÇﺨÜﻪ ÏﺧÜﻼﺻÜﻮ äﻣÜﯿÜﺎﺷÜﺖ .åÏ

