
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
            

     

 

 
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 نهاد اجتماعی وانکشاف ملی جوانان افغانستان  نشــــــــریه  

 انتخابات آینده برای کشور، سرنوشت ساز است
 

روش مناسایی اساب باراغ یر  ار متاامیب قم ا   ارر  و ورود  وارر ااا و برناما  اااغ  ر ار در              ،دموکراسی و انتخاباا  

عرصۀ س اسب ومر ر ب کشور. در نظام ااغ دموکرای ا  و اانوم مارار، با  دم اک ا نیا  مار رام کشاور برار اع دورام مرا  ،           

 اگ    قنواا مای ناونر،  ناد و درگ ارغ برسار  ارر  با  م اام          ، ع یر  ر می کننر و افراد  ر ر با روش ااغ مرنی و مشرو

 نیی ق ر و کار ب  انقالب ، کودیا  و سرنگونی نظام نیی کشر. 

دواعدر سال دوبار با  رارا انتخاباا   رفاب و ماردم یا ارودغ با  اواساب واراد  اودناام           -کشور ما افرانتتام در ا    اعدر 

 خاب کردنر. ر  س  یوور ونیا نرگام او ش را انت

بااار د گار قعمااا ش سرنوناب ساااعغ در ما ش روغ متااب افرانتاتام  اارار دارد. اگار رایاارام و       4132 اایاام   3131درساال  

مر رام فرتی ب  نرا ط باعغ مابنر بیاننر و  ارر  با  صاور  متاامیب قم ا  ،  اانونی ومشاروع یدو اک گاردد ، باروم نا             

رانتاتام کارام یور ار  ارغ اغ  افرانتاتام را با  اجار موا ا  نخوااار ساااب   اماا            ن   اع نا  ۀ مخامفام مردم اف  4132برر اع 

رانار و با  نایک   ار  اانونی      نبقاغ ااو ش در  ارر  ووارو  با  مقاررا  دموکرای ا  یا  در         اارراگر مر رام فرتی  ب  

تا  کننار وبا  مونرسای     باا ی بیاننار و اا با  نفای ن د یاام وبتاتگام ااو ش در رونار انتخاباا  مراا           ر بخواانر ک  در  ار 

انتخابا  دسب ب ننر ، کشور ب  ررا بدرام و ناا بتاامانی ب شاتر ساوا اوااار ااورد و  اوادا   ار  اباک م شای نی بتا ارغ            

 رخ اواار داد.

براغ ا نی  کشور ما    بار د گر ب  کام  ند واانیام سوعغ نارود ، اگار مار رام ماا وا راا با  فیار کشاور وماردم اتاتنر           

   کشور ا تارام بگاارنار و با  اواساب واراد  ماردم گاردم بنونار. اع  انار د گار ماردم افرانتاتام و با  و ا ر              با ر ب   وان

نخیگام و س اسب گرام ، اعضاغ  امرۀ مرنی  وافراد ماثور با ار بای یفااو  نیاننار و با  مار رام کناونی ا ااعر نرانار یاا با              

را ییارار کننار.    31  ااا  وااوم بیشااننر و  اوادا دااۀ      اارر  رر  رتیی ومنافی نخصای ااو ش ماردم افرانتاتام را با     

مردم می یواننر با فشار ااغ مرنی، رار م یا ی اا، ا جادسااعمام ااا، ییت راا  رساان  اغ و  ارر  یومت اام را وادار سااعنر یاا با           

  انوم ی  دردانر و ق نر   کشور را  ربانی منافی کویار مر  ونخصی او ش نتاعنر.

 
 

 معارف

 2013  جوالیمطابق                                                                       9312سرطان                                                                                                   چهاردهم شماره                                                مسوسال     

 محمدحسن حکیمی رهبرجوان جامعۀ مدنی
اا راً در    برنامۀ موم مرنی وا تیاعی یررادغ اع رایرام  وام  امراۀ مارنی   

افرانتتام، ب  اییارغ مامی ویخن یی مثستۀ کونترمار  انتخاب نارنر و باراغ   

 روغ دسب گرفت  نر.قموعش و قمادر ساعغ قنوا برنام  ااغ مشخص ومف ر 

مدیر  ت   ی یی ر  س نوادا تیاعی وفرانگی  وانام و مراوم متجیی  امرۀ 

مرنی برر اع  ور وبررسی فرام ب اا وکارکردااغ در سام  اش با  انتخاباا  رار   

ی  اع  وانام وفراام     111م را کرد و در سجح کشور اع ر ابتی ک  م ام  رودد

بود یوانتب در م ام  وک ی  اع رایرام  اوام    امرۀ مرنی در کابک برگ ار نرر

 امرۀ مرنی رار م را نیا ر و اع برنامۀ ااغ ک  براغ رایرام  وام در نظر گرفتا   

 نرر اسب بورر منر نود.

سوابق وفرام ب ااغ گانتۀ  ی یی در عرصۀ  امرۀ مرنی ، داداواای، فرام اب  

ر ا ا  برناما  وا ار    مرنی ، کارااغ فرانگی و ساعمانی ب  او کی  کرد ک  د

 نرا ط نود و در انتخابا  انترا  نیا ر.

 رار اسب در ق نر  ن د   رایرام  وام در ری    سفر سا ا تی و قموعنای   

کویار مر  ب  کشور یرک   اع ام نونر.  ی یی ینوا  ورر اغ اسب ک  یوانتات   

ی اسب اع وال ب  ور در ا   برنام   اب نود و صراغ  ورغ اا و  امراۀ مارن  

  ور را ب  گوش  وان ام و  یومب افرانتتام برسانر.

 امرۀ مرنی  ور در م ام وال ا  کشور ،  یی اع  امر  ااغ مرنی فرال و ماثور  

ارع ابی نرر اسب. ام ر می رود اعضاغ  امرۀ مرنی  ور با روا دارغ واییاارغ   

اع  درکنار  یومب ومردم اود براغ ق نر  بوتر کار نیا نار و  اور مداروم را   

 بربختی و فقر ومشیال  فراوام د گر نجا  دانر.
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 بهره برداری از یک پل موتر رو  در چهارسده

 زکریا سیرت 

دیسرر یمریارایچ  یز بود ره برهامره یها را        337933دریای مرغاب درقریه کمرر  وسورویسچ ارارسربه بره ه ی ره       یک پایه  پل موتر رو ، باالی

طچ محفلچ  بره یتراری   حرا چ یسرماعیل  همای ربه         ،ساحوی وزیرت یها ا  دهات  یزطریق ریاست یحیاویها ا  دهات غور یعمارگردیبه بود 

یس های تروریهای یها را چ و مرث کییرری یز یهراسچ      یر ،موئوسین وسوویسچ ارارسبه  ، ویها ا  دهاتیهجی رمعصوم همای به  ریاست یحیا ،والیت 

محفلچ که به یین م اسبت در وسوویسچ ارارسبه  تبویریا اره برود سرا ریهاهازتطبیق پررواه هرای عرام یسم فعره  ررت          م اطق ، باقطث هویر ی اااح تب.

