سبسیخچِ داًطگبُ آصاد اسالهی
" ۱۳اسدیجْطز هبُ ،آیز اهلل ّبضوی سفسٌجبًی دس خطجِ ّبی ًوبص جوؼِ سْشاى ،سَلذ یک داًطگبُ سا ثِ ّوِ اػالم
هی کٌذ « :اهشٍص یک طشحی دس رّي ثٌذُ ٍ دٍسشبى هي ،جٌبة سئیس جوَْس ٍ ًخسز ٍصیش ٍ ثؼضی اص دٍسشبى دس
سشبد اًقالة فشٌّگی هطشح اسز .هي آى سا ایٌجب هی خَاّن هطشح کٌن .اىضبءاللِّ ایي طشح سا هشفکّشاى سقَیز کٌٌذ
سب یکی اص ٍسبیل حشکز جذّی ػلن ثطَد ٍ ٍاقؼبً دس ایٌجب اًقالة فشٌّگی صَسر گیشد .الجشِّ ،هب ٌَّص سصوین ًْبیی سا
ًگشفشِ اینٍ ،لی سٍی ایي طشحی کِ ػشض هی کٌن ،جذّی ّسشین سب اگش اهشٍص اهکبًبر هب کبفی ًیسز کِ ّش کس سا کِ
طبلت سحصیالر ػبلیِ اسز ٍ هیخَاّذ ثِ داًطگبُ ثشٍد جزة کٌین ،فکشی کٌین ٍ ساّی اًشخبة کٌین کِ ّیچ طبلت
ػلوی هججَس ًجبضذ دسز اص سحصیل ثکطذ.یکی اص طُشُق ایي اسز کِ اص ّویي اهسبل ،دس ّشجب کِ دسشوبى سسیذ (ٍ
ضبیذ کن کن ثِ ضْشّبی کَچک ٍ سٍسشبّب ّن ثِ آسبًی ثشسذ) ،هشاکضی دسسز کٌین ثِ ًبم «داًطگبُ آصاد»؛ اهب ًِ
هبًٌذ داًطگبُ آصادِ سطین گزضشِ ،داًطگبُ آصادِ ٍاقؼی کِ هَادّ سحصیلی داًطگبّی ،ثب آى سٍش سحصیلی کِ دس حَصُ
ّبی ػلویِ هیخَاًٌذ ،خَاًذُ ثطَد».
سبخشوبى داًطگبُ آصاد اسالهی دس خیبثبى اسکٌذسی خَد ثِ سٌْبیی سبسیخ سی ٍ چٌذ سبلِ داًطگبُ آصاد اسالهی سا دس
دل داسد؛ اٍلیي سبخشوبًی کِ کٌکَس داًطگبُ آصاد اسالهی سا ثشگضاس کشد ،اٍلیي سبخشوبًی کِ سشثشگ ّب ٍ آسم
داًطگبُ آصاد سا دس خَد دیذ ،اٍلیي سبخشوبًی کِ ًبهِ ّبی اداسی ًَدبسشیي داًطگبُ کطَس سا سٍی هیضّبی خَد هی
دیذ.
چْبس هشد ٍاسد سبخشوبى ضذًذ؛ هشحَم هٌْذس ضکش سیض ،هشحَم هٌْذس دیشایٌذُ ،دکشش صاسع ٍ دکشش جبسجی .چْبس
هشد کِ آهذُ ثَدًذ سب ثِ ثضسگششیي هبجشاجَیی صًذگی ضبى لجخٌذ ثضًٌذ .اص هیبى ایي چْبس ًفش ،ثؼذّب دکشش صاسع ثِ
سیبسز ٍاحذ سجشیض سسیذ ،دکشش ضکشسیض ،سئیس داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ سْشاى ضذ ،هٌْذس دیشایٌذُ هغض هشفکش
ثخص اداسی ٍ هبلی داًطگبُ ٍ دس ًْبیز دیطٌْبد دٌّذُ طشح ّن یؼٌی دکشش ػجذاهلل جبسجی ثِ سیبسز داًطگبُ آصاد
هٌصَة ضذ.
سب ضشٍع هجلس سَم اگشچِ ثشخی ٌَّص ثش طجل هخبلفز ثب داًطگبّی کِ اهبم ساحل اص آى حوبیز کشدُ ثَدًذ ،هی
کَفشٌذ اهب ایي هخبلفز ّب چٌذاى ػلٌی ٍ قبثل سَجِ ًجَدًذ .گبُ دس ثؼضی اص سسبًِ ّبی چخ ،یبدداضز ّب ٍ هقبلِ
ّبیی دس اًشقبد ثِ ایذُ سطکیل ایي داًطگبُ ثِ چبح هی سسیذ اهب چَى ًسیوی کِ هی ٍصد ،سٌْب دشدُ ّبی یک دٌجشُ
کَچک دس سبخشوبى خیبثبى اسکٌذسی سا سکبى هی داد ٍ ثس.
