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 تطییع جٌبسٍ

 هي کَ هزدم تَ ُْای لة شیزیي کــسی  

 یا تـذســت هـژۀ  چٌگل رًگیي کــــسی 

 دِر گْشن سخي اسهؼشْق ّهی ساسکٌیذ                                      

 ًَ سفزٌُگ ّرٍ ّهذُة ّ آییي کســی                                     

 کفٌن را تَ هی ًاب کــــــــــــــٌیذ آلـــْدٍ 

 ًشـْد حیلـَ دم دیــذۀ تیشتیي کســــــــــی 

رّی قــــلثن تگذاریذ اگـــز هوــــکي تْد                                      

 ًیوکی حلقۀ اسکاکـــل پـزچیي کســـــــی                     

 ســـاس تشییغ هـــزا ســـادٍ تگــــیزیذ چٌاى  

 کــَ ًثاشذ گـِی هاًٌذۀ تـذفیي کســــــــــی 

ســزهــزگن ًگذاریذ  سخي راًی کــــٌٌذ                                      

 تا ًثاشن تَ پس هزگ،سخي چیي کســـی                     

 ًگــــذاریذ کــــَ هالئی گلْ پــارٍ کــــــٌذ 

 تِز تْصیف کســی،یا تَ تُْیي کســــی 

چار تکثیز هــزا شیخ تخْاًذ،کـَ خْدش                                      

 تِز رشٍْ ًثزد،دســـت تَ آستیي کســـی                     

 تٌْیسیذ تَ لْح ســـــزقثزم کَ کســـــــی  

 تشذ اس دار جِاى خستَ ّ غوگیي کســی 

 کسی کْخفتَ درایي خاک سیَ تٌذٍ گکی است                              

 کــَ ًثْدٍ اســت تزســـن ّرٍ ّآییي کســــــی                              

”فروته ” جمعه خان   

ثلی! انتخبثبت دس ساه اعت وهشکغی ثشػضمشؼ دسخشضب ثشبهشدش شبنشذه   

هذكی سا که پدؾشو داسد ثه نسىی اص انسبء   دنجبل مدشنش.شذب وثشب  نشنشه 

پشوعه ونتددۀ انتخبثبت ثب تدؾه صنی وسنذه کبسی دس ثششیشی عشبیشتشبس 

هب وساهنبس هب  ثخبطش پدشوصی هطؼی تشدش   مشؼش شبس کشح کشبس وکشح 

انذیؼ   مه.ذعی ؽذه ثه نظش مدشعذ ولی   ثشبص هش  صمشضمشه هشبی ثشه 

تؼىین انذایتن وت ذیذ پشوعۀ انشتشخشبثشبت   اص  شىؽشه  شىؽشۀ و یشبت 

کؾىس   زنبیت اص  ن داسد که دس پشهشلشىی عشبص وثششگ  ثشش شضاسی 

انتخبثبت   نىای  ضی.ۀ مىسد دلخىاه  زنىمت ه  ثگشىػ هشب نشىایشتشه 

مدؾىد   نىا ونذائدنه مدتىانذ م.سدث  ضی.ۀ ثهتش  پشوعۀ انتخشبثشبت سا 

صیش عؤال ثجشد و ندبئدنه  هبی امدن "واک ن" ؽبیۀ زضة اكـبن ملشت 

دس کبثل   اص تؼىین ثش  ضاسی انتخبثشبت وتؾشنشدشل زشنشىمشت مشؤهشت 

عخن  لت وتىسیبلی "ویغب" والی ه.ذهبس  ن بی.ذ  یبؿ زنىمشت دس 

 ن و یت   اص ت ذیذ دوسۀ سیبعت خ هىسی  هبی کشصی عشخشن  شلشت 

و نشا ثب نظش واسادۀ مشدب و یت ه.ذهبس وهل .ذ مغت.ذ عبیتب  امب ثدش  

 ن مدشود که دس واپغدن لسظبت  ػ.ىان دسؽت ثه تؼىین انذایتن ویشب 

ت ذیذ ثشعشلىزۀ  انتخبثبت زک ؽىدب اص طشف دیگش   تشنشدشه کششدن 

ثش مؾىسۀ مسبعن علدذان این دو و یت یؼ.ی ه.ذهبس و هل .ذ   نغشجشت 

ثه  ی.ذۀ اكـبنغتبن  این واهؼدت سا تلودن مدن.ذ که تقش شدش  طشبلشجشبنشدشضب 

وتق د   علطبندضب ودمىکشاعی اص و یبت مؾخقی  ششكشتشه مشدشؾشىد 

وعبئش ثخؼ هبی ملت اكـبنغتبن دس ثششاثشش اسادۀ ایشن مششدب    شبسۀ 

 خضء لجدک  ىئی نذاسنذب

مؾنل دیگشی کشه كششا مذایلۀ والی یؼ.ی مذایله سئدظ خ هىس اعت: 

ساه یظ وانذیؾۀ عدبعی کؾىس وخىد داسد   ثی إػت.بئی اهشب هذست   

ثخىاعت واسادۀ ملت اعت و بهی اكشاد ػبلدشتجۀ دولت   مشبنش.شذ والشی 

هب   .دن كنش مدن..ذ که  هش ی مدخىاه.ذ   ثشبیشذ انشدشبب ؽشىد ومشلشت 

خضء تغلد ی  بسۀ دیگشی نذاسد   دس زبلدنه سئدظ خ شهشىس ثشه ػشذب 

مذایلۀ زنىمت دس پشوعۀ انتخبثبت   تؼهذ عپشده ووالدهب دس و یشبت 

هش ی دس تىان داسنذ   ثه نلغ زنىمت اندبب مدذه.ذب ثشای من   نظشش 

ومؾىسۀ كشد كشد اص أزبد ملت   هبثل هذس اعت    ی اصؽشم وؿششة 

و ی خ.ىة و ؽ بل کؾىس وامب ا ش ػذۀ ثب ساه انذاصی هشدشب هشىی دس 

 .ذ و یت   اسادۀ کل ملت سا نب  دض كنش ک..ذ   اهبنت ثشظ ثشضس شی 

ثه اساده   ثبوس ووزذت ملی کؾىسیىاهذ ثىدب لزا اص خ.بة تىسیبلی " 

ویغب " والی ه.ذهبس توبضب مدن.  تب ثدبی هدب کشدن نظش مت.لشزیشن دو 

و یت    نشا ثخىاعت واسادۀ کل ملت مسىل عبصد وملدت هبی ثشب هش  

ثشادس اكـبنغتبن سا دس ثشاثش ینذیگش هشاس نذهذب امب ا شش مش.شظشىساػ 

اص نؾخىاس عدبعی   مـؾىػ عبیتن كضبی عدبعی وام.دتی کؾشىس   

ثخبطش ثه  بلؼ  شكتن انتخبثبت ثبؽذ   ثبص ه  یک زشکت ؿدشش مشلشی  

ثسغبة مدآیذ کشه امشدشذ واسب والشی هشب مش.شسشدشث اكششاد دعشت نؾشبنشذۀ 

زنىمت  دس مغبئل عشدشبعشی ویقشىفشبودسامشىسمششثشىط ثشبنشتشخشبثشبت 

 2ب ثوده فلسه مذایله نن..ذ

 از ذ عؼدذی 2102 عبلخشط ت ذیذ وتؼىین دس ث.ب ىػ انتخبثبت 

هٌظْرهي آّردى تغییزدرچگًْگیزهطالؼۀ هتؼلواى ّهحصالى ػشیشاست ،       

 ىننه  دسدندب   هش دضی اص یىد یک افل   هبػذه وهبنىن داسدب ثشای ای.نه مب 

ثتىاند  ثه مطبلؼۀ ثب نتدده یب مث ش دعت یبثد    ثبیغتی مطبلؼۀ یىد سا صیبد ک.د  

وثه ک تشین وهت   ثدؾتشین مطبلؼه سا داؽته ثبؽد  وثشای ندل ثه این مؤمىل ثبیذ اص 

هىاندن   وسوػ هبی  ىنب ىن   عجک   علىک   طشیوه وؽدىهبئی مطبلؼه پدشوی 

 کشدب 

حضزت هحوذ )ص( تزای اّلیي تار ، خْاًذى را تَ اهت خْد ُذایت کزد.         

ث.بءو تىفده من ثه متؼل بن ومسقالن  شان و شامی   این اعت که دسنخغت 

سوصنبمه هب   کتبة هبی داعتبنی وهقه هبسا ثدؾتش مطبلؼه ک..ذ  ثخبطشینه ثه 

مطبلؼه ویىانذن ػبدت ک..ذ تب ؾ  ایؾبن ثبفطالذ  شب ؽىد وثشای مطبلؼه   

 دانؾ .ذان   كلدغىكبن متلنشان   افىلی سا پدؾ.هبد کشده انذ که ثبیذ سػبیت  شددب

دقیقَ  5دقیقَ تؼذ اسهطالؼَ کزدى تایذ  21کساًیکَ جذیذاً توطالؼَ آغاس هیکٌٌذ ،     

دقیقَ ّتاآلخزٍ  01دقیقَ  ّتؼذاً تزای  21تلشیر ک..ذ  صیشا تلشیر   یغتگی ؽبن سا سكغ مدغبصد وعپظ  هغته  هغته   ثشای 

دقیقَ تفزیح کٌٌذ کَ ایي یک هؼیار هؼیاری است. ایي  5دقیقَ هطالؼَ ،  25دقیقَ هطالؼَ خْد را ػیار ساسًذ ّتؼذ اس 25ثشای  

 هب عجک هب وسوػ هبی صیشین مطبلؼه انذ:

خْاًذى تذّى ًْشتي: ایي یک رّش کن ثوز هطالؼَ است، چًْکَ هطالؼَ پزّسۀ فؼال ّپْیا است ، تزای رسیذى تَ ایي ُذف  -0

  ثبیذ ثب ت بمی زىاط یىد ثشای دسک فسدر مطبلت مقشوف مطبلؼه ؽذب ثبیذ نضد یىد مطبلت سا یىانذ   ودسصمبن مطلىة 

مطبلت سا ثب فذای ثل.ذ مدتىان یىانذ وننبت مه  سا یبدداؽت کشده تب ثبؽذ که مطبلؼه مىخه خلىه ک.ذ   ت شکض كنشی وؿشم 

 ثىدن دسمطبلؼه ؽشط اعبعی یبد دشی اعت که یبد داؽت ننبت مه  دسکتبثچۀ ایتقبفی ثب اسصػ اعتب

خظ کشیذى سیز ًکات هِن: ایي رّش شایذ ًسثت تَ رّش قثلی تِتز تاشذ ، ّلی رّش کاهل تزای هطالؼَ ًیست ، چزاکَ  -2

ثؼضی اصاكشاد ثدبی  ننه ت شکض وتىخه ثشای یبد دشی ودسک یىثتشی مطبلت داؽته ثبؽ.ذ  رهن ایؾبن مؼطىف ومقشوف یظ 

 کؾدذن اعتب دسیظ کؾدذن اول ثبیذ مطبلت دهدن یىانذه ؽذه وعپظ صیش  نهب یظ کؾدذه ؽىدب

 حاشیَ ًْیسی: ایي رّش ًسثت تَ رّش قثلی تِتز است؛ تلی! ایي رّش ُن یک رّش کاهلی ًیست.  -0 

