
فقم ثبنُذگٗ ٔ عشصَذگٗ يٕرٕدات  طجيؼت، فقم ثٓبس اعت ٔ  

صَذ ٔ یب ثٓتش ثگٕیى، اَغبٌ  اَغبٌ ْى دس ثٓبس، ثٓبساٌ ػًش خٕیؼ سا، سلى يٗ

دس ایٍ فقم، اص صبنت خًٕد، سكٕد، عكٕت، خغتگٗ، تكشاس، اثٓبو ٔ عبیّ، ثّ 

 ؽٕد. تضشن، ليبو، ثبنُذگٗ، تبصگٗ، َٕس ٔ سٔؽُبیٗ كؾيذِ يٗ

گضاس ثٓبس، عالو ثش  عالو ثش ثٓبس، عالو ثش خبنك ثٓبس ٔ عالو ثش يخهٕق اسد 

 ْبٖ، ػبؽِك تٕنذ دٔثبسِ ثٓبس.  اَذیؾّ

 اضتبص فضل الذق "فضل" 
  

 فـراز غـــبسـطبراى پُر، ز گـل غـض      هض، گلطتبى پُر، زگل غضآثِبر 

 فضبی صغت ّ صاهبى پُر، زگل غض        ًْای قوری ّثلجل، صل اًگیس 

 صر ّ صغت ّ ثیبثبى پر، زگـل غـض
  

 ضراضر کُْطبراى پر، زگل غض ًگبٍ کــي ثطتر کجــک صری را 

 زهْج ضجسٍ زاراى پُر، زگل غض رّاى غیز ّ زاُضُبی، صّراى

 لجبش کُْطبراى پُر، زگـل غـض
  

 زپٌجػیر تبثَ پرّاى پُر،زگل غض زُگل غٌضی ّ پغوبًن چَ پرضی؟

 جِبى ازلطف یسصاى پـُر، زگل غض ُْای ثبغ ثبثُر، گػتَ هطجـــْع

 ضرا پب کبثلطتبى پُر، زگـل غض
  

 ًگبٍ، صر جْیجبراى پـُر، زگل غــض گل ضرر هسار ّ ضیرگل گـػت 

 سرّظ رّضَ سْاًبى پـُر، زگل غض توب غبی هسار غـــبٍ هـــرصاى    

 فضبی ثلز ّ ثغالى پـُر، زگل غض
  

 زفبریبة تب ضوٌگبى پـُر، زگل غض  اضپبى ثُــسکع غیۀًِیت ّ  

 ًظرضْی ضْاراى، پـُرزگل غض  توبغبی غطبرت ُبی ایػبى

 غکٍْ قِرهبًبى پـُر، زگل غض
  

 چِل اثضاالى ّضٌگبى پـُر، زگل غض غکٍْ ّ عـست پبهیر ّ ثـبثـب    

 قــضهگبٍ غساالى پـُر، زگـــل غــض  زغـْرضتبى ّ کِطبر ثلٌضظ    

 هٌبرجبم ّثیضاى پـُر، زگل غض
  

 زضبغر تب غِیضاى پـُر، زگل غض زصّلتیبر ّ غِرک، لعل ّغیٌکْت 

 صّلیٌَ تب ثَ یبهبى پـُر، زگل غض زچبرضضٍ ّ تْلک، غْر ّثبغـٌْ 

 زثبصغیص تبغـکیجبى پـُر، زگل غض
  

 زاًجیل تب کـــضضتبى پـُر، زگـل غض ُرات ثبضتبى هِض جالل اضـت  

 زغْریبى تبضیبّغبى پـُر، زگل غض  زسبک اّلیبء هللا هیرضض فـیض   

 کرر ّچػت ّکـُِطبى پـُر، زگل غض
  

 ز ُلوٌض تب ثَ هیضاى پـُر، زگل غــض  زغـسًی، قٌضُـبر، کٌضّز ّ فراٍ   

 زپکتیـص تب ثَ ضیطتبى پـُر، زگل غض ضری پُل تبضوٌگبى فرظ ضجسٍ    

 ُرات ّغـْر ّ لغـوبى پـُر، زگل غض
  

 تشبرضتبى ّجْزجبى پُر، زگل غض زصایکٌضی ّ زاثل سْضت ّلْگر

 زضبلٌگ تب غجرغبى پـُر، زگل غض زپکتیکب ّ ًــٌگرُــبر ّ زاثــل

 غوین اثر ّ ثبراى پـُر، زگل غض
  

 زگل غضضشي از ُصر ّ هرجبى پـُر،   ثراثرغض غت ّ رّز اًضریي فصل

 غرّة ّ غب هگبُـبى پـُر، زگل غض ز فضـــل ثیــکـراى دـق تـعـب لـی

   جِبى از لطـف ضجذبى، پـُر زگل غض

  آهض گلطتبى پُر زگل غضآهض گلطتبى پُر زگل غض  ثِبرثِبر
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خٕسؽيذی ثّ ًْت رًغ  ۹۸۳۱َٓبد فشُْگی ٔ ارتًبػی رٕاَبٌ هللا یبس دسعبل  

کخيشاصرٕاَبٌ ثبدسک ٔثب اصغبط يشدو هللا یبس،يغکٌٕ دس لشاء ٔلقجبت يختهف آٌ دیبس، غشك ایزبد 

اَگيضِ ْب ثخبطش فؼبنيتٓبی فشُْگی ٔ ارتًبػی ،سؽذ ٔتمٕیت افکبسرٕاَبٌ ،َؾشيمبالت ػهًی ٔآگبْی 

اصٔصاست ، (۹۹/۱/۹۸۱۱دْی دس يٕسد ثخؼ ْبی تؼهيى ٔتشثيّ دس يُطمّ، ثباخز رٕاصَبيۀ، ثتبسیخ )

 يضتشو ػذنيّ، پبثّ ػشفۀ ٔرٕد گزاؽت.

، رٕاَبٌ اػضبی ایٍ َٓبد، طی گشد ًْآیی ٔعيؼی دس فيشٔصکِٕ)لجالً يغًی  ۹۸۱۱صٕت عبل  ۹۱ثتبسیخ 

ثُبو چغچشاٌ( ثضيج يشکض ٔالیت غٕس، ثشای پيؾجشد فؼبنيت ْبی يذَی، ػهًی، فشُْگی ٔ ارتًبػی 

يُطمّ ٔ ربيؼّ، رهغبت يتؼذدی دایش ًَٕدَذ کّ؛ دس َتيزّ سٔی تغييش اػضبی ْيئت يذیشۀ َٓبد، اػضبی 

خٕسؽيذی،  ۹۸۱۸سْجشی َؾشیۀ هللا یبس ٔ ًْچُبٌ سٔی پالٌ ٔ اْذاف دساصيذت ٔ اعتشاتيژیک عبل 

تؾکيالت رذیذ اػضبی سْجشی َٓبد ٔ َؾشیّ ثب صضٕس داؽت ْئيت يذیشِ لجهی َٓبد؛ تقبييى گشفتُذ کّ؛ 

يضًذ إَس "ػًشی" سئيظ، ضيب اصًذ "عهطبَپٕس" يؼبٌٔ أل، صيبت هللا "صيبت" يؼبٌٔ دٔو ، ػجذانًُبٌ 

"ظٓيش" يذیش اداسی ٔ ًْچُبٌ ثب اؽتشاک تؼذاد کخيشی اص اعتبداٌ، تضقيم کشدگبٌ، يضقالٌ، يتؼهًبٌ 

ًَت ْبی يختهف، تقٕیت گشدیذ.   ٔ دیگش رٕاَبٌ، تؼيٍ اػضبی رذیذ ثّ ِع

 اعضبی جضیض ُیئت هضیرۀ ًِبص فرٌُگی ّ اجتوبعی جْاًبى هللا یبر:
 ؛ ػجذانمذیش "فيقم" ثضيج سئيظ 

  فالس انذیٍ "رالنی" ثضيج يؼبٌٔ أل؛ 

 يضًذیٕعف "عؼبدت" ثضيج يؼبٌٔ دٔو؛ 

   گالة انذیٍ "کشیًی" يذیش اداسی؛ 

  تبد انذثٍ "غٕسیبَفش" آيش يبنی؛ 

 ٔ صکًت هللا "ؽبْيٍ ػجبعی" يُؾی 

  .اَزيُيشغالو َجی "صغٍ صادِ" عخُگٕی َٓبد، تؼيٍ گشدیذَذ 

 اعضبی جضیض رُجری ًػریۀ تذت ًبم هبٌُبهَ هللا یبر:
ُْگی ٔ ارتًبػی رٕاَبٌ هللا یبس ثٕد کّ دس عبل وطزیۀ فز ۀوام اختصارضذ ،يبُْبيۀ هللا یبس 

ثب اخز رٕاص اَتؾبس اص يمبو يضتشو يؼيُيت َؾشاتی ٔصاست اطالػبت ٔ فشُْگ، ثضيج یک َؾشیۀ  ۹۸۱۱

 يغتمم، آصاد ٔ ثی طشف، ثّ فؼبنيت خٕیؼ آغبص کشد. 

