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سالروز تشکیل شورای انقالب
به فرمان حضرت امام(ره)

...

مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر کرد

مفاخر ایران

دکترعلی شریعتمداری،چهره ماندگارعلمیکشور،درگذشت
دکتر علی شریعتمداری چهره ماندگار علمی کشور و عضو
شورای عالی انقالب فرهنگی به رحمت ایزدی پیوست .به
گ��زارش جام جم آنالین به نقل از ش��ورای عالی انقالب
فرهنگی ،دکتر علی شریعتمداری دوشنبه گذشته ،در
شهر شیراز و در  ۹۳سالگی ،به علت کهولت سن دار
فانی را وداع گفت .مرحوم دکتر شریعتمداری در سال
۱۳۰۲ه��ـ.ش ،در شهر شیراز به دنیا آمد و پس از اتمام
تحصیالت متوسطه در این شهر ،وارد دوره آموزش عالی
شد .وی در سال  ۱۳۳۲هـ.ش ،مدرک کارشناسی علوم
تربیتی و در سال  ۱۳۳۵هـ.ش ،مدرک کارشناسی علوم
قضایی خود را دریافت کرد .آن مرحوم ،سپس برای ادامه
تحصیل به خارج از کشور رفت و در سال  ۱۳۳۶هـ.ش،
موفق شد مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته آموزش
متوسطه ،از دانشگاه ایالت میشیگان و در سال 1338
ه��ـ.ش ،مدرک دکترای خود را در رشته فلسفه تعلیم و
تربیت و برنامه ریزی درسی ،از دانشگاه تنسی ،دریافت
کند .مرحوم دکتر شریعتمداری در طول دوران تحصیل،
در کسوت شریف معلمی نیز ،به انجام وظیفه مشغول بود
و پس از بازگشت به کشور ،در سال  ۱۳۳۹ه��ـ.ش ،به
عنوان استاد رشته علوم تربیتی در دانشگاه اصفهان به
کار مشغول شد .وی در سال  ۱۳۴۴هـ.ش و هنگامی که
به علت فعالیت سیاسی علیه رژیم ستمشاهی ،دیگر نمی
توانست به فعالیت علمی در داخل کشور بپردازد ،به عنوان
استاد مدعو در دانشگاههای ایالت ایندیانا و تنسی تدریس
کرد و پس از پیروزی انقالب اسالمی ،برای ادامه خدمت
به کشورش ،به ایران بازگشت و با عضویت در هیئت علمی
دانشگاه تهران ،به فعالیت علمی خود پرداخت .مرحوم

دکتر علی شریعتمداری ،از همان ابتدای تشکیل نظام
جمهوری اسالمی ،در سمت های مهم و حساس خدمت
می کرد که از آن جمله ،می توان به عضویت در ستاد و
شورای عالی انقالب فرهنگی ،وزارت فرهنگ و آموزش
عالی ،ریاست گروه برنامهریزی درسی رشته های علوم
انسانی ،عضویت در هیئت مرکزی گزینش و استخدام
اعضای هیئت علمی دانشگا هها ،عضویت در شورای
ن
پژوهشهایعلمیکشور،عضویتدرهیئترئیسهانجم 
ایرانی تعلیم و تربیت و نیز انجمن روانشناسی ایران اشاره
کرد.بهپاسخدماتعلمیوفرهنگی،ویمدالدرجهیک
علمی و نشان درجه یک تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی
ایران و لوح چهره ماندگار علمی کشور را نیز ،دریافت کرده
است .از جمله آثار علمی مرحوم دکتر شریعتمداری می
توان به کتابهای «آموزش در حوزه و دانشگاه»« ،روشنفکر
کیست؟»« ،تعلیم و تربیت اسالمی»« ،جایگاه علوم انسانی
در تولید علم»« ،چگونگی ارتقای سطح علمی کشور»،
«نقد و خالقیت در تفکر»« ،نقد آرای برخی از دانشمندان
معاصر» و ...اشاره کرد.

...