 برهامه های   مروری یسالمچ ی غاهواان و کارکرد ریاست یحیاویها ا  دهات قبردیهچ  همودهب.یرتقای سطح زهبگچ مردم یادآوری هموده و یز

مارر در مرکر  وسورویسچ    33یهجی رمحمب تفیق وکیل  سرپرست ریاست یحیاویها ا  دهات گفت در یین مورد مچ گویب:یین پل موتررو بره طرو    

« هاتر  غ رچ  »رین   چ ریاست یحیاویها را  دهرات  توسرر تررکت سراناما هرچ       ارارسبه   رت سروست ر ت وآمب عابرین ، تحت هظارت یهجی 

 تامیل مورد     یسافاده مردم قریرگر ت.

 آقای وکیل  ی  ود:  یین پل به تال آهن کاهاریاچ یعمارگردیبه  یست و با برره بردیری آن  م االت ر ت وآمب  یهاسچ تما  و  وب وسوویسچ

حا  یین پل ،  والیت  اریاب رییزطریق وسوویسچ ارارسبه به والیت غور هی  وصل می مایب. وکیل تاکیب همود  ارارسبه مر وع نویهب تب. درعین

یک تن یزبات بگان محل،  ضمن یبریزقبردیهچ یزتطبیق پرواۀ محمب هوی   بایب کوتابات ب. ،  مردم که درحفظ ومریقبت پرواه های تطبیق تبه 

الوه یی اه سروست درر ت آمب ما صورت گر اه ،  باعث ر ث م االت مردم وتگو ای قریه های ما هی  تبه یست پل ،  گفت : بایعماریین پل،  برع

 .. وی گفت: مامیاویهی  که  یزین طریق آسان تر به بازیر برسی  و محصوالت زیریعاچ نودری به موقث عرضه همایی 

 
 

 



 

      

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013مطابق جوالی                                                                       9312شماره چهاردهم                                                                                                  سرطان                                    م             سال سو    

 

 غالم رباهچ هب م ب
 

 م ارکات زن و مرد یز دیبگاۀ دین مقبس یسالم

عنام و مردام در اتقب باام برابر انر . اعیال عنام و مردام  ضار     

 یرگر ن  ، بتی  میّیِک و العم و مت وم  یر گرنر.  روداً  ب شتر اع 

م را متتیانام اعام اع عم ومارد یشای ک مای        منجم نفوس  وا

دانر. اگر قداب عنر گی اانوادر و  امر   را متاتیانام  در  ارقم   

کر م و سنّب نیی کر م )ص(   تتجو نیا نر و س ر  م امیر)ص( 

را سرمشق عنر گی  اود  رار دانر  ، ب  ییام مشیال  ب  و ا ر در  

می نود   ع را عم ب  سوومب ماسخ دادر «  قوا عم » میا ثی  وم 

و مرد اع د رگا   رقم کر م و سنب م امیر)ص( مشاترکایی دارنار   

ک  نشام دانر  متاوا   قو ی قنوا اسب.  ذ الً ب   نر مورد انارر 

 می نود ک  نشام دانر  مشترکا  عم ومرد اسب :

 نلقت زن و مرد یز دیبگاه دین مقبس یسالم  :  -یسف 

 مرد می فرما ر:اراونر)ج( در مورد اتقب عم و 

 َا أَ ُّوَا امنَّاسُ إِنَّا اَتَقْنَاکُم مِّ  ذَکَرٍ وَأُنثَى وَ َرَتْنَااکُم  نُارُوباً وَ َیَالِاکَ    

سورر مِتَرَارَفُوا إِمَّ أَکْرَمَیُم  عِنرَ امتَّ ِ أَیْقَاکُم  إِمَّ امتَّ َ عَتِ مٌ اَیِ ر            

 (31 جرا  ق  )

 یاعاب ااا و    اع نیا د و عم قفر ر م  واغ مردم نیارا اع مر»   

 ی ت  اا ساات م  یا یر گر را بشناس ر. ب  یدق ق با ع ّ  یر   نایا  

 «ن د اراونر   مرا  گاریر   نیا اسب

اع ا   ق   دانتت  می نود ک  در اتقب انتاام نا  ینواا کا  در        

متا ک  نتی یفاو  و امت اعغ  ن تب   بتی  دریقت م بنارغ اااغ   

، عبانی  و... کرام یفاو  و امت اع نرارنر  ع را ایۀ ا نوا براغ  ن ادغ

 قم اسب یا انتام اا  یر گر اود را بشناسنر.

  (ما اتقیم و ال برثیم اال کنفس وا ر  ام اهلل سی ی بص ر (

مگر ایچوم  ا   انس ) ا   اام ( و     نیارا ن افر ر م ، »    

 «اراغ مترال ننوا و ب نا اسب  در ق قب

 مااطب نبیوهب)ج(یهب : « یهوان » ن و مرد م حیثز -ب 

 اا واامنااس و   »اااغ :  عیار  نیارغ ع ادغ ق ا   رقنیر م ب   

ق اع نرر اسب  ک  مرع ب   عم و مرد را باراک  «   اا وااما   قمنوا

نیودر و ای  را  یتام   انتام و مثم  اجاب نیاودر اساب. ماس    

ب اراونر)ج(  ارار  ااج مرتوم می نود ک   عم و مرد  یتام مورد

دارنر و امت اع در  نس و ود نرارد. عم و مرد در ق   ااغ ک  م ام 

در برابر نفتش   (عم بانر  ا مرد ) فرد را  « ق و ییت ف  »ااغ 

 ،  امر  و ارا)ج( یر    می کنر ،  برابر انر !

بنابرا   عم و مرد  یتام  ق  و ییت ف دارنر ک  ب آموعنر ، کار    

، صدب اود را  فظ کننر ،  قوا د گرام را رعا ب کننار ،  کننر 

 ارا)ج( را عیاد  کنر و سراد  دن ا و قار  را نص ر نونر.  

