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هشاسن تىشین ٍ ًىَداضت صًذُ یاد دوتش سیّذ ًَسالذیي هستطاسی ،پضضه ًیىَواس گیالًی ،تا هطاسوت ٍ ّوىاسی تٌیاد ًخثگاى استاى
گیالى ،تٌیاد خیشیي داًطگاُ گیالى ٍ پژٍّطىذُ گیالًطٌاسی داًطگاُ گیالى ػصش دٍضٌثِ دّن دی سال  7931دس سالي اختواػات
پژٍّطىذُ گیالىضٌاسی داًطگاُ گیالى تشگضاس ضذ دس ایي هشاسن تا ضىَُ خوغ صیادی اص پضضىاى استاى گیالى ،خیّشیي ٍ ًیىَواساى،
داًطدَیاى ٍ اساتیذ داًطگاُ گیالى ٍ داًطگاُ ػلَم پضضىی گیالى ،خوؼی اص استؼذادّای تشتش گشٍُ ػلَم پضضىی تٌیاد ًخثگاى استاى
گیالى ،هذیشاى اداسات ٍ ساصهاى ّای استاى گیالى ٍ خاًَادُ هشحَم دوتش هستطاسی حضَس داضتٌذ

دس اتتذای ایي هشاسن پس اص تالٍت آیاتی اص والم اهلل هدیذ ٍ پخص سشٍد هلی خوَْسی اسالهی ،آلای دوتش هَسَی سئیس
پژٍّطىذُ گیالًطٌاسی ضوي خَضاهذگَیی تِ هْواًاى ضشوتوٌٌذُ دس خصَظ اّویت تشگضاسی هشاسن ًىَداضت ٍ تىشین تشای
اف شاد خیش ٍ دلسَص خاهؼِ هثل صًذُ یاد دوتش هستطاسی ٍ ضٌاساًذى آًاى تِ خاهؼِ سخٌاًی ایشاد ًوَدًذ
سپس آلای دوتش اصفْاًی سئیس تٌیاد ًخثگاى استاى گیالى ضوي تمذیش اص هْواًاى ضشوت وٌٌذُ تا روش حذیث "تْتشیي هشدم هفیذ
تشیي آًاى تشای هشدهٌذ" افضٍدًذ :ضوا ػضیضاى تش ای گشاهیذاضت ٍ تىشین اًساًی ایٌدا خوغ ضذیذ وِ پضضىی ًیىَواس تَد دس خصَظ
هشحَم ًَسالذیي هستطاسی خذای اص حشفِ پضضىی ایطاى وِ دس خای خَدش هغتٌن ٍ هْن است هَضَع ًیىَواسی ایطاى است وِ ایي
هَضَع تایذ پش سًگ تش دیذُ ضَد ٍ دس خاهؼِ ٍ تشای ًسل ّای آیٌذُ الگَساصی ٍ تشٍیح تطَد سئیس تٌیاد ًخثگاى استاى گیالى تا یاد
آٍسی پضضىاى ٍ حىیواى دٍسُ ّای گزضتِ دس استاى گیالى اظْاس داضتٌذ :حشفِ پضضىی ٍ ًیىَواسی گشُ دیشیٌِ داسًذ پضضىاًی هاًٌذ
حىین صادُ الّیدی ،آسسي هیٌاسیاى ٍ تمشاط وِ خضٍ افتخاسات استاى گیالى ّستٌذ واسّای هلی ٍ دًیایی اًدام دادًذ پایِ گزاسی اٍلیي
داسٍخاًِ ضثاًِ سٍصی ،پایِ گزاسی اٍلیي هشوض تشای ًگْذاسی سالوٌذاى دس آى صهاى واسّای وَچىی ًثَد وِ ّوِ ایٌْا تِ دست
پضضىاى ًیىَواس آى صهاى اًدام ضذُ است
آلای دوتش اصفْاًی افضٍدًذ :اهثال ایي لثیل افشاد ّن دس خلسِ اهشٍص ٍ ّن دس خاهؼِ صیاد ّستٌذ وِ ّوِ اًاى خضٍ افتخاسات ها ّستٌذ ٍ
آًاى حشفِ پضضىی سا تا ًیىَواسی صیٌت تخطیذًذ ٍ سضتِ پضضىی سا اػتال تخطیذًذ وِ ایي واس تا اسصضی است ایطاى دس تخص دیگشی
اص سخٌاى خَد تا ضشح فؼالیت ّای تٌیاد ًخثگاى دس خصَظ تىشین ٍ الگَساصی ًخثگاى ٍ سشآهذاى خاهؼِ اظْاس داضتٌذ :اػتماد تٌیاد
ًخثگاى ایي است وِ ایي افشاد خیلی هْن ّستٌذ پیطشفت وطَس دس گشٍ ًَآٍسی ،سَاد ٍ َّش تدِ ّا است هگش ایٌىِ ایي خصَصیات
تا صیٌت اخالق آغطتِ تاضذ اخالق ًخثگی چیضی است وِ تٌیاد ًخثگاى دًثال آى است یىی اص خٌثِ ّای اخالق ًخثگی تىشین اص
ًخثگاى ّست ایطاى دس ایي صهیٌِ افضٍدًذ :دس هشاسن تىشین ها تِ خاًَادُ آى فشد اػالم هیىٌین وِ چمذس هذیَى ایطاى ّستین ٍ دس ٍالغ
لذس داى صحوت ایطاى ّستین ٍ تؼالٍُ تِ خَاًاى هاى وِ ًخثگاى آیٌذُ ّستٌذ تگَیین وِ چگًَِ هی تَاًین ایي افشاد سا الگَ ساصی
تىٌین ٍ فشٌّگ ضاى سا اضاػِ تذّین