طٕسیئکّ ؽًب دس رشیبٌ ْغتيذ؛ يبُْبيۀ هللا یبس، دس چٓبس ففضّ چبپ َٔؾش ييگشدد کّ ثيؾتش صبٔی 

يٕضٕػبت ارتًبػی ٔ فشُْگی، خجشی ٔ آگبْی دْی، آيٕصؽی، تؼهيًی ثٕدِ ٔ ًْچُبٌ فؼبنيت ْبی َٓبد 

 فشُْگی ٔ ارتًبػی رٕاَبٌ هللا یبس سا ثّ عًغ خٕاَُذ گبٌ ييشعبَذ.

 ، ثمشاس صیشیٍ ثضضٕس خٕاَُذگبٌ ػضیض، تضشیش ييؾَٕذ: ِيبُْبواعبيی دعت اَذس کبساٌ 

  هللا یبس؛ ۀيبُْبورؼًّ خبٌ "رٕیب" يذیش يغئٔل 
  ؛ يّيبُْبنؼم ييشداَؾٕس"يشادی" يؼبٌٔ يذیشيغئٔل 
 فذس انذیٍ "اظٓش" عشدثيش يبُْبيّ؛ 
  ٔ ّصيبت هللا "صيبت" ٔیشاعتبس يبُْبي 
  .عبدالقدیر "فیصل" رئیس نهاد ْئيت تضشیش، رًؼی اص َٕیغُذ گبٌ اعت 



 خ۳خ۳خ۳خ اخبخرخمخهخخخ خمخ خخخ خ خخخ

سْرغیضی،   0131دول ضبل  00ّ 01یکػٌجَ ّ صّغٌجَ هؤرر     

اَتمبل فُذٔق ْبی سأیذْی اص طشف کًيغيٌٕ يغتمم اَتخبثبت تٕعظ 

َيشْٔبی يغهش افغبَغتبٌ ثّ ٔنغٕانی ْبی َّ گبَّ ٔ َٕاصی يشکض 

يمبيبت يضهی ٔالیت غٕس اص اَتمبل ثشگّ ْب ٔ   ٔالیت غٕس آغبص یبفت.

فُذٔق ْبی سأیذْی ثّ ٔنغٕانی ْبی پغبثُذ، تٕنک، تيٕسِ، چٓبسعذِ، 

دٔنتيبس، دٔنيُّ، عبغش، ؽٓشک ٔ نؼم ٔ عشرُگم ثب اتخبر تذاثيش ٔیژۀ 

 ايُيتی، خجش ييذُْذ. 

دسگيشی ييبٌ سْرغیضی، ّقْع  0131 ضبلدول  01چِبرغٌجَ     

پٕنيظ ٔ افشاد طبنجبٌ يغهش يخبنف دٔنت، دس يشثٕطبت ٔنغٕانی 

تٍ َيشْٔبی  4تٍ طبنت ٔ صخى ثشداؽتٍ  4عبغش، يُزش ثّ کؾتّ ؽذٌ 

 افغبَغتبٌ گشدیذ.

ثّ َمم اص یک يُجغ، َيشْٔبی پٕنيظ ثخبطش پبکغبصی يُبطك اص ٔرٕد 

طبنجبٌ، ایٍ ػًهيبت سا ثّ ساِ اَذاصی کشدِ ٔ دس َتيزّ يُبطمی کّ يٕسد 

 ْذف ثٕد، تضت کُتشٔل َيشْٔبی ايُيتی دس آيذ.

يمبيبت ايُيتی ٔالیت سْرغیضی،  0131دول ضبل  01رّز جوعَ     

غٕس يذػی ؽذَذ کّ، دسگيشی ييبٌ افشاد پٕنيظ ثّ ًْکبسی يشدو 

صًم(  14يضم، طبنجبٌ يغهش دس يُطمۀ غهًيٍ، کّ ثّ سٔص پُزؾُجّ )

تٍ اص طشفيٍ، دسگيشی  16آغبص گشدیذِ ثٕد، ثب کؾتّ ٔ صخًی ؽذٌ 

 11خبتًّ یبفت. ًْچُبٌ يمبيبت ايُيتی دس ٔالیت غٕس اص يغذٔد ؽذٌ 

يشکض سأیذْی دیگش، دس ٔالیت غٕس خجش ييذُْذ کّ ثذیٍ تشتيت تؼذاد 

يشکض سأیذْی افضایؼ  42ثّ  31يشاکض يغذٔد ؽذِ دس ٔالیت غٕس، اص 

 یبفت.

کًجٕد أساق دس يشاکض سْرغیضی،  0131دول ضبل  01غٌجَ    

 سأیذْی، دس ٔالیت غٕس، چبنؼ ػًذۀ ثشای سأیذُْذگبٌ ثٕرٕد آٔسد.

گضاسؽگش ٔثغبیت ربو غٕس، چؾى دیذ خٕدػ سا اص يشکض سأیذْی نيغۀ 

ثؼذ اص  2عهطبٌ ػالءانذیٍ غٕسی چُيٍ َٕؽتّ اعت:"صٕانی عبػت 

ظٓش، صيبَيکّ ثّ يشکض سأیذْی نيغّ عهطبٌ ػالءانذیٍ غٕسی سفتى، 

أساق سأیذْی تًبو ؽذِ ثٕد ٔ َبچبس ثب دِ ْب تٍ دیگش، ثذٌٔ سأیذادٌ 

 ثيشٌٔ آيذیى." ایٍ يؾکم تُٓب دس ایٍ يشکض سأیذْی، خالفّ ًَيؾٕد.

گضاسػ ْبی اص يُطمۀ پؾتّ َٕس ٔنغٕانی دٔنتيبس، اص يُطمۀ گشو آة  

ٔنغٕانی نؼم ٔ عشرُگم، اص يُطمۀ غاليبٌ هللا یبس، َيض صبکی اعت کّ 

 أساق سأیذْی دس آٌ يشکض ثّ اتًبو سعيذِ ثٕد.

يُجغ يئحك ٔ يؼتجش ايُيتی کّ، َخٕاعت َبيؼ گشفتّ ؽٕد، اص ثغتّ  یک

يشکض سأیذْی دس ؽًبل ٔنغٕانی تٕنک ٔالیت غٕس، خجش داد.  6ؽذٌ 

ثّ َمم اص ایٍ يُجغ، يشاکض سأیذْی ٔالغ دسيُبطك يزغذ کٕتب، يکتت 

يتٕعطۀ تگبة اؽُبٌ، يکتت يتٕعطۀ دای، يکتت نشک، آة ؽکبٌ ٔ 

 يکتت اثتذایۀ َٕچبسِ دس احش تٓذیذات ؽذیذ ايُيتی، يغذٔد ؽذ.

ثبؽُذگبٌ ٔنغٕانی ؽٓشک ييگٕیُذ کّ، یک گهٕنۀ ساکت ثّ يشکض آٌ 

ٔنغٕانی اَذاخت ؽذ کّ؛ خغبسات ٔ تهفبتی دس پی َذاؽت. يمبو ْبی 

 ايُيتی غٕس اص اظٓبسات دس ایٍ يٕسد خٕد داسی کشدَذ. 

عشرُگم ٔالیت غٕس اص اؽتشاک گغتشدۀ  ثبؽُذگبٌ ٔنغٕانی نؼم ٔ

يشدو دس اَتخبثبت سئيظ رًٕٓس، رًٕٓسی افغبَغتبٌ ٔ ؽٕساْبی 

دس آٌ ٔنغٕانی(  سأیذْیٔالیتی دس آٌ ٔنغٕانی، خجش دادِ  ٔ ييگٕیُذ کّ 

 .ثذٌٔ کذاو يؾکم ايُيتی ثّ اتًبو سعيذ

ربيؼۀ يذَی ٔ  سْرغیضی، 0131  ضبل  01چِبرغٌجَ هؤرر     

غٕس، دس اػتشاك ثّ تٕصیغ عبصۀ يهکيت سادیٕ ٔالیت ثبؽُذگبٌ 

تهٕیضیٌٕ يضهی ایٍ ٔالیت، ثش سٔی عشک ْب خيًّ صدِ ٔ ؽؼبس ْبی 

"يشگ ثش چٕسٔال، غبفجبٌ صييٍ ٔ يب ػذانت ييخٕاْيى" کتجی َيض ثش 

 خيًّ ْب َقت ًَٕدَذ.

يضفهی کّ ثًُبعجت سْرغیضی،  0131دول ضبل  01صّغٌجَ هؤرر      

تمذیش اص فؼبنيت ْبی َيشْٔبی ايُيتی افغبَغتبٌ، ثبؽتشاک ٔانی ٔالیت 

غٕس، سإعبی اداسات دٔنتی، فذْب تٍ اص َيشْٔبی ايُيتی افغبَغتبٌ ٔ 

تؼذاد اصخجشَگبساٌ کّ، دس عبنٌٕ کُفشاَظ ْبی يمبو ٔالیت ثشگضاس 

گشدیذِ ثٕد، ثب اْذای تمذیشَبيّ ْب ٔ تضبیفی ثشای يئظفيٍ ايُيتی ٔ 

 عشثبصاٌ، اص آَبٌ تمذیش ثؼًم آيذ.

