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 :ٔمذٔٝ 

 
ِمٕٝ ٘اٖ ٚخطه را اس در ٚدیٛار ٞز خا٘ٝ ٚدٚواٖ ٔی طّثیذ ٚتز تٕاْ آرسٚٞایص رـع ٌزسٍٙی را اِٚٛیت  در تذر پاتزٞٙٝ ُ یتیٓ سز ٌزداٖطف 

ٟٔاجز ٚآٚارٜ وٝ اس دٞطت جًٙ اـزٚساٖ تا سٖ ٚـزس٘ذاٖ وٛچه ٚسٛی تؽشی خا٘ٝ ٚٔاٚای خٛدرا رٞاوزدٜ جای أٗ ٚراٜ ٘جات خٛدرا : ٔیذاد
! آرسٚی وّثٝ أٗ را دارد تاتٕیزد .ٌٛضٝ ٞایص را جًٙ اـزٚساٖ ٚجٙایت واراٖ اس ٚی ٌزـتٝ ا٘ذسٖ تیٜٛ ٚتی وس وٝ ضٛٞز ٚجٍز : ٔی پائیذ 

سٖ جٛاٖ وٝ ضٛٞز ٚـأیّص را .پیز ٔزد ـزسٛدٜ ٚاس پا اـتادٜ وٝ اضه اس چطٕاٖ ؼثار ٌزـتٝ اش ٔیچىیذ تٝ جًٙ اـزٚساٖ ٘فزیٗ ٔیفزستذ
٘ٛجٛاٖ عاضك تعّیٓ ٚدرس وٝ ٔىتة ٚخا٘ٝ اش تٝ اثز جًٙ .تایاٖ پا تٝ ـزار ٟ٘ادٜ استاعتیاد ٚتزیان اس آٖ ٌزـتٝ ٚاس دٞطت لاچاق ٚآدْ ر

سزتاس عاضك . تعصة ٚتزٚریشْ ٔا٘ع تحصیُ آٖ ٔیٍزدد. سٖ ٚدختزی وٝ در سیز حجاب چادری در وٙج لفس ٔا٘ذٜ است.حزیك ٌزدیذٜ است
ضی ٘مص حمٛق سٖ ٚاطفاَ جٟٙٓ تزپا ضذٜ است وٝ ٞز رٚس تاالی خطٛ٘ت ٚآدْ ـزٚ.ٚطٗ ٘ا جٛاٖ ٔزدا٘ٝ تٛسط ٔایٗ ٚا٘تحار وطتٝ ٔیطٛد

جًٙ –ایٗ ّٔت ٔظّْٛ جزیاٖ دارد عأُ ٕٞٝ تذتختی ٞا 
 لاچاق تزیان ٚجُٟ ٚتی سٛادی ویست؟.تجاٚس ـساد اداری

آٜ ٚ٘اِٝ یىی اس یتیٕاٖ ؼٛر وٝ تا ٘طزیٝ ساْ صحثت داضتٝ 
 .است ٘مُ ٔیٍزدد

 ریسزدیطت یشین دب ثِ رٌِّ ثیوبر هیگ

  از ولجِ ی كمیر ٍضت سبر هیگریسز

 اوٌَى وِ ثی وس ٍ كیراى ٍدر ثذر

 ػس از خذا هرا ًیسز دیگر  یبر هیگریسز

 سریبن ػٌگ ٍسؼبٍز ثِ هي ػفب ورد

 ثی هبدرٍ ثی دذر ٍافگبر هیگریسز

 ّسشی زهي گرفز سرٍر ٍاًشلبرٍ ػٌگ

 در ؿطن خَى ؿىیذُ اش خًَجبر هیگریسز

 گرم ضبىوَ هبدرم  دذرم آغَش 

 زًذاى ظلوز ٍفسبد خًَذار هیگریسز
 رٚسی   سیاٜ ٚضة تار تٝ تٟٙائیٓ چٙیٗ
 اس اخطتاؾ ٚجثز  ٚظّٓ ٘اچار ٔیٍزیست
 اضه تاسؿ ٚا٘ذٜٚ تی وسی تٝ چطٓ 

 تز رـتٝ ٌاٖ ٚسٛختٝ ٌاٖ صذ تار ٔیٍزیست
  لتُ پذر ٚٔادر ٚتزادرش تیاد

 اس ا٘فجار ٚٞیثتٛ وطتار ٔیٍزیست
 ٙان ٞز یتیٓاضه رٚاٖ تذیذٜ ٕ٘

 ا٘ذٜ ٚؼٓ سزوطیذٜ است سار ٔیٍزیست 
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 ٘یست ٔىتة ٚ٘ٝ خا٘ٝ ٔزي در سزاغ اٚست
 در وٙج ٞز خزاتٝ ای ؼٕخٛار ٔیٍزیست 