 پادیش عمل زن و مرد یز دیبگاۀ دین مقبس یسالم :   –ج 

عم ومرد در برابر اعیال بنرگی اود اع اراونر)ج( انتظاار مااداش    

گونا    اش مرد و عم اا   دارنر  ک   ق اسب . اراونر)ج( ب   ماد

فر ی را ا ک نشرر اسب. ار انتام    مرد بانر    عم نت جاۀ عیاک   

 او ش را در م ابر .  اراونر )ج( در ا   مورد می فرما ر:

فَاس تَجَابَ مَوُم  رَبُّوُم  أَنِّی الَ أُضِ یُ عَیَکَ عَامِکٍ مِّنیُم مِّ  ذَکَرٍ أَو  أُنثَاى    

 (331سور  قل عیرام ق   )    اآل  بَر ضُیُم مِّ  بَر ضٍ   

مس  یول کرد دعاغ نام را مروردگار نام. م  عیک ا   عیک »   

 «                                                        کننر  نیا را    مرد بانر    عم ، ضا ی نیی کنم

 ایچنام اراونر)ج( می فرما ر:  
 

 

 

ب ابام ) ب  یدق ق ک  براغ فرعنرام قدم)ع( ع ّ  داد م  و ا شام را در اشی »    

را  براغ نام روعغ داد م و ا شام (   ااااغ ما   ) و اع ر یّابردانت م و در ا ( 

 «.م   بریرغ داد م اع ایۀ قنچ  اتق کردر ا

م انتام اا ق ۀ فوا کرامب را ب   بنی قدم ) فرعنرام قدم (  نتیب دادر اسب. ییا 

  اعم اع عم و مرد ، متتیام وکافر ، براننر  ا نراننر ، بپا رنر  ا نپا رنر ، اع ا   

 نریب اراونر)ج( بورر منر اتتنر . 

 غ ک  ب   ق عنام در افرانتتام  ا کشورابناءً ظتم واستیراد ، یجاوع و بی ر یی   

 می گ رد   ا   د گر ع ر عنوام فرمام و فتواغ رامر  ا مر یِ د گرغ صور 

گون  بن اد د نی و اسالمی نرانت  و مجابق مت  صر ح  رقم کر م  رام  جری 

 .اسب

 زن یز دیبگاۀ دین مقبس یسالم ۀحق تعلی  و تربی

 اوانرم( می کنر :« ) إ رأ » اراونر)ج( م ش اع ای      م امیر)ص( را امر ب    

( 1( ا ْرَأْ وَرَبُّ َ امْأَکْرَمُ )4قَ امْإِنتَامَ مِ ْ عَتَقٍ )( اَت3َا ْرَأْ بِاس مِ رَبِّ َ امَّاِغ اَتَقَ )

 1-3سور  ا را ق   ااغ (        1( عَتَّمَ امْإِنتَامَ مَا مَم   َر تَم  )2امَّاِغ عَتَّمَ بِامْقَتَمِ )

 ، . بخوامبخوام ب  نام مروردگار  ک  قفر ر ، قفر ر قدمی را اع اوم بتت »  

واریر اسب ، قنی  عتم قمواب ب  وس تۀ  تم ،وقمواب ب  انتام مروردگار یو برعگ

 «               قنچ  را نیی دانتب

بر اور  غد رر می نود ک  یرت م ویرب   در اسالم اع اای ب و ارعش ا تی بتنر   

دار اسب   ع را م امیر)ص( م ش اع ا نی  ب  نیاع و روعر و عکا  ... مأمور و 

ت فِ یرت م ویرب   برا ش دادر نر. در ق ۀ منجم اراونر)ج( میّتف نود    ق و یی

« ب  انتام قمواب قنچ  را ک  نیی دانتب» گفت  اسب :)عتّم االنتام مامم  رتم ( 

نامک عم و مرد  می نود .  م امیر)ص( مررام ومادرام را در «  انتام»کتیۀ 

یت ف را ب  دوش قموعش داترام نام متثل عنوام نیودر   برر اع اعدواج ، ا   ی

نوار عم گاانت  اسب.  در صوریی ک  نوار اع نریب سواد بورر منر نیانر و 

ایترش عال ینر قموعش بانر ، نوار میتف اسب یا عم ن  قموعش را براغ 

ایتر عال ینر قموعش و یدص ک اود قمادر ساعد.  در عصر   ا  م امیر)ص( 

درس اوانرم را دانتنر و روعغ  یرراد ع اد  اصداب )ریقۀ اناا( عال ۀ قموعش و

ب  م امیر)ص( م شنواد کردنر یا براغ نام و ب را مر   نیا ر یا ا شام اع نریب 

سواد بورر منر نونر ، م امیر)ص( م شنواد قنوارا ما رفب وب  قنوا درس داد. مثال 

 ااغ اع فرام ب ااغ عتیی عنام در عصر م امیر.

ت ار ع ادغ را اع م امیر)ص( روا ب کردر ام امیومن   عا ش  )رض( ا اد ث ب   

اسب. عا ش  )رض( ایتر گرامی م امیر )ص( عامم و مرتم بود.  براغ اصداب  

ریاببِ  مترتق  ویفت ر  رقم ، فرا ض ، مرامال  ،  ا   و نا ا     تی روانشاسی 

ب  ایام عصر را یرت م می داد. ار  وار ات ف  اسالم در متا ک موم با او مشور  

 ی کردنر.  م

امام اب   جر عتقالنی )رض( روا ب کردر اسب ک  ، ام امیومن   ام ستی      

عامم را یرب   وب   امر  یقر م نیودر  14)رض( داراغ مقام عتیی باالغ بودر ک  

 بود.

امام نووغ)رض( روا ب کردر  اسب ک  ام امیومن   صف   )رض( در عتم فق    

 متی  و  استرراد ااص دانب. 

ارکس س  داتر  ا س  » م امیر برعگ اسالم در عم ن  قموعش عنام می فرما ر:   

اواار دانت  بانر و قنوا را یرت م برار و ادب ب آموعد و در قنام مرواغ اراونر 

 « یرامی را دانت  بانر   بوشب بر او وا ر می نود

نرنر ،  ایچنام ار گاای افراد با سواد دنی ،  در   وا  و ند اا اس ر می   

نفر ارفال متتیام اعم اع داتر و « در » مجابق ارا ب ، نرار و عیک م امیر اسالم 

متر را درس می داد و سواد می قمواب ، برراً راا می نر. ارا ا   اسب ک  در 

قموعش عصر م امیر اسالم ب   متر و داتر یفاو  و ود نرانب . ایچنام م امیر 

قموات  عتم براغ « ) تم فر ضۀ عتی کک متتم رتر امر:» اسالم )ص( می فرما ر 

نامک مرد و عم  « متتم»فرض اسب .( عتیاغ عتم  ر ث گفت  انر   کتی  « متتم»

 ادام  دارد...      می نود.