خالصَ ًْیسی: درایي رّش شوا هطالة را هیخْاًیذ ّآًچی را کَ درک کزدٍ ایذ تصْرت خالصَ تَ رّی کتاتچۀ یادداشت  -2

ثبیذ ث.گبسیذ واین سوػ ثشای مطبلؼه م.بعت وپش ثبس تشاعتب  شا که دساین سوػ اثتذا مطبلت سا دسک  شدیذه وعپظ یبد داؽت 

 مدؾىنذب

کلیذ ساسی : رّش تسیار هٌاسة تزای خْاًذى ًّْشتي ، یاد داشت کزدى ًکات هِن یک هْضْع است. درایي رّش شوا  -5

ثؼذ اصدسک مطبلت ننبت مه    ثقىست ننبت کلدذی یبد داؽت مدن.دذ که کىتبه تشین   پشمؼ.ی تشین اص نگبه مؼ.ی وملهىب 

 اعتب 

خالقیت ّاختصاص دادى شثکۀ )جائی( درهغش: ایي رّش تِتزیي شیٍْ ، تزای یادگیزی ، خصْصاً تزای فزاگیزی هطالة  -6

دسعی اعتب دساین سوػ ؽ ب مطبلت سا مدخىاندذ ثؼذ اصدسک واهؼی   ننبت مه  سا ثضثبن یىد تبن دس وسده وثقىست ننبت 

کلدذی یبد داؽت ودس مـض خبثدب مدن.دذ وعپظ کل بت کلدذی سا اصننبت ؿدش کلدذی  خذا عبیته ودسیک عبزۀ ) ؽجنۀ ( اص 

مـضایتقبفبو مدگ.دبندذ وثذین تشتدت مطبلؼۀ یىیؼ سا عبصمبنذهی مدذهدذب ودسفىست یىانذن دوثبسه  نبو ننبت کلدذی ثه رهن 

ؽ ب ثؾنل دسؽت  ن تجبسص مدن.ذب واین سوػ كدقذی پدشوصی ومؤكودت ؽ ب سا تب زذودی كضونی ثخؾدذه  ودسط یىانذن ؽ ب 

 سامث ش وثبس ثش مدغبصدب

 سوػ هبی ؽؾگبنۀ مطبلؼه

  ًصیزاحوذ"دادفز غْری" داًطجْی صٌف سْم داًطکذۀ اقتصبدداًطگبٍ خصْصی گُْزضبد ّاقع کببل
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: متؤعلبنه انتخبثبت ونوؼ أزضاة عدبعی اكـبنغتبن 

  ازضاة عدبعی اكـبنغتبن دس مىهق وخبیگبه ه ه 

خبنجۀ ندغت.ذ تب ثتىان.ذ ساه  ؾىدن وزل مؾنلی سا 

پدذا ک..ذ   زتی وخىد تؼذاد ازضاة عدبعی   یىد 

یک مؾنل اعتب دساین اوایش   نؾغت هبی 

منشسی   ثدن عشان ازضاة عدبعی فىست  شكت 

  ولی طىسئدنه انتظبس مدشكت   تب ک.ىن که كشفت 

ک ی ثبهی اعت  این ازضاة مؤكن ثه مؼشكی 

کبنذیذای وازذی نؾذه انذب یىة! این زظ یىد 

یىاهی   پذیذۀ تبصۀ ندغت تب ای.نه دس مىسد  ن 

مدذداو   ؿىس کشد ویب اص پدبمذ هبی  ن   ؽگلت صده 

ؽذ   نخدش! زب  دیگش  هش تالؽی که فىست  دشد 

و نچی سا هقش سیبعت خ هىسی   تق د  ثگدشد   

ػ لی مدؾىدب  دس ؽشائظ كؼلی   هدچ ثذیل و ضی.ۀ 

مؤكن تش   اص تد  دایل هقش سیبعت خ هىسی 

ندغت    ی ه  صس داسنذ و ه  صوس   ولی ثب  نه    

تىفده مدن.  تب این اهتذاس سا   ثب ثش ضاسی 

انتخبثبت  سنگ دمىکشاعی ثذه.ذ    ی انتخبثبت دس 

هش کؾىسی ثبمؼدبس دمىکشاعی  نؾبنۀ ثجبت  

ومظهشهبنىن پزیشی اعتب ملت هبی ثدذاس وػبهجت 

انذیؼ   ثخبطش خلى  دشی اص ایدبد ت.ؼ وعىء 

تلبه     اص مغدش ه دن کبنبل ثطىس مغبل ت  مدض   

هذست عدبعی سا اص یک كشد  خشیبن و زاس داده ویب 

اصیک پشوعه ثه پشوعۀ دیگشی   انتوبل مدذه.ذب 

انتخبثبت یؼ.ی  ی.ۀ ت بب ن بی اسادۀ مشدب  واین  ی.ه 

ثبیذ ثه ثضس ی اساده واه دت عش نىؽت مشدب   پبک 

وؽلبف ثبؽذب زبل  نچی مبسا ثخبطش سكغ نىاهـ   

ک جىدی هب وتن دل ؽشائظ  ثش پبئی یک انتخبثبت  

 صاد مغتول وؽلبف ثه مجبسصه می طلجذ   دس  .ذ 

مىسد ثطىس كؾشده   دساین نىؽته پی مدگدشی  

وض .بو ثبیذ ػشك ؽىد که اه دت وضشوست تؤمدن 

ام.دت  ثخبطش ثش ضاسی انتخبثبت    نوذس خذی 

اعت که ندبص ثه تجقشۀ  نذاسد ودساین نىؽته ثه 

 بلؼ هبئی اؽبسه مدؾىد  که  دس دایل یىد پشوعۀ 

 انتخبثبت   نهبیت ثب اه دت اعت:

ثشیی اص  مؾنل نجىد ع.ذ هىیت وانتخبثبت:

مؾنالتی که مبسا ثه  بلؼ مدنؾبنذ   طجدؼی اعت   

مبن.ذ تهذیذات ػذب ام.دت   اوضبع اهلد ی وخىی   

مىانغ خـشاكدبئی وؿدشه مىانغ ؽنل طجدغ سا داسا 

اعت وامب ثشیی  مؾنالت سا مب می  كشی.د   مبن.ذ 

كشاس اصاثجبت هىیت اتجبع کؾىس   هش  .ذی که 

ثشیی اصمشدب مب تزکشۀ تبثؼدت ثذعت داسنذ   امب 

ثخبطش  بپ منشس تزکشه هب   زتی ثطىس خؼلی   

اػتجبس اع.بد عبثن سا صیش عىال ثشده   هىیت اتجبع  

یک م لنت  اصسوی ع.ذ تبثؼدت  ایؾبن   ثبثت 

مدگشدد وثب ثذعت داؽتن کبست سأیذهی ایؾبن 

اػتجبس داسدب ملتی که ازبد  ن ع.ذ هىیت نذاسنذ   

سكتن ایؾبن ثپبی ف.ذوم هبی سأیذهی ػجث 

وثدهىده اعتب ػذب تىصیغ ع.ذ هىیت ثه اتجبع کؾىس 

نؾب نۀ ثی مهشی وػذب ازغبط منللدت زنىمت 

نغجت ثه ملت ثىده و شكتن سأی انتخبثبتی اص اكشاد 

كبهذ کبست هىیت   مؾشوػدت نظبب سا تض دن 

ن دن.ذب زنىمتی که  تؼذاد دهدن وػالی  مؼشف 

اتجبػؼ سا نذانذ مبن.ذ  ىپبنی اعت که  لۀ ثی نؾبن 

وثی ػذد سا دسدب  ش بن  شع.ه سهب کشده ثبؽذب 

پظ یدلی یىة یىاهذ ثىد تب زنىمت ت بمی تالػ 

یىد سا ثخبطش تىصیغ ع.ذ هىیت   ثخشچ دهذب 

كشضدۀ اعتلبده اص کبست هبی که.ه ویب  شكتن کبست 

خذیذ سأیذهی   هجل اص  شكتن کبست هىیت ویب 

ثبفطالذ تزکشۀ تبثؼدت   یک زشکت نبهـ وؿدش 

مىخه اعت    ىن  ثشای سأی دادن دس سوص 

انتخبثبت   اول کبست هىیت ویب ع.ذ تبثؼدت سا می 

ثد..ذ وثؼذ کبست سأیذهی سا ثه  ن تطجدن داده  ودس 

فىست فست   پشوعۀ سأ یذهی ادامه پدذا مدن.ذب 

لزا ثخبطش سأیذهی دس سوص انتخبثبت   تزکشه 

وکبست سأیذهی   هشدو ضشوسی اعت  ونجبیذ 

ثخبطش اوضبع نب امن   یک پشوعۀ ملی ثطشف 

 خؼل ویب ثبكتضبذ کؾبندذه ؽىدب

: ه د.نه زنىمت   ک دغدىن مذایله  ؿدش مغتود   

 ضی.ؼ سا ثخبطش انتخبة اػضبی ک دغدىن و 

متقذیبن ثش ضاسی انتخبثبت ایدبد کشده    کبكی 

اعت تب دیگش دسمىسد اعتوالل وػذب اعتوالل 

ک دغدىن انتخبثبت  هضبوت نن.د ب نهبد هبئدنه 

منللدت ثش  ضاسی انتخبثبت سا تب اػالب نتبئح ثؼهذه 

داسنذ   ثبیذ نضد ملت ثسدث نهبد هبی مؼتجش وهبثل 

اػت بد ثبؽ.ذب تقبمد  سئدظ خ هىس دس خهت 

تىظدق ک دغدىن هبی تؾشیلبتی كىم ک دغدىن 

انتخبثبت ویب مذایله عبسنىالی و مسن ه   اص  بلؼ 

هبی ثضس ی اعت که دس  ی.ذه   عتبد ثش  ضاسی 

انتخبثبت سا نضد ملت   ثی إػتجبس می عبصد   امدذ 

اعت که این ثبس  .دن نؾىدب دس ت بمی کؾىسهبی 

دندب   مغئلۀ انتخبثبت الی تقسدر واػالن نتبئح   

مشثىط ثه  دو ک دغدىن مغتول انتخبثبت وع غ 

ؽنبیبت انتخبثبتی ویب مسن ه اعتب دو نهبد اول 

نهبیت مؼتجش  مغتول ومىسد إػت بد ملت اعت  

وزنىمت زن مذایله دس امىس  نهبسا نذاسدب لزا 

هجى نذن هذست دعتگبه هضب ثش ک دغدىن مغتول 

انتخبثبت تىعظ زنىمت   ینی اص  بلؼ هبی 

ثضسگ دسپدؾشوی خبمؼۀ مذنی اكـبنغتبن اعتب 

ا شزنىمت كنش مدن.ذ که ک دغدىنهبی انتخبثبت   

ػ ذاو ویب عهىاو یطب مدن..ذ   ثبیذ عبسنىالی ومسن ه 

دس امىسهبنىنبو مذایله ک.ذب پظ عؤال ایدبد مدؾىد که 

ثشای فذاهت عبسنىالی وهضب    ی تض د.ی وخىد 

داسد وکذاب ک دغدىن   کبس  نهبسا تقلده ک.ذ ویب 

ه دن مىسد ثزل إػت بد سئدظ خ هىس دسزقۀ 

ایؾبن کبكی اعت؟  لزا ثی إػتجبس عبصی  

ک دغدىنهبی انتخبثبت و مذایله دس امىس ایؾبن   

ث ثبثۀ یک ثبصی   ثه عش نىؽت ملت وؽىیی ثب 

 عدبعت وافىل اداسه اعتب

: مؾنل   نگشانی هبی دسمىسد نتددۀ انتخبثبت

پزیشػ زن وهجىل ؽشائظ نبخىس ودسه  سیختۀ 

اكـبنغتبن اعت وثه ه دن دلدل اعت که طشف ثبصنذه 

ثه ؽنغت یىد   تن دسن دذهذ ونتبئح انتخبثبت   

ه دؾه مىسد م.بصػه وکؾ نؼ یىاهذ ثىدبلزا یىة 

یىاهذ ثىد تب عدبعدىن اكـبنغتبن ثه داؽته هب 

وامنبنبت اكـبنغتبن ومقبسف اسصػ هبی ملی   

اسج  زاؽته ونتبئح سا ثبه ه کبعتی هب ونبس 

سعبئدهبئی  ن   زتی الىعغ  ثپزیشنذب مب زب  دس 

زبل ت شین دمىکشاعی وثش ضاسی توشیجبو ع جىلدک 

این پشوعه هغتد  وامدذ واسی  این پشوعه   دس دساص 

مذت   خب ثدلتذب زب  مب ا شػىاسك   مؾنالت   

ک جىدات ونىاهـ سا پهلىی ه  ثگزاسی    طجؼبو ک  

ندغت ولی ثبیذ ثه افل هضده نگبه ک.د  تب ػودذه 

وػضب مشدب ثشافبلت انتخبثبت پخته ومسن  ؽىدب 

ا ش ؽ ب تللبت  خبنی وسیختن  ثشو واػتجبس ملت 

اكـبنغتبن سا ثخبطش  شكتن ثىدخۀ انتخبثبت 

اصیبسخی هب   دهدن زغبة ک.دذ   دس پهلىی  ن 

مقبسف نوذی ولىژعتدنی دیگش سا ثه ع.دؼ 

ثگدشیذ  انگبه مدذاندذ که انتخبثبت اكـبنغتبن ثه  ی 

هد تی  ت بب مدؾىد   ولی ثب  نه   تب  ف.ذوم هب 

خ غ نؾذه   دعت هبی مشئی ونب مشئی دس فذد 

عجىتبژ کشدن نتبئح انتخبثبت انذباص کبنذیذان نب کبب 

ؽشوع تب اكشاد ک  عىاد کؾىس واعتخجبسات م.طوه 

وثشیی سعبنه هب   ت بمی این پشوعه سا ثی اسصػ 

خلىه مدذه.ذ طىسئدنه انغبن سا ثه تؼدت 

وامدذاسدببب ا ش ک دغدىن انتخبثبت تىهدن ؽىد 

ون بی.ذ بن م.تخت  ملت ثب تط دغ   د بس تلشهه 

وایتالف ؽىنذ ویبسئدظ خ هىس مذایله ک.ذ و ثب ی 

ک دغدىنهبی متقذی امىسانتخبثبت   ک دغدىنهبی 

دیگشی سا مؤظق عبصد ویب ف.ذوم هبی یبلی سا 

ثه نلغ یىد پش ک.ذ   پظ ثهتش اعت که هدچ انتخبثبت 

 فىست نگدشدب

: ساثطۀ مشدب نوؼ مشدب وزنىمت دس انتخبثب ت

وزنىمت یدلی ضؼدق اعت  ثشای تؤمدن ساثطۀ 

زنىمت ثبیذ نىع دیگشی اص عبیتبس وتؾندالت 

اداسی سا سویذعت ثگدشد تب اداسه اص مشکض 

ولغىالدهب ثه هشاء وهقجبت ه   عشایت ک.ذ ومن 

 گىنگی این مغئله سا تب خبئی پدؾجد.ی کشده اب   

امب ثبیذ دس یک ک دغدىن تخققی دس اس بنهبی 

مسل مطشذ وثسث ؽىد نه دس موب ت   ىن دسک 

ثغدبسی اص واهؼدت هب   ثشای نىیغ.ذ بن 

وسوؽ.لنشان ویب ثشای اهؾبس دیگش مؾنل اعتب مب 

وهتی مؤكن ای  که مؾنالت ینذیگش سا دسک ک.د ب 

مؾنالت مشدب  مؾنالت زنىمت   مؾنالت 

عدبعدىن وخبمؼه مذنی   هش کذاب اصاین نهبد هب   

داسای مؾنالت كشاوانی انذ که ه ه ثه ک ک 

ینذیگش مدتىان.ذ این ه ه مؾنالت سا زل ک..ذب 

مشدمی که ام.دت سا یىد ایؾبن تؤمدن مدن..ذ 

ومؾنالت اهتقبدی سا یىد ایؾبن سكغ مدن..ذ   

نىع ساثطۀ ایؾبن ثب زنىمت   هبثل دهت اعت   

یقىفبو مشدمی که تب ه.ىص تزکشۀ تب ثؼدت نذاسنذ 

ون دذان.ذ این ع.ذ ثشای ایؾبن  ه ملهىب واه دتی 

داسدب ثه دن تشتدت   ؽخـ م.تخت   ن دتىانذ ثب 

مؤکلدن یىد   استجبط تؤمدن ک.ذ ویب مؾنالت ایؾبنشا 

انبلدض وزل ن بیذب دس  .دن زبلتی   مغئلۀ التضاب 

 وتؼهذ   ثذوػ هدچ طشكی وخىد نخىاهذ داؽتب

: مدذاند  که ثش  ضاسی كشاس اص مؾنل ساه زل ندغت

انتخبثبت دس کؾىسی  ىن اكـبنغتبن   عبده و عبن 

ندغت واین یىد اػ یک مؾنل اعت وامب زل 

مؾنالت مبسا ثه عبزل  پدشوصی هب مدشعبنذب 

  .بنچه ؽبػش  لته اعت: 

  هش هد تی اصکـــبب  نه.گبن  سنــذ 

  ننه ساؿ  خبن اعت ثه دسیب نشود

ثلی! ثشای ثذعت  وسدن  هش هد تی   ثبیذ تب هؼش  

دسیب   ؽ.ب کشدب نتددۀ انتخبثبت ثشای ملتی که دس 

نتددۀ کؾ نؼ هذست   ملدىن هب کؾته ومهبخش داده 

اعت   ک تش اص هدچ دانۀ پش ثهبئی ندغت وثه ه دن 

دلدل   ؽبیغته این اعت تب ه ه دعت ثذعت ه  داده 

  ساه ثهتشی سا ثشای ثش  ضاسی انتخبثبت و شكتن 

سأی مشدب   ه ىاس عبصی ب مب مؾنالت ام.دتی   

كشه.گی   اهتقبدی وعدبعی داسی  ولی این هب ه  

نغجت ثه افل انتخبثبت وثبص تبة اسادۀ مشدب   كشع 

انذب مشدب ثب ه جغتگی وه نبسی ثب هىای دولتی   

مدتىان.ذ ت بمی هله هبثه پد بی.ذ وثه كشاص هبی 

ثضس تشی ػشوج ک..ذب من ه  ثه مىخىدیت مؾنل 

ػودذه داسب ولی کلدذ زل   ه دؾه ثذعت یىد انغبنهب 

اعتب انغبن هبی هذك .ذ مؤمن ویذمتگبس ثه مشدب   

تب  ندبئدنه انغبنهب ثدبی زل مؾنل ثضسگ ؽذۀ 

مشدب   كنشک..ذ ثخىد كنش کشده ومدن..ذ  ومب ثب 

ره.دت دادن   مشدب سا دس خهت ه نبسی  ثغدح 

 ک.د  تب مؾنلی پدؼ سوی مب نجبؽذب  یب هى!

 حکبیت یکن

یک سوصی   ه.گبمی که زضشت مس ذ )ؿ( اصمغدذ ثدشون  مذنذ  دیذنذ که 

ؽدطبن دسدب ساه ایغتبده اعتب  ن زضشت )ؿ( اصوی پشعدذنذکه: " تىثشای 

ثسن  یذاونذ  مذب تب ای.نه ا ش  »وؽدطبن دسپبعخ  لت:  « ی ثه ای.دب  مذی ؟ 

ؽ ب    دضی پشعبن ن بئدذ  من پبعخ ثذه "   عپظ  ن زضشت )ؿ( اصوی 

پشعدذنذ که : " ای.شا ثگى!  شا وهتدنه امت هبی من ن بص سا دسخ بػت ادا 

مدن..ذ   تى )ؽدطبن( مبنغ  نهب مدؾىی؟ " امب ؽدطبن دسخىاة  .دن  لت: " یب 

مس ذ )ؿ( وهتی که امت هبی تى   ثطشف ادای ن بص مدشونذ  من ثه یک تت 

عختی مجتال مدؾىب وتب وهتدنه  نهب اص ن بص كبسؽ مدؾىنذ   من دستت مدغىصب " 

  ولی پظ اص ن ثبص ه  پدبمجش یذاونذ ػبل   .دن پشعدذنذ که : "  شا مبنغ هش ن 

یىانذن امت هب ی من مدؾىی؟" پظ اص ن ؽدطبن دسخىاة  لت : " یب مس ذ! 

وهتدنه    نهب هش ن ؽشیق سا مدخىان.ذ   من مبن.ذ یک عنه  ة مدؾىب " ب 

عپظ سعىل هللا پشعدذنذ که : " تى  شا مبنغ خهبد امت هبی من مدؾىی؟ "   

( ٌُگاهیکَ اهت ُا شوا، رّاًۀ 9دسپبعخ ؽدطبن  .دن  لت: یب مس ذ )ؿ

خهبد مدؾىنذ  دسث.ذ هبی پبهبی من   صنددش هب پدچبندذه مدؾىد   الجته تب 

. تاس حضزت  «ه.گبمی که  نهب ثبص  ؾت مدن..ذ  من ث.ذی واعدش مدجبؽ 

زب  این سا ثگى که تى  شا مبنغ اندبب کبسهبی یدش  »پدـ جش )ؿ( پشعدذنذ: 

  پظ اص ن ؽدطبن دسپبعخ  لت: یب  «ودادن یدشات تىعظ امتبن من مدؾىی؟ 

مس ذ! ه.گبمدنه امتبن ؽ ب   کبس یدشمدن..ذ ویدشات مدذه.ذ  ثشعشمن   یک 

 .»اسه نهبده مدؾىد ووخىد من سا مبن.ذ  ىة اسه مدن..ذ

 حکبیت دّم

یک سوص زضشت یسشی )ع( ؽشدشطشبن سا دیشذنشذ کشه 

دسثذنؼ   دضهبی ثغدبسی لنتى و ویضان ثشىد  دس ن 

زبل زضشت یسی )ع( اصاثلدظ پشعدذنذ کشه تش شبمشی 

این  دضهبی که دستن وثذن تى لشنشتشىاعشت   هش شگشی 

ایشن ػشدشؼ «   دغت؟  امب ؽدشطشبن دسخشىاة  شلشت: 

وػؾشت هبی دنشدشب اعشت کشه مشن اص ایشن طششیشن   

  عپظ زضششت «كشصنذان  دب سا ثب  نهب اثتال مدغبصب

دسمدبن این ه ه  دضهب   ثششای  »یسی )ع( پشعدذنذ: 

پظ اص ن ؽدطشبن  «اؿىاء من ه   دضی هغت ویبنی؟

   نه  ه.گبمی کشه ؽش شب اؽشنش  «ثلی!»دسپبعخ  لت: 

عدش  یىة نبن مدخىسیذ  پظ دس نسشبلشت مشن  ادای 

ن بص سا ثشای ؽ ب  شان عبیتشه ورکشش الشهشی ثششعشش 

ؽ ب  شان وعخت ت بب مشدشؾشىدب پشظ اص ن زضششت 

یسی )ع( پشعدذنذ  ؿدش اصاین   کذاب  دضدیگشی هش  

هغششت؟ امششب اثششلششدششظ دس پششبعششخ  ششلششت: نششه   ثششخششذا! 