 ٔیٍفت ای خذای ٔٗ چٝ وزدٜ اْ ٌٙاٜ
 تی ٘اٖ ٚتی ِثاس ٔٙٓ ؼٓ دار ٔیٍزیست

 ای صاحثاٖ سٚر ٚسال ح تٝ جًٙ ٚوطتٙیذ
 ٔیٍزیستٞز لزیٝ ٚٞز ٔىتة ٚتاسار 

 تزٚرٚ ا٘تحار ٚخطٓ ایٗ جًٙ لذرت است
 ٚیزاٖ ٌطت ٚطٗ ٚٔزدْ داؼذار ٔیٍزیست

 تاوی تٙاْ تٙظیٓ ٚچٛوی ٚحشب ٚپارت
 سیالب سخٖٛ ّٔت دیٙذار ٔیٍزیست

 ای عاضماٖ ٔٙصة ٚتزیان ٚسٚر ٚچٛر
 ـؽاٖ ٌٚزیٝ ٞز طزؾ آسار ٔیٍزیست

 تاوی تجاٚس ٚـساد یتیٓ ٚتیٜٛ سٖ 
 دار ٔیٍزیست ایٗ ّٔت حمیز ٚخار اس

 اـتادٜ ٌاٖ تی ٌٙا وطتار ضاٖ تس وٙیذ
 اس ٔاـیای ٔٙصة ٚدر تار ٔیٍزیست

 اس ا٘فجار ٚا٘تحار ٞز خا٘ٝ ٔاتٓ ٚؼٕست
 صذ ٞا یتیٓ ٚدر تذر اس خار ٔیٍزیست

 تی سز ٘ٛضت ّٔت است سی ساَ جًٙ ٌذضت
 ـؽاٖ ٚ٘ٛحٝ ٞز وجاست ٞشار ٔیٍزیست

 ٘مص حمٛق طفُ ٚسٖ. جًٙ تس جٙایت
 تزیذٜ تیػ خصٓ دیذار ٔیٍزیستسز ٞا 

 سی ساَ جٙایت ٚـساد اس ٔجزٔیٗ جًٙ
 تزس اس خذا وٙیذ ٚتس پیىار ٔیٍزیست

 تاس آی ٔزا پذر ای ٔادر ٚتزادرْ 
 ٔا٘ذٜ اْ تٝ ا٘تظار تا ا٘تظار ٔیٍزیست

 ضزح سحاَ یه یتیٓ تا ٌزیٝ اش ٘ذیٓ
 اس جًٙ ٚاس ـساد ٔزدٔی ٘ادار ٔیٍزست

 
 

ٍفرٌّگی ًذین آثبد فبغلِ از ضْر دٍ الی یه  ًٍین ویلَهشر ٍالغ درُ لبؾی ّذف از سبخشي ایي دبرن رضذ دبرن سفریلی 

فرٌّگ هؼبرف گرد آٍری آطبر ٌّری ٍفرٌّگی هردم غَر اسز وِ ثب غبلَى فرٌّگی هؼسوِ سلكبى غیبص الذیي غَری سبریخ 

سىویل گردیذُ اسز قرف ٍدیسایي " 01فیػذ ٍیب ووشر از " 01 غَر ثبسشبى ٍسبخشِ ّبی فرٌّگی سسئیي هیگردد وبر آى سب ٌَّز

 .زراػز غرظ ًْبل آثیبری سؼویر ٍسبخشوبى آى زیر وبر ٍثِ ووه هسبػذر فرٌّگیبى ٍهسئَلیي غَر ثبسشبى را هیكلجین 
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ًطریِ سبم درهَرد ثْجَد ٍؾغ اهٌیشی ٍالیز غَر در هبُ ّبی لَس ٍػذی 

ٍالی ػذیذ در غَر غلجز را ثِ ػول آٍردُ اسز سبل ػبری ٍثؼذ از آهذى 

                                                       .وِ ثِ اقالع رسبًیذُ هیطَد 

دَلیس هلی غَر ثرای دفبع از وطَر ٍسلىین كبوویز لبًَى : ًَرسشبًی

كفظ اهٌیز ٍخذهز ثِ هردم غَر آهبدگی ػبم ٍ سبم دارد ٍهب ثِ ووه 

دٍسز غَر سَاًسشِ این وِ غلق ٍاهٌیز را در سوبم ٍاكذ ّبی هردم غلق 

 0231اداری غَر سبهیي ًوبین فؼبلیز ّبی دَلیس هلی غَر در قی سبل 

ثسیبر زیبد ٍلبثل اّویز اسز وِ لجآل در ًطریِ سبم ثِ ًطر رسیذُ اسز 

ٍدر ایي ضوبرُ از وطف ٍدسشگیری سالف هْوبر افراد غیر هسئَل سبرق، 

ٍریسز ، وطف ٍؾجف اسللِ غیر هؼبز هَاد اًفؼبری خٌظی سجِ وبر، سر

سبزی هبیي ّبی وبر گساری ضذُ ػلَگیری ٍدسشىیری افراد هؿٌَى وطف ٍؾجف ٍكریك هَاد هخذر سریبن 

