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دس آى سّص دکتش خؼلش ؽلیؼی، کوًْیغت پیکبسخْ ّ . عْعیبلیغتی دس هیبى هب ثْد

. پیؾتبص ّ اص سُجشاى حضة کوًْیغت ایشاى دس یک تصبدف ؽذیذ اتْهجیل خبى ثبخت

سّیذادی عخت تلخ ّ ًبگْاس ثشای صلْف کْهَ لَ ّ حضة کوًْیغت ایشاى ّ ًیض ثشای 

اهیذُبی خْد سا هی دیذًذ ّ ّخْد اّ ثش ُوَ کبسگشاى ّ صحوتکؾبًی کَ دس ّخْد اّ 

حیبت عیبعی ّ هجبسصاتی سكین خؼلش ؽلیؼی ّ حتی . اػتوبدؽبى ثَ آیٌذٍ هی اكضّد

اّ چکیذٍ یک دّسٍ هجبسصٍ خشیبى . صًذگی ؽخصی اّ ثغیبس ؿٌی ّ پش خبًجَ ثْد

 .کوًْیغتی ّ اًوالثی ّ ًوبیٌذٍ پشؽْس ایي خشیبى ثْد

َ ؽذٍ دس خٌجؼ کوًْیغتی ایشاى اص ثٌیبًگزاساى سكین خؼلش ؽلیؼی چِشٍ ؽٌبخت

حضة کوًْیغت، سُجشی هحجْة دس هیبى کبسگشاى، سكوبی حضثی ّ تْدٍ ُبی عتوذیذٍ 

ّ هجبسص هشدم کشدعتبى ّ اص صهشٍ کغبًی ثْد کَ حضة هب ثغیبسی اص پیؾشّی ُبی خْد 

 .سا غی عبلیبى گزؽتَ ثَ اّ هذیْى اعت

ُجشاًی ثْد کَ خٌجؼ کوًْیغتی ّ غجوَ کبسگش ثبیذ دکتش خؼلش ؽلیؼی دس صهشٍ آى س

سًح عبلِب هجبسصٍ ّ ثغی تدشثیبت عخت ّ دؽْاس سا اص عش ثگزاسًذ تب ُوچْى اّ سا دس 

داهي خْد پشّسػ دُذ، اص آى سُجشاًی کَ ًبم ؽبى، کشداس ّ ُش حشکت ؽبى دس هیبى 

س ساٍ سُبیی اص چٌگبل تْدٍ ُبی ّعیغ کبسگشاى یبدآّس، هظِش ّ ثشاًگیضاًٌذٍ هجبسصٍ د

ثشدگی ّ ًبثشاثشی ّ اعتثوبس اعت، یؼٌی سُجشاى کوًْیغت تْدٍ کبسگشاى ّ 

 .صحوتکؾبى

سكین خؼلش ؽلیؼی غی عبلِب هجبسصٍ عیبعی دس ثشاثش ًظبم خْس ّ عتن عشهبیَ، 

ػلیَ سژین ؽبٍ ّ سژین خوِْسی اعالهی ّ دس سُجشی خٌجؼ اًوالثی هشدم کشدعتبى 

ّ عٌگیٌی ثش ػِذٍ داؽت، اّ دس هغئْلیت ُب ّ هْهؼیت ُبی  ّظبیق پش هغئْلیت

هختلق تؾکیالتی، دس کویتَ هشکضی کْهَ لَ ّ دكتش عیبعی ّ کویتَ هشکضی حضة 

، عشدثیشی (سادیْ کْهَ لَ)کوًْیغت ایشاى، دس عشدثیشی سادیْ صذای اًوالة ایشاى 

تؾکیالتی ّ ثطْس ًؾشیبت حضثی، دس ًْؽتَ ُب ّ عخٌشاًی ُب، هبهْسیت ُبی هتؼذد 

کلی دس اًدبم ُوَ ّظبیق عیبعی ّ حضثی ًوًَْ ثشخغتَ ای اص کبسداًی ّ كذاکبسی 

ّ یکی اص پشچوذاساى ّ پیؾتبصاى پش اسج ّ خغتگی ًبپزیش کْهَ لَ ّ حضة کوًْیغت 