گزارش تاریخی

دارالفنون؛ دومین مدرسه نوین درخاورمیانه

مبارزات انقالبیآیت ا ...هاشمی رفسنجانی
به روایت اسناد
نخستین فعالیت سیاسی آی �تا ...هاشمی رفسنجانی،
شرکت در تظاهراتی بود که در اعتراض به انتقال جسد
رضاخان به ای��ران در سال  1329انجام شد .جرقه این
حرکت با اعتراض علما و نیز فدائیان اسالم زده شد .آیتا...
هاشمی رفسنجانی در این زمینه گفته است« :روحانیت از
این حرکت [اعتراض فدائیان به انتقال جسد رضاخان به
ایران] در قم حمایت کرد ،ما هم شرکت و همکاری کردیم.
سخنرانیهای سیدعبدالحسین واحدی در فیضیه ،میدان
آستانه و مسجد امام برای ما جالب بود و جاذبه داشت ».به
گزارش پایگاه مرکز اسناد انقالب اسالمی ،اکبر هاشمی
رفسنجانی در تابستان  1313در روستای بهرمان واقع
در رفسنجان به دنیا آمد .پدرش میرزاعلی و مادرش ماه
بیبینامداشت.میرزاعلیهرچندتاحدودیازتحصیالت
حوزوی بهرهمند بود اما بیشتر از باغداران و تاجران پسته
بهرمان به شمار میآمد .اکبر هاشمی از  5سالگی وارد
مکتبخانه شد و تحصیل را آغاز کرد و  9سال بعد یعنی در
 14سالگی به قم رفت تا تحصیل علوم دینی را آغاز کند.
▪ ▪آشنایی با امام خمینی(ره)

آیتا ...هاشمی رفسنجانی در دوران حضور در قم در منزل
"اخوان مرعشی" (آقا کاظم و آقا مهدی مرعشی) ساکن شد
و از آنجاکه خانه آنان در نزدیکی منزل امام خمینی(ره) قرار
داشت ،وی از نزدیک با امام(ره) آشنا شد؛ هرچند که پیش
از این نیز نام ایشان را شنیده و کتاب "کشفاالسرار" را نیز
خوانده بود .وی در اینباره گفته است« :با برخوردهای
مکرر و روزمره حس کنجکاوی بیشتر تحریک میشد و در
جستوجویبهانهآشناییبیشتربودم.همینحس،انگیزه
دوستی با آقا مصطفی شد .ایشان طلبه جوانی بودند اما به
لحاظ دوره تحصیلی از ما جلوتر بودند و با محبت .در مسیر
رفت و آمد گاهی با امام(ره) یا آقا مصطفی همراه میشدیم
و ضمن سالم و احوالپرسی سوالی را مطرح میکردیم»...
عالوه بر این وی در دوران حضور در قم در درس امام(ره) نیز
حاضر میشد و از محضر ایشان کسب فیض می کرد)1(.
هاشمی پس از ورود به حوزه علمیه قم از محضر استادان
دیگری چون آیات عظام سید حسین طباطبایی بروجردی،
سید محمد محقق دام��اد ،سیدمحمدرضا گلپایگانی و
سیدشهابالدین نجفی مرعشی بهره برد و در کالس درس
افرادی چون سید محمد کاظم شریعتمداری و حسینعلی
منتظری نیز حاضر شد .وی در این باره گفته است« :در
این مقطع من از نظر تحصیلی از شاگردان امام(ره) بودم
و همزمان به درس خارج آقای بروجردی هم میرفتم .اما
این درس در زمان کهولت ایشان بود و در حقیقت درس
جدیتر ،درس امام(ره) بود .دوره کامل اصول امام(ره) را
در کنار بخشی از فقه درک کردم .در تفسیر قرآن و فلسفه
هم از عالمه طباطبایی استفاده میکردم .در حاشیه این
درسها گاهی در درس دیگران هم حاضر می شدم».
▪ ▪نخستین فعالیت سیاسی