سبهیي اهٌیز در سوبم سبكبر ػبدُ ّب ی هَاغالسی ٍاكذ . ثَسل الىَل هیجبضذ 303ویلَگرام ٍهمذار  91.311

ٍاز هردم هیخَاّین  سبدر هَلغ .سبهیي گردیذُ اسز ٍدَلیس هلی آهبدگی وبهل دارد ّبی اداری ضْر ؿغـراى 

خكر سؼبٍزوبراى ٍسالف داراى غیر هسئَل وِ ًظن ٍاهٌیز را سْذیذ هیٌوبیٌذ ٍیب ثِ هردم هساّن هیگردًذ ثِ 

ػلَ افراد خراة ًسدیه سریي دَسشِ اهٌیشی گسارش ٍاقالع ثذّیذ سبثِ ّوىبری هردم غلق دٍسز غَر هبثشَاًین 

وبر سبرق ٍسرٍریسز را در  اسرع ٍلز ثگیرین ٍاز ًبكیِ اهٌیز ضْر ٍراّبی ارسجبقی آى ثِ ّوطْریبى ػسیس غَر 

 .اقوٌبى هیذّین
 

 ازدواج های اجباری قبل از وقت وضررآن

ر اخكیبر خَد داضشٌذ ضغل آًْب ػجبر خبى ٍػالد خبى از لذرر هٌذاى لریِ ػلیب ٍسفلی ٍالیز غَر ثَدُ اًذ ّر وذام یه هٌكمِ را د

سؼبرر سالف ٍلبؿبق هَاد هخذر ثَدُ اسز آًْب ثرای ثمب ٍدٍام لذرر خَد راثكِ دٍسشی ٍخَیطبًٍذی را ثیي خَدّب ثر لرار هیسبزًذ ػجبر 

د زیبد ثِ دسز خبى ٍػالد خبى ثؼذ از اًشمبل سریبن ٍسالف سَسف لبؿبق ثراى ثِ ّوىبری سرٍریسم ٍهبفیبی داخلی ٍخبرػی فبیذُ ٍسَ

هی آٍرًذ ضجی ّردٍی ضبى درخبًِ ػجبر خبى از سَلیذ سریبن ٍّیرٍیي سؼبرر سالف فرٍخشي زًبى ٍلبؿبق ثلض هیٌوبیٌذ سب ایٌىِ ثِ 
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هطَرُ یىذیگر هسئلِ ازدٍاع ًَاسِ ّبی ضبى وِ هشَلذ ًطذُ اسز ثِ هیبى هیگسارًذ ٍضرـ هیجٌذًذ وِ ازّر قرف دخشری ثَد ثِ دسر 

ًَاسِ ّبی هب ٍضوب وِ :ػجبر خبى هیگَیذ ػٌبة خبى غبكت:كرف از ػجبر خبى ٍػالد خبى »ّذ سب ایٌىِ هَلغ ٍالدر هیرسذ دیگر هیذ

 ...............ثؼذآ ثذًیب هی آیٌذ هي از ضوب هیخَاّن سب ثب ّن خَیطب ًٍذ ضَین ٍػالٍُ از دٍسشی وِ در لبؿبق دارین 

 .ن وفیذ ثِ خذا اغل لػِ را ثگَ وِ ؿیِ دیگِ قبلز ًذارمخبى اٍ سری سر خبى ثگَ وِ دل:ػالد

وِ ایي وبری #دخشر را ثِ دسر هیذّین$گخ ثِ ایٌؼِ اسز وِ ًَاسِ ّبی هِ ٍسَ دخشر ٍدسر وِ ثذًیب هی آیذ یىی را ثِ دیگری: ػجبرخبى

 زى خریذُ ضذُ .وٌیس ؿبی هی آٍرد،سىیِ ّبی آًْبرا ثراثر هیسبزد.هب ؿٌذ فبیذُ

هب ٍسَ دیر ضذُ این دخشر ّن ًذارین وِ ثِ ضَّر ًذادُ ثبضین لرثبى ضوب سب كبل دخشر ٍدسری ثِ دًیب ًیبهذُ ؿكَر :خبىػالد 

 .هیشَرهیفْوین وِ وذام یىی دخشر ٍوذاهی دسر اسز

 .ای گخ ثسیبر سبدُ اسز ضرـ هیجٌذین وِ دخشرُ ثِ دسر هیذّین فرق ًویىٌذ وِ از سَثبضِ یب از هِ:ػجبر خبى

خبى غبكت ًگفشی ای وبر ؿی فبیذُ دارُ ػجبر خبى ای وبر ؿٌذ فبیذُ دارُ ثخبقریىِ ًسل ًٍػت هب از دیگراى ثلٌذ سر اسز :ػالدخبى