 دضدیگشی نشدشغشت  پشظ اص ن زضششت یشسشی )ع( 

كشمىدنذ که ثخذاونذ )ج( هغ  وعى .ذ اعشت کشه پشظ 

 اصاین   من دیگش اؽن  عدشنبن ن دخىسبب

 حکبیت سْم

ه.گبمی که یبونذ بس )ج(   ن بص سا كشك  شداندذ   پظ اصاین کبس   ؽدطبن یک 

 دؾ وكشیبد ثل.ذ دسدنبکی   صد  طىسینه  واص اػ سا ت بمی لؾنش اػ ؽ.دذه   

كىساو نضدػ سعدذه ودس هبسعىی اػ  شد  مذه وخ غ ؽذنذب ؽدطبن دسزبلت 

پشیؾبنی   دسمىسد كشك ؽذن ن بص  ثشای لؾنشیبن یىد  ت بمی هقه سا  لت 

وثشای لؾنشیبن یىد سه. ىد داد تب ثهش انذاصۀ که مدتىان.ذ  مبنغ اداء ن بص تىعظ 

مىم.بن ػبثذ دساوهبت ادای ن بص ؽذه و نهبسا دساوهبت ن بص ثه یک کبسی 

مقشوف عبصنذ  تب ثبؽذ که ایؾبن امنبن وكشفت ن بص یىانذن سا پدذا کشده 

نتىان.ذ که لؾنشیبن دسپبعخ  سی  لته وعپظ ؽدبطدن کى ک م.ظ  دس خىپه هبی 

 «ا ش این کبس   اصدعت مب نؾىد  ثبص ی؟  »دعته هبی لؾنشیبن اػ  لت.ذ که: 

یىة! ؽ ب طىسی کبسک.دذ  ه.گبمی که  نبن  »عپظ ؽدطبن  لت که: 

ن بصمدخىان.ذ  ثبیذ  هبس ؽدطبن دس هبس عىی  نهب ایغتبده ؽذه   طىسینه   ینی 

دسعىی ساعت  دیگشی دسعىی  پ  ن  ینی دسثب ی عش ن وینی دسنضدیک 

پبهبی  نهب دسصمدنب  .دن کبسک.دذ! اصطشف ساعت فذا ک.دذ که ثطشف من نگبه 

کن! اصعىی  پ فذا ثضندذ که طشف من نگبه کن! اصعىی ثب   واصثل.ذ ک.دذ 

وثگىئدذ که ثغىی من نگبه کن! واصعىی صمدن فذاثضندذ وثگىئدذ که ثطشف من 

نگبه کن! دای بو وعىعه ثذهدذکه تدضتدضوثب ػدله وػدله ن بص ثخىان.ذ  ا ش ثبوخىد 

ای.وذستالػ وکىؽؼ مب   نهب مؾـىل ادای م.ظ  ن بص ؽىنذ  پظ دسنتددۀ نهبئی مب 

 .»وؽ ب )یؼ.ی ؽدطبن هب( تجبه مدؾىی  وامب یذاونذ )ج( ن بص ضاسان سا مدجخؾذ

 فسونگری های شیطان 

 اداهِ، جرس توذٗذ ٍتعَٗق در بٌا گَش....... 
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 لغذ ًاهِ !!!؟؟؟

الت خَاًذُ شذُ     “  ادٗسي”ترق: درقاهَس ،       

است، هگر درکشَرعسٗس افغاًستاى ، اٗي ٍاشُ        

را غالثًا تصَرت هرکة تلفظ ه٘کٌٌذ؛ هثاًل : چَب          

دراز،کح ٍپ٘ح خَردٓ کٌار سرک را ه٘گٌَٗذ، پاٗٔ     

ترق تِ هتخصص رٍسٖ کِ سِ هاُ، سرٍزٗر س٘ن          

ّإ دزدٕ شذُ را پ٘ذا ًکرد، ه٘گٌَٗذ.                   

 »اًدٌ٘٘رترق : خرٗاى الکترًٍ٘کٖ خأً قلذررا       

 ٍ ٍس٘ن ّإ سرخ رًگ داخل گرٍج           «ترق تر

چت آدم غرٗة را، ترق ًَتتٖ ه٘خَاًٌذ. ًصة           

هاش٘ي ّإ ًَساخت پاکستاًٖ را،                    

تازسازٕ ترق . هتصذٕ ٗکٖ از رٗاست                

ّإ غ٘رفعال را ، رئ٘س ترق ٍترإ                         

 »دستآٍٗسرئ٘س خوَْرسرٗع الحرف ٗک کشَر         

 ه٘گٌَٗذ. «ٍعذُ ّإ ترقٖ

اى خٖ اٍ: اسي ترک٘ة اختصارٕ،              -2

درزتاى اًگل٘سٖ، شاٗذ سازهاى غ٘ردٍلتٖ       

را هعٌٖ دّذ، ٍلٖ قسو٘کِ درفرٌّگٌاهٔ                

تازسازٕ آهذُ است، اٗي هعاًٖ را                     

 ً٘سه٘تَاى ازآى، استخراج ًوَد.

سازًذٓ تْترٗي پل ّإ تٖ سرک ٍکن عرض،     

کشٌذٓ درازترٗي خَٕ ّإ پالستکٖ              

ٍخاکسترٕ، ٍاردکٌٌذٓ خذٗذترٗي هَتر ّإ     

ُهذ رٍز، هستأخر، ش٘ک ترٗي دفاتر ٍخاًِ ّإ          

تَدٍتاش، هصرف کٌٌذٓ س٘ل آسا ترٗي تَدخِ            

ّإ اهذادٕ ٍتصَرت ًسثٖ، ت٘کارُ ترٗي        

 هذعٖ تازسازٕ افغاًستاى!

تفٌک: هدازًا ٍس٘لٔ ترإ دفاع هشرٍع، ٍلٖ          -0

هعٌٖ ٍاقعٖ اش، ٗکٌَع هادُ گاٍش٘رٕ                

ه٘ثاشذکِ فقط ٗک الخ ) ٗعٌٖ ٗکٌالَ( داردٍهعوَالً        

 !اٗي هادُ گاٍ ش٘رٕ از طرف شة ه٘چرد

 با عزض معذرت اساستاد مهوش !

 وقتی رعیت شوی ، راس دل تـه ، گــــفته نتانی

 چقذر سخت است خذایا! چقذر رنج است خذایا!

 رهبزت خنذه کنه بادیگزان ، تو بسوسی وبزش گزیه کنی

 رهبــزت بیایه ، بپزســــه کــــه چــزا !!!!!!!!!! ؟

 تــو بزش گفــته نتانی ، چقذر سخت است ، خـــذایا !

 روسجـزگه ، بچینی گپ مفت ، بزسزراه وطن فـزش کنی؛

 ملت ات بیـایه ، بپــزسه کــه چـــزا !!!!!!!!!!!! ؟

 توبزش گـزیه نتانی ، چقذر درد است خــذایا !

 غیزتت ، سفزکنه تنها شوی ، اس بز ملت خود جـذا شوی؛

 غیزت ات بیایه ، بگوینه که چزا  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ؟

 تو خوده کشته نتانی ، چقـذر ننـگ است خــــذایـا  !

 اس امزیکا بگیزی تـو مذال ، بسز ملک خـودت فخز کنی ؛

 مـزدمت بیایه ، بپزسه کـه چــزا  !  ! !  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ؟

تو دلیل گفته نتانی ، چقذر شزم است خذایا!چقذر شزم 

 است خذایا!

 وقتی رعیت شوی ، راس دلـته گفته نتانی ،

چقذر سخت است ، خذایا! چقذررنج است خذایا! 

 چقذرننگ است خذایا!

