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  مته سخىزاوي مهىذس خليلي در مجمع اوجمه مذيزان صىايع

 هاوهادهاي مذوي ؛ راه گذار اس سختي

 

ثب ًبم ٍ يبد پشٍسدگبس هتؼبل ٍ ثب ػشض ادة ٍ احتشام خذهت حضبس 

گشاهي ، سشٍساى ٍ يبساى ثسيبس ػضيضي كِ دس ايي هجوغ ضشيف افتخبس 

ّبي ضبى سا ّب ٍ ّوشاّيلذسداًي اص صحوبت ٍ ّوكبسيػشض اسادت ٍ 

 داسم.

حضَس يبساى  ضكثي

ٍ ّوشاّبى ػضيض ٍ فشّيختِ اي كِ دس ايي سٍص ٍ 

سٍصگبس سخت ٍ تٌگٌبي هطكالت ،  ٍلت 

اسصضوٌذ خَد سا هصشٍف كبس تطكلي ٍ حضَس 

كٌٌذ كِ سَد ٍ ّبي ضشيفي هيدس چٌيي جوغ

ًيست ، هٌفؼت كَتبُ هذتي ثشآى هتشتت 

 ضبيستِ لذسداًي ٍ سپبسگضاسي فشاٍاى است. 

اسبس سخي ايي اسادتوٌذ ًيض دس ايي هجوغ ضشيف ثيبى ّويي ًكتِ  اسبسي ٍ تَجِ دادى ثِ اهش 

اًذ ٍ ّبي صٌفي ٍ صٌؼتي اسبس تَسؼِاست. ايٌكِ ًْبدّبي هذًي ٍ تطكل «كبس تطكلي»حيبتي  

گيشد. چشا كِ ّيچ كطَسي ذاس تَسؼِ لشاس ًويّيچ كطَسي ثذٍى ٍجَد چٌيي ًْبدّبيي ، دس ه

ّب ٍ طجمبت خبظ ٍ  هحذٍد ٍ ثذٍى جلت هطبسكت ٍ ّوكبسي آحبد جبهؼِ ٍ صشفب ثب اتكب ثِ گشٍُ

سبختبسي اداسي ٍ ديَاًي ًوي تَاًذ ثبس حل هسبئل ٍ هطكالت ٍ چبلص ّبي يك كطَس لشى ثيست 

 ثْشٍصي آى جبهؼِ سا ثِ اسهغبى آٍسد. ٍ يكوي سا ثش دٍش كطذ ٍ سفبُ ٍ آسبيص ٍ خَضجختي ٍ

ايجبد ًْبدّبي هذًي ٍ تطكل ّبي صٌفي ٍ صٌؼتي ثؼٌَاى ضشٍست ّبي تذاٍم حيبت يك هلت ٍ 

دس هؼٌبي ًظبم حكوشاًي است كِ صهيٌِ ٍ  "ًْبد دٍلت  "كطَس ، اهب دٍ سَيِ داسد ؛ سَيِ اٍل ، 

ٍ فضبي هسبػذ سا ثب تذٍيي لَاًيي ٍ ثستش ٍ اهكبى تبسيس ٍ ًطَ ٍ ًوبي ايي ًْبدّب سا فشاّن 

 همشسات ٍ اًتصبة هجشيبى ضبيستِ ،  ايجبد هي كٌذ.
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است كِ اٍال دس همبم هطبلجِ گش ، هي ثبيست  ايجبد ايي ًْبدّب سا اص  «جبهؼِ»سَيِ ديگش هؼبدلِ ،   

ذ ٍ اص دٍلت ّب ثخَاّذ ٍ دس ثبًي دس تبسيس ٍ فؼبليت ايي ًْبدّب ّوكبسي ٍ هطبسكت هَثش ًوبي

خَد سلت هسئَليت ًكٌذ ٍ دس ثشخَسد ثب هسبئل ٍ هطكالت ٍ ًبهْشثبًي ّب ، ًباهيذ ٍ سشخَسدُ 