دیگِ خبًْب خی ضبًٍذ هیطًَذ دخشر ّبی هب ثیگبًِ ًویطَد،دًیبی هب ثذسز خَد هی هبًذ،دیص وطی را سؼیي هیىٌین وِ سب كبل وسی 

هردم دسز ٍزثبى خَد را ثگسًذ دگِ ّیؾ وس لذرر زى گرفشي را ًذاضشِ ثبضذ هب ٍسَ هیشًَین ثِ خریذ ٍفرٍش  ًذادُ ثبضذ از ضٌیذى آى

 .لبؿبق دخشراى ٍزًبى دسز ثبز داضشِ ثبضین

خبى غبكت خذا .ػالد خبى كبال ولِ هِ ثبز ضذ ثگَ خبى غبكت ثخذا ًمذ اسز گذی سَ ثِ در ثذل ضَد از سی دل هِ گخ زدی:ػالد خبى

بهرزُ ّر ٍلز هیگفز وِ هب اغل ًٍػت دارین دیص سر افشبدُ ًریذ دیص خبى ثرٍ وِ لذرر ٍدَل دارد ٍزٍر سب دارد،وٌیس غالم دارُ از ثی

ٍزیر لذرر هب لرار دارًذ .دیگِ هردم ّب ًَوراى هب ّسشٌذ.دخشراى هب ًجبیذ غیر از هب ثب دیگِ هردم ػرٍسی ًوبیذ.دیگِ هردم ثبال سر اسز

 .خَاّین ثبالی آًْب ثـِ ٍدخشر ّب ی آًْب اًؼبم هیذّین آًْب كك ًذارًذ ثب هب كرفی ثسًٌذ دَز ٍگَش آًْب را هیجرینهبّرؿِ ثِ 

ثسیبر خَة ّیؾ دخشر ٍدسر ثؼذ ازیي ثذٍى اػبزُ هِ ٍسَ ػرٍس ًوبیذ ٍیب از خبًِ ثیرٍى ثرٍد ٍیب ثِ هىشت درس ثِ خَاًذ زى :ػجبر خبى

 .وبر وٌٌذ ّب كك ًذارًذ ثیرٍى از خبًِ

كبال وِ را ٍؿبرُ را دیذا وردیذ ثب ّن فیػلِ هیىٌین ثِ ّر ضىل وِ ثبضذ اگر ثِ ػٌگ ٍوطشبر هردم سوبم ضَد ثِ هب ایي وبر :ػالد خبى

 .وٌیس ٍارد خبًِ گردیذُ ثِ ػجبر خبى اقالع هریؿی اٍالد را هیذّذ.فبیذُ اسز آًرا هیىٌین هیىٌین

لذام وٌن یب ثِ خَاّن ّویِ وِ هیطِ دیذی ٍضٌیذی؟ثِ وٌیس هیگَیذ دایِ را خجر وٌیذ وِ خبًِ هب ثیبد ایٌِ ًگفشن ّر وبر وِ ا:ػجبر خبى

 .ٍغیر از دایِ دیگر وسی ًفْوذ ًٍگساریذ ثِ خبًِ هب ثیبیذ وٌیس دیر ثِ ػالد خبى خجر هیذّذ وِ زى دسرش هریؽ اٍالد اسز

ثِ هي ثیبٍر،ػالد خبى ٍػجبر خبى ّردٍ ثِ دب هیخیسًذ ّر وذام ثِ قرف درٍازُ ػالد زٍد ثرٍ خجر ًَزاد وِ دخشر اسز یب دسر :ػالدخبى

 ...........................هیرًٍذ ٍثب خَد هیگَیٌذ وِ دخشر ثبضِ دًیب ٍدَل هیطَد ٍیب دسر ثبضذ

بى غبكت سفیذ هرا ثذُ وِ ًَزاد اٍ خ. ػجبرخبى ثبز ثِ خَد هیگَیذ وِ دخشر ٍدسر ثبضذ ثبخَد هیخٌذد وِ ًرهبدُ ًجبضذ وٌیس ػجبر خبى

دخشر اسز ػجبر خبى از خَضلبلی هیگَیذ وِ اٍرا ضت گل ثٌبهذوٌیس ثِ ػؼلِ ثر هیگردد سبدر ٍازُ ًبرسیذُ ًبم از یبد آى هیرٍد ثبز 

فیذ هیخَرد وِ هیگردد ٍدٍثبرُ ًبم را هیذرسذ ػجبر خبى هیگَیذ وِ ضت گل گفشِ ثرٍد ثِ وٌیس ػالد خبى سىر هیىٌذ وٌیس ػالد خبى س

ِ ًَزاد خبًِ اى دسر اسز ػالد خبى ثِ لْر هیگَیذ خیر اسز ثرٍ ثگَ وِ ػبى گل ًبم ثگسارد وٌیس ّب ثبز ثبّن سىر هىٌذ ًبم ّبرا گفشِ گفش