 ثهتشین صمبن ثشای اخشای پدچنبسی واکغد.ی

دهشدشن دسثشبسۀ  که اسهشبب ئی دسکؾىسهب  

امششاك  ؽشدشىع وهش.شگشبب ثد بسیشهشبس عشبسی انىع

داسد  اخشاء واکغدن طشی ثششنشبمشه  وخىد زدىانی

هبس م.ظ ی  مطبثن ثب دعتىسالؼ ل ؽشکت هشبس 

تششىلششدششذ کشش.شش.ششذۀ واکغششدششن  فششىست مششدششگششدشششدب امششب 

دسکؾىسمب  ثذلدل ػذب مىخىدیت مؼلىمبت کبكی  

اصمىخىدیت  ىنه هبس مؾخـ ػىامل مدنشوثی 

صمبن مؼشدشن ثششای واکغشدشن کششدن  ثشب  ثد بسیهب 

دسنظشداؽت كقل عبل و صمبن ؽدشىع امششاك  

دسم.بطن مختلق  طىسخذا بنه  تؼئدن مشدشگششدد  

ثهتشاعت تب اهذاب ثشه اخششاء واکغشدش.شهشبس  اصای.شو

دسهش شآهش.شگشی کشبمشل ثشب اكششد  زدشىانشی  هش شدشؾشه

مغلنی  فىست  دشد   صیشاصمبن ثشای واکغدن 

کشدن نهبیت مه  اعتب ه چ.بن اعتلبده اصتدبسة 

 ششزؽششتششه دسمششىسد مششىخششىدیششت وصمششبن ؽششدششىع 

ثد بسیهبس عبسی زدىانی دسم.طوه  نهشبیشت مشلشدشذ 

  اسصیبثی مدگشددب

 نچی که دسمىسد اخشاء واکغدن یدشلشی 

مششهشش  اعششت ػششجششبست اص ؽشش.ششبیششتششن وهششت دهششدششن 

امشاك می ثبؽذب اص ندبئدنه پشبعشخ دهشی  ؽدىع 

ثه ندبصهبی عدغت  دكبػی ثذن  دسثششاثششواکغشدشن   

ثب تىلدذ مىاد ضذ مدنشوثی  ثدؾتشاصدوهلته صمبن 

تؤیدشدساخشاء  واکغشدشن   می  دشد  ث.بءو هش ىنه

تششىلششدششذ مششىاد ضششذ مششدششنشششوثششی سا ثششه تششؼششىیششن 

ودسنتدده اػضبی ثشذن زشدشىان  كششفشت  انذایته

  بم.بعت  ثشای موبوب ؽذن سا اص دعشت مشی دهشذ

اصخشبنششت دیششگششش  اخششاء هششجششل اص وهششت             

ثشیی واکغد.هب  مثآل اخشاء واکغدن هبی كقشلشی 

هجل اص كقشل ؽشدشىع امششاك  کشه   .ذین مبهه  

م نن اعت  زؽت صمبن  عجشت کشبهشؼ مشؤثششت 

كؼبل مىاد ضذ مدنشوثی  دساػضبی ثذن ؽشذه و 

زدىان دسصمبن ؽدشىع مششك   مشدشذداو نشب تشىان 

 شددبدس یدلی هشب اصمشىاسد  صاد)عشن وعشبل( و 

زبلت فسی زدىان ندض  دس انتخبة صمبن اخششاء 

 بواکغدن مه  مدجبؽذ

دسکؾىسمب  داؽتن مؼلىمبت دهدن  دسمىسد  ىنه  

هبس مختلق ػىامل ثشدش شبسیشهشبس عشبسی وکؾش.شذۀ 

زدىانبت  دسدعتشط ندغت  ث.بءو   ثشهشتششاعشت تشب 

اهذاب ثه اندبب ػ لدۀ واکغد.بعدىن زدىانبت  هش شه 

عبله  زذ اهل ین به هجل اص  ؿبص كقشل ثشدش شبسی  

واکغششدششن وهشش  دو  مؾششخششـ ودوساول اخشششاء

دوسدوب  ن فىست  دشدب واکغدش.شهشبی  ثؼذ   هلته

مىسد تىفده  مبن.ذ اخشاء واکغد.بعدىن زدىانبت 

ثبسداسوصائی   ندض ثبیذ دس مشذت صمشبن مش.شبعشت  

ای.نه زدىان مشبدس  كششفشت  فىست مدگدشد  تب

مشىاد ضشذ  وانتوبل م.بعجی  ثشای تىلدذ موذاسکبكی

 بثشای نىصاد سا  ندض داؽته ثبؽذ مدنشوثی

واکغدشن    نشهش  فششكشبو  اخشء هشنىع 

مشی  ششدد   هیتشىؿثشای زدىانبت فشسشتش ش.شذ  

صیشا زدىان ثدش شبس  دسػشدشن ایش.شنشه ثشب مششیضشی 

تجذاسدعت وپب ه مدضنشذ  تشىان تشىلشدشذ مشىاد ضشذ 

سا   مشششدشششنششششوثشششی مؾشششخشششـ دسثششششاثششششواکغشششدشششن

ک تشیشىاهشذ داؽشتب  دس ایشن فشىست  مش شنشن 

اعت  اعتلبدۀ اػظ شی اص اخششاء واکغشدشن ثششای 

هش.شگشبب  این ننته دس ای.گىنه زدىانبت ثذعت ندبیذب

ؽشششدشششىع وپشششخشششؼ ثشششدشششش شششبسی هششششبی عششششبسی 

وثىیذاسزدىانی  ثدؾتشمىسد تىخه می ثبؽذ  صیششا 

وهششتششی دسمشش.ششطششوششۀ   یششنششی اص ثششدشش ششبسیششهششبس 

وثشبػشث تشلشلشبت  ثىیذاسوعبسی ؽدىع پدذامد. شبیشذ 

ؽذه ثبؽذ  ت بمشی زشدشىانشبت مشىخشىد دسمش.شطشوشه  

مؾنىک ثه  شكتبسؽذن نبخشىسی زغشبة ؽشذه و 

ودسمششؼشششك مقششبة ثششه یششطششش شششكششتششبسؽششذن ثششه 

صیشا مدنشوة ثىخشىد  ثد بسی  ثؾ بس می سونذ  

 وسنذۀ ثد بسی  پدؼ  اصمـلىة واص پبی انشذایشتشن 

زدىان   .دن منشوة یک مذت سا ثؾنل پ.هبنشی 

ومششخششلششی  ن  دساػضششبی ثششذن زششدششىان عششپشششی 

تبثبػ که تخ شه هشبی  ن اكشضایشؼ یشبكشتشه  مد. بیذ 

وتنثش ک..ذ  تب زذی که  تىان ز له وامنبن ؿبلت 

وصوسؽذن ثشنظبب دكبػی ثذن زشدشىان سا ثشذعشت 

 وسده و عپظ ثطىس ینجبس ی  کلده اػضبی ثشذن 

زدىان سا مىسد هدىب هشاسده.ذب ثدؾتشثد بسیهشبس 

کؾشش.ششذۀ زششدششىانششبت  دس یشششیششن عششبػششبت  زششدششىان 

نشبخشىسسا اص پشب مشی انشذاصنشذ ودسثشدشؾشتششمششىاسد   

هشجشل اص تضشؼشدشق کشلشی زشدشىان و  م نن اعت تب

ظهىسوپدذاؽذن ػالی  کلد.دنی ؽذیذ  دس یدلی اص 

زدىانبت  ثىیژه دس  ن ؽ بسزدىانبتشی کشه ثؾشنشل 

 شوهی ویندب نگهذاسی مش  ؽشىنشذ   شگشىنشگش  

 باثتالء ث شك   نضد زدىان مؾخـ نؾىد

اصایشش.شششو  دسكقششل پششخششؼ وؽششدششىع 

مدبل تلندک ن ىدن زشدشىان نشبخشىساص   امشاك 

دس مدبن سمه هشب   شلشه  شبوهشب   زدىان عبل    نه 

 له هبی اعپ   له هبی ؽتشوعشبیشش انشىاع دعشتشه 

هبی ثضسگ زدىانبت اهلی  نهشبیشت دؽشىاسوزشتشی 

اخشای   ؿدش م نن اعتب پظ دسه چى ؽشایطی 

ثشششای  نششؼششذه اص    مشش ششنششن اعششت  تشش.ششهششب واکغششدششن

زشدشىانشبت مششثششىط ثشه سمشه  کششه هش.شىصمشنشششوة 

نبخىسی  نشا نگشكته اعت وض .بو كشفت دو ویشب 

عه هلته  ثشای تىلدذ مىاد ضذ مدنشوثی امنبنبت 

سا داؽته ثبؽذ  ؽبیشذ مشلشدشذ ثشبؽشذب دسهش شه زشبل  

دسای.گىنه مىاسد   واکغدن کشدن زدىانبت مشبنش.شذ 

تششدشششکشش ششبن  دس تششبسیششنششی اعششت کششه  یششک صدن

هدچگبهی تض دن ک..ذۀ تشىهشق تشلشلشبت نشبؽشی اص 

دس این ننته هش    هدىب ثد بسی   ثىده ن ی تىانذب

تللبت دس ن  مؾبهذه  دس یک سمۀ که ؽنی ندغت 

یششدششلششی هششب اص زششدششىانششبت  ثششب ػششبمششل  ؽششذه ثششبؽششذ 

ثبؽ.ذ  ؽبیذ نؾبنه هشبی ثشدش شبسی  ندض مجتال مشك

سا تب صمبن ؽنشغشت کشبمشل نشظشبب دكشبػشی  نؾشبن 

تشوشىیشه نش شىدن نشظشبب   دسه چشىؽششایشطشی  نذه.ذب

دكبػی ثذن   ثىعدلۀ پدچنبسی واکغد.شی نشه تش.شهشب 

ثدؾتشاص پشدشؼ  اػضشبی  ای.نه عىدی نذاسد  ثلنه

ثذن زدىان  ثىیژه عدغت  دكبػی ثشذن زشدشىان سا  

صیشا دسدوسان ؽذت یبكشتشن  صیش كؾبس هشاسمدذهذ 

پخؼ وؽدىع مشك  عدغت  دكبػی ثشذن زشدشىان  

ػ الو یىد صیش كؾشبس تشهشذیشذ وخش.شگ ثشبمشنششوة 

كؼبل ایدبد مشك هشاس مدشگشدششد  لشهشزا تشسششیشک 

کشششدن عششدششغششتشش  دكششبػششی ثششذن  دسوخششىد  شش.ششدششن 

زششششدششششىانششششبتششششی  کششششذاب مششششلششششهششششىمششششی نششششذاسد        

اخشای واکغدن دسوخىد زدىانبت  صیشا 

ثب واسد ن شىدن كؾشبسثشدشؾشتششثششعشدشغشتش   مؾنىک 

دسواهغ ک ک کششدن ثشه مشنششوة كشؼشبل  دكبػی 

مشك مدجبؽذب سوی ه دن دلدل اعت که دسیدشلشی 

اص مششىاسد  دیششذه ؽششذه اعشت کششه واکغششدششن کشششدن 

دسصمبن ؽدىع مشك ثدؾتش  ثش اكشضایشؼ تشلشلشبت 

اخششاء واکغشدشن   ک ک مدن.ذ  سوی هش شدشن دلشدشل

دسصمششبن ؽششدششىع مشششك  هششدششچششگششبهششی ودستششسششت 

ن ی ؽىد  خض ای.شنشه  هیتىؿهش ىنه ؽشایطی  

ثباتخبر اهشذامشبت ویشژه   مشتشخشقشقشبن وتششنششی 

اصخش شلشه ثشبخششاء   ثبدسنظششداؽشت ؽششایشظ ویشژه 

دس وسدن هشنطدن وسوی دعشت  ششكشتشن اهشذامشبت 

 بتشىفشدشه ؽشىد  دیگش زش شبیشىی  اخششاء واکغشدشن

ثب این ه ه   ثهتشیشن كششفشت مش.شبعشت   

ثشای واکغدن کشدن صمشبنشی اعشت کشه زشدشىانشبت 

کبمالو عبل  ثبؽ.ذ وض .بو عدغت  دكبػی زشدشىانشبت  

تششىان و مششدششبل پشششدایششتششن ثششه تششىلششدششذ مششىاد ضششذ 

هشجشل   مدنشوثی سا داسا ثبؽذب  و ن صمبن  ه دشؾشه

امشششاك عششبسی یششبؿ  ؽششدششىع اص  ؿششبص كقششل