اقدامات امیرکبیر ،در قامت صدراعظم درب��ار قاجار،
بسیار گسترده و متنوع بود؛ از اح��داث کارخانه گرفته
تا راه ان��دازی روزنامه و مهم تر از همه ،تأسیس اولین
دبیرستان به سبک جدید که به دارالفنون معروف شد.
هرچند امیرکبیر مؤسس دارالفنون محسوب می شود،
اما او هیچگاه نتوانست افتتاح آن را ببیند؛ زیرا  13روز
پیش از افتتاح این مدرسه ،یعنی روز ششم دیماه سال
 ،1230از سوی ناصرالدین شاه ،از سمت خود خلع شد
و پس از چندی با توطئه درباریان به قتل رسید .رشته
هایی که در ابتدای فعالیت دارالفنون ،به دانش آموزان
آم��وزش داده میشد ،شامل این م��وارد ب��ود :زبانهای
خارجی ،علوم سیاسی ،مهندسی ،کشاورزی ،معدن،
پزشکی ،دامپزشکی ،علوم نظامی و موسیقی .تا پیش از
تأسیس دارالفنون ،تحصیل علم و دانش ،به طور عمده در
مکتبخانهها و به شیوه کامال سنتی انجام میگرفت که
دولت ،کاری به فعالیت آنها نداشت .از این رو ،جویندگان
دان��ش در ای��ران ،عم ً
ال امکان آشنایی با علوم جدید را
نداشتند و تنها علوم قدیم را ،آن هم با شیوه سنتی ،یاد
میگرفتند .طبیعتا تأسیس این مدرسه در ای��ران ،یک
گام بسیار مهم برای حرکت به سمت پیشرفت و تر ّقی
به شمار میرفت؛ زیرا در این مدرسه ،تقریبا مهم ترین
رشتههای م��ورد نیاز آن دوره ،توسط اس��ت��ادان مبرز،
تدریس می ش��د .نخستین اس��ت��ادان دارالفنون ،اهل
اتریش بودند .مدتی بعد ،استادان ایرانی در رشتههای
پزشکی ،زبان عربی و جغرافیا ،جذب دارالفنون شدند.
هرچند امیرکبیر ،با هدف افزایش آگاهی مردم و آشنایی
ایرانیان با علوم جدید ،دست به تأسیس دارالفنون در کنار
سایر اصالحاتش زد ،ولی خروجی این مدرسه آنچنان

با اوج گیری مبارزات مردمی علیه رژیم شاه ،روز  22دی ماه سال  ،1357به فرمان امام خمینی(ره) ،شورای انقالب تشکیل شد .این شورا
با هدف برنامه ریزی مناسب برای مدیریت جریان انقالب و تالش برای تشکیل دولت موقت ،به وجود آمد .شورای انقالب ،تا تشکیل مجلس
شورای اسالمی ،مسئولیت تدوین و تنظیم قوانین کشور را برعهده داشت .فعالیت این شورا در  26تیرماه  1359به پایان رسید.

که باید سودمند نبود .نخستین دوره آموزشی مدرسه
دارالفنون ،با  150نفر از فرزندان اشراف و درباریان آغاز
شد .هیچگونه گزینش علمی برای ورود به این مدرسه
وجود نداشت؛ تا جایی که حتی تا چند سال پس از افتتاح
آن ،تعداد معدودی از شهروندان ایرانی از وجود چنین
مدرسه ای خبر داشتند .بدون تردید هدف از تأسیس
دارالفنون ،در منظر مؤسس آن ،افزایش آگاهی و آموزش
علوم نوین و پس از آن ،توجه ویژه به علوم نظامی در میان
مردم ایران بود؛ تا به واسطه آن ،ایران در مسیر پیشرفت و
ترقی قرار گیرد .اما آنچه در عمل رخ داد ،تفاوت بسیاری
با اه��داف آن داش��ت .از میان آن همه دانشآموز که به
مدت چندین سال ،در این مدرسه مشغول به تحصیل
بودند ،تعداد اندکی توانستند نقش مثبتی در تاریخ علم و
فرهنگ ایران ایفا کنند .با شروع کار دارالفنون در ایران،
مشکالت اداره آن نیز آشکار شد .با توجه به اینکه استادان
این مدارس ،عمدتا از خارج از کشور انتخاب میشدند،
ناآگاهی به زبان فارسی برای آنها مشکالتی ایجاد می
کرد که این مسئله ،در باره دانش آموزان ایرانی هم ،صادق
بود .در نتیجه ،روند آموزش با کندی پیش میرفت و چون
در تفکیک محصالن گزینش مناسبی وج��ود نداشت،
عم ً
ال خروجی این کالسها ،جز در موارد معدود ،مفید به
فایده نبود .با این حال ،تأسیس دارالفنون در ایران  ،باعث
شد که برای نخستین بار ،دولت مرکزی متولی آموزش
و پرورش عمومی شود .دارالفنون  ،پس از تاسیس نوع
مشابه آن در عثمانی ،از اولین مدارس جدیدی بود که در
منطقه و حتی آسیا تأسیس شد.
▪ ▪منبع :موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