آًْب در  ثِ قرف خبًِ هیذٍد وٌیس ّب ثؼذ از ًبم گساری ضت گل ٍػبى گل ًسد خبى ّب هیبیٌذ ػجبر خبى اهر هیىٌذ وِ ًَزاد ّب ثب هبدراى

 . یه خبًِ ػوغ ضًَذ ٍهلفل ػرٍسی ثر دب ضَد

 .طًَذػجبر خبى ٍفبهیل آى ٍػالد خبى ثب فبهیل آى ثب ًَزاد ّب دریه خبًِ هؼلل ػوغ هیطًَذخَردًی ّب ًَضبثِ ّب ٍسوبم سطریفبر هلفل آهبدُ هی

ور ٍغالم ضوبسز ّر اهر وِ ثبضذ ٍّر ثبر وِ ثِ هب خبى غبكت ایگردى هب ضوطیر ضوب ایىِ لكف ضوب هیجبضِ وِ ػبى گل ػبى ًَ: ػالد خبى

ػبى گل ٍضت گل در اغَش هبدراى خَد لرار دارًذ اٍا ز ًَزاد ّب ثِ گَش هیرسذ وِ كرف ّبی اًْبرا لكغ .گساضشِ ضَد هب كبؾرین آًرا ثردارین

 .هیسبزد
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ػلِ هیىٌین وِ ثسیبر زیبد ثبضذ سب دیگِ وسی سَاى زى گرفشي را ًذاضشِ لرار وِ هب ٍضوب گساضشین ایٌِ وِ ایؼبة ٍلجَل ٍدیطىص را فی: ػجبر خبى 

ب ثبضِ سب دخشر ّب ثذٍى ضَّر ٍدسراى ثذٍى زى ثوبًٌذ هب وبر سؼبرر ٍلبؿبق خَدرا هیىٌین هردم غریت ًویشَاًذ دیطىص ٍیب وال ػرٍسی هظل ه

ارایص سَاى زى گرفشي را ًذارًذ ثِ هطىل رٍثِ رٍ هیطًَذ اًْب هؼجَر اًذ ثوبًٌذیب ػٌگ ػبل ّبی ػرٍسی ٍخطًَز ّبی فبهیلی خرؽ سَیبًِ زیَرار 

از فمر گرسٌگی زى ّب ٍدخشرّبی خَدرا ثِ هب ثفرٍضٌذ ٍخریذ ٍفرٍش زى ّب ٍدخشر ّب وبر سؼبرر ٍلبؿبق هب كشی ثِ خبرع رًٍك دیذا هیىٌٌذ 

ز هیگَیِ خبى غبكت هسئلِ لَهی اسز از هي ٍسَ از هردم دیگِ فرق دارُ لذرر،زٍر ٍسرهبیِ هب زیبد هیطِ ػالد خبى در كبلیىِ ووشر دریطبى اس

 .ثبری ثِ ضبًِ هب ثوبى وِ سَاى وطیذى اًرا داضشِ ثبضین

ػجبر خبى ؿرر هسى اسشبد لذین هیگِ وِ زٍر داری دل ثِ در یب هسى ٍیب ایٌىِ دل ؿَى ضیر 

یت هردم ٍیب از سؼبرر ًذاری سفر ػطك هىي از هي سَ ای لوبر اسز ّرؿِ وِ ثبضذ از ػ

 .لبؿبق ثذسز هیبرین سب ٍلشیىِ ػٌگ سؼبٍز ثبضِ وبر هب خَة هیـلِ

ػالد خبى خَة ثگَ خبى غبكت دیطىص ضت گل ػبًِ ثب ػسر هب وِ سئی خبًِ ضوب لرار دارین 

 هیشرسن وِ لػِ دس وَُ لبف ٍگَّر ضت ؿراؽ از هب ًخَاّی 

ثؼذآ گلَ رٍضي ًوَدُ ........ وی فىر هیٌوبیذخٌذُ دسز ثِ ریص ٍثرٍر خَد وطیذ و:ػجبر خبى

وٌیس ؿبی ؿلین هیبرد خبى غبكت ًَش ػبى وٌیذ ػجبر خبى ثب یه دسز ؿلین ٍثب یه دسز 

آى ؿبی اسز هیگَیذ وِ هب ؿٌذ ضرـ دارین اٍل خرؽ سَیبًِ وبالی ػرٍس ٍزیَرار آى اسز 

 .دیگِ دیطىص

الغر ٍدیر ًجبضِ ٍدٍغذ هي ثرًغ  سَیبًِ دٍغذ گَسفٌذ ٍثسؿبق ٍػَاى وِ یه داًِ آى -0

لغوبًی ثبضِ یؼٌی ثرًغ دبوسشبًی ًجبضذ ٍدٍغذ هي ارد گٌذم ٍدٍغذ هي رٍغي 

ٍؿبی ًٍمل ٍضیریٌی ثب دٍغذ ػَرُ ثَر ػرٍسی دٍغذ سیز قال ٍالوبس ًٍمرُ 

 .ٍزیَرار وِ از وطَر ّب ی اهریىب اًگلسشبى،ػرهٌی ٍیب از ٌّذ ٍؿیي ثیبٍریذ

ایىَ ثبر وورضىي اسز كبل دیطىص ّورای هب ؿكَر هیطِ هبرا ثِ  خبى غبكت:ػالد خبى 

 ثلر ٌّذ هیٌذازی ٍیب سروسشبى رٍاًِ ًىٌیذ خیر ثبضِ 

هیذاى هب ٍسَ دٍوَُ ثِ ّن خَردُ این ّر وِ ثطٌَُ یب ثِ ثیٌِ ثگَ افرى دیطىص ضت :ػجبر خبى

