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آببدان،استبن ولین محترم شهرستبن ، مسئمسئولین محترم دانشگبه  عسیس، خطبة به دانشجویبن

 و وزارت نفت خوزستبن

هبُ اظ صسٍض زستَض هوٌَػیت استرسام زض ٍظاضت ًفت هی گصضز، زستَضی وِ بب صسٍض آى اظ سَی  7بیص اظ 

بسًِ زاًطجَیی ضا زض ضَوی ػظین فطٍ بطز، تب هستْب بؼس اظ ایي ٍظیط هحتطم ًفت، زض هیبًِ اهتحبًبت پبیبى تطم، 

ضبهل  زستَض، ابْبم اصلی زاًطجَیبى زاًطگبُ صٌؼت ًفت، ایي بَز وِ آیب زاًطجَیبى زاًطگبُ صٌؼت ًفت ّن

ایي برطٌبهِ ّستٌس، یب ایي وِ اٍلَیت استرسام آى ّب ّوچٌبى پببطجبست؟ زضطَل سِ هبُ تببستبى پیگیطی 

ططیك هسئَلیي تطىل ّب ازاهِ یبفت، تب ایي وِ زض تبضید زٍم هْطهبُ، ذبط ذَضحبل وٌٌسُ ای بِ ّب اظ 

هسئَلیي تطىل ّب زازُ ضس.هبٌی بط ایي وِ زست ذطی اظ ٍظیط هحتطم ًفت زضیبفت ضسُ ٍ لضیِ استرسام 

ٌسگبى تطىل ّبی زض جلسِ ی ًوبی زضپی ایي ذبط، ضوب حل ضسُ است.یىی اظ هسئَلیي بلٌس پبیِ ی زاًطگبُ

صَضت  ابطاظ وطز وِ تجوغ ٍ اػتطاض تب لبل اظ ایي حك ضوب بَزُ است، لیىي پس اظ ایي زض ،زاًطجَیی

 آى افطاز ضا وویتِ ای ذَاّن وطز.هطبّسُ ی حطوبت هطىَن ضرصب، 

اتفبق چٌس  ضس.ایياهب هتبسفبًِ ایي آذطیي ببضی ًبَز وِ بِ زاًطجَیبى زاًطگبُ ، ٍػسُ ّبی اهطٍظ ٍ فطزا زازُ 

زضحبل هطتبِ زیگط ّن ضخ زاز، ٍ ػوال زاًطجَیبى ضا ًسبت بِ هسئَلیي زاًطگبُ بسبیي وطز؛ بِ ًحَی وِ 

. هتبسفبًِ ٍ ػالضغن تصوطّبی هَضز لبَل زاًطجَیبى لطاض ًوی گیطز ،اظ ضیبست زاًطگبُ حبضط ّیچ صحبتی

، ایي تصوطات جسی گطفتِ ًطس ٍ اتفبلبت بِ بِ هسئَلیي ستبزی زاًطگبُ ،هسئَلیي تطىل ّبی زاًطجَیی

هبُ 4ًمص وبطیتی ضا زاضت وِ بِ اًببض ببضٍت اًساذتِ ضسُ است.زض  02:02جبیی ضسیس وِ گعاضش ذبط

زبیطاى جبهؼِ اسالهی زبیطاى ضَضای صٌفی ٍ  گصضتِ، ببضّب اظ سَی هسئَل بسیج زاًطگبُ ٍ زاًطىسُ،

هسبئل تب حسٍزی لببل وٌتطل بَزُ ٍ ٍ ّط لحظِ اهىبى لبطیع زاًطجَیبى بِ هسئَلیي گَضعز ضس وِ ایي 

 جسی ًگطفتي ضخ زاز، ًتیجِ ی زی هب66ُ،ضسى صبط ٍ تحول زاًطجَیبى ٍجَز زاضز.اتفبلی وِ زیطب