دِ ْب تٍ اص سْرغیضی،  0131دول ضبل  01صّغٌجَ هؤزر     

يضقالٌ داَؾگبِ تؼهيى ٔتشثيّ ٔالیت غٕس، دس اػتشاك ثّ ثی تٕرٓی 

ٔ کى کبسی سئيظ داَؾگبِ دعت ثبػتشاضبت صدِ، خيبثبٌ دسۀ لبضی سا 

 عبػت، ثشٔی تشافيک ثغتُذ. 3ثًذت 

اػتشاك کُُذگبٌ کّ تٕعظ ثهُذگٕ ْبی دعتی ؽؼبس ْبی "يب 

سئيظ ثيغٕاد، کى کبس ٔ ثی کفبیت ًَيخٕاْيى"، خٕاْبَی ثشکُبسی 

 ػجذانًُبٌ "خبدييبٌ" سئيظ پُْٕتٌٕ ٔالیت غٕس ؽذَذ. 

ثشکُبسی ؽبسٔال سْرغیضی،  0131دول ضبل   01ضَ غٌجَ هؤرر     

تهٕیضیٌٕ دٔنتی ٔالیت غٕس کّ،  -ٔ تقبصت يزذد يهکيت عبثمۀ سادیٕ

لجالً غقت گشدیذِ ثٕد ٔ اػتشاضبت يشديی سا ثبػج ؽذِ ثٕد ٔ ضًُبً 

کبسيُذاٌ ؽبسٔانی يشکض ٔالیت کّ ثّ صًبیت اص ؽبسٔال لجهی کّ دعت 

 ثّ اػتقبة صدِ ثٕدَذ، دس پی داؽت.

عبخت تؼًيش اداسی سْرغیضی،  0131دول ضبل  10یکػٌجَ هؤرر     

يمبو ٔالیت غٕس ثّ ْضیُۀ چٓم ْؾت يهيٌٕ ٔ ْؾت فذ ْضاس افغبَی 

کّ اص ثٕدرۀ تٕعؼٕی دٔنت عبختّ ييؾٕد، ثّ دأطهجی گزاؽتّ ؽذ. ایٍ 

رذی اداسی يمبو ٔالیت غٕس دس لغًت غشثی تؼًيش فؼهی  تؼًيش 

ثؾًٕل اطبق،  48طجمّ کّ داسای  4يتش يشثغ صييٍ، دس  675ثًغبصت 

 عبنٌٕ ْبی رهغبت ٔ کُفشاَظ ْب ييجبؽذ، ثؾکم پختّ ٔ اعبعی اػًبس ييگشدد. 

  فتَ غضٍ از ضبیت ثیي الوللی جبم غْرگرثر

 میالدی  4102خورشیدی               اپریل سال  ۳۵۳۵حمل سال               شمارۀ هجدهم        ضبل ضْم

صرکْغع، اضتْار ثبغیض تب ثَ 

 عول ثپر صازیض
پشاَشژی ثٕدٌ یک چيض اعت، ػًم کشدٌ يطهت دیگشی اعت، چُبَکّ   

گٕیب اَغبٌ اص لجم، الالم گٓگبْی، ثب اَشژیک ثٕدِ ٔايبػًم کشدِ َتٕاَغتّ اعت،  چيض 

دیگشی اعت.دس َٓبیت ثبیذ ثشسعی کشد: )آیب اص لجم اسادِ داؽتّ، ػًم کشدِ ٔ عپظ 

يؾبْذِ کشد کّ چّ اتفبق افتبدِ اعت(. ثشای يؾبْذۀ يغتًش ٔخغتگی َبپزیش. ثهی؛ ايب دس 

آغبص ثّ ْيچ کظ چُيٍ کٕؽؼ صیبدی سا تٕفيّ َخٕاْيى کشد؛ ٔنی ثشای کٕؽيذٌ ثّ َضٕی 

کّ اَغبٌ اَشژیک ثبیذ دس فالٌ يٕسد ثبؽذ، َی. يب صتی دس ضؼيف تشیٍ افشاد ثبٔرٕد 

ايکبٌ پبیّ داسی، گشچّ َّ يمبٔيتی کّ فٕساً پيشٔص ؽَٕذ، اػتمبد داسیى، ٔآَگٓی َجبیذ 

يُتظشثٕد کّ ْش لذس يمبٔيت ْب ؽذیذ ثبؽذ، اص ًْبٌ سٔص أل يٕفك ؽٕیى. ْذف یک فشد 

يجتذی ثبیذ ایٍ ثبؽذ کّ غبنجبً ثّ کٕؽؼ دعت یبفت. اگشچی دس سٔصْبی َخغت پيؼ يی 

آیذ، اَغبٌ ثّ رهٕگيشی اص آٌ َيُذیؾذ )دس نضظّ تضشیک ٔيضشک ( الالم ثٓتش اعت اص 

اصغبط ثی فبیذِ غهيع ٔخؾى ارتُبة کُذ: ایٍ فمذاٌ تٕرّ سا ثب تبکيذ دسَٔی يبَُذ صیش دَجبل 

کُذ کّ)دفؼّ دیگش ثًٕلغ ثّ آٌ فکش خٕاْيى کشدلطؼآ تقًيى گشفتّ او ثش ثی اسادِ گی 

خٕدفبیك آیى.( دسٔالغ َيض ایٍ سٔػ تکشاس خٕاْذ ؽذ ٔآگبْی يٕفك ييؾٕد کّ ثًٕلغ 

 يذاخهّ کُذ.
 

 

ٔلت اَگيضِ ٔاصذی طی چُذ سٔص ثّ طٕس پيبپی ٔرٕد داؽتّ ثبؽذ، تمشیجبً ًْيؾّ دس نضظّ خبؿ ٔثب ؽذت ثغيبس  

َيشٔيُذ ثبص ييگشدد. دسایُزب يبَغ خطشَبک ٔرٕد داسد، کّ ثبیذ ثب ؽذت ثّ آٌ رُگيذ؛ صیشا پظ اص ایُکّ یکجبس ثّ آٌ غهجّ 

 کشدیى، ييتٕاَيى يطًئٍ ثبؽيى ثالخشِ ثب عٕٓنت ثيؾتشی ثطٕس کبيم فبیك خٕاْيى آيذ.

ُْگبييکّ يؾبْذِ کشدیذ کّ چمذس پشٔسػ رکش ؽذِ، يالیى ٔ تذسیزی اعت ٔ ثّ دلت تُظيى ؽذِ تب ْشکغی لبدس ثّ اَزبو ٔ اسادِ 

آٌ ثبؽذ، اص فشدای آٌ سٔص ؽشٔع کُيذ کّ آَشا دسرٍْ خٕد ثّ ػُٕاٌ یک ٔظيفّ صک کُيذ ٔ تًبو تٕرّ ٔ اَشژی خٕد سا ثّ آٌ 

يؼطٕف عبصیذ. عپظ کٕؽؼ أنيّ سا اص عش گيشیذ ٔ ثشای ثبسدٔو ثّ َضٕی يتفبٔت آَشا دَجبل کُيذ. يتٕاالً ثکٕؽيذ تب ثتًبو 

اَگيضػ ْبی کّ دس ثبال اؽبسِ کشدیى غهجّ کُيذ. عشاَزبو عؼی کُيذ ثب دسَظشگشفتٍ تًبو َکبت يتزکشِ، یک سٔص کبيم سا 

آَطٕس صَذِ گی کُيذ ٔ ُْگبييکّ سٔصی ثّ آٌ يٕفك ؽذیذ، ثشای یک ْفتّ کبيم سا اص َٕ ؽشٔع کُيذ. آَگبِ اعت کّ ثشای 

سرٕع ثّ فقم ثؼذی خٕة آيبدِ ؽذِ ایذ. فشايٕػ َکُيذ کّ دس دسٌٔ آسصْٔبی ثشتشی رٕیی، ثهُذ پشٔاصی، ييم ثّ پيؾشفت ٔ 

 تفٕق ٔيٕفميت خٕدسا ثکبٔیذ تب َيشٔی ػًم تمٕیت کُُذِ ٔيتؼبدل عبصَذِ سا ثيبثيذ.

اگش )عغتی يجًٓی ( ؽًبسا فشا گشفت، ثبخٌٕ عشدی اعتذالل کُيذ. ثّ آسايی ثّ خٕد ثگٕئيذ: دسعت اعت کّ صبال خٕدسا 

ضؼيف اصغبط ييکُى؛ ايب ایٍ صبنت ًَيتٕاَذ دٔاو داؽتّ ثبؽذ. ٔ آَگٓی تبيذت دیگش ٔلتی خٕة خٕد ساپشٔسػ دادو ، ٔسصیذِ 

ؽذو، ایٍ ضؼفٓب دیگش ثّ عشاغى َخٕاُْذ آيذ. عشاَزبو ثّ گفتّ ْبی يبیٕط کُُذِ یی کّ دیگشاٌ يًکٍ اعت ثگٕیُذ، ْيچ 

اًْيت َذْيذ. ٔلتی دس صبنی پشٔسػ ؽخقيت خٕد ْغتيذ، ثّ گفتبسيبیٕط کُُذِ اًْيت َذْيذ. چّ ثغبصشفٓبی عبدِ دالَّ 

دیگشاٌ دسک ًْبٌ چيضْبی ثبؽذ کّ عشکٕة آَٓب ثيؾتشیٍ اًْيت سا داساعت. ثذیٍ تشتيت اص کغبَيکّ ُْٕص ثّ اًْيت چُيٍ 

 پشٔسؽی آگبْی َذاسَذ ٔ ػمبیذ يُفی خٕد سا اثشاص ييذاسَذ، ارتُبة خٕاْيذ کشد.