مششششدشششششجششششبؽشششششذب نششششجشششششبیششششذ كششششششامششششىػ ؽشششششىد  

اخششششای هشششش  ثشششه  اهشششذاب   هششش شششدشششؾشششه ثشششبیشششذ  کشششه

واکغدن ثه مؾىسه و ه به.گی ثشب اؽشخشبؿ  نىع 

عبده تش ای.شنشه  ا ششزشدشىان   بمغلنی  اندبب ؽىد

ینجبس ثه کذاب ثد بسی  مجتال  شدیذ و تشلشق نؾشذ  

دسنهبیت اػضبی ثذن زدىان دسثشاثشش مشدشنششوة 

ثد بسی صا   موبومت پدذا مشدشنش.شذب  شىن عشدشغشتش  

دكبػی ثذن هجالو  ین شاتجشه  تشهشذیشذ  ششكشتشبسی ثشه 

مشششك سا صمششىده اعششت   اصایشش.شششو ثششب تششىلششدششذ 

موذاسکبكی مىاد ضذ مشدشنششوثشی  خشلشى هشش شىنشه 

تهذیذویطشثؼذی   تشىعشظ ػشىامشل ثشدش شبسی صا  

دستشؼشذادی  بؽجبهت یه یک مشك سا پدذا مشدشنش.شذ

اصثد بسیهب   مىاد ضذ مدنشوثی تشىلشدشذ ؽشذه   تشب 

 یشػ شدس ثذن زشدشىان ثشبهشی مشدش شبنشذ و ثشبسدوب 

زدىان ویب انغبن هش ض ثه ػدن ؽذت   ثشه  ش.شدشن 

ثدش شبسی مقشبة نش شی  ششددب  امشب دسیشدشلشی اص 

ثد بسیهب  واهؼدت هبی صنذ ی  ای.گىنه نشدشغشت و 

مىاد ضذ مدنشوثی تىلدذ ؽذه ثشای مذت طى نشی 

 ب دسثذن ثبهی ن ی مبنذ

ػىاسك تخ.دن  ایدبد موبومت ثىعدلشۀ واکغشدشن 

 کبسیب

ا شششواکغششدششن ثششهششش وعششدششلششۀ مشش ششنشش.ششه 

دسمشؼششك اخششا هششاس داده ؽشذه   ولشی هششذست 

ثىخىد ندبوسده ثشبؽشذ   تسشیک زدشات دكبػی سا

 .دن واکغد.ی  ثی یبفدت مسغىة  شدیذه وامب 

واکغدن صمبنی یبفدت تشسششیشک کش.ش.شذ شی یشىد 

سااص دعت مدشذهشذ کشه تشسشت ؽششایشظ نشب مغشبػشذ 

طششىسمششثششبل: صمششبنششدششنششه واکغششدششن ةهشششاس ششدشششدب  

دسزشاست نب مطلىة  یؼ.ی دس شمی ویشب عششدی 

ثدؼ اصزذ مؼد.ه  خبثدب ؽذه ثبؽذ ویب ثششای یشک 

هىای  ویب  كتبة مذتی  ثطىسمغتود  دسثشاثشؽؼبع

هشاسداده ؽذه ثبؽذ  یبفدت تسشیک ک..ذ ی   صاد

 ن  یبفدت تخشیت ک..ذۀ مدنشوة ومىاد ؽشبمشل 

 ن  کشبهشؼ و یشب کشبمششالو اصثشدشن مشی سود  صیشششا 

مؾخقۀ مدنشوثی واکغدن  که عدغت  دكبػشی سا 

تسشیک می ک.ذ  كوظ واثغشتشه ثشه نشىع پششوتشدشن  

نهبیت ضؼدق می ثبؽذ که دس هش ىنه ؽشایشظ نشب 

مغبػذ  تخشیت مدگشددب دساكـبنغشتشبن ایشن یشنشی 

اصمه تشین د یل ثشای ثی یبفدت ؽذن واکغدشن 

هب مدجبؽشذ  کشه تشىعشظ اكششاد ؿشدششمغشلشنشی اهشل 

ؽششایشظ ثشذ    ثبصاسوعشىدا ششی دسدوکشبن هشب  دس

و ثششلشششوػ مششدشششعششذب دسهششذب اول  نششگششهششذاسی 

واکغد.هبی وایشوعی وپظ اص ن نگهشذاسی انشىاع 

ؽشذیشذاو  نبمغشبػشذ  ثبکتشیبئی واکغدن هب دسؽشایظ 

زتی  بهی ا ششواکغشدشن یشىة   بزغبط می ثبؽ.ذ

ه  نگهذاسی ؽىد  ولی دسعت پدچنشبسی نشگششدد 

و ث وذاسمؼدن ثه ثذن زدىان نشعذ  این ندشض یشنشی 

اصػىامل دیگشی ثی اثشش ؽشذن واکغشدشن پشظ اص 

پدچنبسی وتضسین ثسغبة مدشود  ثىیژه دسصمشبن 

تشنشبن  م.سل کشدن واکغدن هبس پىدسداس ویشب هش 

نذادن ثىتل  ثی مشسشلشىل واکغشدشن هشجشل اصػش شلشی 

عبیتن پدچنبسی  که این ه ه  ػىاسك تخ.دنشی 

انذ  که دسنهبیت ثبػث مدؾىد تب ثشػالوۀ اخششای 

عدغت  دكشبػشی زشدشىان   پدچنبسی واکغدن  ثبصه 

تىانبیی تىلدذ مىاد ضذ مدنششوثشی وایشدشبد هشذست 

موبومت  صب سا ثىخىد ندبوسده  وزدىان ه چ.بن 

 بدسمؼشك یطش شكتبس ؽذن ثبمشاك هشاس دشد

دسػذب  ینی اصػىاسك ػ ذۀ تخ.دنی 

تىلدذ مىاد ضشذ مشدشنششوثشی کشبكشی  ػشذب اخششای 

پدچنبسی دوسدوب واکغدن هب یدلی ضشوسی می 

ثبؽذ  صیشا ثشای خلى دشی کبمل اصثشیی ثد بسی 

هب  ضشوسی اعت تب عدغت  دكبػی زدىان داسای 

ثل.ذتشین زذ تىان .ذی  شدد  اصای.شو ندبصاعشت تشب 

دسوخششىد زششدششىان دسیششک كقششل  دو ثششبس  ػششدششن 

واکغدن پدچنبسی  شدد   ثشذلشدشل ایش.شنشه واکغشدشن 

ثشیی ثد شبسی هشب  مشىاد  کشدن ین شتجۀ دسموبثل

ضذ مدنششوثشی کشبكشی  تشىلشدشذ نش شی  ششدد  ثش.شبءو 

ضشوست اعت تب پظ اص زؽت  ش.شذ هشلشتشۀ  پشظ 

اصاخشای پدچنبسی واکغدش.شی دوساول  دسوخشىد 

زدىان ینجبسدیگش  ػدشن واکغشدشن ویشب مؾشبثشه  ن 

پدچنشبسی  ششددب دسثشدشؾشتششمشىاسد   پشدشچشنشبسی 

دوسدوب واکغشدشن ثششای زشدشىانشبت ثشبسداسوصائشی 

تىفده می  شدد  تبای.نه عدغت  دكبػی زشدشىانشبت 

مبدس  ثطىسکبمل  تسشیک ومىاد ضذ مدشنششوثشی 

 صب  ه  ثشای مبدس وندض ثشای نشىصاد  ن  دایشل 

ؽن  ؽذه و مقشف پظ اص صائشدشذه ؽشذن نشىصاد  

 بثبنذاصۀ کبكی تىلدذ  شدد

ثششهشششزششبل  دس ن عششبزششبتششی کششه ؽششدششىع   

وپخؼ امشاك عبسی وثىیذاسزدىانی  یطشنشبک 

ثششه زغششبة مششی سونششذ  ثششباخشششای پششدششچششنششبسی 

دوثبسواکغدن دسیک كقل  اػضبی ثذن زشدشىان  

ثطىسکبمل دسثشاثشزش شالت ػشىامشل امششك صا  

 مبده  شدیذه و مبلک زدشىان نشدشض دل خش شغ ؽشذه 

وهدچ خبی تؾشىیشؼ دسمشىسد ؽشدشىع مششك دس 

 ی.ذه  ثبهی ن ی مبنذب مؾشوط ثشایش.شنشه  واکغشدشن 

نه اصطشین دوکشبنشذاس دعشتشدشبة  ثشلشنشه اصمش.شبثشغ 

مؼتجشکه کدلدت وافلدت واکغدن سا تض دن کشده 

ثتىانذ وثطىسدهدن  ن دسمؼشك  اخشای تطجدشوشی 

 بثب نىع مشك هشاس  دشد

 اکثشیت واکغشدشن هشبس زشدشىانشبت کشه 

تششىعششظ ؽشششکششت هششبی مششؼششتششجششش  تششىلششدششذ  شششدیششذه 

ونگهذاسی  ن دسؽشایشظ مشؼشدشن فشىست  ششكشتشه 

ثبؽذ وه  تىعظ ؽخـ مغلنی پدچشنشبسی ؽشىد  

دسه بن دوساول  تىانبئی تسشیک عدغتش  دكشبػشی 

ثششذن سا  زششدششىان داسا مششدششؾششىد ونششدششبصثششه اخشششای 

پدچنبسی واکغدن دسدوسدوب  نه  دسكقل مؾبثه  

واکغدن هبئی که تىعظ ک پ.شی  ن ی ثبؽذب ه چ.دن

هبس مؼتجشتىلدذ  شدیذه وه  نگهذاسی  ن دسعشت 

فىست  شكته ثبؽذ  ثهدچ فىست  ثشای زدشىان 

ثشه  -فست ش.شذ وهش  ثششای زشدشىان ثشبسداس) ثغشت

افطالذ مشدب مبلذاسمسل اووعت( ضششسنشذاسد  

صیششا پشدشؼ اصایشش.شنشه  واکغشدشن ثشذعشت داکشتشششان 

زدىانشبت ثششعشذ  کش شپش.شی تشىلشدشذ کش.ش.شذه  اصػشذب 

اضشاسوػىاسك نبه.دبس  ن اطش شدش.شبن زشبفشل 

ن ىده وپظ اص ن ثبدادن مؼلىمبت ثغش.شذه وکشبكشی  

 نشا دسایتدبسمقشف ک..ذ بن مغشلشنشی هششاسمشی 

ده.ذب  پظ هدچگبهی نگشانی نبؽی اصانذایتن ثشی 

ثشىعشدشلشۀ واکغشدشن وخشىد  مىهغ نىصاد   نه  ت.شهشب 

نذاسد  الجته ا شدعت داکتشزشدشىانشبت دسکشبسثشبؽشذ 

ونششششه دعششششت اؽششششخششششبؿ ؿششششدشششششمغششششلششششنششششی 

عىدا شثبصاس دوای مىسد نظش وواکغدن زشدشىانشی 

 دساكـبنغتبن ثهشۀ یىثی یىاهذ دادب

“ فخرزاد” احمذ طاىر  ّاکسیي حیْاًی چیست؟)بَ اداهَ(...  

بذخشانی “ دىساد”برگرفتو شذه،از گسینۀ طنس 

خورشیذی  6831زیرنام خطبو ىای....چاپ سال   
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داًطوٌذاى تواهٖ اقطار زه٘ي را بِ دٍ دستِ ٗعٌٖ خارجٖ ٍ داخلٖ تقس٘ن ًوَدُ اًذ کِ ّرکذام           

ازاٗي اقطار، بِ قسوت ّإ جذاگأً تقس٘ن ه٘طًَذ ٍ ها دراٌٗجا، اقطار داخلٖ زه٘ي را بطوطَر بسط٘طار           

 هختصر،بطکل زٗرٗي هوالعِ ه٘کٌ٘ن:

اقطار داخلٖ زه٘ي بِ سِ قسوت رٗل) ٗعٌٖ قطرزه٘ي ٗا ل٘تَسف٘ر، هاًتل ٍّستٔ ( زه٘ي تقسط٘طن            

 ه٘طًَذ:

کط٘طلطَهطتطر قطرارداضطتطِ              027  -07ل٘تَسف٘ر: عبارت ازّواى قطرسٌگٖ ٍخارجٖ زه٘ي است کِ تا عوق  

ٍترک٘ب سٌگ ّإ آى بس٘ار هختلف است؛ اها بصَرت عوَم، اٗي قطررا بِ سِ طبقٔ دٗگرً٘طس تطقطسط٘طن        

هٌ٘واٌٗذ کِ عبارت اًذ از: طبقٔ رسَبٖ ، طبقٔ گراًتٖ ٍ طبقٔ بسالتٖ کِ اٗي طبقات از احطجطار هطخطتطلطف          

 تطک٘ل ضذُ ٍ بِ ترت٘ب ٗکٖ باالٕ دٗگرٕ قرار گرفتِ اًذ.