آلای دوتش اصفْاًی یىی دیگش اص تشًاهِ ّای تٌیاد ًخثگاى سا تشگضاسی اسدٍ ّای خْادی خصَصا دس سضتِ پضضىی تیاى ًوَد ٍ اظْاس
داضت :آًچِ وِ دس ایي اسدٍ ّا هْن ٍ هذ ًظش است خَد خذهت ضایذ ًثاضذ ایداد حس خذهتگضاسی هْن است ٍ ایٌىِ ًخثِ خَدش
سا اص هشدم ٍ ّویي خاهؼِ تذاًذ ٍ هذیَى هولىت تاضذ چشا وِ وطَس ضشایظ ٍ تستش سا تشای سضذش فشاّن ًوَدُ است سئیس تٌیاد
ًخثگاى استاى گیالى تا اضاسُ تِ تشًاهِ ضطن تَسؼِ افضٍدًذ :دس ایي تشًاهِ تٌذی ٍخَد داسد وِ ّوِ دستگاّْا سا هَظف هی وٌذ وِ ّن
تِ ًخثگاى تَخِ ًوایٌذ ٍ ّن تىشین ضاى وٌٌذ ٍ ّن آًاى سا تِ واس تگیشًذ الای دوتش اصفْاًی دس پایاى ضوي ادای احتشام تِ ّوِ
خذهتگضاساى تِ ٍیژُ تِ سٍح هشحَم دوتش هستطاسی اظْاس اهیذٍاسی ًوَدًذ دستاٍسد ایي هشاسن تاػث تشٍیح ٍ اضاػِ اهش خیش ٍ
ًیىَواسی تاضذ دس خاهؼِ ٍ ّشوذام اص ضواّا سفیشاى ًیىَواسی تاضیذ ّوچٌیي دس ایي هشاسن تا ضىَُ پس اص پخص ولیپی اص خیشیي
داًطگاُ گیالى ،هؼاٍى آهَصش ٍ پشٍسش استاى گیالى ٍ یىی اص اػضای خاًَادُ هشحَم دوتش هستطاسی ٍ ًیض یىی اص ّوىاساى آى
هشحَم دس خصَظ سدایای اخاللی ایطاى سخٌاًی ایشاد ًوَدًذ دس پایاى لَح ٍ تٌذیس آى صًذُ یاد اص عشف تشگضاس وٌٌذگاى هشاسن
تِ سسن یادتَد تِ خاًَادُ هشحَم دوتش ًَسالذیي هستطاسی اّذا گشدیذ
دوتش سیّذ ًَسالذیي هستطاسی دس  71فشٍسدیي سال  7973دس ضْش سضت هتَلذ ضذ پذسش حاج سیذ ػلی ،هذیش ول فشٌّگ گیالى ٍ
هادسش خاًِ داس تَد ٍی تحصیالت اتتذایی سا دس دتستاى فاساتی سضت ٍ دٍسُ هتَسغِ سا دس دتیشستاى ضْیذ تْطتی(ضاپَس) تِ پایاى تشد
ٍ دس سال  7991دس داًطىذُ پضضىی پزیشفتِ ضذ ٍ دس سال  7931اص داًطىذُ پضضىی تْشاى فاسؽ التحصیل ضذ دوتشهستطاسی پس اص
پایاى دٍسُ سشتاصی تِ سضت تشگطت ٍ دس خوؼیت ضیش ٍ خَسضیذ آى صهاى تِ ػٌَاى سئیس تاًه خَى تِ واس هطغَل ضذ ٍ اٍلیي
تاًه خَى استاى گیالى سا ساُ اًذاصی وشد ایطاى دس هغة ضخصی خَد تِ سایگاى تِ هذاٍای تیواساى هی پشداخت تا آغاص خٌگ
تحویلی دس سال  7911تشای هذاٍای هدشٍحیي تِ هٌاعك خٌگی اػضام ضذٍ هذت ّا دس وشدستاى تِ هذاٍای هدشٍحیي پشداخت اص
واسّای ایطاى ٍ :لف چٌذیي تاب هغاصُ تِ هسدذ ،ساخت یه هذسسِ ٍ ساخت ساختواى اًتمال خَى استاى گیالى ٍ

تَد دوتش

هستطاسی ضخصیتی هشدهی ٍ هتَاضغ داضت ایي پضضه ًیىَواس دس  71آتاى سال  7931پس اص سال ّا تالش خیشاًِ ،خاى تِ خاى
آفشیي تسلین ًوَد ٍ دس آساهستاى تاؽ سضَاى سضت تِ خان سپشدُ ضذ