بلِ ٍّوِ ثبیه دًذاى ثبضِ دٍ غذ ّسار دالر اهریىبی دٍغذ له افغبًی دٍ گل ػبى دٍغذ داًِ ضشر ٍگبٍ وِ دٌؼبُ داًِ هبدُ گبٍ ضیری ّورای گَس

غذ هیل سالف دٍ غذ هي زهیي اثی درػِ اٍل وِ سریبن وطز وردُ ثبضذ ثب هَسر ّبی سیس رفشبر ّر لذر وِ خَاّیص هب ثَد ّوی لذر فیػلِ 

 .هیىٌین

 .دُ قلت ًىردیيخیر ثجیٌیي خبى غبكت وِ از هب قیب رُ ػیز ٍاف ضب ًس: ػالد خبى

 .ًػف افغبًسشبًِ وِ ؿَر وٌین كلِ ثِ كلِ دیطىص ضت گل ػبى هیطِ خرؽ ٍسَیبًِ وِ ثبضِ

سی ػجبرخبى لجخٌذ زدُ هیگَیذ اٍ لبؿبق  از ػیت هب ٍسَ وَ ًویرُ ّر وبری وِ هیشبًی ثگَ ػالد خبى ػجبر خبى دسز ثِ دسز ّن دادُ هلفل ػرٍ

 .ثب رلع ٍخبًذى ثر دب هیطَد

 .ػطي ػرٍسی الالػبى اسز سَ ضت گل ػبى اسزهجبرن 

 خَیطبًٍذی ػجبر خبى ٍػالد خبى اسشَ ضت گل ػبى اسز

 دٍغذ گَسفٌذ ثس وبال ثیبریي كبال   دٍغذ گبٍ ضشر دًیب ثیبریي یىؼب

 زهیي ٍهَسر ٍسریبن ٍدَل دالر     ثِ ضت گل ػبى هب قال ثیبریي لَهب

 زهسىَ دبریس ٍلٌذى زیَرار اسبسزثرلیي رٍم ٍٍاضٌگشي سراًذاز ٍلجبس     

 گریجبى ثٌذ ٍدبی زیت ّب ی ػبدبى ٌّذی       زؿیي ٍوبًبدا گَضَارُ ّب الوبس

 زسْراى ٍریبؼ ٍسٌذ ثیبریي وبال     زوَیز ٍاهبرار زر ثیبریي قال

 لجبس دٌؼبثی ٍضبل دٍضٌجِ سبضىٌذ     آرایص از سیَل ٍ سبیَاى هبلیسیب
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شت خبًگی ثِ اػبزُ ػالد خبى وِ یه ًفر هؼلن آًْبرا درس هیذّذ ثب ّن هؼرفی هیطًَذ اكسبس هلجز ٍدٍسشی اًْبرا ػبى گل ٍضت گل در هى:2

ثیذار ثبّن ًسدیه هیسبزد ٍثذٍى ایٌىِ از هَؾَع ًبم زدی خَیص وِ لجل از سَلذ آًْب غَرر گرفشِ ػطك ٍػاللِ ایي راز آًْبرا ًسجز ثِ یه دیگر 

 .ی ضبى ثِ كمیمز هیگرایذ سب ایٌىِ هَؾَع ازدٍاع لجل از ٍلز آًْب ار قرف خب ًَادُ ّبی ضبى هكرع هیگرددهیسبزد خَاة ٍخیبل رٍیب

ػجبر خبى از ػالد خبى زهیي ٍدیطىص ثیلذ سمب ؾب دارد ٍاز قرف دیگر وطز سریبن ٍلبؿبق از قرف دٍلز هٌغ اػالى هیطَد وِ ثبػض رًؼص 

 .یگردد ػجبر خبى ازرفشي ػبى گل ٍضت گل ثِ هىشت ثذ آى هیبیذػالد خبى ٍػٌگؼبل ّبی فبهیلی ثیي ضبى ه

ٍارد غٌف هیگردد ٍهؼلن را از غٌف ثیرٍى هیىطذ ثِ لز وَة ػبى گل ٍضت گل هیذردازد هب ثِ ؾذ هىشت هؼلن لرار دارین لبًَى هب زٍر : ػجبر خبى