 هذوض یْضف "ضعبصت"          
 صاًػجْی صٌف چِبرم صاًػکضۀ غرعیبت صاًػگبٍ ثلز 

 اجتماعی در هضرۀُعرف ّعبصات 

 رغّْالیت 
 ٔداضتً  ٔ دْبت َؾيُی  سٔعتبئیصَذگی   کّ يشدو آٌ اکخشا  افغبَغتبٌ اعت اسالمی  ۀجامع ، یک ثخؼ اصغُر اْم ٔالیت

یذۀ عزف َعادات پسىذ ایٍ پغًبَذگی،  یک ػهت  اَذ.ٔيذَيت يضشٔو يبَذِ پيؾشفت اص  ، غٕسدیبس    ثبؽُذگبٌ  ،دسطٕل تبسیخ

 ْیکُتا ۀاضار ،َضعی کطُرمیباضذ. درایه بحث لٕاَيٍ  غشای يضًذی مخالف ضزیعت ،کّ  اعت  فزٌىگی ٔ ارتًبػیيضشۀ 

رهت تٕرّ ؽًب خٕاَُذگبٌ گشايی يٕسد اييذ ٔاسو کّ ٔ ضًُبً رًغ آٔسی ًَٕدِ او سا رشیبَبت ٔالؼی ربيؼّ خٕیؼ ثّ 

ایُک ْش ػشفّ سا ثطٕس  کًک ًَبیى،، خٕیؼ ساۀ بٍبُد َاصالح ایه معضل جامع یتابتُان درآیىذي بزا ،یشدگلشاس

 رذاگبَّ ثّ ثشسعی ييگيشیى:

   :درراستای تشکیل خانواده یضۀ هضرٍعرف ّعبصات پطٌض

 ایؾبٌ دساَتخبة ًْغش ٔ تؾکيم خبَٕادِ؛ ثب ًْی ٔ يؾتشک ػذو سضبیت دختشاٌ ٔپغشاٌ ثشای تؼيٍ عشَٕؽت صَذگیانف: 

 خٕإَادِ؛فبييم ْبی ػشٔط ٔدايبد دسساعتبی تؾکيم ٔانذیٍ ٔ عبیش اػضبی دخبنت ْبی َبعبنى 

 ت ييبٌ اػضبی خبَٕادِ ْبی ْش دٔطشف، صتی ثؼذ اص دٔسۀ َبيضاد ؽذٌ انی ختى ػشٔعی کالٌفًيًبد: ػذو يٕرٕدیت 
 :درراستای فرهنگ یضۀ هضرٍعرف ّعبصات پطٌض

 :، ثگَٕۀ يخبلربيؼّ افزاد تٕعظ ثؼضی اص اعتفبدِ ثيزب، يُفی َٔبعبنى اصتکُبنٕژی دعت داؽتّانف: 

ٔتؼميت ًَٕدٌ ٔ آُْگ ْبی غيش تشثيتی مُسقی  ثؾکم افشاطی ثّ، گُش دادن  تٕعظ تهفٌٕ ْبی ًْشاِ يضاصًت ْبی ثيزب

 َبفی اخالق صغُّ؛ عشیبل ْبی خبسری

 ؛"ثچّ ثبصی" ػبدات ٔسفتبس ضذ ؽشػیتشٔیذ ة: 

 َٕٔؽبثّ ْبی انکٕنی.ثّ اؽکبل گَٕبگٌٕ آٌ دخاویات  اصاعتفبدِ د:   

 اجتوبعی ّ هضًی:درراستای  یضۀ هضرٍعرف ّعبصات پطٌض

 ؛تجارتی  عٕداگشی ٔ يؼبيالتتًبيی  دس، دس خشیذ ٔ فشٔػ ٔ وزخ ٌا دس سػبیت افهی اَقبف ػذوانف: 

 ؛، کؾت ٔلبچبق يٕاد يخذسة: ثشص

 تزبستی.عٕداگشی ٔ  ، فشیت کبسی ، دسٔؽ گفتٍ ٔتذنيظ دسايٕسکبسی تمهتد:  

 ی دیبت اسالقی:درراستا یضۀ هضرٍعرف ّعبصات پطٌض

افم کشايت يخبنف ، يضمشاَّ، یبدًَٕد اؽخبؿ ثّ انمبة َبپغُذانف: 

 ارتًبػی.اَغبَظ ٔ ؽؤٌ  

 َبعبنى اداسات دٔنتی ثبيشارؼيٍ ٔثشخالف آٌ.  ثشخٕسدة: 

 ارتًبع ثبیکذیگش.اػضبی ثشخٕسدْبی اخاللی ضؼيف اؽخبؿ د: 

 .ْى رٕاسی ػذو سػبیت صمٕق ًْغبیگی دسصَذگی ارتًبػید: 

 محسن " ساحل "   
متعلم صنف دوازدهم لیسه عالی سلطان 

 عالوالدین غوری

۲صفحه   



 ضجستریي غبسۀ غعر غسل،
غضل دس افطالس، يزًٕع اثيبتی اعت يتضذ دس ٔصٌ ٔ      

لبفيّ کّ ثيت أل آٌ، يقشع ثبؽذ. غضل ؽؼشی اعت کّ 

يمقٕد آٌ، ٔفف ػؾك ٔ ثيبٌ صیجبئی نت، صنف، خبل، 

 صکبیِت ٔفم، ْزش، رکش سیبصيٍ ٔ گم ْب....

غضل َضد ؽؼشای پبسعی صثبٌ، اؽؼبسی اعت ثش یک ٔصٌ    

ٔلبفيّ ثب يطهغ يقشع کّ صذ يؼًٕنی ٔ يتٕعظ آٌ، ثيٍ پُذ تب 

دٔاصدِ ثيت ثبؽذ ٔ گبْی ْى ثيؾتش اص آٌ، تب صذٔد پبَضدِ ٔ 

ؽبَضدِ، گفتّ اَذ؛ ايب اص پُذ ثيت کى تش َجبؽذ، دس غيش آٌ، 

 ؽبیغتّ َيغت تب ثُبو غضل، یبد ًَبیُذ.

 لتيم "الْٕسی"

 هب را ثَ غوسٍ کػت ّ قضب را، ثِبًَ ضبست

 سْص ضْی هب ًضیض ّ دیب را، ثِبًَ ضبست
  

 صضتی ثضّظ غیر ًِبص، از رۀ کرم

 هب را چْ صیض، لغسظ پب را، ثِبًَ ضبست
  

 زسبًَ، چْ آّاز هب غٌیضآهض ثیرّى 

 ثشػیضى ًْالَ گضا را، ثِبًَ ضبست
  

 رفتن ثَ هطجض از پی ًظبرۀ ُرسع  

 صضتی ثرر کػیض ّ صعب را، ثِبًَ ضبست
  

 زاُض ًضاغت، تبة جوبل، پری ُرسبى

 کٌجی گرفت ّ ترش سضا را، ثِبًَ ضبست   
  (۴۳۲:ؼ ۳۵۳۳)ًگبرظ کبظوی،جبپ ضبل 

 
 شعر 
 و 
 ادب

۳صفحه  میالدی  4102خورشیدی               اپریل سال  ۳۵۳۵حمل سال               شمارۀ هجدهم        ضبل ضْم  

عجبرات تأکیضی از صیضگبٍ 

 سْص غٌبضی
ٌستىذ کً  يخجتیجمالت ویزَمىذ َ  ،عبارات تاکیذی      

، وسبت بً گـــــــذضتً ،دسدْب سا دسيبٌ ًَٕدِ ٔ ثشای آیُذِ

عبارات  ایُکّ تصمیمات بٍتزی خُاٌذ گزفت َ یا ؽخـ

تش يی عبصد. ايشٔصِ  ما را قُی ،تؤکيذی َغجت ثّ گزؽتّ

پيؾُٓبد ثيؾتش ػجبسات تؤکيذی سا اعتفبدِ اص  ،سٔاَؾُبعبٌ

اس البالی صذٌا  صیشیٍ، کيذیتؤييکُُذ ٔ ایٍ ػجبسات 

 کتبة سٔاَؾُبعی گشفتّ ؽذِ اعت:
 چمذس خٕاَذٌ يٓى َيغت، ثهکّ چگَّٕ خٕاَذٌ يٓى اعت؛ .1

بلىذ  ،بذاویذ چزا دست بذعا ،سماوی مستجاب میطُد کً ،ضما یدػب .2

 کشدِ ایذ؛

خٕدت ثآَچی کّ ایه است کً خُد باضی  ،عبدِ تشیٍ کبس دس دَيب .3

آٌ اعت کّ کغی ثبؽی کّ ، ييخٕاْی؛ ٔنی عخت تشیٍ کبس دس دَيب

 دیگشاٌ ييخٕاُْذ؛

 اَذیؾّ ْبی صميشاَّ؛ اَغبٌ سا صميش َگّ يی داسد؛ .4

ناراحت میشوند؛ ولی اگر  ،دوستان شما یض،اگر صر کبری ًبکبم غض .5

 فراهْظ ًکي!بیشتر ناراحت می شوند؛  ،دوستان شما ،ُویػَ هؤفق ثبغیض
يٓى َيغت کّ ثتٕاَيذ ثّ ارذاد خٕد افتخبس کُی، يٓى ایٍ اعت کّ  .6