ایشاى دس تجلیؾ ّ تشّیح کوًْیغن، دس آگبٍ کشدى، هتحذ ًوْدى ّ هتؾکل عبختي 

 .لشیجبى ّ دؽوٌبى هشدم ّ غجوَ کبسگش ثْدکبسگشاى، دس اكؾبی ػْاه

ثَ ػٌْاى یک پضؽک اًوالثی ّ دّعت هشدم صحوتکؼ، دکتش خؼلش ؽلیؼی چٌبى 

ساثطَ اّ ثب هشدم ثَ ػٌْاى . هحجْثیتی کغت کشد کَ کغت آى اثذا عبدٍ ًیغت

ثش . پضؽک اصال دس هوْلَ احغبط هغئْلیت ّ ّخذاى حشكَ ای خالصَ ًوی ؽذ

دس ایي هْسد ًیض اّ هبًٌذ یک اًوالثی ّاهؼی . ثْد" ؿیش حشكَ ای" ػکظ سّػ اّ کبهال

عخت تشیي هبهْسیت ُب، هغبكشت ُب ّ صحوبت ثی اخش ّ هضد سا ثشای . ػول کشد

ثیوبساى ّ ثشای هحیػ اختوبػی آى هؾشُبی تِیذعت کَ هؼوْال اص اّ کوک هی 

تشتیت دس هحیػ  اّ ثَ ایي. خغتٌذ ّ اّ ثَ کوک ؽبى هی ؽتبكت، ثَ ػول هی آّسد

اختوبػی ّعیؼی کَ اکثشا اص کبسگشاى ّ هؾشُبی تِیذعت تؾکیل ؽذٍ ثْد، ثَ 

ػٌْاى کغی کَ داًؼ ّ تخصص پضؽکی داسد اهب هْهؼیت اختوبػی ّ غجوبتی یک 

ًیغت، یکی " آًبى"دکتش سا ًوی پزیشد، اص هؾش اختوبػی آًبى ًیغت ّ ثٌبثشایي یکی اص 

ًلْر اّ ثٌبثشایي صشكب ًلْر . ای ػوین ثشهشاس هی کشد عت ظبُش هی ؽذ ّ ساثطَ"هب"اص

ثَ غْس کلی ثشهشاسی استجبغ گیشا ّ ػوین اًغبًی خصلتی . یک پضؽک ثب ّخذاى ًجْد

 .ثْد کَ ُش آؽٌبی خذیذی ُن ثَ ّخْد آى دس اّ پی هی ثشد

دس كؼبلیت عیبعی ثَ هؼٌبی اخص کلوَ، دکتش خؼلش ؽلیؼی هحصْل ُیچ كؼل ّ 

التی ًجْد ّ تْصیق ّی ثَ ػٌْاى یک کبدس حضثی خصلت ًوبی ثغیبس اًلؼبل تؾکی

کغبًی کَ اص ًضدیک ثب کبسًبهَ عیبعی اّ آؽٌبیی داسًذ . ًبهص ّ ًبسعبیی اص اّعت

اّ ثب خْد هدوْػَ ای اص كؼبلیت ُبی عیبعی ّ ًلْر . ایي سا ثَ خْثی هی داًٌذ

لکش عیبعی گشد آّسدٍ ثْد کَ اختوبػی ّ اًشژی هجبسصاتی ّ ًیض اثتکبس ّ خالهیت ّ ت

دیگش ؿیش هوکي ثْد ثَ عشػت حتی دس اسگبى سُجشی کْهَ لَ هشاس ًگیشد ّ ُویي غْس 

دس حضة کوًْیغت ایشاى ُن ُویي ساثطَ ّاهؼی ثب ّی ّخْد داؽت، اّ كی . ُن ؽذ

الحبل کبدس خٌجؼ کوًْیغتی ایشاى ّ اًوالثی ثشخغتَ ای ثْد کَ خبی خْد سا دس 

 .ی یبكتسُجشی حضة ه

. اّ ثب توبم ّخْد ثشای اًوالة کبس هی کشد ّ ایي اهش سا دس توبم ؽشایػ ثَ پیؼ هی ثشد