ًطَد.  ثِ ّش حبل هشدهي كِ ًخَاٌّذ اص ثخطي اص اهكبًبت ٍ داضتِ ّبي هبلي ٍ  فكشي ٍ سٍحي ٍ 

 سٍاًي خَد دس جْت يك حشكت هٌسجن  هلي ثشاي خيش ػوَهي ّضيٌِ كٌٌذ ٍ ّوَاسُ چطن ثِ

دست ٍ فكش دٍلت ّب ٍ حكَهت ّب داضتِ ثبضٌذ، ثْشُ ٍ ًصيجي  اص تَسؼِ ٍ پيطشفت ًخَاٌّذ 

 ثشد. 

سبلگي ،  هيْي ػضيضهبى دس يكي  اص پيچيذُ تشيي ٍ حسبس  39ثِ گوبى ايي اسادتوٌذ دس ايي سي 

ٍ آحبد  تشيي دٍساى تبسيخي خَد ثسش هي ثشد . دٍساًي كِ  ًيبصهٌذ ايثبس ٍ فذاكبسي تك تك افشاد

اجتوبػي ٍ اص آى هْوتش فؼبليت ّبي هٌسجن ٍ دليك هذًي ٍ صٌفي است تب اهكبى گزاس اص ايي 

ٍضؼيت دضَاس هوكي ضَد. دٍسُ اي كِ ًِ فمط دس داخل ثب اًَاع هسالئل ٍ هطكالت حبد التصبدي 

بس ٍ اجتوبػي ٍ ًبهاليوبت سيبسي هَاجِ اين ، ثلكِ ّوچٌيي دس خبسج ًيض ثب دضوٌي ّبي ثسي

هخبطشُ اًگيض سٍثشٍيين  كِ ثمب ٍ دٍام ايي سشصهيي سا ثب تْذيذات جذي هَاجِ ًوَدُ است. دٍساى 

هلت فبئك آهذى ثش  -سخت ٍ دضَاسي كِ تٌْب اص طشيك تجويغ اسادُ هلي ٍ كبّص ضكبف دٍلت

 آًْب اهكبى پزيش هي ضَد ؛ كِ اهيذ است چٌيي ضَد.

دِّ سؼي كشدُ است دس ايي هسيش ٍ  ى دس طي چٌذثب سبثمِ دسخطب "اًجوي هذيشاى صٌبيغ  "

هجوَع كشدى اسادُ ّب ٍ خَاست ّب ٍ اهكبًبت ٍ تَاًوٌذي ّبي اػضبي خَد دس جْت ًيل ثِ 

تَسؼِ اي پبيذاس ،  هَثش ٍ هفيذ ثبضذ. اهب ثِ لطغ ٍ يميي ايي ًْبد ػضيض ٍ اسصضوٌذ ًيض هبًٌذ ّش 

د ٍ فؼبليت ّبي خَد اص طشيك دسيبفت ًظشّب ، پذيذُ دست سبخت ثطشي ًيبصهٌذ ثبصثيٌي ػولكش

اًتمبدّب ٍ ساٌّوبيي ّبي اػضب ٍ ػاللوٌذاى ٍ كبسضٌبسبى گشاهي است . لزا اص ّوِ ػضيضاى حبضش 

دس هجوغ ٍ ًيض سبيش اػضب استذػب هي ًوبين هب سا اص ديذگبّْب ٍ ًظشاتخَد هحشٍم ًسبصًذ ٍ اًجوي 

 يت ّبيص  يبسي دٌّذ .خَد سا دس جْت استمب ثشًبهِ ّب ٍ فؼبل

ثي ضك  اًجوي هذيشاى صٌبيغ ًيبصهٌذ سؼي ٍ تالش ّش چِ ثيطتش اػضبي هحتشم ّيبت هذيشُ ٍ 