 آَٓب ثتٕاَُذ ثّ ؽًب افتخبس کُُذ؛

 بٍتز اس امزَس می ساسد؛ ،ضما را ۀتفکشات خٕة ٔثذ گزؽتّ، آیُذ .7

تزس  ،ایه است کً ٌمیطً اس اضتباي کزدن ،تشیٍ اؽتجبِ ثضسگ .8

 داؽتّ ثبؽيى؛

 راضی کزدن رقیبان است؛ دس ،تطایُشا ثذاَيذ کّ سيض ؽک .9

رَباي باش کً دام ٌا را تطخیص دادي بتُاوی؛  ،ثؼضی ألبت .11

 گشگ ْب اصتٕ تشط داؽتّ ثبؽُذ؛تب ضیز باش  ،ٔنی گبِ ألبت

کّ ًَی  احمق است؛ َلی کسی ،کّ يی پشعذ، تب پُذ دليمّ کغی .11

 احمق میماوذ؛ ،پشعذ، ثشای ًْيؾّ

 پیص خُد وگٍذار َفقط وتایج را بمزدم وطان بذي؛ ،ساص سا .12

 گض آَچی سا کّ، خٕد اَزبو ًَی دْيذ؛ ثذیگشاٌ آيٕصػ َذِ؛ْش .13

ًْيؾّ صثبَت سا، ثب اصتيبط ٔ آساو، ثکبس ثجش؛ ٔنی چؾًبَت سا  .14

 ثب عشػت؛

اگش يب دس صَذگی يبٌ، يشتکت اؽتجبِ َؾٕیى؛ يفٕٓو اػ ایٍ  .15

 اعت کّ تالػ کبيم ٔ فذ دسفذ، َذاسیى؛

اگش اص تًبيی کبس ْبئی کّ دس صَذ گی اَزبو ييذْيذ،  .16

فهًجشداسی ؽٕد؛ کذاو کبس ْب سا، اَزبو ييذْيذ؛ پظ خٕد 

 سا ثبصیگش فهى ٔ يشدو سا تًبؽبچی فهى، فکش کٍ.
  

 "رفیق زاصٍ"گل دضرت  
  استاد ربانی غِیض ثٌبم زبان  و ادبیات انگلیسی، دانشگاه ۀ، صاًػکضیصاًػجْ

 پارسی

 ُب ًشطتیي
 َخغتيٍ کغی کّ، گُبِ سادسػبنى ثّ ٔرٕدآٔسد، ؽيطبٌ ثٕد؛ .1

 َخغتيٍ کغی کّ، صسِ عبخت ٔاصآٌ اعتفبدِ کشد ،صضشت دأإد)ع(ثٕد؛ .2

 َخغيتيٍ کغی کّ، ساص عبختٍ صًبو سااختشاع کشد، صضشت عهيًبٌ)ع( ثٕد؛ .3

 َخغتيٍ کغی کّ، اص نجبط دٔختّ اعتفبدِ کشد،صضشت ادسیظ )ع( ثٕد؛ .4

 َخغتيٍ کغی کّ، کبغز ساعبخت صضشت یٕعف )ع( ثٕد؛ .5

 َخغتيٍ کغی کّ، ثشپيبيجشایًبٌ آٔسد ،صضشت اثٕثکشفذیك )سك( ثٕد، .6

 َخغتيٍ کغی کّ، فبثٌٕ ساعبخت، صضشت عهيًبٌ )ع( ثٕد؛ .7

 َخغتيٍ َٕرٕاٌ کّ، ثّ پيبيجشایًبٌ آٔسد، صضشت ػهی )يشتضی ( ثٕد، .8

 َخغتيٍ رٕاَی کّ، ثّ پيبيجش ایًبٌ آٔسد، صیذ اثٍ صبسث ثٕد ؛ .9

 عؼذ اثٍ اثی ٔلبؿ ثٕد،َخغتيٍ فضبثۀ کّ، خٌٕ اػ سا دسساِ خذأَذ )د( سیخت،  .10

 کّ، دس ساِ اعالو ؽٓيذ ؽذ، ػًشاثٍ صجبة اَقبسی ثٕد؛َخغتيٍ کغی  .11

 َخغتيٍ صَی کّ، دس ساِ اعالو ؽٓيذِ ؽذ، ثی ثی عًيّ"سس" يبدسػًبسثٕد؛ .12

 َخغتيٍ کغی کّ؛ ثيًبسعتبٌ سا عبخت، ٔنيذ اثٍ ػجذانًهک ثٕد؛ .13

 َخغتيٍ کغی کّ، لشآٌ يزيذ سا َمطّ گزاسی کشد، َقشاثٍ ػبفى انيؾی ثٕد؛ .14

 َخغتيٍ کغی کّ، تشاصٔسا عبخت، صضشت ؽؼيت )ع( ثٕد؛ .15

 َخغتيٍ يٕئی کّ، عفيذ ؽذ، يٕی صضشت اثشاْيى )ع( ثٕد؛ .16

 َخغتيٍ کغی کّ، ثّ ػشثی عخٍ گفت، صضشت اعًبػيم )ع( ثٕد؛ .17

 َخغتيٍ اَغبٌ آصادی کّ، ثقٕست ثشدِ، فشٔختّ ؽذ، صضشت یٕعف )ع( ثٕد . .18

  دطبم الضیي "ّضین افضلی "      دطبم الضیي "ّضین افضلی "      گرص آّرًضٍ: گرص آّرًضٍ: 

 اضالم ّصلخ
ربيؼّ ثؾشی، صخييت ٔرٕد یک اَغبٌ سا داسد کّ، ْشگبِ     

ػضٕی اصاػضبی ٔرٕدػ، ثًشضی يجتال گشدد ٔیب دسَتيزۀ 

ػبسضۀ، فؼبنيت خٕد سا دسعت، ثغش َشعبَذ، ثغاليتی ٔ 

ثذَی آٌ، تؤحيش ثذی، ٔاسد ييغبصد.  -عبختًبَی فضیکی 

ثطٕسيخبل: اگشیکپب، کبسَکُذ، یب د عت ٔیب چؾى، عاليتی خٕد 

سا اصدعت ثذْذ؛ تؼبدل َٔظى ػًٕيی ثذٌ، ثشْى ييخٕسد، صتی 

ایٍ ػذو تؼبدل ثبالی ْشیکی اصاػضبی دیگش ثذٌ، َيضتؤحيش 

ييگزاسد. اگشًْۀ اػضبء عبنى ٔدسعت ثبؽُذ ٔثطٕسطجؼی، 

ٔظبیف خٕدسا اَزبو دُْذ؛ ثمب ٔعبنى ثٕدٌ ثذٌ ساتؤييٍ ييکُذ. پيب 

يجشثضسگ اعالو)ؿ(، ایٍ صميمت سادسیک صذیج ؽشیف، ثغيبس 

َيکٕ تقٕیشٔچُيٍ ثيبٌ ييًُبیُذ: يٕيُبٌ اصصيج کًک، ػبطفّ 

ٔتشصى، يبَُذ رغًی اَذکّ ْشگبِ ثّ ػضٕی اصاػضبی آٌ، 

فذيّ ٔضشسی سعذ، ثغيبسی اص عبیشثخؼ ْبی ٔرٕد سا ثّ 

ثيذاسخٕاثی ٔدسد فشايی خٕاَذ. چُبَچّ عؼذی ػهيّ انشصًّ ایٍ 

 صذیج يجبسک سا دس الثالی ؽؼش چُيٍ آٔسدِ ٔ گفتّ اعت:

 ثٌی آصم، اعضبی یکضیـگراًض

 کَ صر آفریٌع، زیک گُْراًض

 چْعضْی، ثَ صرص آّرص رّزگبر

 صیگرعضُْب را، ًوبًض قــــرار   

 تْ کس هذٌتی صیگراى، ثی غوـی

 ًػبیض کـــــَ، ًبهت ًــٌِض آصهی        
ثبیذ گفت؛ ًْبَطٕسی کّ رُگ َٔضاع، ػبيم تجبْی َٔبثٕدی 

اعت، ثشػکظ، فهش ٔاخٕت، ػبيم فهش ٔعهى ٔ ثمباعت کّ يب 

خٕد َيضؽبْذػيُی ٔ يهًٕط آٌ دس ربيؼۀ خٕد ْغتيى. خذأَذ

)د( دسعٕسِ تؼبل، آیّ یکى چُيٍ يی فشيبیُذ:"اصخذا ثتشعيذ 

ٔدسثيٍ خٕد، افالس ٔفهش ًَبئيذ ٔاصخذا ٔسعٕل أ اطبػت 

کُيذ، اگشيٕيٍ ایذ". ييجيُيذ کّ خذأَذ)د( فهش ساَؾبَۀ، ایًبٌ 

ٔتشط اصخذا)د( ،ػاليّ تمٕی، اطبػت اصخذأَذ )د( ٔپيبيجش 

اػ ييذاَذ. ثشػکظ، رُگ َٔضاع، تقبدو ٔکؾًکؼ ييبٌ 

يغهًبَبٌ سا، ضذٔيُبفی، ثآٌ ييذاَذ. چُبَچی خذأَذ)د( 

ييفشيبیُذ: )تشرًّ: فهش، خيشاعت(.  دس ایُزب هللا تؼبنی فهش 

سا يبیۀ خيش، سعتگبسی ٔسصًت خذأَذ)د( رکشييًُبیُذ. 