چَ دس ؿْؿبی ؽتبة آّس دّسٍ اًوالة، چَ دس ؽشایػ صیغتی هحیػ کْهَ لَ ثب صخن 

هؼذٍ ای کَ داؽت ّ صیش ثین دائوی حوالت ًظبهی سژین اعالهی ّ چَ هذت کْتبُی 

ثذّى خغتگی، ؽت ّ سّص سا ثَ کبس هطبلؼَ ّ ًْؽتي صشف  کَ دس اسّپب ثَ عش ثشد ّ

اًشژی ّ پؾتکبسی ثی اًذاصٍ هْی، اص آى ًْع کَ ثَ عبدگی دس ُوَ یبكت . هی کشد

اص ایي کَ کبسی سا کَ ساظی اػ ًوی کشد . ًوی ؽْد، ؽخصیت اّ سا ؽکل هی داد

ّلغ اّلیَ کبس هی  دٍ ثبس اص عش ثگیشد اثبیی ًذاؽت ّ ُش ثبس ثب ُوبى ؽتبة ّ ثب ُوبى

اؽتیبم اّ ثشای خْاًذى، ثشای هدبدلَ ّ ثشای ثحث ساخغ ثَ هغبئل كکشی عیشی . کشد



چٌبى عخت کبس هی کشد کَ گْیی هی داًغت کَ كشصت کوی ثشایؼ . ًبپزیش ثْد

دس ػیي حبل چٌبى ثب ؽْس ّ ؽْم صًذگی سا دّعت هی داؽت ّ . ثبهی هبًذٍ اعت

 .ى لزت هی ثشد کَ گْیی ُشگض ثَ هشگ كکش ًوی کٌذؽبدهبًَ اص کْچکتشیي هظبُش آ

دکتش خؼلش ؽلیؼی یک هبسکغیغت هتؼِذ ثَ هؼٌبی ّاهؼی آى ثْد، ثذّى ایي کَ ایي 

 .اهش ًضد ّی هؼٌبی لن دادى ثش دادٍ ُبی حبظش ّ آهبدٍ سا داؽتَ ثبؽذ

ّ اّ خغتدْگش ثْد، کٌدکبّی عیبعی ّ ًظشی ّ هیل ثَ ثبص کشدى اكن ُبی تبصٍ دس ا

اّ ُوچْى خشیبًی کَ ّی یکی اص ثِتشیي ًوبیٌذگبًؼ . توبم ًؾذًی ثَ ًظش هی سعیذ

ثب ّخْد توبم استجبغبت هحلی گغتشدٍ ای کَ داؽت، . ثْد، سُشّ ساُِبی ًبپیوْدٍ ثْد

ثب ّخْد تؼلن اػ ثَ حضة کوًْیغت ایشاى، چِبسچْة . اص هحلی گشایی ثَ دّس ثْد

رُي اّ، تؼلن كکشی ّ . ّ تٌگش احغبط هی کشد عْعیبلیغن ایشاى سا ثشای خْد تٌگ

 .تکبپْی اػ، اّ سا ثَ یک خٌجؼ خِبًی پیؼ اص ثیؼ ػالهوٌذ ّ هتؼلن هی عبخت