نخستین فعالیت سیاسی آی �تا ...هاشمی رفسنجانی
،شرکت در تظاهراتی بود که در اعتراض به انتقال جسد
رضاخان به ای��ران در سال  1329انجام شد .جرقه این
حرکت با اعتراض علما و نیز فدائیان اس�لام زده شد.
هاشمی رفسنجانی در این باره گفته است« :روحانیت از
این حرکت [اعتراض فدائیان به انتقال جسد رضاخان به
ایران] در قم حمایت کرد ،ما هم شرکت و همکاری کردیم.
سخنرانیهای سیدعبدالحسین واحدی در فیضیه ،میدان
آستانه و مسجد امام برای ما جالب بود و جاذبه داشت)2(».
▪ ▪انتشار نشریه «مکتب تشیع»

در سال  1336گروهی از شاگردان ام��ام(ره) از جمله
هاشمی رفسنجانی و شهید باهنر بر آن شدند تا نشریه
مکتب تشیع را منتشر کنند .عالوه بر این دو تن ،شخصیت
هاییچونآیاتعظامجعفرسبحانی،ناصرمکارمشیرازی،
حسین نوری همدانی و امام موسی صدر نیز از اعضای
موسس این نشریه بودند .انتشار این نشریه با اقبال طالب
و علما مواجه شد و در عین حال حساسیت رژیم پهلوی را نیز
برانگیخت .به همین دلیل این نشریه پس از انتشار هفت
شماره توقیف شد .هاشمی رفسنجانی در باره استقبال
عمومی از این نشریه گفته است« :در آن روزها که تیراژ 10
هزار و 15هزار خیلی بود اولین چاپ ما با تیراژ 10هزار بود
که بالفاصله تمام شد و پیش فروش کرده بودیم)3(».
▪ ▪اولین سند مبارزاتی

س��ال  ،1337آیتا...العظمی ب��روج��ردی بنا داشتند
طلبههایی را برای تبلیغ به خارج از کشور اع��زام کنند.
ابتدا تعدادی از طلبههای جوان را به تهران فرستادند که
در بین آنان نام هاشمی رفسنجانی نیز به همراه گروهی
از طلبههای جوان از جمله محمد مفتح ،مهدوی کنی،
نوری همدانی و امامی کاشانی که تعدادشان به ده نفر
میرسید ،دیده می شد .هاشمی در این باره گفته است:
«آقای بروجردی تفکرات جهانی داشتند و مسئله تقریب
مذاهبراهمراهمرحومشلتوتدرمصرپیگیریمیکردند.
مشغول تاسیس پایگا ههایی ب��رای شیعیان در آلمان و

کشورهای دیگر بودند .فکر میکردند برای این کار نیاز به
تربیت مبلغین است که زبانهای دیگر را بدانند تا به نقاط
مختلف دنیا اعزام کنند .ما  10نفر انتخاب شدیم .تابستان
که حوزه قم تعطیل بود ما را به مدرسه سپهساالر تهران
آوردند تا علوم جدید مثل زبان ،جغرافیا ،فیزیک ،شیمی و
مباحثیراکهفکرمیکردنداطالعاتعمومیآنبرایمبلغ
الزم است بیاموزیم .تاریخ و جغرافیا را هم به صورت مدرن
تدریس میکردند ».با فرارسیدن ماه محرم ،وی از تهران
به همدان رفت .از قضا این سفر همزمان با سقوط حکومت
سلطنتی عراق با کودتای عبدالکریم قاسم شد و هاشمی در
همدان ضمن یک سخنرانی ،وضع عراق را تشریح و عامل
اصلی سقوط سلطنت عراق را وابستگی به خارج معرفی
کرد .پس از این سخنرانی ،وی را بازداشت و به شهربانی
منتقل کردند و دو روز در آنجا نگه داشتند .در اولین سند
مبارزاتی آیتا...هاشمی رفسنجانی آمده است :چون
یکی از طالب علوم دینی به نام اکبر هاشمی ،دانشآموز
حوزه علمیه قم که به همدان آمده بود در روزهای تاسوعا
و عاشورا مطالب تا اندازهای تحریکآمیز ایراد مینموده،
به وسیله ماموران به شهربانی احضار و با پرونده امر تحویل
پادگان گردید .عدهای از علما و معتمدین شهر تقاضای
استخالص نامبرده را نموده .چون مشارالیه تا اندازهای
خردسال بوده و فرمانداری هم از وی تعهد و تضمین کرده
که من بعد رعایت مقررات را نموده و در آن شهر توقف
ننماید ،مرخص شده است .
▪ ▪احضار به س��اواک پس از انتشار کتاب «سرگذشت
فلسطین»