 

ر یَکْ مِ َ امصَّامِدَا َ مِ  ذَکَرٍ أَو  أُنثَى وَاُوَ مُثْمِ ٌ فَأُو مَااِِ َ  وَمَ   َ

 (342سور  نتا ق   ) َر اُتُومَ امْجَنَّۀَ وَالَ  ُظْتَیُومَ نَقِ راً  .    

 و ارکس اع نیا کار ااغ نا تتۀ انجام دار ، مرد بانر  اا »   

نونر و ب   ق عم   و او مث م  بانر    قنوا در بوشب دااک می 

 «    کم ارعش( ام ظتم نیی نود.«) نق ر»قنوا ب  انراع  

د رر نر ، ایام  تم ک  انتام اا در اتقب با ام برابر انار       

ا   یفاو  ب   مرد و عم ، س ار وساف ر ، عارب و عجام و ...    

و ود نرارد. ایام  تم  در  قوا مرنوغ  ،  دساب ما د و  اا    

ج( با ام برابر انر   مارد باودم امت ااع    نت جۀ عیک ن د اراونر ) 

 ن تب  ومو ر گرفت   ق ب شتر اع اراونر نیی یوانر بانر.

 حقوق زن یز دیبگاۀ  دین مقبس یسالم :

ایپا ۀ  یار خ عنرگی انتام اسب و در  « قوا عم » میدث    

ار براۀ یار خ مناععا  فیرغ  قفر ارر اساب. میتار اااغ     

ق اواسب اا و منافی گرواای و  فیرغ و نواد ااغ  قو ی مجاب

  بی اود در باب  قوا عم د رگار ااغ متفاو  ارالا  کاردر   

انر ک  مو ر مشرت  ااغ فیرغ ب رگ در  وامی بشارغ نارر   

 اسب.     

ن تتنر.  عد و بنر ااغ فیرغ و  ا وامی اسالمی اع ا   امر متتثن 

 مناععا  مجیوعایی در افرانتتام ب  اصجالح برر اع  ند ب شتر

اع ار کشور اسالمی د گر مدتوس اسب. اما د رگا  د   

مقرس اسالم با نظر ا  د نی افرادغ ک  نخوانرر ب  مار  انر ش  

ااغ نخصی اود  امۀ اسالم می موننر ، متفاو  اسب   ع را 

د   مقرس اسالم براغ عنام  قو ی  ا ک نرر اسب ک  کیتر اع 

  باور م  با ر اع  قوا مردام ن   بتی  متاوغ ب  قم اسب.  ب

د رگار ااغ نخصی افراد ما فرایر نو م و  قوا عم را در  رقم 

کر م و سنب م امیر)ص( یدق ق و  تتجو نیا  م ، در قم 

  با ی نخواار مانر . یصور  مشیت

 حق زهبگچ زن یز دیبگاۀ دین مقبس یسالم

د   مقرس اسالم ای مام با عرض و ودش در سرعم      

ع عنرر ب  گور کردم نجا  داد   ع را در قم عرب ، عنام را ا

عمام عرب اا یومر  داتر در اان  ااغ اود را ع ر می 

ای مام با یومرش  ا عنرر ب  گور می کردنر و  او رامنرانتنر و 

 اام ب  اوارغ نگ  می دانتنر ، در  وامی   ر عرب ن   عم را 

ا   ظتم و   ر  ابک ا ترام یرر ف می کردنر .   مو ود نانا تت

واستیراد ،  وامب و بربختی عرب و   ر عرب ای مام با برثب 

ک  ب   قن ب اسالم ا یام قوردنر    یم امیر)ص( اع  وامر

دادر نر یا مثک مردام «   ق   ا » راب سفر َبتب و ب  عنام

ب  عنرگی با ع ّ  اود ادام  دادر و با اداغ ییام ف اسالمی 

سراد  دار   را نص ر  او ش رضاغ اراونر)ج( را  اصک و

ر. یتاوغ  ق مرد و عم ب  استثناغ موارد ااص در ق ا  ننو

 مرترد و ا اد ث صد ح م امیر)ص(وابب نرر اسب. 

 :حق حفظ کریمت زن یز دیبگاۀ دین مقبس یسالم

د   مقرس اسالم عم  را اع عنرر ب  گور کردم نجا  داد و    

اود ادام  دار. ب  او  ق داد یا ب  عنرگی باع ّ  و کرامب 

 اراونر)ج( فرمودر اسب:

وَمَقَر  کَرَّم نَا بَنِی قدَمَ وَ َیَتْنَااُم  فِی امْیَرِّ وَامْیَد رِ وَرَعَ ْنَااُم مِّ َ 

امجَّ ِّیَا ِ وَفَضَّتْنَااُم  عَتَى کَثِ رٍ مِّیَّ ْ اَتَقْنَا یَفْضِ الً                                

   01سورر اسرا ق   

 

 

 

 اسالم از دیدگاۀ دین مقدس انحقوق زن

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                    

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 2013الی  مطابق جو                                              9312رطان شماره چهاردهم                                                                                                               س                                   م             سال سو    

 
 وق بشررابطه اسالم وحق 

 جواد رضایی
 

سال اخیردرافغانستان بوده است . عده ای می گویند که حقوق بشرپدیده وارداتی غربی است وبا اسالم  01رابطه اسالم وحقوق بشر ازموضوعات بحث برانگیزطی 
ای حقوق بشر رادارد.اگررابطه اسالم وحقوق مخالف است . عده ای هم می گویند که اسالم با حقوق بشرمخالف نیست بلکه دین مقدس اسالم با الترین ارزشه

وششی بشر،به شیوه درست آن تبیین شود درخصوص پذیرش ونهادینه شدن حقوق بشردرجامعه افغانستان نقش اساسی ومحوری را خواهد داشت. مقاله حاضرک
 است تا به این سوال پاسخ بگوید که: آیااسالم با حقوق بشرموافق است یا مخالف؟

 دانشمندان اسالمی وغیراسالمی سه نظریه درمورد رابطه اسالم وحقوق بشرمطرح شده است که آنها را به طور خالصه مرورمی کنیم:درمجموع بین 

  سه نظریه :

گوید دقیقا به عقیده برخی ازعلما ودانشمندان حقوق بشر اسالمی وغربی صد درصد با هم توافق دارند .یعنی آنچه راکه اسالم می  نظریه توافق صد درصد: -0
 حقوق بشر هم همان رامی گویدوهرآنچه دراسناد بین المللی حقوق بشر است دراسالم نیزهست وهیچ تفاوت میان آن دو وجودندارد.