اص ؽشکت دس هحبكل هبسکغیغتی هخلی دّساى ؽبٍ ّ اّلیَ تشیي توبط ُبی کبسگشی، 

ی تب تدشثَ عبّاک ّ صًذاى عیبعی، اص كؼبلیت گغتشدٍ ػلٌی ّ عخٌشاًی ُبی تْدٍ ا

ّ تشّیح ُبی ّعیغ دس دّسٍ اًوالة، تب گؾت ُبی عیبعی دس کشدعتبى ّ تب ؽشکت 

دس هزاکشات گًْبگًْی کَ کْهَ لَ ثب خشیبًبت عیبعی داؽت، اص پیؾجشد ّ ُذایت کبس 

تجلیـبتی ّ اًتؾبساتی گغتشدٍ ّ كؼبلیت خغتگی ًبپزیش دس ایي ػشصَ، تب حعْس دس 

دعتبى ػشام ثَ ػٌْاى یک پضؽک اًوالثی دس صلْف پیؾوشگبى اتحبدیَ هیٌِی دس کش

یکی اص عخت تشیي ؽشایطی کَ دس آى هشاس داؽتٌذ، تب اًدبم هبهْسیت ُبی هتٌْع ّ 

ساُی کَ اّ پیوْد اگشچَ ثب هبیَ ُبی . پشپیچ ّ خن، هغیش دساص ّ دؽْاسی سا غی کشد

ذ ّ ثلْؽ هْی عدبیبی ؽخصی دسخؾبًؼ سًگی ّیژٍ یبكتَ ثْد، اهب ًِبیتب کبسًبهَ سؽ

خشیبًی کَ دس . خشیبًی اختوبػی اعت کَ دس یک ًوًَْ ثشخغتَ كؾشدٍ ؽذٍ ثْد

هبلت کْهَ لَ عش ثش هی آّسد، ؽؼْس غجوبتی ّ خصلت عْعیبلیغتی خْد سا دس 

ًجشدی ثب صّائذ اختوبػی ّ كکشی عٌتی ؿیشهبسکغیغتی ّ ؿیشکبسگشی تؼوین هی 

ّثَ سؽذ ّ هذاكغ خْدآگبٍ آى دسک هی کٌذ، خْد سا ثَ ػٌْاى خض یک غجوَ اختوبػی س

کٌذ، اص هبلت هحلی خْد ثَ ًلغ یک خشیبى حضثی سادیکبل ّ کوًْیغتی عشاعشی گزس 

هی کٌذ ّ ثب اتکب ثش آى سًّذ اختوبػی ّ غجوبتی کَ ّی سا پش ّ ثبل دادٍ ثْد، ثب 

ًبعیًْبلیغن، پْپْلیغن، عبصػ غجوبتی، هزُت، عٌي ػوت هبًذٍ ّ ثب ًیشُّبی 

بػی عشهبیَ ّ ًوبیٌذگبى آى، ثَ دًیبی هجبسصٍ ای ثی اهبی پبی هی گزاسد ّ دس اختو

ساثطَ ثب آى ّ ثَ اهتعبی آى، ُش آًچَ سا دس خْد ًیض ًبسعب ّ هجٌی ثش دسک هحذّد ّ کْتَ 