یکی از اقدامات آیتا...هاشمی رفسنجانی در سالهای
مبارزه ،ترجمه کتاب "کارنامه سیاه استعمار" نوشته "اکرم
زعیتر" سفیر اردن در ایران بود که تحت عنوان "سرگذشت
فلسطین" در ایران منتشر شد .به دنبال انتشار این کتاب،
در تابستان  43سرلشکر پاکروان رئیس وقت ساواک در
نامهای به ریاست شهربانی کل کشور خواستار توقیف
این کتاب و جمعآوری نسخههای آن شد .ساواک قم نیز
هاشمی را احضار کرد و وی را مورد بازجویی قرار داد.
▪ ▪دستگیری در سال 1343

در پی تبعید امام(ره) به ترکیه در آبان ماه  ،1343هاشمی
رفسنجانی همگام با روحانیت مبارز به این اق��دام رژیم
پهلوی اعتراض کرد و به گزارش ساواک تهران ،در بهمن
 43در هیئت زینبیه تهران منبر رفت و الیحه کاپیتوالسیون
را به عهدنامه ترکمن چای تشبیه کرد و چند روز بعد ،در 29
بهمنماه ،به همراه تعدادی از علما و فضالی حوزه علمیه
قم از جمله حضرت آیتا ...سید علی خامنهای ،آیتا...
موسوی شبیری زنجانی ،آی�تا ...احمد جنتی ،آیتا...
مصباح یزدی ،آی�تا ...نوری همدانی و  ...در نامه ای از
عملکرد دولت هویدا به شدت انتقاد کرد و خواستار آزادی
امام(ره) شد .در بخشی از این نامه آمده بود :متاسفانه در
سالهای اخیر اقداماتی بر خالف قوانین اسالم و قانون
اساسی در این کشور مذهبی انجام یافته که موجبات
ناراحتی عموم طبقات را فراهم آورده و فاصله عمیقی بین
ملت و هیئت حاکمه ایجاد کرده است ...طبقات مختلف
کشوربهخصوصعلمایاعالموباالخصحوزهعلمیهقمکه
مرکز هدایت و پرورش کشور است منتظرند که هرچه زودتر
به وضع موجود خاتمه داده شود و مخصوصا در اسرع وقت
رهبر شیعیان،مرجع عالیقدر ،حضرت آیتا ...العظمی
خمینی ،مدظله علی رئ��وس المسلمین را به قم عودت
داده و سایر علما و دانشمندان ،اساتید محترم دانشگاه و
دانشجویان و اصناف ،تجار و متدینین را آزاد نموده و بیش
از این نسبت به احساسات پاک و گرم مردم بی اعتنایی
نشود)4(.این نامه و سخنرانیهای جلسات هیئت زینبیه
باعث میشود تا در تاریخ دوم اسفند  43سرلشکر مبصر
رئیس شهربانی کل کشور ،دستور دستگیری هاشمی
رفسنجانی را صادر کند و  9روز بعد ماموران رژیم او را در
خیابانصفائیهبازداشتمیکنند.هاشمیدراینبازجویی
،پس از آنکه مشخصاتش را عنوان کرده ،در پاسخ به این
سؤال که از چه کسی تقلید میکند ،گفته بود« :از آیتا...
خمینی تقلید میکنم و در برخی مسائل صاحب نظرم».
دو روز بعد از بازداشت ،هاشمی رفسنجانی به تهران اعزام
میشود و به دستور سپهبد نصیری که به تازگی به ریاست
ساواک منصوب شده بود ،به زندان قزل قلعه تحویل داده
میشود و پس از پنج ماه حبس در تاریخ  14تیر  1344آزاد
میشود .اما ساواک تاکید میکند که کلیه اعمال و رفتار
هاشمی باید تحت نظر قرار گیرد )5(.هاشمی رفسنجانی
بعد از آزادی از زندان همچنان به مبارزه ادامه داد و پس از
کشف "اساسنامه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم" مجبور
شد به رفسنجان برود و مدتی در آنجا مخفی شود.
▪ ▪دستگیری توسط ساواک در سالهای  46و 50

