آﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ ﻫـﺎﺷﻤﯽ ﺷـﺎﻫﺮودی ﺑـﻪ
ﻣﻠﮑﻮت اﻋﻠﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﭘﺲ از ﻣﺪت
ﻫﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﯿﻤﺎری دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی در ﺳﺎل  ۱۳۲۷ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ
در ﺷﻬﺮ ﻧﺠﻒ و در ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺬﻫﺒﯽ و از ﺳﺎدات ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد .ﭘﺪرش ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﺷﺎﻫﺮودی ،از ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺔ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﻮﯾﯽ )ره( ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی اﺻﻮل و ﻓﻘﻪ اﺳﺘﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ را در ﻣﺪرﺳﻪ
ﻋﻠﻮی ﻧﺠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﻮزوی روی آورد .او ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد
ﺳﺮﺷﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان ﺧﻮد ،در ﻣﺪﺗﯽ اﻧﺪک ﺗﻮاﻧﺴﺖ دروس دوره ﺳﻄﺢ را
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ درس آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ
ﺻﺪر)اﻋﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ اﻟﺸﺮﯾﻒ( ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎد ﺧﻮد،
ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺟﺘﻬﺎد در اﺻﻮل و ﻓﻘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﻣﻮﺧﺖ و در درس دﯾﮕﺮ
ﻣﺮاﺟﻊ آن روز ﻧﺠﻒ ـ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ
ﺧﻮﯾﯽ )ره( ـ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺖ و ﺑﻬﺮهﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺮد.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد از ﻣﺤﻀﺮ
اﺳﺘﺎدان ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎد او در درس
ﺧﺎرج آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر ﺑﻮد .آن ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ
ﮐﻪ از اﻓﺘﺨﺎرات ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺴﯿﺎری را
ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ،ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر ﮐﻪ از ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﺳﺘﻌﺪادی
ﺳﺮﺷﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻮآورﯾﻬﺎی ﻓﺮاوان در ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل و
دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ روز ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ
ﮐﺘﺐ درﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ
ﺑﺮدارد و از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ،ﺷﺎﮔﺮدان او ،ﻫﻤﭽﻮن آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی ،اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

از دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎدان آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی ،ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﻮﯾﯽ)ره( را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ:
آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم داد .در ﯾﮑﯽ از دﯾﺪارﻫﺎی اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼی
ﻋﺮاق ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ،از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ
ﺗﺪرﯾﺲ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ را ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺎری ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻃﻼب
ﻣﺴﺘﻌﺪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﭙﺮدازد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی رﯾﺎﺳﺖ دو ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻬﻢ ﻧﻘﺶ زﻣﺎن و
ﻣﮑﺎن در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻘﻪ
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺰرﮔﺎن و ﻓﻀﻼء
ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
از ﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن ،رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻮد؛ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺣﮑﻢ ﺧﻮد ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
آورده ﺑﻮدﻧﺪ» :ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﭼﻬﺮه درﺧﺸﺎﻧﯽ در ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﺑﻮده و
ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ از ﻣﻘﺎم واﻻﯾﯽ در ﻓﻘﻪ و ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺪ،
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺰرگ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﯾﺠﺎد و
اداره ﻣﺆﺳﺴﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف را ﺑﻪ ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻢ«.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ از آﯾﺖاﻟﻠـﻪ اﻟﻌﻈﻤـﯽ ﻫـﺎﺷﻤﯽ ﺷـﺎﻫﺮودی ﻣﻘـﺎﻻت ﻓﺮاواﻧـﯽ در
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم( ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ:
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺪرﯾﺲ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺴﯿﺎری را ﭘﺪﯾﺪ آورد .در ﭘﯽ ﯾﻮرش ﻣﺰدوران رژﯾﻢ ﺻﺪام ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ و
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان در ﺳﺎل  ۱۹۷۴ﻣﯿﻼدی ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی ﺑﻪ
زﻧﺪان اﻓﺘﺎد و ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺪﻧﯽ و روﺣﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪ.
او در ﭘﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ
رﻫﺒﺮی اﻣﺎم)ره( ،ﺑﻮﯾﮋه در ﻧﺠﻒ ،و در ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ،ﺗﺤﺖ
ﭘﯿﮕﺮد رژﯾﻢ ﺑﻌﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر)ره( ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺎ وﮐﺎﻟﺖ ﻋﺎم ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ او را ﻧﺰد اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد.

او ﺑﺎ ورود ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻣﺸﺮف ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
اﯾﺸﺎن ،راﺑﻂ اﻣﺎم)ره( و ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر)ره( ﺷﺪ و ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺠﻒ را
ﺑﻪ ﺳﻤﻊ اﻣﺎم)ره( ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
وی ﺑﺎ دﺳﺘﻮر آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﮑﻢ
اﻣﺎم)ره( ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،ﺗﺸﮑﯿﻼتِ ﺟﺎﻣﻌﻪ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز و ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻠﯽ ﻋﺮاق را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ و آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.
او ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻣﺎم)ره( ﺗﺪرﯾﺲ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﯽ ،ﺑﻮﯾﮋه اﺣﯿﺎی
ﻓﻘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ادﻟﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺟﻮاﻫﺮی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،در
ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن اﻧﻘﻼب از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ در ﺟﻬﺖ اﻋﺘﻼی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان،
درﯾﻎ ﻧﻮرزﯾﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی ﺳﺎلﻫﺎ از اﻋﻀﺎی ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻮد و
در اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.
او در ﻃﻮل ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ،

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎری را اﻧﺠﺎم

داد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺗﺴﺮﯾﻊ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط
ﻣﺮدﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﻪ آﯾﺔ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی ﺑﺎ
ﺷﺮوع ﻣﺠﺪد درسﻫﺎی ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﺧﻮد در ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻗﻢ در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﻤﺮار ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس اﺳﻼﻣﯽ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻄﯿﺮ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ دﯾﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی:
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم(
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ
رﯾﯿﺲ و ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺑﯿﺖ)ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم(
ﻋﻀﻮ

داﺋﺮة

اﻟﻤﻌﺎرف

و ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم
ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ

ﻓﻘﻪ

اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺮ

ﻣﺬﻫﺐ

اﻫﻞ

ﻋﻀﻮ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