هجبسصٍ ایي خشیبى عْعیبلیغتی ٌُْص ثَ . ًظشاًَ هی ثیٌذ ثَ ثبد اًتوبد هی گیشد

بى، خغبست ّ پؾتکبس کغبًی چْى سكین خؼلش ؽلیؼی كشخبم ًشعیذٍ ّ ثَ ًیشّ، ایو

 .ًیبص داسد



هب کوًْیغت ُب خبًجبختگبى سا دس ُبلَ ای اص توذط خشاكی ّ یب احغبعبت سهبًتیک 

ثشای هب تبسیخ آیٌذٍ سا صًذگبى هی عبصًذ ّ ُن اکٌْى هجبسصٍ ای صًذٍ ّ . ًوی پیچین

کٌذ، اهب دسعت دس ایٌدبعت کَ ّاهؼی ثب توبم اُویت آى دس هوبثل هب خْد ًوبیی هی 

ًَ كوػ چْى کَ اهشّص دس . ثبس دیگش یبد سكین خؼلش ؽلیؼی ثشایوبى صًذٍ هی ؽْد

هصبف ُب ّ کؾوکؼ ُبی عیبعی ّ اختوبػی دؽْاسی کَ حضة کوًْیغت ایشاى 

دس پیؼ سّ داسد، خبی اّ عخت خبلی اعت، ثلکَ اعبعب ثَ ایي خبغش کَ ُوَ 

ْاٌُذ خْد سا ثب هجبسصٍ غجوَ کبسگش ػویوب هشثْغ عبصًذ، کغبًی کَ دس هیبى هب هی خ

ُوَ کغبًی کَ کوًْیغن ثشایؾبى یک خٌجؼ صًذٍ ّ ػیٌی اختوبػی کبسگشاى اعت 

ّ ُذف خْد سا ادای عِن ُش چَ خذی تش ثَ ایي خٌجؼ اختوبػی هشاس دادٍ اًذ، ثَ 

حتشام هی کٌٌذ حن ثَ یکی اص ؽشیق تشیي ّ عخت کْػ تشیي هجبسصاى ایي ساٍ، ادای ا

 .ّ هِن تش اص آى اص ّی الِبم هی گیشًذ

دس ؽِش ثْکبى دس یک خبًْادٍ عبدٍ ّ هتْعػ کَ  6661سكین خؼلش ؽلیؼی دس عبل 

اّ تحصیالت اثتذایی ّ . ثَ تحصیل ػلن ّ عْاد اُویت ثغیبس هی داد، هتْلذ ؽذ

آهْصی ثشخغتَ  دس دّساى تحصیل ُن داًؼ. دثیشعتبى سا دس ؽِش ثْکبى ثَ پبیبى سعبًذ

دثیشعتبى سا ثَ پبیبى ثشد ّ دس ُوبى عبل ثَ داًؾکذٍ  6638دس عبل . ّ هوتبص ثْد

اص ُوبى دّساى دثیشعتبى ثَ عتن ّ خلوبًی کَ سژین . پضؽکی داًؾگبٍ تجشیض سكت

ؽبٍ ثش هشدم سّا داؽتَ ثْد ّ ثَ ّیژٍ دس کشدعتبى ثطْس ثبسص ّ ثشخغتَ ای خْد ًوبیی 

كوش ّ هؾوبت دیگشی کَ هشدم صحوتکؼ سا آصاس هی داد هغئلَ . هی کشد هؼتشض ثْد

ثَ ایي تشتیت اّ ثب سّحیَ هؼتشض ّ ثب اكکبس آصادیخْاُبًَ ّاسد . ای خذی ثشای اّ ثْد

داًؾگبٍ ؽذٍ ثْد ّ ثَ ُویي خبغش خیلی صّد دس داًؾگبٍ تجشیض ثَ خٌجؼ داًؾدْیی 

دس ُویي دّسٍ ثب هبسکغیغن  .پیْعت کَ خٌجؾی هؼتشض ػلیَ خلوبى ّ اعتجذاد ثْد

. ّ ادثیبت چپ آؽٌب ؽذ ّ ًخغتیي ػالئن اػ ثَ هبسکغیغن ّ کْهَ لَ ؽکل گشكت

اّ دس . ؽشکت دس خٌجؼ داًؾدْیی ًخغتیي ػشصَ هجبسصٍ عیبعی سكین خؼلش ثْد