ًْچُبٌ پيبيجش)ؿ( َيض دس ایٍ صييُّ يی فشيبیُذ)تشرًّ: 

يغهًبٌ کبيم کغی اعت کّ يغهًبَبٌ اصصثبٌ ٔدعت آٌ، دسايبٌ 

ثبؽُذ ٔيٕيٍ کبيم کغی اعت کّ آَشا ايٍ ثؾًبسَذ؛ يشدو 

ثشخٌٕ خٕدٔايٕال خٕد، ثخبطشدیبَت ٔايبَتذاسی آٌ(. ایٍ ًّْ 

آیبت ٔاصبدیج ؽشیف، خٕد ثيبَگشاسصػ ٔاالی فهش دساعالو 

اعت ٔساثطۀ فهش ٔاعالو ساثيبٌ ييًُبیذ. اعالو، دیٍ عاليت 

 ٔفهش اعت ٔاصرُگ َٔضاع ثٕیژِ، دسييبٌ يغهًبَبٌ يتُفشاعت.
  

 َخبساصًذ "اکجشی" 
 صاًػآهْز صٌف صّازصُن صارالعلْم اثْدٌیفَ"رح" ّالیت غْر  

 جٌگ سرثْزٍ
دس یکی اص يُبطك عشدعيش ٔالیبت يشکضی ، ُْگبو صيغتبٌ ، أایم يبِ دنٕ ، يشدو یک     

دْکذۀ کٕچک ، ثيٍ ػقش ٔ ؽبو، دس صبنيکّ ًَبص دگش سا ثّ رًبػت ادا کشدِ ثٕدَذ، دس اتبق 

يتقم يغزذ، ثذٔس ثخبسی گشو َؾغتّ، يُتظش ًَبص ؽبو ثٕدَذ . دس صييٍ لشیّ یک صإَ ثشف 

افتبدِ ٔ ْٕا ثّ صذ اػهی عشد ثٕد ، طجك يؼًٕل ، يشدو ثب ًْذیگش فًيًبَّ فضجت يی کشدَذ

) اختالط يی کشدَذ( . یک يشد ييبٌ عبل يی گٕیذ ، ايغبل ثغيبس ثشف ؽذِ ، ثخيش، آة 

عشچؾًّ ْب صیبد يی ؽٕد ٔ ًّْ صييٍ ْب تب پبیبٌ لشیّ، عيشاة يی گشدد ، يٍ ْى، ًْٕ صييٍ 

پبئيٍ سا پبنيض يی کُى)خشثٕصِ يی کبسو( ، َفش دیگشی ْى عٍ ٔ عبل ٔی يی گٕیذ: خٕة اعت! 

پغش کٕچک يٍ ْى اص ػمت لؾالق، ؽجبَّ خشثٕصِ ْب سا دصدی يی ًَبیذ . يشد، کًی ثش افشٔختّ 

ؽذِ ٔ رٕاة يی دْذ ، ثبص تٕ صٔس ثچۀ يشا َذیذی ، ٔهللا ساِ پغشت سا گشفتّ ، کهۀ أسا دٔ کهّ 

رٕس يی کُذ، فشد يمبثم خؾًگيٍ يی ؽٕد ٔ يی گٕیذ ، ثچۀ عيّ گُۀ تٕ، ایُمذس غيشت َذاسد ، 

پذسػ چی اعت کّ فشصَذػ ثبؽذ ، ثبنؼکظ رٕاة ؽذیذ تشی يی ؽُٕد ، ثب سد ٔ ثذل ؽذٌ عخُبٌ 

تُذ ، فضبؽی ، طؼُّ، الف ، پف ٔ لٕست ، ْشدٔ اص یخٍ ْبی ًْذیگش يی گيشَذ، يؾت ٔ نگذ ثّ 

ساِ يی افتذ . ٔاثغتگبٌ طشفيٍ، ثب ييبَزيگشی ٔ عًتگيشی، ٔاسد يؼشکّ يی ؽَٕذ ٔ یک رُگ 

تًبو ػيبس، اتفبق يی افتذ . عش ٔدعت، سٔی ٔ کهّ، پٕص ٔ پکم صخى ٔ صخٕل يی ؽٕد ٔ يشدو 

يضم اص سیؼ عفيذ تب پيچّ عفيذ، ًْشاِ ثب يالی يغزذ، دعت ثکبس يی ؽَٕذ ، ػزبنتبً ثضشاٌ پبیبٌ 

يييبثذ . فجش سٔص ثؼذ، ٔنغٕانی، طشفيٍ َضاع سا ثّ صکٕيت اصضبس يی کُذ . صبکى)ٔنغٕال( ، 

لبضی ، لٕيبَذاٌ ، اسثبة ْب ، يٕی عفيذاٌ ، آخُذ يضم ٔ اؽخبؿ ثب عشٔ کهّ ْبی صخًی ، ًّْ 

فف يی کؾُذ . صبکى ثب ػقجبَيت يی پشعذ ، ؽًب يشدو يضخشف سا چی ثال ثشداؽتّ کّ دسایٍ 

چهۀ صيغتبٌ، ثزبٌ ًْذیگش افتبدیٍ . یک يشد پٕخهّ سیؼ ٔ کٕتبِ لذ ، ثغًت ًْبٌ َفشپبنيض داس ، 

اؽبسِ کشدِ، يی گٕیذ: فبصت اَّ! ًْی يشدکّ ، آتؼ رُگ سا ثّ َبصك دسداد . صبکى يی گٕیذ: 

ْٕ ؽغبل! چشا رُگ سا ساِ اَذاختی؟ يشد یک لذو پيؼ يی ایغتذ ٔ رٕاة يی دْذ ، خٕة کشدو 

، اص ثشای خذا ، تًبو خشثٕصِ ْبی يشا ، پغشػ دصدی کشدِ ٔ خٕد ًْی َفش ْى، خجش ثٕد ٔ اصٔ 

 ييکشد ، اگش ًْی لغى دصدی ادايّ پيذا کُّ ، ٔهلل گزاسِ ًَی ؽّ . پؾتيجبَی 
   پبیبٌ

. انور ؼوری. انور ؼوری. انور ؼوریددد    



 ٌُگی ّ اجتوبعی جْاًبى هللا یبرًِبص فر صبدت اهتیبز:

 هــضیر هطــؤّل:    جوعَ سبى "جْیب" 

 هعبّى هضیرهطؤّل:  لعل هیر صاًػْر"هراصی"  

 صضر الضیي "اظِر"        ضرصثیر: 

 ّیراضتبر:        دیبت هللا "دیبت"

 ُیئت تذریر:    گرٍّ ًْیطٌض گبى

 توْیل کٌٌضگبى:  هرصم غْر ّ هللا یبر

  ۳۱۱۱      تیراژ: 

۴صفحه  میالدی  4102خورشیدی               اپریل سال  ۳۵۳۵حمل سال               شمارۀ هجدهم        ضبل ضْم  

Email Add: lalmirmoradi@gmail.com  /Mobiles: 0799 38 98 47 - 0799 030 998   

 .هبٌُبهَ ــ از هقبالت ّ ًْغتَ ُبی غوب اضتقجبل هی کٌض

 در رد، پذیرش ، ویرایش وتلخیص مطالب، دست آزاد دارد.ــ  هبٌُبهَ 
 ماهنامه ــ مسئولیت های ناشی ازتخطی های محتوائی را بعهدٔه نگارشگران ونویسندگان مطالب ومقاالت میداند.

صفحه ویژۀ رنگۀ را برای عالنات بازرگانی هم شهریان والیت غور ایجاد خواهد کرد؛ برای نشر اعالنات  -ماهنامه 
 سوداگری تان به شماره های ارتباطی ما در تماس شوید.

 هعٌی عِض ّفب ُّوجطتگی
مشکالتی که  دشوارترینیکی از     

؛ استدامنگیر جوامع بشری امروزی 
)ضعف، فقضاى فضبیل ّهکبرم اسالقی( 
اعت. دسثٕد ٔ يٕرٕدیت ضؼف، دسيکبسو 

ٔفضبیم اخاللی دسربيؼّ، ْضاساٌ يؾکم 

دیگشی اػى اصيؾکالت َٔبثغبيبَی ْبی 

عيبعی ،ارتًبػی، التقبدی، فشُْگی، 

فضی َظبيی، خبَٕادِ گی ٔغيشِ دؽٕاسی 

ْب ٔ يؼضالت ثشٔصًَٕدِ، دسَتيزّ ثًؾبْذِ 

ييشعذ کّ رٕايغ ثؾشی کَُٕی، ثبٔرٕد 

سعيذٌ ثّ پيؾشفت ْبی ثضسگ دسػشفّ 

ْبی ػهى ٔتکُٕنٕژی ٔایزبد ٔعبیم صَذگی 

يشفّ، دسآتؼ يؾکالت َٔبيالیًبت يبدی 

ٔيؼُٕی يی عٕصَذ، صیشا آسايؼ سٔاَی 

ٔاطًيُبٌ ثخؼ، اصصَذگی اکخشیت اَغبٌ 

 ْبی يؼبفش، سخت ثشثغتّ اعت. 