دس اص  ۹۲سبل سیبسز دکشش جبسجی ثش داًطگبُ آصاد اسالهی دس سٍص سِ ضٌجِ  ۹۲دی هبُ ۲۹ثب سای اػضبی ضَسای
ػبلی اًقالة فشٌّگی ،دکششفشّبد داًطجَ سیبسز داًطگبُ سا ثش ػْذُ گشفز ٍ فقط حذٍد  ۹۹هبُ هسئَلیز ایي
داًطگبُ سا ثشػْذُ داضز ٍ سذس دس جلسِ ّیبر اهٌبی داًطگبُ کِ ثیسز ٍ ّفشن ضْشیَس ۲۹ثشگضاس ضذ؛ دکششحویذ
هیشصادُ سَاًسز ثب اکثشیز آسا ثِ سشدشسشی داًطگبُ اًشخبة ضَد.
اٍ اهب چْشُ ای ًبآضٌب ثشای داًطگبُ آصاد اسالهی ًیسز ٍ هسئَلی ًجَدُ کِ یک ضجِ اص هیبى حبهیبى دٍلز سش ثشآٍسد
ٍ سَدای سیبسز ثش ثضسگششیي هجوَػِ آهَ صضی کطَس سا داضشِ ثبضذ .هیشصادُ هشدی آضٌب ثب فضبی آهَصضی کطَس
اسز؛ قذیوی سشیي سبثقِ اٍ سا الجشِ دس اص فشهبًذاسی سیشجبى ٍ اسشبًذاسی کشهبى دس اثشذای دِّ  ،۰۹هی سَاى دس
ّسشِ دٍلز هیشحسیي هَسَی سشاؽ گشفز .دس فبصلِ سبلْبی  ۰۶سب  ،۰۲حویذ هیشصادُ چْشُ ای اجشایی ٍ ثبصٍی

ساسز ًخسز ٍصیش جٌگ ثَد؛ هشدی کِ دیبم ثبصسبصی دبالیطگبُ آثبداى دس کوشش اص صذ سٍص سا ثِ گَش هشدم کطَس
سسبًذ ٍ اص ججِْ ّبی جٌَة کطَس سب هسبجذ اسدثیل سفش کشد سب ثگَیذ دٍلز چطَس ثب سکیِ ثش هشدم سَاًسشِ اص سخز
سشیي ثحشاى اقشصبدی جٌگ ػجَس کٌذ ٍ سَلیذ دٍثبس ُ ثطکِ ّبی ًفز دس ػظین سشیي دبالیطگبُ آى صهبى سا آغبص کٌذ.
دس اص آى ثَد کِ ثِ ػٌَاى هؼبٍى اجشایی ّبضوی سفسٌجبًی ثِ سبخشوبى دبسشَس سفز ٍ ۰سبل دس سکبة اٍ ثَد ٍ دس
سوبم سٍصّبی جٌگ ٍ سبصًذگی ّیچ گبُ اص سحصیل ٍ حضَس دس فضبّبی داًطگبّی ضبًِ خبلی ًکشد.
دس حلقِ ًب م ّبی ضٌبخشِ ضذُ داًطگبُ آصاد اسالهیً ،بم اٍ سبل ۲۰دس کٌبس ًبم حسي خویٌی ٍ ّبضوی سفسٌجبًی ثِ
ػٌَاى سِ ًوبیٌذُ ّیبر هَسس داًطگبُ قشاس گشفز ٍ هْشهبُ سبل  ۲۹ثِ سوز سیبسز داًطگبُ آصاد اسالهی اًشخبة
ضذ .دکشش هیشصادُ ،سیشجبًی ٍ ضصز ٍ چْبسسبلِ اسز کِ دیص اص ایي دس داًطکذُ هٌْذسی دلیوش ٍ داًطکذُ
هٌْذسی دضضکی داًطگبُ صٌؼشی اهیشکجیش اسشبد ثَدُ؛ داًطگبّی کِ اٍ خَد دس سبل سَلذ اًقالة هذسک فَق
لیسبًسص سا اص آى اخز کشدُ اسز .کبسًبهِ هذیشیشی اٍ ًیض ثِ اًذاصُ کبسًبهِ داًطگبّی اش دش ثبس اسز؛ دس هقطغ هْن
ٍ سبسیخی  ۹۲سب  ۰۶اٍ فشهبًذاس سیشجبى ٍ اسشبًذاس کشهبى ثَدُ ٍ ثؼذ اص حضَس دس دسز هؼبًٍز اجشایی ًخسز ٍصیش ٍ
سئیس جوَْس  ،دٍ سبل ًیض سیبسز سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ سا ثش ػْذُ داضشِ ٍ اص سبل  ۲۰دب ثِ هجوَػِ داًطگبُ آصاد
اسالهی گزاضشِ ٍ دثیش ،ػضَ ّیبر هَسس ٍ ػضَ ّیبر اهٌبی هشکضی آى ثَدُ اسز".
هٌجغ :داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ سضز