 .هذتی کْتبٍ ثَ یکی اص كؼبلیي هْثش خٌجؼ داًؾدْیی دس ؽِش تجشیض تجذیل ؽذٍ ثْد

غتگی اّ ثَ سُبیی صحوتکؾبى هْخت ؽذ ثَ عشػت دس خوغ هجبسصٍ خْیی ّ دلج

اص عْی دیگش پبكؾبسی کْهَ لَ ثش لضّم داؽتي . سكوبی کْهَ لَ خبی خْد سا ثبص کٌذ

پیًْذُبی ػوین ّ گغتشدٍ ثب صحوتکؾبى هْخت خِت گیشی هغتوین تش اّ ثَ عوت 

ت ّ صّد آؽٌبیی ثَ یوي صویوی. کبسگشاى ّ صحوتکؾبى ّ پشداختي ثَ هغبئل آًبى گشدیذ

ثبسصی کَ اص خصلت ُبی ثشخغتَ اّ ثْد تْاًغت دس اًذک صهبًی کْتبٍ، اًجُْی اص 

سّاثػ ّ پیًْذُبی صویوبًَ ّ اًوالثی ثب کبسگشاى ّ صحوتکؾبى ؽِش تجشیض ّ سّعتبُب ّ 

ؽِشُبی ؽوبلی کشدعتبى کَ ثشای هؼبلدَ ثَ ثیوبسعتبى ُبی تجشیض هشاخؼَ هی 

ش یک اص ایي ساثطَ ُب ُن ثَ ًْثَ خْد ثشای ّی ساُی ثشای ایدبد ُ. کشدًذ، ثشهشاس کٌذ



سّاثػ ثبص ُن ّعیغ تش ثب هحالت ؽِشُب، سّعتبُب ّ هحبكل کبسگشاى ّ صحوتکؾبى دس 

سؽتَ پضؽکی ُن خْد صهیٌَ هغبػذ دیگشی ثْد ثشای . ایٌدب ّ آًدب ثبص هی کشد

آى کَ سّص ثَ سّص  گغتشػ ایي سّاثػ ّ ُوچٌیي پْؽؾی ثشای هخلی ًگبٍ داؽتي

اّ دس دّساى داًؾدْیی دس . ثیؾتش ثَ ساثطَ ای عیبعی ّ هجبصاتی تجذیل هی ؽذ

تجشیض تْاًغت دّعتبى ثغیبسی دس هیبى کبسگشاى کلبػ، هبلیجبف ّ کبسگشاى هبؽیي 

دس ًتیدَ ایي تالػ ُب دکتش خؼلش ؽلیؼی ثَ یکی اص سُجشاى . عبصی تجشیض پیذا کٌذ

التی کْهَ لَ دس هیبى کبسگشاى ّ ؽِشُبی تجشیض ّ ثْکبى كؼبلیت عیبعی ّ تؾکی

 .تجذیل ؽذ

. سكین خؼلش ؽلیؼی تْعػ عبّاک سژین ؽبٍ دعتگیش ّ صًذاًی ؽذ 6636دس عبل 

پظ اص ؽؼ هبٍ اص صًذاى ّ اص صیش كؾبس ؽکٌدَ ًیض ثب عشثلٌذی، ُوبًطْس کَ اًتظبس 

ثشّص ًذادٍ ثْد ّ تْاًغت دس اّ ُیچ یک اص اعشاس تؾکیالتی سا . هی سكت، ثیشّى آهذ

صًذاى ثَ ؽیٍْ ای ػول کٌذ کَ ُوَ دّعتبى هجبسص ّ سكوبی تؾکیالتی اػ اص خطش 

. ثَ هحط آصادی اص صًذاى کبس هجبسصاتی ّ تؾکیالتی اػ سا اص عش گشكت. هصْى ثوبًٌذ

دّساى کبسگشی ثشای اّ کَ اکٌْى یک . ایي ثبس ًَ ثَ پضؽکی ثلکَ ثَ کبسگشی پشداخت

اّ تْاًغت دس ایي دّساى . ثی هتؾکل ّ ثب تدشثَ ثْد خْد داًؾگبُی دیگش ثْداًوال

ُوبًٌذ یک کبسگش ُوَ عختی ُب ّ دؽْاسی ُبی کبس ؽبم ّ غبهت كشعب، هحشّهیت 

ثَ ػالٍّ ُن علشٍ ّ ُن هطبس ثْدى ثب . ّ ثی حوْهی، تحویش ّ اعتثوبس سا تدشثَ کٌذ

