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 شهیذ: زنذگیناهه

ٚ ضا٘شدٜ در بخص اضيفضٟيذ ٔحٕذعّی         ٚ سيصذ  َ ٞشار  ٓ اسفٙذ سا  ٔحّٝ باسار آٍٞٙزٞاي تٟزاٖ ٚ در ضا٘شدٞ

 تالاس خٛد داضت. تحصي تز وٛچهٛاٞز بشري خا٘ٛادٜ بٛد ٚ پٙج خ ٔذٞبی ٚ خيز بٝ د٘يا آٔذ. فزس٘ذ يا خا٘ٛادٜ

 پایاٖ رســا٘ذ. در تٕاْ طَٛ ٝ را در دبيزستاٖ ٔزٚي بٝدر ٔذرســٝ خسزٚي ٞفت تٗ باسار ٚ دٚرٜ ٔتٛسط ابتذایی را

ٖ درٚس ٖ سٔا ٚ اس ٕٞا ُ ضاٌزد ٕٔتاس بٛد  ٚ ادبي لذیٕی، جأع تحصي   ب تٟزاٖالاس ط یىی ٘شدات عزبی را إِمذٔات 

 داضت. ادأٝتا اٚاسط دٚراٖ دا٘طٍاٜ وٝ  فزاٌزفت

ٜ   خٛد را بٝ ٔفْٟٛ ٚالعی ٚلف       ٛ  ٔســتضعفيٗ جأعـٝ وـزد  ٔی ٚ ٔىتبـی، اس ایطـاٖ فـزدي   الد. تعّيٕـات اســـ  بـ

ٔی اافـُ ٘بـٛد. در سـاَ    الفزًٞٙ اس اضاعٝ اس ٌاٜ چيَٞٛ س٘ذٌی خٛد ر تٕاْ طٔســّٕاٖ ٚ ٔتذیٗ ســاخت وٝ د

را وسب وـزد ٚ ٕٞـاٖ سـاَ در رضـتٝ      ٘خستآٔٛساٖ سزاسز وطٛر رتبٝ  در أتحا٘ات ٟ٘ایی بيٗ دا٘ص ٚضص یس

 ا ضــزٚع وزد. دا٘طــٍاٜ تٟزاٖ لبَٛ ضذ ٚ تحصيُ ر پشضىی

ٖ بسيار فعاِی       ٝ بٛد؛  بٛد، ا٘سا ٝ  وٝ يطٛر بٝبيطتز اٚلات ٔطــغَٛ ٔطاِع ٚ تزوی  عزبی، اٍّ٘يسی، يٞا سباٖب إِٓا٘ی 

آٖ استاد ٔزتضی ٔطٟزي ؛ جّسات تفسيز لزسادٜ بٛد اسدٚاج وزد. در س٘ذٌی بسيار ٚچٟار چُٟ ٔسّط ضذ. در ساَ

٘ٛار جّســـات   ٚ ٔيشباٖ بســياري اس بشرٌاٖ بٛد. اس ٕٞسزش خٛاستٝ بٛد بٝ وزد یٔبزٌشار  اش یضخص را در خا٘ٝ

 ٞذفٕٙذ بٛد. . ٕٞٝ وارٞایصٔطاِب آٖ را رٚي وااذ بٙٛیسذ ٌٛش دٞذ ٚ

   



 
 

 

 

. در داد یٔـ السْ را بٝ ایطـــاٖ   يٞا آٔٛسش ییرٚ خٛش ٚ در وٕاَ وزد یٔذاٖ بســيار دلت در تزبيت فزس٘          

اطـزا    سـزباسي در رٚسـتاٞاي  عٕٛٔی بٝ خذٔت  . پس اس اخذ دوتزايوزد یٔ بسيار ٔزالبت إِاَ تيباستفادٜ اس 

 اران رفت.

َ اٚای         پٙجاٜ ٚ یه -ضزٚع وزد ٚ در ساَ تحصيّی پٙجاٜ رضتٝ جزاحی دٚرٜ تخصص را در ٚٞفت چُُٟ سا

بيٕارسـتاٖ   رایٍاٖ در طٛر بٝرضــتٝ جزاحی ارتٛپذي، چٟار ســاَ  اس اخذ تخصص در ذ. پسآٖ را بٝ پایاٖ رسا٘

ٝ د ٜ س ٖ ٘ياسٔٙذضٕار ٝ طبابت بيٕارا ٜ ب ٝ ساَ ا٘طٍا َ ضذ. س ٙيه  ٔحٕذبالز ذيس اش یٕٞىالسبعذ با  ٔطغٛ ّي ِٛاسا٘ی و

ٖ فارسی را در درٚاسٜ ٖ دایز سّٕا پشضىی  اِٚيٝ يٞا وٕهزیٛر( آٔٛسش لبُ اس جٕعٝ سياٜ )ٞفذٜ ضٟ . ٕ٘ٛد ضٕيزا

پٟٙا٘ی ضــزٚع وزد وٝ ایٗ بز٘أٝ بعذاً در  طٛر بٝدر وّيٙيه ٚ ٔٙشَ  ا٘مال ب ا بزاي وٕه بٝ ٔجزٚحاٖ ٚ ٔعّٛالٖر

  زد.و پيذا ادأٝ ٔزوش ٞا یٔحالتحسيٙيٝ 

ٝ حتی با ليچی خياطی ٚ وٕتزیٗ ٚسيّٝ        زٚحاٖبٝ جزاحی ٚ درٔاٖ تيزخٛردٌاٖ ٚ ٔج ٔحٕذعّی در ٔحُ حادث

