ٍصيت ًبهِ اٍل ؿْيذ "هحوذ ثشٍجشدي
هحوذ پذس دسُ گشگي " هـَْس ثِ "هحوذ ثشٍجشدي " دس ػبل  3111ؿوؼي دس سٍػتبي
دسُ گشي اص تَاثع ؿْشػتبى ثشٍجشد ديذُ ثِ جْبى گـَد.ثؼيبس خشدػبل ثَد وِ خبًَادُ
اؽ ثِ تْشاى هْبجشت وشد ٍ اٍ دس هحلِ "هَلَي " ثبليذ ٍ هجبسصات ػيبػي خَد سا اص 31
ػبلگي آغبص وشد .اٍ تب پيشٍصي اًمالة اػالهي وبسًبهِ اي ػٌگيي اص هجبسصات ػيبػي ٍ
هؼلحبًِ ثشاي خَد ثِ ثجت سػبًذ ٍ پغ اص اػتمشاس دٍلت ثشآهذُ اص اًمالة اػالهي ًيض
يىي اص  31فشد تـىيل دٌّذُ ػپبُ پبػذاساى اًمالة اػالهي ثَد.
هحوذ ثشٍجشدي تب صهبى ؿْبدتؾ دس اٍل خشداد هبُ  3131فشهبًذّي ػپبُ هٌطمِ 8
وـَسي  ،جبًـيٌي فشهبًذّي لشاسگبُ حوضُ ػيذالـْذا ٍ فشهبًذّي تيپٍ 311يظُ
ؿْذا سا ثش عْذُ داؿت .هحوذ ثشٍجشدي سا ثبيذ اػتبد اعظن ػشداساى ًؼل اٍل ػپبُ
لمت داد .اگش وشدػتبى سا پشٍسؿگبُ همذهبتي اغلت ػشداساى ػپبُ ثذاًين ،هحوذ

ثشٍجشدي ثي ؿه آهَصگبس اٍل ايي هىتت اػت .آى چِ خَاّيذ خَاًذ ٍصيت ًبهِ ّبي
ثجبهبًذُ اص آى ػشداس ؿْيذ ػپبُ اػت.
اٍليي ٍصيت ًبهِ اٍل ؿْيذ "هحوذ ثشٍجشدي
ثؼوِ تعبلي
ايي ٍصيتٌبهِ سا دس حبلي هيًَيؼن وِ فشدايؾ عبصم ػٌٌذج ّؼتن ثب تَجِ ثِ ايي وِ
چٌذيي ثبس دس عوليبت ؿشوت وشدُ ثَدم ٍ ضشٍست ًَؿتي ٍصيتٌبهِ سا حغ وشدُ ثَدم
ٍلي ّن فشصت ًذاؿتن ٍ ّن اّويت ًويدادمٍ ،لي ًويداًن چشا حغ وشدم وِ صشفب
اگش ًٌَيؼن ،گٌبّي هشتىت ؿذُام ،لزا ثذيٌَػيلِ ٍصيتٌبهِ خَد سا دس هَسد خبًَادُ ٍ
ثشادساى آؿٌب هيًَيؼن.
ثب تَجِ ثِ ايي وِ حذٍدا ؿؾ ػبل اػت ٍاسد هجبسصات ػيبػي ٍ ًظبهي ؿذُام ٍ ثِ
ّويي خبطش ًؼجت ثِ خبًَادُام سػيذگي ًىشدُام ،ثخصَف ّ -وؼش ٍ فشصًذاًن ٍ اص
ّويي ٍضع ّويـِ احؼبع ًبساحتي هيوشدم ٍ ّيچ ٍلت ّن ًتَاًؼتن خَد سا لبًع
وٌن وِ هؼئَليت سا سّب وٌن ٍ ثذيٌَػيلِ اص ّوِ آًْب هعزست هيخَاّن ٍ طلت
ثخـؾ داسم اص حمي وِ ثِ گشدى هي داؿتِ اًذ ٍ ًتَاًؼتن ايي حك سا ادا وٌن ٍلي ايي
اطويٌبى سا ثِ خبًَادُام هيدّن وِ ّشگض اص رّي هي خبسج ًـذُاًذ ٍ فىش ًىٌٌذ وِ
ًؼجت ثِ آًْب ثيتفبٍت ثَدُامٍ ،لي هؼئَليتْبي ػٌگييتش ثَد.