 2377⁰cک٘لَهتر هَقع٘ت داضتِ کِ حرارت آى در قسوت ّإ ًسدٗک ّسطتطِ      2077تا  07هاًتل: درعوق 

هٖ رسذ، ٍلٖ هَاد در هاًتل بِ ضکل جاهذ ّستٌذ. اٗي قطر ً٘س بٌَبٔ خَد بِ سِ قسوت تقس٘طن ضطذُ      

است کِ عبارت اًذ ازقسوت فَقاًٖ ، قسوت ٍسوٖ ٍ تحتاًٖ. زلسلِ ّا ٍآتص فطاًْا در قسوت فَقاًٖ  

 اٗي قطر تَل٘ذ ه٘طًَذ ٍ اٗي قطر ًسبت بِ ّستٔ زه٘ي ًا هتجاًس است.

ّستِ: در هَرد ّستٔ زه٘ي ، ًظر بِ عوق زٗاد آى ، اًساًْا هعلَهات کوترٕ بذست دارًذ. ّستِ را بِ دٍ 

ک٘لَهترقرار دارد ٍاٗي رقطن بطرابطر بطا          0307ک٘لَهتر ٍداخلٖ کِ تاعوق  0077قسوت خارجٖ کِ تاعوق 

 ضعاع کرٓ زه٘ي است ، تقس٘ن هٌ٘واٌٗذ ٍّستٔ زه٘ي اکثراً از ًکل ٍ آّي ترک٘ب ٗافتِ است.

درگرزاورٓ     يقت ، گًَز گزان بُا ئٓ است کٍ   

يارسش آن ، َٕچ چٕش دٔگزْ بٍ پأّ ارسضمىرذْ  

آن ومٕزسذ. اگزچٓ طًل عمزاوسان درأه دوٕرا ،     

محذيداست يدرمقأسٍ با دوٕاْ ابرذٔرت اورذ       

يواچٕشاست، اما اگز اوسان قذرآوزا برذاورذ ياسَرز      

ترزدٔرذ   ضر  ي   لحظّ آن بٍ خًبٓ استفادٌ کىذ،   

وٕست کٍ مٕتًاوذتًضّ ابذْ را اسآن بزگٕزد. أره     

بٕان اَمٕت يارسضمىذْ يقت، بزاْ َمرٍ اسرت،     

اما بزاْ متعلمان،ارسش مرىرذ ترزاسرت ئر رٓ             

اسجملّ پىذ َاْ لقمان ح ٕم بٍ فزسوذش أه برًد  

فررزسورذ دل بررىررذ   بررزخررٓ           «کرٍ مرٕررگررفرت          

اسريسَا،سالُا يلحظٍ َاْ عمزت را برٍ کسر        

علم يداوص بپزداس،سٔزا بٓ َٕچ ، ؾأع کزدن آن 

 » چًن تؿٕٕع يتلف کزدن آن وٕست

متعلم ئا محػل، قبرل اسآور رٍ حرأرشمرقرا                

ياالئٓ در دستگاٌ ديلت گزدد ئا أى ٍ   يمىػ 

بٍ پٕطّ خػًغٓ اضتغال يرسد يقربرل اسآور رٍ           

درسىٕه باال بٍ داضته علم يفؿل مطًُر ضًد، در 

ديران جًاوٓ اسفزغت َراْ أره ديران برزاْ          

تحػٕل علم يداوص ، بخًبٓ بُزٌ جًٔذ ، سٔزا برٍ  

محؽ آو ٍ اوسان ، داراْ مقا  يمىشلتٓ درجامعٍ 

ضًد يبٍ داضته علم يداوص درکرنورٓ مطرُرًر         

گزدد ، چىٕه ضغلٓ وٍ تىُا أى ٍ مٕان أه ضخرع  

، کس  يدر  کماالت معرىرًْ يعرلرمرٓ اي،          

بشرگ تزٔه ماوع يفاغلٍ را أجاد مٕ ىذ، برلر رٍ      

چىٕه يؾعٓ ، بحٕث عامل قًْ يعلرت اسراسرٓ      

درضًري ضًق مطالعٍ يماوع رضذ سرطرع عرلرمرٓ        

يباعث رکًد علمٓ گزدٔذٌ ياختنل را درچىٕره  

  فزدْ بًجًدخًاَذ آيرد.

واگفتٍ ورمراورذ،گرزچرٍ کسر  داورص يقرت                  

 اختػاغٓ سىٓ وذارد يحتٓ درديران پٕزْ َرم   

وبأذاسطل  علم باسماوذ، چىاوچٍ حؿرزت عرلرٓ      

طل  داوص اسخرًردسرالرٓ،      «رؼ( مٕفزمأىذ    ) 

اسأىزي ، جرًاوران برٍ        »چًن وقص بزسىگ است. 

خاطزآمادگٓ ، پذٔزش سختٓ َا بادروظرزداضرت   

َٕجان ديران جًاوٓ يسمان رضذ استعذاد ضگفت 

آير خًد، بأذ بٕص اسَزکس دٔگزْ،قرذريقرت   

 را بذاوىذ ياسأه ديران گزاوبُا بخًبٓ بُزٌ ببزوذ.

حؿزت علٓ )رؼ( باسَم درجراْ دٔرگرزْ           

سخت تزٔره مرم ، اسدسرت          ”    چىٕه مٕفزمأىذ 

 «يوٕشبٍ ادامٍ مٕفزمأىذ     “ب  رفته فزغت َا است

فزغت َا چًن ابزمٕگذروذ، بر رًش کرٍ درراٌ        

خٕز، اسآن َا بُزٌ گرٕرزْ يگرزورٍ ، پطرٕرمران                

   »مٕطًْ.

متعلم يمحػل عشٔش  َزوفسٓ کٍ مرٕر رطرٓ ،          

بُترز ،      دمٓ اسعمز عشٔشت مٕگذرد ئا بٍ عبارت

 ٔ  قذ  ، بجاو  مزگ وشدٔ  مٕطًْ. 

اسپٕامبز)ظ( دربارِ عمز پرزسرٕرذورذ يأطران               

درريسقٕامت ، برىرذٌ ،      »درپاسخ چىٕه فزمًدوذ   

قذ  اس قذ  بزومٕذارد مگز آو ٍ اسيْ پرزسرٕرذٌ        

ضًد کٍ عمزش را درچٓ امًرْ غرز  کرزدٌ       

است يجًاوٓ را درچٓ چٕشْ بٍ پٕزْ رساوٕذٌ ،   

مالص را درکجا غز  ومًدٌ ، امرا  يرَربرزش        

  چٓ کسٓ بًدٌ است.

الس ذ هلل والقلىاح والغالب ػل  

سعىل هللا وػل   له وفسجه ومن و ه 

امبثؼذ: دساین موبله   هشاساعت تب 

ثبین پشعؼ   پبعخ داده ؽىد که 

مغل بن کی اعت؟ وهىیت وی  ی 

اعت؟ ثبیذ ثه  ی  دضی اكتخبسک.ذ؟ 

مبیۀ ػضت ورلت یىد سا دس ی ثذانذ  

مؼدبسدوعتی ودؽ .ی اػ  ی ثبؽذ   

دؽ ن مغل بن کی ثىده وساهنبسهبی 

دؽ .ی اػ دسثشاثش مغل بنبن کذاب هب 

 اعتب

خىان مغل بن!  یبیىدت سا می      

ؽ.بعی؟  یبتبسیخ ظهىس وهغتی یبثی 

دین یىدسامدذانی؟  یب ندبکبن یىد سا 

مدؾ.بعی؟ مدذ وػضت یىد سا دس 

  ی مدذانی؟

تى اصعاللۀ ثهتشین وؽشیق تشین     

انغبن هب اص عاللۀ فسبثۀ ندنى 

عدشت هغتی؛ تى اص نىاد بن ػلی ثن 

اثی طبلت  اعبمه ثن صیذ  یبلذ ثن 

ولدذ  ػجذ هللا ثن ػ ش  ػجذهللا ثن 

ػجبط  مقؼت ثن ػ دش ثضس بن 

دیگشی اصخىانبن فسبثۀ اطهبس  

تىکغی هغتی که تبسیخ سا تـددش داده 

وتىزدذ سا دسخهبن ثؾبست 

ونؾشن ىده ایذب تىکغی هغتی که ثه 

طبؿىت هبی خهبن دسط دادی که 

ثؼذ اص  هبسده هشن   ه.ىص  نشا 

كشامىػ ننشده انذب تى کغی هغتی که 

پش   ػضت سا ثل.ذ ویىد سا كذای دین 

ن ىدیب ثهتشین عالب ودسود ثش 

خىانبنی که  .دد.ه ویضانۀ  شان 

ثهبئی مبهغت.ذ   ه بنگىنه که 

افسبة کشاب)سضىان هللا ػلده  

اخ ؼدن( خىانبن ؽبمخ 

وع.ذاكتخبسانتؾبسدین ثىدنذ  ینی اص 

مؼضل هبی افلی ثؾش  دس خهبن 

امشوص)ثسشان هىیت( اعتب که 

تهذیذهب ویطشهبی نبؽی اص ن ثدؾتش 

اصهش یۀ اخت بػی دیگشی نغل 

نىخىان وخىان م بلک دسزبل تىعؼه 

 )ثىیژه م بلک اعالمی( اعتب

آى  دندبی عشمبیذاسی ؿشة ودس سأط

کؾىس امپشیبلدغتی امشینب   مدنىؽذ 

تب ثباعتلبده اصػبمل)ثشهشاسی نظ  

نىین خهبنی( وكشای.ذ ن )خهبنی 

عبصی(  كشه.گ وانذیؾه هبی یىد 

سا ثب صوس ثسدث الگى ثشه ۀ خهبندبن 

)تْیژٍ تزجِاى اسالم( تحویل کٌذ. 