ٚ پشضىاٖ ٔعتٕذ ٔذرسٝ ا٘مال ب در خذٔت ٚلفٝ یبٚ  پزداخت یٔ ْ اس پاریس، جش ْ باسٌطــت أا  عّٛي بٛد. در ٍٞٙا

 َ ٖ ســا  تٟزاٖ  ب را در درٚسالطــٍاٜ ٔعِّٛيٗ ا٘مآسای ، وٕيتٝذٜید دٚرٜبا وٕه أذادٌزاٖ  ٚٞطت پٙجاٜبٛد. آبا

ٝ در ٔـٛرد ٔعّـِٛيٗ،    صیٞا تيفعاِِٚی بٝ خاطز  زفتیپذ یٕ٘استخذاْ  عٙٛاٖ بٝتأسيس وزد. وار دِٚتی را  ٖ  بـ  عٙـٛا

 در ٚسارت بٟذاري ا٘تخا ب ضذ.  یبخط تٛاٖ زوُیٔذ

 



 
 

 

 

 ، باٞا آٖ٘إٞاٍٞٙی ٚ وارایی ضعيف  وطــٛر ٚ یبخط تٛاٖ رفاٞی يٞا ساسٔاٖ بعذ اس آضٙایی با پزاوٙذٌی        

اسٔاٖ بٟشیستی وطٛر را وٝ )یه س الیحٝ -ِٛاسا٘ی ٔحٕذبالز ذيستز دو اسجّٕٝ -وٕه ٚ ٕٞفىزي دٚســتا٘ص

 فزٍٞٙی ارائٝ داد.  بالبٛد٘ذ( بٝ ضٛراي ا٘م واروزدٜرٚي آٖ  يرٚس ضبا٘ٝ طٛر بٝساَ تٕاْ 

ٔحزْٚ  ٔيّيٖٛ ٔعَّٛ ٚ اس چٟاربٝ ایٗ ٘تيجٝ رســيذ وٝ رســيذٌی بٝ بيص  تز كيدل بأطاِعٝ بخص اضيفدوتز        

ٝ   ٛد. بز ایب ا٘جاْ آٖ ٘خٛاٞذلادر بٝ  ییتٟٙا بٝایزاٖ أزي عادي ٘يســت ٚ دِٚت  تطـىيُ   ٗ اسـاس، در تٙيـيٓ الیحـ

ُ ٔزدْ ٖ ٘يش ٔطاروت وأ ٜ سفارش  ساسٔا ٚ اٌز  وٝ بٝ داٚطّباٖ إٞيت دادٜ ضٛد وزد یٔرا در ٘يز ٌزفت ٚ ٕٞٛار

َ  ضـذ  یٔـ طذٜ است، ر٘جيـذٜ  ٘ آٔادٌی ٕ٘ٛدٜ ِٚی اس اٚ استفادٜ وأُ اعالْوٝ داٚطّبی  ضذ یٔٔتٛجٝ   ٚ اس ٔسـوٛ

 .خٛاست یٔٔزبٛطٝ تٛضيح 

ٚ ٔحزٚٔاٖ  اٚ خٛد         ٖ ٜ ٔعّٛال ٚ ٔجّس ضٛراي وتيٞٚ در  دا٘ست یٔرا ٕ٘ایٙذ ٚ ضٛراي ا٘مالاس دِٚت   ب ٚ الٔی 

ٚ اس حمــٛق آ٘ـاٖ   پزداخت یٔ ٚضعيــت ٔعّٛالٖ ٚ ٔجزٚحاٖ دیٍز ٔجأع ٚ حتی در جّسات خا٘ٛادٌی بٝ ضزح

 . ٕ٘ٛد یٔٔٛجٛد را بزاي وٕه بٝ ایطــاٖ بسيج  تدفاع ٚ أىا٘ا

ٚ   وـزد  یٔـ داضـت ٚ ٕٞـٝ را بـٝ پطـتيبا٘ی اس ٚالیـت دعـٛت ٚ پيٛسـتٝ آرسٚ         وأُ اعتماد ٝيفم تیٚالبٝ       وـٝ جـش

ٔعتٕـذ ٌـزٜٚ رابـط بـا ســـتاد       ٔحسٛ ب ٌزدد. ٔحٕـذعّی یىـی اس سـٝ ٘فـز پشضـه      خذٔتٍشاراٖ أاْ سٔاٖ )عج(

 ٔی ایزاٖ ٘يش فعاِيت الدر ضاخٝ پشضــىاٖ حش ب جٕٟٛري اس فزٍٞٙی بٛد ٚ  بالٔٙتخب أاْ در ا٘م ي٘فز ٞفت

 



 
 

 

 

 داضت.

ســـاَ ٚ ایجـاد ٔزاوـش     اجزاي طزح وٕه بٝ رٚستا٘طــيٙاٖ بـاالي ضصـت   ،بخص اضيفدوتز  بز٘أٝ آخزیٗ       

ٖ وطٛر بٛد وٝ ٚپا دست ٜ استا ٝ  با ضٟادتص ساسي در د ٓ تيز  يٌذار بٕبدر فاجع   1631دفتز حش ب جٕٟٛري در ٞفت

  .٘اتٕاْ ٔا٘ذ ایادي استىبار بٝ دست

 

 