دس خَاػتي وِ اص ّوؼ شم داسم ،ايي اػت وِ فشصًذاًن سا خَة تشثيت وٌذ ٍ آًْب سا
ًؼجت ثِ اػالم دلؼَص ثبس آٍسد  ...اص هبدسم دسخَاػت ثخـؾ داسم ،صيشا اص دػت هي
ًبساحتيْب ديذُ ٍ ّيچَلت ايي فشصت پيؾ ًيبهذ وِ ثتَاًن ثِ ايـبى سػيذگي الصم سا
ثىٌن ٍ اص وليِ ثشادساى ٍ خَاّشاى وِ هي سا هيؿٌبػٌذ دسخَاػت داسم وِ ثشاي هي اص
خذا طلت ثخـؾ وٌٌذ ،ؿبيذ ثِ خبطش حشهت دعبي هَهٌيي خذاًٍذ اص تمصيشاتن ثگزسدٍ
احؼبع هيوٌن ثبس گٌبّبى ٍ خطبّب ثش دٍؿن ػٌگيٌي هيوٌذ .ثخصَف دعبي آى
وؼبًي وِ پبػذاسًذ ٍ ثِ ججِْ هي سًٍذ ٍ اص وؼبًي وِ دس جضئيبت صًذگي هي ثَدُ ٍ ثب
هي ثشخَسد داؿتِاًذ دسخَاػت داسم ثشادساًي وِ اص هي ثذ ديذُاًذ دس گزسًذ ٍ يب اگش وؼي
سا ػشاغ داسًذ وِ اص هي ثذ ديذُ ًضدؽ ثشًٍذ ٍ اص اٍ سضبيت ثگيشًذ.
ٍ ديگش ايي وِ همبٍهت سا فشاهَؽ ًىٌٌذ وِ خذاًٍذ تجبسن ٍ تعبلي ثبس ػٌگيي اًمالة
اػالهي سا ثش دٍؽ هلت هؼلوبى ا يشاى گزاؿتِ اػت ٍ هب سا دس آصهبيؾ عظين لشاس
دادُ اػت .ايي سا ؿْيذاى ثؼيبسي ثخصَف دس ايي چٌذ ػبل اخيش ثِ دس ٍ ديَاس ايشاى
ًَؿتِ اًذ ٍ اگش همبٍهتْبي آًْب ًجبؿذ ّوبًطَس وِ اهبم فشهَدًذ ،ثين آى هيسٍد وِ
صحوبت ؿْذا ثِ ّذس سٍد ٍ اگش چِ آًْب ثِ ػعبدت سػيذًذ ٍ ايي هب ّؼتين وِ
آصهبيؾ هيؿَين ٍ ديگش ايي وِ ثب تجشثِاي وِ هب اص صذس اػالم داسين ،وِ ثِ خبطش
عذم آگبّي هؼلويي دسع عجشت ثبؿذ ،ثب دلت ،ولوبت ايي سٍح خذا سا وِ خط اٍ خط
سػَل خذاػت دلت وٌٌذ.

ٍجَد اهبم اهشٍص ثشاي هعيبس اػت .ساُ اٍ ساُ ػعبدت ٍ اًحشاف اص ساّؾ خؼشاى دًيب ٍ
آخشت اػت ٍ هي ثب توبم ٍجَد ايي اعتمبد سا داسم وِ ؿٌبخت ٍ هجبسصُ ثب جشيبًْبيي وِ
ثيي هؼلويي ػعي دس ثِ اًحشاف وـيذى اًمالة اص خط اصيل ٍ هىتجي آى سا داسًذ ثِ
هشاتت حؼبػتش ٍ ػختتش اص هجبسصُ ثب سطين صذام ٍ آهشيىبػتٍ .صيتن ثِ ثشادساى ايي
اػت وِ ػعي وٌٌ ذ تَدُ هشدم وِ عبؿك اًمالة ّؼتٌذ ،اص ًظش اعتمبدي ٍ ػيبػي
آهبدُ وٌٌذ وِ ثتَاًٌذ وبدسّبي صبدق اًمالة سا ؿٌبػبيي وٌٌذ ٍ عٌبصشي وِ جشيبًْبي
اًحشافي داسًذ ،ثـٌبػٌذ وِ ؿٌبخت هشدم دس تذاٍم اًمالة حيبتي اػت .
ٍالؼالم
دٍهيي ٍصيت ًبهِ اٍل ؿْيذ "هحوذ ثشٍجشدي
ثؼوِ تعبلي
ٍصيت ًبهِ ايٌجبًت هحوذ ثشٍجشدي (پذس دسُ گشگي) پغ اص حوذ خذا ٍ طلت اػتغفبس اص
اٍ وِ ثشگـت ّوِ ثِ ػَي اٍػت ٍ دسٍد ثش هحوذ ٍ آل اٍ ٍ دسٍد ثش اهبم اهت ٍ دسٍد
ثش ّوِ ؿْيذاى تبسيخ ،اص ّوِ ثشادساًي وِ دس طَل عوشم ثب آًْب توبع داؿتِام ،طلت
آهشصؽ هيوٌنّ .ش وغ وِ ايي ٍصيتًبهِ سا هيخَاًذ ،ثشاي هي طلت آهشصؽ وٌذ،
صيشا هي اص ايي دًيب ًبگبُ ثب ثبس خبلي هي سٍم ٍ .ثعذ اص هي ّوؼشم ػشپشػتي خبًَادُ سا
ثِ عْذُ داسد ٍ حمَق ٍ همذاس اسثي وِ داسم،ثِ اٍ هيسػذ ،ثِ غيش اص هجلغي  0777سيبل
(ّفت صذ تَهبى) وِ ثبيذ ثِ هبدسم ثذّذ ٍ دس صَست فَت ّوؼشم ثشادس وَچىتشم
عجذالوحوذ ػشپشػتي دٍ فشصًذم سا ثِ عْذُ گيشد ٍ اص ايٌىِ ًتَاًؼتِام ثشاي خبًَادُ
ثطَس ولي هثجت ثبؿن ،اص ّوِ پَصؽ هيطلجن ٍ طلت آهشصؽ هيوٌنٍ ،الؼالم.
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