 به عقیده برخی حقوق بشر اسالمی وحقوق بشر غربی صد درصد باهم درتعارض است .نظریه تضاد بیان می دارد که آموزه های نظریه تعارض صد درصد: -2
 . اسالم برخدا محوری می باشد درحالی که آموزه های حقوق بشربه اساس انسان محوری شکل گرفته است

به عقیده برخی ازعلما، حقوق بشر غربی واسالمی نه صد درصد باهم درتوافق هستند ونه صد درصد باهم درتعارض .بلکه بین آموزه  نظریه اشتراک )تعامل(: -3
ین اسالم اشتراکات زیادی وجود دارد ودرحوزه عمل می توانند با همدیگر تعامل داشته با شند.طبق این نظریه حقوق بشر اسالمی های حقوق بشر وآموزه های د

 % تفاوت . این تفاوت درموضوع برابری زن ومرد وحق تغییر دین است .2% درصد باهم اشتراکات دارند و 89وغربی 

  نقد نظریات : -2

ق صد درصد( ناشی از ساده سازی وساده انگاری موضوع است ودالیل آن ناشی ازیک قرائت وبرداشت ناقص است که به لحاظ منطقی نظریه افراطی نخست )تواف
ه خدا ارزش ندارد. مشکل اساسی نظریه تفریطی دوم ) تعارض صد درصد( ناشی ازکج فهمی وکج نگری آن است . مشکل اساسی نظریه دوم آن است که رابط

ین انسته به صورت واقعی آن فهم وهضم نماید.این نظریه ناشی ازیک نگرش نادرست ازفلسفه واهداف دین ؛ ورابطه انسان با دین وانتظار بشرازدوانسان را نتو
سازد، تا درسایه ن باست .اراده خدای متعال براین قرارگرفته است تا ازطریق آموزه های دینی ؛فطرت وعقالنیت بشر را بیدارساخته وزندگی دنیارا زیبنده انسا

ی خلقت است ساراقامه قسط وعدل وبرابری وصلح ؛ عزت وکرامت انسان محفوظ نگه داشته شود.وازاین طریق انسان به فوز وفالح ورستگاری ابدی که هدف اصل
 است .دست یابد. دین اسالم آمده تا مشکالت انسانها را حل نماید زیرا که انسان درنزد خداوند)ج ( مکرم ترین مخلوقات 

به فرهنگ ادیان وپیامبران الهی نقش بزرگی در نهادینه شدن ارزشهای حقوق بشرداشته اند. همچنین حقوق بشرمحصول تمدن بشریت است ونمی توان آن را 
 خاصی محدود کرد.

اشتراک  -0ن اشتراکات را بررسی می کنیم : حقوق بشر اسالمی وغربی دردو حوزه می تواند باهم تعامل واشتراکات زیادی داشته باشد.درذیل به طور خالصه ای
  اشتراک محتوایی -2فلسفی 

 مشترکات فلسفی اسالم وحقوق بشر: -3

 به بعد درغرب مطرح می شود روی سه اصل فلسفی به جریان می افتد: 09فلسفه حقوق بشرغربی :حقوق بشری که ازقرن  -0
مفهوم آزادی بود . یعنی آزادی ملتها ومردم ازقید حکومتهای استبدادی ودیکتاتوری ، آزادی انسانها  بیشتر 09آزادی : توجه وتمرکز مباحث حقوق بشر درقرن  -0

 ازقید برده داری، آزادی کشورهای تحت مستعمره ازقید استعمار واستثمار.
نعمتها ، محو نظام طبقاتی واشرافی گری ، برابری همه برابری: درقرن نوزدهم نکته تاکید ازآزادی به برابری انتقال یافت .یعنی برابری انسانها درفرصتها و -2

 انسانها ازهر رنگ ، نژاد ، قومیت ، پایگاه وجایگاه اجتماعی، منع تبعیض وتحقیر انسانها.....
انسانها) عدالت  مفهوم عدالت بود که درمحراق توجه این مباحث قرارگرفت .یعنی عدالت اجتماعی درروابط وسازمان اجتماعی 20و 21عدالت : درقرن  -3

 درروابط مردم با مردم وروابط مردم با دولت وبرعکس(.عدالت مفهوم کلی است که دواصل آزادی وبرابری رانیزشامل می شود.

 آزادی ، برابری وعدالت دراسالم :

 فت.اما بهترین و عالی ترین شکل تدوین قوانین و قواعد مربوط به حقوق بشر را در دین واالی اسالم می توان یا
ی ¬های پیرامونش اصیل و دست نخورده است. و قرآن کتاب هدایت همه¬اسالم به عنوان یک دین آسمانی با وجود ستم و سیاهی روزگار و برخورد با تمدن

مد )ص( منش، بینش، انسانها است. یقیناً مبشر و مشعل دار این دین بزرگ و جهانی خود نیز دارای شخصیتی جهانی است. و این شخصیت جهانی یعنی حضرت مح
 رفتار و کرداری دارد که بیانگر رعایت حقوق بشری و کرامت انسانی است.