ا ش ملتی اص پزیشػ ثذون هدذ وؽشط 

اصیىاعته هبی  ن کؾىس  اثب وسصد 

ودس فذد موبومت وزلبظت هىیت 

دی.ی وملی یىد ثش  یذ   ثبیذ مىسد 

 تهبخ  نظبمی واهغ  شددب

خهبن عشمبیذاسی ؿشثی    ؽنبسا 

وثی پشوا اػالب مدذاسد که یىاهبن 

تس دل الگىی كنشی   كلغلۀ عدبعی 

)لیثزالیسن( طزس حکْهت ًّظام 

مشدب عب سی(   –عدبعی )دمىکشاعی 

ثشه ۀ خهبن اعتب ؿشة دس فذد 

اعت تب اص طشین مضدوج عبیتن 

كلغلۀ لدجشالدغ    طشصزنىمت ونظبب 

دمىکشاعی   خىامغ ثؾشی سا ثغىی 

عدنى سیغ  )خذائی دین اصعدبعت( 

عىم دهذ  ه ۀ انغبن هبی خهبن سا 

دسطشص تلنش  تؼول وسوػ صنذ ی 

عدنى س  پشوسػ دهذ و نهبسا 

طىسی ثه ثبس وسد که خضاین خهبن 

وثهتشعبیتن صنذ ی دس  ن )ثؼجبست 

دهدن تش مغبثوه دس دنجبله سوی وتولدذ 

اصؿشة( ثهدچ  دضی دیگشی 

كنشنن..ذب لـضػ دندبی ؿشة دسدامن 

عدنى سیضب ثه دلدل كوذان ای بن 

فسدر ثش شكته اصوزی الهی وافىل 

طجدؼی اعت وثذین وعدله مدخىاهذ 

یىد سا اص ثسشان دسونی ثشهبنذب ولی 

این موىله ثشخىامؼی که اصندشوی 

هىی ای بن ومؼ.ىیت ثهشه م.ذ انذ   

ودس عبیۀ  ن   اص اط د.بن سوزی ثش 

یىسداسانذ  فذم ن دن.ذب دندبی 

عشمبیذاسی   ثشیالف هدبهىی   

خبسوخ.دبل تجلدـبتی اػ   دو هذف 

اعبعی سا دس وسای این تسشکبت 

 مىریبنه دنجبل می ک.ذ:

ثدگبنه عبیتن مشدب کؾىسهبی   –  ۱

دسزبل تىعؼه )ثىیژه مشدمبن 

کؾىسهبی اعالمی( ثبث.دبدهبی كنشی 

  عبیتبسهبی كشه.گی   اسصؽهبی 

دی.ی وملی ودس ػىك خبیگضین 

کشدن الگىی كشه.گی   كنشی   

 وایالهی دثغتبن عدنى س ؿشثیب

تبساج وؿبست م.بثغ طجدؼی   –  2

یذاداد وثشوت هبی یبب سوی صمد.ی 

ومىاد کبنی ومؼذنی صیشصمد.ی 

مغل بنبن    نه  صیشنبب پخؼ 

 دمىکشاعی ودكبع اص زوىم ثؾش!

 تؼشیق هىیت

کبلجذ ؽگبكی هىیت اصای.شو ضشوست 

پدذا مدن.ذ که طشكذاسان  شایؼ هبی 

مختلق كنشی وعدبعی   پدشامىن 

مؼ.ی وملهىب  ن ایتالف نظشهبی 

كشاوانی پدذا کشده وثبسایۀ تؼبسیق 

  ىنب ىن مجبدست وسصیذه انذب 

امب مبمغل بنبن ثه لسبظ ای.نه دس 

زىصۀ كشه.گ اعالمی یىد می 

انذیؾد  وثشاعبط  ن   پدشامىن 

 زن  فبدس مدن.د    طجدؼی ٔ اؽدب

اعت که تؼشیق مخقىؿ وویژۀ 

یىد سا ثبیغتی اص واژ بن داؽته 

ثبؽد ب مثالو: داکتش مس ذ "ػ بسه" 

هىیت هش دضی   دس »مدگىیذ: 

كشه.گ وػشف اعالمی   مٔبیىر اص

)ُُْْ( ّػثارت اس جُْز، ُستَ ، 

زودوت ولُت  ن اعت   هىیت انغبن 

یؼ.ی خىهش وهغته ولت انغبن و  نچه 

انغبن ثىعدلۀ  ن انغبن مدؾىدواص ثودۀ 

زدىانبت امتدبص پدذا مدن.ذ   واین 

تؼشیق دسمىسد كشه.گ وت ذن 

وعبیش اؽدٔب ندض فبدم اعتب ثه تؼجدش 

دیگش   هىیت سامی تىان ثه اثش 

انگؾت تؾجده کشدب صیشا  .بننه اص 

کبنبل اثشانگؾت   اؽخبؿ 

ساؽ.بعبئی مدن.د    هىیت ندض مىخت 

 .«ؽ.بعبئی ؽخـ ویب  دضی می ؽىد

دیي یک ایذلْژی ، شاهل       

وكشا دشی اعت که اثؼبد صنذ ی سا 

دسزىصۀ یىد   خبی مدذهذ 

ومٔبمىسیت  ن ت.ظد  ساثطۀ انغبن 

ثبیذا  ثبهغتی   ثبانغبن وثبنلظ 

یىدػ اعتب لزا هىیت دین مغل بن   

ثغی  غتشده تش اصاین اعت که 

دسایدبد ساثطه مدبن انغبن ویذا   

یالفه ؽىد   ثلنه ه ۀ خىانت 

صنذ ی سا دس ثش مدگدشدب  دین ثؼ.ىان 

یک هبنىن كشا دش  كشه.گ و ت ذن 

 می  كشی.ذب

 .بنچه تب زبل  لته  مذی   ثسشان 

هىیت ثه ثضس تشین مؾنل ومؼضل 

خىانبن مب تجذیل ؽذه اعت؛  ی  یب 

ثسشانی یطشنبکتش و ثضس تش اصاین 

مدتىانذ ثبؽذ که خىانبن تست تٔبثدش 

تؼبلد  ووعبیل اطالع سعبنی مذسن 

ؿشثی هشاسداسنذ ودس نسىۀ انذیؾدذن 

وؽدىۀ تؼبمل ثبػودذه ودین   ثه سوػ 

ؿشثدهب ػ ل مدن..ذ وزبضش انذ تب دس 

ساعتبی ه غىئی ثبؿشثدهب یک ؽجه   

ثب ت بمی  داة  سعىب   كشه.گ   

موذعبت واسصػ هبی افدل دی.ی و 

ملی   وداع ثگىی.ذ وثذثختی افلی 

ای.دبعت که ت بمی این اػ بل سا   

پدؾشكت وت ذن هل ذاد مدن..ذب  ثؼضی 

اص کغبندنه    ف سوؽ.لنشی و پدؼ 

کغىتی مدضن.ذ    .دن می پ.ذاسنذ که 

دسفىست وداع ثب كشه.گ یىدی   

ه چىن مشدمبن ؿشة صمدن؛ مختشع 

  یالم وپدؾشكته هغت.ذب زبل  ننه 

دعتشعی ؿشة ثه هله هبی سكدغ ػل  

و تن.بلىژی مبدی   مسقىل تالػ 

یغتگی نب پزیش  نهب دس ساه کغت 

دانؼ اعت   نه وداع ثب دین   كشه.گ 

   ع.ت هبی افدل وایالم كبضلهب

تاهیذ رّسی کَ هسلواًاى تخْد       

ثدبی.ذ وثب ؽ.بیت هىیت افلی یىد و 

ثبت غک ثه هش ن وزذیث   دوثبسه ثه 

مدذ وػضت اصدعت سكتۀ یىد دعت 

 یبث.ذب

 صاحب امتیاز: نهاد فرهنگی واجتماعی جوانان اهلل یار

          

 هبٌُبهَ: اسهطبلب ّهقبالت ارسبلی ضوب استقببل هیٌوبیذ.

هبٌُبهَ: در رد، پذیزش ، ّیزایص ّتلخیص هطبلب، 

 دست آساددارد.

هبٌُبهَ:  هسئْلیت ُبی ًبضی استخطی ُبی هحتْائی را 

ٍٔ ًگبرضگزاى ًّْیسٌذگبى هطبلب ّهقبالت هیذاًذ.  بعِذ

 از اقشار زمین چه میدانید؟ نقدت هللا " عذیذ" اهمیت وقت برای متعلمان ومحصالن      

 اسپٌُْتْى کببل –حطوت هللا "هحوذی"  جوانان وبحران هویت                                  

اص دنذان هب مشاهجت 

زلع القسۀ وسػبیت 

اه دت ثغدبس دهن   

داسد؛ صیشا صیبدی 

کبس دنذان هب   مه تشین 

مدذه کشدن یىسد   

اعتب ا ش وخىیذن 

یىسدنی هب سا ثتىاند  

ثدىی    نخغت ثخىثی   

ؿزا ثدؾتش لزت اصیىسدن 

ثشدب ا ش یىاهد  

یىسدنی   یىة خىیذه ؽىد   هض  ؿزا سازت تش و عبنتشاندبب 

 ؽذه ودسنهبیت مؾنالت مؼذوی ک تشی یىاهد  داؽتب

ه گبن دوعت داسنذ تب دنذان هبی عبل  ودهن یىؽجى داؽته 

ثبؽ.ذ   ثىی ثذ دهن   ػالوه ثشای.نه مىخت دوسی و شیض 

اطشاكدبن مدؾىد   ثشای یىد ؽخـ ندض  صاس ده.ذه اعتب 

هش .ذ ثغدبسی اصثد بسی هب   مثل  لى دسدی   عد.ىصیت 

)گْشت ّاستخْاى سایذ کشیذى( ّتیواری ُای داخلی دیگزی 

می تىان.ذ مىخت ایدبد ثىی ثذ دهن ؽىنذ  امب ینی اص د یل 

ثىی ثذ دهن   ثبهی مبنذن رسات ؿزا دسثدن دنذان هب ودسنهبیت 

سؽذ مدنشوة هب اعتب اولدن اهذاب ثشای ثشطشف کشدن ثىی ثذ 

 دهن   خلى  دشی اص یشاثی دنذان هب والتهبة ثدشه هباعتب

ثب سػبیت زلع القسۀ دهن ودنذان هب   اؽخبؿ مىاظت د بس 

التهبة هبی ثدشه ودنذان هب ن ی ؽىنذب این نىع التهبة سا نجبیذ 

دعت ک   شكت؛ صیشا التهبة ثدشه هب ودنذان هب ت.هب ثذهن مسذود 

نؾذه وم نن اعت اصطشین یىن   ثه عبیش اػضبی ثذن مثل 

هلت ثشع.ذ وثبػث  عدت ؽىنذب ثشای داؽتن دنذان هبی عبل    

مشاهجت اص دنذان هب ثبیذ اص اثتذای صنذ ی  ؿبص ؽىدب هش ینی اص 

مب نظش ثبی.نه  وذس زلع القسۀ دهن ودنذان هبی مبن سا 

سػبیت مدذاسی   م نن اعت تؼذادی اص دنذان هبی عبل    

پشکشده   پىػ ؽذه ومق.ىػی داؽته ثبؽد ب دسهش ع.ی   ثب 

داؽتن دنذان طجدؼی   یب مق.ىػی وزتی ثذون دنذان ثىدن   ثبیذ 

زلع القسۀ دهن سا سػبیت ک.د  وزذ اهل سوصانه ثبیذ عه مشتجه 

دنذان هب سا ثشط ک.د  وا ش دسسوص عه مشتجه ثشط کشده 

ن دتىاند    سوص دو ویب یک مشتجه   ثبیذ  ثشط صده ؽىد؛ تب ثبؽذ 

که دنذان هبی عبل  داؽته ثبؽد  وؿزا سا ثهتش ویىثتش ثدىی  

وهض  ک.د ب وه  دس ی.ذه مؾنالت مؼذوی نذاؽته ثبؽد ب ثه امدذ 

ای.نه اص این مطبلت یک ث شۀ  شكته ومطبلجی سا  مىیته وػ لی 

 کشده ثتىاندذب
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