درس ثخَاًِ هب زى ٍدخشر ثب سَاد وبر ًذارین هىشت ًویخَاّین هب از دٍلز ًِ زى ٍدخشر كك ًذارُ وِ از خبًِ ثیرٍى ضَُ ٍیب ................ ٍؿَر اسز 

 .لبًَى هیخَاّین ًٍِ اًشخبثبر هب خَد هب وبر خَدُ هیىٌین 

ذ رٍ ثكرف ػبى گل ًوَدُ هیگَیذ سب ٍلشیىِ دیطىص ضت گل را ػالد خبى هَثِ هَ ٍػَ ثِ ػَ ًذرداخشِ ثبضذ ػبى گل كك ًذارد ثِ خبًِ هب ثیبی

ز ٍی آًرا ثجیٌذ ػالد خبى ثبیذ ؾوبًز ثذّذ وِ سوبم هىشت ّبی هٌكمِ خَدرا سَخشبًذُ ٍیب هٌفؼر سبزد سَسف هبیي سَح ٍیب اًشلبر در زیر لٍر

ذ ٍوَة ػجبر خبى ػبى گل هیگَیذ وِ گٌب ًذارم ٍدرس خَاًذى ثِ اًْب فبیذُ دارد ضت گل هیگَیذ وِ سؼلین فرؼ اسز ّر دسر ٍدخشر هسلوبى ثبی

ػجبر خبى ثِ خطن هیگَیذ ؿخ ؿَؿِ ّبی ضیكبى ٍلز ای گخ ّبرُ یبد گرفشِ ای دٍرٍز ثؼذ سَسف ایي هؼلوه . لین وٌذ ثِ هىشت درس ثخَاًذسؼ

 گرٍسٌِ گخ ثِ ؾذ سریبن لبؿبق ثِ هب هیگَیذ ػبى گل ٍضت گل از سرس ػجبر خبى فریبد هیىطٌذ ٍثیَْش هیطًَذ

ًِ ثِ ضت گل ٍػبى گل خَاًذُ خَاًذُ ٍارد غٌف هیطَد ٍثب دیذى آًْب ًبى ٍؿبی از دسز آى هیبفشذ فریبد وٌیس ػجبر خبى ثب آٍردى ؿبی ًٍبى غجلب

س ّب وطیذُ ثِ خبًِ ػالد خبى هیرٍد فبهیل ػجبر خبى ٍػالد خبى ثِ هلل ٍالؼِ هیبیٌذ ّر دٍ خبى ثِ زد ٍخَرد یىذیگر ضرٍع هیىٌٌذ زى ّب ٍوٌی

 .ذ ًوَدُ درسشبری ٍدلذاری هیذٌّذػبى گل ٍضت گل را از ػبی ضبى ثلٌ

اٍ دخشر فرٍش هىشت ػبی آهَخشي اسز ٍهَلَی غبكت هیگِ وِ ػلن ثر هرد ٍزى هسلوبى فرؼ اسز ػجبر خبى اٍ هَش ثرٍر فرؼ : ػالد خبى

 .ؿیِ دیطىص هِ را خالظ ًبوردُ هیخَاّی ضت گلِ گورا سبخشِ ثِ ایـن ثِ خبًِ خَد ثجری

فرٍش ثؼبى یىذیگر كولِ هیىٌٌذ وٌیس ّب هبًغ هیطًَذ ضت گل ٍػبى گل ثِ َّش هیبیٌذ ٍّر وذام آًْب ثكرف خبًِ اٍ سرٍریسز دخشر : ػالد خبى

 ّبی خَد هیرًٍذ

ػبى گل ثِ هىشت هیبیذ اطر از ضت گل ًیسز ثسیبر دلشٌگ هیطَد ًویذاًذ وِ ؿی خَاّذ ضذ هؼلن ّر لذر وَضص هیىٌذ وِ ػبى گل را هشَػِ : 3

ت گل ثِ سبثلَّبی ًمبضی ٍػىس ّب هیبًذیطذ ثخیبل ػىس ضت گل را سرسین هیٌوبیذ ٍثب خَد كرف هیسًذ هؼلن اٍرا فبرؽ گساضشِ درس ثسبزد اهب ض

رسن ٍرٍاع ّبی دخشر فرٍضی دٍرُ ػْبلز ٍازدٍاع ّبی اػجبری ٍیب لجل از ! خذایب.از غٌف ثیرٍى هیطَد ػبى گل دسز ّبرا ثلٌذ ًوَدُ دػب هیخَاًذ

 . دخشراى ٍزًبى ثیگٌبُ دٍر ثسبز ٍلز را از سر

 .زًبى ٍدخشراى را غبكت كمَق، آزادی ٍسرًَضز ضبى ثگرداى ٍآًْبرا از اسبرر ٍوٌیسی رّب وي! خذایب 