صّد آؽٌبیی اّ اخبصٍ هی داد کَ ًَ كوػ کبسگشاى ثبص ثَ یوي صویویت ّ خًْگشهی ّ 

دّساى کبسگشی خْد سا تدشثَ کٌذ ثلکَ حوبین هؾشّذ دیگشی سا اص صثبى دّعتبى کبسگشػ 

ثؾٌْد، حوبیوی کَ تصْیش ثغیبس سّؽي تشی اص ّظؼیت صًذگی ّ کبس غجوَ کبسگش اسائَ 

 .هی دادًذ

ضد اتحبدیَ هیٌِی غی یک هبهْسیت تؾکیالتی ثَ ً 6636سكین خؼلش ؽلیؼی دس عبل 

ثب اّخگیشی هجبسصات تْدٍ ای هشدم ػلیَ سژین ؽبٍ دّثبسٍ ثَ . کشدعتبى ػشام سكت

اّ ایي . کشدعتبى ایشاى ثبصگؾت ّ دس ًوؼ سُجش ّ عبصهبًذٍ هجبسصٍ تْدٍ ای ظبُش ؽذ

هشدادٍ هبٍ عبل  89ّظیلَ سا پظ اص حولَ ًظبهی خوِْسی اعالهی ثَ کشدعتبى دس 

ظبُش ؽذى ثَ ػٌْاى یک . ّ ثب ؽبیغتگی ثغیبس ثَ ػِذٍ داؽت ًیض ثَ خْثی 6639

سُجش دس ُوَ ػشصَ ُبی كؼبلیت عیبعی ّ تْدٍ ای ّ ػعْیت دس ُیبت ًوبیٌذگی 

خلن کشد ثَ ٌُگبم هزاکشٍ ثب سژین، اّ سا ثَ هثبثَ یک سُجش كؼبل ّ ُوَ خبًجَ دس خٌجؼ 

دُبی سّؽي اػ دس عخٌبى پش ؽْس ّ سٌُوْ. اًوالثی ثَ ُوگبى ؽٌبعبًذٍ ثْد

 .هیتیٌگ ُبی ُضاساى ًلشٍ هشدم دس ؽِشُبی عوض ّ ثْکبى ثَ یبد هبًذًی اعت

تب آخشیي سّص حیبتؼ ػعْ کویتَ هشکضی کْهَ لَ  6639سكین خؼلش ؽلیؼی اص عبل 

ّی ُوبًٌذ یک کبدس پیؾشّ ّ کوًْیغت ػویوب ثَ ظشّست تؾکیل حضثی . ثْد



الًَ دس ثٌیبى ًِبدى ّ تؾکیل حضة عشاعشی ّ کوًْیغت ّاهق ثْد ّ خْد كؼب

دکتش خؼلش ؽلیؼی ػعْ کویتَ ثشگضاس کٌٌذٍ کٌگشٍ . کوًْیغت ایشاى ؽشکت داؽت

ّی اص اثتذای تؾکیل حضة . هْعظ حضة ّ خْد ًیض یکی اص اػعبی كؼبل ایي کٌگشٍ ثْد

ثخؼ  6661اص عبل . تب صهبى خبًجبختي، ػعْ کویتَ هشکضی حضة کوًْیغت ایشاى ثْد

ؼبلیت تؾکیالتی ّی ُذایت ّ سُجشی ًؾشیبت حضثی، سادیْ ّ دیگش اسگبى ُبی اػظن ك

اهب ثب ایي ّخْد ؽخصیت اّ ّ هْهؼیت ّ . تجلیـی حضة ثَ ّیژٍ تجلیـبت دس کشدعتبى ثْد

 .خبیگبُی سا کَ اص آى ثشخْسداس ثْد ثبیذ دس پٌَِ ّعیغ تش ّ اختوبػی تشی ثبص ؽٌبخت

ی کشدعتبى، تالػ ثشای گؾْدى اكن سّؽي ّ ایلبی ًوؼ دس سُجشی خٌجؼ اًوالث

گغتشدٍ اًوالة ّ حکْهت کبسگشی دس ثطي ایي خٌجؼ، دس اكتبدى ثب ػبدات، اخالهیبت ّ 

كشٌُگ کٌَِ ّ عٌي استدبػی کَ صذُب عبل دس هیبى هشدم سیؾَ دّاًیذٍ اعت ّ 