 آزادی دراسالم :)اصل توحید(

 قولو ال اله االهللا تفلحو: بگویید خدایی جزخدای یگانه نیست تا رستگارشوید.آزادی ازاصول دین اسالم است .
خن می گفت مبشر آزادی انسان ها بود. آزادی از پرستش بتها، آزادی از بندگی دیگران، آزادی از وابستگیهای پیامبر منادی توحید بود. توحیدی که او از آن س

 ای و آزادی از پرستش اصحاب ثروت و سرمایه، آزادی از زیر یوغ خودکامگان تاریخ و ربوبیت شاهان، آزادی ازقید برده داری .¬خونی، نژادی و قبیله
 کند.¬های ستمگران و غارتگران دعوت می¬و آزادگی است، انسان را به شکستن بت ها و نابودی کاخ توحید اسالم توحید آزادی

 برابری دراسالم :

 یا ایها الناس اناخلقنا کم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفو، ان اکرمکم عندهللا اتقکم .
 بقه وجایگاه وپایگاه اجتماعی . وتنها معیاربرتری تقوی الهی است .یعنی برابری همه انسانها ازحیث رنگ ، نژاد ،قوم ، ثروت ،ط

 حدیت ازپیامبر اسالم )ص(: الناس سواسیه کاسنان المشط. یعنی مردمان باهم برابرند ، همانند دندانه های شانه .
ان ازدست آوردهای اسالم است .درحالی که تا پنجاه سا ل پیش اسالم خواهان تامین برابری بین انسانها است .محو نظام برده داری وعبادت پنداشتن آزادی برده گ

 سال قبل حکم فرما بود. 21درآمریکانظام برده داری سیاهان حاکم بود، وتبعیض نژادی )آپارتاید(بین سیاه وسفید درافریقای جنوبی تا 
 نیزباهم برابرند. دردیدگاه اسالم همه مردم دربرابر شرع وقانون مساوی هستند دراین امر حاکم ومحکوم• 
 دراسالم زن ومرد درحیثیت انسانی باهم برابرند.همچنین درانجام وظایف وتکالیف الهی نیزباهم برابرند.• 
 دراسالم همه مردم دراصل شرافت وکرامت انسانی،وتکلیف ومسولیت باهم برابرندوبدون هرگونه تبعیضی ازلحاظ نژاد،یارنگ،یازبان.....• 
درحدیثی می فرماید:ای بشرپروردگارشمایکی است .پدرشمایکی است .همه شما فرزندان حضرت آدم هستید.آدم ازخاک آفریده شد است حضرت پیامبراسالم • 

 .براستی شریف ترین شما درنزدخداوندپرهیزگارترین شماست .
ید پوست نداردوهمین طور،سفید پوست هیچ برتری عرب برغیرعرب هیچ برتری نداردوغیرعرب نیزهیچ برتری برعرب ندارد.فردسیاهپوست هیچ فضیلتی برسف

  “100احمد حدیث شماره ” برسیاه پوست نداردجزبه خاطرمیزان تقوی 

 عدالت دراسالم :
 عدالت ازاصول مسلم اسالم است .خداوند باربار درقرآن انسانها را به برپایی قسط وعدالت دستورداده است .

کتاب آسمانی را برقراری عدالت ذکر می کند:: لقد ارسلنا رسلنا با لبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس  اصال قرآن ، فلسفه رسالت پیامبران ونزول
 ( هما نا ما پیامبران خودرا با کتاب ومیزان فرستادیم تا دربین مردم قسط وعدل رابرقرارنمایند( 22،22بالقسط ....)سوره حدید/ 

 و با لعدل)االیه ( یعنی هنگامی که بین مردم قضاوت می کنید به عدالت حکم نمایید.اذاحکمتم بین الناس ان تحکم
 اعدلو وهواقربولتقوی : یعنی عدالت کنید که به تقوی نزدیک تراست .

 خداوند عدالت پیشه گان را دوست دارد)االیه (
ی نباید ظلمی وجودداشته باشد.پس عدالت اسالمی ویران کننده کاخهای ظلم اصل عدالت نقطه مقابل ظلم است . اصل عدالت به معنی این است که درجامعه اسالم

  واستبداد است. فرد مسلمان ظلم نمی کند وهم ظلم را نمی پذیرد ودرمقابل آن ایستادگی می کند.

 مشترکات اسالم وحقوق بشر ازلحاظ محتوی -1

 مطرح است .بعضی ازاین حقوق را به طورنمونه باهم مرورمی کنیم : منظور ازمحتوی مجموعه حقوقی ذاتی وفطری والهی است که درحقوق بشر
ُه َمن َقَتلَ  حق حیات: ما َقَتلَ  َنْفًسا بَِغْیِر َنْفس  أَْو َفَساد  فِي اَأَْرِض َفَكََنَّ اسالم با الترین ارزش را به حیات انسانها قائل شده است . ِمْن أَْجِل َذلَِك َكَتْبنا َعلَى َبنِي إِْسَرائِیلَ أَنَّ

ما أَْحَیا الناَس َجِمیًعا ( .یعنی اگرکسی بدون گناه فردی را بکشد مثل آن است که تما م انسانها را کشته باشد واگرفردی یک انسان را الناَس َجِمیًعا َوَمْن أَْحَیاَها َفَكََنَّ
 نجات دهد مانند آن است که همه انسانها رازنده کرده است.

منا بنی آدم وحملناهم فی البروا لبحر...... یعنی مابنی آدم )زن ومرد( راکرامت بخشیدم ودرخشکی ودریا حمل نمودیم . حق کرامت ولقدکر حق کرامت انسانی:
 انسانی یکی ازآموزه های مهم حقوق بشر است که دراسالم مطابق نص صریح قرآن ؛ این حق مورد شناسایی وحمایت اسالم است .

 حفظ جان ،مال وناموس مردم:
رجنگ بدر؛احد فظ جان، مال وناموس مردم ازاصول مسلم اسالمی است .پیامبر )ص( درفتح مکه خانه ابوسفیان را که یکی از بزرگترین دشمنان اسالم بود ،ودح

 وخندق با پیامبرجنگیده بود؛ خانه امن قرارداد.به لشکر اسالم دستورداد تا به مال وجان وناموس مردم تعرض نکند.
 نیزپیامبربزرگوار اسالم مردم را به حفظ جان ، مال وناموس مردم دعوت می کند.درحجه الوداع 

 حفظ آزادیهای شخصی وحریم خصوصی )اصل برائت (:
انونی اصل برائت تضمین کننده آزادی های شخصی است وازمداخله خودسرانه دولت درحریم شخصی وخصوصی افراد ممانعت نموده وازدستگیری وتوقیف غیرق

 ه جلوگیری می کند .به موجب این اصل ، تاجرم یک شخص درمحکمه عادالنه ثابت نشود، فرد بی گناه فرض می شود.وخودسران
 حق دسترسی به عدالت ، حق مسکن مناسب ، حق آزادی بیان .....

 نتیجه :

این ارزشهای حقوق بشری دین خودرا بشناسیم  حقوق بشردراسالم ازلحاظ فلسفی ، ومحتوایی بسیارغنی تر ازحقوق بشر غربی است .ما مسلمانان باید• 
 ودرعصرحاضر به جهان بشریت عرضه نماییم.