 مشکالت ومفاسد اخالقی یعنی چی؟

و پدیده های که ما ازمشکالت هنگامی     
 ،مفاسد اخالقی نام می بریممنفی مانند 

 بیراه روی وانحراف ،مقصود ما تنها
اخالقی مانند همۀ مفاسد، انحرافات وپدیده 
های منفی اخالقی ازقبیل: دروغ گفتن، 
خیانت، ظلم ، بی عدالتی، حق تلفی، حسد، 
کینه، عداوت، تعصب، بدگمانی، ؼیبت، 
اعتیاد به موادمخدرواستعمال دخانیات، تنبلی 
وسستی درکار، مردم آزاری، اسراؾ 

 وؼیره می باشد.

 بسوی تغییراخالقی: ،همه باهم

مشکالت ونابسامانی تا اگرخواسته باشیم 
حل نموده ودردهای  ،های جامعۀ خویش را

کنیم، ضرورت مبرم به یک  آنرا معالجه
تؽییر واصالح همه جانبه ودرپیشاپیش آن، 
ضرورت مبرم به یک انقالب وتحول 
بزرگ اخالقی داریم که باید اساس آنرا، 

فراگیری تعلیمات قرآنی وسنت نبوی، پخش و 
نشرمکارم وفضایل اخالقی، به مفهوم وسیع 

 آن، درجامعه، تشکیل بدهد. 
باید یقین داشت که تؽییر دراجتماع، سیاست،  

بایک انقالب  فقط ،نظام و اقتصاد، حکومت
عظیم اخالقی، ممکن است؛ آنهم مبنی 
بررهنمودهای قرآن کریم، زیراکه آیات قرآن، 
اثر تربیوی واخالقی دراجتماع ملی و جامعه 
بین المللی دارد. قرآن کریم تابعان خودرا با 
اخالق رفیع وراقی درتعامل باؼیرمسلمین 

 بطور زیرین امرورهنمود نموده است: 
اخالق نیکوراعدم اعتداء قرآن کریم، اول: 

چنانچی ترجمه آیت ذیل  تلقی می کند.
 صراحت دارد:

ودرراه هللا باآنانی که به جنگ "ترجمه:
شمابرخیزند،جهادکنید,لکن  ودشمنی

ازحدتجاوز نکنید که خداوند متجاوزان 
 ، سورۀ البقره(.091رادوست ندارد" )آیۀ 

 یوقتی که لشکر  رسول صلی هللا علیه وسلم,
فرستاد، می فرمودند: "ترجمه: بیرون  می  را

شوید با اسم هللا,جهادکنیددرراه هللا با کسانیکه 
کفرورزیدند باهللا، وتجاوزنکنید،ؼلونکنید، 

 مثله نکنید وکودکان را نکشید".
برای  شنیدن کالم هللا زمینۀدن کرتأمین دوم: 

کو ی: دیگرازاخالق حمیده ، نمشرک
خودرا هدایت  تابعان  ،که قرآن کریم یورفیع

فرموده اند، این است که، یک مشرک، می آید 
وقصد حصول شناخت ومعرفت با شریعت 
اسالم رادارد ومسلمانان امنیت اورابه همین 
هدؾ می گیرند، چنان امنیتی که مشرک ترس 

برادر ، وبیم نداشته باشد؛ پس اگرمسلمان شد
هم بزرگ قرآنی  ۀدینی شمااست و تربی

خود باقیماند، پس  اینجا است.  اگردرشرکدر
 اورا انتقال بدهید بسوی اهل آن. 

"برهانی"امرالدین    

 گبهی ثطْی تذْل اسالقی 

استوار وپابرجا نگهداشتن رشتهء دوستی و     
محبت، نسبت به کسی و یا چیزی را که 
دوستش داری و میخواهی تا اورا بدست 
بیاوری و تصمیم قاطعانه میگیری تا به مقصد 
برسی و برای رسیدن به هدؾ، همکاری 
دیگران را میخواهی، این همه پیوند و پیمان 

 ها رابجا آوردن عهد، وفا و همبستگی گویند.
شکستن عهد و وفا، باعث کندن رشتهء دوستی 
گردیده و جفا نام دارد. وفا به وعهد کلمهء 
مقدسی است که میتوان آنرا به نور و روشنی، 
پاکی، صفائی، نیکی و نیکوکاری ، گذشت و 
از خود گذری، احسان و عدالت و در مجموع 
همه خوبیها را در آن سراغ نمود وبوجود 
افراد وفادار، افتخار کرد، از داشتن چنین 
دوستی با خود بالید و لذت برد. وفا داری به 
قدری شرین، لذت مند ودیرینه است که از 
روز پیدایش انسان بروی کره زمین و همزمان 
به عمر آدمی، ترویج شده و تحکیم یافته و در 
روابط بین انسان ها، چی مرد و چی زن، از 
دیرینه زمان ها بدینسو، وجود داشته و 
کسانیکه نسبت به یگدیگر وفا دار بودند؛ از 
زندگی خویش لذت برده و بخوشی عمر بسر 

ْبی صیبدی،  دس ایٍ يٕاسد، داعتبٌرسانیده اند. 

کُتب،  ٔرٕد داسدکّ، ييتٕاٌ اص طشیك ، يطبنؼۀ
مشاهدهء فلم های سینمائی و حتی از طریق 

هائیکه سینه به سینه نقل  خوانش و نقل افسانه
 شده اند به وضاحت معلومات بدست آورد.

و فلم های  امروز بیشتری انسانها، سلایر ها
سینمائی را جهت تکمیل شخصیت خویش 
 تماشا میکنند و از طریق اجرای نقش

قهرمانان، خود را در نقش قهرمان کارهای 
خوب قرار داده و میخواهند، نسبت به پدر ، 

ارزندۀ را  مادر ، اقارب و هموطنان، خدمات
انجام داده و وفا داری نسبت به حب وطن 
نشان بدهند. این کار، امر بدی نیست، بشرط 
آنکه، جنبه های مثبت آن بیشتر و  نکات منفی 

که به ضرر عرؾ، عادات و فرهنگ جامعه 
باشد، در آن وجود نداشته باشد؛ خود و در 
سر بلندی وطن خویشتن سهم ارزنده گرفته، 
جوانان را از نگاه تربیت سالم با خود هم 
پیمان ساخته، از طریق همبستگی در ریشه 
کَن ساختن جهل، عرؾ وعادات پسندیدۀ 
مضره، کمر همت بسته، محیط و منطقۀ 
خویش را ازبدبختی ها نجات بدهند. در 

أمین صلح و امنیت یک شرایط کنونی، ت
ضرورت مبرم است. جوانان باید بدانند که 
دراین پروسه، چگونه سهم خویش را ادانموده 
و در تشخیص دوست و دشمن وطن، سهم 
بارز گرفته، چهره های پس پرده را که، در 
تخریب وطن ما، دست دارند، افشا نموده و 
اضرار جنگ را بزبان ساده و محیطی به 
اطرافیان خود تبلیػ نمایند. بطور مثال : یگانه 
کشوری که دشمنی علنی و بیجا با کشور ما 
میکند، کشور پاکستان است، چی پاکستان به 
گروه های وابستۀ خود، دستور میدهد تا در 
افؽانستان وحشت و دهشت افگنی کنند؛ 
مکاتب ما را بسوزانند، پل، پلچک و پلچگک 
ها، سرک ها و دیگر ساختمان های واقع در 
وطن ما را، تخریب کنند، آنهم تحت نام جهاد 
در راه اسالم،  درحالیکه اهداؾ تخریبی آنها، 
ضعیؾ ساختن کشورما میباشد و تخریب 
کاران این کشور میکوشند تا دروازه های 
مکاتب ما، بسته بماند تا باشد که نسل های 
آیندهء وطن ما، جاهل، بیسواد باقیمانده، بدین 
طریق اهداؾ شُوم خویش را به آسانی عملی 
ساخته و اگر بتوانند کشور ما را اشؽال کنند 
که؛ البته عکس آن جوانان متعهد، وفا دار و 
آگاه، از طریق ایجاد همبستگی میان صفوؾ 
خویش این نیات و اعمال شوم را بی اثر و 
بی ثمر ساخته و در مقابل میتوانند خدمات 

 ارزندۀ را به انجام برسانند.       

   استاد غالم رسول "منش"      

 اهدأیه به نهاد فرهنگی و اجتماعی جوانان هللا یار و به عموم جوانان افغانستان!

دسصبنيکّ ایٍ صشف ْب ْشگض عُذ ٔفضت ػهًی َذاسَذ. تبصبل ثّ ایٍ َکتّ کّ ؽیيیش 

فهگی خٕد ثبػج ایزبدؽکى دسدی دسَٕصاد ييؾٕد، دسْيچ یکی اص يُبثغ ػهًی طیجیی 

اؽبسۀ َؾذِ اعت، انجتّ دس فٕستيکّ ؽيشفهگی ثؾکم پبک ،عتشِ ٔفضیی ثیّ َیٕصاد 

چٕؽبَيذِ ؽٕد، ْشگض ثبػج ایزبد ثيًبسی ٔيشیضی دسَٕصاد ًَيؾٕد کّ دسخيهیی اص 

يٕاسد، داَؾًُذاٌ َذادٌ يمذاس کبفی ؽيشفهگی سا یکی اص ػٕايم ػًذۀ ایزبد َبرٕسی 

 ٔدسَٓبیت عجت يشگ ٔييش َٕصاداٌ داَغتّ اَذ.