 ایدبد یک تؾکیالت کوًْیغتی ثب پبیَ ُبی هغتحکن اختوبػی گْؽَ ُب ّ صّایبی آى

پشّعَ هذاّهی ثْد کَ سكین خؼلش ثَ ُوشاٍ یبساًؼ دس تحون آى ًوؼ ثشخغتَ ّ 

پیؾشّ داؽت ّ ایي ثذّى ّخْد سُجشاى کوًْیغت ّ هؼتوذی چْى خؼلش ؽلیؼی 

اّ دس خٌگ ثی اهبى ػلیَ دؽوٌبى آصادی ّ عتوذیذگبى، دس اكؾب ّ . هوکي ًوی ؽذ

، ًوؼ ثشخغتَ خْد سا ایلب سعْا کشدى دؽوٌبى سًگبسًگ هشدم ّ تْدٍ ُبی صحوتکؼ

 .کشد ّ اص خْد عیوبی یک سُجش اًوالثی ّ تْاًب ثش خب گزاؽت

یک كؼبل ّ یک سُجش خٌجؼ داًؾدْیی، یک هذاكغ عشعخت آسهبى کوًْیغتی دس 

اعبستگبٍ ؽکٌدَ گشاى عبّاک، کبسگشی کوًْیغت دس صق کبسگشاى عبختوبًی، 

پضؽک اًوالثی ثب کْلَ ثبسی ثش دّػ، یک پضؽک ّ سصهٌذٍ دس کشدعتبى ػشام، یک 

ختوبػبت ّ هتیٌگ عخٌشاى ّ یک هجلؾ ثشخغتَ عْعیبلیغن ّ حکْهت کبسگشی دس ا

ُبی تْدٍ ای، یک ثشاًگیضاًٌذٍ ّ عبصهبًذٍ هجبسصات عیبعی ّ اػتشاظی تْدٍ ُبی 

هشدم ػلیَ سژین علطٌت ّ خوِْسی اعالهی، یک سُجش هْسد اػتوبد هشدم ثَ ٌُگبم 

هزاکشٍ ثب دؽوي، یک کبدس پیؾشّ، یک ًْیغٌذٍ تْاًبی ادثیبت حضثی ّ یک عیبعتگضاس 

وغ سُجشی حضة کوًْیغت ایشاى ّ کْهَ لَ، اًغبًی هتیي ّ كذاکبس کبسداى ّ تْاًب دس خ

ّ سصهٌذٍ ای خغتگی ًبپزیش ّ پش ؽْس دس ساٍ سُبیی ثؾشیت اص عتن ّ ًبثشاثشی؛ ایٌِب 

عبل كؼبلیت عیبعی خْد،  61ُوَ ًوؼ ّ یبدگبسُبیی ُغتٌذ کَ سكین خؼلش غی 

دعتبى اص خْد ثَ خبی دس تبسیخ هجبسصٍ کبسگشی ّ کوًْیغتی ّ خٌجؼ اًوالثی کش

 .گزاؽتَ اعت

اهب اهشّص آسهبًی کَ اّ ثی . ثی ؽک كوذاى سكین خؼلش ؽلیؼی ظبیؼَ ثضسگی ثْد

تشدیذ اص ثِتشیي هجلـبى ّ هجبسصاى آى ثْد دس ثطي ُویي خبهؼَ دس اػوبم آسصُّبی 

دس . کبسگشاى ّ دس دلِبیی کَ ثشای آصادی ّ عْعیبلیغن هی تپذ، سیؾَ دّاًیذٍ اعت

حبل ًبم ّ خبغشٍ دسخؾبى سكین خؼلش ؽلیؼی ُوَ خب دس غٌیي آّای اهیذثخؼ  ػیي



هجبسصٍ ػلیَ عتن ّ اعتجذاد سژین اعالهی عشهبیَ دس ایشاى، دس خٌجؼ اًوالثی 

کشدعتبى، دس ًجشد هبغغ ػلیَ دؽوٌبى آصادی ّ ثؾشیت اعتثوبس ؽذٍ ّ دس ساُی کَ 

 .ذ، ثشای ُویؾَ خبّداى اعتُضاساى صى ّ هشد کوًْیغت ّ اًوالثی ثشگضیذٍ اً

  

در بیست و سومین سالگرد جانباختن رفیق جعفر ضفیعی یاد عزیزش را با 

 .ادامه راهص گرامی می داریم

 