پاسداری رعایت حقوق بشر دراسالم عبادت است وکوتاهی ازآنها یا تجاوز برآنها منکراست .وهرفربه طورمنفرد وجامعه اسالمی به طوردسته جمعی مسول • 
 وحراست ازآن است .

 عمومی دراسالم جزئی ازدین است .حقوق اساسی وآزادی های • 
داشته هدف ازرسالت پیامبران ونزول ادیان الهی اصالح اموربشریت بوده است .وهمه ادیان الهی ومخصوصا اسالم نقش بزرگ ومهمی درتامین حقوق بشر• 

شرغربی واسالمی وجود دارد. اصل جهان شمولی حقوق ودارند.بنابراین اسالم با حقوق بشر مخالف نیست با وجود مشترکات فراوان ،تفاوتهایی هم بین حقوق ب
 بشراین تفاوتهای فرهنگی ، ومذهبی رامی پذیرد وبه آن احترام دارد .
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 دوستب دارم و نیی اواام، اع یو    گامِ سادر دور نوم

 گر    می دانم ا نی  قارِ کار،  تیتم برض و درد و ینوا ی سب
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 آفتاب تعطیل

  رفی م ام ما نر و اما ب  دل نگ ر

 ا   انتیار کو   ما را ب  دل نگ ر

 

کنی؟ غ یو م ، گر   میاا  ربام  شم  

 انرور را بر   ب  در ا، ب  دل نگ ر

 

اسب اصالً مرا  رور یو د وان  کردر  

 د وان  را بگ ر، بیُش!  ا ب  دل نگ ر

 

اغ؟    غ مگر یو اع دا  کس نن رر  

 ا ر اسب، ار ر م نرر  اال ب  دل نگ ر

 

 سر را بیام ب  نانۀ م  ا   رغ ن م

دل نگ ر یف ک  ب  روغ مردم دن ا، ب   

 

 مر م! ییام درد دمب را ب  م  برر

  م را بیام ب  عانق رسوا، ب  دل نگ ر
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ایجاد پوليس 

 محلي در غور

ب  اور دراواسب رایرغ وال اب ، ناوراغ وال تای و    

یا  ماوم س مدتای اع رارا      411مردم  ور یشی ک 

ور نر واا راً باا  مقاما  امن تی و ر اسب  یوورغ منظ

رس رم یجو  ا  و وسا ط ا   موم س در ومتوامی ااغ 

متابنر، دوم ن  ونور  مشرول ب  کار نر. در گانات   

گر    امر  مرنی  ور با ا جاد موم س مدتی ب  ااارر  

اجرایی ک  میی  اسب اع نا  ۀ قنوا با  نظام  امرا     

برسر مخامفب کردر بودنر اما در  اال  اضار یوسارۀ    

مدتی نظر ب  ضرور ا  عماام ، ماورد یوافاق    موم س 

 امر  مرنی  ور  رار گرفت  اسب. با  گفتاۀ دگاروال    

دالورنار دالور فرمانر  موم س  اور،  ارار اساب با      

یاا  مااوم س مدتاای د گاار در مربورااا   311عودغ 

 رچرام ن   منظور گردد. س رانور ر یتی ری ساخنانی  

: نظر با   در روع نروع ب  فرام ب ا   ن رواا گفب ک  

یا    3111وعر  ر  س  یوور انتظاار دار ام  ارود    

موم س مدتی در وال ب  ور منظور گردد. وامای  اور   

نقش موم س مدتی را در یأم   امن ب بت ار موم اوانر 

و گفب موم س مردمی ام مثوریر اسب وام کم ا  ن  

یر.  امرۀ مرنی  ور نگرانی دارنر ک  با ا جاد ماوم س  

م مدتای و ومانارام اااغ متاتح     مدتی ،  رر  منارا 

  رمتوول یقو ب ویجو   گردنر و دومب در ق نرر اع 

نا  ۀ قنوا یضر ف گردد. ا   متام  ا جاب می کنر ک  

رایرغ وال ب در سوا وادارر وکنترول موم س مدتای  

ییام سری ویالش اود را ب  کار انراعد یا موم س مدتی 

دم ک ا نی  ای ش  در کنترول دومب بانر. ب  ار ال ب  

موم س مدتی در منجق  قننا ی وننااب بوتار دارد واع  

م ام مردم برااست  اسب، میی  اسب در یأم   امن اب  

و  توگ رغ اع یدرکا  مخامفام مردم افرانتتام بتوانار  

مف ر ومثور وا ی نود. قنچ  ک  بت ار موم اساب ا ا    

اسب ک  امیانا  و مناابی ماوم س مدتای با   شایۀ      

غ عورمنرام و افراد   ار متاوول یی ار ک    عا رایی برا

                                  نشود و باعث بی نظیی و بی  انونی و فاصات  ماردم اع   

 دومب نگردد.
 

 

 

 کار گاه آموزشی حقوق بشر ودادخواهی

 

 

دو دور کارگار قموعنی  قوا بشر و داداواای اع 

اع  انر مثست  نورا در  3134/  2/ 2یار خ 

ر رچرام مرک  وال ب  ور ب  مر  اشب روع نو

ی  اع  86برگ ار گرد ر. در ا   کارگار  رود 

عنام ومردام  در دو دور   وار روعر قموعش ااغ 

 قوا عنام،  قوا بشر، داداواای، داداواای 

ورسان  اا ومتا ک متنوع د گر را فراگرفتنر. 

گفب ک   43صیرعتی نواعش سومروا  ر برنام  ب  

ام  در وال ب ااغ بام ام ودا ینرغ ن   اع ا   برن

 انر مثست  نورا برگ ار گرد رر اسب. او اع 

دفتر وال تی  قوا بشر در  ور ن   یشیر کرد و 

اعاییارغ ااغ قنوا ب  اارر برابرغ امیانا  

قموعنی ویو ۀ  اغ سپاس گاارغ نیود. ق اغ 

  ررغ  متوول دفتر وال تی نورا در ومتوامی مرک 

اظوار ام ر وارغ کرد ک  ا   کارگار  وسر نگک

بتوانر مردم ما را ب  موضوعا   قو ی ومرنی 

ب شتر قننا ساعد و در رعا ب ب شتر  قوا بشر 

 31مف ر وا ی نود. ا   سی نار روع منج ننی   یار خ 

سال روام اورن رغ با یرو ر مدفک ااتتام    2/ 

در اویک مام ر و با انترا  مقاما  دومتی و 

 غ نوادااغ مرنی و ایرنگارام ما ام  افب.اعضا

 