 هبصرچگًَْ ایي ُوَ هْاص ضضهیکرّثی را ثرای ًْزاص فراُن هیکٌض؟
ثبیذ یبدآٔسؽذ کّ ارشای پيچکبسی ٔیبٔاکغيٍ، دسصيبٌ آثغتیٍ  ٔ ثیبسداسی، َیّ      

تُٓب ایُکّ ثشای َٕصاد ضشسی َذاسد، ثهکّ ارشای ثشخی اص ٔاکغيٍ ْیبی صیيیٕاَیی، 

دسصيبٌ ثبسداسی صتًی ٔضشٔسی ييجبؽذ، ثٕیژِ آٌ ػذِ ٔاکغيٍ ْبئیيیکیّ اص عیٕی 

داکتشاٌ ٔتشَشی ثًٕلغ آٌ عفبسػ ٔتزٕیضييؾٕد. يخبل ایُگَّٕ ٔاکغيٍ ْب؛ ٔاکغيیٍ 

ثيًبسی سیخک ثشِ ْبی َٕصاد ييجیبؽیذ، صییشا اییٍ ٔاکغیيیٍ يیبدس سا اص گیشفیتیبسی 

ثًشیضی عبسی عيبِ سٔدِ َزبت ييذْذ ًْٔضيبٌ ثؼذ اصصایؼ، ثشِ یب ثضغیبنیّ سا اص 

 يجتال ؽذٌ ثّ يشك سیخک َزبت ييذْذ.

الصو اعت تبثشخی اص ٔاکغيٍ ْبی ضشٔسی صيبٌ ثبسداسی، دسییک فقیم ٔصيیبٌ 

يؼيُی، دٔثبسکبسؽٕد،.چٌٕ ثبس أل اَتی ثبدی تٕنيذ ؽذِ ثشای صيٕاٌ ٔثؼذ اص صیذٔد 

پبَضدِ سٔص ثب ارشاء دٔس دٔو ٔاکغيٍ، يمذاس کبفی تٕنيذ اَتی ثبدی ثشای چٕچّ تٕنيذ 

خٕاْذ ؽذ کّ ثطٕس يغتميى ٔیب ثٕعيهۀ ؽيشفهگی، ثشای َٕصاد اَتمبل دادِ ييؾٕد. صبل 

ثبیذ عّ سٔص َخغت صتًبً ثّ َٕصاد ؽيشفهگی دادِ ؽٕد ٔیب ثشای ایُیکیّ خیٕد يیبٌ سا 

يطًئيٍ عبختّ ثبؽيى، خٕة اعت تب يمذاس کبفی ؽيشفهگی سا دسصيبٌ يُبعیت، ثیشای 

  َٕصاد چٕؽبَذ .

 “ فشرزاص”ادوضطبُر 

 اُویت غیر"فلگی" ثرای ًْزاص

 فلَ چیطت؟
فهّ ؽيش يخقٕفی اعت کّ دس َخغتيٍ عبػبت پظ اصصاییيیذٌ صیيیٕاٌ انیی     

عّ سٔص اص پغتبٌ ْبی صيٕاٌ صایُذِ ثذعت آيذِ ٔ يیٕسد اعیتیفیبدۀ َیٕصاد لیشاس 

ييگيشد. دسيُبطك يختهف افغبَغتبٌ، ؽيشفهّ ثّ َبو ْبی پهّ، ؽيشتبٔری ٔغیيیشِ 

 َٕصاد َٓبیت ضشٔسی ييجبؽذ.َبو ْب َيض یبد ييؾٕد. خٕساَيذٌ يمذاس کبفی ؽيشفهّ ثشای 

 چراثبیض ثَ ًْزاصغیر فلَ را صاص؟
دسَخغتيٍ عبػبت پظ اص صادِ ؽذٌ َٕصاد ،خٕساَیيیذٌ ییبچیٕؽیبَیيیذٌ يیمیذاس     

کبفی ؽيشفهّ، ػالِٔ ثشاًْيت َمؼ تغزیٕی ٔیژِ یی ساکّ ایٍ ؽيش داسد، عيغتیى 

ْضًی َٕصاد سا اص يٕاد َبيطهٕة َيضپبکغبصی ًَٕدِ ٔاًْيت َٓبیت اسصَذۀ آٌ 

دسکبسصًبیت اص عيغتى دفبػی ثذٌ َٕصاد َيضثشرغتّ اعیت. َیٕصاد دسَیخیغیتیيیٍ 

سٔصْبی پظ اص صایؼ، عيغتى دفبػی َٓبیت َبتٕاَی داسد، ثًٓيٍ دنيم، ْیًیيیؾیّ 

صيٕاَبت َٕصاد ثّ عبدگی ثيًبس ٔیب َبرٕس ييؾَٕذ َٔغیجیت ثیّ صیيیٕاَیبت کیالٌ، 

ثيؾتشآعيت پزیشاَذ. پظ ثشای رهٕگيشی اص اثیتیالء ثیّ ثیيیًیبسی ْیبی يیضیيیطیی 

ٔيضبفظت دس ثشاثش ثيًبسی ْبی عبسی ٔکؾُذۀ دیگش، لیجیم اص ْیشچیيیض، َیيیبص 

اعت تب عيغتى دفبػی ثذٌ َٕصاد تمٕیت گشدد. ثّ ایٍ يُظٕس دس َخغتغیٍ دلیبییك 

ثؼذاصصایؼ چٕؽبَيذٌ ؽيشفهّ، یکی اص يئحیشتیشییٍ الیذايیبت  دسریٓیت تیمیٕییت 

 عيغتى دفبػی ٔدسَٓبیت ثشای صفع عاليت َٕصاد ييجبؽذ.

اًْيت ؽيشفهّ ثشای َٕصاد، یک يجضج خيهی يٓى ٔاعبعی دسطت صيٕاَبت تُٓیب 

دسدٔساٌ يؼبفشتخجيت َؾذِ، ثهکّ اص دٔساٌ ْبی گزؽتیۀ دییشییٍ ٔصيیبَیّ ْیبی 

دٔسثّ احجبت سعيذِ اعت. ثذیٍ تشتيت ؽبیذ خيهی ْب 

اص ًْٕطُبٌ يبِ، اًْيت ؽیيیشتیبٔد سا ثیشای َیٕصاد 

ثؾکم الصيی آٌ َذاَُذ سٔی ایٍ ػهت دس خيیهیی ْیب 

اص يُبطك کؾٕسيب، ثشيجُبی ثبٔسْبی خیٕد ایؾیبٌ، 

سا ثیّ  «گبٔ، گیٕعیفیُیذ ٔثیض »يمذاس کبفی ؽيشفهگی

َٕصاد ًَيذُْذ ٔدسػٕك اصؽیيیشيیزکیٕسخیٕدایؾیبٌ 

ثگَٕۀ ؽيش ْٕعبَّ اعتفبدِ ييکُُذ. َذادٌ ؽيش کیبفیی 

فهگی ثضيج ػبيم افهی ٔلٕع ثيًبسی ْبی يختهف 

ٔدسَتيزّ عجت افضایؼ تهفبت َٕصاداٌ يیيیگیشدد. ثیّ 

دسکیُیبس  «اػى اصاَغیبٌ ٔییبصیيیٕاٌ»ْشصبل،يبدساٌ

عییبئییش فییذاکییبسی ْییبی يییبدساَییۀ ایؾییبٌ، اص لییجییيییم 

َگٓذاسی دسثطٍ، پشٔسػ ٔتالػ ثشای يیضیبفیظیت 

ٔتییغییزیییۀ َییٕصاد، ثییؼییذ اصصایییؼ، تییبيییذت يییؼییيییُییی 

َيض،اصطشیك پغتبٌ ْبی خٕیؼ، ؽيش تٕنيذ ييکُُیذ، 

تییبَییٕصاداٌ خییٕد سا تییغییزیییّ َییًییبیییُییذ. ػییالِٔ ثییش 

ػییًییهییکییشدْییبی ػییبدی یییٕيییيییۀ يییبدساَییّ، دسصيییبٌ 

ثبسداسی، يبدساٌ خٕدایؾبٌ آگبِ ثٕدِ ٔثّ فکش آیُذۀ 

 أالد َٕٔصادخٕد َيضييجبؽُذ.

ثشخی اص يبنذاساٌ ٔطیٍ ػیضییضيیبساػیمیيیذِ ثیشاییٍ 

اعت کّ چیٕؽیبَیذٌ يیمیذاس صییبد ؽیيیشفیهیگیی ثیشای 

َٕصاد، ضشس داسد، ايیب دسيیمیبثیم خیيیهیی ْیب فیکیش 

ييکُُذ کّ ؽيشفهگی، َٕصاد سا ؽبیذ ؽکى دسد کیُیذ، 