 بَز. هبُ بِ هسئَلیي زازُ ضس4ُ وِ بیص اظ ،تصوطی بَز

لببل لبَل ًْبزّبی اهٌیتی ٍ زٍلتی،  زض پی اتفبلبت ضٍظ گصضتِ ی زاًطگبُ ٍ بِ زلیل حسبسیت ّبی بِ جب ٍ

 ضَضای تبییي هَاضغ بسیج زاًطجَیی زاًطىسُ ًفت آببزاى، بط ًىبت شیل تبویس هی وٌس:

وِ زاًطجَ ضا چٌسیي هبُ بیي ظهیي ٍ َّا ًگِ  زی هبُ،زض پی ٍػسُ ّبیی بَز 66اتفبلبت ضب گصضتِ -6

 ٍ صطفب یه  ،زاضتِ بَز، اتفبلبت زیطب ٍ اهطٍظ، بِ ّیچ ػٌَاى بطًبهِ ضیعی ضسُ ٍ اظ پیص تؼییي ضسُ ًبَز



 

 

زاًطىسُ ًفت  بطذی هسئَلیي؛ گَاُ ایي هسئلِ حضَض وبهل زاًطجَیی بَزُ است وبهال ذَزجَش حطوت

هحتطم هی ببیست تَجِ توبم هسئَلیي هی ببضس. لیىي  ضىل گیطی ایي اػتطاضبت آببزاى، زضتوبم ظهبى

 ل بَزى است.هبُ هتأص 7زجَش زاًطجَیبى ًتیجِ ی ًبگْبًی ًبَزُ است ٍ اػتطاض ذَ ،وِ ایي اتفبلبتوٌٌس

اػتطاضبت زاًطجَیبى زاًطگبُ صٌؼت ًفت، ّیچ گبُ بِ ضىلی ذطابىبضاًِ، ٍ هرل اهٌیت ٍ هٌبفی اضظش -0

ّبی اسالهی ًبَزُ ٍ اى ضبهلل ًرَاّس بَز.بٌببطایي اًتظبض ایي زاًطجَیبى فمط پبیبى یبفتي سطزضگوی چٌس 

هبِّ است وِ فطبض ضا چٌبى بطسط زاًطجَ ٍاضز وطزُ وِ ّیچ ضغبتی بطای وبض ػلوی ٍ پیگیطی زضٍس بطای 

 ٍی ببلی ًوبًسُ است.

زض سرٌبى همبم هؼظن ضّبطی آهسُ است. هطوئٌب ًِ  هطبلبِ گطی، حك زاًطجَست ٍ ایي هسئلِ بِ وطات-0

،اظ جولِ هجوَػِ ی بسیج زاًطجَیی، بی لبًًَی ٍ ضّبطی ٍ ًِ ّیچ وسی اظ ذیطذَاّبى جوَْضی اسالهی

هسئَلیي هحتطم ضْطی زلت زاضتِ ببضٌس وِ زض  ٍ سؼی زض جلَگیطی اظ آى ضا زاضز. زساغتطبش ضا ًوی پسٌ

ٍ بب ًِ بی لبًًَی ضخ ًسازُ، بلىِ هطبلببت زاًطجَیی بب حضَض هسئَلیي زاًطگبُ ت اذیط ًِ تٌْب ّیچ گَباتفبل

بسیج بی لبًًَی بِ ایي اػتطاض، بِ زٍض اظ اًصبف است. ووبل آضاهص هططح ضسُ است.بٌببطایي ظزى بطچسب

ا ضزاًطجَیی ضوي زػَت اظ زاًطجَیبى،بطای پیگیطی هطبلببت بِ زٍض اظ اغتطبضبتی وِ هسیط پیگیطیطبى 

 سطیغ تط هَضَع استرسام ضا تمبضب هی وٌس.ّطچِ ٍظاضت ًفت، حل ٍ فصل هرتل هی وٌس، اظ هسئَلیي 