 

 همکاری مجتمع نهادهای مدنی کشور به جامعه مدنی غور

ا ار دامر امر یا ی براغ نوادااغ مرنی  ور متاعر  مامی نیود یا قنوا  با ا   میتغ بتواننر کارااغ او ش  1در ا   اواار مجتیی  امرۀ مرنی افرانتتام  ب  ارعش 

ننر. برر اع یو   مروموعل و دادم م شنوادااغ  ابک  یول،  نواد ا تیاعی وفرانگی استاد فگار، نواد یوسرۀ متای ،  را سامام برانر وبراغ بویود عنرگی مردم یالش ک

راۀ مارنی   ،  رکب اواارام و بن اد وانام ویدص تیردگام یوانتتنر ک  ب  عنوام بوتر   برنام  ما رفت  نونر ومتاعر  اا را اع قم اود نیا نار.  ام  43ماانامۀ 

ی باع نیا ار و  ا    نر سال با امیانا  انر  و نرا ط ناگوار ب  کار وفرام ب او ش ادام  دادر و یوانتت  اسب ک   ا گار او ش را در م ام مردم ب  اوب ور در 

 مشیال  مردم را بر تت  ساعد وبا  یومب در م ام بگاارد.

متاعر  ب شتر دانت  باننر و قنوا را یقو ب نیا نر. نوادااغ مرنی ب  عنوام  یی اع باال  ام ر می رود دومب و  امرۀ  وانی ب  نوادااغ مرنی برر اع   اییارغ و

یی کا  درساب   ااغ نظام ای ش  ررفرار نظم و انوم و اکی ب دومب بودر و ب  عنوام مک ارییاری م ام دومب ومردم عیک کردر اسب. ا   باعوغ یوانا در صاور 

 نظام و یجی ق  انوم نقش بت ا ی ب  عورر گ رد وفاصت  ااغ م ام متب ودومب را کااش دار. یقو   و یا ب نود ، می یوانر براغ یدی م
 

 غزلیات خادم غوری
 هبچ ساقچ

دفتر   ل ااغ مر وم م رعا  الم مدی امر   اادم، ناعر ودومب مرد فرا خت  و انر شینر  اورغ کا  با     

ر ویوانا، عیرامقادر مو ر ر  یی در نور ارا  ب   اپ رس رر اسب ، افتاۀ  کونش  و یالش نو تنر  مرکا

 گانت  ب  دستم رس ر.

  ل ع یا ون واغ اادم را در می گ رد ک  یوساط   332صفد  دارد ،  311ک  «   م ا  اادم  ورغ» دفتر 

نیک د  اق و  ق اغ ر  یی با د ب وظرافب فراوام ،  یی قورغ گرد رر و نتخ  ااغ مختتف قم باام ب  

ادارغ اادم را با نثر  –ق اغ ر  یی در م شگفتار کتاب ، عنرگی وکارنامۀ ادبی  یدق قی مقا ت  نرر اسب.

دمنش   ورسا ب  یدر ر قوردر و در مورد  یی قورغ   ل اا و ن و  مقابتۀ نتخ  اا ن   مرتوماا  مف ار و   

 ار ینرغ  ارا   کردر اسب.

اود ،    کار موم وع    اسب اع عاوا اۀ روش کاارغ  و نا و       اپ   م ا  اادم  ورغ ک  ب  نفس

 یدق ق وم واش،  روغ قوار گانتگام ن   می یوانر  براغ نتک  وام بت ار قموعنرر ومف ر بانر.

م  در  ق قب اع روش کارغ ق اغ ر  یی    ااغ بت ارغ قمواتم. اگر دوب تی اا وانرار متند صیر  ا 

برر اع اوانرم ا   اور ب  دستم می رس ر ،بروم ن  بت ارغ اع نوا ص و ا اراد    دفتر انرار مالا یر فق رغ،

 ااغ کنونی قنوا کااش می  افب و کارغ مخت  یر و سنج رر یرغ ب  اواننرگام عرض  می نر.

یاکر  امشرراغ  ور اور م واشی و یدق قی د گرغ اسب ک  م ش اع ا  ، ب  ایب  ناب مو ر ر  یی ب  

در وا ی مر ی ومنیی بی نظ رغ براغ عال   منرام فراند وادب سرعم    ور ب   تااب     اپ رس رر  ک 

 می ق ر.

اورن رغ ب  کونش ناعر ونو تنر    رر دسب  اور ،   3166  ل ااغ  الم مدی امر   اادم در عمتتام 

کاار ااود اع   ب   اپ رس رر بود ک  ق اغ مو ر در « الم  ااغ  تر  » استاد فضک امدق فا ق  ن   ب  نام 

  ادر نیودر واستفادر بردر اسب.« ج» قم ب   عنوام  نتخۀ 

با و ود انتیااا  یا پی فراوام ، مر ح یر ب  نظار  « ج» ار نر براغ م  در  موارد نادر، نیک ضیط نتخۀ 

می رسر  اما در بت ارغ  اغ اا، د ب کار ق اغ ر  یی ویشخ ص ا شام با  صاور  ساتا ش برانگ ا غ     

نیا ر. م  ب د گر کار ق اغ ر  یی در قم اسب ک  در ماور ی صفد  ، صور  ضیط ارس   ما رفتنی می

نتخ  ، ویب نرر اسب واواننرر می یوانر در روننا ی قنوا ، نیک بوتر را یشخ ص دار و مرتوما  ب شترغ 

 در مورد صور  ااغ گوناگوم اب ا  ومصارع ،  در م ش دانت  بانر.

روغ ایرفت  مجامرۀ   م ا  اادم و کونش ااغ فراوام و د  ق مو ر ر  یی ب  ما قمواب ک  با وصات   

منرغ و د ب ب شتر با قوار و نونت  ااغ نررا وسخ  سرا ام اود براورد نیا  م واع نتاب وسوک انگاارغ  

انتگام  اور کاار مای    مرا   نیا  م. ام روارم  تم ب  دستام  ور برراع   ارگار روغ قوار اجی و تیی گ

کننر ، ب  یدق قا  و روش ااغ ق اغ ر  یی گونۀ  شیی دانت  باننر و اع قنوا ب  عنوام امگاو وراانیاا   

استفادر بیرنر. براغ  ق اغ مو ر ر  یی ، ا   نو تنر  ع یب کش و ع    موفق ب بت ار قرعو می کنم و 

  شم  در رار  قوار بررغ اش می مانم.
 