پس از گذشت مدتی از اقامت مخفی در رفسنجان ،هاشمی
بار دیگر وارد تهران شد و با هدایت آی �تا ...سعیدی در
مسجد موسی بن جعفر(ع) منبر رفت .همین منبرهای او
باعث میشود که در تابستان سال  46ساواک تهران او را

احضار کند و مورد بازجویی قرار دهد .با ادامه این منبرها
ویدر 12آبانهمانسالباحکمنصیریدستگیرمیشود.
در گزارش ساواک به اداره دادرسی نیروهای مسلح ،عنوان
اتهامی هاشمی رفسنجانی" ،اقدام علیه امنیت داخلی
مملکت" عنوان شده بود و دلیل آن نیز توزیع اعالمیه علیه
محمدرضا پهلوی با عنوان "عزایی به نام جشن" قید شده
بود .به هرحال وی در تاریخ  17اسفند همان سال آزاد شد.
تداوم مبارزات وی باعث شد حساسیت نیروهای امنیتی
رژیم پهلوی همچنان ادامه یابد و در دی  1347ساواک به
دلیل سخنرانیهای هاشمی در ماه مبارک رمضان دستور
ممنوعالمنبری وی را صادر کرد .وی در سال  1350نیز
دستگیر شد و منزل او مورد بازرسی قرار گرفت.
▪ ▪سخنرانی علیه جشنهای  2500ساله

در پ���ی اظ���ه���ارات ه��اش��م��ی رف��س��ن��ج��ان��ی در هیئت
انصارالحسین(ع) علیه جشنهای 2500ساله ،ساواک
تصمیم گرفته بود او را ممنوع المنبر کند .لذا هنگامی که
هاشمی در شب میالد رسول ا(...ص) برای سخنرانی به
همدان سفر کرده بود ،شهربانی مانع سخنرانی او شد و
وی را از همدان اخراج کرد؛ البته هاشمی بدون توجه به
احضار ساواک به جلسات انصارالحسین(ع) میرفت و به
بیان مباحث میپرداخت .ساواک همچنین برای کنترل
وی،عملیاتشنودرادرمنزلهاشمیرفسنجانیدرقلهک
فعال کرد.سرانجام در  13مهر ، 1350ساواک هاشمی
را دستگیر کرد که دلیل اصلی این دستگیری ،سخنرانی
علیه برگزاری جشنهای 2500ساله بود ،گرچه بهانه آن
،شرکتهاشمیرفسنجانیدرچاپکتاب"تحریرالوسیله"
عنوان شده بود .در همین روزها ،دفتر نمایندگی ساواک در
پاریس نامهای از هاشمی رفسنجانی به امام خمینی(ره)
کشف کرد که در آن هاشمی از ام��ام(ره) به خاطر انتشار
کتاب "والیت فقیه" تشکر کرده بود )6(.از آن پس ،وی به
مدت هفت ماه زندانی شد.
▪ ▪محاکمه در سال 56

در سال ، 56کیفرخواست اداره دادرسی نیروهای مسلح
رژیم پهلوی برای هاشمی صادر شد .اتهام او اقدام علیه
امنیت ملی بود .دادگاه هاشمی رفسنجانی در همان سال
برگزار و وی به شش سال حبس محکوم شد .اما این حکم
مورد اعتراض هاشمی قرار گرفت و در دادگاه تجدید نظر،
او به سه سال حبس قطعی محکوم ش��د )7(.در آخرین
روزهای سلطنت پهلوی و درحالی که نظام شاهنشاهی
در حال احتضار بود ،هاشمی رفسنجانی به مبارزات خود

را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ و
ﻫﻤﺴﺮ ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﻮى
ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ .ﭘﺪر و ﻣﺎدرت

دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰم

ﺑﺮادران :ﺑﻴﮋن و اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر زراﻓﺸﺎﻧﯽ
ﻣﺤﻤﺪ رازى

 /٩٥٣٠٥٢٣٩ف

ارﺗﻘﺎء ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
داﻧﺸﻴﺎرى داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮﺋﻴﻢ.

ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪه ﯾﺎد دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ

 /٩٥٣٠٥٩٩٩ف

را ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ .آرزو� ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت روزاﻓﺰون ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� در
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﻬﻴﻢ ،ﻣﻮﻣﻦ و وﻻ�ﺖ ﻣﺪار اﺳﺘﺎن در ﺳﻤﺖ ﺟﺪ�ﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� را از ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ.

ارادﺗﻤﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺰادﯾﺎن و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٣٠٥٢٠٤ف

اﻧﺘﺼﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ� ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم رﺋﻴﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮى اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻬﺮ

�ﻪ ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ را ﺑﺎ اﻟﻄﺎف ﺑ� ﭘﺎ�ﺎن ﺧﻮد
ﺷﺮﻣﺴﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،درود ﻣ� ﻓﺮﺳﺘﻢ.

ﻧﻮ�ﺪ ﻣﺴﺮت ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺼﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ�
ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ� را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﺗﺒﺮ�� و ﺗﻬﻨﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،از
درﮔﺎه ا�ﺰد ﻣﻨﺎن ﻣﺰ�ﺪ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت ﺑﺮا�
ﺧﺪﻣﺘ� ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﻮر وﻧﺸﺎط و
ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﻮ�ﻞ اﻟﻬ� در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و
ﺷ�ﻮﻓﺎ�� ا�ﺮان اﺳﻼﻣ� ﻣﺴﺌﻠﺖ دارم

از ﻃﺮف ﻣﻬﺪى ﺣﺎﺗﻤﯽ

 /٩٥٣٠٦٢١٩ر

▪ ▪پی نوشت
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ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم داﻧﺸﻴﺎرى
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٣٠٦٠٠٣ف

ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ﻣﻬﺎرت و ﻣﻬﺮورزى

ادامه داد و با دستور امام خمینی(ره) به همراه بازرگان
و کتیرایی مامور شد با سفر به مناطق نفت خیز از صدور
نفت تا سقوط کامل رژیم پهلوی جلوگیری کند و در عین
حال نفت به اندازه مصرف داخلی تولید شود .یکی دیگر
از مسئولیتهای آیتا...هاشمی رفسنجانی در این زمان،
عضویت در کمیته استقبال از امام خمینی(ره) بود.

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى اﻣﻴﺮ ﯾﮑﺘﺎ

اﻧﺘﺼﺎب ﺑﺠﺎ و ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
رﯾﺎﺳﺖ اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﻴﻘﺎت اﻟﺮﺿﺎ  ،ﭼﻨﺎران ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده  ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
روز اﻓﺰون ﺷﻤﺎ را از درﮔﺎه اﺣﺪ�ﺖ آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ .
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻐﺮى  -ﺣﻤﻴﺪ اﯾﺰدى
ﻣﺤﻤﺪ اﺻﻐﺮى  -ﻣﺠﺘﺒﯽ اﺻﻐﺮى  /٩٥٣٠٥٩٧٩ش

اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﺟﺎ و ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺟﺎده اى ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﺴﺘﺎن
از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑ� در�ﻎ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ
و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺟﺎده روﺳﺘﺎ�� ﺷﺸﺘﻮ� �ﻤﺎل
ﺗﺸ�ﺮ و ﻗﺪرداﻧ� را دار�ﻢ.
ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﯽ و دﻫﻴﺎرى
روﺳﺘﺎى ﺷﺸﺘﻮک ﺑﺠﺴﺘﺎن

 /٩٥٣٠٦٧٨٦ش

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

را �ﻪ ﻧﺸﺎن از �ﺎرآﻣﺪ� و ﭘﺸﺘ�ﺎر ﺷﻤﺎ
در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ز�ﺴﺖ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ� ﺷﻤﺎ را از ا�ﺰد ﻣﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ

ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻓﺠﺮ  -ﺣﺴﻦ زاده

 /٩٥٣٠٧١١٤ف
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