دثيش كل هحتشم ٍ كبسكٌبى گشاهي خَد است كِ ضوي تمذيش فشاٍاى اص صحوبت ٍ تالش ّبي ّوِ 

لجبت اػضبي گشاهي ايي ػضيضاى  ، استذػب داسم  تب ّش چِ ثيطتش ٍ ثْتش دس خذهت خَاست ّب ٍ هطب
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ثبضٌذ ٍ گَش ٍ دل ٍ فكشضبى سا ثشاي ضٌيذى ديذگبّْب  ،  ساٌّوبيي ّب ٍ  هطبلجبت اػضبي هحتشم 

 ثبص ًگبُ داسًذ ٍ ثذاًٌذ ، اًجوي هذيشاى صٌبيغ چيضي ًيست جض  هجوَػِ اػضبي آى !

تي سا ثب لجَل دس خبتوِ ضبيبى ركش است كِ ػشض ًوبين  اسادتوٌذ اخيشا ًْبدي پژٍّطي ٍ تحميمب 

افتخبس ّوكبسي تؼذادي اص ًخجگبى التصبدي ٍ صٌؼتي هيْي هبى ، سشٍساًي  ّوچَى : دكتش 

فؼبالى تطكلي ثشجستِ اي ّوچَى : هٌْذس پَسفالح ،   هطبيخي  ، دكتش ًيلي ، دكتش ثْكيص ٍ

ٌيبد ث "هٌْذس ًصشاهلل فالح ، هٌْذس سليوي ، هٌْذس جبثش اًصبسي ٍ ػضيضاًي ديگش ثِ ًبم  

پطتيجبًي ٍ حوبيت اص تبسيس ًوَدُ ام  كِ همشس است دس جْت   "تَسؼِ صٌؼتي هحسي خليلي 

ّبي كبسثشدي التصبدي ٍ صٌؼتي ٍ تطكل ّبي فؼبل دس ايي صهيٌِ ثشاي تحمك هطبلؼبت ٍ  پژٍّص

 تَسؼِ صٌؼتي  هيْي هبى فؼبليت ًوبيذ .

ش دس كطَسّبي پيطشفتِ  كِ جبي آى دس ًْبدي الْبم گشفتِ اص ثٌيبدّبي  حوبيتگش ٍ تطَيك گ 

تَسط " صٌؼت  "كطَسهبى خبلي ثَد ٍ ثِ گوبًن  ثشاي اٍليي ثبس است كِ چٌيي  ًْبدي دس حَصُ 

 تبسيس هي ضَد.  ثخص خصَصي

ايي ًْبد پژٍّطي ٍ تحميمبتي  كِ ثب تبهيي هبلي  ايي خذهتگزاس ٍ ثذٍى ػضَ گيشي تبسيس ضذُ 

ى ٍ پژٍّطگشاى ٍ هطَق فؼبليت ّبي هطبلؼبت كبسثشدي ثبضذ ٍ است لشاس است دس خذهت هحممب

ثِ التصبد هلي خذهت ًوبيذ.  ًْبدي كِ هي تَاًذ ثِ اًجوي هذيشاى صٌبيغ ًيض خذهت كٌذ ٍ يبس ٍ 

 .يبٍس آى ثبضذ. ًْبدي كِ اهيذٍاسم ثؼذ اص حيبت هي ًيض دٍام ٍ ثمب داضتِ ثبضذ

صويوبًِ سپبسگضاسي هي ًوبين ٍ  پيطشفت ٍ تَسؼِ  ثبس ديگش اص صحوبت ٍ تالش ّبي ّوِ ػضيضاى

 هيْي ػضيض ٍ سالهتي ٍ ضبدكبهي ٍ سشفشاصي ضوب ػضيضاى سا اص دسگبُ خذاًٍذ ثضسگ هسئلت

 هي ًوبين . هَفك ٍ پيشٍص ٍ هستذام ثبضيذ. 

 

 محسه خليلي

 