 آًبًیىِ هبًغ سؼلین ، وبر ، كمَق ٍآزادی زًبى ٍدخشراى هیطًَذ ٍیب هىبست را ثِ آسص هیىطٌذ آًْبرا ّذایز وي سب ازیي ػول ضیكبًی دسز! خذایب 

 .ثردار ضًَذ

 ػٌگ ، ػٌبیز ، لبؿبق، سرٍر، سؼبٍز، اًشلبر ٍّر ًَع فسبد ٍخیبًز را از ٍقي هب هلَ وي ! خذایب 

 دضوٌبى كمَق آزادی زًبى ٍاقفبل را ثِ ػسای اػوبل ضبى ثرسبى ٍهیخَاًذ ثب گریِ ! خذایب 

 زهیي دَل سریبن زّر ػبًز        ًىردی ركن ثكفل ًبسَاًز 

 دخشر ٍزى       ػْبى در هبسن از خطن زثبًزهسى اسص ثؼبى 

 خطًَز ورد ضىبرم دیگِ ؿبرُ ًذارم 

 ثِ زًذاى ػْبلز فشبدم ثی لرارم 

 خذا ًبثَد وٌذ سریبن ٍػٌگ را       خذا ًبثَد وٌذ سَح ٍسفٌگ را 

 خذا ًبثَد وٌذ ػبهل ػٌگ را           خذا ًبثَد وٌذ سرٍر لبؿبق   

          دُ ًَضی هىي دخشر فرٍضی ثِ ػیص ٍثب

 هٌبز ثر لذرر ٍظلن اگر ثب ػمل ٍَّضی 
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 خطًَز ثر زى ٍقفل ٍػَاًبى      سَ ای دخشر فرٍش ظبلن ثِ دٍراى 

 ًذارد ؿَوی ٍلذرر ٍفبئی       ثمبی ًیسز ثر ایي دخشر فرٍضبى

ردد ٍػبى گل را ثِ آغَش هیىطذ ػجبر خبى ثب ًیسُ ضت گل ثِ ضٌیذى آٍاز ضت گل در كبلیىِ دسز ٍدبی آى ثِ زًؼیر ثسشِ اسز داخل غٌف هیگ

 .ٍسالف دٍیذُ ٍاز ػمت ؾرثِ هلىن را ثِ سر ػبى ول هیسًذ ضت گل را گرفشِ ؿطن ثسشِ ثِ خبًِ هیجرد

فریبد ضت گل آٍاز ػبى را ضٌیذُ از دسز ػجبر خبى فرار هیىٌذ دٍثبرُ داخل غٌف هیطَد ّر لذر وَضص هیىٌذ ػبى ول هردُ اسز ثب گریِ ٍ -4

رّب ضَم  هیگَیذ هرا ثب خَد ثجر هي ثذٍى سَ زًذگی وردُ ًویشَاًن ٍرًِ خَد وطی هیىٌن ٍیب خَد را ثِ اسص هیسَزاًن سب از ػساة ایي دخشر فرٍضبى

 .آسگبُ ثكرف ػبى گل دٍیذُ وشبة وِ ػبى گل در دسز داضز هیجیٌذ وِ ػىس ایي ٍاى ثیز ّب ًَضشِ اسز

 ثِ ػبى دخشر ثی آثَ ًبًز    زدی آسص ثِ ػبى دٍد هبًز  

 دطیوبى هیطَی از ثؼذ هرگن       ثریسد خَى زؿطن ٍاز زثبًز 

 ای ٍای ثسَخشین زدسز ظلوی ػجبر خبى ثسَخشین زػَری ظلوی دذر ػبى ثسَخشین 

 ثمذر سَ سالف ٍػٌگ سریبن       سرٍر اًشلبر وطشبر ٍلبؿبق 

 هطَ ظبلن ثِ ازدٍاع دخشر        خطًَز سَخشِ للت ّبی سبة ًبن 

 دٍ گبٍ ضشر دیطىص دخشر       دٍغذ گَسفٌذ ٍثس گرفشی از سر 

 دٍ غذ هي زهیي ٍهَسر ٍدالر       هگر خبن در وٌذ ؿطن سشن گر

هییفشذ ًٍسدیه ػسذ ػبى گل ّردٍی ضبى وطشِ  دذر ٍهبدر ضت گل  ثِ هلل ٍالؼِ ًب رسیذُ ضت گل زّر را وِ ثب خَد دارد هیٌَضذ ٍاز دبی

ِ اًؼبم هیطًَذ ػجبر خبى ثبگریِ ٍدطیوبًی ٍػالد خبى ثب ًذاهز ٍفریبد هیىٌٌذ ٍثب ازدٍاع ّبی لجل از ٍلز ٍػبهلیي آى ًفریي هیىٌٌذ ٍاز آًـِ و

 .دادُ اًذ دطیوبى هیطًَذ اهب دطیوبًی سَد ًذارد

 وؼب وبری وٌذ ػبلل وِ ثبر آرد دطیوبًی         زلیخب هرد از كسرر وِ یَسف گطز زًذاًی
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