ی بِ اًتربببت ًعزیىهمبم هؼظن ضّبطی تبویس زاضًس وِ زاًطگبُ ًببیس جَالًگبُ جطیبى ّبی سیبسی بطَز. -4

وِ  هسئَلیي ضْطی پسیس آٍضزُ استهجلس ذبطگبى ٍ هجلس ضَضای اسالهی، احتوبال ایي ضبئبِ ضا زض شّي 

ایي حطوبت بِ ذَاستِ ّب ٍ هطبلببت سیبسی ذتن هی ضَز ٍ زاًطجَیبى هوىي است هَضؼی سیبسی ٍ 

ذسای ًبوطزُ، بطضس ًظبم همسس جوَْضی اسالهی بگیطًس.زض ایٌجب ضَضای تبییي هَاضغ بسیج زاًطجَیی 

جِ بِ ضٌبذتی وِ اظ هحیط زاًطگبُ ٍ هطبلببت زاًطسُ ًفت آببزاى، بِ صطاحت اػالم هی زاضز وِ بب تَ

بِ ّیچ ػٌَاى هسبئل  سیبسی ًساضتِ ٍزاًطجَیی زاضز ، ایي تجوؼبت ٍ حطوت ّب بِ ّیچ ٍجِ ضًگ ٍ بَی 

آشض سبل جبضیست، وِ بب ًصب  66سیبسی هططح ًیست.گَاُ ایي هسئلِ اهضبی طَهبض زاًطجَیبى زض ضٍظ 

 ػالٍُ بطایي بسیج زاًطجَیی اػالم هی زاضز، حضَض زوتط  ِ اثببت ضسبًس.بٌطی ، سیبسی ًبَزى ایي جطیبى ضا ب

 

 



 

 

صالح ًبَزُ ٍ ایي هسیط ضا ببظ هی گصاضز تب  بِ زی هب67ُزّسضتی، ًوبیٌسُ آببزاى زض هجلس،زض تجوغ اهطٍظ

  بطچسب ّبیی غیط اظ هطبلببت صٌفی زاًطجَیبى بِ ایي حطوبت ظزُ ضَز.

بِ حسبسیت ّبی ًْبزّبی اهٌیتی، اظ هسئَلیي شیطبط زض ًْبزّبی اهٌیتی بسیج زاًطجَیی ، ضوي احتطام -5

بیت اًصبف بٌگطًس ٍ بِ ضاحتی زاضی ٍ بب ضػ زاذل ٍ بیطٍى اظ زاًطگبُ، تمبضب زاضز هَضَع ضا بسٍى جبًب

. چسببًسُ ًطَزّبی هرتلف؛ بِ زاًطجَیبًی وِ بؼضب بِ ػٌَاى سطزهساض ایي هبجطا بِ ًظط هی ضسٌس، بطچسب 

بِ هسئَلیي تطىل ّبی ِ ببضٌس وِ زاًطجَیبى، اًتظبض هی ضٍز وِ هسئَلیي هحتطم ایي زضن هتمببل ضا زاضت

ضجَع وطزُ ٍ طبیؼیست وِ اظ ایطبى هطبلبِ گطی وٌٌس. لصا ٍ زاًطجَیبى ببهمبَلیت،گصضتِ ٍ فؼلی 

صٌؼت ًفت هؼطَف  ذَاّطوٌس است وِ تالش ذَز ضا بِ بطآٍضزى ذَاستِ ّبی بِ حك زاًطجَیبى زاًطگبُ

پبسرگَ  هتؼبل ٍ ائوِ اطْبضفطزای لیبهت زض پیطگبُ ذسای  ، ّوِ ببیسوٌٌس؛ وِ زض صَضت ػسم ضػبیت اًصبف

 .ببضین

 ٍالسالم ػلی هي التبغ الْسی

 ضَضای تبییي هَاضغ بسیج زاًطجَیی زاًطىسُ ًفت آببزاى


